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  ر ـــــشكر وتقدي    
 

   في إتمام كتابة البحث ... عمتو عمي  بعد أن أتم اهلل ن
إلى عمادة كمية التربية البدنية متنان المجال إال إن أتقدم بالشكر واال ال يسعني في ىذا

عميد الكمية  عبد الرضاأحمد عبد االمير في جامعة القادسية المتمثمة بالدكتور وعموم الرياضة 
المعاون  فالح حسن عبد اهللوالدكتور والدكتور ىشام ىنداوي ىويدي عميد الكمية السابق الحالي 
المعاون  عالءوالدكتور الحالي والدكتور عمي عطشان خمف معاون العميد العممي السابق  العممي
  .ةمن مساعدة جادة إلتمام الرسال الفرصة لي إلكمال دراسة الماجستير ولما لمستو إلتاحتيم االداري

لممشرف  تقدم  بشكري وتقديري وامتنانيازامًا عمّي وعرفانًا بالجميل أن وكذلك فأني أجد ل
عطائو  أحمد عبد الزىرة الخفاجيعمى البحث أستاذي العزيز الدكتور  لمتابعتو المستمرة وا 

 المالحظات العممية الدقيقة التي زادت من رصانة ىذا البحث وجعمتو عمى صورتو النيائية .
والدكتور  لجنة إقرار الموضوع وىم الدكتور قيس سعيد دايم أتقدم بالشكر الجزيل إلى كما

  .احمد فاىم نغيش  والدكتور مشتاق عبد الرضا
 صبا شاكر فرحان ةبالدكتور  المتمثمةل الى قسم الدراسات العميا تقدم بالشكر الجزيو أ 
 .اسةالدر  الدراسات العميا طيمة مدة ةع طمبالدائم م التعاوني

ىشام ىنداوي الدكتور تقدم بخالص شكري وتقديري وعظيم امتناني إلى أوال يسعني إال أن 
النصيحة والمعمومات  ملتقديمي ىويدي والدكتور فالح حسن عبد اهلل والدكتور حسن عبد اليادي

 .كمال  رسالتيإلي في  مومساندتي مالدقيقة وتعاونيالعممية 
أينناد والنندكتور أسننعد عنندنان  لمنندكتورتقنندم بالشننكر والتقنندير أأن مننن واجننم االمتنننان والعرفننان و     

وذكننر  ماشننكرى مننن اهلل أن يننوفقني الننى ايننو ف فننأرجو الفضننل فيمننا وصننمت إل منناكننان ليف عبنند الننرحمن
 . مامعروفي
خ والصنننديق لتقننندير والمحبنننة واالحتنننرام النننى اأبخنننالص الشنننكر وا ن يتقننندم لمباحنننث أيطينننم و 
 عمى مساعدتو لي في اكمال رسالتي فجزاه اهلل خيرًا . عدي عبادي أعبيد الرائع 
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الننذين وقفننوا الننى جننانبي خننالل فتننرة  نسننى بننأن اقنندم شننكري الننى جميننع طننالم الماجسننتيرأوال 
 . العمل بالبحث
قدم شكري وتقنديري النى أفنراد عيننة البحنث  لمنا بنذلوه منن جيند أثنناء تطبينق االختبنارات أكما 

 . والقياسات فجزاىم اهلل خيراً 
دعننوا مننن اهلل أوم الرياضننة و سنناتذة كميننة التربيننة البدنيننة وعمننأقنندم شننكري وتقننديري إلننى أكننذلك و  

 عمى المراتم العممية .أعميم في ن يجأ
أطنال اهلل فني  نوننةي الحتلنى والندإميل أقدم خنالص شنكري وامتنناني ومن بام العرفان بالج          

 المثابرة واالجتياد بالعمل إلنياء الرسالة.جل أساندني في كل لحظة من ت تي ظمتال اعمرى
الننى الننذي فننارقني ولننم يشنناركني فرحتنني فنني يننومي ىننذا والنندي رحمننو اهلل ... اسننال اهلل العمنني        

   العظيم ان يسكنو فسيح جناتو ويميمني الصبر والسموان برحيمو .
ر الجزينل والثنناء ومن بام الحنم والوفناء أىمنى حبيبنة وأفضنل صناحبة وصنديقة اتقندم بالشنك  

الكبيننر لزوجتنني التنني سننيرت الميننالي فنني مسنناعدتي وعننوني وقنندمت جينندىا الكبيننر فنني سننبيل تننذليل 
 الصعام كونيا السبم اأكبر في إكمال تمك الدراسة فجزاىا اهلل عني خير جزاء المحسنين.

 
      ن الحمد هلل رب العالمينإوآخر دعوانا 

 

 

 

 

                                                                                               

 الباحث                                                                                                         
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  الرسالت صـــــــــخلم
 
 
 

ذاللت االختباراث املباراة ب جي وعالقته بالقراراث التحكيميت أثناءالنشاط البذني والفسيولو)
  (حتاد الذويل حلكام كرة القذم الصاالثاملعتمذة من اإل

  

 إشراف    الباحث             
  أكرم حاكم جابر            

@gmail.com  akramhakem                                                         
   أحمد عبد الزهرة الخفاجي .د.أ 

     @yahoo.com    dr.ahmed
             

ال  ىىىىيحاال    لىىىى   تقتىىىىق  ىىىىيلتحاحاي التحاي يىىىى     ىىىىي التحليىىىىن ال اىىىىي  ال ىىىى       لىىىى إالدراسدددد   تهددددد 
تحليىىىن ال اىىىي   اىىى ل   التىىى   التىىىي ي  ىىىب تق ىىىن ا تحىىىي  الىىى  ل  لحاىىىي  اىىىحال ا خت ىىىيحاي ال دت ىىى ال

 ىب تق ىن ا تحىي   ال  ىيحاال    لى  ا خت ىيحاي ال دت ى ال    ي   التقتق  يلتحاحاي التحاي ي    الفسي ل ج
خىىالن  الح ىى  ال يحىى  ا  ىىق   ىىبت لىى حي   مشددكم  البحددث  ىىي  . يالتىى   التىىي الىى  ل  لحاىىي  اىىحال

 ف  التسيؤن التيل  : هىن يىؤ ح ال اىي  ال ى    تق   التي ي تق  ال  تيز لاحال حا ًي ف  ال  حي الدحا
 الفسي ل ج   ل  التحاحاي التحاي ي     ىي  ال  ىيحاال    لى  ا خت ىيحاي ال دت ى ال  ىب ااتحىي  الى  ل  

حاىي  ت ن  جت ى  ال حى   لى  اىفتى  ا   وعينتد  لمجتمع البحدث  يل س   التي ي؟  لحاي  احال تق  
احال تق   التي ي الدي ليب ف  ال  حي الدحاتقى  ال  تىيز  ال سىجليب لى ت ا تحىي  الدحاتقى  لاىحال التى   

 الىى يب)  ىىي الً  يً ( حا ىى37يلغ  ىى  ه  )(  ال ىى0202-0202) الحييضىى  لل  سىى لج ىى  التىىي ي  –
ل حيت  الد  يى  اى ب ال حى  يحتىي  ال  حي ( ،  ت  اختييح ي   ال ح   يا خت يحاي ال   ي      ايز اجت
( حا ىًي )حاىي     تى  27 ال ىيلغ  ى  ه  ) ل    افتيي حس ي   ب تق ن ا تحي  الدحاتقى  لاىحال التى   إ

 ال ختىىيحال ىىي ال تريىىحاي   . ىىب ال جت ىى  الالىى  (%23.121 الىى يب ي  لىى ب  سىى   ) الفىىحاي ا  سىى (
فت  ا لي ال اي  ال     )الحاض الجي    ي ىيب  يسىيح، الىحاض للخلىل، الىحاض السىحي ، تح ىن 
السىىىح  ، ال اىىى (    تريىىىحاي ال اىىىي  الفسىىىي ل ج  ) دىىى ن ضىىىح يي التلىىى ، الدجىىىز ا  اسىىىجي  ، 

 ال تريىىىحاي  الىى يب ا  اسىىجي  ، الحىىى  ا تقتىى   سىىىت،ال  ا  اسىىجيب، تحايىىز حىىىي ض الالاتيىى (
لتىىىحاحاي التىىىحيح ، التىىىحاحاي الخي رىىى ، التىىىحاحاي ال ت حجحىىى ، التىىىحاحاي ال  يىىىحال للجىىى ن( التحاي يىىى  )ا

 تتيىي  تقىحاحاي  ال  يحاال   ل  لتحلين ال اىي  ال ى       ي في ي يًي   تقي  ال يح   تت يح ححا  الحاي 
 ب خالن اي يحاي في ي ي   ضدي ف  ج ا    ختلف   ب ال لد   حي  ت ،ح في،ي ححاى   الحاي 

mailto:akramhakem89@gmail.com
mailto:akramhakem89@gmail.com
mailto:dr.ahmed1971@yahoo.com
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( الخىي   يلتحليىن  يدىحض  لى  الخ ىحا  kenovaالحا  ف  ج ي  ا تجيهيي  يستخ ا   ح ىي   )
 اللج ىىى  ال اىىىحف   خت ىىىيح الحاىىىي  ال  سىىى ي   يسىىىتخحا  از  ىىى  ال سىىىيفيي ال ت   ىىى  لل اىىىي  ال ىىى    

اى ب ل   ىحًا (  Kض ب آلي    ن ال يح ،  ت  تقيىي  ال تريىحاي الفسىي ل جي   يسىتخ ا  ج،ىيز الىى )
تقىي  ال يحى   إ  ا  ل فال يست ي  استخ ا  التىيفحال الي  يى  الحا  يحت ي الج،يز  ل     ت  الف  

 – تى   حضىق  لى   زاحال التخ ىي   تت ي  ج،يز )التيفحال ا لاتح  ي (     ج      ب ا سيت ال 
لى   ىحا ال الحت ن   ت   تقس  ال لاي  الت ي ي  –  السي حال ال   ي للتتيي  الج،يز ال حازي  ارحال 

 سدتنت  الباحدثا   ا ختحاع.   د  ا ت،ي  ال  يحاال   ياحاًل تقي  ال يح   تيي   س   حىي ض الالاتيى .
 تريىح تح ىن  ا ىي  ى ل ت حاي  احال الت   للتي ي ف  ال اىي  ال ى    فضلي  للا   ا  ن ه ي   
الاى   حاىي  فى  حهيق  ل  الداى   ىب  لى  يدىي   التيج      اد ح الحاي   يلتد   اا  السح  
للاىىى   ا  ن لىىى ت حاىىىي  اىىىحال التىىى   للتىىىي ي فىىى  ال اىىىي  اي ىىىي ه يلىىى  ا فضىىىلي   اىىى ل   ال ىىىي  

  ىىى    فىىى  الاىىى   ال ىىىي  الج،ىىى   تيجىىى  تىىىحاا   تحايىىىز حىىىي ض الالاتيىىى   يلىىى   ا ىىىي  ىىى  لفسىىىي ل ج ا
            .تق حت،   ل  ا ستافي   حي ي  الجس   تيح    يلا   ا  ن
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 انتعريف بانبحث :  -1
   :املقدمة وأهمية انبحث  1-1

 
 لنيوو  الل وو ج الو   ووص  ةلختمفووالإن التطوو و  التموولع ال ملووص الي اووج الووص الل وو    

عول  و   و ة ال و  ت  لولى ال ل ول ص الوص لتوت ى ا ن و ل الو   و و كب وويل ث تغ  إلىألى 
بي وووث  توووتط م اليكوووع ان  عووو جت اذ تتطموووج ل يووو ل بووولنص ، لاووو     لنيووو  ل بوووة كوووو  المووولع ا

 ايول   ن ىذه الم بة ك،  ت بم اللب وا  بشكج   ل   أخذ ل اقم   ل  لم لا  ة  وؤ ة  ا ية 
تكووو ن ص  تلتوووم  عب ىووو  بتيوكووو   توووو  ة  ق  وووة  ب لتووو لص التوووو  ة التووو لووون اال ووو ج الفوق وووة

 ة    ل  تلكنُو لون اخت و وع لت ال ليكع   ج ان  ك ن ذ  ل ااف   بلن ة ، ة  لًا ع لت ل  قتيع 
 ظ ف وة    ان  كو ن ذ  كفو    التوم  ة  وج ال أخذ قواوه اللن توج  الاوي      الل قم اللن تج

ة بي ووث  تووتط م ان  ووؤلر التيوكوو   الووص اللم وج لفتووو  للن ووة ط  مووة يتووج طب  ووة  قوو   ع لتو
 ص لميكووو ع   ل   لا  البووولنص  الفتوووالوووص ا  تغ ووووا  عووول اذ تيووولث ، اللبووو وا   الفووووا اللشووو وكة 

 ص ا لا  البولنص  الفتو  ل   ىذه التغ وا  تتطمج لن اليكوع ان  كو ن الوص اعموى لتوت ى لون 
ا تيوو لا  ال طن ووة واعوو  ذلووا ال يوول اللبووذ ج لوون قبووج اليكوو ع ي ووث  ن  الوو  ، لل اكبووة الم بووة

اليوكوو     يووةا وو ا  اللبوو وا  لوون  وا  خ اووة  لن تووبة  لشوو بيةت لوو  ليلووة   ووم اختبوو 
ع    وول ا تيوو ل ال واقووص اللوكوولر الخ اووة لميكوو ع قبووج بوول  البطوو    ك وول  لوون اخت وو و اليكوو

ة  نت  وو، ة اليكووع   لتوج بول  الوول ور لمتأكول لوون اليول الم وو ن اللتوؤ لة عوون اخت و و اليكوو ع قبووأ
  قوو ع ا تيوو ل الوول لص لكووو  موولع الاوو  ال لنيوو  كووو   ل  يوو      ل وو لمتطوو و الي اووج الووص الف

   . لتم ع الم  قة البلن ة لميك ع ل بتال ع اختب وا   ل  ملع الا   ال
المولو  عمووى ا تووتلواو نيوو   بلميكو ع  البلن ووة لالنشو ط البوولنص  الم  قوة   ووى الب يووث ان

 لت ب ووة اليوكووة لووم يوو    الم ووج اللختمفووة عوون طو ووا تغ  ووو   وو  ة اليوكووة لوون اللشووص 
الوكض  اخت و و الل قوم اللن توج الوذر  لكنوو لون الياو ج عموى وؤ وة  ا وية للواقبوة  إلى

 تم ا الالعب ن .
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لمووولوا  الووو  النشووو ط الفتووو  ل  ص ليكووو ع كوووو  المووولع لماووو    لووووتبط اوتبووو ط    وووا ب  
 تلو بوووة بي وووث ت طوووص اووو و  لق موووة  وو  طب  وووة تك فووون وووة لميكوووع الن ت وووة لطب  وووة تيوك توووالبل

للوولى كفوو    اليكووع  ب لتوو لص تكوو ن المووواوا  التيك ل ووة لوتبطووة بلتووت ى النشوو ط الفتوو  ل  ص 
لكفو    علوج ال ظو اال ا  يول  اللاخم وة ل تووع اليكوع ك ل يو ل التنفتوص  الول وان  ال  ووال  

ل  ص لميكوو ع لوون   تيم ووج النشوو ط البوولنص  الفتوو  الووص لوون ىنوو  تكلوون أىل ووة اللواتووة  ... الوو 
ب ن ال لو  ب نيلو   التوص توؤ و تومبً  ا  ا   بوً  ن  للى اوتب ط ال وال  ال   الم    ط  ج ب  ن نمأ

ل ن يووول ث ىبووو ط الوووص اللتوووت ى  الوووذر بووول وه  ووون ك  عموووى اتخووو ذ لووون عموووى إلاو  اللبووو وا    
  .       المواو الاي  

 
 
 
 
 

   مشكهة انبحث :    1-2
قص الللت ل لكو  الملع الب يث ك نو يكلً  الص الل ور ال وا    يظولن خالج ل

لن الالعب ن لا    تتتلعص ال بة كو  الملع  ن  لا لو   ل إعمى ال طالعواالا      
اذ كمل  ك ن  اا يل  ال ظ ف ة بملو ،  ع جت  ا يبو  يل بلنص   ً ل     الت  اً  اليك ع  يل

ذ ن ال يل ن  الفوا ب ن ى إلىة  بل  ان الم بة تيت ج ع لت كمل  ك ن  الم  قة البلن ة  ع جت 
لن اليك ع لن خالج ي     أقجلا     ك ن ت ل م ال يل لل يع بملو الملع ا  عبص كو 

عمى أيل اللبذ ج لن قبج اليك ع ذ ااب  ال ، إالتبل ج اللفت ح الذر  تل  بو ق ن ن الم بة 
لويمة  إلىعب ن  ب لت لص  اج الص ب ض الي    اليكع لن ال يل اللبذ ج لن قبج الال

اتخ ذ المواو الاي   أر ىب ط لتت ى اا يل  ال ظ ف ة لم تع  لني   الصالت ج التص تؤ و 
، ش وا  ال اب ة اإل ي ل الل ور التنفتص  كذلا ال ي ل ال ابص اللتؤ ج عن  ا ج 

لم قواو عكتص خ طئ  ل لع    ل اختب و  تخ ذ  أقج ك ن ال ا ج اليوكص بلتت ى    ع
، ملع الا    الا ختب وا  الل   عة لن قبج ا تي ل الل لص لكو   أ ن  المواو التيك لص 

عمى  صالنش ط البلنص   الفت  ل   ؤ و ىج  :  لشكمة البيث الص التت ؤج الت لصتبم و 
 تلل  لن ا تي ل الل لص ليك ع كو اللب وا  بل لة ا ختب وا  الل  أ ن  لمواوا  التيك ل ة ا

   ؟الا   
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          :انبحث  افهد 3–1
 ت وال عمى:لم يلال البيث 

اللبوووو وا  بل لووووة ا ختبوووو وا   أ نوووو  تيم ووووج النشوووو ط البوووولنص  عالقتووووو بوووو لمواوا  التيك ل ووووة  -1
   .الملع الا    الل لص ليك ع كو تي ل الل تلل  لن ا 

اللبو وا  بل لوة ا ختبو وا   أ نو   عالقتوو بو لمواوا  التيك ل وة  صتيم ج النشو ط الفتو  ل   -2
  .الملع الا    تلل  لن ا تي ل الل لص ليك ع كو الل 

        انبحث : اضفر 4–1

  فتوض الب يث ل   مص: 
اللبوو وا   أ نوو   المووواوا  التيك ل ووة  النشوو ط البوولنص ت  وول عالقووة ذا  ل لووة إياوو ا ة بوو ن -1

  .الملع الا    تلل  لن ا تي ل الل لص ليك ع كو بل لة ا ختب وا  الل 
 أ نووو   الموووواوا  التيك ل وووة  صالفتووو  ل  ت  ووول عالقوووة ذا  ل لوووة إياووو ا ة بووو ن النشووو ط  -2

 .الملع الا    ليك ع كو لص اللب وا  بل لة ا ختب وا  الل تلل  لن ا تي ل الل  
        : انبحث جماالت   5 – 1
ليك ع الص الل ور ال واقص الللت ل لا   املع ال يك ع كو  المجال البشري: 1-5-1

 . 2221– 2222لمل تع الو   ص ال   ً   ً ل  يك13الب لغ عللىع ل   لنطمة الفوا  اا تط 
     . 3/6/2221  إلى  23/11/2222  لنمفتو  ل المجال الزماني: 1-5-2
 -الوووص كم وووة التوب وووة البلن وووة  عمووو ع الو   وووة  م ةلختبوووو الفتووو المجاااال الميااااني: 1-5-3

  الللت ل بكو  الملع لما    .ال واقص الم ع   اللغممة لمل ور    ،  ل ة الم لت ة 
            



 

 
  

  تمحاٌطاوٌٕظرٌح اخ اضاٌدرا – 2
 ٌٕظرٌح اخ اضاٌدرا 1 – 2
  ٌثدًٔاط إٌشا  1 – 1 – 2
 خالاٌصاَ ورج لدَ اهٍّته حلىاٌثدًٔ واط إٌشا  1 – 1 – 1 – 2
 خالاٌصاَ ورج لدَ اضٍح حلىاضالاخ ادلتطٍثا 2 –1 –2
 ٌطرعحا  1 – 2 – 1 – 2

 خالاٌصالدَ  ورجَ اٌطرعح حلىاهٍّح أ 1 – 1 – 2 – 1 – 2

 ٌطرعحاحتًّ   2 – 2 – 1 – 2

 خالاٌصالدَ  ورجَ اٌطرعح حلىاًّ هٍّح حتأ 1 – 2 – 2 – 1 – 2

 لحاٌرشا  3 – 2 – 1 – 2

 خالاٌصالدَ  ورجَ الح حلىاٌرشاهٍّح أ 1 – 3 – 2 – 1 – 2

   ٌفطٍىٌىجًاط إٌشا  3 – 1 – 2

 (VO MaXووطجني )الان ضتهاللصى الالاحلد ا  1 – 3 – 1 – 2
 وطجنيالان ضتهاللصى الالاحلد اجلطُ واوزْ   1 – 1 – 3 – 1 – 2
 وطجنيوالان ضتهاللصى الالاحلد اش اك لٍائطر 2 – 1 – 3 – 1 – 2
 ووطٍجنيالان ضتهاللصى الالاحلد اىل اٌىصىي اخ اِعال 3 – 1 – 3 – 1 – 2
  Heart Rate –( HRٌمٍة )اِعدي ٔثط  2 – 3 – 1 – 2
 ٌمٍةاخ ادلؤثرج يف ِعدي ظرتاًِ اٌعىا 1 – 2 – 3 – 1 – 2
 ٌمٍةاخ اش ِعدي ظرتاك لٍائطر 2 – 2 – 3 – 1 – 2
 ووطجًٍٕ الاٌعجس اووطجًٍٕ والاٌدٌٓ ا  3 – 3 – 1 – 2
    (The Oxygen Debt)ووطجًٍٕ  الاٌدٌٓ ا 1 – 3 – 3 – 1 – 2
 (Oxygen deficit)ووطجًٍٕ الاٌعجس ا 2 – 3 – 3 – 1 – 2
 ( EPOCووطجًٍٕ )الاٌعجس اٌدٌٓ واش الٍ 3 – 3 – 3 – 1 – 2
 ٌٍثٍٕهاط ِاَ حأظ 4 – 3 – 1 – 2
 ٌتحىٍٍّح اخ اراٌمرا  4 – 1 – 2
 ٌتحىٍُا  1 – 4– 1 – 2
 خالاٌصايف ورج لدَ  ٌتحىٍُ ا  2 – 4– 1 – 2
 ٌتحىًٍّار اٌمراذ اختا  3 – 4– 1 – 2
 خالاٌصاخ حلىُ ورج لدَ اراٌمراذ اختا دلح  4 – 4– 1 – 2
 خالاٌصاخ حىُ ورج لدَ الف وحترواِى هٍّحأ  5 – 4– 1 – 2
  تمحاٌطاخ اضاٌدرا 2 – 2
 2119محد  أر الار ضاوواه ضح ادر 1 – 2 – 2
 تمحاٌطاخ اضاٌدرالشح إِ 2 – 2 – 2
 تمحاٌطاضح اٌدراٌٍح واحلاضح اٌدراته تني اٌتشاوجه أ  1 – 2– 2 – 2
 تمحاٌطاضح اٌدراٌٍح واحلاضح اٌدراف تني ختالالاوجه أ  2 – 2– 2 – 2
   تمحاٌطا حضاٌدرآِ دج افضتالا  3 – 2– 2 – 2
 
 
 
 
 

 ًٔاٌثاٌفصً ا



 6            اىسابقتٗاىذراساث اىْظريت           ....... ....................................                اىفصو اىثاّي 
 

  : ٗاىسابقتاىذراساث اىْظريت  – 2

    اىذراساث اىْظريت : 1 – 2

  : اىْشاط اىبذّي  1 – 1 – 2

كفاءة مكونات المياقة البدنية العامة لئليفاء بمستمزمات "اف النشاط البدني ىو  
تنمية  إلىت واالنشطة الريايية بشكؿ تخصصي وتيدؼ عااٍل النشاط الحركي الخاص بالف

اليرورية لنوع النشاط الريايي الذي يتخصص فيو والعمؿ عمى تطويره الصفات البدنية 
مصطمح  ويعدُ  ،(1)"ألقصى مدى حتى يمكف الوصوؿ بالفرد ألعمى المستويات الريايية

لة في الساحة الريايية ولقد او ىـ المصطمحات المتداقة البدنية )النشاط البدني( مف أالمي
ا المصطمح وما يرتبط بو وما يساىـ في طرحو ، امتد النقاش بيف المتخصصيف لمعالجة ىذ

المياقة الفسيولوجية والكفاءة البدنية والعافية و الصحة وغيرىا مف المسممات اليرورية "وتعد 
العوامؿ التي  إلىيبط ىذا المفيـو باالستناد  يـبعيؿ او مة عمؿ النشاط البدني وقد حإلدا

   .(2)"تعمؿ عمى تحصيمو
 
 : حلناً مرة قذً اىصاالث ٗإَٔيتٔ شاط اىبذّي اىْ  1 – 1 – 1 – 2

التي تبنى عمى الساسيات لحكاـ كرة قدـ الصاالت النشاط البدني مف اىـ ا يعد 
لذلؾ اشترط االتحاد الدولي و القاري و الحكـ مفيـو المياقة البدنية التي يجب اف يتمتع بيا 

قارية و ال اوالدولية  اومحمية ال تالمنافساالمحمي اجراء اختبارات المياقة البدنية قبؿ كؿ 
ذلؾ لمتأكد مف جاىزية الحكـ لبذؿ المجيود الذي يواكب متطمبات المباراة ونظرًا لتنوع 

تنمية المتغيرات الفسيولوجية " تعدالمجيود البدني الواقع عمى كاىؿ حكاـ كرة قدـ الصاالت 

                                      

، دار وائؿ لمطباعة و  المياقة البدنية و الصحة: د حمداف و نورما عبد الرزاؽ سميـساري احم( 1)
 . 25-24، ص  2002النشر ، عماف ، االردف، 

فكر العربي ، القاىرة ، ، دار ال 1، ط المياقة و الصحة :محمد ابراىيـ شحاتي وعباس عبد الفتاح ( 2)
 .  9، ص 1991
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بات المتغيرة و المتنوعة الشدة والبدنية لحكاـ كرة قدـ صاالت واجبًا يروريًا تعكسو المتطم
المباراة مما يتطمب بذؿ جيود كبيرة  مددالتي يؤدييا الحكـ خبلؿ توقيتات غير معمومة في 

  .(1)"زمنية متعاقبة و بصورة مفاجئة مددفي 
المتكامؿ  البدني عدادمباراة يعني امتبلكو اإلالقيادة  الحكـ الذي يتمكف مف فَ إ" 

ة والبدنية والصحية والنفسية لكوف طبيعة المعبة والحركات السريعة صورة مف الناحية الفنيال
والمفاجئة التي يقـو بيا البلعبوف داخؿ الممعب تحتـ عمى الحكـ اف يكوف ذا لياقة بدنية 

دقيقة  20فالحكـ يجب اف يركض لمدة ، سرعة البلعبيف و ة تمكنو مف مجاراة المباراة عالٍ 
يمكنو مف أداء واجبو بشكؿ جيد لغرض لركي مناسب بمعدؿ ح وبصورة فعمية و لشوطيف

المباراة  أثناءتحقيؽ العدالة ويتـ تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ قرب الحكـ مف الحدث داخؿ الممعب 
داؤىا بصورة أيتطمب  ا ماىذو  ياجميعويمكف الوصوؿ اليو مف خبلؿ حساب أفعاؿ المعب 

اف محتوى و بلؿ التدريب منظمة عمى جميع الصفات الحركية التي يتوصؿ الييا مف خ
 الصفات البدنية المرتبطة بأداء الحكاـ داخؿ المباراة االعداد البدني يتحقؽ مف خبلؿ تطور

لتحكيمية بشكؿ اتؤىمو ألداء واجباتو  )نشاطًا بدنيًا( الحصوؿ عمى لياقة بدنية لمحكـويمكف 
الحصوؿ عمى ب ثمةمتمكفاية بدنية مناسبة لمحكـ  إلىالوصوؿ  وواقعي وال يمكفاعتيادي 

مة او المزيد مف القدرات البشرية أي انتاج قدرة اكبر مف الطاقة وتطوير كفاءة الجسـ عمى مق
الكفاءات الوظيفية ألجيزة الجسـ الحيوية  معرفةالتعب وأليمكف تحقيؽ ذلؾ اال مف خبلؿ 

فعمـ الوظائؼ الحيوية يدرس جسـ الريايي ويستعمؿ األجيزة الحديثة لقياس كفاءة 
الجيد وبعده التي يمكف مف خبلليا  أثناءاألعياء الحيوية وقياس استجابات ىذه األعياء 

       . (2)"لحكاـقػػػػدرات امع يتبلءـ  بماويع المنػػػاىج التدريبية لتطػػػػػوير كفػػػػاءة ىػػػػذه األعيػػػػػاء 

                                      

،  عاؿٍ ، مطبعة التعميـ ال المياقة البدنية و طرق تحقيقها :قاسـ حسف حسيف و منصور جميؿ ( 1)
 .14، ص  1988بغداد ، 

كتب مديرية دار ال ،بغداد،  تحكيم كرة القدم بين تطبيق القانون وحركة الحكم :سعد منعـ الشيخمي ( 2)
 . 35، ص2003 ،لمطباعة والنشر
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ة عالٍ ة بالفصفات بدنية خاص إلىت الريايية تحتاج عااٍل إّف أكثر األلعاب والف و 
 عدة ًا بأشكاؿبدني نشاطاً  الحكـاأللعاب الريايية ومنيا كرة قدـ الصاالت تتطمب مف  او

اذ حجـ الممعب ووقت المباراة وعدد البلعبيف داخؿ الممعب وطريقة ،ومنوعة خاصة بالمعبة 
ة صفات بدنية خاصة بتمؾ الظروؼ مثؿ سرعة رد الفعؿ والسرعة االنتقالي إلىالمعّب تحتاج 

في كرة قدـ الصاالت مما دعا الباحث جميعيا صفات يرورية  ، والرشاقة وتحمؿ السرعة
 فَ فإ ، (1)"بإداء الحكاـ المتعمقة البدنية الصفاتالنشاط البدني المرتبطة بالتركيز عمى  إلى

ة يعني اف الحكـ يمتمؾ نشاطًا بدنيًا )لياقة بدنية( عالٍ مستويات ريايية  إلىوصوؿ الحكاـ 
ة وىذا يعني اف عالٍ بكفاءة و المتطمبات الخاصة بإدارة المباراة بيع مف خبللو القياـ يستط

يواجو صعوبة في   دوف افمف الحكـ يصبح قادرًا عمى مجاراة احداث تمؾ المباراة بسيولة 
مف قدراتو وىذا ما يمنع عنو االرتباؾ  اً ونتيجة ىذا النشاط يكوف الحكـ واثق ، اتخاذ القرار

تغاييو  اوارتكاب بعض االخطاء  إلىمباريات وفقداف الثقة في النفس التي تقوده ال أثناء
شغب و  إلىعمى حساب مخالفات تسبب في ىيجاف البلعبيف و المدربيف وىذا ما يؤدي 

غيب الجماىير وفقداف الثقة في نفوسيـ فيقوموف بتصرفات غريبة غير منيبطة ألف 
نما فأف "لمشاىدة مباراة نظيفة وممتعة يقدميا الفريقاف،  الجميور ال يأتي لمشاىدة الحكـ وا 

قيادة المباراة وثقافتو  أثناءقوة المياقة البدنية المرتبطة بالنشاط البدني الذي يقـو بو الحكـ 
 .(2)"يكسبو احتراـ الجميور لو وبالتالي يشيدوف بو

 
 املتطيباث االساسيت حلناً مرة قذً اىصاالث :  2 –1 –2

ات األساسية لمنشاط البدني التي يمكف معرفتيا مف خبلؿ تحميؿ األداء المتطمب إفَ  
المباراة فيبل عف نوعية االختبارات التي يتعرض ليا الحكـ خبلؿ  أثناءالبدني لمحكـ 

منيا عدة الموسـ الكروي والتي تكوف اكثر مف مرة في السنة والتي تشتمؿ عمى عناصر 
                                      

  .37ص،1991،القاىرة دار الفكر العربي  ،1ط ، االعداد النفسي لمرياضين: ( عزت محمود كاشؼ1)
    .11ص،1992،بغداد، مديرية مطبعة وزارة التربية، ؿو ، الجزء االكرة القدم :صفار واخروفال( سامي 2)
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التوافؽ العيمي والعصبي وىذا ما يتحتـ عمى السرعة القصوى وتحمؿ السرعة ورشاقة و 
دارتو اجبات التحكمية المكمؼ بيا خبلؿ إالحكـ إف يكوف عمى استعداد دائـ الرتقائو بالو 

مسافات بعيدة نسبيًا اف  إلىيتطمب مف الحكـ عندما تنتقؿ الكرة و لممباريات الرسمية ، 
التحمؿ ليبقى عمى نفس الوتيرة  قوة إلىجدَا مف السرعة ايافة  عاؿٍ يتحرؾ الحكـ بمستوى 

سرعة رد فعؿ و سرعة انتقالية وتوازف و توافؽ مع  إلىنسبيًا مف االداء كما يحتاج الحكـ 
فأف "عمى تنظيـ الجيد وعدـ استنزاؼ الطاقات ىذا مف جية ومف جية اخرى  عاليةقدرة 

اد لذا يجب عمى في مرحمة االعد اواختبارات رئيسية مفاجئة في الدوري  إلىالحكـ يتعرض 
 خراج مباراة ممتعة الف الحكـ ىو العنصر االساسي إلالحكـ اف يكوف عمى اتـ االستعداد 

غالبًا ما يكوف معظـ ىذه ة و عالٍ جيد بدني و لياقة  إلىكـ يحتاج الح، إذ (1)"جميمةو 
ظـ اف مع،  االختبارات ليا عبلقة مباشرة بطبيعة االداء التي يقوـ بيا الحكـ داخؿ الممعب

 او)شدة منخفية  اع منخفض نسبياً إيقالتحركات الخاصة بالحكـ خبلؿ المباريات تكوف ب
خبلؿ المباراة  يتنقؿالحكـ قد  ( حسب ايقاع المباراة إال افعاليةشدة  اوشدة متوسطة 

ف الحدث مكا إلىـ( حتى يتمكف مف الوصوؿ 30-ـ20ـ( و )20-ـ10بمسافات صغيرة )
خبلؿ  عاؿٍ جيد بدني  إلىاف الحكـ في المباراة يتعرض "ما ، كليتخذ القرار المناسب 

بعد تطور المعبة في السنوات االخيرة مما  ف خبلؿ االنطبلقات السريعة خاصةالمباراة م
يتطمب مف الحكـ اف يكوف قريبًا مف مكاف الحدث ألف االخطاء التحكيمية تحصؿ مف 

 .(2)"خبلؿ عدـ وجود الحكـ في المواقؼ الصحيحة
الحكـ يقطع  د التحميؿ والتدقيؽ وفؽ األجيزة الحديثة والمتطورة وجد إفَ وبع 

ح ما بيف القصوى وشبة القصوى وكذلؾ مسافات تتخمميا او مسافات مختمفة وبسرع مختمفة تتر 
                                      

، رسالة ماجستير،  بعض مظاهر االنتباه وعالقتها بمستوى اداء حكام كرة القدم( سمير مينا : 1)
 . 17، ص 2001جامعة بابؿ، 

( صباح قاسـ خمؼ : تأثير منيج تدريبي لتطوير بعض القدرات البدنية و الحركية و الذىنية الجتياز 2)
 2006ء حكاـ كرة القدـ ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، اختبارات المياقة البدنية  وتحسيف مستوى ادا

 . 24، ص
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المباراة يكوف  أثناءإف النشاط البدني الذي يبذؿ "اليرولة والمشي في بعض األحياف لذا نجد 
قدـ  ت األخرى إذ إنو يتفوؽ أييا عمى جيد العب كرةعااٍل الفقياسا في  جداً  اً كبير 

 . (1)"الصاالت

 اىسرعت :  1 – 2 – 1 – 2

 
 
 
 
 
 

تعد احد اىـ القدرات االساسية ألداء النشاط البدني و ىي مقياس لمفروؽ الفردية  
بيف الحكاـ مف حيث سرعة التبادؿ بيف االنقباض و االنبساط ، فيبًل عف مدى توافؽ 

تجابات العيمية مع االستجابات العصبية في وحدة زمنية معينة ، حيث ترتبط السرعة االس
بعناصر المياقة البدنية االخرى جميعيا وبشكؿ مؤثر ويعرفيا العمماء بأنيا قدرة الريايي 

قابمية الريايي عمى قطع مسافات معينة  اوعمى اداء حركات معينة في اقصى زمف ممكف 
 في اقؿ زمف ممكف .

شكاليا المختمفة السرعة بشكؿ خاص وبأ إلىت يحتاج حكـ كرة قدـ الصاال"ف ا 
سواء كانت سرعة انتقالية اـ سرعة حركية اـ سرعة االستجابة وتعد السرعة لدى حكاـ كرة 

ة فيطمب منو سرعة انتقالية جيدة ويكوف ننًا ميمًا ومف المتطمبات الرئيسقدـ الصاالت مكو 
 إلىلة االنتقاؿ مف مكاف او ىي مح، لذا نجد اليدؼ مف السرعة  قادرًا فييا اكثر مف غيره

  .(2)"قطع مسافات معينة في اقصر زمف ممكف اواخر بأقصى سرعة ممكنة 
 

السرعة االنتقالية كما نرى دوف مف  مع حالة المعبال يستطيع التحرؾ " فالحكـ 
يدة كاف التوقع جيدًا التوقع الصحيح ال يتـ في غياب سرعة األداء حيثما كانت السرعة ج

 ليظير قراره التحكيمي االخطاءاالبتعاد عف  الحكـمف خبلؿ السرعة االنتقالية يستطيع 
 . (3)"بشكؿ صحيح

                                      

 . 33، ص 1998، دار الفكر العربي ،القاىرة ،   التدريب الرياضي الحديث( مفتي ابراىيـ حماد : 1)
 .   111-100، ص2010 ، بغداد ،1ط ، عمم التدريب الرياضي :محمد عبد الحسف ( 2)
،مكتبة 1ط ، عمم التدريب الرياضي نظم تدريب الناشئين لممستويات العميا:ي تاخر شغاعامر ف( 3)

  .294، ص2014 المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، عماف،
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اذ  كبيرالسرعة االنتقالية بشكؿ  تستعمؿالت اف لعبة كرة قدـ الصإَ ويرى الباحث  
ؾ صغر الكرة وكثرة القميؿ اربعة مع حارس مرمى وكذل البلعبيفبسبب سرعة المباراة وعدد 

 حتى يتمكف مف مواكبة حاالت المعب .سرعة ال الحكاـ يحتاجاليجمات المرتدة حيث 
 

  : قذً اىصاالث مرةإَٔيت اىسرعت حلناً  1 – 1 – 2 – 1 – 2
تخاذ صر الميمة التي تساعد الحكـ عمى إتعد السرعة ألي نشاط حركي مف العنا 

المباراة والمتمثمة مف ناحية قطع الكرة  أثناءمعب القرار التحكيمي المناسب فاف حاالت ال
االنتقاؿ الحركي مع حالة المعب  فريؽ المنافس يتطمب مف الحكـ سرعةوالبدء في ىجمة لم

تكمف أىمية السرعة لدى حكاـ كرة الصاالت  إذبطريقو تجعؿ الروية وايحة لدى الحكـ 
يكوف فييا الحكـ قادرًا عمى مجاراة  التيب المختمفة مف خبلؿ االنتقاؿ الجيد مع حاالت المع

قات المباراة لكي يكوف في موقع قريب مف الحدث ومف ثـ تتوافؽ لديو او  أثناءكافة الحاالت 
ية رؤيا مناسبة وىذا ما يسيؿ ميمة أخرى لمحكـ وىي سرعة االستجابة واتخاذ القرار او ز 

ا والمواكبة مع سرعة البلعبيف المناسب والتي في دورىا تسيؿ عممية قيادة المباراة ومجاراتي
 وطبيعة المعب ذات اإليقاع السريع والمفاجئ التي يقـو بيا البلعبوف.

 

 حتَو اىسرعت :  2 – 2 – 1 – 2

 

 60ت ريايية يستمر أدائيا حوالي عااٍل لف لة )او "إّف ناتج اشتراؾ السرعة والمط 
بلعب في المحافظة عمى لة السرعة" قدرة الاو لة سرعة "أي مطاو ثانية( يطمؽ عمييا مط

لة الحركات او مي( "القدرة عمى مطوعرفيا )عبد اهلل البل، (1)سرعتو ألطوؿ مػدة زمنية ممكنة"
مة التعب الذي يتطمب سرعة او وعرفيا بانيا قابمية مق ،لفترة قصيرة بأقصى سرعة ممكنة 

لمقدرة عمى براىيـ حماد فيعرفيا "ىي اإأّما مفتي ، (2)ة كركض المسافات القصيرة"عالٍ 
                                      

مكتب  ، التطبيق الميداني لنظريات وطرائق التدريب الرياضي :محمد ريا اسماعيؿ المدامغة ( 1)
 . 542، ص2008د ، بغدا، الفيمي لمطباعة 

، 2004: القادسية الطيؼ لمطباعة ، االسس العممية لمتدريب الرياضي :عبد اهلل حسيف البلمي ( 2)
 .  104ص
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ة لمػدد طويمة عالٍ غير المتماثمة وتكرارىا بكفاءة وف اوتمرار اداء الحركات المتماثمة اس
لة السرعة أف او اىـ ما يميز مطف ، إ(1)ة دوف ىبوط مستوى كفاءة األداء"عالٍ بسرعات 

ديف  كسجيف ،و االطريؽ االحتراؽ الداخمي )أي  كسجيف تتـ عفو عممية تبادؿ اال
لة القوة او لة السرعة ومطاو لة يرتبط ارتباطا كبير بمطاو ف ىذا النوع مف المطا  وكسجيف( و اال
فقد إما مف الناحية الفسمجية ، لة او ّف ىاتيف الصفتيف تحدداف مستوى ىذا النوع مف المطإ إذ  
عمى أّنيا "مقدرة الجسـ عمى تحمؿ الجيد الناتج عف االنقبايات العيمية السريعة  ترفعُ 

 .  (2)بسرعة تنفيذ قصوي" االعداداتة وتنفيذ عدد كبير مف لمدة زمنية طويم
 : قذً اىصاالث مرةَٕيت حتَو اىسرعت حلناً أ 1 – 2 – 2 – 1 – 2

 

  ت الرياييةعاالالف لمعظـمف القدرات البدنية األساسية واليامة  سرعةعد تحمؿ اليُ  
كما  ، المباراة أثناءالحكـ  وتعد مف المؤشرات اليامة التي تحدد الحالة البدنية التي يتطمبيا

الريايي عمى االستمرار باألداء الحركي بأشكالو المختمفة  اوأنيا تعرؼ بأنيا قدرة الحكـ 
فيي مف القدرات البلزمة ، دوف ىبوط في المستوى العصبي والبدني مف ولمدة طويمة 

توى عمؿ والتي يتـ فييا تحديد المستوى مف خبلؿ مس، واألساسية لحكاـ كرة الصاالت 
مة التعب دوف او نيا القابمية عمى مقويعرفيا الباحثوف عمى إ، القمب والرئتيف والدورة الدموية 
لذا تكمف أىمية تحمؿ السرعة مف خبلؿ االستمرار في ، اليبوط في المستوى الحركي 

مف حيث السرعة والرشاقة والتوافؽ الذي يصاحب الحكـ والمتمثمة  ونفساألداء مستوى 
لتحكيمي مستوى أداء ا ضانخفا اودوف التعب مف المباراة بشوطييا  أثناءعمى األداء بقدرتو 

وتزداد أىميتيا كؿ ما طاؿ وقت المباراة وارتفع ، وفؽ أداء حركي مستمر تحت اليغط 
 وىذا ما يوثر في دقة، يعؼ األداء والتركيز  إلىمستوى األداء لمفريقيف وىبوطيما يؤدي 

 . خذالقرار التحكيمي المت

                                      

 .  149ص، 2002 ، ، القاىرة التدريب الرياضي التربوي : مفتي ابراىيـ حماد (1)
 . 87، ص1995 ،القاىرة  ، مطبعة دليل المدرب في عمم التدريب :معتصـ غوتوؼ  (2)
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 اىرشاقت :  3 – 2 – 1 – 2

ة بأعمى ف يتـ اداء الحركات الخاصة بالرشاقإف ما يميز عنصر الرشاقة ىو أ 
داء تدريبات خاصة بالنسبة لمحكـ البد أف تتـ مف خبلؿ سرعة ممكنة ، وعمى ذلؾ فإف أ

ي طرائؽ التدريب الخاصة بالسرعة الحركية )سرعة االنتقاؿ( ذلؾ إنو في المجاؿ التطبيق
لبعض عمى وفؽ ظروؼ اج منو أداء حركي مغايرة لبعييا سواؼ يواجو الحكـ مواقؼ تحت

ة ، كما تعد الرشاقة عالٍ التحركات داخؿ الممعب وتفادي كؿ مف البلعبيف و الكرة بسرعة 
 إلىمف مقومات مستوى الريايي وتحقيؽ االداء الجيد وجمالية الحركة وتعد ميمة بالنسبة 

 إلىة التي تتطمب تغيرًا في ويعية الجسـ ، فأي حركة ريايية تيدؼ ت الرياييعااٍل الف
ييًا " تعد مف عدة ومختمفة الصعوبة ، وأتحقيؽ واجب حركي معيف يتطمب توافؽ واجبات 

القدرات الحركية التي تحتؿ مكانًا بارزًا بيف القدرات والصفات الحركية وليا عبلقة بدقة 
، (1)اف و المكاف و القوة عمى وفؽ اليدؼ المطموب"االداء وتناسب الحركة مف حيث الزم

نيا عمى أ، ( 2005) محب ساميثير مف الخبراء و المختصيف منيـ كالوقد عرؼ الرشاقة 
قدرة الفرد عمى تغير ويع الجسـ واتجاىو بأقصى سرعة ممكنة وبتوافؽ تاـ مع دقة االداء " 

 . (2)"الحركي
 قذً اىصاالث : مرةً َٕيت اىرشاقت حلناأ 1 – 3 – 2 – 1 – 2
 

تعد الرشاقة مف مقومات مستوى الحكـ وتحقيؽ األداء الجيد وجمالية الحركة حيث " 
تعد ميمة بالنسبة لمحكـ وذلؾ إف الف الحكـ يكوف بأداء مستمر ومتماشي مع الحاالت التي 

رار الق  المباراة والتي تتطمب تغيرًا في ويعية الجسـ تخدـ الحكـ في اتخاذ أثناءتحدث 
واجب حركي معيف يتطمب واجبات عدة ريايية تحدث لتحقيؽ  الصائب في أي حركة

حظو في المواقؼ التي تواجو الحكـ وتحتاج منو أداء حركي مختمفة الصعوبة وىذا ما نم
بسرعة  كرةمغاير وفؽ الظروؼ و التحركات داخؿ الممعب ولتفادي مف كؿ مف البلعبيف وال

                                      

 .91، ص1998، دار الفكر لمطباعة و النشر، 1، طػ اسس التدريب الرياضي: ( قاسـ حسف حسيف1)
 . 76، ص 2005، مكتبة شجرة الدر ، المنصورة ،  المالكمة الحديث إلىالمدخل ( سامي محب : 2)
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وأمور عدة مف االستجابة والتوافؽ والتوازف  عاؿٍ مستوى  إلىـ سوؼ يحتاج الحك ة وعميوعالٍ 
ر عف مدى إعداد والتوقفات المفاجئة لذ تكمف أىمية الرشاقة بظيور الحكـ ألداء حركي يعب

مف القدرات األساسية الواجب توفرىا لذا تعبر عف  ُيعداده البدني لذا عدالحكـ لخبلصة إ
الجسـ لجيات مختمفة تتطمبيا حاالت  ؿوانتقا ةنسيابية واعالٍ قدره الحكـ عف األداء بدقو 

 .(1)"المعب المختمفة
 

 :  اىْشاط اىفسي٘ى٘جي  3 – 1 – 2

بما أنو يتطمب مف الحكـ بذؿ مجيود بدني كبير خبلؿ قيادتو لممباراة ويرافؽ ذلؾ  
يؤديو تكييؼ لممجيود الذي  اوتغيرات في الدورة الدموية ، إذ تعد تمؾ التغيرات كاستجابة 

ف الحكـ فإناسب مع شدتو وحجمو ،"الحكـ ، واف ىذه التغيرات المصاحبة لممجيود البدني تت
الحكـ الذي تكوف لياقتو فيؿ مف ىذه التغيرات أ إلىيتكيؼ  عاليةالذي يتمتع بمياقة بدنية 

 .(2)"قؿ مستوى منوالبدنية أ
 

  ( :VO MaXمسجني )ٗستٖالك االاحلذ االقصى ال  1 – 3 – 1 – 2
        

عاليػػػات ( مػػػف المؤشػػػرات الفسػػػيولوجية التػػػي ليػػػا دور ميػػػـ فػػػي فVO MAXعػػػد الػػػػ )يُ و  
قصػى السػتيبلؾ عػد الحػد األيُ لما لو مػف أىميػة لمجيػازيف الػدوري والتنفسػي ، إذ  عدة ريايية

كفػاءة الجيػاز الػدوري التنفسػي وقػدرة الفػرد عمػى االداء لفيػؿ مؤشػر فسػيولوجي أكسجيف و اال
العيػػػبلت مػػػف  تسػػػتعممواقصػػػى معػػػدؿ " إلػػػى  (VO MAXويشػػػير مصػػػطمح ) كسػػػجينيو اال
كبر مدى لمسعرات الحرارية الناتجة عف العمميػات أ وأكسجيف عند االداء لممجيود البدني و اال

   .(3)"اليوائية في وحدة زمنية معينة

                                      

 . 76، ص  1999،  مركز الكتاب لمنشر ، القاىرة ، مصر ،  حيويالميكانيك السمير مسمط : ( 1)
 . 58، ص كرةمصدر سبق ذسعد منعـ الشيخمي : ( 2)

( ) Franck , Karch , Willamd , Mcardle : Nutvition Weight Control and 
Exercises , LEA , PHiladelphia ,      , P.    .  
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الممميمتػر  وأكسجيف المسػتيمؾ بػالمتر و قصى حجما لبل) أ حمد بأنو ويعرفو أبو العبل أ
VO ))1(الفسػػمجة الريايػػية  فػػي الطػػب الريايػػي و يػػاجميعاتفقػػت المصػػادر العمميػػة  ، كمػػا
 اتىػػـ المؤشػػرات الوظيفيػػة لمريايػػييف خصوصػػا فػػي الريايػػأعػػد مػػف ف ىػػذا المؤشػػر يُ إعمػػى 

كبػػر فػػي ( الجانػػب األMetabolizing Aerobicكسػػجيني )و التػػي يحتػػؿ التمثيػػؿ الغػػذائي اال
كسػجيف و اال اسػتعماؿدوف مػف يمكػف لمعمػؿ العيػمي االسػتمرار  ، فػبل(2)عممية توفير الطاقػة 

لغػػرض االسػػتمرار  كسػػجيفو باأل( ثػػواف وبعػػدىا يجػػب تزويػػد العيػػبلت العاممػػة 10كثػػر مػػف )أ
   .(3)كسجيفو كثر مف دقيقة مف خبلؿ الحصوؿ عمى كمية كافية مف االأداء باأل

عػػدة عمميػػات لناتجػا  ىميتػػو مػف كونػػوأكسػػجيف يسػتمد و سػتيبلؾ األالحػد االقصػػى ال فَ إ
كسػجيف و عمميتػيف اساسػيتيف ىمػا عمميػة توصػيؿ اال إلػىفسيولوجية ىامػة فػي الجسػـ ، تنقسػـ 

العيػػبلت ويشػػترؾ فػػي ىػػذه العمميػػة كػػؿ مػػف الجيػػاز التنفسػػي والجيػػاز الػػدوري والػػدـ ،  إلػػى
كسػػػجيف بالعيػػػبلت وىػػػي العمميػػػة االكثػػػر اىميػػػة و ىػػػي عمميػػػة اسػػػتيبلؾ اال األخػػػرىوالعمميػػػة 

كبػػر كميػػة مػػف أ ف تمػتصأريب فػػي تركيػػب العيػمة لكػػي تسػػتطيع عتمػد عمػػى مػػا يحدثػو التػػدوت
كموبيف والمايتوكوندريا والشػعيرات الدمويػة و كسجيف وتستيمكيا نتيجة زيادة ما بيا مف المايو األ

ألىػػػـ  متكػػػامبلً  كسػػػجيف يعػػػد مقياسػػػاً و سػػػتيبلؾ األقصػػػى الف مقيػػػاس الحػػػد األإفػػػ ، واالنزيمػػػات
داء وىػػػػػػي الجيػػػػػػاز التنفسػػػػػػي والجيػػػػػػاز الػػػػػػدوري والػػػػػػدـ مشػػػػػػتركة فػػػػػػي األلحيويػػػػػػة ااالجيػػػػػػزة ال
 .(4)"والعيبلت

                                      

،القاىرة ، دار الفكر العربي ،  بيولوجيا الرياضة وصحة الرياضيالفتاح :  ( ابو العبل احمد عبد1)
 .65،ص 2000

( ) Noble B. Joxygen Transport ; Physiology of Exercise and sport , Times 
mirror , Mosby , Pub , U.S.A. ,      , P.    . 

 .  48، ص كرةمصدر سبق ذ :( سعد منعـ الشيخمي 3)

 . 67، ص 2002، القاىرة ، مركز التنمية االقميمي ،  نشرة العاب القوىالديف سبلمة :  ( بياء4)
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كسػػػجيف ونقمػػػو و خػػػذ االأو " اقصػػػى قػػػدرة لمجسػػػـ عمػػػى َنػػػأ( عمػػػى VO MaXويعػػػرؼ ) 
 .(1)في الخبليا العامة لمعيبلت " الواستعمومف ثـ 

كسػػجيف ، و يسػػتيمكو الريايػػي مػػف اال يعتمػػد عمػػى كميػػة مػػا"( VO MaXاف مؤشػػر )و      
العمػػر والجػػنس والحالػػة التدريبيػػة ومكونػػات الجسػػـ منيػػا عػػدة عوامػػؿ بثر أولكػػف ىػػذه الكميػػة تتػػ

سػػتيبلؾ مػػف القابميػػة القصػػوى ال اليػػةعنسػػبة  فَ أذ وجػػد بػػإ،  عوامػػؿ نفسػػية ووراثيػػة إلػػىإيػػافة 
د يػمف فيػو يعػ، )2("ثير التدريب الرياييأت إلىثير الوراثي ايافة أكسجيف يقع تحت التو اال

أىػػـ االختبػػارات والمقػػاييس التػػي تجػػري فػػي البحػػوث الفسػػيولوجية وخصوصػػًا تمػػؾ التػػي تيػػدؼ 
   . التعّرؼ عمى كفاءة الجياز القمبي التنفسي وقدرتو الوظيفية إلى

 :لمتعرف عمى الجهد البدني  أثناءقياس االستهالك األقصى لألكسجين " ويمكن
 الرئتيف. إلىر كمية مف اليواء و إدخاليا قدرة الجياز التنفسي عمى استنشاؽ أكب -1
 أنسػػػجة إلػػػىف األكسػػػجيف مػػػف الػػرئتيف قػػدرة الجيػػػاز الػػدوري عمػػػى توصػػػيؿ أكبػػر كميػػػة مػػ -2

، ويرتبط ذلؾ بحجـ الدـ وعدد الخبليػا الدمويػة الحمػراء وتركيػز الييموجمػوبيف، ومقػدرة  الجسـ
 العيبلت العاممة.  إلىاممة عية الدموية عمى تحويؿ سرياف الدـ مف األنسجة غير العو اال
قػػػدرة الجيػػػاز العيػػػمي عمػػػى اسػػػتخبلص األكسػػػجيف المتػػػوفر لديػػػو، أي كفػػػاءة عمميػػػات  -3

 .)3(" المثيؿ الغذائي و إنتاج الطاقة اليوائية

 مسجني:ٗٗزُ اجلسٌ ٗاحلذ األقصى الستٖالك األ  1 – 1 – 3 – 1 – 2
لػػػذا نجػػػد أف األفػػػراد كبػػػار و كػػػؿ خبليػػػا وأنسػػػجة الجسػػػـ، ممعكسػػػجيف تسػػػتو نظػػػرًا ألف األ

األفػراد  يسػتعممياكسػجيف تفػوؽ الكميػات التػي و كميػات كبيػرة مػف األ يستعمموفالحجـ )الوزف( 
                                      

(1) Edward . L. Fox: Sport Physiology. Second Edition. C. B. S. college 
Publishing.     . P.   .  
( ) Herbert A. Derries : physiology of Exercise , Brown Company publishers 
, U.S.A.    . P.    . 

، 1989لمبي ، الرياض ،و ، المجمع اال  كسجينو االستهالك األقصى لال ( ىزاع بف محمد اليزاع : 3)
 .120ص
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المجيػود البػدني، وبنػػاء عمػى ذلػؾ يجػػب أف  أثنػاءاألقػؿ فػي الحجػـ )الػػوزف( فػي وقػت الراحػػة و 
ر عػف َبػعُ ، و تتـ المقارنػة بػيف األفػراد فػي اسػتيبلؾ الجسػـ لؤلكسػجيف عمػى أسػاس وزف الجسػـ

يمكػػػػف حسػػػػاب الحػػػػد األقصػػػػى السػػػػتيبلؾ ، و  (1)"ذلػػػػؾ بمصػػػػطمح )ممميتػػػػر. كيمػػػػوجراـ/ دقيقػػػػة(
 األكسجيف بطريقتيف ىما: 

 الطريقة المطمقة: لتر/دقيقة. -أ

 . كجـ/ؽ  )مميمتر لكؿ جراـ مف وزف الجسـ ( الطريقة النسبية: مميمتر. -ب

 مسجني :ٗك االق قياش احلذ األقصى الستٖالائطر 2 – 1 – 3 – 1 – 2
   :(2)"قتينيكسجين بطر و يتم تحديد االستهالك األقصى لأل 

 :( كسجينو القياس المباشر لمحد األقصى الستهالك األ ) الطريقة المباشرة  -1
كسػػػػجيف بطريقػػػػة مباشػػػػرة ومعمميػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ و يػػػػتـ قيػػػػاس االسػػػػتيبلؾ األقصػػػػى لبل"

كسػػػجيف الداخمػػػة مػػػع ىػػػواء و االويسػػػتيدؼ معرفػػػة كميػػػة  ،(3)"متغيػػػرات قيػػػاس التبػػػادؿ الغػػػازي
كسجيف الخارجة مع ىػواء الزفيػر، بحيػث يػدؿ الفػرؽ بػيف الكميتػيف عمػى و الشييؽ، و كمية اال

يتوكونػػػدريا الكترونػػػي لممالجسػػػـ عػػف طريػػػؽ نظػػػاـ النقػػؿ اال يسػػػتعمموكسػػػجيف الػػذي و مقػػدار اال
يف حجػػػػـ كسػػػػجيف الفػػػػرؽ بػػػػو األقصػػػػى السػػػػتيبلؾ األ ويمثػػػػؿ الحػػػػد،  إلنتػػػػاج الطاقػػػػة اليوائيػػػػة

كسػػجيف الخػػارج مػػف الػػرئتيف مػػع ىػػواء و الػػرئتيف )الشػػييؽ ( وحجػػـ األ إلػػىكسػػجيف الػػداخؿ و األ
 الزفير.     

                                      

مركز الكتاب  ،القاىرة ،1,ططرق قياس الجهد البدني في الرياضةمحمد نصر الديف ريواف : ( 1)
 .175ص ،1998 ،لمنشر

 .178، ص المصدر اعالهلديف ريواف : محمد نصر ا (2)

فسيولوجيا الجهد البدني االسس النظرية واالجراءات المعممية لمقياسات  :ىزاع بف محمد اليزاع ( 3)
 ،النشر عممي والمطابع  ،جامعة الممؾ سعود ،الرياض ،المممكة العربية السعودية  ، الفسيولوجية

 .194ص ، 2009
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 . (1)كسجين هواء الزفيراو حجم  -كسجين هواء الشهيق او حجم  الحد األقصى لمقدرة الهوائية =
 :كسجين(و الطريقة غير المباشرة ) التنبؤ بالحد األقصى الستهالك األ  -2

كسػػيد و كسػػجيف وثػػاني أو ب ذلػػؾ مختبػػرًا مجيػػزًا بػػاألجيزة البلزمػػة لقيػػاس نسػػبة االويتطمػػ
بعػػػض  باسػػػتعماؿقيػػػاـ الفػػػرد بػػػأداء جيػػػد بػػػدني أقصػػػى  أثنػػػاءالكربػػػوف وحجػػػـ التيويػػػة الرئويػػػة 

الخطػػػػو عمػػػػى  اوالجػػػػري عمػػػػى السػػػػير المتحػػػػرؾ،  اوأشػػػػكاؿ التمرينػػػػات البدنيػػػػة مثػػػػؿ المشػػػػي 
 اوالتجػديؼ  اوالسػباحة  أثنػاءاألرجومترية، كما يمكف قياسػو التبديؿ عمى الدراجة  اوالمقعد، 
كمػػػػػا يتطمػػػػػب تشػػػػػغيؿ ىػػػػػذه األجيػػػػػزة خبػػػػػراء ،  أرجػػػػػومتر الػػػػػذراع اسػػػػػتعماؿعنػػػػػد  اواالنػػػػػزالؽ 

تصػبح غيػر مناسػبة عنػد  إذكونيػا تسػتغرؽ وقتػًا طػويبًل فػي التنفيػذ  زيادة عمىمتخصصوف،  
 . ( 2)تطبيقيا عمى مجموعات كبيرة العدد

لة عػف ىػذا المؤشر)التنفسػي والػدوري ؤو ة في الجسـ تكوف مسثبلثة أجيزة رئيس وىناؾ
كسػػجيف مػػف اليػػواء الخػػارجي يػػتـ بواسػػطة األنػػؼ والفػػـ لينتقػػؿ عبػػر و والعيػػمي( فاستنشػػاؽ اال

الشػػعيرات الدمويػػة ثػػـ  إلػػىالػػرئتيف لتحػػدث عمميػػة التبػػادؿ الغػػازي ليصػػؿ  إلػػىالقصػػبة اليوائيػػة 
فالجيػػػاز العيػػػمي وخاصػػػة  كافػػػةانحػػػاء الجسػػػـ  إلػػػىممػػػو فػػػي نقمػػػو الجيػػػاز الػػػدوري بع يقػػػـو

كسػػػجيف و العيػػػبلت الييكميػػػة التػػػي تمعػػػب الػػػدور االكبػػػر بػػػذلؾ فيػػػي التػػػي تسػػػتيمؾ كميػػػة اال
كسػجيف حتػى بػاألداء بأقصػى و يصميا مف اال الواصمة إلييا لكنيا عاجزة عف استيبلؾ كؿ ما

بحيػػث تعمػػؿ األليػػاؼ  ونفسػػالتخصصػػي نػػوع النشػػاط الريايػػي  اسػػتعماؿشػػدة مػػف ىػػذا وجػػب 
مػػا يخػػص  اَمػػأبػػة التػػي تػػؤمف تحقيػػؽ االنجػػاز العيػػمية نفسػػيا لغػػرض حػػدوث التكيفػػات المطمو 

تيا ويبلحػظ ذلػؾ مػف خػبلؿ قػدرة ءالجيازيف االخريف فتدريبات التحمؿ العاـ كفيمة بتطوير كفا
ى توصػػػػيؿ القمػػػػب عمػػػػى دفػػػػع اكبػػػػر كميػػػػة مػػػػف الػػػػدـ فػػػػي الدقيقػػػػة الواحػػػػدة وقابميػػػػة الجسػػػػـ عمػػػػ

 .(3)الدماغ( إلىدي نقصاف التروية ؤ كسجيف يو الخبليا غيراف )نقصاف اال إلىكسجيف و اال
 

                                      

   .187ص، كرةمصدر سبق ذصر الديف ريواف :  محمد ن( 1)
 .187ص ، المصدر اعالهمحمد نصر الديف ريواف : ( 2)
 .49ص، 2008،  لمطباعة، مكتب الشويمي ، بغداد،  الموجز في التشريح :رفايؿ كامؿ مذكو ( 3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19            اىسابقتٗاىذراساث اىْظريت           ....... ....................................                اىفصو اىثاّي 
 

  :مسيجنيٗقصى الستٖالك األاحلذ األ إىلعالٍاث اى٘ص٘ه  3 – 1 – 3 – 1 – 2
 كسيجيف عند زيادة شدة الحمؿ البدني و عدـ زيادة استيبلؾ اال -1
 .ض/د 185- 180زيادة معدؿ القمب عف  -2
   01,1( عف RQزيادة نسبة التنفس ) -3
 .(1)"مميجراـ %  100- 80يقؿ تركيز حامض البلكتيؾ في الدـ عف  ال -4

 

  Heart Rate –( HRٍعذه ّبض اىقيب ) 2 – 3 – 1 – 2
مد عمييا قياس مستوى كفاءة القمب والدورة يعتحد المؤشرات الميمة التي أوىو 

د عد نوُ أليو البلعب ، ويمكف تعريفو بشكؿ مبسط والمستوى الوظيفي الذي وصؿ ا الدموية
التغيرات " وُ نأ( 1983 –يربات القمب في الدقيقة الواحدة وقد عرفو )مظفر عبد اهلل 

 . (2)"انقبايو أثناءيسر مف البطيف األ المندفع االيقاعية لجدراف الشراييف نتيجة امتبلئيا بالدـ

" الشعور بالموجة الدموية المنتقمة  نوُ أ( 1981 –ميف أعرفو )قيس الدوري وطارؽ و 
 . (3)الشرياف الذي يجس فيو النبض نتيجة لتقمص العيمة القمبية" إلىمف القمب 

منيا طريقة السمع عدة  ؽائطر  باستعماؿويتـ قياس معدؿ يربات القمب 
Ausculation  ، وطريقة الجسPalpation ، وطريقة تسجيؿ الرسـ الكيربائيECG (4) ،

 .  ( وىو جياز تخطيط القمبECGكثرىا دقة جياز )أؽ و ائفيؿ ىذه الطر أو 

 اىع٘اٍو املؤثرة يف ٍعذه ضرباث اىقيب : 1 – 2 – 3 – 1 – 2

                                      

 .459، ص  كرةمصدر سبق ذعبد الفتاح : احمد ابو العبل ( 1)
بد اهلل شفيؽ : قابمية القمب والدورة الدموية عند الريايييف عامة والعبػي كػرة القػدـ خاصػة ، ( مظفر ع2)

 . 261، ص1983مجمة االتحاد العربي لكرة القدـ ، العدد العاشر ، تموز 
، الموصػػؿ ، دار الكتػػػب ،  الفسللمجة لطللالب كميللة التربيللة الرياضللية( قػػيس الػػدوري وطػػارؽ امػػيف : 3)

 .57، ص1981
 الرياضة وطرق القياس والتقلويم فسيولوجيا ومورفولوجيا : حسانيف بو العبل احمد ومحمد صبحي( ا4)
    .  60ص،  1997 ،القاىرة  ،دار الفكر العربي ، 1ط ،
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ويشمؿ )السف والجنس، ويع الجسـ، درجة الحرارة، حالة الجسـ البدنية والنفسية، 
 الييـ، الجيد العيمي، األمراض، اليرمونات، األيونات(.

طرح العمر مف معدؿ بقصى لمعدؿ يربات القمب وذلؾ حد األويمكف حساب ال
أقصى معدؿ ليربات القمب، ثـ  ىخفقة في الدقيقة( لمحصوؿ عم 220)يربات القمب 

   :مثاؿ  )90 -60ييرب حاصؿ الطرح في المعدؿ المذكور سابقًا )
خفقاف % سيحسب معدؿ 60بمعدؿ  عامًا وتبذؿ نشاطًا ريايياً  50إذا كنت تبمغ مف العمر 
  :القمب عمي ىذا النحو

معدؿ  102= 171 ×%170،60=50–220الحد األقصى لمعدؿ ليربات القمب =
 – 60وتمثؿ نسبة  ،النشاط الريايي المبذوؿ  يربات القمب المسموح بو بغض النظر عف

المدى  ىآمنة لممارسة النشاط الريايي عم نسبة ي% الحد األقصى ليربات القمب وى70
قؿ مف ممارسة النشاط الريايي بالفائدة المرجوة إذا تمت ممارستو أل يأتالطويؿ، وال ت

% مف الحد األقصى لمعدؿ يربات 60التي تمثؿ نسبة أقؿ مف يوميف في األسبوع الواحد 
ذا تـ التوقؼ  يأنيا ال تعطو دقائؽ في اليوـ الواحد  10القمب، وألقؿ مف  لياقة لمجسـ، وا 

تقؿ لياقة الجسـ،  ةثبلث وأى تتبلشى نيائيًا وفي خبلؿ أسبوعيف فالفوائد تقؿ حت لمدةعنو 
أشير ال تتوافر لئلنساف أي نوع مف أنواع المياقة وعميو بالبدء مف جديد،  8 – 3وبعد 

الحؿ المثالي لفقد الوزف دقيقة ثبلث مرات أسبوعيًا ىو  20وممارسة األنشطة اليوائية لمدة 
ح معدؿ القمب لدى االنساف العادي في وقت او يتر و ،المشي  وى ، وأمثمة ىذه األنشطة

 50عف  كثر قميبلً أ وأقؿ أيقة ويقؿ لدى االشخاص الريايييف يربة / دق 75-70الراحة 
 .(1)"يربة / دقيقة

                                      

 .42ص  ،1982، دار المعارؼ ، القاىرة ،  بيولوجيا الرياضة والتدريبسممى عموي وآخروف : ( 1)
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ح ما بيف او ف عدد يربات القمب في وقت الراحة تتر إ إلىما محمد سمير فيشير أ 
  -180 إلىبدني العنيؼ حتى تصؿ المجيود ال أثناءوقد تزداد  دقيقةيربة/ 40-60

 .(1)"يربة/ دقيقة240
ومعدؿ القمب في حالة الراحة يختمؼ بيف االفراد تبعا لنشاط كؿ منيـ وحالتو 

 80دؿ قمبو قد يكوف حوالي ف شخصا كثير الجموس قميؿ الحركة نجد معإفمو  ،الصحية 
ف إنبلحظ  سبوعاً أ 12يا لمدة سبوعأعمى تدريبات التحمؿ تدرب  وولو ان ،يربة/دقيقة 

ف تدريبات إوىذا يعني  ،سبوع معدؿ قمبو ينخفض بنسبة نبية في الدقيقة تقريبا كؿ ا
 70حوالي إلىخفاض ذلؾ المعدؿ التحمؿ المعتدلة المستمرة سوؼ تساعد عمى ان

مف الريايييف عمى التحمؿ يكوف معدؿ القمب  جيداً  دقيقة ، الحاالت المدربة تدريباً يربة/
يربة/ دقيقة  30دقيقة وبعض الريايييف العالمييف بمغيربة/ 40الراحة اقؿ مف أثناءييـ لد
بينما بطء القمب لدى  ،اتج عف التدريب يعد حالة طبيعية ف بطء معدؿ القمب النإ إذ ،

فقمب الريايييف غالبا ما  ايطرابات الدورة الدموية إلىالعادييف يعد حالة مريية ترجع 
كبر وييخ المزيد أريب يسمح لمقمب بالتقمص بقوة لتدف اعدؿ السوي ألقؿ مف المأينبض 

النبض بسرعة ألحداث جرياف  إلىونتيجة لذلؾ ال يحتاج القمب  ،مف الدـ مع كؿ يربة 
 ونظراً  ،ع االستثارة في العقدة االذينية يقاإيتحدد معدؿ القمب عف طريؽ  ،(2)"دموي سوي

 إلىفي معدؿ القمب يرجع  تغيرٍ أي ف إف ،معدؿ القمب ف العقدة السينية ىي المتحكمة في أل
ي ىما او ي والباراسمبثاو ويعتبر نشاط الجيازيف السمبث ،ىذه العقدة  فيالعوامؿ المؤثرة 

 وأف يسرع أ ياو وبذلؾ يمكف لنشاط الجياز الباراسمبث ،معدؿ القمب  فيف راالمؤث فالعامبل
 اوريؽ حساب معدؿ النبض الشرياني ويحسب معدؿ القمب عف ط يبطئ مف معدؿ القمب

ى القفص الصدري عف طريؽ السمع  )عند اليمع الخامس بواسطة عدد يربات القمب عم

                                      

 .138ص، 2000، مصر، 3ط ،عمم وظائف االعضاء والجهد البدنيالديف : ر سعد محمد سمي( 1)   
دار الفكر العربي  ، 1، ط فسيولوجيا الرياضة واألداء البدني ) الكتات الدم ( :بياء الديف سبلمة ( 2)
 .87-86ص  ، 2000، 
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اـ واحج ،والجنس ،منيا العمرعدة  عوامؿبالراحة  أثناء( ويرتبط معدؿ القمب مف اليسار
كما يزيد  ر،طفاؿ عنو لدى الكبالقمب لدى األويزيد معدؿ ا ،نسافوظروؼ معيشة اإل ،الجسـ

 . (1)"ناث عنو لدى الذكوراأل
 ق قياش ٍعذه ضرباث اىقيب :ائطر 2 – 2 – 3 – 1 – 2

سماعة طبية تويع فوؽ الصدر عمى الجية اليسرى  باستعماؿ: وتتـ  ال : طريقة السمعاو 
كثر عند الجيد البدني عنو أويظير الصوت بويوح  ،فوؽ المسافة الثالثة بيف األيبلع 

  . الراحة أثناء

 تية :آلاتـ طريقة جس النبض عمى الشراييف ت  ثانيا : طريقة الجس :

 ويوجد عمى السطح الداخمي لمعيد خمؼ العيمة ذات الرأسيف :الشرياف العيدي  -1
 سفؿ اإلبط .أالعيدية و 

 استعماالً كثر أؽ( عمى جانب الحنجرة وىذا النوع ويوجد بالرقبة )العن: الشرياف السباتي  -2
  يب مف قبؿ المدربيف .التدر  أثناء

 .  (2)الشرياف الكعبري -3
 
 
 
 
 
 
 

                                      

 ، 2003 دار الفكر العربي ، القاىرة، ، 1، طفسيولوجيا التدريب والرياضة :ابو العبل عبد الفتاح ( 1)
 .408-406ص 

 0 60ص،  كرةمصدر سبق ذمحمد صبحي حسانيف :  وأبو العبل عبد الفتاح ( 2)
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 مسجيْي :ٗمسجيْي ٗاىعجس االٗاىذيِ اال  3 – 3 – 1 – 2
    (The Oxygen Debt)مسجيْي  ٗاىذيِ اال 1 – 3 – 3 – 1 – 2

الجيد وبالتالي يمكف  أثناءىو الكمية التي يتمكف الجياز التنفسي مف توفيرىا " 
كسجيف المستيمكة بعد و لبدني مف خبلؿ الحد الفاصؿ بيف كمية االحسابيا بعد الجيد ا

   .(1)"الراحة أثناءاالستيبلؾ الطبيعي  إلىالجيد والوصوؿ 
 مػػػػدةكسػػػػيجيف التػػػػي يسػػػػتيمكيا البلعػػػػب خػػػػبلؿ و وىػػػػو مصػػػػطمح يطمػػػػؽ عمػػػػى كميػػػػة اال

يزيػػػػد  إذ ،بعػػػػد نيايػػػػة المبػػػػاراة  اوالمبػػػػاراة وخػػػػبلؿ انخفػػػػاض معػػػػدؿ المعػػػػب  أثنػػػػاءاالستشػػػػفاء 
نسػبة الزيػادة مػف  فتسػتعمؿداء الحركػي كسػيجيف المطمػوب لػؤلو كسيجيف المستيمؾ عػف االو اال
المبػاراة وىػو  أثنػاءبػو  صػبح البلعػب مػداناً أكسػجيني الػذي و كسيجيف في تسػديد العجػز االو اال

كسػػػجيني عػػػادة يحسػػػب بمقػػػدار و يعػػػادؿ حجػػػـ الطاقػػػة البلىوائيػػػة التػػػي بػػػذلت وىػػػذا الحجػػػـ اال
  .العادي االستعماؿف الزائد عف كسيجيو اال

كسػػيجيف و كموبيف فػػي العيػػبلت يحتػػوي عمػػى قػػدر مػػف االو اف المػػاي"وعمػػى الػػرغـ مػػف 
يزيد عػف نصػؼ  ف كؿ ذلؾ الأال إكسيجيف بالدـ الشرياني و ليو االإ المختزف بالعيمة ميافاً 

ة فػػػي مػػػر  30كسػػػجيني عػػػف ىػػػذا المقػػػدار بحػػػوالي و كسػػػيجيف بينمػػػا يزيػػػد الػػػديف االو لتػػػر مػػػف اال
عند تخفيؼ شػدة العمػؿ تبػدأ عمميػة  اوبعض االحياف ولكف بمجرد االنتياء مف العمؿ البدني 

كموبيف عػػػف و لتعػػػويض المػػػاي تسػػػتعمؿكسػػػيجيف وىػػػي و مػػػداد العيػػػبلت بكميػػػات كبيػػػرة مػػػف االإ
، (2)"كسػػيجيف وتعػػويض المركبػػات الفوسػػفاتية وتخمػػيص العيػػبلت مػػف حػػامض البلكتيػػؾو اال
 فػػػي مسػػػتوى أقػػػؿ ممػػػاالجسػػػـ بػػػدني يكػػػوف اسػػػتيبلؾ األكسػػػجيف مػػػف قبػػػؿ فػػػي بدايػػػة الجيػػػد ال"ف

                                      

 ،مطبعة النخيؿ ،  2ط ، االسس  الفسيولوجية لمجهاز التنفسي :عقيؿ مسمـ  وعمار جاسـ ( 1)
 .78ص ،  2010 ، البصرة

بداللة بعض متغيرات القمب الوظيفية والحد   mtcحسيف : اثر الجيد البدني وجيف ( نجبلء عمي 2)
رسالة  ،كسيجيف وعبلقتيا بسرعة االستشفاء لبلعبي كرة القدـ الجامعييف و االقصى الستيبلؾ اال

 .22ص ، 2016 ،جامعة القادسية  ،ماجستير 
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ف مػػا إلطاقػػة البلزمػػة لمجيػػد البػػدني، أي كسػػيجيف بغػػرض إنتػػاج او تتطمبػػو العيػػبلت مػػف اال
كسػجيف لمعيػبلت العاممػة أقػؿ مػف احتياجػػػػػػػيا الفعمػي لػو، األمػر و الجسـ توفيره مف أ يستطيع

والمبلحػػظ أنػػو كممػػا كانػػت شػػدة الجػػػػػػػػػػػػيد البػػدني  ،كسػػجينيو يسػػمى بػػالعجز اال الػػذي يّولػػد مػػا
( كػػاف العجػػز عػػااٍلً كسػػجيف مػػف قبػػؿ العيػػبلت العاممػػة و الطمػػب عمػػى األ ة )وبالتػػالي كػػافعاٍلػػ
عنػػد تخفيػػؼ شػػدة العمػػؿ تبػػدأ  اوولكػػف بمجػػرد االنتيػػاء مػػف العمػػؿ البػػدني ،  كسػػجيني أشػػدو اال

موبيف كلتعػػويض المػػايو  تسػػتعمؿيف وىػػي كسػػجو مػػداد العيػػبلت بكميػػات كبيػػرة مػػف االإعمميػػة 
تعػػػػػػػويض المركبػػػػػػػات الفوسػػػػػػػفاتية وتخمػػػػػػػيص العيػػػػػػػبلت مػػػػػػػف حػػػػػػػامض  ،كسػػػػػػػجيف و عػػػػػػػف اال
   .(1)"البلكتيؾ

كبػػػػر مػػػػف أكسػػػػجيف المسػػػػتيمؾ بكميػػػػة و اف اال"كسػػػػجيني تعنػػػػي و ف فكػػػػرة الػػػػديف االإ إذ
لجسػػـ اإلعػػادة مخػػزوف الطاقػػة فػػي  اساسػػاً  يسػػتعمؿاالستشػػفاء  مػػدةاسػػتيبلكو العػػادي خػػبلؿ 

دة تكونت في حػامض ية زياأداء النشاط البدني مع التخمص مف أيا قبؿ لمحالة التي كاف عمي
   .(2)"داء المجيودأالبلكتيؾ خبلؿ 

 (Oxygen deficit)مسجيْي ٗاىعجس اال 2 – 3 – 3 – 1 – 2
قؿ أكسجيف مف قبؿ الجسـ في مستوى و في بداية الجيد البدني يكوف استيبلؾ اال 

ف ما إأي  ،كسجيف بغرض انتاج الطاقة البلزمة لمجيد البدني و أمما تتطمبو العيبلت مف 
مر األ ،قؿ مف احتياجيا الفعمي لو أكسجيف لمعيبلت العاممة و أيستطيع الجسـ توفيره مف 

 يمثؿ الفرؽ بيف ما كسجينيو ف العجز االإ" إذ ،كسجيني و الذي يولد مما يسمى بالعجز اال
 .(3)"كسجيفو كسجيف وما يستطيع الجسـ توفيره مف االو أيتطمبو الجيد البدني مف 

                                      

 .282ص ،  كرةذ مصدر سبقبياء الديف سبلمة : ( 1)

 .157ص ، كرةمصدر سبق ذ أبو العبل احمد عبد الفتاح :( 2)

،  2005، االتحاد السعودي لمطب الريايي ، الرياض ،  حمض المبنيكىزاع بف محمد اليزاع : ( 3)
 0 2ص
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غير كسيجيف الذي تحتاجو العيبلت و و كسجيني يعبر عف االو ف العجز االإ"ي أ 
 أثناءف يعوض ىذا النقص أالتمريف  فالفرد الريايي يمكنو  لى مفو متوفر خبلؿ الدقائؽ األ

ف إمنخفية ولتوفير ىذا العجز ف المستعممةذا كانت شدة العمؿ إالتمريف وىذا  تبقى مف ما
كسيجيف الذي تحتاجو و قصيرة مف الزمف والمد بمزيد مف اال مدةالجسـ يمكنو توفيره خبلؿ 

 .(1)"العيبلت لمتزويد بالطاقة المطموبة لمعمؿ الذي يقـو بو
 

 ( EPOCْي )مسجيٗاالٗاىعجس قياش اىذيِ  3 – 3 – 3 – 1 – 2
  و العجز اال( كسجينيO  Deficit )كسجيف المطموبة و : مف خبلؿ تحديد نسبة اال

كسجيف المستيمؾ الفعمي خبلؿ الجيد و ويتـ حساب األ ،مة او لمقدار الجيد مثبتًا لمقدار المق
 ويتـ الحساب وفقًا لآلتي : 

خالل الجهد  كسجين المستهمكو اال  – كسجين المطموب لمجهدو اال  = كسجينيو العجز اال 
  دقيقة(/ر)لت

  االستشفاء بما يزيد  مدةكسجيف المستيمكة خبلؿ و : وىي كمية اال كسجينيو الدين اال
 نو تـ حسابو وفقًا لآلتي : إاالستيبلؾ وقت الراحة . وعميو ف عف

  كسجينيو الدين اال (EPOC ) ة الكمي –االستشفاء  مدة= الكمية المستيمكة خبلؿ
 . دقيقة()لتر/المستيمكة وقت الراحة 

  
 
 
 
 

                                      

بي لمنشر، القاىرة ، ، المركز العر  فسيولوجيا االداء الرياضي في السباحةمحمد عمي القط :  (1)
 0 132-131، ص2006
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 :  ّظاً حاٍض اىيبْيل 4 – 3 – 1 – 2
 

( فػػي ATPعػػادة بنػػاء )الطاقػػة بعػػد نفػػاذ الفوسػػفاجينات وإلعطػػاء ف النظػػاـ االخػػر إلإ"
طمػؽ أجيف مكونا حامض المبنيؾ ومػف ىنػا كسجيني لمكبليكو و داخؿ العيبلت ىو التحمؿ البل

وقػػد اكتشػػؼ ىػػذا النػػوع مػػف ( Lactic Acid systemمصػػطمح )نظػػاـ حػػامض المبنيػػؾ )
تػو او و) (طة اثنػيف  مػف العممػاء  االلمػاف ىمػا )جوسػتاؼ ايمبػدوفسا( بو 1930التفاعؿ عاـ )

 .(1)وكما مويح بالشكؿ  ،(1) "مايرىوؼ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ( 1شكؿ )ال
 كسجيني و التحمؿ البل يبيف

                                      
( )Fox , E. L, Bowers R. W, Foss M. L. Anaerobic Glycolysis . In the physiological basis 
for exercise and sport. WCB Brown and Benchmark.     . P.   -  -  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كبليكوجيف 
 كموكوز 

Glycogen  

Clucoes  

ADP +P 

ATP  

Pyruvic Acid                     حامض البايروفيؾ 

Insufficint  oxgen 

 كسجيفو نقص اال

  Acid lacticحامض اللبنيك    
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مثيػػػؿ الغػػػذائي لمكاربوىيػػػدات فقػػػط ( عمػػػى التATPعػػػادة بنػػػاء )إيعتمػػػد ىػػػذا النظػػػاـ فػػػي و "
ذ يػػتحمبلف إيكػػوجيف العيػػبلت وكموكػػوز الػػدـ ، كسػػجيني لكػػؿ مػػف كبلو أوالمتمثمػػة بالتحمػػؿ البل
إذ يسػػيؿ كػػؿ تفاعػػؿ انػػزيـ عػػدة نزيمػػات إميائيػػة وبتػػدخؿ ي( تفػػاعبلت ك10عبػػر سمسػػمة مػػف )

لػػث الػػذي ؿ الثا( انػػزيـ التفاعػػ PFKخػػاص بػػو ، وأىػػـ ىػػذه االنزيمػػات ) فوسػػفو فركتػػو كػػاينيز 
التحمػؿ السػريع لمكمكػوز وسػرعة تكػويف  إلػىف زيادة نشاطو يػؤدي إذ إمفتاح ىذا النظاـ ، يعد 

( احػػادي  AMPنػػزيـ مػع تػراكـ )( ويػزداد نشػاط ىػذا اإل ATPحػامض المبنيػؾ واعػادة بنػػاء ) 
التركيػػب الكيميػػائي لحػػامض "مػػا أ ،(1)"( ATPفوسػػفات االدينوسػػيف ويقػػؿ نشػػاطو مػػع تػػراكـ )

 ( :2، وكما مويح في الشكؿ ) (2)"المبنيؾ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (2شكؿ )ال

  التركيب الكيميائي لحامض المبنيؾ يبيف

                                      
(1) Henriksson. J. Cellular Metabolsim and Endurance . In “Shepard. R. J. and Astrand . 
P. O. Endurance in sport. Blackwell Scientific, publications. Oxford,     , P.  . 
( ) Robert A. Roberges, Scott O. Roberts . Energy . Metabolism , Work, and power  In 
“Fundamental principles of exercise Physiology for fitness, performance  and Health. Mc 
Grow Hill Companies Inc.. U. S. A.     . P.   . 
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 اىقراراث اىتحنيَيت :  4 – 1 – 2

 اىتحنيٌ :  1 – 4– 1 – 2

شيدت العممية التحكيمية لمعبة كرة الصاالت اىتماما عالميا في السنوات األخيرة           
النواحي البدنية والميارية والنفسية والعقمية مما زاد مف فائدتيا  وعمى نطاؽ واسع في

خذ سيـ في تطويرىا العصر الحديث وتتالريايية لكونيا عنصرا مف عناصر المعبة ، لت
 contedingبما ينسجـ ومتطمبات األداء التنافسي  عدةمف جوانب  جديداً  شكبلً 

performanceستوى أدائو التحكيمي لممواقؼ األكثر ، لذا استمـز االىتماـ بالحكـ في م
تعقيدا ، مف خبلؿ تحسيف قوة القرارات المتخذة وسرعتيا ودقتيا باتباع تدريبات تزيد مف 

خبرة الحكـ لكونو  فيالمعرفة وتسيـ في تطوير العمميات العقمية التي ليا تأثيرىا المباشر 
ؿ يبط مجريات جأـ مف يمتمؾ صبلحيات تخولو تطبيؽ القانوف بكؿ حز  ريايياً  قائداً 

عد الركف األساس بإدارة المباراة بشكؿ يتفؽ يُ  ونالعدالة لكبل الفريقيف أل أالمباراة ليحقؽ مبد
  (. FIFAومتطمبات القوانيف مع اليوابط والتعميمات الصادرة مف االتحاد الدولي لكرة القدـ )

ي اعتراض واف التغيير ف المخوؿ باتخاذ القرارات بشكؿ حاسـ وقطعي ال مجاؿ فيو ألإذ إ"
المستمر في مستوى أداء البلعبيف وسرعتو يؤثر بدوره في مستوى أداء الحكـ لذا يستمـز 
مستوى أداء تحكيمي، ليكوف سببا مف أسباب تطور لعبة كرة القدـ والرقي بيا مف خبلؿ 

يعة ي طمف يكوف الحكـ فأفيجب  ،( 1) السبلمة(" –العدالة -تحقيؽ المبادئ األساسية )المتعة
تخاذ الموقع واالشارات ا  تخاذ القرار والتمركز الصحيح و إمف يواكب المستجدات، لتحسيف 

التحكيمية المناسبة مف خبلؿ تولي االىتماـ المناسب في الجوانب العممية والنظرية لمعممية 
وشروط عممو وتدريبو  كفاءتوالتحكيمية، بغية التركيز عمى تطوير مكانة الحكـ بما يشمؿ 

 عمى ما يمكف مف مستويات التخصص العممي والنظري والميني والثقافي.أ ىإل

                                      

القرار وفقا لمخبرة التحكيمية بداللة موقع اليبط وانماط القيادة  اذجودة اتخ :( عزيز كريـ وناس1)
 .22ص، 2011ة دكتوراه، كمية التربية الريايية، جامعة بابؿ ،الريايية لدى حكاـ كرة القدـ، أطروح
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أف عممية التحكيـ مف األمور الصعبة جدا وليس كؿ كونو حكمًا يرى الباحث و 
عمى سمطة قيائية في الممعب أ، وىو  شخص بإمكانو اف يكوف حكما ويمارس التحكيـ

حكـ تعني االتي منظمة ريايية ، إذ  وأتحاد إاراة التي يكمؼ بقيادتيا مف قبؿ المب أثناء
جؿ أ بيف الفريقيف المتبارييف ، ومف يقـو بتطبيؽ مواد قانوف المعبة بصورة صحيحة و عادلة
خطأ ، وجميؿ بشكميا العاـ في  اواخراج المباراة بشكؿ نظيؼ لخموىا مف أية خشونة 

تطبيؽ القانوف  في اةاو ف تكوف ىناؾ المسأنوف و ممتع بعطاء البلعبيف ويجب تطبيؽ القا
ف عمى صافرة الحكـ و إشارة الحكـ الثاني تتوقؼ نتيجة الفريؽ ، وال يحؽ عمى الفريقيف ، أل

 المباراة . أثناءألي شخص ميما تكف صفتو التدخؿ في أعماؿ الييئة التحكيمية في 

مور التي يجب عمى الحكـ اف يتمتع بيا ىي السمات المعرفية و وأف مف بيف األ       
ف الحكـ الذكي إلمشؾ  ع مجاالً يد نو ميما الا  و ت العقمية العامة )الذكاء( ، ار المتمثمة بالقرا

قدر عمى أنتائج القرار الذي سوؼ يتخذه ، و قدر مف غيره عمى سرعة اإلدراؾ و التبصر بأ
قدر عمى توقع سموؾ أسير المباراة ، و  أثناءسرعة وحسف التصرؼ في المواقؼ المتغيرة 

 ف المعرفة لمحكـ تعني االتي :إـو فالعمالبلعبيف وعمى 

 سرعة الفيـ و االستيعاب لقانوف المعبة . –1

 فادة مف خبراتو السابقة .قدر عمى اإلأسرع في التعمـ مف غيره و أ –2

 سير المباراة. أثناءدراؾ العبلقات بيف المواقؼ التي قد تصادفو إلديو القدرة عمى سرعة  –3

 في كؿ ما يعتريو مف مشكبلت . قادر عمى التفكير السميـ –4

 يحسف التصرؼ في المواقؼ المختمفة . –5

 قادر عمى التكيؼ مع البيئة و يمكف تغير و تعديؿ سموكو كمما تغيرت الظروؼ . –6

البلعبيف  اوف مع مساعديو او حالة متعمقة بالتع ةيأف يؤثر في أجؿ أأف يعرؼ ذاتو مف  –7
 عيد عف التوتر .بحيث يحقؽ مناخ لممباراة الجيد الب
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بحيث يتمكف مف  يعرؼ ذاتو كي يستطيع أف يعد نفسو و يحيرىا و يصقميا مينياً  –8
لة في التحكيـ لمفرؽ المتبارية خالية مف المشكبلت مف خبلؿ تحقيؽ العدا تحقيؽ مباراة

جؿ المعرفة الذاتية أدوف االىتماـ المستمر مف  مفو دوف العمـ مف ألنو ليس ىناؾ تقدـ 
( ويويح لنا جميًا معنى التحكيـ بكرة 1) والمخططبيدؼ التطوير الشخصي اليومي ، 

 الصاالت .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحكيم

 المهارة
 و التكنيك

 التركيز

التطبيق الصحيح 
 الثابت الموحد

 القيادة السمطة
 و السيطرة

 المعرفة

 حصر االنتباه و التفكير بالمكان و الزمن الصحيح

 ن كل شيء ضمن الرؤية و السيطرةأالشعور الكامل ب

 القرار الصحيح والمباشر المعتمد عمى اإلقناع و القدرة عمى اإلقناع

 (1) المخطط
 ة الصاالتمعنى التحكيم بكر  يبين
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   يف مرة قذً اىصاالث: اىتحنيٌ   2 – 4– 1 – 2

ُيعد التحكيـ أحد األركاف األساسية في لعبة كرة قدـ الصاالت، وألف الجميع يعمؿ 
المستوى بيف والبلعبيف الجيديف فيجب العمؿ أييًا عمى تطوير الحكاـ بعمى تطوير المدر 

مؤىؿ يييع جيود العامميف في كرة قدـ الصاالت والحكـ الغير نفسو، وذلؾ ألّف الحكـ 
 . الجيد يكوف أحد العوامؿ األساسية في تطوير المعبة

، (1)المباراة" أثناءويمكف أف  نعرؼ التحكيـ "بأّنو أعمى سمطة قيائية في الممعب  
لة لمتدويف، الغرض منيا وصؼ األداء الريايي األمثؿ وصفًا او محتعد وقوانيف التحكيـ 

دقيقًا وشامبًل مف حيث ميداف المعب والزمف واألدوات والمبلبس وتصرفات البلعبيف ومدى 
رشاد الحكـ وتوجييو  مبلءمتيا والمخالفات والعقوبات وكذلؾ نظاـ البطوالت ودرجاتيا، وا 

الحد قدر اإلمكاف مف تدخؿ العامؿ الشخصي في ميزاف العممية التحكيمية، غير  إلىييدؼ 
أّنو ميما كانت الدقة في ويع القانوف فإّف العامؿ الذاتي عند الحكـ لو تأثيره الميـ في 

االىتماـ الزائد في اختيار الحكاـ وتأىيميـ ومواصمة  إلىاألمر الذي يدعو و ،  حكمو وقراره
ىذا االىتماـ كمما  إلىوالصقؿ إلعدادىـ، ومتابعة الرقابة عمى أدائيـ والحاجة تزداد التثقيؼ 

ارتفع المستوى، فبل شؾ في أف التحكيـ شأنو شأف التدريب عنصر أساسي في التقدـ 
وتعد ميمة الحكـ صعبة ألّنو القايي والمنفذ في ظروؼ ليس ليا ما يشابييا  الريايي.

الثانية وكذلؾ اليغط  جزاءوصحتو وتنفيذه في وقت ُيحسب بأ فالمطموب منو سرعة القرار
ويعرؼ الباحث حكـ كرة  الشديد الذي يواَجو بو مف قبؿ بعض المدربيف والجميور والصحافة

قدـ الصاالت الناجح ىو الحكـ الذي يخرج مف المباراة بأقؿ عدد مف األخطاء وىو القايي 
مو عمى تطبيؽ روح القانوف وفف إدارتو لممباريات الذي يحكـ بيف فريقيف بالعدؿ معتمدًا بحك

 .(2)"مف خبلؿ التواصؿ الفّعاؿ مع البلعبيف، المدربيف واإلدارييف

                                      
 

 . 35ص،  كرةمصدر سبق ذ :سعد منعـ الشيخمي( 1)
)2( Hawkar Salar Ahmed; physiological and cognitive performance of futsal and football 
referees: (School of sport and exercise sciences, University of Kent,     ), p.  . 
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 :اختار اىقرار اىتحنيَي  3 – 4– 1 – 2

ىو مف الميارات التحكيمية الميمة لمحكاـ بصورة عامة وعمى يوئو يبيف مدى معرفة        
ىـ اساسيات اتخاذ القرار المعرفة وتطبيؽ القانوف، أو الفنية ، ومف الحكـ بقانوف المعبة وامكانيات

طار إفي الفنية وسوء السموؾ، كذلؾ تفيـ  خطاءفريؽ بيف المخالفات الجزائية واألوتتكوف مف الت
نص القانوف وروح القانوف وكذلؾ التفريؽ بيف المخالفات الجسيمة لمعب والسموؾ العنيؼ 

عمى عامؿ )التعمد(  لمباشرة والركمة الحرة غير مباشرة، والتعرؼوالتفريؽ بيف الركمة الحرة ا
تاحة الفرصة بنجاح والتعامؿ معو والتفريؽ بيف التعدي عمى فرصة التسجيؿ إوتطبيؽ مبدأ 

ف إف عممية اتخاذ القرار منقسمة عمى نحو ما يراه المنظرو " الجيدة وفرصة التسجيؿ الوايحة ،
اه الكبلسيكي الذي يرى فيو القرارات ىي استراتيجيات يقتصر : االتج قسميف أساسييف ىما إلى

 ،(1)"اتخاذىا عمى عممية القيادة ومف ثـ التنظيـ القائـ عمى التصنيؼ والتخصص بحسب أىميتيا
ي قدرة الحكـ عمى سرعة اتخاذ القرار وخاصة في مواقؼ المعب أتخاذ القرار إوتكمف القدرة في "

، (2)"ختيار بيف بعض البدائؿ واختيار بديؿ محدد بصورة جيدهالمتغيرة التي تتطمب سرعة اال
وتعتمد الحالة "( 2) المخططكما مبيف في و ، تخاذ قرار صحيح وسميـ إ إلىنصؿ  ولكي

 .  (3)"التحكيمية عمى التطبيؽ الصحيح الثابت والموحد والتركيز

 

 

 

                                      

( ، عماف 31، دورية المنظمة العربية لمعموـ اإلدارية،  رقـ ) القرارات اإلدارية اذاتخ( عمي السممي : (1
 . 15، ص 1970_ االردف ، دار االمؿ لمتوزيع والنشر ، 

)2) Thomas Gordan: Group_Centered Leadership, Haughton Mifflin, Co. 
Boston,     ,p.    . 

 . 2002دمشؽ ، ، محاضرات المعسكر التدريبي لمحكام الدوليينفاروؽ باظو : ( 3)
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  التخاذ القرار الصحيحالعناصر االساسية                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2) المخطط
 (1)أهمية اتخاذ القرار بالنسبة لمحكم يبين

 

 :اختار اىقراراث حلنٌ مرة قذً اىصاالث دقت  4 – 4– 1 – 2

تخاذه ا، يتجسد مف خبلؿ  خبلصة ما يقـو بو الحكـ مف أداء داخؿ ميداف المعب إف      
مف لدف مقيـ الحكاـ، والدقة التقييـ  اوات السميمة التي تؤكد دقتيا مف خبلؿ التحميؿ القرار 
تخاذ القرار حصيمة ناتجة عف توافر مجموعة مف المرتكزات لكؿ مف المعرفة النظرية إفي 

التفسير السميـ، فيبًل عف اإلعداد البدني و الحالة النفسية  إلىالدقيقة التي تقود الحكـ 
  .دقة القرار إلىؿ المباراة، وتؤدي الخبرة المتراكمة دورًا ميمًا وأساسيًا في التوصلمحكـ في 

                                      

 . 19، ص كرةمصدر سبق ذسعد منعـ الشيخمي: ( 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخالفة

 الشجاعة

 مخالفة

 التركيز

 الهدوء يعدم الشرود المحظ

 القرار الصحيح

 المستعممةالعقوبة 

 اتاحة الفرصة

 مخالفة

 ال مخالفة

 ية الرؤية الواضحةاو ز 

 القرار الجيد المبكر رد الفعؿ السريع

 التطبيق الصحيح الثابت والموحد
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سرعة تحميؿ الحاالت ومواقؼ المعب وتقويميا " ( إذ إف1994صالح )عمي  يؤكدو  
ويتعمؽ ذلؾ بمستوى اإلعداد البدني والنظري  ، بكؿ دقة اٌلختيار أفيؿ القرارات وأكثرىا دقة

إفَّ أىـ ما يميز حكاـ كرة القدـ الصاالت بدرجة كبيرة  لتراكـ الخبرة ،  و النفسي ويخيع
لتفسير الحاالت التي تحدث نتيجة التبلحـ بيف قمة األخطاء، الناتجة عف دقة القرارات 

عطاء القرار المناسب في الوقت المناسب، ولعؿ األصعب ىنا ىو إصدار  المنافسيف وا 
وال  ، تخاذ القرارات لدى الحكاـإتكمف درجة الصعوبة في الثواني ، وىنا  أجزاءالقرار في 

بؿ يتطمب منو كذلؾ الدقة في التحركات  صافرتوتقتصر دقة قرارات الحكـ عمى إطبلؽ 
وٌاتخاذ الموقؼ السميـ في الممعب وتجنب البلعبيف مف خبلؿ عدـ التداخؿ في المعب وىذا 

ـ ف مع الحكاو ، فيبًل عف التواصؿ والتعناتج عف دقة القراءة التكتيكية لحركات البلعبيف
  .(1)"اًل تجنب المثيرات التي تشتت االنتباه وتؤثر في دقة القراراو ، ومحالثالث و الميقاتي

جؿ حؿ أمية يتـ بموجبيا اختيار بديؿ مف ف سرعة ودقة اتخاذ القرار ىي عما  و  
ف صنع القرار أ، ف حميالو او ف مشكبلت التنظيـ و يحيمشكمو ما ويحدد مف خبلليا المدير 

الجماعية التي تنتيي باختيار البديؿ االنسب في مواجية  وأ)سمسمة االستجابات الفردية 
 ، (2)"موقؼ معيف(

المعب عمى عوامؿ  أثناءيعتمد نجاح البلعبيف عمى )الحكاـ( في اتخاذ القرار " إذ 
 .(3)"ساسية مثؿ سرعة و دقة واستيفاء المعموماتأ

 

                                      

  .302, ص1994بنغازي، جامعة قازيونس،  ، عمم التدريب الرياضيعمي صالح اليرىوري: (1)
، 2011دار أسامة لمنشر والتوزيع،  ،1ط، التحفيز ومهارات تطوير الذاتفايز عبد الكريـ الناطور: ( 2)

 . 224ص
 ، مركز 1، ط اإلعداد النفسي في كرة اليد )نظريات ، تطبيقات(:  ي وأخروفو ( محمد حسف عبل3)

 .59، ص  2003الكتاب ، القاىرة ، 
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 :ٍ٘اقف ٗحترماث حنٌ مرة قذً اىصاالث إَٔيت  5 – 4– 1 – 2

معب داخؿ الصاالت المغمقة، تمعب بيف فريقيف كرة قدـ الصاالت ىي رياية ت       
دار المباراة تو  ، مرمىاليمنيـ حارس مف مف خمسة العبيف  يتكوف كؿ منيما متنافسيف 

وينفذاف  اة خط التماسميداف المعب بمواز   بواسطة حكميف المذيف يتطمب منيما البقاء خارج
عمى طوؿ خطي التماس مف بدايتو لنيايتو لمحفاظ  يتحرؾ الحكماف و  ، مفردات قوانيف المعبة

"ىناؾ دراسات كثيرة تخص العبي كرة قدـ الصاالت عمى عكس  ، ينيـرؤية بالمجاؿ  عمى 
لمستويات لـ تتوفر إال دراسات قميمة مقارنًة بمستوى تطور المعبة عمى ا إذ حكاـ المعبة 

  . )1(المحمية" الدولية والقارية وحتى 

مف  ويرى الباحث أّنو يجب عمى الحكاـ التحرؾ لموصوؿ لمسافة مناسبة وذلؾ  
التحرؾ تماشيًا  ىادة عمزيخبلؿ القراءة المسبقة لمجريات المعب ومعرفة تكتيؾ الفريقيف ، 

)اليجمات المرتدة،   لمباراة مثؿ مع بعض الحاالت الميمة والنادرة التي تؤثر عمى نتيجة ا
 وحاالت المعب العنيؼ والسموؾ المشيف.  (ليس ىدؼ) تحرؾ المرمى، حاالت الشؾ ىدؼو 

ت طلمواقؼ وتحركات الحكاـ لكّنيا أعقوانيف المعبة بينت اإلرشادات العامة ف إ 
ميداف المعب  فعمى سبيؿ المثاؿ عندما تغادر الكرة اة ،تحتاجو المبار  بالتحرؾ وفؽ ما الحرية 

ركمة ركنية  اوعند تنفيذ ركمة تماس " التحرؾ لذلؾ الموقؼ ـ أّف عمييـ يجب أف  يعرؼ الحكا
المتوقع مف الحكاـ أف  ف، (2)"تقريبًا مف تمؾ النقطة ـ( 5فعمى الحكـ أف  يكوف عمى مسافة )

المعب، لذلؾ مستوى مقنع مف المياقة البدنية لمحفاظ عمى التحرؾ وفؽ مجريات  يتوفر لدييـ 
القارية والمحمية أف  تنفذ اختبارات المياقة البدنية لمحكاـ قبؿ  الدولية تتعيد كؿ االتحادات 

 عممية االختيار.  كجزء مف  بداية الدوري

                                      

 .111-110، صFIFA ،2014: قوانيف المعبة( 1)

 .111، صFIFA ،2014 :قوانيف المعبة( 2)
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يتـ استعماؿ بعض االختبارات لمتأكد أّف لدييـ ولو الحد فبالنسبة لحكاـ المباريات اما 
باريات بشكؿ مؤثر خبلؿ اليرورية لمسماح ليـ بقيادة الم مف متطمبات المياقة البدنية األدنى 

القدرة عمى التحرؾ وفؽ مجريات المعب لمسماح ليـ باتخاذ المواقؼ وزوايا   مثؿ المسابقات
    . األحداث الجيدة لمتمكف مف رؤية  الرؤية

( أحد أىـ المرتكزات التي تساعد عمى اتخاذ القرارات  position عد الموقؼ )يُ و   
الحيز الذي يشغمو الحكـ مف ميداف المعب الذي يميد لو  او "المكاف  حيحة ويمثؿالص

الكرة إلييا لخمؽ رؤية سميمة بالقرب مف الحدث  األماكف المتوقعة جميعيا لمعب  إلىالتحرؾ 
فيبًل عف حصر  ،(  1)المباراة" أثناءفي  بأقؿ جيد وأقصر زمف التخاذ القرارات الصحيحة 

 : (2  )ةالمرتكزات اآلتي الثاني كمما أمكف ذلؾ ومف ثـ فإّف الموقؼ يمثؿ المعب مع الحكـ 

  ية رؤية واسعة لمكاف الحدث لغرض احتساب تميز طبيعة المخالفة.او ز  
 .القرب مف الحدث بشكؿ مناسب وكاٍؼ  
  .حصر المعب بيف الحكـ و الحكـ الثاني إف  أمكف ذلؾ  
معب صغير وتفرض متنافسية التي تجري في لعبة كرة قدـ الصاالت مف األلعاب ال إف 

التقيد بمساحات محددة مف ميداف المعب لمتحرؾ فييا، و التكتيكية عمى البلعبيف  الواجبات 
 ياجميعالمخالفات تغطية ىذه المساحة مف ميداف المعب لرصد  بينما يستوجب عمى الحكـ 
المساحة التي يقطعيا الحكـ  مثالي، وىذا ما يؤكد أف موقؼ  إلىالتي تحدث والتي تحتاج 

لذلؾ تتطمب تمؾ اإلجراءات كميا  المباراة ىي أكثر مف التي يقطعيا البلعبوف،  أثناءفي 
وكما  القراءة التكتيكية لمجريات المباراة والتوقع السميـ لغرض التحرؾ المبكر لمموقؼ الميـ

 . (1) ةمويح في الصور 
                                      

رسالة  ( عبلء عبد القادر : الجانب المعرفي لبعض مواقؼ حكاـ كرة القدـ وعبلقتيا بقوانيف المعبة ،1)
 . 34، ص  2007، كمية التربية الريايية ، ،  إلىماجستير ، جامعة دي

مطبعة المروج لمطباعة ، الرياض ،  ، المبادئ االساسية لمتحكيم الجيدكونستنتينوس دينو :  (2)
  . 46، ص 2002
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 (1) رةالصو 
 مواقف وتحركات حكام كرة قدم الصاالت  تبين

 
نستدؿ عمى أىمية اتخاذ الحكـ ألفيؿ المواقؼ عمى طوؿ مدة المباراة  ومما تقدـ 

تجعمو يفيـ أيف ستكوف الخطوة التالية في المعب،  إذالتكتيكية  والتي تدؿ عمى قدرتو لمقراءة 
السريعة عمى واقع أرض ميداف المعب، وىذا ما أكده  يحدث ذلؾ خبلؿ المبلحظة ويجب أف  

  : ( 1)( لمنقاط اآلتية2002)كونستتينوس،
  استقراء نوايا البلعبيف .  -1
  تفيـ األسموب التكتيكي الذي يستعممو المدربوف . -2
  جنب التداخؿ بحركة البلعبيف وتمركزىـ .ت -3
  ـ االستعداد مف الناحيتيف البدنية والعقمية.أف  يكوف الحكـ عمى أت -4

                                      

 . 46، ص  كرةسبق ذصدر م( كونستنتينوس دينو : 1)
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 : اىسابقت اىذراساث 2 – 2
 (1) 2119محذ (أمار ساالر اٗ)ٕ  دراست  1 – 2 – 2

 
استخذاً برّاٍج تذريبي ٗتأثريٓ عيى أداء اىيياقت اىبذّيت حلناً مرة )):  عْ٘اُ اىذراست
    ((  اىقذً اىصاالث

 
 : لىإوقد ىدفت الدراسة  : إٔذاف اىذراست

 عداد برنامج تدريبي لحكاـ كرة القدـ الصاالت لرفع مستوى المياقة البدنية .إ -1
 داء المياقة البدنية لدى عينة البحث .أثير البرنامج التدريبي في مستوى التعرؼ عمى تأ -2

 :  املستعَواملْٖج 
 استخدـ الباحث المنيج التجريبي لمبلئمتو لطبيعة البحث .

 : عيْت اىذراست 
مجتمع البحث بصورة عمدية مف حكاـ كرة القدـ الصاالت )الدولييف والدرجة  ـ تحديدت
وتـ ( حكمًا 24والبالغ عددىـ ) 2019-2018لى( في كردستاف العراؽ لمموسـ الكروي و األ

حداىما تجريبية وعددىا إمجموعتيف  إلى( حكمًا بالطريقة العشوائية وتـ تقسيميـ 20اختيار )
( حكاـ الذيف اجريت 4وتـ استبعاد ) (حكاـ 10ى يابطة وعددىا )حكاـ( واالخر  10)

   عمييـ التجربة االستطبلعية .
 : إٌٔ االستْتاجاث

يجابي لتطوير المياقة البدنية إلممجموعة التجريبية كاف لو أثر  البرنامج التدريبي المعد -1
 نية .والوظيفية وذلؾ لشمولية التماريف المشابية الختبارات المياقة البد

عده الباحث لتطوير القدرات البدنية والوظيفية أاؿ البرنامج التدريبي الذي واستعمتعميـ  -2
   لمحكاـ .

 
 

                                      

ة البدنية لحكاـ كرة القدـ استخداـ برنامج تدريبي وتأثيره عمى أداء المياقكار ساالر احمد : او ى( 1)
 .2019الصاالت، اطروحة دكتوراه، العراؽ، جامعة السميمانية، كمية التربية البدنية وعمـو الرياية، 
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  : اىسابقت ستٍْاقشت اىذرا  2 – 2 – 2

جو او تحديد بشكؿ مفصؿ ودقيؽ تـ  السابقة ةطبلع الباحث عمى الدراسإبعد  
 .الحالية  والدراسة السابقة ةبيف الدراس التشابو واالختبلؼ

 

 اىسابقت : بني اىذراست احلاىيت ٗاىذراستجٔ اىتشابٔ اٗ 2-2-2-1

نوع المعبة وىي لعبة كرة القدـ ( بكار ساالر محمد او ىالدراسة الحالية ودراسة ) تتشابو -1
  .صاالت ال
حكاـ  مف حيث عينة البحث وىـ (كار ساالر محمداو ىودراسة ) الدراسة الحاليةتتشابو  -2

 ـ الصاالت .كرة القد
في تحديد مجتمع البحث ( كار ساالر محمداو ى) ودراسة الدراسة الحالية تتشابو -2

   . ة العمديةقبالطري
 

 اىسابقت : بني اىذراست احلاىيت ٗاىذراستجٔ االختالف اٗ 2-2-2-2

وىو  المستعمؿ( في نوع المنيج كار ساالر محمداو ىالدراسة الحالية ودراسة ) اختمفت -1
 .ىو المنيج الوصفي  المستعمؿالتجريبي اما في الدراسة الحالية فاف المنيج المنيج 

في ىذه الدراسة  ستعمؿا إذ( كار ساالر محمداو ىالدراسة الحالية ودراسة ) اختمفت -2
 .الصافرة االلكترونية بدال مف الصافرة االعتيادية 

في ىذه الدراسة  استعمؿ إذ (كار ساالر محمداو ىالدراسة الحالية ودراسة ) اختمفت -3
  .  لقياس النشاط البدني  Kجياز الػ 

في ىذه الدراسة  استعمؿ إذ (كار ساالر محمداو ىالدراسة الحالية ودراسة ) اختمفت -4
     . القرارات التحكيمية 
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   : اىسابقت تاىذراسٍِ دة فااالست 2-2-2-3
 .معرفية لمباحث زيادةمما يشكؿ  بقةالسا سةظري لمدرادبيات الباب النأاالستفادة مف  -1
 . التي عالجتيا تكبلىميتيا والمشأوالتعرؼ عمى  السابقة ةالدراس طبلع عمىاإل -2
سس المتبعة في تنفيذ واأل المستعممةدوات جراءات البحث الميدانية واألإاالستفادة مف  -3

   . البحث
 . لمدراسة الحالية عممياً  دعماً  السابقة ةعطت الدراسأ -4
               .  ستفادة مف االستنتاجات والتوصياتاال -5



 

 

 
 
 
 

 

 

 

  ٍٔحادلٍداته اءاجرإٌثحث وإِهجٍح  -3

  ٌثحث إِهج  1 – 3
 ٌثحثاوعٍٕح جمتّع  2 – 3
 ٌعٍٕحأص اجت 1 – 2 – 3
 خادلعٍىِائً مجع اوض 3 – 3
 ٌثحثا خادوأ 1 – 3 – 3
 ٌثحثايف  ادلطتعٍّحجهسج ألا 2 – 3 – 3
 ٍٔحادلٍدا ٌثحثا خاءاجرإ 4 – 3
  ضحاٌدراخ اٌد ِتغريحتد 1 – 4 – 3
 ٌثدًٔاط إٌشايف حتًٍٍ  ادلطتعٍّحخ اراختثالاتىصٍف   5 – 3
 عٍح  ضتطالالارب اٌتجا  6 – 3
 وىل ألاعٍح ضتطالالاٌتجرتح ا 1 – 6 – 3
 ٍٔحاٌثاعٍح ضتطالالاٌتجرتح ا 2 – 6 – 3
 ٌثحاٌثاعٍح ضتطالالاٌتجرتح ا 3 – 6 – 3
  حٌرئٍطاٌتجرتح ا    7 – 3
 ئٍحاحصإلا ئًاضٌىا 8 – 3 
 
 
 
 
 
 
 

 ٌثاٌثاً ـٌفصا
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  جراءاجّ امليداَية:يُٓجية انبحث ٔإ – 3
   يُٓج انبحث: 1 – 3

إنُالمنيجُ"ساسيةُفيُتنفيذُالبحوثُالعمميةُ،ُإذُعدُالمنيجُمنُاألمورُالميمةُوُاألي ُ 
ُإلىلُبحثوُوالذيُيمكنُمنُخاللوُالتوصُسموبُالذيُيتبعوُالباحثُلتحديدُخطواتيمثلُاأل

كثرُالمناىجُالوصفيُ)بأسموبُالمسح(ُلكونوُمنُأجُالباحثُالمنيُفاستعملُ،ُ(ٔ)"حلُمشكمتو
المنيجُعمىُوصفُظاىرةُمنُالظواىرُلموصولُ"يقومُىذاُإذُُ،مالئمةُلطبيعةُمشكمةُالبحث

ُ،ُوكما(ٕ)"ستخالصُالنتائجُلتعميمياىرةُوُالعواملُالتيُتتحكمُفيياُواُ سبابُىذهُالظاإلىُأ
ُُُُُُُُ.(ٖ)ُفيُالمخططُموضح

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 (3مخطط )
 آلية عمل الباحث يبين

 
                                      

،ُُٕٕٓٓ،ُبغدادُ،ُمديريةُدارُالكتبُلمطباعةُوُالنشرُ،ُُالبحث العممي ومناىجووجيوُمحبوبُ:ُ(ُٔ)
ُ.ُٔٛص
القاىرةُ،ُجامعةُعينُشمسُ،ُ،ُُأسسو و طريقة كتابتو  –البحث العممي محمدُالصاويُمحمدُ:ُ(ُٕ)

ُ.ُٖ،ُصُٕٜٜٔ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 

VO MAX 

 الجيدواثناء وتقاس قبل  (( Kالمتغيرات الفسيولوجية بواسطة جياز
ُ

ول والثاني والمباراة رات التحكيمية وتقاس في الشوط ال تخاذ القراإ
 ككل  

ُ

 الخمفي الركض تحمل السرعة الركض السريع المشي

 القرارات الخاطئة القرارات المثيرة لمجدل القرارات التي لم تسجل جمالي القراراتإ الصحيحة القرارات

   وكسجينيالعجز والدين ال  تركيز حامض الالكتيك معدل ضربات القمب
 

 الصالت تمد من التحاد الدولي لكرة القدماختبار الحكام المع
 الصالت
ُ

 تحميل النشاط البدني

 الجري بشكل جانبي لميسار الجري بشكل جانبي لميمين
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 جمحًع ٔعيُة انبحث: 3-4

ىيُالتيُستحددُُيستعممياىدافُالتيُيضعياُالباحثُلبحثوُواالجراءاتُالتيُنُاألإ"
ُ(ٔ)"وُالعينةُالتيُيختارىاأطبيعةُالمجتمعُ ُلذا ُعندُاختيارُ، ُمنُاألمورُالواجبُاتباعيا إّن

مجتمعُُتحديدلذلكُتمُ،ُقًاُمعُاألصميُتمثياًلُحقيقيًاُوصادعينةُالبحثُأْنُيكونُتمثيلُالمجت
ُلدىُالبحثُ ُوالمسجمين ُالممتاز ُالدوريُالعراقي ُفي ُالصاالتُالعاممين ُقدم ُكرة ُحكام وىم

ُال ُاالتحاد ُالقدم ُلكرة ُالصاالتُ–عراقي ُوالبٕٕٔٓ-ٕٕٓٓ)ُالرياضيُلمموسمُلجنة الغُ(
(ُ ُحكمٖٚعددىم ُُواالخُوااُزاجتُالذين)ُفعاالًُُاًُ( ُاختيارتباراتُالبدنية ُوتم ،ُ عينةُُالنظرية(

ُكونُالب ُالعمدية ُمنُإلىحثُيحتاجُاالبحثُبالطريقة ُالعراقيُُموافقاتُرسمية قبلُاالتحاد
ُالقدم ُ)ُلكرة ُعددىم ُنسبةُٖٔوالبالغ ُيمثمون ُوالذين ُالفراتُاالوسط( ُمنطقة ُ)حكام ُحكمًا )

 .(ُمنُالمجتمعُالكميُ%ٛٓٛ.ٚٔ)

ُوسط(ُكانتُ:البحثُ)حكامُالفراتُاألُةإلىُاختيارُعينسبابُالتيُدعتُالباحثُنُاألا ُُو
ُ.ُمنُالباحثوجودىمُفيُمكانُواحدُوقربيمُُ-ٔ
 ةُالحكامُالمركزيةُوقربيمُمنُمكانُالتجربة.عضاءُلجنأوجودُُ-ٕ
 وجودُفريقُالعملُالمساعدُوقربيمُمنُمكانُالتجربةُ.ُ-ٖ
جامعةُ–عمومُالرياضةُكميةُالتربيةُالبدنيةُُوفيُفيُمختبرُالفسمجةُُ ( Kوجودُجيازُ)ُ-ٗ

 ُ.القادسية
 

 

ُ

ُ

                                      

،ُُدليل الباحث في تنظيم و توضيح البحث العممي في العموم السموكيةداودُبنُدرويشُحمسُ:ُُ(ُٔ)
ُ.ُٜ٘ٔ،ُصُُٕٙٓٓدكتوارهُالفمسفةُفيُالتربيةُ،ُجامعةُالخرطومُ،ُغزةُ،ُفمسطينُ،

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 : جتاَص انعيُة  1 – 4 – 3

ُأ ُالمُؤمن ُمنع ُسجل ُإثراتُالتيُتتسببُفيُعرقمة ُو ُالفروقُير المتغيرُُإلىرجاع
ُ،فرادىاىناكُتجانسُبينُأفرادُالعينةُأيُعدمُوجودُفروقُفرديةُبينُأنُيكونُالبدُأُ،المستقل

مساعدُفيُالعملُالقامُالباحثُبأجراءُبعضُالقياساتُألفرادُعينةُالبحثُبمساعدةُفريقُُإذ
ُ)العمر ُالتحكيميُ–الطولُ–الوزنُ–المتغيرات ُاالخُ–العمر ُمستوى ُفقد ُاستعملتبارات(

جموعةُالبحثُوكماُمبينُفيُفرادُمتُإليجادُالتجانسُألالباحثُمعاملُاختالفُليذهُالمتغيرا
 ُُ(.ٔالجدول)

 
 ( 1الجدول )

 فراد العينة في بعض المتغيراتيبين مواصفات أ

  

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

 الوسط الحسابي
النحراف 
 المعياري

معامل 
 الختالف

    6   4 2 45 6  سنة العمر 1

 35 2  . 1 45 42 كغم الوزن 2

 5  2 5  6  4 45  سم الطول 3

 3  3 16      5 سنة العمر التحكيمي 4

 46    4    2 6. تكرار مستوى اختبارات المياقة البدنية 5

 

ُالدوليُلحكامُكرةُُمالحظةُ: ُمنُقبلُاالتحاد تكونُنسبةُاختباراتُالمياقةُالبدنيةُالمعتمدة
ُُ(ُتكرارُفماُفوقُفيعتبرُالحكمُقدُاجتازُاالختباراتُالبدنيةُ.ٜٖالقدمُالصاالتُ)

 

 



  24              يُٓجية انبحث ٔإجراءاجّ امليداَية              ......................................                انفصم انثانث 
 

 : ٔضائم مجع املعهٕيات 3 – 3
 : انبحث أدٔات 1 – 3 – 3

 املصادر ٔاملراجع انعهًية ) انعربية ٔاالجُبية ( 1 – 1 – 3 – 3
 (    Internetشبكة املعهٕيات اندٔنية )   4 – 1 – 3 – 3
  املالحظة: 3 – 1 – 3 – 3

ُُودواتُالبحثُالعمميُأحدىُإعدُالمالحظةُت ُ  ُ"االنتباه وُأ ،ُظاىرةُعمىيقصدُبيا
ُبيدفُالكشفُعنُأحادثةُمعينةُ ُوقوانينياأوُشيءُما ُاعتمدُالباحثُعمىُُ،(ٔ)"سبابيا لذا

 المالحظةُفيُتحديدُمشكمةُبحثو.
  : املقابهة 2 – 1 – 3 – 3

احثُمنُجيةُوشخصُأوُأشخاصُآخرينُمنُىيُمحادثةُأوُحوارُموجوُبينُالب"
ُمنُ ُمجموعة ُطرح ُعبر ُيتم ُوالحوار ُلمبحث ُالالزمة ُالمعمومات ُبغرضُجمع ُأخرى جية

ُبالبحث ُاألشخاصُالمعنيين ُمن ُعمييا ُاإلجابة ُيتطمب ُالتي ُالباحث ُمن فقدُُ،(ٕ)"األسئمة
ُأ ُمقابالت ُالباحث ُجرى ُالمعنيعدة ُاألمع ُفي ُوخصوصا ُالرياضي ُبالجانب ُالين تيُمور

 تتعمقُبالبحثُ.
 االضحبياٌ: 4 – 1 – 3 – 3

وُاالستقصاءُ"أداةُمالئمةُلمحصولُعمىُمعموماتُوبياناتُوحقائقُأاالستبيانُُعديُ 
ويقدمُاالستبيانُبشكلُعددُمنُاألسئمةُيطمبُاإلجابةُعنياُمنُقبلُُ،مرتبطةُبواقعُمعينُ

ُ.(ٖ)"بعضُاألفرادُالمعنيينُبموضوعُاالستبيان
ُ
ُ

                                      

،ُعمان،ُدارُالمسيرةُلمنشرُؤُ،ُطـُاىج البحث في التربية و عمم النفسمنساميُمحمدُممحمُ:ُ(ُٔ)
 .ٕٕ،ُصُُٕٓٓٓالتوزيعُوُالطباعةُ،ُ

(ُٕ )ُ ُوآخرون: ُعبيدات ُطـالبحث العممي مفيومة و ادواتو واساليبوذوقان ُالنشرُٔ، ُدار ،عمان،
 ُ.ُٕٔ،صٜٛٛٔوالتوزيع،

ُ.ُٕٔ،ُصُُأعالهمصدر الذوقانُعبيداتُوآخرونُ:ُ(ُٖ)
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 : يف انبحث املطحعًهةجٓس  األ 4 – 3 – 3

ُ.يطاليُالصنعإُ–المتغيراتُااليضيةُوالتنفسيةُُلقياسُ Kجيازُُ-ٔ
 .لقياسُتركيزُحامضُالالكتيكُبالدمُُ  Lactate pr جيازُ-ٕ
 ُ.ُ()مساعدالعملُالريقُفُ-ٖ
 .ُ(ٖ(ُعددُ)adidisساعةُتوقيتُنوعُ)ُُ-ٗ
 .ُ(ٗعددُ)meltonُكراتُُنوعُُ-٘
 .ُ(ٕ)شريطُالصقُعددُُ-ٙ
 .ُ(Dell Chain(ُالشركةُالمصنعةُ)ٔعددُ)ُ(Dell)جيازُالبتوبُنوعُُ-ٚ
ُ.ُمالعبُكرةُقدمُالصاالتُ-ٛ
 .ُ(ٔلكترونيةُُعددُ)الصافرةُاألُ-ٜ

ٔٓ-ُ(ُ ُعدد ُفيديو ُتصوير ُُ(Sone)ُنوعُ(ٕكاميرات ُالمصعنة ،ُُ(ُ(Jabanالشركة
منُميدانُُاًُواحدُاًُتغطيُجانبُلتسجيلُكلُمباراةُكلُكاميراُالباحثُكاميراتُتصويرُيااستعمم

وضعُالباحثُالكاميراتُعمىُالجانبُالمقابلُلميدانُُ،منُالجانبُاآلخر(ُاًُكبيُرُاًُالمعبُوجزء
المعبُعمىُمستوىُخطُالمنتصفُوفيُبعضُالمبارياتُخمفُالمرمىُلمراقبةُوصولُأحدُ

،ُُ(م٘.ٖعُ)الحكمينُلخطُالمرمىُعندُالتيديفُعمىُالمرمىُمنُقبلُالالعبينُ،ُعمىُارتفا
كلُكاميراُتغطيُحكمينُلكلُمباراةُلتحميلُنُإذُإُ،ُ(ُمنُخطُالتماسم٘.ٗوعمىُمسافةُ)

ُتخاذُالقرارُفيُمبارياتُتنافسيةُرسمية.إقفُوالتحركاتُليماُمقارنًةُبدقةُالموا
ُ.ُألوان(ُٗ)ُـسيت(ُبُٗمالبسُتحكيمُعددُ)ُ-ٔٔ
 .ُ(ٖٓأقالمُجافُورصاصُعددُ)ُ-ٕٔ
ُ.سيت(ُُٖدرية(ُعددُ)مالبسُتمرينُ)صُ-ٖٔ
 .استمارةُتفريغُالبياناتُُ-ٗٔ
ُ.استمارةُتسجيلُمعموماتُُ-٘ٔ
ُ

                                      
ُ(٘)*(ُينظرُممحقُ)

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 : امليداَية انبحث إجراءات 2 – 3

 :ُحتديد يحغريات اندراضة 1 – 2 – 3
 انبدَي :  انُشاطحتهيم  -1

ُ ُتحميل ُُالنشاطتم ُكرة ُلحكام ُاألالالبدني ُ)الفرات ُالصاالت ُخاللُقدم ُمن وسط(
اختباراتُمعتمدةُُةيجريياُألكثرُمنُمرةُفيُالسنةُالواحدةُوالتيُتشملُثالثُاالختباراتُالتي

وىيُ)اختبارُالسرعةُواختبارُالرشاقةُواختبارُتحملُُقدمُالصاالتالمنُاالتحادُالدوليُلكرةُ
 .ُالسرعة(

  : حتديد املحغريات انفطهجية -4
لمشرفُوكذلكُالمجنةُالعمميةُالباحثُوالسيدُاُلد نتمُتحديدُالمتغيراتُالفسمجيةُمنُُُُُُُُ

ُالموضوع ُوالمختصينُإلقرار ُالخبراء ُبرأي ُاالستئناس ُاستمارةُُ،()وكذلك ُطريق عن
لتحديدُأىمُالمتغيراتُالفسمجيةُالمرتبطةُوالمعكوسةُبماُتتوافقُمعُاعدتُالتيُُ()االستبيان

ُالصاالت ُالقدم ُكرة ُلحكام ُالبدنية ُوالقدرات ُُالصفات ُالمتغيُرُإذ، ُقياس ُايتم لفسمجيةُات
االيطاليةُإذCOSMADEُُ(ُالمصنوعُمنُشركةُ Kجيازُالـُ)ُوتقنيةُحديثةُوىُاستعمالب
جيزةُالمحمولةُوُخاللُالجيدُالبدنيُكونوُمنُاألُنُلمجيازُامكانيةُالفحصُخارجُالمختبرإ

ُ ُبعد ُعمى ُالحاسبة ُمع ُالبموتوث ُتقنية ُوفق ُعمى ُحفظُُكم(ٔ)وتعمل ُويتم ُمستقيم بخط
ُُ(ُ.ٕ)ُالصورةفيُموضحُكماُثانيةُمنُثوانيُاالختبارُبصيغُمتنوعةُُوُالبياناتُبكل

ُ

ُ

ُ

 
 (2) صورة

 شاشة الختبار و   K جياز تبين

                                      
 (ٔ)*(ُينظرُممحقُ)

ُ(ٕينظرُممحقُ) )*(
ُ
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  : حلكاو كر  انقدو انصاالت نكرتَٔيةانصافر  األ - 3

مورُالميمةُأنُمستوىُقراراتُحكامُكرةُالقدمُلمصاالتُيحتاجُقراراتُسريعةُمنُاأل
عمىُكفاءةُالحكامُمنُالناحيةُالبدنيةُوالوظيفيةُوالذىنيةُولمعرفةُُوبتوقيتُمناسبُوىذاُيعتمد

ُُ.ىذهُالقدراتُيجبُقياسُتمكُالقدراتُمنُخاللُاألجيزةُالوظيفيةُلقياسياُ
ُنحتاجُ ُالجيازُُإلىلذا أجيزةُالكترونيةُتساعدناُعمىُقياسُدقةُقراراتُالحكمُومنيا

ُ ُااللكترونيةالمصمم ُاستعمالُإلىُييدفُالذيُلمصاالت(ُدمالقُكرةُلحكامُ)جيازُالصافرة
ُالتيُالفسيولوجيةُاألجيزةُوخصوصاُالعمميةُالبحوثُفيُاالعتياديةُالصافرةُبدلُالجياز
ُأثناءُالصاالتقدمُالكرةُُلحكامُالوظيفيةُالقدراتُمعرفة"ُيمكنُحتىُالتنفسيُالجيازُتستيدف

ُُُُُُُ.ُ(ٔ)"واالنفُلمفمُبماسكُالمرتبطُُ Kُجيازُاستعمالُخاللُمنُالمبارياتُسير
الباحثُومجموعةُمنُاالساتذةُفيُمجالُالتربيةُالبدنيةُُلد نتمُتصميمُالجيازُمنُلذاُ

ُالرياضة ُ وعموم ُالتخطيط ُوزارة ُفي ُالمركزية ُالمجنة ُعمى ُعرضو ُالمركزيُُ–وتم الجياز
ُاديةاالعتيُالصافرةُبدلُذُيستعملُالجيازإُ،ُ()قسمُالممكيةُالصناعيةُ-ُوالسيطرةُالنوعية
ُقدم ُتمييزُبطبيعةُويعطيُنتائجُبشكلُمباشرُ،ُالمبارياتُسيرُأثناءُالصاالتُلحكامُكرة

ُاستعمالُخاللُمنُالمصممُالجيازُباستعمالُالحكمُيعطيياُالتيُُالتحكيميةُتالقراراُدقة
ُالصافرةُبدلُالحكمُبيدُالجيازُربطُخاللُمنُالقرارُاتخاذُوسرعةُلدقةُالصافرةُبدلُالجياز

ُربعةأُباستعمالُخاصةُبسماعاتُمرتبطةُالبموتوثُبتقنيةُدقيقةُالكترونيةُبدائرةُباطوارتُمع
ُ(ٗ(ُوُ)ٖتينُ)،ُالحظُالصوُرُمتخذُقرارُكلُوفـــقُالمبارياتُفيُماُيجـــريُتوافقُأصوات

ُُ.التيُتمثلُالشكلُالظاىريُلمجيازُ
ُ

                                      

وتحملُاألداءُفيُبعضُالمتغيراتُالفسيولوجيةEPORُُيونــسُعجـــالويُراضــيُ:ُأثرُاشكالُجينُ(ُٔ)
جامعةُالقادسيةُُ-مومُالرياضةُوالقدراتُالبدنيةُلالعبيُكرةُالقدمُ،ُرسالةُماجستيرُكميةُالتربيةُالبدنيةُوع

 .ُٕ٘،ُصُُٜٕٔٓ،
ُُ(ٙ)*(ُينظرُممحقُ)

ُ
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ُُ
ُ

ُ

ُ

ُ

 
 

  (4صورة )ال                                                             (3صورة )ال                   
 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالريمونت )جياز التحكم عن بعد(                                        تبين صندوق التحكم بالصوت تبين  

ُ
 رئيسة وكالتالي :نقاط  جية اليسار لمجياز تحتوي عمى ثالثوأن ُ
ُطفاءُالجيازُ.جدُزرُلتشغيلُواُ عمىُيمينُالوجيةُيُوُ -ٔ
ُ(ُتستعملُلشحنُالجياز.ICفيُالوسطُتوجدُنقطةُ)ُ -ٕ
(ُتســتعملُالســتخراجُالصــوتُعــنُطريــقُمكبــراتOaksُجيــةُتوجــدُنقطــةُ)فــيُيســارُالُوُ -ٖ

ُ(.٘صوتُويمكنُمالحظةُالصورةُرقمُ)

ُ
 (5صورة )ال

 قتبين نقاط الوجية اليسار لمصندو
ُ

ُ
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 نكرتَٔية نهجٓاز :املكَٕات املادية ٔاال 

ُُ: انرميَٕث -1
ربعـــةُأوجـــوُجانبيـــةُ(ُلـــوُأٖىـــوُعبـــارةُعـــنُجيـــازُيمـــبسُباليـــدُكمـــاُموضـــحُبالصـــورةُ)

ســـمُولكـــلُجيـــةُإذُإنُالوجـــوxُُٛ٘ســـمُلكـــلُجيـــةُوجيـــانُعمـــويُوســـفميُبقيـــاسُُ(ٖ)بارتفـــاعُ
بصـوتُصـافرةُمعينـةُحسـبُُزرارُفيُكلُجيةُزرينُوكلُزرُيعمـلالعمويُيتكونُمنُأربعةُأ

نُالجيةُاليمنىُمنُالجيـازُتحمـلُالـزرُالعمـويُويكـونُداللـةُبصـافرةُ،ُإذُإالموقفُالتحكيميُ
داللــةُُمــاُالــزرُاألســفلُمــنُجيــةُاليمــينُفمــوالتــيُيتطمبيــاُأُ،خفيفــةُحســبُالموقــفُالتحكيمــي

حكيميـةُبصـوتُلـةُتعمىُمنُجيةُاليسارُيكونُذاتُداليةُإلنياءُالمباراةُكذلكُالزرُاألتحكيم
ســفلُالجيــةُنفســياُفيكــونُالــزرُذاتُداللــةُتحكيميــةُلصــوتُصــافرةُمتقطعــةُصــافرةُقويــةُأمــاُأ

لشـحنُالجيـازُوالثانيـةُزرICُُولـىُتحتـويُعمـىُالعمويُفإنوُيحتويُعمىُنقطتينُاألأماُالوجوُ
ُطفاءُالجيازُ.اُ لتشغيلُُو

ُ
 صُدٔق انححكى بانصٕت :  -4

ُمنيمــــاُكــــلُقيــــاسُوســــفميُعمــــويُوجيــــانُولــــُســــمُ٘.ُٛرتفــــاعُعبــــارةُعــــنُصــــندوقُبا
ٔٙxُُٔٙالعمـــويُالوجـــوُذإُســـمُ٘.ُٛمنيمـــاُجانـــبُكـــلُرتفـــاعاُ،ُجانبيـــةُأوجـــوُأربعـــةُولـــوُســـم

ُبأربعــةُضــوئيةُلــداتُربعــةأُعــنُوجــودُفضــالًُُلمجيــازُالراعيــةُوالجيــةُالجيــازُســمإُمــنُيتكــون
ُفـــيُمتواجـــدةالُزراراألُعمـــىُالضـــغطُبعـــدُاألصـــواتُنـــواعأُمـــنُنـــوعُعمـــىُيـــدلُلـــدُوكـــلُلـــوانأ

ُصــافرةُصــوتُوىــو)ُاليســارُجيــةُوفــيُاالعمــىُالــزرُمــنُأبتــداءًُ(ُالريمونــت)ُرســالاإلُجيــاز
ُيــــــــــدلُالجيـــةُنفســــــــياُســــــفلأُفـــيُاألســـفلُالـــزرُأمـــاُاألخضـــرُالمـــونُمـــعُبطـــاًُمرتُويكـــون(ُقـــوي
ُلجيـةاُوفـيُعمـىاألُالـزرُأمـاُبيضاألُالمونُمعُمرتبطاًُُويكون(ُمتقطعةُصافرةُصوت)ُعمــــى
ُالجيـةُعمـىُاألسـفلُوالـزرُاألزرقُالمونُمعُمرتبطاًُُويكون(ُخفيفةُصافرةُصوت)ُيدلُاليمنى

ُويمكــــنُ،ُصــــفراألُالمــــونُمــــعُمرتبطــــاًُُويكــــون(ُالمبــــاراةُإلنيــــاءُصــــافرةُصــــوت)ُنفســــياُيــــدل
ُ(ُ.ٗ)ُصورةالُفيُذلكُمالحظة

ُُ
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 نهصاالت انقدو كر  حلكاو االنكرتَٔية انصافر  أْى انحطبيقـات جلٓاز: 
لصــاالتُمــنُفــيُمجــالُتقيــيمُحكــامُكــرةُالقــدمُاُخصوصــاًُليــذاُالجيــازُتطبيــقُواســعُُُُُُُُ

ُدقــةُيتناســبُوطبيعــةكــيُُاالعتياديــةُالصــافرةُبــدلُالصــافرةُااللكترونيــةُجيــازُخــاللُاســتعمال
ُالحكـمُبيـدُالجيـازُربـطُخـاللُمـنُالقـرارُاتخـاذُوسـرعةُالحكـمُيعطيياُالتيُالتحكيميةُالقرارات

ُخاصـــةُبســماعاتُمرتبطــةُالبموتــوثُبتقنيــةُدقيقــةُالكترونيــةُبــدائرةُارتباطــوُمــعُةالصــافُرُبــدل
عـنُذلـكُُفضـالًُُ،ُمتخـذُقـرارُكـلُوفـقُالمبارياتُفيُماُيجريُتوافقُصواتأُربعةأُباستعمال

ُتســتيدفُالتــيُالفســيولوجيةُاألجيــزةُوخصوصــاُالعمميــةُيمكــنُاســتعمالُالجيــازُفــيُالبحــوث
ُمـنُالمباريـاتُسيرُأثناءُالصاالتُلحكامُالوظيفيةُالقدراتُفةمعُرُيمكنُحتىُالتنفسيُالجياز
ُالحالــــةُيعطينــــاُنأُيمكــــنُوثــــم،ُُواالنــــفُلمفــــمُبماســــكُالمــــرتبطُُ Kُجيــــازُاســــتعمالُخــــالل

ُلتطـويرُالتدريبيـةُالبـرامجُوضـعُخالليـاُمـنُويمكـنُدقيـقُبشـكلُالحكـمُبيـاُيمرُالتيُالوظيفية
ُومباشر.ُنيآُوبشكلُبالوقتُنفسوُوالوظيفيُالبدنيُمستواىمُمعرفةُوكذلكُالصاالتُحكام

ُ

 انصاالت :  انقدو كر  حلكاو االنكرتَٔية انصافر  آنية اضحعًال جٓاز 
ُبالشكلُالطبيعيُالصحيحُبدلُالصافُر ُالحكم ُبوضعُالجيازُفيُيد ُاالعتياديةتبدأ ُة

ُيُزرُكمابحيثُيمكنُلمحكمُالضغطُعمىُأُامنُخاللُاألزرارُحسبُعملُكلُواحدُمني
ُُاوضحن ُبشكلُُ(ٖ)ُالصورةُمالحظةُويمكن، ُعممو ُمن ُوالتأكد ُالجياز ُتصميم ُوبعد ،

(ُ ُولمدة ُااللكترونية ُالصافرة ُعمى ُتدريبية ُدورة ُالباحثُبإقامة ُقام ُيوم٘ٔصحيح لعينةُُاًُ(
ُ(.ٙ)ُة،ُوكماُموضحُفيُالصوُروسط(امُكرةُقدمُالصاالتُفيُالفراتُاألالبحثُوىمُ)حك

ُُُ
 (6صورة )

   لتدريبية لجياز الصافرة اللكترونيةالدورة ا تبين
ُ
ُ
ُ
ُ
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 : حتهيم انُشاط انبدَييف  املطحعًهةجٕصيف االخحبارات   4 – 3

 االخحبار االٔل :
 : (1)اخحبار انطرعة اضى االخحبار / 

 : انغرض يٍ االخحبار / قياش ضرعة احلكى
 : (FIFA,    bاألجراء )
 ُُلتوقيتُالسرعةُاستعماليجب ُالضوئية( يجبُُوُ،بواباتُالتوقيتُااللكتروني)الخاليا

اذاُلمُيتوفرُُ،سمُمنُاالرضُُ(ٓٓٔتثبيتُبواباتُالتوقيتُعمىُارتفاعُالُيزيدُعنُ)
خبرةُبتوقيتُكلُُأنُيقومُمدربُالمياقةُالبدنيةُذيُبواباتُالتوقيتُااللكترونيُيجب

ُساعةُتويتُيدوي.ُاستعمالمحاولةُب
 ويجبُُ،مُُ(ٕٓ(ُسمُوبوابةُالنيايةُعمىُخطُ)ٓيتُبوابةُالبدايةُعمىُخطُ)يجبُتثب

ُمُ.ُ(٘.ٔتثبيتُعالمةُخطُالبدايةُقبلُبوابةُالبدايةُبمسافةُ)
 ُُبوابات ُيكون ُبمجرد ُالبدء, ُخط ُعمى ُاألمامي ُقدمة ُبوضع ُالحكم ُيقف ُان يجب

ُيعطيُمسؤولُاالختبارُإشارةالتوقيتُااللكترونيُمضب يكونُُ،ُلمحكمُوطةُومجيزة
ُ.(ٖكماُموضحُفيُالشكل)ُوفيُالبدءُبالركضُُاًُالحكمُحُر

 (ُُثانيـــةُأٜٓيكـــونُلـــدىُالحكــــام)ُيُدقيقــــةُونصـــفُكحــــدُأقصـــىُراحــــةُبـــينُاختبــــاري
يجـــبُعمـــىُالحكـــمُالعـــودةُفـــيُُو(ُثانيـــةُٜٓخـــاللُوقـــتُالراحـــةُ)ُٕمُفـــيُٕٓالســـرعةُ
ُخطُالبدايةُ.ُإلىالمشيُ

 مُ(ُٕٓفـــئُُ=ُةىُ)محاولـــةُواحـــدوُســـقطُالحكـــمُفـــأنُيعطـــيُمحاولـــةُاخـــُرإذاُفشـــلُأ
صلُمحـاولتينُفـانُيعطـيُوُسقطُالحكمُمنُمحاولةُواحدةُمنُأبمعنىُاخرُاذاُفشلُا

بعـــدُالمحاولــــةُالثالثـــةُولكـــنُإذاُفشـــلُأوُســـقطُالحكـــمُمــــنُُةًُلـــوُمحاولـــةُُثالثـــةُمباشـــُر
 الحكمُفاشاًلُفيُاالختبار.ُمحاولتينُمنُأصلُثالثُمحاوالتُفي عد

 ُ(ُدقائقٗ-ٕنيايةُاالختبارُاألولُوبدايةُاالختبارُالثانيُمن)يكونُوقتُالراحةُبين.ُ
                                      

( (https//footballwest.com.au/wp-content/uploads/       /FIFA-Fitness-tests-
for-Referees-version. 
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ُ                                 ثانيةُلكلُمحاولةُلمحكامُالدوليينُوالدرجةُاالولىُ.ُٖٓ.ٖيكونُالنجاجُ انحطجيم /

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 

ُ

 

 
 
 
 

 (3شكل )ال                                                        
ُ اختبار السرعة يبين

 
 

 االخحبار انثاَي :
 :)1((CODA) كٕدا/    خحباراضى اال

 : نهرشاقة ٔجغري االجتاِانغرض يٍ االخحبار / 
 (:FIFA,    bجراء)اإل

 ُبوابــــاتُالتوقيــــتُااللكتروني)الخاليــــاُالضــــوئية(ُلتوقيــــتُكــــودا,ُيجــــبُُاســــتعماليجــــب
ســمُمــنُاألرضُاذاُلــمُيتــوفرُُ(ٓٓٔعُالُيزيــدُعــن)تثبيــتُبوابــاتُالتوقيــتُعمــىُارتفــا
خبــرةُبتوقيــتُكــلُُانُيقــومُمــدربُالمياقــةُالبدنيــةُذيُبوابــاتُالتوقيــتُااللكترونــيُيجــب

ُساعةُتويتُيدويُ.ُاستعمالمحاولةُب
 دنــــــاهُالمســــــافةُبــــــينُأُ(ٗ)ُالشــــــكلفــــــيُُيجــــــبُوضــــــعُالشــــــواخصُكمــــــاُىــــــوُموضــــــح

ُمتار.أُ(ٛيكونُ)ُ(CوBمُوالمسافةُبينُالشاخص)ُ(ٕيكونُ)ُ(BوAالشاخص)

                                      

( (https//footballwest.com.au/wp-content/uploads/       /FIFA-Fitness-tests-
for-Referees-version. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  42              يُٓجية انبحث ٔإجراءاجّ امليداَية              ......................................                انفصم انثانث 
 

 ابـةُتوقيـتُواحـدةُفقـطُمطموبـةُالختبـبُو(ارُكـوداCODAُ) Aُيجـبُوضـعُعالمـةُخـط
ُ.Aُمترُقبلُبوابةُالتوقيتُُ٘.ٓالبدءُبمسافة

 نُيكــونُبوابــاتُيجــبُانُيقــفُالحكــمُبوضــعُقدمــوُاالمــاميُعمــىُخــطُالبــدءُبمجــردُأ
لمحكـــمُيكـــونُُشـــارةاالختبـــارُإُالتوقيـــتُااللكترونـــيُمضـــبوطةُومجيـــزةُيعطـــيُمســـؤول

ُالحكمُحرًاُفيُالبدءُبالركض.
 (ُ(ُامتـــارُلممـــام)منٓٔيـــركضُالحكـــمُبســـرعةAإلـــىC(ُُويممـــسُخـــط)Cُُثـــمُيـــركض)

(ُويعــودُمــرةُاخــرىُركــضُجـــانبيCُإلـــىB(ُامتــارُعمــىُاليســار)منٛجــانبيُلمســافةُ)
(ُيــركضُســريعًاCُنُيممــسُخــطُ)(ُوبعــدُأCإلــىB(ُامتــارُعمــىُاليمــين)منٛلمســافةُ)

 .ُ(A(ُلمخطُ)AإلىC(ُامتارُ)منٓٔ)لممامُلمسافةُ
 وُســــقطُالحكــــمُفــــيُأذاُفشــــلُواُ ُأخــــرىيعطــــىُمحاولــــةُُونــــإوُســــقطُالحكــــمُفأذاُفشــــلُإ

الحكـــمُُدعـــفيُ ُوُســـقطُالحكـــمُمحـــاولتينأذاُفشـــلُواُ محاولتـــوُفيعطـــىُلـــوُمحاولـــةُاخـــرىُ
 فاشاًلُفيُاالختبار.

 ُ(ُدقائقٛ-ٙن)ثُميكونُوقتُالراحةُبينُنيايةُاالختبارُالثانيُوبدايةُاالختبارُالثالُ
ُالنجاحُ انحطجيم / ُأُٓٓ.ٓٔيكون ُكحد ُالدوليينُوالدرجةُثانية ُلمحكام قصىُلكلُمحاولة
 االولىُ.

 
 

 (4شكل )ال                                         
 CODAاختبار  يبين
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 االخحبار انثانث :
 (1)( ARIETَاريث) / خحباراال اضى
   : حتًم انطرعة رض يٍ االخحبار /انغ

ُ ُ"وىو ُوكممة ُالمساعدين ُلمحكام ُالمتقطع ُلمتحمل ُيويو ُباختبار "ARIETُالمسمى
 Modified Yo –Yo)ُالمتقطعُلمحكامُويطمقُعميوُأيضاًُُختبارُيويوُلمتحملاختصارُإ
IE  testزمنيةُُكضُاألماميُوالجانبيُلمدة(ُوالذيُيقيسُقدرةُالحكمُألداءُالتكراراتُمنُالُر 

 ( :FIFA,    bجراء )اإل
 ُالمسافةُبينُالشاخصُُ،يجبُوضعُالشواخصُحسبُالموضحُفيُالرسمُأدناهBوAُ

ُُُُُُوالمسـافةُبـينُالشـاخصُُ،مُ٘.ٕٔيكـونBُُوCوالمسافةُبـينُالشـاخصُُ،مُ٘.ٕيكونُ
BوDُُ(ُ.٘الشكلُ)كماُموضحُفيُُوُ،ُمُٕٓيكونُ

 ُجــبُعمــىُالحكــمُتكممــةُالتكــراراتُيُ،يجــبُعمــىُالحكــامُأنُيبــدأُمــنُوضــعيةُالوقــوف
ُوفقًاُلمسرعةُالموجودةُفيُاإليقاعُالممفُالصوتيُ.ُ

A. ُبينُالشاخصُُمُٕٓيبدأُبركضُلممامBوDُُُمُٕٓوالرجوعُمرةُأخرىُركـضُلممـام
ُ.BُوDبينُالشاخصُ

B. ُبينُالشاخصُُمُ٘.ٕمشيBوA،ُُبينُالشاخصُُمُ٘.ٕثمُالرجوعُوالمشيAوB. 
C. ُُبــــينُالشـــاخصُُمُ٘.ٕٔركـــضُجــــانبيُلممســــافةBوCُُثــــمُالرجــــوعُوالــــركضُجــــانبي

 .BُوCبينُالشاخصُُمُ٘.ٕٔلممسافةُُونفسمواجيًاُالجانبُ
D. ُُبينُالشاخصُُمُ٘.ٕمشيBوAُُبينُالشاخصُُمُ٘.ٕثمُالرجوعُوالمشيAوB. 
 بــركضُومــدةُكــلُمــدةُراحــةُبــينُشــارةُلمبــدءُســوفُيقــومُالممــفُالصــوتيُفــيُأطــالقُإ

عمــىُســرعتيمُمــعُنغمــةُالممــفُالصــوتيُحتــىُيجــبُعمــىُالحكــامُالحفــاظُُ،اتُالركضــ
ُيتطمـــــبُمـــــنُالحكـــــمُمـــــنُموقعـــــوُوُالنجـــــاحالمســـــتوىُالمطمـــــوبُأُإلـــــىيصـــــلُالحكـــــمُ

                                      

( (https//footballwest.com.au/wp-content/uploads/       /FIFA-Fitness-tests-
for-Referees-version. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



  44              يُٓجية انبحث ٔإجراءاجّ امليداَية              ......................................                انفصم انثانث 
 

يجـبُعمـىُُوُ، Bاألماميُعمىُخـطُلبداية(ُأنُيكونُواقفًاُمعُوضعُقدمواألول)موقعُا
ُعندُالتحولُوالتراجعُ.DُوCالحكمُلمسُخطي

 عمـىُالخطـوطُُقدمونُيضعُإذاُفشلُالحكمُأB وCوDُُفـيُالوقـتُالمحـددُمـعُالنغمـة
ُمنُمسؤولُقائدُاالختبارُ.ُاًُواضحُاًُالصوتيةُسوفُيستممُتنبيي

 ذاُفشلُالحكمُمنُالوصولُفـيُالوقـتُالمحـددُلممـرةُالثانيـةُيجـبُآنـذاكُاسـتبعادهُمـنُإ
 االختبارُمنُقبلُمسؤولُاالختبارُ.

ىُمسـتُوُإلـىجـةُاالولـى(ُدماُيصـلُالحكـمُ)لمحكـامُالـدوليينُوالدُريكونُالتسجيلُعنـ انحطجيم /
ُ.ُنُيستمرُحتىُالتعبفماُفوقُويستطيعُالحكمُأُٖ.٘.٘ٔ

 (5شكل )ال
 اختبار آريت يبين

ُ
أثناءُالمباراةُقامُالباحثُألداءُالحكمُُةىذهُاالختباراتُوالتيُتكونُمشابيوبناءُعمىُُُُُُُ

ُ ُأبتصوير ُومن ُكاميراتُفيدوية ُخالل ُمن ُبدنيًا ُالحكم ُجوانبُالممعبُالمختداء ُتمُإمفة ذ
ُ ُطريق ُعن ُُاستعمالالتحميل ُواألُ((kenovaبرنامج ُالمسافات ُيقطعياُلتحديد ُالتي زمنة

ُ ُُأثناءالحكم ُفيُإُ،المباراة ُالمشرفة ُوالمجنة ُالبدنية ُالمياقة ُقسم ُمع ُبالتنسيق ُالتحميل ُتم ذ
ُاالتحادُالعراقيُالمركزيُلكرهُالقدمُألداءُاالختباراتُالموسميةُلمحكامُ.

ُ
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   : جارب االضحطالعيةانح  4 – 3
 : انحجربة االضحطالعية االٔىل 1 – 4 – 3

 انصافر  االنكرتَٔية : 
ُأثناءعينةُالبحثُُالتيُسوفُيعملُبياأكدُمنُعملُالصافرةُااللكترونيةُجلُالتأمنُُُُُُُ

ُالمباراةأ ُاالستطالعيةُداء ُالتجربة ُبإجراء ُالباحث ُُولىاألُقام ُيوم ُالمصادفُُُُُُُُُُاألفي حد
الخاصةُبالجيازُالمصممُمنُقبلُالباحثُ)الصافرةُااللكترونية(ُعمىُحكامُُٕٕٓٓ/ٔٔ/ٜٕ

ندُالشروعُعينةُالبحثُوذلكُلموقوفُعمىُالمعوقاتُوُالصعوباتُالتيُقدُتواجوُالباحثُع
ُةُ.بإجراءُالتجربةُالرئيس

 انحجربة االضحطالعية انثاَية: 4 – 4 – 3
ُالثان ُاالستطالعية ُالتجربة ُالباحث ُالبحثُيةأجرى ُعينة ُمن ُحكام ُيومُُعمى في

المعوقاتُُوُجيازالُاستعمالليةُآ(ُُو Kالخاصةُبجيازُ)ُٕٕٓٓ/ٔٔ/ُٖٓالمصادفُاالثنين
ُالتيُتواجوُالحكمُعندُتثبيتُالجيازُ.

 انحجربة االضحطالعية انثانثة : 3 – 4 – 3
ُبأ ُالثالثة ُاالستطالعية ُالتجربة ُالباحث ُااللكترونُاستعمالجرى ُالصافرة يةُجياز

(ُ ُالـ ُ Kوجياز )ُ ُيوم ُالبحثُُٕٕٓٓ/ٕٔ/ٔالمصادفُُالثالثاءفي ُعينة ُمن ُحكام عمى
ُُو Kجياز)ُارتداءُأثناءلمتعرفُعمىُالصعوباتُوُالمعوقاتُالتيُتواجوُالحكمُ ُاستعمال(

ُ ُمنالصافرةُااللكترونيةُُالتيُتمُتصميميا عندُالحكمُألنُجيازُُاالعتياديةُالصافرةُبداًل
(K ُ)ُلتعرفُعمىُالمتغيراتُالفسيولوجيةُيمكنُمنُخاللوُاأنفُوفمُالحكمُُويتمُربطوُعمى

ُال ُىذه ُمن ُحدوثُوالغاية ُفيُحال ُالحمول ُإيجاد ُوجدتُالتيُمنُإيُمعوقاتُأتجربة ن
 ُعدادُفريقُالعملُالمساعدُ.إممكنُمواجيتياُفيُالتجربةُالرئيسةُوكذلكُال
ُ

ُ

ُ



  44              يُٓجية انبحث ٔإجراءاجّ امليداَية              ......................................                انفصم انثانث 
 

 ة :انحجربة انرئيط 4 – 3
منُُلممدةُيومُ٘ٗلمدةُُكافةُالمتغيراتُالمبحوثةبةُربةُالرئيسباجراءُالتجقامُالباحثُ  

ُ.ُٕٕٔٓ/ٔ/ٛٔولغايةُيومُاالثنينُالمصادفُُٕٕٓٓ/ٕٔ/٘يومُالسبتُالمصادفُ
  :()أالً : قياش انالكحيك

ُُ( Lactate Pr)جيـازُُاســتعمالقـامُالباحــثُبقيــاسُتركيــزُحــامضُالالكتيــكُبالــدمُب
تــرُوىــيُتقريبــاُنقطــةُدمُوتأخــذُمــنُ(ُمــايكروُلُٖ-ُ٘.ٕبأخــذُمقــدارُمــاُبــينُ)ُ،قبــلُالجيــدُ

مـنُمُفيُحالـةُراحـةُكاممـةُُوبحيثُيكونُالحكصبعُاليدُالسبابةُعنُطريقُالوخزُقبلُالجيدُأ
بخمســةُحــامضُالالكتيــكُبعــدُالجيــدُوكــذلكُيــتمُقيــاسُتركيــزُُ،بــدونُممارســةُأيُجيــدُبــدنيُ

الصــورةُعـالهُكمـاُموضـحةُفـيُأُيانفسـُالطريقــةوب(ُاةداءُالحكـمُمـنُالمبـاُرأدُانتيـاءُ)بعـُدقـائق
(ٚ.)ُ

 

 

 (7صورة )ال
   كيفية قياس حامض الالكتيك  تبين

                                      

ُ(٘)*(ُينظرُممحقُ)
ُ
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ُانحصٕير انفيديٕي :ُ/ثاَيًا 

مـنُخـاللُُالنشاطُالبـدنيالمباراةُوذلكُلتحميلُُأثناءقامُالباحثُبتصويرُحركةُالحكامُ
ركـةُالحكـمُفـيُكاميراتُفيديويـةُوضـعتُفـيُجوانـبُمختمفـةُمـنُالممعـبُبحيـثُتظيـرُفييـاُح

يعـرضُعمـىُالخبـراءُوُُو(ُالخـاصُبالتحميـلKenovaُبرنـامجُ)ُاسـتعمالبُيـاجميعاالتجاىـاتُ
ُلمنشـاطُالبـدنيالمسـافاتُالمقطوعـةُزمنـةُأالمجنةُالمشرفةُالختبارُالحكامُالموسميةُباسـتخراجُ

يسارُ،ُالـركضُالخمفـيُ،ُالـركضُالسـريعُُ–ليةُعملُالباحثُ)الركضُالجانبيُيمينُآضمنُ
ُُُلعدوُ،ُالمشي(ُ.،ُا

البـــدنيُمـــرتبطُبالجانـــبُالفســـمجيُالـــذيُتـــمُقيـــاسُالمتغيـــراتُُالنشـــاطنُتحميـــلُأعممـــًاُ
الباحــثُلمكشــفُعــنُالمتغيــراتُالفســمجيةُُاســتعممو(ُالــذيُ Kالفسـمجيةُعــنُطريــقُجيــازُالـــُ)

ُأثنـاءالباحـثُوكـلُذلـكُُلـد ن(ُالتيُلياُعالقةُبالصفاتُالبدنيةُالمختارةُمـنُ)النشاطُالفسمجي
الــدوريُالعراقــيُُيــاتمســتوىُاداءُمباُرُإلــىكــونُمشــابيةُجراىــاُالباحــثُوالتــيُتأالمبــاراةُالتــيُ

جــواءُمشــابيةُلــذلكُوبعــدُانتيــاءُأخمــقُُإلــى،ُوقــدُعمــدُالباحــثُُبكــرةُالقــدمُالصــاالتُالممتــاز
ُالمباراةُمباشرةُقامُالباحثُبقياسُنسبةُحامضُالالكتيكُمنُخاللُجيازُخاصُ.

 

 (8صورة )
  ( Kقياس المتغيرات الفسمجية عن طريق جياز الـ ) تبين
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     :ثانثًا : انقرار انححكيًي 

ُوُ ُالخبراء ُعمى ُعرضيا ُو ُالفعمي ُبشكميا ُفيديويًا ُالمباريات ُبتصوير ُالباحث قام
دوليينُوُالحكامُالدوليينُلنخبةُ،ُمنُالمحاضرينُالُ()المختصينُفيُلعبةُكرةُقدمُالصاالت

قرارُمثيرُُ–قرارُمتأرجحُُ–قرارُخاطئُُ–اتُالحكامُ)قرارُصحيحُسياُلغرضُتقييمُقراُرآ
ُ.ُ()الباحثُلد نحاالتُالمعبُمنُخاللُاستمارةُتفريغُبياناتُاعدتُمنُُأثناءلمجدل(ُ

 

     : اإلحصائية انٕضائم 4 – 3
ُ:ُلمحصولُعمىُنتائجُبحثوُُ SPSSاإلحصائيةالباحثُالحقيبةُُاستعمالُُُُُُُ
ُُُالوسطُالحسابي.ُ-1
ُُُُُاالنحرافُالمعياري.ُ-2
ُُ.معاملُاالختالفُ-3
ُمعاملُااللتواء.ُ-4
ُُ.ُمعاملُالتفمطحُ-5
ُُ
ُُُ
ُ
ُُُُُُ 

                                      

 (ٔ)*(ُينظرُممحقُ)
ُ(ٗينظرُممحقُ))*(ُ
ُ

   

 

   



 

 

 
  

 الشتهاوِٕ ائج وحتٍٍٍهإٌتاعرض  – 4
 خالاٌصاٌمدَ ا َ ورجاج حلىارادلثا أثٕاءٌتحىٍٍّح اخ اراٌمراوٌفطٍىٌىجً اٌثدًٔ واط إٌشائج اعرض ٔت 4-1
 خالاصٌاٌمدَ اَ ورج احلىوي الاٌشىط ايف ٌتحىٍٍّح اخ اراٌمراوٌفطٍىٌىجً اٌثدًٔ واط إٌشا ئج أت عرض 4-1-1
 خالاٌصاٌمدَ اَ ورج احلى ًٔاٌثاٌشىط ايف ٌتحىٍٍّح اخ اراٌمراوٌفطٍىٌىجً اٌثدًٔ واط إٌشا ئج أت عرض 4-1-2
َ احلىًٔ اٌثاوي والاٌشىط اٌتحىٍٍّح تني اخ ادلتغرياٌفطٍىٌىجً واٌثدًٔ واط إٌشاٌفروق يف ائج اعرض وحتًٍٍ ٔت 4-2

 خالاٌصاٌمدَ اورج 
 خالاٌصاٌمدَ اَ ورج أً حلىاٌثاوي والاٌشىط اٌثدًٔ تني اط إٌشاٌفروق يف ائج اعرض وحتًٍٍ ٔت 1 -4-2
 خالاٌصاٌمدَ اَ ورج أً حلىاٌثاوي والاٌشىط اتني  ٌفطٍىٌىجًاط إٌشاٌفروق يف ائج اعرض وحتًٍٍ ٔت 2 -4-2
 خالاٌصاٌمدَ اَ ورج أً حلىاٌثاوي والاٌشىط اتني  ٌتحىٍٍّحاخ ادلتغرياٌفروق يف ائج اعرض وحتًٍٍ ٔت 3 -4-2
خ اراختثالاٌح ج تدالارادلثا أثٕاءٌتحىٍٍّح اخ اراٌمراٌفطٍىٌىجً تاٌثدًٔ واط إٌشاتني  اط ِارتثالالح عالعرض  4-3
 خالاٌصاٌمدَ اَ ورج اٌدويل حلىاد احتالادلعتّدج ِٓ ا

د احتالادلعتّدج ِٓ اخ اراختثالاٌح ج تدالاراثدلا أثٕاءٌتحىٍٍّح اخ اراٌمراٌثدًٔ تاط إٌشاتني  اط ِارتثالالح عرض عال 4-3-1
 خالاٌصاٌمدَ اَ ورج اٌدويل حلىا

خ اراختثالاٌح تدال ويالاٌشىط ايف  جارادلثا أثٕاءٌتحىٍٍّح اخ اراٌمراٌثدًٔ تاط إٌشاتني  اط ِارتثالالح عرض عال 4-3-1-1
 خالاٌصاٌمدَ اَ ورج اٌدويل حلىاد احتالادلعتّدج ِٓ ا

خ اراختثالاٌح التد ًٔاٌثاٌشىط ايف  جارادلثا أثٕاءٌتحىٍٍّح اخ اراٌمراٌثدًٔ تاط إٌشاتني  اط ِارتثالالح عرض عال 4-3-1-2
 خالاٌصاٌمدَ اَ ورج اٌدويل حلىاد احتالادلعتّدج ِٓ ا

دلعتّدج ِٓ ا خاراختثالاٌح ج تدالارادلثا أثٕاءٌتحىٍٍّح اخ اراٌمرات ٌفطٍىٌىجًاط إٌشاتني  اط ِارتثالالح عرض عال 4-3-2
 :خالاٌصاٌمدَ اَ ورج اٌدويل حلىاد احتالا

ٌح تدال ويالاٌشىط ايف  جارادلثا أثٕاءٌتحىٍٍّح اخ اراٌمراٌفطٍىٌىجً تاط إٌشاتني  اط ِارتثالالح عرض عال 4-3-2-1
 خالاٌصاٌمدَ اَ ورج اٌدويل حلىاد احتالادلعتّدج ِٓ اخ اراختثالا

ٌح تدال ًٔاٌثاٌشىط ايف  جارادلثا أثٕاءٌتحىٍٍّح اخ اراٌمراٌفطٍىٌىجً تاط إٌشا تني اط ِارتثالالح عرض عال 4-3-2-2
 خالاٌصاٌمدَ اَ ورج اٌدويل حلىاد احتالادلعتّدج ِٓ اخ اراختثالا

 ئج إٌتالشح إِ 4-4
َ ورج احلىًٔ اٌثاوي والاٌشىط اٌتحىٍٍّح تني اخ ادلتغرياٌفطٍىٌىجً واٌثدًٔ واط إٌشاٌفروق يف ائج أت لشحإِ 4-4-1
 خالاٌصاٌمدَ ا

 خالاٌصاٌمدَ اَ ورج أً حلىاٌثاوي والاٌشىط اٌثدًٔ تني اط إٌشاٌفروق يف ائج أت لشحإِ 4-4-1-1
 خالاٌصاٌمدَ اَ ورج أً حلىاٌثاوي والاٌشىط اتني  ٌفطٍىٌىجًاط إٌشاٌفروق يف ائج أت لشحإِ 4-4-1-2
 خالاٌصاٌمدَ اَ ورج أً حلىاٌثاوي والاٌشىط اتني  ٌتحىٍٍّحاخ ادلتغرياٌفروق يف ائج أت لشحإِ 4-4-1-3
ٌح ج تدالارادلثا أثٕاءٌتحىٍٍّح اخ اراٌمراٌفطٍىٌىجً تاٌثدًٔ واط إٌشاتني ا ط ِارتثالالح ئج عالأتلشح إِ 4-4-2
 خالاٌصاٌمدَ اَ ورج اٌدويل حلىاد احتالادلعتّدج ِٓ اخ اراختثالا

ٌح تدال ًٔاٌثاوي والاٌشىطني ايف ٌتحىٍٍّح اخ اراٌمراٌثدًٔ تاط إٌشاتني  اط ِارتثالالح ئج عالالشح ٔتإِ 4-4-2-1
 خالاٌصاٌمدَ اَ ورج اٌدويل حلىاد احتالادلعتّدج ِٓ اخ اراختثالا

ٌح تدال يف اٌشىطني االوي واٌثأًراخ اٌتحىٍٍّح اتاٌمر اٌفطٍىٌىجًإٌشاط  ِا تني االرتثاطِٕالشح ٔتائج عاللح  4-4-2-2
 خاٌدويل حلىاَ ورج اٌمدَ اٌصاال االحتادادلعتّدج ِٓ  االختثاراخ

 

 اٌفصً اٌراتع
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  : وحتهيهها ومناقشتها اننتائج عرض – 4

ستكمل الباحث ان إالبحث وتحميميا ومناقشتيا ، بعد يتناول ىذا الفصل عرض نتائج   
كل جداول لما تمثمو من والتي تم وضعيا عمى ش المستعممةجمع البيانات الناتجة عن االختبارات 

من تحقيق الباحث  تمكناسبة لمبحث دلة العممية وألنيا أداة توضيحية منستخالص األاسيولة في 
  .بيا قامفي ضوء اإلجراءات الميدانية التي  فرضيات وأىداف البحث

 
 :انقدو انصاالث املباراة حلكاو كرة أثناءحكيميت انقراراث انتوعرض نتائج اننشاط انبدني وانفسيىنىجي  4-1
حلكاو كرة انقدو  األوليف انشىط ت انقراراث انتحكيميواننشاط انبدني وانفسيىنىجي  نتائج  عرض 4-1-1

 :انصاالث
 (2) جدولال  

 تلحكام كرة القدم الصاال  األولنتائج  النشاط البدني والفسيولوجي والقرارات التحكيمية في الشوط يبين وصف 

 
والفسيولوجي والقرارات التحكيمية في  يبين وصف نتائج  النشاط البدني( ٕ)الجدول  يبين

االنحرافات المعيارية  األوساط الحسابية و قيممن خالل  لحكام كرة القدم الصاالت األولالشوط 
التعرف عمى التوزيعات المختمفة ، تم التي عن طريقيا التشتت لكل متغير  توضح مقدارالتي 

قيم التوزيع  عن طريقعتدالي وزيع االكانت تحت منحنى الت ياجميعالقيم ل أن الجدو  كما بين
( ٔ)±النحصار قيم االلتواء  الطبيعي ألفراد العينة لكل متغير إذ كانت المتغيرات موزعة طبيعيا  

   تحمل السرعة والركض السريع . ماعدا

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

 اعمى قيمة اقل قيمة عدد العينة
الوسط 
 الحسابي

الخطا 
 المعياري

االنحراف 
 يالمعيار 

قيمة 
 االلتواء

الخطا 
المعياري 
 لاللتواء

معنوية 
 االلتواء

قيمة 
 التفمطح

الخطا 
المعياري 
 لمتفمطح

معنوية 
 التفمطح

معامل 
 االختالف

          -          -     -          -                                      ن/د HRمعدل ضربات القمب  ٔ
          -          -     -          -                                لتر/د العجز األوكسجيني ٕ
          -          -                                                  لتر/د الدين االوكسجيني ٖ
ٗ VO MAX د/كغممممتر/                                                  -          -          
           -          -                                               ممي مول تركيز حامض الالكتيك ٘
          -          -                                                      م/ثا الركض الجانبي يمين ويسار ٙ

          -          -     -          -         .                             م/ثا الركض لمخمف ٚ
                         -          -                                        م/ثا الركض السريع ٛ
                                                                           م/ثا تحمل السرعة ٜ
          -          -     -          -                                  .   م/ثا المشي ٓٔ
           -          -                                                  ددع القررات الصحيحة ٔٔ
           -          -                                                عدد القرارات الخاطئة ٕٔ
           -          -                                               عدد المتأرجحة اتالقرار  ٖٔ
           -          -                                               عدد القرارات المثيرة لمجدل ٗٔ
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طح لقيم المتغيرات لغرض وصف خصائص التوزيعات ماستخرج التف إلىعمد الباحث و 
خر لمتوزيع الطبيعي آعن مقياس  التفمطحإذ يعبر أوسع المدروسة بشكل  التكرارية لقيم المتغيرات

 .يعمل بشكل متوائم مع االلتواء وىو يمثل درجة عمو قمة التوزيع بالنسبة لمتوزيع الطبيعي 
الباحث معامل االختالف في المقارنة بين تشتت الدرجات ، ويفيد معامل االختالف في  واستعمل

ال ذ إالوحدات وىو ما عمل بو الباحث ذات متغيرات مختمفة ت مجموعة حالة المقارنة بين تشت
( %ٖٓفي الجدول دون ) ياجميعيمكن المقارنة بين قيمتين من وحدات مختمفة ، وكانت القيم 

القرارات  ماعدا ن أفراد العينة كانوا متقاربين في نتائج التشتت المعياريةأالذي يدل عمى  األمر
  .المثيرة لمجدل  القراراتو  المتأرجحة

حلكاو كرة انقدو  يف انشىط انثانيانقراراث انتحكيميت واننشاط انبدني وانفسيىنىجي  نتائج  عرض 4-1-6
   :انصاالث

 (3)جدول ال
 لحكام كرة القدم الصاالت  لثانينتائج  النشاط البدني والفسيولوجي والقرارات التحكيمية في الشوط ايبين وصف 

 
 

النشاط البدني والفسيولوجي والقرارات التحكيمية في  نتائجلوصف ( ٖ)الجدول  يبين
االنحرافات المعيارية  األوساط الحسابية و قيممن خالل  لحكام كرة القدم الصاالت لثانيالشوط ا
التعرف عمى التوزيعات المختمفة ،  تمالتشتت لكل متغير والتي عن طريقيا  توضح مقدارالتي 

قيم التوزيع  عن طريقعتدالي كانت تحت منحنى التوزيع اال ياجميعالقيم ل أن الجدو  كما بين
    .(ٔ)±النحصار قيم االلتواء  الطبيعي ألفراد العينة لكل متغير إذ كانت المتغيرات موزعة طبيعيا  

 المتغيرات ت
وحدة 

 قياسال
عدد 
 العٌنة

 اعلى قٌمة اقل قٌمة
الوسط 
 الحسابً

الخطا 
 المعٌاري

االنحراف 
 المعٌاري

قٌمة 
 االلتواء

الخطا 
المعٌاري 
 لاللتواء

معنوٌة 
 االلتواء

قٌمة 
 طحلالتف

الخطا 
المعٌاري 

 طحلللتف

معنوٌة 
 التفلطح

معامل 
 الفاالخت

                                                                         ن/د HRمعدل ضربات القلب  1

                         -          -                                لتر/د العجز األوكسجٌنً 2

                         -          -                                   لتر/د الدٌن االوكسجٌنً 3

4 VO MAX ممللتر/د/كغ                                                  -          -          

           -          -     -          -                                ملي مول تركٌز حامض الالكتٌك 5

          -          -     -          -                                       م/ثا الركض الجانبً ٌمٌن وٌسار 6

          -          -     -          -                                       م/ثا الركض للخلف 7

           -          -                                                       م/ثا الركض السرٌع 8

          -          -                                                        م/ثا تحمل السرعة 9

          -          -     -          -                                       م/ثا المشً 11

           -          -     -          -                                عدد القررات الصحٌحة 11

           -          -                                                عدد القرارات الخاطئة 12

           -          -     -          -                                عدد ةالمتأرجح اتالقرار 13

                          -          -                                عدد القرارات المثٌرة للجدل 14
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لغرض وصف خصائص التوزيعات  طح لقيم المتغيراتماستخرج التف إلىعمد الباحث و 
طح عن مقياس أخر لمتوزيع الطبيعي مإذ يعبر التفأوسع التكرارية لقيم المتغيرات المدروسة بشكل 

  .ئم مع االلتواء وىو يمثل درجة عمو قمة التوزيع بالنسبة لمتوزيع الطبيعي ال بشكل متو يعم
جات ، ويفيد معامل االختالف في الباحث معامل االختالف في المقارنة بين تشتت الدر  واستعمل

ال ذ إالوحدات وىو ما عمل بو الباحث ذات متغيرات مختمفة حالة المقارنة بين تشتت مجموعة 
( %ٖٓفي الجدول دون ) ياجميعيمكن المقارنة بين قيمتين من وحدات مختمفة ، وكانت القيم 

 القرارات ماعدا لتشتت المعياريةن أفراد العينة كانوا متقاربين في نتائج اأالذي يدل عمى  األمر
     .المثيرة لمجدل 

  
 األولانفروق يف اننشاط انبدني وانفسيىنىجي واملتغرياث انتحكيميت بني انشىط عرض وحتهيم نتائج  4-6

 :حلكاو كرة انقدو انصاالثوانثاني 

 : و كرة انقدو انصاالثوانثاني حلكا األولعرض وحتهيم نتائج انفروق يف اننشاط انبدني بني انشىط  1 -4-6
 

 (4جدول  )ال
 والثاني لحكام كرة القدم الصاالت األولمنشاط البدني بين الشوط ( المحتسبة ل tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) 

 

 نوع
 الداللة

 مستوى
 داللو

t 
 سبةتالمح

 األولالشوط  الشوط الثاني
 ت النشاط البدني

 س ع س ع

 ٔ الركض الجانبً ٌمٌن وٌسار                                  .  معنوي
 ٕ الركض للخلف                                     معنوي
 ٖ الركض السرٌع                                     معنوي

 ٗ تحمل السرعة                                       غير معنوي
 ٘ المشً                                    معنوي

 

والثراني لردح حكرام كررة  األولالشروطين ( وجود فرروق ذات داللرة معنويرة برين ٗجدول )اليتبين من 
 .  متغير تحمل السرعة النشاط البدني ماعدافي  القدم لمصاالت

وتحرررت  (ٗٔ.ٖ) بمررر المحتسررربة (  t) قيمرررة ن إذ إ الرررركض الجرررانبي يمرررين ويسررراربالنسررربة لمتغيرررر ف
أمرا  ، األول( وىي قيمة معنوية مما يردل عمرى وجرود فررق ولصرالح الشروط ٓ. ٓٓٓمستوح داللة )

وتحرررت مسررررتوح داللررررة ( ٛ٘.ٗ) بمرررر المحتسرررربة (  t)  فالقيمرررةالررررركض لمخمررررف متغيرررر  إلررررىبالنسررربة 
ولصرالح  والثراني األولبرين الشروط فروق معنوية  مما يدل عمى وجود ( وىي قيمة معنويةٓٓٓ.ٓ)



         26               عرض اننتائج وحتهيهها ومناقشتها....           .................................                انفصم انرابع 

 

وتحرررت ( ٘ٛ.ٗ) بمرر ( المحتسررربة  tقيمررة ) فال الررركض السرررريعأمرررا بالنسرربة لممتغيرررر  ، األولشرروط ال
 األولممرا يردل عمرى وجرود فرروق معنويرة  برين الشروط ( وىي قيمة معنوية ٓٓٓ.ٓمستوح داللة ) 

 بمررر ( المحتسررربة  t)  فالقيمرررة تحمرررل السررررعةأمرررا بالنسررربة لمتغيرررر  ، األولوالثررراني ولصرررالح الشررروط 
وجرود فرروق برين  عردم ممرا يردل عمرىوىي قيمرة ييرر معنويرة  (٘ٔ.ٓلة )وتحت مستوح دال( ٓ٘.ٔ)

( وتحرت مسرتوح داللرة ٖٜ.ٙ) بمر ( المحتسربة  t)  فالقيمة المشيأما متغير  ، والثاني األولالشوط 
والثراني ولصرالح  األولبرين الشروط  فروق معنوية ( وىي قيمة معنوية مما يدل عمى وجودٓٓٓ.ٓ)

 .الثانيط الشو 
 

 وانثاني حلكاو كرة انقدو انصاالث األولبني انشىط  انفسيىنىجيعرض وحتهيم نتائج انفروق يف اننشاط  6 -4-6
 

 (5)جدول ال
والثاني لحكام كرة القدم  األولبين الشوط  الفسيولوجيمنشاط ( المحتسبة ل tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) 

 الصاالت
 

 نوع
 اللةالد

 مستوى
 داللو

t 
 سبةتالمح

 األولالشوط  الشوط الثاني
 ت الفسيولوجيالنشاط 

 س ع س ع

 ٔ HRمعدل ضربات القلب                                    معنوي
 ٕ العجز األوكسجٌنً                               معنوي
 ٖ سجٌنًالدٌن االوك                                 معنوي
 ٗ  VO MAX                                 معنوي

 ٘ تركٌز حامض الالكتٌك                               غير معنوي
 

والثرراني لرردح  األولالشرروطين ( وجررود فررروق ذات داللررة معنويررة بررين ٘جرردول )اليتبررين مررن 
 .  ركيز حامض الالكتيك بالدممتغير ت النشاط الفسيولوجي ماعدافي  حكام كرة القدم لمصاالت

وتحت مستوح ( ٕٚ.ٙ) بم المحتسبة (  t) قيمة ن إذ إ HRمعدل ضربات القمب بالنسبة لمتغير و 
أما بالنسبة  ،( وىي قيمة معنوية مما يدل عمى وجود فرق ولصالح الشوط الثاني ٓ. ٓٓٓداللة )

( ٓٓٓ.ٓوتحت مستوح داللة ) (ٛٙ.٘) بم المحتسبة ( t) فالقيمةالعجز األوكسجيني متغير  إلى
ولصالح الشوط  والثاني األولبين الشوط  فروق معنوية مما يدل عمى وجود وىي قيمة معنوية

وتحت مستوح ( ٗ٘.٘) بم ( المحتسبة t) فالقيمة الدين االوكسجينيأما بالنسبة لممتغير ، الثاني 
والثاني  األولبين الشوط  مما يدل عمى وجود فروق معنوية( وىي قيمة معنوية ٓٓٓ.ٓداللة ) 
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( ٗٛ.ٗ) بم ( المحتسبة t)فالقيمة  VO MAXأما بالنسبة لمتغير  ،الثاني ولصالح الشوط ا
 األولوجود فروق بين الشوط  مما يدل عمىوىي قيمة معنوية  (ٓٓٓ.ٓلة )وتحت مستوح دال

 بم المحتسبة  (t) فالقيمةتركيز حامض الالكتيك أما متغير  ،ولصالح الشوط الثاني  والثاني
فروق وجود عدم معنوية مما يدل عمى يير ( وىي قيمة ٙٓ.ٓ( وتحت مستوح داللة )ٓٓ.ٕ)

 .والثاني األولبين الشوط 
 وانثاني حلكاو كرة انقدو انصاالث األولبني انشىط  املتغرياث انتحكيميتعرض وحتهيم نتائج انفروق يف  6 -4-6

 

  (6)جدول ال
والثاني لحكام كرة القدم  األولبين الشوط  ( المحتسبة لممتغيرات التحكيمية tراف المعياري وقيمة ) يبين الوسط الحسابي واالنح

 الصاالت
 

 نوع
 الداللة

 مستوى
 داللو

t 
 سبةتالمح

 األولالشوط  الشوط الثاني
 ت المتغيرات التحكيمية

 س ع س ع

الصحٌحة القرارات                                معنوي  ٔ 
 ٕ القرارات الخاطئة                               معنوي
المتأرجحة اتالقرار                               معنوي  ٖ 

 ٗ القرارات المثٌرة للجدل                               غير معنوي

ح والثرراني لررد األولالشرروطين ( وجررود فررروق ذات داللررة معنويررة بررين ٙجرردول )اليتبررين مررن 
 .  رات المثيرة لمجدل االقر  المتغيرات التحكيمية ماعدافي  حكام كرة القدم لمصاالت

وتحت مستوح داللة ( ٛٚ.ٗ) بم المحتسبة (  t) قيمة ن إذ إ رات الصحيحةاالقر بالنسبة لمتغير 
 إلىأما بالنسبة  ، األول( وىي قيمة معنوية مما يدل عمى وجود فرق ولصالح الشوط ٓ. ٓٓٓ)

( وىي ٗٓ.ٓوتحت مستوح داللة )( ٕٕ.ٕ) بم المحتسبة (  t)  فالقيمة القرارات الخاطئةمتغير 
أما  ،ولصالح الشوط الثاني  والثاني األولبين الشوط فروق  مما يدل عمى وجود قيمة معنوية

)    وتحت مستوح داللة ( ٘٘.ٙ) بم ( المحتسبة  t)  فالقيمة المتأرجحةالقرارات بالنسبة لممتغير 
والثاني ولصالح الشوط  األولبين الشوط مما يدل عمى وجود فروق ( وىي قيمة معنوية ٓٓٓ.ٓ

( وتحت مستوح داللة ٕٖ.ٓ) بم ( المحتسبة  t)  فالقيمةالقرارات المثيرة لمجدل أما متغير  ،الثاني ا
 .والثاني األولبين الشوط فروق وجود عدم معنوية مما يدل عمى يير ( وىي قيمة ٕٖ.ٓ)
املباراة بدالنت  أثناءراث انتحكيميت ااننشاط انبدني وانفسيىنىجي بانقرمابني  االرتباطعالقت عرض  4-6

 :اندويل حلكاو كرة انقدو انصاالث االحتاداألختباراث املعتمدة من 
عتمدة املباراة بدالنت األختباراث امل أثناءراث انتحكيميت امابني اننشاط انبدني بانقر االرتباطعرض عالقت  4-6-1

 :اندويل حلكاو كرة انقدو انصاالث االحتادمن 
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بدالنت  األوليف انشىط  املباراة أثناءراث انتحكيميت امابني اننشاط انبدني بانقر االرتباطعرض عالقت  4-6-1-1
 :اندويل حلكاو كرة انقدو انصاالث االحتاداألختباراث املعتمدة من 

 

 (7جدول  )ال
الدولي  االتحادبداللة األختبارات المعتمدة من  األولفي الشوط  الصحيحةرات ابالقر  البدنيالنشاط مابين  االرتباطعالقة يبين 

 لحكام كرة القدم الصاالت

 

مابين النشاط البدني برالقرارات الصرحيحة فري  االرتباطعالقة ( ولدح دراسة ٚمن الجدول )
نسرربة التغيررر فري  بمر كرأىم متغيررر إذ  متغيرر المشرري)بطريقرة االنحرردار المتردرج( جرراء  األولالشروط 

 األولفري الشروط  متغيررات النشراط البردنيبرين عمى نسربة مسراىمة مرن أوىي ( ٕ٘ٓ.ٓالمساىمة )
رات االقررر فرري ( تحمررل السرررعة ، الررركض السررريع ، الررركض لمخمررف، )الررركض الجررانبي يمررين ويسررار

 الصحيحة .
ثراني ( وىري ٕٛٓ.ٓالتغير في نسبة المسراىمة ) إذ بم وجاء متغير تحمل السرعة بالترتيب الثاني 

وجرراء متغيررر الررركض  ،  األولط البرردني فرري الشرروط أعمررى نسرربة مسرراىمة مررن بررين متغيرررات النشررا
 ثالررث( وىرري  ٜٓٓ.ٓالتغيررر فرري نسرربة المسرراىمة ) بمرر إذ  لررثالجررانبي يمررين ويسررار بالترتيررب الثا

وجرراء متغيررر  الررركض  ، األولأعمررى نسرربة مسرراىمة مررن بررين متغيرررات النشرراط البرردني فرري الشرروط 
أعمررررى نسرررربة  رابررررع( وىرررري  ٕٓٓ.ٓسرررراىمة )التغيررررر فرررري نسرررربة الم بمرررر إذ  الرابررررعلمخمررررف بالترتيررررب 

 الررررركض السررررريعوجرررراء متغيررررر   ، األولمسرررراىمة مررررن بررررين متغيرررررات النشرررراط البرررردني فرررري الشرررروط 
نسربة مسراىمة  أقرل( وىري  ٔٓٓ.ٓالتغيرر فري نسربة المسراىمة ) بمر إذ  خيررالخرامس واألبالترتيب 

 . األولمن بين متغيرات النشاط البدني في الشوط 
 (8)جدولال

الدولي  االتحادبداللة األختبارات المعتمدة من  األولفي الشوط  الخاطئةرات ابالقر  البدنيمابين النشاط  االرتباطعالقة  يبين
 لحكام كرة القدم الصاالت.

 الداللة اختبار ف التغٌر فً نسبة المساهمة نسبة المساهمة االرتباط المتغٌرات

                         a      المشً

                      .  b      تحمل السرعة المشً،

المشً، تحمل السرعة،  الركض الجانبً 
 ٌمٌن وٌسار

     c                         

المشً، تحمل السرعة،  الركض الجانبً 
 ٌمٌن وٌسار،  الركض للخلف،

     d                         

الركض الجانبً   تحمل السرعة، المشً،
الركض للخلف،  ٌمٌن وٌسار، الركض   

 السرٌع
     e                         

 نسبة المساهمة االرتباط المتغٌرات
التغٌر فً نسبة 

 المساهمة
 الداللة اختبار ف
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مرابين النشراط البردني برالقرارات الخاطئرة فري  االرتبراطعالقرة ( ولردح دراسرة ٛمرن الجردول )
التغيررر  بمرر كررأىم متغيررر إذ  الررركض السررريعمتغيررر )بطريقررة االنحرردار المترردرج( جرراء  األولالشرروط 

فررري  متغيررررات النشررراط البررردنيعمرررى نسررربة مسررراىمة مرررن برررين أوىررري ( ٕٕٕ.ٓنسررربة المسررراىمة )فررري 
فررري ( تحمرررل السررررعة ،المشررري  ، الرررركض لمخمرررف، )الرررركض الجرررانبي يمرررين ويسرررار األولالشررروط 

 . الخاطئةرات االقر 
ثراني ( وىي ٛٚٔ.ٓالتغير في نسبة المساىمة ) بم إذ بالترتيب الثاني  المشيوجاء متغير 

وجرراء متغيررر الررركض  ،  األولمتغيرررات النشرراط البرردني فرري الشرروط أعمررى نسرربة مسرراىمة مررن بررين 
أعمرررى نسررربة  ثالرررث( وىررري  ٕٗٓ.ٓالتغيرررر فررري نسررربة المسررراىمة ) بمررر إذ  لرررثلمخمرررف بالترتيرررب الثا

بالترتيرب  تحمرل السررعةوجاء متغيرر   ، األولمساىمة من بين متغيرات النشاط البدني في الشوط 
أعمررررى نسرررربة مسرررراىمة مررررن بررررين  رابررررع( وىرررري ٕٓٓ.ٓسرررراىمة )التغيررررر فرررري نسرررربة الم بمرررر إذ  الرابررررع

وجرراء متغيررر  الررركض الجررانبي يمررين ويسررار بالترتيررب  ، األولمتغيرررات النشرراط البرردني فرري الشرروط 
نسرربة مسرراىمة مررن بررين  أقررل( وىرري  ٓٓٓ.ٓالتغيررر فرري نسرربة المسرراىمة ) بمرر إذ  خررامس واالخيرررال

 . األولمتغيرات النشاط البدني في الشوط 
 
 
 
 

 (9)جدولال
الدولي  االتحادبداللة األختبارات المعتمدة من  األولفي الشوط  المتأرجحةرات ابالقر  البدنيمابين النشاط  االرتباطعالقة يبين 

 لحكام كرة القدم الصاالت

                         a      الركض السرٌع

المشً  ،الركض السرٌع        b                         

الركض للخلف  ،المشً   ،الركض السرٌع   
     c                         

  ،الركض للخلف   ،المشً   ،الركض السرٌع 
 تحمل السرعة

     d                         

للخلف الركض ،المشً ، الركض السرٌع  ،  
عةتحمل السر  ،  

الركض الجانبً ٌمٌن وٌسار   
     e                         

 نسبة المساهمة االرتباط المتغٌرات
التغٌر فً نسبة 

 المساهمة
 الداللة اختبار ف
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فري  المتأرجحرةمابين النشاط البدني بالقرارات  االرتباطعالقة ( ولدح دراسة ٜمن الجدول )
نسرربة غيررر فري الت بمر كرأىم متغيررر إذ  متغيرر المشرري)بطريقرة االنحرردار المتردرج( جرراء  األولالشروط 

 األولفري الشروط  متغيررات النشراط البردنيعمى نسربة مسراىمة مرن برين أوىي ( ٗٚٔ.ٓالمساىمة )
رات االقررر فرري ( تحمررل السرررعة ،الررركض السررريع  ، الررركض لمخمررف، )الررركض الجررانبي يمررين ويسررار

 . المتأرجحة
ثراني ( وىري ٖٕٔ.ٓ) التغير في نسبة المسراىمة بم إذ بالترتيب الثاني  تحمل السرعةوجاء متغير 

وجرراء متغيررر الررركض  ،  األولأعمررى نسرربة مسرراىمة مررن بررين متغيرررات النشرراط البرردني فرري الشرروط 
أعمرررى نسررربة  ثالرررث( وىررري  ٜٕٓ.ٓالتغيرررر فررري نسررربة المسررراىمة ) بمررر إذ  لرررثالسرررريع بالترتيرررب الثا

بي يمررين وجرراء متغيررر الررركض الجرران ، األولمسراىمة مررن بررين متغيرررات النشرراط البرردني فرري الشرروط 
أعمرى نسربة مسراىمة  رابرع( وىري ٗٔٓ.ٓالتغير في نسبة المساىمة ) بم إذ  الرابعويسار بالترتيب 

وجرررراء متغيررررر  الررررركض لمخمررررف بالترتيررررب  ، األولمررررن بررررين متغيرررررات النشرررراط البرررردني فرررري الشرررروط 
نسرربة مسرراىمة مررن بررين  أقررل( وىرري  ٗٓٓ.ٓالتغيررر فرري نسرربة المسرراىمة ) بمرر إذ  الخررامس واالخيررر

 . األولمتغيرات النشاط البدني في الشوط 
 
 

 (11) جدولال
 االتحادبداللة األختبارات المعتمدة من  األولفي الشوط  المثيرة لمجدلرات ابالقر  البدنيمابين النشاط  االرتباطعالقة يبين 

 الدولي لحكام كرة القدم الصاالت

          .              a      المشً

تحمل السرعة  ،المشً        b                         

  ،تحمل السرعة   ،المشً 
الركض السرٌع   ،   

     c                         

   ،تحمل السرعة   ،المشً 
الركض الجانبً ٌمٌن   ،الركض السرٌع 

 وٌسار
     d                         

رعةتحمل الس  ، المشً   الركض   ، 
الركض الجانبً ٌمٌن وٌسار  ، السرٌع   ،  

 الركض للخلف

     e                         

 نسبة المساهمة االرتباط المتغٌرات
التغٌر فً نسبة 

 ةالمساهم
 الداللة اختبار ف



         67               عرض اننتائج وحتهيهها ومناقشتها....           .................................                انفصم انرابع 

 

 
 

مرررابين النشررراط البررردني برررالقرارات المثيررررة  االرتبررراطعالقرررة ( ولررردح دراسرررة ٓٔمرررن الجررردول )
كررأىم متغيررر إذ  الررركض لمخمررفمتغيررر )بطريقررة االنحرردار المترردرج( جرراء  األوللمجرردل فرري الشرروط 

متغيررررات النشررراط عمرررى نسررربة مسررراىمة مرررن برررين أوىررري ( ٛٔٔ.ٓمسررراىمة )نسررربة الالتغيرررر فررري  بمررر 
تحمررررل  ،الررررركض السررررريع  ،المشرررري  ، )الررررركض الجررررانبي يمررررين ويسررررار األولفرررري الشرررروط  البرررردني
 . المثيرة لمجدلرات االقر في ( السرعة

التغيررررر فرررري نسرررربة  بمرررر إذ بالترتيررررب الثرررراني  الررررركض الجررررانبي يمررررين ويسرررراروجرررراء متغيررررر 
أعمررى نسربة مسرراىمة مرن بررين متغيررات النشرراط البردني فرري الشرروط ثراني ( وىرري ٖٔٔ.ٓالمسراىمة )

(  ٖٛٓ.ٓالتغيررر فرري نسرربة المسرراىمة ) بمرر إذ  لرثوجراء متغيررر تحمررل السرررعة بالترتيررب الثا .األول
وجراء متغيرر  ، األولأعمرى نسربة مسراىمة مرن برين متغيررات النشراط البردني فري الشروط  ثالرثوىي 

نسرربة مسرراىمة مررن  أقررل( وىرري ٙٗٓ.ٓالتغيررر فرري نسرربة المسرراىمة ) بمرر إذ  لرابررعاالمشرري بالترتيررب 
مرن خررالل  الرركض السرريع. بينمررا لرم يظيرر متغيرر  األولبرين متغيررات النشراط البردني فري الشروط 

 خامس .عن استخالص متغير  ياتوقف بسبب معادلة االنحدار 
 
 
 

بدالنت  يف انشىط انثاني املباراة أثناءراث انتحكيميت اانقرمابني اننشاط انبدني ب االرتباطعرض عالقت  4-6-1-6
 :اندويل حلكاو كرة انقدو انصاالث االحتاداألختباراث املعتمدة من 

 

 (11) جدولال
الدولي  االتحادالشوط الثاني بداللة األختبارات المعتمدة من في  الصحيحةرات ابالقر  البدنيمابين النشاط  االرتباطعالقة يبين 

 م كرة القدم الصاالتلحكا
 

                         a      الركض للخلف

الركض الجانبً   ،الركض للخلف 
   ٌمٌن وٌسار

     b                         

الركض الجانبً   ،الركض للخلف 
تحمل السرعة  ،ٌمٌن وٌسار    ،   

     c                         

بً الركض الجان  ، الركض للخلف
تحمل السرعة  ،  ٌمٌن وٌسار  ،  

 المشً
     d                         
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مررابين النشرراط البرردني بررالقرارات الصررحيحة  االرتبرراطعالقررة ( ولرردح دراسررة ٔٔن الجرردول )مرر
التغيرر  بمر كرأىم متغيرر إذ  تحمل السررعةمتغير )بطريقة االنحدار المتدرج( جاء لثاني في الشوط ا

فررري  متغيررررات النشررراط البررردنيعمرررى نسررربة مسررراىمة مرررن برررين أوىررري ( ٙٗٗ.ٓنسررربة المسررراىمة )فررري 
فرري المشرري (  ، الررركض السررريع ، الررركض لمخمررف، )الررركض الجررانبي يمررين ويسررار يالثررانالشرروط 

 رات الصحيحة .االقر 
التغيررررر فرررري نسرررربة  بمرررر إذ بالترتيررررب الثرررراني  الررررركض الجررررانبي يمررررين ويسرررراروجرررراء متغيررررر 

أعمررى نسربة مسرراىمة مرن بررين متغيررات النشرراط البردني فرري الشرروط ثراني ( وىرري ٕٛٓ.ٓالمسراىمة )
( وىرري ٕٙٓ.ٓالتغيررر فرري نسرربة المسرراىمة ) بمرر إذ  لررثمتغيررر المشرري بالترتيررب الثا وجرراء ، الثرراني
وجاء متغيرر الرركض  ،أعمى نسبة مساىمة من بين متغيرات النشاط البدني في الشوط الثاني ثالث

أعمرى نسربة مسراىمة  رابع( وىي ٕٔٓ.ٓالتغير في نسبة المساىمة ) بم إذ  الرابعالسريع بالترتيب 
الخرامس وجاء متغير  الركض لمخمف بالترتيب  ،رات النشاط البدني في الشوط الثانيمن بين متغي

نسرربة مسرراىمة مررن بررين متغيرررات  أقررل( وىرري ٕٓٓ.ٓالتغيررر فرري نسرربة المسرراىمة ) بمرر إذ  واالخيررر
 .النشاط البدني في الشوط الثاني

 (12) جدولال
الدولي  االتحادالشوط الثاني بداللة األختبارات المعتمدة من في  ةالخاطئرات ابالقر  البدنيمابين النشاط  االرتباطعالقة يبين 

 لحكام كرة القدم الصاالت

 نسبة المساهمة االرتباط المتغٌرات
التغٌر فً نسبة 

 المساهمة
 الداللة اختبار ف

                         a      تحمل السرعة

الركض الجانبً ٌمٌن   ،تحمل السرعة 
   ، وٌسار

     b                         

الركض الجانبً ٌمٌن   ،تحمل السرعة 
المشً  ،وٌسار   ،   

     c                         

الركض الجانبً ٌمٌن   ،تحمل السرعة 
الركض السرٌع  ،المشً   ،وٌسار   

     d                         

الركض الجانبً ٌمٌن   ، تحمل السرعة
المشً  ، وٌسار الركض السرٌع  ،   ،  

 الركض للخلف
     e                         

 نسبة المساهمة االرتباط المتغٌرات
التغٌر فً نسبة 

 المساهمة
 الداللة اختبار ف

                         a      المشً
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مابين النشاط البردني برالقرارات الخاطئرة فري  االرتباطعالقة ( ولدح دراسة ٕٔمن الجدول )

نسربة التغيرر فري  بمر كرأىم متغيرر إذ المشري متغيرر الشوط الثاني )بطريقرة االنحردار المتردرج( جراء 
فري الشروط الثراني  نشراط البردنيمتغيررات العمى نسبة مساىمة من برين أوىي ( ٕٗٓ.ٓالمساىمة )

رات االقرر فري تحمرل السررعة (  ، الرركض السرريع ، الرركض لمخمرف، )الركض الجانبي يمرين ويسرار
 . الخاطئة

( ٖٗٓ.ٓالتغيررر فرري نسرربة المسرراىمة ) بمرر إذ بالترتيررب الثرراني  تحمررل السرررعة وجرراء متغيررر
وجرراء متغيررر  ،الشرروط الثررانيأعمررى نسرربة مسرراىمة مررن بررين متغيرررات النشرراط البرردني فرري ثرراني وىرري 

( وىرري ٖٙٓ.ٓالتغيررر فرري نسرربة المسرراىمة ) بمرر إذ  لررثالررركض الجررانبي يمررين ويسررار بالترتيررب الثا
وجررراء متغيرررر   ، أعمرررى نسررربة مسررراىمة مرررن برررين متغيررررات النشررراط البررردني فررري الشررروط الثررراني ثالرررث

أعمرى نسربة  رابرعوىري  (ٖٖٓ.ٓالتغير في نسربة المسراىمة ) بم إذ  الرابعالركض لمخمف بالترتيب 
وجاء متغير  الركض السريع بالترتيرب  ،مساىمة من بين متغيرات النشاط البدني في الشوط الثاني

نسرربة مسرراىمة مررن بررين  أقررل( وىرري ٔٔٓ.ٓالتغيررر فرري نسرربة المسرراىمة ) بمرر إذ  الخررامس واالخيررر
 .متغيرات النشاط البدني في الشوط الثاني

 
 

 (13)جدول ال

تحمل السرعة  ،المشً        b                         

الركض   ،تحمل السرعة   ،شً الم
 الجانبً ٌمٌن وٌسار

     c                         

الركض   ،تحمل السرعة   ،المشً 
الركض للخلف  ،الجانبً ٌمٌن وٌسار   

     d                         

تحمل السرعة  ، المشً الركض   ، 
 الركض للخلف  ، الجانبً ٌمٌن وٌسار

 الركض السرٌع  ،
 .   e                         

 نسبة المساهمة باطاالرت المتغيرات
التغير في 

 نسبة المساهمة
 الداللة اختبار ف

                         a      تحمل السرعة  
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الدولي  االتحادالشوط الثاني بداللة األختبارات المعتمدة من في  المتأرجحةرات ابالقر  البدنيمابين النشاط  االرتباطعالقة يبين 
 لحكام كرة القدم الصاالت

 
 المتأرجحررةمررابين النشرراط البرردني بررالقرارات  االرتبرراطعالقررة ( ولرردح دراسررة ٖٔمررن الجرردول )

التغيرر  بمر كرأىم متغيرر إذ  تحمل السررعةمتغير في الشوط الثاني )بطريقة االنحدار المتدرج( جاء 
فررري  متغيررررات النشررراط البررردنيعمرررى نسررربة مسررراىمة مرررن برررين أوىررري ( ٗٓٔ.ٓنسررربة المسررراىمة )فررري 

فرري المشرري (  ، الررركض السررريع ، مررفالررركض لمخ، الشرروط الثرراني )الررركض الجررانبي يمررين ويسررار
 . المتأرجحةرات االقر 

ثراني ( وىي ٚٔٓ.ٓالتغير في نسبة المساىمة ) بم إذ بالترتيب الثاني  المشيوجاء متغير 
وجرراء متغيررر الرررركض  ،أعمررى نسرربة مسرراىمة مررن بررين متغيرررات النشرراط البرردني فرري الشرروط الثرراني

أعمرررى نسرررربة  ثالرررث( وىررري ٙٓٓ.ٓة المسررراىمة )التغيرررر فررري نسرررب بمررر إذ  لرررثالسرررريع بالترتيرررب الثا
الرركض الجرانبي يمرين  وجراء متغيرر ، مساىمة من برين متغيررات النشراط البردني فري الشروط الثراني

نسربة مسراىمة مرن  أقرل( وىري ٘ٓٓٓ.ٓالتغيرر فري نسربة المسراىمة ) بم إذ  الرابعويسار بالترتيب 
مرن خرالل  لمخمرفلرم يظيرر متغيرر الرركض  بينمرا ، بين متغيرات النشاط البردني فري الشروط الثراني

 معادلة االنحدار بسبب  توقفيا عن استخالص متغير خامس .
 
 

 
 

 (14)جدول ال
 االتحادالشوط الثاني بداللة األختبارات المعتمدة من في  المثيرة لمجدلرات ابالقر  البدنيمابين النشاط  االرتباطعالقة يبين 

 الدولي لحكام كرة القدم الصاالت

المشً  ،تحمل السرعة        b                         

الركض   ،المشً   ،تحمل السرعة 
 السرٌع

     c                         

ض الرك  ،المشً   ،تحمل السرعة 
ٌمٌن   الركض الجانبً ،السرٌع 

 وٌسار
     d                         

 نسبة المساهمة االرتباط تغٌراتالم
التغٌر فً نسبة 

 الداللة اختبار ف المساهمة
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مرررابين النشررراط البررردني برررالقرارات المثيررررة  االرتبررراطعالقرررة اسرررة ( ولررردح در ٗٔمرررن الجررردول )

كررأىم متغيررر إذ الررركض السررريع متغيررر لمجرردل فرري الشرروط الثرراني )بطريقررة االنحرردار المترردرج( جرراء 
متغيررررات النشررراط عمرررى نسررربة مسررراىمة مرررن برررين أوىررري ( ٗٛٔ.ٓنسررربة المسررراىمة )التغيرررر فررري  بمررر 

تحمرل السررعة(  ،المشري ،الرركض لمخمرف، بي يمين ويسرارفي الشوط الثاني )الركض الجان البدني
 .  المثيرة لمجدلالقرارات في 

التغيررررر فرررري نسرررربة  بمرررر إذ بالترتيررررب الثرررراني الررررركض الجررررانبي يمررررين ويسررررار وجرررراء متغيررررر 
أعمررى نسربة مسرراىمة مرن بررين متغيررات النشرراط البردني فرري الشرروط ثراني ( وىرري ٓٙٔ.ٓالمسراىمة )

( ٙٔٓ.ٓالتغيررر فرري نسرربة المسرراىمة ) بمرر إذ  لررثالسرررعة بالترتيررب الثاوجرراء متغيررر تحمررل  ،الثرراني
وجراء متغيرر   ، أعمى نسبة مسراىمة مرن برين متغيررات النشراط البردني فري الشروط الثراني ثالثوىي 
أعمرى نسربة مسراىمة  رابرع( وىي ٕٓٓ.ٓالتغير في نسبة المساىمة ) بم إذ  الرابعبالترتيب  المشي

الخرامس بالترتيب  لمخمفوجاء متغير  الركض  ،البدني في الشوط الثانيمن بين متغيرات النشاط 
نسرربة مسرراىمة مررن بررين متغيرررات  أقررل( وىرري ٔٓٓ.ٓالتغيررر فرري نسرربة المسرراىمة ) بمرر إذ  واالخيررر

 .النشاط البدني في الشوط الثاني
 
باراة بدالنت األختباراث امل أثناءراث انتحكيميت ابانقر انفسيىنىجيمابني اننشاط  االرتباطعرض عالقت  4-6-6

 :اندويل حلكاو كرة انقدو انصاالث االحتاداملعتمدة من 
 األوليف انشىط  املباراة أثناءراث انتحكيميت امابني اننشاط انفسيىنىجي بانقر االرتباطعرض عالقت  4-6-6-1

 :اندويل حلكاو كرة انقدو انصاالث االحتادبدالنت األختباراث املعتمدة من 
 

                         a      الركض السرٌع  

الركض الجانبً   ،الركض السرٌع 
 ٌمٌن وٌسار

     b                         

الركض الجانبً   ،الركض السرٌع 
تحمل السرعة  ،ٌمٌن وٌسار   

     c  .                      

الركض الجانبً   ،الركض السرٌع 
المشً  ،تحمل السرعة   ،ٌمٌن وٌسار    

     d                         

الركض الجانبً   ،الركض السرٌع 
المشً   ،تحمل السرعة   ،ٌمٌن وٌسار 

الركض للخلف ،  

     e                         



         66               عرض اننتائج وحتهيهها ومناقشتها....           .................................                انفصم انرابع 

 
 (15)جدول ال

 االتحادبداللة األختبارات المعتمدة من  األولفي الشوط  الصحيحةرات ابالقر  الفسيولوجيمابين النشاط  االرتباطعالقة يبين 
 الدولي لحكام كرة القدم الصاالت

  

 

بررررالقرارات  الفسرررريولوجيمررررابين النشرررراط  االرتبرررراطعالقررررة ( ولرررردح دراسررررة ٘ٔمررررن الجرررردول )
كررأىم  معرردل ضررربات القمرربمتغيررر )بطريقررة االنحرردار المترردرج( جرراء  األولالصررحيحة فرري الشرروط 

متغيرررات عمررى نسرربة مسرراىمة مررن بررين أوىرري ( ٖٖٗ.ٓنسرربة المسرراىمة )التغيررر فرري  بمرر متغيررر إذ 
العجررز األوكسررجيني  ، الرردين االوكسررجيني،  VO MAX) األولالفسرريولوجي فرري الشرروط النشرراط 

 رات الصحيحة .االقر في ( تركيز حامض الالكتيك ،
( ٗٛٔ.ٓيررر فرري نسرربة المسرراىمة )التغ بمرر إذ بالترتيررب الثرراني  VO MAXوجرراء متغيررر 

وجرراء متغيررر  ،  األولأعمررى نسرربة مسرراىمة مررن بررين متغيرررات الفسرريولوجي فرري الشرروط ثرراني وىرري 
أعمرى  ثالرث( وىري ٕٕٔ.ٓالتغيرر فري نسربة المسراىمة ) بمر إذ  لرثالدين االوكسجيني بالترتيب الثا

وجررراء متغيرررر  العجرررز  ، األولنسررربة مسررراىمة مرررن برررين متغيررررات النشررراط الفسررريولوجي فررري الشررروط 
أعمررى نسرربة  رابررع( وىرري ٕٔٓ.ٓالتغيررر فرري نسرربة المسرراىمة ) بمرر إذ  الرابررعاألوكسررجيني بالترتيررب 

وجرراء متغيررر  تركيررز حررامض  ، األولمسرراىمة مررن بررين متغيرررات النشرراط الفسرريولوجي فرري الشرروط 
نسربة  أقرلوىري  ( ٔٓٓ.ٓالتغيرر فري نسربة المسراىمة ) بمر إذ  الخرامس واالخيرربالترتيب  الالكتيك

 . األولمساىمة من بين متغيرات النشاط الفسيولوجي في الشوط 
 (16)جدول ال

 االرتباط المتغٌرات
نسبة 

 المساهمة
التغٌر فً نسبة 

 الداللة اختبار ف المساهمة

                         a       معدل ضربات القلب

VO MAX معدل ضربات القلب ،،       b                         

VO MAX ، الدٌن االوكسجٌنً ،معدل ضربات القلب       c                         

VO MAX، الدٌن االوكسجٌنً  ،معدل ضربات القلب
األوكسجٌنًالعجز  

     d                         

VO MAX  عدل ضربات القلب الدٌن االوكسجٌنًم، 
تركٌز حامض الالكتٌك  ،األوكسجٌنًالعجز       e                          

 االرتباط المتغٌرات
نسبة 

 المساهمة
التغٌر فً نسبة 

 المساهمة
 الداللة اختبار ف
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 االتحادبداللة األختبارات المعتمدة من  األولفي الشوط  الخاطئةرات امابين النشاط الفسيولوجي بالقر  االرتباطعالقة يبين 
 الدولي لحكام كرة القدم الصاالت

 
بررررالقرارات  الفسرررريولوجيشرررراط مررررابين الن االرتبرررراطعالقررررة ( ولرررردح دراسررررة ٙٔمررررن الجرررردول )
كرأىم متغيرر الردين االوكسرجيني متغيرر )بطريقة االنحردار المتردرج( جراء  األولالخاطئة في الشوط 

متغيرررات النشرراط عمررى نسرربة مسرراىمة مررن بررين أوىرري ( ٜٛٔ.ٓنسرربة المسرراىمة )التغيررر فرري  إذ بمرر 
 ،األوكسررجيني  العجررز  ،معرردل ضررربات القمررب  ،  VO MAX) األولالفسرريولوجي فرري الشرروط 
 . الخاطئةرات االقر في ( تركيز حامض الالكتيك
التغيرررر فررري نسررربة المسرررراىمة  بمررر إذ بالترتيرررب الثررراني  معررردل ضرررربات القمررربوجررراء متغيرررر 

 ،  األولأعمرررى نسررربة مسررراىمة مرررن برررين متغيررررات الفسررريولوجي فررري الشررروط ثررراني ( وىررري ٜٖٚ.ٓ)
( وىررري ٕٛٓ.ٓر فررري نسررربة المسررراىمة )التغيررر بمررر إذ  لرررثبالترتيرررب الثا VO MAXوجررراء متغيرررر 

وجراء متغيررر  ، األولأعمرى نسربة مسراىمة مررن برين متغيررات النشراط الفسرريولوجي فري الشروط  ثالرث
 رابررع( وىرري ٕٔٓ.ٓالتغيررر فرري نسرربة المسرراىمة ) بمرر إذ  الرابررعتركيررز حررامض الالكتيررك بالترتيررب 

وجراء متغيرر العجرز  ، األول أعمى نسبة مساىمة من بين متغيرات النشاط الفسريولوجي فري الشروط
 أقرررل( وىررري ٘ٓٓ.ٓالتغيرررر فررري نسررربة المسررراىمة ) بمررر إذ  الخرررامس واالخيرررراألوكسرررجيني بالترتيرررب 

 . األولنسبة مساىمة من بين متغيرات النشاط الفسيولوجي في الشوط 
 
 

 
 (17)جدول ال

                         a      الدٌن االوكسجٌنً

معدل ضربات القلب  ،الدٌن االوكسجٌنً        b                         

معدل ضربات القلب  ،الدٌن االوكسجٌنً   ، 
VO MAX 

     c                         

 ، معدل ضربات القلب  ،الدٌن االوكسجٌنً 
VO MAX،  تركٌز حامض الالكتٌك 

     d                         

معدل ضربات القلب  ، الدٌن االوكسجٌنً  ، 
VO MAX،   الالكتٌكتركٌزحامض العجز   

 األوكسجٌنً
     e                         

 نسبة المساهمة االرتباط المتغٌرات
التغٌر فً نسبة 

 لةالدال اختبار ف المساهمة
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 االتحادبداللة األختبارات المعتمدة من  األولفي الشوط  المتأرجحةرات امابين النشاط الفسيولوجي بالقر  االرتباطعالقة يبين 
 الدولي لحكام كرة القدم الصاالت

 
بررررالقرارات  جيالفسرررريولو مررررابين النشرررراط  االرتبرررراطعالقررررة ( ولرررردح دراسررررة ٚٔمررررن الجرررردول )

كررأىم معرردل ضررربات القمررب متغيررر )بطريقررة االنحرردار المترردرج( جرراء  األولفرري الشرروط  المتأرجحررة
متغيرررات عمررى نسرربة مسرراىمة مررن بررين أوىرري ( ٛٔ٘.ٓنسرربة المسرراىمة )التغيررر فرري  متغيررر إذ بمرر 

 العجرز األوكسرجيني  ، الردين االوكسرجيني ، VO MAX) األولالفسيولوجي في الشوط النشاط 
 . المتأرجحةرات االقر في ( تركيز حامض الالكتيك ،

إذ بمرررر  التغيررررر فرررري نسرررربة المسرررراىمة بالترتيررررب الثرررراني  العجررررز األوكسررررجينيوجرررراء متغيررررر 
 ،  األولأعمرررى نسررربة مسررراىمة مرررن برررين متغيررررات الفسررريولوجي فررري الشررروط ثررراني ( وىررري ٙٛٓ.ٓ)

( وىررري ٜٖٓ.ٓالمسررراىمة ) إذ بمررر  التغيرررر فررري نسررربة لرررثبالترتيرررب الثا VO MAXوجررراء متغيرررر 
وجراء متغيررر  ، األولأعمرى نسربة مسراىمة مررن برين متغيررات النشراط الفسرريولوجي فري الشروط  ثالرث

 أقررل( وىرري ٕٓٓ.ٓإذ بمرر  التغيررر فرري نسرربة المسرراىمة ) الرابررعتركيررز حررامض الالكتيررك بالترتيررب 
لررم يظيررر متغيررر بينمررا  ، األولنسرربة مسرراىمة مررن بررين متغيرررات النشرراط الفسرريولوجي فرري الشرروط 

 . الدين االوكسجيني من خالل معادلة االنحدار بسبب  توقفيا عن استخالص متغير خامس
 

 
 

 
 (18جدول  )ال

 االتحادبداللة األختبارات المعتمدة من  األولفي الشوط  المثيرة لمجدلرات امابين النشاط الفسيولوجي بالقر  االرتباطعالقة يبين 
 االتالدولي لحكام كرة القدم الص

                          a      معدل ضربات القلب

،معدل ضربات القلب   
 العجز األوكسجٌنً

     b                         

 ، معدل ضربات القلب
العجز األوكسجٌنً    ، VO MAX 

     c                         

 ،  العجز األوكسجٌنً،معدل ضربات القلب 
VO MAX،  ض الالكتٌكتركٌزحام   

     d                         



         66               عرض اننتائج وحتهيهها ومناقشتها....           .................................                انفصم انرابع 

 
 

 

برالقرارات المثيررة  الفسريولوجيمرابين النشراط  رتباطاالعالقة ( ولدح دراسة ٛٔمن الجدول )
كرأىم متغيرر إذ بمر   VO MAXمتغيرر )بطريقة االنحدار المتدرج( جاء  األوللمجدل في الشوط 

متغيرررررات النشرررراط عمررررى نسرررربة مسرررراىمة مررررن بررررين أوىرررري ( ٘ٛٓ.ٓنسرررربة المسرررراىمة )التغيررررر فرررري 
العجرز األوكسرجيني  ، ين االوكسرجينيالرد  ،  معدل ضرربات القمرب) األولالفسيولوجي في الشوط 

 . المثيرة لمجدلرات االقر في ( تركيز حامض الالكتيك ،
إذ بمررررر  التغيرررررر فررررري نسررررربة المسررررراىمة بالترتيرررررب الثررررراني  الررررردين االوكسرررررجينيوجررررراء متغيرررررر 

 ،  األولأعمرررى نسررربة مسررراىمة مرررن برررين متغيررررات الفسررريولوجي فررري الشررروط ثررراني ( وىررري ٜٕٓ.ٓ)
( ٖٕٓ.ٓإذ بمر  التغيرر فري نسربة المسراىمة ) لثمض الالكتيك بالترتيب الثاحا وجاء متغير تركيز

وجرراء  ، األولأعمررى نسرربة مسرراىمة مررن بررين متغيرررات النشرراط الفسرريولوجي فرري الشرروط  ثالررثوىرري 
 رابرع( وىري ٕٔٓ.ٓإذ بم  التغير في نسربة المسراىمة ) الرابعمتغير  العجز األوكسجيني بالترتيب 

وجراء متغيرر  معردل  ، األولبين متغيرات النشاط الفسيولوجي فري الشروط أعمى نسبة مساىمة من 
 أقرل( وىري ٚٓٓ.ٓإذ بمر  التغيرر فري نسربة المسراىمة ) خيررالخامس واألضربات القمب  بالترتيب 

 . األولنسبة مساىمة من بين متغيرات النشاط الفسيولوجي في الشوط 
 
 يف انشىط انثاني املباراة أثناءراث انتحكيميت اىنىجي بانقرمابني اننشاط انفسي االرتباطعرض عالقت  4-6-6-6

 :اندويل حلكاو كرة انقدو انصاالث االحتادبدالنت األختباراث املعتمدة من 
 

 نسبة المساهمة االرتباط المتغٌرات
التغٌر فً نسبة 

 الداللة اختبار ف المساهمة

VO MAX      a                         

VO MAX ، الدٌن االوكسجٌنً        b                         

VO MAX،     ًالدٌن االوكسجٌن
 تركٌزحامض الالكتٌك

     c                         

VO MAX،     ًالدٌن االوكسجٌن
 ،تركٌزحامض الالكتٌك  
 ، العجز األوكسجٌنً

     d                         

VO MAX،  ًالدٌن االوكسجٌن    
 ،  تركٌزحامض الالكتٌك

 ، العجز األوكسجٌنً
 معدل ضربات القلب

     e                         
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 (19جدول  )ال

 االتحادبداللة األختبارات المعتمدة من  في الشوط الثاني الصحيحةرات امابين النشاط الفسيولوجي بالقر  االرتباطعالقة يبين 
 الدولي لحكام كرة القدم الصاالت.

 

 

بررررالقرارات  الفسرررريولوجيمررررابين النشرررراط  االرتبرررراطعالقررررة ( ولرررردح دراسررررة ٜٔمررررن الجرررردول )
كررأىم  معرردل ضررربات القمرربمتغيررر )بطريقررة االنحرردار المترردرج( جرراء الثرراني الصررحيحة فرري الشرروط 

متغيرررات عمررى نسرربة مسرراىمة مررن بررين أوىرري ( ٖٕٚ.ٓنسرربة المسرراىمة )التغيررر فرري متغيررر إذ بمرر  
العجرز األوكسرجيني  ، الدين االوكسجيني  ، VO MAXالفسيولوجي في الشوط الثاني )النشاط 

 رات الصحيحة .االقر في معدل ضربات القمب(  ،
إذ بمررررر  التغيرررررر فررررري نسررررربة المسررررراىمة بالترتيرررررب الثررررراني  الررررردين االوكسرررررجينيوجررررراء متغيرررررر 

وجراء  ، أعمى نسبة مساىمة من بين متغيرات الفسيولوجي فري الشروط الثرانيثاني ( وىي ٚٙٓ.ٓ)
( وىرري ٖٜٓ.ٓبة المسرراىمة )التغيررر فرري نسرر بمرر إذ  لررثمتغيررر معرردل ضررربات القمررب بالترتيررب الثا

وجراء متغيرر   ، أعمى نسبة مسراىمة مرن برين متغيررات النشراط الفسريولوجي فري الشروط الثراني ثالث
نسرربة  أقررل( وىرري ٛٚٓ.ٓالتغيررر فرري نسرربة المسرراىمة ) بمرر إذ  الرابررعالعجررز األوكسررجيني بالترتيررب 

ا لررررم يظيررررر متغيررررر بينمرررر ، مسرررراىمة مررررن بررررين متغيرررررات النشرررراط الفسرررريولوجي فرررري الشرررروط الثرررراني
VO MAX . من خالل معادلة االنحدار بسبب  توقفيا عن استخالص متغير خامس 

 
 

 (21جدول  )ال
 االتحادالشوط الثاني بداللة األختبارات المعتمدة من في  الخاطئةرات امابين النشاط الفسيولوجي بالقر  االرتباطعالقة يبين 

 الدولي لحكام كرة القدم الصاالت.

 نسبة المساهمة االرتباط المتغٌرات
التغٌر فً نسبة 

 الداللة اختبار ف المساهمة

حامض الالكتٌك تركٌز       a                         

الدٌن   ،حامض الالكتٌك   تركٌز
    االوكسجٌنً

     b                         

الدٌن   ، حامض الالكتٌك  تركٌز
معدل ضربات القلب  ،االوكسجٌنً     

     c                         

الدٌن   ،تركٌزحامض الالكتٌك  
معدل ضربات القلب  ،االوكسجٌنً     ،  

 العجز األوكسجٌنً
     d                         
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بالقرارات  الفسيولوجيمابين النشاط  اطاالرتبعالقة ( ولدح دراسة ٕٓمن الجدول )
كأىم متغير إذ  VO MAXمتغير )بطريقة االنحدار المتدرج( جاء  الخاطئة في الشوط الثاني

متغيرات النشاط عمى نسبة مساىمة من بين أوىي ( ٕٕٛ.ٓنسبة المساىمة )التغير في  بم 
العجز األوكسجيني   ،القمب معدل ضربات  ،  الفسيولوجي في الشوط الثاني )الدين االوكسجيني

 . الخاطئةرات االقر في ( تركيز حامض الالكتيك ،
إذ بم  التغير في نسبة المساىمة بالترتيب الثاني  معدل ضربات القمبوجاء متغير 

 ،  أعمى نسبة مساىمة من بين متغيرات الفسيولوجي في الشوط الثانيثاني ( وىي ٓٛٓ.ٓ)
( وىي ٜٓٔ.ٓإذ بم  التغير في نسبة المساىمة ) لثلترتيب الثاوجاء متغير الدين االوكسجيني  با

وجاء متغير  ، أعمى نسبة مساىمة من بين متغيرات النشاط الفسيولوجي في الشوط الثاني ثالث
 رابع( وىي ٜٓٔ.ٓإذ بم  التغير في نسبة المساىمة ) الرابعتركيز حامض الالكتيك بالترتيب 

وجاء متغير العجز  ،النشاط الفسيولوجي في الشوط الثاني  أعمى نسبة مساىمة من بين متغيرات
 أقل( وىي ٔٓٓ.ٓإذ بم  التغير في نسبة المساىمة ) خيرالخامس واألاألوكسجيني بالترتيب 

 . نسبة مساىمة من بين متغيرات النشاط الفسيولوجي في الشوط الثاني
 
 
 

 (21)جدول ال

 نسبة المساهمة االرتباط المتغٌرات
التغٌر فً نسبة 

 الداللة اختبار ف المساهمة

VO MAX      a                         

معدل ضربات القلب ،  VO MAX      b                         

معدل ضربات القلب،  VO MAX ،  
    الدٌن االوكسجٌنً

     c                         

لقلبمعدل ضربات ا،  ،VO MAX   
  ،الدٌن االوكسجٌنً   

حامض الالكتٌك تركٌز     
     d                         

معدل ضربات القلب، ،  VO MAX ،  
تركٌزحامض   ،   الدٌن االوكسجٌنً

العجز األوكسجٌنً  ،  الالكتٌك  
     e                         

 نسبة المساهمة االرتباط المتغٌرات
نسبة  التغٌر فً

 الداللة اختبار ف المساهمة
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الشوط الثاني بداللة األختبارات المعتمدة من في الشوط  المتأرجحةرات انشاط الفسيولوجي بالقر مابين ال االرتباطعالقة يبين 
 الدولي لحكام كرة القدم الصاالت. االتحاد

 
 

بالقرارات  الفسيولوجيمابين النشاط  االرتباطعالقة ( ولدح دراسة ٕٔمن الجدول )
كأىم العجز األوكسجيني متغير جاء  )بطريقة االنحدار المتدرج(الثاني في الشوط  المتأرجحة

متغيرات عمى نسبة مساىمة من بين أوىي ( ٕٙٓ.ٓنسبة المساىمة )التغير في متغير إذ بم  
تركيز حامض  ، الدين االوكسجيني ،  VO MAXالفسيولوجي في الشوط الثاني )النشاط 
 . المتأرجحةرات االقر في معدل ضربات القمب (  ، الالكتيك

إذ بم  التغير في نسبة المساىمة بالترتيب الثاني كيز حامض الالكتيك تر  وجاء متغير
وجاء  ، أعمى نسبة مساىمة من بين متغيرات الفسيولوجي في الشوط الثانيثاني ( وىي ٖٕٓ.ٓ)

أعمى  ثالث( وىي ٚٚٓ.ٓالتغير في نسبة المساىمة ) بم إذ  لثبالترتيب الثا VO MAXمتغير 
وجاء متغير  معدل  ، النشاط الفسيولوجي في الشوط الثاني نسبة مساىمة من بين متغيرات

أعمى نسبة  رابع( وىي ٖٔٓ.ٓالتغير في نسبة المساىمة ) بم إذ  الرابعضربات القمب بالترتيب 
األوكسجيني  دينوجاء متغير ال ،مساىمة من بين متغيرات النشاط الفسيولوجي في الشوط الثاني 

نسبة مساىمة من  أقل( وىي ٙٓٓ.ٓالتغير في نسبة المساىمة ) إذ بم  خيرالخامس واألبالترتيب 
  . بين متغيرات النشاط الفسيولوجي في الشوط الثاني

 
 (22)جدول ال

الشوط الثاني بداللة األختبارات المعتمدة من في  المثيرة لمجدلرات امابين النشاط الفسيولوجي بالقر  االرتباطعالقة يبين 
 القدم الصاالت. الدولي لحكام كرة االتحاد

                         a       العجز األوكسجٌنً

   تركٌز حامض الالكتٌك  ،  العجز األوكسجٌنً
     

     b                         

  تركٌز حامض الالكتٌك    ، العجز األوكسجٌنً
  VO MAX 

     c                         

  تركٌز حامض الالكتٌك    ، وكسجٌنًالعجز األ
عدل ضربات القلبم   ،  VO MAX ،        d                         

  تركٌز حامض الالكتٌك    ، العجز األوكسجٌنً
   VO MAX    ،  الدٌن االوكسجٌنً،

عدل ضربات القلبم       
     e                         
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بالقرارات المثيرة  الفسيولوجيمابين النشاط  االرتباطعالقة ( ولدح دراسة ٕٕمن الجدول )
كأىم متغير إذ األوكسجيني دين المتغير )بطريقة االنحدار المتدرج( جاء الثاني لمجدل في الشوط 

متغيرات النشاط ن عمى نسبة مساىمة من بيأوىي ( ٕٗٔ.ٓنسبة المساىمة )التغير في بم  
 ، تركيز حامض الالكتيك ، االوكسجيني العجز ،  VO MAXالفسيولوجي في الشوط الثاني )

  . المثيرة لمجدلرات االقر في معدل ضربات القمب( 
إذ بم  التغير في نسبة المساىمة بالترتيب الثاني معدل ضربات القمب  وجاء متغير

 ،  ين متغيرات الفسيولوجي في الشوط الثانيأعمى نسبة مساىمة من بثاني ( وىي ٖٖٔ.ٓ)
( وىي ٕٚٓ.ٓالتغير في نسبة المساىمة ) بم إذ  لثبالترتيب الثا VO MAXوجاء متغير 

وجاء متغير   ، أعمى نسبة مساىمة من بين متغيرات النشاط الفسيولوجي في الشوط الثاني ثالث
 رابع( وىي ٖ٘ٔ.ٓنسبة المساىمة )التغير في  بم إذ  الرابعتركيز حامض الالكتيك بالترتيب 

العجز وجاء متغير  ،أعمى نسبة مساىمة من بين متغيرات النشاط الفسيولوجي في الشوط الثاني 
 أقل( وىي ٖٓٓ.ٓإذ بم  التغير في نسبة المساىمة ) خيرالخامس واألاألوكسجيني بالترتيب 

  . نينسبة مساىمة من بين متغيرات النشاط الفسيولوجي في الشوط الثا
 
 
 :مناقشت اننتائج  4-4
 وانثاني  األولانفروق يف اننشاط انبدني وانفسيىنىجي واملتغرياث انتحكيميت بني انشىط نتائج  مناقشت 4-4-1

 نسبة المساهمة االرتباط المتغٌرات
التغٌر فً نسبة 

 الداللة اختبار ف المساهمة

                         a         الدٌن االوكسجٌنً

معدل ضربات   ،   الدٌن االوكسجٌنً
   القلب

     b                         

معدل ضربات   ،   الدٌن االوكسجٌنً
 VO MAX ،  القلب

     c                         

معدل ضربات   ،   الدٌن االوكسجٌنً
تركٌز حامض   ،VO MAX ،  القلب

      الالكتٌك
     d                         

معدل ضربات   ،   الدٌن االوكسجٌنً
تركٌز حامض   ،VO MAX ،  القلب

العجز األوكسجٌنً  ،     الالكتٌك  
     e                         
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 :حلكاو كرة انقدو انصاالث

 :وانثاني حلكاو كرة انقدو انصاالث األولنتائج انفروق يف اننشاط انبدني بني انشىط  مناقشت 4-4-1-1
 

والثاني  األولوجود فروق ذات داللة معنوية بين الشوطين يتبين ( ٗالجدول )ل من خال
ويرح الباحث أن  ،متغير تحمل السرعة  ام لمصاالت في النشاط البدني ماعدلدح حكام كرة القد

حكم كرة القدم لمصاالت يجب أن يتميز بقدرات بدنية عالية حتى يستطيع مواكبة المباراة طول 
القدرات البدنية  في ا  كبير  ا  يتوافق مع القرارات التي يتخذىا ليذا نجد ىناك تأثير اوقاتيا وبشكل 

ومن خالل النتائج التي تم  ،والثاني  األوللمحكم نتيجة الجيد المبذول خالل شوطي المباراة 
فبالنسة لمتغير الركض  ،والثاني  األولالحصول عمييا من خالل تحميل النشاط البدني لمشوطين 

بي يمين ويسار نالحظ أن حكام كرة القدم لمصاالت تكون المسافة التي يقطعونيا خالل الجان
ن الحكام أ ىوالباحث السبب  ، ويرحالثاني  يا فيمن األوللشوط في ا أكبرالركض الجانبي ىي 

يرتفع لدييم  ومن ثممن الشوط الثاني  أقليكون الشعور بالتعب واالجياد  األولفي الشوط 
خطاء في ظيور أدون من بي ويكون لدييم قدرة عالية عمى التحرك بحرية وبسيولة الركض الجان

نتيجة تراكم الجيد وشعورىم  أقلتيم عمى العكس من الشوط الثاني تكون حرك األوللشوط ا
أن حركة حكام كرة "( من      . Dixonويؤكد ) ،بالتعب وعدم القدرة بالتحرك بشكل كبير

مقارنة بالشوط الثاني وتحركاتيم كثيرة تتناسب مع حركة  األولوط في الش أكبرالصاالت تكون 
 ا  لمتغير الركض الجانبي يمينوىذا يتطابق مع النتائج  ، (ٔ)الالعبين بسبب عدم شعورىم بالتعب"

 .  ا  ويسار 
نالحظ أن المسافة المقطوعة من قبل حكام كرة القدم ف الركض لمخمفاما بالنسبة لمتغير 

مقارنة بالشوط الثاني عمى يرار الركض الجانبي لميمين واليسار  أكبر ألولالمصاالت لمشوط 
د المبذول من قبل حكام ث أن حالة الجيمن خالل النتائج ويرح الباح تم الحصول عميو وىذا ما

                                      

) (Dixon، D. (    b). A pilot study of the physiological demands of Futsal referees 
engaged in international friendly matches. American Journal of Sports Science and 
Medicine،  ( )،    –   . 
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نتيجة تمتعيم بقدرة كبيرة لمحركة وذلك بسبب عدم  األوللمشوط  ا  كرة القدم لصاالت يكون كبير 
 ةخمف تكون المسافة كبير منجد تحركات الحكم والركض ل ومن ثماو التعب  اإلرىاقشعورىم ب

لحاجة الحكم لمتحرك بالسيولة وجعل زاوية الرؤية لمممعب وحركة الالعبين واكتشاف االخطاء 
وتكون القرارات نتيجة تحركات الحكم لمخمف بشكل صحيح  أكبرالمرتكبة من قبل الالعبين تكون 

 . Dogramaci) ما ذكره وىذا يتطابق مع ،وبشكل اليقبل الشك  أفضلالصحيحة المتخذة 

أن ىناك العديد من الحركات يؤدييا حكم الصاالت يير موجودة ضمن "يؤكد  ( إذ     
من الحركات الميمة التي يؤدييا  الت ومنيا الركض لمخمف التي تعدأختبارات الفيفا لحكام الصا

زاوية لرؤية  أفضلالالعبين وداخل الممعب واخذ الحكم  حتى يستطيع السيطرة عمى تحركات 
وىذا جاء مطابقة لرؤية الباحث في كون متغير الركض لمخمف يير موجود ضمن  ، (ٔ)"االخطاء
 الفيفا لمحكام وىنا كان االختيار منطقي وكانت النتائج تدل عمى اىمية ىذا المتغير . تاختبارا

ظيرت  ومن ثم أكبر األولقطوعة لمشوط نجد المسافة الم الركض السريعفي حين متغير 
ن حكام كرة القدم لمصاالت أ إلىساس ة ويرح الباحث أن السبب يرجع باألالنتائج بفروق كبير 

صحيح لحركات يحتاجون الركض السريع لتغطية الممعب والوصل بشكل مناسب وتوقيت 
الصحيحة بشكل مناسب  القراراتعطاء الالعبين ومراقبة األخطاء المرتكبة من قبل الالعبين وا  

وتوقيت صحيح ودقيق فموال تحركات الحكام السريعة اليمكن ان يكون ىناك قرار صحيح موثوق 
الت وتمتع الحكم بقدرة عمى السيطرة عمى المباريات بشكل مناسب كم اليثير الجدل والتساؤ لمح

لجيد العالي نتيجة ا أقلعمى العكس من الشوط الثاني تكون تحركات الحكم والركض السريع 
ويؤكد  ،لمشوط الثاني أقلكانت المسافة المقطوعة لمركض السريع و المتراكم عمى الحكم 

(Barbero .      )" أن ىناك الكثير من الحركات السريعة التي يؤدييا حكم الصاالت حتى
يستطيع مجارات حركة الالعبين السريعة بسبب طبيعة المعبة والحركات المؤدات بشكل سريع 

                                      

) (Dogramaci، S. N.، Watsford، M. L.، & Murphy، A. J. (    ). Time-motion 
analysis of international and national level Futsal. Journal of Strength and 
Conditioning Research،   ( )،    –   . 
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من المتغيرات  ا ومتغير الركض السريع الذي ُيعديتناسب ويتطابق مع دراستن وىذا ،(ٔ)"اصلومتو 
ت بشكل دقيق وفعمي متزامن مع لما يحصل لحكم الصاال ا  دقيق ا  ونتائجيا تعطي وصفالميمة 

 داء داخل المباريات .األ
من خالل  وما متغير تحمل السرعة فنالحظ عدم ظيور نتائج إحصائيا بالريم ما نالحظأ

ويرح الباحث أن الحكم  أكبر األولاالوساط الحسابية أن المسافة المقطوعة لتحمل السرعة لمشوط 
المباراة ترجع الحكم  أثناءالتوقف  ُمددمقارنة بالشوط الثاني لكن  األوليبذل جيد كبير بالشوط 

كتيك وذلك ما تحمل السرعة كبير وعدم تراكم حامض الال لوضع بدني وفسيولوجي ال يجع إلى
لمحكم في الشوط الثاني  اإلرىاقم الحصول عمييا وخصوصا التعب و نالحظو من النتائج التي ت
 إذ ،وىذا من االمور الميمة التي ركز عمييا الباحث  أكبروالتعب  أقليجعل المسافة المقطوعة 

في  برأكأن المسافات المقطوعة من قبل حكام الصاالت كانت "من  (     .Barberoيؤكد )
عمى العكس من ذلك يعاني الحكام في  اإلرىاقى نتيجة عدم شعور الحكام بالتعب و األولاالشواط 

وىذا يتطابق  ، (ٕ) "ىاألولفي االشواط  خطاء  أقل أالمتخذة  تاالشواط الثانية لذلك نجد القرارا
ختيار متغيرات الباحث في اتماما مع النتائج التي تم التوصل الييا في درستنا وىذا يؤكد جدية 

 المباريات تعطي نتائج دقيقة وذات مصداقية . أثناءفعمية مصاحبة ألداء الحكم و نية بدنية آ
 أكبرن المسافة المقطوعة بالمشي خالل الشوط الثاني فقد نالحظ أفي حين متغير المشي 

يرافقة السبب في ذلك بسبب االجياد والتعب عمى الحكم الذي أن ويرح الباحث  األولمن الشوط 
لمشوط والثاني وبالتالي يقوم الحكم بالمشي لمحاولة  أكبرفي الشوط الثاني والمتراكم يكون 

                                      

)  ( Barbero-Alvarez، J.، Soto، V.، Barbero-Alvarez، V.، & Granda-Vera، J. 
(    ). Match analysis and heart rate of futsal players during competition. Journal 
of Sports Sciences،   ( )،   –  . 

( ) Barbero-Alvarez، J.، Boullosa، D. A.، Nakamura، F. Y.، Andrin، G.، & 
Castagna، C. (    ). Physical and physiological demands of field and assistant 
soccer referees during America’s cup. Journal of Strength and Conditioning 
Research،   ( )،     –    . 
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من دون عمى تكممة المباراة بشكل صحيح  وضع مناسب يساعده إلىاالستشفاء وعودة الجسم 
ن حاالت المشي لحكام ( إذ يؤكد من أ     .Rebeloوىذا يتناسب مع رأي ) ،ي خملحدوث أ
ة بسبب المجيود العالي الذي يبذلو الحكم خالل شواط الثانيُمدد األقدم لمصاالت تزداد في كرة ال

بشكل يتناسب مع حركة الالعبين  البدني عمى الحكم أن يحافظ عمى وضعويتحتم  المباريات ألنو
ولون االحكام يحأن نالحظ و  ، (ٔ)"كثر لياقة مقارنة بالحكامم فرصة لمتبديل ثم يكونون أنيم لدييأل

نفاسيم ومحاولة استعادة الشفاء ومحاولة تعويض التعب استغالل الفرصة في المشي إلعادة أ
 وتقميل من فرص التراكم لحامض الالكتيك.

 وانثاني حلكاو كرة انقدو انصاالث األولبني انشىط  انفسيىنىجينتائج انفروق يف اننشاط  مناقشت 4-4-1-6
 

والثاني  األولق ذات داللة معنوية بين الشوطين وجود فرو يتبين ( ٘الجدول )من خالل 
 تركيز حامض الالكتيك بالدممتغير  ااعدم لفسيولوجيلدح حكام كرة القدم لمصاالت في النشاط ا

بالنشاط  ا  وثيق ا  ويرح الباحث ان النشاط الفسيولوجي لحكام كرة القدم لمصاالت مرتبط ارتباط ،
والثاني وزيادة  األولشوطين سير المباراة لم أثناءالحكم  البدني المبذول والجيد المسمط عمى جسم

عالية بالشوط الثاني نتيجة تراكم مخمفات الطاقة واستيالك الطاقة  مستويات إلىيصل  العبء
 . األولمقارنة بالشوط 
يررررح الباحرررث السررربب فررري حررردوث الفرررروق أن  HRمعررردل ضرررربات القمرررب  لمتغيرررر ةفبالنسرررب

تيجررة الجيررد المتواصررل والحركررة خررالل المباريررات يشررعر بالتعررب مقارنررة الحكررم فرري الشرروط الثرراني ون
يرتفررع معرردل النرربض لرردييم بسرربب ىررذا الجيررد المتررراكم وعرردم قرردرتيم عمررى  ومررن ثررم األولبالشرروط 

مجمرررل المسرررافة المقطوعرررة بالشررروط أن مرررع العمرررم  األولاالستشرررفاء وحيويرررة الجسرررم مقارنرررة بالشررروط 
عمرى العمرل  رة الحكم عمى التحررك بحريرة وقدرترولكن الحيوية وقد ولاألمقارنة بالشوط  أكبر األول

                                      

) ( Rebelo، A. N.، Ascensao، A. A.، Magalhaes، J. F.، Bischoff، R.، Bendiksen، 
M.، & Krustrup، P. (    ).. Elite Futsal refereeing: Activity profile and 
physiological demands. Journal of Strength and Conditioning Research،   ( )، 
   –   . 
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 األولبالنسربة لمعردل النربض بالشروط  أقرلالعضمي الذي يرافقة العمل الفسيولوجي يبقرى بمسرتويات 
لرذا  ،والتعب مقارنرة بالشروط الثراني  اإلرىاقنتيجة قدرة الحكم الوظيفية العالية نتيجة عدم الشعور ب

عردة  تغييرر مؤشررات إلرىبات القمب خالل الجيد البدني  لحكرام الصراالت سريؤدي زيادة معدل ضر 
عضررمة القمبيررة إذ إن زيررادة الرردفع القمبرري )النرراتج القمبرري( خررالل الدقيقررة يعتمررد عمررى سرررعة العائرررد لم

الوريرردي عمررى عكررس وقررت الراحررة الررذي يعتمررد عمررى كميررة الرردم المرردفوع فرري البطررين والخررارج خررالل 
المررتالء البطررين خررالل الجيررد البرردني المرردة الزمنيررة إن  إلررىدة والسرربب فرري ذلررك يعررود الدفعررة الواحرر

الرذي ال يسرمح لالمرتالء بالكميرة الكافيرة مرن الردم  األمرتكون قصيرة جدا  بسبب شدة الجيد البدني 
االسترداد فإن زمن االمرتالء يكرون أطرول وذلرك لكرون ىنالرك  مدةبينما خالل وقت الراحة أو خالل 

زمنيررة  مرردةأن تكررون ىنالررك  إلررىالررذي يررؤدي  األمرررفرري معرردل ضررربات القمررب خررالل الدقيقررة   بررطء
فررري الشررروط  الواحررردة أو الدقيقرررة وىرررذا مانالحظررروخرررالل الدفعرررة  أكبررررثانيرررة لالمرررتالء وبالترررالي ضررر  

أبررو  ويؤكرد ،مرن الشروط الثراني  أكبرربشركل واضرح وبالترالي قردرة الحكرم عمرى التحرررك بحريرة  األول
إن الدفع القمبي يمكن أن يزيد بناء عمى أما زيادة معردل القمرب أو " ( منٖٕٓٓ )عبد الفتاح  العال

الراحرة تكرون الفرروق فري الردفع القمبري برين  أثنراءزيادة حجم الردم المردفوع فري الضرربة الواحردة وفري 
 أثنراءولكرن  لتررات فري الدقيقرة ٙ-٘المدربين والغير مدربين قميل جدا  حيث يتراوح الدفع القمبي من 

الترردريب تزيررد حاجررة العضررالت السررتيالك األوكسررجين فيرتفررع الرردفع القمبرري ويمكررن أن يصررل لمحررد 
 ٙ-٘فررري الدقيقرررة وىرررذا يعنررري زيرررادة تصرررل مرررن  لترررر دم( ٖٓ)لمررردفع القمبررري لمرياضررريين  األقصرررى

يالك السرت األقصرىفري الحرد األعمى مستوح الالراحة وبصفة عامة فإن  أثناءأضعاف الدفع القمبي 
 . (ٔ)"األوكسجين ىو األعمى مستوح في الدفع القمبي

لصالح الشوط الثاني وىذا  ا  ما متغيري العجز والدين االوكسجيني نالحظ ىناك فروقأ    
نخفاض مستوح العجز ة وقدرة الحكم الفسيولوجية تكون أفضل عند االفرق ىو سمبي الن كفاء

ي الشوط الثاني يكون معدل الجيد مقارنة ن الحكم فعمى أوالدين االوكسجيني وىذا يدل 

                                      

 .  ٘ٓٗص ، ٖٕٓٓ ، مصدر سبق ذكرهعبد الفتاح : احمد  العال  أبو (ٔ)
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ء عمى جسم الجيد والراحة نتيجة زيادة العب حدوث نقص باالوكسجين خالل وثم أقلباالستشفاء 
في  حكم الصاالت وخصوصا الذي يمر بوالالىوائي  الجيدوىذا نتج عن  ،الحكم والتعب والجيد 
لحدوث حالة من النقص في األوكسجين التي تؤدي لالداء الشدة العالية الشوط الثاني نتيجة 
حمال البدنية وكسجيني والسبب نتيجة األوىذا ما يسمى بظاىرة بالعجز األ ،الالزم إلنتاج الطاقة 

ن العجز أي أ ،بشكل متكرر  المباريات أثناءيمر بيا الحكم القصوية وشبو القصوية والتي 
ى من األوليير متوفر خالل الثواني و االوكسيجين الذي تحتاجو العضالت األوكسجيني يعبر عن 

ساعد عمى حدوث تطور يبصورة مستمرة ومنتظمة  فأن اداء حكام الصاالت لمجيد ، االداء
من  االوكسجينيانخفاض نسبة العجز  عمى يساعدوتكيفات وظيفية لمجياز الدوري التنفسي مما 

وىذا لبدني العالي الشدة خالل زيادة كفاءة العضالت إلنتاج الطاقة الالزمة ألداء المجيود ا
تدريب حكام الصاالت بما يتناسب مع طبيعة الجيد لمعبة وعدم حدوث  أثناءمايجب التركيز عمية 

حداث أ إلىأن " التدريب المنظم يؤدي  إلىبو العال عبد الفتاح( أليو )إشار أوىذا ما  ،خمل 
د المدربون بصورة جيدة يمكنيم ، فاألفرا الدوري والتنفسيتغيرات وظيفية في أجيزة الجسم ومنيا 

التكيف لمتغيرات الوظيفية التي تحدث في أجيزة الجسم من جراء الجيد العضمي واالستمرار بيذا 
 .( ٔ) "الجيد

كانت المباريات وبالخصوص الشوط الثاني  أثناءالجيد البدني لمحكام ن أويرح الباحث 
والتي ال يدخل  ،زمنية معينة  ولمدةجين( تذىب باتجاه العمل الالىوائي أي العمل )بنقص األوكس

نتاج الطاقة ألنو إالجسم عن طريق التنفس في عممية  األوكسجين الخارجي الذي يحصل عميو
ن يكون أاجبرت الخاليا العضمية عمى فقد  ،لكي يحرر الطاقة  عدة كيميائيةتفاعالت  إلىيحتاج 

اسي ليذا االسموب ىو العمل بحالة من عدم ساأل أن المبدإذ إ ،لدييا حالة من التطبع الكيميائي
الذي يحدث عجزا   األمرالالزم إلتمام العمل العضمي  ( O)االتزان الفسيولوجي في عممية توفير 

                                      

الستهالك االوكسجين لمتسابقي الجري لممسافات  األقصىاس الحد تنمية وقيابو العال احمد عبد الفتاح:  (ٔ)
يمي، العدد الرابع قمالدولي اللعاب القوح لميواة، مركز التنمية األ االتحاد، القاىرة، المتوسطة والطويمة

 .ٚٛ-ٙٛص ،ٜٜٜٔوالعشرون، 
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عدم االتزان ان "( Jason Rook.    ويؤكد ذلك ) ، األمرأوكسجينيا  عاليا في بداية 
تحسين  إلىنات وتدريبات محددة تيدف تمري قائم عمى ( الالزم Oالفسيولوجي في عممية توفير )

في توفير التكّيف والكفاءة في نظام  منيا يتمثل اليدفو ،  األولفي المقام  ، أنظمة طاقة معينة
وىذا مايجب أن يتوفر لدح حكام كرة القدم لمصاالت لتقميل من االثار  ، (ٔ)"الطاقة الكاليكولي

 حالة فسيولوجية وبدنية . الحكام بأفضل ين االوكسجيني حتى يكونالسمبية لنقص العجز والد
 أكبررررالسرررتيالك االوكسرررجين  األقصرررىنالحرررظ أن معررردل  VO MAXفررري حرررين متغيرررر    

مرن  الحكم العودة لحالرة مناسربة تمكنرو محاولةلذلك ىو  ويرح الباحث السبب الرئيسلمشوط الثاني 
مرل والتعرب والع اإلرىراقاالستمرار بالعمل البدني خرالل المبراراة وبالخصروص الشروط الثراني نتيجرة 

لالوكسرجين لمتعرويض ومحاولرة  بسبب حاجتو ا  عالي لو مما يشكل عبئا   البدني والفسيولوجي المرافق
 األقصررىالحررد  ويرررتبط" ،التحرررك فرري المبرراراة  أثنرراءاالسررتمرار بالعمررل واتخرراذ القرررارات الصررحيحة 

ارتباطرا وثيقررا مرع كرل مرن الجيرراز الردوري والتنفسري وكررذلك  VO MAX)األوكسرجين )السرتيالك 
العضرالت  إلىونقمو  األوكسجينالجياز العضمي فالجياز الدوري والتنفسي ىما المسؤالن عن اخذ 

 إلرى واصرمةال األوكسرجيندور الجيراز العضرمي باسرتيالك كميرة  يأتيكمية ممكنة ثم  أكبربالعاممة 
يعمرررل عمرررى وزيرررادة كفررراءة حكرررام الصررراالت نتيجرررة التررردريب الصرررحيح  العضرررالت المشرررتركة بررراالداء

 . (ٕ)"العضالت إلى األوكسجينتحسين قدرة الجياز التنفسي من خالل زيادة سرعة توصيل 
و يعنري زيرادة الجيرد البردني وىر أثنراءيزيد حجم ىواء التنفس فري الدقيقرة "ما تقدم  زيادة عمى

غرررض الررتخمص مررن ثرراني أوكسرريد صررل زيررادة عمميررة التيويررة الرئويررة لذ تحسررتيالك األوكسررجين إا
وفري  األقصرىتحت تأثير الحمل البردني  قلالكاربون أكثر منيا لمحصول عمى األوكسجين عمى األ

وىررذا يؤكررد لنررا أن  ،مررن اسررتيالك األوكسررجين كثيرررا   أكبرررن التيويررة الرئويررة تزيررد بدرجررة الحقيقررة فررإ
  ،لألوكسررجين األقصررىأو التيويررة الرئويررة ال يعررد عررامال  معوقررا  لمحررد  فرري الدقيقررة م ىررواء التررنفسحجر

                                      

) ( Jason Rook: Metabolic Conditioning : Rapid Fat Loss and Enhanced Athletic 
Performance Using Metabolic Training Techniques ( Metabolic Conditioning and 
Rapid Weight Loss Book  ) ،     ، p    . 

) ( Edited، Uneversity park press، by  Furberg Baltimare،     ، P.    . 
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مرن ييرر المرردرب عنرد أداء الحمرل البرردني  أقررلتيويرة رئويرة  يسررتعمليالحرظ أن الشرخص المردرب و 
 أي يتصررف أداؤه باالقتصررادية مررن الناحيررة ، نفسررو مسررتوح إنتاجيررة ثرراني أوكسرريد الكرراربونوب نفسررو
  .  (ٔ)"مقادير عالية إلىى لمتيوية الرئوية سيولوجية ويمكن أن يصل الحد األقصالف

الباحث ومن خالل النتائج أن يرح تركيز حامض الالكتيك بالدم ف النخفاضاما بالنسبة 
التوقف المتكررة التساعد عمى أرتفاع  ُمددلكن  ا  عالي ا  الجيد المبذول من الحكم وان كان جيد

التراكم  جيد الىوائي الكتيكي متواصل حتى يحدث إلىلالكتيك والذي يحتاج تركيز حامض ا
نفا  وطبيعة عمل التحمل الالىوائي لمكاليكوجين لم تظير وىذا يير متوفر نتيجة لمسبب المذكور آ

أن زيادة في نسبة تركيز حامض الالكتيك في الدم  إلى ،والثاني  األولالفروق مابين الشوطين 
تركيز  في زيادةسيمت أ التي كثرة التكرارات وبنظام العمل الالكتيكي إلىني تعود في الشوط الثا

وبالتالي يجب عمى حكام الصاالت أن  ، األولفي الشوط حامض الالكتيك في الدم عن القياس 
 أثناءنتائج قراراتيم  في رحمل زيادة تركيز حامض الالكتيك حتى ال تؤثتعوا بقدرة عالية عمى تيتم

يعمل عمى تحسين ن التدريب يجب أن أ ( "Phil Bennett.    كده )وىذا ما أ ،ات المباري
 ، من خالل تحسين كفاءة مسارات التمثيل الغذائي المختمفةويكون ذلك سعة تخزين إنتاج الطاقة 

 (ٕ)"لمعدل األيض ) االرباك (قدر من  أكبرالتمارين التي تخمق  استعمال لمجسم فضلمن األوان 
بو العال عبد الفتاح ( ان " التدريب يحسن كفاءة الرياضي عمى االستمرار بالريم من أويذكر ) ،

 . )ٖ("اطول لمدةيم من االحساس بالتعب زيادة حامض الالكتيك ، وبالر 
 
 وانثاني حلكاو كرة انقدو انصاالث األولبني انشىط  املتغرياث انتحكيميتنتائج انفروق يف  مناقشت 4-4-1-6

 
 
 
 
 
 
 

                                      

بعض المؤشرات الوظيفية والكيميائية تأثير أسموبين لمتدريبات اليوائية في تطور  حيدر بالش جبر:( ٔ)
أطروحة دكتوراه يير ،والنشاط الكيربائي العضمي واالنجاز لدح راكضي المسافات المتوسطة لمناشئين 

 .ٔٙص، ٜٕٓٓ ،جامعة بابل ،منشورة
 

( ) Phil Bennett and   more :     Metabolic Workouts: Short Brutal Workouts , 
Designed to Burn Fat Build Muscle and Boost Fitness .     .p    

  .ٙٚص ، ٖٕٓٓ ، مصدر سبق ذكرهعبد الفتاح : احمد  ابو العال ( ٖ)
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الشوطين وجود فروق ذات داللة معنوية بين تبين ( ٙجدول )ال ل النتائج في من خال
المثيرة  القرارات المتغيرات التحكيمية ماعدافي  والثاني لدح حكام كرة القدم لمصاالت األول

   لمجدل.
اط البدني والفسيولوجي بالنش ا  وجوىري ا  وثيق ا  قررات الحكم مرتبطة ارتباطان ويرح الباحث 

 فيسمبا   أثرء والجيد عمى الحكم كمما زاد العب ومن ثممبارايات ال أثناءداء الحكم حب ألالمصا
 من خالل النتائج التي تم التوصل الييا .  المتخذة وىذا مانالحظو القرارات

مقارنة  أفضل األولفبالنسبة لمتغير القرارات الصحيحة نالحظ ان قررات الحكم لمشوط 
إلى إن قرار الحكم مرتبط بمدح  ذلكا سابقا  ويرجع الباحث اسباب ما ذكرنبالشوط الثاني وك

البدنية والفسيولوجية وبالتالي عممية تحرك الحكم بالسرعة المناسبة وبالتوقيت المناسب  كفاءتو
جعمت قرارات الحكم  األولالتحرك وتاخر ظيور التعب بالشوط  أثناءنتيجة الكفاءة والحيوية 

وايضا  يمكن ايعاز االسباب  ،كثر مقارنة بالشوط الثاني ثر تميزا  وأأك األولالصحيحة لمشوط 
لشكل عممية التعب وعدم التحرك لحكم كرة القدم لمصاالت با إذالخاطئة  القراراتلمتغير  يانفس

منيا في لشوط الثاني اتخاذ الحكام قرارات خاطئة أكثر في اوبالتوقيت الدقيق جعمت  المناسب
 . األولالشوط 
ويرح الباحث  األولمن الشوط  أكبرلمشوط الثاني  المتأرجحة القراراتن نالحظ متغير في حي

مرتبطة  المتأرجحة القراراتالصحيحة والخاطئة ايضا   القراراتوباالضافة لالسباب السابقة التخاذ 
بسبب التحرك يير الصحيح ي لحكام كرة القدم لمصاالت وىذا بالجيد والعمل البدني والفسيولوج

مابين الصواب  المتأرجحةقرارات اللمناسب وبالتوقيت المثالي يجعل الحكام يقعون في مطب وا
 المباريات . أثناء في الحكم وأدائووالخطا  وبالتالي التاثير 

ظيرت فروقيا بشكل عشوائي ويير معنوي ويرجع فقد المثيرة لمجدل  القراراتاما لمتغير 
نادرة الحدوث وبالريم من االجياد والتركيز العالي أن ىكذا قررات تكون  إلىالباحث السبب 

ليذا لم و و نادرة الحدوث ريات لكن ىكذا قررات تكون قميمة أالمبا أثناءلحكام كرة قدم الصاالت 
 تظير الفروق .
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المرحمة الحاسمة التي يتم من لحكام كرة القدم لمصاالت ىي مرحمة اتخاذ القرار  إذ ُتعد
دقة اختيار االستجابة وسرعتيا ، وتعتمد  المناسبة لممثير ، وتعتمد عمييا خالليا اختيار االستجابة

)مرحمة اإلدراك(، لكونيا المرحمة التي تفسر المثيرات وفي ضوء  ىذه المرحمة اعتمادا  كميا  عمى
ىذا التفسير يتم اتخاذ القرار ، أي تعتمد جودة اتخاذ القرار عمى مدح صحة العمميات اإلدراكية 

أساسية مثل: سرعة ودقة  المعب عمى عوامل أثناءاتخاذ القرار  في الحكام، إذ "يعتمد نجاح  السابقة
 .(ٔ)واستيفاء المعمومات"

وقدرة الحكم عمى اتخاذ  يبشكل فعم المباريات أثناءوىذا يرتبط بطبيعة الجيد المبذول 
وىذا  ،جح والمثير لمجدل ر االمكان عن القرار الخاطئ والقرار المتأ القرار الصحيح واالبتعاد قدر

، (ٕ)عممية انتقاء االستجابة واختيار الحركة الصحيحة التي تتوافق مع الظروف الحالية "" نيؤكد أ
واتخاذ القرار يتم في ضوء تحديد قوة المثير وتقويم شدتو وسرعتو والمعمومات الموجودة والمخزونة 

مناسب لالستجابة عمى ذلك  نوُ أد الفرد برنامج حركي مخزون يعتق إذ يتم اختيار"في الذاكرة ، 
من األلعاب التي تمتاز بتعدد المثيرات في لمصاالت  قدمومن المالحظ أن لعبة كرة ال ،( ٖ)"المثير
 حكمن الوقت المتاح لمأ زيادة عمىالمباراة وكذلك تعدد االستجابات البديمة لكل مثير ،  أثناء

أن يمتمك القدرة عمى دقة  م لمصاالتدقكرة ال حكمن التخاذ القرار يكون محدودا  ، مما يتطمب م
" تتأثر سرعة ودقة اتخاذ القرار بعدد االستجابات  ، إذالمباراة  أثناءاتخاذ القرار وسرعتو في 

مالي الوقت المتاح تأثرىا بأج فضال  عنالبديمة المتاحة والمناسبة لممثير والمخزونة في الذاكرة ، 

                                      

مركز  القاىرة ، ٔط، اإلعداد النفسي في كرة اليد )نظريات ، تطبيقات(:  محمد حسن عالوي  وآخرون  (ٔ)
 . ٜ٘ص  ٖٕٓٓالكتاب، 

 . ٖٙص،  ٕٙٓٓ، ، القاىرة ، مركز الكتاب التعمم والتحكم الحركي:  ين وآخرونطمحة حسين حسام الد( ٕ)
 . ٗ٘ص ،ٕٕٓٓ، بغداد ، مكتب الصخرة ،   التعمم الحركي بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون :  (ٖ)
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ن س" ،(ٔ)"التخاذ القرار رعة رد الفعل تعتمد عمى سرعة اتخاذ القرار ، ونتيجة لسرعة وكفاءة وا 
 .  (ٕ)"تتكون ىناك استجابة دقيقة وسريعةاتخاذ القرار 

 

املباراة  أثناءراث انتحكيميت ااننشاط انبدني وانفسيىنىجي بانقرمابني  االرتباطنتائج عالقت مناقشت  4-4-6
 :ندويل حلكاو كرة انقدو انصاالثا االحتادبدالنت األختباراث املعتمدة من 

 وانثاني األوليف انشىطني راث انتحكيميت امابني اننشاط انبدني بانقر االرتباطمناقشت نتائج عالقت  4-4-6-1
 :اندويل حلكاو كرة انقدو انصاالث االحتادبدالنت األختباراث املعتمدة من 

 

ىناك مجموعة ظيرت  (ٗٔ،  ٖٔ ، ٕٔ ، ٔٔ ، ٓٔ ، ٜ ، ٛ ، ٚمن خالل الجداول )
النشاط البدني بالقرارات التحكيمية في الشوطين  نالبسيطة والمتعددة ما بي االرتباطمن عالقات 

من خالل  الدولي لحكام كرة القدم الصاالت االتحادالمعتمدة من  االختباراتوالثاني بداللة  األول
حسب تسمسميا  االرتباطقات معادلة االنحدار المتعدد وسيعمل الباحث عمى مناقشة عال استعمال

واىميتيا النسبية ومدح قوة عالقتيا بالقرارات التحكيمية لحكام كرة القدم الصاالت في الشوطين 
 والثاني . األول

دراسة عالقة لدح المشي كأىم متغير ( أن ظيور ٚويرح الباحث من خالل الجدول )
)بطريقة االنحدار المتدرج(  األولشوط النشاط البدني بالقرارات الصحيحة في ال نما بي االرتباط

الركض  ،الركض لمخمف ، ا  ويسار  ا  )الركض الجانبي يمين االخرح من بين متغيرات النشاط البدني
وذلك بسبب طبيعة حركة حكام كرة القدم لمصاالت وطبيعة السيطرة  تحمل السرعة( ،السريع 

 إلىقشنا النتائج التي تم التوصل الييا عمى المباريات واتخاذ القرارات الصحيحة فالحكم وكما نا
عمى العكس من الشوط الثاني  األولانيم يتمتعون بنسبة عالية من النشاط البدني في الشوط 

من متغيرات النشاط  أكبرالسيطرة عمى الموقف التحكيمي بشكل  المشي يمكنو أثناء ولذلك فالحكم
سبة مساىمة لمتغير المشي ومن ىذا عمى نعمى عالقة ارتباط وأوثم ظيرت أالبدني االخرح 

                                      

 . ٗٙص ، ذكره مصدر سبق:  وآخرون طمحة حسين حسام الدين (ٗ)
 ،ٕٚٓٓمكترررب العرررادل ،  ،بغرررداد  ، لحركوووي واختبوووارات األطفوووالالتطوووور ا :يعررررب خيرررون وعرررادل فاضرررل  (٘)

 . ٓٚص
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يمكن تفسير ىذه العالقة بينما نالحظ أن بقية متغيرات النشاط البدني وحسب معادلة االنحدار 
الركض   ، تحمل السرعةوكالتالي ) اىمة كانت متسمسمةية ونسب المساالرتباطالمتعدد والعالقات 

قية متغيرات ( ويفسر الباحث تسمسل بالركض السريع  ،الركض لمخمف  ،ا  ويسار  ا  الجانبي يمين
 إلىن حكام كرة القدم لمصاالت التخاذ القرارات الصحيحة يحتاجون النشاط البدني بسبب أ
نجد ىذا التسمسل يكون بشكل منطقي بحيث نالحظ كمما كانت  وثموضعية سميمة ومناسبة 

 وثمكثر وبالعكس ألوىو ا ا  صحيحلنشاط البدني سميمة كان القرار الوضعية لمجسم وطبيعة ا
الصحيحة ىو عندما يكون النشاط البدني خالل  القرارات أقلية و االرتباطالعالقات  أقلنالحظ أن 

اعمى مقارنة بالمشي يكون القرار الصحيح يير متحقق بنسبة و الركض لمخمف والركض السريع 
 .  أفضل اتخاذ القرار الصحيح بشكل الذي يكون فيو الحكم مسيطرا  بشكل كبير ويمكنو

دراسة لدح كأىم متغير  ( أن ظيور تحمل السرعة ٔٔيرح الباحث من خالل الجدول ) و
)بطريقة االنحدار  الثانيمابين النشاط البدني بالقرارات الصحيحة في الشوط  االرتباطعالقة 

الركض لمخمف ،)الركض الجانبي يمين ويسار  االخرح المتدرج( من بين متغيرات النشاط البدني
حكام كرة القدم لمصاالت في  وذلك بسبب أن الجيد الذي يبذلو (المشي ،الركض السريع  ،

والشوط الثاني معا عمى  األولالشوط الثاني كبير جدا  بسبب تراكم العمل البدني خالل الشوط 
ليذا نجد ان تحمل السرعة ىو النشاط  أقلوالتعب  أقليكون الجيد إذ  األولالعكس من الشوط 

لنتائج ظيرت اعمى ىذا من خالل او المحرك البدني االكثر تاثيرا  في رتباطا  بالحكم وىاالكثر ا
عند تحمل السرعة  أكبرعمى نسبة مساىمة لو ليذا كان أتخاذ القرار الصحيح عالقة ارتباط وأ

ا يمكن تفسير ىذه العالقة بينما نالحظ أن بقية نومن ىوبالريم من الجيد العالي والتعب لمحكام 
ية ونسب المساىمة االرتباطغيرات النشاط البدني وحسب معادلة االنحدار المتعدد والعالقات مت

الركض   ،الركض السريع   ،المشي   ، ا  ويسار  ا  كانت متسمسمو وكالتالي )الركض الجانبي يمين
 وكما ذكرنا سابقا   ان حكام كرة القدم لمصاالت إلىتسمسل السبب ليذا الالباحث يرجع لمخمف( و 

جسم الحكم وضعية  ان من أىم االمور التي تمكن الحكم من اتخاذ القرارا الصحيح والمناسب ىي
رات الصحيحة امقر تخاذا  لا ياأقمية و االرتباطالعالقات  ضعفأنالحظ أن  وثم مناسبةالسميمة و ال
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 لمنتائج التي تم وىذا مشابوعندما يكون النشاط البدني خالل الركض لمخمف والركض السريع 
وىذا يدل عمى منطقية النتائج والعالقات وتشابيا خالل الشوط  األولالتوصل الييا في الشوط 

عمى مقارنة أبنسبة و  كثر صحة عند تحمل السرعةوالثاني ومن ىنا يكون قرار الحكم األ األول
يتخذ القرار  بوضعية يير مناسبة ال تجعموالحكم  ومخمف والركض السريع الذي يكون فيالركض ل

 . اتخاذ القرار الصحيحلصحيح بشكل يخدم ا
كأىم متغير  ( أن السبب وراء ظيور الركض السريعٚويفسر الباحث من خالل الجدول )

)بطريقة  األولمابين النشاط البدني بالقرارات الخاطئة في الشوط  االرتباطدراسة عالقة لدح 
الركض ، ا  ويسار  ا  ركض الجانبي يمين)ال االخرح االنحدار المتدرج( من بين متغيرات النشاط البدني

كان الركض السريع  إذىو مطابق لنتائجنا لمقرارات الصحيحة  تحمل السرعة( ، المشي ،لمخمف 
حكام كرة القدم لمصاالت  لذا كان ، ية وىذا يجعل النتائج أكثر منطقيةاالرتباطالعالقات  أقلمن 
تكون زاوية الرؤية يير مناسبة بشكل تجعل  طبيعة الجيد والحركة الكبيرةولالركض السريع  أثناء

الحكم أكثر عرضة التخاذ قرارات خاطئة ليذا ظير ىذا المتغير لمنشاط البدني بعالقة ارتباط 
بينما  ،الخاطئة لحكام كرة الصاالت مقارنة ببقية المتغيرات البدنية االخرح  القراراتعالية باتخاذ 

ية االرتباطحسب معادلة االنحدار المتعدد والعالقات نالحظ أن بقية متغيرات النشاط البدني و 
الركض  ، تحمل السرعة  ، الركض لمخمف ،المشي  وكالتالي ) ةونسب المساىمة كانت متسمسم

 .( ا  ويسار  ا  الجانبي يمين
التي يتخذىا حكام كرة القدم  تأن طبيعة القرارا إلىالسبب ليذا التسمسل  يرجعوالباحث 

 أثناءبشكل يتناسب مع موقف المعب وطبيعة النشاط البدني المبذول  لمصاالت يجب أن تكون
 ا  التحكيم  وبالتالي نالحظ أن طبيعة التسمسل لمتغيرات النشاط البدني تكون مناسبة وأكثر توازن

وبذلك نالحظ أن القرار الخاطئ اكثر  األولمع النتائج التي تم التوصل الييا في الشوط  ا  وتطابق
لحكم كرة القدم الصاالت وعمى العكس من ذلك نالحظ  ا  معيق ض السريع الذي ُيعدرتباطا  بالركا

الخاطئة ىو عندما يكون النشاط البدني خالل تحمل  القرارات أقلية و االرتباطالعالقات  أقلأن 
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الصحيحة وىذا يؤكد اىمية  القراراتوىو مطابق لنتائج  ا  ويسار  ا  الركض الجانبي يمينالسرعة و 
 .طروحة واىميتيا ملاالسباب ا
دراسة عالقة لدح كأىم متغير  ( أن ظيور المشئٕيرح الباحث من خالل الجدول ) و
)بطريقة االنحدار المتدرج( من  الثانيفي الشوط  الخاطئةمابين النشاط البدني بالقرارات  االرتباط

الركض  ،مخمف الركض ل، ا  ويسار  ا  )الركض الجانبي يمين االخرح بين متغيرات النشاط البدني
طبيعة الجيد والتعب  إلىيعود أن السبب وراء ظيور ىذه النتائج  (تحمل السرعة ،السريع 

بشكل يفوق  أكبريكون إذ منو حكم كرة القدم لمصاالت في الشوط الثاني  والذي يعاني اإلرىاقو 
وثم  األولوط فنالحظ ان المسافة المقطوعة بالمشي كبيرة مقارنة بالش األولالتعب والجيد لمشوط 

الخاطئة بسبب المجيود العالي عن طريق المشي مقارنة ببقية  تكثر القرارانجد الحكم يتخذ أ
ت أعمى عالقة ظير إذ متغيرات النشاط البدني االخرح وتكون اكثر تاثيرا  ليذا من خالل النتائج 

مع تزامنيا بالجيد  أكبرعمى نسبة مساىمة لمتغير المشي ليذا كان أتخاذ القرار الخاطئ ارتباط وأ
ومن ىذا يمكن تفسير ىذه العالقة بينما نالحظ أن بقية متغيرات النشاط العالي والتعب لمحكام 

 ةاىمة كانت متسمسمية ونسب المساالرتباطالبدني وحسب معادلة االنحدار المتعدد والعالقات 
الركض السريع(   ،مف الركض لمخ  ، ا  ويسار  ا  الركض الجانبي يمين  ،وكالتالي )تحمل السرعة 

طبيعة االداء والجيد وكما ذكرنا  إلىيرجع تسمسل السبب لطبيعة ظيور ىذا الأن الباحث يرح و 
 تالن من أىم االشياء التي تعطي لمحكم حرية في اتخاذ القرارا حكام كرة القدم لمصاالتسابقا  ل

حكم كرة القدم لمصاالت عية جسم مدح مالئمة طبيعة النشاط البدني ووض الصحيحة والدقيقة ىي
الخاطئة  تلية الحركة مع زيادة شدة العمل البدني في الشوط الثاني ليذا نالحظ أن اتخاذ القراراوآ

في الشوط الثاني وبالتالي كانت العالقات متسمسمة بشكل يتناسب وتمك المتغيرات لمنشاط يكثر 
 الخاطئة القرارات في اتخاذية االرتباطالعالقات  ضعفوأ أقلالحظ أن البدني ومن خالل ذلك ن

وىذا معاكس تماما  لمنتائج التي تم النشاط البدني خالل الركض لمخمف والركض السريع  في ىو
ألسباب زيادة عمى االخاطئة  تن نبين أن اتخاذ القراراوىنا يجب أ األولالتوصل الييا في الشوط 

كثافة الجيد المبذول التي تعيق من عمل التي تم ذكرىا سابقا  أن مايميز الشوط الثاني ىو كمية و 
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ىي الركض لمخمف والركض السريع كانت النتائج في متغيري  وثمالحكم واتخاذه القرار الصحيح 
 .ومعادلة االنحدار المتعدد  االرتباطاتخاذ لمقرارات الخاطئة من خالل عالقات  قلاأل

المشي كأىم وراء ظيور متغير  ئيسالسبب الر الباحث يرح ف( ٜاما بالنسبة لمنتائج في الجدول )
 األولفي الشوط  المتأرجحةمابين النشاط البدني بالقرارات  االرتباطدراسة عالقة لدح متغير 

 ا  ويسار  ا  )الركض الجانبي يمين االخرح )بطريقة االنحدار المتدرج( من بين متغيرات النشاط البدني
بمدد من ن حكم كرة القدم لمصاالت يمر ىو أ تحمل السرعة( ،الركض السريع  ،الركض لمخمف ،

لكن ينقصيا نوع ىي قريبة من اتخاذ القرار الصحيح و رجحة بين الصواب والخطأ متأ تقرارااتخاذ 
نرح متغير المشي ىو و عطاء القرار المثالي بشكل يتناسب مع نوع الخطْا من الدقة مع عدم إ

ن وضعية حكام كرة القدم ذلك فإفضال  عن  األولاألكثر عالقة ونسبة مساىمة في الشوط 
لمصاالت وطريقة العمل والنشاط البدني تكون مميزة لدييم عمى العكس من الشوط الثاني لكن ىنا 

الصحيح والخاطئ وحتى  تالقرارا نبنسبة ما بي الحكم يتخذ القرار وكما ذكرنا لكن يكون متأرجحا  
السيطرة عمى المباريات واتخاذ القرارات ن طبيعة ر ىذه العالقة مع  متغير المشي فإيمكننا تفسي

المشي بسبب سيولة رؤية الموقف التحكيمي وزاوية  أثناء أفضلالصحيحة لحكم الصاالت تكون 
المتأرجحة قد  القراراتنوع من بعممية المشي  أثناء بمدةيضا  قد يمر الحكم ولكن أرؤية الخطأ 

متغيرات النشاط البدني وحسب معادلة بينما نالحظ أن بقية  ،ظيرت ىذه العالقة العالية أ
  ،تحمل السرعة وكالتالي ) ية ونسب المساىمة كانت متسمسمةاالرتباطاالنحدار المتعدد والعالقات 

( ويرح الباحث تسمسل بقية الركض لمخمف ،ا  ويسار  ا  الركض الجانبي يمين  ،الركض السريع 
رة القدم لمصاالت حتى يستطيع اتخاذ ن حكام كمنيا أ عدةاسباب  إلىمتغيرات النشاط البدني 

طبيعة النشاط البدني لمحكم القرارات الصحيحة يجب أن يكونون بوضعية سميمة ومناسبة وايضا  
نجد ىذا التسمسل يكون بشكل مقارب لمواقع ومقارب و عمى العمل والحركة بشكل فعال  وقدرتو

لنشاط البدني لمجسم وطبيعة ا لنتائج اتخاذ القرار الصحيح بحيث نالحظ كمما كانت الوضعية
كانت كبيرة عند وضعية المشي وكما  المتأرجحة تكمية القرارا ومن ثم ا  صحيحسميمة كان القرار 

ىو  المتأرجحةالقرارات  أقلية و االرتباطالعالقات  أقلفسرناىا سابقا   وبالعكس من ذلك نالحظ أن 
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وبالتالي يكون  الركض لمخمف ،ا  ويسار  ا  الركض الجانبي يمينعندما يكون النشاط البدني خالل 
 .رجح يير متحقق بدرجة كبيرة القرار المتأ
لدح كأىم متغير  ( يرح سبب ظيور تحمل السرعة ٖٔالباحث ومن خالل الجدول )ن إ

)بطريقة  الثانيفي الشوط  المتأرجحةمابين النشاط البدني بالقرارات  االرتباطدراسة عالقة 
الركض ، ا  ويسار  ا  )الركض الجانبي يمين االخرح ن متغيرات النشاط البدنياالنحدار المتدرج( من بي

وكما بينا سابقا  ونكرر أن الجيد الذي بقوم بو حكام كرة القدم  (المشي ،الركض السريع  ،لمخمف 
معمل المتواصل وتراكم الجيد البدني مقارنة بالشوط ا  جدا  نتيجة للمصاالت في الشوط الثاني كبير 

ليذا نجد ان تحمل السرعة ىو النشاط االكثر  أكبروالتعب  أكبربالتالي  يكون الجيد و  األول
وخصوصية حكم الصاالت وليذا من خالل النتائج ظيرت اعمى  المتأرجحة تارتباطا  بالقرارا

ومن  أكبر المتأرجحةتخاذ القرار وكانت نتائج اتحمل السرعة عالقة ارتباط واعمى نسبة مساىمة ل
يمكن تفسير ىذه العالقة بينما نالحظ أن بقية متغيرات النشاط البدني وحسب معادلة  خالل ذلك

  ،وكالتالي )المشي  ةية ونسب المساىمة كانت متسمسماالرتباطاالنحدار المتعدد والعالقات 
لم يظير متغير الركض لمخمف من خالل بينما ( ا  ويسار  ا  الركض الجانبي  يمين ،الركض السريع 

السبب ليذا الباحث يرح و  ،نحدار بسبب  توقفيا عن استخالص متغير خامس معادلة اال
جسم الحكم وضعية بسبب  المتأرجحة تخذون القرارايت ن حكام كرة القدم لمصاالتأ إلىتسمسل ال

عندما يكون  المتأرجحةمقررات أتخاذا  ل ياأقمية و االرتباطالعالقات  اضعفنالحظ أن وبالتالي 
 المتأرجحةوىذه النتائج مقاربة لنتائج القرارات  ل الركض الجانبي يمين ويسارالنشاط البدني خال

رجحا  عند متغير من ىذا يكون قرار الحكم االكثر تأالتي تم التوصل الييا و  األولفي الشوط 
 .  ا  ويسار  ا  عند الركض الجانبي يمين أقلو  تحمل السرعة

 الركض لمخمفن أىم سبب لظيور متغير ( أٓٔوبينما يفسر الباحث من خالل الجدول )     
في الشوط  المثيرة لمجدلمابين النشاط البدني بالقرارات  االرتباطدراسة عالقة لدح كأىم متغير 

 ا  )الركض الجانبي يمين االخرح )بطريقة االنحدار المتدرج( من بين متغيرات النشاط البدني األول
 تالمثيرة لمجدل ىي قرارا تن ىذه القراراىو أ (تحمل السرعة ، المشي ،الركض السريع ، ا  ويسار 
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لكن تثير نوعا  من الجدل عند اتخاذىا بسبب طبيعة القرار الذي يسبب نوعا  من و خاطئة 
المؤثرة  تل مع الحكام وىي من القراراالجدالتساؤالت لدح الالعبين والمدربين وقد تثير الشك و 

لمساىمة مقاربة لما في النتائج التي تم توصل ونسب ا االرتباطعمى الحكام ليذا كانت عالقات 
عمى عالقة ارتباط بالتالي ظير متغير الركض لمخمف كأىم متغير وأالخاطئة و  تالييا في القرارا

الركض لمخمف يكون وضعية جسميم وزاوية الرؤية يير  أثناءفنالحظ حكام كرة القدم لمصاالت  ،
 أقلن متغير المشي من بينما نالحظ أ ،ذه النتائج ليذا ظيرت ىو مناسبة مع طبيعة اتخاذ القرار 

 أثناءحكام كرة القدم لمصاالت ومن ثم ف ، ية وىذا يجعل النتائج أكثر منطقيةاالرتباطالعالقات 
 أقلوتكون زاوية الرؤية مناسبة بشكل تجعل الحكم  أقلطبيعة الجيد والحركة تكون فإن المشي 

ليذا ظير ىذا المتغير لمنشاط البدني بعالقة و بة لمصواب عرضة التخاذ قرارات مثيرة لمجدل وقري
ومطابق لنتائج عالقة  دل لحكام كرة الصاالت وىذا مشابوالمثيرة لمج تباتخاذ القرارا أقلارتباط 
 الصحيحة وىذا شيء منطقي ودقيق . تبالقرارا االرتباط
دراسة لدح متغير كأىم  ( أن ظيور الركض السريعٗٔالباحث من خالل الجدول )يرح بينما 
)بطريقة االنحدار  الثانيفي الشوط  المثيرة لمجدلمابين النشاط البدني بالقرارات  االرتباطعالقة 

 ،الركض لمخمف ، ا  ويسار  ا  )الركض الجانبي يمين االخرح المتدرج( من بين متغيرات النشاط البدني
الذي يعاني منو حكم كرة القدم  اإلرىاقطبيعة الجيد والتعب و  إلىيرجع  (تحمل السرعة ، المشي

فنالحظ ان  األولبشكل يفوق التعب والجيد لمشوط  أكبريكون إذ لمصاالت في الشوط الثاني 
االمثيرة لمجدل بشكل كبير  تالركض السريع وبسبب التعب يجعل حكم الصاالت يتخذ القرارا

النتائج التي تم ن طريق بشكل دقيق عو مقارنة ببقية متغيرات النشاط البدني االخرح وىذا واضح 
ومن ىذا يمكن مع الركض السريع  أكبرلييا ليذا كان أتخاذ القرارات المثيرة لمجدل التوصل إ

تفسير ىذه العالقة بينما نالحظ أن بقية متغيرات النشاط البدني وحسب معادلة االنحدار المتعدد 
  ، ا  ويسار  ا  لركض الجانبي يمينوكالتالي )ا ةية ونسب المساىمة كانت متسمسماالرتباطوالعالقات 

ىو الباحث السبب وراء ىذا التسمسل وحسب رؤية الركض لمخمف( و  ،المشي   ،تحمل السرعة 
أداء حكام كرة القدم لمصاالت والجيد المبذول من قبميم بالشوط الثاني ليذا نالحظ أن اتخاذ 
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كانت  ولذا األولنة بالشوط المثيرة لمجدل تكون أكثر بكثير في الشوط الثاني مقار  تالقرارا
 أقلالحظ أن العالقات متسمسمة بشكل يتناسب وتمك المتغيرات لمنشاط البدني ومن خالل ذلك ن

النشاط البدني خالل  في ىو المثيرة لمجدل القرارات في اتخاذية االرتباطالعالقات  ضعفوأ
ا يبين الباحث حتى يكون وىن األوللنتائج في الشوط وىذا عمى العكس تماما  من االركض لمخمف 

ؤثرة لكن الحكم في الشوط صعبة وم تالمثيرة لمجدل ىي قرارا تالتفسير منطقيا  أن اتخاذ القرارا
في عمل حكام كرة القدم  ا  معيق ا  عنصر  كبيرة من الجيد البدني الذي ُيعديبذل كمية الثاني 

الركض لمخمف في متغير  كانت النتائج وليذالمصاالت واتخاذ قراراتيم بشكل مناسب وصحيح 
 .ومعادلة االنحدار المتعدد  االرتباطلمقرارات المثيرة لمجدل من خالل عالقات  ا  اتخاذ قلىي األ

مابين النشاط البدني بالقرارات  االرتباطعالقة لنتائج  مناقشتو ممن خالل مجمل ما ت
الدولي لحكام كرة  االتحادن بداللة األختبارات المعتمدة م"والثاني  األولالتحكيمية في الشوطين 

والحفاظ عمى  أن الحكام في حالة بدنية مناسبة لقطع المسافة الالزمة تبين،  )ٔ("القدم الصاالت
المعب لتحسين وضع المشاىدة واتخاذ  حادث ، أو مواكبة إلىاألداء )القدرة عمى التحرك بسرعة 

القدرة عمى أداء ىذه الميارات و  البدنية مكونات المياقةمن  الذي يتطمب ما يكفي األمرالقرارات( ، 
 . الحكام فيالمباراة )بسبب التعب( وتؤثر  أثناءزيادة أو نقصان  والمكونات يمكن

 

مختمفة من الحركات ، مثل الجري لألمام والخمف  ا  أنواع حكام كرة الصاالت ويستعمل"
 ركز جيد والحصول عمىفي كرة الصاالت ، من أجل اختيار م ا  أكثر انتشار  والجانب ، والتي

 .(ٕ)"زاوية الرؤية المناسبة ، وكذلك لتقميل األخطاء
                                      

( ) Hawkar Ahmed، Glen Davison & David Dixon.(    ) Analysis of activity 
patterns، physiological demands and decision-making performance of elite Futsal 
referees during matches. International Journal of Performance Analysis in Sport 
.p  . 

) ( Krustrup، P.، & Bangsbo، J. (    ). Physiological demands of top-class 
soccer refereeing in relation to physical capacity: Effect of intense intermittent 
exercise training. Journal of Sports Sciences،  (  )،    –   . 

. 
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 فيأسموب المعب وسعة العمل لالعبين قد تؤثر و االختالفات بسبب مرحمة المنافسة أن "
بدال  من ذلك ، الخبرة والقدرة عمى التنبؤ بالمعب واختيار المعبة  نمط حركة الحكم ، أو وتيرة

 المباراةعندما تصل و المسافة اإلجمالية المقطوعة ،  في ا  ؤثر المواقف أيضقد ت فضلالبداية األ
اىناك زيادة ب ، قد يكون تيانياي إلى يتعين عمى الحكام أن يكونوا أكثر  ومن ثم إيقاع المعبة أيض 

اتخاذ  إلىعندما يحتاج الحكام  فالمياقة البدنية عامل ميم ال يجب إىمالو بشكل خاص ،نشاط ا
الوضع األمثل و  إلى)أي المياقة البدنية( ىي مفتاح السماح ليم بالوصول  ، يمةقرارات م

 .(ٔ)"مواكبة المعب من أجل اتخاذ القرارات الصحيحةل الوصول إليو
 القدرة عمى الحفاظ عمى الحركة ىي المباراةفي متطمبات المياقة "ذلك فأن  زيادة عمى

 إلىمن المشي  راة( من خالل تغيير األنشطةومواكبة المعب )بما يتماشى مع متطمبات المبا
المباراة من أجل مراقبة سموكيات  أثناءزاوية  أفضلالجري عالي الكثافة وتييئة أنفسيم لتحقيق 

تساعد الحكام عمى  لذا ىيمواكبة المعب  حالة المياقة البدنية تساعد الحكاموكذلك  الالعبين
 .(ٕ)"تجنب أو مقاومة آثار التعب

 
 
 
 

                                      

( )Krustrup، P.، Helsen، W.، Randers، M. B.، Christensen، J. F.، MacDonald، C.، 
Rebelo، A. N.، & Bangsbo،J. (    ). Activity profile and physical demands of 
football referees and assistant referees in international games. Journal of Sports 
Sciences،   (  )،     –    . 
( )Lovell، G. P.، Newell، R.، & Parker، J. K. (    ). Referees’ decision making 
behavior and the sport home advantage phenomenon. Research in Psychology 
and Behavioral Sciences. 

. 
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 األوليف انشىطني راث انتحكيميت ابانقر انفسيىنىجياننشاط  ما بني االرتباطمناقشت نتائج عالقت  4-4-6-6
  ث:اندويل حلكاو كرة انقدو انصاال االحتاداملعتمدة من  االختباراثبدالنت  وانثاني

 

ىناك ظيرت  (ٕٕ،  ٕٔ ، ٕٓ ، ٜٔ ، ٛٔ ، ٚٔ ، ٙٔ ، ٘ٔمن خالل الجداول )
النشاط الفسيولوجي بالقرارات التحكيمية  نالبسيطة والمتعددة ما بي رتباطاالمجموعة من عالقات 

الدولي لحكام كرة القدم  االتحادالمعتمدة من  االختباراتوالثاني بداللة  األولفي الشوطين 
معادلة االنحدار المتعدد وسيعمل الباحث عمى مناقشة عالقات  استعمالمن خالل  الصاالت
واىميتيا النسبية ومدح قوة عالقتيا بالقرارات التحكيمية لحكام كرة القدم  حسب تسمسميا االرتباط

 والثاني . األولالصاالت في الشوطين 
معدل ضربات القمب كأىم ( يرح السبب في ظيور ٘ٔأن الباحث ومن خالل الجدول )

 األولوط بالقرارات الصحيحة في الش الفسيولوجيمابين النشاط  االرتباطدراسة عالقة لدح متغير 
الدين  ، VO MAX) الفسيولوجي االخرح)بطريقة االنحدار المتدرج( من بين متغيرات النشاط 

وذلك بسبب طبيعة العمل  تركيز حامض الالكتيك( ، العجز األوكسجيني ، االوكسجيني
الفسيولوجي المرتبط بالعمل البدني وىنا من أىم مميزات حكم كرة القدم لمصاالت في الشوط 

 ا  دقيق ا  و ارتفاع كفاءتو البدنية وعدم الشعور بالتعب ويكون ىنا معدل ضربات القمب مؤشر ى األول
تكون حركة حكام كرة القدم لمصاالت جيدة جدا  ومناسبة مع طبيعة السيطرة و لمعمل الفسيولوجي 

ل ضربات القمب ن الحكم وبسبب تناسب معدولذا أعمى المباريات واتخاذ القرارات الصحيحة 
بحيث تمكن حكم الصاالت من السيطرة عمى الموقف التحكيمي  ا  دقيق ا  مؤشر  صحيح وبعدهبشكل 
عمى نسبة وثم ظيرت أعمى عالقة ارتباط وأمن متغيرات النشاط الفسيولوجي االخرح  أكبربشكل 

مساىمة لمتغير معدل ضربات القمب ومن ىذا يمكن تفسير ىذه العالقة بينما نالحظ أن بقية 
ية ونسب االرتباطاط الفسيولوجي وحسب معادلة االنحدار المتعدد والعالقات متغيرات النش

 ،العجز األوكسجيني  ،الدين االوكسجيني  ، VO MAXوكالتالي ) المساىمة كانت متسمسمة
ان  إلىالباحث سبب تسمسل بقية متغيرات النشاط الفسيولوجي  ويرجع( تركيز حامض الالكتيك

بحيث ىناك فسحة  ا  وعالي ا  مميز  األولمل البدني لدييم في الشوط حكام كرة القدم لمصاالت الع
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دون حدوث التعب من الصحيحة  القراراتلمقيام بالعمل البدني والتحركات في الممعب التخاذ 
 أقلية و االرتباطالعالقات  أقلوبالتالي نجد ىذا التسمسل يكون بشكل منطقي بينما نالحظ أن 

 يكون وثمكون النشاط الفسيولوجي خالل تركيز حامض الالكتيك الصحيحة ىو عندما ي القرارات
ر معدل ضربات القمب الذي يكون فيو عمى مقارنة بمتغيالقرار الصحيح يير متحقق بنسبة أ
 ن حكام الصاالت الأل أفضلاتخاذ القرار الصحيح بشكل  الحكم مسيطرا  وبشكل كبير ويمكنو

لمعمل البدني  ا  بشكل يكون عائق األولوط يرتفع لدييم تركيز حامض الالكتيك في الش
عالقة ارتباط لمقرارات الصحيحة ىو  أقلن تكون جي وبالتالي من المنطقي والصحيح أوالفسيولو 
ىمية النتائج وجدية الباحث في الخوض في يز حامض الالكتيك وىذا يوضح مدح أزيادة ترك

 .عدة سئمة موضوعات دقيقة وجديدة تجيب عن اىكذا 
 

( السبب في ظيور تركيز حامض الالكتيك ٜٔيرح الباحث ومن خالل الجدول )بينما 
بالقرارات الصحيحة في الشوط  الفسيولوجيمابين النشاط  االرتباطدراسة عالقة لدح كأىم متغير 

الدين االخرح ) VO MAXالفسيولوجي من بين متغيرات النشاط  بطريقة االنحدار المتدرج األول
 العمل البدني العالي الذي يمر بو ىو ، (القمب ،معدل ضربات، وكسجينيالعجز األ،االوكسجيني

حكم كرة القدم لمصاالت خالل الشوط الثاني وىنا نالحظ ارتفاع تركيز حامض الالكتيك كرد فعل 
عمى عالقة ركيز حامض الالكتيك كاىم متغير وأظيور ت ومن ثمطبيعي لزيادة العمل البدني 

 أثناءلمعمل الفسيولوجي لحركة حكام كرة القدم لمصاالت  ا  دقيق ا  مؤشر عد ويُ ارتباط ونسبة مساىمة 
من بين متغيرات  بارىا حمقة الوصل والمحرك الرئيسالمباريات واتخاذ القرارات الصحيحة باعت
حامض الالكتيك ن الحكم وبسبب تناسب تركيز وثم فإالنشاط الفسيولوجي المميزة ليذا الشوط 

بحيث تمكن حكم الصاالت من السيطرة عمى الموقف  ا  دقيق ا  مؤشر  بشكل صحيح واعتباره
والجيد العالي المبذول من متغيرات النشاط  اإلرىاقبالريم من التعب و  أكبرالتحكيمي بشكل 

عمى نسبة مساىمة لمتغير تركيز حامض لوجي األخرح وقد ظيرت أعمى عالقة ارتباط وأالفسيو 
لدح حكام القدرات الالىوائية  فيتؤثر أذ انيا  ،لعالقة الالكتيك ومن ىذا يمكن تفسير ىذه ا

نتاج إفي نشاط االنزيمات المسؤولة عن  ذي شدة عالية ينتج زيادة من خالل الجيد الصاالت
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جيزة أعضاء و أاألسباب الميمة في زيادة كفاءة  إن حامض الالكتيك أحد"ذ إ ،الطاقة الىوائيا  
  .(ٔ) "احبيا زيادة في نشاط بعض الوظائف الحيويةالجسم إذ إن زيادة الالكتات بالدم يص

مداد بالطاقة ى معرفة نظام اإليتوقف عم العملتجاه حمل إإن المدخل العممي لتحديد "
طرائق التدريب الحديث التي تساعد عمى  أفضلوفق انظمة الطاقة من  الجيدساسي" لذلك يعد األ

                                           . (ٕ)"الحكاماالرتقاء بمستوح 

بينما نالحظ أن بقية متغيرات النشاط الفسيولوجي وحسب معادلة االنحدار المتعدد والعالقات  
 معدل ضربات القمب ،الدين االوكسجيني وكالتالي )  متسمسمةية ونسب المساىمة كانت االرتباط

العمل إلى اط الفسيولوجي الباحث سبب تسمسل بقية متغيرات النشيرجع العجز االوكسجيني( و  ،
كرة القدم  العالي والجيد المبذول وتركيز حامض الالكتيك في الشوط الثاني نتيجة حركة حكام

 القراراتلمقيام بالعمل البدني والتحركات في الممعب التخاذ  لمصاالت بحيث ىناك عبء عال  
العالقات  أقلحظ أن نجد ىذا التسمسل يكون بشكل منطقي بينما نالو الصحيحة مع حدوث التعب 

الصحيحة ىو عندما يكون النشاط الفسيولوجي خالل العجز االوكسجيني  القرارات أقلية و االرتباط
ركيز حامض الالكتيك الذي يكون القرار الصحيح يير متحقق بنسبة اعمى مقارنة بمتغير ت ولذا

ن حكام وذلك أل أفضلاتخاذ القرار الصحيح بشكل  ا  بشكل كبير ويمكنوالحكم مسيطر  يكون فيو
لعمل حكام  ي الشوط الثاني ويكون مرافق رئيسالصاالت يرتفع لدييم تركيز حامض الالكتيك ف

عالقة ارتباط لمقرارات الصحيحة ىو العجز  أقلن تكون قي والصحيح أمن المنطو الصاالت 
 ومن ثم التلحكام كرة الصا الجيد أثناءبكمية االوكسجين المستيمكة االوكسجيني والذي يرتبط 

عن طبيعة العمل البدني  تعطينا مؤشرا  دقيقا  وىاما  و زيادة قدرتيم الوظيفية لمعمل بكفاءة عالية 
الذي يحدث عجزا   األمرالالزم التمام العمل العضمي   Oمن خالل عممية توفير  المباريات أثناء

                                      

، ٕٜٜٔدار الفكر العربي،  ، ، القاىرةٔ، طداء الحركيبيولوجية الرياضة واال : ( بياء الدين سالمةٔ)
 .ٚٙص

 

، ٜٜٛٔدار المعارف  ، ، االسكندريةقواعد وأسس التدريب الرياضي وتطبيقاتو : ( أمر اهلل أحمد البساطئ)
 .٘ٚص
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ا عاليا نتيجة عدم االتزان التي يكون لدييا عجزا  أوكسجيني بالشوط الثانيمقارنة  أقلاوكسجينيا 
ينخفض  ولذا ، األولبالجيد البدني لشوط مقارنة  أقلتكون كفاءتيم الوظيفية و الفسيولوجي لدييم 

 . االستقرار في االداء مدة إلىالجيد البدني حتى يصل  مدةكمما زادت 
كأىم  الدين االوكسجيني( أن السبب وراء ظيور ٙٔويرح الباحث ومن خالل الجدول )

 األولفي الشوط  الخاطئةبالقرارات  الفسيولوجيمابين النشاط  االرتباطدراسة عالقة لدح غير مت
معدل  ، VO MAX) الفسيولوجي االخرح)بطريقة االنحدار المتدرج( من بين متغيرات النشاط 

ىو أن طبيعة العمل البدني  تركيز حامض الالكتيك( ، العجز األوكسجيني ،ضربات القمب 
ىو ارتفاع كفاءتو البدنية وعدم الشعور  األولي لحكم كرة القدم لمصاالت في الشوط والفسيولوج
د ان متغير الدين االوكسجيني ىو فنج األولالخاطئة مقارنة بالشوط  القراراتقمة اتخاذ و بالتعب 

وذلك الن  ،الحكم  لُدنالخاطئة المتخذة من  تكثر متغيرات النشاط الفسيولوجي عالقة بالقراراأ
خالل العمل البدني من   Oالكمية التي يتم استدانتيا من  إلىيؤشر  األوكسجينيغير الدين مت

ن ذلك تم بشكل طردي إفمن قبل الحكام االجيزة االخرح والعضالت يير المشتركة في االداء 
اذ كان العمل  ،األولفي الشوط  أقلوىذا يكون اكثر في الشوط الثاني و مع شدة العبء البدني 

في حين  ،حركة الحكام  أثناءلوجي منسجما مع طبيعة الشدة التي تم اداء الجيد البدني الفسيو 
العبء لالوكسجين عالية وال يتناسب مع شدة المجيود البدني اي مع تقميل  االستدانةكانت مقدار 

جيزة الجسم المسؤولة أعدم وصول  إلىلالوكسجين عالية وىذ يؤشر  ةالبدني فان مستوح االستدان
وىذا   Oمرحمة الثبات او االستقرار في عممية صرف  إلىتوفير االوكسجين واستيالكو  عن

مع تقميل العبء البدني المسمط عمى العضالت العاممة   VOيعني عدم حصول اقتصادية في 
الكفاءة في االقتصادية في الجيد وتوفير  إلى الحكام في الشوط الثانيوىذا يدل عمى عدم وصول 

 من الزمن الذي يعقب انتياء العمل البدني مرتفعا   لمدة"يبقى استيالك االوكسجين  ،االوكسجين 
بمستوح السكون ويطمق عمى استيالك االوكسجين الفائض تسمية الطمب االوكسجيني  ة  رنمقا

من كمية العجز االوكسجيني وكمما كانت الشدة  أكبروتكون قيمتو دائما  ،)الدين االوكسجيني( 
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ن االستيالك الزائد من أ" ذلك  فضال  عن ، (ٔ)"أكبرا كان الفرق بينيما طول كممأو  أكبر
 ،االسترداد ليس كمو في الواقع لتعويض الطاقة التي قامت بسد العجز فقط  مدةفي ن االوكسجي

البدني العنيف  عادة االتزان الفسيولوجي لمجسم من جراء الجيدإجل أمنو ىو من  ا  بل ان جزء
 . (ٕ) اد مع زيادة شدة الجيد البدني المبذول"دالدين األوكسجين يز  نأوالدليل عمى ذلك 

عمى طبيعة الجيد لحكام  األولويكون ىنا الدين االوكسجيني يير دال في الشوط 
الصاالت وبالتالي كان اعمى عالقة بالقرارات الخاطئة الن حركة حكام كرة القدم لمصاالت تكون 

ة عمى المباريات واتخاذ القرارات الصحيحة عمى العكس من جيدة جدا  ومناسبة مع طبيعة السيطر 
قميل ويكون  األولليذا الدين االوكسجيني لمشوط  الخاطئة يكون قميال   القراراتذلك تماما اتخاذ 

الخاطئة من متغيرات النشاط  القراراتالشوط الثاني ليذا كانت عالقتة عالية بفي  أكبر
القة ارتباط واعمى نسبة مساىمة لمتغير الدين عمى عوقد ظيرت أالفسيولوجي االخرح 

االوكسجيني ومن ىذا يمكن تفسير ىذه العالقة بينما نالحظ أن بقية متغيرات النشاط الفسيولوجي 
وكالتالي  ية ونسب المساىمة كانت متسمسمةاالرتباطوحسب معادلة االنحدار المتعدد والعالقات 

( ويرح العجز األوكسجيني ،الالكتيك حامض  تركيز ،VO MAX ،معدل ضربات القمب )
يتخذون ن حكام كرة القدم لمصاالت أ إلىالباحث سبب تسمسل بقية متغيرات النشاط الفسيولوجي 

مقارنة بالشوط الثاني وبالتالي تسمسل المتغيرات لمنشاط  األولفي الشوط  الخاطئة قميال   القرارات
الخاطئة  القرارات أقلية و االرتباطالعالقات  أقلالفسيولوجي يكون بشكل منطقي بينما نالحظ أن 

 أقليكون القرار الخاطئ  وثمىو عندما يكون النشاط الفسيولوجي خالل العجز االوكسجيني 
من المنطقي والصحيح و  أكبرالخاطئة  القرارات ر الدين االوكسجيني الذي يكون فيومقارنة بمتغي
 .العجز االوكسجيني عالقة ارتباط لمقرارات الخاطئة ىو  أقلان تكون 

                                      

منشر، ، مركز الكتاب لٔط ، ةفي التدريب وفسيولوجيا الرياض ةالمختار  ةالمجموعريسان خريبط مجيد :  (ٔ)
 .ٜٕٚص، ٕٗٔٓ

 . ٘ٔ٘، ص ٜٕٓٓ ،مصدر سبق ذكرهىزاع بن محمد اليزاع :  (ٕ) 
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كأىم   VO MAX( في ظيور ٕٓالسبب ومن خالل الجدول )أن بينما يرح الباحث 
 ثانيفي الشوط ال الخاطئةمابين النشاط الفسيولوجي بالقرارات  االرتباطمتغير لدح دراسة عالقة 

 ، يني)بطريقة االنحدار المتدرج( من بين متغيرات النشاط الفسيولوجي االخرح )الدين االوكسج
طبيعة الجيد ىو (  تركيز حامض الالكتيك بالدم ،القمب ،معدل ضربات ،العجز األوكسجيني 

ومن خالل حكم كرة القدم لمصاالت خالل الشوط الثاني  الذي يعانيو المرتفعالعمل البدني و 
ليذا نجد العالقة مابين كرد فعل طبيعي نتيجة ذلك العمل  VO MAXنالحظ ارتفاع  النتائج
 VO MAXالخاطئة التي يتخذىا حكم كرة القدم لمصاالت عالية بالمتغير الفسيولوجي  راتالقرا

يجاد عالقة معادلة االنحدار عند إ استعمالعالقة اطالقا  عند  عمما  ان ىذا المتغير لم تظير لو
 وىذا يؤكد أن ىذا المتغير عالقتو (ٜٔالصحيحة كما بينا في الجدول ) القراراتب االرتباط

الصحيحة وىذا  القراراتعمى مراتبيا وضعيفة ويير ممموسة بالخاطئة كانت في أ راراتالقب
 لُدنمن مقدار الجيد البدني المنفذ  إلىر يشت  VO MAXن قيم وا   ،يتطابق مع نتائج الدراسة 

قصى استيالك أن أو درجة صعوبتو وليذا نالحظ أمن حيث طبيعة  لمصاالت حكام كرة القدم
ذ اني إخالل الشوط الثنسجما مع درجة الصعوبة التي تم اداء الجيد البدني لالوكسجين كان م

ئية وتقوم بيذه المسؤولية ثالثة الستيالك االوكسجين يعبر عن قدرة الجسم اليوا األقصى"ان الحد 
وكسجين ويقوم الجياز ذ يوفر الجياز التنفسي األإ ،جيزة ىي الجياز التنفسي والدوري والعضمي أ

                             . (ٔ)العضالت العاممة لتستيمكو خالل العمل العضمي" إلى وقمالدوري بن
بينما نالحظ أن بقية متغيرات النشاط الفسيولوجي وحسب معادلة االنحدار المتعدد   

الدين  ،وكالتالي )معدل ضربات القمب  ةية ونسب المساىمة كانت متسمسماالرتباطوالعالقات 
التفسير العممي أن الباحث يرح و العجز األوكسجيني(  ،حامض الالكتيك  تركيز ،االوكسجيني 

كمما زاد  وثملذلك ىو زيادة تكرار الحركات وارتفاع العبء عمى حكام الصاالت في الشوط الثاني 
رات ااتخاذ القر تخاذ الخطأ وبالعكس يقل العبء نحو ية نحو االالعبء كانت القرارات متج

                                      

 ،ٖٜٜٔ، القاىرة ، دار الفكر العربي ، فسيولوجيا المياقة البدنيةر الدين : أحمد نص وأبو العال أحمد  (ٔ)
 . ٜٖٕص
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العالقات  أقلي نجد ىذا التسمسل يكون بشكل منطقي بينما نالحظ أن الصحيحة وبالتال
 .ىو عندما يكون النشاط الفسيولوجي خالل العجز االوكسجيني  أخطاءرات االقر  أقلية و االرتباط

كأىم ( أن السبب وراء ظيور معدل ضربات القمب ٚٔالباحث ومن خالل الجدول )يرح بينما   
 األولفي الشوط  المتأرجحةبالقرارات  الفسيولوجيمابين النشاط  تباطاالر دراسة عالقة لدح متغير 

الدين  ، VO MAX) الفسيولوجي االخرح)بطريقة االنحدار المتدرج( من بين متغيرات النشاط 
جسم حكم كرة القدم ان ىو  تركيز حامض الالكتيك( ، العجز األوكسجيني ،االوكسجيني 

و أمنخفضة من حيث الجيد المنفذ  عميولعمل البدني شدة ا كوني األوللمصاالت في الشوط 
زالة الكمية الكبيرة إفرصة الكافية لمجياز التنفسي في فان ذلك يعطي ال  COالكمية المنتجة من 

الذي يعطي ارتفاعا في التيوية الرئوية لثاني اوكسيد الكاربون وكل عمميات  األمر  COمن 
يض الغذائي التي تتم خالل عمميات األلناتج  فإنوربون االستيالك لالوكسجين وثاني اوكسيد الكا

عن  كبيرا   عطي مؤشرا  يالذي  األوللمحكام في المباريات وبالخصوص بالشوط  الجيد البدني
عند اداء الجيد البدني كونو مؤشرا ذو  لحكام كرة القدم لمصاالتوالبدنية  فسيولوجيةاالمكانيات ال

التنفسي  ،كانيات ثالثة اجيزة في جسم االنسان ىي )الدوري في اعطاء وصفا عن ام رةكبي اىمية
عن مقدار الجيد  ا  واضح ىم المؤشرات الفسيولوجية التي تعطي تصورا  أ ن منفإ ،العضمي(  ،

ىو معدل ضربات القمب فنالحظ انو ارتبط بشكل واضح مع شدة الجيد لمحكام البدني المنفذ 
قيمة االوكسجين ضمن متطمبات احتياج العضالت البدني والسبب في ذلك ىو لممحافظة عمى 

 زالتو من الخاليا المشتركة في االداء.إخالل  والمنتج من  COالسيطرة عمى  زيادة عمىالعاممة 
الن حركة حكام كرة القدم  المتأرجحةعمى عالقة بالقرارات ثم كان معدل ضربات القمب أ

عمى المباريات واتخاذ القرارات الصحيحة  لمصاالت تكون جيدة جدا  ومناسبة مع طبيعة السيطرة
الخاطئة يكون قميل ليذا معدل ضربات القمب لمشوط  القراراتعمى العكس من ذلك تماما اتخاذ 

من متغيرات  المتأرجحة القراراتعالية ب بالشوط الثاني ليذا كانت عالقتو أكبرقميل ويكون  األول
عمى نسبة مساىمة لمتغير معدل ارتباط وأ ثم ظيرت أعمى عالقةالنشاط الفسيولوجي االخرح 

فسير ىذه العالقة بينما نالحظ أن بقية متغيرات النشاط الفسيولوجي ما يضربات القمب ومن ىذا 
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وكالتالي  ية ونسب المساىمة كانت متسمسمةاالرتباطوحسب معادلة االنحدار المتعدد والعالقات 
بينما لم يظير متغير الدين ( يكحامض الالكت تركيز ، VO MAX ،العجز األوكسجيني)

  .االوكسجيني من خالل معادلة االنحدار بسبب  توقفيا عن استخالص متغير خامس 
 القراراتن أ إلىسبب تسمسل بقية متغيرات النشاط الفسيولوجي أن ويرح الباحث 

 تالقرارامقارنة بالشوط الثاني وكما ذكرنا ان  أقلالتي يتخذىا حكام الصاالت  المتأرجحة
قريبة لمصواب لكنيا تحتاج دقة لمقرار عمى العكس من القرررات الخاطئة والمثيرة  المتأرجحة
العالقات  أقلتسمسل المتغيرات لمنشاط الفسيولوجي يكون بشكل منطقي بينما نالحظ أن و لمجدل 
تركيز حامض ىو عندما يكون النشاط الفسيولوجي خالل  المتأرجحةالقرارات  أقلية و االرتباط

في مرحمة لحكام كرة القدم لمصاالت دخول الجسم  إلى ويشيربال  االىمية  لالكتيك وىذا امر  ا
داخل الخاليا   COزيادة في  إلىالذي ادح  األمرازدياد تراكم حامض الالكتيك في االنسجة 

لكنو يصبح   Oدنى من حجم استيالك أالمنتج يكون   COان استيالك ف"وبالتالي  ، العاممة
تركيز حامض محاولة الجسم صد الحموضة الناتجة عن زيادة  إلىو ويعزح ذلك عمى منأ

معدل ضربات القمب  الذي  مقارنة بمتغير أقلوبالتالي يكون القرار المتارجح  ، (ٔ)" الالكتيك
عالقة ارتباط لمقرارات  أقلن تكون ومن المنطقي والصحيح أ أكبر المتأرجحة القرارات يكون فيو
  ركيز حامض الالكتيك  .تىو  المتأرجحة

( في ظيور العجز األوكسجيني  ٕٔالسبب ومن خالل الجدول )أن بينما يرح الباحث 
في الشوط  المتأرجحةمابين النشاط الفسيولوجي بالقرارات  االرتباطكأىم متغير لدح دراسة عالقة 

ح )الدين )بطريقة االنحدار المتدرج( من بين متغيرات النشاط الفسيولوجي االخر  ثانيال
تركيز حامض الالكتيك بالدم( ىو أن  ،القمب ،معدل ضربات ، VO MAX ، االوكسجيني

المبذول العجز األوكسجيني  متناسبة مع مقدار العبء البدني وخصوصا   رات الفسيولوجيةيالتغ
لم ن مقدار العبء البدني أ" وىي ةنقطة ىام إلىر يشذلك يفأن  من قبل حكام كرة القدم لمصاالت

                                      

 . ٕٖ٘، ص ٜٕٓٓ،  مصدر سبق ذكرةىزاع بن محمد اليزاع :   (ٔ) 
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ن إي أ ،يضي داخل االنسجة أي لالوكسجين ومايتبع ذلك من فعل االستيالك القصو  إلىصل ي
الذي الخاليا العضمية العاممة كانت تعاني من عجز كبير في االوكسجين كون العبء البدني 

ن مخزون الطاقة كبير ويير مستيمك بعد أبالريم من  عال  بالشوط الثاني  حكم الصاالت يمر بو
 ةستيالك االوكسجيني القصوي مقارنظير بشكل واضح من خالل انخفاض اال األمروىذا 

نتيجة العمل الكيميائي النتاج الطاقة داخل   COالذي سبب في زيادة انتاج  األمر األولبالشوط 
عدم المقدرة عمى توفير الكمية الكافية من االوكسجين سبب حالة  وثملمحكام العضالت العاممة 
صعوبة االداء  اداء الحكم في المباريات مع زيادةو التوازن الفسيولجي خالل أ من عدم االستقرار

من حيث العمل الفسيولوجي في ظل استيالك مخزون الطاقة العجز االوكسجيني واستمرارىا 
الداخمية العمل لسد العجز من  جيزةالذي تطمب من األ األمر ،الذي رافق بداية الجيد البدني 

 القراراتبين  ليذا نجد العالقة ما ، (ٔ)"خرآتمام العمل العضمي من جانب الوانتاج الطاقة  ةجي
                             ر الفسيولوجي العجز االوكسجيني.التي يتخذىا حكم كرة القدم لمصاالت عالية بالمتغي المتأرجحة

لمتعدد بينما نالحظ أن بقية متغيرات النشاط الفسيولوجي وحسب معادلة االنحدار ا  
 ،وكالتالي )تركيز حامض الالكتيك  ةية ونسب المساىمة كانت متسمسماالرتباطوالعالقات 
VO MAX ،  ن السبب لذلك ىو أالباحث يرح الدين االوكسجيني( و   ،معدل ضربات القمب

ارتفاع مجمل العمل البدني لدح زيادة تكرار الحركات وارتفاع العبء عمى حكام الصاالت في 
نجد ىذا التسمسل يكون و ىي السائدة  المتأرجحةكمما زاد العبء كانت القرارات فني الشوط الثا

ىو عندما يكون  ا  رجحتأرات االقر  أقلية و االرتباطالعالقات  أقلبشكل منطقي بينما نالحظ أن 
استدانة االوكسجين  بأنوويفسر الباحث السبب ، الدين االوكسجيني النشاط الفسيولوجي خالل 

زيادة  إلىشدة الجيد البدني فكمما كان االداء يتسم بالسرعة والقوة فان ذلك سيؤدي تتبع نوع و 
اخر البد  ،استدانة  لالوكسجين كون عمميات التجييز التوازي عمميات االستيالك ومن جانب 

                                      

) (William D. McArdle. Frank I. Katch. Victor L. Katch.(    ) EXERCISE 
PHYSIOLOGY Nutrition، Energy، and Human Performance: Seventh Edition. 
Wolters Kluwer business .p   . 
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  Oنتاج الطاقة يعاني الجسم من عجز في توفير ا  كسدة و ن بداية عمميات األأ"  إلىشارة اإلمن 
 إلىان يصل الجسم  إلىد البدني وكمما تقدم زمن االداء فان ذلك سوف ينخفض خالل الجي

الحالة الثابتة ويعمل الجسم في اتخاذ ما يمزم لتوفير الكمية الكافية من االوكسجين سواء من 
 ومما تقدم ذكره يتضح ان لنوع الجيد البدني الممارس ،(ٔ)"اليواء الجوي او من خالل االستدانة

دورا في تحديد الحاجة وكمية االستدانة لالوكسجين  الثاني لحكام كرة القدم لمصاالت الشوط أثناء
لمتغير الدين  المتأرجحة القراراتعالقة ب أقلظيرت  فقد ن بداية الجيد البدنيأسيما و وال

 االوكسجيني .
 

لدح كأىم متغير  VO MAX( السبب في ظيور ٛٔوالباحث يرجح ومن خالل الجدول )
)بطريقة  األولبالقرارات المثيرة لمجدل في الشوط  الفسيولوجيمابين النشاط  االرتباطة دراسة عالق

الدين  ،)معدل ضربات القمب الفسيولوجي االخرحاالنحدار المتدرج( من بين متغيرات النشاط 
عد يُ  Vo maxأن متغير الر ىو ،  تركيز حامض الالكتيك( ، العجز األوكسجيني ،االوكسجيني 

ن أ إلىالفسيولوجية( في الوقت نفسو والسبب في ذلك يعود  –ن أىم المؤشرات )البدنية واحدا  م
تطمب أحداث ت لحكام كرة القدم لمصاالتعممية االستيالك القصوي لألوكسجين خالل الجيد 

تغيرات فسيولوجوية كبيرة عمى مستوح الجيازين الدوري والتنفسي المذان تقع عمييما المسؤولية 
 كبرعممية توفير إيصال األوكسجين الكافي لمعضالت العاممة بغية االستيالك األ الكبيرة في

   لألوكسجين.
عرررررد مرررررن المؤشررررررات يُ "( Vo max) األوكسرررررجينالسرررررتيالك  األقصرررررىمؤشرررررر الحرررررد  فرررررإن

دمويررة والجيرراز والرردورة ال لمرياضرريين لتقيرريم العمررل الرروظيفي لجيرراز القمررب األىميررةالفسررمجية البالغررة 
ن ىررذا المؤشررر يعكررس وبخصوصررية تامررة الكفرراءة الوظيفيررة القصرروح لمجيررازين الرردوري التنفسرري أل
          يعنررري القررردرة عمرررى تررروفير الطاقرررة لمعضرررالت" األوكسرررجينالسرررتيالك  األقصرررىالحرررد و ،  والتنفسررري

                                      

في العجز والدين  : اثر العبء البدني التصاعدي والتنازليعمي خومان عموان  وفالح حسن عبد اهلل  (ٔ)
لالعبي كرة السمة   K تقنية استعمالاالوكسجيني والطاقة المصروفو خالل العمل عمى دراجة الجيد البدني ب

 .  ٖ، ص  ٕٙٔٓ، مجمة جامعة بغداد، كمية التربية البدنية وعموم الرياضة ، الشباب 
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التدريبات والمنافسات الرياضية التي تستغرق أكثر مرن دقيقرة ونصرف وتعتمرد فري  أثناء) العاممة ( 
كمعيررار لقيرراس المياقررة البدنيررة وخاصررة عنصررر التحمررل  األوكسررجين اسررتيالكم بوظائفيررا عمررى القيررا

 .(ٔ)"الرياضي يتمتع بمياقة  أوالشخص  نأزاد ىذا المعدل فيو دليل عمى  فإذااليوائي 
عمى عالقة بالقرارات المثيرة لمجدل ومن ىذا يمكن تفسير ىذه أ Vo maxوبالتالي كان 
ظ أن بقية متغيرات النشاط الفسيولوجي وحسب معادلة االنحدار المتعدد العالقة بينما نالح

 تركيز ،الدين االوكسجينيوكالتالي ) ية ونسب المساىمة كانت متسمسمةاالرتباطوالعالقات 
( ويرح الباحث سبب تسمسل بقية معدل ضربات القمب ،العجز األوكسجيني  ،حامض الالكتيك

 أقلن القرارات المثيرة لمجدل التي يتخذىا حكام الصاالت أ إلىمتغيرات النشاط الفسيولوجي 
لتساؤالت خاطئة تثير ا تن القرارات المثيرة لمجدل ىي قراراقارنة بالشوط الثاني وكما ذكرنا أم

تسمسل المتغيرات لمنشاط الفسيولوجي يكون بشكل منطقي بينما  فإن وثموالشكوك في قرار الحكم 
القرارات المثيرة لمجدل ىو عندما يكون النشاط  أقلية و تباطاالر العالقات  أقلنالحظ أن 

فعند زيادة معدل ضربات القمب في الدقيقة خالل الجيد  ،معدل ضربات القمب الفسيولوجي خالل 
الناتج القمبي الذي ىو عبارة عن  زيادة إلىالصاالت فإن ذلك سيؤدي المبذول من قبل حكام 

أن ديناميكية الدم وجريانو وىذا يعني ، القمب  معدل ضربات× حاصل ضرب حجم الضربة 
أكثر دقة عن الكفاءة البدنية  منيا انثروبومترية وأخرح وظيفية وىذا مؤشرعدة تغيرات تخضع ل

  .والوظيفية لمعضمة القمبية لمحكام 
وذلك يرتبط  بدء التدريب يزداد النبض مباشرة  عند "إنو  (ٕٓٓٓ) ويشير بياء الدين سالمو

وكسجين فكمما ازداد زيادة لشدة التدريب ويستدل عمى شدة التدريب نسبة استيالك األبنسبة ال
  .(ٕ) "األوكسجين ويزداد معدل القمب مع زيادة شدة التدريب كزداد معدل استيالمعدل القمب إ

                                      

، الكويت ، ذات ٕ، ط لمجال الرياضياالختبارات والقياسات الفسيولوجية في اكاظم جابر أمير:  (ٔ)
 .ٕٚٔص ،ٜٜٓٔ،السالسل

 .ٕ٘ص، مصدر سبق ذكرهبياء الدين سالمة : ( ٕ)
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 المثير لمجدل القرارات الذي يكون فيو Vo maxمقارنة بمتغير  أقليكون القرار المثير لمجدل و  
ىو معدل  المثير لمجدلعالقة ارتباط لمقرارات  أقلمن المنطقي والصحيح ان تكون و  أكبر

   .  ضربات القمب
األوكسجيني   الدين( في ظيور ٕٕالسبب ومن خالل الجدول )أن بينما يرح الباحث 

مابين النشاط الفسيولوجي بالقرارات المثير لمجدل في  االرتباطكأىم متغير لدح دراسة عالقة 
 عجز)بطريقة االنحدار المتدرج( من بين متغيرات النشاط الفسيولوجي االخرح )ال ثانيال الشوط

ما ان ىو تركيز حامض الالكتيك بالدم(  ،معدل ضربات القمب ، VO MAX ، االوكسجيني
عممية استدانة  إلىيؤدي في الشوط الثاني  ام كرة القدم لمصاالت من جيد عال  يقوم بو حك

وفي المقابل ان  ،انخفاض تمك النسبة  وثمقص الحاصل )عجز األوكسجين( لألوكسجين لسد الن
ن زيادة إف ،االستشفاء لتعويض ذلك العجز  ُمددعممية تعويض ىذا العجز يأتي من خالل 

فترة االستشفاء تحدث لرد وتعويض األوكسجين الذي تم استدانتو من  أثناءاستيالك األوكسجين 
فالدين األوكسجيني ىو مصطمح يطمق عمى كمية االوكسجين  ،دني أداء النشاط الب أثناءالجسم 

بحيث يزيد االوكسجين المستيمك  ،خالل فترة االستشفاء  حكام كرة القدم لمصاالتالتي يستيمكيا 
نسبة الزيادة من االوكسجين في تسديد العجز  فتستعملعن االوكسجين المطموب لألداء الحركي 

 و كده عمار جاسمأوىذا ما  ، االداء التحكيمي أثناءمدانا بو  الحكماألوكسجيني الذي اصبح 
ن الدين األوكسجيني ىو الكمية التي يتمكن الجياز التنفسي من توفيرىا إ" (ٕٓٔٓ)عقيل مسمم

ويمكن حسابيا بعد الجيد البدني من خالل الحد الفاصل بين كمية االوكسجين المستيمكة بعد 
  .(ٔ)"الراحة أثناءبيعي االستيالك الط إلىالجيد والوصول 

المثيرة لمجدل التي يتخذىا حكم كرة القدم لمصاالت عالية  القراراتليذا نجد العالقة مابين 
                             بالمتغير الفسيولوجي الدين االوكسجيني  .

                                      

مطبعة النخيل  ، البصرة ،  ، ٕ، ط لمجهاز التنفسي االسس  الفسيولوجيةعقيل مسمم :  وعمار جاسم  (ٔ)
 . ٛٚ، ص ٕٓٔٓ
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بينما نالحظ أن بقية متغيرات النشاط الفسيولوجي وحسب معادلة االنحدار المتعدد   
 ،وكالتالي )معدل ضربات القمب ةية ونسب المساىمة كانت متسمسماالرتباطالعالقات و 

VO MAX، ن السبب لذلك ىو أالباحث يرح و ، العجز األوكسجيني (  ،تركيز حامض الالكتيك
 األقصىبسبب الزيادة الحاصمة في مستوح الحد  ن نسبة العجز االوكسجيني انخفضتأ

وفي المقابل نالحظ زيادة  ،كرة القدم لمصاالت في الشوط الثاني الستيالك االوكسجين لدح حكام 
اذ  ،وىذا يعطي مؤشرا  واضحا عمى مقدار الجيد البدني المنفذ  ،في نسبة الدين االوكسجيني 

 الحكاموىذا ما جعل  ، أكبرداء قد بذلت مجيودا  عضميا  ن العضالت المشتركة في األأيظير 
االستشفاء لتعويض االوكسجين الذي تم  مدةالوكسجين في من ا أكبركميات  إلىيحتاجون 

كمما زاد العبء كانت القرارات المثيرة و المباريات  أثناء و في الجيد البدني عالي الشدةاستعمال
العالقات  أقلنجد ىذا التسمسل يكون بشكل منطقي بينما نالحظ أن  لذالمجدل ىي السائدة 

العجز ىو عندما يكون النشاط الفسيولوجي خالل  مجدلالمثيرة لرات االقر  أقلية و االرتباط
        وكسجيني .األ
 
          



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاٌتىصٍاخ واجاضتٕتالا – 5

 خاجاضتٕتالا 1 – 5

  خاٌتىصٍا 2 – 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِصاخلاٌفصً ا



  111         االستنتاجات والتوصيات                   ..................... .............                     الفصل اخلامس 
 

 : والتوصيات اتـــاالستنتاج -5
   االستنتاجات : 5-1

 

   : تيةمن خالل عرض وتحميل البيانات ومناقشتها توصل الباحث لالستنتاجات اآل
متغيدر  اما عددلدى حكام كرة القدم لمصاالت في النشاط البدني هناك افضمية لمشوط االول  -1

عمددا الحكدد  مددن الددك يحدداني الحكددام نتيجددة عدددم شددحور الحكددام بالتحدد  واالرهددا   تحمددل السددرعة
 .في االشواط الثانية 

 لفسديولوجيلمشوط االول لدى حكام كرة القدم لمصداالت فدي النشداط اكانت هنالك األفضمية  -2
وعددم قددرتهم عمدا  فدي الشدوط الثدانيالجهدد  نتيجدة تدراكم  تركيد  حدامض الالكتيدك بالددم اما عد

 .الولاالستشفاء وحيوية الجسم مقارنة بالشوط ا

 الت في المتغيرات التحكيميدة مدالمشوط االول لدى حكام كرة القدم لمصاكانت األفضمية  أن -3
اط البدددني رات الحكددم مرتبطددة ارتبدداط وثيدد  وجددوهري بالنشدداقددر  النرات المثيددرة لمجدددل االقددر  اعددد

مدددا ء والجهدددد عداء الحكدددم أثنددداء المباريدددات وبالتدددالي كممدددا  اد الحددد والفسددديولوجي المصددداح  أل
 . رات المتخاةاالحكم يؤثر سمبًا عما القر 

ظهدددور المشدددي كددد هم متغيدددر لددددى دراسدددة عالقدددة االرتبددداط مدددا بدددين النشددداط البددددني بدددالقرارات  -4
 .   ظهور تحمل السرعة  ك هم متغير في الشوط الثانيبينما  الصحيحة في الشوط االول

بدددين النشددداط البددددني  ط مددداظهدددور الدددركض السدددريغ كددد هم متغيدددر لددددى دراسدددة عالقدددة االرتبدددا -5
 .ظهور المشي ك هم متغير في الشوط الثاني بينما بالقرارات الخاطئة في الشوط االول 

ين النشدددداط البدددددني بدددد ظهدددور متغيددددر المشددددي كدددد هم متغيددددر لدددددى دراسددددة عالقددددة االرتبدددداط مددددا -6
ط ظهدددور تحمدددل السدددرعة  كددد هم متغيدددر فدددي الشدددو بينمدددا رجحدددة فدددي الشدددوط االول  بدددالقرارات المت

 .الثاني

بين النشداط البددني  ظهور متغير الركض لمخمف ك هم متغير لدى دراسة عالقة االرتباط ما -7
ظهددور الددركض السددريغ كدد هم متغيددر فددي الشددوط بينمددا بددالقرارات المثيددرة لمجدددل فددي الشددوط االول 

 .الثاني 
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شدددداط بدددين الن ظهدددور محددددل ضدددربات القمددد  كددد هم متغيدددر لددددى دراسدددة عالقدددة االرتبددداط مدددا -8
ظهددور تركيدد  حددامض الالكتيددك كدد هم بينمددا  الفسدديولوجي بددالقرارات الصددحيحة فددي الشددوط االول

  .   متغير في الشوط الثاني

بدددددين النشددددداط  ظهدددددور الددددددين االوكسدددددجيني كددددد هم متغيدددددر لددددددى دراسدددددة عالقدددددة االرتبددددداط مدددددا -9
تغيددر فددي كدد هم م  VO MAXظهددور بينمددا  الفسدديولوجي بددالقرارات الخاطئددة فددي الشددوط االول

     . الشوط الثاني

لنشددداط بدددين ا ظهدددور محددددل ضدددربات القمددد  كددد هم متغيدددر لددددى دراسدددة عالقدددة االرتبددداط مدددا -11
وكسددددجيني  كدددد هم ظهددددور الحجدددد  االبينمددددا  رجحددددة فددددي الشددددوط االول الفسدددديولوجي بددددالقرارات المت

ة فددي الشددوط رجحدد لنشدداط الفسدديولوجي بددالقرارات المتبددين ا متغيددر لدددى دراسددة عالقددة االرتبدداط مددا
 .الثاني

بدين النشداط الفسديولوجي  ك هم متغير لدى دراسة عالقة االرتباط مدا VO MAXظهور  -11
وكسدددجيني  كددد هم متغيدددر فدددي ظهدددور الددددين االبينمدددا  بدددالقرارات المثيدددرة لمجددددل فدددي الشدددوط االول

 . الشوط الثاني
 

     : التوصيات 5-2
 منها :ن التوصيات عما ضوء نتائج البحث قام الباحث بوضغ مجموعة م

االعتبدار  كام كرة القدم لمصداالت األخدا بنظدرفي مجال متابحة ح نعما الحاممين والمسؤولي -1
  حتبر محيار حقيقي لقدرات الحكامالنشاط البدني والفسيولوجي الفحمي أثناء المباريات ألنه ي

ثناء المباريدات لتقيديم التحكيمية المتخاة االنية الفحمية أ تاألخا بنظر االعتبار طبيحة القرارا -2
 .بطة باالختبار البدني الخاص بهمحكام كرة القدم لمصاالت وان تكون مرت

ام كدرة كدالدا اختبدارات الفيفدا لح هاعتماد الركض لمخمف كمتغير رئيسي ورفغ مقترح ألضدافت -3
     .القدم لمصاالت لما له من اهمية واستخدام كبير وفحمي

اخرى يمكدن ان يكدون لهدا دور فدي التحدرف عمدا طبيحدة يمكن إجراء دراسة أخرى لمتغيرات  -4
  . لبدني والفسيولوجي لحكام الصاالتالنشاط ا
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 626                                 ...........................................................                                ك ـــــــادلالح   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

  جامعة القادسية   
 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

  ماجستيرالالدراسـات العـميـا / 
 

  ( 6هلحك ) 
  استعاى بهن الباحث الذٌي وادلختصني أمساء اخلرباء            

 

 الجامعة والكلية االختصاص اللقب العلمي االسم ت

 جامعة بغداد / كمية التربية البدنية وعموم الرياضية ساحة وميدان ،الفسمجة  اذاست حسين عمي العمي  1
 جامعة ميسان/ كمية التربية البدنية وعموم الرياضية الفسمجة  استاذ ماجد شندي والي  2
 جامعة البصرة / كمية التربية البدنية وعموم الرياضية كرة قدم ،الفسمجة  استاذ عمار جاسم 3
 جامعة المثنى / كمية التربية البدنية وعموم الرياضية كرة قدم ،الفسمجة  استاذ مم جاسمعقيل مس 4
 جامعة بغداد / كمية التربية البدنية وعموم الرياضية جمناستكال ،الفسمجة  استاذ محمد جواد كاظم 5
 دنية وعموم الرياضيةجامعة االنبار / كمية التربية الب الكرة الطائرة، الفسمجة  استاذ جمعة محمد عوض 6
 جامعة السميمانية/ كمية التربية البدنية وعموم الرياضية الريشة الطائرة ،الفسمجة  استاذ  ايمان نجم 7
 جامعة القادسية / كمية التربية البدنية وعموم الرياضية الكرة الطائرة ،الفسمجة  استاذ اسعد عدنان عزيز 8
 جامعة القادسية / كمية التربية البدنية وعموم الرياضية ة يدكر  ،الفسمجة  استاذ قيس سعيد دايم 9

 جامعة القادسية / كمية التربية البدنية وعموم الرياضية كرة سمة ،الفسمجة  استاذ فالح حسن عبد اهلل 11
 ةجامعة القادسية / كمية التربية البدنية وعموم الرياضي الكرة الطائرة ،الفسمجة  استاذ عمي مهدي هادي 11
 جامعة بابل / كمية التربية البدنية وعموم الرياضية كرة يد ،الفسمجة  استاذ مساعد حسين عبد االمير 12
 جامعة كربالء / كمية التربية البدنية وعموم الرياضية الفسمجة استاذ مساعد حسين مناتي 13
 ة / كمية التربية البدنية وعموم الرياضيةجامعة القادسي الكرة الطائرة ،الفسمجة  استاذ مساعد بشير شاكر حسين   14
 جامعة القادسية/ كمية الطب يدالكرة ، الفسمجة  استاذ مساعد حكمت عادل  15
فسجمة تدريب كرة قدم  أستاذ مساعد هوكار ساالر احمد 16

 صاالت
 جامعة سميمانية / كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

 جامعة القادسية / كمية التربية البدنية وعموم الرياضية صاالتال ،الفسمجة  مدرس حسن عبد الهادي 17
   
  
 
   
 

 



 627                                 ...........................................................                                ك ـــــــادلالح   

 
  بسم هللا الرحمن الرحيم

 
  

 ةجامعة القادسي   
  كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

  ماجستيرالالدراسـات العـميـا / 
 

 

 ( 2 هلحك  )
 

 م/ استبٍاى
  ث الفسٍىلىجٍت حلكام الصاالثلتحذٌذ أهن ادلتغريا آراء اخلرباء وادلختصني

     
 . محترم......................... ال.............................. الفاضل االستاذ

الٌشاط البذًً والفسٍىلىجً وعاللته بالمزاراث التحكٍوٍت "  إجراء بحثه الموسوم يروم الباحث
 ة كفاءمل نظراً و " الذويل حلكام كزة المذم الصاالثأثٌاء ادلباراة بذاللت االختباراث ادلعتوذة هي االحتاد 

ي لتحديد أهم المتغيرات الفسيولوجية  أابداء الر  الباحث افي هذا المجال يرجو التي تتمتعون بها العممية 
الصاالت المرتبطة والمعكوسة بما يتوافق مع الصفات والقدرات البدنية لحكام كرة القدم لحكام 

الرشاقة ( وذلك  ،تحمل السرعة  ،ت والتي تشمل كل من ) السرعة القصوى الصاالت أثناء المباريا
( عمما  5 – 1هميته وضمن ترتيب الموضوع المرقم من )أحسب  (  امام المتغير√بوضع عالمة )

لمبحث الن ذلك  مناسباً  ونه( ومن الممكن اضافة اي متغير تر 5ان اعمى درجة في المدرج هي )
 كم فائق الشكر و التقدير.....سيزيد من رصانة البحث ول

 اسم المختص:
 ب العممي:ـالمق

 اص:ــــاالختص
 عمل :ـــمكان ال
                                                                                                                                       0202خ :        /      / ـــــــــــــــــــالتاريــــــ
 الباحث                                  :                                                                  عــــــــــــــالتوقيـــــ

 جابزأكزم حاكن                                                                                             
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 المتغيرات الفسيولوجية ت
 المعكوسة

 األهمية النسبية
 مالحظات

1 2 3 4 5 
       معدل ضربات القمب  1
       العجز والدين االوكسجيني  2
3 VO MAX       
4 VO        
5 VCO        
       تركيز حامض الالكتيك  6
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 

  جامعة القادسية   
 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

 ماجستيرالالدراسـات العـميـا / 
 

 ( 3 هلحك  )                                     
  

االحتاد العزاق ادلزكزي لكزة المذم                                                     
  حلكام يف كزة المذما اختباراث على الذائوٍت ادلشزف اللجٌت –لسن اللٍالت البذٌٌت 

 

  المسافات

ية المرتبطة باألداء الحركي النشاط البدني )الصفة البدن المسافة المقطوعة خالل الشوط االول
 التي يقوم بها الحكم اثناء المباراة وفقًا لحاالت المعب(

 ت

المسافة المقطوعة الجانبية الى اليمين واليسار في الشوط  
 االول

1 

 2 المسافة المقطوعة لمركض الخمفي 

 3 المسافة المقطوعة لمركض السريع 

 4 المسافة المقطوعة لتحمل السرعة 

ة المشيمساف   5 
 

 المسافات
النشاط البدني )الصفة البدنية المرتبطة باألداء الحركي  المسافة المقطوعة خالل الشوط الثاني

 التي يقوم بها الحكم اثناء المباراة وفقًا لحاالت المعب(
 ت

المسافة المقطوعة الجانبية الى اليمين واليسار في الشوط  
 الثاني

1 

الخمفيالمسافة المقطوعة لمركض    2 
 3 المسافة المقطوعة لمركض السريع 
 4 المسافة المقطوعة لتحمل السرعة 
 5 مسافة المشي 

 



 631                                 ...........................................................                                ك ـــــــادلالح   

 بسم هللا الرحمن الرحيم

         
  جامعة القادسية   

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
 ماجستيرالالدراسـات العـميـا /     

 (4هلحك )
 المزار ادلتأرجح(– )المزار الصحٍح واخلاطئ بالمزاراث التحكٍوٍت استوارة تفزٌغ البٍاًاث اخلاصت

 

 
 

1/ الخاطئالقرار  الوقت 1/ الصحيحالقرار  الوقت   ت 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    11 

2/ الخاطئالقرار  الوقت 2/ الصحيحالقرار  الوقت   ت 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    11 

 

= االولخالل الشوط  الخاطئةخالل الشوط االول =    اجمالي القرارات  الصحيحةاجمالي القرارات   
خالل الشوط الثاني = الخاطئة=   اجمالي القرارات  الثانيخالل الشوط  الصحيحةاجمالي القرارات   
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تأرجحة خالل الشوط االول =    اجمالي القرارات المثيرة لمجدل خالل الشوط االول =اجمالي القرارات الم  
 اجمالي القرارات المتأرجحة خالل الشوط الثاني =   اجمالي القرارات المثيرة لمجدل خالل الشوط الثاني =

 
   
 
 
 
 
 

1جدل /مثير للالالقرار  الوقت 1القرار المتأرجح / الوقت   ت 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    11 

2القرار المثير للجدل / الوقت 2القرار المتأرجح / الوقت   ت 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    11 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

         
 

  جامعة القادسية   
  نية وعموم الرياضةكمية التربية البد

   الدراسـات العـميـا / الماجستير    
 

 ( 5هلحك  ) 
 الالكتٍكحاهض مٍاس ب تفزٌغ البٍاًاث اخلاصت استوارة

 

 
 

 
 
 
 

الشوط  بعدنسبة الالكتيك 
 الثاني

الشوط  بعدنسبة الالكتيك 
 االول

قبل نسبة الالكتيك 
  المباراة

 ت اسم الحكم

    1 
    0 
    3 
    4 
    5 
    6 
    7 
    8 
    9 
    12 
    11 
    10 
    13 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

         
  جامعة القادسية   

  كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
  الدراسـات العـميـا / الماجستير    

 
 ( 6هلحك  ) 

 بزاءة االخرتاع
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

         
 
  جامعة القادسية   

  كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
  ماجستيرالدراسـات العـميـا / ال    

 
 
 

  ( 7 هلحك  )
  أمساء فزٌك العول ادلساعذ

      

 مكان العمل مـــــاالس ت
 تدريسي في جامعة القادسية / كمية التربية البدنية وعموم الرياضة فالح حسن عبد اهلل .أ.د 1

 تدريسي في جامعة المثنى / كمية التربية البدنية وعموم الرياضة اياد عبد الرحمن  .أ.د 2

 تدريسي في جامعة القادسية / كمية التربية البدنية وعموم الرياضة م.د حسن عبد الهادي لهيمص 3

 ياضةطالب دكتوراه / جامعة القادسية /  كمية التربية البدنية وعموم الر  عدي عبادي اعبيد 4

 الصاالت–حكم اتحادي لدى االتحاد العراقي المركزي  حسين عمي احمد 5

 الصاالت–حكم اتحادي لدى االتحاد العراقي المركزي  احمد زغير عيدان 6

 قسم النشاط الرياضي-مديرية تربية الديوانية –مدرس  ظافر يونس غاوي 7

 االتحاد العراقي المركزي-رئيس لجنة حكام كره الصاالت-حكم دولي  حسام محمود  8

 االتحاد العراقي المركزي-حكم دولي ومحاضر اسيوي وعضو في قسم المياقة البدنية  احمد خضير  9

 االتحاد العراقي المركزي-حكم دولي وعضو في قسم المياقة البدنية  سمير شبيب  11
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The study  aimed to analyzing of the physical activity and its relation to 

the arbitral decisions  during the match  in terms of the tests accredited 

by international federation of futsal As well as  analyzing the 

psychological arbitral decisions during the match in terms of tests 

accredited by international federation of futsal referees , As for the 

problem of  research  it crystalized through the researcher's observation 

since he is as referee in Iraqi  premier league for futsal  the following 

question :Does physical and psychological activity  affect  on arbitral 

decisions during the match in terms of the tests accredited by   

international federation of futsal?   

For the society of the research  and its sample  it is included  futsal 

referees  who work in Iraqi league and their name are recorded in Iraqi 

premier,  football association ,futsal and beach  commission for sport 

season           they are  (  ) worker referee who have passes the 

physical and theoretical tests the sample of the research was 

intentionally selected because the researcher need an official agreements 

from Iraqi football association they are (  ) referees, middle Euphrates 

referees' who are represented(%  .   ) from the total  society. For the 

selected changes they are included the physical activity (  side running 

right and left, running backward, fast running, fast endurance, walking 
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C 

oxygen recovery changes of psychological activity ( heart rate ,oxygen 

deficit , oxygen recovery, maximum oxygen consumption and 

concentration of lactic acid)the arbitral changes (right decisions, wrong 

decisions, stump decisions  and controversial decision)the research  

pictured the referee's movement by video during the match  for analyzing 

the physical activity and evaluate the referees/ decisions by video 

cameras have been put on  different side of the field  so the  referee's 

movement appears in all direction by using Kenova program that special 

for analyzing and displaying  to the experts  and supervision committee 

for referees' seasonal  tests by  extract the distance  for physical activity  

within researcher's mechanism. The physiological  changes has been 

measured by using (K )  since the referee wear this device on his mouth 

and nose so that he can't use the hand siren so the researcher has 

designed an electronic siren  with a group of teachers  and it was 

displayed to the central committee in ministry of planning  central 

system and quality control and it received a patent. After the end of the 

match  the researcher  has measure  ratio of the lactic acid , he has 

included there is an advantage  for the first  half  for the referees' futsal  

in the physical activity change in the endurance of fast   as a result  the 

referees  haven't felt by tiredness and fatigue  on the contrary  to what 

the referees suffer in the second half  and there  is advantage  for the 

first half  for referees  futsal in psychological activity  except the 

concentration of lactic acid as a result to accumulation of the effort in 

the second half and have no ability to recovery and vitality of the body 

as compared to the first half. 
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