
ISSNالبدنیة و الریاضیةة  للنشاطات تكنولوجیالالمجلة العلمیة لعلوم و  : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018دیسمبر       الثاني الجزء عشرالعدد الخامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

مجلة علمية
محكمة سداسية

1

.قیاس مهارات تركیز االنتباه للحكام السعودیین في كرة القدم
عبد العزیز بن عبد الكریم المصطفى. د.أ

مدیر مركز لول للدراسات الریاضیة والتربویةكلیة األصالة
السعودیة–المنطقة الشرقیة 

07/12/2018: تاریخ النشر02/12/2017: تاریخ القبول23/11/2017: تاریخ االیداع

مــدى تطبیــق حكــام كــرة القــدم الســعودیین مهــارات التعــرف علــى تهــدف الدراســة إلــي :ملخــص
علــى مســتوى الفــروق بــین الحكــام التــي تعــزى إلــي ســنوات التحكــیم والمنطقــة، وكــذلك االنتبــاهتركیــز 
& Weinberg)تطبیــق اختبــار مهــارات تركیــز االنتبــاه تــم وإلجــراء الدراســة .مســاعدین\والحكــام

Richardson, 1990)علــى البیئــة السـعودیة، علــى عینــة عشــوائیة بعــد التأكـد مــن الصــدق والثبـات
. من الممارسین في االتحاد العربي السعودي لكرة القدم) حكما53( مكونة من

أن هناك أن هناك ثالث عبارات من مقیـاس مهـارات تركیـز االنتبـاه من وقد أوضحت النتائج 
:ة للحكام السعودیین في الدوري السعودي وهملم تحقق الدرجات المقبولة بالنسب

أقـوم بـالتحكیم یسـهل علـي عـزل الضوضـاء اعنـدم"ونصـها  )  4(حیث حصلت العبـارة رقـم 
) 1,81(علــى الــوزن النســبي ، " التــي قــد تحــدث مــن المتفــرجین والتركیــز علــى مــا یحــدث فــي المبــاراة 

أقــوم اعنــدم" ونصــها )  3(رة رقــم كمــا حصــلت العبــا). تنطبــق علیــك أبــداال (وحصــل علــى تقــدیر
علــى الــوزن النســبي "بــالتحكیم یســهل علــي عــزل األفكــار التــي ال تــرتبط بالمبــاراة مــن تفكیــري

عنـدما "ونصـها ) 2(كما حصلت العبارة رقم ). تنطبق علیك أبداال (حصل على تقدیر، و )1,84(
ـــاراة  ـــالتحكیم فـــإنني أســـتطیع تحلیـــل مـــا یحـــدث فـــي المب ـــد) نافســـةالم(أقـــوم ب ـــوزن النســـبي  " جی علـــى ال

هــذا وقــد حققــت عبــارات مقیــاس مهــارات ) .تنطبــق علیــك بصــورة نــادرة(وحصــل علــى تقــدیر، )2,06(
وحصــــــل علــــــى تقــــــدیر)  15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 1(تركیــــــز االنتبــــــاه 
.)تنطبق علیك غالبا إلي دائما(إیجابي ما بین 
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، حكــام التـي تعـزى إلــي كـل مـن ســنوات التحكـیم والمنطقــةالبـین مســتوى الفـروقبالنسـبة إلـي و 
بینمـا لـم . سـنوات وأكثـر10دالة إحصائیا لصـالح نوات التحكیمفقد جاءت عدد س.المساعدین|والحكام

ویوصـى .المسـاعدین|وكـذلك الحكـامالمنطقـة|إحصائیة  تذكر تعزى لكـل مـن المدینـةیكن هناك فروقا
.حكام األلعاب الجماعیة بصفة عامةحول دراسات بإجراء مزید من الالباحث 

حكام كرة القدماالنتباه تركیز: مفتاح الكلمات 

Measure the concentration of attention skills of the Saudi football
referees

The purpose of the study was to identify the concentration of attention among the Saudi
football referees, as well as at the level of the differences between the referees attributed
to years of experience, the region and the referees\assistants. To achieve the study,a test
of attention skills written by Weinberg & Richardson, 1990) was applied after
confirmation of the validity and reliability of the Saudi referee. The sample of

(53referees) in the Saudi Football Associations was randomly applied.
The results showedthat there are three phrases that scored low points in regards to

concentration measurement skills for Saudi football referees:
The 4th phrase, which reads "When I am in the field, it is easier for me to isolate

my concentration from the noise that may occur from the spectators and focus on what is
happening in the game" scored (1.81) which reads (never apply to you). While the 3rd

phrase, which reads "when I am in the field it is easy to isolate ideas that are not related
to the game of my mind," scored (1.84), which also reads (never apply to you).Though,
the 2nd phrasewhich reads, "When I am a referee, I can decently analyze what is
happening in the game (competition)," scored (2.06), which reads (rarely apply to you).
However, the rest of the phrases (1,5, 6, 7, 8, 9.10, 11, 12, 13, 14.15) has scored (often
apply to you).

The results showed significant differences attributable to experience for the favor
of 10-years and more of practice. However, there was no significant difference for region
city and referee/assistants. It is recommended that the researcher to conduct further
studies on the referees  of the team sports in general, and for football in particular.
Key Words: concentrationAttention Football Referees
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:قدمةم
االنتباه إحدى العملیات العقلیة والنفسیة التي تلعب دورًا مهما في حیاة اإلنسان  بصـفة عامـة 

ة خاصـة،  وذلــك مـن خــالل اسـتیعاب المواقــف الحیاتیـة، وكــذلك خـالل مواقــف اللعــب  والریاضـي بصــف
عالقـــة بـــل االنتبـــاه مـــن الموضـــوعات المهمـــة التـــي لهـــا . الریاضـــیة المختلفـــة، وســـرعة إدراكهـــا وفهمهـــا

بــاألداء الحركــي لكــل مــن الالعــب والمــدرب والحكــم علــى الســواء حیــث یلعــب دورًا مــؤثرا فــي مباشــرة 
نجــازات،  ورعایــة الالعبــین، و تأهیــل الحكــام والمــدربین لقیــادة الجماعــات ، وٕادارة اللقــاءت تحقیــق اإل

,Wilmore  & Costillالریاضیة المختلفة السید، ;2012المجدالوي ، ;م1995المصطفى، (;) (2008
ل إلــي شــدة االنتبــاه،  الــذي  یلعــب دورًا مهمــًا فــي تأهیــل الحكــم  للوصــو أبعــادوالتركیــز أحــد).2002

أعلــى المســتویات  لمــا لــه مــن تــأثیر علــى الدقــة فــي األداء، والوضــوح ، واإلتقــان، والســرعة فــي اتخــاذ 
وعلــى ، المختلفــة، والتــي هــي جــزء أساســي مــن مهــام الحكــم الریاضــيخــالل  مواقــف اللعــبالقــرارات

مســتوى ســبب رئیســي فــي انخفــاض قــرارات الحكــم، و علــىســلبيتــأثیرالتشــتتلهنفــاالعكــس مــن ذلــك 
والشعور بالتعب ،، ودرجة مستوى التحكیم نتیجة فقدانه التركیز في الملعبوٕادارته داخل الملعبأدائه 

لتحكــیم ال یــرتبط فقــط بمــؤهالت الحكــم فــي إدارتــه لأن إتقــان واإلجهــاد العقلــي والنفســي، ومــن المعلــوم
كعملیــة الحكــم علــى تركیــز االنتبــاهمقــدرة أیضــًا بــل العالیــة، اللیاقــة البدنیــةواســتیعابه، و حفــظ القــانون

والجمـاهیر والتواجـد فـي مكـان واإلداریـین ، والمـدربین ة سلوك الالعبـینعقلیة تجعله قادرا على مالحظ
,Bultynck, &Helsen)وخبراتـه،ونضـجهه قدراتـبـهتسـمحبمـااللعـب المناسـب فـي كـل أوقـات المبـاراة، 

2004 ;  Catteeuw&Helsen , الخـتالف طبیعـة األنشـطة واأللعـاب الریاضـیة فـإن متطلبـات ونظـرا . (2009
مستوى القدرة على نوعیة الریاضة جماعیة أو فریة ، وكذلك حسب تختلف حسب لدى الحكام االنتباه

أنمــن ) 2003(تركینجتـونتشــیرحیـث .، وكــذلك طبیعـة التركیــز كمهـارة إدراكیــةالتركیـز بــین الحكـام
25–20عـنتزیـدالنسـان اإللـدىاالنتبـاهفتـرةأنأياألمـدقصـیرهبطبیعتـفهـوحـدود،لـهاالنتبـاه

مــع یتالشــىالتركیــزفــياالســتمرارفــإنالتركیــز،علــىوقدرتــه،لدیــهاالنتبــاهقــوةكانــتمهمــاقیقــة،د
فــالبعض لدیـــه القــدرة علــى التركیــز بینمـــا .  مــرور الوقــت وكــذلك فــي حالـــة الشــعور بالتعــب واإلجهــاد

ـــار، إال أن ن أكثـــر عرضـــة للتشـــتتالـــبعض األخـــر یكـــو  ـــاء واالختی ـــى االنتق ـــك لضـــعف القـــدرة عل وذل
، فتـارة المتغیـرة والعوامـل المرتبطـة بهـاألنها مرتبطـة بـالمواقف الریاضـیة"خاصیة االنتباه دائمة التغیر 

یتمیـز بالشــدة وتــارة أخــرى بالتشــتت ، وفــي بعــض األحیـان یــتم تحویــل االنتبــاه وتشــتیته علــى األهــداف 



ISSNالبدنیة و الریاضیةة  للنشاطات تكنولوجیالالمجلة العلمیة لعلوم و  : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018دیسمبر       الثاني الجزء عشرالعدد الخامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

مجلة علمية
محكمة سداسية

4

وقـد أوضـحت نتـائج . مختلفة في كافة االتجاهات والـذي یمكـن أن یـؤدي إلـى أخطـاء فنیـة وتكتیكیـة ال
الدراســات مــن أن التفــوق الریاضــي یــتم مــن خــالل المــؤهالت الذهنیــة والتوافــق النفســي وتركیــز بعــض 

حكمالعلىلذا.لسیطرة والتحكم في االنفعاالتاو االنتباه ألطول فترة زمنیة ممكنة والمثابرة واالستقرار
. اللعـــبالكامــل خـــالل فتــرة زمــن نتبــاهاالعلـــىیســتحوذكــياإلســـتراتیجیةاألســالیببعــضاســتخدام

علــىالتعــرفمرحلـةأثنــاءمحــدودیكـونقــداالنتبــاهإلـىالحاجــةأنیــرىالـبعضأنمــنالــرغموعلـى
المعلومـــات،معالجـــةحـــلمرامـــناألولالمرحلـــةیمثـــلاالنتبـــاهإلـــىالحاجـــةأنإالالخـــارجي،المثیـــر

واالســترجاعالتخــزینعملیــاتعلــىســلباتــؤثرقــداالنتبــاهعملیــةفــيعجــزأوخلــلأيفــإنوبالتــالي
Schmidt& Lee)واالستجابة ,  2011).

Schmidt& Lee)ویضیف شیمدت و لي األنشطةأحدالریاضيیممن أن التحك(2011)
،   ویعرفه على أنه تضییق االنتباه ، وتثبیته على مثیر معین ، بتركیز االنتباهالدائماالرتباطذات

وبالنسبة للحكم فإن تركیز االنتباه هو المقدرة على االحتفاظ . أو االحتفاظ به من خالل مثیر محدد
Attentionما تسمى تلك الفترة بمدى االنتباه باالنتباه على مثیر محدد لفترة من الزمن، وغالبا

Span ،وتتباین تلك المقدرة على التركیز بین الحكام، فبعضهم یكون مدى انتباهه أطول من اآلخر
كما یعتبر التركیز مهارة یمكن تطویرها وتحسینها .  كما أن البعض منهم أكثر تشتت من غیره

معالجةعلىوقدرتهالحكمباستعداداالنتباهتركیز یتأثرو ، بالتدریب وذلك بتكرار المثیرات الموجهة
في لقرارات المطلوب اتخاذهااتجاهالمختلفة الحواسطریقعنعلیهایحصلالتيالمعلومات

) .بدونالمصطفى، ;Wulf, 2007(مواقف اللعب المختلفة 
القرار  السلیم في نجاح الحكم  في إدارة  المنافسات الریاضیة یعتمد على قدرته في اتخاذإن 

. جزء من الثانیة، وهذا بالتالي یتطلب منه كفاءة ومهارة تركیز عال للوصول بالمنافسة إلى بر األمان
قــرار 137مــن أن الحكــم یالحــظ حــوالي )(Helsen& Bultynck,2004ویشــیر هیلســن وبلتینــك 

ة المبـاراة سـرعإیقـاعلـى عذلـك حتـى ال یـؤثر قرار أیضا200حوالي كما یتغاضى عن . المباراةفي 
).قرار في الدقیقة4-3(بمعدل أي 

(Zeman, Voborny, Benus, &Blahutkova, 2014 )كمـا أجـرى زیمـان وآخـرون 

دراسة بهدف دراسة العالقة الترابطیة بین قیم مكونات الخبرة النفسیة الذاتیة لعینة مـن جكـام كـرة القـدم 
ة وذلـك لقیـاس، المیــل لعـدم الراحـة نتیجـة خبـرات الحكــام، امبـار وبعـد الة امـن خـالل اسـتبانه قبـل المبــار 



ISSNالبدنیة و الریاضیةة  للنشاطات تكنولوجیالالمجلة العلمیة لعلوم و  : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018دیسمبر       الثاني الجزء عشرالعدد الخامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

مجلة علمية
محكمة سداسية

5

وقد أوضـحت النتـائج أهمیـة وفعالیـة اإلعـداد النفسـي المنهجـي . واالكتئاب من الفشل، ومزاجیة الحكام
ــــــــي كمــــــــا.للحكــــــــام وفلتشــــــــر وهــــــــانتون ) (Reilly&Gregson, 2005وجرجســــــــنیؤكــــــــد رایل
إلـى أن الضـغوط النفسـیة  والقلـق والتهدیـد ) (Hanton, Fletcher& Coughlan, 2005وكوهالن

التي یتعرض لها حكام األلعاب الریاضیة بشكل عام وكرة القدم نمن قبل الالعبین والمدربین واإلداریی
لـــذا .وتطـــور مســـتوى إدارتهـــم للمنافســـات الریاضـــیةخاصـــة، مـــن المعوقـــات الرئیســـیة فـــي عـــدم ثبـــات

أو هــارات تركیــز االنتبـاه للحكــام الســعودیین فـي كــرة القــدمقیـاس متـتلخص مشــكلة الدراسـة الحالیــة فــي 
.)1978(مساعدة الذات للحكام كما یسمیها عالوي

طلبا رئیسیا یعتمد علیه حكام كرة القدم اعتمادا كلیـا مـن خـالل تطبیـق ومهارة تركیز االنتباه م
ا الفنیــــة واإلداریــــةظــــروف اللقــــاءات الریاضــــیة لحظــــة بلحظــــة  ، بكــــل أبعادهــــوٕادارة روح القــــانون ، 

الحكــم هــو أعلــى ســلطة قضــائیة فــي الملعــب ، وبالتــالي فمهــارة تركیــز االنتبــاه أحــد و.والقانونیــة
.األسالیب المساعدة  في تطبیق القانون  بصورة عادلة  من أجل إخراج المباراة بشكل عادل 

حسب علـم (العربیة السعودیة تتحدد أهمیة الدراسة الحالیة كونها الدراسة األولى في المملكة و 
بالنسـبة لحكـام ) مسـاعدة الـذات للحكـام(التي تتطرق لموضوع أهمیـة مهـارات تركیـز االنتبـاه)  الباحث

كمـا تتضــح أهمیـة الدراسـة أیضـا فـي  العمــل علـى تقـدیم المعلومـات والمعــارف .  السـعودیینكـرة القـدم
رفع مستوى إدارته للقاءات الریاضـیة الحكم في التي تساعدو الضروریة ذات العالقة بتركیز االنتباه ،

وكــذلك االســتفادة مــن تلــك المعلومــات عنــد وضــع البــرامج . بمــا یحقــق العــدل والمســاواة بــین الریاضــیین
.المختلفة النتقاء واختیار وترشیح وٕاعداد حكام كرة القدم

ى الحكــــام التعــــرف علــــى مهــــارات تركیــــز االنتبــــاه لــــدوتــــتلخص مشــــكلة الدراســــة الحالیــــة فــــي 
السعودیین في كرة القدم من خالل تطبیق اختبـار مهـارات تركیـز االنتبـاه الـذي أعـده روبـرت واینبرجـر 

اختبـار مسـاعدة كمـا یسـمى أیضـا (Weinberg & Richardson, 1990 )وبجـي ریتشاردسـون  
).1978عالوي  ، ( (  Self-Help Test)الذات  

:علىإلى التعرفونهدف من 
.االنتباه تركیز كام كرة القدم السعودیین مهارات مدى تطبیق ح.1
.التعرف على مستوى الفروق بین الحكام التي تعزى إلي عدد سنوات التحكیم والمنطقة.2
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:مصطلحات الدراسة
 ـــــــز ـــــــاهتركی ـــــــة ال: Concentrationnاالنتب ـــــــاه احـــــــد المهـــــــارات العقلی للـــــــتعلم همـــــــة ماالنتب

القـدرة علـى فـيوالتفكیر والتذكر والتوقـع ویتمثـل كاإلدراكرىاألخ،حیث تبنى علیه العملیات والتدریب
.(Schmidt& Lee,   2011).الشعورفيتركیز العقل حول موضوع معین عن طریق االنتقاء 

یعرفه مارتنز(Martens, 1987) تضییق االنتباه وتثبیته علـى مثیـر " تركیز االنتباه على أنه
".باالنتباه على مثیر محددظمعین، أو االحتفا
رة كلمـا تمیـز بالقـدكم الذي یحصل علـى الدرجـة القصـوى فـي اختبـار االنتبـاه الح. : التعریف اإلجرائي

كلمــا دل ذلــك فــي اختبــار االنتبــاه درجــات الحكــم انخفضــتعلــى تركیــز االنتبــاه أثنــاء التحكــیم، وكلمــا 
. على حاجته للتدریب على مهارات تركیز االنتباه

:الدراسة إجراءات
استخدم المنهج الوصفي المسحي لمالئمته طبیعة موضوع الدراسة:الدراسةمنهج

:عینة الدراسة 
حكـــام كـــرة القـــدم المســـجلین فـــي كشـــوفات االتحـــاد اســـة علـــى عینـــة عشـــوائیة مـــن أجریـــت الدر 

، ومــــن مــــن مــــدن ومحافظــــات المملكــــة) حكمــــاً 53(اختیــــار، وقــــد تــــم العربــــي الســــعودي لكــــرة القــــدم
.م2015المشاركین في الدورة التدریبیة التي نظمها االتحاد السعودي في الریاض  خالل العام 

راسة حسب المدینة أو المحافظة والنسبة المئویةعینة الد)1(الجدول رقم 

1222,64الشرقیة واالحساء.1
1528,30الریاض والقصیم.2
1324,52المدینة+الغربیة مكة .3
815,10الجنوبیة ابھا.4

59,43الشمالیة.5

شاركین في الدراسة حسـب مـدن ومحافظـات أعداد حكام كرة القدم الم) 1(یوضح الجدول رقم 
المملكــة ، وكــذلك النســب المئویــة لكــال منهــا ، حیــث یتضــح مــن أن حكــام منطقتــا الریــاض والقصــیم 

%العددالمدینةرقم

53100المجموع
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حصــل علــى أعلــى نســبة مئویــة، بینمــا یمثــل أعــداد الحكــام فــي المنطقــة الشــمالیة مــن المملكــة النســبة 
. المنخفضة

)حكم53=ن(عدد سنوات التحكیم 2جدول رقم
%أعداد الحكامسنوات التحكیمم

2241,51سنوات5من سنة وأقل من .1
1833,96سنوات10سنوات وأقل من 5من .2
1324,53سنوات وأكثر10من .3
4.53100%

أعـداد الحكـام حسـب عـدد سـنوات التحكـیم فـي الـدوري السـعودي لكـرة القـدم ، ) 2(یوضح الجدول رقـم 
فتـرة زمنیـة ، حیـث یتضـح أن النسـبة المئویـة لعـدد سـنوات التحكـیم  تتـراوح وكذلك النسب المئویة لكـل 

. وبالتالي فان معظم الحكام المشاركین ما بین حكم مستجد وحكم دولي) 41,51-24,53(ما بین 
:أداة الدراسة

روبـــــرت واینبرجـــــر وبجـــــي الـــــذي أعـــــدهتـــــم تطبیـــــق اختبـــــار مهـــــارات تركیـــــز االنتبـــــاه للحكـــــام
، بهدف التعرف على مهارات تركیز االنتباه (Weinberg & Richardson, 1990 )ریتشاردسون

(  Self-Help Test)لدى الحكام في األلعاب الریاضیة ، وأطلق علیه اسم اختبـار مسـاعدة الـذات  

)..  اختبار مساعدة الذات للحكام(بإعداده إلي اللغة العربیة محمد عالوي تحت وقد قام. 
-4-3–2(عبارة ، حیث تمثل العبارات االیجابیة األرقـام  التالیـة 15من یتكون االختبار

وقــــــد اســــــتخدم ) . 15–6-5–1( والعبــــــارات الســــــلبیة هــــــي . 7-8-9-10-11-12-13-14
كلمـا حصـل الحكـم علـى الدرجـة ) . أحیانا ، غالبـا ، دائمـا أبدا، نادرا ، (خیارات 5مقیاس مكون من 

بالقدرة على تركیز االنتبـاه أثنـاء التحكـیم، وكلمـا قلـت درجـات الحكـم كلمـا دل كلما تمیز ) -(القصوى 
.ذلك على حاجته للتدریب على مهارات تركیز االنتباه

صــدق التكــوین الفرضــي لالختبــار مــن خــالل تطبیقــه علــى عینتــین تــم إیجــاد :صدق وثبات االختبار
ى ، والمجموعة الثانیة من الحكام المستجدین من الحكام ،  تتكون المجموعة األولى من الحكام القدام

وقـــــد أســـــفرت النتـــــائج عـــــن وجـــــود فروقـــــا دالـــــة إحصـــــائیا بـــــین درجـــــات االختبـــــار  لصـــــالح الحكـــــام . 
عنــد تطبیقــه 0,91لالختبــار ولقیــاس الثبــات، فقــد تــم اســتخدام معامــل ألفــا لالتســاق الــداخلي .القــدامى

.على عینات من الحكام في بعض األلعاب الریاضیة
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:صدق وثبات االختبار في البیئة السعودیة
بین (Internal Consistency)الستبانهاعتمد الباحث على  صدق التجانس الداخلي 

یوضح قیم معامل ) 3(والجدول رقم .  عباراتالفقد تم حساب مصفوفة االرتباط بین االختبارعبارات 
-0.70(المقیاس التي تراوحت نتائجها بـین ارتباط االتساق بین درجة كل فقرة ودرجات جمیع فقرات 

.وهي نتائج صدق جیدة). 0.05(وهي دالة إحصائیا عند مستوى ) 0.97
)3(الجدول رقم 

عبارات االختبارمصفوفة معامالت االرتباط بین 
123456789101112131415م

1.-0.770.770.870.810.870.770.750.790.770.790.710.780.870.77

2.-0.870.810.870.810.870.970.870.870.800.870.970.870.78

3.-0.800.870.970.870.770.890.810.780.750.760.830.79

4.-0.770.700.880.800.780.750.870.770.910.920.87

5.-0.800.870.970.870.770.770.870.810.870.81

6.-0.770.790.710.780.740.770.870.790.76

7.-0.970.870.770.890.770.700.880.80

8.-0.800.870.970.870.770.830.87

9.-0.750.870.770.910.910.79

10.-0.970.870.770.830.85

11.-0.970.870.770.83

12.-0.870.970.87

13.-0.870.77

14.-0.77

15.-

ـــات االســـتبان -Test)تـــم حســـاب معامـــل الثبـــات لـــألداة عـــن طریقـــة االختبـــار وٕاعـــادة االختبـــار :ةثب

Retest) وكانــت الفتــرة بــین التطبیــق األول .ســة مــن خــارج عینــة الدرا) حكمــا30(علــى عینــة قوامهــا
، وهي فترة كافیـة إلیجـاد درجـة ثبـات یمكـن االعتمـاد علـى نتیجتهـا ،وقـد تـم )یوما15(والتطبیق الثاني 

عبـارة مـن لكـل Pearson Correlationحساب معامل الثبات عن طریق تطبیق معامالت بیرسـون 
لالختباركما تم استخراج معامل الثبات الكلي . )0,86-0,70(تراوح ما بین یالذي ختبارعبارات اال
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أنظـر الجـدول (تسم بدرجة عالیـة مـن الثبـاتاالختبار یأنإلىوهذا یشیر ) . 0.79(الذي وجد یساوي 
).4رقم 

لالختباروالدرجة الكلیة ختبارمعامل ارتباط كل عبارة من عبارات اال)4(رقم جدول ال
رقم 
العبارة

اللةمستوى الدمعامل االرتباط

1.0,722*0,05
2.0,867*0,05
3.0,704*0,05
4.0,887*0,05
5.0,799*0,05
6.0,778*0,05
7.0,861*0,05
8.0,821*0,05
9.0,854*0,05

10.0,812*0,05
11.0,811*0,05
12.0,700*0,05
13.0,831*0,05
14.0,804*0,05
15.0,810*0,05

:النتائج والمناقشة
مــدى قــدرة الحكــام الســعودیین علــى تطبیــق مهــارات تركیــز مــا : األوللإلجابــة علــى التســاؤل 

. ین لكل عبـارة مـن عبـارات المقیـاسالوزن النسبي الستجابات الحكام السعودیحساب فقد تم االنتباه ؟
:  تم اعتماد المعاییر التالیةدرجة تطبیق الحكام مهارات تركیز االنتباهومن أجل تفسیر النتائج وتحدید 

1 ال تنطبق علیك أبدا(1,8ن أقل مإلي (
1,8 تنطبق علیك بصورة نادرة(2,6إلي أقل من (
2,6  تنطبق علیك أحیانا(3,4إلي أقل من (
3,4 تنطبق علیك غالبا(4,2إلي أقل من(
4,2  تنطبق علیك دائما( 5,00ألي (

صـنفت ) عبـارة15(كـون مـن یتمهارات تركیز االنتباه یتبین أن المقیاسوبالعودة إلي اختبار 
-13-12-11-10-9-8-7-4-3–2(العبــارات االیجابیــة وتشــمل األرقــام  التالیــة ، فــي فئتــین
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للعبـارات 5-1(وقـد تراوحـت التقـدیرات مـا بـین ) .  15–6-5–1( والعبارات السلبیة هـي ). 14
. )للعبارات السلبیة1-5(و ) اإلیجابیة

دید مدى قدرة الحكام السعودیین على مدى تطبیق مهارات تركیز لنتائج وتحومن أجل تفسیر ا
والترتیــب لكــل عبــارة مــن عبــارات مقیــاسالــوزن النســبي) 5(یبــین جــدول رقــم . خــالل التحكــیماالنتبــاه 

یتضــح مــن الجــدول أن هنــاك ثــالث عبــارات مــن مقیــاس . مهــارات تركیــز االنتبــاه للحكــام الســعودیین
ویمكـن أن یلخـص ذلـك . حقـق الـدرجات المقبولـة بالنسـبة للحكـام السـعودیینمهارات تركیز االنتباه لم ت

:في األمور التالیة
 أقـوم بـالتحكیم یسـهل علـي عـزل الضوضـاء اعنـدم"ونصـها  )  4(حیث حصلت العبـارة رقـم

، )1,81(علـى الـوزن النسـبي ، " التي قـد تحـدث مـن المتفـرجین والتركیـز علـى مـا یحـدث فـي المبـاراة 
وبناء على معیار االنتباه المستخدم في الدراسة الحالیة یعادل تقدیر درجـة . )13(رتیب رقم على التو 
وانخفــاض الــوزن النســبي للعبــارة یشــیر إلــي أن الضوضــاء الــذي یحــدث مــن ). تنطبــق علیــك أبــداال (

مـؤثرات المتفرجین خالل فترات المباراة له تأثیر على قرارات الحكام، أي عدم قدرة الحكـم علـى عـزل ال
تـي تـؤهلهم لعملیـة العـزل مـن وبالتالي یحتاج الحكـام بعـض الـدورات التدریبیـة الالخارجیة على قراراته، 

.المؤثرات الخارجیة أثناء قیامه بعملیة التحكیم وخصوصا أثناء المباراة النهائیة والحساسة
 فكـار أقـوم بـالتحكیم یسـهل علـي عـزل األاعنـدم" ونصـها )  3(كما حصلت العبارة رقم

.) 12(ترتیــب رقــم علــى ال، و ) 1,84(علــى الــوزن النســبي "التــي ال تــرتبط بالمبــاراة مــن تفكیــري
). تنطبـق علیـك أبـدا(وبناء على معیار االنتباه المستخدم في الدراسة الحالیة یعادل أیضا تقدیر درجة 

الداخلیــة التــي لهــا إن انخفــاض الــوزن النســبي للعبــارة یشــیر إلــي عــدم قــدرة الحكــام علــى عــزل األفكــار
لیس لها عالقة بظروف المباریات ، وانخفاض الوزن النسبي للعبارة الحالیة یؤكد على العبـارة السـابقة 

والعـزل مهـارة مـن المهـارات األساسـیة التـي . أي أن العزل والحجب تعد عقبة بالنسـبة للحكـم السـعودي
.المؤثرة سلبا على قرارات الحكامیحتاجها الحكم لتقلیل تأثیر العوامل الداخلیة والخارجیة

بعـدم قـدرة الحكـم علـى العـزل وانخفاض الوزن النسبي للعبارتین السابقتین التي ترتبطـا مباشـرة 
من المؤثرات الداخلیة المتمثلة باألفكار الداخلیة ، والخارجیـة المتمثلـة بالضوضـاء وأصـوات الجمـاهیر 

تهم التحكمیـة ، ممـا یـنعكس اعلـى تطـویر مهـار لقـدرةا، أو عـدم عملیة مهارات تركیـز االنتبـاه ضعف ی
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علــى قــرارات الحكــام وســالمة إدارتهــم یــؤثر لــى أدائهــم وتحفیــزهم داخــل الملعــب، الــذي بــدوره قــد ســلبا ع
إعادة تأهیل الحكام خصوصا فیما یتعلـق بالتـدریب علـى لذا من الضرورة بمكان . للمباریات الریاضیة
.الداخلي والخارجيالنفسيوالحجب إستراتیجیة العزل 

 عنـدما أقـوم بـالتحكیم فـإنني أسـتطیع تحلیـل مـا یحـدث "ونصـها ) 2(كما حصلت العبارة رقم
، وبنـاء علـى معیـار ) 11(ترتیـب رقـم الو ، ) 2,06(علـى الـوزن النسـبي  " جید) المنافسة(في المباراة 

النسـبي لتلـك العبـارة یعكـس انخفـاض الـوزن) .تنطبـق علیـك بصـورة نـادرة(االنتباه یعادل تقدیر درجة 
عــدم قــدرة الحكــم علــى تحلیــل مــا یحــدث فــي المبــاراة وأثنــاء المنافســة ، وهــو متغیــر آخــر علــى الحكــم 
مراعاتــه ودراســته واالســتعداد لكــل مبــاراة ســیقوم بتحكیمهــا، وعــدم االعتمــاد علــى المعلومــات والمعــارف 

.السابقة فقط
، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 1( االنتبـاه هذا وقد حققـت عبـارات مقیـاس مهـارات تركیـز 

وقد یكون ذلك التفاوت . )تنطبق علیك غالبا إلي دائما(تقدیر إیجابي ما بین )  15، 14، 13، 12
أمــرا طبیعیــا باعتبــار أن الحكــام المشــاركین فــي الدراســة مــن خبــرات تحكیمیــة مــا بــین خمــس ســنوات 

).5(وأكثر ، أنظر الجدول رقم 
عنـدما أتخـذ قـرارا معینـا أثنـاء قیـامي "علـى التـوالي ا مونصـه) 8و 1(رقـم حصلت العبارتین

عندما أقوم بالتحكیم فـإنني أركـز علـى مـا یحـدث فـي "و " بالتحكیم فإنه یصعب على نسیانه وعدم التفكیر فیه
، ) 3,53(علـــى الـــوزن النســـبي  ".نفـــس اللحظـــة وال أفكـــر فـــي الـــذي حـــدث قبـــل ذلـــك أو مـــا قـــد یحـــدث بعـــد ذلـــك

).تنطبق علیك غالبا(، وبناء على معیار االنتباه یعادل تقدیر درجة ) مكرر10(والترتیب رقم 
 عنـدم أقـوم بـالتحكیم أصـاب باالرتبـاك عنــدما " ونصـها ) 5(كمـا حصـلت العبـارة  السـلبیة رقـم

، وبنـاء ) 9(، والترتیـب رقـم ) 3,75(علـى الـوزن النسـبي  " تحدث عدة أشیاء بسرعة في وقـت واحـد 
) . تنطبق علیك غالبا(على معیار االنتباه یعادل تقدیر درجة 
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الوزن النسبي لعبارات مقیاس مهارات التركیز للحكام السعودیین) 5(الجدول رقم 
الوزن العباراتم

النسبي
ترتیب

*4,561عندما أقوم بالتحكیم أجد نفسي مشغوال ببعض األفكار الشخصیة  6
عندما أقوم بالتحكیم أستطیع أن أركز انتباھي في عملیة التحكیم وأنسى كل ما أعانیھ من مشاكل أو 11

متاعب  
4,412

4,412عندما أقوم بالتحكیم أستطیع أن أركز انتباھي في عملیة التحكیم حتى ولو كنت أشعر بالقلق 12
4,383المباراة قبل بدء قیامي بالتحكیمأستطیع بسھولة تركیز انتباھي على ما سوف أقوم بھ في 10
أو الحكم (عندما أقوم بالتحكیم أستطیع أن أركز انتباھي في عملیة التحكیم حتى ولو اتخذ مساعدي 13

بعض القرارات التي أعتقد أنھا خاطئة  ) اآلخر
4,374

واء من جانب أستطیع أن أحتفظ بتركیز انتباھي في المباراة حتى أثناء بعض االعتراضات س9
الالعبین أو المدربین

4,345

4,166أستطیع بسھولة اختیار الجوانب التي أرغب في تركیز انتباھي علیھا أثناء المباراة7
عند إیقاف المباراة لفترة من الوقت ألي سبب من األسباب فإني أجد بعض الصعوبات في استعادة 15

تركیز انتباھي على ما یحدث في المباراة  
4,097*

أثناء قیامي بالتحكیم ال أجد أیھ صعوبات في االحتفاظ بتركیزي على كل ما یحدث في المباراة من 14
بدایتھا حتى نھایتھا

4,038

*3,759- عندم أقوم بالتحكیم أصاب باالرتباك عندما تحدث عدة أشیاء بسرعة في وقت واحد 5
ا یحدث في نفس اللحظة وال أفكر في الذي حدث قبل ذلك أو عندما أقوم بالتحكیم فإنني أركز على م8

ما قد یحدث بعد ذلك
3,5310

*3,5310عندما أتخذ قرارا معینا أثناء قیامي بالتحكیم فإنھ یصعب على نسیانھ وعدم التفكیر فیھ 1
2,0611جیدا) المنافسة(عندما أقوم بالتحكیم فإنني أستطیع تحلیل ما یحدث في المباراة 2
1,8412عندم أقوم بالتحكیم یسھل علي عزل األفكار التي ال ترتبط بالمباراة من تفكیري3
عندم أقوم بالتحكیم یسھل علي عزل الضوضاء التي قد تحدث من المتفرجین والتركیز على ما 4

یحدث في المباراة 
1,8113

3,68الوزن النسبي للمقیاس

ارات سلبیةعب=15و6و 5و 1العبارات *
 ــالتحكیم ال أجــد أیــه صــعوبات فــي االحتفــاظ " ونصــها ) 14(كمــا حققــت العبــارة رقــم أثنــاء قیــامي ب

، والترتیـب رقـم ) 4,03(علـى الـوزن النسـبي  "بتركیزي على كـل مـا یحـدث فـي المبـاراة مـن بـدایتها حتـى نهایتـه
)الباتنطبق علیك غ(على معیار االنتباه یعادل تقدیر درجة ، وبناء ) 8(
 عنــد إیقــاف المبــاراة لفتــرة مــن الوقــت ألي ســبب مــن " ونصــها) عبــارة ســلبیة15(كمــا حققــت العبــارة

علــى الــوزن النســبي  "األسـباب فــإني أجــد بعــض الصــعوبات فــي اســتعادة تركیــز انتبــاهي علــى مــا یحــدث فــي المبــاراة 
.)تنطبق علیك غالبا(رجة على معیار االنتباه یعادل تقدیر د، وبناء ) 7(، والترتیب رقم ) 4,09(
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بسهولة اختیـار الجوانـب التـي أستطیع "، ونصهما على التوالي )  9، 7( رقم كما حققت العبارتین
أســتطیع أن أحــتفظ بتركیــز انتبــاهي فــي المبــاراة حتــى أثنــاء بعــض "و " ةأرغــب فــي تركیــز انتبــاهي علیهــا أثنــاء المبــارا
، والترتیـب ) 4,34و 4,16(، علـى الـوزن النسـبي علـى التـوالي "ربیناالعتراضات سواء من جانب الالعبین أو المـد

.)تنطبق علیك دائما(درجة ، وبناء على معیار االنتباه یعادل تقدیر )السادس والخامس(من 
 " أقـوم بـالتحكیم أسـتطیع عنـدما " ، ونصـهما علـى التـوالي )  10، 13(كما حققت العبـارتین رقـم

بعض القرارات التي أعتقد أنهـا خاطئـة  ) أو الحكم اآلخر(التحكیم حتى ولو اتخذ مساعدي أن أركز انتباهي في عملیة 
، علـى الـوزن النسـبي " أستطیع بسهولة تركیز انتباهي على ما سوف أقوم به في المباراة قبل بدء قیامي بالتحكیم" و " 

معیار االنتباه یعـادل تقـدیر ، وبناء على)الرابع والثالث(، والترتیب من ) 4,38و 4,37(على التوالي 
).تنطبق علیك دائما(درجة 

 عنــــدما أقــــوم بــــالتحكیم " ونصــــهما علــــى التــــوالي )   12و 11(كمــــا حققــــت العبــــارتین  رقــــم
" و "  أســتطیع أن أركــز انتبــاهي فــي عملیــة التحكــیم وأنســى كــل مــا أعانیــه مــن مشــاكل أو متاعــب  

،  " ي فــي عملیــة التحكــیم حتــى ولــو كنــت أشــعر بــالقلق عنــدما أقــوم بــالتحكیم أســتطیع أن أركــز انتبــاه
علـى الترتیـب الثـاني مكـرر ، وبنـاء علـى معیـار االنتبـاه یعـادل تقـدیر ). 4,41(ودرجة الـوزن النسـبي 

مما یدل على اهتمام الحكام بمهارة التركیز ، وهي إحدى أسالیب التعزیز ). تنطبق علیك دائما(درجة 
.اإلیجابي لذاتهم

عندما أقوم بـالتحكیم أجـد نفسـي مشـغوال بـبعض "ونصها )  6(ت العبارة السلبیة رقمبینما حقق
وبنــاء علـى معیــار ، )4,56(علــى الترتیـب األول ، علــى درجـة مـن الــوزن النسـبي " األفكـار الشخصـیة

) .تنطبق علیك دائما(االنتباه یعادل تقدیر درجة 
لتحكیم في المجـال الریاضـي  یتطلـب مـن الحكـام تتفق نتائج الدراسة مع وجهة النظر السائدة من أن ا

ضبط النـواحي االنفعالیـة باإلضافة إلي اإللمام بروح القانون، والمحافظة على مستوى اللیاقة البدنیة ، 
تواجـــد الحكـــم  فـــي أثنـــاء تـــه أهمیوكـــذلك مهـــارات االنتبـــاه والتركیـــز التـــي تتضـــح والنفســـیة والمعرفیـــة، 

لمتطلبات مواقف اللعب المختلفةالملعب بین المتنافسین  وفقا 
(Weston, et al., 2012; Mallo, et al., 2012 ;Zeman, Voborny, Benus, &Blahutkova, 2014)

التـي یقـوم تـتلخص فـي األدوار والمهـام أهمیـة االنتبـاه من أن ) Teipel,2001(تیبل ویضیف
الحكـم لـه  أن لحكـام، حیـث یؤكـدسـي للضـغوط التـي یتعـرض لهـا اقد تكون مصـدر رئیالتي بها الحكم 

خـالل فتـرات اللعـب، العمل كمفاوض لمناقشة وحل التوتر الذي ینشأ بین المتنافسین: ثالثة مهام هي
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عمـــل یوأخیـــرًا لقواعـــد والقـــوانین واتخـــاذ القـــرارات المناســـبة دون تحیـــز، اوكقاضـــي یعمـــل علـــى تطبیـــق
قــد یختلــف إدراك الالعبــین لهـــذه ي المقابــل فــو . فــي المنافســة الریاضـــیةكــل المشــاركین علــىكــإداري 
.  أوقـــات المنافســـة الریاضـــیة فـــي معظـــم إلـــى اســـتمرار الخـــالف مـــع الالعبـــینممـــا قـــد یـــؤديالمهـــام 
مـن أن مثـل هـذه األدوار والمهــام )Weinberg, & Richardson,1990(وینبـرج و رشاردسـون ویضـیف

ة الضغوط النفسیة، خاصة وأن والتوتر وزیادغالبًا ما تكون سبب رئیسي في تعرض الحكام إلى القلق
والمتابعـــة ســـواء مـــن لجنـــة التحكـــیم أو مـــن قبـــل وســـائل لنقـــد عـــادة مـــا تكـــون عرضـــة لأخطـــاء الحكـــام 

.اإلعالم الریاضي المتعددة والرأي العام بشكل علني
النفسـیة الضـغوط ویمكن أن یلخـص ذلـك مـن أن الـدور الـذي یقـوم بـه حكـام كـرة القـدم حافـل ب

جتماعیة والبدنیة والقلق، نتیجة لالنفعـاالت الصـادرة مـن الالعبـین وغضـب الجمـاهیر وانفعـاالتهم، واال
من جهـة واإلداریین عبء الصراع الدائم بین الحكام من جهة والالعبین والمدربینذلك ویضاف إلى 

فـي درة الحكـم قنفسیة و یؤثر على قد والذي بدوره-الحكم، خصوصا فیما یتعلق بتقبل قرارات أخرى 
جــو مشــحون بالتشــنج وعــدم الرضــا وأعــداد مــنالــذي یجــب اتخــاذه فــي اتخــاذ القــرار الســریع والصــحیح 

ـــاختالف ثقافـــاتهم وبیئـــتهم االجتماعیـــة واالقتصـــادیةتختلـــف الریاضـــیة التـــي الجمـــاهیر  ,Hanton.ب

Fletcher, Coughlan , 2005; Krustrup&, Helen, 2009).

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة تركیـز االنتبـاه  ، الثانيولإلجابة على التساؤل 
تباینـــالثالثي فقـــد تـــم إجـــراء تحلیـــل ال؟المســـاعدین\، والحكـــامتعـــزى لكـــل مـــن ســـنوات التحكـــیم، والمنطقـــة

Three-Way-ANOVA .6(ول رقم الجدأنظر إلي.(
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سنوات التحكیم والمدینة یرات متغلتبعاً الثيثنتائج تحلیل التباین ال)6(رقم جدول ال
المساعدین\والحكام

مستوى قیمة فمتوسط المربعاتدرجة الحریةمجموع المربعاتالمتغیرات
الداللة

دالة1180.052965.704.12سنوات التحكیم

غیر دالة1300.124751,870.74المنطقة\المدینة

غیر دالة960.1910.64مساعدین\حكام

3440.3646101.23الخطأ

53المجموع

<0,05)(ذات داللة إحصائیة عند مستوى *

اختبـار في كرة القدم السعودیین حكامبین ذات داللة إحصائیة فروقاً هناك أن ) -(جدول رقم الیبین 
بینمــا لــم یكــن هنــاك فروقــا. نوات التحكــیمیعــزى ذلــك إلــى عــدد ســ) 0.5(عنــد مســتوى مهــارات االنتبــاه 

، التـي ینتمـي إلیهـا الحكـم، وكـذلك بـین الحكـام لمدینة أو المنطقةداللة إحصائیة  تذكر لكل من اذات
شـیفیه اختبـار ، تـم اسـتخدام كانـت الفـروقمن تلك عدد سنوات التحكیمولتحدید بین أیا . والمساعدین

).7(، أنظر الجدول رقم لمقارنات البعدیة ل
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حكامشیفیة بین اختبار مهارات االنتباه لدىالبعدیة باستخدام اختبار المقارنات ) 7( الجدول رقم 
كرة القدم السعودیین

123سنوات التحكیم
*3.8*4.9-سنوات5من سنة وأقل من 

*5.4-سنوات10سنوات وأقل من 5من 
-سنوات وأكثر10من 

<0,05)(ذات داللة إحصائیة عند مستوى *

كانـت دالـة كرة القدم السعودیینحكامبالنسبة لعدد سنوات التحكیمأن ) 7( یبین جدول رقم 
كما یوضح الجـدول أن هنـاك فروقـا . سنوات وأكثر10وذلك لصالح ) 0.05(إحصائیا عند مستوى 
وذلــــك لصــــالح  ،ســــنوات 10ســــنوات وأقــــل مــــن 5ســــنوات و 5ســــنة وأقــــل مــــن دالــــة إحصــــائیا بــــین 

قد یكون ذلك أمر طبیعیا في مجال التحكیم الریاضـي أي أن جـودة و . سنوات 10سنوات وأقل من 5
التحكــیم تـــزداد وتتحســـن مـــع زیــادة ســـنوات الممارســـة والتـــدریب خصوصــا إذا كـــان اختیـــار الحكـــم منـــذ 

.بدایة تم حسب  المواصفات البدنیة والنفسیة والعقلیة السلیمةال
,Helsen(و (Przemysław et al., 2014)وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة  

2004&Bultynck( من أن حكام األلعاب الجماعیة یصبح لدیهم خبرات إدراكیة حسیة تؤهلهم
التواجد في المواقع المناسبة خالل مواقع اللعب المختلفة في الملعب ، التي تؤهلهم  بسرعة ودقة 

یشمل عدة مظاهر تتمثل في  أّن االنتباه بالنسبة للحكام الریاضیین. اتخاذ القرارات خالل اللعب 
الحدة والثبات  والتركیز والتوزیع  والتحویل وٕاّن الوصول إلى مستوى الممارسة اآللیة  یتوقف إلى حّد 
كبیر على تطور تلك المظاهر ، وٕاّن كل نشاط حركي یحتاج لهذه المظاهر بدرجات متفاوتة تبعًا 

التمییز یكیة التي یحتاج فیها الحَكم إلى القدرة علىكرة القدم من األلعاب الدینامو. لطبیعته ومكوناته
الحَكم والتعامل مع المفاجآت التي تحدث أثناء مواقف اللعب من كال العبي الفریقین، ال ّسیما أنّ 

یتعامل مع مجموعة متغیرات تتمثل في سلوك الالعب وتحركات الكرة في وقت واحد، فضًال عن 
سلوك المدربین ، والجماهیر، ومراقبا الخطوط ، والقدرة على تركیز األخرى، مثل  المؤثرات الخارجیة

المتغّیر، واالنتقال السریع وفقًا لمتغیرات حالة سیر المباراة، االنتباه، وتوزیعه في حاالت اللعب
والدقیق للمواقف التي تحدث أمامه باستمرار وغیره كل ذلك یتطلب كفاءة عالیة من واإلدراك الحقیقي



ISSNالبدنیة و الریاضیةة  للنشاطات تكنولوجیالالمجلة العلمیة لعلوم و  : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018دیسمبر       الثاني الجزء عشرالعدد الخامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

مجلة علمية
محكمة سداسية

17

Goldsmith & William, 1992; Hesen et)إدارة جمیع تلك المتغیرات بموضوعیة  الحكم في
al., 2007; Solomon et al., 2011; Mallo et al., 2012).

أن مــن  أهــم العوامــل المســببة للضــغوط ) Taylor, & Daniel,1987(تــایلور ودانییــل ویــذكر
الخوف مـن اإلیـذاء البـدني و ،)الالعب السيءالتعامل مع(النفسیة لحكام كرة القدم، الصراع الشخصي 

متطلبـات التحكـیم (ضغط الوقت وتـأثیره علـى العالقـة األسـریة و ، )محاولة االعتداء من قبل الالعبین(
صـراع , )إصـدار أحكـام خاطئـة(، الصـراع مـع زمـالء المهنـة، الخـوف مـن الفشـل )مقابل رعایة األسـرة
,Anshel, & Weinberg(ویضیف انشل و وینبرج ). الجیدعدم االعتراف بالتحكیم (الدور االجتماعي 

أن التعــرف علــى مصــادر الضــغوط النفســیة خطــوة رئیســة مــن أجــل وضــع البــرامج الفاعلــة مــن )1995
الغمیــز، ;2002الســید، (التــي تســهم فــي تعزیــز قــدرة الحكــام علــى التعامــل مــع الضــغوط النفســیة

2003(.
:التوصیات

االنتبــاه كمتغیــر أساســي مــن متطلبــات رفــع مســتوى جــودة التحكــیم التأكیــد علــى أهمیــة تركیــز .1
.الریاضي

ضـمن بـرامج تأهیـل حكـام كـرة القـدم مـن أجـل حمایـة الحكـام مـن االنتبـاه إدراج مهارات تركیز.2
. الضغوط النفسیة والقلق

مراعــاة الخبــرة أو ســنوات التحكــیم فــي بــرامج اختیــار وتأهیــل وترشــیح الحكــام إلدارة المباریــات .3
.ذات الحساسیة العالیة

وحكام كرة القدم بصـفة ، حكام األلعاب الجماعیة بصفة عامةأجراء مزید من الدراسات حول .4
.خاصة
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المقیاس
(Weinberg & Richardson, 1990)روبرت واینبرج و بجي رتشاردسون  

) بمسمى اختبار مساعدة الذات للحكام( ترجمة عالوي 
اختبار مھارات تركیز االنتباه للحكام

تحیة طیبة وبعد ،
"

.ر العبارة التي تعكس وجھة نظرك الشخصیة، لذا نأمل  من الجمیع اختیا" العربیة السعودیة
15)–

ویتم منح الدرجات للعبارات االیجابیة كما ). یحدث دائما تقریبا–یحدث غالبا –یحدث أحیانا –نادرا 
3= د= درجة واحدة ،  یحدث نادرا = ال یحدث أبدا : یلي

 =4 =5 .
.الدرجات

ر وتنمیة عملیة التحكیمتركیز االنتباه حتى تستطیع مساعدتك على تطوی
.علما بان نتائج ھذه الدراسة لن تستخدم  إال ألغراض البحث العلمي

الباحث
عبد العزیز بن عبد الكریم المصطفى. د. أ 

:البینات الشخصیة: أوال
االسم:
العمر:
القریة|المحافظة|المدینة|المنطقة:
عدد سنوات الخبرة:
ریاضي سابق:

: أن كان نعم ، حدد نوع اللعبة
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تطبیق االختبار: ثانیا

دائماغالباأحیانانادراأبداالعباراتالرقم

عندما أتخذ قرارا معینا أثناء قیامي بالتحكیم فإنھ یصعب على -1
.نسیانھ وعدم التفكیر فیھ 

في المباراة عندما أقوم بالتحكیم فإنني أستطیع تحلیل ما یحدث-2
جیدا) المنافسة(

عندم أقوم بالتحكیم یسھل علي عزل األفكار التي ال ترتبط -3
بالمباراة من تفكیري

عندم أقوم بالتحكیم یسھل علي عزل الضوضاء التي قد تحدث من -4
المتفرجین والتركیز على ما یحدث في المباراة 

الرتباك عندما تحدث عدة أشیاء عندم أقوم بالتحكیم أصاب با-5
بسرعة في وقت واحد 

عندما أقوم بالتحكیم أجد نفسي مشغوال ببعض األفكار الشخصیة -6
-

أستطیع بسھولة اختیار الجوانب التي أرغب في تركیز انتباھي -7
علیھا أثناء المباراة

ي نفس اللحظة عندما أقوم بالتحكیم فإنني أركز على ما یحدث ف-8
وال أفكر في الذي حدث قبل ذلك أو ما قد یحدث بعد ذلك

أستطیع أن أحتفظ بتركیز انتباھي في المباراة حتى أثناء بعض -9
االعتراضات سواء من جانب الالعبین أو المدربین

أستطیع بسھولة تركیز انتباھي على ما سوف أقوم بھ في المباراة -10
ي بالتحكیمقبل بدء قیام

عندما أقوم بالتحكیم أستطیع أن أركز انتباھي في عملیة التحكیم -11
وأنسى كل ما أعانیھ من مشاكل أو متاعب  

عندما أقوم بالتحكیم أستطیع أن أركز انتباھي في عملیة التحكیم -12
حتى ولو كنت أشعر بالقلق 

ركز انتباھي في عملیة التحكیم عندما أقوم بالتحكیم أستطیع أن أ-13
بعض القرارات التي ) أو الحكم اآلخر(حتى ولو اتخذ مساعدي 

أعتقد أنھا خاطئة  
أثناء قیامي بالتحكیم ال أجد أیھ صعوبات في االحتفاظ بتركیزي -14

على كل ما یحدث في المباراة من بدایتھا حتى نھایتھا
من الوقت ألي سبب من األسباب فإني عند إیقاف المباراة لفترة-15

أجد بعض الصعوبات في استعادة تركیز انتباھي على ما یحدث 
في المباراة    


