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 "دراسة بعض عناصر اللياقة البدنية لدى حكام كرة القدم بليبيا"
 ملخص الدراسة:

عناصر اللياقة البدنية واملتمثلة يف السرعة االنتقالية والقوة املميزة ابلسرعة هتدف الدراسة احلالية للتعرف على مستوى بعض      

وحتمل السرعة لدى حكام كرة القدم وتبعاً لدرجاهتم الثالثة، وكذلك التعرف على الفروق بني احلكام بدرجاهتم الثالثة يف املتغريات 

حكماً  30الممت  لنو  الدراسة احلالية، وبل  حمم العينة قيد الدراسة، واعتمد الباحث املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي مل

واملقيدين بسمالت االحتاد العام  ،ع حكام كرة القدم يف ليبيامن جمتم ،حكام للدراسة االستطالعية 10للدراسة األساسية و

وأن  ثة يف متغريات الدراسة الثالثة،كام الدرجة األو ى عن حكام الدرجة الثانية والثالاللييب، وأسفرت نتامج الدراسة بوجود متيز حل

النتامج تظهر أوج  قصور وضعف لدى حكام الدرجة ، يف حني أن حكام الدرجة الثانية درجاهتم تعادل املتوسط العام للعينة

 يف املتغرياتثانية والثالثة د فروق ذات داللة إحصامية بني حكام الدرجة األو ى والو وجوكذلك  الثالثة يف متغريات الدراسة الثالثة،

 .ولصاحل حكام الدرجة األو ى على الدرجة الثانية والثالثةقيد الدراسة 

Study summary: 

     The current study aims to identify the level of some fitness elements represented in the 

transition speed and the strength marked by speed and endurance of speed among football 

referees according to their three degrees, as well as identifying the differences between the 

three levels of referees in the variables under study. The sample size reached 30 referees for 

the basic study and 10 referees for the exploratory study from the Football Referees' Society 

in Libya and registered in the records of the Libyan General Union. In the third and the third 

study variables, the second-degree rulers have their degrees equivalent to the general average 

of the sample, while the results show deficiencies and weaknesses of the third-degree rulers 

in the three study variables, as well as the presence of statistically significant differences 

between the rulers of the first, second and third degrees in the variables under study And for 

the benefit of rulers of the first degree on the second and third class. 
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 :املقدمة-1

  :لدراسةاومشكلة  املقدمة 1-1

العلم يف اجملال الرايضي، ومن  ثماراجلماعية املختلفة يرجع إ ى استمما الشك في  أن التطور والتقدم يف املستوايت الرايضية      

يعد قرار احلكم ذو ضمن جماالت التدريب الرايضي اليت يتوالها العلم ابالهتمام جمال التحكيم يف مجيع األنشطة الرايضية، و 

لك بشكل مباشر، ولكن قرار احلكم قد يقوم على ت تكنرتيب الفرق أثناء املوسم الرايضي وإن مل حساسية وأمهية، يف حتديد ت

الرفع من شأن مؤسسة ما، أو فريق ما، وقد يكون العكس، وكل ما يتعلق ابلقرار التحكيمي هو عبارة عن جمموعة من 

 يت يتمتع هبا احلكام، واليت من شأهنا رفع كفاءة احلكم أثناء أداء واجب  التحكيمي يف املبارايت.اإلمكانيات، والقدرات ال

على أن احلكم هو الذي يدير املنافسة، ويعمل على محاية الالعبني، كما أن   [22]و [11]ويف هذا الصدد يؤكد كل من      

ر لدي  الثقة يف نفس ، ويف قدرت  على اختاذ القرارات، معتمدًا على مينح السلطة التامة، وأحكام  هنامية، ولذلك جيب أن تتوف

نفس  يف أكثر احلاالت اليت يكون هو قاضيها األوحد، والتحكيم اجليد يدعو الالعبني إ ى اإلجادة والرتكيز يف امللعب دون 

  م التحكيم الرديء. لعب اخلشن قد يالز مساوئ كثرية ومتعددة، كما أن ال االحتماج، أما التحكيم السيئ فل 

أن احلكم يعترب ركيزة هامة ورميسية يف إدارة املبارايت، حيث تشكل قرارات  حتداًي ملكانة الفرق يف  [1]شري نتامج دراسة تو      

سلطة املنافسات والبطوالت، ومهمت  تكمن يف إخراج املباراة ابلصورة املطلوبة، حيث تدار املباراة بواسطة احلكام الذين لديهم ال

طوال فرتات املوسم  إداريمهودات اليت يبذهلا كل من املدرب والعب، و لتطبيق مجيع لوامح مواد القانون، وتعترب قراراهتم تقييماً للم

 الرايضي. 

 أن اجلوانب البدنية العالية تعترب من أهم العوامل اليت تساهم يف االرتقاء مبستوي أداء احلكام حىت [8]و[5]كما يتفق كل      

يستطيع أن يقوم بكل املتطلبات اخلاصة إبدارة املبارايت بكفاءة عالية، حيث تشكل حركة الالعبني السريعة وانتقاالهتم املستمرة 
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ل وتقصر لفرتات زمنية تطو  بذل جهدا بدنيا، ووظيفيا، وذهنيامن اهلموم إ ى الدفا  وابلعكس عبئا كبرياً يستدعي من احلكم أن ي

ن التعرف على األفعال احليوية، وميكانيزماهتا يف اجلسم أثناء اجملهود املبذول يعترب ذو أمهية إارية، ولذلك فلكنها تتسم ابالستمر 

 ومدخل أساسي يساعد يف اختيار أفضل الوسامل لتحسينها والتحكم فيها للعمل على 

ابلسرعة، وزمن املباراة، ومساحة امللعب،  زايدة فاعليتها مع وجود ظروف صعبة متعددة كطبيعة اللعب املتغرية واليت تتميز     

 والضغط الواقع علي  وخاصة اجلمهور واملشاهدين. 

أن املبارايت )املنافسة( تعترب مصدر خصب للعديد من املواقف االنفعالية املتغرية، وهي مبثابة موقف  [9] [ و15]ويشري      

كام( واليت حتمل يف طياهتا العديد من مصادر التهديد والضغوط احل -املدربني  –اختياري تقوميي لقدرات كل من )الالعبني 

 مثل هذه االنفعاالت تؤثر على احلكم. حيث النفسية لالعب واحلكم 

أن احلكام لديهم وظيفة مليئة ابلتحدي بسبب عدة جوانب خالل شوطي املباراة، اليت جيب أن تراعى، ملا  [2]ويضيف      

وبعد املباراة،  اك مهام متعددة تشمل التقييم قبل وأثناءوطبيعة بعض مشاهدي املباراة، لذا فهن يرتتب على قراراهتم من نتامج،

  وإصدار األحكام على األفعال، وحل املشكالت اليت قد حتدث يف املباراة.

لفنية، ومن هناك شروط خاصة جيب توافرها يف احلكم متضمنة اجتيازه لالختبارات املقررة البدنية، واأن [17]ويشري     

أو  ين، وعند ذلك يتم تصنيف  إ ى فئةاألساليب احلديثة والعلمية حىت يتم يف ضوء هذه االختبارات اعتماده من قبل االحتاد املع

من درجات احلكام، العتماده من قبل االحتاد الدويل، وبعدها يتم تكليفهم إبدارة املباراة ويصنف احلكام إ ى حكام دوليني  درجة

وخارجية، وحكام درجة أو ى، وحكام درجة اثنية، وحكام درجة  ويل ويقودون مباراة دولية داخليةن قبل االحتاد الديعتمدون م

  .اثلثة معتمدون من قبل االحتاد الوطين ويقودون املبارايت الداخلية فقط
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ي امللعب، ــــني فـــــــة مستوى أفضل الالعبــوالفني ةـــكفاءت  البدني  ىجيب على احلكم أن يساير يف مستو وتكمن أمهية البحث أن       

ابحملافظة على مستوى لياقت  البدنية  فقط، بلاللعبة  على قانوناليت تطرأ  ال يتأتى ابإلطال  على التعديالت والتفسرياتوذلك 

لقانونية وفكره التحكيمي، وأن يسعى إ ى تنمية ثقت  بنفس ، وأن يتميز ابلتحدي، والتحكم، وااللتزام، من خالل تطوير ثقافت  ا

ومشاهدة املبارايت ذات املستوى العايل وحضور الندوات اليت تقيمها جلان احلكام ابالحتاد أو ابملناطق ملناقشة املشاكل القانونية 

 اليت تعرض هلا احلكام ابملالعب، ابإلضافة ملتابعة أحدث اخلطط، والطرق الفنية والنفسية اليت حتدث داخل 

ب حىت يتالىف عنصر املفاجأة ويكون متوقعًا هلا ومستعدًا ابلقرار الصحيح، ومن هنا يربز الدور احليوي الذي يقوم ب  امللع     

 احلكم يف التقييم الفوري جملهودات كل من الالعب واملدرب، واإلداري خالل الدوري وهذا دور خطري ل  أمهيت .

يف ليبيا، والتعرف على أهم املشاكل اليت  قدمقابلة الشخصية لبعض حكام كرة الومما يدعم هذه املالحظة فقد قام الباحث ابمل    

وكلما بلغت ، نتيمة للتفكري يف اجلانب البدينيواجهها احلكم يف جمال التحكيم، أكدوا على أهنم يتعرضون لضغوط نفسية 

لذا يرى الباحث أن  ،حلسم وحتديد النتامجهم الفصل وااملنافسة شدهتا وتقاربت املستوايت، زادت مسئولية احلكام، ووقع علي

تطور مع إستمرار أن اإلجنازات الرايضية ت [12]ما أكده  يف على وضع اجلانب البديناحلكام جيب أن يكون لديهم القدرة 

 يك إال بتمتع الرايضوال يتأتى ذل األداء يفالبناء والتمتع ابهلدوء مع البعد عن الدفاعية وعدم اإلستسالم والواقعية  التفكري اإلجيايب

دراسة بعض عناصر اللياقة ، ومن هذا املنطلق يسعى الباحث إ ى إجراء الدراسة احلالية واليت هي بعنوان ياقة البدنية العاليةلابل

 البدنية لدى حكام كرة القدم.

 : لدراسةاهدف أ 1-2

 .ليبيابالتعرف على مستوى عناصر اللياقة البدنية قيد البحث لدى حكام كرة القدم  -1

 .الدرجة الثالثة( –الدرجة الثانية  –م كرة القدم تبعاً لدرجاهتم )الدرجة األو ى الفروق بني حكاالتعرف على  -2
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 : لدراسةا تساؤالت 1-3

 .بليبيامستوى عناصر اللياقة البدنية قيد البحث لدى حكام كرة القدم هو  ما -1

الدرجة  –الدرجة الثانية  –ًا لدرجاهتم )الدرجة األو ى م كرة القدم تبعهل توجد فروق ذات داللة إحصامية بني حكا -2

 .الثالثة(

 : لدراسةمصطلحات ا 1-4

 اللياقة البدنية: .1

  (16).تعرف أبهنا " مدى كفاءة البدن يف مواجهة متطلبات احلياة "

 السرعة االنتقالية: .2

لتغلب على مسافة معينة يف اقصى زمن تعرف أبهنا " حماولة االنتقال أو التحرك مكان آلخر أبقصى سرعة ممكنة ويعين ا

 (16)ممكن " .

 :القوة املميزة ابلسرعة .3

 (16) " أو اطالق أقصى قوة أبقصى سرعةى إخراج أقصى قوة يف أسر  وقت ممكن تعرف أبهنا " املقدرة عل

 :حتمل السرعة .4

مسافات قصرية ولفرتة  تعرف أبهنا " مقدرة الفرد على االحتفاظ مبعدل عاٍل من ثبات احلركة أبقصى سرعة وخالل
 (16. )طويلة مع وجود فرتات راحة "

 اإلطار النظري والدراسات املرتبطة:-2
 اإلطار النظري: 2-1

 اللياقة البدنية:عناصر      

 ن كرة القدم احلديثة تتطلب االهتمام بتنمية وتطوير العناصر التالية:   أ [7]يشري          
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      التحمل.                         -1
 القوة العضلية.  -2
 الرشاقة.   -3
 السرعة.  -4
 املرونة.                           -5

أن خرباء كرة القدم اتفقوا على أن عناصر القدرات البدنية الضرورية واألساسية لالعيب كرة القدم تتمثـل يف سسـة  [3]ويذكر     
 عناصر مها : 

 التحمل.  -1
                                 القوة.                     -2
 السرعة. -3
 الرشاقة. -4
 املرونة.                                                                            -5
 ان الكثري من املهتمني بكرة القدم اتفقوا على ان املتطلبات البدنية لالعب كرة القدم تتضمن :  [10]بينما يذكر      

 مل السرعة / حتمل قوة / القوة املميزة ابلسرعة / التوافق / الرشاقة /املرونة (. )السرعة / حت

 :السرعة  -1

هــي اختصــار زمــن االســتماابت  أيء حركــات معينــة يف اقــل زمــن ممكــن أن الســرعة هــي قــدرة الالعــب علــى أدا [10]يشــري      
نشـاط الرايضـي منهـا كـرة القـدم، وتتفـاوت مـن حيـث العضلية لالشارات العصب وهى من الصـفات الضـرورية لكثـري مـن نـواحي ال

 استمرارها فرتة طويلة )جلد السرعة(. ومن املعروف علميا أن العداء يولد وال يصنع . 

فسرعة الالعب مرتبطة أساسا بتكوين  العضلي . وتتفاوت نسبة السرعة من العب آلخر وفقـا ملـا حتتويـ  عضـال مـن األليـاف      
 تتميز بسرعة انقباضها وقوة العضالت وسيلة هامة من وسامل إكساب السرعة، أو كلمـا زادت قـوة الالعـب  العضلية البيضاء اليت

 كلما ساعد ذلك على ازدايد سرعت ، وتعترب السرعة العنصر اهلام يف معظم األداء الرايضي وهى تتأثر بوزن اجلسم ولزوجة العضلة،
 راف ومرونة املفاصل وتقسم السرعة إ ى:طالتكوينية وامليكانيكية كطول األ وهيئة اجلسم
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 سرعة عدو املسافات القصرية.-1

 سرعة احلركة.-2

 سرعة االستمابة.-3

 السرعة إ ى :  [18]ويقسم      

 سرعة رد الفعل )رد الفعل البسيط _ رد الفعل املركب ( -

                   سرعة األداء )احلركة الوحيدة (.                                           -

 السرعة االنتقالية.    -

 :التحمل  -2

ة وكـذلك قدراتـ  الفنيـة إ ى أن التحمـل هـو قـدرة الالعـب علـى األداء طـوال زمـن املبـاراة مسـتخدما صـفات  البدنيـ [20] يشـري     
      داء ابلقدر املطلوب طوال املباراة.                                                                                    جيابية وفاعلية مع أتخري ظهور التعب أو اإلجهاد والذي يعرقل  عن دقة وتعامل األاخلططية إب

 التحمل إ ى : [3]ويقسم      

 حتمل عام  -1
 حتمل خاص -2

 ســطة ولفــرتة طويلــة ومتصــلةاداء عمــل بــد  ذو محــل متغــري بشــدة متو  يفالتحمــل العــام : وهــو قــدرة الالعــب علــى االســتمرار  -1
تعمــل فيهــا اجملموعــات العضــلية بصــورة اجيابيــة تــؤدى إ ى أن يكــون مســتوى إجنــاز اجلهــازين الــدوري والتنفســي عاليــا مبــا يــؤثر علــى 

 األداء التخصصي يف كرة القدم. 
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 طويلـة مـع احملافظــة حتمـل خـاص : وهـو قـدرة الالعـب علـى القيـام تركـات تتصــف بنشـاط اللعـب الصـعب بشـدة عاليـة وملـدة -2
تســتلزم عناصــر القــوة والســرعة  الــيتكفــاءة وفاعليــة اداء املهــارات التكنيكيـة والقــدرات التكتيكيــة و   يفعلـى هــذا النشــاط دون هبــوط 

 والرشاقة والزمن طوال زمن املباراة حتت ضغوط وظروف املنافسة.                 

 ي األكثر تناسبا مع متطلبات كرة القدم وهى :التحمل اخلاص إ ى ثالث أنوا  ه[10]ويقسم      

 (speed endurance) حتمل السرعة

        (strength endurance) حتمل القوة العضلي

 (performance endurance) حتمل األداء

 حتمل السرعة :  -

وجـود فـرته راحـة  علـىيف االعتبـار تكرار أداء عمل ذو سرعة عاليـة مـع األخـذ  ىبتحمل السرعة هو قدره الالعب عل يقصد      
ث ( ، ويعتــرب جلــد الســرعة مــن العناصــر احلركيــة املهمــة لالعــب كــره القــدم ألنــ  عبــارة عــن مقــدره  30 – 10بســيطة مــا بــني ) 

سـرعة لـ  يف أي وقـت خـالل املبـاراة وخاصـة يف األوقـات الصـعبة واحلرجـة )يف اللحظـات االخـريه مـن  ىقصـاجلـري أب علىالالعب 
مقاوم  التعب عند أداء مباراة ذات شده عالية ترتاوح بني الشدة األقـل مـن  علىاة ( أي يكون لدي العب كره القدم القدرة املبار 

أن يكـون اكتســاب وإنتـاج الطاقــة  علــى% (  100 -%  90%  ومـن  90 -%  75أي مــن ) ىالشــدة القصـو  إ ىالقصـوى 
 العضالت واألجهزة احليوية.وف نقص األكسمني داخل ( أي يف ظر Anaerobic) ةهوامييف الغالب حتت ظروف ال

  حتمل القوة : -

مقاومـ  التعـب أثنـاء  علـىالعمل بدون انقطا  مع االحتفاظ ابلقوة العضلية لفرتة طويلـة مبعـين قـدره الالعـب  علىهو القدرة       
اء مكوانهتــا ، والعــب كــره القــدم ال بــد أن تكــون اجملهــود الــدامم يف املبــاراة الــيت تتميــز ابرتفــا  درجــ  القــوة العضــلية يف بعــض أجــز 

املبــارايت حتــت ضــغط  عضــالت  قويــ  لكــي يســتطيع أداء مهاراتــ  بطريقــة ممتــازة وحــىت يســتطيع أن يبــذل اجلهــد املطلــوب خاصــة يف
 .اخلصم 
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بـة ويظهـر ذلـك واضـحا اخلصم ومن جهة أخـري تسـتطيع أن يـؤدي املبـاراة ابلقـوة املطلو  علىالتغلب  علىفالقوة هنا تساعده      
 عند حماول  الوثب أعلى من املنافس لضرب الكرة ابلرأس وبقـوة أو حمـاولة التصويـب مـع مكاتفة املنافس أو حمزه عن األداء.

 :القوة العضلية – 3

ن أهم مكوانت املقاومات املختلفة أو مواجهتها وهي واحده م علىأن القوة هي قدرة الالعب يف التغلب  إ ى [4]يشري          
اللياقــة البدنيــة حيــث تــرتبط مبعظــم املتطلبــات البدنيــة اخلاصــة بالعــب كــره القــدم وتــؤثر يف مســتواها وتتــأثر ا اهــات تــدريب القــوة 

  -ومن حيث ا اهات تدريب القوة ميكن تقسيمها إ ى : التدريب )فرته االنقباض العضلي( العضلية بشده وفرتة دوام

 ف " أبقصى قوة يستطيع اجلهاز العضلي العصيب إنتاجها يف حالة أقصي انقباض إرادي " وتعر  -القوة العظمي : -

 مقاومة التعب أثناء تكرار اجملهود أو األداء املتميز ابلقوة "  علىقوة التحمل ) حتمل القوة ( : وتعرف " بقدرة الالعب  -

  0انقباض عضلي ومبعدل عايل من السرعة " ىقصة أبإخراج القو  علىالقوة املميزة ابلسرعة : وتعرف " بقدرة الالعب  -

 وتعترب القوة املميزة ابلسرعة أهم أشكال القوة والنو  الغالب واألكثر استخداما يف أداء العب كره القدم. 

 القوة املميزة ابلسرعة:

 علــىيف اجملــال الرايضــي واتفقــوا  أن حتديــد القــوة املميــزة ابلســرعة انل اهتمــام العديــد مــن البــاحثني واملتخصصــني [10]يشــري      
  علىاأللعاب بصف  عام  و  علىالعموم فان القوة املميزة ابلسرعة هلا أمهي  واضحة  علىالرايضية ، و  ةنشطأمهيتها ابلنسبة ملعظم األ

د وجيـب أن كره القدم بصف  خاصـة ألهنـا مهمـة يف اكتسـاب وإتقـان األداء احلركـي يف اللعبـة يف أسـر  وقـت مـع االقتصـاد يف اجلهـ
 . ىالقوة والسرعة تكون اقل من القصو يكون مفهوما أن 

ويف كره القدم حيث مواقف اللعب املتغرية والغري اثبتـة وخاصـة يف اللعـب احلـديث الـذي يتطلـب مـن الالعـب أن يقـرن حتركـ       
املرمــي أثنــاء اجلــري ،  علــىويصــوب الكــره وحتكمــ  منهــا فهــو يســتطيع أن ميــرر و ــاد   علــىالســيطرة  علــىوجريــ  مبقدرتــ  الفامقــة 

 ويستطيع االنطالق والتوقف والدوران والوثب املفاجئ وضرب ومتابع  الكره سواء ابلقدم أو ابلرأس. 
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 : الرشاقة -3

عالقة الرشاقة ابلقوة والسـرعة فقـط  علىالرشاقة من الصفات البدنية اليت حتتل مكاان ابرزا يف لعبة كره القدم وال تقتصر      
 ا تزداد عالقتها ابملهارة احلركية ولذلك فان هذه الصفة هلا خصامصها املركبة ، وإمن

تغيري أوضا  األداء بسرعة مناسبة ملتطلبات اللعب مع االدخار يف بذل اجلهد  علىوالرشاقة يف كره القدم تعين قدره الالعب      
 ةحلركـي ، وتعتـرب التمرينـات االرضـيسـالم  التوقيـت ا علـىرة حـد كبـري ابلتوافـق العضـلي العصـيب والقـد إ ى، وترتبط رشاقة الالعب 

 [10]اب عنصر الرشاقة. ومترينات اجلمباز واألداء العكسي للتمرينات واملبارايت من أهم الطرق املستخدمة الكتس

        التوافق : -5

 إ ىالبــدين وتعلــيم املهــارات احلركيــة للوصــول هبــا  داءيــة اهلامــة الــيت تــرتبط مباشــرة ابآليعــد التوافــق مــن مكــوانت اللياقــة البدن        
         [10]املرحلة اآللية.

 : إ ىالتوافق  [19]ويقسم  

وهــو مــن املتطلبــات الضــرورية ملختلــف املهــارات احلركيــة بصــرف النظــر عــن خصــامص الرايضــة ، و تــاج  -التوافــق العــام : -1
تنميـــ  التوافـــق العـــام كضـــرورة  إ ىمص الرايضـــة ، و تـــاج الالعـــب تنميـــ  التوافـــق العـــام بصـــرف النظـــر عـــن خصـــا إ ىالالعـــب 

ســاس األول اســتيعاب  وميثــل التوافــق العــام األ ةمكانيــإل الــزمن الــالزم للتوافــق العــام علــىللممارســة النشــاط ، ويعتمــد يف ذلــك 
 .لتنمية التوافق اخلاص

ايضة املختارة أبسر  مـا ميكـن ، وكـذلك بسـهولة واقـل األداء احلركي يف الر  علىويعكس قدره الالعب   التوافق اخلاص : -2
 ةاألداء بفعالي ىعلما ميكن من أخطاء وبدقة عالية ويرتبط التوافق اخلاص خبصامص املهارات احلركية ويعكس مقدره الالعب 
ـــة لــ داء  خــالل التــدريب واملنافســات ويــتم اكتســاب التوافــق اخلــاص مــن خــالل تكــرار أداء املهــارات احلـــركية واملراحـــل املختلفـ

 الفين مبهارة عالية. 
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أن التوافق هو صفة حركية من عدة صفات تشمل الرشاقة والسرعة والدقة ورد الفعل واالنتباه جبميع  [2]ويضيف                
سة بل تظهـر خصامص  من حيث احلمم والتنويع والرتكيز ، وهذه الصفات مجيعها ال تظهر بشكل منفصل أثناء التدريب أو املناف

 إ ى ةضــافلفــة والقــوة والتحمــل واملرونــة ابإلبشــكل مركــب وبعالقــات متبادلــة مــع صــفات بدنيــ  أخــري مثــل مكــوانت الســرعة املخت
 كاملهاري واخلططي والنفسي.              ى  جوانب اإلعداد االخر 

 الدراسات املرتبطة:2-2

، حيث هدفت كرة القدم املصري ومستوى أداؤه يف املباراة  العالقة بني مقومات حكمواليت هي بعنوان [21دراسة ] 2-1

، حيث استخدم الباحث املنهج على العوامل املسامهة يف مستوى أداء حكام الدرجة األو ى والدوليني لكرة القدمالدراسة للتعرف 

بني مستوى األداء  وجود عالقة طردية النتامج على وأسفرتحكمًا من حكام كرة القدم،  60الوصفي، وبل  حمم العينة 

ومتغريات العمر والذكاء واخلربة يف جمال التحكيم، وعالقة عكسية بني مستوى األداء ومتغريات وزن اجلسم والنبض والسعة احليوية 

 .ومسة االتزان االنفعايل وحالة القلق

، حيث هدفت ستوى التنافساستخدام احلكام للعوامل املشمعة والتأثري املعادل ملواليت كانت بعنوان [ 25دراسة ] 2-2

، واعتمد الباحث املنهج الوصفي، وبلغت التعرف على أتثري مستوى تنافس الالعبني على اختاذ القرار التحكيميالدراسة إ ى 

أن احلكام قد أصدروا قرارات أكثر تساهاًل على مستوايت مباراة لتقييم أداء احلكام خالل املباراة، وأظهرت النتامج  30العينة 

مد على نوعية القرار املتخذ ومدى غموض االعتداء احلادث، تدعم تلك النتامج فرضية نافس األعلى ولكن هذا امليل اعتالت

 . درجات متنوعة78استخدام احلكام ملستوى التنافس كعامل مشمع على احلكم ولكن ب

، حيث هدفت الدراسة إ ى القرار لدى احلكام االرتقاء مبستوى اللياقة البدنية والقدرة على اختاذوهي بعنوان [ 26دراسة ] 2-3

، استخدم الباحث املنهج الوصفي، ومتثلت العينة يف التعرف على مستوى اللياقة البدنية والقدرة على اختاذ القرار لدى احلكام
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ستوايت عالية من أن  من املتوقع الوصول إ ى ماحلكام واحلكام املساعدين لكرة القدم يف الدوري اإلجنليزي، وأسفرت النتامج 

 .نية والقدرة على اختاذ القرار لدى احلكام احملرتفنياللياقة البد

واليت هي بعنوان دراسة للتعرف عل أهم املتطلبات البدنية والنفسية والذهنية حلكام كرة القدم ابلسودان، [ 16دراسة ] 2-4

نية حلكام كرة القدم ابلسودان، واستخدم الباحث املنهج ت البدنية والنفسية والذهاحيث هدفت الدراسة للتعرف على أهم املتطلب

حكمًا من حكام الدرجة األو ى والقوميني والدوليني ابلسودان، وكان من أهم النتامج أن أهم  130حمم العينة الوصفي، وبل  

 ميزة ابلسرعة والتوازن والدقة.املتطلبات البدنية حلكام كرة القدم السرعة وحتمل السرعة والتحمل والسرعة اإلنتقالية والقوة امل

لنفسية حلكام الدرجة األو ى بكرة القدم ابلعراق واليت كانت بعنوان الكفاءة البدنية وبعض املتغريات ا [13دراسة ] 2-5

وعالقتها مبستوى أدامهم، هدفت الدراسة للتعرف على العالقة بني الكفاءة البدنية ومستوى األداء لدى احلكام، استخدم الباحث 

لزمن ألداء اجلهد حكماً من حكام الدرجة األو ى، حصل احلكام على درجات عالية من ا 50املنهج الوصفي، وبل  حمم العينة 

 البدنية ومسات الشخصية وقلق احلالة.  الكفاءةاخلاص إبختبارات السرعة والتحمل، وجود عالقة ارتباط معنوية بني متغريات 

إجياد أسلوب علمي متكامل حيث كانت بعنوان مشرو  إعداد حكام كرة القدم بدنياً، هدفت الدراسة [ 5دراسة ] 2-6  

 50، اعتمد الباحث يف دراست  على املنهج الوصفي، واشتملت العينة على عدد دم من الناحية البدنيةلالرتقاء تكام كرة الق

أايم قبل املوسم  4-3عمل معسكرات جلميع احلكام على هيئة أفواج ملدة حكماً، وكان من اهم االستنتاجات هلذه الدراسة 

 االرتقاء مبستوي األعداد البدين للحكاموتطبيق أساليب األعداد البدين للحكام ل  أتثريا إجيايب يف 

يو -واليت كانت بعنوان دراسة مقارنة بني نتامج بعض حكام كرة القدم للدرجتني الثانية والثالثة ابختبارات يو [23دراسة ] 2-7

بارات اللياقة البدينة، تيست للياقة البدنية، حيث هدفت الدراسة إ ى املقارنة بني نتامج احلكام يف الدرجتني الثانية والثالثة ابخت
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حكمًا من الدرجتني، ومن أهم النتامج وجود ضعف عام يف  30واستخدم الباحث على املنهج الوصفي، وبل  حمم العينة 

 عناصر السرعة خاصة للدرجة الثالثة.    

 مدى االستفادة من الدراسات املرجعية: 2-4

 مام الباحث لالستفادة منها وذلك يف:تعترب الدراسات املرجعية أساساً علمياً فتحت اجملال أ

 استخدام املنهج املناسب لطبيعة أهداف الدراسة. -

 اختيار عينة البحث املناسبة اليت تتالءم مع طبيعة الدراسة. -

 اختيار وسامل وأدوات مجع البياانت اليت تتالءم مع طبيعة الدراسة. -

 يف الدراسة احلالية. التعرف على األساليب واملعاجلات اإلحصامية واالستفادة منها -

 الوقوف على أهم املراجع العربية واألجنبية لالستفادة منها. -

 :إجراءات الدراسة-3

 استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ملالممت  لنو  الدراسة احلالية. منهج الدراسة: 3-1

حتاد الفرعي ابملنطقة الشرقية من ليبيا يتمثل جمتمع الدراسة يف حكام كرة القدم املسملني بسمالت اال جمتمع الدراسة: 3-2

 ( يوضح توصيف اجملتمع.1ماً للساحة، واجلدول رقم )حك 173وابلدرجة األو ى والثانية والثالثة، والبال  عددهم 

 توصيف العينة قيد الدراسة (1جدول )
 النسبة املئوية العدد توصيف العينة م
 ٪17.34 30 عينة الدراسة األساسية 1
 ٪5.78 10 لدراسة االستطالعيةعينة ا 2
 ٪73.88 133 املستبعدين 3
 ٪100 173 اجملتمع األصلي 4
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حكام للدرجة األو ى  10حكماً للساحة وبواقع  30استخدم الباحث العينة العمدية وبلغت عينة الدراسة  عينة البحث: 3-3

 ضح التوزيع والنسبة املئوية للعينة.( يو 2حكام للدرجة الثالثة واجلدول رقم ) 10حكام للدرجة الثانية و 10و

 يوضح توزيع العينة والنسبة املئوية (2جدول رقم )
 النسبة املئوية العدد الدرجة

 33.33 10 الدرجة األوىل
 33.33 10 الدرجة الثانية
 33.33 10 الدرجة الثالثة

 17.34 النسبة املئوية للعينة
 ري وااللتواء للعينةيوضح املتوسط واإلحنراف املعيا (3جدول رقم )

 االلتواء االحنراف املعياري املتوسط احلسايب املتغري م
 -0.32 5.14 33.58 السن 1
 0.23 3.01 176.55 الطول 2
 -0.03 2.83 75.38 الوزن 3
 -0.07 2.15 5.20 سنوات التحكيم 4

 

للمتغـريات قيـد الدراسـة ويتضـح اعتداليـة البيـاانت  (  املتوسط احلسايب واالحنراف املعيـاري ومعامـل االلتـواء 3يوضح جدول )     
 .البياانت اعتداليةيدل على ( مما  3)±حيث تراوحت قيم معامل االلتواء ما بني 

 أداة الدراسة:  3-4

 بعد أن قام الباحث ابالطال  على جمموعة من الدراسات السابقة واملراجع العلمية لغرض اختيار االختبارات اليت من شأهنا     

 تقييم متغريات الدراسة وهي السرعة االنتقالية والقوة املميزة ابلسرعة وحتمل السرعة قام الباحث إبستخدام االختبارات التالية وهي:

 (/اثنية، للسرعة االنتقالية.220اجلري للمانب ) .1

 اثنية، للقوة املميزة ابلسرعة. 15تني كامالً من الوقوف/ ثين الركب .2
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 / اثنية، لتحمل السرعة.(520اجلري يف حمطات ) .3

 األدوات: كما قام الباحث ابستعمال بعض 

 .جهاز رستاميرت لقياس الطول )سم (  .1
 ميزان طيب لقياس الوزن )كمم( . .2
 شريط قياس . .3
 ساعة إيقاف .  .4

 الدراسة االستطالعية: 3-5

 اوالً الصدق :

الختبارات وكانت النتامج لكل اختبار كما قام الباحث إبستخدام معامل صدق االتساق الداخلي للتحقق من صدق ا     

 و التايل:االتساق الداخلي، وكانت على النح ( الذي يبني درجات صدق4موضح ابجلدول رقم )

  10ن=         يوضح صدق االتساق الداخلي لالختبارات الثالثة           (4جدول رقم )
 معنوية الداللة االرتباط املتغري م
 0.05 0.68 (/اثنية220اجلري للجانب ) 1
 0.01 0.69 اثنية 15تني كامالً من الوقوف/ ثين الركب 2
 0.01 0.89 (/ اثنية520اجلري يف حمطات ) 3

اختبار السرعة االنتقالية القوة ( قيمة االرتباط بني كل اختبار وإمجايل االختبار حيث أن درجة 4رقم ) يوضح اجلدول          

ية وكذلك اختبار حتمل السرعة عاٍل جداً، ومجيع القيم تدل على االتساق الداخلي جلميع االختبارات قيد املميزة ابلسرعة تعد عال

 البحث ابلتايل تدل هذه القيم صدق االختبار.

 اثنياً الثبات:

ر وكانت عتماد معامل آلفا كرونباخ إلجياد معامل ثبات االختبار، وذلك بغرض التحقق من ثبات االختباقام الباحث اب     

     ( وهي على النحو التايل:5يف اجلدول رقم ) النتامج موضحة
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  10يوضح صدق معامل آلفا كرونباخ لالختبارات الثالثة                 ن= (5جدول رقم )
 معنوية الداللة االرتباط نوع اإلحصائي
 0.05 0.81 آلفا كرونباخ

كرونباخ الختبار السرعة االنتقالية القوة املميزة ابلسرعة وحتمل السرعة وكانت عامل آلفا  مل( قيمة ا5رقم ) يوضح اجلدول        

 قيمة آلفا كرونباخ عالية جداً، مما يدل على ثبات االختبار .

 املعاجلات اإلحصائية : 3-6

 ( .spss20ماعية )حث احلزمة اإلحصامية للعلوم االجتاستخدم البا     

 املتوسط. .1

 اإلحنراف املعياري. .2

 تواءاإلل .3

 النسبة املئوية. .4

 معامل اإلرتباط بريسون. .5

 آلفا كرونباخ. .6

 حتليل التباين. .7

  L.S.D  اختبار .8

 عرض النتائج ومناقشتها:-4

 عرض النتائج: 4-1

، وكانت بليبيامستوى عناصر اللياقة البدنية قيد البحث لدى حكام كرة القدم هو  مااواًل : عرض نتائج التساؤل األول: 

 ( . 8-7-6ضح ابجلدول رقم )النتامج كم هو مو 
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 10ن=         يوضح املتوسط واإلحنراف املعياري وااللتواء حلكام الدرجة األوىل       (6جدول رقم )    

املتوسط  املتغري م
 عامال

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 االلتواء املعياري

 0.06 0.87 10.36 11.95 (/اثنية220اجلري للجانب ) 1
 -0.27 1.03 7.80 6.26 اثنية 15 كامالً من الوقوف/ تنيثين الركب 2
 0.98 0.65 19.33 20.93 (/ اثنية520اجلري يف حمطات ) 3

     
 10ن=         يوضح املتوسط واإلحنراف املعياري وااللتواء حلكام الدرجة الثانية        (7جدول رقم )

املتوسط  املتغري م
 عامال

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 االلتواء ملعياريا

 -0.56 0.70 11.85 11.95 (/اثنية220اجلري للجانب ) 1
 -0.14 0.79 6.20 6.26 اثنية 15تني كامالً من الوقوف/ ثين الركب 2
 0.34 0.75 20.92 20.93 (/ اثنية520اجلري يف حمطات ) 3

 

 10ن=            درجة الثالثة     يوضح املتوسط واإلحنراف املعياري وااللتواء حلكام ال (8جدول رقم )    

املتوسط  املتغري م
 العام

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 االلتواء املعياري

 -1.04 0.68 13.65 11.95 (/اثنية220اجلري للجانب ) 1
 0.13 0.63 4.80 6.26 اثنية 15تني كامالً من الوقوف/ ثين الركب 2
 0.24 1.30 22.53 20.93 (/ اثنية520اجلري يف حمطات ) 3

 –هل توجد فروق ذات داللة إحصامية بني حكام كرة القدم تبعاً لدرجاهتم )الدرجة األو ى اثنيًا : عرض نتائج التساؤل الثاين: 

 (.11-10-9مج كما هو موضح ابجلدول رقم )ا، وكانت النتالدرجة الثالثة( –الدرجة الثانية 

 10ن=                   رعة االنتقالية يف الس احلكامالفروق بني  (9جدول رقم )    

متوسط  درجة احلرية جمموع املربعات صدر التباينم
 املربعات

قيمة)ف( 
 اإلحتمال احملسوبة

 0.000 47.283 27.037 2 54.073 بني اجملموعات
 - - 0.572 27 15.439 داخل اجملموعات

 - - - 29 69.512 اإلمجايل



 

 Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية

 2020/  / يوليو  واألربعون  العدد الثامن

 
19 

 جامعة بنغازي   

 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 

 

 

   University of Benghazi 

Faculty of Education Almarj 

 10احلكام يف القوة املميزة ابلسرعة                  ن=الفروق بني  (10جدول رقم )    

متوسط  درجة احلرية جمموع املربعات صدر التباينم
 املربعات

قيمة)ف( 
 اإلحتمال احملسوبة

 0.000 32.533 22.533 2 45.067 بني اجملموعات
 - - 0.696 27 18.800 داخل اجملموعات

 - - - 29 63.867 اإلمجايل
 

 10الفروق بني احلكام يف حتمل السرعة                     ن= (11)جدول رقم     

متوسط  درجة احلرية جمموع املربعات صدر التباينم
 املربعات

قيمة)ف( 
 اإلحتمال احملسوبة

 0.000 28660 25.616 2 51.232 بني اجملموعات
 - - 0.894 27 24.132 داخل اجملموعات

 - - - 29 75.364 اإلمجايل
 النتائج: اقشةمن 4-2

 (3)±من خالل درجة اإللتواء اليت كانت ترتاوح بني  وذلك ( نتيمة  انس حكام الدرجة األو ى6يتضح من اجلدول رقم )     

ي لكل من متغريات الدراسة و ى، وكذلك نتيمة املتوسط واإلحنراف املعيار وهي درجة تدل على  انس عينة حكام الدرجة األ

حيث سط العام لعينة حكام الدرجة األو ى لكي يتسىن لنا مقارنة متوسط الدرجة األو ى مع املتوسط العام، وكذلك املتو ، الثالثة

حتمل السرعة كما بل  متوسط ،  7.80، وبل  متوسط القوة املميزة ابلسرعة 10.36بل  املتوسط احلسايب ملتغري السرعة االنتقالية 

 املتوسط العام للعينة.، وهذه الدرجات الثالثة تعترب أفضل من 19.33

( نتيمة  انس حكام الدرجة الثانية وذلك من خالل درجة اإللتواء اليت كانت ترتاوح بني 7يتضح من اجلدول رقم )كما      

، 11.85وهي درجة تدل على  انس عينة حكام الدرجة الثانية، وكذلك بل  املتوسط احلسايب ملتغري السرعة االنتقالية  (3)±

، كما مت إضافة املتوسط العام لعينة حكام 20.92، كما بل  متوسط حتمل السرعة 6.20القوة املميزة ابلسرعة  وبل  متوسط
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تكاد تتساوى مع أهنا درجات ال الدرجة الثانية لكي يتسىن لنا مقارنة متوسط الدرجة الثانية مع املتوسط العام، ويتضح من 

 .املتوسط العام للعينة

( نتيمة  انس حكام الدرجة الثالثة وذلك من خالل درجة اإللتواء اليت كانت ترتاوح بني 7جلدول رقم )ويتضح أيضًا من ا     

، 13.65وهي درجة تدل على  انس عينة حكام الدرجة الثالثة، وكذلك بل  املتوسط احلسايب ملتغري السرعة االنتقالية  (3)±

كما مت إضافة املتوسط العام لعينة حكام ،  22.53سط حتمل السرعة ، كما بل  متو 4.80وبل  متوسط القوة املميزة ابلسرعة 

أقل من املتوسط  أهنا كانتدرجات ال الدرجة الثالثة لكي يتسىن لنا مقارنة متوسط الدرجة الثالثة مع املتوسط العام، ويتضح من 

، وتتفق الثانية وأقل من املتوسط العامالدرجة  و الدرجة األو ىاحلكام من العام وتعد ضعيفة إذا ما أخذان بعني االعتبار أهنا أقل من 

 yoحلكام الدرجة الثانية والثالثة من خالل إختبار  حيث توصل الباحث يف جمرى مقارنت  [23هذه النتامج مع نتامج دراسة ]

yo الشك في  أن  اوخاصة عنصر السرعة، ومم يف العراق إ ى أن  هناك ضعف عام لدى العينة يف بعض عناصر اللياقة البدنية

وكذلك  ،حتمل السرعةنتقالية والقوة املميزة ابلسرعة عناصر اللياقة البدنية ذات أمهية لزايدة جودة أداء احلكم وخاصة السرعة اال

أن من أهم العناصر الواجب توفرها يف احلكم حيث أظهرت نتامج دراست   [16] دراسة إلي  توصلت ما تدعم النتامج احلالية 

   تقالية والقوة املميزة ابلسرعة وحتمل السرعة.السرعة االن

، حيث يوضح يف متغريات الدراسة ( الفروق بني حكام الدرجات الثالثة لكرة القدم11-10-9كما توضح اجلداول رقم )      

وبعد إجراء  ت الثالثةن هناك فروق بني الدرجا( الفروق بني أفراد العينة يف عنصر السرعة االنتقالية وتظهر النتامج أ9اجلدول رقم )

اتضح أن هناك فروق بني الدرجة األو ى والثانية ولصاحل الدرجة  الدرجات الثالثةبني حكام  L S Dاختبار أقل فرق معنوي 

 األو ى وبني الدرجة الثانية والدرجة الثالثة ولصاحل الدرجة الثانية.   
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ن هناك فروق بني  عنصر القوة املميزة ابلسرعة حيث تظهر النتامج أ( الفروق بني أفراد العينة يف10كما يوضح اجلدول رقم )      

اتضح أن هناك فروق بني الدرجة  الثالثةبني حكام الدرجات L S D وبعد إجراء اختبار أقل فرق معنوي  الدرجات الثالثة

 ة الثانية.األو ى والثانية ولصاحل الدرجة األو ى وبني الدرجة الثانية والدرجة الثالثة ولصاحل الدرج

( الفروق بني أفراد العينة يف عنصر حتمل السرعة حيث تظهر النتامج أن هناك فروق بني 10وأظهرت نتامج اجلدول رقم )     

اتضح أن هناك فروق بني الدرجة  الثالثةبني حكام الدرجات L S D وبعد إجراء اختبار أقل فرق معنوي  الثالثةالدرجات 

 درجة األو ى وبني الدرجة الثانية والدرجة الثالثة ولصاحل الدرجة الثانية.األو ى والثانية ولصاحل ال

 جباريةقدم إ ى عدم وجود دورات تدريبية إويعزي الباحث هذه الفروق وخاصة ضعف الدرجة الثانية والثالثة من حكام كرة ال     

كما أن اغلب حكام الدرجتني الثانية عام للحكام،   ضع هلا حكام كرة القدم واليت من شأهنا رفع املستوى ال واختبارات دورية

عادة تكون واجباهتم التحكيمية املكلفني هبا خالل فرتة الدوري تكون قليلة فال يكلف احلكم نفس  عناء التدريب  والثالثة

لدى حكام كرة األو ى، ولعل نتامج هذا البحث اليت أظهرت أوج  القصور  ةواالستعداد للدوري كما هو احلال مع حكام الدرج

 yoحلكام الدرجة الثانية والثالثة من خالل إختبار  نت [ حيث توصل الباحث يف جمرى مقار 23نتامج دراسة ] تتفق مع القدم

yo ننسى أن  يف العراق إ ى أن  هناك ضعف عام لدى العينة يف بعض عناصر اللياقة البدنية وخاصة عنصر السرعة، كما ال

هماً يف حتديد دقة ج املبارايت فدرجة اللياقة البدنية اليت يتمتع هبا احلكم تعترب عاماًل ممعلى شكل نتا للحكم دور مهم يف التأثري

وصحة القرار حىت مع ظهور تقنية الفيديو يف وقتنا احلايل إال أن  ال مناص من قرار احلكم فهو يف النهاية البد أن يتحلى بقدر 

أن  من املتوقع الوصول إ ى أسفرت النتامج حيث  [ 26ما ذكرت  نتامج دراسة ] لكتوسط من اللياقة البدنية، ولعل ذفوق امل

[ 13وكذلك دراسة ]وأن هناك عالقة بينهما،  مستوايت عالية من اللياقة البدنية والقدرة على اختاذ القرار لدى احلكام احملرتفني

قرارات احلكم حيث لنفسي الذي بدوره يؤثر سلبًا أو إجيااًب على واجلانب االيت تشري أيضًا إ ى أمهية العالقة بني اللياقة البدنية 

 .أشارت الدراسة  بوجود عالقة ارتباط معنوية بني متغريات الكقاءة البدنية ومسات الشخصية وقلق احلالة
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 االستنتاجات والتوصيات:-6

 االستنتاجات: 6-1

 لثة يف متغريات الدراسة الثالثة.مستوى حكام الدرجة األو ى أفضل من حكام الدرجة الثانية والثا .1

 حكام الدرجة الثانية درجاهتم تعادل املتوسط العام للعينة. .2

 ظهور أوج  قصور وضعف لدى حكام الدرجة الثالثة يف متغريات الدراسة الثالثة. .3

ولصاحل حكام توجد فروق ذات داللة إحصامية بني حكام الدرجة األو ى والثانية والثالثة يف متغري السرعة االنتقالية  .4

 الدرجة األو ى على الدرجة الثانية والثالثة.

توجد فروق ذات داللة إحصامية بني حكام الدرجة األو ى والثانية والثالثة يف متغري القوة املميزة ابلسرعة ولصاحل حكام  .5

 الدرجة األو ى على الدرجة الثانية والثالثة.

السرعة ولصاحل حكام الدرجة  حتمل و ى والثانية والثالثة يف متغريتوجد فروق ذات داللة إحصامية بني حكام الدرجة األ .6

 األو ى على الدرجة الثانية والثالثة.

 التوصيات: 5-2

 التأكيد من االحتادات العامة والفرعية على االهتمام جبانب اللياقة البدنية. .1

 العمل على إجراء اختبارات دورية وإجبارية حلكام كرة القدم. .2

مة العديد من الدورات التدريبية حلكام كرة القدم وحتت إشراف االحتاد العام لكة القدم من شان  رفع العمل على إقا .3

 الكفاءة البدنية لدى حكام الدرجات الثالثة.

العمل على توعية احلكام أبمهية اللياقة البدنية وعالقتها ابلتأثري على نتامج املبارابت وأتثريها على املستوى العام  .4

 للدوري.
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 رورة التأكيد على أن يكون من ضمن شروط قبول احلكم أن يكون من خرجيي كليات علوم الرتبية البدنية والرايضة.ض .5

تشميع ودعم البحث العلمي من قبل االحتادات العامة لتسليط الضوء على مجيع جوانب القصور اليت تواج  احلكام  .6

  رايضة كرة القدم وغريها من األلعاب. والالعبني وتقدمي مقرتحات حلول املشاكل اليت تواجههم يف
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