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هدف البحث الى التعرف عمى :

امللخص

 -1درجة المتغيرات الوظيفية ( معدل ضربات القمب  ,وضغط الدم االنقباضي  ,وضغط الدم االنبساطي  ,والتووتر الووظيفيل لود
حكام كرة القدم قبل ادارة المباراة .

 -2نسبة المساهمة لبعض المتغيرات الوظيفية ( معدل ضربات القمب  ،وضغط الدم االنقباضي  ,وضغط الدم االنبساطي ل عمى
مستو االداء الفعمي لمحكام .

ولتحقيق اهدفا البحث افترض الباحثان ما يأتي :

 -1هناك تغير ممحوظ في بعض المتغيرات الوظيفية ( معدل ضربات القمب  ,وضغط الدم االنقباضي  ,وضوغط الودم االنبسواطي

ل قبل المباراة قياس ًا عمى الوضع الطبيعي .
 -2تسهم المتغيرات الوظيفية ( معدل ضوربات القموب  ,وضوغط الودم االنقباضوي  ,وضوغط الودم االنبسواطي ل بنسوب فوي التعورف

عمى مستو االداء الفعمي لمحكام.

استخدم المنهج الوصفي باألسموب المسحي كونه األسموب األمثل لحل مشوكمة البحوث ،واشوتممت عينوة البحوث عموى (43ل حكمواً
من حكام الدرجة االولى المعتمدين لد االتحاد العراقي لكورة القودم لمموسوم( 2112و 2113ل ,وتوم اختيوارهم بالطريقوة العمديوة .
واستخدم الباحثان جهازي ( البايوماوس و قياس الضغط ل لقياس بعض المتغيرات الوظيفية ( معدل ضربات القمب  ،وضوغط الودم
االنقباضي  ،وضغط الدم االنبساطي  ،والتوتر الوظيفي ل .

وبعد التأكد من صدق ادوات البحث وثباتها وموضوعيتها تمت معالجة البيانات التي حصول عميهوا الباحثوان احصوابيا باسوتخدام (
الوسووط الحسوووابي  ،واالنحوووراف المعيوواري  ،والنسوووبة المبويوووة  ،واالنحووودار البسوويط واالنحووودار المتعووودد بطريقتوووي (  enterل و (

 stepwiseل وبعد اجراء المعالجات االحصابية الضرورية توصل الباحثان الى استنتاجات متعددة منها :
 -1تزايد ممحوظ في بعض المتغيرات الوظيفية (النبض والضغط الدمويل لد حكام كرة القدم قبل ادارة المباراة .
 -2هناك عالقة ارتباط معنوية بين المتغيرات الوظيفية ومستو األداء الفعمي لد حكام كرة القدم.
 -3يسهم التوتر الوظيفي بأكبر نسبة في تقييم مستو األداء الفعمي لمحكام.
وأوصى الباحثان بضرورة :

-1

االهتمام بقياس المتغيرات الوظيفية ,وبشكل مستمر لمحكام قبل ادارتهم لممباراة.

 -2ضرورة اعتماد المتغيرات الوظيفية في تشخيص الضغوط النفسية لمحكام قبل ادارة المباراة.
 -3اعتماد جهاز البايوماوس في تشخيص التوتر لد الحكام قبل المباراة واثنابها وبعدها.

 -4اعتماد التوتر الوظيفي قيد البحث بوصفه مؤش اًر حقيقي ًا لمتوتر الذي يتعرض له الحكام عند ادارتهم لممباراة.
 -5باالمكان التنبؤ بمستو االداء من خالل التوتر الوظيفي الذي يتعرض له الحكام قبل ادارتهم لممباراة .

الكممات المفتاحية :نسبة مساهمة  -المتغيرات الوظيفية -مستو اداء حكام  -كرة القدم
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Rate of Some Functional Variables Contribution to the Performance Level of the
Football Referees
Prof. Dr. Dhurgham Jasim Mohammad M.A. Student Samer Youkhanna Gorgees
Abstract
The research aimed at revealing the following :
1.
The degree of the functional variables ( heart rate , systolic blood pressure, diastolic blood
pressure , and functional tension ) for the football referees before match management .
2.
The rate of some functional variables’ contribution ( heart rate , systolic blood pressure,
and diastolic blood pressure )to the real performance level of the referees .
The researcher hypothesized the following to achieve the research objectives :
1.
There is a considerable pressure in some functional variables ( heart rate , systolic blood
pressure, and diastolic blood pressure) before the match compared to the natural state .
2.
The functional variables contribute ( heart rate , systolic blood pressure, and diastolic
blood pressure ) contribute somewhat in recognizing the real performance level of the referees .
The researchers have used the descriptive methodology with a survey style for it is the typical
method to solve the problem . The research sample included (43) first-degree referees authorized
by the Iraqi union of football (term 2012-2013) who were selected randomly . The researchers
have used both devices ( biomouse and sphygmomanometer ) to measure some functional
variables ( heart rate , systolic blood pressure, diastolic blood pressure , and the functional
tension ).
After confirming, the validity , reliability ,and subjectivity of the research tools , the obtained data
were statistically treated by using (the arithmetic mean, standard deviation, percentage , simple
regression and multiple regression by both methods of (enter ) and (stepwise ) .
After performing the necessary statistical treatments , the researchers obtained several results like
:
1.
A considerable increase in some functional variables ( pulse and blood pressure ) for the
football referees before match management.
2.
There is a moral correlation relationship between some functional variables and the real
performance level for the football referees .
3.
The functional tension contributes at a great proportion in evaluating the real
performance level of the referees .
The researchers have recommended the necessity of :
1.
Interesting in continuously measuring the functional variables for the referees before
match management.
2.
The need to adopting the functional variables in diagnosing the psychological stresses for
the referees before match management .
3.
Using biomouse device in diagnosing tension for the referees before , during , and after
the match management.
4.
Adopting the researched functional tension as a real indicator of tension suffered by the
referees during match managing .
5.
The possibility to predicate the performance level during the functional tension suffered
by the referees before match management .

Keywords: Ra
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 -1التعريف بالبحث:

 1-1المقدمة وأهمية البحث:

تعد كرة القدم الحديثة نة األلعةب

التة تتنيةز بةبألدا السةرع طةلاش طةلط النبةبراة  ,لانطالقةب نة طعةعة المعبة السةرعع

عنةةد ننبرسةةتوب عل ةةاوب ننبهس ة ةظوةةر دلر الحكةةبم لنةةب ةق ة عمةةيوم ن ة نس ة للةبق نتنثم ة ببلنالحظ ة لالتقيةةةم لالنتببع ة

لالنلجلد ه االنبك ال حةح الت حةدداب القةبنل و لتعةد عنمةة ا ةدار القةرار اللاجة

الةراةس لمحكةبم هة النببرعةبق و

لن انب يعرز الدلر الاعبش لمحكبم ه قةبنوم بةبلتقلةم الاةلرل لنجوةلداق كة نة النةدر لالالعة

ه ضل القبنل  ,اذ ا الحكةم

ةبح

لاالدارل هة النمعة

القةرار هة كة لحظة نة لحظةبق النببرعةبق ,لةعةد التحكةةم حةد االنةلر االسبسةة

الت تسوم ه رهة نسةتلا المعبة بطةك عةبم  ,لكةل سةمط الحكةم نسةتندة نة قةبنل المعبة الةذل ينطةد العدالة هة اثنةب

النبةةبراة  ,ننةةب ةسةةوم بطةةك هبعة هة نتعة الجنوةةلر النتةةبب  ,لعمةةا العكةةس نة ذلة اذا كةةب الحكةةم نتةةلت اير لميةةر نسةةتقر

سلف ينعكس عما دااه لق ارراته مير الدقةق  ,لتذكر (العزب و " )2006ا الحكةبم ال ةسةتطةعل االعتنةبد عمةا النةلاح
العدنة ال اللظةاة نناردة ال العقمة للك ال عد ن التكبنة ببلقةدر الةذل ي اة الحكةم لعنبسة

نةلع النونة التة ةقةلم عوةب

لا ةكةل عمةا درجة نة الكاةةب ة تنةبم عنمةة التحكةةم عمةا اللجةةه االكنة " (العزبة و  2006و )11لةذا ةنكة ا نععةةر
ع ناولم االعداد العدن لاللظةا لالناس

قدرة الحكبم بكرة القدم عما الظوةلر بأهضة ادا تحكةنة

لمحكبم بأنه ةنث

يدعم التحضيراق العدنة لالنعرهة لالناسة الت تنكنوم ن قةةبدة النبةبراة بأقة قةدر نة اال،طةب و لع كةد ( mathews,

 " )1978ا الحبل اللظةاة ألجوزة الجسم الدا،مة نبلةق ااتنةبم العمنةب هة جنةة انحةب العةبلم عمةا اعتبةبر انوةب تسةوم
بقةةدر كعيةةر ه ة الحكةةم عمةةا الكاةةب ة العبن ة لماةةرد " ( ,)mathews.1978.123لةعةةد قةةةبس النةبض ال الض ة

نة ااةةم

االتجباةةبق الحديثة هة عنمةةةبق تقةةلةم الحبلة العدنةة لكةةذل الحكةةم عمةةا الحبلة ال ةةحة التة ةكةةل عميوةةب الحكةةم كنةةب ا

اسةةتن اررع عن ة اةةذز االجو ةزة الدا،مة ة بكاةةب ة عبلة ة ه ة اثنةةب النطةةبو يتلقةةم عمةةا نةةدا سةةالنتوب للةبقتةةه العضةةلة لقةةدر

تكبن ة االسةةتجبب لمننعو ةبق الحركة ة  ,لةطةةير ( عم ة و" ) 1983ا نتيج ة ننبرس ة النطةةبو الرعبض ة تحةةدا ردلد اهعةةبش
لرة لاضةح عة االحتةةبط الةلظةا لالةذل ةسةتدع القةدرة

حيلة كثيرة ألجوزة الجسم,لدراس ردلد االهعبش تم تعط

عم ةةا النحبهظة ة لاالس ةةتنرار هة ة االدا " (عمة ة و 1983و  .)123لان ةةب ع ةةرزق اانةة ة البح ةةا هة ة قة ةةبس بع ةةض النت ية ةراق

اللظةاة (نعدش ضرببق القم و لض

 2-1مشكمة البحث

الدم االنقببض و لض

الدم االنبسبط ) .

ن ،الش ،عرة الببحثب لعنموم ه نجةبش لعبة كةرة القةدم الحظةب

انةب العديةد نة النحةبلالق التة تسةعا الةا تطةلعر

ك عنب ر لعب كرة القدم لن ضننوب الحكبم و لعما الرمم ن قم االبحبا ه نجبش التحكةم قةبسةبي ببلعنب ةر اال،ةرا
ن الالععي لالندربي و اال انب عةدداي نة االبحةبا لالد ارسةبق التة تطرقةق الةا نسةتلا االدا الاعمة لمحكةبم سةلا
كب ه اثنب ادا النببرعبق م بعداب لامابش عن ر اسبس ه نجبش التحكةم لال اللقلف عما االسةتعداد الاعمة لمحكةم
قع ة قةبدتةةه لمنببرعةةبق ن ة ،ةةالش قةةةبس بعةةض النت ي ةراق اللظةاة ة (نعةةدش ض ةرببق القم ة

لضة

الةةدم االنبسةةبط ) التة نة ،اللوةةب ةنكة التعةةرف عمةا الجبنة

نطكم البحا ه االجبب ع التسب الق اآلتة :

و لض ة

الةةدم االنقببض ة و

الناسة لمحكةةم قعة قةبدتةةه لمنبةةبراة و لةةذا انح ةةرق

 -نب نسب نسبان بعض النت يراق اللظةاة ه نستلا االدا الاعم لمحكبم(حكبم السبح  .لالحكبم النسبعدل )؟
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 2-1هدفا البحث
التعرف عما :

 1-3-1درجة النت ي ةراق اللظةاة ة (نعةةدش ض ةرببق القم ة و لضة
حكبم كرة القدم قع ادارة النببراة .

الةةدم االنقببض ة لاالنبسةةبط  ,التةةلتر الةةلظةا ) لةةدا

 2-3-1نسةةب النسةةبان لةةبعض النت ي ةراق اللظةاةة (نعةةدش ض ةرببق القمة
نستلا االدا الاعم لمحكبم .

 ,لضة

الةةدم االنقببضة لاالنبسةةبط ) ه ة

 4-1فرضيتا البحث :

 1-4-1انب ت يير نعنلل ه بعض النت يراق اللظةاة (نعدش ضرببق القم و لض

قع النببراة قةبسبي عما اللض الطعةع .
 2-4-1تسوم النت يراق اللظةاة (نعدش ضرببق القم و لض
ن،تما ه التعرف عما نستلا االدا الاعم لمحكبم.

 5-1مجاالت البحث :

الدم االنقببض لاالنبسبط )

الدم االنقببض لاالنبسةبط و لالتةلتر الةلظةا ) عنسة

*

 1-5- 1النجبش البطرل  :حكبم كرة القدم لمدرج االللا لمنلسم الكرلل . 2013-2012

 2-5-1النجبش الزنبن  :اعتدا ي ن ( )2012 / 11 / 27الا ( )2013 /9 / 1
 3-5-1النجةةبش النكةةبن  :الع ة ار – الننطق ة الطةةنبلة و النالع ة النعتنةةدة ه ة نحبهظةةبق (كركةةل و ل ةةالد الةةدي و
لنينلا و لالسمةنبنة ).

 6-1تحديد المصطمحات :

 1-6-1التوتر الوظيفي :

الاسيلللج الذل ةعكس حبل التلتر لدا الحكم قع

ويعرف اجرابياً بأنه " الجبن
ضرببق القم لالذل عدلرز ةعط نجنلع ن الن طراق لالعةبنبق ةنك االستدالش عوب ع حبل التلتر.
 2-6-1مستو أداء حكام كرة القدم :

دارتةه لمنبةبراة لةسةتدش عمةةه نة نعةدش

عرهةةه ،مةةم (  ) 2002بأنةةه " جنة ة الحركةةبق لالنلاقةةم لالق ة ارراق الت ة يت،ةةذاب الحكةةم ه ة

لقبنل المعب " ، (.مم و  2002و) 4

ثنةةب قةبدتةةه لمنببرعةةبق تنايةةذا

ويعرف اجرابيا بأنه " ال التقيةم الاعم الدا الحكبم ضن نحكبق ،ب ة تتضةن كبهة الجلانة
ال،ب

ه تطعيق قبنل كرة القدم ه النببراة ".

الناسةة لالعدنةة لالانةة

 1-2الدراسات النظرية:

 1-1-2المتغيرات الوظيفية

 1-1-1-2معدل ضربات القمب

ةعرهةةه ( حسةةي و  ) 1990بأنةةه " الض ة

اللاق ة عمةةا جةةد ار االلعة ة الدنلة ة الةةذل ةعتنةةد ببلدرج ة االللةةا عمةةا نقبلن ة

االلعة القمعة لسرعب الدم لعما نقدار حجم الدهع القمعة " .

* حكبم النعتندل لدا االتحبد العراق النركزل لكرة القدم لمنلسم 2013-2012
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يتأثر نعدش ضرببق القم

 -زعبدة ال نق ب  -بعدد ن العلان الاسيلللجة ذاق االانة ه نجبش دراس لظبام القمة

سلا ببلنسب لألط،بص الرعبضيي
 -اع ب

الت تت

القم  :االع ب

م مير الرعبضيي  ,لن العلان الن ثرة ه نعدش ضرببق القم
ببلقم

الت تتنث ه ع عي راةسي انب السنعثبلل لنطبطه ةحةدا زعةبدة هة

اآل،ر ال نظير السنعثبلل لتأثيرز ةحدا العكس بأ ةقم ن نعدش نبضبق القم

نعدش نبضبق القم  ,لالع

 -االناعبالق لالحبالق الناسة  :يزعد نعدش نبض القم

ه حبالق الحز لاالكتاب

ا -:

.

.

ه حةبالق الاةرد لال،ةلف لال ضة  ,هة حةي ةقة نعةدش النةبض

 ح اررة الدم  :ي دل ارتابع ح اررة الدم الا زعبدة سرع نعدش النبض ,هاة حبلة اال ةبب ببلحنةةبق نةثال التة ينةت عنوةباهراز بعض السنلم ه الدم ترتا سرع ضرببق القم

 ,لن النالحظ

ارتابع درج الح اررة بنقدار درج نالةة لاحةدة

ي دل الا زعبدة ه نعدش النبض بنقةدار عطةر نبضةبق هة الدقةقة نة اسةتثنب بعةض الحةبالق القميمة لمحنةةبق كبلتةا عةد

حيا ةحدا العكس لتق ضرببق القم
 -كنة ة الةةدم الراجع ة الةةا القم ة

.

 :يةةزداد نعةةدش النةةبض كمنةةب ازدادق كنة ة الةةدم الراجع ة الةةا القم ة  ,لةحةةدا ذل ة كنتيج ة

النعكبس ع ع يعد نة النوبةةبق الع ةعة الحسةة النلجةلدة هة جةد ار االذية األةنة لةعةرف ببنعكةبس" عنعةر, " ,لاةذا

ي د ل عدلرز الا زعبدة كنة الدم الندهلع لمعضالق لةنن ركلد الدم ه القم

لااللردة .

 -نطبو الورنلنبق :ي ثر نطبو الورنلنبق ه نعدش نبض القم  ,لانب  -عمةا لجةه ال ،ةلص -تةأثير نببطةر لورنةل

االدرعنبلي ةسع

زعبدة ه نعدش نبض القمة

ن نعدش نبض القم

للك تأثيرز اضعم .

 مبزاق الدم  :تزداد سرع نعدش نبض القمن االلكسجي الا تلقم عضم القم

.

لزعةبدة قةلة النةبض ,كنةب ا ارنةل " النلرادرعنةبلي " لةه ناسةه اذ حيةا يزعةد
ه حبل زعبدة نسب مبز ثةبن الكسةيد الكةبربل  ,لعة دل الحرنةب النطمةق

 -انقببض العضالق  :ي دل انقببض العضالق الا زعبدة نعدش نبض القم  ,عما اسبس ا انقببض العضالق الوةكمةة

عمةةا عنة االلردة ,للقةةد الضةةحنب هةنةةب سةةعق ا كنة ة الةةدم الراجع ة الةةا القمة
ا،را يزداد نعدش نبض القم

الدم الالزن لوب .
-ض

نبرل ".

سرع عند انقببض العضالق حتا يتنك القم

الدم الطرعبن  :يتنبس

نعدش نبض القم

 -لض الجسم  :ي،تمم نعدش نبض القم

تزعةةد نة نعةةدش نةةبض القم ة

 ,لنة نبحة ة

ن ت ذة تم العضالق الننقبضة بكنةة

تنبسببي عكسةبي ن نتلس ض

الدم الطرعبن لةعةرف ذلة بقةبنل "

ه االلضبع الت يت،ذاب الجسم ,هيزداد النعدش بنقةدار  10-5نبضةبق عنةد

ت ييةةر لض ة الجسةةم ن ة الرقةةلد الةةا لض ة الجمةةلس ال اللقةةلف ,ل عنةةد ت يةةر لض ة الجسةةم ن ة النسةةتلا االهق ة الةةا

النستلا الراس .

جمس ة ة التة ةةدلة

 حبلة ة الجسة ةةم  :يت ي ةةر نعة ةةدش نة ةةبض القمة ة تبع ة ةبي لمحبل ة ة الجس ةةنة  ,هعنة ةةد االسة ةةتر،ب االرادل ال عقة ةاالسةةتر،با يةةن،اض نعةةدش النةةبض  ,كنةةب يةةن،اض بطةةك لاض ة ه ة حبل ة النةةلم الوةةبدي العنيةةق ,لعةةزداد نعةةدش النةةبض
ثنب االستةقبظ ن النلم لن عداةبق النطبو .

تدرعجةبي ه
 -الجود العدن  :يزداد نعدش النبض سرع عند ننبرس الرعبض لادا جوةد عةدن  ,لتتنبسة

سةرع نعةدش النةبض طردةةبي
نة طةةدة الجوةةد النعةةذلش لتحةةدا تم ة الزعةةبدة نتيج ة نجنلعة نتدا،م ة ن ة العلان ة السةةببق ,الت تظوةةر تحةةق تةةأثير الجوةةد
491
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العدن  ,لن اانوب نب ةأت -:
-

تأثير ارتابع درج الح اررة .

 -تأثير ا،تالش مبزاق التناس لاانوب األلكسجي لثبن

ق -زعبدة كنة الدم الراجع الا القم
ا -زعبدة نطبو الورنلنبق .

لكسيد الكربل .

.

 -,انقببض العضالق .
د -زعبدة نعدش التناس.
خ -ت يراق ض

الدم ( .السيد و  2003و ) 166

 2-1-1-2ضغط الدم :

ا ض الةدم هة الطةرايي اةل حةد الن طةراق النونة لحبلة الجوةبزع الةدلرل لالتناسة و لعتحةدد نقةدار ضة الةدم عنةب ي
عما علان عدة ن انوب العالق عي ده القم الدم لمطرايي لالنقبلنة التة تلاجةه سةرعب الةدم هة اةذز الطةرايي  .لهة
الحةةبالق العبدة ة لةةده القم ة

الةةدم يلةةا الط ةرايي  ,ثةةم يلةةا الطةةعيراق الدنلة ة و هةةأ ض ة

النستلا العبدل .لهة حبلة عةدم سةالن اةذز العالقة هةأ نسةتلا ضة

الةةدم ةكةةل ه ة اةةذز الحبل ة ه ة

الةدم ال ةكةل طعةعةةبي هأنةب

ةكةل ضة

الةدم

نرتاعبي ل نن،اضبي(.ععد الاتبد لحسبني و)1997
كنةةب تطةةير نتةةبا الد ارسةةبق يلةةا ا ض ة الةةدم لةةدا الرعبضةةيي ةكةةل طعةعة ةبي يذ ةقتةةر نةةبعي ( )129 -105نمةةم زاعةةق

لمض

االنقببض لةقتر نب عي ( )89 -60نمم زاعق لمض

لةعتند ض

الدم دا ،الطرايي عمةا قةلة عضةم القمة

ثم كنة الدم النلجلدة دا ،الجوبز الدلرل للزلج الدم.

لاطبر (  ) foss.1998يلا الض

االنقببض – ل عما ض

يتذعذ

طرعبن نكتس

ل قطةر اللعةب الةدنلل لطللةه ل نةلاع األلعةة الدنلةة ل ةالعتوب

(كبدةك و 1987و )65

،الش طلر التقمص – ,النسنا عة (الض

االنبسبط ).

لت ةب قةنة الضة

الةدنلل هة األلردة كنةب هة اللرعةد األجةلف السةام لالعمةلل قمية

الدنلل" ( .الدلرل لاألني و 1985و .)64

لتجةةدر االطةةبرة الةةا ا لقةةق ارحة عنة القمة
ا،تةبر الض

()Foss & Keteyian, 1998, 237

لهة عداةة قةلس األعوةرو لتأ،ةذ اةذز القةنة

القةن  ,لتقدر بعدد نمةنتراق ن الزاعق لتوب حتا ال ار ه ننطق ان بب

قةنتوب السبلب ببلنسب لمض

االنقببض )و لعندنب يتم

رف

الطةرعب الةدا ،يةتقمص يلةا الحةد األدنةا – لالنسةنا ع ة (الضة

الدنلل عما عما قةن لوةب هة القسةم األةسةر نة القمة

ببلنق ب كمنةب اعتعةدنب عة القمة

(ععد الاتبد لحسبني و1997و.)64

ه النظبم القمع اللعبا ن عما القةم النالحظ ه البطي األةسر ،ةالش

الدم ن الطرايي ،الش االنبسبو البطينة – ل ضة

"لتكل قةن الض

االنبسبط .

األلردة ه األُذي األةن لقد ت

عمةا

تكةةل هة نرحمة اال نبسةةبو اطةةلش ننوةةب هة نرحمة االنقبةةبض  ,للةةذل هةةب

االنبسبط اطلش ن االنقببض  ,لنالحظ

499
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لااللردة  ,كنب ا علان التلتر الع ع لالحبل ال حة لدال الدم لميراب تسةبعد عمةا زعةبدة ضة

 2008و . ) 176

لعنقسم ض

الةدم  ( .سةالن و

الدم الا نلعي -:

أوال  :ضغط الدم االنقباضي

طبر ( )Vander et al., 1998يلا

 .) et al., 1998, 408لععمغ نعدش ضة

ض

الدم االنقببض يتم الل لش الةه ه

ق ا انقببض بطين ( Vander

الةدم االنقببضة لقةق ال ارحة ( )140-120نمم.زاعةق و لعرتاة ،ةالش الجوةد

لالتلتر الع ع لالناس لتنبلش األنالد (دمحمو 2008و )163و ل طبر (سعد الدي و  )1993يلا "ا الضة

االنقببضة

يترالد نب عي ( ) 160-100نمم.زاعق و ه حبل الراح لدا الط،ص مير الندر " (سعد الدي و 1993و .)139
ثانيا  :ضغط الدم االنبساطي

طةةبر ( ) Vander et al., 1998يلةةا

ضة

الةةدم االنبسةةبط اةةل دنةةا ض ة

( .)Vander et al., 1998, 408لةسةةبلل نعةةدش ضة

2008و  .)163لذك ةةر (س ةةعد ال ةةدي و  )1993يل ةةا "

الضة ة

ةحةةدا قع ة عةةد القةةذف البطين ة

الةةدم االنبسةةبط لقةةق ال ارحة ( )80-70نمةةم زاعةةق (دمحمو
االنبس ةةبط ةقت ةةر ع ةةي ( )100-60نم ةةم .زاع ةةق ل ةةدا

الطةة،ص ميةةر النةةدر " (سةةعد الةةدي و 1993و  .)139ل ضةةبف (ععةةد الاتةةبدو  )2000يلةةا

بنقدار ( )10نمم زاعق ع ن م قةن الض

االنقببض بنعنا

2000و )158و نةب ( )Vander et al., 1998هأطةبر يلةا
( )125-75نمم .زاعق (.)Vander et al., 1998, 408

الض ة

االنبسةةبط يزعةةد

ةكل ه حدلد ( )80-60نمم .زاعق (ععد الاتبدو

الضة

الطةرعبن االنقببضة لاالنبسةبط ةحةدا عةي

 -3إجراءات البحث:

1-3

منهج البحث :

تةم اسةت،دام النةنو الل ةا ببألسةةمل النسةح لنالانتةه نة طعةعة نطةةكم البحةا .اذ " ا الد ارسةبق الل ةاة تحةةدد ال

تقرر الط

كنب ال عمةه ل ت م نب ال كبا ال نب ال حبدا " (.عاللل لرات

 2-3مجتمع البحث وعينته :

و  1999و ) 139

ن ة األنةةلر اللاج ة نراعبتوةةب اةةل ا،تةةةبر عين ة تنث ة النجتن ة تنثةةةالي حقةقة ةبي لنجتن ة البحةةاو يذ ينوةةب " ذل ة الجةةز ن ة
النجتنة الةةذل يجةرل ا،تةبراةةب عمةةا لهةق قلاعةةد لط اراةةق عمنةة بحيةةا تنثة النجتنة تنثةةةالي ةحةحبي " ( السةةنب لا،ةةرل

و 1980و  , ) 61تنث ة النجتن ة بحكةةبم ك ةرة القةةدم النعتنةةدي ه ة االتحةةبد الع ارق ة النركةةزل لك ةرة القةةدم لمنلسةةم الكةةرلل

 2013-2012لالببلغ عددام ( )120حكنبي (  50حكم سبح ل  70حكنبي نسبعداي )و تم ا،تةبر عين البحا ببلطرعق
العندة لالنتنثم ببلحكبم الةذي قةبدلا نببرعةبق الةدلرل الع ارقة لمدرجة االللةا لالننتةبزة لالبةبلغ عةددام (  )53حكنةبي (19

حكم سبح ل 34حكنبي نسبعداي) لمننطق الطنبلة  ,لب ة السةطرة عما جنة النت يراق الت قد ت ثر عما نتةبا البحةا
تم استبعبد ( )10حكبم ن الذي طبركلا ه تطعيق عين الثببق لالتجرب االستطالعة و لبذل عم ةق عينة البحةا ( 43
) حكنبي (  15حكم سبح ل  28حكنبي نسبعداي ) ن النجتن اال م  .لكنب ال نعي ه الجدلش ( . ) 1
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الجدول رقم (1ل

يبين توزيع مجتمع البحث وعينته

حكام كرة القدم

حكام المساعدون
العدد

النسبة

عينة ة ة ة ة الثب ة ة ة ةةبق لالتجربة ة ة ة ة

4

%3

العين الكمة

19

التجرب الراةسة
االستطالعة

نجتن البحا

%13

15

%16
%42

50

حكام الساحة

العدد

النسبة

6

%5

%23

28

%28

34

%58

70

المجموع

43

النسبة

المبوية
%36
%8

10
53

120

%34

%100

لألج تحقيق ااداف البحا تم استح بش نجنلع ن النعملنبق (العنر الزنن و لالعنر التحكن و لاللز و لالطلش )
النتعمق ببهراد عين

المتغيرات

البحا  ,لكنب ال نعي ه الجدلش ( . ) 2
الجدول رقم (2ل

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لحكام كرة القدم
وحدة القياس

الوسط الحسابي

العمر التحكيمي

سن

9.07

الطول

سم

العمر الزمني
الوزن

29.60

سن

كم

االنحراف المعياري

72.89

172.57

7.99
3.13
5.54
5.74

 3-3وسابل جمع المعمومات
 1-3-3تحميل المحتو :

" ةعد تحمي النحتلا ن االسبلي

البحثة النتنيزة هة تقةدةم ن طةراق كنةة لنلضةلعة عة التلجيوةبق الاكرعة لالقةةم

لالنعةةبيير الت ة تسةةعا جوةةبق نعين ة الةةا ترسةةي،وب ه ة جنبع ة ال نجتن ة نعةةي ببعتنةةبد لسةةبا االت ةةبش الن،تما ة ( ,

التو ةةبن  , ) 26 , 1975 ,لالج ة ة الح ة ةةلش عم ةةا العةبنة ةةبق لالنعملنة ةةبق الدقةق ة ة لالت ةةلر الكبن ة ة لمناة ةةباةم االسبسة ةةة

لالنتعمقة ببلبحةا تةم تحمية الن ةبدر لالن ارجة ال،ب ة بعمةلم التربةة الرعبضةة (القةةبس لالتقةلةم ل الاسةمج الرعبضةةة ) ,

ل رض اللقلف عما ك نب ةحة ن نعملنبق حلش نحبلر البحا الراةس لالنتعمق عة (النت يراق اللظةاة لتبثيراب عما

نستلا االدا ) هة النجةبش الرعبضة بطةك عةبم لحكةبم كةرة القةدم ،ب ة  .لبةذل تةم تحديةد نت يةر النةبض لضة
االنقببض لاالنبسبط كن طر حقةق لمتععير ع النت يراق اللظةاة .

 2-3-3المقابمة الشخصية :

الةدم

النق ةةببالق الط ،ةةة " اة ة لاح ةةدة نة ة اكث ةةر اللس ةةبا الاعبلة ة لمح ةةلش عم ةةا العةبن ةةبق لالنعملن ةةبق الض ةةرلرع " (

عدر , ) 388,1987,بعد تحديد الناباةم ال،ب

ببلنت يراق اللظةاة لالن طراق الناسة ال،ب
024

ببلبحا .

نسبت مساهمت بعض املتغرياث الوظيفيت ملستوى....

تةةم اجة ار نقبعمة ط ،ةةة نة نجنلعة نة ذلل ال،عةرة لاال،ت ةةبص النمحةةق ( )1هة نجةةبش العمةةلم الرعبضةةة نة اج ة
تحديةةد القةبسةةبق اللظةاةة (نعةةدش ض ةرببق القمة  ,الض ة

الةةدنللو التةةلتر الةةلظةا ) التة ت،ةةدم اجة ار اق البحةةا ,لكةةذل

بعض الطرلو لاالسس العمنة النتعمق عوذز القةبسبق ن ،الش تحديةد الةزن الننبسة

ن البحا.

لوةذز القةبسةبق بعةد تحديةد الوةدف

 3-3-3المالحظة المباشرة:

تةم تقيةةم ادا الحكةةبم عة طرعةةق النالحظة النببطةرة نة نقةةم الحكةةبم النكمةم ببالطةراف عمةةا النبةبراة نة االتحةبد الع ارقة

لكرة القدم ع طرعق استنبرة ،ب

نعتندة ن االتحبد الدلل لكرة القدم  ,النمحق ()2

 4-3موضوعية المحكمين:

ل رض نعره نلضلعة قةبس نستلا االدا لمحكبم تم ا،تةبر نطةرف ثةب لمنبةبراة نة النطةرف النعتنةد نة قعة االتحةبد

الع ارق ة النركةةزل بك ةرة القةةدم ,لن ة ثةةم ايجةةبد نعبن ة االيرتبةةبو عينونةةب اذ يةةذكر (رض ةلا و )2006بأنةةه " ةقةةلم اثنةةب ن ة
النحكني عتقدير درجة ا ،تبةبرو ل الحكةم عمةا األدا لعةدد نة الناحل ةي ( الطةال

ل الالععةي ) هة ناةس اللقةقو

نعبنة االرتبةبو عةي تقةديراق النحكنةي ,

بحيا ةكل ك نحكم بعيداي ع اآل،ر حتا ال يتأثر عرةهو ثم يم ذلة حسةب
اذ يدش نعبن االرتببو النحسةل عمةا درجة االتاةب هةنةب عةي تقةديراق النحكنةي االثنةي "  .لتعةي
االرتببو عي درجبق تقلةم النحكني

(  , ) % 93لا درج نلضلعة جيدة.

نتلسة نعةبنالق

 5-3األسس العممية لجهاز قياس معدل ضربات القمب ( جهاز البايوماوس ل :

ةعد البحا الحبل ال االلش ن نلعه  ,اذ ةست،دم التقنةبق الحديث لجوةبز الببيلنةبلس هة قةةبس عمةم الةناس الاسةيلللج
ه النجبش الرعبض كدراس نيدانة دا ،نالع

ع طرعق :

1-5-3الصدق الظاهري:

كرة القدم  ,لذا ا ب ن الضرلرة التحقق نة االسةس العمنةة لمجوةبز

اال،تبةةبر ال ةةبد اةةل" اال،تبةةبر الةةذل ةقةةةس نةةب لض ة ن ة

جمةةه هعةةال" (حسةةبني و  1995و  )183لعمةةةه تةةم اسةةت،دام

د النحتلا الذل ةسنا ال د الننطق يذ ةعتند عما ار ال،ع ار لالن،ت ي هة تأكيةد

الت لض ن

جموب هعال" لاذا نب كدز ال،ع ار عنةدنب جنعةلا عمةا

اللظةاة لالناسة .

حيا تم تطكي لجن ن ال،ع ار لالنت،

اال،تبةبر ةقةةس الظةبارة

جوةبز الببيلنةبلس الطعة ةقةةس بعةض النت يةراق

ي ه العملم الرعبضة ( عمم الناس الرعبض  ,لالاسمج الرعبضةة  ,لالطة

الرعبض ة ) النمحةةق (  , ) 3لبعةةد االطةةالع عمةةا الجوةةبز لتجربتةةه ن ة قةةعموم اقةةرلا ب ةةالحة الجوةةبز لقةةةبس النت ي ةراق
اللظةاة الدال عما الن طراق الناسة .
 2-5-3الثبات :
ةق د به

ةعط اال،تببر النتبا ناسوب تقرعبب" يذا نب عيد تطعةقه عما ناس األهراد لتحةق ناةس الظةرلف  ( .الطبلة

ل السبنراا و  1981و ) 142

020
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لةذا تةم اسةت،دام طرعقة يعةةبدة اال،تبةبر يجةبد نعبنة الثبةةبق ,لقةد كةد (ن ةطاا بةةبا ) اةذز الطرعقة يذ ةنكة يعةةبدة دا
ل كثر تحق ظرلف نتطبعو قدر االنكب ( ببا و 1999و ) 7

البحا عما العين ناسوب نرتي

له ضل نب تقدم تم ج ار القةبس يلم ال،نةس النلاهةق  2013 / 1/ 3لنةرتي نتتةبليتي هة لقةق ال ارحة لتحةق ناةس

الظرلف له ندة زننة ق يرة ترالحق عي (  ) 30 -20دقةق لعين الثببق ,لالببل
حكبم نسبعدي )  ,لبم ق قةن نعبن االرتببو عي القةبسي ( . ) 0.96

 3-5-3الصدق الذاتي

تم است ،را ,ال د الةذات بعةد اسةت،را ,نعبنة الثبةبق ,لذلة عة طرعةق حسةب

 , ) 0.98كنب ه النعبدل االتة :
الصدق الذاتي =

معامل الثبات

(  ) 10حكبم (  4حكم سبح ل6

الجةذر التربةعة لنعبنة الثبةبق لبمةغ (

(حسبني و 1995و )125

 4-5-3الصدق التالزمي ( لمجهاز البايوماوس ل

" لةعن كطم العالق عي اال،تببر لالنح ال،برج " .ل اننةب نقةبر عةي درجةبق االهةراد عمةا اال،تبةبر لدرجةبتوم عمةا
نقةبس نلضةلع ا،ةر بحسة

الذل نطعق هةه اال،تببر .

نركةزام هةنةب ةقةسةه اال،تبةبر عمةا ا ةعطة االهةراد درجةبق عمةا النحة هة ناةس اللقةق

( نمحم و 2000و ) 267
لزعبدة التأكد ن

ح الجوةبز هة قةةبس نعةدش ضةرببق القمة

تةم اجة ار قةةبس ال ةد التالزنة عة طرعةق سةبع طعةة

لقةبس النبض ن الن،تعر ,له ناس اللقق تم اج ار القةبس عجوبز الببيلنبلس ,ثم تةم اسةت،را ,نعبنة االرتبةبو عيرسةل
عي قةبسبق الجوبزع لكبنق درج ال د (.)0.93

 6-3القياسات الوظيفية

 1-6-3قياس معدل ضربات القمب جهاز البايوماوس (  Biomouseل :
تم اج ار قةبس نعدش ضرببق القم

ع طرعق جوبز الببيلنبلس  ,الذل ةعط ن طراق لظةاة ل حةد اةذز الن طةراق اةل

ن طر لمتلتر اللظةا لعتكل الجوبز ن :

 -نبلس طع ( ببيلنبلس )  ,الطك ( ) 1

 عرنبن يتم تن يبه ه جوبز الحبسل ( العتل ) .ا جوةةبز الببيلنةةبلس الطع ة

عبةةبرة عة ن،تعةةر ناس ة لظةةباا ( هسةةمج ) يعةةرن ه ة نةةبلس الحبسةةب ( الكلنعيةةلتر ) ,

لكذل ةقلم عتقيةم لظةا القم

لااللعة الدنلة لاالجوزة الع عة لمجسم .

لةعتنةد عمةا التقنةةبق الناسةةة اللظبااةة الحبسةلبة القبانة عمةا قةةبس لتاسةير البةةبرلنتراق اللظبااةة ال،ب ة ببالنسةةب .
ةعد النبلس الببيلللج اداة ( لسيم ) ةنك االعتنبد عميوةب عمةا نحةل كعيةر هة تقيةةم الجبنة

الناسة لالنسةب لجوةدز (

ال انكبنبته ) لحبلته  ,لال رض ن است،دام النبلس الببيلللج التقيةم للظةا لالقدرة الكبنن لعضم القم ( جوبز القمة
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لااللعةة الدنلةة ) لالجوةبز الع ةع لمجسةم  ,لكةذل اةل ن طةر جيةد لمحةبالق الناسةة لالعدنةة لكةذل

العضم لالع ع .

االجوةبد ل التعة

لن النلا ابق العمنة لجوبز ( الببيلنبلس ) :

 ةست،دم لال،تببراق الناسة الببيلللجة بطك عبم -ا،تببر لقةبس رذم القم

( لالذل عدلرز ةطير الا الحبل ال حة لمط،ص ) .

 -ةقةس دقبق القم

لكاب ة االلردة لالطرايي .

 -تط،ةص الض

.

 ةست،دم عما نه ن طر الستطاب الرعبض بعد الجود . قةبس نستلا الجود العدن لنستلا االدا . -ت ييراق نعدش ضرببق القم

.

 -طرااق لمدراس النتنلع لمط ،ة .

 -تقيةم نستلا القدرة لالةبق تنظةم الجود لجوبز القم

لااللعة الدنلة .

 -تقيةم لمحبل اللظةاة لمط،ص لنستلا حبل الجود www.neurolab.ru.

 2-6-3التوتر الوظيفي
تعةةد اطةةبراق القم ة

لاحةةدة ن ة ااةةم الن ط ةراق لمحبل ة اللظةاة ة لماةةرد ,لاطةةبراق القم ة

ا ة اكثةةر الن ةةبدر النون ة لتحمي ة

النعملنبق الرعبضة  ,لجوبز الببيلنبلس عببرة ع نظةبم نتكبنة الجوةزة الحبسةل لن ةنم لتحمية النبضةبق التة تععةر

عة اطةبراق لتةةردداق القمة

نع ةةدش نبض ةةبق القمة ة

لااللعةة الدنلةة لةعتنةةد جوةبز الببيلنةبلس عمةةا تقنةة النعملنةةبق الحديثة هة تحمية ت يةراق

 .لةط ةةير ن ط ةةر التة ةلاز ال،ض ةةرل ( ) IVBال ةةا النس ةةب ع ةةي نط ةةبو الجو ةةبز الع ةةع الس ةةنعثبلل

لالببرسنعثبلل لتكل قةنه الطعةعة عي (  , ) 145 -35ه حي ن طر ( ) IRPAةعكس العالق عةي الجوةبز الع ةع

السنعثبلل لالببراسنعثبلل ع طرعق جوبزل الع ع السنعثبلل لالببراسنعثبلل ةنك االستدالش عما ن طر التلتر ( ) TI
لاذا الن طر ةستدش به ع طرعق ازدةبد نبض الجوبز الع ع السةنعثبلل لعةتم احتسةب

ت يراق نبضبق القم

اةذا الن طةر عمةا اسةبس تحمية

لتبثيراب ه جوبزل الع ع السنعثبلل لالببرسةنعثبلل نة ،ةالش ازدةةبد ال ان،اةبض نبضةبق القمة

لاسةتقرار ال ان،اةبض االلقةةبق الاب ةم عةةي نبضة لا،ةةرا لزعةبدة عةدد االلقةةبق عة النسةةتلا الطعةعة  ,لالةةذل عةدلرز يرهة

الجود لةطير ن طر التلتر عند ازدةبد الجود الا زعبدة التلتر  2 – 1.5نرة ع النعدش الطعةعة  ,لة ة نعةدش لمتةلتر

الا  600 – 400لحدة اثنب تعرض الارد الةا الجوةد ل  1500 – 1000لحةدة لةدا النرضةا الةذي ةعةبنل نة سةكت
دنبمة لمقم

لالذبح ال ةدرع  ,انةب نعةدش التةلتر هة اللضة الطعةعة هوةل  100 -10لحةدة ,لاةذا الن طةر ةسةتدش بةه

ع طرعق تحمي التلزع العةبن لمجدالش القم

 .لالجدلش( ) 4يعي نثبالي الحد اهراد العين www.neurolab.ru .
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الجدول رقم (3ل

يبين القياسات والمؤشرات الوظيفية ألحد افراد العينة
القياسات

نتلسة نعةدش ضةرببق القمة وجز نة

النميل
نتلسة

الاب ة القمع والنعةدش الةزن

81.6

القياسات

) (IVBن طر التلاز ال،ضرل

الحجم

85.42

735

) / (VIRتةلاز النةبض  /ن طةر حبلة

عي ضرب لضرب  /نم ثب

569

)(IRPAن طةر نطةبو عنمةةبق التنظةةم 48.21 /

عي ضرب لضرب

اق زن

الحجم

االحصاء

االةقبع ال،ضرل
نعةبر الحرك

3.37

اق ةا زنة عةي ضةرب لضةرب  /نمة

978

) (TIن طر التلتر

58.9

النعدش  /نم ثب

409

نعةبر الناساسيلللج

652.7

االنحراف النعةبرل

73

نعبن اال،تالف

9.9

اللسة

725

ثب

التطتق

الننلاش

نعبن االلتلا

نعبن التامط

5303

حسب

عدد الالا

 PNN50نسة ة ةةب عة ة ةةدد ردم الض ة ة ةرببق ه ة ة ة
الدلرة القمعة .

8.8

 RMSSDاالنحة ة ةراف النعة ة ةةبرل لمضة ة ةرببق 452.43
ع النتلس الحسبع

ن طر الورعا الثالثةب HRV

35.0

ن طر الحبل اللظةاة

0.673

LF%%,

HF %%, 0.121-

جنب االش ععد حكم درج اللا ه لعب كرة القدم

عي ضرب لضرب

103

VLF%%,

ULFو%%
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12.88
10.2
27.8
52.1
20.1
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االستنتاج

ب لرة عبن و حبلت اللظةاة ُنرضةة  .همةدة نسةتلا نتلسة نة القةدراق اللظةاةة  .لا التةلتر القمية سةع

عالنةبق

طاةا ة ن ة االجوةةبد ه ة عن ة الجوةةبز القمع ة اللعةةبا  ,عنلن ةبي نطةةبط الةةدا،م لال،ةةبرج يتطةةبعق ن ة قةةدراق جسةةن
اللظةاة  .ا ال انه و ان،اض نطبط بطك طايم  ,اال ا انب ط ن االستقرار لقدرة عما تجبلز اذز ال علببق.
للسق بحبج الا اج ار اق لقباة ال،ب

 3-6-3قياس ضغط الدم ( جهاز ل :
تم قةبس ض

ببالستطاب لةاض ل زعبدة الراح لتقمي الع

لالض لو الناسة .

الدم االنقببض لاالنبسبط ع طرعق جوبز الكترلنة يةدعا (جوةبز قةةبس ضة

الةدم )  .اذ اليتطمة
*

نوةةبرة ،ب ة ه ة االسةةت،دام  ,لتةةم اج ة ار القةةةبس لمحكةةبم ن ة لض ة الجمةةلس بنسةةبعدة هرعةةق العن ة النسةةبعد ل يتكةةل

الجوبز ن :

 -جوبز الكترلن

ير الحجم .

 ةضخ الولا ن الجوبز الا الننابخ الذل يمم حلش ذراع الن،تعر . -ةعن ببلبطبرع الجبه .

 تظور ق ار ة عما طبط رقنة  ,تم الق ار ة ا :-ض

-ض

الدم االنقببض .
الدم االبسبط .

* جنب االش ععد  ..بكبللرعلس تربة رعبضة  ..حكم درج اللا
* بطبر نله يلسم  ..بكبللرعلس تربة حبسببق  ..حكم درج اللا
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 7-3التجربة الربيسة :

تم اج ار التطعيق النوبا لمقةبسبق عما عين البحا بق د الح لش عما النتبا النرجلة

ن تبرعخ  2012 / 11 / 30لل بة  . 2013/ 6 / 15بعد ا تم استةاب الطرلو العمنةة كبهة ي لمقةبسةبق اللظةاةة
.لعما لهق االج ار اق االتة :

 -تم است،دام جوبز الببيلنبلس الطع قع ثالث سبعبق ن النببراة لاثنب الراح التبن حيا ةقلم الحكةم بنسة النةبلس

عيدز لةض ا ب اال عوبم عما الطرعح الجبنعة لمنبلس لبعد ا ينقر عما للح تط ي العرنبن ةسةتنر العرنةبن ببلعنة
لندة دقةقتي  ,لبعد ذل يتم استح بش عةبنبق ،ب

نلق الحكم ه الرسم العةبن .
 -تم ،ذ ض

طرع جوبز ض

ببلنت يراق اللظةاةة  ,التة تعطة ن طة ار لمتةلتر الةلظةا عة طرعةق

الدم لك حكم ق ع ثالا سبعبق ن نلعد النببراة له اثنب الراح التبن  ,لن لض الجمةلس يةتم لةم
الةدم حةلش الةذراع االةسةر لمحكةم لحسة

التعمةنةبق ال،ب ة ببلجوةبز بعةد ذلة ةضة

التط ي  ,اذ ةقلم بب دار تنبه بأ الجوبز نستعد ال،ذ القةبسبق ثةم ةضة
تظور عما الطبط الرقنة الض

الدنلل لنعدش ضرببق القم

-

تعبد طرعق قةبس ض

-

تكةةل عنمة ة اج ة ار قةبسةةبق ض ة

ه ك نببراة ؟

.

عمةا ناتةبد (  ) startلعةتم عنة الجوةبز ثةم

الدم ناسوب لقةبسبق النبلس الطع قع ،نس دقباق ن قةبم الحكبم بةبج ار عنمةة االحنةب

النسبعد* .

الةةدم لقةبسةةبق النةةبلس الطع ة ببلتنةةبل لببللقةةق ناسةةه ع ة طرعةةق هرعةةق العن ة

 تم اال،ذ عنظر االعتببر درجبق الح اررة الجل ه ك قةبس,اذ ترالحق عي ( )ْ 30 –ْ 20-

تم اج ار القةبسبق اللظةاة كبه ن لض الجملس .

 8-3الوسابل االحصابية :

تم است،دام الحقيب االح باة ( )spssلنعبلج العةبنبق ببست،دام القلاني االح باة اآلتة :

 -اللس الحسبع

 االنحراف النعةبرل -النسب النالة

 نعبن االرتببو لعيرسل -ا،تببراق – ق

 -االنحدار البسة بطرعق

عمةا زر ناتةبد

( ) enter

 -االنحدار النتعدد بطرعق ( ) stepwise

* تم ذكرز سببقب .
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 -4عرض النتابج وتحميمها

 1-4عرض نتابج الوصف االحصابي لممؤشرات الوظيفية وتحميمها
الجدول رقم(4ل

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممتغيرات الوظيفية ومستو االداء الفعمي لمحكام.

المتغيرات

وحوووووووووووووووووووووودة الوضع الطبيعي

نعدش ضرببق القم
االنقببض

الض

االنبسبط

الض

التلتر اللظةا
نستلا االدا

القياس

س-

 /د

نمم  /ز
درج

68.013

6.421

7.241

1.112

7.697

1.481

10

ن ة الجةةدلش ( )4يتعةةي ا اللس ة الحسةةبع لنعةةدش ض ةرببق القم ة

لاللس الحسبع لمض

ع

70.716

64.813

درج

س-

ع

7.709

12.310

نمم  /ز

قبل المباراة

12.837

1.951

79.329

28.29

7.99

---

2.681
25.748

0.332

اكعةةر ن ة اللس ة الحسةةبع لمعين ة ه ة لقةةق ال ارح ة ,
 ,لاللسة الحسةبع لمضة

االنقببض اكعر نة اللسة الحسةبع هة لقةق ال ارحة

االنبسةبط

اكعر ن اللس الحسبع ه لقةق ال ارحة لالبةبلغ  ,عيننةب اللسة الحسةبع لمتةلتر الةلظةا اكعةر نة اللسة الحسةبع هة

هتةرة ال ارحة .هة حةةي اللسة الحسةبع لنسةةتلا االدا اةةل اقة نة الدرجة العمةةب لنسةةتلا األدا لمحكةةبم ,لاةذا ةعنة بةةب
نستلا االدا الاعم لمحكبم كبنق بنستلا ( جيد ) .

 2-4عرض معامل االرتباط بين مستو االداء الفعمي لمحكام والمتغيرات الوظيفية وتحميمها
الجدول رقم (  5ل

يبين قيم معامل االرتباط بين المتغيرات الوظيفية ومستو االداء الفعمي لمحكام
مستو االداء

المتغيرات
نعدش ضرببق القم

الض

الض

االنبسبط

*0.451-

التلتر اللظةا

*0.280

ن الجدلش (  ) 5يتعي لجلد ارتببو ذاق دالل نعنلة
ضرببق القم

 ,لض

الدم االنقببض  ,لض

*0.74-

000

*0.66-

االنقببض

* نعنلل عند نسب ،طأ 0.05

معامل االرتباط

االحتمالية
000
000

0.005

عةي نسةتلا االدا الاعمة لمحكةبم لالنت يةراق اللظةاةة ( نعةدش

الدم االنبسبط  ,لالتلتر اللظةا )  ,حيا عم ق قةنة نعبنة االرتبةبو

عما التلال ( )0.280 ,0.451- ,0.74- , 0.66-عند نسةب ،طةأ ( . )0.05لاة اكعةر نة قةةم االحتنبلةة  .لاةذا
ةعط دالل نعنلة االرتببو .
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 3-4عرض نسب المساهمة لممتغيرات الوظيفية في مستو االداء الفعمي لمحكام وتحميمها (االنحدار البسيط ل
لغورض التعوورف عموى نسووبة مسوواهمة المتغيورات الوظيفيووة لكول موون ( معوودل ضوربات القمووب  .والضوغط الوودموي  .التوووتر
الوظيفي ل كال عمى حدة تم استخدام االنحدار البسيط.

الجدول رقم (  6ل

يبين نسبة مساهمة المتغيرات الوظيفية بمستو االداء( االنحدار البسيط ل

المتغيووووورات قيموووووووووووة الخطوووووووووأ المعامل نسبة المساهمة
المعياري
التنبؤ
النفسية
الكم
الجزا
نعة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدش

ضة ة ة ة ة ة ةرببق 897و7

القم

0.008

الت ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةلتر 071و8

092و0

الض ة ة ة ة ة ة ة

0.008

اللظةا

االنقببض
الض ة ة ة ة ة ة ة

االنبسبط

011و7
942و7

0.013

031و0.13 0
9

- 0.017

0.22

4

156و0.16 0
0,008

7

-

0.03

قيمووووووووووة االحتموووالي قيموووووووووة االحتموووالي درجوووووة مسووتو

000

0.77

0.044

0.75

0.046

2

-

%18

1.37

2

%74

0.00

%32

-

0.045

4

0.18

0

-1
41

داش

0.017

0.032

2

نعنلل عند نسب دالل 0.05

ت

ة

ف

ة

الحرية الداللة

9

لن الجدلش ( )6يتعي ببنه تلجد عالقة نعنلةة عةي جنةة النت يةراق اللظةاةة  ,اذ ظوةرق قةنة ( ف ) اكعةر نة درجة

االحتنبلة ة  ,لل ةةرض التبكةةد ن ة نعنلة ة العالق ة عةةي ك ة نت يةةر ن ة نت ي ةراق الننةةلذ ,ب ةةلرة ننا ةةم ظوةةر بةةأ انةةب
عالق نعنلة عي ( نعدش ضرببق القمة

ضرببق القم

لنسةتلا االدا )  ,لاة اكعةر نة قةنة االحتنبلةة لبم ةق نسةب نسةبان نعةدش

ه نستلا ادا الحكبم ( )0.139لبنسب نالة نقداراب (  . ) % 21لظور بأ انب عالق نعنلة عةي

( التةةلتر الةةلظةا لنسةةتلا االدا ) .لبنسةةب نسةةبان (  )0.224-لنسةةب نالة ة نقةةداراب (  .) %38لظوةةر بةةأ انةةب

عالق نعنلةة عةي ( الضة

االنقببضة لنسةتلا االدا ) لبنسةب نسةبان

لظور بأ انب عالق نعنلة عي ( الض
نقداراب (.)% 8

( )0.167لبنسةب نالةة نقةداراب (. )%33

االنبسبط لنسةتلا االدا ) لبنسةب نسةبان

029

( ) 0.032-لنسةب نالةة

نسبت مساهمت بعض املتغرياث الوظيفيت ملستوى....

 4-4عرض نتابج نسب المساهمة لممتغيرات الوظيفية في مستو االداء الفعمي لمحكام وتحميمها:
للمتحقق ن نس

النسةبان لمنت يةراق اللظةاةة هة نسةتلا االدا الاعمة لمحكةبم تةم المجةل الةا طرعقة االنحةدار ال،طة

النتعةدد ,لالتة ناتةةرض هيوةةب ا احةةد النت يةرع يةةلثر هة اآل،ةةر لنعنة هة ذلة اةةل ا نسةةتلا االدا الاعمة لمحكةةبم نة

جو لال نت ير لظةا آ،ر ن جو ا،را .

الجدول رقم (  7ل

يبين نسبة مساهمة المتغيرات الوظيفية بمستو االداء الفعمي لمحكام (االنحدار الخطي المتدرجل

قيمتتتتتتة اخلطتتتتت ت

ت ادلًغري

نسية ادلساهمة

الًنيؤ

ادلعياري

اجلزئي

ادلعامل

قيمتتتتتتتتة

االحًمالية

احملًسية

ادلىتتتتتتتتوي

قيمتتتتتتتتتة ت االحًمالية
احملًسية

درجتتتتتة مستتًو
احلروة

الداللة

للٍزء
 1معدل ضربات
القلب

1032

00007

00517

%68066

00156

10017

00031

70213

00000

1
41
42

 2معدل ضربات
القلب والتوتب

00638

00008
00001

00163

%21065

00155
0027

00512

00027

60390

00000

2
40
42

%9003

00155
00145
00247
00197
00139
00244
00032

00000

3
39
42

00000

4
38
42

 3معدل ضربات
القلررب والترروتب
والضررررررررر
االنقبتضي
 4معدل ضربات
القلب والتوتب
والضرررررررر
االنقبتضررررررري
واالنبستطي

105660695
105670584
60002
105480154
2050-

00008
00001
00008
00008
00001
00008
00013

0068

00003

%0040

10013

00750

ن الجدلش ( )7دلق نتبا البحا عما نبةأت :

ه ال،طلة األللا عم ق نسب نسةبان نت يةر نعةدش ضةرببق القمة

النوب اكعر ن قةن االحتنبلة .

00044

00037

60174

50211

( , ( %68,66ل قةنة ف النحتسةب

له ة ال،ط ةةلة الثبنةة ة عم ةةق نس ةةب النسةةبان عن ةةد د ،ةةلش نت ي ةةر الت ةةلتر ال ةةلظةا ن ة نع ةةدش ضة ةرببق القمة ة

( )%21,65لكبنق قةن ف النحتسب

لا قةن نعنلة النوب اكعر ن قةن االحتنبلة .

انةب ال،طةةلة الثبلثة عم ةق نسةةب النسةةبان عنةد عةةد،لش ضة

حي ةةا عم ةةق

الةةدم االنقببضة نة النت يةراق اللظةاةة هة ال،طةةلة السةةببق

حيا عم ق ( )%9,03لكبنق قةن (ف ) لا قةن نعنلة النوب اكعر ن قةن االحتنبلة .
انةةب ال،طةةلة الرابع ة لاال،ي ةرة ن ة د،ةةلش نت يةةر ض ة

قةنة نعنلةة

الةةدم االنبسةةبط الةةا النت ي ةراق ه ة ال،ط ةلاق السةةببق هعم ةةق نسةةب

النسبان ( )%0,40حيا كبنق قةن ف النحتسب لا قةن نعنلة
042

النوب اكعر ن قةن االحتنبلة .

دالة

نسبت مساهمت بعض املتغرياث الوظيفيت ملستوى....

 2-4مناقشة النتابج

ه ة ضةةل النت ةبا االح ةةباة الت ة ظوةةرق ه ة الجةةدالش ( )7,6,5,4تعةةي بةةأ انةةب عالق ة ارتبةةبو نعنلة ة عةةي نسةةتلا
االدا لمحكبم (السبح لنسبعدل الحكبم) لالنت يراق اللظةاة

لاذا نب ةعزز نتبا البحا ه نسب النسبان لالعالق لمنت يراق اللظةاة بنستلا االدا .
لاةةذا نةةب اظورتةةه نتةةبا البحةةا هة زعةةبدة النةةبض ل الض ة

ة ةةبحبه ت ييةةر هة زعةةبدة الن طةراق الناسةةة (التةةلتر الةةلظةا

عجوبز الببيلنبلس ) لالذل اسوم بطك هعم ه نستلا ادا الحكبم ه ادارة النببرعبق .لعرا الببحا

ها الحكبم ةقة

عميوب ض لو ن عدة نلاد لكمنب اقتر نلعد النببراة هب النبض ع نةد الحكةبم يرتاة بطةك نمحةلظ ,لنة الن كةد ا اةذز
الظ ةةبارة الوبنة ة لو ةةب دالاة ة كثية ةرة ننو ةةب الناس ةةة لالاس ةةيلللجة لاك ةةد ذلة ة (اع ةةل ععةة ة ")1978بقلل ةةه ا ان ةةب  ،ةةباص
سةبةكلللجة لمنببرعةةبق لعمةةا الحكةةم ا ةسةةت،دم اق ةةا قةلاز الناسةةة لنجبعوة الكثيةةر نة النلاقةةم االناعبلةة النتعةةددة التة

تظور ه النببرعةبق "( اعةل ععةة 1978 :و  )53لةضةيم (جنةبش الةدي

و1985و)49عة ( كةرلش " )1982ا الضة لو

التة يتعةةرض لوةةب الحكةةبم لالنةةدربل نطةةبعو تنبن ةبي لمض ة لو التة يتعةةرض لوةةب الالععةةل لتظوةةر ه ة جنة ة االلقةةبق قع ة
لاثنب لبعد النببرعبق" (جنبش الدي 1985:و )49لعذكر( " )schuchner . 1970انب بعض الحبالق الت ة

هيوب نبض الحكبم الا  150نبض /دقةق قع النبةبراة دل ل نجوةلد عةدن " ( )schuchner . 1970 . 509و لاةذا نةب
كدته نتبا البحا لال ظولر ارتابع ه نعدش ضرببق القمة

الةذل انعكةس عمةا الن طةر الناسة لمحكةبم قعة اد عنمةة

االحنةةب لبةةدل ل جوةةد عةةدن  ,لةعةةزا ذل ة الةةا النثي ةراق الت ة ت ارهةةق الحكةةبم قع ة الةةد،لش الةةا النبةةبراة هونةةب العديةةد ن ة

الض لو الناسة الت تسعق النببراة لةطير (جنبش الدي و " ) 1985ا نب ةحدا قع النببراق اثنةب التجنعةبق هة مةرف

،م النالبس لاالحنةب لتسةجي الالععةي لنراقبة الاةر لميراةب لعمةا الةرمم نة ا اةذز النةدة ق ةيرة هة الةزن اال انوةب
نميا ة بةةبلنثيراق ن ة جنةةباير لاضةةب ة لتحركةةبق الععةةي لتحركةةبق الحكةةبم اةضةةب لنراقب ة النةةدربي لتم ة االحةةداا لةق ة

الجنةة ة تح ةةق ن ةةب ةس ةةنا بحن ةةا العداةة ة عت يراتو ةةب الناس ةةة لالاس ةةيلللجة " (جن ةةبش ال ةةدي و 39و )1985لا ةةذا دلية ة ب ةةأ

النت يةراق الناسةةة كةةب لوةةب انعكبسةةبق عمةةا النت يةراق اللظةا ة ننوةةب النةةبض لالةةذل اعتنةةدز الببحةةا عة طرعةةق الن ط ةراق

العةبنة لضرببق القم

القم

لعذكر (ععد اللاب

و" ) 1995كمنب ق نعدش النبض ه حبل ال ارحة لماةرد كةب ذلة اهضة لحبلة

لراحته لالده القمع سلا ه النبض ال ه النجنلع لنةب يتبة ذلة نة عنمةةبق تكةل هة

ةنتمة النةبض االقة بطةرو السةالن ال ةحة لال،مةل نة االنةراض "( ععةد اللاةب

ةبل الطة،ص الةذل

 1995 :و )42لةطةير الةا ذلة (ععةد

الاتبد و )1997اذ قبش "ةعد النبض ال الن طر الحقةق الحيلل ال بد الذل يدش داللة قبطعة عمةا حبلة الجسةم ب ةا

عبن "(ععةةد الاتةةبد و 1997و )58لع كةةد ذل ة ك ة ن ة ( هةةلكس لنةةبثيلس و)1976ل(العة ة  )1997:ل(ببسةةكير و )1974
"ا قةةةبس نعةةدش ض ةرببق القم ة

ةعةةد ن ة ااةةم لاحةةدا الط اراةةق لقةةد تاةةل القةبسةةبق اال،ةةرا النسةةت،دن كن طةةر الظوةةبر

استجبب الجسم لالجوبز"( هلكس لنبثيلس و 1976و  )118ل(العة و  1997و  )42ل(ببسكير  1974 ,و )108لاةذا
دلي بب انب ات ةبالي لاضةحبي عةي اهكةبر لارادة الحكةبم لضةرببق القمة
زعبدة لقلة الضرب .

اذ تحةدا ت يةراق هة نعةدش ضةرببق القمة

نة

.كنب ا الكثير ن الوتبهبق لاأللابظ الت يتالز عوب الجنولر ال الالععل لالنةدربل للجةلد النطةرهي لالنةراقعي هة تقيةةم

الحكبم ةضب لوب تأثير ناس لالذل انعكس ه زعبدة نمحلظ عما نت يرل النبض لالض
044

 .هب قةبس ض

الدم كب

نسبت مساهمت بعض املتغرياث الوظيفيت ملستوى....

ن طر جيد لن بح

لنعدش ضرببق القم

الانيته ه التعرف عما الحبل اللظةاة لمقم  ,لعذكر ذل ( نلرابس لنيمر,

" ) 1971ا تةةأثير اح ةةد اعض ةةب الجس ةةم بنت ي ةةر الع ةةد ا ة ةةبحبه ت ي ةراق هة ة ن،تم ةةم اجوة ةزة الجس ةةم لذلة ة لالرتببط ةةبق
لالتابعالق الت تةتم عيةنوم للةذل العةد نة االاتنةبم بةبلارد ككة نتكبنة "(نلراةبس لنيمةر122 ,و.)1971لبةذل نسةتطة

القلش بب السمل االناعبل ال نب ةظور عما الحكم ن سرع ضرببق القم

 -5االستنتاجات والتوصيات:

لارتابع الض

الدنلل.

 1-5االستنتاجات

وتم التوصل إلى االستنتاجات اآلتية :

 1-1-5لجد تزايد نمحلظ ه بعض النت يراق اللظةاة (النبض لالض

الدنلل) لدا حكبم كرة القدم قع ادارة النببراة

 2-1- 5الت ي ةةر بنس ةةتلا االدا ةكة ةل ن ةةحلبب عت ي ةةر هة ة النت ية ةراق اللظةاةة ة ( الن ةةبض لضة ة

لاالنبسبط )

ال ةةدم االنقببضة ة

 3-1-5ةسوم التلتر اللظةا ببكعر نسب ه تقيةم نستلا االدا الاعم لمحكبم .

 2-5التوصيات والمقترحات:

وفي ضوء نتابج البحث يوصي الباحث بما يمي:

1-2-5االاتنبم بقةبس النت يراق اللظةاة لبطك نستنر لمحكبم قع ادارتوم لمنببراة.

 2-2-5ضرلرة اعتنبد النت يراق اللظةاة ه تط،ةص الض لو الناسة لمحكبم قع ادارة النببراة.
 3-2-5اعتنبد جوبز الببيلنبلس ه تط،ةص التلتر لدا الحكبم قع النببراة لاثنباوب لبعداب.

اعتنبد التلتر اللظةا قيد البحا كن بل اه ن ط اير حقةقةبي لمتلتر الذل يتعرض له الحكبم عند ادارتوم لمنببراة.
 4-2-5التنع بنستلا االدا ن ،الش التلتر اللظةا الذل يتعرض له الحكبم قع ادارتوم لمنببراة .
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المصووادر

 .1اع ةرااةم (  " : ) 2008فسوويولوجيا قمووق المنافسووة الرياضووية " و و 1و دار الله ةب لةةدنةب الطب ة لالنطةةر و جبنع ة
االسكندرع .واالسكندرع و ن ر .

 .2اعل ععة و دمحم حس (  " : ) 1978الشخصية بين النظرية والتطبيق " دار النعبرف و االسكندرع و ن ر .
 .3ببا ن طاا ( " : ) 1999المعامالت العممية ( بين النظرية والتطبيق ل" و نركز الكتب

لمنطر و القبارة .

 .4العة و عم هون (  " : ) 1997اسس وبرامج التدريب الرياضي لمحكام " و ننطب النعبرف و االسكندرع .

 .5جنبش الدي و ععةد النحسة دمحم (  " : ) 1985تواثير ادارة المباريوات عموى بعوض التغيورات البيولوجيوة لمودرب الكورة
الطابرة  ،رسبل دكتلراز مير ننطلرة و كمة التربة الرعبضة و االسكندرع

 .6حسةةبني و دمحم

ةةبح (  " : ) 1995التقوووويم والقيووواس فوووي التربيوووة الرياضوووية و الج ةةز االلش و و 3و دار الاك ةةر

لمطببع لالنطر لالتلزع و عنب  .االرد .

 .7حسةي و قبسةةم حسة (  " : )1990الفسويولوجيا مبادبهووا وتطبيقهووا فووي المجووال الرياضووي " و نطبعة دار الحكنة و
و الع ار .

النل

، .8مم و

ببد قبسم (  " : ) 2002تأثير منهج مقترح لمتودريب الوذهني المصواحب لمتودريب البودني فوي مسوتو

أداء حكام كرة القدم "  :رسبل نبجستير ( جبنع ب دادو كمة التربة الرعبضة ).

 .9الدلرل و قةس اعرااةم لاالني و طبر ععد النم (  " : ) 1985الفسمجة و جبنع ب داد و

ق و ب داد .

.10

رضةلا و دمحم ن ةر (  " : ) 2006المودخل الووى القيواس فووي التربيوة البدنيووة والرياضوية و و 1و نركةز الكتةةب

.11

زرعب و عم يلسم لزرعب و ععد الننعم يلسم ( " :)2007أهم القياسات الفسيولوجية لالعبي كرة القدم كمحدد

لمنطر و القبارة .

وأساس لعممية االنتقاء "و نجم التربةة الرعبضةة لالرعبضة الجنبايرعة و العةدد ()5و كمةة التربةة العدنةة و جبنعة السةبب
ن يعرع و ليعةب.

.12

سةةالن و عوةةب الةةدي اع ةرااةم (  " : ) 2008الخصووابص الكيميابيووة الحيويووة لفسوويولوجيا الرياضووة و دار الاكةةر

.13

السةةنب و دمحم ازاةةر سةةعيد لا،ةةرل (  " : ) 1980االصووول فووي البحووث العممووي " و نطبع ة جبنع ة النل ة و

.14

سيد و احند ن ر الةدي (  " : ) 2003فسويولوجيا الرياضوة نظريوات وتطبيقوات " و و 1و دار الاكةر العربة و

العرب و و 1و القبارة .

النل

القبارة
.15
الكت

.16

.

الطبل ة

و نة ةزار و السةةبنراا و نحن ةةلد ( " : ) 1981مبووواد االحصووواء واالختبوووارات البدنيوووة والرياضوووية "و دار

لمطببع لالنطر و جبنع النل

ععد الاتبد و اعل العال احند لحسةبنيي و دمحم

القياس والتقويم " و و 1و دار الاكر العرب و القبارة .

.17

ععد اللاب

ةبح (  " : ) 1997فسويولوجيا ومورفولوجيوا الرياضوي وطورق

و هبرل ( " : )1995الرياضة  ،صحة ولياقة بدنية " دار الطرل و القبارة و ن ر
042
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.18

العزب و رطيدة دمحم حسي ( " : )2006المتغيرات الفسيولوجية لحكام كرة السومة اثنواء المباريوات "وو1و جبنعة

.19

عةةاللل و دمحم حس ة ل ارت ة

.20

هبندالي و ديلبللد (  " : ) 1984مناهج البحث في التربية وعموم الونفس " ( ترجنة ) دمحم نعية نلهة لا،ةرل و

.21

نمحم و سبن دمحم (  " : ) 2000القياس والتقويم في التربية وعمم النفس و و 2و دار النسةيرة لمنطةر لالتلزعة

االسكندرع و دار اللهب لدنةب الطببع لالنطر و االسكندرع و ن ر .

و اسةةبن كبن ة ( " : ) 1999البحووث العمموووي فووي التربيووة الرياضووية وعمووم الووونفس

الرياضي" و و 1و دار الاكر العرب و القبارة
و 3و نكتب االنجمل ن رع و القبارة .
و عنب و االرد .
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نسبت مساهمت بعض املتغرياث الوظيفيت ملستوى....

المالحق

الممحق رقم (1ل

أسماء السادة الخبراء
ت

1
2
3
4
5
6
7
8

االسم

المقب العممي

االختصاص

د .ةبسي طه الحجبر

ستبذ

د.عنبر قب

ستبذ نسبعد

ط

استبذ نسبعد

عمم الناس

د .نك نحنلد

د .احند ععد ال ن

د  .سنير نونب الربةع

د .نطلا

اعرااةم النعةن

د .ع بم دمحم رضب

د .ن عد ععد الر از الحسل

استبذ

ستبذ نسبعد
ستبذ نسبعد

استبذ نسبعد
استبذ نسبعد

هسمج تدرع

مكان العمل

كمة التربة الرعبضة  /جبنع النل

القةبس لالتقلةم

كمة التربة الرعبضة  /جبنع النل

هسمج تدرع

كمة التربة الرعبضة  /جبنع النل

هسمج تدرع

كمة التربة الرعبضة  /جبنع النل

عمم الناس

كمة التربة الرعبضة  /جبنع النل

رعبض

عمم الناس
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نسبت مساهمت بعض املتغرياث الوظيفيت ملستوى....

الممحق (  2ل

استمارة تقييم مستو اداء الحكام
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نسبت مساهمت بعض املتغرياث الوظيفيت ملستوى....
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نسبت مساهمت بعض املتغرياث الوظيفيت ملستوى....

التقييم

دليل المقيم لدرجات التقييم

الدرجة

الوصف

جيد جدا

نستلا ادا جيد جدا ه نببراة 10.0-9.0

ادا ذل كاب ة ( االدا النتلق )

جيد

نستلا ادا جيد جدا ه نببراة 8,9-8,5

ادا اق ن النتلق لوذا النستلا

نقعلش

نستلا ادا جيد ه نببراة

ادا مير نقعلش لمير نرض

ضعيم

نستلا ادا جيد جدا ه نببراة 8.4-8.0

ادا هعبش لم بة ن ق ارراق

حة

لحبسن ا،ذق بطك

عب

ن النببراة

عب جدا

عب

عب جدا

عبدة

درج الحكم النوباة نرتبط ارتببو كبن عدرج

نستلا ادا جيد ه نببراة

نببراة عبدة  :لم يتم ا،تببر قدراق الحكم حيا ا

نستلا ادا جيد ه نببراة

علب النببراة

نستلا المع

ن،تمم
نببراة

كب عبدل ا لا نستلا الارعقي

نببراة

عب جدا  :قبم الحكم ببت،بذ عدد ن

القرارق النون لال عب اةضب النببراق كبنق نون

جدا لمارعقي ال ه نرحم نتقدن ن النسببق
يج

اال،ذ ه االعتببر عند قةبس درج النببراة

الظرلف النحةط ه النببراة لا تقبس النببراة

ببلكبن لاليتم تجزاتوب
اذا ا بحق النببراة
ال ير
يج

عبدة

عب  :تم ا،تبب ار قد ارق الحكم النببراة تحتلل

عما قدر ن التالحم لالسرع لبعض الق ارراق

النونة

عب

حةح يج

عب جدا بسع

7.9-7.5

نستلا ادا نقعلش ه نببراة
عب ال

عب جدا

نستلا ادا نقعلش ه نببراة

عبدة

نستلا ادا ضعيم ه نببراة
عبدة ال

ق ارراق الحكم

ا يد ،ذل ه تقيةم الحكم

ا تعكس درج الحكم الت يير ه سمل

الالععي بعد العداة ال عب نتيج ادا الحكم الجيد
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عب ال

عب جدا

7.4-7.0

6.9-6.5

نسبت مساهمت بعض املتغرياث الوظيفيت ملستوى....
 -1احلاش جلة جيدة .

عادية

 -2لجلد انضببعة لسمل جيد ن الالععي لدك االحتةبو .
 -3عدم تبثر النببراة عما الترتي

 -4تقع الارعقي لق ارراق الحكم .

العبم .

 -5ضعم االحتكب العدن اثنب التنبهس عما الكرة .
 -6تطعيق الرلد الرعبضة .

 -7هبر النستلا عي الارعقي لالان لالترتي
 -8ط ،ة الحكم بارض ق ارراته .

.

، -9ملاب ن الجنباير لاالعالم .

-10
-11

عدم لجلد التحبم عي اهراد الارعقي لتقعموم لق ارراق الحكم .
عدم لجلد حبالق تستحق ا،تببر قدراق حكبم النببراة .

صعبة

 -1نون لمارعقي ال ه نرحم نتقدن ن الننبهس .

 -2ت رهبق لسمل الالععي لاالجوزة الانة لالجنباير .
 -3الظرلف الجلة .

 -4تقبر نستلا الارعقي ه االدا .

 -5تابلق ق ارراق الحكبم ننب ي دل الا عدم اقتنبع الارعقي .

 -6عدم تعبل الالععي لالندربي لاالدارعي ن الحكبم لقعللوم لق ارراتوم .
 -7الض لو الجنبايرع لاالعالنة .

 -8لجلد حبالق تستحق ا،تببراق الحكم .

 -9لجلد التحبم عي الالععي لزعبدة السرع ه االدا .

-10
-11
-1

التنبهس عي الارعقي جنبايرعب .

علب حلاش الالععي لاالدارعي سببقب .

علب االحلاش الجلة .

صعبة جدًا

 -2سمل الجنباير لاالدارعي ال ير ننضب .
 -3اانة النببراة ه اانة الترتي
 -4ا دار ق ارراق مير

.

حةح ن طبقم التحكةم اثرق عما نتيج النببراة لاحسبس احد الارعقي ببلظمم .

 -5المقب اق الت تطوداب حبالق عنةا جدا .
قرراق حبسن مير
 -6ات،بذ ا

حةح ه عداة النببراة ت دل الا ره نستلا لطدة النببراة .

 -7لجلد التحبم عي الالععي لاعتراض عما ق ارراق الحكم لكذل عدم احترام الق ارراق رمم
 -8التنبهس عي الارعقي ( الديرب ) .
 -9عدم تعبل الالععي ن الحكبم .
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حتوب .

نسبت مساهمت بعض املتغرياث الوظيفيت ملستوى....

الممحق رقم (  3ل

أسماء السادة الخبراء
ت

االسم

1

د .ةبسي طه

3

د .احند ععد ال ن

2
4

د.عنبر قب

د .ن عد ععد الر از

المقب

العممي
ستبذ

ستبذ نسبعد
ستبذ نسبعد
ستبذ نسبعد

االختصاص
هسمج تدرع
ط

مكان العمل
كمة التربة الرعبضة  /جبنع النل

رعبض

كمة التربة الرعبضة  /جبنع النل

عمم الناس

كمة التربة الرعبضة  /جبنع النل

هسمج

الشكل (  1ل
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