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مدى القدرة على تطبيق المهارات الحياتية عند حكام االتحاد األردني  

 لكرة اليد في المباريات الرسمية 

 هاني  بني حسين عناند/ 

 األردن  -جامعة اليرموك  –كلية التربية الرياضية  –مدرس 

 طلفاح  محمد ياسر /د

 األردن  -جامعة اليرموك  –كلية التربية الرياضية  –مدرس 

 البطاينة  لهادي عبدا احمدد/ 

 األردن  - اليرموك  جامعة – العلوم كلية – مدرس

 مقدمه: 

مع  عببعي    أللعبع هذا التطور يشمل جميع  جوابع     وأصبحلعبة كرة اليد أصبحت تتطور كل يوم  

شع  وعوا   أيومدربي  وحكام ومنشئات، حيث كابت لعبة كرة اليد قعديما  تلعع  دون ب عر الع    وإداريي 

تن يم البطوعت والعمعل بلع  إبحعال البطولعة حيعث لعم يكع  هنعا  اهتمعام باللعبعة حيعث كابعت المرا ع  

كعرات الخاصة بلعبعة وال  األرضيةالرياضية الخاصة بكرة اليد تعاب  م  مشكل  كبيرة م  حيث تحهيزات  

 المستخدمة    المباراة والبث التلفزيوب . وأمور غيرها مثل مدرجات الحماهير وغرف الغيار

الحمابية    بصربا الحاضر محليا وبالميا ، حيث تعتبعر كعرة اليعد   األلعاب وتعد كرة اليد م  أهم  

دام تشكيالت ومواقف لعب  تنا سية  بي   ريقي ، ينتقل  يها الالببي  م  وضعية هحومية ال  د ابية باوتخ

مختلفة بي  الالببي  وقد تكون هده التشكيالت  ردية أو جمابية، وبما ل  كرة اليد تلع  ضم   رق ت هر 

هنا جمابة الفري  وي هر ذلك ببر بنا  جمابة الفري  بفس  ومدى التماوك  يما بي  أ راد الفريع  ومعدى 

 تفابلهم واتصالهم  يما بينهم.

الالببعي   أبداد م  الضروري  أصبحلعب  ذات شعبي  وابتشار واو   قد  صبحت أكرة اليد   أنوبما   

والمدربي  والحكام بل  الصعيد الفردي والصعيد الحماب ,وذلك و قا ألحدث األب مة م  النواح  البدبية 

يهعا والنفسية, وتبعا لمعر ة بقاط القوة والضعف لهذه النواح  تتم محاولة القضعا  بل  والخططيةوالمهارية  

 واعوتفادة منها    وض  خط  بام  لالرتقا  باللعبة وتطويرها.

تهدف كرة اليد أيضا  ال  تنمية الح  والتعاون بي  الفرق وبي  عببي   يما بينهم لذلك إن لعبة كعرة 

تحم  اكبر بدد مشاهدي     الوقت الحال  وذلك بتيحة التطور العذي   الت   ت الرياضااليد ووف تبق  م    

وليس  قط بلع    أللعب   أجزا   اللعبة  كل يوم والتطور    لعبة كرة اليد كان يحصل بل  جمي   يحصل  

ش  معي  حيث كان تطعور ينصع  بلع  المالبع  واألدوات والالببعي  والمعدربي  وانداريعي  والحكعام 

هعذا  أنمع  قبعل اعتحعاد العدول  لكعرة اليعد وبمعا  أللعبع وكان وب  ذلعك تطعور هعو اعهتمعام الكبيعر  ع   

الموضوع ووف يتطرق ب  حكام كرة اليعد العذي يعتبعر ركع  أواوع  ومهعم مع  أركعان أللعبع  ع يمكع  

 اعوتغنا  بن .

 مهنة التحكيم تدخل    خابة المه  الشاقة والصعبة الت  تتطل  تو ر خصوصيات ومميزات  ردية 

ون لديهم القدرة بل  التواصل م  وبفسية وشخصية تحعلهم قادري  بل  قيادة المباريات بحزم وقوة ، وتك

 الالببي  والمدربي  والمسئولي  وانبالم والمحيط, مستعدي     بفس الوقت لتحمعل الضعغوطات النفسعية
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الت  تعترض قيادتهم للمباراة، الش   الذي يسابدهم بل  اتخاذ قرارات صحيحة ووليمة    بفس الوقعت، 

بية والتردد    اتخاذ القرارات إل  ضغوطات بفسية كبيرة قعد وإع  قد يعرضهم التسرع وقلة الخبرة الميدا

تكون لها ابعكاوات ولبية بل  أدا  مهعامهم التحكيميعة داخعل ميعدان اللعع  وربمعا قعد تطعاص ذلعك ليصعل 

 (.2011صداها إل  وضعهم اعجتماب  والنفس  والصح ...الخ )بالن، 

المتزايد    تعليم المهعارات الحياتيعة و  كبيرال     الفترة األخيرة وجود مؤشر واضح بل  اعهتمامو

جمي  العاملي      بهدف إكساب  عتحاد الدول  لكرة اليد وبل  مستوى ا     كرة اليد   بل  مختلف األصعدة

المهعارات الحياتيعة التع  اصعبحو يهتمعون بكرة اليعد    العاملي     محاص تحكيم  الحكام   محاص لعبة كرة اليد 

يات والتغيعرات المعاصعرة وليكوبعوا بناصعر  ابلعة ومنتحعة ومتكيفعة مع  تسابدهم بلع  مواجهعة التحعد 

المحتم  المحيط بهم ، وتختلف المهارات الحياتية التع  يحتاجهعا الحكعام  بعاختالف المحتمععات واأل منعة 

وتختلف هذه المهارات م  حيث األهمية,  التحعديات التع  يواجههعا ويحتاجهعا الحكعام  ليكتسعبوا مهعارات 

ختلفة تسابدهم  بل  التكيف م  المحيط، والنحعال والتميعز  ع  العمعل. وتكمع  أهميعة المهعارات حياتية م

الحياتية    أبها تسابد بل  تطوير العالقات اعجتمابية اعيحابية و ع  التعامعل مع  ايخعري  )الالببعي ، 

لمشععكالت الحياتيععة انداريععي ، الحمهععور، األمعع ، انبالم...الععخ(، لهععذا يتطلعع  األمععر القععدرة بلعع  حععل ا

والتعامل معها بحكمة، كما تنم  الشعور بالثقة بالنفس، والسعادة، والقدرة بل  اعبحعا ، وهع  تسعهم  ع  

 تطوير القدرات العقلية العليا المرتبطة باعكتشاف والنقد والتحليل وانبداع وحل المشكالت.

ة بدبيع  بعال  هعذا هعو الحكعم وع بستطي  القوص بان كعل حكعم يعدرا قعابون ويتمتع  بمسعتوى لياقع

المطلوب بند اعتحادات الدولية والقارية والمحلية ولك  يح  بلع  الحكعم بحابع  كعل معا يتمتع  بهعا مع  

معر ة قابون ولياقعة بدبيع  إن يكعون لديع  بععه المهعارات الحياتيعة التع  يسعتطي  إن تسعابد الحكعم إلع  

ارات الحياتية الت  يتطل  م  الحكعم إن يتمتع  بهعا الوصوص إل  بحال وتطور مستواه ألتحكيم  وهذه المه

تحتاج إل  تدري  كما هو    بواح  األخر بمعن  أخر اب  كيف يدرا الحكم القابون ويتدرب بل  الياقعة 

ألبدبية يحتاج أيضا إل  تدريبات بل  بعه المهارات الحياتية الت  يحتاجهعا الحكعم داخعل الملعع  وحتع  

 (.2011، بالنهارات  بكل كفا ة حت  تسابده بل  اتخاذ قرارات وليمة )يتمك  م  تطبي  هذه  الم

( إل  أب  يح  بل  المسئولي  بند تطوير الحكام أن يقوموا بإبدادهم بطريقة 2006ويشير الحايك )

تحعل الحكم أكثر مهنية وتسابدهم بل  مواكبة التطور وتقدم الذي يحصل بل  لعبة كرة اليد وإمدادها بما 

يحتاج  للتكيف والتفابل م  لعبة كرة اليد وم  هنا تستطي  القوص أن المهارات الحياتية بند أللحكام كل ما  

تختلف م  حكم إل  أخر  هع  محموبع  مع  اعدا ات العلميعة والعقليعة التع  مع  خاللهعا يسعتطي  الحكعم 

بالعديد م  المهارات الحياتية مواجهة التحديات الت  تواجه  إثنا  المباراة، حيث أن الحكم يمر    المباراة 

المختلفة    مختلف أوقات المباراة وتكون هذه المهارات الحياتية مختلفعة ب رو هعا ومشعاكلها ممعا تحععل 

الحكم مضطر لتغل  بل  مثل هذه ال روف والمشاكل وكما  رض تطعور التكنولعوج  العذي حعدث بلع  

والت  قد تحتاج إل  تخصص ومهنية بالية وذلك   لعبة كرة اليد حدوث تطور وري  بل  المهارات الحياتية

 لتطبيقها بطري  الصحيحة.

وأخيرا  يرى الباحثون بأن المهارات الحياتية كثير وكبيعرة لكع  بلع  الحكعم إن يععرف معا يحتاجع  

داخل الملع  م  هذه المهارات ويتدرب بلي  كم يتدرب بل  معر ة القابون واللياقعة البدبيعة حيعث تعتبعر 

المشكالت ومهارة التواصل واتخاذ القعرار والعرول القياديعة وتقعدير العذات التع  وعوف تكعون   مهارة حل

محور دراوة هذا البحث وهل هذه المهارات يتم تطبيقها م  قبل الحكام    اعتحاد األردب  لكعرة اليعد  ع  
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حتع  يعتمك  مع   المالب  األردبية وغيرها حيث تعتبر م  أهم المهارات الت  يحتاجها الحكم    الملعع  

 أدارة المباراة بكفا ة وقدرة بالي .

 الدراسة:  أهمية

الت  تتحدث بع   والمهمة م  الدراوات النادرة أبهاهذه الدراوة تكم      أهمية أن ونويرى الباحث

التع  لهعا دور كبيعر  ع  تطعور  األمعورحيعث تعتبعر المهعارات الحياتيعة مع      كرة اليد،  محتم  التحكيم

رياضعة كعرة   ع   الحكم أهمية دوروحديث ي هر   بل  مستوى بال تحكيم    إل مستوى الحكم والوصوص  

وتوثر بل   أحيابا  المباريات حيث يقوم دور الحكم بل  اتخاذ قرارات قد تكون صعبة   إدارة  اليد م  حيث  

    األردبية اليد  بواك  التطور الذي حصل بل  كرةاللعبة جميعها وليس  قط بل  الالببي  وحت    أركان

التع   يمتلعك المهعارات الحياتيعة الال معة  أنعبد م  تطوير الحكعام ويحع  بلع  كعل حكعم    األخيرة  لفترةا

 التع  يسعتخدمها الحكعم )اتخعاذ القعرار  المهمعةتسابدهم بل  اداراة المباريات وم  هذه المهارات الحياتية  

 ، الرول القيادية، البدبية، ،تقدير الذات( .وحل المشكالت، التواصل

 مشكلة الدراسة: 

ولكع    ،باصوذلك للوصوص بهم إل  مستوى  بالغ األهمية  أمرا   حكام  للمعر    البالحاب     يعد اعهتمام

التع  تعمعل بلع  تطعوير المهعارات   والعدورات التدريبيعة  بعرام بععه الوبدم تهيئعة    اعهتمامغياب هذا  

تعدب  مسعتواهم بهعم إلع     ؤديتع   إبع   تمكنع  مع   هعم وإدرا  محريعات المبعاراةوالسلوكيات للحكم والت   

يكعون وعببا   ع  وصعولهم وبالتال  التأثير بل  بتائ  الفرق الرياضعية والمووم الرياض   خالص  ألتحكيم   

 متأخرة    المسابقات المحلية. مراكزل

 ةيععبان التععدريبات البد بعع اوعح عع كععرة اليععد  عع  محععاص  ونيعملعع ونكععون البععاحثشععكلة معع  الم ببعععت 

الحكعم وتطبيقع  للقعابون  ع    أدا والت  تنصع  حعوص    التدريبية  ت شارالوويم  وتقولقا ات المحاضرات  الو

هم هم واحتكاكوم  خالص بمل ا قد عح و ،المباراة أثنا حصلت  الت  األخطا تعلي  بل  بعه الالملع  و

يكون  أنيمتلكها الحكم والت  تسابده     أنيح   الت  الحياتيةهنا  بدم اهتمام بالمهارات بأن  م  الحكام  

القدرة بل  تطبي  المهعارات الحياتيعة  مدى المباريات،  لذلك ع بد م  دراوة  أدارة  أثنا مستوى    أبل     

وذلعك للوقعوف الععاملي  م  وجهة ب ر الحكام ليد    المباريات الرومية لكرة ا  األردب حكام اعتحاد    بند 

 مستوى بال     التحكيم. إل والوصوص  والتطور تسابدهم    اعرتقا  الت  ألحياتي المهارات  أهمبل  

 الدراسة: أهداف

  للمهارات الحياتية مع  اليد لكرة    األردب تطبي  حكام اعتحاد    القدرة بل   التعرف ال  مدى .1

 العاملي .وجهة ب ر الحكام 

للمهارات الحياتية مع    اليد لكرة    األردب تطبي  حكام اعتحاد    القدرة بل   التعرف ال  مدى .2

 (.،الخبرةهل العلم ؤتعزى ال  متغيرات )العمر، الم العاملي وجهة ب ر الحكام 
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 أسئلة الدراسة:

اليعد للمهعارات الحياتيعة مع  وجهعة ما مدى القدرة بل  تطبي  حكام اعتحاد األردب  لكعرة   .1

 ب ر الحكام العاملي  ؟

 ع  معدى القعدرة بلع   α≤0.05هل توجد  روق ذات دعلة إحصائية بنعد مسعتوى الدعلعة  .2

تطبي  حكام اعتحاد األردب  لكرة اليد للمهارات الحياتية مع  وجهعة ب عر الحكعام الععاملي  

 ؟ تعزى إل  متغيرات )العمر، المؤهل العلم ،الخبرة(

 مجاالت الدراسة: 

 لكرة اليد. األردب المحاص البشري: حكام اعتحاد  .1

 لكرة اليد. األردب المحاص المكاب : دائرة الحكام    اعتحاد  .2

 (.2019- 2018المحاص الزماب : المووم الرياض  ) .3

 الدراسات السابقة: 

لكعرة  األردب عتحاد (هد ت الدراوة التعرف إل  مدى تطبي  حكام ا2016دراوة بطاينة، ومقابلة )

القدم للمهارات الحياتية م  وجهة ب ر الحكام المحتر ي ، وكذلك التعرف إل  الفروق  ع  وجهعات الن عر 

بما يخص تطبي  المهارات الحياتية تبعا لمتغير )العمر، الموهعل العلمع (، وقعد اوعتخدم الباحثعان المعنه  

(، 2013 - 2014مسحلي  للمووعم الرياضع  )( حكم كرة قدم محترف وال35الوصف  وتكوبت بينة م  )

أظهرت بتائ  الدراوة ارتفاع ،ووتم اختيارهم بالطريقة العمدية، حيث قاموا بانجابة بل  اوتباب  الدراوة 

   مستوى تطبي  مع م محاعت المهارات الحياتية قيد الدراوة أل راد العينة، كما أشارت بتعائ  الدراوعة 

تععزى إلع  المتغيعرات )العمعر، ( α≤0.05ات دعلة إحصائية بند مسعتوى )أيضا ال  بدم وجود  روق ذ 

 المؤهل العمل (.

(رهةةت اراعرفةةةىراعةةترمةةتاردوةةت اراعةةتيرااراعرترضع ةةعراعرةة ر  وةة رع ةة ر  ةة  ر2012دراسةةعرفة ةةعر 
عكةةراعقت رسوءر  مرس  عراير  مرمس فترععفضراعت  رااراعح  د عر  ة رجرةضةاراعتراسةعررراألس وضعاعن ععرر

(ر  ةةة ربةةة  راعع  ةةة ر2012-2011علتوسةةةمراعكةةةةي ر راألسةةة وضعتر  ةةة  راعةةةمواربةةة موارمةةةيدارةراعتع رضةةة ارفلةةة
فلةةتراسةةرع  لئراعرةة رجفةةتارع ةةمحراعتراسةةعر  ةة ر  لةةارفةةتدررم الر مةةعم خر ةة رراعف نةةعرمهةضقةةئرف ةةواو عريبةة موار

إعةتررج و  رهمحراعتراسعر(ر  مرس  عري  مرمس فتريهت ار165إ ةادراعف نعراعف واو عراعر ردمراخر  ره رهور 
،راعفتةة،رفةتدرA-Bدفةىرفلتراخرالىرير  ارلظةرماربعلراعح   راألس وض اردعف رعلترغ ةةاار دنةن  ر

اعةةةةتيراا،راعتاهةةةةلراعفلتةةةة ،رسةةةةنوااراع عةةةةةةر،ر  ةةةةمرسةةةة  عراير  ةةةةمرمسةةةة فت(ر  ةةةة ردو ةةةةلراعع  ةةةة رإعةةةةتر
مرغ ةةةةاار اعرنةةةن  ،راعفتةةةة،رفةةةتدراسةةةرنر ر ارإعةةةترإجرالروورةةةتر ةةةةيحراااردالعةةةئرإ نةةة و عردفةةة ارإعةةةتر

اعةةةتيراا،راعتاهةةةلراعفلتةةة ر،رسةةةنواارخعةةةةة،ر  ةةةمرسةةة  عرجير  ةةةمرمسةةة فت(ريدو ةةةلراعع  ةةة رج وةةة  رإعةةةترإجر
 مسرواراعت  رااراعح  د عر  راعتيرااراعرترضع عراعر ر  و رع  راعح   راألس وض ار  جرمسروارمروسط.
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 الدراسات األجنبية: 

(رهت اراعرفةىراعتراخرع رردأث ةربةل مجراعرةترض رGoudas et at; 2006دراسعرروداسريآخةيجر 
(رط ععة ر73فلتراعت ة رااراعح  د ةعراعرة ردةترسر مة ءرمةاردريسراعرةر ةعراعةض  ة عرفلةترف نةعرم ولةعرمةار 

(رمنةةتمرخن نةة رعرةةترض رGoolمةةارطلعةةعراعنةة راعسةة م راألس سةة ردلقةةوارلسةة عرم رنةةةةرمةةاربةلةة مجر 
ةر عراعةض   ع،راشرتلراععةل مجراععةتل رفلةتردتة رضارعلقةوةرياعتةيلةعرياعرحتةلراعت  رااراعح  د عرمارخاللراعر

يخةةاللراعحنةةعردةةمردهع ةةمراععةلةة مجراععةةتل رم ا ةة  عرعلت ةة رااراعح  د ةةعرفلةةتراعتمتوفةةعراعرمةضع ةةعريدلقةةار
اعتمتوفةةعراعوةة مهعراععةلةة مجراععةةتل رم ا ةة  عرعتح  ةةةةربنةة ةةرم نةةوةراألعفةة  راأليعتع ةةع،ر  ةة ردةةمر

(رجس ب  ربواب ر نر ار ةلرجسةعو ،ريدةمردق ة مراعت ة ر  ارم سةر تا راخرعة راار4مراععةل مجرعتتةرش ةر دهع 
ر.عل  بعراععتل عرياعت  رااراعح  د عريجظ ةاراعنر وجردحسار  راعل  بعراععتل عرياعت  رااراعح  د ع

لهةةواءرفنةةتر(رهةةت اراعرفةةةىراعةةتراعفوامةةلراعرةة ردةةاد رإعةةتراالKarademir,2012دراسةةعر ةة ردم ةر 
(ر  تةة رياسةةر تا ر272  ةة  ر ةةةةراعقةةت ريدق ةة مراعفوامةةلراعرةة ردةةوثةرفلةةتراعةةر،ريدكولةةارف نةةعراعتراسةةعرمةةار 

اعع   رطةضقعراعف واو عر  راخر  رراعف نعريجظ ةةاراعتراسةعرإعةترإجرجهةمراعفوامةلراعرة ردةاثةرفلةتراسةرن اىر
اراعمت ةةور(رعةةمعررجي ةةتراعع  ةة ر ةة راعح ةة  رهةة ر  ةةن راعقةةةار،راعتاهةةلراعفلتةة ،راعو ةة راعفةة ول ،رهر  ةة 

هةةمحراعتراسةةعرإعةةتردقةةت مراعةةتفمراعن سةة رعلح ةة  رياسر ةة رارفلتةة ءراعةةن  راعت رنةة ارع سةة هتوار ةة ر ةةلرهةةمحر
راعت  الا.

 التعليق على الدراسات السابقة: 

(رعلرفةةىرإعةتراعفوامةلرGoudas et at, 2006اشةرتلارهةمحراعتراسة ار تراسةعررةوداسريآخةةيجر 
(رKarademir,2012عح   راعموار ترلكوجرخعةةرف ع ئر  راد  اراعقةار،ريدراسعر ة ردم ةر اعر رداثةر  را

علرفةةةىراعةةتراعفوامةةلراعرةة ردةةاد رإعةةترااللهةةواءرفنةةتر  ةة  ر ةةةةراعقةةت ريدق ةة مراعفوامةةلراعرةة ردةةاثةرفلةةتراعةةر،ر
ع ةعراعرةة ر(رعلرفةةةىراعةترمةتاردوةةت اراعةتيرااراعرترض2012يهنة  رج وة  رمفةضراعتراسةة ار،ريدراسةعرفة ةعر 

(هةت اراعةتراعرفةةىرإعةترمةتار2016مه ونع،يمق بلعر   و رع  ر    راعن ععراألس وضعرعكةةراعقت ،ريدراسعر
،ريرفةتراعنظةةرردهع مر    راالدح دراألردل رعكةةراعقت رعلت  رااراعح  د عرمارير عرلظةةراعح ة  راعتحرةة  ا

 ف ة ردكة درد لةورمةارديرراعت ة رااراعح  د ةعر ة ر  راعتراس اراعسة مقعراعفةر ةعرمن ة رياألرنع ةعرلمةترمأل ة ررت
دترضع اراعح   رم  لرمر نص,ريإلت رورمراعرترضع ارفلتراعقة لوجرجيرر ة راعل  بةعراععتل ةعررفنةتراعح ة  رمة ر
ججراععفضر فرعةرمثلرهمحراعت  راارم  راارم ن ع,ريعكاروعقترفلتراعح   ردفلةمرم ة راارجخةةارهة ردفةودر

رةرييا ح.رفل  مرم ع  وتةرير  لر ع 
يبةةتردت ةة ارهةةمحراعتراسةةعرفةةاراعتراسةة اراعسةة مقعرمأل ةة رمةةاراعتراسةة اراعحتوثةةعرياعرةة ردفنةةترمتو ةةو ر

راعت  رااراعح  د عرعح   ر ةةراع ترياشرت ع  رفلترف نعرمار    ر ةةراع تراعف مل ا.
 الدراسة: إجراءات

 منهج الدراسة: 

 .الدراوةلطبيعة هذه  ةلمالئم الشامل ب را صف المنه  الو ونالباحثاوتخدم 
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 : الدراسةمجتمع 

والعذي  يعديرون  اليعد لكعرة  األردبع  ع  اعتحعاد  الععاملي  مع  جميع  الحكعام  ةتكون محتم  الدراو

وذلعك بععد ،  حكعم  (25)لغ بعددهم  ابالو(  2019  –  2018)   اعتحاد للمووم الكروي    ةمباريات الروميال

 .اليد ة    انتحاد األردب  لكر لسحالت الخاصةل الرجوع

 : ةعينة الدراس

جعدوص   م  محتم  الدراوعةالعمدي   م اختيارهم بطريقة  تحيث  ،  حكم(  25)م     ةتكوبت بينة الدراو

 ( يوضح تو ي  أ راد العينة تبعا  للمتغيرات الشخصية.1)
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 ( 1جدول )

 توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الشخصية 

 ( 25)ن= 

 النسبة   التكرار الفئة  المتغير 

 العمر 

 %44 11 فأقل  30

31-40 10 40% 

 %16 4 فأكثر41

 % 100 25 المجموع 

 المؤهل العلمي 

 %40 10 ثانوية عامة فما دون 

 %28 7 دبلوم 

 %32 8 بكالوريوس فأعلى 

 % 100 25 المجموع 

 الخبرة 

 %36 9 سنوات 5أقل من 

 %64 16 سنوات فأكثر5

 % 100 25 المجموع 

 الجدول السابق ما يلي: يظهر من 

 %( للفئعة العمريعة44بلغت أبلع  بسعبة مئويعة لتو يع  أ عراد العينعة تبععا  لمتغيعر العمعر ) .1

 ونة  أكثر(. 41%( للفئة العمرية )16ونة  أقل(، بينما بلغت أدب  بسبة مئوية ) 30) 

للمؤهعل %(  40بلغت أبل  بسبة مئوية لتو ي  أ راد العينعة تبععا  لمتغيعر المؤهعل العلمع  ) .2

%( للمؤهعل العلمع  28(، بينمعا بلغعت أدبع  بسعبة مئويعة )ثابويعة بامعة  معا دونالعلم  )

 )دبلوم(.

للفئعة اقعل مع  %( 64) الخبعرةبلغت أبل  بسعبة مئويعة لتو يع  أ عراد العينعة تبععا  لمتغيعر  .3

 ( ونوات  أكثر.5للفئة)%( 36بينما بلغت أدب  بسبة مئوية )ونوات، 5

 :الدراسة أداة

 :ألداةابناء 

 تتعلع  بالحكعام مثعل دراوعة  بر ع   الحياتيعةبالمهعارات    ةن بمراجععة دراوعات الخاصعوالبعاحثقام  

حيعث   الحياتيعةيخض  لها الحكام للمهارات    الت   ألتدريب دى تضمي  الدورات  م   تحدثت ب  الت   (2012)

( يبعي  1ة، والملحع  رقعم )ن    هعذه الدراوعو( وقام الباحث2012) بر  ة وتبابإب باعوتعابة نوالباحثقام  

 .ذلك

 متغيرات الدراسة: 

 المتغيرات المستقلة: أوالً: 

 . أكثر 40،41 - 36  اقل، 35 ول  ثالث مستويات: :العمر .1

 . أبل  ابكالوريودبلوم،  بام   مادون، ثابوية ل  ثالث مستويات:و :هل العلم ؤالم .2

 ونوات  أكثر ( 5)ونوات، (5)الخبرة: اقل م   .3
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 المتغيرات التابعة: ثانياً: 

 بمحاعت  المختلفة. ةوتبابحوص  قرات ان أرائهموبيان اوتحابة إ راد بينة الدراوة 

 المعالجة اإلحصائية:

 األساليب اإلحصائية التالية للتوصل إلى النتائج: باستخدامن وقام الباحث

 المعيارية. واعبحرا ات المتووطات الحسابية  .1

 .( بل  محاعت الدراوة واألداة ككلANOVAالتباي  األحادي )تطبي   .2

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة 

تطبيع  المهعارات مدى القدرة بلع   برض ومناقشة النتائ  المتعلقة بسؤاص الدراوة األوص: ما  أوع :  

 الحياتية بند حكام اعتحاد األردب  لكرة اليد    المباريات الرومية؟

لإلجابة ب  هذا السؤاص تم اوتخراج المتووطات الحسعابية واعبحرا عات المعياريعة نجابعات أ عراد 

 .( يوضح ذلك2بينة الدراوة محاور األداة والحدوص )

 ( 2جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الدراسة ككل مرتبة تنازلياً. 

 الرتبة  المحور  الرقم 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

درجة  

 التقييم

 متوسطة  0.894 3.628 1 التواصل  3

 متوسطة  0.336 3.166 2 تقدير الذات  5

 متوسطة  0.450 3.006 3 الروح القيادية  4

 متوسطة  1.432 2.937 4 اتخاذ القرار  1

 متوسطة  1.014 2.520 5 حل المشكالت  2

 متوسطة  0.747 3.051 األداة ككـــــل 

 أداة الدراوعة   محعاورالعينعة بع   نجابعات أ عراد المتووعطات الحسعاب   أن( 2ي هر مع  الحعدوص )

( 3.628" بمتووعط حسعاب  )"التواصل  حوراألول  مجا     المرتبة  (  3.628-2.520)  بي   ما  تراوحت 

( ودرجعة 3.166" بمتووعط حسعاب  )تقدير الذات"  حور، وجا     المرتبة الثابية ممتووطة  ودرجة تقييم

 ( ودرجعة تقيعيم3.006" بمتووط حساب  )الرول القيادية"    حور، وجا     المرتبة الثالثة ممتووطة  تقييم

 ودرجعة تقيعيم  (2.937  )" بمتووعط حسعاباتخعاذ القعرار"    حعورم  رابععةالمرتبعة ال، وجعا   ع   متووطة

ودرجعة  (2.520)" بمتووط حساب  حور "حل المشكالت م واألخيرة خامسةوجا     المرتبة ال متووطة،

متووعطة، وقعد يععزى ذلعك إلع    ( بدرجة تقييم3.051ككل )  لألداةوبلغ المتووط الحساب   متووطة،    تقييم

ر ة الكا ية م  قبل الحكام لتطبي  المهارات الحياتية بدم المعر ة الكا ية م  قبعل الحكعام لتطبيع  بدم المع

المهارات الحياتية، وقد يعزى ذلك أيضا إل  قلة الدورات التدريبية للمهارات الحياتية وضعرورة امتالكهعا 

لعاملي ، وقد اتفقت بتيحة هذه الدراوة وتطبيقها م  قبل الحكام العاملي  المنعقدة    اتحاد كرة اليد للحكام ا

إن مسعتوى المهعارات الحياتيعة  ع  العدورات ( الت  أشعارت بتعائ  الدراوعة إلع   2012م  دراوة بر ة )
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، واختلفعت النتيحعة مع  بتيحعة دراوعة التدريبية الت  يخض  لهعا الحكعام األوعيويي  كعان مسعتوى متووعط

 رتفاع    مستوى تطبي  مع عم محعاعت المهعارات الحياتيعةا الت  أشارت إل   (2016البطاينة والمقابلة )

( التع  أشعارت إلع  2016لدى حكام كرة القدم، واختلفت بتيحة هذه الدراوة م  دراوة بطاينعة والمقابلعة )

 .لدى حكام كرة القدم ارتفاع    مستوى تطبي  مع م محاعت المهارات الحياتية

بينعة الدراوعة بع    نجابعات أ عراد حرا عات المعياريعة  كما تم اوتخراج المتووطات الحسابية واعب

 ( توضح ذلك.2) الدراوة، والحداوص حاورم  م حور قرات كل م

 ( 3الجدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة  

 على محور "اتخاذ القرار " مرتبة تنازلياً" 

 الرتبة  الفقرة  الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري 

درجة 

 التقييم 

 متوسطة 1.15 3.22 1 أعتقد أن سرعة اتخاذي للقرار بشكل صحيح تزيد من قدرتي على السيطرة على المباراة. 5

 متوسطة 1.25 3.19 2 كلما زاد عدد الجمهور.  تزداد صعوبة اتخاذي للقرار 3

 متوسطة 1.14 3.17 3 ألتحكيمي سبباً في هبوط مستواي ألتحكيمي في المباراة.أعتبر قدرتي على اتخاذ القرار  1

6 
على تطوير مقدرتي على اتخــاذ  الدورات التى عقدها االتحاد األردني لكرة اليد ودائرة الحكم ساعدت

 في المباراة  القرار
 متوسطة 1.59 2.86 4

 متوسطة 1.35 2.84 5 الضغوطات لدي ومشكالت خالل المباراة بشكل متراكم.التسرع في اتخاذ القرار تعمل على زيادة  4

 متوسطة 1.40 2.80 6 أشعر أن الالعبين يعترضون على بعض القرارات التي تسبب ضرر عليهم أثناء المباراة. 2

 متوسطة 1.01 2.48 7 .الحكامالحكم الذي يمتلك القدرة على اتخاذ القرار بشكل صحيح هو الحكم المتميز عن غيره من  7

 متوسطة 0.34 2.937 محور "اتخاذ القرار" ككل 

" حعور راد بينعة الدراوعة بع   قعرات منجابات أان المتووطات الحسابية    (3)  ي هر م  الحدوص

جا ت    المرتبة األول  الفقرة رقم   (3.22-2.48)بي     ما  " تراوحت والوقاية والمتابعة  محور اعوتعداد  

" بمتووط أبتقد أن وربة اتخاذي للقرار بشكل صحيح تزيد م  قدرت  بل  السيطرة بل  المباراة  ( "5)

وقد يعزى ذلعك إلع  ضعرورة امعتال  الحكعام السعربة  ع  اتخعاذ ،  متووطةودرجة تقييم    (3.22)حساب   

 شكل أكبر.القرار أثنا  المباراة للسيطرة بل  المباراة ب

"  كلما  اد بدد الحمهعور.  تزداد صعوبة اتخاذي للقرار  ( "3)  وجا ت    المرتبة الثابية الفقرة رقم

وقد يعزى ذلك إل  قلة خبرة الحكعام  ع  إدارة المباريعات  ،متووطة ودرجة تقييم  (3.19)بمتووط حساب   

كم الذي يمتلك القدرة بل  اتخعاذ القعرار الح  ( "7بينما جا ت    المرتبة األخيرة الفقرة رقم )  الحماهيرية.

 ،متووعطة  ودرجعة تقيعيم  (2.48)" بمتووط حساب   بشكل صحيح هو الحكم المتميز ب  غيره م  الحكام.

وقد يعزى ذلك إل  أن الحكام يرون أن الحكم المتميز يح  أن يكون متميزا بكا ة تفاصيل المباراة، ولعيس 

  .متووطة بدرجة تقييم (2.937) ككل حوروبلغ المتووط الحساب  للم  قط اتخاذ القرار بالشكل الصحيح،
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حل  "  حورافراد عينة الدراسة عن فقرات مإلجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

ً  المشكالت  " مرتبة تنازليا

 الرتبة الفقرة  الرقم 
المتوسط  

 الحسابي 
 درجة التقييم االنحراف المعياري

 متوسطة  1.25 3.20 1 أعمل على خلق  فن في التعامل مع الفرق المتنافسة.     2

 متوسطة  1.59 2.86 2 األخطاء في بداية المباراة ال تؤثر على باقي قراراتي الالحقة. 5

3 
ــين لحــل النزاعــات داخــل  ــين الالعب ــده ب ــات الجي أســتخدم العالق

 .الملعب
 متوسطة  1.55 2.84 3

 متوسطة  1.45 2.82 4 التحكيم يوقعني في بعض المشاكل.عملي في  1

4 
مقدرتي على حل النزاعات داخل الملعب لها دور كبير في فـرض 

 المباراة. سيطرتي على
 متوسطة  1.75 2.44 5

6 
 ودائـرة الحكـم  االتحـاد األردنـي لكـرة اليـدالدورات التي عقـدها  

 .مشكالت داخل المباراة  مقدرتي على حل  ساعدت على تطوير
 منخفضة  0.86 2.08 6

7 
أعتقد بأن الحكم الذي لديه قدرة عاليـة علـى حـل المشـكالت هـو 

 حكم مميز عن غيره من الحكام.
 منخفضة  0.70 1.40 7

 متوسطة  0.54 2.52 محور " حل المشكالت " ككل 

حل "حورالدراوة ب   قرات مبينة   راد  نجابات أالمتووطات الحسابية    أن(  4ي هر م  الحدوص )

أبمل بلعع  خلعع    عع   ( "2جا ت    المرتبة األول  الفقرة رقم ) (،3.0-1.40)بي     ما  تراوحت   المشكالت"

وقعد يععزى ذلعك إلع  أهميعة ،  متووطة  ودرجة تقييم  (3.20)" بمتووط حساب   الفرق المتنا سة     التعامل م 

 اج المباراة بأ ضل صورة للرول الرياضية.التعامل بالشكل الصحيح م  الفرق المنا سة ألخر

"  .الالحقععةع تؤثر بل  باق  قرارات     األخطا     بداية المباراة  ( "5)  وجا ت    المرتبة الثابية الفقرة رقم

وقد يعزى ذلك إلع  أن الحكعام الععاملي  يحتعاجون لفتعرة   ،متووطة  ودرجة تقييم  (2.86)  بمتووط حساب 

 للدخوص بحو المباراة. قصيرة    بداية المباراة

أبتقد بأن الحكم الذي لدي  قدرة بالية بل  حل المشكالت   ( "7بينما جا ت    المرتبة األخيرة الفقرة رقم ) 

وقعد يععزى ذلعك إلع  أن ، متووطة ودرجة تقييم (1.40)" بمتووط حساب  هو حكم مميز ب  غيره م  الحكام.

  حععوروبلععغ المتووععط الحسععاب  للمت بدرجععة كبيععرة، الحكععام العععاملي  يفتقععرون لمهععارة حععل المشععكال

 .متووطة بدرجة تقييم (2.52)ككل 
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 عينة الدراسة  إلجابات أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

ً  التواصل  "حورعن فقرات م  " مرتبة تنازليا

 الرتبة  الفقرة  الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري 
 درجة التقييم 

 مرتفعة   0.613 4.280 1 لدي القدرة على اإلطالع والتواصل مع كل ما هو جديد في اللعبة. 5

7 
أعتقد بأن الحكم الذي لديه مقدره عالية على التواصل مع اآلخرين هو حكم 

 متميز عن زمالئه.
 مرتفعة  0.971 3.89 2

2 
ــع ــاهيمي الخاصــة للتواصــل م ــور مف ــام أط ــاراة  الحك ــل المب ــرين داخ اآلخ

 )اإلشارات السرية(.
 مرتفعة  0.87 3.87 3

6 
التي عقدها اإلتحاد األردني لكرة اليد ودائرة الحكام ســاعدت علــى الدورات  

 مقدرتي على التواصل مع الالعبين.تطوير  
 متوسطة 1.22 3.65 4

 متوسطة 1.02 3.55 5 .الالعبينأتحدث وأفهم أكثر من لغة لمساعدتي على التواصل مع  1

 متوسطة 1.25 3.20 6 .أستخدم لغة الجسد لتوضيح بعض القرارات بشكل جيد 4

3 
في وجه الالعبين على مواجهة غضبهم في محاولــة  أحيانا أفضل االبتسامة

 لتهدئة األمور.
 متوسطة 1.54 2.96 7

 متوسطة 0.51 3.628 محور " التواصل " ككل

محــور"  عراد بينعة الدراوعة بع   قعرات نجابعات أالمتووطات الحسابية   أن(  5الحدوص )ي هر م   

لعدي القعدرة بلع   ( "5، جا ت    المرتبة األول  الفقعرة رقعم )(4.28-2.96) بي  ما  " تراوحت   التواصل

وقعد ،  مرتفععة  ودرجعة تقيعيم  (4.28)" بمتووط حسعاب   انطالع والتواصل م  كل ما هو جديد    اللعبة.

يعزى ذلك إل  أن اعتحاد يو ر كا ة القوابي  الحديدة للحكام ويعمل بشكل مسعتمر لعمعل ورشعات تدريبيعة 

 للحكام.

أبتقد بأن الحكم الذي لدي  مقدره باليعة بلع  التواصعل   ( "7)  وجا ت    المرتبة الثابية الفقرة رقم

وقد يعزى ذلعك  ،مرتفعة ودرجة تقييم (3.89) "  بمتووط حساب  .ئم  ايخري  هو حكم متميز ب   مال

إلعع  أن الحكععام يمتلكععون مهععارة التواصععل بالشععكل الععذي يسععابدهم بلعع  التواصععل معع  ايخععري  بالشععكل 

 المطلوب.

 ع  وجع  الالببعي  بلع    أحيابا  أ ضل اعبتسامة  ( "3بينما جا ت    المرتبة األخيرة الفقرة رقم ) 

وقد يععزى ،  تووطةمم  ودرجة تقيي  م(2.96)  " بمتووط حساب األمور.مواجهة غضبهم    محاولة لتهدئة  

ذلك أن الحكام يعملون بل  كس  ثقة الالببي  بهم وللحفاظ بل  الرول الرياضية داخل وخعارج الملعع ، 

 .متووطة بدرجة تقييم (3.628)ككل  حوروبلغ المتووط الحساب  للم
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 (  6)لجدول ا

 فراد عينة الدراسة إلجابات أالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

ً الروح القيادية  "حورفقرات م  عن   " مرتبة تنازليا

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الرتبة  الفقرة  الرقم
درجة 

 التقييم 

 مرتفعة  0.61 4.26 1 انفعال الجمهور يصعب علي إدارة المباراة . 3

2 
 المواقف  أثناءلدي القدرة على ضبط نفسي 

 الحرجة خالل المباراة.
 مرتفعة  1.25 4.22 2

1 
تظهر قدراتي العالية بصورة واضحة أثناء المواقف الحساسة في  

 .المباراة
 متوسطة 1.54 2.96 3

5 
الدورات التي عقدها اإلتحاد األردني لكرة اليد ودائرة الحكام ساعدت  

 مقدرتي على الروح القيادية. على تطوير 
 متوسطة 0.59 2.77 4

 متوسطة 0.51 2.75 5 ي. أتحمل أخطائي وأعترف بها وال أحاول أن ألقي اللوم على زمالئ 4

6 
كلما زادت الروح القيادية لدى الحكام زادت قدرة الحكام على إدارة  

 المباراة.
 منخفضة  0.86 2.08 6

 متوسطة 0.98 3.006 محور" الروح القيادية" ككل 

 "حعور راد بينعة الدراوعة بع   قعرات منجابات أ( ان المتووطات الحسابية  6ي هر م  الحدوص )

ابفعععاص  ( "3، جعا ت  ع  المرتبعة األولع  الفقعرة رقعم )(4.26-2.08)بعي   معا " تراوحعت  الــروح القياديــة

وقد يعزى ذلك إل   ،مرتفعةودرجة تقييم  (4.26)" بمتووط حساب     .المباراةالحمهور يصع  بل  إدارة  

 أن الحكام يفتقرون لرول القيادة    المباريات الحماهيرية.

الحرجعة  المواقعف أثنعا لدي القدرة بل  ضعبط بفسع   ( "2)  وجا ت    المرتبة الثابية الفقرة رقم 

مرتفععة، وقعد يععزى ذلعك إلع  أن الحكعام لعديهم   تقيعيمودرجعة    (4.22)"  بمتووط حساب   خالص المباراة.

 المهارات الكا ية لضبط النفس خالص المباراة.

لدى الحكام  ادت قعدرة  القياديةكلما  ادت الرول  ( "6بينما جا ت    المرتبة األخيرة الفقرة رقم )

وقد يعزى ذلك أن الحكام ع ، منخفضة ودرجة تقييم  (2.08)" بمتووط حساب   المباراة.    إدارةالحكام بل   

 بدرجعة تقيعيم  (3.006)ككعل    حعورالحساب  للم  وبلغ المتووطيعلمون أهمية الرول القيادية أثنا  المباراة،  

 .   متووطة
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 (  7)الجدول 

 فراد عينة الدراسة إلجابات أالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 لياً " مرتبة تنازتقدير الذات  "حورفقرات م  عن 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الرتبة  الفقرة  الرقم
درجة 

 التقييم 

6 
ا ائددلي الحمدد ع تدد ارا  األت نددد لةددلي ال ددراالتحدد    الددراتاا ال ددد ا ددر  

 لذاا.ا م رتتد الى ت ريل  الى تطويل
 مرتفعة  0.97 3.88 1

 متوسطة 0.76 3.56 2 المب تايأت ط ع أن أح فظ بهرائد تغم مض ي ة الالاب ن لد أح  نً  فد  1

 متوسطة 0.69 3.32 3 أتم ع بث ة ا ل ة ب لنفس مهم  ك نت الضغوط ا فد المب تاي. 2

 متوسطة 1.25 3.20 4 ين  بند شعوت ب إلحب ط جلاء ال حم م أح  نً . 4

 متوسطة 0.43 2.88 5 أت بل الن ر بشمل ة اإليج بد االسلبد 3

5 
المب تاي أشدعل أنندد كندت أتد ط ع ت دريم مبد تاي ب دوتي بعر االن ه ء من 

 أفضل.
 منخفضة  0.85 2.16 6

 متوسطة 0.48 3.166 " ككل حور" تقدير الذاتم

 "حعور راد بينعة الدراوعة بع   قعرات منجابات أ( ان المتووطات الحسابية  7ي هر م  الحدوص )

العدورات التع    ( "6المرتبة األول  الفقعرة رقعم )، جا ت     (3.88-2.16)بي     ما  " تراوحت   تقدير الذات

" بمتووعط لعذات.ا مقدرت  بل  تقعدير ودائرة الحكام وابدت بل  تطوير األردب  لكرة اليد اعتحاد    بقدها

وقد يعزى ذلك أن دائرة الحكام    اعتحاد األردب  لكرة اليد يععون ،  مرتفعةودرجة تقييم    (3.88)حساب   

 ية بالنسبة للحكام.أهمية المهارات الحيات

أوتطي  أن أحتفظ بهدوئ  رغعم مضعايقة الالببعي  لع    ( "1)  وجا ت    المرتبة الثابية الفقرة رقم

متووعطة، وقعد يععزى ذلعك إلع  أن الحكعام   ودرجعة تقيعيم  (3.56)"  بمتووعط حسعاب   .أحيابا     المباراة

 يمتلكون مهارة تقدير الذات أثنا  المباراة.

بعد اعبتها  م  المباراة أشعر أبن  كنعت أوعتطي   ( "5رتبة األخيرة الفقرة رقم )بينما جا ت    الم

وقعد يععزى ذلعك إلع  أن ،  منخفضعة  ودرجعة تقيعيم  (2.16)" بمتووط حساب   تقديم مباراة بصورة أ ضل.

 وبلعغ المتووعطالحكام يحاولون التقديم بشكل أ ضل ويحاولون الوصوص للمستوى اعحترا      التحكعيم،  

 .   متووطة بدرجة تقييم (3.166)ككل  حورالحساب  للم

هل توجعد  عروق ذات دعلعة إحصعائية : الثاب برض ومناقشة النتائ  المتعلقة بسؤاص الدراوة ثابيا :  

لكعرة اليعد للمهعارات  األردبع    مدى القدرة بلع  تطبيع  حكعام اعتحعاد (  ≥0.05α)  مستوى الدعلةبند  

 ؟(المؤهل العلم ، الخبرة، م العاملي  تعزى لمتغيرات )العمرالحياتية م  وجهة ب ر الحكا

معدى   ( لمعر ععة الفععروق  عع One Way ANOVAلإلجابة ب  هذا السؤاص تم اوتخدام تحليععل التبععاي  األحععادي )

تبععا   لكرة اليد للمهارات الحياتية م  وجهة ب ر الحكعام الععاملي   األردب القدرة بل  تطبي  حكام اعتحاد  

 ( توضح ذلك.7الدراوة العمر، والمؤهل العلم  الخبرة، والحداوص ) ات لمتغير
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 العمر ( تبعاً لمتغير الدراسة One Way ANOVAتحليل التباين األحادي )

 الراللة اإلح  ئ ة SS DF MS F م رت ال ب ين المج ل

 اتخ ذ ال لات 

 2 9.457 ب ن المجموا ا 
4.728 
 22 39.812  اخل المجموا ا  0.096 2.613 1.810

 24 49.269 المجموع

 حل المشمالا 

 2 4.212 ب ن المجموا ا 
2.106 
 22 20.477  اخل المجموا ا  0.128 2.262 0.931

 24 24.689 المجموع

 ال واصل

 2 2.122 ب ن المجموا ا 
1.061 
0.776 

 22 17.062  اخل المجموا ا  0.276 1.368

 24 19.184 المجموع

 اللاح ال    ية

 2 0.198 ب ن المجموا ا 
0.099 
 22 4.662  اخل المجموا ا  0.633 0.467 0.212

 24 4.860 المجموع

 ت ريل الذاا 

 2 0.072 ب ن المجموا ا 
0.036 
 22 2.650  اخل المجموا ا  0.744 0.300 0.120

 24 2.722 المجموع

 األ اي كمل

 2 1.676 ب ن المجموا ا 
0.838 
 22 11.733  اخل المجموا ا  0.230 1.572 0.533

 24 13.410 المجموع

( أن هنا   روق ظاهرية تبعا  لمتغير الدراوعة العمعر ولمعر عة مصعادر هعذه 8بالحظ م  الحدوص )

الفروق تم تطبي  اختبار شيفي  للمقاربات البعديعة للكشعف بع  مصعادر هعذه الفعروق، وتبعي  بعدم وجعود 

لي  بمختلعف  روق ذات دعلة إحصائية بي   ئات متغير العمر، وقد يعزى ذلك إل  أن جميع  الحكعام الععام

أبمارهم يحعاولون تطبيع  المهعارات الحياتيعة، كمعا أن العدورات التدريبيعة واحعدة ومشعتركة بيعنهم، وأن 

اعتحاد يع  أهمية تطبي  المهارات الحياتية لحمي  الحكام بمختلف أبمارهم، وقد اتفقت بتيحة هذه الدراوة 

العمر، واتفقت  تعزى إل  المتغيرجود  روق ( الت  أشارت إل  بدم و2016م  دراوة البطاينة والمقابلة )

 تععزى إلع  متغيعر إحصعائيةيوجعد  عروق ذات دعلع    ع  الت  أشارت أب   (2012م  بتيحة دراوة بر ة )

 .العمر

ر
ر
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 ( تبعاً لمتغير الدراسة المؤهل العلمي One Way ANOVAتحليل التباين األحادي )

 الداللة اإلحصائية  SS DF MS F مصدر التباين المجال

 اتخاذ القرار 

 2 38.772 بين المجموعات 

19.386 

0.477 
 22 10.496 داخل المجموعات  0.000 40.633

 24 49.269 المجموع

 حل المشكالت 

 2 19.927 بين المجموعات 

9.964 

0.216 
 22 4.762 داخل المجموعات  0.000 46.032

 24 24.689 المجموع

 التواصل

 2 10.757 بين المجموعات 

5.379 

0.383 
 22 8.426 داخل المجموعات  0.000 14.043

 24 19.184 المجموع

 الروح القيادية

 2 1.585 بين المجموعات 

0.793 

0.149 
 22 3.275 داخل المجموعات  0.013 5.324

 24 4.860 المجموع

 تقدير الذات

 2 0.123 بين المجموعات 

0.062 

0.118 
 22 2.599 داخل المجموعات  0.600 0.523

 24 2.722 المجموع

 األداة ككل

 2 9.098 بين المجموعات 

4.549 

0.196 
 22 4.312 داخل المجموعات  0.000 23.212

 24 13.410 المجموع

( أن هنعا   عروق جوهريعة تبععا  لمتغيعر الدراوعة المؤهعل العلمع  ولمعر عة 9بالحظ م  الحعدوص )

د  روق ذات دعلة إحصائية بعي  ووجمصادر الفروق بل  محاعت الدراوة تم تطبي  اختبار شيفي  وتبي   

والععدبلوم( لصععالح المؤهععل العلمعع    مععا دون، والثابويععة العامععة ،المؤهععل العلمعع  )بكععالوريوا  ععأبل 

وقعد تعععزى هعذه للنتيحعة إلع  أن الحكععام  .بكعالوريوا  عأبل  بلع  جميع  محععاعت الدراوعة واألداة ككعل

أصحاب المؤهل العلم  تعرضوا للمهارات الحياتية بشكل أكبعر مع  غيعرهم أثنعا  دراوعتهم  ع  المرحلعة 

الحياتية ووا     التعامل م  الزمال  أو  ع  التعامعل   الحامعية، الت  تزود الطلبة بمختلف أبواع المهارات 

( التع  2016م  أبضا  هيئة التدريس، وقد اختلفت بتيحعة هعذه الدراوعة مع  دراوعة البطاينعة والمقابلعة )

( 2012، كما واختلفت أيضا  م  بتيحععة دراوععة بر ععة )المؤهل العمل   تعزى إل  المتغيرأشارت إل  بدم وجود  روق  

 . هل العلم ؤالمتعزى إل   إحصائيةيوجد  روق ذات دعل   عل  أب  الت  أشارت إ
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 (  10الجدول )

 ( تبعاً لمتغير الدراسة الخبرة One Way ANOVAتحليل التباين األحادي )

 الداللة اإلحصائية  SS DF MS F مصدر التباين المجال

 اتخاذ القرار 

 1 23.269 بين المجموعات 

23.269 

1.130 
 23 25.999 داخل المجموعات  0.000 20.585

 24 49.269 المجموع

 حل المشكالت 

 1 13.080 بين المجموعات 

13.080 

0.505 
 23 11.609 داخل المجموعات  0.000 25.916

 24 24.689 المجموع

 التواصل

 1 1.098 بين المجموعات 

1.098 

0.786 
 23 18.086 داخل المجموعات  0.250 1.396

 24 19.184 المجموع

 الروح القيادية

 1 1.138 بين المجموعات 

1.138 

0.162 
 23 3.722 داخل المجموعات  0.014 7.030

 24 4.860 المجموع

 تقدير الذات

 1 0.019 بين المجموعات 

0.019 

0.118 
 23 2.703 داخل المجموعات  0.689 0.164

 24 2.722 المجموع

 األداة ككل

 1 4.574 بين المجموعات 

4.574 

0.384 
 23 8.836 داخل المجموعات  0.002 11.907

 24 13.410 المجموع

 ( أن هنععا   ععروق ظاهريععة تبعععا  لمتغيععر الدراوععة الخبععرة، لصععالح10يالحععظ معع  الحععدوص )

ونوات  أكبر    المحاعت )اتخاذ القرار، حل المشكالت(، و   األداة ككل. وقد يعزى ذلعك إلع  5الخبرة  

أن الحكام أصحاب الخبعرة األبلع  تعرضعوا لمواقعف مختلفعة أكثعر مع  الحعدد بشعكل وعمح لهعم بتطبيع  

بتيحعة هعذه الدراوعة  المهارات الحياتية الت  تسابدهم بل  إدارة المباريات بالشكل المطلوب، وقد اختلفعت 

  تععزى إلع  متغيعر إحصعائيةيوجد  روق ذات دعل   ع( الت  أشارت بتائحها أب  2012ب  دراوة بر ة )

 . ونوات خبرة
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 االستنتاجات: 

 في ضوء نتائج الدراسة فقد قام الباحث بمجموعة من االستنتاجات كاآلتي:

المشكالت، تقدير الذات، الرول القيادية لهعا أهميعة أن مهارات التواصل، اتخاذ القرار، حل   •

 متووطة لدى حكام كرة اليد.

تطبي  المهارات الحياتية لحكام كرة اليد يختلف بالدرجة العلمية الت  حصعل بليهعا الحكعم،  •

 أي المؤهالت العلمية العليا ت هر الفروق    تطبي  المهارات الحياتية.

 ة اليد ع يختلف بعمر الحكم.تطبي  المهارات الحياتية لحكام كر •

 تطبي  المهارات الحياتية لحكام كرة اليد يختلف كلما  ادت الخبرة لدى الحكام. •

 التوصيات:

 في ضوء نتائج الدراسة فإن الدراسة توصي في:

إشرا  حكام كرة اليد    دورات عكتساب المهارات الحياتية لما لها أهمية كبيرة باعرتقعا   •

 حكام.بالمستوى الفن  لل

 أجرا  المزيد م  الدراوات البحوث بل  حكام الرياضات األخرى. •
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 المسـتخلص

مدى القدرة بل  تطبيعع  المهععارات الحياتيععة بنععد حكععام اعتحععاد األردبعع  لكععرة اليععد  عع    هد ت الدراوة التعرف إل 

، وكذلك التعرف إل  الفروق    وجهات الن ر بما يخص تطبي  المهارات الحياتية تبعا لمتغيععر )العمععر، المباريات الرومية

( حكم 25م  ) الدراوة وتكوبت بينةعة الدراوة  لمالمت  طبي  ن المنه  الوصف و(، وقد اوتخدم الباحث،الخبرةالمؤهل العلم 

، وتم اختيارهم بالطريقة    دائرة الحكام    اعتحاد األردب  لكرة اليد  (2019-2018والمسحلي  للمووم الرياض  )  يدكرة  

لقععرار، (  قرة مو بة بل  خمععس محععاعت )اتخععاذ ا33العمدية، حيث قاموا بانجابة بل  اوتباب  الدراوة الت  تكوبت م  )

تطبيعع  مع ععم محععاعت   إلعع  أن مسععتوىحل المشكالت، التواصل، الرول القيادية، تقععدير الععذات(، أظهععرت بتععائ  الدراوععة  

بدم وجود  روق ذات دعلة إحصائية بنععد  إل أل راد العينة، كما أشارت بتائ  الدراوة أيضا  كان متووط المهارات الحياتية

 (.،الخبرة)العمر، المؤهل العمل تعزى إل  المتغيرات  (  α≤0.05مستوى )

 المهارات الحياتية.، يد كرة ال: الكلمات المفتاحية

ABSTRACT 

The study aimed to identify the extent of ability to apply the life skills among the 

referees of The Jordan Handball Federation in the official matches, as well as to identify the 

differences in perspectives regarding to apply the life skills due to (age, educational 

qualification, experience) Due to nature and goals, the researchers used the descriptive 

approach The study sample consisted of (25) handball referees that registered for the sports 

season (2018-2019) in the referees department in the Jordanian handball federation, and they 

were selected by purposive method, where they answered the questionnaire of the study 

which consisted of (33) paragraphs distributed over five fields; (decision making, problem 

solving, communication, leadership, self esteem). The results of the study showed that the 

extent of ability to apply the life skills of most fields was average. The results also indicated 

that there were no statistically significant differences at (α≤.05) due to (age, educational 

qualification, experience). 

Keywords: handball, life skills. 
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