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  مقياس الطاقة النفسية لحكام كرة القدم بجمهورية مصر العربيةل البنية العاملية

 

 أ.د/ ماجد مصطفى اسماعيل

 رشا محمد أشرف .د/أ

 اسالم سعيد عبدالسميع الباحث/

 

 مقدمة ومشكلة البحث :  1/1

التحكيم ركنا أساسيا من أركان العمل التي تستند إليها كرة القدم ، مثلما يشكل قطاعا متميزا له يعتبر 

مسووتيع المنااسوواو ، همن ظنا أخ  خصوويةوويص تتصووم ةانظميص مارا لما يعكسووه مسووتيع التحكيم على 

التحكيم يحاى ةرعايص هاظتمام كبيرين ليس على ةوووعيد ااتحاداو انظليص احسووون ، هإمما من ااتحاداو 

القاريص هالدهليص خاةوووووص مع تطير مسوووووتيع المنااسووووواو ، هتعدد ةطياتها هالدهر ال   يلعبه التحكيم اي 

ير المباراة اي حدهد السوولطاو التي منحها له القامين ، اهي إمجاحها ةاعتبار أن الحكم ظي القاضووي ال   يد

   . يرتكبها الالعبين أه اإلداريين على حد سياء يفصل اي أ  مزاع . هييقع العقيةاو ضد المخالفاو التي

 (5  :4 ) 

هلقد ألقي هاقع ااحتراف اي كرة القدم هما يتبعه من منااسوواو شووديدة من أجل الكسوون الماد ، هما 

ذلك من ظياظر التعصون هالعنم هشووان المالعن، ةاعباء همسوايلياو شووديدة اليياة علي حكام  ةواحن

كرة القودم الو ين يوديرهن المبارياو هيفصوووووولين ايها ةقراراتهم التي كفلها لهم القامين الدهلي للعبص، هدهر 

ط دالص هالقدرة علي ضبالحكم ظنا مهم هأساسي اي إدارة المبارياو، ةما يتخ ه من قراراو تتسم ةالدقص هالع

التيتر هالثقص ةالنفس هالحزم هالشوجاعص هالسرعص اي اتخاذ القرار، مما يستلزم أن يتمتع ظ ا الحكم ةالعديد 

 من الصوفاو هالسوماو هالخصواوا هالقدراو البدميص هالنفسيص هالعقليص هالتي تهظله للقيام ةه ا الدهر علي

 ( 2:  3 )  أكمل هجه. 

( أن الطواقوص ظي المحرا الباعث 2112م( مقال عن ميالل الخيواي م )2102)هيو كرمميثم مطيرم 

اي الكين عبارة عن ياقص اي ةويرة من الصير الماديص هالتي  على النشواي هالحركص لنمسوان اكل شويء

 تختلم ةاختالف كثااص هسرعص ت ة ب الطاقص ، هظى عبارة عن ذة ةاو اظتزازيص قاةلص للتحيل للعديد من 

ااشوكال هظى مسوخرة نمداده ةما يحتاا اليه منها هظى اي ذلك تمد الجسووم ةالطاقص الالزمص لعملياو البناء 

هالهدم هالتي تشوووووترا ايها الطاقص الناتجص عن عملياو التا يص هالحركص لديه كما امها تسوووووواعد الدما  على 

اضوووووول هاكمل كما امها تسوووووواعد على القيام ةعملياته العقليص كالت كر هالحفظ هاادراا هاليعى ةصوووووويرة ا

الشووعير ةالطمامينص هالسووكين للنفس هتتقبل هاقعها هتتعامل معه ةشووكل ايجاةي ايختفى الشووعير ةالمشوواعر 
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السولبيص المدمرة مثل الاضن هالخيف هالقل  هينعم اامسان ةالسعادة هالرضا هالتي تحق  تياا  هامسجام 

 ( 2:  4دهن عياو  اي جسم اامسان .  ) راوع ال ع يحدثه تدا  الطاقص هامسياةها ة

( أن الطاقص النفسيص اايجاةيص ترتبط لدع 2101م )Posner,Rothbartهينتقل مةيسنرهرثباروم م

الفرد ةقدرته على العمل هاإلمجاز أع أن المسوووتيياو المرتفعص للطاقص النفسووويص اايجاةيص تداع الفرد هتحفزه 

ا ، هةكفاوه تامص ، نمهفي ظ ه اللحاص سوووووويكين لديه أمشووووووطص همهاراو للقيام ةانعمال هالمهام المكلم ةه

هقودراو يعمول على اسووووووتااللها اى اتمام ظ ه المهام ، اى حين أن الفرد ال ع لديه مسووووووتيع منخف  من 

 (200: 6الطاقص النفسيص اايجاةيص ا يستطيع القيام ةالمهام المكلم ةها ةالشكل المناسن )

امووه من خالل عموول البوواحووث هكيمووه حكموواا من الحكووام العوواملين ةووااتحوواد تكمن مشووووووكلووص البحووث اي 

اى مسووووتي  أداء الحكام هقد أعز  ظ ا إلي ضووووعم قدرتهم البدميص  ت ة بالمصوووور  لكرة القدم أن ظناا 

هالفنيص هالنفسوووويص متيجص لعدم ااظتمام من قبل لجنص الحكام الرويسوووويص ةااتحاد المصوووور  لكرة القدم ة عداد 

الحكام ةدمياا همفسوووووياا هانياا هذظنياا ، هذلك ةشوووووكل علمي ، مما قد يهثر علي ةوووووحص اتخاذ القراراو متيجص 

مجهيد البدمي هالعصووووووبي هال ظني ال   يب له كالا من الحكم هالحكام المسوووووواعدين اي احتسوووووواب ةع  ال

 انخطاء مما قد يهد  إلي أثارة الالعبين هانجهزة الفنيص هاإلداريص هالجماظير .

لحكم اأن ظناا العديد من المياقم هالضووووايي النفسوووويص هالعقليص التى يتعر  لها  الباحث هقد احظ

المباراة  : يبيعص امثلص ظ ه المياقمهمن  دع الى امخفا  الطاقص النفسيص لديهماثناء المباراة هالتى تهقبل ه

 –عالم اا –الالعبين  –الجهاز الفنى –جمهير المباراة  –يبيعص الفريقين  –همودع اظميتهوا لودع الفريقين 

 مراقن الحكام المعين لمراقبص الحكم الرويسى هالحكام المساعدين .

همن ظنوا تكمن اظميوص البحوث هالحاجص اليه من خالل اعداد حكام كرة القدم لليةوووووويل الى الفيرمص  

النفسووويص الجيدة ) الطاقص النفسووويص ( هالتى تسوووواعد الحكم على الشوووعير ةالطمامينص هالسووووكين للنفس هتتقبل 

 ف هالقل .الاضن هالخيهاقعها هتتعامل معه ةشكل ايجاةي ايختفى الشعير ةالمشاعر السلبيص المدمرة مثل 

منالاتم اجعالعاتبظعثالات ىمضةالال يمنالخاللالاطالعا الععى الظاعالعىما ال لا التعالض    الالالبواحوثكما الحظ ال

 اس خعاعالمقض سالتىط قةالاتلفسضةالتظك عالك ةالاتقععالبجمهع ضةالمص الات  بضةال.إت ال

 أهمية البحث 1/2

 األهمية النظرية: 1/2/1

 المعرايص اي مجال علم النفس الرياضي . تعتبر ظ ا البحث إضااص علميص اي البنيص

 األهمية التطبيقية: 1/2/2
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 دراسص المتاير مثل الطاقص النفسيص يعتبر متاير لم يتطرق إلى تطبيقها على ظ ه الفاص من قبل .

 البحث : هدف 1/3

 يهدف البحث الى ةناء مقياس الطاقص النفسيص لحكام كرة القدم ةجمهيريص مصر العرةيص .

 تساؤالت البحث: 1/4

 ما ظي التجمعاو العامليص التي تمثل أةعاد الطاقص النفسيص لحكام كرة القدم ؟ 0/4/0

 مصطلحات البحث : 1/5

اكثر ميعا من النشاي أه الحيييص أهالشدة  ظي :Psychological Energy الطاقة النفسية  1/5/1

اةى أه السلبى هيتيقم ذلك على يبيعص ليظاوم العقل هاساسا للدااعيص ، هيمكن ان تتخ  الشكل اايج

اامفعااو مصدر الطاقص ، اااثارة هالسعادة مصدران للطاقص اايجاةيص ، أما القل  هالاضن مصدران 

 ( 022:  0للطاقص السلبيص .   ) 

 الدراسات المرتبطة : 1/6

 الدراسات العربية : 1/6/1

بناء مقياس الطاقة النفسية االيجابية لالعبي  ( م  4 ( ) 2102)  ميثم مطير حميدىدراسص  0/6/0/0

اعن  001على عينص قيامها  استخدم الباحث المنهج اليةفى ،م ، اندية الدرجة االولى لكرة القدم بالعراق

مديص اةناء مقياس الطاقص النفسيص اايجاةيص لالعبي هكشفت متاوج الدراسص عن  من اعبي الدرجص انهلى ،

كيز اامتباه تر –التفكير اايجاةي  القدم اي العراق يتكين المقياس من المحاهر ااتيص :الدرجص ااهلى لكرة 

الثقص ةالنفس مياجهص القل  ، هجيد مستيياو معياريص لمقياس الطاقص النفسيص  –التفاؤل  –التحكم هالسيطرة  –

اقص لمقياس التعرف على قيمص الطاايجاةيص لالعبي امديص الدرجص ااهلى لكرة القدم اي العراق ، كما يساعد ا

 . النفسيص اايجاةيص هك لك النسبص الماييص لكل محير من المحاهر النفسيص ةالعباراو المناسبص لها

الذكاء االنفعالى وعالقته بالضغوو  النفسية ( م  2 ( )2101م ) " رائد إبراهيم منازعدراسوص  0/6/0/2

استخدم الباحث المنهج اليةفى ، على عينص م ،  شغما  الصغعيدواتخاذ القرار لدى حكام كرة القدم بقطاع 

يتاثر ال كاء اامفعالي ةدرجص كبيرة ةالضووووايي )  حكم كرة قدم ، هكشووووفت متاوج الدراسووووص عن 44قيامها 

يهثر ال كاء اامفعالي ةدرجص كبيرة على اتخاذ القرار ،  النفسوويص لدع حكام كرة القدم ةقطاع شوومال الصووعيد

لدع حكام الدرجتين انهلي هالثاميص ا يتاثر  اامفعاليال كاء ،  ة القدم ةقطاع شوووومال الصووووعيدلدع حكام كر

حكوام الودرجص الثاميص لديهم مفهيم ايجاةى اتجاه عامل )المااظر الفسووووووييليجيص للضووووووايي( من ،  ةوالخيرة

ي  قا الدااعيص ، الضممعيامل الضايي النفسيص ، ةينما حكام الدرجص انهلى لديهم مفهيم ايجاةى ةكل من 

 من عيامل الضايي مةالمهنص ، العنء المهني ، المااظر السليكيص للضايي ، المااظر اامفعاليص للضايي

أسالين انداء ، شخصيص الحكم ، ترتين محكام الدرجص انهلى لديهم مفهيم ايجاةى اتجاه عيامل ،  النفسويص
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يبيعوص المبواراة ، العيامول الخوارجيص ، م، ةينموا حكوام الودرجوص الثواميوص لوديهم مفهيم ايجواةى اتجواه  مالفري 

 . م ( العالقاو ااجتماعيص

 

 

 الدراسات األجنبية : 1/6/2

العالقة بين الطالقة والمتويرات النفسية داخل ( م  2( ) 2113م )  scootسكوت دراسص م  0/6/2/0

اعن ، هكشفت  46استخدم الباحث المنهج اليةفى ، على عينص قيامها م ،  للرياضيينعملية التدريب 

ص ظى العنصر ااساسى للمزاا ، هظ ا النيع من الحالص المزاجيص ظي يأن الطاقص  النفس متاوج الدراسص عن

 أاضل مهشر لالداء البدمى هالنفسى ، هيرتبط كل شئ ةاداء الجهاز المناعى .

 عالقة الطاقة النفسية وترابط المزاج بالصحة( م  1( ) 2113م )  Thayerثاير  م دراسص  0/6/2/2

اعن ، هكشفت  13، على عينص قيامها  اارتبايى ةانسليب  التجريبى  استخدم الباحث المنهج م ، 

أن خبرة هأن اعبى المنتخن ذه الخبرة العاليص ) المستيع العالى ( لديهم دااعيص ذاتيص  متاوج الدراسص عن

الطالقص النفسيص تزداد لمن لديهم خبرة عاليص ) المستيع العالى ( اى الرياضص مقارمص ةمن لديهم خبرة أقل 

 ) المستيع المنخف  ( .

 إجراءات البحث : 1/7

 منهج البحث : 1/7/1

 .جراءاته هذلك لمالومته لطبيعص ظ ا البحث استخدم الباحث المنهج اليةفي ةخطياته هإ

 مجتمع البحث : 1/7/2

حكام الدرجص الثالثص (  –يشمل مجتمع البحث على حكام كرة القدم ةجمهيريص مصر العرةيص ) حكام جدد 

على مستيع جمهيريص مصر ( هالمسجلين ةااتحاد المصر  لكرة القدم 2121/2120للميسم الرياضي )

 .العرةيص 

 :عينة البحث  1/7/3

حكم من حكام كرة القدم  261اسيص ةالطريقص العشياويص ةياقع قام الباحث ةاختيار عينص البحث انس

حكام الدرجص الثالثص ( هالمسوووجلين ةااتحاد المصووور  لكرة القدم  –ةجمهيريص مصووور العرةيص ) حكام جدد 

عينص استطالعيص لحساب ثباو المقياس ، ك( حكم 31( هتم تقسيمهم الى )2121/2120الميسم الرياضى )

 أساسيص لحساب التحليل العاملى للمقياس .( حكم كعينص 231)

 أدوات جمع البيانات : 1/7/4

 مقياس الطاقص النفسيص لحكام كرة القدم ةجمهيريص مصر العرةيص . ) اعداد الباحث (        
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على الدراساو هالقراءاو الناريص المرتبطص ةالميضيع  مرجعيمسح  ة جراءقام الباحث  0/2/4/0

ليضع العباراو اااتراضيص لبناء مقياس الطاقص النفسيص لحكام كرة القدم ةجمهيريص مصر العرةيص ، هذلك 

( ، هتيةل الباحث الى ةيرة المقياس ااهليص  25/1/2121الى  04/6/2121اي الفترة الزمنيص ) من 

 على ظياص جمل خبريص . تم ةياغتها ( عبارة 25عبارة عن ) 

هذلك اي الفترة  . (0قام الباحث ةعر  الصيرة انهليص للمقياس على السادة الخبراء مرا  ) 0/2/4/2

  Google drive formsاستمارة الكترهميص على  على ظياص(  05/4/2121الى  0/4/2121الزمنيص ) من 

الخبراء السادة  رأع، هقد تيةل الباحث ةعد استطالع  (04)لارهف الطاروص لكيايد ل( هذلك 2مرا  )

 :الى 

 عبارة غير جيدة من حيث الصياغص . ( 05) تم ح ف عدد  -

 ( ييضح ذلك :0لعينص البحث هالجدهل رقم ) لكى تناسنتم تعديل ةع  العباراو  -

 ( 0جدهل ) 

 عباراو تم عادة ةياغتها 

 تها الثاميص العباراو اي ةير العباراو اي ةيرتها انهلى  م

على ااداء الجيد رغم  لدع القدرة 0

 ارتكاةي لألخطاء 

على ااداء الجيد رغم الضايي التي  لدع القدرة

 تياجهنى 

اشعر ةاايمانان مع زمالوي اثناء  2

 المباراة 

اشعر ةالتياةل مع زمالوي الحكام اثناء ادارة 

 المباراة

 ةااستمتاع اثناء المباراةاشعر  اشعر ةالسعادة اثناء المباراة  3

امتلك القدرة على مساعدة الحكام  4

 المساعدين اي مياجهص اخطاوهم 

امتلك القدرة على مساعدة الحكام المساعدين اى 

 مياجهص الضايي 

 أستطيع تقييم قراراتي كحكم استطيع تقييم مفسى  5

اخطاء  ارتكاةيعند  تركيز ااقد  6

 متكررة اى المباراة 

 ااقد تركيز  عند مياجهص الضايي اثناء المباراة 

استطيع تحديد اسباب إخفاقي اي ااداء  2

 سياء ةالتدرين اه المنااسص 

 استطيع تحديد اسباب إخفاقي اي ااداء 

لتطبيقه على العينص  ( عبارة61المقياس اي ةيرته الثاميص مكين من ) تم التيةل الى 0/2/4/2

 ( .3مرا  ) ااستطالعيص لحساب معامل ثباو المقياس

( عبارة على ميزان 61) اي ةيرته الثاميصقام الباحث ةحساب معامل الثباو للمقياس المقترح  0/2/4/3

( حكم من مختلم المناي  خالل الفترة ) من 31ثالثى التقدير على عينص استطالعيص قيامها )

من ةالحيص المقياس قبل  هالتاكدةهدف حساب معامل الثباو (  05/01/2121ى هحت 0/01/2121

 ييضح ذلك : ( 2) هالجدهل رقم  التطبي  على العينص انساسيص

 (2جدهل )

 ( 31قيم حساب معامل الثباو الفاكرهةناخ ) ن = 
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 القيمص البيان

 .2600 معامل اارتباي ةين الجزوين

 .1411 معامل جتمان

 .6153 الفا للجزء انهلمعامل 

 .5444 معامل الفا للجزء الثامى

( هظى قيم مرضيص لقبيل ثباو المقياس هامه   .1411 ) معامل جتمان( امه قيم 2يتضح من جدهل )

 .ةالح للتطبي  

 :  العامليالتحليل   1/7/4/4

( 231( عبارة على عينص البحث انسووواسووويص هقيامها )61تم تطبي  المقياس اي ةووويرته الثاميص )

حكام درجص ثالثص ( على مسووووووتيع جمهيريص مصوووووور العرةيص اي الفترة الزمنيص ) من  –حكم ) حكوام جدد 

( 2مرا  )  Google drive formsاستمارة الكترهميص على ( من خالل  31/3/2120الى  0/2/2120

، للتعرف على العيامل اااتراضوويص المكيمص ) للطاقص النفسوويص للحكام (  04ذلك للارهف الطاروص لكيايد ه

ح ف جميع التشووبعاو ، حيث قام الباحث ةحسوواب المكيماو انسوواسوويص لكل عامل هال   ياهر عن يري  

ظا كايزر هذلك من ( هاقا لمحك جيلفيرد مع تياار شوووورهي البناء التي حدد5 ±الصوووفريص هالتي تقل عن )

 خالل الخطياو ااتيص :

 مصفوفة االرتبا ات البينية للعبارات :  1/7/4/4/1

قام الباحث ةاسوووتخدام يريقص المكيماو انسووواسووويص مل"وووووووو ظي تلنجم ةتحليل المصوووفياص عامليا ةهدف 

لدقص ا اسوتخال  اقصوي تباين ارتبايي للمصفياص ةاستخدام معمل اارتباي ةيرسين هتحقي  اكبر قدر من

اي تقدير التشووووووبعاو على العامل ، كما ان ظ ه النتيجص تقبل محك كايزر لتحديد العيامل حيث يقبل العامل 

 ال   يزيد ج ره الكامن عن الياحد الصحيح .

قطريص تباينت ايها معامالو اارتباي ما ةين ارتباياو دالص هأخرع هة لك تم التيةل الى مصفياص 

 ( . 4مرا  ) . ( 10. ( هأخرع عند مستيع )15ع )غير دالص همنها عند مستي

 التدوير المتعامد : 1/7/4/4/2

اي التودهير المتعوامود تودار العيامول مع ) اثنين منهموا مثال ( مع ااحتفاظ ةالتعامد ةينهما ، هالعيامل 

ص العلميالمتعوامودة غير المرتبطص معا ظي معامالو اارتباي التي قيمها تسوووووواهع ةووووووفر ، هتتعدد الطرق 

للتدهير اي محاهلص لتقديم حل رياضوووووي للبناء البسووووويط ، قم تناهلت ةعد ذلك يريقص ) الفاريماكس ( هالتي 

تقبول قكرة البنواء البسوووووويط مع ااحتفواظ ةوالتعوامود ةين العيامول ، هيميول اغلون البواحثين اي مجال الترةيص 

اضووول الحليل التي تسوووتياى خصووواوا الرياضووويص الى اسوووتخدام يريقص ) الفاريماكس ( هالتي تهدع الى ا

 البناء البسيط .
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 أهمية التدوير المتعامد : 1/7/4/4/3

 يسمح تدهير المحاهر ةااةتعاد عن الطرق العشياويص اي تحديد العيامل . 0/ 0/2/4/4/3

 يساظم اي إعادة تيزيع التباين ةين العيامل . 2/ 0/2/4/4/3

 لى التفسير المنطقى للعيامل .تساعد عمليص تدهير المحاهر ع 3/ 0/2/4/4/3

 تتيح عمليص التدهير تجميع المتايراو المتشاةهص اي عامل هاحد . 4/ 0/2/4/4/3

من خال  اتباع للحصو  على العوامل االفتراضية  العامليقام الباحث بحساب معامل الصدق   1/7/4/5 

 الخطوات التالية :

 ( . 5 حساب قيم التشبعاو العباراو على العيامل قبل التدهير مرا  ) 0/2/4/5/0

 ( . 6حساب قيم التشبعاو العباراو على العيامل ةعد التدهير مرا  )  0/2/4/5/2

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة : 1/7/6

 اإلحصاء اليةفى . -

 قيم اارتباي ةيرسين . -

 التحليل العاملى المتعامد . -

 عرض ومناقشة النتائج :  1/7/7

 عرض النتائج : 1/7/7/1

ما هي التجمعات العاملية التي تمثل أبعاد الطاقة للرد على تساؤ  البحث الذى ينص على " 

 " النفسية لحكام كرة القدم ؟

تم هقام الباحث ةبناء هتقنين مقياس الطاقص النفسيص لدع حكام كرة القدم ةجمهيريص مصر العرةيص ، 

( ،  08120:  18315تراهح قيمص الج ر الكامن للعشرين عامل ةين )ت، هعامل  ( 21عدد ) استخال  

(  3هقد استخلا الباحث ) ( ،  038424:  248314ةين )للعشرين عامل تراهح قيمص مسبص التباين هت

،  05،  53،  4،  20،  36،  30،  0،  22،  50،  5العامل ااهل تتشبع عليه العباراو )  ،عيامل 

،  44،  22،  43،  31( ، العامل الثامى تتشبع عليه العباراو )  23،  46،  01،  4،  51،  34،  44

الهتم ( ،  06 ، 6،  51،  42،  54،  55( ، العامل الثالث تتشبع عليه العباراو )  61،  25،  21،  33

ال(ال.ال22:الال4 ف الات عاملالمنال)ال

(  5،  4،  3اي الجداهل ارقام )  المستخلصص  اتراضيصااعيامل ال ةعر سيف يقيم الباحث ه 

 على التيالي لتيضيح العباراو المستنتجص على كل عامل هظى كااتي : 
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 ( 3جدهل ) 

  قيم تشبعاو العباراو على العامل انهل

 قيم التشبع العبارات  رقم العبارة  م

 .141 اسعى الى تطيير قدراتي ال اتيص  5  .0

 .164 لدع القدرة على ار  احترامي على الالعبين  50  .2

 .156 اشعر ةقدراتي على ااداء الجيد ةرغم احتجاجاو الالعبين  22  .3

 .122 امام جهد  اثناء المباراة 0  .4

 .104 اقدم المساعدة لمن يحتاجها من الحكام المساعدين  30  .5

 .112 استطيع التاقلم مع ظرهف المباراة المتايرة  36  .6

 .232 امتلك القدرة على مساعدة الحكام المساعدين اى مياجهص الضايي  20  .2

 .216 على ااداء الجيد رغم الضايي التي تياجهنى  لدع القدرة 4  .1

 .654 استطيع تحديد اسباب إخفاقي اي ااداء  53  .4

 .641 اشعر ةااستمتاع اثناء المباراة 05  .01

 .633 اعرف كيم استرخى عند المياقم الصعبص اى المباراة  44  .00

اشعر ةقدراتي على ااداء الجيد ةرغم احتجاجاو الجهاز الفني  34  .02

 هاإلدار   

566. 

 .525 استطيع التحكم اى ادارة هقت المباراة  51  .03

 .506 امتلك القدرة على تحمل أخطاوي 4  .04

 .514 اتصرف ةهدهء اى المياقم الصعبص  01  .05

 .513 اتحمل كل الصعاب اثناء المباراة  46  .06

 .510 استبعد ما يشتت امتباظي خالل المباراة  23  .02

 

 ( امه : 3يتضح من الجدهل ) 

(  185  ±)ترتفع قيم تشووووبعها عن ( عبارة  02ةلغ عدد العباراو المتشووووبعص على العامل انهل ) 

. ( هتدهر تلك العباراو حيل معنى قدرة الحكم اي تطيير 510 –. 141ما ةين ) هقد تراهحت قيم التشوبع

تطيع ةشكل جيد هل ا يس قدراته ال اتيص لتحسين مستيع اداءه هالقدرة على اتخاذ القرار هإدارة هقت المباراة

مياجهوص تحوديواو همتايراو البطيلوص من احتجواجواو لالعبين اه الجهواز الفني هذلوك ةواسووووووتخدامه لطرق 

ااسووترخاء ال ظنيص هزيادة تركيز امتباظه على جميع مجرياو احداا البطيلص مما يجعله متاقلم مع ظرهف 
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راة لتنايمه لجهده هالسيطرة على اعصاةه هالتصرف المباراة هااستمتاع ةاداء هاجبه المنيي ةه اثناء المبا

  ( الطاقة المثلى للحكمةهدهء اثناء ادارته للمباراة ، هل لك يمكن اقتراح تسميص ظ ا العامل ة" ) 

 

 

 

 ( 4جدهل ) 

  قيم تشبعاو العباراو على العامل الثامى 

 قيم التشبع العبارات  رقم العبارة  م

 .110 ارتكن كثير من ااخطاء اى المبارياو الهامص  31  .0

 .111 ااقد تركيز  عند مياجهص الضايي اثناء المباراة  43  .2

 .244 اشعر ةالقل  عند التفكير اى متيجص المباراة  22  .3

 .613 يهثر التعن على حسن قرارع اى المباراة  44  .4

 .664 يضايقني مقد لجنص الحكام لي امام زمالوي  33  .5

 .612 اشعر ةالقل  من هجيد ةع  الالعبين النجيم  21  .6

 .553 ارتكن ااخطاء ةسبن ضعم التركيز  25  .2

 .523 ظرهف الحياة الشخصيص تهثر على يميحي اي مجال التحكيم 61  .1

 

 ( امه : 4يتضح من الجدهل ) 

هقد (  185  ±)ترتفع قيم تشووبعها عن  عباراو(  1)  الثامىةلغ عدد العباراو المتشووبعص على العامل 

ارتكاب الحكم لألخطاء اي . ( هتدهر تلك العباراو حيل 523 –. 110)   ما ةين تراهحت قيم التشووووووبع

المبارياو الهامص هاقد التركيز عند مياجهص الضوايي هالشعير ةالقل  عند التفكير اي متيجص المباراة هتاثر 

الحكم ةارهف حياته الشخصيص  مما يهثر على أداء الحكم هالتقصير اي أداء هاجبه المنيي ةه هاقد تركزه 

لطاقة ا، هل لك يمكن اقتراح تسميص ظ ا العامل ة"ووو ) اء هةعد المباراة اثناء المباراة هالشعير ةالقل  قبل هاثن

 ( . النفسية المنخفضة
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 ( 5جدهل ) 

   الثالثقيم تشبعاو العباراو على العامل 

 قيم التشبع العبارات  رقم العبارة  م

 .664 ااعالم الى الحكام   يضايقني مق 55  .0

 .641 الرويسيص ةحكام الدرجص ااهلى اقطتهتم لجنص الحكام  54  .2

 .604 اخشى من مياجهص اامفعااو داخل الملعن  42  .3

اشعر ةاظتمام لجنص الحكام ةبع  الحكام دهن ااخرين اى ذاو  51  .4

 الدرجص 

615. 

 .510 اتردد اي اةداء الرأ  ةكل ةراحص مع مراقن لجنص الحكام 6  .5

 .522 اتجاظل اامتكاساو التى تحدا لى اثناء المباراة  06  .6

 

 ( امه : 5يتضح من الجدهل ) 

هقد (  185  ±)ترتفع قيم تشبعها عن  عباراو(  1)  الثالثةلغ عدد العباراو المتشوبعص على العامل 

اظتمام لجنص الحكام ةحكام . ( هتودهر تلوك العباراو حيل 522 –. 664)  موا ةين  تراهحوت قيم التشووووووبع

ةبع  الحكام دهن ااخرين  هاسووتياءه من مق  ااعالم للحكام هك لك اظتمام لجنص الحكام الدرجص انهلى 

يجعل الحكم يعمل على مما  الرأ  ةكل ةووووراحص مع مراقن لجنص الحكامهالتردد اي اةداء اى ذاو الدرجص 

ا ، هل لك يمكن اقتراح تسوووميص ظ الرياضووويص هالتحكيميص  تحسوووين اداءه هالعمل على زيادة مسوووتياه ةالثقااص

 ( .النفسيةالطاقة  تعبئةالعامل ة" )

 مناقشة النتائج : 1/7/7/2

مغغا هي التجمعغات العغامليغغة التي تمثغغل أبعغغاد الطغغاقغغة تسغغغغغغاؤ  البحغث الغغذى ينص على " على للرد 

 " النفسية لحكام كرة القدم ؟

خطياو ةناء المقياس ةاسووووووتخدام  ( 5،  4، 3ارقام )  يتضووووووح من مراقواو البحث هك لك الجداهل

العرةيص  للدراساو ) المرجعيللحصيل على العيامل اااتراضيص حيث قام الباحث ةالمسح  العامليالتحليل 

 هااستبياماو الخاةص ةالطاقص النفسيص ، ثم قام الباحث سالمقاييهانجنبيص ( هالقراءاو الناريص هالعديد من 
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( عبارة مصووواغص على ظياص  25مكيمص من )  المرجعيانهلى اااتراضووويص ةعد المسوووح  ةيضوووع الصووويرة

 الخبراء ةهدف : رأععباراو خبريص ، تم هضعها اي استمارة لتحديد 

 اي مدع مناسبص ةياغص العباراو . الرأ اةداء  -

 . نجلهاي مدع مناسبص عدد العباراو لقياس ما هضع  الرأ اةداء  -

 

 

 الباحث ما يلى :هقد استنتج 

 ( عباراو . 2عدد )  ة جماليتعديل ةياغص ةع  العباراو  -

 ( عبارة . 05عدد )  ة جماليح ف ةع  العباراو  -

( عبارة يتم ااسوووتجاةص عليها من  61هة لك تم الحصووويل على الصووويرة الثاميص للمقياس هاةوووبح ) 

)              ، اإليجاةي( العباراو اي ااتجاه  0 – 2 – 3ا ( . )  –رةما  –) معم  ثالثيخالل ميزان تقدير 

( حكم  31( للعباراو اي ااتجاه السووولبى ، هقد تم التطبي  على عينص البحث ااسوووتطالعيص )  3 – 2 – 0

 من خارا العينص انساسيص للبحث لحساب ثباو المقياس المقترح .

هلحسوواب معامل ثباو المقياس المقترح اسووتخدم الباحث يريقص ) الفاكرهمباخ ( هقد تيةوول الباحث 

( هظى قيمص مرضوووووويص لقبيل ثباو المقياس ، هلحسوووووواب  .2600) نالجزوييالى ان معوامل اارتباي ةيت 

انساسيص )  ( عبارة على عينص البحث 61( قام الباحث ةتطبي  المقياس )  العامليمعامل الصدق ) الصدق 

، ( 04هذلك للارهف الطاروص لكيايد )   Google driveمن خالل استمارة الكترهميص على ( حكم  231

الباحث ةحسوووواب المتيسووووط الحسوووواةى هاامحراف المعيارع همعامل هللقيام ةحسوووواب التحليل العاملى قام 

لجميع عبواراو المقيواس مموا يودل على ( 3  ±االتياء للعبواراو هقود امحصوووووور معوامول االتياء موا ةين )

، ثم قوام الباحث ةاسووووووتخدام يريقص المكيماو  ااعتودالياعتوداليوص البيوامواو هامهوا تخضووووووع تحوت المنحنى 

صووووفياص للم ارتباييةتحليل المصووووفياص عامليا ةهدف اسووووتخال  اقصووووى تباين انسوووواسوووويص ) لهيتلينج ( 

من الدقص اي تقدير التشووبعاو على العامل ال ع يزيد  ةاسووتخدام معامل ارتباي ةيرسووين ، هتحقي  اكبر قدر

ج هره الكامنه عن الياد الصوووحيح ، هتم التيةووول الى مصوووفياص قطريص تباينت ايها معامالو اارتباي ما 

( هتم  1810( همنها عند مسووتيع )  1815ةين ارتباياو دالص هارتباياو غير دالص منها على المسووتيع ) 

باييص ةين عباراو تهكد احتماليص ظهيرظا على ظياص عيامل كما ان المصفياص اسوتنتاا هجيد تجمعاو ارت

ةهدف التعرف على خصوووواوا البناء البسوووويط لعباراو  العاملية لك تكين ةووووالحص للقيام ة جراء التحليل 

لمعراص قيم تشووووووبعاو العباراو على العيامل  العامليالمقياس ، ثم قام الباحث ةعمل أهلى خطياو التحليل 

مستخلصص ) قبل التدهير / ةعد التدهير ( ، ثم قام ةحساب المكيماو انساسيص لكل عامل هال   ياهر عن ال
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شرهي  ةاقي( هاقا لمحك جيلفيرد مع تياار  185  ±تقل )يري  ح ف جميع التشوبعاو الصفريص ، هالتي 

 البناء هالتي حددظا كايزر .

( عيامل لمقياس الطاقص النفسيص لدع حكام كرة القدم ةجمهيريص مصر العرةيص هظى  3استنتج الباحث ) هقد 

 :  كالتالي

 ( . الطاقص المثلى للحكم( عبارة تحت مسمى )  02يمثل العامل انهل )  -

 ( . النفسيص المنخفضصالطاقص ( عبارة تحت مسمى )  1)  الثامييمثل العامل  -

 ( . النفسيصالطاقص  تعباص ( عبارة تحت مسمى ) 6الثالث ) يمثل العامل  -

 30( عيامل ، )  3المكين من )  العامليهتيةل الباحث الى الصيرة النهاويص للمقياس ةعد اجراء التحليل 

 : هال   ينا على( عبارة هة لك تم الرد على تساؤل البحث 

 " النفسية لحكام كرة القدم ؟ما هي التجمعات العاملية التي تمثل أبعاد الطاقة " 

 االستخالصات والتوصيات : 1/7/8

 االستخالصات : 1/7/8/1

 تيةل الباحث الى ااستنتاجاو التاليص :

تم التيةل الى مقياس للطاقص النفسيص لحكام كرة القدم ةجمهيريص مصر العرةيص ) حكام درجص  -

 صالنفسيص المنخفضص ، تعباالطاقص ،  للحكمالطاقص المثلى )  عياملجدد ( يتكين من ثالا  –ثالثص 

 النفسيص ( .الطاقص 

 التوصيات : 1/7/8/2

استخدام المقياس ال   تيةل اليه الباحث كيسيلص للتعرف على مستيع الطاقص النفسيص لحكام كرة  -

 القدم ةجمهيريص مصر العرةيص .

 القدم .اعداد البرامج النفسيص لتنميص هتطيير الطاقص النفسيص لحكام كرة  -

 دهر انخصاوي النفسي للحكام ضمن منايمص العمل ةااتحاد المصر  لكرة القدم . تفعيل  -
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 المراجع :  0/4

 المراجع العرةيص :  0/4/0

تطبيقوواو همفوواظيم ،دار الفكر العرةي ،  –علم مفس الريوواضوووووووص  : أسامص ك""امل راتن  -0
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 الملخا ةاللاص العرةيص 

 البنية العاملية لمقياس الطاقة النفسية لحكام كرة القدم بجمهورية مصر العربية

الباحث  استخدم، ه  النفسيص لحكام كرة القدم ةجمهيريص مصر العرةيصيهدف البحث الى ةناء مقياس الطاقص 

قام الباحث ةاختيار عينص البحث انساسيص ةالطريقص ،  المنهج اليةفي هذلك لمالومته لطبيعص ظ ا البحث

حكام الدرجص  –حكم من حكام كرة القدم ةجمهيريص مصر العرةيص ) حكام جدد  261العشياويص ةياقع 

( هتم تقسيمهم الى 2121/2120هالمسجلين ةااتحاد المصر  لكرة القدم الميسم الرياضى )الثالثص ( 

( حكم كعينص أساسيص لحساب التحليل العاملى 231( حكم كعينص استطالعيص لحساب ثباو المقياس ، )31)

استمارة ل ( عبارة على عينص البحث انساسيص من خال61تم تطبي  المقياس اي ةيرته الثاميص )،  للمقياس

، للتعرف على العيامل اااتراضيص المكيمص ) للطاقص النفسيص   Google drive formsالكترهميص على 

للحكام ( ، حيث قام الباحث ةحساب المكيماو انساسيص لكل عامل هال   ياهر عن يري  ح ف جميع 

 ، البناء التي حددظا كايزر( هاقا لمحك جيلفيرد مع تياار شرهي 5 ±التشبعاو الصفريص هالتي تقل عن )

قام الباحث ةاستخدام يريقص المكيماو انساسيص مل" ظي تلنجم ةتحليل المصفياص عامليا ةهدف استخال  

اقصي تباين ارتبايي للمصفياص ةاستخدام معمل اارتباي ةيرسين هتحقي  اكبر قدر من الدقص اي تقدير 

محك كايزر لتحديد العيامل حيث يقبل العامل ال   يزيد  التشبعاو على العامل ، كما ان ظ ه النتيجص تقبل

هة لك تم التيةل الى مصفياص قطريص تباينت ايها معامالو اارتباي  ج ره الكامن عن الياحد الصحيح .

قام ( ،  1810. ( هأخرع عند مستيع )15ما ةين ارتباياو دالص هأخرع غير دالص همنها عند مستيع )

حساب قيم من خالل ) للحصيل على العيامل اااتراضيص  العامليدق الباحث ةحساب معامل الص

( لتدهير العيامل ةعد ا حساب قيم التشبعاو العباراو على ،التشبعاو العباراو على العيامل قبل التدهير 

 –هتم التيةل الى مقياس للطاقص النفسيص لحكام كرة القدم ةجمهيريص مصر العرةيص ) حكام درجص ثالثص 

 لنفسيص ( .االطاقص  النفسيص المنخفضص ، تعباصالطاقص ،  الطاقص المثلى للحكم)  عيامليتكين من ثالا جدد ( 
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Abstract in English 

"Applied Instructions to Develop the Psychological Energy of Football 

referees in the Arab republic of Egypt" 

The research aims to build a measure of psychological energy for football 

referees in the Arab Republic of Egypt, and the researcher used the descriptive 

approach due to its suitability to the nature of this research. and those registered 

with the Egyptian Football Association for the sports season (2020/2021), and 

they were divided into (30) judgments as an exploratory sample to calculate the 

stability of the scale, (230) judgments as a basic sample for calculating the 

factorial analysis of the scale, the scale was applied in its second form (60) 

phrases on the research sample The basic components through an electronic 

form on Google drive forms, to identify the default factors constituting (the 

psychological energy of the judges), where the researcher calculated the basic 

components for each factor . which appears by deleting all zero saturations 

which are less than (±5) according to the Guilford test with the availability of 

conditions The construction identified by Kaiser, the researcher, using the 

method of basic components of "Hu Tling", analyzed the matrix factorially with 

the aim of extracting the maximum correlational variance of the matrix using 

the Pearson correlation coefficient and achieving the greatest possible result. 

There is a value in estimating the saturations on the factor, and this result 

accepts the Kaiser test to determine the factors, where it accepts the factor 

whose potential root is greater than the correct one. Thus, a diagonal matrix was 

reached in which the correlation coefficients varied between functional and non-

functional correlations, including at the level (.05) and others at the level (0.01). 

Before the rotation, calculate the saturation values of the expressions on the 

factors after the rotation 


