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 مقدمة ومشكمة البحث: 
صة يتحمل فيها الحكم أعباء ثقيمةة لة عممية التحكيم يعتبر هواية خامما الشك فيه أن مزاو 

ومتاعةةك كثيةةرك ولكعةةه يعةةد بمزاولتهةةا وال يعبةةن بمشةةاكمها ععةةه يةةزاول بةةدافه مةةن ال ةةعادك والحةةك لهةةا 
ولذلك ي عى دائما إلى العجاح فيها عن طريق العمل المتواصل بما فيةه مةن التزامةاد بدعيةة وفعيةة 

ى أعمةةى الم ةتوياد وأكبةةر الةدرجاد وع ةةرا واجتماعيةة  وهةذا هةةو امةة التطةةور والعجةاح لموصةةول إلة
في مختمف المجاالد وما يصاحبه  العمميلمحياك العصيبة التي يعيشها العالم حاليا عتيجة التطور 

من تنثيراد باإلضافة إلى الصراع العف ي بين الفرد والمجتمةه لموصةول إلةى مةا يتمعةا  فقةد أصةب  
بةةةدعى وبعةةةد ااتعةةةاع الفعةةةي وال ضةةةة مثةةةل اإلعةةةدادالعامةةةل العف ةةةي عةةةامل مةةةمثرا العف ةةةي مجةةةال الريا

ه المةةةدربون عحةةةو الوصةةةول إلةةةى م ةةةتوياد أعمةةةى  بةةةل وأصةةةب  عممةةةا ي ةةةتفيد معةةة الم ةةةئولين بجةةةدوا 
حتةةى ان الةةبعل يوليةةه فةةي التةةدريك ععةةه يةةمثر عمةةى العةةواحي الف ةةيولوجية واللعبةةون واإلداريةةون 

 .داءفي اع ايجابيعجهزك الج م المختمفة والتي تقوم بدور 
 :الدراسةأهداف 

 : إلى التعرف عمى الدراسةهدف ت

وفقةا للطبيعةة  بعةل االتحةاداد الرياضةيةالعمط القيادي ال ائد لةد  المجةان العميةا لحكةام  -1
 العشاط ة عوع العشاط(.

وفقا للطبيعةة العشةاط ة عةوع م تو  الروح المععوية لد  حكام بعل االتحاداد الرياضية  -2
 العشاط ة درجة الحكم(. 

 لحكةةام بعةةل االتحةةاداد الرياضةةيةلةةد  المجةةان العميةةا الفةةروق بةةين أعمةةاط القيةةادك ال ةةائدك  -3
 .وفقا للطبيعة العشاط ة عوع العشاط(

وفقةا للطبيعةة  الفروق بين م تو  الروح المععويةة لةد  حكةام بعةل االتحةاداد الرياضةية -4
 .ة درجة الحكم( العشاط ة عوع العشاط

ائد لةةةد  المجةةةان العميةةةا لمحكةةةام وم ةةةتو  الةةةروح المععويةةةة العلاةةةة بةةةين الةةةعمط القيةةةادي ال ةةة -5
 . وفقا للطبيعة العشاط ة عوع العشاط( االتحاداد الرياضية بعللحكام 

 : الدراسةتساؤالت 
بعةةةل االتحةةةاداد الرياضةةةية وفقةةةا  لحكةةةامقيةةةادي ال ةةةائد لةةةد  المجةةةان العميةةةا مةةةا الةةةعمط ال -1

 للطبيعة العشاط ة عوع العشاط(؟

وفقةا للطبيعةة العشةاط ة  المععويةة لةد  حكةام بعةل االتحةاداد الرياضةيةما م تو  الروح  -2
 ة درجة الحكم(؟ عوع العشاط



االتحةةاداد  بعةةللحكةةام بةةين أعضةةاء المجةةان العميةةا  القيةةادك ال ةةائدك الفةةرق فةةي عمةةط مةةا  -3
  الرياضية وفقا للطبيعة العشاط ة عوع العشاط(؟

تحاداد الرياضية وفقا للطبيعةة العشةاط حكام االبين  في م تو  الروح المععويةالفرق ما  -4
 ة درجة الحكم(؟ ة عوع العشاط

ما العلاةة بةين الةعمط القيةادي ال ةائد لةد  المجةان العميةا لمحكةام وم ةتو  الةروح المععويةة  -5
 وفقا للطبيعة العشاط ة عوع العشاط(؟ االتحاداد الرياضية بعل لحكام

 مجتمع وعينة البحث:
اععشةةةةطة الرياضةةةية المختةةةةارك الم ةةةجمين باالتحةةةةاد المصةةةةري يمثةةةل مجتمةةةةه البحةةة  حكةةةةام 

في ثماعية أعشطة مختمفة لال ةلح  ال ةباحة  المصةارعة   2008/ 2007لألعشطة المختارك لعام 
 ألعاك القو   كرك  مة  كرك يد  كرك طائر  هوكي(



 :عينة البحث
( حكةم موزعةة 460تم اختيار العيعة بالطريقةة العمديةة حية  اشةتممد عيعةة البحة  عمةى ل        

 .الرياضية لألعشطة  اد( أعشطة الرياضة المختارك. مقيدون في االتحاد8عمى ل
 أدوات البحث:

 مقياس الروح المعنوية من تصميم الباحث -أوال
 مد حسن عالوي( )مح إعداد نمقياس نمط القيادة والمرؤوسي -ثانيا

 المعالجة اإلحصائية لمبيانات:ـ
 ا تعان الباح  بعدك معالجاد إحصائية تتمثل في اآلتي:ة   
 .اإلحصاء الوصفي 
 .معامل ارتباط بير ون 

  تحميل التباينf. Test . 

 الموازعة بنال فرق مععوي مح وبة بطريقةL.S.D ).) 

  اختيارT. Test   لدرا ة الفروق بين المتو طاد 
 االستنتاجات:ـأوال 

فةةي اععمةةاط لةةد  المجةةان العميةةا لحكةةام اععشةةطة الفرديةةة  ياحتةةل المركةةز اعول الةةعمط الةةديمقراط -
واععشةةطة الجماعيةةة وفقةةا للطبيعةةة اععشةةطة الرياضةةية( ويميةةه الةةعمط باإلثابةةة ثةةم الةةعمط اإلع ةةاعي 

 0وفي العهاية العمط الديكتاتوري

أ هةةرد عتةةائب البحةة  أعةةه تةةةم بعةةاء مقيةةاس الةةروح المععويةةة لمحكةةةام فةةي اععشةةطة الرياضةةية وتةةةم  -
)االتصال الفعال، المكانة ( محاور وذلك عمى العحو التالي وفقًا لألهمية  الع بية 6ا تخلص ل
ــــ توالتقــــدير،  ــــ ،  المكاف ــــرت التر  ــــل نحــــو التحكــــيموف ــــواللالمي ، المناااا   ، االنتمــــال وال

 0(االجتم عي

توجةةد فةةروق دالةةة إحصةةائيا بةةين حكةةام اععشةةطة الفرديةةة وحكةةام اععشةةطة الجماعيةةة عمةةى المحةةور  -
 0لصال  حكام اععشطة الجماعية ال ادس لالمعاخ االجتماعي(

توجةةةةةد فةةةةةروق ذاد داللةةةةةة إحصةةةةةائية بةةةةةين ا ةةةةةتجاباد حكةةةةةام اععشةةةةةطة الرياضةةةةةية الفرديةةةةةة عحةةةةةو  -
 0وكذلك الدرجة الكمية لممقياسا تجاباتهم عمى محاور مقياس الروح المععوية 

توجةةد فةةروق ذاد داللةةة إحصةةائية بةةين ا ةةتجاباد حكةةام ال ةةلح وحكةةام ال ةةباحة لصةةال  حكةةةام  -
 0ال باحة بالع بة  لمدرجة الكمية لممقياس

لصةال  حكةام اةو  توجد فروق ذاد داللة إحصائية بين ا تجاباد حكةام ال ةباحة وحكةام العةاك  -
 0الكمية لممقياسال باحة بالع بة  لمدرجة 

توجةةد فةةروق ذاد داللةةة إحصةةائية بةةين ا ةةتجاباد حكةةام المصةةارعة وحكةةام العةةاك القةةو  لصةةال   -
 0المصارعة بالع بة  لمدرجة الكمية لممقياس



توجةةةةد فةةةةروق ذاد داللةةةةة إحصةةةةائية بةةةةين ا ةةةةتجاباد حكةةةةام اععشةةةةطة الرياضةةةةية الجماعيةةةةة عحةةةةو  -
 0ذلك الدرجة الكمية لممقياسا تجاباتهم عمى محاور مقياس الروح المععوية وك

توجةةد فةةروق ذاد داللةةة إحصةةائية بةةين ا ةةتجاباد حكةةام كةةرك ال ةةمة وحكةةام الهةةوكى لصةةال  حكةةام  -
 0الهوكى. بالع بة  لمدرجة الكمية لممقياس

توجةةد فةةروق ذاد داللةةة إحصةةائية بةةين ا ةةتجاباد حكةةام كةةرك اليةةد وحكةةام الهةةوكى لصةةال  حكةةام  -
 0لممقياسالهوكى بالع بة  لمدرجة الكمية 

توجد فروق ذاد داللة إحصةائية بةين ا ةتجاباد حكةام كةرك الطةائرك وحكةام الهةوكى لصةال  حكةام  -
 0الهوكى. بالع بة  لمدرجة الكمية لممقياس

 توجةةةةةد فةةةةةروق ذاد داللةةةةةة إحصةةةةةائية بةةةةةين ا ةةةةةتجاباد حكةةةةةام اععشةةةةةطة الرياضةةةةةية الفرديةةةةةة عحةةةةةو -
 0ا تجاباتهم عمى محور الرابه لالميل عحو التحكيم(

 حكةام اعولةى  لصةال الدرجةة الةدولى وحكةام الدرجةة جد فروق ذاد داللة إحصائية بةين حكةام تو  -
 .الدولى الدرجة

 الدرجةةة الثالثةةة لصةةال  حكةةاموحكةةام  الةةدولى الدرجةةة حكةةام بةةين ذاد داللةةة إحصةةائية توجةةد فةةروق -
 .الدولى الدرجة

فرديةة واععشةطة الجماعيةة توجد فروق ذاد داللة إحصائية بين أعضاء المجان العميا لألعشطة ال -
عحةةةو ا ةةةتجاباتهم عمةةةى الةةةعمط الرابةةةه لالةةةعمط باإلثابةةةة( فةةةي مقيةةةاس اععمةةةاط القياديةةةة فةةةي المجةةةال 

 الرياضي.

توجةةد فةةروق ذاد داللةةة إحصةةائية بةةين المجموعةةاد عيعةةة الدرا ةةة عحةةو ا ةةتجاباتهم عمةةى الةةعمط  -
 0الرابه لالعمط باإلثابة(

أعضاء المجعة العميةا لحكةام ال ةلح وأعضةاء المجعةة العميةا توجد فروق ذاد داللة إحصائية بين  -
لحكام ال باحة لصال  المجعة العميا لحكام ال باحة عحو ا تجاباتهم عمى العمط الرابه لمقيادك فةي 

 المجال الرياضي.

 لةةد  حكةةامابةةة ثباإلالقيةةاد  توجةةد علاةةة ارتبةةاط بةةين المحةةور الثةةاعي لالمكاعةةة والتقةةدير( والةةعمط  -
 الجماعية. اععشطة

لةد  ابةة ثباإل القيةاد  وفةرص التراةي( والةعمط المكافةتدتوجد علاةة ارتبةاط بةين المحةور الثالثةة ل -
 اععشطة الفردية والجماعية. حكام

 لةةد  حكةةام ابةةةلاالعتمةةاء والةةوالء( والةةعمط القيةةاد  باإلث توجةةد علاةةة ارتبةةاط بةةين المحةةور الخةةامس -
 اععشطة الجماعية.

لد  حكةام ابة جتماعي( والعمط القياد  باإلثعلالمعاخ ا محور ال ادسلين اتوجد علاة ارتباط ب -
 0اععشطة الجماعية



عمط القيةةةادك الةةةجتمةةةاعى( والةةةعمط االول لعاتوجةةةد علاةةةة  ارتبةةةاط بةةةين المحةةةور ال ةةةادس لالمعةةةاخ  -
  0ال باحة( لد  حكام العشاط الرياضى الديمقراطى

عمط والةةةعمط الثالةةة  لالةةة (المكافةةةتد  وفةةةرص التراةةةىتوجةةةد علاةةةة ارتبةةةاط  بةةةين المحةةةور الثالةةة  ل -
 0ال لحلد  حكام العشاط الرياضى  القياد  الديكتاتور (

عمط القيةةةاد  الةةة( والةةةعمط الثالةةة  لالميةةةل عحةةةو التحكةةةيمتوجةةةد علاةةةة ارتبةةةاط بةةةين المحةةةور الرابةةةه ل -
  0ال لحلد  حكام العشاط الرياضى الديكتاتور ( 

عمط القيةةةاد  لالميةةةل عحةةةو التحكةةةيم( والةةةعمط الثالةةة  لالةةةالرابةةةه  توجةةةد علاةةةة ارتبةةةاط بةةةين المحةةةور -
  0كرك اليدلد  حكام العشاط الرياضى الديكتاتور ( 

ابةة( ثعمط القيةاد  باإلوالةعمط الرابةه لالة توجد علاة ارتباط بين المحور اعول لاالتصال الفعةال( -
 0الكرك الطائركلد  حكام العشاط الرياضى 

ابةة( ثعمط القيةاد  باإلوالةعمط الرابةه لالة المحور الثاعى لالمكاعة والتقدير( توجد علاة ارتباط بين -
 0الكرك الطائركلد  حكام العشاط الرياضى 

( والعمط الرابةه لالةعمط القيةاد  المكافتد  وفرص التراىتوجد علاة ارتباط بين المحور الثال  ل -
 0الكرك الطائرك لد  حكام العشاط الرياضىباإلثابة( 

لاةةةة ارتبةةةاط بةةةين المحةةةور ال ةةةادس لالمعةةةاخ االجتمةةةاعى( والةةةعمط الرابةةةه لالةةةعمط القيةةةاد  توجةةةد ع -
 0عشاط ال باحة لد  حكام العشاط الرياضىابة( ثباإل

لالمعةةاخ االجتمةةاعى( والةةعمط الرابةةه لالةةعمط القيةةاد   توجةةد علاةةة ارتبةةاط  بةةين المحةةور ال ةةادس -
 0يدلد  حكام العشاط الرياضى عشاط كرك ال باإلثابة(
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