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 ملخص البحث

إلعداد النفسي للحكم أهمية بالغة لما له من دور قيادي في إدارة المباراة و ل        

والتي تتجلى من خالل مواجهة ردود أفعال الالعبين والمدربين وإلداريين والجمهور 

السيطرة عل أفكاره، والتحكم في االنفعاالت وعدم التوتر أو الخوف عند قيادة 

المباراة، وبخالف ذلك سيؤدي بالنتيجة خروج المباراة من سيطرته، وعليه فأن 

الحكم الُمعد نفسياً سوف يؤدي إلى زيادة حالة االستعداد والتأهب لالستجابة بثقة 

 . لتركيز على النواحي االيجابية التي تعمل على توقع أفضل لألداءعالية بالنفس، وا

بناء مقياس لالستعداد النفسي للحكام بكرة القدم، لعدم وتكمن أهمية البحث في 

توافر مقياس يحدد مستوى االستعداد النفسي للحكام، وبذلك يسهم هذا البحث مساهمة 

 .يب التدريب لحكام كرة القدمجادة وعلمية ونقطة شروع وتجديد لغرض تطوير أسال

أحد المؤشرات التي لم تكن بالمستوى المطلوب، ضعف اإلعداد النفسي هو ان 

بسبب عدم توافر مناهج تختص باألعداد النفسي للحكام، وعدم وجود مقياس يقيس 

مستوى االستعداد النفسي ليكون أداة جاهزة للتعرف على مستوى االستعداد النفسي، 

عى الباحث لبناء مقياس لالستعداد النفسي لحكام كرة القدم على وعلى ضوء ذلك س

وفق إطار جديد وحديث ينسجم وتطور اللعبة لغرض وضع الحلول المناسبة بما 

 .يناسب و طبيعة عمل الحكم 

 :استنتج الباحث اآلتي 

توصل الباحثث إلثى أداة قيثاس لمفهثوم االسثتعداد النفسثي لثدى حكثام النخبثة بكثرة  -1

 .لعراق القدم في ا



عوامثل لمقيثاس (  3)في ضوء النتائج التي أفرزها التحليل العاملي تم استخالص  -2

 االستعداد النفسي للحكام في المجال الرياضي 

مكونثثثات تقثثثيس ( 7)فقثثثرة موزعثثثة ل( 05)بلثثثد عثثثدد فقثثثرات المقيثثثاس الحثثثالي  -3

 .النفسي  االستعداد بمجموعها

 

Building a measure of the psychological readiness of the 

rulers of football 

     To prepare the psychological rule of great importance 

because of reactions of the players, coaches and administrators, 

the public and which are manifested through the control at his 

ideas, and control of emotions and lack of tension or fear in the 

leadership of the match, and otherwise will result exit the game 

from his control, and therefore psychologically prepared, the 

verdict will lead to increased state of readiness and preparedness 

to respond to high self-confidence, and focus on the positive 

aspects of working on the expectation of better performance. 

    The importance of research in building a measure of the 

psychological readiness of the rulers of football, the lack of scale 

determines the level of psychological readiness of the rulers, and 

thereby contribute to a serious contribution to this research, 

scientific, and point to initiate and renew the purpose of 

developing methods of training for football referees.  

       And the weakness of psychological preparation is one of the 

indicators that were not the required level, because of the lack of 

curriculum specializes numbers psychological rulers, and the 

lack of scale measures the level of preparedness psychological 



tool to be ready to get to know the level of psychological 

preparedness, and the light of that sought a researcher to 

construct a measure of the willingness of psychological football 

referees according to a new framework that conforms and the 

evolution of the game for the purpose of developing appropriate 

solutions to suit the nature of the work and power.  

    Researcher concluded the following:  

1 - the researcher a tool to measure the concept of psychological 

readiness of the rulers of elite football in Iraq.  

2 - In light of the results brought about by the factor analysis 

were derived (3) factors to the measure of psychological 

readiness of the rulers in the sports field.  

3 - The number of paragraphs of the current scale (50) 

distributed by paragraph (7) Bmjmuaha alastaadad 

psychological components of the measure.  

 

 الباب االول

 :التعريف بالبحث -1

 : مقدمة البحث وأهميته 1 -1

خالل السنوات األخيرة باهتمام وتطور عالمي كبير لم  حضت لعبة كرة القدم    

تُحضا بها أي لعبة أخرى ليس لكونها ألكثر شعبية في العالم بسبب بساطة مزاولتها 

لعاب والتي يرغب في ممارستها ومشاهدتها جميع بل لكونها األجمل وألمتع بين األ

على حد سواء، لذا نالحظ أن االتحادات الدولية  طبقات المجتمع الصغار والكبار

والمحلية تسعى دائما بأن تكون في قلب الحدث للنهوض واالرتقاء، وذلك بربط 

ة فضالً عن إعطاء أهمية خاص ،مختلف العلوم وإجراء الدراسات والبحوث العلمية

في أعداد المكونات الرئيسة لهذه اللعبة والتي تتمثل في الالعب والمدرب والحكم 



الذي يعد واحد من أهم هذه المكونات لما له من تأثير كبير بقراراته الحاسمة والتي 

وال يمكن تحقيقها إال  ،تلعب دورا رئيسا في نجاح المباراة وإيصالها إلى بر األمان

 .التحكيم الذي يجب أن يكون مالزماً لتطور اللعبة من خالل االرتقاء بمستوى

ومما ال شك فيه إن اإلعداد المنسجم والمتكامل لالرتقاء والنهوض بمستوى 

خصوصيات اللعبة كافة الحكام والمواكب لتطور اللعبة، يجب إن ينسجم مع 

وعلى وجه الخصوص الجانب البدني والمعرفي والنفسي والتي تمثل  ،جوانبهاو

ساس لثالث مرتكزات رئيسة يكمل احدهم اآلخر، وقد أكدت الدراسات إن حجر األ

أي إهمال ألحدهم سيؤدي إلى اإلخالل بالمرتكزين اآلخرين، وبالتالي تتساوى تلك 

 .المرتكزات من حيث األهمية لكل منهم على حٍد سواء

لحكام كرة القدم في إتقان المهارات الفنية ( knowledge)وتتجلى المعرفة 

تي تخص اللعبة كاستيعاب مفردات قوانين اللعبة وبالذات القدرة في تميز األخطاء ال

اإلدارية في استعمال البطاقات الملونة وتحديدها لغرض ومن حيث العقوبات الفنية 

التطبيق الثابت والموحد في قوانين اللعبة، كما تمثل القراءة التكتيكية للمباراة أحد 

 ض عنها من رؤية لغرض التحرك واتخاذ المواقفالجوانب المعرفية لما يتمخ

(position )المواقع التي يتخذها الحكم على ميدان الملعب لخلق زاوية رؤية  أي

(Angle view )ترتقي إلى مستوى متميز  صحيحة تمكنه من اتخاذ قرارات دقيقة

ينسجم ومتطلباتهم من حيث سرعة االستجابة في اتخاذ القرار والتي ال يتجاوز 

عن المحصلة  ولها الدور األهم  على نتائج المباراة وهو بالتالي يعبرعشار الثانية أ

 . النهائية المعرفية لخصوصية اللعبة من الناحية الفنية 

كما يمثل اإلعداد النفسي للحكم أهمية بالغة لما له من دور قيادي في إدارة 

ريين والجمهور والتي المباراة و مواجهة ردود أفعال الالعبين والمدربين وإلدا

تتجلى من خالل السيطرة عل أفكاره، والتحكم في االنفعاالت وعدم التوتر أو الخوف 

عند قيادة المباراة، وبخالف ذلك سيؤدي بالنتيجة خروج المباراة من سيطرته، وعليه 

فأن الحكم الُمعد نفسياً سوف يؤدي إلى زيادة حالة االستعداد والتأهب لالستجابة بثقة 

 . لية بالنفس، والتركيز على النواحي االيجابية التي تعمل على توقع أفضل لألداءعا



لعدم بناء مقياس لالستعداد النفسي للحكام بكرة القدم، وتكمن أهمية البحث في 

وبذلك يسهم هذا البحث مساهمة توافر مقياس يحدد مستوى االستعداد النفسي للحكام، 

 .غرض تطوير أساليب التدريب لحكام كرة القدمجادة وعلمية ونقطة شروع وتجديد ل

 :مشكلة البحث 1-2

بالنظر لوجود نسبة غير قليلة من األخطاء ترتكب في اتخاذ القرارات لدى حكام     

الدرجة األولى في الدوري الممتاز بكرة القدم والتي تعكس بالنتيجة عن مساحة كبيره 

ومن  ،المؤثرة على نتائج المباراةو من حيث التقييم لمستوى دقة القرارات للحكام

ومقيماً  سابقاً خالل البحث والدراسة والتجربة الميدانية ولكون الباحث حكماً دولياً 

  (.بدنية ومعرفية ونفسية)وجد أن تلك األخطاء ترتبط بثالث متغيرات  ،حالياً  دولياً 

توى التي لم تكن بالمسأحد المؤشرات  هو اآلخر اإلعداد النفسي ضعفان     

 عدم وجودوالمطلوب، بسبب عدم توافر مناهج تختص باألعداد النفسي للحكام، 

ليكون أداة جاهزة للتعرف على مستوى االستعداد النفسي  مستوى مقياس يقيس

بناء مقياس لالستعداد النفسي ل الباحث سعىوعلى ضوء ذلك  ،االستعداد النفسي

م وتطور اللعبة لغرض وضع إطار جديد وحديث ينسج على وفقلحكام كرة القدم 

 . سبة بما يناسب و طبيعة عمل الحكمالحلول المنا

 :أهداف البحث 1-3

 :. يهدف البحث إلى

 . نفسي للحكاملالستعداد المقياس  بناء  –1

 مجاالت البحث  1-4

 العراقي المعتدين في االتحادعينة البحث من حكام تتألف  :المجال البشري 1-4-1

 2511-2515للموسم الكروي  المركزي لكرة القدم

 .للدرجة األولى 

 10/8/2511ولغاية  20/4/2515 : ألزمانيالمجال  1-4-2

 .، المسبح األولمبي ملعب الشعب الدولي: المجال المكاني  1-4-3



  : تحديد المصطلحات 5 -1

 :االستعداد النفسي للحكام 5-1- 1

داء تحكيمي يدعم التحضيرات وهي قدرة الحكام بكرة القدم على الظهور بأفضل أ    

 .البدنية والمعرفية والتي تمكنهم لقيادة المباراة بأقل قدر من األخطاء

 

 الباب الثاني

 الدراسات النظرية والمشابهة -2

 :الدراسات النظرية 2-1

 :مفهوم اإلعداد النفسي لحكام كرة القدم 2-1-1

التثثي يتوقثثف عليهثثا  يعثد نجثثاح الحكثثام بكثثرة القثثدم واحثثد مثثن العوامثثل الرئيسثثية 

نجاح المسابقات و البطوالت الرسمية والدولية، والحكم فثي حثد ذاتثه عنصثر مهثم فثي 

تقدم اللعبة، وعليه يتوقف تطبيق قوانين اللعبة في المباريات بالشكل السليم  وأحثد أهثم 

فثنن حكثم كثرة " هذه المرتكثزات التثي يتوقثف عليهثا هثذا النجثاح هثو اإلعثداد النفسثي 

ذي يهثثتم بأعثداده النفسثي يكثثون اقثرب إلثى النجثثاح مثن الحكثم الثثذي يهمثل هثثذا القثدم الث

" الجانب
(1)

. 

وقد يتقارب المستوى بين الالعبين والحكام بكرة القدم  من حيث الشدة والحجثم 

فثثثي اإلعثثثداد البثثثدني  للمثثثنهج التثثثدريبي بثثثالنظر لتقثثثارب المسثثثتويات فثثثي المسثثثافات 

مر مختلف تماما بما يخص اإلعداد النفسثي لثيس المقطوعة خالل المباريات، ولكن األ

مثثن منظثثور أن اإلعثثداد النفسثثي لثثيس مهثثم لالعبثثين، بثثل علثثى العكثثس إذ هثثو مهثثم لكثثل 

األلعاب الفردية و الجماعيثة ولجميثع الالعبثين علثى حثداً سثوى، ولكثن عنثدما نتحثدث 

مثن أثثر  عن إلعداد النفسي للحكام بكرة القدم فنن الموضوع يتخذ أهمية خاصة لما لثه

فعال لكون لعبة كرة القثدم تحمثل بثين طياتهثا طثابع المنافسثة الشثديدة ومثا يرافقهثا مثن 

ضثثغوط نفسثثية علثثى الحكثثم سثثواء مثثن الالعبثثين والمثثدربين والجمهثثور وكثثذلك وسثثائل 

األعالم، فضال عن المتطلبثات الفنيثة فثي تطبيثق القثوانين دون تثردد بثزمن ال يتجثاوز 
                                                 

 . 22ص( 1111لقاهرة، مركز الكتاب للنشر،: )مصطفى كامل و محمد حسام الدين ؛ الحكم العربي وقوانين كرة القدم( 1)



ه عاليثة فثي تفسثير األخطثاء التثي تحثدث، لثذلك نالحثظ إن أعشار الثانية يعبر عن قدر

كل تلك المتطلبات تضع الحكم في ميزان بأن يتصف بالهدوء والتوازن االنفعثالي وان 

يكون حازما وقياديا ذو شخصية مؤثره مكتسبة لصثفة الشثجاعة والثقثة فثي الثنفس فثي 

تطلثب اإلعثداد النفسثي اتخاذ القرارات الصائبة، لذلك نالحظ إن لكثل تلثك المتغيثرات ت

أن الحكثم الثذي يفقثد " لها بشكل يؤكد حجم المسؤولية التي تقثع علثى حكثام كثرة القثدم 

أعصابه بسرعة تكثون اسثتجابته شثديدة وعنيفثة فانثه ال يمكثن أن يقثود المبثاراة بنجثاح 

"
(2)

. 

مفهثوم اإلعثداد النفسثي الرياضثي بأنثه ( 2551)ويعُد أحمد آمثين وطثارق محمثد 

جراءات التربوية التي تعمل على منع عمليات االسثتثارة أو الكثف الزائثدة أو اإل" تلك 

المنخفضة التي تؤثر سلبياً على مستوى االنجاز الرياضثي ، كمثا تسثاعد علثى التكيثف 

مع مواقف وظروف المنافسة الرياضية وما يرتبط بها من أعباء نفسية مما يثؤدي إلثى 

لقلق النفسي وعدم الثقثة ، تلثك العوامثل التثي اإلقالل من اإلحساس بالخوف والتوتر وا

"تؤدي إلى انخفاض مستوى االنجاز الرياضي 
(3)

 

هثثو تلثثك "اإلعثثداد النفسثثي بأنثثه وال يختلثثف فثثي الثثرأي مفتثثي إبثثراهيم وعثثرف  

العمليثثات التثثي مثثن شثثأنها إظهثثار أفضثثل سثثلوك يعضثثد ايجابيثثا كثثال مثثن  األداء البثثدني 

"ل به إلى قمة المستوياتوالوصو( للحكم)والمهاري والخططي 
(4)

. 

مجموعثة اإلجثراءات العمليثة " و يضيف أحمد أمثين فثي مصثدر آخثر بأنثه يمثثل  

التربوية المحددة سلفاً عن طريق األخصائي النفسي الرياضي تبعا للمتطلبثات النفسثية 

للممارسة الرياضية بصفة عامة والممارسة النوعية للنشاط الرياضي التخصصي مثن 

دات الرياضي وبر وفيلثه النفسثي مثن جهثة أخثرى، وذلثك بهثدف تطثوير جهة واستعدا

دوافعثثه وتنميثثة مهارتثثه العقليثثة وسثثماته االنفعاليثثة لتحمثثل األعبثثاء البدنيثثة والنفسثثية 

للتثثدريب والتكيثثف مثثع ظثثروف التنثثافس مثثن أجثثل اسثثتطاعة الرياضثثي تحقيثثق أفضثثل 

                                                 
  .233ص( 1115الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، دار: )ثامر محسن ؛ اإلعداد النفسي بكرة القدم( 2)

(
3

  214ص(  2551القاهرة ، دار الفكر العربي ، )،  1، ط سيكولوجية الفريق الرياضياحمد امين وطارق محمد؛ ( 

(
4

 233ص( 1118دار الفكر العربي،القاهرة،)،1ط.التدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادهمفتي إبراهيم حماد؛( 



"مسثثتوى ممكثثن لثثه مثثن اإلنجثثاز الرياضثثي
(0 )

دول المتقدمثثة والتثثي ولهثثذا نالحثثظ أن الثث

تثثولي أهميثثة خاصثثة فثثي اإلعثثداد النفسثثي أن يكثثون هنالثثك متخصثثص نفسثثي إذ لثثيس 

بمقدور كل المدربين سواء لتدريب الحكام أم الفرق القيثام بهثذا الثدور الحسثاس فضثال 

أعباء المتطلبات الفنية للتدريب مثلما أكثد االتحثاد الثدولي لكثرة القثدم بضثرورة تواجثد 

لم النفس الرياضي للتواجد في الدورات التطوريثة المنثاهج المعثدة المتخصصين في ع

 .من قبل االتحادات القارية والدولية

بأنيه الركييزة األساسيية التيي   للحكيام لألعداد النفسييوبذلك يضع الباحث مفهوم 

يبنييى عليهييا نجيياا اإلعييداد البييدني والمعرفييي وألييوال لتحقييي  األهييداف فييي بلييو  

لتي تتجسد في إعداد الحكام بكرة القدم من أجل الوألول إلى دقة ا، المستويات العليا

 .القرارات الصائبة

 الباب الثالث

 :منهجية البحث وإجراءاته الميدانية -3

 :منهج البحث 3-1

استخدم الباحث المنهج الوصفي بالطريقة المسحية لغرض بناء المقياس ومالءمته     

 .مشكلة البحث

 مجتمع البحث وعينته 3-2

حكماً من ( 228)تكون مجتمع البحث من حكام كرة القدم والبالد عددهم ي

الدرجة األولى والمسجلين لدى االتحاد المركزي لكرة القدم والمعتمدين للموسم 

، وعلية تم اختيار عينة (1)والمبين توزيعهم في الجدول ( 2511-2515)الكروي 

ليمثلوا نسبة مئوية مقدارها  حكماً ( 12)البحث بالطريقة العمديه، إذ اشتملت على 

من مجتمع البحث، فيما اشتملت عينة بناء المقياس لالستعداد النفسي %( 06223)

من مجتمع البحث، %( 155)حكماً ليمثلوا نسبة مئوية مقدارها ( 228)للحكام على 

 (.2)والمبين في الجدول 

                                                 
(
0

 182ص( 2550القاهرة، دار الفكرالعربي،)2ط:التطبيق -مبادئ علم النفس الرياضي المفاهيمفوزي؛أحمد أمين ( 



 (1)جدول 

 يبين توزيع عينة البحث على المحافظات العراقية

 افظةالمح ت
حكام الدرجة 

 األولى
 النسبة المئوية

 23.24561 53 بغداد 1

 7.017544 11 السليمانية 2

 3.508772 8 أربيل 3

 3.508772 8 الموألل 4

 2.631579 1 دهوك 5

 3.947368 9 ديالى 1

 6.140351 14 الكوت 7

 7.45614 17 كركوك 8

 4.385965 11 ألالا الدين 9

 4.824561 11 البصرة 11

 3.508772 8 ميسان 11

 3.508772 8 السماوه 12

 6.578947 15 بابل 13

 4.824561 11 الناألرية 14

 5.701754 13 النجف 15

 4.385965 11 الديوانية 11

 1.754386 4 الرمادي 17

 3.070175 7 كربالء 18

 100 228 المجموع 

 

 

 

 



 (2)جدول 

 ينة ألدق البناء والثبات والتطبي  للمقياسمجتمع وعينة البحث والتجارب االستطالعية وع

 النسبة المئوية أعداد الحكام تفاأليل مجتمع البحث

 % 111 228 مجتمع البحث الكلي

 عينة إعداد أداتي البحث
211 

947731% 
 النسبة المئوية األعداد

 85.526 195 عينة ألدق البناء

 4.385 11 التجربة االستطالعية األولى 

 4.824 11 المستبعدين

 %5.263 12 عينة التطبي  النهائي

 

 أدوات البحث -3

 :استخدم الباحث في دراسته هذه األدوات التالية

 وسائل جمع البيانات 3-3-1

 :.استعان الباحث باألدوات التالية 

تم تحديثد مشثكلة البحثث مثن خثالل مالحظثة الباحثث لمباريثات كثرة : المالحظة –1

 .ات المحلية والعربية واآلسيوية والدوليةالقدم وعلى كافة المستوي

أجرى الباحث مقثابالت عثدة مثع بعثض حكثام كثرة القثدم والمختصثين  :المقابلة –2

( 1)في بناء المقاييس والتدريب الرياضي وعلم النفس الرياضي ملحق رقم 

لغرض جمع المعلومات حول مشكلة البحث وبعض اإلجراءات المهمثة فثي 

 .النفسي للحكامبناء مقياس االستعداد 

أعثثد الباحثثث اسثثتبانه لتحديثثد مجثثاالت االسثثتعداد النفسثثي لحكثثام كثثرة  :السييتبانها –3

القثثدم وأخثثرى ألعثثداد فقثثرات المقيثثاس وصثثوال إلثثى بنثثاء المقيثثاس بصثثورته 

النهائية، فضال عن استبانه خاصة لتحديد القدرات البدنية المهمة لحكام كرة 

 .القدم وترشيح اختباراتها

 



  .بارات والمقياساالخت-4

 وسائل جمع المعلومات 3-3-2

 .المصادر والمراجع العلمية –1

 .الدراسات والبحوث المشابهة – 2

 ( .انترنيت)الشبكة الدولية  – 3

 :وسائل تحليل البيانات 3-3-3

 استمارات جمع البيانات وتفريغه – 1

 حاسبة الكترونية – 2

 الوسائل اإلحصائية  -3

  .  حاسبة يدوية – 4

 :اإلجراءات الميدانية للبحث 3-4

 إجراءات بناء المقياس 3-4-1

أتبثع الباحثث الخطثوات  لغرض بناء المقياس االستعداد النفسي لحكام كرة القثدم

( 1175كرونبثثا  ) التثثي حثثددها كثثل مثثن
(2)

(1171الن و ويثثن ) و 
(7)

عثثالوي و ) و 

(2555رضثثوان 
(8)

تمثثر بثثالخطوات  ، إذ يشثثير هثثؤالء إلثثى أن عمليثثة بنثثاء إي مقيثثاس

 :التالية

 :الغرض من يناء المقياس 3-4-1-1

أن الخطوة األولى لبناء مقيثاس معثين هثو تحديثد الغثرض مثن المقيثاس تحديثداً 

واضحاً، وما هو االستعمال المنشود لهذا المقياس، وأن أحد أهداف البحث الحثالي هثو 

رض التعثثرف علثثى بنثثاء مقيثثاس االسثثتعداد النفسثثي وتطبيقثثه علثثى حكثثام كثثرة القثثدم لغثث

 .مستوى االستعداد النفسي للحكام

 

 

                                                 
(6  ( Cronbach, J. (1970) Essentials of Psychological testing. 3rd ed, Harpera Row, New York.p469  

(7(Allen, M.J. & Yen, W.N: Psychological testing. 7th ed., Prentice Hall, New York. 1979.p154 

 311ص، 2555،مصدر سبق ذكرهمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان؛  (8)



 :تحديد الظاهرة المطلوب قياسها 3-4-1-2

ينبغثثي تحديثثد الظثثاهرة المطلثثوب قياسثثها وأن يكثثون مفهومهثثا وحثثدودها واضثثحين      

تماماً، وأن الظاهرة التي يهدف البحثث إلثى قياسثها هثي االسثتعداد النفسثي لحكثام كثرة 

وهيي قيدرة الحكيام بكيرة القيدم عليى )الباحثث تعريفثاً إجرائيثا القدم، والتي أعطى لهثا 

الظهييور بأفضييل أداء تحكيمييي يييدعم التحضيييرات البدنييية والمعرفييية والتييي تمكيينهم 

 ( لقيادة المباراة بأقل قدر من األخطاء

 :تحديد مجاالت المقياس  3-4-1-3

ألدبيثثات بعثثد أن حثثدد الباحثثث مفهثثوم االسثثتعداد النفسثثي، وبعثثد اإلطثثالع علثثى ا 

والدراسثثثثات السثثثثابقة والمصثثثثادر العلميثثثثة ذات العالقثثثثة بمفهثثثثوم االسثثثثتعداد النفسثثثثي 

ومكوناتهثثثا وخصائصثثثها والمؤشثثثرات المطلثثثوب توافرهثثثا لثثثدى الحكثثثم الثثثذي يتمتثثثع 

ومقابلثثة مجموعثثة مثثن  المتخصصثثين فثثي علثثم الثثنفس الرياضثثي، ، باالسثثتعداد النفسثثي

ي لدى حكام كرة القدم، توصثل الباحثث ومحاورتهم في تحديد مجاالت االستعداد النفس

إلى مجموعة من المجاالت فيما يعتقد أنها تغطي هذا المفهوم والبالغة خمس مجثاالت، 

وللتثبثثت مثثن صثثحة تحديثثد المجثثاالت ومثثدى تمثيلهثثا االسثثتعداد النفسثثي، قثثام الباحثثث 

بنعداد استبانه تتضمن المجاالت التي تم تحديدها ومن ثم عرضثها علثى مجموعثة مثن 

، وطلثثب مثثنهم تحديثثد مثثدى صثثالحية التعريثثف (1)الخبثثراء المتخصصثثين الملحثثق 

النظري لمفهثوم االسثتعداد النفسثي وتعريثف المجثاالت المقترحثة وصثالحيتها، ومثدى 

تغطيتها االستعداد النفسي، وفي ضوء مالحظاتهم وآرائهم تم إضثافة مجثاالت وتعثديل 

 Chi)   مربع كيايصائية باستخدام بعضها واستبعاد أخرى كونها لم تكن ذا داللة إح

Square)  كيا)، فأن قيمة (5650)عند مستوى داللة
2

المحسثوبة عنثدما تكثون اكبثر ( 

مثثن قيمتهثثا الجدوليثثة فننهثثا تكثثون لصثثالح اإلجابثثة التثثي تقابثثل أكثثثر التكثثرارات آلراء 

وفثي هثذه الحالثة يعتمثد المجثال، أمثا عنثدما تكثون قيمثة ( تصثلح أو ال تصثلح)الخبراء 

اك)
2

المحسوبة اقل من قيمتهثا الجدوليثة فثال يعتمثد المجثال الن لثيس هنثاك اتفثاق مثن ( 



قبل الخبراء على صالحيته 
(1)

، وعلثى ضثوء ذلثك تثم اعتمثاد سثبع مجثاالت والجثدول 

 .يبين ذلك( 4)

 (4)جدول 

 نتائج اختبار مربع كآي آلراء الخبراء حول ألالحية المجاالت لمقياس االستعداد النفسي

 التالمجا ت
عدد 

 الخبراء
 الموافقين

غير 

 الموافقين

 2قيمة كا

 المحسوبة

 2قيمة كا

 ألجدوليه

مستوى 

 الداللة

 86522 2 13 10 الثقة بالنفس  1

3684* 

 دالة

 دالة 116222 1 14 10 المهارات اإلدارية والفنية  2

 دالة 06455 3 12 10 الدافعية  3

 الةد 06455 3 12 10 المهارات االنفعالية  4

 غير دالة 56522 7 8 10 االحتراق النفسي  5

 دالة 06455 3 12 10 العدوانية  1

 دالة 116322 1 14 10 المهارات النفسية  7

 دالة 86522 2 13 10 االجتماعية  8

 غير دالة 56255 1 2 10 تحمل المسؤولية  9

 غير دالة 56522 8 7 10 الشجاعة  11

كا قيمة*
2
 ( 3684)تساوي ( 1615)ونسبة خطأ  1( = 1-2)عند درجة حرية ألجدوليه  

مجاالت، ولتقدير ( 7)وبذلك أصبح عدد المجاالت لمقياس االستعداد النفسي 

األهمية النسبية لكل مجال من هذه المجاالت في قياس االستعداد النفسي، قام الباحث 

اضي وتحكيم بعرض المجاالت على مجموعة من المتخصصين في علم النفس الري

وطلب منهم تحديد األهمية النسبية للمجاالت في تمثيل (. 1)كرة القدم، الملحق 

درجات، تعطى ( 15-1)االستعداد النفسي على وفق مقياس متدرج يتكون من 

للمجال األقل أهمية في تمثيل ( 1)للمجال األكثر أهمية، والدرجة( 15)الدرجة 

هذا اإلجراء ضرورياً في تصميم االختبار حتى ويعد (. 3)االستعداد النفسي، الملحق 

                                                 
حسن صالح مهدي؛ التنبؤ باالنجاز الفرقي على وفق التوافق النفسي االجتماعي والتماسك الحركي للفرق المشاركة في الدوري ( 1)

 .22ص( 2515التربية الرياضية، جامعة بابل،  أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية:) الممتاز بكرة السلة



يستطيع الباحث أن يحدد التوزيع النسبي لعناصر السمة 
(15)

، واستخرجت النسبة 

المئوية لكل مجال ثم قسمت النسبة المئوية على مجموع النسب المئوية لكل المجاالت 

د الفقرات وبذلك نحصل على األهمية النسبية لكل مجال، وإليجاد عد( 105)والبالغة 

فقرة للمقياس، وبضرب ( 108)لكل مجال حسب أهميته النسبية اقترح الباحث 

األهمية النسبية لكل مجال من مجاالت االستعداد النفسي في عدد الفقرات الكلي 

تم تحديد عدد الفقرات لكل مجال حسب أهميته ( 155)للمقياس وتقسيم الناتج على 

 . يبين ذلك( 0)والجدول . عدد صحيح النسبية بعد تقريب الناتج إلى اقرب

 (5)جدول 

 مجاالت االستعداد النفسي ونسبتها المئوية وأهميتها النسبية وعدد الفقرات لكل مجال

 المجاالت ت

 (9 – 1)أهمية كل مجال 

الدرجة 

التي حصل 

عليها 

 *المجال

األهمية 

النسبية 

 **للمجال

النسبة 

المئوية 

لألهمية 

 النسبية

عدد 

 الفقرات

عدد 

الفقرات 

بعد 

 التقريب

 المالحظات

1 
اإلدارية  المهارات

 والفنية
 تعتمد 34 33.72779 21.346 99.333 149

 تعتمد 27 26.7106 16.905 78.666 118 المهارات االنفعالية 2

 تعتمد 27 26.7106 16.905 78.666 118 العدوانية 3

 تعتمد 19 19.01433 12.034 56 84 الثقة بالنفس 4

 تعتمد 18 18.10888 11.461 53.333 80 لدافعيةا 5

 تعتمد 17 17.4298 11.031 51.333 77 االجتماعية 1

 تعتمد 16 16.29799 10.315 48 72 المهارات النفسية 7

  158 158 100 465.333 698 المجموع

 

                                                 
 .ص( 1118القاهرة، دار الفكر العربي، : ) 3القياس النفسي النظرية والتطبيق، ط: سعد عبد الرحمن ( 15)



 أعلى درجة في األهمية× عدد الخبراء =الدرجة الكلية للمجال *

                     =10  ×1   =130 

 155×  مجموع درجات المجال= األهمية النسبية للمجال ** 

 الدرجة الكلية للمجال                               

 

 أعداد الصيغة األولية لفقرات للمقياس  3-4-1-5

ومن أجل أعثداد الصثيغة األوليثة للمقيثاس عمثد الباحثث إلثى إجثراءات عثدة، بثدأت     

رات المقيثثاس ثثثم تحديثثد أسثثلوب وصثثياغة فقثثرات المقيثثاس ثثثم دراسثثة بعمليثثة أعثثداد فقثث

- :صالحية فقرات المقياس، وأخيراً أعداد المقياس وعلى النحو األتي

 :تم إعداد الفقرات بصورتها األولية من خالل عدد من الخطوات وهي

اشتقاق بعض الفقرات من خالل تحليل نتائج اسثتبيان مفتثوح قثام الباحثث بتوزيعثه  -1

عينة من الحكام الدوليون والخبثراء، وطلثب مثنهم كتابثة بعثض الفقثرات لكثل  على

مجال من االستعداد النفسثي للحكثام بعثد تعريثف المجثاالت وإعطثاء نمثوذج لشثكل 

 (.4)الفقرات المطلوب الكتابة على غرارها الملحق

اشتقاق بعض الفقرات من اإلطار النظرية والتعريف الذي تناول مفهوم االسثتعداد  -2

 .لنفسي ا

اشتقاق بعض الفقرات من المقاييس التي لها عالقة باالستعداد النفسي للحكثام، مثع  -3

إجثثراء بعثثض التعثثديالت علثثى قسثثم منهثثا لكثثي تثثالءم مجتمثثع البحثثث فثثي الدراسثثة 

 .الحالية

فضالً عن إعداد جزء كبير مثن الفقثرات مثن قبثل الباحثث لعملثه لفتثرة طويلثة فثي 

لكلثي لفقثرات مقيثاس االسثتعداد النفسثي بصثيغته األوليثة ميدان التحكيم، ليكثون العثدد ا

وصثيغت الفقثرات  .فقرة موزعة على المجاالت بحسب وزن أهمية كل مجثال( 108)

علثثى شثثكل عبثثارات تقريريثثة كثثل منهثثا يمثثثل موقثثف يمثثر بثثه الحكثثم تتبعثثه ثثثالث بثثدائل 

 . لإلجابة هي تنطبق علي تماما، وتنطبق علي أحياناً، وال تنطبق علي أبداً 

 



 تحديد أسلوب ألياغة فقرات المقياس 3-4-1-5-1

وهثو أشثبة ( ليكثرت) أعتمد الباحث في صياغة فقثرات المقيثاس علثى أسثلوب 

بأسثثلوب االختيثثار لمتعثثدد والثثذي يعثثد مثثن األسثثاليب الشثثائعة فثثي القيثثاس والبحثثوث 

ديل التربوية والنفسية، إذ يقدم للمستجيب موقفثاً ويطلثب منثه تحديثد أجابتثه باختيثار بث

 :.من عدة بدائل لها أوزان مختلفة ومن أبرزها ما يميز أسلوب لبكرت هو

 تمتعه بصدق وثبات عاليين  –1

 يقلل من درجة التخمين وعامل الصدفة –2

 سهل االستعمال والفهم، ويعبر عن فكرة واحدة –3

تميزه بالمرونة لكثرة البدائل لكل فقره  –4
(11 )

 

 :.في صياغة فقرات المقياس لذا أتبع الباحث القواعد اآلتية

 . صياغة الفقرات بأسلوب واضح وبسيط -

 أن تكون الفقرة معبره عن فكرة واحدة وقابلة لتفسير واحد –

أن يتكون المقياس من فقرات ايجابية وأخرى سلبية، وسبب هذا التنوع هثو  –

 التحقق من نزعة المستجيب لإلجابة األولى 

 مقصود لإلجابة الصحيحة خلو الفقرات من أي تلميح غير  –

عدم استخدام الفقرات التي يحتمل أن يجيب عنهثا الجميثع أو ال يجيثب لكثي  –

ال تتقدم فرصة المقارنة أمام الباحث
(12)

. 

 . أن تكون الفقرات مالئمة لمستوى المستجيبين -

 .تجنب العبارات المنفية -

.أن تكون العبارات بصيغة المتكلم -
(13 )

. 

بصثيغتها األوليثة علثى خبيثر فثي اللغثة العربيثة وتم عرض الفقثرات  
*
لتقويمهثا  

  .لغوياً، واخذ الباحث بمالحظاته في هذا الجانب

 
                                                 

 457ص( 1118عمان، دار األمل للنشر والتوزيع،: )2، طالقياس والتقويم في العملية التدريسية أحمد سلمان عوده؛( (11

 42، صمصدر سبق ذكرةالفتاح عطوان،  راوية عبد( (12

( 2557. مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة)، 1ط. االختبارات والمقاييس في التربية الرياضيةمصطفى باهي و صبري عمران ؛  (13)

 41ص

 جامعة الموصل/ قسم اللغة العربية / كلية التربية األساسية / د عامر باهر اسمير . أ* 



 (التحليل المنطقي)ألالحية الفقرات  3-4-1-5-2

والتي وزعت على سبع مجثاالت ( 108)بعد أن تم أعداد فقرات المقياس البالغة 

هذه الفقرات بصورتها األولية علثى  إلى عرض عمد الباحث، للمقياس المذكورة سابقاً 

مجموعة من الخبثراء والمختصثين فثي مجثال علثم الثنفس الرياضثي و خبثراء االتحثاد 

 .األسيوي والدولي

فقثرة فثي ( 108)وبعد صياغة فقثرات مقيثاس االسثتعداد النفسثي والبثالد عثددها 

 خبيثر فثي( 10)صياغتها األولية والموزعة على لسبع مجاالت والتثي عرضثت علثى 

علثم الثثنفس الرياضثي ومثثن المختصثثين فثي والقيثثاس والتثثدريب الرياضثي وكثثرة القثثدم 

والتحكيم، وقثد طلثب مثن الخبثراء تشثخيص الفقثرات الصثالحة مثن عثدمها فضثال عثن 

التعديل المقترح أو صثياغة فقثرات جديثدة يحتاجهثا المجثال، وبعثد جمثع آراء الخبثراء 

 .فأكثر على فقرة صالحة%( 85)ا بنسبة والحكام، أخذ الباحث بالفقرة التي اتفق عليه

 (1)جدول

 يبين الفقرات االيجابية والسلبية وعددها والنسبة المئوية حسب مجاالتها

 المجاالت ت
 الفقرات

 النسبة المئوية عدد الفقرات
 السلبية ايجابية

 %187195 19 9 11 الثقة بالنفس 1

 %157238 11 8 8 المهارات النفسية 2

 %327381 34 11 24 ت اإلدارية والفنيةالمهارا 3

 %117191 17 11 1 المهارات االجتماعية 4

 %257714 27 13 14 العدوانية 5

 %257714 27 27-  السمات االنفعالية 1

 %177142 18-  18 الدافعية 7

 أعداد تعليمات المقياس  3-4-1-5-3

 .أي فقرة بال إجابة أكدت التعليمات على ضرورة اإلجابة بصراحة وعدم ترك    

 

 



 :تصحيح المقياس  3-4-1-5-4

وبعثد جمثع االسثتمارات صثححت إجابثات (  lekartليكثرت )اتبثع الباحثث طريقثة     

 (.7)باستخدام مفتاح تصحيح ثالثي وحسب الجدول ( عينة البناء)الحكام 

 (7)جدول 

 يبين مقياس التقدير الثالثي وبدائل اإلجابة عليه

 ال تنطب  علي أبدا تنطب  علي أحيانا تماما تنطب  علي الفقرات

 1 2 3 الفقرات االيجابية

 3 2 1 الفقرات السلبية

 

فقرة بعد أن أعطيت الدرجات ( 150)وقد صممت االستمارة على أساس 

لالستجابة على الفقرات االيجابية والسلبية، وألجل استخراج الدرجة الكلية للمقياس 

ل عليها المستجيب في ايجابياته على فقرات جمع الباحث الدرجات التي حص

وأدنى درجة هو ( 310)المقياس، وعلية فأن أعلى درجة يمكن الحصول عليها هو 

والتي يمكن الحصول عليها من خالل جمع ( 215)أما درجة الحياد فهي ( 150)

بدائل، ثم نقوم بضربها في ( 3)ثم تقسيمها على ( 3،2،1)درجات المقياس التقدير 

فقرة وبذلك نحصل على درجة الحياد وعلى وفق ( 150)فقرات المقياس البالغة عدد 

  -:المعادلة التالية

 (215( = )150)عدد فقرات المقياس ×  (2)مجموع درجات بدائل اإلجابة=درجة الحياد 

 (3)عدد البدائل                       

 ( :ألدق اإلجابة)دقة المستجيب وجديته في اإلجابة  3-4-1-5-5

فقرات ( 0)أعتمد الباحث أسلوب للكشف عن دقة المستجيب وجديته إذ أضيفت 

مكررة من الفقرات األساسية بأسلوب مختلف في المضمون، وقد اختار الباحث 

 ،اإلدارية والفنية ،المهارات النفسية ،الثقة بالنفس)خمس فقرات الخمس مجاالت 

حث بأن الفقرات الخمس تغطي دقة لقناعة البا( النفعاالت، المهارات االجتماعية

المجيب فضال عن لكي ال ينتبه المستجيب للفقرات الكاشفة، وهذه الفقرات أدرجت 



في المقياس للكشف عن دقة المستجيب ولم تعتمد نتائجها في عملية التحليل 

فقرات فأكثر من ( 3)اإلحصائي للفقرات، وقد أعتمد الباحث تطابق اإلجابة في 

خمسة المكررة دليالً على دقة المجيب وجديته في اإلجابة، وبذلك فقرات الكشف ال

( 115) أصبح المقياس الذي تم توزيعه على عينة التجربة االستطالعية مكوناً من 

 .يبين ذلك( 8)فقرة منها خمس فقرات كاشفة والجدول 

 (8)جدول 

 أرقام فقرات كشف دقة المجيب وجديته في اإلجابة

 المجال ت
التي رقم الفقرة 

 تمثل المجال

رقم الفقرة التي تمثلها في المقياس 

 للكشف عن دقة المستجيب

 17 20 الثقة بالنفس 1

 152 22 المهارات النفسية 2

 4 12 اإلدارية والفنية 3

 155 158 االجتماعية 4

  21 00 المهارات النفعاالت  0

 التجربة االستطالعية األولى للمقياس  3-4-1-4-1

ى الباحث من وضع التعليمات الخاصة ببناء المقياس، عمد إلى بعد أن أنه

حكام بالطريقة العشوائية، وتعد ( 15)إجراء تجربة استطالعية على عينة مكونه من 

التجربة االستطالعية طريقة الستكشاف مدى مالئمة أداة البحث المصممة وأن 

 :.الهدف من إجراء التجربة هو

 التأكد من وضوح التعليمات – 1

 التأكد من فهم الحكام للفقرات المقياس وبدائلها – 2

 التعرف على الوقت المستغرق لإلجابة على فقرات المقياس من قبل الحكام – 3

التعرف على فاعلية بدائل اإلجابة واألخطاء والصعوبات التي يمكن أن يواجههثا  – 4

 .الحكام في التجربة الرئيسة

طالعية بعد إجراء التجربة وقد تبين من خثالل وقد أجريت مناقشة مع العينة االست

التجربة االستطالعية أن التعليمات والفقرات وبدائل اإلجابة كانت واضحة ومفهومثة، 



( 10)دقيقثة إلثى ( 12)فضال عن معرفة الوقت المستغرق لإلجابة والثذي تثراوح مثن 

م الفقثرات دقيقة، وقد هنالثك اسثتجابة لمحتثوى ومفهثو( 1360)دقيقة وبمتوسط مقداره 

،وبهثثذا يكثثون المقيثثاس معثثداً للتجربثثة األساسثثية مثثن أجثثل التحليثثل اإلحصثثائي للفقثثرات 

 .فقرة( 150)المكونة من 

  :التجربة األساسية للمقياس 3-4-1-5

تطبيق التجربة األساسية للمقياس الستخراج القدرة التمييزية لفقرات المقيثاس  تم

عاد الفقثثرات الغيثثر معنويثثة اسثثتناًد لقوتهثثا واختيثثار الفقثثرات المعنويثثة إحصثثائيا واسثثتب

 .التميزية، فضال على اإلبقاء على الفقرات المميزة والكشف عن دقتها

  :تطبي  المقياس 3-4-1-5-1

حكمثاً ( 103)على عينة بلغثت * طبق الباحث بتطبيق المقياس مع الكادر المساعد

ث كمثا مبثين فثي ، وقد شثملت عينثة البحث10/1/2511ولغاية  20/4/2515 :بتاريخ 

على محافظات العراق ولكافة حكام الدرجة األولثى، وبعثد جمثع البيانثات ( 1)الجدول 

 .يبين ذلك( 1)وتفريغها تم استبعاد عدد من االستمارات ألسباب مختلفة، والجدول 

 (9)جدول 

 االستمارات المستبعدة من عينة البناء

 سبب االستبعاد عدد االستمارات

 شارة على بعض الفقراتأجاب بأكثر من إ 2

 لم يكملوا اإلجابات 1

 لم يعيدوا االستمارات 2

 سقطت في صدق اإلجابة 2

 المجموع 11

 

 :التحليل اإلحصائي للفقرات 3-4-1-5-2

لذا قام الباحث بتحليل هذه الفقرات إحصائياً للكشف عن قابليتها التمييزية 

إجراء  وهو قرات غير المميزةوارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس واستبعاد الف



إحصائي يستخدم الستبعاد أنواع معينة من الفقرات فضال عن اإلبقاء على الفقرات 

الجيدة، فقد قام الباحث بتحليل هذه الفقرات إحصائياً للكشف عن قدرتها على التمييز 

 .وارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس و استبعاد الفقرات غير المميزة 

 : لمؤشرات اإلحصائية لعينة التحليل اإلحصائيا 3-4-1-5-3

أشارت أدبيات القياس النفسي إلى أن توزيع الظواهر النفسية بين أفراد المجتمع يكون 

توزيعاً إعتدالياً، وعليــه فقد قام الباحث وقبل القيام بالتحليل اإلحصائي للفقرات 

يجب أن يقوم بها بتحديد شكل انتشار الدرجات حيث أنها الخطوة األولى التي 

  .الباحث

 :   Validityألدق المقياس   :  أوال 

الصدق خاصية أساسية ومهمة في تقويم أية أداة والهدف منه معرفة  صالحية        

األداة في قياس الجانب المقصود قياسه وهو قدرة االختبار على تأدية عمله كما 

يجب
(14)

  

ر درجة االختبار للسمة المعينة والثقة في ويعد االختبار صادقا عند اكتمال تفسي     

 . هذا التفسير

وقد تم تحديد ثالثة مؤشرات للصدق من قبل رابطة السيكولوجيين  األميركية         

 (A . P . A  ) هي صدق المحتوى (Content Validity   ) والصدق التالزمي ،

 Construct)وصدق البناء (   Criterion  Validity) أو صدق المحك 

Validity  )
(4)

  -:، وقد تحقق في المقياس الحالي مؤشران للصدق هما 

 :   Content Validityألدق المحتوى    -1  

 :   Logical Validityالصدق المنطقي  : اوالً 

تم توفير هذا النوع من أنواع الصدق  من خالل تعريف مفهوم التوافق النفسي 

ه بحيث تتفق مع أوزان كل مجال من مجاالته وتحليل مكوناته الخمسة وصياغة فقرات

 .كما تم توضيح ذلك سابقا 

                                                 
(

14
رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة البصرة : ) اس االتزان االنفعالي لمدرس المرحلة المتوسطة ومدرستها أمل مهدي جبر ؛ قي( 

 . 72ص(  1188كلية التربية ، / 
(4)

 (American Psychiatric Association)
 
A. P. A.; Diagnostic and Statistical, Manual of Mental Disorder: 

(Washington, 1994) P.91  



 :   Face Validityالصدق الظاهري   : ثانياً    

وهو أن يبدوا االختبار مقبوال لدى المفحوصين في السمة ألمقاسه ويتضح هذا النوع 

مة من الصدق المبدئي بالنظر إلى الفقرات ومعرفة ما تقيسه ثم مطابقة ذلك بالس

(ظاهريا ) المراد قياسها فنذا اقترب االثنان كان االختبار صادقا سطحيا  
(10)

، وهذا  

ما تم عمله من خالل عرض فقرات المقياس على الخبراء والمحكمين في مجاالت 

علم النفس العام وعلم النفس الرياضي ومن ذوي الخبرة في الدراسات الميدانية ، وقد 

  .ق لتقدير صالحية الفقرة للدراسة أو رفضها أو تعديلهافما فو% (  -) اعتمدت نسبة 

 :  Construct Validityألدق البناء    -2

 :                                    تحقق صدق البناء من خالل المؤشرات اآلتية 

 :  Items Analysisالقوة التمييزية للفقرات  -1

سلوبين  للقوة التمييزية هما أسلوب وقد اعتمد الباحث في عملية تحليل الفقرات على أ

( االتساق الداخلي ) المجموعتين المتطرفتين ، وعالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس 

 ( .   228) استمارة من استمارات العينة الكلية البالغة  (  110) مستخدما 

 :  Contrasted Groupالمجموعتان المتطرفتان    -أ  

 :طريقة ما يلي وتتطلب هذه ال        

 .ـ استخراج الدرجة الكلية لكل استمارة   

 .ـ ترتيب الدرجة الكلية تنازليا من أعلى درجة إلى أوطأ درجة   

التي حصلت على أعلى درجة (  110)من االستمارات أل % (  27) ـ اختيار ألـ   

لى من االستمارات التي حصلت  ع% (  27) في مقياس االستعداد النفسي ، والـ 

استمارة لكل منهما، وبعد ذلك تفحص ( 03)أدنى درجة في ذلك المقياس والبالغة 

الفروق بين هاتين  المجموعتين في كل فقرة
(12)

  . 

(   T – test ) ـ التعرف على القوة التمييزية لكل فقرة باستخدام االختبار التائي   

   يا والدنيا في كل فقرة  لعينتين مستقلتين الختبار الفروق بين درجات المجموعة العل

                                                 
(

10
 . 173-172ص المصدر السابق ،ممدوح عبد المنعم الكناني وعيسى عبد هللا جابر ؛ ( 

(
12

 . 113ص(  1113اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، : )  2، ط استخبارات الشخصيةأحمد محمد عبد الخالق ؛ ( 



(لمقارنة األوساط الحسابية للمجموعتين المتطرفتين عن كل فقرة ) 
(17)

وتبين أن .

باستثناء ( 5650)عند مستوى داللة ( معنوية ) جميع فقرات المقياس مميزة 

)الفقرات

3،4،2،8،13،10،17،21،22،28،21،35،33،34،30،02،37،38،45،44،4

0،42،41،03،02،08،01،24،

22،27،28،72،73،74،77،78،71،85،82،83،84،82،81،12،13،14،10

والتي كانت غير مميزة لكون قيمها ( 12،17،18،11،155،151152،154،

 104) عند درجة حرية (  1.96)الجدولية والبالغة ( ت ) المحتسبة أصغر من قيمة 

قرة التي إلى أن الف(   Guilford) ويشير جلفورد ( . 5650)وعند مستوى داللة ( 

تكون غير مميزة  تعد غالبا فقرة تقيس سمة تختلف عن تلك التي تقيسها فقرات 

المقاييس األخرى إذ يجب استبعادها
(18)

، ووفقا لذلك تم استبعاد هذه الفقرات و  

 يوضح القوة التمييزية لفقرات المقياس الحالي (  15) الجدول 

 (15) جدول 

ياري للمجموعتين العليا والدنيا والقيمة يبين الوسط الحسابي واالنحراف المع

 التائية المحسوبة وداللتها في حساب القوة التمييزية

 رقم

 الفقرة

 tقيمة المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 المحسوبة

مستوى 

 ع+ س   ع+ س   *الداللة

1a 3.00 .00 1.60 .55 5.715 معنوي 

2a 1.80 .45 3.00 .00 6.000 معنوي 

3a 3.00 .00 2.60 .55 1.633 غير معنوي 

4a 2.40 .55 1.80 .45 1.897 غير معنوي 

5a 1.60 .55 3.00 .00 5.715 معنوي 

                                                 
(

17
 .11، ص المصدر السابقميادة عبد الحسن عباس الصالح ؛ ( 

18 ) Guilford, J. R.; Psychometric Methods: (New York, McGrow-Hill Books. Inc, 1954) P.415 



1a 3.00 .00 2.80 .45 1.000 غير معنوي 

7a 1.60 .55 3.00 .00 5.715 معنوي 

8a 3.00 .00 2.60 .55 1.633 غير معنوي 

9a 1.80 .45 2.80 .45 3.536 معنوي 

11a 1.60 .55 2.80 .45 3.795 معنوي 

11a 3.00 .00 1.20 .45 9.000 معنوي 

12a 2.60 .55 1.60 .55 2.887 معنوي 

13a 2.80 .45 2.60 .55 .632 غير معنوي 

14a 1.60 .55 3.00 .00 5.715 معنوي 

15a 2.20 .45 2.60 .55 1.265 غير معنوي 

11a 3.00 .00 2.20 .45 4.000 معنوي 

17a 2.40 .55 1.80 .45 1.897 غير معنوي 

18a 1.20 .45 2.80 .45 5.657 معنوي 

19a 1.80 .45 3.00 .00 6.000 معنوي 

21a 3.00 .00 1.20 .45 9.000 معنوي 

21a 2.40 .55 2.80 .45 1.265 غير معنوي 

22a 2.80 .45 1.80 .45 3.536 معنوي 

23a 1.80 .45 2.80 .45 3.536 معنوي 

24a 3.00 .00 1.80 .45 6.000 معنوي 

25a 3.00 .00 1.40 .55 6.532 معنوي 

21a 3.00 .00 2.60 .55 1.633 غير معنوي 

27a 1.80 .45 2.80 .45 3.536 معنوي 



28a 2.60 .55 2.20 .45 1.265 غير معنوي 

29a 2.60 .55 3.00 .00 1.633 غير معنوي 

31a 3.00 .00 2.60 .55 1.633 غير معنوي 

31a 3.00 .00 2.20 .45 4.000 معنوي 

32a 1.20 .45 3.00 .00 9.000 معنوي 

33a 3.00 .00 2.60 .55 1.633 غير معنوي 

34a 3.00 .00 2.60 .89 1.000 غير معنوي 

35a 3.00 .00 2.80 .45 1.000 غير معنوي 

31a 2.40 .55 1.80 .45 1.897 غير معنوي 

37a 2.40 .55 1.80 .45 1.897  غير معنوي 

38a 1.60 .55 2.20 .45 1.897 غير معنوي 

39a 1.60 .55 3.00 .00 5.715 معنوي 

41a 1.80 .45 2.40 .55 1.897 غير معنوي 

41a 1.80 .45 1.00 .00 4.000 معنوي 

42a 2.00 .71 3.00 .00 3.162 معنوي 

43a 2.80 .45 1.00 .00 9.000 معنوي 

44a 2.40 .55 1.80 .45 1.897 غير معنوي 

45a 2.40 .55 1.80 .45 1.897 غير معنوي 

41a 2.40 .55 1.80 .45 1.897 غير معنوي 

47a 1.80 .45 3.00 .00 6.000 معنوي 

48a 1.80 .45 3.00 .00 6.000 معنوي 

49a 3.00 .00 2.40 .89 1.500 غير معنوي 



51a 1.20 .45 2.80 .45 5.657 معنوي 

51a 1.80 .45 2.80 45 3.536 معنوي 

52a 2.80 .45 1.20 .45 5.657 معنوي 

53a 3.00 .00 2.60 .55 1.633 غير معنوي 

54a 1.00 .00 2.80 .45 9.000 معنوي 

55a 2.80 .45 1.60 .55 3.795 معنوي 

51a 2.40 .55 1.80 .45 1.897 غير معنوي 

57a 3.00 .00 1.60 .55 5.715 معنوي 

58a 2.40 .55 2.80 .45 1.265 غير معنوي 

59a 1.80 .45 2.40 .55 1.897 غير معنوي 

11a 3.00 .00 1.60 .55 5.715 معنوي 

11a 1.60 .55 3.00 .00 5.715 معنوي 

12a 2.00 .00 2.80 .45 4.000 معنوي 

13a 1.00 .00 2.40 .55 5.715 معنوي 

a64 3.00 .00 2.40 .89 1.500  غير معنوي 

15a 3.00 .00 1.80 .45 6.000 معنوي 

11a 3.00 .00 2.60 .55 1.633 غير معنوي 

17a 2.40 .55 1.80 .45 1.897 غير معنوي 

18a 2.40 .55 1.80 .45 1.897 غير معنوي 

19a 3.00 .00 1.80 .45 6.000 معنوي 

71a 1.80 .45 3.00 .00 6.000 معنوي 

71a 1.80 .45 3.00 .00 6.000 معنوي 



72a 2.40 .55 2.00 .00 1.633 غير معنوي 

73a 2.00 .00 2.20 .45 1.000 غير معنوي 

74a 3.00 .00 2.60 .55 1.633 غير معنوي 

75a 3.00 .00 1.80 .45 6.000 معنوي 

71a 1.00 .00 2.80 .45 9.000 معنوي 

77a 3.00 .00 2.60 .55 1.633 غير معنوي 

78a 2.60 .55 2.20 .45 1.265 غير معنوي 

79a 3.00 .00 2.60 .55 1.633 غير معنوي 

81a 2.40 .45 1.80 .45 1.897 غير معنوي 

81a 1.60 .55 3.00 .00 5.715 معنوي 

82a 3.00 .00 2.80 .45 1.000 غير معنوي 

83a 3.00 .00 2.60 .55 1.633 غير معنوي 

84a 2.00 .00 1.60 .55 1.633 غير معنوي 

85a 2.00 .00 2.60 .55 2.449 معنوي 

81a 1.00 .00 1.40 .55 1.633 غير معنوي 

87a 1.40 .55 2.80 .45 4.427 معنوي 

88a 1.60 .55 3.00 .00 5.715 معنوي 

89a 1.80 .45 2.20 .45 1.414 غير معنوي 

91a 1.00 .00 1.80 .45 4.000 معنوي 

91a 1.00 .00 2.80 .45 9.000 معنوي 

92a 1.80 .45 2.40 .55 1.897 غير معنوي 

93a 1.80 .45 2.20 .45 1.414 غير معنوي 



94a 3.00 .00 2.60 .55 1.633 غير معنوي 

95a 3.00 .00 2.60 .55 1.633 غير معنوي 

91a 1.80 .45 2.20 .55 1.897 غير معنوي 

97a 2.20 .45 1.60 .55 1.897 غير معنوي 

98a 2.40 .55 1.80 .45 1.897 غير معنوي 

99a 2.40 .55 2.00 .00 1.633 غير معنوي 

111a 3.00 .00 2.80 .45 1.000 غير معنوي 

111a 3.00 .00 2.80 .45 1.000 غير معنوي 

112a 3.00 .00 2.60 .55 1.633 غير معنوي 

113a 3.00 .00 1.60 .89 3.500 معنوي 

114a 2.40 .55 1.80 .45 1.897 غير معنوي 

115a 2.60 .55 1.00 .00 6.532 معنوي 

 

 (0.05)وبمستوى داللة ( 104)عند درجة حرية ( 1.96)الجدولية تبلد ( ت)قيمة 

  .فقرة(  05)وبعد استبعاد الفقرات الغير المعنوية استقر المقياس النهائي على 

 ( االتساق الداخلي ) عالقة الفقرة بالدرج الكلية للمقياس   -ب   

Internal Consistency Coefficient : 

مقياسا متجانسا في فقراته ، أي أن كل فقرة في  وان استخدام هذا األسلوب يقدم        

المجال تسير بنفس اتجاه المجال وهو من الوسائل الدقيقة في استخراج االتساق 

الداخلي لمواقف االختبار
(11)

والمقياس الذي تنتخب فقراته وفقا لهذا المؤشر يعد . 

صادقا صدقا بنائيا
(25)

. 

                                                 
(

11
 . 01ص(  1174القاهرة ، دار النهضة العربية ، : )  القياس والتجريب في علم النفس والتربيةعبد الرحمن محمد عيسوي ؛ (  

20) ) Lindquist, E. F.; Educational and Measurement: (Washington, American Councilor Education, 

1951) P.286 



                    باستخدام معامل ارتباط بيرسونوقد تم استخراج معامل التمييز هذا         

 (Pearson Product – Moment Correlation    ) بين درجات أفراد العينة

على كل فقرة وبين درجاتهم الكلية على المقياس الستخراج العالقة االرتباطية بين 

التي  درجات الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس باالعتماد على بيانات العينة

( 10)استخدمت في حساب القوة التمييزية للفقرات ، وكما هو موضح في الجدول 

الذي يبين نتائج معامل االرتباط ولمعرفة داللتها اإلحصائية قورنت مع قيم معامل 

، وفي ضوء هذا المعيار كانت جميع ( 5651)االرتباط الجدولية عند مستوى داللة 

 ( .5651)وبمستوى داللة ( 113)الفقرات دالة عند درجة حرية 

 



 (11)جدول

 بالدرجة الكلية للمقياس( االتساق الداخلي)يبين معامل ارتباط الفقرة 

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 داللة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

1a 
 

 دال **21a .667 دال

2a -.815** 27 دالa -.878** دال 

3a -.688** 28 دالa -.770** دال 

4a -.804** 29 دالa .811** دال 

5a -.804** 31 دالa -.560* دال 

1a -.582** 31 دالa .621** دال 

7a .667** 32 دالa -.757** دال 

8a .667** 33 دالa .885** دال 

9a -.804** 34 دالa -.716** دال 

11a .583** 35 دالa -.667** دال 

11a -.825** 31 دالa -.932** دال 

12a -.679** 37 دالa .704** دال 

13a .849** 38 دالa .594** دال 

14a .629** 39 دالa .678** دال 

15a -.612** 41 دالa -.718** دال 

11a -.748** 41 دالa .641** دال 

17a .653** 42 دالa .667** دال 

18a -.748** 43 دالa -.772** دال 

19a .583** 44 دالa -.803** دال 

21a -.761** 45 دالa -.735** دال 

21a -.745** 41 دالa -.669** دال 

22a -.245 47 دالa -.778** دال 

23a -.622** 48 دالa -.726** دال 



24a .757** 49 دالa .621** دال 

25a .577** 51 دالa .713** دال 

ومستوى  ( 193)تحت درجة حرية )    ( الجد ولية والبالغة( ر)قيمة ** 

 (1،11)داللة

 

 

 :  Reliabilityالثبات   :  ثانيا  

 : وقد تم حساب الثبات بطريقتين هي 

 :   Split Halfالتجزئة النصفية    -1  

 اعتمد الباحث طريقة التجزئة النصفية ألنها من أكثر طرق الثبات استخداما                

تخدام بيانات استمارات بناء المقياس ولحساب الثبات بهذه الطريقة فقد تم اس        

واستخرج معامل الثبات بين مجموع درجات . استمارة(  110) البالد عددها 

، وقد بلغت قيمة معامل ( Spearman)النصفين باستخدام معامل ارتباط سبيرمان 

، لذلك تم تعديل قيمة معامل ثبات نصف (   56131)  االرتباط بين النصفين 

وقد بلغت ( Spearman – Brawn)لة داللة ثبات سبيرمان براون االختبار بمعاد

 Lazarus)وهذا مؤشر جيد إذ يذكر ليكرت (  56124) قيمة معامل الثبات للمقياس 

 5613 – 5622) أن معامل الثبات الذي يمكن االعتماد عليه يتراوح ما بين ( 1963

)
(21)

. 

 : الوسائل اإلحصائية  

 (* SPSS)ائية بواسطة استخدام البرنامج الجاهز تم معالجة البيانات اإلحص 
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 الباب الرابع

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  -4

 :عرض مصفوفة االرتباطات البينية  4-1

 :  Factor Analysisالتحليل العاملي للمصفوفة     4-2

فثثي اسثتخدم الباحثثث فثثي هثثذه الدراسثثة طريقثثة المكونثثات األساسثثية لهارولثثد هثثوتلنج    

، ( Hottellings Principal Component Analysis)تحليثل المصثفوفة عامليثا 

(  Thurston Centroid Method)وهثي تختلثف عثن طريقثة ثرسثتون المركزيثة 

للمصفوفة(  Correlation Variance)ألنها تستخلص أقصى تباين ارتباطي 
(22)

. 

 :المصفوفة العاملية قبل التدوير  4-2-1

ائج التحليثثثل العثثثاملي بطريقثثثة المكونثثثات األساسثثثية لهثثثوتلنج عثثثن تمخضثثثت نتثثث        

عوامل تسمى العوامل المباشرة أي أننا ال نسثتطيع تفسثيرها إال إذا (  3) التوصل إلى 

 ( .12)تم تدويرها ، وكما هو موضح في الجدول 

 

                                                 
 . 240ص(  1183القاهرة ، دار فوزي للطباعة ، : )  1محمد صبحي حسانين ؛ التحليل العاملي للقدرات البدنية ، ط( 22)



 

 (12)جدول 

 .ير بالعامل تشبعات المتغيرات بالعوامل الثالثة والتي يقصد بها درجة ارتباط المتغ

 الفقرات
 العوامل المستخلصة

 التباين المفسر
 الثالث الثاني األول

1 a -0.942 -0.092 0.173 .891 

2a 0.884 0.241 -0.219 .887 

3a -0.911 0.053 -0.300 .923 

4a 0.903 0.026 -0.207 .859 

5a 0.813 0.484 0.165 .923 

6a 0.854 0.449 0.093 .940 

7a 0.886 0.140 -0.313 .903 

8a -0.874 0.370 0.155 .925 

9a -0.808 0.530 -0.020 .935 

10a 0.881 0.393 0.021 .931 

11a -0.833 0.482 0.063 .930 

12a -0.830 .488 0.023 .927 

13a 0.924 0.228 -0.172 .936 

14a 0.929 -0.037 0.194 .902 

15a 0.929 0.169 -0.164 .919 

16a -.931 -0.101 0.132 .894 

17a 0.896 0.203 -0.281 .922 

18a -0.793 0.545 -0.064 .930 

19a 0.735 0.515 0.133 .928 

20a 0.830 0.431 0.126 .891 



 

21a 0.927 -0.025 0.172 .890 

22a -.797 0.524 -0.045 .912 

23a 0.867 0.427 0.073 .939 

24a -0.711 0.571 -0.227 .883 

25a -0.851 0.444 0.118 .934 

26a 0.877 0.393 -0.013 .924 

27a 0.910 0.250 -0.237 .948 

28a 0.918 -0.080 0.251 .911 

29a 0.841 0.462 0.126 .937 

30a -0.922 0.144 -0.089 .878 

31a -0.927 0.086 -0.200 .907 

32a -0.908 0.236 0.185 .914 

33a 0.926 0.012 0.037 .860 

34a 0.877 0.404 0.041 .933 

35a -0.913 0.207 0.008 .877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 يوضح مصفوفة العوامل قبل التدوير( 13)جدول 

 التباين المفسر الثالث الثاني األول الفقرات

36 a 0.893 0.347 -0.017 .918 

37a 0.865 0.038 0.298 .838 

38a -0.880 0.336 0.182 .920 

39a 0.913 0.192 -0.268 .943 

40a 0.906 -0.041 0.289 .906 

41a 0.856 0.448 0.104 .944 

42a -0.781 0.528 -0.083 .895 

43a -0.882 0.431 0.168 .923 

44a -0.890 0.324 0.139 .915 

45a -0.846 0.458 0.103 .936 

46a 0.822 0.482 0.158 .933 

47a -0.781 0.263 -0.093 .935 

48a -0.657 0.572 -0.263 .827 

49a 0.919 0.245 -0.210 .950 

50a 0.701 0.506 0.124 .763 

القيمة 

 العينية
37.410 6.533 1.442  

األهمية 

 النسبية
74.820 13.065 2.884  

النسبة 

 التراكمية
74.820 87.886 90.769  

 



 

 : المصفوفة العاملية بعد التدوير  4-2-2

( Varimax)دوير المتعامثد باسثثتخدام طريقثثة الفاريمثثاكس  اسثتخدم الباحثثث التثث        

 بغيثثثثثثثثثثة الوصثثثثثثثثثثول إلثثثثثثثثثثى البنثثثثثثثثثثاء العثثثثثثثثثثاملي البسثثثثثثثثثثيط ( Kaiser)لكثثثثثثثثثثايزر 

(Simple Structure )لثرستون
(1)

 . 

كمثثثا أن محثثثك كثثثايزر يتوقثثثف عثثثن التقبثثثل للعوامثثثل التثثثي يقثثثل جثثثذرها الكثثثامن              

(Latent Root  )عن الواحد الصحيح
(2)

. 

وبنثثاءا علثثى ذلثثك فقثثد تثثم اسثثتخالص ثالثثثة عوامثثل متعامثثدة ايضثثاً، ويالحثثظ أن         

 .التشبعات بالعوامل قد تغيرت إذا ما قورنت بالقيم قبل التدوير

يبثثين مصثثفوفة العوامثثل لفقثثرات مقيثثاس التوافثثق النفسثثي بعثثد ( 14)والجثثدول         

 . التدوير المتعامد 

 الفقرات
 العوامل المستخلصة

المفسرالتباين   
 الثالث الثاني األول

1 a -0.924 -0.092 0.173 .891 

2a 0.884 0.241 -0.219 .887 

3a -0.911 0.053 -0.300 .923 

4a 0.903 0.026 -0.207 .859 

5a 0.813 0.484 0.165 .923 

6a 0.854 0.449 0.093 .940 

7a 0.886 0.140 -0.313 .903 

8a -0.874 0.370 0.155 .925 

9a -0.808 0.530 -0.020 .935 

10a 0.881 0.393 0.021 .931 
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11a -0.833 0.482 0.063 .930 

12a -0.830 0.488 0.023 .927 

13a 0.924 0.228 -0.172 .936 

14a 0.929 -0.037 0.194 .902 

15a 0.929 0.169 -0.164 .919 

16a -0.931 -0.101 0.132 .894 

17a 0.896 0.203 -0.281 .922 

18a -0.793 0.545 -0.064 .930 

19a 0.735 0.515 0.133 .928 

20a 0.830 0.431 0.126 .891 

21a 0.927 -0.025 0.172 .890 

22a -0.797 0.524 -0.045 .912 

23a 0.867 0.427 0.073 .939 

24a -0.711 0.571 -0.227 .883 

25a -0.851 0.444 0.118 .934 

26a 0.877 0.393 -0.013 .924 

27a 0.910 0.250 -0.237 .948 

28a 0.918 -0.080 0.251 .911 

29a 0.841 0.462 0.126 .937 

30a -0.922 0.144 -0.089 .878 

31a -0.927 0.086 -0.200 .907 

32a -0.908 0.236 0.185 .914 

33a 0.926 0.012 0.037 .860 

34a 0.877 0.404 0.041 .933 



 

35a -0.913 0.207 0.008 .877 

 

 التباين المفسر الثالث الثاني األول الفقرات

36 a 0.893 0.347 -0.017 .918 

37a 0.865 0.038 0.298 .838 

38a -0.880 0.336 0.182 .920 

39a 0.913 0.192 -0.268 .943 

40a 0.906 -0.041 0.289 .906 

41a 0.856 0.448 0.104 .944 

42a -0.781 0.528 -0.083 .895 

43a -0.882 0.341 0.168 .923 

44a -0.890 0.324 0.139 .915 

45a -0.846 0.458 0.103 .936 

46a 0.822 0.482 0.158 .933 

47a -0.781 0.563 -0.093 .935 

48a -0.657 0.572 -0.263 .827 

49a 0.919 0.245 -0.210 .950 

50a 0.701 0.506 0.124 .763 

القيمة 

 العينية
22.429 20.134 2.821  

األهمية 

 النسبية
44.858 40.269 5.642  

  90.769 85.127 44.858النسبة 



 

 التراكمية

 

 :تفسير العوامل المستخلصة  4-2-3

 :تفسير العامل األول بعد التدوير المتعامد  4-2-3-1

 (15)جدول 

 يمثل الترتيب التنازلي للمحور األول بعد التدوير المتعامد

 الفقرة ت
لمتشبعات ا

 الكبرى

المتشبعات 

 الوسطى

المتشبعات 

 الصغرى

1 16a -0.931 - - 

2 14a 0.929 - - 

3 15a 0.929 - - 

4 21a 0.927 - - 

0 31a -0.927 - - 

2 33a 0.926 - - 

7 1 a -0.924 - - 

8 13a 0.924 - - 

1 30a -0.922 - - 

15 49a 0.919 - - 

11 28a 0.918 - - 

12 35a -0.913 - - 

13 39a 0.913 - - 

14 3a -0.911 - - 

10 27a 0.910 - - 

12 32a -0.908 - - 



 

17 40a 0.906 - - 

18 4a 0.903 - - 

11 17a 0.896 - - 

25 36 a 0.893 - - 

21 44a -0.890 - - 

22 7a 0.886 - - 

23 2a 0.884 - - 

24 43a -0.882 - - 

20 10a 0.881 - - 

22 38a -0.880 - - 

 

 الفقرة ت
المشبعات 

 الكبرى

المتشبعات 

 الوسطى

المتشبعات 

 الصغرى

27 26a 0.877 - - 

28 34a 0.877 - - 

29 8a -0.874 - - 

35 23a 0.867 - - 

31 37a 0.865 - - 

32 41a 0.856 - - 

33 6a 0.854 - - 

34 25a -0.851 - - 

30 45a -0.846 - - 

32 29a 0.841 - - 

37 11a -0.833 - - 



 

38 12a -0.830 - - 

31 20a 0.830 - - 

45 46a 0.822 - - 

41 5a 0.813 - - 

42 9a -0.808 - - 

43 18a -0.793 - - 

44 22a -0.797 - - 

40 42a -0.781 - - 

42 47a -0.781 - - 

47 19a 0.735 - - 

48 24a -0.711 - - 

41 50a 0.701 - - 

05 48a -0.657 - - 

 

الثثذي يمثثثل ترتيثثب تشثثبعات االختبثثارات بالعامثثل (  10)  مثثن خثثالل الجثثدول         

األول تنازليا ، نجد أن عدد التشثبعات الكبثرى علثى هثذا العامثل بعثد التثدوير المتعامثد 

مثثن العثثدد الكلثثي % ( 155) فقثثرة قثثد تشثثبعت تشثثعبا كبيثثرا وتمثثثل نسثثبة (  05) بلثثد 

 للفقرات ، 

لكبثثرى علثثى هثثذا العامثثل يبثثدو أنثثه تشثثبعت عليثثه فقثثرات وفثي ضثثوء التشثثبعات ا        

 :المكونات اآلتية 

 :تفسير العامل الثاني بعد التدوير المتعامد 4-2-3-2

 (11)جدول 

 يمثل الترتيب التنازلي للعامل الثاني بعد التدوير المتعامد

 



 

 الفقرة ت
المتشبعات 

 الكبرى

المتشبعات 

 الوسطى

المتشبعات 

 الصغرى

1 48a 0.572 - - 

2 24a 0.571 - - 

3 47a 0.563 - - 

4 18a 0.545 - - 

0 9a 0.530 - - 

2 42a 0.528 - - 

7 22a 0.524 - - 

8 19a 0.515 - - 

1 50a 0.506 - - 

15 12a - 0.488 - 

11 6a - 0.449 - 

12 5a - 0.484 - 

13 11a - 0.482 - 

14 46a - 0.482 - 

10 29a - 0.462 - 

12 45a - 0.458 - 

17 41a - 0.448 - 

18 25a - 0.444 - 

11 20a - 0.431 - 

25 23a - 0.427 - 

21 34a - 0.404 - 

22 10a - 0.393 - 



 

23 26a - 0.393 - 

24 8a - 0.370 - 

20 36 a - 0.347 - 

22 43a - 0.341 - 

 

 الفقرة ت
المتشبعات 

 الكبرى

المتشبعات 

 الوسطى

المتشبعات 

 الصغرى

27 38a  -0.336  -

28 44a  -0.324  -

29 49a - - 0.245 

35 2a - - 0.241 

31 27a - - 0.250 

32 32a - - 0.236 

33 13a - - 0.228 

34 35a - - 0.207 

30 17a - - 0.203 

32 39a - - 0.192 

37 15a - - 0.169 

38 30a - - 0.144 

31 7a - - 0.140 

45 16a - - -0.101 

41 1 a - - -0.092 

42 31a - - 0.086 

43 28a - - -0.080 



 

44 3a - - 0.053 

40 40a - - -0.041 

42 37a - - 0.038 

47 14a - - -0.037 

48 4a - - 0.026 

41 21a - - -0.025 

05 33a - - 0.012 

الذي يمثل ترتيثب تشثبعات االختبثارات بالعامثل الثثاني ( 12)من خالل الجدول         

 1) ، نجد أن عدد التشبعات الكبرى على هذا العامل بعثد التثدوير المتعامثد بلثد  تنازليا

(  11) من العدد الكلي للفقرات، ونجثد أن % ( 18) فقرة قد تشبعت ، مثلت نسبتها ( 

فقثرات (  22) ، بينمثا تشثبعت % (  38)  فقرة تشثبعت بشثكل متوسثط مثلثت نسثبتها 

، وقثثد بلغثثت النسثثبة المئويثثة للتبثثاين المفسثثر  %  ( 44)  تشثثبعا صثثفريا مثلثثت نسثثبتها 

 % ( . 716412) للعامل الثاني 

وفثي ضثثوء التشثثبعات الكبثثرى علثثى هثثذا العامثثل يبثثدو أنثثه تشثثبعت عليثثه فقثثرات         

 :المكونات اآلتية 

 

 

 

 

 

 

 

 :تفسير العامل الثالث بعد التدوير المتعامد  4-2-3-3

 (17)جدول 

 ور الثالث بعد التدوير المتعامديمثل الترتيب التنازلي للمح



 

 

 الفقرة ت
المتشبعات 

 الكبرى

المتشبعات 

 الوسطى

المتشبعات 

 الصغرى

1 7a - -0.313 - 

2 3a - -0.300 - 

3 37a - - 0.298 

4 40a - - 0.289 

0 17a - - -0.281 

2 39a - - -0.268 

7 48a - - -0.263 

8 28a - - 0.251 

1 27a - - -0.237 

15 24a - - -0.227 

11 2a - - -0.219 

12 49a - - -0.210 

13 4a - - -0.207 

14 31a - - -0.200 

10 14a - - 0.194 

12 32a - - 0.185 

17 38a - - 0.182 

18 1 a - - 0.173 

11 13a - - -0.172 

25 21a - - 0.172 

21 43a - - 0.168 



 

22 5a - - 0.165 

23 15a - - -0.164 

24 46a - - 0.158 

20 8a - - 0.155 

22 44a - - 0.139 

 

 الفقرة ت
المشبعات 

 الكبرى

المتشبعات 

 الوسطى

المتشبعات 

 الصغرى

27 19a - - 0.133 

28 16a - - 0.132 

29 20a - - 0.126 

35 29a - - 0.126 

31 50a - - 0.124 

32 25a - - 0.118 

33 41a - - 0.104 

34 45a - - 0.103 

30 6a - - 0.093 

32 47a - - -0.093 

37 30a - - -0.089 

38 42a - - -0.083 

31 23a - - 0.073 

45 18a - - -0.064 

41 11a - - 0.063 

42 22a - - -0.045 



 

43 34a - - 0.041 

44 33a - - 0.037 

40 12a - - 0.023 

42 10a - - 0.021 

47 9a - - -0.020 

48 36 a - - -0.017 

41 26a - - -0.013 

05 35a - - 0.008 

 

الثثذي يمثثثل ترتيثثب تشثثبعات االختبثثارات بالعامثثل (  17) مثثن خثثالل الجثثدول 

الثالث تنازليا ، نجد أن عدد التشبعات الكبثرى علثى هثذا العامثل بعثد التثدوير المتعامثد 

من العدد الكلثي للفقرات،ونجثد % ( صفر) فقرة قد تشبعت مثلت نسبتها ( صفر ) بلد 

،بينمثثا تشثثبعت % ( 4) فقثثرة تشثثبعت بشثثكل متوسثثط والتثثي مثلثثت نسثثبتها  (  2) ن أ

، وقد بلغثت النسثبة المئويثة للتبثاين %(12)فقرات تشبعا صفريا ومثلت نسبتها  ( 48)

 )  %(.المفسر للعامل الثالث 

        

 :االستنتاجات والتوأليات  -5

 

 : االستنتاجات  5-1

 :البحث وفي حدود العينة استنتج الباحث اآلتي  من خالل مناقشة نتائج        

توصل الباحثث إلثى أداة قيثاس لمفهثوم االسثتعداد النفسثي لثدى حكثام النخبثة بكثرة  -4

 .القدم في العراق 

عوامثل لمقيثاس (  3)في ضوء النتائج التي أفرزها التحليل العاملي تم استخالص  -0

 االستعداد النفسي للحكام في المجال الرياضي 



 

مكونثثثات تقثثثيس ( 7)فقثثثرة موزعثثثة ل( 05)فقثثثرات المقيثثثاس الحثثثالي  بلثثثد عثثثدد -2

 .بمجموعهااالستعداد النفسي 

 

 : التوأليات  5-2

فثثي ضثثوء نتثثائج البحثثث واسثثتنتاجاته ومثثا توصثثل اليثثه الباحثثث يقثثدم الباحثثث         

 :التوصيات اآلتية 

إمكانيثثة اسثثتخدام للمقيثثاس الحثثالي  للحكثثام خاصثثة ذلثثك للتعثثرف علثثى طبيعثثة  -1

افقهم ولالستفادة من النتثائج التثي يظهرهثا المقيثاس إلبثداء المسثاعدة ، إذ أن تو

 .المقياس يساعد في الكشف عن الحكام وابداء المساعدة في التوجيه واالرشاد

يمكن استخدام المقياس الحالي في دراسات تكشثف عثن العالقثة بثين االسثتعداد  -2

فسثثي والقلثثق التنافسثثي التحمثثل النفسثثي واألمثثن الن: النفسثثي ومتغيثثرات مثثثل 

 .نزلة االقتصادية واالجتماعيةوالذكاء ومفهوم الذات والم

اهتمام االتحادات الرياضية في العراق بضرورة وجود أخصائي نفسثي ضثمن  -3

 .الجهاز التدريبي لحاجة الحكام اليه

 .استخدام المقياس الحالي للمقارنة بين الحكام وايهما اكثراستعداد -4

الخصثائص الشخصثية والحاجثات النفسثية واتجاهثاتهم إجراء دراسثات تتنثاول  -0

 .نحو موضوعات نفسية مختلفة 
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