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الممخص
ىدف البحث لمتعرف عمى العالقة بين مساحة البصر ومستوى اداء حكام كرة القدم لمصاالت ولعدم وجود اختبار لقياس
 استخدم الباحث المنيج,لجأ الباحث الى تصميم اختبار لقياس ىذه القدرة, مساحة البصر لدى حكام كرة القدم لمصاالت

 وتم تحديد مجتم وعينة البحث والمتمل بحكام, الوصفي باسموب المسح والعالقات االرتباطية لمالمئمتو طبيعة مككمة البحث
.) حكما تم حصرىم جميعا لغرض البحث8( كرة القدم لمصاالت في محافظة القادسية البالغ عددىم
تم اجراء تجربة استطالعية لمعرفة المعوقات وتالفي السمبيات واجراء التجربة الرمئيسة لمبحث بتطبيق االختبار عمى عينة البحث
واستخراج االسس العممية لالختبار وباستخدام الوسامئ االحصامئية المناسبة تم التوص الى تحقيق ىدف البحث بوجود عالقة

 واستنتج الباحث من خالل ذلك انو باإلمكان تطوير مساحة,ارتباط بين مساحة البصر ومستوى اداء حكام كرة القدم لمصاالت
.البصر لدى حكام كرة القدم لمصاالت واوصى بإمكانية االستعانة بيذا االختبار لمتعرف عمى ىذه القدرة لدى الحكام
 مستوى اداء) حكام كرة القدم لمصاالت-( مساحة البصر:الكممات المفتاحية
The area of sight and its relationship in the referees for football futsal
Dr. Ahmad Fahim
Abstract
The research aims to identify the relationship between sight space and the level of
performance of football referees of the galleries and the lack of a test of Optometry area of the
football referees for galleries, resorted researcher to test designed to measure this capability, the
researcher used the descriptive style survey and relations connectivity for suitability nature of the
research problem, have been identified society and the research sample and rulers of Futsal in
Al- Qadisiyah province's population () judgment was all counted for the purpose of research.
Was conducted exploratory experiment to see obstacles and avoid negatives and a major
experiment to search by applying the test on the sample search and extract scientific bases for
testing and using appropriate statistical methods has been reached to achieve the goal of research
the existence of a link between sight space and the level of performance of futsal referees
relationship, the researcher concluded through it he possible to develop an area of sight at
football referees for rooms and recommended the possibility to use this test to get to know the
power of the referees.
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 -3-2التعرف عمى عالقة مساحة البصر باداء حكام كرة

 -1المقدمة -:

القدم لمصاالت.

تعد لعبة كرة القدم لمصاالت من األلعاب الكعبية التي
حظيت باىتمام خبراء الرياضة بكافة اختصاصاتيم في

 -3الطريقة واالجراءات -:

وقتنا الحالي ونظ ار لتطور العموم والمعارف في كلير من

 -1-3العينة  ":الجزء الذي يمل المجتم األصمي أو

المجاالت السيما المجال الرياضي  .فقد بدأت تنال ىذه

األنموذج الذي يجري الباحث مجم

المعبة نصيبا من اىتمام الباحلين مما انعكس ذلك عمى

إعطاء جمالية في أداء الالعبين وزيادة إلارة حماس

 .تم تحديد عينة البحث والمتملمة بحكام كرة القدم لمصاالت

الجماىير .

الدرجة االولى والبالغ عددىم ( )22تم حصرىم جميعا لملموا
نسبة (. )%200

إن زيادة االىتمام بيذه المعبة عمى مختمف األصعدة أدى
إلى زيادة انتكارىا وبدأت تحت مكانو ميمة بين مختمف

 -2-3تصميم الدراسة

الفمئات العمرية  ,وأزداد عدد الممارسين ليا من خالل

استخدم الباحث المنيج الوصفي باسموب المسح والعالقات

اإلعالمي والجماىيري الذي رسم ليا االرتقاء

االرتباطية".أذ ان المنيج ىو أتباع خطوات منطقيو معينو

العالمي خالل ىذه الفترة الوجيزة  ,كما أن التخطيط العممي

في تناول المككالت أو الظواىر أو معالجة القضايا العمميو

في عمم التدريب وعمم النفس الرياضي والتعمم الحركي لو

لموصول الى اكتكاف الحقيقة "()53:2

الر كبير في تطور ىذه المعبة  ,إذ أصبح إيقاع المعب أكلر

سرعةً وانسجاما.

 -3-3المتغيرات المدروسة ( -:مساحة البصر – مستوى
االداء) لحكام كرة القدم لمصاالت

وتعد مساحة البصر من األمور الميمة التي يجب االنتباه
إلييا لتطوير مستوى حكام كرة القدم لمصاالت حيث كمما

 -4-3االختبارات المستخدمة

كانت مساحة الرؤيا جيدة لدى حكم الصاالت كمما كان
أداءه أفض

عممو عميو)

"()263:3

تطور أساليب المعب والخطط والقوانين التي ساىمت في

التوس

اذار 2017

 -1-4-3اختبار مساحة البصر

ولتعدد وتنوع الحاالت ألناء مجريات المعب

وكلرة أحداليا وسرعة حركة الالعبين والكرة فعمى الحكم ىنا

الغرض من االختبار  :قياس مساحة البصر لمحكام

متابعة المباراة بدقة عالية لضمان نجاحو في المباراة ولعدم

األدوات  :مجموعة كرات مختمفة  ,ممعب كرة قدم لمصاالت

وجود اختبار لمساحة البصر ارتأى الباحث تصميم اختبار

 ,إستمارة تسجي .

لذلك والتعرف عمى عالقتو بمستوى أداء الحكام لما لذلك

من أىمية كبيرة في السعي لتطوير ىذا المستوى خدمة لمعبة

مواصفات األداء  :يقف الحكم في منتصف الممعب ويكون

بكك عام ولمحكم نفسو بكك خاص .

اتجاه نظره لالمام توض كرات عمى الزوايا المقسمة بين

الصفر الى ) 90 , 75 , 60 , 45 , 30 ( ْ 90

 -2الغرض من االدراسة :

وعمى جيتي الممعب  ,ويطمب من الحكم تميز الكرات

 -2-2تصميم اختبار لمساحة البصر لدى حكام كرة القدم
لمصاالت.

بألوانيا الموضوعة عمى خط الممعب بأرقام الزوايا تصاعدياً
كما في الكك (. )2

 -2 -2التعرف عمى مساحة البصر لدى حكام كرة القدم

الشروط  :إعطاء فرصة لممختبر لمتعرف عمى االختبار .

لمصاالت .
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لميمين واليسار ويأخذ الوسط الحسابي الذي يمل مساحة

التسجيل  :تحسب درجة برقم الزوايا التي يتمكن الحكم من

البصر.

تميز الكرة بمونيا ويجم عدد الزوايا التي يميزىا الحكم

شكل ( )1يمثل تقسيم ممعب كرة صاالت الى زوايا لقياس مساحة البصر
 5-3االسس العممية لالختبارات:

 3-5-3الموضوعية:

1-5-3صدق المحتوى:

 ,تم استخراج معام الموضوعية لالختبارات بإيجاد معام

االرتباط البسيط (بيرسون ) بين نتامئج محكمين (*) قوما

 2-5-3الثبات , :من اج إيجاد معام اللبات تم إعادة

انفسيم الحراس وفي الوقت نفسو  ,وكما مبين في الجدول

االختبارات بعد مرور أسبوع أي بتاريخ2026 / 20/27و

()2

استخدم الباحث قانون االرتباط البسيط لبيرسون .وكما مبين
في الجدول ()2

جدول ( )1يبين معاممي الثبات والموضوعية الختبار مساحة البصر
ت

االختبارات

2

مساحة البصر

معام اللبات مستوى الداللة معام الموضوعية مستوى الداللة
%92

01002

% 90

01022

قيمة معام االرتباط الجدولية عند درجة حرية ( )22ومستوى داللة 0105
تم التأكد من مالمئمة االختبارات المستخدمة لعينة البحث

 8-3مؤشرات التمييز-:

من ناحية الصعوبة والسيولة من خالل استخراج معام

1-8-3مستوى صعوبة وسهولة االختبار :

االلتواء إذ يمكن أن تكون االختبارات المستخدمة مناسبة
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لمعينة من حيث درجة الصعوبة والسيولة عندما يكون
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كما مبين في الجدول ()2

التوزي متمالال بمعنى إن تكون قيمتو صفرية()266:3(.)2

جدول ( )2يبين المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء ألفراد عينة البحث
ت

االختبارات

وحدة القياس

1

مساحة البصر

درجة

االنحراف

الوسط

الحسابي

المعياري

54

09234

معامل

الوسيط

االلتواء
0993

53

 -5-3التجربة الرئيسة:
بعد إكمال كافة اإلجراءات التي تؤى قيام التجربة الرمئيسية قام الباحث بتطبيق االختبار عمى عينة البحث وبعد انتياء التجربة
الرمئيسية تم جم االستمارات و تفريغ بياناتيا إلجراء المعالجات اإلحصامئية .
-4النتائج والمناقشة:
 1-4الوصف االحصائي لنتائج عينة البحث في المتغيرات المبحوثة:
جدول ( )3يبين الوصف االحصائي لنتائج عينة البحث في المتغيرات المبحوثة
ت

المتغيرات المبحوثة

1

مساحة البصر

الوسط الحسابي االنحراف المعياري الوسيط معامل االلتواء المدى

 2مستوى اداء حكام كرة القدم لمصاالت

54

01234

53

0193

290

89166

01654

88178

0177

23

يبين لنا الجدول ( )3أن قيمة الوسط الحسابي الختبار مساحة البصر قد بمغت (  )54وبانحراف معياري مقداره (  )01234في
حين بمغت قيمة الوسيط ( )53وقيمة معام االلتواء( )0193وبمدى مقداره ( )290اما مستوى االداء فقد بمغت قيمة الوسط

الحسابي (  )89166وبانحراف معياري مقداره (  )01654وقيمة معام االلتواء (  )0177وبمدى مقداره (.)23ولمعرفة العالقة
بين المتغيرات المبحولة نسمط الضوء عمى ماجاء في الجدول ()4
جدول ( )4يبين عالقة اختبار مساحة البصر بمستوى اداء حكام كرة القدم لمصاالت
ت

المتغيرات

 1مساحة البصر
2

مستوى االداء

الوسط الحسابي االنحراف المعياري معامل االرتباط الداللة
54

01234

89166

01654

يبين لنا الجدول ( )4أن قيمة الوسط الحسابي الختبار

0184

معنوي

(  )01234في حين بمغت قيمة الوسط الحسابي الختبار

مستوى االداء(  )89.66وبانحراف معياري مقداره

مساحة البصر قد بمغت (  )54وبانحراف معياري مقداره
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(  )0.654وبمغت قيمة معام االرتباط ( )0184وىي اكبر

-5االستنتاجات والتوصيات:

من قيمة معام االرتباط الجدولية عند درجة حرية ()34

 1-5االستنتاجات-:

ومستوى داللة ( )0105البالغة ()0132

 -1وجود عالقة ارتباط معنوية بين مساحة البصر

 2-4مناقشة النتائج:

ومستوى اداء حكام كرة القدم لمصاالت .

يبين لنا الجدول( )4وجود عالقة ارتباط طردية موجبة بين
اختبار مساحة البصر

 -2باالمكان تطوير مساحة البصر لتطوير مستووى اداء

لدى حكام كرة القدم لمصاالت

حكام كرة القدم لمصاالت لوجود عالقة ارتباط طردية (

ويعزو الباحث ذلك الى دور حاسة البصر لدى الحكام

موجبة ) بينيما.

انفسيم في سرعة تفكيره واتخاذه الق اررات المناسبة بكأن
المواقف المختمفة و المتنوعة التي يتعرض ليا ألناء المباراة

2-5التوصيات-:

ففي المحظة التي يرى بيا الكرة او الالعب في حالة تحتاج
الى التركيز العالي

 -2باالمكان االستعانة باختبار مساحة البصر لمتعرف

ومن خالل متابعتو لحركة الكرة

واتجاىيا عميو التفكير السري

عمى ىذه القدرة لدى حكام كرة القدم لمصاالت.

في اتخاذ الموقف والقرار

المناسب لو بما يضمن لو من اصدار الموقف والحكم

 -2اعداد مناىج تدريبية لتطوير مساحة البصر لدى حكام

الصحيح والصامئب .

كرة القدم لمصاالت لما لو من اىمية كبيرة لتقديم مستوى
جيد من قب الحكم .

حيث ان أن عبقرية حكم المباراة في الظروف
الصعبة عمى مدى الموقف الذي يتعرض لو ,فايقاع المعب
السري

 -3اجراء دراسات مكابية ليذه الدراسة ولفمئات اخرى.

وسرعة التغيير في مواقفو وانفعاالت الالعبين

 -4اجراء دراسات مكابية ليذه الدراسة ولفعاليات اخرى .

تتطمب القدرة عمى سرعة التقويم الصحيح لمموقف و

الوصول الى الغرض بسرعة دون تباطؤ وبيذا الكك فان

المصادر:

ق ارراتو يجب أن يتميز بالسرعة (.)291:1

 -1ابو العال عبد الفتاح  ,فسيولوجيا التدريب الرياضي

وىذا يعني ان حاسة البصر لدى حكام مباريات كرة القدم

 ,دار الفكر العربي  ,القاهرة 1992 ,

لمصاالت يمكنو من اتخاذ القرار الصحيح والسميم والتوقيت

 -2ربحي مصطفى عميان و(أخرون ) :منهاج وأساليب

المناسب لذلك القرار ويتوجب عميو التفكير وبسرعة في

البحث العممي .ط .1عمان  ,دار صفاء لمنشر والتوزيع

اتخاذ المكان المناسب لو وحسب مكان واتجاه الكرة
وسرعتيا وكذلك طريقة تتب

2000 ,

الالعبين وزاوية سقوط كرة

الالعب .مما يعني ان ليذا االرتباط دالة موجبة تفرضيا

 -3وجيه محجوب  :أصول البحث العممي ومناهجه  ,ط

طبيعة اداء حكم المباراة حسب متطمبات المباراة وبأفض

 , 1عمان  ,دار المناهج لمنشر والتوزيع 2001,

صورة" .ليس الميم ان يمتمك حكم المباراة حواس وقدرات
عالية

اذار 2017

ولكن الميم ىو ان يتمكن من تطبيقيا بالكك

المطموب والمكان الصحيح .
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