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المستخلص
يهدف البحث الى بناء مقياسي حيوية الضمير ومستوى الطموح للتعرف على مستواهم لدى حكام
كرة السلة ،والتعرف على العالقة االرتباطية ما بين حيوية الضمير ومستوى الطموح لدى حكام كرة السلة،
وتحدد مجتمع البحث من الحكام العاملون المعتمدون والمسجلون في سجالت االتحاد المركزي لكرة السلة
والبالغ عددهم ( )84حكم ،موزعين على الدرجات التحكيمية (الدولية ،االولى ،الثانية) ،واختيرت عينة
البحث بطريقة الحصر الشامل ،وتكون مقياس حيوية الضمير من ( )28فقرة يمثلن ( )4ابعاد وهي (الكفاءة،
التنظيم ،التحسس بالواجب ،االنضباط الذاتي) ،وتكون مقياس مستوى الطموح من ( )28فقرة يمثلن ()4
ابعاد وهي (الرؤية والتوجه للمستقبل ،الثقة بالنفس ،االستعداد ،الشعور بالنجاح والفشل) ،وتم تطبيق
المقياسان على عينة البحث ،واستخرجت خمسة مستويات معيارية للعينة واستخدم الحقيبة االحصائية
( )spssالستخراج النتائج ،ومن النتائج التي خرج بها البحث وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين
حيوية الضمير ومستوى الطموح لدى حكام كرة السلة ،ومن التوصيات التي خرج بها البحث تعزيز حيوية
الضمير بكافة ابعادها لدى حكام كرة السلة وذلك من خالل الدورات التطويرية التي يقيمها االتحاد ولجنة
الحكام بكرة السلة.
الكلمات المفتاحية :حيوية الضمير ،مستوى الطموح ،حكام كرة السلة.

* مدرس مساعد ،حسين حمزة جواد ،كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ،جامعة بابل ،العراق.
albadyh278@gmail.com
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Abstract
The research aims to develop measures of conscience vitality and ambition
levels to determine their levels and correlations in basketball referees. The
research community was determined by the working referees accredited and
registered in the records of the Central Basketball Federation in Iraq, whose
number is (84) referees distributed among the three levels of referees
(international, first and second). The research sample was selected using a
comprehensive inventory method. The scale of ambition consisted of (28) items
representing (4) dimensions, namely (efficiency, organization, sense of duty, and
self-discipline). The scale of ambition level consisted of (28) items representing
(4) dimensions, namely (vision and orientation for the future, self-confidence,
readiness, sense of success and failure). The two scales were applied to the study
sample and five standard levels were extracted for the sample. The statistical
program (SPSS) was used to extract the results. The study found a direct
significant correlation between the vitality of consciousness and the ambition of
basketball referees. The study recommends that the vitality of conscience in all
its dimensions among basketball referees should be improved through the
continuing education courses held by the Association and the Basketball Referees
Committee.
Keywords: vitality of conscience, ambition level, basketball referees.

 التعريف بالبحث1
 المقدمة1-1
ً
 ويكاد يكون ثوريا في كثير،لقد اصبب التطور والتقدم العلمي في كافة المجاالت سبمة هذا العصبر
من جوانببه والبذي طرو ويطرو عليبه من اتجباهبات جبديبدة ووفكبار حبديثبة تاثر في وهبدافبه ووسببببلوببه ونتبائجبه
 فنجد علم النفس،وإن هذا التقدم والتطور السبريع قد مبمل جوانب الحياة المتعددة ومنها الجانب الرياضبي
 فهو،الرياضبي احد العلوم التي تسبتخدم دعداد الرياضبي إعدادا ً مبامالً ومتزنا ً للوصبول إلى ما يطم إليه
يشبخ الظواهر النفسبية الناجمة عن ممارسبة االنسبان لةنشبطة الرياضبية والتي تظهر من خالل تفاعل
الرياضبي مع بيتته والتي تشبكل االسباس للمتايرات االدارية والنفسبية ومنها القيادة والشبخصبية بسبماتها
.الخمسة واهمها الضمير والتي تعد المحرك االساسي للعديد من االفعال االنسانية
https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss3/109
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والضبمير هو الذي يسباعدنا على معرفة الخطم من الصبواي ويميز بين الحق والباطل ويكتسبب من
خالل التربية والظروف المعيشبببية ،إذ ان من صبببفات الحكم الحي الضبببمير هو االحسببباس بالواجب وان
ضبع هذ الصبفة في الشبخصبية يجعل الحكم يشبعر بالالمباالة وبمنه يير موثوق به وال يعتمد عليه ،وان
حيوية الضبمير تتمثل بشبكل مهم بالجانب الخلقي فهي مظهر من مظاهر الشبخصبية التي تتضبمن االلتزام
ببالواجبب والوفباء والحكمببة والتنظيم والمثببابرة والتروي والتحكم ببدافعيببة السببببلوك وتحقيق االهبداف
والطموحات.
ويعد الطموح ركيزة اسببباسبببية في تقدم الشبببعوي فالكثير مما ينجز االفراد لدفع مجتمعاتهم نحو
الرقي والتقبدم فال يوجبد حبد للطموح لبدى االفراد ،ويعبد الطموح من اهم السببببمبات التي تادي الى التطور
السببريع فهو الدافع الذي يقوم يشببحذ الهمم وترتيب االفكار لالرتقاء بمسببتوى االنجاز ومواكبة الحداثة في
كبافبة المجباالت ويفصبببب الطموح عنبد الحكبام عن وهبداف ويبايبات ويعمبل على تحقيقهبا من خالل خط
يحبددهبا لنفسببببه ،ويعمبل على تخطي كبل العوائق التي قبد تحول بينبه وبين تحقيق وهبدافبه ،وكلمبا كبانبت تلبك
األهداف واقعية وتتناسببببب مع قدراتهم وإمكاناتهم ودى ذلك إلى قدراتهم على الوصببببول الى تلك األهداف
وتحقيقها ،ويتسببم الطموح باالرتفاو واالنخفاو وذلك حسببب ما يحقق من نجاح وو إخفاق وياثر في ذلك
عدة عوامل منها مستوى االداء.
وتحتل لعبة كرة السببلة مكانة متقدمة بين االلعاي الرياضببية فهي تعد ثاني االلعاي الجماعية مببعبية
وانتشارا ً في معظم بلدان العالم ومن بين االلعاي التي تادي الى اثارة حماس الالعبين والجمهور ،وال مك
ان لعملية التحكيم االثر الكبير لالرتقاء بمسبببتوى هذ اللعبة فهو يعد الركيزة االسببباسبببية في المنافسبببات
الرياضية ،إذ اي قصور في مستوى التحكيم سواء كان فنيا ً او إداريا ً قد يتسبب بفوز فريق وخسارة الفريق
االخر ،ولعبة كرة السبلة لها عناصبر اسباسبية منها الحكام الذين يشبكلون العنصبر االسباسبي الخراج المباراة
ببالصببببورة المطلوببة ولبديهم السببببلطبة المطلقبة لتطبيق مواد القبانون والحكم هو المشببببرف على الفعباليبة
الرياضببية بحيث تقام المنافسببة في اطار قواعد وقوانين اللعبة الرياضببية وله سببلطة في اتخاذ قرارات من
مبمنها ان تاير مجرى المباراة ،ويعد الدور الذي يقوم به حكام المباريات سبواء في الرياضبات الجماعية او
الفردية ركن وسبباسببي من وركان المنافسببة الرياضببية فال وجود لمنافسببة رياضببية دون حكم يديرها ويقوم
بتطبيق القواعد الدولية للعبة.
ولحيوية الضبمير جانب مهم في مسبتوى الطموح وقيادة المباريات والتكي مع المتايرات الماثرة
في مجرى المباريات من قبل الالعبين والمدربين والجمهور والمسباولين وهذ المتايرات تاثر في سبلوك
الحكم وقراراته ،من كل ما تقدم فمن الدراسة الحالية ستعمل على االجابة عن االستلة االتية:
 .1ما هي مستويات حيوية الضمير ومستوى الطموح لدى حكام كرة السلة في العراق.
 .2هل توجد عالقة بين حيوية الضمير ومستوى الطموح لدى حكام كرة السلة في العراق.
 2-1اهداف البحث:
 .1بناء مقياسي حيوية الضمير ومستوى الطموح للتعرف على مستواهم لدى حكام كرة السلة.
 .2التعرف على العالقة االرتباطية ما بين حيوية الضمير ومستوى الطموح لدى حكام كرة السلة.
 2منهجية البحث واجراءاته الميدانية:
 1-2منهجية البحث:
ي باألسلوي المسحي والدراسات المعيارية واالرتباطية.
استعمل المنهج الوصف ّ
 2-2مجتمع البحث وعينته:
تحبدد مجتمع البحبث من الحكبام العباملون المعتمدون والمسببببجلون في سببببجالت االتحاد المركزي
لكرة السببلة لسببنة ( )2021والبالغ عددهم ( )84حكم ،موزعين على الدرجات التحكيمية الثالث (الدولية
( )17حكم ،االولى ( )61حكم ،الثانية ( )6حكام) ،وتم اختيارهم جميعا ً ليمثلو عينة البحث.
 3-2إجراءات بناء مقياسي حيوية الضمير ومستوى الطموح:
حددت ( )4ابعاد لكل منهما وعرضببها على مجموعة من األسبباتذة الخبراء المختصببين في القياس
والتقويم وعلم النفس الرياضبببي وعددهم ( )18لبيان صبببالحيتهما من عدمه واالهمية النسببببية لكل بعد،
وظهرت جميع االبعباد معنويبة ،إذ كبانبت فيهبا قيم ( )sigاقبل من ( ،)0.05وجباءت جميع قيم درجبات
االهمية النسبببية بشببكل مقبول ألنها اكبر من المحك البالغ ( ،)52.778وبعدها تم اسببتخراج عدد الفقرات
لكل مقياس وتوزيعها على االبعاد وفقا ً للنسببة المتوية لالهمية النسببية ،واسبتعملت بدائل ادجابة الخماسبية
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(دائما ً ،يالبا ً ،وحيانا ً ،نادرا ً ،وبدا ً) ومفتاح التصببببحي للفقرات االيجابية ( )5,4,3,2,1وللفقرات السببببلبية
(.)1,2,3,4,5

الجدول ( )1عدد الفقرات البعاد مقياسي حيوية الضمير ومستوى الطموح
عدد
ابعاد مقياس مستوى
عدد
ابعاد مقياس
ت
الفقرات
الطموح
الفقرات
حيوية الضمير
9
الرؤية والتوجه للمستقبل
8
الكفاءة
1
10
الثقة بالنفس
7
التنظيم
2
7
االستعداد
7
التحسس بالواجب
3
8
الشعور بالنجاح والفشل
10
االنضباط الذاتي
4
34
المجموع
32
المجموع
 4-2التجربة االستطالعية للمقياسين:
طببببق المقياسبببين علبببى عينبببة اسبببتطالعية والبالابببة ( )45حكبببام وذلبببك فبببي يبببوم الجمعبببة
الموافببق ( ،)2021/8/13فببي كليببة دجلببة الجامعببة اثنبباء اقامببة الببدورة التحكيميببة االسببيوية بكببرة
السببلة ،واتضبب ون متوسبب الوقببت المسببتارق ل جابببة عببن المقياسببان ( )20دقيقببة ،وبببذلك وصببب
المقياسان بتعليماتهما وفقراتهما جاهزان للتطبيق من وجل التحليل ادحصائي للفقرات.
 5-2تطبيق المقياسين على عينة البناء:
طبق المقياسبان على عينة البناء وذلك في المدة من يوم االربعاء الموافق ( )2021/8/18الى يوم
االثنين الموافق ( )2021/10/4على الحكبام الببالغ عبددهم ( )39حكمبا ً وتم اضببببافبة نتبائج عينبة التجرببة
االستطالعية والبالغ عددهم ( )45حكما ً ،ليكون العدد الكلي ( )84حكما ً.
 6-2التحليل اإلحصائي للمقياسين:
اوالا :القدرة التمييزية (المجموعتان الطرفيتان):
للكشب عن القدرة التمييزية لفقرات المقياسبين ،تم تعيين نسببة ( )%33من االسبتمارات الحاصبلة
على البدرجبات العليبا وكبذلبك البدرجبات البدنيبا ،وبلغ عبدد االسببببتمبارات عنبد كبل مجموعبة ( )28اسببببتمبارة،
واسببتبعاد نسبببة ( )%46الوسببطى وعددها ( )28اسببتمارة ،وحسبباي معامل تمييز كل فقرة من فقرات
المقياسبان باسبتخدام االختبار التائي ( )t-testلعينتين مسبتقلتين وعدت قيمة ( )sigدالة إحصبائيا ً مامبرا ً
لتمييز الفقرات ،وتبين ان جميع فقرات مقياس حيوية الضبمير مميزة ما عدا الفقرتان ( )9 ،3إذ ظهر قيمة
( )sigاكبر من ( )0.05وبببذلببك تكون عببدد الفقرات المميزة ( )30فقرة ،وتبين جميع فقرات مقيبباس
مسببببتوى الطموح مميزة مبا عبدا الفقرات ( )20 ،13 ،11 ،4وببذلبك تكون عبدد الفقرات المميزة ()30
فقرة.
ثانيا ا :معامل االتساق الداخلي:
 -1عالقة االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس:
اسبتعمل معامل (بيرسبون) من وجل التحقق من الداللة المعنوية لمعامل االرتباط بين درجات وفراد
العينبة على كبل فقرة وبين درجباتهم الكليبة على المقيباس ،وتبين ان قيمبة ( )sigلجميع فقرات مقيباس حيوية
الضببببمير هي اقل من ( )0.05ما عدا الفقرتان ( )20 ،5وبذلك تكون عدد الفقرات المعنوية ( )28فقرة،
وفي مقياس مسبببتوى الطموح ايضب با ً كانت جميع الفقرات معنوية ما عدا الفقرتان ( ،)32 ،3وبذلك تكون
عدد الفقرات المعنوية ( )28فقرة.
 -2عالقة ارتباط درجة الفقرة بدرجة البعد الكلية:
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تقوم هذ الطريقبة على إيجباد معبامل االرتبباط البسببببي بين درجة الفقرة والدرجة الكليبة للبعبد الذي
تنتمي إليه ،وتمكد من داللة معنوية االرتباط ،وتبين ان قيمة ( )sigلجميع الفقرات للمقياسبببين هي اقل من
( )0.05عند درجة حرية (.)82
 -3عالقة االرتباط بين درجات االبعاد ودرجة المجموع الكلي للمقياس:
إيجباد هبذا النوو عن طريق اسببببتعمبال معبامبل ارتبباط (بيرسببببون) بين البدرجبة الكليبة للبعبد الواحبد
والدرجة الكلية للمقياس ،ووظهرت ان المقياسببببان يتميزان بارتباط عالي مع االبعاد الممثلة لها ،وذلك الن
قيمة ( )sigلجميع االبعاد هي اقل من مستوى الداللة ( )0.05عند درجة حرية (.)82
 7-2الخصائص السيكومترية للمقياسين:
اوالا -صدق المقياس:
عرو مقياسبي حيوية الضبمير
 .1صدددق المحتوى (المضددمون) :تحقق هذا النوو من الصبدق عندما ر
ومسببببتوى الطموح بابعاد وفقراته وبدائله على مجموعة من الخبراء والمختصببببين في مجال علم
النفس الرياضي والقياس والتقويم دقرار صالحية االبعاد والفقرات.
 .2الصددق البنائي (صددق التكوين الفر)دي) :تحقق هذا الصبدق في مقياسبي حيوية الضبمير ومسبتوى
الطموح عن طريق التحليل ادحصببائي لفقرات المقياسببين وذلك عن طريق إيجاد معامالت التمييز
بواسطة المجموعتان الطرفيتان واالتساق الداخلي.
ثانيا ا -ثبات المقياس:
 .1أ-طريقة التجزئة النصدددفيةّ :
جزوت فقرات المقياسبببان إلى فقرات فردية ووخرى زوجية ،وحسبببب
تباين الفقرات الفردية والزوجية ووخضبببباعها لمعامل ( )Fالتباين للتمكد من تجانس النصببببفين ،في
مقيباس حيويبة الضببببمير بلغ معبامبل الثببات نصبببب االختببار( )0.740وبلغ معبامبل الثببات الكبامبل
( )0.850وهي قيمة عالية تدل على ثبات المقياس ،وفي مقياس مسبتوى الطموح بلغ معامل الثبات
نصبببب االختببار( )0.745وبلغ معبامبل الثببات الكبامبل ( )0.854وهي قيمبة عباليبة تبدل على ثببات
المقياس.
 .2ب .طريقة الفا كرونباخ :معادلة تطبق في حالة االستجابة على الفقرة متعددة االختيار ،وي ان يكون
للفقرة الواحدة عدد كبير من الدرجات المحتملة ،إذ بلغ معامل الثبات لمقياس حيوية الضمير
( )0.855ولمقياس مستوى الطموح (.)0.816
 8-2الوسائل االحصائية المستخدمة في البحث:
اعتمد على البرنامج االحصائي( )spssفي استعمال القوانين ادحصائية.
 -3عرض وتحليل ومناقشة النتائج:
1-3عرض نتائج مقياس حيوية الضمير:
الجدول ( )2المعالم االحصائية لمقياس حيوية الضمير
معامل
االلتواء
0.541
0.717
0.931
0.271
0.204

وسط االنحراف
الوسط
عدد
الوسيط المنوال
أبعاد المقياس
فر)ي المعياري
الحسابي
الفقرات
2.975
18
23
24
24.083
6
الكفاءة
2.575
18
27
27
26.822
6
التنظيم
2.164
18
29
28
27.667
6
التحسس بالواجب
4.669
30
39
41
40.345
10
االنضباط الذاتي
10.227 84
123 120 118.917
28
المقياس بالكامل
 2-3تحديد المستويات المعيارية لمقياس حيوية الضمير:
تم تحويل الدرجات الخام التي حصبببلنا عليها من طريق تطبيق مقياس حيوية الضبببمير على ()84
حكم ،واستخرجت خمسة مستويات للمقياسين والجدول ( )3يبين ذلك.
الجدول ( )3المستويات المعيارية لمقياس حيوية الضمير
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المستويات
المعيارية

العالي جدا ً

العالي

حدود الدرجة الخام

- 139
150

– 127
138

حدود الدرجة
المعيارية
النسبة المثالية
الجديدة
العدد المتحقق
النسبة المتحققة

المنخفض

المتوس

113 - 102 126 - 114

المنخفض
جدا ً
101 - 89

80 - 69

68 – 57

56 - 45

44 - 33

32 - 21

%4.862

%24.522

%40.962

%24.522

%4.862

صفر
صفر

18
%21.43

42
%50

19
%22.62

5
%5.95

 3-3عرض نتائج مقياس مستوى الطموح:
الجدول ( )4المعالم االحصائية لمقياس مستوى الطموح
أبعاد المقياس
الرؤية والتوجه للمستقبل
الثقة بالنفس
االستعداد
الشعور بالنجاح والفشل
المقياس بالكامل

الوسط
عدد
الفقرات الحسابي
27.274
7
33.929
8
22.714
6
25.869
7
109.786
28

الوسيط
27
34
22
25
108

وسط االنحراف
المنوال
فر)ي المعياري
3.381
21
27
3.354
24
36
2.822
18
22
3.715
21
25
11.090 84
102

معامل
االلتواء
0.075
0.461
0.605
0.263
0.434

 4-3تحديد المستويات المعيارية لمقياس مستوى الطموح:
تم تحويل الدرجات الخام التي حصببلنا عليها من طريق تطبيق مقياس مسببتوى الطموح على ()84
حكم ،واستخرجت خمسة مستويات للمقياسين والجدول ( )5يبين ذلك.
الجدول ( )5المستويات المعيارية لمقياس مستوى الطموح
المنخفض
المستويات
العالي جدا ً
المنخفض
المتوس
العالي
جدا ً
المعيارية
– 118
- 131
90 - 78
104 - 91 117 - 105
حدود الدرجة الخام
130
144
حدود الدرجة
32 - 21
44 - 33
56 - 45
68 – 57
80 - 69
المعيارية
النسبة المثالية
%4.862 %24.522 %40.962 %24.522 %4.862
الجديدة
1
32
29
16
6
العدد المتحقق
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النسبة المتحققة

%7.14

%19.05

%34.52

%38.10

%1.19

 5-3العالقة بين حيوية الضمير ومستوى الطموح:
الجدول ( )6معامل االرتباط بين مقياسي حيوية الضمير ومستوى الطموح
الشعور بالنجاح
الرؤية والتوجه
مستوى
االستعداد
الثقة بالنفس
والفشل
للمستقبل
الطموح
المتغيرا
معامل
معامل
معامل
معامل
معامل
ت
قيمة
قيمة
قيمة
قيمة
قيمة
االرتب
االرتب
االرتب
االرتب
االرتب
sig
sig
Sig
sig
sig
اط
اط
اط
اط
اط
حيوية 0.00 0.44 0.00 0.51 0.00 0.67 0.00 0.62 0.00 0.67
0
1
0
3
0
5
0
7
0
4
الضمير
0.00 0.57
الكفاءة
0
8
0.00 0.57
التنظيم
0
2
التحس
0.00 0.53
س
0
9
بالواجب
االنضب
0.00 0.54
اط
0
7
الذاتي
يتبين من الجبدول ( )6الى وجود عالقبة ارتبباط معنويبة طرديبة بين ابعباد مقيباس حيويبة الضببببمير
وابعاد مقياس مستوى الطموح ،إذ ظهر ان ايلب حكام كرة السلة يتمتعون بحيوية ضمير ومستوى طموح
مرتفع ،ويعود السببببببب الى حرك الحكبام على اداء واجبباتهم التحكيميبة بشببببكبل دقيق من خالل الكفباءة
واالنضبباط والتنظيم للوصبول الى افضبل مسبتوى اداء متميز ،ويشبير ان تدني مسبتوى الكفاءة في العمل
يادي الى تدني القدرات لدى االفراد مما يجعلهم يير قادرين وماهلين للعمل.
ً
وان االفراد البذين لبديهم حيويبة ضببببمير مرتفعبة يميلون إلى ون يكونوا منظمين وموثوقبا بهم
ويعملون بجبد وموجهين ذاتيبا ً ودقيقين وحريصببببين على الشببببكليبات وكثيري الشببببكوك وطموحين
ومثبابرين في حين إن ذوي حيويبة الضببببمير الواطتبة يكونون بال هبدف ويير موثوق بهم وكسببببولين
ومهملين ويير دقيقين ومتهاونين ويميلون إلى المماطلة ويبحثون عن المتعة.
ان حكبام كرة السببببلبة يمتلكون درجبة عباليبة من الكفباءة المهنيبة وقيبادة المبباريبات بحكمبة ومواجهبة
المواق يير المتوقعبة والتعبامبل معهبا بصببببورة صببببحيحبة ،ولبديهم القبدرة على المثبابرة والتنظيم لتحقيق
االهبداف المرجوة ،فضببببالً عن تحمبل المسبببباوليبة والكفباءة واالمبانبة ،وونهم ملتزمون بمببادئهم األخالقيبة
ويمتلكون مسببببتويبات طموح عباليبة ،ولبديهم قبدرة السببببيطرة على دوافعهم وريبباتهم ،هبذا وان الفرد حي
الضببمير يمتلك عزيمة وارادة قوية لتحقيق طموحاته المسببتقبلية ،ويشببير دجمان ( )Digmanإلى حيوية
الضببببمير ببالتسببببميبة (ورادة االنجباز) ،ومن جبانبهبا االيجبابي تكون البدرجبة المرتفعبة في حيويبة الضببببمير
مرتبطة بادنجازات المهنية ،ومن الجانب السببلبي ربما تادي هذ الدرجة المرتفعة إلى حسبباسببية مببديدة
مزعجة ،وو إلى محاولة قسرية دتقان األمياء وو إلى سلوك إدمان العمل.
وتعد حيوية الضبمير قوة دافعة هائلة نحو النمو الشبخصي وتحقيق الطموحات التي يرصدها الحكم
لنفسبه من خالل توظي خبراته ومعارفه واداء ونشباطه واتجاهاته ،وان الشبعور بتحقيق الكفاءة والتنظيم

7

Published by Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS), 2022

Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences, Vol. 1 [2022], Iss. 3, Art. 109

يادي الى ارتفاو مسبتوى الطموح ،فيرى (امين  )2015مسبتوى الطموح هو نتاج تفاعل عنصبرين هما
وعي الفرد بذاته وقدراته على مواجهة نفسبببه بمن يجعل من نفسبببه ذاتا ً وموضبببوعا ً في ان واحد والثاني
قدرته على الفعل لتمكينه من تنفيذ اهدافه بحيث يشعر بتقدير لذاته وتحقيقه لها.
ويرى الباحثين ان الحكام الذين يعملون بكفاءة وجهد كبير واالنضبببباط الذاتي واالحسببباس بمهمية
العمل نجد ان وعيهم الثقافي ومسببتواهم الفكري ياهلهم للوصببول الى اهدافهم وتحقيق طموحاتهم ،إذ يرى
(المشبببيخي  )2009ان الطموح هو مسبببتوى التقدم وو النجاح الذي يود الفرد ون يصبببل إليه في وي مجال
يريبه بإمكاناته وقدراته واالستفادة من خبراته التي مر بها.
ويعد مسببببتوى الطموح نسبببببيببببببب با ً لدى األفراد من حيث األهداف التي يطم الفرد في تحقيقها
ووصبولها إلى الحد المناسبب له مبخصبيا ً ومحاولة تحدي العقبات والضباوط والوصبول إلى مسبتوى طموح
واقعي يتناسبب مع إمكانيات الفرد والجوانب االيجابية في مبخصبيةر من وجل محاولة تعويض في الجوانب
السبلبية في الشبخصبية وو الحد من هذ الجوانب ،ان الرياضبيين يحدون االهداف التي يرومون الى تحقيقها
من خالل مبعورهم باالرتياح على التخطي لمسبتقبلهم وثقتهم العالية بامكانياتهم وقدراتهم المتعددة ،ويزداد
مستوى الطموح لدى األفراد مريطة توافر درجة من الثقة بالنفس واالنضباط الذاتي.
 4االستنتاجات والتوصيات:
 1-4االستنتاجات:
 .1ظهرت عينة البحث المتمثلة بحكام كرة السلة بمستوى متوس من حيوية الضمير.
 .2ظهرت عينة البحث المتمثلة بحكام كرة السلة بمستوى منخفض من حيوية الضمير.
 .3وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين مقياس حيوية الضببمير ومقياس مسببتوى الطموح ويشببير
ذلك الى وجود عوامل مشتركة بين المتايرين.
 .4وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين ابعاد مقياس حيوية الضمير ومقياس مستوى الطموح.
 .5وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين ابعاد مقياس مستوى الطموح ومقياس حيوية الضمير.
 2-4التوصيات:
 .1تعزيز حيوية الضبمير بكافة ابعادها لدى حكام كرة السبلة وذلك من خالل الدورات التطويرية التي
يقيمها االتحاد ولجنة الحكام بكرة السلة.
 .2تعزيز الدعم المعنوي والمادي للحكم من اجل تكوين رؤية تفاؤلية للمسبببتقبل والتعامل مع مواق
الحياة.
 .3اجراء دراسبات تتعلق بحيوية الضبمير وعدد من المتايرات االدارية والنفسبية باعتبار عامل مهم
في جميع الماسسات الرياضية.
 .4االهتمام بالحكام من ذوي الضمير الحي وتوكيلهم بالمهمات التي تعود بالنفع للمجتمع لما يتميزون
به من كفاءة وامانة والجدية في العمل.
 .5اعطاء اهمية خاصببة لمسببتوى الطموح الرتباطه بالكفاءة والتنظيم واالنضببباط والجدية في العمل
بدرجة كبيرة عن طريق الدورات والندوات والورش العلمية والثقافية.
 .6االهتمام بتخصببي مقاعد للدراسببات االولية والعليا للحكام في تخصبب التربية الرياضببية عن
طريق مخاطبة اللجنة االولمبية العراقية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 .7تعزيز مشاركة حكام كرة السلة في الدورات التطويرية المحلية والدولية.
المصادر
• وباظة ،ومال عبد السببميع ( :)2004مقياس مسببتوى الطموح لدى المراهقين والشببباي ،القاهرة،
مكتبة االنجلو المصرية.
• وسبببد ،مجيد خدا يخك ،كريم ،ادريس احمد ( :)2018بناء مقياس الصبببعوبات التي تواجه حكام
كرة القدم الصاالت في اقليم كوردستان العراق ،مجلة علوم التربية الرياضية ،جامعة بابل ،المجلد
( ،)11العدد (.)4
• امين ،معوش ( :)2015عالقة التماسبك الجماعي للفريق الرياضبي بمسبتوى الطموح لدى العبي
كرة القدم ،رسالة ماجستير ،جامعة البويرة ،معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.
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• صببال  ،دنيا نجاة رمببيد ( :)2021العالقة بين مسببتوى القلق ومسببتوى تركيز االنتبا لدى حكام
االتحاد الكردسببتاني لكرة السببلة ،مجلة علوم التربية الرياضببية ،جامعة بابل ،المجلد ( ،)14العدد
(.)1
• عوو ،واثق حسن واخرون ( :)2020تركيز االنتبا وعالقتها بمستوى اداء حكام كرة السلة في
العراق ،مجلة علوم التربية الرياضية ،جامعة بابل ،المجلد ( ،)13العدد (.)3
• عيسببى ،عامر عباس ( :)2018التماسببك الجماعي لالعبي كرة القدم وعالقته بمسببتوى الطموح
بحسببببب مراكز الالعبين في اللعبب ،مجلبة علوم التربيبة الرياضببببيبة ،جامعبة بابل ،المجلبد (،)14
العدد (.)3
• المشببببيخي ،يالب بن محمبد ( :)2009قلق المسببببتقبل وعالقة بكل من فاعلية الذات ومسببببتوى
الطموح لدى عينة من طالي ،جامعة الطائ  ،وطروحة دكتورا جامعة وم القرى ،كلية التربية.
• نجيبب ،نام خبالبد ( :)2018التمكين النفسببببي وعالقتبه ببدرجبة الطموح لبدى العباملين في المركز
الوطني لرعاية الموهبة الرياضببببية ،مجلة علوم التربية الرياضببببية ،جامعة بابل ،المجلد (،)11
العدد (.)2
▪ Costa, P.T. & McCrae, R.R (1995): Domains and facets: Hierarchical
personality assessment using the Revised NEO Personality Inventory,
Journal of Personality Assessment. 64, 21-50.
▪ Costa, P.T. & McCrae, R.R )1992( : Normal personality assessment in
clinical practice: The NEO Personality Inventory. Psychological
Assessment, 4, 5-13.
▪ Digman, J.M. (1994). Historical Antecedents of the Five-Factor Model.
In P.T. Costa, &T.A. Widiger (Eds), Personality Disorders and the FiveFactor Model of Personality.(pp.13-18). Washington, DC: American
Psychological Association.
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الملحق ()1
مقياس حيوية الضمير
ت

الفقرات

1
2
3
4

يصفني زمالئي باني حكيم في ادارتي للمباريات
اسعى الى متابعة كل المجريات قبل المباراة واثنائها وبعدها
اقود المباريات من دون ملل
ارتب تجهيزات التحكيم بنفسي قبل المشاركة في المباراة
عنبدمبا اكل بعمبل مبا من قببل لجنبة الحكبام اتواصببببل معهم حتى انهباء
الواجب المكل به
احترم توقيتات المباريات المكل بها
احافظ على مالبس التحكيم وادواته انيقة ونظيفة
التزم بمبادئي االخالقية والتربوية بما يسببببم به القانون اثناء التعامل
مع الالعبين والمدربين واالداريين خالل المباراة
امببببعر بصببببعوبة تحكيم مباراة يكون فيها جمهور احد الفريقين يير
ملتزم بالروح الرياضية
احرك على ان اكون عارفا ً بمواد القانون الدولي لكرة السلة
ابقي امياء التحكيم في امكانها لكي اعرف اين اجدها
احاول ان اكون متعاونا ً مع زمالئي الحكام اثناء ادارتي للمباريات
اكسب احترام الالعبين من خالل احترامي لهم
اتردد عن االقدام ددارة المباريات خارج مدينتي
اصل الى ملعب المباراة قبل بدئها بوق ٍ
ت كاف
استعد بدنيا ً وذهنيا ً قبل ان اذهب الى تحكيم المباراة
اثناء امتباك الالعبين ال استطيع رصد االخطاء والمتسببين بها
ادقق استمارة الالعبين واالداريين قبل المباراة
اطبق مواد القانون بروحية عالية
اتخذ القرارات بهدوء اثناء قيادتي للمباريات
سمرتكب االخطاء كلّما تقاربت نتيجة المباروة
امعر بمني
ر
ادقق استمارة التسجيل قبل المباراة وبعدها للتمكد من تطابق النتائج
ادرك اهمية التوقيت المناسب في اتخاذ القرار
التعبامبل مع المبدربين والالعبين البذين ال يحترمون الحكم يسببببببب لي
قدرا ً كبيرا ً من التوتر
ال اهتم بوجود الجمهور واركز انتباهي على سير المباراة
ي التحكم بانفعاالتي في المنافسات الصعبة
يصعب عل ّ
اتجاهل هتافات الجماهير ضدي اثناء ادارتي للمباريات
ضاوط ادارة المباريات ال تاثر في ادائي التحكيمي
الملحق ()2
مقياس مستوى الطموح
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الفقرات
اريب في الوصببول على ما وصببل اليه الحكام الدوليين البارزين في
العالم من مكانة علمية ورياضية
ال اتردد بالمشاركة في ادارة المباريات الحاسمة
اضع خطة لنفسي لكي اصل الى مركز رياضي مرموق
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الفقرات

4
5
6
7
8
9
10

امعر بمنني ساكون مشهورا ً في مجال التحكيم
اسعى الى ون يكون ادائي التحكيمي مقبوالً لدى لجنة الحكام
افضل ان اقتدي بالحكام المتميزين في العالم
اهتم بالعمل كمحاضر دولي في كرة السلة
استمر في قيادة المباريات حتى وان كان فيها صعوبات
اتابع المباريات الدولية لالطالو على تصرفات الحكام
ال امعر بالضيق عندما يوجه لي نقدٌ عن ادائي التحكيمي
اسببببعى بباالختالط والتواصببببل مع الحكبام البدوليين في مختل العبالم
لالستفادة من خبراتهم ومعارفهم
امعر بالسعادة عند سماو كلمات االطراء لنجاحي في ادارة المباراة
لدي ريبة مديدة في تطوير امكانياتي التحكيمية
ثقتي بنفسي تتزعزو عندما اواجه حاالت الفشل
اطلع على المصادر العلمية بمجال التحكيم لتطوير قابلياتي
اعمل على تعلم لاات مختلفة تسبم لي بتوسبيع عالقاتي مع الحكام في
العالم
اثق بقدرتي في ادارة المباريات الحاسمة
امعر بالملل لكثرة قيادتي للمباريات
ال اهتم النتقادات االخرين عندما افشل في ادارة المباريات
امعر بانه تنقصني معلومات كثيرة عن التحكيم
انظر الى حياتي الرياضية بكل امل وتفاؤل
انتظر تكليفي بالتحكيم بشوق كبير
الفشل في ادارة المباريات ال يقلل من اهتمامي بالتحكيم
ليس لدي الريبة في االهتمام بالتطور العلمي
اريب في ون امثل بلدي في البطوالت الدولية
الفشل في قيادة المباريات يدفعني الى ترك التحكيم
اتمتع بقدر كبير من الثقة بالنفس قبل المباراة
اثق بقدرتي في مواجهة المواق المفاجتة والصعبة
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