
 وزارة التعليــم العـالـي والبحـث العلمـــي
MINISTERE DE L’ENSEIGEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

–نجهفـت ا -جــايعـت صَـاٌ عــاشـىس  
UNIVERSITE ZIANE ACHOUR-DJELFA 

عهىو وتمُُاث انُشاطاث انبذَُت وانشَاضُتيعهذ   
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

 

 

فٍ عهىو وتمُُاث  انهُغاَظيزكشة تخشج ضًٍ يتطهباث َُم شهادة 

 انُشاطاث انبذَُت وانشَاضُت 

 لغى 9 انُشاط انبذٍَ انشَاضٍ انتشبىٌ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اذ:              ــــــــــــــــــــــــــــــــــاألست                                           :  الــــــــــــــــــبالط                 

 ارق  ــد. إبراهيمي ط -                                          اللـــــوش بن هـــبخ - 
 
 
 

 

 

 

 

 

2012/2012الجامعي: الموسم    

 



 

 وزارة التعليــم العـالـي والبحـث العلمـــي
MINISTERE DE L’ENSEIGEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

–نجهفـت ا -جــايعـت صَـاٌ عــاشـىس  
UNIVERSITE ZIANE ACHOUR-DJELFA 

 يعهذ عهىو وتمُُاث انُشاطاث انبذَُت وانشَاضُت
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

 

 

فٍ عهىو وتمُُاث  انهُغاَظيزكشة تخشج ضًٍ يتطهباث َُم شهادة 

 انُشاطاث انبذَُت وانشَاضُت 

 انُشاط انبذٍَ انشَاضٍ انتشبىٌلغى 9 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء لجنة المناقشة :

 .....................................رئيسا.............األستاذ:..........................

 .........................مشرفا..............................................األستاذ:....

 .........................عضوا مناقشاً.............األستاذ:.............................

 
 

 

 

 

 

2012/2012الجامعي: الموسم    

 



 كهًت شكش
"... سة أٚصعٕٟ أْ أشىش ٔعّزه اٌزٟ أٔعّذ عٍٟ ٚ عٍٝ 

 ٚاٌذٞ ٚ أْ أعًّ صبٌحب رشضبٖ ... ".

ش٠ٓ، ٠ب ِٓ روشٖ ششف ٌٍزاوش٠ٓ، ٠ٚب ِٓ شىشٖ فٛص ٌٍشبو

صً عٍٝ ِحّذ ٚآٌٗ، ٚاشغً لٍٛثٕب ثزوشن عٓ وً روش، ٚأٌغٕزٕب 

 ثشىشن عٓ وً شىش ٚجٛاسحٕب ثطبعزه عٓ وً طبعخ.

أحّذ هللا ٚأشىشٖ عٍٝ رٛف١مٗ ٌٟ فٟ إرّبَ ٘زا اٌعًّ ٚأرمذَ 

ش إٌٝ ِٓ ٌُ ٠جخً ع١ٍب ثٕصبئحٗ ٚ إسشبدارٗ ـش ٚاٌزمذ٠ـثجض٠ً اٌشى

 إثشا١ّٟ٘ طبسق.: اٌذوزٛس االعزبرٗ ـٚ رٛج١ٙبر

 ان لٛي اٌشعٛي صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ:شثش ٚاٌزٞ ألٛي ٌٗ

"إْ اٌحٛد فٟ اٌجحش ٚاٌط١ش فٟ اٌغّبء ١ٌصٍْٛ عٍٝ ِعٍُ 

 إٌبط اٌخ١ش"

 ٚ اٌحّذ هلل اٌزٞ رّذ ثٕعّزٗ اٌصبٌحبد.
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 مقدمة

 أ  

 :مقدمة
خاصة في ،  الحديثةمن المصطمحات النفسية  النفسي االحتراق مصطمح يعتبر

من المصطمحات األكثر شيوعا في مجاالت عديدة منيا  و حاليا ىو مجال ضغوط العمل،

 الرياضة. 

(  أن ظيياىرة االحتييراق نشييأت مبكييرا منييذ السييبعينات فييي 1997ويشييير سأسييامة راتييبس  

انتشيييار ىيييذه الظييياىرة فيييي مجييياالت مختمفييية ومنييييا الرياضييية يعتبييير مجيييال ضيييغوط العميييل فيييان 

حيييديثا نسيييبيا ، وعميييى ضيييوء ذليييك يبلحيييظ أن عيييدد البحيييوث التيييي أجرييييت عييين االحتيييراق فيييي 

 الرياضة تعتبر محدودة وخاصة االحتراق النفسي عند الحكم الرياضي .

 بلشس( وسماسييي1980ن سفرنيييدنبرجس  ( نقيييبل عييين كيييل مييي2001مة راتيييب س  اويييير  س أسييي

( أن االحتيييراق بمثابييية حالييية إنيييياك لمنيييواحي البدنيييية والذىنيييية التيييي تيييؤد  إليييى مفييييوم 1982 

سييمبي لمشييخص نحييو نفسييو أو ذاتييو ، إضييافة إلييى تكييوين اتجاىييات سييمبية نحييو العمييل والحييياة 

 والناس واآلخرين ، فضبل عن افتقاد المثالية والشعور بالغضب .

يييير مييين المصيييطمحات والمفييياىيم فيييي ظييييور الكث( إليييى 1998ويؤكيييد سمحميييد عيييبلو س  

ونو األخيرة التي تشير أو تدل عمى ظواىر نفسية واجتماعية مختمفة تحتاج فيي المبييا إليى اآل

بعض التفسير والتوضيح لكي نتمكن أن نحقق الفائدة العمميية المرجيوة مين ىيذه الدراسية . وقيد 

ومين ىنيا حثين فيي المجيال الرياضيي . حظيت ظاىرة االحتراق النفسي باىتمام العدييد مين البيا



 مقدمة

 ة  

تمثل ظاىرة احتراق الحكيم الرياضيي انتشيارا واسيعا فيي السينوات الحديثية ويتوقيع زييادة حيدوثيا 

 في السنوات القادمة نظرا لزيادة الضغوط المرتبطة بعممية التحكيم .

 حييث مين تتفياوت النفسيي الضيغط عواميل مين بالعدييد الرياضيي الحكيم أداء ييرتبطو  

مسيتو   عميى ييؤثر وبشيكل واليذىني، البيدني اإلنيياك إليى تيؤد  قيد والتيي وأنواعييا، شيدتيا

 ،اتخياذ عميى القيدرة أو انفعاالتيو فيي اليتحكم عميى وقدرتيو عيام، بشيكل والنفسيية البدنيية قدراتيو

 قبيل مين وتقيديره قيمتيو أن الييوم القيدم كيرة فيي الحكيم ويشيعر  خياص بشيكل الصيحيح القيرار

ومميا . الكرويية لقاءاتيو إدارة فيي وتحكميو المنافسية، فيي نجاحيو ضيوء ميد  في يتحدد اآلخرين

كيرة القيدم سبق تتحدد مشكمة الدراسة في التعيرف عميى مسيتويات االحتيراق النفسيي ليد  حكيام 

 بالرابطة الجيوية بالبميدة 

وأخيييرا تعتبيير البحييوث التييي تناولييت ظيياىرة االحتييراق لييد  حكييام األلعيياب الجماعييية  قميميية 

كيرة القيدم جدا، لذا يوصي الباحث بضرورة إجراء دراسات لمعرفة ظياىرة االحتيراق ليد  حكيام 

 .بالرابطة الجيوية بالبميدة 
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  :مدخل عام -1
 ذاتيا حد في اإلنسانية الحياة عمىفي جميع المجاالت  الحالي التطور انعكس 
 متغيراتال من جممة ولد الذ  ألمرا وىو.  الكبيرة بالضغوطات مميئا عصرا نعيش فأصبحنا

 الفرد تواجو التي النفسية والصراعات المشكبلت من العديد إلى أدت ، متبلحقةال و سريعةال
 يكون أن فييا يتحتم اجتماعية مباراة سو  الحياة تعد لم بحيث ، اآلخرين مع تواصمو في
 بيئة يشكل اليوم العمل فطبيعة ، الصراعات ىذه لمواجيو الكفاءة من عاليا قدر عمى الفرد

 من سمة الباحثين بعض ير  كما النفسية الضغوط كانت وٕان حتى كبير، بشكل ضالطة
 لتحفيز وذلك ضرورية تكن لم إن مطموبة تكون قد مستوياتيا بعض في فيي ، الحياة سمات
 إلى تفضي قد المناسب الحد عن زيادتيا أن لير ، النجاح وتحقيق االنجاز إلى ودفعو الفرد

 االىتمام لعدم والبدنية العقمية الصحة عمى سمبية آثار من ليا لما حميا يصعب مشاكل
 باعتباره إليو ينظر النفسي االحتراق فإن المنطمق ىذا ومن ، النفسية الضغوط بحاالت
  .النفسية لمضغوط النيائي المحصل
 في الفرد ليا يتعرض التي النفسية الظواىر إحد  الضغوط تعتبر الحالة ىذه في

 اإلنياك إلى تصل قد الصحة عمى سمبية تأثيرات إلى وتكرارىا شدتيا وتؤد  ، العامة حياتو
 الفرد يستطيع ال التي السمبية النفسية والمشاعر المشكبلت وبعض ، البدني واإلجياد العقمي
لؤلداء  المبلزمة المظاىر أحد النفسية الضغوط وتعد ، بسيولو معيا التكيف أو تجاىميا
العبون،  الرياضيون ليا يتعرض ما لالبا والتي ، المنافسات في المشاركة أثناء الرياضي
السيئ  التقييم أو الفشل من الخوف أو النجاح عمى لمتركيز طبيعية كنتيجة وحكام ، ومدربون

ارتكاب  بسبب بالنفس الثقة فقدان أو االنفعاالت في التحكم أو السيطرة عمى القدرة عدم أو
الرئيسية  األسباب أحد أن إلى الدراسات بعض تشير حيث األداء، ثبات عدم أو الخطأ نفس

أداء  وأفضل ألقصى الوصول عمى القدرة وعدم الرياضيين معظم أداء إخفاق إلى المؤدية
    .النفسية لمضغوط تعرضيم أثناء االنتباه تركيز عمى القدرة عدم ىو متوقع أو ممكن رياضي
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 (13ص ، 1996 ،العربيمحمد                                                                              

لمرياضة  الممارسين من لمكثيرين ىواية ببعيد ليس وقت وفي القدم كرة كانت لقد
لجميع  السريع التطور مع نجد ، فيو الممارسة ىواية كان أيضا التحكيم مجال في وحتى

 حيث االىتمام من األولى المعبة أصبحت التي ، خصوصا القدم وكرة عموما الحياة مجاالت
 لمنظر استوجب والممفت السريع التطور ىذا ، والرسمي الشعبي المستويين عمى واألىمية
 ناحية التدريب من المعبة بيذه المرتبطة األمور جميع في والنظم القوانين من ىامة ثورات

 ىذا من كل اليدف لذكرىا المجال يسع ال أخر  وأمور.... والتحكيم والجميور واإلعبلم
 تم التأكيد حيث" الفريقين بين المساواة و البلعبين سبلمة عن فضبل الجميور متعة زيادة
 مباراة والمتعة بمشاىدة البلعبين سبلمة عمى والمحافظة األخطاء تبلفي بأن الكرة حكام عمى
 (09 ص ، 1987 محسن، ، ألبدر                     .ودراية بحكمة فييا القانون تطبيق تم جميمة

ولكنو  كثيرة ومتاعب ثقيمة أعباء الحكم فييا يتحمل صعبة مينة التحكيم عممية وتعد
فييا  نجاح إلى دائًما يسعى لذلك خالصة ىواية ىو ليا مزاولتو أساس ألن بمزاولتيا يسعد
قيمة  ىو وىذا واجتماعية وفنية بدنية التزامات من فيو بما المتواصل العمل طريق عن

 أساسيا ركنا يعتبر فالتحكيم الدرجات وأكبر المستويات أعمى إلى لموصول والنجاح التطور
 تتصف خصوصية لو مميزا يشكل قطاعا مثمما القدم كرة إلييا تسند التي العمل أركان من

 برعاية يأخذ جعمو ما وىذا كل المنافسات عمى التحكيم مستو  يعكسو لما نظرا ، باألىمية
 القارية االتحادات من وٕانما األىمية فحسب، االتحادات الصعيد عمى ليس كبيرين واىتمام
 في التحكيم يمعبو الذ  والدور وتعدد بطوالتيا المنافسات مستو  تطور مع خاصة والدولية
 لو يمنحيا التي السمطة حدود في المباراة يدير الذ  القاضي ىو الحكم إن باعتبار إنجاحيا
 يرتكبيا التي المخالفات ضد العقوبات المقابمة ويوقع عند نزاع أ  في يفصل فيو القانون،
 نزييا جاء كمما والبلعبين الجميور بين إلى الطمأنينة وجوده ويرمز اإلداريون أو البلعبون
 أضحت بل ، فقط وخاسر فائز فييا لعبة فمم تصبح واقتدار، بكفاءة بواجبو وقيامو محايدا
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 في كبيرة ثورة إستوجب التطور ىذا واقتصاد  وٕاعبلمي، واجتماعي سياسي صد  ذات
 أىميتيا مع المقابمة تسيير عاتقو عمى تقع الذ  التحكيم ناحية من المعبة تطوير مجال
 واإلداريين المتبارين الفريقين من المعبة كل أطراف مع االيجابي التواصل عمى والقدرة

 يقابميا المقابمة في التحكم أجل من الحكم التي يفرضيا فالممارسات واإلعبلم والجميور
 ال قد الحكم عمى الكبيرة الضغوط من مجمل عنيا األطراف ينتج كل أو األطراف احد رفض
 . األخطاء بعض وارتكاب المقابمة في عدم التحكم عنيا ينتج بسرعة تنتيي

العبلقة  تمك لمتحكيم المتناولة السابقة الدراسات تتناول لم الباحث إطبلع حدود وفي
تؤد   التي تمك خاصة النفسية والضغوط الذات مفيوم تجمع التي والعميقة الكبيرة النفسية
 فقد أشار ومستوياتيا، العبلقة نوع عمى لتحدد الدراسة ىذه فجاءت ، النفسي االحتراق إلى

 متبلزمان واالنفعاالت مفيومان الرياضة أن إلى" فيشر "عن نقبل ،(12ص ،1997 بسام،  ىارون
 حافمة باالنفعاالت مميئة الحكم يعيشيا التي الحياة وٕان اآلخر، دون أحدىما ذكر يمكن ال

 وبيئتيا اختبلف ثقافاتيا عمى الجماىير من كبيرة أعداد ا يواجو ألنو والقمق بالتوتر
 في وتؤثر قدرات الحكم عمى تنعكس قد متباينة انفعالية سموكيات تفرز والتي االجتماعية
 من يصاحبيا وما النفسية لمحكم جوانب عمى وخيمة تأثيرات من ىذا يصاحب وما قراراتو،
 الدافعية ونقص وتبمد الشعور وانفعالي جسمي استنزاف إلى تؤد  قد جدا كبيرة ضغوط
 ذاتو إلى نظرتو إلى يمتد بل إنتاجيتو عمى فقط يؤثر ال مما االبتكار ونقص التغيير ومقاومة
 ينتج قد واإلعبلم( واإلداريين،  المنافسين،من  الخارجي الضغط مجتمع في ودورىا ومفيوميا

 عميو يطمق ما وىذا تغييرىا عمى القدرة دون ليذه الضغوط انفعالية جسمية استجابات عنيا
 النفسي واالحتراق التوتر إلى المؤدية األسباب من حددت الكثير فقد النفسي، باالحتراق
 قدرة اختبلف بسبب ، عميو النفسي وقعيا حيث من آخر فرد إلى من األسباب ىذه وتختمف
 بسبب وكذلك ، النفسي االحتراق ومصادر مسببات مع تعامل األفراد وطريقة النفسي التحمل
 والقدرات لذاتو، ومفيومو شخصيتو وطبيعة ، السابقة الفرد األفراد وخبرات بين الفردية الفروق
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 أىم من أن يرون النفس عمماء معظم لكن بالفرد، المحيطة البيئة االجتماعي من والدعم
 .  واإلنسانية واإلدارية الفيزيقية العمل صعوبات الظاىرة ىو ىذه أسباب

 (34ص 1997 زاىدة، عيشة  أبو                                                       
  :إشكالیة البحث -2

مع  ظيرت والتي الحديثة النفسية المصطمحات من النفسي االحتراق مصطمح يعد
ومنيا  الميادين جميع في انتشر ثم العمل، لبيئة مبلزما وأصبح الكبير التكنولوجي التطور
منذ  مبكرا نشأت النفسي االحتراق ظاىرة أن (1997) كامل أسامة فذكر الرياضة، ميدان

ومنيا  مختمفة مجاالت في الظاىرة ىذه انتشار فإن العمل، ضغوط مجال في السبعينيات
عن  أجريت التي البحوث عدد أن يبلحظ ذلك ضوء وعمى ، نسبيا حديثا يعتبر الرياضة
عند  النفسي االحتراق وخاصة محدودة يعتبر الرياضة الرياضي المجال في النفسي االحتراق
 الرياضي . الحكم

 العمل  اتطو بضغ ارتباطا كان العممية المراجع في النفسي االحتراق مصطمح ونشأ
الشديد  الحب عن الناجم والبدني واالنفعالي العقمي اإلنياك من حالة أنو عمى وكان يعرف
 دون أو المرجوة الفائدة تحقيق دون ولكن العمل أداء في والتفاني المستمرين واإلخبلص

  . يذكر عائد تحقيق
فقدان  نفسيا، المحترق الميني الشخص عمى تظير التي السمبية التغيرات أىم ومن
جافة  آلية بطريقة المستفيدين يعامل حيث الخدمة، من المستفيدين أو بالعمبلء االىتمام
الدافعية  مستو  وتدني العمل في والبلمباالة والتشاؤم التثبيط في زيادة مع اكتراث وبغير

في  العمبلء عمى الموم إليقاع والميل واألنانية العمل وزمبلء العمبلء من السريع والغضب
 االبتكار. عمى القدرة وفقدان التغيير ومقاومة الفشل حالة

لمرياضة  الممارسين من لمكثيرين ىواية ببعيد ليس وقت وفي القدم كرة كانت ولقد
لجميع  السريع التطور مع نجد ، فيو الممارسة ىواية كان أيضا التحكيم مجال في وحتى
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 االىتمامحيث  من األولى المعبة أصبحت التي خصوصا، القدم وكرة عموما الحياة مجاالت
 لمنظر استوجب والممفت السريع التطور ىذا والرسمي، الشعبي المستويين عمى واألىمية
 ناحية التدريب من المعبة بيذه المرتبطة األمور جميع في والنظم القوانين من ىامة ثورات

 ىذا من كل اليدف لذكرىا المجال يسع ال أخر  وأمور...  والتحكيم والجميور واإلعبلم
 تم التأكيد حيث" الفريقين بين المساواة و البلعبين سبلمة عن فضبل الجميور متعة زيادة
 مباراة والمتعة بمشاىدة البلعبين سبلمة عمى والمحافظة األخطاء تبلفي بأن الكرة حكام عمى
 (09 ص ، 1987 محسن، ، ألبدر                    .ودراية بحكمة فييا القانون تطبيق تم جميمة

ولكنو  كثيرة ومتاعب ثقيمة أعباء الحكم فييا يتحمل صعبة مينة التحكيم عممية وتعد
فييا  نجاح إلى دائًما يسعى لذلك خالصة ىواية ىو ليا مزاولتو أساس ألن بمزاولتيا يسعد
قيمة  ىو وىذا واجتماعية وفنية بدنية التزامات من فيو بما المتواصل العمل طريق عن

     .الدرجات وأكبر المستويات أعمى إلى لموصول والنجاح التطور
 (62ص ، 1999 الدين، وحسام  محمود                                                   

 أىمیة الدراسة :-3
اليذ  يتنياول موضيوع  –فيي حيدود عميم الباحيث  –كونيو األول  تكمن أىمية البحث في

فيي كونييا تتعيرض  ظاىرة االحتراق لد  حكام األلعاب الجماعية. وكذلك تكمن أىمية الدراسة

، بمييا قييد  كييرة القييدم فييي الرابطيية الجيوييية بالبميييدةلييد  حكييام  النفسييي حتييراقااللموضييوع ظيياىرة 

االتحادييية فييي متنيياول المسييئولين القييائمين عمييى  يعمييل عمييى تييوفير بعييض المعمومييات ، لتكييون

، وربمييا يسيياىم فييي التعييرف عمييى أىييم المشييكبلت التييي يعيياني منيييا حكييام  الجزائرييية الرياضييية 

حكييام ممييا يييؤد  إلييى زيييادة الوأيضييا التعييرف عمييى أسييباب االحتييراق لييد   كييرة القييدم الجزائرييية
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فيييي الوقيييت  النفسيييي إحساسييييم بييياالحتراقوعي بأنفسييييم وبحيييالتيم ليحييياولوا أن يعرفيييوا ميييد  الييي

 الحالي.

 ىدف الدراسة:أ -4

 .  كرة القدم لمرابطة الجيوية بالبميدة االحتراق النفسي لد  حكام   التعرف عمى مستو  -

 تساؤل الدراسة: -5

   كرة القدم لمرابطة الجيوية بالبميدة ؟لد  حكام  س / ما مستو  االحتراق النفسي

 مصطمحات الدراسة: -5

 : النفسي االحتراق
أبعاد  ثبلثة عمى مزمن عاطفي استنفاذ إلى االستجابة انو وىارتمان بيرلمان يعرفو

 مع اآللي والجاف والتعامل متذبذبة، العمل وٕانتاجية العاطفي، النفسي اإلجياد : وىي رئيسية
 .(01 ص ، 94، اهلل عبد عادل  محمد .                                               المستفيدين

الفرد  لو يتعرض ما بسبب والبدني، االنفعالي االستنزاف من حالة إلى أيضا ويشير
الفرد  جانب من واالتجاىات العبلقات في السمبية التغيرات إلى يشير أنو أ  ضغوط؛ من
 .الزائدة والنفسية االنفعالية المتطمبات بسبب اآلخرين، نحو

 .(733 ص ، 1990 إبراىيم، السيد  السمادوني                                               
أنييو اسييتجابة تتميييز باإلنييياك الييذىني واالنفعييالي تظييير كنتيجيية تكييرار جيييد  -االحتــراق : - 1

 .( ص166: 1997راتب ، اسامة                  .     كبير لير فعال لمواجية متطمبات المنافسة
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 مينحيم األشيخاص الرياضييين مين مجموعية أنييم عميى الحكيام تعرييف يمكين -م :ك ـالح   -2

 بيإدارة تكمييفيم عنيد وبعيدىا وقبمييا المبياراة أثنياء القيدم كيرة لقيانون تنفيذيية سيمطة المعبية قيانون

 .المباراة

 ييؤد  اليذ  مسياعد وحكيم الممعيب وسيط في واجباتو يؤد  الذ  ساحة حكم نوعين عمى وىم

 إليى ويصينفون الممعيب خيارج مين واجباتيو ييؤد  رابيع وحكيم الخيط الجيانبي عميى مين واجباتيو

 .الدولي  االتحاد قبل من يعتمدون دوليين حكام

 :كامالح  

 .القانون احترام عمى وسير رياضية مقابمة وقيادة لتسيير رسميا المكمف الحكم ىو : لغة
 كل والحكم فوق المنظمة والقاعد القوانين بتطبيق الرياضية المباريات تحكيم ميمتو فالحكم
 البيدالوجي التقويم مراحل من مرحمة ىو : الحكم– حكما – يحكم : حكم فعل من اشتق
 حكم:فند من الحكم أنواع وىناك ، مثبل حركة أداء حول رأ  أو قرار إصدار عمى المبني

  .إحصائي ،حكم تقويمي حكم ، انطباعي
 : االصطالحي التعریف

الشخص  ىو فالحكم ، معين قرار ليتخذ إليو نعود إنسان ىو حكم كممة أصل
قواعد  بتنفيذ ويقوم السميم المعب روح دعم عمى لممباريات إدارتو أثناء الوحيد ولؤ المس

 القانون ويقوم عمييا ينص التي المواقف لحسم يعمل كذلك الظروف، جميع في المعبة وقوانين
                           . الصحيح الرياضية واألسس بالقوانين، يخل أن دون لبقة بطريقة سمطتو بممارسة

 (215 ص ، 1987 ، سالم  مختار                                                              
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 حدود الدراسة : -6

مرابطيييية الجيوييييية ل كييييرة القييييدم أجريييييت الدراسيييية عمييييى مبلعييييب  -:المجــــال الجغرافــــي  -7-1

 .بالبمييييدة

، الرئيسيييييين حكييييام كييييرة القييييدم عينيييية ميييين عمييييى أجريييييت الدراسيييية -: المجــــال البشــــري -7-2

 .والمساعدين

 09/01/2017أجريت الدراسة في الفترة الزمنيية الواقعية ميا بيين  -المجال الزماني : -7-3

 .م 2017/ 09/03إلى 

 :الموضوع اختیار أسباب -8
مواقع  تحديد أجل من البحث تستوجب التي القضايا إلى النظر الباحث طبع من

اختيار   إلى أدت خبلليا من التي أسباب من ولعل والحمول البدائل عن والبحث الخمل
 :الموضوع

منظومة  في الحكم يمثميا التي األىمية رلم الموضوع تناولت التي الدراسات قمة -1
 خاصة. القدم كرة و عامة الرياضية

 .لمحكام المادية والغير النفسية بالجوانب االىتمام عمى المسؤولين االنتباه لمفت السعي - 2
 مع االيجابي وطرق التعاملشخصية الحكام  فيم إلى الدراسة نتائج خبلل من السعي - 3

 .التحكيم مستو  من الرفع أسباب من وىو الضغط
 : السابقة الدراسات -09

 :  Daniel 1990ودنیال  Laithووالیت  Bru the وبروث Taylorتایمور دراسة  -1
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 كان وىدف الدراسة : الرياضي باالنسحاب وعبلقتو واالحتراق لمضغوط الرياضي إدراك حول
 تم ذلك ولمتحقق من الرياضة من ،وعبلقتو النفسي واالحتراق لمضغوط الرياضي إدراك

 لبلحتراق ماس الش مقياس من معدلة صورة والثاني النفسي، اإلجياد القياس، أداة استخدام
 : التالية النتائج أظيرت النفسي

 . األكبر سنا الرياضيين من أكثر النفسي االحتراق من يعانون سنا األصغر الرياضيين أن -
ىامين  مصدرين يعتبران اآلخرين بتقدير الشعور وعدم الفشل من الخوف خبرات إن -

 الرياضة . من واالنسحاب النفسي لبلحتراق
 . النفسية والضغوط النفسي االحتراق بين إحصائية داللة ذات عبلقة وجود -
من  واالنسحاب لبلحتراق كمصدر الفشل من الخوف بين إحصائيا دالة عبلقة وجود -

 الرياضة.
 Taylor , A., Daniel , Leith, Burke -دراسة دانیال و الیث و تایمور و بروك  -2

بعنوان " عالقة االحتراق الریاضي بالضغوط النفسیة واالنسحاب من الریاضة "  (1990)
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور االحتراق كاستجابة انفعالية والضغوط النفسية 
واالنسحاب من الرياضة عند العاممين في كرة القدم ، واستخدم الباحث المنيج الوصفي ، 

من الرياضيين العاممين في مجال كرة القدم ، وأوضحت  وتكونت عينة الدراسة من مجموعة
النتائج عن وجود عبلقة دالة إحصائيا بين الخوف من الفشل كمصدر لبلحتراق واالنسحاب 

وجود  -وجود عبلقة دالة إحصائيا بين االحتراق الرياضي والضغوط النفسية  –من الرياضة 
ين كمصدر لبلحتراق واالنسحاب من عبلقة دالة إحصائيا بين عدم الشعور بتقدير اآلخر 

 الرياضة .
بعنوان " مصادر الضغوط النفسیة التي تؤدي إلى  Silva (1990)دراسة سمیفا  -3

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مصادر الضغوط النفسية التي  االحتراق النفسي لمریاضیین"
صفي ، وتكونت عينة تؤد  إلى االحتراق النفسي لمرياضيين ، واستخدم الباحث المنيج الو 
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الدراسة من مجموعة من الرياضيين الممارسين ألنشطة رياضية مختمفة ، وأوضحت النتائج 
 –أىم مصادر الضغوط النفسية و االحتراق النفسي لمرياضيين ىي : التعب البدني الشديد 

ة تمك عدم القدرة عمى مواجي  –عدم كفاية الوقت الستعادة الشفاء واستجماع القو  لممنافسة 
 .(الجميور–الزمبلء–اآلباء–اإلحباط الناتج عن محاولة إرضاء اآلخرين  المدرب –الضغوط 

( بعنوان " الضغوط النفسیة واالحتراق  1998دراسة محمد عبد العاطي عباس ) -4
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مصادر الضغوط النفسية واالحتراق  :النفسي لمریاضیین"

ض األنشطة الرياضية،  واستخدم الباحث المنيج الوصفي، وتكونت النفسي لد  العبي بع
( العبا يمثمون أنشطة رياضية متنوعة، وقام الباحث بتصميم مقياس 216العينة من  

لمضغوط النفسية واالحتراق النفسي، وأظيرت النتائج أن ىناك سبع عوامل رئيسية لمضغوط 
 –ن: أسموب تعامل المدرب مع البلعب واالحتراق النفسي ىي : الضغوط المرتبطة بكل م

 المظاىر الفسيولوجية واالنفعالية . –نتائج المنافسة 
جامعة  الریاضیة التربیة كمیة :عمي محمد محمد یحیى/د یونس، ذنون ولید /د دراسة - 5

 : 2004 القدم كرة حكام لدى النفسي االحتراق في مقارنة دراسة حول الموصل
 وكان ىدف القدم كرة حكام لد  النفسي االحتراق في مقارنة دراسة الباحثان الدراسة تمحورت
 : وفق لكرة القدم العراقي الدور  حكام عند النفسي االحتراق مستويات عمى التعرف الدراسة

التحكيمية  الدرجة متغير وفق القدم كرة حكام لد  النفسي االحتراق ظاىرة في الفروق -
 .والثانية(  األولى

الدراسي  التحصيل متغير وفق القدم كرة حكام لد  النفسي االحتراق ظاىرة في الفروق -
 حكام 7 وبواقع عمدية بطريقة اختيارىم تم حكًما ( 14 ) من البحث عينة اخذ ذلك وألجل
 القدم الفرعي لكرة االتحاد الئحة في فعمًيا المسجمين من ثانية درجة حكام (7 ) و أولى درجة
 لمحكم االحتراق النفسي مقياس الباحثان استخدم العينة ىذه ولدراسة ، نينو  محافظة في

 وثباتيا البحث أداة صدق من التأكد وبعد لمبحث كأداة عبارة ( 15 ) من والمتكون الرياضي
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 معامل واالنحراف المعيار ، الحسابي، الوسط) باستخدام إحصائيا البيانات معالجة تمت
 : إلى الدراسة ىذه نتيجة وتوصمت (التائي االختبار البسيط، االرتباط

عمى  القدم كرة حكام بين النفسي االحتراق ظاىرة في معنوية داللة ذات فروق تظير لم -
 التحكيمية. الدرجة متغير وفق
عمى  القدم كرة حكام بين النفسي االحتراق ظاىرة في معنوية داللة ذات فروق تظير لم -
 : عمى النتائج تمك ضوء في الباحثان أوصى وقد ، الدراسي التحصيل متغير وفق
بشكل  المباريات قيادة من التمكن اجل من وبدنًيا نفسًيا إعدادا الحكام إعداد عمى التأكيد -
 .جيد
االنجاز  بتحقيق شعورىم تطوير اجل من الحكام لصقل ونفسية إرشادية دورات إقامة -

 .التحكيم مينة في الشخصي
( بعنــوان " مســتویات االحتــراق النفســي لــدى حكــام 2007الطحاینــة عــام )دراســة زیــاد  -6

ىيدفت ىيذه الدراسية إليى الكشيف  األلعاب الریاضـیة فـي األردن وعالقتيـا بـبعض المتغیـرات "
عييين مسيييتو  االحتييييراق النفسيييي ليييد  حكييييام األلعييياب الرياضيييية فييييي األردن وعبلقتييييا بييييبعض 

( حكمييييا  ، وقييييام الباحييييث باسييييتخدام الميييينيج 120المتغيييييرات ، وتكونييييت عينيييية الدراسيييية ميييين  
الوصفي ، ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث مقيياس االحتيراق النفسيي لمحكيم الرياضيي 
.وأظييييرت نتيييائج الدراسييية أن حكيييام األلعييياب الرياضيييية يعيييانون مييين االحتيييراق النفسيييي بدرجييية 

حتييراق النفسييي لييد  متوسييطة . كمييا أظيييرت وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية فييي مسييتو  اال
الحكام تعز  لمتغير العمر والخبرة . في حين لم توجد فروق ذات داللة إحصيائية فيي مسيتو  

 االحتراق النفسي بين حكام األلعاب الفردية وحكام األلعاب الجماعية 

واالتجاىات  الذات مفيوم بین العالقة سیكولوجیة حول  (2009)فرید مویسي دراسة -7
  الجزائر جامعة – والریاضیة البدنیة التربیة معيد ، الریاضیین عند أبعاده نحو
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 صممو عمى الذ  األبعاد المتعدد النموذج التطابق معرفة إلى باإلضافة الدراسة ىدف وكان
 في مارش أبعاده March ومختمف الكمي الذات مفيوم بين العبلقة ومعرفة الجزائرية، البيئة
 الجنس. وخاصية الممارس الرياضي التخصص نوع
 البيئة وفق الباحث وعدلو ترجمو الرياضيين الذ  عند البدني الذات مفيوم أىمية و-

PSDQ  الذات مفيوم أن نتائج توصمت البدنية الجزائرية الذات وصف اختبار تطبيق وبعد 
 يولييا التي األىمية نتيجة تتكون أبعاده وباقي الذات مفيوم قمتو ، ىرمي توزيع وفق يتوزع
 فييا التي يتواجد البيئة لتأثير نتيجة وىذا ليا، الفرد
 االحتراق بظاىرة الذات وعبلقتو مفيومبعنوان "( 2010/2011نبیل منصوري )دراسة  -8

 .3دراسة ماجستیر جامعة الجزائر "القدم كرة لحكام النفسي
 اختمفت وان العموم عمى متوسطا كان القدم كرة حكام لد  النفسي االحتراق مستو  1-
 .ومرتفع متوسط بين القدم كرة حكام عند ابعاده في درجاتو
 يمي: بما يوصي الباحث فإن إلييا المتوصل لمنتائج ووفقا
 درجة ولخفض واإلرشاد لمتحكيم الكثيرة الممارسة خبلل من الحكام تدريب عمى العمل *

 .لدييم النفسي االحتراق
 المينية الضغوط لمقاومة والمبلئمة المناسبة االستراتيجيات استخدام عمى الحكام تدريب *

 . النفسي االحتراق لظاىرة المسببة
 التقويم أساليب من وجعميا التكوينية الدورات مختمف عند النفسي اإلعداد برامج استخدام *
 . القدم كرة حكام لد  الترقية عند
 : السابقة الدراسات عمى التعمیق -10
 : منيا نقاط عدة إلى اإلشارة يمكن السابقة الدراسات استعراض خبلل من
 . النفسي االحتراق أو الذات مفيوم سواء بحثنا متغيرات أحد تناولت الدراسات معظم *
 . رياضي النفسي المجال بالتدقيق أو الرياضي المجال بين متنوعة كانت الدراسات *
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 . الرياضيين ولير الرياضيين لمممارسين الذات مفيوم كتناول
 .التحكيمية الدرجة وفق لمحكام النفسي االحتراق مستويات تناولت الدراسات *
األفراد  لد  النفسي االحتراق إلى المؤدية النفسية الضغوط تناولت الدراسات بعض *

 والنفسي العقمي البدني واإلنياك التعب عمى تجمع النتائج مختمف وكانت وحكام الرياضيين
 التقدير ضعف وكذا الجيد المطموب، فوق اآلخرين إرضاء ومحاولة الفشل، من والخوف
 . والمعنو  الماد 

وخصائصيا  الرياضة نوع أن الحكام لد  النفسي االحتراق تناولت التي الدراسات بينت *
ودرجة  الذات مفيوم مستو  معرفة أردنا ذلك وألجل النفسي االحتراق درجة عمى تؤثران

 .النخبة حكام لد  النفسي االحتراق
بيانات ال جمع في كأداة النفسية المقاييس السابقة الدراسات ىذه معظم استخدمت *

  .الوصفي المنيج إلى باإلضافة الشخصية، والمقاببلت االستبيان إلى باإلضافة
لمواجية  الذات مفيوم وتعزيز تنمية أىمية عمى نتائجيا اتفقت السابقة الدراسات معظم *

 . الحكام وخاصة المدربينو  الرياضيين عند النفسي االحتراق
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  :تميید -1

 نفسية ظواىر إلى تشير التي والمفاىيم المصطمحات من كثيرا األخيرة الفترة في برزت  
 العممية الفائدة قيحقمن ت  نتمكن لكي اتوالتوضيح سيراالتف بعض إلى تحتاج مختمفة واجتماعية
 المجال فيالنفسيس  االحتراق "مصطمح استخدام أنتشر فقد .تمك أو الظاىرة ىذه دراسة من المرجوة
 الرياضي مستواه أن أ  النفسي االحتراق من يعانى الرياضي أن نقرأ أو نسمع وأصحبنا الرياضي

 أو الرياضية الممارسة من الكمى أو الجزئي االنسحاب إلى يسبب مما درجة أدني إلى أنخفض قد
 .إمكانياتو من بالرلم فيو قونيث ال أصبح حكما

 بدراسة األخيرة السنوات في خاصة الرياضي النفس عمم في مباحثينكبيرا ل ااىتمامحيث تولد 
 عمى إلييا ينظر والتي الرياضية المنافسة في الممارسة وكذلك المجاالت مختمف في الظاىرة تمك
 أو عممو عن الرضا وعدم انجازاتو انخفاض مستو  إلى تؤد ، و الفرد عمى ضالطة مين أنيا
 النفسي االحتراق ظاىرة حظيت وقد لمينتو، تركو أو تقاعده إلى النياية في وتؤد  نشاطو أو مينتو
 مجال في السمبية ألثارىا نظرا األخر  والمجاالت المجال الرياضي في الباحثين من العديد باىتمام
 خبلل من منا الكثيرين تصيب التي الحديثة الحضارة أمراض بمفيوم الظاىرة ىذه وارتبطت العمل

 اليوم إنسان يواجييا التي النفسية الضغوط عن األولى بالدرجة تنجم التي العديدة النفسية األزمات
 نتيجة والدافعي واالنفعالي والعقمي البدني اإلنياك من حالة إلى تؤد  والتي العمل ضغوط ومنيا
 والسيما عمى تحمميا مقدرتو وعدم الفرد كاىل عمى الواقعة والمتطمبات األعباء في المستمرة لمزيادة
 . بالفعل تحقيقو يستطيع الذ  الفعمي الواقع مع الطموحات تتطابق ال عندما
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 9االحتشاق انُفغٍتعشَف -2

 استخدام من أول فروي دنبرجر ىربارت*الحديثة ويعتبر المفاىيم النفسي من االحتراق يعتبر
 لضغوط واالنفعالية الجسمية االستجابات إلى لئلشارة السبعينات أوائل في المصطمح ىذا نسبيا
 .صعبو أىداف لتحقيق السعي في أنفسيم يرىقون الذين اإلنسانية المين في العاممين لد  العمل
 مثميم مثل حرائق ضحايا أحيانا يكونون قد األفراد أن العادية ممارستي خبلل من أدركت” قال فقد

 ومواردىم الداخمية طاقاتيم تمتيم معقد عالم في الحياة عن الناجم الضغط تأثير فتحت البنايات
 بقيت ىي أتيم لو حتى أنفسيم دول يحتل شاسعا فرالا إال يبقى وال فعل النيران تحت وكأنيا

 .ما نوعا سميمة الخارجية

الفرد في عالم اليوم ي بكل ما تكتظ بو من مشكبلت،  إن طبيعة الحياة التي يحياىا
ومتطمبات ي تفرض عميو الكثير من الضغوط، التي يجب أن يصمد في مواجيتيا بالطرق 
واألساليب إيجابية، التي تساعده عمى التخمص منيا باستمرار؛ حتى ال تتراكم عميو تمك المشكبلت، 

 .حالة من اإلنياك أو االحتراق النفسيإلى  وتتزايد عميو الضغوط، والتي قد تؤد  بو

ويعد االحتراق النفسي من الظواىر التي جذبت اىتمام الباحثين عمى مد  الثبلثين عامًا 
لماضية؛ حيث تناولت أبحاثيم االحتراق النفسي بوصفو ناتًجا عن الضغوط المينية والحياتية 

  .واالجتماعية

 

 المفيوم المغوي: -/2-1

 أ  بمعنى أن  الشئ : َىمكَ  -إْحتَرَق ، احِتراقاً بمعنى أن نقول  
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 المفيوم االصطالحي: -/2-2

الباحثين إلى فترة  مفيوم حديث النشأة إذ يرجعو العديد من يعتبر االحتراق النفسي  
ين يحترقون جسديا وانفعاليا السبعينيات . وىو مستمد من المصطمحات السكارترية لئلشارة إلى ميني

يا إلى درجة االحتراق . فيو يعكس فقدان تدريجي لممثالية والطاقة والتحفز وقد يعاني من مقوع
 GRAHEجراىم سین وأول من تطرق إلى المعنى العام لبلحتراق النفسي ىوس أشخاص كثيرين.

CEEN   "حالة ميندس معمار  يعاني من عرض فييا م التي 1960قصتو الصادرة سنة  في 
م باعتباره  1960سنة برادلي االحتراق النفسي  وأول بحث عممي تطرق إلى االحتراق النفسي ىو 

ظاىرة ناتجة عن الضغوط. لكن تجدر اإلشارة  إلى أن االحتراق النفسي ظاىرة قد أخذت  بعين 
الحظ  طبيب عقمي وىو" CLAUD VEILجولد فیل م في فرنسا من طرف س1959االعتبار منذ 
ة  مرتبطة بالمينة  ومحيرة ال تدخل في إطار التصنيف النوزولرافي الكبلسيكي، حاالت مرضي

 عممية جديدة . ةادموأمام  ىذه  الحاالت أصبح  ىذا المفيوم  يظير ك

وتعود التسميات المبكرة لمصطمح االحتراق النفسي إلى الطبيب العقمي والمحمل النفسي  
والذ  ادخمو م  1974"  سنة  HERBERT FREUDENBERGER"ىربرت فریدنبرجر 

 .مجموعة  من المتطوعين العاممين معو في ىياكل العناية الطبية  واالجتماعية لوصف حالة

في كریستیان ماسالش و"ىربرت فریدنبرجر بين تعريف  NIEHAUSEنیوىاوسوقد فرق 
 ثبلثة خصائص.

 . يحدث االحتراق النفسي من الضغوط العمل نتيجة تضارب األدوار وازدياد حجم العمل 
  يحدث االحتراق النفسي ليؤالء الذين عادة ما يتبنون رؤية مثالية ولؤلداء األعمال

 واالضطبلع بالمسؤوليات  المينية .
  يرتبط االحتراق النفسي عادة بالميام التي يتعذرعمى الشخص تحقيقيا 

 (57 -القرفي صعلي  



 الحتراق النفسيا                                                                  لثانيالفصل ا

22 

  :مفيوم االحتراق النفسي -3

عن  الناتجة والعقمية والجسمية النفسية المرضية األعراض من مجموعة النفسي فاالحتراق
 في تواجيو التي الضغوط لتعمل مع كمحاوالت العامل يبدييا التي وردودىا األفعال من سمسمة
 ليذه كاستجابة واالنفعالي والعاطفي والذىني الجسد  اإلنياك من حالة نتيجتيا وتكون العمل،
  .الضغوط

وردت تعاريف كثيرة لمصطمح االحتراق النفسي في األبحاث والدراسات التي تناولت ىذه 
الظاىرة ولكن بالرلم ماىية االختبلف بين ىذه التعريفات إال أن ىناك نقاطًا أجمع عمييا معظم 

نفسية سمبية داخمية تتضمن المشاعر الباحثين وىي أن االحتراق النفسي عبارة عن خبرة 
واالتجاىات والدوافع وتشمل استجابات سمبية ولير مبلئمة نحو الغير ونحو الذات ومفيوميا وان 

 االحتراق يحدث عمى المستو  الفرد .

 ومن التعاريف الشائعة لبلحتراق النفسي:
مصطمح أول من أشار إلى  Freudenberger,1975 ويعتبر ىربرت فرويدنبرجر(

االحتراق النفسي من خبلل دراستو لمظاىر االستجابة لمضغوط التي يتعرض ليا المشتغمون بقطاع 
الخدمات كالتدريس والطب وليرىا من المين االجتماعية حيث عرف االحتراق النفسي بأنو سحالة 

كاناتو من اإلنياك الناتج عن االختبلف والتفاوت بين أعباء ومتطمبات العمل وبين قدراتو وٕام
االحتراق النفسي Truch,1980) ترش  في حين عرف( .(Freudenberger,1975 وتطمعاتوس
واالتجاىات نحو العمل ونحو اآلخرين بسبب ضغوط  نو سالتغيرات السمبية في العبلقاتأعمى 

الخدمات والتعامل بفقدان االىتمام باألشخاص الذين يتمقون  العمل الزائدة مما ينعكس بشكل رئيسي
 .يم بشكل آليسمع

 تعريف االحتراق النفسى بانو مرحمة يصل إلييا الفرد عن زيادة الضغوط حتى تسبب ويمكن
الذ  يظير عمى سموكو  Burnout االنييار واإلرىاق، بحيث يعاني الفرد بما يسمى باالحتراق
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ظاىرة  حدوث في األكبر الدور تمعب العمل ضغوط أن 1976 وزمبلءه عسكر وير  .وتصرفاتو
 البعض والتي بعضيا مع تتداخل التي العوامل من مجموعة عمى ذلك ويتوقف النفسي، االحتراق
 ىي:  جوانب ثبلثة في تتمثل

 : الذاتیة العوامل -3-1

 الذ  يجعمو الميني التزامو ومد  وطموحاتو توقعاتو في الفرد واقعية مد  في تتمثل والتي
 درجة أىدافو بأعمى تحقيق دون تحول عقبات يواجو حينما خاصة النفسي، لبلحتراق عرضة أكثر
 الفرد لد  الطموح وأيًضا  مستو  لو المتاحة اإلمكانيات قمة أو التبلميذ عدد كثرة مثل النجاح، من

 العقبات بسبب لبلحتراق عرضة يجعمو أكثر قد العمل بيئة في اجتماعية تغيرات إحداث في الميني
 .أىدافو تحقيق أمام تقف التي

 :االجتماعیة العوامل -3-2

التوقعات  تحقيق دون تحول والتي البيروقراطية المؤسسات ظل وفي االجتماعي الواقع
 أكثر عرضة يجعمو مما عميو عصبي ضغط توليد شأنو من وىذا الفرد، جانب من االجتماعية
 .النفسي لبلحتراق

 : الوظیفیة العوامل -3-3

 ىام في دور من العمل يمثمو لما نظًرا ، الميني الفرد سمبية أو إيجابية في وزًنا األكثر وىي
 حاجات والصحة إلى كالسكن أساسية حاجات بين تتراوح حاجات لمفرد يحقق فالعمل . الفرد حياة
الذات  والنمو واحترام واالستقبللية التقدير مثل السوية الشخصية تكوين في أىميتيا ليا نسبية

لمضغوط التي تواجيو في عممو  ية التي يتعرض ليا الفرد نتيجةوالمقصود باالحتراق الدرجة العال
 . وحياتو التي تعوقو عن أداء وظائفو بشكل طبيعي
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 النظریات  والنماذج  المفسرة  لظاىرة االحتراق النفسي .-4

 / نموذج تشرینس: -4-1

من الرواد  chernissىناك عدة نماذج  ونظريات فسرت ظاىرة االحتراق النفسي  وباعتبار 
  chernissاألوائل  الذين فسروا  ظاىرة االحتراق النفسي وأعطوا تحميل ليذه  العممية . فمقد قام  

مينيا   28بإعطاء نموذج شامل لظاىرة االحتراق النفسي  وقد قابل مع معاونيو  1985في عام 
ستشفيات  ومجال مبتدأ  في أربع مجاالت شممت مجال الصحة والقانون ومجال التمريض  في الم

التدريس في المدارس الثانوية ، وتم مقابمة كل المفحوصين عدة مرات خبلل قترة تتراوح من سنة 
 إلى سنتين ، الشكل التالي يمخص بوضح نموذج تشيرنس
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 النظریة السموكیة  -4-2

السموكية  بالسموك اإلنساني  : ورأت انو متعمم سواء كان ذلك  السموك  لقد اىتمت  المدرسة
( أن السموكيين يرون أن معظم  أفعالنا  1990لویس ممیكة )سويا  أم كان لير سو  . حيث ذكر 

متعممة سواء السوية أو لير السوية. ومن ثم يمكن تعديميا باستخدام قوانين  التعمم  إذا توفرت 
 ة  مع التركيز عمى السموك الحاضر وتوفير بيئة مناسبة .الظروف  المبلئم

كسموك ينتج عن عممية تعمم الفرد وتفاعمو  burn outوٕاذا كان  ىكذا فان االحتراق النفسي 
  1990مع الظروف  البيئية لير مناسبة . وبذلك  فيو سموك  ال سو  حيث ير  لويس مميكة 

 ات مع البيئة وتعمم سموك لير مناسب.أن السموك البلسو  ىو الفشل في تعمم ميار 

 النظریة التحمیمة -4-3

التحميمية  المدرسة الشيير.ىو مؤسس النمساو  يعتبر سسيجموند فرويد سالطبيب 
psychoanalysis school of pcychology   واىتمت  ىذه المدرسة ببحث النواحي العقمية

الشاذة وتعرف أسبابيا مركزة عمى دراسة الماضي وتحميمو لتفسير الحاضر. وقد صورت  ىذه 
الدراسة . إلى أن ىناك دوافع أولية تحرك السموك اإلنساني وال يمكن تحميميا إلى ابسط منيا . وان 

اإلنساني  جميعا  وليا لاية تصبو إلى تحقيقيا وير   ىذه الدوافع عامة يشترك فييا أفراد  النوع
 س.ى لريزتين س الموت أو العدوانسيجموند فرويد س أن دافع اإلنسان ورلباتو يمكن  أن ترد جميعا إل

 : المصطمحات ببعض النفسي االحتراق عالقة-5

 : والضغط النفسي االحتراق -5-1

 نفس ليس ولكنيما *stress & Burnout* النفسي واالحتراق الضغط بين تشابو ىناك
الفريق  إدار  أو الحكم أو المدرب أو الرياضي يشعر عندما يحدث النفسي فاالحتراق ،الشيء 
 مع البلعبين وعبلقاتو إدارة أو التسيير أو التدريب في يبذلو الذ  لمجيد نظرا اإلحباط أو بالتعب
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 ىذه أن وبالرلم من المبذول الجيد من العائد تحقق لم ،وأنيا الرياضي بالمجال والمحيطين
 مسانده وجود بعدم يشعر ىؤالء عندما يحدث االحتراق فان الضغوط من نوع حقيقتيا في المشاعر

 . اآلخرين من عون أو تدعيم أو

 : النفسي واإلجياد النفسي االحتراق -5-2

 فتؤد  إلى زائدة لمطالب الفرد تعرض عن ناتج زائد انفعالي عبئ عن عبارة النفسي االجياد
 والبدني.  النفسي اإلنياك

 : النفسي والقمق النفسي االحتراق -5-3

 عمى أنيا الفرد يدركيا لمبيئة مضاد وعدوان الحيمة وقمة بالوحدة شعور عن عبارة القمق
 .نفس عدائية

 :النفسي االحتراق مستویات -6

إذا كان االحتراق النفسي يحدث عبر مراحل متعاقبة  فان بعض المستويات المتدرجة تظير  
إلى أن االحتراق النفسي  1989درجة االحتراق النفسي ومنيا ما ذكرت ما أشار لو سبانيول 
 مشاعر ارتبطت بروتين العمل ، وقد حدد بثبلثة مستويات ىي:

 :متعادل نفسي إحتراق 6-1

 .والتييج واإلحباط، والقمق، التعب، من قصيرة نوبات عن وينتج

 :متوسط نفسي إحتراق 6-2

 .األقل عمى أسبوعين لمدة تستمر ولكنيا السابقة، األعراض نفس عن وينتج
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 :شدید نفسي إحتراق 6-3

 الصداع الشديدة، ونوبات المزمنة، الظير وآالم القرحة، مثل جسمية، أعراض عن وينتج
 ولكن حين آلخر، من ومتوسطة معتدلة نفسي احتراق بمشاعر العاممون يشعر أن لريبا وليس
 االحتراق عندئذ يصبح مزمنة ونفسية جسمية أمراض شكل في وتظير المشاعر ىذه تمح عندما
ومع أن األسباب الفردية واالجتماعية ليا دور ىام، إال أنيا تساىم بقدر أقل من ، خطيرة مشكمة

 العمل( في ظيور االحتراق النفسي عند المينيين.العوامل التنظيمية بيئة 

 ونتناول فيما يمي كل مستو  من المستويات السابقة بشيء من التفصيل عمى النحو التالي:
 المستوى الفردي أو الشخصي:-أ

يعتبر فرودينبرجر أول من استخدم مصطمح االحتراق النفسي مدعيا بأن المخمصين 
اق، وكذلك الذين لدييم الرلبة القوية لمنجاح الميني والحقيقة أن والممتزمين ىم أكثر عرضة لبلحتر 

، حيث تبين بأن الجماعة المينية األكثر عرضة  ىناك الكثير من الصدق في ىذه اإلدعاءات
لبلحتراق النفسي ىي األكثر مثالية والتزاما بميمتيا، ومن أسباب ذلك بعض األسباب الشخصية 

 والفردية وىي كالتالي:
واقعية الفرد في توقعاتو أو آمالو فزيادة عدم الواقعية تحمل في طياتيا مخاطر الوىم  مد - أ

 واالحتراق.
مد  اإلشباع الفرد  خارج نطاق العمل فزيادة حصر االىتمام بالعمل تزيد من احتمال - ب
 االحتراق.
 األىداف المينية، حيث أن المصمحين االجتماعيين ىم أكثر عرضة ليذه الظاىرة.- ت
 ميارات التكيف العامة- ث
 النجاح السابق في مين ذات تحد لقدرات الفرد- ج
 درجة تقييم الفرد لنفسو- ح
 الوعي والتبصر بمشكمة االحتراق النفسي- خ
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 المستوى االجتماعي:-ب
 ىناك عددا من العوامل االجتماعية التي تعتبر مصادرا لبلحتراق النفسي منيا:

االقتصادية التي حدثت بالمجتمع، وما ترتب عمييا من مشكبلت قد التغيرات االجتماعية - أ
 تؤد  إلى ىذه الظاىرة.

طبيعة التطور االجتماعي والثقافي والحضار  في المجتمع، التي تساعد عمى إيجاد - ب
بعض المؤسسات اليامشية التي ال تمقى دعما جيدا من المجتمع، فيصبح العاممون بيا أكثر 

 فسي.عرضة لبلحتراق الن
 المستوى التنظیمي:-ج

عمى عكس المستويين الشخصي واالجتماعي فإن األسباب المرتبطة بالمستو  التنظيمي أو 
 اإلدار  ليا عبلقة مباشرة بظيور ىذه المشكمة، وقد تم التوصل إلى افتراضات:

 تشير البحوث الخاصة بالضغط النفسي والقمق إلى أن فقدان اإلمكانات والكفاءة من أىم -أ
أسباب الضغط والقمق، وأن استمرار ذلك يؤد  إلى مايسمى بالعجز المتعمم حيث يشعر الفرد بأنو 

عن عمل أ  شيء يحسن وضعو، وىذه الظاىرة تشبو إلى حد كبير ظاىرة االحتراق  عاجز
النفسي، حيث يفتقر الفرد إلى المصادر والنفوذ لحل المشاكل التي تواجيو، مما يسبب لو الشعور 

 بالضغط، وفي حالة استمراره يحدث االحتراق.
تشير البحوث الخاصة بالضغط أيضا إلى أن نقص اإلثارة لمفرد تؤد  إلى نفس اآلثار -ب

السمبية التي تترتب عمى فرط االستثارة، لذلك فإن العمل الرتيب الخالي من اإلثارة والتنوع والتحد  
أتون إلى عمميم متوقعين الكثير،فيم يريدون زمبلء يؤد  إلى الضغط واالحتراق النفسي ، فالكثير ي

مساندين، وعمبلء يعترفون بالجميل،ويقدرون جيودىم، وعمبل مثيرا ومشوقا، وبنفس الوقت يريدون 
يصابون بخيبة األمل، ومع أن درجة  راتبا كافيا وفرصا لمترقية والتطور النفسي، وىؤالء لالبا ما

 حتراق إال أنيا تمثل تحذيرا لما سيأتي.الرضا النفسي المنخفضة ليست ىي اال
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 كولدنبرج( يميل اإلداريون في مؤسسات  ، واستنادا لكتاباتدور ىاملممناخ النفسي  -ج
الخدمات اإلنسانية كالمستشفيات، ومراكز الخدمة االجتماعية، والمدارس إلى افتراض مفاده أن 

تيا وٕاىمال حاجات القائمين المؤسسة يجب أن تركز فقط عمى حاجات المستفيدين من خدما
بالمسؤولية فييا، كما أنيا تخمق تركيبة إدارية وظيفية وأسموب تحكم من أجل محاسبة العاممين إذا 
ما خرجوا عن الخط المرسوم، األمر الذ  يؤد  إلى خمق أنظمة إشرافية استبدادية وصراعات بين 

 العاممين واإلدارة وتزايد المسافة بينيم

 : النفسي االحتراقأسباب  -7

 حدوث ظاىرة وراء يقف مباشرا سببا والمينية النفسية الضغوط النفس عمماء اعتبر لقد
 االحتراق وبين من جية العمل وضغوط النفسية الضغوط بين العبلقة لوجود نظرا النفسي، االحتراق
 عدد إلى مختمفة بيئات أجريت في التي الميدانية الدراسات أشارت وقد. أخر  جية من النفسي
 تركز أن النظريات معظم الظاىرة واتفقت ىذه حدوث في بارزا دورا تمعب التي العوامل من كبير
 :عوامل ثبلث إلى النفسي االحتراق أسباب

 :الشخصي أو الفردي البعد 7-1

ىو  لو وٕاخبلصا بعممو والتزاما انتماء األكثر اإلنسان أن عمى الدراسات معظم اتفقت حيث
 تأثير ضغوط تحت يقع الفرد ىذا ألن وذلك العاممين، من ليره من النفسي لبلحتراق تعرضا األكثر
 الجماعة حيث إن االدعاءات؛ ىذه في الصدق من الكثير ىناك أن والحقيقة فيو يعمل الذ  العمل
 بعض ذلك أسباب بمينتيا، ومن والتزاًما مثالية األكثر ىي النفسي لبلحتراق عرضة األكثر المينية
 : كاألتي وىي والفردية الشخصية األسباب

  مخاطر الوىم طياتيا في تتضمن الواقعية عدم فزيادة وآمالو، توقعاتو في الفرد واقعية مد 
 .واالحتراق

  االحتراق من يزيد بالعمل االىتمام حصر فزيادة العمل، نطاق خارج الفرد  اإلشباع مد. 
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 الظاىرة ليذه عرضة أكثر ىم االجتماعيين المصمحين أن وجد حيث المينية، األىداف. 
 العامة التكيف ميارات. 
 -الفرد لقدرات تحد ذات مين في السابق النجاح. 
 لنفسو الفرد تقييم درجة. 
 النفسي االحتراق بمشكمة والتبصر الوعي. 

 في: وتتمثل : االجتماعي بالبعد المتعمقة العوامل 7-2

يسيم  الذ  األمر االجتماعية، المؤسسات عمى المجتمع أفراد طرف من االعتماد تزايد  -أ
 وىذا من المطموب المستو  من أقل خدمات تقديم في سببا يكون الذ  الوظيفي العبء زيادة في
 .الضغط زيادة وبالتالي باإلحباط شعور الموظف إلى يؤد  أن شأنو

من  عمييا ترتب وما المجتمع، في حدثت التي االقتصادية االجتماعية التغيرات -ب
 .الظاىرة ىذه إلى تؤد  قد مشكبلت

إيجاد  عمى تساعد التي المجتمع؛ في والحضار  والثقافي االجتماعي التطور طبيعة -ت   
 أكثر بيا العاممون فيصبح المجتمع، من جيداً  دعماً  تمقى ال التي اليامشية المؤسسات بعض
 .النفسي لبلحتراق عرضة

 : النفسي االحتراق قیاس -8

التي  األساسية القاعدة النفسي االحتراق عمى الدالة والمظاىر السموكية االستجابات تشكل
 كان الفرد إذا فيما التساؤل عمى اإلجابة عمى تساعدىم أدوات تصميم في الباحثون عمييا يعتمد
 عدم أو تقديرية بالموافقة عبارات عمى باإلجابة المستجيب يقوم العادة وفي نفسًيا محترق أو بخير

 إلى ثبلثة من مقياس يتفاوت عمى تدريجي منظور أن بعد من نفسيا اإلجابة أو ، عمييا الموافقة
 :األدوات ىذه تتضمنيا التي العبارات لمضمون أمثمة يمي وفيما .خياًرا عشر إحد 
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  واإلرىاق بالتعب الشعور مد. 
 اآلخرين مع المعاممة أسموب. 
  البدنية األمراض لياب رلم باأللم الشعور مد. 
  اآلخرين من القرب أو العزلة مد. 
 اآلخرين مع االتصال أسموب. 
 لعملا في الحياة والشخصية النظرة في التشاؤم أو التفاؤل درجة. 
  اآلخرين مساعدة في الرلبة مد و .االجتماعية األنشطة في المشاركة مد. 
 الفرد حياة في األىداف لموض أو لياب.  

 2008ماسبلش قائمة ىو شيوعا النفسي االحتراق لقياس استخدمت التي األدوات أكثر من و

 " وجاكسون " ماسالتش من كل توصل ولقد االحتراق لمشاعر والشدة التكرار من كل تقيس والتي
 لبلحتراق النفسي:  ىامة مكونات ثبلثة الى

 / االنجازات الشخصية اإلحساس فقدان /االنفعالي اإلنياك -

  :لمحكام النفسي االحتراق - 9

 مصدر تكون قد الحكم بيا يقوم التي الفريدة والميام األدوار أن إلى 2001تيبل  يشير
 :وىي الحكم يقوم بيا أدوار ثبلثة ىناك أن ير  حيث الحكم، ليا يتعرض التي لمضغوط رئيسي
 يعمل وكقاضي ، بين المتنافسين المنافسة خبلل ينشأ الذ  التوتر وحل لمناقشة كمفاوض العمل
 كموجو يعمل وأخيًرا ، المناسبة واتخاذ القرارات بالمعبة الخاصة والقوانين القواعد تطبيق عمى

 إدراك يختمف المقابل في  الرياضية المنافسة في ما يحدث كل إلدارة المشاركين كل عمى ومشرف
 معظم في المشاركين بين والتضارب الخبلف استمرار إلى قد يؤد  مما األدوار، ليذه المتنافسين
 .الخبلفات ىذه حل الحكم يحتم عمى وبشكل المنافسات
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 : خالصة
 ما لالًبا الحكمف،نشاط التحكيم الرياضي النفسية بالضغوط الدائم االرتباط ذات األنشطة من

 عام بشكل الرياضيين قبل من لممسائمة أمانتو تعرض أو نزاىتو في لمتشكيك عرضة يكون
 لمحكم النظرة تكون ما لالًبا الرياضي الوسط ففي . (وٕاعبلم ،وجميور ،وٕاداريين، والعبين ،مدربين 

 من بالعديد الرياضي أداءه يرتبط حيث الحكم عمى أخطائيم الخاسر الفريق أفراد يعمق حيث سمبية،
 البدني اإلنياك إلى تؤد  قد والتي وأنواعيا شدتيا حيث من تتفاوت النفسي الضغط عوامل

 في التحكم عمى وقدرتو ,عام بشكل والنفسية البدنية قدراتو مستو  عمى يؤثر وبشكل والذىني،
 . خاص بشكل الصحيح القرار اتخاذ عمى القدرة أو انفعاالتو
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 :تميید -1

 أنيا يجد الدولي أو القار  أو اإلقميمي أو المحمي الصعيد عمى القدم كرة لرياضة المتتبع إن
 صعيد عمى وكذلك السياسي، اليرم درجات كافة وعمى المسؤولين صعيد عمى كبيًرا اىتماًما تمقى

 األفراد يتابعيا لعبة مجرد القدم كرة تكن لم بعيدة أزمنة ومنذ أنو حيث طبقاتو، جميع من المواطن
 سياسًيا صد  تمقى زالت وما كانت القدم كرة إن بل خاسر، وآخر فائز بفريق الحال وينتيي

 البلعبين، نخبة تجمع جماعية لعبة الناس نظر في فيي كبيًرا، وٕاعبلمًيا واقتصادًيا واجتماعًيا
 عدد المباراة ويتابع وكبير مستطيل ممعب في آخر بمد أو آخر، ناد  في العبين نخبة ضد ليمعبوا
 اإلعبلم وسائل عبر المتابعين وكذلك العالم، أنحاء جميع في المشاىدين عدا المتفرجين من كبير

 .المسموعة أو المكتوبة األخر 

 المباراة وتسيير إدارة ميمة عاتقو عمى تقع حيث ، المعبة ىذه في رئيسية زاوية التحكيم ويعد
 وقوانين بقواعد ممم ذلك فوق و الكبيرة والنزاىة العالية الكفاءة من جو في نيايتيا إلى بدايتيا من
 تطوير سبيل في الدوالرات مبليين إلى تصل طائمة أموال تنفق أصبحت ذلك وألجل القدم كرة

 واالقتصاد  السياسي الحس يجمعيا التي أو العالمية خاصة مباريات، في الحكام أداء وتحسين
 . الكبير واإلعبلمي واالجتماعي
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 : العالم في التحكیم لمحة تاریخیة حول نشأة  -2

 القرن من الثاني النصف في مورست التي المعبة نشأة قدم قديم القدم كرة في التحكيم تاريخ
 قدماء أن فقيل لمعبة األصمي المكان اختبلف مع ، حكام بدون تمارس وكانت م.ق (05) الخامس
 وروما كصين الدول من كبير عدد ادعى كما ، المعبة مارسوا من األوائل ىم والبابميين المصريين
 ، (1016) سنة ففي .بإنجمترا ظيرت اليوم، الممارس شكميا في ، المعبة أن إال... واإللريق
 جثت ببقايا بينيم فيما الكرة اإلنجميز لعب ببلدىم، عن الدانماركيين بإجبلء احتفاليم وخبلل

 . مباشرة ذلك بعد ممارستيا فمنعت الدانماركيين،

 إلى األمر ووصل متعددة، ألسباب ممكية بمراسيم تمنع ثم وتنتشر، تظير المعبة ىذه وكانت
 المعبة ىذه طريق يعترض لم األمر ىذا أن إال أسبوع لمدة بالسجن ممارستيا عمى المعاقبة حد

 . وصغير كبير كل ويحبيا الناس تجمع أنيا وذكرت سبق والتي

 المدينة ألن القدم كرة مزاولة يحرم قانونا ” الثاني ادورد” الممك أصدر  (1314)عام وفي
 المعبة ألن نفسو الشيء ” الثالث إدورد ”قرر  (1349)في و . مزعجة ضوضاء ذات أصبحت
 .لمدولة الحربية  القوة عمييا ترتكز التي والسيم بالقوس الرماية عن الشباب تصرف

قننت  أن بعد بممارستيا فسمح ”الثاني شارل ” الممك جاء أن إلى المحاربة ىذه واستمرت
 (208 ص ، 1988 ، سعد   بسام                أوروبا        أنحاء معظم في انتشرت ثم ومن ونظمت

حاجة  ودون كان أينما ممارستيا يمكن سيمة، لعبة كونيا القدم كرة انتشار عمى ساعد وقد
 فيي من تمعب، وضد أنت من مع تعرف أن فقط يكفي ،(الرسمية المباريات في إال وسائل أية إلى
 المعب أما وسيمة العشبية ولير العشبية المبلعب أشباه وفي الشاطئ وعمى األزقة في تمعب

 .التدحرج سيل مكور ىو مما توفر بما المعب فيتم الكرة، ىي التي األساسية،



 اٌفصً اٌثبٌث                                                                                اٌحىبَ فٟ وشح اٌمذَ

36 

 

كما  االستثمار  و االقتصاد  العالم في واسعا مجاال أصبحت القدم كرة أن حديثا ونجد
 في كمعبة شعبية الحديثة القدم كرة ظيور ارتباط إلي يرجع ذلك كان و إن عالم البزنس عميو يطمق
 .العمال إلى ترمز التي العبلمات من أصبحت حيث الصناعية، بالثورة انجمترا

من  صورتيا لتستفيد المعبة، ىذه في كبر  وتجارية صناعية مؤسسات عدة استثمرت وقد
 كعنصر لمسمم وظفتيا التفوق كما النيوض، التحمل، الحيوية، القدم كرة تمثميا التي القيم

 إلى شعبية محبوبة ورياضة لعبة مجرد من السنين، مر عمى الكرة، وانتقمت .واالندماج االجتماعي
 واالحتضان، أنظمة االحتراف التحول ىذا في ساىم وقد .الكممة معنى بكل اقتصاد  نشاط

 ومع .القيم بورصات بدأت تقتحم شركات إلى جمعيات من األندية وتحول المباريات، وتسويق
 الضرور  من كان والخداع الغش كل أشكال ولتجنب بالمباريات الفوز يكتسبيا التي البالغة األىمية
 مع لممباريات الحسن السير عمى تساعد ىامة اتخاذ قرارات عمى القادرين األشخاص عن البحث
 في ” ” Les empies الفرنسي المصطمح من المستخدم عمييم االسم أطمق ىؤالء بالحياد االلتزام
  سنة القديم وفي ”nomper” . ” الوحيد الشخص ” بالعبارة يعني السبلطين والذ  ” اسم البداية

 الذين لؤلخطاء نظرا ليؤالء الحكام صبلحيات بإعطاء قاموا التحكيم جمعية تأسيس وبعد( 1963 
 وبقي. األخطاء ويعمنوا جوانب الميدان عمى يقفون كانوا كونيم ” السبلطين ” يرتكبونيا كانوا

 . األخر  الميادين الرياضية شان ذلك في شانو كثيرة تطورات يشيد التحكيم

 الصبلحية في لو الحكم فأصبح القانون وجددت المعب إدارة عدلت (1989) سنة ففي
 إذن أو بدون طمب وىذا الفيدرالية إلى إسمو ونقل البلعبين طرد في الصبلحية ولو الوقت مراقبة
 في وحيد حكم القيادة إلى ميمة بإسناد العالمية المجنة تدخمت ذلك بعد ، المساعدان الحكمان من
 خط عن الكرة تجاوز بذلك برايتيما محددين محتفظين التماس عمى اآلخران والحكمان الميدان وسط
 الجزاء ضربات المخالفات، عن واإلعبلن الطرد واإلنذار في السمطة الرئيسي لمحكم وكان ، التماس
            (19ص  : ( 1984 ) الجوار عبد حسين                                    12المادة  الجديد القانون وىذا
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 قانونيا رقم في الحكام لجنة أعطت 1907 و 1906  موسم في وبالضبط ىذا بعد ولكن
 مقياس الميدان عمى المصادقة تم حيث لمقوانين المتكرر والتغيير لبلعبين ونصائح أوامر  12

 فريدريك ” قام الممعب في الحكام وضعية ولتطوير  لمممعب المكونة خطوط من وىذا اآلن المعروفة
 Ford” Wall ” الحكام تكوين بيدف وذلك  (1893)سنة لندن في جمعية وفورد  بإنشاء ” وايل

 ماليا وكانوا يعوضون المعب خدام فيم ، القدم كرة في ىامة مكانة لنيل وتحضيرىم خاصة بمعاىد
 (21 ص  ، المرجع نفس الجوار عبد حسين                                                  .تنقبلتيم عند

الدكتوران  وىما واحدة مقابمة في حكمين تجريب تم W.Barton” (1935) سنة وفي
 و ليذين” ” E.Wood ” المعب إدارة اإلسناد تم حيث المعب، منتصف في واحد كل وتموقع

 ( 2010 ) العالم كأس وفي الكبيرة المالية المصاريف بسبب ناجحة تكن لم التجربة لكن الحكمين،
 التحكيم، مجال في العالميين الكرويين واىتمام المسؤولين الكبير المالي اإلنفاق ورلم إفريقيا بجنوب

 عممية إصبلح اجل من التشاور إلى أد  الذ  األمر تحكيمية كبيرة، أخطاء حدوث من يمنع لم
 . التحكيم لمجال الحديثة التكنولوجية إدخال األول- جانبين القدم وفق كرة مباريات تحكيم

في  التحكم أجل من المساعدين إلى باإلضافة المرمى جوانب عمى حكمين إضافة الثاني -
 . المرمى أمام تقع التي تمك خاصة األخطاء من اإلمكان قدر التقميل و المباريات

 : الحكام والتطور أىم المراحل النشأة  -3

 اإلنجميزية المدارس في المعبة : ظيرت  1710

 .انكمترا في التحكيم قطاع عمى تسير جمعية أول تأسيس :   1863

LES EMPIRES 1863  السبلطين :ب يمقب كان أن بعد الحكم اسم يطمق مرة : أول 

 .التسمل قانون وضع :   1870
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 . لمعبة قانونا 14 اعتمدت التي الدولية اإلدارة تأسيس :   1886

 .لمصفارة الحكم استعمال :   1878

 .رفضو أو اليدف احتساب في لمحكم صبلحية إعطاء :   1882-1881

 .الحكم مسؤولية تحديد :   1883

 .الطرد ، الوقت ضبط في الحكم صبلحيات تعديل :   1889

 .التماس خط عمى اآلخرين والحكمان الميدان فوق حكم : الحكام ميام : توزيع  1891

 .لندن في الحكام لتكوين جمعية : تأسيس  1893

 .خارجو أو الممعب في الكرة كانت سواء تمتد البلعبين عمى الحكم سمطة أصبحت :   1895

 .حكام بثبلث دولية مقابمة أول :   1908

 الشارة الدولية يحممون حكام باإلدارة باألورلوا  أقيمت القدم لكرة عالمية بطولة : أول  1930
 .مرة ألول

 .الفيفا طرف من والحمراء الصفراء البطاقة استعمال : اعتماد  1968

 .التسمل تقنية : تطوير  1990

 مباشرة حمراء بطاقة يساو  الخمف من المباشر التدخل :   1994

 .فقط تبديبلت ثبلث بإجراء : السماح  1995
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 : القدم لكرة ةالدولی والقوانین أىم المواد -4

عشر  السابعة المادة إلى األولى المادة من متسمسمة القدم لكرة الدولي القانون مواد جاءت
 أكثر لمفيم و تبسيطيا أجل ومن المواد ىذه ولتمخيص   العالم أنحاء جميع في تطبق موحدة وىي
 وفق وعمميا ودورىا مادة كل عمل حسب مواد إلى بتصنيفيا العالم عبر المكونين من مجموعة قام

 FIFA : (1997) Les lois du jeu , Hitziweg , Zurich .Suisse التالي الجدول

 القدم لكرة الدولي القانون مواد تصنیف ( 01 ) : رقم الجدول

 :المادیة المواد
Les loi 
matérielle 

 العاممة المواد
Les loi 
fonctionnelles 

 التقنیة المواد
Les loi 
Technique 

 التربویة المواد
Les loi 
fondamentales 

 المعب ميدان- 1
 الكرة - 2 
 البلعبين عدد-3
 البلعبين مبلبس -4
 
 
 
 

 الحكم-5
 المساعدون الحكام -6
 المقاء مدة  - 7
 االنطبلقة ضربة  - 8

 المعب واستئناف
 المعب في الكرة  - 9

 المعب وخارج
 اليدف تسجيل  - 10
 

 التسمل-   11
 األخطاء - 12

 الغير والتدخبلت
 الرياضية

 المخالفات -  13
 .ضربة الجزاء -  14
 

 التماس ضربة -  15
المرمى  ضربة -  16

 م 05.50
 .الزاوية ضربة -  17
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  المساعدان الحكام،الحكمان 06 و 05 المادتین: التحكیم بسمك المتعمقة مواد تحمیل   -4-1

 تطبيق القوانين عمى يسيران أصحابيا أساسيتان مادتين ىناك القدم لكرة الدولي القانون فضمن
 القانون . التنفيذية لتطبيق والييئة السمطة فيم ، يديرىا التي المباراة في – الميدان فوق المتبقية

 .(63، ص   : ( 1998 ) الصفار  سامي                                                                                   

  الخامسة المادة : الرئیسي الحكم وواجبات صالحیات  - 4-1-1

 قانون سمطتو تبدأ دخولو بمجرد إذ القدم كرة مباريات إدارة عمى واألخير األول المسؤول ىو
 :التالية النقاط في وواجباتو صبلحياتو المفعول وتتمخص سارية

 .المعبة وقوانين مواد تنفيذ عمى السير 1-

 .ذلك األمر تتطمب إذا الرابع الحكم ومع المساعدين الحكمين مع بالتعاون المباراة إدارة 2-

 .الثانية المادة بشروط تعني المباراة في المستعممة الكرة أن من يتأكد أن 3-

 .القانون لمواد مخالفة أ  بسبب ينيييا أو المباراة يعمق ، المعب يوقف 4-

 .يشاىدىا لم التي باإلحداث يتعمق فيما مساعديو بنصيحة األخذ 5-

 حسب الموقف الطرد أو إنذار بمخالفات المدانين البلعبين ضد التأديبية اإلجراءات يتخذ 6-
 .لمحكم التقدير 

 عن أ  المعمومات يتضمن ، المختصة ياتالج إلى المباراة سير عن مفصبل تقريرا يقدم 7-
 .المباراة سير عرقموا إذا اإلداريين و المدربين أو. البلعبين ضد تأديبية إجراءات

 .نيائية بالمعب المتصمة والحقائق بالوقائع المتعمقة الحكم قرارات تعتبر 8-

 نصيحة قراره بموجب تغيير لو يجوز كما ، صحيح لير أنو تحقق إذا قراراه تغيير لمحكم يمكن 9-
   .المعب يستأنف لم ما المساعد الحكم
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 السادسة المادة : المساعد الحكم وواجبات صالحیات - 4-1-2

في  الرئيسي الحكم مساعدة ميمتيما التماس خطوط عمى يقفان مساعدان حكمان ىناك
 :التالية النقاط في أدوارىما وتتمخص المباراة إدارة

 . المعب ميدان خارج الكرة خروج عند إشارة 1-

 . التماس رمية أو مرمى ركمة أو الركنية في الحق لو فريق أ  إلى إشارة 2-

 التسمل في البلعب وقوع إلى إشارة 3-

 .التبديل إجراء طمب 4-

 من يتمكن الحكم أن دون أخر  حادثة أ  أو سيئ سموك حدوث عند الرئيسي لمحكم إشارة 5-
  FIFA : (1997) Les lois du jeu , Hitziweg , Zurich .Suisse    .                              رؤيتيا

  : الرابع الحكم  - 4-1-3

ودروه  المساعدون الحكام ضمن يدخل فيو السابقة لموائح طبقا رابع حكم تعيين يجوز
 : يمي فيما يتمخص

 . إدارة المباريات عمى التحكيمي الطاقم من أ  قدرة عدم في بوضوح يتبن المباراة بداية قبل 1-

 وبعد قبل  وأثناء اإلدارية والمسؤوليات بالواجبات الطمب عند الحكم بمساعدة الرابع الحكم يقوم 2-
 .المباراة

 . المباراة سير أثناء التبديل إجراء في الحكم بمساعدة مطالب الرابع الحكم 3-

 .الوقت إضاعة من يقمل ما وتأمينيا الكرة تبديل عمى يشرف 4-
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 : القدم كرة مباریات إدارة في الحكم أىمیة -5

 ىؤالء يفصمون بين أشخاص وجود من بد ال جماعية أو كانت فردية رياضية منافسة كل إن
 . والتآخي والمودة مميء بالمحبة عادل إطار في المنافسات تجر  حتى ونزاىة حزم بكل المتنافسين

 أخر ، ووسائل أشياء إلى المجوء ، دون المبذولة والقدرات ، المتقدم لممستو  الرياضي تقييم فيو
 ضبط وعدم والغضب النرفزة تكثر أين ، المتنافسينبين  احتكاك فييا التي الرياضات في خاصة
 كل فمما الحكام أجل من تخترع لم الرياضة إن رلم حكم رياضة بدون يوجد فبل وعميو ، النفس في
  . البدييية ىذه

يذىب  CUY CARON و PIERRE SOHWINTE التحكيم القضائي الميدان في أنو
 كرة في ميدان أما ، العدالة عمى يرتكز بقرار وذلك لمخصام حد جعل وىو واحد وىدف موضع لو

 : ىدفين لو فالتحكيم القدم

 المباراة في التي تحدث والصدمات الخبلفات لتسوية ومراقبتيا المعب قوانين مبلحظة : األول *
 . المعب في اإلبداع وتشجيع المعبة تطوير في والمساىمة

 تطور في مسار يؤثر بحيث وسيمة ىو القدم كرة في فالتحكيم القضائي الجانب في :الثاني *
 ما وىذا المثالية يتصفون بالروح وجعميم التكتيكية أو التقنية سواء ، البلعبين صفات وتطور صفاتو
 لكرة الدولية االتحادية تطمب كانت ىذا كل أجل ومن   اإلبداعي المجال في ناجحة المباراة يجعل
 أو الزائدة السمبية كاالنفعاالت ومظاىره العنف عمى القضاء الحكام عمى وتمح -الفيفا– القدم

 أشكال من المعب نجوم أو اإلبداعي المعب حماية الحكام واجب من أصبح حيث. بأشكالو العدوان
 كل عمى متسامح ولير صارما يكون وأن الرياضية والغير الخشنة والتدخبلت السمبي المعب

 مسؤولية لمحكم ، حاليا” لكارن بمعيد يقول ، لممباراة الحسن السير عمى يؤثرون الذين البلعبين
 إجياض إلى يؤد  ، ليا الخاطئ والتأويل القوانين جيل إن حيث ، المعب قانون تطبيق في كبيرة
 لؤلمم الجارفة العولمة ومع الميادين كل في الحاصل التطور ومع  المعب لتطوير محاولة كل



 اٌفصً اٌثبٌث                                                                                اٌحىبَ فٟ وشح اٌمذَ

43 

 

 الجانب لسيطرة بل فحسب التنافسية لطبيعتيا ليس كبيرة أىمية القدم كرة أصبحت والمجتمعات
 لحظو تطور ىكذا مواكبة عمييم يجب الذين بالحكام االحتكاك الضرور  من وكان عمييا الماد 
 عمى لمسيطرة االستعداد أتم عمى يكونون وأن وأفضل أعمى مستويات إلى الوصول اجل من بمحظو
                                                                    ..المباريات ترافق إحداث من صبلحيتيم حدود وضمن خارجو أو المعب ميدان في يدور ما كل

 (2، ص : ( 2001 ) لكارن  بمعيد                                                                     

 
 : الحكم صفات 6-

 المباراة عناصر في يتحكم تجعمو التي الصفات من بمجموعة الحديث الحكم يتصف
 : منيا  جميور ، إداريين العبين،

 القدم  كرة قوانين لتطبيقو وىذا كبيرة مخفية سمطة لو القدم كرة في الحكم :القرار سمطة - 6-1
 ونبلحظ ، لكرة القدم الدولي االتحاد قانون في إلييا المشار المواد حسب لمقوانين تطبيقاتو وتتضمن

 :القوانين ىذه تطبيق في أساسين فرعين يتضمن انو القانون ىذا خبلل من

 مادة منافية أ  ير  عندما لمتدخل الصبلحيات كل لمحكم 12 إلى 01 المواد يتضمن : األول
 . القانون ومضمون وناقصة

 لكن المباراةفي  تصوراتو حسب القوانين ىذه تطبيق يتم حيث 17 إلى 13 المواد يتضمن : الثاني
 حسب تأخذ وال لقوانين المعب مطابقة تكون أن البد المتخذة القرارات فكل السمطة في اإلفراط دون

 . النتيجة تغيير تستطيع السمطة في اإلفراط الن ، شخصي تصور

 يحمميا ألنيما التي الثقافة عن الحديث تسبقو الحكم شخصية عن الحديث إن : الشخصیة  2-6
 ىي فان الشخصية ذلك إلى ضف ، الناس احترام يكسب الذ  ىو الجيد فالحكم ، جدا مرتبطان
 واحترام ، المعب قانون تطبيق لغرض انطبلق نقطة لمحكم يعطي ىذا كل ، والتربية االستعداد ثمار

 : نجد الشخصية ىذه مظاىر الخصوم ومن
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 قد افمت طويمة لفترة الحكام صاحبت التي ” السوداء البذلة صاحب ” منطق إن : المباس - أ
 فالمباس المتجانس ، القانون ضمن وىذا ، لباسو في ألوان عدة يستعمل أصبح حيث وانتيت
 . المباراة في الثقة بعض لمحكم ويعطي الحكام احتقار يجنب والبلئق

 ، إدارتيم لممباراة عند جدا ميم التحكيم لثبلثي الحسن والمظير البلئقة الييئة إن : المظير -ب
 عممو عمى يؤثر سمبا قد الخارجي المظير إلى باإلضافة الشعر، و الذقن حبلقة خبلل من وذلك
 . والنحافة السمنة مثل

 من مع اآلخرين والمطف االتصال سيولة يممك الذ  ىو الجيد فالحكم : اآلخرین مع االتصال -ت
 . الميدان لؤلخطاء في اإلشارة عند لمعيان واضحة إشارات واستعمال ، ومدربين  العبين

 ، الكرة واتجاىاتيا من وقريب الممعب في الصحيح التموقع بو ونقصد : المیدان في الحضور -ث
 .وأنيقا خفيفا جريا يجر  الميدان إلى دخولو عند وحتى

 عميو إذ يجب لمحكام المتأخرة ردود من تأتي والمشاكل العنف حاالت ألمب إن : القرار روح -ح
 . ثواني بضعة في وتنفيذه القرار اتخاذ في الدقة

نزاىة  بكل الميدان في القانون روح وتجسيد لممقابمة الجيد التحضير : الميني الضمیر -ج
 . نيايتيا عند المباراة نتيجة كانت ميما بال راحة لو يمكن مما وٕاخبلص

 (246ص1997 عمي بيك.                                                                                                
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 : ماالحك تصنیف  -7

 : التحكیمیة الدرجة حیث من 7-1

 من بمد يختمف أعمى درجة إلى درجة من وانتقالو الحكم تسمية أن إليو المبلحظة يجب ما
 االتحادية الجزائرية تعمد الجزائر ففي ليا التابعة الدولة لبلتحادية الداخمي القانون حسب أخر إلى

 : التالية عبر الدرجات الحكم وتسمسل . الدولية الشارة إلى بالحكم لموصول محددة إجراءات

 : المتربص الحكم  -أ

 يتم إدماجو القطاع في تكوين عمى وتحصمو الوالئية الرابطة تضعيا لمسابقة اجتيازه بعد
 نظر  إجراء امتحان مع بعدىا تقييمو يتم الصغر  لمفئات المقاءات بعض يدير متربص كحكم

            .التحكيم سمك في رسميا إدماجو لتم وتطبيقي

 : الوالئي الحكم  -ب

 .مرسم كحكم يعتبر و السابقة االمتحانات في النجاح بعد التحكيم درجات أولى ىي

 : الجيوي الحكم  -ت

 مباريات عمى  10 :ل وٕادارتو الوالئي المستو  في إلدارتو سنوات 03 إلى 02 مرور بعد  
 . وبدنيا نظريا امتحانو ذلك بعد ويتم لمرابطة يقترح سنة 27 يتجاوز ال وسنو األقل

 : الفیدرالي الحكم -ث

حسب  فيدرالي كحكم يقبل االمتحانات نتائج وبعد الجيوية الرابطة طرف من اقتراحو بعد
 .االتحادية قواعد حسب 02 أو 01 الدرجة
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 : الدولي الحكم   -ج

 والثانية األولى البطولة لممباريات إدارتو عند الحكم عمييا تحصل التي النتائج خبلل من
 المباريات يديرون دوليون حكاما يكونوا حتى لمفيفا حكام أحسن 10 الفاف تقترح تقييمو خبلل ومن

 .الخارجية

 : نجد لممباریات إدارتيم حیث من -7-2

 : الحكم  -أ

 المطمقة السمطة ولو بواسطتو تدار المباراة كون الرئيسي الحكم إلى الساحة حكم ويسمى
 . يديرىا التي المباراة في المعبة القانون مواد لتطبيق

 : المساعدون الحكام  -ب

 تحت خاضعين الحكم مع ليما المسندة المباراة إدارة ميمتيا حكمان ىناك مباراة كل في
 .سمطتو

 : الرابع الحكم  -ت

 الذ  الثبلثة الحكام من أ  بواجبات القيام تظير ميمتو مباراة كل في الرابع الحكم يعين
 الضائع الوقت وٕاشارة البلعبين التغيرات بإعبلن ويقوم ميمتو، المباراة إدارة عمى قادر لير يصبح
 .الرئيسي الحكم عنو يعمن الذ 

 : الجزائر في الحكام تكوین -8 

 جل اىتمامو القدم لكرة الجزائر  االتحاد أوالىا التي األساسية الركائز من التحكيم قطاع
 التحكيم أن المعبة إلى لتطوير األساسات من والبلعب والمدرب بالحكم االىتمام أن اعتبار عمى
 في الحكام تكوين وارتكزت سياسة .. القدم لكرة والمتابعين األندية من العديد شكو  مثار مازال
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 المنيج بالتكوين يتصف حيث المستقبمية المرلوبة الحالة تصف واضحة رؤية وجود عمى الجزائر
 أحدث وفق الحكام تكوين عمى والحرص عمى التربصات والتركيز ، والمعنو  الماد  الدعم وتوفير
 : التالية األساسيات عمى التكوين ويرتكز. عمييا والتعرف القوانين

 الوالئيين لمحكام بالنسبة األساسية التعريفات . · 
 الجيوين لمحكام بالنسبة متواصل تكوين . · 
 الفيدرالية لمحكام بالنسبة اإلتقان. 
 :الجزائر في التحكیم واقع -9

 فيو ال تشكو العالم في دور  ىناك ليس إذ المدفع فم في يقع العالم دوريات كل في التحكيم
 من وواحد الحكام بشر ألن -يخطئ ال العالم في حكم ىناك وليس -التحكيم أخطاء من األندية
 مكان كل في وحاالت يوم حاالت كل نرصد أننا بدليل ..وتصيب تخطيء التي القدم كرة عناصر
 ..الحكام وأخطاء التحكيم حول قدم كرة مباريات فيو تجر 

 ال التحكيم كجزء مع يتعاممون األوروبيين أن مثبل أوروبا في يجر  ما وبين بيننا الفارق لكن
 ىو الثانية من في جزء قراره يتخذ الذ  الحكم بأن نقتنع فبل عندنا أما ..المعبة منظومة من يتجزأ

 وقال . مقصودة األخطاء لير ىذه أن طالما بشر ألنو الخطأ إلي األوقات بعض في معرض
 تتواصل ” فييا والتحكيم البطولة الوطنية بشأن اليومي الشروق بجريدة نشر مقال في رياض محمد

 ميازل معيا وتتكرر ..وتتشابو الوطنية البطولة مباريات

بينت  لقد ... االحتراف بدخول الجميع فيو حيتبج الذ  الوقت في الجزائر  التحكيم
 الموسمىذا  الجزائر  التحكيم بمغيا التي المزرية الحالة والكأس البطولة في األخيرة المباريات
  .بمكيالين والكيل التجاوزات من يعاني التحكيم سمك أن يعرف والكل بالذات،

 (21ص ، 2011رياض،  محمد                                                                                      
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في  حتى وتيديد وٕاساءة سب من السمبية السموكات تظير الجزائر  الدور  في عندنا 
 من فأول تبرير . كرامتو وتداس شرفو في ويطعن مبادئو في وييان الحكم يسب التشجيع صيحات
 من المباراة سرقت من ثم الخصم إلى تحيز فيقمون الحكم أداء إلى اإلدار  أو والمدرب البلعب
 عن أدافع ال إنني ، ألسباب اليزيمة منطقي وتحميل الفريق أداء إلى النظر دون . الحكم طرف
 لتحكيميا الطاقم أن نؤمن أن المعبة تطوير أردنا إذا عمينا يجب إذ ويصيب يخطئ ولكنو الحكم
 نجاح عن يبحث ألنو يحيدىا ولكنو ميوالت لمناد  أو اتجاىات لديو تكون قد محايد عنصر ىو

 بيا ونفتخر نعتز التي الكبيرة الجماىر أن كما لو ثانًيا، الشخصي والنجاح أوال الجزائر  التحكيم
 اإلساءة دون الجميمة، الوطنية والصيحات األلاني ضمن بتشجيع فرقيا اىتماميا تكرس أن يجب

 يحرصوا وأن المعبة قانون في ثقافة أكثر يكونوا أن البلعبين عمى التحكيم كذلك ومنيم لآلخرين
 . عدوانية بأساليب الجماىير تحريض أو وخداع مكر دون تطبيق القانون عمى
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   خالصة

 السفير الرياضي أصبح كونو لقد أبدت الدول المتقدمة إىتماما كبيرا بالتحكيم الرياضي،
 الحكام بتكوين المتقدمة تيتم لمدول الدولية االتحادات جعل ذلك وألجل وثائقية، إعتمادات ببل لمدول
 وألجل وقو ، متمكن قطاع تحكيمي عمى الحصول أجل من الشباب الحكام وتشجيع الميدان في
 خبلل من القدم بكرة النيوض الرامية إلى اإلصبلحات في قدما المضي الجزائر في البد ذلك

 والسير بالقطاع النيوض أجل من عمى الحكام تدرجيا وتعميمو البطولة في االحتراف نظام تطبيق
 وتكوينو بالحكم االىتمام ىو ييم ما إلييم ومنافستيم، الوصول ال ولم المتقدمة الدول درب عمى
 مختمف في لممباريات أداء في النجاح أجل من والمعرفية والنفسية، البدنية النواحي جميع من جيدا

 .يديرىا التي المنافسات
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 تميید-1

 مجتمع في الموجودة الحقائق إلى الوصول أجل من ىامة وسيمة الميدانية الدراسة تعد

 والتجريب القياس إلى عموما والرياضة والرياضية البدنية التربية في الظواىر فإخضاع، الدراسة

 في إلييا المتوصل النتائج في الدقة من كبير لقدر الوصول إلى سعيا اإلحصائية األساليب واعتماد

 يتم ولذلك معالجتيا، وكذلك المواضيع طرح حيث من العممية الموضوعية إضفاء وكذلك البحوث،

 التي التساؤالت عمى اإلجابة قصد وىذا العممية البحوث في التطبيقي الجانب عمى كثيرا التركيز

 من لمتأكد والتفسير التحميل في اإلحصائية التقنيات بتوظيف وىذا المدروس الموضوع حول تطرح

 والمناسبة الصحيحة الوسائل اختيار أىمية تتجمى وىنا بطبلنيا، أو المصالة الفرضيات صحة

 .بالبيانات المتعمقة لمترجمة المناسبة والتقنيات المعمومات لجمع

 الطریقة واإلجراءات:-2

 منيج الدراسة:

استخدم الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي الذ  يحاول من خبللو وصف الظاىرة، 

 موضوع الدراسة، وتحميل بياناتيا، وبيان العبلقة بين مكوناتيا واآلراء التي تطرح حوليا.

 مجتمع الدراسة:

 كرة القدم لمرابطة الجيوية بالبميدة.يتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من حكام 
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 عینة الدراسة : *

، وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية من الحكام ( حكما28مى  اشتممت عينة الدراسة ع

 المسجمين بالرابطة الجيوية بالبميدة، موزعة كاألتي:

 أداة الدراسة :  *

 وبجي وریتشاردسون روبرت واینبرجمقياس االحتراق لمحكم الرياضي صممو كل من 
لقياس شعور الحكم الرياضي باالحتراق تحت عنوان االحتراق في التحكيم وىو مقياس مقتبس 

عبارة ويقوم الحكم باإلجابة عمى  15ومعدل من قائمة سماسبلش لبلحتراق س ويتضمن المقياس 
 ( 503 - 500:  1998  عبلو  ،                                      .تدريجعبارات مقياس سباعي ال

 وفي الدراسة الحالیة حسبت الباحث صدق المقیاس وثباتو عمى النحو اآلتي: *

 صدق المحكمین : -أ

التربية الرياضية، واتفق عمى صبلحية عرض المقياس عمى أعضاء ىيئة التدريس في كمية 

 .المقياس

 االتساق الداخمي :صدق  -ب 

تحقق الباحث من تمتع المقياس من االتساق الداخمي، وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون 

 (.0.01بين درجة كل فقرة والمقياس ككل، وكانت معامبلت االرتباط جميعيا دالة عند مستوة  
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 ( 2جدول رقم ) 
 حساب معامل ارتباط بیرسون بین الفقرات والمقیاس ككل

 الفقرة الرقم
االرتباط مع 
 الدرجة الكمية

قيمة 
 الداللة

 مستو  الداللة

أشعر بأنني أعاني من ضغوط  10

 انفعالیة كنتیجة لمتحكیم
 0.01دالة عند 0.000 0.743

20 

أكاد أشعر بتعب عندما أستيقظ 

من النوم صباحا في األيام التي 

 سوف أقوم فييا بالتحكيم

 0.01دالة عند 0.000 0.863

بأنني أعامل المدربین  أشعر 30

 والالعبین بطریقة قاسیة
 0.01دالة عند 0.000 0.730

40 

أشعر بأنني أبذل المزيد من الجيد 

في بعض األمور التي تحتاج إلى 

 جيد بسيط أثناء قيامي بالتحكيم

 0.01دالة عند  0.002 0.648

أشعر بأنني قد حققت نتائج طیبة  50

 أثناء عممي في التحكیم الریاضي
 0.01دالة عند 0.000 0.876
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60 

أثناء قيامي بالتحكيم أجد أن 

التعامل مع البلعبين والمدربين 

 يسبب لي المزيد من التوتر

 0.01دالة عند 0.000 0.862

أشعر بدرجة عالیة من النشاط   70

 أثناء قیامي بالتحكیم
 0.01دالة عند 0.000 0.867

80 
بأن التحكيم يسبب لي  يزعجني

 المزيد من الضغط العصبي
 0.01دالة عند 0.000 0.929

90 
التعامل مع المدربین والالعبین 

الذین ال یحترمون الحكم یسبب 

 لي قدرا كبیرا من التوتر

 0.05دالة عند 0.023 0.505

10 
أشعر باإلحباط كنتيجة لعممي في 

 التحكيم الرياضي
 0.01دالة عند 0.005 0.600

11 
أشعر بأنني أساىم في االرتقاء 

بمستوى الالعبین من خالل 

 قیامي بالتحكیم 

 0.01دالة عند 0.000 0.864
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12 
أشعر بأنني أكاد أحترق كنتيجة 

 لعممي في مجال التحكيم الرياضي
 0.01دالة عند 0.000 0.944

 ( 2تابع جدول رقم   

 الفقرة الرقم
االرتباط 

مع الدرجة 
 الكمية

قيمة 
 الداللة

 مستو  الداللة

13 
أشعر بأنني قد أصبحت أكثر 

قسوة مع الناس منذ أن بدأت في 

 العمل كحكم ریاضي

 0.01دالة عند 0.000 0.742

14 
أشعر باإلجياد التام عقب انتيائي 

 من تحكيم مباراة رياضية
 0.01دالة عند 0.000 0.863

15 
بأن المدربین یعتبرونني  أشعر

السبب الرئیسي في ىزیمتيم في 

 المباراة التي أقوم بتحكیميا 

 0.01دالة عند 0.000 0.730
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يتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات المقياس ترتبط بالدرجة الكمية لممقياس ارتباطا 

بدرجة عالية من ( وىذا يؤكد أن المقياس يتمتع 0.01ذو داللة إحصائية عند مستو  داللة  

 االتساق الداخمي.

 :ثبات االستبانة-3

ل ألفا كرونباخ والتجزئة تم تقدير ثبات المقياس عمى أفراد العينة وذلك باستخدام طريقتي معام

 .النصفية

 :لنصفیةطریقة التجزئة ا-4

تم استخدام درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية 

، ي من الدرجاتاحتسبت درجة النصف األول لكل فقرات المقياس وكذلك درجة النصف الثانحيث 

وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جر  تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان براون 

( وأن معامل الثبات بعد 0.836فأتضح أن معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية قبل التعديل  

( وىذا يدل عمى أن المقياس تتمتع بدرجة عالية جدا من الثبات تطمئن الباحث 0.911عديل  الت

  .إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة
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 طریقة ألفا كرونباخ : -5

استخدم الباحث طريقة أخر  من طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات المقياس، 

ذا يدل عمى أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من ( وى0.945حيث حصمت عمى قيمة معامل ألفا  

 .حث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسةالثبات تطمئن البا

 :الدراسة االستطالعیة-6

( حكما ، تم اختيارىم من داخل العينة 27تم اختيار عينة استطبلعية من الحكام و قواميا  

 األساسية وذلك تحقيقا لؤلىداف التالية : 

 .ثقافي والتعميمي لمعينة الحقيقيةمد  مبلئمة االستمارة لممستو  ال معرفة -

 .من سيولة ووضوح عبارات االستبيانالتأكد  -

 .  عقبات يمكن أن تواجو المفحوصينتذليل أ -

 :اسة االستطبلعية عما يأتيوكانت نتيجة الدر 

  . وال توجد أي لممفحوصينتو  التعميمي والثقافمبلئمة العبارات المستخدمة في االستمارة لممس -

 .مشكمة في فيم عبارات االستبانو

  .صبلحية االستمارة ومبلئمتيا لمدراسة -
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 :اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة األسالیب-7

 .التكرارات والنسب المئوية -1

 .تم استخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد صدق االتساق الداخمي لممقياس -2

براون لمتجزئة النصفية إليجاد معامل ثبات المقياس تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان  -3

 .، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخالمتساوية

 نتائج الدراسة ومناقشتيا:-8

الرابطة الجيوية تيدف الدراسة الحالية لمعرفة ما مستويات االحتراق النفسي لد  حكام 

 تائج الدراسة.، وفيما يمي عرض لن بالبميدة

 ینص السؤال الرئیسي عمى:* 

 .الرابطة الجيوية بالبميدةما مستو  االحتراق النفسي لد  حكام  -

ولئلجابة عن ىذا التساؤل قام الباحث بإيجاد المتوسطات واالنحراف المعيار  والوزن 

 النسبي لكل فقرة من فقرات المقياس والجدول التالي توضح ذلك:
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 (3جدول رقم  
جدول یوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي والترتیب لكل فقرة من فقرات 

 . (68المقیاس )ن=

 ت الوزن النسبي االنحراف المعيار  المتوسط الفقرة م

أشعر بأنني أعاني من ضغوط  1
 9 68.2 1.929 3.36 انفعالیة كنتیجة لمتحكیم

2 
أشعر بتعب عندما أستیقظ  أكاد

من النوم صباحا في األیام التي 
 سوف أقوم فیيا بالتحكیم

2.25 1.777 69.1 7 

أشعر بأنني أعامل المدربین  3
 6 71.8 1.750 2.21 والالعبین بطریقة قاسیة

4 
أشعر بأنني أبذل المزید من 
الجيد في بعض األمور التي 

أثناء تحتاج إلى جيد بسیط 
 قیامي بالتحكیم

4.04 2.081 67.7 10 

أشعر بأنني قد حققت نتائج طیبة  5
 2 73.1 1.213 5.71 أثناء عممي في التحكیم الریاضي
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6 
أثناء قیامي بالتحكیم أجد أن 
التعامل مع الالعبین والمدربین 

 یسبب لي المزید من التوتر

3.32 2.178 65.8 14 

7 
بدرجة عالیة من النشاط أشعر 

 5 71.0 1.732 5.96 والحیویة أثناء قیامي بالتحكیم

یزعجني بأن التحكیم یسبب لي  8
 8 70.1 1.847 3.32 المزید من الضغط العصبي

9 
التعامل مع المدربین والالعبین 
الذین ال یحترمون الحكم یسبب 

 لي قدرا كبیرا من التوتر

4.64 2.147 66.0 13 

أشعر باإلحباط كنتیجة لعممي في  10
 4 71.5 1.610 2.00 التحكیم الریاضي

11 

أشعر بأنني أساىم في االرتقاء 
بمستوى الالعبین من خالل 

 قیامي بالتحكیم
5.71 1.478 72.2 3 
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12 
أشعر بأنني أكاد أحترق كنتیجة 
لعممي في مجال التحكیم 

 الریاضي

2.82 2.212 65.3 15 

13 
أشعر بأنني قد أصبحت أكثر 
قسوة مع الناس منذ أن بدأت في 

 العمل كحكم ریاضي

1.50 0.882 76.3 1 

أشعر باإلجياد التام عقب  14
 11 66.3 2.103 4.14 انتيائي من تحكیم مباراة ریاضیة

15 
بأن المدربین یعتبرونني  أشعر

السبب الرئیسي في ىزیمتيم في 
 المباراة التي أقوم بتحكیميا

2.89 2.132 66.1 12 

 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة 3يتضح من الجدول     

وقد تبين أن متوسط الفقرات قد ترامح بين  عمى كل فقرة من فقرات المقياس وعمى متوسط فقراتو ،
 1.50 – 2.82.) 
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 مناقشة نتائج الدراسة:-9

بين مستو  الحتراق  عالیةيتضح من نتائج الدراسة أن درجة االحتراق النفسي كانت 

، حيث وصمت النسبة المئوية مرابطة الجيوية بالبميدةل كرة القدم لد  حكام النفسي المتوسط والشديد

(. ويعزو ذلك الباحث إلى المعاناة والفوضى التي يعيشيا الحكم، %69.3 لبلستجابة لدييم إلى  

( حينما ذكرت أن Maslach 1981ولعدم وجود نظام لحماية الحكام. وكذلك دراسة ماسبلش  

الميني يصاب باالحتراق النفسي حينما يواجو مشكبلت تحول دون قيامو بميامو بشكل كامل مما 

لى إحساسو بالعجز والقصور عن تأدية العمل بالمستو  المطموب مما يترتب عميو حدوث يؤد  إ

 ضغط نفسي وتوتر عصبي يؤد  إلى تدني مستو  الدافعية والشعور بعدم الرضا .

ويؤكد الباحث من خبلل خبراتو العممية واألكاديمية في مجال عمم النفس الرياضي أن 

ة في مجال التحكيم منيا ال الحصر ضعف أجرة التحكيم ، الحكم الرياضي يعاني من ضغوط كثير 

النظرة السمبية لمحكم الرياضي ، االىانات المفظية من قبل الجميور والبلعبين والمدربين وكل من 

ىو موجود في الممعب، واالعتداءات البدنية عمى الحكم الرياضي ، وىذه الظاىرة انتشرت بشكل 

الرياضي لمعديد من المعوقات والضغوط النفسية بالعمل  مواجية الحكمو واضح في المبلعب. 

، والخوف من االعتداء  ، االىانة المفظية ، وقمة التقدير واالحترام كمخاوف األداء وضغوط الوقت

 البدني ىي التي ساىمت في ظيور ىذه الدرجة من االحتراق النفسي. 
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 نتائج الدراسة: -10

 ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة يمكن استنتاج التالي: في

في  كرة القدميتضح من نتائج الدراسة أن درجة االحتراق النفسي كانت عالية لد  حكام 

   %(.69.3)، حيث وصمت النسبة المئوية لبلستجابة لدييم إلى الرابطة الجيوية بالبميدة

 التوصیات:  -11

 ضوء ما توصل إليو البحث من نتائج فإن الباحث يوصي بالتالي: في

 يوصي الباحث بفصل مينة التحكيم عن تعامبلتيم مع المجتمع المحمي الذين يعيشون بو.  -1

يوصي الباحث بتعزيز العبلقات االجتماعية بين الحكام وبين محيطيم الرياضي من مدربين  -2

 المسموع. والعبين وجميور واإلعبلم المقروء و 

 التأكيد عمى إعداد الحكام نفسيا وبدنيا من أجل التمكن من أدارة المباريات بشكل جيد. -3
 توفير األمن والحماية داخل المبلعب. -4
  .النفسي االحتراق حدوث قرب إلى تشير التي األعراض عمى الفرد تعرف أو إدراك -5
 :منيا الضغوط لمواجية عممية خطوات اتخاذ أو األساليب تطبيق  -6

الستجاباتو  الفرد فيم الن لمضغوط، االستجابة في أساليبو وكذلك لعممو، الشخص فيم -أ
 . محاولة تغييرىا وبالتالي فعالة، لير السموكية األنماط عمى التعرف عمى يساعد كامل بشكل

الفرد  ستعرض الواقعية الغير فاألىداف وأولوياتو، وأىدافو لقيمو الفرد فحص إعادة -ب    
 . لمتنفيذ األىداف قابمية من التأكد يجب إذ واالرتباك، لئلحباط
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 كل مجال عمى والتركيز االجتماعية، الحياة المنزل، العمل، : مجاالت إلى الحياة تقسيم -جي      
 .آخر مكان في تؤثر أن مكان لضغوط نسمح وأال نعيشو،

 .بالمجتمع االجتماعية لممؤسسات المالية المساندة -7

 .الميني قبل من أداؤىا المطموب لمميام تفصيمي وصف وجود -8

 .والمسئوليات األدوار تغيير -9

 .المشكمة عمى لمتغمب نفسي باختصاصي االستعانة -10

 .لمميني واالستقبللية المسئولية زيادة -11

 .اإلدار  المستو  أو الفرد  المستو  عمى سواء المبذولة الجيود بنتائج المعرفة -12

 األمر اليومية العمل مشاكل مواجية في لمزميل النفسي لمدعم واالستعداد التآزر روح وجود -13
 .دورية بطريقة المشاكل وطرح المفتوح الحوار يتطمب الذ 



 

 



ةييييييييخاتم  

66 

 

 الكبيرة فالحكم النفسية بالضغوط الدائم االرتباط ذات األنشطة أحد القدم كرة في التحكيم يعد

 عام بشكل قبل الرياضيين من لممسائمة أمانتو تعرض أو نزاىتو في لمتشكيك عرضة يكون ما لالبا

 تكون ما الرياضي لالبا الوسط ففي عبلم(و اإل جميور،ال داريين،اإل، ين عبيالبل ، مدربينال 

 يذكر ما ونادرا عمى الحكم، وىزائميم أخطائيم الخاسر الفريق أفراد يعمق حيث سمبية، لمحكم النظرة

 الحكم لو يتعرض الذ  مبرر أحيانا الغير واليجوم النقد عن ناىيك الفائز، الفريق قبل من الحكم

 أداء تجعل العوامل ىذه كل والبلعبين واإلداريين، المدربين قبل من المختمفة اإلعبلم وسائل في

 من تتفاوت ذكرنا كما التي النفسية بل بالعوامل فقط البدنية بالعوامل يرتبط ال الرياضي الحكم

 مستو  عمى يؤثر الذ  والنفسي البدني إلى اإلنياك يؤد  قد وبتراكميا وشدتيا أنواعيا حيث

 عام. بشكل والنفسية البدنية قدراتو

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 المبلحق

 

 :عايت يعهىياث بطالت

 

 مساعد حكم                                 ) رئيسي (الساحة حكم  : االختصاص

 : انغٍ *

 سنة 40أكثر من       سنة    40إلى  30من        سنة    30أقل من            

 : انذساعٍ انًغتىي *

 متخرج -               جامعي-                        ثبٔٛٞ   -              

 : انعائهُت انحانت *

 أرمل            - متزوج          -مطمق              - أعزب        -

 : انتحكُى يجال فٍ انخبشة *

 سنوات عشرة إلى سنوات خمس من   

 سنة 11 إلى سنة 11 من   

 فأكثر سنة 11 من   

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبلحق

 

 انشَاضٍ نًحكى انُفغٍ االحتشاق يمُاط

 ال تنطبق الفقرة رقم
 تماما

 تنطبق
 بدرجة
 قمیمة
 جدا

 تنطبق
 بدرجة
 قمیمة

 تنطبق
 بدرجة

 متوسطة

تنطب
 ق

 بدرجة
 كبیرة

 تنطبق
 بدرجة
 كبیرة
 جدا

 تنطبق
 تماما

أشعر بأنني أعاني من ضغوط  1
 انفعالیة كنتیجة لمتحكیم

       

2 
أشعر بتعب عندما أستیقظ من  أكاد

النوم صباحا في األیام التي سوف 
 أقوم فیيا بالتحكیم

   

   

 

أشعر بأنني أعامل المدربین والالعبین  3
 بطریقة قاسیة

   
   

 

4 
أشعر بأنني أبذل المزید من الجيد في 

بعض األمور التي تحتاج إلى جيد 
 بسیط أثناء قیامي بالتحكیم

   

   

 

بأنني قد حققت نتائج طیبة أشعر  5
 أثناء عممي في التحكیم الریاضي

   
   

 

6 
أثناء قیامي بالتحكیم أجد أن التعامل 

مع الالعبین والمدربین یسبب لي 
 المزید من التوتر

   

   

 



 المبلحق

 

أشعر بدرجة عالیة من النشاط  7
 والحیویة أثناء قیامي بالتحكیم

   
   

 

بأن التحكیم یسبب لي المزید  یزعجني 8
 من الضغط العصبي

   
   

 

9 
التعامل مع المدربین والالعبین الذین 
ال یحترمون الحكم یسبب لي قدرا كبیرا 

 من التوتر

   

   

 

أشعر باإلحباط كنتیجة لعممي في  10
 التحكیم الریاضي

   
   

 

11 
أشعر بأنني أساىم في االرتقاء 

قیامي  بمستوى الالعبین من خالل
 بالتحكیم

   

   

 

أشعر بأنني أكاد أحترق كنتیجة  12
 لعممي في مجال التحكیم الریاضي

   
   

 

13 
أشعر بأنني قد أصبحت أكثر قسوة 
مع الناس منذ أن بدأت في العمل 

 كحكم ریاضي

   

   

 

أشعر باإلجياد التام عقب انتيائي من  14
 تحكیم مباراة ریاضیة

   
   

 



 المبلحق

 

15 
بأن المدربین یعتبرونني السبب  أشعر

الرئیسي في ىزیمتيم في المباراة التي 
 أقوم بتحكیميا

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :قائمة المصادر والمراجع
 داس ، االٔفعبٌٟ ٚاإلجٙبد اٌزذس٠ت ضغٛط ث١ٓ اٌش٠بضٟ احزشاق : (1997) كايم ساتب أعايت (1

 – ِصش – اٌمب٘شح ، اٌعشثٟ اٌفىش
 اٌفبف. – ٌٍزحى١ُ اٌٛط١ٕخ اٌٍجٕخ ، اٌحىبَ ِشرىض : ( 2001 ) نكاسٌ بهعُذ (2

 .– ث١شٚد – اٌّال١٠ٓ داس ، 6 ط ، اٌمذَ وشح : ( 1984 ) انجىاس عبذ حغٍُ (3
 .– ث١شٚد – اٌّال١٠ٓ داس ، 6 ط ، اٌمذَ وشح : ( 1984 ) انجىاس عبذ حغٍُ (4
 جبِعخ ، ٚإٌشش ٌٍطجبعخ اٌىزبة داس ، األٚي اٌجضء ، اٌمذَ وشح : ( 1998 ) انصفاس عايٍ (5

 .– اٌعشاق – اٌّٛصً
 اإلسكندرية المعارف منشاة 1 ط النفسية الصحة في الجديد ( 2001 )العیسوي الرحمن عبد (6

 .مصر
 الكتاب مركز ، النفسي القياس و الرياضي النفس عمم ( 2002 )شمعون العربي محمد (7

 .القاىرة لمنشر،
 في النفسي واالحتراق لمضغوط عقميا المتفوقين إدراك :(1990) إبراىیم السید السمادونى، (8

 الجمعية جانفي24 المؤتمر أبحاث والبيئية النفسية المتغيرات ببعض وعبلقتو المدرسي الفصل
– الثاني الجزء النفسية، 22 من مصر في النفس لعمم السادس السنو  - لمدراسات المصرية
 .-القاىرة

 اٌّجبي فٟ ٚاٌزٛج١ٗ اإلسشبد  (2001)إعًاعُم يحًذ ياجذة د. شًعىٌ انعشبٍ يحًذ (9

 اٌمب٘شح. اٌعشثٟ اٌفىش اٌش٠بضٟ، داس

 وشح ٚلٛا١ٔٓ اٌعشثٟ اٌحىُ : ( 1998 ) انذٍَ حغاو يحًذ ، يحًىد كايم يصطفً (01

 – اٌمب٘شح – ٌٍىزبة إٌشش ِشوض ، اٌخّبع١خ ٚاٌىشح اٌمذَ
 اٌحذ٠ث، اٌىزبة داس ِٛاجٙزٙب، ٚأعب١ٌت اٌح١بح ضغٛط ، 2000 عغىش عٍٟ (00

 

 ، اٌمذَ وشح لٛا١ٔٓ فٟ اٌعشثٟ اٌحىُ :( 1999 ) يحًذ انذٍَ ،حغاو كايم يصطفً يحًىد (12

 – ِصش – ٌٍٕشش اٌىزبة ِشوض
 -ث١شٚد – اٌعشثٟ اٌفىش داس ،1 ط إٌفغ١خ االخزجبساد : ( 1996 ) عباط فُصم /د (01

( ، اإلعذاد إٌفغٟ ٌٍٕبشئ١ٓ "د١ًٌ اإلسشبد ٚاٌزٛج١ٗ ٌٍّذسث١ٓ 2110سارت ، أعبِخ ، ) (41

 . ٚاإلداس١٠ٓ ، ٚأ١ٌٚبء األِٛس " ، داس اٌفىش اٌعشثٟ ، اٌمب٘شح ، ِصش



 

 

 0991ٌٍحىبَ،ِٕشبح اٌّعبسف،االعىٕذس٠خ،، اعظ ٚثشاِج اٌزذس٠ت اٌش٠بضٟ عهٍ بُك  (01

 ثشاِج ٔظش٠زٙب ، طج١عزٙب ، إٌفغ١خ اٌضغٛط ، 1999 اٌشش١ذٞ رٛف١ك ٘بسْٚ

 .اٌش١خ وفش رشث١خ اٌزاد، ٌّغبعذح

 
 مذكرات : 

 وشح حىبَ ٌذٜ إٌفغٟ االحزشاق ثظب٘شح ٚعاللزٗ اٌزاد ِفَٙٛ ( 2011 ) يُصىسٌ ُبُمى  -01
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