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  :مقدمة

تعتبر كرة القدم إحدى ابرز النشاطات الرياضية نظرا لشعبيتها المستمدة من براعة الالعبين  

وتشجيع الجماهير وما تسببه من حماس و انفعاالت، وهي تسلية لألطفال  ولعبتهم المفضلة في 

.حالساحات  و الحدائق والطرقات، يتقاذفون  كرة من  الجوارب  أو الورق  أو حتى علبة من الصفي  

والد  والشبان  والشابات،  و الرجال والنساء  من مختلف ألوتجذب  كرة القدم في مالعبها  ا

وكرة القدم  كرياضة في . عمار، يلتقون في هذه المالعب، تستهوي  البعض منهم شهرة  الالعبينألا

السرعة من حد  ذاتها تقوي  الجسد وتقوي  النفس،  وتتصف بالتركيز و التناسق الذي يدعم قانونها و

حيث  التحرك  الدائم في أوضاعها  تنمي اللياقة  الجسدية التي هي ذكاء الجسد وتعتبر وسيلة  مثالية  

.لتوجيه  الشباب  

لقد فرضت كرة القدم  نفسها  كوسيلة  تربوية و ثقافية  تمارس  وفق  أسس وقوانين تنظيمية 

م  عامل  من  العوامل  المهمة  في ممارسة  والتحكي. دارية والفنية و التنافسيةإلتحكم موضوعاتها ا

ستقامة،  يكرسون  إلوتطوير  هذه  الرياضة، ويوجه التحكيم  إلي فئة من  الرياضيين  المتميزين با

كفاء أجل  مباراة  في  كرة  القدم  شريفة  وعادلة  ويمتازون بالحياد  في  معاملتهم،  أوقاتهم  من  أ

نفسهم،  ملمين أرنون في سلوكهم،  واعون بمهمتهم، واثقون من في عملهم، نزهاء في قرارهم،  م

خالقياتها، بحيث يعمـلون على جعلـها  مشوقة  و ممتعة و أبقواعد وقوانين رياضة كرة القدم  و

.مثـيـرة  

رتباط  الدائم إلنشطة ذات األيعتبر التحكيم  الرياضي  عامة و في كرة القدم  خاصة  أحد  ا

الحكم  غالبا  ما تكون  أمانته عرضه  للمسائلة  من  قبل  الرياضـييـن بشكل بالضغوط  النفسية،  ف

أو  عرضة  للتشكيك  في نزاهته  ففي الوسط  )  مدربين، العبين، إداريين، وجمهور، وإعالم(  عام

الرياضي  غالبا  ما تكون  النظرة للحكم سلبية،  حيث  يعلق  أفراد  الفريق الخاسر أخطائهم  على 

دارته للمباراة، ناهيك عن النقد الغير مبرر الذي إم،  ونادرا ما يذكر الفريق الفائز نجاح الحكم في الحك

.داريين  والالعبين والمدربين  و حتى الجمهـورإلعالم من قبل  اإليتعرض  له  الحكم  في وسائل ا   

شدتها  يرتبط  أداء الحكم الرياضي بالعديد من عوامل الضغط النفسي  تتفاوت من حيث 

نهاك البدني  والذهني  وبشكل  يؤثر على  مستوى قدراته البدنية إلوأنواعها و التي  قد تؤدي  إلى  ا

.خطاء التحكيميةألنفعاالته  أو القدرة على التقليل من اإوالنفسية بشكل عام، وقدرته  على التحكم  في   

لضاغطة التي تصادفهم  نظرا يواجه حكام النخبة في البطولة  الجزائرية العديد من المثيرات ا

البدني والفني  دستعداإلدارة المباريات بدون أخطاء واکإلتنوع المطالب التي ينبغي عليهم الوفاء بها 



مدخل عام  :الفصل األول  
 

10 
 

ستجابة للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم،  ومحاولة التوفيق بين إلنفعالي واإلوالنفسي، والتحكم ا

دارة المباريات و القلق و التوتر و إالفشل في متطلبات التحكيم ومتطلبات الحياة، وكذلك الخوف من 

ستثارة التي ترتبط  بالمباريات و غير ذلك من المعطيات التي تساهم في رفع مستوى الضغوط لدى إلا

نخفاض  مستوياتهم  الفنية  و إيجابي معها  فتؤدي  بهم  إلى إلالحكام والتي قد ال يستطيعون  التكيف ا

".حتراق النفسـيإلا: " بـ صابة  بما  يعرفإلالبدنية  و ا  

حاطة بهذا الموضوع و قصد تشخيص ظاهرة الضغوط النفسية لدى حكام  النخبة  إلولغرض ا

الجزائرية  في كرة القدم، قمنا بدراسة سيكولوجية ميدانية، تقوم على أسس علمية ومنهجية للتعرف  

.درها و مستوياتها  و مسبباتهاعلى حقيقة الضغوط النفسية لدى هاته الفئة من الرياضيين لمعرفة مصا  

لهذا الغرض وضعنا خطة منهجية لدراسة الضغوط النفسية لدى حكام النخبة الجزائرية في كرة 

:القدم وتضمن البحث على  

هداف ألشكالية و بيان اإلول كمدخل عام لتقديم الموضوع، من خالل المقدمة وطرح األالفصل ا

حات المستخدمة  في  الدراسة، وأشتمل أيضا على و أهمية البحث وصياغة فرضياته، ثم المصطل

.ستفادة منها في توجيه الدراسة الحاليةإلالدراسات السابقة ثم  التعقيب عليها، وذكر سبل ا  

أما الفصل الثاني فقد تطرق إلى شرحا للضغوط النفسية من خالل تعريفها و ذكر محطاتها  

ن الطبي و وصوال إلى الميدان الرياضي ثم استعراض نطالقا من الميداإالتاريخية في مختلف الميادين، 

مختلف نظريات  الضغوط النفسية ، والتطرق إلى مراحل الضغوط النفسية عند عامة الناس و  

حتراق النفسي عند الرياضي إلالرياضي بصفة خاصة و أخيرا  العالقة بين  الضغوط  النفسية و  ا

.والحكم  

حداث بإوأثار الضغط النفسي التي تعتقد أن لها صلة  واشتمل الفصل الثالث على بعض مصادر

.الضغط النفسي لدى الرياضي بصفة عامة والحكم بصفة خاصة  

براز دور إستراتجيات لمواجهة الضغط النفسي و إلساليب و األويتضمن الفصل الرابع مختلف ا

.النفسي المشرفين على الرعاية النفسية للحكام و ذلك بتقديم  برامج  وقائية من الضغط   

ة التحكيم العالمي عامة و التحكيم الجزائري  خاصة نشأويقدم الفصل الخامس لمحة تاريخية عن 

وذكر المراحل الهامة  في تاريخ التحكيم في كرة القدم، كما تطرق هذا الفصل إلى المواد القانونية  

  تالتحكيم في سير مباريا العالمية التي توزع وتحدد مهام كل فرد من الطواقم التحكيمية وكذى أهمية

كرة القدم و المتطلبات الواجب توفرها في الحكم وكذلك الهيئات المشرفة على الحكام على المستوى  
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ستعرض هذا الفصل مراحل تكوين الحكام وأنواعهم من إقليمي والقاري و المحلي، كما إلالعالمي وا

.حيث المهام والدرجة التحكيمية  

تطرقنا إلى منهجية الدراسة وتضمن منهج  البحث  و عينته إلى جانب وفي الفصل السادس، 

.جراءات بناء أداة جمع المعلومات وتطبيقها و تصحيحها وكذا  أدوات المعالجة اإلحصائيةإ  

كما  يقدم  الفصل  السابع عرض نتائج  الجانب  الميداني الذي  أفرزته  المعالجة  اإلحصائية 

.من  صحة  الفرضيات  المصاغة  في  البحث  للبيانات في إطار التحقيق  

أما الفصل الثامن واألخير فقد حاولنا اعطاء تفسيرات للنتائج التي عرضنها ومدى اتفاقها مع 

.الدراسات  السابقة و المشابهة  أو تعارضها  معها  

  :اإلشكالية .1

حتجاجات على الحكام في مالعب كرة القدم  من  إلرتفاع معدل اإيالحظ في السنوات األخيرة   

دارين و المدربين و حتى الجمهور  وقد يرتبط ذلك بالمردود الفني السيئ في إلطرق  الالعبين  وا

في  خرين يتحدد ألدارة المباريات من طرف الحكام، حيث يشعر الحكم أن قيمته  وتقديره من قبل اإ

يجابية  و إن  يمثل  ذلك  النجاح  خبرة  أنه يتوقع  فإضوء  مدى نجاحه أو فشله في إدارة المباريات، 

فشله خبرة سلبية ومصدر للضغط السلبي له، وتؤدي إلى ضعف الثقة في النفس وزيادة الضغوط  

.حباط وعدم الثقة في النجاحإلالنفسية الناتجة عن القلق وا  

تخاذ القرار السريع خالل إدارته  للمباريات  يعتمد على قدرته في إأثناء    وبما أن نجاح  الحكم

جزء من الثانية،  وهذا  قد يؤثر في تعامله  مع  الضغوط المصاحبة له متى ما رغب في الوصول  

.بالمباراة  إلى  بر األمان  

لمنافسات  الرياضية دارة المباريات واإوقد يكون الصراع قائما في محاولة التوفيق بين متطلبات 

صراره على إعياء النفسي لديه، ويمكن أن  يكون  إلومتطلبات الحياة اليومية، سببا في إحداث التعب وا

.  التوفيق بين المتطلبات سبيل إلى معرفة نواحي النقص  فيه  وتحويل  خبرة  الفشل  إلى  طاقة نجاح

به إلى انخفاض مستواه الفني والبدني كليا  نها تؤديفإأما في حالة عدم القدرة على مواجهة الضغوط 

.حباط والتوتر النفسيلإلويعتبر خبرة التحكيم خبرة  فشل  ومصدر    

نخفاض المستوى الفني و البدني أثناء المباريات من مؤشرات عدم القدرة  على  إويتخذ مؤشر 

،التكيف مع الضغوط النفسية  شكلين رسته ولكن دون  ستمرار في مماإلأحدهم  ترك التحكيم أو ا 

.لتزام  وحماس وثمة  يستمر هبوط المستوىإليجابي و دون اإتفاعل    
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وفي كلتا الحالتين وجب على القائمين على سلك التحكيم الرعاية النفسية بالحكام ومعرفة  

موال الطائلة ألمستويات  الضغط  النفسي  لديهم  حتى ال يترك الحكام التحكيم،  بعدما صرفت عليهم ا

ينهم وكذلك حتى ال ينخفض  المستوى الفني للمباريات،  بل  بالعكس رفعه إلى درجة  تقل  فيه  لتكو 

. حتجاجات  في مالعب  كرة القدم الجزائريةإلا  

حاول أن أقوم بفهم أعمق  لظاهرة الضغوط النفسية لدى حكام النخبة  فسأأما فيما يخص البحث 

:مجموعة من التساؤالت الخاصة بهذا الموضوع الوطنية في كرة القدم هذا ما دفعني إلى طرح  

 هل يتعرض حكم النخبة الوطنية لمستوى مرتفع من الضغط النفسي ؟  

  هل توجد فروق في مستويات الضغوط النفسية لدى حكام النخبة الوطنية في المتغيرات

 ؟)ختصاص في التحكيم، السن، الخبرة التحكيمية، الدرجة التحكيمية، الحالة العائليةإلا(

 ثيرا على حكم النخبة الوطنية ؟تأكثر ألماهي أهم عوامل الضغط النفسي ا 

  :أهمية البحث .2

حتجاجات  على  حكام  النخبة  الوطنية  في  كرة  القدم  بسبب رداءة مستواهم إلنظرا  لتزايد  ا

 قسامها الثالث، مما يؤدي إلى تعرضهم للضغوط بأدارة المباريات الوطنية إالفني و البدني في  

.النفسية دون القدرة على التكيف معها، وقد تكون مصادرها عديدة ومتنوعة  يصعب التحكم  فيها  

ولى في حدود علم الباحث الذي يتناول موضوع الضغوط ألوتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها ا

لتكون في النفسية لدى حكام النخبة الوطنية  في كرة القدم،  بما قد تعمل على توفير بعض المعلومات  

هم مسببات  ومستويات  الضغوط أمتناول القائمين على سلك  التحكيم، وربما تساهم  في التعرف على 

حساسهم إن يعرفوا مدى أنفسهم ليحاولوا بأالنفسية لدى حكام النخبة الوطنية مما يزيد من وعيهم 

.بالضغوط  النفسية في الوقت الحالي  

سببات الضغط النفسي لدى حكام النخبة الوطنية في كرة ستقدم هذه الدراسة  قائمة بعوامل وم

ستفادة منها في بناء إستراتيجية لمواجهة تلك الضغوط وجعلها في مستويات منخفضة وبذلك  لإلالقدم، 

.يرتفع المستوى الفني والبدني لديهم  

  :أهداف البحث .3

.القدمالتعرف على مستويات  الضغط النفسي لدى حكام النخبة الوطنية في كرة   
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   ختالف الخصائص الفردية لحكام النخبة الوطنية  بإمعرفة مدى تباين مستويات الضغط النفسي

ختصاص في التحكيم، السن، الخبرة التحكيمية،  الدرجـة التحكيميـة، الحالـة    إلا(في كرة القدم 

  ).العائلية

  بة ثيرا على حكام النختأكثر ألهم العوامل ومسببات الضغط النفسي اأالتعرف على

 .الوطنية

  :الفرضيات .4

 يتعرض حكام النخبة الوطنية  في كرة القدم إلى مستويات  مرتفعة من الضغط النفسي. 

  ختالف  بإهناك فروق في مستويات الضغط النفسي لدى حكام النخبة الوطنية في كرة القدم

 .تخصصهم

  ختالف الفئة  بإتختلف مستويات  الضغوط  النفسية  لحكام  النخبة  الوطنية  في كرة القدم

 .العمرية

   هناك  فروق  في  مستويات  الضغط  النفسي  لدى حكام  النخبة الوطنية  في  كرة القدم

 .ختالف  خبرتهم  التحكيميةبإ

  هناك  فروق  في  مستويات  الضغوط  النفسية  لحكام  النخبة  الوطنية  في كرة  القدم

 .ختالف  درجتهم  التحكيميةبإ

 ختالف حالتهم بإلضغوط النفسية لحكام النخبة الوطنية  في كرة القدم تختلف مستويات ا

 .العائلية

 :مصطلحات الدراسة .5

  :الضغوط النفسية .1.5

فونتانا (يرى  FONTANA حالة تنتج عندما تزيد المطالب الخارجية عن  القدرات "نها بأالضغوط ) 

وهذا " ستجابة انفعالية لموقف معين إ" نه بأوفي هذا السياق يعرف " مكانات الشخصية للكائن الحيإلوا

توافق " نها بأن الضغط متغير بيئي مثل ضغوط الجمهور على الالعبين ومن ثم تعرف الضغوط أيعني 

).18، ص2005عبد العزيز عبد المجيد محمد " (ضعيف للفرد مع المواقف التي يتعرض لها    

GRENBERG 1984غرينبورج، (كما يعرفها  ولوجي وسيكولوجي وعقلي  نها رد فعل فسيبأ) 

 1982ميلز، (حداث الضاغطة  ويؤكد ألفراد  للتوترات البيئية والصراعات واألستجابات اإناتج عن 
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MILLS ن الضغوط هي رد  فعل  داخلي  ينتج عن عدم قدرة الفرد على الوفاء  بالمتطلبات  البيئية أ) 

).71، ص 2001عويد سلطان المشعان، (الواقعة عليه   

  :خبةحكام الن .2.5

دارة المباريات، وتتشكل إختيارهم حسب مردودهم الفني والبدني خالل إهي فئة من الحكام يتم  

 2000قانون الحكم و التحكيم، (هذه الفئة من حكام دوليين وحكام فيدراليين وحكام ما بين الرابطات 

 ).FAFفاف 

  :الدراسات السابقة .6

بحاثأو  هناك دراسات في ميدان   عديدة  شتى للتعرف   موضوعات الرياضي  نحو  النفس  علم 

النفسية والبحث في مصادرها  على الضغوط عراض والمؤشراتألا  معرفة وكذلك ومسبباتها،  الدالة   

وجعلها نها إدارة الضغوط النفسيةشأستراتيجيات من إليات وآوضع  محاولة وجودها، ومن ثمة على  في 

.صحية مستويات  

م يستطيعل  عطالإلا حدود في والباحث الحصول    النفسية،  عن الضغوط على دراسة واحدة   بل     

جنبية منهاألا الدراسات العديد من  اقتصرت والعربية حول التعرف     ومصادرها على الضغوط النفسية 

من تلك الضغوط  المتوقعة  والنتائج  ويمكن تقسيم تلك الدراسات إلى . على الرياضي والمدرب والحكم 

:نوعين  

  :جنبيةألفي البيئة ادراسات  .1.6

  1997دراسة كالس بنجامين وديفد David 8 Bengamin حول مصادر الضغوط النفسية المرتبطة

  :ثناء المنافسةأداء ألبا

الضغوط  مصادر هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على  النفسية    ثناء المنافسة أداء ألبا  المرتبطة 

العبا 317واشتملت الدراسة على  يمثلون   نشطةأ   رياضية   .متعددة، ومستويات رياضية متنوعة    

ن هناكأوأظهرت النتائج  ثمانية   مصادر   للضغوط   المرتبطة   ثناء أداء ألبا   المنافسة هي  

: كالتالي  

  الخ...دارين، الحكامإلباء، األالمدرب، ا(خرين آلا هميةبأ  مرتبطة  ضغوط.( 

   المعيارية الخارجيةتحقيق المستويات ( جتماعيإلا بالتقييم  مرتبطة ضغوط.( 

   جتماعية بالمنافسةإلقلق المنافسة، الشك الذاتي، قلق المقارنة ا(  بالقلق والشك  ضغوط مرتبطة.( 
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   البدني،الفني، التهيئة للمنافسة (  ستعداداتإلا  دراكبإ مرتبطة ضغوط.( 

  منافسةمستوى المنافسة، صعوبات المنافسة، أهمية ال(  المنافسة بطبيعة   مرتبطة ضغوط.( 

 الطقس المالعب، حالة   المنافسة، نوع  مكان(  بمتطلبات البيئة مرتبطة ضغوط.( 

  األخطاء،عدم تحقيق األهداف(داء لألبعدم تحقيق المستوى المطلوب   مرتبطة  ضغوط.( 

 اإلصابات  حدوث توقع :  مثل متنوعة عوامل. 

وتشير   بصفة   نتائج الدراسة  ن الرياضيينأعامة إلى   بالرغم من     وتنوع األنشطة تباين مستواهم  

دائهم فيأثناء أخرين آلا بانطباعات  وتقدير يتأثرون نهمفإ  الرياضية، جيمس بنجامين، (المنافسة   

).35- 17،ص 1997  

  دراسة وينبورج وغولد Weinberg 8 Gould 1995 الرياضي  الضغوط النفسية حول مصادر

  :المستوى العالي

هدفت هذه الدراسة   التعرف   إلى  أهم مصادر الضغوط  على  النفسية التي    تواجه رياضي  

العب في مختلف األلعاب،  300وتكونت عينة الدراسة من   المستوى العالي،  نأوقد أظهرت النتائج  

: على العالي رياضي المستوى الضغوط التي تواجه مصادر همأ  

 أو المنافسة ضغوط التدريب زيادة. 

 أو المنافسة بالتدريب عدم االستمتاع. 

 الرياضي طموحة أكثر من قدرات توقع أهداف. 

 لضغوط التدريب السلبية االستجابة. 

 الزائد بالخوف زيادة الشعور. 

  38ص 1993وينبورج وجولد، (عدم وجود فترات راحة مناسبة تسمح للرياضي باستجماع القوى(  

حول مصادر الضغوط النفسیة عند الطلبة  Vivan 1992 فیفان ،Sokol،سوكولZaristkyدراسة زاریتسكي 
  :الریاضیین في المدارس العلیا

 إلى التعرف على الضغوط النفسية التي تواجه الرياضيين عند طالب وطالبات  الدراسة هدفت

العينة  واشتملت العليا بالمجتمع األمريكي،   المدارس رياضي 1607على    ورياضية، واستخدم   

:الضغوط على أهم مصادر جاءت و. اس الخاص لذلك الغرضالمقي  

  الوقت  دارةإعلى  القدرة  عدم. 
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 النوعية  الحياة متطلبات بين التوفيق  عدم. 

 كاديميةألا الدراسة. 

 الرياضية أو االمتحانات األكاديمية منافسة في الفشل الخوف من. 

 من الطالب أكثر  ضغوط لديهن الطالبات. 

 ممارسة الذين لديهم خبرة  أكثر من الممارسين ضغوط للرياضة لديهم الجدد ن الممارسينأو. 

ضافة إلى ذلك لم تظهر نتائج الدراسة عن وجود فروق بين الرياضيين في مصادر الضغوط تبعا إ

)179،ص 1992زاريتسكي وسوكول، فيفان، ( الرياضة لنوع  

  دراسة تايلور Taylor دانيالDaniel واليتLaith  وبروث Burthe1990  حول إدراك الرياضي

  :نسحاب من الرياضةإلحتراف النفسي وعالقته باإلللضغوط وا

و  حتراف النفسي،إلعلى مدى إدراك الرياضي للضغوط و ا التعرف الدراسة إلى هذه هدفت 

  جهادإلتم إستخدام مقياسين أولهما لقياس ا من ذلك وللتحقق نسحاب من الرياضةإلبا عالقة ذلك

مقياس معدلة من صورة لثانيوا  النفسي، حتراق لإلما سالش    Burnoute Scal  Maslash أظهرت  

:النتائج  

 سنا  رالرياضيين األكب حتراق النفسي أكثر منإليعانون من ا  سنا  صغرألالرياضيين ا  نأ. 

 حتراقلإلمصدرين هامين  يعتبران خرينآلبتقدير ا الشعور وعدم من الفشل  ن خبرات الخوفأ 

 .الرياضة من نسحابإلوا النفسي

 والضغوط النفسية النفسي حتراقإلا بين إحصائيا دالة وجود عالقة. 

  نسحاب من الرياضة إلحتراق والإلوجود عالقة دالة إحصائيا بين الخوف من الفشل كمصدر

  ). 50- 36-8، ص 1990خرون، آتايلور و(

  دراسة سيلفاSilva 1990 حتراق النفسي للرياضيينإلحول الضغوط النفسية التي تؤدي إلى ا:  

النفسية الضغوط مصادر على هدفت هذه الدراسة إلى التعرف التي تؤدي   حتراق النفسي إلإلى ا  

الدراسة عينة الباحث المنهج الوصفي، وتكونت للرياضيين، وإستخدم الرياضييـن  من مجموعة من 

وضحت أمختلفة، و نشطة رياضيةأل نالممارسي أهم مصادر الضغوط النفسية  النتائج  حتراقإلوا  النفسي  

: هي  للرياضيين   

  الشديد البدني  التعب. 
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 للمنافسة الشفاء وإستجماع القوى  ستعادةإل عدم كفاية الوقت. 

 1990سيلفا، ). (باء، الزمالء، الجمهورآلالمدرب، ا(خرين آلمحاولة إرضاء ا حباط الناتج عنإلا 

 ).20-5- 2ص

 دراسة وينبورجWeinberg   وريشاردسونRichardson 1990  حول الضغط النفسي لدى حكام

  :كرة السلة

 

هذه الدراسة هدفت إلى التعرف   للضغط  إدراك الحكام مدى على    النفسي، واستخدم الباحث 

            الواليات حكام كرة السلة في من مجموعة من وتكونت عينة الدراسة. الوصفي المنهج

:وأوضحت النتائج المتحدة،  

 بطبيعته ضغط نفسي يشكل ن التحكيم الرياضي كمهنةأكرة السلة على  حكام من 45%كيد تأ. 

 بالضغوط النفسية  يتميز التحكيم. 

 رتفاع ضغط الدمإ  الصراع الذاتي، التوتر العضلي،(عراض البدنية ألتعرض الحكام لبعض ا (

  ).12-11—7ص  ،1990وينبورج وريتشاردسون، (

 دراسة تايلورTaylor ودانيال Daniel 1987  للتعرف على مصادر الضغوط النفسية لحكام كرة

  :القدم

ستبانة الضغوط النفسية لحكامإ لتطوير الدراسة هذه هدفت كرة   (القدم    soccer officiales stress 

sarvey) (soss لهدف)  التعرف   على    كرة   القدم،  للضغوط النفسية لحكام  المسببة  العوامل  أهم  

الدراسة إلى التعرف على ستة عوامل هذه وتوصلت نتائج  لحكام كرة القدم الضغوط النفسية تمثل في  

: المتضمنة  

 سيئ العب مع التعامل(  الصراع الشخصي.( 

 قبل الالعبين من عتداءإلا محاولة(يذاء البدني إلالخوف من ا.( 

 األسرة مقابل مالتحكي مطالب( الوقت  ضغوط.( 

 المهنة زمالء مع الصراع. 

 خاطئة  حكامأإصدار ( الخوف من الفشل.( 
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 538،ص 1987تايلور ودانيال،) (عتراف بالتحكيم الجيدإلعدم ا(جتماعي إلصراع الدور ا-

544 .(  

  :العربية  البيئة في دراسات .2.6

 الجماعيةحتراق النفسي لدى حكام األلعاب إلحول مستويات ا 2008جابر   رمزي  دراسة:  

هدفت   إلى التعرف على   الدراسة هذه   حتراق إلا مستويات   لدى  النفسي  حكام   األلعاب   

في  الجماعية  في حكما 68قوامها  الدراسة على عينة عشوائية  جريتأولتحقيق ذلك  فلسطين،  

عليهم مقياس  وطبق األلعاب الجماعية، حتراق للحكمإلا  "روبرت" كل من صممه الرياضي الذي     "

و"بيجي "  ،"ووينبورج وهو مقياس مقتبس  حتراق،إللقياس شعور  الحكم الرياضي با" نريتشارد سو"  

حكام  عالية لدى حتراق النفسي كانتإلن درجة اأوأظهرت نتائج الدراسة ". ماسالش"ومعدل من قائمة 

ستجابة لديهم إلى لإلاأللعاب الجماعية،  حيث وصلت النسبة المئوية  %63.3  الحكم نأالباحث  يؤكدو 

:من ضغوط كثيرة في مجال التحكيم منها الرياضي يعاني  

 ضعف أجرة التحكيم. 

 االتحادات الرياضية قبل من لحماية الحكام وجود نظام عدم. 

 الرياضي للحكم السلبية النظرة. 

 في الملعب هو موجود  وكل من والمدربين والالعبين  قبل الجمهور من اللفظية هاناتإلا. 

 على الحكم الرياضي  البدنية االعتداءات.  

  حتراق النفسي للمدربإلدراسة  تقويمية لظاهرة ا" بعنوان  2008دراسة رمزي جابر:"  

إلى  الدراسة هدفت للمدرب وتكونت عينة النفسي حتراقإلظاهرة ا شيوع التعرف على ما مدى    

مدربا  60من   الدراسة السلة، كرة اليد و كرة الطائرة،  في كرة  حتراق إلا وطبق عليهم مقياس    

الرياضي   النفسي للمدرب إعداد  من  محمد    عالوي   حسن  و). 1998(  نأوضحت النتائج أ   الفقرة     

تشعر" ب المتعلقة  بزيادة    تفوز   لكي عليك  الضغوط   حتلتإقد " في المنافسات   ولى،ألالمرتبة  ا    بينما  

في المرتبة " بمسؤولياتك  يرتبط متزايد حباطإلديك "  فقرةال جاءت ،الثانية  الفقرة المتعلقة  بينما جاءت  

تدور" ب  في   ذهنك   أفكار   إذا كانت مهنة  عما  مناسبة  التدريب  لك   في المرتبة "    .خيرةألالثالثة و ا   



مدخل عام  :الفصل األول  
 

19 
 

  الرياضية وعالقتها حتراق النفسي لدى األلعاب إلحول مستويات ا 2007دراسة زياد الطحاينة

  :ببعض المتغيرات

هذه   هدفت حتراق النفسيإلا الكشف عن مستوى  إلى الدراسة   لدى     األلعاب الرياضية حكام  

المتغيرات،   في األردن وعالقتها ببعض حكما،120 وتكونت عينة الدراسة من   ستخدامبإ  وقام الباحث    

 .حتراق النفسي للحكم الرياضيإلدم الباحث مقياس استخإ  الدراسة أهداف ولتحقيق  الوصفي،  المنهج 

األلعاب الرياضية يعانون من ن حكامأالنتائج  ظهرتأو ظهرت أحتراق النفسي بدرجة متوسطة، كما إلا 

حتراق النفسي إلفي مستوى ا داللة ذات فروق  وجود لمتغير العمر والخبرة،   تعزي  توجد  لم في حين 

ذات داللة  فروق الفردية حكام األلعاب حتراق النفسي تعزي لمتغيرإلفي مستوى ا    األلعاب وحكام 

.الجماعية  

 حتراق النفسي لدى مدربين كرة إلحول ا 2007خرون آدراسة سميرة عرابي و

   :القدم

على مستوى هدفت الدراسة إلى التعرف االحتراق النفسي لدى مدربي كرة القدم وكذلك التعرف   

حتراق النفسي تبعا لمتغير الدرجة،إلى اعلى الفروق في مستو . مدربا 81وتضمنت عينة الدراسة على  

حتراق النفسي، وأظهرت إلالمعرب من طرف الباحثين والخاص با" ماسالش"وطبق عليهم مقياس 

حتراق النفسي لدى مدربيإلن مستوى اأالنتائج  المتوسط، كما خلصت  كرة القدم كان ضمن المستوى   

نخفضتإرتفعت درجة المدرب إما كل نهأالدراسة إلى  حتراقإلدرجة ا   .النفسي    

 حول مصادر الضغوط التي يتعرض لها حكام األلعاب  2006زياد الطحانية  دراسة

  :الرياضية ونيتهم لترك التحكيم

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مصادر الضغوط النفسية التي يتعرض لها حكام األلعاب 

.التحكيم  لترك الرياضية ونيتهم من  معدلة نسخة على جابواأ رياضيا حكما  117وكانت عينة الدراسة   

القدم كرة حكام  لدى  مقياس الضغوط ظهرت النتائجأمفردة، و 34تحتوي على     إلى وجود خمسة  

للضغوط مصادر :هي النفسية     

 ءمخاوف اإليذا. 

 ضغوط الوقت. 

 واالحترام قلة التقدير. 
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 اللفظية هانةإلا. 

  البدني  االعتداء   منالخوف. 

بين  الضغوط بدرجة معتدلة، كذلك ولي تسبب لهمألربعة األن المصادر افإ عتقاد الحكامإ  وحسب

لترك الحكام للضغوط المرتبطة بنية المصدر الوحيد  البدني كان االعتداء من ن الخوفأ التحليل   

.التحكيم  

    حتراق النفسي لدى الرياضيينإلواحول الضغوط النفسية  1998دراسة محمد عبد العاطي:  

هدفت الدراسة   النفسية  إلى التعرف على مصادر الضغوط  حتراق إلوا   لدى   النفسي 

ستخدم إالرياضيين، و مقياس   الباحث  حتراق إلو ا  النفسية الضغوط   عداده بإ  الذي قام النفسي  

.وتصميمه العبا 216على  البحث  واشتملت عينة   يمثلون    نشطةأ  رياضية   و. متنوعة   ظهرت نتائج أ 

 الرياضيين حتراق النفسي تواجهإلوا للضغوط النفسية عوامل رئيسية سبع هناك نأ التحليل العاملي

:هي  

  الالعب  المدرب مع سلوب تعاملبأالضغوط المرتبطة. 

 جتماعية من االستجابةإلا والمساندة الذات بنقص تقدير  الضغوط المرتبطة. 

 نفعاليةإلالفيزيولوجية وا المظاهرب المرتبطة الضغوط. 

 الضغوط المرتبطة بحمل التدريب. 

 المنافسة بقلق المرتبطة الضغوط. 

 43- 42، ص 1999صفر، ألسامة اأ(  الوقت تنظيم بصعوبة الضغوط المرتبطة.(  

  :التعقيب على الدراسات السابقة. 3.6

:التاليةإلى النقاط  شارةإلا الدراسات السابقة يمكن استعراض في ضوء  

 و لتشمل كل من الرياضيين تنوعت حيث الرياضي في المجال كلها كانت الدراسات السابقة 

  تناولت مصادر الضغوط والتي لتلك الدراسات و انتقائها وتوجيه كثر تحديدأ ننا كنافإوالحكام،  المدربين

 .النفسية لدى الحكّام

 مصادر الضغوط النفسية لدى الرياضيين على  حاولت التعرف قد هذه الدراسات معظم  نأ  يتضح

 داء الرياضي و ببعض المتغيرات النفسية مثل  القلق، العالقاتألعامة والحكام خاصة، وعالقتها با
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نسحاب من الممارسة إللتزام، التدريب الزائد، المنافسة، الحالة المزاجية، اإلالسلبية، خبرات الفشل، وا

  .جتماعيإليداء البدني و صراع الدور اإلصي، الخوف من اثيرات المدرب والوالدين، الصراع الشختأ

  حتراق النفسي لدى إلخرى تناولت الضغوط النفسية التي تؤدي إلى اأبينما هناك دراسات

الرياضيين والمدربين والحكام خاصة، ومن بين تلك الضغوط النفسية المؤدية إلى االحتراق النفسي  

حباط الناتج عن إلالصراع مع زمالء المهنة، الخوف من الفشل، االتعب البدني الشديد، ضغوط الوقت، 

 .خرين، وضعف التقدير المادي والمعنويآلرضاء اإمحاولة 

  جريت على عينات أتشير الدراسات السابقة التي اهتمت بمصادر الضغوط لدى الحكام إلى أنها

حد مصادر أذاته ن تكون خصائص نوع النشاط في حد أنشطة متنوعة، ويمكن أمتنوعة يمثلون 

خترنا عينة متكونة من حكام النخبة الوطنية في كرة القدم إننا في هذه الدراسة فإالضغوط النفسية، 

 .لدراسة مستويات ومصادر الضغوط النفسية لدى تلك الفئة من الرياضيين

 ن الدراسة الحالية تهدف إلى التعرف أستخدمت معظم هذه الدراسات المنهج الوصفي، وحيث إ

مستويات ومصادر الضغط النفسية لدى حكام النخبة الوطنية في كرة القدم فسوف يستخدم المنهج  على

 .الوصفي لمالئمته  لطبيعة هذه الدراسة

 ستبيان إلضافة إلى اإداة في جمع البيانات كأستخدمت معظم الدراسات السابقة المقاييس النفسية إ

مقياس خاص للتعرف على مصادر الضغوط  عدادإلوالمقابالت الشخصية، ولذلك وجهنا دراستنا 

 .النفسية لدى حكام النخبة الوطنية في كرة القدم

  تفقت نتائج معظم الدراسات السابقة على مواجهة الضغوط النفسية لدى الرياضيين، المدربين، إ

 .الخ...الحكام
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  :تمهيد

ن تكون ظاهرة سلبية  يمكن أنساني، وليس ضروريا إلالضغوط النفسية من طبيعة الوجود ا تعتبر

خفاق في إلومن ثم ا ،وقصور في كفاءتهحجام عنها حتى ال يكون هناك نقص في فعاليات الفرد إلا

ن الضغوط الشديدة  والمتكررة تؤثر سلبا  أغفال إمع عدم  ،الحياة التي بدون ضغوط تعني الموت

  ).17، ص 2005 ،عبد العزيز عبد المجيد محمد(نسان إلختالل الوظيفي في حياة اإلوتؤدي إلى ا

ن أإال  ،من مفاهيم السيكولوجية التربوية نها في ذلك الكثيرشأويكشف مفهومها الكثير من الغموض  

عبارة أو مفهوم الضغوط النفسية ال تعني نفسها لجميع المهتمين بالصحة النفسية والبدنية وذلك  لوجود 

  .دراك هذه الظاهرةإتباين في 

نه تكوين  فرضي أيجاد تعريف محدد للضغط في إالصعب  نه منأ 1995باركنسون وكولمان   يعتبر

على وجود الضغوط من  خالل  فغالبا ما يستدل ،ملموسا واضح المعالم من السهل قياسهوليس شيئا 

أو مفهوم الذات أو نمط معين من  ،ستجابات سلوكية معينة كما هو الحال في التعرف على الذكاءإ

علي عسكر (العلوم السلوكية  الشخصية وغيرها من التكوينات التي يستخدمها المتخصصون في

  .)09، ص 2000

ن الضغط كعملية أو أ Joseph McGraith 1970جتماعي جوزيف مك جراث إليرى عالم النفس ا

مكانيات  ويصاحبه إلا تزان بين المطالب وإلحساس الناتج من فقدان اإلخطوات متتابعة تشير إلى ا

حداث إمكانيات مؤثرا قويا في  إليصبح هذا الفشل في مواجهة المطالب وا و ،عادة مواقف فشل

  ).14-13،  ص 1999 ،صفرألسامة اأ(الضغوط النفسية 

التحكم  في  رنه من الضروري على الفرد المعاصر والمتحضأ Selye "1935" "هانرس سيلي"ويرى 

وعليه  فالضغط لم . ت المبكرال سيكون عرضة للفشل المهني وللمرض والموإضغطه وتعلم التكيف، و

، 1998محمد حسن عالوي (نعكاسات متعددة  إيعد حقيقة مجردة فهو سيرورة بيولوجية لها نتائج و

  ).15ص 

تتمثل فيما  ،ساسية ترتبط بدراسة الضغطأالمنصرمة ثالث وجهات نظر  توقد برزت في العشرينيا 

  :يلي 

  .ستجابة للتهديدكإالنظر إلى الضغوط 1-

 .إلى الضغوط كتهديد  في حد ذاته النظر2-
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 .مور داخلية متعلقة  بالفردكأالنظر إلى الضغوط  3-

الضغط  وتاريخ  فلقاء تعاريبإلمام بالجوانب المختلفة لمفهوم الضغط إلو سنحاول  في هذا المبحث ا

ي حتراق النفسي عند  الرياضإلخيرا اأو ،ونظرياته ومراحل  حدوثه عند الرياضي ،ستعمال مصطلحهإ

  .وعالقته بالضغوط  النفسية

  :تعريف الضغط .1

وثق أعلى، ضغط، شد   ضيق: الذي يعني )   stringer(من الفعل  الالتيني  stressشتقت كلمة  إ

لم يظهر هذا المصطلح في اللغة الفرنسية قبل القرن  العشرين  غير ). 04ص  stora ،1997ستورا (

، حيث كان يستخدم للتعبير عن العذاب، الحرمان  والضجر ةنجليزيإلستعمل مدى قرون في اللغة اإنه أ

  ).4، صstora 1997ستورا (وهي نتائج لقساوة الحياة  يعبر عنها  بكلمة واحدة  ،و المصائب

حساس بمفهوم  الضغط لإلعالم الغدد بجامعة مونتريال  الكندية  أول من قدم ترجمة "   Selye"يعتبر 

نه يشير  إلى الشد أإلى العبء والمحنة، كما  –الضغوط  -المصطلح إلى الحياة العلمية، ويشير هذا 

نسان قد لإلن النفس البشرية  أجهاد، كما يعني إلوالتوتر الذي تصل إليه النفس البشرية، كل ما يسبب ا

  ).18ص  ،2005عبد العزيز عبد المجيد محمد، (حتمال إلبلغت درجة من الشد تزيد عن ا

حالة تنتج  عندما تزيد المطالب الخارجية  عن  القدرات " :  نهابأالضغوط "  Fontana فونتانا" يعرف 

استجابة  انفعالية  لموقف معين "  : نهبأوفي هذا السياق يعرف  ،"واإلمكانيات الشخصية للكائن الحي 

ن الضغط متغير بيئي مثل ضغوط الجمهور على الالعبين ومن ثم تعرف الضغوط أوهذا يعني  ،"

،  2005عبد العزيز عبد المجيد محمد، " (افق ضعيف للفرد مع المواقف  التي  يتعرض لها تو"  :  نهابأ

  ).18ص

رد فعل فيزيولوجي وسيكولوجي "  : نهابأالضغوط   Grunberg  "1984جرينبيرج  " ويعرف 

  ".حداث الضاغطةألفراد للتوترات البيئية والصراعات  واألوعقلي  ناتج  عن استجابات  ا

الظروف المرتبطة بالضغط وبالتوتر والشدة  "  :  نهابأ Mandler   "1984ماندلر "   كما  يعرفها

عادة توافق  الفرد وما ينتج عن ذلك من إالناتجة عن المتطلبات أو المتغيرات التي تستلزم  نوع من  

  ).18،  ص 2005 ،عبد العزيز عبد المجيد محمد(جسمية أو نفسية  ثارأ

رد فعل داخلي ينتج عن عدم قدرة الفرد على الوفاء "  :  الضغوط هين أ" 1982مليز " ويؤكد

  ).71،ص 2001 ،عويد سلطان المشعان(بالمتطلبات البيئية الواقعة عليه 
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إدراك الفرد لعدم وجود "  :  نهابأ"   Peter son  et Martenمارتن وبيترسون " ووصفها كل من

عبد العزيز عبد " (الستجابة بنجاح لتحقيق المطالب نجازه وبين قدراته على اإتوازن بين ماهو مطلوب 

  ).19،ص 2005 ،المجيد محمد

  "توتر وصراع وحالة من التوتر النفسي الشديد "  :  نهأويعرف معجم علم النفس الضغط على  

  ).121، ص 1971 ،فاخر عاقل(

والفحص وهي نما هو حقيقة بيولوجية و عضوية قابلة للتشخيص إفالضغط لم يعد ظاهرة مجردة و

  .ضرورية للتكيف

  :نبذة تاريخية عن تطور مفهوم الضغوط .2

ستخدموا إمن األوائل الذين ) Wilarcanon ) "1871-1945" "والركانون" الباحث األمريكي يعتبر

نفعال القتال  أو  بإرتباطه إوهذا بسبب  ،عبارة الضغط وعرفه برد فعل ناتج عن حالة طوارئ

  .المواجهة

المشقة والضيق : فهوم الضغط في أوائل القرن الرابع عشر ميالدي للتعبير عن حاالت ستعمل مإكما 

وكانت هذه الكلمة مستعملة في القرن السابع عشر من طرف  ) 30، ص 1997 ،رزوقأ(والحزن 

 Paul Han et Autreخرون آبول هان  و(لم العميق  ألالشؤم، الصعوبات، ا: نجليز للداللة  على إلا

  ) 08،  ص  1995،

حتفاظ الجسم  بحالة  إوجود ميكانيزم  يساهم  في "  Wilarcanon" " والركانون " بحاث أوقد  كشفت  

ي  القدرة على مواجهة التغيرات التي تواجهه  والرجوع  أ  Homeostasieتزان  الحيوي إلمن  ا

لتغيرات، ومن ثمة  نهاء  الظروف  والمواقف  المسببة  لهذه ابإلحالة  التوازن العضوي والكيميائي 

ن  يخل بهذا التوازن  إذا  فشل  الجسم  في التعامل معه،  حيث أمكانه  بإي  مطلب  خارجي  أن  فإ

خل أضغطا  يواجه  الفرد  وقد  يؤدي  إلى  مشكالت عضوية إذا  "  Cannon" عتبره كانون إ

  ).13، ص 2000 ،علي عسكر(بدرجة عالية بالتوازن الطبيعي للجسم  

عضاء الحية التي تعمل على تعديل ألقد طور نظريته حول ا"  Wilarcanon" بهذا يكون والركانون 

بولهان (نفعاالت  إلستعمال مفهوم الضغط كتفاعل فيزيولوجي مرتبط بابإتوازنها الفيزيولوجية وهذا 

  ).09ص ، Paul Han، 1995خرون،  آو
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تعتبر من العوامل العامة في حدوث ن الضغوط أ Hans Syle "1935" " هانس  سيلي" ضاف أو

ن الضغوط موجودة لدى كل فرد بدرجة فإخرى أنفعال الزائد لدى الفرد، ومن ناحية إلجهاد واإلا

ن التعرض المستمر للضغوط الحادة يؤثر بصورة سلبية على حياة الفرد ويؤدي إلى أمعينة، كما 

  ).13، ص 1998 ،محمد حسن عالوي(ظهور األعراض المرضية 

ربعينات والخمسينات اتسع مجال استخدام مصطلح الضغط ليشمل ميدان علم النفس ألا وفي فترة ابعده

ستعمال مصطلح  فإ ،"Panics Ribotsبانيك ريبوت "مثال أجتماع إلجتماع الى علماء اإلوعلم ا

أما   ،نتحار والجريمة واالمراض العقلية في مجتمع ماإلجتماعي لشرح نسبة اإلالضغط على المستوي ا

ي ميدان علم النفس فقد  ظهرت بوادر استعمال مصطلح الضغط في علم النفس المرضي، خاصة في ف

عمال  من تبعه من منتهجي منحى التحليل النفسي حين كان أونظرياته، ثم " Freudفرويد "عمال أ

  ).30، ص 1997 ،رزوقأ" (ضغط سيكولوجي " يستعمل مصطلح  القلق بمعنى 

رى في البحث حول مصطلح الضغط في فترة السبعينات، إذ تميزت بصدور وكانت نقطة التحول الكب 

" عدة مؤلفات تميزت بالضبط المنهجي في تحليل الضغط و العوامل المسببة له خاصة من خالل 

  ". Paul Hanبول هن"و   "  scoutسكوت " و"   Fulkman فولكمان" "  Lazaros الزروس 

طار إهتموا بدراستها في  إباحثين في علم النفس الرياضي، وهتمام بعض الإوقد دبت هذه الظاهرة  

خرى خارج المجال ألبعض الدراسات والنظريات المرتبطة في مجال بعض الوظائف والمهن ا

 وتؤدي إلى ،الرياضي والممارسة الرياضية والتي ينظر إليها على أنها مهن ضاغطة على الفرد

وتؤدي  في النهاية  إلى   ،مله أو مهنته أو  نشاطهنجازاته  وعدم  رضاه  عن عإنخفاض مستوى  إ

رادته في  حالة عدم قدرته على مقاومة أو مواجهة إرادته أو بدون بإتقاعده أو تركه لمهنته سواء 

  ).03، ص 1998 ،حسن عالوي(يجابي معها إلالضغوط ومحاولة التكيف ا

من الموضوعات الحديثة  نسبيا لدى الحكام psychological stress  لكن موضوع الضغوط النفسية 

ومن بين هذه  ،رتباط التحكيم الدائم بالضغوط النفسيةإلهتمام نظرا إلوالتي صادفت المزيد من ا

 Raineyريني " و Richard son   "،1990ريشاردسن " و  ،" ڤ Weinbergونبار" الدراسات نجد 

  " Daniel  1987دانيال " و ،Taylor   "1990تايلور " و ،" Winterish  1995وينتريش  ،" "
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 :نظريات الضغوط النفسية .3

نطلقت منها إطر النظرية التي تبنتها وألختالف اإلهتمت بدراسة الضغط طبقا إختلفت النظريات التي إ

ختلفت هذه النظريات فيما بينها بناءا على إجتماعية،  كما إطر فيزيولوجية  أو نفسية أو أساس أعلى 

  :هم هذه التساؤالت النظرية ألمنها،  فيما يلي عرض ذلك من مسلمات كل 

  ) : Hans Selye(نظرية هانز سيلي .1-3

ن الضغوط أالطبيب تفسيرا فسيولوجيا للضغوط حيث يرى ) Hans Selye(لقد عرض هانز سيلي 

ستجابته إساس أيميز الشخص ويضعه على   stressoyستجابة لعامل ضاغط إمتغير غير مستقل فهو 

عبد العزيز عيد (ستجابة الفيزيولوجية للمحافظة على كيان وحياة الفرد إلوتهدف ا ،لضاغطةللبيئة ا

  ).35-34،ص 2005 ،المجيد محمد

ثير بيئي تأن الفرد يقع تحت أستدالل منها على إلستجابات يمكن اإلنماط معينة من اأن هناك أويرى 

العامة، وهدفها المحافظة على الكيان عراض االستجابة الفسيولوجية للضغط أن أمزعج،  ويعتبر سيلي 

  ).99، ص 2001 ،فاروق السيد عثمان(والحياة 

ن هذه المراحل تمثل التناذر العام للتكيف والتي أكما حدد ثالث مراحل للدفاع ضد الضغط، ويرى 

  :تحدد الميكانيزمات الفسيولوجية للتكيف وهي كما يلي 

   Alarme  reaction:نذار إلاستجابة ا. 1.1.3

وفيها يتم إثارة الجهاز العصبي المستقل والجهاز الغدي، ويظهر الجسم تغيرات مميزة للتعرض المبدئي 

ن فإللضاغط، وفي نفس الوقت ينخفض مستوى المقاومة، واذا كان الضاغط من الشدة بدرجة  كافية 

  ).99-98، ص 2001 ،فاروق السيد عثمان(المقاومة تنهار وتحدث الوفاة 

    Résistance:مة المقاو. 2.1.3

نسان المقاومة المستمرة في مواجهة الضغوط، إلليات التكيف في جسم اآوفي هذه المرحلة تحاول 

ستعادة التوازن النفسي للفرد، وفي حالة عدم جدوى هذه العمليات فعندئذ تصبح المقاومة غير إومحاولة 

 ).20، ص 1998 ،حسن عالوي(فاعلة ويصل الفرد إلى المرحلة الثالثة 
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    Exhaustion:جهاد إلاإلنهاك وا. 3.1.3

نهيار النهائي ويعاني الجسد من قلق أو دمار ال يمكن إلحيث تنهك الطاقة الالزمة للتكيف ويحدث ا

ستجابة الدفاعية شديدة ومستمرة لفترة إلعودته بعد التعرض لفترة طويلة لمثير ضاغط، أي إن كانت ا

 ). 298، ص 2000 ،عبد الرحمان محمد السيد(مراض التكيف أطويلة فقد ينتج عنها 

 ). Giovannini et Al،02، ص1986ل آجيوفانيلي و(تي آلويمكن رصد هذه النظرية في الشكل ا

    

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 إذا استمرت تؤدي

 

 

 

 

 Selyeل نموذج التناذر العام للتكيف ) 01(شكل رقم 

  

ة وضعف مختلف یالمرض وأمراض التكیف وترتبط بحساس
 األعضاء

زیادة (زیادة االستجابات التي تمیز التناذر العام للتكیف 
)ھرمونات االنذرینوكورتیال  

نھاك العضویةإنخفاض المقاومة الجسدیة اثر إ  

 مثیر ضاغط معین
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نه إذا كانت االستجابة أ) 299، ص 2000 ،عبد الرحمان محمد السيد(نقال عن  Selyeويضيف سيلي 

مراض التكيف  أينتج عنها حاالت مرضية يطلق عليها  ،الدفاعية ذاتها شديدة وامتدت لفترة طويلة

ويحدث ذلك عندما يزيد الدفاع عن  ،ويعتبر المرض في هذه الحالة ثمنا للدفاع عن العوامل الضاغطة

  .ندما  يكون الدفاع لدرجة عالية جداالفسيولوجي  أو ع زاإلمكانات الخاصة بالجها

،ص 2000عبد الرحمان محمد السيد (نقال عن " هانز سيلي"فيمايلي عرض للتخطيط العام لنظرية  

    .ستجابة التكيفيةإثير العوامل الضاغطة على الفرد وتأالتي تفسر ) 299

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Selyeتخطيط عام لنظرية ) 02(شكل 

 العوامل الوسیطة الضاغط

 المضغوط

 عدم التكیف التكیف

استجابات عدم 
التكیفاستجابات  التكیف  
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  :  Speilbergerنظرية سبيلبرجر. .2.3

ن القلق أحيث يرى  ،نظريته عن القلق والتي تعتبر مقدمة ضرورية لفهم الضغوط رقدم سبيلبرج

وقلق حالة . وهو استعداد طبيعي أو اتجاه يجعل القلق يعتمد على الخبرات الماضية ،نوعان قلق سمة

. وهو موقفي يعتمد على الظروف الضاغطة وتسبب الضغوط قلق الحالة وال يحدث ذلك مع قلق السمة

وقد ركز سبيلبرجر في نظريته على اإلطار البيئي كضغوط وعرض تمييزا بين كل من القلق، 

  .دالضغوط والتهدي

  :القلق*

عملية انفعالية تشير إلى تشابع االستجابات المعرفية السلوكية التي تحدث كرد فعل لشكل ما من 

  الضغوط 

  :الضغوط *

  .يشير هنا المصطلح إلى االختالفات في األحوال البيئية التي تتسم بدرجة ما من الخطر الموضوعي

  :التهديد *

-35، ص2005 ،عبد العزيز عيد المجيد محمد(لموقف خاص يشير هذا المصطلح إلى التفسير الذاتي 

36(  

طار المرجعي للنظرية اهتم سبيلبرجر بتحديد طبيعة الظروف البيئية المحيطية والتي تكون إلوفي ا

  .ضاغطة ويميز بين حاالت القلق الناتجة عنها

 –كبت (احي الضاغطة ويعتبر العالقات بينها وبين ميكانيزمات الدفاع التي تساعد على تجنب تلك النو

  ).100، ص 2001 ،فاروق السيد عثمان(وتستدعي سلوك التجنب ) إسقاط –إنكار 

  : )Moray(نظرية موراي.3.3

وفي هذه النظرية يعتبرمفهوم الحاجة المحدد الحوهري للسلوك والضغط المحدد المؤثر للسلوك في 

تسير أو تعوق جهود الفرد للوصول البيئة ضروريات لتفسير الموضوعات البيئية أو الشخصية التي 

  :إلى هدف معين، ويميز موراي بين نوعين من الضغط 

  : Beta Stressضغط بيتا *

  .الذي يشير إلى داللة الموضوعات البيئية والشخصية كما يدركها الفرد
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  : Alpha Stressلفا أضغط *

ول ألن سلوك الفرد يرتبط بالنوع اأويوضح موراي  ،يشير إلى خصائص  الموضوعات وداللتها

ن الفرد بخبرته يصل إلى ربط موضوعات معينة بحاجة بعينها ويطلق على أويؤكد على ) ضغط بيتا(

  ).100،ص 2001 ،فاروق السيد عثمان(هذا المفهوم تكامل الحاجة 

  :Lazarus 1970 نظرية التقدير المعرفي . 4.3

نفعالية إلثار األيلعب التقدير المعرفي من قبل الفرد لحجم الضغط الواقع عليه دورا في تحديد ا 

فراد لحدث ضاغط ألستجابة اإلنا تباين  والفسيولوجية التي يسببها الحدث الضاغط، وهو يفسر

قلق ذى  ويتضمن وجود ألتجاهات هي الضرر أو اإواحد،وعادة ما يتم تقدير الحدث المثير وفق لثالث 

حداث أأو خسارة وقعت بالفعل، والتهديد ويتضمن نتائج متوقعة أو مستقبلية، والتحدي ويتضمن 

ن يكون التقدير المعرفي عقالني أو أمستقبلية ربما تتضمن فوائد شخصية، وليس من الضروري 

،ص 2000 ،عبد الرحمان محمد السيد(لي، وغير عقالني وال شعوري آشعوري ولكن ربما يكون 

312(.  

دراك الحس حركي، حيث يعتمد التقدير إلهتمام الكبير بعملية اإلقدم الزاروس هذه النظرية نتيجة ا

دراك مصدر الضغوط فقط بل للعالقة إلدراك كم التهديد ليس إالمعرفي على طبيعة الفرد بينما يكون 

لى العديد من بين الضغوط البيئية المحيطية بالفرد وخبراته الشخصية،  حيث يعتمد تقدير الموقف ع

، 2005عبد العزيز عبد المجيد محمد (جتماعية إخرى خارجية بيئية أالعوامل الشخصية وعلى عوامل 

  ).37-36ص 

عندما يوجد تناقض بين المتطلبات الشخصية تنشأ نها بأوتعرف نظرية التقدير المعرفي الضغوط  

  :دراكه في مرحلتين إللفرد،  ويؤدي ذلك إلى تقييم التحديد و

  :ولى ألالمرحلة ا*

  .حداث في حد ذاتها شيئ يسبب الضغوطألن بعض اأتحديد ومعرفة 

  :المرحلة الثانية *

 ،فاروق السيد عثمان(يحدد فيها الطرق التي تصلح للتغلب على المشكالت التي تظهر في الموقف 

  ). 100،ص 2001
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يز عبد المجيد محمد عبد العز(ويمكن رصد نظرية التقدير المعرفي للضغوط في الشكل التالي  

  ).37، ص 2005

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 نظرية التقدير المعرفي للضغوط) 03(شكل 

 

 
  

  العوامل الصحية

  التأييد االجتماعي

  المتطلبات المهنية

  األمن والسالمة

  

  تصالإلمهارات ا

  نفعاليةإلالحالة ا

  الصحة

  التعب

  تقدير الذات

  التكرار

  

  

  الخبرة

  

  التهديد

  

  الضغط

 التقدیر العوامل الخارجیة العوامل الشخصیة

لعوامل الموقفیةا  
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  :مراحل الضغوط النفسية . 4

ختالف االنتماءات الفكرية والنظرية للعلماء وسوف نسرد بإإن مراحل حدوث الضغط النفسي تختلف 

  : وجهات نظر كل من 

  : Fontaineو   Salahوجهة نظر كل من .1.4

    Salah et Fontaine,P42)(يتحدث ظاهرة الضغط النفسي على خمسة مراحل أساسية وه    

 ) : Etat d’alarme(حالة اإلنذار * 

  .نتباه الفرد ويؤثر على نشاطاته الحاليةإوجود حادث ضاغط شديد يلفت 

 ) : Evaluation (مرحلة التقييم *

فقدان،  ويمكن هنا تضخيم الحدث أو  ويقوم الفرد بفك وحل الموقف عن خطر جسدي أو حالة

  .تصغيره

 :  Recherche d’une stragie  adaptativeالبحث عن إستراتيجية للتوافق *

ستراتيجيات في مجموعة معقدة من السيرورات النفسية التي يستعملها الفرد ويوظفها إلتتمثل هذه ا

  .الخ...ن المعلومات والتجنبثر الضغط على توظيفه االنفعالي مثل البحث عأبغرض التخفيف من 

  Repenses de Stress:ستجابات الضغط إ*

  .ستجابات على مستوى الفيزيولوجي والحركي والمعرفيإلتظهر هذه ا

الم جسدية، وصعوبات في الحياة آخذ عدة مظاهر مثل القلق، والحزن وتأإن شدة هذه االستجابات قد  

 .كتئابإلضطرابات القلق واإالمهنية وصعوبات مدرسية أو عائلية، فالضغط يمثل عامل خطر لتفجير 

 Retentissement de la réponse de la stress sur(ستجابات الضغط على الصحة إنعكاسات إ*

la santé: (  

ضطرابات إضطرابات القلب وإضطرابات جسدية مثل إيمثل الضغط المزمن عامل خطر لظهور 

 .كتئابإليضا إلى تفجير تظاهرات القلق واأمعوية ويؤدى –معدية 
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  Fulkman: و Lazarusوجهة نظر كل من  . 2.4

يخلف عثمان (ساسية وهي أتحدث ظاهرة الضغط النفسي وعملية المواجهة على خمسة مراحل 

  ). 54-52،ص 2001

 : مرحلة الحدث الضاغط*
  حداث ضاغطة تستدعي أن االنسان يواجه في حياته مواقف أو أوفكرة هذه المرحلة مبنية على       

  ستعمال إالكثير من الجهد لمواجهتها والتغلب عليها، وقد تنطوي عليها صعوبات صحية إذا تم 

  .ستراتيجيات معرفية سلوكية غير فعالةإ

 :ولي ألمرحلة التقييم ا*
  في هذه المرحلة يقوم الفرد بمحاولة التعرف على الحدث ثم نحاول تحديد مستوى التهديد الذي       

  سلوبه المعرفي وخبراته أويعتمد الفرد في هذه العملية التقديرية على .نسبة للفرديمثله هذا الحدث بال

  .الشخصية

  :مرحلة التقييم الثانوي *

  .مكانياته الشخصية على مواجهة الموقف الضاغطإفي هذه المرحلة يقوم الفرد بتقييم مدى قدرة      

  .مناسبة لمواجهة الموقف والتغلب عليهليات الآلكما تتضمن مرحلة التقييم الثانوي محاولة تحديد ا

ويقوم الفرد بالتخطيط لكيفية مواجهة هذا الموقف معتمدا على مجموعة من العوامل بما فيها عوامل 

كذكائه وشخصيته وثقافته وخبراته (وعوامل داخلية بالفرد نفسه  ،)كطبيعة الحدث بنفسه(خارجية 

  ).السابقة

 :مرحلة المواجهة *
ستراتيجية معرفية أو سلوكية لمواجهة الموقف إالفرد إلى استعمال يلجأ مرحلة  في هذه ال      

 .الضاغط

  

 :مرحلة نتائج المواجهة *
  نساني، والمعرفي و إلساليب المواجهة على كل من النشاط اأثير تأفي هذه المرحلة يتحدد مدى        

  وقف الضاغط على مدى نجاحه في ستجابة الفرد التوافقية للمإالفيزيولوجي، والسلوكي، و تتوقف 

 ستراتيجية مناسبة للتغلب عليه إستعمال إ
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 : "  Hans Selye" وجهة نظر ..3.4

سهام هام في تفسير إ) 117-116،  ص 2001 ،عبد اهللا محمد قاسم(نفال عن "  Selye" كان للطبيب 

سماه تناذر التكيف العام أبحاثه ومالحظته المخبرية،  وتوصل إلى صياغة ما أالضغط النفسي بفضل 

)adaptation sydrom général  (ستجابة للضغط النفسيإلويضم ثالث مراحل لعملية ا.  

 :نذار إلستجابة اإ: ولىألالمرحلة ا*

الجسم كل قواه الدفاعية لمواجهة الخطر الذي يتعرض له، فتحدث نتيجة  في هذه المرحلة يستدعي

التعرض المفاجئ لمنبهات لم يكن مهيأ لها مجموعة من التغيرات العضوية والكيماوية، فترتفع نسبة 

هب تأفيكون الجسم في حالة استنفار و .السكر في الدم، ويتسارع النبض، ويرتفع الضغط الشرياني

  .الدفاع والتكيف مع العامل المهددجل أكاملين من 

 :مرحلة المواجهة :المرحلة الثانية * 

عراض الجسمية التي يحدثها التعرض المستمر للمنبهات والمواقف الضاغطة ألتشمل هذه المرحلة ا 

ة نشأوتعتبر هذه المرحلة هامة في . كتسب القدرة على التكيف معهاإالتي يكون الكائن الحي قد 

عراض السيكوسوماتية،  ويحدث ذلك خاصة عندما تعجز قدرة الفرد ألو ما يسمى باعراض التكيف أأ

على مواجهة المواقف عن طريق رد فعل تكيفي كاف، ويؤدي التعرض المستمر للضغوط إلى  

ضطربات لإلضطراب التوازن الداخلي مما يحدث مزيدا من الخلل في اإلفرازات الهرمونية المسببة إ

  .العضوية

 : )ستنفاذ الطاقةإ(عياء إلنهاك أو اإلمرحلة ا:ثالثة المرحلة ال*

نه سيصل إلى نقطة يعجز فيها عن استمرار في المقاومة  فإإذا طال تعرض الفرد للضغوط لمدة أطول 

  .ويدخل في مرحلة اإلنهاك،  ويصبح عاجزا عن التكيف بشكل كامل

  : Smith 1986نموذج . 4.4

متكامال لتحليل ظاهرة الضغوط النفسية واالحتراق في المجال نموذجا " Smith " "سميث " وقدم  

، Gould "1995 جولد،" و" Weinberg  " "وينبرج " الرياضي، وقام بتعديل هذا النموذج كل من 

   .وسنعرض فيما يلي المكونات األربعة لمراحل عملية الضغوط عند الرياضي

 :الموقف الضاغط *
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كيف يتم التفاعل بين متطلبات التدريب مع قدرات الرياضي،  حيث يتوقع   situationيعني الموقف  

ن يعتبر الموقف عندئذ من النوع الضاغط، أعندما تزيد متطلبات التدريب عن قدرات الرياضي 

ن زيادة الضغوط التي يتعرض لها أويحدث خاصة عندما تزيد هذه المتطلبات لفترة طويلة، أي 

  .حتراقإلكثر عرضة لحدوث ظاهرة اأن يصبح أإلى  الرياضي لفترة طويلة تؤدي

 :التقييم المعرفي *

خذ بعين ألكيف يفسر الرياضي أو يدرك الموقف مع ا  cognitive appraiselيعني التقييم المعرفي  

ن  الموقف ليس هو الذي يحدد طبيعة  رد فعل الرياضي، وإنما الذي يحدد ذلك هو كيف أعتبار إلا

  .ي هذا الموقفيفسر أو يدرك الرياض

 :االستجابات *

مكانية إعندما يدرك الرياضي الموقف كموضوع مهدد أي مصدر لزيادة الخوف من الفشل وعدم 

نه مع مرور الوقت يؤدي هذا الموقف الضاغط المهد فإنجاز طموحاته وأهدافه المتوقعة، إتحقيق ذاته و

ثارة، زيادة لإلءة البدنية، زيادة القابلية نخفاض الكفاإللرياضي إلى تغيرات فسيولوجية سلبية تتضح في 

  .ضافة إلى التغيرات النفسية السلبية إالخ ... التعب،

  :النتائج *

حتراق،  إلخير النتائج السلوكية الناتجة عن حدوث ظاهرة ضغوط التدريب الزائد واأليتضمن المكون ا

خيرا أخرين وآلالتفاعل مع اتصال السلبي في إلويتضح ذلك في هبوط مستوى األداء والسلوك الجامد، ا

  )395-394،ص2000 ،سامة راتبأ(نسحاب إلا

  

 "  Gouldجولد "و "  Weinbergوينبرج "والشكل الموالي يبين المراحل األربعة لعملية الضغط عن 

1995. 
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  " Gould1995 جولد " و"   Weinbergوينبرج "مراحل عملية الضغط عن )  04(الشكل 

 ) 18،ص 1998حسن عالوي (

 
  

)ونفسيبدني (الموقف الضاغط   

میة التھدید البدني ك(التقدیر المعرفي للموقف الضاغط 
)والنفسي المدرك  

)البدنیة والنفسیة(استجابات  -  

استثارة - . 

)بدني –معرفي (حالة قلق  - . 

توتر عضلي - . 

)ةاالداء والنتیج(النتائج السلوكیة لتأثیر الموقف الضاغط   
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  :حتراق النفسي عند الرياضي وعالقته بالضغوط النفسية إلا.5.

ستنزاف البدني إلنهاك أو اإلكحالة متقدمة من الضغوط النفسية تتميز با  brumentينظر إلى االحتراق  

حتراق هو رد فعل نتيجة الضغط إلن اأنفعالي نتيجة التعرض المستمر لضغوط مرتفعة الشدة، أي إلوا

حتراق النفسي إلإن الطريق إلى ا). 143،ص 2004 ،سامة راتبأ(المزمن الذي يتعرض له الشخص 

ولى وجود الضغوط المختلفة على الرياضي والتي يحاول مواجهتها سواء الضغوط المرتبطة ألبدايته ا

  .مباشرة بالممارسة الرياضية أو الضغوط الغير المرتبطة بالممارسة الرياضية

ومواجهتها فعندئذ يحدث التكيف في حالة قدرة الرياضي على تحمل مثل هذه الضغوط واألعداء 

أما في حالة عدم قدرة الرياضي على تحمل ومواجهة الضغوط الواقعة عليه، فعندئذ تحدث .يااليجاب

وبالتالي يظهر االجهاد الذي يعتبر بمثابة البداية األولى أو إنذار لعدم قدرة . عملية التكيف السلبي

  . الضغوط و األعباء مع هذه يوظائف أجهزة الجسم على التكيف االيجاب

وفي حالة استمرار هذا اإلجهاد وعدم القدرة على استخدام الطرق والوسائل لمواجهته فعندئذ يحدث 

  ) 166،ص 1997 ،أسامة راتب(حتراق النفسي إلاإلنهاك الذي يعتبر المنبر الرئيسي لحدوث ا

أو عدم القدرة على تحمل  يوضح الطريق إلى االحتراق النفسي ونتائج القدرة) 5( وفيما يلي الشكل 

الضغوط الواقعة على الرياضي،  ونتائج كل من التكييف السلبي والتكيف االيجابي للرياضي مع هذه 

حسن (الضغوط والتي تشير إلى حدوث االحتراق كنتيجة للتكيف السلبي وحدوث اإلجهاد تم اإلنهاك 

 .)13-12ص ،1998 ،عالوي
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العبالضغوط الواقعة على ال  

 عدم القدرة على مواجھة الضغوط

 التكیف السلبي

جھاد و البدایة األولى لعدم إلحدوث ا
 القدرة على التكیف

الجھد وعدم  ستمرارإحدوث اإلنھاك 
 مواجھتھ

 حدوث االحتراق

االنسحاب أو االنقطاع عن الممارسة 
 الریاضیة

 القدرة على مواجھة الضغوط

یجابيإلالتكیف ا  

 عدم ھبوط مستوى الكفاءة والفاعلیة
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  :خالصة 

نه قد تم النظر إليها وتفسيرها بطرق متعددة أمن استعراض ماسبق من نظريات للضغوط نجد 

ن هذه أطر النظرية والمسلمات التي انطلقت منها، إال ألختالف اإلومتطورات مختلفة، وهذا راجع 

ستخالص مفهوم إطر الموقفية المتباينة تشكل نوعا من تكامل الجهود على فهم أوسع للضغوط وألا

ن وجهات النظر مجتمعة تنظر إلى الضغوط على أنها مثيرات يتعرض لها الفرد ألها، ذلك  شامل

سواء كانت هذه المثيرات داخلية أو خارجية،  يستجيب لها جسميا أو نفسيا أو سلوكيا، وتلعب الفروق 

  .  فراد للضغوطألستجابات اإالفردية دورا مهما في تباين 

نها تمثل مطالب وظروف غير معتادة التي تجعل الرياضي بأعرف أما في المجال الرياضي فالضغوط ت

هذه المطالب والظروف تعمل جميعا على خلق نوعا من عدم  ،ينحرف عن األداء المهاري المعتاد له

مكانيات  وحاجات الرياضي أو الحكم بين طبيعة الوظيفة التي يقوم بها وحاجات البيئة إالتوازن بين 

عادة التوازن والتكيف مع مجريات األمور إللحكم أو الرياضي يقوم برد فعل الرياضية،  مما يجعل ا

  . سماه سیلي  بأمراض التكیفأالتكیف وقع تحت وطأة ما  واذا لم يستطع

  



 

 
 

 
 
 

 
 

 الفصل الثالث 
 
 

مصادر وأثار الضغوط 
 النفسیة
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 :تمهيد

فالحكم غالبا ما يكون  الدائم بالضغوط النفسية، رتباط إلنشطة ذات األحد اأالرياضي   يعد التحكيم

مدربين والعبين (عرضة للتشكيك في نزاهته أو تعرض أمانته للمسائلة من قبل الرياضيين بشكل عام 

فراد أالرياضي غالبا ماتكون النظرة للحكم سلبية، حيث يعلق ففي الوسط ) وإعالم وإداريين، وجمهور،

خطائهم  على لحكم،ونادرا ما يذكر الحكم من قبل الفريق الفائز، ناهيك عن النقد أالفريق الخاسر 

والهجوم الغير مبرر أحيانا الذي يتعرض له الحكم في وسائل اإلعالم المختلفة من قبل المدربين 

  .والالعبين واإلداريين

نواعها أداء الحكم الرياضي بعدد من عوامل الضغط النفسي تتفاوت من حيث شدتها وأيرتبط 

والتي قد تؤدي إلى اإلنهاك البدني والذهني، بشكل يؤثر على مستوى قدراته البدنية والنفسية بشكل 

تخاذ القرار الصحيح بشكل خاص إإنفعاالته أو القدرة على  عام، وقدرته على التحكيم في

)constbat،199638،ص.(  

ختالف األطر بإلقد اختلفت وجهات نظر العلماء والباحثين في موضوع مصادر الضغوط النفسية 

جتماعية، كما اختلفت هذه اآلراء فيها إأو نفسية أو  طر فسيولوجية،أالنظرية التي تبنوها على أساس 

  :رض ألهم منها بينها بناءا على ذلك من مسلمات نظرياتهم الضغط النفسي  فيما يلي ع

 : )bensabat  )1980قائمة أهم الضغوط حسب .1

"الضغط " هناك جملة من الضغوط التي ورد ذكرها في كتابة    

:االنفعالية –الضغوط النفسية .1.1  

  عوامل الضغطأ سوأاإلحباط. 

 كل عوامل المضايقة واإلكراه. 

 عدم الرضا، والملل،الخوف واإلرهاق. 

 خيبة األمل. 

  والغيرةالخجل. 

 الشعور بعدم النجاح. 

 االجترار الذي يؤدي نفسيا الى الضغط. 
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 االنفعاالت القوية الموجبة أو السلبية. 

 وفاة أو مرض شخص قريب. 

 الفشل،اإلفالس،والنجاح المفاجئ وغير متوقع. 

 الهموم واالنشغاالت المادية والمهنية. 

 المشاكل العاطفية،والزوجية والطالق. 

 األرق. 

  المتكررة للبيئة، كتغير مقر السكن والترقية المهنيةالتغيرات.  

 :الضغوط الجسدية . 2.1

والتغيرات  ودرجات الحرارة المرتفعة، والبرد، الجوع والمرض، واإلرهاق الجسدي والتعب،

  .والتلوث والضجيج والعمل ليال المناخية المتكررة،

  :الضغوط البيولوجية . 3.1

فتقار إلفراط أو اإلا كزيادة السكر والدهون، تالل النظام الغذائي،تتمثل في العوامل الغذائية واخ

  .فراط في تناول القهوة والتدخين أو تناول الكحولإلا في البروتينات،

  :الضغوط الالشعورية . 4.1

ويقال عنها الشعورية،  ةن تكون غير معروفأنما يمكن إو عوامل الضغط ليست دائما معروفة،

يتم الكشف عنها بعد المقابالت والتحليل مثل القلق، والوساوس ومصدرها في القالب الشعوري    و

  ).41-40،ص bensabat ، 1980(وجدانية  –وترتبط بصراعات وصدمات جسدية أو نفسية 

 "  Murry" قائمة أهم الضغوط حسب .2

قائمة للضغوط التي "   Murry" قدم ) 67- 66،ص 1999 ،الرشيدي هارون توفيق(نقال عن 

  : تواجه الفرد في حياته اليومية وتشمل مايلي 

  ضغط نقص التأييد األسري، ويشمل التنافر األسري، والتأديب المتقلب، وانفصال

ستقرار المنزلي وهذا كله يمثل ضغوطا على إلحد الوالدين، وعدم اأحدهما، ومرض أالوالدين وغياب 

 .الفرد
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 خطار والكوارث منها الكوارث الطبيعية والحريقألضغط ا. 

 حتقار، كالشعور بالصراع وعدم الرضا الناتج عن إلهتمام واإلضغط النبذ وعدم ا

 .هتمام  وقلة تقديرهم للفرد والتأنيب والنقد والصدإلشخاص تظهر عدم اأوجود  

 حباط الناتج عن إلواقران المتنافسين، كالشعور بالتوتر والقلق إلضغط الخصوم وا

قران في مجاالت الحياة مما ألشخاص ال ييسرون الفرد النجاح والمنافسة بين اأوجود ظروف بيئية و

 .يزيد لديهم الشعور بعد الثقة

 حباط والقلق نتيجة شعور الشخص بالغيرة نتيجة إلشقاء، كالشعور باألضغط والدة ا

 .خرينآلشقاء األاهتمام الوالدين با

 شباع إحباط والصراع والتوتر الناتج عن عدم إلاقات، كالشعور بانتماء والصدإلضغط ا

 الحاجة إلى التواد 

 شباع الحاجة إلى الجنس إحباط والتوتر والفشل في عدم إلضغط الجنس،كالشعور با–

 .تصال الجنسيإلا

  : )Lazarus(قائمة أهم الضغوط حسب . 3

التي تواجه الفرد في  قائمة للضغوط) 71،ص 2000على عسكر (نقال عن " Lazarus "قدم 

  :حياته اليومية وتضمنت مايلي 

 صابة بمرض عضوي،القلق حول العالج الطبي والتأثيرات الجانبية إلالمشاغل الصحية كا

 .دويةلأل

 هموم شخصية منها الوحدة والخوف من مواجهة المسؤوليات. 

 مع  هموم العمل وتتضمن عدم الرضى الوظيفي، وانخفاض الدفعية والعالقات السلبية

 .زمالء العمل

  الديون –المسؤوليات المالية مثل سداد القروض. 

 خالقية، والضجيج وحركة المرورألمشكالت بيئية وتتضمن المشكالت االجتماعية وا. 

  نجاز أمور أكثر مما يسمح به الوقت المتاح للفرد، ومسؤوليات متعددة إمشكلة الوقت منها

 .وعدم وجود وقت كاف
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 :  )David – Fontana(المهنية حسب قائمة أهم الضغوط . 4

تتضمن ضغوط مثل عبئ المهنة، وغموض الدور، المواجهات المتكررة مع الرؤساء، وساعات 

العمل الطويلة، والعمل والضغوط الوقت والوقاية والشعور بالملل، ضغوط طبيعة العمل، وعالقات 

العمل،والتوقعات العالية غير الواقعية الفرد مع الرؤساء أو الزمالء، والمسؤولية المرتبطة بطبيعة 

  ).97، ص 2001 ،فاروق السيد عثمان(ضاءة إلللذات وظروف العمل الطبيعية كالضجيج، الحرارة وا

  :مصادر الضغوط النفسية . 5

نواعها أختالف  إكثر األنشطة المرتبطة بالضغوط مع أمن ) التحكيم(يعتبر النشاط الرياضي  

نجازه  إراك الحكم قدرته على الوفاء بالمتطلبات بين ماهو مطلوب منه ونقصد بها عدم إد ،وشدتها

  .نجازهاإستجابة بنجاح لتحقيق هذه المطالب  وإلوبين قدرته على ا

يمر الفرد خالل حياته اليومية بالعديد من المواقف الضاغطة التي تتطلب منه التالؤم والتكيف 

ن واحد لتجعل الفرد العامل عرضة آتعمل في  معها، وهذه المواقف لها مصادر متعددة ومتنوعة،

  .وضحية للضغط

ومن هذه العوامل ما يعود لشخصية الفرد، ومنها ما يرتبط بالمتغيرات التي تحدث في حياته 

  ). 25،ص 1992 ،عبد المنعم الحذفي(العامة، ومنها ما يعود إلى المؤسسة ومحيط العمل 

العوامل الضاغطة أو مصادر الضغط " سيلي " ن بينهم ولقد قسم العديد من العلماء والباحثين، وم

  : إلى ثالث أقسام 

  :عوامل الضغط النفسي الجسدي .1.5

 .الخ...صابات، الجروح والحوادثإلالم الجسدية، اآلمثل األصوات المزعجة، ا

 :عوامل الضغط النفسية .2.5

 .الخ...واإلرهاق الفكريخطار المهددة للحياة، الوحدة ألمثل القلق، اإلنهاك، المخاوف ، ا

 :جتماعية إلعوامل الضغط ا. 3.5

مثل الصراعات المهنية، الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة، الخالفات العائلية، صعوبة 

  ).257،ص 1991 ،خرونآالنابلسي و(جتماعية إلجتماعية الشخصية وكذا العزلة اإلالعالقات ا
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 :مصادر الضغوط النفسية لدى الرياضي .6

ن مصادر الضغوط تتعلق بالقلق حول تطور األداء وتطور قدرات فإة للرياضيين فالنسب

وبما يثار نحو  ،مكانيات للتدريبإالرياضي وما يحتاجه الرياضيون من نفقات مالية ومن وقت و 

حد أفراد أداء أو الخبرات المرضية من خارج الرياضة مثل وفاة ألالموهبة من مشكالت وعالقتها با

  :كن تصنيفها إلى ويم. الرياضي

 :مصادر ضغوط موقفية .1.6

  هناك مصدرين رئيسين للضغوط الموقفية 

 : األهمية الموضوعية على الحدث .1.1.6

ن موقف المنافسة على البطولة فإثارة للضغوط ولذا إكثر أكلما كان الحدث أكثر أهمية كلما كان 

  .الرياضية يختلف عن المباريات العادية ضمن البطولة

كثر أهمية كحدث لفريقي النهائي، بينما ال يكون أاراة النهائية في رياضة كرة القدم تكون فالمب

  .ستمرار في تقدير أهمية المشاركة في األنشطةإلاألمر كذلك لباقي فرق المنافسة ولذا يجب ا

  :التأكيد بالنتائج المترتبة على الحدث –عدم الثقة . 2.1.6

ى شيئ  ال أالمصدر الموقفي الثاني للضغوط فغالبا ال يؤدي الشخص إن عدم الثقة بالنتائج تمثل 

يثق به في نتائجه، فحينما يتم المقارنة بين نتائج موقفية لحدثين محددين فيكون هناك درجة قصوى من 

حداث يكون حول ذلك، ثم يكون تقدير المعلم والمدرب الضروري ألعدم الثقة بالنتائج والتقليل من ا

  .ثقة في النتائجلتقدير مدى ال

  : مصادر ضغوط شخصية. 2.6

نها هامة مع عدم الثقة في نتائجها، وهؤالء يبدون بأفراد كثير من المواقف أليخصص بعض ا

بدرجة كبيرة من القلق أكثر من اآلخرين، ولذا يكون هناك تصرفان شخصيان يرتبطان بردود أفعال 

جتماعي لبناء إذات المنخفض، ويكون لهؤالء قلق قلق الحالة،وهم أصحاب قلق السمة المرتفع وتقدير ال

جتماعي للبناء إالجسم مرتفع وأصحاب قلق السمة المنخفض وتقدير الذات المرتفع يكون لديهم قلق 

  .الجسمي منخفض
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  : قلق السمة. 1.2.6

جتماعي كموقف أكثر أو إليعتبر قلق السمة عامل شخصي يوجه الفرد ليرى المنافسة والتقييم ا

تهديدا، حيث يدرك الشخص مرتفع قلق السمة المواقف على أنها أكثر تهديدا ويشار القلق لديه أكثر اقل 

  .من ذوي قلق السمة المنخفض 

  : تقدير الذات. 2.2.6

دراك الفرد للتهديد وبمدى مطابقة التغيرات في قلق الحالة، فعلى سبيل بإيرتبط تقدير الذات 

ستراتيجيات تحسين إلق حالة اكبر من ذو تقدير الذات المرتفع  وتكون المثال األقل ثقة  وخبرة األكثر ق

  .الثقة بالنفس وسيلة لتقليل قلق الحالة كخبرة فردية

 :جتماعي إلقلق البناء الجسمي ا. 3.2.6

الدرجة التي يصبح الفرد " نه بأجتماعي تصرف شخص يعرف إليعتبر قلق البناء الجسمي ا

ن يصبح عصبيا أو سريع ألتجاه الفرد إوهذا يعكس  ،"ناءه الجسمي خرون بآعندها قلق حينما يالحظ 

جتماعي أكثر تقريرا لتعرضهم إلفراد ذو قلق البناء الجسمي األاإلدراك عند تقييمه جسمانيا، ويكون ا

عبد العزيز .(للضغوط خالل تقويم اللياقة وتكون خبراتهم أكثر سلبية فيما يتعلق بالتفكير في أجسامهم

  ).28- 27-25،ص2005 ،عبد المجيد محمد

  :مصادر أخرى للضغوط . 3.6

تجاه األول تكون فيه مصادر الضغوط من داخل الفرد واالتجاه إلتأخذ هذه المصادر اتجاهين، ا

ن تتغير مصادر الضغوط، فقد يشعر الفرد أالثاني تكون من خارج الفرد، وكالهما ينمو فرديا  ويمكن 

ن القدرات التي يملكها الرياضي تمكنه أكبيرة ون متطلبات الرياضة أو المنافسة أفي فترة من الوقت 

  :تي اإلحساس بالضغوط من مصادر مختلفة تتضمن يأن أمن الوفاء بهذه المتطلبات، ويمكن 

  داء سابق ممارستهأداء جيدا في أحينما ال يؤدي الفرد. 

 حينما تحدث أخطاء في األداء والحزن من حدوث هذه األخطاء. 

  التقدم ال يكون بالسرعة المتوقعةن معدل أعدم تحقق تقدم أو. 

 ما يصدر من تعليقات أو توقعات للوالدين أو غيرهم. 
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  أساليب حصول المؤدي على معلومات التغذية الراجعة سواء من المدرب أو ذاتيا أو عدم

 .كتابة المعلومات التي يتم الحصول عليها

  نفصال عن الفريقإلباأساليب االتصال بين أعضاء الفريق الرياضي وتوقعاتهم أو شعور. 

 الهزيمة في ضوء متطلبات بدنية أو سيكولوجية يصعب تحققها. 

 جتماعيةإلالعالقات الوظيفية خارج الرياضة ومتطلبات الدراسة والحياة ا. 

 في حاالت المباريات الهامة أو الظروف الحيوية غير المالئمة. 

  ختلف سطح الملعب، وسائل االنتقالإمثل (بيئة اللعب.( 

 الهتاف السيئ ضد الفرد من الجمهور أو نقد السلبي من وسائل اإلعالم. 

 عبد العزيز عبد المجيد (خرين له آلدرجة مقدرة المنافس وتوقعات الالعب لنفسه وتوقعات ا

 ).30-29،ص2005 ،محمد

  .تية المتسببة في إحداث الضغط النفسي لدى الرياضي بصفة عامةآلكما تشكل العوامل ا 

  الضغوط البيئية االجتماعية(األسرية التي يواجهها الالعب المسؤوليات.( 

  ضغوط ترتبط بالدور(مسؤوليات الالعب في الرياضة سواء فردية أو جماعية.( 

  ضغوط أنظمة الفرد الداخلية(توجهات الرياضي واهتماماته المستقبلية.( 

 نينة واستقرار العمل الوظيفي للرياضيمأط. 

 ضغوط نوعية السلوك. 

 د الرياضي وخاصة من الجانب الماليالعائ. 

 عدم كفاية الوقت. 

  عبد العزيز عبد المجيد محمد (نقص القدرة على الضبط في ضوء تحقق األهداف

 ).31- 30،ص2005
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  :النفسية لدى الرياضيين طأثار الضغو. 7

حينما يقع الرياضيين في براثن الضغوط النفسية يتساقط العرق من راحتي اليد وقد يشعر 

حتفاظ بقدراته لدفع مخاوف الفشل من إلنقباض في المعدة، وهنا يتساءل الرياضي عن كيفية تحقق اإلبا

خطاء في األداء وتحقيق النتائج المستهدفة، وهذا ما اليمكن تحقيقه في وجود حالة عصبية أارتكاب 

لقيام باألداء وزيادة القلق نتيجة تفسير ردود أفعال الموقف ونقص الثقة بالنفس في القدرة على ا

ستجابة الضاغطة من المصادر المتعددة التي  تبدد القدرة على إلنتيجة للتأثير السلبي با ،المطلوب

فراد في قدراتهم ألضطراب األداء وتحقق نتائج ال عقالنية مع محاولة اعتقاد اإوتحدث  ،التفكير

  ).20،ص 2005 ،عيد العزيز عبد المجيد محمد(دراكها كحقيقة واقعة إو

  :ثار نوضحها كما يلي ألجم عن الضغوط النفسية لدى الرياضيين جملة من اتن

  :اآلثار المعرفية للضغط النفسي . 1.7

التركيز، الذاكرة، القدرة             نتباه،إلويتمثل هذا التأثير في بعض المتغيرات مثل مدى ا 

  ).20،ص 2005 ،دعبد العزيز عبد المجيد محم(ستجابة ببطء إلالعقلية، صعوبة التنبؤ و ا

  :اآلثار السلوكية للضغط النفسي . 2.7

ن من العالمات البارزة للضغط النفسي، سرعة الغضب أ 1995يرى أسامة كامل راتب 

نفعال، عدم الصبر،وحدة الطبع، وفقدان اللذة في التدريب وعدم الميل إلي بذل المجهود          إلوا

لجسم كالتحدث بسرعة، قظم األظافر مضغ الشفاه، نتف جزاء اأالجسدي، عدم القدرة على التحكم في 

رتعاش، كما للضغوط أثار إلرادي، اإغماضهما على نحو ال إالشعر، عبوس الوجه، فتح العينين و

  . خرى تتمثل في اضطراب األداء وضعفه والحركات الزائدة وكثرة الشكوىأ

  ) :الوظيفية(اآلثار الفيزيولوجية . 3.7

ن أإال .يقاع البيولوجي للفردإلعامل محفز لتثبيث التوازن الداخلي وايعتبر الضغط ضروريا ك

مراض ألالزيادة في الضغط أو مدة التعرض له والتي تتجاوز طاقات التكيف قد تؤدي إلى نشأة ا

 ).51،ص 2003 ،رضا مسعودي(وتطورها 
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  : اآلثار النفسية للضغوط. 4.7

ضطراب إثار نفسية تتمثل في أللضغوط ن أجمعت على أإن البحوث والدراسات النفسية 

ن ذاكرته تضعف وتصاب بالشتات، ويصبح أكثر أاإلدراك، وعدم وضوح مفهوم الذات للفرد، كما 

ن تكرار الضغوط يؤدي بالفرد إلى الغضب والخوف والحزن أو . قابلية للمرض النفسي والجسمي

وضعف األنا وتصدع الهوية والميل كتئاب والشعور بالخجل والغيرة، وكراهية الذات، إلوالشعور با

  ).124،ص 1998 ،حسن الموسوي(غتراب لإل
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  : خالصة 

ن لها صلة أعالج هذا الفصل من البحث بعض مصادر وأثار الضغط النفسي والتي نعتقد   

بالضغوط النفسية لدى حكام كرة القدم، حيث تم تضمين جميع المسببات الضاغطة في القلق حول 

وإمكانيات للتدريب   ،الحكام من نفقات مالية ومن وقت هتطور األداء وتطور قدرات الحكم وما يحتاج

وبما يثار نحو الموهبة من مشكالت وعالقتها باألداء التحكيمي أو الخبرات المرضية من خارج 

  .حد أفراد الحكمأالرياضة مثل وفاة 

ن الحكم هو رياضي مثل أعتبار بإكما تضمن هذا الفصل عوامل الضغط النفسي لدى الرياضيين 

جتماعية إلعوامل متعلقة بالعمل والمنظمة، والعوامل النفسية ا :كل الرياضيين ومن جملة هذه العوامل 

تزان الحيوي، أو إلوكل هذه العوامل تتفاعل في سياق متتابع محدثة التكيف واستعادة ا ،المتعلقة  بالفرد

وعندما تتجاوز هذه العوامل طاقات لدى الحكم ينتج . التعرض لمستويات متفاوتة من الضغوط النفسية

من اآلثار والنتائج السلبية،حيث تظهر أعراضها مع استمرار الضغوط التي تتجاوز عن ذلك جملة 

كما ال يظهر جميعها في وقت واحد وال لدى جميع األشخاص، إال أننا حاولنا . طاقة الحكم على التكيف

جمع ماتسنى لنا من اآلثار والنتائج الناشئة عن سوء التكيف مع الضغوط النفسية، مما يستوجب على 

ستخدام طرق وأساليب علمية            بإالقائمين على سلك التحكيم والباحثين القيام بتشخيص دقيق 

بهدف تشخيص ومعرفة مسببات الضغوط لدى حكام كرة القدم واآلثار المترتبة عنها من اجل  ،مختلفة

ية اإلرشاد ستفادة منها في عملإلوضع استراتيجيات لمواجهة هذه الضغوط أو الحد من زحفها، بل ا

  . النفسي لدى حكام كرة القدم

  

   

  



 

 
 

 
 

 
 الفصل الرابع 

 
 

 استراتیجیات وأسالیب
 

مواجھة الضغوط النفسیة    
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  : تمهيد

مصادرها المختلفة ودراسة مراحلها والنظريات المفسرة  بعد معرفة ماهية الضغوط النفسية من

لها، و نظرا لآلثار السلبية التي قد تحدثها على الرياضيين بصفة عامة وعلى الحكام بصفة خاصة، 

و ذلك بوضع  آليات  و  ،فانه وجب على المشرفين على سلك التحكيم  الرعاية النفسية  للحكام

  . في حالة حدوثها، ومعالجة نتائجها السلبية أو الوقاية منها طاستراتيجيات من  اجل إدارة الضغو

تلك الجهود الصريحة التي يبذلها الفرد لكي يسيطر : بويقصد باستراتيجيات مواجهة الضغط   

على، أو يجد من،  أو يدير، أو يتحمل  مسببات الضغط التي  تفوق طاقته الشخصية، أما على مستوى 

  مسببات الضغط أو التخفيف للسيطرة على   القرارات التي تتخذها اإلدارة المنظمة فتتمثل في مجموعة

  ). 146ص  ،1992لطفي راشد محمد، (من آثارها الضارة على كل من األفراد والمنظمة 

إن استخدام هذه األساليب يعني التعبير عن الكيفية التي نفكر بها في األحداث والطريقة التي   

عبد العزيز عبد المجيد، (ببة لهذه الضغوط مما يعكس فهم طبيعة هذه الضغوط بها لألحداث المستستجيب 

  ). 46ص ، 2005

سنقوم في هذا المبحث بتقديم تعريف استراتيجيات المواجهة وعرض أهم استراتيجيات مواجهة   

وأخيرا دور الحكم في  ،وعرض األساليب التي يمكن استخدامها للتعامل مع الضغط ،الضغط النفسي

  . مواجهة تلك الضغوط

  : COPINGتعريف استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية .1

تعرف أساليب التعامل مع الضغوط بأنها الطريقة أو الوسيلة التي يستخدمها األفراد في تعاملهم  

) LAUNIER )1978و   LAZARUSويعرفها كل من الزاروس ولونيار ،مع الضغوط الواقعة عليهم

بأنها مجموع المجهودات المعرفية والسلوكية الموجهة نحو ) coussougelicetal, 1998,p 89(نقال عن 

إدارة  وتسير المتطلبات الخارجية أو الداخلية الخاصة، والتي يدركها الفرد بأنها مهددة وتتجاوز 

  . الشخصية

  : Copingجذور مصطلح الكوبين*

، والتي تعني to copeإلى االشتقاق  من الكلمة االنجليزية " Copingالكوبين  "تعود أصل كلمة  

كل أنواع النشاط االيجابي كالتحدي والمقاومة والكفاح والصراع والتغلب على المشكالت والمصاعب، 

  . Faire faceأما في  اللغة الفرنسية فتعني مواجهة الشيء 
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باستراتيجيات المواجهة، أو أساليب أو طرق  "Coping"ذه الكلمة كما يترجم البعض اآلخر ه 

المواجهة، وقد تشير إلى التوافق أو التعامل مع المشكالت والتغلب على الضغوط أو معايشة الضغوط 

  ). 69ص  2000يوسف جمعة، (

  : الستراتيجيات المواجهة lazarusتصنيف الزاروس .2

حدد الزاروس تصنيفين عريضين لمواجهة الضغط النفسي، هما المواجهة النشيطة والمتمركزة  

حول المشكل والمواجهة السلبية والمتمركزة على اإلنفعال المصاحب للمشكل، وهذا باإلستناد إلى 

 وظيفتين رئيسيتين إلستراتيجيات اإلستجابة للضغط، وهي ضبط التوتر والضيق اإلنفعالي أو تغيير

 : المشكل الذي يسبب اإلنزعاج والضيق وسنعرضها فيما يلي

  ): المتمركزة حول المشكلة(المواجهة النشطة .1.2

وفيها يتم السعي لتغيير المواقف مباشرة إلستيعاب أو إستبعاد مصادر الضغوط والتعامل مع آثار 

  : المشكلة ومن أساليب هذا النوع

  من شخص ما، للوصول إلى حلول للموقفالبحث عن معلومات، الحصول على نصيحة .  

  إتخاذ إجراءات لحل المشكلة من خالل إعداد خطة بديلة وتعلم مهارات جديدة للتعامل مع

  ). 46ص  2005عبد العزيز عبد المجيد محمد، (الموقف والتغلب على المشكلة 

  ): المتمركزة على اإلنفعال المصاحب للمشكلة(المواجهة السلبية .2.2

تعتمد المواجهة في هذه الحالة على الجهود التي يبذلها الفرد لتنظيم إنفعاله عن طريق ضبط أو   

تعديل األهمية العاطفية لألحداث الضاغطة، أي التنظيم اإلنفعالي المركز على التعامل مع الخوف، 

وإنفعالية، وتتضمن المواجهة التي تركز على اإلنفعال مواجهة سلوكية  ،والغضب أو الشعور بالذنب

  ). 68ص 2002شريف ليلى، (ومواجهة معرفية إنفعالية 

  : ومن أساليب هذا النوع

  التنظيم الوجداني من خالل معايشة اإلنفعاالت وعدم اإلنشغال باإلنفعاالت وعدم اإلنشغال

  . باإلنفعاالت المتصارعة والتحكم اإلنفعالي

 لمحاولة التغلب على المشكلة مع توقع ويتمثل في اإلنتظار لبعض الوقت  ،التقبل المذغن

  . األسوأ أو اإلقرار بعدم إمكانية عمل شيء
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  عبد العزيز عبد المجيد (التفريغ اإلنفعالي بالتغييرات الكالمية، البكاء، التدخين، وزيادة الكل

  ).46،47ص ، 2005محمد  

   :أساليب التعامل مع الضغوط النفسية .3

والتي بواسطتها يمكن أن نحد أو نتخلص من العوامل و  ،الضغطيمكن إستخدامها للتعامل مع   

المؤثرات التي تؤثر على األداء والحياة بصفة عامة، وتحقق هذه األساليب أفضل مواجهة للضغوط 

  . إعتمادا على الطريقة التي تؤثر بها الضغوط في خبراتنا فسيولوجيا، معرفيا وسلوكيا

  : األساليب الفسيولوجية.1.3

ذه األساليب من أفضل أساليب إدارة الضغوط من خالل إستخدام تدريبات التنفس و         تعد ه  

اإلسترخاء، حيث يسهل مركز التنفس في المخ العالقة الوظيفية مع مراكز اإلسثارة، ولهذا يعتقد ثبات 

العميق وإستقرار وراحة النفس الذي يؤدي لتحسن اإلسترخاء وتقليل التوتر، ويتطلب أسلوب التنفس 

  : ما يلي) األولي ياألسلوب الفسيولوج(

 الجلوس في مكان هادئ و غلق العينين.  

 أخذ شهيق عميق مرتين وإخراج الزفير ببطء .  

 االستنشاق  بعمق قدر اإلمكان، إمساك النفس ثانية بطريقة بطيئة متحكم فيها، يخرج الزفير .  

  يكرر ذلك حينما يشعر الفرد بأحد أعراض الضغوط ويؤدى األسلوب قبل النوم في العمل

  ). 48- 47ص  ،2005عبد العزيز عبد المجيد محمد، . (وفي المنزل أو أي مكان آخر

تقوم فكرته على أهمية أن يتعرف الرياضي  ،األسلوب الثاني يطلق عليه اإلسترخاء التقدمي  

بالتوتر عن اإلنقباض العضلي واإلحساس باإلسترخاء عند إنبساط عضالت           على الفرق بين اإلحساس 

الجسم، ويطلق عليه اإلسترخاء التعاقبي أو التدريجي، ألنه يشمل التقدم من مجموعة عضلية إلى 

  ).654، ص 2004 ،أسامة كامل راتب(أخرى حتى يشمل المجموعات العضلية الرئيسية للجسم ككل 

  :سترخائي نتبع الخطوات التالية إلاألسلوب ا ولممارسة هذا

 يحدد مكان هادئ مظلم ويحسن الممارسة قبل النوم.  

 إستلقي وأغمض عينك وتصور شيء يحقق لك اإلسترخاء، خذ تنفس عميق مرات عديدة.  

 أحدث إنفاضا لمجموعة عضلية بادئ بأصابع القدمين ثم إتجه إلى الرأس .  
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  يكرر اإلنقباض ثم اإلسترخاء لكل المجموعات العضلية بالجسم مع اإلستقاظ بإسترخاء

  .المجموعات العضلة التي تم انقباضها وإسترخائها

  بعد إكتمال اإلسترخاء لكل المجموعات العضلية بالجسم يكون الوقت مناسبا إلدخال التصور

  .وطلمحاولة رسم صورة لموقف يكون الفرد فيه معرضا للضغ

  بعد إكتمال اإلسترخاء والتصور، تصور وجود بداية للحماس والحيوية في كل الجسم، ثم يعاد

  . شحن المجموعة العضلية بالطاقة

  عبد العزيزعبد (يتم ممارسة هذا األسلوب في كل وقت تشعر فيه بتوتر المجموعات العضلية

  ).49ص  ،2005 ،المجيد محمد

  :التغذية الراجعة الحيوية

ستخدم أسلوب التغذية الراجعة الحيوية بغرض مساعدة الرياضي السيطرة والتحكم في ي  

وتزداد أهمية هذا األسلوب وخاصة مع الرياضيين الذين  ،اإلستجابة الفسيولوجية أو الالإرادية للجسم

 وتبدو فائدة إستخدام ،يفتقرون إلى مقدرة اإلحساس والوعي بما يدور بداخلهم دون مساعدة خارجية

التغذية الراجعة الحيوية بإعتبار أنها رسائل خارجية تستخدم لمساعدة الرياضي على معرفة إستجابات 

ص ، 2004أسامة كامل راتب، (الوظائف الحيوية للجسم مثل معدل نبض القلب أو معدل التنفس 

657-658.(  

خمس أنواع  يشير إلى أن هناك 2005إضافة إلى ما سبق فإن عبد العزيز عبد المجيد محمد،   

  :من التغذية الراجعة الحيوية

حيث تشير درجة حرارة الجسم مؤشر للتوتر العام  :التغذية الراجعة الحيوية الحرارية -أ

  والتعرض للضغوط

حيث ينتقل التيار الكهربائي من منطقة إلى أخرى  :التغذية الراجعة الحيوية الكهربائية - ب

  .يجة لزيادة إفراز العرق عند التعرض للضغوط النفسيةبسرعة عند وجود رطوبة على سطح الجلد نت

حيث يقاس معدل ضربات القلب وتدفق الدم  :التغذية الراجعة الحيوية للدورة الدموية -ج

إلعطاء الرياضي معلومات عن ضغط الدم في حالتي اإلنقباض واالنبساط قبل األداء وخالل األداء 

  .لإلستفادة بها في تعلم اإلسترخاء
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وفيها يتم قياس النشاط الكهربائي للعضلة، ثم تعطي  :التغذية الراجعة الحيوية للعضالت - د

  .للرياضي إلستخامها في خفض التوتر العضلي

حيث يقاس نشاط المخ في كل ثانية إلستخدام هذه  :التغذية الراجعة الحيوية للمخ -هـ

  ).50-49ص ، 2005محمد،  عبد العزيز عبد المجيد(المعلومات في التدريب على اإلسترخاء 

  :األساليب المعرفية.2.3

- 45000إن اإلكتشافات العلمية لعقل اإلنسان تبدو مذهلة، ومن ذلك أن اإلنسان يفكر حوالي   

ونوعية األفكار تزداد أهميتها في الرياضة حيث يتأثر األداء بجزء من  ،ألف فكرة  في اليوم 60000

قبل المسابقة يمكن أن تؤثر بدرجة ) دقائق 10-5(تي تسيطر عليك المائة في   الثانية، وإن األفكار ال

كبيرة في مستوى أدائك إذا كانت جميع األفكار سلبية قبل المنافسة فإن النتيجة المتوقعة لألداء تكون 

  .سلبية كذلك

إن مثل الحديث السلبي مع نفسك بصوت مسموع أو صوت خافت، أو مجرد أفكار دون التعبير   

أسامة كامل (ب نوعا من الضغوط النفسية السلبية نتيجتها زيادة درجة القلق والتوتر النفسي اللفظي يسب

  ).663ص ، 2004راتب 

  :ونستعرض فيما يلي بعض هذه األساليب األكثر شيوعا لمواجهة الضغوط

  : أسلوب التأمل: 1.2.3

أصبح أكثر شيوعا التأمل له جذور ممتدة في الثقافات الشرقية مثل الهند والصين، ولكن   

وإنتشارا في الثقافات الغربية، ويهدف التأمل إلى مساعدة الشخص في تحقيق السيطرة على إنتباهه 

حيث يستطيع أن يختار األشياء التي يريد التركيز عليها بدال من التشتت بين مثيرات البيئة العديدة، إنه 

ص  2004أسامة كامل راتب، (فكار المشتتة بمثابة محاولة إخالء العقل من التفكير أو التخلص من األ

599.(  

  :تتلخص خطوات التدريب على التأمل لمواجهة الضغوط العقلية فيما يلي

  دقيقة 20غلق العينين في وضع الجلوس والتأمل لمدة ال تتجاوز.  

  دقيقة يتم أداء إنقباض عضلي لليد اليسرى 15بعد فتح العينين بفترة حوالي .  

 تؤدى تدريبات التأمل من الحركة.  
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 إعادة التركيز ومالحظة األفكار.  

  :ويمكن زيادة فاعلية هذا األسلوب بالتدريب على تركيز و االنتباه على ميزات مثل

 التركيز البصري على هدف ثابت.  

 إستخدام كلمة أو كلمتان  ال تثير إنفعاالت لتركيز اإلنتباه وهذا ما يعرف بالمانترا.  

 عبد العزيز عبد (ستخدام التنفس من األنف بعمق والتركيز على هواء الشهيق والزفير إ

  ).53- 52ص ، 2005المجيد محمد، 

 :أسلوب اإليحاء الذاتي: 2.2.3

يعتبر هذا األسلوب ظاهرة ثنائية تتكون من تثبيت اإلنتباه واإلسترخاء في نفس لحظة حالة   

  .التثبيت، االسترخاء، القابلية للتأثير وتكرار االقتراحات :يخطوات ه 04اإليحاء الذاتي الذي يتم في 

  :يحاءات نتبع الخطوات التالية إلوللتدريب على ا

 اإلسترخاء العقلي مع أو بدون اإلسترخاء العضلي.  

 التدريب على العزل.  

 تعليم التحكم في العمق والسرعة.  

 اإلقتران الشرطي بالرموز.  

 تقديم الحجرة العقلية وتعليم إستخدامها.  

 تعليم برمجة األهداف.  

  54-53ص  ،2005عبد العزيز عبد المجيد محمد، (تعليم خفض تأثيرات ما بعد اإليحاء  .(  

  :األساليب  السلوكية: 3.3

يمكن إستخدام اإلستراتيجيات السلوكية لصد المواقف الضاغطة التي نتعرض لها بسبب إدراك   

 :وعد كفاية الوقت وتتضمن هذه األساليب تالكثير من المسؤوليا
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 :وضع األهداف: 1.3.3

 حدد أهداف سلوكية خاصة تشمل اليوم، الوقت، الموقف.  

 هل هذه األحداث السلوكية واقعية وتشكل تحدي ؟  

 هل هذه األهداف ممكنة القياس لتحديدها وتحديد مدى التقدم فيها ؟  

 يمكن التفكير في األسباب المقبلة التي يمكن أن تدمر هذا الهدف.  

 حدد كيفية مكافأة الذات على إنجاز هدف تغير السلوك .  

  :إدارة الوقت.2.3.3

 اليومية على مدى أسبوع ثم على مدى شهر وأخيرا عام تعمل قائمة بالمسؤوليا.  

 ضوعيجب مراجعة هذه القائمة وترتيبها وفق أهمية كل مو.  

 يحدد وقت لكل مهمة ويجب أن يكون هذا الوقت أطول قليال من الوقت المتوقع إلكمالها.  

 يجب عمل مفكرة يومية وسجل ما تم إنجازه دون شغل كل وقت اليوم. 

  :تطوير وتحسين النظام اليومي المعتاد.3.3.3

 يفضل تكوين دورة مسبقة لألحداث ولتكن خاصة وتتميز بالمرونة إلعداد العقل والجسم، 

ليمكن االختيار عند إعداد قائمة األعمال اليومية لتحقيق االستمتاع بها، من خالل تجنب اإلفراط في 

  .األعمال  ليصبح أنسانا آليا تؤدي مهام متعددة ووقت قليل إلدراكها

  يزودك بمعلومات تغذية راجعة هامة عن العوامل التي يمكن أن تؤثر  أن بروفيلك للضغوط

عبد (على قدرتك لمواجهة هذه الضغوط وتحقيق اإللتزام والتطوير لخطة األداء إلدارة هذه الضغوط 

  ).56-55-54ص ،2005العزيز عبد المجيد محمد، 

 :التوجيه واإلرشاد النفسي للحكم.4

يعيشها العالم حاليا نتيجة التطور العلمي في مختلف المجاالت وما نظرا للحياة العصبية التي   

يصحبه  من تأثيرات باإلضافة إلى الصراع النفسي بين الفرد والمجتمع للوصول إلى ما يتمناه، فقد 

 ،مصطفى كامل محمود(أصبح العامل النفسي عامال مؤثرا في أداء الفرد نحو الفشل أو النجاح  

كالقلق  ،يعة عمل الحكم يرتبط بالعديد من العوامل التي تتميز باالنفعاالت، وما طب)62، ص 1998
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والتي قد تؤثر على كفاءة الحكم وعدم  ،والتوتر واإلستشارة االنفعالية والفسيولوجية والضغط النفسي

قدرته على أداء عمله على الوجه الكامل بل وأكثر من ذلك تؤدي إلى فقد ثقته بالنفس، وتكوين مفهوم 

  .لبي نحو ذاته، ويتعرض إلى الصراع النفسي من حيث إستمراره في التحكيم أو إعتزالهس

قتناع المسؤولين إعداد الفني والبدني بعد إلعداد النفسي مجال الرياضة مثل اإلولذلك دخل ا

بجدواه نحو الوصول إلى مستويات أعلى، بل وأصبح علما يستفيد منه المدربون والالعبون والحكام  

المختلفة حتى أن البعض يوليه أولوية في الترتيب ألنه يؤثر على النواحي الفسيولوجية ألجهزة الجسم 

  ).62ص ، 1998مصطفى كامل محمود، (والتي تقوم بدور فعال في األداء 

ونتيجة للضغوط النفسية التي يتعرض لها الحكم فإنه يصل إلى حالة معينة يطلق عليها   

الذي يقصد به اإلجهاد البدني واإلنفعالي والعقلي الذي يشعر به الحكم نتيجة  ،»اإلحتراق النفسي«

ومنها الضغوط المرتبطة بالتدريب، القائمين على  ،عليه والتي ترتبط بمجال التحكيم الضغوط الواقعة

سلك التحكيم، ضغوط إدارة المباريات، والضغوط المتعلقة بالجمهور ووسائل اإلعالم والضغوط 

وغير ذلك من  ،المتعلقة بالعائد المالي، وضغوط مرتبطة بإتجاهات األسرة نحو ممارسة التحكيم

دارة المباريات وإعتزال بعض الحكام سلك إالتي تظهر تأثيراتها في عدم نجاح الحكم في الضغوط و

  .التحكيم

 »اإلحتراق النفسي «ويستطيع الحكم اإلستفادة من اإلخصائي النفسي الرياضي للتغلب على  

وذلك باإلستفادة من الدعم النفسي وإرشادهم بأسلوب ودي بعيد عن الرسميات خالل فترات الضغط 

الشديدة، وتقديم له برامج وقائية من الضغط النفسي، حيث تهدف هذه البرامج لمساعدة الحكم على فهم 

بعادها المختلفة وأساليب التعامل معها بشكل يساعد على القيام بخطوات عملية، وقد أالضغوط النفسية و

ورية للحكام  الذين كما تتضمن إجراء مراجعة د ،تشمل هذه البرامج ندوات وجلسات ودورات تدريبية

 .يعانون من ضغوط نفسية إلتخاذ اإلجراءات الوقائية
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  :خالصة

تم في هذا الفصل إبراز دور المشرفين على الرعاية النفسية للحكام وذلك من أجل وضع آليات   

قاية ومعالجة نتائجها السلبية أو الو ،وإستراتيجيات إلدارة الضغوط النفسية في حالة حدوثها لدى الحكام

منها وذلك بتجنب المسببات، كضغوط تحكيم المباريات، أو التدريب العشوائي وضغوط وسائل اإلعالم 

  :والجمهور وتطرقنا إلى

تقديم تعريف إستراتيجيات المواجهة وعرض أهمها وكذى األساليب التي يمكن إستخدامها   

وأخيرا دور األخصائي النفسي الرياضي في تقديم برامج من اجل مساعدة  ،للتعامل مع الضغط النفسي

  .الحكام في فهم الضغوط النفسية وأبعادها المختلفة وأساليب التعامل معها وكيفية إدارتها

  



 

 
 

 
 
 

 الفصل الخامس 
 

 
 الحكم والتحكیم في كرة القدم
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  :تمهيد 

فرضت كرة القدم نفسها كوسيلة تربوية وثقافية تمارس وفق أسس وقوانين تنظيمية تحكم   

والتحكيم عامل من العوامل المهمة في ممارسة وتطوير هذه  ،موضوعاتها اإلدارية والفنية والتنافسية

إذ فرض نفسه وفرضته الحاجة واألهمية التي يكتسبها في جعل كرة  ،الرياضة وال يمكن اإلستغناء عنه

  .القدم مشوقة وممتعة ومثيرة

ع إن التحكيم مهمة ليست بالسهلة مهما كانت مستويات مباريات كرة القدم، ففي نهاية كل أسبو  

إلدارة  عدد كبير من الحكام المنخرطين في عالم كرة القدم يكونون في الموعد والمكان المناسب

المباريات التي تنظم من طرف الجمعيات الرياضية، يتميزون باالستقامة ويكرسون أوقاتهم من أجل 

سلوكهم، ، مرنون في مكما يتميزون بالكفاءة في عملهم، نزهاء في قراراته.مباراة شريفة وعادلة

 .وأعون بمهمتهم، واثقون  من أنفسهم، ملمين بقواعد وقوانين رياضة كرة القدم

  :تاريخ ونشأة التحكيم في العالم. 1 

كرة القدم لعبة رياضية جماعية، عرفت عند الصينين حوالي القرن الرابع قبل الميالد، وكانت   

  .واإلقدامتمارس في التدريبات العسكرية لما فيها من روح التنافس 

وقيل إن هناك وثائق تؤكد أن قدماء المصريين والبابليين قد  مارسوا هذه اللعبة، كما ادعى   

ولكن الذين حضنوا هذه  ،منشأها عدد كبير من البلدان منها الصين وبابل ومصر، وروما واإلغريق

ي راح يمارسها في ، وطوروها ووضعوا لها القواعد، فسحرت الشعب اإلنكليزي الذزاللعبة هم اإلنكلي

الشوارع والمدارس، مما أجبر الملوك على محاربتها بسبب إنصراف الشباب عن تعلم الفروسية ورمي 

  .القوس مما يؤدي إلى ضعف الدولة الحربي

فسمح بممارستها بعد أن قننت  »شارل الثاني «وإستمرت هذه المحاربة إلى أن جاء الملك   

مع مرور ). 209- 208ص  ،1988 ،بسام سعد(ء أوروبا ونظمت ومن ثم إنتشرت في معظم أنحا

الوقت أصبح الفوز بالمباريات يكتسي أهمية، لذا فقد  أضحى من الضروري البحث عن أشخاص 

وكان من الصعب  ،قادريين على إتخاذ قرارات هامة تساعد على سير المباريات مع اإللتزام بالحياد

وهذه  « les empires »  »السالطين  «بادئ األمر العثور على الشخصيات التي اصطلح عليهم في 

  . »الشخص الوحيد  «والذي يعني بالعبارة  » nomper«الكلمة مستمدة من المصطلح الفرنسي القديم 
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شلوت ونهام ومعه " لكن وجود شخص يرضى الفريقين لم يكن باألمر الهين وكان أول حكم هو 

شخصين كل منهما يعينه قائد الفريق، وذلك برضا الحكم، إذ يسير الحكم المقابلة من خارج الميدان 

  ويصفر 

باقي  وبقي التحكيم يشهد تطورات كثيرة شأنه في ذلك شأن ،خطاء التي يغفل عنها السالطينألا

  .الميادين الرياضية وذلك مسايرا للتطورات الرياضية

إدارة اللعب عدلت وجددت القانون فأصبح الحكم له الصالحية في مراقبة  1989ففي سنة   

الوقت وله الصالحية في طرد الالعب ونقل إسمه إلى الفدرالية وهذا بدون طلب أو إذن من الحكمان 

العالمية بإسناد مهمة للقيادة إلى حكم وحيد في وسط الميدان المساعدان، بعد ذلكـ تدخلت اللجنة 

وكان  ،والحكمان اآلخران على التماس محتفظين برايتهما محددين بذلكـ تجاوز الكرة عن خط التماس

للحكم الرئيسي السلطة في الطرد واإلنذار واإلعالن عن المخالفات وضربات الجزاء بكل نزاهة وبكل 

  ).19،ص 1984 ،حسين  عبد الجواد( 12ون الجديد المادة شفافية وهذا من القان

بلندن مع         1893بإنشاء جمعية سنة " فريدريك وايل" ولتطوير وضعية الحكام في الملعب قام  

وذلك بهدف تكوين الحكام بمعاهد خاصة وتحضيرهم لنيل مكانة هامة في كرة القدم، فهم خدام  ،"فورد"

  .اليا عند تنقالتهماللعب، فقد كانوا يعوضون م

ساعدت كثير من الحكام للحصول على هذا  REFEREES CHARTS »1896 »وأول كتاب   

الكتاب الدعية في كل موسم وهو ينظم القوانين الهامة والمفيدة، والتي تعرض كل سنة للمناقشة وهذا 

  .1935من سنة  ابتداءمرة واحدة كل سنة 

و  W.BARTON  "في مقابلة واحدة وهما الدكتورفي هذه السنة بالذات تم تجريب حكمين   

E.WOOD حيث تم إسناد إدارة اللعب لهذين الحكمين لكن  ،وتموقع كل واحد في منتصف الملعب

  ).10ص  ،1995،رشيد مجيبة(التجربة لم تكن ناجحة لتطلبها مصاريف كثيرة 

البطاقات الصفراء والحمراء  استعمالبالمكسيك بدأ الحكام  1967سنة  ةاألولمبيأثناء األلعاب   

وأعطت  ،اللجنة الدولية للحكام اجتماعإثر  1968سبتمبر   20و 19وإستمدت من طرف الفيفا يوم 

بالنسبة للمسابقات الوطنية الداخلية لكن  اختياريةأي أنها  ،استعمالهاللفيدراليات الوطنية السلطة في 

 .ألفيفاعليها إستعمالها يكون إجباري في المنافسات  التي تشرف 
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  :المراحل الهامة في تاريخ التحكيم في كرة القدم.2

  .تأسيس أول جمعية تسهر على قطاع التحكيم في إنكلترا: 1863

  .LES EMPIRESأطلق أول مرة إسم حكم بعد أن كان يلقب السالطين : 1863

  .وضع قانون التسلسل:1870

طبقت فكرة الحكم المحايد والحكمان  أول منافسة على الكأس بين جهوي بريطانيا حيث: 1871

  .المساعدان

  .قانون للعبة 14تأسيس االدارة الدولية التي اعتمدت : 1886

  .إستعمال الحكم للصافرة: 1878

  .إعطاء الصالحيات للحكم في إحتساب الهدف أو رفضه: 1882- 1881

  .تحديد مسؤولية الحكم: 1883

  .زيةأول مقابلة إحترافية للرابطة اإلنكلي: 1888

  .تعديل صالحيات الحكم في ضبط الوقت، حق الطرد: 1889

  .حكم فوق الميدان والحكمان اآلخران على خط التماس: توزيع مهام الحكام: 1891

  .تأسيس جمعية لتكوين الحكام في لندن: 1893

  . وذلكـ بإدراج الروح الرياضية عليه 12تعديل القانون رقم : 1906

  .دارة ثالث حكامإبأول مقابلة  دولية : 1908

أول بطولة عالمية لكرة القدم باألورغواي بإدارة حكام يحملون الشارات الدولية ألول : 1930

  .مرة

  .اإلتفاق على إثراء ومناقشة قوانين اللعبة مرة واحدة في السنة: 1935

  إعتماد إستعمال البطاقات الصفراء والحمراء من طرف الفيفا: 1968

  .اللعبستبدال بإيسمح :1970

  .تطوير التسلسل:1990
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  .س العالم النسائيةأكتنظيم أول مباريات :1992

  .جراء ثالث تبديالتبإالسماح :1995

  .اعتماد حكم رابع في كل المباريات:1994

  .المعتمد من الخلف يستوجب البطاقة الحمراءلخطأ ا:1998

  .تغيير االختبارات البدنية للحكام:2006

  :ئرتاريخ التحكيم في الجزا.3

يرتبط تاريخ التحكيم في الجزائر بتاريخ كرة القدم الجزائرية التي كانت تكتسب شعبية كبيرة   

ونظرا للظروف  ،أثناء فترة االستعمار لما لها  من أهمية في الدفاع عن الهوية العربية اإلسالمية

عمر بن "الصعبة التي كان يعيشها الشعب الجزائري تحت اإلحتالل الفرنسي، وقد كان الفضل للشيخ 

طليعة الحياة في "م أول فريق رياضي جزائري تحت إسم  1895الذي أسس عام " محمود علي رايس

  ".الهواء الطلق

  :ويمكن تقسيم تاريخ التحكيم الجزائري إلى مرحلتين

  :ة االستعمارمرحل.1.3

تمتد هذه المرحلة حتى االستقالل حيث كان التحكيم مهيكل ومنظم من طرف مجموعة من   

المتميزين بمستويات لبأس بها من حيث التحكم الجيد في المعارف القانونية  ،المكونين المختصين

اك حكام جزائريين والفنية وحتى  النفسية، ولم تقتصر هذه الفترة على الحكام الفرنسيين فقط بل كان هن

  .»بن ذهيبة، بن شداد  «من أمثال 

كل رابطة يرئسها مهندس  »وهران، الجزائر، قسنطينة   «كانت تتواجد ثالث رابطات جهوية   

تقني فرنسي، حيث كان الحكام الجزائريون المسلمون يحرمون من إدارة مباريات المستويات العالية بل 

سم الشرقي فقط، ونظرا لتميز الحكام الجزائريين بالكفاءة العالية كانت مقتصرة على إدارة مباريات الق

من "  FABREفابر " كانت تسند لهم المباريات الصعبة والهامة أو للثالثي الفرنسي المشهور أنذاك وهم

  .من الجزائر » ECHECO «من سكيكدة وإيشكو JACANO"جاكونو " و ،وهران

صدر قرار جبهة التحرير الوطني بمقاطعة األنشطة الرياضية  1950أفريل  04في   

واإلنسحاب الكلي من كل النشاطات الرياضية، لم يتوانى الحكام الجزائريين في تلبية نداء الواجب، 
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حيث عرفت بطولة رابطة الشمال اإلفريقي والكأس إضطربا كبيرا وهذا لغياب الحكام الجزائريين عن 

  ).78،ص 1991عبدي بوشويكة، (دين وإلتحقاهم بصفوف الجيش في حرب التحرير الميا

  :مرحلة االستقالل .2.3

مباشرة بعد االستقالل حيث  1962التاريخ الرسمي لكرة القدم في الجزائر يعود إلى عام   

وهذا   1962أكتوبر  31أين نظمت أول دورة كروية بتاريخ  ،شهدت كرة القدم ببالدنا مرحلة جديدة

وقد شارك في هذه الدورة كل   ،بمناسبة تأسيس مجلس الرياضة تحت إشراف الدكتور معوش محمد

من الوداد البيضاوي، الترجي التونسي، إتحاد الطرابلسي الليبي و بمشاركة الحكم الدولي الجزائري 

  ).14ص ، 2004 ،فاف نيوز(ألحاج خليفي 

من طرف بعض  ةبعد هذه الدورة نظمت بطولة ما بين الرابطات وهران، الجزائر، قسنطين  

الشباب المتطوعين والحكام ثم بعد ذلكـ أنشأت اإلتحادية الجزائرية لكرة القدم وإعتمدت من طرف 

ونال  1962/1963فكانت أول بطولة وطنية لموسم  ،1963اإلتحاد الدولي لكرة القدم قبل حلول عام 

 Echibek). لقبها إتحاد العاصمة وأول كأس فاز بها إتحاد سطيف بإدارة حكام جزائريين

Annuaire**Foot-ball algérienne 1996 p 28) 

" محمد معوش" بترأس الدكتور C.C.Aنظرا ألهمية التحكيم أنشأت اللجنة المركزية للتحكيم   

على طريقة في التكوين وهي طريقة التربصات و         ألجل تكوين وتطوير هذا القطاع، حيث إعتمد أنذاك 

الملتقيات، وكان أول تربص تكوين الحكام حسب الجريدة الرسمية اإلتحادية الجزائرية لكرة القدم لسنة 

بسيدي  1965أكتوبر  25إلى  23ببن عكنون والثاني من  1964جوان  13إلى  07من  1964

  .موسى

لي الحاج خليفي التحكيم بعد إدارته للمباراة النهائية في إطار إعتزل الحكم الدو 1975في سنة   

وتوليه إدارة شؤون اللجنة  ةكأس الجزائر، والتي دارت بين مولودية وهران ومولودية قسنطين

  ).08، ص 1990 ،الحاج خليفي(حيث إعتمد على تكوين الحكام والمكونين . المركزية للتحكيم

ن الحكام لملئ النقص الفادح في عددهم ولضمان السير الحسن منذ هذا التاريخ تكون العديد م  

للبطولة بشتى أقسامها األول، الثاني، الجهوي، الوالئي وذلك بإسناد هذه العملية للجان الوالئية للتحكيم، 

ثالثي أي ما  35م فإن هناك نقص في عدد الحكام بحوالي  2000وحسب إحصائيات اإلتحادية لسنة 
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 (FAF. C.C.A. élement d’analyse 03/0 6/20 00 p 02)ى المستوى المركزي حكم عل 105يعادل 

.  

، 1982بلعيد لكارن والذي شارك في نهائيات كأس العالم لسنة . لقد كان للحكم الدولي السابق  

حراز  « »دحو كريم  «الفضل الكبير في بروز حكام شباب في نهائيات كؤوس إفريقيا من أمثالهم 

، وذلك بإعتماد السيد لكارن على سياسة 2006بمشاركته في كأس العالم لسنة  1998سنة  »ميلود 

  ومع هيكلة اللجنة المركزية للتحكيم من طرف الحكم الدولي . التكوين الموجه للشباب خاصة

أصبحت لالتحادية الجزائرية لكرة القدم مديرية فنية وطنية للتحكيم، تتولى  »رشيد مجيبة  «

كيم من جميع جوانبه المتعلقة بالتكوين و التطوير، حيث وصل عدد الحكام على المستوى شؤون التح

  . 2008حسب إحصائيات اإلتحادية لسنة  350المركزي 

 ".جزار إبراهيم "و  2008بغانا سنة " حيمودي جمال" و" بنوزة محمد " بيوركينا فاسو و 

   :مواد القانون الدولي لكرة القدم .4

إلى المادة السابعة عشر  ىالقانون الدولي للعبة كرة القدم متسلسلة من المادة األولجاءت مواد   

تطبق في كل ميادين كرة القدم العالمية، وهي بشكل خاص تمارس منذ زمن طويل، وهناك مادتين 

أساسيتين الخامسة والسادسة أصحابها يسهران على تطبيق المواد المتبقية، فهم بمثابة السلطة والهيئة 

  .لتطبيق باقي مواد القانون ةالتنفيذي

  )الحكم: (ةالمادة الخامس .1.4

تدار كل مباراة بواسطة حكم له السلطة المطلقة لتطبيق مواد قانون اللعبة وذلك فيما يتعلق في   

  .المباراة التي يتم تعيينه فيها

  :صالحيات وواجبات الحكم

 ينفذ مواد قانون اللعبة  

 يقود المباراة بالتعاون مع الحكمين المساعدين ومع الحكم الرابع حين يتطلب األمر  

 أن يتأكد من أن الكرة المستعملة في المباراة، تعني بشروط المادة الثانية.  

 يوقف اللعب، يعلق أو ينهي المباراة وذلك حسب قناعة بسبب أي مخالفة لمواد القانون.  

  ضد الالعبين المدانين بمخالفات إنذار أو طرديتخذ اإلجراء التأديبي  
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 األخذ بنصيحة مساعديه فيما يتعلق باألحداث التي لم يشاهدها بنفسه.  

  يقدم تقريرا عن المباراة إلى الجهات المختصة، يتضمن معلومات عن أي إجراءات تأديبية

  .ضد الالعبين

 صلة باللعب نهائيةتعتبر قرارات الحكم المتعلقة بالحقائق والوقائع المت.  

  يمكن للحكم تغيير قراره فقط إذا تحقق أنه قرار غير صحيح، كما يجوز له تغيير قراره

  .بموجب نصيحة الحكم المساعد طالما أن اللعب لم يستأنف

  )الحكم المساعد: (المادة السادسة .2.4

  :يعين حكمان مساعدان مهمتهما

 يدان اللعبمتى تكون الكرة بكاملها قد عبرت خارج م.  

 أي فريق له الحق في الركنية أو ركلة المرمى أو رمية التماس.  

 متى يعاقب الالعب عندما يكون في موقف التسلل.  

 عند طلب إجراء التبديل.  

 مواد قانون .(عند حدوث سلوك سيء أو أي حادثة أخرى دون أن يتمكن الحكم من مشاهدتها

  ). 18-16، ص 2008 ،اللعب، فيفا

  :الحكم الرابع .3.4

  يجوز تعيين الحكم الرابع طبقا لالئحة المسبقة

  يجب توضيح قبل بدئ المسابقة أن تبين بوضوح في حالة عدم قدرة أي حكم من الطاقم

  .التحكيمي على اإلستمرار في مهمته

 ؟ لهل يقوم الحكم الرابع بمهمة الحكم الرئيسي أم الحكم المساعد األو  

 اإلدارية قبل وأثناء وبعد  تيقوم الحكم الرابع بمساعدة الحكم عند الطلب بالواجبات والمسؤوليا

  .المباراة

 الحكم الرابع مطالب بمساعدة الحكم في إجراءات التبديل أثناء المباراة.  

 يشرف على تبيل الكرة ويؤمنها مما يقلل من تأخير اللعب.  
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 ن قبل دخولهم إلى ميدان اللعبيشرف على مراقبة معدات الالعبي.  

 ص 2008 ،مواد قانون اللعب، فيفا. (يساعد الحكم الرابع الحكم الرئيسي في كافة األوقات ،

39.(  

  :أهمية التحكيم في سير مباريات كرة القدم.5

ما من منافسة رياضية مهما كان نوعها، سواء فردية أو جماعية إال وإذا كان هناك أشخاص   

  .ؤالء المتنافسين بكل نزاهة وعدالة حتى يسود التآخي والمحبةيفصلون بين ه

وهو تقييم للرياضي للمستوى المتقدم، والقدرات المبذولة  دون اللجوء إلى أشياء ووسائل              

أخرى، خاصة في الرياضات التي فيها إحتكاك بين المتنافسين، أين تكثر النرفزة والغضب وعدم 

ليه فال توجد رياضة بدون حكم رغم أن الرياضة لم تخترع من اجل التحكم في النفس، وع

  ).45، ص M-VAUTROT ، 1995ميشال فوترو (الحكام

حكم كرة القدم ما هو إال رياضي كالرياضيين اآلخريين، مؤهل بكفائته  وصفاته البدنية والفنية 

          Schwinte, caron ،بيارشواينتـاي كارون، ڤ(والنفسية وحتى الشخصية إلدارة مباراة في كرة القدم 

  ).21ص  ،1971

تطلب اإلتحادية الدولية لكرة القدم دائما من الحكام القضاء على اللعب العنيف  والخشن، حيث   

أنه من واجب الحكام حماية اللعب اإلبداعي ضد اللعب السلبي بحماية الالعب الذي يعلب بروح مثالية 

  .تجاه الالعب الذي يدخل أرضية الميدان من أجل تدمير اللعبويجب أن يكون الحكم صارما إ

حاليا، للحكم مسؤولية كبيرة في تطبيق قانون اللعب، حيث أن جهل القوانين والتأويل الخاطئ لها 

  ).01، ص 2001بلعيد لكارن، (يؤدي إلى إجهاض كل محاولة لتطوير اللعب 

ن القضائي التحكيم له موضع أنه في الميدا PIERRE SOHWINTEو  CUY CARONيرى   

أما في ميدان كرة القدم فالتحكيم  ،وهدف واحد وهو جعل حد للخصام وذلكـ بقرار يرتكز على العدالة

  .له هدفين إثنين

  والصدمات في المباراة والمساهمة  االختالفاتمالحظة قوانين اللعب وراقبتها لتسوية

 .في تطوير اللعبة وتشجيع اإلبداع في اللعب

  في الجانب القضائي فالتحكيم في كرة القدم هو وسيلة بحيث يؤثر في مسار تطور  أما

سواء التقنية أو التكتيكية وجعلهم يتصفون  بالروح المثالية وهذا ما  ،صفاته وتطور صفات الالعبين
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 G.  caron p. schwinteـاي كارون، بيارشواينب ڤ(يجعل المباراة ناجحة في المجال اإلبداعي 

  ).23ص  ،1971

من المؤكد أن الفرز أصبح في كرة القدم المعاصرة له أهمية كبرى لطبيعته التنافسية وسيطرة   

وعلى هذا من الضروري اإلحتكام إلى الحكام الذين تظهر  ،الجانب المادي على الجانب الرياضي

فسيين، فلوال عليهم الحيوية ويتحملون إيقاع اللعب الحالي ويسيرون المنافسات ويفصلون بين المتنا

هؤالء األشخاص لتغير مستوى المنافسة إلى وجهه غير رياضية، كما تتجلى لنا أهمية هؤالء 

األشخاص من خالل تأجيل بعض المباريات وبروز بعض المشاكل في المباريات التي تدار من طرف 

  .حكام متطوعين بعد غياب الحكام المعنيين إلدارتها

  :القدممتطلبات الحكم في لعبة كرة  .6

جل تفادي أعملت الفيفا على تطبيق اإلحتراف للحكام الرئيسيين من  1990منذ كأس العالم لعام 

التجارب التي . مواقف مبهمة، أين نجد حكاما هواة يتحكمون في العبين محترفين ذوي مؤهالت عالية

من التركيز أجريت في هذا الميدان أعطت نتائج مشجعة، حيث مكنت الحكام ذوي المستوى العالي 

و ذلك بظهور الحكام المساعدين المختصين والذي يعتبر إبداعا هائال في مجال ظل  ،كلية في مهمتهم

  ).02، ص 2001،بلعيد لكارن (مهمال لمدة طويلة 

إنه لمن الصعب أن ينجح أي حكم في مهمة التحكيم ما لم يكن يتصف ببعض مواصفات الكرة   

  :العصرية منها

  :متطلبات بدنية .1.6

الشك أن توفر عنصر اللياقة البدنية للحكام يعتبر أهم أسباب النجاح وحسن إدارة المباراة، بل   

 ،وبعض الحكام وخاصة األوروبين يعتمدون على وضع برنامج اللياقة البدنية كأساس لمزاولتهم التحكيم

بين الحكم الذي يصفر على مترا و 30وهناك فرق بين الحكم الذي يصف على خطأ وهو على بعد  

  ).59-58ص ، 1998 ،مصطفى كامل محمود، محمد حسام الدين(الخطأ وهو قريب من مكان الخطأ 

قام اإلتحاد الدولي  ،ونظرا لمستوى الكرة الشاملة اآلن والتي تتميز بالسرعة طوال المباراة  

لى إختبارات بدنية تتماشى مع إ COOPERلكرة القدم بتغيير اإلختبارات البدنية للحكام بما يسمى بـ 

لزم جميع اإلتحادات أو ،2006في جانفي  » WINNER «تطورات لعبة كرة القدم بما يسمى إختبارات 

  .بضرورة إختبار لياقة حكامها
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  :متطلبات نظرية وفنية .2.6

معرفة قوانين اللعب يعتبر المعيار األساسي للقيام بواجبات التحكيم، حيث أن قوانين اللعب   

يجب أن تكون معروفة من طرف الحكم وروح القانون يشكل عنصر إضافي في تطبيق قوانين 

  ).02، ص F.A.F  ،2003دليل الحكم (اللعب

جهل القوانين والتأويل الخاطئ  حاليا للحكم مسؤولية كبيرة في تطبيق قوانين اللعب، حيث أن  

إذ دون الدراية والمعرفة المعمقة للعب وقوانينه، ال  ،لها يؤدي إلى إجهاض كل محاولة لتطوير اللعب

  ).01،ص 2001بلعيد لكارن،(ثناء المباراة أيمكن التحكم الجيد في الصعوبات التي تالقي الحكم 

  :متطلبات نفسية .3.6

لرياضة مثل اإلعداد الفني والبدني بعد إقتناع المسؤولين بجداوه دخل اإلعداد النفسي مجال ا  

نحو الوصول إلى مستويات أعلى، بل وأصبح علما  يستفيد منه المدربون والالعبون واإلداريون 

والحكام، حتى أن البعض يوليه أولوية في الترتيب ألنه يؤثر على النواحي الفسيولوجية ألجهزة الجسم 

، ص 1998 ،مصطفى كامل محمود، محمد حسام الدين(وم بدور فعال في األداء المختلفة والتي يق

62.(  

  :الهيئات المشرفة على الحكام الجزائريين.7

  :FIFAلجنة الحكام الدولية للفيفا  .1.7

تخضع فئة من حكام النخبة الوطنية وهو الحكام الدوليون إلى سلطة لجنة الحكام لإلتحاد الدولي لكرة القدم 

FIFA.  

هذه اللجنة تسهر على تطبيق قوانين اللعبة وتعطي قراءات لقوانين اللعبة  وتقترح تعديالت   

عليها للجنة التنفيذية الدولية، تعيين الحكام والحكام المساعدين إلدارة المنافسات المنظمة من طرف 

 ).35، ص 2008، 45القوانين األساسية الفيفا، المادة (الفيفا 

  :CAFلجنة الحكام اإلفريقية  .2.7

تسهر على تطبيق قوانين اللعبة، وتعطي قراءات لقوانين اللعبة وتقترح تعديالت عليها لإلتحاد  

الدولي لكرة القدم، تعيين الحكام والحكام المساعدين إلدارة المنافسات المنظمة من طرف الكاف والفيفا 

  ).27، ص 2008، 34ساسية للكاف، المادة القوانين األ(التي تجري على المستوى اإلفريقي 
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  :لجنة الحكام لإلتحاد العربي لكرة القدم .3.7

دارة المنافسات إلتسهر على تطبيق قوانين اللعبة، تعيين الحكام والحكام المساعدين العرب  

  .المنظمة من طرف اإلتحاد العربي لكرة القدم

  :المديرية الوطنية للتحكيم .4.7

ل  إلى المديرية الوطنية للتحكيم تحت سلطة اإلتحادية الجزائرية لكرة القدم تنظيم التحكيم موك 

 ،)01، ص 2003، 02المادة  F.A.Fقانون الحكم والتحكيم (والى  الهيئات الجهوية والمحلية للتحكيم 

دارة التحكيم على المستوى الوطني وتوجيه هذا التنظيم على المستوى الجهوي إمهمتها تنظيم و

  :باإلرتباط مع اللجان الجهوية والوالئية للتحكيم وتحتوي على ثالث مصالح

 اإلدارة.  

 التسيير التقني.  

 قانون الحكم والتحكيم .(التكوين والتنميةF.A.F 04-03ص  ،2003، 11، المادة .(  

يخضع جميع حكام النخبة الوطنية بجميع رتبهم إلى سلطة المديرية الوطنية للتحكيم، في 

القسم : دارة المباريات ضمن البطولة الوطنية بأصنافها الثالثإمراقبتهم وتكوينهم وترقيتهم وتعيينهم 

  .األول، القسم الثاني، وقسم ما بين الرابطات

  :التكوين للحكام في الجزائر.8

شك أن عنصر التكوين في التحكيم من أهم العناصر في تطوير كرة القدم لما يلعبه الحكم ال   

حيث يكون هو ملك الساحة فبيد الحكم جميع القرارات سواء إحتساب ضربات  ،من دور استراتيجي

الجزاء أو إلغاء أهداف، وقد يتعلق أمل جمهور بيد حكم قد يخطأ أو يصيب، لدى وجب اإلهتمام 

لتحكيم من حيث التكوين بالتخطيط وتوفير الدعم المادي والمعنوي واإلهتمام بالتربصات بعنصر ا

وإعداد الندوات من خالل دعوة  ،حداث القوانين والتعرف عليهاأوالحرص على تكوين الحكام على 

خبراء التحكيم في العالم لتاطير تلك الندوات أو التربصات وللتعرف على آخر تطورات التحكيم 

  .لمي وزيادة خبرات حكام النخبةالعا

حكام كرة القدم مكونون من طرف اإلتحادية الجزائرية لكرة القدم والرابطات الجهوية   

  :و يرتكز هذا التكوين أساس على ،والرابطات الوالئية وفقا إلجراءات القانون الحالي
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 بالنسبة للحكام الوالئيين ةالتعريفات األساسي.  

 تكوين متواصل بالنسبة للحكام الجهويين.  

  قانون الحكم والتحكيم (اإلتقان بالنسبة للحكام الفيدراليةF.A.F 12، ص 2003 ،44، المادة.(  

أما بالنسبة لتأطير التربصات أو التجمعات، الرابطات يمكن لها طلب العون من الحكام ذوي   

  ).14ص  ،2003 ،47المادة  F.A.Fوالتحكيم قانون الحكم (القدرات المطلوبة لتأطير الحكام 

ومن اجل مهام التأطير في الرابطات الجهوية والوالئية يتم تعيين التقنيين في التحكيم  من طرف 

  .المديرية الوطنية للتحكيم باقتراح يالفيدرالالمكتب 

ومن أجل ذلك الحكم يجب أن يتعهد على متابعة األحاديث األسبوعية للتربصات أيام التكوين   

  ).14، ص 2003، 46، 45المادة  F.A.Fقانون الحكم والتحكيم .(المنظمة من أجله

  :أنواع الحكام.9

  :في المباراة.  1.9

  :الحكم .1.1.9

مواد قانون اللعبة وذلك فيما يتعلق في تدار كل مباراة بواسطة حكم له السلطة المطلقة لتطبيق   

  ).16، ص 2008 ،مواد قانون اللعبة، فيفا(المباراة التي يتم تعيينه فيها 

  : الحكام المساعدون. 2.1.9

  .يعين حكمان مساعدان تكون مهمتهما خاضعة لقرار الحكم

مواد .(انين اللعبةيقوم الحكام المساعدون أيضا بمساعدة الحكم في السيطرة على المباراة وفقا لقو

  ).18، ص 2008 ،قانون اللعبة، فيفا

  :الحكم الرابع. 3.1.9

يجوز تعيين الحكم الرابع طبقا لقواعد المسابقة والتي سوف يقوم فيها بواجبات أي من الحكام 

 ).39، ص 2008  ،قانون اللعبة، فيفا(الثالث الذي يصبح غير قادر على االستمرار في مهمته 
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  :الدرجة التحكيمية من حيث . 2.9

 الحكام مصفون إلى:  

  دارة مباريات البطولة الوالئيةإلحكام والئيون.  

 دارة مباريات البطولة الجهويةإلحكام جهويون.  

  دارة مباريات بطولة ما بين الرابطات إلحكام ما بين الرابطات.  

  دارة مباريات البطولة الوطنية بقسميها األول والثانيإلحكام إتحاديون.  

  قانون الحكم والتحكيم .(دارة مباريات البطولة والدوليةإلحكام دوليونF.A.F 12، المادة ،

  ).05، ص 2003
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  :خالصة 

عنه في ممارسة ستغاء إلفرض التحكيم نفسه في كرة القدم كعامل من العوامل التي ال يمكن ا

  .همية  التي يكتسبها في جعلها مشوقة وممتعة و متميزةألاللعبة األكبر شعبية، وفرضته الحاجة وا

ثبتته المداخل التاريخية وكذا التطور أففي الشمال عرف التحكيم تطورا ملحوظا من خالل ما 

لتغيرات في مجال زمتها مجموعة  من التطورات وا  التي شهدته الكرة المستديرة عبر الزمن، ال

ال أثراء والتطوير والمناقشة من طرف الوصية العليا للتحكيم لإلالقوانين اللعبة سبعة عشر قانون، قابلة 

  :كما تطرقنا في هذا الفصل إلى ". FIFA" تحادية الدولية لكرة القدم إلوهي ا

اد الطواقم فرأتقديم تعريف لمواد  القانون التي تحدد مهام وصالحيات وواجبات كل فرد من 

وكذى متطلبات الحكم في لعبة كرة القدم، وعرض موجد  ،التحكيمية وفق ما تنص عليه القوانين الدولية

ضاف أخيرا أو ،قليمية أو المحليةإلوالتعريف بالهيئات المشرفة على حكام النخبة سواء الدولية أو ا

التحكيم حتى يتماشى مع  همية ودور التكوين في تطويرأالحكام من حيث   مهامهم أو درجاتهم و

  .التطورات الملحوظة في كرة القدم
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   :تمهيد

هو محاولة تشخيص ظاهرة الضغط النفسي لدى حكام النخبة الوطنية في كرة إن هدف الدراسة الحالية 

القسم األول، القسم الثاني : القدم النشطين في البطولة الوطنية في كرة القدم بمختلف أقسامها الثالث 

وقسم مابين الرابطات،والوقوف على مصادرها وأسبابها،وكذا جملة اآلثار والنتائج الدالة على وقوع 

  .ن اإلجراءات الميدانية تضمنت الخطوات التاليةفإة الضغوط النفسية،طأالفئة من الحكام تحت و هذه

  :  منهج الدراسة .1

عتمدنا على المنهج الوصفي المسحي منهجا للدراسة، الذي يعتمد إنطالقا من طبيعة مشكلة البحث إ

وبناء تنبؤات مستقبلية ومن  ستخالص داللتها ووضع مؤشراتإلعلى جمع الحقائق وتحليلها وتفسيرها 

  .ن موضوع الدراسةبشأثم الوصول إلى تعميمات 

حيث قمنا في هذه الدراسة بوصف ماهو واقع في المحيط الرياضي بالنسبة لحكام النخبة الوطنية في 

من خالل ممارستهم  ،كرة القدم من مصادر الضغوط النفسية التي تتعرض لها هذه الفئة من الرياضيين

  :للتحكيم في البطولة الوطنية لكرة القدم بأقسامها الثالث 

  :أداة الدراسة .2

قمنا ببناء مقياس لمعرفة  ،جل اختبار فرضيات البحثألو وطبيعة الدراسة في وضوء أهداف البحث

 يفيما يلمصادر ومسببات الضغوط النفسية ودرجة شدتها لدى حكام النخبة الوطنية في كرة القدم، و

  : نبين الخطوات التي بني عليها هذا المقياس 

المسح المكتبي ومراجعة األطر النظرية والدراسات السابقة المتعلقة بالضغوط النفسية في مجال  -1

  .علم النفس وعلم النفس الرياضي

ي مجال حتراق النفسي التي تم إعدادها فإلمراجعة العديد من المقاييس وقوائم الضغوط النفسية وا -2

  .علم النفس بصفة عامة وعلم النفس الرياضي بصفة خاصة

ستكشافي قصد  التعرف على أهم مصادر الضغوط النفسية التي يعاني منها إتوجيه سؤال مفتوح  -3

  ).القائمين سلك التحكيم والحكام(حكام النخبة الوطنية لكل من 

  .استرشادا بالخطوات السابقة تحديد المحاور المقترحة لمصادر الضغوط النفسية للحكم  -4
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المقياس لكل محور من محاور المقياس في ضوء الفهم والتحليل النظري ) بنود(عبارات  اقتراح -5

  .الخاص لكل محور

  .عرض القائمة بمحاورها على المحكمين في مجال علم النفس وعلم النفس الرياضي  -    6 

 .النفسية لدى حكام كرة القدمالصورة النهائية لمقياس مصادر الضغوط  -    7 

  : خطوات بناء مقياس مصادر الضغوط النفسية لدى حكام كرة القدم.3

  :النفسية مراجعة بعض األطر النظرية والدراسات السابقة المرتبطة بالضغوط.1.3

طالع على العديد من المراجع العلمية سواء األجنبية أو العربية التي تناولت موضوع الضغوط إلبعد ا

ثم بناء المقياس في ضوء تلك  ،حتراق النفسي في مجال علم النفس وعلم النفس الرياضيإلالنفسية وا

  :المراجع ومنها على سبيل المثال

،عويد سلطان )2001(،فاروق السيد عثمان )1998(،حسن عالوي )2001،1997(أسامة راتب 

،حسن )2003(ودي ،رضا مسع)1999(،أسامة األصفر)1998(،الموسوي حسن )2001(المشعان 

،زياد الطحاينية )2008(رمزي جابر )2000(،نشوى محمود حنفي وهدان)1993(ابوعبدة 

)  2000(هارليك ومك كنزي)1998(،محمد عبد العاطي )2007(،سميرة عرابي وآخرون )2007(

Harilick Mc Kenzie  1996(، جولد وآخرون(Gould and others، فونتانا  دديفي)1994.( 

David Fontana، 1997(كالس بنجامين (Classe Bengamin وينبورج،

)1995(Weinberg،   زاريتسكي وآخرون)1992 (Zaristsy and others،  سيلفا)1990 (Silva .  

  :حتراق النفسيإلس الضغط النفسي وامراجعة بعض قوائم ومقايي.2.3

  : Coaches Burnout Scaleحتراق النفسي للمدرب الرياضي إلمقياس ا.1.1.3

، )1998محمد حسن عالوي،(عد صورته بالعربية أو)  Rainer Martens 1987رينرماتنز،(تصميم 

درجة كبيرة جدا، درجة كبيرة،درجة (خماسي التدرج ) أسئلة(عبارات ) 10(ويتكون المقياس من 

ن هذا المقياس ماهو إال وسيلة مساعدة أوأشار مارتنز إلى ) متوسطة، درجة قليلة، درجة قليلة جدا

، ص 1998حسن عالوي، (ويهدف إلى زيادة وعي المدرب الرياضي بنفسه وحاله  ،للمدرب الرياضي

55-57.(  
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  : حتراق للمدرب الرياضي إلمقياس أساليب ا.2.1.3

للتعرف على األساليب أو العوامل التي تساهم في زيادة ) 1996(صمم المقياس محمد حسن عالوي 

عبارة موزعة على خمسة 30يتضمن  ،حتراقإلؤدي إلى االضغط علة المدرب الرياضي والتي قد ت

  : أسباب أو عوامل 

عوامل مرتبطة بالالعبين، خصائص المدرب وشخصيته،أسباب مرتبطة باإلدارة العليا، وسائل 

  ).53-51، ص1998محمد حسن عالوي، (اإلعالم،عوامل مرتبطة بالمشجعين 

  :مائية مقياس الضغوط النفسية لمدربي بعض الرياضات ال.3.13

، وهو مصمم للتعرف على الضغوط )2000(قامت بتصميمه الباحثة نشوى محمود حنفي وهدان 

النفسية لمدربي رياضة السباحة والغطس والباليه المائي وكرة الماء في إطار عدد من العوامل التي 

ويتكون  ،بيمكن إن تشير إلى الضغوط التي قد يتعرض لها المدربين من خالل عملهم في مهنة التدري

قتصادية، إلالمهنة،المؤهل والخبرات، الحالة ا(محاور  09عبارة مقسمة على  70المقياس من 

نساني في التعامل،دافعية إلالجانب ا ،نفعاليإلرهاق اإلصعوبات إدارة الوقت،األسرة والمجتمع،ا

موافق (ستخدام مقياس رباعي التدريج بإوتكون اإلجابة على عبارات المقياس  ،)نجاز،السلوكإلا

    ).41- 38، ص 2000نشوى محمود حنفي وهدان،  ) (بشدة،موافق،غير موافق، غير موافق بشدة

 :Maslach Burnout Inventory (MBI) حتراق النفسيلإلمقياس ماسالش .4.1.3

موضوعا،         22طور ماسالش مجموعة من األسئلة حول اإلعياء المهني والتي تحتوي على    

النضوب العاطفي، مظاهر ضياع الشخصية، وعدم تحقيق الذات في إطار العمل، حيث يقيس هذا 

  ).85، ص 1997 ،أسامة راتب(الرائز تردد المتغيرات وشدتها 

  :حتراق للحكم الرياضي إلمقياس ا.5.1.3

) Richard Son 1990وبجي ريتشارد سون    Weinbergروبرت واينبرج (صمم المقياس كل من   

حتراق، وهو إللقياس شعور الحكم الرياضي با)  1998محمد حسن عالوي، (عد صورته بالعربية أو

ويتضمن المقياس .  Inventory Maslach Burnoutحتراق لإلقائمة ماسالش " مقياس مقتبس ومعدل من 

التنطق علي تماما،ينطبق (جابة على عباراته على مقياس سباعي التدريج إلعبارة ويقوم الحكم با 16
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) علي بدرجة قليلة جدا، ينطبق علي بدرجة كبيرة، ينطبق علي بدرجة كبيرة جدا،ينطبق علي تماما

 ).504- 500، ص 1998 ،محمد حسن عالوي(

  ) :وحمفت(ستكشافي إتوجيه سؤال .3.3

ستمارة تم توزيعها على الحكام والقائمين على سلك التحكيم وخبراء التحكيم  الدولي، إعداد بإقمنا 

ستمارة التعريف بمفهوم الضغوط النفسية التي تواجه الحكم، ثم توجيه سؤال مفتوح حول إلوتضمنت ا

نظر الملحق أ(القدم مصادر وأسباب الضغوط النفسية التي يتعرض لها حكام النخبة الوطنية في كرة 

  ).01رقم

  : الصورة األولية للمقياس .4.3

ستجابات الحكام والقائمين على سلك التحكيم وخبراء إعلى ضوء الفهم والتحليل النظري لكل محور و

ومراجعة بعض قوائم ومقاييس الضغط النفسي، ثم وضع   يستكشافإلالتحكيم الدولي،على السؤال ا

خذنا في عين أمحاور وقد  06عبارة موزعين على  79ذي يحتوي على الصورة األولية للمقياس، ال

  :عتبار عند صياغة العبارات مايلي إلا

 ن تكون العبارات واضحة ومفهومةأ. 

 بتعاد عن العبارات الصعبةإلا. 

 كثر من معنىأن ال يشمل العبارة أ.  

  :ساتذة المحكمين ألعرض القائمة على ا. 5.3

نظر أ((ساتذة معهد التربية البدنية الرياضية أتم عرض األداة على عدد من األساتذة في علم النفس و

و  ،يهم في محاور المقياس ومدى مناسبة العبارات المقترحةأبهدف التعرف على ر) 02الملحق رقم 

  .الغير مناسبة نها إثراء األداة أو حذف وتعديل  بعض العباراتشأضافة بعض العبارات التي من إكذا 

  : الصورة النهائية لمقياس مصادر الضغوط النفسية . 6.3

 06ساتذة المحكمين تكونت الصورة النهائية للمقياس من ألعتبار كل مالحظات اإلبعد األخذ بعين ا

  .عبارة وقمنا بترتيب عباراتها بطريقة عشوائية 64محاور و 

  :أدوات جمع البيانات . 4
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  :داة المقياس أوصف .1.4

  :كالتالي )  03نظر الملحق أ(داة الدراسة من جزئين لألتكونت الصورة النهائية    

  :الجزء األول  -أ

وتشمل  ،يحتوي هذا الجزء على البيانات الشخصية الخاصة بحكام النخبة الوطنية في كرة  القدم   

  ).ختصاص في التحكيمإلالسن، سنوات التحكيم، الدرجة التحكيمية، الحالة العائلية، ا(

  :الجزء الثاني  -ب

محاور، ويطلب من المفحوص قراءة كل عبارة ثم  06عبارة موزعة على  64يتكون هذا الجزء من 

خانة أمام واحد من في الخانة التي تناسب شعوره أو طريقته في ال) ×(جابة عليها بوضع عالمة إلا

 :ثالث خبرات هي 

 الخيارات غالبا أحيانا نادرا

 الدرجة 03 02 01

  :وفيما يلي جدول شرح المقصود من هذه المحاور وعلى ما تشمله من عبارات 

  شرح المحاور الخاصة بالمقياس مع ذكر عدد العبارات) :01(جدول رقم 

عدد   المحور  م

  العبارات

  المقصود من المحور

يقصد بمصادر ضغوط أحمال التدريب التي تفوق قدرات   13  ضغوط أحمال التدريب    1

  الحكم وال يستطيع التكيف معها 

يقصد بمصادر ضغوط تحكيم المباريات بالمثيرات   16  ضغوط تحكيم المباريات   2

  .  دارته للمبارياتإثناء أالضاغطة التي يصادفها الحكم 

تجاهات األسرة إضغوط   3

  نحو التحكيم 

تجاهات األسرة نحو التحكيم بتلك إيقصد بمصادر ضغوط   09

  العوامل التي تدفع الحكم في الوقوع في الصراع النفسي 

ضغوط المديرية الوطنية   4

  للتحكيم 

يقصد بمصادر ضغوط المديرية الوطنية للتحكيم بالعوامل المؤدية   10

  . أعضائها ثارة من طرفلإلقابلية كثر أن يصبح أبالحكم 
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ضغوط مسيري الفرق   5

  الجمهور،ووسائل اإلعالم 

يقصد بمصادر ضغوط مسيري الفرق،الجمهور ووسائل   07

حتماالت عدم قدرة الحكم إاإلعالم التي تساهم في زيادة 

  على إدارة المباريات 

ضغوط الدراسة أو العمل   6

إدارة الوقت ومتطلبات 

  الحياة 

بمصادر ضغوط الدراسة أو العمل وإدارة الوقت  يقصد  09

ومتطلبات الحياة بالعوامل التي تؤدي بالحكم على الصراع 

  .في محاولة التوفيق بين هذه المتطلبات

  

  :كالتالي ) 02( محاور كما يبرزها الجدول  06وتتوزع هذه العبارات على 

  توزيع العبارات على محاور المقياس ) :02( جدول رقم 

  أرقام العبارات  المحاور  م

-51-37-36-31-30-29-17-16-12-11-1  ضغوط أحمال التدريب   1

52-58  

-34-32-28-27-19-18-15-14-10-9-2  .ضغوط تحكيم المباريات  2

38-39-40-57-59  

  64-60-56-42-41-33-21-20-3  تجاهات األسرة نحو التحكيم إضغوط   3

  61-55 - 49-  45 - 44 -43 - 23 -22 - 8 -4  ضغوط المديرية الوطنية للتحكيم   4

ضغوط مسيري الفرق الجمهور   5

  .ووسائل اإلعالم

 5 - 13- 24 -46- 47 -54-62  

ضغوط الدراسة أو العمل إدارة الوقت،   6

  ومتطلبات الحياة 

6- 7 - 25-26- 35 - 48- 50 - 53- 63   

  

  

 

  :الصدق والثبات .5
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توفرها على الخصائص السيكومترية، تم تطبيقها على للتأكد من صالحية أداة الدراسة والتحقق من 

ثناء الملتقى الوطني للحكام الذي أختيارهم عشوائيا إحكما، تم ) 60(ستطالعية قوامها ستون إعينة 

، ومن خالل النتائج المحصل عليها          2008جانفي  06إلى  02من ) يسطاوال(نعقد بالجزائر إ

 :تم حساب

  :صدق األداة . 1.5

حمال التدريب أرتباط درجة كل عبارة من عبارات محمور ضغوط إمعامل .1.1.5

 : بالدرجة الكلية للمحور والدرجة الكلية للمقياس

حمال التدريب بالدرجة الكلية أرتباط درجة كل عبارة من عبارات محور ضغوط إمعامل ) 03( جدول 

     60=ن                                                               .للمحور وللقياس ككل

رقم العبارة   م

  في المقياس
المقيا**  العبـــــارات

  س ككل

  المحور**

  0.55 0.45  شعر بنقص في قدراتي لعدم تحقيق الواجبات المطلوبة في التدريبأ  1  1

  0.58  0.52  تواجهني صعوبات مختلفة في االنتقال إلى مكان التدريب   11  2

  0.52  0.36  شعر بعدم تقدمي في مستواي البدني بالرغم من في التدريب  أ  12  3

  0.36  0.40  جهلي لمبادئ التدريب يؤثر على التكيف مع حمله      16  4

  0.53  0.54  تواجهني ضغوط نفسية وبدنية تجعل لدي عدم الرغبة في التدريب استمراري    17  5

سس التي يبنى لألدائي  في التدريب اليتقدم بسبب جهلي أن مستوى أعتقد أ  29  6

  عليها التدريب 

0.41  0.67  

  0.71  0.52  جد من يشجعني ويثير اهتمامي نحو التدريب  أال   30  7

  0.64  0.63  العشوائية في عملية التدريب تؤثر على معنوياتي    31  8

  0.64  0.54  نتظامي في التدريب إرهاق في حياتي الخاصة بسبب إلشعر باأ  36  9

  0.39  0.35  عدم تنوع أسلوب التدريب يبعث في نفسي الملل   37  10

  0.63  0.65  قل ميال إلى التدريب بالمقارنة مع بداية مشواي في التحكيم أنني بأشعر أ  51  11

  0.67  0.34  ستعادة لياقتي إلحتاج لفترات راحة طويلة بين وحدات التدريب أ  52  12

ختبارات البدنية إلجتياز اإال وهو أثناء عملية التدريب أفكر في شيئ واحد أ  58  13

  " FIFA"المقررة من طرف الفيفا 

0.64  0.79  

 .0.01دال عند مستوى**
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ارتباط داال بالدرجة  ترتبط حمال التدريبأن جميع عبارات محور ضغوط أ) :03(يتضح من الجدول  

شعر بانني أ:عند العبارة  0.65رتباط إحيث بلغ أقصى معامل . 0.01الكلية للمقياس عند مستوى داللة 

عند  0.34رتباط إدنى معامل أوبلغ  ،قل ميال إلى التدريب بالمقارنة مع بداية مشواري في التحكيمأ

  .ستعادة لياقتيإلبين وحدات التدريب حتاج لفترات راحة طويلة أ: العبارة

حصائية عند إرتباط ذات داللة إن جميع العبارات ترتبط بالمحور األول أويتبين كذلك من الجدول 

ثناء عملية أفكر في شيئ واحد أ:عند العبارة  0.79قصى معامل ارتباط أ، حيث بلغ 0.01مستوى 

رتباط إدنى معامل أوبلغ  ،"FIFA" من طرف الفيفاختبارات البدنية المقررة إلجتياز اإال وهو أالتدريب 

  .جهلي لمبادئ التدريب يؤثر على التكيف مع حمله:عند العبارة  0.36

رتباط درجة كل عبارة من عبارات محور ضغوط تحكيم المباريات إمعامل .2.1.5

  :بالدرجة الكلية للمحور والدرجة الكلية للمقياس 

بارة من عبارات محور ضغوط تحكيم المباريات بالدرجة الكلية رتباط درجة كل عإمعامل ) 04(جدول 

  للمحور الدرجة الكلية للمقياس

  60=ن

رقم العبارة   م

  في المقياس
المقياس **  العبـــارات

  ككل

  المحور**

  0.39  0.42  .شعر بالقلق من عدم مقدرتي على التحكيم بصورة جيدة في المبارياتأ  2  1

  0.46  0.48  . حتمال إصابتي في األيام التي سوف أقوم فيها بالتحكيمإخشى من أ  9  2

  0.30  0.40  . ن المطلوب مني في إدارة المباريات يفوق قدراتي وإمكاناتيأعتقد أ  10  3

  0.50  0.40  ثناء قيامي بالتحكيم تفوق مقدرتي على تحملها أتواجهني ضغوط نفسية   14  4

  0.40  0.33  شعر بالقلق من الصعب السيطرة عليه أقبل بداية المباراة   15  5

  0.48  0.39  .حد طاقم التحكيمأخطاء أنفعالتي تجاه إيصعب علي التحكم في   18  6

  0.56  0.55  . بذله في التحكيم المبارياتأالعالوات التساوي الجهد البدني والنفسي الذي   19  7

  0.46  0.42  . قتراب موعد المباراةإيختل توازني عند   27  8

شعر بتوتر كبير نتيجة التعامل مع الالعبين والمدربين واإلداريين الذين ال أ  28  9

  .ثناء المباراةأيحترمون الحكم 
0.40  0.50  

  0.63  0.46  .ثناء المباراةأحكام خاطئة أصدار إشعر بالخوف نتيجة التفكير في أ  32  10

  0.53  0.54  .الزيارة المفاجئة لمفتش الحكام قبل أو بعد المباراة تسبب لي القلق  34  11
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  0.68  0.46  .ثناء المباراةأرتفاع درجة الحرارة إيضايقني   38  12

  0.62  0.48  .ثناء المباراةأرتفاع درجة الرطوبة إيضايقني   39  13

  0.38  0.37  .ثناء المباراةأتضايقني برودة الطقس   40  14

  0.42  0.45  ثناء المباراة أتضايقني تساقط األمطار   57  15

  0.55  0.57  . ثناء تحكيمي للمبارياتأتضايقني رداءة أرضية الميدان   59  16

 0.01:دال عند مستوى **

ارتباط داال بالدرجة  ترتبط ن جميع عبارات محور ضغوط تحكيم المبارياتأ) 04(يتضح من الجدول 

تضايقني :عند العبارة  0.57رتباط إقصى معامل أحيث بلغ  ،0.01الكلية للمقياس عند مستوى داللة 

قبل بداية :عند العبارة  0.33رتباط إدنى معامل أوبلغ  ،ثناء تحكيمي للمبارياتأرداءة أرضية الميدان 

  شعر بالقلق من الصعب السيطرة عليه أالمباراة 

، 0.01حصائية عند مستوى إرتباط ذات داللة إن جميع العبارات ترتبط بالمحور الثاني أح كما يتض

وبلغ  ،ثناء المباراةأرتفاع درجة الحرارة إيضايقني :عند العبارة  0.68رتباط إقصى معامل أحيث بلغ 

راتي ن المطلوب مني في إدارة المباريات يفوق قدأعتقد أ:عند العبارة 0.30رتباط إدنى معامل أ

  .مكانياتيإو

تجاهات األسرة نحو إرتباط درجة كل عبارة من عبارات محور ضغوط إمعامل . 3.1.5

  :التحكيم 

تجاهات األسرة نحو التحكيم إرتباط درجة كل عبارة من عبارات محور ضغوط إمعامل ) 05(جدول 

  .بالدرجة الكلية للمحور والدرجة الكلية للمقياس

  60=ن

رقم العبارة   م

  المقياسفي 
المقياس **  العبـــارات

  ككل

  المحور**

  0.51  0.36  .سرتيأشعر بعدم تفهم طبيعة التحكيم من طرف أ  3  1

ن ممارسة التحكيم هو مضيعه للوقت و يسبب لي مشاكل في أسرتي أفراد أيعتقد   20  2

  . حياتي
0.44  0.59  

  0.74  0.53  .سرتيأفراد أمارس التحكيم رغم معارضة أ  21  3

  0.66  0.48  .سرتي من ممارسة التحكيم يعود إلى نظرة المجتمع للحكمأفراد أتحفظ   33  4
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  0.66  0.48  .سرتي التقدير والتشجيع في حاالت نادرةأفراد أيقدم لي   41  5

  0.70  0.65  .سرتي ال يهتموا بمساري في التحكيمأفراد أ  42  6

  0.53  0.51  .ترك التحكيمأسرتي حتى أفراد أيضغط على   56  7

  0.52  0.42  .ن التحكيم يشغلني عن القيام بمسؤولياتي الشخصيةأسرتي أفراد أيرى   60  8

حد المباريات أفشل في تحكيم أفراد األسرة عندما أواجه نقدا وتعليقا بقسوة من أ  64  9

.  
0.51  0.42  

  .0.01:دال عند مستوى **

رتباط إنحو التحكيم ترتبط تجاهات األسرة إن جميع عبارات محور ضغوط أ) 05(يتضح من الجدول 

عند  0.65رتباط إقصى معامل أحيث بلغ  ،0.01داال بالدرجة الكلية للمقياس عند مستوى داللة 

عند              0.65رتباط إوبلغ ادني معامل  ،سرتي ال يهتموا بمساري في التحكيمأفراد أ :العبارة

ن جميع العبارات أويتبين كذلك من الجدول . سرتيأشعر بعدم تفهم طبيعة التحكيم من طرف أ:العبارة 

رتباط إقصى معامل أ، حيث بلغ 0.01حصائية عند مستوى إرتباط ذات داللة إترتبط بالمحور الثالث 

عند  0.42رتباط إدنى معامل أوبلغ  ،سرتيأمارس التحكيم رغم معارضة أفراد أ: عند العبارة  0.74

  .حد المبارياتأفشل في تحكيم أاد األسرة عندما فرأواجه نقدا وتعليقا بقسوة من أ:العبارة 

رتباط درجة كل عبارة من عبارات محور ضغوط المديرية الوطنية للتحكيم بالدرجة إمعامل . 4.1.5

  :الكلية للمحور والدرجة الكلية للمقياس

رتباط درجة كل عبارة من عبارات محور ضغوط المديرية الوطنية للتحكيم                                                             إمعامل ) 06(جدول 

  بالدرجة الكلية للمحور والدرجة الكلية للمقياس 

                60=ن                                                                             

رقم العبارة   م

  في المقياس

  المحور**  المقياس ككل**  العـــبارات

  0.42  0.40  .ن المديرية الوطنية للتحكيم ال يستطيع التقدم بمستواي في التحكيمأرى أ  4  1

ال تراعي المديرية الوطنية للتحكيم ظرفي الخاصة،العمل أو   8  2

  ثناء عملية تعنيني الدارة المباريات أالخ ...الدراسة،اإلنهاك
0.37  0.54  

  0.69  0.55  .ن المديرية الوطنية للتحكيم تنقذني بدون وجه حقأشعر أ  22  3

المديرية الوطنية للتحكيم لبعض الحكام في التعيينات إلدارة  زأشعر بتحي  23  4

  . المباريات
0.52  0.68  

إصرار المديرية الوطنية للتحكيم على ضرورة تطبيق القوانين حرفيا يسبب لي   43  5

  .الضيق
0.41  0.55  
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تركيز مفتش الحكام على جوانب السلبية وإهمال الجوانب االيجابية  ييضايقن  44  6

  .ثناء تحكيمي للمبارياتأ
0.51  0.66  

  0.71  0.57  .قوم به من طرف المديرية الوطنية للتحكيمأشعر بضعف التقدير للعمل الذي أ  45  7

 حصلأطلب من المديرية الوطنية للتحكيم عدم تعيني لتحكيم المباريات لكي أ  49  8

  .سترخاءإلعلى الراحة وا
0.39  0.50  

عضاء أعدم منحي الفرصة للمناقشة من طرف مفتش الحكام و ييضايقن  55  9

  .المديرية
0.49  0.64  

شعر يتحيز المديرية الوطنية للتحكيم لبعض الحكام في منحهم الشارات أ  61  10

  الدولية أو الفيدرالية 
0.48  0.67  

 .0.01:دال عند مستوى **

رتباط داال إن جميع عبارات محور ضغوط المديرية الوطنية للتحكيم ترتبط أ) 06( تضح من الجدول 

: عند العبارة 0.57رتباط إقصى معامل أحيث بلغ  ،0.01بالدرجة الكلية للمقياس عند مستوى داللة 

رتباط إمعامل دنى أبلغ  ،قوم به من طرف المديرية الوطنية للتحكيمأشعر بضعف التقدير للعمل الذي أ

ال تراعي المديرية الوطنية للتحكيم ظروفي الخاصة بالعمل أو           الدراسة، :عند العبارة  0.37

ن جميع العبارات ترتبط أويتضح كذلك من الجدول . ثناء عملية تعيني إلدارة المبارياتأالخ ...اإلنهاك

 0.71قصى معامل ارتباط أحيث بلغ  ،0.01رتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى إبالمحور الرابع 

دني أوبلغ  ،شعر بضعف التقدير للعمل الذي أقوم به من طرف المديرية الوطنية للتحكيمأ:عند العبارة 

ن المديرية الوطنية للتحكيم التستطيع التقدم بمستواي في أأرى :عند العبارة  0.42رتباط إمعامل 

  .التحكيم

ة من عبارات محور ضغوط مسيري الفرق رتباط درجة كل عبارإمعامل ..5.1.5

  : الجمهور ووسائل اإلعالم بالدرجة الكلية للمحور والدرجة الكلية للمقياس

رتباط درجة كل عبارة من عبارات محور ضغوط مسيري الفرق الجمهور إمعامل ) :07(جدول 

  ووسائل اإلعالم بالدرجة الكلية للمحور الدرجة الكلية للمقياس

  60=ن

العبارة رقم   م

  في المقياس
المقياس **  العبـــارات

  ككل

  المحور**

  0.43  0.55  .ن الجمهور ينتقد طريقة تحكيمي للمباراةأيضايقني   5  1

  0.60  0.44  .يزداد شعوري بالضغوط عندما يهتف الجمهور بهتافات عدائية  13  2
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  0.54  0.46  . النقد الحاد من طرف الجمهور يولد لي اإلحباط  24  3

ن الجمهور ومسيري الفرق يعتبروني السبب الرئيسي في هزيمة أشعر أ  46  4

  .حكمهاأفريقهم في المباراة التي 
0.37  0.68  

  0.66  0.56  .يجابي من طرف وسائل اإلعالم والجمهورإلهتمام اإلالتحكيم ال يحظى با  47  5

  0.58  0.37  .ن وسائل اإلعالم تنتقد طريقة تحكيمي للمباراةأيضايقني   54  6

  0.66  0.63  .النقد الحاد من طرف مسيري الفرق يولد لي اإلحباط  62  7

  .0.01:دال عند مستوى ** 

ن جميع عبارات محور ضغوط مسيري الفرق، الجمهور ووسائل اإلعالم أ):07(يتضح من الجدول   

رتباط إقصى معامل أحيث بلغ  ،0.01رتباط داال بالدرجة الكلية للمقياس عند مستوى داللة إترتبط 

دنى معامل ارتباط أوبلغ  ،النقد الحاد من طرف مسيري الفرق يولد لي اإلحباط: عند العبارة  0.63

  .ن وسائل اإلعالم تنتقد طريقة تحكيمي للمباراةأيضايقني :عند العبارة   0.37

ذات داللة إحصائية عند رتباط إن جميع العبارات ترتبط بالمحور الخامس أويتضح كذلك من الجدول 

ن الجمهور ومسيري الفرق أشعر أ:عند العبارة  0.68رتباط إقصى معامل أ، حيث بلغ 0.01مستوى 

 0.43رتباط إدني معامل أوبلغ  ،حكمهاأيعتبروني السبب الرئيسي في هزيمة فريقهم في المباراة التي 

  .اةن الجمهور ينتقد طريقة تحكيمي للمبارأيضايقني :عند العبارة 

رتباط درجة كل عبارة من عبارات محور ضغوط الدراسة أو              إمعامل . 6.1.5

   :العمل، إدارة الوقت، ومتطلبات الحياة بالدرجة الكلية للمحور والدرجة الكلية للمقياس

رتباط درجة كل عبارة من عبارات محور ضغوط الدراسة أو             إمعامل ) :08(جدول 

  رة الوقت، ومتطلبات الحياة بالدرجة الكلية للمحور والدرجة الكلية للمقياسالعمل، إدا

     60=ن                

رقم العبارة   م

  في المقياس
المقياس **  العبــارات

  ككل

  المحور**

  0.56  0.40  .نتظامي في التحكيمإتتراكم علي واجبات الدراسة أو العمل نتيجة   6  1

  0.45  0.48  .في وقت واحد بسبب مشاغل التحكيم كثر من شيئأأضطر لعمل   7  2

  0.52  0.46  . نتظامي في التحكيم يجعلني أتغيب عن الدراسة أو العملإ  25  3

الضغوط التي تواجهني في التحكيم تسبب لي اإلنهاك وعدم التركيز في الدراسة   26  4

  .أو العمل
0.45  0.55  
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  0.55  0.42  .أوقات التدريب والتحكيمفترات الدراسة أو العمل تعيق لي تنظيم   35  5

  0.56  0.38  جد صعوبة للتوفيق بين متطلبات التحكيم ومتطلبات الحياة أ  48  6

  0.66  0.56  .ن الوقت ال يكفيني للقيام بكل متطلبات الحياةبأحساسي إيرهقني بدنيا   50  7

 عبائي الضرورية لعدم قدرتي علىأجيل بعض تأتؤدي ضغوط التحكيم إلى   53  8

  .دائهاأ
0.68  0.64  

  0.63  0.65  .واجبات التحكيم تشغلني كثيرا عن القيام بمسؤولياتي الشخصية والعائلية  63  9

  0.01: دال عند مستوى ** 

الوقت، ومتطلبات  ن جميع عبارات محور ضغوط الدراسة أو العمل، إدارةأ: )08(يتضح من الجدول 

قصى معامل أ، حيث بلغ 0.01للمقياس عند مستوى داللة رتباط داال بالدرجة الكلية إالحياة ترتبط 

عبائي الضرورية لعدم قدرتي على أجيل بعض تأتؤدي ضغوط التحكيم إلى : عند العبارة 0.68رتباط إ

جد صعوبة للتوفيق بين متطلبات التحكيم أ:عند العبارة  0.38دنى معامل ارتباط أوبلغ  ،دائهاأ

  .ومتطلبات الحياة

رتباط ذات داللة إحصائية إن جميع العبارات ترتبط بالمحور السادس أن الجدول كما يتضح كذلك م

ن بأيرهقني بدنيا إحساسي :عند العبارة  0.66رتباط إقصى معامل أ، حيث بلغ 0.01عند مستوى 

أضطر لعمل :عند العبارة  0.45رتباط إدنى معامل أوبلغ  ،الوقت ال يكفني للقيام بكل متطلبات الحياة

  .شيئ في وقت واحد بسبب مشاغل التحكيم كثر منأ

نساق الداخلي بين درجات كل المحاور والدرجة الكلية لمقياس مصادر إلحساب ا. 7.1.5

   :الضغوط النفسية 

  60=ن .نساق الداخلي بين درجات كل محور والدرجة الكلية للمقياسإلا)  09(جدول 

  م
  

  المقياس ككل**  المحــــاور

  0.83  ضغوط أحمال التدريب  1

  0.91  .ضغوط تحكيم المباريات  2

  0.82  .ضغوط اتجاهات األسرة نحو التحكيم  3

  0.77  .ضغوط المديرية الوطنية للتحكيم  4

  0.78  .ضغوط مسيري الفرق،الجمهور ووسائل اإلعالم  5

  0.83  .ضغوط الدراسة أو العمل،إدارة الوقت،ومتطلبات الحياة  6

 دال عند مستوى **      
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رتباط بين محاور القائمة والدرجة الكلية للقائمة إلن قيمة معامل اأ) :09(يتضح من الجدول      

، مما يشير إلى 0.01رتباط دالة عند مستوى معنوية إلوجميع معامالت ا 0.91 - 0.77تراوحت بين 

حكام النخبة ن محاور القائمة تقيس مصادر الضغط النفسي لدى أالداخلي للقائمة، و) التناسق(التجانس 

 .حصائياإبعاد القائمة والدرجة الكلية دالة أرتباط بين إلن جميع معامالت اأالوطنية في كرة القدم و

  : ثبات األداة . 2.5

ي عدد المرات بنفس الطريقة أنه في حالة تطبيق نفس اداة المقياس على نفس الفرد،أويعني هذا 

ستبيان مرتين على إلمرة،ونظرا لتعذر تطبيق ا ننا سوف نحصل على نفس النتائج في كلفإوالشروط، 

  :ستخدامبإداة ألنفس العينة ثم حساب معامالت ثبات ا

  :تساق الداخلي للمقياسإللتقدير ا Alpha cronbach  لفا كرونباخأمعادلة *

   Alpha=  0.80بلغ ثبات مقياس مصادر الضغوط النفسية 

حتسبت درجة النصف األول لكل عبارات المقياس وكذلك إتم استخدم طريقة التجزئة النصفية، حيث 

رتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول إلدرجة النصف الثاني من الدرجات، وذلك بحساب معامل ا

 ن معامل الثبات لمقياس أتضح فإ"   Spearman Braown" "  سبيرمان براون " ستخدام معادلةبإ

تتمتع بدرجة عالية ) مقياس الضغوط النفسية(داة ألن افإوعليه  ،0.85:مصادر الضغوط النفسية بلغ 

عتماد عليها كمقياس مقنن للتعرف على مصادر الضغوط إلمكانية ابإمن الصدق والثبات مما يفيد 

  .النفسية لدى حكام النخبة الوطنية في كرة القدم

  :سة دارية للدراإلجراءات الميدانية واإلا.6

  مقياس  مصادر الضغط النفسي(تم بناء اداة الدراسة وتحضيرها للتطبيق الميداني .( 

  تم توزيع استبيان مصادر الضغط النفسي بطريقة عشوائية على حكام النخبة الوطنية بواسطة

 .الطالب الباحث على مرحلتين

 ستبيان في الملتقيين الوطنيين للحكام، الذي نظم من طرف المديرية الوطنية إلتم تطبيق ا

، وطلب من الحكام اإلجابة على جميع عبارات "دار الضياف ببوشاوي "للتحكيم في فندق 

ستبيان بعد شرح التعليمات، ونظرا لطول فترة الملتقى كان الزما علينا ترك حرية إلا
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سترجاعها عند نهاية إلستبيان في حينها أو تركها إلرجاع قوائم اإختيار للمبحوث بين إلا

 ). بعد خمسة أيام(الملتقى 

  على عينة البحث وفقا للشروط التالية) مقياس مصادر الضغط النفسي(تم تطبيق اداة البحث: 

  :أفراد العينة من الدرجات التحكيمية التالية *

  ).الرابطاتحكم دولي، حكم فيدرالي، حكم مابين (

قسم أول، قسم ثاني، قسم ما بين (استمرار الحكم في إدارة المباريات في مختلف البطوالت الوطنية *

  ). الرابطات

  فترة ( 2008أوت  05جويلية إلى  25ستبيان عشرة أيام من إلاستغرقت فترة توزيع وجمع ا

 ). الملتقيين

  رجعت منها أطرف الطالب الباحث، ستبيان من إ) 280(داة البحث على عينة قوامها أتطبيق

ستبانة إ) 250(صبح العدد النهائي أنها غير صالحة وبذلك أل) 20(لغيت منها أ، )270(

 .صالحة للتحليل

  :عينة الدراسة .7

ن يستعمل الطرق السليمة أفي بحثنا وفي البحوث التي تعرف نفس خصوصياته يجب على الباحث 

ن موضوع بحثنا يتعلق بحكام النخبة أفراد العينة، وبما أاء نتقإن تسهل أنها شأوالشديدة التي من 

دراج كل الحكام المسجلين في كشوفات االتحادية إالجزائرية في كرة القدم فقد اعتمد الباحث على 

  ).حكم دولي، حكم فيدرالي، حكم مابين الرابطات(الجزائرية لكرة القدم على حسب الدرجات التحكيمية 

  :معالجة اإلحصائية أسلوب التحليل وال.8

سترجاع اداة البحث من المبحوثين تم التفريغ البيانات الصالحة لغايات الدراسة والمستوفية اإلجابة إبعد 

 Staticalجتماعية إلحصائي للعلوم اإلستعمال البرنامج ابإلي بغرض تحليلها ومعالجتها لآلفي الحاسب ا

 package For  Social Sciences)  Spss(،  هداف البحث أجل مناقشة الفرضيات في ضوء أو هذا من

  :حصائية التالية إلستخدم الباحث األساليب اإوقد 
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   رتباط بيرسونإحساب معاملPearson            لدراسة العالقة بين الضغوط النفسية و

"  سبيرمان براون"رتباطات بين عبارات محاور المقياس وكذى معادلةإلمصادرها، وا

"Spearman Braown". 

  كرونياخ " لفاأحساب معادلة" "Alpha Cronbach "رتباط في تقيين وتحديد إلومعامالت ا

 ).الصدق والثبات(داة البحث ألالخصائص السيكومترية 

 ت"ختبار إ" "T – test "   للتعرف على داللة الفروق بين درجات حكام النخبة في كرة القدم

 ).حكم رئيسي، حكم مساعد(يم ختصاص في التحكإلفي مصادر الضغوط النفسية لمتغير ا

  تحليل التباينAnova   وذلك لتحديد الفروق لدى حكام النخبة في كرة القدم في مصادر

 :الضغوط النفسية لمتغيرات 

  .متغير السن*       

 .الخبرة التحكيمية*      

 .الدرجة التحكيمية*      

 .الحالة العائلية*      

 ري للتعرف على أهم مصادر الضغوط النفسية ودرجة نحراف المعياإلالمتوسط الحسابي وا

 .شدتها لدى حكام النخبة في كرة القدم

  جابات حكام النخبة في كرة القدم على عبارات مقياس مصادر إحساب النسب المئوية لتكرار

 .الضغوط النفسية للتعرف على أهم المصادر

 ختبار فريدمان إ)Friedman Test  (ثير تأالنفسية األكثر  للتعرف على مصادر الضغوط

  .وظهورا على حكام النخبة في كرة القدم
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  :تمھید .

حصائیة للبیانات المحصل علیھا بعد تطبیق إلفرزتھا المعالجة اأیھدف ھذا الفصل إلى عرض النتائج كما 
جل التحقق من صحة أمن داة البحث على عینة الدراسة،وسنعرض في ھذا الفصل مختلف النتائج أ

  :الفرضيات المصاغة في البحث على نحو التالي 

 :نة الدراسة فراد عيألالخصائص الشخصية والتنظيمية .1

ثير بالغ تأن لها أمتغيرات تتصف بها عينة الدراسة، يفترض ) 05(تضمنت الدراسة الحالية خمسة 

ستعراض موجز لتوزيع أفراد العينة حسب الصفات إعلى مستويات الضغوط النفسية، وفيما يلي 

  :الديموغرافية المدروسة على النحو التالي 

فراد العينة من الحكام المساعدين،تقابلها نسبة أمن  %)58(نسبة ن أيالحظ ) 10(بالنظر إلى الجدول 

مر طبيعي وراجع إلى أختصاصين إلمن الحكام الرئيسين،وهذا التباعد في النسب لكال ا %)42(

  خصوصيات طواقم التحكيم والمتكونة من حكم رئيسي وحكمين مساعدين في ادارة أي مباراة

حيث  )سنة35-31(ى نسبة من الحكام تتراوح أعمارهم مابين علأن أكما أظهرت البيانات في الجدول 

  %)32.80(سنة بنسبة  )30-26(من أفراد العينة، تليها الفئة العمرية %).35.60(شكلوا 

ثم تلي هاتين الفئتين من حيث النسبة فئة ،)سنة 35- 31(وهذه النسبة تقارب نسبة الفئة العمرية مابين  

اقل من (،ثم كل من فئة )%23.20(بنسبة تعادل ) سنة40-36(ابين الحكام الذين تتراوح أعمارهم م

كبر فئة أن أعلى توالي،ونستنتج عموما ) %3.60(و  %)4.80(بنسبة  )سنة45-40(و فئة )سنة26

التي تعتبرها من فئة الشباب الذين هم في  %)73.20(سنة بنسبة  36قل من ألعمرية هي فئة الحكام ا

  .وج العطاء لسلك التحكيمأ

ن نسبة الحكام الذين تتراوح خبرتهم التحكيمية أقدمية أفراد العينة في سلك التحكيم،فيبين الجدول أما أ

تليهم نسبة الحكام الذين تقل ،%)43.60(قد احتلت صدارة الترتيب بنسبة ) سنة 16-11(مابين 

بنسبة ) سنة21-17(يليهم الذين خبرتهم مابين ،%)34(بنسبة مئوية  )سنة11(خبرتهم التحكيمية عن 

وهم مقبلين  %)4.80(بنسبة مئوية ) سنة21(واخيرا الحكام الذين تزيد خبرتهم عن  %)17.60(مئوية 

  .عن اعتزال التحكيم حسب القوانين الدولية للتحكيم

أما فيها يخص الدرجة التحكيمية فقد احتلت نسبة الحكام بدرجة حكم مابين الرابطات الصدارة بنسبة 

واخيرا الحكام بدرجة حكم %) 32.40(على الترتيب الحكام بدرجة حكم فيدرالي بنسبة  ،يليهم%)62(

ن المديرية أولعل أهم اسباب احتالل نسبة حكام مابين الرابطات الرتبة األولى هو  )5.60(دولي بنسبة 

لرابطات الوطنية للتحكيم تعمل على تنظيم كل سنة امتحانات ترقية الحكام الجهويين إلى حكام مابين ا

أما إحتالل الحكام .دارة مباريات البطولة الوطنية بأقسامها الثالثإللضمان العدد الكافي من الحكام 
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منصب كحكم  14الدوليون الرتبة األخيرة فهذا راجع إلى االتحاد الدولي لكرة القدم الذي يمنح للجزائر

  .دولي

نسب الحكام العزاب والمتزوجين،حيث ن هناك تقارب في أظهرت البيانات الموجودة في الجدول أكما 

بينما لم تشكل نسبة ،%)47.60(أما المتزوجين فنسبتهم ،%)48.80(تمثل نسبة العزاب اكبر نسبة 

  .%)1.20(ونسبة األرامل  %)2.40(المطلقين إال 

 
 

توزيع أفراد العينة حسب الخصائص الفردية) :10(جدول رقم   
 

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  المتغيرات تكرار
 المئوية

النسبة  المتغيرات تكرار
 المئوية

 المتغيرات تكرار

 أعزب 122 48.80

 الحالة العائلية       

اقل من  85 34.00
سنة11  

 الخبرة التحكيمية

حكم  105 42
 رئيسي

ص في 
صا

االخت
 التحكيم

-11 109 43.60 متزوج 119 47.60
سنة16  

حكم  145 58
 مساعد

-17 44 17.60 مطلق 06 02.40
سنة21  

100%  المجموع 250 

أكثر  12 04.80 أرمل 03 01.20
سنة21من  

اقل  12 04.80
سنة26من  

سن
 ال

100% %100 المجموع 250  اقل  82 32.80 المجموع 250 
سنة31من  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

حكم ما  155 62.00
بين 

 الدرجة التحكيمية الربطات

اقل  89 35.60
سنة36من  

حكم  81 32.40
 فيدرالي

اقل من  58 23.20
سنة41  

اقل من  09 03.60 حكم دولي 14 05.60
سنة46  

100% %100 المجموع 250   المجموع 250 
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  :الخصائص اإلحصائية لتوزيع الدرجات لقائمة الضغوط النفسية .2

النفسية،ويتضح من الخصائص اإلحصائية لتوزيع درجات قائمة الضغوط ) 11(يبين الجدول رقم 

ن القيم الصغيرة لمعامالت أن المتوسطات الحسابية تكاد تكون مساوية للوسيط والمنوال،كما أالجدول 

  .نها قريبة إلى التوزيع الطبيعيأااللتواء والتفلطح وقربها من الصفر مؤشرا على إعتدالية التوزيعات،و

  در الضغوط النفسيةالخصائص اإلحصائية لتوزيع درجات قائمة مصا) :11(جدول 
250=ن  

االنحراف  االلتواء التفلطح
 المعياري

المتوسط  الوسيط المنوال
 الحسابي

 اإلحصاءات
 المحاور

 رقم

ضغوط أحمال  21.36 21 14 5.47 0.76 0.25
 التدريب

1 

0.21- ضغوط تحكيم  27.37 27 24 5.44 0.24 
 المباريات

2 

ضغوط اتجاهات  14.78 14 11 3.85 0.86 0.02
األسرة نحو 

.التحكيم  

3 

0.63-  0.05- ضغوط المديرية  19.14 19 21 4.50 
 الوطنية للتحكيم

4 

0.97- ضغوط مسيري  13.32 12 10 4.13 0.44 
الفرق الجمهور 
 ووسائل اإلعالم

5 

0.49- ضغوط الدراسة أو  16.18 16 16 4.26 0.19 
العمل إدارة الوقت 
 ومتطلبات الحياة

6 

الدرجة الكلية لمصادر  112.15 111 104 18.94 0.59 0.48
 الضغوط النفسية

 

وللتحقيق من صحة الفرض األول تم تحويل البيانات من مستوى رتبي إلى مستوى مسافات متساوية، 

لكل محور (أعلى قيمة :وذلك عن طريق حساب المدى العام الذي يتم الحصول عليه بالمعادلة التالية 

ن یكون  عدد  الفئات أینا أتقيمة،والناتج مقسوم على عدد الفئات،وقد،اردنى أمطروح منه ) على حدا

دنى قیمة،لنحصل على مجال الفئة األولى،والذي أ،ومن ثم یتم إضافة القیمة المحصل علیھا إلى )02(إثنین 

ضافة قیمة طول الفئة للحد األعلى للفئة بإیعبر عن التعرض المستوى منخفض من الضغط النفسي،و

  نحصل على مجال الفئة الثانیة والتي تعبر عن التعرض مستوى مرتفع من الضغط النفسياألولى 
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  مجال الفئات لقائمة مصادر الضغوط النفسیة) : 12(جدول 
 

ى 
دن
األ

د 
لح

ا
ة 

اني
الث

ة 
فئ
 لل

ى 
عل

األ
د 

لج
ا

ى 
ول

األ
ة 

فئ
 لل

ة 
لفئ

ل ا
طو

 

م 
عا
 ال

ى
مد

 ال

ة 
يم

 ق
ى 

عل
 أ

يم
 ق
ني

اد
 ة

 

 اإلحصاءات
 

 
 المحاور

 رقم

 1 ضغوط أحمال التدريب  14 37 23 11.50 25.50 25.51

 2 ضغوط تحكيم المباريات  16 47 31 15.50 31.50 31.51

ضغوط اتجاهات األسرة نحو  10 26 16 08.00 18 18.01
 التحكيم

3 

ضغوط المديرية الوطنية  10 30 20 10 20 20.01
 للتحكيم

4 

ضغوط مسيري الفرق  07 21 14 07 14 14.01
 الجمهور ووسائل اإلعالم 

5  

ضغوط الدراسة أو العمل  09 27 18 09 18 18.01
 إدارة الوقت ومتطلبات الحياة

6 

 الدرجة الكلية لمصادر الضغوط النفسية 111 178 67 33.50 144.50 144.51

  

  :مستويات الضغوط النفسية لحكام النخبة في كرة القدم .3

صحة الغرض األول القائل بتعرض حكام النخبة الوطنية في كرة القدم لمستويات عالية من  للتحقق من 

الضغط النفسي،وبعد حساب طول كل فئة الضغط النفسي المنخفض والضغط النفسي المرتفع لكل 

محور من محاور المقياس وكذا الدرجة الكلية تم حساب التكرار والنسب المئوية لكل فئة في كل 

وكانت نتائج المقياس كالتالي ) المرتفع -المنخفض(لداللة الفروق بين المستويين ) 2كا(حساب محور،ثم 

:  
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الضغط المنخفض (مستويات تعرض حكام النخبة الوطنية لمصادر الضغط النفسي ) :13(جدول 
 )والضغط المرتفع

  250=ن

 
 الداللة اإلحصائية

 
2كا  

  مستوى الضغط
 منخفض مرتفع المحـــــاور 

 
0.576 

 
2.70 

  التكرار 138 112
 ضغوط أحمال التدريب

 النسبة المئوية 55.20 44.80 

 
0.001 

 
28.22 

  التكرار 83 167
 ضغوط تحكيم المباريات

 السبة المئوية 33.20 66.80

 
0.051 

 
0.175 

 

  التكرار 119 131
ضغوط اتجاهات األسرة نحو 

 النسبة المئوية 47.60 52.40 التحكيم

 
0.001 

 
13.45 

ضغوط المديرية الوطنية   التكرار 96 154
 للتحكيم

 النسبة المئوية 38.40 61.60 

 
0.001 

 
10.25 

  التكرار 96 154
ضغوط مسيري الفرق 
 النسبة المئوية 38.40 61.60 الجمهور ووسائل اإلعالم

 
0.403 

 
0.176 

  التكرار 119 131
أو العمل ضغوط الدراسة 

 النسبة المئوية 47.60 52.40 إدارة الوقت ومتطلبات الحياة

 
0.001 

 
5.18 

  التكرار 94 156
الدرجة الكلية لمصادر 

 النسبة المئوية  37.60 62.40 الضغوط النفسية

 

ن الحكام يتعرضون لمستويات مرتفعة من الضغط النفسي وذلك على أيتضح من الجدول السابق 

فراد ألن مستوى الضغط مرتفع بالنسبة أكما ،%62.40الدرجة الكلية للقائمة،حيث بلغ مستوى الضغط 

 وكذا محور المديرية الوطنية للتحكيم وكذا محور مسيري.العينة وهذا على محور تحكيم المباريات

% 61.60و %61.60، %66.81الفرق، الجمهور ووسائل اإلعالم حيث بلغت نسبتها على التوالي 

ن هناك فروق ذات داللة أعلى جميع محاور القائمة والدرجة الكلية  2ويظهر من تطبيق اختياري كا
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كذا إحصائية بالنسبة للقائمة ككل ومحور تحكيم المباريات وكذا محور المديرية الوطنية للتحكيم و

  .0.001محور مسيري الفرق الجمهور ووسائل اإلعالم وهذا عند مستوى الداللة 

ن النتائج المتوصل إليها تدل على إرتفاع مستوى الضغط النفسي لدى حكام النخبة الوطنية في فإوعليه 

  .كرة القدم،وهذا ما يدعم الفرض القائل بتعرض الحكام لمستوى مرتفع من الضغط النفسي

على مستويات الضغوط ) حكم رئيسي،حكم مساعد(ير االختصاص في التحكيم ثر متغأ..4
  :النفسية 

  لداللة الفروق في متغير االختصاص لمستويات الضغوط النفسية" ت"اختبار ):14(جدول 

250=ن   
 البيان اإلحصائي  حكم رئيسي حكم مساعد داللة الفروق

 
 
 

  محاور المقياس

مستوى 
 الداللة

 
"ت"قيمة   

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  العدد
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العدد

0.87 0.33-  5.46 21.27  
 
 
 
145 
 

5.47 21.12  
 
 
 
 
105 

ضغوط أحمال 
 التدريب 

ضغوط تحكيم  29.02 4.44 25.85 4.41 2.12 0.95
 المباريات 

0.48 0.78- ضغوط اتجاهات  13.95 3.85 15.72 3.63 
األسرة نحو 

 التحكيم 
ضغوط المديرية  18.17 4.49 20.32 4.63 0.65 0.52

 .الوطنية للتحكيم

ضغوط مسيري  12.62 3.93 13.15 3.97 0.38 0.89
الفرق الجمهور 
 ووسائل اإلعالم 

ضغوط الدراسة  14.93 3.32 15.83 3.45 1.12 0.08
أو العمل ادارة 

الوقت ومتطلبات 
 الحياة 

 المقياس ككل  109.81 15.22 112.14 15.58 0.54 0.58

  

لدى حكام النخبة  0.05غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة " ت"ن قيمة أ،)14(يتبين من الجدول 

وذلك على قائمة مصادر ) حكم رئيسي،حكم مساعد(ختصاصهم إختالف  بإالوطنية في كرة القدم 
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بينما هناك داللة إحصائية على محور ضغوط تحكيم المباريات  ،الضغوط النفسية والمحاور الخمسة

ن وهذا يعني عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الحكام الرئيسيين والحكام لصالح الحكام الرئيسيي

ولذلك يتم قبول الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود .المساعدون في التعرض لمصادر الضغط النفسي

  . والحكام المساعدون  نفروق في مستويات الضغط النفسي لدى الحكام الرئيسيي

  :ستويات الضغوط النفسية ثر متغير سن الحكام على مأ..5

وذلك لداللة الفروق في مصادر الضغوط   Anovaحادي ألتم حساب اختبار تحليل التباين ا

،وكذا المتوسطات الحسابية )فئات عمرية 05(النفسية،بسبب احتواء العينة على أكثر من مجموعتين 

  .واالنحرافات المعيارية لدرجة حكام النخبة على المقاييس الستة الفرعية لمصادر الضغوط النفسية

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أ) 15(وتبرز النتائج الموضحة في الجدول رقم 

بين متوسطات درجات مختلف الفئات العمرية على الدرجة الكلية للمقياس ومحاوره ) 0.05(داللة 

  .الستة

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على قائمة مصادر الضغوط النفسية لدى حكام النخبة أوبما 

الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق في المصادر الضغوط الوطنية حسب متغير السن يتم قبول 

   .  النفسية لدى حكام النخبة الوطنية في كرة القدم
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  .لداللة الفروق في مستويات الضغوط النفسية وفقا للفئات العمرية ANOVAاختبار تحليل التباين  ):15(جدول 
  250=ن          

  البيان اإلحصائي
  المحاور 

  الداللة اإلحصائية   سنة46اقل من   سنة 41اقل من   سنة 36اقل من   سنة31اقل من   سنة26اقل من
  09=ن  85=ن  89=ن  82=ن  12=ن

المتوسط 
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

المتوسط 
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

المتوسط 
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

المتوسط 
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

المتوسط 
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

قيمة تحليل 
  التباين 

مستوى 
  الداللة 

  0.83  0.28  5.33  20.94  5.62  20.27  5.28  22.31  5.37  20.28  5.33  21.13  ضغوط أحمال التدريب 

ضغوط تحكيم 
  المباريات 

28.13  4.17  27.20  4.23  26.48  4.28  27.18  4.21  26.75  4.83  0.90  0.47  

ضغوط اتجاهات 
  األسرة نحو التحكيم 

13.98  3.83  13.20  3.87  14.19  3.18  15.05  3.17  13.34  13.86  0.73-  0.48  

ضغوط المديرية 
  الوطنية للتحكيم 

19.73  4.52  18.28  4.57  18.57  4.63  18.63  4.73  17.62  4.84  0.27  0.79  

ضغوط مسيري الفرق 
الجمهور ووسائل 

  اإلعالم 

12.75  3.95  12.48  3.97  12.88  3.99  13.14  3.73  13.23  3.71  1.73  0.07  

ضغوط الدراسة أو 
العمل،ادارة الوقت 
  ومتطلبات الحياة 

15.18  3.34  15.08  3.36  15.71  3.13  15.84  3.02  16.17  2.97  0.85  0.90  

  0.41  0.39  15.23  108.05  15.19  110.11  15.20  110.14  15.22  108.32  15.19  110.09  المقياس ككل 
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  ثر متغير الخبرة التحكيمية للحكام على مستويات الضغوط النفسية أ.6

فئات  05(أكثر من مجموعتين ،يسبب إحتواء العينة على  Anovaحادي ألتم إستخدام تحليل التباين ا

  ).للخبرة التحكيمية

نحرافات المعيارية إلالمتوسطات الحسابية وا) 16(جمالية في الجدول رقمإلحصائية اإلتبين النتائج ا

نه أللفروق بين مستويات الضغوط النفسية حسب متغير الخبرة التحكيمية ويتضح ) ف(وتحليل قيمة 

نه توجد أعلى الدرجة الكلية للمقياس،كما ) 0.05(مستوى داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

داللة إحصائية بين متوسطات متغير الخبرة التحكيمية على جل محاور المقياس،ما عدى محوري 

حمال التدريب وضغوط المديرية الوطنية للتحكيم،بينما جاءت كل المحاور األخرى دالة عند مستوى أ

محور ضغوط تحكيم المباريات وضغوط إتجاهات األسرة نحو التحكيم ، فكل من 0.05او 0.01داللة 

،وجاء كل من محور ضغوط مسيري الفرق، الجمهور ووسائل اإلعالم 0.01دالة عند مستوى معنوية 

  .0.05وكذا محور ضغوط الدراسة أو العمل ادارة الوقت ومتطلبات الحياة دالة عند مستوى معنوية 

يات الضغوط النفسية تتأثر بعامل الخبرة التحكيمية لحكام النخبة الوطنية، ن مستوفإوبناء على ما سبق 

ومنه نقبل الفرض الذي يؤكد تأثير ) سنة 11قل من أ(وذلك لصالح الحكام الذين لديهم خبرة تحكيمية 

 الخبرة التحكيمية على مستويات الضغوط النفسية لدى حكام النخبة الوطنية في كرة القدم
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  250=ن  لداللة الفروق لمستويات الضغوط النفسية وفقا لمتغير الخبرة التحكيمية    Anovaاختبار تحليل التباين األحادي )  16(الجدول 

  البيان اإلحصائي

  
  
  

  المحـــــاور

  الداللة اإلحصائية  سنة 21اكثرمن   سنة 21- 17  سنة 16- 11  سنة 11اقل من

  12=ن  44=ن  109=ن  85=ن

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

قيمة تحليل 

  التباين

مستوى 

  الداللة

  0.23  1.52  5.02  19.54  3.47  19.72  4.23  21.97  4.02  20.99  ضغوط أحمال التدريب

  0.001  3.73  3.38  23.17  3.76  26.13  4.95  24.19  4.70  27.88  ضغوط تحكيم المباريات

  0.001  3.67  2.96  13.17  2.93  12.60  4.01  19.13  3.63  14.70  ضغوط اتجاهات األسرة نحو التحكيم

  0.43  0.98  2.86  19.23  2.84  18.58  3.68  22.17  3.72  20.02  ضغوط المديرية الوطنية للتحكيم

  0.01  2.13  1.70  13.70  2.20  11.60  3.38  16.07  3.39  15.82  ضغوط مسيري الفرق،الجمهور ووسائل اإلعالم

  0.05  3.08  2.75  14.97  1.82  13.57  3.42  16.84  3.74  16.90  ضغوط الدراسة أو العمل ادارة الوقت ومتطلبات الحياة

  0.01  3.35  15.09  100.78  16.12  102.2  14.12  113.37  16.32  116.31  المقياس ككل
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  ثر متغير الدرجة التحكيمية على مستويات الضغوط النفسية أ.7

حكم (للتحقق من صحة الفرضية القائلة بوجود فروق بين حكام النخبة الوطنية وفقا للدرجة التحكيمية 

وكذا حساب ،Anovaحادي أليتم استخدام تحليل التباين ا) ما بين الرابطات،حكم فيدرالي،حكم دولي

  .نحرافات المعياريةإلالمتوسطات الحسابية وا

  

لداللة الفروق في مصادر الضغوط النفسية لحكام  Anovaادي  حألإختبار تحليل التباين ا) :17(جدول 
  .النخبة الوطنية وفقا للدرجة التحكيمية

    
  250=ن     

  بيان إحصائي 
  

  المحاور 

 داللة الفروق  حكم دولي  حكم فيدرالي  الرابطات  حكم مابين
  14=ن  81=ن  155=ن  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة تحليل 
  التباين

مستوى 
  الداللة

 
  ضغوط أحمال التدريب

  
21.48  

  
4.18  

  
20.13  

  
3.87  

  
20.19  

  
3.66  

  
0.15  

  
0.86  

 
  ضغوط تحكيم المباريات

  
28.32  

  
4.32  

  
26.48  

  
3.85  

  
24.17  

  
2.94  

  
2.94  

  
0.05  

ضغوط اتجاهات األسرة 
  نحو التحكيم 

  
16.73  

  
3.23  

  
13.83  

  
3.94  

  
13.54  

  
2.97  

  
2.72  

  
0.04  

ضغوط المديرية 
  الوطنية للتحكيم 

  
19.80  

  
3.37  

  
18.34  

  
2.46  

  
18.28  

  
2.83  

  
0.92  

  
0.43  

ضغوط مسيري الفرق 
الجمهور ووسائل 

  اإلعالم 

  
13.70  

  
4.38  

  
12.95  

  
3.58  

  
12.89  

  
3.73  

  
1.08  

  
0.34  

ضغوط الدراسة أو 
العمل إدارة الوقت 
  ومتطلبات الحياة 

  
18.02  

  
3.30  

  
15.12  

  
3.23  

  
14.30  

  
3.58  

  
3.32  

  
0.05  

  
  المقياس ككل 

  
118.05  

  
16.93  

  
106.85  

  
17.54  

  
103.37  

  
21.38  

  
3.72  

  
0.05  

حادي لمتغير الدرجة التحكيمية على مستويات ألنتائج تحليل التباين ا) 17: (يوضح الجدول رقم 

بين متوسطــات  0.05الضغط  النفسي،ويتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

درجات الحكام حسب متغير الدرجة التحكيمية وذلك على الدرجة الكلية للمقياس، بينما  كانت  هناك 

في محور ضغوط تحكيم المباريات ومحور ضغوط  0.05ائية عند مستوى داللة فروق ذات داللة إحص

إتجاهات األسرة نحو التحكيم وكذا محور ضغوط الدراسة أو العمل، ادارة الوقت،ومتطلبات الحياة 

وذلك لصالح حكام مابين الرابطات،وتتفاوت مستويات الضغط النفسي لمتغير الدرجة التحكيمية على 

ن هناك فروق دالة عند مستوى أوبما . بعاد تفاوتا غير دال إحصائياألختالف ابإية  المحاور المتبق
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في مستويات الضغوط النفسية لدى حكام النخبة الوطنية تعزي لمتغير الدرجة التحكيمية على  0.05

الدرجة الكلية للمقياس، ومنه يتم قبول الفرض القائل بوجود فروق في مصادر الضغوط النفسية بين 

  .كام لمتغير الدرجة التحكيميةالح

  :ثر متغير الحالة العائلية للحكام على مستويات الضغوط النفسية أ.8

للتحقيق من صحة الفرضية القائلة بوجود فروق بين الحكام وفقا للحالة العائلية، ثم إستخدام تحليل 

  فراد العينةأللدراسة الفروق بين المتوسطات الحسابية  Anovaحادي ألالتباين ا

  

لداللة الفروق في مصادر الضغوط النفسية لحكام   Anovaحادي ألإختبار تحليل التباين ا) :18(جدول 

 .النخبة الوطنية وفق الحالة العائلية

  250=ن                          

  
  البيان اإلحصائي 

  
  المحاور

  

  داللة الفروق  أرمل  مطلق  متزوج  أعزب
  03=ن  06=ن  119=ن  122=ن

سط 
المتو

سابي
الح

ف   
االنحرا

ي
المعيار

سط   
المتو

سابي
الح

ف   
االنحرا

ي
المعيار

سط   
المتو

سابي
الح

ف   
االنحرا

ي
المعيار

سط   
المتو

سابي
الح

ف   
االنحرا

ي
المعيار

قيمة تحليل   
التباين

  

ى داللة
ستو

م
  

  0.17  1.08  3.48  20.98  4.42  24.12  3.82  21.17  3.43  20.75  ضغوط أحمال التدريب 

ضغوط تحكيم 
  المباريات 

27.85  3.82  27.13  3.71  29.02  4.02  26.83  3.91  0.73  0.44  

ضغوط اتجاهات 
  األسرة نحو التحكيم 

14.10  3.13  14.62  3.48  16.18  4.07  15.23  3.93  0.15  0.23  

ضغوط المديرية 
  الوطنية للتحكيم 

18.77  3.28  19.04  3.32  20.17  4.07  19.78  3.97  0.83  0.47  

ضغوط مسيري الفرق 
الجمهور ووسائل 

  اإلعالم 

  
13.58  

  
3.42  

  
13.18  

  
4.17  

  
11.67  

  
3.30  

  
13.91  

  
3.18  

  
0.48  

  
0.75  

ضغوط الدراسة أو 
العمل ادارة الوقت 
  ومتطلبات الحياة 

  
15.99  

  
3.21  

  
18.14  

  
3.86  

  
14.39  

  
3.17  

  
15.45  

  
3.28  

  
1.10  

  
0.33  

  0.43  0.76  16.71  112.18  17.08  115.55  17.02  113.28  16.13  111.04  المقياس ككل 

  

بين متوسطات درجات الحكام  0.05يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

حسب متغير الحالة العائلية  وذلك على محاور المقياس وكذا على الدرجة الكلية،لكن من خالل 

 رتفاع مستويات الضغوط النفسية لصالح المطلقين،  بينماإلن هناك ميل أالمتوسطات الحسابية يتضح 

يتأثر الحكام المتزوجين بمحور ضغوط الدراسة أو العمل،إدارة الوقت ومتطلبات الحياة وذلك بسبب 
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المسؤوليات العائلية أما الحكام المطلقين فيتأثرون بمحور أحمال التدريب ومحور ضغوط تحكيم 

  .المباريات

نه ال توجد داللة إحصائية للفروق بين متوسطات درجات حكام النخبة الوطنية في كرة فإومما سبق  

  القدم تعزي لمتغير الحالة العائلية، ومنه نقبل الفرض الصفري القائل بعدم وجود فروق في مستويات

  .الضغوط النفسية بين الحكام

   ام النخبة الوطنيةأهم مصادر الضغوط النفسية األكثر تأثيرا على حك. 9

لمعرفة متوسط الرتب لمحاور قائمة مصادر الضغوط )  Friedman test(قمنا بتطبيق اختبار فريد 

النفسية، وكذا متوسط الرتب لكل عبارة من عبارات المحور لمعرفة أهم العوامل األكثر تأثير على 

  .حكام النخبة الوطنية

الضغوط النفسية لحكام النخبة الوطنية على الدرجة  متوسط الرتب لمحاور قائمة مصادر) :19(جدول 

  الكلية للمحور والمقياس

  250=ن  
  
  
  

رقم 
  المحور

  
  

  محاور قائمة  مصادر الضغط النفسي

  
  المقياس

  

  
  

  2كا

  
  

مستوى 
متوسط   الداللة

  الرتب
رتبة 

  المحور

    6  2.85  ضغوط أحمال التدريب   1
12

9.
13

  

  
  

  
  

0.001  
  

  1  4.52  ضغوط تحكيم المباريات   2

  5  3.28  ضغوط اتجاهات األسرة نحو التحكيم   3

  2  4.41  ضغوط المديرية الوطنية للتحكيم   4

ضغوط مسيري الفرق، الجمهور ووسائل   5
  اإلعالم 

3.69  4  

ضغوط الدراسة أو العمل ادارة الوقت   6
  ومتطلبات الحياة 

3.84  3  

نه قد اختلفت متوسطات الرتب لمحاور قائمة مصادر الضغوط النفسية، أ) 19( :يوضح الجدول رقم 

عند  2.85دنى متوسط رتب أعند محور تحكيم المباريات وبلغ 4.52على متوسط رتب أحيث بلغ 

  .محور ضغوط أحمال التدريب
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2ويظهر من نتيجة تطبيق إختبار كا
ن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند أجميع محاور القائمة على  

فيما يخص أهمية وتأثير مصادر الضغوط النفسية على حكام النخبة الوطنية في كرة 0.001مستوى 

  .القدم

ن محور ضغوط تحكيم المباريات  يأتي في المرتبة األولى من أكما تبين من خالل العرض السابق 

لنسبة للحكم، يليه محور ضغوط المديرية الوطنية للتحكيم،وفي المرتبة الثالثة حيث التأثير و األهمية با

يأتي ضغوط الدراسة أو العمل،ادارة الوقت ومتطلبات الحياة،ثم في المرتبة الرابعة يأتي محور ضغوط 

مسيري الفرق،الجمهور ووسائل اإلعالم وفي المرتبة الخامسة لمحور ضغوط اتجاهات األسرة نحو 

  .م واخيرا وفي المرتبة السادسة ضغوط أحمال  التدريبالتحكي

ن النتائج المتوصل إليها تدل على اختالف عوامل الضغط النفسي من حيث تأثيرها وأهميتها فإوعليه 

  :بالنسبة لحكام النخبة الوطنية في كرة القدم ومن ثم يمكن ترتيبها 

  .ضغوط تحكيم المباريات -1

 .ضغوط المديرية الوطنية للتحكيم -2

 .ضغوط الدراسة أو العمل،ادارة الوقت ومتطلبات الحياة -3

 .ووسائل اإلعالم رضغوط مسيري الفرق، الجمهو -4

 .ضغوط اتجاهات األسرة نحو التحكيم -5

  .ضغوط أحمال التدريب -6

  :أهم عوامل الضغط النفسي المرتبطة بمحور ضغوط تحكيم المباريات .1.9

المباريات على الدرجة الكلية للمحور والدرجة الكلية تم حساب متوسط الرتب لبنود محور تحكيم 

 0.001ن هناك فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للمقياس ككل عند مستوى داللة أللمقياس حيث وجد 

بين مختلف إحتماالت األجوبة  0.001وكذا على محور ضغوط تحكيم المباريات عند مستوى داللة 

 :ثاني بالنسبة لكل بند من بنود المحور ال
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متوسطات الرتب لعبارات محور ضغوط تحكيم المباريات على الدرجة الكلية للمحور ) : 20(جدول 
  ..والمقياس

  250=ن  
  

  
رقم 

  العبارة 

  
  

  عبارات محور ضغوط تحكيم المباريات

  
  المقياس

  

  
  المحور

متوسط 
  الرتب

متوسط   الرتبة
  الرتب

  الرتبة

على تحكيم بصورة جيدة في شعر بالقلق من عدم مقدرتي أ  2
  .المباريات

40.98  4  5.85  1  

حتمال إصابتي في األيام التي سوف أقوم فيها إخشى من أ  9
  .بالتحكيم

28.09  41  3.78  8  

ن المطلوب مني في ادارة المباريات يفوق قدرتي أاعتقد   10
  وإمكانيتي 

25.18  54  3.05  14  

تفوق مقدرتي  ثناء قيامي بالتحكيمأتواجهني ضغوط نفسية   14
  .على تحملها

27.95  42  3.65  9  

  5  5.38  22  34.84  شعر بالقلق من الصعب السيطرة عليه أقبل بداية المباراة   15

  6  4.96  27  32.93  التحكيم  ميصعب علي التحكم في انفعاالتي تجاه أخطاء أحد طاق  18
العالوات التساوي الجهد البدني والنفسي الذي ابذله في تحكيم   19

  المباريات 
40.63  8  5.79  2  

  7  4.05  33  30.85  .يختل توازني عند اقتراب موعد المباراة  27

شعر بتوتر كبير نتيجة التعامل مع الالعبين والمدربين أ  28
  .ثناء المباراةأواإلداريين الذين ال يحترمون الحكم 

40.68  10  5.63  3  

ثناء أحكام خاطئة أنتيجة التفكير في اصدرا  فشعر بالخوأ  32
  .المباراة

39.98  18  5.51  4  

الزيارة المفاجئة لمفتش الحكام قبل أو بعد المباراة يسبب لي   34
  .القلق

26.83  47  3.57  10  

  11  3.43  48  26.81  .ثناء المباراةأيضايقني ارتفاع درجة الحرارة   38

  16  2.87  57  24.13  .ثناء المباراةأارتفاع درجة الرطوبة تضايقني   39
  12  3.12  49  26.13  ثناء المباراة أتضايقني برودة الطقس   40

  15  2.98  56  24.41  .ثناء المباراةأتضايقني تساقط األمطار   57
  13  3.09  53  25.47  .ثناء تحكيمي للمبارياتأرضية الميدان أتضايقني رداءة   59

  

نه قد اختلفت متوسطات الرتب لعبارات محور ضغوط تحكيم المباريات أيتبين من الجدول السابق 

شعر بالقلق  من عدم مقدرتي على التحكيم بصورة أ:عند العبارة 5.85على متوسط رتب أحيث بلغ 

عند العبارة  2.87دني متوسط رتب أعلى بلغ  01نه قد احتل الرتبة أونالحظ .جيدة في المباريات
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نه قد أحتل الرتبة األخيرة على المحور أثناء المباراة، ونالحظ أتضايقني ارتفاع درجة الرطوبة :

  .على مقياس ككل 04على المقياس على مستوى المحور،ومحور والرتبة  16والرتبة 

كرة القدم ن أكثر عوامل الضغط النفسي تأثيرا على حكام النخبة الوطنية في أومن خالل ما سبق نجد 

  :هي كالتالي 

  .ثناء المبارياتأشعور الحكام بالقلق بسبب عدم مقدرتهم على التحكيم بصورة جيدة  -

ثناء تحكيمهم أن العالوات ال تساوي الجهد البدني والنفسي الذي يبذلونه أيؤكد الحكام  -

 .للمباريات

،اإلداريين الذين ال شعور الكثير من الحكام بالتوتر نتيجة تعاملهم مع الالعبين والمدربين -

 .ثناء المبارياتأيحترمونهم 

 .ثناء المباراةأحكام خاطئة أخوف العديد من الحكام نتيجة التفكير في إصدار  -

 .صعوبة السيطرة على القلق قبل بداية المباراة من طرف الحكام -

 .حد طاقم التحكيمأخطاء أصعوبة السيطرة على االنفعاالت نتيجة  -

 .المباراة يختل توازن الحكاممع إقتراب موعد  -

  .صابتهم قبل موعد المباراةإخوف العديد من الحكام من  -

  :أهم عوامل الضغط النفسي المرتبطة بمحور ضغوط المديرية الوطنية للتحكيم .2.9

قمنا بحساب متوسطات الرتب لعبارات محور ضغوط المديرية الوطنية للتحكيم على الدرجة   الكلية 

ن هناك فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للمقياس ككل أوجد  ثالكلية للمقياس، حيللمحور والدرجة 

مختلف احتماالت األجوبة بالنسبة لكل عبارة من عبارات المحور  ن، بي0.001عند مستوى داللة 

  :الرابع كما يوضحه الجدول التالي
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للتحكيم على الدرجة الكلية متوسطات الرتب لعبارات محور ضغوط المديرية الوطنية ) :21(جدول 

  .للمحور المقياس

  250=ن
  

  
  

رقم 
  العبارة

  
عبارات محور ضغوط المديرية الوطنية 

  للتحكيم

  
  المقياس

  
  المحور
  
  

متوسط 
  الرتب

متوسط   الرتبة
  الرتب

  الرتبة

  8  5.30  28  33.01  ن المديرية الوطنية للتحكيم ال تستطيع التقدم بمستوي في التحكيم أرى أ  4

ال تراعي المديرية الوطنية للتحكيم ظروفي الخاصة العمل أو الدراسة    8
  .دارة المبارياتإلثناء عملية تعييني أالخ ...اإلنهاك

40.47  19  7.97  3  

  4  7.64  11  40.57  .ن المديرية الوطنية للتحكيم تنقذني بدون وجه حقأشعر أ  22
دارة إلفي التعيينات  شعر بتحيز المديرية الوطنية للتحكيم  لبعض الحكامأ  23

  .المباريات
41.19  2  8.13  2  

إصرار المديرية الوطنية للتحكيم على ضرورة تطبيق القوانين حرفيا يسبب   43
  .لي الضيق

24.62  55  4.93  10  

يضايقني تركيز مفتش الحكام على الجوانب السلبية وإهمال الجوانب   44
  .ثناء تحكيمي للمبارياتأ ةااليجابي

40.02  44  7.20  5  

شعر بضعف التقدير للعمل الذي أقوم به من طرف المديرية الوطنية أ  45
  .للتحكيم

39.72  19  6.83  6  

طلب من المديرية الوطنية للتحكيم عدم تعيني لتحكيم المباريات لكي احصل أ  49
  .على الراحة واالسترخاء

28.29  40  5.10  9  

يضايقني عدم منحي الفرصة للمناقشة من طرف مفتش الحكام وأعضاء   55
  المديرية الوطنية للتحكيم 

38.54  21  6.20  7  

شعر بتحيز المديرية الوطنية للتحكيم لبعض الحكام في منحهم الشارات أ  61
  .الدولية والفيدرالية

41.32  1  8.22  1  

  
  

نه قد اختلفت متوسطات الرتب لعبارات محور ضغوط المديرية أيتضح من خالل الجدول السابق 

شعر بتحيز المديرية الوطنية للتحكيم أ: عند العبارة  8.22الوطنية للتحكيم حيث بلغ أعلى متوسط رتب 

على مستوى  01نها قد احتلت الرتبة أوالفيدرالية،ونالحظ .لبعض الحكام في منحهم الشارات الدولية

عند العبارة  4.93دنى متوسط  مستوى للرتب أمحور،والرتبة األولى على مستوى المقياس ككل،وبلغ 

نها أونالحظ .صرار المديرية الوطنية للتحكيم على ضرورة تطبيق القوانين حرفيا يسبب لي الضيقإ:

  .على المقياس ككل 55قد احتلت الرتبة األخيرة على المحور والرتبة 
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ن أكثر عوامل الضغط النفسي لمحور ضغوط المديرية الوطنية للتحكيم أالل ما سبق نجد ومن خ

  :على الحكام هي كالتالي  اوتاثير

شعور الحكام بتحيز المديرية الوطنية للتحكيم لبعض زمالئهم في منح الشارات الدولية  -

  .والفيدرالية

دارة إلهم في التعيينات شعور الحكام بتحيز  المديرية الوطنية للتحكيم لبعض زمالئ -

 . المباريات

عدم مراعاة المديرية الوطنية للتحكيم الظروف الخاصة بالحكام سواء العمل أو الدراسة  -

 .دارة المبارياتإلواإلنهاك في عملية التعيينات 

 .النقد الغير البناء من طرف المديرية الوطنية للتحكيم تجاه الحكام -

 .لبية وإغفال الجوانب االيجابيةتركيز مفتش الحكام على الجوانب الس -

  .ضعف التقدير من طرف المديرية الوطنية للتحكيم للعمل الذي يقوم الحكام -

أهم عوامل الضغط النفسي المرتبطة بمحور ضغوط الدراسة أو العمل ادارة الوقت       .3.9

   :ومتطلبات الحياة 

دارة الوقت ومتطلبات الحياة إالعمل،قمنا بحساب متوسط الرتب لعبارات محور ضغوط الدراسة أو 

 Friedman)   على الدرجة الكلية للمحور والدرجة الكلية للمقياس  وذلك بتطبيق اختيار فريد من

Test(، عند مستوى ن هناك فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للمحور وللمقياس ككل أحيث وجدنا

  0.001داللة 

  
دارة الوقت ومتطلبات إمحور ضغوط الدراسة أو العمل، متوسطات الرتب لعبارات ) :22(جدول 

  .الحياة على الدرجة الكلية للمحور والمقياس
  250=ن  

رقم 
  العبارة 

  
عبارات محور ضغوط الدراسة أو العمل ادارة الوقت 

   ومتطلبات الحياة

  المحور  المقياس
متوسط 
  الرتب

متوسط   الرتبة
  الرتب

  الرتبة

  6  4.73  37  30.11  تتراكم علي واجبات الدراسة أو العمل نتيجة انتظامي في التحكيم   6

  5  4.88  29  32.20  أضطر لعمل أكثر من شيئ في وقت واحد بسبب مشاغل التحكيم   7

  1  5.97  5  40.89  .تغيب عن الدراسة أو العملأإنتظامي في التحكيم يجعلني   25
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تسبب لي اإلنهاك وعدم التركيز  الضغوط التي تواجهني في التحكيم  26
  .في الدراسة أو العمل

25.91  50  4.01  9  

  3  5.53  7  40.75  .فترات الدراسة أو العمل تعميق لي تنظيم أوقات التدريب والتحكيم  35

  2  5.73  6  40.79  .جد صعوبة للتوفيق بين متطلبات التحكيم ومتطلبات الحياةأ  48

ال يكفيني للقيام بكل متطلبات ن الوقت بأيرهقني بدنيا إحساسي   50
  .الحياة

29.20  39  4.29  7  

عبائي الضرورية لعدم أتؤدي ضغوط التحكيم إلى تأجيل بعض   53
  .قدرتي على أدائها

25.84  51  4.14  8  

واجبات التحكيم تشغلني كثيرا عن القيام بمسؤولياتي الشخصية   63
  .والعائلية

39.22  20  5.32  4  

  

نه قد إختلفت متوسطات الرتب للعبارات محور ضغوط الدراسة أو العمل، إدارة أتبين من الجدول 

تغيب أإنتظامي في التحكيم يجعلني : عند العبارة  5.97على متوسط أالوقت ومتطلبات الحياة،حيث بلغ 

مقياس على ال05على مستوى المحور،والرتبة 01نه أحتل الرتبة أعن الدراسة أو العمل،ونالحظ 

الضغوط التي تواجهني في التحكيم تسبب لي اإلنهاك :عند العبارة4.01دنى متوسط للرتب أوبلغ .ككل

على 50نه احتل الرتبة األخيرة على المحور والرتبة أ ظوعدم التركيز في الدراسة أو العمل، ونالح

  .المقياس ككل

 مكام النخبة الوطنية في كرة القدن أكثر عوامل الضغط النفسي تأثيرا على حأومن خالل ماسبق نجد 

  :هي كالتالي 

  

 .إنتظام الحكام في التحكيم يجعلهم يتغيبون عن الدراسة أو العمل -

 .صعوبة التوفيق بين متطلبات التحكيم ومتطلبات الحياة األخرى -

 .فترات الدراسة أو العمل تعميق تنظيم أوقات التدريب والتحكيم -

 .كثر من  القيام بمسؤولياتهم الشخصية والعائليةأانشغال الحكام بواجبات التحكيم  -

 .ال يمتلك الحكام الوقت الكافي للقيام بواجبات ومتطلبات الحياة بسبب مشاغل التحكيم -

 

أهم عوامل الضغط النفسي المرتبطة بمحور ضغوط مسيري الفرق الجمهور .4.9
  :ووسائل اإلعالم

ووسائل اإلعالم على  ري الفرق، الجمهوقمنا بحساب متوسط الرتب لعبارات محور ضغوط مسير

ن هناك فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة أالدرجة الكلية للمحور والدرجة الكلية للمقياس حيث وجدنا 



عرض وتحلیل النتائج  : السابع الفصل   
 

 

114 
 

بين .0.001،وكذا على المحور السادس عند مستوى داللة 0.001للمقياس ككل عند المستوى داللة 

  :ن عبارات المحور السادس كما يبينه  الجدول التالي مختلف إحتماالت األجوبة بالنسبة لكل عبارة م

  
متوسطات الرتب لعبارات محور ضغوط مسيري الفرق الجمهور ووسائل اإلعالم على ):23(جدول 

  الدرجة الكلية للمحور والمقياس
  250=ن  

رقم 
  العبارة 

  
عبارات محور ضغوط مسيري الفرق،الجمهور ووسائل 

  .اإلعالم

  المحور  المقياس
متوسط 
  الرتب

متوسط   الرتبة
  الرتب

  الرتبة

  5  4.91  32  31.80  .ن الجمهور ينتقد طريقة تحكيمي للمباراةأيضايقني   5

  6  4.85  36  30.51  .يزداد شعوري بالضغوط عندما يهتف الجمهور بهتافات عدائية  13

  7  4.66  58  23.91  .النقد الحاد من طرف الجمهور يولد لي اإلحباط  24

الجمهور ومسيري الفرق يعتبرونني السبب الرئيسي في ن أشعر أ  46
  .حكامهاأهزيمة فريقهم في المباراة التي 

40.02  17  5.14  3  

التحكم ال يحظى باالهتمام االيجابي من طرف وسائل اإلعالم   47
  والجمهور 

41.06  3  5.53  1  

  2  5.26  13  40.45  ن وسائل اإلعالم تنتقد طريقة تحكيمي للمباراة أيضايقني   54

  4  5.08  23  34.53  النقد الحاد من طرف مسيري الفرق يولد لي اإلحباط   62

  

نه قد اختلفت متوسطات الرتب لعبارات محور ضغوط مسيري الفرق، الجمهور أيتضح من الجدول 

التحكيم ال يحطي باالهتمام االيجابي :عند العبارة  5.53ووسائل اإلعالم،حيث بلغ أعلى متوسط رتب 

على مستوى المحور والرتبة  01نه قد أحتل الرتبة أمن طرف وسائل اإلعالم والجمهور،ونالحظ 

النقد الحاد من طرف الجمهور يولد : عند العبارة  4.66دنى متوسط للرتب أوبلغ . على مقياس ككل03

  .على المقياس ككل58بة األخيرة على المحور والرتبة نه قد احتل الرتألي اإلحباط ونالحظ 

  :ن أكثر عوامل الضغط النفسي تأثير على حكام النخبة الوطنية هي كالتالي أومن خالل ماسبق نجد 

  .عدم االهتمام االيجابي من طرف وسائل اإلعالم والجمهور بالتحكيم -

 .اإلعالمشعور الكثير من الحكام بالضيق من نقد مسيري الفرق و وسائل  -

ن الجمهور ومسيري الفرق يعتبرونهم السبب الرئيسي في هزيمة أشعور الكثير من الحكام  -

 .فرقهم
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  .شعور الكثير من الحكام باإلحباط من النقد الحاد من طرف مسيري الفرق -

   .أهم عوامل الضغط النفسي المرتبطة بمحور ضغوط إتجاهات األسرة نحو التحكيم.5.9

تجاهات األسرة نحو التحكيم على الدرجة الكلية إتم حساب متوسط الرتب لعبارات محور ضغوط 

ن هناك فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للمقياس أللمحور والدرجة الكلية للمقياس ككل، حيث وجد 

،بين مختلف 0.001،وكذا على المحور الثالث عند مستوى داللة 0.001ككل عند مستوى داللة 

  : كما يوضحه الجدول التالي.جوبة بالنسبة لكل عبارة من عبارات المحور الثالثألتماالت ااح

متوسطات الرتب لعبارات محور ضغوط اتجاهات األسرة نحو التحكيم على الدرجة ) :24(جدول 

  .الكلية للمحور والمقياس

  250=ن  
رقم 
  العبارة

  
  عبارات محور إتجاهات األسرة نحو التحكيم

  المحور  المقياس
متوسط 
  الرتب

متوسط   الرتبة
  الرتب

  الرتبة

  2  5.02  24  33.88  . شعر بعدم تفهم طبيعة التحكيم من طرف أسرتيأ  3
ن ممارسة التحكيم هو مضيعة الوقت أسرتي أفراد أيعتقد   20

  .ويسبب لي مشاكل في حياتي
40.41  14  5.09  1  

  3  4.98  26  33.07  .سرتيأفراد أمارس التحكيم رغم معارضة أ  21
  4  4.87  31  31.89  .سرتي التقدير والتشجيع في حاالت نادرة للحكمأفراد أتحفظ   33
سرتي من ممارسة التحكيم يعود إلى نظرة أفراد أيقدم لي   41

  .المجتمع
23.82  59  4.36  7  

  8  4.11  61  23.41  .سرتي ال يهتموا بمساري في التحكيمأفراد أ  42
  5  4.67  35  30.66  .ترك التحكيمأحتى سرتي أفراد أيضغط  على   56
ن التحكيم يشغلني عن القيام بمسؤولياتي أسرتي أفراد أيرى   60

  الشخصية والعائلية 
27.81  43  4.41  6  

فشل في أسرتي عندما أأواجه  نقدا وتعليقا بقسوة من أفراد   64
  .حد المبارياتأتحكيم 

22.83  64  4.07  9  

  

عند  5.09في محور ضغوط اتجاهات األسرة نحو التحكيم هوعلى متوسط رتب أن أيوضح الجدول 

ن ممارسة التحكيم هو مضيعة  للوقت ويسبب لي المشاكل في حياتي أسرتي أيعتقد أفراد :العبارة 

دنى متوسط أوبلغ .على المقياس ككل14على مستوى المحور والرتبة  01نها إحتلت الرتبة أونالحظ 

حد أفشل في تحكيم أسرتي عندما أفراد أقدا وتعليقا بقسوة من واجه نأ:عند العبارة  4.07للرتب 

نها قد إحتلت الرتبة األخيرة على المحور والرتبة األخيرة على المقياس أونالحظ . المباريات

ن أكثر عوامل الضغط النفسي تأثيرا على محور اتجاهات األسرة نحو التحكيم هي أوعليه نجد .ككل

  :كالتالي 
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  .ن ممارسة التحكيم هو مضيعة للوقت ويسبب المشاكل في الحياةأسرة فراد األأاعتقاد  -

 .فراد األسرةأعدم تفهم طبيعة التحكم من طرف  -

 .سرتهمأفراد أممارسة التحكيم من طرف الكثير من الحكام رغم معارضة  -

 .من الحكام من ممارسة التحكيم يعود إلى نظرة المجتمع للحكم رفراد أسر الكثيأتحفظ  -

  : حمال التدريبأعوامل الضغط النفسي المرتبطة بمحور ضغوط أهم .6.9
تم حساب متوسط الرتب لعبارات محور ضغوط أحمال التدريب على الدرجة الكلية للمحور وكذى 

ن هناك فروق أ، حيث وجد (Friedman Test)الدرجة الكلية للمقياس وذلك بتطبيق إختيار فريد من 

،وكذا على المحور األول عند 0.001للمقياس ككل عند مستوى داللة ذات داللة إحصائية بالنسبة 

،بين مختلف إحتماالت االجوبة بالنسبة لكل عبارة من عبارات المحور األول،كما 0.001مستوى داللة 

  :يوضحه الجدول التالي 

  
متوسطات الرتب لعبارات محور ضغوط أحمال التدريب على الدرجة الكلية للمحور ):25(جدول 

  لمقياسوا
  250=ن  

رقم 
  العبارة

  
  عبارات محور ضغوط أحمال التدريب

  المحور  المقياس
متوسط 
  الرتب 

متوسط   الرتبة 
  الرتب 

  الرتبة 

  12  4.81  62  40.48  .شعر بنقص في قدراتي لعدم تحقيقي الواجبات المطلوبة في التدريبأ  1

  13  4.75  63  22.94  تواجهني صعوبات مختلفة في االنتقال إلى مكان التدريب   11

  10  5.02  52  25.60  شعر بعدم تقدمي في مستواي البدني بالرغم من استمراري في التدريب أ  12

  4  6.12  25  33.62  جهلي لمبادئ التدريب يؤثر على التكيف مع حمله   16

  6  5.93  34  30.76  تواجهني ضغوط نفسية وبدنية تجعل لدي عدم الرغبة في التدريب   17

سس التي لألدائي في التدريب اليتقدم بسبب جهلي أن مستواي أعتقد أ  29
  يبني عليها التدريب 

40.13  16  6.28  3  

  11  4.93  60  23.71  جد من يشجعني ويثير اهتمامي نحو التدريب أال    30

  9  5.24  46  26.99  العشوائية في عملية التدريب تؤثر على معنوياتي   31

  5  6.08  30  32.07  رهاق في حياتي الخاصة بسبب إنتظامي في التدريب إلشعر باأ  36

  7  5.72  38  29.97  سلوب التدريب يبعث في نفسي الملل أعدم تنوع   37

قل ميال إلى التدريب بالمقارنة مع بداية مشواري في أنني بأشعر أ  51
  التحكيم 

27.43  45  5.46  8  

  2  6.55  15  40.29  ستعادة لياقتي إلحتاج لفترات راحة طويلة بين وحدات التدريب أ  52

ختبارات إلال وهو اجتياز اأثناء عملية التدريب أفكر في شيئ واحد أ  58
  " FIFA" "الفيفا" البدنية المقررة من طرف

40.50  12  6.73  1  
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فكر في أ:عند العبارة  6.73على متوسط رتب محور ضغوط أحمال التدريب هو أن أيتبن من الجدول 

ختبارات البدنية المقررة من طرف الفيفا إلال وهو إجتياز اأثناء عملية التدريب أشيئ واحد 

"FIFA" وبلغ .على المقياس ككل 12على مستوى المحور والرتبة  01،ونالحظ أنها احتلت المرتبة

تواجهني صعوبات مختلفة في االنتقال إلى مكان التدريب ونالحظ :عند العبارة 4.75دنى متوسط رتب أ

  .على المقياس ككل63أنها قد احتلت الرتبة األخيرة على المحور والرتبة 

ا على كثر عوامل الضغط النفسي لمحور ضغوط أحمال التدريب تأثيرأن أومن خالل ما سبق نجد 

  :الحكام هي كالتالي 

  ". FIFA"ختبارات البدنية المقررة من طرف الفيفا إلالتفكير في ا -

 .ستعادة لياقتهمإلحاجة حكام النخبة لفترات راحة طويلة بين وحدات التدريب  -

 .سس التدريبألدائهم في التدريب ال يتقدم بسبب جهلهم أن مستوى أإعتقاد حكام النخبة  -

 .هم لمبادئ التدريب يؤثر على التكيف مع حمل التدريبن جهلبأعتقاد الحكام إ -

   في التدريب رهاق في حياتهم الخاصة بسبب انتظامهمإلشعور الكثير من الحكام با -
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  :تمهيد 

إستنادا الى العرض السابق لمدى صحة فرضيات الدراسة في ضوء نتائج التحليل          

إليها في هذه الدراسة ومحاولة اإلحصائي، نسعى من خالل هذا الفصل إلى تفسير النتائج المتوصل 

تفاقها  أو تعارضها معها، وفيما يلي مناقشة إمقارنتها بالدراسات السابقة أو المشابهة لمعرفة مدى 

  :النتائج 

  :مستويات الضغوط النفسية لدى حكام النخبة الوطنية في كرة القدم .1

وضحت نتائج الدراسة عن وجود معاناة حقيقية لدى حكام النخبة من الضغط النفسي، حيث أ

واقعة في المجال المرتفع للضغط النفسي وهذا على % 62.24وصلت مستويات الضغط لديهم إلى 

الدرجة الكلية للمقياس، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل كتلك المتعلقة بتحكيم المباريات وما 

ط بعالقة الحكم بالمديرية الوطنية للتحكيم والجمهور ووسائل اإلعالم وكذا مسيري الفرق، وما يرتب

يرتبط  بالدراسة أو العمل وإدارة الوقت وكذا متطلبات الحياة،واتجاهات األسرة نحو التحكيم والتحضير 

  .البدني للمباريات

عالية متعلقة بعدة          شارت الدراسات السابقة إلى تعرض الحكم الرياضي لضغوط أوقد 

دوار والمهام الفريدة التي يقوم بها الحكم قد تكون مصدر ألن اأإلى  2001عوامل، حيث يشير تبيل  

  :دوار يقوم بها الحكم هي أن هناك ثالث أرئيسي للضغوط التي يتعرض لها الحكم، حيث يرى 

 العمل كمفاوض لمناقشة وحل التوتر.  

 عد والقوانينالعمل كقاضي لتطبيق القوا.  

  45،ص 2001تبيل (العمل كموجه ومشرف.(  

إلى تزايد مصادر الضغوط النفسية التي تواجه الحكام  1987شارت دراسة تايلور ودانيال أكما 

  :والتي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الضغط ومن أهمها 

  التعامل مع العب سيئ(الصراع الشخصي.(  

 اء من قبل الالعبينعتدإلومحاولة ا(ذاء البدني إلالخوف من ا (  

  مطالب التحكيم مقابل األسرة(ضغوط الوقت.(  

 الصراع مع زمالء المهنة.  
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  حكام خاطئةأإصدار (الخوف من الفشل.(  

  عتراف بالتحكيم الجيد إلعدم ا(صراع الدور االجتماعي.(  

ن حكام النخبة الوطنية في كرة القدم يتعرضون إلى مستويات مرتفعة من الضغط فإومما سبق 

  .جابة عنهإلالنفسي، وعليه فقد تحقق ماحاولت الفرضية األولى ا

  

  ) : حكم مساعد –حكم رئيسي (ثر إختالف االختصاص في التحكيم أ.2

بينت نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على الدرجة الكلية للمقياس، مما 

إختصاصهم يعانون من نفس مستويات         ختالف  بإن حكام النخبة الوطنية في كرة القدم أيعني 

وذلك  0.05الضغط، بينما هناك داللة إحصائية على محور ضغوط تحكيم المباريات عند مستوى داللة 

لصالح الحكام الرئيسيين، وقد نرجع السبب في ذلك إلى المسؤوليات الملقاة على الحكام الرئيسيين في 

، وكذلك إلى محدودية مهام )المادة الخامسة(ون لعبة كرة القدم دارة المباريات والموضحة في مواد قانإ

المادة (ثناء ادارة المباريات والمحددة كذلك في مواد القانون لعبة كرة القدم أالحكام المساعدين 

  ).السادسة

ننا نرفض الفرض الذي يعتبر االختصاص في التحكيم فإوبناءا على هذه المعطيات اإلحصائية 

 .ات الضغوط النفسية لدى حكام النخبة الوطنية في كرة القدميؤثر في مستوي

  :ثر متغير السن على مستويات الضغوط النفسية أ .3

بينت نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مختلف الفئات العمرية، مما 

  .عمارهم يعانون من نفس مستويات الضغطأن حكام النخبة بمختلف أيعني 

ننا نرفض الفرض الذي يعتبر السن عامل مؤثر على فإحصائية إلءا على هذه المعطيات اوبنا

ظهرته أمستويات الضغوط النفسية لدى حكام النخبة الوطنية في كرة القدم، هذه النتيجة تتفق مع ما 

، التي نفت وجود أي عالقة بين متغير السن ومستويات االحتراق         1986نتائج دراسة سينجر 

شارت إليه نتائج دراسات تايلور، دانيال،اليث ألنفسي، وفي المقابل تتعارض نتائج هذه الدراسة مع ما ا

كبر ألكثر من الرياضيين اأصغر سنا يعانون من االحتراق النفسي ألن الرياضيين اأ، 1990وبروك 

  ).50،ص 1990خرون ٱتايلور و(سنا 
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ن هناك فروق أ، 2007الطحاينية  ةدراسكما تتعارض نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه 

حصائية في مستوى االحتراق النفسي لدى حكام األلعاب الرياضية تعزي لمتغير العمر إذات داللة 

  ).جامعة اليرموك/ وقائع المؤتمر العالمي الدولي الثاني (

ويمكن تفسير ما توصلت إليه هذه الدراسة في عدم وجود فروق بين الحكام في مستويات 

رتباطه الدائم بالضغوط النفسية إو  ،ضغط النفسي إلى طبيعة وخصوصية بيئة التحكيم في الجزائرال

دوار والمهام التي يقوم بها الحكم وارتباطات الحكام بجميع فئاتهم العمرية بمتطلبات الحياة، سواء ألوا

نهاك البدني والنفسي وبشكل يؤثر على قدراتهم إلدارة الوقت،كل هذا يؤدي إلى اإالعمل، الدراسة 

  .نفعالتهمإى تحكم في البدنية والنفسية بشكل عام، وقدراتهم عل

ن مستويات الضغط النفسية تتأثر بسن أوبناءا على هذه النتائج نرفض الفرضية التي مفادتها 

  .الحكام

  : ثر متغير الخبرة التحكيمية على مستويات الضغوط النفسية أ.4

حصائية تعزي لمتغير الخبرة التحكيمية عند إن هناك فروق ذات داللة أوبينت نتائج الدراسة 

ضغوط أحمال : على الدرجة الكلية للمقياس  وعلى كل محاوره ماعدا محوري  0.05مستوى داللة 

حصائية، بينما جاءت كل إالتدريب، وضغوط المديرية الوطنية للتحكيم، فليس لهما فروق ذات داللة 

، فكل من محور ضغوط تحكيم المباريات 0.05او 0.01المحاور األخرى دالة عند مستوى داللة 

، وجاء محور ضغوط الدراسة 0.01تجاهات األسرة نحو التحكيم دالة عند مستوى معنوية إضغوط و

ن مستويات أويمكن القول . 0.05دارة الوقت ومتطلبات الحياة دالة عند مستوى معنوية إأو العمل، 

صالح الحكام الضغوط النفسية تتأثر بعامل الخبرة التحكيمية لحكام النخبة الوطنية في كرة القدم وذلك ل

  ).سنة 11قل من أ( الذين لديهم خبرة تحكيمية 

حتراق إلقل خبرة يعانون من األن الرياضيين اأ 1990خرون ٱويدعم هذا القول دراسة تايلور و

 ).50، ص1990 ،خرونٱتايلور و(كثر من الرياضيين األكثر  خبرة أالنفسي 

ن هناك فروق ذات أ 2007لطحاينية كما تتدعم نتائج هذه الدراسة إلى ما توصلت إليه دراسة ا

داللة إحصائية في مستوى االحتراق النفسي لدى حكام األلعاب الرياضية تعزي لمتغير الخبرة 

  ).الطحاينية(التحكيمية 

ن الخبرة التحكيمية بأننا نقبل الفرض القائل فإستنادا إلى ما توصلت إليه نتائج الدراسة الحالية إو

  .ضغوط النفسية لدى حكام النخبة الوطنية في الكرة القدمعامل يؤثر في مسؤوليات ال
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   :ثر متغير الدرجة التحكيمية على مستويات الضغوط النفسيةأ.5

ثر متغير الدرجة التحكيمية على مستوى الشعور بالضغط النفسي لدى حكام  ألأما بالنسبة 

إحصائية بين مختلف درجات الحكام ن هناك فروق ذات داللة أكدت النتائج المتوصل إليها أالنخبة، فقد 

  :في مستويات الضغط النفسي في المحاور التالية 

 ضغوط تحكيم المباريات.  

 ضغوط اتجاهات األسرة نحو التحكيم.  

  ،دارة الوقت ومتطلبات الحياةإضغوط الدراسة أو العمل.  

  .رتفعت مستويات الضغط النفسيإنه كلما نزلنا في سلم الدرجة التحكيمية أحيث 

أما فيما يخص مستويات الضغوط النفسية على المقياس ككل دلت النتائج عن وجود فرق 

وهذا قد  ،جوهري ذو داللة إحصائية بين الحكم الدولي وكل من الحكم الفيدرالي وحكم مابين الرابطات

أي ستراتيجي الذي يلعبه الحكم في نجاح إلقل تفهما للدور اأقل درجة يكونون ألن الحكام اأيرجع إلى 

ومن ثم نجاح المنظومة الكروية ككل وقد تكون مهارتهم وقدراتهم منخفضة  ،مباراة في كرة القدم

ن مستويات الضغط أوهذه النتائج المتوصل إليها تؤكد قبول الفرضية التي مفادها . بسبب درجتهم

 .النفسي تتأثر بالدرجة التحكيمية

  :الضغوط النفسية ثر متغير الحالة العائلية للحكام على مستويات أ.6

ظهرت نتائج الدراسة الحالية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند الحكام حسب الحالة أ

العائلية وذلك على كل محاور المقياس وكذا على الدرجة الكلية للمقياس، لكن تبين من خالل 

العزاب رتفاع مستويات الضغط لدى المطلقين أكثر من إلن هناك ميل أالمتوسطات الحسابية 

دارة الوقت إرامل، بينما يتأثر المتزوجين بمحور ضغوط الدراسة أو العمل، ألوالمتزوجين وا

وذلك بسبب المسؤوليات العائلية ومتطلبات الحياة العائلية والى حجم العالقات  ،ومتطلبات الحياة

  .ةصدقاء، وأفراد األسرألبناء واالتصال باألجتماعية لدى الحكم المتزوج، كالزوجة واإلا

ن إلأما الحكام المطلقين فيتأثرون بمحور أحمال التدريب ومحور ضغوط تحكيم المباريات، 

ن راهي وهو ليس جعالها أحداث الحياة الكبيرة التي يصعب التكيف معها، إلى درجة أالطالق من 

  ).157، ص2003 ،رضا مسعودي(جتماعي إلالعنصر الثاني في المقياس تقدير التوافق ا
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ننا نرفض الفرض الذي يعتبر الحالة العائلية فإالنتائج اإلحصائية المتوصل إليها  ستنادا علىإو 

عامل يؤثر على مستويات الضغوط النفسية لدى حكام النخبة الوطنية في كرة القدم لعدم وجود فروق 

 .ذات داللة إحصائية على الدرجة الكلية للمقياس والمحاور ككل

  : كام النخبة الوطنية في كرة القدمأهم مصادر الضغوط النفسية لدى ح.7

ن هناك مصادر متعددة للضغوط النفسية لدى حكام النخبة وقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية أ

يوضح أهمية عوامل الضغط واألكثر )  19(والجدول  ،فراد العينةأختلفت في أهميتها وتأثيرها على إ

  :تأثيرا على حكم النخبة حسب الترتيب التالي 

  .وط تحكيم المبارياتضغ -1

  .ضغوط المديرية الوطنية للتحكيم -2

  .ضغوط الدراسة أو العمل ادارة الوقت ومتطلبات الحياة -3

  .ضغوط مسيري الفرق،الجمهور ووسائل اإلعالم -4

  .ضغوط اتجاهات األسرة نحو التحكيم -5

  .ضغوط أحمال التدريب -6

  :ضغوط تحكيم المباريات :المصدر األول .1.7

ن ضغوط تحكيم المباريات تتصدر عوامل الضغط من حيث أظهرت نتائج الدراسة إلى أ

  :المستوى واألهمية لدى حكام النخبة ومن أكثر تلك العوامل أهمية مايلي 

  ثناء المبارياتأشعور الحكام بالقلق بسبب عدم مقدرتهم على التحكيم بصورة جيدة.  

  ثناء تحكيمهم أالبدني والنفسي الذي يبذلونه  ن العالوات ال تساوى الجهد أيؤكد الحكام

  .للمباريات

 داريين الذين إلشعور الكثير من الحكام بالتوتر نتيجة تعاملهم مع الالعبين والمدربين وا

  .ثناء المبارياتأال يحترمونهم 

  ثناء المباراةأحكام خاطئة أصدار إخوف العديد من الحكام نتيجة التفكير في.  

  القلق قبل بداية المباراة من طرف الحكامصعوبة السيطرة على.  

 حد طاقم التحكيمأخطاء أنفعاالت نتيجة إلصعوبة السيطرة على ا.  
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 مع اقتراب المباراة يختل توازن الحكام.  

  صابتهم قبل موعد المباراةإخوف العديد  من الحكام.  

المشاركة ن الضغوط النفسية الناتجة عن أ" 1997" كالس بنجامين وديفيد " وتؤكد دراسة 

  :ثناء المنافسة لدى الرياضي هي أداء ألوالمرتبطة با

  قلق المنافسة، الشك الذاتي، قلق المقارنة االجتماعية ( ضغوط مرتبطة بالقلق والشك

  ).بالمنافسة

  هدافألخطاء، عدم تحقيق األا( ضغوط مرتبطة  بطبيعة المنافسة.(  

 35، ص1997جيمس بنجامين، (صابات إلتوقع حدوث ا.(  

ن التحكيم أمن حكام كرة السلة على % 45تاكيد 1990دراسة وينبورج وريشاردسون  وتشير

وتميز التحكيم بالضغوط النفسية وتعرض الحكام إلى  ،الرياضي كمهنة يشكل ضغط نفسي بطبيعته

  ).11، ص1997وينبورج وريشاردسون،(التوتر العضلي وارتفاع ضغط الدم 

ن أهم عوامل الضغط النفسي لدى حكام كرة القدم أ" 1987"" تايلور ودانيال" وتؤكد دراسة

، والخوف من )التعامل مع العب سيئ(مرتبطة بالمنافسة الرياضية بحيث تتمثل في الصراع الشخصي 

) حكام خاطئةأصدار إ(وكذى الخوف من الفشل ) عتداء من قبل الالعبينإلمحاولة ا(ذاء البدني إلا

  ).54-53، ص 1987تايلور ودانيال، (

ن أهم عوامل الضغوط النفسية عند حكام األلعاب أإلى  2008ت دراسة رمزي جابر، شارأو

، 2008رمزي جابر، (عتداءات البدنية على الحكم الرياضي إلجرة التحكيم، واأضعف : الجماعية هي 

  ).19ص 

ن أهم عوامل الضغوط النفسية التي يتعرض لها حكام أ 2006كما تبين دراسة زياد الطحاينية 

زياد (عتداء البدني ومخاوف االداء إلاأللعاب الرياضية ونيتهم في ترك التحكيم هي الخوف من ا

  ).21، ص 2006الطحاينية، 

  :ضغوط المديرية الوطنية للتحكيم :المصدر الثاني .2.7

حداث الضغوط النفسية إيأتي هذا المصدر في المرتبة الثانية من حيث األهمية وأكثر تسبب في 

  :لنخبة ويمكن تفسيرها بالعوامل التالية لدى حكام ا
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  شعور الحكام بتحيز المديرية الوطنية للتحكيم لبعض زمالئهم في منح  الشارات

  .الدولية والفيدرالية

  شعور الحكام بتحيز المديرية الوطنية للتحكيم لبعض زمالئهم في التعيينات إلدارة

  .المباريات

 لظروف الخاصة بالحكام سواء العمل أو عدم مراعاة المديرية الوطنية للتحكيم،ا

  .الدراسة واإلنهاك في عملية التعيينات إلدارة المباريات

 النقد الغير البناء من طرف المديرية الوطنية للتحكيم تجاه الحكام.  

 يجابيةإلغفال الجوانب اإتركيز مفتش الحكام على الجوانب السلبية و.  

 ل الذي يقوم به الحكامضعف التقدير من طرف المديرية للتحكيم للعم.  

ويمكن تفسير كون مصدر ضغوط المديرية الوطنية للتحكيم هو ثاني مصدر يؤدي إلى معاناة 

رتفاع مستوى الضغط النفسي إلى ضعف التقويم والتقويم الغير هادف والغير إحكام النخبة الوطنية من 

تصال بين إلوكذى ضعف اعتبارات المجاملة والمحسوبية إلالموضوعي، المبني على التحيزات و 

عضاء المديرية يتطلب مهارات أن كل فعل يقوم به أعضاء المديرية الوطنية للتحكيم والحكام، حيث أ

ن يكونوا موضع الثقة الحكام وتجنب األسلوب أكعضائها وكذى مفتش الحكام، أن يتميز بها أيجب 

ستماع إلداء الحكام، واأالتي تحسن من التسلطي والسلبي، واالهتمام بتقديم الدعم المعنوي، والمعلومات 

تصال المناسبة في التعامل معهم وعدم مطالبة الحكام بتحقيق متطلبات إلالجيد لهم، واستعمال مهارات ا

  .تفوق قدراتهم

  :ضغوط الدراسة أو العمل،ادارة الوقت ومتطلبات الحياة :المصدر الثالث .3.7

التأثير واألهمية للضغوط النفسية لدى حكام  حتل هذا المصدر المرتبة الثالثة من حيث درجةإ

دارة الوقت إن أكثر العوامل تأثيرا لمحور ضغوط الدراسة أو العمل، أالنخبة الوطنية، حيث نجد 

  :ومتطلبات الحياة هي 

 نتظام الحكام في التحكيم يجعلهم يتغيبون عن الدراسة أو العملإ.  

 لحياة األخرىصعوبة التوفيق بين متطلبات التحكيم ومتطلبات ا.  

  فترات الدراسة أو العمل تعيق تنظيم أوقات التدريب والتحكيم  

 نشغال الحكام بواجبات التحكيم أكثر من القيام بمسؤولياتهم الشخصية والعائليةإ.  
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 ال يمتلك الحكام الوقت الكافي للقيام بواجبات ومتطلبات الحياة بسبب مشاغل التحكيم.  

مصادر الضغوط النفسية هي تلك التي تتعلق بالدراسة أو             ن أهم أتشير هذه الدراسة 

غفال إالعمل، وعدم كفاية الوقت وادارته حيث يضطر الحكام إلى التغيب عن الدراسة أو العمل و

كالمسؤوليات الشخصية أو العائلية لتحقيق واجبات التحكيم كل هذا يؤدي إلى  ،واجبات الحياة األخرى

  .سية تفوق قدرات الحكامعباء بدنية ونفأ

ن أهم مصادر الضغوط أ، 1992شارت إليه دراسة زاريتسكي، سوكول، فيفان أونتفق ما 

دراك الوقت و عدم التوفيق بين متطلبات الحياة النوعية والدراسة إالنفسية هي عدم القدرة على 

  ).179، ص 1992 ،زاريتسكي وسوكول، فيفان(كاديمية ألا

ن من أهم مصادر الضغوط النفسية لدى حكم كرة القدم أ 1987انيال وتبين دراسة تايلور ود

  ).54-53ص  1987تايلور ودانيال )  (مطالب التحكيم مقابل األسرة(تتعلق بضغوط الوقت 

ن ضغوط الوقت هي أهم عوامل الضغوط النفسية أ 2006وتعتبر دراسة زياد طحاينية 

  ).21ص ، 2006  ،الطحاينية(

حتراق النفسي التي إلن أهم الضغوط النفسية واأ 1998د عبد العاطي كما تبين دراسة محم

  ).42، ص 1998 ،سامة األصفرأ(تواجه الرياضيين هي الضغوط المرتبطة بصعوبة تنظيم الوقت 

  : ضغوط مسيري الفرق،الجمهور ووسائل اإلعالم:المصدر الرابع .4.7

الرتبة الرابعة من حيث تسببها حتل مصدر ضغوط مسيري الفرق، الجمهور ووسائل اإلعالم إ

  :حداث الضغط لدى حكام النخبة الوطنية، ويمكن تفسير ذلك كما يلي إفي 

 عالم والجمهور بالتحكيمإليجابي من طرف وسائل اإلهتمام اإلعدم ا.  

 شعور الكثير من الحكام بالضيق  من النقد من طرف وسائل اإلعالم.  

  لفرق تعتبرونهم السبب الرئيسي في ن الجمهور ومسيري اأشعور الكثير من الحكام

  .هزيمة فرقهم

 حباط من النقد الحاد من طرف مسيري الفرقإلشعور الكثير من الحكام با.  

ن الرياضي يعاني أ 1990شارت إليه دراسة تايلور ودانيال واليت، وبروك أويتفق هذا مع ما 

  ).50، ص 1990 ،خرونٱوتايلور (من الضغوط النفسية نتيجة عدم الشعور بتقدير اآلخرين 
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رضاء إحباط نتيجة محاولتهم إلن الرياضيين يشعرون باأ 1990وكذلك تشير دراسة سلفا  

  ). 20، ص 1990 ،سلفا) (الجمهور(اآلخرين 

ن أشار في دراستهما حول مصادر الضغوط النفسية لدى حكام كرة القدم أأما تايلور ودانيال فقد 

يعتبر من أهم مصادر الضغوط النفسية ) اف بالتحكيم الجيدعدم االعتر(صراع الدور االجتماعي 

  ). 544، ص 1987 ،تايلور ودانيال(

حتراق النفسي لدى حكام األلعاب الجماعية يتحدد إلن اأ 2008هذا وأكدت دراسة رمزي جابر 

  :برزها أمن خالل عوامل متعددة 

  .النظرة السلبية للحكم الرياضي -

مهور والالعبين والمدربين وكل من هو موجود في الملعب هانات اللفظية من قبل الجإلا -

  ).جامعة بابل/مجلة علوم التربية الرياضية (

ن من أهم مصادر الضغوط النفسية لدى حكام األلعاب أ 2006وكذلك تشير دراسة زياد طحاينية 

  :الرياضية ونيتهم في ترك التحكيم هي 

  .قلة التقدير واالحترام -

  ).21،ص2006ياد الطحاينية،ز(هانة اللفظية إلا -

  : ضغوط اتجاهات األسرة نحو التحكيم: المصدر الخامس .5.7

يأتي هذا المصدر في المرتبة الخامسة من حيث درجة الشدة واألهمية للضغوط النفسية لدى 

  .كثر العوامل تأثيرا لهذا المحورأن أحكام النخبة الوطنية حيث نجد 

 التحكيم هو مضيعة للوقت ويسبب المشاكل في الحياةن ممارسة أعتقاد أفراد األسرة إ.  

  فراد األسرةأعدم تفهم طبيعة التحكيم من طرف.  

  سرتهمأفراد أممارسة التحكيم من طرف الكثير من  الحكام رغم معارضة.  

  سر الكثير من الحكام من ممارسة التحكيم يعود إلى نظرة المجتمع للحكمأفراد أتحفظ.  

ن نظرة المجتمع إلى الحكم نظرة سلبية هذا ما أإليه هذه الدراسة  إلى  ويمكن تفسير ما توصلت

سر الحكام أفراد ألسر الكثير من الحكام من ممارسة التحكيم واالعتقاد الخاطئ  أأدى إلى تحفظ أفراد 

  .رتفاع مستويات الضغط النفسي لدى هذه الفئة من الرياضيينإحول ممارسة التحكيم، يسبب 
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ن أحول مصادر الضغوط النفسية لدى الرياضيين  1997س بنجامين وديفيد شارت دراسة كالأ

  : من بين أهم العوامل المرتبطة بالضغط النفسي لدى الرياضي هي 

  .ضغوط مرتبطة بأهمية األخريين -

  ضغوط مرتبطة بالتقييم االجتماعي  -

مستواهم وتنوع ن الرياضيين بالرغم من تباين أوتشير نتائج هذه الدراسة بصفة عامة إلى 

 1997بنجامين،(دائهم الرياضي أثناء أنطباعات وتقدير اآلخرين بإنهم يتأثرون  فإاألنشطة الرياضية 

  .)35ص 

ن من بين أهم الضغوط النفسية التي أفي البيئة العربية  1998ويؤكد ذلك محمد عبد العاطي 

ضغوط مرتبطة ينقص  –دائهم،وقد تؤدي إلى حدوث االحتراق أتواجه الرياضي وتؤثر على مستوى 

  ).126، ص 1998 ،أسامة األصفر(تقدير الذات والمساندة االجتماعية من اآلخرين 

  :ضغوط أحمال التدريب :المصدر السادس .6.7

ن أكثر العوامل تأثيرا لهذا  أجاء هذا المصدر في مؤخرة مصادر الضغوط النفسية، حيث نجد 

  :المحور هي

 الفيفا " ختبارات البدنية المقررة من طرف إلالتفكير في ا " "FIFA  "  

  تهمستعادة لياقإلحاجة الحكام لفترات راحة طويلة بين وحدات التدريب. 

  سس التدريبألدائهم في التدريب ال يتقدم بسبب جهلهم أن مستوى أاعتقاد الحكام. 

  ن جهلهم لمبادئ التدريب يؤثر على التكيف مع حمل التدريببأاعتقاد الحكام. 

 شعور الكثير من الحكام باإلرهاق في حياتهم الخاصة بسبب انتظامهم في التدريب. 

قصائي من ادارة المباريات في حالة إلن الطابع اأويمكن تفسير ماتوصلت إليه هذه الدراسة إلى  

، يجعل الحكام يفكرون في شيئ " FIFA" "الفيفا"ختبارات البدنية المقررة من طرف إلجتياز اإعدم 

  .مختبارات ، وهذا ما يشكل ضغط نفسي عليهإلجتياز تلك اإثناء الوحدات التدريبية في أواحد 

سس العلمية للتدريب يؤثر على ألكما يمكن اعتبار جهل الحكام لمبادئ التخطيط  للتدريب وا

.  العملية التدريبية، هذا ما يشكل عائقا في توفير الشروط لتحقيق األهداف التدريبية على أفضل وجه

 لضغط النفسرتفاع مستوى اإكل هذا يؤدي إلى أعباء بدنية ونفسية تفوق قدراتهم ومن تم تؤدي إلى 
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  :خاتمة البحث 

حاول الباحث في هذه الدراسة الكشف عن مستويات الضغوط النفسية لدى حكام النخبة الوطنية 

فراد العينة على مستويات الضغوط النفسية ألثر الخصائص الشخصية والتنظيمية أفي كرة القدم و 

ضغط النفسي  لدى هذه الفئة من لديهم، وكذا معرفة أهم العوامل والمصادر أكثر تأثيرا في إحداث ال

  .الرياضيين

ن داة لجمع البيانات وتطبيقها على عينة مكونة مأعداد إثراء المتغيرات نظريا، وإبعد تحليل و

مدة من طرف االتحادية الجزائرية لكرة القدم وينشطون في مختلف تعحكم، مسجلون في القوائم الم250

وسط         (أول، قسم ثاني ممتاز، قسم مابين الرابطات قسم : قسامها الثالث بأالبطوالت الوطنية 

، وبعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا وعرضها وتحليلها وتفسيرها و مناقشتها       )غرب، شرق

وما توفر من دراسات سابقة أو مشابهة وعلى خبرة الباحث في ميدان  ،عتماد على التناول النظريإلبا

  :كحكم فيدرالي،توصلت النتائج إلى مايلي  التحكيم والذي الزال ينشط

وضحت نتائج الدراسة الحالية عن تعرض حكام النخبة الوطنية في كرة القدم لمستوى أ : أوال

ة أمرتفع من الضغوط النفسية، مما يدل على معاناة هذه الفئة من الرياضيين ووقوعهم تحت وط

  .الضغوط النفسية وعدم قدرتهم على التكيف معها 

فراد العينة على مستويات الضغوط النفسية ألتأثيرا الخصائص الشخصية والتنظيمية  : ثانيا

  :وفيما يلي استعراض لذلك التأثير للبعض منها 

يعانون ) حكم رئيسي،حكم مساعد(ختصاصهم إختالف بإن الحكام أتضح من النتائج إ -1

ن من الضغط النفسي على محور من نفس مستويات الضغوط النفسية، بينما يعاني الحكام الرئيسيو

  .ضغوط تحكيم المباريات

ختالف سنهم  من نفس بإشارت النتائج عن معاناة حكام النخبة الوطنية في كرة القدم، أ  -2

 .مستويات الضغوط النفسية

ظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مصادر الضغوط النفسية أ -3

ن الحكام أقل خبرة، أي ألتحكيمية، وهذه الفروق تميل لصالح الحكام بين الحكام تعزي لمتغير الخبرة ا

 .كثر خبرةأقل خبرة أكثر معاناة لمصادر الضغوط النفسية مقارنة بالحكام ألا
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ن مستويات الضغوط النفسية تتأثر بعامل الدرجة أظهرت نتائج الدراسة الحالية أكما  -4

قل من ألحكام  الدوليين معاناتهم من الضغوط النفسية ن اأالتحكيمية  وذلك لصالح الحكام الدوليون، أي 

 .الحكام الفيدراليين و حكام مابين الرابطات

توصلت نتائج الدراسة الحالية إلى عدم وجود فروق في مستويات الضغوط النفسية بين  -5

 حكام النخبة الوطنية في كرة القدم حسب متغير الحالة العائلية وذلك على المقياس  ككل وعلى كل

رتفاع مستوى الضغط النفسي إلن هناك ميل أالمحاور، لكن من خالل المتوسطات الحسابية يتضح 

 .لصالح المطلقين

كشفت نتائج الدراسة الحالية  عن وجود مصادر ومسببات متعددة للضغوط النفسية لدى  :ثالثا 

فع مستوى الضغط النفسي و أهم هذه المسببات واكثرها تأثيرا في ر. حكام النخبة الوطنية في كرة القدم

  : هي

  شعور الحكام بتحيز المديرية الوطنية للتحكيم لبعض زمالئهم في منح الشارات الدولية

 .والفيدرالية

 دارة إل تشعور الحكام بتحيز المديرية الوطنية للتحكيم لبعض زمالئهم في التعيينا

 .المباريات

 بالتحكيم عدم االهتمام االيجابي من طرف وسائل اإلعالم والجمهور. 

  ثناء المبارياتأشعور الحكام بالقلق بسبب عدم مقدرتهم على التحكيم بصورة جيدة. 

 نتظام الحكام في التحكيم يجعلهم يتغيبون عن الدراسة أو العملإ. 

 صعوبة التوفيق بين متطلبات التحكيم ومتطلبات الحياة األخرى. 

 لتحكيمفترات الدراسة أو العمل تعيق تنظيم أوقات التدريب وا. 

  ثناء تحكيمهم أالعالوات ال تساوى الجهد البدني والنفسي الذي يبذلونه الحكام

 . للمباريات

  عدم مراعاة المديرية الوطنية للتحكيم الظروف الخاصة بالحكام سواء العمل أو

 دارة المباريات إل تالدراسة واإلنهاك في عملية التعيينا

 داريين الذين إلنتيجة تعاملهم مع الالعبين والمدربين ا رشعور الكثير من الحكام بالتوت

 .ثناء المبارياتأال يحترمونهم 
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 النقد غير البناء من طرف المديرية الوطنية للتحكيم. 

 ختبارات البدنية المقررة من طرف الفيفا إلالتفكير في ا "FIFA ." 

 شعور الكثير من الحكام بالضيق من نقد وسائل اإلعالم. 

 ن ممارسة التحكيم هو مضيعة للوقت ويسبب المشاكل في أسر الحكام أ عتقاد أفرادإ

 .الحياة

  ستعادة لياقتهمإلحاجة حكام النخبة لفترات راحة طويلة بين وحدات التدريب. 

 سس ألدائهم في التدريب ال يتقدم بسبب جهلهم أن مستوى أعتقاد حكام النخبة  إ

 .التدريب

  يري الفرق يعتبرونهم السبب الرئيسي في ن الجمهور ومسأشعور الكثير من الحكام

 .هزيمة فرقهم

  ثناء المباراةأحكام خاطئة أخوف الكثير من الحكام نتيجة التفكير في إصدار. 

 ضعف التقدير من طرف المديرية الوطنية للتحكيم للعمل الذي يقوم به الحكام. 

 والعائلية كثر من القيام بمسؤوليتهم الشخصيةأنشغال الحكام بواجبات التحكيم إ. 
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 :قتراحات إلا
قتراحات والتوجيهات التي يستفيد منها إلستنادا إلى ماتوصلت إليه الدراسة الحالية تم وضع اإ

حكام النخبة الوطنية في كرة القدم والجهات الوصية بشؤون كرة القدم عامة وشؤون الحكام           

  :خاصة، وهي على النحو التالي 

القائمين على سلك التحكيم لدى االتحادية الجزائرية لكرة القدم عن الصحة توعية وتحسين  -1

رتفاع مستويات بإكدته هذه الدراسة أخصوصا ما  ،الضغط النفسي ةهتمام بظاهرإلالنفسية وبضرورة ا

  .الضغوط النفسية وتعدد مصادرها لدى حكام النخبة الوطنية

القيام بمراجعة دورية وتقييم  مستمر للضغط النفسي لدى حكام النخبة الوطنية في كرة القدم   -2

رتفاعه عن المستويات المعتدلة إوتشخيص األسباب المؤدية إلى  ،وذلك بالكشف عن مستويات الضغط

 .حداثهإوالبحث في العوامل المتسببة في 

حكام إلى مصف الحكام الدوليين ضرورة مراجعة نظام التقويم في تقويم و ترقية ال -3

عتبارات المجاملة إوالفيدراليين مع مراجعة نظام التعيينات حتى نتحاشى التحيزات الشخصية و

 .والمحسوبية

هتمام بتقديم الدعم إلبتعاد عن األساليب التسلطية والسلبية واإلعلى المديرية الوطنية للتحكيم ا -4

يجابي للوضعية النفسية إلثير اللتأتصال الفعلية نظرا إلت اوفتح قنوا ،المعنوي واالستماع الجيد للحكام

 .دارة المبارياتإرتفاع مستوى أدائهم في إللحكام وبالتالي 

هتمام بتوفير الظروف المالئمة لممارسة التحكيم، خاصة فيما  يتعلق إلعلى الهيئات الوصية ا -5

ياضي لتعليم الحكام المهارات بتنظيم معسكرات وندوات للحكام من خالل  دعوة خبراء علم النفس الر

ثيرا تأداء الجيد واكتساب هذه المهارات تقلل من ألجل اأسترخاء و النضور العقلي، من إلالنفسية كا

 .الضغوط النفسية وتخفظ من التوتر والقلق

عضاء المديرية الوطنية للتحكيم وعدم التفريق في أسلوب أتصال بين الحكام وإلتدعيم ا -6

دارتهم للمباريات، إثناء أيجابي وتجنب التفكير السلبي إلعويد الحكام على التفكير االتعامل مع الحكام، وت

دارة المباريات بحيث ال تتعارض مع ظروف عملهم أو إلومراعاة ظروفهم  الخاصة في تعيينهم 

 .دراستهم ومتطلبات الحياة العائلية والشخصية

واجهة الضغوط النفسية وذلك عداد برامج ودورات تدريبية للحكام في كيفية التعامل ومإ -7

 .ساليب العلمية للتغلب عليهاألبالطرق وا
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العبين   نتعزيز العالقات االجتماعية بين الحكام وبين محيطهم الرياضي من والمدربيي -8

ثراء إضافه، وذلك بتنظيم ندوات تجمع كل الفاعلين في الميدان الكروي وأوجمهور و اإلعالم بجميع 

 .العالقاتومناقشة كل ما يعزز تلك 

قتصادية إلضرورة مراجعة نظام التعويضات للحكام،نظرا للتاثير السلبي الواضح للوضعية ا -9

 .للحكم على مستويات الضغوط النفسية

خصائيين في ميدان اإلعداد البدني تحت تصرف الحكام،أو تنظيم دورات إوضع  -10

  .تكوينية للحكام في منهجية وطرق اإلعداد البدني

لدى المجتمع الجزائري عامة والرياضيين خاصة حول الحكم إن الصورة السلبية  -11

والتحكيم تمثل مصدرا ضاغطا للحكم وتحد من دافعيته، مما يتطلب منا البحث في سبل تصحيح هذه 

تحادية الجزائرية لكرة إلشتراك كل الفاعليين في  المنظومة الكروية الجزائرية، بدءا بابإالمفاهيم وذلك 

  .نصار الفرقأمسيري الفرق، و لجان  القدم، وسائل اإلعالم،

نشر الوعي بين الالعبين، المسيرون، المدربين، الجمهور بأهمية التحكيم في تطور  -12

  .كرة القدم عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة

ستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية إالقيام بالدراسات التي تبحث في موضوع ادارة و -13

  .حكام النخبة الوطنية في كرة القدموكيفية التعامل معها لدى 
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لعنف في ریاضة كرة دراسة تحلیلیة حول التحكیم وعالقتھ با ،)2003(شریفي مسعود   -97

قسم التربیة البدنیة جتماعیة، إلنسانیة  واإللیة العلوم اكرة، غیر منشو مذكرة ماجیستیر   القدم،

  .جامعة  الجزائر ،والریاضة

المنافسة  بین ضغوط التدریب و لدى ریاضي العالي ظاھرة اإلنھاك ،)2006(زواد دلیلة   -98

جتماعیة، قسم التربیة إلنسانیة واإلكلیة العلوم ا، غیر منشورةمذكرة ماجیستیر ، واستراتیجیات المواجھة

  .،  جامعة الجزائر البدنیة والریاضیة

دراسة مقارنة للضغوط النفسیة المھنیة لدي معلمي  ،)2000(محمد السید الششتاوي   -99

یة التربیة ستیر غیر منشورة،  كل،  رسالة  ماجییاضیة بقطاع وسط الدلتا التعلیميومعلمات التربیة الر

  .الریاضیة للبنین،  قسم علم النفس الریاضي،  جامعة حلوان،  مصر

ئیة ، الضغوط النفسیة لمدربي بعض الریاضیات الما ،)2000(نشوى محمود حنفي وھدان   - 100

ائیة والمنازالت ،  قسم الریاضیات الم كلیة التربیة  الریاضیة  للبنات، ، طروحة دكتوراه غیر منشورةأ

 .حلوان،  مصر جامعة 

 

 القوامیس والمعاجم

  .، لبنان دار العلم للمالیین، بیروت ،معجم علم النفس ،)1971(عاقل   فاخر        101-  

 - عربي  -فرنسي –جتماعیة انجلیزي إلمعجم العلوم ا ،)1998(فرید یریك معتوق  - 102
  .،  لبنان كادیمیا،  بیروتأ

معجم علوم التربیة ،  ،بدون سنة ،الفرضاف  وآخرونربي وعبد العزیز عبد اللطیف المغا - 103
  .سلسلة علوم التربیة 
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01رقم :ملحق  جامعة الجزائر   
 

 معھد التربیة البدنیة والریاضیة
زرالدة) سیدي عبد اهللا (   

 
 
 

 استمارة اسباب الضغط النفسي لدى حكام النخبة
 
 

في إطار القیام بدراسة حول الضغوط النفسیة لدى حكام النخبة في كرة القدم،  و  من خالل خبرتكم 
الطویلة في سلك التحكیم یرجى التكرم بتسجیل وكتابة مالحظاتكم حول األسباب المؤدیة إلى بروز 

:الضغوط النفسیة وذلك من اإلجابة عن التساؤل التالي   
 

بروز الضغوط النفسیة لدى الحكم ؟ ماھي األسباب المؤدیة إلى   
 

 مع كتابة البیانات التالیة 
 

) اختیاري :..................................................( االسم   
 

: ..............................................................الصفة   
 

.اب الضغوط النفسیة ومتاح لكم كتابة أي عدد من العبارات التي تعبر عن اسب  
 

:والعبارات المقترحة من وجھة نظركم ھي   
 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 
 مع جزیل الشكر والتقدیر لتعاونكم معنا

 
 

حدادة محمد :الطالب الباحث   
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  الجزائـــرجامعـــة                )02(ملحق رقم 
  معهد التربية البدنيــة والرياضــــة

  )زرالدة(سيدي عبد اهللا 
  

   ..............................:األستاذ الفاضل               
  

  ........................................ :الوظيفة               

  

  استمارة استطالع رأي األساتذة المحكمين
  

  السيد األستاذ الدكتور، 
  تحية طيبة وبعد، 

االستمارة المعروضة على سيادتكم بشأن استطالع رأي سيادتكم في بناء قائمة مصادر الضغوط النفسية 
لدى حكام النخبة الوطنية في كرة القدم الباحث والمشرف يشكرون مسبقا تفضلكم بالتعاون في بناء القائمة 

  . المنشودة وإثراء البحث
          الوطنية في كرة القدم مصادرها واستراتيجيات الضغوط النفسية لدى حكام النخبة :  عنوان البحث

  مواجهتها 
  درجة الماجستير :   الدرجة العلمية

  األستاذ الدكتور بن تومي عبد الناصر :  المشرف
  . ي كرة القدمبناء قائمة مصادر الضغوط النفسية لدى حكام النخبة الوطنية ف:  الهدف من استطالع الرأي

  و يأمل الباحث من سيادتكم التفضل بالمساعدة في استكمال خطوات وإجراءات بناء تلك القائمة من حيث 
  .مدى مناسبة البنود المقترحة بالمقياس* 
  .إضافة أو حذف أو تعديل بعض العبارات والبنود* 

خالل عالقته بمحيط كرة القدم، ويقصد بمصادر الضغوط النفسية، تلك العوامل التي تواجه الحكم من 
وصعوبة تنظيم الوقت العمل أو الدراسة متطلبات الحياة وعالقة ) المباريات( المرتبطة بالتدريب، المنافسة 

  .الحكم بكل من الجمهور، مسيري الفرق، المديرية الفنية الوطنية للتحكيم، وسائل اإلعالم، األسرة
زان تقدير ثالثي عند تطبيق االستمارة على عينة الحث كما هو و سوف يستخدم  الباحث أمام كل عبارة مي

  موضح 
  درجة = نادرا                          

  درجتان = أحيانا             درجة انطباق العبارة 
    ثالث درجات = غالبا                



 

 147

 : وتشمل القائمة المقترحة على ستة محاور هي 

  
  المحورعدد عبارات   المحور المقترح  المحور

  16  ضغوط أحمال التدريب   المحور األول 
  19  ضغوط تحكيم المباريات   المحور الثاني 

  09  ضغوط اتجاهات األسرة نحو التحكيم   المحور الثالث  
  17  ضغوط المديرية الفنية الوطنية للتحكيم   المحور الرابع 

  6  ضغوط مسيري الفرق ، الجمهور ووسائل اإلعالم   المحور الخامس  
ضغوط الدراسة أو العمل ، إدارة الوقت و متطلبات    المحور  السادس 

  الحياة 
12  

  
  
  ع

  المحور األول
يقصد بمصادر ضغوط أحمال التدريب التي 

تفوق  قدرات الحكم وال يستطيع التكيف 
  معها  

مدى ارتباط العبارة   مدى مناسبة العبارة
  بالمحور

غير   مناسبة
  مناسبة

أرى 
  التعديل

غير   مرتبطة
  مرتبطة

أشعر بنقص في قدراتي لعدم تحقيق   01
  الواجبات المطلوبة في التدريب 

          

تواجهني صعوبات مختلفة في االنتقال  إلى   02
  مكان التدريب 

          

أشعر  بعدم تقدمي  في مستواي البدني    03
  بالرغم من استمراري في التدريب 

          

جهلي لمبادئ  التدريب يؤثر على التكيف   04
  مع حمله 

          

تواجهني ضغوط نفسية و بدنية تجعل لدى    05
  عدم الرغبة في التدريب 

          

أعتقد أن مستوى أدائي في التدريب ال يتقدم   06
بسبب جهلي لألسس التي يبنى عليها 

  التدريب 

          

أشعر بعدم االهتمام وفقدان الرغبة في   07
  التدريب بالرغم من انتظامي فيه  

          

ال أجد من يشجعني و يثير اهتمامي نحو    08
  التدريب 

          

العشوائية في عملية التدريب تؤثر على     09
 معنوياتي 
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أشعر باإلرهاق في حياتي الخاصة بسبب    10
  انتظامي في التدريب 

          

عدم تنوع أسلوب التدريب  يبعث في نفسي   11
  الملل 

          

أشعر بأنني أقل ميال إلى التدريب بالمقارنة   12
  مع بداية مشواري في التحكيم 

          

أحتاج لفترات راحة  طويلة بين وحدات     13
  التدريب الستعادة الشفاء 

          

الحصص التدريبية التي أقوم بها تتضمن    14
العديد من األشياء واألفكار التي ليس لها 

  عالقة بالتدريب 

          

أفكر في شيئ واحد أثناء عملية التدريب    15
أال وهو اجتياز االختبارات  البدنية  المقررة 

  " " FIFAمن طرف الفيفا 

          

أجد صعوبة  في تكملة الحصة التدريبية     16
  نتيجة تميزها بالعشوائية 

          

  
  
  ع

  المحور الثاني 
يقصد بمصادر ضغوط تحكيم المباريات  
بالمثيرات الضاغطة التي يصادفها الحكم 

  أثناء  إدارته للمباريات 

مدى ارتباط العبارة   مدى مناسبة العبارة
  بالمحور

غير   مناسبة
  مناسبة

 أرى
  التعديل

غير   مرتبطة
  مرتبطة

أشعر بالقلق من عدم مقدرتي على التحكيم   17
  بصورة جيدة في المباريات 

          

أخشى من احتمال إصابتي في األيام التي    18
  سوف أقوم  فيها بالتحكيم 

          

أعتقد أن المطلوب مني في إدارة المباريات   19
  يفوق قدراتي وإمكاناتي 

          

تواجهني ضغوط أثناء قيامي بالتحكيم في    20
  المباريات 

          

قبل بداية المباراة أشعر بقلق من الصعب    21
  السيطرة عليه 

          

يصعب علي التحكم في انفعاالتي  تجاه   22
  أخطاء احد طاقم التحكيم 

          

من الصعب أن أعود لحالتي الطبيعية    23
 بسرعة  بعد نهاية المباراة 
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 أشعر  بالخوف والتوتر نتيجة اهتمامي   24

  الزائد بالمباراة 
          

العالوات ال تساوي الجهد البدني و النفسي   25 
  الذي أبذله في تحكيم المباريات 

          

            يختل توازني عند اقتراب موعد المباراة    26
أشعر بالتوتر الكبير نتيجة التعامل مع   27

الالعبين والمدربين واإلداريين الذين ال 
  يحترمون الحكم أثناء المباراة 

          

أشعر بأن المدربين يعتبرونني السبب   29
الرئيسي في هزيمتهم في المباراة التي أقوم 

  بتحكيمها 

          

أشعر بالخوف نتيجة التفكير في إصدار   30
  أحكام خاطئة أثناء المباراة 

          

يضايقني ارتفاع درجة الحرارة أثناء   31
  المباراة 

          

يضايقني ارتفاع درجة الرطوبة أثناء   32
  المباراة 

          

            يضايقني برودة الطقس أثناء المباراة   33
            يضايقني تساقط األمطار أثناء المباراة   34
يضايقني رداءة أرضية الميدان أثناء    35

  تحكيمي للمباريات 
          

        
  
  ع

  المحور الثالث 
يقصد بمصادر ضغوط اتجاهات األسرة نحو 
التحكيم  بتلك العوامل التي تدفع الحكم في 

  الوقوع في الصراع  النفسي 

ارتباط العبارة مدى   مدى مناسبة العبارة
  بالمحور

غير   مناسبة
  مناسبة

أرى 
  التعديل

غير   مرتبطة
  مرتبطة

أشعر بعدم تفهم طبيعة التحكيم من طرف   36
  أسرتي 

          

يعتقد أفراد أسرتي أن ممارسة التحكيم هو   37
مضيعة للوقت ويسبب لي مشاكل في حياتي 

  الخاصة 

          

            أمارس التحكيم رغم معارضة أفراد أسرتي   38
تحفظ أفراد أسرتي من ممارسة التحكيم   39

  يعود إلى نظرة المجتمع للحكم 
          

يقدم لي أفراد أسرتي التقدير والتشجيع في   40
  حاالت  نادرة 
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            أفراد أسرتي ال يهتموا بمساري في التحكيم   41
أواجه نقدا وتعليقا بقسوة من أفراد األسرة   42

  عندما أفشل في تحكيم أحد المباريات 
          

            يضغط علي أفراد أسرتي حتى أترك التحكيم   43
يرى أفراد أسرتي أن التحكيم يشغلني عن   46

  القيام بمسؤولياتي الشخصية والعائلية 
          

        
  
  ع

  المحور  الرابع 
يقصد بمصادر ضغوط المديرية الوطنية 

للتحكيم بالعوامل المؤدية بالحكم أن يصبح 
  أكثر قابلية لإلثارة من طرف أعضائها 

مدى ارتباط العبارة   مدى مناسبة العبارة
  بالمحور

غير   مناسبة
  مناسبة

أرى 
  التعديل

غير   مرتبطة
  مرتبطة

أرى أن المديرية الوطنية للتحكيم ال تستطيع    45
  التقدم بمستواي في التحكيم  

          

أرى أن المديرية الفنية الوطنية للتحكيم ال   46
تقدر الجهد الذي أبذله في التحضير 

  للمباريات و تحكيمها 

          

ال تراعي المديرية الفنية الوطنية للتحكيم    47
العمل أو الدراسة، اإلنهاك "ظروفي الخاصة 

أثناء عملية تعييني إلدارة المباريات  " إلخ...

          

أشعر أن المديرية الفنية الوطنية للتحكيم   48
  تنتقدني بدون وجه حق 

          

أشعر بتحيز المديرية الفنية الوطنية للتحكيم    49
  لبعض الحكام في التعيينات إلدارة المباريات 

          

تطالبني المديرية الفنية الوطنية للتحكيم   50
  بإدارة المباريات بدون أخطاء  

          

عندما أفشل في تحكيم المباراة المعين فيها    51
أشعر بصعوبة في مقابلة أعضاء المديرية 

  الفنية الوطنية للتحكيم

          

الزيارة  المفاجئة  لمفتش  الحكام قبل أو   52
  بعد المباراة  تسبب لي القلق 

  

          

تطالبني المديرية الفنية الوطنية للتحكيم   50
  بإدارة المباريات بدون أخطاء  

          

عندما أفشل في تحكيم المباراة المعين فيها    51
أعضاء المديرية أشعر بصعوبة في مقابلة 

  الفنية الوطنية للتحكيم
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الزيارة  المفاجئة  لمفتش  الحكام قبل أو   52
  بعد المباراة  تسبب لي القلق 

  

          

إصرار المديرية الفنية الوطنية للتحكيم على   53
ضرورة تطبيق القوانين حرفيا يسبب لي 

  الضيق 

          

يضايقني تركيز مفتش الحكام على الجوانب    54
السلبية وإغفال الجوانب اإليجابية أثناء 

  تحكيمي للمباريات 

          

تمنحني المديرية الفنية الوطنية للتحكيم   55
  قدرا من السلطة  للقيام بدوري 

          

أشعر بضعف التقدير للعمل الذي أقوم به   56
  من طرف المديرية الفنية الوطنية للتحكيم 

          

يضايقني عدم منحي الفرصة للمناقشة من   57
طرف مفتش الحكام و أعضاء المديرية 

  الفنية الوطنية للتحكيم

          

تهتم المديرية الفنية الوطنية للتحكيم    58
  بالمباراة  أكثر من أدائي التحكيمي 

          

أشعر بتحيز المديرية الفنية الوطنية للتحكيم   59
لبعض الحكام في منحهم الشارات الدولية أو 

  الفيدرالية 

          

تضايقني االتصاالت الهاتفية من طرف   60
  أعضاء المديرية الفنية  قبل المباراة 

          

        
  
  ع

  المحور الخامس 
يقصد بمصادر ضغوط مسيري الفرق و 
الجمهور ووسائل اإلعالم بالعوامل التي 

تساهم في زيادة احتماالت عدم قدرة الحكم 
  على إدارة المباراة 

العبارة  مدى ارتباط  مدى مناسبة العبارة
  بالمحور

غير   مناسبة
  مناسبة

أرى 
  التعديل

غير   مرتبطة
  مرتبطة

يضايقني أن الجمهور ينتقد طريقة تحكيمي     63
  للمباراة 

          

يزداد شعوري بالضغوط  عندما يهتف   64
  الجمهور بهتافات عدائية 

          

النقد الحاد من طرف الجمهور و مسيري   65
  الفرق وسائل اإلعالم يولد لدى اإلحباط 

          

          أشعر بأن الجمهور و مسيري الفرق   66
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ووسائل  اإلعالم  يعتبرونني السبب 
الرئيسي في هزيمة فريقهم في المباراة التي 

  أحكمها 
التحكيم ال يحظى باالهتمام اإليجابي من   67

  طرف وسائل اإلعالم والجمهور 
          

        
  
  ع

   سالمحور الساد
يقصد بضغوط الدراسة أو العمل وإدارة 
الوقت ومتطلبات الحياة  بالعوامل التي 
تؤدي بالحكم على الصراع في محاولة 

  التوفيق  بين كل هذه المتطلبات 

ارتباط العبارة مدى   مدى مناسبة العبارة
  بالمحور

غير   مناسبة
  مناسبة

أرى 
  التعديل

غير   مرتبطة
  مرتبطة

تتراكم على واجبات الدراسة أو العمل نتيجة   68
  انتظامي  في التحكيم 

          

أضطر لعمل أكثر من شيئ في وقت واحد    69
  بسبب مشاغل التحكيم 

          

انتظامي في التحكيم يجعلني أتغيب عن   70
  الدراسة أو العمل 

          

أشعر بالقلق من عدم مقدرتي على التوفيق   71
  بين متطلبات التحكيم ومتطلبات الحياة 

          

الضغوط التي تواجهني في التحكيم تسبب   72
لي التوتر و عدم التركيز في الدراسة  أو 

  العمل 

          

فترات الدراسة أو العمل تعيق لي تنظيم   73
  أوقات التدريب و التحكيم 

          

أجد صعوبة  للتوفيق  بين متطلبات التحكيم   74
  ومتطلبات الحياة 

          

أعتقد أن ما أعانيه من اضطرابات في النوم    75
يرجع إلى كثرة التفكير في األشياء  التي ال 

استطيع إنجازها في التحكيم و في حياتي 
  الدراسية أو العمل 

          

أطلب من المديرية الفنية الوطنية لتحكيم   76
عدم تعييني لتحكيم المباريات لكي احصل 

  على الراحة و االسترخاء 

          

يرهقني بدنيا إحساسي بأن الوقت  ال   77
  يكفيني للقيام  بكل المتطلبات 

          

          تؤدي ضغوط التحكيم إلى تأجيل بعض   78
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  أعبائي الضرورية لعدم قدرتي على أدائها 
واجبات التحكيم تشغلني كثيرا عن القيام    79

  بمسؤولياتي  الشخصية والعائلية 
          

  
  
  

  : مصادر وعبارات أخرى ترون سيادتكم أهمية إضافتها
  
  

01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    

  
  مع جزيل الشكر والقدير لتعاونكم معنا

  
 الطالب الباحث حدادة محمد 
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 اجلزائرجامعة                     )03(ملحق رقم 
  معھد التربیة البدنیة و الریاضة

  )زرالدة (سیدي عبد اهللا 

  

  ا ستبیــــــــــــا ن
 .......زمالئي  حكام النخبة الوطنیة في كرة القدم تحیة طیبة و بعد          

ضمن , في إطار القیا م بدراسة الضغوط النفسیة التي یتعرض لھا حكام النخبة الوطنیة في كرة القدم 
معلومات المناسبة في اللتزویدنا ب وبصفتك الشخص المؤھل, متطلبات الحصول على شھادة الماجستیر

  ونتعھد بحفظ سریة اجابتك التي لن ,  بعنایةنرجو منك اإلجابة عن أسئلة االستبیان , ھذا الموضوع 

  .                                           تستخدم إال ألغراض علمیة بحثة 

  *ولك منا جزیل الشكر والتقدیر*                                                                     

  :معلومات عامة
 . ســــنة: (      ) الســــــــن )1
  
 .ســــنة: (       ) سنوات التحكیم )2
  
    )( حكم ما بین الرابطات , )  (  حكم فیدرالي , (    ) حكم دولي :  الدرجة التحكیمیة  )3
 
 (    ) .أرمل , (    )مطلق , (    )متزوج , (     )غیر متزوج : الحالة العائلیة )4
 
  (     ).  حكم مساعد , (     )حكم رئسي : االختصاص في التحكیم  )5

في الخانة التي ) ×(الرجاء قراءة كل العبارات ثم اإلجابة علیھا بوضع عالمة : مالحظــــــة
والمھم أن ,مع العلم أنھ لیست ھناك إجابات صحیحة و أخرى خاطئة , تناسب شعورك أو طریقتك 
  .أو تراه مناســبــا فعالیعبر اختیارك عما تشعر بھ 

  

  .*من فضلك ال تترك أي عبارة دون إجابــة*                                                       
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  الـعــــــبــــــــــــــــــــــــارة م
  بدرجة

را
ناد

انا  
حی

أ
  

لبا
غا

  

        التدریبأشعر بنقص في قدراتي لعدم تحقیق الواجبات المطلوبة في   01
        أشعر بالقلق من مقدرتي على التحكیم بصورة جیدة في المباریات   02
        أشعر بعدم تفھم طبیعة التحكیم من طرف أسرتي   03
        أرى أن المدیریة الوطنیة للتحكیم ال تستطیع التقدم بمستواي في التحكیم  04
        یظایقني أن الجمھور ینتقد طریقة تحكیمي للمباراة   05
        تتراكم على واجبات الدراسة أو العمل نتیجة انتظامي في التحكیم  06
        أضطر لعمل أكثر من شيء في وقت واحد بسبب مشاغل التحكیم  07

الخ أثناء ...اإلنھاك, ال تراعي المدیریة الفنیة الوطنیة للتحكیم ظروفي الخاصة العمل أو الدراسة  08
  عملیة تعنیني إلدارة المباریات

      

        أخشى من احتمال إلصابتي في األیام التي سوف أقوم فیھا بالتحكیم  09
        أعتقد أن المطلوب مني قي إدارة المباریات یفوق قدراتي و إمكاناتي  10
        تواجھني صعوبات مختلفة في االنتقال إلى مكان التدریب   11
        التدریب أشعر بعدم تقدمي في مستواي البدني بالرغم من استمراري في  12
        الجمھور بھتافات عدائیة,یزداد شعوري بالضغوط عندما یھتف الجمھور   13
        تواجھني ضغوط أثناء قیامي بالتحكیم تفوق مقدراتي على تحملھا  14
        قبل بدایة المباراة أشعر بقلق من الصعب السیطرة علیھ  15
        جھلي لمباديءالتدریب یؤثر على التكیف مع حملھ  16
        تواجھني ضغوط نفسیة وبدنیة تجعل لدى عدم الرغبة في التدریب  17
        یصعب علي التحكم في انفعاالتي تجاه أخطاء أحد طاقم التحكیم   18
        العالوات ال تساوي الجھد البدني و النفسي الذي أبدلھ في تحكیم المباریات  19

للوقت و یسبب لي مشاكل في حیاتي یعتقد أفراد أسرتي أن ممارسة التحكیم ھو مضیعة   20
  الخاصة

      

        أمارس التحكیم رغم معارضة أفراد أسرتي   21
        أشعر أن المدیریة الفنیة الوطنیة لتحكیم تنتقدني بدون وجھ حق   22
        أشعر بتحیز المدیریة الفنیة الوطنیة لتحكیم لبعض الحكام في التعیینات إلدارة المباریات   23
        النقد الحاد من طرف الجمھور یولد لدي اإلحباط   24
        انتظامي في التحكیم یجعلني أتغیب عن الدراسة أو العمل     25
        الضغوط التي تواجھني في التحكیم تسبب لي التوتر و عدم التركیز في الدراسة أو العمل  26
        یختل توازني عند اقتراب موعد المباراة    27

أشعر بتوتر الكبیر نتیجة التعامل مع الالعبین والمدربین واإلداریین الذین ال یحترمون الحكم   28
  أثناء المباراة 

      

        أعتقد أن مستوى أدائي في التدریب ال یتقدم بسبب جھلي لألسس التي یبنى علیھا التدریب  29
        ال أجد من یشجعني و یثیر اھتمامي نحو التدریب   30
        العشوائیة في عملیة التدریب تؤثر على معنویاتي   31
        أشعر بالخوف نتیجة التفكیر في إصدار أحكام خاطئة أثناء المباراة   32
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  بدرجة

را
ناد

انا  
حی

أ
  

لبا
غا

  

        تحفظ أفراد أسرتي من ممارسة التحكیم یعود إلى نظرة المجتمع للحكم   33
        الزیارة المفاجئة لمفتش الحكام قبل أو بعد المباراة تسبب لي القلق   34
        فترات الدراسة أو العمل تعیق لي تنظیم أوقات التدریب والتحكیم   35
        التدریب أشعر باإلرھاق في حیاتي الخاصة بسبب انتظامي في  36
        عدم تنوع أسلوب التدریب یبعث في نفسي الملل  37
        یضایقني ارتفاع درجة الحرارة أثناء المباراة  38
        یضایقني ارتفاع درجة الرطوبة أثناء المباراة  39
        یضایقني برودة الطقس أثناء المباراة   40
        نادرةیقدم لي أفراد أسرتي التقدیر والتشجیع في حاالت   41
        أفراد أسرتي ال یھتموا بمساري في التحكیم  42
        إصرار المدیریة الفنیة الوطنیة للتحكیم على ضرورة تطبیق القوانین حرفیا یسبب لي الضیق  43
        یضایقني تركیز مفتش الحكام على الجوانب السلبیة وإغفال الجوانب االیجابیة أثناء تحكیمي للمباریات  44
        بضعف التقدیر للعمل الذي أقوم بھ من طرف المدیریة الفنیة الوطنیة للتحكیمأشعر   45

أشعر بان الجمھور ومسیري الفرق یعتبروني السبب الرئیسي في ھزیمة فریقھم في المباراة التي   46
  أحكمھا

      

        التحكیم ال یحظى باالھتمام االیجابي من طرف وسائل اإلعالم و الجمھور  47
        صعوبة للتوفیق بین متطلبات التحكیم ومتطلبات الحیاةأجد   48

أطلب من المدیریة الفنیة الوطنیة لتحكیم عدم تعییني لتحكیم المباریات لكي أحصل على الراحة و   49
  االسترخاء

      

        یرھقني بدنیا إحساسي بان الوقت ال یكفیني للقیام بكل متطلبات الحیاة  50
        إلى التدریب بالمقارنة مع بدایة مشواري في التحكیمأشعر بأنني أقل میال   51
        أحتاج لفترات راحة طویلة بین وحدات التدریب الستعادة لیاقتي  52

  تؤدي ضغوط التحكیم إلى تأجیل بعض أعبائي الضروریة لعدم قدرتي على أدائھا  53
  

      

        یضایقني أن وسائل اإلعالم تنتقد طریقة تحكیمي للمباراة  54
        یضایقني عدم منحي الفرصة للمناقشة من طرف مفتش الحكام وأعضاء المدیریة الفنیة الوطنیة للتحكیم  55
        یضغط علي أفراد أسرتي حتى أترك التحكیم  56
        یضایقني تساقط األمطار أثناء المباراة  57

البدنیة المقررة من طرف ا لفیفا  أفكر في شيء واحد أثناء عملیة التدریب أال وھو اجتیاز االختبارات   58
"FIFA"  

      

        یضایقني رداءة أرضیة المیدان أثناء تحكیمي للمباریات  59
        یرى أفرا د أسرتي أن التحكیم یشغلني عن القیام بمسؤولیاتي الشخصیة والعائلیة  60
        الدولیة أو الفیدرالیة أشعر بتحیز المدیریة الفنیة الوطنیة للتحكیم لبعض الحكام في منحھم الشارات  61
        النقد الحاد من طرف مسیري الفرق یولد لي اإلحباط  62
        واجبات التحكیم تشغلني كثیرا عن القیام بمسؤولیاتي الشخصیة والعائلیة  63
        أواجھ نقدا وتعلیقا بقسوة من أفراد األسرة عندما أفشل في تحكیم أحد المباریات  64


