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 ملخص البحث

ان التطور الكبير في الفعاليات الرياضية ومنها كرة سلة وخاصة بعد التعديالت االخيرة في     
مام بعناصرها ومنهم  )الحكم (باعتباره عنصر مهم في المنافسات والبد قانون اللعبة وجب االهت

 نفسية او بدنية او معرفية ويعد التطرق الى الجوانب التي تساعد على نجاح عملية التحكيم سواء
، ومن خالل خبرة في نجاح تحكيم كرة السلةاالجهادالنفسي احد العوامل النفسية  التي تلعب دوركبير 

نهما حكام معتمدين ولسنوات عديدة الحظا هناك قلة اهتمام بالجوانب النفسية ومنها الباحثان كو 
االجهاد النفسي وما له تاثير على مستوى حكام الدوري الممتاز بكرة السلة  وهنا تكمن مشكلة 

 البحث.  
العراق التعرف على اإلجهاد النفسي ومستوى حكام الدوري الممتاز بكرة السلة في  وهدف البحث 

واجراء دراسة مقارنة لمقياس االجهاد النفسي بين حكام الدوري الممتاز وكذلك مقارنة لتقييم مستوى 
التحكيم بين حكام الدرجة االولى والحكام الدوليين واستنتج الباحثان يوجد تباين في درجات االجهاد 

 ولى(النفسي وعالقتها بمستوى حكام الدوري الممتاز )الدوليين والدرجة اال
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Abstract 
The tremendous development taking place in sport activities, basketball among 
them, especially following the recent amendments in the game rules, it became a 
must to pay attention to its elements and among them is the (referee) as it is 
regarded a significant element in championships. It is even compulsory to tackle 
the sides that assist in the success of refereeing whether they be psychological, 
physical or intellectual. Psychological fatigue is one of the psychological elements 
playing focal role in the success of refereeing a basketball match. Throughout 
the experience of the two researchers being accredited referees for many years, 
they have noted a lack of interest in the psychological sides as the psychological 
fatigue and its impact on the level of basketball premiere league referees, here 
occurs the problem of the paper. 
The aim of the paper is to figure out the psychological fatigue and the level of 
basketball referees in the Iraqi premiere league as well as making a comparative 
study of psychological fatigue scale between premiere league referees in addition 
to a comparison to evaluate the refereeing level between first class and 
international referees. The two researchers concluded that there is a variation in 
the degrees of psychological fatigue and their relation to the level of premiere 
league referees (international and first class).  
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 المقدمة: – 1
والمفاهيم التي انتشرت في اآلونـة األخيـرة والتـي تشـير إلـى ظـواهر هناك العديد من المصطلحات     

نفســية واجتماعيــة تحتــاج إلــى التفســير والتوضــيح، وقـــد انتشــرت فــي األخيــرة ظــاهرة اإلجهــاد النفســـي 
نتيجـة لزيـادة الضـغوط المرتبطـة بعمليـة التـدريب والمنافســة الرياضـية مـن حيـث الوقـت والجهـد وأهميــة 

 ير ذلك.المكافأة والفوز وغ
خاصــة فــي بويعــّد اإلجهــاد النفســي مــن المصــطلحات النفســية التــي ظهــرت فــي بدايــة الســبعينات و     

مجــال ضــغوط العمــل ثــم أصــبح مــن المصــطلحات األكثــر انتشــارًا وشــيوعًا فــي مجــاالت عديــدة ومنهــا 
ـــــى حالـــــة تـــــرتبط بأحاســـــيس الرياضـــــي  (115: 1999)راتب: الرياضـــــة، ويشـــــير اإلجهـــــاد النفســـــي إل

 . تجاهاته السلبية نحو نفسه ونحو اآلخرين الزمالء المنافسينوا
وقــــد انتشــــر مصــــطلح اإلجهــــاد النفســــي فــــي المجــــال الرياضــــي كنتيجــــة لزيــــادة الضــــغوط النفســــية     

المرتبطــة بالمجــال الرياضــي عنــد العديــد مــن العــاملين فــي المجــال الرياضــي )إداري، وحكــم، ومــدرب( 
واألمـــراض المختلفـــة نتيجـــة عـــن الضـــغوط المرتبطـــة بالمجـــال  يشـــعرون بحـــاالت مـــن الملـــل والضـــيق

الرياضـــي، وفـــي المجـــال الرياضــــي يواجـــه الحكـــم الرياضـــي العديــــد مـــن العقبـــات والمعوقـــات الماديــــة 
والمعنوية وكذلك العديد من األعباء التي يجب على الحكـم الرياضـي الوفـاء بهـا ممـا يعرضـه لإلجهـاد 

مواجهة تلك األعباء، وقـد تـؤدي إلـى انسـحابه مـن هـذا النشـاط سـواًء النفسي وبالتالي عدم قدرته على 
بإرادتــه أو بــدون إرادتــه، وتعــّد مهنــة التحكــيم مهنــة صــعبة يتحمــل فيهــا الحكــم أعبــاء ثقيلــة فــي ســبيل 

 الوفاء بااللتزامات البدنية، والفنية، واالجتماعية؛ للوصول إلى أعلى المستويات. 
لتعــرف أســبابها ة ظــاهرة اإلجهــاد النفســي للحكــام و وهــي القيــام بدراســ ومــن هنــا تــأتي أهميــة البحــث   

 حتى يمكن وضع بعض الحلول والتوجيهات للوقاية منها.
لكل عمل هادف ركائزه ومن الركائز الرئيسة في المنافسات الرياضية الحكم، والحكم يمثـل عنصـر    

، والتحكــيم الجيــد مســابقةأن التحكــيم جانــب أساســي لنجــاح أو فشــل أي و  ،منافســاتفــي مجــال المهــم 
ن كونهمــا بــرة البــاحثيومــن خــالل خ يــدعو الالعبــين إلــى اإلجــادة والتركيــز فــي اللعــب دون االحتجــاج

حكــام معتمــدين لــدى االتحــاد المركــزي بكــرة الســلة ولســنوات عديــدة الحظــا هنــاك قلــة اهتمــام بالجوانــب 
 اد النفسي وما له تاثير على مستوى حكام الدوري الممتاز بكرة السلة. النفسية ومنها االجه

بــالتحكيم مــن اجــل  علــى النفســي ومــا أثــرهفــي إلقــاء الضــوء علــى اإلجهــاد وهنــا تكمــن مشــكلة البحــث 
عطــاء المكانــة التــي يســتحقها الحكــم فــي المجتمــع، وكــذلك مــن اجــل وقايــة  االرتقــاء بمســتوى التحكــيم وا 

 لإلجهاد النفسي.الحكم من التعرض 
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العـراق، الدوري الممتاز بكرة السلة فـي  ومستوى حكامتعرف اإلجهاد النفسي تضمنت اهداف البحث و 
دراســـة  بــين الحكـــام الــدوليين والدرجـــة االولــى، واجـــراءدراســـة مقارنــة لمقيـــاس االجهــاد النفســـي  واجــراء
 .دوليينحكام الدرجة االولى والحكام الالتحكيم بين  لتقييم مستوىمقارنة 

 اجراءات البحث:-2
الباحثــان المــنهج الوصــفي باألســلوب المســحي، إذ انــه المــنهج المالئــم  مــنهج البحــث: اســتخدم 2-1

 لطبيعة البحث.
وحكـام الدرجـة االولـى  15ن وعـددهم مجتمـع البحـث علـى الحكـام الـدوليي يشـتمل البحـث: عينة 2-2

حكــم وتــم اختيــار عينــة البحــث بصــورة عمديــة كــونهم الحكــام المعتمــدون الدارة مباريــات  21وعــددهم 
من مجتمع االصل في حين كانت نسبة حكام  %111الدوري الممتاز وشكلت نسبة الحكام الدولييون 

 كما" .ح 11من المجتمع االصلي لهم البالغ  %21.5الدرجة االولى 
 البحث:االجهزة واألدوات المستخدمة في  2-3
 ادوات البحث:  2-3-1

 تفريغ البيانات، حاسبة يدوية. ةحاسبة شخصية )البتوب(، اقالم رصاص، استمار 
 وسائل جمع المعلومات: 2-3-2

مقيــاس اإلجهــاد  ق العمــل المســاعد، اســتمارة اســتبانةالشخصــية، فريــ تالمصــادر العلميــة، المقــابال    
 النفسي.

 الميدانية: اجراءات البحث 2-4
 :مقياس االجهاد النفسي 2-4-1

 ( ويقـــوم الحكـــم باالجابـــة عـــن1لحـــق )(عبـــارة م511: 2111()عـــالوي :15يتضـــمن المقيـــاس ) 
عبارات المقياس على مفتاح ثالثي يتضمن التدرج )تنطبق علي  تماًما،  تنطبق علي  بدرجة متوسطة، 

 علي  أبًدا(. ال تنطبق
 (15-11-11-12-11-9-1-1-1-1-2-1العبارات االيجابية )
( وكلمــا اقتربــت درجــة الحكــم مــن 15،15(، تتــراوح الــدرجات مــابين )1،11، 5العبــارات الســلبية )

 اقترب الحكم من االجهاد النفسي. ا( كلم15الدرجة القصوى )
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 استمارة تقييم الحكام 2-4-2
ملعب المباراة كما تضم و تتضمن هذه االستمارة حقول السماء حكام المباراة والفريقين المتباريين  

لدرجات التي يحصل عليها حكام المباراة الثالثة بموجب الدرجة التي يمنحها المراقب الفني اتقسيم 
 منهم.للمباراة لكل 

 القيافة، اللياقة،وهي كاالتي )درجات بموجب العوامل المعتمدة للتقييم  11اذ تعطى لكل حكم 
يكون تقييم هذه العوامل  العام( اذ المباراة، االداءالسيطرة على  المخالفات، االشارات، الميكانيكية،

 درجات. 11من 
)التعاون مع الشريك عاملي درجة في حين يكون تقييم  21فيكون تقييمه من  )االخطاء(اما عامل 

درجة فكلما اقتربت درجة الحكم من  111قييم النهائي من درجات ليصبح الت 5واالنضباط( من 
 .أفضلكلما كان تقديره  111
 التجربة الرئيسة: 2-4-3

تم توزيع استمارة االستبانة الخاصة بمقياس االجهاد النفسي على افراد عينة البحث من الفترة     
بعد  انقام الباحثوري كما وذلك اثناء مباريات المرحلة االولى للد 1/1/2111ولغاية  21/11/2111

انتهاء مباريات المرحلة االولى من الدوري الممتاز بالتعاون مع لجنة الحكام في االتحاد بجمع 
  استمارات تقييم الحكام لهذه المباريات ليتم معالجتها احصائيا.

 الوسائل االحصائية: 2-5
 :االتيةالستخراج نتائج البحث على وفق القوانين  spssاستخدم الباحث الحقيبة االحصائية   

 ت للعينات المستقلة الغير متساوية، معامل ارتباط بيرسون، النحراف المعياريالحسابي، االوسط 
 عرض وتحليل ومناقشة النتائج:-3
والدرجة االولى( في  عرض نتائج االرتباط بين االجهاد النفسي ومستوى الحكام )الدولييون 3-1

 ومناقشتها الدوري الممتاز
 ( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث1جدول )

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات
 2.26358 91.4667 مستوى الحكام الدوليين

 3.54631 83.4500 مستوى الحكام الدرجة االولى
 3.47782 23.3333 للحكام الدولييناالجهاد النفسي 

 3.39659 28.2000 االجهاد  النفسي لحكام الدرجة االولى
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 يبين نتائج عالقة االرتباط لمقياس االجهاد النفسي ومستوى حكام الدوري الممتاز (2جدول )
 المعالجات االحصائية

 مستوى الداللة قيمة ر الجدولية قيمة ر المحتسبة االجهاد النفسي

 غير معنوي 0.349 178. تقييم الحكام الدوليين
 غير معنوي 0.349 187. تقييم حكام الدرجة االولى

( والذي يبين عالقة االرتباط الغير معنوية بين مقياس االجهاد النفسي 2من خالل الجدول )   
ن الى االهمية الكبيرة ولى( ويعود سبب ذلك براي الباحثيومستوى الحكام )الدوليين والدرجة اال

في اتخاذ القرارات  اً للجوانب النفسية على الحكم الرياضي ومدى تاثيرها عليه والتي تلعب دور 
المناسبة في المباريات والتي يجب ان يتمتع بها الحكام وكذلك االستعداد النفسي، لمواجهة اللحظات 

( بان)يعد 12 :1991كده )حسين:الصعبة من المباريات وعزل كل المثيرات الخارجية وهذا ما ا
االعداد النفسي من الظواهر االساسية في التدريب الرياضي والسباقات النه يهتم باعداد الرياضييين 

 ) الحكام( وتهيئتهم للمشاركة في السباقات الرياضية(  
 عرض نتائج المقارنة بين الحكام الدوليين والدرجة االولى: 3-2

الفراد سابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(المحسوبة والجدولية يبين االوساط الح( 3جدول )
 العينة ومستوى الداللة

 المعالجة اإلحصائية
 قيمة ت ع±   س الحكام

 المحتسبة
 قيمة ت
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

 معنوي 2.04 7.40 2.26 91.46 درجات تقييم  الحكام  الدوليين
 3.62 83.53 درجة اولىال  درجات تقييم حكام 

 (1.15الداللة ) ( ومستوى33)قيمة )ت( الجدولية تحت درجة حرية  
اذ  التقييم في استمارة ( ظهر لنا قيمتا )س( واالنحراف المعياري لعينة البحث1من خالل الجدول ) 

الوسط  اما (2.21وكان االنحراف المعياري )   (91.11للحكام الدوليين ) ظهر الوسط الحسابي
 ( 1.12لهم )في حين بلغ االنحراف المعياري  (11.52بلغ )الحسابي لحكام الدرجة االولى فقد 

قيمة )ت( المحسوبة  لدرجات تقييم الحكام الدوليين والدرجة االولى اذ ظهر من  اناستخرج الباحث
بالغة (وهي اعلى من قيمة )ت( الجدولية ال 1.11خالل الجدول ان قيمة )ت(المحسوبة كانت )

 ( . 1.15 ( ومستوى الداللة )11 )  ( تحت درجة  2.11)
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 االولى:مناقشة نتائج المقارنة بين الحكام الدوليين والدرجة  3- 3
( الذي يبين نتائج  المقارنة في مستويات التقييم التي حصل عليها حكام 1من خالل الجدول )    

معنوية ذات داللة احصائية  اً االولى( نالحظ هناك فروقمباريات الدوري الممتاز )الدوليون والدرجة 
وذلك لكون الدرجة المحسوبة التي حصل عليها الباحثون ااعلى من الجدولية ويعزي الباحثون الفروق 

ل نظام االحتراف الى دوري و المعنوية الناتجة وذلك لكثرة المباريات التي يقوموا بادارتها بالدوري ودخ
كرة السلة هذ ا العام مما ساعد على تطور اللعب بشكل ايجابي وبدوره توجب على الحكام االستمرار 
بالتدريب البدني والعقلي بشكل اكبر لكي يواكبوا عملية التغير وكذلك التعديالت الجديدة التي الهدف 

تطلبات اللعب الحديث وهذ يتفق مع ما جاء منها تطوير اللعب وجعله اسرع من السابق وهذا من م
انه باستمرار عملية التدريب يستطيع كل رياضي )حكم( تحسين مهاراته (1: 1991:)تومسون به 

( على أن " 111: 1991:الشيخلي  ، وتكمن أهميتها في عملية اتخاذ القرار وهذا ما أكده ) العقلية "
، إذ  أثناء قيادته للمباراة "في اذ القرار الذي يتخذه الحكم للعمليات العقلية تأثيرا مهما في تكوين واتخ

يستخدم حكام كرة السلة " التصور العقلي لغرض تحسين األداء عن طريق مراجعة تحركاته ذهنيا، 
 ويتضمن ذلك التخلص من األخطاء بتصور األسلوب الصحيح لألداء الفني.

 :ومناقشها اد النفسيعرض مقارنة افراد عينة البحث فيي مقياس االجه 3-4
الفراد العينة االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(المحسوبة والجدولية  (4جدول )

 ومستوى الداللة
 المعالجة اإلحصائية

 قيمة ت ع±   س الحكام
 المحتسبة

 قيمة ت
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

 معنوي 2.04 4.152 3.47 23.33 الدولييناالجهاد النفسي للحكام  تقييم مقياسدرجات 
 لحكام الدرجةدرجات تقييم مقياس االجهاد النفسي 

 ---- --- --- 3.39 28.20 ولىال ا

 
ن الى الكم الهائل من المباريات التي يقودها الحكام الدوليين سواء يويعود سبب ذلك برئي الباحث

ادراة المباريات بشكل جيد والتعامل محليا او دوليا مقارنة بحكام الدرجة االولى مما يساعدهم على 
( 291 :1999مع المدربين والالعبين بحكم خبرتهم الكبيرة وهذا ما أكدته دراسة )دايفيد وديني: 

ة لإلجهاد النفسي لحكام كرة السلة اإلساءة اللفظية من أكدت على انه من المصادر الرئيس والتي
 .جانب المدربين والمواجهات العدوانية مع الالعبين
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 الخاتمة:-4
في درجات االجهاد النفسي وعالقتها بمستوى حكام الدوري  اً هناك تباينأن  توصل الباحثان الى     

ظهرت قيم االجهاد النفسي للحكام الدوليين بمعدل اقل من  الممتاز )الدوليين والدرجة االولى(كما
المباريات بصورة افضل من  حكام الدرجة االولى وكذلك ظهور تقييم مستوى الحكام الدوليين في

حكام الدرجة االولى ويؤكد على ضرورة االهتمام بالجوانب النفسية لحكام كرة السلة وكذلك ضرورة 
اقامة دورات  فضاًل عناشراك حكام الدرجة االولى بتحكيم مباريات اكثر لزيادة خبرتهم في ادراتها 

 النفسية والبدنية والمعرفية. صقل للحكام ومعسكرات خارجية لتطوير قابياتهم وقدراتهم
 المصادر والمراجع:

 دار الفكر احتراق الرياضي بين ضغوط التدريب واإلجهاد االنفعالي كامل؛أسامة  ،راتب( :
 (  .1999العربي، القاهرة،

 مجلة الرافدين للعلوم )تصميم مقياس لتقويم أداء حكام كرة القدم:  منعم؛سعد  ،الشيخلي
 (  1557الرياضية ، جامعة الموصل، المجلد الثالث، العدد السابع، الرياضية، كلية التربية

  .ترجمة(: )القاهرة، مركز التنمية ، التدريبالمدخل إلى نظريات  ت؛تومسون بيتر.ج.ل(
 (.1991اإلقليمي،

 التعليم  بغداد، مطابع (:التدريبعلم النفس الرياضي وتطبيقه في مجال قاسم حسن؛  ،حسين
 .(1991،العالي

 كام بعض األنشطة الرياضية إبراهيم؛صبري  ،علوان : )المجلة العلمية اإلجهاد النفسي لدى حر
 (.2111، 51للتربية البدنية والرياضية، جامعة حلوان، العدد 

 الكتاب  ر، دا1)ط :االختبارات النفسية للرياضيين؛ موسوعة عالوي، محمد حسن
 .(1991للنشر،
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 النفسي ( مقياس االجهاد1ملحق رقم)

نطبق عليٌ ت العبارة ت
 تماما

نطبق عليٌ  ت
بدرجة 
 متوسطة

نطبق عليٌ الت
 "ابدا"

    أعاني من ضغوط انفعالية نتيجة التحكيم  .1
    اشعر باإلجهاد في األيام التي أقوم فيها بالتحكيم  .2
    أشعر بأنني أعامل المدربين والالعبين بطريقة قاسية  .3
اشعر بأنني أبذل مزيًدا من الجهد في بعض األمور التي تحتاج   .4

 أثناء قيامي بالتحكيمفي إلى جهد بسيط 
   

    اشعر بأنني حققت نتائج طيبة أثناء عملي في التحكيم الرياضي  .5
أثناء قيامي بالتحكيم اجد أن التعامل مع الالعبين والمدربين   .6

 يسبب لي اإلجهاد
   

    من النشاط والحيوية أثناء قيامي بالتحكيم اشعر بدرجة عالية  .7
    يزعجني أن التحكيم يسبب لي المزيد من الضغوط النفسية  .8
التعامل مع الالعبين والمدربين الذين ال يحترمون الحكم يسبب   .5

 لي قدًرا كبيرًا من التوتر.
   

    اشعر باإلحباط نتيجة لعملي في التحكيم الرياضي  .11
    أساهم في االرتقاء بمستوى الالعبيناشعر بأنني   .11

    من خالل قيامي بالتحكيم   .12
    اشعر باإلجهاد كنتيجة لعملي في مجال التحكيم الرياضي  .13
اشعر بأنني أصبحت أكثر قسوة مع الناس منذ أن بدأت في   .14

 العمل كحكم رياضي.
   

    أشعر باإلجهاد التام فور انتهاء المنافسة.  .15
في هزيمتهم في  المدربين يعتبرونني السبب الرئيساشعر بأن   .16

 المباراة التي أقوم بتحكيمها.
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 استمارة تقييم الحكام (2ملحق رقم)
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


