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هدف البحث التعرف على:

الفـــــروق فــــــي ظــــــاهرة االحتـــــراق النفســــــي لــــــدى حكـــــام كــــــرة الســــــلة وفـــــق متغیــــــر الدرجــــــة 

التحكیمیــــة.الفروق فــــي ظــــاهرة االحتــــراق النفســــي لــــدى حكــــام كــــرة الســــلة وفــــق متغیــــر التحصــــیل 

) حكـــام ٦) حكمــًا تـــم اختیــارهم بالطریقـــة العمدیــة وبواقـــع (١٢الدراســي.تكونت عینـــة البحــث مـــن (

) حكــام درجــة اولــى والمعتمــدین ضـــمن االتحــاد المركــزي بكــرة الســلة.وقد تــم اســـتخدام ٦دولــین و(

) عبـارة كـأداة للبحـث وبعـد التأكـد ١٥تراق النفسي للحكـم الریاضـي والـذي یتكـون مـن (مقیاس االح

مــن صــدق وثبــات االداة تمــت معالجــة الببیانــات احصــائیًا باســتخدام (الوســط الحســابي، االنحــراف 

المعیـــاري، معامـــل االرتبـــاط البســـیط، االختبـــار التـــائي) واســـتنتج الباحـــث مـــا یـــأتي:یتمتع كـــل مـــن 

لیین والدرجة االولى بمستوى جید من االعداد البدني والنفسي بشكل یساهم في مواجهة الحكام الدو 

ضغوط المنافسة ومنها ظاهرة االحتراق النفسي والكفاءه والخبرة لدىالحكام الدولیین والدرجة االولى 

حـث في االداء لقیادة المباراة تعمل في الحد من الوصول الى ظاهرة االحتراق النفسي،وأوصـى البا

بما یلي:

التأكید على تهیئـة الحكـام بـدنیًا ونفسـیًا بشـكل مسـتمر مـن اجـل الـتمكن فـي قیـادتهم للمباریـات -

بشكل ناجح.

إقامة اختبارات بدنیة ونفسیة بشكل مستمر لصقل وتهیئة حكام جیدین.-

إجراء بحوث ودراسات مشابهه على فعالیات اخرى.-
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Abstract:
The research aimed to define the following variation in the degree

of psychological Burnout phenomena among Basket Ball Referees

according to the variable of Referee degree (international and first). The

research aimed to define the following variation in the degree of

psychological Burnout phenomena among Basket Ball Referees

according to the variable of Referee degree (international and first in

education). The research sample consisted (12) Referees chosen

according to the deliberate method (6) from international degree. degree

retirees and (6) from first degree referees all actually registered in list of

the Branch federation of Iraqi Basket Ball.

The research used measure of psychdgical Burnout of the sport

Refer which consists (s) tool stamen after the applicability and accuracy

of tool was determined the data were statistically processed using a

Arithmetic mean, standard deviation, Pearson’s simple relation

coefficient, and the T-test”. The Research concluded the following:

No significant differences exist in psychological Burnout

phenomena among Basket Ball Referees according to the variable of

remine degree.

No significant differences exist in psychological Burnout

phenomena among Basket Ball Referees according to the degree in

education.

The research remanded the following:

- Emphasize on psychotically preparing of referees in additional to the

physical preparation in order to contract the matches in an efficient

way and establishing physical courses and psychological courses to

sharpen the referee senses and in order to find self successfully in the

duty of referee.
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التعریف البحث-١
مقدمة واھمیة البحث ١-١

مصـــادر علـــم أي االحتـــراق ضـــمن Burnoutلقــد تكـــرر فـــي الســـنوات االخیـــرة مصـــطلح 

النفس الریاضي وقد نسمع او نقرأ عن العبا اصابة االحتراق أي ان مستواه قد انخفض الى ادنى 

درجة وفي طریقة الى االنسحاب الكلي من الممارسة الریاضیة وهذا ما ینطبق ایضًا على المدرب 

تلـك ناتجـة عـن الریاضي فضًال عن معلم التربیة الریاضیة، ولذا یمكن القول بأن ظاهرة االحتراق

حالـة مــن االنهــاك البـدني والنفســي التــي قــد تصـیب الریاضــي نتیجــة تـراكم اعبــاء الطمــوح ومصــدرًا 

، ٢٠٢للقلق والخـوف مـن الفشـل بـدًال مـن ان تصـبح رغبـة فـي التفـوق والفـوز والرفعـة (الخیكـاني، 

١٦٢.(  

ة للریاضـي ومن جهة اخـرى فـإن االحتـراق هـو انسـحاب او تـدمیر او فقـدان دافـع المنافسـ

قبل ان یصل الى افضل مستوى اداء متوقع منه ویرتبط عـادًة بحالـة مـن االنهـاك البـدني والـذهني 

). فضًال عن ان كثیر من الباحثین في مجال علم النفس الریاضي یجعلون ١٦١، ١٩٩٧(راتب، 

من ضغوط العمل هي السبب الرئیسي في حدوث ظاهرة االحتراق النفسي.

ــــى االمســــؤولیة والمهمــــة الكبیــــرة فــــي ادارة وتعــــد مهنــــة التحكــــیم عمــــل صــــعب یخضــــع ال

المباریــات واخراجهــا بشــكل نــاجح وتحدیــدًا فــي لعبــة كــرة الســلة والتــي هــي مــن بــین احــد االلعــاب 

الجماعیــة التــي تتمیــز بایقــاع ســریع ومنــاورات مســتمرة بــین الهجــوم والــدفاع طیلــة شــوطي المبــاراة 

ــیهم مــن اعبــاء متمثلــة فــي المالحظــة والتقیــیم والمتابعــة فیظهــر الــدور الكبیــر للحكــام ومــا یقــ ع عل

والتواجــد فــي االمــاكن الصــحیحة التــي حــددها لهــم قــانون اللعبــة. ومــا یتطلــب مــن الحكــم ان یمتلــك 

مــــن المواصــــفات مـــــا یؤهلــــه ألخـــــذ هــــذا الـــــدور الحســــاس فـــــي ادائــــه خـــــالل المباریــــات (العزبـــــي، 

٧، ٢٠٠٦.(  

لبحــث تتجلــى بوضــوح فــي التعــرف علــى احــدى المهــن ومــن خــالل مــا تقــدم فــإن اهمیــة ا

المــــؤثرة فــــي المجــــال الریاضــــي والتــــي لهــــا الــــدور الممیــــز فــــي اظهــــار الصــــورة المتكاملــــة لطبیعــــة 

المنافسات الریاضیة.

مشكلة البحث٢-١
ـــة التعـــرف علـــى االســـباب  ـــنفس الریاضـــي لمحاول ـــم ال ـــاحثین فـــي عل ان اهتمـــام بعـــض الب

دي بالالعــــب او المــــدرب او معلــــم التربیــــة الریاضــــیة الــــى االحتــــراق والعوامــــل التــــي یمكــــن ان تــــؤ 

النفسي، دعا الباحث في التطرق الى ظاهرة االحتراق النفسي لدى الحكـم وتحدیـدًا حكـم كـرة السـلة 

وممـا الشـك فیـه ان حكـم كـرة السـلة لـه دور مهــم فـي قیـادة المبـاراة بصـورة جیـدة مـن خـالل تركیــزه 

ه بصورة تؤدي بـه الـى النجـاح فـي مهمتـه علـى الـرغم مـن الضـغوط التـي في االداء واصدار قرارات
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یتعرض لها من خالل بعض المؤثرات الخارجیة والمتمثلة بالجمهور او موقف المنافسـة او بعـض 

المؤثرات الداخلیة من حالة بدنیة او نفسیة والتي قد تسبب حالة االحتراق النفسي والى ذلـك یشـیر 

یقـوم بمهمـة التحكـیم یتـأثر بسـرعة وبصـورة مسـتمرة ومتغیـره بـالموقف (فضالي) ان الشخص الـذي 

، ١٩٥٦وان أي تشــتیت عــن لحظــة اللعــب ســیكون عبــاءًا فــي نجــاح الحكــم فــي مهمتــه (فضــالي، 

لــذا ارتــأى الباحــث دراســة ظــاهرة االحتــراق النفســي التــي یمــر بهــا الحكــم مــن خــالل اجــواء  ).٢١

.سلة من قیادة المباراة بشكل ناجحمدى امكانیة حكم كرة الالمنافسة والتي غالبا ماتترك اثر في 

ھدفا البحث٣-١
التعــرف علــى الفــروق  فــي ظــاهرة االحتــراق النفســي لــدى حكــام كــرة الســلة وفــق متغیــر  ١-٣-١

الدرجة التحكیمیة (الدولي، الدرجة االولى).

لســلة وفــق متغیــر التعــرف علــى الفــروق  فــي ظــاهرة االحتــراق النفســي لــدى حكــام كــرة ا ٢-٣-١

التحصیل الدراسي (الدولي، الدرجة االولى).

فرضا البحث ٤-١
توجد فروق ذات داللة احصائیة في ظاهرة االحتراق النفسي لدى حكام كرة السـلة علـى  ١-٤-١

وفق متغیر الدرجة التحكیمیة ولصالح الدرجة الدولیة.

اق النفســي لــدى حكــام كــرة الســلة ال توجــد فــروق ذات داللــة احصــائیة فــي ظــاهرة االحتــر  ٢-٤-١

على وفق متغیر التحصیل الدراسي.

مجاالت البحث ٥-١
المجال البشري: حكام كرة السلة في المنطقة الشمالیة والوسطى من محافظات العراق.١-٥-١

المجــال المكــاني: القاعــة الریاضــیة فــي مدینــة الســلیمانیة والقاعــة الریاضــیة فــي مدینــة  ٢-٥-١

اربیل.

  .١/٣/٢٠٠٧ولغایة  ١/٢/٢٠٠٧المجال الزماني: للفترة من  ٣-٥-١



االحتراق النفسي لدى حكام كرة السلة

٢٤٨

تحدید المصطلحات ٦-١
:االحتراق النفسي

Kelley* عرفــه ( & Gill بأنــه اســتجابة للتــوتر النفســي النــاتج عــن التعامــل مــع االخــرین :(

Kelleyوخاصة هؤالء الذین یعانون من المشاكل ( & Gill, 1993, 94.(

: بأنــه "التغیــرات الســلبیة فــي االتجاهــات والســلوك الخاصــة بــالفرد كــرد * عرفــه (عســكر واخــرون)

فعــل لضــغوط العمــل ومــن أهمهــا فقــدان االهتمــام بــالمراجع وأداء العمــل بطریقــة آلیــة والــنقص 

  ).٩، ١٩٨٦بالدافعیة ومقاومة التغییر وفقدان االبتكار (عسكر واخرون، 

سـلبیة التـي تظهـر لـدى الحكـم الریاضـي كـرد فعـل * ویعرفه الباحثً : بأنه حالة مـن االنفعـاالت ال

طبیعـي نتیجـة ضـغوط المنافسـة التـي یواجههـا فـي اثنـاء التحكـیم تـؤدي بـه الـى االنهـاك البـدني 

والذهني.

الدراسات النظریة والدراسات المشابھة-٢
الدراسات النظریة١-٢
ظاھرة االحتراق١-١-٢

هــرت فــي بدایــة الســبعینات وخاصــة فــي االحتــراق مــن المصــطلحات النفســیة التــي ظیعــد 

Jobمجـال ضـغوط العمـل  stress ثـم اصـبح االن مـن المصـطلحات االكثـر شـیوعًا فـي مجـاالت

Frendenعدیــــدة ومنهــــا الریاضــــیة ویــــرى كــــل مــــن "فرینــــد بــــرج"  berger وماســــالش  ١٩٨٠

Maslash ى مفهـــوم ان االحتــراق بمثابـــة حالـــة انهـــاك للنـــواحي البدنیــة والذهنیـــة تـــؤدي الـــ ١٩٨٢

سلبي للشخص نحو نفسـه او ذاتـه اضـافة الـى تكـوین اتجاهـات سـلبیة نحـو العمـل والحیـاة والنـاس 

واالخــرین فضـــًال عـــن االقتصـــاد فــي المثالیـــة والشـــعور بالغضـــب.ویتفق مــع المعنـــى الســـابق فنـــدر 

Fender حیث یرى ان االحتراق یتمییز باإلنهاك االنفعالي او البدني یؤدي الى انخفاض ١٩٨٩

مستوى الریاضـي اضـافة الـى العدیـد مـن المشـاعر النفسـیة السـلبیة التـي ربمـا تصـل الـى االكتئـاب 

  ).١٦٦، ١٩٩٧(راتب، 

مكونات االحتراق٢-١-٢
الـــــى ثـــــالث  ١٩٨١ Jacksonوجاكســـــون Maslashلقـــــد توصـــــل كـــــل مـــــن ماســـــالش 

مكونات لالحتراق:

Emotionalاالنهـاك االنفعـالي - Exhaustionكـون بتقیـیم مشـاعر االنفعـاالت ویـتم هـذا الم

الزائدة واإلنهاك.
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یقـــیس هـــذا المكـــون Depersonahzationفقـــدان االحســـاس بالشخصـــیة (تبـــدد الشخصـــیة) -

االســتجابات التــي تتمیــز باالقتصــاد بالمشــاعر وعــدم التفاعــل الشخصــي مــع النــاس االخــرین 

االهتمام بالالعب.وهي حالة یبدو كالحلم وانفعال الذات واالخرین وتراكم نوع من عدم

یقــــــــــــــیس شــــــــــــــعور الكفایــــــــــــــة AccomplishmenisPersonalاالنجــــــــــــــازات الشخصــــــــــــــیة -

Compeinice واالنجاز الناجح في عمل معین مع الناس والمشاعر المنخفضة لالنجـاز مـا

.)١٩٤، ١٩٩٧(راتب،تظهر في ادراك الشخص افتقاده الى القدرة والتحكم في الموقف

فسي والحكمظاھرة االحتراق الن٣-١-٢
ان حكـــم كـــرة الســـلة فـــي اثنـــاء المباریـــات یقـــع علـــى عاتقـــه عـــبء كبیـــر ویـــؤدي دوره فـــي 

ظروف صـعبة حیـث تشـكل حركـة الالعبـین السـریعة والمسـتمرة هجومـًا ودفاعـًا فـي سـاحة الملعـب 

وعلى مدى شوطي المبـاراة عبئـًا یسـتدعي مـن الحكـم ان یبـذل جهـدًا بـدنیًا وذهنیـًا وعصـبیًا لفتـرات 

نیـــة تطـــول وتقصـــر لكنهـــا تتســـم باالســـتمراریة ،ونتیجـــة لهـــذه االعبـــاء وتلـــك الضـــغوط المحیطـــة زم

بــاجواء المبــاراة تــؤدي بــالحكم الــى وصــوله لمرحلــة االحتــراق مــا لــم یكــن قــد تــوفرت فیــه العدیــد مــن 

المواصــفات البدنیــة والذهنیــة والعصــبیة التــي تضــمن قیامــه بــدوره بنجــاح لیســت لمبــاراة واحــدة فقــط 

وا نمــــــــــا طـــــــــــوال الموســــــــــم الریاضـــــــــــي واذا مــــــــــا اســـــــــــتمر بــــــــــالتحكیم فـــــــــــي مجــــــــــال كـــــــــــرة الســـــــــــلة                                                             

  ).٨، ٢٠٠٦(العزبي، 

الدراسات المشابھة٢-٢
)٢٠٠٤دراسة،یونس ویحیى (١-٢-٢

"دراسة مقارنة قي االحتراق النفسي لدى جكام كرة القدم"

لدراسة الـى التعـرف علـى ظـاهرة االحتـراق النفسـي لـدى حكـام كـرة القـدم مـن حیـث هدفت ا

) حكمـا تــم ١٤الدرجـة التحكیمیـة وكـذلك مـن حیــث التحصـیل الدراسـي وتكونـت عینــة البحـث مـن (

)حكـام مـن الدرجـة الثانیـة فـي ٧)حكـام مـن الدرجـة االولـى و(٧اختیارهم بالطریقـة العمدیـة وبواقـع (

سـتخدم الباحثـان مقیـاس االحتـراق االنفسـي للحكـم الریاضـي كـاداة للبحـث وتـم محافظة نینـوى وقـد ا

ـــات احصـــائیا مـــن خـــالل الوســـط الحســـابي ،االنحـــراف المعیـــاري ،معامـــل االرتبـــاط  معالجـــة البیان

البســیط ،اختبــار التــائي وكشــفت الدراســة فــي عــدم ظهــور فــروق فــي ظــاهرة االحتــراق النفســي لــدى 

(یــونس نینــوى فــي كــل مــن الدرجــة التحكبمبــة والتحصــیل الدراســيحكــام كــرة القــدم فــي محافظــة 

.)١٢٧،٢٠٠٤ویحیى ،
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)١٩٩٩دراسة ،العبیدي ،نغم محمود محمد صالح (٢-٢-٢

"بناء مقیاس لالحتراق النفسي لدى مدرسي التربیة الریاضیة في محافظة نینوى"

یـــة الریاضـــیة فـــي هـــدف البحـــث بنـــاء مقیـــاس لالحتـــراق النفســـي لمدرســـي ومدرســـات الترب

محافظة نینوى والتعرف على الفروق في ابعاد االحتراق النفسي على وفق متغیري الجنس والعمـر 

وبعــد الحصــول علــى الصــیغة النهائیــة للمقبــاس قامــت الباحثــة بتطبیقــة علــى عینــة عشــوائیة بلغــت 

داللــة الفــروق مدرســا ومدرســة وقــد اســتخدمت التحلیــل العــاملي المتعــدد االتجــاه واختبــار دنكــن ل٥٠

بــین المتوســطات وعلــى وفــق متغیــري الجــنس والعمــر وقــد اســتنتجت الباحثــة مــایلي :ان االحتــراق 

النفسـي ظـاهرة متعـددة االبعـاد فضـال عـن عـدم وجـود فـرق جـوهري بـین الجنسـین او بـین االعمـار

  . )٥،  ١٩٩٩(العبیدي ، 

)١٩٩٧(دراسة، مقابلة والرشدان٣-٢-٢

أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة الحكومیة وعالقته ببعض االحتراق النفسي لدى"

"المتغیرات

هدفت الدراسة الى التعرف على ظاهرة االحتراق النفسـي لـدى اعضـاء هیئـة التـدریس فـي 

الجامعات االردنیة الحكومیة من خالل المتغیرات (الجامعة، الكلیة، الرتبة االكادیمیـة) وقـد شـملت 

) عضو هیئة التـدریس فـي الجامعـات الـثالث (جامعـة الیرمـوك، الجامعـة ٤٦٣(عینة البحث على 

االردنیة، جامعة مؤتة).

ممن یقومون بمهام التدریس في كلیات (االداب، العلوم، العلوم التربویة، الشریعة، التربیة 

فســي الریاضــیة، االقتصــاد، العلــوم االداریــة) وقــد اســتخدم الباحثــان مقیــاس ماســالش لالحتــراق الن

كأداة لجمع البیانات وتم استخدام المعالجات االحصائیة (الوسط الحسابي، النسبة المئویة، تحلیـل 

ان هنـاك التباین احادي المتغیر، اختبـار فیومـان كلـز للمقارنـات البعدیـة) وقـد كشـفت الدراسـة الـى 

درجة متوسطة منها االحتراق النفسي لدى اعضاء هیئة التدریس في جامعة مؤتة ثـم فـي الجامعـة 

االردنیة فجامعة الیرمـوك علـى التـوالي وهنـاك فـروق ذات داللـة احصـائیة بـین متوسـطات درجـات 

  ).٣٧، ١٩٩٧االحتراق النفسي العضاء هیئة التدریس تعزى للرتبة االكادیمیة (مقابلة والرشدان، 



عصام محمد الناهي

٢٥١

إجراءات البحث١-٣
منھج البحث١-٣

استخدم الباحث المنهج الوصفي باالسلوب المسحي لمالئمة وطبیعة البحث.

مجتمع البحث وعینتھ٢-٣
تكــون مجتمــع البحــث مــن حكــام كــرة الســلة المعتمــدین فــي االتحــاد العراقــي المركــزي لكــرة 

) حكـام حاصـلین علـى ٦ًا بطریقة عمدیـة، () حكم١٢) حكم تم اختیار (٢٤السلة والبالغ عددهم (

) حكام مصنفین درجة اولى.٦الشهادة الدولیة و(

أداة البحث٣-٣
مقیاس االحتراق النفسي للحكم الریاضي١-٣-٣

.Rتـم تصـمیم المقیـاس مـن قبـل روبـرت وانیبـرج  Weinberg وبیجـي ریتشاردسـونB.

Richardson ـــاالحتراق و ـــراق فـــي التحكـــیم لقیـــاس شـــعور الحكـــم الریاضـــي ب ـــوان االحت تحـــت عن

Officting Burnout وهو مقیاس مقتبس ومعدل مـن قائمـة ماسـالش لالحتـراق وقـد تـم ترجمتـه

) عبـارة یقـوم الحكـم باالجابـة عنهـا ١٥للعربیة من قبل د. محمد حسن عالوي ویتضمن المقیاس (

، ینطبـق علـّي بدرجـة كلیـة، وفق سبع بدائل (ال تنطبق علي تمامـًا، تنطبـق علـّي بدرجـة قلیلـة جـداً 

ینطبــق علــّي بدرجــة متوســطة، ینطبــق علــّي بدرجــة كبیــرة، ینطبــق علــي بدرجــة كبیــرة جــدًا، ینطبــق 

) تحسـب درجتهـا ١١-٧-٥علـى التـوالي ماعـدا الفقـرات ( ٧-١علّي تمامًا) وتعطى الـدرجات مـن 

حتـراق انظـر الملحـق ) تعنـي وصـوله لحالـة اال١٠٥عكسیًا وكلما اقتربت درجة الحكم الكلیـة مـن (

  ).٥٠٣، ١٩٩٨(عالوي، 

المواصفات العلمیة للمقیاس٢-٣-٣
صدق المقیاس١-٢-٣-٣

فـي مجـال القیـاس والتقـویم .)*(قام الباحث بعرض المقیاس على مجموعة من المختصـین

وعلـم الـنفس الریاضـي وكـرة السـلة لالطـالع علـى فقـرات المقیـاس وبیـان مـدى صـالحیتها اذ تشـیر 

وتقدیم/كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصل.أ. د. هاشم احمد سلیمان/قیاس )*(

أ. م. د. ضرغام جاسم محمد/قیاس وتقدیم/كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصل.

أ. م. د. زهیر یحیى محمد/علم النفس الریاضي/كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصل.

امعة الموصل.م. د. نبیل محمد عبداهللا/تدریب كرة سلة/كلیة التربیة الریاضیة/ج

م. د. مؤید عبدالرزاق/علم النفس الریاضي/كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصل.



االحتراق النفسي لدى حكام كرة السلة

٢٥٢

ـــــــــــــوم مجموعـــــــــــــة المصـــــــــــــادر ـــــــــــــاس الظـــــــــــــاهري هـــــــــــــي ان تق ـــــــــــــى صـــــــــــــدق المقی للحصـــــــــــــول عل

من المختصین بتقییم صالحیة الفقرات لقیاس السمة التي وضع من اجلها المقیاس

)Eble, 1972, 555.(

ثبات المقیاس٢-٢-٣-٣
تعـــد األداة ثابتـــة اذ اعطـــت النتـــائج نفســـها فـــي قیاســـها للظـــاهرة لمـــرات عدیـــدة (العجیلـــي 

إذ یعـــد اســـلوب ثبـــات المقیـــاس عـــن طریـــق االختبـــار اعـــادة االختبـــار  ).١٤٣، ١٩٩٠وآخـــرون، 

)Test and Retest ،اكثـر الطـرق اسـتخدامًا فـي ایجـاد معامـل الثبـات واكثرهـا شـیوعًا (حسـنین (

) وبغیة الحصول على ثبات المقیاس قام الباحث بتوزیع المقیاس على عینـة مؤلفـة ١٩٧، ١٩٩٥

بمهام تحكیم دوري جامعة الموصل بكرة السلة كأختبـار اولـي ثـم ) حكام من الذین یقومون٥من (

) یوم من االختبار االول على العینة نفسها اذ تشیر المصادر ١٤اعید االختبار نفسه بعد مرور (

ثالثـة -الى ان الفترة مابین التطبیق االول لالداة والتطبیق الثاني لها یجب ان ال یتجاوز اسـبوعین

,Adamsاسابیع ( 1964, 88.(

وبعــد جمــع البیانــات تمــت معاملتهــا احصــائیًا باســتخدام معامــل االرتبــاط البســیط وبلغــت 

، وهذا یدل على وجود ارتباط عالي وبالتالي وجود معامل ثبات المقیاس.٠.٨١قیمة (ر) = 

الوسائل اإلحصائیة ٤-٣
عیـاري، معامـل الوسـط الحسـابي، االنحـراف المتم استخدام المعالجات اإلحصائیة التالیـة:

  ).٣٠٩، ١٩٨٤(الراوي، T) اختبار ٢٠٩-١٠٣، ١٩٩٦االرتباط البسیط (التكریتي والعبیدي، 

عرض النتائج ومناقشتھا -٤
  )١جدول (ال

المعالم اإلحصائیة للفروق بین حكام كرة السلة من حیث الدرجة التحكیمیه

  ع±-سالدرجة التحكیمیه
قیمة ت 

المحتسبة

قیمة ت 

ألجدولیه
نتیجةال

٢٤.٥٨.٩١الدرجة الدولیة
٢.٢٣  ٠.٩٦  

فرق غیر 

معنوي ٢٧.١٦٢.٨٥الدرجة االولى

ال توجد فروق ذات داللة احصائیة لدى حكام كرة السلة من ) نالحظ بأن ١من الجدول (

) عند درجة حریـة = ٠.٩٦حیث الدرجة التحكیمیه (الدولیة، االولى) اذ بلغت قیمة ت المحتسبة (

وهـذا یتنـاقض مـع  ٢.٢٣وهي اقل من قیمتها الجدولیـة والبالغـة =  ٠.٠٥ ≤نسبة خطأ وعند ١٠

الغرض االول للبحث.
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  )٢جدول (ال

المعالم االحصائیة للفروق لدى حكام كرة السلة من حیث التحصیل الدراسي

  ع±-سالدرجة التحكیمیه
قیمة ت 

المحتسبة

قیمة ت 

ألجدولیه
النتیجة

٢٦.٥٨.٥٧الدرجة الدولیة
٢.٢٣  ٠.٣٤  

فرق غیر 

معنوي ٢٥.١٤.١٦الدرجة االولى

) نالحظ بأن ال توجد فروق ذات داللة احصائیة لدى حكام كرة السلة من ٢من الجدول (

ـــات) إذ بلغـــت قیمـــة (ت) المحتســـبة  ـــة فمـــا فـــوق وخریجـــو الكلی حیـــث التحصـــیل الدراســـي (اعدادی

وعنـــــــد نســـــــبة  ١٠د درجـــــــة حریـــــــة = عنـــــــ ٢.٢٣)وهـــــــي اقـــــــل مـــــــن قیمتهـــــــا الجدولیـــــــة = ٠.٣٤(

  ).٢) و (١وهذا یتفق مع الفرض الثاني للبحث ومن خالل النتائج في الجدولین ( ٠.٠٥ ≤خطأ 

یعزو الباحث سبب ذلك الى ان حكام لعبة كرة السـلة یتمتعـون بمسـتوى جیـد مـن االعـداد 

ــم یكــن هنــ اك تــأثیر للدرجــة البــدني والنفســي لمواجهــة ضــغوط المنافســة واالجــواء المحیطــة بهــا ول

التحكیمــة فــي ان تحصــل فروقــات بــین الحكــام وكــذلك بالنســبة للتحصــیل الدراســي اذ عنــد تكلیــف 

مجموعة الحكام ألدارة المباریات على صعید البطوالت الرسـمیة ضـمن نشـاطات االتحـاد المركـزي 

قـانون اللعبـة فان هؤالء الحكـام یـؤدون واجـبهم بشـكل ینسـجم مـع قـدراتهم وبمـا یـتالئم وخبـرتهم فـي 

وتقـــارب مســـتوى ادائهـــم فـــي التحكـــیم فضـــًال عـــن االحتكـــاك المســـتمر لكـــال الصـــنفین فـــي جمیـــع 

المباریات مما یعكس هذا االنسجام اداء تحكیم ناجح ویؤكد (العزبي) ان تنوع الجهد البدني الواقع 

افعـال متباینـة على حكام كرة السلة في اثناء المباریات هو نوع من الضغوط التي یكـون لهـا ردود 

حسـب معـدالت اللعـب واذا مـا امتلـك الحكـم مسـتویات مرتفعـة مـن الكفـاءة المطلوبـة فسـوف یـؤدي 

) وبالتــالي فـان كـل هـذه العوامــل ٨، ٢٠٠٦دوره علـى احسـن مـا یكــون والعكـس صـحیح (العزبـي، 

واالســباب التــي ســاعدت علــى ان یــؤدوا الحكــام واجــبهم بشــكل جیــد ابعــدتهم عــن وصــولهم لحالــة 

االحتراق النفسي .
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االستنتاجات والتوصیات١-٥
االستنتاجات١-١-٥
یتمتع كل من الحكام الدولیین والدرجة االولى بمستوى جید من االعداد البدني والنفسي بشكل -

یساهم في مواجهة ضغوط المنافسة ومنها ظاهرة االحتراق النفسي 

ى في االداء لقیادة المباراة تعمـل فـي الحـد مـن الكفاءه والخبرة لدىالحكام الدولیین والدرجة االول-

الوصول الى ظاهرة االحتراق النفسي 

التوصیات٢-١-٥
التأكید على تهیئـة الحكـام بـدنیًا ونفسـیًا بشـكل مسـتمر مـن اجـل الـتمكن فـي قیـادتهم للمباریـات -

بشكل ناجح.

إقامة اختبارات بدنیة ونفسیة بشكل مستمر لصقل وتهیئة حكام جیدین.-

راء بحوث ودراسات مشابهه على فعالیات اخرى.إج-
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مقیاس االحتراق النفسي للحكم الریاضي

العبارات

ال 

تنطبق

تماما

تنطبق 

بدرجة 

قلیلة جدا

تنطبق 

بدرجة 

قلیلة

تنطبق 

بدرجة 

متوسطة

تنطبق 

بدرجة 

كبیرة

تنطبق 

بدرجة 

كبیرة جدا

تنطبق 

تماما

اشــــعر بــــأنني أعــــاني مــــن ضــــغوط انفعالیــــة    .١

كنتیجة للتحكیم

أكــاد اشــعر بتعــب عنــدما اســتیقظ مــن النــوم   .٢

ي صـباحا فـي األیـام التـي سـوف أقـوم فیهـا فــ

التحكیم

ــــــین   . ٣ اشــــــعر بــــــأنني اعامــــــل المــــــدربین الالعب

بطریقة قاسیة

ــــأنني ابــــذل المزیــــد مــــن الجهــــد فــــي   .٤ اشــــعر ب

بعــض األمــور التــي تحتــاج الــى جهــد بســیط 

اثناء قیامي بالتحكیم

اشــــعر بــــانني قــــد حققــــت نتــــائج طیبــــة أثنــــاء   . ٥

عملي في التحكیم الریاضي

ثنـــاء قیـــامي بـــالتحكیم أجـــد ان التعامـــل مـــع ا  .٦

ـــین والمـــدربین یســـبب لـــي المزیـــد مـــن  الالعب

التوتر 

اشــــعر بدرجــــة عالیــــة مــــن النشــــاط والحیویــــة   .٧

اثناء قیامي بالتحكیم

یزعجنــي بــان التحكــیم یســبب لــي المزیــد مــن   .  ٨

الضغط العصبي 

ین یســـبب التعامـــل مـــع المـــدربین   والالعبـــ   .٩

لي قدرا كبیرا من التوتر 

اشــعر باإلحبــاط كنتیجــة لعملــي فــي التحكــیم   ١٠

الریاضي

اشــــعر بــــانني أســــاهم فــــي االرتقــــاء بمســــتوى   ١١

الالعبین من خالل قیامي بالتحكیم

اشـعر بــأنني اكــاد احتـرق كنتیجــة لعملــي فــي   ١٢

المجال الریاضي 

اصـبحت اكثـر قسـوة مـع النــاس اشـعر بـانني   ١٣

منذ بان بدات العمل كحم ریاضي 

اشـــــعر باالجهـــــاد التـــــام عقـــــب انتهـــــائي مـــــن   ١٤

تحكیم مباراة ریاضیة

ــــــي الســــــبب   ١٥ ــــــان المــــــدربین یعتبرونن اشــــــعر ب

الرئیســــي فــــي هــــزیمتهم بالمبــــاراة التــــي أقــــوم 

بتحكیمها


