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 دراسة مقارنة في االحتراق النفسي لدى حكام المصارعة                
 م.م. عبد الغفور ردام كيطان

 مديرية تربية ديالى                                                    
mabdalkafor1964@gmail.co 

  الكلمات المفتاحية : دراسة مقارنة ، االحتراق النفسي ، حكام المصارعة
 ملخص البحث

الفروق في ظاهرة االحتراق النفســــي لدى حكام المصــــارعة الحرة والرومانية وفق هدف البحث الى 
ـــة )الحكـــام  ـــدوليينمتغير الـــدرجـــة التحكيمي  (.والفروق في ظـــاهرة االحتراقاالتحـــاديين والحكـــام  ال

لباحث ا الدراســـــي، وفرضنفســـــي لدى حكام المصـــــارعة الحرة والرومانية وفق متغير التحصـــــيل ال
فروق ذات داللة معنوية في ظاهرة االحتراق النفسـي لدى حكام المصـارعة على وفق متغير  وجود

توجد فروق ذات داللة معنوية في ظاهرة االحتراق  الحكام الدوليين ، الالدرجة التحكيمية ولصالح 
( 04) عينة البحث من الدراسي، تكونتفسـي لدى حكام المصـارعة على وفق متغير التحصيل الن

( حكـــام )اتحـــاديين( من 2( حكـــام )دوليين (و )2حكمـــًا تم اختيـــارهم بطريقـــة عمـــديـــه وبواقع )
فســـي الباحث مقياس االحتراق الن للمصـــارعة، واســـتخدمالمســـجلين فعليًا في الئحة االتحاد العراقي 

( عبارة كأداة للبحث وبعد التأكد من صدق أداة  البحث وثباتها 05ياضي والمتكون من )للحكم الر 
تمت مناقشــــة النتائج ، و  ((spssتمت معالجة البيانات إحصــــائيا باســــتخدام النظام اإلحصــــائي 

ســــــتنتاجات والتوصــــــيات  وكما يلي: لم تظهر فروق ذات داللة معنوية في باالوخرجت الدراســــــة  
ظهر فروق ت التحكيمية، لماق النفسي بين حكام المصارعة  على وفق متغير الدرجة ظاهرة االحتر 

ذات داللة معنوية في ظاهرة االحتراق النفســــي بين حكام المصــــارعة على وفق متغير التحصــــيل 
الباحث بما يلي : التأكيد على أعداد الحكام أعدادا نفســـــــــيًا وبدنيًا من اجل  الدراســـــــــي، وأوصـــــــــى

دورات إرشـــــــادية ونفســـــــية لصـــــــقل الحكام من اجل  جيد، أقامةة النزاالت  بشـــــــكل التمكن من قياد
كام بحوث مشـــابهة على ح التحكيم، وأجراءتطوير شـــعورهم بتحقيق االنجاز الشـــخصـــي في مهنة 

 فعاليات رياضية متنوعة .
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ResearchSummary 

 

Differences in the phenomenon of burnout among the rulers of freestyle wrestling and 

Romania according to the first arbitration class variable and the second (the referees 

federal rulers international) .oalfruq in the phenomenon of burnout among the rulers 

of freestyle wrestling and Romania in accordance with the variable 

HaltheselAldrase.ovrdt researcher Anhatojd significant differences in the phenomenon 

of burnout among differences wrestling referees on arbitration in accordance with the 

class variable and in favor of class Alaoly.latojd significant differences in the 

phenomenon of burnout among the rulers of wrestling differences according attainment 

variable Aldrase.tkont research sample (14) judgment has been selected by a deliberate 

manner and (7) the rulers of first class (international ) and (7) the rulers of second 

degree (federal) of those registered actually in the list of the Iraqi Federation of 

Massarah.ostkhaddm researcher burnout rule athlete scale consisting of (15) is a tool 

for research, after ascertaining the veracity of the search tool and persistence has data 

processing statistically Bastkhaddamalindham statistical spss) ) Based on Zllk has 

discussed the results came out Blastantajat and recommendations of the study are as 

follows: did not show significant differences in the phenomenon of burnout among 

wrestling referees differences according grade Altgamah.lm variable show significant 

differences in the phenomenon of burnout among the rulers of wrestling according 

variable differences collection Aldrase.ooosy researcher with the following: 

confirmation on the preparation of the referees numbers psychologically and physically 

in order to be able to lead the games are Gid.acamh guidance and psychological 

sessions to fine-tune the rulers in order to develop their sense of achievement of 

personal achievement in a career Altgam.oajrae similar research on a variety of 

sporting events rulers. 

 

 ـ المقدمة 0
التي تحتاج الى دراسة وتعميق كبير لما له من مؤثرات المهمة يعد علم النفس من العلوم 

ي المجال صًا فحيوية كبيرة على األفراد ، فهو علم ازدادت الحاجة له في السنوات األخيرة وخصو 
ي وقد أعطاه البعض أولوية ف”الرياضي لما له من تأثير فعال سواًء خالل التدريب او المناقشة 

الترتيب ألنه يؤثر على النواحي الفسيولوجية ألجهزة الجسم المختلفة والتي تقوم بدور فعال في 
 (67، 0999األداء". )محمود وحسام الدين ، 
( ضمن مصادر علم النفس الرياضي والذي Burnoutمصطلح ) لقد تكرر في السنوات األخيرة

يعني )االحتراق( وهو حالة اإلنهاك ألبدني والنفسي التي قد تصيب الرياضي نتيجة لتركم أعباء 
الطموح والمتعة ومصدرًا للقلق والخوف من الفشل بداًل من الرغبة في التفوق والفوز والرفعة . 

 (.067، 7117)الخيكاني،
هرة االحتراق النفسي انتشاراً واسعاً في السنوات األخيرة ويتوقع زيادة حدوثها في السنوات وظهرت ظا

القادمة نظرًا لزيادة الضغوط المرتبطة  بعملية التدريب الرياضي من حيث الوقت والجهد وأهمية 
 (.061، 0992المكافأة والفوز )راتب 
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د باء ثقيلة ومتاعب كثيرة ولكنه يســـــــــــــعوتعـد عمليـة التحكيم مهنـة صـــــــــــــعبـة يتحمـل فيها الحكم أع
بمزاولتها الن أســــاس مزاولته لها هو هواية خالصــــة لذلك يســــعى دائمًا الى نجاح فيها "عن طريق 
العمـل المتواصـــــــــــــل بمـا فيــه من التزامـات بـدنيــة وفنيـة واجتمـاعيـة وهـذا هو قيمـة التطور والنجــاح 

 .(67، 0999م الدين ، للوصول الى أعلى المستويات واكبر الدرجات")محمود وحسا
 اهمية البحث  0-0

اب وهي من األلع، تعد رياضــة المصــارعة من األلعاب التي انتشــرت على نطاق واســع في العالم 
 ،وقد مارسـها اإلنسـان منذ أقدم العصـور وهي رياضة األجداد واإلباء والسلف الصالح ، االولمبية 

ة خلت ضــــمن الفعاليات االولمبية والدوليدأ حيث اللعبههمية هذه ألوللتطور العلمي الذي حصـــل و 
في  مهم جداً دور  البســـاطحكم  يقع على ووضـــع لها قانون خاص يدار من قبل لجنة التحكيم و ، 

يصــــالها الى بر األمان وهذا يتطلب دقة في االنتباه والتركيز والمالحظة العالية  إدارة دفة النزال  وا 
ية البحث أن لظاهرة االحتراق النفسي دور أساسي لدى تكمن أهممن هنا والجهد البدني والنفسي. 

من خالل ظهور العوامل االيجابية عن  ،  الحكام بصــورة عامة وحكام المصــارعة بصــورة خاصــة
طريق المعالجة الجدية والصـــــحيحة وأبعاد الحكام عن تأثيرات الضـــــغوط النفســـــية التي تتولد منها 

صـــــــــــــحـافـة واألعالم والجهات ذات العالقة في رفع وهنـا يبرز دور ال، ظـاهرة االحتراق النفســـــــــــــي 
ه مما يجعل ممارســــــة هذ، مســــــتوى مهنة التحكيم وتطويرها واالرتقاء بها الى المســــــتوى المطلوب 

مكانه محترمة للحكم الرياضــي في  تعطيالمهنة الرياضــية ممارســة ايجابية خالية من المشــاكل و 
 .و تبعده عن ظاهرة االحتراق النفسي  المجتمع

 مشكلة البحث  0-7
الميدانية أن هناك ضـــــــغوط نفســـــــية تواجه  خبرته دراســـــــته األكاديمية و  وجد الباحث ومن خالل

الحكم الرياضـــي بصـــوره عامة وحكم المصـــارعة بصـــورة خاصـــة قد تودي به الى ظاهرة االحتراق 
لظاهرة ا النفســــــي ، وعلى الرغم من تعدد البحوث والدراســــــات اال أنها لم تعطي الحيز الكامل لهذه

 لذا ارتاء الباحث من جهة وعدم تواجد االخصـــــــاء النفســـــــي في الفرق الرياضـــــــية من جهة ثانية ،
حكام المصــــــارعة  من على عينة االحتراق النفســــــي دراســــــة هذه الظاهرة من خالل تطبيق مقياس 
من اجل الوقوف على أرضـــية مناســـبة متماســـكة و  . لمعرفة تأثيرها النفســـي في المجال الرياضـــي

دفع بالحكم الرياضـــي الى اإلمام من اجل مواكبة التطور العلمي الذي تشـــهدها الحركة الرياضـــية ت
 .و تساعده في التخلص من هذه الظاهرة  في بلدان العالم المتقدم

 اهداف البحث  0-3
الفروق في ظـاهرة االحتراق النفســـــــــــــي لدى حكام المصـــــــــــــارعة الحرة والرومانية وفق متغير    -

  (.االتحاديين والحكام  الدوليينية )الحكام الدرجة التحكيم
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الفروق في ظــاهرة االحتراق النفســـــــــــــي لــدى حكــام المصـــــــــــــارعــة الحرة والرومــانيــة وفق متغير  -
 الدراسي، التحصيل 

 فرض البحث  0-4
فروق ذات داللة معنوية في ظاهرة االحتراق النفســــــي لدى حكام المصـــــــارعة على وفق  وجود -

 الحكام الدوليين . متغير الدرجة التحكيمية ولصالح
توجد فروق ذات داللة معنوية في ظاهرة االحتراق النفســي لدى حكام المصــارعة على وفق  ال -

 الدراسي .متغير التحصيل 
 مجاالت البحث  0-5
 المجال البشري : عينة من حكام المصارعة الدوليين و االتحاديين  0-5-0
 المجال الزماني :  0-5-7
 بغداد االعظمية  –عة المركزية االتحاد العراقي للمصارعة المجال المكاني : القا 0-5-3
 تحديد المصطلحات  0-6
وخاصة  الخرينااستجابة للتوتر النفسي المستمر الناتج عن التعامل مع  بأنه ي : االحتراق النفس 

 (Kelley & Gill, 1993 , 94)هؤالء الذين يعانون من المشاكل 
ت الســـــــلبية في االتجاهات والســــــلوك الخاصـــــــة بالفرد كرد فعل "التغيرا االحتراق النفســــــي :  بأنه 

فقــدان االهتمــام بــالمواجع وأداء العمــل بطريقــة إليــة والنقص بــالــدافعــة  أهملضـــــــــــــغوط العمــل ومن 
 (0926،9،وآخرون)عسكر  ومقاومة التغيير وفقدان االبتكارية

 البحث:   اجرائات -7
 منهج البحث :  7-0

 طبيعة البحث .لفي بطريقة المسح لمالءمته استخدم الباحث  المنهج ألوص
 مجتمع البحث وعينته: 7-7

علياً في ف واالتحاديين المسجلينالدوليين  المصارعة الدرجةتكون مجتمع البحث من حكام 
( حكام دوليا و 2وبواقع ) عمديه( حكما منهم بطريقة 04تم اختبار ) المركزي،اتحاد المصــــــــارعة 

 ( يمثل بعض المعلومات عن عينة البحث .0ل )( حكام اتحاديا ، والجدو 2)
 (0الجدول )

 عدد الدرجة التحكيمية
 الحكام

 العمر ألتحكيمي/سنة العمر الزمني /سنة
 + ع- -س + ع- -س

 3.6 9.20 3.33 35.21 2 نالحكام الدوليي 
 0.27 5.63 7.95 31 2 ينالحكام االتحادي
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 البحث : أداة 7-3
 نفسي للحكم الرياضي:مقياس االحتراق ال 7-3-0

  Richardsonوبجي ريتشاردسون  Weinbergصمم المقياس من قبل روبرت وايتيرج
 Officiating لقياس شعور الحكم الرياضي باالحتراق تحت عنوان االحتراق في التحكيم 

Burnout   لالحتراق وقد قام بترجمته الى العربية  (ماسالس)وهو مقياس مقتبس ومعدل من قائمة
( عبارة يقوم الحكم باإلجابة على فقرات المقياس وفق 05د حسن عالوي ويتضمن المقياس )محم

سبعة بدائل )ال تنطبق علي تماماً ، ينطبق علي بدرجة قليلة جداً ،ينطبق علي بدرجة قليلة، ينطبق 
علي بدرجة متوسطة ، ينطبق علي بدرجة كبيرة ، ينطبق علي بدرجة كبيرة جدًا ، ينطبق علي 

( اذ تحسب درجاتها 00، 2، 5( على التوالي ما عدا الفقرات  )2-0مًا(. تعطى الدرجات من )تما
( تعني وصوله الى حافة االحتراق . انظر 0.5عكسيًا . وكلما اقتربت درجة الحكم الكلية من )

 (513، 0929(.)عالوي ، 0ملحق )
 المواصفات العلمية للمقياس : 7-3-7
 صدق المقياس :  7-3-7-0

تقوم مجموعة من المختصين بتقويم  أنصدق المقياس الظاهري وهي على عتمد الباحث ا 
( وعليه قام 555Ebel 1972اجلها المقياس)من صالحية الفقرات القياس السمة التي وضع 

في مجال علم النفس الرياضي  (****)*الباحث بعرض المقياس على مجموعة من المختصين
المقياس وبيان مدى صالحيتها وبعد جمع االستمارات من السادة على فقرات  لالطالعوالمصارعة 

 (%011المختصين تم تفريغها من قبل الباحث وبلغت نسبة االتفاق) 
 ثبات المقياس : 7-3-7-7

تعد األداة ثابتة اذا أعطت النتائج نفسها في قياسها للظاهرة لمرات عديدة )العجيلي وآخرون 
 - Testabilityالمقياس عن طريق إعادة االختبار ) ( اذ يعد أسلوب ثبات043، 0991، 

retestyli، 0995( اكثر الطرق استخداما في ايجاد معامل الثبات وأكثرها شيوعًا )حسنيين ،
( 3( وبقية الحصول على ثبات المقياس قام الباحث بتوزيع المقياس على عينة مؤلفة من )092

يخ بتار  بطولة للمصارعة كاختبار أولي مدربين للمصارعة من الذين يقومون بمهام تحكيم
من االختبار األول على العينة نفسها  اسبوعين ثم أعيد االختبار نفسه بعد مرور  5/3/7102

                                                           
 جامعة ديالى ـ علم النفس الرياضي ـ الساحة و الميدان  -كلية التربية البدنية و علوم الرياضة –كامل عبود حسين   ( *)

 مالكمة  –علم النفس الرياضي  -جامعة ديالى  –كلية التربية البدنية و علوم الرياضة  –)*( فراس عبد المنعم 

 كرة اليد  –علم النفس الرياضي  –جامعة صالح الدين  –كلية التربية البدنية و علوم الرياضة  –*( سعد الجنابي )

 جامعة بغداد ـ علم التدريب ـ مصارعة -كلية التربية األساسية  –)*( لؤي ساطع محمد   

 مصارعة -علم التدريب  –جامعة ديالى  –كلية التربية البدنية و علوم الرياضة  –)*( جمال محمد شعيب 
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، اذ تشير المصادر الى ان الفترة ما بين التطبيق األول لألداة والتطبيق الثاني 09/3/7102بتاريخ 
( وبعد جمع البيانات ,Adams 88 ,1969)أسابيع  ةثالث –جاوز أسبوعين تال ي أنلها يجب 

وهذا  يدل  1.22تمت معالجتها إحصائيا باستخدام معامل االرتباط البسيط وبلغت قيمة )و( = 
  على وجود ارتباط عالي وبالتالي وجود معامل ثبات للمقياس .

 التطبيق النهائي ألداة البحث  7-4
س س و تهيئة االجواء المناسبة على فقرات المقيابعد االنتهاء من كافة المستلزمات العلمية للمقيا

من قبل عينة البحث  ) حكام المصارعة ( . قام الباحث بتنفيذ البحث من خالل توزيع استمارات 
. وبعد إمالء  7102/ 3/ 77مقياس االحتراق النفسي على عينة البحث و بحضور الباحث بتاريخ 

 الجتها  إحصائيا من اجل الحصول على النتائج   .االستمارات تم جمع االستمارات وتفريغها ومع
 الوسائل اإلحصائية : 7-5

 تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية:
 الوسط الحسابي. .0
 االنحراف المعياري. .7
 ( .719 -013، 0996معامل االرتباط البسيط )التكريتي والعبيدي ،  .3
 ( .319،  0924)الراوي ،  Tاختبار  .4
 اقشتها:عرض النتائج ومن -3

 (7جدول )
 ) المعالم اإلحصائية للفروق بين حكام المصارعة من حيث الدرجة التحكيمية (

 + ع- -س الدرجة التحكيمية
قيمة )ت( 
 المحتسبة

 قيمة )ت(
 الجدولية

 النتيجة

 07.14 36.75 الحكام الدوليين
0.22 7.02 

 ال توجد
 2.2 46.23 الحكام االتحاديين فروق معنوية

 ( نالحظ: 7ول )من الجد
توجـد فروق ذات داللـة معنويـة بين حكـام المصـــــــــــــارعـة من حيـث الـدرجـة التحكيميـة )الدولي  ال  

وهي اقل من قيمتها  07( عند درجة حرية = 0.22،االتحادي( اذ بلغت قيمة )ت( المحتســـــــــــبة )
 ( وهذا يتناقض مع الفرض األول للبحث .7.02الجدولية البالغة )
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 (3جدول )
 اإلحصائية للفروق بين حكام المصارعة من حيث التحصيل الدراسي  المعالم

قيمة)ت(  + ع- -س التحصيل الدراسي
 المحتسبة

 قيمة)ت(
 الجدولية

 النتيجة

 2.36 36.0 الحكام الدوليين
0.36 7.02 

 ال توجد
 07.34 44.53 الحكام االتحاديين فروق معنوية

 ( نالحظ:3من الجدول )
عدادية إداللة معنوية بين حكام المصارعة من حيث التحصيل الدراسي )ال توجد فروق ذات 

( وهي اقل من قيمتها الجدولية البالغة 0.36أكاديمي( . اذ بلغت قيمة )ت( المحتسبة ) -فوق فما
 وهذا يتفق مع الفرض الثاني للبحث. 07( عند درجة حرية =7.02)

د الجيد والتدريب المبرمج من قبل ويعزو الباحث عدم وجود فروق ربما يعود الى األعدا
الحكام للوصول بأنفسهم الى مستوى عالي من اللياقة البدنية و دقة المالحظة و االنتباه و التركيز 
العالي خصوصا عندما يكون المتنافسين في وضعية االشتباك القريب و الصراع األرضي و الذهاب 

ن ون في حالة تبادل في النظر بينه و بييك أنالى القوس حيث في هذه الحالة يجب على الحكم 
هيئة التحكيم خصوصا القاضي الحتساب النقاط المهمة و التي تتطلب المساعدة من قبل هيئة 
التحكيم الالتي تمكنهم من األداء الجيد طيلة زمن النزال  فضاًل عن الرغبة الكبيرة من قبل الحكام 

ة صية وفهمهم لمواد القانون الدولي في أدارة المبار لهذه المهنة وحبهم لها وكذلك خبرة الحكام الشخ
يادة التعاون المتبادل بين الحكم ومساعديه في قفضال عن وكيفية التعامل مع أالعبين بشكل جيد 

 أن فعالية هذه المشكلة النفسية )) الى عدم حصول ظاهرة االحتراق النفسي لهم . أدتالمباراة  
رها النفسية و الفسلجية كتدريب مستوى األداء واالضطراب والقلق على مظاه البد لنا أن نتعرف اوآل

والخوف الزائد وفقدان الرغبة في التدريب التي نستدل عليها بمعرفة أفكار ومشاعر الرياضي نحو 
التدريب والمنافسة وبعدها تخصص له فترات راحة مناسبة الستجماع قواه وطاقته التي بددها 

 رات النجاح الجيدة للرياضي بوضع  حواجز يستطيع التغلببتوفير خ التدريب الزائد والعمل على
هو الذي يحققه  ألنهمن المكتسب  أهمانه كرياضي  أفهامةفضال عن عليها ليستعيد ثقته بنفسه، 

، 7117)الخيكاني ، (( يصيبه  أن دوبذلك نكون قد أبعدنا ذلك الرياضي عن االحتراق الذي كا
067.) 

من استخدم مصطلح االحتراق النفسي  أول( هو Freudenbergerيرجر )يعد العالم فرويدن ب
ليشير الى األفراد الذين هم من المهن اإلنسانية والذين يرهقون أنفسهم في السعي لتحقيق أهداف 

السبب في االحتراق هو الرغبة الشديدة والملحة عند "أفراد لتحقيق أهداف مثالية  أنمستحيلة "ويرى 
ه األهداف المثالية قد يفرضها الفرد على نفسه أوقد يفرضها المجتمع والقيم وغير واقعية وهذ
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االجتماعية، وتكاد أعراض هذا المرض تشمل كل شي في حياة الفرد. مثل ... فقدان الرتبة في 
العمل ، التغيب المستمر، الصداع ، سرعة الغضب ، اإلحباط، وغير ذلك من األعراض". ) 

 ( .06، 0999العبيدي ، 
االحتراق يتميز باإلنهاك االنفعالي او ألبدني و يؤدي الى انخفاض  أن( Fenderويرى فيندر )

 أنهابالعديد من المشاعر النفسية السلبية التي وصفها بعض الباحثين فضال عن مستوى الرياضي 
 388أزمة طاقة الن العديد من األمراض التي ترافق االحتراق النفسي توصي بفقدان هذه الطاقة)

 .1988 . Her ). 
 االستنتاجات  -4
  لم تظهر فروق ذات داللة معنوية في ظاهرة االحتراق النفسي بين حكام المصارعة على وفق

 متغير الدرجة التحكيمية 
  لم تظهر فروق ذات داللة معنوية في ظاهر االحتراق النفســـــــــــي بين حكام المصــــــــــــارعة وفق

 متغير التحصيل الدراسي.
 التوصيات  -5

 د على أعداد الحكام إعدادا نفسيًا وبدنيًا من اجل التمكن من قيادة المباريات بشكل جيد التأكي 
  أقامة دورات إرشـــــــــادية ونفســـــــــية لصـــــــــقل الحكام من اجل تطوير شــــــــــعورهم بتحقيق اإلنجاز

 الشخصي في مهنة التحكيم . 
 .أجراء بحوث مشابهة على فعاليات رياضية متنوعة 
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 المصادر العربية : 
( ، التطبيقات اإلحصائية في بحوث 0996تي ، وديع ياسـين والعبيدي، حسـن محمد: )التكري .0

 التربية الرياضية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل.
، 3( ، القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضـــية ، ط0995، محمد صـــبحي :)  نيينحســـ .7

 ة.، دار الفكر العربي للطباعة والنشر القاهر 0ج
( ، احتراق الرياضــــي النفســــي )أســــبابه وعالجه( ، مجلة 7117الخيكاني ، عامر ســــعيد : )  .3

 : جامعة ديالى. األول، المجلد  األولعلوم التربية الرياضية ، العدد 
 ( ، المدخل الى اإلحصاء ، مطبعة جامعة الموصل.0924الراوي ، خاشع كامل :)  .4
اء مقياس لالحتراق النفسـي لدى مدرســي التربية ( ، بن0999العبيدي ، نغم محمود صـالح : ) .5

 الرياضية في محافظة نينوى ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الموصل.
( ، مدى تعرض معلمي الثانوية بالكويت لظاهرة االحتراق 0926عســـــــكر ، علي وآخرون : ) .6

 ( ، الكويت.3( ، المجلد )01النفسي ، المجلة التربوية ، العدد )
، مركز  0( ، موســــومة االختبارات النفســــية للرياضــــيين ، ط0992محمد حســــن: ) عالوي ، .2

 الكتاب للنشر ، مصر.
( ، الحكم العربي في قوانين كرة 0999محمود ، مصــطفى كامل وحســام الدين ،  محمد ، : ) .2

 القدم مركز الكتاب للنشر ، مصر.
ــــــــــــــــ علم النفس  -كلية التربية البدنية و علوم الرياضــــة –كامل عبود حســــين   . 9 جامعة ديالى ـ

 الرياضي ـ الساحة و الميدان 
فس علم الن -جـامعـة ديـالى  –كليـة التربيـة البـدنيـة و علوم الريـاضـــــــــــــة  –. فراس عبـد المنعم 01

 مالكمة  –الرياضي 
لنفس علم ا –جامعة صـــالح الدين  –كلية التربية البدنية و علوم الرياضـــة  –. ســـعد الجنابي 00

 يد كرة ال –الرياضي 
 جامعة بغداد ـ علم التدريب ـ مصارعة -كلية التربية األساسية  –. لؤي ساطع محمد   07
ريب علم التد –جامعة ديالى  –كلية التربية البدنية و علوم الرياضـــة  –. جمال محمد شــعيب 03
 مصارعة –
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 ( مقياس االحتراق النفسي للحكم الرياضي0ملحق )
 تصميم : واينبرج وريتشاردسون 

 اقتباس : محمد حسن عالوي

 العبارات 
ال 

تنطبق  
 تماما  

تنطبق 
بدرجة 
 قليل جدا  

تنطبق 
بدرجة 
 قليلة

تنطبق 
درجة ب

 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

تنطبق 
 تماما  

0 
اشــــــــــــــعر بأنني أعاني من ضــــــــــــــغوط انفعالية 

 كنتيجة للتحكيم
       

7 
اكاد اشـــــــــعر بتعب عندما اســـــــــتيقظ من النوم 
صـــــــــــــــباحًا في األيام التي ســـــــــــــــوف اقوم فيها 

 بالتحكيم .
       

3 
 ناشــــــــــــــــعر بـــأنني أعـــامـــل المـــدربين والالعبي

 بطريقة قاسية
       

4 
اشــــــــــــــــعر بـــأنني ابــــذل المزيـــد من الجهـــد في 
ــيط  بعض األمور التي تحتاج الى جهد بســــــــــــــ

 أثناء قيامي بالتحكيم .
       

5 
اشــــــــــــــــعر بــأنني قــد حققــت نتــائج طبيــة أثنــاء 

 عملي في التحكيم الرياضي
       

6 
أثنـــاء قيـــامي بـــالتحكيم اجـــد ان التعـــامـــل مع 

ــبــب لى المزيــد من الالعبين والمــدربين  يســــــــــــــ
 التوتر

       

اشـــــــــــــعر بدرجة عالية من النشـــــــــــــاط والحيوية  2
 أثناء قيامي بالتحكيم

       

2 
ــبب لى المزيد من  يزعجني بان التحكيم يســــــــــــــ

 الضغط العصبي
       

9 
التعـــــامـــــل مع المـــــدربين والالعبين الـــــذين ال 
يحترمون الحكم يســــــــــــــــبـــب لى قـــدرًا كبيرًا من 

 التوتر.
       

اشــــــــــــــعر باإلحباط كنتيجة لعملي في التحكيم  01
 الرياضي

       

00 
ــتوى  اشــــــــعر بأنني أســـــــــاهم في االرتقاء بمســـــــ

 الالعبين من خالل قيامي بالتحكيم .
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07 
اشــــــــــــعر بأنني أكاد احترق كنتيجة لعملي في 

 مجال التحكيم الرياضي.
       

03 
ــبحت أكثر قســــــــــوة مع  اشـــــــــعر بأنني قد أصــــــــ

بـــــــدأت في العمـــــــل كحكم  النـــــــاس منـــــــذ ان
 رياضي.

       

04 
اشــــــــــــــــعر بـــاإلجهـــاد التـــام عقـــب انتهـــائي من 

 تحكيم مباراة رياضية.
       

05 
ــبــب  اشــــــــــــــــعر بـان المـدربين يعتبرونني الســــــــــــــ
الرئيســــــــــــي في هزيمتهم في المباراة التي أقوم 

 بتحكيمها.
       


