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:مقدمة

ا ع طا ان حيث فيھ ال وسائل من وسيلة عام ل ش اضة الر خالالتنافعت جعلو والب

من كث الفرد عالج وسائل من وسيلة ا حيثمراضم النفسية ا م توخاصة إنالدراساتأثب

من عانون انوا املر من الواقعأمراضالكث ولكن م عالج اضة الر مت سا نفسيا ة خط جد

املستوى  ية ترف اضة الر عد لم حيث ذلك عكس ت اث حاليا اأو ول املعاش ذاأساس و

ن ب اضة الر جمعت حيث السياسية وح جتماعية و ا م قتصادية املجاالت من بكث ا الرتباط

كما املتخاصمة مباراةالدول اإيرانحدث ادت1998مونديالوأمر و الدولأنم، ن ب تفرق

ا مباراخوةتجمع حدث مثلما خ والتار ومصروالثقافة زائر ا ذلكوأكم2009ة أصبحمن

تحاد عن املنفصلة للدول السيادة رموز رفعت كما موت، او حياة قضية منتخب ع منتخب فوز

URSSا ن ت اضةمموتم الر ستھ اك الذي قتصادي و جتما السيا ع الطا ذا املتحدة

اضة الر ذه لالع نفسية اضطرابات حدوث م سا خاص ل اوكش العالم شعبية

افباألحرى  ح دخلت ال اضة الر ذه بوسمانوأصبحملوظفي قانون منذ نبا م عت الالعب

ن1995 ذا و نم املوظف ؤالء ل منإيجة الضغوط من ابمجموعة احأ قتصاديةر

عن عبارة و الذي النف اق ح نجد ضطرابات ذه ومن السياسية وح بل جتماعية اكو إ

ذا ول للضغوط للتعرض يجة ن يحدث وانفعا وجس الدراسةارتأيناعق البحثإذه

الع ناحد اضي الر من عينة نا واخ ي البد العامل و و النف اق لالح بة املس عرضاكوامل

امللعب ميع ا عدو و كم ا ان القول يمكننا حيث اللعب عناصر جميع قبل من ذا و للضغوط

ذا الضغوطإباإلضافةو من وقدخرى مجموعة ا لذكر املقام البحثمتقسيإارتأيناسعنا

تطبيقيإ وفصل ة نظر فصول :التاقسمتثالث

يدي التم انب : ا

 ول موضوع:الفصل الية إش فيھ وحدد للدراسة عام كمدخل ول الفصل ان حيث

البحث ات مصط إجراء خاللھ من وعرضنا ذا املتوقع وفق الفرضيات صيانة وتم البحث

اصطالحيا ف ابرزنا---- عر علميةوكذلك كإضافة البحث داف ا مية .ا
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 النظري انب :ا

يالفصل مدارس:الثا عدة حسب ا عرفنا حيث البدنية اللياقة فيھ وموأعطيناتناولنا مف

الضوء سليط وحاولنا ا ي ما حول والتحملأكعام القوة و ا اختبار املراد الصفات ع

.والسرعة

ات:الثالثالفصل املصط ب تقر وحاولنا اق ح رة ظا عن شامل وم مف فيھ تناولنا

ل خاللصيغةوتحو من وذلك ن للموظف سبة منھ اك ا ر اق اح ون ي ح اق ح

ملقاالت منا ار ف بيةوأف وال النفس علم .علماء

عالفصل العنص:الرا وخاصة التحكيم وم مف عام ل ش فيھ عمليةساروتناولنا

عنھ الكث عرف ال قد الذي املجال ذا عن عموميات ذكرنا كم كم ا و و منإالتحكيم

صور اموأسماءخالل .ا

ال انب بدوره:تطبيقيا فصول ثالثة ا قسمناه :وقد

البحث ادوات و الدراسة بمن ف بتعر وقمنا امل طار ول طار ان ةحيث واملعا امليدانية

ان و النتائج---- خصائية من نتائج،---- مجموعة تحليل وتم جدول جدول خالل من ا عرض

الفرضيات ضوء لنتائج مناقشة عن عبارة ان خ من---- والفصل ف التعار عض ذلك

البحث وخاتمة العامة تاجات ست ا وصلنا كذا و النظري انب .ا



يدي التم انب ا



ول  الفصل
للدراسة عام مدخل
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الية :ش
ة خ ونة منإننالحظ اما جزءا نالت اضة تمامالر كرةا وخاصة والشعوب، الدول

افة ب ارات امل عدد من ھ تحو ملا ا، ممارس بفنيات رنا ت والزالت كنت ال اضة الر ذه القدم

الوإطراف القسط نالت كما سم، مجاالتأيضاا عدة ن الباحث تمام ا ي،: من اني املي ا م

حصاء و ا......الطب الر املجال خاصة كب تمام ا لھ نجد املجال ذا خاصة النف واملجال

من املجال مذا أنھأ ميتھ أ وتكمن ، ا الر التفوق إ للوصل ا عل ك ال يجب ال العوامل

الفائز يحدد الذي العامل اضياتصار قالر فر القدم كرة مثال تجد حيث نفسالتنافسية م ل ن

توتر قل و واقعية ك و املنافسة يفوز من ولكن ي والتكتي والتق ي البد ذا... املستوى

من النف اق ح عت النفس( و علم مجاالت أن) أحد حيث ا الر داء ع مؤثر عامل

القضاء إ يؤدي قد أنھ ت ث نفس اق اح من عانون الذين ن اضي يرفعالر اضية الر م مس ع

وال حكم بدون مقابلة توجد ال حيث اللعبة عناصر م أ أحد كم ا عت كما م لد بة املو بروز من

البدنية اللياقة و يد ا كم ا بھ يتصف ما م أ ومن الفيفا نصوص حسب قانونيا ا إجراؤ يمكن

منأنحيث ليتمكن كم معالنا م و املخالفات وقوعأنوساسيةتھعن من ب قر ون ي

العا سق ال مع الفرص من كم ا ب يق ي ول أو ة رؤ مجال عطيھ ما و و املخالفة ذه ان م

يجب ديثة ا القدم ماأنكرة و واملداومة بالسرعة حأنيتم اية ل قابلة كم ل نية امل ياة ا

القانونية السن بلوغ فقد45قبل بمحضسنة ام ح ناك أن الباحث مرأى عنإراد يتوقفوا

أسباب ن ب من وذلك اخفاقالتحكيم الر املوسم ا يتم ال البدنية ختبارات اجتياز

يؤدي والذي النف اق ح عن الناجمة السلبية للنتائج ونظرٌا ام عنإل والتوقف يار

بد فال مأنالعمل تؤديندرس قد ال مؤثرات من جاءإؤثر لذا ي البد املستوى و و اق ح

خالل من وذلك القدم كرة ام ح لدى النف اق باالح البدنية اللياقة املستوى عالقة ع البحث

العلجابة السؤال .ع

عالقة توجد إحصائيةل داللة ذات النفإرتباطية اق ح و البدنية اللياقة مستوى ن ب

؟ ام ا لدى
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I.ات بمصط ف :التعر

النظري .أ ف :التعر

النف-1 اق :ح
إ تؤدي عملھإحالة عن رضاه وعدم الفرد انجازات مستوى متھآو نحفاظ شاطھأو م

يؤدي قد بإرادتھإمما سواء نة للم الضغوطأو تركھ مقاومة ع قدرتھ عدم يجة 1.ن

كم-2 :ا
ع ل.عرُفھ طو سي: القادر ل والنفسية والتقنية البدنية صفاتھ بجدارة ل مؤ ا ر و

2.مقابلة

البدنية-3 :اللياقة
ا ي"عرف اتوفس مستوى" كو تخص وال سم ا زة أج اضية الر بية ال تأث يجة ن

ركية ا 3.القدرة

ي.ب جرا ف :التعر

البدنية.1 :اللياقة

من كم ا يمكن ب ود بمج القيام ع سان جسم يولوجية الف زة ج كفاءة

اللياقة وعناصر مث بمسافة الكرة تواجد ان م من اب ق و سق مجارات خالل من املقابلة سي

والسرعة القوة التحمل، .البدنية

اقا.2 :النفالح
ا كم با تؤدي للضغوط التعرض يجة ن ا الر للفرد النف اك من حالة و

التحكيم عن .التوقف

عالوي 1 ن حس ط:محمد ، ا الر ب التدر رة،2علم القا ، شر وال الكتاب .  186ص،1996دار

ل2 الطو القادر ديثة،:عبد ا القدم كرة الكتابالتحكيم العاصمة,دار زائر ص1993ا ،07.
ن3 حس محمد و ش درو مصر: كمال ي، العر الفكر دار الدائرة، ب ص1984تدر ،3.
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كم.3 :ا
ذلك الو م ون ي ان جب و القانون عليھ ينص ما وفق القدم كرة مباراة يدير الذي

ال ومعرفة بدنية بلياقة تم و املنافسة لتلك ة املس الرابطة القانون عند تطبيق م وا .قانون

II.موضوعأسباب :البحثإختيار

: موضوعية-1
املراجع ونقص ة النظر الناحية من النف اق ح و التحكيم عن تتحدث ال املراجع نقص

دورا يلعب الذي م امل املجال ذا يات حي والتغلغل القدم كرة التحكيم لصافرة ما"املتناولة " م

يجة الوطن واملستوى د املع مستوى ع ذا و اضية ور حسنة ظروف ا سي و .املباراة

:صيةأسباب-2
ما ل والبحث نھ تحس ع قدرة من هللا أتانا ما ل ب س الذي املجال ذا ارتباطنا و

ملعرفةايجابياً إليھيضيف ياتھ حي ل موالتغلغل تؤديأ ال بات سلبيةإاملس عوامل ور ظ

مستوى من الرفع مة املسا يجابية العوامل وكذلك عامة بصفة التحكي از وا كم ا

اضة الر مستوى ومنھ .التحكيم

III.الفرضيات:

العامة-1 :الفرضية
عالقة إحصائيةتوجد داللة ذات لدىإرتباطية النف اق ح و البدنية اللياقة مستوى من

الق كرة ام .دمح

زئية-2 ا :الفرضيات
عالقة-1 إحصائيةتوجد داللة ذات مستوىإرتباطية ن امالقوةب ح لدى النف اق ح و

البوا ام .والية

عالقة-2 إحصائيةتوجد داللة ذات لدىإرتباطية النف اق ح و التحمل مستوى ن امب ح

البوا ام .والية
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عالقة-3 إحصائيةتوجد داللة ذات لدىإرتباطية النف اق ح و السرعة مستوى ن امب ح

البوا ام .والية

IV.مية :البحثأ
التحكيم-1 جانب و و القدم كرة مجاالت علميا فق جانب ناول .ي

البحث-2 احدإضافةعت معرفة معلمية النفسبابأ اق لالح بة .املس

كمرجع-3 البحث النفعلعت اق .ح

كمرجع-4 البحث .التحكيمعلعت

التحكيم-5 ضغف أسباب من واحد البحث ناول ي

V.البحث داف :أ
مستوى- ور تد أسباب من واحد اممعرفة .ا

ام- ل املبكر ال ع .معرفة

البدنيةعراضمعرفة- اللياقة لنقص ة ط .ا

ا- ع ن القائم ن ون امل يھ امتن ل النف انب با تمام لضرورة .لتحكيم

ام- ا لدى اق ح درجة و البدنية اللياقة مستوى .معرفة

VI.ة املشا و السابقة :الدراسات

حسن مدحت يم إبرا للباحث دكتوراه النف2000رسالة اق ح ولوجيا سي كرةامعنوان

ةالقدم ور ية،مصرجم دفتالعر نالفروقتقإو امعضدرجاتب بمختلفالقدمكرةح

م ،درجا كمقاحأسباب"مقياسمنل"وثالثةوثانية،أو ال ."رضھاأوعالر

،باألسلوبالوصفياملنالباحثاستخدموقد ونتحيثاملس الدراسةعينةت

عةمناطقسبعمنقدمكرةكمح)201(من نتائجوأسفرتالقدم،لكرةاملصري لالتحادتا

نإحصائيةداللةذاتفروقودوجعدم:عنسةدراال املدىالنفقاحمستوى ب الدرجةح

امو نإحصائيةداللةذاتفروقودوجوالثانية،الدرجةوح لدىالنفقاحمستوى ب

ام نالقدمكرةح يول :املقياس املصاوالثا قواالذينا ة،بدرجةنفسيااح كذلككب
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رت –النفقاح"ضراأعأسباب"مقياسإحصائيةداللةذاتفروقودوجالنتائجأظ

املدى املصاالقدمكرةح قواالذينا ةرجةبدنفسيااح كب

عام الطحاينة اد ز ات" عنوان) 2007(دراسة اضيةمستو الر لعاب ام ح لدى النف اق ح

ات املتغ ببعض ا عالق و لدى" ردن النف اق ح مستوى عن الكشف إ الدراسة ذه دفت

من الدراسة عينة ونت ت ات،و املتغ ببعض ا عالق و ردن اضية الر لعاب ام حكما،) 120(ح

املن باستخدام الباحث قام مقياسو الباحث استخدم الدراسة داف أ لتحقيق و الوصفي،

ا الر كم ل النف اق .ح

كما متوسطة، بدرجة النف اق ح من عانون اضية الر لعاب ام ح أن الدراسة نتائج رت أظ و

ملتغ عزى ام ا لدى النف اق ح مستوى إحصائية داللة ذات فروق وجود رت وأظ العمر

ة لعاب. ا ام ح ن ب النف اق ح مستوى إحصائية داللة ذات فروق توجد لم ن ح

ماعية ا لعاب ام ح و .الفردية

الباحثدراسةوكذلك لعاب" عنوان) 2006(عاملنفس ام ح ا ل يتعرض ال الضغوط مصادر

التحكيم ك ل ن ني و ردن اضية ال" الر الضغوط مصادر عرف إ الدراسة ذه دفت

التحكيم ك ل م ني و ردن اضية الر لعاب ام ح ا ل و. يتعرض مائة الدراسة ذه شارك

تحتوي القدم كرة ام ح لدى الضغوط مقياس من معدلة ة ع أجابوا اضيا ر حكما عشر سبعة

الع. مفردة34ع التحليل نتائج للضغوطأشارت مصادر خمسة وجود إ داء،( ام مخاوف

ي البد عتداء من وف ا و اللفظية، انة ام، ح و التقدير قلة الوقت، فسرت) ضغوط قد و

التباين61.80% بدرجة. من الضغوط م ل ب س و عة ر املصادر فإن ام ا اعتقاد حسب و

ن تحليل ن ب كذلك للضغوطمعتدلة، الوحيد املصدر ان ي البد عتداء من وف ا أن حدار

التحكيم ك ل ام ا ية ب عدد. املرتبطة تقديم تم الدراسة، ا إل توصلت ال النتائج ع اعتمادا و

املستقب للبحث احات ق .من

اانفقد)2002(الشافرانيةسةرادأما نفعاليةبالسماتوعالقتھالنفقاح"عنوا

اتير مدلدى اضةومدر مبازر نالعالقةعالتعرف:إسةراالددفتوقد،"الفا قاحب

اتير مدلدىنفعاليةوالسماتالنف اضةومدر مبازر ،ا املنالباحثةاستخدمتحيثالف

ة،ارمد)81(املستخدمةالعينةمبلغوقد،الوصفي صيةسماتمقياساستخداموتمومدر ال

ح .لعالوي النفاقو
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رتوقد نإحصائيادالةعالقةوجودالنتائجأظ لدىنفعاليةوالسماتالنفقاحب

ي مبازمدر اتھ،الفا تمامسةراالدأوصتوقدومدر نباال السماتجوانبعاةراومباملدر

صية نالنفقاحعمليةال نللمدر اضي .الر

عام أخرون و ي عرا ة سم ردن" عنوان) 2007(دراسة القدم كرة ي مدر لدى النف اق " ح

كذلك و ردن القدم كرة ي مدر لدى النف اق ح مستوى ع التعرف إ الدراسة دفت

النف اق ح مستوى الفروق ع الدرجةالتعرف ملتغ تبعا ردن القدم كرة ي مدر و. لدى

ا قوام عينة ع الدراسة ت أجر ذلك و) 81(لتحقيق املعرب ماسالش مقياس م عل طبق و ا، مدر

ن الباحث قبل من عدياه تم و ، النف اق باالح اص مستوى. ا أن إ الدراسة نتائج رت أظ و

ي مدر لدى النف اق الدراسةح خلصت كما املتوسط املستوى ضمن ان ردن القدم كرة

املدرب درجة أن أ(إ لما) س. ب. دو أنھ الدراسة نتائج دلت فقد اق ح مستوى ع تأث ا ل

لديھ النف اق ح درجة انخفضت املدرب درجة .ارتفعت

عباس العاطي عبد محمد ن" عنوان) 1998(دراسة اضي للر النف اق ح و النفسية " الضغوط

عض الع لدى النف اق ح و النفسية الضغوط مصادر ع التعرف إ الدراسة دفت

من العينة ونت ت و الوصفي، املن الباحث استخدم و اضية، الر يمثلون) 216(شطة العبا

وأ ، النف اق ح و النفسية للضغوط مقياس بتصميم الباحث قام و متنوعة، اضية ر شطة

النف اق ح و للضغوط سية رئ عوامل سبع ناك أن النتائج رت ل: أظ ب املرتبطة الضغوط

الالعب: من مع املدرب عامل .    أسلوب
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السابقة الدراسات ع :عقيب
الدر  إ فرادتطرقنا ألك سبة ب ا الر املجال اق ح ا مجمل تناولت ال السابقة اسات

ون  املدر و ام ا ا الر املجال لضغوط حيث,عرضا الدراسات ذه ع التعقيب يمكننا :و

املن حيث :من

بحث أدوات استخدام تم وكذلك الوصفي امل الدراسات ذه جميع مقياساستخدمت ا م مختلفة

باحث ل وكذلك العدد حيث من العينة اختالف ضنا و الباحث إستخدمھ الذي النف اق ح

تھ بي مستوى ع بالدراسة تم .إ

داف حيث :من

اق ح ت ا مستو الفروق معرفة إما ا لر سبة ب اق ح ع التعرف إ ا جل دفت فقد

مختلف ن أخرى ب ات ملتغ سبة ب النف اق ح عالقة معرفة او .العينات

النتائج حيث :من

و ام ل الضغوط من نوع ب س ال ات املتغ ل و اق ح ن ب إحصائية داللة ذات عالقة نالك

ح ن ب عالقة جود و إ الطحاينة دراسة اشارت نقد ذا نية امل الكفائة قلت ا وم ن واملدر اق

املبكر ال ع كم ا .نية

تؤكد ولم ذا ام ا لدى النف اق ح مستوى من يقلل ة ا و السن عامل ان ووجد ذا

حيث من لعاب نوعية او كم ا رتبة و اق ح مستوى ن ب دالة فروق وجود ع الدراسات

ام ل سبة ب فردية او .جماعية

م الباحث إستفاد الدراساتوقد ذة :ن

ة النضر املراجع ع صول ا سل .س

البحث بأدوات ف .التعر

الية ش عمق س .التحس
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يد :تم
ان ياةساناملا ا ملقومات الطبيعية املمارسات خالل من البدنية اللياقة سب يك

ائلأالنأما ال التقدم عد انأصبحتاللآللةو ال بالوظائف خلقسانتقوم ما و و ا يقوم

مال اإ حصر وتم ات الف من ة ف البدنية عنصراإللياقة التحكيم ان وملا املمارسة اضات الر

الق كرة ملمارسة ة الضرور العناصر مندمن تمكنھ البدنية للياقة كم ا ساب اك من بد ال ان م

العناص ذه فما البدنية اللياقة ساب اك خالل من القانون وتطبيق املباراة ؟سي ر



ال يالفصل البدنية:ثا اللياقة

28

البدنية.1 اللياقة ف :عر
الة وا ة بال البدنية اللياقة طت ر ال ف التعار وردت حيث البدنية ف عار عدة نالك

من السليمة سمية معمراضا عطي ف عار تجد العملأعمقفيما جوانب جميع شمل حيث

ا عرف حيث ي والرس"البد بوخ س اع" جار لقيةأ وا النفسية العقلية القدرات من مجموعة

والبدنية والفنية والثقافية جتماعية .و

ا- عرف ي"و شوفس ا وال" كو سم ا زة أج اضية الر بية ال تأث يجة ن البدنية اللياقة

ركية ا القدرة مستوى 1.تخص

وترك- دقة تطلب الية ا القدم كرة انت هأثناءكما تم حسب كم ا قبل من املقابلة س

من تمكنھ عالية بدنية البدنيةأداءبلياقة اللياقة تنمية ستلزم ما و و الالزمة بالكفاءة دوره

والوالئية ة و ا الرابطات مستوى ع ام ا ن و ت من زء ا ذا و ام با اصة ا

كم ل اك ذ حضور لضمان وذلك للمقابلةسأثناءوالوطنية ه .ي

البدنية.2 اللياقة :مكونات

البدنية)1 اللياقة :تقسيمات

الرسون :1926حسب

املرض الدوري–مقاومة لد والقدرة–املرونة–التوازن–ا لد–الرشاقة وا العضلية القوة

والدقة–التوافق–العض 2.السرعة

حسبFLEISHMAN1961:

العضلية والسرعة–القوة 3.التوافق–التوازن–املرونة

مختار1 محمود القدم: "حنفي كرة ب تدر العلمية مصر,1ط،"سس ي، العر .54ص،1988والفكر
،: أحمدسطو... 3و2 ا الر ب التدر ات ونظر رة,1طأسس القا ي، العر الفكر . 108،ص1999دار
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حسبGROSSER:1

املفصلية- ومتحركة( املرونة ).ثابتة

وائية) ( التحمل(املطاولة- وال وائية ).ال

س.س(السرعة- الفعل، ).القصوى .رد

ق( القوة- بالسرعة، ة املم القوة القصوى، باملطاولة.القوة ة ).املم

البدنية)2 اللياقة :عناصر

:التحمل. 2-1
فقد املختلفة ياة ا مجاالت ا استخدام ع الشا ات املصط من التحمل مصط عت

بتحمل الفرد يةأعباءيتح تر كتحملھ ياة، ما،أو والدا مرض لأو تحملھ واقعا مرضا تحملھ

ومھ، ومف التحمل ملع تصورا عطي الدوريأماذلك لد ا فيع ا الر املجال التحمل

البدنية اللياقة عناصر ن ب اما يولوجيا ف بدنيا عنصرا عت بذلك و و ، السرعةخرى التنف

منھ تج ي وما والسرعة، القوة عناصر ارتباطھ سواء القدرات، بتلك كب ارتباط ولھ واملرونة والقوة

كب دورا تلعبان امتان كصفتان السرعة، وتحمل القوة كتحمل خاصة بكعناصر تدر مجال ا

من لوالفعالياتلعابكث ب وتقييمات بأسئلة التحمل يرتبط ذلك و املختلفة اضية الفعالياتالر

التحمل؟ وم مف فما متفاوتة سب ب اضية الر

وم2-1-1 :مف
من ل عرفھ قبالنو وصب بور ا اخذ: نايف ع والتنف ي الوعا القل ن از ا قدرة

ن يك البد د ل الالزمة الطاقة توف غرض سم ا خاليا قبل من استخالصھ ثم ن الرئت من

العمليات فضالت من منوالتخلص الناتجة 2.الطاقةإنتاجيضية

ا عرف بفاعلية: 1986بالتونفوقد ستمرار ع املقدرة و غأداءالتحمل ي بد عمل

ع ي يجا ه تأث لھ يجةتخص ن التخص ا الر شاط بال اصة ا ونات امل بناء عمليات

ن حس حسن ط: قاسم ، البدنية اللياقة قواعد عمان1علم الفكر، دار .  14،ص1998، 1

قبالن2 وصب بور ا ط: نايف ومرونة ورشاقة ة اضة رة1الر القا الفكر، دار ص2012، ،239.
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ا تأث وانتقال البدنية عمال ألداء التكيف مستوى التخصصإرفع ا الر شاط 1.ال

عرفھ د.دو و مذكور امل ضروريبالقدرةفاخرعامر.فاضل و و التعب مقاومة ع

اضية الر الفعاليات اغلب ن اضي 2.للر

عرفھ مختارو محمود صفاتھحنفي مستخدما املباراة لزمن استمرار الالعب استطاعة

ططية وا ة ار وامل بدونبايجابيةالبدنية عنأنوفعالية عرقلھ الذي اد ج و التعب عليھ يطرأ

امل وت املباراةداءدقتھ طول املطلوب 3.بالقدر

التحمل2-1-2 :أنواع

عام)أ :تحمل
ا عرف غ: 1986بالتونفوقد ي بد عمل اداء بفاعلية ستمرار ع املقدرة و التحمل

يجة ن التخص ا الر شاط بال اصة ا ونات امل بناء عمليات ع ي يجا ه تأث لھ تخص

التخصص ا الر شاط ال ا ا تأث وانتقال البدنية عمال ألداء التكيف مستوى 4.لرفع

خاص)ب :تحمل
قابلية ثابتةأداءع زمنية ة ف خالل اضية الر الفاعلية نوع من خاص 5.عمل

التحمل قسم اأخرى تقسيماتإكما :أبرز

تقسيمWEINCH:

من- عام عض سم7/1إ6/1تحمل ا عضالت .من

من- اقل موض .7/1إ6/1تحمل

الزمن حسب :تقسيم

املدى- قص ").120-45"من( تحمل

املدى- ل طو ).د"8-2"من( تخمل

الفتاح1 عبد احمد العال ط: أبو املعاص، ا الر ب رة،1التدر القا ي، العر الفكر دار .171ص2012،
فاخر2 وعامر ور مذ امل ب: فاضل تدر حديثة ات القوة( اتجا طالةالتحمل ا،1ط) و عمان،دار ع، والتوز شر .18ص2011ل

مختار3 محمود املرجع،: حنفي .71صنفس
الفتاح عبد احمد الع ،: أبو املرجع .171صنفس 4

نصيف5 وع ن حس حسن ،: قاسم املرجع .130صنفس
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الطاقة صرف :وحسب

ي- وا ال وتحمل ي وا 1...تحمل

تج- ست تقدم سبةأنمما ر يظ املطاولة عنإتم فضال ا وكمي زمنية وحدة العمل نوع

رى و العض الشغل بـأن) HOLLMANN(م تتعلق :املطاولة

العض-1 الشغل ).العام–املوض( م

انية-2 الطاقةإم ساب وائية–وائية( اك ).ال

العض-3 العمل ل 2.ش

والتعب2-1-3 :التحمل
نالك و املنتج التعب نوع حسب تختلف معينة شدة ي بد د ج ألداء يجة كن التعب ون ي

للتعب مراحل بالتحملأو املنافساتأداءأثناءثالث تتم ال ودات 3:املج

التعب من او يزول: درجة ما سرعان الذي سيط ال التعب ذلك .و

التعب من ثانية اد: درجة ا التعب س و اضية الر الفورمة من الالعب يخرج الذي التعب .و

التعب من ثالثة تؤدي: درجة وال الوظيفية زة ج خلل الالعب ع يالحظ عدمإحيث

س و املستوى اداستقرار اج الر يدخل اقوقد .ر

التحمل2-1-4 لتنمية التدر مل ا :مكونات
مكونات حمل 

التدریبات
"التحمل"السعة األقصىالحد 

دقائق4- 2ثانیة90-30شدة الحمل

والقریب األقصىالحد الراحة بین التمرینات
من واألقلاألقصىمن 

الالھوائياألقصى

األقصىمن األقلالحد 
مع الدمج بین العمل 
الالھوائي والھوائي 

)1(جدول 

الالكتیكیةالالھوائیةاإلمكاناتتشكیل مكونات حمل التدریب لتنمیة 

بالتونف وبالنوفا: عن

فاخر1 وعامر ور مذ امل ،: فاضل املرجع .202صنفس
نصيف2 وع ن حس حسن ،:قاسم املرجع .225صنفس
،: أحمدسطو3 املرجع .178صنفس
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مكونات حمل 
التدریبات

"التحمل"السعة األقصىالحد 

90-2530- 5زمن االستمرار

واألقرباألقصىالالھوائياألقصىاألداءشدة 
الالھوائيلألقصى

)2(جدول 

الالھوائیةاإلمكاناتتشكیل مكونات حمل التدریب بتنمیة 

التحمل2-1-5 ب لتدر عامة :إرشادات
التحمل- بات بتدر البدء قبل حازم برنامج بوضع البدء .ستلزم

مرة- ل الشدة ادة والز قليلة شدة و لة طو بمسافات البدء .ستحسن

وقوة- النف التحمل ميةرادةعت أ ك العوامل التحملأثناءمن ن بتحس .القيام

وائية- ال والسعة القدرة ادة لز ن التمار ان من ية الف نات التمر .عت

بل- ا استعمال يمكن قيقي ا ري ا من مدة قةأخرى وأنواععد طر من التحمل من

ادة لز ي البليوم ب القلبيةتدر .القدرة

التحمل- ن تحس طرق ع بل( التوز ا ع قفز جري، الوسائلأنجعمن....) سباحة،

التحمل ن لتحس والبدنية .النفسية

ع- نات التمر ملأساساستخدام ا طرائق بواسطة القليلة عدالقوة و وكسيجي

القوة لرفع سة الر 1.الوسيلة

نتقال- البدنيةإيمكن بكفاءةخرى الصفات ي وا ال اق ح اجتياز .عند

املتقطع- ب التدر رأنجععت لتطو .VMAوسيلة

:السرعة2-2
ذه النظر ة وج من ت اعت حيث يائية والف انيكية املي ر بالظوا السرعة ارتبطت املا ال بأ

با ا ل يرمز وال للزمن سبة بال املسافة التغي املعادلةVلرمزمعدل العلومV=d/tو تقدم ومع

ن1 حس حسن ص: قاسم ، املرجع .256نفس
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حيث املجال، ذا السرعة مية أ ور وظ ا الر اينظرأصبحاملجال مإل املجالكأ خاصية

من العالية السرعة ذوي ن اضي الر يمتاز ملا ا انياتالر املنافساتإم .سم

وم2-2-1 :مف
ثارةأنGRDSSERيرى س و افز ا جراء تحدث ال عة السر ستجابة قابلية السرعة

ضيف و وسرعتھ الفعل رد زمن ساوي اGRDSSERوال مختلفةداءقابليةأ بمقومات ي ر ا

والثنائيةأقوفق الثالثية ات ر ا القصوى ركية ا السرعة ساوي و 1.سرعة

ا عرف املجيدفيما عبد يممروان اإبرا ومنبأ ساسية البدنية الصفات من السرعة

ديث ا ب للتدر مكن و للفرد العص بالبناء املرتبطة ذهأنالقدرات ر تطو بارزا دورًا يؤدي

عنساسيةالصفة املرفولوجيةأكفضال يولوجيةالعوامل ةالف ر جو نقطة ل ش ال

ا ر 2.تطو

ع"- الفرد مدةأداءقدرة اقصر واحد نوع من عة متتا ات 3."حر

ا عرف احمدو البدنية: " سبطومي القدرات والتقدمساسيةمن تح امة وال

من كث لعابالفعالياتبمستوى وو انيةاملختلفة عندإم الوظيفية والذيمدادالفرد ي ر ا

نقباض يجة ن ممكنيحدث زمن قل ساط ن 4."و

من الفرد تمكن ال املركبة الوصفية ونات امل تلك ممكنداءو زمن اقل ي ر 5.ا

السرعة2-2-2 املؤثرة : العوامل
العضالت- .مطاطية

نتقال- سرعة ادة لز طوة ا طول ادة ز ع التقنية .القدرة

نصيف1 وع ن حس حسن املرجع: قاسم .172ص،نفس

يم2 إبرا املجيد عبد ناء: مروان و التحليلاختباراتتصميم قة طر باستخدام البدنية طالعاماللياقة للطباعة،1، الفكر دار عمان،
.50ص2001،)ردن(

الرزاق3 عبد ونورما حمدان أحمد ط: ساري ية، وال البدنية عمان،1اللياقة شر، لل دار .45ص2001،
املرجعأحمدسطو4 .148ص,نفس

الفتاح5 عبد احمد الع املرجع: أبو .201ص،نفس
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الوراثية- ية(العوامل .)البيضاءليافب

شاط- ال سرعة:(نوعية ا ر شاط ل تم يؤثر منآو معينةأعضاءحيث ن مع نوع

1.السرعة

من: العمر- العمر السرعة ر تطو ادة15إ12يمكن ز فرص تتضاءل العمر ذا عد و سنة

.السرعة

لأو صعب(داءطبيعة- 2.)س

ادة- لز واس ا من كب عدد استعمال ع الفعلالقدرة رد .سرعة

املطاطيةتتأثر : املناخ- ع العضالت قدرة م سا الذي باملناخ الطاقةوإلنتاجالسرعة

يداءاملتمثلة وا .الال

السرعة2-2-3 ب :تدر
جيدأثناء- ل ش حماء ع ك ال يجب ة الصغ ية التدر العضالتإلعطاءالوحدات

الالزمة . املطاطية

ر- تطو مراحليمكن عدة حسب 3:القوة

للقوة:واملرحلة بات تدر ا ف ون . ي

الثانية الفعل:املرحلة رد سرعة و بالسرعة ة املم القوة .تنمية

ة:الثالثةاملرحلة نفجار القوة . تنمية

عة الرا القصوى : املرحلة السرعة .تنمية

القصوى- الشدة استخدام يجب

يجب- ر التطو يتم ي التامةل الراحة عحماءواستخدام،استخدام ك ال و ا ال

جراء السرعة مستوى رفع يتم و نات املستلزماتأداءالتمر تصعيب وفق بات .التدر

ددأيسرعةإن- ال جراء تتغ ال فالسرعة العضلية املجاميع جميع بانقباض تتعلق حركة

الرزاق1 عبد ونورما حمدان أحمد املرجع: ساري .47ص،نفس
الر2 جميل ط: كمال ن، والعشر ادي ا للقرن ا الر ب معية1التدر ا .58ص2001،ردنية،
أحمد3 املرجع:سطو .160ص،نفس
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ا بالتوافق انيكية مي بدرجة ي ر يا ر ا الفعل يتمم الذي ي كأي(ر ال أيضايجب

التوافق ن تمار 1).ع

السرعة2-2-4 وعناصر السرعة أقسام

نتقالية.أ :السرعة

ة"- ساو م مسافات سم ا ا ف يقطع الذي الثابت تجاه ذات ةأزمنةالسرعة ساو م

ذه مقادير صغرت ما 2."زمنةم

ان"- م من معينةبأقآخرإنتقال مسافة قطع عد ذا و ممكنة، سرعة

ممكن زمن 3."اقصر

نتقال" - ع عأو القدرة ذا و ممكنة سرعة بأق آلخر ان م من االتحرك عنأ عبارة

ممكن زمن اقصر معينة مسافة ع التغلب 4."محاولة

ركية.ب ا :السرعة

أداء- نو مع زمن ة شا وم متكررة ات والتجديف(حر ري وا 5....)السباحة

املسافات- عض شمل و ات حر أداء عند عضلية مجموعة أو العضلة انقباض : سرعة

ح املنطلق100العدو ذا ومن التنفيذ، وسرعة الوثب اب ق وح ناولرأينام ن أن

و  نتقالية السرعة عنصر معمناقشة ما الرتباط ذا و واحد فصل ات ر ا تردد سرعة

خالل من والعض املركزي العص ن از با نتقالية و ركية ا السرعة وترتبط عض،

سبة بال ذلك ان سواء عالية سرعة تحقيق يمكن ة املطلو بالكفاءة ن از ا ذين عمل

نتقالية أو ركية ا 6.لسرعتھ

.187، ص املرجعنفس: قاسم حسن حسین1
املرجع: أحمدسطو2 .157ص،نفس
ن3 حس حسن املرجع: قاسم .172ص،نفس
الفتاح4 عبد احمد العال املرجع: أبو .201ص،نفس
املرجع: أحمدسطو5 .157ص،نفس
عبأبو 6 احمد الديندالعال نصر أحمد البدنية،:الفتاح اللياقة يولوجيا رة,1طف القا ي، العر الفكر ص2003دار ،172.
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الفعل.ج رد :سرعة

وذلكإينظر- ا، وتحسي ا تنمي يمكن وراثية فسيولوجية حركية كصفة الفعل رد سرعة

ا ف عر مكن و لالعب العص العض از ا لسالمة ومؤشر داللة از: عت ا از ا بمقدرة

ملث عة السر ستجابة ع العص 1.العض

ا- عرف عالويكما حسن امحمد عبأ نستجابةالقدرة مع ملث سيطة ال ركية ا

ملنبھ ستجابة الفرد سرعة ممكن، زمن فعل) مث(اقصر 2.إراديبرد

عند الفعل رد قسم ي(وقد مراحلإ) سيورس 3:خمسة

نفعال يةإدخول العص .املستقبالت

نفعال املركزي إوصول العص از .ا

قدرة ناء و الرمي املجال افز ا .شارةاجتياز

املركزيشارةانتقال العص از ا .العضلةإمن

العض الفعل وانبعاث افز ا .حصول

:القوة2-3
ع اضية الر ت العلماء من الكث وصولأنيؤكد ا عل يتأسس ال العضلية القوة صفة

تدخلأعإالفرد و اضية الر البطوالت امراتب مي فاظأ تجنبھا و ا الر جسم قوام ع

بناءصابات عت كذالك البدنيةأو و للصفات بناء التقخرى قاعدة انب ا كذالك و للسرعة

يداءأو ر . ا

وم2-3-1 :مف
القوة" - اعرف مابأ عضلةمقدار منأو تبذلھ عضلية معينةمجموعة مقاومة مقابل القوة

"أخرى 

ا- عرف يو ورس اساز ابأ مواج و خارجية مقاومة ع للتغلب العضلية 1.القدرة

املرجع: أحمدسطو1 .153ص،نفس
عالوي 2 ن حس املرجع،: محمد .176صنفس
عالوي 3 ن حس املرجع،:محمد 178صنفس
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ا- عرف بور و ا انايف بذلبأ ع الفرد ماأققدرة مقاومة ضد ممكنة عتقوة و

ون امل العضلية القوةالقوة لياقة س و لية ي ال للياقة حسا

ا- عرف يللرو انية) " stieller1973(س عأو العضلةإم التغلب عضلية مجموعة

مقاوماتأو مقاومة عدة

ا2-3-2 : أنواع

ة- انفجار قوة

بالسرعة- ة املم القوة

القوة- تحمل

مية2-3-3 :القوةأ

النقاط القوة مية ا حصر مكن 2:التاليةو

ونات- امل من البدنيةساسيةعد .للياقة

يأساسقاعدة- ر ا .للتعلم

السرعة- لتنمية ة .ضرور

مثل- سم ل ة الطاقو املدخرات من د العضالتPCتز ن وج .وجالي

تقلل- ة قو الالعب عضالت انت ما ل انھ كما ا الر التفوق تحديد ام محدد عت

فرص اإصاباتمن .الر

اضات- الر الصراعات التفوق يكسبھ ما و و املثا والتوازن ا للر يد ا القوام عطي

القدم كرة .التنافسية

:املرونة4- 2
املؤثرة البدنية صائص ا من واحدة املرونة منأداءعت عت كما ا مالر عواملأ

مختلف ا الر قاعدةشطةالنجاح ف اضية دلألداءأساسيةالر تز حيث ي ر ا

ن1 حس حسن املرجع،: قاسم .90صنفس
ن2 حس صب ومحمد املجيد عبد ا: كمال ونا وم البدنية طساسيةاللياقة ي،د،1، العر الفكر ةار .33ص،2007سكندر
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بالنسبة للمجال

التخصصي

مرونة عامة
مرونة خاصة

بالنسبة للعمل العضلي

مرونة دینامیكیة
مرونة استاتیكیة

بالنسبة لطبیعة المدى 
الحركي للمفصل

مرونة ایجابیة
مرونة قسریة

والتعلمإتقانمن التنفيذ منداءوسرعة عت كما اري مامل املؤثرةأ العوامل

ع طا ا عط ما و و ةميةالسرعة الطو ية التدر الوحدات بناء عند القصوى

ة .والقص

املرونة2-4-1 وم :مف
ا انية: " مHarra1999عرف ممكنبأكحركةأداءالفردإم "مدى

ا عرف يمكما كالركإبرا عن املفصل: "م1980سالمة ركة ا منأو مدى متعاقبة مجموعة

1". املفاصل

ا" الر ات حر مختلف سعة تحدد ال ي ر ا از ل سيولوجية املرفوف ونات امل 2".تلك

املرونة2-4-2 :تقسيمات

المرونةتقسیمات 

ل )1(ش

املؤثرة2-4-3 : املرونةالعوامل

املرونة املؤثرة العوامل م 1:ا

.221بسطوسي أحمد مرجع سابق، ص1
.180فاضل كمال مذكور مرجع سابق، ص2
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العضلة- مطاطية ةدرجة اصةو .ا

التنظيم- العضفاعلية للتوتر .العص

املفاصل- .تركيب

املتحركة- للمرونة توافق ودرجة العضلية القوة .مستوى

مية2-4-4 :املرونةأ

التعلمالبطء- ة تقانوالصعو اراتو .ساسيةللم

الصفات- تنمية ة والسرعةخرى صعو القوة .خاصة

من- لكث يصاباتالتعرض ر ا از ا كفاءة .وعدم

عضعدم- د ا من الكث ذل و سيطة ال ات ر ا ي ر ا قتصاد ع القدرة

ات ر .ا

الفتاح1 عبد احمد العال .247صمرجع سابق، أبو
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: خالصة

ا تنمي وطرق البدنية باللياقة اك العل تمام صار ا الر املجال الكب التقدم ظل

عائد ذا العنصرإو ا ميةكو منأ جزء ا الر كم ا فإن الحظنا وكما اضات الر

عليھ وجب اأناللعبة عناصر بجميع ملما ون ي وان عالية بدنية بلياقة سابألنھيتصف اك وجب

لھ س ي ح علمية ية تدر بجرعات ام ل و ا تنمي طرق و البعض ا عض يكمل ح العناصر ذه

عالية بكفاءة املقابلة .سي



ثالثالفصل ال
النف اق ح
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يد :تم
العامل ا ف يتعرض ال وخاصة ن وامل باألعمال النف اق ح ارتبط تفوقإلطاملا مطالب

حيث شأة ال حديث املصط ذا النف اق ح ور ظ لكن نية الذ وصفھأنقدرتھ من ناك

بقي ولكنھ املا القرن من السبعينات منذ سم ذا وره ظ ان و قديمة مراجع النف اك باإل

عمال و امل مجال ناول انالي ثم ضغوط، إ العامل ا ف مختلفيتعرض البحوث شرت

وخاصة ا الر املجال ا وم املجاالت ذه اق ح شار الن تبعا تمتازإذااملجاالت اضة بر ارتبط

أحيانا تفوق ومطالب لضغوط ون واملدر الالعبون ا ف يتعرف وال القدم ككرة ة كب شعبية

لھ توجھ ص اك كم ا عد فيھ شك ال ومما م، ا حدمستو ع والضغوطات نتقاد ام س

الباحث اتجھ ذا وع ، نف اق اح لھ يحدث قد ما و و مجالإسواء اق ح موضوع

منھ والصالح الوقاية وطرق وأعراضھ وأسبابھ ومھ مف توضيح خالل من وذلك .التحكيم
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I -النف اق ح مصط وتطور ور :ظ
اق ح وم مف إإن أو أعراضھ إ أش نما ب حديثًا إال ستعمل لم عل كمصط النف

داية و نة بامل الفرد التحاق بمجرد ر يظ اق ح الن بحاث من العديد كمضمون املصط ذا

املفروضة .املسؤوليات

املصط ذا إ أش الثانية العاملية رب ا أثناء انھ بحاث ش كما تفسحيث وأعطي

ا بأ الة ا ذه معارك( ل إ)عب املصط ذا ور ظ بدايات عود لكن العالم1974( ،

رغ ندر دمات)Fredanbergerفرو ا بقطاع املشتغلون ا ل يتعرض ال الضغوط خالل من وذلك

عرف فراد( حيث لھ يتعرض ما يجة ن ي والبد نفعا اف ست من إضافةحالة ضغوط، من

دمة ا بمتطلبات الوفاء 1).لعدم

من البحث ذا عت رغ(و ندر النف) فرو اق ح مصط تناول بحث أول (Burnout)و

فھ عر اتبع وقد أعراضھ عض تناول حيث اق ح رة لظا شامل يكن لم ف التعر ذا ولكن

ف بتعر طاق<<: السابق استخدام الفرد عنإفراط الزائدة العمل مطالب تلبية ستطيع ح تھ

2.>>قدرتھ

مل أن يمكن ال اماتكما ماسالشالكبس نا ال(CHISTINA Maslash 1981)لكرست

من وضوحًا أك ف عر وأعطت النف اق ح مقياس وضعت من أول حيثFredanbergerعت

بـ النف اق ح من<<: عرفت نوعًا يؤدون اص أ لدى تحدث أن يمكن عراض من مجموعة و

مثل عراض من مجموعة وأوردت الناس مع املباشر التفاعل تقت ال اد: عمال ج اك،

ال نجاز ونقص املشاعر تبلد ، 3.>>نفعا

سنة النف اق ح تناول مؤتمر أول ع و كيةم1981ذا مر فيالدلفيا .دينة

من ل أبحاث ذلك عد توالت :ثم

1 Bilge.F, , Examining, the Burnout of Academics in Relation to job faction and other Factors, social Behavior and personality
Aviable(2006) on line : www.sbp-journal.com , p155.

هللا2 محمودعبد لدى:جاد النف اق ح مة املسا الديموغرافية ات واملتغ صية ال عوامل عض ن،عينةمن املعلم من
املنصورة جامعة بية ال لية ع2005مجلة .209ص57،

محمد3 د ز النف:البتال اق النف( ح العمل د) ضغوط اصة ا بية ال ومعلمات معل اض.لدى الر سلسةط إصدارات،
اصة ا بية ال اديمية .23ص23عدد،2000أ
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1987 LANGURAND, GERVAIS 1991, PINES, ARN SAN ET KAFRY 1981, 1984

JACKSON .

II-النف اق ح وم :مف
عدة رت ظ انھ إ سابقا نا أو كما سبة حديث مصط النف اق ح أن من بالرغم

عرفھ حيث ية جن و ا م ية العر ف شول عار الفرد<<: بـعادل أن حيث العمل التكيف عدم

الغا الفرد فيصبح لھ، مشبعا وغ دد م مؤذ ء عن عبارة و أو ء ال عملھ أن م متعبًايتو لب

العمل ذلك 1.>>من

أورد الذكرFredanbergerكما السابقة الدراسات تلت ال خالل: " دراستھ من أدركت

تأث فتحت النباتات، مثل م مثل حرائق ايا أحيانًا ونون ي قد فراد أن يادية ا ممارس

م طاق ب تل معقد، عالم ياة ا عن الناجع انالضغط الن فعل تحت ا وكأ الداخلية م وموارد

ما نوعًا سليمة ارجية ا م يئا بدت لو ح م أنفس داخل يحتل شاسعًا فراغًا إ يبقى 2.و

أيضاً  نجد ف التعار :ومن

اوس الزائد" : Niehaus1981ن د ا يجة ن سمية وا النفسية ة للذخ الك النفاذ

داف عض إ الوضعيةللوصول العالقات ذات الواقعية 3".غ

عالوي  ن حس الفرد: محمد ب يص الذي الشديد اك إ النف اق ر مصط ش

الفرد يار ا ا تؤدي ال نية امل والضغوط العمل، ماك يجة 4.ن

أوردت وقد اويذا حر منند ل ف ائيةاملرح): La Zarus)1984وFolkmanعر ال لة

يجة ن تحدث اك من حالة النف اق ح عكس إذ العمل، مطالب مع التكيف عن الفرد ز ل

مكن و م، وقدرا م طاق يفوق بما فراد عاتق ع امللقاة املستمرة الزائدة واملتطلبات لألعباء

شول 1 الدين عز احمد ط:عادل اصة ا بية ال ة1موسوعة مصر نجلو رة،املكتبة القا ص)1987(، ،151.
محمود2 جاد هللا املرجع: عبد .209ص,نفس

3 Niehause, O.L, Barnot, A real thread to humen resources managers the magment of people at worl personal, (1981) .
نعالوي 4 حس ط)1997(:محمد ا الر واملدرب لالعب اق ح ولوجيا ساي رة1، القا شر لل الكتاب مركز ،.
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ال سدية وا النفسية عراض مجموعة ع الة ا ذه ع بدرجاتالتعرف فراد ب تص

1.مختلفة

السرطاوي دان ص1998( ز بالضغوط): 60، حساس ع ومؤثر النف للتوتر استجابة و

باألفراد مباشرة يتصل الذي العمل أوضاع عن 2...الناتجة

ابرز العسكريوقد التعرض: ع يجة ن ، نفعا و ي البد اف ست أو اك من حالة

ااملستمر م السلبية ر الظوا من مجموعة النف اق ح تمثل و عالية، التعب: للضغوط

ن خر من ة ر وال بالعمل تمام وفقدان ن باآلخر تمام وفقدان ز بال والشعور اق ر و

الذات وم مف والسلبية جتماعية والعالقات ياة، ا قيمة والشك 3.والكآبة

ت وقد عنذا ا ذكر ورد حيث ا الر املجال النف اق ح رة ظا نناولت حس محمد

عرفھعالوي يجة" إذ ن ا الر ا شعر و والدفا ي والبد نفعا و العق اك من حالة انھ

كمدرب لعملھ يجة كن لھ ا ع والواقعة عملھ مجال واملستمرة الزائدة واملتطلبات اعباء ر

إحداث تن لم اضية الر مجموعتھ أفراد مع عالقتھ وكذلك عملھ وتفانيھ ده ج أن وإدراكھ

تتوقعھ الذي واملقابل 4.العائد

III.النف اق ح :أسباب
العمل ئة بب مرتبطة النف اق ح إ تؤدي ال والعوامل سباب ل إن فيھ شك ال مما

يقي امليتاف ا بمجال ئة الب ذه ي(حيث ات) امليدا مستو عظيم إ الفرص يح ت ، شري ال واملجال

مكن و نف اق اح حدوث إ تؤدي قد ال خرى سباب ومختلف حباط و تحديدالضغوط

استعرض كما اق لالح املحدثة عسكرسباب :5ع

ر 1 ا ومية:اوي ند ا املدارس ن بو ال املرشدين لدى النف اق ح ات شورة( ردنمستو م غ ماجست ) رسالة
موك، .62صردن،1991ال

السرطاوي 2 احمد دان عدد:ز الشمس ن ع جامعة اصة، ا بية ال معل لدى ومصادره النف اق ،1997"1"جزء" 21"ح
.60ص

وآخرون3 العسكر ص: ع ا مواج وأساليب ياة ا ت3ضغوط و ال ديث ا الكتاب دار .70ص،2003،
نعالوي 4 حس ط:محمد ا الر املدرب ولوجيا رة1ساي القا ي العر الفكر دار .196ص،1997،
عسكر5 بية:ع ال مجلة ب، التدر نة م النف اق ت" 35"ح و ال بية ال .43ص،2000وزارة
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الدور .1 عارض و : صراع
احد إ استجاب لما حيث مطلب من أك ناك ون ي عندما دوار أو الدور صراع يحدث

سي يتمثل كم ا دور أن يح التحكيم مجال ففي لألخر، ستجابة عليھ يصعب دوار

قد لكنھ املتمثلاملقابلة الرئ الدور يل س القانون تطبيق و و إليھ ل املو دوره عن يتغا

تحدث ال ح ة خ الدقائق املباراة يجة ن فاثر ما ق لفر جزاء لة ر عن يتغا قد مقابلة سي

إرساء لة املقابلة(مش ن) توصيل الطرف تر جيدة اية .إ

الدور .2 :غموض
غمو  نيتعلق يب فقد العامل من ة املطلو نية امل املسؤوليات حول الوضوح غياب الدور ض

العمل ترك الرغبة عن التعب وتكرار الوظيفي، الرضا مستوى بانخفاض يرتبط الدور غموض بان

بالنفس الثقة مستوى وانخفاض العمل ان م .والتوتر

العمل.3 :طبيعة
تتمثل ال اصة ا عمال بأفرادعت مر يتعلق ملا وخاصة ك بأفراد املباشر اك حت

ال ن امل اك من عت فالتحكيم القدم كرة مثل نية م ضغوط م عل تفرض اضة لر ن ممارس

ات ا مختلف من نية امل الضغوط إ ا ا أ .يتعرض

الوظيفي.4 العبء ادة :ز
الكمي حيث ومن ة املطلو ام امل ازدياد تحدثيمثل ال مور م أ من ارة امل ومستوى ة

ونوعياً  كميًا مطالب املستوى زاد لما كم ا أن نجد التحكيم مجال و نف اق واح .ضغوط

املادية.5 ية :الب
ك عناصر كم ا ية ب ور: شمل م وا امللعب البحر، سطح عن رتفاع و ة والرطو رارة ا

أو( وطبيعتھ مسالم ور .)عنيفجم

ا قدم ال سباب نظرنا العسكروإذا نيةع م أسباب ا أ أي نة بامل مرتبطة جميعًا ا أ

سباب ذه ومن نفسھ بالفرد وكذلك جتماعية ياة با املرتبطة ا م أخرى أسباب توجد ولكن

كذلك وإمتاع، إثارة من توفره وما ات املبار نوعية وكذلك كم ا لدى املتوفرة نية امل الكفاية مدى

ح كم ا فيھ عمل إ واحداملجتمع م م قيما ام وا دارة و ام ا ن ب العالقات طبيعة عت يث
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وال اق ح إ تؤدي ال الفردية سباب م أ من صية ال نمط غ كما نية امل ئة الب تحسن من

ئة الب مع متكيفة صية نمط نالك بل ال وأخرى اق لالح معرضة صية ناك أن نا نقصد

متطلبات ھومع ل سلم س قد أخرى صية و للضغوط ة مواج صية نمط وكذلك العمل

.الضغوط

IV.النف اق ح :أعراض
عض من ي عا كم ا وجعلت كم با املحيطة ئة الب الذكر السابقة سباب اجتمعت إذا

أكد وقد ، النف اق باالح إصابتھ إ حتمًا ش ال امعراض توجددو أن أعراضإ خمسة

ا حدو ن: يتكرر خر ن املوظف عن عزال و املتقطع والنوم حباط و نفاذ س و اد باإلج الشعور

التوتر عن ع التا 1.والصراع

البتال1 محمد د ص: ز سابق، .68-65مرجع
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عراض الباحثون عراضأنواع

سلوكية أعراض

والتغيب- داء مستوى ي تد

ي الكتا للعمل وامليل اب

أوأك الطالب إ امليل من

والزمالء مور .أولياء

العطل- أليام ة باستمرار يحسب

العام ره بمظ تم .ال

النوم- من افيا قسطًا يأخذ .ال

وارنة- ا ).2004(البطاينة

الرشدان- ).1997(مقابلة

).2002(الشيخ) 1999(الفرح-

).2003(الزغلول-

فسيولوجية أعراض

وارتفاعاضطرابات- املعدة

القيام عند التعب الضغط

ود مج .بأقل

القلب- ات ضر ادة .ز

اضطرابات- مع امللل سيان ال

.النوم

ونجيب- ).2001(يح

ما) 2003(الزغلول- ).2001(ا

).2002(والشيخ) 2000(عسكر-

انفعالية أعراض

الطالب- حول فيھ املبالغ القلق

الغضب وسرعة م .ومشكال

املعاملة- املرونة .قلة

باإلحباط- املتكرر .الشعور

الدفاع- حيل من كثار

.النف

النظرة- باالكتئاب الشعور

حساس و للذات السلبية

ز وال .باليأس

ما- ).2001(ا

).1999(الفرح-

).2000(عسكر-

مشرف- ).2002(آل

الرشدان- ).1997(مقابلة

اق:)3(جدول ح أعراض اميمثل دو حسب النف
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النفسية.1 :عراض
ياء س و والغضب مة، ال وفتور ماس ا وفقدان والتوتر بالنفس، الثقة وعدم امللل وتتمثل

للعمل اب الذ الرغبة .وعدم

السلوكية.2 :عراض
الفرد ا يقدم ال املساعدة عملية فان خرى ماكن عض و العمل الصراع ايد ل يجة ن

وع زامية، ا وأك اجتماعيًا ن ومنعزل ن عدواني فراد يصبح ثم ومن عدوانية تصبح

ش و خارجة أو العمل سواء الوظيفي داء نتحار مالحظة فيمكن التنظي الصعيد

داء ضعف مالحظة ل الس فمن داء و العمل جودة ة جذر ات غ وجود إ دلة

العملوانخفاض ان مل املبكرة واملغادرة والعمل والتباطؤ خطاء من الكث اب وارت نتاجية

ة وت و أسلوب ات غ إضافة العمل، والزمالء والعمالء التفاعل وتجنب التعب وتكرار

العمل صراع وانتقال من خر واتجاه العمالء اتجاه والعداء الغضب أنماط ادة وز التفاعل

امل اقإ باالح صابة ع الدالالت من عد جتماعية و ة سر العالقات ور تتد كما ل،

1.النف

النف اق ح أعراض يف تص تم قد انھ نجد السابقة الدراسات ع طالع خالل من ذا و

:إ

جسمية.3 : أعراض
وتتمثل الوظيفية سم ا زة أج ر تظ ال عراض أمراض: وتتمثل ر، الظ الم الصداع،

ة يو ا وضعف الدم وفقر ا والضعف النوم، اضطرابات ، العص القولون 2.القلب،

ابرز وقد شذا يولوجيةبي الف عراض ل شمل الذي املوا دول ا عراض ذه آخرون

سم ا زة أج ع النف اق .لالح

1 Cardes.C.L & Dougherty.T.W (1993) : "Arevew and an Integration of research  on job burnout", Academy of Mangement
Higer education , vol 18(1993), p643.

السميع2 بية: عبد ال لية شورة، م غ ماجس رسالة ، املدر جتما النف باملناخ وعالقتھ للمعلم النف جامعةاك ،
مصر .62ص،2009املنصورة
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سم ا زة الأج النفثار اق ح ا سب

والقلب ة الدمو وعية از الدم.ج ضغط ادة ز القلب، اضطرابات ، التا ان الشر .أمراض

ي ر ا از م.ا ة–الرومات اب ال .أمراض

التنف از و.ا .الر

العض از البلعوم،.ا تقلصات الصدر، ف تجو ضيق العضالت، توتر

الرقبةم توتر ر، .الظ

املناعة از سمم.ج ال أمراض املقاومة، .نقص

لد عصاب.ا اب ال الشباب، حب مات، .كز

ضمي ال از القولون .ا اب ال مساك، ال، س ادة، ا املزمنة .مراض

التناس از ا.ا ز ال ، ا ود .ال

البو از .البول غزارة.ا

ش:)4(جدول بي حسب اق لإلح سمية ا عراض يمثل

V.النف اق ح :مراحل
الناس ميع يحدث نف اضطراب ا ل ش أو النفسية مراض من غ النف اق ح

ع العلماء اخلف عديدة مراحل ع يمر و ف ومنھ الذكر السالفة لألسباب عرض الذين ن املوظف أو

ا أوعدد العمل ترك إ تؤدي وال اد ا اق ح مرحلة و ة خ املرحلة إ يصل ح ا سمي و

ذلك من .أك

واد ا عبد رى بمراحل) 1994(و تمر اق ح رة ظا 1:أن

واد1 ا الشمس:عبد ن ع جامعة شورة، م غ ماجست رسالة ن، للزوج النف بالبناء عالقتھ حيث من الزوج ص1994رضا ،15.
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و.أ والشمول ( : املرحلة ستغراق )مرحلة

من حالة شمل و مرتفع العمل عن الرضا ون ي ا اختالفوف يحدث وعندما والسرور ثارة س

نف اق اح إ بالتدرج يؤدي ذا فان فعليا يحدث ما ومن العمل من متوقع و ما ن .ب

الثانية.ب الكساد( : املرحلة )مرحلة

شعر و و املرحلة انت ال ثارة س وتنخفض العمل داء مستوى ينخفض وفيما

باعتالل الفرد ا مثلف خرى ياة ا ر مظا إ العمل من الفرد تمام ا تقل و النفسية ة ال

الفراغ أوقات لشغل معنية شطة أ وممارسة ات و وال جتماعية .تصاالت

الثالثة.ج نفصال(: املرحلة )مرحلة

ف الفرد صل و النف اد ج لديھ رتفع و النف ام بدأ و الفرد يدرك ا إوف ا

والنفسية البدنية ة ال واعتدال املزمن .اك

عة.د الرا تصال(: املرحلة )مرحلة

البدنية عراض تزداد ا وف النف اق ح سلسلة مرحلة أق املرحلة ذه عت و

بذل يصل و الذات وك وش ارتياب يجة ن الفرد تفك يحتل حيث وخطرًا، سوء والسلوكية كوالنفسية

نتقال التفك ح أو العمل ك ل مستمر تفك صبح و التدم مرحلة إ 1.الفرد

الباحثان رى و &ذا Ivansevich)Mattson1978 (ال سابقا نا أو كما رة الظا ذه إن

ي كما املراحل ابرز الفرد بتوازن تخل مراحل وع ع بالتتا تحدث ا لك فجأة :تحدث

:ستغراقمرحلة.1
متوقع و ما من ساق عدم حدت إذا ولكن مرتفعا، العمل عن الرضا مستوى ون ي ا وف

م أ ومن العص بالشد شعر و الضغوط سط بأ يتأثر العامل فيصبح الواقع يحدث وما العمل من

ا .أعراض

الدم- ضغط .ارتفاع

الدائم- .القلق

واد1 ا املرجع،: عبد .15صنفس
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.رق -

ك- ال ة وصعو سيان .ال

ا.2 : لتبلدمرحلة
الفرد يبحث أن حدث و العمل داء مستوى وكذلك نخفاض الكفاءة تبدأ املرحلة ذه و

وايات ال خرى ياة ا ر مظا من ر بمظ بإمالئھ فراغ ... عن

نفص.3 المرحلة

رجة.4 ا : املرحلة
حتل و خطرا و سوءا النفسية و البدنية عراض ا ف تزداد مرحلة مستوىو إ العامل تفك

الذات وك .الش

نفجار.5 :مرحلة
اب املرحلة ذه أعراض ومن نتحار، يفكر العمل،وقد ترك إ واملوظف العامل ا ف يصل

ي والبد النف اد ج صدقاء، ر املجتمع، من ي ا 1.ال

VI.اق ح من والعالج :الوقاية

تفادي.1 اقكيفية :ح
خاء، س فممارسة دائمة، ست ل حالة انھ حيث منھ، والوقاية النف اق ح تفادي ان باإلم

عدة ناك و النف اق ح من تقي أن ا ل يمكن الوظيفي والرضا ياة ا الضغوط عن والبعد

ا وم النف اق ح تفادي ا خالل من يمكن :خطوات

محمد1 ايمان دان املجلد:ز شمس، ن ع جامعة بية، ال لية مجلة اصة، ا بية ال معل لدى ومصادره النف اق عدد" 21"ح
.52ص،1997"  1"
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ة- ملواج أساليب يق لةتض املش بوجود اف ع ا وم لذلك علمية خطوات واتخاذ الضغوط

ن بمختص ستعانة و ا .وموج

واحدة- دفعة س ول بالتدرج اق لالح املؤدية ساليب مع والتعامل ات ولو .تحديد

النف- اق ح وقوع بقرب تنذر ال لألعراض الفرد .إدراك

ات- ال العلمية طوات ا م اتقو فاعلي مدى ع كم ل لة املش ة ملواج الفرد ا 1.بع

النف.2 اق ح ة ملواج اتيجيات :اس

تحدي.أ إ وف ا ل : تحو
قة طر أفضل وان فيھ، والتحكم ضبطھ املمكن من اك لإل ب املس املوقف ون ي عندما

بھ والتحكم السيطرة طرق ع ك وال تحدي كأنھ املوقف معاملة تھ . ملواج

ديد.ب أقل دد امل املوقف :جعل
أك ون ي أخر بمع و جديدة بصورة املوقف نا للموقف تقييمھ الفرد غ بأن ذلك تفاؤالو

لإلحباط عرضة أك ون ي ح

الفرد.ج داف أ :غ
داف أ يب أن عليھ يجب فانھ فيھ التحكم و ضبطھ يمكنھ ال ملوقف الفرد يتعرض عندما

املوقف ذا تالئم جديدة

اضية.د الر ن التمار ببعض :القيام
خاء س ع ساعد و يولوجية الف استجابتھ غ ع الفرد ساعد ال نمطو يتغ و

ل املشا عن البعد و ياة .ا

عسكر السابق:ع .82ص،املرجع 1
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حدوثھ.ه قبل النفي اق الخ :ستعداد
ة ملعا املمكنة الطرق و النفي اق الح بة املس املواقف ة ملواج الفرد عد سلوب ذا و

فاعلية أك قة بطر 1.املوقف

اق-3 ح إدارة اتجيات :اس
اس ن ب فرق نالك أنھ نا شارة ويجب ان حيث وإدارتھ اق ح ة مواج اتيجيات

نوع فيھ يواجھ عمل ان إذا خاصة اق اح أي ة ملواج ذلك و الفرد ا يتخذ فردية مبادئ عن عبارة

احتمال ما مؤسسة ع القائمة دارة مستوى ع خاصة يحدث جما و إدارتھ إما الضغوط من

ك ا ن والعامل ا أفراد دفإصابة فال الثانية وإما ي وقا دف اعتباره يمكن و و من دف وال ة ب

مثل العالمات من أك ابرز وقد الوقت نفس وعال ي وقا HumphriesوBlackوGordonو

املؤسسة أو واملنضمة الفردي املستوى ع ل املش ة ملواج وذلك اق ح ة ملواج ة إدار نماذج عدة

نماذج ز العظيمNelsonون عبد فرج طھ ھ و .كما

املنظمة3-1 مستوى ع الضغوط :إدارة
التالية طوات ا ع عتمد :و

الوظيفة.أ تصميم : إعادة
من ذلك يتحقق و مية، أ و مع ذات ا يجعل الذي ل بالش الوظيفة تصميم إعادة يجب

من مناسب مقدار يح ت كما ام امل و شطة من العديد تتضمن الوظيفة أن ضمان .داءخالل

داف.ب :وضع
من د تز ال شطة تحديد و داف وضع خالل من الضغوط التكيف تحقيق يمكن

ا امستوى ف ن العامل مشاركة مدى ع داف وضع فاعلية وتتوقف للعمل، لإلنجاز .لدافعية

حس1 احمد لدى: ننرحاب النف اك مقاومة جما إرشادي برنامج مرحلةعينةفاعلية ن و املو رسالةمن قة املرا
طنطا جامعة بية ال لية شورة، م غ .30ص،2006ماجست
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الدور .ج :تحديد
مع ناسب ي بحيث العمل م أدوار لتعديل ن العامل لألفراد الفرص إتاحة الضروري فمن

الدور  ذا توقعات و نية امل م .ميوال

جتماعية-د :املساندة
العالقات معساعد التكيف ولة س ع ماعة ا ن ب العمل ئة ب ديدة ا جتماعية

ا تفاقم دون يلولة ا و العمل .ضغوط

الفرد3-2 مستوى ع الضغوط :إدارة
خالل من م عت ال الضغوط ة مواج ع القدرة و ارة امل فراد إكساب إ ا ر جو ند س و

املستمر ب الوقت, التدر إدارة نوجودة ب تصال قنوات و باملنضمة ن العامل لألفراد نية امل التنمية و

العمل 1.جماعات

النف-4 اق ح :عالج
اق ل ي ميدا كعالج التالية النصائح بع ن ان لليمكن ي ميدا كعالج التالية النصائح بع ن ان 2:يمكن

بالفرد-1 املناطة املسؤوليات و دوار .غ

املسؤوليةستقالل-2 ادة ز و للفرد .امل

املالية-3 .املساندة

الوظيفية-4 التوقعات املبالغة .عدم

ا-5 استحسا و وده ج الفرد تائج ب .املعرفة

لول -6 ا وإيجاد الضغوط ة مواج املؤسسة .دور

حسن1 العظيم عبد سالمة العظيم عبد فرج اتيجية:طھ طإدارةإس والنفسية، ة بو ال الفكر1الضغوط دار .80،ص2006ردن،
غزا ز العز رةإمدخل: عبد القا ع والتوز شر لل الثقافة دار جتماع، .185ص،1994علم 2
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خالصة
سبق مما كمأنيت ا ون ذا و مة م مسألة ا الر كم ل النف اق ح دراسة

ومنھ ام ا عند دوث ل اقرب حالة النف اق حيثأخر عنصرأيإح اللعبة، عناصر من

ذا الفردخعت ب تص نفسية اكحالة اقباإل ر يجةو ن س ا والتعب والعق نفعا

متطلبا الفردإضافيةوأعباءتلوجود ا مع عليھبأنھشعر عكس مما ا مع التكيف ع قادر خ

دمة ا مستوى من لتقليل وكذلك كرةوالتقديرسلبا ا الر كم ا مع تحدث عوامل ا ل و

يؤدي قد ما و و املجالإالقدم ذا العمل عن كم ا خطر توقف لھو ب س انھ ذلك من

والعائلية صية ال حياتھ عدة ل .مشا



رابعالفصل ال
التحكيم



ال عالفصل التحكيم:را

58

ید :تم
صاحب ر ولتقر اعات ال لفك الطرق ان من ن ق فر ن ب ليحكم ص وضع قة طر عت

مجموعة من م م ل ون يت ن طرف ن ب تنافسية لعبة القدم وكرة ق اصا وضعأ وجب

عنصرا كم ا عت ذا ول م، بي دتھأسامحكم ش وملا عنھ ستغناء يمكن ال اللعبة عناصر من

متھ م لتنفيذ متھ م لتنفيذ الصفات من بمجموعة التمتع كم ا ع وجب وا تطور من اللعبة

ومنساسية مقابلة سي مو الصفاتأ من مجموعة توجد كما البدنية اللياقة الصفات ذه

نتطرق سوف ال اوالواجبات الفصلإل .ذا
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I.التحكیمفلسفة:
ا،القیامصأيعیصعبالمور أصعبمنالتحكیمعت عدةتوفریجبحیثب

التصفات كمعلمیة،أوبدنیةانتسواءومؤ اأواملقابلةلنجاحمحددعاملعنعبارةفا فشل

نتطبیقخاللمنوذلك،ى خر الفاعلةالعناصرإباإلضافة االلعبةقوان .بحذاف

سلسانعجاءلقد ف"السیدالقدملكرةالسابقالدوتحادرئ إن" :یما"بالتجوز

ةالقدمكرةقانون مواد ادفةضرور دون و اوردمامعرفةو كمفإنفی بأنستطیعالا منیق

ایتعرفأنعدح،ولكن...اللعبمیدان ھعلی دبحاجةفإن یعمنملز مةألنال كمم تكنلما

لةأبًدا .س

امعدائًماالدوتحاد:قائالً أضاف م،فعالبدور یقومون الذینا ولكنناشاطات

امإدائًمانحتاج امیمكناملنطلقذاومنالقرارات،اتخاذعندیخافون الح منیطورواأنل

م رةلتفاديأدائ 1املالعبالعنفظا

II.خ :العالمالتحكیمتار
ور معالقدمكرةالتحكیمبدأ اضةذهظ ایرجعالالر خ البدایةم،1860سنةإتار و

االقدملكرةالفعلیة ناديأول تأسسوكذاالعالم،إتحادأول تأسسومناملیدانعتجسید

ي  والوقتذلكمنذم،1865عام"شفیلد"وإنجل سنواتمرورعدحیثمستمرتطور و ستة

شارع سللقانون حددالقدمكرةان نبثالثةولكنال 2.م1866عامالعب

امةحداثعضذه :والتحكیمالعالمالقدملكرةال

.بیدهالكرةبمسكاملرمىارسالسماح:1871

ر: 1875 نمااملرمىتبدیلتقر نب .م2,44باملرمىوارتفاعالشوط

كمصفارةوضع:1878 .ا

.التماسرميقانون وضع:1883

ةقانون وضع:1891 زاءضر رمعا .املرمىخلفالشبكةوضعتقر

.الركنیةرمیةقانون وضع:1893

محمود1 امل رة:محمد ،القا ي العر الفكر القدم،دار كرة ن وقوان ي العر كم 99- 98،ص1998ا
ابعبدحسن2 ندارالقدم،كرة:الو رة,املعلم .88ص،1988القا
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كمقرارات: 1894 .تناقشالا

تیحددقانون :1902 ث ةموقعو زاءضر .ا

س:1904 واةالقدملكرةالدوتحادتأس (FIFA).ال

ندولیةمقابلةأول :1908 نب ادولت اموأدار نجمیعتطبیقمعح .القوان

دفشرعیة:1924 لال سللعدیلمعالركنیة،منمباشرةامل نال نبالعب .اثن

امبدخول القدملكرةعاملیةبطولةأول :1930 .مرةألول الدولیةالشارةیحملون ح

ةوضع:1931 االتماسرمیةخطأعقو صمإبنقل .ا

زاءقوساستعمال:1937 زاءعالمةمعم9,15یارداتعشرا .ا

ور عأرقاموضعتقرر : 1939 نظ ربالدولیةاملقابالتتوقیفمعالالعب ا ب .س

شاء:1962 ةتحادیةإ زائر (FAF).القدملكرةا

ر:1970 مراءالصفراءالبطاقةوضعتقر اتمعوا جیحیةالضر .التعادلعندال

االساقواوضع:1990 سللعدیلمعإجبارً طأنفسعال .ا

ارسمسعدم:1992 رةعندبیدهللكرةا .الزمیلطرفمنالتمر

ازات:1993 .التقنیةح

سللأفضلیة:1994 املدافعال ع اجم طنفسع(للم .)سللعتالا

ات:1995 نلثالثغی مبماالعب نمنطقةاملرمى،حارسفی .حتیاطی

دف:1996 ،ال كممساعدالذ .ا

III.خ زائرالتحكیمتار :ا
ر زائرالتحكیمظ دا بستعمارع یوشنقلس ذها ا،اللعبةل انوممارست و

سأول  ور،التحكیمبوادربدأتناومن،1921سنةجزائري ناديتأس امومنالظ ةذهح "الف

بیةبنشدادبن اممنأخرى نخبةناكستقاللومع،"د الشارةحملوامنأول انواالذینا

زائرالدولیة ما مومعمري قروي،دحو،زالطبنغزال،عمرأحمد،خلیفي"و واستمر،"...غ

زائري ،التحكیم كمحصول الشرفانحیثالتطور ا ارن بلعیدا موندیالاملشاركةال

خمرةألول 1982 زائري،التحكیمتار انكماإیطالیا،1990موندیالحنصالمحمدثما

ن كم :ل
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مدحو" ائیاتاملشاركةفرصة"میلودوحرازكر قیاكأسن 1.بوركینافاسو1988سنةلألممإفر

IV.كم ا ف :عر
خالل من نفسھ طور ثم التحكمية الدورة ودخل ا وأح اللعبة مارس اوي ص و كم ا

الدو للقانون املستمرة عة املتا وكذا والندوات، الدورات واملشاركة والتطبيق واملنافسة دة املشا

القانون تطبيق عن املسؤول و كم فا اتھ، وتفس عديالتھ ار و اوإظ ا بصور قيقيةاللعبة

ن الالعب سالمة ضمان مع ا بمستوا رتقاء .و

ميع ا ام اح يلقى سوف فقط وعندما والعدالة، م والف ة ا بال تصاف كم ا ع يجب

انت ما مقاسيةقراراتھم التحأل عن عيدا القانون تطبيق ع وحرصھ تھ نزا من واثقون

كما اأنواملجاملة، ن ب من عت كم اذا ا توفر يجب ال القدم كرة القدم كرة املادية ن لقوان

يمكن حكمأينتصورأنال بدون 2.مباراة

V.كمصفات :ا
كمصفاتإجماليمكن 3:التاليةالنقاطا

:القدمبكرةملام.أ
كمإن كموالناا ون الذيا ومواقفتقديرأنذلكقبل،منالقدمكرةمارسقدي

نباإلملاماللعبمواضع ا،بالقوان وواجباأمراانإنووحد .افغف

:دراكسرعة.ب
يعابعالقدرةو نيئةاملنافسة،أثناءحدثمااس ع،حاسم،قرارإلصدارالذ وسر

اصل صأنوفعالا مةقيامھعندال عمنافسةأليالتحكيمبم اتمنجملةعيناهتتا املث

عة،واملستمرةالعقلية كمعوجبكماالسر .بدقةاملخالفاتوخطاءلمالحظةا

عالتحكیم،الدلیل:اسماعیلمحسنسعد1 ،التعلیممطا .43ص،1990املوصلالعا
2 Ahmed KhlifiM l’arbitrage à travers les caractére de football, entreprise nationale de livre,
Algérie 1990,p39.

كم،الدینحساممحمد،محمودكمالطفىصم3 يا نوالعر رة،2ط،القدمكرةقوان القا ي العر الفكر .16ص،1999سنةدار
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:التصميمقدرة.ج
ساملنافسة،أثناء كمل قل ددا .قرارأيأخذبال

كمقرارات ائیة،عتباملباراةاملتعلقةا كمیمكنن شفعندمافقطقرارهغأنل ایك أن

يح كممنإخبارهیتمعندماأوةغ ون الأنلشرطاملساعد،ا .اللعبأستأنفقدی

زم.د :ا
ياللالعبتدعالصفةو ساؤل إس اكماوالشك،ال كمتجعلأ خارمثبأييتأثرالا

ن،( ور العب اوخيمةعواقبإيؤديالصفةذهضعفوان،)ا...جم نانرا .بالدنامالعببأعي

:التصرف.ه
قةإن طأإعالنطر كم،طرفمنا ماا ايحاانم غالتصرفعواتأثل

.الشغبيثقدالذيلالعب،السليم

:الثقة.و
مةالزمةالثقةإن ةتنمواوتزدادالتحكيمم صدقمنبالتأكدالعلميةاملناقشاتوبا

اواملعلومات .قو

ة.ي سميةال :ا
مةإن ةتتطلبالتحكيمم ري والتحركك عوجبلذاخطاء،مختلفعللوقوفا

كم افية،البدنيةباللياقةتصافا توفروجبحال،أحسناملباراةإدارةمنيتمكنحوال

ن :ماعامل

ون أن- كمي اتأياما .الراحةمنجيدةحالةاملبار

ون أن- كمي اتأداءوقتا شاطمنمستوى أع(اليقظةمنأعمستوى املبار ال

سبة ازبال 1).املركزي العصل

اعة.ز :ال
كمعيجب ون أنا باللعبعيقسلوكأليمعاقبااعا،ي س .الفوو

ببرامجوأسس:البیكع1 االتدر ام،الر شأةل ةاملعارف،م .12ص1997سكندر
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VI.كم ا :واجبات
املنافسة ع يؤثر خلل اي التجنب م واجبات عدة كم ا ع 1:يتحتم

املباراة.1 قبل كم ا امللعب( واجبات إ الوصول ):قبل
املنافسة- خ وتار زمن .تحديد

ان- م .املنافسةإجراءتحديد

كم- ا وسائل ساعة(تحض بطاقات، ).ا...صفارة،

التحكيم- أعضاء .معرفة

ولو - ما بحوز ال والنقاط ن ق الفر ب ترت مامعرفة لباس .ن

س.2 املال غرف كم ا :واجبات
نتأكد- ق الفر لباس لون عن لھ املساعدين ن كم ا و لباسھ لون اختالف من كم .ا

نالتأكد- ق الفر لباس عن املساعدين ن كم ا عل لون اختالف .من

باملواصفات- احتياطية كرات وتحض املنافسة ا تجرى ال الكرة .القانونيةاختيار

اللقاء- ورقة املدرجة لألسماء ا مطابق من والتأكد ن الالعب حات سر ع .طالع

بالدخول - لھ السماح قبل تھ ص من التأكد كم ا ع يجب متأخر العب وصول .عند

املنافسة.3 قبل امليدان كم ا :واجبات

وصولھ- يتجھإبمجرد امللعب نإارض املسؤول املباراةمقابلة معن التعليماتوإعطا

.املقابلةإلدارةالالزمة

والتأكد- ا مالئمة .املقابلةإلجراءمن

امللعب- خطوط .فحص

نالتأكد- ق الفر مرمى شباك صالحية .من

ن- واملدر ن الالعب عدد نضبط دار كرو ع والبقاء بالدخول م ل .املسموح

جمال1 شنعة بن السابق الدو كم ا ام,محاضرة ل وي ج البوا,ملتقى ام 03/03/2015,مدينة
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أثناء.4 امليدان كم ا :املنافسةواجبات
املادة ا ذكر تم كما القانون5و نقاطمن عدة املقابلة أثناء كم ا واجبات نجمل أن يمكن

ا :م

اللعبة- ن قوان .تطبيق

لإدارة- ب .وحيادأمانةاملقابلة

ةأدواتاستعمال- ووا جيدة بصفة عالمالصفارة،( التحكيم والبطاقاتو و,السماعة,،

).الرذاذ

عض- الضا بدل الوقت وزمن املقابلة زمن .بط

للمقابلةأنيجب- ي ا توقيف او بطرد القيام او اللعبة توقيف عند قراراتھ صارما ون ...ي

القدم- لكرة الدو القانون ا يذكر لم ال االت ا التصرف حق .لھ

املنافسة.5 عد امليدان كم ا :واجبات
الرئ كم ا ع نالتأكديجب الالعب جميع دخول مألإمن ثم قبلھ، س املال غي غرف

بوضوح املقابلة ات،( ورقة التغي ات، العقو يجة، وادثصاباتالن ا ل ،)وجدتأنخرى و

عليھ يجب املعنيةإرسالكما يئات لل ر منافسة) الرابطة( تقار ل اعد أو حادثبأيوإخطار

من صدر نتصرف ينأو الالعب ور أو املس م ا .ح
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VII.اماختبارات ل :البدنية
و موسم ل بداية ختبارات ذه يتقام دول األ :ا

املرات املدةاملسافةعدد

ثانية06م40مرات6

ل15م75م40 ل 75ثانية
40*75م

دول )5(ا

VIII.لة زائرالتحكيمي ا
لتھبالتاو,القدمكرةلعبةمنيتجزأالجزءالتحكيمعت ي لةمعتتماف ي العامةال

تو,للعبة نظامت زائر انا ةوالوطنيةال و عمليةسوتنظمإداراتو,الوالئيةوا

اوتوجد,التحكيم مستوى مقرا ةالرابطاتع .الكرو

ان.1 :التحكيميةال
ون ساسذاعو لةت زائرالتحكيمي لعا :التاالش

نة- ةال ن(Commission centrale d'arbitrage (c.c.a)): الفدرالية(للتحكيماملركز و -الت

ر عة-التطو اتتفرعو)املتا انع ةال و .الثمانيةللتحكيما

ان- ةال و Commissions: للتحكيما régionaux d'arbitrage (c.r.a)اتتمثل ام :م

ر ن-التطو و ن-الت .التعي

ان- اوتتمثلCommissions wilaya d'arbitrage ( c.w.a): للتحكيمالوالئيةال ام :م

اميل ددا ن–ا و 1.الت

FAF, règlement intérieure, site www.faf.dz, article N38.1
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ل زائر) : 2(الش ا التحكيم لة ي

نة ةال )(c.c.aللتحكيماملركز

ان ةال و .ان08...(c.r.a)للتحكيما

للتحكيم الوالئية ان .نة48... (c.w.a)ال

IX.ام ا :رتب
سمیةانتقالیختلف امو ذاآخرإبلدمنا البلد،ذلكالتحادیةالداخالقانون حسبو

زائریخصفیماأما ناكا امالنتقالبھمعمول نظامف امیصبحون حا ن،ح ُیصبحفحدولی

كم ذامراحلعیتدرجأنالبددوا القطاعأنووكماالفدرالیة،إالوصول حالقاعدةمنو

نعناملسؤول و امؤالءت نیتمأینالوالئیةالرابطاتإا و كمت ما علیم ساسیةالقواعدو

ذاالتحكیم، اكمعو :التالیةاملراحلعیتدرجأنا



ال عالفصل التحكيم:را

67

كم.1 بصا :امل
نعتحصلھعد و بص،كحكمإدماجھیتمالقطاعالت صم متھوتت لبعضإدارةم

ذاذلكعدتقییمھلیتمالصغرى،للفئاتاملقابالت رسمًیاإدماجھثمتطبیقيوحنظري بامتحانو

1.التحكیمسلك

كم.2 يا :الوال
متحاناتاملعاینةعد .مرسمكحكماعتبارهیتمذكرناوأنسبقكماو

كم.3 وي ا :ا
ياملستوى سنوات(3 )ثالثُمعد دیرالوال نقلعو ألعمباراة( 20 )عشر

نمنقلالسنوتوفرالرابطةمستوى  وعشر احھیتمسنة( 26 )ستة ةللرابطةاق و لیتما

اامتحانھعد دنًیانظرً .كذلكالرابطةمنو

كم.4 :الفدراا
احھیتم ذاالوطنیةالرابطةعاق امنالبدشروطو كم،لدىتوفر ذاا تتضمنھماو

ناكالفاف،قواعدمن(6 )ستةرقماملادة نف اممننوع س""1واحددرجةفدراحكم(ا و

ات ا ن ي ما الدرجةفدراوحكمحكم ").2"من

كم.5 :الدوا
نخاللمن احیتمالفافبھتقومالذيالتحص ونون الفیفاإوائلالعشرةاق ذلكعدو

ام نح ن،جزائر ذادولی ون أنشرطو می ةلدی نتحادیةخ ت ىكحدس السنوكذلكأد

.الفیفاتحددهالذي

X.ام ل حديثة :معدات
امھ م اداء ع كم ا ساعد حديثة معدات عدة معتوجد سيق الت ع مساعتھ خالل من وذلك

املعدات ذه م ا و املساعدين ام 2:ا

1 FAF, règlement intérieure, site www.faf.dz, article N16.
فداوي  الفيديرا كم ا الوالئية,محاضرة البوا ام رابطة ام ي وال 27/03/2015ملتقى 2
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زاز.1 ال :Vibreurتقنية
يد أع توضع مطاطية وحدات عن طعبارة تر املطاطية الوحدات ذه و ، الرئ كم ا

طأ، ا م إعال مجرد و بحيث ام ا مساعدي راية مع سلكيا ال وطة مر سلكية ال ألياف ق طر عن

ي وطة املر املطاطية للوحدات از باال جم ت شارات ذه الرئ كم ل إشارات بإرسال يقومون

مع اتصال كم ا يجعل مما ، الرئيده كم ا ترك ون ي التا و ، م إل النظر دون مساعديھ

وعليھ ملساعديھ املخصصة املنطقة إ بالنظر ما ر تمامھ ا من أك لھ املخصصة املنطقة اللعبة

سية الفر البطولة مثل ، الدولية البطوالت من عديد التقنية ذه ستعمل و مية أ أك ون ي أداءه

نج زائريو ا كم ا أن بحيث ي يجا ل بالش الوطنية البطولة ا استعمال ون وسي ية ل

ال املخالفات ببعض ھ ب ت يخص فيما خاصة ي إيجا ل ش مساعديھ ن ب سق ي أن انھ بإم ون سي

ات املبار ا عل غفل .قد

:السماعة.2
باستخدا السماح تم ال الطرق أفض من السماعة تحادعت طرف من القدم كرة ات مبار ا م

البطوالت عض منحصرا ا استعمال يبقى بل الدولية، ات املبار عد ستعمل لم ا أ رغم الدو

ذه السماعة تقنية أن القول مكن و يطالية و ية نجل و سية الفر البطولة غرار ع ية، ور

مرتبطا ا استعمال يقومونيبقى عد ومن ا بواسط كم ا إ شارة يتم الذي زاز ال مع ساس

عتمدون ، آخرون ام وح التماس حك طرف من سواء ، الرئ كم ل ات توج عض بإعطاء

التقنية ذه إستعمال يبقى و ، دقة أك قرارات إ ھ بتوج بالتا قومون و ونية تلفز لقطات ع

ا عض تكنولوجيامنحصرا إستعمال ضرورة ع يؤكد الدو تحاد أن خاصة ، فقط لبطوالت

ون سي باألساس أو ، يتجنب الرئ كم ا جعل التقنية ذه استعمال ولكن ، وفقط سيق الت

يمكنھ ال ، اللقاء محافظ مع وطا مر ون ي عندما ، الطردية ام ح الوقوع عدم إ مضطرا

مث لھ لرأيك" الالقول تم أ ذه" ال وعليھ ، جماعية بصفة قراره اتخاذ ا مضطرا ون سي بل

أك ون ت بل ، م إلراد وفقا اللقاء سي ام ا عض لسلطة حدا تضع أن ا شأ من التقنية

.تقييدا
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الصة : ا

يصبح ال كم ا فإن ، مية أ من دوره سبھ يك ملا معقدة تركيبة و التحكيم أن سابقا الحظنا كما

عشية ن وتقنيااوب ا نظر نا و ت ا خالل من يتلقى مراحل عدة املرور عليھ وجب بل دوليا حكما ا

دنيا حواو من حال بأي كم يمكن فال وانب ا م أ من خ ذا عت أوحيث قانون تطبيق ل

ة كب بدنية بلياقة التمتع عليھ يحتم ما و و قرب عن ا رؤ من تمكن إذا إال املخالفة ع عالن

إدارة من درجةاملقابالتتمكنھ إ يرتقي أن يمكن ال كم ا أن الفصل ذا أيضا الحظنا وكما

أك و بل البدنية ختبارات اجتياز من تمكن إذا إال اتأع املبار إدارة ح يمكنھ ال ذلك من

البدنية اللياقة اختبارات يج لم إن ياب أو اب الذ .مرحلة
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I.املتبع :املن

الوصفي.أ باملن ف :رتباطيعر
بمن اتع املتغ من عدد من البيانات جمع ع عمل الذي املن ذلك و رتباطي

ا بي عالقة ناك انت إذا ما تلك. وتحديد قيمة ماوإيجاد خالل من ك ل ش ا ع والتعب العالقة

رتباط بمعامل 1.س

ا.ب وتفس البحث نتائج :تحليل
البحث تلكرتباطيونتائج وجود عدم أو ن اثن ين متغ ن ب ترابطية قيمة بوجود تنحصر

:القيمة

ن ب قيمتھ تقع عشري بكسر عادة القيمة ذه عن ع و)0(و ون) 1(+، ت نوعندئذ ب العالقة

أو ادة ز الواحد تجاه نفس ان يتغ ن املعني ين املتغ أن إ ش ذا و طردية، ين املتغ

.نقصاناً 

ن ب قيمتھ تقع عشري بكسر القيمة عن ع ن) 1-(،)0(وقد ب العالقة ون ت الة ا ذه و

باتجا ان يتغ ين املتغ أن إ ش مما عكسية، ين مااملتغ أحد زاد إذا بحيث ن، متعاكس ن

خر .نقص

 ًصفرا رتباط معامل ون ي التغ’ف: وعندما وإن معدومة، ون ت ين املتغ ن ب العالقة ن

خر بالتغ صلة تحكمھ ال ما .أحد

ت عتمد الدراساتو البحث نتائج ذافس أجلھ من ستخدم الذي دف ال ع رتباطية

نالنوع ب رتباط معامل ا إل يصل أن يجب ال القيمة مستوى بالطبع يحدد ذا و الدراسات، من

مفيداً  اعتباره يمكن ح ين .املتغ

ل فإن رتباط، بمعامالت اصة ا الفرضيات ة الختبار تصمم ال الدراسات حالة و

ال أم ة معنو املعامالت تلك ون و منھ التأكد يتم قيمو. ما ون ت أن بالضرورة س ل الة ا ذه

الصفر من أع ون ت ولكن مرتفعة، رتباط .معامالت

عالم1 ابو محمود ة:رجاء بو وال النفسية العلوم البحث رة. منا شر : القا ال امعاتدار 86م،ص2001،)3ط(ل
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بؤ الت لغايات ا استخدام رتباط معامالت من الغرض ون ي عندما نا. أما الباحثون ش ف

ف ة معنو ون ت بأن يكتفي وال ا عل عتماد يمكن عالية ارتباط معامالت توفر ضرورة 1.قطإ

II.البحث :مجتمع
واليةم ام لواليةأمح القدم لكرة الوالئية لرابطة ن ع التا نأمالبوا ل امل و البوا

ن والئي نآو كحام و مأو ج عدد املتمثل و ن نھ64فيدرالي و ت تلقى و الرابطة ذه ل ع تا حكم

تختلف ا مف إ17منأعمار مسنة40سنة جاممعظم مستوى .ذو

III.العينة:
من البحث عينة ون تم15تت ن فيديرالي و ات ا ن ب ما و ن و ج و ن والئي ام ح م م حكما

م ماختيار ل قدمت و عشوائية قة مصداقيةختباراتبطر ع حفاظا ذا و املسبق م علم بدون

حواختباراتذه للمجتمع العينة تمثيل بلغ %30و

IV.ي الزما :املجال
يوم امليدانية الدراسة البحث فيھ02/04/2017بدأ قدم الذي اليوم ان ختباراتحيث

ذه جمع وتم ام حواختباراتل نأسبوععد ب املسافة لبعد ذا امأماكنو ا تواجد

V.ي ا امل :املجال
ت مسأجر ع امليدانية واليةتالدراسة نأموى ع دوائر وخاصة والبيضاءالبوا مليلة ن أمع

.البوا

382-381، ص2002، عمان )2ط(دار المسیرة للنشر والتوزیع , مناھج البحث في التربیة وعلم النفس: سامي محمد ملحم1
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VI.البحث :ادوات

البدنية-1 الة ا وصف اختبار

الوصف:

صممھ البدنية الة ا عالوىاختبار حسن متعددمحمد لبعضعادكمقياس الذات وم ملف

ا مجموع ل ش ان يمكن ال البدنية مالصفات البدنيةأ اللياقة .عناصر

املقياس :ثبات

بـ عاد حسب ألفا معامل درجات قدرت وقد التطبيق إعادة قة طر ع عتماد :تم

بـ قدرت التحمل لبعد السرعة0.92α=سبة عد ،=0.95αالقوة لبعد سبة ، :=0.93α.

ختبار :صدق

املرتبط الصدق ايجاد ساقتم باالخباراتباإل ختبار ختبار ارتباط ق طر البدنيةعن الاللياقة

ي ما عد ل ل سبة رتباط بلغ وقد دوري ل ش الوالئية الرابطة قبل من ام ل التحمل:  تجري

داللة0.90والقوة0.82والسرعة0.63 مستوى عند عاده ا ل ل سبة بال دال ختبار ان وق

0.01.

يح :الت

العضلية- القدرة عد اعبارات :كمايأرقام

ا- أرقام و البعد إتجاه 6/16/26عبارات

ا- أرقام و الُبعد إتجاه عكس 1/110/21: عبارات

ي- َكما ا أرقام التحمل عد ُ : عبارات

ا-- أرقام و الُبعد إتجاه 2/2/22: عبارات

ا- أرقام و الُبعد إتجاه عكس 7/78/28: ِعبارات

ي- كما ا أرقام السرعة عد : عبارات

ا- أرقام و البعد إتجاه 8/18/28: عبارات

ي- كما ا أرقام و املرونة عد : عبارات
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ا- أرقام و البعد إتجاه 4/14/24: عبارات

ا- أرقام و البعد إتجاه عكس 9/19/29: عبارات

ي- كما ا أرقام الرشاقة عد : عبارات

اعبار - أرقام و البعد إتجاه 10/20/30: ات

ا- أرقام و الُبعد إتجاه عكس 5/15/25: عبارات

يح ت عند الُبعد،ختبار و إتجاه ال للعبارات سبة بال املفحوص ا حدد ال الدرجة منح يتم

التا النحو ع الدرجات عكس فيتم الُبعد إتجاه عكس ال للعبارات سبة بال : أما

5=4،1=2) كما( 3=2،3= 1،4تصبح5

مقارنة يمكن بالتا و حدة ع عد ل درجات جمع يتم بالعضدعاو ا يمكن. خرعض كما

عاد أ جميع درجات البدنيةختبار جمع الة ا لوصف لية ال الدرجة ع صول اللياقة( ل أو

.للفرد) البدنية

التعليمات:

البدنية- لياقتھ أو البدنية حالتھ ا يصف أن فرد ل ل يمكن ال العبارات عض ي .فيما

و - تامة عناية عبارة ل عبارةإقرأ ل ل سبة بال ا ستحق أنك ال الدرج حول دائرة ارسم

البدنية لياقتك و البدنية بحالتك معرفتك و لنفسك وصفك .ضوء

الرقم- حول دائرة أرسم جدا، ة كب بدرجة عليك تنطبق العبارات انت ).5(إذا

الرقم- حول دائرة فارسم ة كب بدرجة عليك تنطبق العبارة انت ).4(إذا

الرقم- حول دائرة فارسم متوسطة بدرجة عليك تنطبق العبارة انت ).3(إذا

الرقم- حول دائرة فارسم جدا قليلة بدرجة عليك تنطبق العبارة انت ).2(إذا

الرقم- حول دائرة فارسم جدا قليلة بدرجة عليك تنطبق العبارة انت ).1(إذا

أخرى-- و يحة إجابات توجد ال أنھ مراعاة فردرجاء ل ألن الن خريختلفخاطئة عن

البدنية حالتھ أو .لياقتھ

الوقت- أنت كما لياقتك أو حالتك تصنف أن وحاول عبارة ل أمام واحدة دائرة ارسم

ون ت أن تتم كما س ل و ا .ا
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ا-2 الر كم ل اق ح :مقياس
عنونلصممھ اق باالح ا الر كم ا شعور لقياس شاردسون ر ي و غ واين رت رو من

التحكيم اق اقOfficiating Burnoutح ح من ماسالش لقائمة مقياس و .و

كم15للمقياس ا قوم و عباراتباإلجابةعبارة عليا( ع ينطبق تماما، عليا تنطبق قليلةال بدرجة

ينطبق ينطبقجدا، جدا، ة كب بدرجة عليا ينطبق متوسطة، بدرجة عليا ينطبق قلية، بدرجة علية

تماما .عليا

املقياس :ثبات

معامل درجة انت و التطبيق إعادة قة طر ع عتماد .0.03α=تم

املقياس :صدق

درجة من سون ب رتباط معامل بحساب وذلك الداخ ساق قة طر ع عتماد ---- لتم

رتباط معامالت انت و ل ك عند---- واملقياس ).0.01(دالة

ا ر كحكم لعملك سبة بال وسلوكك شعورك تصف قد ال العبارات عض نالك

التا النحو ع حالتك تصف العبارة سار ع رقم حول دائرة وارسم تامة عناية عبارة ل :اقرا

الرقم- حول دائرة ارسم تماما عليك تنطبق ال العبارة انت 1إذا

الرقم- حول دائرة ارسم جدا قليلة بدرجة عليك تنطبق العبارة انت 2إذا

الرقم- حول دائرة ارسم قليلة بدرجة عليك تنطبق العبارة انت 3إذا

الرقم- حول دائرة ارسم متوسطة بدرجة عليك تنطبق العبارة انت 4إذا

الرقم- حول دائرة ارسم ة كب بدرجة عليك تنطبق العبارة انت 5إذا

الرقم- حول دائرة ارسم جدا ة كب بدرجة عليك تنطبق العبارة انت 6إذا

الرقم- حول دائرة ارسم تماما عليك تنطبق العبارة انت 7إذا

وإ- خر عن يختلف حكم ل ألن خاطئة أخرى و يحة إجابات توجد صدقال و م امل نما

نفسك مع إجابتك

عبارة- ل نحو املباشرة انطباعاتك د نر ألننا عبارة ل أمام ال طو وقتا تضيع .ال
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:SPSSبرنامج-3
سون  ب رتباط .معامل
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و- 1 بالفرضية املتعلقة النتائج تحليل و :عرض
مستوى  ن ب سالبة إرتباطية عالقة وجود ع تنص كرةوال ام ح لدى النف حراق و القوة

القدم

رقم مستوى) 01(جدول ن ب رتباط معامل داللة ن لدىيب اق ح و القوة

الرابطات ن ب ما ام .ح

n

القيمة
رجة ا
ملعامل

رتباط

مستوى
الدالة

قيمة
معامل

رتباط
املحسوب

درجة
ة ر ا

dF
القرار

النف اق ح

دال100.630.05-0.9808

القوة

النتائج قراءة و :عرض

رقم دول ا من النف) 01(يت حراق و القوة مستوى ن ب رتباط معامل بداللة املتعلق و

معامل قيمة حيث البعدين ن ب عكسية عالقة نالك أن الرابطات ن ب ما رتبة من ام ح لدى

ة املحسو تبلغ0.98-رتباط ال و رتباط ملعامل رجة ا القيمة من اك مستوى0.63و عند

ة0.05داللة حر مستوى08ودرجة ن ب إحصائية داللة ذات سالبة إرتباطية عالقة نالك وعليھ

ام ح لدى النف اق ح و الرابطاتالقوة ن ب .ما
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رقم لدى) 02(جدول اق ح و القوة مستوى ن ب رتباط معامل داللة ن يب

ن و ا ام .ا

n

القيمة
رجة ا
ملعامل

رتباط

مستوى
الدالة

قيمة
معامل

رتباط
املحسوب

درجة
ة ر ا

dF
القرار

النف اق ح

دال100.630.05-0.89908

القوة

النتائج قراءة و :عرض

رقم دول ا من النف) 02(يت حراق و القوة مستوى ن ب رتباط معامل بداللة املتعلق و

رتباط معامل قيمة حيث البعدين ن ب عكسية عالقة نالك أن ن و ج رتبة من ام ح لدى

ة تبلغ0.899-املحسو ال و رتباط ملعامل رجة ا القيمة من اك مس0.63و داللةعند توى

ة0.05 حر و08ودرجة القوة مستوى ن ب إحصائية داللة ذات سالبة إرتباطية عالقة نالك وعليھ

ام ح لدى النف اق نح و ج
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رقم لدى) 03(جدول اق ح و القوة مستوى ن ب رتباط معامل داللة ن يب

ام نح .والئي

n

القيمة
رجة ا
ملعامل

رتباط

مستوى
الدالة

قيمة
معامل

رتباط
املحسوب

درجة
ة ر ا

dF
القرار

النف اق ح

دال100.630.05-0.84208

القوة

النتائج قراءة و :عرض

رقم دول ا من النف) 30( يت حراق و القوة مستوى ن ب رتباط معامل بداللة املتعلق و

رتبة من ام ح رتباطلدى معامل قيمة حيث البعدين ن ب عكسية عالقة نالك أن ن الوالئي

ة تبلغ0.842-املحسو ال و رتباط ملعامل رجة ا القيمة من اك داللة0.63و مستوى عند

ةودرجة0.05 و08حر القوة مستوى ن ب إحصائية داللة ذات سالبة إرتباطية عالقة نالك وعليھ

ام ا لدى النف اق نح .الوالئي
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الثانية- 2 بالفرضية املتعلقة النتائج تحليل و :عرض
مستوى  ن ب سالبة إرتباطية عالقة وجود ع تنص كرةوال ام ح لدى النف حراق و التحمل

القدم

رقم اق) 04(جدول ح و التحمل مستوى ن ب رتباط معامل داللة ن يب

الرابطات ن ب ما ام ح .لدى

n

القيمة
رجة ا
ملعامل

رتباط

مستوى
الدالة

قيمة
معامل

رتباط
املحسوب

درجة
ة ر ا

dF
القرار

النف اق ح

دال100.630.05-0.78408

التحمل

النتائج قراءة و :عرض

رقم دول ا من النف) 04(يت حراق و التحمل مستوى ن ب رتباط معامل بداللة املتعلق و

معامل قيمة حيث البعدين ن ب عكسية عالقة نالك أن الرابطات ن ب ما رتبة من ام ح لدى

ة املحسو تبلغ0.784-رتباط ال و رتباط ملعامل رجة ا القيمة من اك مستوى0.63و عند

ة0.05داللة حر مستوى08ودرجة ن ب إحصائية داللة ذات سالبة إرتباطية عالقة نالك وعليھ

ام ح لدى النف اق ح و الرابطاتالتحمل ن ب .ما



السادس النتائج:الفصل وتحليل عرض

83

رقم ن) 05(جدول ب رتباط معامل داللة ن لدىيب اق ح و القوة مستوى

الرابطات ن ب ما ام .ح

n

القيمة
رجة ا
ملعامل

رتباط

مستوى
الدالة

قيمة
معامل

رتباط
املحسوب

درجة
ة ر ا

dF
القرار

النف اق ح

دال100.630.05-0.97308

التحمل

النتائج قراءة و :عرض

رقم دول ا من النف) 05(يت حراق و التحمل مستوى ن ب رتباط معامل بداللة املتعلق و

رتباط معامل قيمة حيث البعدين ن ب عكسية عالقة نالك أن ن و ا رتبة من ام ح لدى

ة تبلغ0.973-املحسو ال و رتباط ملعامل رجة ا القيمة من اك داللة0.63و مستوى عند

ة0.05 حر و08ودرجة التحمل مستوى ن ب إحصائية داللة ذات سالبة إرتباطية عالقة نالك وعليھ

ام ح لدى النف اق نح و .ا
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رقم اق) 06(جدول ح و التحمل مستوى ن ب رتباط معامل داللة ن يب

ن الوالئي ام ا .لدى

n

القيمة
رجة ا
ملعامل

رتباط

مستوى
الدالة

قيمة
معامل

رتباط
املحسوب

درجة
ة ر ا

dF
القرار

النف اق ح

دال100.630.05-0.84108

التحمل

النتائج قراءة و :عرض

رقم دول ا من النف) 06(يت حراق و التحمل مستوى ن ب رتباط معامل بداللة املتعلق و

رتباط معامل قيمة حيث البعدين ن ب عكسية عالقة نالك أن ن والئي رتبة من ام ح لدى

ة تبلغ0.841-املحسو ال و رتباط ملعامل رجة ا القيمة من اك داللة0.63و مستوى عند

ة0.05 حر و08ودرجة التحمل مستوى ن ب إحصائية داللة ذات سالبة إرتباطية عالقة نالك وعليھ

ام ح لدى النف اق نح .والئي
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الثالثة- 3 بالفرضية املتعلقة النتائج تحليل و :عرض
مستوى  ن ب سالبة إرتباطية عالقة وجود ع تنص كرةالسرعةوال ام ح لدى النف حراق و

القدم

رقم اق) 07(جدول ح و السرعة مستوى ن ب رتباط معامل داللة ن يب

الرابطات ن ب ما ام ح .لدى

n

القيمة
رجة ا
ملعامل

رتباط

مستوى
الدالة

قيمة
معامل

رتباط
املحسوب

درجة
ة ر ا

dF
القرار

النف اق ح

دال100.630.05-0.89808

السرعة

النتائج قراءة و :عرض

رقم دول ا من النف) 07(يت حراق و السرعة مستوى ن ب رتباط معامل بداللة املتعلق و

معامل قيمة حيث البعدين ن ب عكسية عالقة نالك أن الرابطات ن ب ما رتبة من ام ح لدى

ة املحسو تبلغ0.898-رتباط ال و رتباط ملعامل رجة ا القيمة من اك مستوى0.63و عند

ة0.05داللة حر مستوى08ودرجة ن ب إحصائية داللة ذات سالبة إرتباطية عالقة نالك وعليھ

ام ح لدى النف اق ح و الرابطاتالسرعة ن ب .ما
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رقم ن) 08(جدول ب رتباط معامل داللة ن اقيب ح و السرعة مستوى

ن و ا ام ح .لدى

n

القيمة
رجة ا
ملعامل

رتباط

مستوى
الدالة

قيمة
معامل

رتباط
املحسوب

درجة
ة ر ا

dF
القرار

النف اق ح

دال100.630.05-0.95208

سرعةال

النتائج قراءة و :عرض

رقم دول ا من مستوى) 02(يت ن ب رتباط معامل بداللة املتعلق النفالسرعةو حراق و

رتباط معامل قيمة حيث البعدين ن ب عكسية عالقة نالك أن ن و ج رتبة من ام ح لدى

ة تبلغ0.952-املحسو ال و رتباط ملعامل رجة ا القيمة من اك داللة0.63و مستوى عند

ة0.05 حر مستوى08ودرجة ن ب إحصائية داللة ذات سالبة إرتباطية عالقة نالك والسرعةوعليھ

ام ح لدى النف اق نح و .ج
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رقم اق) 09(جدول ح و السرعة مستوى ن ب رتباط معامل داللة ن يب

الرابطات ن ب ما ام ح .لدى

n

القيمة
رجة ا
ملعامل

رتباط

مستوى
الدالة

قيمة
معامل

رتباط
املحسوب

درجة
ة ر ا

dF
القرار

النف اق ح

دال100.630.05-0.74908

السرعة

النتائج قراءة و :عرض

رقم دول ا من مستوى) 30( يت ن ب رتباط معامل بداللة املتعلق النفالسرعةو حراق و

رتبة من ام ح رتباطلدى معامل قيمة حيث البعدين ن ب عكسية عالقة نالك أن ن الوالئي

ة تبلغ0.749-املحسو ال و رتباط ملعامل رجة ا القيمة من اك داللة0.63و مستوى عند

ة0.05 حر داللة08ودرجة ذات سالبة إرتباطية عالقة نالك مستوىوعليھ ن ب والسرعةإحصائية

ام ا لدى النف اق نح .الوالئي
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الفرضيات ضوء النتائج :مناقشة

و بالفرضية املتعلقة النتائج :مناقشة

ومن البحث، عينة لدى النف اق ح و القوة مستوى ن ب إرتباطية عالقة وجود ع تنص وال

النف اق ح قياس واختبار البدنية اللياقة مستوى قياس اختبار من ا عل املتحصل النتائج خالل

النف اق ح اختبار ونتائج القوة مستوى لقياس ة املوج سئلة نتائج خالل الدراسةمن اعتماد و

العينة فئات ل عند ارتباط وجود ع دالة ا ل رتباط بمعامل متعلقة نتائج إ توصلنا رتباطية

خالل ومن ، النف اق ح و القوة ن ب سالبة إرتباطية عالقة وجود ع دلت النتائج ذه ل و

و  ف التعار مع نا مقارن خالل ومن النتائج ذه ل فاستقرائنا عر مثل السابقة حيثLazarusالنتائج

و اق ح العمل"أعت مطالب مع التكيف عن الفرد ز ل ائية ال مطلب" املرحلة القوة ت اعت وملا

ص ال من وتجعل كم ل يد ا القوام عطي القوة الن اعتبارات لعدة وذلك التحكيم أسا

يقل ما و اللعب ميدان ابة م املقابلةك ضغط ا بدور ب س ال ن الالعب احتجاجات من ل

أكده كما النف اق ح محالة ال ب س الضغوط فان مؤكد و قالFredanbergerوكما حيث

النباتات، مثل م مثل حرائق ايا أحيانًا ونون ي قد فراد أن يادية ا ممارس خالل من أدركت

عن الناجع الضغط تأث تحتفتحت ا وكأ الداخلية م وموارد م طاق ب تل معقد، عالم ياة ا

سليمة ارجية ا م يئا بدت لو ح م أنفس داخل يحتل شاسعًا فراغًا إ يبقى و ان الن فعل

أكد كما وكذلك ما، شنوعًا رقمبي دول از" 3"ا ا ع ر يظ ما اق ح أعراض من أن

توتر من بقوةالعض يمتازون ال الذين ن اضي الر عند محالة ال يحث ما و و ر الظ وأالم العضالت

وال و الفرضية وتؤكد الباحث وتوقعات تتما النتائج ذه أن القول يمكننا خ و ة، كب

البحث عينة لدى النف اق ح و القوة مستوى ن ب سالبة إرتباطية عالقة وجود ع .تنص
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الثانية بالفرضية املتعلقة النتائج :مناقشة

ومن البحث، عينة لدى النف اق ح و التحمل مستوى ن ب إرتباطية عالقة وجود ع تنص وال

النف اق ح قياس واختبار البدنية اللياقة مستوى قياس اختبار من ا عل املتحصل النتائج خالل

املوج سئلة نتائج خالل اعتمادمن و النف اق ح اختبار ونتائج التحمل مستوى لقياس ة

فئات ل عند ارتباط وجود ع دالة ا ل رتباط بمعامل متعلقة نتائج إ توصلنا رتباطية الدراسة

ومن ، النف اق ح و التحمل ن ب سالبة إرتباطية عالقة وجود ع دلت النتائج ذه ل و العينة

است النفخالل اق باالح نة امل التعب ارتبط طاملا انھ نجد طنا ر خالل ومن النتائج ذه ل قرائنا

من ل ف عار تؤكده عالوي كما ن حس الشديد"محمد اك إ النف اق ر مصط ش

الفرد ب يص ابرز" الذي العسكريوقد نفع"ع و ي البد اف ست أو اك من ذا" احالة

أكد عسكروقد مع أ من عد الوظيفي العبء ادة ز أن اق ح ألسباب استعراضھ خالل من

يؤدي الكمية حيث من ة املطلو ام امل ادة ز أن ع أعقب حيث اق اح حدوث إ تؤدي ال سباب

ون ي ة كث ات مبار ففي ام ا عند يحدث بما ذلك قورن وإذ اق اح حدوث يقاعإ مستوى

التحمل مستوى ضعف ب س سق ال مجارات عل القدرة عدم كم ل ب س ما و و عا ي البد

أكد وقد ذا و اك ب س نف اق اح ذلك لھ ب س ات املبار عاقب امومع مندو أن

ال ما و و القلب نبضات ادة ز اق باالح ن املصاب اص لأل يولوجية الف الفردعراض عند يحدث

النتائج ذه أن القول يمكننا خ و ، والتنف ي الوعا القل از ا ة كب بقدرة يتم الذي

ن ب سالبة إرتباطية عالقة وجود ع تنص وال الثانية الفرضية وتؤكد الباحث وتوقعات تتما

البحث عينة لدى النف اق ح و التحمل .مستوى
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الثالثةمن بالفرضية املتعلقة النتائج :اقشة

ومن البحث، عينة لدى النف اق ح و السرعة مستوى ن ب إرتباطية عالقة وجود ع تنص وال

النف اق ح قياس واختبار البدنية اللياقة مستوى قياس اختبار من ا عل املتحصل النتائج خالل

لقياس ة املوج سئلة نتائج خالل اعتمادمن و النف اق ح اختبار ونتائج السرعة مستوى

فئات ل عند ارتباط وجود ع دالة ا ل رتباط بمعامل متعلقة نتائج إ توصلنا رتباطية الدراسة

ومن ، النف اق ح و السرعة ن ب سالبة إرتباطية عالقة وجود ع دلت النتائج ذه ل و العينة

ل استقرائنا يملكخالل الذي كم ا أن حيث كم ا بكفاءة ارتبطت طاملا السرعة أن نجد النتائج ذه

وكذلك حتجاجات و الضغط عن يبعده ما و و ب قر و و خطاء عن علن أن يمكنھ السرعة

ة لرؤ أك فرصة عطيھ ما و و املقابلة سق ان ما م الكرة تواجد ان م من أك اب ق من تمكنھ

طأ ذها تفس مكننا و املقابلة س كم ا نجاح أسباب من ا ل و القانون وتطبيق عنھ عالن و

ارة وامل الكفاءة قلة اق ح حدوث أسباب من سابقا أكدنا وكم حيث ف عار عدة خالل من النتائج

أكد عسكر،كما أساليبع من عد ما ا وضغط ن الالعب ضغط من التقليل أن ةكما مواج

أكده كما اق العظيم،ح عبد فرج تتماطھ النتائج ذه أن قرار يمكننا ذا خالل ومن

الثالثة الفرضية وتؤكد الباحث مستوىوتوقعات ن ب سالبة إرتباطية عالقة وجود ع تنص وال

البحث عينة لدى النف اق ح و .السرعة
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العامة تاجات :ست

ايمكننا إل املتوصل النتائج م أ يص :ت

الداللة-1 مستوى عند إحصائية داللة ذات سالبة إرتباطية عالقة القوة0,05توجد مستوى ن ب

الرابطات ن ب ما رتبة من ام ا عن وذلك جدا ة قو العالقة ذه و النف اق ح و

النف اق ح و القوة مستوى نقص لما وأي ن والئي و ن و البحثوج عينة .لدى

الداللة-2 مستوى عند إحصائية داللة ذات سالبة إرتباطية عالقة مستوى0,05توجد ن ب

ن ب ما رتبة من ام ا عن وذلك جدا ة قو العالقة ذه و النف اق ح و التحمل

عينة لدى النف اق ح و التحمل مستوى نقص لما وأي ن والئي و ن و وج الرابطات

.حثالب

الداللة-3 مستوى عند إحصائية داللة ذات سالبة إرتباطية عالقة مستوى0,05توجد ن ب

ن ب ما رتبة من ام ا عن وذلك جدا ة قو العالقة ذه و النف اق ح و السرعة

عينة لدى النف اق ح و السرعة مستوى نقص لما وأي ن والئي و ن و وج الرابطات

.البحث



ع السا العامة:الفصل تاجات ست و النتائج مناقشة

93

خاتمة

الذي نا دراس موضوع و ذا القدم كرة ام النف اق باالح وعالقتھ البدنية اللياقة مستوى

التفوق ن عامل م أ ما ين متغ أساسا و تناول كذلك والنف ي البد العامل ا الرتباطلالر

حيث ما ببعض ن العامل تذين وموضوعياك باألثر ما احد التفوق مستوى ط تر ال الدراسات

النفس علم عل مصط و الذي النف اق ح لمة ع باألساس ون ياي س لكنھجديد

تحت ات املصط من مجموعة اك( ضلھيجمع و من...) الضغوط النف اق ح عت و ذا

ا الر ة مس ع تؤثر ال انتعتبارهالعوامل ذا ول للضغوط يتعرض ذاعينةفردي بحثنا

عن البحث علينا وجب نا ومن ا الر املجال للضغوط عرضا فراد أك أي ام، ا عن

ب س ال اضية الر ياةالعوامل عوامل عدة عن الكشف تم عدما ا للر النف اق ح

العوامل م وا نية امل بالكفاءة املرتبط العمل ان و النظري املجال الذكر سلفنا مثلما فراد

يرتبط جعلھ ما ذا و ا الر املجال العلمية البحوث معظم حولھ تدور ال والعامل اضية الر

جدا مة م علوم ذاعدة و سان تتكيفعتبار حياة زة أج لھ فرد اتسان الواملتغ

إقدام الباحث الحظ عدما ذا للقيام ارتأينا وقد ي البد العامل و العامل ا حياتھ، تصادفھ

عدما و البدنية، اللياقة إجراءات اجتياز م إخفاق ب س مبكرة سن ال ع ع ام ا عض

العلبد س التأس وحاولنا للدراسة عام بمدخل بحثنا ات–أنا اللمتغ وحدود ا عاد وأ ا يم ومفا

نا دراس تدعيم إ كمدعمبخلفيةوصلنا ة نانظر إعي تطرقنا أين املوضوع، ة يممعا املفا

وأخ ة، نظر فصول ثالث وذلك راء من العديد وطرحنا ات املصط إاملوسعة توصلنا ا

العديد طرحنا فقد رتباطية الدراسات ضمن بحثنا أن ما و ائية عت ال ال النتائج من مجموعة

البحث ات متغ ن ب إحصائيا دالة من سالبة إرتباطية عالقة وجدود إ ووصلنا ات املتغ .من

ت خالل من ا داف أ تحقق قد الدراسة ذه أن القول يمكن اية ال التفوقو ضرورة إ ام ا يھ ن

قرارات اتخاذ أو التحكيم مجال من روج ا لتجنب ي بالبد قدس اق ح بھ س الذي اك

من ان وما وحده هللا من فانھ جواب من ان وما ذا عقباه يحمد ال ما إ وتؤدي العنف إ تؤدي

نا دراس ون ت أن ن أمل التوفيق و وهللا فم مجالخطا سواء هللا بإذن قادمة لدراسات ن مع

تحقق ح الوطنية نا اض ر تطور أن النفس وتم ا الر املجاالت من أخر مجال أي أو التحكيم

ا ل أسست ال سانية . معا
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:تعلیمات االختبار

قـراءة ـك م نرجـو ـا، عل جبـة بـاال تتكـرم أن نود ال العبارات من مجموعة ن علك عرض الفاضل سيدي

حـــول دائـــرة ضـــع قليلـــة بدرجـــة عليـــك تنطبـــق العبـــارة انـــت إذا تقـــرر وأن بدقـــة قليلـــة1العبـــارة بدرجـــة علـــك 2تنطبـــق

متوسط بدرجة عليك ة3تنطبق كب بدرجة عليك جدا4تنطبق ة كب بدجة عليك .5تنطب

و م امل خروإنما عن يختلف حكم ل ألن خاطئة أخرى و يحة إجابات توجد ال أنھ علمكم أن نود

الع مباشرنحو انطباعك نود ألننا العبارات مع طوي وقت سيدي تضيع وال نفسك، مع ..بارةصدقك

12345.أشعر بالضعف في بعض عضالت جسمي-1

أستطیع أن أعود لحالتي الطبیعیة بسرعة بعد أداء مجھود بدني -2
12345.عنیف

12345.معظم زمالئي أسرع مني في الجري-3

أستطیع جیدا أداء الحركات التي تتطلب درجة كبیرة من مرونة -4
12345.الجسم

12345.الحركات التي تتطلب الرشاقةال أستطیع بسھولة أداء -5

12345.أستطیع حمل األشیاء الثقیلة بسھولة-6

12345.أتعب بسرعة عند بذل جھد بدني لفترة طویلة-7

12345.أجید أداء الحركات التي تتطلب السرعة-8

12345.مرونة جسمي ال تساعدني على أداء معظم الحركات بصورة جیدة-9

جسمي عند أداء بعض أستطیع بسھولة تغییر أوضاع -10
12345.المھارات الحركیة

12345.جسمي لیس قویا بدرجة كافیة-11

أستطیع أداء مجھود بدني عنیف دون أن أتوقف أللتقط -12
12345.أنفاسي

12345).العدو(أحتاج إلى تنمیة قدراتي في الجري السریع -13

12345.بأن جسمي یتمیز بالمرونة الجیدةبعض زمالئي یصفونني-14



12345.معظم زمالئي یصفونني بأنني قوي بدنیا-1

12345.ال أستطیع تحمل األداء البدني المتواصل بدون فترة راحة طویلة-2

12345.قدراتي جیدة في األنشطة التي تتطلب سرعة الحركة-3

12345.أشعر بأن جسمي لیس مرنا بدرجة كافیة-4

الحركات التي تتطلب درجة كبیرة أجیدمعظم زمالئي یصفونني بأنني -5
12345.من الرشاقة

12345.عضالت جسمي ال تظھر بصورة واضحة-6

بعض زمالئي یصفونني بأنني ال أتعب بسرعة من ممارسة بعض -7
12345.األنشطة الریاضیة

12345.األداءال أستطیع أداء بعض الحركات التي تتطلب السرعة في-8

12345.أشعر بالرضا من ناحیة مرونة جسمي-9

جسمي عند أداء بعض اتجاھاتال أستطیع بسھولة تغییر -10
12345.المھارات الحركیة

12345.أشعر بالقوة في معظم عضالت جسمي-11

أحتاج لوقت طویل حتى أسترد أنفاسي عقب بذلي لمجھود -12
12345.بدني عنیف

12345.أسرع من معظم زمالئي في الجري-13

ال أستطیع بسھولة أداء الحركات التي تتطلب درجة كبیرة من -14
12345.مرونة الجسم

12345.أستطیع بسھولة أداء الحركات التي تتطلب الرشاقة-15



ختبار :عليمات

العبارة قراءة ك م نرجو ا، عل جبة باال تتكرم أن نود ال العبارات من مجموعة ن علك عرض الفاضل سيدي

العبارة انت إذا تقرر وأن حولبدقة دائرة فارسم تماما علك تنطبق جدا1ال قليلة بدرجة علك تنطبق2تنطبق

قليلة بدرجة متوسطة3عليك بدرجة علك ة4تنطبق كب بدرجة عليك جدا5تنطبق ة كب بدرجة عليك 6تنطبق

تماما عليك 7تنطبق

يخ حكم ل ألن خاطئة أخرى و يحة إجابات توجد ال أنھ علمكم أن وصدقكنود م امل خروإنما عن تلف

العبارة مباشرنحو انطباعك نود ألننا العبارات مع طوي وقت سيدي تضيع وال نفسك، ..مع

الدرجاتالعبارات

للتحكيم/ 1 يجة كن إنفعالية ضغوط من ي أعا بأن 1234567.أشعر

ا/ 2 ف صباحاأقوم النوم من يقض أس عندما بتعب أشعر اد أ
.بالتحكيم

1234567

قاسية/ 3 قة بطر ن الالعب و ن املدر أعامل بأن 1234567.أشعر

تحتاج/ 4 ال مور عض د ا من د املز أبذل بأن أشعر
بالتحكيم قيامي أثناء سيط د ج .إ

1234567

التحكيم/ 5 عم أثناء طيبة نتائج حققت قد أن أشعر
ا .الر

1234567

ن/ 6 املدر و ن الالعب مع التعامل أن أجد بالتحكيم قيامي أثناء
ب التوترس من د .املز

1234567

قيامي/ 7 أثناء ة يو ا و شاط ال من عالية بدرجة أشعر
.بالتحكيم

1234567

العص/ 8 الضغط من د املز ب س التحكيم بأن 1234567.يز

كمالتعامل/ 9 ا مون يح ال الذين ن الالعب و ن املدر مع
التوتر من ا كب قدرا ب .س

1234567

ا/ 10 الر التحكيم لعم يجة كن باإلحباط 1234567.أشعر

خالل/ 11 من ن الالعب بمستوى رتقاء م أسا بأن أشعر
بالتحكيم .قيامي

1234567

التحكيم/ 12 مجال لعم يجة كن ق أح اد أ بأن أشعر
ا .الر

1234567

بدأت/ 13 أن منذ الناس مع قسوة أك أصبحت قد بأن أشعر
ا ر كحكم .العمل

1234567

اضية/ 14 ر مباراة تحكيم من ي ا ان عقب التام اد باإلج 1234567.أشعر

م/ 15 م ز الرئ ب الس ون عت ن املدر بأن أشعر
ا بتحكيم أقوم ال .املباراة

1234567



البحث ص :م

القدم كرة ام ح لدى النف اق باإلح البدنية اللياقة البوا-عالقة أم والية ام وح ذا ان

البدنية اللياقة ل اي النف اق ح سباب م ا من واحد عن بحثت ال نا دراس عنوان

الدراسة ذه دفت حيث النف اق ح ب س ال العوامل من أسبابواحد من واحد معرفة

ام ا مستوى ور اموتد ل املبكر ال ع اللياقةومعرفة لنقص ة ط ا عراض معرفة

اموالبدنية ل النف انب با تمام لضرورة التحكيم ع ن القائم ن ون امل يھ معرفةتن و

ام ا لدى اق ح درجة و البدنية اللياقة نت.مستوى انت الدراسةو إرتباطيةائج عالقة توجد

الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ذه0,05سالبة و النف اق ح و القوة مستوى ن ب

لما وأي ن والئي و ن و وج الرابطات ن ب ما رتبة من ام ا عن وذلك جدا ة قو العالقة

البحث عينة لدى النف اق ح و القوة مستوى ذاتوكذلكنقص سالبة إرتباطية عالقة توجد

الداللة مستوى عند إحصائية العالقة0,05داللة ذه و النف اق ح و التحمل مستوى ن ب

نقص لما وأي ن والئي و ن و وج الرابطات ن ب ما رتبة من ام ا عن وذلك جدا ة قو

البحث عينة لدى النف اق ح و التحمل ايضامستوى عالو ذاتتوجد سالبة إرتباطية قة

الداللة مستوى عند إحصائية العالقة0,05داللة ذه و النف اق ح و السرعة مستوى ن ب

نقص لما وأي ن والئي و ن و وج الرابطات ن ب ما رتبة من ام ا عن وذلك جدا ة قو

البحث عينة لدى النف اق ح و السرعة .مستوى

مفتاحية النف:لمات اق البدنية,ح القدم,اللياقة كرة .التحكيم
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