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إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد و لو بالكلمة الطيبة في إنجاز هذا العمل طلبين  
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 و الحمد هلل إذا رضى

 و الحمد هلل بعد الرضى
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 الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على خاتم األننبياء و المرسلين

و اخفض لهما جناح الذل من  "............. أهدي ثمرة جهدي إلى من ق ال فيهما عزوجلّ  
 "الرحمة و ق ل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا  

إلى من تاهت الكلمات و األحرف في وصفها ، و يعجز الق لم عن كتابة أي شيء عنها و  
في صالتها كم أكثرت من دعواتها ، و التي كانت سندا في حياتي و غمرتني بعطفها  

 .و حنانها ، إلى أمي الغالية أدام اهلل على صحتها و رعاها  

 د هلل بكرة و أصيالإلى أعظم رجل في الكون إلى من تواضع في األرض ، حم

 "أبي العزيز" إلى الذي رباني ف أحسن تربيتي و علمني و هو بمثابة مثلي األعلى  

حفظهما اهلل و أطال عمرهما و أدخلهما رياض الجنة ، إلى كل اخوتي الذين وقفوا معي  
 في كل الظروف و كانوا كالظل ال يف ارقوني حفظهم اهلل

أتصور حياتي بعيدا عنهم  و إلى إخوتي و    وإلى من عشت براءة طفولتي معهم و ال
 اخواتي  

 إلى كل األهل  

إلى الذين ساعدوني في مشواري الدراسي إلى كل من وسعهم ق لبي و لم تسعهم هذه  
 .الورقة  
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 المقدمة  1 .

دخلت األلعاب الرياضية في حركة من التغيرات المختلفة عبر مختلف األزمنة حتى 
وصلت إلى ما هي عليه اآلن بحيث إنها احتلت جميع الفئات العمرية ومختلف الجنسيات 
واألبعاد االجتماعية وأضحت المتنفس الوحيد لهذه الفئات ، حيث تصدرت قائمة هذه 

أشهر الرياضات في العالم إذ أنها لعبة الكبير و  الرياضات رياضة كرة القدم بكونها
الغني و والفقير والرجال والنساء الشباب والكهول في مختلف أنحاء العالم وتأثيرها . الصغير

واسع وكبير وهذا التأثير ولد الكثير من االنفعاالت سواء كانت إيجابية بفرحة الفوز  أو 
مر مرور الكرام إذ تعددت أسبابها  واختلف طرق سلبية بحزن الخسارة ولكن هذه األخيرة لم ت

التعبير عنها التي انقادت جماهيرها إلى التعبير بالعنف و الفساد تعبيرا عن غضبهم 
ورفضهم لهذه الخسارة أو في بعض األحيان إلى ظلمهم الذي ينحصر دائما في العنصر 

د ايطارا واسعا في سبب الذي اخ( الحكم) الفعال والمنظم والمؤثر وحتى المسبب ألى وهو 
القيام بهذه الظاهرة الشنيعة التي أصبحت تالزم كل المباريات وأصبحت عناوين العنف 
والشغب أولى و سباقة على عناوين المباريات نظرا للمخلفات التي تخلفها سواء المادية 

 .(3002أمين، )ولالسف حتى البشرية 

أن نحتفظ ولو بالقليل من المتعة والجمال الذي تحمله هذه الرياضة وبما أن هدفنا 
تقدمنا إليكم ببحثنا هذا الذي يسلط الضوء عن بعض األسباب التي ساهمت في انتشار 
ظاهرة العنف في مالعب كرة القدم مع وضع إستراتيجيات المساهمة في تقديم بعض 

 استقرار العبة خاصة و المجتمع عامة االقتراحات للحد من ظاهرة العنف التي أصبحت تهدد
 . (3003عالوي، )
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 االشكالية 2.

تعد رياضة كرة القدم أكثر الرياضات انتشارا في العالم كونها اللعبة التي طغت على 
نفوس المالين من الجماهير إذ أنها صاعت و جالت مع مختلف األجناس وافرحت الكثير 

 .الكثير على مر السنين واحزنت

وقد تطورت هذه اللعبة ونالت رصيدها من االنتشار واخدت ابعادا اقتصادية أكثر مما 
هي رياضية نتيجة متعة المشاهدة واألرباح التي تخلفها هذا الدي جعل اقوى األنظمة 
ي االقتصادية تتسابق لتكون العنصر الفعال في دعم وتسويق هذه اللعبة نظرا األرباح الت

تخلفها بحيث إنها اخدت مقايس كاملة األبعاد في تأثيرها وتدعيمها ومن أهم العناصر الفعالة 
في نشر الفوز والفرح هو البعد التحكيمي الذي دائما يفرض وجوده  في طريقة سير وتنظيم 
 المباريات اذ ان ورغم كل التطورات التي شهدتها اللعبة شهدتها الوسائل إال أن التحكيم مازال

اصرين يكبح في منظومة من المشاكل تجعل الالعبين والمدرسين والمسيرن وخاصة المن
 (1891السويدي، )  يعبرون عنها بمواقف مختلفة

ان اختالف طرق التحكيم والحكام زاد الطين بلة و قاد القائمين على اللعبة إلى التعبير 
عن رفضهم مثلهم مثل الجماهير ،بحيث أننا ال ننكر أن بعض القرارات التعسفية للحكام 
يؤدي إلى رفضها من قبل الالعبين والمناصرين كل له طريقته في التعبير عن الرفض وكما 

ونقص الهياكل القاعدية للحكام و الفساد الموجود في اإلنقطاع و كذا أن نقص التكوين 
وفي ( رشاوى ) التالعب بنتائج المباريات من خالل شراء ذمم الحكام بواسطة إغراءات مادية

بعض األحيان يصل إلى التهديد ذلك لتحقيق أهداف و مصالح عامة وخاصة ألنه كما يعلم 
مجرد لعبة رياضية بل أصبحت نشاط إقتصادي كامل  الجميع أن كرة القدم لم تصبح فقط

نتيجة أنظمة اإلحتراف و تسويق المباريات و هذا كله  زاد من انتشار العنف بسبب كثرة 
االخطاء التحكيمية التي شأنها أن سبب أعمال العنف من قبل الجمهور وقيامهم بتصرفات 
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لترويح عن النفس ال الترويج إلى خطيرة تعكس الوجه الجميل لالخالق ا للعبة التي هدفها ا
 .العنف

  :االشكالية التالية وانطالقا من هذا نطرح 

هل األخطاء التحكيمية دور في إثارة العنف و العدوان في مالعب كرة القدم الجزائرية 
 ؟

 : التساؤالت الفرعية 3.

هم هل االختالف الموجود في طريقة التحكيم يزيد من احتجاجات الالعبين مما يسا-1
 في إثارتهم وبالتالي توليد العنف والعدوان في المالعب 

هل يمكن أن يكون سوء التكوين للحكام أثر سلبي عند اتخاذ القرارات الحاسمة ، -3
هل للقرارات االرتجالية التي يصدرها  -2مما ساعد في ظهور ظاهرتي العنف والعدوان؟ 

لعنف أو العدوان وسيلة للتعبير عن الحكام أثر سلبي على نفسية الالعبين فيتخذون من ا
 احتجاجاتهم ؟

هل الفساد الموجود في قطاع التحكيم لكرة القدم يساهم في خلق العنف و العدوان -4
 في المالعب ؟

 :أهمية الدراسة 4.

تتجلى أهمية الدراسة التي بين أيدينا في كونها تبحث في أسباب حدوث ظاهرتي 
مالعب كرة القدم سواء العالمية أو الجزائرية ، هاتين العنف والعدوان على حد سواء في 

الظاهرتين اللتين أصبحنا تتصدران عناوين الجرائد عقب كل مباراة تقريبا حيث باتتا تشكالن 
 محور للحديث لدى الكبير والصغير

 : كما يمكن إبراز هاته األهمية من خالل ما يلي 
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 .تهددان أمن المجتمع واستقراره العنف والعدوان في المالعب ظاهرة أصبحتا  -

هاتين الظاهرتين تعتبران أهم معوقات كرة القدم هذه السلوكات تحول المشاعر العدوانية 
إلى ثقافة نعمل على تكوين اديولوجية العنف والكراهية ، االنتشار الواسع لهاتين الظاهرتين 

ال ما حدث في بالدنا أو ما الخسائر الجسيمة سواء المادية أو بالنسبة لألرواح وأفضل مث -
 حدث في جمهورية مصر الشقيقة

 :المنهج المعتمد في الدراسة 5.

المنهج هي الطريقة المؤدية إلى الهدف المطلوب، أو هو الخيط الغير المرئي الذي 
يشد البحث من بدايته حتى نهايته، قصد الوصول إلى نتائج معين وقد اعتمدنا في بحثنا هذا 

في التحليلي، وهو منهج يرتبط بوصف تحليلي المركبات الواقع الذي يقوم على المنهج الوص
الباحث بدراسته، ويعتمد على استقراء أجزاء الموضوع المدروس، وقياس االرتباطات القائمة 
بين األجزاء باستعمال أرقام وبيانات إحصائية، فهو األنسب لمعرفة مدى تأثير أخطاء الحكام 

لقدم و الحكام ، إذ يمكننا كذلك من الوقوف على الوقائع المختلفة على سلوكات العبي كرة ا
التي تتصل بموضوع البحث كما اعتمدنا أيضا على المنهج اإلحصائي، من أجل تحويل 

 .البيانات والمعطيات من صورتها الكيفية إلى الصورة الكمية، ليسهل قياسها وتحليلها

 : الدراسات السابقة 6.

دراسة بشير حسام ، األخطاء التحكيمة ودورها في توليد العنف  :الدراسة األولى  71
، معهد التربية البدنية و  -أم البواقي –و العدوان في كرة القدم ، جامعة العربي بن مهيدي 

 09الرياضية جامعة عبد الحميد إبن باديس ، مجلة التحدي عدد رقم 

 قوانين نطاق اتساع ذلك في ساهم قدو تمحورت الدراسة حول أن العنف و العدوان 
 ويتظاهر التحكيم وطريقة المحكمين بين الخالفات زادت وقد القوانين هذه وتعديالت التحكيم

 العداء من يزيد أن شأنه من وهذا مؤقتة قرارات أحيانا   يتخذون الذين المحكمين ضد الالعبون



 تعريف بالبحث

 و
 

 التحكيم في المدارس منعت وقد الكبير التخصص غياب أخرى ناحية من. الالعبين بين
تسبب  قد أخطاء إلى وأديا قراراتهم على سلبا عكروا الذين المحكمون العالي والتكوين التأهيل

تعارض  خطيرة وأعمال اضطرابات إال لهم تكون أن يمكن ال الالعبين، وكذلك فالجماهير،
 .القدم كرة لرياضة نبيلة أهداف

معضور عادل بن حمزة زاكي ، التحكيم ودوره في توليد العنف في  الدراسة الثانية 72
دراسة ميدانية لبعض فرق سم الجهوي األول رابطة ورقلة ، –مالعب كرة القدم الجزائرية 

لخصت هذه الدراسات إلى جملة من اآلليات و األساليب  –ورقلة –جامعة قاصدي مرباح 
الحديثة ، أولها تكوين الحكام تكوينا جيدا من جميع النواحي ، وتنمية الوعي الرياضي 
للجمهور من خالل المؤسسات العلمية ، التربوية و اإلعالمية باإلضافة إلى األندية الرياضية 

 لمالعبو المجتمع المدني للحد من إنتشار عنف في ا

 : مصطلحات البحث . 1

 عدد أكبر تسجيل فريق كل في الالعبين يحاول جماعية لعبة القدم كرة:كرة القدم 
 عشر إحدى من فريق كل يتكون شباكنظيفة، على والمحافظة األهداف من ممكن
 مع شوط كل في44 وأربعون خمسة أي دقيقة80 تسعون في القدم كرة مباراة تلعب،العب11
 بفضل مسبقة مباراة تقديم اللعبة هذه من الغاية،دقيقة14 عشرة خمسة تبلغ لالستراحة فترة

 (3002محروس، ) واالستراتيجيات للخطط السليم والتطبيق الجماعي اللعب

 :األخطاء التحكيمية 

 بصفة العنف نطاق عن يخرج ال الرياضي العنف مفهوم إن: العنف في المالعب 
. الرياضة مجال في أنواعها بمختلف للقوة قانوني غير أو مشروع غير االستخدام فهو عامة

 المرتبطة السلوكية األنماط مجموعة عن عبارة هي و الشغب بظاهرة يرتبط ما عادة و
 و معينة ظروف تحت الرياضية المنافسات مشاهدي جماهير من تصور التي و باالنفعاالت



 تعريف بالبحث

 ز
 

 معاييره و لظروفه وفقا المجتمع يحدده الذي العام السلوك  عن خارجة بأنها تتصف التي
 و النقل وسائل تحطيم تحاول التي التخريبية األعمال  في يتجلى و التربوية و االجتماعية
 (3003حجاج، ) .اآلخرين على االعتداء محاولة المحالت،و المتاجر،
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  : تمهيد

وأن أي نجـاح رياضـة يرتكـز , الشـك أن في التحكـيم هـو حجـر الزاويـة في التقـدم الرياضـي
اإلمكانـات الماديـة والفنيـة والمعرفيـة والتدريبيـة إضـافة إلى علـى العديـد مـن العناصـر مثـل 

رشادهم وتدريبهم على  التحكـيم، حيـث يكتسـب أهميتـه مـن خـالل رفـع مسـتوى الالعبـين وا 
 . تطبيق القو اعد الصحيحة
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 :مفهو م العنف  - 1

يخطر ببالنا أنه مجرد سلوك تسـتعمل فيـه القـوة , إن مفهوم العنف يبدو امرأ سهال إذ  
انه صفة عنيفة تستعمل فيها , ويلحـق الضـرر بالشـخص أو الجماعة أو الشيء المقابل أو

 . (1892حسين، )القوة بطريقة تعسفية هدفها اإلرغام والقهر 

كمـا انـه يعـرف ,يصـعب تقـديم تعريـف جـامع للعنـف الخـتالف تخصصـات البـاحثينلكنـه 
أحيانـا بطـرق تختلـف باختالف األغراض التي يكون مرغما الوصول إليها وباختالف 
الظروف المحيطة إذ انـه عبـارة عـن صـورة مـن التفاعـل اإلنساني تؤدي إلى األذى الذي 

ويكـون موجها إلى , ويسـبب ضـررا قـد يـؤدي إلى القتـل, أو كليهمـا أو الـنفس, يصـيب الجسـد
 (3003مصرية،، ) سواء كان ذلك عمدا أو مصادفة, اإلنسان أو الحيوان أو الممتلكات

 :كرونولوجيا كوارث المالعب -2

 :في العالم  - 3-1

 : إن تاريخ رياضة لعبة كرة القدم حافل بظواهر العنف منذ القدم والتي تعود حسب ما وجدنا 

حيـث أن آالف مـن الجمـاهير اإلنجليزيـة يحطمـون سـياج ملعـب :  1848مـارس  8يـوم  -
، للفوز بالمقاعد المنصة الشرفية للملعب وهو ما تسبب في وفاة "بولتن"لمدينـة " بـيردن بـارك "

صابة  22  .مناصر  400متفرجا وا 

عـدم احتسـاب هـدف مـن طـرف حكـم المبـاراة التأهيليـة لمونـديال :  1894مـاي  32يـوم  -
 ، 1899إنجلـترا 

بـين البـيرو و األرجنتـين ، في حـدوث " ا يمـل"والـتي جـرت آنـذاك بملعـب العاصـمة البيروفيـة 
صابة  230 مشـاجرات عنيفـة والتي أدت إلى مقتل  .آخرين  1000متفرجا وا 
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احتســاب حكــم إحــدى مباريــات البطولــة التركيــة لهــدف تســبب :  1892ســبتمبر  12يــوم  -
 في حــدوث

 .مصاب 900قتيال و 40مشادات كبيرة بين أنصار الناديين التركيين خلفت 

الـزائيري للفـوز بمقعـد مـن " كو بمـا"جمهـور غفـير وفـد علـى ملعـب : 1892جـوان 32يـوم  -
وهـو مـا أدى إلى حـدوث شـجارات عنيفـة بـين , المقاعـد القليلـة الـتي يحتويهـا الملعـب 

صابة  32المناصـرين الـتي أسـفرت عـن مقتـل   .اخرين بجروح متفاوتة الخطورة 43مناصـر وا 

ي دارت أطوارهـا فـوق أرضـية ملعـب نتيجـة المبـاراة المحليـة الـت:  1821جـانفي  03يـوم  -
والـتي , العاصـمة االسـكندية وجمعت بـين غالسـكو وجمعـت بـين سـلتيك و غلسـكو رونجـاس 

 99كانـت سـببا مباشـرا في حـدوث شـجارات عنيفة بين األنصار والتي أسفرت عن مقتل 
صابة المئات  (1888-1889الحكيم، ) متفرج وا 

كان يوما اسودا على األشـقاء المصـريين الـذين أعلنـوا الحـداد :1824فيفري  12يوم  -
الف مناصر فيما بينهم للفوز بالمقاعد التي 90ـزرة الكبـيرة الـتي نتجت عن تصادم نتيجـة ا

صابة  49وهـو مـا تسبب في هالك , الف مقعـد فقـط  40يبلغ عددها  آخرين  42مناصر وا 
بالعاصـمة الروسـية موسـكو " لوجنيكي "سقوط إحدى منصات ملعب :1890اكتوبر 30ومي

 .مناصر 240تسـبب في مقتـل أكثر من 

متفرجـا يونانيـا في ملعـب العاصـمة  18تـاريخ مقتـل أكثـر مـن :1891فيفـري  09يـوم  -
 .أنصار الفريقين اليونانييناليونانيـة مباشـرة بعـد بداية المباراة التي عرفت شجارا عنيفا بين 

بـانجلترا تسـبب في هلـع " برادفـورد "نشوب حريق بمدرجات ملعـب :1894ماي 19يوم  -
ولكــن العــدد القليــل مــن , الجمـاهير الـتي حاولـت مغــادرة الملعــب للنجــاة مــن لهــب النــيران

مناصرا  42مما أسفر عن مقتل , لمبتغاهمأبــواب الملعــب حــال دون تحقيــق الجمــاهير 
صابة أكثر من  19وافتقاد   .آخرين 300متفرجا وا 
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كــأس أوروبــا لألنديــة البطلــة والــذي جمــع آنــذاك بــين  نهائي:1894مــاي 38يــوم -
 االيطــالي و" جــوفنتيس "

صابة مناصرا من الجانبين  28حيث تسبب في مقتل , االنجليزي" ليفربول " , آخـرين 900وا 
 .هـذا رغـم التـدخل السريع والكثيف للشرطة البلجيكية التي حاولت احتواء هذه األحداث

والـذي تسـبب في " ,النيبـال "اإلعصـار العنيـف الـذي لحـق بدولـة :1899مـارس14يـوم -
بطولـة انقطـاع التيـار الكهربـائي في ملعـب كـان يحتضـن مجريـات مباريـات تـدخل في 

وهـو مـا أدى بالجمـاهير الغفـيرة الـتي عمـت الملعب إلى محاولة المغادرة في أسرع " ,النيبـال "
مناصر  23حيث سجلت السـلطات المحليـة هالك,فكانت النتيجة مأساوية وثقيلة,وقت ممكن

صابة   .متفرجا32وا 

صـابة أكثـر  89ة السـلطات االنجليزيـة تعلـن عـن نبـأ وفـا:1898افريـل  34يـوم  - مناصـرا وا 
" توتنهام فورست " و "ليفربول " آخـرين بسبب وف اة عدد كبير من مناصري  300مـن 

الذين نشط ن ا صف نهائي كأس انجلـترا لـذلك الموسمين ال يملكون تذاكر الدخول إلى 
 .الملعب فحدثت الكارثة

مناصـرا  40ريقيـا تعلـن نبـ أ وفـاة بجنـوب إف" أكيـني"شـرطة مدينـة :1881جـانفي  12يـوم  -
صـابة   .آخـرين بسبب االزدحام الكبير بين المناصرين 40وا 

الشــيلية بمناســبة فــوز فريــق " ســنتياغو "االحتفــال في مدينــة : 1881جــوان  09يــوم  -
صابة أكثر من 10تسبب في مقتل " ليبارادوس "بلقــب كــأس " ســنتياغو"  124 أشخاص وا 

 .مناصر

مناصـر  12الفرنسـية عـن هـالك " باسـتيا "إعـالن شـرطة مدينـة :1883مـا ي  04يـوم  -
صـابة   (1882شكور، ) "باستيا"مشـجع بسبب تحطم إحدى منصات  300وا 



 اإلطار النظري للدراسة :                                                             فصل األول ال

21 
 

 :في الجزائر
الجزائريـة هـي األخـرى لم تسـلم باإلضـافة إلى مـا شـهدته المالعـب العالميـة فـإن المالعـب 

مـن هـذه الظـاهرة الـتي تكـررت في أكثـر مـن مناسـبة وفي مختلـف المالعـب، خاصـة تلـك 
الـتي ال ر علـى الشـروط تتـوف الضـرورية الـتي تسـاعد علـى إجـراء مقـابالت في روح 

ن التاريخ رياضـية عاليـة، حيـث أخـذت هـذه الظـاهرة منعرجـا خطـيرا منـ ذ بدايـة الثمانينـات وا 
الرياضي الكروي في الجزائر حافل بالعديد من األحـداث والوقـائع المأسـاوية عـبر العديـد مـن 

عمران ) الفـترات التاريخيـة كر أهم الوقائع واألحداث الرياضية في الجزائر كما هو موضح
 (3009-3002المين، 
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 وفي هذا اإلطار سنتطر في الجدول التالي

 :أعراض العنـف  - 3

للسلوك العنيف عدة أعراض تميزه من السلوك العادي، وهو ليس مقتصرا على طبقـة 
اجتماعيـة دون أخـرى، وقد نجده في األوساط الفقـيرة كمـا نجـده أيضـا في األوسـاط الغنيـة ، 

معينـة، بـل يمـس مختلف الفئات سواء كبارا أو صغارا، ومن كمـا ال يقتصـر علـى فئـة عمريـة 
 :أهم األعراض الناجمة عن هذا السلوك نجد 

 .تسارع نبضات القلب وحركة اضطراب دائمين بسبب عدم الشعور باألمان  -
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 .ازدياد ضغط الدم  - 

 .الخوف والهروب وازدياد نسبة السكر في الدم  - 

 اندفاعيارتفاع معدل التنفس ويكون  - 

 .انكماش عضالت األطراف  - 

 .ازدياد سرعة الدورة الدموية  - 

 .يقل اإلدراك الحسي لألفراد حتى أنه ال يشعر باأللم أثناء معركته  - 

 :باإلضافة إلى أعراض تنتج عن هذه الظاهرة تتمثل في  

 (1894الستار، ) الكذب المرضي المزمن -

 السرقة، عدم تقبل النصيحة -

 الثورة والعصيان، ازدياد العناد -

 ا لملل والكراهية -

 فقدان الثقة بالنفس -

 اإلنطواء -

 القلق -

 اآلالم النفسية الحادة المختلفة -

 .الشجار مع اآلخرين، خاصة اإلخوة والزمالء ، التمرد  -
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وتظهـر هـذه األعــراض خاصـة عنــد المراهـق حيـث يالحــظ علـيهم التمــرد والثـورة ضـد  
 مصــادر السـلطة الــثالث

األسرة، المجتمع، المدرسة ألنـه حسـب اعتقـاد المراهـق أن المدرسـة هـي امتـداد لألسـرة الـتي 
 تحـد مـن حريتـه لـذلك يثـور

تعبـير عـن مـا يخـتلج في نفسـه مـن شـحنات انفعاليـة ، حيـث تـترجم علـى كـل مـا يحـيط بـه، لل
هـذه االنفعـاالت في شـكل سـلوكات عنيفـة تجعلـه يضـر نفسـه واآلخـرين، كـون هـذه األعـراض 

 (المين) تظهـر في صـورة أوليـة ثم تتحـول إلى سـلوك عنيف مضاد للسلوك االجتماعي

 أشكال العنـف الرياضـي في المالعب - 4

يندرج تحت شكلين رئيسيين وهما إذا ما تسنى لنا استعراض أنواع العنف الرياضي فإننا 
 (1882عالو، ) :نالحظ بأن 

 العنـف المباشـر - 4-1

والضــرب وهــدم مالعــب كــرة القــدم إن هــذا الشــكل مــن العنــف الرياضــي يشــمل القتــل 
وتكســير المرافــق وغــزو المالعب وغيرها من أساليب العنف المباشر التي يتم الحديث عنها 

 .دائما 

وأن هذا السلوك المسبب للعنف المباشر يكون ناتجا عن أحداث المباريـات مـن خـالل  
لمناصـرين، وكـذلك اشـتباك األنصـار وعـادة مـا االعتـداء علـى الالعبـين أو الحكـام مـن قبـل ا

تكـون أحـداث المقـابالت سـببا مباشـرا للممارسـات العنيفة سواء من قبل الالعبين أو المسـيرين 
والـتي تمتـد أحيانـا إلى خـارج محـيط الملعـب فيحـدث هـذا الشـكل مـن . وحـتى األنصـار 

ـا يحـيط بالملعـب، والـتي تكـون نتيجتهـا التكسـير وتحطـيم العنـف الرياضـي في الشـوارع وكـل م
 .السـيارات والممتلكات العامة والخاصة واالعتداء على اآلخرين وحتى رجال األمن
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 :العنف غيـر مباشـر - 4-3

والمسـيرين ( المناصـرين)وهـو الـذي يقصـد بـه الوسـائل الغـير واضـحة الـتي يسـتعملها الشـباب 
ريـين والالعبـين مثال إلخضاع الجمهور ومثال ذلك تفيد حركة اللعب و اإلهانة والسـب واإلدا

و االنحرافـات السـلوكية كتعـاطي المنشـطات والتحريض على العنف وتجريد األفراد 
 ..(عالوي م)موعات من حقهم في التمتع بالنشاط الرياضي وا

 كرة القدمالعنف في مالعب  5

إن العنـف في مالعـب كـرة القـدم هـو خاصـية يتمي صـدر عنـه أفعـال شـديدة وحـادة وعنيفـة، 
كحالـة هيجـان نـادرة أو اسـتثنائية يصـبح صـاحبها عـدوانيا وعنيفـا حيـث يتجلـى ذلـك مـن 

ضلي، ومـن خـالل سلوكاته سواء عن طريق األلفاظ وانفعاالت الوجه أو عن طريق الفعل الع
 ذلـك يمكـن تعريـف العنـف في

المالعـب بأنـه كـل مـا يتجلـى مـن سـلوكات وتصـرفات عنيفـة ومتطرفـة كالسـب والشـتم في 
أقـل المظـاهر إلى الضـرب والتكسير والتخريب سواء ضد األشخاص أو الوسائل والتجهيزات 

 والمنشآت

 :أسبـاب العنـف في مالعب كـرة القدم- 2

. ترتبط ظاهرة العنف في المالعب بجملة من األسباب المتنوعة والمتداخلة في آن واحد  
ن تفاعـل هـذه األسـباب يؤدي إلى بروز هذه الظاهرة ومن بين هذه األسباب نذكر  :وا 

 :األسبـاب التنظيميـة . 9-1

 :مشكلة تعصب األنصار 9-1-1

ن التعصـب في تـر تبط ظـاهرة العنـف في مالعـب كـرة القـدم بم شـكلة تعصـب األنصـار وا 
الرياضـة هـو مـرض الكراهيـة العميـاء للمنـافس في نفـس الوقـت ومـرض الحـب األعمـى 



 اإلطار النظري للدراسة :                                                             فصل األول ال

26 
 

للفريـق المتعصـب وهـي حالـة يغلـب فيهـا االنفعـال علـى العقل فيعمي البصيرة حتى أن 
و جماعـة، حيـث يـؤدي الحقائق الدامغة تعجز عن زلزلة ما يتمسك به المتعصب فـردا أ

لـذا يعتـبر مشـكل تعصـب األنصـار . تعصـب األنصـار إلى كثـير مـن الحـوادث والوقـائع 
عباضلي، ) والجمـاهير الرياضـية مـن أهـم األسباب المؤدية إلى ظاهرة العنف في المالعب

3004) 

 :ما يلـيويتمثل في : مشكل الطاقم الفني.9-1-2

 .:الالعبيـن 1-2-1-2

ـا يعتـبر الالعـب عنصـرا هامـا داخـل ملعـب كـرة القـدم ، حيـث أن التصـرفات الـتي يقـوم  
الالعبـون لهـا أهميـة بالغـة في إثـارة الجمهـور ، فنـرى في أغلـب األحيـان أن الالعبـين 

بـبعض الحركات الغير مهذبة والـتلفظ يلجئـون إلى التمثيـل لكسـب بعـض الوقـت والقيـام 
باأللفـاظ القبيحـة كمـا يـؤدي تـدني مسـتواهم إلى غضـب األنصـار في بعـض األحيـان ، مما 

 .يدفعهم إلى ممارسة أعمال عنف في المدرجات 

 : الفريق ومدربو اإلداريون  9 -3-3-1.

وقيـادي الفريـق وهـؤالء األشـخاص إن العناصـر الـتي تشـارك في اللعبـة تعتمـد علـى مـدربي  
لهـم عالقـة مباشـرة مـع الالعبين ، وقد يساهمون أحيانـا في تحـريض الالعبـين علـى أعمـال 

إذ غالبـا مـا يحـدث الشـغب نتيجـة تصـرفات اإلداريـين الغـير منضـبطة . العنـف داخـل الملعـب
ضـاهم علـى قـرارات الحكـام ، وقـد يلجـأ في كثـير مـن األحيـان، وخاصـة عنـد كثـرة اعترا

، وقـد ينزلـون إلى أرض ( بـأن يشـير للجمهـور)بعضـهم أحيانـا بـأن الحكـم ضـد فـريقهم 
ن مثـل هـذه التصـرفات قـد تنقـل فـورا مـن أرض الملعـب إلى . الملعـب ممـا يثـير الجمهـور  وا 

قباه ، وقد يلعب اإلداريون دورا في إثارة الشغب المـدرجات وتصـبح بالتـالي عنفـا ال يحمـد ع
 .عندما يتحمس الالعبون قبل المباراة وكأنها معركة مـع خصـم البـد من هزيمته 
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 . :التحكيـم3-1-2  

تـرتبط ظــاهرة العنـف ارتباطــا وثيقـا بــالتحكيم ، فـالحكم إذا تســرع في اتخـاذ القــرارات سـيحدث  
وانفعاال لدى الالعبين والمتفرجين خاصة في المقابالت الحاسمة والهامة ، ال محالــة ضــجة 

ذلك ألن الحكم هو القاضـي وسـيد الموقـف أوال وأخــيرا ، فهــو الشــخص الوحيــد الــذي يقــود 
المبــاراة إلى شــاطئ األمــان حيــث يلعــب دورا أساســيا في إنجــاح المباريـات في اسـتخدام 

بضـة الحديديـة منـذ البدايـة ، وهـو الـذي قـد يثـير البلبلـة والشـحنات بـين الالعبـين إذا اتخـذ الق
أي قرار في غير موقعه ، فهو إنسان يستطيع أن يقود المباريات ويتخذ القـرار النهـائي دون 

ثارة أي تـردد أو تراجـع ، وفي كثير من األحيان تكون تلك القرارات سببا رئيسيا في إ
المشاجرات الفردية قد تنشأ منها مشاجرات جماعيـة مـن الالعبـين والجمهـور ، لـذا يجـب أن 
يعـرف الحكـم مـدى حساسـية اللعبـة ويتصـرف بكـل دقـة وحكمـة لخروجـه هذه المباريات إلى 

بـيرا فبقدر ما يكون حكما ناجحا يلعب دورا ك( الروح الرياضية قبل كل شيء)النهاية المرجوة 
 (3004عباضلي، )  .في عـدم حدوث العنف ، بحيث يوازي بذلك دور رجال األمن

في  1898-04-12وكمثـال علــى إفــالت زمــام المبـاراة مــن الحكــم ودوره في تلــك يـوم  
 إطــار بطولــة القســم

فريق أولمبي المدية ز واضـح للحكـم ( البليدة و )الجهوي لكرة القدم بين فريق بلدية مفتاح 
لصـالح حيث لوحظ تحي فريـق مفتـاح والتسـرع في إخـراج ثـالث بطاقـات حمـراء ضـد فريـق 
يقـاف المقابلـة قبـل وقتهـا الرسمـي بدقيقـة ونصف ، مما أزعج العبي  أولمـبي المديـة ، وا 

، هـذا األخـير الـذي ثبـت ( رزاق)ن ضـرب الحكـم ومدرب أولمبي المديـة ، وكانـت النتيجـة أ
ثـارة  مـن طـرف مالحـظ المقابلـة والحكـم الثـاني أنـه المتسـبب األول في إحـداث هـذه الضـجة وا 

 .أعصـاب الالعبـين و نرفزهم لتنطلق شرارة النرفزة إلى المدرجات 
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بعــد أن كــان ( أال وهــو العنــف)اح وفي بعــض األحيــان يصــعب علــى الحكــم تعقــيم الجــر 
ن تسبب الحكام في حو ادث العنف فذلك نتيجة بعض الحاالت نذكر  ســببا في حدوثــه، وا 

 :منها 

نقـص الخـبرة الميدانيـة والتربصـات للحكـام والـتي مـن شـأنها رفـع مسـتواهم النظـري  -
لعميقة التي تؤدي في معظم األحيان إلى والتطبيقـي ، ونسـاعدهم علـى المعرفة الحقيقية وا

 .نشوب أعمال عنف خطيرة 

ن  - إصـدار القـرارات غـير السـليمة واإلكثـار مـن إصـدار اإلنـذارات بغيـة ضـبط المبـاراة ، وا 
مثـل هـذه القـرارات قـد تؤدي إلى نتيجة عكسية تتسـبب في هيجـان الجمهـور، وتثـير الغضـب 

ـام أنفسـهم ،ممـا يـؤدي بالجمهور إلى تصرفات غير منضبطة ألن والنقمـة علـى الحك
نمـا يـأتي ليشـاهد مبـاراة نظيفة وممتعة يقدمها  الجمهور ال يأتي إلى المباراة ليشـاهد الحكـم ، وا 

 .الفريقان 

تغاضـي الحكـام علــى احتسـاب أخطـاء ضـد مرتكبيهــا عنـد مضــايقتهم لالعبـين المتفـوقين  -
الفـرق الكبــيرة ،ز وبارز وتعرض العب عادي في فريق لخشونة ما ال يثير الجمهور  في

ضـعف لياقـة الحكـم البدنيـة وضـعف ثقافتـه وعـدم  -مثلما يثير عندما يتعرض لها العب ممي
سـيطرته علـى زمـام المبـاراة ممـا قـد يفقـده احـترام الجمهـور، أو بالتالي يوجهون له الكلمات 

 .تي تسئ إليه مما يؤدي به إلى قرارات يصدرها نتيجة انفعاالته ال

وضــع الحكــم النفســي و االجتمــاعي والمــادي قــد يجعلــه يطلــق بعــض األحكــام والتقــديرات  -
الخاطئــة في مبــاراة مهمـة، وتـأثير ذلــك علــى سـائر المبــاراة وعلـى الجمهـور الــذي قـد يلجـأ 

 (3002الثانية، ) .إلى تصــرفات سـلبية نتيجـة لتصــرفات الحكم
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 :أهمية المباراة ودرجة حساسيتها .2-1-4

يلعب هذا العامل دورا هاما وفعاال في إثـارة العنـف ، فعنـدما تكـون المبـاراة بـين فـريقين  
لها حساسيتها أيضا عندما يتعلق األمر بمباراة في إطـار كـأس ( مقابلـة محليـة)متجـاورين 

نـزول  الجمهوريـة أو في إطـار البطولـة الوطنيـة ، وأيضـا عنـدما األمـر بمقابلـة صـعود أو
فريـق معـين إلى القسـم الـوطني الثـاني أو األدنى ، فهـذا النـوع مـن المبـاراة يثـير حساسية 

 .الجمهور ويوت 

 (:التحريض اإلعالمي)شكل اإلعالم .2-1-5

إذا كان اإلعالم بمختلـف وسـائله أن يسـاهم في تفـويض هـذه الظـاهرة بالتو عيـة بمخاطرهـا  
ن كانـت تقـوم بشـيء وتبيينهـا كسـلوك  منـافي لألخـالق الرياضـية ، إال أن هـذه الوسـائل وا 

ضـئيل مـن هـذا الـدور إال أنهـا مـن ناحيـة أخـرى تـؤجج مـن دون قصـد ربمـا مشـاعر الـبعض 
ومظـاهر العنـف حيـث تساعــد علـى تحـريض األنصـار عنــد الحـديث عـن إحـ ـة بنقـل بعـض 

واجهـات المحلي ـريحات االسـتفزازية لالعبـين و المسـؤولين مـن كـال الطـرفين التصـ دى الم
إلى غيرهـا مـن األحداث، هذا مـا يزيـد مـن شـحنة اإلثـارة واالنفعـال والصـراع بـين األنصـار 

 (3004عباضلي، )  .وذلـك بعـدم مراعـاة اخـتالف مسـتويا ت الثقافة لدى الجمهور

 .:الملعـب طبيعـة9 -9-1

إن طبيعـة الملعـب تلعـب دورا هامـا أحيانـا في حـدوث العنـف إذ أنـه قـد يكـون في الملعـب  
وسـائل مسـاعدة علـى هزة ، فهـذه األخـيرة عنـدما تصـبح في حـوزة ويـد الشغب كوجـود 

تـبر وسـيلة من وسائل القذف أيضا عدم وجود الحجـارة في المالعـب غـير الجـا الجمهـور تع
األسوار الجيدة وجود المنافذ الكبيرة والغـير محروسـة ضـف إلى ذلـك عامـل ضـيق الملعب 

م يكونون أقرب من المدرجات و بالتالي وصغره بحيث يشكل خطر كبيرا على الالعبين أل
ى تقـارب مناصـري يصـبحون عرضـة االعتداء من طرف الجمهور و يساعد أيضا علـ
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الفـريقين ، ممـا يتسـب ب في بعـض األحيـان نشـوب بعض األعمال العنيفة و الخطيرة مثال 
 .الخ ...ملعب برج منايل ، األبيار ، القل :على ذلك 

 :األسبـاب النفسيـة - 2-2

بلجيكـا بدراسـة و تحليـل ظـاهرة " امعة لوفان " لقد قامت وحدة علم النفس االجتماعي بج 
العنـف في المالعـب، و االنفعـاالت الـتي تـؤدي إلى العدوانيـة والـتي اسـتنتجت أن التحليـل 
لطـابع الشخصـية يـذهب بنـا للتعـرض إلى الـذين يقومـون بأعمـال العنـف، حيـث أثبتـت 

لدراسـة أن معظمهـم مـن مشـاكل عائليـة و اجتماعيـة كالبطالـة و االنحـالل األسـري و الخلقـي ا
باإلضـافة إلى الفقـر و انتشـار المخـدرات، و معظـم مـن يقومـون بأعمـال العنـف داخـل 
الملعـب يصابون بعد ذلك بالذنب و عـدم المسـؤولية و يرجـع سـبب ذلـك أن الجماعـة هـي 

لـتي تحـدد سـلوك أفرادهـا، حيـث إن الفـرد يختـار الجماعـة الـتي لهـا نفـس االنتمـاء والمعانـات ا
والـتي تتطـابق مـع الخصـائص فنجـد نفـس التعبـير والحركـات واالنفعـاالت المشـتركة فيمـا 

لملعـب، وكلمـا بينهـا و هـذا مـا نالحظـه مـن خـالل الشـعارات و األهـازيج المـرددة داخـل ا
ازداد عدد األفراد داخل الجماعة ازدادت قواهـا وسـيطرا في توجيـه سـلوكات أفرادهـا والدراسـات 
العلميـة تـدل علـى أن العرض العنيـف مـن طـرف الالعبـين داخـل الملعـب لـه تـأثير مباشـر 

ت في المــدرجات، حيــث في عنـف المتفـرج فكلمـا ازدادت العدوانيـة بـين الالعبــين ازداد
ن هــذا  تحــاول كــل جماعــة إثبــات شخصــيتها ســواء بالكلمــات أو االعتــداءات المباشــرة، وا 
ن كانــت العدوانيــة فطريــة موجــودة عنــد كــل فــرد إال أن  التعصــب يخلــق بعــد ذلــك العنــف، وا 

 .تعبير في ميدانه الخاص بطريقته الخاصة استعمالها يختلف من شخص آلخر، ولكل فرد
 ( 1889السيد، )
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 :األسباب اإلجتماعية  - 2-3

يرى بعض المختصين في علم اإلجتماع بأن العنف فعـل إلحـاق الضـرر بـالغير بغيـة تـدميره 
لأللم و مرتكزة على أبعاد ماديـا جانب ذلك سلوك بدائي قوامه أفكار ىخر أ كقيمة مماثلة 

أخرى فـالعنف هـو ظـاهرة اجتماعيـة وتعبـير عـن رفـض الواقـع، ال يسـتطيع الفـرد الـتالؤم و 
التكيـف معـه مـن جهـة، و التعبـير عـن الحرمـان المـادي أو الوجـداني أو المعنـوي، الـذي 

ة الجماعة و تواجدها من أجل هدف يعانيـه الفـرد مـن جهـة أخـرى، كمـا أنـه يعـبر عـن وحـد
 .واحد 

وأن العنـف في المالعـب تمارسـه جماعـة معينـة داخـل الجمهـور، ثم تنتقـل العـدوى إلى بـاقي 
الجمهـور في المالعـب لــتعم الفوضــى واإلضــطراب، ألن أفعــال الجمــاهير معقــدة وتــتحكم 

وطبيعــة العنـف، مـن أسـباب فرديـة واجتماعيـة مصـدرها  فيهــا عــدة أســباب مهمــا كــان شــكل
في أغلـب األحيـان الحرمـان واإلهانـة والبطالـة، أو عـدم اإلعـتراف بالحقوق الوطنية للفرد، 

تمـع إلى غـير ذلـك مـن األسـباب األخـرى الـتي إضافة إلى الفراغ الثقافي الذي يهدد الفـرد وا
ثبات الذات تولد العدوانية والعنف  .خاصة تلك التي تتعلق بفرض الوجود وا 

ومنه فإن لألسباب االجتماعية دور في بروز ظاهرة العنف في المالعب، كون أن الفرد  
يـذهب إلى المالعـب يحمـل في طياتـه العديـد مـن المشـاكل اإلجتماعيـة مـن أجـل تفريغهـا 

جمـاهير تحت تأثير التفاعل اإلجتماعي داخـل الملعـب، ثم تنتقـل العـدوى إلى بـاقي ال
 ( 1889السيد، )  لألشخاص في الملعب
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 تعريف الحكم الرياضي  71

شرط الزم يستحيل االستغناء ( الفردية منها و الجماعية)إن التحكيم في المنافسات الرياضية 
إلى نوعية التحكيم في كل المنافسات ليس هذا فحسب بل أصبح اآلن االهتمام موجه , عنه

و ذلك من أجل إعطاء أكثر مصداقية للنتائج الرياضية و ضمان المتعة , المحلية و الدولية
هـو ذلـك الشـخص الـذي تتـوفر فيـه شـروط خاصـة و المتضـمنة في : الحكـم " .والتشويق

نتائج تلك االختبارات يتم اعتماده من اجتيـازه لالختبـارات المقـررة البدنيـة والفنية وفي ضوء 
قبل االتحاد المعني وعند ذلك يصـنف أو فئـة إلى درجـة مـن درجات الحكام على وفق أحكام 

مجموعة من األشخاص الرياضيين " م ويمكن تعريف الحكام على أ ". وتعليمات خاصة
راة وقبلها وبعدها عند تكليفهم منحهم قانون اللعبة سـلطة تنفيذيـة لقـانون كرة القدم أثناء المبا

الذي يؤدي واجباته في وسط : ( ة رئيسي )أ حكم ساح - : وهم على نوعين." بإدارة المباراة
  الملعب

وفي كـل مبـاراة .الذي يؤدي واجباتـه مـن علـى الخـط الجـانبي للملعـب : حكم مساعد  -ب  .
م بمراقبة تغيرات الالعبين و ينظم أما الحكم الرابع فيقو . يكـون هنـاك حكمـين مساعدين
  . كرسي االحتياط خارج الميدان

لكـل عمـل هـادف ركـائزه، ومـن ( أن إلى  1899نـدا نبيـل،) دور الحكم الرياضي يشـير 2 
هاما في  والمدرب  . الرياضيالمجال  الركـائز الرئيسـية في المنافسـة الرياضـية الالعـب  

خير يمثل عنصرا ويرى جرجس أن إلى التحكيم أحد األركان واإلداري والحكم، فهذا األ
األساسـية للعبـة كـرة القـدم، حيـث يسـهم التحكـيم السـ في ليم التقـدم لهـا ويـؤثر في االرتفـاع 
بالمسـتوى المهـاري لالعبـين بصـورة فعالـة، كمـا يـوفر لهـم الطمأنينـة، فالالعـب مـا إذا شـعر   

تحكيم فإنه ينصرف بكل جهده ويتفرغ تماما بكل حواسه إلنجاح مهمته في بارتياح نحو ال
حـول أهميـة الحكـم الرياضـي في إنجـاح اللعبـة ( , حمـودة عبـد المـؤمن ) ويضـيف  . اللعب

هودات المتواصلة والمستمرة لكل العاملين الميـزان الـذي علـى أساسه تقيم ا, حيـث يعتـبره 



 اإلطار النظري للدراسة :                                                             فصل األول ال

33 
 

لرياضية و الذي مكان المتسـابق في سـلم البطولة، كما تخطط على في مجال البطولة ا
ً  وشامال  . أساسه السياسات نحو االرتقاء في سلم البطوالت المختلفة حتى أعلى مستوى

من   دقيقا وقوانين ال تحكيم تعتبر محاولة للتدوين والضبط الغرض منها وصف األداء 
األدوات والمالبس وتصرفات الالعبين ومدى الرياضي األمثل وصفا حيث الزمن والملعب و 

رشاد الحكم وتوجيهه . فالءمتها ، والمخالفات والجزاءات، وكذلك نظام البطوالت ودرجاتها  وا 
دف الحد بقدر اإلمكا من ن تداخل العامل الشخصي في ميزان العملية التحكيميـة ، ته  

ذاتي عند الحكم له تأثيره المهم في غـير أنه مهما كانت الدقة في وضع القانون فإن العامل ال
األمر الذي يـدعوا إلى االهتمـام الزائـد في اختيـار الحكـام وتـأهيلهم ومواصـلة . حكمه وقراره 

التثقيـف والصـقل إلعـدادهم ومداومـة الرقابـة علـى أدائهم وتزداد الحاجة إلى االهتمام، كلما 
 ( 1889السيد، )  ارتفع مستوى البطولة أو المنافسة

 مهـام حكم كرة القـدم 78 

, مهــام و واجبــات و قــرارات الحكــم, مــادة  12) ( يحــدد قــانون كــرة القــدم الــذي يتكــون مــن  
) ( و السادسة ( , حكم الساحة )التي تخص الحكم الرئيسي 04) ( ضــمن المــادتين الخامسة

 .التي تخص الحكم المساعد  09

 04: المادة 

م لـه السـلطة المطلقـة في تطبيـق مـواد قـانون اللعبـة وذلـك فيمـا تـدار كـل مبـاراة بواسـطة حكـ
 .يتعلـق بالمبـاراة الـتي يـتم تعيينه فيها

 :الصالحيات و الواجبات 

 .ينفذ مواد قانون اللعبة * 

 .يقود المباراة مع الحكمين المساعدين و مع الحكم الرابع حين يتطلب األمر * 
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 .) (3خدمة تلبي المتطلبات الواردة في المادة رقم يتأكد من أن أية كرة مست* 

 .) (4يتأكد من أن معدات الالعبين تلبي المتطلبات الواردة في المادة رقم * 

 .يعمل كميقاتي ويسجل أحداث المباراة * 

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

 .ينهي المباراة بسبب تدخل خارجي من أي نوع  يوقف، يعلق أو* 

 .ا أصيب إصابة جسيمة، ويتأكد من نقله من ميدان اللعب يوقف المباراة إذا رأي العب * 

يسـمح باسـتمرار اللعـب حـتى تصـبح الكـرة خـارج اللعـب وذلـك إذا كـان في رأيـه ـا أصـيب * 
 إصـابة طفيفـة

 .أن العب فقط 

أي العب مصاب بنزيف من جراء أحد الجروح قد غادر ميدان اللعب التأكد من أن * 
ويجوز لالعـب العـودة فقـط لدى تلقيه إشارة من الحكم الذي يجب عليه االقتناع بتوقف 

 .النزيف 

يسمح باستمرار اللعب حين يرى أن الفريق الذي تم ارتكاب إحدى المخالفات ضده، سوف * 
و القيام بمعاقبة المخالفة األصلية إذا لم تتحقق الفائدة المرجوة يسـتفيد مـن إتاحـة الفرصة هذه 

 ( 1889السيد، )  .من إتاحة الفرصة في ذلك الوقت 

يعاقب المخالفات األكثر جسامة حين يرتكب أحد الالعبين أكثر من مخالفة واحدة في * 
 .نفس الوقت 
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وال يعتـبر الحكـم . يتخذ اإلجراء التأديبي ضد الالعبـين المـدانين بمخالفـات إنـذار وطـرد* 
ـذا اإلجـراء مباشرة، بل يجب عليه القيام بذلك لدى أول فرصة تكون فيها همضـطرا للقيـام 

 الكرة خارج اللعب

ويقومــون بســلوك , أنفســهميتخــذ إجــراء ضــد إداريــي الفريــق الــذين يفشــلون في ضــبط * 
غــير مســؤول، ويمكــن للحكم حسب اقتناعه طردهم من ميدان اللعب وملحقاته المحيطة به 

 .مباشرة 

 .األخذ بنصيحة مساعديه فيما يتعلق باألحداث التي لم يشاهدها بنفسه * 

 .يتأكد من عدم دخول أي شخص غير مرخص له إلى ميدان اللعب * 

 .المباراة بعد توقفها يستأنف * 

يقدم تقرير لمباراة إلى الجهات المختصـة يتضـمن معلومـات عـن أيـة إجـراءات تأديبيـة تم 
 اتخاذهـا ضـد الالعبـين أو إداريي الفريق وأية أحداث أخرى وقعت قبل وأثناء أو بعد المباراة 

 :قرارات الحكم 

 .ائيةت الصلة بالعب تعتبر قرارات الحكم المتعلقة بالحقائق و الوقائع ذا* 

يمكن للحكم تغيير قراره فقط إذا تحقق أنه قرار غير صحيح أو أنه قدر ذلك بناء على * 
 .نصـيحة الحكـم المسـاعد طالما أن اللعب لم يستأنف بعد 

 الحكام المساعدون:  09المادة 

 .يعين حكمان مساعدان مهمتهما خاضعة لقرار حكم الميدان 
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 الواجبات الصالحيات و

 .تحديد متى تكون الكرة بكاملها قد تجاوزت ميدان اللعب * 

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

 .تحديد موقف التسلل * 

 .اإلشارة إلى حكم الميدان عند طلب إجراء تبديل الالعبين * 

 .ا أخرى إذا لم يتمكن الحكم من مشاهد اإلشارة إلى السلوك السيئ أو أي حادثة* 

اإلشـار ة للمخالفـات الـتي ترتكـب ويكـون الحكمـان المسـاعدان أقـرب إليهـا مـن الحكـم * 
 (.وهـذا يشـمل حـاالت خاصة مثل المخالفات المرتكبة في منطقة الجزاء )

حرك إلى األمـام قبـل ركـل الكـرة التـدخل عنـد تنفيـذ ركلـة الجـزاء إذا قـام حـارس المرمـى بـالت* 
 .ومـا إذا اجتـازت الكـرة خط المرمى 

يقــوم الح حالــة حــدوث تــدخل غــير صــحيح أو ســلوك ســيئ مــن الحكــم المســاعد يقــوم * 
 .الحكــم باالســتغناء عــن  خدماته ويقدم تقريرا إذا الموضوع للسلطات المختصة

 في الجزائـرهيكلة التحكيم  70

و بالتالي فهيكلته تتماشى مع الهيكلة العامة , يعتبر التحكيم جزء ال يتجزأ من لعبة كرة القدم
وهــي إدارات تــنظم و , و تنـتهج الجزائـر نظــام اللجــان الوطنيــة و الجهويــة و الوالئيــة,للعبة

 .الرابطات الكروية وتوجــد مقراتهــا علــى مستوى , تســير عمليــة التحكــيم 

 ( 1889السيد، )  :اللجان التحكيمية 
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 :و على هذا األساس تكون هيكلة التحكيم في الجزائر على الشكل التالي 

 * Commission centrale d'arbitrage ( c.c.aالفدراليــةللتحكــيم المركزيــة اللجنــة 

 .و تتفرع عنها اللجان الجهوية للتحكيم الثمانية .( المتابعة -التطوير  -التكوين )

 Commissions régionaux d'arbitrage c. ( r.a:) للتحكيم الجهوية اللجان تتمثل
 .التعيين  -التكوين  -التطوير : مهامها في 

 Commissions wilaya d'arbitrage ( c.w.a : )وتتمثل * للتحكيم الوالئية اللجان
 ( 1889السيد، )  التكوين –تسجيل الحكام الجدد : في مهامها 
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 :الفساد لدى الحكام -17

 :جذور الضعف في قطاع التحكيم-

في كثير من األحيان يرجع بعض األخصائيين والعارفين بكرة القدم سواء كانوا إطارات 
الرياضة عموما، و رياضة كرة القدم على رياضية، مدربين أو مسؤولين في قطاع 

الخصوص، أن سبب انهزام فريق ما ،أو اندالع بعض المناوشات بين الالعبين فوق أرضية 
الميدان مرده إلى التحكيم الهزيل، و عدم تحكم هؤالء الحكام المديرون لهذه المباراة في السير 

لحكم، و قطاعه، و يتخذ الالعبين الحسن لمجرياتها ،و بالتالي يكون المستهدف الوحيد هو ا
و حتى المسيرين سلوكيات عدوانية تجاه المنافس، و حتى الحكام جراء هذا التحكيم 

و منه تكون نقطة بداية األعمال الدرامية في الملعب لتنطلق بعد ذلك و تنتشر . المتقهقر
 خارجه أي في المدرجات و الطرقات و الشوارع

ى الضعيف و المتقهقر عامل من العوامل التي من خاللها إذن يعتبر التحكيم ذو المستو 
 .تعزز ظاهرة العنف و العدوانية، فهو يشجع هذه السلوكيات بين المشاركين بطريقة مباشرة

فقطاع التحكيم الجزائري و الذي كانت مكانته المرموقة التي يحسد عليها ضمن الدول 
مثلوا التحكيم الجزائري عبر العالم أحسن  المتقدمة، و ذلك من خالل خبرة أبناء الوطن الذين

تمثيل، و لكن الشيء الذي يلفت االنتباه و يؤسف كذلك، حتى مسئولي القطاع و الكرة 
الجزائرية على دراية به، هو أن المستوى ألتحكيمي في بالدنا لم يجد طريقة نحو المضي 

 .قدما
 ( 2010الى1880)نة األخيرة و خير دليل على ذلك عدم تمثيل التحكيم الجزائري في اآلو 

 (3001الكرن، ) ال على المستوى الدولي، و اإلفريقي و ال حتى العربي

هذا ما يدل على المكانة التي يحتلها التحكيم الجزائري ضمن باقي الدول المختلفة منها و 
المتقدمة على السواء، ضف إلى ذلك كثرة االحتجاجات المتكررة و المتكاثرة من مقابلة إلى 
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أخرى في البطوالت الوطنية بمختلف أقسامها و أصنافها، و المشاهد الدرامية و التي 
ي وسط الالعبين و المشاركين خاصة في رياضة كرة القدم، من خالل أصبحت شيء عاد

هذا المنطلق أردنا معرفة األسباب المؤدية إلى ضعف المستوى ألتحكيمي و عدم القدرة على 
المشاكل السلوكية بين المشاركين، فوق الميدان، و تفاقمها في بعض األحيان حتى معالجة  

 .سوداء أنه المتسبب في هذه األحداثأصبح العامة يهتمون رجل البذلة ال
فحسب العديد من الباحثين و العاملين في ميدان كرة القدم أن هذه الرياضة أصبحت مصدرا 
للربح السريع و الكثير و العريض، فالفرق المتنافسة تكون محملة بمجموعة من الدوافع و 

قاط اللقاء فهذه األغراض الرغبات قصد الفوز، ألن ثمة أغراض مادية تنتظرهم جراء الفوز بن
المادية تزيد الطين بله، و تزيح األطر النبيل لكرة القدم و األهداف السامية للرياضة قبل كل 
 .شيء، فتزيد االنفعاالت و تكثر االحتجاجات على الحكام و الخشونة بين المتنافسين

هذه الحوافز ضف إلى ذلك أن الحكم يجد نفسه في الدوامة و معركة بين المتنافسين وسط 
المادية إال أن هذا الحكم لم يلق العناية و الرعاية الكاملة و عدم التكفل به، الشيء الذي 

 (3001الكرن، )  .قلص من مهمته النبيلة

 :حالة التقهقر و عالقتها بالوسط2-

فرد من األفراد المجتمع  إذا تكلمنا عن المستوى التحكيم في الجزائر، و بما أن الحكم هو
يتأثر و يؤثر فيه سواء بالسلب أو اإليجاب، فهذه الوضعية ال يمكننا أن نخرجها عن القوانين 

 .المشتركة لكل فرد من األفراد المجتمع

أن حالة التقهقر في 103" و في هذا المجال يرى الحكم الدولي السابق السيد أحمد خليفي
المجاالت األخرى، شأنها شأن الميادين األخرى التي  مجال التحكيم ال يمكن فصلها عن

 ".ينشطها الفرد في مجتمعه
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إذن ومن خالل هذا الكالم يمكن القول إن القطاع التحكيم بصفة عامة و الحكام خاصة 
يتأثرون بالعوامل السلبية و التي قد تكون ناتجة عن سوء التسيير و حتى التخطيط ،و هذا 

مفادها عدم المباالة و عدم االهتمام بالعمل المكلف، الشيء الذي  ما يولد ثقافة عامة التي
يعيق التقدم و التطور و تالشي روح المنافسة بين الحكام في العمل أكثر، و هذا بطبيعة 
الحال لنقص الحوافز من جهة، و عدم االهتمام بالقطاع من جهة أخرى من طرف 

 .المسؤولين و المؤطرين

 :ة القدم الحديثةمستوى التحكيم و كر  -11

في اآلونة األخيرة أصبحت النظرة إلى كرة القدم أنها الرياضة المربحة و التي خاللها يمكن 
 ( 1889السيد، )  .إحراز األموال الكثيرة و هو بالفعل ما هو مجسد في هذه الرياضة

إحراز الفوز بشتى المجاالت الوسائل  و في هذا الباب عمل المدربون و المسيرون على إتمام
و الطرق و حتى و لو كان على حساب اآلخرين، فتفنن المدربون في إعداد الطرق التكتيكية 
و التي من خاللها يحرزون و يكسبون الفوز، متجاهلين و متناسيين للعواقب المنجزة عن 

لنكهة اللعبة و يبعث ذلك، فكثر اللعب الدفاعي و غاب اللعب االستعراضي الذي يزيد من ا
فأصبحت رياضة كرة القدم عبارة عن حرب بين . فيها الراحة و الطمأنينة أثناء مشاهدتها

 .فريقين بعيدة كل البعد عن الروح الرياضية و األخالق النبيلة للرياضة عامة
و المتعلقة بالخطاء األكثر عنفا في SEVEST"و DUBOSTE " و هذا م ذهب إليه السادة

و هذا ما يؤثر 104ة القدم بين الالعبين بالنسبة للخطوط الثالثة لميدان اللعب، ميدان كر 
 .على الحكام و يعقد من مهمتهم

إذن فالتطور الذي تعيشه رياضة كرة القدم من يوم إلى أخر ال يواكب التحكيم، و حتى نصل 
بكل جدية و إلى تحكيم في المستوى، يجب على العاملين و المؤطرين لقطاع التحكيم العمل 

 .إخالص، شأنهم شأن المشرفين التقنيين لرياضة كرة القدم
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هذا الجانب و اعتبر الدروس النظرية " خليفي أحمد "فلقد وضع الحكم السابق الدولي السيد 
بمثابة تقييم لبعض الهفوات التي يقع فيها الحكام و التجسيد المتواصل في مجال تطور 

لكن يجب أن نستدرك المستقبل و الذي يبني بواسطة اإلنسان ال تنحصر على الماضي و 
التحليل للوضعيات التي يشهدها القطاع في ضوء المالحظات الميدانية لرجال القطاع، فهذا 

 .لعل يبعث فينا األمل و ينبئنا بمستقبل مفرح للرياضة عموما

 :تكوين الحكام و عالقته بالظاهرة -12

ة لكرة القدم بعد فترة االستعمار، اعتمد على الحكام منذ أن انطلقت مجريات البطولة الوطني
محليين في التسيير مجريات هذه المباريات، و الذين كانوا حكاما في البطولة التي تسير 
تحت النظام الفرنسي و لكن مع إنشاء االتحادية الجزائرية لكرة القدم ،واكبتها مراكز لتكوين 

لتكوين ال نعرف إن تطوير مع مجريات التطور الحكام لخالفة الجيل، و مع هذا فمستوى ا
 الذي شهده مجال الكرة المستديرة، أم بقي يعاني الركود؟

هذا من جهة ، و من جهة أخرى يمكن قلب األشكال في حاجيات التكوين و الذي يعتبر 
حدثا وجدان التحكيم، و الذي يشغل بال الحكام المتعطشين لتطويره، فالتكوين يعتبر ظاهرة 

 .صورة حقيقية لطبع المكونينو 

فالمكون و الذي يعتمد على المظاهر في تعامله و لتأدية الرسالة المخولة له، يتيه وسط 
دوامة، و بالتالي يبهم روح القانون روح القانون و اللعب، و منه تكون عوائق خارجية تعيق 

 :و تخنق التفكير،فالتكوين يعتمد على عنصرين أساسين

 .ي إعطاء المعلومات لجميع أفراد المتكونين دون استثناء لتعم المعرفة بينهمالشفافية ف -ا -
الصدق في تأدية الرسالة و هذا حتى يبعث روح المصداقية من طرف المتتبعين و  -ب  -

 .يحملونها بكل أمانة
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و يعتمد التكوين لذلك على الجانب البشري من مكونين أكفاء و وسائل بيداغوجية البد من 
 .اتوفيره

 :المأطرين*
و بمفهوم أخر المكونين و هم أشخاص ذوي كفاءة في الميدان و المحيط، و هم الساهرون 

لجنة التكوين و " على عملية التكوين و يندرجون في إطار ما يعرف في وسط التحكيم
 في القاعدة و باقي هيئات التحكي "التحكيم

(www.stratimes.com/kooora./1966321458545875) 

 :الحكام*

ال بد من توفر إعادة المادة الخام و إال و هم الحكام و الذين يلقون الرعاية الكاملة و 
، إذن كل من المؤطرين و الحكام هم متغذين بلوائح االتحاد \الخاصة من جانب التكوين

حديثة، و عليه فالمكونين ال يقومون بإنتاج النظريات و الدولي لكرة القدم، و متطلبات الكرة ال
 .ال اللوائح و لكن التدبر في هذه النظريات عن طريق حجج استعراضية مستمدة من الواقع

فالحكم هو مهدد من الداخل عن طريق سوء التكوين و هذا ما يؤثر مباشرة في بعض 
مهدد بالنقد من مختلف األطراف، األحيان على مجريات اللقاءات الكروية، و من الخارج 

فالتنمية تعزز لذلك 105فدرجة تطور التحكيم تقاس ارتباطا برأس مال المادة الرمادية
بالخبرات المعاصرة لهؤالء الحكام، و هذا يتم بطبيعة الحال بعملية التأطير و الذي هو رهان 

 .المستقبل و الذي يبعث و يعيد الحياة لتاريخ الحكام

تكوين صعوبات و عوائق تتضمنها نقص الوسائل البشرية و تعبها في كثير كما يتصدى ال
من األحيان من الناحية التأطيرية، و هذا ما يفقد المصداقية في أعين الحكام نحو مؤطرهم، 
و تبقى المواضيع و البراهين اللذان يعتبران من أهم الدعائم األساسية في التكوين النخبة 

هذه القيم دائما مهمشة، و هذا اعتمادا على المكونين ذوي الراشدة أيضا و لكن مثل 
 .الكفاءات العالية، و الذين يعتبرون من بين العناصر النشطة في كرة القدم
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فتطور التحكيم و اللعب أيضا بتدعيم هذه العناصر التي تهتم اهتمام كلي تجاه الالعبين و 
لتأطير الحكم و إسهامه هو األخر في الحكم، و التي تعود بالفائدة على كرة القدم و هذا ا

 .التطور الكروي

 :التكوين
التكوين ليس بيداغوجية، و ليس عملية نقل الذاكرة و ليس شعور صادر انطالقا من الحكم، 

، فالتكوين هو ارتفاع جماعي على "ثم يعدل هذا الحكم ارتباطا بنتيجة مخيبة فردية للحكام
ة القدم العملية، و الذي هو محسن لالنفرادية لصالح مستوى الضمير العالي و المكيف مع كر 

 .التطور الجماعي

التكفل بتكوين شباب حكام و محاولة من خالل هذا التكوين الجدي حمل الشارة و الصفات 
المريحة بين اآلخرين من الالعبين أو مسيرين، تكوين الحكام ذوي المستوى العالي باالعتماد 

تبر رهان إيجابي للقاعدة و هذا لإلثراء التحكيم عامة و إعطاء على القاعدة، هذا التكوين يع
 .قيمة للحكام و ذلك تموينهم ماديا و معنوي لضمان التمثيل الدولي

 

 كيف تكون ؟

كل شيء مرتبط أثناء هذه المرحلة بالمنهجية،و عملية التفكير و التحليل و اللذان يعتبران 
القدم و ال قوانينها و لكن فهم و معرفة روح أساسيان،فالمكون ال يبدي و ال يخترع كرة 

القانون و اللعب، و هذا هو المهم في التفكير، فالمكونون ليسو مشرعين و لكن مساعدين 
في التسيير مجريات اللعب من أجل إدماج الحكام في النظم من أجل الرفع من مستوى 

 .المعرفة الجماعية

 :العدوانيةالجانب القانوني تجاه التصرفات  -13
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إن الرياضة كرة القدم هي الرياضة تعتمد على االندفاع البدني الكبير و االحتكاك بين 
الالعبين الشيء الذي زاد من التوتر بينهم فوق الميدان، و لهذا مع التطور الكروي، أصدر 

عدة كتب توضح درجة خطورة الخطأ و نوعه ،و تبين نوعية I-B()االتحاد الدولي لكرة القدم
العقوبة التي سوف يتحصل عليها الالعب المذنب ،و هذا عبر نوعين رئيسين من العقوبة 

، و ترجمة هذه الكتب إلى عدة لغات حتى يعم الفهم لدى جميع الحكام "الطرد " و" اإلنذار"
 .و قوانينها موحدة في جميع الدولو الالعبين كون رياضة كرة القدم رياضة عالمية 

 "األخطاء و سوء السلوك" أثنا عشر 13" "ومن بين المواد المهمة في هذا الرياضة المادة رقم
و هذا للحد و الوقوف ضد التصرفات الرياضية و العنيفة بكل صرامة، فجاءت هذه 107

على الحكم البنود لألخطاء مفصلة تفصيال دقيق الوضع حد لاللتباس فيه حتى يسهل 
 .تطبيقها بكل سهولة

لكن األشكال الذي يبقى مطروحا في مدى تطبيق هذه العقوبات بكل سهولة و عدم غض 
الطرف عن بعضها في بعض األحيان لدى مجموعة من الحكام، فهذا الغض عن الطرف 

  يعتبر تعزيز مباشر العدوانية
(www.stratimes.com/kooora./1966321458545875) 

هذا من جهة،ومن جهة أخرى نجد أن كل من األخطاء المرتكبة من طرف الالعبين و 
المتعاقبين عليه من طرف الحكام تقابله عقوبة يتلقاها الالعب المذنب و هذا حسب درجة 

فق مقياس تصدر العقوبة الخطأ المرتكب و هذا يتم على المستوى لجان تأديبية تعمل و 
 .النهائية لهذا الالعب أي المذنب

 :العوامل المشتركة المعززة لظاهرة العدوان- 14

إن الرياضة كرة القدم و كما نعلم أنها مؤطرة بمجموعة من األشخاص ذوي الخبرة و الكفاءة 
العلمية و المهنية، و األهمية الكبيرة تجاه المسؤولية الملقاة على عاتقهم و تتمثل هذه 
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 .المدربون و المسيرون و الحكام و حتى الالعبين: اإلطارات في عناصر هي
ؤثر على الظاهرة المدروسة و ذلك بالسلب أو اإليجاب، و هذا كل العناصر من العناصر ي

حسب استخدام المهنة الموجهة إلى كل فرد من األفراد، فإذا كان العمل سلوكه سلبي ينعكس 
على سلوك الالعب بالسلب، و كذلك و إن كان غير ذلك فيعتاد الالعب بقوانين اللعب وال 

 .ينحرف عنها أال نادر

الكبرى تجاه السلوكيات العدوانية، أو غير ذالك يتقاسمها كل األطراف إذن إن المسؤولية 
الالعب، اإلداري، الحكم له قسط من األهمية و : المشار إليها سابقا و كل فرد من األفراد

 .المسؤولية
و كون دراستنا تتمحور حول التحكيم و الحكم خصوصا و حرصا على اإلحاطة بهذا 

تجاهات و الجوانب أخرى،و اعتبار القانون عامل رئيسي في الجانب، و عدم التشعب في اال
عملية الردع لمثل هذه التصرفات، و الممثل و المطبق األول لقانون كرة القدم هو الحكم، 
فإذا كان تطبيق القانون صادرا من القاعدة و هذا من طرف الحكم تخلق جوا مفعم باالحترام 

فر في الحكم شروط حتى يقوم بمهمة على أحسن يسوده اللعب النظيف ، و لهذا يجب أن تو 
وجه يستطيع التحكم في الوضعيات الصعبة، و حلها في الوقت قصير بدون تردد بكل حزم 

 .و صرامة

 :الثقة-
هي الصفة لها ما لها من المحاسن و التي تعود على الحكم إنجابيا في القدرة على صيرورة 

حيث تأتي من اعتقاده الكبير من مهامه النبيلة مهامه، فهي تقوي من صرامة أثناء تدخالته 
كحكم، وتدفعه ألخذ مكانته تحكم تجاه مسؤوليته و هذا للحفاظ و صيانة كرة القدم من 

  .المخاطر التي تعيق تقدمها
(www.stratimes.com/kooora./1966321458545875) 
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القرارات المتخذة و تزويدهم أمان بالنسبة لالعبين، فالثقة فهي إذن اعتقد و التي تؤتمن أثناء 
شيء مخفي التي تدفع و تخرج و تتضح للعيان أثناء المحاوالت المتميزة و المعبرة على 

 .المسؤولية التي يتحملها في ميدان اللعب

 :الشجاعة
الرياضية و هي قوة عقلية و التي من خاللها تحمي الالعبين و التقنيين من معتدين 

بالخصوص فالحكم الشجاع يفرض نفسه من خالل أثر القرارات و احترامها من طرف 
الخصم فهي مرجع تجاه نفسه ، فالشجاع هي قاعدة الصرامة المشروطة بتنظيم اللعب على 
أحسن األحوال و دليل التحكيم و إدارة قوانين كرة القدم فالحكم الصارم ال يكون له أي رد 

 .المشاركين عامة و حتى الجمهورفعل عنيف تجاه 

 إذن هو داع في كل مرة و بالمعاناة التي يعيشها الالعبين في ميدان فعليه أن يحمي 

 .األشخاص و الالعبين المهددين من المعتدين ضد اللعب النظيف

 :أخذ األشياء بعين االعتبار

لحكم، و لتي تحتوي وهي جرأة مقدرة في العالقات اإلنسانية عامة، و هي كذلك صفة عقلية ل
على فطرة تشمل الحكم الذي يتنفس ثقته بالنسبة لمحيطه فهي الشمولية في الفكر للحكم 

 .العادل و االجتماعي في الحلول المبرهنة لتغلب على صعاب اللعب

 :الهدوء و الفرحة المنتظرة

 "ع السيطرةالهدوء يعتبر قدرة ذهنية و التي من خالله يتجنب العنف الفظي و الذي يتنافى م
"l’autoritarisme فالحكم الصارم عندما الالعبون يحترمون قراراته و التي تخرج منها روح

العدالة، فالعدالة في التحكيم هي مقياس لضمان أو التأمين تطور اللعب و تجنب األحداث 
الالرياضية، فالحكم العدل و الصارم وسيلة لمحاورة الالعبين و السعي في ترك الالعب 
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 ال.عبير عن إمكانية المهارة و الفنية الخارجية عن االنفعال العنيف و معيقات اللعبللت
كما أن التحكيم العادل و الصارم مشروط بحالة روح الالعبين و محيط اللعب، و منه على 

 1.الحكم معرفة المعيقات و األخطاء العالمية و هذا للتدخل بكل صرامة

 إن مختصر الصفات التي أكد عليها الباحثون في ميدان التحكيم و ذوي الخبرة بذلك ما هي 

  .إال صفات تزيد صرامة و عدالة الحكم في مهامه

 فهي الدوافع شرعية مخولة للحك إلبراز سلطته المرخصة، و هذا للتغلب على صعبا اللعب

 ..و هذا عبر االتصاالت و التدخالت 

 :قانون و العقوبات تطبيقا صارمامدى تطبيق ال -15

كما شرفنا في هذا الفصل، و للوقوف تجاه التصرفات السلبية من طرف الالعبين و 
 .المسيرين أثناء ممارستهم لهذه اللعبة، وضع المشرع قوانين تواكبها عقوبات للمذنبين

طرف  و إذا تكلمنا عن تطبيق هذا القانون فيبدأ تطبيقه من القاعدة و األساس أي من
الحكم، فهو الشخص األول و الذي من خالله يمكن تنفيذ هذا القانون بمصداقية، فال يزيد 
عن الحادث أو السلوكيات المالحظ أو ينقص منه، و إعطاء لكل ذي حق حقه بدون تدخل 

 .العواطف
فكرة القدم في الوقت الراهن أصبحت أكثر خشونة ، و إن اندفاع بدني كبير، وهو ما أدى  "
ظهور السلوك و العدوانية بين الالعبين، و هذا سببه عدم التدخل الصارم للحكام منذ  إلى

 "هذا ما ذهب إليه السيدان110 "الوهلة األولى تجاه المنابع األولى للعدوانية و العنف
DUBOSTE و" SEVEST فهذا التساهل و الذي من خالله تنمو هذه السلوكيات و

 .تحكم في زمام األمورالتطور حتى ال يستطيع الحكم ال

                                                           
1 www.stratimes.com/kooora./1966321458545875  33/09/3030مدونة أحكام كرة القدم  بتاريخ  

http://www.stratimes.com/kooora./1966321458545875
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و يصرح أن التطبيق الصارم للقوانين من MAXI BOSSIX" "ومن جهة أخرى يرى السيد
 111"طرف الحكام من العمليات الضرورية التي يجب القيام بها حتى نتفادى األسوأ

و لدينا أمثلة حية من الميدان تشهد على الواقع المعاش و الذي يؤكد لنا مدى أهمية األخذ 
 .بصرامة في تطبيق القوانين من طرف الحكام، و إال انزالق األوضاع إلى ما تحمد عقباه

، و هو من أبرز الحكام الجزائريين و الذي كلمته و "أوساسي" فكان الحكم الدولي السيد
سمعته محترمة على المستوى الوطني في الساحة الرياضية فنتحطم بين عشية و ضحاها و 

و هذا بسب إهماله و .دالع أحداث عنف، بين الالعبين فوق الميدانكان سبب رئيسي في ان
ضرب القانون عرض الحائط و غياب الصرامة في هذه المقابلة، و التي جمعت بين عين 

م، إثر اعتداء العب من الفريق 3001/3000مليلة و مولودية الجزائر للموسم الرياضي 
يحرك مدير اللقاء ساكنا لتليها أحداث  عين مليلة في الشوط األول على حكم التماس و لم

  أخرى أدت إلى انزالق المقابلة و أخذها مجرى العنف و العدوانية
(www.stratimes.com/kooora./1966321458545875) 

 



  

 

 

 

 

                       الثاني الفصل

  التطبيقي جانبال   
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 :تمهيد 

بالموضوع البحث و  بعد دراستنا للجانب النظري ، الذي تناول الرصيد المعرفي الخاص
 :الذي ضم فصلين بهذه الدراسة وهي على الترتيب 

 .أخطاء التحكيم وكرة القدم الجزائرية _ 

 .العنف الرياضي في مالعب كرة القدم _ 

سنحاول االنتقال إلى الجانب التطبيقي ، قصد دراسة الموضوع دراسة ميدانية ، حتى نعطي 
تحليل النتائج و األسئلة التي وجهت إلى العبي  ويتم ذلك عن طريق. منهجية علمية حقها 
 .كرة القدم و الحكام 

  المنهج المتبع: 

إلى االتصـاف بصـفة العلميـة تجـد نفسـه مما ال شك في أن أي منجز علمي يطمح 
مطالبـا بوضـع خطـة أو طريقـة أو مـنهج يحـدد مـن خاللـه الخطـوات الـتي اتبعهـا في الوصـول 
النتـائج الـتي حققهـا ،ومـن دون ذلـك يعـد هـذا المنجـز عمـال يتصـف بالنشـاز وعـدم الدقـة و 

" ميـة تقتضـي منـا اسـتخدام المـــنهج الوصـــفي باعتبـــاره المنهجيـة لـذلك نجـد أن الضـرورة العل
دراســـة الوقـــائع الســـائدة المرتبطـــة بظـــاهرة أو موقـــف معـــين أو مجموعـــة مـــن األفـــراد أو 

 . مجموعة من األحداث أو مجموعة معينة من األوضاع 

 الدراسة االستطالعية

لمتعلقـة بالبحـث قمنـا بـإجراء دراسـة اسـتطالعية و زيـارة بعـض قبل توزيع االسـتمارات ا
أفـراد العينـة مجـال البحـث قصـد التعــرف علـى أوقـات تـدريبهم و أمـاكن تواجـدهم ولخصـت 
الدراسـة االسـتطالعية إلى توجيـه أسـئلة وذلـك للتأكـد مـن مـدى تجـاوب الالعبـين مـن بنـد 
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هـا،و كـدا شـرح طريقـة التعامـل و اإلجابـة علـى أسـئلة المقابلة الموجهة االسـتبيان و فهم
 .للحكام

  مجتمع البحث: 

 .يتكون مجتمع البحث من الالعبين في بطولة الجهوي االول لرابطة وهران 

 العب  429: عدد الالعبين اإلجمالي _ 

  103: عدد الحكام الرئيسيين و المساعدين_ 

 :اختيارها  عينة البحث و كيفية

تستند إلى اإلستبيان كمقوم أساسي ، , باعتبار العينة هي حجر الزاوية في أي دراسة ميدانية 
 (.334ص , 2771زرواتي ،) : مفهومها يجلو على النحو التالي 

العينة هي جزء من المجتمع الدراسة الذي تجمع منه البيانات الميدانية و هي تعتبر جزء _ 
 .ؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة لمجتمع البحثمن الكل بمعنى أنه ت

" نظرا لضغوط وضيق الوقت و التكاليف فقد اكتفينا بإجراء الدراسة على فريقين من والية _ 
أوالد : ينشطان في بطولة القسم الجهوي األول  لرابطة وهران وهما " تلمسان –عين تموشنت 

 (عين تموشنت )اللحم و إتحاد شعبة ( تلمسان )ميمون 

 :وتم اإلختيار بطريقة مقصودة لسهولة التعامل مع الفريقين ، و قد شملت العينة 

 .العبا  40

 .حكم جهوي  30
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 : األدوات و التقنيات المستعملة في البحث _ 

 :اإلستبيان 

تمتاز هذه الطريقة بكونها تساعد على الجمع المعلومات الجديدة المستمدة مباشرة من 
مصدر و المعلومات الجديدة المستمدة مباشرة من المصدر و المعلومات التي يتحصل ال

و التي ال يمكن أن نجدها في الكتب إال أن لألسلوب . عليها الباحث من خالل مقابلة 
 :الخاص لجمع المعلومات يتطلب إجراءات جديدة ودقيقة منذ البداية ومنها 

 .تحديد الهدف من االستبيان _ 

 .الوقت المخصص لإلستبيان  تنظيم_ 

 .اختيار العينة التي يتم إستجوابها _

 .وضع عدد كافي من اإلختيارات لكل سؤال _ 

و يتجلى األسلوب المثالي في وجود الباحث بنفسه ليسجل األجوبة و المالحظات التي 
 .تثري البحث 

 .وجه لالعبين وتم خالله جمع أرائهم : اإلستبيان األول _ 

 (.334ص , 2771زرواتي ،)            .فقد وجه للحكام : اإلستبيان الثاني _ 
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  مجاالت الدراسة: 
  المجال المكاني: 

الذين يديرون " تلمسان -عين تموشنت " أجريت هذه الدراسة على مجموعة من حكام 
اد شعبة و إتح( تلمسان )لقاءات في بطولة الجهوي االول لرابطة وهران و فرق أوالد ميمون 

 .الذين ينشطون في نفس البطولة( عين تموشنت)اللحم 

  المجال الزمني: 

تم توزيع اإلستثمارات الخاصة بالبحث في فترة التحضيرات أثناء فترة التوقف الشتوية  
ليتم جمع المعلومات في نفس اليوم ، أما فيما  3030جانفي  09يوم ( 3030_3018) 

 .ليتم جمعها في نفس اليوم  3030جانفي  02ت يوم يخص الحكام تم توزيع اإلستثمارا

  صعوبات البحث: 

قدم بعض الكتب من حيث المواضيع من جهة و من جهة أخرى تلف الصفحات 
األولى و األخيرة أوضاعها مما صعب مهمة اإلطالع مثال على مصدر المراجع كدار النشر 

 .و الطبعة و السنة 

 .في كتابة المذكرة و البحث عن مراجعها ضيق الوقت الذي حاولنا الموازنة _ 

المستوى التعليمي المتدني لبعض الالعبين و صعوبة فهم األسئلة المطروحة في _ 
 االستبيان 

 .إنتشار الوباء مما صعب عملية تحصيل المعلومات -

نقص في اإلمكانيات المادية و نقص في التسهيالت اإلدارية من خالل الحجر  -
 .المفروض 
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 : ة اإلحصائية المعالج

تمت هذه ( حكم  30) و الحكام ( العب  40) يعد جمع البيانات الخاصة بالالعبين 
العملية بحساب عدد التكرارات لألجوبة الخاصة بكل سؤال و بعد ذلك حساب النسبة المئوية 

 .لكل سؤال باإلعتماد على الطريقة الثالثية 

 ع التكرارات     =النسبة المئوية 
حجم العينة 

 

 " خاص بالحكام : " عرض و تحليل نتائج اإلستبيان  -

إن هذه اإلستمارة من أهم الوسائل التي مكنتنا باإلتصال بالالعبين و التوصل إلى معرفة 
 .آرائهم و نظرتهم للتحكيم في الجزائر 
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   :االسئلة المتعلقة بالحكام  

 لها عالقة في الفساد التحكيم األجور الزهيدة التي يتلقاها الحكام -1

 .تبيان نتائج األجور الزهيد التي يتلقاها الحكام وعالقتها بالفساد ( : 71)جدول رقم 

 النسبة التكرار االجابة
 75%  15 نعم
 %25 05 ال

 %100 20 مجموع
 .يوضح نتائج األجور الزهيد التي يتلقاها الحكام وعالقتها بالفساد : 71رسم بياني رقم 

 
 :تحليل و المناقشة 

من الحكام  أجابوا أن األجور الزهيدة  %75من خالل نتائج الجدول الحظنا أن نسبة 
أجابوا أن  ليس لها عالقة ، ومن هنا نستنج أن األجور  %34لها عالقة بالفساد و نسبة 

في الزهيدة للحكام لها عالقة بالفساد التحكيمي مما يترتب عليه توليد العنف و العدوان  
 .مالعب كرة القدم

 

75% 

25% 

 01الشكل 

 نعم

 ال
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 هل نزاهة الحكم تقلل من انتشار هذه الظاهرة ؟ -3

 .تبيان نتائج نزاهة الحكم وعالقتها في تقليل انتشار ظاهرة الفساد ( : 72)جدول رقم 

 النسبة التكرار االجابة
 80%  19 نعم
 %10 03 ال

 %100 20 مجموع
 

 .وعالقتها في تقليل انتشار ظاهرة الفساديوضح نتائج نزاهة الحكم : 72رسم بياني رقم 

 
 :تحليل و المناقشة 

موافقة على أن نزاهة الحكم تقلل من إنتشار  %90من خالل نتائج الجدول الحظنا أن نسبة 
ترى أنه نزاهة الحكم ليس لها تأثير من إنتشار ظاهرة العنف  % 10هذه الظاهرة بينما نسبة 

بالفعل تقلل من إنتشار ظاهرة العنف في مالعب كرة و من هنا نستنتج أن نزاهة الحكم 
 .القدم

90% 

10% 

 02الشكل 

 نعم

 ال
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هل سبق وتعرضت للضغط من طرف مسؤولين القطاع التحكيمي أو في الرابطة التابع  -2
 لها نتيجة التالعب في نتائج المباريات؟

تبيان نتائج تعرض الحكام لضغط من طرف مسؤولين في القطاع ( : 73)جدول رقم 
 .بطة التابع لها للتالعب بنتائج المباريات التحكيمي او في الرا

 النسبة التكرار االجابة
 % 20 14 نعم
 %20 09 ال

 %100 20 مجموع
يوضح تعرض الحكام لضغط من طرف مسؤولين في القطاع : 73رسم بياني رقم 

 التحكيمي او في الرابطة التابع لها للتالعب بنتائج المباريات

 
 :تحليل و المناقشة 

أجابوا أنهم تعرضوا للضغط من طرف  %20خالل نتائج الجدول الحظنا أن نسبة من 
لم يتعرضوا لمثل هذه  %20مسؤولين في قطاع التحكيم للتالعب بنتائج المباريات و نسبة 

70% 

30% 

 03الشكل 

 نعم

 ال
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الضغوطات و منه نستنتج أن الفساد موجود حتى في القطاع التحكيمي ككل المتمثل في 
 الذي يترتب عنه خلق العنف العدوان في مالعب كرة القدم التالعب بنتائج المباريات و هذا 

 هل عدم تطبيق عقوبات قاسية على المفسدين زاد من انتشار الفساد التحكيمي ؟-4

تبيان نتائج ثاثير تطبيق عقوبات قاسية على المفسدين في انتشار ( : 74)جدول رقم 
 .الفساد 

 النسبة التكرار االجابة
 % 100 30 نعم
 %00 00 ال

 %100 20 مجموع
يوضح ثاثير تطبيق عقوبات قاسية على المفسدين في انتشار الفساد : 74رسم بياني رقم 

. 

 
 

100% 

0 

  04الشكل 

 نعم

 ال
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 :تحليل و المناقشة 

أن عدم تطبيق عقوبات قاسية   أجابوا %100من خالل نتائج الجدول الحظنا أن نسبة 
على المفسدين سبب في إنتشار الفساد التحكيمي و منه نستنتج أن تطبيق قانون العقوبات 

على المفسدين يقلل و يحد من إنتشار ظاهرة الفساد التحكيمي الذي يترتب عنه خلق العنف 
 .في مالعب كرة القدم

 د التحكيمي ؟هل إدراج التحكيم كمهنة له دور في الحدمن الفسا -4

 .تبيان نتائج دور ادراج التحكيم كمهنة في الحد من الفساد التحكيمي( : 75)جدول رقم 

 النسبة التكرار االجابة
 % 94 12 نعم
 %24 02 ال

 %100 20 مجموع
 .يوضح دور ادراج التحكيم كمهنة في الحد من الفساد التحكيمي: 75رسم بياني رقم 

 

65% 

35% 

 05الشكل رقم 

 نعم

 ال
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 :تحليل و المناقشة 

أجابوا أن إدراج التحكيم كمهنة له دور في  %94خالل نتائج الجدول الحظنا أن نسبة من 
أن إدراج التحكيم كمهنة ليس له عالقة في تقليل و  %24تقليل الفساد التحكيمي و نسبة 

الحد من ظاهرة الفساد التحكيمي، ومن هنا نستنتج أن إدراج التحكيم كمهنة يحد و يقلل من 
 .تعتبر من أسباب العنف و العدوان في مالعب كرة القدم  هذه الظاهرة التي

 كيف تم تكوينك كحكم ؟:  72السؤال 

 .تبيان نتائج الطريقة التي يتم بها تكوين الحكام في الجزائر( : 72)جدول رقم 

 النسبة  التكرار االجابة 
 90% 13 عن طريق الرابطة

  40% 09 عن طريق الممارسة
عن طريق المعاهد الخاصة 

 بالتحكيم  
00 00% 

 %100 30 مجموع 
 يوضح نسبة تبيان الطريقة التي يتم بها تكوين الحكام في الجزائر ( : 72)رسم بياني رقم 

 

60% 

40% 

 06الشكل رقم 

 عنطريقالرابطة

 عنطريقالممارسة

 عنطريقالمعاهدالخاصةبالتحكيم
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 :تحليل و المناقشة 

من الحكام يتم تكوينهم عن طريق الرابطة  %90من خالل الجدول نالحظ أن نسبة 
في حين هناك  % 40حيث بلغت نسبة الحكام الذين يتم تكوينهم عن طريق الممارسة 

 .غياب تام للمعاهد و المدارس الخاصة بالتحكيم 

و من هنا نستنتج أن غياب المعاهد الخاصة بالحكام تؤدي إلى ضعف التأهيل الجيد 
أخطاء تكون سبب في حدوث ظاهرة العنف في مالعب كرة القدم للحكام و هذا ما ينجم عنه 

. 

 ما هي مدة التكوين التي تعرضت لها ؟-2

 تبيان نتائج لمعرفة المدة الزمنية لتكوين الحكام:  71الجدول 

 النسبة  التكرار االجابة 
 90% 13 01أقل من سنة 

 20 % 09 سنتين  -سنة 
 10% 03 أكثر من سنتين   

 %100 30 مجموع 
 يوضح نسبة تبيان نتائج لمعرفة المدة الزمنية لتكوين الحكام:  71رسم بياني رقم 

 

60% 

30% 

10% 

 07الشكل رقم 

 01سنة

 سنتين

 أكترمنسنتين
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 :تحليل و المناقشة 

مدة تكوينهم أكثر من سنتين في  % 10من خالل النتائج الجدول الحظنا أن نسبة 
تتراوح مدة  %90مدة تكوينهم من سنة إلى سنتين و أن نسبة  %20حين نالحظ أن نسبة 

تكوينهم أقل من سنة ، و من هنا نستنتج أن معظم الحكام الجزائريين مدة تكوينهم أقل من 
سنة و هذه المدة غير كافية لتأهيل حكم ذو مستوى إذن قلت المدة الزمنية لتكوين الحكام في 

الجزائر لها أثر في ضعف مستوى التحكيم مما يؤدي إلى توليد العنف في مالعب الكرة 
 .القدم الجزائرية 

تلقيت تهديدات او اغراءات مادية  من طرف مصالح معينة  او مسؤولي الفرق نتيجة  9
 التالعب في نتائج المباريات ؟

 .تبيان نتائج تلقي الحكام اغراءات او تهديدات للتالعب بنتائج المباريات :  78الجدول 

 النسبة التكرار االجابة
 % 94 12 نعم
 %24 02 ال

 %100 20 مجموع
يوضح نتائج تلقي الحكام اغراءات او تهديدات للتالعب بنتائج :  78رسم بياني رقم 

 .المباريات
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أجابوا أنهم تلقوا إتصاالت من طرف  %94من خالل نتائج الجدول الحظنا أن نسبة 

منه فأجابوا بأنهم لم يتلقوا أي إتصال أو تهديد أو إغراءات و  %24مصالح معينة أما نسبة 
نستنتج أنه بالفعل يوجد إتصاالت مع الحكام للتالعب بنتائج المباريات سواء عن طريق 
التهديدات أو اإلغرءات و هذا ما ينتج عنه فساد تحكيمي الذي يترتب عنه العنف في 

 .مالعب كرة القدم الجزائرية

 

 

 

 

 

 

65% 

35% 

 08الشكل 

 نعم

 ال
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 ما هي الجوانب التي تم التركيز عليها أثناء التكوين:  08السؤال 

 .تبيان الجوانب التي يتم التركيز عليها أثناء التكوين :  70الجدول 

 النسبة  التكرار االجابة 
 30% 04 جانب بدني 
  24% 14 جانب قانوني
 04% 01 جانب نفي   

 %100 30 مجموع 
 .يوضح نسبة الجوانب التي يتم التركيز عليها أثناء التكوين :  70رسم بياني رقم 

 
حكم أي بنسبة  14من خالل نتائج الجدول الحظنا أن عدد الغجابات المحصل عليها 

بأن  %20أجابوا أن الجانب الذي تم التركيز عليه هو الجانب القانوني ، و اجاب  75%
التركيز كان على الجانب البدني في حين حكم واحد أجاب على ان التركيز كان على 

 .الجانب النفسي 

20% 

75% 

05% 

 09الشكل 

 جانببدني

 جانبقانوني

 جانبنفي
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تج أن الحكم الجزائري يعاني من سوء التكوين النفسي الذي يمكن و من هنا نستن -
للحكم من خالله مواجهة كل الضغوطات النفسية و هو ما يزيد من أخطاء الحكام التي 

 .تتسبب في حدوث ظاهرة العنف في المالعب 

 هل مدة و نوعية التكوين كافية لتكوين الحكام ؟ -10

 من كفاية المدة الزمنية للتكوينتبيان النتائج للتأكد :  17الجدول 

 النسبة  التكرار االجابة 
 %34 04 كافية 

 % 24 14 غير الكافية 
 %100 30 مجموع 

 يوضح نسبة النتائج للتأكد من كفاية المدة الزمنية للتكوين:  17رسم بياني 

 
من خالل نتائج الجدول الحظنا أن اإلجابات المحصل عليها من الحكام كانت أن 

أجابوا  %25أجابوا على أن المدة غير كافية لتكوين الحكام في حين أن نسبة  %75نسبة 
 .على أن المدة غير كافية لتعليم قوانين اللعبة 

25% 

75% 

 10الشكل 

 كافية

 غيركافية
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ة ، إن الحكم و من هنا نستنتج أن المدة غير كافية لتكوين حكم المبارات الهام
الجزائري يعاني من نقص التكوين ، و هو ما يؤثر سلبا على الحكام عند اتخاذ القرارات ، 

 .مما يؤدي لظاهرة العنف في المالعب 

 :االسئلة المتعلقة باالعبين   

 كيف يكون رد فعلك عندما يتسبب الحكم في هزيمة فريقك ؟-11
 .عنا يتسبب الحكم في هزيمة فريقهم  تبيان النتائج ردة فعل االعبين:  11الجدول 

 النسبة  التكرار االجابة 
 24% 20 عنف جسدي
 34% 10 عنف لفظي 

   00 % 0 رد فعل إيجابي
 100% 40 مجموع 

يوضح نسبة النتائج ردة فعل االعبين عنا يتسبب الحكم في هزيمة :  11رسم بياني 
.فريقهم 

 

75% 

25% 

0% 

 11الشكل رقم 

 عنفجسدي

 عنفلفظي

 ردفعلإيجابي
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 :تحليل و المناقشة 

 %34يعتدون على الحكم جسديا و نسبة  %75 الجدول الحظنا أن نسبةمن خالل نتائج 
يعتدون على الحكم لفضيا و ال أحد له رد فعل إيجابي إزاء هزيمة فريقه ، و منه نستنتج أن 
معظم الالعبين يعتدون على حكم جسديا بسبب النرفزة و الحماس الزائد في الملعب و هذا 

 .القدم  ما يسبب إثارة العنف في مالعب كرة

 هل سبق وتعرضت لظلم تحكيمي ادى بك الى حالة من الهيجان؟-13

 .تبيان نتائج نسبة تعرض االعبين لظلم تحكيمي ادى بهم لحالة هيجان :  12الجدول 

 النسبة  التكرار االجابة 
 93.4% 34 دائما
 22.4% 14 نادرا 

 100% 40 مجموع 
 .لظلم تحكيمي ادى بهم لحالة هيجان يوضح نسبة تعرض االعبين :  12رسم بياني 

 

62,50% 

37,50% 

 12الشكل رقم 

 دائما

 نادرا



 التطبيقي جانبال                                                                 :   الثاني الفصل 
 

68 
 

 :تحليل و مناقشة 

عندما يتعرضوا لظلم تحكيمي يؤدي بهم  93.4 %من خالل نتائج الجدول نالحظ أن نسبة
من العينة نادرا ما تؤدي بهم هذه األخيرة لحالة من  %22.4لحالة من الهيجان و نسبة 

الهيجان ، ومنه نستنتج أن نسبة كبيرة من الالعبين عندما يتعرضوا لظلم تحكيمي ، يجعلهم 
يفقدون السيطرة و عدم التحكم في الذات ، أي يجعلهم في حالة هيجان التي تعتبر من 

 .الجزائرية  أسباب إثارة العنف و العدوان في مالعب كرة القدم

 .. من وجهة نضرك هل توجد عوامل خارجية ثؤثر على الحكم ؟ اذكرها -12

 :تبيان نظرة الالعب للحكم من حيث تأثيره بالضغوطات الخارجية :  13الجدول 

 النسبة التكرار االجابة
 %83.4 22 نعم
  %2.4 02 ال

 %100 40 مجموع
الالعب للحكم من حيث تأثيره بالضغوطات يوضح نسبة تبيان نظرة :  13رسم بياني رقم 

 الخارجية
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 :تحليل و المناقشة 

من الالعبين يعتقدون هناك  %83.4من خالل نتائج الجدول الحظنا أن نسبة 
من الالعبين نفوا وجود  %2.4ضغوطات خارجية يتأثر بها الحكام في حين نالحظ نسبة 

 .ضغوطات خارجية عن الحكم 

ظم الالعبين ينظرون إلى الحكام المباريات بأنهم يعملون تحت و من هنا نستنتج أن مع
العديد من المؤثرات الخارجية يتأثرون بها و هو ما يعزز احتجاجات الالعبين على الحكام ، 

الرشوة، ضغط : إذا كانت اإلجابة بنعم ، اذكر بعض المؤشرات ، تلخصت اإلجابة فيما يلي 
 الجمهور، الرابطة التي ينتمون إليها

 

 

 

 

92,50% 

7,50% 

 13الشكل رقم 

 نعم

 ال
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 هل االخطاء التحكيمية تزيدك ؟-14

 تبيان نتائج تأثير األخطاء التحكيمية على الالعب : 14الجدول 

 النسبة التكرار االجابة
 %12.4 02 تحفيزا للقادم

  %93.4 22 انفعال و احباط
 %100 40 مجموع
 يوضح نتائج تأثير األخطاء التحكيمية على الالعب: 14رسم بياني رقم 

 
 :و مناقشة  تحليل

من الالعبين عند وجود أخطاء  % 93.4من خالل نتائج الجدول الحظنا أن نسبة 
 %12.4التحكيمية تزيدهم  إنفعاال و إحباط و نسبة ضئيلة من الالعبين التي تقدر ب 

تزيدهم تحفيزا للقادم ، ومنه نستنتج أن معظم الالعبين و نسبة كبيرة منه ينفعلون و 

17,50% 

82,50% 

 14الشكل رقم 

 تحفيزاللقادم

 انفعالواحباط
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خطاء التحكيمية ما يجعلهم يتجهون إلى إستعمال العنف و هذا ما يحببطون من هذه األ
 يسبب خلق العدوان في مالعب كرة القدم الجزائرية 

 هل الحظت ان الحكام الذين قابلتهم في الملعب مكونون جيدا -15

 تبيان نتائج مستوى الحكام بنظر االعبين : 15الجدول 

 النسبة التكرار االجابة
 %30 09 نعم
  %90 23 ال

 %100 40 مجموع
 يوضح نتائج مستوى الحكام بنظر االعبين: 15رسم بياني رقم 

 
 :تحليل و مناقشة 

من الالعبين يرون أن معظم الحكام الذين   %90من خالل نتائج الجدول الحظنا أن نسبة 
يقولون أن الحكام الذين قابلوهم  % 30قابلوهم في الملعب غير مكونون جيدا و نسبة 

20% 

80% 

 15الشكل رقم 

 نعم

 ال
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مكونون جيدا و منه نستنج أن معظم الالعبين بنظرهم أن جل الحكام غير مكونون جيدا أي 
أنهم بمستوى ضعيف نتيجة سوء التكوين و عوامل أخرى المتمثلة في الرشاوي و 

 و هذا ما يترتب عن هذه األخيرة إثارة العنف في مالعب كرة القدم الجزائرية .....الفساد

بتطوير مستوى الحكام و التحكيم هل سيحد من السلوك العنيف هل في نظرك ادا قمنا -19
 لديك ؟ 

تبيان نتائج معرفة رأي الالعبين حول تطوير مستوى الحكام والتحكيم في :  12الجدول 
 الحد من السلوك العنيف لديهم 

 النسبة التكرار االجابة
 %20 39 نعم
  %20 13 ال

 %100 40 مجموع
نتائج معرفة رأي الالعبين حول تطوير مستوى الحكام والتحكيم يوضح :12رسم بياني رقم 

 في الحد من السلوك العنيف لديهم

 

70% 

30% 

 16الشكل رقم 

 نعم

 ال
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 :تحليل و مناقشة 

من الالعبين أجابوا أن عند تطوير مستوى   %20من خالل نتائج الجدول الحظنا أن نسبة 
هنا أجابوا عكس ذلك و من  % 20الحكام و التحكيم يحد من السلوك العنيف و نسبة 

نستنتج أن تطوير مستوى التحكيم و الحكام فعال من السلوك العنيف و التصرفات 
الالأخالقية  لدى الالعبين و هذا كله يقلل من ظاهرة العنف في مالعب كرة القدم الجزائرية 

. 

 كيف ترى مستوى التحكيم في الجزائر ؟-12

 .مستوى التحكيم بالجزائر تبيان النتائج لمعرفة نظرة الالعبين إلى :  11الجدول 

 النسبة  التكرار االجابة 
 %13.4 04 جيد 

  %22.4 14 متوسط 
 %40 30 ضعيف 
 %100 40 مجموع 

يوضح نسبة تبيان النتائج لمعرفة نظرة الالعبين إلى مستوى التحكيم :  11رسم بياني رقم 
 .بالجزائر 
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 :تحليل و مناقشة 

من الالعبين يعتبرون أن تكوين  %13.4نسبة  من خالل نتائج الجدول الحظنا أن
ذو مستوى متوسط ، بينما  %22.4الحكام بالجزائر ذو مستوى جّيد في حين تعتبر نسبة 

 .يعتبرونه ذو مستوى ضعيف  %40نسبة 

و من هنا نستنتج أن معظم الالعبين الجزائريين يرون أن مستوى التحكيم في  -
 .بهم إلى االحتجاج على قرارات الحكام الجزائر ذو مستوى ضعيف ، مما يؤدي 

 

 

 

 

 

12,50% 

37,50% 

50% 

 17الشكل 

 جيد

 متوسط

 ضعيف
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 هل تجادل الحكم ادا الحظت تجاهله الخطاء الخصم ؟-19

 تبيان نتائج ردت فعل الالعبين عند تجاهل الحكم ألخطاء الخصم :  18الجدول 

 النسبة التكرار االجابة
 %94 24 نعم
  %14 09 ال

 %100 40 مجموع
 ردت فعل الالعبين عند تجاهل الحكم ألخطاء الخصميوضح نتائج :  18رسم بياني رقم 

 
 :تحليل و مناقشة 

من الالعبين يجادلون الحكم عند تجاهله  %94من خالل نتائج الجدول الحظنا أن نسبة 
ال يجادلون الحكم عند تجاهله ألخطاء الخصم ومنه نستنتج  %14ألخطاء الخصم و نسبة 

أن نسبة كبيرة من اللعبين يجادلون الحكم و ذلك باإلحتجاج  و رفض القرارت و التصرفات 
 .الالأخالقية وذلك يؤدي إلى توليد العنف في مالعب كرة القدم الجزائرية 

15% 

85% 

 15الشكل رقم 

 نعم

 ال
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 هل صرامة الحكم ثؤثر على نفسية االعبين ؟-18

 .تبيان النسب للتأكد من تأثير الحكام على نفسية الالعبين :  10الجدول 

 النسبة  التكرار االجابة 
 %40 30 نعم 
  %40 30 ال

 %100 40 مجموع 
 يوضح نسبة التأكد من تأثير الحكام على نفسية الالعبين:  10رسم بياني رقم 

 
 

 :تحليل و المناقشة 

" تؤثر عليهم صرامة الحكم أي  % 40من خالل نتائج الجدول نالحظ أن نسبة 
 .ال تؤثر الصرامة في نفسيتهم  %40و " نصف العينة 

و من هنا نستنتج أن نفسية الالعبين تختلف من العب آلخر حيث يجب على الحكم 
ذا ما يوضح التعامل مع الوضع و ذلك بحسن التعامل مع الالعبين لتفادي االحتجاج ، و ه

 .دور الحكم في تسيير المباريات 

50% 

 19الشكل 

 نعم

 ال
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 عندما تعتقد ان الحكم تعمد الخطاء في اتخاد القرار كيف تكون ردة فعلك ؟-30

 .تبيان كيفية تعامل الالعب مع هذه المواقف :  27الجدول 

 النسبة  التكرار االجابة 
 %90 23 االحتجاج  
 20% 09 احترام قراره 

 %100 40 مجموع 
 يوضح نسبة تعامل الالعب مع هذه المواقف ( : 27)رسم بياني رقم 

 
 :تحليل و المناقشة 

من الالعبين يحتجون على حكم  %90من خالل نتائج الجدول الحظنا أن نسبة 
ال يحتجون على قرار  %30المباراة عند اتخاذ لقرار مخالف لقرار حكم سابق بينما نسبة 

 .حترمون قراره الحكم في مثل هذه الحاالت و ي

80% 

20% 

 20الشكل 

 اإلحتجاج

 إحترامقراره



 التطبيقي جانبال                                                                 :   الثاني الفصل 
 

78 
 

و من هنا نستنتج أن القرارات الغير الصائبة للحكام تؤثر على الالعبين من الناحية 
النفسية مما يجعلهم على القرارات و األمر الذي يساعد على توليد العنف في مالعب كرة 

 .القدم

 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضيات 

 : 01مناقشة نتائج الفرضية  -

 .الحكام سوء تكوين  -

 : جاءت نتائج األسئلة كالتالي  -

نقص وضعف تكوين الحكام في الجزائر في ظل الخبرة الكبيرة والتكوين الجيد للحكام  -
  الذي تتطلبه منافسات اليوم

 .مدة التكوين التي يتلقاها الحكام في الجزائر غير كافية  -

 .لميدانية بعد انتهاء المنافسةعدم متابعة الحكام الجزائريين لتحضيراتهم وتربصاتهم ا -

 . ليست هناك قواعد جيدة الختيار الحكام في الجزائر– 

عدم وجـود مـدارس خاصـة لتكـوين الحكـام وهـو األمـر الـذي يحقـق الميـزة التنافسـية في تكـوين 
 الحكـام الـتي تسـاهم في تحقيق أكمل وجه لتكوين الحكام

الجزائر في ظل الخبرة الكبيرة والتكوين الجيد للحكام نقص وضعف تكوين الحكام في  - 
 الذي تتطلبه منافسات اليوم

 ".قد تحققت "سوء تكوين الحكام"ونتيجة لهذا كله اتضح لدينا ان الفرضية الثالثة  - 

 : 02مناقشة الفرضية 
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 الفساد الموجود في قطاع التحكيم 

 : جاءت نتائج األسئلة كالتالي  -

 و القليلة التي يتلقاها الحكام لها عالقة في الفساد التحكيمي  األجور الزهيدة -

وتدفعهم إلى , القرارات الخاطئة التي يتخذها الحكام تؤثر سلبا على نفسية الالعبين - 
  االحتجاج عليها

 الرشوة وضغط رؤساء األندية و الرابطة التي ينتمي إليها الحكم هي مؤثرات خارجية على  -
هذا من  ,الحكم بحيث تؤثر على قراراته داخل الميدان وان الحكام يستجيبون لهذه المؤثرات

مما على قرارات الحكام  و الجمهور دون شك من أهم أسباب توتر واحتجاجات الالعبين
 .يؤدي الى خلق العنف في مالعب كرة القدم 

 عدم تطبيق عقوبات قاسية على المفسدين زاد من انتشار الفساد  -

 عدم  إدراج التحكيم كمهنة له دور في انتشار الفساد  -

 الفساد الموجود في قطاع التحكيم "   03ونتيجة لهذا كله اتضح لدينا ان الفرضية  -

 ".قد تحققت "

 :التوصيات 

 .أجل الرفع من مستوى العام الزيادة في مدة التكوين حتى تكون كافية من  -

تكثيف التربصات بعد إنهاء التكوين و ذلك من أجل التعود على جو المباريات و طبيعتها  -
. 

 .الزيادة في مدة التكوين حتى تكون كافية من أجل الرفع من مستوى الحكام  -
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 تكثيف التربصات بعد انتهاء التكوين و ذلك من أجل التعود على جو المباريات و -
 .طبيعتها 

 تطبيق عقوبات قاسية على المفسدين يجب  -

 لبذ من توفير مـدارس خاصـة لتكـوين الحكـام  -

 رفع مستوى التحكيم الرياضي وخاصة في الجزائر -

 وضع فوانين صارمة تعاقب الحكام المنحازين و المرتكبين لألخطاء الألخالقية كالرشوة  -

 نية للحكام إنشاء أكبر عدد من المدارس التكوي -

 االعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تحسين أداء الحكام -

 استخدام كل وسائل التوعية بين الالعبين والحكام وكذا الجمهور -

 السماح للحكام الجزائريين يأخذ الثريات في الخارج -
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يعتبر العدوان والعنف موضوعان شانكان ال يمكن اإللمام بخلفياتهما فبالرغم ما قيل 
سواء المتعمدة التي تتمثل في الفساد عن هاتين الظاهرئين درسنا مدى تأثير أخطاء التحكيم 

و التالعب  بنتائج المباريات أو الغير متعمدة الناتجة عن سوء التكوين هاذين اآلخرين الذين 
يعتبرون في  غالب األحيان المؤشر الرئيسي لسوء سلوك الالعبين بل و حتى تتعدى إلى 

 .الجمهور وطبيعة اللعبة في حد ذاتها

ها الضمائر على األقل للتوعية واالبتعاد عن هذه السلوكيات فهل يأتي يوم تتحول في
التي تتنافى مع القيم السامية لهذه اللعبة النظيفة و التي بدل أن تصبح هادفة في إطار 
التسلية و الترفيه، أصبحت لألسف ممارسة النشوء العداوة والعنف بكل أشكاله بين الالعبين، 

 ۔وكذا المجتمعات التي أدى إلى تنافرهاو التي امتد تأثيرها إلى الجماهير 
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 إستمارة خاصة بالحكام:  71الملحق رقم 

 سنة  24سنة              أكبر من  24-سنة  34: السن  -

 ثانوي               جامعي : المستوى التعليمي  -

 جهوي                فيدرالي                    دولي : مستوى التحكيم  -

  رئيسي                مساعد :           الرتبة  -

 لحكام لها عالقة في الفساد التحكيماألجور الزهيدة التي يتلقاها ا -1

 نعم                     ال

 

 هل نزاهة الحكم تقلل من انتشار هذه الظاهرة ؟ -3

 نعم                     ال

 

هل سبق وتعرضت للضغط من طرف مسؤولين القطاع التحكيمي أو في الرابطة التابع  -2
 لها نتيجة التالعب في نتائج المباريات؟

 نعم                     ال

 هل عدم تطبيق عقوبات قاسية على المفسدين زاد من انتشار الفساد التحكيمي ؟-4
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 نعم                     ال

 

 هل إدراج التحكيم كمهنة له دور في الحدمن الفساد التحكيمي ؟ -4

 نعم                     ال

 كيف تم تكوينك كحكم ؟:  72

عن طريق                       عن طريق الممارسة                   عن طريق الرابطة
 المعاهد الخاصة بالتحكيم  

 ما هي مدة التكوين التي تعرضت لها ؟-2

 أكثر من سنتين                    سنتين  -سنة                         01أقل من سنة 

تلقيت تهديدات او اغراءات مادية  من طرف مصالح معينة  او مسؤولي الفرق نتيجة  9
 التالعب في نتائج المباريات ؟

 نعم                     ال

 ما هي الجوانب التي تم التركيز عليها أثناء التكوين:  08

 ي   سجانب نف             جانب قانوني                    جانب بدني 

 هل مدة و نوعية التكوين كافية لتكوين الحكام ؟ -10

 غير الكافية                                         كافية 
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 إستمارة خاصة بالالعبين:  72الملحق رقم 

 :معلومات خاصة بالالعبين 

 السن  -
 الجنس  -
 الرابطة  -
 الفريق التي تنتمي إليه   -
-  
 يتسبب الحكم في هزيمة فريقك ؟كيف يكون رد فعلك عندما -11

 رد فعل إيجابي                       عنف لفظي                    عنف جسدي

 هل سبق وتعرضت لظلم تحكيمي ادى بك الى حالة من الهيجان؟-13

 نادرا                                        دائما

 .. من وجهة نضرك هل توجد عوامل خارجية ثؤثر على الحكم ؟ اذكرها -12

 نعم                     ال

 هل االخطاء التحكيمية تزيدك ؟-14

 انفعال و احباط                                   تحفيزا للقادم

 هل الحظت ان الحكام الذين قابلتهم في الملعب مكونون جيدا -15

 نعم                     ال
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هل في نظرك ادا قمنا بتطوير مستوى الحكام و التحكيم هل سيحد من السلوك العنيف -19
 لديك ؟ 

 نعم                     ال

 كيف ترى مستوى التحكيم في الجزائر ؟-12

 ضعيف                                متوسط                          جيد 

 هل تجادل الحكم ادا الحظت تجاهله الخطاء الخصم ؟-19

 نعم                     ال

 هل صرامة الحكم ثؤثر على نفسية االعبين ؟-18

 نعم                     ال

 عندما تعتقد ان الحكم تعمد الخطاء في اتخاد القرار كيف تكون ردة فعلك ؟-30

احترام قراره                                االحتجاج    

 

 



  

 

 :الملخص

ساهم اتساع نطاق قوانني التحكيم وتعديالت هذه القوانني يف اخلالفات بني احملكمني وطريقة التحكيم 
. مؤقتة تزيد من عداوة الالعبنياليت زادت من احتجاجات الالعبني على احملكمني الذين يتخذون أحيانا قرارات 

من ناحية أخرى وأدى غياب املدارس املتخصصة الكربى يف التحكيم إىل منع إعادة التأهيل والتكوين األعلى 
للمحكمني، مما انعكس سلبا على قراراهتم وأدى إىل أخطاء قد تتسبب يف اضطرابات عامة والالعبني وأعمال 

 .ة كرة القدمخطرية تعارض األهداف النبيلة لرياض

Resumé :  

L’ampleur des lois d’arbitrage et leurs ajustements ont contribué aux 
différences entre les arbitres et la méthode d’arbitrage, ce qui a accru les 
protestations des joueurs contre les arbitres qui prennent parfois des décisions 
improvisées qui favorisent l’antagonisme des joueurs. D’autre part, l’absence de 
grandes écoles spécialisées en arbitrage a empêché l’habilitation et la formation 
supérieure des arbitres qui ont reflété négativement sur leurs décisions et conduit à 
des erreurs qui peuvent provoquer le public ainsi que les joueurs bouleversement 
et des actions dangereuses qui s’opposent aux nobles objectifs du football. 

 

 

 




