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  ملخص

 -تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى االحتراق النفسي لدى مدربي رياضة الوشو
وقد تم اختيار . ستوى االحتراق النفسيآونغ فو في األردن، وأثر درجة التدريب، والخبرة على م

) ١٥(مدربا من خالل استبانه مكونة من  )٦٢( جميع االفراد في مجتمع الدراسة و البالغ عددهم
وبعد التحليل اإلحصائي أشارت نتائج الدراسة إلى ان   .رة خضعت إلى معامل الصدق والثباتفق

ت ضمن مستوى درجة احتراق نفسي آونغ فو جاء -درجة االحتراق النفسي لدى مدربي الوشو
والدرجة هم االآثر  ،قل خبرةالمدربين األ أما متغير الدرجة التدريبية، والخبرة فإن. متوسط

إعدادا  وأوصى الباحث ضرورة التأآيد على أهمية إعداد المدرب  .شعورا باالحتراق النفسي
للوقاية من ظاهرة االحتراق النفسي وعقد الدورات التأهيلية والتدريبية  بدنيًا ونفسيًا ومعرفيًا،

  . للمدرب
 
Abstract 

This study aims at being acquainted with psychological Burnout 
level of Kung Fu sport trainers in Jordan and effect of training grade and 
the experience on Psychological Burnout level.  This study applied on all 
trainers (62) trainers selected by using descriptive curriculum as it is 
compatible for the study nature. The questionnaire included 15 
paragraphs, which were subject to credit and stability coefficient.  Upon 
statistical analysis, the study results indicated that Psychological Burnout 
grade for Kung Fu trainers came within fair grade of Psychological 
Burnout. As for the training and experience grade variable, there for the 
less experience and less degree trainers are the most Psychological 
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Burnout. The researcher recommends that it is necessary to assure 
importance of preparing the trainer physically and psychologically and in 
knowledge and to hold qualifying and training courses to be protected 
against Psychological Burnout phenomenon of the trainer. 

  
  مقدمة الدراسة

ه      ي تحول بين يعتبر االحتراق النفسي في حياة اإلنسان المعاصر احد المعوقات األساسية الت
ق والخوف    راق        . وبين الراحة النفسية، وشيوع القل ا االحت نجم عنه ي ي د الضغوط النفسية الت وتع

تم من         ذلك ي ا الرياضي، ول ر في مجتمعن ر آبي ا اث تها في   النفسي من أهم الموضوعات التي له اقش
ى سبيل الحصر    ا من         :مجاالت آثيرة منها ال عل يم، وغيره نفس، والتعل م ال ة، وعل الصحة العام

ى  . المجاالت التي تهم المدربين حيث تعتبر التوترات، والضغوط النفسية ذات انعكاسات سلبية عل
ر   حيث. عليها أداء المؤسسات بشكل عام والمؤسسة الرياضية بشكل خاص، وآذلك العاملين تعتب

ب،  (االتحادات الرياضية من أآثر مجاالت العمل ضغوط   رئيس لظهور    ). ١٩٩٠رات والسبب ال
ة والش     ة القوي زة    االحتراق النفسي لدى المدرب هو الرغب ة وممي ق اهداف مثالي ذه  . ديدة لتحقي وه

د فشل المدرب    لمدرب أو يفرضها المدرب على نفسه قد يفرضها المجتمع على ا ،األهداف ، وعن
م  ، ذه األهداف، أو عدم الرضا عن عملهتحقيق هفي  فانه يقع تحت وطأة الضغوط النفسية، ومن ث

عر  ي ينجرف دون ان يش كل تراآم راق النفسي   ،وبش ى االحت رف إل ذآر ان . أو يع دير بال والج
ة     ة طويل رة زمني وتكون   ،االحتراق النفسي ال يحدث فجأة، وإنما يحدث بشكل تدريجي وخالل فت

ة االنجاز يسبب     له أعراض بد نية، وفسيولوجية، ونفسية، وسلوآية والشعور بعدم االنجاز، أو قل
  ).٢٠٠٢باهي، (فقدان الشعور بالهدف، والغاية، والطاقة، مما يؤدي إلى الصراع النفسي والقلق 

احثين والدارسين في المجاالت          ل الب ر من قب ام آبي وحظيت ظاهرة االحتراق النفسي باهتم
ى   الرياضية وأصبحت ن خصائص تفرض عل ه م م ب ا يتس را لم ار، نظ مصطلحا واسع االنتش

) ١٩٩٨ ،عالوي . (النفسية التي تحد من أداء المدرب   تكون مصدرا للضغوط  االمدربين أوضاع
ة اهرة مهم ذه الظ ى ان ه ون عل ي   ،ويتفق د حرصا ف ا واش ر إخالصا والتزام درب األآث وان الم

ر عرضة لالح ل،العم و أآث راق النفسي مه ره ت اوي(ن غي وبعض الدراسات  ،)١٩٩١، الحرت
راق النفسي       ى ان االحت دى المدرب الرياضي    العلمية في مجال علم النفس الرياضي أشارت إل ل

البدني، واالنفعالي، والسلوآي نتيجة اإلحساس بالضغط، وعدم الرضا، وإدراك  يولد لديه اإلنهاك
ة        . هالفشل في تحقيقه للقيم، واألهداف التي وضعها لنفس وفي حال عدم نجاح المدرب في محاول

العجز،  ه الشعور ب ذ يتملك ه عندئ لبية نحو عمل ذه الضغوطات والعوامل الس ل ه ى مث التغلب عل
ة،والجمود   لوآه بالعدواني م س ل، ويتس دان األم ال     . وفق ي المج دة ف ة العدي ن األمثل ك م ل ذل ودلي

راقهم  أمراض الحت ذين أصيبوا ب دربين ال بعض الم ة الرياضي ل النفسي، وأصبحوا ضحية مهم
  ).١٩٩٧ ،عالوي(التدريب الرياضي 

ى ضغوط          الي إل ال، وبالت ى تجاوز حدود االحتم وهناك متغيران أساسيان يؤديان بالعمل إل
ا ل وهم ة بالعم ية مرتبط بء الك: نفس وب ا الع ل المطل م العم ادة حج ي، أي زي بء م ازه، والع نج
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حيث يقع على آاهل . (Mcleab, 1980)ي تحقيقها الكيفي، وهو ان العمل يتطلب مهاما صعبه ف
دني، وخاصة     الي، والب المدرب العديد من األعباء التي قد تؤدي إلى حالة اإلنهاك العقلي، واالنفع
ق    ة يطل عندما يدرك المدرب ان الجهود التي بذلها لم تنسجم مع الطموح الذي يتوقعه، وهذه الحال

ى    عليها في علم النفس الرياضي مصطلح اال ؤدي إل ا ي حتراق النفسي لدى المدرب الرياضي، مم
دريب  ة الت ي لمهن درب الرياض زال الم ة اعت الوي ، (أمكاني ة ). ١٩٩٧ع ارت دراس د أش وق

ة( ة ا) ١٩٩٥ ،الطحاين ي التربي ة معلم ى ان غالبي اد  إل ة باإلجه ة عالي لرياضية مصابون وبدرج
  .نفعالي، مما دعا إلى نقص بالشعور باالنجازاال

اد ان اال ن اإلجه ة م ل حال راق النفسي يمث اك ،حت ؤوليات   واإلنه ام، والمس ن المه اجم ع الن
رد    ،المختلفة ة الف أثر         ،والتي تزيد من طاق ية، وتت ه الجسمية والنفس ى حساب قدرات وتتواصل عل

ه في    بضغوطات العمل المختلفة، وبذلك يزيد اإلصرار على تحقيق األهداف الموآلة إليه، ورغبت
ة العم ا   مثالي ل به ي يعم ة الت أثير البيئ ه أو بت ان بمحض إرادت واء آ ه س ذي يمارس امه، (ل ال أس

ا،       ). ١٩٩٧ ر مرغوب به رات غي ي تتضمن خب ويواجه المدرب في حياته آثيرا من المواقف الت
ل          رة مث اقش في مجاالت آثي ي تن ة الت م الموضوعات الحديث نفس،   : ولذا تمثل الضغوط أه م ال عل

دريب  راد      الصحة العامة، الت م األف ي ته ا من المجاالت الت أثيرات     ، ، وغيره يس فقط بسبب الت ول
العقلية والجسمية التي يمكن ان تسببها للفرد ولكن بسبب إيجاد مشكالت اجتماعية واقتصادية في   

  ).١٩٩٧راتب، (المجتمع 

افؤ         ) ١٩٩٠الفرماوي،(ويذآر  تج من عدم التك ذي ين وازن ال ة عدم الت ان الضغوط هي حال
ين مت باع     ب ة إش دم أمكاني عور بع ى الش ؤدي إل ا، وت ام به ى القي رد عل درة الف ة، ومق ات المهن طلب
ه رى . حاجات مادوني،(وي ى    ) ١٩٨٩ الس ه عل دم قدرت رد لع ي إدراك الف ية ه ان الضغوط النفس

داث  ة أح ن             مواجه ا م دال عالي ه مع دث لدي ه تح دا لذات كل تهدي ي تش ه، والت ات مهنت أو متطلب
  .التي يصاحبها تغيرات فسيولوجية، آرد فعل تنبيهي لتلك الضغوط االنفعاالت السلبية

دل عال من           (H.selye, 1976)ويشير   ا في إحداث مع ا دورا هام ان الضغوط تكون له
ذي يصيب الجسم    القلق         . اإلنهاك واالنفعال ال ر سارة آ ة غي ة انفعالي أي أصابه جسمية، أو حال ف
  .ك الضغوطواإلحباط والتعب، أو األلم لها عالقة بتل

أثيرا مباشرا في     فالمدرب الرياضي يعد من الشخصيات التربوية القيادية الهامة التي تؤثر ت
  .(Dany ichuk, 1993)التطور الشامل، والمتزن لشخصية الالعب الرياضي 

  
  مشكلة الدراسة

اتق       ى ع ون عل ة، ويك ل الرياض ي حق ية ف ب األساس ن الجوان دريب الرياضي م ر الت يعتب
ذا يتطلب اإلعداد النفسي            المدرب بذ الي، وه دريبي الع ي والت ق المستوى الفن ر لتحقي د آبي ل جه

ه وإد اري بصوره عالي دني والمه اتوالب د آال راك الظروف المحيطة بالمباري ذلك الش عصبي، ل
د       ي ق دة الت ات المتزاي اء والمتطلب تكون المهمة صعبة على المدرب اإللمام بهذه الظروف، واألعب

ة من اإلنهاك االنفعالي والعقلي والبدني، فظاهرة الضغوط النفسية التي يتعرض لها تؤدي إلى حال
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ؤدي    أنها ان ت المدربين لها أثارها السلبية والمتمثلة في ظاهرة اإلنهاك النفسي، وهذه الحالة من ش
ة  بالمدربين بأداء تدريبهم بطريقة روتينية أو قد ينتابهم حاالت من الالمباالة والتشاؤم وقلة  الدافعي

  .للقيام بالمهام الموآلة إليه، وغير ذلك من الظواهر السلبية 

اد     - وقد الحظ الباحث من خالل خبرته، وعمله في االتحاد العربي للوشو  و، واالتح غ ف آون
ة يتعرضون     األردني لرياضات الكيك بوآسنغ والكونغ فو ان العاملين بمهنة التدريب بصفة عام

ن ال   ة م ات متباين ى درج ان     إل عورهم ب دى ش ل، وم ق بالعم ي المتعل راق النفس غوط، واالحت ض
ه   ر فاعل ل غي ي العم ودهم ف ى      ،جه رف عل ة للتع ذه الدراس راء، ه ى ضرورة إج ؤدي إل ا ي مم

  .االحتراق النفسي الناجم عن الضغوطات التي تؤثر سلبا على المدرب 
  

  أهمية الدراسة

أثيرا مباشرا في     يعد المدرب الرياضي من الشخصيات التربوية القيادي ؤثرة ت ة الهامة، والم
وتزداد أهمية المدرب للنهوض بمستوى الالعب في     . ور الشامل والمتزن لشخصية الالعبالتط

ق   األنشطة الرياضية المختلفة حيث يقوم بمسؤولية التوجيه، واإلرشاد لالعبين، ومساعدتهم لتحقي
الل المنافسات بالبطوالت فالمدرب خ مستوى أداء الالعب الرياضي رفع األهداف والوصول إلى

ى  ل األعل و المث به ي ، ولالع راق النفس ن االحت دا ع وم بعي درب ان يق تطيع الم ه يس بمهام
  . وضمان نجاح وفوز العبه في المباراة براحة نفسيةومسؤولياته على الوجه األآمل 

  
  اهداف الدراسة

  :هدفت الدراسة إلى التعرف على

 .مدربي رياضة الوشو آونغ فو في األردنمستوى االحتراق النفسي لدى  .١

ي .٢ روق ف ر      الف ا لمتغي و تبع غ ف و آون دربي رياضة الوش دى م ي ل راق النفس توى االحت مس
 .الدرجة

ي .٣ روق ف ر      الف ا لمتغي و تبع غ ف و آون دربي رياضة الوش دى م ي ل راق النفس توى االحت مس
 .الخبرة

  
  أسئلة الدراسة

 الوشو آونغ فو في األردن؟ ما مستوى االحتراق النفسي لدى مدربي رياضة .١

دربي رياضة    دالة إحصائيا هل توجد فروق .٢ دى م و    في مستوى االحتراق النفسي ل غ ف الكون
 تبعا لمتغير الدرجة؟ 

دربي رياضة    دالة إحصائيا هل توجد فروق .٣ دى م و    في مستوى االحتراق النفسي ل غ ف الكون
  تبعا  لمتغير الخبرة؟
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  مجاالت الدراسة

 ي رياضة الوشو آونغ فو في األردنمدرب: المجال البشري.  

 االتحاد األردني لرياضة الكيك بوآسنغ والوشو آونغ فو: المجال المكاني. 

 ال ا انيالمج ة    : لزم رة الزمني ي الفت ة ف ذه الدراس راء ه م إج  – ١/١٢/٢٠٠٦(ت
١٥/١/٢٠٠٧(. 

  
  مصطلحات الدراسة

ه، والتي    الفرد لعدم قدرته على مواجهة أحداث  إدراك  :االحتراق النفسي ات مهنت أو متطلب
تشكل تهديدا لذاته وتحدث لديه معدال عاليا من االنفعاالت السلبية التي يصاحبها تغيرا فسيولوجية 

  ).١٩٨٩، السمادوني(آرد فعل تنبيهي لتلك الضغوط 

    ).ثالثة ،ثانية ،أولى ،عربي ،قاري ،دولي(  :درجات المدرب
  

  الدراسات السابقة

ي، واخرون   راق النفسي         )٢٠٠٧( أجرى عراب ى مستوى االحت دراسة هدفت للتعرف عل
لدى مدربي آرة القدم في األردن، وآذلك التعرف على الفروق في مستوى االحتراق النفسي لدى 

ة       . مدربي آرة القدم في األردن تبعا لمتغير الدرجة ه لطبيع نهج الوصفي لمالئمت م استخدام الم وت
مدربا من مدربي آرة القدم من  ) ٨١(ة بطريقة عشوائية من الدراسة حيث تم اختيار عينة الدراس

درجات  ف ال االحتراق      . مختل اص ب رب، والخ الش المع اس ماس طة مقي ارهم بواس م اختب د ت وق
ي ي    . النفس دم ف رة الق دربي آ دى م راق النفسي ل توى االحت ى ان مس ة إل ائج الدراس ارت نت وأش

ا أظهرت الدراسة      ى       األردن ضمن المستوى المتوسط، آم أثير عل ه ت ى ان تصنيف المدرب ل إل
ي  راق النفس توى االحت دراتهم   . مس وير ق دربين، وتط ام بالم احثون بضرورة االهتم وأوصى الب

ية      ل الضغوطات النفس دريب لتقلي ة بالت دوات متعلق د دورات ون دريب، وعق تهم للت ادة دافعي وزي
 .الواقعة عليهم

دربي   لى االحتراق النفسدراسة هدفت للتعرف إ )٢٠٠٣(أجرى هارون، ومغربي  دى م ي ل
اس     ) ٢٠(ادية األردنية، وقد تكونت عينة الدراسة من آرة القدم في فرق الب ى مقي ابو عل دربا اج م

وقد أشارت النتائج إلى ). ١٩٩٨(اسباب الضغوط على المدرب الذي صممه محمد حسن عالوي 
ع         ى جمي ة، وعل راق النفسي بدرجة عالي اد ا ان المدربين يعانون من االحت اس المستخدم  لمأبع . قي

اد    ل االبع وأشارت إلى ان اإلنهاك االنفعالي آان أآثر األبعاد تأثيرا، في حين ان اإلنهاك البدني اق
أثيرا ين ان         . ت ث تب ي، حي راق النفس ة االحت ى درج حا عل أثيرا واض ا ت رة له نوات الخب وان س

 .المدربين األقل خبرة هم األآثر تعرضا لالحتراق النفسي
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دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى االحتراق النفسي لدى مدربي  )١٩٩٩(نجي أجرى 
دل            الش المع اس ماس ث مقي تخدم الباح ة، واس فة الغربي ي الض ة ف ية الجماعي اب الرياض األلع

ا   ه قوامه ن عين ات م ع البيان راق النفسي لجم دربا) ١٢٠(لالحت دربين . م ائج ان الم رت النت أظه
ة   تويات عالي ن مس انون م ر ان   يع ذلك اظه اس آ اد القي ع أبع ى جمي ي، وعل راق النفس ن االحت م

د           الي وتبل اد واالنفع ى بعدي اإلجه ا عل ر احتراق انوا أآث رة آ المدربين األصغر عمرا، واألقل خب
اعر ي           . المش دربين ف ى والم ة األول ي الدرج نفين ف دربين المص ين الم ة ب روق دال رت ف وظه

  .ح مدربي الدرجة األولىالدرجات األخرى في تبلد المشاعر ولصال

اس  رى عب ية،     )١٩٩٨(أج غوط النفس ادر الض ى مص رف عل ى التع دفت إل ة ه دراس
ة    طة الرياض ي بعض األنش دى العب ي ل راق النفس في،  . واالحت نهج الوص تخدم الباحث الم واس

وأظهرت نتائج الدراسة .العبا يمثلون انشطة رياضية متنوعة ) ٢١٦(وتكونت عينة الدراسة من 
ا ن   ان هن ل م ة بك راق النفسي هي الضغوط المرتبط ية للضغوط، واالحت ل رئيس بعة عوام ك س

  .أسلوب تعامل المدرب مع الالعب، ونتائج المنافسة، والمظاهر الفسيولوجية، واالنفعالية

رى ه أج ي     )٢٠٠٦( الطحاين راق النفس ين االحت ة ب ن العالق ى الكشف ع دفت إل ة ه دراس
ذلك  ادي وآ لوآهم القي دربين وس راق    للم ى االحت درب عل ادي للم لوك القي ر الس ى اث رف عل التع

ين  ي لالعب ن   . النفس ة م ه الدراس ت عين دربا و) ٤٣(وتكون ي    ) ٤١٣(م ن العب ة م ا والعب العب
راق النفسي    . المنتخبات الرياضية في الجامعات األردنية أظهرت نتائج الدراسة ان مستوى االحت

ادي  آان منخفضا بشكل عام لدى المدربين والالعبي ن، ووجود عالقة قوية بين سلوك المدرب القي
  .ومستويات االحتراق النفسي والرضا عند الالعبين

ؤدي   )١٩٩٠(أجرى سليفا  دراسة هدفت إلى التعرف على مصادر الضغوط النفسية التي ت
يين  ي للرياض راق النفس ى االحت ن    . إل ة م ه الدراس ت عين نهج الوصفي، وتكون تخدام الم م اس وت

م مصادر   . الرياضيين الممارسين ألنشطة رياضية مختلفةمجموعة من  أظهرت نتائج الدراسة أه
وى       فاء واستجماع الق تعادة الش االحتراق النفسي هي التعب البدني الشديد، وعدم آفاية الوقت الس
ة أرضاء اآلخرين      للمنافسة، وعدم القدرة على مواجهة تلك الضغوط واإلحباط الناتج عن محاول

  .باء والزمالء والجمهورآالمدرب واآل

م استخدام الباحث    . عن العمل   ضادراسة هدفت للتعرف على الر )١٩٨٩(أجرى ريس  وت
ات   المنهج الوصفي ومقياس الضغو يلة لجمع البيان ائج الدراسة وجود     . ط المهنية آوس أظهرت نت

ب           ا زادت نس ه آلم ة أي ان غوط الوظيفي ل والض ن العم ا ع ين الرض لبية ب ه س ة ارتباطي ة عالق
  .الضغوط انخفض الشعور بالرضا عن العمل

ابقة  انالحظ من الدراسات الس ىتطرقت  أنه ي مجاالت  إل ام ف راق النفسي بشكل ع االحت
ة  ابمختلف ة   لأللع ية الجماعي طةالرياض احثين     واألنش م الب ة، فمعظ ية المختلف وا الرياض أوص

لفيا،  (، )١٩٩٨عباس، ( أما). ٢٠٠٣هارون، ومغربي،(، )١٩٩٩انجي، (باالهتمام بالمدربين  س
ؤدي )١٩٩٠ ي ي ية الت اولوا مصادر الضغوط النفس د تن ى، فق راق إل الل العرض ومن خ. االحت

ة   لأللعاب على االحتراق النفسي   هاان معظم أشارتالسابقة  واألبحاثالسابق للدراسات  الجماعي
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ي  لضغوط النفسية آيفية التعامل مع او ،من اجل تطوير قدرات المدرب وزيادة دافعيه للتدريب الت
ا      . حتراق النفسي للمدرباال إلىتؤدي  زة عن غيره ا ولذلك فان الدراسة جاءت ممي تناولت   بأنه

لوشو آونغ فو بأنه يوجد لدى مدرب االفردية التي يعتقد الباحث  األلعاب إلحدىاالحتراق النفسي 
  .شديد احتراق نفسي

 
  إجراءات الدراسة

ة   استخدام الباح  :منهج الدراسة ة طبيع ث المنهج الوصفي بأتباع األسلوب المسحي لمالءمت
  .الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من مدربي رياضة الكونغ فو المسجلين في     :الدراسةوعينة  مجتمع
درجات  ) ٦٢(وعددهم  ٢٠٠٧لرياضة الكونغ فو للعام  األردني االتحاد م  . مدربا من مختلف ال وت

) ٥٦(استبانة، وتم استرداد ) ٦٢(ع الدراسة، حيث تم توزيع اجراء المسح الشامل لمفردات مجتم
  ).١(في الجدول  حة للتحليل االحصائي آما هو مبيناستبانة من المجتمع األصلي صال

  .توزيع أفراد الدراسة ونسبهم المئوية  :)١(جدول 
  النسبة المئوية   التكرار  المتغير

  %٢٣.٢  ١٣  ثالثة  الدرجة
  %٨.٩  ٥  ثانية
  %٥.٤  ٣  أولى
  %٣٥.٧  ٢٠  عربي
  %٢٣.٢  ١٣  قاري
  %٣.٦  ٢  دولي

  %٨.٩  ٥  سنوات ٣اقل من   الخبرة
  %٢٥  ١٤  سنوات ٥ – ٣من 

  ٦٦.١  ٣٧  سنوات ٥أآثر من 
  %١٠٠  ٥٦  المجموع العام

  
  أداة الدراسة

الخطوات   قام الباحث باستخدام االستبانه آأداه لجمع البيانات والمعلومات وتم إعدادها وفق  
  :التالية

رات           .١ راح فق م اقت ابقة ت ى الدراسات الس راق النفسي وال اس االحت من خالل الرجوع إلى مقي
 .االستبانه
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ين       .٢ ى مجموعة من المحكم تبانه عل م   تم عرض فقرات االس ا   ) ١(ملحق رق ة مالئمته لمعرف
ة راق النفسي بصورتها األولي رة) ٢٠(، حيث تكونت من لالحت م  فق حيث  ،)٢(ملحق رق

 .)٣(ملحق رقم  فقرة) ١٥( ورتها النهائيةأصبحت بص

الداه من سبع    .٣ رات          درجات  تكون سلم االستجابة ل رة من الفق ويم آل فق ى درجة تق اء عل بن
  ).٢(آما هو مبين في جدول  )١٥-٨( والسلبية، )٧-١( االيجابية

 .سلم االستجابة:  )٢(جدول 

  الفقرات
تنطبق 
  تماما

تنطبق 
بدرجة 
آبيرة 
  جدا

تنطبق 
بدرجة 

  بيرةآ

تنطبق 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
 قليلة

تنطبق 
بدرجة 
 قليلة جدا

ال تنطبق 
  تماما

  ايجابية
٧ – ١  

١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  

  سلبية
١٥- ٨  

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

دي      .٤ ي ، الخال ل عراب ابقة مث ات الس ة الدراس الل مراجع ن خ نيف  ) ٢٠٠٧(وم م تص ت
 :المستويات على النحو التالي

  .تراق منخفضةدرجة االح): ٣اقل من (  *

 .درجة االحتراق متوسطة: )٥ – ٣(  *

  درجة االحتراق عالية: )٥أآثر من (  *
  

  هدف األداة

ة    ة درج ن حمل ين م ن المحكم ة م ى مجموع ق عرضها عل اس هدف األداة عن طري م قي ت
د دراسة             تبانه وبع رات االس رأي في فق داء ال ة الرياضية لالطالع وإب الدآتوراه في مجال التربي

ا وورود بعض   آراء، وم الحظات المحكمين تبين ان هناك إجماعا على هدف الفقرات، ومالءمته
ى              تبانه حت اء االس م بن ديالت ت د التع رات من حيث الصياغة، والحذف وبع لمالحظات حول الفق

ى  ة إل ي صورتها النهائي م ) ١٥(وصلت ف ي الملحق رق ين ف ا هو مب ره آم رت ) ٣(فق د اعتب وق
  .بناء االستبانه وآراء المحكمين دليال على صدقها اإلجراءات التي اتبعت في

  



 ٤٨٣ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائد الرقاد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )٢(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  ثبات األداة

م الحصول         د ت اس وق ات أداة القي ى مدى ثب لقد تم استخدام اختبار آرونباخ الفا للحصول عل
ة      %) ٧٤.٧٦(على قيمة الفا حيث بلغت  ى من النسبة المقبول ا  %) ٦٠(وهي   وهي نسبة أعل آم

  ).٣(هو موضح في الجدول رقم 

  :)٣(جدول 
  قيمة الفا    رقم الفقرة

أشعر بدرجة عالية من النشاط والحيوية أثناء قيامي بتدريب الكونغ   ١
  .فو

٧٧.٨٢  

أشعر بأنني أساهم في االرتقاء بمستوى الالعبين من خالل قيامي   ٢
  .بتدريب الكونغ فو

٧٥.١٣  

  ٧٦.٧٥  .استطيع ان اخلق جوًا نفسيًا مريحًا مع الالعبين بسهولة  ٣
  ٧٥.٦٦  . يع ان افهم مشاعر الالعبين نحو القرارات بسهولةاستط  ٤
  ٧٥.٨٦  .أتعامل مع مجريات المباراة بفعالية عالية  ٥
أتعامل مع المشاآل االنفعالية والعاطفية بهدوء أثناء ممارستي   ٦

  .المهنة
٧٦.٠٠  

  ٧٦.٢٥  .اشعر بالسعادة والراحة بعد انتهاء المباراة   ٧
  ٧٠.٢٥  .ضغوط انفعالية آنتيجة لتدريب الكونغ فواشعر بأنني أعاني من   ٨
اشعر بأنني أبذل المزيد من الجهد في بعض األمور التي تحتاج إلى   ٩

  .جهد بسيط أثناء قيامي بتدريب الكونغ فو
٧٢.٦٧  

اشعر بأن الالعبين يلوموني على بعض القرارات الفنية التي   ١٠
  .اتخذتها

٦٨.٧٢  

  ٧١.٢١  .تيجة لعملي في مجال تدريب الكونغ فوأشعر بأنني أآاد احترق آن  ١١
  ٧٠.٤٧  .اشعر بأنني أعامل الالعبين بطريقة قاسية  ١٢
التعامل مع الالعبين الذين ال يحترمون المدرب يسبب لي قدرًا آبيرًا   ١٣

  .من التوتر
٦٩.٤٦  

أآاد اشعر بتعب عندما استيقظ من النوم صباحا في األيام التي سوف   ١٤
  .أقوم فيها بالتدريب

٦٩.٩١  

أشعر بأن الالعبين يعتبروني السبب الرئيسي في خسارتهم في   ١٥
  .المباراة التي أقودها فنيا

٦٩.٧٤  

  ٧٤.٧٦= قيمة الفا                                                ٥٦= ن 
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  معالجة اإلحصائيةال

  : الذي تضمن spssلقد تم تحليل البيانات عن طريق برنامج 

  .المتوسط الحسابي .١

  .االنحراف المعياري .٢

 .)K-S(اختبار  .٣
  

  عرض النتائج ومناقشتها

ما مستوى االحتراق النفسي لدى مدربي رياضة الكونغ فو في : لإلجابة عن التساؤل األول
والنسب المئوية آما هو مبين في  ،واالنحراف المعياري األردن؟ تم استخراج الوسط الحسابي

  .)٤(جدول 

  .الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية:  )٤(جدول 
م  رق
 الفقرة

الوسط   العبــــــــــارة
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
 المئوية

ترتيب 
  الفقرة

أشعر بدرجة عالية من النشاط والحيوية   ١
  .يامي بتدريب الكونغ فو أثناء ق

٦  ٧٤  ١.١٩٣  ٥.١٨  

أشعر بأنني أساهم في االرتقاء بمستوى   ٢
الالعبين من خالل قيامي بتدريب الكونغ 

  .فو

١  ٨٨.٣  ٠.٧٦٥  ٦.١٨  

استطيع ان اخلق جوًا نفسيًا مريحًا مع   ٣
  .الالعبين بسهولة

٤  ٧٨.٩  ١.٠٤٠  ٥.٥٢  

استطيع ان افهم مشاعر الالعبين نحو   ٤
  . ات بسهولةالقرار

٥  ٧٤.٣  ٠.٩٤٢  ٥.٢٠  

  ٢  ٨٣.٤  ٠.٨٢٦  ٥.٨٤ .أتعامل مع مجريات المباراة بفعالية عالية  ٥
أتعامل مع المشاآل االنفعالية والعاطفية   ٦

  .بهدوء أثناء ممارستي المهنة
٧  ٧١.٤  ٠.٨٧٤  ٥.٠٠  

اشعر بالسعادة والراحة بعد انتهاء المباراة   ٧
.  

٣  ٨١.٦  ٠.٧٨٠  ٥.٧١  

ني أعاني من ضغوط انفعالية اشعر بأن  ٨
  .آنتيجة لتدريب الكونغ فو 

٩  ٥٢  ١.٦١  ٣.٦٤  
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 )٤(تابع جدول رقم ... 
رقم 
 الفقرة

  العبــــــــــارة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
 المئوية

ترتيب 
  الفقرة

اشعر بأنني أبذل المزيد من الجهد في   ٩
بعض األمور التي تحتاج إلى جهد بسيط 

  .اء قيامي بتدريب الكونغ فوأثن

٨  ٦٤.٣  ١.٤٨  ٤.٥٠  

اشعر بأن الالعبين يلوموني على بعض   ١٠
  .القرارات الفنية التي اتخذتها

١٢  ٤٩.٣  ١.٦٩  ٣.٤٥  

أشعر بأنني أآاد احترق آنتيجة لعملي في   ١١
  .مجال تدريب الكونغ فو

١٤  ٤٥.٩  ١.٥٩  ٣.٢١  

اشعر بأنني أعامل الالعبين بطريقة قاسية   ١٢
.  

١٣  ٤٦.٧  ١.٧١  ٣.٢٧  

التعامل مع الالعبين الذين ال يحترمون   ١٣
  .المدرب يسبب لي قدرًا آبيرًا من التوتر

٩  ٥٢  ١.٦١  ٣.٦٤  

أآاد اشعر بتعب عندما استيقظ من النوم   ١٤
صباحا في األيام التي سوف أقوم فيها 

  .بالتدريب

١١  ٥١  ١.٥٨  ٣.٥٧  

أشعر بأن الالعبين يعتبروني السبب   ١٥
ئيسي في خسارتهم في المباراة التي الر

  .أقودها فنيا

١٠  ٥١.٨  ١.٤٢  ٣.٦٣  

    ٦٤.٣  ١.٤٨  ٤.٥٠  المجموع الكلي

راق النفسي آكل       رات االحت م استخراج الوسط الحسابي لفق د ت وهي ) ٤.٥٠٢(وبلغت   ،لق
ين الوسط الحسابي     ،)٤(أعلى من متوسط المقياس  رق ب اس   ، ووقد تبين ان الف ) ٤(متوسط المقي

راق    ) ٤(ويشير الجدول . )٠.٠١(داللة إحصائية عند مستوى  ذو دربين نحو االحت ان إجابات الم
أنني أساهم في     ) (٢(ولذلك يتبين ان الفقرة رقم  ،النفسي لفقرات االستبانة آانت متوسطة أشعر ب

ة بالنس  ) االرتقاء بمستوى الالعبين من خالل قيامي بتدريب الكونغ فو بة هي اعلي الفقرات ايجابي
، )٦.١٨(، ووسطها الحسابي %)٨٨.٣(لفقرات المجال، فقد حققت أعلى نسبة مئوية حيث آانت 

ة    راق عالي ة احت ى درج ير إل رات     . وتش ى الفق تجابة عل ة لالس ب المئوي ط النس راوح متوس إذ ت
ين ط     %)٨٨.٩-%٤٥.٩(ب إن متوس تبانة، ف رات االس ي لفق وع الكل ة المجم ق بدرج ا يتعل ، وفيم

راق  )٤.٥(، ومتوسط حسابي %)٦٤.٣(لالستجابة بلغ النسب المئوية  ، وهذا يعبر عن درجة احت
  .نفسي متوسط

ة     ى دورات تدريبي ويفسر الباحث ان مثل هذه النتائج تعود إلى ان المدرب المحلي يخضع إل
ة   ،محلية عن طريق االتحاد ة ودولي درات    . وآذلك إلى دورات تدريبية عربية وقاري ع ق ك لرف وذل
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ت درب ومس دني واالم يواه الب ل  ،لمعرف ى تأهي ائمين عل وم الق ث يق اس   حي اد أس دربين باعتم الم
راق        ن الضغوط واالحت درب ع د الم ى يبتع ة حت دورات التدريبي اء ال ي إعط لوآي ف ي س إجرائ

وم      تالءم مع تصنيف بل ى المجاالت     ) Bloom(النفسي وهذا ي ة،  (لألهداف المشتمل عل المعرفي
ة   ة واالنفعالي نفس حرآي ة         و). ال ه دراس ارت إلي ا أش ع م ة م ائج متفق ذه النت اءت ه ي، (ج عرب

دي  اونة، والخال اس )٢٠٠٧خص يلفا )١٩٩٨(، عب ف  ). ١٩٩٠(، س ن المواق د م ة العدي لمواجه
ي  ية ف ة، وإنعاش د دورات تدريبي دريب أو المناقشات وضرورة عق اء الت ة أثن ات المختلف والمعوق

  .ء بالعملية التدريبيةواالرتقا ،سبيل الحفاظ على المستوى التعليمي

روق  :التساؤل الثاني ة   هل توجد ف دربي       إحصائيا دال دى م راق النفسي ل  في مستوى االحت
  رياضة الكونغ فو تبعا لمتغير الدرجة؟ 

  .تبعا لمتغير الدرجة للمدربين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري:  )٥(جدول 
  ٥.٠٣  الوسط الحسابي  ثالثة

  ٠.٨٦٧  االنحراف المعياري
  ٤.٦١  الوسط الحسابي  ثانية

  ٠.٢٥٥  االنحراف المعياري
  ٤.٧١  الوسط الحسابي  أولى

  ٠.٢٠٣  االنحراف المعياري
  ٤.٣٤  الوسط الحسابي  عربي

  ٠.٣٩٨  االنحراف المعياري
  ٤.١٥  الوسط الحسابي  قاري

  ٠.٤٩٣  االنحراف المعياري
  ٤.٣٣  الوسط الحسابي  دولي

  ٠.٠٩٤  االنحراف المعياري 

ابي تخراج الوسط الحس م اس د ت راق ،لق رات االحت ي لفق اري الكل النفسي  واالنحراف المعي
ة بة للدرج ير الجدول  حيث ،بالنس ى، )٥(يش ين إل ات ب د فروق ه يوج دربين ان ة،  م ة الثالث الدرج

ة الوسط الحسابي لمدرب الدرجة الثال بلغ حيث  والثانية، واالولى، والعربي، والقاري، والدولي،  ث
اري  ،)٥.٠٣( راف معي ة   ،)٠.٨٦٧(وانح ة الثاني درب الدرج ابي لم ط الحس  ،)٤.٦١(والوس

اري   راف معي ى   او ،)٠.٢٥٥(وانح ة األول درب الدرج ابي لم ط الحس راف  ،)٤.٧١(الوس وانح
ي  الوسط الحسابي للمدرب الع  و ،)٠.٢٠٣(معياري  اري    ،)٤.٣٤(رب  ،)٠.٣٩٨(وانحراف معي

اري  والوسط الحسابي للمدرب ال غ  ق اري   ) ٤.١٥(بل والوسط الحسابي    ،)٠.٤٩٣(وانحراف معي
  .اريوتميل الفروقات لصالح المدرب الق.)٠.٠٩٤(وانحراف معياري  ،)٤.٣٣(للمدرب الدولي 

ى أن مدرب ا   ود إل ائج تع ذه النت ل ه ى ويفسر الباحث أن مث ة ،لدرجة األول ة  ،والثاني والثالث
لرفع مستواه المعرفي حيث  ،االتحاد الذي ينتسب لهة عن طريق يخضع إلى دورات تدريبية محلي
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ي والسلوآي في إعطاء          اد األساس اإلجرائ دربين باعتم دريب الم يقوم المدربون القائمون على ت
تالءم     ذا ي الدورات التدريبية حيث يبتعد المدرب قدر اإلمكان عن الضغوط واالحتراق النفسي وه

ي (مع ماأشارت إليه دراسة   د  ، )عرب اس  ،٢٠٠٧والخال يلفا  ، )١٩٩٨(عب ة  ، )١٩٩٠( س لمواجه
راق النفسي     أن المدرب القاريو .العديد من المواقف والصعوبات أثناء التدريب أثرا لالحت ل ت  ،اق

غوط         و ات والض ائج المنافس ين ونت اد والالعب االت واالجه ع االنفع ل م ى التعام درة عل ه الق لدي
ية ع در ،النفس ق م ا يتف ذا م وترات العصبية وه ة نجي والت اس  ،)١٩٩٩(اس ي ،)١٩٩٨(عب  دال

)١٩٨٨.(  

 لمدربيلدى في مستوى االحتراق النفسي  دالة إحصائيا هل توجد فروق :التساؤل الثالث
  الكونغ فو تبعا لمتغير الخبرة؟

  .تبعا لمتغير الخبرة للمدربين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري:  )٦(جدول 
  ٢.٠٨  الوسط الحسابي  ثالثة

  ٠.٩٥٤  حراف المعيارياالن
  ٢.٤٠  الوسط الحسابي  ثانية

  ٠.٥٤٨  االنحراف المعياري
  ٢.٠٠  الوسط الحسابي  أولى

  ٠.٠٠٠  االنحراف المعياري
  ٢.٧٠  الوسط الحسابي  عربي

  ٠.٤٧٠  االنحراف المعياري
  ٣.٠٠  الوسط الحسابي  قاري

  ٠.٠٠٠  االنحراف المعياري
  ٣.٠٠  الوسط الحسابي  دولي

  ٠.٠٠٠  حراف المعيارياالن

رات اال    ي لفق اري الكل راف المعي ابي واالنح ط الحس تخراج الوس م اس د ت بة لق راق بالنس حت
ى  ،والثانية ،الثالثةلخبرة المدرب  اري  ،والعربي  ،واألول دولي  ،والق ين في جدول       وال ا هو مب آم

ة    ) ٦( ة الثالث درب الدرج رة م ابي لخب ط الحس غ الوس ث بل راف مع ،)٢.٠٨(حي اري وانح ي
ة  ) ٠.٩٥٤( ة الثاني درب الدرج رة م ابي لخب ط الحس غ الوس اري  ،)٢.٤٠(وبل راف معي وانح
ى        ،)٠.٥٤٨( ة األول درب الدرج رة م ابي لخب ط الحس غ الوس اري  )٢(وبل راف معي ، وانح
اري  ) ٢.٧٠(بلغ المتوسط الحسابي لخبرة المدرب العربي و ،)٠.٠٠٠( ) ٠.٤٧٠(وانحراف معي

ابي لخب  ط الحس غ الوس اري وبل درب الق اري ) ٣.٠٠(رة الم راف معي غ  ،)٠.٠٠٠(وانح وبل
دولي      درب ال رة الم ابي لخب ط الحس اري  )٣.٠٠(المتوس راف معي ل  ،)٠.٠٠٠(، وانح وتمي

  . الدرجة القاري والدوليمدرب الفروقات لصالح 
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ل  ث أن مث ر الباح رة     ويفس ى أن خب ود إل ائج تع ذه النت ة ه ة الثالث درب الدرج ة ،م  ،والثاني
ىواألو ت   ل ي آان تحكم           والعرب ى ال درة عل ه الق وفر لدي ذلك ال يت ي وب دان العمل ي المي ة ف قليل

اعره ة      ،بمش ف االنفعالي ع المواق ل م نفس والتعام بط ال ية      ،وض غوط النفس ن الض د م ا يزي مم
رة    .واالحتراق النفسي لديه ا خب دولي    مدرب ام اري وال ر   تهتكون أوسع وممارس    الدرجة الق أآث
النفسي أقل بكثير والتعامل مع المواقف االنفعالية من خالل الخبرة التراآمية  وبذلك يكون الضغط

ي  (ما جاءت به دراسة متفقة مع  وجاءت النتائج. الكبيرة جدا ة  (، )٢٠٠٧وآخرون،  عرب الطحاين
 .)١٩٩٦، وعيسى

 
  اختبار التوزيع الطبيعي

ار  تخدام اختب م اس د ت ات للتوز) K-S(لق اع البيان دى إتب ار م ع الطبيعي حيث بلغت الختب ي
  .ما يدل على إتباع البيانات للتوزيع الطبيعي) sig < 0.05( قيمة

  
  االستنتاجات

و ضمن مستو      .١ غ ف ى درجة نفسي   جاءت درجة االحتراق النفسي لدى مدربي رياضة الكون
  .متوسط

دريب على درجة   نحاصليال نمدربيال .٢ ة (ت م   )ثالث ر ه ر    األآث  ق النفسي اشعورا بدرجة االحت
  . علىتدريب أالمدربين الحاصلين على درجة  مع ارنةبالمق

دربو  .٣ دربين         الم ة مع الم راق النفسي بالمقارن ر شعورا بدرجة االحت م األآث رة ه ل خب ن األق
 .األآثرخبرة

 
  التوصيات

ى             .١ درة عل ًا من أجل الق يًا ومعرفي دنيًا ونفس ة إعداد المدرب إعدادا ب زيادة التأآيد على أهمي
  .وقيادة التدريب إدارة

ام ضرورة .٢ ل    قي درب لح اعدة الم ادات الرياضية بمس ز، واالتح ي المراآ ا ف اإلدارات العلي
  .المشاآل التي تقف عائق في العملية التدريبية جميع

راق النفسي        .٣ وم ظاهرة االحت ى مفه عقد دورات تدريبية وتأهيلية لتمكن المدرب التعرف عل
 .اوطرق الوقاية منه

 .ن من خطورة االحتراق النفسي وأثره السلبياالهتمام بالوعي العام للمدربي .٤

  



 ٤٨٩ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائد الرقاد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )٢(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  المراجع العربية واألجنبية

 مستويات االحتراق النفسي لدى المرشدين التربويين في ).  "١٩٩١. (هند ،الحرتاوي
. آلية التربية الرياضية. رسالة ماجستير غير منشورة".  المدارس الحكومية في األردن

  .األردن. جامعة اليرموك

 مستويات االحتراق النفسي لدى معلمي التربية الرياضية في ).  "١٩٩٥. (زياد ،الطحاينة
.  آلية التربية الرياضية. رسالة ماجستير غير منشورة". األردن وعالقتها ببعض المتغيرات

  .األردن. الجامعة األردنية

 تقدير المعلم للضغوط المهنية وعالقته يوجه الضبط ).  "١٩٨٩. (إبراهيم ،السمادوني
. المؤتمر الثاني للمعلم. آلية التربية". الداخلي والخارجي وبعض المتغيرات الديمغرافية

  .مصر، جامعة قناة السويس

 أبحاث . مستوى ضغط المعلم وعالقته ببعض المتغيرات).  ١٩٩٠. (حمدي ،الفرماوي
  .٩١-٨٥.مرآز دراسات الطفولة. المؤتمر السنوي الثالث للطفل المصري

 مصر. مرآز الكتاب للنشر. مقياس اإلنهاك للرياضيين).  ٢٠٠٢. (ينمصطفى حس، باهي.  

 مجلة ". االحتراق النفسي لدى حكام آرة القدم في  األردن).  "٢٠٠٣( .، وآخرونخصاونة
  .٤٩-٤٤. مؤتة للبحوث والدراسات جامعة مؤتة

 دار . احتراق الرياضي بين ضغوط التدريب واإلجهاد االنفعالي).  ١٩٩٧(أسامة  ، راتب
  .مصر. القاهرة. الفكر العربي

 دار الفكر العربي. دوافع التفوق في النشاط الرياضي).  ١٩٩٠. (راتب، أسامة .  

 رسالة ". الضغوط النفسية واالحتراق النفسي للرياضيين). "١٩٩٨. (محمد، عباس
  .مصر. جامعة حلوان. آلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة. ماجستير غير منشورة

 مرآز الكتاب للنشر ،موسوعة االختبارات النفسية). ١٩٩٨. (محمد حسن ، عالوي -١٠ .
  .القاهرة، مصر، دارالمعارف، الطبعة األولى

 الوي-١١ ن  ، ع د حس ي    ).  ١٩٩٧. (محم دريب الرياض درب والت س الم م نف ة . عل الطبع
  .   مصر. القاهرة. دارالمعارف. األولى

 اق النفسي لدى مدربي األلعاب الرياضية مستوى االحتر). "١٩٩٩.(يوسف ،نجي -١٢
. آلية التربية الرياضية.  رسالة ماجستير غير منشورة". في الضفة الغربية الجماعية

 األردن . عمان. الجامعة األردنية
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 االحتراق النفسي لدى المدربين العاملين ).  "٢٠٠٣. (عربي ،ومغربي .بسام، هارون -١٣
  .٣٠-٢٢. أبحاث اليرموك". األردنيةتدريب آرة القدم في األندية  في

 Altahayneh. (2003). Z.L., the effects coaches behaviors and burnout 
on the satisfac and burnout of athletes. Unpublished doctoral 
dissertation. The Florida stets University, Tallahssee,  

 Silva, J,M. (1990). An Analysis of Teacher Burnout to Individual 
and Environment Variables, Diss.Inter,  

 Meleab, A.A. (1980).Occpational psychiatry. In  H.I Kaplan A.M 
Freedman and B.J sadok comprehensive text Book of psychiatry 3 rd 
ed. Vol.3.Bsltimore: William & Wilkins,  

 Sely,H. (1976): Street in health and disease Bastion Butter Worth 
Study of  professional stress and some personal characteristic with 
relation of psychological burning for athlete train.  
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  )١(ملحق رقم 

  هيئة المحكمين

  نيةالجامعة األلمانية األرد  األستاذ الدآتور زياد الكردي   -١

 جامعة البلقاء التطبيقية الدآتورة ميرفت حداد -٢

 جامعة اليرموك الدآتور احمد سالم البطاينه -٣

 الجامعة األردنية الدآتور عبد السالم جابر -٤

 االتحاد العربي للوشو آونغ فو الدآتور باسل الشاعر -٥

  

  )٢(رقم  ملحق

  المحترم.................................................................الدآتورالمحكم

  تحية طيبة وبعد،

  . )االحتراق النفسي لدى مدربي رياضة الكونغ فو(فتهدف هذه الدراسة إلى معرفة 

  -:يرجى التكرم بإبداء مالحظاتكم بما يأتي

 االستبانة عامة.  

 مجاالت االستبانة  

  فقرات آل مجال من االستبانة  

ات أو مجاالت ترونها مناسبة أو حذف المجاالت والفقرات وأرجو منكم أيضا إضافة فقر
أمام آل فقرة في آل ) ١٠(غير المناسبة في االستبانة، علما بأن المطلوب وضع درجة من 

  .مجال، تعكس مدى انسجام الفقرة مع المجال

  

  ،،،وتفضلوا بقبول االحترام والتقدير

  البـــــــــــــاحث
  
  
  



 "آونج فو في األردن -االحتراق النفسي لدى مدربي رياضة الوشو"ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٩٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )٢(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

رقم 
) ١٠(العالمة   ـارةالعبــــــــــ الفقرة

  المالحظات  درجات

أشعر بدرجة عالية من النشاط والحيوية أثناء قيامي   ١
 .بتدريب الكونغ فو

    

أشعر بأنني أساهم في االرتقاء بمستوى الالعبين من   ٢
 .خالل قيامي بتدريب الكونغ فو

    

      .أخشى ان يكون عملي هو سبب في قسوة عواطفي  ٣
      .نفسيًا مريحًا مع الالعبين بسهولةاستطيع ان اخلق جوًا  ٤
استطيع ان افهم مشاعر الالعبين نحو القرارات   ٥

 .بسهولة
    

حقيقة ال أآترث أو اهتم بما يحدث مع الالعبين من   ٦
 مشاآل

    

     .أتعامل مع مجريات المباراة بفعالية عالية  ٧
أتعامل مع المشاآل االنفعالية والعاطفية بهدوء أثناء   ٨

 .ستي المهنةممار
    

      .اشعر باإلحباط آنتيجة لعملي في تدريب الكونغ فو  ٩
     .اشعر بالسعادة والراحة بعد انتهاء المباراة  ١٠
اشعر بأنني قد حققن نتائج طيبة أثناء عملي آمدرب   ١١

 .آونغ فو
    

اشعر بأنني أعاني من ضغوط انفعالية آنتيجة لتدريب   ١٢
 .الكونغ فو

    

ني أبذل المزيد من الجهد في بعض األمور اشعر بأن  ١٣
التي تحتاج إلى جهد بسيط أثناء قيامي بتدريب الكونغ 

 .فو

    

أشعر وآأنني على حافة الهاوية من ممارستي لهذه   ١٤
 .المهنة

    

اشعر بأن الالعبين يلوموني على بعض الفرارات الفنية   ١٥
 .التي اتخذتها

    

لعملي في مجال تدريب أشعر بأنني أآاد احترق آنتيجة  ١٦
 .الكونغ فو

    

     .اشعر بأنني أعامل الالعبين بطريقة قاسية  ١٧
التعامل مع الالعبين الذين ال يحترمون المدرب يسبب   ١٨

 .لي قدرًا آبيرًا من التوتر
    

أآاد اشعر بتعب عندما استيقظ من النوم صباحا في   ١٩
 .األيام التي سوف أقوم فيها بالتدريب

    

شعر بأن الالعبين يعزوني السبب الرئيسي في أ  ٢٠
 .خسارتهم في المباراة التي أقودها فنيا
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  )٣(ملحق رقم 

  .المدربعزيزي 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته،،،،،،،

  ).االحتراق النفسي لدى مدربي رياضة الكونغ فو(تهدف هذه االستبانة إلى معرفة 

على يسار آل فقرة من الفقرات ) (Xووضع إشارة ) بتمعن(فأرجو قراءة فقرات االستبانة 
هذا وسوف يكون للمعلومات التي تقدمها أثر فاعل على نتائج . بما يتناسب ورأيك الشخصي
  .الدراسة التي يقوم بها الباحث

  .مع جزيل الشكر

  الباحث 

  البيانات الشخصية

  

  ثالثة                        أولى                        ثانية     :             الدرجة 

  

  عربي                       قاري                           دولي                       

  

  

  سنوات ٣اقل من : الخبرة 

  

  سنوات ٥- ٣من            

                                 

        سنوات ٥أآثر من           
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رقم 
  ـــــــارةالعبــ الفقرة

ينطبق 
علي 
  تماما

ينطبق
علي 

بدرجة 
آبيرة 
 جدا

ينطبق 
علي 

بدرجة 
  آبيرة

ينطبق 
علي 

بدرجة 
 متوسطة

ينطبق 
علي 

بدرجة 
  قليلة

ينطبق 
علي 

بدرجة 
قليلة 
  جدا

ال 
ينطبق 
علي 
  تماما

أشعر بدرجة عالية  ١
من النشاط 

والحيوية أثناء 
قيامي بتدريب 

 .الكونغ فو

           

أساهمأشعر بأنني  ٢
في االرتقاء 

بمستوى الالعبين 
من خالل قيامي 
 .بتدريب الكونغ فو

           

استطيع ان اخلق  ٣
جوًا نفسيًا مريحًا 

مع الالعبين 
 .بسهولة

           

استطيع ان افهم  ٤
مشاعر الالعبين 

نحو القرارات 
 .بسهولة

           

أتعامل مع  ٥
مجريات المباراة 

 .بفعالية عالية

           

امل مع المشاآلأتع  ٦
االنفعالية والعاطفية 

بهدوء أثناء 
 .ممارستي المهنة

           

اشعر بالسعادة  ٧
والراحة بعد انتهاء 

 .المباراة

           

اشعر بأنني أعاني  ٨
من ضغوط انفعالية 

آنتيجة لتدريب 
 .الكونغ فو
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رقم 
  العبـــــــــارة الفقرة

ينطبق 
علي 
  تماما

ينطبق
علي 
ة بدرج

آبيرة 
 جدا

ينطبق 
علي 

بدرجة 
  آبيرة

ينطبق 
علي 

بدرجة 
 متوسطة

ينطبق 
علي 

بدرجة 
  قليلة

ينطبق 
علي 

بدرجة 
قليلة 
  جدا

ال 
ينطبق 
علي 
  تماما

اشعر بأنني أبذل  ٩
المزيد من الجهد 
في بعض األمور 

التي تحتاج إلى 
جهد بسيط أثناء 
قيامي بتدريب 

 .الكونغ فو

           

اشعر بأن الالعبين  ١٠
يلوموني على 

بعض القرارات 
 .الفنية التي اتخذتها

           

أشعر بأنني أآاد  ١١
احترق آنتيجة 

لعملي في مجال 
 .تدريب الكونغ فو

           

اشعر بأنني أعامل  ١٢
الالعبين بطريقة 

 .قاسية

           

التعامل مع  ١٣
الالعبين الذين ال 

يحترمون المدرب 
يسبب لي قدرًا 
 .آبيرًا من التوتر

           

أآاد اشعر بتعب  ١٤
عندما استيقظ من 
النوم صباحا في 
األيام التي سوف 
 .أقوم فيها بالتدريب

           

أشعر بأن الالعبين  ١٥
يعتبروني السبب 

الرئيسي في 
خسارتهم في 
المباراة التي 
 .أقودها فنيا

           

  


