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 ملخص باللغة العربية

 

مدربي الفرق األولى واالتحادات االحتراق النفسي لدى بعض سمات الشخصية وعالقتها ب
مسقط محافظة الرياضية في  

عداد / سالم بن محمد الغيالنيإ  

  يسيقبد الرزاق فاضل الاإلشراف/أ.د. ع

تعرف السمات الشخصية لدى مدربي الفرق األولى واالتحادات هدفت هذه الدراسة إلى    

الرياضية في محافظة مسقط بسلطنة عمان، وتعرف أكثر العوامل المسببة لالحتراق النفسي لديهم، إضافة 

عينة الدراسة، كما هدف الدراسة  السمات الشخصية واالحتراق النفسي لدىالتعرف على العالقة بين الى 

إلى الكشف عن الفروق الجوهرية في كل من العوامل المسببة لإلحراق النفسي وسمات الشخصية وفقا لكل 

ولتحقيق األهداف السابقة تم  من متغيرات المستوى التعليمي، والحالة االجتماعية، والعمر، وسنوات الخبرة.

النفسي والعوامل المسببة له وكذلك األدبيات المتعلقة بالسمات باالحتراق تحليل األدبيات المتعلقة 

قام الباحث بتبني مقياس عالوي للعوامل و  الشخصية بشكل عام ولدى المدربين الرياضيين بشكل خاص،

( 51( فقرة، ومقياس عالوي للسمات الشخصية والمكون من )03المسببة لالحتراق النفسي والمكون من )

وقام الباحث باختبار صدق المحتوى لكل من المقياسين دامها في هذه الدراسة، سمة، كأداتين الستخ

واختبار صدق المقارنة الطرفية وحساب الثبات لكل منها، قبل تطبيقهما على عينة الدراسة. وأقد أظهرت 

 . النتائج صدق المقياسين وثباتهما وقابليتهما للتطبيق على عينة الدراسة
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( مدربين رياضيين من محافظة مسقط ينتسبون لكل من 553ة من )وقد تكونت عينة الدراس

 اتحاد )كرة القدم وكرة الطائرة وكرة اليد والسباحة(

، واختبار تحليل المعيارية واختبارات "ت"  واالنحرافاتوباستخدام المتوسطات الحسابية، 

توصلت الدراسة إلى ية، للمقارنة البعدوكذلك باستخدام اختبارات شيفيه  (ANOVA)التباين األحادي 

 النتائج التالية:

حصل أفراد العينة على درجات عالية على مقياس السمات الشخصية مما يشير إلى أنهم  -

 يتمتعون بسمات شخصية إيجابية.

 حصل أفراد العينة على درجات متوسطة على مقياس االحتراق النفسي. -

الرياضين كاآلتي: األسباب المرتبطة بـ ترتبت العوامل المسببة لالحتراق النفسي لدى المدربين  -

)الالعبين أو الفريق الرياضي، تلتها خصائص المدرب الشخصية، ثم اإلدارة العليا للفريق، ثم 

 وسائل اإلعالم، ثم المشجعين في المرتبة األخيرة(.

 وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين سمة تحمل المسؤولية واالحتراق النفسي. -

ة دالة إحصائيا بينن كل من سمة تحمل الضغوط، وسمة الذكاء االنفعالي وجود عالقة سال -

 وبين االحتراق النفسي.
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عدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجات أفراد العينة على مقياس العوامل المسببة لالحتراق  -

 تعزى ألي من متغيرات الدراسة األربعة.

سمة التعاطف تعزى لمتغير المستوى وجود فروق دالة إحصائية في درجات أفراد العينة في  -

 التعليمي، وعدم وجود فروق دالة في باقي المتغيرات أو السمات. 

االتحادات واألندية الرياضية عة من التوصيات الموجهة لكل من و وخرجت الدراسة بمجم

والجهات المسؤولة، وتوصيات خاصة بالمدرب، إضافة إلى التوصية بأهمية إجراء عدد من الدراسات 

 العلمية المقترحة.

 الكلمات المفتاحية:

 السمات الشخصية 

 االحتراق النفسي 

 المدربين الرياضيين 
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 الفصل األول

 

  لى الدراسة.إالمدخل 

 .مقدمة 

 .مشكلة الدراسة وتساؤالتها 

 .أهمية الدراسة 

 .أهداف الدراسة 

 .مصطلحات الدراسة 

 .حدود الدراسة 
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 مقدمة:

ات ولكنها تناولت مجال يتراق نشأت مبكرا منذ السبعينمما الشك فيه أن ظاهرة االح

انتشرت البحوث تباعا النتشار الظاهرة في مجاالت مختلفة ومنها المجال  الضغوطات في العمل، ثم  

عالوي أشار الى أن ظاهرة  وكذلك فإن(، 71:5554عد حديثا نوعا ما)راتب؛ي  وهذا األخير  ،الرياضي

ت تظهر في صورتها الواضحة وخاصة لألنشطة الرياضية التي تتمتع االحتراق النفسي للمدربين أخذ

للضغوطات النفسية والمعوقات  ةذات الجمهور الواسع نتيج اتبشعبية واسعة ككرة القدم وغيرها من الرياض

والتي من نتائجها اعتزال بعض المدربين  ،عملهالمهنية واإلدارية التي يواجها المدرب الرياضي في نطاق 

االنخراط  عنحجام بعض الالعبين المعتزلين إيين من العمل في مهنة التدريب الرياضي، وكذلك الرياض

 (.5554في هذه المهنة)عالوي،

عالوي إن عملية االحتراق النفسي للمدرب الرياضي هي عبارة عن إرهاصات للعديد  ويؤكد

 ، التي تكونت تدريجيا وعبر سنوات. كالتمن الصراعات واألعباء والمش

هذا يجد المدرب الرياضي أن عمله ال معنى له وال ينظر إليه بشي من االحترام والتقدير ل

لى ا  و لى التعزيز إيحاول أن ينسحب تدريجيا عن هذه المهنة، فالمدرب الرياضي يحتاج  ؛ فلذاممن حوله

د الذي يعزى نجاز الوحياإلالفوز في المنافسات الرياضية ليس هو  وكذلك فإننجازات، إالشعور بأنه حقق 

ال تقل أهمية عن الفوز في و  يمكن له أن يحققهانجازات أخرى إن هناك إللمدرب ويدون في سجله، بل 
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يجابية نحو الرياضة، كاحترام اإلإكساب المشاهدين متعة المشاهدة وتنمية االتجاهات  :المنافسات، مثل

 اآلخرين والكفاح حتى النهاية واللعب النظيف.

 ،) االحتراق( في اآلونة األخيرة انتشر استعماله في المجال الرياضيمصطلح وأيضًا فإن  

، -خر درجةآلى إأي أن مستواه الرياضي قد تدنى  -أصابه االحتراققد ما  اً ونسمع أن العب أوأصبحنا نقر 

قد ما من التقاعد أو االنسحاب الكلي من ممارسة الرياضة، ونسمع أن مدربا أو أدنى وأصبح قاب قوسين 

نه قد أصابه الملل والضيق واليأس، وانتابته العلل واألمراض من هذه المهنة وبدء يبتعد أأي  -رق"حتا"

وقد لفتت هذه الظاهرة اهتمام بعض الباحثين في السنوات األخيرة، واهتموا بدراستها في  ،-وينهي رحلته

ى أنها مهن ضاغطة على إطار بعض الدراسات والنظريات المرتبطة بهذه الظاهرة، والتي ينظر إليها عل

نجازاته، وعدم رضاه عن عمله ومهنته أو نشاطه، وتؤدي في النهاية إلى انخفاض مستوى إالفرد، وتؤدي 

ومحاولة التكيف تها، مواجه هذه الضغوط أولى التقاعد المبكر في حالة عدم  قدرته على مقاومة إ

 ( .5551يجابي معها)عالوي،اإل

تحديدا لالحتراق في مجال الرياضة والنشاط البدني يؤكد  تعريفا أكثر smithويقدم سميث

لى انخفاض مستوى الرياضي إيؤدي و  على أنه استجابة تتميز باإلنهاك الذهني واالنفعالي أو البدني

لى االكتئاب، وقد أشارت بعض إإضافة إلى العديد من المشاعر النفسية السلبية التي ربما تؤدي به 

ن االحتراق النفسي لدى المدرب الرياضي يولد لديه ألى إعلم النفس الرياضي  المراجع العلمية في مجال

دراك الفشل ااإلنهاك البدني واالنفعالي والعقلي والذي يأتي كنتيجة لعدم الرض ، واإلحساس بالضغوطات، وا 

 (.51: 5554في تحقيق األهداف التي وضعها المدرب الرياضي لنفسه)لعاوي ،
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ساسية التي نرى تسابق الدول األلرياضية بشكل عام من المجاالت والتدريب في األلعاب ا

نجازات، وهذه المهنة من المهن الصعبة اإلفضل ألتحقيق  -وخاصة المتقدمة منها -بمختلف مستوياتها

، ولديه القدرة على كيفية التعامل وفنياً  ونفسياً  والتي يجب على من يمتهنها أن يكون مؤهال معرفياً  ،للغاية

ن هذه المهنة كثير ما يتعرض أل ؛الضغوطيضا على تحمل أندية والجماهير ، ولديه القدرة األارات مع إد

وقد تؤدي بهم  ،داء عملهم وعلى حياتهم بشكل عامألى ضغوط نفسية ربما تنعكس سلبا على إصحابها أ

لهذه الظاهرة ،  ةرضكثر الناس عأن ين المدربإ .المهنةلى ظاهرة االحتراق النفسي وبالتالي تركهم لهذه إ

 بسمات شخصية تتوافق مع متطلبات اللعبة. والذا ال بد من أن يتصف

لى ظاهرة االحتراق النفسي كدراسة، إشار الكثير من الباحثين في دراساتهم ألقد و 

الذين قاموا بدراسة هذه الظاهرة والبحث من ( وغيرهم  cain, 2000 ؛5555،رمضان ؛5551،عساف)

ساليب الالزمة واألواقترحوا المعالجات األخرى،  رها، وعالقتها بغيرها من الظواهرسبابها ومظاهأعن 

لقد كانت هناك الكثير من و ثارها السلبية ألقل قدر ممكن، آو التقليل من خطرها، و من ألوضع حد لها، 

لنفسي خر من حيث وقعها اآلى إلى االحتراق النفسي التي تختلف من فرد إسباب المؤدية واألالعوامل 

سباب هذه الظاهرة هو صعوبات العمل الفيزيقية أهم أن من أعليه، حيث يرى معظم علماء النفس 

(، وهناك العوامل الخاصة بالبعد الفردي واالجتماعي والمهني 5551نسانية )حرب،واإلدارية واإل

 (. 5555)رمضان،

قيام الفرد بدوره  لى االحتراق النفسي، والتي تحول دونإونتيجة لهذه العوامل المؤدية 

لقد و (، 5551،ة)الطحاين كمل وجهأحساسه بالعجز عن القيام بالعمل المناط به على إالوظيفي، يتولد 
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النظرية السلوكية التي  والتي نذكر منها ،ظهرت النظريات التي تناولت االحتراق النفسي بالدراسة والتحليل

نسان اإلرجع سلوك والنظرية المعرفية التي ت   لبيئية،نه نتاج الظروف الفيزيقية واألى السلوك على إتنظر 

نه أنسان على اإلالتي تفسر سلوك  التحليل النفسيلى مصدر داخلي، ومعرفي)عمليات عقلية(، ونظرية إ

 (.5553على والهو )رمضان،نا األنا واألاألقوى داخلية تسبب الصراع الداخلي بين مكونات 

 نفسي للمدرب:سباب التي تقف وراء االحتراق الاأل

عدم قدرة المدرب على تحفيز الالعبين نحو تحقيق األهداف وعدم تقدير الالعبين للجهد الذي 

جل أن زيادة ساعات العمل اليومي تؤثر في ذلك بما فيها الضغوط الخارجية من وأيضًا فإيبذله المدرب 

زيادة الجهد والعمل الشاق  هداف التي يتوقعها بالرغم منتحقيق المكسب مما يؤدي الى عدم تحقيق األ

 للمدرب.

 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها

على المستوى الشعبي والرسمي،  ةلعاب الرياضية بشكل عام تتميز بشعبية واسعاألال شك أن 

عظيمة للعاملين في مجال التدريب ، إذ ال بد أن  اً وهذه المتابعة المستمرة ال شك أنها ستولد ضغوط

لى إخضاع المدربين في السلطنة إافق مع متطلبات اللعبة، ونظرا لعدم يتصفوا بسمات شخصية تتو 

االحتراق استعدادهم لإلصابة بلى عدم معرفة درجة إاختبارات نفسية على سماتهم الشخصية إضافة 

اختار فقد عدم معرفة العالقة بين السمات الشخصية ودرجة االحتراق النفسي للمدربين وكذلك النفسي، 

 هذه المشكلة.الباحث دراسة 
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نساني والتعاوني قد تظهر فيها معوقات وضغوطات مختلفة، اإلن المهن التي تتعلق بالطابع إ

كل ذلك  ، فإنوكون هذه المهن تتعلق ببشر لهم ما لهم من أمزجة وسمات شخصيه متمايزة من فرد آلخر

لى االحتراق إيؤدي بهم  قد مراألوهذا مباشر،  ة بشكلفراد الذين يتعاملون مع هذه الفئقد يؤثر على األ

ن هؤالء العاملين مع هذه إبرز المعوقات التي تظهر في هذا المجال. وفي الوقت ذاته فأمن  ووهالنفسي، 

ن كل ذلك يؤثر على إولهذا ف مام تلك الضغوط،أالجهات مطالب منهم تحقيق التوافق والتكييف بشكل عام 

  اتصال هؤالء بالمحيطين بهم.

وج عطائهم يجعلنا نفكر في أكر لبعض الكوادر في مجال التدريب وهم في ن الغياب المبإ

وقد جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على ذلك والخروج ببعض  ،المشكلة هذهسباب التي تقف وراء األ

 .هاالتوصيات للحد من

بناء على ما تقدم تسعى الدراسة الحالية للتعرف على العالقة بين بعض سمات الشخصية و 

 الرياضية بسلطنة عمان، تحاداتاالبعض  يحتراق النفسي لدى مدربي الفرق األولى لكرة القدم ومدربواال

 :التاليةمن خالل االجابة عن التساؤالت 

 السمات الشخصية الشائعة لدى عينة البحث؟ هي ما -5

 بعض االتحادات الرياضية؟ يولى ومدرباألما مستوى االحتراق النفسي لدى مدربي الفرق  -5

 بعض السمات الشخصية واالحتراق النفسي؟ بينعالقة ارتباطية معنوية  توجدهل  -0
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 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في العالقة بين بعض السمات الشخصية واالحتراق النفسي -7

  :وفق لكل من متغير

  المستوى العلمي   ب. العمر   ج. الحالة االجتماعية     د. سنوات الخبرة. . أ

داللة احصائية في درجات بعض سمات الشخصية لدى أفراد عينة الدراسة  هل توجد فروق ذات -1

 تعزى لكل من المستوى التعليمي ، والعمر ، الحالة االجتماعية ن وسنوات الخبرة.

 همية الدراسة:أ

 هعراضأو همية الدراسة في التعرف على أسباب االحتراق النفسي للمدرب الرياضي أتكمن 

لمدربين على التعامل مع االحتراق النفسي ومحاولة مواجهتها ،وبالتالي الوصول مما يسهم في زيادة قدرة ا

ن العديد إ( 5551ياضة نفسها، ويؤكد عالوي )على النتائج مما ينعكس على الجانب التدريبي والر ألى إ

 .من الباحثين اهتموا بدراسة ظاهرة االحتراق النفسي

االحتراق النفسي راسة التي تتعلق بمستوى ويمكن تثبيت بعض النقاط التي توضح أهمية الد

 منها ما يلي:و  ،بعض االتحادات الرياضية يولى ومدربلمدربي الفرق األ

 تلقي المزيد من الضوء واالهتمام بموضوع السمات الشخصية وعالقتها باالحتراق النفسي. -1

 اعي.وحساسة من المجتمع ولديهم ثقلهم في الوسط االجتم مهمةتجرى الدراسة على فئة  -2

 الدراسة استكماال لما جاء به الباحثون السابقون بخصوص هذا الموضوع. تعد -3
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هي محاولة لمساعدة العاملين في هذا المجال في فهم المشكالت التي تعترضهم أثناء عملهم  -4

 خذ بنتائج هذه الدراسة وغيرها من الدراسات والعمل بتوصياتها.ذلك من خالل األ،و 

تحقيق  وذلك من خاللعوة لتحسين ظروف العاملين في هذا المجال ، هذه الدراسة بمثابة د تعد -5

 صحتهم النفسية ، والتغلب على العوامل التي تعترضها.

 أو في موضوع مشابه. نفسه تليها في الموضوع ةضاءة لدراسة الحقإتكون هذه الدراسة بمثابة  -6

 ائص ومتغيرات معينةوفق خصوضع برامج إرشادية مهنية ونفسية تساعد في اختيار العاملين  -7

 لمثل هذه المهن ،وبالتالي تحقق التكيف وتحسين نوعية الخدمات التي تقدم لهذه الفئة.

 أهداف الدراسة:

 لى التعرف على:إتهدف الدراسة الحالية 

بعض االتحادات الرياضية  يولى ومدربالفرق األ يالسمات الشخصية الشائعة لدى مدرب -5

 بسلطنة عمان.

 االحتراق النفسي لدى أفراد العينة. الوقوف على مستوى -5

 فراد العينةأالتعرف على العالقة بين سمات الشخصية ومستوى االحتراق النفسي لدى  -0

 مصطلحات الدراسة

 االحتراق النفسي: -5
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استجابة تتميز باإلنهاك الذهني واالنفعالي تظهر كنتيجة تكرار جهد كبير غير فعال االحتراق: "

 (.511: 5554والمنافسة" )راتب،لمواجهة متطلبات التدريب 

نفسية تصيب الفرد بالتعب واإلرهاق نتيجة وجود  ةن حالهو عبارة عواالحتراق النفسي 

متطلبات وأعياء إضافية يشعر معها الفرد أنه غير قادر على التكيف والتحمل مما ينعكس عليه سلبيا ، 

نفسها، ويتم ذلك عبر مراحل ثالث:  وكذلك من يتعامل معه، ويمكن أن يمتد فيقلل من مستوى الخدمة

 هوسلوكتغيير اتجاهات الفرد و حدوث مجموعة من التغيرات السلبية سلوكيا ، و الشعور بوجود الضغوط، 

جرائيا بأنه درجة الفرد التي إويعرف  ،الروتين والجفاف في التعامل :خرين مثلاآلنحو نحو العمل وكذلك 

بعاد المستخدم في الدراسة الحالية التي تقاس من خالل األيحصل عليها في مقياس االحتراق النفسي 

)الخرابشة  ، وبعض المساندة والدعمالوظيفي، والضغوط المهنية اوقلة الرض جهاد البدني،التالية: اإل

 (.41: 5331وعربيات، 

 االحتراق النفسي للمدرب الرياضي :  -5

يشعر بها المدرب الرياضي و  ،االنفعالي والبدني والدفاعيو نهاك العقلي نه حالة من اإلإ"

نتيجة لألعباء والمتطلبات الزائدة والمستمرة في مجال عمله والواقعة على كاهله كنتيجة لعمله كمدرب 

دراكه أن جهده وتفانيه في عمله وك رياضي، ، أو خرين ) كاإلداريينذلك عالقته مع الالعبين أو مع اآلوا 

: 5335حداث العائد أو المقابل الذي يتوقعه" )عالوي،إ المشجعين( لم تنجح فيأو  النقاد الرياضيين،

551.) 
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 سمات الشخصية: -0

السمة في اللغة هي السكينة والوقار والهيبة ،والمقصود بلفظ السمة " أي خاصية يختلف فيها 

خر مستكين، وقد تكون السمة آمسيطر و  اً ن فالنإنقول  أن مثال ذلكو خر" ، آالناس أو تتباين من فرد الى 

سمات ال، أو ضعفه، وقد تكون السمة مكتسبة كشدة االنفعال :دادا فطريا، كسمات المزاجية مثلاستع

ــا هي صفة فطرية أو مكتسبة يمكن أن تفرق علــــى أساسه نذإمانة، والخداع ، فالسمة األ :االجتماعية مثل

 (.5331 خـــر )مامون،آبين فــرد و 

عريفات لها؛ وذلك الختالف نظرتهم ونظرياتهم عن وأما السمة لدى علماء النفس فقد تعدد الت

ي أ( يرى أن السمة " هي 70،ص 5335ليه في )المغربي إ( المشار Guilfordفجلفورد )الشخصية، 

ذو دوام نسبي، وعلى أساسه يختلف الفرد عن غيره، ويرى أن السمات ال  ، ويكونجانب يمكن تميزه

جلفورد على السلوك حظته يستدل على السمات ، ويطلق ولكن الذي يالحظ هو السلوك، ومن مال ،تالحظ

 سم مؤثر السمة".ار الى وجود السمة شيالذي يالحظ وي

نها نظام نفسي عصبي مركزي يختص بالفرد إلبورت في كتابه الشخصية " أوعرفها جوردن 

من السلوك أشكال متساوية يعمل على أصدرا و ،ويعمل على جعل المتغيرات المتعددة متساوية وظيفيا ، 

 والتكييف والتعبير وتوجيهها.
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نها مجموعة ردود األفعال واالستجابات التي إبقوله " ةأما ريموند كاتل : فقد عرف السم

 نفسها الطريقةبسم واحد ومعالجتها اسمح لهذه االستجابة أن توضع تحت يربطها نوع من الوحدة التي ت

 (.15-13م:5331في معظم األحوال" )ناصر ،
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 الفصل الثاني

 السابقةات طار النظري والدراساإل

 

 أوال : االطار النظري

طار النظري للدراسة، والذي يتناول مفاهيم الدراسة، ثم تعرض بعض الدراسات يتم عرض اإل

ر الشخصية محو  :ن همايوف يتم تثبيت محورين أساسيالسابقة المرتبطة بموضوع الدراسة وهدفها وس

 .فسيومحور االحتراق الن

 أوال: محور سمات الشخصية:

بالشخصية  ثم بعد ذلك  أالسمات والشخصية وسوف نبد :وينقسم هذا المحور الى قسمين

 من التفصيل. ءنذكر السمات بشي

لى إالمفهوم يرجع  ن هذاأ سابقة التي تعرضت لموضوع الشخصيةأظهرت الدراسات ال

ول: من أنا؟ ولكي يته، وعن نفسه وطرح سؤاله األولى لإلنسان، وذلك عندما تساءل عن هو التساؤالت األ

جابة تتأثر بعوامل متعددة كالدين ذلك ألن اإلو  اً مر بسيطهذا التساؤل لم يكن األ عنجابة يحصل على اإل

حاديث غالبية الناس، حيث أا المصطلح شائع في والفلسفة وأيضا نظرة المجتمع لذاته، ومع ذلك فإن هذ

ن كلمة إصول القديمة للكلمة، حيث النطباع العام عن الفرد، وهذا يعكس األلى ذلك اإتنتسب الشخصية 
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قنعة التي كان يرتديها ممثلو الدراما اليونانية القديمة، ثم أصبحت لى األإ( ترجع personalityالشخصية )

اعها تطلق على الممثل ذاته، وبعد ذلك اتسع هذا االستعمال ليشمل صفات الممثل الذاتية، ثم ازداد اتس

 فأصبحت تستخدم في االنطباع العام للفرد ذاته.

عد جوردون هذا المفهوم عن الشخصية تطور وتعقد عندما قام بتعريفه علماء النفس، حيث 

اتفاق عام بين واضعي نظريات أنه ال يوجد  تعريفا للشخصية، وذلك يعني البورت أكثر من خمسين

لى مفهوم الشخصية لدى واضع إويعود السبب  االستخدام الصحيح لهذا المصطلح. الشخصية حول

 (.4هـ:755النظرية، ومن ذلك يكون تعريفه للشخصية )انجلر،

ولكلمة الشخصية استعماالت كثيرة ، ومعاني كثيرة، تختلف باختالف الهدف من استعمالها، 

أن هدف المتكلم  نجد حيانولكن في الغالبية العظمى من األ ،لى الفرد الذي يستعملهاإخرى تعود أحيانا أو 

يتصف به فرد عند تفاعله مع  الذي أن يعبر بها عن نوع بالذات من االتجاهات والعالقات والسلوك

يرتبط ارتباطا  -( normalأو ما تسمى ) -وتنظيمها الشخصية الطبيعية السوية  ن صفاتأمحيطه، أي 

( psychopathologyو باثولوجيا )وثيقا بدراسة الوظائف النفسية المرضية )غير السوية( التي تسمى سيك

 (.5510:55مراض النفسية )حقى،ي علم األأ
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 تعريف الشخصية: .1

الشخصية هي: "صفات تميز الشخص عن غيره فيقال: فالن ال شخصية له: ليس فيه ما 

رادة وكيان يميزه من الصفات عن غيره، ويقال أيضا :فالن يتميز بشخصية قوية: ذو ص فات مميزة وا 

 (.5331مون،أمستقل )م

حيث بلغت أكثر من  - كما تم االشارة سابقا -الشخصية لدى علماء النفس تعددت تعاريفها 

 نأخذ منها: تعريفات( عدة 51-55م:5510خمسين تعريفا، ذكر )عبدالخالق،

  تعريف ماي(may) خرين".، أو مؤثرا في اآلللشخصية وهي: "ما يجعل الفرد فعاال 

  تعريف وارن(waren) الشخصية بأنها "ذلك التنظيم المتكامل لجميع خصائص الفرد  حيث يرى

 خرين".المعرفية، والوجدانية ، والجسمية ،كما تكشف عن نفسها في تميز واضح عن اآل

  في حين يرى برنس(prince)  بأن الشخصية " المجموع الكلي لما لدى الفرد من استخدامات

 لى النزعات واالستعدادات المكتسبة".إضافة نزعات، وغرائز، وشهوات باإلبيولوجية موروثة، و 

  يزنك إويرى(eysenck)  لى حد ما لطباع الفرد ومزاجه، إأنها " ذلك التنظيم الثابت والدائم

 والذي يحدد توافقه الفردي لبيئته". ،وعقله، وبنية جسمه

 كما اتفق التعريفاتولكن المميز من تلك  للشخصية علم النفس تعريفاتتلك هي بعض من 

 :ـنه يتميز بألذلك و  (alport)هو تعريف جوردن البرت  - عليه البعض
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 جهزة الجسمية النفسية في الفرد، والتنظيم عادة ثابت ن الشخصية تنظيم دينامي لجميع األيرى أ

لى حد ما، ولكنه مع ذلك قابل للتغير نتيجة للتفاعل الدائم للعوامل الشخصية واالجتماعية إ

 والمادية.

 فراد .ويميزه عن غيره من األ ،لسلوكية التي يتوافق بها الفرد مع البيئة الخاصة بهساليب ااأل 

  يضع كاتل(cattell) كما يلي: لة، وذلكتعريفه على شكل معاد 

R=f(S,P) 

 االستجابة ( R)  حيث

F  الوظيفة 

 S الموقف 

P  (5554)عالوي، هي الشخصية 

 قياس الشخصية:

ذلك فإن لى نظرية ملمة بجميع التفاصيل للشخصية إو ألى رؤية كاملة وواضحة إلكي نصل 

ة يتطلب وسائل للقياس يعتمد عليها ومفاهيم يمكن خضوعها للمالحظة والقياس، وبذلك تصبح نظرية علمي

 :هي لى عدة فروضإيعتد بها ويستند قياس الشخصية 
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 تمر بعمليات  األنهن الشخصية تمر بنوع من الثبات، لكنه في الوقت ذاته ليس مطلقا، ذلك أ

لى خاصية المرونة التي إحيث يرجع ذلك  ،وهذا التطور قد يغير في بعض تركيباتها ،تطور

 تختلف باختالف العمر.

 لى بعض وسائل قياس الشخصية:إيتطرق الباحث وس

   المعلومات الخاصة عن حياة الفرد دراسة تاريخ الحالة: من خالل جمع -5

   علومات وافرة عن الفردحصول على مالمقابلة: وتفيدنا في ال -5

 ةاالختبارات الموضوعية، وإلسقاطياالختبارات النفسية: وتشمل  -0

 وهي: ،ف على الشخصيةس الشخصية على أربعة مصادر للتعر ويعتمد قيا

 مالحظات الباحث نفسه .أ 

  د ككتاباته وأعماله الفنية.. الخنتاج الفر إ .ب 

 المذكرات الشخصية. .ج 

 (.051: 5551مالحظات الغير عن الفرد )يونس، .د 

 تغيير الشخصية: .3

  همها:ألى إنتطرق و  ،يؤخذ في االعتبار أن الشخصية تمر بعدة تغيرات في عملية القياس

لى إدرجة تقدير الذات وتأكيدها: فكثيرا ما يغير الفرد في التنظيم الكلي لشخصيته حتى يصل  .أ 

 لى الذات.إإشباع كامل لحاجته 
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لى تغير في مضمون بعض إالتزامات في الحياة تؤدي ما يفرضه والدور الذي يقوم به الفرد من  .ب 

 سمات الشخصية، واكتساب سمات جديدة.

 ،المراهقة كالمثيرات الفسيولوجية والجسميةمرحلة نواع المثيرات أثناء ألى بعض إيتعرض الفرد  .ج 

المواقف االنفعالية التي قد تحدث له صدمة انفعالية ، هذه النواع من المثيرات قد تغير في و 

 (.051: 5551شخصية )يونس،ال

 .نظريات الشخصية:4

وخاصة  ،لى بعض نظريات الشخصية مع التوسع في نظرية السماتإسوف يتم التطرق 

أولها يمكن أن يعتبر المكون أو الجانب  :ساسيةأت عند "فرويد" ثالث مكوناف نظرية كاتل "للشخصية.

ليست  فهيسهام المجتمع في بنية الشخصية ، إ فيعكسأما ثالثها النفسي ،  وثانيها المكونالبيولوجي ، 

و مكاني عند الشخص ، بل أوال هي موضوع نوعي  ،جزاء من "الشخصية" أو اهتماما بالمعنى الماديأ

 مع بعضها البعض". اميكياً نها تنظم الحياة العقلية وتتفاعل دينإ

 :Types Theoryنماط أل ا.نظرية 1

قدم ما عرفه البشر من محاوالت لتصنيف أاط من نملى مجموعة من األإيعد تصنيف الناس 

ربعمائة سنة قبل الميالد أوذلك قبل  ،الشخصية، وأول من قام بهذا النوع من التصنيف هو سقراط

 (.051هـ :5731)نجاتي
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ربعة: الدموي والسوداوي ساس سوائل الجسم األأنماط على أربعة ألى إحيث صنف الناس 

نسان وعلى مزجة على اإللى سيادة أحد األإخالط يؤدي ه األيادة أحد هذوالصفراوي والبلغمي، ويرى أن س

 ربعة أنماط هي:ألى إمزجة بقراط األأصنف  خالط في الجسمأساس أحد األ

 : ويتميز بالنشاط والمرح، والتفاؤل وسرعة االستجابة.(Sanguine)المزاج الدموي  .5

الحزن إلى طء التفكير، والتشاؤم، والميل وبيتميز باالنطواء ،و  :(Melancholic) المزاج السوداوي .5

 واالكتئاب.

ويتميز بالخمول، وتبلد الشعور، وقلة االنفعال وعدم االكتراث،  :(Phlegmatic)المزاج البلغمي  .0

 (.5731،054:051االستجابة )نجاتي،ضعف و  ،وبطء الحركة، وبطء االستثارة

 المزاج الصفراوي: ويتميز بالخمول وقلة االنفعال. .7

 

 :theory psychoanalysisظرية التحليل النفسي . ن2

والتي قام بوضعها فرويد  ،تناول العديد من الكتاب في هذا المجال نظرية التحليل النفسي

وضع فيها مفهوما جديدا ، (711: 5555الذي كتب في هذه النظرية أربعة وعشرين مجلدا )محمد

نسان من سمات الشخصية هي مجموعة ما لدى اإل عد   وقدللشخصية غير المفهوم الذي كان سائدا قبله، 

(5335 :55.) 
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 هي: ةوهذه العناصر الثالث

 :idالهو  . أ

 ،لإلنسان مدى الحياة، وهو أصل الشخصية وأساس حياتها اً ويكون مالصق ،تنشا منذ والدته

بينه  والذي يحتوي كل ما هو غريزي، وهناك عالقة وثيقة ووئام تام ،وهو النظام الموروث من الشخصية

وبين الالشعور، فهو يهتم بإشباع الحاجات البيولوجية األساسية وتجنب األلم، وهو ال يراعي المنطق أو 

 االختالف أو الواقع.

 :Egoاألنا   . ب

وتجد سبيلها  ،نا" منظمة متماسكة من العمليات العقلية التي تنمو من الطاقة "الهي"ن "األإ

ن "الهي" ذاتية إالتصال بالوقائع لهدف اشباع حاجات الهي". لى الشعور والوعي ، وتكرس وظيفتها في اإ

(Subjective) نا" موضوعي ن "األإيا نحو الذات في معاليها ورغبتها، وفي المقابل فموجهة داخل

(objective)  ،لى نحو يعمل على شباع حاجات "الهي" بطريقة أو عإ ومهمة األناأو موجه خارج الذات

" أو أنا بصيغة المفعول به " Iنا" بصيغة الفاعل "ألمصطلح قد تطور ليكون "ا وهذا، ضمان بقاء الذات

Meأنا" يعمل طبقا لمبدن "األإشياء تعمل في أحسن صورة ممكنة لحساب الشخص. " الذي يجعل األ 

شباع مطالب "الهي" حتى يتوفر الموضوع إيملك القدرة على تأجيل  فهو (reality principle)الواقع 

 ثار مؤلمة.آذي يسمح باإلشباع بدون المناسب ال



24 
 

 :The Super Egoعلى ج. األنا األ

لى معارضته وبخاصة تلك الرغبات المتعلقة إأي يميل  ،في الطرف المقابل للهو يقع

دانة من المجتمع، أي هو بمثابة المعايير الخلقية التي يحصل التي تقابل بالرفض واإل ، أو العدوانبالجنس

 .وينزع األنا األعلى الى المثالية ،ق تعامله مع والديه، والمجتمع الذي يعيش فيهعليها الطفل عن طري

نا المكون ره المكون البيولوجي للشخصي، واألوبوجه عام يمكن أن نتصور الهو باعتبا 

على القوة الثالثة في نا األاأل ويعد  نا األعلى باعتباره المكون االجتماعي للشخصية، النفسي لها، واأل

ية واالجتماعية خالقير والمستويات األيوالتي تحتوي المعا ،وهي ممثل المجتمع في الشخصية ،صيةالشخ

وهو الدستور  (morality principle)خالقية دئ األالمبلعلى طبقا نا األويعمل األ ،في ثقافة المجتمع

مكافئة الاوية أو مسالوجه األ، وأحد الذي يضم معايير المجتمع وقيمه فيما يتعلق بالصواب وبالخطاء

ومثل  ،تينا فعال خاطئاأذا ما إعلى هو العامل الداخلي الذي يعاقبنا نا األواأل (conscienee)للضمير 

جدا تتمثل في المساعدة على  مهمةعلى وظيفة نا األويؤدي األ ،على من طاقة الهينا األنا يولد األاأل

خرى الجنسية والعدوانية وغرائزها األ :دوافعها ضبط دفعات "الهي" بتوجيه الطاقة لكف تعبير "الهي" عن

لى قمع هذه الحاجات أكثر مما يبحث عن المشاعر إعلى يعمد نا األومن هنا فإن األ ،المضادة للمجتمع

(PEm B . LLN2010:61). 

 :، وهيويرى فرويد أن هناك ثالث مستويات للحياة النفسية

  ذ القرارات وحل المشكالتير واتخاالمستوى الشعوري: ويتضمن عمليات التفك -
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يمكن  رادي أي التيت والذكريات، ولكن في المستوى اإلهامش الشعور: ويحتوي على الخبرا -

  للشخص استرجاعها في أي وقت

 (.055م : 5511الالشعور: وهو يشغل أكبر حيز في حياة الفرد النفسية )يونس، -

 وتنحصر الغرائز لدى فرويد في :

 الدافع الجنسي. تتمحور فيو غريزة الحياة:  -5

 غريزة الموت: وتتمثل في دافع العدوان. -5

 ربعة أبعاد:أويتمثل في  ،قة النفسية والغريزيةوالدافع الجنسي هو مصدر الطا 

 مصدر: وهو الحاجة. -

 هدف: وهو الجهاز البيولوجي الذي يرتبط بإزالة التوتر. -

 موضوع: وهو المشبع للحاجة. -

 توجه السلوك نحو الحصول على اللذة واالبتعاد عن األلم. حالة التوتر الناتجة عن الحاجة: وهي -

 فرويد السابقة لظهور الحاجة، ويرىالحالة لى إألنها تعيد الفرد  ،فالغريزة لها خاصية االرتداد

حيث يعتمد على الطاقة الجنسية وهو  ؛أن المصادر والهدف يتميزان بالثبات، أما الموضوع فمتغير

 (.055: 5511صية )يونس، ساس في ديناميكية الشخاأل
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نها هي األساس الذي إن بناء الشخصية في نظر فرويد يتم في السنوات الخمس األولى، إذ إ

خمس بالنمو عنده يمر فنسان، ير في سلوك اإلييقام عليه بناء الشخصية، وبعد ذلك ال يمكن أن يتم تغ

 مراحل هي:

حيث يستخدم فمه للحصول على غذائه من  المرحلة الفمية: وهذه تتكون عقب والدة الطفل مباشرة، -5

ن فإنه يتبين الرضاعة، ويتركز نشاطه العقلي في بداية األمر حول اشباع حاجات هذه المنطقة، إذ

 ن الشخصية يتم عن طريق الفم.تكو  مما سبق أن هذه المرحلة هي أول مراحل النمو وأن 

معائه، والشعور أأللم والتوتر في ن تجمع فضالت الطعام عند الطفل تسبب اإالمرحلة الشرجية:  -5

يزول عنه مصدر القلق ويشعر باللذة والراحة، وفي هذه  دم الراحة، وبإخراج هذه الفضالتبع

لى المرحلة إن جذورها ترجع إحيث  - كما يراها فرويد -المرحلة تتكون سمات الشخصية 

 الشرجية.

اللذة من  تتولدجنسية، وفي هذه المرحلة : وهي بداية المرحلة النهائية للحياة الضيبيةقالالمرحلة  -0

تتكون  –كما يرى فرويد  –عضاء، وهذا يكون بالنسبة للذكر، وفي هذه المرحلة العبث بهذه األ

للطفل  لدىتظهر ما يسمى بعقدة أوديب حياته االنفعالية مثله مثل الكبار، وفي هذه المرحلة أيضا 

 لدى الطفلة. (Electura complet)وعقدة الكترا 

سن البلوغ، وفيها يضعف الحافز الغريزي بين السادسة و  سن مرحلة النمو: وتقع هذه المرحلة بين -7

 من المبادئ سدا يقيمه في وجه الغرائز.الطفل يتخذ حيث وضاع الثقافية، بسبب تأثير األ
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من ألن المراهق يبدأ في حب  ؛المرحلة التناسلية: وتختلف هذه المرحلة تماما عن المراحل السابقة -1

خرين، وفي نهاية المراهقة تصبح انفعاالته غير ما سبق حيث يشرع في حب اآل نوع آخر

المراحل  عنه فياالجتماعية نحو الغير أكثر ثباتا، ففي هذه المرحلة يكون الفرد أكثر واقعية 

 السابقة.

نتج عنها التنظيم النهائي ي ذكرها بقسالتي أن هذه المراحل الخمس وأخيرًا يرى فرويد 

 (.40-15: 5331للشخصية )ناصر،

 :Selftheory.نظرية الذات 3

ن أدراسة مجمل السلوك الكلي، و  تبن وصحاب هذه النظرية في دراستهم للشخصية أتبنى 

لى الشعور لدى الفرد، إكل ما يمكن أن يصل  يوالخبرة ه ،ساس الذي تتكون عليه الشخصية هو الخبرةاأل

 تكون شخصية.ت فسه، وتقويمه لها يتكون مفهوم الفرد لذاته، ثم  دراكه لنا  ومن مجموع خبرات الفرد و 

ساسا من أة ألفعاله ، ويتكون مفهوم الذات يتكون مفهوم الذات لدى الطفل من أحكامهم التقويمي

حكامهم ألفعاله، ومن أفمن  ،بوينسرة من خالل األوخاصة األ وبيئته،الطفل  ذات التفاعل المستمر بين

لى كيفية إتحدد نوع شخصيته، وهي التي تؤدي ييتكون مفهوم الذات عند الطفل وعليه ثوابهم وعقابهم، س

 دراك الفرد لبيئته، وكيفية التعامل معها.إ

ع ذاته تعد وكل خبرة جديدة ال تتفق م ،ساليب السلوك تكون متسقة مع مفهوم الفرد لذاتهأومعظم 

كن قبولها، وكلما كانت خبرات الفرد متالئمة بحيث يم ،نكارها أو تشويههاإلى إتهديدا لذاته، فيلجأ 
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و قام بتشويهها فإنه يشعر بالقلق واالضطراب أنكرها أذا إما وأ ،ومتفقة مع فكرته كان متوافقا

 (.533: 5731النفسي )نجاتي،

 نسانية:ومن أشهر نظريات الذات أو النظريات اإل 

 نظرية التمركز حول الذات )كارل روجرز(. - أ

 (.5755)إبراهيم مازلو(،)أنجلر ، نظرية تحقيق الذات - ب

 (The reofive factor Inventory. نظرية العوامل الخمسة )4

( حول موضوع الصدق التالزمي والصدق Costa & Mecraeتركز اهتمام كوستا وماكري )

ذا إنه أالقياسية للمحكمين، حيث افترضا  دواتمسة الكبرى للشخصية عبر مختلف األالتميزي للعوامل الخ

بد أن تستخرج وتشتق من خالل استخبارات  نسانية فالمل الخمس الكبرى تمثل الشخصية اإلانت العواك

، ولقد قاما بسلسلة تقديرات المالحظين، وعن طريق التقديرات الذاتية و وقوائم الصفات هاالشخصية وقوائم

يزك إدأ اهتمامهما ببعد للشخصية، وب مبريقية للتحقق من وجود العوامل الخمسة الكبرىمن الدراسات األ

االنبساطية والعصبية، وثم قاما بتحليل استخبار كاتل لعوامل الشخصية الستة عشر، حيث استخرجا ثالثة 

 (.5331، واالنفتاح مقابل االنفالت للخبرة )الكلباني،رى للشخصية: االنبساطية والعصبيةعوامل كب

لعصابية، سة الكبرى وهي )اللعوامل الخم (م5511)ثم قاما ببناء مقياس جديد عام 

وأطلقا عليه استخبار الشخصية المنقح للعصابية  (،الضمير ة، والطيبة، ويقضةواالنبساطية، والنفتاحي
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بندا تم الحصول عليها عن طريق التحليل العاملي لوعاء بنود  (515)واالنبساطية والصفوة ، ويتكون من 

 (.Costal Mecrar 1992مشتق من العديد من استخبارات الشخصية )

مجاالت وهي:  ةويعرف نموذج العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية من خالل خمس

، فنموذج العوامل الخمسة (الضمير ة، والمقبولية ،والطيبة، ويقضةلعصابية، واالنبساطية، والنفتاحي)ا

وامل الخمسة فقائمة الع ،فراد فيما بينهمالكبرى للشخصية يوضح بشكل كبير وجيد أسباب اختالف األ

تتضمن عددا كبيرا من السمات فهي فراد فيما بينهم، دا كبيرا وجيدا ألسباب اختالف األالكبرى تتضمن عد

ضافة للسمات االنفعالية إالكرب، و الذهنية،  :التي تندرج تحتها العصابية تمثل سمات عدم التكيف مثل

كتاب، والغضب، والعدوانية، وااللق، قمثل ال، م(Pied mont and Chue5554والسلوكية السلبية )

  .نجراحوالشعور بالذات ، واالندفاعية ،والضغوط، والقابلية لال

يد الذات، والنشاط، : الدفء، و االجتماعية، وتوكهي االنبساطية فالسمات التي تمثلها أما

لخيال، والجمال، ما االنفتاحية فالسمات التي تمثلها هي: اوأ .يجابيةشارة، واالنفعاالت اإلوالبحث عن اإل

، يثارأما الطيبة والمقبولية فتمثلها سمات: الثقة ، واالستقامة، واإلو فكار، والقيم، فعال ، واألوالمشاعر، واأل

تضمن السلوك الموجه نحو الهدف من تالضمير ف ظةأما يقو ذعان، والتواضع ، واالعتدال في الرأي، واإل

  Cooper, and ؛5353 ،واالندفاعية )الهاشمية قبيل الفعالية، ومراعاة القانون وسمات الضبط

Deneve.) 
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 :Trait Theories.نظرية السمات 5

لبورت يقول:" من أرت للسمات، فجوردن و لبأنواع لنظريات السمات منها نظرية أتوجد عدة 

عندما تناول بناء  فهو ،النادر أن يشك أي فرد في وجود السمات كوحدات جوهرية في بناء الشخصية"

من بناءات أو هياكل  ةننسانية مثل ما هو طبيعي مكو  :" أن الطبيعة اإل على أكد تأكيدا قاطعا خصيةالش

 (.11: 5331نسبيا" )ناصر، ةثابت

ح أننا ال نالحظها بصورة مباشرة لبروت على الطبيعة الحقيقية للسمة، ولكن من الواضأويؤكد 

 من: انستدل على وجودهذ يستحيل ذلك، ولكن من الممكن أن إ

 مالحظة سلوك الفرد. -5

لى استدالل حول السمات التي قد تكون موجودة داخل إلكي نصل  ،تنظيم هذه المالحظات -5

 حداث السلوك المالحظ.إتساعد في  التي الشخصية، و 

لبروت في كتابه "الشخصية" السمة بقوله: " إنها نظام نفسي عصبي ألقد عرف جوردن 

شكال أصدار إيعمل على و المثيرات المتعددة متساوية وظيفيا،  مركزي يختص بالفرد ، ويعمل على جعل

 ".وتوجيهها متساوية من السلوك التكيفي والتعبيري

 لبورت" لكي يحدد السمة فقد وضع معايير ثمانية هي:أن "إ

 وجود اسمي. أن للسمة أكثر من -5



31 
 

 أن السمة أكثر عمومية من العادة. -5

 أن السمة تقوم بدور دافعي في كل سلوك. -0

 حصائيا.إالسمة يمكن أن يتحدد تجريبيا أو وجود  نأ -7

 خر.حدها مستقال عن اآلأالسمات مرتبطة فيما بينها، فليس أن  -1

 التي للسمة. هانفسليها سيكولوجيا قد ال يكون لها الداللة الخلقية إأن السمة الشخصية إذا نظرنا  -1

 ا.سقة مع سمة ما ال تدل على عدم وجودهتأن وجود أفعال وعادات غير م -4

أن سمة ما قد ينظر إليها في ضوء الشخصية التي تحتويها أو في ضوء توزيعها بالنسبة للمجموع  -1

 (.41: 5331العام من الناس )ناصر،

 لقد قسم البرت السمات الى ما يلي:

 لبروت بين نوعين من السمات هما:أز مي   السمات المشتركة والفردية: .5

سمات التي يشترك فيها كثير من الناس بدرجات السمات المشتركة أو العامة: ويقصد بها ال . أ

فراد الذين يعيشون في ثقافة معينة، والسمة على أساسها المقارنة بين معظم األمتفاوتة، ويمكن 

 العامة عادة سمة متصلة، وتتوزع بين الناس توزيعا اعتداليا.

خاصة بفرد فراد، بل دى جميع األالسمات الفردية: وهي السمات الشخصية التي ال توجد ل . ب

 ويعد  إذا أردنا وصف شخصية الفرد وصفا دقيقا،  وهي التي يجب أخذها في االعتبار معين،

 لبورت السمات الفردية هي السمات الحقيقية التي تصف الشخصية بدقة.أ
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أما السمات العامة فهي شبه حقيقية وهي مظاهر للشخصية يمكن على ضوئها 

 ـ(.ه5731فراد ببعضهم ) نجاتي،مقارنة األ

 .السمات الرئيسة والمركزية والثانوية:5

 بين ثالثة أنواع من السمات:كذلك لبروت أميز 

ويعرف عادة بها، وهي التي  السمات الرئيسة: وهي السمة التي تسيطر على شخصية الفرد، .أ 

 ثرها في جميع أفعاله تقريبا، كسمة الكرم مثال. أيظهر 

تميزا للفرد عن غيره، وأن هذه السمات في  السمات المركزية: هي السمة التي تكون أكثر .ب 

لبروت أن السمات المركزية هي سمات أويرى  ،ات( سم53-1العادة قليلة تتراوح ما بين )

 لى سماته المركزية.إثابتة في الشخصية، وما يشاهد من ثبات في سلوك الفرد أنما يرجع 

األهمية نسبيا في تحديد  السمات الثانوية: هي السمات الهامشية أو الضعيفة، وهي قليلة .ج 

 هـ(.5757الشخص، وأسلوب حياته، تظهر عادة في ظروف خاصة )الزاروس،

 

 نظرية كاتل للسمات:-2

نها مجموعة ردود األفعال واالستجابات التي إفقد عرف السمة بقوله:"  ما يرموند كاتلأ

 هاالطريقة نفسبعالجتها ومسم واحد ايربطها نوع من الوحدة التي تسمح لهذه االستجابات أن توضع تحت 

 حوال".في معظم األ
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 مات النظرية:لمس

تقوم هذه النظرية على التنبؤ، ولذلك فإن كاتل يؤكد على أن هناك متغيرات دافعة كثيرة 

على أهمية  أيضا يؤكدو ينبغي تحديدها وتوضيحها بعناية، ويرى أهمية الجانب الوراثي في الشخصية، 

 (.13: 5553)جابر،في بناء الشخصية ات االجتماعية الخلفية البيولوجية والمحدد

يعترف كاتل بأهمية التعلم في نمو الشخصية حيث قام بوصف مراحل نمو الشخصية  وكذلك

 (533: 5755نجلز،أمع أنه لم يركز عليها في نظريته )

تعكس التركيز الراهن على فهي ساليب علمية دقيقة وموضوعية، أونظرية كاتل مبنية على 

صحاب النظريات، فنظرية كاتل نموذج جدير أال القليل من إوالتي لم يعط حقها وأهميتها ، ق الكميةالطر 

 (.551: 5755 زنجلأعلمي كفاء لدراسة الشخصية ) سلوبأبالتقدير في مجال البحث و 

 سمات الشخصية لدى كاتل:

التحليلية  ن السمات عبارة عن وحدات بناء الشخصية، ولذا فقد كرس جل بحوثهأيرى كاتل 

 للبحث عن سمات الشخصية. العلمية

بأنها " مجموعة ردود األفعال واالستجابات التي يربطها نوع من  ةولذا يعرف كاتل السم

في معظم  نفسها الطريقةبن توضع تحت اسم واحد ومعالجتها أالوحدة التي تسمح لهذه االستجابات 

 األحوال.
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خصية، وهي بعد عاملي يستخرج بواسطة والسمة هي جانب ثابت نسبيا من خصائص الش

 (.5510فراد وهي عكس الحالة )عبدالخالق،ي الفروق بين األأ ،التحليل العاملي لالختبارات

 تقسيمات كاتل للسمات:

 يمكن توضيح تقسيمات كاتل للسمات الشخصية حسب الجدول التالي:

 ( 5جدول )
 هـ(5757يوضح تقسيم كاتل للشخصية  )زيدان،

 وحدات مكتسبة من البيئة دات تكوينية موروثةوح العوامل

 العواطف واالتجاهات العقلية الدوافع والرغبات والحاجات العوامل الديناميكية

 الصفات الخلقية الصفات االنفعالية والمزاجية العوامل المزاجية

 العوامل المعرفية
الذكاء والمواهب الخاصة 

 كالذاكرة والقدرة التوثيقية

مكتسبة والمعلومات المهارات ال

 العامة

 تكوين الشخصية:-5

لى تحديد ماهية الشخصية، إقة والخروج منها بملخص عام يؤدي يمكننا جمع النظريات الساب

 ليها بعضا من نتائج بحث المداخل الحديثة في دراستها.إضفنا أذا نحن إ
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 المفكرينن بعض ظتتطور شخصية الفرد منذ الطفولة ال من نقطة الصفر البيضاء كما 

ه كخرة بصفات يرثها الفرد قبل احتكازا وتكون تحددها أصوله الوراثية،التي ولكن من نقطة االنطالق 

 بالبيئة، فالواقع الذي تكلم عنه السيكولوجيون يأتي في المرحلة الثانية من تطور الشخصية.

شياء الملموسة حوله، واأل تهوهذا الواقع هو الحقائق الفيزيائية التي تحيط بالفرد، كأفراد عائل

الدين وقواعد اللياقة والثقافة والقانون والميول  :أو الحقائق الميتافيزيقية )أشياء غير ملموسة( مثل

 واالتجاهات الخ.....

جيالها )ذكاء، أيرثها الفرد من عائلته بكل  ةالشخصية عبارة عن خصائص شبه ثابتأي أن 

خرى تتكون أوخصائص (، صابة باألمراض ، الخ....ادات لإلاستعدو عضاء، أوظائف و ، ةتكون بنيو 

ألن تعرض الفرد لبيئته ال  ؛تفاعل هذا التكوين الموروث مع بيئته، ويحدث هذا التفاعل على مراحلب

قرانه، ثم طفل يتعلم، ثم أمر، ثم طفل اجتماعي له واحدة، فهو طفل معزول في بادئ األيحدث كله دفعة 

 الذاتي، ثم فرد ناضج قائم بذاته. ناشئ يشق طريقه نحو االستقالل

يضا، وهنا يعتمد على أولى وتوجد االحتكاكات المؤثرة في تكوين الشخصية في المراحل األ

 ساليب تطور الشخصية.أل النفسي ونظريات التعلم في فهم نظريات التحلي

تتبلور الذات، ففي رأي أريكسون مثال نجد أن تكوين الذات  وفي النهاية بعد النضج

(identity-formation) حيانا، والتجربة والخطاء في أخرين من تقمص شخصيات اآل يحدث بعد مراحل
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لى مزيد من التعلم واكتساب العادات إستكشاف تؤدي السلوك المجدي، وتجارب اوصول إلى المحاولة لل

 الجديدة التي يختارها طواعية وينفرد بها عالوة على عادات تفرض عليه.

ن مثل وليام يلخاصة بشخصية كل فرد أمر حدد له بعض السيكولوجيثبات الصفات او 

سن بينما حدد له ات من العمر، يالجزء الثاني من العشرينبأنه يحدث في ( 1910 – 842جيميس )

 (.1939-1856المراهقة عند سيجمون فرويد)

 النبساط أواأن صفات الشخصية العظمى )بلى االعتقاد إبحاث الحديثة تميل ولكن األ

ذا إلى حد كبير إعند النضج  ةاالكتئاب أو البالدة االنفعالية أو العدوان أو الذكاء أو الموهبة، الخ...( ثابت

 رها.يلم يتدخل الطب الجراحي أو طب العقاقير لتغي

بينما نجد أن الصفات الصغرى )كالسمات أو الميول واالتجاهات( تتغير مع الزمن ومع 

ه، ويتبين مستوى التغير بين الجنسين، حيث وجد كل من كاجان وموسى سنة استمرار تفاعل الفرد مع بيئت

الذي أظهرنه قبل العاشرة  هنفسالميل ناث تحتفظن بعد العشرين بفي دراستهما الطويلة أن اإل (م5515)

لتدعيم  كانذا عما إوتساءال  ،من العمر، بينما تسقط هذه الظاهرة عند الذكور بعد سن المراهقة

(reinforcement)  ه عند الذكور.ءناث وانطفاثر في استمراره عند اإلأالمجتمع لهذا الميل 

ار أنها تتغير عند الكب (values)، في دراسات للقيم (1965)لبروت وفيرنون سنة أثم وجد 

ناث بنسبة ، وقيم الجمال عند اإلهانفس النسبةبيضا، فترتفع القيم الدينية عند الجنسين أبالتقدم في السن 
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، السياسي واالجتماعي عند الجنسين بر، وتنحدر القيم النظرية عند الذكور بدرجة كبيرة ،ويتغير التعبيرأك

 (.55-51: 5510فيصبح أقل عنفا وأقل تقلبا )حقي،

 بعض سمات الشخصية التي ترتكز عليها الدراسة الحالية:

ات تختلف في من السم اً عند متابعة نتائج بعض الدراسات السابقة تبين أن هناك عدد

ن هذه السمات من السمات إوسمة االتزان االنفعالي ، وحيث  منها سمة المسؤوليةو نتشارها بين العاملين، ا

أيضا تعد من أهم السمات التي تطرق  وهيساسية ذات التأثير الكبير في شخصية الفرد واتخاذ القرار األ

 لها بالدراسة الباحثون في هذا المجال.

لما لهذه  ، ونظراً من أهم الخصائص أو السمات الثابتة لدى الفردن سمات الشخصية إ

 السمات من أهمية في مجال الدراسة الحالية فسوف نتطرق إليها بشيء من التفصيل:

 االتزان االنفعالي:

االنفعال  لى مدى قدرة الفرد على الهدوء وضبط نفسه وعدمإ"مفهوم االتزان االنفعالي يشير 

 (.11: 5515باألمر اليسير" )يونس، تاستثارته ليسكذلك فإن و أثناء المناقشات ، 

 اً اندفاعيو سريع االستثارة ،  يكوننه غير متزن انفعاليا أن الفرد الذي يتميز بفإوفي المقابل 

 (.5555في مواجهة مثل تلك المواقف )الشاعر،
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 تالكبت االفعاالو ويعرف سيموند االتزان االنفعالي بأنه " القدرة على تحمل التهديد الخارجي 

 (.55: 5553واالتزان بين المرونة والتصلب والتخطيط والضبط" )الشاعر،

نه " الحالة التي يستطيع فيها الشخص إدراك مختلف أيعرف الزراد االتزان االنفعالي ب بينما

مما  ،افما لديه من دوافع وميول وخبرات وأهدبين الجوانب للمواقف التي تقابله والربط بين هذه الجوانب و 

لى توافق بين الفرد إويؤدي  ،يساعده في تحديد نوع االستجابة وطبيعتها بما يتوافق مع الموقف الراهن

 (.73: 5514والسعادة والسرور" )الزراد، اوالشعور بالرض ،وبيئته بشكل سليم

 أن االتزان االنفعالي للفردإلى زيد  يبأفي  ماليهإويشير كل من العسيري والمليجي المشار 

 يعني أن الحياة االنفعالية للشخص تتم بالرزانة والهدوء واالستقرار وعدم التذبذب.

لى التغير السريع أو إزعة وجود النعني ينرى أن االنفعال  التعريفات السابقةمن خالل و 

 متزن انفعاليا هو ذلكاللذلك نرى أن الشخص غير و  ،االستجابة المبالغ فيها تجاه المواقف الصادمة للفرد

ن االتزان االنفعالي هو قدرة الفرد على ضبط إذ إ الشخص الذي يستجيب ويندفع في مواجهة تلك المواقف.

ه على الهدوء والسكينة في المواقف الصادمة له، إلضفاء السكينة والهدوء على حياته ظانفعاالته وحفا

 والتكيف مع البيئة المحيطة به وعدم تهويل األمور.

راء بعض الباحثين حول آ، و الخاصة باالتزان االنفعالي اتيفر ض التعبعد أن تم استعرض بعو 

من هذه ف .هوصفات تعرض بشيء من التفصيل خصائص الفرد المتزن انفعالياس فإن الدراسة الحالية ذلك

 الخصائص:



39 
 

 يتسم بالسعادة والمرح والهدوء في المواقف التي تتطلب ذلك االنفعالي "الفرد الذي يتميز باالتزان -5

 (.41: 5551عبدالخالق،؛ 13: 5514" )ابو زيد،مراأل

أي كل موقف وحسب  ،"الفرد المتزن انفعاليا يعطي كل موقف القدر المطلوب والالزم من االنفعال -5

 متطلبه".

 يتحكم في تصرفاته".انفعاليا "الفرد المتزن  -0

 (.01: 5515متسامح وغير انطوائي" )عبد الفتاح،انفعاليًا "الفرد المتزن  -7

جلفورد يعرف عدم االتزان االنفعالي بأنه "وجود تقلبات وجدانية واستجابات لمقابل فإن وفي ا"

 5541في المزاج والسرعة في االستعداد لالنفعال وعدم االستقرار والثبات" )غنيم، ةانفعالية قوية متذبذب

:531.) 

 :، ومنهاز بها الشخص غير المتزنتمي  يوهناك صفات 

 (.13: 5514بو زيد،ألمسؤولية" )امل "الفرد غير المتزن ال يتح 

  (.53: 5553انطوائي )عبداهلل،و الفرد غير المتزن حساس ومتوتر 

  (.15: 5517متطرف في جميع انفعاالته )مرسي وعبدالسالم،و متزن عدائي الالفرد غير 

يلقون وهم نفسهم وال يرضون عنها، أليس لديهم ثقة في  انفعاليًا  غير المتزنينإن يضا فوأ

حركات ال و الصداع، و عراض الجسمية مثل فقدان الشهية، خرين، يتصفون ببعض األم دائما على اآلاللو 

 (.535: 5555خرون،آالتقلصات في الرقبة أو الوجه أو جفن العين )داوود و  :رادية مثلإ
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 تحمل المسؤولية:

ح وهذا المصطل ،مما ال شك فيه أن الفرد مسؤول عن تصرفاته وعن كل ما يصدر عنه

 اتعو لى تحمل المسؤولية، وهذا الموضوع من أكثر الموضإي أليه إلى الرضا أو االفتقار إير يش

 اهتماما وجاذبية في علم النفس االجتماعي.

لخص سمة المسؤولية أنها: نتيجة لما يفكر به الفرد وما يصدر منه من سلوك مهذا و 

خرين واحترام تقاليدهم وحقوقهم م باآلنحو السلوك المسؤول الذي يتضمن االهتما هوأهداف هيعكس رغبات

 هـ(.5750وقيمهم االجتماعية والشعور بالمسؤولية تجاه كل ذلك)التيه،

( يعرف المسؤولية بأنها: " سمة الفرد الذاتية عن الجماعة 505: 5517ن زهران )ذلك فإ

ي والقدرة على وهي الشعور بالواجب االجتماع ،مام نفسه وأمام الجماعة وأمام اهلل سبحانه وتعالىأ

 تحمله والقيام به".

 ،ذا وقعإطة به بكل ما فيها، ويتحمل خطأه فالفرد يتميز بأنه يتقبل المسؤولية المنا نذإ"

يجاد الحلول المناسبة بدل ا  ويتحمل انتقادات االخرين، ومن خالل هذا النقد يحاول تصحيح الخطأ و 

م بمواقفه في الحياة أو بالدور الذي أسند لذلك فإن الفرد مطالب بااللتزاو الهروب من المواجهة، 

 (.553: 5550ليه")سعد ونعامه،إ
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الفرد حين يعين في وظيفة ما فإن عليه االلتزام بكل متطلبات هذه الوظيفة  وأيضًا فإن

ويحاول التجديد  هداف العامة للمؤسسة.بالشكل الذي يرضي المؤسسة التي يعمل بها محققا بذلك األ

  .جديد للنهوض بمستواه الوظيفيما هو  واالبتكار وتعلم كل

 المهمةالسمات  ىحدإفإن الباحث يعرف المسؤولية بأنها  ،من خالل تلك االستنارة نإذ

أكمل وجه على ويقوم بأدائها  مات،يعترف الفرد بما يكلف به من مه والتي من خاللها ،في الشخصية

 متحمال جميع التبعات الملقاة على عاتقه.

 ةلى أن المسؤولية تحتوي على ثالثإ( 41: 5545ي عام )عثمان فهذا وقد أشار 

 عناصر:

لى االرتباط العاطفي بالجماعة التي ينتمي إليها الفرد، بحيث إاالهتمام بالجماعة: ويشير هذا  -5

ط تدريجيا باالنفعال مع هذا االرتبا أيندمج في هذه الجماعة اندماجا كليا فكريا وعقليا ويبد

تفاعل مع الجماعة، ثم التوحد مع الجماعة ، وأخيرا تقبل الجماعة داخل الفرد ليا، فالآالجماعة 

 فكريا وفي تصوره العقلي.

 ،ين أولهما فهم الجماعة، والثاني فهم الفرد للمغزى االجتماعي ألفعالهأالفهم: ويتكون من جز  -5

هم القيمة أن يفو ثار أفعاله وتصرفاته وقراراته على الجماعة، آويعني ذلك أن يدرك الفرد 

 االجتماعية ألي فعل أو تصرف اجتماعي يصدر عنه.
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ت الجماعة شباع حاجاإخرين في عمل يساعد على المشاركة: ويقصد بها اشتراك الفرد مع اآل -0

 لى أهدافهم.إوحل مشكالتهم والوصول 

 

 :سمات الشخصية للمدرب الرياضي الناجح

، الرياضيين للمدربين المهمةالشخصية سمات لتعريف عديد من الباحثين بدراسات عديدة قام ال

 وذلك لتحديد البروفيل الشخصي المثالي للمدرب الرياضي.

 :تاليفي السيكون وتلخيصها  ،(أهم هذه السمات5335حيث عرض "محمد حسن عالوى")

 الثبات االنفعالي .أ 

 تحمل المسئولية .ب 

 بداعاإل .ج 

 التناغم الوجداني .د 

 المرونة .ه 

 الطموح .و 

 الثقة بالنفس .ز 

 تخاذ القراراالقدرة على  .ح 

 القيادية .ط 
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 الثبات االنفعالي - أ

شاعة الهدوء واالستقرار في نفوس الالعبين، وبالتالي يعطي إلوهو التحكم في االنفعاالت 

واضحة ونبرات هادئة خاصة في مواقف المنافسات والضغوط النفسية العالية،  ةقراراته لالعبين بصور 

مسؤولية  الً ؤو يصبح المدرب مسلالعبين بصورة سريعة، و فاالنفعاالت كالخوف والقلق والتوتر ينتقل أثرها 

 مباشرة عن عدم تحكم الالعبين في انفعاالتهم.

 تحمل المسؤولية - ب

ات خاصة في الناجح يكون مستعدا لتحمل المسؤولية في جميع األوقالرياضي المدرب 

اجهة األسباب التي أدت خرين، ومحاولة مو لى ممارسة النقد الذاتي قبل انتقاد اآلإحاالت الفشل ، ويسعى 

وشجاعة المواجهة لألخطاء الناجمة ومحاولة بذل  هرادة منه الحاالت، ويتطلب ذلك قوة في اإلالى مثل هذ

 الجهد لتصحيح هذه األخطاء.

 بداعاإل -ج

هو قدرة المدرب الرياضي على استخدام العديد من الوسائل الحديثة والمبتكرة أثناء التدريب 

براز أنواع متجدده ومبتكرة في مجال عملية إالمتنوع للبرامج التدريبية والقدرة على  والتشكيل ،الرياضي

 التدريب الرياضي، فالمدرب الناجح مبدع ومبتكر، والمدرب غير الناجح روتيني وتقليدي.
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 التناغم الوجداني والعاطفي -د

وتقديره لما نفعاالته ال هما يحس به الالعب وفهمالرياضي ب حساس المدربا  دراك و إهو 

حسن ما أوذلك بهدف القدرة على حفزهم إلخراج  هم،ودوافع هموميولوكذلك تفهم حاجات الالعبين  ،يعانيه

ن سمة التناغم الوجداني للمدرب الرياضي تكمن في مهارته االتصالية إومن ناحية أخرى ف ،عندهم

 تتأسس على االحترام والثقة المتبادلةبالالعبين وقدرته على تفهمهم وتقديرهم وكسب ثقتهم، فالعالقة التي 

 حساس المدرب بجهود الالعب من العوامل التي تعمل على نجاح المدرب الرياضي في عمله.ا  و 

 المرونة -ه

هي قدرة المدرب الرياضي على التكيف والموائمة للمواقف المتغيرة، وخاصة في نطاق 

 تحقيق األهداف المرجوة في ضوء متطلباتكذلك القدرة على و الظروف ذات الضغوط النفسية العالية، 

مكانية استخدام أكثر من وسيلة لتحقيق الهدف وعدم الجمود أو النمطية أو اإلصرار على ا  الموقف، و 

فالمدرب الذي يتسم بالمرونة يتعامل مع  ،رها بالرغم من فشلها في تحقيق األهدافيطريقة واحدة وعدم تغي

 مثالية أو خيالية. بطريقةحداث بطريقة واقعية وليس األ

 الطموح -و

المدرب الرياضي الناجح طموح يتميز بالدافعية نحو المزيد من التفوق في ضوء األسس 

يجابية لتحقيق أعلى ما يمكن من المستوى، بشتى الوسائل اإل هموحفز الموضوعية، فيسعى الى دفع العبيه 

مل في تحقيق الهدف، ويسعى لتطوير األ انفالمدرب الرياضي الطموح يتميز بالمثابرة واإلصرار وعدم فقد



45 
 

طار إيسعى لمزيد من المكاسب في  بل ،معلوماته وقدراته ويتمسك بأهدافه وال يقنع بمكاسبه الحاليةنفسه و 

 اإلمكانيات المتاحة واستثمارها ألبعد مدى.

 الثقة بالنفس -ز

عارفه وخبراته يكتسب ن المدرب الرياضي الذي يتميز بثقته بنفسه وفي قدراته ومعلوماته ومإ

مركزا قويا بين الالعبين ويساعد على احترامهم له وتقبلهم لتوجيهاته، وبالتالي ال يظهر عليه القلق و 

 قناعهم بها.ا  براز وجهة نظره لالعبين و إويستطيع بسهولة  ،التوتر في المواقف غير المتوقعة

 تخاذ القرار االقدرة على  -ح

سرعة مالحظة مواقف التدريب أو المنافسة الرياضية والحكم هو قدرة المدرب الرياضي على 

 ها،أو تغيير التصورات الخططية كذلك القدرة على سرعة إصدار الحكم بتنويع و عليها بطريقة موضوعية، 

تخاذ القرار، اهمة مرتبطة بالقدرة على هكلها عوامل و أو سرعة التعرف على مكامن الخطأ في األداء، 

 قرار المناسب في التوقيت المناسبتخاذ الاوالمهم هو 

 القيادة -ط

هي قدرة المدرب الرياضي على التوجيه والتأثير في سلوك الالعبين والتنسيق والترتيب المنظم 

لى أقصى إ همومهارات هموقدراتلى تطوير مستوى الفرق والالعبين إمجهودات الجماعية من أجل التوصل لل

 (53: 5557درجة. عالوي)
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المدرب بالالعب للمستوى المطلوب بعدة عوامل من أهمها قدرات المدرب ويرتبط وصول 

، وتنفيذ وتقويم عملية التدريب لتخطيط الوالتي تتضمن  ،الرياضي على القيام بواجباته في عمليات التدريب

 هموتوجيهعداد الالعب بدنيا ومهاريا ونفسيا للمنافسات الرياضية وقدرته على رعاية الالعب إوكذلك 

 .هاوبعدءها وأثناالمنافسة الرياضية قبل  همرشادوا

ساس ذو شخصية تربوية يلقى على عاتقه مسؤولية تدريب فالمدرب الرياضي هو في األ

والتي  ،نجازاتوبأنه قد حقق بعض اإل ،وهو الشعور بالرضا ،وتربية، ومن هنا يكتسب لعمله معنى وفائدة

في تطوير شخصية الالعب واالرتقاء بمستواه وتنمية ال تقل أهمية عن الفوز بالبطوالت، كاإلسهام 

 خرين وعدم اليأس والكفاح حتى النهاية.يجابية لديه نحو الرياضة واحترام اآلاالتجاهات اإل

والتي ال تتوافر في  ،ولذلك ينبغي أن تتوافر لدى المدرب بعض القدرات وسمات الشخصية

وذلك من خالل  ،لديه الخبرة التدريبة في مجال رياضتهن تتوفر أبد  الوكذلك ف الناس اآلخرين،غيره من 

اكتسابه للمعارف واطالعه على المعلومات النظرية والعملية في مجال تخصصه، وهذه تساعد المدرب في 

دارة العليا التغلب على المشكالت والضغوط التي تواجهه أثناء عملية التدريب، سواء تلك المشكالت من اإل

 بين أو حتى من الجمهور وغيره.للفريق أو من الالع

فيحدث  تهاومواجهعلى تحمل تلك الضغوط الواقعة على كاهله ته أما في حالة عدم قدر 

لعدم قدرة  نذار المبدئيولى أو اإلجهاد الذي يعتد بمثابة الشرارة األوبالتالي يظهر اإل ،التكيف السلبي

جهاد وعدم القدرة على تمرار هذا اإلالضغوط، وفي حالة اسيجابي مع هذه المدرب على التكيف اإل
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نهاك الذي يعد المعبر الرئيس لحدوث نها مواجهته يحدث اإلأمختلف الطرق والوسائل التي من ش استخدام

وقد يحدث احتراق للمدرب ولكنه ال  ،"االحتراق" ومن نتائجه قد يكون االنقطاع عن التدريب الرياضي

حساس النفسي السلبي له على تدني مستوى حيث يؤثر اإل ؛وذلك أصعب ،ن التدريبينسحب أو ينقطع ع

 ألسباب أخرى.أو ا كون عدم انقطاعه نتيجة لسبب ماديالعبيه، وقد ي

ومن هنا انبثقت فكرة البحث في محاولة علمية للوقوف على أسباب االحتراق النفسي لدى 

وذلك للوقوف على  ؛نفسيكيف تؤثر السمات الشخصية على عملية االحتراق ال ، وتعر فمدربي النخبة

 وبالتالي نتجنب أن يخسر الوسط الرياضي أي مدرب من مدربيه. ،أسباب المشكلة قبل الوقوع فيها

 العالقة بين المدرب والعبيه:

 فال وكذا مستوى الالعبين، ،ال شك أن العالقة بين المدرب والعبيه تؤثر في عمليه التدريب

يدة حتى تفيد الالعبين والفريق، فالعالقة السلبية تؤثر على نتائج ومف ةأن تكون تلك العالقة طيبإذن بد 

والعوامل التي  ،في مستوى الالعبين كذلك وتؤثر ،الخالفات والتوتر ةوتزيد من حد ،الفريق أو الالعبين

 ية:تالتؤثر في هذه العالقة تتحدد في النقاط ال

 أفراد الفريق ومستوى أدائهم. ةنوعي   -5

 الفريق. عدد أفراد   -5

 المهارات الخاصة بها.  ةونوعي ،طبيعة اللعبة الممارسة   -0
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 الضغوط النفسية على الفريق.   -7

 مستوى تأهيل المدرب وقدراته المعرفية والفنية.     -1

 ومدى فهمهم لما يعطى لهم. ،المستوى الثقافي لالعبين   -1

فبعض المدربين يهتمون  :اسييناتجاهين أس إلى هذا الصدد يشير الكثير من العلماء وفي

والبعض اآلخر  ،بشكل واضح بإنجاز المهمة دون إعطاء وزن للعالقات اإلنسانية داخل جماعة الفريق

يهتم بالعالقات اإلنسانية المتبادلة بين أفراد فريق أكثر من الجوانب األخرى ، ولعل كل من االتجاهين له 

 من المزايا والعيوب ما يستحق الدراسة.

 ايا المدرب الرياضي المهتم بإنجاز المهمة:مز ف

 كفاءة كبيرة في توجيه الجهود نحو األهداف.    -

 المعرفة الجيدة بالرياضة التخصصية.    -

 الخبرة السابقة كالعب.    -

 (.13: 5551الذكاء في وضع خطة التدريب )مختار،    -

  :فهي أنه عيوب المدرب الرياضي المهتم بإنجاز المهمةوأما 

 الفريق. ةقد يرفع مستوى القلق لدى جماع    -
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 أقل فعالية خاصة في المواقف التنافسية التي ال تتصف بالضغط النفسي.    -

 غير مبادر.    -

 غير متعاون.    -

 :أنه مزايا المدرب الرياضي المهتم بالالعبينبينما من 

 ويدعمهم بالتشجيع. ،يقلل من مستوى القلق عند الالعبين  -

 التعامل مع أفراد الفريق الذين ال يشعرون بكفاءة. يستطيع  -

 رك الفريق في عملية اتخاذ القرار.يش   -

 :فهيمآخذ المدرب الرياضي المهتم بالالعبين وأما من 

 عدم االهتمام أو التأكيد على نجاح تنفيذ المهمة. -

 أقل فعالية في المواقف التنافسية التي تتصف بالتوتر والضغط النفسي. -

 بعض الالعبين الذين يأخذون على عاتقهم إنجاز المهمة.على القلق  ساعكان -
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 :محور االحتراق النفسي ثانيا  

وقد تعددت  -خاصة في مجال الدراسات العربية  - الحتراق النفسي مفهوم حديث نسبيان اإ

 متفق عليه منليس هناك تعريف واحد  هتعريفاته من قبل الدارسين والباحثين، وهذا يدل بطبيعة الحال أن

خرى ترجم أفنراه في دراسات  (Burnout)و حتى ترجمة ذلك المصطلح قبل الباحثين لالحتراق النفسي، 

 (.541: 5337نهاك النفسي، بل أن هناك من أطلق عليه الضغط العاطفي )فتحي،على أنه اإل

؛ 5331، جاد ؛5551،عبداهلل ؛5553،اليوسفي ؛5511، علي وعبداهلل)أما كل من 

 طلقوا عليه االحتراق النفسي.أ(، فهؤالء 5331، راضي ؛5337،زيدان ؛5334،ريدرد

لى ظاهرة الفرد المحترق من خالل خدمته الطويلة، إ Bardo( 1979هذا وينظر باردو )

فهو يتحكم في رغباته،  ،فنجد الموظف األكثر تفاعال في عمله وأكثر إخالصا يعرف بالموظف المتحمس

وط الحياة، ولكن بعد عدة سنوات قد يفقد ذلك الحماس ويصبح غير مهتم بعمله مرن في تعامله مع ضغو 

أوضح أنه كلما طال الموظف في عمله لسنوات عدة أصبح  فقد( 1972ما سارسون )وأوقد يفقد طموحه، 

لى إرجع ذلك أفيما يتعلق بالدور الذي يقوم به، وقد  واستجابة لما يحيط به من مؤثرات أقل تأثيرا وحيوية

 ،لى انخفاض الدافعيةإلتالي فإن زيادة الخبرة قد تؤدي حساس بالسأم وبالى اإلإأن زيادة الخبرة قد تؤدي 

 (.31-28: 1993لى زيادة مستمرة في مستوى الضغط لديه )باركندي،إوتؤدي 

لى المكافآت إوالحاجة  لى العبء الزائد في العملإيرجع هوك ظاهرة االحتراق النفسي و 

 (.5: 5557دارية. )عبداهلل،لى المساندة اإلإصدقاء والحاجة والعزلة عن األ
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أن االحتراق النفسي عبارة عن وصف لحالة تنتج عن ارتفاع  Consiniهذا وذكر كونسيني 

ليه، وقد إمطالب العمل، مع عدم المساندة، وبالتالي عدم قدرة الموظف على الوفاء بالمتطلبات الموكلة 

عياء داء، والتغيب عن العمل، واإلة مما يترتب عليه عدم جودة األفسيلى اضطرابات نإيؤدي ذلك 

 (. 176:118 1996، وتبلد المشاعر )كونيتسه ةالعاطفي واالضطرابات السيكوسوماتي

 Burnoutهذا المصطلح  أن (، حيث يري5551ويؤيد فرج عبدالقادر ما ذكره كونسيني )

لى إيشير  وكذلكصيب الفرد نتيجة االنهماك في العمل، الشديد الذي ينهاك لى اإلإالنفسي يشير االحتراق 

 (.54:00 5330سرة )عبدالقادر،انهيار الفرد تحت وطأة الضغوط التي تفوق قدراته في العمل واأل

وضح االرتباط يفي موسوعات علم النفس  Burnoutومما سبق يتضح أن االحتراق النفسي 

جهاد الكبير الذي ينتج عن زيادة متطلبات العمل تعب واإلبالجانب المهني، فيشير لما يجده الموظف من ال

لى إمر الذي قد يؤدي األوهو لتغلب عليها، ايضا انعدام المساندة أيقابله و الفرد من قدرات،  هما يمتلكع

 .للعملالموظف اضطرابات نفسية مختلفة، وربما ترك 

حدهما يفسر استعداد أ أن لالحتراق النفسي نمطين:إلى  (Fridman,1991)أشار فريدمان 

 خر له عالقة بالمساندة االجتماعية والمهنية.آو  ،وهذا نجده يرتبط بنمط الشخصية ،الفرد لالحتراق

 ،عوامل متعددة تتداخل مع بعضها تحددهاويرى عسكر أن حدوث ظاهرة االحتراق النفسي 

 عوامل هي: ةويمكن أن نوجزها في ثالث
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المصدر  يعدحيث أن العمل  ؛في حياة الفرد كبيرة أهمية اذ اً العوامل الوظيفية: وهذه تمثل دور  -5

 والذي من خالله يستطيع توفير مستلزماته الحياتية من سكن ومشرب ،الرئيس لدخل الفرد

 (.5511همية مالها في تكوين شخصية الفرد السوية )عسكر،وهذه بدورها لها من األ وغيرها،

فق الفرد مع ذاته ومدى واقعيته في حياته من خالل عكس مدى تواتامل و الع ههذالعوامل الذاتية:  -5

لالحتراق النفسي  ةطموحاته ومدى التزامه الوظيفي الذي مما ال شك فيه يجعله أكثر عرض

 خاصة عندما يصطدم بعقبات تحول بينه وبين تحقيق األهداف المنشودة.

ف في مجال عمله لى توقع المجتمع من هذا الموظترجع هذه العوامل إالعوامل االجتماعية:  -0

والدور المناط به، والعوامل التي تحول دون تحقيق ذلك التوقع، مما يجعل الموظف عصبي 

 ن يصاب باالحتراق النفسي.ألعرضه يوهذا بدوره  ،المزاج

ننا يجب أن نفرق بين كل من االحتراق النفسي والتعب، فاالحتراق النفسي ليس هو وكذلك فإ

نحو عمله بجانب الشد العصبي  وعالقاته يشمل التغير في اتجاهات الفرد نهولكالتعب أو التوتر المؤقت، 

يزول  بعد فترة قصيرة من االسترخاء الذي حيان أو التوتر المؤقت لشعور باإلنهاك الذي يحدث بعض األوا

 والراحة.

ن عملية التطبيع إهو ظاهرة التطبيع االجتماعي حيث االحتراق النفسي ليس وكذلك فإن 

ولكن االحتراق النفسي  ،ير سلوكه واتجاهاتهيلتأثير المجتمع على الفرد أثر في تغ فيها اعي يكوناالجتم

 يعد هذه التغيرات ردود فعل مباشرة للضغط على الفرد من جهة العمل.
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ير في سلوك الفرد واتجاهاته يوالتطبيع تتضمنان التغ النفسي فكل من ظاهرة االحتراق نذإ

 (.531: 5330لذي يلعبه الفرد في أي نظام )عسكر،لى الدور اإوذلك يرجع 

الضغط النفسي،  وقد يتداخل هذا المصطلح )االحتراق النفسي( مع مصطلحات أخرى مثل:

م هذه التهرب النفسي من المسؤولية، فهناك من الباحثين من استخدو حباط، التوتر النفسي واإلو 

 النفسي. لى ظاهرة االحتراقإشارة المصطلحات بالتبادل عند اإل

 :Burnoutالمفهوم السيكولوجي لالحتراق النفسي 

لى حداثته النسبية إ، وذلك يرجع شعر بالغموض نوعا مان مفهوم االحتراق النفسي مفهوم ي  إ

؛  ,Maslach & Gold ber 1998؛ 5554اسماعيل،؛ 5553كما يصفه بعض الباحثين: )عبد السميع،

 (.5335عبدالعال،

، بحيث ينطلق كل تعريف مع رؤية معينة، وقد وتعددت  هذا المجالكثرت التعريفات في  وقد

خر ينطلق من أن بعض التعريفات تنطلق من المثير المحدد لالستجابة، وبعضها اآل إلى أشار الطريري

االستجابة الصادرة تجاه ذلك المثير، وهناك فريق ثالث يجمع بين المثير واالستجابة باإلضافة لمتغيرات 

 (.44-1: 5557ري،وسطية)الطري

 لى ثالث مجموعات :إتصنيف تلك التعريفات  فسيتموبناء على ما سبق 

 حول التعريفات التي كان تركيزها على مصادر االحتراق النفسي. تدوراألول: 
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 اضطراب ترافقه بعض المظاهر المرضية. ال  إن االحتراق النفسي ما هو أالثانية: ترى 

 ي هو عملية تجميع بين السبب والمظهر وبعض المتغيرات.الثالثة: ترى أن االحتراق النفس

 على سبيل الدراسة. ال  إيم سوهذه التعريفات هي جميعها مكملة لبعضها البعض وما هذا التق

وهي نما نتيجة سنوات متعاقبة، ا  في سنة واحدة و  ريفات السابقة على تعددها لم تأت  التع ن  إ

حيث أشار بعضهم أن االحتراق النفسي  ،(Burnout)النفسي لى تطور نظرة الباحثين لالحتراق إتشير 

كما  - نسانيةمنها تقديم الخدمات اإلو ن، يخر آهن التي تتطلب تفاعال مع أفراد و يرتبط بمهنة معينة كالم

حالة تصيب أي فرد في  ال  إى أن االحتراق النفسي ما هو أوبعضهم ر  - وسعيد جاء في تعريف عبدالحميد

 (.5330شله في مواجهة الضغوطات القوية التي تفوق قدراته  زيدان )أي مهنة نتيجة لف

ن االحتراق النفسي عبارة عن وصول الفرد أمن خالل التعريفات السابقة  وهكذا يتبين لنا

 لمرحلة من اليأس والقنوط وتدني الذات في وظيفته نتيجة للجهد الذي يقوم به مع قلة المساندة والتشجيع.

 لنفسيمراحل االحتراق ا

أن االحتراق  Matteson & Ivancevich( 1997يرى كل من ماتسيون وأنفاسيفشي،)

 :هي النفسي يتضمن أربع مراحل
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ذا إعن عمله، ولكن  اكل الرض اً : وفيها يكون الفرد بداية راضي Involvementمرحلة االستقرار  -5

في  ايبدأ مستوى الرض فإنهما حدث عدم اتساق بين ما هو متوقع من العمل وما يحدث في الواقع 

 االنخفاض.

: وهذه المرحلة تنمو ببطء ،وينخفض فيها مستوى الرضا عن الوظيفة  Stagnationمرحلة التبلد  -5

، وينتاب الفرد شعور اً داء في العمل منخفضح الكفاءة قليلة ،ويكون مستوى األتدريجيا، وتصب

 كثر من عمله.أحياته االجتماعية  ه اتجاهويصرف نظر  ،بالمرض

ويصبح على علم به، فيبدأ  ،:وفيها يدرك الموظف ما حدث له Detachmentمرحلة االنفعال  -0

 في الحالة الصحية النفسية، وهنا يرتفع مستوى اإلجهاد لديه. في االبتعاد عن الجماعة، مع تدن  

ض عرااالحتراق النفسي، وفيها تزداد األ: وهي أشد مرحلة في سلسلة  Junctureالمرحلة الحرجة  -7

نتيجة لتلك  ، وتبدأ الشكوك لديه ويختل تفكيرهاً واضطراب اً سوء البدنية، والنفسية، والسلوكية

وربما يفكر في االنتحار  ،ويفكر في ترك عمله ،لى مرحلة االنفجارإالشكوك، ويصل 

 (.55: 5551)الرزيدان،

 مستويات االحتراق النفسي:

 ال  إن االحتراق النفسي ما هو ألى إالوارد في زيدان  Spaniol(1979يشير سبانيول )

 مجموعة مشاعر ارتبطت بروتين العمل، وقد حدد له ثالثة مستويات هي:
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احتراق نفسي متعادل: وهذا النوع من االحتراق يأتي نتيجة عن نوبات قصيرة من التعب، والقلق،  -5

 حباط، والتهيج.واإل

 قل.لمدة ثالث أسابيع على األالسابقة عراض متوسط: وهذا يأتي بعد استمرار األاحتراق نفسي  -5

م الاحتراق نفسي شديد: وهذا ينتج عنه أعراض جسيمة، كالقرحة، ونوبات الصداع الشديد، وآ -0

 الظهر المزمنة.

خر، اق نفسي معتدلة ومتوسطة من حين آلوليس غريبا أن يشعر العاملون بمشاعر احتر 

هنا فأمراض جسمية ونفسية مزمنة  في شكل أوتبد ،وتصبح مستمرة ،ولكن عندما تزداد هذه المشاعر

 (.11: 5554يصبح االحتراق النفسي يشكل مشكلة خطيرة )بدران،

 مصادر االحتراق النفسي:

مصادر االحتراق  تصنيف علىحتراق النفسي ساعد بعض الباحثين ن تعدد مصادر االإ

أن المجموعة يرى ( حيث 5554سماعيل )إهشام  من هؤالء الباحثينو  ،النفسي الى مجموعتين رئيسيتين

تتعلق بدمج ظروف العمل مع عوامل الشخصية فولى تتعلق بمتطلبات المهنة، وأما المجموعة الثانية األ

 (.13: 5554سماعيل،إلكل فرد )

ويمثل هذا  ،خر يساوي بين مصادر الضغوط النفسية ومصادر االحتراق النفسيآوهناك فريق 

صادر نفسها ن مصادر االحتراق النفسي هي المأه حيث يرى من منظور  ،(5330االتجاه عبداهلل )

ن االحتراق النفسي هو مؤثر إلحساس الموظف بالضغوط النفسية والمهنية التي إللضغوط المهنية، حيث 
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ن إلالحتراق النفسي، حيث  اً مكن أن تكون مصادر من الملذلك فإن مصادر الضغوط النفسية و  ،يعاني منها

 قدمة من الضغوط النفسية.عد مرحلة متياالحتراق النفسي 

 :االحتراق النفسي أن يتم تصنيفها كما يلي مصادرويرى الباحث بعد اطالعه على بعض 

 المصادر الطبيعية. -5

 المصادر االقتصادية. -5

 المصادر االجتماعية. -0

 المصادر الشخصية. -7

 المصادر الوظيفية والمؤسسية. -1

 وفيما يأتي بيان لذلك:

 المصادر الطبيعية )الفيزيائية(: -5

العال  قد تصبح الطبيعة أحد العوامل التي تسبب الضغط على الفرد، حيث أشار عبد

نسان زالزل وتلوث البيئة التي يعيش فيها اإلالحروب و الأن الكوارث الطبيعية )الكونية( من إلى ( 5335)

 يلعب دورا بارزا، ومهما في زيادة الضغط واالحتراق النفسي. لى الزحام السكني والمروريإ

قد تخلق عند الفرد نوعا من  - بما تشمله العبارة من معنى -سباب الطبيعية ذا فإن األلو 

 لى االحتراق النفسي.إوالتي بدورها تؤدي  ،لى تراكم الضغوط النفسيةإالضيق يؤدي به 
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 المصادر االقتصادية: -5

سي، فقد صابة الفرد باالحتراق النفإرئيسا ال يستهان به في  دوراً االقتصادي الجانب يلعب 

فالشخص المحترق نفسيا  ،أن االحتراق النفسي يؤثر في الدخل القومي للفردإلى ( 5551) ةأشار مقابل

ن هذا الدخل مع ضعف االقتصاد ال يلبي إه ليس كغيره ، وبالتالي يتأثر دخل الفرد ذاته بحيث ؤ عطا

ن الوظيفي له وألسرته. لذا فإن موال يتحقق األ ،وبالتالي تدهور عالقته بمحيط عمله ،متطلباته الحياتية

 همية ما له في وقاية الفرد من االحتراق النفسي.الجانب االقتصادي له من األ

 المصادر االجتماعية: -0

إلى  سياسة جهة العملتؤدي حيث  ،همية مكانال شك أن الضغوط االجتماعية لها من األ

من يه، ولعل هذا التغيير يكون نابعًا فينصب اللوم بأكمله عل زيادة الضغوط االجتماعية على الموظف؛

كبر، مما يترتب الذي يعمل بهذه المؤسسة العبء األأن المجتمع يحمل الفرد  إال  سياسة جديدة لجهة العمل 

مما  ؛حباط لديهى الخدمة التي يقدمها، وزيادة اإللى انخفاض مستو إويؤدي ذلك  ،عليه زيادة الضغوط

 لالحتراق النفسي.  ةيجعله عرض

 :يليالمصادر االجتماعية لالحتراق النفسي ما  ومن

وقع الضغط النفسي على مما يزيد من نواع من الوظائف االجتماعية لبعض األ النظرةتدني  .أ 

   صابته باالحتراق النفسييؤدي ذلك إلى إهذا الموظف و 

 لديه   سريةعباء األاألالكثير من ووجود )العائلي( على الموظف سري زيادة الحمل األ .ب 
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وعدم االحترام  ،وعدم اطمئنان الموظف للمحيطين به ،عالقات السلبية بين أفراد المجتمعال .ج 

 يؤدي للضغط النفسي ومن ثم االحتراق النفسي. ،المتبادل

 المصادر الشخصية: -7

 ه؛سمات الشخصية لللموظف من خالل ال لمصادر الشخصيةباقد يرتبط االحتراق النفسي 

تم  فقد، Burnout التعرض للضغوط النفسية واالحتراق النفسي عندثر المصادر الشخصية أحيث تت

 منها:، و لى أن هناك مجموعة من الصفات المرتبطة باالحتراق النفسيإالتوصل 

فقد أوضحت درديري أنه  ،نمط الشخصية: حيث يعد نمط الشخصية )أ( مصدرا لالحتراق النفسي -5

سلوك مركب وذو وهو انفعالي، ول يسمى نمط الشخصية )أ( األ :ن من الشخصيةايوجد نمط

نجاز يتضمن استعدادات وصفات سلوكية معينة مثل: االهتمام بالمواعيد، والرغبة القوية في اإل

مما يجعل هذه الشخصية تصاب بالضغط بدرجة أعلى من النمط  ؛والنشاط الغالب في تحركاته

سترخاء، القوية على اإل بالتحرر من العدوانية، ولديهم القدرةأصحابه  يتسم والذيخر )ب( اآل

ية، وال يشعرون بضغوط الوقت، وبالتالي فإن نمط الشخصية )أ( حنشطة الترويوالمشاركة في األ

(، وهذا ما 575:537: 5334)ب( )درديري، نمط الشخصيةأكثر تعرضا لالحتراق النفسي من 

 .(Cunningham et al, 2004 ؛5335 ،عبدالعال)دراسة كنتائج بعض الدراسات  إليه تأشار 

لذا نجد فروقا في االلتزام بين و مور، االلتزام: يجد الفرد الملتزم صعوبة في مسايرة بعض األ -5

وبذلك يكون لاللتزام دور في  ،يعد االلتزام سمة من سمات الشخصية لكلذ، و شخصية وأخرى

 عملية االحتراق النفسي.
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حرصا أقل احتراقا نفسيا، كثر لى أن الشخص األإاهلل ، حيث أشار وهذا ما أشار اليه عبد

مور يكون أقدر على حل مشكالته مما يقلل من م بالحرص ويتسم بالتروي وتأمل األوذلك ألن من يتس

 (.11-14: 5551نهاك النفسي )عبداهلل،إحساسه بالضغوط النفسية واإل

لى أن الفرد الذي يكون التزامه أعلى وأكثر إخالصا في مجال إ( أشار 5333ولكن عسكر )

لى الضغط إهذا الفرد تقع عليه ضغوط العمل إضافة  ؛ ألنيكون أكثر تعرضا لالحتراق النفسيه عمل

في مجال عمله، أو ظروف وتغيرات  اً جه ضغوطاالداخلي لديه والمتمثل في حرصه على العطاء، وقد يو 

 نفسي.فهو أكثر من غيره تعرضا للوقوع في االحتراق ال لذاو  ،قد ال يملك السيطرة عليها ةخارجي

ن إ(، حيث 5551سابقة التي ذكرها عبداهلل )هذه النظرة مع النظرة البين وال تعارض 

يجد ما  ال  أمور، ولكن بشرط تروي وفهم األالألنه يتسم ب ،الشخص الملتزم والحريص أقل احتراقا نفسيا

 انب المرونة.من االحتراق ولكن بشرط أن تتوافر فيه ج ذلك أن عامل الحرص واق  و  ،يضغط عليه خارجيا

مور، نرى مما سبق أن الفرد الملتزم الذي يكون أكثر دقة وأقل مرونة، ويتروى في األ نإذ

ن لم يتكيف معها فهو ، فإه يعاني من ضغوط زائدةايتمسك بأهدافه، وقيمه الشخصية والمجتمعية نر و 

 لى االحتراق النفسي.إمر ألن ينتهي به األ ةعرض

الوجداني من العوامل المساعدة في التخلص من الضغوط المختلفة،  الذكاء الوجداني: يعد الذكاء -0

ن الذكاء الوجداني يساعد الفرد في التكيف والوقاية من االحتراق إ(Chan, 2006)  فقد ذكر شان

وهذا بدوره يؤدي به في النهاية  ،ن قلة ذكاء الفرد وجدانيا يعرضه لإلصابة بالضغوطا  و النفسي، 
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نه ال يتمكن من حل مشكالته، ويصبح تعامله مع المحيطين به حيث إ ؛لى االحتراق النفسيإ

فالذكاء الوجداني يعد واقيا من االحتراق النفسي، فهو يجعل الفرد أكثر مرونة في  ،تعامال سلبيا

شك  ال مما – وبذلك فإن قلة الذكاء الوجداني للفرد ،التكيف معهميستطيع خرين و تعامالته مع اآل

 راق النفسي.يعرضه لالحت -فيه 

 

 ة:يالمصادر الوظيفية والمؤسس -7

 ثقافة المؤسسة أو جهة العمل: . أ

ولها سياستها وكيانها وشخصيتها  ،خرىاألة أو مؤسسة أو جهة عمل تختلف عن كل منظم

فإذا لم يستطع الفرد التكيف وفق ذلك فقد تنشأ هناك فجوة بينه وبين  -(5554وهذا ما ذكره هيجان) -

لديه من المحيطين به في هذه  أي تنشتذلك ضغطا عليه، هذا بجانب الضغوط الجهة عمله، وقد يشكل 

وذلك ما  - مما يزيد من وقع الضغوط عليه مختلفة فراد من قيم وأفكارالمؤسسة نتيجة ما يحمله هؤالء األ

عمل الفرد قد يصاب باالحتراق النفسي عندما ال يقبل الثقافة التنظيمية للف -Cooper (1993ذكره كوبر )

 .ألنها ال تتناسب مع القيم التي لديهحوله 
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 المساندة االجتماعية: . ب

ال شك أن للمساندة االجتماعية دورا بارزا ومهما في وقاية الفرد من وقوعه في االحتراق 

ن المساندة االجتماعية قد تلعب دورا للتغلب على تأثيرات الضغوط التي إ( 5551النفسي، فقد ذكر غنيم )

 الفرد، فترفع من روحه المعنوية واالنتاجية.يتعرض لها 

 وتتعدد أشكال المساندة االجتماعية لتمثل كل من:

 المساندة االنفعالية: والتي تشمل الحب والرعاية والقبول والتعاطف. -5

  عمال.دائية: وتشمل المساعدة باألموال وفي األالمساندة األ -5

 ح.رشادية: من خالل التوجيه وتقديم النصلمساندة اإلا -0

الفرد في المواقف التي يتعرض لها سواء المواقف  معصدقاء: من خالل الوقوف مساندة األ -7

 المفرحة أو المحزنة.

ن لم يقدم إلى من يدعمه ويأخذ بيده ويسانده ، فإي عمل يقوم به الفرد يحتاج فيه ألهذا فإن 

 الحتراق النفسي.، ويزداد الضغط معه، مما يعرضه لينطفئله هذا الدعم والمساندة فإنه قد 

 : مظاهر االحتراق النفسي

تتضمن المظاهر الفسيولوجية  ، فهيتتعدد المظاهر الدالة على االحتراق النفسي لدى الفرد

 والبدنية، والمعرفية، والنفسية، واالجتماعية، والسلوكية.
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 يل المثالعلى سب - منها، و المظاهر الفسيولوجية والبدنية: تشمل العالمات التي تظهر على البدن -5

أمراض القلب، و اللم الظهر، وآ: الصداع، ليمثل فيما يتوالتي ت ،االضطرابات السيكوماتيه -

عبد )ضعف الحيوية و فقر الدم، و الضعف الجنسي، و اضطرابات النوم، و والقولون العصبي، 

 (. 5553 ،مخيمر؛ 5335، الفرج ؛5553،السميع

كثرة الشك، و الوسوسة، و الشرود الذهني، و دراكي، اإلالتشتت و منها: البالدة ، و  ،المظاهر المعرفية -5

 (.Jackson.al،5511 ؛ 5555، علي) عدم القدرة على حل المشكالت بكفاءةو العناد، و 

لدى الفرد الذي يصاب باالحتراق  ةاالجتماعية: هناك عدة مظاهر نجدها متوافر و المظاهرة النفسية  -0

التحمل وعدم االستطاعة على االسترخاء  عدم القدرة على نذكر على سبيل المثالو  ،النفسي

 ثرة الغضب واالحباط أمام االزماتالوظيفي وك اوالتشاؤم واالنفعال الزائد وعدم الرض

(Jackson,ct,al ،55115555، راضي؛ 5551، عثمان و موسى؛ 5553، عبدالسميع ؛.) 

منها ما و لوك الفرد دائية التي تظهر على سالمظاهر السلوكية: هناك مجموعة من االستجابات األ -7

 :ليي

 فقدان الحيوية الشخصية. -

 خرين.عتداء على حقوق اآلاالتكالية، واال -

 النقد الدائم. -

 التغيب الطويل عن العمل. -

 االنسحاب من الحياة العامة والحياة العائلية بصفة خاصة. -

 نجاز.ضعف القدرة على اإل -
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 السلبية الزائدة . -

 (.5330، الزغول؛ 5331، خرابشة و ديابال؛ 5334، الحرامله) نقص في الدافعية. -

 ؟كيف يقاس االحتراق النفسي

عن سؤال يتضمنها، وذلك بالموافقة من عدمها، ويعد هناك عبارة تقديرية يقوم الفرد باإلجابة 

ذلك األمر أداة من األدوات البحثية التي يعتمد عليها الباحثون، وتساعدهم اإلجابة على معرفة ما إذا كان 

رقًا نفسيًا أو ال، وفيما يأتي بعض العبارات التي هي في األصل ضمن مقياس يتفاوت من ثالثة الفرد محت

 أحد عشر خيارًا، ومن العبارات:خيارات إلى 

 خرين.سلوب المعاملة مع اآلأ -

 خرين.مدى العزلة أو القرب من اآل -

 مدى الشعور بالتعب. -

 خرين.سلوب االتصال مع اآلأ -

 مراض البدنية.ب األمدى الشعور باأللم رغم غيا -

 نشطة االجتماعية.مدى المشاركة في األ -

 خرين.مدى الرغبة في مساعدة اآل -

 (.5330)عسكر، هاأو غموض هدافغياب األ -
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 خصائص الفرد المحترق نفسيا:

وذلك حسب الدراسة التي قام  ،هناك خمس مراحل يمر بها الفرد الذي أصبح محترقا نفسيا

 ها أن تلك المراحل هي:بين فيوالتي  (5557)بها وارك 

 ربما يكون الفرد في بداية عمله متحمسا. .5

 ال يستطيع حلها.التي  تكالالعديد من المش هلى الجمود عندما تواجهإهذا الحماس السريع يقوده  .5

صبح أن الفرد أل ؛التدخل الخارجيت، ولذا يلزم لى عدم استطاعته حل تلك المشكالإيقوده ذلك  .0

المكان الذي يسبب له االحتراق  نقله منرشاد أو تي في شكل اإلأي وهذا التدخل عنها، عاجزا

 النفسي.

وهو  ،أنه استنزاف جسماني انفعاليباالحتراق النفسي  Austin( 1981ووصف أوستن )

رق، حباط، وانقباض العضالت، وفقدان الشهية، واألالتعب، واإلو بشعور الال مباالة،  أعادة ما يبد

 عراض البيولوجية لتصبح مرضا.ر هذه األسهال، ويمكن أن تتطو واإل

نما هو الطريق إلى أن االحتراق النفسي ليس إ( 1981أشار باني ) بينما غير عاقة عقلية، وا 

يمكن لهذه الضغوط أن تؤثر على صحة و صحيح للتعامل مع الضغوط الخارجية والداخلية في الوظيفة، ال

 مة، وعالقته مع زمالئه.اتجاهاته العاو الفرد وسلوكه وتوافقه االنفعالي، 
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 كيفية تفادي االحتراق النفسي:

نه حالة ليست دائمة ، فممارسة إحيث  ،باإلمكان تفادي االحتراق النفسي والوقاية منه

وهناك  ،أن تقي من االحتراق النفسيا الوظيفي يمكن له اطات الحياة والرضاالسترخاء والبعد عن ضغو 

 ها:ومن ،حتراق النفسين خاللها تفادي االعدة خطوات يمكن م

االعتراف بوجود المشكلة منها: و  ة لذلكليمأو اتخاذ خطوات عتطبيق االساليب لمواجهة الضغوط  -

 ستعانة بالمختصيناالومواجهتها 

 وليس دفعة واحدة ،سباب المؤدية لالحتراق النفسي بالتدرجوالتعامل مع األ ،ولوياتتحديد األ -

 رب وقوع االحتراق النفسيتنذر بق دراك الفرد لألعراض التيإ -

يم الخطوات العلمية التي اتبعها الفرد لمواجهة المشكلة للحكم على مدى فاعليتها و تق -

 (.15: 5330)عسكر،

 عالج االحتراق النفسي:

 منها: ،هناك جهود متعددة للتقليل من ظهور االحتراق النفسي بين الموظفين

  دوار والمسؤوليات المناطة بالفردتغيير األ -5

 ل المهني للفرد وزيادة المسؤوليةستقالاال -5

 تعاني من ضعف في الموارد البشريةالمساندة المالية للمؤسسات التي  -0

  م المبالغة في التوقعات الوظيفيةعد -7
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 رد وجهودهالمعرفة بنتائج الف -1

يجاد الحلول المناسبة لها أوالً  -1 ول أب دور المؤسسة في مواجهة الضغوط اليومية وا 

 (. 511-517: 5755)عبدالعزيز،

 مفهوم االحتراق النفسي للمدرب:

خيرة بدراسة االحتراق اهتم الكثير من الباحثين في مجال علم النفس الرياضي في الفترة األ

طار إا حول دراسة تلك الظاهرة في ضوء وكان ذلك االهتمام متركز  ،جنبيةوخاصة في البيئات األ ،النفسي

خرى خارج المجال مجال بعض المهن والوظائف األ ا فيبعض الدراسات والنظريات المرتبطة به

نجازاته إلى انخفاض مستوى إوتؤدي  ،نها مهن ضاغطة على الفردأليها على إوالتي ينظر  ،الرياضي

محاولة التكيف  وأتها ومتلك الضغوط ومقا ةن عدم قدرته على مواجهأوعدم رضاه عن عمله أو نشاطه، و 

 .(Wieberg, 1990)نته لى انسحابه أو تركه لمهإمعها يؤدي 

ن ترك الكثير من المدربين العمل أخيرة شاع استخدام مصطلح االحتراق بعد وفي السنوات األ

لى وجود بعض المدربين المصابين بحاالت الملل والضيق والقلق إباإلضافة  ،تدريب الرياضيفي مهنة ال

ن العاملين في مهنة التدريب التي تقع على كاهل المدربيالنفسية مراض الناتجة عن الضغوط واأل

 (.5554)معارك،

في ضوء كل ذلك ظهر موضوع دراسة االحتراق النفسي للمدرب الرياضي في علم النفس و 

لى االحتراق وكذلك إن تؤدي بالمدرب الرياضي أالتي يمكن  رغبة في تعرف أهم األسباب الرياضي، وذلك
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شياء السلبية توجيهات للحد أو الوقاية من األاللى بعض الحلول و إجل التوصل أمن  هم أعراضهأتعرف 

 لتلك الظاهرة.

 العالقة بين الضغط واالحتراق النفسي:

ها أثناء قيامه هعمل المدرب الرياضي يتميز بالعديد من المواقف الضاغطة التي يواج

فسية الواقعة ن هناك العديد من المدربين ربما يعانون من الكثير من الضغوط النإبالعملية التدريبية، حيث 

المنافسات كانت تلك الضغوط متعلقة بعملية التدريب نفسها أو بسبب االشتراك في أعلى كاهلهم سواء 

داري، الجهاز اإلو ن، يالالعبكخريين المدربين باآل ةاالجتماعيعالقات المة، أو من خالل مهالرياضية ال

مدرب على مواجهة مثل تلك الضغوط النفسية سرة، وعدم قدرة الاألو الزمالء، و وسائل االعالم، و الجمهور، و 

داءه للعملية التدريبية وبالتالي شعوره بعدم ألى انخفاض مستوى إلتصدي لها أو التغلب عليها يؤدي أو ا

 القدرة على االستمرار في عمله كمدرب رياضي.

 خصية الش حياةالب رتبطالتي تبعملية التدريب أو  رتبطتوتعد الضغوط مختلفة سواء تلك التي 

مر الذي عباء ومواجهتها فإن األأما في حالة قدرة المدرب على تحمل الضغوط واألو  الرياضي، المدرب

 (.5555صفر،)األ تهوفاعليعدم حدوث هبوط في مستوى كفاءة المدرب  هو ينتج عنه

فعندئذ  تهاومواجهوفي حالة عدم قدرة المدرب على تحمل تلك الضغوط الواقعة على كاهله 

نذار لعدم قدرة أجهزة الجسم يظهر "اإلجهاد" الذي يعد بمثابة اإللذا و  ،لية التكيف السلبيتحدث عم

 (.5554عباء المختلفة )راتب،لضغوط واأليجابي مع االمختلفة على التكيف اإل
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وسائل المواجهة فإن قدرة المدرب على استخدام مختلف  جهاد وعدموفي حالة استمرار هذا اإل

هاك" الذي يعد الممر الرئيس لحدوث االحتراق النفسي للمدرب الرياضي نذلك يؤدي الى "اإل

 (.5551)عالوي،

أول من قدم بعض الجوانب التطبيقية  يعد( Seleyن سيلي )ألى إ( 5551وأشار الوابلي )

مة هممن العوامل ال تعدن الضغوط النفسية ألى إشار أ( حيث م5541وذلك في عام ) ،لمفهوم "الضغط"

ن التعرض المستمر للضغوط الحادة أال إائد لدى الفرد وبدرجات متفاوتة، جهاد واالنفعال الز في حدوث اإل

عراض جسمية كانت األأعراض المرضية سواء لى ظهور األإويؤدي  ،يؤثر بصورة سلبية على حياة الفرد

 أو نفسية.

لضغوط لى حدوث اإن هناك عاملين رئيسيين يؤديان ألى إشار عالوي نقال عن سيلي أوقد 

 وهما: ،النفسية

 نجازهإداء المطلوب : ويقصد به حجم األQuentitative Overloadزيادة الحمل الكمي  -5

 ويرتبط بانخفاض مستوى الدافعية وتقدير الذات. وفترته،

نجازه نظرا إداء المطلوب : ويقصد به صعوبة األQualitavite Overloadزيادة الحمل الكيفي  -5

ويرتبط بالتوتر واالستثارة والقلق وانخفاض الثقة بالنفس  ،داءعلى األعدم قدرته دراك المدرب إل

 (.51-51: 5551)عالوي،
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 لمدرب:على مصادر الضغوط النفسية 

ن للعديد ييتعرض المدربون في المجال الرياضي من خالل قيامهم بتدريب الفريق أو الالعب

ويمكن  ،شخصيتهم وعلى عملهم التدريبيخر على آغوط النفسية التي تؤثر بشكل أو بمن المشكالت والض

 :لييص أهم مصادر تلك الضغوط بما يتلخ

نقص المعلومات المتوافرة لدى المدرب عن السلوك  يعني ن غموض الدورإغموض الدور:  -5

المتوقع الذي ينبغي أن يقوم به أثناء قيامه بالعمل التدريبي، وعليه يجب على المدرب أن يعي 

 (.5557يفية القيام به بصورة مالئمة )نجيب،تماما مسؤوليات عمله وك

صراع الدور: ينشأ صراع الدور عند وجود اختالف بين مطالب العمل، وبين معايير شخصية  -5

حدث يخالقيات الفرد، و أمع  العمل الفرد أو قيمه، وينشأ صراع الدور عندما تتعارض سلوكيات

من ضرورة تحلي المدرب الرياضي  بد الف ناوه ،الكثير من الصراعات أثناء العمل التدريبي

ألن الصراع يحدث  ،بالقدرة على توقع السلوك المناسب للدور الذي يلعبه والموقف الذي يمر به

 خالقية واتجاهاته عندما يكون سلوك المدرب غير متوافق مع دوافعه أو قدراته أو قيمه األ

(Capel,1986). 

ي وقت أقالته في إستغناء عنه أو ن االم ن قلق المدرب وخوفهأقالة: ويعنى الخوف من اإل -0

شغال يتسبب في إمما  ،صحاب السلطة والنفوذأداري، أو تشدد أحد نتيجة عدم االستقرار اإل

منافسات الرياضية وتحقيق الفوز له نوعا من الضغط النفسي بحيث ال تكون ال ويولدالمدرب 

 (.5551البقاء في عمله )رضوان،بل يصبح مشغوال بالتفكير في  ،عداد الفريق شغله الشاغلا  و 



71 
 

هم العناصر في العمل أيعنى أن المدرب يفتقد لعنصر من  نقص االستقالل الذاتي: وهذا -7

داريين والمسؤولين وغيرهم يتدخلون من اإل اً وهو االستقاللية في العمل، حيث نجد كثير  ،التدريبي

السماح لالعب معين حيان وقد يفرضون عليه في بعض األ ،في صميم العمل الفني للمدرب

من مصادر الضغوط النفسية التي يعاني  دخرى، وهذا يعاللعب أو غير ذلك من التدخالت األب

 (.5551والتي تعرضهم بشكل كبير لالحتراق النفسي )رضوان، ،نو منها المدرب

 مراحل احتراق المدرب الرياضي:

عن زيادة العبء النفسي  خيرة التي تنتجاالحتراق النفسي للمدرب الرياضي هو المرحلة األ

الحتراق النفسي الذي بدوره لى اإوالضغوط تؤدي النفسية والبدنية  عباءلبدني على المدرب، وزيادة هذه األوا

 :، ويمكن تلخيص مراحل االحتراق النفسي للمدرب الرياضي فيلى االنسحابإيؤدي 

 فقدان الرغبة في التدريب. -5

 عدم االهتمام بالتدريب. -5

 . ي والذهنينهاك البدناإل -0

 . انخفاض تقدير الذات -7

  الصراع المستمر مع النفس. -1

  الناحية المزاجية. فيتغيرات  -1

 زيادة القلق. -4
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 (.1-1: 5554صابات )راتب ،زيادة القابلية لحدوث المرض واإل -1

 عراض احتراق المدرب الرياضي:أ

ومنها  ،يعراض التي تدل على وجود االحتراق النفسي للمدرب الرياضيد من األهناك العد

 على سبيل المثال:

 ينهاك البدناإل -5

 نهاك العقلياإل -5

 أسو التغير الشخصي نحو األ -0

  نهاك االنفعالياإل -7

  نجاز الشخصينقص اإل -1

  فقدان متعة التدريب -1

  إعداد الخطط في المواسم الرياضيةصعوبة في  -4

 تجابات حين مواجهة المشكالاإل عنوجود التبريرات بدل البحث  -1

 :ليلى ما يإعراض ك األم عالوي تلوقد قس  

عراض النفسية في االستثارة والتوتر والقلق وعدم القدرة عراض النفسية: وتتلخص أهم تلك األاأل -5

وتدني مستوى الثقة، والخوف  ،ليه النقدإعلى التحكم في االنفعاالت، وزيادة الحساسية عندما يوجه 

 خرين.دير السلبي للذات ولآلمن الفشل، وعدم االستقرار الداخلي واالحساس بالضيق، والتق
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رق وارتباط النوم عراض الوظيفية في األتتلخص أهم األ عراض الوظيفية )الفسيولوجية(:األ -5

الزيادة الواضحة في درجة حرارة الجسم، و لم العضلي، حساس بالتعب واألاإلو باألحالم المزعجة، 

ه الطبيعية، وفقد الشهية معاء طول فترة استعادة النبض لحالتعاقة في وظائف المعدة واألوا  

 للطعام.

عة واحدة، عراض ال تظهر على السطح دفويجب أن يكون المدرب على معرفة أن تلك األ

عراض الوظيفية ثم يلي ذلك ظهور األ ،رة بعض الشيءعراض النفسية مبكولكن غالبا ما تظهر األ

 (.11: 5551عراض المرتبطة بمستوى قدرات المدرب )عالوي،واأل

ديد من الخطوات والخطوات االستراتيجية التي تساعد المدرب الرياضي على تجنب الوقوع في توجد الع

 :اتستراتيجيخطر االحتراق النفسي، ومن تلك اال

 العناية الصحية والطبية بالمدرب. -5

 قضاء معظم الوقت في المشاركة في التدريب واالستمتاع به. -5

 طة جديدة.واستحداث أنش ،البعد عن الروتين أثناء التدريب -0

 ب ليكون ممتعا للجميع.يالبحث عن الوقت المناسب للتدر  -7
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 الدراسات السابقة: ثانيا  

 أوال الدراسات العربية التي تناولت سمات الشخصية:

هدفت وقد ( بدراسة عنوانها " السمات النفسية للمدرب الرياضي"، 5541قامت نصار )

ف السمات المدربين الرياضيين بصفة عامة، وكذلك تعر   الموجودة لدىسمات النفسية الف لى تعر  إالدراسة 

من )كرة  اً ( مدرب13النفسية التي تفرق بين المدربين طبقا للنشاط الرياضي للمدرب، وقد بلغ حجم العينة )

ظهرت النتائج أنه ال أوقد  ،لعاب القوى(أالمالكمة، والمصارعة والجمباز، و و السباحة، و كرة اليد، و القدم، 

 حصائية وفقا لمتغير الجنس.إدالة  توجد فروق

السمات الشخصية وعالقتها بالسلوك القيادي لمدربي بدراسة عنوانها " (5330منصور )وقام 

 لى التعرف على:إهدفت الدراسة العربية، حيث  مصر" في جمهورية بعض االنشطة الرياضية المختارة

مستويات أبعاد ، و الرياضية المختارةنشطة بعض األ مستويات درجات قائمة السمات الشخصية لمدربي

اس السلوك بعاد مقيأمستويات درجات ، و نشطة الرياضية المختارةي بعض األمقياس السلوك القيادي لمدرب

الفروق في ، و لمستوى السمات الشخصية للمدربين نشطة الرياضية المختارة وفقاالقيادي لمدربي بعض األ

لمستوى  اوفق نشطة الرياضية المختارةيادي لمدربي بعض األبعاد مقياس السلوك القأمستويات درجات 

 السمات الشخصية للمدربين. 
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عبا تم اختيارهم ( ال575بلغ حجم العينة المختارة )، حيث وقد تم استخدام المنهج الوصفي

 كرةو كرة اليد، و ندية الدوري المصري الممتاز لألنشطة الرياضية الجماعية )كرة قدم، أعشوائيا من فرق 

 .(5335-5335)الهوكي( وذلك خالل العام التدريبي و كرة الطائرة، و السلة، 

صلي للبحث ومن خارج عينة البحث ( العبا من المجتمع األ551لى عدد )إهذا باإلضافة 

 :تاليتينال األداتينوقد استخدم الباحث  ،أدوات الدراسة ساسية تمت عليها إجراءات تقنيناأل

 م.5557عداد محمد حسن عالوي من إ درب الرياضي السمات الشخصية للم قائمة -5

 م.5553زيد  يبأعداد مصطفى من إمقياس السلوك القيادي للمدرب الرياضي  -5

 السمات تعرف مستويات درجات قائمةمكن أج التي توصلت اليها الدراسة أنه هم النتائأن إ

اس السلوك بعاد مقيأدرجات تعرف مستويات أمكن ، و نشطة الرياضية المختارةالشخصية لمدربي بعض األ

بعاد مقياس السلوك أمستويات درجات مكن تعرف ، وأنشطة الرياضية المختارةالقيادي لمدربي بعض األ

 لسمات الشخصية للمدربين.لنشطة الرياضية المختارة وفقا القيادي لمدربي بعض األ

ة للمدرب ( بدراسة عنوانها " بروفيل سمات الشخصي5330قام " وائل رفاعي رضوان" )

ف وكان هدف الدراسة تعر   ،وتأثيره على مهارات االتصال واتخاذ القرار في المواقف الرياضية"الرياضي 

بروفيل سمات الشخصية المميزة للمدرب الرياضي وأثره على مهارات االتصال مع الالعبين وقدرته على 

سمات الشخصية للمدربين ومهارات  الفروق في بروفيلف تعر  يضا وأاتخاذ القرار في المواقف الرياضية، 
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في  اً ( مدرب513، وقد بلغ حجم العينة )الرياضي االتصال والقدرة على اتخاذ القرار وفقا لنوع النشاط

 أنشطة بدنية مختلفة وتم استخدام المنهج الوصفي.

بعاد بروفيل سمات الشخصية للمدرب أترتيب أن  ليها:إ توصلتم النتائج التي الأهم ومن 

 ، ثمالتناغم الوجداني والعاطفي ، ثمالقدرة على اتخاذ القرار ، ثمتحمل المسؤولية ، ثم: القياديةهيضي الريا

، د عالقات ارتباطية قوية بين سمات الثبات االنفعاليو وج، وتوصل الدراسة كذلك إلى الثبات االنفعالي

، وتوصلت الدراسة كذلك تخذ القراروبين نوع م الرياضي للمدرب الثقة بالنفس، و القدرة على اتخاذ القرارو 

نشطة الجماعية في اختيار نشطة الفردية ومدربي األحصائيا بين مدربي األإد فروق دالة و وجإلى عدم 

 تصال للمدرب الرياضي.مهارات اال

 

  ثانيا الدراسات العربية التي تناولت موضوع االحتراق النفسي:

رة القدم في يكولوجيه االحتراق النفسي لحكام ك"دراسة س بدراسة عنوانها( 5333براهيم )قام إ

بعض حكام كرة القدم بمختلف درجاتهم  درجات الفروق بين، وهدفت إلى تقصي جمهورية مصر العربية

 .ه"أعراضو  االحتراق للحكم الرياضي مقياس "أسبابفي كل من ثالثة"  ، و ثانية، و "أولى

حيث تكونت عينة الدراسة ي، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسح

نتائج وأسفرت ، ( حكم كرة قدم من سبع مناطق تابعة لالتحاد المصري لكرة القدم535)من 

النفسي لدى حكام الدرجة  حتراقالحصائية بين مستوى اإد فروق ذات داللة و وجعدم  :عنالدراسة 
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لدى  النفسي حتراقاالتوى حصائية بين مسإد فروق ذات داللة و جة، وو ثانيحكام الدرجة الو  ىولاأل

، كذلك الذين احترقوا نفسيا بدرجة كبيرةول والثاني لصالح الحكام األ :حكام كرة القدم في المقياسين

النفسي  حتراقالأعراض" ا –د فروق ذات داللة إحصائية في مقياس "أسباب و وجأظهرت النتائج 

 جة كبيرة.حكام كرة القدم لصالح الحكام الذين احترقوا نفسيا بدر  لدى

"االحتراق النفسي وعالقته بالسمات االنفعالية  هاعنوانفقد كان ( 5335راسة الشافعي )أما د

: التعرف على العالقة بين االحتراق ، وقد هدفت الدراسة إلىبي ومدربات رياضة الجمباز الفني"لدى مدر 

استخدمت الباحثة المنهج  ث، حيبي ومدربات رياضة الجمباز الفنيالنفسي والسمات االنفعالية لدى مدر 

سمات الشخصية  وتم استخدام مقياسومدربة،  اً ( مدرب11الوصفي ، وقد بلغ حجم العينة المستخدمة )

 واالحتراق النفسي لعالوي.

حصائيا بين االحتراق النفسي والسمات االنفعالية لدى إوقد أظهرت النتائج وجود عالقة دالة 

جوانب السمات الشخصية  ةراسة باالهتمام بالمدربين ومراعاد أوصت الد، وقهومدربات مدربي الجمباز الفني

 .النفسي للمدربين الرياضيين في عملية االحتراق

مصادر االحتراق النفسي لدى العبي ومدربي "عنوان  بإجراء دراسة ب( 5337علي )وقامت 

الفروق الفردية في مصادر  التعرف على إلى، هدفت "داءمسابقات الميدان والمضمار وعالقتها بمستوى األ

لمسابقات الميدان ولى ولى وكذلك لدى مدربي الدرجة األفسي لدى العبي والعبات الدرجة األاالحتراق الن

 رمي(.، و وثبو  ،والمضمار )جري
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االحتراق النفسي وعالقته ببعض "عنوان فقد كانت ب، (5331محمود )دراسة  محمود و وأما 

تحديد أسباب االحتراق النفسي  "، وقد هدفت إلىلميدان والمضمارمدربي مسابقات اسمات الشخصية ل

لمدربي الميدان والمضمار باإلسكندرية وتعرف نوعية العالقة بين االحتراق النفسي وسمات  هعراضأو 

 الشخصية لدى مدربي مسابقات الميدان والمضمار.

بقات سة مدربي مساستخدم الباحثان المنهج الوصفي ،وكانت العينة المستخدمة للدرااوقد 

سباب أل عالوي الباحثان مقياسي، واستخدم (مدربا57لعاب القوى وعددهم )أالميدان والمضمار في اتحاد 

ه ليوناردو كأدوات ، ومقياس البروفايل الشخصي الذي صممللمدرب الرياضي هوأعراضاالحتراق النفسي 

السيطرة  :بسمتي نميدان والمضمار يتميزو ن مدربي مسابقات الألى إتوصلت النتائج قد و ، لجمع البيانات

 :الحتراق النفسي الواقع على مدربي مسابقات الميدان والمضمار هماااالجتماعية ، وأن أكثر مسببات و 

عراض أكثر أدارة العليا لالعبين وأن اإلاألسباب المرتبطة بسباب المرتبطة بالالعبين أو الفرق و األ

 نهاك العقلي.نهاك البدني واإلمسببات هي اإلاالحتراق النفسي المرتبطة بهذه ال

الحتراق النفسي لدى ناشئي بعض ظاهرة ا"عنوان بدراسة ب( ، 5331شحاته )كذلك قام 

، وقد استخدم الباحث المنهج "قتصاديةنشطة الفردية وعالقتها ببعض المتغيرات الثقافية واالجتماعية واالاأل

الحتراق النفسي الرياضي استخدم الباحث مقياس او  ،ائناش (531)نت عينة الدراسة و كتالوصفي و 

، جمع البياناتل، ومقياس المتغيرات االجتماعية واالقتصادية ،ومقياس المتغيرات للناشئين كأدوات للناشئين

نشطة المختارة ومحاور المقاييس المستخدمة في ظهرت النتائج وجود عالقة سلبية منطقية بين األوقد أ

 .الدراسة
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وتم استخدام  ،لتعرف على الرضا عن العملإلى ا( دراسة هدفت 5515س )اجرى رئيوأ

نتائج وجود عالقة ارتباطية الالمنهج الوصفي ومقياس الضغوط المهنية كوسيلة لجمع البيانات ، وأظهرت 

انخفض الشعور نفسية النه كلما زادت الضغوط أي أسلبية بين الرضا عن العمل والضغوط الوظيفية، 

 لعمل.بالرضا عن ا

واالحتراق النفسي  تعرف مصادر الضغوط النفسية،لى إ( دراسة هدفت 5551أجرى عباس )و 

نشطة الرياضية. واستخدم الباحث المنهج الوصفي ، وتكونت عينة الدراسة من لدى العبي بعض األ

 ن هناك عوامل رئيسة للضغوطأوأظهرت نتائج الدراسة  ،نشطة رياضات متنوعةأ( العبا يمثلون 551)

 سلوب تعامل المدرب من الالعب ونتائج المنافسة والمظاهر الفسيولوجية واالنفعالية.أمرتبطة بكل من 

لى إمصادر الضغوط النفسية التي تؤدي ف لى تعر  إ( دراسة هدفت 5553سليفا ) وقام

 االحتراق النفسي للرياضيين ، وتم استخدام المنهج الوصفي ، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من

هم مصادر االحتراق النفسي أن أظهرت نتائج الدراسة أالرياضيين الممارسين ألنشطة رياضية مختلفة، و 

هي التعب البدني الشديد ،وعدم كفاية الوقت الستعادة الشفاء واستجماع القوى للمنافسة، وعدم القدرة على 

 باء والزمالء والجمهور.واآل خرين كالمدربرضاء اآلإحباط الناتج عن محاولة تلك الضغوط واإلمواجهة 

ستوى االحتراق النفسي لدى مدربي ملى تعرف إهدفت فقد ( 5555نجى ) وأما دراسة

، واستخدم الباحث مقياس ماسالش المعدل لالحتراق النفسي لجمع رياضة الجماعية في الضفة الغربيةال

المدربين يعانون من مستويات ن أظهرت النتائج وأ، رياضياً  ( مدرباً 553) من عينة ، وتكونتالبيانات
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صغر عمرا ن المدربين األالنتائج أكذلك أظهرت و  ،بعاد المقياسأمن االحتراق النفسي، وعلى جميع  عالية

النتائج كذلك ظهرت أو  جهاد االنفعالي وتبلد المشاعر،اإل يعلى بعد قا نفسياكثر احتراأقل خدمة كانوا واأل

خرى في ولى والمدربين في الدرجات األالمصنفين في الدرجة األ المدربينبين إحصائيا فروق دالة وجود 

 ولى.لصالح مدربي الدرجة األتبلد المشاعر و 

االحتراق النفسي لدى مدربي ف دراسة هدفت لتعر  فقد قاما ب( 5330مغربي )و  عارون،وأما 

الضغوط على سباب أجابوا على مقياس أ( مدربا 55من )، وتكونت العينة كرة القدم في فرق البادية

يعانون من أفراد العينة ن ألى إشارت النتائج أ(، وقد 5551المدرب الذي صممه محمد حسن عالوي )

نهاك ن اإلألى ت النتائج كذلك إشار أبعاد المقياس المستخدم، و أق النفسي بدرجة عالية على جميع االحترا

وأن سنوات الخبرة لها  ،بعاد تأثيراقل األأ وهنهاك البدني ن اإلإفي حين  بعاد تأثيرا،كثر األأاالنفعالي كان 

كثر تعرضا لالحتراق قل خبرة هم األن المدربين األأتأثير واضح على درجة االحتراق النفسي، حيث تبين 

 النفسي.

لى الكشف عن العالقة بين االحتراق النفسي إ( دراسة هدفت 5331جرى الطحاينة )وأ

ثر السلوك القيادي للمدرب على االحتراق النفسي لالعبين ، أ فوكذلك تعر   ،للمدربين وسلوكهم القيادي

لمنتخبات الرياضية في الجامعة ( العبا والعبة من العبي ا750)و( مدربا 70وتكونت عينة الدراسة من )

ن مستوى االحتراق النفسي كان منخفضا بشكل عام لدى المدربين أظهرت نتائج الدراسة وأردنية، األ

عالقة قوية بين سلوك المدرب القيادي ومستويات االحتراق النفسي والرضا عند والالعبين، ووجود 

 الالعبين.
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ف مستوى االحتراق النفسي لدى دراسة هدفت لتعر  ب( 5334) خرونآعرابي، و  في حين قام

لنفسي لدى مدربي كرة القدم في ف الفروق في مستوى االحتراق اردن، وكذلك تعر  مدربي كرة القدم في األ

حيث تم اختيار عينة  ،دن تبعا لمتغير الدرجة، وتم استخدام المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسةر األ

( مدربا من مدربي كرة القدم من مختلف الدرجات ، وقد تم اختيارهم 15) بلغتالدراسة بطريقة عشوائية 

ن مستوى ألى إسة شارت نتائج الدراأ، و والخاص باالحتراق النفسي بواسطة مقياس ماسالش المعرب

ن أظهرت الدراسة أ وكذلك، ردن ضمن المستوى المتوسطاالحتراق النفسي لدى مدربي كرة القدم في األ

وصى الباحثون بضرورة االهتمام بالمدربين، أتصنيف المدرب له تأثير على مستوى االحتراق النفسي، و 

تعلقة بالتدريب لتقليل الضغوطات النفسية وتطوير قدراتهم وزيادة دافعيتهم للتدريب، وعقد دورات وندوات م

 الواقعة عليهم.

 

 جنبية التي تناولت سمات الشخصية:الدراسات األ ثالثا  

وانها " سمات الشخصية بدراسة عن (Malhotra & Khan, 1984) و خان هوترالقام " م

بلغ حجم العينة  وقد ،الخبرة يتحديد سمات الشخصية للمدربين ذو  هاوكان هدف ،الخبرة" يو للمدربين ذ

( سمات 1مريكية، والكريكت حيث تم تقييم هؤالء المدربين من خالل )( مدربا من مدربي كرة القدم األ03)

على  نا األاأل، و  (Cyclothymiacs)المزاج و  ،(Activity)وهي النشاط والفاعلية  ،شخصية

(Superego) السيطرة ، و(Dominance) رتباك مة واإللعظلضطهاد لى جنون األإالنزعة ، و(Paranoid 
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Tendencies) لى الكآبة إالميل ، و(Depressive) ، التقلب االنفعالي(Emotionalin stability) ،

ن المدربين أ نتائج عن:الواستخدم الباحثان المنهج الوصفي، وقد أسفرت  ،(Introversion)نطواء واال

عدد ، إضافة إلى أن ن يكونوا مترددينألى إلميل رتياب والى الشك واالإ نذوي الخبرة )عينة الدراسة( ينزعو 

، من االنطواء نبعض مدربي العينة يعانو ، وكذلك أن العينة يعانون من التقلب المزاجيقليل من مدربي 

وال يعانون  ،من الفعالية والنشاط والثبات االنفعالي مستوى عال   والغالبية العظمى من مدربي العينة ذو وأن 

 كتئاب.لى االإمن النزعة 

عوامل و ، اد المعلم ببروفايل سمات الشخصيةبدراسة عنوانها " أبع (Dodds, 1992)دودز قام و 

االجتماعية وتأثيرها ف وكان هدف الدراسة هو تعر   ،خرى"الوظيفية ومقارنتها بالوظائف األ اتخاذ القرارات

ن مجموعة من مدرسي التربية مة عينالوقد تكونت  ،على االختيار الوظيفي وعوامل اتخاذ القرارات المهنية

نتائج أهمية الخلفية الخاصة لمدرسي التربية البدنية في عملية المدربا، وأظهرت  (13)عددهم و البدنية 

 اتخاذ القرارات المهنية واالختيار الوظيفي.

بدراسة عنوانها )السلوك القيادي في مفهوم مدربي الجولف فقد قام  (Chang, 2004)شانج أما 

ف السلوك هدف هو تعر  الوكان  ،ساسية(ايوان والعالقة بسمات الشخصية األيميين والالعبين في تكاداأل

 فيوأيضا سمات الشخصية الرئيسة للرياضيين  ،القيادي عند مدربي الجولف، وكذلك سمات شخصيتهم

ات من خالل ، وقد جمعت البيناً ( العب501)و، اً ( مدرب55فرق الجولف في تايوان، وقد بلغ حجم العينة )

خر هامش هما أسئلة وصف السلوك القيادي واأل :أسئلة ومعلومات ذاتية التصميم في صيغتين ملخصتين

بين أفراد الفرق الذين لمسوا دالة إحصائيا وجود عالقة ائج وقد أظهرت النت ،ترتيب سمات الشخصية
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كذلك و نفس والتفضيل الشخصي(، السلوك القيادي لمدربيهم وبين سمات الشخصية ألفراد الفريق )الثقة بال

 .طريقة تفكير أفراد الفريق

 The Relationship be Tweenبعنـــوان : " (Tashman, 2005)وفـي دراسـة قـام بهــــا 

Perfectionism and Burnout Incoaches 2005 "بين الكمال كاعتقاد  هدفت للكشف عن العالقة

المدرب ينشد الكمال الذاتي  ن  إلى احتراق المدرب ، بحيث وجوده عيسيطر على المدرب وتأثيره في عدم 

 توصلت وقد جهاد التصوري، واالحتراق الذاتي على خطة اللعب.من خالل الكمال المدرك بالضمير، واإل

 ،أنه كلما ارتفع مستوى التقييم الذاتي للكمال عند المدربين ارتفع مستوى االحتراق الذاتي لديهم إلى الدراسة

الكمال  ، وبينت النتائج كذلك أنصور المدربين لإلجهاد أو الضغوط زاد االحتراق لديهما زاد تكلمأنه و 

أنشطة التدريب على تنظيم الفريق وأنشطة التدريب على خطة اللعب لم تنبئ بشكل و المدرك بالضمير، 

لمساعدي  تراق الذاتيالحلأن "التقييم الذاتي للكمال" ، إضافة إلى عن االحتراق الذاتي لدى المدربينواضح 

رتفع مستوى التقييم الذاتي للكمال عند اكلما أي  ؛وفي نفس تجاه التوقعاتللنظر، كان ملفتا  المدربين

كلما زاد مستوى  ، وأشارت النتائج كذلك أنهتفع مستوى االحتراق الذاتي لديهمر امساعدي المدربين كلما 

وقعات فإن الكمال ى االحتراق لديهم، وبعكس التجهاد التصوري زاد مستو دراك مساعدي المدربين لإلإ

أنشطة التدريب على تنظيم الفريق وأنشطة التدريب على خطة اللعب لم تنبئ بشكل و ، المدرك بالضمير

 واضع عن االحتراق الذاتي بالنسبة لمساعدي المدربين.

الجودو في  الدراسة على مدربيأجرت فقد ، (م5353) مام كهرمان ماراسدراسة جامعة اإلأما 

نتشار ظاهرة امعرفة مدى  إلىهدف قد ، و "االحتراق النفسي لمدربي الجودو في تركيا"تركيا تحت عنوان 

االحتراق النفسي لمدربي الجودو التركية من خالل دراسة العوامل المؤثرة في عملية االحتراق ومقارنتها 
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ساسية يا، وتم الحصول على المعلومات األبالخبرة والتدريب واالرتياح من القائمين على الرياضة في ترك

 اً ( مدرب11حيث تم توزيعه على ) ،لهذه الدراسة عن طريق االستبيان مع مراعاة الديموغرافية االجتماعية

حصائية وقد تم تحاد الجودو ، وجاءت النتائج من خالل تحليل البيانات اإلايعملون في الجودو التركية و 

أن مدربي الجودو الذين لديهم  نتائجظهرت الأو  ،(ANOVA)اختبارات اف المعياري و نحر استخدام اال

أظهرت النتائج أن هناك اختالفات كبيرة في  وكذلكنفسي، الحتراق المتوسط في الخبرة يعانون من ا

حالة الرضى  ، إضافة إلى أني الجودو على أساس تجربة التدريبمدرب لدىجهاد العاطفي مستويات اإل

أظهرت وكذلك من عدمه،  النفسي لها تأثير بالغ على المدربين في عملية االحتراق من مسؤولي الرياضة

نهم ينعزلون إحيث  ،أن هناك إشكالية في مدربي الجودو والذين يعانون من االضطراب عاطفياالدراسة 

 في أداء عملهم. انخفاض ملحوظ، ويوجد لديهم عن الرياضيين

 االحتراق النفسي: الدراسات االجنبية التي تناولت رابعا  

واستخدمت  ،"االحتراق النفسي والسلوك القيادي للمدربين"بعنوان  (Dale, 1988)دراسة ديل 

( مدربا في 03لدراسة على )واشتملت عينة ا ،( لالحتراق النفسيMaslach) شالباحثة مقياس ماسال

 ،القيادي لدى المدربهدف دراسة عالقة االحتراق النفسي بالنمط الوكان  ،نشطة الرياضيةبعض األ

 وجود عالقة دالة إحصائيا بين االحتراق والنمط القيادي لدى المدربين. عننتائج الوأسفرت 

جهاد المدرك واالحتراق اإل"عنوان ببدراسة  (Taylor.et.al, 1990)خرون آقامت تايلور و و 

ف دور لى محاولة تعر  إلى رياضة، وهدفت الدراسة إلى العزم على التحول إالنفسي والمسارات المؤدية 
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جهاد المدرك، والعزم على هجر الرياضة عند العاملين في كرة انفعالية وسيطة بين اإل كاستجابةاالحتراق 

وقد  وذلك أثناء الموسم الرياضي. في مجال كرة القدم ( عامالً 13) من عينة الدراسة تكونتوقد  ،القدم

( عبارة عن 15( عبارة عن االجهاد و )03)مكون من الستطالع العاملين في كرة القدم الباحثون ا طبق

نتائج  وأشارت، وعبارة واحدة لقياس العزم على ترك العمل، (Maslach) شاالحتراق من مقياس ماسال

، وأشارت كذلك كبر سنافراد األون من االحتراق بدرجة أكبر من األصغر سنا يعانفراد األإلى أن األالدراسة 

االستنزاف االنفعالي الحاد النفسي، وأن  صائيا بين الخوف من الفشل واالحتراقحإوجود عالقة دالة إلى 

حصائيا بين الشعور بعدم إوجود عالقة طردية دالة ، إضافة إلى ن يرتبط بصورة دالة باالحتراقيمع الالعب

ترك حصائيا بين العزم على إوجود عالقة طردية دالة النفسي، وكذلك  خرين واالحتراقالتقدير من اآل

 .النفسي جهاد واالحتراقالعمل واإل

دراسة عنوانها  (Bator, Donnal & Maicheal, 1992) ودونالد ومايكل باستوروأجرى 

ف مستويات االحتراق تعر  منها دف الهكان و  ،"االحتراق النفسي عند مدربي الفرق الرياضية النسائية"

( مدربا ومدربة، 574حجم العينة ) غئرة، وبلالنفسي عند مدربي الفرق النسائية لكرة السلة وكرة الطا

واستخدم الباحثون المنهج الوصفي، ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن معدالت االحتراق النفسي عالية عند 

 من المدربين الذكور. ن  نظائرهبالمدربات النساء مقارنة 

لكرة الناعمة بدراسة عنوانها "االحتراق النفسي وتدريب لعبة ا (Craf, 1993)قام جراف و 

""Soft ball،  ف العالقة بين االحتراق النفسي وتدريب الكرة الناعمة كان الهدف من الدراسة هو تعر  و

فراد العينة أنصف  لدى معاناةوجود  ائجأظهرت النتا، و مدرب (513)العينة  حجموقد بلغ  ،بوالية فلوريدا
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وسنوات االحتراق  النفسي ة بين االحتراقيجابيإعوامل االحتراق النفسي، ووجود عالقات المختارة من 

 خرين.اعات التي يقضيها باالتصال مع اآلالخبرة التدريبية ومستوى دخل المدرب وعدد السو 

عنوان "االحتراق النفسي فقد كانت ب (Bastor. Et. Al, 1993) وآخرون باستورأما دراسة 

قد نظام السنتين، و ذات النسائية في الكليات لعاب القوى ألنوعية )الجنسية( بين مدربي فرق واالختالفات ا

ناث بالفرق ين المدربين الذكور والمدربات اإلحتراق النفسي بالمعدالت الملموسة لالف تعر  هدفت إلى 

وبلغ حجم العينة  ،وقد طبق مقياس "ماسالش" لالحتراق النفسي ،نظام السنتينذات كليات الالنسائية في 

ت متقاربة من الباحث المنهج الوصفي، وقد أظهرت النتائج وجود معدال ( مدربا ومدربة، واستخدم517)

المدربين والمدربات ونسبة ارتفاع معدالت االحتراق النفسي لدى المدربات في  ىاالحتراق النفسي لد

 جهاد العاطفي.اإل

ية دراسة بعنوان "عالقة الضغوط النفس (Kelly.et.al, 1999)خرون آو وأجرت كيلي 

( 515، وقد بلغ عدد أفراد العينة )"مريكيةرياضة التنس في الجامعات األلنفسي لدى مدربي باالحتراق ا

فراد العينة أذا كان ما إوكان هدف الدراسة معرفة  ،( مدربة51)و( مدربا 510) ، منهممدربا ومدربة

كية يعانون من مرين مدربي التنس في الجامعات األألى إنتائج الوقد أشارت ، راق النفسييعانون من االحت

االحتراق النفسي بمعدالت متقاربة مع معدالت المهن العاملة في التعليم العالي، حيث تبين أن لدى مدربي 

 نهاك االنفعالي للعينة.التنس مستويات عالية من اإل



87 
 

ن والشعور و المدرب"بعنوان  (Raedeke.et.al, 2000)ها رايدك وأخرون بوفي دراسة قام 

ف بعض السمات لى تعر  إهدفت و ، "Entrapmentتخلص واالبتعاد عن المهمة بعدم القدرة على ال

وأظهرت  ،( مدربا في رياضة السباحة551عينة من )الوقد تكونت  ، الشخصية وعالقتها باالحتراق النفسي

 (Attraction – based commitment)نتائج أن المدربين الذين يتصفون بااللتزام القائم على العاطفة ال

الحتراق النفسي عن حتمال االصابة باال، ويكون لديهم نسبة أقل م مستوى أعلى نسبيا بالتعهد بالمهمةلديه

أن المدربين الذين لديهم الشعور بعدم القدرة على التخلص  ة إلىنتائج الدراس أشارتكذلك ، بقية المدربين

 باالحتراق النفسي.لديهم نسبة أعلى من المتوسط فيما يتعلق يكون أو االبتعاد من المهمة 

بدراسة عنوانها "االحتراق النفسي بين  (Stephane & Jeves, 2004) و جيفز قام ستيفنو 

وكان هدفها هو تحديد العالقة بين االحتراق  ،المدربين الرياضيين في تكساس من منظور النظرية العكسية"

العوامل المسيطرة على  على مختلفية عامة تشتمل جوهي نظرية سيكولو  ،وبين مفاهيم " النظرية العكسية"

لعاب القوى في أنت عينة الدراسة من مدربي و كتلدوافع والعواطف والشخصية، وقد نساني كاالسلوك اإل

مستوى  ضافية علىإكل زيادة وحدة  نوقد أظهرت النتائج أ ،( مدربا515) حجمهاوبلغ  ،والية تكساس

حدة على مستوى كل زيادة و ، وأن %55.7اق بنسبة لى االحتر إل الميل لقتاختبارات التطابق الشخصي 

االحتراق النفسي ظاهرة ، وكذلك أشارت إلى أن %53لى االحتراق بنسبة إالميل  تزيداالنعزال العاطفي 

نسانية غالبا نظرا للمردود الضغطي الذي يحدث من االندماج والصالت القريبة تحدث من خالل الخدمة اإل

 ل اليومي.خرين خالل فترة العممن اآل
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لعوامل المؤثرة في ا" عنوانبدراسة  (Baker & Nicole, 2004) و نيكول بيكرأجرى 

هو البحث عن العوامل المؤثرة  منهاهدف الوكان  ،لعاب القوى من خريجي المدراس العليا"أاحتراق مدربي 

( مدربة 04و) اً مدرب( 11لعاب القوى خريجي المدارس العليا، وبلغ حجم العينة )أمدربي  في االحتراق بين

عالقة بين عدد  وجودأظهرت النتائج عليهم، و جراء اختبار "ماسالش" لالحتراق وتم إ ،من والية كاليفورنيا

عالقة بين عدد العبي الفريق  النفسي، وكذلك وجود الساعات التي يعملها المدرب ومعدل احتراقه

متوسطة لالحتراق خالل ثالث محاور ) تطوير  حققوا معدالتقد المدربون وأن  ،لمدربل النفسي حتراقالوا

 التعب الوجداني( خالل فترة الدراسة.و غياب الشخصية، و داء الذاتي، األ

 التعليق على الدراسات السابقة:

ت تناول :يلي ما للباحث دقيقة للدراسات التي تناولت موضوع االحتراق النفسي تبينالمراجعة البعد 

، مصطفى) ، وهي:األجنبيةدراسات خمس ات الشخصية وكذلك موضوع السم ثالث دراسات عربية

 ،وليز ؛5337 ،وشانج ؛5555 ،ودوز ؛5577 ،ومهلوتر ؛5330 ،رضوان ؛5330 ،حمد؛ م5541

 ،ركزت على موضوع بعض السمات وعالقتها باالحتراق  النفسيحيث  (.5353 ،وكهرمان ؛5331

 التي تكونو تها، قاوم، والعوامل المساعدة على مساهم في سرعة حدوث االحتراق النفسيوالعوامل التي ت

 بمثابة الحصن المنيع الذي يحمي المدرب من االحتراق النفسي.

ن عدد الدراسات  الذي تناول موضوع السمات يعد رقما متواضعا بجانب الدراسات التي ويالحظ أ

قليلة  ال يتناسب هي دراسات ف ،خرىاألمتغيرات بعض الوعالقته بالنفسي لدى الرياضيين تناولت االحتراق 
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لدى  أما موضوع االحتراق النفسيو  ،من هذه الدراساتاألمر بحاجة لمزيد والمشكلة المطروحة وال زال 

، مدحت، وهي: دراسات كل من )جنبيةأدراسة  وثمان عربيةحدى عشر دراسة إفقد تناولته  الرياضيين

هارون  ؛5555، نجيا  و  ؛5553 ،سليفا؛ 5551، عباس ؛5333، حمدأ ؛5337، عبد الدائم؛ 5333

قد كلهم ( ف5553، تايلور؛ 5511، ديل؛ 5334، خرونآوعرابي و  ؛5331، الطحاينة ؛5330، ومغربي

لى االحتراق النفسي من خالل مستوياته وارتباطه بالضغوط النفسية ومصادره وعالقته ببعض إتطرقوا 

 المتغيرات الثقافية واالجتماعية.

 - معظمهاتعرف االحتراق النفسي لدى المدربين استخدمت هدفت إلى  التي ن معظم الدراساتإ

تعكس  اتانيلتحقيق أهدافها المنهج الوصفي وأسلوب الدراسة الميدانية بإعداد استب –إن لم يكن جميعها 

عكست أهم األسباب والعوامل التي حيث  ،أبعاد االحتراق النفسي كما حددتها نتائج الدراسات السابقة

وعليه يرى الباحث أن هدف البحث الحالي ينسجم مع هدف  لدى الرياضيين، د على االحتراق النفسيتساع

، وذلك باتباع المنهج لدى المدربين الرياضيين وهو دراسة االحتراق النفسي ،معظم الدراسات السابقة

ي جاءت بها، هداف التالباحث من األاستفاد السابقة  من خالل عرض الدراسات  وكذلك فإنه الوصفي،

من حيث كونه دليال اعتمد عليه  لوصفيمنهج اال واستفاد أيضا من منهجية تلك الدراسات والتي اتبعت

ت انسب لتحليل بياناأل اإلحصائيةساليب تغيرات الدراسة، وكذلك انتقاء األبين م العالقة دراسة الباحث في

ت السابقة من نتائج الدراسا االستفادةعن فضال  ها،أو فروضالدراسة سئلة أ، وصياغة هاونتائج الدراسة

 .الحالية ليه الباحث في دراستهإومقارنتها مع ما توصل 

 وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة من خالل:
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 دوات.وتطبيق األ جرائها،إحيث تحديد منهج الدراسة وخطوات  المنهجية العلمية: من -5

 ع البيانات.داة: من حيث استخدامها في جمتحديد نوعية األ -5

 تحديد عينة الدراسة: من حيث حجم العينة وتوزيعها وطرق اختيارها.  -0

 حصائية المناسبة وتحليل النتائج.اختيار المعالجات اإل -7
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 الفصل الثالث

 اتهجراءاوا   الدراسة يةمنهج

 أوال: منهج الدراسة

 ثانيا: مجتمع الدراسة

 ثالثا: عينة الدراسة

 رابعا: أدوات الدراسة

 جراءات الدراسةإخامسا: 

 حصائيةساليب اإلسادسا: األ
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 الفصل الثالث
جراءاتها  منهجية الدراسة وا 

جراءات ها ووصف أدوات الدراسة يتناول الباحث في هذا الفصل وصفا لمنهجية الدراسة وا 

عداد وطرق التحقق من صدق مقياس االحتراق النفسي ومقياس سمات الشخصية الذين تم وخطوات اإل

جراءات تطبيق هذه االدوات،  ا،وثباتهم عدادهم لهذه الدراسةإ أساليب المعالجة اإلحصائية التي تم و وا 

 .استخدامها في هذه الدراسة

 :أوال منهج الدراسة

قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي االرتباطي، وذلك لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة، حيث 

لى معلومات عن قوة واتجاه العالقة بين متغيرين أو إلى الوصول إتهدف الدراسات الوصفية االرتباطية 

 .أكثر

 :مجتمع الدراسة ثانيا  

ولى لكرة القدم على مدربي الفرق الرياضية ألندية الدرجة األالحالية شتمل مجتمع الدراسة ا

 (.5355) عاملاليد كرة السلة، والسباحة، و كرة تحادات الرياضية كاتحاد كرة القدم، و وبعض مدربي اال
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 :عينة الدراسة ثالثا  

 لمعرفة مستوىذلك و  تم اختيارهم بالطريقة العشوائية. ( مدرباً 553) منعينة الدراسة  تكونت

مع قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية على عينة من مجتحيث ، حتراق النفسي للمدربين العمانييناال

أولية لمستوى االحتراق النفسي لدى المدربين، بهدف الحصول على مؤشرات  تهاالدراسة ومن خارج عين

 الدراسة االستطالعية على أربعة مؤشرات أولية لحدوث االحتراق النفسي هي : تاعتمد وقد

 نشغال الدائم عن الواجبات التدريبية اال -5

 نهماك في التدريب(تأجيل األمور السارة واألنشطة االجتماعية )اال -5

 العيش حسب قاعدة )يجب وينبغي( -0

 دان الرؤية أو المنظور )التردد عند اتخاذ القرارات(فق -7

( فقرة لقياس المؤشرات األولية لحدوث االحتراق 55وقد قام الباحث بإعداد استبانة مكونة من )

لدى المدربين، وبالتالي فإن الدرجة الصغرى التي يمكن أن يحصل عليها الفرد هي )صفر( النفسي 

التوزيع الثالثي لدجات وى االحتراق لدى أفراد العينة استخدم الباحث (، ولتحديد مست55والدرجة الكبرى )

 (5أفراد العينة كما في الجدول )
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 (2)جدول

 النفسي التوزيع الثالثي للمؤشرات األولية لحدوث االحتراق

 م
 الدرجة

 مؤشر حدوث االحتراق
 الى من

 منخفض 4 3 5
 متوسط 57 1 5
 مرتفع 55 51 0

من داخل مجتمع الدراسة  ا( فرد74ستبانة على عينة مكونة من )بتطبيق هذه االوقام الباحث 

النفسي على مؤشر منخفض لحدوث االحتراق أفراد العينة  ( أفراد من53حصل )وقد  ،ومن خارج عينتها

، مما يزيد من أهمية النفسي ( فردا على مؤشر متوسط  أو مرتفع لحدوث االحتراق04في حين حصل )

هذه الظاهرة  ةسادر األمر الذي يزيد من أهمية الدراسة والتحقق من أسئلتها وتحقيق أهدافها،  إجراء هذه

ف العالقة بين بعض سمات الشخصية ساسي من هذه الدراسة هو تعر  ن الغرض األأدراسة علمية. كما 

 واالحتراق النفسي لدى مدربي الفرق األولى لبعض االتحادات الرياضية بسلطنة عمان .

 :متغيرات الدراسة ا  رابع

خاصا بالبيانات األولية للتعرف على خصائص عينة الدراسة  جزءً الحالية تضمنت الدراسة 

الحالة ، و العمر، و سنوات الخبرة، و المستوى العلمي :التاليةالمستقلة  وتم توزيعهم حسب المتغيرات

 مات الشخصية لدى المدربين.. في حين تمثل المتغيرات التابعة في: االحتراق النفسي، وساالجتماعية
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 :أدوات الدراسة خامسا  

موضوعي االحتراق النفسي والسمات  بعد االطالع على األدب النظري المكتوب عن

 :أستخدم الباحث في هذه الدراسة مقياسين هماالشخصية بشكل عام ولدى الرياضيين بشكل خاص؛ 

وهما مقننان على البيئة  ات الشخصية،ومقياس سم ،االحتراق النفسي للمدرب الرياضي مقياس أسباب

 :كل منهما تفصيل أتيوفيما ي، من تصميم عالويالعربية 

 :مقياس أسباب االحتراق النفسي للمدرب الرياضي .5

ت ( درجا1مقياس متدرج من )وهو  ،على خمسة محاور ة( عبارة موزع03يتضمن المقياس )

من األهمية بالنسبة  ة( أقل درج5ن تمثل الدرجة )في حي من األهمية ة( أعلى درج1بحيث تمثل الدرجة )

 :المدرب، وجاءت تلك المحاور كما يلي لدى االحتراق النفسيإلسهام العبارة في زيادة 

 أسباب مرتبطة بالالعبين أو الفريق الرياضي 

وعدم تقديرهم للجهد الذي يبذله أو االعتراف  ،ن للمدربيوهي التي ترتبط بعدم احترام الالعب

ن، وعدم يبين الالعب تالرياضية، أو كثرة وجود صراعات ومشكال ه األساسي في تطوير مستوياتهمبدور 

ن، أو محاولتهم التكتل في يعلى تحقيق نجاحات مع الالعب تهقدر على مواجهتها وكذلك عدم  ة المدربقدر 

 .مواجهة المدرب
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 أسباب مرتبطة بخصائص المدرب وشخصيته: 

تي يشعر فيها المدرب في قرارة نفسه بعدم األمان أو االستقرار وهي األسباب أو العوامل ال

ليه من انتقادات، أو عدم قدرته على تحقيق المزيد من االنتصارات إوحساسيته الزائدة لما يوجه  ،في عمله

من بعض  تهن، أو اتصافه ببعض الصفات الشخصية كاالنطوائية أو العصبية أو معانايأو تحفيز الالعب

 .يستطع حلها لتي الالمشكالت ا

 أسباب مرتبطة باإلدارة العليا للفريق: 

لنادي أو اللجنة اإدارة مجلس وهي األسباب أو العوامل التي ترتبط باإلدارة العليا للفريق ك

بكفاءة  ال تقتنع قدن او الفريق الرياضي والتي يخضع لها المدرب، والتي يالعليا المشرفة على الالعب

م تقديرها له بصورة كافية، أو محاولتها دحساس المدرب بعا  و  ،بة لطلباته الضروريةرفض االستجاتالمدرب و 

 .ستغناء عنهنه مهدد باالأحساس المدرب بإ، أو في اتخاذ القرار أو التعامل مع الالعبين الحد من سلطته

 عالمأسباب مرتبطة بوسائل اإل : 

موعة لمقروءة والمرئية والمسعالم العوامل المرتبطة بمختلف وسائل اإلوهي األسباب أو ا

 .تجاهلهتأو  وتحاول تضخيم أخطائهحيز ضده توت ،نتقادات القاسيةليه االإواعتقاد المدرب بأنها توجه 

 

 



97 
 

 أسباب مرتبطة بالمشجعين : 

المتعصبين لنوع الرياضة  وخاصةالعوامل التي ترتبط بالمشجعين  وهي األسباب أو

عتداء بعضهم من هتافات عدائيه، أو محاولة اال يات منكمن سلو  يصدروما قد  ،التخصصية للمدرب

ن ينقالبهم ضد فريقه وتشجيع الفريق المنافس أو الالعباره، أو ي، أو الهتاف بتغييهالبدني او اللفظي عل

 .المنافسين

وم المدرب الرياضي ( عبارات سببيه ويق1ويتضمن كل بعد من هذه األبعاد الخمسة )

اإلسهام في زيادة الضغوط على  يواعتقاده في مدى أهميتها ف ،رأيه الشخصيطبقا ل يهاباالستجابة عل

 .المدرب الرياضي

، لهذا المقياس على البيئة المصرية( 5551 ،قام )عالويوللتحقق من صدق وثبات المقياس 

يئة ونظرا الختالف البحيث أثبت المقياس صدقه وثباته وقابليته للتطبيق. وزيادة في الحرص وتوخي الدقة 

مكان ن ما يفضل في مكان ليس بالضرورة ان يفضل في أحيث للدراسة الحالية، والعينة والفترة الزمنية 

 :جراء دالالت صدق وثبات جديدين لهذا المقياس، وفيما يأتي وصفا لذلكبإالباحث  مفقد قاآخر، 

 صدق مقياس أسباب االحتراق النفسي لدى المدرب الرياضي:

( 5المقياس قام الباحث بعرض الصيغة األولية لهذا المقياس ملحق )للتأكد من صدق فقرات 

رشاد النفسي في كل من جامعة على لجنة من المحكمين المتخصصين في علم النفس الرياضي، واإل

وجامعة حلوان وجامعة القاهرة  ءوجامعة طنطا وجامعة سينا بسلطنة عمان، السلطان قابوس وجامعة نزوى
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، (5مبين في ملحق ) محكما كما هو (57)المحكمين عدد جمال إحيث بلغ  ،ةبجمهورية مصر العربي

ضافة أي إو أو تعديل ألى حذف إبداء الرأي حول الصياغة اللغوية للفقرات، باإلضافة إطلب منهم  حيث

وبناء على  ،%(13تفاق ال تقل عن )ايرونها مناسبة، وقد تم األخذ بآراء أعضاء لجنة التحكيم بنسبة  رةفق

 ،فقراتالصياغة بعض  إعادةتم  إعادة ترتيب بعض الفقرات وفقا لمحاور المقياس، وكذلك لك فقدذ

 . ( يوضح الفقرات التي تم تعديلها0والجدول )

 (3جدول )
 التعديالت التي تم إجراؤها على بعض فقرات المقياس وفقا  آلراء لجنة التحكيم

رقم 
 ديلبعد التعالفقرة  قبل التعديل الفقرة الفقرة

5 
توافر بعض الصفات المعينة لدى المدرب 

 كالعصبية واالنطوائية والدكتاتورية
وجود بعض الصفات المعينة لدى المدرب 

 الغير مستحبة كالعصبية

7 
احساس المدرب بأن االدارة العليا ال تقدره 

 احساس المدرب ان قيمة العقد دون المطلوب ماديا بصورة كافية

03 

لى االعبين أو الفريق انقالب المشجعين ع
الذي يدربه المدرب وتشجيعهم لالعبين 

المنافسين او الفريق المنافس كإشارة اال عدم 
 رضاهم عن المدرب

انقالب المشجعين على االعبين او الفريق الذ 
 يدربه المدرب وتشجيعهم للفريق المنافس

اخلي وصدق قام الباحث كذلك بحساب كل من صدق االتساق الدإضافة إلى ذلك فقد 

 :المقارنة الطرفية
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 :أواًل صدق االتساق الداخلي

( 03للتحقق من اتساق المقياس داخليا قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة مكونة من )

 (Pearson) فردا من داخل مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها، ثم قام الباحث بحساب معامالت االرتباط

 ( يبين ذلك:7، والجدول )درجة الكلية للمقياسالبلكل فقرة من فقرات المقياس 

 (7جدول )

 والدرجة الكلية للمقياس. االحتراق النفسيلفقرات مقياس  معامالت ارتباط بيرسون

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

عامل م

 االرتباط

5 3.155 4 3.171 50 3.154 55 3.157 51 3.153 

5 3.155 1 3.117 57 3.011 53 3.155 51 3.145 

0 3.117 5 3.111 51 3.151 55 3.151 54 3.117 

7 .147 53 3.755 51 3.115 55 3.071 51 3.117 

1 3.453 55 3.435 54 3.455 50 3.717 55 3.105 

1 3.711 55 3.155 51 3.117 57 3.157 03 3.115 

المقياس ببعضها وبينها  محاوربين  (Pearson) كما قام الباحث بحساب عامالت االرتباط

 ( يبين ذلك:1، والجدول )كلية للمقياسوبين الدرجة ال
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 (5جدول )

 المقياس وكذلك الدرجة الكلية للمقياس محاورمصفوفة معامالت االرتباط بين 

 المجال

ضي
لريا

ق ا
لفري

و ا
ن 
عبي

الال
 

صا
خ

يته
ص
شخ

ب و
مدر

ص ال
ئ

 

ريق
 للف

عليا
رة ال

إلدا
ا

 

الم
الع

ل ا
سائ

و
 

عين
شج

الم
لية 

 الك
رجة

الد
 

      5 الالعبين أو الفريق الرياضي

     5 3.443 خصائص المدرب وشخصيته

    5 3.170 3.451 اإلدارة العليا للفريق

   5 3.135 3.015 3.775 وسائل االعالم

  5 3.431 3.135 3.141 3.113 المشجعين

 5 3.171 3.400 3.171 3.155 3.115 الدرجة الكلية

 ثانيًا صدق المقارنة الطرفية

( فردا 03كما قام الباحث باختبار الفروق بين الدرجات الطرفية لعينة الصدق والمكونة من )

( 1، حيث قام بالمقارنة بين أعلى ) (Mann-Whitny U test وذلك باستخدام اختبار مان ويتني
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، %( من العينة54والتي تمثل كذلك )( درجات 1%( من العينة وبين أدنى )54لتي تمثل )درجات وا

 ( يوضح ذلك:1والجدول )

 (1جدول )
 صدق المقارنة الطرفية لمقياس االحتراق النفسي

 

 متوسط الرتب العدد المجموعة
مجموع 
 مستوى الداللة Z قيمة الرتب

 533.33 55.13 1 % من الدرجات54أعلى 
0.751- 3.335 

 533.33 7.13 1 % من الدرجات54أدنى 

( مدى صدق المقياس وقابليته للتطبيق في المجتمع العماني 1، 1، 7ويتضح من الجداول )

 ومدى مناسبته لعينة الدراسة.

 ثالثًا ثبات المقياس

ولتحقق من ثبات المقياس قام الباحث بحساب معامل الثبات باستخدام التجزئة النصفية لكل 

 ( يوضح ذلك:4، والجدول )فسي وكذلك للدرجة الكلية للمقياسمقياس االحتراق الن محاورمن  ورمح
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 (7جدول رقم )
 معامالت الثبات لمقياس االحتراق النفسي ولكل مجال من مجاالته

جال
الم

رات 
لفق

رات 
لفق
د ا
عد

بي 
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

اين
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عيا
الم
ف 

حرا
االن

ون 
رس
 بي
باط

 ارت
مل
معا

 

 ار 
مل
معا

 س
باط

ت
بي

ون
 برا
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ر

 

س
قيا
ي لل

يار
لمع

طأ ا
الخ

 

أسباب مرتبطة بالالعبين 
 الفريق الرياضي أو

 5.103 1.355 5.71 0 الفردية
3.477 3.110 3.333 

 5.115 4.301 5.55 0 الزوجية
أسباب مرتبطة بخصائص 

 المدرب وشخصيته
 0.310 5.015 1.57 0 الفردية

3.155 3.440 3.333 
 5.755 1.571 5.11 0 الزوجية

أسباب مرتبطة باإلدارة 
 العليا للفريق

 0.511 53.5 5.14 0 الفردية
3.111 3.455 3.333 

 5.175 1.515 53.51 0 الزوجية
أسباب مرتبطة بوسائل 

 االعالم
 5.153 1.035 1.41 0 الفردية

3.135 3.151 3.333 
 5.715 1.513 5.75 0 الزوجية

 جعينأسباب مرتبطة بالمش
 0.371 5.511 5.51 0 الفردية

3.450 3.105 3.333 
 0.334 5.375 1.34 0 الزوجية

 الدرجة الكلية للمقياس
 55.151 507.131 71.51 51 الفردية

3.535 3.515 3.333 
 53.550 535.543 71.10 51 الزوجية
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 : مقياس سمات الشخصية

من سمات  سمهكل منها تضمن تفقرة  (51يتألف المقياس في صيغته النهائية من )

وعكسها، ويقوم المدرب الرياضي باإلجابة على القائمة طبقا لدرجة انطباقها عليه وطبقا الشخصية 

 : لتعليمات القائمة، وذلك على مقياس سباعي التدرج وتلك السمات هي

 . القدرة على اتخاذ القرار -5
 .الثقة بالنفس -5
 . تحمل المسؤولية -0
 .نطواءاال -7
 .الحزم -1
 .الطموح -1
 .التفاؤل -4
 .الثبات االنفعالي -1
 .المرونة -5

 .تحمل الضغوط النفسية -53
 .الذكاء االجتماعي -55
 .التعاطف -55
 .االبداع واالبتكار  -50
 . الوعي بالذات  -57
 .القيادة  -51

ومدى صدق وثبات مقياس سمات الشخصية للمدرب الرياضي وقد قام الباحث بالتحقق من 

 : الدراسة الحالية مناسبته لمجتمع
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 : ق المحكمينصد أوالً 

صيغة األولية لهذا المقياس لغاية التأكد من صدق فقرات هذا المقياس، قام الباحث بعرض ال

رشاد النفسي في كل من خصصين في علم النفس الرياضي، واإل( على لجنة من المحكمين المت0)ملحق 

وجامعة حلوان  ءاوكل من جامعة طنطا وجامعة سين بسلطنة عمان، جامعة السلطان قابوس وجامعة نزوى

محكما كما هوه مبين في  (55)المحكمين عدد جمال إحيث بلغ  ،وجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية

و أو تعديل ألى حذف إبداء الرأي حول الصياغة اللغوية للفقرات، باإلضافة إقد طلب منهم و  ،(7ملحق )

 ،%(13نة التحكيم بنسبة اتفاق ال تقل عن )خذ بآراء أعضاء لجضافة أي فقرة يرونها مناسبة، وقد تم األإ

م الفقرات الموجبة في عمود والفقرات السالبة ضعديل بعض الفقرات التي تمثلت في وبناء على ذلك تم ت

 .في عمود مقابل

 ثانيا: صدق االتساق الداخلي

( 03وللتحقق من اتساق المقياس داخليا قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة مكونة من )

لكل فقرة  (Pearson) فردا من داخل مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها، ثم قام بحساب معامالت االرتباط

 ( يوضح ذلك:1، والجدول )من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس
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 (8جدول رقم )

 لفقرات مقياس السمات الشخصية والدرجة الكلية للمقياس معامالت ارتباط بيرسون

 رقم الفقرة
عامل م

 االرتباط
 رقم الفقرة

معامل 

 االرتباط
 رقم الفقرة

معامل 

 االرتباط
 رقم الفقرة

معامل 

 االرتباط
 رقم الفقرة

معامل 

 االرتباط

1 4.464 4 4.733 7 4.647 14 4.585 13 4.517 

2 4.646 5 4.477 8 4.574 11 4.722 14 4.781 

3 4.674 6 4.652 9 4.731 12 4.287 15 4.412 

  

 صدق المقارنة الطرفية ثالثاً 

( فردا وذلك 03قام الباحث باختبار الفروق بين الدرجات الطرفية لعينة الصدق والمكونة من )

( 1، حيث قام الباحث بالمقارنة بين أعلى ) (Mann-Whitny U test) باستخدام اختبار مان ويتني

%( من العينة 54ل كذلك )( درجات والتي تمث1%( من العينة وبين أدنى )54درجات والتي تمثل )

 :( يبين ذلك5والجدول ) 
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 (9دول رقم )ج

 صدق المقارنة الطرفي لمقياس السمات الشخصية

 العدد المجموع
متوسط 
 الراتب

مجموع 
 الراتب

 Zقيمة 
مستوى 
 الداللة

 533.33 55.13 1 % من الدرجات54أعلى 
0.011- 3.335 

 01.33 7.13 1 % من الدرجات54أدنى 

 ثبات المقياس رابعاً 

باستخدام ولتحقق من ثبات مقياس السمات الشخصية قام الباحث بحساب معامل الثبات 

 ( يبين ذلك:53، والجدول )التجزئة النصفية

 (53جدول رقم )
 معامل الثبات لمقياس السمات الشخصية

 الفقرات
عدد 
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

 التباين
االنحراف 
 المعياري

معامل 
ارتباط 

 سونبير 

معامل ارتباط 
سببرمان 
 براون

الخطأ 
المعياري 
 للقياس

 1.315 01.155 13.51 1 الفردية
3.114 3.573 3.333 

 1.514 04.555 75.15 4 الزوجية
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 : المعالجة اإلحصائية سادسا  

حصائية في برنامج الحزم اإل البيانات، تم إدخال تجميع االستبيانات من قبل الباحثبعد 

 : ( وقد تم تحليل النتائج باستخدام الوسائل اإلحصائية التاليةSPSSجتماعية )للعلوم اال

 نحراف المعياري.المتوسط الحسابي واإل -5

 (.Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) -5

 مان براون.تجزئة النصفية لسبيرمان وسبير المعامل ثبات  -0

 (T-testاختبار ت) -7

 (.ANOVAحادي )تحليل التباين األ -1

  ( للمقارنة البعدية.Scheffeبار شيفيه )اخت -1
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

عرض النتائج التي توصل إليها بعد تطبيق أدوات الدراسة بقام الباحث من خالل هذا الفصل 

يث تناول الباحث كل سؤال على على العينة، ومعالجة البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة، ح

 حدة، وكانت النتائج كالتالي:

السمات الشخصية األكثر  هي : والذي نص على" ماأواًل النتائج المتعلقة بالسؤال األول
 شيوعًا لدى أفراد العينة؟"

 (11جدول )
 السمات الشخصيةنحرافات المعيارية لمقياس المتوسطات الحسابية واال 

 المستوى الترتيب حراف المعيارياال يالمتوسط الحساب السمة 
 مرتفع جدا   3 1.418 6.57 القدرة على اتخاذ القرار 1
 مرتفع جدا   2 4.893 6.65 الثقة بالنفس 2
 مرتفع جدا   11 1.692 6.44 تحمل المسؤولية 3
 مرتفع جدا   14 1.588 6.41 االنبساط 4
 مرتفع جدا   7 1.435 6.22 الحزم 5
 مرتفع جدا   8 1.582 6.22 الطموح 6
 مرتفع جدا   4 1.217 6.47 التفاؤل 7
 مرتفع جدا   14 1.447 5.87 الثبات االنفعالي 8
 مرتفع جدا   13 1.546 5.94 المرونة 9
 مرتفع جدا   6 1.348 6.24 تحمل الضغوط النفسية 14
 مرتفع جدا   12 1.444 6.44 الذكاء االجتماعي 11
 ع جدا  مرتف 9 1.166 6.48 التعاطف 12
 مرتفع جدا   5 1.157 6.32 اإلبداع واالبتكار 13
 مرتفع 15 1.694 5.75 الوعي الذاتي 14
 مرتفع جدا   1 4.557 6.73 القيادية 15
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من السمات الشخصية  يتمتعون بمستوى عال   أفراد العينة ( أن جميع55ويتضح من الجدول )

دراسة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين المدرجة بمقياس السمات الشخصية المستخدم في هذه ال

( وهي جميعا تندرج ضمن المستوى مرتفع جدًا ما عدا سمة الوعي بالذات والتي تندرج 1.40-1.41)

( كذلك أن سمة القيادية حصلت على الترتيب األعلى 55يتضح من الجدول )و تحت المستوى مرتفع، 

تلتها في الترتيب سمة الثقة بالنفس بمتوسط  ،(3.114ره )( وبانحراف معياري مقدا1.40بمتوسط حسابي )

(، فسمة التفاؤل، فسمة اإلبداع واالبتكار وهكذا 1.14القدرة على اتخاذ القرار ) ( ثم سمة 1.11حسابي )

. 

ما مستويات االحتراق النفسي لدى  والذي نص على " النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

بتحليل النتائج احث قام البحادات الرياضية؟" ولإلجابة على هذا السؤال فقد مدربي الفرق األولى في االت

وقام كذلك بتحليل النتائج  ،على حدةمن محاور مقياس أسباب االحتراق النفسي  محوركل المتعلقة ب

مستخدما في ذلك المتوسطات الحسابية  ه الستة،اور المتعلقة بالدرجة الكلية للمقياس ولكل محور من مح

، ومرتبا لها حسب قيمة المتوسط الحسابي، إضافة الى تحديد مستوى االحتراق رافات المعياريةنحواال

 الذي تندرج تحته. النفسي
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 األول: أسباب مرتبطة بالالعبين أو الفرق الرياضية بالمحورالنتائج المتعلقة  -

 (55جدول )
 مقياس االحتراق النفسي من األول للمحورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

 متوسط 1 1.328 3.33 عدم احترام الالعب للمدرب بصورة كافية 1

 لجهد الذي يبذله المدرب لالرتقاءعدم تقدير الالعبين ل 2
 بمستوياتهم

 متوسط 3 1.194 3.48

 متوسط 5 1.439 3.45 صراعات بين الالعبينوجود العديد من المشكالت وال 3
 متوسط 6 1.243 2.85 محاولة بعض الالعبين التكتل ضد المدرب 4
 متوسط 4 1.464 3.47 عدم التزام الالعبين بتعليمات المدرب في المنافسات الرياضية 5

أو مرتبطة -شخصية-تراكم بعض المشكالت المختلفة )أسرية 6
 درب على معالجتهابالالعبين( وعدم قدرة الم

 متوسط 2 1.487 3.29

 متوسط 5.121 18.67 للمحور األولالدرجة الكلية 

( أن المتوسطات الحسابية لدجات أفراد العينة على كل فقرة من 55ويتضح من الجدول )

مقياس عوامل االحتراق النفسي للمدرب الرياضي قد تراوحت بين  محاوراألول من  المحورفقرات 

حيث حصلت الفقرة "عدم احترام الالعبين  ؛وهي جميعا تقع ضمن المستوى المتوسط ،(0.00-5.11)

(، في حين 5.051( وبانحراف معياري )0.00للمدرب بصورة كافية" على أعلى متوسط حسابي مقداره )

( 5.11حصلت الفقرة  "محاولة بعض الالعبين التكتل ضد المدرب" على أدنى متوسط حسابي ومقداره )

 (.5.570ف معياري )وبانحرا
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 الثاني: أسباب مرتبطة بخصائص المدرب وشخصيته بالمحورالنتائج المتعلقة  -

 ) 13جدول )
 من مقياس االحتراق النفسي الثاني للمحورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

 متوسط 5 5.513 0.05 األمان أو االستقرار في عمله شعور المدرب بعدم 5

5 
حساسية المدرب الزائدة للنقد الذي قد يوجه اليه من 

 متوسط 7 5.357 0.51 اآلخرين

0 
إحساس المدرب بعدم قدرته على تحقيق المزيد من 

 متوسط 1 5.511 5.57 االنجازات لالعبين أو للفريق

7 
ي( لنتائج تحقيق الالعبين )أو الفريق الرياض
 متوسط 5 5.344 0.51 متواضعة أو كثرة الهزائم

1 
شعور المدرب بعدم قدرته على تحفيز ودفع 

 متوسط 1 5.530 5.11 الالعبين نحو االرتقاء بمستوياتهم

وجود بعض الصفات المعينة لدى المدرب الغير  1
 مستحبة كالعصابية

 متوسط 0 5.514 0.51

 متوسط 1.351 51.15 الثاني للمحورالدرجة الكلية 

( أن المتوسطات الحسابية لدجات أفراد العينة على كل فقرة من 50ويتضح من الجدول )

مقياس عوامل االحتراق النفسي للمدرب الرياضي قد تراوحت بين  محاورالثاني من  المحورفقرات 

المدرب شعور ( وهي كذلك تقع جميعها ضمن المستوى المتوسط، حيث حصلت الفقرة "0.05-5.11)

( وبانحراف معياري 0.05" على أعلى متوسط حسابي مقداره )بعدم األمان أو االستقرار في عمله
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شعور المدرب بعدم قدرته على تحفيز ودفع الالعبين نحو االرتقاء (، في حين حصلت الفقرة  "5.513)

 (.5.530( وبانحراف معياري )5.11" على أدنى متوسط حسابي ومقداره )بمستوياتهم

 الثالث: أسباب مرتبطة باإلدارة العليا للفريق بالمحورلنتائج المتعلقة ا -

 ) 14جدول )
 من مقياس االحتراق النفسي الثالث للمحورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

5 
ريق غير إحساس المدرب بأن االدارة العليا للف

 مقتنعة بكفاءته
 متوسط 1 5.514 0.57

 متوسط 1 5.311 0.51 إحساس المدرب أن قيمة العقد دون المطلوب 5

0 
تدخل بعض اإلداريين في صميم العمل الفني 

 متوسط 5 5.055 0.04 للمدرب

7 
رفض اإلدارة العليا للفريق االستجابة لبعض 

 طمتوس 5 5.340 0.15 الطلبات الضرورية للمدرب

1 
شعور المدرب بأنه مهدد من االدارة العليا للفريق 

 توسط 7 5.505 0.01 باالستغناء عنه

1 
عدم منح اإلدارة العليا للفريق اختصاصات 

 متوسط 0 5.517 0.04 ومسئوليات كافية للمدرب

 متوسط 1.555 53.37 الثالث للمحورالدرجة الكلية 

بية لدجات أفراد العينة على كل فقرة من ( أن المتوسطات الحسا57ويتضح من الجدول )

( وبانحرافات معيارية تراوحت 0.57-0.15المقياس قد تراوحت بين ) محاورالثالث من  المحورفقرات 

، حيث كعوامل مسببة لالحتراق النفسي تقع ضمن المستوى المتوسط وهذه القيم ،(5.311-5.055بين )
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" على أعلى متوسط ستجابة لبعض الطلبات الضرورية للمدربرفض اإلدارة العليا للفريق االحصلت الفقرة "

تدخل بعض اإلداريين في صميم العمل (، تلتها الفقرة "5.340( وبانحراف معياري )0.15حسابي مقداره )

في حين حصلت الفقرة   (،5.055( وبانحراف معياري )0.04الفني للمدرب" بمتوسط حسابي مقداره )

( 0.57" على أدنى متوسط حسابي ومقداره )العليا للفريق غير مقتنعة بكفاءته دارةإحساس المدرب بأن اإل"

 (.5.514وبانحراف معياري )

 الرابع: أسباب مرتبطة بوسائل اإلعالم بالمحورالنتائج المتعلقة  -

 ) 15جدول )
 من مقياس االحتراق النفسي الرابع للمحورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

 متوسط 5 5.357 0.31 عالم بصورة يعتبرها المدرب قاسيةالنقد من بعض وسائل اإل 5

5 
شعور المدرب بأن بعض وسائل اإلعالم تعمل على تضخيم 

 أخطائه
 متوسط 0 5.530 0.31

0 
إحساس المدرب بتحيز بعض وسائل اإلعالم ضده أو ضد 

 عبيهال
 متوسط 1 5.371 5.44

 متوسط 7 5.555 0.30 تجاهل بعض وسائل اإلعالم للمدرب 7
 متوسط 1 5.371 5.55 عدم اهتمام بعض وسائل اإلعالم بوجهة نظر المدرب 1

1 
محاولة بعض وسائل اإلعالم إلقاء مسؤولية هزائم الفريق أو 

 الالعبين على المدرب بمفرده
 متوسط 5 5.315 0.75

 متوسط 7.475 51.57 الرابع للمحورة الكلية الدرج
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( أن المتوسطات الحسابية لدجات أفراد العينة على كل فقرة من 51ويتضح من الجدول )

( وبانحرافات معيارية تراوحت بين 5.44-0.75المقياس قد تراوحت بين ) محاورالرابع من  المحورفقرات 

الفقرة  وأنية تقع ضمن المستوى المتوسط، جميع هذه المتوسطات الحسابأن و  ،(5.530-5.371)

حصلت قد " محاولة بعض وسائل اإلعالم إلقاء مسؤولية هزائم الفريق أو الالعبين على المدرب بمفرده"

النقد من بعض (، تلتها الفقرة "5.315( وبانحراف معياري )0.75على أعلى متوسط حسابي مقداره )

( وبانحراف معياري 0.31ية" بمتوسط حسابي مقداره )عالم بصورة يعتبرها المدرب قاسوسائل اإل

 " إحساس المدرب بتحيز بعض وسائل اإلعالم ضده أو ضد العبيهفي حين حصلت الفقرة  " (،5.357)

 (.5.371( وبانحراف معياري )5.44مقداره )على أدنى متوسط حسابي 

 الخامس: أسباب مرتبطة بالمشجعين بالمحورالنتائج المتعلقة  -
 (16جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للبعد الخامس

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

 متوسط 0 5.575 5.51 الهتافات العدائية من بعض المتفرجين والتي تمس المدرب 5
 متوسط 1 5.715 5.11 محاولة بعض المتعصبين التهجم أو االعتداء البدني على المدرب 5
 متوسط 5 5.550 5.54 محاولة بعض المتعصبين االعتداء اللفظي على المدرب 0
 توسطم 1 5.555 5.15 مقاطعة عدد كبير من المتفرجين للمباريات التي يدرب فيها المدرب 7
 سطمتو  5 5.577 0.55 ةالمتعددمطالبة بعض المتفرجين المتعصبين بتغيير المدرب عقب بعض الهزائم  1

انقالب المشجعين على الالعبين أو الفريق الذي يدربه المدرب  1
 وتشجيعهم للفريق المنافس

 متوسط 7 5.517 5.10

 متوسط 1.155 54.50 الخامس للمحورالدرجة الكلية 
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( أن المتوسطات الحسابية لدجات أفراد العينة على كل فقرة من 51ويتضح من الجدول )

وبانحرافات معيارية تراوحت  ،(5.15-0.55المقياس قد تراوحت بين ) اورمحالخامس من  المحورفقرات 

وجميع هذه المتوسطات الحسابية تقع ضمن المستوى المتوسط، وقد حصلت  ،(5.555-5.715بين )

" على أعلى متوسط ةالمتعددمطالبة بعض المتفرجين المتعصبين بتغيير المدرب عقب بعض الهزائم الفقرة "

مقاطعة عدد كبير من (، في حين حصلت الفقرة  "5.577( وبانحراف معياري )0.55حسابي مقداره )

( وبانحراف معياري 5.15مقداره )" على أدنى متوسط حسابي المتفرجين للمباريات التي يدرب فيها المدرب

(5.555.) 

 محاورهمن  محورالنتائج المتعلقة بالدرجة الكلية للمقياس وبكل  -

 (17جدول )
 .ولكل بعد من أبعاده سابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية لمقياس االحتراق النفسيالمتوسطات الح

 المحور م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

 متوسط 5 1.555 51.14 أسباب مرتبطة بالالعبين أو الفريق الرياضي 5
 متوسط 0 1.351 51.15 شخصيتهالأسباب مرتبطة بخصائص المدرب  5
 متوسط 5 1.555 53.37 أسباب مرتبطة باإلدارة العليا للفريق 0
 متوسط 7 7.475 51.57 أسباب مرتبطة بوسائل االعالم 7
 متوسط 1 1.155 54.50 أسباب مرتبطة بالمشجعين 1

 متوسط 55.555 55.15 الدرجة الكلية للمقياس

قد حصلت على متوسط حسابي مقداره ( أن الدرجة الكلية للمقياس 54ويتضح من الجدول )

لعوامل المسببة ( وهذه القيمة تقع ضمن المستوى المتوسط ل55.555( وبانحراف معياري )55.15)
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مقياس عوامل االحتراق النفسي بين  لمحاورالحتراق النفسي، كما تراوحت المتوسطات الحسابية ل

متوسط لالحتراق النفسي، ويتضح من (، وجميع هذه القيم تقع كذلك ضمن المستوى ال53.37-54.50)

والتي تصد رتها  ،( كذلك ترتيب العوامل المسببة لالحتراق النفسي لدى المدربين الرياضيين51الجدول )

(، تلتها األسباب المرتبطة بالالعبين أو 53.37األسباب المرتبطة باإلدارة العليا للفريق بمتوسط حسابي )

(، ثم األسباب المرتبطة بخصائص المدرب الشخصية 51.14ره )الفريق الرياضي بمتوسط حسابي مقدا

(، ثم األسباب المرتبطة بوسائل اإلعالم بمتوسط حسابي مقداره 51.15بمتوسط حسابي مقداره )

(، في حين حصلت األسباب المرتبطة بالمشجعين على المرتبة األخيرة وذلك بمتوسط حسابي 51.57)

 (.54.50مقداره )

والذي نص على "هل توجد عالقة ارتباطية بين بعض  بالسؤال الثالث: النتائج المتعلقة

 السمات الشخصية واالحتراق النفسي لدى أفراد عينة الدراسة؟".

ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بإيجاد معامالت ارتباط بيرسون بين كل سمة من 

، محاورهمن  محورنفسي ودرجة كل االحتراق ال عوامل السمات الشخصية وبين الدرجة الكلية لمقياس

 ( يوضح ذلك:55والجدول )
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 (18جدول )
 معامالت ارتباط بيرسون بين السمات الشخصية واالحتراق النفسي

 

السمات الشخصية/العوامل المرتبطة 
 بـ

الالعبين 
أو الفرق 
 الرياضية

خصائص 
المدرب 
 الشخصية

اإلدارة 
العليا 
 للفريق

وسائل 
 اإلعالم

 المشجعين
رجة الد

 الكلية

 القدرة على اتخاذ القرار

معامل 
 3.505- 3.314- 3.315- 3.550- 3.571 3.555- االرتباط

مستوى 
 الداللة

3.554 3.505 3.573 3.051 3.011 3.511 

 الثقة بالنفس

معامل 
 االرتباط

-3.314 -3.317 -3.511 -3.513 -3.501 -3.505 

مستوى 
 3.571 3.514 3.351 3.534 3.144 3.755 الداللة

 تحمل المسؤولية

معامل 
 االرتباط

-3.511 -3.515* 3.547** -3.514 3.537* 3.517** 

مستوى 
 الداللة

3.310 3.371 3.337 3.313 3.300 3.331 

 االنبساط

معامل 
 3.511- 3.311- 3.550- *3.557- 3.510- *3.550- االرتباط

مستوى 
 الداللة

3.377 3.553 3.351 3.501 3.010 3.310 

 الحزم

معامل 
 االرتباط

-3.357 3.355 -3.354 3.337 -3.315 -3.373 

مستوى 
 3.145 3.151 3.517 3.057 3.537 3.133 الداللة

 3.513- 3.315- 3.335- *3.554- 3.515- *3.511-معامل  الطموح
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 االرتباط
مستوى 
 الداللة

3.375 3.355 3.350 3.510 3.733 3.351 

 التفاؤل

معامل 
 تباطاالر 

-3.507 -3.357 -3.551 -3.545 -3.575 -3.515 

مستوى 
 الداللة

3.510 3.054 3.515 3.340 3.570 3.353 

 الثبات االنفعالي

معامل 
 االرتباط

-3.313 -3.317 -3.573 -3.317 -3.531 -3.530 

مستوى 
 الداللة

3.135 3.131 3.571 3.140 3.515 3.511 

 المرونة

معامل 
 االرتباط

-3.515 -3.554 -3.513 -3.355 -3.531 -3.517 

مستوى 
 الداللة

3.314 3.514 3.315 3.415 3.543 3.535 

 تحمل الضغوط النفسية

معامل 
 االرتباط

-3.541 -3.515 -3.551* -3.555* -3.535* -3.501* 

مستوى 
 3.350 3.307 3.355 3.357 3.557 3.311 الداللة

 الذكاء االجتماعي

معامل 
 االرتباط

-3.551* -3.571 
-

3.511** -3.351 -3.510 3.554* 

مستوى 
 الداللة

3.351 3.555 3.331 3.035 3.553 3.355 

 التعاطف

معامل 
 3.317- 3.345- 3.555- 3.301- 3.353- 3.355- االرتباط

مستوى 
 الداللة

3.171 3.104 3.455 3.534 3.711 3.134 
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 اإلبداع واالبتكار

معامل 
 االرتباط

-3.317 -3.315 -3.350 -3.555* -3.507 -3.501 

مستوى 
 الداللة

3.145 3.155 3.005 3.351 3.510 3.515 

 الوعي الذاتي

معامل 
 االرتباط

-3.353 -3.301 -3.511 -3.351 -3.351 -3.354 

مستوى 
 الداللة

3.075 3.155 3.534 3.050 3.451 3.050 

 القيادية

معامل 
 االرتباط

-3.377 -3.310 -3.311 -3.537 3.375 -3.315 

مستوى 
 الداللة

3.171 3.011 3.755 3.515 3.147 3.105 

 
 (3.35** دالة عند مستوى داللة )

 (3.31دالة عند مستوى داللة ) *  

الدرجة الكلية لالحتراق ب اً رتبط إيجابيتسمة تحمل المسؤولية أن ( 55ويتضح من الجدول )

ارة العليا للفريق وكذلك المشجعين في حين أنها ترتبط سلبيا من النفسي وبكل من األسباب المرتبطة باإلد

الخصائص الشخصية للمدرب، كذلك ترتبط كل من سمتي االنبساط والطموح سلبيا بكل من األسباب 

المرتبطة بالالعبين أو الفرق الرياضية و األسباب المرتبطة باإلدارة العليا للفريق. و ترتبط سمة تحمل 

سلبيا بكل من الدرجة الكلية لمقياس االحتراق النفسي وبكل من األسباب المرتبطة باإلدارة الضغوط النفسية 

العليا للفريق ووسائل اإلعالم والمشجعين، وترتبط سمة الذكاء االنفعالي سلبيا بكل من الدرجة الكلية 

اإلدارة العليا للفريق، لمقياس االحتراق النفسي وكل من األسباب المرتبطة بالالعبين أو الفريق الرياضي وب

( 55النتائج بالجدول )وأوضحت وترتبط سمة اإلبداع واالبتكار سلبيا باألسباب المرتبطة وسائل اإلعالم. 
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عدم وجود ارتباط دال إحصائيا بين بقية السمات الشخصية ومقياس العوامل المسببة لالحتراق كذلك 

 الفرعية. محاورهمن  محورالنفسي وكل 

والذي نص على "هل توجد فروق ذات داللة احصائية في  لقة بالسؤال الرابع:النتائج المتع

درجات االحتراق النفسي لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لكل من: المستوى التعليمي، والعمر، والحالة 

 االجتماعية، وسنوات الخبرة؟"

ناسب مع عدد ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام الدوال اإلحصائية التي تت

 المجموعات لكل متغير من تلك المتغيرات.

 المستوى التعليمي:  ( أ

نظرا لوجود أكثر من فئة يتم دراسة الفروق بينها من فئات المستوى التعليمي 

والمتمثلة في: أقل من دبلوم التعليم العام، ودبلوم التعليم العام، والدبلوم، والبكالوريوس، 

لدراسة الفروق بين  (ANOVA)ث اختبار تحليل التباين األحادي والماجستير، فقد استخدم الباح

 ليها.إ( يوضح النتائج التي تم التوصل 53المجموعات، والجدول )
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 (19جدول )
 نتائج تحليل التباين األحادي في ضور متغير المستوى التعليمي على مقياس االحتراق النفسي

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 لحريةا

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

األسباب المرتبطة بالالعبين 
 أو الفريق الرياضي

 72.145 4 288.244 بين المجموعات
 24.474 145 2569.798 المجموعاتل داخ 4.424 2.946

  149 2858.218 المجموع

األسباب المرتبطة بخصائص 
 المدرب الشخصية

 72.128 4 288.512 بين المجموعات
 23.476 145 2464.951 داخل المجموعات 4.419 3.472

  149 2753.464 المجموع

سباب المرتبطة باإلدارة األ
 العليا للفريق

 95.236 4 384.943 بين المجموعات
 25.437 145 2674.911 داخل المجموعات 4.447 3.744

  149 3451.855 المجموع

طة بوسائل األسباب المرتب
 اإلعالم

 13.424 4 53.696 بين المجموعات
 22.897 145 2444.159 داخل المجموعات 4.673 4.586

  149 2457.855 المجموع

 األسباب المرتبطة بالمشجعين
 29.471 4 177.882 بين المجموعات

 31.652 145 3323.436 داخل المجموعات 4.449 4.931
  149 3441.318 المجموع

 الدرجة الكلية
 692.232 4 2768.926 بين المجموعات

 444.714 145 46274.565 داخل المجموعات 4.188 1.571
  149 49443.491 المجموع

( بين α≤3.31( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة )53)ويتضح من الجدول 

العبين أو الفرق الرياضية، واألسباب المرتبطة المستويات التعليمية في كل من األسباب المرتبطة بال

بخصائص المدرب الشخصية، واألسباب المرتبطة باإلدارة العليا للفريق، حيث بلغت مستويات الداللة لهذه 

( كذلك عدم وجود 53( على الترتيب. ويتضح من الجدول )3.334(، )3.355(، )3.357) المحاور
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( في العوامل المسببة لالحتراق النفسي ككل α≤3.31لة )فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال

وكذلك في األسباب المرتبط بالمشجعين  واألسباب المرتبطة بوسائل اإلعالم تعزى لمتغير المستوى 

 التعليمي.

الثالثة األولى قام الباحث باستخدام  المحاورولمعرفة لصالح من تكون الفروق في كل من  

 ( يوضح ذلك:53للمقارنة البعدية ، والجدول ) (scheffe)اختبارا شافيه 

 (24جدول )
 نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لألبعاد الثالثة األولى من مقياس االحتراق النفسي وفق متغير المستوى التعليمي

 البعد
متوسط التغير  المتغيرات المستقلة

(I-J) 
مستوى  الخطأ المعياري

 Jر المتغي Iالمتغير  الداللة

ضي
ريا
ق ال

فري
و ال

ن أ
عبي

الال
ة ب

تبط
مر
ب ال

سبا
األ

 

أقل من دبلوم 
 التعليم العام

 4.982 2.34427 1.45763- دبلوم التعليم العام
 4.522 2.54491 4.54444- دبلوم

 4.513 2.41582 4.38462- بكالوريوس
 4.652 4.13948 6.5444- ماجستير

دبلوم التعليم 
 العام

 4.982 2.34427 1.45763 وم التعليم العامأقل من دبل
 4.273 1.33214 3.44237- دبلوم التعليم العام

 4.185 1.16453 2.92699- بكالوريوس
 4.734 3.55696 5.44237- ماجستير

 دبلوم
 
 

 4.522 2.54491 4.54444 أقل من دبلوم التعليم العام
 4.273 1.33214 3.44237 دبلوم التعليم العام

 1.444 1.51694 4.11538 بكالوريوس
 4.994 3.68739 2.44444- ماجستير

 بكالوريوس

 4.513 2.41582 4.38462 أقل من دبلوم التعليم العام
 4.185 1.16453 2.92699 دبلوم التعليم العام

 1.444 1.51694 4.11538- دبلوم
 4.987 3.63421 2.11538- ماجستير
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 ماجستير

 4.652 4.13948 6.54444 ل من دبلوم التعليم العامأق
 4.734 3.55696 5.44237 دبلوم التعليم العام

 4.994 3.68739 2.44444 دبلوم
 4.987 3.63421 2.11538 بكالوريوس

ب 
سبا

األ
صية

شخ
ب ال

مدر
ص ال

صائ
 بخ

طة
مرتب

ال
 

أقل من دبلوم 
 التعليم العام

 4.999 2.25678 4.68814- دبلوم التعليم العام
 4.464 2.44936 4.67778- دبلوم

 4.765 2.36642 3.24769- بكالوريوس
 4.998 4.45376 1.4444- ماجستير

دبلوم التعليم 
 العام

 4.999 2.25678 4.68814 أقل من دبلوم التعليم العام
 4.464 1.34465 3.98964- دبلوم التعليم العام

 4.347 1.14453 2.51956- بكالوريوس
 1.444 3.48364 4.71186- ماجستير

 دبلوم

 4.464 2.44936 4.67778 أقل من دبلوم التعليم العام
 4.464 1.34465 3.98964 دبلوم التعليم العام

 4.912 1.48564 1.47449 بكالوريوس
 4.935 3.61138 3.27778 ماجستير

 بكالوريوس

 4.765 2.36642 3.24769 أقل من دبلوم التعليم العام
 4.347 1.14453 2.51956 دبلوم التعليم العام

 4.912 1.48564 1.47449- دبلوم
 4.992 3.55539 1.84769 ماجستير

 ماجستير

 4.998 4.45376 1.4444 أقل من دبلوم التعليم العام
 1.444 3.48364 4.71186 دبلوم التعليم العام

 4.935 3.61138 3.27778- دبلوم
 4.992 3.55539 1.84769- بكالوريوس

رة 
إلدا

ة با
تبط
مر
ب ال

سبا
األ

ريق
 للف

عليا
ال

 

أقل من دبلوم 
 التعليم العام

 4.978 2.34917 1.56949- دبلوم التعليم العام
 4.964 2.54963 1.95556- دبلوم

 4.524 2.46289 4.43846- بكالوريوس
 4.479 4.21972 12.44444- ماجستير

دبلوم التعليم 
 العام

 4.978 2.34917 1.56949 أقل من دبلوم التعليم العام
 4.999 1.35846 4.38646- دبلوم التعليم العام
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 4.224 1.18722 2.86897- بكالوريوس
 4.471 3.62626 14.83451- ماجستير

 دبلوم

 4.964 2.54963 1.95556 أقل من دبلوم التعليم العام
 4.999 1.35846 4.38646 التعليم العامدبلوم 

 4.932 1.54646 2.48291- بكالوريوس
 4.111 3.75923 14.44444- ماجستير

 بكالوريوس
 

 4.524 2.46289 4.43846 أقل من دبلوم التعليم العام
 4.224 1.18722 2.86897 دبلوم التعليم العام

 4.632 1.54646 2.48291 دبلوم
 4.334 3.74494 7.96154- ماجستير

 ماجستير

 4.479 4.21972 12.44444 أقل من دبلوم التعليم العام
 4.471 3.62626 14.83451 دبلوم التعليم العام

 4.111 3.75923 14.44444 دبلوم
 4.334 3.74494 7.96154 بكالوريوس

 

وهذه  ،(5.333-3.313( أن مستويات الداللة قد تراوحت بين )53ويتضح من الجدول )

عند مستوى داللة (، مما يشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا 3.31القيم جميعها أكبر من )

(α≤3.31) .بين أي مستويين من المستويات التعليمية على وجه التحديد 

 متغير العمر ( ب

(، 51-55(، )53-51نظرًا لوجود أكثر من فئتين من الفئات العمرية: والتي تمثلت في الفئات )

تم دراسة داللة الفروق اإلحصائية بينها، والتي يسنة( 73(، )أكبر من 01-73(، )05-01(، )51-03)

لدراسة الفروق بين العوامل المسببة  (ANOVA)فقد استخدم الباحث اختبار تحليل التباين األحادي 

 ليها.إوصل ( يوضح النتائج التي تم الت55االحتراق النفسي وفقا لمتغير العمر، والجدول )
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 (21جدول )
 نتائج تحليل التباين األحادي في ضور متغير العمر على مقياس االحتراق النفسي

 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المحور
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

األسباب المرتبطة بالالعبين أو 
 الفريق الرياضي

 19.252 5 96.258 بين المجموعات
 26.557 144 2761.961 داخل المجموعات 4.646 4.725

  149 2858.218 المجموع

األسباب المرتبطة بخصائص 
 المدرب الشخصية

 34.151 5 174.753 بين المجموعات
 24.834 144 2582.714 داخل المجموعات 4.244 1.375

  149 2753.464 المجموع

لعليا االسباب المرتبطة باإلدارة ا
 للفريق

 29.159 5 145.797 بين المجموعات
 27.943 144 1946.457 داخل المجموعات 4.396 1.444

  149 3451.855 المجموع

األسباب المرتبطة بوسائل 
 اإلعالم

 8.486 5 44.431 بين المجموعات
 23.244 144 2417.424 داخل المجموعات 4.883 4.348

  149 2457.855 المجموع

 األسباب المرتبطة بالمشجعين
 42.633 5 213.166 بين المجموعات

 31.444 144 3228.153 داخل المجموعات 4.244 1.373
  149 3441.318 المجموع

 الدرجة الكلية
 396.346 5 1981.528 بين المجموعات

 452.519 144 47461.963 داخل المجموعات 4.544 4.876
  149 49443.491 المجموع

( وهي 3.573-3.110( أن مستويات الداللة قد تراوحت بين )55)ويتضح من الجدول 

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إ( مما يشير 3.31جميعا أكبر من القيمة )

(α≤3.31 في العوامل المسببة لالحتراق النفسي ككل وكذلك كل )زى لمتغير الفرعية تع محاورهمن  محور

 العمر.
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 جـ( متغير الحالة االجتماعية

تراوحت الحالة االجتماعية لجميع أفراد عينة الدراسة بين ) األعزب والمتزوج(، ونظرا لذلك 

الظاهرة في متوسطات  لدراسة الفروقللعينتين المستقلتين   (T. test)فقد استخدام الباحث اختبار )ت( 

 ( يبين ذلك:55تبعا لمتغير الحالة االجتماعية، والجدول )عوامل المسببة لالحتراق النفسي لا

 (55جدول )
 نتائج اختبار "ت" للعينتين المستقلتين لمقياس االحتراق النفسي وفقا لمتغير الحالة االجتماعية

 العدد المتغير المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

تبطة بالالعبين أو أسباب مر 
 الفريق الرياضي

 7.455 53.57 51 أعزب
5.535 531 3.505 

 1.574 51.05 51 متزوج
أسباب مرتبطة بخصائص 

 المدرب وشخصيته
 7.107 55.01 51 أعزب

3.411 531 3.715 
 7.555 51.51 51 متزوج

أسباب مرتبطة باإلدارة العليا 
 للفريق

 1.551 53.45 51 أعزب
3.151 531 3.100 

 1.574 55.17 51 متزوج

 أسباب مرتبطة بوسائل اإلعالم
 0.513 51.45 51 أعزب

3.051 531 3.155 
 7.157 51.54 51 متزوج

 أسباب مرتبطة بالمشجعين
 1.500 55.34 51 أعزب

5.011 531 3.547 
 1.137 51.11 51 متزوج

 الدرجة الكلية
 55.155 51.34 51 أعزب

5.341 531 3.517 
 53.547 55.14 51 متزوج
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( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 55)ويتضح من الجدول 

(α≤3.31 في العوامل المسببة لالحتراق النفسي ككل وكذلك في كل )الفرعية تعزى  محاورهمن  محور

( وجميع هذه القيم 3.547-3.155ن )للفرد، حيث تراوحت مستويات الداللة بي لمتغير الحالة االجتماعية

 (.3.31أكبر من )

 د( متغير سنوات الخبرة  

-53(، )5-4(، )1-7(، )0-5لى ستة مستويات هي )إقام الباحث بتقسيم سنوات الخبرة 

سنة(، وبالتالي فقد قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي  51(، )أكثر من 50-51(، )55

(ANOVA)  ( يبين ذلك:50حصائية بينها، والجدول )الفروق اإللدراسة 

 (23جدول )
 نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات أفراد العينة على مقياس االحتراق النفسي وفقا لمتغير سنوات الخبرة

 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

مرتبطة بالالعبين أو األسباب ال
 الفريق الرياضي

 9.638 5 48.189 بين المجموعات
 27.424 144 2814.429 داخل المجموعات 4.877 4.357

  149 2858.218 المجموع

األسباب المرتبطة بخصائص المدرب 
 الشخصية

 12.425 5 64.124 بين المجموعات
 25.891 144 2693.344 داخل المجموعات 4.842 4.464

  149 2753.464 المجموع

االسباب المرتبطة باإلدارة العليا 
 للفريق

 5.473 5 27.363 بين المجموعات
 29.482 144 3424.491 داخل المجموعات 4.966 4.188

  149 3451.855 المجموع
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 األسباب المرتبطة بوسائل اإلعالم
 6.629 5 33.143 بين المجموعات

 23.315 144 2424.711 اخل المجموعاتد 4.921 4.284
  149 2457.855 المجموع

 األسباب المرتبطة بالمشجعين
 19.288 5 96.439 بين المجموعات

 32.162 144 3344.879 داخل المجموعات 4.744 4.644
  149 3441.318 المجموع

 الدرجة الكلية
 98.116 5 494.584 بين المجموعات

 466.855 144 48552.911 داخل المجموعات 4.958 4.214
  149 49443.491 المجموع

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 50)كذلك يتضح من الجدول 

(α≤3.31 في العوامل المسببة لالحتراق النفسي ككل وكذلك في كل )الفرعية تعزى  محاورهمن  محور

( 3.433-3.511اد عينة الدراسة ، حيث تراوحت مستويات الداللة بين )أفر لمتغير سنوات الخبرة لدى 

 ( وغير دالة إحصائيًا.3.31وجميع هذه القيم أكبر من )

حصائية إوالذي نص على "هل توجد فروق ذات داللة السؤال الخامس: النتائج المتعلقة ب

لمستوى التعليمي، والعمر، في درجات بعض سمات الشخصية لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لكل من : ا

 والحالة االجتماعية، وسنوات الخبرة؟"

ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام الدوال اإلحصائية التي تتناسب مع عدد 

 المجموعات التي يتم المقارنة بينها لكل متغير من تلك المتغيرات.
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 متغير المستوى التعليمي:  ( أ

يمية ألفراد عينة الدراسية بين ) أقل من دبلوم التعليم العام، ودبلوم وقد تراوحت المستويات التعل
التعليم العام، والدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير(، وبالتالي فقد قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين 

صل ( يوضح النتائج التي تم التو 57لدراسة الفروق بين المجموعات، والجدول ) (ANOVA)األحادي 
 ليها.إ

 (24جدول )
 نتائج تحليل التباين األحادي في ضور متغير المستوى التعليمي على مقياس السمات الشخصية

 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين السمة
متوسط 
 قيمة ف المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

القدرة على اتخاذ 
 القرار

 1.415 4 4.464 بين المجموعات
 1.437 145 148.859 داخل المجموعات 4.422 4.979

  149 112.918 المجموع

 الثقة بالنفس
 4.546 4 2.185 بين المجموعات

 4.847 145 84.688 داخل المجموعات 4.649 4.677
  149 86.873 المجموع

 تحمل المسؤولية
 3.479 4 12.317 بين المجموعات

 2.854 145 299.683 داخل المجموعات 4.371 1.479
  149 312.444 المجموع

 االنبساط
 1.712 4 6.848 بين المجموعات

 2.554 145 268.143 داخل المجموعات 4.614 4.674
  149 274.991 المجموع

 الحزم

 4.847 4 3.228 بين المجموعات

4.746 4.563     
 1.481 145 113.536 داخل المجموعات

  149 116.764 المجموع

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين السمة
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 4.868 4.314 4.845 4 3.221 بين المجموعات الطموح
 2.567 145 269.543 داخل المجموعات
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  149 272.764 المجموع

 التفاؤل
 1.832 4 7.328 بين المجموعات

 1.468 145 154.494 داخل المجموعات 4.295 1.248
  149 161.418 المجموع

 الثبات االنفعالي
 2.483 4 9.931 بين المجموعات

 2.479 145 218.287 داخل المجموعات 4.318 1.194
  149 228.218 المجموع

 المرونة
 4.599 4 18.397 بين المجموعات

 2.346 145 242.158 داخل المجموعات 4.141 1.994
  149 264.555 المجموع

تحمل الضغوط 
 النفسية

 1.478 4 4.314 بين المجموعات
 1.729 145 181.544 داخل المجموعات 4.647 4.623

  149 185.855 المجموع

 الذكاء االنفعالي
 1.949 4 7.795 بين المجموعات

 2.478 145 218.245 داخل المجموعات 4.445 4.938
  149 226.444 المجموع

 التعاطف
 3.172 4 12.688 بين المجموعات

 1.291 145 135.575 داخل المجموعات 4.454 2.457
  149 148.264 المجموع

 اإلبداع واالبتكار
 2.481 4 8.326 بين المجموعات

 1.314 145 137.538 داخل المجموعات 4.183 1.589
  149 145.864 المجموع

 الوعي بالذات
 2.885 4 11.541 بين المجموعات

 2.874 145 341.332 داخل المجموعات 4.448 1.445
  149 312.873 المجموع

 القيادية
 4.354 4 1.444 بين المجموعات

 4.349 145 32.419 داخل المجموعات 4.345 1.133
  149 33.818 المجموع
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للفروق بين المستويات الدراسية  اإلحصائية مستوى الداللة( أن 57ويتضح من الجدول )

(، في حين تراوحت α≤3.31( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة )3.31لسمة التعاطف قد بلغ )

( وهي 3.535-3.111مستويات الداللة للفروق بين المستويات الدراسية لباقي السمات الشخصية بين )

 (α≤3.31لى عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند المستوى )إ( مما يشير 3.31جميعا أكبر من القيمة )

لكل سمة من السمات الشخصية المدرجة بالمقياس عدا سمة التعاطف، ولمعرفة  وذلك ،بين تلك السمات

لمصلحة من كانت الفروق اإلحصائية في سمة التعاطف قام الباحث بإجراء اختبار شافيه للمقارنة البعدية 

 (  يوضح ذلك:51سمة ، والجدول )لتلك ال

 (25جدول )
 تائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لسمة التعاطف تبعا لمتغير المستوى التعليمين

متوسط  المتغيرات المستقلة
 مستوى طأ المعياريخال J)-(Iالتغير

 J المتغير I المتغير الداللة

 أقل من دبلوم التعليم العام

 4.569 4.533 4.915 دبلوم التعليم العام
 4.945 4.579 4.544 دبلوم

 4.953 4.559 4.462 بكالوريوس
 1.444 4.958 4.444 ماجستير

 دبلوم التعليم العام

 4.569 4.533 4.915- أقل من دبلوم التعليم العام
 4.769 4.348 4.415- دبلوم التعليم العام

 4.588 4.269 4.454- بكالوريوس
 4.871 4.823 4.915- ماجستير

 دبلوم

 4.945 4.579 4.544- أقل من دبلوم التعليم العام
 4.769 4.348 4.415 دبلوم التعليم العام

 1.444 4.351 4.438- بكالوريوس
 4.987 4.853 4.544- ماجستير

 4.953 4.559 4.462- أقل من دبلوم التعليم العام بكالوريوس
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 4.588 4.269 4.454 دبلوم التعليم العام
 1.444 4.351 4.438 دبلوم

 4.994 4.844 4.462- ماجستير

 ماجستير

 1.444 4.958 4.444 أقل من دبلوم التعليم العام
 4.871 4.823 4.915 دبلوم التعليم العام

 4.987 4.853 4.544 دبلوم
 4.994 4.844 4.462 بكالوريوس

لفروق بين المستويات الدراسية في سمة ( أن مستويات الداللة ل51ويتضح من الجدول )

( مما يشير الى عدم وجود 3.31(، وهي جميعا أكبر من )3.115-5.333التعاطف قد تراوحت بين )

فروق دالة إحصائيا بين أي متغيرين محددين من المستويات التعليمية، وأن الفروق اإلحصائية الدالة التي 

 تفاعل بين كل تلك المستويات الدراسية.أظهرها اختبار تحليل التباين ناتجة عن ال

 متغير العمر ( ب

كذلك نظرًا لوجود أكثر من فئتين من الفئات العمرية وتعذر استخدام اختبار )ت( 

(T.test) فقد استخدم الباحث اختبار تحليل التباين األحادي ،(ANOVA)  لدراسة الفروق بين

( يوضح النتائج التي تم التوصل 51لجدول )السمات الشخصية ألفراد العينة وفقا لمتغير العمر، وا

 ليها.إ
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 (51جدول )
 نتائج تحليل التباين األحادي في ضور متغير العمر على مقياس السمات الشخصية

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجال
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

القدرة على اتخاذ 
 القرار

 4.925 5 4.623 بين المجموعات
 1.441 144 148.296 داخل المجموعات 4.492 4.888

  149 112.918 المجموع

 الثقة بالنفس
 4.214 5 1.949 بين المجموعات

 4.825 144 85.823 داخل المجموعات 4.937 4.254
  149 86.873 المجموع

 تحمل المسؤولية
 4.674 5 23.374 بين المجموعات

 2.775 144 288.634 داخل المجموعات 4.145 1.684
  149 312.444 المجموع

 االنبساط
 1.916 5 9.579 بين المجموعات

 2.552 144 265.412 داخل المجموعات 4.587 4.751
  149 274.991 المجموع

 الحزم
 1.541 5 7.743 بين المجموعات

 1.449 144 149.461 داخل المجموعات 4.246 1.469
  149 116.764 المجموع

 الطموح
 1.313 5 6.565 بين المجموعات

 2.564 144 266.199 داخل المجموعات 4.766 4.513
  149 272.764 المجموع

 التفاؤل
 4.567 5 2.834 بين المجموعات

 1.525 144 158.584 داخل المجموعات 4.867 4.372
  149 161.418 المجموع

 بات االنفعاليالث
 4.413 5 2.467 بين المجموعات

 2.175 144 226.151 داخل المجموعات 4.966 4.194
  149 228.218 المجموع

 4.684 4.518 1.267 5 6.336 بين المجموعات المرونة
 2.444 144 254.218 داخل المجموعات
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  149 264.555 المجموع

تحمل الضغوط 
 النفسية

 1.486 5 5.428 موعاتبين المج
 1.735 144 184.427 داخل المجموعات 4.684 4.626

  149 185.855 المجموع

 الذكاء االنفعالي
 2.579 5 12.893 بين المجموعات

 2.449 144 213.147 داخل المجموعات 4.288 1.258
  149 226.444 المجموع

 التعاطف
 1.539 5 7.694 بين المجموعات

 1.352 144 144.569 داخل المجموعات 4.345 1.139
  149 148.264 المجموع

 اإلبداع واالبتكار
 1.424 5 5.119 بين المجموعات

 1.353 144 144.745 داخل المجموعات 4.583 4.756
  149 145.864 المجموع

 الوعي بالذات
 2.623 5 13.114 بين المجموعات

 2.882 144 299.759 جموعاتداخل الم 4.478 4.914
  149 312.873 المجموع

 القيادية
 4.137 5 4.684 بين المجموعات

 4.319 144 33.135 داخل المجموعات 4.827 4.429
  149 33.818 المجموع

( أن مستويات الداللة للفروق بين المستويات العمرية ألفراد العينة 51يتضح من الجدول )

(، وجميع هذه القيم أكبر 3.571-3.504رات مقياس السمات الشخصية قد تراوحت بين )على جميع فق

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في السمات الشخصية لدى أفراد عينة إ( مما يشير 3.31من )

 ( تعزى لمتغير العمر. α≤3.31الدراسة عند مستوى داللة )
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 جـ( متغير الحالة االجتماعية    

رًا لوجود فئتين لمتغير الحالة االجتماعية هما: أعزب ومتزوج، فقد قام الباحث باستخدام نظ

في دراسة الداللة اإلحصائية للفروق   (T. test)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( 

ح ( يوض54جدول )بين هاتين الحالتين في كل سمة من السمات الشخصية الى تقيسها أداة الدراسة، وال

 النتائج التي تم التوصل اليها.

 (27جدول )
 نتائج اختبار "ت" للعينتين المستقلتين بين السمات الشخصية وفقا لمتغير الحالة االجتماعي

المتوسط  العدد المتغير السمة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات  قيمة ت
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 القدرة على اتخاذ القرار
 4.363 6.86 15 أعزب

1.133 148 4.264 
 1.484 6.53 95 متزوج

 الثقة بالنفس
 4.469 6.71 15 أعزب

4.284 148 4.784 
 4.944 6.64 95 متزوج

 تحمل المسؤولية
 4.646 6.57 15 أعزب

1.377 148 4.171 
 1.787 5.91 95 متزوج

 االنبساط
 4.535 6.14 15 أعزب

4.358 148 4.721 
 1.695 5.98 95 متزوج

 الحزم
 4.917 5.93 15 أعزب

-1.493 148 4.277 
 1.452 6.25 15 متزوج

 الطموح
 1.916 5.86 95 أعزب

-4.893 148 4.374 
 1.538 6.26 15 متزوج

 التفاؤل
 4.469 6.71 95 أعزب

4.847 148 4.421 
 1.294 6.43 15 متزوج

 الثبات االنفعالي
 1.231 5.86 95 أعزب

-4.414 148 4.989 
 1.485 5.86 15 متزوج
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 المرونة
 1.399 5.57 95 أعزب

-4.918 148 4.361 
 1.571 5.98 15 متزوج

 تحمل الضغوط النفسية
 1.351 6.14 15 أعزب

-4.264 148 4.793 
 1.314 6.24 95 متزوج

 الذكاء االنفعالي
 1.743 5.86 15 أعزب

-4.374 148 4.712 
 1.414 6.41 95 متزوج

 التعاطف
 4.842 6.36 15 أعزب

4.973 148 4.333 
 1.247 6.43 95 متزوج

 اإلبداع واالبتكار
 1.482 6.36 15 أعزب

4.155 148 4.877 
 1.177 6.31 95 متزوج

 الوعي بالذات
 4.646 6.43 15 أعزب

1.653 148 4.141 
 1.781 5.63 95 متزوج

 اديةالقي
 4.842 6.64 15 أعزب

-4.586 148 4.559 
 4.514 6.74 95 متزوج

( أن الفروق بين العزاب والمتزوجين في السمات الشخصية غير 54ويتضح من الجدول )

(، حيث تراوحت مستويات الداللة للفروق بين هاتين الفئتين α≤3.31دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 (.3.31(، وهي جميعًا أكبر من القيمة )3.535-3.515)على جميع السمات بين 

 متغير سنوات الخبرةد(     

-53(، )5-4(، )1-7(، )0-5لى ست فئات هي: )إقام الباحث بتقسيم مستويات الخبرة 

سنة(، وبناء على ذلك قام باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي  51(، )أكثر من 50-51(، )55

(ANOVA) لة الفروق اإلحصائية في السمات الشخصية تبعا لمتغير سنوات الخبرة، والجدل الختبار دال

 ( يبين ذلك:51)
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 (28جدول )
 نتائج تحليل التباين األحادي في ضور متغير سنوات الخبرة على مقياس السمات الشخصية

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 حصائيةاإل

 القدرة على اتخاذ القرار
 1.522 5 7.648 بين المجموعات

 1.413 144 145.314 داخل المجموعات 4.195 1.543
  149 112.918 المجموع

 الثقة بالنفس
 1.449 5 5.446 بين المجموعات

 4.787 144 81.827 داخل المجموعات 4.277 1.283
  149 86.873 المجموع

 مسؤوليةتحمل ال
 2.796 5 13.978 بين المجموعات

 2.866 144 298.422 داخل المجموعات 4.436 4.976
  149 312.444 المجموع

 االنبساط
 1.469 5 5.345 بين المجموعات

 2.593 144 269.645 داخل المجموعات 4.839 4.412
  149 274.991 المجموع

 الحزم
 4.762 5 3.848 بين المجموعات

 1.486 144 112.956 داخل المجموعات 4.624 4.741
  149 116.764 المجموع

 الطموح
 3.468 5 15.338 بين المجموعات

 2.475 144 257.425 داخل المجموعات 4.296 1.239
  149 272.764 المجموع

 التفاؤل
 1.163 5 5.816 بين المجموعات

 1.496 144 155.642 داخل المجموعات 4.568 4.777
  149 161.418 المجموع

 الثبات االنفعالي
 3.634 5 18.154 بين المجموعات

 2.424 144 214.469 داخل المجموعات 4.124 1.797
  149 228.218 المجموع

 4.864 4.381 4.938 5 4.692 بين المجموعات المرونة
 2.464 144 255.862 داخل المجموعات
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  149 264.555 وعالمجم

 تحمل الضغوط النفسية
 1.765 5 8.826 بين المجموعات

 1.742 144 177.429 داخل المجموعات 4.444 1.437
  149 185.855 المجموع

 الذكاء االنفعالي
 3.857 5 19.286 بين المجموعات

 1.988 144 246.714 داخل المجموعات 4.494 1.941
  149 226.444 المجموع

 التعاطف
 4.631 5 3.157 بين المجموعات

 1.395 144 145.147 داخل المجموعات 4.811 4.453
  149 148.264 المجموع

 اإلبداع واالبتكار
 1.478 5 5.394 بين المجموعات

 1.351 144 144.474 داخل المجموعات 4.553 4.798
  149 145.864 المجموع

 الوعي بالذات
 5.426 5 25.132 المجموعاتبين 

 2.767 144 287.741 داخل المجموعات 4.116 1.817
  149 312.873 المجموع

 القيادية
 4.379 5 1.893 بين المجموعات

 4.347 144 31.925 داخل المجموعات 4.299 1.233
  149 33.818 المجموع

بين مختلف فئات سنوات الخبرة  ( أن مستويات الداللة للفروق51ويتضح من الجدول )

(، وجميع هذه القيم تقل عن 3.357-3.113لجميع السمات الشخصية التي تم قياسها قد تراوحت بين )

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في السمات الشخصية لدى أفراد عينة إ( مما يشير 3.31القيمة )

 الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج

الدراسة ،حيث قام ليها الباحث في هذه إيتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصل 

ليها بالتحليل والتعليل وتم إوتناول النتائج التي تم التوصل  سئلة الدراسة كل على حدهأالباحث بتناول 

ليها تلك إمع النتائج التي توصلت االتفاق واالختالف سباب أوتفسير  قة،الساب ربطها بنتائج الدراسة

 الدراسات.

كثر والذي نص على "ما السمات الشخصية األ :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال االول

 فراد العينة".أشيوعا لدى 

حيث وقد تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس سمات الشخصية 

على بمتوسط حصلت سمة القيادة على الترتيب األو (، 1.41-1.40تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين)

تلتها في الترتيب سمة الثقة بالنفس  بمتوسط حسابي  ،(3،14(  وانحراف معياري مقداره )1.40حسابي )

ن جميع هذه ألتحليل واتضح بعد ا ،(1،11)بمتوسط حسابي  ثم سمة القدرة على اتخاذ القرار ،(1،11)

ي بالذات جاءت بمستوى مرتفع ما عدا سمة الوع فراد العينة،أجدا لدى  ةمرتفع ياتالسمات حظيت بمستو 

فراد العينة يتمتعون بمستو عال من السمات الشخصية )اإليجابية( المستخدمة أن جميع أفقط. وهذا يعني 

لتها سمة  الثقة بالنفس فسمة القدرة على اتخاذ ت ولالترتيب األ فيوجاءت سمة القيادة  دراسة،في هذ ال

ن هذه ولى ذلك ألوجاءت سمة القيادة في المرتبة األ بداع واالبتكار وهكذا.التفاؤل فسمة اإلالقرار فسمة 
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العمود الفقري لهذه  تعد كذلكن يتمتع بها المدرب الرياضي، وهي أمن السمات التي البد  تعدالسمة 

عملية ، فهي تسهل عليه بالقيادية متسم هان لم يكن ممتهنح إلن يكتب لها النجاالمهنة. فمهنة التدريب 

برمتها. ثم جاءت بعد ذلك مباشرة سمة الثقة بالنفس وهي بطبيعة الحال مكملة المنتخب أو الفريق ة قياد

ها سمة . بعد ذلك تلتكن ثقته بنفسه عالية وهو ترتيب منطقي، ولن يكون هناك قيادي مالم تلسمة القيادة

ن تكون متوفرة أتخاذ القرار فاكتملت أضالع المثلث الثالثة للسمات وهي السمات التي البد القدرة على ا

 هذا التدرج تدرج منطقي. ويعد  لدى المدرب الرياضي. 

( والتي تناولت السمات 5330) رضوانمع نتائج الدراسة التي قامت بها  ةجيوتتفق هذه النت

وك القيادي لمدربي بعض األنشطة الرياضية المختارة. حيث توصلت نتائج الشخصية وعالقتها بالسل

 ،القيادية، تحمل المسؤوليةبعاد بروفيل سمات الشخصية للمدرب الرياضي كما يلي: ألى ترتيب إالدراسة 

راسة القدرة على اتخاذ القرار، التناغم الوجداني والعاطفي، الثبات االنفعالي، وهذا يتفق مع ما جاءت به الد

لى أن غالبية التي أشارت إ (Malhlotra & Khan, 1984)وتتفق كذلك مع نتائج دراسة ، الحالية

 (Dodds, 1992)دراسة وتتفق مع ، المدربين ذوو مستوى عالي من الفاعلية والنشاط والثبات االنفعالي

 فة إلى اتفاقها مع نتائجبسمة القدرة على اتخاذ القرار، إضا إلى أهمية تمتع المدرب الرياضيأشارت التي 

إلى أن مدربي مسابقات الميدان والمضمار يتميزون بسمتي التي أشارت  (5331دراسة )محمود ومحمود، 

 .من االحتراق النفسي هقييالسمة تمثل الحصن المنيع للمدرب الرياضي الذي فهذه السيطرة واالجتماعية، 

لى الكشف عن العالقة بين االحتراق النفسي إهدفت  ( التي5331كدته نتائج دراسة الطحاينة )أوهذا ما 
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ثر السلوك القيادي للمدرب على االحتراق النفسي. ألوكهم القيادي وكذلك التعرف على للمدربين وس

 ليها الدراسة عند اإلجابة على السؤال األول:إ( النتائج التي توصلت 5ح الشكل )ويوض
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 (1) شكل
 العينة على مقياس السمات الشخصيةالمتوسطات الحسابية لدرجات أفراد 

 

والذي  نص على " ما مستويات االحتراق النفسي لدى مدربي : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

جاءت الدرجة الكلية  محاور، حيث" والذي اشتمل على عدة  ؟الفرق األولى في االتحادات الرياضية

المتوسطات الحسابية لدجات أفراد العينة وحت تراو للمقياس ضمن المستوى المتوسط لالحتراق النفسي، 

مقياس عوامل االحتراق النفسي للمدرب الرياضي بين  محاوراألول من  المحورعلى كل فقرة من فقرات 

( وهي جميعا تقع ضمن المستوى المتوسط، وقد حصلت الفقرة "عدم احترام الالعبين 0.00-5.11)

(، في حين 5.051( وبانحراف معياري )0.00مقداره ) للمدرب بصورة كافية" على أعلى متوسط حسابي
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( 5.11حصلت الفقرة  "محاولة بعض الالعبين التكتل ضد المدرب" على أدنى متوسط حسابي مقداره )

لى القوانين الصارمة والجدية المبالغ فيها من هذه النتيجة إيرجع الباحث و  (.5.570وبانحراف معياري )

، ضمن برنامج المدرب وقات للترفيهأدراج إعلى التدريب وعدم عن الالزم  الزائدقبل المدرب. والتركيز 

خرين ن يعطي نفسه واآلأن ال يغفل ذلك و آمة. لذا يجب على المدرب أوهذا يخلق نوع من الضجر والس

كثر ونشاط متوقد. أمواصلة التدريب بعد ذلك بأريحية حتى يتمكن من ألخذ قسط من الراحة والترفيه،  اً حق

 مما الشك فيه سوف هنإف - ذا لم يعالجإ - عدم احترام الالعبين للمدرب بصورة كافيةة إلى أن إضاف

فقرة  وتعدرك التدريب في وقت مبكر. والضيق من عملية التدريب مما يدعوه إلى تسأم بالالمدرب  يشعر

ة لالحتراق النفسي من العوامل المسبب"تراكم بعض المشكالت المختلفة وعدم قدرة المدرب على معالجتها" 

ما حيان دارة العليا في عمل المدرب فكثير من األلى تدخل اإلإالباحث ذلك  للمدرب الرياضي، ويرجع

تفرضه على  ي مناقضأدارة بر تأتي اإلو للمدرب وجهة نظر معينه في موضوع ما يخص الفريق يكون 

إلى  المدرب الرياض مما يقوده في اختصاصات، و تستمر المشكلة بل تتراكم نتيجة ذلك التدخل المدرب

فقرة "عدم التزام الالعبين بتعليمات أظهرت النتائج كذلك أن ادرة ساحات المالعب في وقت مبكر. و مغ

هذه النتيجة رتبط تو  النفسي المدرب، الحتراقل المسببة العوامل القوية منالمدرب في المنافسات الرياضية" 

االحتراق الفريق. وهذا بال أدنى شك مع تكرره سوف يؤدي إلى  عليا في تشكيلامتداد تدخل اإلدارة الب

النفسي للمدرب الرياضي. وأتت بعد ذلك فقرة" عدم تقدير االعبين للجهد الذي يبذله المدرب لالرتقاء 

ا وذلك لشعور المدرب بأن جهده غير يبمستوياتهم" عامل مهم في سرعة احتراق المدرب الرياضي نفس

شخصيات  ، واستناد البعض علىلى تدني الوعي الثقافي عند بعض الالعبينإذلك  ويرجع الباحث ،مقدر

. ثم تأتي فقرة" وجود بعض الصراعات بين ؛ بحيث ال يعطي للمدرب أي تقديردارة العليامهمة في اإل



145 
 

والتي قد تؤدي به إلى الالعبين "من ضمن العوامل المهمة في سرعة احتراق المدرب الرياضي نفسيا 

دارة العليا اختصاصات لى تدخل اإلإ -من وجهة نظر الباحث  - يضاأهذا الصراع  ويؤدي ال،االعتز 

 ر صدور بعض الالعبين على بعض.غالمدرب الرياضي مما يو 

حصلت على أدنى متوسط فقد أما فقرة " محاولة بعض الالعبين التكتل ضد المدرب" 

ن إالفريق والوعي بين أعضائه، وبالتالي ف لى تماسكإ -نظر الباحث  من وجهة - ذلك مرجعهو  ،حسابي

( يوضح 5والشكل ) تأثير هذه الفقرة متدني في حدوث عملية االحتراق النفسي للمدرب في عينة الدراسة.
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 (2الشكل )
 المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة على البعد األول من مقياس أسباب االحتراق

 

( التي أشارت إلى العالقة العكسية بين 5337دراسة )علي، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 

االحتراق النفسي ومستوى أداء الالعبين أو الفريق الرياضي، كما تتفق كذلك مع نتائج دراسة 
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(Taylor.et.al, 1990) عالقة العكسية بين الشعور بتقدير اآلخرين واالحتراق  والتي أشارت إلى وجود

لى أن كثرة التي أشارت إ (Raedeke.et.al, 2000)لك تتفق مع دراسة النفسي للمدرب الرياضي، وكذ

 المشكالت والمهام الملقاة على عاتق المدرب تزيد من معاناته من االحتراق النفسي. 

كما أوضحت النتائج كذلك أن المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة على كل فقرة من 

وامل االحتراق النفسي للمدرب الرياضي قد تراوحت بين مقياس ع محاورالثاني من  المحورفقرات 

شعور المدرب ( وهي كذلك تقع جميعها ضمن المستوى المتوسط، حيث حصلت الفقرة "0.05-5.11)

( وبانحراف معياري 0.05" على أعلى متوسط حسابي مقداره )بعدم األمان أو االستقرار في عمله

رب بعدم قدرته على تحفيز ودفع الالعبين نحو االرتقاء شعور المد(، في حين حصلت الفقرة  "5.513)

( يوضح 0(. والشكل )5.530( وبانحراف معياري )5.11" على أدنى متوسط حسابي ومقداره )بمستوياتهم

  ليها:إالنتائج التي تم التوصل 

 

 

 

 

 

 

 (3الشكل )
 أسباب االحتراق النفسي المرتبطة بخصائص المدرب وشخصيته
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جات أفراد العينة على كل فقرة من فقرات ر أن المتوسطات الحسابية لد( 7)الشكل ويتضح من 

( وبانحرافات معيارية تراوحت بين 0.57-0.15المقياس قد تراوحت بين ) محاورالثالث من  المحور

رفض اإلدارة العليا حصلت الفقرة " حيثهي كذلك تقع ضمن المستوى المتوسط، و  ،(5.055-5.311)

( وبانحراف 0.15" على أعلى متوسط حسابي مقداره )لبعض الطلبات الضرورية للمدربللفريق االستجابة 

تدخل بعض اإلداريين في صميم العمل الفني للمدرب" بمتوسط حسابي (، تلتها الفقرة "5.340معياري )

دارة العليا إحساس المدرب بأن اإلفي حين حصلت الفقرة  " (،5.055( وبانحراف معياري )0.04مقداره )

 (. 5.514( وبانحراف معياري )0.57" على أدنى متوسط حسابي ومقداره )للفريق غير مقتنعة بكفاءته
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 (4الشكل )
 مرتبطة باإلدارة العليا للفريقاالحتراق النفسي ال أسباب

؛ جامعة االمام كهرمان مارسيا، 5331وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )محمود ومحمود، 

تتفق و ى تأثير الجوانب اإلدارية للفريق الرياضي على االحتراق النفسي للمدرب، ( التي أشارت إل5353

لى أن التي أشارت إ (Raedeke.et.al, 2000; Baker & Nicole, 2004)كذلك من نتائج دراسة 
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كثرة المهام الملقاة على عاتق المدرب وعدم قدرته على التخلص منها وزيادة عدد ساعات العمل ترفع 

إلى وجود عالقة ارتباطية  (Craf, 1993)حتراق النفسي لديه، في حين أشارت نتائج دراسة مستوى اال

 موجبة بين مستوى دخل المدرب ومستوى االحتراق النفسي لديه.

ن المتوسطات الحسابية لدجات أفراد العينة على كل فقرة من فقرات ( أ1الشكل )ويتضح من 

( 5.44-0.75قد تراوحت بين )لمسببة لالحتراق النفسي العوامل امقياس  محاورالرابع من  المحور

وجميع هذه المتوسطات الحسابية تقع ضمن  ،(5.371-5.530وبانحرافات معيارية تراوحت بين )

محاولة بعض وسائل اإلعالم إلقاء مسؤولية هزائم الفريق أو المستوى المتوسط، وقد حصلت الفقرة "

(، 5.315( وبانحراف معياري )0.75متوسط حسابي مقداره ) " على أعلىالالعبين على المدرب بمفرده

( 0.31عالم بصورة يعتبرها المدرب قاسية" بمتوسط حسابي مقداره )النقد من بعض وسائل اإلتلتها الفقرة "

إحساس المدرب بتحيز بعض وسائل اإلعالم ضده في حين حصلت الفقرة  " (،5.357وبانحراف معياري )

 (. 5.371( وبانحراف معياري )5.44نى متوسط حسابي ومقداره )" على أد أو ضد العبيه
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 (5شكل )
 مرتبطة بوسائل اإلعالماالحتراق النفسي الأسباب 

 

ن المتوسطات الحسابية لدجات ( أ1الشكل )يتضح من الخامس ف المحورأما فيما يخص 

فات معيارية تراوحت بين ( وبانحرا5.15-0.55قد تراوحت بين )ه أفراد العينة على كل فقرة من فقرات

، وقد حصلت أيضاً  ( وجميع هذه المتوسطات الحسابية تقع ضمن المستوى المتوسط5.715-5.555)

" على أعلى متوسط مطالبة بعض المتفرجين المتعصبين بتغيير المدرب عقب بعض الهزائم المتعددةالفقرة "

مقاطعة عدد كبير من الفقرة  " (، في حين حصلت5.577( وبانحراف معياري )0.55حسابي مقداره )

( وبانحراف 5.15" على أدنى متوسط حسابي ومقداره )المتفرجين للمباريات التي يدرب فيها المدرب

  (.5.555معياري )
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 (6شكل )

 أسباب االحتراق النفسي المرتبطة بالمشجعين
 

بي أن الدرجة الكلية للمقياس قد حصلت على متوسط حسا( 4الشكل )من كذلك  ويتضح

( وهذه القيمة تقع ضمن المستوى المتوسط لالحتراق 55.555( وبانحراف معياري )55.15مقداره )

-53.37مقياس عوامل االحتراق النفسي بين ) لمحاورالنفسي، كما تراوحت المتوسطات الحسابية 

ألسباب تصد رتها ا وقد(، وجميع هذه القيم تقع كذلك ضمن المستوى المتوسط لالحتراق النفسي، 54.50

(، تلتها األسباب المرتبطة بالالعبين أو الفريق 53.37المرتبطة باإلدارة العليا للفريق بمتوسط حسابي )

(، ثم األسباب المرتبطة بخصائص المدرب الشخصية بمتوسط 51.14الرياضي بمتوسط حسابي مقداره )

(، في 51.57ابي مقداره )(، ثم األسباب المرتبطة بوسائل اإلعالم بمتوسط حس51.15حسابي مقداره )

 (.54.50حين حصلت األسباب المرتبطة بالمشجعين على المرتبة األخيرة وذلك بمتوسط حسابي مقداره )



151 
 

6

9

12

15

18

21

24

أسباب مرتبطة

بالالعبين أو الفريق

الرياضي

أسباب مرتبطة

بخصائص المدرب

وشخصيته

أسباب مرتبطة

باإلدارة العليا للفريق

أسباب مرتبطة

بوسائل االعالم

أسباب مرتبطة

بالمشجعين األبعاد

ية
اب
س

ح
 ال

ت
طا

س
تو

لم
ا

 

 (7شكل )
 أسباب االحتراق النفسي المرتبطة بكل بعد من أبعاد المقياس

 

ر لى أن أكثإ( والتي أشارت 5331وتتفق هذه النتيجة من نتائج دراسة )محمود ومحمود، 

العوامل المسببة لالحتراق النفسي لدى مدربي مسابقات الميدان والمضمار هي األسباب المرتبطة 

 بالالعبين والفرق الرياضية واألسباب المرتبطة باإلدارة العليا للفريق.

لعينة الدراسة الحالية، انطالقا من الصالحيات الممنوحة ويعتبر الباحث هذا التسلسل منطقيا  

يا للفرق الرياضية وحساسية القرارات التي قد تتخذها سواء بالنسبة لالعبين أو المدربين. إضافة لإلدارة العل

لى أن الالعبين هم الركيزة األساسية التي يظهر من خالها جهد المدرب ومدى نجاحه مع الفريق. إضافة إ

 سالمية الساميةلقيم اإلة المنبثقة من األخالق واإلى تمتع المشجعين في سلطنة عمان باألخالق الرياضي
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أقل العوامل المسببة لالحتراق النفس وثقافة وعادات هذا المجتمع تجعل األسباب المرتبطة بالمشجعين 

 .الرياضي تأثيرا على المدرب

لى الحذر واتخاذ االجراءات التي تكفل بزيادة الوعي إالوضع العام يحتاج  ن عمومأ ال  إ

 . لكل من الالعبين والمدربين الرياضيين والبرامج التأهيلية بالذات من خالل الدورات التدريبية

والذي نص على "هل توجد عالقة ارتباطية  بين بعض  السؤال الثالث:المتعلقة بنتائج ال

ولإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث  السمات الشخصية واالحتراق النفسي لدى عينة الدراسة "

مات الشخصية وكل محور من محاور مقياس العوامل المسببة لالحتراق معامالت االرتباط لبيرسون بين س

رتباط بين كل سمة ال( توضح معامالت ا50، 55، 55، 53، 5، 1األشكال )النفسي للمدرب الرياضي، و 

مقياس عوامل االحتراق النفسي  محاورمن  محورمن سمات الشخصية المقاسة لدى أفراد العينة بكل 

( 50لمقياس عوامل االحتراق النفسي لدى المدرب الرياضي، حيث يشير الجدول ) وكذلك بالدرجة الكلية

ارتباط سمة تحمل المسؤولية إيجابيا بالدرجة الكلية لالحتراق النفسي وبكل من األسباب المرتبطة إلى 

لك باإلدارة العليا للفريق وكذلك المشجعين في حين أنها ترتبط سلبيا من الخصائص الشخصية للمدرب، كذ

ترتبط كل من سمتي االنبساط والطموح سلبيا بكل من األسباب المرتبطة بالالعبين أو الفرق الرياضية و 

األسباب المرتبطة باإلدارة العليا للفريق. و ترتبط سمة تحمل الضغوط النفسية سلبيا بكل من الدرجة الكلية 

عليا للفريق ووسائل اإلعالم والمشجعين، لمقياس االحتراق النفسي وبكل من األسباب المرتبطة باإلدارة ال

وترتبط سمة الذكاء االنفعالي سلبيا بكل من الدرجة الكلية لمقياس االحتراق النفسي وكل من األسباب 

المرتبطة بالالعبين أو الفريق الرياضي وباإلدارة العليا للفريق، وترتبط سمة اإلبداع واالبتكار سلبيا 
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أسباب مرتبطة بالالعبين والفرق الرياضية
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أسباب مرتبطة بالخصائص الشخصية للمدرب

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

ار
قر
 ال
خاذ

 ات
ى
عل
رة 

لقد
ا

س
لنف
 با
قة
الث

ية
ول
سؤ

لم
ل ا

حم
ت

ط
سا
النب

ا

زم
لح
ا

وح
طم

ال

ؤل
تفا
ال

ي
عال
النف

ت ا
ثبا
ال

نة
رو
لم
ا

ية
فس
الن
ط 

غو
ض
 ال
مل

تح

ي
اع
تم
الج

ء ا
كا
الذ

ف
اط
تع
ال

ار
تك
الب
وا
ع 
بدا
اإل

ي
ذات
 ال
ي
وع

ال

دية
قيا
ال

ط
با

رت
ال
 ا
ل
م
عا

م

أسباب مرتبطة باإلدارة العليا
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أسباب مرتبطة بوسائل اإلعالم
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عدم وجود ارتباط دال إحصائيا بين بقية كذلك  أوضحت النتائجو  الم.سائل اإلعبباألسباب المرتبطة 

 الفرعية. محاورهمن  محورالسمات الشخصية ومقياس العوامل المسببة لالحتراق النفسي وكل 

 (9شكل )                                 ( 8شكل )
 الثاني للمحورت االرتباط معامال                    األول للمحورمعامالت االرتباط      

 

 (11شكل )     ( 14شكل )
 الرابع للمحورمعامالت االرتباط                      الثالث للمحورمعامالت االرتباط 
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أسباب مرتبطة بالمشجعين
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أسباب االحتراق النفس للمدرب الرياضي
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 (13شكل )              ( 12شكل )              
 كلية للمقياسمعامالت االرتباط للدرجة ال              الخمس للمحورمعامالت االرتباط  

 

لى وجود ارتباط عكسي إالتي أشارت  (Dodds, 1992)وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 

( التي أشارت 5335بين سمة اتخاذ القرار واالحتراق النفسي لدى المدرب، وكذلك مع دراسة ) الشافعي، 

ة لديهم، وتتفق كذلك مع لى وجود عالقة بين االحتراق النفسي لدى مدربي الجمباز والسمات االنفعاليإ

تصاف المدرب بسمة الى العالقة السلبية بين االحتراق النفسي و التي أشارت إ (Dele, 1988)دراسة 

لى العالقة اإليجابية بين االحتراق إالتي أشارت  (Tashman, 2005)القيادية، وتختلف مع نتائج دراسة 

 النفسي والتقييم الذاتي للمدرب.

ن للسمات دور بارز في حدوث االحتراق النفسي حيث أاليل السابقة نالحظ من خال ل التح

فني جاءت سمة تحمل المسؤولية على راس الهرم فالمدرب الذي ال يعطي بعض الصالحيات للكادر ال
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خرين في العمل لتخفيف شراك اآلإمن للمدرب الرياضي  فال بد ،قرب لالحتراق النفسييكون أالمساعد 

  .يهالضغوط عل

ة في حصائيإوالذي نص على "هل توجد فروق ذات دالله   :ج المتعلقة بالسؤال الرابعالنتائ

فراد عينة الدراسة تعزى لكل من : المستوى التعليمي، والعمر، والحالة أدرجات االحتراق النفسي لدى 

  االجتماعية ، وسنوات الخبرة؟

ستقلة للدراسة متغيرات الماإلجابة على هذا السؤال كل متغير من ال دوقد تناول الباحث عن

، كل على حدة ( تناولهاالتعليمي، والعمر، والحالة االجتماعية ، وسنوات الخبرةوى تسوالمتمثلة في )الم

مستخدما في كل منها األساليب اإلحصائية التي تتناسب مع عدد المتغيرات الفرعية التي يتم المقارنة 

 .بينها

 المستوى التعليمي ( أ

ى التعليمي ألكثر من فئتين قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين نظرا لتقسيم المستو 

وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة قد أشارت النتائج إلى و األحادي في المقارنة بين تلك الفئات، 

(α≤3.31 ،بين المستويات التعليمية في كل من األسباب المرتبطة بالالعبين أو الفرق الرياضية )

سباب المرتبطة بخصائص المدرب الشخصية، واألسباب المرتبطة باإلدارة العليا للفريق، حيث بلغت واأل

إلى كذلك  أشارت النتائجو ( على الترتيب. 3.334(، )3.355(، )3.357مستويات الداللة لهذه األبعاد )

لالحتراق النفسي ( في العوامل المسببة α≤3.31عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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أقل من الدبلوم العام دبلوم التعليم العام دبلوم   بكلوريوس ماجستير المجموع

ككل وكذلك في األسباب المرتبط بالمشجعين  واألسباب المرتبطة بوسائل اإلعالم تعزى لمتغير المستوى 

 ( يوضح النتائج التي تم التوصل إليها:57والشكل ) التعليمي.

 

 

 

 

 

 (14شكل )
 وفقا لمتغير المستوى التعليمي مقياس االحتراق محاورمن  محوركل  المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة على

الثالثة األولى قام الباحث باستخدام  المحاورالفروق في كل من  كانتولمعرفة لصالح من 

أن مستويات الداللة قد تراوحت بين  ت النتائجوضحأ، و للمقارنة البعدية (scheffe)اختبار شافيه 

إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا (، مما يشير 3.31( وهذه القيم جميعها أكبر من )3.313-5.333)

 المستويات التعليمية على وجه التحديد.فئتين من فئات ( بين أي α≤3.31عند مستوى داللة )
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 متغير العمر ( ب

لدراسة الفروق بين العوامل  (ANOVA)استخدم الباحث اختبار تحليل التباين األحادي 

أن مستويات الداللة قد تراوحت بين  ت النتائجوقد أوضح المسببة االحتراق النفسي وفقا لمتغير العمر،

لى عدم وجود فروق ذات داللة إ( مما يشير 3.31أكبر من القيمة )( وهي جميعا 3.110-3.573)

من  محور( في العوامل المسببة لالحتراق النفسي ككل وكذلك كل α≤3.31إحصائية عند مستوى داللة )

 الفرعية تعزى لمتغير العمر. محاوره

لى والتي أشارت إ (Taylor.et.al, 1990)هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة وتختلف 

أن األفراد العاملون في مجال كرة القدم األصغر سنا يعانون من االحتراق النفسي بدرجة أكبر من األفراد 

 األكبر سنا منهم.

والزمنية أو كون ولعل هذا االختالف يعود الختالف عينة الدراسة سواء من الناحية الجغرافية 

دراسة تايلور تناولت العاملين في مجال كرة القدم من مختلف األعمال في هذا المجال، في حين تناولت 

ويوضح  لفرق األولى في مجال كرة القدم وعدد من المجاالت األخرى.لالدراسة الحالية المدربين الرياضيين 

على مقياس العوامل المسببة لالحتراق النفسي تبعا ( المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة 51الشكل )

 لمتغير العمر:
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 (15شكل )
 المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة على كل بعد من أبعاد مقياس االحتراق النفسي وفقا لمتغير العمر

 

 متغير الحالة االجتماعية ( ج

 وبالتالي) األعزب والمتزوج(، تراوحت الحالة االجتماعية لجميع أفراد عينة الدراسة بين 

متوسطات درجات الظاهرة في  لدراسة الفروقللعينتين المستقلتين  (T. test)استخدام الباحث اختبار )ت( 

وقد أوضحت لعوامل المسببة لالحتراق النفسي تبعا لمتغير الحالة االجتماعية، اأفراد العينة على مقياس 

( في العوامل المسببة لالحتراق α≤3.31ئية عند مستوى داللة )عدم وجود فروق ذات داللة إحصاالنتائج 

الفرعية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية، حيث تراوحت  محاورهمن  محورالنفسي ككل وكذلك في كل 

( 51، ويوضح الشكل )(3.31وجميع هذه القيم أكبر من ) (3.547-3.155مستويات الداللة بين )

 :النتائج التي تم التوصل إليها
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 (16شكل)
 وفقا لمتغير الحالة االجتماعيةياس االحتراق النفسي المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة على كل بعد من أبعاد مق

 

 متغير سنوات الخبرة ( د

( α≤3.31عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )أوضحت نتائج الدراسة 

الفرعية تعزى لمتغير سنوات  محاورهمن  محوركل وكذلك في كل في العوامل المسببة لالحتراق النفسي ك

( وجميع هذه القيم 3.433-3.511الخبرة لدى أفراد عينة الدراسة ، حيث تراوحت مستويات الداللة بين )

 ( يوضح ذلك:54والشكل )( وغير دالة إحصائيًا. 3.31أكبر من )
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 (17شكل )

 وفقا لمتغير سنوات الخبرة ة على كل بعد من أبعاد مقياس االحتراق النفسيالمتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العين

لى وجود التي أشارت إ (Craf, 1993)وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 

عالقة ارتباطية إيجابية بين مستوى االحتراق النفسي للمدرب وسنوات الخبرة التدريبية لديه. أي كلما زادت 

تختلف كذلك مع ما توصلت إليه دراسة )جامعة اإلمام كهرامان زاد االحتراق النفسي لديه، و الخبرة سنوات 

لى أن المدربين ذو الخبرة المتوسطة يكونون أكثر معاناة من االحتراق ( والتي أشارت إ5353، مارسيا

 النفسي مقارنة بغيرهم من المدربين.
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حصائية إهل توجد فروق ذات داللة " لذي نص علىوا: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

في درجات بعض سمات الشخصية لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لكل من : المستوى التعليمي، والعمر، 

 والحالة االجتماعية، وسنوات الخبرة؟"

ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام الدوال اإلحصائية التي تتناسب مع عدد 

 التي يتم المقارنة بينها لكل متغير من تلك المتغيرات. الجزئية المجموعات

 متغير المستوى التعليمي:  ( أ

لدراسة الفروق بين  (ANOVA)قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

وقد أوضحت ، ت تبعًا لمتغير المستوى التعليميالمجموعات، حيث تم تقسيم عينة الدراسة الى أربع فئا

( وهي قيمة دالة 3.31ستوى الداللة للفروق بين المستويات التعليمية لسمة التعاطف قد بلغ )أن م النتائج

(، في حين تراوحت مستويات الداللة للفروق بين المستويات α≤3.31إحصائيا عند مستوى داللة )

شير ( مما ي3.31( وهي جميعا أكبر من القيمة )3.535-3.111التعليمية لباقي السمات الشخصية بين )

(، بين تلك المستويات الدراسية لكل سمة من α≤3.31لى عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند المستوى )إ

ويعلل الباحث هذه النتيجة بأنه قد ال يكون اطف، السمات الشخصية المدرجة بالمقياس عدا سمة التع

طف وباعتبارها سمة ذات للمستوى التعليمي تأثير على السمات الشخصية للفرد، أما بالنسبة لسمة التعا

فإنها قد تتأثر بزيادة مستوى النضج والخبرة لدى الفرد، وبالتالي يكون من عالقة بالتعامل مع اآلخرين 

   الطبيعي وجود فروق في هذه السمة لدى أفراد عينة الدراسة باختالف مستواهم التعليمي.
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دام اختبار شافيه للمقارنة حصائية في سمة التعاطف تم استخوللتحقق من أتجاه الفروق اإل

للفروق بين المستويات الدراسية في سمة  اإلحصائية أن مستويات الداللة البعدية وقد أظهرت النتائج

( وبالتالي عدم وجود فروق 3.31(، وهي جميعا أكبر من )3.115-5.333التعاطف قد تراوحت بين )

ليمية بعينهما،  وأن الفروق اإلحصائية الدالة دالة إحصائيا بين أي متغيرين من متغيرات المستويات التع

 التي أظهرها اختبار تحليل التباين كانت عامة بين مختلف المستويات التعليمية.

 العمرمتغير  ( ب

كذلك نظرًا لوجود أكثر من فئتين من الفئات العمرية وتعذر استخدام اختبار )ت( 

(T.test) ار تحليل التباين األحادي ، فقد استخدم الباحث اختبللعينتين المستقلتين(ANOVA)  لدراسة

الفروق بين السمات الشخصية ألفراد العينة وفقا لمتغير العمر،  وقد أوضحت النتائج التي تم التوصل 

إليها أن مستويات الداللة اإلحصائية للفروق بين المستويات العمرية المختلفة ألفراد عينة الدراسة على 

القيم أكبر  (، وجميع هذه3.571-3.504شخصية قد تراوحت بين )جميع فقرات مقياس السمات ال

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في السمات الشخصية لدى أفراد ( مما يشير إ3.31من )

وقد يعود السبب في ذلك اتفاق أفراد ( تعزى لمتغير العمر. α≤3.31عينة الدراسة عند مستوى داللة )

الرياضة والعمل في مجال التدريب الرياضي، الذي قد يمكن أن نستنتج  العينة في الميل نحو ممارسة

منه تقارب السمات الشخصية لدى أفراد العينة، إضافة إلى الثبات النسبي الذي تتصف به السمات 

 الشخصية لدى الفرد وخاصة كون جميع أفراد العينة قد تجاوزت أعمارهم سن العشرين من العمر.
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 تماعيةحالة االجالمتغير ج( 

  (T. test)قام الباحث باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( 

في كل سمة الظاهرة على المتوسطات الحسابية  في دراسة الداللة اإلحصائية للفروقللعينتين المستقلتين 

ية ) أعزب، متزوج(، وقد تقيسها أداة الدراسة وفقا لمتغير الحالة االجتماع تيمن السمات الشخصية ال

أوضحت النتائج أن الفروق بين العزاب والمتزوجين في السمات الشخصية غير دالة إحصائيًا عند مستوى 

جميع السمات بين  فيتراوحت مستويات الداللة للفروق بين هاتين الفئتين  فقد(، α≤3.31الداللة )

يعود السبب في عدم وجود فروق بين  (، وقد3.31هي جميعًا أكبر من القيمة )(، و 3.515-3.535)

أفراد العينة في السمات الشخصية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية كون أفراد العينة متقاربين في الميول 

ن حدث التغيير في الحالة االجتماعية  وهو تغيير غير مؤثر في السمات  –والسمات الشخصية أصاًل، وا 

، انوا عزابا ثم بعد ذلك تزوج البعض وبقي البعض اآلخر عازبافيما بعد، حيث أن الجميع ك –الشخصية 

وبالتالي لن تكون هناك فروق دالة إحصائيا بين أفراد العينة في سمات الشخصية تعزى لمتغير الحالة 

 االجتماعية.

 سنوات الخبرةمتغير د(     

-53، )(5-4(، )1-7(، )0-5فئات هي: ) ةلى ستم الباحث بتقسيم مستويات الخبرة إقا

 سنة(، وبناء على ذلك قام باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي   51(، )أكثر من 50-51(، )55

ANOVA))  في السمات الشخصية بين متوسطات درجات أفراد العينة لفروق لداللة اإلحصائية الالختبار
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مختلف فئات سنوات الخبرة  تبعا لمتغير سنوات الخبرة، وأوضحت النتائج أن مستويات الداللة للفروق بين

(، وجميع هذه القيم تزيد عن 3.357-3.113لجميع السمات الشخصية التي تم قياسها قد تراوحت بين )

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في السمات الشخصية لدى أفراد إمما يشير  ،(3.31القيمة )

 عينة الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

 

 التوصيات

 ندية الرياضية والجهات المسؤولة:التوصيات لالتحادات واأل أوال:

هتمام بالمدربين وتنظيم الورش التثقيفية التي تساعد المدربين على التنبؤ على تلك الجهات اال -5

والعمل على عالجها في مرحلة مبكرة قبل  ، المبكر بإمكانية حدوث ظاهرة االحتراق النفسي

 استفحالها.

لوك الديمقراطي لما نواع المختلفة للسلوك التدريبي، وتشجيعهم على تبني الستعريف المدربين باأل -5

 يجابي على المدرب والالعب.إله من تأثير 

مساعدته في مواجهة بهدف  هاوتحسيناالهتمام بتنمية المهارات النفسية والبدنية للمدرب الرياضي  -0

 النفسية التي يتعرض لها. الضغوط

 اختصاصات كافية.منح المدرب الرياضي سلطات و  -7

 واالجتماعية والمادية للمدرب. النفسيةتوفير الرعاية  -1
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جراء اختبارات لتحديد السمات التي يتمتع بها من إاختيار المدربين وفق السمات الشخصية بعد  -1

 يود االلتحاق بهذه المهنة.

 عدم تدخل غير المختصين بالعمل الفني للمدربين الرياضيين. -4

 مدرب:لباتوصيات خاصة  ثانياً 

 ضرورة أن يعتني المدرب بنفسه صحيا وبدنيا. -5

ساليب التحكم في الضغوط كتمارين االسترخاء مما يساعد على التخلص أممارسة المدرب بعض  -5

 من تلك الضغوط.

سرة" في حياته التدريبية وذلك صدقاء واألخرين "األهمية أن يشرك المدرب اآلد على أيالتأك -0

  سلوب حياة صحية.ألى إالوصول  من أجل ،تواجههقد في حل المشكالت التي  تهلمساعد

ستفادة من الوا بحاث والدارسات في مجال علم النفس الرياضيطالع بشكل دوري علي األاال -7

 .نتائجها

 جراء دراسات وبحوث مرتبطة بموضوع هذه الدراسة:إتوصيات بشأن  ثالثاً 

رى التي تسبب االحتراق النفسي خجراء مزيد من الدراسات المشابهة للتعرف على العوامل األإ -5

 .الرياضيين للمدربين

ار المدربين الرياضيين وفق السمات الشخصية التي يجب أن يتطبيق اختلقياس مدى جراء دراسة إ -5

 يتمتع بها الممتهن لهذه المهنة.
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معهد الدراسات والبحوث التربوية،  .رسالة ماجستير غير منشورةنية. دراسة ميدا  المتغيرات
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 جامعة النجاح الوطنية، فلسطين. ،ماجستير غير منشورهرسالة  .الحكومية في الضفة الغربية
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(. الوحدة النفسية لدى عينة من الطالبات المستجدات والخريجات بجامعة الملك ه5754) .الحربي، عبير

 .، جامعة الملك عبدالعزيز، جدةرسالة ماجستير غير منشورة .عبد العزيز بجده

 منشأة المعارف، االسكندرية.، علم النفس المعاصر. (5510) .حقي، الفت محمد

االحتراق النفسي لدى المعلمين مع الطلبة (. 5331). حمد عبد الحليم عربياتأو  ؛عمر محمد ،الخرابشة

. مجلة جامعة ام القرى للعلوم التربوية واالجتماعية ذوي صعوبات التعلم في غرف المصادر

 مكرمة.، مكة ال005-555 ص ص،54( 5)نسانية، جامعة ام القرى ، واإل

 .القاهرة ،مكتبة دار النهضة المصرية .دراسات في علم النفس (.5555). زكريا عزيز داود،

دار الفكر  .جهاد االنفعالياحتراق الرياضي بين ضغوط التدريب واإل (.5554). كامل ةسامأراتب، 

 .القاهرة ،العربي

المدربين واولياء االمور، ، دار  دليل .عداد النفسي لتدريب الناشئيناإل(. 5554) .سامة كاملأ ،راتب

 .القاهرة ،الفكر العربي

 ، دار الفكر العربي.5طب واحتراق الرياضي، قلق المنافسة وضغوط التدري (.5554). سامة كاملأ راتب،

 .االسكندرية ،، المكتبة المصرية الحديثةصول علم النفسأ (.5335). حمد عزتأ .راجح
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الصف وعالقتها بالشعور باإلنهاك النفسي لدى معلمي المرحلة دارة إ(. 5331) .فوقية محمد ،راضي

     ، مصر.531-531ص ص ،55 (5)سيوط،أجامعة ب، مجلة كلية التربية االبتدائية

الفروق في االحتراق النفسي لدى بعض مدربي األنشطة الرياضية  (.5551). وائل رفاعي رضوان،

 .القاهرة ،ربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، كلية الترسالة ماجستير غير منشورة .المختارة

(. ظاهرة االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى العاملين في وزارة السلطة 5555). رمضان، جهاد

 فلسطين.، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير غير منشوره .الفلسطينية

 ردن.تب العلمية للنشر والتوزيع، األ، دار الكالصحة النفسية لألبناء(. 5551). رشيده رمضان،

 .القاهرة ،. دار المعارفالصحة النفسية(. 5517). حامد عبد السالم ،زهران

عالقة كل من الرضا المهني ومستويات الضغوط النفسية  ه(.5757). يمان محمد مصطفىإ زيدان،

رسالة  .لة االبتدائيةللمعلم بمستوى الصحة النفسية للمعلم بمستوى الصحة النفسية لتالميذ المرح

 معهد الدراسات والبحوث التربوية، القاهرة. ،غير منشورة ماجستير

بعاد أساليب التعلم وبعض أالذكاء االنفعالي وعالقته ب .(5335). ماماإل ،وكمال؛ زيدان، عصام الدين

 معة المنوفية، السنة السابعة عشر.مجلة البحوث النفسية والتربوية بجا .الشخصية

مجلة البحوث النفسية والتربوية، كلية التربية، جامعة  .النفسي حتراقاال (.5330) .عصام محمد زيدان،

 .، مصر514-ص ص 55(،5) ،55المنوفية،السنة
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ن وعالقته ببعض المتغيرات ينهاك النفسي لدى أباء وأمهات التوحدياإل  (.5337) .عصام محمد ،زيدان

 ،(55السنة) ،كلية التربية جامعة المنوفية التربوية،و  ةمجلة البحوث النفسي. سريةالشخصية واأل

 .، مصر514-553ص ص  (،5)

، المملكة مطبوعات نادي مكة الثقافي .المدرب والتدريب الرياضي (.5551) .زيدان، مصطفى محمد

 العربية السعودية.

نشر والتوزيع، ، دار الفكر للطباعة وال5ط  .ج النفسيرشاد والعالنظريات اإل  (.5551). نادر الزيود،

 ردن.األ

ارجي تقدير المعلم للضغوط المهنية وعالقته بالضبط الداخلي والخ (.5515). براهيم، إالسمادوني

 جامعة قناة السويس، مصر. ،. المؤتمر الثاني للمعلموبعض المتغيرات الديمغرافية

ة لدى مدربي ومدربات االحتراق النفسي وعالقته بالسمات االنفعالي (.5335). داليا محمد الشافعي، 

، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة رسالة ماجستير غير منشوره رياضة الجمباز الفني.

 . ، مصرحلوان

نشطة الفردية بعض األ يظاهرة االحتراق النفسي لدى ناشئ (.5331) .براهيمإحمد أوسيم  ة،شحات

، كلية رسالة ماجستير غير منشورة .يةلثقافية واالجتماعية واالقتصادوعالقتها ببعض المتغيرات ا

 .، مصرالتربية الرياضية للبنين ،جامعة االسكندرية
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ردن وعالقتها مستويات االحتراق النفسي لدى معلمي التربية الرياضية في األ (.5551). زياد ،ةالطحاين

ية. كلية التربية الرياضية، الجامعة االردن ،رسالة ماجستير غير منشورةببعض المتغيرات. 

 ردن.األ

 ا، طرق عالجها، تشخيصهاالضغوط النفسية مفهومه (.5557) .عبد الرحمن سليمان ،الطريري

 الكويت. ،شركة الصفحات الذهبية المحدودة .اومقاومته

، رسالة ماجستير غير منشورة .نفسية واالحتراق النفسي للرياضينالضغوط ال (.5551). محمد عباس،

 مصر. جامعة حلوان، زيرة،كلية التربية الرياضية بالج

  .سكندريةاإل ،دار المعرفة الجامعية .ساسية للشخصيةبعاد األاأل(. 5510). حمد محمدأ ،عبد الخالق

 ، مصردار المعرفة .بعاد االساسية للشخصيةاأل(. 5514)محمد.  حمدأ ،عبد الخالق

 ، مصر، دار المعرفةسس علم النفسأ (.5555)محمد.  حمدأعبد الخالق، 

 .سكندريةاإل ،. دار المعرفة الجامعيةسس علم النفسأ (.5551). الخالق، احمد محمد عبد

. دار (مقدمة نظرية، ومعايير مصرية) ستخبارات الشخصيةا (.5551)محمد.  حمدأعبد الخالق، 

 .، مصرالمعرفة



172 
 

 زهر،األالطفولة، جامعة . مجلة مركز معوقات زماتضغوط العمل واأل  (.5335) .سيد محمد ،العال عبد

 ، مصر.547(،53)

، 50 مجلة كلية التربية، .الذكاء االنفعالي وعالقته بالذكاء المعرفي(. 5337). عجوة ،عبد العال

 .سكندريةاإل ،513ص

الهيئة العامة المصرية للكتاب،  .مفهوم الذات لدى الشباب (.5555). براهيمإعبد الفتاح، كاميليا 

 ، مصر.الكتاب السنويالجمعية المصرية للدراسات النفسية، 

دراسة الستغالل بعدي الشخصية االنبساطية والعصابية من خالل  (.5553). مجدي ،عبد اهلل

بحوث المؤتمر السادس  الجمعية المصرية للدراسات النفسية، .مكوناتهما الفرعية لدى الجنسين

 مصر. ،لعلم النفس

ينيكية والتربوية كلتطبيقاتها اإل و رياتها نظو الشخصية استراتيجياتها  (.5333). محمد قاسم بداهلل،ع

 .سوريا ،دار المكتبي .والعالج النفسي

مكتبة  .المسئولية االجتماعية والشخصية المسلمة دراسة نفسية تربوية (.5545) .حمدأعثمان، سيد 

 ، مصر.نجلو المصريةاأل

 مصر.دار الفكر العربي،  .دارة الضغوط النفسيةا  القلق و  (.5335). فاروق، عثمان
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 .الثانوية في دولة الكويت لزيادة االحتراق النفسي مدى تعرض معلمي المرحلة (.5511). عسكر

 .، الكويت، جامعة الكويت 70 (53)المجلة التربوية، كلية التربية ، 

 .ة الكويت لظاهرة االحتراق النفسيمدى تعرض معلمي المرحلة الثانوية بدول (.5511). ، عليعسكر

 ، الكويت.، جامعة الكويت0( 53)ة ، المجلة التربوي

وزارة التربية،  (،01مجلة التربية، ) .االحتراق النفسي في مهنة التدريس (.5333). ، عليعسكر

 الكويت.

مدى تعرض العاملين لضغوط العمل في بعض المهن  (.5511). عبداهلل ،حمدأو  ؛علي ،عسكر

  ، الكويت.51(75) . مجلة العلوم االجتماعية. جامعة الكويت،االجتماعية

 نجلو المصرية، القاهرة.  مكتبة األ .الطب النفسي المعاصر (.5515). حمدأ ة،عكاش

 القاهرة. ،دار المعارف  .التشريح الوظيفي للنفس (.5545). حمدأ ة،عكاش

 .القاهرة ،دار المعارف، 1ط  .علم التدريب الرياضي (.5557) .محمد حسن ،عالوي

 . القاهرةدار المعارف، ، 50 ، طعلم التدريب الرياضي (.5557). محمد حسن عالوي،

مركز الكتاب  ،5 ، طسيكولوجية االحتراق لالعب والمدرب الرياضي (.5554) .محمد حسن ،عالوي

 . القاهرة ،للنشر
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 .القاهرة ،. مركز الكتاب للنشرمدخل في علم النفس الرياضي(. 5551) .محمد حسن ،عالوي

 . القاهرة ،، دار الفكر العربي5 ، طسيكولوجية المدرب الرياضي (.5335) .محمد حسن ،عالوي

ان مصادر االحتراق النفسي لدى العبي ومدربي مسابقات الميد (.5337) .حسناء عبد الدائم محمدعلي، 

كلية التربية الرياضية  ،غير منشورة رسالة ماجستيرداء. والمضمار وعالقتهما بمستوى األ

  .القاهرة، للبنات، جامعة حلوان

 ، دار النهضة العربية.سيكولوجية  الشخصية(. 5541). سيد محمد ،غنيم

 دار النهضة العربية. .نظرياتهاو  قياسهاو محدداتها و  سيكولوجية الشخصية(. 5551). سيد محمد غنيم،

شخاص ذوي االحتياجات الخاصة في االحتراق النفسي لدى العاملين مع األ(. 5335) .الفرح، عدنان

 ، األردن. 55( 5) ،ردنية، مجلة الدراسات الجامعية األقطر دولة

 ، القاهرة.7 ترجمة: د. سيد محمد غنيم، دار الشروق، ط .الشخصية (.5557) .ريتشارد، الزاروس

نهاك النفسي للمعلم وعالقته بالمناخ النفسي االجتماعي المدرسي، اإل (.5553) .عبد السميع رزق ،محمد

 .، مصر، كلية التربية، جامعة المنصورةشورةغير من رسالة ماجستير

 .ةجد ،. دار الشروقسالماإل وءعلم النفس المعاصر في ض (.5555). محمد محمود محمد،
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االحتراق النفسي وعالقته ببعض سمات  (.5331) .حمدأ ةنبيل ،محمودو  ؛حمد سعد الدينأ ،محمود

 .(5)لتربية البدنية والرياضية، ية لالمجلة العلم .الشخصية لمدربي مسابقات الميدان والمضمار

عية لدى بة االجتماعية وعالقتها بمفهوم الذات ومحل التي(. المسؤول5551). حمد السيد كمالأ ،ختارم

 ، مصر.جامعة عين شمس ،كلية التربية ،رسالة ماجستير غير منشورة .طالب الجامعة

 .رة القدم في جمهورية مصر العربيةام كدراسة سيكولوجية االحتراق لحك (.5333). براهيمإحسن  ،مدحت

 . ، مصر، كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندريةرسالة دكتوراه غير منشوره

 .االحتراق النفسي لدى مدربي رياضة المصارعة بجمهورية مصر العربية (.5554). حمدأمعارك، 

 .، مصر(05)، جامعة حلوانالمجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية، كلية التربية، 

. تنظيمالسلوك الفرد والجماعة في  سسأالسلوك التنظيمي مفاهيم و (. 5551). المغربي، كامل محمد

 .ردناأل ،، دار الفكر5 ط

 .العالقة بين مركز الضبط واالحتراق النفسي لدى عينة من المعلمين (.5551). مقابلة، نصر يوسف

 .، مصرشرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، السنة العا(05)مجلة علم النفس، 

االحتراق النفسي في عالقته بوجهة  الضبط (. 5555) .سمية علي، عبد الوارثو  ؛نجاة زكي ،موسى

. كلية اآلداب والعلوم عداديةوتقدير الذات وبعض المتغيرات لدى عينة من معلمي المرحلة اإل

 صر، م535ص  (،05نسانية، جامعة المنيا، المجلد)اإل
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ياضية الجماعية في الضفة مستوى االحتراق النفسي لدى مدربي االلعاب الر  (.5555). يوسف نجي،

 ردن.ردنية، األالجامعة األ ،كلية التربية الرياضية ،رسالة ماجستير غير منشورة .الغربية

من  الضغوط النفسية وعالقتها بتحقيق الذات ووجهة الضبط لدى عينة. (5557) .نجيب، محمد السيد

 .، مصر، كلية التربية، جامعة عين شمسرسالة ماجستير غير منشورة .معلمي المرحلة الثانوية

ي بعض (. السمات الشخصية وعالقتها بالسلوك القيادي لمدرب5330). حمد منصورأمحمد  ،نشأت

، ، كلية التربية الرياضية، جامعة طنطارسالة ماجستير غير منشورة .األنشطة الرياضية الممتازة

 .مصر

، غير منشورة رسالة ماجستير .السمات النفسية للمدربين الرياضيين (.5541) .عزة مصطفى ،نصار

 ، مصر.لرياضية للبنين، جامعة حلوانكلية التربية ا

االحتراق النفسي لدى المدربين العاملين في تدريب كرة القدم  (.5330). ومغربي، عربي ؛هارون، سيام

 . ، األردنيرموكبحاث المجلة أ .ردنيةاأل 

الرضا عن المهنة لدى معلمي التعليم الثانوي العام والصناعي وعالقته  (.5554). سماعيلإ ،شامه

 .، مصر، جامعة عين شمسغير منشورة رسالة ماجستير .نهاك النفسيفاعلية الذات واإلب

اتخاذ القرار في بروفي سمات الشخصية للمدرب وتأثيره على مهارات االتصال و  (.5330). رفاعي ،وائل

 .، مصرجامعة حلوان ،غير منشورة رسالة دكتوراهالمواقف الرياضية. 
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االحتراق النفسي ومستوياته لدى معلمي التعليم العام بمدينة مكة  (.5551) .الوايلي، سليمان محمد

م القرى، أسلسلة البحوث التربوية والنفسية، جامعة  .بالمعر   شالمكرمة في ضوء مقياس ماسال

  ة المكرمة.مك

مجلة  ،ضغوط الحياة الموجبة والسالبة وضغوط عمل المعلم كمنبئ للتوافق (.5553). مشيرة اليوسفي،

 ، مصر.051، ص0( 7)البحث في التربية وعلم النفس، جامعة المنيا ،

 ، دار المعارف، القاهرة.السلوك االنساني(. 5541). انتصار يونس،
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 ملحق ) (

المقاييس طلب تحكيم  

 جامعة نزوى 

 كلية العلوم واآلداب 

/ ماجستير تربيةالدراسات العليا   

 تخصص / إرشاد نفسي 

 

 الدكتور / ........................ المحترم .

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ، وبعد ،،

 

 الموضوع : طلب تحكيم مقاييس :

_ مقياس سمات الشخصية للمدرب الرياضي.5  

_ مقياس عوامل االحتراق النفسي للمدرب الرياضي. 5  

ء دراسة بعنوان " بعض سمات الشخصية وعالقتها باالحتراق النفسي لدى مدربي بعض يقوم الباحث بأجرا
االتحادات وأندية الدرجة االولى في سلطنة عمان " وذلك ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير 

 في التربية / تخصص إرشاد نفسي .
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لشخصية للمدرب الرياضي ومقياس حيث يتطلب اجراءات تنفيذ هذه الدراسة تطبيق كل من مقياس سمات ا
 عوامل االحتراق النفسي للمدرب ، لذا كان لزاما على الباحث استطالع رأي بعض الخبراء في هذا المجال.

 

ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ومكانه علمية فقد تم اختياركم كأحد أعضاء لجنة تحكيم مقياس هذه 
ذه المقاييس للتعرف على مدى مناسبة المقاييس المستخدمة الدراسة ، ويسر الباحث أن يضع بين أيديكم ه

 في هذه الدراسة وكذا مساعدة الباحث في تحديد ما يلي:

 مدى مناسبة محاور وعبارة كل مقياس. .5
 أضافة أو حذف أو تعديل في المحاور والعبارات .5

على حسن تعاونكم  ، والتي من شأنها أثراء هذه المقاييس، ويتوجه الباحث لكم بجزيل الشكر والتقدير
 ودعمكم.

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 

 

 الباحث : سالم بن محمد الغيالني
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 ملحق )    (

 

 يرجى التكرم بتعبئة البيانات اآلتية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث : سالم بن محمد الغيالني 

 المشرف: د.عبدالرزاق الغيسي 

 
 

 الدرجة العلمية.........................       ......أسم المحكم......................
 
 خصص الدقيق.....................        مكان العمل...........................الت
 

 التوقيع.................................        القسم..................................
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 ملحق )     (

 لمدرب الرياضيمقياس عوامل االحتراق النفسي ل

 أرى أن درجة أهمية األسباب التي تساعد على زيادة الضغط العصبي على المدرب الرياضي هي :

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات رقم

      أهمية مرتبطة بالالعبين أو الفريق الرياضي 

      عدم احترام الالعب للمدرب بصورة كافية. 5

      للجهد الذي يبذله المدرب لالرتقاء بمستوياتهم عدم تقدير الالعبين 5

      وجود العديد من المشاكل والصراعات بين الالعبين. 0

      محاولة بعض الالعبين التكتل ضد المدرب. 7

      عدم التزام الالعبين بتعليمات المدرب في المنافسات الرياضية.  1

أو مرتبطة  –شخصية  – تراكم بعض المشكالت المختلفة )أسرية 1
 بالالعبين( وعدم قدرة المدرب على معالجتها.

     

      أسباب مرتبطة بخصائص المدرب وشخصيته 

      شعور المدرب بعدم األمان أو االستقرار في عمله. 4

      حساسية المدرب الزائدة للنقد الذي قد يوجه إليه من االخرين. 1

على تحقيق المزيد من االنجازات  إحساس المدرب بعدم قدرته 5
 لالعبين أو للفريق.

     



186 
 

تحقيق الالعبين )أو الفريق الرياضي( للنتائج متواضعة أو كثرة  53
 الهزائم.

     

شعور المدرب وعدم قدرته على تحفيز ودفع الالعبين نحو  55
 االرتقاء بمستوياتهم.

     

ر مستحبة وجود بعض الصفات المعينة لدى المدرب الغي 55
 كالعصبية.

     

      أسباب مرتبطة باإلدارة العليا للفريق 

      احساس المدرب بان االدارة العليا للفريق غير مقتنعة بكفاءته. 50

      إحساس المدرب أن قيمة العقد دون المطلوب. 57

      تدخل بعض االداريين في صميم العمل الفني للمدرب. 51

العليا للفريق االستجابة لبعض الطلبات الضرورية رفض االدارة  51
 للمدرب

     

      شعور المدرب بانه مهدد من االدارة العليا للفريق باالستغناء عنه. 54

عدم منح االدارة العليا للفريق اختصاصات ومسئوليات كافية  51
 للمدرب.

     

      أسباب مرتبطة بوسائل االعالم 

      ائل االعالم بصورة يعتبرها المدرب قاسية.النقد من بعض وس 55

     شعور المدرب بان بعض وسائل االعالم تعمل على تضخيم  53
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 أخطائه.

إحساس المدرب بتحيز بعض وسائل االعالم ضده أو ضد  55
 العبيه.

     

      تجاهل بعض وسائل االعالم للمدرب 55

      ر المدرب.عدم اهتمام بعض وسائل االعالم بوجهة نظ 50

محاولة بعض وسائل االعالم القاء مسؤولية هزائم الفريق أو  57
 الالعبين على المدرب بمفرده.

     

      أسباب مرتبطة بالمشجعين 

      الهتافات العدائية من بعض المتفرجين والتي تمس المدرب. 51

محاولة بعض المتعصبين التهجم أو االعتداء البدني على  51
 مدرب.ال

     

      محاولة بعض المتعصبين االعتداء اللفظي على المدرب. 54

مقاطعة عدد كبير من المتفرجين للمباريات التي يدرب فيها  51
 المدرب.

     

مطالبة بعض المتفرجين المتعصبين بتغير المدرب عقب بعض  55
 الهزائم الطارئة.

     

فريق الذي يدربه المدرب انقالب المشجعين على الالعبين أو ال 03
 وتشجيعهم للفريق المنافس.
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 ملحق )    (

 مقياس سمات الشخصية للمدرب الرياضي

بدرجة  
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

ال هذا 
 وال ذاك

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

 

 غير قادر على اتخاذ القرار 0 5 5 3 5 5 0 قادر على اتخاذ القرار

 غير واثق من نفسه 0 5 5 3 5 5 0 اثق من نفسهو 

 ال يتحمل المسؤولية 0 5 5 3 5 5 0 يتحمل المسؤولية 

 منطوي 0 5 5 3 5 5 0 اجتماعي

 غير حازم 0 5 5 3 5 5 0 حازم

 غير طموح 0 5 5 3 5 5 0 طموح

 متشائم 0 5 5 3 5 5 0 متفائل

 غير ثابت انفعاليا 0 5 5 3 5 5 0 ثابت انفعاليا

 غير مرن 0 5 5 3 5 5 0 مرن

يتحمل الضغوط 
 النفسية

 ال يتحمل الضغوط النفسية 0 5 5 3 5 5 0

 غير ذكي اجتماعيا 0 5 5 3 5 5 0 ذكي اجتماعيا

 غير متعاطف 0 5 5 3 5 5 0 متعاطف
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 غير مبدع ومبتكر 0 5 5 3 5 5 0 مبدع ومبتكر

 وعي منخفض بالذات 0 5 5 3 5 5 0 وعي عالي بالذات

 غير قيادي 0 5 5 3 5 5 0 قيادي
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 ملحق )     (

 استبانة موجهة للعينة االستطالعية

 تعليمات

 اخي المدرب...........

 تحية طيبة وبعد

 

أود أفادتكم بأنني بصدد اعداد دراسة استهدفت الفرق على بعض السمات الشخصية وعالقتها باالحتراق    
اضي لبعض االتحادات الرياضية والفرق االولى بسلطنة عمان، وذلك بهدف النفسي لدى المدرب الري

 استكمال الحصول على درجة الماجستير في االرشاد والتوجيه النفسي.

 

 

 اسم الباحث:                                                                                

 سالم بن محمد الغيالني
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 ملحق )   (

 قائمة اسماء المحكمين

 مكان العمل التخصص االسم م

 جامعة نزوى ارشاد نفسي د.أمجد محمد الهياجنة 5

 جامعة نزوى ارشاد نفسي د.باسم الدحادحه 5

 جامعة السلطان قابوس  د.علي كاظم 0

 جامعة السلطان قابوس علم النفس الرياضي د.كاشف زايد 7

 جامعة السلطان قابوس ةاالدارة الرياضي د.منصور الطوقي 1

 جامعة السلطان قابوس تربية رياضية د.علي محمد ابراهيم 1

 كلية التربية الرياضية بالهرم علم النفس الرياضي د.رشا محمد اشرف 4
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