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بع جداول تضم بعد اإلنياك العقمي بعد معالجة المعمومات إحصائيا تم عرض النتائج بس
واإلنياك االنفعالي والبدني ونقص االنجاز الرياضي وبعد التغير نحو االسوء وجدول معامل 

 االرتباط كل محور من محاور االستبيان مع الدرجة الكمية لالستبيان .

 ك .ثم تم مناقشة النتائج بصيغة عممية مستندة إلى المصادر العممية التي تشير إلى ذل

 الباب الخامس

 ( توصيات عممية .7لقد خرجو الباحثان باستنتاجات , وقد وضع ليا )

Research Summary  
 

Reluctance of burnout with the basketball coaches in Iraq  
  sections, namely   

Part I 

    Provided and the importance of research: - touched by the 
researchers to identify the importance of the concept and symptoms of 
burnout and its role in influencing the basketball coaches . 
Research problem: - that the coaches of the most vulnerable to the 
pressures and influences that fall on the shoulders of basketball coaches 
in Iraq, to the number of games per season and convergence of levels 
of difference .Aim of the research: - recognize the symptoms of burnout 
with the basketball coaches and sports coach approaching the degree of 
combustion .Impose Search: - There is a statistically significant link to a 
reluctance of burnout in coaches basketball in Iraq . 
Part II  
    Theoretical studies have included: - the personal characteristics of 
sports coach, and the reluctance of burnout  
Part III  
    Research Methodology: - Use descriptive way researchers approach 
Mlamth survey of the research problem . 



Sample: - included a sample search (25) coach of the basketball 
coaches out of (40) coach . 
    The researcher used the research tools, the scale of the symptoms 
of combustion of the sports coach, this measure is designed Mohammad 
Hassan Allawi . 
Part IV  
    After statistical processing of information is displayed in seven tables 
of results after the exhaustion of mental and emotional and physical 
exhaustion and lack of sporting achievement and after changing to the 
worst table and the correlation coefficient of each axis with the axes of 
the questionnaire total score of the questionnaire. Then discuss the 
results were based on a scientific formula to scientific sources that point 
to it . 
Part V  
    I have narrated the conclusions of the researchers, has put her (7) 
the recommendations of the scientific . 
 

 التعريف بالبحث: -1

 المقدمه واهمية البحث : 1-1

أن الكثير من المصطمحات والمفاىيم ظيرت في اآلونة األخيرة والتي تشير أو تدل عمى ظواىر 
جتماعية مختمفة تحتاج في اغمبيا الى بعض التفسير والتوضيح لكي نتمكن ان نحقق نفسية وا

الفائدة العممية المرجوة من الدراسة . وقد حضي ظاىرة االحتراق النفسي باىتمام العديد من 
وظيور مصطمح االحتراق النفسي في المراجع العممية كان  الباحثين في المجال الرياضي .

, وكان يعرف عمى انو حالة من اإلنياك العقمي واالنفعال البدني الناجم  مرتبطا بضغط العمل
من الحب الشديد واالخالص والتفاني المستمرين في اداء العمل ولكن دون تحقيق الفائدة المرجوة 
أو دون تحقيق عائد يذكر وقد اشارت بعض المراجع العممية في مجال عمم النفس الرياضي الى 

ي لدى المدرب الرياضي يولد لديو االنياك البدني واالنفعالي والعقمي كنتيجة ان االحتراق النفس
لإلحساس بالضغوط , وعدم الرضا , وادراك الفشل في تحقيق القيم واالىداف التي وضعيا 
المدرب الرياضي لنفسو , كذلك عدم نجاح المدرب الرياضي في محاولة التغمب عمى مثل ىذه 



لقدرة عمى تحقيق االىداف التي يسعى إلييا إلى بذل المزيد من الجيد الصعوبات والعقبات وعدم ا
والمثابرة في الكفاح في مواجية العوامل السمبيو فعندئذ يمتمك المدرب الرياضي الشعور بالعجز 
 وفقدان االمل بارتباط  باالتجاىات السمبية نحو عممو ومينتو ونحو االخرين وكذلك نحو نفسو .

لعدوانيو والحدة والجمود ويكون اكثر عرضو لبعض االمراض .واالمثمة متعددة كما يتسم سموكو با
في المجال الرياضي لبعض المدربين الذين اصيبوا بامراض الحتراقيم النفسي واصبحوا ضحية 

وتكمن اىمية البحث حسب عمم الباحثين في كونو , األول الذي  ( 1) مينة التدريب الرياضي 
حتراق النفسي لدى مدربي كرة السمة بالعراق وأىميتو تكمن أيضا في يتناول موضوع اعراض اال

عراضو ومصادره حتى نستطيع ان نتجنبيا في المستقيل .  التعرف عمى مفيوم االحتراق وا 

 مشكمة البحث : 1-2

يتعرض اإلفراد العاممين في المجال الرياضي إلى مجموعة من الضغوط والمؤثرات التي من 
ا في ادائيم , ولعل المدربون من اكثر الفئات تعرضا لمثل ىذة الضغوط شأنيا التأثير سمب

والمؤثرات , ومن ىنا تكمن مشكمة البحث في انو يقع عمى كاىل مدربي كرة السمة بالعراق العديد 
 من االعباء والمتطمبات المتزايدة التي قد تؤدي الى حالة من االنياك العقمي والبدني واالنفعالي .

 توافر المالعب واالمكانات الالزمة لرياضة كرة السمة , وظروف البمد الغير طبيعي .وذلك لعدم 
والتدخل في شؤون المدرب . إضافة إلى نظام الدوري في العراق الذي يعتبر طويل وشاق عمى 
الفرق والمدربين والحكام , وكثرة المباريات في الموسم الواحد وتقارب مستويات الفرق , مما 

عب والمدرب إلى اإلجياد النفسي , وخاصة عندما يدرك مدرب كرة السمة ان الجيود يتعرض الال
التي يبذليا او عالقتو مع اآلخرين لم تسيم في حدوث العائد او المقابل الذي يتوقعو .وقد تؤدي 

"وىذه الحالة يطمق عمييا في عمم النفس  ىذة الظاىرة إلى ترك المدرب الرياضي لمينة التدريب .
ضي مصطمح االحتراق النفسي لدى المدرب الرياضي وقد تؤدي ىذة الظاىرة الى اعتزال الريا

لذا ارتأى الباحثان إلى دراسة إعراض االحتراق النفسي  .( 5" ) المدرب الرياضي لمينة التدريب 
 لدى مدربي كرة السمة في العراق . 
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 اهداف البحث : 1-3

 راض االحتراق النفس لدى مدربي كرة السمة بالعراق .التعرف عمى اع -1

التعرف عمى معامل االرتباط  لكل محور من محاور االحتراق النفسي مع الدرجة الكمية  -5
 لممقياس لمدربي كرة السمة بالعراق .

 التعرف عمى درجة اقتراب المدرب الرياضي من االحتراق . -3

 فرض البحث : 1-4

احصائية لمجموعة اعراض االحتراق النفسي لمدربي كرة السمة ىناك فروق ذات داللة  -1
 في العراق .

ىناك عالقة ارتباط  ذات داللة إحصائية لمجموعة إعراض االحتراق النفسي لدى مدربي  -5
 كرة السمة في العراق .

 مجاالت البحث : 1-5

 المجال المكاني : 1-2-1

 قاعات تدريب االندية الرياضية لكرة السمة 

 لمجال البشري :ا 1-2-5

 مدربي كرة السمة في العراق 

 المجال الزماني : 1-2-3

  5415/  3/  11ولغاية    5415/  1/  5المدة من 

 تحديد المصطمحات : 1-6

يقصد بة حالة من االنياك العقمي واالنفعالي والبدني والتي يشعر   -االحتراق لممدرب الرياضي :
المتطمبات الزائدة والمستمرة الواقعة عمى كاىمو كنتيجة بيا المدرب الرياضي نتيجة لالعباء و 

دراكو إن جيده وتفانيو في عممة وكذلك عالقاتو مع الالعبين او مع  لعممة كمدرب رياضي وا 
 االخرين لم تنجح في احداث العائد او المقابل الذي يتوقعة .



قبل ان يصل الى فقدان  بانو انسحاب او تدمير او فقدان دافع المنافسة لمرياضي  -االحتراق :
مستوى اداء متوقع منو .. ويحدث عادة نتيجة بذل الرياضي جيدا كبيرا ولكن غير فعال لمواجية 
متطمبات التدريب والمنافسة , كما ان حالة االحتراق ىذه ترتبط بالعديد من المشاعر 

 (1)كل .واالستجابات النفسية السمبية لمرياضي نحو نفسو واالخرين وعممية التدريب ك

المرحمة التي تمي االجياد , اي استمرار حدوث االجياد او الستمرار وجود الضغوط   -االنياك :
واالعباء الزائدة الواقعة عمى كاىل الرياضي وحدوث استنزاف آلليات المقامة في جسم االنسان 

 (5).وعممياتو العقمية والذي يعتبر المعيار االساسي لالنياك بالنسبة لمفرد الرياضي 

 الدراسات النظرية : -2

 السمات الشخصية لممدرب الرياضي : 2-1

أن السمة تمثل سموكا ثابتا نسبيا أو اتجاىا يميز الشخص في سموكو في مواقف مختمفة     
بالرغم من أن ىناك قدرا مشتركا بين اإلفراد في ىذه السمات أال انو في الوقت نفسو ىناك تفرد 

ن ىنا فان اإلفراد سيفتعمون في تصرفاتيم في المواقف المختمفة في بعض من تمك السمات وم
وبالتالي فان انعكاسات تمك المواقف ستتباين أيضا فإذا تعرض شخصان لموقف معين فقد نجد 
أن كال منيم سيتصرف بشكل مختمف عن األخر في ضوء ما يتميع بو من سمات شخصية 

فرد حيثما وجد سواء كان في المدرسة أو معينة فالسمات الشخصية ىي سمات موجودة لدى ال
في ساحات التدريب الرياضي فالرياضي يتسم بخصائص تميزه عن غيره إذ يجب أن يكون قويا 
, وخفيف الحركة وصمد ومتواضعا وعمميا ومجامال ونشيطا اجتماعيا ودمثا وطيبا وشجاعا ويمتزم 

 نواحي سمبية بالغة الخطورة بواجبة ويعتمد عمى نفسو عمى عكس غير الرياضي فتظير عنده
وقد أثبتت نتائج الدراسات المختمفة بوجود فروق في الشخصية بحسب نوع النشاط الرياضي ( 3)

آذ نجد أن لكل رياضو خصائصيا النفسية التي تتميز بيا تبعا لطبيعة األداء فييا , فمنيا ما 
ع اآلخرين كاأللعاب يتطمب الشجاعة والجرأة , ومنيا ما يتطمب ألقدره عمى التعاون م

 وىذا يعني إن لكل نوع من أنواع الرياضة شروطا أو متطمبات خاصة فييا يخص (0)الجماعية

--------------------------------------------------------
--- 

 الفكر دار.  االولى الطبعة(  الرياضي احتراق – التدريب ضغوط) المنافسة قمق:  راتب احمد أسامة( 1)
 . 111ص.  مصر. عربيال



 مصر.  القاىرة.  االولى الطبعة.  لمنشر الكتاب مركز.  النفسية االختبارات موسوعة:  عالوي حسن محمد( 5)
   51ص.

 . 01 ص,  1810. بغداد جامعة مطبعة.  بغداد.  الرياضي النفس عمم: لويس طو كامل( 3)

 . 88ص,  1887.  العربي الفكر دار.  القاىرة. الناشئين لتدريب النفسي األعداد:  راتب كامل أسامة (0)

بناء وتكوين شخصية الرياضي وحسب النشاط الذي يمارسو إضافة إلى ذلك فان شخصية 
وبالرغم من انو ال يوجد  المدرب يجب إن تتناسب مع الفعالية الرياضية التي يقوم بتدريبيا .
ن فانو يتوقع وجود بعض ىناك خصائص أو صفات شاممة يتميز بيا المدربون الرياضيو 

الصفات الشائعة التي عمى المدرب أن يؤثر بيا عمى توجيو الالعبين داخل الساحة ومن مما 
الشك فيو أن المدرب ىو القدوة الصالحة لالعبين ويكون تأثيره اقوي إذ اتسم بخصائص 

 أعمى الشخصية ألمميزه , فان المدرب تقع عمية مسؤولية كبيرة ويجب إن يكون دائما مثال
لالعبين والسيما لمناشئين فضال عن أن سموكو في الحياة العامة يجب إن يتصف باإلدراك 

 (1) الكامل بمسؤوليتو

 أعراض االحتراق النفسي : 2-2

ىناك العديد من اإلعراض التي تتزامن مع بعضيا البعض والتي تؤشر لنا تعرض الفرد لحالة 
 (5)برز تمك اإلعراضاالحتراق النفسي وفي أدناه شرحا موجزا أل

اإلنياك العقمي : وىو الشعور باالستنفاذ العقمي أو الذىني الشديد وعدم القدرة عمى  -1
مواصمة التفكير , والتخطيط بصورة دقيقة وانحدار مستويات اإلدراك والتصور واالنتباه 

 والتذكر بصوره واضحة .
والقمق الدائم وضعف ألقدره  اإلنياك االنفعالي : وىو اإلحساس بزيادة التوتر االنفعالي -5

عمى التحكم في االنفعاالت والعصبية الزائدة وسرعة االنفعال ألقل مثير والشعور 
 باإلرىاق االنفعالي .

اإلنياك البدني : ويقصد بو الشعور بضعف الحيوية والنشاط والطاقة البدنية بصفة عامة  -3
 حساس بالخمول البدني .وانخفاض المياقة البدنية والتعب البدني ألقل مجيود واإل

التغير الشخصي نحو إال سوء : ويرتبط ذلك بحدوث تغيرات سمبية في الشخصية  -0
كالتعامل مع اآلخرين بصورة أكثر قسوة من المعتاد وانخفاض مستوى االىتمام بمشاكل 

 الالعبين وىبوط الحماس نحو العمل التدريبي واالتجاه نحو تبرير األخطاء الذاتية .
ز الشخصي : وىو أدراك عدم القدرة , عمى تحقيق االنجازات وضعف نقص االنجا -2

 الدافعية نحو االنجاز مع الشعور بعدم التقدير الكافي من اآلخرين .



 
--------------------------------------------------------

---  

 التربية كمية مجمة.  اليد كرة مرمى لحراس االنجاز بمستوى وعالقتيا الشخصية السمات:  الكريم عبد سعاد( 1)
 . 18 – 10ص,  1888,  188 العدد.  الرياضية

 . 01 ص.  ذكره سبق مصدر: عالوي حسن محمد  (5)

 ـــ منهج البحث واجراءاتة الميدانية : 3

 منهج البحث :ـ 1ـ3

استخدم الباحثان الميج الوصفي باألسموب المسحي محاولين من خاللو وصف الظاىرة , و 
 ة أىداف مشكمة البحث .لمالئم

 عينة البحث :ـ 2ـ3

( مدرب تم اختيارىم بالطريقة العشوائية من مدربي كرة السمة في 52اشتممت عينة البحث عمى )
 ( مِدربا .04العراق  , من أصل )

 أدوات البحث :ـ 3ـ3

, التي  تعد االداوات من العناصر األساسية التي يستعان بيا في جمع البيانات التي يحتاج إلييا
من خالليا يتم جمع المادة , وبناءا عمى ما يشممو بالبحث من مسح فمقد اعتمد الباحثان األدوات 

 اآلتية .

 المصادر العربية واألجنبية . ـ 1

مقياس أعراض االحتراق لممدرب الرياضي صمم ىذا المقياس محمد حسن عالوي لمتعرف  ـ2
" والتي فد تظير في وقت واحد والتي قد تؤدي عمى مجموعة اإلعراض أو" اإلعراض المتزامنة 

إلى االحتراق لممدرب ألرياضي, وكذلك لمتعرف عمى درجة اقتراب المدرب الرياضي من 
 (1)االحتراق

 عبارة موزعة عمى خمسة إبعاد ىي :ـ 34ويتضمن المقياس من 



االسوا , نقص  اإلنياك العقمي , واإلنياك البدني , واإلنياك االنفعالي ,التغير الشخصي نحو
 االنجاز الرياضي .

( عبارات ويقوم المدرب الرياضي باال جابو عمى 1ويتضمن كل بعد من اإلبعاد الخمسة السابقة )
عبارات المقياس عمى مقياس خماسي التدرج )بدرجة كبيرة جدا, درجة كبيرة, بدرجة متوسطة, 

 بدرجة قميمة, بدرجة قميمة جدا ( 

 

 

--------------------------------------------------------
--- 

 018 ص, 1881,  لمنشر الكتاب مركز,  القاىرة,  النفسية االختبارات موسوعة:  عالوي حسن محمد (1)

 آراء الخبراء : 4ــ 3

( موقف عمى مجموعة من  34قام الباحثان بعرض المقياس بصورتو األولية, والذي تضمن )
لنفس العام وعمم النفس الرياضي لمحكم عمى مدى صالحية في عمم ا * الخبراء والمختصين

المقياس لالستخدام.وبعد حذف وتعديل البعض منيا حتى يتالئم مع عينة البحث ,حتى أصبح 
 (1)بالشكل النيائي

 التجربة االستطالعية : 5ـ 3

أن اليدف من التجربة أالستطالعيو ىو معرفة مدى وضوح التعميمات والفقرات من حيث 
 اغة والمعنى . ومدى فيم المفحوصين لبدائل االستجابة لكل مواقف المقياس .الصي

والتعرف عمى الصعوبات التي تواجو التطبيق .لذلك قام الباحثان بتطبيق المقياس عمى عينة 
, كما ناقش الباحثان مع  5415/ 1/ 55( مدربين لكرة السمة في تاريخ 1عشوائية مكونة من )
ت وفقرات المقياس , وتبين من خالل ىذا التطبيق أن تعميمات المقياس العينة وضوح التعميما

كانت واضحة ومفيومة , لذلك تعتبر التجربة االستطالعية من اإلجراءات الميمة " لتأشير 
متطمبات العمل العممي الدقيق الخالي من الصعوبات واإلجراءات غير االقتصادية في الجيدين 

 (5")المادي والبشري 

 



 

 

--------------------------------------------------------
--- 

 . ىم الخبراء * 

  المستنصرية الجامعة/  الرياضية التربية كمية/  محمود صالح غازي الدكتور -

  المستنصرية الجامعة/  الرياضية التربية كمية/  مطر عبد شيماء الدكتورة -

 المستنصرسة الجامعة/  ةالرياض التربية كمية/ خميل سناء الدكتورة -

 دار,  القاىرة,  الرياضي النفس وعمم الرياضية التربية في العممي البحث:  راتب أسامو, عالوي حسن محمد( 1)
 . 31 ص, 5445,  العربي الفكر

 

 :مؤشرات صدق وثبات وموضعية المقياس 6ـ3

 الصدق: 1ـ6ـ3

ء المقاييس النفسية. والمقياس يعد الصدق من الخصائص اليامة التي يجب مراعاتيا في بنا
الصادق ىو المقياس الذي يحقق الوظيفة التي وضع من اجميا بشكل مناسب والدرجة التي يكون 

حيث استخدم الباحثان الصدق الظاىري وأن ىذا النوع ( 1)فييا قادرا عمى تحقيق أىدافا محددة.
النفس العام وعمم النفس  من الصدق يتضمن تقديم المقياس إلى لجنة متخصصة من أساتذة عمم

(  Ableالرياضي ,لتوضيح مدى صالحية المقياس وصدقة في القياس , وقد تم ذلك . آذ يؤكد )
أذا عرض المقياس عمى مجموعة من المختصين  الذين ليم عالقة بالموضوع لتقدير مدى 

 (5)مالئمتو , ىو أفضل وسيمة لمتأكد من الصدق الظاىري لممقياس 

 قياس :ثبات الم 2ـ6ـ3

تم تقدير ثبات المقياس وذلك باستخدام طريقة التجزئة النصفية ,و باستخدام درجات العينة 
حيث احتسبت درجة النصف األول لكل محاور االستبيان  االستطالعية لحساب ثبات االستبيان .

وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات , وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى 
عديل الطول باستخدام معادلة  سبيرمان فاتضح أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ت



( وىذا يدل عمى أن 4ر 150( وان معامل الثبات بعد التعديل ) 4ر 111قبل التعديل ) 
 االستبيان يتمتع بدرجة عالية جدا من الثبات تطمئن الباحثان إلى تطبيقيا عمى عينة البحث . 

 وعية المقياس :موض 3ـ6ـ3

أن من الشروط الواجب توفرىا في االختبار ىي الموضوعية والتي يقصد بيا , أن تكون لألسئمة 
 نفس المعنى عند مختمف أفراد العينة التي يطبق عمييا االختبار ,أي أن السؤال ال يقبل التأويل .

 

--------------------------------------------------------
--- 

(1) stansy.cx Hopkins, ki; educetional and psychological measurement and 
evaluation . mc craw hill, new york .1972 .p101    

 (5) Ebel, raberi.Essentral, of Educational measurement . (2nd edict) Engle wood 
cliffs , new jersey , prentice-hale .1972 .p.55. 

اجل إثبات ذلك فقد قام الباحثان بعرض االستمارة عمى مجموعة من عينة البحث والتي  ومن    
تمثل مجتمع البحث اصدق تمثيل ألنيا جزء منو , وعند طرح األسئمة عمى العينة أعطيت نتائج 
واضحة وغير معقدة , إذ لم يختمف معنى األسئمة عند جميع إفراد العينة وىذا ماحقق لنا 

 بار.موضوعية االخت

 التجربة الرئيسية : 7ـ 3

حيث قام الباحثان بتوزيع المقياس عمى  1/5/5415تم اجراء التجربة الرئيسية ابتدءا من تاريخ 
العينة الرئيسية لمبحث من خالل اتصال الباحثان بالمدربين اثناء مباريات الدوري العراقي ولغاية 

1/3/5415 . 

 الوسائل اإلحصائية : 8ـ 3

 (1)ان الوسائل االحصائيو اآلتية استخدم الباحث

 النسبة المئوية  -
 الوسط الحسابي  -
 االنحراف المعياري -



 معامل االرتباط بيرسون -
 عرض النتائج و تحميميا :-0

 عرض النتائج: 0-1

قام الباحثان بحساب التكرارات ومجموع االستنتاجات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسبة 
 ( .52)ن =    ن *محور من المحاور الرئيسية لالستبياالمئوية والترتيب لكل 

 

 

 

----------------------------------------------------
----  

, 5445, العربي الفكر دار, القاىرة,  والرياضية البدنية التربية عمم في الوصفي اإلحصاء:  رضوان محمد( 1)
 71 ص

 (1) ممحق*  

 (1جدول  )

 د اإلنهاك العقمييمثل هذا الجدول بع

االنحراف  الوسط الحسابي مجموع االستجابات المعمومات
 المعياري

 النسبة المئوية

  33 بدرجة كبيرة جدا
 
  32ر2

 
 

 1ر19

 
 

 21ر43
 42 بدرجة كبيرة

 53 بدرجة متوسط
 26 بدرجة قميمة

 13 بدرجة قميمة جدا
ي بأنة احتل الترتيب األول وبانحراف معياري يتضح من الجدول السابق لبعد اإلنياك العقم 

 . 51ر03وبنسبة مئوية  1ر18

 



 (2جدول  )

 يمثل هذا الجدول بعد اإلنهاك االنفعالي

مجموع  المعمومات
 االستجابات

االنحراف  الوسط الحسابي
 المعياري

 النسبة المئوية

  43 بدرجة كبيرة جدا 

 

 33ر6

 

 

 1ر28

 

 

 23ر37

 46 بدرجة كبيرة

 41 رجة متوسطة بد

 19 بدرجة قميمة 

 7 بدرجة قميمة جدا

يتضح من الجدول السابق لبعد اإلنياك االنفعالي بأنة احتل الترتيب الثاني وبانحراف معياري 
  54ر37وبنسبة مئوية  1ر51

 

 

 (3جدول  )

 يمثل هذا الجدول بعد نقص االنجاز الرياضي

 النسبة المئوية االنحراف المعياري الحسابي الوسط مجموع االستجابات المعمومات
  35 بدرجة كبيرة جدا

 
31 

 
 

 1ر33

 
 

 23ر13
 43 بدرجة كبيرة 

 37 بدرجة متوسطة 
 25 بدرجة قميمة 

 15 بدرجة قميمة جدا
يتضح من الجدول السابق لبعد نقص االنجاز الرياضي بأنة احتل الترتيب الثالث وبانحراف 

 . 54ر14وبنسبة مئوية  1ر33معياري 

 (4جدول  )

 يمثل هذا الجدول بعد اإلنهاك البدني



 النسبة المئوية االنحراف المعياري الوسط الحسابي مجموع االستجابات المعمومات
  45 بدرجة كبيرة جدا

 
 29ر6

 
 

 1ر37

 
 

 19ر73
 43 بدرجة كبيرة 

 33 بدرجة متوسطة 
 21 بدرجة قميمة 

 9 مة جدابرجة قمي
يتضح من الجدول السابق لبعد اإلنياك البدني بأنة احتل الترتيب الرابع وبانحراف معياري 

 . 18ر74وبنسبة مئوية  1ر37

 (5جدول )

 يمثل هذا الجدول بعد التغير الشخصي نحو األسوأ

 النسبة المئوية االنحراف المعياري الوسط الحسابي مجموع االستجابات المعمومات
  36 كبيرة جدا  بدرجة

 
 27ر6

 
 

 1ر43

 
 

 18ر37
 35 بدرجة كبيرة 

 33 بدرجة متوسطة 
 18 بدرجة فميمة

 19 بدرجة قميمة جدا
يتضح من الجدول السابق لبعد التغير الشخصي نحو األسوأ بأنة احتل الترتيب الخامس     

(   2, 0, 3, 1,5الجداول )ومن  . 11ر37وبنسبة مئوية  1ر04واألخير وبانحراف معياري 
( والمتعمق 1ىما المحور ورقم ) أعمى محورينتبين إن اإلبعاد قد انقسمت إلى محاور.  

( والمتعمق 3( .والمحور رقم )51ر03باإلنياك العقمي حيث احتل المرتبة األولى وبنسبة مئوية ) 
 ( .54ر37باإلنياك االنفعالي حيث احتل المرتبة الثانية بنسبة مئوية قدرىا )

( والمتعمق بالتغير الشخصي نحو األسوأ حيث احتل 0ىما , المحور رقم ) ادني محورينإما 
 ( .11ر37المرتبة األخيرة بنسبة مئوية قدرىا )

( والمتعمق باإلنياك البدني حيث احتل المرتبة قبل األخيرة بنسبة مئوية قدرىا 5والمحور رقم )
 ( .18ر74)

 (6جدول  )

 معامل االرتباط كل محور من محاور االستبيان مع الدرجة الكمية لالستبيان يمثل هذا الجدول

 مستوى الداللة  معامل االرتباط البعـــــــــــــد التسمسل



  4ر11 بعد اإلنياك العقمي 1
 

 4ر42
 4ر77 بعد اإلنياك البدني  5
 4ر14 بعد اإلنياك االنفعالي 3
 4ر70 بعد التغير الشخصي نحو االسوا 0
 4ر78 نقص االنجاز الرياضي 2

 4ر381( =  4ر42( وعند مستوى داللة ) 5ــ 52)ر( الجد ولية عند درجة حرية )

يتضح من الجدول السابق إن جميع محاور االستبيان ترتبط بالدرجة الكمية لالستبيان ارتباطا ذو 
ع بدرجة عالية من ( وىذا يؤكد أن االستبيان يتمت4ر42داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 .ميالصدق الداخ

 

 

 : النتائج مناقشة 2 -4

 المدرب عمل يرتبط إذ النفسية بالضغوط ارتباطا المين أكثر بين من تعد التدريب مينة أن
 الفسيولوجية واالستثارة والتوتر كالقمق باالنفعاالت تتميز التي المتغيرات من بالعديد الرياضي

 لديو وتنمي بنفسو ثقتو إضعاف عمى وتعمل والنفسية ألعقميو طاقتو أنياك في تسيم قد والتي
 رياضي كمدرب عممو في كفء غير بأنو واالعتقاد,  اآلخرين ونحو الذات نحو سمبية مفاىيم
 . ( 1) التدريبي البرنامج وفي

 النفسي االحتراق إعراض في األولى المراتب االنفعالي واإلنياك العقمي اإلنياك احتالل إن
 اإلجياد حدوث في الميمة العوامل من والعقمي النفسي الضغط الن وذلك.  ألسمو كرة لمدرب

 ومن. مختمفة بدرجات ولكن فرد كل لدى موجودة ىي والضغوط,  المدرب لدى الزائد واالنفعال
 لجسم السوي الفسيولوجي النشاط تعطيل إلى يؤدي الشديد لمضغط المدرب تعرض إن الثابت
 العممية أن كما. االنفعالي السموك لنمو واستعداد حساسية أكثر لمدربا يجعل مما اإلنسان
(  والخططية,  الميارية, البدنية,  النفسية)  الجوانب كافة من الفريق تأىيل إلى تيدف التدريبية
 العممية في األساسية الركيزة يمثل المدرب إن وحيث.  المسابقات في االنجاز لتحقيق وصوال
 جوانب كافة عمى والوقوف.  بيا يمتاز التي الخصائص معرفة من البد نكا لذا التدريبية
 اجل من النفسي الضغط تأثير تحت دائمة بصوره واقعا يكون فالمدرب. بيا يحيط وما شخصيتو

 المدربين من كبيرا عددا فأن,  المدرب شخصية في أو خارجيا الضغط ىذا كان سواء الفوز
 يكون فيما المعب في واليبوط الصعود لموازنة مستمر صراع في أنفسيم يجدون الرياضيين



 تبعد وكذلك عائميو مشاكل لو تسبب وقد والجسمية النفسية المدرب لصحة مدمرة حالو اليبوط
 تتغير التي األلعاب من السمة كرة لعبة أن إلى باإلضافة(5).مينتيم خارج المدربين أفضل
 يضمن ال السمة كرة مدرب فأن لذا.  متقارب لمعبةا ىذه في الفرق مستوى لكون ثواني في نتائجيا
 أوقات طيمة المستمر والعصبي النفسي الضغط تحت يجعمو مما الحكم بصافرة أال الفريق فوز

 أثناء الفريق مستوى ترفع والتي االيجابية الحاالت عمى المدرب التأكيد من يتطمب مما.  المباراة
 إلى إضافة واليجومي الدفاعي التكنيك في والتغير, النتيجة في متقدما وتجعمو المباراة وقت

 النفسية الضغوط إلى السمة كرة لعبة مدرب تعرض إلى تؤدي عوامل كميا.  الراجعة التغذية
 تحدي ان"  كاظم عمي وحسين عرب جسام محمد أكده ما وىذا.  المباريات أداء أثناء والعقمية
 الى يؤدي وربما الذاتية قيمتو تدعيم الى يؤدي الالعب لتقييم بالنتائج الزائد واالىتمام المنافسة
 والقمق العضمي والتوتر والخوف القمق عمى التغمب في الضغوط وزيادة بالنفس الثقة ضعف
 باإلنياك يشعر السمة كرة مدرب من تجعل أخرى أسباب ىناك تكون أن ويمكن ( 3)"  النفسي
  العقمي

--------------------------------------------------------
--- 

,  لمنشر الكتاب مركز.  مصر,  الرياضي والمدرب لالعب االحتراق سيكولوجية:  عالوي حسن محمد( 1)
  01ص. 1887

(5 ) Warren ,W.E, coaching and winning . parker publishing. 1989 .p45-48 

ر الضياء للطباعة والتصميم ، النجف ( محمد جسام عرب وحسين علي كاظم ؛ علم النفس الرياضي  ، ادا3)
 209، ص 9002االشرف ، 

 التدخل وكذلك,  المدرب إلى اإلعالم وسائل توجو الذي الحاد كالنقد.  االنفعالي النفسي واإلنياك
 وعدم,  لممدرب الالعبين احترام عدم أن كما.  عمية السيطرة ومحاولة الرياضي المدرب عمل في
 ىذا.  األحيان اغمب في بالالعبين متعمقان الضغط يسببان عاممين كثرأ أن.  لو اإلداريين تقيم

 االنفعالي الضبط عدم مثل المدرب بيا يتسم التي الشخصية السمات بعض وجود إلى باإلضافة
 أسباب ىناك أن نالحظ ىنا ومن.   االستثارة وسرعة االنفعاالت في التحكم عمى القدرة عدم أو

 في يقضييا التي الطويمة الساعات فان تقدم ما إلى فإضافة تراقاالح حدوث إلى تؤدي كثيرة
 الموارد كفاية وعدم الفريق أحداث الجميور معرفة وعدم لمفوز المتفرج وضغط التدريب ساحات
 . االحتراق لتحفيز ومستمرة مؤثرة عوامل كميا لممدرب المتاحة

 : والتوصيات االستنتاجات-5



 . االستنتاجات 5-1

  الدراسة خالل من حثانالبا يستنتج

 تأثيرا األقل العامل إلى تأثيرا األكثر من السمة كرة مدربي لدى النفسي االحتراق إعراض أن -1
,  الرياضي االنجاز نقص,  االنفعالي اإلنياك,  العقمي اإلنياك:  التالي النحو عمى وذلك

 . األسوأ نحو الشخصي التغير,  البدني اإلنياك

 كرة مدربي لدى لممقياس الكمية الدرج مع معنوية ارتباط عالقة ليا لمقياسا محاور جميع ان -5
 . العراق في السمة

 . التوصيات 5-2

 الميارات بعض ألداء والطرق الوسائل من العديد استخدام الرياضي المدرب عمى ينبغي -1
 . ترخاءاالس كميارات واالستثارة والقمق الضغوط بعض من التخمص عمى تساعد التي النفسية

 ومصادره وأعراضو االحتراق مفيوم عمى التعرف المدرب عمى ينبغي-5

 الذاتي لمتحكم المناسبة األساليب استخدام يجب -3

 مستوى عمى بناءا انجازىا ويستطيع تحقيقيا يستطيع مناسبة طموح ومستويات أىداف تحديد -0
  العبيو

 في وتساعده مناسبة لممدرب البدنية اقةالمي تكون وان,  والبدني الصحي بالجانب االعتناء -2
 الرياضي التدريب عممية

 أن يستطيع ولن.  الخطاء من لنسبة يتعرض أن البد يعمل من أن يعرف أن المدرب عمى -1
  وجيزة فترة في الكمال بمنتيى شيء كل يؤدي

 ضده فنية أخطاء احتساب إلى يعرض القانون في الجيل لكون المعبة بقانون اإللمام المدرب عمى
  النفسية لمضغوط والتعرض,  المباراة نتيجة عمى تؤثر قد, 

 المصادر

 :العربية المصادر: أوال



 الفكر دار, مصر(, الرياضي احتراق ـ التدريب ضغوط) المنافسة قمق:  راتب أسامة •
 . 1887, العربي
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