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ملخص: 
الريا�صية يف  الألعاب  التوتر املهني لدى مدربي  اإىل معرفة م�صادر  الدرا�صة  هدفت 
من  الدرا�صة  متمع  وتكون  الو�صفي،  املنهج  الباحثون  وا�صتخدم  الأردنية،  اجلامعات 
)132( مدربًا ومدربًة من العاملني يف اجلامعات الأردنية يف الف�صل الدرا�صي الأول للعام 
ماركو  مقيا�ص  اجُ�صتخدم  حيث  العمدية،  بالطريقة  اختريوا  وقد   ،2012  /2011 اجلامعي 
ّللت  لقيا�ص التوتر املهني تكونت من )34( فقرة، خ�صعت ملعامل ال�صدق والثبات، وقد حجُ
املئوية،  والن�صبة  املعياري،  والنحراف  احل�صابي،  املتو�صط  با�صتخدام  اإح�صائيًا  البيانات 

واختبار )t test for independent sample( لدللة الفروق.
وقد اأ�صارت الدرا�صة اإىل اأن م�صادر التوتر املهني جاءت �صمن م�صتويني )عال، و�صط( 
، كذلك اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية يف اجلامعات الأردنية تعزى 
اإىل متغري اجلن�ص، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية تعزى ملتغري اجلامعة بالن�صبة 
ملحاور: )العمل مع الطالب، والإمكانات، والراتب( ، وبينت الدرا�صة وجود فروق ذات دللة 
اإح�صائية تيل ل�صالح اجلامعات اخلا�صة بالن�صبة ملحاور )الدعم الإداري، والعالقة بني 
املدربني( .وقد اأو�صى الباحثون ب�رصورة تو�صيع وزيادة املن�صاآت الريا�صية واإعادة النظر 

يف �صلم الرواتب يف اجلامعات الأردنية.
الكلمات املفتاحية: الرتبية الريا�صية، م�صادر التوتر املهني.
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Abstract: 
The study aimed to identify the sources of tension that the professional 

trainers of sports in Jordanian universities face.The researchers used the 
descriptive method.The study population consisted of (132) coached and 
trained workers in Jordanian universities in the first semester of the academic 
year 2011/ 2012, and was chosen intentionally.The Marco scale was used to 
measure the sources of vocational tension.It consisted of (34) items, subjected 
to the coefficient of validity and reliability.The data were analyzed statistically 
using the arithmetic mean, standard deviation, and the percentage, and test 
(t test for independent sample) to denote the differences.The study pointed 
out that the sources of career tension career came within two levels (high, 
medium) .The results also showed no statistically significant differences in 
the Jordanian universities due to the variable of sex, and no of statistically 
significant differences attributed to the University for the axes (working with 
students, potential , salary) , and the presence of statistically significant 
differences in favor of private universities for the axes (administrative support, 
and the relationship between the trainers) .The researchers recommended the 
need to expand and increase sports’ facilities and to review the ranking of 
salaries in Jordanian universities

Keywords: Physical Education, sources of occupational stress.
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مقدمة: 
يعدُّ علم النف�ص الريا�صي من العلوم املهمة التي تدر�ص النواحي النف�صية وال�صخ�صية، 
اأو �صلبًا على امل�صتويات والأداء لدى املدربني، فهناك العديد من  اإيجابًا  التي توؤثر تاأثرياً 
الريا�صي  والن�صاط  املطلوب،  الريا�صي  امل�صتوى  حتديد  يف  توؤثر  التي  النف�صية  العوامل 
ب�صورة عامة، حيث يحدث التوتر كظاهرة نف�صية نتيجة ملوؤثرات داخلية وخارجية، الأمر 
اأثناء املناف�صة، ويحتل مو�صوع التوتر الذي يعدُّ  اأداء املدرب الريا�صي  الذي ينعك�ص على 
ًا يف علم النف�ص العام، ويف علم النف�ص الريا�صي خا�صة  اأحد املظاهر النف�صية مركزاً مهمَّ
ملا له من اآثار وا�صحة، ومبا�رصه على اختالل الوظائف النف�صية، اأو الوظائف اجل�صمية، اأو 
ارتباطا  ترتبط  التي  املواقف  من  العديد  املدربون  يواجه  الريا�صي  املجال  ويف  كليهما، 
)عالوي،  الريا�صية  املناف�صات  اأو  الريا�صي  التدريب  اأثناء  �صواء  بالقلق  ووثيقا  مبا�رصاً، 

1998، �ص17( .
، من اجلوانب املهمة يف درا�صات علم النف�ص الريا�صي،   )stress( التوتر  تعد درا�صة 
حالة  عن  تعبري  هي  النف�صية  فال�صغوط  الريا�صيني،  حياة  يف  اأهمية  من  لها  ملا  وذلك 
الإجهاد اأو ال�صغط املهني �صواء اأكان �صغطًا عقليًا اأم ج�صميًا، وحتدث نتيجة للحوادث التي 
ت�صبب التوتر، والقلق والإزعاج.اأو حتدث نتيجة لل�صفات العامة التي ت�صود بيئة العمل، اأو 
اأنها حتدث نتيجة للتفاعل بني امل�صببات، واأن حدة ال�صغط تتوقف على مدى ا�صتجابة الفرد 
اإثناء التفاعل مع املوقف، وتتمثل ال�صغوطات احلياتية لالإن�صان  للتاأثر بهذه العوامل يف 
املعا�رص بعوامل عدة منها: �صيوع القلق، والتوتر، واخلوف، ل بل قد ميتد اإىل اأبعد من ذلك 
من املظاهر املر�صية، وتاأتي ال�صغوط التي يواجهها الفرد يف مال العمل يف مقدمة هذه 

ال�صغوط التي يقع حتت وطاأتها ذلك الفرد )ح�صني، حممود، 1993، �ص122( .
ثالثة  خالل  من  الريا�صي  اأداء  يف  وبالتايل  الإن�صانية،  ال�صخ�صية  يف  التوتر  ويوؤثر 
جوانب هي: اجلانب املعريف، ويتمثل هذا التاأثري يف بع�ص املتغريات مثل: مدى النتباه، 
والرتكيز، والذاكرة، والقدرة العقلية، و�صعوبة التنبوؤ، وال�صتجابة ببطء.واجلانب النفعايل، 
الكتئاب.واجلانب  ويظهر  الإح�صا�ص،  وينخف�ص  والنف�صي  الف�صيولوجي  التوتر  يزداد  حيث 
وا�صطرابات عادات  و�صلبية الجتاهات،  امليول،  العمل، ونق�ص  التغيب عن  ال�صلوكي مثل 

النوم )حممد، 2005، �ص22( .
اإىل  بع�صهم  تعر�ص  فقد  النف�ص،  علماء  بني  املتداولة  املفاهيم  من  التوتر  ويعدُّ  هذا 
مناق�صة م�صادر التوتر للو�صول اإىل تغيري كامل لأ�صباب هذه الظاهرة، فاملدرب الذي يعاين 
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من درجة عالية من التوتر النف�صي يتاأثر �صلبًا من الناحية الف�صيولوجية والنف�صية، وبالتايل 
تتناق�ص قدرته على الإبداع والإنتاج نتيجة ملعاناته، وقلة واقعيته، وينعك�ص ذلك �صلبًا على 
الفرد نف�صه، وعلى املوؤ�ص�صة التي يعمل فيها، واملجتمع الذي يعي�ص فيه.وتعرف ال�صغوط 
اأو  اأحداث،  الفرد لعدم قدرته على مواجهة  اإدراك  اإنها  التوتر على  اإىل  توؤدي  التي  النف�صية 
متطلبات مهنته، التي ت�صكل تهديداً لذاته وتت�صبب يف حدوث معدلت عالية من النفعالت 
)ال�صمادوين،  ال�صغوط  لتلك  تنبيهي  ف�صيولوجية كرد فعل  التي ي�صاحبها تغريات  ال�صلبية 

1989، �ص186( .
اإن مهنة التدريب تتطلب من املدربني النمو والتقدم املعريف من حيث متابعة التطور 
التدريب  واأ�صاليب  الرتبوية  والطرق  الأ�صاليب  باأحدث  والإملام  والتكنولوجي،  العلمي 
الريا�صي حيث تتطلب القدرة على التعرف على حاجات وخ�صائ�ص املتدربني الإمنائية، 
هذه  واإن  وحلها،  النف�صية  امل�صكالت  ت�صخي�ص  يف  وامل�صاهمة  الفردية،  الفروق  ومراعاة 
يت�صبب  مما  املدربني  عاتق  على  يقع  كبرياً  عبئًا  مموعها  يف  ت�صكل  وغريها  املطالب 
بالتايل يف زيادة ال�صغوط لديهم، ويعد التقدم الريا�صي يف القرن احلايل انعكا�صًا ملدى 
الهتمام بالريا�صة يف العامل �صواًء كان بالن�صبة للمدربني اأم بالن�صبة لالعبني، ولعل من 
اأبرز اجلوانب املهمة هو اجلانب النف�صي لهم، اإذ يتعر�صون للعديد من ال�صغوط النف�صية �صواء 

يف فرتات التدريب اأم فرتات املناف�صات )هياجنه، 2006، �ص32( .
وقد جذبت هذه الظاهرة اهتمام بع�ص الباحثني يف علم النف�ص الريا�صي يف ال�صنوات 
الظاهرة  بهذه  املرتبطة  والنظريات  الدرا�صات  اإطار بع�ص  بدرا�صتها يف  واهتموا  الأخرية، 
الريا�صية  واملمار�صة  الريا�صي  املجال  الأخرى خارج  واملهن  الوظائف  يف مال بع�ص 
التي ينظر اإليها على اأنها مهن �صاغطة على الفرد، وتوؤدي اإىل انخفا�ص م�صتوى اإجنازاته 
تركه ملهنته  اأو  تقاعده  اإىل  النهاية  وتوؤدي يف  ن�صاطه  اأو  اأو مهنته  وعدم ر�صا عن عمله 
التوترات  اأو مواجهة هذه  اإرادته يف حال عدم قدرته على مقاومة  اأم بدون  �صواًء باإرادته 

وال�صغوط، وحماولة التكيف الإيجابي معها )عالوي، 1998، �ص49( .
مشكلة الدراسة: 

والجتماعية،  الإن�صانية  اخلدمات  ميدان  يف  عامة  ظاهرة  املهني  التوتر  اأ�صبح 
حيث  للتوتر،  عر�صة  النا�ص  اأكرث  من  املدربون  ويعدُّ  امليادين،  هذه  من  واحد  والتدريب 
ت�صري نتائج العديد من الدرا�صات اإىل اأن مهنة التدريب من اأكرث املهن التي ت�صبب توتراً على 
العاملني فيها، حيث يطلب من املدرب بذل جهداً كبرياً لتحقيق امل�صتوى الفني والتدريب 
العايل، وهذا يتطلب الإعداد النف�صي، والبدين، واملهاري ب�صورة عالية )الطحاينة وحتاملة، 

2009، �ص46( .
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تقدمه  مع  يتحمله  اأن  ي�صتطيع  ل  والذي  العايل،  البدين  باجلهد  عمله  املدرب  يتميز 
يف العمر، كما اأن هناك العديد من الأ�صباب الأخرى التي ميكن اأن توؤدي اإىل اإيجاد ظاهرة 
التوتر عند مدربي الألعاب الريا�صية، فالعديد من هوؤلء املدربني ي�صعر باأن اجلهد الذي 
�ص147؛   ،1994 )املن�صاوي،  واملعنوي  املادي  املردود  ي�صاوي  ل  العمل  يف  يبذله 

الكيالين، 1987، �ص38( 
ومن خالل مالحظة الباحثني يف امليدان الريا�صي ل�صلوك العديد من مدريي الألعاب 
الريا�صية يف اجلامعات الأردنية وت�رصفاتهم، فقد وجدوا اأن املدربني يتميزون بالع�صبية 
والتوتر، ولذلك ارتاأى الباحثون اأن يتعرفوا على م�صادر التوتر املهني لدى مدربي الألعاب 
احللول  بع�ص  لو�صع  واملحاولة  مقارنة  درا�صة  يف  الأردنية،  اجلامعات  يف  الريا�صية 
م�صتوى  رفع  اأجل  من  وذلك  وجدت،  اإن  الظاهر  هذه  عالج  اإىل  توؤدي  التي  والقرتاحات 

املدرب وتطوير عملية التدريب.

أهمية الدراسة: 
يعدُّ مو�صوع التوتر هاج�صًا كبرياً للكثري من العلماء وماًل خ�صبًا للبحث والتنقيب، 
وخا�صة يف املجال الريا�صي، ولقد حظيت درا�صات التوتر على الهتمام الوا�صع من قبل 
اأهمية دور املدرب يف  الباحثني يف املجال النف�صي والرتبوي واملجال الريا�صي، وتزداد 
الأن�صطة  الفرد يف  للنهو�ص والرتقاء مب�صتوى  الأخرية  الآونة  املجتمع ب�صفة خا�صة يف 
الريا�صية املختلفة، ويقوم املدرب مب�صوؤولية توجيه واإر�صاد لعبيه وم�صاعدتهم لتحقيق 
التدريبية  العملية  يف  توؤثر  التي  للم�صكالت  معقولة  حلول  اإىل  والو�صول  معينة  اأهداف 
ويف م�صتوى اأدائهم خالل املناف�صات والبطولت، فاملدرب الريا�صي يعد من ال�صخ�صيات 
ل�صخ�صية  واملتزن  ال�صامل  التطور  يف  مبا�رصاً  تاأثرياً  توؤثر  التي  املهمة  القيادية  الرتبوية 
الالعب الريا�صي )حممد، 2001، �ص35( .لذلك وجد الباحثون اأهمية كبرية للقيام بدرا�صة 

م�صادر التوتر املهني لدى مدربي الألعاب الريا�صية يف اجلامعات الأردنية.

أهداف الدراسة: 

تهدف الدرا�سة احلالية التعرف اإىل: 
ما م�صادر التوتر املهني لدى مدربي الألعاب الريا�صية يف اجلامعات الأردنية.. 1
اجلامعات . 2 يف  الريا�صية  الألعاب  مدربي  لدى  املهني  التوتر  م�صادر  يف  الفروق 

الأردنية تبعا اإىل متغريي اجلن�ص واجلامعة.
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تساؤالت الدراسة: 
يف �سوء اأهداف الدرا�سة و�سع الباحثون االأ�سئلة االآتية: 

ما م�صادر التوتر املهني لدى مدربي الألعاب الريا�صية يف اجلامعات الأردنية؟ .. 1
هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )∞ = 0.05( يف التوتر . 2

عزى اإىل متغري اجلن�ص؟ . املهني لدى مدربي الألعاب الريا�صية يف اجلامعات الأردنية تجُ
هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )∞ = 0.05( يف التوتر . 3

املهني لدى مدربي الألعاب الريا�صية يف اجلامعات الأردنية تعزى اإىل متغري اجلامعة؟ .

مصطلحات الدراسة: 
الفرد  ◄ وقدرات  جهة،  من  العمل  متطلبات  بني  التوافق  عدم  هو  املهني:  التوتر 

واإمكانات العمل املتوافرة من جهة اأخرى مما يوؤدي اإىل ا�صطراب يف الأداء الوظيفي للمدرب.
القيام بتخطيط وتنظيم  ◄ التي يقع على عاتقها  ال�صخ�صية  هو  الريا�سي:  املدرب 

اخلطوات التنفيذية لعمليات التدريب وتوجيه الالعبني خالل املناف�صات.

ماالت الدراسة: 
Ú  الريا�صية يف التدريب لالألعاب  الذين يقومون بعملية  الب�رصي: املدربون  املجال 

اجلامعات.
Ú  ،والريموك )الأردنية،  واخلا�صة:  احلكومية  الأردنية  اجلامعات  املكاين:  املجال 

والعلوم والتكنولوجيا، والها�صمية، والبلقاء التطبيقية، وموؤتة، واحل�صني، والطفيلة التقنية، 
والأملانية الأردنية، والإ�رصاء، والزيتونة، وفيالدلفيا، وعمان الأهلية، وجر�ص، والأمريكية 

اخلا�صة، والزرقاء اخلا�صة، وجدارا، والبرتاء، والعلوم التطبيقية( .
Ú  اجلامعي للعام  الأول  الدرا�صي  الف�صل  يف  الدرا�صة  اأجريت  الزماين:  املجال 

.2012 /2011

الدراسات السابقة: 
ا�صتعر�ص الباحثون عدداً من الدرا�صات، التي تناولت مو�صوع ال�صغوطات والتوترات 
من  العديد  ومراجعة  بدرا�صة  املتاحة،  الإمكانات  حدود  يف  الباحثون  قام  وقد  املهنية، 
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درا�صات  اأ�صا�ص  على  ف�صلها  ومت  الدرا�صة،  مو�صوع  حول  املختلفة  والأبحاث  الدرا�صات 
عربية واأخرى اأجنبية، وقد مت ترتيبها زمنيًا على النحو الآتي: 

الدراسات العربية: 	

اأجرى: )الطحاينة، حتامله، 2009( ، درا�صة هدفت للتعرف اإىل امل�صتويات وم�صادر 
ال�صغوط املهنية التي توجه معلمي الرتبية الريا�صية يف حمافظة الزرقاء، والتعرف كذالك 
الباحثان  ا�صتخدم  وقد  التدري�ص،  برتك  املعلمني  ورغبة  ال�صغوط  هذه  بني  العالقة  اإىل 
مقايي�ص  على  اأجابوا  ومعلمة  معلما   )96( من  الدرا�صة  عينة  وتكونت  الو�صفي،  املنهج 
�صتة  على  موزعة  فقرة   )36( من  واملكون  )عالوي، 1998(  اأعده:  الذي  املهنية  ال�صغوط 
مالت هي: التعامل مع الطالب، والإمكانات املادية، الراتب ال�صهري واملكافاآت، الإ�رصاف 
اأن م�صتوى  اأظهرت النتائج  اإدارة املدر�صة.حيث  الرتبوي، العالقة مع الزمالء والعالقة مع 
ال�صغوط املهنية لدى معلمي الرتبية الريا�صية كان مرتفعًا ب�صكل عام واأن اأكرث امل�صادر 
امل�صببة لل�صغوط املهنية بح�صب ترتيبها التنازيل كانت العوامل املرتبطة بالراتب ال�صهري 
والإمكانات  الزمالء،  مع  العالقات  الإدارة،  مع  العالقة  الطالب،  مع  التعامل  واملكافاآت، 
املادية واأخري العوامل املرتبطة بالإ�رصاف الرتبوي.واأ�صارت النتائج كذلك اإىل وجود عالقة 
ارتباطيه دالة بني رغبة املعلم برتك التدري�ص وال�صغوط املهنية التي يواجهها، وخا�صة 
العوامل املتعلقة بالراتب ال�صهري وال�صغوط املتعلقة بالتعامل مع الطالب.واو�صت الدرا�صة 
يف  للمعلمني  تدريبية  ودورات  برامج  واإعداد  املعلمني،  ومكافاآت  رواتب  زيادة  ب�رصورة 

كيفية مواجهة ال�صغوط بالطرق والأ�صاليب العلمية لحتوائها، والتغلب عليها.
ال�صغوط  بع�ص  اإىل  للتعرف  هدفت  درا�صة   ،  )2007 الزروق،  )عبدالرحيم،  اأجرى 
طرابل�ص،  يف  الأ�صا�صي  التعليم  مرحلة  يف  البدنية  الرتبية  مدر�صي  تواجه  التي  املهنية 
وتكونت عينة الدرا�صة من )240( مدر�صًا، حيث ا�صتخدم الباحثان املنهج الو�صفي، واعتمدا 
على اأدوات جمع البيانات بناء على قائمة ال�صغوط املهنية ملدر�صي الرتبية البدنية التي 
مها )حممد عالوي، 1998( .وقد اأ�صفرت  ت�صم )38( عبارة موزعة على �صتة حماور التي �صمَّ
اأهم النتائج اأن املرتب ال�صهري واأ�صلوب احلياة ال�صعبة والتغريات القت�صادية احلادثة يف 
الدرا�صة  املهنية.واأو�صت  بال�صغوط  واملرتبطة  املهّمة،  العوامل  تعّد جميعها من  املجتمع 
الأدوات  توفري  وب�رصورة  التعليم،  قطاعات  قبل  من  واملعنوي  املادي،  الت�صجيع  بزيادة 

الالزمة جلميع املدار�ص.
اأجرى )امل�رضي، 1999( ، درا�صة هدفت للتعرف اإىل معرفة العالقة الدالة بني ال�صغوط 
املهنية والتوافق لدى معلمي ومعلمات الرتبية البدنية يف منطقة طرابل�ص، وا�صتخدم املنهج 
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عينة  بلغت  حيث  الع�صوائية،  بالطريقة  العينة  اختريت  وقد  امل�صحي،  بالأ�صلوب  الو�صفي 
الدرا�صة )558( معلمًا ومعلمًة، وقد تو�صلت الدرا�صة باأنه ل توجد عالقة اإيجابية جوهرية 
بني ال�صغوط املهنية، والتوافق النف�صي لدى معلمي ومعلمات الرتبية البدنية ملرحلة التعليم 

الأ�صا�صي ملنطقة طرابل�ص.
اأجرى )املن�ساوي، 1994( ، درا�صة هدفت للتعرف اإىل ال�صغوط املهنية لدى مدربي 
املعاقني حركيا وعالقتها بتقدير الذات، اختريت العينة بالطريقة الع�صوائية حيث اجُ�صتخدام 
النتائج  اأهم  الدرا�صة )30( مدربًا، وكانت  البيانات، وبلغت عينة  ال�صتبانة كو�صيلة جلمع 
ترتبط  )م�صكالت  الآتي:  النحو  على  ترتيبها  كان  املدربون  منها  يعاين  التي  ال�صغوط  اأن 
بالو�صائل، والإمكانات، والعائد املادي، وعالقة املدرب بالإدارة، وم�صكالت ترتبط بالعملية 

التدريبية( .
اأجرى )الكيالين، 1987( ، درا�صة هدفت للتعرف اإىل ال�صغوط التي يعاين منها مدر�صو 
الرتبية الريا�صية، واتبع الباحث املنهج الو�صفي م�صتخدما الأ�صلوب امل�صحي، وبلغت عينة 
البيانات،  جلمع  و�صيلًة  ال�صتبانة  اجُ�صتخدمت  الغربية،  حمافظة  يف  مدر�صا   )56( الدرا�صة 
النحو  الريا�صية، وكانت على  الرتبية  النتائج وجود �صغوط يعاين منها مدر�صو  واأظهرت 

الآتي: )ال�صغوط الجتماعية، وال�صغوط الإدارية، وال�صغوط املهنية( .

الدراسات األجنبية: 
املهني  التوتر  معرفة  اإىل  هدفت  درا�صة   ،  )Onifade & Odedeey, 2001( اأجرى 
ملعلمي الرتبية الريا�صية يف نيجرييا، اجُ�صتخدم املنهج الو�صفي، وتكونت عينة الدرا�صة من 
)115( معلمًا للرتبية الريا�صية، واأ�صارت الدرا�صة اإىل اأن عدم توافر الكتب املدر�صية كان 
اأكرث العوامل امل�صببة للتوتر، تاله عدم توافر امليزانيات املخ�ص�صة لالأن�صطة الريا�صية، ثم 

الطالب، وعدم توافر الإمكانات الريا�صية.
التي  ال�صغوط  ملعرفة  هدفت  درا�صة   ،  )Stilger, Etzil, & Lontz, 2001( اأجرى 
يتعر�ص لها املدربون يف اجلامعات الأمريكية، ا�صتخدم الباحثون املنهج الو�صفي، وتكونت 
عينة الدرا�صة من )145( مدربًا ومدربًة، وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن الأمور املادية، والأمور 
الأكادميية كانت اأهم م�صدرين لل�صغوط التي يعاين منها املدربون طول العام.كما اأظهرت 
اأعلى م�صتوياته يف منت�صف  اإىل  الزمن حيث و�صل  ال�صغط يتغري مع  اأن م�صتوى  النتائج 
عند  ال�صغوط  م�صتوى  اأن  اإىل  اأي�صًا،  الدرا�صة  الثاين.واأ�صارت  الف�صل،  نهاية  وفى  الف�صل 

املدربات كان اأعلى منه عند املدربني، اإل اأن الفارق بينهما مل يكن ذا دللة اإح�صائية.
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التعليق على الدراسات السابقة: 
نالحظ من الدرا�صات ال�صابقة اأنها تطرقت اإىل التوتر ب�صكل عام عند مدر�صي الرتبية 
القت�صادية،  والتغريات  احلياة  اأ�صلوب  يف  اأم  ال�صغوط  مال  يف  كان  �صواء  الريا�صية، 
ا�صتقاق فكرة بحثهم عن  الباحثون من  ا�صتفاد  والإمكانات، ولقد  الالعبني،  والتعامل مع 
م�صادر التوتر املهني يف اجلامعات الأردنية: )احلكومية واخلا�صة( ، حيث اأراد الباحثون 

اأن يعرفوا ما مدى تاأثري هذه امل�صادر على مدربي الألعاب الريا�صية.
�صياغة  بع�ص  على  تو�صياتهم  يف  لهم  كمرجع  الدرا�صات  اأهمية  الباحثون  واأدرك 
الدرا�صات  يف  امل�صتخدمة  الإح�صائية  والو�صائل  الو�صفي،  املنهج  واجُ�صتخدم  املحاور، 
املادي  الت�صجيع  وزيادة  التوتر،  مل�صادر  حلول  و�صع  اإىل  الدرا�صات  هدفت  فقد  ال�صابقة، 
بالطرق  التوترات  مواجهة  كيفية  الريا�صية يف  الرتبية  برامج ملعلمني  واإعداد  واملعنوي، 

والأ�صاليب العلمية )عبدالرحيم، الزروق، 2007؛ حممد، 2005( .
الدرا�صات  اأغلب  اأن  للباحثني  تبني  ال�صابقة،  للدرا�صات  ال�صابق  العر�ص  خالل  ومن 
ا�صتخدام املنهج  واأن  التوتر املهني،  النظر يف حماور  اإعادة  اإىل �رصورة  اأ�صارت  ال�صابقة، 
الو�صفي يتفق مع ما ا�صتخدمه الباحثون يف درا�صتهم احلالية، وعلى حد علم الباحثني مل 
يحظ مدربو الألعاب الريا�صية يف اجلامعات الأردنية باأي من هذه الدرا�صات، ولذلك فاإن 
التوتر املهني لدى مدربي  باأنها تناولت م�صادر  الدرا�صة جاءت متميزة عن غريها،  هذه 
الألعاب الريا�صية يف اجلامعات الأردنية )درا�صة مقارنة( ، )الطحاينة، واحلتاملة، 2009؛ 

امل�صرتي، 1999( .

إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 

ا�صتخدام الباحثون املنهج الو�صفي بال�صورة امل�صحية لإجراء الدرا�صة وذلك ملنا�صبته 
وطبيعة الدرا�صة.

متمع وعينة الدراسة: 

اجلامعات  يف  املدربني  جلميع  الكلي  املجتمع  من  وعينتها  الدرا�صة  متمع  تكون 
 )132( وعددهم   2012  /2011 اجلامعي  للعام  الثاين  الدرا�صي  الف�صل  يف  الأردنية 
ا�صتبانة،   )132( ووّزعت  الدرا�صة،  متمع  ملفردات  ال�صامل  امل�صح  اجُ�صتخدم  مدربًا.حيث 
وعند ا�صرتدادها وجد الباحثون اأن )126( ا�صتبانة من املجتمع الأ�صلي �صاحلة للتحليل 
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الإح�صائي كما هو مبني يف اجلدول )1( : 
الجدول )1( 

توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لتصنيف الجامعات ونسبتهم المئوية في كل جامعة

الن�سبة املئوية ملجموع جمتمع الدرا�سةالن�سبة املئويةالتكراراجلن�ست�سنيف اجلامعة

اجلامعات احلكومية
52.4%66ذكور

%100
17.5%22اناث

اجلامعات اخلا�صة
20.6%26ذكور
9.5%12اناث

أداة الدراسة: 

ا�صتخدم الباحثون مقيا�ص موراكو )Moracco, 1982( ، بعد تعديله ليتنا�صب مع . 1
البيئة الأردنية وبيئة اجلامعات الأردنية، ويت�صمن املقيا�ص )34( فقرة موزعة على خم�صة 

حماور رئي�صة اأعدت بطريقة ليكرت بثالث فئات )دائمًا، اأحيانًا، نادراً( على النحو الآتي: 
Ú .املحور الأول: الدعم الإداري )8( فقرات
Ú .املحور الثاين: العمل مع الطالب )8( فقرات
Ú .املحور الثالث: العالقة مع املدربني )8( فقرات
Ú .املحور الرابع: الإمكانات )6( فقرات
Ú .املحور اخلام�ص: الراتب )4( فقرات
تكون �صلم ال�صتجابة لالأداة من ثالث ا�صتجابات بناًء على درجة تقومي كل فقرة . 2

من الفقرات من قبل
املدربني وفقًا ملقيا�ص ليكرت الثالثي: دائمًا )3( درجات، واأحيانا )2( درجة، ونادراً 

)1( درجة
الباحثون بني . 3 ميز  ال�صتجابة  ل�صلم  وتبعًا  ال�صابقة،  الدرا�صات  من خالل مراجعة 

 -%74.6 عاٍل،   %75  -%100 الآتي:  النحو  على  نتائجهم  تف�صري  يف  مئوية  ن�صب  ثالث 
55.3% متو�صط، 55%- 33.3% �صعيف.

صدق األداة: 

ر�صت على هيئة من املحكمني من حمله درجة الدكتوراه  للتحقق من �صدق الأداة عجُ
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من  مال  كل  يف  الراأي  لإبداء   ،  )1 )ملحق  الريا�صية  الرتبية  مال  يف  املخت�ص�صني 
التوتر املهني. التي مبوجبها يكون قيا�ص م�صادر  لقيا�صها  الأداة  التي و�صعت  املجالت 
ومالحظات  اأراء  درا�صة  فقره.وبعد  كل  و�صياغة  مال  كل  فقرات  يف  كذلك  الراأي  واإبداء 
التوتر  اإجماعًا على �صدق املجالت ومنا�صبتها لقيا�ص م�صادر  اأن هناك  املحكمني تبني 
املهني لدى مدربي الألعاب الريا�صية الأردنية، وورود بع�ص املالحظات حول الفقرات من 
حيث ال�صياغة والهدف والإ�صافة وبعد اإجراء التعديالت مت بناء ال�صتبانة، حيث اعتربت 

الإجراءات التي اتبعت يف بناء ال�صتبانة، واأراء املحكمني دليال على �صدقها.

ثبات األداة: 

لقد اجُ�صتخدم اختبار كرونباخ األفا لقيا�ص مدى ثبات اأداة القيا�ص حيث بلغت قيمة األفا 
)86.52%( وهي ن�صبة جيدة كونها اأعلى من الن�صبة املقبولة.

الجدول )2( 
 مصادر التوتر المهني لدى مدربي األلعا	 الرياضية في الجامعات األردنية

قيمة الفاالرقم

حمور الدعم االإداري

87.08%ا�صعر بعدم دعم اإدارة اجلامعة 1
86.97%اأ�صعر باأن عميد �صوؤون الطلبة يف اجلامعة ل يقدر عملي2
87.58%اأ�صعر باأن راأيي غري مهم بالن�صبة ملدير الن�صاط الريا�صي باجلامعة3
87.49%اأ�صعر باأن مدير الن�صاط الريا�صي يعطيني قليال من ال�صلطة للقيام مب�صوؤولياتي4
86.71%اأ�صعر باأن مدير الن�صاط الريا�صي متعال على املدربني5
87.31%اأ�صعر باأنني ل اأ�صتطيع التكلم ب�رصاحة مع مدير الن�صاط الريا�صي حول ما يدور من م�صاكل 6
87.07%ا�صعر ب�صعف التقدير للعمل اجليد من قبل اإدارة الكلية اأو اجلامعة 7
87.99%ا�صعر بان مدير الدائرة ل يقدر اجلهد الذي اأقوم به8

حمور العمل مع الطالب

84.46%اأ�صعر باأن طالبي ل ي�صتجيبون للتدريب1
86.85%اأحاول حتفيز الطالب الذين يرغبون يف التدريب 2
85.74%اأ�صعر بعدم قدرتي على التجديد يف اأ�صاليب التدريب3
84.43%اأ�صعر باأنني غري قادر على �صبط الطالب4
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قيمة الفاالرقم

86.85%اأ�صعر بعدم م�صاركة الأهايل يف حل م�صاكل الطالب5
86.66%اأ�صعر باأن م�صاكل عدم ان�صباطية بع�ص الطالب تاأخذ مني الوقت الكبري ملعاجلتها6
86.54%يوجد الكثري من الطالب امل�صاركني يف اللعاب الريا�صية7
85.46%ا�صعر باختالفات يف اأراء الأهايل نحو حل م�صاكل الطالب8

حمور العالقة بني املدربني

86.73%اأ�صعر باأن بع�ص املدر�صني يف اجلامعة ل يقدر قيمة عملي يف الرتبية الريا�صية1
86.27%اأ�صعر باأن مناخ العمل يف اجلامعة يتميز باخلالفات الدائمة بني العاملني2
86.80%اأ�صعر باأن هناك مناف�صة بني املدربني بدل روح التعاون3
86.97%اأ�صعر باأن بع�ص املدربني ل ي�صاركون يف حتمل م�صوؤولية النظام يف اجلامعة4
87.88%اأ�صعر بال�صللية بني املدربني يف اجلامعة5
86.93%اأ�صعر باأن وجودي يف املالعب يقلل من اأهميتي عن املدر�صني6
87.32%ا�صعر ب�صعف العالقة الجتماعية بني املدربني يف اجلامعات7
86.70%ا�صعر ب�صعف الت�صالت بني الزمالء يف اجلامعة8

حمور االإمكانات

84.58%اأ�صعر بقلة املالعب ال�رصورية لقيامي بالعمل1
85.62%اأ�صعر باأن عدد �صاعات التدريب قليل لتحقيق اأهداف الرتبية الريا�صية2
84.23%اأ�صعر بعدم تخ�صي�ص مبلغ كاف لل�رصف على الأن�صطة الريا�صية3
85.69%اأ�صعر باأنه ل يوجد وقت كاف للراحة خالل يوم العمل4
84.71%اأ�صعر بقلة الأدوات الريا�صية الالزمة لعملي يف ح�صة التدريب5
86.55%اأ�صعر بالعبء الثقيل من تدريب العديد من فرق اجلامعة6

حمور الراتب

86.60%اأ�صعر باأن راتبي غري م�صاو لواجباتي وم�صوؤولياتي 1
86.12%اأ�صعر باأنني اأعمل براتب غري منا�صب2
86.11%ا�صعر بان مهنتي ل توفر يل الأمان املادي املطلوب 3
86.35&ا�صعر بان راتبي ل ي�صد امل�صتلزمات الرئي�صة حلياتي4

ن= 126     قيمة الفا= %86.52
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املعاجلة اإلحصائية: 
 لقد ُحلِّلت البيانات عن طريق برنامج املعاجلات االإح�سائية spss الذي ت�سمن: 

الإح�صاء الو�صفي )املتو�صط احل�صابي والنحراف املعياري، والن�صبة املئوية( . -
اختبار )t test for independent sample( لدللة الفروق. -
اختبار كرونباخ األفا. -

عرض النتائج ومناقشتها: 
لالإجابة عن الت�صاوؤل الأول:- ما م�صادر التوتر املهني لدى مدربي الألعاب الريا�صية 
يف اجلامعات الأردنية؟ .مت ا�صتخراج الو�صط احل�صابي والنحراف املعياري والن�صبة املئوية 
على اجتاهات العينة نحو فقرات القيا�ص ومت التو�صل اإىل النتائج كما هو مبني يف اجلدول )3( 

الجدول )3( 
مصادر التوتر المهني لدى مدربي األلعا	 الرياضية في الجامعات األردنية لمحور الدعم اإلداري.

اجلامعات اخلا�سةاجلامعات احلكوميةاملحورالرقم

املتو�سط حمور الدعم االإداري
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

72%77.32.160.495%2.320.537ا�صعر بعدم دعم اإدارة اجلامعة 1

اأ�صعر باأن عميد �صوؤون الطلبة يف اجلامعة ل يقدر 2
79%71.62.380.714%2.150.558عملي

اأ�صعر باأن راأيي غري مهم بالن�صبة ملدير الن�صاط 3
69.3%68.62.080.749%2.060.632الريا�صي باجلامعة

اأ�صعر باأن مدير الن�صاط الريا�صي يعطيني قليال 4
76.3%67.62.290.732%2.030.809من ال�صلطة للقيام مب�صوؤولياتي

اأ�صعر باأن مدير الن�صاط الريا�صي متعال على 5
69.3%632.080.818%1.890.765املدربني

اأ�صعر باأنني ل اأ�صتطيع التكلم ب�رصاحة مع مدير 6
46.3%66.31.390.595%1.990.766الن�صاط الريا�صي حول ما يدور من م�صاكل 

ا�صعر ب�صعف التقدير للعمل اجليد من قبل اإدارة 7
70.3%762.110.606%2.280.642الكلية اأو اجلامعة 

57%70.61.710.611%2.120.675ا�صعر بان مدير الدائرة ل يقدر اجلهد الذي اأقوم به8

67.5%70.32.020.665%2.110.673املجال العام

القيمة العظمى للفقرة الواحدة = 3 ن )حكومية( = 88
القيمة العظمى للمجال )24( درجة ن )خاصة( = 38
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يت�صح من اجلدول )3( ، اأن متو�صط الأوزان الن�صبية للجامعات احلكومية واجلامعات 
اخلا�صة ما بني )77.3%- 63%( ، و )79%- 46.3%( ، حيث اأ�صارت القيمة الكلية ملجال 
حمور الدعم الإداري ب�صكل عام يف اجلامعات احلكومية للو�صط احل�صابي )2.11( ، والن�صبة 
املئوية  والن�صبة   ،  )2.02( احل�صابي  الو�صط  اخلا�صة  اجلامعات  ويف   ،  )%70.3( املئوية 

. )%67.6(
الجدول )4( 

مصادر التوتر المهني لدى مدربي األلعا	 الرياضية في الجامعات االردنية لمحور العمل مع الطا	.

اجلامعات اخلا�سةاجلامعات احلكوميةاملحورالرقم

املتو�سط حمور العمل مع الطالب
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

63%671.890.727%2.010.735اأ�صعر باأن طالبي ل ي�صتجيبوا للتدريب1
89.3%93.32.680.574%2.800.406اأحاول حتفيز الطالب الذين يرغبون يف التدريب 2
71%702.130.704%2.100.728اأ�صعر بعدم قدرتي على جتديد يف اأ�صاليب التدريب3
38.6%451.160.495%1.350.568اأ�صعر باأنني غري قادر على �صبط الطالب4

اأ�صعر بعدم م�صاركة الأهايل يف حل م�صاكل 5
73.6%732.210.777%2.190.584الطالب

اأ�صعر باأن م�صاكل عدم ان�صباطية بع�ص الطالب 6
53.6%621.610.595%1.860.746تاأخذ مني الوقت الكبري ملعاجلتها

يوجد الكثري من الطالب امل�صاركني يف الألعاب 7
72.6%652.180.766%1.950.693الريا�صية

ا�صعر باختالفات يف اأراء الأهايل نحو حل 8
65.6%73.31.970.716%2.200.571م�صاكل الطالب

71.61.970.66965.6%2.150.628املجال العام

القيمة العظمى للفقرة الواحدة = 3 ن )حكومية( = 88
القيمة العظمى للمجال )24( درجة ن )خاصة( = 38

يت�صح من اجلدول )4( ، اأن متو�صط الأوزان الن�صبية للجامعات احلكومية واجلامعات 
الكلية  القيمة  اأ�صارت  حيث   ،  )%38.6  -%89.3( و   ،  )%45  -%93.3( بني  ما  اخلا�صة 
ملجال حمور العمل مع الطالب ب�صكل عام يف اجلامعات احلكومية للو�صط احل�صابي )2.15( 
، والن�صبة  ، والن�صبة املئوية )71.6%( ، ويف اجلامعات اخلا�صة الو�صط احل�صابي )1.97( 

املئوية )%65.6( .
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الجدول )5( 
مصادر التوتر المهني لدى مدربي األلعا	 الرياضية في الجامعات األردنية لمحور العاقة بين المدربين.

اجلامعات اخلا�سةاجلامعات احلكوميةاملحورالرقم

املتو�سط حمور العالقة بني املدربني
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

اأ�صعر باأن بع�ص املدر�صني يف اجلامعة ل يقدر 1
72.6%77.32.180.652%2.320.537قيمة عملي بالرتبية الريا�صية

اأ�صعر باأن مناخ العمل يف اجلامعة يتميز 2
62.3%70.31.870.665%2.110.718باخلالفات الدائمة بني العاملني

اأ�صعر باأن هناك مناف�صة بني املدربني بدل روح 3
51%611.530.603%1.830.629التعاون

اأ�صعر باأن بع�ص املدربني ل ي�صاركون يف حتمل 4
51.6%651.550.686%1.950.623م�صوؤولية النظام يف اجلامعة

56%76.61.680.775%2.300.775اأ�صعر بال�صللية بني املدربني يف اجلامعة5

اأ�صعر باأن وجودي يف املالعب يقلل من اأهميتي 6
51%65.61.530.797%1.970.823عن املدر�صني

ا�صعر ب�صعف العالقة الجتماعية بني املدربني 7
65.6%79.61.970.854%2.390.734يف اجلامعات

66.6%73.31.960.735%2.200.571ا�صعر ب�صعف الت�صالت بني الزمالء يف اجلامعة8

59.3%711.770.720%2.130.676املجال العام

القيمة العظمى للفقرة الواحدة = 3 ن )حكومية( = 88
القيمة العظمى للمجال )24( درجة ن )خاصة( = 38

يت�صح من اجلدول )5( ، اأن متو�صط الأوزان الن�صبية للجامعات احلكومية واجلامعات 
اخلا�صة ما بني )79.6%- 61%( ، و )72.6%- 51%( حيث اأ�صارت القيمة الكلية ملجال 
حمور العالقة بني املدربني ب�صكل عام يف اجلامعات احلكومية للو�صط احل�صابي )2.13( ، 
والن�صبة مئوية )71%( ، ويف اجلامعات اخلا�صة الو�صط احل�صابي )1.77( ، والن�صبة املئوية 

. )%59.3(
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الجدول )6( 
مصادر التوتر المهني لدى مدربي األلعا	 الرياضية في الجامعات األردنية لمحور اإلمكانات

اجلامعات اخلا�سةاجلامعات احلكوميةاملحورالرقم

املتو�سط حمور االإمكانات
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

اأ�صعر بقلة املالعب ال�رصورية لقيامي 1
65.6%801.970.749%2.400.781بالعمل

اأ�صعر باأن عدد �صاعات التدريب قليلة لتحقيق 2
62.3%76.61.870.811%2.300.730اأهداف الرتبية الريا�صية

اأ�صعر بعدم تخ�صي�ص مبلغ كاف لل�رصف 3
74.6%902.240.786%2.700.506على الأن�صطة الريا�صية

اأ�صعر باأنه ل يوجد وقت كاف للراحة خالل 4
59.6%561.790.777%1.680.720يوم العمل

اأ�صعر بقلة الأدوات الريا�صية الالزمة لعملي 5
63%701.890.863%2.100.845يف ح�صة التدريب

اأ�صعر بالعبء الثقيل من تدريب العديد من 6
6%55.31.890.7643%1.660.709فرق اجلامعة

64.6%71.31.940.791%2.140.715املجال العام

القيمة العظمى للفقرة الواحدة = 3 ن )حكومية( = 88
القيمة العظمى للمجال )18( درجة ن )خاصة( = 38

يت�صح من اجلدول )6( ، اأن متو�صط الأوزان الن�صبية للجامعات احلكومية واجلامعات 
اخلا�صة ما بني )90%- 55.3%( ، و )74.6%- 59.6( حيث اأ�صارت القيمة الكلية ملجال 
للو�صط احل�صابي )2.14(  العالقة بني املدربني ب�صكل عام يف اجلامعات احلكومية  حمور 
والن�صبة   ،  )1.94( احل�صابي  الو�صط  اخلا�صة  اجلامعات  ، ويف   )%71.3( مئوية  والن�صبة   ،

املئوية )%64.6( .
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الجدول )7( 
مصادر التوتر المهني لدى مدربي األلعا	 الرياضية في الجامعات األردنية لمحور الراتب

اجلامعات اخلا�سةاجلامعات احلكوميةاملحورالرقم

املتو�سط حمور الراتب
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

اأ�صعر باأن راتبي غري م�صاو لواجباتي 1
88.6%75.32.660.534%2.260.809وم�صوؤولياتي 

88.6%77.32.660.534%2.320.781اأ�صعر باأنني اأعمل براتب غري منا�صب2

ا�صعر بان مهنتي ل توفر يل الأمان 3
82.3%75.62.470.725%2.270.707املادي املطلوب 

ا�صعر بان راتبي ل ي�صد امل�صتلزمات 4
89.3%832.680.574%2.490.587الرئي�صة حلياتي

87%77.82.610.591%2.330.721املجال العام

القيمة العظمى للفقرة الواحدة = 3 ن )حكومية( = 88
القيمة العظمى للمجال )12( درجة ن )خاصة( = 38

يت�صح من اجلدول )7( ، اأن متو�صط الأوزان الن�صبية للجامعات احلكومية واجلامعات 
الكلية ملجال  القيمة  اأ�صارت  ، )89.3%- 82.3%( حيث  اخلا�صة ما بني )%83- 75.3( 
للو�صط احل�صابي )2.33(  العالقة بني املدربني ب�صكل عام يف اجلامعات احلكومية  حمور 
والن�صبة   ،  )2.61( احل�صابي  الو�صط  اخلا�صة  اجلامعات  ، ويف   )%77.8( مئوية  والن�صبة   ،

املئوية )%87( .
الجدول )8( 

لوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية لمصادر التوتر المهني للجامعات االردنية 
على مجاالت الدراسة

املحورالرقم

اجلامعات اخلا�سةاجلامعات احلكومية

الو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

الو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

67.5 %70.32.020.665 %2.110.673الدعم الإداري1
65.6 %71.61.970.669 %2.150.628العمل مع الطالب2
59.3 %711.780.720 %2.130.676العالقة بني املدربني3
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املحورالرقم

اجلامعات اخلا�سةاجلامعات احلكومية

الو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

الو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

64.6 %71.31.940.791 %2.140.715الإمكانات4
87 %77.82.610.591%2.330.721الراتب5

68.6 %72.42.060.687 %2.170.682املجال العام

اأما بالن�صبة اإىل ترتيب حماور التوتر املهني للجامعات احلكومية، وبتحليل بيانات 
املئوية  الن�صب  متو�صط  اأن  اإىل   ،  )8( اجلدول  ي�صري   ،  )7(  ،  )6(  ،  )5(  ،  )4(  ،  )3( اجلدول 
حماور التوتر املهني كانت متو�صطة على املحاور كافة حيث تراوح متو�صط الن�صب املئوية 

لال�صتجابة بني )70.3%- 77.8%( ، وترتيبها على الآتي: 
الأول: حمور الراتب بن�صبة )%77.8( .

الثاين: حمور العمل مع الطالب بن�صبة )%71.6( .
الثالث: حمور الإمكانات بن�صبة )%71.3( .

الرابع: حمور العالقة بني املدربني بن�صبة )%71( .
اخلام�ص: حمور الدعم الإداري بن�صبة )%70.3( .

اأما بالن�صبة اإىل ترتيب حماور م�صادر التوتر املهني يف اجلامعات اخلا�صة، وبتحليل 
بيانات اجلدول )3( ، )4( ، )5( ، )6( ، )7( ، ي�صري اجلدول )8( ، اإىل اأن متو�صط الن�صب املئوية 
ملحاور م�صادر التوتر املهني للجامعات اخلا�صة كانت متو�صطة على املحاور كافة حيث 

تراوح متو�صط الن�صب املئوية لال�صتجابة بني )59.3%- 87%( ، وترتيبها على التوايل:- 
الأول: حمور الراتب بن�صبة )%87( .

الثاين: حمور الدعم الإداري بن�صبة )%67.5( .
الثالث: حمور العمل مع الطالب بن�صبة )%65.6( .

الرابع: حمور الإمكانات بن�صبة )%64.6( .
اخلام�ص: حمور العالقة بني املدربني )59.3( .
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مناقشة النتائج: 

لدى  ◄ املهني  التوتر  م�سادر  ما  الأول:  بال�صوؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�صة 
مدربي االألعاب الريا�سية يف اجلامعات االأردنية؟ 

يت�صح من اجلدول )3( ، اأن هناك اتفاقًا اإيجابيًا يف درجة التوتر بالن�صبة للمدربني 
يف اجلامعات الأردنية ملحور الدعم الإداري، وذلك لأن املجال العام اأكرب من متو�صط اأداة 
اأعلى  اإدارة اجلامعة( ، هي  ، )اأ�صعر بعدم دعم  اأن الفقرة )1(  القيا�ص )2( ، فبالتايل يظهر 
الفقرات اإيجابية بالن�صبة لفقرات مال الدعم الإداري يف اجلامعات احلكومية، حيث حققت 
اأن م�صادر التوتر  اأعلى ن�صبة مئوية فكانت )77،3%( ، وو�صطها احل�صابي )2،32( ، حيث 
املهني للمدربني يف اجلامعات احلكومية ملحور الدعم الإداري كانت متو�صطة على جميع 
واأن   ،  )%77،3  -%63( بني  الفقرات  هذه  على  املئوية  الن�صب  متو�صط  تراوح  اإذ  الفقرات، 
اأن  ، وهذا يدل  اإىل )%70،3(  الن�صب املئوية  التوتر و�صل متو�صط  الكلي مل�صادر  املجموع 
م�صادر التوتر ملحور الدعم الإداري يف اجلامعات احلكومية جاءت متو�صطة، مما ي�صري اإىل 
اأِن هذا املحور ي�صكل م�صدراً من م�صادر التوتر لدى املدربني بن�صبة متو�صطة بالن�صبة اإىل 
اجلامعات احلكومية، ويف�رص الباحثون ذلك اإىل عدم تقدير الإدارة جلهود املدرب واإجنازاته 
يف بع�ص الأحيان، واأن مثل هذه النتائج جاءت متفقة مع درا�صة )حممد، 2001؛ هياجنه، 
اخلا�صة،  للجامعات  بالن�صبة  .اأما   )1996 )عمران،  درا�صة  نتائج  مع  تتفق  ومل   ،  )2006
اأعلى  هي   ، عملي(  يقدر  ل  اجلامعة  يف  الطلبة  �صوؤون  عميد  باأن  )اأ�صعر   ،  )2( الفقرة  فاإن 
 ،  )%79( فكانت  مئوية  ن�صبة  اأعلى  حققت  حيث  مال،  لفقرات  بالن�صبة  اإيجابية  الفقرات 
وو�صطها احل�صابي )2.37( ، حيث اإن م�صادر التوتر املهني للمدربني يف اجلامعات اخلا�صة 
ملحور الدعم الإداري كانت متو�صطة على جميع الفقرات، اإذ تراوح متو�صط الن�صب املئوية 
التوتر  الكلي مل�صادر  املجموع  واأن   ،  )%79 -%46.3( الفقرات بني  لال�صتبانة على هذه 
من  ي�صكل م�صدراً  املحور  هذا  اأن  اإىل  ي�صري  ، مما   )%67.5( املئوية  الن�صبة  متو�صط  و�صل 
م�صادر التوتر لدى املدربني بن�صبة متو�صطة، ويف�رص الباحثون ذلك اإىل عدم تقدير الإدارة 
جلهود املدرب واإجنازاته يف بع�ص الأحيان، واأن مثل هذه النتائج جاءت متفقة مع درا�صة 

)حممد، 2001؛ الكيالين، 1987( ، .
اأما اجلدول )4( ، يو�صح اأن هناك اتفاقا اإيجابيًا يف درجة التوتر بالن�صبة للمدربني 
يف اجلامعات احلكومية ملحور العمل مع الطالب حيث جاءت الفقرة )2( ، )اأحاول حتفيز 
الطالب الذين يرغبون يف التدريب( ، هي اأعلى الفقرات اإيجابية بالن�صبة لفقرات مال العمل 
مع الطالب، حيث حققت اأعلى ن�صبة مئوية فكانت )93،3%( ، وو�صطها احل�صابي )2،80( ، 



135

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون )1( - تشرين 

حيث كانت م�صادر التوتر للمدربني ملحور العمل مع الطالب متو�صطة على جميع الفقرات، 
اإذ تراوح متو�صط الن�صب املئوية لال�صتجابة على هذه الفقرات بني )45%- 93،3%( ، واأن 
املجموع الكلي مل�صادر التوتر و�صل متو�صط الن�صب املئوية )71،5%( وهذا يدل اأن م�صادر 
التوتر ملحور العمل مع الطالب جاءت متو�صطة، مما ي�صري اإىل اأن هذا املحور ي�صكل م�صدراً 
اإىل  ذلك  يف  ال�صبب  الباحثون  ويف�رص  متو�صطة،  بن�صبة  املدربني  لدى  التوتر  م�صادر  من 
عوامل عدة تتمثل يف اجتاهات الطالب ال�صلبية و�صعف دافعيتهم للتعلم وعدم اهتمامهم 
اإىل  توؤدي  التي  الأ�صباب  من  وغريها  الالمنهجية  والن�صاطات  التدريب  يف  بامل�صاركة 
الإجابات وا�صحة  واأن هذه  الطالب،  �صلبية نحو  بالتوتر وتكوين اجتاهات  �صعور املدرب 
وتهدف اإىل اأن تت�صمن القدرة على �صبط الطالب، والقدرة على جتديد اأ�صاليب التدريب واأن 
مثل هذه النتائج جاءت متفقة مع ما جاء يف درا�صة( حممد، 2001؛ الطحاينة، حتامله، 
2009( .اأما بالن�صبة للجامعات اخلا�صة فاإن هناك اتفاقًا �صلبيًا يف درجة التوتر بالن�صبة 
للمدربني ناجت عن العمل مع الطالب، وذلك لأن املجال العام اأقل من متو�صط اأداة القيا�ص 
)2( ، حيث جاءت الفقرة )2( ، )اأحاول حتفيز الطالب الذين يرغبون يف التدريب( ، هي اأعلى 
الفقرات اإيجابية بالن�صبة لفقرات مال العمل مع الطالب، وحققت اأعلى ن�صبة مئوية فكانت 
اإن م�صادر التوتر للمدربني ملحور العمل مع  )89.3( ، وو�صطها احل�صابي )2.68( ، حيث 
لال�صتجابة  املئوية  الن�صب  متو�صط  تراوح  اإذ  الفقرات،  جميع  على  متو�صطة  كانت  الطالب 
على هذه الفقرات بني )38.6 – 89.3( ، واأن املجموع الكلي مل�صادر التوتر و�صل متو�صط 
التوتر  من م�صادر  ي�صكل م�صدراً  اأن هذا املجال  اإىل  ي�صري  ، مما  املئوية )%65.6(  الن�صب 
لدى املدربني بن�صبة متو�صطة، ويف�رص الباحثون ال�صبب يف ذلك اإىل عوامل عدة تتمثل يف 
اجتاهات الطالب ال�صلبية و�صعف دافعيتهم للتعلم وعدم اهتمامهم بامل�صاركة يف التدريب 
والن�صاطات الالمنهجية وغريها من الأ�صباب التي توؤدي اإىل �صعور املدرب بالتوتر وتكوين 
درا�صة  النتائج جاءت متفقة مع ما جاء يف  واأن مثل هذه  الطالب،  �صلبية نحو  اجتاهات 

. )onifade odedeey,2001 الكيالين، 1987؛(
ويو�صح اجلدول )5( ، اأن هناك اتفاقًا اإيجابيًا يف درجة التوتر بالن�صبة للمدربني يف 
)اأ�صعر ب�صعف   ، العالقة بني املدربني، حيث جاءت فقرة )7(  اجلامعات احلكومية ملحور 
العالقة الجتماعية بني املدربني يف اجلامعات( ، اأعلى الفقرات اإيجابية بالن�صبة لفقرات 
، وو�صطها  ن�صبة مئوية، فكانت )%79،6(  اأعلى  العالقة بني املدربني، حيث حققت  مال 
احل�صابي )2،39( ، حيث كانت م�صادر التوتر للمدربني ملجال العالقة بني املدربني كانت 
متو�صطة على جميع الفقرات، اإذ تراوح متو�صط الن�صب املئوية لال�صتجابة على هذه الفقرات 
بني )61%- 79،6%( ، واأن املجموع الكلي مل�صادر التوتر و�صل اإىل متو�صط الن�صب املئوية 
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)71%( ، وهذا يدل اأن م�صادر التوتر ملحور العالقة بني املدربني يف اجلامعات احلكومية 
جاءت متو�صطة، مما ي�صري اإىل اأن هذا املحور ي�صكل م�صدراً من م�صادر التوتر لدى املدربني 
الدافعية  ذوي  املدربني  من  عدد  وجود  باإمكانية  ذلك  الباحثون  متو�صطة.ويف�رص  بن�صبة 
العالية جتاه العملية التدريبية والراغبني يف التعاون مع الإدارة والزمالء، بالإ�صافة اإىل 
عدم وجود خالفات بني املدربني، مما يوؤدي اإىل �صعور مدرب الألعاب الريا�صية بالراحة 
بالن�صبة  التوتر.اأما  وعدم  بالراحة  �صعور  املدرب  لدى  يتولد  وبالتايل  والنف�صية،  اجل�صدية 
اإىل اجلامعات اخلا�صة، فاإن هناك اتفاقًا �صلبيًا يف درجة التوتر بالن�صبة للمدربني ملحور 
العالقة بني املدربني، وذلك لأن املجال العام اأقل من متو�صط اأداة القيا�ص )2( ، حيث جاءت 
فقرة )1( ، )اأ�صعر باأن بع�ص املدر�صني يف اجلامعة ل يقدر قيمة عملي يف الرتبية الريا�صية( 
، اأعلى الفقرات اإيجابية بالن�صبة لفقرات مال العالقة بني املدربني، حيث حققت اأعلى ن�صبة 
مئوية، فكانت )72.6%( ، وو�صطها احل�صابي )2.18( ، حيث كانت م�صادر التوتر للمدربني 
اإذ تراوح متو�صط الن�صب  ملجال العالقة بني املدربني كانت متو�صطة على جميع الفقرات، 
الكلي مل�صادر  واأن املجموع   ، الفقرات بني )%51 %72.6(  املئوية لال�صتجابة على هذه 
التوتر و�صل متو�صط الن�صب املئوية )59.3%( ، مما ي�صري اإىل اأن هذا املجال ي�صكل م�صدراً 
من م�صادر التوتر لدى املدربني بن�صبة متو�صطة، ويف�رص الباحثون باإمكانية وجود عدد من 
الإدارة  التعاون مع  والراغبني يف  التدريبية  العملية  العالية جتاه  الدافعية  املدربني ذوي 
مدرب  �صعور  اإىل  يوؤدي  مما  املدربني،  بني  خالفات  وجود  عدم  اإىل  بالإ�صافة  والزمالء، 
الألعاب الريا�صية بالراحة اجل�صدية والنف�صية، وبالتايل يتولد لدى املدرب �صعور بالراحة 
وعدم التوتر.واأن مثل هذه النتائج جاءت غري متفقة مع درا�صة )عمران، 1996؛ املن�صاوي، 
1994( ، التي اأ�صارت اإىل اأن العالقة مع الزمالء ل ت�صكل م�صدراً مهمًا للتوتر عند املدربني.
للمدربني  بالن�صبة  التوتر  درجة  يف  اإيجابيًا  اتفاقًا  هناك  اأن   ،  )6( اجلدول  ويو�صح 
يف اجلامعات احلكومية ملجال الإمكانات، حيث جاءت فقرة )3( ، )ا�صعر بعدم تخ�صي�ص 
مبلغ كاف لل�رصف على الأن�صطة الريا�صية( ، اأعلى الفقرات اإيجابية بالن�صبة لفقرات مال 
 ،  )2،70( احل�صابي  وو�صطها   ،  )%90( فكانت  مئوية  ن�صبة  اأعلى  حققت  حيث  الإمكانات، 
حيث كانت م�صادر التوتر للمدربني ملجال الإمكانات كانت متو�صطة على جميع الفقرات، 
اإذ تراوح متو�صط الن�صب املئوية لال�صتجابة على هذه الفقرات بني )55.3%- 90%( ، واأن 
على  يدل  وهذا   ،  )%71.3( املئوية  الن�صبة  متو�صط  و�صل  التوتر  مل�صادر  الكلي  املجموع 
ي�صكل  املحور  اأن هذا  اإىل  ي�صري  الإمكانات جاءت متو�صطة، مما  التوتر ملحور  اأن م�صادر 
م�صدراً من م�صادر التوتر لدى املدربني بن�صبة متو�صطة، ويف�رص الباحثون ال�صبب يف �صعور 
الإمكانات  قلة  يف  تتمثل  التي  العوامل  من  مموعة  اإىل  املجال  هذا  يف  بالتوتر  املدرب 
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املادية املتوافرة يف اجلامعات احلكومية ب�صكل عام، وعدم توافر امليزانيات الالزمة ل�رصاء 
الأجهزة، والأدوات الريا�صية والتفاق على الأن�صطة الريا�صية، واأن مثل هذه النتائج جاءت 
متفقة مع درا�صة كل من )عبدالرحيم، الزروق، 2007؛ Onifade & Odedeey 1200( ، .اأما 
للمدربني  بالن�صبة  التوتر  درجة  يف  �صلبيًا  اتفاقًا  هناك  فاإن  اخلا�صة  للجامعات  بالن�صبة 
)ا�صعر بعدم تخ�صي�ص   ، الإمكانات، حيث جاءت فقرة )3(  يف اجلامعات اخلا�صة ملحور 
مبلغ كاف لل�رصف على الأن�صطة الريا�صية( ، اأعلى الفقرات اإيجابية بالن�صبة لفقرات مال 
الإمكانات، وحققت اأعلى ن�صبة مئوية فكانت )74.6%( ، وو�صطها احل�صابي )2.24( ، حيث 
اإن م�صادر التوتر للمدربني ملجال الإمكانات كانت متو�صطة على جميع الفقرات، اإذ تراوح 
متو�صط الن�صب املئوية لال�صتجابة على هذه الفقرات بني )59.6%- 74.6%( ، واأن املجموع 
الكلي مل�صادر التوتر و�صل متو�صط الن�صب املئوية )64.6%( ، مما ي�صري اإىل اأن هذا املجال 
ال�صبب  الباحثون  ويعزو  متو�صطة،  بن�صبة  املدربني  لدى  التوتر  م�صادر  من  م�صدراً  ي�صكل 
قلة  يف  تتمثل  التي  العوامل  من  مموعة  اإىل  املجال  هذا  يف  بالتوتر  املدرب  �صعور  يف 
امليزانيات  توافر  ب�صكل عام، وعدم  احلكومية  اجلامعات  املتوافرة يف  املادية  الإمكانات 
الالزمة ل�رصاء الأجهزة، والأدوات الريا�صية والتفاق على الأن�صطة الريا�صية، واأن مثل هذه 
 Onifade & )عبدالرحيم، وعبدالرحمن، 1999؛  درا�صة كل من:  النتائج جاءت متفقة مع 

.)Odedeey,2001

للمدربني  بالن�صبة  التوتر  درجة  يف  اإيجابيًا  اتفاقًا  هناك  اأن   ،  )7( اجلدول  ويو�صح 
يف   )4( الفقرة  جاءت  حيث  الراتب،  ملحور  واخلا�صة(  )احلكومية  الأردنية  اجلامعات  يف 
اجلامعات احلكومية، )اأ�صعر باأن راتبي ل ي�صد امل�صتلزمات الرئي�صة حلياتي( ، اأعلى الفقرات 
اأعلى ن�صبة مئوية فكانت )%83(  الإمكانات، حيث حققت  اإيجابية بالن�صبة لفقرات مال 
الإمكانات  ملجال  للمدربني  التوتر  م�صادر  كانت  حيث   ،  )2.49( احل�صابي  وو�صطها   ،
الفقرات  الن�صب املئوية لال�صتجابة على هذه  اإذ تراوح متو�صط  الفقرات،  عالية على جميع 
الن�صب املئوية  التوتر و�صل متو�صط  الكلي مل�صادر  واأن املجموع   ، بني )%75.3- %83( 
املدربني  لدى  التوتر  م�صادر  من  م�صدراً  ي�صكل  املحور  هذا  اأن  اإىل  ي�صري  مما   ،  )%77.8(
 ، للجامعات اخلا�صة، جاءت فقرة )4(  بالن�صبة  بن�صبة عالية يف اجلامعات احلكومية.اأما 
بالن�صبة  اإيجابية  الفقرات  اأعلى   ، حلياتي(  الرئي�صة  امل�صتلزمات  ي�صد  ل  راتبي  باأن  )اأ�صعر 
احل�صابي  وو�صطها   ،  )%89.3( فكانت  مئوية  ن�صبة  اأعلى  وحققت  الراتب،  مال  لفقرات 
)2.68( ، حيث اإن م�صادر التوتر للمدربني ملجال الراتب كانت عالية على جميع الفقرات، 
اإذ تراوح متو�صط الن�صب املئوية لال�صتجابة على هذه الفقرات بني )82.3%- 89.3%( ، واأن 
املجموع الكلي مل�صادر التوتر و�صل متو�صط الن�صب املئوية )87%( ، مما ي�صري اإىل اأن هذا 
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املحور ي�صكل م�صدراً من م�صادر التوتر لدى املدربني بن�صبة عالية، ويف�رص الباحثون ذلك 
يعي�صها  التي  ال�صعبة  القت�صادية  والأو�صاع  الظروف  ظل  يف  متوقعة  النتيجة  هذه  باأن 
املدرب، مما يولد لدى املدرب �صعور بالتوتر ويدفعه اإىل التفكري يف ترك املهنة، واأن مثل 
النتائج جاءت متفقة مع درا�صة كل من: )امل�رصي، 1999؛ عمران، 1996؛ هياجنه،  هذه 

2006( ، بالن�صبة للجامعات الأردنية احلكومية واخلا�صة.
مدربي  لدى  املهني  التوتر  م�صادر  درجة  اأن  اإىل  عام  ب�صكل  في�صري   )8( اجلدول  اأما 
املئوية  الن�صب  متو�صط  و�صل  حيث  متو�صطة،  احلكومية  اجلامعات  يف  الريا�صية  الألعاب 
النتائج جاءت من�صجمة مع ما  اأن مثل هذه  الباحثون  ، ويرى  اإىل )72.4 %(  لال�صتجابة 
 )2009 وحتاملة،  الطحاينة،  2007؛  والزروق  )عبدالرحيم،  درا�صة:  من  كل  اإليه  اأ�صارت 
اخلا�صة  اجلامعات  الريا�صية يف  الألعاب  مدربي  لدى  املهني  التوتر  م�صادر  درجة  .واأن 
متو�صطة، حيث و�صل متو�صط الن�صب املئوية لال�صتجابة اإىل )68.6%( ، ويرى الباحثون اأن 
مثل هذه النتائج جاءت من�صجمة مع ما اأ�صار اإليه كل من: )الكيالين، 1987؛ حممد، 2001( 

، ومل تتفق مع ما جاءت به درا�صة )امل�رصي، 1999( .
م�ستوى  ◄ عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثاين:-  الت�صاوؤل 

يف  الريا�سية  االألعاب  مدربي  لدى  املهني  التوتر  يف   )α= 0.05( الداللة 
 t test for( اجلامعات االأردنية ُتعزى اإىل متغري اجلن�س؟ .لقد مت ا�صتخدام اختبار
independent sample( حيث مت التو�صل اإىل النتائج الآتية كما هو مبني يف جدول )9( : 

الجدول )9( 
 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( تبعا لمتغير الجنس في الجامعات األردنية

ملحورالرقم

اجلامعات اخلا�سةاجلامعات احلكوميةاجلن�س

ذكور = 66
اناث = 22

الو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
م�ستوى تاملعياري

الداللة
الو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
م�ستوى تاملعياري

الداللة

الدعم 1
الداري

2.070.500ذكور
غري دال0.409- 

2.330.426
غري دال0.797- 

2.150.4242.430.172اناث

العمل مع 2
الطالب

2.180.255ذكور
غري دال1.491

2.240.328
غري دال1.255

2.030.3382.040.332اناث

3
العالقة 

بني 
املدربني

1.880.425ذكور
غري دال0.304- 

2.200.449
غري دال0.000

1.930.4972.200.367اناث
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ملحورالرقم

اجلامعات اخلا�سةاجلامعات احلكوميةاجلن�س

ذكور = 66
اناث = 22

الو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
م�ستوى تاملعياري

الداللة
الو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
م�ستوى تاملعياري

الداللة

المكانات4
1.830.380ذكور

غري دال0.817- 
1.900.530

غري دال1.449- 
1.950.4162.250.404اناث

الراتب5
1.620.699ذكور

غري دال1.626
1.650.625

غري دال0.527
2.050.7791.500.474اناث

2.09 = )α = 0.05( الجدولية عند مستوى الداللة )قيمة )ت

اإح�صائية عند م�صتوى  اأن قيمة )ت( املح�صوبة لي�صت ذات دللة   ، ي�صري اجلدول )9( 
الدللة )α = 0.05( بالن�صبة ملتغريات الدرا�صة يف اجلامعات احلكومية، وبالتايل ل توجد 
يف  الريا�صية  الألعاب  مدربي  لدى  املهني  التوتر  م�صادر  يف  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق 
عزى اإىل متغري اجلن�ص، اأما بالن�صبة للجامعات اخلا�صة، فاإن قيمة )ت(  اجلامعات احلكومية تجُ
املح�صوبة لي�صت ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )∞ = 0.05( بالن�صبة ملتغريات 
الدرا�صة، وبالتايل ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية يف م�صادر التوتر املهني لدى مدربي 
عزى اإىل متغري اجلن�ص، ويعزو الباحثون اأن هذه  الألعاب الريا�صية يف اجلامعات اخلا�صة تجُ
زت على النواحي الإدارية واملالية  الدللة مل�صادر التوتر املهني يف اجلامعات الأردنية ركَّ
والعمل مع الطالب مع عدم مراعاة الفروق بني الذكور والإناث يف م�صادر التوتر املهني، 

. )Stilger, Lantz, 2000 وهذا يتفق مع درا�صة )الطحاينة، وحتاملة، 2009؛
م�ستوى  ◄ عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثالث:-  الت�صاوؤل 

الداللة )α = 0.05( يف التوتر املهني لدى مدربي االألعاب الريا�سية للجامعات 
 t test for independent( االأردنية تعزى اإىل متغري اجلامعة؟ .لقد اجُ�صتخدم اختبار

sample( حيث مت التو�صل اإىل النتائج الآتية كما هو مبني يف اجلدول )10( : 

الجدول )10( 
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( تبعًا لمتغير الجامعة

م�ستوى الداللةتاالنحراف املعياريالو�سط احل�سابياجلامعةاملحورالرقم

الدعم الداري1
2.090.477حكومية

دال2.223- 
2.360.370خا�صة
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م�ستوى الداللةتاالنحراف املعياريالو�سط احل�سابياجلامعةاملحورالرقم

العمل مع الطالب2
2.150.282حكومية

غري دال0.415- 
2.180.334خا�صة

العالقة بني املدربني3
1.900.438حكومية

دال2.631- 
2.200.418خا�صة

المكانات4
1.860.387حكومية

غري دال1.067- 
2.000.513خا�صة

الراتب5
1.730.735حكومية

غري دال0.666
1.600.578خا�صة

2.09 = )α = 0.05( الجدولية عند مستوى الداللة )قيمة )ت

ي�صري اجلدول )10( ، اأنه اجُ�صتخدم اختبار )t test for independent sample( ، حيث 
الدللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  لي�صت  املح�صوبة  )ت(  قيمة  اأن  تبني 
)α = 0.05( ، وبالتايل ل يوجد فروق ذات دللة اإح�صائية يف م�صادر التوتر املهني لدى 
مدربي الألعاب الريا�صية يف اجلامعات الأردنية )احلكومية واخلا�صة( ، بالن�صبة ملتغريات 
والعالقة  الإداري،  الدعم  ملتغري  بالن�صبة  والراتب.اأما  والإمكانات،  الطالب،  مع  العمل 
عند  اإح�صائية  دللة  ذات  املح�صوبة  )ت(  قيمة  اأن  النتائج  اأظهرت  فقد  املدربني  بني 
التوتر  اإح�صائية يف م�صادر  واأنه يوجد فروق ذات دللة   ،  )α = 0.05( الدللة  م�صتوى 
اجلامعة،  متغري  اإىل  تعزى  الأردنية  اجلامعات  يف  الريا�صي  الألعاب  مدربي  لدي  املهني 
الأعلى،  املتو�صط احل�صابي  ذات  ل�صالح اجلامعات اخلا�صة  الفروقات تيل  اأن  حيث تبني 
ويعزو الباحثون ذلك اإىل اأن مدربي الألعاب الريا�صية يف اجلامعات اخلا�صة يحظون بدعم 
اأكرث من قبل اإدارة اجلامعة، واأن العالقة بني املدربني ل با�ص بها حيث اأكدت الدرا�صة بعدم 
اأو خالفات بني املدربني، وهذا يتفق مع درا�صة )حممد، 2001؛ الطحاينة،  وجود تناف�ص 

حتاملة، 2006(.
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االستنتاجات: 

يف �سوء عر�س نتائج الدرا�سة ومناق�ستها ي�ستنتج الباحثون ما ياأتي:- 
اأول:- احلاجة اإىل الهتمام باملدرب الريا�صي لأنه يعد من ال�صخ�صيات الرتبوية  ♦

والقيادية التي توؤثر تاأثرياً مبا�رصاً على �صخ�صية الالعب.
ثانيًا:- احلاجة اإىل زيادة املن�صاأت الريا�صية واملالعب يف اجلامعات الأردنية. ♦
الريا�صية يف  ♦ الدعم املادي والإداري ملدربي الألعاب  اإىل زيادة  ثالثًا:- احلاجة 

اجلامعات الأردنية.
رابعًا:- احلاجة اإىل زيادة رواتب مدربي الألعاب الريا�صية يف اجلامعات الأردنية. ♦

التوصيات: 

يف �سوء هذه الدرا�سة وما حتقق من االأهداف، واال�ستنتاجات امل�سندة من العر�س 
والتحليل االإح�سائي لبيانات الدرا�سة يو�سي الباحثون مبا ياأتي: 

املقررة  ♦ املبالغ  وزيادة  احلالية  الريا�صية  املن�صات  وتو�صيع  اإقامة  اأول: �رصورة 
لالأن�صطة الريا�صية اجلامعية.

الأردنية  ♦ اجلامعات  يف  الريا�صية  الألعاب  مدربي  رواتب  زيادة  �رصورة  ثانيًا: 
ملواجهة تدين امل�صتوى القت�صادي وارتفاع و ارتفاع م�صتوى املعي�صة.

ثالثًا: اإعداد برامج ودورات تدريبية للمدربني يف كيفية مواجهة التوتر وتب�رصهم  ♦
بالطرق والأ�صاليب العلمية لحتوائها والتغلب عليها.



142

د. أمين عواد غريب)دراسة مقارنة(.
د. ناجح محمد ذياباتمصادر التوتر املهني لدى مدربي األلعاب الرياضية في اجلامعات األردنية 

د. رائد محمد الرقاد

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
معلمي . 1 لدى  املهنية  ال�صغوط  م�صادر   .  )2009( حممود  وحتامله،  زياد  الطحاينة، 

الرتبية الريا�صية يف حمافظة الزرقاء ورغبتهم برتك التدري�ص، كلية الرتبية الريا�صية، 
املوؤتر العلمي الريا�صي ال�صاد�ص، اجلامعة الأردنية، �ص39- 54. 

ال�صبط . 2 بوجه  وعالقته  املهنية  لل�صغوط  املعلم  تقدير   .  )1989( ابراهيم  ال�صمادوين، 
الداخلي واخلارجي وبع�ص التغريات الدميجرافية، كلية الرتبية، املوؤتر الثاين للمعلم، 

جامعة قناة ال�صوي�ص، �ص170- 198. 
ال�صقريات، حممد )2000( . ال�صغوط النف�صية وتاأثريها على ال�صحة النف�صية وال�صحة . 3

اجل�صمية وعالقتها ببع�ص العوامل الدميوغرافية عند اأع�صاء هيئة التدري�ص يف جامعة 
موؤتة، ملة جامعة اأ�صيوط، �ص250- 280. 

الطالب، نزار والوي�ص، كامل )1993( . علم النف�ص الريا�صي، در احلكمة للطباعة والن�رص، . 4
بغداد. 

الفاعوري، فايزة )1990( . ال�صغوط املهنية التي تواجه معلمات الرتبية اخلا�صة يف . 5
الأردن، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، اجلامعة الأردنية، الأردن. 

الفرماوي، حمدي )1990( . م�صتوى �صغط املعلم وعالقته ببع�ص املتغريات، اأبحاث . 6
 ، الطفولة  درا�صات  مركز  ورعايته،  تن�صئته   ، امل�رصي  للطفل  الثالث  ال�صنوي  املوؤتر 

جامعة عني �صم�ص �ص68- 95. 
الرتبية . 7 مدر�صو  منها  يعاين  التي  لل�صغوط  حتليلية  درا�صة   .  )1987( حممد  الكيالين، 

الريا�صية ، املوؤتر العلمي، تطور علوم الريا�صة، املجلد الثالث ، كلية الرتبية الريا�صية 
، جامعة املنيا، �ص33- 60. 

. العالقة بني ال�صغوط املهنية والتوافق النف�صي لدى معلمي . 8 امل�رصي، بلعيد )1999( 
كلية  من�صورة،  غري  ماج�صتري  ر�صالة  طرابل�ص،  منطقة  يف  البدنية  الرتبية  ومعلمات 

الرتبية البدنية، جامعة الفاحت. 
املن�صاوي، ريا�ص )1994( . ال�صغوط املهنية لدى مدربي املعاقني حركيا وعالقتها . 9

�ص137-  املنيا،  جامعة  الريا�صية،  الرتبية  كلية   ، العلمي  املوؤتر  الذات،  تقدير  يف 
 .167
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ريا�صة . 10 مدربي  لدى  النف�صية  ال�صغوط   .  )1995( م�صعد  وا�رصف،  م�صطفى  باهي، 
املبارزة، املوؤتر العلمي، كلية الرتبية الريا�صية، جامعة املنيا، �ص22- 55. 

حداد، بول�ص )2005( . م�صادر ال�صغط لدى حكام الألعاب اجلامعية يف الأردن، ر�صالة . 11
ماج�صتري، غري من�صورة، جامعة الريموك، الأردن. 

ح�صني، حممد وحممود، ح�صني )1993( . �صغوط العمل لدى املعلمني وعالقتها بنمط . 12
ال�صلوك القيادي لناظري املدر�صة، ملة الأبحاث الرتبوية، )34( ، كلية الرتبية، جامعة 

الأزهر، �ص120- 155. 
راتب، اأ�صامة كامل )1997( . علم نف�ص الريا�صة، القاهرة، دار الفكر العربي. . 13
ولعبات . 14 لعبي  لدى  النف�صي  القلق  وم�صتويات  م�صادر   .  )1995( هاين  �صمرين، 

املنتخبات اجلماعية يف الأردن، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، كلية الرتبية الريا�صية 
اجلامعة الأردنية، عمان. 

وال�صغوط . 15 النفعالت  درا�صة   .  )2007( بلقا�صم  وجمال  والزروق،  حممد  عبدالرحيم، 
طرابل�ص،  يف  الأ�صا�صي  التعليم  مبرحلة  البدنية  الرتبية  ومدر�صات  ملدر�صي  املهنية 
املوؤتر العلمي الأول، دور كليات واأق�صام ومعاهد الرتبية الريا�صية يف تطوير الريا�صة 

العربية، كلية الرتبية الريا�صية، اجلامعة الأردنية، الأردن �ص 351- 361. 
عبدالرحيم، حممد وعبدالرحمن، الء )1999( . درا�صة تقومي طرق التدري�ص امل�صتخدمة . 16

يف كلية الرتبية البدنية بجامعة الفاحت، ملة املوؤتر الأول، كلية الرتبية البدنية غات، 
�ص111- 140. 

للن�رص، . 17 الكتاب  الريا�صي، ط 1، مركز  النف�ص  . مدخل يف علم  عالوي، حممد )1998( 
القاهرة. 

يف . 18 العاملني  بع�ص  لدى  النف�صية  لل�صغوط  مقارنة  درا�صة   .  )1996( �صربي  عمران، 
مال الريا�صي يف حمافظة الغربية واملنيا، ر�صالة املاج�صتري، كلية الرتبية الريا�صية، 

جامعة طنطا. 
حممد، جمال )2001( . ال�صغوط النف�صية املرتبطة يف املناف�صة الريا�صية لدى الن�صء . 19
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