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جماعية فردية و ا رياضات ا دى مدربي ا مهنية  ضغوط ا مستوى ا  دراسة مقارنة 

حلـي   د/   بوعزيز محمد  /د د/ جبوري بن عمر   مال 

رياضية  جامعة مستغانـم بدنية وا تربية ا  معهدا
   
ااىجدال ااهدفت الدفالةدإاىددحايدفمدفايةديامض الدادمانالديلممدإالدياينندإانيلمدإالديدفام    ملخـ         

يقضامددإانددمرايددفاناالادرددض الدامضاددمإالدرافمددإااايددفاناالادرددض الدجيضىمددإا االديرددا اى ددحالدر  ددإانددمرا
ىاليلاااأةنض الدادمنالدمرةدااددفلالديدفانمرادةد اىضيدلالد نداتااالديييع دإاتدااىدففاةدمال الديدفام  ا

(ا70لةددإاى ددحاىممددإا اليلددضا أجامدد الدفااادةدد امددارالدامضاددإاتافمددإاأ.اجيضىمددإ اااديدقمدد اهدد  الاهددفل ا
انن اى مل.ااا ةمال ا3يفانضاممشناراننرضان فمض ااامإايرةكا ايزمفا نايل.اتاايجضلالديفام اىرا

يديدفادةدراىد ا " ااأتلدا اميدضدرالدفالةدإاىدرا"يقمضسادقمضسالدامنالدمرةااد يفا الدامضاااىىدفلفا
نمرالاكعداا نداتا ادمدااكدضرايةديالالدادمانااجافاتاا افلدإاىدصدضدمضاندمرالديدفانمرالا دلا نداتاالديدفاا

يايررضادفلالديفانمرالا لا نات اكيضاكضرايةيالالدامانايايررضادفلايفاناالدامضاض الدجيضىمدإ ااهد لا
ندكدد.ايرضيددلايددفاناالدامضاددض الدجيضىمددإايددةاشددامدإاكنمدداتايددرالاتددالفا اىنددمرا ايةددمامر اجيلدداا(اييددضا

نددمراجيمددةالانددال الدرضى ددإانضدمددضف الدامضاددا اا ددفاأاصدد الدفالةددإامين دد اجلددفلاأكعددالاد دديدك.االديمةددم ا
نرددف.الديددف لاتدداايلددض.الديددفا ااايةددضىفيلاتدداالدةددماالددةددراد ريددلالديددفامنا اايادمددفالدجلددافاد اتددةايددرا
ميضدرااايافافالدرام  اايقفم.الدمقفالدنمض ايرانا الديةمامراأاالإى .انض ي  ااةضد ل اد يدضتتإاغ حا

الدرا الدامضامإ اايشام الدامضاإالدانممإانأمالىلض لةيقالاا
لمات اأساسية ا- الدامانالديلممإ الديفا الدامضاا الامشنإالدامضامإالدرافمإاالدجيضىمإ ااا
ا
ا
ا
ا
 

Etude comparative du niveau de pression professionnelle  

chez les entraîneurs de sports individuels et collectifs 
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Résumé :ااااا L'étude vise à déterminer les niveaux de stress professionnel associés à la 

profession d'entraîneur, et à comparer les facteurs et les causes de la pression psychologique 

chez les formateurs en fonction du facteur d'expérience et le genre de la discipline :sports 

individuels ou collectifs. Pour atteindre ces objectifs, l'étude a été menée sur un échantillon de 

(70) entraîneurs. On utilisant un test pour mesurer la pression psychologique de l'entraîneur 

sportif préparé par "Mohammed Hassan Allawi". Les résultats de l'étude ont montré qu'il y 

avait des différences statistiquement significatives entre les entraîneurs moins expérimentés et 

les entraîneurs plus expérimentés: le niveau de pression était élevé chez les entraîneurs moins 

expérimentés, et le niveau de pression était élevé chez les entraîneurs sportifs des jeux 

collectifs. Ce qui nécessite plus d'efforts pour contrôler et coordonner tous les acteurs du club 

sportif. L'étude a recommandé de ne pas interférer dans les tâches du formateur et de l'aider à 

suivre le travail de formation. Et consolider les efforts pour augmenter les résultats et le retour 

de l'équipe, et fournir des critiques constructives par les gestionnaires ou les médias différents 

moyens, pour maintenir la stabilité des équipes sportives, et la promotion du sport national de 

toutes sortes. 

- Mots clés: pressions professionnelles, entraîneur sportif, activités sportives individuelles et 

collectifs 

I - ا:امقــدمة
لداددمانالدمرةددمإاتدداالدريددلاجضمدد اهددض.ايددرااددمانالددمددضت اتلددااتددضهاتامرةددمإايع لددضايعددلايرددفاا

لدق  االدرفالرااغماهض اااميكراىمكضاهدضاندلامجد الديصدف ادلدضايدرا ندلالدي يصدمراديةدضىفتالدرضيدلاى دحا
فيددلواادةدد ايصددمم الديكمدد ايددةاىي ددل ااصددااااىدددحازمددضفتالإميددضاااجافيددلاانضديددضداايميمددإالديجييددةاايق

يمتيددإالدريددلالدفادمددإايرددفايلمددإالديددفام ايددراأكعدداايجددضا الدريددلااددماناض اا ددد اديددضايز دداانددلالدنمدددإا
لديفامنمددإايددرايعمددال ااددضغنإ اماجددةانراددلضاىدددحاش صددمإالديددفا الديدداايدددففا فايددلاى ددحالديكمدد ايددةا

ىي دلايددرا دالال اادددالدناا ددالممرواالدييممدال الدةددامرإاالدكنمداتاتدداايجددضلالديدفام  اااىدددحايدضامددمت.اأاامقمددف
اماجدددةالددددنرضالى دددااىددددحالدنمددددإالاجييضىمدددإالد ضاجمدددإالديددداامردددم اتملدددضالديدددفا  اايدددفلايقدددفماهضاددددفاا ا

ا( 11 صا1987ااهيمإالديفام  ا ىنالهم.اىعيضر 
دضالديصدف ادتدضهاتالدادمانالدمرةدمإاد ريدلاىضيدإ اتضديصدف ادادمانايلمدإالديدفام ا ال  لاكدضرايليا

عمددا اا ددد ايددرايمن دد ا نددااتالةددييالااي دد الداددمانالدمرةددمإالديدداايددلف اتددااملضميلددضاىدددحاياد ددإاأهدد.انك
( االديداايييمدزانددضا الديشدضل.االد يندضات ا  دإالدفلترمدإ اPsychological Burnoutلاديدال الدمرةداا 

فاىددحالامدفيضاالداجدفلمااتقفلرالدقفاتاى حالانيكضااتاالدريل االدقمض.انضدالجنض انصااتاآدمإواأ اأملدضايريقد
لد  امرينااأدفالداكضدزالاةضةمإاديلشال الديكمد اددفلالاتدالف اييدضامدلف اىددحاىملدض الدردافاا  دإاكرض يدل ا

ا( 12 صا1987امريلاى حازمضفتالىعضاالدة نمإاتاادمضيلا ىنالهم.اىعيضر 
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ضد. ايراهدد  الاهيمددإايةددييفاا دفاأادددحالدنددضدعاراد ادمنالديلمددااأهيمددإاكنمداتاتددااي ي دد افالالدرداااااااا
فالةيمضاأهيميلضانضىينضااياااىمضايرالديالامةالدياايضازلد ايعمااجفلالدكعمداايدرالدندضدعمرادمداامرينداا
يااارالدامنالدمرةاادفلالديفانمراياااىضادفمعضاماىضايض اد.امملامصمنضاكضتمضايرالدنداااالدفالةض ا

ا اأااأدددفلااي دداااىددرامنددض ايدكيمددض ااا ددفامصددنناد اددمناى ددحاأمددلاميمجددإاازيددإادتددااامشضاا نشددأمل ا
 نمددالاىمددفيضامكنيددلاأاااامرنددااىمددلادممامددضااا ددفاكشددر الدفالةددض الا مدداتاىددرا نددااتالداددمن اكيددضاأمددلا
أكيةدد ايمددزتا ضصددإانددلاأعددضا المينددض الدنددضدعمراتددااي ي دد الدر ددا.ااالدي صصددض  اتأصددننالداددمنالدمددا.ا

م ددتاتداالدرفمدفايدرالديلدراالاىيدضلاا ردضي مراةد نمإااا ميدإ اايايننانضددمضتالديلممإا ضصإااامةن اد
سب الداتضد الدي ي رإايالتاافاجض اييرضايإاايينضممإايرالاىنض االدامانالدنفممإالدمرةمإالديايننإانلض ح

 اىااأراىفال الدرددضي مرانلددد  الديلددراالةددديجضنضيل.ادلدد  الدادددماناي ي دد ال ي تدددضاالادددضايدددرالدي صددصا
ا ا ناتاكلاش صاتاااا ال ي  ا صضدصالدفااااتاااا انرضالدراليل ش صاى اادة

ميكرالىينضاايلمإالديفام الدامضااايرالديلرالدياايايننانصدااتاالاددإا اتاالديجضلالدامضاااااااااا
نضدرفمددفايددرالداددماناى ددحاي ي دد اأمالىلددض اى امدداينناىيددلالديددفا الدامضادداانضدرفمددفايددرالدراليددلالديدداا

ا الددضفتاكضدق  ااالدياياااكد د الإةديعضاتالدرمةدماداجمإااالدمرةدمإاأاالدرصدنمإااالديداا دفايييمزانضامررض
يةل.اتااىملض ا الااانض ض الديفا الدامضاا اا فاأشضا انردضالديالجدةالدر يمدإاةدمكاداجمإالإديدال ا

جلدددددإا. اااأماددددضاةددددمكاداجمإايال1998د ىدددد ااالديددددفا الدامضادددداااد ددددفكيااا"يديددددفادةددددرالدردددد ا "ا
.اتدداايجددضلاى دد.الدددمرسا2005لداددماناتدداالديجددضلالدامضاددااددةدديض الدددفكيااا"ىنددفالدرزمددزاىنددفالديجمددف"ا

لدامضاددا اىدددحاأرالإدةددضسانضداددمانادددفلالديددفا الدامضادداامادددفادفمددلالإملددض الدنددفماااالإمررددضداااا
ديدفا الدامضاداادمرةدل الدرق ا اااىف.الدااض اااىفال الدرشلاتاايدقمقلاد قم.ااالاهفل الدياااادرلضال

فالةإاكلايرا"ةيماتاىالنا"االاديال الدمرةاادفلايفانااكاتالدقف.اتاا( اايلكفا48صا1998 ى ا  ا
أىالضالاديال الدمرةاادفلايفانااكاتالدة إانر ةنمر"ادماا"(انرمالراا2007لاافر"ااا"ايز اجضنا"ا 

فلايدددفانااكددداتالدةددد إانر ةدددنمر ااأجامددد اهدددفت الدفالةدددإاىددددحالديردددا اى دددحاأىدددالضالاديدددال الدمرةددداادددد
(ايفانضا اانن اى مل.ايقمضساأىالضالاديال الدمرةااد يفا الدامضادااا50لدفالةإاى حاىممإا اليلضا ا

(اااأتلددا اميددضدرالدفالةددإااجددافاىددفتايةدديامض ااىددالضالاديددال اا1998ىىددفلفايديددفادةددراىدد ا ا ا
نردفا ( 2(انرفالإملدض الامرردضداا اا1نرفالإملض الدرق اا الدمرةااد يفانمرانر ةنمراى حالدمداالديضداا:ا

(اا دددفاا5(انردددفالديممددداالدش صددداامدددداالاةددداأا اا4(انردددفالإملدددض الدندددفما اا3مقدددصالإمجدددضزالدامضاددداا ا
أاصحالدنضداالديفا الدامضااالةي فل.الدرفمدفايدرالداةدضدلاالدندا اافل انردضالديلدضال الدمرةدمإالديداا
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رانردددضالدادددماناالدق ددد االاةددديعضاتاكيلدددضال الاةددديا ض االةدددي فل.الاةدددضدم ايةدددضىفاى دددحالددددي  صايددد
 .لديمضةنإاد يدك.الد ليا

ااانمض لاى حايضايقف.اميكراناحالديةضلا الديضدمإا:ا
هددددلاهمددددض اتدددداا اتدددداايةدددديامض الداددددمانانددددمرالديددددفانمرايرددددزلاد ي صددددصالدامضاا امضاددددض ا  1

 جيضىمإ اامضاض اتافمإ(؟ا

 مض الدامانانمرالديفانمرايرزلاد  ناتا ىففاةمال الديفام (؟اهلاهمض اتاا اتاايةياا  2

بحث     -2  أهداف ا
  يدفمفالدراا اتاايةيامض الدامانادفلالديفانمرادة الدي صصالدامضااا  1

 يدفمفالدراا اتاايةيامض الدامانادفلالديفانمرادة الد ناتالدامضامإا   2

بحث   -3  فرضيات ا
 مض الدامانالدمرةمإادفلالديفانمراينرضادمارالدمشضنالدامضاا همض اتاا افلدإاىدصضدمضاتاايةياا  1

 همض اتاا افلدإاىدصضدمضاتاايةيامض الدامانالدمرةمإادفلالديفانمرادة الد ناتالديفامنمإا   2

بحث    -  مصطلحات ا
نفســية     - ضــغوط ا هدداالإدةددضسالدمددضيراىددراتقددفلرالايددزلرانددمرالدينضددد ااالإيكضمددض ااامصددضدنلاا

ال ددد اتشدددل ادمددداامصدددنناهددد لالدرشدددلاتددداايالجلدددإالدينضدددد ااالإيكضمدددض ايدددلعالا امدددضاتدددااىددددفلااىدددضفتاي
 الداددمانانأملددضاافاترددلا MILLS ( 1982)اامراتلددضايم ددز(44صا1992 ىنددالهم. االداددمانالدمرةددمإا

 (47صا2001 لديشرضر ا . فل  ااميمراىراىف.ا فاتالدرافاى حالداتض انضديين نض الدنمدمإالدال رإاى ملا

مدرب   -5-2 لديفا الدامضاااهاالدياندااااهدااشد صا اافالمدإاكنمداتانضددمدضت امديضجدلالدامضادمارااا
د مصددنااالديةددضمفتاتددااكعمدداايددرامددالداالددمددضت اادلدد لامقددالاأرالديددفا اهدداالداتمدد الاكندداااالديرددمراتدداا

هدداالدددادمساد رامدد الددمددضت ااالديددفا اهددااأ صددضداالدامضاددإاتدداان ددف  اتدداامضفمددل اتددااجضيريددل   ىد  ااا
نأكي ل ااهاالديةدالاىرالامجضزالدامضاا اااك د اميكرااصرلانأمدلالدقضددفالدد  امصدمةاأاامي د الدقدالاا

اا(73صا2002 ةكا لدادمةا اااتاامرسالدا  امي.ايدقمقل ا
مشابهة    -1 دراسات ا اميضدراا اير اياص  اىدمل ايديا ايراىجال ل اايض انيض الدفالةض الدةضنقإ يرف

ضامةضىفالدنضدااتاايدفمفانامقإااأة ا الدنداالديمضة اااك د ال يمضااأمة الديمضهراااةضدلاياجر
جيةالدنمضمض  اااتاادفافايضالن ةاى ملالدنضداايرافالةض اتااامانامرةمإااجفالهييضيضاكنمالايرا

نمر اياترمر الدفالةض الدةمكاداجمإانضدامانالدمرةمإااالديلممإادفلالدرضي مراتاالديلرالدي ي رإا يفاا
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أةضي ت اأننض  ايياامر   (ادمااياص  اي  الدفالةض اىدحانرضالديصضفاالداضغنإااالاانالنض ا
الدمرةمإالديياينإاى ملض 

هفت ا" :انرمالرا"افالةإايقاميمإادتضهاتالاديال الدمرةااد يفا ا( 2008دراسة رمزي جابر )   1--1
اديدقم ا د اأجام الدفالةإا . لاديال الدمرةااد يفا لدفالةإاىدحالديرا اى حايضايفلاشماراتضهاتا

ا ا  ا اليلض ايقمضساا60ى حاىممإاىشالدمإ اانن اى مل. ا  الدنضدات ااكات الدمف الدة إااكات اتااكات ايفانض )
اأتلا اميضدرالدفالةإانأرا . ( 1998 ) لاديال الدمرةااد يفا الدامضااايراىىفلفايديفادةراى ا 

اانزمضفتالداماناى م ادكاايرازاتاالديمضتةض ا"ا فالدي  الدياينإالاادحا انمميضاتقاتالديير قإاندا"ايشر
دفم اىدنضناييزلمفامايننانيةدادمض ا"اتاالدياينإالدعضممإا انمميضاجض  الدرقاتالديير قإاندا"ا "جض  الدرقاتا

 .لا ماتلدياينإالدعضدعإااا ايفاااتاا هم اأتكضااىيضاى لاكضم ايلمإالديفام ايمضةنإاد ا"ت

(ا:انرمالرا"الاديال الدمرةاادفلايفانااكاتالدقف.اتاا2007 اادراسة سميرة عرابي وآخرون -1-2
لاافر"اهفت الدفالةإاىدحالديرا اى حايةيا الاديال الدمرةاادفلايفانااكاتالدقف.اتاالاافرااك د ا

لاافراينرضادييمماالدفاجإا االديرا اى حالدراا اتاايةيالالاديال الدمرةاادفلايفانااكاتالدقف.اتا
(ايفانضا اانن اى مل.ايقمضسايضة  الديرا اا81اديدقم ا د اأجام الدفالةإاى حاىممإا اليلضا ا

ايةيالا اأر اىدح الدفالةإ اميضدر ااأتلا  ا  الدنضدعمر ا نل اير ايرفمض  ااي. ا  الدمرةا انضاديال  الد ضص
ايرالديةيالالديياةناكيضا  ص الدفالةإاىدحالاديال الدمرةاادفلايفانااكاتالدقف.اتاالاافراكضرا

أرافاجإالديفا ا افاداالا ا ا اسا(ادلضايأعمااى حايةيالالاديال اتقفافد اميضدرالدفالةإاأملاك يضا
 لايرر افاجإالديفا الم را افاجإالاديال الدمرةاادفمل

ااكاتالدة إانر ةنمر"اأىالضالاديال الدمرةاادفلايفان"(ا:انرمالراا2007 ادراسة رمزي جابر -1-3
هفت الدفالةإاىدحالديرا اى حاأىالضالاديال الدمرةاادفلايفانااكاتالدة إانر ةنمرا اديدقم ا د ا

(ايفانضا اانن اى مل.ايقمضساأىالضالاديال الدمرةااد يفا اا50أجام الدفالةإاى حاىممإا اليلضا ا
لدفالةإااجافاىفتايةيامض ااىالضا(ا ااأتلا اميضدراا1998لدامضاااىىفلفايديفادةراى ا ا ا

(انرفالإملض الامررضداا اا1لاديال الدمرةااد يفانمرانر ةنمراى حالدمداالديضداا:انرفالإملض الدرق اا ا
(اا5(انرفالديمماالدش صاامداالاةاأا اا4(انرفالإملض الدنفما اا3نرفامقصالإمجضزالدامضااا ا ( 2

لةي فل.الدرفمفايرالداةضدلاالدنا اافل انرضالديلضال الدمرةمإااا فاأاصحالدنضداالديفا الدامضاا
لدياايةضىفاى حالدي  صايرانرضالداماناالدق  االاةيعضاتاكيلضال الاةيا ض االةي فل.الاةضدم ا

 .لديمضةنإاد يدك.الد ليا
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اانرضالدةيض الدش صمإا2007 ادراسة منصور ذياب -1-4 الديلممإ الدامان افالةإ ا" انرمالر ا: )
الدامانا اى ح اد يرا  الدفالةإ اه   الةيلفت  الدامضاا" اد يفا  الدمرةا الاديال  انأىالض اى  يلض

اى حا  اننق الدفالةإ اا ف الاديال الدمرةااد يفا الدامضااا  اافاجإ انن ا20لديلممإ اا ف ا  ايفانض )
أتلا اا فا . ى مل.ايقمضسالداماناى حالديفا الدامضاااايقمضسالدااضاىرايلمإالديفام الدامضاا

اأكعاا اي. ا  الدش صا االدي يا الامررضدا االإملض  الدامضاا الامجضز امقصاتا اهمض  اأر الدفالةإ ميضدر
لدنفلدلالدياايلف اىدحاىف.الدااضاىرالدريلاتاايلمإالديفام ادفلالديفا الا لا ناتاالديفا الاكعاا

الدام افاجإ انمر اةضدنإ الاينضنمل اى  إ ااجاف الديلممإ الدامان انفاجإ ايراىدةضةض انكل الديلممإ ان
 . لدييممال الديةيق إاكلاى حادفت

عاطي عباس -1-5 اادراسة محمد عبد ا االاديال الدمرةااا1998  الدامانالدمرةمإ ا" ا"نرمالر ا: )
االاديال الدمرةاادفلااىناا الدامانالدمرةمإ اىدحالديرا اى حايصضفا اهفت الدفالةإ ا" د امضاممر

(ااىنضاميع اراا216نضداالديملرالداصراا اايكام الدرممإايرا نرضالامشنإالدامضامإا االةي ف.الد
ااأتلا ا االاديال الدمرةاا  ايقمضساد امانالدمرةمإ الدنضداانيصيم. اا ض. ا  اييماىإ اامضامإ أمشنإ

لدامانالديايننإانكلاير:اأة ا ا : لدميضدراأراهمض اةنةاىاليلاادمةمإاد اماناالاديال الدمرةااها
 . لديتضهاالدرةماداجمإاالامررضدمإ – ميضدرالديمضتةإا– ى ايرضيلالديفا ايةالد

:انرمالرا"الاديال الدمرةاادفلايفانااامضاإالديصضاىإاندااا.ارا (1997 ادراسة احمد معارك -1-6
"اهفت الدفالةإاىدحالديرا اى حايةيامض الاديال الدمرةاادفلايفاناالديصضاىإالديصامإا االديرا ا

الاىاا ايةيامض  اىاليلاى ح انمر الدر  إ اى ح الديرا  اهفت  اكيض ا  الدمرةا اد ديال  الدييزليمإ لض
لاديال الدمرةااديفاناالديصضاىإااىففاةمال الد ناتاالدر  إانمرالاىالضالدييزليراد ديال الدمرةاا

(ايفانضا ايةج مراا55اىففاةمال الد ناتاااديدقم اه  الاهفل اأجام الدفالةإاى حاىممإا اليلضا ا
ةمال ااانن اى مل.ايقمضةمرادقمضساا3نضايدضفالديصا اد يصضاىإايزمفا نايل.اتاايجضلالديفام اىرا

اأىالضالاديال الدمرةااد يفا الدامضاااىىفلفايديفادةراى ا ااأتلا اميضدرالدفالةإاىرااجافا
ااىاليلالاديال اتاا افلدإاىدصضدمضانمرالديفانمرالا لا ناتاالديفانمرالاكعاا ناتاتاا مضساأىالضا

الدريلالدرمااديفا ا الديف لاتااصيم. ااا فاأاص الدفالةإانرف. لدمرةاادصضدنالديفانمرالاكعاا نات
الديصضاىإا االديقممرايرالاةيرضمإانضديفانمرالاجضم اتااىي مإالديفام ا

مشعان    -1-7 اةمراتااجض  اه  الدفالةإانرمالرا"يصضفاالدامانالديلممإادفلالديفدراسة عويد ا
املف الديرا اى حايصضفاا الدكام " انفادإ انضانالنض الدمرسالدجةيمإ اى  يلض اا الديياةنإ لدياد إ
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ا الدجةيمإ ادييممال لدامنالديلماااتقض انضاانالنض الدمرةمإ ايكام ااالدجمسااالدجمةمإاااى  يلض
ا اير الدفالةإ اا746ىممإ انممل. اير الديفاةمر اا377ير اا الدكا369 كاا ايمل. اىمضااا اا ا383اميممر

اهااأجضم   الدفالةإ اكضم اىشكضدمإ انضدمةنإاا  ا ايحايفلاشفيلض اا الديلممإ الدامان اهاايصضفا يض
د يفاةمرالدكاميممرااالديفاةمرالاجضم ااا د انضةي فل.ايقمضسالدامانالديلممإااايقمضسالاانالنض ا

الدجةيمإ  اا لدمرةمإ اىا (64-63صا2000 لديشرضرار   الدفالةإ انمراااكشر اه   راتاا اجاهامإ
الدجضمنمراتاالدييممال الديضدمإا:

اى حاا- الإمضا ادص   ادما الدجةيمإ الدمرةمإ الاانالنض  اا الديلما  الديناا اا الديلما لدر  
يياةنض اأى حايرالد كاااتاايصضفاالدامانالديلممإاالاانالنض الدمرةمإالدجةيمإايشمااىدحايزلمفا

ايصضفا اتا الدكاميممر الديفاةمر اغمااايياةنض  اير الدجةيمإ الدمرةمإ الإاالنض  اا الديلممإ لدامان
لدكاميممرالياناأراجيمةايرضي  الااينضنالمجضنمإااا ل افادإاىدصضدمإانمرايصضفاالدامانالديلممإا

ااا(64-63صا2000 لديشرضرار اا.االاانالنض الدمرةمإالدجةيمإا
ســابقة    -2 دراســات ا ــد ا تعليــع عل ي ي دد الدفالةددض الدةددضنقإااالديايننددإايددرا دد لالاندد راى ددحاا

ديااارالدنداالددضدااينمرادمضايضام اا:يرادماالديملراتقفالةي ف.الدنضدااتاافالةيلالديملرالداصدراا
ادي ديإاه  الدفالةض  

يرادماالدرممإاتقفايماى الدرممدإايدرافالةدإاىددحاأ دالادمدااياديم ااىندمرانضامفمدإالدامضادمإاااااااا
يددرادمدداالافلتالدقمددضسااي يمدد انضديالدددلالدي ي رددإااايادديم اأماددضاأةددضي تااايددفانا ن نددإاد جيضىددض ااا

لةدددي ف.الدندددضدعمرايقدددضممسالدادددمانالدمرةدددمإااايدددمل.ايدددرالةدددي ف.ايقدددضممسالدادددمانالديلممدددإااايقدددضممسا
يدرادمداالدميددضدراتياديم اأراأهد.ايصدضفاالدادمانااالديداايرا دلاةددمااالاديدال الدمرةدااددفلالديدفا  

ا اييع دد اتدداالدراليددلالديايننددإانددضإفلاتالدر مددضاةددال اد رامدد اأااد ىنددمراااك دد ااهمددض اىاليددلاىيددلالديددف
اى دحاادا ايدضايقدف.امةدرحاتدااهد  الدفالةدإاىددحايراتدإالدرداا اااايايننإاناةدضدلالإىد .ااالديشدجرمر 

االادردض الا ي تض اتاايةيالالدامانالدمرةمإااايراتإايضاهااأه.الديصضفااه  الداماناندمرايدفان
 اانمرالديفانمرالا لا ناتااالديفانمرا اا ناتاىضدمإ الدرافمإااايفاناالادرض انضدجيضىمإ

П -  طريقة وأدوات  ا

نردددفالديقدددضن  الدش صدددمإاد يدددفانمرالديرممدددمرانضدفالةدددإ ايددد.الإيردددض اى دددحايدددضام ايازمدددةالإةدددييضال ااااااا
 اىي مددإالديازمددةااالإةددياجضراتدداامايلددضاني ىدد اى ددمل. اانرددفاىىددفلفااايداددماالإةددينمضراااننرددل اييدد

  2017يضاسا15ىدحاا06لدرممإاكضم الدرياتايييفتايرا
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عينة -1 نضىينضاالدرممإاهاادجزالدزلامإاتااأ افالةإايمفلممإا ايةديمفاىددحالاةدينمضرااوطرع اختيارها اا
 ايجيدددةايمدددلالدنمضمدددض اكيقدددا.اأةضةددداامجدددفاأرايرلايلدددضاهدددا:ا"الدرممدددإاهدددااجدددز ايدددرايجييدددةالدفالةدددإالدددد 

لديمفلممددإاااهدداايرينددااجددز لايددرالدكددلانيرمددحاأمددلايل دد ايجياىددإايددراأتددالفالديجييددةاى ددحاأرايكدداراييع ددإا
شي  الدرممدإاجدز لايدرايجييدةالدفالةدإاى دحايدفانمرايدرااامدإااا( 226صا1999 الي  اديجييةالدنداا

يفانضا40 تدض الاكضناااالاشنضلايمل.ايفانضايشاتمراى حاا70يرةكاااادل لاتقفالىييفمضاتااندعمضاى حا
يدددفانضادددردددض الدرافمدددإاا30دددردددض الدجيضىمدددإاااهددداا كددداتالدةددد إ اكددداتالدمدددف اكددداتالدندددضدات اكددداتالدقدددف.(ااا

 جمددفا اجينددضز الدرددض الدقددال الدي كيددإ الدكامددياتددا الدكاليدداافا الدكممددياناكةددممي الدةددنضدإ(اااا ددفايددد.ا
ناأاايايم ايةدن اأ اااى دحالديرمدمراديريدم.الدميدضدرا ااالشديي  اى دحاال يمضاالدرممإاىشالدمضافاراي نم

(ايدفانمراايدرافلدداتاةدم ا06 اا-(ايدفانمرايدرافلدداتالديديفمدإ اا07 اا-(ايفانضايدران فمدإايرةدكا ا20 
(ايدددفانمرايدددران فمدددإاالفا08 -(ايدددفانمراايدددرافلدددداتايممممددد  ا15 اا-(ايدددفانمرايدددران فمدددإالدنددداا ا09 اا-

ا(يفانمرايران فمإاهضش. 05  -لاننضلا

بحث   -2  إجراءات ا

مــنه  –ا2-1 ييددضاااشدد اتمددلاأراأ ايمجددزاى يدداامنيددناىدددحالايصددض انضدر يمددإامجددفامرةددلاينضدنددضا  ا
نااددةا نددإاأاانامقددإاأاايددملرامدددففايددرا  دددلالد نددال الديدداالينرلددضاتدداالداصددالاىدددحالدميددضدرالديدداا

اصددراانضدنامقددإالديةدددمإالديقضامددإ اتدداالداصدد ااالديد مددلااادققلددض اااددد د ا ددفالىييددفمضاى ددحالديددملرالد
 لديرةماانصممإاى يمإ اداارمإالجييضىمإاأاايشك إامرةمإ 

بحث   -2-2 يقمضساأةنض ااايصضفاالداماناد يفا الدامضاا االد  اصييلااي.الةي فل.أدوات ا
 1998لدفكيااا"يديفادةراى ا " 

وصف  - اليلالدياايةل.اتاازمضفتالدامناى حالديفا الدامضادااااصي.اد يرا اى حالاةنض اأاالدرا
(اىنددضاتايازىددإاى ددحاا30لديدداا ددفايددلف انضديددضدااىدددحالاديددال اد يددفا الدامضاددا اااميادديرالديقمددضسا ا

  يةإاأةنض اأااىاليلاهاا:ا

رياضــي   - فريــع ا ااهدداالديدداايددايننانرددف.الديددال.الديددفا اااأســباب أو عوامــل مرتبطــة بــا عبين أو ا
ىف.ايقفماه.اد جلفالد  امن دلاأاالاىيال انفاا الاةضةااتاايناماايةيامضيل.الدامضامإ اأااكعداتااجدافا
صالىض ااايشضكلانمرالد ىنمر ااىف.ا فايدلاى دحايالجليلدض اااكد د اىدف.الدقدفاتاى دحايدقمد امجضددض ا

ايةالد ىنمر اأاايدضاديل.الديكيلاتاايالجلإالديفا  
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رياضــي و شخصــيت   أســباب أو عوامــل مرت - مــدرب ا اهدداالاةددنض ااالدراليددلالديدداابطــة بخصــال  ا
مشرااتملضالديدفا اتداا دالاتامرةدلانردف.الايدضراأاالاةديقالااتدااىي دل ااادةضةدميلالدزلددفتاديدضاماجدلاىدمدلا
يددرالميقددضفل  اأااىددف.ا فايددلاى ددحايدقمدد الديزمددفايددرالاميصددضال اأاادرددزالد ىنددمر اأااليصددضتلانددنرضا

لدش صدددددمإالديرممدددددإاكضامنالدمدددددإاأاالدفكيضياامدددددإاأاالدرصدددددنمإ اأاايرضمدددددضتالديدددددفا ايدددددرانردددددضالدصدددددرض ا
الديشك  الديااد.امةينةادةيلض 

فريــع   - عليــا  عبــين أو ا ااهدداالاةددنض اأاالدراليدلالديدداايدداينناأسـباب أو عوامــل مرتبطــة بــالدارة ا
فالدامضاددااأاالد جمددإالإفلامددإالدر مددضالديشدداتإاى ددحانددضإفلاتالدر مددضاد رامدد اكيج ددسالإفلاتاد مددضف اأاالايدددض

لد ىنددمراأاالدرامدد الدامضادداااالديدداام اددةادلددضالديددفا  ااالديدداايددايننانرددف.ال يمضىلددضانكرددض تالديددفا ااا
اتالضاد ةيجضنإادن نضيلالدادااامإاااىدةدضسالديدفا انردف.ايقدفماهضاددلانصدااتاكضتمدإ اأاايدضاديلدضالدددفا

الديفا انأملايلففانضاةيممض اىمل يراة نضيل اأااىدةضسا
ااهددداالاةدددنض اأاالدراليدددلالدياينندددإاني ي ددد ااةدددضدلاأســـباب أو عوامـــل مرتبطـــة بوســـالل العـــ م   -

لإىدد .الديقدداا تااالديادمددإااالديةددياىإااالىيقددضفالديددفا انأملددضاياجددلاىدمددلالاميقددضفل الدقضةددمإااايدددضالا
اه ل يا م.اأ نضدلااايدمزهضااف  اأاايدضادإايجض

مشـجعين   - ااهداالاةدنض ااالدراليدلالديداايدايننانجيلدااالديشدجرمرالددااأسباب أو عوامل مرتبطة با
لدييرصددنمرادمددارالدامضاددإالدش صددمإاد يددفا ااايددضا ددفامدددفاايددراةدد ا انرددضايددراهيضتددض اىفلدمددإ اأاا

ادفاتدامقل. ااايشدجمةايدضادإالاىيفل الدنفمااأاالد رتااى دحالديدفا  اأاالدليضتدض انيمممدا  اأاالمق نلد.ا
الدرام الديمضتساأاالد ىنمرالديمضتةمر 

اميايراكلانرفايراه  الانرضفالد يةإاةيإاىنضال اةدننمإ ااامقدا.الديدفا الدامضاداانضاةديجضنإااااااا
ى ددحاىنددضال الديقمددضساننقددضاداأمددلالدش صددا ااالىيقددضف اتدداايددفلاأهيميلددضاتدداالاةددل.اتدداازمددضفتالداددمانا

(اأى دحافاجدإايددراا5يدفامجض اندمداالدفاجددإا اا5ا ااا ددد اى دحايقمدضسايددفااايدراى دحالديدفا الدامضاد
(اأ لافاجإايرالاهيمإانضدمةنإاإةلض.الدرنضاتاتاازمضفتالداماناى حاا1لاهيمإاتاادمراييعلالدفاجإا ا

لديفا الدامضاا ااامالىااىمفالةي فل.الديقمضساأرامكاراىمالملاكيضم اا"ايقمضساأةنض الداماناى حا
اديفا الدامضااا" ل

تصـحي:    مددي.ايصدددمناكدلانرددفايدرالانرددضفالد يةدإاى ددحادددفتااا دد امجيددةادضصدلالدددفاجض اد رنددضال اا
(اتدااكدلانردفاك يدضافلا دد اا150لديااميكارايملضاى حانردف اااك يدضال ياند افاجدإالديدفا ايدرالدفاجدإا ا

 ى حالديزمفايرالدامنالديايننانل لالدنرف 

  26/ا21/ا16/اا11/ا60/ا01ا ضيلضاهاا:ااىنضال الدنرفالاالاأ -
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محكمة  سنوية  

  ا27/اا22/ا17/اا12/ا07/اا02ااىنضال الدنرفالدعضمااأا ضيلضاهاا: -

ا اا28/اا23/اا18/اا13/اا08/اا03ااىنضال الدنرفالدعضدااأا ضيلضاهاا: -
  اا29/اا24/اا19/اا14/اا09/اا04ااىنضال الدنرفالدالنةاأا ضيلضاهاا: -

 ا ا30/اا25/اا20/اا15/اا10/اا05هاا:ااااىنضال الدنرفالد ضيساأا ضيلض -

اكيضاميكراجيةافاجض الانرضفالد يةإاد يرا اى حالديجيارالدك ااد يقمضس ااا

ااأدوات الحصالية  ا–ا2-3

نرددفاجيددةاكددلالاةددييضال الد ضصددإانضديددفانمرا امقددا.انيرامددياااتددازالاةددينمضمض ا اايددي.اهدد  الدري مددإاااااا
اد ضصإانكلاةلللااانرفهضامي.الددةض انضدنامقإالإدصضدمإاالديضدمإ:اااااااااااااااااااندةض اىففايكالال الاجانإال

ا اةيافم ادرمميمراغمااييةضاميمراااغماايايننيمرا ا-
الإمدال الديرمضا  ا-
ا(ا75 اص2008 ااالر الديياةنالددةضنا الديرضفدإ:اا-
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ПП –  نتال   عرض و تحليل  ا

جدول رقم ) -1 ضغوط  حسب بين ( ي01ا مدربين في مختلف مصادر ا فروع بين ا خاصة با نتال  ا ا
رياضة   نوع ا

ع  ال
ربي  م

ي  األع الفر

ربي  م
 األع

عي  الجم
 

ب  المحس
 
ولي  الج

 مست
ال   ال

 ع س ع س 0.05
ين  لاع ط ب امل مرت  أس و ع

ضي  ال 1,65 2,46 2,53  20,52 3,44 17,06 أو الفريق الري
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ضي  ر الري صي الم ئصهش وخص ال 1,65   3,17 1,45 18,2 2,60 14,63   

ي ار الع إ ط ب امل مرت  أس و ع
 

ال 1,65 1,77 2,93 20,05 2,51 17,03  

ئل اإعا س ط ب امل مرت ال 1,65 3,59 2,53 19,1 3,73 14,43 اأس و ع  

امل م جعيناأس و ع لم ط ب رت ال 1,65 2,81 2,27 19,35 2,96 13,9   

تحليل  محور     أسباب و عوامل مرتبطة با عبينا
 ااندضمدال ايرمدضا ايقدفااندد 20,52يرا  لايضامنمملالدجفالاأى  اأمدلان ديالديياةدنالددةدضناا

ااا17,06درض الدرافمإادفلايفاناالادرض الدجيضىمإاتاادمران يالديياةنالددةضناادفلايفاناالا2,53
ا(T)ااهداامةدنإافلدددإاىدصدضدمضانيقضاميلددضاا2,46لديدةددانإاا(T)اان مد ا3,44ندضامدال ايرمدضا امقددفاانددا

ا 1,65لدجفادمإالديقفاتاندا
ىااأمددلااااهدد لامنددمراأراكدد الديددفانمرامرددضمارايددرامرددسالدراليددلالديايننددإانددضد ىنمرااالدرامدد الدامضاددا 

لادرددض الدجيضىمددإادمددااكددضرالديياةددنالددةددضناادلدد  الدردددإاأكندداايددراتدددإااهمددض اتددا افللادصددضدنايددفانا
ىددددحاأرايدددفا الادردددض الدجيضىمدددإامدكددد.ايرضي دددلايدددةاىدددففاكنمددداايدددراامرلادردددض الدرافمدددإ اااماجردددلالدندددضدع

 اااااالد ىنمرااييضامشكلادفملانرضالدصرانض الدياايةضه.اتاازمضفتالدامان 

مرتبطة محور  - رياضي بأسباب و عوامل ا مدرب ا    وخصالص شخصية ا
ااندددضمدال ايرمدددضا ايقدددفااا18,2يندددمراأمدددلان ددديالديياةدددنالددةدددضنااايدددرا ددد لايدددضامنممدددلالدجدددفال

ا14,63دفلايفاناالادرض الدجيضىمإاتاادمران يالديياةنالددةضنااددفلايدفاناالادردض الدرافمدإ1,45 
ا)  (ااهاامةنإافلدإاىدصضدمضانيقضاميلضا3,17لديدةانإاا(T)اان م ا2,60اانضامدال ايرمضا امقفااندا

 ااايملامةي  صاأملاهمض اتا افللادصضدنايفاناالادرض الدجيضىمإادمااكضرا1,65لدجفادمإالديقفاتاندا
ىدحاأرايدفاناالادردض الدجيضىمدإاامرةاا د ادرض الدرافمإ ااالديياةنالددةضناادل  الدردإاأكناايراتدإال

لديمةم انمرالد ىنمراتميضانممل.ااادلاي ي  الديشضكلااالد  تض الديداا دفاادفملايلض.ايفامنمإاأكناايملض
ىهيددضلاشددلاراأةددايلااااىدددحلديشدضكلالإفلامددإا ااهدد لا ددفامددلف انضديدفا ااىدددحيمشدأافل ددلالدرامدد انضإاددضتإا

  ا ااالدنرفاىراى  ضيلالاجييضىمإلإملضاىدحاىضميلضاييضاملف انلا

علياأسباب و عوامل مرتبطة محور  -   بالدارة ا
ندضمدال ايرمدضا ايقدفاا20,05يرا  لايدضامنممدلالدجدفالاأىد  ايندمراأمدلان ديالديياةدنالددةدضناا

ددددددفلايدددددفاناالادردددددض الدجيضىمدددددإاتدددددااددددددمران ددددديالديياةدددددنالددةدددددضنااددددددفلايدددددفاناالادردددددض ا2,93  
فلددإاىدصددضدمضاااهداامةددنإا1,77لديدةددانإاا(t )اان مد 2,51ااندنمدال ايرمددضا الديقدفااندددا17,03لدرافمدإ

ا 1,65لدجفادمإالديقفاتانداا)  (نيقضاميلض
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ك الديفانمرامرضمارايرامرسالدراليلالديايننإانضافلتالدر مضاأاالدرام اىااهمض اامراامريناالدنضدع
تا افللادصضدنايفاناالادرض الدجيضىمإادمااكضرالديياةنالددةضناااالامدال الديرمضا ادل  الدردإا

أرالاةنض ااالدراليلالديايننإانضإفلاتالدر مضااد رام ايةضه.ااميكرالدقالرض الدرافمإ اااأكناايراتدإالاد
لغ  ااأرتاازمضفتالدامناى حاك الديفانمرانصرإاىضيإاا ضصإايفاناالادرض الدجيضىمإادماامجفا

اضنمإ لديةمامرادإفلاتاميف  اراتااشلارااايلض.الديفا اااهيل.الدادمفاهاايدقم الدميضدرالإمج
  اأسباب و عوامل مرتبطة بوسالل الع ممحور  -

دددددفلايددددفاناالادرددددض اا2,53نددددضمدال ايرمددددضا ايقددددفاانددددد 19,1ينددددمراأمددددلان دددديالديياةددددنالددةددددضناا
ااندضمدال ايرمدضا ايقدفاانددا14,43لدجيضىمإاتاادمران يالديياةنالددةضنااددفلايدفاناالادردض الدرافمدإا

اا 1,65نددا  (الدجفادمدإالديقدفاتانددا ةدنإافلددإاىدصدضدمضانيقضاميلدضااهداام3,59اان م ا االديدةدانإا3,73
دصدضدنايدفاناالادردض الدجيضىمدإادمدااكدضرالديياةدنالددةدضناادلد  الدرددإاهمدض اتدا افللايملامةديميراأرا

أرايدفاناالادردض الدجيضىمدإامردضماراادمانضاأكنداايدراامرأكناايراتددإالادردض الدرافمدإ اااماجردلالدندضدع
ياااايا م.الا نض ااالد ا.ا  لالدميدضدرالدةد نمإاالدريدال الدصدرنإاد رامد ايدراندا ااةدضدلالدمقفالديةي
الإى . 

مشجعينمحور  -اا   اأسباب و عوامل مرتبطة با
نضمدال ايرمدضا ايقدفاانددا19,35يرا  لايضامنمملالدجفالاأى  اينمراأملان يالديياةنالددةضناا

تدددااددددمران ددديالديياةدددنالددةدددضنااددددفلايدددفاناالادردددض الدرافمدددإااددددفلايدددفاناالادردددض الدجيضىمدددإاا2,27:
 ااهاامةنإافلددإاىدصدضدمضانيقضاميلدض2,81اان م ا  (الديدةانإا2,96اانضمدال ايرمضا ايقفااندا13,9

اايمددلامةددي  صاأرالديددفا انصددرإاىضيددإامرددضماااددمانضااايددفا اا 1,65  (الدجفادمددإالديقددفاتانددداا  نددد
إامرضمااامانضاأكناايرا ندلاجيلدااالديشدجرمراأاعمدض اأفل ايلدض.الديدفام الادرض الدجيضىمإانصرإا ضص

االديمضتةددددض ايقضامددددإانيددددفا الادرددددض الدرافمددددإ ااهدددد لاارالادرددددض الدجيضىمددددإاأكعددددااىعددددضاتااييضنرددددإايددددرا
لدجيضهما اييضامجر ل.اندضجإاىدحالدميضدرالدجمفتاالدراجإاالدييرإ افارايالىضتايضامرضممدلالديدفا ايدراأجدلا

اقم الدمجضح ايد
جدول رقم ) -2 نتال   ( يبين02ا ضـغوط  عـدد اا مدربين فـي مختلـف مصـادر ا فروع بين ا خاصة با

خبرةسنوات       ا

ع  ال

و ربين   الم
ر  خ

10أقل من   

ا  سن
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 ع س ع س

ضيأس و  ين أو الفريق الري لاع ط ب امل مرت   2,25 20,02 ع

16,73 
 ال 1,65 2,52 2,41

ئصه ضي وخص ر الري صي الم ال 1,65 2,75  1,83 15,73 1,59 17,87  ش  

ي ار الع إ ط ب امل مرت  أس و ع
 

ال 1,65 1,83 1,81 17,13 2,43 20,21  

ئل ا س ط ب امل مرت إعااأس و ع ال 1,65 2,32 2,86 15 2,30 18,31   

جعين لم ط ب امل مرت ال 1,65 1,70 2,72 15,56 2,63 18,89 اأس و ع  

تحليل  محور     أسباب و عوامل مرتبطة با عبينا
 ااندضمدال ايرمدضا ايقدفااندد 20,02أمدلان ديالديياةدنالددةدضنااامجدفايدرا د لايدضامنممدلالدجدفالاااااااا

ةدمال اتدااددمران ديالديياةدنالددةدضنااددفلالديدفانمرا اا نداتاا10دفلالديفانمرا اا ناتاأ دلايدرا 2,25
ااهداامةدنإاا2,52لديدةدانإاا(T)اان مد ا2,41ااندضمدال ايرمدضا امقدفاانددا16,73ةمال اا10أكعاايرا

رايددرامردددسا اااهددد لامنددمراأراكددد الديددفانمرامردددضماا1,65لدجفادمددإالديقدددفاتانددداا(T)فلدددإاىدصددضدمضانيقضاميلدددضا
لدراليلالديايننإانضد ىنمرااالدرام الدامضادا اىااأمدلاهمدض اتدا افللادصدضدنالديدفانمرا اا نداتاأ دلايدرا

ةدمال  اا10ةمال ادمااكضرالديياةنالددةضناادل  الدردإاأكناايدراتددإالديدفانمرا اا نداتاأكعداايدراا10
نمدداايددرالد ىنددمرامشددكلادفمددلانرددضاايرضي ددلايددةاىددففاكلدق م ددإاىدددحاأرا ندداتالديددفا اامرااماجرددلالدنددضدع

الدصرانض الدياايةضه.اتاازمضفتالدامان ااااا
رياضي وخصالص  -ا مدرب ا مرتبطة بشخصية ا   محور أسباب و عوامل ا

دفلالديدفانمرا اا1,59 نضمدال ايرمضا ايقفااندا17,87  منمرالدجفالاأملان يالديياةنالددةضناا
ةددمال اا10ياةددنالددةددضناادددفلالديددفانمرا اا ندداتاأكعدداايددراةددمال اتدداادددمران دديالديا10 ندداتاأ ددلايددرا

ااهدددداامةددددنإافلدددددإاىدصددددضدمضاا2,75لديدةددددانإاا(T)اامددددمصا1,83اانددددضمدال ايرمددددضا امقددددفاانددددداا15,73
اايمددلامةددي  صاأراكدد الديددفانمرامرددضمارايددرامرددسالدراليددلااا 1,65لدجفادمددإالديقددفاتانددداا)  (نيقضاميلددض

ااش صدميل اىااأمدلاهمدض اتدا افللادصدضدنالديدفانمرا اا نداتاأ دلالديايننإان صضدصالديفا الدامضااا
ةدددمال ادمدددااكدددضرالديياةدددنالددةدددضناااالامددددال الديرمدددضا ادلددد  الدرددددإاأكنددداايدددراتددددإالديدددفانمراا10يدددرا

لاكعاا ناتا اااماجرلالدنضدااىدحاأرالديدفا ا اا نداتاىضدمدإادفمدلايلدض.ايفامنمدإاأكنداايملدضالديمةدم اندمرا
نممل.ااادلاي ي  الديشضكلااالد  تض الدياا فايمشأافل لالدرام انضإاضتإالدحالديشدضكلاالد ىنمراتميض

لإفلامإا ااه لا فامدلف انضديدفا الددحاىهيدضلاشدلاراأةدايلااااىضميلدضاييدضامدلف اندلالددحالإملدض ااالدنردفا
اىراى  ضيلالاجييضىمإا ا

عليا -   محور أسباب و عوامل مرتبطة بالدارة ا
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اانددضمدال ايرمددضا ا20,21ايددضامنممددلالدجددفالاأىدد  اينددمراأمددلان دديالديياةددنالددةددضناايددرا دد لا
ةدمال اتدااددمران ديالديياةدنالددةدضنااددفلالديدفانمراا10دفلالديفانمرا اا ناتاأ لايدرااا2,43يقفاا 

اا1,83اان مد ا  (الديدةدانإا1,81ااندضمدال ايرمدضا الديقدفاانددا17,13ةدمال اا10 اا ناتاأكعداايدرا
أراك الديفانمرامرضماراامراامريناالدنضدعا 1,65لدجفادمإالديقفاتانداا)  (إافلدإاىدصضدمضانيقضاميلضهاامةن

يددرامرددسالدراليددلالديايننددإانددضافلتالدر مددضاأاالدرامدد اىااهمددض اتددا افللادصددضدنالديددفانمرا اا ندداتاأ ددلايددرا
كندداايددراتدددإالديددفانمرالاكعددااةددمال ادمددااكددضرالديياةددنالددةددضناااالامدددال الديرمددضا ادلدد  الدردددإاأا10

أرالاةنض ااالدراليلالديايننإانضإفلاتالدر مضااد رام ايةضه.اتاازمضفتالدامناى حااميكرالدقال ناتا ااا
لغ د الديةدمامراددإفلاتاميدف  اراتداااأرك الديفانمرانصرإاىضيإاا ضصإالديفانمرالا لا ناتادماامجفا

ادقم الدميضدرالإمجضنمإ شلارااايلض.الديفا اااهيل.الدادمفاهااي
  اأسباب و عوامل مرتبطة بوسالل الع ممحور  -

ااندددضمدال ايرمدددضا ايقدددفاا18,31يدددرا ددد لايدددضامنممدددلالدجدددفالايندددمراأمدددلان ددديالديياةدددنالددةدددضناا
ةمال اتدااددمران ديالديياةدنالددةدضنااددفلالديدفانمرالاكعدااا10دفلالديفانمرا اا ناتاأ لايراا2,30ند 

ااهدداامةددنإا2,32اان مدد ا االديدةددانإا2,86اانددضمدال ايرمددضا ايقددفااندددا15.00ل اةددمااا10 ندداتايددرا
ا 1,65  (الدجفادمإالديقفاتانداا  ند فلدإاىدصضدمضانيقضاميلض

لاةدنض اااىاليدلاياينندإانضداةدضدلالإىد .اىددحاأمدلااايملامةيميراأراك الديفانمرامردضمارايدرامردساااا
ةددمال ادمددااكددضرالديياةددنالددةددضناادلدد  الدردددإاا10ندداتاأ ددلايددرادصددضدنالديددفانمرا االد همددض اتددا افللا

أرالديددفانمرالا ددلا ندداتامرددضماراامرةددمال ا اااماجرددلالدنددضدعا10أكندداايددراتدددإالديددفانمرالاكعدداا ندداتايددرا
امانضاأكناايرالدمقفالديةيياااايا م.الا نض ااالد ا.ا  لالدميدضدرالدةد نمإاالدريدال الدصدرنإاد رامد ا

الالإى . يرانا ااةضد
مشجعينمحور  -   اأسباب و عوامل مرتبطة با

اانضمدال ايرمضا ايقدفاا18,89يرا  لايضامنمملالدجفالاأى  اينمراأملان يالديياةنالددةضناا
ةددمال اتدداادددمران دديالديياةددنالددةددضناادددفلالديددفانمرا ااا10دددفلالديددفانمرا اا ندداتاأ ددلايددراا2,63ندددا:ا

ااهدداا1,70اان مد ا  (الديدةدانإا2,72ندضمدال ايرمدضا ايقدفااندددااا15,56ةددمال اا10 نداتاأكعداايدرا
اايملامةي  صانأرااايملاميكرالدقالاأراا 1,65ندا  (الدجفادمإالديقفاتاندا ضمةنإافلدإاىدصضدمضانيقضاميل

لديددفا انصددرإاىضيددإامرددضماااددمانضااالديددفا الا ددلا ندداتانصددرإا ضصددإامرددضماااددمانضاأكندداايددرا نددلا
مددددض اأفل ايلددددض.الديددددفام ااالديمضتةددددض  ااهدددد لاارالد ردددد اأكعددددااىعددددضاتااييضنرددددإايددددراجيلددددااالديشددددجرمراأاع
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لدجيضهما اييضامجر ل.اندضجإاىدحالدميضدرالدجمفتاالدراجإاالدييرإ افارايالىضتايضامرضممدلالديدفا ايدراأجدلا
ايدقم الدمجضح ا

عامة   - اااستنتاجات ا
صدددإامردددضمااادددمانضاأكنددداايدددرا ندددلالديدددفا انصدددرإاىضيدددإااايدددفا الادردددض الدجيضىمدددإانصدددرإا ض -

فلاتااجيلاا  اأىاض الدرام ايرااىنمراال 
مردضماايددفاناالادرددض الدجيضىمددإا ضصدإايددرالميقددضفل ااةددضدلالإىدد .الديةديياتالديدداايةددضه.اتدداازمددضفتا -

 لدامنالدمرةا 

أ  مإا ناتالديفا ااايرضي لايةاىففاكنماايرالد ىنمرامشكلادفملانرضالدصدرانض الديداايةدضه.اتداا -
 زمضفتالدامان 

لديشضكلالإفلامإااالد  تض ا فايلف انضديفا انصرإاىضيإااالديفا الا دلا نداتانصدرإا ضصدإاىددحا -
ىهيضلاشلاراأةايلااااىضميلضاييضاملف انلاىددحالإملدض ااالدنردفاىدرالدر  دض الإجييضىمدإااانضديدضداا

 ىف.ايدقم اميضدراأتالا 

لدمقدددفالديةدديياااايادد م.الا ندددض ااالد ددا.ا ددد لاامرددضماالديددفا الا دددلا ندداتايددراادددماناأكندداايددر -
 لدميضدرالدة نمإايرانا ااةضدلالإى .ا 

 I – نتال  مناقشة    ا

د  - فرضية اأو يشماالدراامإاأملاهمض اتاا افلدإاىدصضدمضاتاايةيامض الدامانالدمرةمإاا-مناقشة ا
ادفلالديفانمراينرضادمارالدمشضنالدامضاا 

فالةإالديننمقمإالديير قإانضدراا انمرايفاناالادرض الدرافمإاالدجيضىمإاينرضادييمماايرا  لاميضدرالداااا
ينمراأرايفاناالادرض الدامضامإالدجيضىمإاه.اأكعااا(01 االاا .االدجفامارالدمشضنالدامضاااد يفانمر

امرانضدرام  اىااإاد امانالدمرةمإااه لاندك.ايرضيلالديفا ايةاشامدإاكنماتايرالاتالف ااىنمر ايةم
جيلااالديشجرمرااك لالإى .الدامضاا الاياالد  امين  ا فاتااكرض تاىضدميمراديجضنلإاكلالديا رض  ا
تيفا الادرض الدجيضىمإا فامالجلالدرفمفايرالديشضكلايةااىنمل ااايةايةما الدرام اييضا فامصر ا

مفمإايقامنض اامجفاأرالديفا اهااكن الدرفل ايرايلضيل ااه لايضامال اتااى ضدإالديفانمرامايمضاتااكضتإالا
فلديض اى لاتضزالدرام امرافالدرالاد ىنمراال  لالملز.الدرام الديفا امقضلايرايلضيل ااه  الدميمجإايير ا

يفانض ادمااياصلاأرايرانمراأةنض اا75الديااأجالهضاى حاا1996يةاميضدرافالةإايديفادةراى ا ا
اأ الديفا   ادفل الدامان ااااىاليل اكضإى . اأ ال ااىاليل الإفلاممر ااأ ال انضد ىنمر ايير قإ ةنض 
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ايةاميضدرافالةإاايز اجضناا  ااايير اأماض انرمالراا2007لدجيلاا  أىالضالاديال الدمرةاادفلا"(
اىدحالديرا اى حاأىالضالاديال الدمرةاادفلايفانااكاتا اهفت الدفالةإ انر ةنمر" الدة إ يفانااكات

(ايفانضا اانن اى مل.ايقمضساأىالضالاديال الدمرةااد يفا الدامضاااىىفلفاا50لدة إانر ةنمرا ا
(ا ااأتلا اميضدرالدفالةإااجافاىفتايةيامض ااىالضالاديال الدمرةااا1998يديفادةراى ا ا ا

نرفامقصا ( 2(انرفالإملض الامررضداا اا1د يفانمرانر ةنمراى حالدمداالديضداا:انرفالإملض الدرق اا ا
(اا فاأاصحاا5(انرفالديمماالدش صاامداالاةاأا اا4(انرفالإملض الدنفما اا3إمجضزالدامضااا ال

لدنضداالديفا الدامضااالةي فل.الدرفمفايرالداةضدلاالدنا اافل انرضالديلضال الدمرةمإالدياايةضىفا
الاة االةي فل. الاةيا ض  اكيلضال  االاةيعضات االدق   الدامان انرض اير الدي  ص الديمضةنإاى ح ضدم 

(انرمالرا"افالةإايقاميمإادتضهاتالاديال اا2008فالةإاأ الادايز اجضناا ااايير ايةا.د يدك.الد ليا
ا" لدمرةااد يفا  الاديال الدمرةااد يفا ا ايفلاشماراتضهات اىدحالديرا اى حايض  . هفت الدفالةإ

نضاتااكاتالدة إااكاتالدمفااكاتالدنضداتا(ايفااا60اديدقم ا د اأجام الدفالةإاى حاىممإاىشالدمإا اليلضا ا
امةنيلا  %ا(ايرايجييةالدفالةإا اانن اى مل.ايقمضسالاديال الدمرةااد يفا الدامضااايراا60يض

اأتلا اميضدرالدفالةإانأراتقاتالديير قإاندا"ايشراانزمضفتالدامانا . ( 1998 ) ىىفلفايديفادةراى ا 
دفم اىدنضناييزلمفامايننا "  الدياينإالاادحا انمميضاجض  الدرقاتاى م ادكاايرازاتاالديمضتةض ا"ا فالدي

نيةدادمض ا"اتاالدياينإالدعضممإا انمميضاجض  الدرقاتالديير قإاندا"ايفاااتاا هم اأتكضااىيضاى لاكضم ايلمإا
ا« مجفاأراانيالجرإالإنضاالدمتا اد فالةإالددضدمإاا. لديفام ايمضةنإاد ا"اتاالدياينإالدعضدعإاالا مات

ايعلالدق  االدرفالرا لدامانالدمرةمإاتاالدريلاجضم اهض.ايراامانالددمضت اتلااتضهاتامرةمإايع لض
الدرضيلاى حالديكم ايةا ايرا نلالدي يصمراديةضىفت انلامج الديصف ادلض اااميكراىمكضاهض اغماهض 

الإميضاااجافيلاانضديضداايميمإالديجييةاايقفيلوااا اىدحازمضفت دة ايصمم ايمتيإالدريلاىي ل ااصااا
لدفادمإايرفايلمإالديفام ايراأكعاايجضا الدريلااماناض اا د اديضايز اانلالدنمدإالديفامنمإايرايعمال ا
اضغنإ اماجةانرالضاىدحاش صمإالديفا الدياايدففا فايلاى حالديكم ايةالدييممال الدةامرإاالدكنماتا

يرا الال اادالدناا الممروااماجةالدنرضالى ااىدحاتاايجضلالديفام  اااىدحايضاممت.اأاامقمفاىي لا
انمض لاى حاا  « لدنمدإالاجييضىمإالد ضاجمإالدياامرم اتملضالديفا  اايفلايقفماهضادفاا اااهيمإالديفام 

ايضايقف.اميكرالدقالاأرالدراامإايدقق  
ثانية  - فرضية ا ةيامض الدامانالدمرةمإايشماالدراامإاأملاهمض اتاا افلدإاىدصضدمضاتاايا مناقشة ا

ادفلالديفانمرادة الد ناتالديفامنمإ 
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يرا  لاميضدرالدفالةإالديير قإانضدراا انمرالديفانمراينرضادييممااماراد  ناتالديفامنمإاد يفانمراااااااااا
ينمراأرالديفانمرالا لا ناتاه.اأكعااىااإاد امانالدمرةمإايراماالدل.الاكعااا(02االدجفلالاا .ا 

ايرا ناا الدرفمف اتااأ ايجضلايرالديجضا ايكة اصضدنلض اأرالد نات اندك. الديفام ااه ل اتاايجضل ت
لديلضال ااالدكرض ل اى حايفلاالدزير االديرضيلايةالاشمض اأاالاتالفاديفتايرممإايجرلالدرافاأكعااداتمإا

لدامضاا ااى ملاتقفاياص مضاااكرض ت اااه لايضانمميلاميضدرافالةيمض االدرفمفايرالدفالةض اتااه لالديجضلا
تاافالةيمضاى حاأرالديفا الا لا ناتاميراضادامانامرةمإاىضدمإايقضامإانضديفا الاكعاا نات ادماا
ااا الد ىنمر اير اتدإ اية الديرضيل اتا اد يلضات امريقف الد نات الديفا الا ل اأر الدنضد الدنضدااه   مرةا

ايم الديا الدصالىض  اديالجلإ الديراتإ اا  إ ااىنمل الديةمامر اانمر انممل اأا انممل. اتميض الد ىنمر انمر شأ
 اىدحايف لالديةمامراتاايلضيل اىدحاغماا د ايرالديشضكل ااه  الدميمجإايير ايةاميضدرافالةإاإنضإاضت

نرمالرا"الاديال الدمرةاادفلايفانااامضاإالديصضاىإانيصاا"ااأتلا اميضدرا (ا1997 ا"ديفايرضا أ"
لدإاىدصضدمضانمرالديفانمرالا لا ناتاالديفانمرالاكعاا ناتاتاا مضساأىالضالدفالةإاىرااجافاتاا اف

الديف لاتااصيم.ا انرف. اأاص الدفالةإ اا ف ا ااىاليلالاديال الدمرةاادصضدنالديفانمرالاكعاا نات
اايير ا الديفام   انضديفانمرالاجضم اتااىي مإ االديقممرايرالاةيرضمإ ا  الدرمااديفا الديصضاىإ لدريل

ا مض ا أم ايمصاا افالةإ اية اانرضالدةيض الدش صمإا2007اض الديلممإ الدامان افالةإ ا" انرمالر )
الدامانا اى ح اد يرا  الدفالةإ اه   الةيلفت  الدامضاا" اد يفا  الدمرةا الاديال  انأىالض اى  يلض

جضزالديلممإاافاجإالاديال الدمرةااد يفا الدامضااا اا فاأتلا اميضدرالدفالةإاأراهمض امقصاتاالام
لدامضاااالإملض الامررضدااالدي ياالدش صاا اي.اأكعاالدنفلدلالدياايلف اىدحاىف.الدااضاىرالدريلا
تاايلمإالديفام ادفلالديفا الا لا ناتاالديفا الاكعااىدةضةضانفاجإالدامانالديلممإااجافاى  إا

ا. ى حادفلالاينضنملاةضدنإانمرافاجإالدامانالديلممإانكلايرالدييممال الديةيق إاكل

اأملا ااااااا م دتاتاالدرفمفايرالديلراالاىيضلاالداتضد الدي ي رإا » نيالجرإالإنضاالدمتا امجف
يالتاافاجض اييرضايإاايينضممإايرالاىنض االدامانالدنفممإالدمرةمإالديايننإانلض اىااأراىفال الدرضي مرا

االا ال ي تض اي ي   الدامان ادل   االةيجضنضيل. الديلر ال ي  انل   ااا  اتا اى ا اش ص اير دض
ميكرالىينضاايلمإالديفام الدامضااا اتاالديجضلالدامضاا  صضدصالدفااااتاااا انرضالدراليل 

يرالديلرالدياايايننانصااتاالادإانضدرفمفايرالداماناى حاي ي  اأمالىلض اى اماينناىيلالديفا ا
ضفتاكضدق  ااالدياياااك د الإةيعضاتالدرمةماداجمإالدامضااانضدرفمفايرالدراليلالدياايييمزانضامررضا الدد

   االدياا فايةل.اتااىملض ا الااانض ض الديفا الدامضااا االدمرةمإاأاالدرصنمإ
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الدامضااااا    الديفا  اا اد ى  الإديال  ا:ةمكاداجمإ اكيض  ايعل الدر يمإ الديالجة انرض اأشضا  ا ف
.اااأماضاكيض اةمكاداجمإايالجلإالداماناا1998تااننريلالاادحاةمإاا"يديفادةراى ا "د فكيااا

.اتاايجضلا2005تااننريلالاادحاةمإاا"ىنفالدرزمزاىنفالديجمف"تاالديجضلالدامضاااددةيض الدفكيااا
ا اىدح الدمرسالدامضاا ااااأرى . الدنفما الإملض  ادفمل امادف الدامضاا الديفا  ادفل لإدةضسانضدامان

ا ا الدااض الدرق اا ااىف. الديفا االإمررضدااا الاهفل الدياااارلض اا اد قم. ىفال الدرشلاتاايدقمقل
اانمض لاى حايضايقف.اميكرالدقالاأرالدراامإايدقق  ( ا48صا1998 ى ا  الدامضااادمرةلا 

 خ صة    –  

ىرايلمإالديفام الدامضااايرينااأكعاالديلرالاينضنضانضداماناى حاي ي  اأمالىلضاى اماينناااااااااا
الديفا ا الاةيشضال اىيل اا الديايا الدير  اا انضامررضا اا ايييمز الديا الدراليل اير انضدرفمف لدامضاا

لدرةماداجمإااالدمرةمإااالدرصنمإااالدياايةل.اتااىملض ا ال ااانض ضيلاتضديفا الدامضاااهاالدياناااا
ااهااش صا اافالمإاكنماتانضددمضتالدامضامإامديضجلالد ىنارااالدرام اىضيإاد يةضمفت 

اايدقم اأا حالدميضدراااميكرااارلاى حاأملالدقضدفالد  امامةااامي  الدقالاالدادمةااتاالدري مإااااااا
لديفامنمإااامريلاى حايدقم اأهفل الدرام  ااايرالدير ا.ااالاكمفاأرايةيالالدامانالدمرةمإامزفلفااا

ا اأا اتاف ا ا الدي صصالدامضاا  امار ايلض الديا اييممال اا ادة امياضى ادة اىفت اا جيضىا 
الدياا الديمضتةإ ادة ايةيالالدرام اننمرإ اا الدر يمإ  ايله يل اا ا مايل اا اكرض ت الديفا اا ش صمإ

اامشيا اتملضاىدحاغماا د ايرالاياا 
تضديفا الدامضاااىيايضايراضاد رفمفايرالداماناتااأفل االجنضيلاااىي ل اااهمض الدرفمفاااااااا

الدراليلالدياايرالدراليلالدياايلعااى حاىي لااا لةيقالا  ااانضديضداالةيقالاالدرام اككل ااايراه  
ا ايايننإ ااىاليل الدرام   اننفلات ايايننإ اهمض اىاليل اد امنادفلالديفا   ااانضد ىنمريشكلايصفال

ىاليلاش صمإ اااىاليلايايننإانضدجيلاااااأ الايايننإاناةضدلالإى . اااى ملاتضديفا الدامضااا
.ايرا نلالإفلاتااالإى .ااالد ىنمرااالدجيلاا اتضاكمفاأرا د اةملعااى حاميضدراى لاد.ام قاالدفى

لدرام اككل ااالدي دتافلديضاأرالديفا اغضدنضايضامكاراكن اتفل  اىمفاىجزالدرام اىرايدقم الدميضدرا
الامجضنمإ 

ااى حااا ايضايقف.اماصاانيضام ا:ا
 هملالديفا اتاايجضلالديفىم ا لدياكمزاى حالديكامرالدر ياااالدري ااديأ  1
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ايدقم ا  2 اا الدييالصل انضدريل االداف االإى . الدجيلاا اىزل  المررضايل اتا الديدك. الديفا  ى ح
 لاهفل  

 ىجال افاال ايدةمممإافاامإا   3

 ى حالديةلادمراننفلاتالدرا الديرضارايةالديفا ااايةضىفيلاتاايلضيلا   4

  الدامضااا لدةراادي دملالدرقنض ااالديشضكلافل لالدرام  5

 ماصاالإى .الدامضااايقفم.الدمقفالدنمض ااالديدضتتإاى حاىةيقالاالدرا الدامضامإا   6
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