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دراسة مقارنة مستوى ا ضغوط ا مهنية دى مدربي ا رياضات ا فردية و ا جماعية
د /مال حلـي د /جبوري بن عمر د /بوعزيز محمد
معهدا تربية ا بدنية وا رياضية جامعة مستغانـم
ملخـ

هدفت الدف لاةدإاىددحايدفمدفايةديامض الدادمانالديلممدإالدياينندإانيلمدإالديدفام

اااىجد لا ا

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

ا

الدفاةددإاى ددحاىممددإا اليلددضا )70ا
ال
ادةد امددارالدامضاددإاتافمددإاأ.اجيضىمددإ اااديدقمد اهد الاهددفل اأجامد
يفانضاممشناراننرضان فمض ااامإايرةكا ايزمفا نايل.اتاايجضلالديفام اىرا3اةمال

ااانن اى مل.ا

يقمضسادقمضسالدامنالدمرةااد يفا الدامضاااىىدفلفا"يديدفادةدراىد ا " ااأتلدا اميدضدرالدف لاةدإاىدرا
دفانمرالاكعداا نداتا ادمدااكدضرايةديالالدادمانا
اجافاتاا افلدإاىدصدضدمضاندمرالديدفانمرالا دلا نداتاالدي ا
يايررضادفلالديفانمرالا لا نات اكيضاكضرايةيالالدامانايايررضادفلايفاناالدامضاض الدجيضىمدإ ااهد لا
ندكدد.ايرضيددلايددفاناالدامضاددض الدجيضىمددإايددةاشدامدإاكنمداتايددرالاتدالفا اىنددمرا ايةددمامر اجيلدداا)اييددضا

مين د اجلددفلاأكع دالاد دديدك.االديمةددم انددمراجيمددةالان د لا الدرضى ددإانضدمددضف الدامضاددا اا ددفاأاص د الدف لاةددإا
نرددف.الديددف لاتدداايلددض.الديددفا ااايةددضىفيلاتدداالدةددماالددةددراد ريددلالديددفامنا اايادمددفالدجلددافاد اتددةايددرا
ميضدرااايافافالدرام اايقفم.الدمقفالدنمض ايرانا الديةمامراأاالإى .انض ي

لةيقالاالدرا الدامضامإ اايشام الدامضاإالدانممإانأمالىلض ا

ااةضد ل اد يدضتتإاغ حا

اا لمات اأساسية الدامانالديلممإ الديفا الدامضاا الامشنإالدامضامإالدرافمإاالدجيضىمإ ا اا
ا
ا
ا
Etude comparative du niveau de pression professionnelle
chez les entraîneurs de sports individuels et collectifs
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 L'étude vise à déterminer les niveaux de stress professionnel associés à laاااااRésumé :
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

 - Iمقــدمة:ا ا
ايرددفالداددمانالدمرةددمإاتدداالدريددلاجضم د اهددض.ايددرااددمانالددمددضت اتلددااتددضهاتامرةددمإايع لددضايعددلا
لدق االدرفالرااغماهض اااميكراىمكضاهدضاندلامجد الديصدف ادلدضايدرا ندلالدي يصدمراديةدضىفتالدرضيدلاى دحا
لديكم د ايددةاىي ددل ااصددااااىدددحازمددضفتالإميددضاااجافيددلاانضديددضداايميمددإالديجييددةاايقفيددلواادة د ايصددمم ا
يمتيددإالدريددلالدفادمددإايرددفايلمددإالديددفام ايددراأكعدداايجددضا الدريددلااددماناض اا د د اديددضايز دداانددلالدنمدددإا
لديفامنمددإايددرايعم د لا ااددضغنإ اماجددةانراددلضاىدددحاش صددمإالديددفا الديدداايدددففا فايددلاى ددحالديكم د ايددةا

لدييممد لا الدةدامرإاالدكنمداتاتدداايجددضلالديدفام

اااىدددحايدضامددمت.اأاامقمددفاىي دلايددرا د لا لا ااددالدناا دالممروا

اماجددةالدددنرضالى ددااىدددحالدنمدددإالاجييضىمددإالد ضاجمددإالديدداامرددم اتملددضالديددفا اايددفلايقددفماهضادددفاا ا

ااهيمإالديفام

ا ىنالهم.اىعيضر  1987صا )11ا

دضرايليدضالديصدف ادتدضهاتالدادمانالدمرةدمإاد ريدلاىضيدإ اتضديصدف ادادمانايلمدإالديدفام ا
ال لاك
ا

أهدد.انكعمددا اا د د ايددرايمن د ا نددااتالةددييالااي د الداددمانالدمرةددمإالديدداايددلف اتددااملضميلددضاىدددحاياد ددإا
لاديد لا الدمرةداا  )Psychological Burnoutاالديداايييمدزانددضا الديشدضل.االد يندضات ا دإالدفلترمدإ ا
تقفلرالدقفاتاى حالانيكضااتاالدريل االدقمض.انضدالجنض انصااتاآدمإواأ اأملدضايريقدفاىددحالامدفيضاالداجدفلماا

لد امرينااأدفالداكضدزالاةضةمإاديلش لا الديكمد اددفلالاتدالف اييدضامدلف اىددحاىملدض الدردافاا دإاكرض يدل ا
امريلاى حازمضفتالىعضاالدة نمإاتاادمضيلا ىنالهم.اىعيضر  1987صا )12ا
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ااااااااا دفاأادددحالدنددضدعاراد ادمنالديلمددااأهيمددإاكنمداتاتددااي ي د افالالدردضد .ايراهد الاهيمددإايةددييفا
فالةيمضاأهيميلضانضىينضااياااىمضايرالديالامةالدياايضازلد ايعمااجفلالدكعمداايدرالدندضدعمرادمداامرينداا

يااارالدامنالدمرةاادفلالديفانمراياااىضادفمعضاماىضايض اد.امملامصمنضاكضتمضايرالدنداااالدفالةض ا
امشضاد اددمناى ددحاأمددلاميمجددإاازيددإادت داا اأااأدددفلااي دداااىددرامنددض ايدكيمددض ااا ددفامصددننا
ا
نشددأمل ا
نمدالاىمددفيضامكنيددلاأاااامرنددااىمددلادممامددضااا ددفاكشددر الدف لاةددض الا مداتاىددرا نددااتالداددمن اكيددضاأمددلا

أكيةد ايم دزتا ضصددإانددلاأعددضا المينددض الدنددضدعمراتددااي ي د الدر ددا.ااالدي صصددض

اتأصددننالداددمنالدمددا.ا

يايننانضددمضتالديلممإا ضصإااامةن اد ردضي مراةد نمإااا ميدإ ااام ددتاتداالدرفمدفايدرالديلدراالاىيدضلا
الداتضد الدي ي رإايالتاافاجض اييرضايإاايينضممإايرالاىنض االدامانالدنفممإالدمرةمإالديايننإانلضح سب

الدي صددص اىااأراىف لا الدرددضي مرانل د الديلددراالةدديجضنضيل.ادل د الداددماناي ي د ال ي تددضاالادددضايددرا
ش صاى اادة ا ناتاكلاش صاتاااا ال ي

ا صضدصالدفااااتاااا انرضالدراليل ا

اااااااااتاالديجضلالدامضاا ميكرالىينضاايلمإالديفام الدامضااايرالديلرالدياايايننانصدااتاالاددإا
نضدرفمددفايددرالداددماناى ددحاي ي د اأمالىلددض اى ام داينناىيددلالديددفا الدامضادداانضدرفمددفايددرالدراليددلالديدداا

يييمزانضامررض ا الددضفتاكضدق ااالدياياااكد د الإةديعضاتالدرمةدماداجمإااالدمرةدمإاأاالدرصدنمإااالديداا دفا
يةل.اتااىملض ا الااانض ض الديفا الدامضاا اا فاأشضا انردضالدي لاجدةالدر يمدإاةدمكاداجمإالإديد لا ا

د ى د د ااالديد ددفا الدامضاد دداااد د ددفكيااا"يديد ددفادةد ددرالدر د د ا "ا .1998اااأماد ددضاةد ددمكاداجمإايالجلد ددإا

لداددماناتدداالديجددضلالدامضاددااددةدديض الدددفكيااا"ىنددفالدرزمددزاىنددفالديجمددف"ا.2005اتدداايجددضلاى دد.الدددمرسا
لدامضاددا اىدددحاأرالإدةددضسانضداددمانادددفلالديددفا الدامضادداامادددفادفمددلالإملددض الدنددفماااالإمررددضداااا
لدرق ا اااىف.الدااض اااىف لا الدرشلاتاايدقمقلاد قم.ااالاهفل الدياااادرلضالديدفا الدامضاداادمرةدل ا
ى ا ا1998اص )48اايلكفافالةإاكلايرا"ةيماتاىالنا"االادي لا الدمرةاادفلايفانااكاتالدقف.اتاا

لاافر"ااا"ايز اجضنا"ا 2007ا)انرمالرا"أىالضالادي لا الدمرةاادفلايفانااكاتالدة إانر ةنمر"ادماا
هددفت الدف لاةددإاىدددحالديرددا اى ددحاأى دالضالادي د لا الدمرةددااد دفلايددفانااك داتالدة د إانر ةددنمر ااأجام د ا

لدفالةإاى حاىممإا اليلضا ا50ا)ايفانضا اانن اى مل.ايقمضساأىالضالادي لا الدمرةااد يفا الدامضاداا

ىىددفلفايديددفادةددراى د ا ا ا1998ا)اااأتلددا اميددضدرالدف لاةددإااجددافاىددفتايةدديامض ااى دالضالادي د لا ا
لدمرةااد يفانمرانر ةنمراى حالدمداالديضداا:انرفالإملض الدرق اا ا1ا)انرفالإملدض الامرردضداا ا ) 2نردفا

مقددصالإمجددضزالدامضادداا ا3ا)انرددفالإملددض الدنددفما ا4ا)انرددفالديممدداالدش صدداامددداالاة داأا ا5ا)اا ددفا
أاصحالدنضداالديفا الدامضااالةي فل.الدرفمدفايدرالداةدضدلاالدندا اافل انردضالديلدض لا الدمرةدمإالديداا
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ية ددضىفاى ددحالد ددي صايد درانر ددضالدا ددماناالدق د د االاة دديعضاتاكيل ددض لا الاة دديا ض االة ددي فل.الاة ددضدم ا
لديمضةنإاد يدك.الد ليا.
ااانمض لاى حايضايقف.اميكراناحالديةضلا الديضدمإا :ا
1

هد ددلاهمد ددض اتد دداا ات ددااية دديامض الداد ددمانان ددمرالدي ددفانمرايرد ددزلاد ي ص ددصالدامضاا امضاد ددض ا

جيضىمإ اامضاض اتافمإ)؟ا

2

هلاهمض اتاا اتاايةيامض الدامانانمرالديفانمرايرزلاد ناتا ىففاةمال الديفام )؟ا

 -2أهداف ا بحث

 1يدفمفالدراا اتاايةيامض الدامانادفلالديفانمرادة الدي صصالدامضااا
 2يدفمفالدراا اتاايةيامض الدامانادفلالديفانمرادة الد ناتالدامضامإا
 -3فرضيات ا بحث

 1همض اتاا افلدإاىدصضدمضاتاايةيامض الدامانالدمرةمإادفلالديفانمراينرضادمارالدمشضنالدامضاا

 2همض اتاا افلدإاىدصضدمضاتاايةيامض الدامانالدمرةمإادفلالديفانمرادة الد ناتالديفامنمإا
 -مصطلحات ا بحث

 -ا ضــغوط ا نفســية

هدداالإدةددضسالدمددضيراىددراتقددفلرالاي دزلرانددمرالدينضد د ااالإيكضمددض ااامصددضدنلا

ىددضفتايال د اتشددل ادمدداامصددنناه د لالدرشددلاتدداايالجلددإالدينضد د ااالإيكضمددض ايددلعالا امددضاتددااىدددفلاا
لداددمانالدمرةددمإاا ىندالهم .ا1992اص)44اامراتلددضايم ددز ) MILLS ( 1982الداددمانانأملددضاافاترددلا
فل ااميمراىراىف.ا فاتالدرافاى حالداتض انضديين نض الدنمدمإالدال رإاى ملا .لديشرضر ا2001اص)47

 -2-5ا مدرب الديفا الدامضاااهاالدياندااااهدااشد صا ااف لامدإاكنمداتانضددمدضت امديضجدلالدامضادمارا
د مصددنااالديةددضمفتاتددااكعمدداايددرامدالداالددمددضت اادلد لامقددالاأرالديددفا اهدداالداتمد الاكندداااالديرددمراتدداا

لددمددضت ااالديددفا اهددااأ صددضداالدامضاددإاتدداان ددف اتدداامضفمددل اتددااجضيريددل ىد اااهدداالد دادمساد رام د ا
نأكي ل ااهاالديةدالاىرالامجضزالدامضاا اااك د اميكرااصرلانأمدلالدقضددفالدد امصدمةاأاامي د الدقدالاا

لدادمةا اااتاامرسالدا امي.ايدقمقل ا ةكا 2002اص)73ا ا

 -1ا دراسات ا مشابهة

يرف الدفالةض الدةضنقإ انيض ايديا اير اىج لا ل اايض اياص

اىدمل اير اميضدرا

ياجر ضامةضىفالدنضدااتاايدفمفانامقإااأة ا الدنداالديمضة اااك د ال يمضااأمة الديمضهراااةضدلا
جيةالدنمضمض

اااتاادفافايضالن ةاى ملالدنضداايرافالةض اتااامانامرةمإااجفالهييضيضاكنمالايرا

يفانمر اياترمر ا
لدفالةض الدةمكاداجمإانضدامانالدمرةمإااالديلممإادفلالدرضي مراتاالديلرالدي ي رإا ا
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أةضي ت اأننض ايياامر )ادمااياص اي الدفالةض اىدحانرضالديصضفاالداضغنإااالاانالنض ا
لدمرةمإالديياينإاى ملض ا

 -1-1دراسة رمزي جابر ( ) 2008ا:انرمالرا"افالةإايقاميمإادتضهاتالادي لا الدمرةااد يفا " هفت ا
لدفالةإاىدحالديرا اى حايضايفلاشماراتضهاتالادي لا الدمرةااد يفا  .اديدقم ا د اأجام الدفالةإا
ى ح اىممإ اىشالدمإ ا اليلضا ا 60ا) ايفانض اتا اكات الدة إ ااكات الدمف ااكات الدنضدات ا اانن اى مل .ايقمضسا

لادي لا الدمرةااد يفا الدامضااايراىىفلفايديفادةراى ا  ( 1998 ) .اأتلا اميضدرالدفالةإانأرا

تقاتالديير قإاندا"ايشراانزمضفتالداماناى م ادكاايرازاتاالديمضتةض ا"ا فالدي الدياينإالاادحا انمميضا
جض

الدرقاتا " دفم اىدنضناييزلمفامايننانيةدادمض ا"اتاالدياينإالدعضممإا انمميضاجض

الدرقاتالديير قإاندا"ا

ينإالدعضدعإاالا مات.
ا
يفاااتاا هم اأتكضااىيضاى لاكضم ايلمإالديفام ايمضةنإاد ا"تا لديا
 -2-1دراسة سميرة عرابي وآخرون ا ا)2007ا:انرمالرا"الادي لا الدمرةاادفلايفانااكاتالدقف.اتاا
لاافر"اهفت الدفالةإاىدحالديرا اى حايةيا الادي لا الدمرةاادفلايفانااكاتالدقف.اتاالاافرااك د ا

لديرا اى حالدراا اتاايةيالالادي لا الدمرةاادفلايفانااكاتالدقف.اتا الاافراينرضادييمماالدفاجإا ا
اديدقم ا د اأجام الدفالةإاى حاىممإا اليلضا ا 81ا)ايفانضا اانن اى مل.ايقمضسايضة

الديرا ا

الد ضص انضادي لا الدمرةا ا ااي .ايرفمض اير ا نل الدنضدعمر ا ااأتلا اميضدر الدفالةإ اىدح اأر ايةيالا

لادي لا الدمرةاادفلايفانااكاتالدقف.اتاالاافراكضراايرالديةيالالديياةناكيضا ص الدفالةإاىدحا
أرافاجإالديفا ا افاداالا ا ا اسا)ادلضايأعمااى حايةيالالادي لا اتقفافد اميضدرالدفالةإاأملاك يضا

لايرر افاجإالديفا الم را افاجإالادي لا الدمرةاادفمل

 -3-1دراسة رمزي جابرا 2007ا)ا:انرمالرا"أىالضالادي لا الدمرةاادفلايفانااكاتالدة إانر ةنمر"ا
هفت الدفالةإاىدحالديرا اى حاأىالضالادي لا الدمرةاادفلايفانااكاتالدة إانر ةنمرا اديدقم ا د ا

أجام الدفالةإاى حاىممإا اليلضا ا 50ا)ايفانضا اانن اى مل.ايقمضساأىالضالادي لا الدمرةااد يفا ا
لدامضاااىىفلفايديفادةراى ا ا ا 1998ا)ا ااأتلا اميضدرالدفالةإااجافاىفتايةيامض ااىالضا
لادي لا الدمرةااد يفانمرانر ةنمراى حالدمداالديضداا:انرفالإملض الدرق اا ا1ا)انرفالإملض الامررضداا ا

 ) 2نرفامقصالإمجضزالدامضااا ا3ا)انرفالإملض الدنفما ا4ا)انرفالديمماالدش صاامداالاةاأا ا5ا)ا
ا فاأاصحالدنضداالديفا الدامضاا الةي فل.الدرفمفايرالداةضدلاالدنا اافل انرضالديلض لا الدمرةمإا
لدياايةضىفاى حالدي صايرانرضالداماناالدق االاةيعضاتاكيلض لا الاةيا ض االةي فل.الاةضدم ا

لديمضةنإاد يدك.الد ليا.
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األفي الث لث "

 -4-1دراسة منصور ذياب ا  )2007ا :انرمالر ا" افالةإ الدامان الديلممإ اانرض الدةيض الدش صمإا
اى يلض انأىالض الادي لا الدمرةا اد يفا الدامضاا" الةيلفت اه الدفالةإ اد يرا اى ح الدامانا

لديلممإ اافاجإ الادي لا الدمرةا اد يفا الدامضاا ا اا ف اننق الدفالةإ اى ح ا  )20ايفانض ا اا ف انن ا

ى مل.ايقمضسالداماناى حالديفا الدامضاااايقمضسالدااضاىرايلمإالديفام الدامضاا  .ا فاأتلا ا
ميضدر الدفالةإ اأر اهمض امقص اتا الامجضز الدامضاا االإملض الامررضدا االدي يا الدش صا ا اي .اأكعاا

لدنفلدلالدياايلف اىدحاىف.الدااضاىرالدريلاتاايلمإالديفام ادفلالديفا الا لا ناتاالديفا الاكعاا

ىدةضةض انفاجإ الدامان الديلممإ ااجاف اى إ الاينضنمل اةضدنإ انمر افاجإ الدامان الديلممإ انكل ايرا

لدييمم لا الديةيق إاكلاى حادفت.

 -5-1دراسة محمد عبد ا عاطي عباس ا ا 1998ا) ا :ا"نرمالر ا" الدامان الدمرةمإ االادي لا الدمرةاا
د امضاممر ا" اهفت الدفالةإ اىدح الديرا اى ح ايصضفا الدامان الدمرةمإ االادي لا الدمرةا ادفل ااىناا

نرضالامشنإالدامضامإا االةي ف.الدنضداالديملرالداصراا اايكام الدرممإايرا  216ا)ااىنضاميع ارا

أمشنإ اامضامإ اييماىإ ا اا ض .الدنضدا انيصيم .ايقمضس اد امان الدمرةمإ االادي لا الدمرةا ا ااأتلا ا

لدميضدراأراهمض اةنةاىاليلاادمةمإاد اماناالادي لا الدمرةااها  :لدامانالديايننإانكلاير:اأة ا ا
يرضيلالديفا ايةالد ى ا–اميضدرالديمضتةإ – لديتضهاالدرةماداجمإاالامررضدمإ.
 -6-1دراسة احمد معاركا : )1997انرمالرا"الادي لا الدمرةاادفلايفانااامضاإالديصضاىإاندااا.ارا
"اهفت الدفالةإاىدحالديرا اى حايةيامض الادي لا الدمرةاادفلايفاناالديصضاىإالديصامإا االديرا ا

الاىالض الدييزليمإ اد دي لا الدمرةا ا اكيض اهفت الديرا اى ح الدر إ انمر اىاليلا
ا
ى ح ايةيامض

لادي لا الدمرةااديفاناالديصضاىإااىففاةمال الد ناتاالدر إانمرالاىالضالدييزليراد دي لا الدمرةاا
اىففاةمال الد ناتاااديدقم اه الاهفل اأجام الدفالةإاى حاىممإا اليلضا ا 55ا)ايفانضا ايةج مرا

نضايدضفالديصا اد يصضاىإايزمفا نايل.اتاايجضلالديفام اىرا 3اةمال ااانن اى مل.ايقمضةمرادقمضسا

اأىالضالادي لا الدمرةااد يفا الدامضاااىىفلفايديفادةراى ا ااأتلا اميضدرالدفالةإاىرااجافا

تاا افلدإاىدصضدمضانمرالديفانمرالا لا ناتاالديفانمرالاكعاا ناتاتاا مضساأىالضاااىاليلالادي لا ا

لدمرةاادصضدن الديفانمر الاكعا ا نات ااا ف اأاص الدفالةإ انرف.الديف لاتا اصيم .الدريل الدرمااديفا ا

لديصضاىإا االديقممرايرالاةيرضمإانضديفانمرالاجضم اتااىي مإالديفام ا ا
 -7-1دراسة عويد ا مشعان

جض

اه الدفالةإانرمالرا"يصضفاالدامانالديلممإادفلالديفاةمراتاا

لدياد إ الديياةنإ اا اى يلض انضانالنض الدمرس الدجةيمإ انفادإ الدكام " املف الديرا اى ح ايصضفاا
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األفي الث لث "

لدامن الديلما ااتقض ادييمم لا الدجمس اا الدجمةمإ اا اى يلض انضاانالنض الدمرةمإ الدجةيمإ ا اايكام ا
ىممإ الدفالةإ اير ا 746اير الديفاةمر اير انممل .ا 377ا كاا اا ا 369اىمضا اا ايمل .الدكاميممر اا ا383ا

أجضم

اا اكضم اىشكضدمإ الدفالةإ اها ايض اها ايصضفا الدامان الديلممإ اا ايح ايفل اشفيلض انضدمةنإا

د يفاةمرالدكاميممرااالديفاةمرالاجضم ااا د انضةي فل.ايقمضسالدامانالديلممإااايقمضسالاانالنض ا

لدمرةمإ الدجةيمإ ا لديشرضر ار ا 2000اص )64-63اا اكشر اه الدفالةإ اىر اتاا اجاهامإ انمرا
لدجضمنمراتاالدييمم لا الديضدمإا :ا

 -الدر

الديلما اا الديناا الديلما اا الاانالنض الدمرةمإ الدجةيمإ ادما ادص

الإمضا اى حا

يياةنض اأى حايرالد كاااتاايصضفاالدامانالديلممإاالاانالنض الدمرةمإالدجةيمإايشمااىدحايزلمفا

يياةنض الديفاةمر الدكاميممر اتا ايصضفا الدامان الديلممإ اا الإاالنض الدمرةمإ الدجةيمإ اير اغماا
لدكاميممرالياناأراجيمةايرضي

الااينضنالمجضنمإااا ل افادإاىدصضدمإانمرايصضفاالدامانالديلممإا

االاانالنض الدمرةمإالدجةيمإا.ا لديشرضرار ا2000اص)64-63اا ا

 -2ا تعليــع علــد ا دراســات ا ســابقة يددرا د لالان د راى ددحاي ي د الدف لاةددض الدةددضنقإااالديايننددإا
ديااارالدنداالددضدااينمرادمضايضام اا:يرادماالديملراتقفالةي ف.الدنضدااتاافالةيلالديملرالداصدراا

دي ديإاه الدفالةض

ا

ااااايرادماالدرممإاتقفايماى الدرممدإايدراف لاةدإاىددحاأ دالادمدااياديم ااىندمرانضامفمدإالدامضادمإااا
ن نددإاد جيضىددض اااي يمد انضدي لادددلالدي ي رددإااايادديم اأماددضاأةددضي تااايددفانا ايددرادمدداالافلتالدقمددضسا
لة ددي ف.الدن ددضدعمرايق ددضممسالدا ددمانالدمرة ددمإاااي ددمل.اي ددرالة ددي ف.ايق ددضممسالدا ددمانالديلمم ددإااايق ددضممسا

لاديد لا الدمرةدااددفلالديدفا ايدرادمداالدميددضدراتياديم اأراأهد.ايصدضفاالدادمانااالديداايرا دلاةددماا
ىيددلالديددفا اييع د اتدداالدراليددلالديايننددإانددضإفلاتالدر مددضاةدال اد رامد اأااد ىنددمراااك د ااهمددض اىاليددلا
يايننإاناةدضدلالإىد .ااالديشدجرمر ااى دحاادا ايدضايقدف.امةدرحاتدااهد الدف لاةدإاىددحايراتدإالدرداا ااا
لا ي تض اتاايةيالالدامانالدمرةمإااايراتإايضاهااأه.الديصضفااه الداماناندمرايدفاناالادردض ا

لدرافمإااايفاناالادرض انضدجيضىمإااانمرالديفانمرالا لا ناتااالديفانمرا اا ناتاىضدمإ
 - Пا طريقة وأدوات
اااااانر ددفالديق ددضن

الدش ص ددمإاد ي ددفانمرالديرمم ددمرانضدف لاة ددإ اي دد.الإير ددض اى ددحاي ددضام ايازم ددةالإة ددييض لا ا

ى ددمل .اانرددفاىىددفلفااايداددماالإةددينمضراااننرددل اييد اىي مددإالديازمددةااالإةددياجضراتدداامايلددضاني ىد ا

لدرممإاكضم الدرياتايييفتايرا06اىدحا15يضاسا2017
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األفي الث لث "

 -1ا عينةاوطرع اختيارها ا نضىينضاالدرممإاهاادجزالدزلامإاتااأ افالةإايمفلممإا ايةديمفاىددحالاةدينمضرا
كيقددا.اأةضةدداامجددفاأرايرلايلددضاهددا:ا"الدرممددإاهددااجددز ايددرايجييددةالدف لاةددإالد د ايجيددةايمددلالدنمضمددض ا
لديمفلممددإاااهدداايرينددااجددز لايددرالدكددلانيرمددحاأمددلايل د ايجياىددإايددراأتدالفالديجييددةاى ددحاأرايكدداراييع ددإا

ديجييةالدنداا الي

ا1999اص )226ااشي الدرممدإاجدز لايدرايجييدةالدف لاةدإاى دحايدفانمرايدرااامدإا

يرةكاااادل لاتقفالىييفمضاتااندعمضاى حا70ايفانضايشاتمراى حاتدض الاكضناااالاشنضلايمل.ا 40يفانضا
دددر ددض الدجيضىم ددإاااه دداا كدداتالدةد د إ اكدداتالدم ددف اكدداتالدن ددضدات اكدداتالدق ددف).ااا30اي ددفانضادددر ددض الدرافم ددإا
جمددفا اجينددضز الدرددض الدقددال الدي كيددإ الدكامددياتددا الدك لايدداافا الدكممددياناكةددممي الدةددنضدإ)اااا ددفايدد.ا
ل يمضاالدرممإاىشالدمضافاراي نمناأاايايم ايةدن اأ اااى دحالديرمدمراديريدم.الدميدضدرا ااالشديي اى دحاا
)20ايفانضايدران فمدإايرةدكا ا-اا )07ايدفانمرايدرافلدداتالديديفمدإ اا-اا )06ايدفانمراايدرافلدداتاةدم ا

-اا )09ايددفانمرايددران فمددإالدندداا ا-اا )15ايددفانمراايددرافلد داتايمممم د

لاننضلا)05 -يفانمرايران فمإاهضش .ا

ا)08 -ايددفانمرايددران فمددإاالفا

 -2إجراءات ا بحث
1-2ا– ا مــنه

ييددضاااش د اتمددلاأراأ ايمجددزاى يدداامنيددناىدددحالايصددض انضدر يمددإامجددفامرةددلاينضدنددضا

نااددةا نددإاأاانامقددإاأاايددملرامدددففايددرا

دددلالد ن دال الديدداالينرلددضاتدداالداصددالاىدددحالدميددضدرالديدداا

دققلددض اااد د د ا ددفالىييددفمضاى ددحالديددملرالداصددراانضدنامقددإالديةدددمإالديقضامددإ اتدداالداص د ااالديد مددلااا
لديرةماانصممإاى يمإ اداارمإالجييضىمإاأاايشك إامرةمإ

 -2-2أدوات ا بحث ي.الةي فل.ايقمضساأةنض ااايصضفاالداماناد يفا الدامضاا االد اصييلا
لدفكيااا"يديفادةراى ا " 1998

 -ا وصف صي.اد يرا اى حالاةنض اأاالدراليلالدياايةل.اتاازمضفتالدامناى حالديفا الدامضاداااا

لديدداا ددفايددلف انضديددضدااىدددحالادي د لا اد يددفا الدامضاددا اااميادديرالديقمددضسا ا30ا)اىنددضاتايازىددإاى ددحا
يةإاأةنض اأااىاليلاهاا:ا

 أســباب أو عوامــل مرتبطــة بــا عبين أو ا فريــع ا رياضــي ااهدداالديدداايدايننانرددف.الديدال.الديددفا اااىف.ايقفماه.اد جلفالد امن دلاأاالاىي لا انفاا الاةضةااتاايناماايةيامضيل.الدامضامإ اأااكعداتااجدافا

صالىض ااايشضكلانمرالد ىنمر ااىف.ا فايدلاى دحايالجليلدض اااكد د اىدف.الدقدفاتاى دحايدقمد امجضددض ا
يةالد ىنمر اأاايدضاديل.الديكيلاتاايالجلإالديفا
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 -أســباب أو عوامــل مرتبطــة بخصــال

ا مــدرب ا رياضــي و شخصــيت

األفي الث لث "

اهدداالاةددنض ااالدراليددلالديدداا

مشرااتملضالديدفا اتداا د لااتامرةدلانردف.الايدضراأاالاةديقالااتدااىي دل ااادةضةدميلالد لزددفتاديدضاماجدلاىدمدلا
يددرالميقددضفل

اأااىددف.ا فايددلاى ددحايدقم د الديزمددفايددرالاميصددض لا اأاادرددزالد ىنددمر اأااليصددضتلانددنرضا

لدص د ددرض الدش ص د ددمإالديرمم د ددإاكضامنالدم د ددإاأاالدفكيضياام د ددإاأاالدرص د ددنمإ اأاايرضم د ددضتالدي د ددفا اي د ددرانر د ددضا
لديشك

الديااد.امةينةادةيلض ا

 -أسـباب أو عوامــل مرتبطــة بــالدارة ا عليــا

عبــين أو ا فريــع ااهدداالاةددنض اأاالدراليدلالديدداايدايننا

نددضإفلاتالدر مددضاد رام د اكيج ددسالإفلاتاد مددضف اأاالايدددضفالدامضاددااأاالد جمددإالإفلامددإالدر مددضالديش داتإاى ددحا
لد ىنددمراأاالدرامد الدامضادداااالديدداام اددةادلددضالديددفا ااالديدداايدايننانرددف.ال يمضىلددضانكرددض تالديددفا ااا
اتالضاد ةيجضنإادن نضيلالدادااامإاااىدةدضسالديدفا انردف.ايقدفماهضاددلانصدااتاكضتمدإ اأاايدضاديلدضالدددفا

يراة نضيل اأااىدةضسالديفا انأملايلففانضاةيممض اىمل ا

 أســـباب أو عوامـــل مرتبطـــة بوســـالل العـــ م ااهدداالاةددنض اأاالدراليددلالديايننددإاني ي د ااةددضدلالإى د .الديقدداا تااالديادمددإااالديةددياىإااالىيقددضفالديددفا انأملددضاياجددلاىدمددلالاميقددضفل الدقضةددمإااايدددضالا

يا م.اأ نضدلااايدمزهضااف اأاايدضادإايجضه ل ا

 أسباب أو عوامل مرتبطة با مشـجعين ااهداالاةدنض ااالدراليدلالديداايدايننانجيلدااالديشدجرمرالدداالدييرصددنمرادمددارالدامضاددإالدش صددمإاد يددفا ااايددضا ددفامدددفاايددراة د ا انرددضايددراهيضتددض اىفلدمددإ اأاا
يدضادإالاىيفل الدنفمااأاالد رتااى دحالديدفا اأاالدليضتدض انيمممدا اأاالمق نلد.اادفاتدامقل .ااايشدجمةا

لدرام الديمضتساأاالد ىنمرالديمضتةمر ا

اااااا اميايراكلانرفايراه الانرضفالد يةإاةيإاىنض لا اةدننمإ ااامقدا.الديدفا الدامضاداانضاةديجضنإا
ى ددحاىنددض لا الديقمددضساننقددضاد أامددلالدش صددا ااالىيقددضف اتدداايددفلاأهيميلددضاتدداالاةددل.اتدداازمددضفتالداددمانا

ى دحالديدفا الدامضادا ااا دد اى دحايقمدضسايددفااايدرا5ايدفامجض اندمداالدفاجددإا ا5ا)اأى دحافاجدإايددرا

لاهيمإاتاادمراييعلالدفاجإا ا1ا)اأ لافاجإايرالاهيمإانضدمةنإاإةلض.الدرنضاتاتاازمضفتالداماناى حا
لديفا الدامضاا ااامالىااىمفالةي فل.الديقمضساأرامكاراىمالملاكيضم اا"ايقمضساأةنض الداماناى حا

لديفا الدامضااا" ا

ا تصـحي :مددي.ايصدددمناكدلانرددفايدرالانرددضفالد يةدإاى ددحادددفتااا دد امجيددةادضصدلالدددفاجض اد رنددض لا ا
لديااميكارايملضاى حانردف اااك يدضال ياند افاجدإالديدفا ايدرالدفاجدإا ا150ا)اتدااكدلانردفاك يدضافلا دد ا

ى حالديزمفايرالدامنالديايننانل لالدنرف

 ااىنض لا الدنرفالاالاأا ضيلضاهاا01:ا60/ا11/ا/ا/16ا21ا26/69
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األفي الث لث "

 ااىنض لا الدنرفالدعضمااأا ضيلضاهاا02:ا/ا/07ا12ا/ا17ا22/ا/ا27ا -ااىنض لا الدنرفالدعضدااأا ضيلضاهاا03:ا/ا08ا/ا13ا/ا18ا/ا23ا/ا28اا ا

 -ااىنض لا الدنرفالدالنةاأا ضيلضاهاا04:ا/ا09ا/ا14ا/ا19ا/ا24ا/ا 29ا

 -ااىنض لا الدنرفالد ضيساأا ضيلضاهاا:ا05ا/ا10ا/ا15ا/ا20ا/ا25ا/ا 30اا

اااكيضاميكراجيةافاجض الانرضفالد يةإاد يرا اى حالديجيارالدك ااد يقمضس ا
3-2ا–ااأدوات الحصالية ا

ااااانرددفاجيددةاكددلالاةددييض لا الد ضصددإانضديددفانمرا امقددا.انيرامددياااتددازالاةددينمضمض ا اايددي.اه د الدري مددإا

ندةض اىففايك لا لا الاجانإالد ضصإانكلاةلللااانرفهضامي.الددةض انضدنامقإالإدصضدمإاالديضدمإ:ااااااااااااااااااا ا
-ا اةيافم ادرمميمراغمااييةضاميمراااغماايايننيمرا ا

-الإمد لا الديرمضا ا

الديياةنالددةضنا الديرضفدإ:ا ااالر ا 2008اص)75ا اا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
 – ППعرض و تحليل ا نتال
 -1ا جدول رقم ( )01يبين ا نتال ا خاصة با فروع بين ا مدربين في مختلف مصادر ا ضغوط حسب
نوع ا رياضة

ال ع
أس

و ع امل مرت ط ب لاع ين
أو الفريق الري ضي

م ربي
األع الفر ي
س

ع

17,06

3,44
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األفي الث لث "

ش صي الم ر الري ضي وخص ئصه
أس و ع امل مرت ط ب إ ار الع ي

14,63

2,60

18,2

1,45

17,03

2,51

20,05

2,93

1,77

و ع امل مرت ط ب س ئل اإعا

14,43

3,73

19,1

2,53

3,59

1,65

و ع امل مرت ط ب لم جعين

13,9

2,96

19,35

2,27

2,81

1,65

اأس
اأس

3,17

1,65

ال

1,65

ال
ال
ال

ا تحليل محور أسباب و عوامل مرتبطة با عبين
يرا

لايضامنمملالدجفالاأى اأمدلان ديالديياةدنالددةدضناا 20,52ااندضمد لا ايرمدضا ايقدفاان د

2,53دفلايفاناالادرض الدجيضىمإاتاادمران يالديياةنالددةضناادفلايفاناالادرض الدرافمإا17,06ااا
ندضامد لا ايرمدضا امقددفاانددا3,44اان مد ا)(Tالديدةددانإا2,46اااهداامةدنإافلدددإاىدصدضدمضانيقضاميلددضا)(Tا
لدجفادمإالديقفاتاندا 1,65ا
ااه د لامنددمراأراك د الديددفانمرامرددضمارايددرامرددسالدراليددلالديايننددإانددضد ىنمرااالدرام د الدامضاددا اىااأمددلا
همددض اتددا افللادصددضدنايددفاناالادرددض الدجيضىمددإادمددااكددضرالديياةددنالددةددضناادل د الدردددإاأكندداايددراتدددإا

لادرددض الدرافمددإ اااماجرددلالدنددضدعمراىدددحاأرايددفا الادرددض الدجيضىمددإامدكدد.ايرضي ددلايددةاىددففاكنمدداايددرا
لد ىنمرااييضامشكلادفملانرضالدصرانض الدياايةضه.اتاازمضفتالدامان اااااا

 -محور أسباب و عوامل ا مرتبطة بشخصية ا مدرب ا رياضي وخصالص

ي ددرا د د لاي ددضامنمم ددلالدج ددفالاين ددمراأم ددلان دديالديياة ددنالددة ددضناا18,2ااان ددضمد لا ايرم ددضا ايق ددفاا
1,45دفلايفاناالادرض الدجيضىمإاتاادمران يالديياةنالددةضنااددفلايدفاناالادردض الدرافمدإ14,63ا
اانضامد لا ايرمضا امقفااندا2,60اان م ا)(Tالديدةانإا3,17اااهاامةنإافلدإاىدصضدمضانيقضاميلض ) (ا
لدجفادمإالديقفاتاندا 1,65ااايملامةي صاأملاهمض اتا افللادصضدنايفاناالادرض الدجيضىمإادمااكضرا
لديياةنالددةضناادل الدردإاأكناايراتدإالادرض الدرافمإ ااامرةاا د اىدحاأرايدفاناالادردض الدجيضىمدإا
دفملايلض.ايفامنمإاأكناايملضالديمةم انمرالد ىنمراتميضانممل.ااادلاي ي الديشضكلااالد

تض الديداا دفا

يمشدأافل ددلالدرامد انضإاددضتإاىدددحالديشدضكلالإفلامددإا ااهد لا ددفامددلف انضديدفا اىدددحاىهيددضلاشددلاراأةدايلااا

اىضميلضاييضاملف انلاىدحالإملض ااالدنرفاىراى ضيلالاجييضىمإ ا
 محور أسباب و عوامل مرتبطة بالدارة ا عليايرا
2,93

لايدضامنممدلالدجدفالاأىد ايندمراأمدلان ديالديياةدنالددةدضناا20,05ندضمد لا ايرمدضا ايقدفاا

دد ددفلايد ددفاناالادرد ددض الدجيضىمد ددإاتد دداادد ددمران د دديالديياةد ددنالددةد ددضناادد ددفلايد ددفاناالادرد ددض ا

لدرافمدإ17,03ااندنمد لا ايرمددضا الديقدفاانددا2,51اان مد )( tالديدةددانإا1,77ااهداامةددنإافلددإاىدصددضدمضا
نيقضاميلض ) (الدجفادمإالديقفاتاندا 1,65ا
71
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األفي الث لث "

اامريناالدنضدعمراك الديفانمرامرضمارايرامرسالدراليلالديايننإانضافلتالدر مضاأاالدرام اىااهمض ا
تا افللادصضدنايفاناالادرض الدجيضىمإادمااكضرالديياةنالددةضناااالامد لا الديرمضا ادل الدردإا

أكناايراتدإالادرض الدرافمإ اااميكرالدقالاأرالاةنض ااالدراليلالديايننإانضإفلاتالدر مضااد رام ايةضه.ا
تاازمضفتالدامناى حاك الديفانمرانصرإاىضيإاا ضصإايفاناالادرض الدجيضىمإادماامجفاأر الغ ا

لديةمامرادإفلاتاميف اراتااشلارااايلض.الديفا اااهيل.الدادمفاهاايدقم الدميضدرالإمجضنمإ ا

 -محور اأسباب و عوامل مرتبطة بوسالل الع م

ين ددمراأم ددلان دديالديياة ددنالددة ددضناا19,1ن ددضمد لا ايرم ددضا ايق ددفاان د د 2,53اد ددفلاي ددفاناالادر ددض ا
لدجيضىمإاتاادمران يالديياةنالددةضنااددفلايدفاناالادردض الدرافمدإا14,43ااندضمد لا ايرمدضا ايقدفاانددا
3,73اان م ا االديدةدانإا3,59ااهداامةدنإافلددإاىدصدضدمضانيقضاميلدض نددا

)الدجفادمدإالديقدفاتانددا 1,65اا

يملامةديميراأراهمدض اتدا افللادصدضدنايدفاناالادردض الدجيضىمدإادمدااكدضرالديياةدنالددةدضناادلد الدرددإا

أكناايراتددإالادردض الدرافمدإ اااماجردلالدندضدعمراأرايدفاناالادردض الدجيضىمدإامردضماراادمانضاأكنداايدرا

لدمقفالديةيياااايا م.الا نض ااالد ا.ا

لإى  .ا

لالدميدضدرالدةد نمإاالدريد لا الدصدرنإاد رامد ايدراندا ااةدضدلا

اا -محور اأسباب و عوامل مرتبطة با مشجعين
يرا

لايضامنمملالدجفالاأى اينمراأملان يالديياةنالددةضناا19,35نضمد لا ايرمدضا ايقدفاانددا

2,27:ااد ددفلاي ددفاناالادر ددض الدجيضىم ددإات ددااد ددمران دديالديياة ددنالددة ددضنااد ددفلاي ددفاناالادر ددض الدرافم ددإا
13,9اانضمد لا ايرمضا ايقفااندا2,96اان م ا
ند

ا

)الديدةانإا2,81ااهاامةنإافلددإاىدصدضدمضانيقضاميلدض

)الدجفادمددإالديقددفاتانددا 1,65ااايمددلامةددي صاأرالديددفا انصددرإاىضيددإامرددضماااددمانضااايددفا ا

لادرض الدجيضىمإانصرإا ضصإامرضمااامانضاأكناايرا ندلاجيلدااالديشدجرمراأاعمدض اأفل ايلدض.الديدفام ا
االديمضتةد ددض ايقضامد ددإانيد ددفا الادرد ددض الدرافمد ددإ ااه د د لاارالادرد ددض الدجيضىمد ددإاأكعد ددااىعد ددضاتااييضنرد ددإايد ددرا
لدجيضهما اييضامجر ل.اندضجإاىدحالدميضدرالدجمفتاالدراجإاالدييرإ افارايالىضتايضامرضممدلالديدفا ايدراأجدلا

يدقم الدمجضح ا ا

 -2ا جدول رقم ( )02يبين ا نتال ا خاصة با فروع بين ا مدربين فـي مختلـف مصـادر ا ضـغوط عـدد

سنوات ا خبرة
الم ربين و
خر

ال ع

أقل من 10
سن ا

72

الم ربين و
خر
أكثر من 10
سن ا

المحس ب

الج ولي

مست
ال ال
0.05

مجلة علمية
سنوية محكمة

أس

eISSN 2543-3776
ع خ

ISSN : 1112-4032

ب لم تق ال ولي الث من" :ع اأن ط ال ني و الري ضي وتح ي
مح ر :ع الت ريب الري ضي والي ق ال ني .

و ع امل مرت ط ب لاع ين أو الفريق الري ضي

س

ع

20,02

2,25

س
16,73

األفي الث لث "

ع
2,41

2,52

1,65

ال

1,65

ال

1,65

ال
ال
ال

ش صي الم ر الري ضي وخص ئصه

17,87

1,59

15,73

1,83

و ع امل مرت ط ب إ ار الع ي

20,21

2,43

17,13

1,81

1,83

اأس

و ع امل مرت ط ب س ئل اإعا

18,31

2,30

15

2,86

2,32

1,65

اأس

و ع امل مرت ط ب لم جعين

18,89

2,63

15,56

2,72

1,70

1,65

أس

2,75

ا تحليل محور أسباب و عوامل مرتبطة با عبين
اااااااايدرا د لايدضامنممدلالدجدفالامجدفاأمدلان ديالديياةدنالددةدضناا 20,02ااندضمد لا ايرمدضا ايقدفاان د
2,25دفلالديفانمرا اا ناتاأ دلايدرا10اةدمال اتدااددمران ديالديياةدنالددةدضنااددفلالديدفانمرا اا نداتا

أكعاايرا10اةمال ا16,73ااندضمد لا ايرمدضا امقدفاانددا2,41اان مد ا)(Tالديدةدانإا2,52اااهداامةدنإا

فلدددإاىدصددضدمضانيقضاميلددضا)(Tالدجفادمددإالديقددفاتان ددا 1,65اااه د لامنددمراأراك د الديددفانمرامرددضمارايددرامرددسا
لدراليلالديايننإانضد ىنمرااالدرام الدامضادا اىااأمدلاهمدض اتدا افللادصدضدنالديدفانمرا اا نداتاأ دلايدرا
10اةمال ادمااكضرالديياةنالددةضناادل الدردإاأكناايدراتددإالديدفانمرا اا نداتاأكعداايدرا10اةدمال

ا

ااماجرددلالدنددضدعمراىدددحاأرا ن داتالديددفا الدق م ددإاايرضي ددلايددةاىددففاكنمدداايددرالد ىنددمرامشددكلادفمددلانرددضا

لدصرانض الدياايةضه.اتاازمضفتالدامان ااااا ا

ا -محور أسباب و عوامل ا مرتبطة بشخصية ا مدرب ا رياضي وخصالص
منمرالدجفالاأملان يالديياةنالددةضناا 17,87نضمد لا ايرمضا ايقفااندا 1,59دفلالديدفانمرا اا
ن داتاأ ددلايددرا10اةددمال اتدداادددمران دديالديياةددنالددةددضناادددفلالديددفانمرا اا ن داتاأكعدداايددرا10اةددمال ا

15,73ااان ددضمد لا ايرمد ددضا امق ددفاان د ددا1,83اامد ددمصا)(Tالديدة ددانإا2,75اااهد دداامة ددنإافلدد ددإاىدصد ددضدمضا

نيقضاميلددض ) (الدجفادمددإالديقددفاتان ددا 1,65اااايمددلامةددي صاأراك د الديددفانمرامرددضمارايددرامرددسالدراليددلا
لديايننإان صضدصالديفا الدامضاااااش صدميل اىااأمدلاهمدض اتدا افللادصدضدنالديدفانمرا اا نداتاأ دلا
يددرا10اةددمال ادمددااكددضرالديياةددنالددةددضناااالامد د لا الديرمددضا ادل د الدردددإاأكندداايددراتدددإالديددفانمرا
لاكعاا ناتا اااماجرلالدنضدااىدحاأرالديدفا ا اا نداتاىضدمدإادفمدلايلدض.ايفامنمدإاأكنداايملدضالديمةدم اندمرا

لد ىنمراتميضانممل.ااادلاي ي الديشضكلااالد

تض الدياا فايمشأافل لالدرام انضإاضتإالدحالديشدضكلا

لإفلامإا ااه لا فامدلف انضديدفا الددحاىهيدضلاشدلاراأةدايلااااىضميلدضاييدضامدلف اندلالددحالإملدض ااالدنردفا

ىراى ضيلالاجييضىمإا ا ا

 محور أسباب و عوامل مرتبطة بالدارة ا عليا73

مجلة علمية

eISSN 2543-3776

سنوية محكمة

ع خ

ISSN : 1112-4032

ب لم تق ال ولي الث من" :ع اأن ط ال ني و الري ضي وتح ي
مح ر :ع الت ريب الري ضي والي ق ال ني .

األفي الث لث "

يددرا د لايددضامنممددلالدجددفالاأى د اينددمراأمددلان دديالديياةددنالددةددضنااا20,21اانددضمد لا ايرمددضا ا
يقفاا 2,43اادفلالديفانمرا اا ناتاأ لايدرا10اةدمال اتدااددمران ديالديياةدنالددةدضنااددفلالديدفانمرا
اا ناتاأكعداايدرا10اةدمال ا17,13ااندضمد لا ايرمدضا الديقدفاانددا1,81اان مد ا

)الديدةدانإا1,83اا

هاامةنإافلدإاىدصضدمضانيقضاميلض ) (الدجفادمإالديقفاتاندا 1,65ااامريناالدنضدعمراأراك الديفانمرامرضمارا
يددرامرددسالدراليددلالديايننددإانددضافلتالدر مددضاأاالدرامد اىااهمددض اتددا افللادصددضدنالديددفانمرا اا نداتاأ ددلايددرا

10اةددمال ادمددااكددضرالديياةددنالددةددضناااالامدد لا الديرمددضا ادلد الدردددإاأكندداايددراتدددإالديددفانمرالاكعدداا

ناتا اااميكرالدقالاأرالاةنض ااالدراليلالديايننإانضإفلاتالدر مضااد رام ايةضه.اتاازمضفتالدامناى حا

ك الديفانمرانصرإاىضيإاا ضصإالديفانمرالا لا ناتادماامجفاأرالغ د الديةدمامراددإفلاتاميدف اراتداا
شلارااايلض.الديفا اااهيل.الدادمفاهاايدقم الدميضدرالإمجضنمإ ا
 -محور اأسباب و عوامل مرتبطة بوسالل الع م

يددرا د لايددضامنممددلالدجددفالاينددمراأمددلان دديالديياةددنالددةددضناا18,31اانددضمد لا ايرمددضا ايقددفاا
ند 2,30ادفلالديفانمرا اا ناتاأ لايرا10اةمال اتدااددمران ديالديياةدنالددةدضنااددفلالديدفانمرالاكعداا
دمال ا15.00اانددضمد لا ايرمددضا ايقددفاانددا2,86اان مد ا االديدةددانإا2,32ااهدداامةددنإا
نداتايددرا10اةد ا

فلدإاىدصضدمضانيقضاميلض ند ا

)الدجفادمإالديقفاتاندا 1,65ا

ااااايملامةيميراأراك الديفانمرامردضمارايدرامردسالاةدنض اااىاليدلاياينندإانضداةدضدلالإىد .اىددحاأمدلا
همددض اتددا افللادصددضدنالديددفانمرا االد ن داتاأ ددلايددرا10اةددمال ادمددااكددضرالديياةددنالددةددضناادل د الدردددإا

أكندداايددراتدددإالديددفانمرالاكعدداا نداتايددرا10اةددمال ا اااماجرددلالدنددضدعمراأرالديددفانمرالا ددلا نداتامرددضمارا
امانضاأكناايرالدمقفالديةيياااايا م.الا نض ااالد ا.ا

يرانا ااةضدلالإى  .ا

لالدميدضدرالدةد نمإاالدريد لا الدصدرنإاد رامد ا

 محور اأسباب و عوامل مرتبطة با مشجعينيرا

لايضامنمملالدجفالاأى اينمراأملان يالديياةنالددةضناا18,89اانضمد لا ايرمضا ايقدفاا

نددا:ا2,63ادددفلالديددفانمرا اا نداتاأ ددلايددرا10اةددمال اتدداادددمران دديالديياةددنالددةددضناادددفلالديددفانمرا اا
نداتاأكعداايدرا10اةددمال ا15,56ااندضمد لا ايرمدضا ايقدفاانددا2,72اان مد ا

مةنإافلدإاىدصضدمضانيقضاميلض ندا

)الديدةدانإا1,70ااهدداا

)الدجفادمإالديقفاتاندا 1,65ااايملامةي صانأرااايملاميكرالدقالاأرا

لديددفا انصددرإاىضيددإامرددضماااددمانضااالديددفا الا ددلا نداتانصددرإا ضصددإامرددضماااددمانضاأكندداايددرا نددلا
جيلد ددااالديشد ددجرمراأاعمد ددض اأفل ايلد ددض.الديد ددفام ااالديمضتةد ددض
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األفي الث لث "

لدجيضهما اييضامجر ل.اندضجإاىدحالدميضدرالدجمفتاالدراجإاالدييرإ افارايالىضتايضامرضممدلالديدفا ايدراأجدلا
يدقم الدمجضح ا ا

 -ااستنتاجات ا عامة ا

-

لديددفا انصددرإاىضيددإااايددفا الادرددض الدجيضىمددإانصددرإا ضصددإامرددضماااددمانضاأكندداايددرا نددلا

أىاض الدرام ايرااىنمراالفلاتااجيلاا ا

 مردضماايددفاناالادرددض الدجيضىمددإا ضصدإايددرالميقددضفل ااةددضدلالإىد .الديةديياتالديدداايةددضه.اتدداازمددضفتالدامنالدمرةا

 أ مإا ناتالديفا ااايرضي لايةاىففاكنماايرالد ىنمرامشكلادفملانرضالدصدرانض الديداايةدضه.اتداازمضفتالدامان

 -لديشضكلالإفلامإااالد

تض ا فايلف انضديفا انصرإاىضيإااالديفا الا دلا نداتانصدرإا ضصدإاىددحا

ىهيضلاشلاراأةايلااااىضميلضاييضاملف انلاىددحالإملدض ااالدنردفاىدرالدر دض الإجييضىمدإااانضديدضداا

ىف.ايدقم اميضدراأتالا

 مرددضماالديددفا الا ددلا ن داتايددرااددماناأكندداايددرالدمقددفالديةدديياااايا د م.الا نددض ااالد ددا.ا د لالدميضدرالدة نمإايرانا ااةضدلالإى .ا

 – Iمناقشة ا نتال
 مناقشة ا فرضية اأو د -ايشماالدراامإاأملاهمض اتاا افلدإاىدصضدمضاتاايةيامض الدامانالدمرةمإادفلالديفانمراينرضادمارالدمشضنالدامضاا ا

اااايرا

لاميضدرالدفالةإالديننمقمإالديير قإانضدراا انمرايفاناالادرض الدرافمإاالدجيضىمإاينرضادييمماا

مارالدمشضنالدامضاااد يفانمر ااالدجفالاا  .ا  )01اينمراأرايفاناالادرض الدامضامإالدجيضىمإاه.اأكعاا

ىااإاد امانالدمرةمإااه لاندك.ايرضيلالديفا ايةاشامدإاكنماتايرالاتالف ااىنمر ايةمامرانضدرام ا
جيلااالديشجرمرااك لالإى .الدامضاا الاياالد امين ا فاتااكرض تاىضدميمراديجضنلإاكلالديا رض ا

تيفا الادرض الدجيضىمإا فامالجلالدرفمفايرالديشضكلايةااىنمل ااايةايةما الدرام اييضا فامصر ا
يرايلضيل ااه لايضام لا اتااى ضدإالديفانمرامايمضاتااكضتإالامفمإايقامنض اامجفاأرالديفا اهااكن الدرفل ا

فلديض اى لاتضزالدرام امرافالدرالاد ىنمراال لالملز.الدرام الديفا امقضلايرايلضيل ااه الدميمجإايير ا

يةاميضدرافالةإايديفادةراى ا ا1996االديااأجالهضاى حا75ايفانض ادمااياصلاأرايرانمراأةنض ا

اىاليل الدامان ادفل الديفا

اأةنض ايير قإ انضد ىنمر ااأ ال الإفلاممر ااىاليل اأ ال اكضإى  .ااا
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األفي الث لث "

لدجيلاا اا ايير اأماضاية اميضدر افالةإاايز اجضنا ا  2007ا) انرمالرا"أىالضالادي لا الدمرةاادفلا
يفانا اكات الدة إ انر ةنمر" اهفت الدفالةإ اىدح الديرا اى ح اأىالض الادي لا الدمرةا ادفل ايفانا اكاتا

لدة إانر ةنمرا ا 50ا)ايفانضا اانن اى مل.ايقمضساأىالضالادي لا الدمرةااد يفا الدامضاااىىفلفا
يديفادةراى ا ا ا 1998ا)ا ااأتلا اميضدرالدفالةإااجافاىفتايةيامض ااىالضالادي لا الدمرةاا

د يفانمرانر ةنمراى حالدمداالديضداا:انرفالإملض الدرق اا ا 1ا)انرفالإملض الامررضداا ا ) 2نرفامقصا

لإمجضزالدامضااا ا 3ا)انرفالإملض الدنفما ا 4ا)انرفالديمماالدش صاامداالاةاأا ا 5ا)اا فاأاصحا

لدنضداالديفا الدامضااالةي فل.الدرفمفايرالداةضدلاالدنا اافل انرضالديلض لا الدمرةمإالدياايةضىفا
ى ح الدي ص اير انرض الدامان االدق االاةيعضات اكيلض لا الاةيا ض االةي فل .الاةضدم الديمضةنإا

د يدك.الد ليا .اايير اية افالةإاأ الادايز اجضناا ا 2008ا)انرمالرا"افالةإايقاميمإادتضهاتالادي لا ا

لدمرةا اد يفا " ا اهفت الدفالةإ اىدح الديرا اى ح ايض ايفل اشمار اتضهات الادي لا الدمرةا اد يفا .

)ايفانضاتااكاتالدة إااكاتالدمفااكاتالدنضداتا
اديدقم ا د اأجام الدفالةإاى حاىممإاىشالدمإا اليلضا ا60ا ا

يضامةنيلا  60ا %ا)ايرايجييةالدفالةإا اانن اى مل.ايقمضسالادي لا الدمرةااد يفا الدامضااايرا

ىىفلفايديفادةراى ا  ( 1998 ) .اأتلا اميضدرالدفالةإانأراتقاتالديير قإاندا"ايشراانزمضفتالدامانا
ى م ادكاايرازاتاالديمضتةض ا"ا فالدي الدياينإالاادحا انمميضاجض
نيةدادمض ا"اتاالدياينإالدعضممإا انمميضاجض

الدرقاتا "دفم اىدنضناييزلمفامايننا

الدرقاتالديير قإاندا"ايفاااتاا هم اأتكضااىيضاى لاكضم ايلمإا

لديفام ايمضةنإاد ا"اتاالدياينإالدعضدعإاالا مات .ااانيالجرإالإنضاالدمتا اد فالةإالددضدمإامجفاأر» ا
لدامانالدمرةمإاتاالدريلاجضم اهض.ايراامانالددمضت اتلااتضهاتامرةمإايع لضايعلالدق االدرفالرا
اغماهض اا اميكر اىمكضاهض انل امج الديصف ادلض اير ا نل الدي يصمر اديةضىفت الدرضيل اى ح الديكم ايةا

مضفتالإميضاااجافيلاانضديضداايميمإالديجييةاايقفيلواادة ايصمم ايمتيإالدريلا
ا
ىي ل ااصااا اىدحاز

لدفادمإايرفايلمإالديفام ايراأكعاايجضا الدريلااماناض اا د اديضايز اانلالدنمدإالديفامنمإايرايعم لا ا
اضغنإ اماجةانرالضاىدحاش صمإالديفا الدياايدففا فايلاى حالديكم ايةالدييمم لا الدةامرإاالدكنماتا
تاايجضلالديفام

اااىدحايضاممت.اأاامقمفاىي لايرا لا لا اادالدناا الممروااماجةالدنرضالى ااىدحا

لدنمدإالاجييضىمإالد ضاجمإالدياامرم اتملضالديفا اايفلايقفماهضادفاا اااهيمإالديفام » اانمض لاى حا
يضايقف.اميكرالدقالاأرالدراامإايدقق

ا

 مناقشة ا فرضية ا ثانية ايشماالدراامإاأملاهمض اتاا افلدإاىدصضدمضاتاايةيامض الدامانالدمرةمإادفلالديفانمرادة الد ناتالديفامنمإ ا
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األفي الث لث "

لاميضدرالدفالةإالديير قإانضدراا انمرالديفانمراينرضادييممااماراد ناتالديفامنمإاد يفانمرا

االدجفلالاا .ا  )02اينمراأرالديفانمرالا لا ناتاه.اأكعااىااإاد امانالدمرةمإايراماالدل.الاكعاا
انات اتا ايجضل الديفام ااه ل اندك .اأر الد نات اتا اأ ايجضل اير الديجضا ايكة اصضدنلض الدرفمف ايرا

لديلض لا ااالدكرض ل اى حايفلاالدزير االديرضيلايةالاشمض اأاالاتالفاديفتايرممإايجرلالدرافاأكعااداتمإا
ااكرض ت اااه لايضانمميلاميضدرافالةيمض االدرفمفايرالدفالةض اتااه لالديجضلالدامضاا ااى ملاتقفاياص مضا

تاافالةيمضاى حاأرالديفا الا لا ناتاميراضادامانامرةمإاىضدمإايقضامإانضديفا الاكعاا نات ادماا
مرةا الدنضد الدنضدا اه اأر الديفا الا ل الد نات امريقف اد يلضات اتا الديرضيل اية اتدإ اير الد ىنمر ااا

لديةمامر اا إ الديراتإ اديالجلإ الدصالىض الديا ايمشأ انمر الد ىنمر اتميض انممل .اأا انممل اانمر ااىنمل ا

نضإاضتإا ىدحايف لالديةمامراتاايلضيل اىدحاغماا د ايرالديشضكل ااه الدميمجإايير ايةاميضدرافالةإا
"أديفايرضا "ا 1997ا) نرمالرا"الادي لا الدمرةاادفلايفانااامضاإالديصضاىإانيصاا"ااأتلا اميضدرا

لدفالةإاىرااجافاتاا افلدإاىدصضدمضانمرالديفانمرالا لا ناتاالديفانمرالاكعاا ناتاتاا مضساأىالضا
ا اىاليل الادي لا الدمرةا ادصضدن الديفانمر الاكعا ا نات ا اا ف اأاص الدفالةإ انرف .الديف ل اتا اصيم.ا

لدريل الدرما اديفا الديصضاىإ ا االديقممر اير الاةيرضمإ انضديفانمر الاجضم اتا اىي مإ الديفام

اايير ا

أماض اية افالةإ ايمصاا ا مض ا  )2007انرمالر ا" افالةإ الدامان الديلممإ اانرض الدةيض الدش صمإا
اى يلض انأىالض الادي لا الدمرةا اد يفا الدامضاا" الةيلفت اه الدفالةإ اد يرا اى ح الدامانا

لديلممإاافاجإالادي لا الدمرةااد يفا الدامضااا اا فاأتلا اميضدرالدفالةإاأراهمض امقصاتاالامجضزا

لدامضاااالإملض الامررضدااالدي ياالدش صاا اي.اأكعاالدنفلدلالدياايلف اىدحاىف.الدااضاىرالدريلا
تاايلمإالديفام ادفلالديفا الا لا ناتاالديفا الاكعااىدةضةضانفاجإالدامانالديلممإااجافاى إا

لاينضنملاةضدنإانمرافاجإالدامانالديلممإانكلايرالدييمم لا الديةيق إاكلاى حادفل .ا
ااااااا نيالجرإالإنضا الدمتا امجف اأملا « م دت اتا الدرفمفايرالديلر االاىيضل االداتضد الدي ي رإا
يالتاافاجض اييرضايإاايينضممإايرالاىنض االدامانالدنفممإالدمرةمإالديايننإانلض اىااأراىف لا الدرضي مرا

نل الديلر االةيجضنضيل .ادل الدامان اي ي

ال ي تض االادض اير اش ص اى ا اتا ااا ال ي

ا

صضدصالدفااااتاااا انرضالدراليل اتاالديجضلالدامضاا ميكرالىينضاايلمإالديفام الدامضااا

يرالديلرالدياايايننانصااتاالادإانضدرفمفايرالداماناى حاي ي

اأمالىلض اى اماينناىيلالديفا ا

لدامضااانضدرفمفايرالدراليلالدياايييمزانضامررضا الددضفتاكضدق ااالدياياااك د الإةيعضاتالدرمةماداجمإا
االدمرةمإاأاالدرصنمإ ااالدياا فايةل.اتااىملض ا الااانض ض الديفا الدامضاا
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اا ا ف اأشضا انرض الديالجة الدر يمإ ايعل اكيض ا:ةمكاداجمإ الإدي لا اد ى اا الديفا الدامضااا
د فكيااا"يديفادةراى ا "اتااننريلالاادحاةمإا1998ا.اااأماضاكيض اةمكاداجمإايالجلإالدامانا

تاالديجضلالدامضاااددةيض الدفكيااا"ىنفالدرزمزاىنفالديجمف" اتااننريلالاادحاةمإا.2005اتاايجضلا

ى  .الدمرس الدامضاا اىدح اأر الإدةضس انضدامان ادفل الديفا الدامضاا امادف ادفمل الإملض الدنفما ااا

لإمررضدا اا الدرق ا ا ا اىف .الدااض ا ا اىف لا الدرشل اتا ايدقمقل اد قم .اا الاهفل الديا ااارلض الديفا ا

لدامضااادمرةلا ى ا ا1998اص )48اانمض لاى حايضايقف.اميكرالدقالاأرالدراامإايدقق

ا

– خ صة
ااااااااا ىرايلمإالديفام الدامضااايرينااأكعاالديلرالاينضنضانضداماناى حاي ي

اأمالىلضاى امايننا

ىيل الديفا الدامضاا انضدرفمف اير الدراليل الديا ايييمز انضامررضا اا الدير اا الديايا اا الاةيشض لا ا
لدرةماداجمإااالدمرةمإااالدرصنمإااالدياايةل.اتااىملض ا ال ااانض ضيلاتضديفا الدامضاااهاالدياناااا

هااش صا اافالمإاكنماتانضددمضتالدامضامإامديضجلالد ىنارااالدرام اىضيإاد يةضمفت ا ا

اااااا اايدقم اأا حالدميضدراااميكرااارلاى حاأملالدقضدفالد امامةااامي الدقالاالدادمةااتاالدري مإا

لديفامنمإااامريلاى حايدقم اأهفل الدرام ااايرالدير ا.ااالاكمفاأرايةيالالدامانالدمرةمإامزفلفااا

مياضى ادة اىفت اييمم لا اا الديا ايلض امار الدي صص الدامضاا ا اتاف ا اأا اجيضىا اا ادة ا
ش صمإ الديفا اا اكرض ت اا ا مايل اا ايله يل الدر يمإ اا ادة ايةيال الدرام اننمرإ الديمضتةإ الدياا

مشيا اتملضاىدحاغماا د ايرالاياا ا ا

اااااااتضديفا الدامضاااىيايضايراضاد رفمفايرالداماناتااأفل االجنضيلاااىي ل اااهمض الدرفمفا
يرالدراليلالدياايلعااى حاىي لااالةيقالا ااانضديضداالةيقالاالدرام اككل ااايراه الدراليلالدياا
يشكل ايصف لا اد امن ادفل الديفا اهمض اىاليل ايايننإ اننفلات الدرام

ااىاليل ايايننإ انضد ىنمر ااا

ىاليلاش صمإ اااىاليلايايننإانضدجيلاااااأ الايايننإاناةضدلالإى  .اااى ملاتضديفا الدامضااا
ى لاد.ام قاالدفى .ايرا نلالإفلاتااالإى .ااالد ىنمرااالدجيلاا اتضاكمفاأرا د اةملعااى حاميضدرا
لدرام اككل ااالدي دتافلديضاأرالديفا اغضدنضايضامكاراكن اتفل اىمفاىجزالدرام اىرايدقم الدميضدرا

لامجضنمإ ا

ااى حااا ايضايقف.اماصاانيضام ا :ا
1

لدياكمزاى حالديكامرالدر ياااالدري ااديأهملالديفا اتاايجضلالديفىم ا
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ى ح الديفا الديدك .اتا المررضايل اى لز الدجيلاا االإى  .االداف انضدريل الدييالصل اا ايدقم ا
ىج لا افا لا ايدةمممإافاامإا
ى حالديةلادمراننفلاتالدرا الديرضارايةالديفا ااايةضىفيلاتاايلضيلا

لدةراادي دملالدرقنض ااالديشضكلافل لالدرام الدامضااا

ماصاالإى .الدامضااايقفم.الدمقفالدنمض ااالديدضتتإاى حاىةيقالاالدرا الدامضامإا
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