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LABSAMH(  اجلزائرجامعة عبد احلميد بن �ديس  مستغامن  

 

  جامعة عبد احلميد بن �ديس  مستغامن اجلزائر

 يف بعض وال,ت الغرب اجلزائريأثر عملية تسيري املنشآت واهلياكل الر,ضية على مستوى أداء الفرق الر,ضية النخبوية 

و الدولة اجلزائرية و سعيا .الر,ضية املتوفرة بغرض حتقيق املهام لذا أصبح تطورها ضرورة من ضرور,ت احلياة و واجبا اجتماعيا جيب أن نعمل على حتقيقه
ت الر,ضية املتنوعة ، و خاصة يف ظل اإلصالحات  اليت مس واهلياكل لى ترقية ممارسة الر,ضة من خالل توفري املنشآتالر,ضية و هذا ما تفرزه بعض النصوص القانونية املتعلقة [ذا الشأن حيث ورد يف مضموXا أن الدولة تصهر مبشاركة اجلماعات احمللية ع

وعليه .فتكون ذات أثر إجيايب للر,ضة وإحدى مصادر القوى فيها وحىت يكون هلذه املنشآت و اهلياكل الر,ضية جدوى وفاعلية فال بد أن تستعمل استعماال صحيحا وتستغل استغالال سليما
ولكن �لنظر إىل الواقع املعاش ومن . كل بطريقة تسهل وتساعد على حتقيق أهداف الر,ضة وتضمن سري العمل يف املؤسسة الر,ضية بصورة فعالة

و يف املرحلة األخرية .  wمهية املنشآت واهلياكل الر,ضية ومسامهتها يف حتقيق األهداف املنشودة ) املدراء، املدربني، الر,ضيني
الر,ضية  هل هذا الضعف يرجع إىل نقص اهلياكل واملنشآت -  :املتقدمة و األثر اجنازا علي املستوي العاملي األمر الذي جعلننا نطرح التساؤالت التالية

 املصادر:

 االستنتاجات :

  .املركبات الر
ضية تعاين نقصا كبريا يف وجود الوسائل الر
ضية كما و كيفا
  .حتقيق أهداف الر
ضة النخبوية له عالقة مباشرة و قوية بتوفري املنشآت و اهلياكل الر
ضية

  .كوDا قليلة و ما هو متوفر ال يتمتع بقدر الكايف من الصالحية  املنشآت الر
ضية غري موجودة =لشكل الالزم و املطلوب،
و الالعبني وحتكمه فيها إضافة إىل حسن توظيفها يعتربان من أبرز  االستغالل األمثل للهياكل و املنشآت الر
ضية من قبل املدراء و املدربني

  .املساعدة على الرفع من مستوى الر
ضة النخبوية 
  .نقص الوسائل و املنشآت الر
ضية تؤثر سلبا على الر
ضة النخبوية

  .إن املنشآت و اهلياكل الر
ضية مل تؤخذ بعن االعتبار من طرف املسؤولني عنها من حيث وفرXا أو صيانتها
  .األساسية ملمارسة الر
ضة الوسائل و املنشآت الر
ضية تعتربان من املتطلبات

 اخلالصة و االقرتاحات :

 .، املوسوعة العلمية لإلدارة الر
ضية والتخطيط يف اdال الفين، دار الوفاء لدنيت النشر والطباعة، اإلسكندرية، مصر، سنة)1999
  .، املوسوعة العلمية لالدارة الر
ضية،)2003(
املنشآت والتجهيزات يتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية للرتبية والر
ضة وتنظيمها وتطويرها، وزارة الشباب والر
ضة، الباب الرابع،  1995فرباير  25املوافق لـ  ه

  املردود  الر
ضي  جامعة جزائر جناعة عمى الر
ضية ملمنشأت 
  .03احلظائر املتعددة الر
ضات، املادة املتضمن إنشاء وتنظيم مكتب  17-77اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، وزارة الشباب والر
ضة، األمر رقم 

  .معايري إدارة الدورات الر
ضية والبطوالت العاملية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية  
  ريب ، القاهرة موسوعة التنظيم واإلدارة يف الرتبية البدنية والر
ضية ،دار الفكر الع

 .، الباب الرابع81- 76األمر رقم  1396شوال 
  / SM 93 / 13 /02/ وزارة الداخلية واجلماعات احمللية
   .النخبة و ذات املستوى العايل احملدد للقانون األساسي لر
ضي

  ، املنشآت واملالعب الر
ضية، مكتبة اdتمع للنشر والتوزيع،عمان )2011
  اإلدارة والتنظيم يف الرتبية البدنية و الر
ضية،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،عمان

  إدارة البطوالت واملنافسات الر
ضية، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

 إىل ليدعو� اختصاص ر
ضي ألي األساسية القاعدة =عتبارها =ملنشآت و اهلياكل الر
ضية املتزايد االهتمام
 فمسألة لذا على األداء  الفرق الر
ضية النخبوية،  اواقع تسري املنشآت و اهلياكل الر
ضية و أثره الكشف يف

تسري املنشآت  يعترب السياق هذا يف و.حتقيقه على نعمل أن جيب أساسيا مطلبا الكربى،و األمهية ذات املسائل
 املراحل أهم من وجه  اخلصوص الر
ضة النخبوية الر
ضة  خمتلف ملمارسة جهة الغربية لبعض و ال
ت مستغامن و غليزان وهران

و من خالل خربة  الطالب الباحث يف اdال تسري اإلدارة املنشات . الر
ضية العاملية املستو
ت أعلى إىل  
ك من خالل الر
ضية  خاصة =ملعهد الرتبية البدنية والر
ضية و  كذلك من خالل امللتقيات الوطنية خاصة بواقع املنشآت الر
ضية يف جزائر و كذل

الباحث أن املنشآت الر
ضية  ذو املقاييس الدولية هلا دور فعال يف Dوض =لر
ضة ندوات  اليت جترى يف القنوات الفضائية الر
ضية أستنتج الطالب 
لنخبوي هذا ممايؤكد حنو احملافل الر
ضية الدولية و على سبيل املثال كما تقوم اإلدارة الوصية حالية  بتوفري  إنشاء املراكز التدريبية خاصة =لر
ضي ا

املسئولني على  بعض مع املباشرة ية حسب املقاييس و التقنيات الدولية ، و كذلك كانت لدينا اللقاءاتعلى نقص يف املنشآت واهلياكل الر
ض
خلص إىل أن هناك افتقار يف املنشآت و اهلياكل الر
ضية مما يؤثر على مردود الفرق الر
ضية النخبوية ، و 
لتايل يؤدي إىل عدم 

خالل سوء تسري املنشآت واهلياكل الر
ضية وكذلك  غياب املراقبة و املقاييس و التقنيات  من هذا و. ملستاو
ت العالية
 مشكلة برزت هنا من و تتناول تسري املنشآت و اهلياكل الر
ضية، اليت العلمية األحباث ندرة إال وأيضا الدولية، يف املنشآت و اهلياكل الر
ضية ،

 األساس هذا على و. أن قلت و سوء تسري املنشآت و اهلياكل الر
ضية النخبوية وجه اخلصوص �ثر على األداء الفرق الر
ضية النخبوية 
و   إن عملية تسيري املنشآت واهلياكل الر
ضية يعرتض طريقه مجلة من السلبيات ضوء على  إلقاء يف حماولة =لدراسة

  . األهداف املرجوة هذه حتقيق إىل التوصل قصد و. الصعو=ت و توظيفها له فاعلية على أداء الفرق الر
ضية النخبوية

  .تعوق حركة الر
ضة النخبوية ليت تطوير التشريع الر
ضي ما خيدم الر
ضة اجلزائرية وحتريرها من كافة القيود وإزالة كافة املعوقات اإلدارية والتنظيمية والروتينية ا
 .الز
دة يف الدعم املادي يف ميزانية تسيري املنشآت و اهلياكل الر
ضية -  .تطوير نظم االدارة الر
ضية وتنمية االطارات البشرية يف جمال الر
ضة 

القائمة مع االستخدام االمثل واالستفادة القصوى من االمكانيات املادية والبشرية و االدوات واملالعب وكافة التجهيزات املتاحة 
 .للمنشآت حبيث حتقق دخل من استغالهلا يوجه لصيانتها وتطويرها

 . رب عدد من املشاركني واملمارسني من الكافة النوعيات واملراحل السنيةإعطاء مزيد من االهتمام =ملنشآت الر
ضية كما وكيفا للوصول  ا إىل استيعاب أك

  .االهتمام بوضع املنشات و اهلياكل الر
ضة -مع  .على الوزارة الوصية أن تقوم بتنظيم رسكلة و تربصات ملسريي املنشآت و اهلياكل الر
ضية
 .النخبوية  مجيع املنشآت و اهلياكل الر
ضية للرفع من مستوى الر
ضةضرورة إجراء املزيد من البحوث واإلجراءات املختلفة لتشمل 

 

منظور املدربني للمنشأت واهلياكل الر,ضية:  2يوضح النسبة املئوية للمحور  44جدول رقم 

موافق  الفقرات

 بشدة
 حمايد موافق

. غ

 موافق

موافق  .غ

 بشدة
2كا  

 48,60 28 12 3 7 0مجيع فرق النخبة تستفيد من  تسهيالت يف املرافق الر,ضية بصفة  دائمة

 115,2 40 4 0 6 0للمدربني دراية حول القوانني املشرعة اخلاصة �ستغالل املنشأة الر,ضية

 155,0 45 5 0 0 0يشرف على إدارة املنشآت الر,ضية أهل االختصاص من الر,ضيني

 155,0 45 5 0 0 0يتحكم املدرب يف بر�مج   املنشآت الر,ضية

 59,80 0 5 2 13 30يشارك املدربني يف إعداد الرب�مج السنوي للمنشآت الر,ضية

 28,60 23 14 4 6 3يواجه املدربني صعو�ت و عوائق إدارية من قبل املشرفني و إدارة املنشأة الر,ضية

 115,0 0 0 5 5 40املنشآت الر,ضية �جلزائر مهيأة الستقبال تظاهرات ر,ضية من املستوى العاملي

 103,8 0 0 0 13 37التسيري اإلداري للمنشآت الر,ضية  غري خاضع ملقاييس علمية

 91,20 0 0 0 16 34تؤثر قلة املنشآت  وتدهورها على أداء الر,ضيني

 137,0 43 4 2 1 0افتقار املنشأة الر,ضية للمعايري الدولية يؤثر على مردودية الر,ضية

0.05ومستوى الداللة  
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يواجه املدربني صعو�ت و عوائق إدارية من 

 قبل املشرفني و إدارة املنشأة الر,ضية 

  

fodil_menad@yahoo.fr(،    2د بن سي قدور حبيب.أ)bensikaddourh@yahoo.fr
AMH(خمرب للعلوم التطبيقية يف حركة اإلنسان  -2  ----    اجلزائرجامعة عبد احلميد بن �ديس  مستغامن 

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
جامعة عبد احلميد بن �ديس  مستغامن اجلزائر

 معهد الرتبية البدنية  و الر,ضية

  :العنــــــــــــــــــــــــــــــــوان

أثر عملية تسيري املنشآت واهلياكل الر,ضية على مستوى أداء الفرق الر,ضية النخبوية 

الر,ضية املتوفرة بغرض حتقيق املهام لذا أصبح تطورها ضرورة من ضرور,ت احلياة و واجبا اجتماعيا جيب أن نعمل على حتقيقه واهلياكل التدريبات البدنية اختريت على ضوء املنشآت يق ألوان منتعترب الر,ضة ميدان جترييب هدفه اإلعداد الالئق لالعب من الناحية البدنية العقلية االجتماعية و النفسية و االنفعالية و ذلك عن طر 
الر,ضية و هذا ما تفرزه بعض النصوص القانونية املتعلقة [ذا الشأن حيث ورد يف مضموXا أن الدولة تصهر مبشاركة اجلماعات احمللية ع واهلياكل

وحىت يكون هلذه املنشآت و اهلياكل الر,ضية جدوى وفاعلية فال بد أن تستعمل استعماال صحيحا وتستغل استغالال سليما.  ق األهداف املنشودةاملنظومة الر,ضة ،و مما ال شك فيه أن سوء التسيري أو ضعف استخدام  املنشآت الر,ضية  ينعكس على مردود املمارسة الر,ضية دون حتقي
كل بطريقة تسهل وتساعد على حتقيق أهداف الر,ضة وتضمن سري العمل يف املؤسسة الر,ضية بصورة فعالةو عليه فان تسيري املنشآت  واهلياكل الر,ضية إمنا نعين [ا اخلطة املنتهجة و األسلوب املتبع يف تسيري هذه املنشآت وتلك اهليا 

املدراء، املدربني، الر,ضيني(شآت واهلياكل وعدم إعطاء املوضوع األمهية اليت يستحق رغم اإليشاد ومن قبل الكل نخالل بعض الز,رات امليدانية للباحثني لبعض هذه الفرق والنوادي �لغرب اجلزائري الحظ بوضوح اإلمهال و الالمباالة إلدارة وتسيري امل
املتقدمة و األثر اجنازا علي املستوي العاملي األمر الذي جعلننا نطرح التساؤالت التاليةا¢ا سواء الر,ضات اجلماعية أو الفردية علي مستوي الوطن �لرغم من أن وطننا الغايل ميلك ثروة مادية و بشرية جتعله يف مصاف الدول 

املقدمة و مشكلة البحث:

 النتائج 

االهداف و الفرضيات :

كبان مع تطور التكنولوجية، كما يعتمد على كفاءة املسري يف تسيريه ا إن إجناز املنشآت واهلياكل الر
ضية أصبح يعتمد على األسس العلمية، الذي يتطلب التكوين  والعلم اللذان يتو 

ضية عند وحاجيات املكان والزمان الذي يعيش فيه الفرد الر
ضي للوصول إىل إجناز، وعلى هذا األساس ينبغي علينا كمختصني يف جمال اإلدارة الر

 املنشآت تعتمد ي نسعى إليه،تسطري برامج لإلنشاء النشأة الر
ضية جيب أن يكون وفق متطلبات ومقاييس وتقنيات الدولية وكلك حسب االختصاص  وكذلك حسب اهلدف الذ
 يف يتمثل الذي الذايت، على التمويل أساسا تعتمد اخلاصة الر
ضية املنشأة أن إذ عامة،
 منها االستثمارية املختلفة لتغطية احتياجاXا إليها تلجأ متويل موارد إىل اقتصادية 

الر
ضية و هذا ما تفرزه بعض النصوص  واهلياكل و الدولة اجلزائرية وسعيا منها لتنمية مستوى املمارسة الر
ضية أنشأت وتعلقت بضرورة توفري وXيئة املنشآت
خاصة يف  .الر
ضية املتنوعة  واهلياكل ري املنشآتالقانونية املتعلقة  ذا الشأن حيث ورد يف مضموDا أن الدولة تصهر مبشاركة اجلماعات احمللية على ترقية ممارسة الر
ضة من خالل توف

ال شك فيه أن سوء التسيري أو ضعف استخدام  املنشآت الر
ضية  ينعكس على مردود املمارسة الر
ضية دون حتقيق األهداف 
 لتمثيل املؤهلة والنخب ر
ضينيال حتضري برامج وخمططات =جناز اخلاصة واملالية و املنشآتية
الخيفى على احد من ان حتقيق ).الصنوبر �دي األمم، قصر الوطنية الر
ضية، اجللسة

شاملة الن التخطيط للعمل الر
ضي ال ميكن ان يكون بدون ختطيط مسبق و ان املستقبل الزاهر الي عمل ال يكون دون وجود حاضر 
الدارة خلق عالقة توازن ن اوىل واجبات امشرف،و االدارة الر
ضية اليوم يف امس احلاجة اىل تطبيق مفاهيم و مناهج لواقع اي مؤسسة ر
ضية لتكوين خطط التوافق و التطوير حيث م

حىت يكون هلذه املنشآت و اهلياكل الر
ضية جدوى وفاعلية فال بد أن تستعمل و . .
وعليه فهي حتتاج إىل حسن التسيري و األداة الراشدة لتحقيق أهدافها على كل . ضة وإحدى مصادر القوى فيها

تبع يف تسيري هذه املنتهجة و األسلوب املواإلدارة إمنا تعرف ¬Dا حسن التوجيه لضمان سري العمل بصورة فعالة و عليه تسيري املنشآت  واهلياكل الر
ضية إمنا نعين  ا اخلطة 
ولكن =لنظر إىل الواقع املعاش نرى غياب اإلدارة الواعية . املنشآت وتلك اهلياكل بطريقة تسهل وتساعد على حتقيق أهداف الر
ضة وتضمن سري العمل يف املؤسسة الر
ضية بصورة فعالة

وأو كأDم ال يعلمون حقيقتها على الوجه الصحيح أو  ضيني يشّكون يف األثر اإلجيايب لتسيري املنشآت الر
ضية
يف رفع أداء الر
ضة اثر هل  لعملية تسيري املنشآت و اهلياكل الر
ضية 

هل تراجع املستوى الر
ضي راجع إىل سوء  -هل هذا الضعف يرجع إىل نقص اهلياكل واملنشآت الر
ضية ؟
 ها وقلة املراقبة ؟هل ميكن إرجاع هذا الرتاجع يف املستوى إىل عدم االهتمام للمرافق الر
ضية وسوء صيانت

املركبات الر
ضية تعاين نقصا كبريا يف وجود الوسائل الر
ضية كما و كيفا .1
حتقيق أهداف الر
ضة النخبوية له عالقة مباشرة و قوية بتوفري املنشآت و اهلياكل الر
ضية .2
املنشآت الر
ضية غري موجودة =لشكل الالزم و املطلوب، .3
االستغالل األمثل للهياكل و املنشآت الر
ضية من قبل املدراء و املدربني .4

املساعدة على الرفع من مستوى الر
ضة النخبوية العوامل 
نقص الوسائل و املنشآت الر
ضية تؤثر سلبا على الر
ضة النخبوية .5
إن املنشآت و اهلياكل الر
ضية مل تؤخذ بعن االعتبار من طرف املسؤولني عنها من حيث وفرXا أو صيانتها .6
الوسائل و املنشآت الر
ضية تعتربان من املتطلبات .7

 

1999(إبراهيم عبد املقصود، حسن أمحد الشافعي .1
(ابراهيم حممود عبد املقصود ،حسن امحد الشافعي  .2
ه1415رمضان  25مؤرخ يف  95/09األمر رقم  .3

  . 89والعتاد الر
ضي، املادة 
 االدارية القيادة انعكاس2004 ر=ح مدى بورازمة .4
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، وزارة الشباب والر
ضة، األمر رقم  .5
معايري إدارة الدورات الر
ضية والبطوالت العاملية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية  )  2010(دكتور حممود حسن عبد هللا مصطفى .6
موسوعة التنظيم واإلدارة يف الرتبية البدنية والر
ضية ،دار الفكر الع)2001(عصام بدوي  .7
شوال  23قانون الرتبية البدنية والر
ضية املؤرخ يف  .8
وزارة الداخلية واجلماعات احمللية - ، وزارة الرتبية الوطنية03قرار وزاري رقم  .9

احملدد للقانون األساسي لر
ضي 2000/278من املرسوم رقم  2املادة  .10
2011(دمحم حسن الوشاح، دمحم عبد هللا الشقارين .11
اإلدارة والتنظيم يف الرتبية البدنية و الر
ضية،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،عمان) 2000(مروان عبد اdيد إبراهيم .12
إدارة البطوالت واملنافسات الر
ضية، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان) 2002(مروان عبد اdيد ابراهيم .13
 

االهتمام و الكبري التطور إن
يف الوسائل و احللول أجنع عن البحث

املسائل من تعد تسري املنشأت الر
ضية 
جهة الغربية لبعض و ال
ت مستغامن و غليزان وهران الوسط من الر
ضية

  الوصول و جيدين ر
ضيني إعداد يف
الر
ضية  خاصة =ملعهد الرتبية البدنية والر
ضية و  كذلك من خالل امللتقيات الوطنية خاصة بواقع املنشآت الر
ضية يف جزائر و كذل

ندوات  اليت جترى يف القنوات الفضائية الر
ضية أستنتج الطالب 
حنو احملافل الر
ضية الدولية و على سبيل املثال كما تقوم اإلدارة الوصية حالية  بتوفري  إنشاء املراكز التدريبية خاصة =لر
ضي ا

على نقص يف املنشآت واهلياكل الر
ض
خلص إىل أن هناك افتقار يف املنشآت و اهلياكل الر
ضية مما يؤثر على مردود الفرق الر
ضية النخبوية ، و 
لتايل يؤدي إىل عدم . املركبات الر
ضية

ملستاو
ت العاليةمتكنهم من الوصول إىل ا
الدولية، يف املنشآت و اهلياكل الر
ضية ،

أن قلت و سوء تسري املنشآت و اهلياكل الر
ضية النخبوية وجه اخلصوص �ثر على األداء الفرق الر
ضية النخبوية  يف البحث
=لدراسة املوضوع هذا إىل الباحث تطرق

الصعو=ت و توظيفها له فاعلية على أداء الفرق الر
ضية النخبوية
 :االقرتاحات

تطوير التشريع الر
ضي ما خيدم الر
ضة اجلزائرية وحتريرها من كافة القيود وإزالة كافة املعوقات اإلدارية والتنظيمية والروتينية ا - 
تطوير نظم االدارة الر
ضية وتنمية االطارات البشرية يف جمال الر
ضة  - 
القائمة مع االستخدام االمثل واالستفادة القصوى من االمكانيات املادية والبشرية و االدوات واملالعب وكافة التجهيزات املتاحة  حتديث واستكمال وجتهيز املنشأت - 

للمنشآت حبيث حتقق دخل من استغالهلا يوجه لصيانتها وتطويرها
إعطاء مزيد من االهتمام =ملنشآت الر
ضية كما وكيفا للوصول  ا إىل استيعاب أك - 
على الوزارة الوصية أن تقوم بتنظيم رسكلة و تربصات ملسريي املنشآت و اهلياكل الر
ضية - 
ضرورة إجراء املزيد من البحوث واإلجراءات املختلفة لتشمل   - 

  

  .برتاجع مستوى اإلجناز الر
ضي يف خمتلف الر
ضات يف اجلزائر

 .أخرىو احملافظة عليها وصيانتها من جهة 

  .النخبويةن عملية تسيري املنشآت واهلياكل الر
ضية يعرتض طريقه مجلة من السلبيات  و الصعو=ت و توظيفها له فاعلية على أداء الفرق الر
ضية 

  .خاصة  تقهقر مستوى اإلجناز الر
ضي يف خمتلف االختصاصات راجع إىل قلة املنشآت الر
ضية =لنظر إىل تزايد أفراد اdتمع عامة و الر
ضيني
  .نةتراجع وضعف مستوى اإلجناز الر
ضي =جلزائر راجع إىل سوء تسيري املنشآت الر
ضية اليت حتتوي عليها و اخلاصة املوجودة داخل املدي

 .ممكن إرجاع هذا الرتاجع يف املستوى إىل عدم االهتمام للمرافق الر
ضية وسوء صيانتها وقلة املراقبة

ر
ضة نشط ضمن  ر
ضيي 100مسري، و 30مدرب على مستوى أندية النخبة و

 (  
    .ضية بينما الثانية موجهة إىل عينة املدربني يف حني الثالثة موجهة إىل الر
ضي النخبة 

عملية التسيري للمنشآت واهلياكل الر
ضية الكربى يف لتقصي واقع ) وهران، مستغامن، غليزان، معسكر
املوارد املادية واإلمكا�ت لتسيري املنشآت :  2احملور . واقع املنشآت الر
ضية : 

املدرس =إلجابة على البنود يف ضوء مقياس حيث يقوم )  1988( لقد اتبع الطالب الباحث يف طريقـة تنقيـط املقيـاس طريقـة  دمحم حسـن عالوي 
حيث يشري إىل أن املقياس يتم تصحيحه مبنح الدرجة اليت يشري . موافق بشدة،موافق ،حمايد، غري موافق ،غري موافق بشدة

، )1(تصبح ) 5(الدرجة : لى النحو التايل إليها املستجوب ، وذلك =لنسبة للعبارات اليت هي يف اجتاه هدف املقياس، أما العبارات اليت ليست يف اجتاه هدف املقياس فيتم عكسها ع

، Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)كما يشري الباحث أن تفريغ وحتليل االستبانة مت من خالل بر�مج التحليل اإلحصائي
  :إلحصائية التالية، وذلك بسبب أن مقياس ليكرت هو مقياس ترتييب وقد مت استخدام األدوات ا

  .يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغري ما ويفيد الباحث يف وصف عينة الدراسة

  .يستخدم هذا االختبار لدراسة العالقة بني املتغريات يف حالة البيا�ت الالمعلمية

 التسيري املنشآت الر,ضية ودورها يف رفع األداء الر,ضي
موافق  الدرجات

بشدة 
موافق 
 

حمايد
غري  
موافق

 

غ موافق 
 بشدة

 2كا

2 4 0 8 16 26,67 

21 2 3 0 4 48,33 

2 3 2 3 20 41,00 
0 0 0 4 26 85,33 

2 0 3 4 21 48,33 

30 0 0 0 0 120,0 
0 1 1 4 24 69,00 

30 0 0 0 0 120,0 

:

 جدول رقم 

 

 مجيع فرق النخبة تستفيد من  تسهيالت يف املرافق الر,ضية بصفة  دائمة
للمدربني دراية حول القوانني املشرعة اخلاصة �ستغالل املنشأة الر,ضية-  

 يشرف على إدارة املنشآت الر,ضية أهل االختصاص من الر,ضيني
 يتحكم املدرب يف بر�مج   املنشآت الر,ضية

 يشارك املدربني يف إعداد الرب�مج السنوي للمنشآت الر,ضية
 يواجه املدربني صعو�ت و عوائق إدارية من قبل املشرفني و إدارة املنشأة الر,ضية

 املنشآت الر,ضية �جلزائر مهيأة الستقبال تظاهرات ر,ضية من املستوى العاملي
 التسيري اإلداري للمنشآت الر,ضية  غري خاضع ملقاييس علمية

 تؤثر قلة املنشآت  وتدهورها على أداء الر,ضيني
 افتقار املنشأة الر,ضية للمعايري الدولية يؤثر على مردودية الر,ضية

ومستوى الداللة   4ح . عند د 9,94=  اجلدولية  2كا  

 

يشارك املدربني يف إعداد الرب�مج السنوي 

 للمنشآت الر,ضية 

يواجه املدربني صعو�ت و عوائق إدارية من 

قبل املشرفني و إدارة املنشأة الر,ضية 

  التسيري الر,ضي: حمور املداخلة 

  
  

fodil_menad@yahoo.fr( 1مناد فوضيل. د  :فريق البحث
جامعة عبد احلميد بن �ديس  مستغامن )LABOAPS(خمرب تقومي النشاطات البدنية و الر,ضية  -1

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

أثر عملية تسيري املنشآت واهلياكل الر,ضية على مستوى أداء الفرق الر,ضية النخبوية  

تعترب الر,ضة ميدان جترييب هدفه اإلعداد الالئق لالعب من الناحية البدنية العقلية االجتماعية و النفسية و االنفعالية و ذلك عن طر 
واهلياكل و ¢يئة املنشآتمنها لتنمية مستوى املمارسة الر,ضية أنشأت و تعلقت بضرورة توفري 

املنظومة الر,ضة ،و مما ال شك فيه أن سوء التسيري أو ضعف استخدام  املنشآت الر,ضية  ينعكس على مردود املمارسة الر,ضية دون حتقي
و عليه فان تسيري املنشآت  واهلياكل الر,ضية إمنا نعين [ا اخلطة املنتهجة و األسلوب املتبع يف تسيري هذه املنشآت وتلك اهليا . فهي حتتاج إىل حسن التسيري و األداة الراشدة لتحقيق أهدافها على كل املستو,ت

خالل بعض الز,رات امليدانية للباحثني لبعض هذه الفرق والنوادي �لغرب اجلزائري الحظ بوضوح اإلمهال و الالمباالة إلدارة وتسيري امل
ا¢ا سواء الر,ضات اجلماعية أو الفردية علي مستوي الوطن �لرغم من أن وطننا الغايل ميلك ثروة مادية و بشرية جتعله يف مصاف الدول حدث تقهقر وتراجع ملستوى اإلجنازات الر,ضية مبختلف اختصاص

  هل تراجع املستوى الر,ضي راجع إىل سوء تسيري املنشآت الر,ضية املوجودة �جلزائر؟ - ؟
 .املنشآت و اهلياكل الر,ضية ، الفرق الر,ضية النخبوية: الكلمات املفتاحية

  

 املقدمة و مشكلة البحث

النتائج اهم 

 االهداف و الفرضيات 

 امللخص:

إن إجناز املنشآت واهلياكل الر
ضية أصبح يعتمد على األسس العلمية، الذي يتطلب التكوين  والعلم اللذان يتو 
وحاجيات املكان والزمان الذي يعيش فيه الفرد الر
ضي للوصول إىل إجناز، وعلى هذا األساس ينبغي علينا كمختصني يف جمال اإلدارة الر
للمنشآت الر
ضية حسب متطلبات 

تسطري برامج لإلنشاء النشأة الر
ضية جيب أن يكون وفق متطلبات ومقاييس وتقنيات الدولية وكلك حسب االختصاص  وكذلك حسب اهلدف الذ
عامة، بصفة املنشأة هذه إليه الذي تنتمي القطاع =ختالف ختتلف متنوعة، متويل آليات على الر
ضية
 مؤسسة كوDا الر
ضية املنشأة حتتاج.نشاطاXا خالل من بنفسها نفسها لتمويل املؤسسة إمكانية

و الدولة اجلزائرية وسعيا منها لتنمية مستوى املمارسة الر
ضية أنشأت وتعلقت بضرورة توفري وXيئة املنشآت. الدورية أي والتسيريية
القانونية املتعلقة  ذا الشأن حيث ورد يف مضموDا أن الدولة تصهر مبشاركة اجلماعات احمللية على ترقية ممارسة الر
ضة من خالل توف

ال شك فيه أن سوء التسيري أو ضعف استخدام  املنشآت الر
ضية  ينعكس على مردود املمارسة الر
ضية دون حتقيق األهداف ظل اإلصالحات  اليت مست املنظومة الر
ضة ،و مما 
و املنشآتية والتقنية والعلمية البشرية الوسائل تضمن وضع الدولة ¬ن اجلزائري املشرع نص فقد.  املنشودة

اجللسة من التمويل، اخلامس الباب ، 100 :املادة( والعاملي، الدويل ذات ملستوى املنافسات يف الوطن
شاملة الن التخطيط للعمل الر
ضي ال ميكن ان يكون بدون ختطيط مسبق و ان املستقبل الزاهر الي عمل ال يكون دون وجود حاضر  االجنازات الر
ضية يتطلب وضع خطة اسرتاجتية

مشرف،و االدارة الر
ضية اليوم يف امس احلاجة اىل تطبيق مفاهيم و مناهج لواقع اي مؤسسة ر
ضية لتكوين خطط التوافق و التطوير حيث م
. .وهذا يتطلب تغيريا خمططا متواز� ال عشوائيا متزامنا مع املتغريات.ديناميكي مع البيئة احمليطة  ا 


ضة وإحدى مصادر القوى فيهااستعماال صحيحا وتستغل استغالال سليما فتكون ذات أثر إجيايب للر
واإلدارة إمنا تعرف ¬Dا حسن التوجيه لضمان سري العمل بصورة فعالة و عليه تسيري املنشآت  واهلياكل الر
ضية إمنا نعين  ا اخلطة . املستو
ت

املنشآت وتلك اهلياكل بطريقة تسهل وتساعد على حتقيق أهداف الر
ضة وتضمن سري العمل يف املؤسسة الر
ضية بصورة فعالة

ضيني يشّكون يف األثر اإلجيايب لتسيري املنشآت الر
ضيةو التسيري احلسن هلذه املنشآت واهلياكل وكأن املدراء واملدربني بل والر

هل  لعملية تسيري املنشآت و اهلياكل الر
ضية :  نطرح التساؤل العام التايلاألمر الذي جعلننا . ألنه ال يوجد من هو مؤهل هلذا العمل
هل هذا الضعف يرجع إىل نقص اهلياكل واملنشآت الر
ضية ؟ - :و منه نطرح التساؤالت الفرعية بوية؟ النخ

هل ميكن إرجاع هذا الرتاجع يف املستوى إىل عدم االهتمام للمرافق الر
ضية وسوء صيانت -تسيري املنشآت الر
ضية املوجودة =جلزائر؟
 

برتاجع مستوى اإلجناز الر
ضي يف خمتلف الر
ضات يف اجلزائرمعرفة األسباب احلقيقة اليت أدت  - :أهـداف البحث
  .التعرف على األمهية اليت تلعبها املنشآت الر
ضية مبختلف أنواعها يف النهوض =لر
ضة -
و احملافظة عليها وصيانتها من جهة  معرفة الدور الذي يلعبه التسيري احلسن هلذه املنشآت واهلياكل و املرافق من جهة -
  :الفرضيـات -
ن عملية تسيري املنشآت واهلياكل الر
ضية يعرتض طريقه مجلة من السلبيات  و الصعو=ت و توظيفها له فاعلية على أداء الفرق الر
ضية إ  :الفرضيـة العامـة.-
  :الفرضيـة اجلزئيـة.-
تقهقر مستوى اإلجناز الر
ضي يف خمتلف االختصاصات راجع إىل قلة املنشآت الر
ضية =لنظر إىل تزايد أفراد اdتمع عامة و الر
ضيني -
تراجع وضعف مستوى اإلجناز الر
ضي =جلزائر راجع إىل سوء تسيري املنشآت الر
ضية اليت حتتوي عليها و اخلاصة املوجودة داخل املدي -
ممكن إرجاع هذا الرتاجع يف املستوى إىل عدم االهتمام للمرافق الر
ضية وسوء صيانتها وقلة املراقبة  -
  

  مت استخدام املنهج الوصفي wسلوب املسح: املنهج املستخدم  -
مدرب على مستوى أندية النخبة و 50فرد مشلت كل من  180بلغ حجم عينة املستجوبني بـ   : عينة البحث

 )مستغامن، وهران، غليزان، معسكر(النخبة عددهم يف بعض وال
ت الغرب اجلزائري 
) مستغامن، وهران ، غليزان، معسكر(أجريت الدراسة يف بعض وال
ت الغرب اجلزائري : ا»ال املكاين -

ضية بينما الثانية موجهة إىل عينة املدربني يف حني الثالثة موجهة إىل الر
ضي النخبة ثالثة استبا�ت حيث األوىل موجهة إىل املسريين على مستوى املالعب الر
  :أدوات البحث
وهران، مستغامن، غليزان، معسكر(كما نظمت  مقابالت مع بعض مسؤويل املركبات الر
ضية =لغرب اجلزائر 

 1احملور حمور هي  3و قد مت التطرق يف االستبيا�ت اىل  . الر
ضة النخبوية يف اجلزائر رفع آداء
 تسيري املنشآت الر
ضية ودورها يف رفع أداء ر
ضة النخبة :   3احملور . الر
ضية 

لقد اتبع الطالب الباحث يف طريقـة تنقيـط املقيـاس طريقـة  دمحم حسـن عالوي :طـريقة التقييم ومفتاح التصحيح
موافق بشدة،موافق ،حمايد، غري موافق ،غري موافق بشدة: مخاسي التدرج، حيث يلي كل بند مخس بدائل وهي 

إليها املستجوب ، وذلك =لنسبة للعبارات اليت هي يف اجتاه هدف املقياس، أما العبارات اليت ليست يف اجتاه هدف املقياس فيتم عكسها ع
  ) 5(تصبح ) 1(، والدرجة )4(تصبح ) 2( تبقى كما هي ويف) 3(و) 2(تصبح ) 4(و
كما يشري الباحث أن تفريغ وحتليل االستبانة مت من خالل بر�مج التحليل اإلحصائي: الوسائل اإلحصائية املستعملة  -

، وذلك بسبب أن مقياس ليكرت هو مقياس ترتييب وقد مت استخدام األدوات اوسوف يتم استخدام االختبارات اإلحصائية الالمعلمية
يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغري ما ويفيد الباحث يف وصف عينة الدراسة: النسب املئوية والتكرارات واملتوسط احلسايب

 .ملعرفة ثبات فقرات اإلستبانة )Cronbach's Alpha(اختبار ألفا كرونباخ 
يستخدم هذا االختبار لدراسة العالقة بني املتغريات يف حالة البيا�ت الالمعلمية. لقياس درجة االرتباط) Spearman CorrelationCoefficient(عامل ارتباط سبريمان م  

 

التسيري املنشآت الر,ضية ودورها يف رفع األداء الر,ضي 3يوضح النسبة املئوية للمحور  34جدول رقم 

الدرجات
 الفقرات

 تؤخذ بعني االعتبار متطلبات فرق النخبة عند اجناز أي منشأة ر,ضية
 تضبط الربامج السنوية الستعمال املنشآت الر,ضية  على حسب  برامج ر,ضة النخبة  بصفة  أولوية

 للمنشآت  هو السبب الرئيسي يف تدين مستوى ر,ضة النخبة يف اجلزائرسوء التسيري اإلداري 
 توجد منشآت ر,ضية خاصة بر,ضة النخبة فقط

 تضع اإلدارات  شروط و عوائق أمام فرق النخبة الستعمال املنشآت
 توجد منشآت ر,ضية متخصصة لفائدة ر,ضي النخبة فقط ال

 املنشآت الر,ضية متوفرة على عتاد ر,ضي كايف و متجدد خلدمة ر,ضة النخبة
 امليزانية السنوية حتتاج إىل دراسة و إعادة النظر للتكفل مبتطلبات ر,ضة النخبة

 0.05ومستوى الداللة   4ح . عند د 9,94=  اجلدولية  2كا

 

 

 املنهجية :


