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القاعدية كأحد أىم متطلبات صلاح االحًتاؼ الرياضي يف اجلزائر كدراستنا ىي عبارة عن دراسة
ربليلية كصفية لواقع ادلنشآت الرياضية يف ظل االحًتاؼ الرياضي عند أنديتنا الكركية كأثرىا يف
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االحًتاؼ الرياضي يف اجلزائر.
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Study Summary: We dealt with the subject of our research that falls

under the title of readiness of establishments and base structures as
one of the most important requirements for the success of sports
professionalism in Algeria and our study is an analytical and
descriptive study of the reality of sports facilities in light of sports
professionalism in our football clubs and its impact on the
development of sport, and the study community is from all the
association clubs First and second female football professional
Moblis during the sports season: 2017/2018.The number of (32)
clubs, where the study was conducted on the managers and
administrators of these clubs, and in light of these data, the basic
study sample reached (16), (08 clubs) from the first professional
association, and (08 clubs) from the second professional association
where They were chosen in a simple random manner, and they
represent (50%) of the total number of the study community
members who are responsible for managing and managing the team
of 63 members,.. (39.37%) of the original community.We used an
analytical descriptive approach with the use of the questionnaire
tool
The most important results reached: - The current sports facilities
and structures do not live up to the specifications and specifications
of professional development for football and sports competitions, in
addition to the lack of facilities (bases and training centers) when
our football clubs negatively affect the success of the professional
sports system application in Algeria.
Key words: readiness of sports facilities and structures, sports
professionalism, professional club.

:  مقدمة وإشكالية الدراسة-1
إف تزايد االىتماـ بكرة القدـ كجعلها رلاؿ خب دلختل التوجهات السياسية
كاالقتبادية ككذا ربوؿ االىتماـ من ادلمارسة الرياضية كممارسة فقط إذل النظر إذل ما بعد
 كىذا ما يسمى باالحًتاؼ الرياضي كىو نظاـ يتميز بطابعو متعدد األبعاد،النتيجة الرياضية
 مؤسسايت) كقد أصبح حيفل بكم كبَت من الوظائ كادلهاـ ذات، اقتبادم، تنظيمي،(رياضي
الطابع ادلهٍت ما بُت فنيُت كإداريُت كخرباء سلتبُت كزلًتفُت شلا يشكل إطارا توظيفيا عريضا
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للعمل يف اجملاؿ الرياضي ،كدلواكبة التحديات كالرىانات اليت يفرضها نظاـ االحًتاؼ الرياضي
يف كرة القدـ عمد القائموف عليها إذل البحث كالتخطيط عن طريق االبتكار كتنمية ادلهارات
كتطويرىا ،من خالؿ العمل على تطوير ادلنشآت كاذلياكل الرياضية اليت تضمن صلاعة التدري
لتنمية ىذه ادلهارات كالرفع من ادلستول الرياضي ،كما أف التطور احلضارم يف الوقت الراىن
يفرض العمل على تطوير كبررلة إصلاز ىياكل كمنشآت رياضية كفيلة باستيعاب أكرب عدد شلكن
من ادلمارسُت ،كتوفَت أسباب صلاح أم نشاط بدشل كرياضي "من طرؽ منظمة كشبو احًتافية،
كبوسائل اسًتجاع كثَتة يف ادلنشآت الرياضية (يعقوبي أدمة ،2002 ،ص.)1
كتعترب اجلزائر من الدكؿ اليت أكلت اىتماما بالغا إلصلاز ادلنشآت كاذلياكل الرياضية ،كذلك
هبدؼ تطوير كتعميم ادلمارسة عرب الًتاب الوطٍت لكل الفئات العمرية من ادلمارسُت ،كىذا ما
نبت عليو ادلادة الرابعة من ادلرسوـ التنفيذم رقم  694 -19ادلؤرخ يف  52ربيع الثاشل
9695ىػ ،ادلوافق لػ 25 :نوفمرب 9119ـ ،إذ ربدد شركط إحداث ادلنشآت الرياضية ،كتنص
على التأكد من مطابقة ىذه ادلنشآت ادلنجزة من طرؼ اجملموعات كاألشخاص للخبائص
التقنية كالضوابط القياسية كشركط النظافة كاألمن ،كذلك كفق التنظيم ادلعموؿ بو يف مجيع
األحواؿ(اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية  25نوفمرب  ،9119العدد
 ،)26كما تنص ادلادة  25من قانوف  92 -26على إمكانية إصلاز ادلنشآت من طرؼ
اذليئات كاجملموعات االقتبادية أك أصحاب رؤكس األمواؿ ،كذلك بالتقيد بشركط ضماف
البحة كادلقاييس األمنية ،كىذا راجع لدخوؿ اجلزائر يف تغيَت نظاـ التسيَت ،من التسيَت ادلركزم
كادلسؤكلية الكلية ادللقاة على عاتق الدكلة ،إذل تقاسم ادلسؤكلية كصاح االستغالؿ
للمنشأة(القانوف رقم  ،92 -26ادلؤرخ يف  96أكت  ،5226العدد .)25
بالنظر إذل أف االحًتاؼ الرياضي نظاـ فرض نفسو يف اجملاؿ الرياضي ،فإنو حيتاج إذل العديد من
ادلتطلبات ،كتوفَت ىياكل كمنشآت رياضية اليت تعترب من بُت أىم متطلباتو ،كيف بالدنا حظيت
باىتماـ بالغ من طرؼ الدكلة اجلزائرية من خالؿ ادلرافق كادلنشآت ادلنجزة ككذلك الدعم ادلادم
ادلعترب كدعم الشركات اخلاصة ،دلواكبة نظاـ االحًتاؼ الرياضي ،غَت أف ادلالحظ ىو أف ىذه
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ادلنشآت كاذلياكل دل ترؽ إذل ادلستول ادلطلوب كادلقاييس اليت تتماشى كطبيعة نظاـ االحًتاؼ
الرياضي،
من خالؿ دراستنا ىاتو أراد الباحث تسليط الضوء على كاقع التجربة االحًتافية
باجلزائر كتقييمها من جان اذلياكل ك النشأت الرياضية كأحد أىم متطل لنجاح االحًتاؼ
الرياضي باجلزائر.
كىذا ما يدفعنا إذل طرح اإلشكاؿ التارل:
-2التّساؤل الرئيسي:
ىل جاىزية ادلنشآت كاذلياكل القاعدية تعترب كأحد أىم متطلبات صلاح االحًتاؼ الرياضي يف
اجلزائر ؟
 -3أهداف الدِّراسة:

حبثنا ىو عبارة عن دراسة ربليلية لواقع االحًتاؼ الرياضي عند أنديتنا الكركية كأثره يف تنمية
الرياضة كسبثل ىذه الدراسة أحد الوسائل ادلستعملة يف عملية إبراز كاقع االحًتاؼ ألندية كرة
القدـ اجلزائرية ،كرغبة الباحث يف معرفة قدرة األندية اجلزائرية لكرة القدـ على تطبيق قوانُت
كمتطلبات االحًتاؼ يف جان ادلنشآت الرياضية ،كهندؼ يف دراستنا إذل :
التعرؼ على ادلتطلبات ادلرتبطة باجلان اذلياكل كادلنشآت اليت تساىم يف صلاح االحًتاؼ يفاجلزائر لدل األندية الرياضية لكرة القدـ .

 -4أهميّة الدِّراسة:

حبثنا ىو عبارة عن دراسة ربليلية كصفية لواقع االحًتاؼ الرياضي عند أنديتنا الكركية كأثره يف
تنمية الرياضة كسبثل ىذه الدراسة أحد الوسائل ادلستعملة يف عملية إبراز كاقع االحًتاؼ ألندية
كرة القدـ اجلزائرية.
كتعد ىذه الدراسة األكذل من نوعها –على حد علم الباحث-يف مشركع االحًتاؼ يف كرة
القدـ يف اجلزائر ،كأداة جديدة لقياس متطلبات جاىزية اذلياكل ك ادلنشآت الرياضية إلصلاح
االحًتاؼ باألندية ادلشاركة يف رابطة احملًتفة لكرة القدـ باجلزائر ،حيث تساىم ىذه الدراسة يف
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إلقاء الضوء على ادلتطلبات الواج توفرىا بادلنشآت كادلالع لتطبيق االحًتاؼ كصلاعتو للرقي
بالرياضة اجلزائرية ككرة القدـ خبوصا .

 -5فرضية الدِّراسة:

جاىزية ادلنشآت كاذلياكل القاعدية الواج
صلاح االحًتاؼ الرياضي يف اجلزائر.

توافرىا لدل األندية احملًتفة لكرة القدـ تساىم يف

 -6الكلمات الدالة في الدِّراسة:
-1-6المنشأة الرياضية:

أ-لغة :مفرد مؤنث ،كىو مكاف للعمل أك البناعة ،جيمع اآلالت كالعماؿ ،كمجعها
منشآت(.تباني علي،2014:ص )49

ب-اصطالحا:

ج-من الناحية القانونية :حس

ادلرسوـ  416-91ادلؤرخ يف 02نوفمرب ،1991ىي كل

ىيكل مهيأ للنشاط الرياضي ،تابعة لسلطة دكاكين مركبات متعددة الرياضات يف الواليات

كالقاعات(.بلعروسي أحمد التيجاني ،2006:ص.)384

كيعرفها آخركف على أهنا "كحدة فنية اجتماعية ادلفركض أف تدار للوصوؿ إذل أفضل صورة إذا
اتبعت جوان رئيسية متداخلة يف بعضها حبيث يؤثر كل جان على اآلخر كيتأثر بو كىي:
األىداؼ اليت تكوف معركفة ككاضحة ،ادلوارد ادلادية كالبشرية كالوظائ اإلدارية كالتخطيط،

التنظيم ،التوجيو كالرقابة"( ،عصام بدوي ،2001:ص.)77

كما تعرؼ أيضا على أهنا كل بناية أك عقار موجو دلمارسة النشاطات البدنية كالرياضية ،كيظم
أيضا كل اذلياكل الثابتة كادلتحركة من عتاد كلوازـ رياضية ،كاليت زبص الرياضيُت أك ما خيص
اجلمهور (قاعات تغيَت ادلالبس ،مدرجات ،ىياكل صحية( ..علي بن هداية،1990:

ص.)413
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ج-إجرائيا :ادلنشأة الرياضية ىي مؤسسة إدارية تنحبر مهامها يف تنظيم كتسيَت ادلنافسات
الرياضية التنافسية ،أك اجلماىَتية ،كتشمل ادلنشأة الرياضية ادلالع الرياضية اليت زبص كرة
القدـ أك القاعات ادلخببة لكرة اليد أك الطائرة ...إخل ،كتشكل كظيفة اإلدارة كادلالية كالبيانة
كاإلصالح الوظائ األساسية للمنشأة الرياضية للنادم احملًتؼ.

-2-6جاهزية المنشآت الرياضية :

ىي ادلعوقات ادلرتبطة جباىزية ادلنشآت الرياضية من حيث اإلجراءات كادلقاييس اخلاصة
بادلبادقة األمنية كالتقنية ،كقدرة استيعاب ىاتو األخَتة جلماىَت الرياضية ،كموقع ادلنشأة
الرياضية على تنظيم سلتل ادلنافسات كادلسابقات ،كحيازة األندية على منشأة خاصة هبا .

-3-6االحتراف الرياضي:

أ -لغة:ا الحًتاؼ يف ادليداف أك يف شيء يعٍت أف صلعلو يتطور كيفوؽ العادم يسَت كفق شركط
عملية كعادلية من الدرجة العليا(.ادوار أبو نصري  ،2004:ص.)365

ب-اصطالحا :نعٍت باالحًتاؼ أف يتخذ الالع

من شلارسة النشاط الرياضي مهنة يباشرىا

ببفة منتظمة كمستمرة هبدؼ ربقيق عائدا ماديا يعتمد عليو كوسيلة للكس
محروس ،2007:ص.)45

كالعيش(أيمن

ج-إجرائيا :نعٍت باالحًتاؼ يف اجلان الرياضي جعل شلارسة األلعاب الرياضية بنوعيها الفردية
كاجلماعية كوظيفة أك مهنة ببفة منتظمة كمستمرة كجعلو كسيلة للعيش كإشباع احلاجات
كالرغبات.

-4-6العب كرة القدم المحترف :ىو الالع الذم يتقاضى مقابل شلارسة لعبة كرة القدـ
مبالغ مالية كركات أك مكافآت دبوج عقد زلدد ادلدة بينو كبُت النادم كذلك خبالؼ
النفقات الفعلية ادلًتتبة على مشاركتو يف اللع كنفقات السفر كاإلقامة كاإلعاشة كالتأمُت كما
شابو ذلك،حيث تببح كرة القدـ مهنتو األساسية مع بذلو كل جهد ىو قدراتو البدنية كالفنية
لباحل ناديو(.عبد الحميد عثمان الحنفي ،2007ص . )23
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-5-6النادي الرياضي المحترف :يعرفو القانوف  10-04ادلؤرخ يف  14أكت 2004
كادلتعلق بالًتبية البدنية ك الرياضية أنو ":مجعية ذات ىدؼ ذبارم حبت من كراء تنظيم تظاىرات
كمنافسات مؤجرة ،كتشغيل مؤطرين رياضيُت مقابل أجر ككذلك كل النشاطات التجارية
ادلرتبطة هبدفو ".
-6-6اإلدارة المحترفة :يعترب االحًتاؼ منظومة متكاملة بُت عناصر مرتبطة كىي (الالع ،

النادم ،اإلدارة ،العقد)
كلتحقيق النجاح تطل األمر إسناد مسؤكلية اإلدارة االحًتافية إذل رلموعة إدارية متخببة،
تضم عناصر من اخلرباء كادلتخببُت يف التخطيط الرياضي كباقي عناصر اإلدارة الرياضية .

السابقة:
-7الدِّراسات ّ

الدِّراسة  : 1أطركحة دكتوراه ل ػ  :يعقوبي أدما ،معهد ت ب ر ،جامعة الجزائر) 2018( ،3

عنوان الدراسة :ربليل نظامي لالحًتاؼ يف اجلزائر من  1989إذل يومنا  -حالة كرة القدـ . -

العام من الدِّراسة :تسليط الضوء على أىم البعوبات اليت تواجو ادلنظومة االحًتافية
-الهدف ّ

لكرة القدـ اجلزائرية ك التعرؼ على مدل استجابة ادلبادر ادلالية دلتطلبات االحًتاؼ الرياضي
يف كرة القدـ -الكش على مستول التسيَت اإلدارم يف منظومة االحًتاؼ لكرة القدـ اجلزائرية
-التعرؼ على إمكانيات ادلنظومة الرياضية اجلزائرية لكرة القدـ احملًتفة من حيث توفر ادلنشآت.

التعرؼ على القدرات كاإلمكانيات اخلاصة بالتكوين داخل منظومة االحًتاؼ الرياضي لكرةالقدـ ك ربديد مدل توافق اإلطار القانوشل مع كاقع األندية اجلزائرية احملًتفة يف كرة القدـ .
تساؤالت الدِّراسة:ىل التسيَت اإلدارم يرتقي دلتطلبات االحًتاؼ الرياضي يف كرة القدـ اجلزائرية ؟ىل األندية الرياضية اجلزائرية لكرة القدـ لديها اإلمكانيات المتالؾ منشآت تتماشى معمتطلبات االحًتاؼ؟
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ىل ادلبادر ادلالية تستجي دلتطلبات االحًتاؼ الرياضي يف كرة القدـ اجلزائرية ؟ىل تتوفر لدل األندية الرياضية احملًتفة يف كرة القدـ اجلزائرية القدرات كاإلمكانيات الكافيةللتكفل بالتكوين؟
المنهج المتّبع  :استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي .عيِّنة الدِّراسة :سبثلت يف رؤساء األندية احملًتفة لكرة القدـ  :القسم األكؿ ك الثاشل للبطولةالوطنية احملًتفة اليت كاف عددىا  32رئيسا للنوادم احملًتفة باجلزائر ،ك بطريقة قبدية .
أدوات الدِّراسة :استمارة االستبيافنتائج الدِّراسة :يف ظل الواقع الذم تعيشو األندية الرياضية كاجهت منظومة االحًتاؼ يف كرة القدـ اجلزائريةصعوبات من عدة جوان أبرزىا اجلان التنظيمي كالتسيَت ،ادلنشآت  ،التمويل ،التكوين
كالالعبُت.
الدِّراسة : 2أطركحة دكتوراه ل ػ :محفوظي محمود ،معهد ت ب ر ،جامعة مستغانم)2017( ،
-عنوان الدراسة :إسًتاتيجية تكوين العيب ادلستول العارل يف ادلدارس الكركية اجلزائرية احملًتفة .

العام من الدِّراسة- :التعرؼ على تكوين الالعبُت يف ادلستول العارل دبدارس كرة القدـ
الهدف ّ

اجلزائرية احملًتفة.

التعرؼ على شركط كمعايَت االلتحاؽ دبدارس تكوين الالعبُت احملًتفُت من متابعة الدراسةكادلتابعة البحية.
التعرؼ على برامج التكوين كتدري العيب ادلستول العارل يف مدارس كرة القدـ اجلزائرية احملًتفة.التعرؼ على كفاءة ادلسَتين كادلدربُت كالفريق الطيب يف العملية التكوينية داخل النوادم اجلزائريةاحملًتفة.
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إبراز ك أمهية اذلياكل كادلنشآت الرياضية ادلطابقة للمعايَت الدكلية يف التكوين اجليد لالع .-تساؤالت الدِّراسة :

ىل ىناؾ إسًتاتيجية علمية يف تكوين الع ادلستول العارل يف ادلدارس الكركية اجلزائرية احملًتفة.ىل ىناؾ شركط كمعايَت تؤخذ بعُت االعتبار أثناء عملية تكوين الع ادلستول العارل دبدارستكوين العبُت احملًتفُت يف اجلزائر ؟
ىل كفاءة مؤطرين التكوين يف الفرؽ اجلزائرية احملًتفة يف رلاؿ كرة القدـ تساىم بدرجة كبَتة يفتكوين العبُت ادلستول العارل ؟
ىل الربامج التدريبية ادلنتهجة يف ادلدارس الكركية اجلزائرية تساعد على تكوين العيب ادلستولالعارل ؟
المنهج المتّبع  :استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي .عيِّنة الدِّراسة :العيب كمدريب كمسَتم ادلدارس الكركية احملًتفة للوسط كالشرؽ اجلزائرم كمتاختيارىا بالطريقة العشوائية البسيطة كقدرت نسبها  ،% 76.85كبالنسبة العبُت ربت سن
18سنة  %79.04 ،بالنسبة للمدربُت  ،كقدرت عينة ادلسَتين ب ػ ػ. %90.94
أدوات الدِّراسة :استمارة استبياف (  3استمارات) :استمارة موجهة لالعبُت  ،استمارةموجهة للمدربُت ،استمارة موجهة للمسَتين .
نتائج الدِّراسة :أف الشركط ك ادلعايَت ادلوضوعة للعملية التكوينية غَت كافية ،كأف بررلة التدريغَت مناسبة لرفع مستول الالعبُت ،كما أف مسامهة التأطَت يف التكوين بادلستول العارل غَت كافية،
كادلنشآت اليت تستعملها النوادم يف ادلستول العارل تشكل عائقا كبَت للتكوين ادلناس لالع
ادلستول العارل.
ككانت اقًتاحات الدراسة متمثلة يف :فتح مراكز التكوين ،تطبيق برامج تدريبية مستوحاة منالطرؽ العلمية ،رفع مستول تكوين ادلكونُت كبناء ادلنشآت العملية التكوينية .
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-8اإلجراءات الميدانية للدراسة:

-1الدراسة االستطالعية :تعترب الدراسة االستطالعية اخلطوة األكذل إلدلاـ بكل جوان
البحث من خالؿ ربديد متغَتات الدراسة كصياغة فرضيات البحث على ضوئها.كعرفها (زلمد
زلي) تناس الدراسة االستطالعية ظركؼ الباحث الذم يبادؼ صعوبة يف التعرؼ على
ادلشكلة اليت يتناكذلا بالدراسة كالبحث ،أك صعوبة ربديد الفركض اليت ربدد مساره ضلو احلقائق

العلمية( .محمد محي،2000:ص)31

كقد قاـ الباحث بإجراء دراسة استطالعية على عينة قدرىا  12مسَتا من أعضاء رللس إدارة
األندية الناشطة يف بطولة الرابطة احملًتفة األكذل لكرة القدـ موبليس من خارج عينة الدراسة
األساسية كمن داخل رلتمع الدراسة ألربع فرؽ زلًتفة04،فريق ينشطوف بالرابطة احملًتفة األكذل
(شبيبة الساكرة ،ارباد بلعباس ،أكدليب ادلدية ،دفاع تاجنات) ،دبعدؿ  03مسَتين من أعضاء
رللس إدارة األندية الناشطة يف بطولة الرابطة احملًتفة األكذل ،ىدؼ الباحث من خالذلا إذل بناء
استبياف أبعاد معوقات االحًتاؼ الرياضي ،كما أعتمد الباحث يف أداة االستبياف على عدد من
الدراسات السابقة ادلتعلقة دبوضوع الدراسة كاليت حاكلت قياس تلك ادلتغَتات كمت ذلك خالؿ
الفًتة ادلمتدة بُت 2017/03/18إذل غاية .2017/05/30

1-1نتيجة الدراسة االستطالعية :هتدؼ الدراسة االستطالعية إذل مجع البيانات اخلاصة
دبوضوع الدراسة كمعلومات عن العينة ،فقد سبكن الباحث من االطالع أكثر على األندية
الرياضية احملًتفة كاالقًتاب من مسَتم األندية ،كمت أخذ بعض األفكار كالنقاط الرئيسية اليت تبٌت
عليها أداة االستبياف ادلوافقة دلوضوع البحث ،كالتعرؼ عن أىم البعوبات كالعراقيل اليت
تواجهها األندية احملًتفة يف تطبيق االحًتاؼ الرياضي ،كيف األخَت حبر اجملتمع اإلحبائي
حيث تعرفنا على األندية الرياضية احملًتفة للرابطتُت األكذل كالثانية كعلى التنظيم اذليكلي إلدارة
النادم احملًتؼ .

-2منهج الدراسة :انطالقا من طبيعة ادلوضوع ،كاليت تفرض على الباحث اختيار ادلنهج
ادلناس

لبحثو ،كمن ىذه النظرة العلمية ،ارتأينا استخداـ ادلنهج الوصفي الذم يعد من أبرز
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ادلناىج ،كاستجابة دلوضوع البحث كاإلشكاؿ ادلطركح يتطل مجع معلومات ككص الظاىرة
كما ىي ،حيث »ال يعتمد ادلنهج الوصفي كما يعتقد البعض على رلرد كص ظاىرة معينة
موجودة بل يتعدل ذلك إذل اكتشاؼ احلقائق كآثارىا كالعالقات اليت تتبل هبا ،كتفسَتىا،
كالقوانُت اليت ربكمها«(.أحمد حفظ نجم،1998:دليل الباحث ،ص.)14
كيعرؼ كذلك على أنو » كل منهج يرتبط بظاىرة بقبد كصفها كتفسَتىا للوصوؿ إذل أسباب
ىذه الظاىرة كالعوامل اليت تتحكم فيها كاستخالص النتائج كتعميمها«(.إبراهيم

بختي،2007:ص.)15
كيعرؼ بأنو»:يقوـ ادلنهج الوصفي على دراسة الظواىر كما يف الواقع كالتعبَت عنها بشكل
مستمر كمي أك كيفي دبا يوضح حجم الظاىرة ،كدرجة ارتباطها مع الظواىر األخرل أك بوص

الظاىرة كتوضيح خبائبها«( .عبدالمجيد قدي،2009:ص.)50
كبناءا على ذلك فاف ادلنهج الوصفي التحليلي ىو ادلنهج ادلناس
ضلن ببدد دراستو.

لطبيعة ىذا ادلوضوع الذم

-3مجتمع وعينة الدراسة:
أ-مجتمع الدراسة:

يعرفو ( )Grawitzعلى أنو":رلموعة منتهية أك غَت منتهية من العناصر احملددة مسبقا كاليت
ترتكز عليها ادلالحظات"(موريس أنجرس،2004:ص.)298

يتكوف رلتمع الدراسة من مجيع أندية الرابطة احملًتفة األكذل كالثانية لكرة القدـ موبليس خالؿ
ادلوسم الرياضي ،2018/2017:كالبالغ عددىم ()32نادم،حيث أجريت الدراسة على
مسَتم كإداريي ىذه األندية ،كعلى ضوء ىذه ادلعطيات ديكننا ربديد عينة البحث.

ب-عينة الدراسة:

العينة ىي النموذج الذم جيرم الباحثُت عليو حبثهم كعملهم كىي مستنبطة من اجملتمع
األصلي،حيث يعرفها:
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كعرؼ خَت الدين علة عويس إف العينة العشوائية " تعطي فرصا متكافئة لكل األفراد ألهنا ال
تأخذ أم اعتبارات أك سبييز أك إعفاء أك صفات أخرل غَت اليت حددىا الباحث " ( .خير

الدين علة عويس ،1997:ص .) 58
كحبكم أننا ال نستطيع تغطية كل رلتمع الدراسة فقد بلغت عينة الدراسة األساسية ( )16نادم
من الرابطة احملًتفة األكذل كالثانية لكرة القدـ اجلزائرية موبليس08( ،نوادم)من الرابطة األكذل،
ك(نوادم )08من الرابطة الثانية حيث مت اختيارىم بطريقة عشوائية بسيطة كديثلوف نسبة
( ) %50من اجملموع الكلي ألفراد رلتمع الدراسة من القائمُت بشؤكف إدارة كتسيَت الفريق اليت
قوامها ( )63فرد أم ( )%39.37من اجملتمع األصلي،حيث كانت نسبة ٪40مسَت ك
إدارم ( 32فرد) ألندية الرابطة األكذل ،كنسبة  ٪38.75إدارم ك مسَت ألندية الرابطة الثانية،
كما ىو موضح يف اجلدكؿ رقم ( )01كبالنسبة ألفراد العينة فقد مت اختيارىم بطريقة مقبودة
كىم كالتارل-1:رئيس رللس اإلدارة-2،ادلدير العاـ (ادلسَت) -3رئيس اذليئة ادلديرة-4 ،رئيس
رللس ادلراقبة-5 ،عضو من اذليئة ادلديرة

 1-3توزيع العينة:كقد مت توزيع أداة الدراسة ( االستبياف) على أفراد العينة من ادلسَتين
كاإلداريُت للنوادم الرابطة احملًتفة األكذل كالثانية موبليس ،حيث مت توزيع  63استمارة

-4أدوات جمع البيانات والمعلومات :قاـ الباحث باالعتماد على االستبياف بعد قيامو
بالدراسة االستطالعية،حيث رأل بأنو األداة األكثر مالئمة يف ىذه الدراسة.كقد تكوف

االستبياف على بعد :جاىزية ادلنشآت الرياضية كيضم (13عبارة).

كاعتمد الباحث يف اصلازه لالستبياف على الشكل ادلغلق الذم حيدد االستجابات احملتملة لكل

سؤاؿ،أم على مقياس ليكرت اخلماسي نسبة لعادل النفس"رينسيس ليكرت" ،كطل

من

ادلبحوثُت ربديد مدل ادلوافقة على ىذه العبارات.

-5الخصائص السيكومترية (القياسية) :
 -1-5صدق األداة:
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إف صدؽ األداة ادلستخدمة يف البحث مهما اختل أسلوب القياس تعٍت قدرتو على قياس ما
كضعت من أجلو أك البفة ادلراد قياسها كتعد األداة صادقة إذ قاست ما أعدت لقياسو فقط،
كلقد رأل الباحث أف البدؽ الظاىرم ىو أحسن طريقة الستخراج درجة صدؽ االستبياف
حيث يتم ىذا النوع من البدؽ على أساس مالحظة القياس كزلتوياتو.

 1-1-5الصدق الظاهري(المحكمين):

يقبد بالبدؽ الظاىرم أف االختبار صادؽ يف صورتو الظاىرة ،دبعٌت أخر ليس صادقا علميا
كإحبائيا ،كيدؿ ادلظهر العاـ على أنو مناس للمختربين ،كذلك بوضوح تعليماتو كعبارتو

كمستويات البعوبة يف االختبار(.ليلى السيد فرحات ،2001:ص )122
للوقوؼ على مدل تناس أسئلة اإلستبياف مع أىداؼ الدراسة ،كباستخداـ طريقة استطالع
أراء احملكمُت ،قاـ الباحث بعرض االستبياف على سبعة زلكمُت حيملوف شهادة الدكتوراه
دكتوراه يف نظرية كمنهجية الًتبية البدنية كالرياضية ابتداء من 09فيفرم  2017إذل غاية 21
فيفرم.2017لألخذ بآرائهم فيما خيص بعض التعديالت حوؿ االستمارة ،كقد استفدت من
ادلالحظات اليت حبلت عليها كعلى ىذا األساس مت استبعاد15عبارة اليت اقًتحوا حذفها
لغموضها أك مكررة أك نسبة االتفاؽ ادلتحبل عليها دل تتجاكز % 50بُت احملكمُت  ،كإضافة
بعض العبارات اليت ذلا عالقة بادلوضوع ،حيث كاف االستبياف متكونا يف البداية من  75عبارة،
كتقلبت إذل  57عبارةكعليو توصل الباحث إذل البياغة النهائية لالستمارة.

 2-5صدق االتساق الداخلي :يؤدم ىذا االختبار إذل الوصوؿ إذل صدؽ التكوين الفرضي
لالختبار الفحص ادلنطقي دلكوناتو كالدقة يف قياس تلك البفة ،كمدل ارتباطها مع غَتىا من
العناصر ،شلا يساعد على الوصوؿ إذل تنبؤات معينة يف رلاؿ اإلرتباط .يتم ىذا األسلوب

باستخداـ معامل اإلرتباط بُت العبارة كرلموع احملور كاجملموع الكلي لالستبياف(.ليلى السيد

فرحات،2001:القياس واالختبار في التربية البدنية والرياضة،ص.)135
ك اجلدكؿ التارل توضح صدؽ االتساؽ الداخلي لعبارات االستبياف:
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.1-2-5اإلتساق الداخلي بين عبارات محور جاهزية المنشآت الرياضية والدرجة الكلية
المتحصل عليها في هذا المحور.

من خالؿ النتائج احملبل عليها تبُت معامالت اإلرتباط بُت كل فقرة من فقرات زلور "جاىزية
اذلياكل الرياضية "كالدرجة الكلية لفقراتو ،حيث معامالت اإلرتباط تًتاكح بُت(–0.589
 )0.763كتعترب دالة عند مستول داللة( ،)0.05-0.01كبذلك تعترب فقرات اجملاؿ الثاشل
صادقة دلا كضعت لقياسو.

-6ثبات األداة:

يعترب من العوامل اذلامة الواج توافرىا لبالحية إستخداـ أم إستبياف ،إف ثبات أداة الدراسة
يعٍت "التأكد من أف اإلجابة ستكوف كاحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على األشخاص ذاهتم يف
أكقات سلتلفة"( .زياد بن عبد اهلل دهشة،2006،ص)78

بعد عرض استبياف على األساتذة احملكمُت كتعديلو ،قاـ الباحث بقياس ثباتو باستعماؿ طريقة

التجزئة النبفية كمعامل كركنباخ.α

 .1-6التجزئة النصفية لمحاور االستبيان:
ادلتوصل إليها بعد استعمالنا لتقنية التجزئة النبفية:
اجلدكؿ التارل يوضح النتائج ّ
جدول رقم (:)01التجزئة النصفية لمحاور االستبيان
محاور اإلستبيان
جاىزية
الرياضية

عدد

العبارات

ادلنشآت 13

التجزئة النصفية

معامل الثبات

معامل اإلرتباط سيبرمان

 7عبارات
 6عبارات

0.860
0.803

0.801

براون

من خالؿ اجلدكؿ السابق نالحظ أف معامل االرتباط بُت جزئي كل زلور من زلاكر اإلستبياف
ينحبر بُت 0.860ك،0.803كما يتميز كل نب من زلاكر األداة بثبات عاؿ .حيث
رببلنا على معامل إرتباط يقدر بػ0.801
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 2-6معامل الثبات ألفا كرونباخ:α
اجلدكؿ التارل يوضح النتائج ادلتوصل إليها حملاكر اإلستبياف باستعماؿ معامل الثبات كركنباخα

جدول رقم ( :)2معامل الثبات الستبيان جاهزية الهياكل القاعدية و المنشآت الرياضية
التي تساهم في نجاح االحتراف الرياضي
محاور االستبيان

عدد العبارات

ألفا كرونباخ

جاهزية المنشآت الرياضية

13

0.894

يوضح اجلدكؿ السابق أف معامل الثبات عارل كداؿ إحبائيا عند مستول الداللة ،0.05
حيث بلغ حده يف زلور جاىزية ادلنشآت الرياضية بػ  ،0.894كىو معامل ثبات مرتفع كداؿ
إحبائيا عند مستول الداللة  0.05 .شلا يدؿ على إمكانية ثبات النتائج اليت سيتم التحبل
عليها باستخداـ االستبياف.
نظرا للنتائج ادلتحبل عليها باستعماؿ التجزئة النبفية كمعامل الثبات كركنباخαكبالرجوع إذلاجلدكلُت رقم  02 ،01ديكن اعتبار االستبياف بأنو يتميز بثبات عارل كبالتارل ديكن استعمالو
يف دراستنا .

-7إجراءات التطبيق الميداني لألداة:

اشتملت دراستنا على األبعاد أك احلدكد التالية:

الحدود البشرية:مشلت دراستنا عينة من مسَتم ك أعضاء رللس إدارة األندية الرياضيةاحملًتفة بالرابطة األكذل ك الثانية لكرة القدـ -موبليس -باجلزائر .
-الحدود الزمنية :أجريت ىذه الدراسة خالؿ ادلوسم اجلامعي 2017/2016ابتدءا من

28ديسمرب 2014الوقت الذم كافقت فيو اللجنة العلمية على موضوع حبثنا إذل غاية
08ديسمرب .2018
الحدود المكانية :طُبِّقت ىذه الدراسة باألندية الرابطة احملًتفة األكذل كالثانية لكرة القدـاجلزائرية موبليس.
-8األساليب اإلحصائية :
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أ -األساليب المستخدمة للتحقق من صدق و ثبات أداة الدراسة :

 معامل االرتباط بَتسوف للكش عن صدؽ االتساؽ الداخلي لألداة الدراسة معامل سيربماف براكف حلساب الثبات بطريقة التجزئة النبفية . معامل الثبات كركنباخ αدلعرفة ثبات فقرات االستبياف. -النس ادلئوية ك التكرارات لوص العينة .

ب – األساليب المستخدمة في اإلجابة عن تساؤالت الدراسة :
 -ادلتوسط احلسايب لقياس مدل مركزية اإلجابات،

االضلراؼ ادلعيارم لقياس مدل اتفاؽ كعدـ تشتت اإلجابات:كىذا هبدؼ الدراسة الوصفيةالوافية لكل ادلتغَتات ادلعتمدة يف الدراسة ادلرتبطة بأبعاد معوقات االحًتاؼ الرياضي .

 -9عرض وتحليل ومناقشة فقرات الدراسة:

اإلجابة على التساؤل األول :هل جاهزية المنشآت والهياكل القاعدية الواجب توافرهالدى األندية المحترفة لكرة القدم تساهم في نجاح االحتراف الرياضي في الجزائر؟

مت حساب التكرارات كالنس ادلئوية كادلتوسطات احلسابية كاالضلراؼ ادلعيارم ،كقيمة كػػا²
كمستول الداللة ( )sigجلميع عبارات زلور ادلعوقات ادلرتبطة جباىزية ادلنشآت كاذلياكل
الرياضية ،قبد معرفة مدل موافقة أفراد العينة على ىذا احملور ،فكانت النتائج يف اجلدكؿ األيت

جدول رقم ( : )03توزيع عبارات متطلبات نجاح مشروع االحتراف لمسيري األندية
المحترفة لكرة القدم الجزائرية بحسب قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

مع توضيح الترتيب التنازلي للمتوسطات لمتطلب (جاهزية المنشآت الرياضية ).
الرقم

درجة الموافقة
موافق بشدة

موافق

موافق إلى حد ما

غير موافق

غير موافق بشدة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

01

راسلتكم الرابطة الوطنية احملًتفة

ت

4

12

17

18

12

2.65

الترتيب

محتوى العبارات

1.17

4
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خببوص شهادة
للمنشآت الرياضية

02

03

04

ادلطابقة

توجد إجراءات جدية خببوص
إصلاز منشآت رياضية خاصة
بالنادم
تتوفر ادلنشأة اخلاصة بالنادم
على اإلجراءات كادلقاييس
اخلاصة بادلبادقة األمنية
تتوفر ادلنشأة اخلاصة بالنادم
على اإلجراءات كادلقاييس
اخلاصة بادلبادقة التقنية
تتسع ادلنشآت الرياضية على

05

06

07

08

09

10

سلتل
تنظيم
كادلنافسات .

ادلباريات

يتوفر التجانس الوظيفي دلختل
كحدات ادلنشأة الرياضية إلصلاح
تطبيق االحًتاؼ
مدرجات ادلنشآت
الستيعاب اجلماىَت

كافية

يلتزـ النادم باكتتاب عقود
التأمُت اإللزامية للمنشآت
الرياضية ادلستقبلة للجمهور

%

ت 8
%

%

17.5

ت 6
%

9.5

ت 4
%

6.3

ت 8
%

3.2

11

8

24

12

17.5

12.7

38.1

19

9

7

25

11

14.3

11.1

39.7

17.5

8

17

22

10

12.7

27

34.9

15.9

9

7

26

17

14.3

11.1

41.3

27

21

13

19

2

33.3

20.6

30.2

12.7

ت 00

10

11

26

16

00 %

15.9

17.5

41.3

25.4

ت 6

15

7

22

15

%

يرتبط تطبيق االحًتاؼ بتسخَت
إمكانات مالية كالتجهيزات

حيوز النادم على رخبة لبناء ك
إنشاء مراكز تكوين ادلواى

12.7

ت 11

%

ادلادية ادلتوفرة يف ادلنشأة

6.3

19

27

28.6

19

9.2

ت 4
6.3

23.1

10.8

33.8

23.1

8

16

19

16

12.7

25.4

30.2

25.4

ت 00

10

7

26

20

00 %

10

7

26

31.7

2.66

2.74

2.65

1.31

1.37

1.17

2.31

1.20

3.15

1.12

2.23

1.01

2.61

1.31

2.44

1.18

2.11

1.03

3

2

4

8

1

9

5

7

10
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الشابة

11

12

13

حيوز النادم الرياضي على مركز
تكوين لتكوين ادلواى الشابة
يتوفر ادلركز التكوين الرياضي على
منشأة أك عدة منشآت دلمارسة
كرة القدـ
يتوفر مركز التكوين الرياضي على
منشآت اإليواء كاإلطعاـ

ت 00

7

7

31

18

00 %

11.1

11.1

49.2

28.6

ت 5

5

7

21

25

%

7.9

11.1

33.3

39.7

7.9

ت 5

9

11

24

14

7.9 %

14.3

17.5

38.1

22.2

مجيع فقرات اجملاؿ

من خالؿ اجلدكؿ رقم( )03كحس

2.04

0.92

2.11

1.24

2.47

1.21

2.47

12

11

6

1.17

قيم ادلتوسطات احلسابية كاالضلرافات ادلعيارية من جهة

ككذا قيمة ك ػػا ²كمستول الداللة ،أمكننا ربديد مستول جاىزية ادلنشآت الرياضية بدرجة
منخفضة للنادم الرياضي ال يساىم يف صلاح االحًتاؼ باألندية الرياضية احملًتفة لكرة القدـ يف
اجلزائر دبتوسط حسايب( )2.47يف كل عبارة من عبارات ىذا احملور.

يالحظ من ادلتوسطات احلسابية ك االضلرافات ادلعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على زلور
جاىزية اذلياكل كادلنشآت ،كقد مت ترتي

عباراتو يف اجلدكؿ رقم ( )03تنازليا من األعلى إذل

األسفل حس ادلتوسط احلسايب الذم حبلت عليو كل عبارة ،كيف حاؿ تساكم ادلتوسطات
احلسابية ،يكوف ترتي على االضلرافات ادلعيارية األقل لكل عبارة.

حيث كاف أعلى متوسط حسايب ىو( )3.15كحبلت عليو العبارة "يساعد التجانس الوظيفي
دلختل كحدات ادلنشأة الرياضية على إصلاح تطبيق االحًتاؼ" ،
أما العبارات رقم ( )08/01/04/02/03فقد رببلت على متوسطات حسابية متوسطة
أما أدسل ادلتوسطات احلسابية حبلت عليو العبارات()11/12/10/07/05/09/13
بدرجات منخفضة .
من خالؿ ذلك ديكن استخالص مايلي :
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 احتلت الفقرة رقم( :)06ادلرتبة األكذل دبتوسط حسايب يساكم( )3.15كاضلراؼ معيارميساكم( ،)1.12قيمة إختبار كػا ²تساكم( )19.46كمستول داللة ( )sigيساكم
( )0.001لذلك تعترب ىذه الفقرة دالة إحبائيا عند مستول الداللة ( ،)0.05شلا يدؿ على
أف التوزيع ادلالحظ خيتل عن التوزيع ادلتوقع ،أم أف استجابات أفراد عينة الدراسة تركزت يف
فئة استجابة كاحدة على األقل كىي درجة (موافق) كبنسبة(  ،)%33.3شلا يدؿ على أف ىناؾ
موافقة بدرجة من قبل أفراد العينة على ىذه العبارة " يساعد التجانس الوظيفي لمختلف

وحدات المنشأة الرياضية على إنجاح تطبيق االحتراف الرياضي".
كيفسر الباحث سب حبوؿ ىذه الفقرة على أعلى ترتي ك موافقة أفراد الدراسة ألمهية
ذبانس الوظيفي دلختل الوحدات كادلنشآت الرياضية لزيادة أداء الالعبُت احملًتفُت ،كسهولة
تسيَتىا كالتحكم فيها ،حيث قرب ادلالع من بعضها البعض (ادلالع ادلفتوحة ذات
األرضية البلبة ،ادلالع الداخلية كالقاعات متعدد الرياضات) باإلضافة إذل غرؼ تبديل
ادلالبس كدكرات ادلياه كأماكن االسًتجاع تسهل عملية التدري كالتكوين من جهة ،كمن جهة
أخرل تسهل عملية االتباؿ كاصلاز ادلهاـ بكفاءة للنادم احملًتؼ ،كمن ناحية أخرل تسهيل
عملية التحكم يف إدارهتا ك صيانتها ،كىذا ما يساىم يف إصلاح االحًتاؼ الرياضي كمطل
رئيسي يف زيادة أداء الالعبُت
كتتوافق نتائج دراستنا دبا توصلت إلية دراسة (يعقوبيأدما )2018أف "عدـ كجود ادلرافق

الرياضية الكافية كاجملهزة دبختل
االحًتاؼ الرياضي "

ادلرافق ( قاعة تقوية العضالت  ،البونا)....يعيق صلاح

كعززت دراسة (تباني علي  )2014اليت توصلت "أف مديرم ادلركبات الرياضية

بالرابطة احملًتفة األكذل يركف أف ذبانس الوظيفي دلختل كحدات ادلنشأة الرياضية يساعد يف
إصلاح تنظيم ادلنافسات الرياضية يف ظل االحًتاؼ الرياضي ".

احتلت الفقرة رقم ( :)03ادلرتبة الثانية دبتوسط حسايب يساكم( )2.74كاضلراؼ معيارميساكم( ،)1.37قيمة إختبار كػا ²تساكم ( )16.12كمستول داللة ( )sigيساكم
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( )0.001لذلك تعترب ىذه الفقرة دالة إحبائيا عند مستول الداللة ( ،)0.05شلا يدؿ على
أف التوزيع ادلالحظ خيتل عن التوزيع ادلتوقع ،أم أف استجابات أفراد عينة الدراسة تركزت يف
فئة استجابة كاحدة على األقل كىي درجة (غَت موافق) كبنسبة ( ،)%39.7شلا يدؿ على أف
ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على ىذه العبارة "تتوفر المنشأة الرياضية

الخاصة بالنادي على اإلجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة األمنية"

كيفسر الباحث سب حبوؿ ىذه الفقرة على عدـ موافقة أفراد الدراسة ألف ادلنشأة الرياضية
اخلاصة بالنادم احملًتؼ ال يتوفر على اإلجراءات كادلقاييس اخلاصة بادلبادقة األمنية كما ىو
منبوص عليو يف ادلادة  26من الشركط كااللتزامات يف رلاؿ ادلنشآت كالتكوين ادلنبوص
عليها يف ادلرسوـ التنفيذم رقم 184/09ادلؤرخ يف مجادل الثانية 1430ىػ ػ ادلوافق لػ ػ ػ12
مام2009ـ الذم حيدد اإلجراءات كالقوانُت ادلتعلقة بادلبادقة التقنية كاألمنية كادلنشآت
األمنية كالقاعدية ادلفتوحة على اجلمهور ككذا كيفيات تطبيقها ،إذا ما جاء بو ادلشرع اجلزائرم
يف الفبل الثالث كإجابات أفراد عينة الدراسة غَت منطبقة على كاقع منشأتنا احلالية.
كارتأل الباحث إلصلاح مشركع االحًتاؼ يف اجلزائر جي أف تكوف ىناؾ جاىزية للهياكل
الرياضية كتوفر ادلنشأة الرياضية اخلاصة بالنادم على اإلجراءات ك ادلقاييس اخلاصة بادلبادقة
األمنية ك ىي كاأليت :
توفر كمحاية ادلدرج الرمسي مع مدخل خاص بو ،توفر نظاـ مراقبة عن بعد بالنسبة للمالعتوفر منافذ دخوؿ سيارات اإلسعاؼ مباشرة إذل ميادين-،توفر الطرؽ كادلمرات احملاذيةللمنشأة اليت سبكن من التدفق السريع للمتفرجُت -.توفر مراحيض بعدد كاؼ كمستلزمات راحة
اجلمهور-،توفر مداخل لألشخاص ادلعاقُت ،
توفر ادلباحل الطبية للجمهور -،توفر ادلستخدموف الضركريُت كادلكونُت كادلتخببُت لسَتادلنشأة الرياضية .
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كنظرا للمعطيات األساسية اليت مت ذكرىا فإف معظم ادلنشآت الرياضية كاذلياكل القاعدية
للنوادم ا لرياضية احملًتفة تفتقر للخدمات األمنية يف ىذا اجملاؿ من كجهة نظر مسَتم ،كىذا ما
اعتربه الباحث من أـ البعوبات كادلعوقات اليت ربوؿ يف صلاح تطبيق االحًتاؼ الرياضي.

احتلت الفقرة رقم ( :)02ادلرتبة الثالثة دبتوسط حسايب يساكم( )13.90كاضلراؼ معيارميساكم( ،)1.31قيمة إختبار كػا ²تساكم( )15.58كمستول داللة ( )sigيساكم
( )0.001لذلك تعترب ىذه الفقرة دالة إحبائيا عند مستول الداللة ( ،)0.05شلا يدؿ على
أف التوزيع ادلالحظ خيتل عن التوزيع ادلتوقع ،أم أف استجابات أفراد عينة الدراسة تركزت يف
فئة استجابة كاحدة على األقل كىي درجة (غَت موافق) كبنسبة ( ،)%38.1شلا يدؿ على أف
ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على ىذه العبارة "توجد إجراءات جدية

بخصوص إنجاز منشآت رياضية خاصة بالنادي ".

كيفسر الباحث سب حبوؿ ىذه الفقرة عدـ موافقة أفراد الدراسة يف أنو ال توجد إجراءات
جدية خببوص ادلنشآت الرياضية خاصة بالنادم حيث أنو من كجهة نظر أعضاء رللس إدارة
النوادم لرابطة احملًتفة يركف أف الدكلة دل تلتزـ بوعودىا الذم أعدتو يف دفًت الشركط الواج
اكتتابو من طرؼ النادم احملًتؼ من قبل ،كمنح كل ما تناكلتو من مواد قانونية فإذل حد اآلف دل
يستفد العديد من النوادم من القطع األرضية اليت كعدهتا الدكلة لبناء ادلالع كمراكز التكوين
كاليت تعترب من متطلبات صلاح مشركع االحًتاؼ ،حيث كانت ىاتو األخَتة من ادلشاكل اليت
تعًتض صلاحو ،فأندية كبَتة كعريقة كمولودية اجلزائر  ،نبر حسُت دام  ،شباب
بلوزداد...على سبيل ادلثاؿ ال سبلك مالع خاصة هبا تتدرب عليها كتستقبل فيها منافسيها،
كبعد ذلك كعد أيضا كزير الشباب كالرياضية السابق عن تغيَت الوضع الراىن ك إعطاء غالؼ
مارل لألندية احملًتفة كيساعد النوادم اليت تفضل االحًتاؼ ،كمساعدهتا يف إنشاء ىياكل
كمنشآت خاصة هبا ،كيف  09فرباير 2014عقد اجتماع رئيس الفاؼ مع رؤساء األندية مع
كزير الشباب ك الرياضة يف اجتماع رمسي كمن خالؿ سلرجاتو أنو ستعتزـ السلطات العمومية
على احًتاـ تعهداهتا فيما خيص مرافقة مشركع االحًتاؼ يف اجلزائر ،كالدكلة على رأسها كزير
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الشباب كالرياضة انو سيسهر شخبيا على إصلاح مشركع كشكل ادلل ادلوضوع حيث أحل
رؤساء األندية على كزير الشباب كالرياضة على مرافقة الدكلة خاصة فيما يتعلق بادلنشآت
الرياضية ،حيث كعد الوزير يف لقاءه برؤساء األندية يف الشركع قريبا يف أشغاؿ اصلاز  32مركز
تدري يف ديسمرب 2013لفائدة فرؽ رابطة لكرة القدـ األكذل كالثانية كتكوف على عاتق
السلطات العمومية كلكن لغاية اليوـ ،2017دل ذبسد على أرض الواقع .كارتأل الباحث إذل
ضركرة إجياد سياسات كإجراءات جدية خببوص إنشاء منشآت رياضية خاصة بالنادم كترميم
كتأىيلها دلمارسة االحًتافية لكرة القدـ كذلك لتطوير مستول بطولتنا من ناحية األداء الرياضي
كزيادة مداخيل النادم من خالؿ جاذبية ادلنشآت الرياضية كاخلدمات ادلتوفرة هبا .
-كاحتلت الفقرة رقم ( :)04ادلرتبة الرابعة دبتوسط حسايب يساكم( )2.65كاضلراؼ معيارم

يساكم ( ،)1.17قيمة إختبار كػا ²تساكم( )14.22كمستول داللة ( )sigيساكم
( )0.001لذلك تعترب ىذه الفقرة دالة إحبائيا عند مستول الداللة ( ،)0.05شلا يدؿ على
أف التوزيع ادلالحظ خيتل عن التوزيع ادلتوقع ،أم أف استجابات أفراد عينة الدراسة تركزت يف
فئة استجابة كاحدة على األقل كىي درجة (غَت موافق) بنسبة ( ،)٪34.9شلا يدؿ على أف
ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على ىذه العبارة " تتوفر المنشأة الرياضية

الخاصة بالنادي على اإلجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية".

كيفسر الباحث سب حبوؿ ىذه الفقرة على عدـ ادلوافقة أفراد الدراسة ألف ادلنشأة الرياضية
اخلاصة بالنادم ال تتوفر على اإلجراءات كادلقاييس اخلاصة بادلبادقة التقنية كما ىو منبوص
عليو يف ادلادة  26يف ادلرسوـ التنفيذم رقم 184/09ادلؤرخ  12مام 2009كالذم حيدد
اإلجراءات كالقوانُت اخلاصة بادلبادقة التقنية كاألمنية على ادلنشآت القاعدية الرياضية ادلفتوحة
للجمهور ككذا كيفيات تطبيقها،إذا ما جاء بو ادلشرع اجلزائرم يف ادلرسوـ التنفيذم ادلذكور
أعاله ،كاستجابات أفراد العينة أنو ال تتوفر ادلنشأة على اإلجراءات كادلقاييس اخلاصة بادلبادقة
التقنية .كارتأل الباحث لنجاح مشركع احًتاؼ الرياضي جي أف تتوفر ادلنشأة الرياضية على
ادلستول األمٍت على مايلي-:غرؼ تغيَت ادلالبس كملحقات الرياضيُت كغرؼ للحكاـ الرمسيُت
مطابقة للمواصفات الدكلية .
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توفر عيادة للرياضيُت كادلستخدمُت كمستعملي ادلنشأة الرياضية ببفة احًتافية .توفر مقر للمراقبة زلًتؼ ضد تعاطي الرياضيُت للمنشطات ،.كتوفر التجهيزات كالقاعاتكالغرؼ ادلخببة لوسائل اإلعالـ ،كتوفر أنظمة إنارة عالية التكنولوجية ك كذا اإلنارة البديلة،
إذل توفر جهاز اإلعالف كالبوت للجمهور ،كيف األخَت توفر ذبهيزات البيانة اخلاصة بادلنشأة
لالستمرارية عمل ادلنشأة كاحملافظة على ادلعدات كالبٍت التحتية لزيادة أدائها كاالستغالؿ األمثل
لتحقيق اذلدؼ من اصلازىا كصلاح مشركع االحًتاؼ احلقيقي .كاختلفت دراستنا مع دراسة
(يعقوبي أدما )2018اليت توصلت":أف نسبة %46.2موافقوف على أف ادللع

رلهز جبهاز

مراقبة عن طريق الفيديو" .

كأيضا احتلت الفقرة رقم ( :)01ادلرتبة الرابعة بالتساكم يف ادلتوسط حسايب يساكم()2.65كاالضلراؼ معيارم يساكم ( ، )1.17قيمة إختبار كػا ²تساكم ( )9.77كمستول داللة
( )sigيساكم ( )0.001لذلك تعترب ىذه الفقرة دالة إحبائيا عند مستول الداللة
( ،)0.05شلا يدؿ على أف التوزيع ادلالحظ خيتل عن التوزيع ادلتوقع ،أم أف استجابات أفراد
عينة الدراسة تركزت يف فئة استجابة كاحدة على األقل كىي درجة (غَت موافق)  ،شلا يدؿ على
أف ىناؾ موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على ىذه العبارة " راسلتكم الرابطة الوطنية

المحترفة بخصوص شهادة المطابقة للمنشآت الرياضية".
كيفسر الباحث سب حبوؿ ىذه الفقرة على أعلى ترتي كموافقة أفراد الدراسة أف النوادم دل
تراسلهم بادلطابقة كحىت إف راسلتهم فاف األندية احملًتفة ال سبتلك ادلنشآت الرياضية ،فهي ملك
للهيئة الوصية سواء كانت ديواف متعدد الرياضات أك دلديرية الشباب كالرياضة يف تطبق القرارات
الفوقية بادلمارسة يف ادللع أك عدـ ادلمارسة كاالستقباؿ حيث معظم ادلالع اجلزائرية ال
تطابق ادلواصفات كالشركط ادلعموؿ هبا دكليا سواءا من حيث نوعية األرضية أك يف ادلبادقة
األمنية كالتقنية كىذا من أىم ادلعوقات اليت ال تساعد يف تطبيق االحًتاؼ

309

المؤلفون :د /عبد الحكيم لعياضي

د /عصام لعياضي

د /أحمد بن محمد

احتلت الفقرة رقم ( :)08ادلرتبة اخلامسة دبتوسط حسايب يساكم ( )2.61كاضلراؼ معيارميساكم ( ، )1.31قيمة إختبار كػا ²تساكم ( )13.38كمستول داللة ()sig
يساكم( )0.001لذلك تعترب ىذه الفقرة دالة إحبائيا عند مستول الداللة (.)0.05
شلا يدؿ على أف التوزيع ادلالحظ خيتل عن التوزيع ادلتوقع ،أم أف استجابات أفراد عينة
الدراسة تركزت يف فئة استجابة كاحدة على األقل كىي درجة (غَت موافق) كبنسبة (،)%33.8
شلا يدؿ على أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على ىذه العبارة "يلتزم

النادي الرياضي باكتتاب عقود التأمين اإللزامية للمنشآت الرياضية المستقبلة للجمهور".

كيفسر الباحث سب حبوؿ ىذه الفقرة على ىذا كعدـ ادلوافقة ألفراد الدراسة إذل عدـ التزاـ
األندية فعليا ككاقعيا غَت موجودة،إذ يعترب عقد التأمُت للمنشآت الرياضية ادلستقبلة للجمهور
إلزامية كإجبارية يف حالة حدكث كوارث طبيعية أك أعماؿ الشغ على مستواىا ،حيث يكوف
تأمُت على ادلنشأة القاعدية الرياضية كرلمل الفضاءات كاذلياكل كالوحدات ادلكونة للمنشأة،
كلذلك فاف منشأتنا احلالية يتوفر التأمُت إداريا كعلى مستول الوثائق ،كلكن يف حالة الظركؼ
االستثنائية يكوف اجلمهور (ادلناصر) أك ادلستخدموف كالرياضيوف كرلمل مستعملي ادلنشأة من
يتحملوف تبعات احلادث كعلى حساهبم ألهنا ال توجد آلية معموؿ هبا يف رلاؿ التأمُت ادلنشأة
كاألمثلة عديدة يف الدكرم اجلزائرم ،كىذا يؤثر سلبا على سَتكرة ادلشركع االحًتايف الرياضي يف
ظل منشآت احلالية .

احتلت الفقرة رقم( :)13ادلرتبة السادسة دبتوسط حسايب يساكم ( )2.47كاضلراؼ معيارميساكم ( ،)1.21قيمة إختبار كػا ²تساكم ( )16.28كمستول داللة ( )sigيساكم
( )0.001لذلك تعترب ىذه الفقرة دالة إحبائيا عند مستول الداللة ( ،)0.05شلا يدؿ على
أف التوزيع ادلالحظ خيتل عن التوزيع ادلتوقع ،أم أف استجابات أفراد عينة الدراسة تركزت يف
فئة استجابة كاحدة على األقل كىي درجة (غَت موافق) ،شلا يدؿ على أف ىناؾ موافقة بدرجة
منخفضة من قبل أفراد العينة على ىذه العبارة" يتوفر مركز التكوين الرياضي على منشآت

اإليواء واإلطعام" .
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كيفسر الباحث سب حبوؿ ىذه الفقرة على موافقة منخفضة ألفراد الدراسة أف مراكز
التكوين الرياضيُت ال حيتوم على ادلنشآت ادلنبوص علها يف ادلرسوـ التنفيذم رقم97-09
ادلؤرخ يف  26صفر1430ق ادلوافق لػ 22فرباير 2009الذم حيدد شركط إحداث مراكز
تكوين ادلواى الرياضية كتنظيمها كسَتىا كاعتمادىا ك مراقبتها ،ك اليت نبت ادلادة  04منها
على أف يتوفر ادلركز على منشآت لإليواء كاإلطعاـ تضم السيما مايلي :جناح (أجنحة) لإليواء،
مراحيض كمرشات على مستول كل طابق ،كزلل للمغسلة لغسل ادلالبس كعتاد الرياضيُت،
قاعة لإلط عاـ أك مطعم ،قاعات للدركس ،قاعة للراحة ك التسلية ،كغرؼ إلطارات كذلك لتفرغ
كتكوين ادلواى الشباب كإعداد رياضي طلبة كإصلاح عملية االحًتاؼ ،كدبا أف معظم أندية
احملًتفة تفتقر دلراكز التكوين شلا يؤدم إذل عدـ تكوين ادلواى الشاب كإعداد رياضي النخبة
كادلستول العارل ،كىذا يعترب من أبرز معوقات اليت تواجو االحًتاؼ الرياضي شلا يؤثر كبدرجة
كبَتة على أداءىا.
كىذا ما يتفق مع دراسة (محفوظي محمود  )2017اليت توصلت "أف الالعبُت يف ادلدارس
الرياضية اجلزائرية ال يتكونوف داخل منشآت ربتوم على مكاف للدراسة كالعالج كالتدليك
كاألكل كمحامات كقاعة زلاضرات كمكاف سلبص للبحافة كمكاف للًتفيو ،ك يعترب ىذا
النقائص اليت تعاشل منها النوادم الرياضية شلا يؤثر سلبا على العملية التكوينية ادلتكاملة لذا من
ادلهم أف سبتلك النوادم احملًتفة مراكز تكوين ذات مواصفات عادلية ذبذب الشباب للممارسة
الرياضية ادلتقدمة على غرار النوادم الرياضية ذات ادلستول العارل ".
-احتلت الفقرة رقم( :)09ادلرتبة السابعة دبتوسط حسايب يساكم( )2.44كاضلراؼ معيارم

يساكم ( ،)1.18قيمة إختبار كػا ²تساكم ( )12.63كمستول داللة ( )sigيساكم
( )0.001لذلك تعترب ىذه الفقرة دالة إحبائيا عند مستول الداللة ( ،)0.05شلا يدؿ على
أف التوزيع ادلالحظ خيتل عن التوزيع ادلتوقع ،أم أف استجابات أفراد عينة الدراسة تركزت يف
فئة استجابة كاحدة على األقل كىي درجة (موافق إذل حد ما) ،شلا يدؿ على أف ىناؾ موافقة
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بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على ىذه العبارة "يرتبط تطبيق االحتراف الرياضي

بتسخير إمكانات مالية و التجهيزات المادية المتوفرة في المنشأة".

كيفسر الباحث سب حبوؿ ىذه الفقرة على موافقة أفراد الدراسة أنو من الشركط قياـ نظاـ
االحًتاؼ الرياضي جي توفَت اإلمكانات اليت تتوفر عليها األندية من العتاد الرياضي كالبٍت
التحتية كادلرافق كمدارس التكوين يف ادلنشأة لنجاحو فعليا كمن خالؿ استجابات أفراد العينة
يرل الباحث أف اجلان التسيَتم كالعنبر البشرم ادلؤىل ىو الذم يبنع الفارؽ كتكوف ىناؾ
فعليا بتوافر الرؤية اإلسًتاتيجية كاخلطط ادلدركسة كأىل االختباص.

-احتلت الفقرة رقم (" :)05تتسع المنشآت الرياضية على تنظيم مختلف المباريات

والمنافسات" ادلرتبة الثامنة دبتوسط حسايب يساكم ( )2.31كاضلراؼ معيارم يساكم
( ، )1.20قيمة إختبار كػا ²تساكم ( )25.17كمستول داللة ( )sigيساكم ()0.001
لذلك تعترب ىذه الفقرة دالة إحبائيا عند مستول الداللة ( ،)0.05شلا يدؿ على أف التوزيع
ادلالحظ خيتل عن التوزيع ادلتوقع ،أم أف استجابات أفراد عينة الدراسة تركزت يف فئة استجابة
كاحدة على األقل كىي درجة (غَت موافق) كبنسبة ( ، )%41.3شلا يدؿ على أف ىناؾ موافقة
منخفضة من قبل أفراد العينة على ىذه العبارة "تتسع المنشآت الرياضية على تنظيم مختلف

المباريات والمنافسات".

كيفسر الباحث سب حبوؿ ىذه الفقرة على ادلوافقة ادلنخفضة ألفراد الدراسة أف ادلالع
احلالية كاذلياكل اليت تنشط فيها األندية احملًتفة غَت متسعة حيث تفتقد لألسس كادلبادئ
لتخطيط ادلنشأة اليت تعترب البند األكؿ ىو إمكانية التوسع مستقبال ،كأرجع الباحث إذل انعداـ
الرؤية ادلستقبلية أثناء التشييد حيث جل ادلالع الرياضية ال تتجاكز ال تتسع إذل استقباؿ
أكرب عدد من ادلمارسُت أك إقامة البطوالت القارية أك حىت ادلباريات الرمسية ألهنا منشأة على
أساس نوادم ىاكية سبارس من خالذلا ادلباريات الًتكحيية.
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باإلضافة إذل موقع ادلنشآت ال يساعد يف تنظيم ادلنافسات الدكلية كال حىت ادلباريات الرمسية
نظر لقرب السكن كالعمراف كادلدينة من ادلنشأة باإلضافة إذل الطرؽ كادلوصالت ادلؤدية للمنشأة
ال تضمن صلاح تنظيم ادلنافسات لكوف االزدحاـ الذم يؤدم إذل اخلطر كاحلوادث.

كاختلفت دراستنا احلالية مع دراسة (تباني علي )2014اليت توصلت أف رؤساء األندية يركف
أف موقع ادلنشآت الرياضية يساعد يف تنظيم ادلنافسات كادلسابقات الدكلية ،كالطرؽ كادلوصالت
ادلؤدية للمنشآت تضمن صلاح تنظيم ادلنافسات الرياضية الدكلية

احتلت الفقرة رقم( :)07ادلرتبة التاسعة دبتوسط حسايب يساكم ( )2.23كاضلراؼ معيارميساكم( ، )1.01قيمة إختبار كػا ²تساكم ( )10.20كمستول داللة ( )sigيساكم
( )0.001لذلك تعترب ىذه الفقرة دالة إحبائيا عند مستول الداللة ( ،)0.05شلا يدؿ على
أف التوزيع ادلالحظ خيتل عن التوزيع ادلتوقع ،أم أف استجابات أفراد عينة الدراسة تركزت يف
فئة استجابة كاحدة على األقل كىي درجة (غَت موافق) كبنسبة ( ،)%41.3شلا يدؿ على أف
ىناؾ موافقة منخفضة من قبل أفراد العينة على ىذه العبارة "مدرجات ملعب النادي كافية

الستيعاب الجماهير الرياضية ".

كيفسر الباحث سب حبوؿ ىذه الفقرة على موافقة منخفضة ألفراد الدراسة أف مدرجات
ادلخببة للجمهور ال تكفي حىت للجمهور الفريق احمللي نظرا لعدد اجلمهور الوافد على
ادلنشآت الرياضية كادلالع خاصة يف ادلباريات ادلبَتية ،كىذا الفتقار النادم دلنشأة خاصة بيو
كعدـ إمكانية التوسع مستقبال سواء من ناحية ادلوقع أك من ناحية اجلان ادلارل ،إضافة إذل
عدـ امتالؾ كل األندية للمنشآت الرياضية التابعة للدكلة أم مرك متعدد الرياضات كتسيَتىا
بالتنسيق مع مديرية الشباب كالرياضة .كيرل الباحث من خالؿ زيارتو دلعظم ادلالع اجلزائرية
أثناء القياف بدراسة ادليدانية جل ادلالع سعتها ال تفوؽ  40أل متفرج كبعض األندية
تستقبل يف مالع سعتها ال تتعدل  10000مناصر ،كبالنظر لنوعية  ،...كيرل الباحث أف
من مسببات العن يف اجلزائر سعة ادلدرجات كنوعيتها كاالكتظاظ باإلضافة إذل اخلدمات
ادلنعدمة كدخوؿ اجلمهور مبكرا ساعات طويلة قبل ادلباريات شلا يولد طاقة سلبية ك ىذه
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ادلعطيات تتناىف كمتطلبات االحًتاؼ احلقيقي كىذا ما يعترب من ادلعوقات يف صلاح تطبيق
االحًتاؼ الرياضي يف اجلزائر .
كتتفق النتيجة ىذه مع دراسة (تباني علي  )2014كاليت توصلت أف ادلدرجات يف ادلنشآت

غَت كافية الستيعاب اجلماىَت الرياضية من كجهة نظر رؤساء األندية احملًتفة .

-احتلت الفقرة رقم( :)10ادلرتبة العاشرة دبتوسط حسايب يساكم ( )2.11كاضلراؼ معيارم

يساكم ( ، )1.03قيمة إختبار كػا ²تساكم ( )14.77كمستول داللة ( )sigيساكم
( )0.001لذلك تعترب ىذه الفقرة دالة إحبائيا عند مستول الداللة ( ،)0.05شلا يدؿ على
أف التوزيع ادلالحظ خيتل عن التوزيع ادلتوقع ،أم أف استجابات أفراد عينة الدراسة تركزت يف
فئة استجابة كاحدة على األقل كىي درجة (غَت موافق بشدة ) كبنسبة ( ،)%31.7شلا يدؿ
على أف ىناؾ موافقة بدرجة منخفضة من قبل أفراد العينة على ىذه العبارة"يحوز النادي على

رخصة لبناء وإنشاء مراكز تكوين المواهب الشابة" .

كيفسر الباحث سب حبوؿ ىذه الفقرة على موافقة أفراد الدراسةأف معظم النوادم الرابطة
احملًتفة األكذل كالثانية ال ربوز على رخبة بناء كإنشاء مراكز التكوين ،حيث أف بعض النوادم
استفادت من ملكية األراضي ادلخببة لبناء مراكز التكوين على غرار مولودية اجلزائر يف
زرلدة ،كشبيبة القبائل بتيزم كزك ،كأىلي برج بوعريريج ...إخل يف  ،2011كبعدىا يف جويلية
 2015اجتهدت الدكلة إذل نزع ملكية األراضي كذبميد القركض كذلك نظرا لسياسة التقش
الغَت مشجعة دلنح القركض قركض كامتيازات للنوادم احملًتفة للحبوؿ على ىذه األراضي،
كرغم ذلك كبعد مركر أكثر من سبع سنوات على تطبيق االحًتاؼ يف الدكرم اجلزائرم دل يشرع
أم فريق ك لغاية هناية  2017يف بناء مراكز اخلاصة بالتكوين ألسباب متعلقة أساسا باجلان
ادلارل ألف غالبية شركات األندية تعاشل من اإلفالس كوف معظم ادلداخيل من السلطات احمللية أك
ادلركزية ،باإلضافة إذل ذلك فاف النوادم ال سبتلك عقود ملكية لألراضي اليت اختارهتا لنفسها
إلقامة مركز التكوين .
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كتتفق دراستنا احلالية مع دراسة ( يعقوبي أدما )2018كاليت توصلت "أغلبية مسَتم األندية
الرياضية ال يقدركف أمهية للتكوين الالعبُت البغار ،كغَت قادرين على تكوين العبُت ذك
مستول عارل كىذا راجع إذل غياب إسًتاتيجية للتكوين ،كتسيَت دلسَتة الالعبُت باإلضافة إذل
ذلك عدـ كجود غالؼ مارل موجو للتكوين ،فنظاـ التكوين احلارل غَت مكي مع متطلبات
كرة القدـ احملًتفة "
-احتلت الفقرة رقم( :)12ادلرتبة احلادم عشر دبتوسط حسايب يساكم ( )3.15كاضلراؼ

معيارم يساكم ( ، )1.12قيمة إختبار كػا ²تساكم ( )29.46كمستول داللة ( )sigيساكم
( )0.001لذلك تعترب ىذه الفقرة دالة إحبائيا عند مستول الداللة ( ،)0.05شلا يدؿ على
أف التوزيع ادلالحظ خيتل عن التوزيع ادلتوقع ،أم أف استجابات أفراد عينة الدراسة تركزت يف
فئة استجابة كاحدة على األقل كىي درجة (غَت موافق) بنسبة( ،)%33.3شلا يدؿ على أف
ىناؾ موافقة بدرجة منخفضة من قبل أفراد العينة على ىذه العبارة " يتوفر النادي الرياضي

على منشأة أو عدة منشآت ونوعية األرضية لممارسة كرة القدم".

كيفسر الباحث سب حبوؿ ىذه الفقرة على درجة منخفضة دلوافقة أفراد الدراسة إذل افتقر
األندية للمراكز تكوين للمواى الشابة كذلك راجع النعداـ اإلسًتاتيجية كالرؤية ادلستقبلية
لإلدارة النوادم احملًتفة ،كغياب التمويل الذايت يؤثر يف تطوير ذاهتا من خالؿ إنشاؤىا ،كاألندية
اليت سبتلك مراكز التكوين تعد على األصابع كاليت ذلا مراكز للتكوين ال حيتوم على عدة
منشات أك كحدات سلببة كما ىو مدرج يف دفًت الشركط يف قرار مؤرخ يف  18رج
1431ق ادلوافق ل ػ 1جويلية 2010يف الفبل الثالث الذم حيدد الشركط كااللتزامات يف
رلاؿ ادلنشآت الرياضية كالتكوين كاليت تلزـ النادم الرياضي احملًتؼ بتجنيد كسائلو كموارده
كطاقتو قبد ترقية تكوين ادلواى الرياضية الشابة ك ضماف تبعا لذلك إنتاج أداءات على
مستول مجيع الفئات السنية مدعما دلا جاء بو مرسوـ التنفيذم رقم 97-09ادلؤرخ يف 26
صفر عاـ 1430ق ادلوافق ؿ  22فرباير  2009الذم حيدد شركط إحداث مراكز تكوين
ادلواى الرياضية ك تنظيمها كسَتىا كاعتمادىا كمراقبتها كبالتحديد يف ادلادة ،03كاليت تضمنت
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أف يتوفر مركز التكوين على منشأة أك عدة منشات رياضية كذبهيزات مطابقة دلمارسة كرة القدـ
كادلتمثلة يف غرؼ تغيَت ادلالبس مزكدة دبرشات ،محاـ خبارم ،طاقم طيب كشبو طيب ،عتاد
بيداغوجي لتهيئة ظركؼ العمل .كيضي الباحث إذل أرضية ادليداف جي أف تكوف ذات
عش طبيعي لزيادة أداء الرياضيُت ،ألف معظم أرضيات ادلالع لدل أنديتنا ذات عش
اصطناعي شلا يؤثر على الالع من اجلان البدشل كحىت ادلهارم ،كجل ىاتو ادلتطلبات
األساسية يف ادلنشآت الرياضية اجلزائرية يعيق مستول األداء كيعيق مشركع االحًتاؼ يف عملية
التكوين.
كتتفق دراستنا احلالية مع دراسة (يعقوبي أدما )2018اليت توصلت "أف نسبة  )%65.4غَت
موافقُت على أف طبيعة أرضية ادللع من العش الطبيعي ".
كىذا ما عززتو دراسة (محفوظي محمود )2017كاليت توصلت "أف ميادين اللع اليت يتدرب
عليها العيب ادلستول العارل بادلدارس الكركية اجلزائرية ليست من نوع كاحد ،كىذا ما يسب
التباين بُت مستول الالعبُت الذين سيمثلوف الكرة اجلزائرية يف ادلستقبل ،كمن خالؿ ما توصل
إليو من استجابات ادلبحوثُت أف معظم ميادين التدري اليت يتدرب عليها العيب مدارس
النوادم احملًتفة من العش االصطناعي ،كال نالحظ إال قلة تستعمل العش الطبيعي ،فعلى
النوادم اجلزائرية يف ادلستول العارل أف تكوف لديها ميادين لع ذات مواصفات شبيهة دبالع
الدكؿ ادلتقدمة حىت تتمكن من تكوين العبُت من ادلستول العارل .
احتلت الفقرة رقم( :)11ادلرتبة الثانية عشر دبتوسط حسايب يساكم ( )2.04كاضلراؼمعيارم يساكم ( ،)0.92قيمة إختبار كػا ²تساكم ( )24.81كمستول داللة ( )sigيساكم
( )0.001لذلك تعترب ىذه الفقرة دالة إحبائيا عند مستول الداللة ( ،)0.05شلا يدؿ على
أف التوزيع ادلالحظ خيتل عن التوزيع ادلتوقع ،أم أف استجابات أفراد عينة الدراسة تركزت يف
فئة استجابة كاحدة على األقل كىي درجة (غَت موافق) كبنسبة ( )%49.2كدرجة (غَت موافق
بشدة) بنسبة()%28.6أم ما نسبتو ( )%77.8غَت موافقة على فقرة ،شلا يدؿ على أف
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ىناؾ موافقة منخفضة من قبل أفراد العينة على ىذه العبارة "يحوز النادي الرياضي على مركز

تكوين لتكوين المواهب الشابة".

كيفسر الباحث سب حبوؿ ىذه الفقرة على أدسل ترتي كموافقة منخفضة أفراد الدراسة إذل
غياب سياسة كاضحة ادلعادل لعملية التكوين يف صناعة البطل الرياضي ،كبالتارل فجل أنديتنا ال
تتوفر على مراكز للتكوين الفئات البغرل ،كىذا ما أدل إذل التكوين الضعي جدا يف فرؽ
الرابطة احملًتفة ،كيظهر ذلك يف تراجع مستول الالعبُت ،كأصبحت تفتقر لوجود الالعبُت من
ادلستول العارل ،كمن أبرز أسباب انعداـ مراكز التكوين كادلدارس الكركية لتطوير كترقية ادلواى
الشابة ،حيث يشمل التكوين على كل اجلوان النفسية كالبدنية كالذىنية لالع  ،إذ كانت
ادلدارس الكركية يف السنوات األخَتة تنج العبُت بارزين على غرار رائد القبة ،ارباد احلراش،
أكدليب العناصر كغَتىا كانت تركز على تكوين العبُت شباب كمنحهم الفرصة لتفجَت طاقاهتم
الكركية .كحاليا دل تعد األندية تنج إلمهاذلا ذلاتو العملية اجلوىرية ماعدا نادم بارادك الذم
يعمل يف ىذا اجملاؿ.
كبرزت منو عدة أمساء شابة كذات مؤىالت كبَتة ،كىذا بفضل منهجيو العمل اليت ينتهجها
القائموف عليو كتوفر مركز التكوين كاخلدمات كالوحدات التابعة لو .كارتئ الباحث أف مراكز
كمدارس التكوين من ادلعوقات الرئيسية لفشل عملية االحًتاؼ كلذلك يوصي أف كل نادم يف
الرابطة احملًتفة جي أف يتوفر على مركز كمدرسة للتكوين خاص بو كربتوم على مجيع الفئات
السنية كربتوم على الوحدات كادلنشآت التابعة لو لتحسُت مستول البطولة كزيادة ايرادت
النادم من خالؿ تسويق الالعبُت .
كللتعرؼ على مستول مسامهة اجلوان ادلتعلقة جباىزية ادلنشآت كاذلياكل الرياضية اليت تواجو
ادلنظومة الرياضية لكرة القدـ يف صلاح مشركع االحًتاؼ يف اجلزائر مت معاجلة البيانات اليت مت
احلبوؿ عليها من تطبيق االستبياف على العينة ادلؤلفة من ( )63فرد من أعضاء رللس إدارة
األندية الرابطة احملًتفة األكذل كالثانية موبليس كبعد استخراج ادلتوسط احلسايب كاالضلراؼ ادلعيارم
بلغت استجابات احملور الرابع ب  2.474درجة ،كىذا يعٍت أف مستول توافر ادلتطلبات ادلتعلقة
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جباىزية ادلنشآت كاذلياكل الرياضية اليت تساىم يف صلاح االحًتاؼ يف اجلزائر لدل أندية الرابطة

احملًتفة األكذل كالثانية لكرة القدـ بدرجة متوسطة .

-10استنتاجات عامة :

من خالؿ نتائج اجلدكؿ ( )03يف ضوء النتيجة اليت توصل إليها الباحث ،كمن خالؿ الفرض
الرابع تبُت أف مستول تأثَت ادلعوقات ادلتعلقة جباىزية اذلياكل كادلنشآت الرياضية اليت تواجو
ادلنظومة الرياضية لكرة القدـ يف صلاح االحًتاؼ يف اجلزائر بدرجة متوسطة من كجهة نظر
أعضاء رللس إدارة أندية الرابطة احملًتفة األكذل كالثانية حيث بلغ ادلتوسط احلسايب ()2.474

كاضلراؼ معيارم قدره ( )1.179كسبثلت ادلعوقات ادلتعلقة جباىزية ادلنشآت كاذلياكل الرياضية
كاأليت :
ادلنشآت كاذلياكل الرياضية احلالية ال ترقى إذل ادلعايَت كادلواصفات تطوير كرة القدـ احملًتفةكادلنافسات الرياضية ،باإلضافة إذل نقص كغياب ادلنشآت (اذلياكل القاعدية كمراكز التكوين)
عند أنديتنا الكركية أثرت سلبا يف صلاح تطبيق نظاـ االحًتاؼ يف اجلزائر.
كعلى ضوء كل ما ذكر فإف ىذه النتيجة تبُت أف كاقع اذلياكل كادلنشآت الرياضية احلالية تعترب
من بُت ادلعوقات اليت تواجو ادلنظومة الرياضية لكرة القدـ يف صلاح مشركع االحًتاؼ يف اجلزائر.
كىذا ما يؤكد صحة الفرضية الرابعة :جاهزية المنشآت والهياكل القاعدية الواجب توافرها

لدى األندية المحترفة لكرة القدم تساهم في نجاح االحتراف الرياضي في الجزائر.
-11اقتراحات:
على ضوء النتائج احملبل عليها من نتائج يف ىذه الدراسة فاف ىناؾ بعض التوصيات اليت يرل
الباحث أهنا قد تساىم يف إصلاح مشركع االحًتاؼ الرياضي كإجياد احللوؿ كاآلليات لتجاكز
ادلعوقات كادلشاكل اليت تواجهها األندية يف تطبيقو كصلاعتو للرقي بالرياضة ككرة القدـ خبوصا،
كسبل الوصوؿ إذل تطبيقو كذبسيده على أرض الواقع عند األندية اجلزائرية ك تتفق مع
االسًتاتيجيات الطموحة للرياضة كىي:
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-1االستفادة من التجارب الناجحة يف رلاؿ االحًتاؼ سواء الدكؿ العربية أك الغربية .
-2إنشاء ك إقامة منشآت رياضية كمراكز تكوين تتماشى كمتطلبات االحًتاؼ الرياضي .
-3استغالؿ األمثل للمنشآت الرياضية احلالية من خالؿ صيانتها كتطبيق الشركط كااللتزامات
فيما خيص ادلبادقة التقنية كاألمنية .
-4جي أف هتتم إدارة النادم احملًتؼ بعقد اتفاقيات توأمة مع األندية األكربية العريقة اليت
تتمتع بادليزة التنافسية من أجل إنشاء مدارس للناشئُت يف كرة القدـ كتوفَت مدربُت على أعلى
مستول.
-5فسح اجملاؿ للشركات اخلاصة كالتجارية كاالستثمارية من خالؿ إعطائها أرض إلنشاء
مالع كأندية خاصة من قبل الدكلة كأف تدخل الدكلة بأسهم معهم بنسبة زلددة ،كذلك
للمسامهة يف بناء ىياكل قاعدية كمنشآت رياضية متطورة من حيث ادلرافق كاخلدمات اليت تكوف
بفكر استثمارم لتفعيل آلية تسويق ادلنشآت الرياضية.
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