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دارة إستراتیج�ة إ الكلمات المفتاح�ة:
المؤسسات ، الموارد ال�شر�ة

 .اإلحتراف الر�اضي، الر�اض�ة

  ملخص: 
التعرف على تطبیق إستراتیج�ات إدارة الموارد و إن الهدف من دراستنا ه

 الر�اضي�المؤسسات الر�اض�ة ومساهمته في إنجاح االحتراف  ال�شر�ة
 30عینة دراستنا من  توشمل ،يالمسححیث ات�عنا المنهج الوصفي  ر،�الجزائ

ستمارة اعتماد على الوتم ا ،موظف �مدیر�ة الش�اب والر�اضة لوال�ة المسیلة
 تطبیق توصلنا إلى أن .والب�انات أداة لجمع المعلوماتاالستب�ان ك

 إنجاحستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة �المؤسسات الر�اض�ة �ساهم في إ
االهتمام وعل�ه أوصت هذه الدراسة علي ضرورة ، االحتراف الر�اضي �الجزائر

ة ستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة ل�كون طاقم المؤسسات الر�اض�إبتطبیق 
یتحقق لمؤهل ومدرب ذا خبرة وكفاءة كونه عصب العمل اإلداري �المؤسسة 

 شعیب معزوز :حث المرسلاال� نجاح االحتراف الر�اضي �الجزائر.
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Abstract  
The aim of our study is to get acquainted with the 
application of human resources management strategies in 
sports institutions and its contribution to the success of 
sports professionalism, where we followed the descriptive 
survey approach, and our study sample included 30 
employees of the Directorate of Sports for the mandate of 
M'sila, and the questionnaire was approved, We concluded 
that the application of human resources management 
strategies in sports institutions contributes to the success of 
sports professionalism, and therefore this study 
recommended the need to pay attention to the application 
of human resource management strategies for the staff of 
sports institutions to be qualified A trainer with experience 
and the of the administrative work of the institution, 
whereby the successful professionalism in Algeria. 
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I.  :مقدمة 
را �حركة التطورات من أكثر الظواهر االجتماع�ة تأث طب�عة اإلدارةتعتبر         
، وعلي األخص إدارة الموارد التي مست مختلف جوانب الح�اة المعاصرة العالم�ة

توظیف مفاه�م جدیدة في تسییرها تتناسب  من خاللازدادت  أهمیتها ال�شر�ة التي 
عتماد منهج�ة فكر�ة توجه ل�ه ا إوصلت ومن أهم ما  ،�المؤسسة والدور الذي تلع�ه

 هداف المؤسسة مع رسالتهاأ لتقاء اسلوب منظم �ضمن أال�شر�ة �الموارد نشطة أ
 ، والتي تعرف �أنهاال�شر�ةإدارة الموارد ستراتیج�ة وفق ُمسمي إ �طر�قة فعالة

العنصر ممارسات جدیدة ومعاصرة ترسم س�اسة تعامل المنظمة طو�لة األجل مع "
وكل ما یتعلق �ه من شؤون تخص ح�اته الوظ�ف�ة في مكان  ال�شري في العمل،

" ورسالتها المستقبل�ةعمله،وتتماشي هذه الممارسات مع إستراتیج�ة المنظمة العامة 
ن أدارة الموارد ال�شر�ة فعالة البد إ ةستراتیج�إولكي تكون  .)78، ص2005(عمر، 

ا، للمؤسسة من حیث رسالتها وغا�اته والخارج�ة لداخل�ةدراسة فعل�ة للبیئة ا علىتبني 
ستشراف علمي للمستقبل اال�شر�ة � تتسم إستراتیج�ة إدارة المواردخري أومن ناح�ة 

ن تكون ألذلك یجب  ،المؤسسة علىللعوامل التي قد تؤثر  تنبؤات مدروسة علىمبني 
إستراتیج�ة المؤسسة یذ خرى في تنفألدارات استراتیج�ات اإلإفعالة ومتكاملة مع 

 وهنا تبرز أهمیتها أكثر. لغا�ات المنشودةلللوصول 

 حیث،للثروة ال�شر�ة المجال الر�اضي من أهم المجاالت االستثمار�ة و�عتبر 
�المؤسسات دارة الموارد ال�شر�ة ات تخص إستراتیج�ص�اغة إ ىتعاظمت الحاجة إل

حتراف ت البیئة خاصة في ظل االمع متغیرا�التوافق لتحقیق أفضل النتائج  الر�اض�ة
ت في الكفاءا عمل�ة تهدف إلى الترق�ة والتطو�ر والتخصص ، الذي �عتبرالر�اضي

(Bernardeau, 2004, p10)،  عتبر نظام متكامل له مدخالته ومخرجاته ومتطل�اتهو� ،
حیث من المالحظ أن االحتراف �الر�اضة في الجزائر مازال متأخرا ولم �صل �عد إلي 
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 (النذیر وآخرون، ذكره وهذا مااح الذي وصلت إل�ه �عض الدول المتقدمة، النج
ن تطبیق االحتراف الر�اضي في كرة القدم الجزائر�ة في السنوات أ�) 250، ص2019
و�النظر لواقع المؤسسات الر�اض�ة  ،عرف تأخرا كبیرا مما عطل وتیرة تطورها األخیرة

الیوم�ة التي المشاكل اإلدار�ة  ط فيفي ظل االحتراف الر�اضي أننا نجدها تتخ�
سواء تعلق األمر �عدم فهم المؤسسات،مجملها تتعلق �المورد ال�شري داخل هذه 

وفعال�ة التسییر،وعدم وجود  األداء حتراف وضعف�االالمتعلقة الس�اسات القوانین و 
وغ�اب االتصال وضعفه إستراتیج�ات وخطط مدروسة تساعد علي النجاح والتطور،

 حیثوالفشل في الحصول على الموارد المؤهلة والمحافظة علیها، مسیر�نلبین ا
 األند�ةاالتصال�ة علي مستوي  اإلستراتیج�ةأن  )97، ص2019 (محمد وكمال،ریذك

المعلومات وضعف الكفاءة  وٕاخفاءاحتكار  الجزائر�ة تعاني من عدة نقائص من بینها
 (محمودفي نفس الس�اق یذكر و  .عاالتصال�ة للمسیر�ن والمدر�ین علي مستوي القطا

لذهن�ة المسیرة لالحتراف في الجزائر ال تساهم �أن ا )292، ص2015آخرون، و 
 یذكروفي هذا الس�اق ، بدرجة كبیرة في تكو�ن العبین محترفین في المستوي العالي

 داخل والخطط لالستراتیج�ات بن هناك غ�اأ� )50، ص2018 والحاج، إبراه�م(
 لدراسة والدراسات ال�حوث وٕاجراء االهتمام غ�ابو  أهمیتها رغم ض�ةر�اال المؤسسات

عاني منها المؤسسات تالصعو�ات والمشاكل التي  ذهن خالل كل همو  .المح�ط
حاجزا من�عا في التي تخص الموارد ال�شر�ة وطرق تسییرها والتي تعتبر الر�اض�ة 

إستراتیج�ات إدارة طبیق فالضرورة ملحة لت�الجزائر،  سبیل تطور االحتراف الر�اضي
إیجاد حلول للمشاكل دورا محور�ا في التي تلعب  الموارد ال�شر�ة �المؤسسات الر�اض�ة

االهتمام �المورد ال�شري  لك �العمل عليالتي تواجه نجاح نظام االحتراف الر�اضي وذ
 كثرستقطاب الموارد ال�شر�ة األوذلك �ا طاقة ذهن�ة وقدرة فكر�ة ومهار�ة،الذي �عتبر 

عداد كفاءات متمیزة واخت�ار أفضل العناصر إ وتطو�ر أدائها و  لتزاماو  ةومهار  معرفة
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ستراتیج�ات إ هاأبرز  التي منو  ،�االعتماد علي إستراتیج�اتها التي تكونها وتطو�رها
ستقطاب عمل�ات التحلیل الوظ�في واالالتي تحوي  الحصول علي الموارد ال�شر�ة

 وفق جذبها على والعمل العمالة مصادر لتحدید ،وذلكخت�ار والتعین والتوظیفالوا

من خالل العمل�ات التدر�ب�ة الموارد ال�شر�ة  تدر�بٕاستراتیج�ة و  ،المؤهالت المطلو�ة
 حیث ،هم أدوات التغییر في عقول األفراد وسلوك�اتهمأ التي تعتبر  والبرامج التكو�ن�ة

لتكو�ن�ة تمثل شخص�ة البرامج اأن  )335، ص2017ر، حمد وعبد القاد(م یذكر
ر ثالمنظمة المتمثلة في السمات الرئ�س�ة التنظ�م�ة التي تمیزها و�دركها العاملون و�تأ

 �اسة لقمستمر  عمل�ةمثل التي ت الموارد ال�شر�ة أداء. وٕاستراتیج�ة تقی�م بها سلوكهم

م كما أن نظا المستقبل، فيتطو�ره  محددة، ومحاولة زمن�ة فترة خالل األداء مستوى 
 التي الس�اساتمثل �دارة الموارد ال�شر�ة إستراتیج�ات إستراتج�ة من إكالتعو�ضات 

ة، فتطبیق هذه المؤسس أهداف حقیقلت سلوكهم وتوج�ه دوافع األفراد إثارة على تعمل
االستراتیج�ات �ساعد المؤسسات الر�اض�ة علي وجه الخصوص �الوصول لغا�اتها 

 وأهدافها.
دراسات ذات الصلة بدراستنا حیث نجد �انجاز ل�احثین ولقد قام العدید من ا 

إدارة الموارد ال�شر�ة كإحدى متطل�ات نجاح "�عنوان  )2018بوصالح النذیر ( دراسة
توصل إلى أن وظ�فة التخط�ط والتنظ�م والتدر�ب  الذي ،"�الجزائر االحتراف الر�اضي

 ،جاح االحتراف الر�اضيللموارد ال�شر�ة �األند�ة الر�اض�ة المحترفة تساهم في إن
داء أاالحتراف الر�اضي في تطو�ر مستوي  دور"�عنوان  )2019لعجال �حي ( دراسةو 

لالحتراف  أنلي إتوصل والذي ،"الجزائر�ة لكرة القدم األند�ةالموارد ال�شر�ة في 
الر�اضي دور كبیر في تطو�ر مستوي أداء الموارد ال�شر�ة وأوصي �ضرورة وضع 

 ي ظل تطبیق االحتراف.رؤ�ة مستقبل�ة ف
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إدارة الموارد ال�شر�ة  اتإستراتیج� تطبیق موضوعلالمتزایدة  هم�ةوفي ظل األ
هذا من ذلك الجانب الذي یهتم برسم س�اسة تعامل المؤسسات مع العنصر ال�شري 

 اضي �الجزائر وسبل إنجاحهومن جهة أخري فإن موضوع االحتراف الر� جهة،
كبیرة ومن خالل الوضع الراهن الذي تع�شه  أص�حت تشكل قضا�ا ذات أهم�ة

التي تستدعي االهتمام �المورد ال�شري وض�ط إستراتیج�ات خاصة  ض�ةالمؤسسة الر�ا
وهو ما یدفعنا لطرح التساؤل  .�ه كونه �عتبر أساس لنجاح أو فشل هذه المؤسسات

 العام التالي: 
 مؤسسات الر�اض�ة في إنجاحهل �ساهم تطبیق استراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة �ال-

 .االحتراف الر�اضي �الجزائر؟
 وقد تم طرح التساؤالت الجزئ�ة التال�ة:

ل تساهم إستراتیج�ة الحصول على الموارد ال�شر�ة �المؤسسات الر�اض�ة في ه-
 إنجاح االحتراف الر�اضي �الجزائر؟

إدارة الموارد ال�شر�ة ات التدر�ب�ة للموارد ال�شر�ة كأحد إستراتیج�ات هل تساهم العمل�-
 �المؤسسات الر�اض�ة في إنجاح االحتراف الر�اضي �الجزائر؟

ل �ساهم نظام تقی�م األداء كأحد إستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة �المؤسسات ه-
 الر�اض�ة في إنجاح االحتراف الر�اضي �الجزائر؟

ل�شر�ة �المؤسسات ضات كأحد إستراتیج�ات إدارة الموارد اهل �ساهم نظام التعو�-
 ؟الر�اض�ة في إنجاح االحتراف الر�اضي �الجزائر

II. الدراسة الطر�قة وأدوات: 
موظف �مدیر�ة الش�اب  30 تكونت من دراستنا ةعین اخت�ارها:العینة وطرق -1

من  المكون لصغر مجتمع الدراسة  كوذل ،الشامل�أسلوب المسح  ت، اختیر والر�اضة
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أما  ،همعلیالدراسة االستطالع�ة  إجراءفین تم موظ 05 است�عدنا منهم ،موظف 35
 .ستب�ان علیهم واسترجعت كلهااال ستمارةإ وزعتفهو عینة الدراسة  30العدد المت�قي 

 :يوتشمل عل الدراسة: راءاتإج-2
ي دراستنا هذه المنهج الوصفي المسحي نظرا لمالئمته فاستخدمنا  :المنهج – 2-1

 .وتماش�ه مع طب�عة وأهداف الدراسة
 ة ق�اسها:المتغیرات وك�ف� تحدید – 2-2

 .الموارد ال�شر�ة إدارة إستراتیج�ة المتغیر المستقل:-
 .االحتراف الر�اضي إنجاح المتغیر التا�ع:-

ة لجمع حیث تم االعتماد في هذه الدراسة على استمارة االستب�ان كأدا  األداة:-2-3
في شكل  محاور ةأر�ع قمقسمة وف ع�ارة 29وتكونت من  ،المعلومات والب�انات

 المحاور هي: هذه أح�انا)، ال، (نعم،ثالث استجا�ات  علىمق�اس �حتوي 
 إستراتیج�ة الحصول على الموارد ال�شر�ة �المؤسسات الر�اض�ة تساهم المحور األول:

 ع�ارات). 08( في إنجاح االحتراف الر�اضي �الجزائر
وارد شر�ة كأحد إستراتیج�ات إدارة المالعمل�ات التدر�ب�ة للموارد ال� المحور الثاني:

 07( ال�شر�ة �المؤسسات الر�اض�ة تساهم في إنجاح االحتراف الر�اضي �الجزائر
 ع�ارات).

 ؤسساتإدارة الموارد ال�شر�ة �المنظام تقی�م األداء كأحد إستراتیج�ات  المحور الثالث:
 رات).ع�ا 07( الر�اض�ة �ساهم في إنجاح االحتراف الر�اضي �الجزائر

ات وارد ال�شر�ة �المؤسسنظام التعو�ضات كأحد إستراتیج�ات إدارة الم المحور الرا�ع:
   ع�ارات). 07( إنجاح االحتراف الر�اضي �الجزائر �ساهم في الر�اض�ة

الع�ة التي قمنا بها واخت�ار أداة الدراسة �عد الدراسة االستط :الصدق-أ األسس العلم�ة لألداة:-
 .لألداة بتطبیق الخصائص الس�كومتر�ة قمنا االستب�انتمارة والمتمثلة في اس
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سئلة االستب�ان و�استخدام وللوقوف على مدى تناسب أ الصدق الظاهري للمحكمین:-
محكمین مشهود لهم بتجر�ة  05على ها رض�ع قمناطر�قة استطالع أراء المحكمین 

توصلنا إلى الص�اغة  هوعل� آرائهم،�وخبرة كبیرتین في مجال ال�حث العلمي لألخذ 
 إجماع كل المحكمین على صدق االستب�ان.بالنهائ�ة لالستمارة 

م حساب االتساق الداخلي لع�ارات ت صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:-
اب أفراد وذلك �حس 05االستب�ان على عینة الدراسة االستطالع�ة ال�الغ حجمها 

والدرجة الكل�ة  رات محاور االستب�انل ع�اكدرجات بین  "بیرسون" االرت�اط معامل
 كما یلي:للمحور الذي تنتمي ال�ه الع�ارة 

إستراتیج�ة  محور ع�اراتمن  ع�ارةبین كل یوضح معامالت االرت�اط  :1 جدولال
الحصول على الموارد ال�شر�ة �المؤسسات الر�اض�ة تساهم في إنجاح االحتراف 

 .الر�اضي �الجزائر
رقم 
 العبارة

عامل م العبارات
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دال عند  0,895 یئتھااالستراتیجي لب التحلیل احتیاجاتھا من العاملین بعد المؤسسة تحدد  1
 0.01دال عند  0,924 األخذ في االعتبار توفیر وظائف مثیرة لالھتمام لجذب الكفاءات   2
 0.01دال عند  0,935 ةتتبع المؤسسة أنظمة للبحث عن الموارد ذات المؤھالت المطلوب  3
 0.01دال عند  0,972 للمؤسسة اإلستراتیجیةتصمیم الوظائف بشكل ینسجم مع التوجھات   4
 0.01دال عند  0,972 فالستقطاب الكفاءات والقدرات وفق متطلبات االحترا إستراتیجیةھناك   5
 0.01ل عند دا 0,982 اختیار العاملین وفق أسس ومعاییر علمیة یتم على أساسھا التوظیف  6
 0.01دال عند  0,982 يللموارد البشریة لمواجھة تحدیات االحتراف الریاض السلیم االختیار  7
 0.01دال عند  0,982 توظیف المھارات البشریة في المكان المناسب قصد إنجاح االحتراف  8

 0.895( الت االرت�اط المبینة تتراوح بینأن معام 1 الجدولو�تضح من  
) و�ذلك تعتبر ع�ارات 0.01وهذه الق�م دالة عند مستوى الداللة ( ،رللمحو  )0.982و

 االستب�ان صادقة لق�اس هذا المحور.
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العمل�ات  محورع�ارات من  ع�ارةبین كل یوضح معامالت االرت�اط  :2 جدولال
ر�اض�ة التدر�ب�ة للموارد ال�شر�ة كأحد إستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة �المؤسسات ال

 في إنجاح االحتراف الر�اضي �الجزائرتساهم 
رقم 
 العبارة

معامل  العبارات
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دال عند  0.929 يتعتبرون العملیة التدریبیة مھمة لكم خاصة في ظل االحتراف الریاض  1
 0.01دال عند  0.939 ھناك شرح لمختلف الدراسات والبحوث حول االحتراف الریاضي  2
 0.01دال عند  0.953 اضيتكوینیة المقررة تمنحكم المھارة لتطویر االحتراف الریالبرامج ال  3
 0.01دال عند  0.962 رافاستعمال التكنولوجیا الحدیثة یفیدكم في التعرف علي منظومة االحت  4

 0.01دال عند  0.964 تنظم ملتقیات وندوات علمیة موجھة لكم حول االحتراف الریاضي  5
 0.01دال عند  0.972 صین في مجال االحتراف الریاضيتجلب المؤسسة مخت  6
 0.01دال عند  0.973 تظھر كفاءتكم بعد خضوعكم للتدریب وتنعكس على نجاح االحتراف  7

 0.953أن معامالت االرت�اط المبینة تتراوح بین ( 2ل الجدوو�تضح من   
) و�ذلك تعتبر 0.01وهذه الق�م دالة عند مستوى الداللة ( ،) على هذا المحور0.972و

 ع�ارات االستب�ان صادقة لق�اس هذا المحور.
نظام تقی�م  محورع�ارات من  ع�ارةبین كل یوضح معامالت االرت�اط  :3 جدولال

اح األداء كأحد إستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة �المؤسسات الر�اض�ة �ساهم في إنج
 االحتراف الر�اضي �الجزائر

رقم 
 العبارة

مل معا العبارات
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دال عند  0.932 يتوجد إستراتیجیة محددة لتقییمكم بالمؤسسة في ظل االحتراف الریاض  1
 0.01دال عند  0.954 ھناك نظام رقابي بالمؤسسة یسمح بتطویر وإنجاح االحتراف الریاضي  2
 0.01دال عند  0.956 الطریقة المعتمدة في تقییم األداء سلیمة في ظل االحتراف الریاضي  3
 0.01دال عند  0.957 تقبلون النقد من المدیر والزمالء من أجل تحسین األداء وتطویره  4

 0.01دال عند  0.967 تبذلون قصارى جھدھم لتقدیم أداء جید إلنجاح االحتراف الریاضي  5
 0.01دال عند  0.975 ھناك تصحیح لألخطاء فیما یتعلق بسیاسات االحتراف الریاضي  6
 0.01دال عند  0.985 ال تتكرر األخطاء التي تم تصحیحھا وفق عملیة تقییم األداء  7
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 0.932أن معامالت االرت�اط المبینة تتراوح بین ( 3ل الجدوو�تضح من  
وهذه الق�م دالة عند مستوى  ،) على محور نظام أداء تقی�م الموارد ال�شر�ة0.975و

 .لق�اسلستب�ان صادقة �ذلك تعتبر ع�ارات االو  )0.01الداللة (
نظام  محورع�ارات من  ع�ارةبین كل یوضح معامالت االرت�اط  :4 جدولال

في  �ساهم التعو�ضات كأحد إستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة �المؤسسات الر�اض�ة
 .إنجاح االحتراف الر�اضي �الجزائر

رقم 
 العبارة

معامل  العبارات
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دال عند  0.939 من مكافآت تحفزكم إلنجاح االحتراف الریاضي تستفیدون  1
 0.01دال عند  0.942 الحوافز بأنواعھا تجعلكم تضاعفون جھودكم إلنجاح االحتراف الریاضي  2
 0.01دال عند  0.949 المعاییر المعتمدة في منح الحوافز مناسبة في ظل االحتراف الریاضي  3
 0.01دال عند  0.949 لحصول علي مختلف المكافآت والحوافزومساواة في ا ھناك موضوعیة  4

 0.01دال عند  0.949 تستفیدون من أجور مناسبة لكم في ظل االحتراف الریاضي  5
 0.01دال عند  0.976 بیئة المؤسسة مناسبة لألداء الجید من اجل انجاح االحتراف الریاضي  6
 0.01دال عند  0.976 المستقبلیة یسھم في تطویر االحتراف  مشاركتكم في تخطیط المشاریع  7

 0.939أن معامالت االرت�اط المبینة تتراوح بین (� 4 الجدولو�تضح من  
) و�ذلك تعتبر 0.01وهذه الق�م دالة عند مستوى الداللة ( ،هذا المحور ىعل )0.976و

 ع�ارات االستب�ان صادقة لق�اس هذا المحور.
 ث�ات األداة: -ب

 ألداة الدراسة: معامل الث�ات ألفا كرون�اخ ق�میبین : 5 جدولال
 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المحاور
 0.862 08 1المحور 
 0.865 07     2المحور 
 0.864 07 3المحور 
 0.863 07     4المحور 

 0.956 29 االستبیان ككل

، وأن ق�مة هذه المعامالت عال�ةمعامالت الث�ات أن جم�ع  5 الجدولیبین      
 وفي ،0.862 معامل الث�ات للمحور األولاختلفت من محور آلخر، حیث بلغت ق�مة 
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المحور الرا�ع  ، وفي0.864أما المحور الثالث فبلغت ، 0.865لمحور الثاني بلغت ا
 االستمارةمما نستنتج أن  0.952كما أن معامل الث�ات الكلي بلغ  ،0.863بلغت 

عالي وهذه الق�م تعتبر مؤشر على صالح�ة أداة الدراسة للتطبیق و�ؤكد تمتاز بث�ات 
 ث�ات النتائج التي �مكن الحصول علیها عند تطب�قها.

 spssتمت معالجة الب�انات اإلحصائ�ة �استخدام برنامج  ألدوات اإلحصائ�ة:ا-2-4
 حیث تضمنت المعالجة األسالیب اإلحصائ�ة التال�ة:  ،21اإلصدار 

  ).T )T-TESTاخت�ار إضافة إلى  االنحراف المع�اري ، الحسابي المتوسط-
 .ألفا كرون�اخالث�ات معامل ، و معامل االرت�اط بیرسون  -

III.  :النتائج 
ة الحصول على الموارد ال�شر�ة أن إستراتیج� ىعلتنص  الفرض�ة األولي:-أ

معالجة و�عد ال ،�المؤسسات الر�اض�ة تساهم في إنجاح االحتراف الر�اضي �الجزائر
 النتائج كما في الجدول التالي: إلىتم التوصل  اإلحصائ�ة

 إستراتیج�ة الحصول على المواردنتائج استجا�ات أفراد العینة حول یوضح  :6 جدولال
 ال�شر�ة �المؤسسات الر�اض�ة تساهم في إنجاح االحتراف الر�اضي �الجزائر.

 
المحور 

 األول

حجم 
 العینة

المتوسط 
 الفرضي

المتوسط 
 لحسابيا

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الحریة

مستوي  Tقیمة
 الداللة

 القرار

دال عند  0.00 21.03 29 5.44 20.6 4  30
0.01 

 نالحظ و�ناءا علي المتوسط الحسابي 6الجدول من خالل النتائج المبینة في 
أي أعلي من  20.6 والذي بلغمن االستب�ان  األول ألفراد عینة الدراسة علي المحور

عند  21.03 بلغتوالتي  Tوهذا ما أكدته ق�مة  ،4بـ:  النظري والمقدر لمتوسطا
 موج�ة ق�مةإذن هي  )0.01(أقل من مستوي الداللة  وهي) 0.00مستوي الداللة (

وهذا �عني أن الفرق كان للمتوسط  )0.01( ألفاعند مستوي الداللة  إحصائ�ادالة 
األولي  لنتیجة تتفق مع فرض�ة ال�حثفان هذه ا و�التالي ،األولللمحور  الحسابي
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إستراتیج�ة الحصول على الموارد ال�شر�ة �المؤسسات الر�اض�ة تساهم في والقائلة �أن 
 �الجزائر. إنجاح االحتراف الر�اضي

ات التدر�ب�ة للموارد ال�شر�ة كأحد العمل�أن  علىتنص  الفرض�ة الثان�ة:-ب
إنجاح االحتراف  سات الر�اض�ة تساهم فيإستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة �المؤس

 إلى:تم التوصل اإلحصائ�ة و�عد المعالجة  ،رالر�اضي �الجزائ
 العمل�ات التدر�ب�ة للمواردنتائج استجا�ات أفراد العینة حول أن یوضح  :7جدول ال

ال�شر�ة كأحد إستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة �المؤسسات الر�اض�ة تساهم في 
 .تراف الر�اضي �الجزائرإنجاح االح

 
المحور 

 الثاني

حجم 
 العینة

المتوسط 
 الفرضي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الحریة

T  مستوي
 الداللة

 القرار

دال عند  0.00 20.42 29 4.43 17.83 4 30
0.01   

 نالحظ و�ناءا علي المتوسط الحسابي 7الجدول من خالل النتائج المبینة في 
أي أعلي من 17.83 والذي بلغمن االستب�ان  لثانيا عینة الدراسة علي المحور ألفراد

 20.42 بلغتوالتي  Tوهذا ما أكدته ق�مة  ،4بـ:  النظري لالستب�ان والمقدر المتوسط
دالة  ق�مةإذن هي  )0.01(أقل من مستوي الداللة  وهي)، 0.00عند مستوي الداللة (

 وهذا �عني أن الفرق كان للمتوسط الحسابي )0.01( ألفاعند مستوي الداللة  إحصائ�ا
أن �فان هذه النتیجة تتفق مع فرض�ة ال�حث الثان�ة والقائلة و�التالي  ،الثانيللمحور 

مؤسسات العمل�ات التدر�ب�ة للموارد ال�شر�ة كأحد إستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة �ال
 .الر�اض�ة تساهم في إنجاح االحتراف الر�اضي

دارة الموارد نظام تقی�م األداء كأحد إستراتیج�ات إأن  علىتنص  فرض�ة الثالثة:ال-ج
و�عد  ،ال�شر�ة �المؤسسات الر�اض�ة �ساهم في إنجاح االحتراف الر�اضي �الجزائر

 النتائج كما في الجدول التالي: إلىتم التوصل  اإلحصائ�ةالمعالجة 



 مساهمة تطبیق إستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة 
 .نجاح االحتراف الر�اضي �الجزائرإ�المؤسسات الر�اض�ة في 

 

 

 

367 
 

نظام تقی�م األداء كأحد أن  العینة حول أفرادنتائج استجا�ات یوضح  :8جدول 
إستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة �المؤسسات الر�اض�ة �ساهم في إنجاح االحتراف 

 .الر�اضي �الجزائر
 

المحور 
 الثالث

حجم 
 العینة

المتوسط 
 الفرضي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الحریة

T  مستوي
 الداللة

 القرار

دال عند  0.00 20.62 29 4.55 17.76 4 30
0.01        

 نالحظ و�ناءا علي المتوسط الحسابي 8الجدول من خالل النتائج المبینة في 
أي أعلي من  17.76 والذي بلغمن االستب�ان  لثالثا ألفراد عینة الدراسة علي المحور

 20.62 بلغتوالتي  Tوهذا ما أكدته ق�مة  ،4ر بـ: النظري لالستب�ان والمقد المتوسط
 ق�مة، إذن هي )0.01(أقل من مستوي الداللة  وهي)، 0.00د مستوي الداللة (عن

وهذا �عني أن الفرق كان  )0.01( ألفاعند مستوي الداللة  إحصائ�ادالة  موج�ة
فان هذه النتیجة تتفق مع فرض�ة ال�حث و�التالي  ،الثالثللمحور  للمتوسط الحسابي

 كأحد إستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ةنظام تقی�م األداء الثالثة والقائلة �أن 
 .�المؤسسات الر�اض�ة �ساهم في إنجاح االحتراف الر�اضي �الجزائر

لتعو�ضات كأحد إستراتیج�ات إدارة الموارد نظام اأن  علىتنص  الفرض�ة الرا�عة:-د
 و�عد ،�الجزائرفي إنجاح االحتراف الر�اضي  �ساهمال�شر�ة �المؤسسات الر�اض�ة 

 النتائج كما في الجدول التالي: إلىتم التوصل  اإلحصائ�ةجة المعال
نظام التعو�ضات كأحد نتائج استجا�ات أفراد العینة حول أن یوضح  :9جدول ال

في إنجاح االحتراف  �ساهمإستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة �المؤسسات الر�اض�ة 
 .الر�اضي �الجزائر

 
المحور 
 الرابع

حجم 
 العینة

المتوسط 
 الفرضي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الحریة

T  مستوي
 الداللة

 القرار

دال عند  0.00 21.20 29 4.89 17.53 4 30
0.01 
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 نالحظ و�ناءا علي المتوسط الحسابي 9الجدول من خالل النتائج المبینة في   
أي أعلي من  17.53 والذي بلغمن االستب�ان  لثالثا ألفراد عینة الدراسة علي المحور

 21.20 بلغتوالتي  Tوهذا ما أكدته ق�مة  ،4بـ:  النظري لالستب�ان والمقدر المتوسط
 ق�مةإذن هي  )0.01(أقل من مستوي الداللة  وهي) 0.00عند مستوي الداللة (

وهذا �عني أن الفرق كان ، )0.01( ألفاعند مستوي الداللة  إحصائ�ادالة  موج�ة
فان هذه النتیجة تتفق مع فرض�ة ال�حث و�التالي  ،الرا�عر للمحو  للمتوسط الحسابي

نظام التعو�ضات كأحد إستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة الرا�عة والقائلة �أن 
 ر.إنجاح االحتراف الر�اضي �الجزائ في�ساهم الر�اض�ة �المؤسسات 

IV.  :المناقشة 
 أنمتمثل في ال األول�المحور للنتائج المتحصل علیها من خالل دراستنا 

 نجاح االحتراف الر�اضيإفي  ة تساهمرد ال�شر�االحصول علي المو  ةستراتیج�إ
بتحدید احت�اجاتها الوظ�ف�ة وفق  مطال�ة المؤسسات الر�اض�ة أن حیث ،�الجزائر

أسالیب مدروسة واستقطاب الموارد ذات المؤهالت المطلو�ة التي تمتلك الخبرة الالزمة 
 افنجاح االحتر ة،للحصول علي موارد �شر�ة مؤهلة إلواخت�ارها وفق أسس علم�

 الذي بین �أن )237، ص2016، (حسین دراسةالر�اضي، وتتفق الفرض�ة مع 
الر�اض�ة في الق�ام �العمل االستثماري في المنشآت الر�اض�ة  اإلدارات أداءضعف 

وضع  �أن )14، ص2018(النذیر،  وتتفق مع دراسة"نتیجة لقلة الخبرة في هذا المجال
أنظمة لالستقطاب واالخت�ار والتعیین، والعمل كمجموعة واحدة وطر�قة اتصال جدیدة 

تحقیق  إليوكفاءات مناس�ة في المكان والوقت المناسب للوصول  أشخاصووضع 
من خالل نتائج المحور الثاني كما أنه  المطلو�ة تماش�ا مع نظام االحتراف. األهداف

للموارد ال�شر�ة كأحد إستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة  الذي تناول العمل�ات التدر�ب�ة
نظام ف�ما أن  ،�المؤسسات الر�اض�ة تساهم في إنجاح االحتراف الر�اضي �الجزائر
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إجراء دورات ال بد من فوااللتزام �س�اساته  تراف الر�اضي یتطلب فهم القوانیناالح
وتصم�م برامج تكو�ن�ة ة فلختمطالع على ال�حوث والدراسات الوتكو�ن�ة واال�ب�ة تدر 

مع ، و�هذا الفرض�ة اتفقت نجاح االحتراف الر�اضيإلسمح �صقل معارف الموظفین ت
تدر�ب الموارد ال�شر�ة  أسلوبالذي أكد علي أن  )14، ص2018(النذیر،  دراسة

(جمال،  ودراسة ،�األند�ة الر�اض�ة المحترفة �ساهم في إنجاح االحتراف الر�اضي
 العاملین لجم�ع اإلداري  التدر�ب برامج صم�مالذي أكد علي أهم�ة ت )33، ص2018

 )33، ص2018(إیهاب، ، وكذلك الوظ�في لهم والتوصیف العمل متطل�ات ضوء في
لجم�ع العاملین في ضوء متطل�ات  اإلداري الذي أوصي �أهم�ة تصم�م برامج التدر�ب 

، 2019جمال الدین، ( وما یتفق أ�ضا مع دراسة،العمل والتوصیف الوظ�في لهم
أن إجراء تدر�ب خاص ومكثف لمدراء المنشآت الر�اض�ة قبل استالمهم  )78ص

 الذي یؤكد علي أن )2014�حي، (لمناصبهم من أجل نشر التوع�ة والمعرفة، ودراسة 

 ین.العامل كفاءة لتطو�ر دورات تكو�ن�ة عقد یتطلب االحتراف الر�اضي
دارة نظام تقی�م األداء كأحد إستراتیج�ات إل في أن المتمثنتائج المحور الثالث  كما أن

إنجاح االحتراف الر�اضي  في الموارد ال�شر�ة �المؤسسات الر�اض�ة �ساهم
،حیث أص�حت المؤسسات الر�اض�ة مطال�ة بإت�اع نظام لتقی�م األداء �متاز �الجزائر

ر األخطاء عدم تكرا�الشفاف�ة لمعرفة االنحرافات، ومعرفة عناصر القوة والضعف و 
ي نجاح عل ینعكس وهذا ماالر�اض�ة  المؤسسات�التسییر الفعال المساعدة علي و 

 الذي )122ص ،2011 (خالد، دراسة لهذا تكون الفرض�ة قد اتفقت معو  ،االحتراف
إلى أن عمل�ة تقی�م األداء تساهم في تطو�ر أسالیب العمل من خالل تحدید أشار 

الكشف عن نقاط القوة والضعف في أداء الفرد و ،ات االحت�اجات التدر�ب�ةاالنحراف
علي ضرورة تفعیل أدوات التقی�م والمراق�ة  )156، ص2014(را�ح، أكد ، وكما العامل

 �المنظومة الر�اض�ة في (االتحادات، النوادي، المنشآت، اللجان األولمب�ة...الخ).
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تراتیج�ات إدارة الرا�ع الذي تناول أن نظام التعو�ضات كأحد إس نتائج المحوركما 
 الحتراف الر�اضي �الجزائر،الموارد ال�شر�ة �المؤسسات الر�اض�ة �ساهم في إنجاح ا

برامج وس�اسات تخص نظام التعو�ضات تنفیذ الق�ام ب الر�اض�ة المؤسسات حیث علي
المعنو�ة للموارد ال�شر�ة حت�اجات الماد�ة و والتكفل �كل االمكافآت و من حوافز 

بداع وتنم�ة روح الوالء واإلاألداء الفعال علي  هاتشج�عل ذ القرارات،اتخافي وٕاشراكها 
 ،االحتراف الر�اضي وهذا ما ینعكس �اإلیجاب علي نجاح ،تداخل هذه المؤسسا

ت�اط�ة ة إر عالق وجودالذي أكد عن  )2018 إدر�س،( و�هذا تتفق الفرض�ة مع دراسة
 الحوافز عنصر زاد كلما أنه �عني مما اإلداري  واإلبداع الحوافز عنصر بین ما طرد�ة
 )2005(الحارثي،  دراسة نتائج مع تفقوما یالموظفین، لدى اإلبداع�ة القدرات زادت
 .لالعم أداء كفاء رفع على الفعالة المؤثرات أهم من الماد�ة الحوافز أن نتائجها من التي

 
V. ةاتمخ : 

ة كانت سب�ا في ة ومتنوعكبیر  صعو�اتاالحتراف الر�اضي �الجزائر �عرف       
ام هذا النظنجاح معوقات من أهم وتأخره مقارنة �الدول المتقدمة، و  وتیرة تطوره ضعف

مشروع الموارد ال�شر�ة المؤهلة �المؤسسات الر�اض�ة، وضعفها في فهم  غ�اب هو
ومن أجل إیجاد حلول لكل  ،كامل له متطل�اته وس�اساتهنظام ك الر�اضي حترافاال

تطبیق أن  إلينجاحه وتطوره توصلنا من خالل دراستنا هذه  المشاكل التي تواجه
 فالحترااساهم في إنجاح �المؤسسات الر�اض�ة �ستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة إ

الر�اضي �الجزائر، وأن إستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة تضمن توفیر الموارد ال�شر�ة 
بها وتطو�رها وتقی�م أدائها وتحفیزها داخل التي تمتاز �الخبرة والكفاءة والمهارة وتدر�

تراتیج�ات إدارة الموارد سإضرورة االهتمام بتطبیق المؤسسات الر�اض�ة، ولهذا نقترح 
ذا خبرة وكفاءة كونه و مؤهل ومدرب  فر�ق العملل�كون  �المؤسسات الر�اض�ة ال�شر�ة



 مساهمة تطبیق إستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة 
 .نجاح االحتراف الر�اضي �الجزائرإ�المؤسسات الر�اض�ة في 
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من التجارب ومحاولة االستفادة  ،االحتراف الر�اضي في ظلعصب العمل اإلداري 
 المتقدمة في مجال االحتراف الر�اضي. الناجحة ل�عض الدول األجنب�ة
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