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 أونظرا للتطور السريع الذي شهدته عديد من المجالت الحياة، سواء كانت العملية منها 
المحتكين  اإلفرادبالغة التمويل بين  أهميةالمعرفية خاصة تلك المتعلقة بالمجال الرياضي وذلك لما له 

ري والعلمي والرياضي تكيف ومسايرة العصر في تطور الفكبهذا المجال، مما يساعدهم على ال
 خاصة ـ

تظهر هذه األهمية جالية ومنه المجتمع والشعوب واألمم، و  ،رياضة أهمية بالغة في حياة الفردلل
فلهذا  .أخرى  سالمة األجساد من جهةجهة و هذا من  ،قامة العالقات و تقارب المجتمعاتفي إ

المساعدة على تطوير  اإلمكانياتو نحاء العالم على توفير الوسائل الغرض عملت الدول في شتى أ
 الرياضة بصفة عامة و تطوير كرة القدم بصفة خاصة نظرا لشعوبيتها و مردوديتها .

الكرة  بعدما كانت ،ن بين الدول التي اهتمت بالرياضة، وخاصة كرة القدمالجزائر مو 
ذلك لنقص و  ،ملحوظ مقارنة بفرق الدول األخرى  فقد عاشت تخلف ،الجزائرية ليست لها مكانة

المنشآت تدعيم األندية وتوفير اإلمكانيات و  اإلمكانيات المادية لكن سهرت الدولة الجزائرية على
مكانيات بعد أن تحققت أن تمويل األندية وتوفيرها اإلالالزمة للفرق. مما الشك فيه أن ذلك 

 .التجهيزات الالزمة أساس نجاحها و تطورهاو 

 ـالتمويل المالي لألندية الرياضية و أهم مصادره  لهذا تناولنا في بحثناو 

والذي يوجب لنا من دراسة هذا الموضوع من خالل خطة البحث التي شملت على مقدمة 
 كانت عبارة عن تقديم وإثارة للموضوع وشملت على خطة سير البحث ـ

 أهميةالبحث ، الفرضيات ،  إشكاليةمثل في عرض اإلطار العام لدراسة و الذي ي ثم
 الدرسات السابقة ـ الدراسة والهدف منها ومصطلحات البحث و

 وعلى الجانبين: الجانب النظري وشمل على ثالثة فصول:

 التمويل ومصادره ـ إلى: تطرقنا فيه األولالفصل 

 النوادي والمنشآت الرياضية ـ: تطرقنا فيه هيكلة الفصل الثاني
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 ـ المردود الرياضي واالحترافالفصل الثالث:تطرقنا فيه 

 أما الجانب التطبيقي فقد احتوى على فصلين فصل الرابع والفصل الخامس :   

البحث، ومكان إجراءها، وتطرقنا  أدواتالمنهجي للدراسة وذالك باستعمال  اإلطارشمال 
 اإلطار النظري للبحث ـ إلىصل إليها وتحليلها ومناقشتها بالعودة عرض النتائج المتو  إلىفيهما 

في خاتمة البحث طرحنا رؤيتنا في نتائج البحث من خالل دراسة فرضيات البحث  و  
 اقتراحات وتوصيات مناسبة ـ  األخيرمستخلصين في  علمية،ومناقشتها بموضوعية وأمانة 
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 اإلشكالية :

توفير إمكانيات مادية كبيرة و منشآت الزمة حتى يتمكن النادي  ان جل األندية الرياضية تحتاج الى 

 .من ممارسة نشاطاته في أحسن ظروف وذلك بتمويله

معتبرة حتى نقص  مردو دياتجازات أو نهاما في تحقيق إلذالك فإن تمويل األندية يلعب دورا 

 ر على مستويات الالعبين وتدهور النادي.اإلمكانيات يؤث

النتائج المتعلقة بالنادي الرياضي الناشط في الدور الهاوي يعود الى عدة أسباب ادت الى  إال أن تدهور

 ن طاقم اداري وطبي وتقني           هذا التدني واالنغماس منها األمور المتعلقة بالجانب البشري م

وأمور أخرى متعلقة بالمحيط وثقافة الممارسة الرياضية للمجتمع من حيث حب الفريق واالنخراط 

 ضمن لجان المشجعين المتعطفين مع الفريق 

األسبوعية تدعم الفريق بالجانب المالي  السنوية او اشتراكاتهوكون هذا المشجع المتعاطف ومن خالل 

كالشراء لفريق  وقد يكون هذا المشجع ذو ثروة مالية حيث يساهم بقضاء جزء من احتياجات الفريق

 البسة وبعض االحتياجات األخرى

التمويل المالي للفرق الهاوية وطرق استقطابها   وهو االونعود الى مربط الفرس في دراستنا هذه 

 أساسيين تشطرينمويل فيحمل هذا الت

 اإلداري الذي تكلمنا عليها مسبقا أمور متعلقة بالجانب -

 وأمور متعلقة بالميزانية المخصصة لهذا الفريق ومدى مساهمة المنطقة بصفة عامة لهذا التمويل  -

فالجانب األول )الجانب اإلداري ( ونقصد به مجموع النشاطات وثقافة الطاقم اإلداري وفي البحث 

 صادر التمويل الرئيسية التي تنعكس على ازدهار وتطور الفريق الرياضي عن م

المخصصة لتمويل الفريق الرياضي ومصادرها المتنوعة  اما الشق الثاني المتعلق بميزانية الدولة

ونذكر على سبيل الذكر المجالس  الشعبية البلدية و مديريات الشباب والرياضة الوالئية 

 الذي يلعب دورا هاما في تنفس الفريق   والسبونسورينغ

وفي ضل هذه المعطيات والمعلومات ماهي مصادر وطرق التمويل التي يعتمد عليها الفريق 

 الرياضي الهاوي ؟

 هل هي كافية وتلبي احتياجات الفريق مما ينعكس اجابا على نتائج الفريق؟
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 الفرضيات :

 الفرضية العامة :

مويل المالي األندية الرياضية يؤدي الى نقص في التجهيزات الرياضية تاستغالل الجيد ل ان عدم 

 ارة أخرى تالشي كليا لنادي وتدهوره .بونقص في المردود او بع

 الفرضية الجزئية األولى :

 التمويل تلبي متطلبات األندية الرياضية الهوية وطرق مصادر 

 الفرضية الجزئية الثانية :

 على نتائج الفرقالرياضي مما ينعكس اجابا للنادي  هناك مكانة للتمويل الداخلي

 الفرضية الجزئية الثالثة :

 مردو ديتهانقص تمويل األندية بالمنشئات والتجهيزات الرياضية على  يؤثر

باعتبار عامل التمويل من أكثر العوامل إثارة و أهميته في ميدان الرياضة فاألندية أهداف البحث :

 اد أموال تغطي حاجياتهاتسعى بشكل مستمر إلى إيج

 فمن خالل بحثنا هذا نحاول تحقيق :

إيجاد تخطيطات و سياسات مالية فعالة لتمويل األندية الرياضية ،و تحسين طرق التسيير األموال -

 ندية و تطوير أساليب اإلدارة الرياضية لإلدارة المالية لهذه األ

 إبراز أهمية الكفاءات المهنية في مجال التسيير المالي و المردود الرياضي -

 إيجاد فرصة لتوظيف األموال و اإلمكانيات الالزمة للرفع من مستوى الرياضة-
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 الدراسات السابقة :

و الدراسة السابقة  إن موضوع بحثنا يتمحور حول ،التمويل المالي لألندية و تأثيره على مردوديتها   

تعني البدء من المنطقة التي انتهى فيها باحث آخر و فيها يخص هذا الموضوع فإن لم يحض 

على مذكرة بالدراسات الكثيرة في معهدنا ما عدا بعض المذكرات في الماجستير أولها اعتمدنا 

اسات على المردود ماجستير من إعداد الطالبة بن عكي نادية تحت عنوان "سياسة التمويل و االنعك

 الرياضي"والتي كان هدفها معرفة مدى تأثير سياسة التمويل المالي على النوادي الرياضية الجزائرية 

كما تطلعنا على دراسة أخرى كانت تتمحور حول دور و أهمية المؤسسات االقتصادية في دعم و    

من إعداد الطالب جعفر  و التي كانت 2004تمويل األندية الرياضية )فرق كرة القدم ( سنة 

 بوعروي وقد توصل إلى أن المؤسسات الجزائرية مازالت تعاني من عدة مشاكل ومن ديون كثيرة 

يعقوبي آمال  إعدادوكانت من –حالة كرة القدم –في الجزائر  االحترافكما تطلعنا أيضا على دراسة 

ية كرة القدم للقسم الممتاز وكان الهدف من الدراسة هو إلقاء الضوء على وضعية أند 2004/2005

و مدى توافقها مع شروط الحد األدنى و قد استنتجت أن التوجيه غير المضبوط للرياضة و التسيير 

 لألندية لم يأخذ الوقت الكافي لالستعداد للدخول في عالم الرياضة االحترافية.
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 تحديد مصطلحات البحث :-

 بهذه التعريفات لتوضيح المفهوم االصطالحي للمنشآت الرياضية ::يمكن المدد  المنشآت الرياضية

هي عبارة عن مجمعات رياضية تمارس فيها مختلف الرياضات سواء الفردية أو الجماعية  ✓

 تسيرها وفق برنامج معين . إدارةولها 

ون المنسأت ، حيث يك لهذهبالمساهمة المالية للدولة أو الجماعات المحلية  أنجزتهي تلك التي  ✓

تعاملها بصفة مجانية لرياضة النخبة و المستوى العالي و التربية البدنية و الرياضية و 

لتنظيمات الرياضية للمعاقين والمختلين ذهنيا ولعمليات تكوين اإلطارات الرياضية التي تقوم 

 بها المؤسسات العمومية.

معدة خصيصا مجمعات مفتوحة للجمهور  أو: هي عبارة عن مؤسسات اإلجرائيالتعريف 

 لممارسات الرياضية ولها ادارة لتسيرها وفق برنامج معين من اجل بلوغ الهدف.

ؤسسة الرياضية جميع مال أفرادهي عملية تخطيط وقيادة و رقابة مجهودات  الرياضية: اإلدارة

 محددة . أهدافالمواد لتحقيق 

 وإخراجهالهيئات الرياضية هي فن وتنسيق عناصر العمل والمنتج الرياضي في  الرياضية اإلدارة

 بصورة منظمة من اجل تحقيق هذه الهيئات .

يقوموا بعمله ،رؤيتك  أنهو المعرفة الصحيحة لما تريد من الرجال  اإلدارة:فن فريدريك تايلور

 اي مالحظاتك ومباشرتك إياهم وهم يعلمونه بأفضل الطرق وأرخصها ثمنا.

 أوخدمة رياضية  أيالذي يقوم بتنظيم وتوجيه  اإلداري: هي ذلك الهيكل اإلجرائيالتعريف 

 ترويحية . أوبدنية  أنشطة
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 :تمهيد

المتوفرة  االمكانياتودة بين تطور األندية الرياضية والوسائل و نظرا للعالقة الطردية الموج
لسوء الحظ أن خاصة و  ساسي في متابعة األندية لنشاطها.المحرك األ ،يمكننا اعتبار التمويل

وهي بالطبع من أهم الصعوبات التي تتلقاها األندية  .المادية مازالت تلعب دورها شكالتالم
 .الرياضية

بعض مجاالت صناعة الرياضة التي يمكن أن و  ،فمن خالل أساليب التمويل الذاتي 
 ،للجنة األولمبية توظف من خالل الهيئات الرياضية باختالف تنظيماتها فمنها برامج تصلح

 .االتحاديات الرياضية، األندية ،كليات التربية الرياضية و األكاديمية العلمية 

فهذه المجاالت يمكن أن تحدث سوقا رياضيا الذي بدوره يساهم أوال في دعم تلك األندية  
في دفع المستوى  كذلك المساهمةستمرار مسيرتها بتحقيق أهدافها و بعائد مادي يمكنها من ا

مستوى العام للرياضة إلى النحو األمامي سواء على المستوى المحلي أو الالرياضي لالعب و 
 .الدولي
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 مفاهيم أساسية للتمويل :-1

اهتم الباحثين والمفكرين في النظرية االقتصادية بفروع علم االقتصاد لكن لم يهتموا كثيرا  
بالتمويل رغم كونه أحد فروع علم االقتصاد فنشأ إحساس بضرورة وضع المبادئ الكلية الالزمة 

 .لنظرية التمويل

والخدمات التي الحاجة االقتصادية إلى السلع  يقصد بالتمويل الحاجة إلى األموال أو 
 .تؤدي إلى إشباع الحاجة

العمليات التي التمويل مجموع وسائل االقتراض أو تعني كلمة  :مفهوم التمويل-1-1
 حيث ،تطوير مشروع ماحاجياتها من رؤوس أموال لدفع أو  تستطيع المؤسسة من خاللها تلبية

 استخداما األموال استخدام لجعل المالية اإلدارة تتخذها التي القرارات جميع التمويل يتضمن
 القضايا إلى النظرو  المتاحة المصادر تكلفة دراسةو  البديلة االستخدامات ذلك في بما اقتصاديا

 . (1) التسويق و كاإلنتاج األخرى  األعمال عن منفصلة غير أنها على المالية

 :منها تعاريف عدة للتمويل :التمويل يفتعر -1-2

 تختص تيال شركة أي في اإلدارية الوظيفة تلك هي التمويل :األول التعريف-1-2-1

 االحتياطات لتوفير ،المناسب التمويل مصدر من عليها الحصولو  ،لألموال التخطيط بعمليات

 الرغبات بين التوازن  تحقيقو  ،أهدافها تحقيق على يساعد بما لفةالمخت الشركة أنشطة ألداء الالزمة

 ،المديرين ،العمال ،المستثمرين تشمل والتي  الشركة واستمرار نجاح في المؤثرة للفئات المتعارضة
 (2) المستهلكين و المجتمع

 :الثاني التعريف-1-2-2

 الدفع بوسائل تمدنا التي التصرفات و األعمال مجموعة هو التمويل

                                                           

 .34ص  ،1998 ،يرية الكتب و المطبوعات الجامعيةمد ،حلب ،اإلدارة الماليةالمالي و النقدي التخطيط  ،محمد الناشد- 1
 .1995 ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،دارة المالية في منظمات األعمالالتمويل و اإل ،محمد عثمان إسماعيل حميد-2 
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 نظرية التمويل :-2-1

على الرغم من أن التمويل أحد فروع علم االقتصاد ،فقد بقيت دراسته حتى عهد قريب 
 .خارج نطاق هذا العلم 

اليب التحليل وحفلت بالكثير من أس ،ة االقتصاد قد تطورت تطورا كبيراحيث أن دراس
فإن دراسة التمويل لم  economic analysis micro ,and macro ،االقتصادي الجزئي والكلي

 ،المبادئ الالزمة لنظرية التمويل تشهد تطورا مماثال إلى أن أدرك الباحثون أنه البد من وضع
ما أسفرت عنه الدراسات و  economie theoryالسيما بعد أن الحظوا ثراء النظرية االقتصادية 

          لسهل تطويعهاالتحليلية في هذا العلم من نتائج تمثلت في مجموعة مبادئ أصبح من ا
ع ولهذا يمكننا القول أن التحليل االقتصادي قد ساهم في وض ،ورتها في نظرية التمويلبلو 

 .االطار العام لنظرية التمويل وساعد على تكامل هذه النظرية

 :األهداف األساسية لنظرية التمويل-2-2

التي تسعى إلى تحقيقها من بالنهايات  ،ة التمويلية بأهداف المؤسسة عامةترتبط الوظيف
         منها االستراتيجية المالية ،لتي تتفرع إلى إستراتيجيات فرعيةخالل استراتيجياتها العامة ا

صار األهداف يمكن أن نذكر باختدها كموجهات لتلك االستراتيجية و السياسات التي يتم تحديو 
 :الخاصة بهذه الوظيفة

ذلك لتحديد و  العلمية،نشاط طبقا للخطط االستراتيجية و دراسة الحاجة المالية المرتبطة بال
 .الوسائل المالية الضرورية لتغطية هذا النشاط

نة بين بحيث تعمل على المقار  ،فرة للحصول على األموال المطلوبةدراسة االمكانيات المتو 
أي أقلها تكلفة وهنا تراعي فيه مختلف  ،واقتراح أحسنها مردودية ،مختلف االختيارات الممكنة

 .طرق التمويل و العوامل المؤثرة فيها من خالل السوق النقدية و السوق المالية 
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     حيث تكون عادة في شكل مزيج بين مختلف المصادر اختيار أحسن طرق للتمويل، 
 .  (1)تحقيق أحسن مردودية ماليةو 

إن األهداف المالية الشاملة للمشروع يتم تحقيقها عن طريق مبدأ المردودية المالية التي  
تصبح الوظيفة و . بهذا يصبح التمويل عامال هادفا تسمح لنا باختيار وانتقاء المشاريع الناجحة

فاالستخدام العقالني لألموال يعني الموازنة بين  ،التمويلية من أهم الوظائف األخرى 
 .دامات المتوقعة وبين تكلفة المصادر البديلة المحتملة االستخ

 :تمويلاحتياجات ال-2-2-1

 :قتصاديين فيما يليتتمثل احتياجات التمويل بالنسبة لألعوان اال

 المؤسسات :-أ

   إلى رؤوس أموال لتجهيزاتها  تحتاج المؤسسة في نشأتها وتطورها إلى موارد مالية و
  .و تسييرها

            ليس من الضروري أن يكون توازن بين المداخل ببيع انتاجها و تقوم المؤسسة 
ريف ما فأحيانا نالحظ مجموع المداخيل يفوق مجموع المصا ،و المصاريف في كل عملية

قد يحدث العكس احيانا فتتدهور الخزينة فنالحظ أن المؤسسة تعجز يؤدي إلى تزويد الخزينة و 
 قاق فتلجأ المؤسسة إلى طلب دعم خارجي أو االفتراضعن دفع ديونها عند آجال االستح

 األفراد :-ب

و مستوى  يتلقى الفرد في بعض األحيان صعوبات على أساس الفرق بين مستوى الدخل 
الطارئة التي تتطلب ه إلى بعض النفقات االستثنائية و ذلك حين اضطرار النفقات التي يواجهها و 

تغطيها  وهذه النفقة بتوزيعها خالل الزمن يتم تحمل و  قتراضاالمدخوال استثنائيا فيلجأ الفرد إلى 
 .وهذا بعد التأكد من إمكانية االدخار من الدخل و منه التسديد ،تدريجيا عن طريق الدخل

                                                           

 .264ص  ،1998ط  ،العامةدار المحمدية ، الجزائر ،اقتصاد المؤسسة ،ناصر دادي عدون - 1



التمويل ومصادره                الفصل األول:                                            

 

[13] 
 

 الدولة :-ج

تدعيم الجماعات ة عجز الميزانية العامة للدولة و تحتاج الدولة إلى تمويل خارجي لتغطي   
 .العمومي وتمويل المشاريع االستثماريةمحلية للقيام بالتجهيز ال

 :موارد التمويل-2-2-2

إن وجود نظام مالي ،يرجع أساسا إلى إمكان المؤسسات على استثمار رؤوس أموال أكبر 
 في حين أن العائالت تستهلك أقل مما تملك خالل فترة معينة . ،رهامن ادخا

 األموال التي تسمح بتالقي القدرات يشرح نشأة أسواق رؤوسهذا التكامل في الحاجات و 
 .  (1)التي تعمل على تعديل االستثمارات حسب االدخارات المقرضين بالمقترضين الماليين و 

 :أهمية التمويل-2-2-3

كونه العضو المحرك للمشاريع  .في تحديد سياسة البالد التنموية للتمويل أهمية بالغة
 .االستثمارية

تحتاج إليه السياسة التنموية إلى التمويل بصفة عامة و تثمارية تحتاج جميع المشاريع االس
للبالد بصفة خاصة حيث يترتب عليه توفير مناصب شغل جديدة وتحسين الوضعية المعيشية 

 .جتمع ومنه بلوغ األهداف االقتصادية واالجتماعية للبالدألفراد الم

التي ال تعاني عدم تجدر اإلشارة إلى أن دور التمويل يكون أكثر فعالية في البلدان و  
 .االستقرار في جميع المجاالت

 :أهداف التمويل-2-2-4    

 تتجلى أهدافه أساسا في بعض النقاط منها :    

 .يساهم في تطوير النشاط االقتصادي من خالل خلق مشاريع جديدة  -1

                                                           

 .29ص  ،1983 ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،التمويل و اإلدارة المالية ،عبد هللا شوقي حسين-1
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 يساعد التمويل في تسوية التوازن المالي و الخارجي للمؤسسة  -2
 .السياسة االقتصادية للبالدتبرز أهميته في توجيه  -3
 .يساهم في تفعيل ميكانيزمات الجهاز المصر في من خالل حركة رأس المال -4

 :ولة الربحيةلمحة عن السي-2-2-5

أن و  liquidity and profitabilityإن من أهم واجبات المدير أن يوازن بين السيولة    
الواجب ينطوي على صعوبة بالغة ألن الحقيقة فإن هذا على هذا التوازن باستمرار و يحافظ 

لهذا فإن المدير المالي يجد نفسه أمام معادلة صعبة و  ،ير السيولة قد يناقض هدف الربحيةتوف
الحل في بعض األحيان فإذا كان هدف الربحية يستلزم استثمار الموارد المالية استثمارا يكاد 

سير الفني يتطلب االحتفاظ بمقدار خاصة الو  ،فإن مواجهة مخاطر السير المالي ،ماليكون كا
 ،شكل سائل نقدي لمواجهة المخاطر وهنا تبرز صعوبة تتجلى في السيولةمن هذه الموارد في 

الشك أن هذا الرصيد و  ،االحتفاظ به لمواجهة االلتزامات في تحديد مقدار الرصيد الذي يتوجبو 
و بالتالي  ،في أعمال المشروع صيدا ال يستثمر، فإنه يمثل ر لذي يحتفظ به كاحتياطيالنقدي ا

الربحية هدفان فإنه على الرغم من أن السيولة و  لهذاحقق عائدا مما يؤثر في الربحية و ال ي
 . (1)فإنهما متناقضان أيضا

 اختيار طريقة التمويل :-3

في إطار التمويل الخارجي التمويل الداخلي والتمويل الخارجي و  :للمؤسسة اختيار لتمويلها
تطيع اللجوء إلى الشبكة فالمؤسسة تس ،االختيار أيضا بين الديوان واألموال الخاصةلها 

 .المؤسسات المالية أو األسواق الماليةو  ،المصرفية

 سياسات التموبل :-3-1

                                                           

 .51ص  ،1998 ،يرية الكتب و المطبوعات الجامعيةمد ،حلب ،التخطيط المالي و النقدي اإلدارة المالية ،محمد الناشد-1
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إذا قارنا شقي الميزانية ألحد النوادي فنجد أن التكاليف أكثر من المداخيل حيث أن 
غيرها من تحويل الالعبين وكراء المالعب و  ،على الفندقة مثالندية لها نفقات مالية معتبرة األ

 .النفقات

مما جعل األندية تعاني من العجز من ممارسة أنشطتها فتجد نفسها أمام اختيارين 
 .للتمويل

تذاكير الدخول للمبارات وعائدات اختيار بين الداخلي )الذاتي( الذي يتمثل في عائدات  
عن  ذلكل في الدخول إلى السوق المالية و تمويل الخارجي الذي يتمثالو  .تحويل الالعبين ...الخ

التسويق  ،كة المصرفية أو إلى السبونسوريتغإلى الشب طريق إصدار األسهم والسندات أو
 .الرياضي والخصخصة

 :التمويل الذاتي-3-1-1

إال  (1)إن قدرة التمويل الذاتي للمؤسسة إمكانية المؤسسة لتمويل نفسها من خالل نشاطها
 :تي للرياضة أو النادي عديدة منهاأن مصادر التمويل الذا

 .أدوات الالعبينو اإلعالن على مالبس  •
 .اإلعالن على المنشآت الرياضية  •
  .الشعارات على المنتجات ووسائل الخدماتالترخيص باستخدام العالمات و  •
 الخدمات في الهيئات الرياضية استثمار المرافق و  •
 الهبات و  اإلعانات والتبرعات •
 عائد انتقال الالعبين  •
 اإلعالناستثمار حقوق الدعاية و  •
 البرامج الخاصة باألنشطة الرياضية اإلعالن في المطبوعات والنشرات و  •
 . (2)المناسبات الرياضيةحقوق البث اإلذاعي والتلفزيوني لألنشطة و  •

                                                           

 83،ص  2000،الجزائر ،دار المحمدية العامة ،ط  تقنية مراقبة التسييرناصر دادي عدون ،-1
 104،ص  1999،االسكندرية ،منشأة المعارف ، إدارة الهيئات الرياضيةسمير عبد الحميد علي ،-2
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مجاالت صناعة كل ما سبق ذكره هو أسلوب من أساليب تنمية الموارد الذاتية بعيدا عن و 
 .الرياضة 

 

 :التمويل الخارجي-3-1-2

في الحين الذي يصبح فيه التمويل الداخلي غير كاف بالنسبة للمؤسسات لمواجهة 
 .(3)حاجياتها يصبح التمويل الخارجي حتميا بالنسبة لها

 :لمؤسسة نفسها أمام حلينتجد او 

بحيث ال تعطي المؤسسة االستناد مصدر تمويل مدة حياته محدودة تلجأ إليه المؤسسة 
   -عادة لألطراف الممولة حق التدخل في تسيير المؤسسة أو اللجوء إلى األموال الخاصة

إعادة النظر في هيكلة اتخاذ و  ا من شأنه زيادة الكفاءات من جهة،وهذ–توزيع رأس المال
 القرارات في المؤسسة من جهة أخرى .

ة االحترافية حيث أن مواجهة حاجياتها ال نالحظ نفس الشيء بالنسبة لألندية الرياضيو  
         اإلعالن على مالبس ،ية )عائدات الدخول إلى المبارياتتمده فقط طرق التمويل التقليد

بل تعدى ذلك وفي كل البلدان  ( الخالتلفزيوني ...حقوق البث اإلذاعي و   ،و أدوات الرياضيين
ن طريق الدخول إلى السوق ن خواص عإلى سياسة التمويل الخارجي من أجل جذب مستثمري

سائل فعالة في تطوير سوق البورصة وإصدار األسهم أوالشبكة المصرفية والتي تعتبر و  ،المالية
كوسائل لدعمها فهي تعتبر بالنسبة لها جوهر  ،خاصة ذات المردود الرياضي الجيد النوادي

 .عملية االحتراف

 :التمويل في المنافسات الرياضية-3-2

 للتمويل مصادر متعددة و التي تأخذ أشكاال مختلفة :الحكومية منها وغير الحكومية . 

                                                           

 4،ص  1998،االسكندرية ،منشأة المعارف ، الفكر الحديث في مجال مصادر التمويلمنير إبراهيم هندي ،- 1
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إلى لفة يعتبر جوهر عملية االحتراف و مصادره المختسبق وأن قلنا أن التمويل الرياضي و 
ئيسية للتمويل جانب تطبيقات علم االقتصاد في المجال الرياضي العتباره أحد الوسائل الر 

في كثير من األندية األوروبية واألمريكية في  التي أصبحت يعتمد عليها ،دمخاصة في كرة الق
حيث أن التطبيقات التي تدخل في تمويل المنافسات  ،دعم ميزانياتها وتغطية تكاليف أنشطتها

حيث تستخدمها األندية  .الخصخصة و السبونسورينغ الرياضي ،اإلنتاج الرياضي الرياضية،
 .ا جوهر عملية االحترافكوسائل لدعمها العتباره

ومنه يمكن القول أن االحتراف  ،الحتراف الرياضي تتحول إلى صناعةبفضل افالرياضة و 
 .الرياضي يخدم األندية القادرة فقط دون بقية األندية 

بأهمية جوانب اللعبة المختلفة وقدموا كل  فالقائمون على شؤون كرة القدم العالمية أمنوا
بمستوى كل جانب إنما هو إضافة  مساندة كل جانب مؤمنين بأن االرتفاعالجهد والفكر لتدعيم و 

 .عالمة بارزة على الطريق لالرتقاء بمستوى اللعبة ككلو 

 :تصنيف أعمال الرياضة-3-3

وهي الطريقة األكثر اعتمادا عليها لتصنيف أعمال  ،لعمل ينتج دخال أو ايراداكيف أن ا
 الرياضة.

 فنجد ثالثة أنواع في هذا الشأن 

 :اإليراد المباشر-3-3-1

على األحداث الرياضية المؤسسات الرياضية في دخلها تعتمد بعض المنظمات والهيئات و 
 .المباشرهذا ما يسمى باإليراد و  ،الخاصة بها

 نجد العديد من المنظمات الكبيرة في أمريكا تعتمد على هذا النوع من الدخل منها :
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منظمة كرة القدم  ،منظمة الهوكي القومية ،منظمة الكرة الرئيسية ،القدم القوميةكرة 
كذلك بالنسبة لكل الفرق الرياضية التي تتبع هذه  الجمعية األطلنطية القومية ...،، القومي

 أيضا في جميع المؤتمرات التي تنظمها هذه الهيئات .و  الهيئات،

حدث الرياضي تبيع حق ال وتبيع التذاكر أ ،ئة الرياضيةهو أن الفريق أو الهيالمعيار هنا و     
ءات يدخل تحت في جميع األحوال فإن الدخل الوارد من هذه اإلجراألي جهة من الجهات و 

يجب مالحظة أن بعض الوحدات الصغيرة ال تعتبر ذات إيراد مباشر ألنها و  ،اإليرادات المباشرة
الهيئات الرياضية تقع تحت ضغط قلة االيرادات فإن نظرا ألن بعض و  ،ال تستخدم هذه المعايير

اإليراد الكبير الذي ينتج عن اإلعالن المطلق يعتبر من أكثر طرق زيادة الدخل المباشر لهذه 
 .الهيئات

 :دعماإليراد الم-3-3-2  

يكون كل ذلك الدخل الوارد من شركات التأمين و بعض األعمال المرتبطة بالرياضة مثل    
 .يربط بوجود الحدث الرياضيي نفسه ويسمى ذلك إيرادا مدعما و دث الرياضمرتبط بالح

ففي عام  ،مباشر يؤثر على التدعيم التابع وهو اإليراد المدعملذلك فإن نجاح اإليراد  ال   
قامت بها الشركات التي  ،بليون دوالر 3.15لتجارة المرخصة م بلغ حجم مبيعات ا 1995

ومن أمثلة هذه الشركات  ،كبيرة وأحداث رياضية شهيرة ت في تدعيم دورات رياضيةنجح
)داالس كادبوري( )لوس أنجلس دون جزر( )شيكاغو بالن(هذه الشركات قد قامت بدعم دخل 

 آالف من األعمال األصغر المتعلقة بالرياضة .

 :غير المباشراإليراد -3-3-3  

      جميع الهيئاتو  ،الغير مباشرويطلق عليه الدعم  ،ذا هو األسلوب الثالث إلنتاج دخله   
ستخدم المؤسسات التي تتواءم مع الدخل المباشر )النوع األول(أو الدخل المدعم )النوع الثاني(تو 

ال تعتمد بشكل مباشر على العمل ولكن على هذه األعمال و  ،و تقع تحت طائلة هذا النوع
واألجهزة  ،بيعات الرياضةألعمال تشتمل على مهذه او  ،شعبية الفريق الرياضي والالعبين
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هؤالء هم الذين ينتجون اإليراد ألحداث الرياضة و بالنسبة لهذه األعمال فإن الرياضية و 
 لكن األهم هو شعبية الفريق.و  ،دعمالحضور ال يعد هاما كما في أعمال إيرادات ال

حققت الكثير من الالعبين يتقاضون أجورا عالية في تعامالتهم مع بعض الشركات التي    
 نجاحا متميزا من خالل هؤالء الالعبين المشهورين.

 المحاسبات المالية :-3-3-4  

إن من أهم الصعوبات التي تتلقاها الهيئات سوء التسيير المالي أو تغلب النفقات على    
فمثال  ،المؤسسات والهيئات الرياضية ،توضحه العديد من تقارير المنظماتالمداخيل وهذا ما 

إلى أن المصروفات بعض األندية تشير إلى أنها تواجه ضائقة مالية أو بعض الهيئات تلوح 
لتمويل مصادر او  ،أن اإلعانات الحكومية غير كافية تشكو بعض المنظماتو  ،تفوق اإليرادات
يقول الخبراء أن األمر ستطلب إدارة جيدة تعمل على تقليل اإلنفاق و ترشيده و  ،الذاتي محدودة
 .و زيادة الموارد

 :التعاريف الهامة للتسيير المالي مختلف-3-3-5

يعرف التسيير المالي بأنه عبارة عن عملية معالجة للبيانات المالية  :التعريف األول
المتاحة عن المؤسسة ألجل الحصول منها على المعلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرارات 

كذلك في تشخيص و  ،تقييم أداء المؤسسات التجارية والصناعية وفي الماضي والحاضر وفي
 .(1)توقع ما سيكون عليه الوضع في المستقبل و  كلة موجودة )مالية أو تشغيلية (أية مش

يعتبر التسيير المالي أهم المجاالت المعرفة التي تنير الطريق أمام كل التعريف الثاني :
و كل من  ،لمهتمة بالمنشآت الخاصة و العامةالمستخدمة للقوائم المالية اطائفة من الطوائف 

         يعنيه المال العام أو الخاص و ترشيد استخدامه ،حيث أن للتسيير المالي من الوسائل 

                                                           

،عمان ،دار الصفاء للطباعة و النشر و التوزيع  التحليل المالي )أسس مفاهيم تطبيقات(اإلدارة و عبد الحليم كراجة ،-1
 .141،ص  2004،



التمويل ومصادره                الفصل األول:                                            

 

[20] 
 

و األدوات و الطاقات مايمكنه من اإلسهام الفعال في ترشيد القرارات و السياسات و الخطط 
 .(1)منشآت تقييما شامال أو جزئياإضافة إلى تقييم ال

 التمويل في الجزائر :-4

من القانون الجزائري  09-95و المادة  03-98من القانون  69نصت المادة رقم    
على أن الدولة هي التي تتضمن تمويل النشاطات البدنية و الرياضية و ذلك عن طريق 
الجماعات المحلية ، المؤسسات ،المنشآت و الهيئات العمومية ،إلى أن جاء مشروع جديد و 

 1425جمادى الثانية عام  27المؤرخ في  10-04مان وهو قانون بعد المصادقة عليه في البرل
و يحمل هذا  09-95،المتعلق بالتربية البدنية فألغي قانون  2004أوت سنة  14الموافق لـ 

      القانون األهداف و القواعد العامة التي  تسير التربية البدنية الرياضية و كذا وسائل ترقيتها
 :ويل و مصادره حسب المواد التاليةفيها عن التمو جاء بمواد جديدة يتحدث 

المؤسسات و الهيئات العمومية و الخاصة تتولى الدولة والجماعات المحلية و  :72المادة 
 :في تمويل األنشطة التاليةتمويل أو المساهمة 

 تعليم التربية البدنية الرياضية  -
 المنافسة الرياضية و رياضة النخبة و المستوى العالي. -
  .ن الرياضيين و مستخدمي التأطيرتكوي -
 .عمليات الوقاية و الحماية الطبية الرياضية  -
 .إنجاز منشآت رياضية و تقويمها وظيفيا -
 تطبيق مخططات و برامج البحث في ميدان علوم الرياضة و تكنولوجياتها  -
 .الرياضة للجميع -
  .لممارسات الرياضية االحترافية و شبه االحترافيةا -
 مكافحة تعاطي المنشطات  -
 لتمثيل الدولي -

                                                           

 .73،ص  1998،األردن ،دار مجدالوي للنشر و التوزيع ،عمان ، التحليل المالي و المحاسبيصادق الحسيني ،-2
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 :73المادة 

         أخذ في الحسبان المعايير  ،72نشطة المنصوص عليها في المادة يتم تمويل األ
 :و المقاييس اآلتية

 وضع آليات للتخفيف من التباينات الجهوية  -
 ضبط معايير التمويل حسب الخريطة الوطنية للتنمية الرياضية  -
 .و التقييمضبط المراقبة  -
 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم -

االتحادات  ،إلى اللجنة الوطنية االولمبية ،يسند حسب طبيعة المنافسات :74المادة 
خاصة و  ،شهار المختوم به لباس الرياضيينتسويق اإل ،لنوادي الرياضيةالرياضية الوطنية، ا

تجرى على التراب التلفزة أو السينما أو عن طريق االنترنت التي  تلك التي تبثها اإلذاعة أو
 و كذا على كل المنافسات الدولية التي يشارك فيها الرياضيون الجزائريون  ،الوطني أو تعبره

 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم 
      التدخل لتمويل عمليات دعم  ،للمتعاملين العموميين أو الخواص يمكن :75المادة 

    ،االتحادات الرياضية الوطنيةات و الرابطوترقية ورعاية لفائدة الرياضيين والنوادي الرياضية و 
.يمكن أن تأخذ عمليات الدعم على الخصوص شكل مساهمات و كذا اللجنة الوطنية األولمبية

      االتحادات الرياضية الوطنيةت و لرياضيين أو دعم وسائل النوادي والرابطامالية أو تكوين ا
الرعاية التي يقبل خصمها األقصى للمبلغ المخصص للتمويل و  ، بضبط الحدو اللجنة األولمبية

 .لتحديد الربح الخاضع للضريبة طبقا للتشريع المعمول به
          الصناديق الوالئية لترقية مبادرات الشبابف الصندوق الوطني و يهد :77المادة 

ضة لرياايز عمل الدولة في مجال الشباب و خصوصا إلى تعز والممارسات الرياضية و 
 .و تحفيز النتائج ،خصوصا و دعم الهيئات الرياضية

 :78المادة 
يمول الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية خاصة بالموارد 

 :اآلتية
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        قسط عن حاصل أنشطة الهيئات أو المؤسسات المكلفة بتنظيم الرهان الرياضي -
  .و األلعاب المماثلة و الرهان المشترك

 :يققسم عن حاصل اإلشهار في المالعب و القاعات الرياضية يحدد عن طر -
 .مساهمة الدولة  •
 .مساهمة الجماعات المحلية  •
 .مساهمة المؤسسات و الهيئات العمومية و الخاصة  •
 .الحاصل المحقق بمناسبة أنشطة الترقية المرتبطة بموضوعه  •
 .الهبات و الوصايا •
 .المداخيل المحققة من طرف مقابل خدماته أو كل عملية تجارية مرتبطة بموضوعه •
 .اإلشهارالمدخيل المحققة من طرف الصندوق في إطار ترقية األنشطة الرياضية و  •

 كل الموارد األخرى المسموح بها قانونا و المرتبطة بموضوعه.

تحدد الطبيعة القانونية للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب و  :79المادة 
الممارسات الرياضية، وكذا طرق تنظيمية و عمله و تسييره و كذا تخصيص النفقات و موارده 

 م األخرى عند االقتضاء ،عن طريق التنظي

يمول الصندوق الوالئي للترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية عن : 80المادة 
مساهمة مقتطعة من ميزانيات الواليات و البلديات تحدد طبيعتها ومبلغها عن طريق  طريق

 التنظيم

تسيير الصناديق الوالئية لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية ميزانية ملحة 
 ة للوالي

 الرياضة و االقتصاد :-4-1

للرياضة عالقة وثيقة باالقتصاد منذ القدم نظرا لإلمكانيات المتوفرة للرياضيين و المدربين 
،فكل هذا كانت له اعتبارات اقتصادية ،ففي اليونان مثال ،الساحات القديمة وما يتطلبه 

 ة عظام الفخذمصارعو الثيران من أحذية مصنوعة بعناية ،أربطة و جلد اليد ،وقاي
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وكل ذلك دليل على المال الذي كان ينفق عندما كانت تقام استعراضات و الحضارة 
اليونانية ،إال أن ازدياد حاجات الرياضيين و التي كان يجب الوفاء بها ،أدى إلى ازدياد النفقات 

ت و هذا ما أدى إلى تطور الحضارة اليونانية فأصبحت لها صاالت ،ميادين سباق الخيل وبن
 تركيب رياضي معقد

ساعدت الثورة التكنولوجية في القرن التاسع عشر في زيادة االعتبارات االقتصادية و    
 .و الرياضة في انجلترا في هذه بالفترة  االقتصادمعلومات على ماكنتوش زاد 

أصبحت الرياضة في النصف األخير من القرن التاسع عشر أحد المؤسسات التي    
أحست بصدمة كاملة و ذلك بفضل التطور التكنولوجي ،و هناك من يؤكد أن الرياضة رد فعل 
مباشر ضد الميكنة و تقسيم العمل و لكن الرياضة في أمريكا في القرن التاسع عشر كانت 

 .ت دواء له نتيجة للتصنيع بقدر ما كان

غيرات ظاهرية في كال التسهيالت فكل هذه التغيرات الحديثة على الرياضة وكان هناك ت 
معدات الرياضة ألن الرياضة أصبحت عمال كبيرا له صناعات على مستوى عال من و 

 .األلعاب األخرى و  ،ألعاب القوى  ،السلة ،الهوكي ،برزت لمقابلة متطلبات كرة القدم التخصص قد

في اعتبار قيمة الرياضة االقتصادية للعمال المميزين بواسطة عدد من المدن و  يؤخذو  
يزيد العمل المثمر اض هو أن الناس األحسن جسمانيا وصحيا هم أكثر العمال كفاءة و االفتر 
 . (1) لألمة

 االقتصاداالقتصاد هو أن الرياضة تعتمد على وجه األول للعالقة بين الرياضة و إن ال 
غير أن عالم االقتصاد تفطن إلى أن الرياضة تمثل وسيلة  ،لتمويل مختلف أوجه النشاط بها

 .فضال على أنه وسيلة قليلة التكلفة نوعا ما االنتشاردعاية و مجال إشهار واسع 
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 100،ص  2001، 1،مصر :الشعاع الفنية ،ط  التربية الرياضية و العولمة ظاهرة العصرحسن أحمد الشافعي ،-2
 132م ،ص  1996،الكويت :المجلس الوطني للثقافة و اآلداب ، الرياضة و المجتمعأمين أنور الخولي ،-3
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هذا أضف إلى ذلك تزايد عدد ممارسي النشاط البدني الذي أدى إلى رواج الصناعة 
 .(1) أو مالبس و أدوات في مجال التسويق واستهالك األجهزة الرياضية من صناعة األجهزة

االستهالكية للرياضة كمصدر يتصل برعاية المصالح التجارية و  ومن جهة أخرى فهو
 . (2) للربح ووسيلة دعاية ناجحة

 السبونسورينغ الرياضي :-4-1-1

مسيري  إن ما تستقطبه البطوالت الرياضية من الماليين من الجماهير أثار اهتمام
 .المؤسسات

و  1998/1999احتل دخل الرياضة المرتبة الخامسة عشر من المداخيل األمريكية عام 
ن بشكل ملموس في يضيف األمريكان أن هذه المرتبة سوف تتحسو  ،مليار دوالر 75.1قد بلغ 

 المؤسسات االقتصادية القناعة التامة أن الرياضة مسيري الشيء الذي أكسب  ،السنوات القادمة
يمكن أن تعطي نتيجة موجبة في زيادة الدخل القومي لألمة الحتاللها مكانا في االقتصاد 

 .الوطني بعد أن كانوا يدركون ذلك

البيع وهذا ما رصة للترويج التجاري و ؤسسات االقتصادية فمكل هذا يعطي مسيري ال 
 .يسمى بالسبونسورينغ الرياضي

 مختلف التعاريف  للسبونسورينغ :-4-1-2 

بمعنى الكفالة و "sponsorإن كلمة السبونسورينغ من أصل التيني " :التعريف األول ➢
اإلشهار لمؤسساتها مقابل دعم تقوم المؤسسة بالدعاية واإلعالن لمبيعاتها و  الرعاية،

 .وهو ما يعرف بالسبونسورينغ (1)مالي يقدمه الموصي المالي
مؤسسة أو عالمة تجارية عن طريق يشكل السبونسورينغ اتصال بين  :التعريف الثاني ➢

 .  (2)الممارسة أو الحدث الرياضي الذي يجذب جمهور معين
                                                           

 
 

1-la rousse 1997. 

2-pierre sahnon ,sponsoring mode et emploi ,chatard associer E ,1989 ,p 25. 
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الذين يعملون في  نالحظ أن عملية السبونسورينغ تمنح لألشخاصو  :يف الثالثالتعر  ➢
يقوم باإلشهار فهو عبارة عن عقد بيع بين نادي رياضي الذي  ،المجال الرياضي

   خطط معينة عن المنتج إلى المستهلك بغرض تحفيزه لشراء المنتج باستخدام أساليب و 
 .(3)الجمهوروالمؤسسة الممولة و 

 :أشكال السبونسورينغ الرياضي-4-1-3

 :سبونسورينغ شهيرة-أ

مها واضحا بمنتوجاتها حيث تضع اسبونسورينغ الشهيرة للتعريف بها و تنتهج المؤسسة س
 .(4)الرياضيينألبسة في القاعات الرياضية و 

 :سبونسورينغ الصورة-ب

ريق عقود تبرم مع صورة فريق أو العب مقابل مبالغ مالية عن ط استغالليقوم على 
 .تستفيد هذه األخيرة من تحسين صورتها عند الجمهور حيث ،الشركة

 :سبونسورينغ التجربة و المصداقية-ج

الحدث وهذا الشكل يستعمل من و المنتوج  ،شكل من السبونسورينغ على المؤسسةيعتمد هذا ال
على لمستعمل للمنتوج و يعتمد على الرياضي ات التي لها عالقة بنوع الرياضة و طرف المؤسسا
 .المنتوج نفسه 

 :سبونسورينغ الشبكة-د

في هذا الشكل من السبونسورينغ تقوم المؤسسة بإجراء مسابقات لجلب عدد من الجمهور 
 عن طريق تنشيط شبكة بيعها

                                                           

3-revue française du marketing N :131 ,janvier 1991 ,p 14. 

4-sylvert piquet ,sponsoring et mécénat la communication par l’événement ,paris ,vuibert gestion 

1987 ,p 13. 
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 ق وظيفة من وظائف اإلدارة :التسوي-5

حل التسويق مكانة مهمة في إدارة المؤسسات و المنظمات سواء الخاصة أو العمومية لما 
له من أهمية و خاصة في النظام الرأسمالي لما جاء به من تعدد السلع و الخدمات و اعتماد 

د انتاج مختلف على المنافسة ،وجب على المؤسسات و الشركات دراسة السوق قبل ،أثناء وبع
 .سلعها و خدماتها

أدت أهمية التسويق إلى إنشاء إدارة التسويق بغية تحقيق استثمارات تتلقى أكبر مدى 
ممكن وتلبي رغبة أكبر عدد ممكن من الزبائن ،حيث هكذا أصبح للتسويق وظيفة أساسية في 

 .اإلدارة 

 :مختلف تعاريف التسويق-5-1

خطت الثورة  1970سعيد عبد الفتاح أنه منذ سنة  ذكر الدكتور محمد :التعريف األول ✓
 .التسويقية خطوة إلى األمام فأصبح للتسويق فلسفة الرقابة على نشاط المنشأة

(له بعدين أحدهما اجتماعي و rosenbergأما التسويق من وجهة نظر روسنبرج )    
،مقابل احتياجات  السلع جانب اقتصاديعلى أن تقديم الخدمات و  اعتبارالثاني اقتصادي على 

 .(1)  العمالء داخل المجتمع كجانب اجتماعي
ات التي تساعد المؤسسة التسويق وضع على أسس عملية كل النشاط :التعريف الثاني ✓

الخدمات بطريقة مريحة إلشباع الطلب الحالي أو المستقبلي على خلق وتطوير وتوزيع السلع و 
 .(2) للمستهلكين
المريح لألسواق وهو حالة من االستعداد الغزو العلمي و  التسويق هو :التعريف الثالث ✓

 . (3) كذا الطريقة المعتمدة في ذلكسيتم تسويقها و الذهني التي تحدد خصائص السلع التي 
                                                           

 2004، 1،االسكندرية ،دار الوفاء ،ط  الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضيةالمقصود ،حسن أحمد الشافعي ،إبراهيم عبد -1
 .85،ص 

2-w.stantan fondamentales in marketing ,4eme édition new York we grow hill 1997 p2. 

3-karief ,le marketing en action ,France ,février 1970 ,p 15. 

4-amond dayon ,le marketing ,paris ,daloz ,1976 , p 27. 

5-la rouche ,lexique de marketing ,paris ,prf ,1970 ,p 15. 
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التسويق سلسلة من التقنيات مسبوقة بحالة فكرية خاصة و التي تهدف  :التعريف الرابع ✓
 .(1) والمالية للموزعينلإلشباع في أحسن الظروف النفسية للزبائن 

 . (2) هنري فورأول استخدام للتسويق كان على يد  la rouchوحسب 

 :التسويقمفهوم -5-1-1

إذا يهدف إلى دراسة وتخطيط متطلبات  ،تسويق هو أحد أهم أنشطة أي منظمةال   
ومن جهة أخرى زيادة اإلنتاجية  بالتالي يتم تلبية حاجاتهم من سلع أو خدمات من جهةالزبائن و 

 .الربح لهذه الهيئات و 

قواعد علمية وفنية سليمة لذا وجب إتباع أسس و  ،ن التسويق أولى من مرحلة اإلنتاجإذ 
 .لتطوير التسويق 

 

 التسويق في المجال الرياضي :-5-1-2

خرى يختلف كثيرا عن المجاالت األولكنه ال  ،يق في المجال الرياضي حديث بطبعهالتسو 
احتياجات المستهلك األنشطة المصممة لتلبية رغبات و  دراسة فيإذ أنه عبارة عن تخطيط و 

 .الرياضي من خالل عمليات المشاركة 

معوقات الهيئات هو الذي يساهم في حل بعض مشاكل و إن التسويق الجيد أو المحكم 
 .الرياضية خاصة المادية منها

 تسويق الرياضة بالواليات"مشاكل التمويل و جاء حلمي إبراهيم في دراسة له بعنوان 
يكي في تقديم " بصدد توضيح طبيعة الدور االقتصادي الذي يلعبه المجتمع األمر  المتحدة

كيفية تمويلها و تسويقها إلى أن هناك مشاكل تقوم على استخدام تمويل وطرق برامج الرياضة و 
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ية أوالفلسفة للبرامج الرياض تسويق على أساس تجاري قد ال يتفق مع الفلسفة التربوية
  .الترويجية جاالجتماعية للبرام

ضية ألنه يجب أن ال ومما سبق يتبين أهمية استخدام المفهوم التسويقي بالهيئات الريا
، ويجب إتباع النظم واألساليب العلمية حيث ال يفقد السعي إلدخاله في هذا يكون عشوائيا

 اط التالية :المجال الحيوي ولهذا يجب أن يخضع للنق

المفهوم التسويقي الحديث حيوية السامية يجب تفهم المدخل و تحقيق األهداف ال -1
 .بعناصره

رغباتها من  لخصائص مفردات السوق من ناحية وحاجاتها و أن يقوم بدراسة واضحة -2
 .ناحية أخرى 

 .ضرورة مراعاة المتطلبات الداخلية و الخارجية ألعضاء األندية  -3
 تحديد شكل و أساليب المنافسة الشريفة في تقديم الخدمات مع بقية الهيئات األخرى  -4

مجاالت األخرى لما سياسية ال تقل أهمية عن باقي الللمجال الرياضي أهمية اقتصادية و  
لكن ما يتاح له من إمكانيات ال هذا ما جعل الدولة توليه رعاية وأهمية و  ،له من شعبية وحيوية

 .الطموحات المطروحة بات في إطار األهداف و كفي المتطلي

 :والتسويق الرياضي يقتضي بما يلي

 عناصر التسويق :-5-1-3

 produit ,promotionيعتمد التسويق على أربعة عناصر أساسية تعرف باللغة الفرنسية ) 
place,prix)(les quatre p)  عناصر المزج التسويقي هي المنتوج، السعريطلق عليها البعض و، 

 .الترويج ،المكان

غير  منتوج رياضي مباشر أو ،قد يكون بضاعة أو خدمة :le produit المنتوج-1
 .يحتاجها المستهلكون أونوعية ترضي الجمهور و  ،مباشر
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ا التكاليف التي يلزم أن يقبلهأو الثمن ويعبر عن قيمة المنتوج و  :le prixالسعر -2
يحدد المستهلك مناسبة السعر عن طريق موازنة المنافع المستهلك للحصول على المنتوج و 

 .السعرعالقة الجودة و  le rapport qualité  prixالمتوقعة من شراء المنتج أو عن طريق 
 وعندما تكون الفوائد المستخلصة من المنتوج أكبر من التكلفة االنتاجية يكون المنتوج ذات قيمة

القنوات المتعددة التي يستطيع من خاللها يقصد به الموقع أو  :la placeالمكان -3
 .المستهلكين الحصول على المنتوج

و  يقصد به تلك الخطط واألساليب التي توصل الصور :la promotionالترويج -4
 .الرسائل إلى المستهلكين بغرض تحفيزه لشراء المنتوج

استراتيجيات دم تقو  ،الخصائص الفريدة للمنتوج الرياضيهذه العناصر األربعة تبرز 
 .تحقيق أكبر مبيعات ممكنةالسعر الترويجي وتحديد قنوات االتصال لتسهيل و 

ساليب مختلفة اعتمادا على أم التعامل مع هذه العناصر بطرق و لنجاح عملية التسويق يلز  
 .(1)طبيعة المنتوج المسوق ظروف و 

  خطة التسويق الرياضي :-5-1-4

التي تطرقنا إليها يجب على أي هيئة تريد  باإلضافة إلى عناصر التسويق األربعة
رنامج التسويق توجيهات واضحة عن بفي التسويق أن يكون لديها خطة واتجاهات و  المباشرة

 .المبيعاتالرياضي الترويج و 

 ،التسويق على أهمية تحديد القيم واألغراض واألهداف داخل المؤسسةيوصي خبراء 
المعايير التي أنها تعمل على توجيه اإلشارات و  كما ،يساعد القلوب والرؤوس ألفراد المؤسسة
 .سوف يحكمون على أنفسهم في إطارها

 :اهات الفكرية في التسويق الرياضياالتج-5-1-5
                                                           

،المجلد  موسوعة منجمات إدارة الرياضة في مطلع القرن الجديدكمال الدين عبد الرحمان درويش و محمد صبحي حسانين ،-1
 .39،ص  2004الثالث ، القاهرة ،دار الفكر العربي ،
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 :هناك ثالث اتجاهات أساسية في التسويق الرياضي

 pragmatiqueالبراجماتي : •
  .أحداث مكلفة تستوجب توفير الدعم الماديتتضمن الدورات الرياضية و 

لتي ال يمكن فصلها عن المؤسسات ايتضمن قيمة الدعم المادي و :اإلقتصاد السياسي-
 .النظم السياسيةو 
 idéologiqueااليديولوجية  •

 .القيم الديمقراطيةنظام الدولة والمجتمع المدني و ربط الرياضة بآلية السوق و -
 .االجتماعية و السياسيةمعرفة عائدات االقتصادية و -

 philosophiqueالفلسفة  •
      الدعاية للحركة الرياضية ور وسائل اإلعالم في نشر الوعي والمفاهيم الرياضية و د
 .القيم المرتبطة بهاو 

 مجاالت التسويق الرياضي :-5-2   
 :صناعة الرياضة-أ   

لعل أهم أسباب نمو األعمال في صناعة الرياضة هو الشعبية الكبيرة لأللعاب    
قد  ،ة في الواليات المتحدة األمريكيةشعبية كرة السلفشعبية كرة القدم في العالم و  ،اضيةالري

 ،الكثير من الصناعات األخرى فمثالجعل من الصناعة في هذه األنشطة نشاطا متميزا قد فاق 
موقف ال  مقارنة صناعة الرياضة مع صناعة السيارات نجد أن األولى قد وضعت الثانية في

م بلغت مبيعات المنتجات الرياضية المرخصة في الواليات  1995ام يحسد عليه ففي ع
حققت صناعة  ،لمنتجات منظمة كرة القدم القوميةبلون دوالر بالنسبة  3.15المتحدة األمريكية 

وقد  ،ة مقارنة بأنواع الصناعات األخرى الرياضة تطورا كبيرا خالل الثالثين عاما الماضي
وسائل  ،شبكات األعمال ،المعدات ،المصانع ،الشركات :مثل ،فرداتارتبطت بالعديد من الم

 .، الساحات،االستديوهات ،المساحات التجارية لالعبين ،الفرق و النوادي الرياضيةاإلعالم
الجدير بالذكر أن األحداث الرياضية التي يشاهدها العالم كله تعتبر أحد الوسائل و      

          اإلقليميةالعالم واأللعاب األولمبية والبطوالت القارية و الت الناجمة لتطوير صناعة الرياضة بطو 
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الرياضة تطوير صناعة عاية لترويج المنتجات الرياضية و تعتبر في حد ذاتها أكبر د ،والمحلية
 . (1)(الختقنيات ... ،أجهزة ،أدوات ،في جميع المجاالت )مالبس

 سنعرض بعض مجاالت صناعة الرياضية :
الالعبين )صناعة البطل (االحتراف أصبح أساسي لدى األندية حيث توقع تسويق -1

عقود االحتراف مقابل مبالغ مالية أصبحت خيالية و أصبح الالعبين المحترفين بورصة عالية 
 .تحدد قيمة عقود الالعبين

لم يب الرياضي يبني على أسس علمية وقواعد تربوية و التدر تسويق برامج اإلعداد و -2
ائيا بل أصبح مجاال هاما تستطيع الرياضة العلمية أن تخوض هذا المجال لتحقيق يصبح عشو 

 .(2)أهدافها
 .شراب الالعبينذية الرياضية فيما يتعلق بطعام و التسويق في مجال التغ-3
 .تسويق أماكن ممارسة الرياضة -4
 .تسويق المعدات الرياضية -5
  .الصحيةسويق مستلزمات اللياقة البدنية و ت-6
 .االستعداد لتقلباتهاستنادا على الرؤية المستقبلية و التخطيط للسوق -7
 .تسويق الثقافة الرياضية الخاصة بسيكولوجية الرياضة و التدريبات-8

من خالل عرض بعض المجاالت الصناعة الرياضية التي يمكن أن توظف من خالل 
ة مسيرتها لتحقيق وادي لمواصلاألندية يمكن أن توجد سوقا رياضيا يساهم أوال في دعم تلك الن

ن يكون التسويق من وأ رفع مستواها الرياضي )الالعب و المستوى العام للرياضة (،أهدافها و 
ركات يشتريها ليس المكسب التجاري فقط حتى ال ينقلب حال األندية إلى شأجل التطوير و 

ة سواء على دون استبعاد الهدف األسمى وهو رفع مستوى الرياض ،البعض لتحقيق الربح
 .المستوى المحلي أو الدولي 

إن االنفاق على القيم الجوهرية للمؤسسة سيؤدي إلى مضاعفة خطط التسويق     
 : (1) الرياضي و إنجاحه ومن خالل التسويق الرياضي

                                                           

 1،ط  موسوعة منجمات إدارة الرياضة في مطلع القرن الجديدكمال الدين عبد الرحمان درويش و محمد صبحي حسانين ،-1
 .17،ص  2004،المجلد الثالث ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،

 .21،ص  1998،القاهرة ،دار الفكر العربي ، 1،ط  التدريب الرياضي الحديثمفتي إبراهيم حماد ،-2
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 يمثل مجاالت التسويق الرياضي( :1الشكل رقم )
ذي يتمحور في مجمله حول مصادره وأهمية حسب ما تطرقنا إليه في هذا الفصل ال خاتمة:

للمؤسسات االقتصادية التسويق بعناصره بالنسبة السبونسورينغ وأشكاله و  ،وأهميتهالتسيير المالي 
ال تخفى عنا أن للرياضة عالقة وثيقة و  .بصفة عامة وفي المجال الرياضي بصفة خاصة

فية و كما سبق ذكره أن باالقتصاد إذ أن كالهما يخدم اآلخر وخاصة إبان بروز االحترا
ندية دم األومنه يمكن القول أن هذا األخير يخ ،ول إلى صناعةالرياضة وبفضل االحتراف تتح

 .القادرة فقط
 
 
 

                                                                                                                                                                                           

 .41،ص  2004كمال الدين عبد الرحمان درويش و محمد صبحي حسانين ،موسوعة اإلدارة الرياضية في مطلع القرن الجديد ،المجلد الثالث ،المصدر : 1

 .105،ص  1999،االسكندرية ،منشأة المعارف ،إدارة الهيئات الرياضية سمير عبد الحميد علي ،-

 الغرض

 المنتج

 الموقع

 سوق المشروع

 الالعبون

االستراتيجيةتكتيكات تستخدم لتحقيق   

لمكانا  التعليب السعر الترويج 

 الوعد و التطبيق و تقويم االستراتيجية و التكتيكات
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 تمهيد:

األندية الرياضية لم يتسع عملها في ممارسة الرياضة فحسب بل بلغ تأثيرها في تهيئة 
أما في ناحية الرياضة فهي تعتبر العمود الفقري لالعب  الشباب وإعدادهم ثقافيا واجتماعيا،

                                      الذي يشترك في البطوالت الرياضية التي تقيمها مختلف االتحادات العالمية.                        

ولم تتسع رقعة النشاط الرياضي وممارسته علي صعيد االحتراف والهواية فحسب بل 
أن أصبح النادي الرياضي في بعض الدول  إلىالنادي  تطلب ذلك أمواال لتغطية نفقات أنشطة

                                                      .اصاتالعالمية كشركة أو مؤسسة تحتوي على إطارات وإداريين مختلفي االختص

بعض قواعد األعمال التنظيمية  ىلإتفتقد  بعض األندية ى نر  وفي كثير من األحيان 
واإلدارية التخاذ معالمها ومواقفها، فتعتمد في إصدار قراراتها علي العشوائية واالرتجالية، 

ها نحو األمام بفعل التنظيم اإلداري ووضوح مهام والعكس في بعض األندية التي حذت جذور 
 القائمين فيها.                             

ومما ال شك فيه أن النادي الرياضي يلزمه هيكل أو مركز للتدريب والقيام بمختلف أنشطته  
 .   تكون له منشات حديثة الرياضية أو إلجراء منافساته ولهذا وجب أن
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 األندية الرياضية-1    

هي جمعية تمارس نشاطا رياضيا على المستوى الوطني ويوفر فرص االنخراط لكل شرائح      
 المؤرخ   90-31دون تمييز وال تفريق وهي جمعية منصوص عليها بموجب قانون  المجتمع

                                      والمتعلق بالجمعيات.                4/12/1990الموافق ل  1411جمادئ األول عام  17في 

 تعريفها:                                                                                            -1-2

هي في األصل جمعية مؤلفة من أشخاص طبيعيين تربطهم فكرة رياضية واجتماعية مجازة      
شخصية قانونية وال تقصد الربح المادي وإذا كان يجوز لها  قانونا  في عملها بصفة دائمة ولها
 .                                                                                          (1)أن تكون محترفة لنشاط الرياضية 

                                                                                   :اإلطار القانوني -1-2-1   

 المرسوم الرئاسي رقم ىوبمقتض المتعلق بالجمعيات 90-31النوادي الرياضية بموجب قانون  تؤسس    
 .30/4/1990المؤرخ  118-90التنفيذي رقم  وبمقتضي المرسوم 5/1/1986المؤرخ في  86- 01

 أنواع األندية الرياضية:                                                                          -2.2.1    

 من حيث األشخاص المؤلفون لها أندية رياضية أهلية وأندية رياضية حكومية .                              -1
 من حيث درجتها أندية الدرجة الممتازة وأندية الدرجة االولئ الثانية والثالثة...الخ.                               -2
 من حيث مدي احترافها النشاط الرياضي أندية محترفة وأندية غير محترفة.                                -3

                                                             مجلس إدارة النادي:                  -1-2-3     

 : مهام الرئيسأ/   

                                                                  .تمثيل النادي أمام السلطات الرسمية والقضائية •
                                                           

 ،  1ط ،دار وائل، العرق  ،الثقافة بين القانون والرياضيةالصمدي، غانم ياسين التكريتي و لؤي   وديع األحمد، سليمان محمد-1
 .73 ص ، 2005
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اإلشراف على جميع أعمال اتحاد النادي وتوقيع العقود وااللتزامات بعد موافقة الهيئة  •
 اإلدارية.                                                                                  

                                              .التوقيع على الجواالت المالية على أمين الصندوق  •
     . في حالة غياب الرئيس بتولي نائب الرئيس أعماله •

 ترأس جلسات الهيئة العامة اإلدارية.  •

 ب/ مهام أمين الصندوق:                                                                                

 التوقيع على الجواالت المالية مع الرئيس أو نائبه.                                                               •
 إعداد الموازنة المالية عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المقبلة.                             •
 استالم اإليرادات حسب القواعد المالية وإيداعها في البنك المعين من قبل هيئة اإلدارة .                     •
تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية  •

 والالئحة المالية.     
راك مع األمين العام في مشروع وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية واالشت •

 ميزانية السنة المقبلة.
خمسة أعضاء ممن يتجاوز سن الثالثين عاما عند فتح باب الترشيح زائد  ىال باإلضافة •

  . عند فتح باب الترشيحعضوين من الشباب ال يزيد عمرهما عن الثالثين عاما 
                                                                                               .(1) مباشرةيتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية بالطريقة السرية ال  •

 أهداف النادي:                                                                                  1-2-4

االيجابي الواعي وتهيئة الوسائل اتسعت أهداف األندية وأصبحت تهتم بخلق المواطن 
ي الرياضية.             وتسيير السبل لشغل أوقات فراغ األعضاء بعد أن كانت تهتم فقط بالنواح

                                                           

 .234ص2003، عمان ، دار وائل،  الحديث في اإلدارة الرياضيةبو حليمة، أفائق حسني -1
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سجالت  يجب أن يكون للنادي بجانب الدفاتر والسجالت الالزمة لتنظيم إعماله المالية واإلدارية
  :السجالت التالية لبيان وتنظيم نشاطه الرياضي واالجتماعي وعلى األخص ى خر أودفاتر 

سجل لقيد أالعبين ويتضمن أسماء أالعبين وعمل كل منهم وسنه وحالته الصحية  •
واالجتماعية ومالحظات المسئولين على نشاطه الرياضي واالجتماعي وتطور هذا 

 النشاط .                          
اط ويتضمن المباريات والمسابقات الرسمية والودية ونتائجها وأسماء سجل لقيد النش •

 من مثلوا النادي في كل منها ومالحظة المسئولين عنها.                                                                          
فراد سجل التدريب ويتضمن أسماء المدربين ومواعيد التدريب للفرق المختلفة واإل •

 ومدى مواظبتهم ومالحظة المدربين عليهم.                                                                                     
 إدارة شؤون النادي.                                                                                             •
 تحريم تعاطي المنشطات وتوقيع الجزء الرادع .                                                             •
وضع األسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية  •

 . (1) في حدود السياسة العامة التحاد اللعبة

                                               اختصاص مجلس اإلدارة لألندية:                -1-2-5 

 بحث شكاوي األعضاء والفصل فيها .                                                                          •
 حي المالية واإلدارية .                           وضع اللوائح والنظم الألزمة لتنظيم شئون النادي من النوا •
 تكوين اللجان الدائمة آو المؤقتة لبحث شؤون النادي.                                                            •
              الموافقة على العقود واالتفاقيات التي تبرم باسم النادي.                                            •
 اختيار المصرف التي توضع فيه أموال النادي.                                                                  •
تعيين العاملين بالنادي وتحديد مراتبهم ومكافأتهم وتخاض اإلجراءات التأديبية قبلهم  •

 طبقا إلحكام الالئحة التي تعد لها الغرض. 
                                                                                             

                                                           

 ،2002 ، 1، اإلسكندرية ، مطبعة اإلشعاع ط الخصخصة االدارية والقانونية في التربية ب رحمد الشافعي، أحسين -1
 .159ص



الرياضيةالفصل الثاني:                                هيكلة النوادي الرياضية والمنشآت   

 

[38] 
 

 الهياكل المنظمة والمسيرة للنادي: -1-3

يحتوي على الجمعية وهي الجهاز المداول للنادي الذي يجمع كل األعضاء النادي  -
 وهي صاحبة القرارات. 

 المكتب التنفيذي الذي يدير يسير وينفذ خطط النادي.                                                            -
رئيس النادي وهو المسئول األول عن النادي ويكون تحت مسئولية الجمعية العامة  -

 المباشرة.             
 نظيم الساري المفعول.                         الموظفين التقنيين الموضوعين تحت تصرف النادي طبقا للت -
 و عدة لجان مختصة(. أ)عند اقتضاء لجنة  -

 اللجان المختصة هي عند االقتضاء التالية:                                                                   

 لجنة التوجيه التقني والتنمية الرياضية .                                                                       -1
 لجنة الشؤون االجتماعية.                                                                                        -2
 .لجنة طبية  -3
 لروح الرياضية والمبادالت لجنة نشاطات األنصار وا  -4
                                                                                                                                             لجنة الموارد المالية والرعاية .                                                                        -5
 لجنة العالقات الخارجية واإلعالم واالتصال.   -6
                              لجنة التأديب                                                             -7

     .                                            (1) وكل لجنة من شانها أن تساهم في تحقيق أهداف النادي

              الموارد المالية للنادي:                                                                   1-4-1

                               رسوم االلتحاق واالشتراكات حسب الفئات التي تحددها الالئحة المالية.       -
المباريات ومنتجات الهيئات التي توافق عليها الجهة اإلدارية الحفالت و  حصيلة إيرادات -

 المختصة .     
                                                           

 .32المادة 1996الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وزارة الشباب والرياضة ، قرار وزاري في -1
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                                                                                         االعانات.                 -
                                   التبرعات والهيئات والوصايا بشرط موافقة الجهة اإلدارية المختصة.        -
 فوائد الودائع بالبنوك أن وجدت .                                                                                -
 رسوم انتقال البعثات للمشاركة الخارجية.                                                                        -
 إعفاء أدوات ومالبس المنتخبات من الرسوم الجمركية.                                                       -
  على األقل من اإلرباح السنوية للشركة أو المصنع.½ حصيلة  -
الجماهير ويتحول  ضرورة عدم إذاعة المباريات في أوقاتها وفي هذه الحالة يزداد إقبال -

دخل قيمة كبيرة أما عن أهمية تقديم الخدمة من لم يحضروا المباراة فيمكن أن  إلىدخل النادي 
 يكون التلفزيون بإعداد برامج تتضمن أهم أحداث اللقاءات أو إعادة إذاعة المباراة في أوقات

   . (1)أخرى 
 متطلبات النادي الرياضي :                                                                       -1-4-2
ة والرياضية ان النادي لديه شار الدكتور عفاف عبد المنعم اإلمكانيات في التربية البدنيأ 
             نواع من المتطلبات:                                                                                                     ثالثة أ

وهي السيولة النقدية التي تتحصل عليها األندية في الدولة والجماعات : متطلبات ماليةأ/ 
 .                                                    ى االخر  المداخيل المحلية والمؤسسات االقتصادية باإلضافة الى

يمكن الحصول عليها من طرف الدولة والهيئات المختصة كما يمكن ب/متطلبات مادية: 
         الحصول عليها من المؤسسات االقتصادية.                                                                           

 وهي معلومات داخلية وخارجية يحتاج إليها النادي الرياضي .                  ج/متطلبات معلوماتية: 

 لمحة تاريخية عن المنشآت:                                                                   -1-5

 :                                                         لمنشات الرياضية في العصر القديما1-5-1

                                                           

دار الوفاء لدينا ، اإلسكندرية ، 1، ط الموسوعة العلمية لالدارة الرياضيةحمد الشافعي، أبراهيم عبد المقصود ،حسن -1
 . 124ص 2004، الطباعة والنشر
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ثناء أو  stadiumيعود بناء أول منشاة في اإلغريق الذين أطلقوا على اسم الملعب لفظ األستاذ 
   العصر الروماني ازداد اهتمام المسئولين بها حيث أقيمت مجموعة من المنشات منها:                                    

 ملعب البنتاقون                                                                                           •
 ملعب الهيبودروم                                                                                        •
 البالسترا                                                                                                 •
                                                                                             الليونيديون  •

أتقن صنعه ووفرت له  جميع الكوليسيوم وهو من أشهر المالعب التاريخية حيث  •
بدا المسئولين يهتمون  1890الوسائل واالهتمامات من طرف صانعيه وفي عام 

بالمنشئات الرياضية وطوروها وجهزوها مستعينين بالتكنولوجيا المتطورة مما جعل 
المسئولين في تنافس بين معظم الدول في إظهار مختلف التقنيات والتطورات الحديثة 

 ها.                                                              التي وصلت إلي

 المنشآت الرياضية في العصر الحديث:                                                         -1-5-2

ظهر في العصر الحديث فكرة النظر في مختلف سبل الراحة والرضا الذي توفره الدول 
اضة فأصبحوا يقيمون على الرياضة التي تظهر أهميتها في مدى استيعاب للمسئولين على الري

 اكبر عدد ممكن من الرياضيين مع توفير فرص الراحة لهم.                                                                       

 المدن الرياضية:                                                                                   -1-5-3

لى إإن إمكانية تنظيم دورات أو بطوالت دولية يظهر أهمية المدن الرياضية باإلضافة 
شآت دورها الهام في إعداد وتجهيز الفرق والمنتجات القومية وللمدن الرياضية مواصفات ومن

 خاصة بها منها:             

 400:بما فيه ملعب قانوني لكرة القدم، مضمار للعدو ذو مسافة  الملعب الرئيسي •
لعاب القوى، مدرجات المتفرجين المتسعة ألكثر أمتر والتجهيزات الخاصة لميدان 

 متفرج وأماكن اإلعالميين ...     6500من 
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(متر 50×21ة اولمبي ذو )يجب توفير حوض سباححمام السباحة والغطس  •
متر مزود بساللم للقفز، 3.5(متر بعمق 15×12وحوض غطس ذو )2.10 بعمق

مع توفير مدرجات حول حوض السباحة االولمبي وتستعمل المنطقة الموجودة 
 أسفلها كغرف تبديل المالبس دورات المياه غرف التدليك ...الخ .

هي تلك المالعب المفتوحة التي من الضروري توفيرها داخل المالعب المفتوحة:  •
المدينة الرياضية وهذه المالعب تكون أرضيتها من المسطحات الخضراء لممارسة 

                    كرة القدم، كرة الطائرة، كرة اليد، كرةالسلة التنس وكذا توفير المدرجات.                                                        
تبرر هذه المراكز مدي االهتمام بفئة مراكز الشباب والساحات الخضراء:  •

الشباب، فتوفرها في كل حي أو منطقة أمر غاية األهمية، فهو بمثابة استثمار طاقات الشباب 
 والكشف عن قدراتهم ثم تطويرها. 

ل مناطق مث ى خر أناها ليست ككل بل هناك منشات إن مواصفات المنشات التي ذكر 
        اإلقامة الخدمات المركزية ...الخ.                                                                                             

 المنشات الرياضية وكثافة السكان:                                                                  -1-5-4

تختلف مساحة المنشأة الرياضية تبعا لكثافة السكان وعلى ذلك هناك ثالثة أنواع من 
 المنشات الرياضية:         

 نسمة .                                                 4000منشاة صغيرة هي التي تسع لحوالي  •
                    نسمة .                  7000منشاة متوسطة هي التي تتسع لحوالي  •
 إلى 6000تتسع لحوالي مابين منشاة كبيرة وهي التي يطلق عليها استادو  •

 نسمة.  100000

½ وهناك مبدأ عام إلقامة المنشاة الرياضية بحيث تتناسب مع الكثافة السكانية باعتبار 
                                  . (1)من مساحة المنشاة الكلية يجب أن تخصص إلقامة مالعب وصاالت وحمام السباحة 

                                                           

، دارية الرياضية والتخطيط في المجال الرياضيإلالموسوعة العلمية لمد الشافعي، حأابراهيم عبد المقصود ،حسن -1
 . 41ص 1999اإلسكندرية ، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر ، 
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 أسس تخطيط المنشات الرياضية:                                                    -1-6

 جل تحقيق المنشات الرياضية يجب مراعاة عدة مبادئ أساسية عند التخطيط إلقامةأمن 
                                          جل االستغالل األمثل ومنها :       أالنوادي ومراكز التدريب من 

 اختيار الموقع وإمكانية التوصيل.                                                                          •
 يفضل اختيار الموقع القريب عن المواقع السكنية خاصة لألطفال.                                   •
 . المواصالت المختلفة للموقعدراسة وسائل  •
 ىاألماكن الموصلة إلبعين االعتبار الخدمات العامة للجماهير ) األخذ •

ملحقات المباني والمالعب ودورات المياه للسيدات والرجال المطاعم 
 (.                                      الخ... واإلسعافات

 :                                                         لوائح قانونية للمنشات الرياضية -1-6-1

توفير وإنشاء منشات رياضية وبمقتضاها  إلى وظفت الدولة جملة من القرارات التي تسعى
يسمح لمعظم واليات الوطن بإنشاء مركبات ومنشات رياضية تساهم في تطوير وبناء ثقافة 

وتشييد هذه المنشاة وفقا لما نصت عليه المادة رياضية، وقد سهرت الدولة جاهدة في تحقيق 
والمتعلق بتنظيم 2/1989المؤرخ في  03-98من قانون رقم 67، عمال بأحكام المادة ىاألول

،  الذي حدد هذا المرسوم لشروط أحداث المنشاة (1) المنظومة الوطنية للتربية والرياضة وتطويره
يتضمن إنشاء وتنظيم مكاتب المركبات المتعددة 117-77الرياضية واستغاللها طبقا للمرسوم 

تحت تسمية مكاتب المركب المتعددة الرياضات،  ولىنصت عليه المادة األ اهذا م ات،الرياض
ويتكلف المكتب  (2)ي الل مالمؤسسات عمومية ذات طابع إداري وشخصية معنوية واستغ

                                              اإلداري أو إدارة المكتب الرياضي الذي يعتبر منشاة رياضية بجملة من الوظائف:                                                    

                                                    المساهمة في عملية التربية.                                 •
                                                           

 .02/11/1991الجريدة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة بالجزائر : -1

 1997الجريدة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة بالجزائر : -2
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 المساهمة في نشر الروح الرياضية ونشر الممارسة الرياضية .                                          •
 تهيئة جو مالئم للعمل والتنسيق مع مختلف وحدات المركب .                                              •
 القيام باالتصاالت مع بعض الهيئات ومع السلطات وذلك بالتنظيم المادي.                             •

وبالتالي فالمنشاة الرياضية تعتبر منظمات ذات طابع إداري تساهم في رفع التحدي 
التحدي على جميع الجبهات، أي أنها تهتم بالفرد كشخص وعامل مهني وتسعي لتلبية حقوقه 

بالفرد كرياضي، وذلك باستغالل المنشاة الرياضية الموجهة واالتصاالت مع األندية وتهتم 
ويكون هذا بتدعيم مادي ومعنوي ألقسام الرياضة من خالل  ى خر األوالمؤسسات االقتصادية 

 التكفل  ب:                     

 الطب ...                     – التمويل–النقل –التامين –التجهيز والعتاد –اإليواء واإلطعام -التأطير -

من القرار الوزاري المشترك المؤرخ  14-02المواد من المادة وهذا من خالل النصوص و 
 .(1) .. الذي يحدد شروط التكفل بالمواهب الرياضية المناسبة03/02/19في 

شات بقت الدولة الحق علي تهيئة المنأية الممارسات البدنية والرياضية من أجل ترقية وتنم
الرياضية المتنوعة والمكيفة مع متطلبات مختلف أشكال التربية البدنية والرياضية طبقا للخريطة 

 الوطنية للتنمية الرياضية وفي إطار المخطط التوجيهي للرياضة والتجهيزات الرياضية الكبرى .                   

ية جوارية وترفيهية ربو تطور الجماعات المحلية برامج انجاز المنشات قاعدية رياضية ت
 (.  10-04مر األ 81)المادة 

وفي نفس السياق سمحت الدولة لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين الخاضعين للقانون  
العام أو الخاص في إطار التشريع المعمول به انجاز منشات قاعدية رياضية أو ترفيهية 
واستغاللها بهدف تكيف مختلف أشكال الممارسات الرياضية وتطوير شبكة المنشات الرياضية 

                    الوطنية .           

                                                           
1-Revue reglemntation sport ministère de la jeunesse et de sport ,mars 1992,p 159.             
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   يستفيد االستثمار الخاص في هذا المجال من تدابير تحفيزية طبقا للتشريع المعمول به.                
                      تحديد شروط إنشاء واستغالل المنشات المذكورة في المادة عن طريق التنظيم.

جماعات المحلية على صيانة تسهر الدولة وال10-04من األمر رقم  83في المادة -
مشتمالت المنشات القاعدية الرياضية العمومية ،واستثمارها وظيفيا وجعلها مطابقة للمواصفات 
التقنية، عن طريق منح مساعدات علي شكل خدمة عامة لفائدة المؤسسات المكلفة بتسيير هذه 

 المشتمالت.                  

 من نفس األمر تشجع الدولة على إنشاء صناعة للتجهيزات والعتاد الرياضي .            84المادة  -

ز المنشات جل نفس الهدف تخضع كل التجهيزات والمنتجات المتصلة بانجاودائما من أ
-04من األمر رقم  85مصادقة تمنحها الهيئات المؤهلة لذلك المادة القاعدية الرياضية إلى 

10             . 

من نفس األمر فالدولة تحث على منشات قاعدية رياضية 86/87أما في المادتين -
ن تحتوي العمرانية أوالتعليم و  في المناطق السكنية ومؤسسات التربية للعبومساحات 

     ومخططات شغل األراضي المبرمجة على مساحات مخصصة إلقامة منشات قاعدية رياضية . 

يخضع اإللغاء الكلي أو الجزئي للتجهيزات والمنشات القاعدية الرياضية : 90المادة-
العمومية وكذا تغيير تخصصها لرخصة الوزير المكلف بالرياضة الذي يمكنه أن يشترط 

                                             تعويضات بمنشات قاعدية معادلة لها في نفس الناحية  .                                                

توزع اإلرباح الناشئة عن اإلرادات المرتبطة مباشرة بتسويق العروض  :92المادة-
الرياضية بين النوادي الرياضية المعينة والرابطة واالتحادية الرياضية والهيئة المنشاة القاعدية 

 لمادة عن طريق التنظيم.                                  التي تحتضن التظاهرات تحديد كيفيات تطبيق هذه ا

من نفس األمر جاءت بالجديد فهي تعتبر كتبعة عمومية تسجل في ميزانية  :93المادة -
الهيئة المسيرة للمنشات القاعدية الرياضية الخدمات الناجمة عن وضع المنشات الرياضية 

                                                                          العمومية تحت التصرف لفائدة:                             
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 الرياضيين المعوقين وذو العاهات.                                                                       -
                                                                        .الرياضيين المدرسين والجامعيين -
                                                                              .التاطير الرياضي وتكوينه   -

 مفهوم اإلمكانيات:                                                                              -1-6-2

يتطلب التخطيط نوعية من اإلمكانيات لتحقيق المستهدف فيه من حيث الكم والنوع وهي 
 مادية وبشرية : 

 اإلمكانات المادية :                                                                              -أ

 الفرد العادي الى والتدريب وتحويلوتشمل جميع المواد والمعدات المستخدمة في التعليم 
  العب وتكوينه جيدا.                                                                                                           

نه يتوجب أزنات التقديرية في التخطيط وكما األموال الالزمة للتمويل والشراء وعمل الموا
 رية لالعتبارات اآلتية :                                                                    وضع الخطط في الموازنة التقدي

 تحديد المواد األولية .                                                                                           •
 تحديد األجور والمرتبات .                                                                                     •
 تحديد مقدار االستهالكيات .                                                                                    •
                                                                   تحديد مصروفات الصيانة .               •

 وعلى ضوء ذلك نرى أهمية أن توفر الهيئة الميزانيات األزمة لتوفير اإلمكانات مثل:                    

  .أجور المدربين العمال -4   .المنشات الرياضية-3   .المالعب-2    .األجهزة الرياضية-1
   . (1) المالبس الرياضية للفرق الرياضية-6   .الصيانة ألدوات المالعب واألجهزة-5

 اإلمكانيات البشرية:                                                                           -ب
                                                           

 . 26ص  1999اإلسكندرية ، منشأة المعارف  ،إدارة الهيئات الرياضيةسمير عبد الحميد ،-1
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فالعنصر البشري هو المحرك الي عمل او مشروع وهو ضرورة النجاح والتقدم ويتمثل في 
 العاملين المنفذون والفنيون .                                                                                           

                                         العاملون:                                                  

إما مستويات اإلدارة الوسطى هي المسؤولة عن اإلشراف والتنفيذ ثم اإلدارة الدنيا التي 
تقوم بالتنفيذ حسب الخطط الموضوعية وهذه األخيرة تتضمن الفئات اإلدارية المتنوعة التي 

 يحتاج لها المجال .              

 المنفذون:

 الفرق المختلفة. بإعدادوهم المدربون الدين يقومون 

 الفنيون:                                                                                          

 . (1) مثل األطباء وعمال الصيانة لألجهزة الرياضية المختلفة وهم متخصصون في المجاالت

                                                                                   

 

                                           

 

 

      
         

  
                                                           

 المجال اإلمكانات و المنشآت فيالموسوعة العلمية اإلدارية الرياضية براهيم عبد المقصود ، حسن أحمد الشافعي ، إ-1
 .15، دلر الوفاء لنشر والطباعة ص الرياضي 

 

والوسائل لعمل المنشأة الوصول إلى أفضل الطرق   
 

دراسة                            
 إمكانية المنشآت

 

تحقيق أفضل              
 لألهداف

 

 اختبار أفضل
 لتصميم
 تنظيمي

 استخدام أفضل للموارد زيادة حماس الالعبين
 المتاحة

 

شباع أفضلا  
 الحاجات
 االنسانية

تطور مختلف ألوان 

 الممارسات
 زيادة عدد
 الممارسين
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 ( يمثل طرق العمل حسب اإلمكانيات في المنشات الرياضية    2الشكل رقم )  

 (إمكانيات التربية الرياضية أهميتها مجاالتها أنواعها وأقسامها المصدر  )  

 رئيس لجنة المنشات والمالعب:  -1-6-3

حد األندية الرياضية ويالحظ في أفي  في ما يلي توظيف لمجموعة الوظائف األساسية
هذا التوظيف اقتصاره على مجموعة المهام والمسؤوليات الرئيسية التي يعد لها إلى شاغل هذه 

 الوظائف دون أن يتضمن ذلك شروط التأهيل و الخبرة الواجب توفيرها فيه.                                               

توجيهات مدير  الخارجية والداخلية بناءا على القيام باالتصاالت مع الجهات -
 .القيام ببعض أعمال المدير الداخلي بتفويض خطي منهالداخلية 

 إعداد كشف احتياجات النادي من أدوات الصيانة والنظافة ورفعها للمدير الداخلي -
 .تسليم مستلزمات الصاالت واإلشراف على استعمالها -
 .للمدير الداخليالتفتيش المستمر للصاالت والمالعب  -
اإلشراف على عمال النادي واإلعمال التي يقومون بها وذلك إما مباشرة أو من  -

 .(1) خالل مساعده
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .306، ص2003، عمان ، دار وائل ،  الحديث في االدارة الرياضيةبو حليمة ، أفائق حسيني -1
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 خاتمة:

اضية بكل حاولنا من خالل هذا الفصل الذي تناولنا فيه هيكلة النوادي والمنشات الري
 ينا فيه من أهمية حيث لكل فرع اختصاص خاص به .                                             أإطاراتها وفروعها لما ر 

إن لالحترافية دور هام في توزيع النشاطات على مختلف هياكل النادي لما جاء به من 
                                                             استراتيجيات مثل التسويق الرياضي والتسويق المالي ...الخ .     

 
 

 

                                        

                                            

 

                                                    



 المردود الرياضي واالحتراف                                                 الفصل الثالث:

 

[50] 
 

 تمهيد:
يعتبر االحتراف الرياضي حديثا مقارنة بالرياضة، فالرياضة ظهرت منذ عصور موغلة في  

القدم يعتقد البعض أن ظهورها يعود إلى األلف الرابع قبل الميالد ومنهم من يرجعها إلى العصر 
البدائي)ماقبل التاريخ( وكانت الرياضة تمارس ألهداف عسكرية ولكي يواجه بها ظروف الحياة 

من العالم مثل: الصين،  التى عاشها آنذاك وبعد ذلك انتشرت الرياضة في أرجاء أخرى  الصعبة
 الهند، فارس، مصر، وبالد اإلغريق...الخ.

لم تهتم اإلنسان في الحضارات السابقة بالرياضة ولم يحترفها بل مارسها ألغراض أخرى، وما 
المعاصر فقد تطورت كرة القدم  لبث هذا الوضع أن يتغير فقد أخذ االحتراف ينتشر في العصر

ماهير في جميع أنحاء العالم يوم، وأصبحت تمارس على أنها حرفة يعتمد عليها معشوقة الج
 كمصدر رئيسي للرزق.
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 مفهوم الرياضة:-1
يمكن وصف الرياضة بطرق عديدة، فالبعض يراها مرادفا لمفاهيم مثل: التمرينات، اللعب، 

الفراغ، الترويح المسابقات الرياضة، الرقص...الخ لكن هذه المفاهيم جميعا تعتبر في األلعاب، وقت 
الواقع أشكال الحركة المنتظمة في المجال األكاديمي الذي يطلق عليه اسم )التربية البدنية والرياضية( 

 فالرياضة لها مفهومين.
 في كتاب فلسفة GRAVES كما ذكر  sportهي كلمة مشتقة من الكلمة االنجليزية  لغة:-أ

ومعناها  13والتي يرجع ظهورها إلى القرن   DISPORT فهي عبارة عن اختصار السم الرياضة
ولكنها تعني بصفة خاصة التمرين البدني  (1)التسلية واالسترخاء، وتعني التحرك من مكان إلى آخر 

 ميالدي. 16وبهذا المعنى بدأ استعمالها منذ القرن 
بأن هناك العديد من المدرسين من يرى أن الرياضة جزء من التربية البدنية كما يمكن أن نذكر 

 والرياضية، والعكس بالنسبة لآلخرين.
فإن الرياضة نشاط نشأ من الهوايات بمشاركة الجسم  Bout Michel: حسب اصطالحا-ب

يات وبهياكل وهيئات مخصصة بدقة ومتمرنة على الطريقة التنافسية بهدف الوصول إلى المستو 
 العليا.

كما أنها تعني نشاط ذات شكل خاص بجوهر المنافسة المنظمة من أجل قياس القدرات 
، كما يضيف أنور الخولي: تعتبر شكال أكاديميا يتمثل أساسا في (2)وضمان أقصى تحديد لها 

 األلعاب األولمبية.
 ومن ما سبق يمكن أن نستخلص مفهوم الرياضة:

التمرينات والمباريات والمسابقات التي يؤديها الفرد بقصد تنمية قدراته هي تلك المجموعة من -
 البدنية والعقلية وبقصد التسلية والترقية عن جسمه وعقله.

 تعريف الرياضة:-2

                                                           

 .387م، ص1996، القاهرة، دار الفكر العربي، 2، طالبدنية والرياضيةأصول التربية أمين أنور الخولي، -1
 .387المرجع نفسه، ص -2
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هي تشاط اجتماعي يساهم في االرتقاء بقدرات الفرد الحركية والصحية، وتتحدد في عنصرين -
تطلبه من جهود وقواعد تتأسس ضمنا للمقارنة العادلة بين أساسين هما التدريب والمنافسة وما ت

 الوحدات المتنافسة.
هي اختزال لثقافة المجتمع ومعرفته عن رؤية األفعال واألهداف المعبرة كما هو مقبول وما هو 

  (1)غير مقبول لماهو حسن ولما هو سيء وفق المعايير االجتماعية لثقافة المجتمع 
  أهداف الرياضة:-2-1
 اإلبداع :ابتكار رياضات أو حركات. ➢
 االنتماء: تكوين صدقات وعالقات ووالء، لجماعات معينة. ➢
 ممارسة خبرات جديدة، االطالع على رياضات جديدة. ➢
 االنجاز: تحسين مستوى األداء. ➢
 االرتقاء: إتقان الحركات والتقنيات. ➢
 التمتع بالصحة الجيدة) دهون، سكري، ضغط عصبي(. ➢
 العقلية.استخدام القدرات  ➢
 التمتع بالجمال: جمال الطبيعة وجمال الحركة: تناسق وإيقاع الحركات. ➢
 مساعدة الغير: اإلطراء، المديح، تصحيح األخطا، التوجيه. ➢
 . (2)االسترخاء من التعب البدني أو الذهني أو الروحي  ➢
 االستمتاع بالنشاط البدني والترويح وشغل أوقات الفراغ. ➢
 التنمية النافعة للحياة. ➢
 تنمية النافعة للحياة. ➢
 تنمية الصفات القيادية الصالحة والتعبئة الكريمة للمواطن. ➢

                                                           

، العراق،دار وائل للنشر، 1،طالثقافة بين القانون والرياضةمحمد سليمان أحمد، وديع ياسين تكريني، لؤي غانم الصمدي، -1
 .86،ص2005

 .18،ص1997، القاهرة دار الفكر العربي 1ط، العالم االجتماعي الرياضيخير الدين علي عويس، -2
 .47، ص1983،دمشق، دار الدراسات للترجمة، 1، طالتربية الحديثةفايز، -3
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على هذا يمكننا فهم الرياضة بأنه جزء من التربية العامة التى تهدف إلى إعداد المواطن 
 . (1)الصالح القادر على القيام بواجبه 

 الوطن.تطوير اللياقة البدنية التي تخلق القدرة على الدفاع عن  ➢
 
 (2)تحسين الصحة، صيانتها وزيادة اإلنتاج  ➢

حيث يعتقد البعض أن الرياضة تختص بتكوين الفرد من الناحية البدنية فقط وحيث أكدت 
االتجاهات العلمية الحديثة أن هناك وحدة بين جميع النواحي األخرى، فالعقل يؤثر ويتأثر في سائر 
النواحي، فالعقل يؤثر على مجهود الجسم، والجسم ويؤثر بدوره على مجهود العقل وال يمكن فصل 

 . (3)حدهما على اآلخر أ
 تنازل الرياضي عن حقه في سبيل تحقيق هدف جماعي حتى تعود فائدته على الجميع. ➢
 تجعل من الكفاح وسبله للوصول إلى الهدف دون إلحاق الضرر بالمنافس . ➢
تزيل تعاطي التبغ، ولها دور وقائي خاصة بالنسبة لشرايين القلب والعضلة والجهاز  ➢

 التنفسي.
يتعلق بالتربية البدنية  10-04ر بعض أهداف الرياضة كما ورد في قانون كما يمكن ذك

 والرياضية تشكل الرياضة دورا هاما في:
 ترقية الصحة العمومية.-

ية جوارية إدماج الشباب اجتماعيا ومحاربة اآلفات االجتماعية السيما في إطار برامج تحفيز 
ما من خالل تنظيم منافسات رياضية بين األحياء على مستوى األحياء والبلديات لفائدة الشباب السي

 ومابين البلديات.
 النشاط البدني والرياضي:-2-1-1

                                                           
 

 .80، ص1980، 1، المنشأ الشعبية للنشر، طالرياضة للجميععلي عمر منصوري، -1
 .146ص ، دار النهضة العربية،التربية السياسية للشباب ودور الرياضةعواطف أبو العال، -2
، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني الثقافي في الفنون واآلداب، الكويت، ، الرياضة والمجتمعأمين أنور الخولي-3

 .32،ص 1996
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يعتبر النشاط البدني الرياضي من أرقى األشكال الرياضية، وإحدى اتجاهات الثقافة الرياضية 
لدى اإلنسان، وهو األكثر تنظيما واألرفع مهارة من األنشطة األخرى ويعرف)أمين أنور الخولي( بأنه 
 نشاط من الشكل الخاص، وهو جوهر المنافسات المنظمة من أجل قياس القدرات، وضمان أقصى

 .(1)تحديد لها 
أما من جهة أخرى فإن النشاط البدني الرياضي أصبح عنصرا من عناصر التضامن بين 

 المجتمعات الرياضية، وفرصة لشباب العالم أجمع ليتعارفوا على بعضهم البعض خدمة للمجتمع.
باإلضافة إلى ذلك فهي تساهم في تكوين الفرد بإعطائه الفرصة إلثبات صفاته الطبيعية 

 . (2)قيق ذاته عن طريق الصراع وبذل المجهود، فهو يعد عامال من عوامل التقدم االجتماعي وتح
وفي تعريف آخر فإن النشاط البدني الرياضي يتميز بحدوثه جمهور غفير من المشاهدين. 
األمر الذي اليحدث في أمور كثيرة من فروع الحياة، ويحتوي على مزايا حديثة ومفيدة تساعد الفرد 
على التكيف مع محيطه ومجتمعه، حيث يستطيع إخراج الكبت الداخلي واالستراحة من عدة حاالت 

 . (3)ة في ذهنه عالق
 خصائص النشاط البدني الرياضي:-2-1-2

 يتميز النشاط البدني بعدة خصائص أهمها:
النشاط البدني الرياضي عبارة عن نشاط اجتماعي، وهو تعبير عن تالقي متطلبات الفرد  ➢

 مع متطلبات المجتمع.
 أثناء النشاط البدني الرياضي يلعب البدن وحركاته الدور الرئيسي في ذلك. ➢
 التدريب والمنافسة أوضح صور النشاط البدني الرياضي. ➢

حيث يحتاج كالهما إلى أهم أركان النشاط البدني الرياضي بدرجة كبيرة من المتطلبات 
واألعباء البدنية، ويؤثر المجهود الكبير على سير العمليات النفسية للفرد ألنها تتطلب درجة عالية 

 من االنتباه والتركيز.

                                                           
 

 209،ص 1971، 1، الجزء األول، طالثقافة الرياضيةعلي يحي المنصوري، -1
 .209، ص 1986، مصر، 3، دار الكتب الجامعية،طالتدريب الرياضيعصام عبد الحق، -2
 .44،ص1990، دار الفكر العربي، القاهرة، ،أصول الترويج وأوقات الفراغكمال دروش وامين أنور الخولي-3
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من أنواع نشاطات اإلنسان من أثر واضح للفوز والهزيمة أو النجاح  اليوجد في نوع ➢
والفشل، ومايربط بكل منهم في صفات سلوكية معينة بصورة واضحة ومباشرة مثلما يظهره 
النشاط البدني الرياضي وكما نالحظ فإن النشاط البدني الرياضي يحتوي على مزايا عديدة 

حيطه ومجتمعه، وهذا بدافع التدرج واالندماج في مومفيدة، تساعد الفرد على التكيف مع 
 . (1)وسط بيئته، والحفاظ أو تكوين العالقات مع غيره 

 
 

 النشاطات البدنية في الجزائر:-2-2
 قبل اإلستعمار الفرنسي:-2-2-1

يرجع تاريخ النشاطات البدنية في الجزائر إلى األزمة الغابرة أي قبل التاريخ حيث وجددت رسوم 
 الصيد والركض، القفز والرقص في مناطق الطاسيلي بالجنوب و"أبي زار" بالقبائل.وتماثيل 

عاشت الجزائر حالة عدم االستقرار بسبب االختالف والحروب الداخلة منها والخارجية، مما استلزم 
 على الجزائريين االستعداد المتواصل للمواجهة، واستعملت التمارين البدنية ومسابقة الخيول والرماية

 بأنواعها والمبارزة بالسيوف الدفاع.
 أثناء االستعمار الفرنسي:-2-2-2

تميزت فترة االحتالل الفرنسي بالركود التام للنشاطات البدنية المنظمة، والتفرقة بين الممارسين حيث 
كانت بعض المنافسات تهم فقط األوروبيين، أما الجزء القليل من الجزائريين الذين فرضوا أنفسهم ضمن 

 لمجموعة األوروبية كان يقتصر نشاطهم على الرياضات الصعبة كالمالكمة، المصارعة...الخ.ا
 بعد االستعمار الفرنسي:-2-2-3

بعد االستقالل الجزائري شرعت الدولة في إنشاء وزارة والتربية والرياضة ووزارة السياحة، وظهرت 
استهدفت تحسين وضعية الرياضة وإخراجها  الرياضة التكوينية والمدرسة والجامعية، وكانت عدة محاوالت

من التهميش الذي عاشته خالل الفترة االستعمارية، وقد زادت اهتماماتها يوما بعد يوم لدرجة إدراجها في 
 معظم مؤسساتها سواء كانت رياضية أو غير رياضية.

 أهداف النشاط البدني الرياضي:-2-3
 هدف التممية البدنية:-2-3-1
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البدني الرياضي على تنمية القدرات البدنية، وذلك عن طريق تقوية أجهزته العضوية يعمل النشاط 
المختلفة للجسم، ويتم هذا بفضل النشاط العضلي ويستحسن أن يكون هذا النشاط البدني من النوع الذي 
يتطلب مجهودا قويا حتى يمكن تنبيه األجهزة العضوية المختلفة لتحقيق كل المهارات أو السرعة، 

 الرشاقة، القوة...الخ.
وهكذا يصبح الهدف األول للممارسة الرياضية هو العناية بالبدن أي صحة الجسم وبما أن الجسم 

 . (1)" العقل السليم في الجسم السليمله عالقة مع العقل فإننا ندعم بهذا المثل المعروف:"
وفي هذه الحالة ال يستدعي مراجعة كتاب وإنما الفعل المعرفي إليجاد الحل وتسجيل الهدف أو 

 . (2)األهداف 
 هدف التنمية النفسية:-2-3-3

في هذا السن تستعمل الحاجات النفسية إلشباع الكثير من الميول، ويغلب عليه االستقالل بالذات 
وأثناء إشباع هذه الحاجات يحاول أن يحقق أهدافنا من ناحية والرغبة البنائية من ناحية أخرى، 

 موضوعية.
ويحقق النشاط البدني الرياضي كل من اللذة واالرتياح، حين تتوفر لديه التلقائية يحقق ذاته حيث 
يسيطر الذات على الميدان كله ويخضع لصراع نفسي، ويتحرر من كل منه ما هو مكبوت حين يغمرها 

 . (3)د النجاح في السيطرة على حركاته وعلى األدوية الفرح والسرور والحماس عن
 هدف التنمية الحركية: 2-3-4

ويقصد بالنمو االجتماعي اكتساب كل أنواع السلوكات التي تساعد على التفاعل مع الجماعة ويشمل 
ا ومن هذه هدف التنمية الحركية عدد من القيم والخبرات والمفاهيم حيث يعمل على تطويرها واالرتقاء بكفاءتهم

يعمل على تطويرها واالرتقاء بكفاءتها، ومن هذه المفاهيم نجدك المهارة الحركية، الكفاية اإلدراكية المفاهيم حيث 

                                                           

 .35،ص 1992، الجزائر، 2دار النهضة العربية،ط التربية البدنية للخدمة االجتماعي،عادل محمد، -1
 
1-Vanschangen Khbolle de l’éducation physique dans le développement de la personnalité, Vanschangen 

Khbolle de l’éducation physique dans le développement de la personnalité, 

 .26،ص1962، مكتبة أنجلو مصرية، 2، طسيكولوجية اللعب والتربية الرياضيةليلي يوسف، -2
 .14،ص1986،دار المعارف، مصر، 6،طعلم النفس الرياضيحمد حسن عالوي، م-3
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تنمي مفهوم الذات وتكسبه الثقة بالنفس، والمهارة الحركية وتوفر طاقة العمل وتساعد على اكتساب اللياقة 
 . (1)ات الفراغ والتنشيط و الترويج البدنية، وهي تتيح أيضا فرص االستمتاع بأوق

 أنواع النشاط البدني الرياضي:-3
 النشاط البدني الرياضي الترويجي:-3-1

تتصل الرياضة اتصاال وثيقا بالترويج، ولعل الترويج، ولعل الترويج هو أقدم النظم االجتماعية 
مؤسسات الترويج وأنشطة ( أن  دور BRAYHTBILارتباطا بالرياضة، ويعتقد رائد الترويج براتيل )

الفراغ في المجتمع المعاصر قد أصبحت كثيرة وخاصة فيما يتعلق باألنشطة البدنية الرياضية، بحيث 
 تتوزع مشاركة الجماعات في ضوء االعتبارات المختلفة كالسن، الميول، ومستوى المهارات...

بينهم، وبالتالي يربط المجتمع ل لألجيال وتضييق الفجوة الذي يعمل على تخطي هوية االنفصااألمر 
 . (2)تصاالت من خالل األسرة مما يتنج قدرا كبيرا من التماسك والتفاهم اال االهتمامات و بشبكة من

إن هذا النوع من النشاط يهدف إلى إتاحة الفرصة لالسترخاء، وإزالة التوتر، وهذا بتحقيق الذات 
 ونمو الشخصية والنضج االجتماعي.

 دني الرياضي والتنافسي:النشاط الب-3-2
يستخدم تعبير المنافسة استخداما موسعا وعريضا في األوساط الرياضية، كما يستخدم تعبير 
المنافسة بشكل عام من خالل وصف عملياتها، وتتحقق عندما يكافح اثنان أو أكثر في سبيل شيء ما 

إنه يحرم المنافسين اآلخرين منه، أو لتحقيق هدف معين، وعلى العلم أن الفرد إذا حقق غرضه بالتحديد ف
 إال أنه يحرر في بعض األهداف إذا كافح وبذل مجهودا.

وعموما فإن التنافس عندما يحتوي على مشاعر كثيرا ما يعمد الناس إلى إخفاءها، وعدم إبرازها 
المنافسة ها االجتماعي الصحيح، ويعتبر مفهوم إطار  اة العامة لكن الرياضة تظهرها فيبوضوح في الحي

األكثر ارتباطا بالنشاط الرياضي البدني مع غيره من سائر أشكال النشاط البدني كالترويج 
 واللعب...وبذلك يبتعد عن الصراع ومساوئه.

 النشاط البدني النفعي:-3-3

                                                           
 

 أمين أنور، المرجع السابق.-1
 .25،ص 1999، القاهرة، دار الفكر العربي، التربية البدنية والرياضيةمصطفى محمد، تاريخ -2
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وهي األنشطة التي تعود بالفائدة على الفرد من الناحية النفسية والبدنية، واالجتماعية والصحية، مع 
ل أنواع النشاط البدني تعتبر نفعية كالنشاط الترويحي والنشاط التنافسي، إال أن هناك أنواع أخرى أن ك

هي بدورها نفعية وأهمها: التمرينات الصباحية، التمرينات العالجية، وتمرينات اللياقة من أجل الصحة 
 بأوقات الفراغ. ورياضة المؤسسات والشركات والذي يهدف إلى تحقيق اللياقة والصحة مع التمتع

إن تعدد األنشطة البدنية الرياضية التي يصب عملها في قالب واحد وهو خدمة الفرد نفسيا وبدنيا 
واجتماعيا، هو أدى أيضا إلى تعدد أنواعها فمنها من يلعب جماعيا لصنع األحداث االجتماعية ككرة 

 القدم التي تعد أكثر األلعاب شعبية في العالم.
 م:تاريخ كرة القد-4

اعية يتكيف معها كل أصناف المجتمع، وهي من األلعاب التي كرة القدم قبل شيء رياضة جم
، وينكر التاريخ أن الصينيين مارسوا لعبة تسمى"تسوشو (1)قرون قبل البالد   يرجع ظهورها إلى خمس

Tsu-chu  قريبة الشبه من كرة القدم حيث مارسها الجيش الصيني في تدريباته العسكرية وذلك في القرن "
 .(2)الثالث قبل الميالد يتعلمون ويتدربون من خاللها على خطط الدفاع والهجوم 

كما أشارت المراجع إلى أن اإلغريق قد مارسوا أنواع من ألعاب الكرات تشبه لعبة كرة القدم كانت 
 .Episkrosيبسكروس تسمى إ

ومكان وفي القرن الثاني عشر عرفت لعبة تسمى كرة القدم كانت تمارس بين كبار القوم والخدم 
 العبا. 27عدد أفراد الفريق الواحد 

م أن اللعبة ظهرت عندما قتل اليهود سيدنا يحي عليه السالم 1988كما يذكر في جريدة الكرة عام 
ويلعبون به، كما نجد قصة سيدنا يحي عليه السالم تتكرر عند الشعب وأخذوا يركلون رأسه بأرجلهم 

 الدنمركي الذين قطعوا رأس قائدهم ولعبوا به.
كما انتقلت كرة القدم إلى انجلترا عندما احتلها الرومان، وكانت تمارس في انجلترا إلى أن منعها 

 الضوضاء وتوقظ المالئكة. م من شوارع لندن بحجة أنها تسبب1314الملك إدوارد ى الثاني عام 

                                                           
 

 .10،ص 1984االسكندرية، دار المعارف،  تاريخ الرياضة،حسن عبد الجواد، -1
 .12،ص 1994، القاهرةن دار الفكر العربي،الدفاع لبناء الهجوم في كرة القدممفتي إبراهيم، -2
 8،ص1994، القاهرة، دار عالم المعرفة، أساسيات كرة القدممحمد عبده صالح الحواس، مفتي إبراهيم محمد،-3
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ونفس األمر بالنسبة للشعب االنجليز الذي منع ممارستها إلى أن جاء شارل الثاني والذي سمح 
في ساحة  1886بممارستها شريطة أن تنظم وتتقن وكانت لبريطانيا أول مباراة في كرة القدم سنة 

 .(1)عمومية واسعة 
رسمي هو اتحاد انجلترا لكرة القدم وفي عام م تكون أول اتحاد كرة القدم 1863أكتوبر  26

رز م تم تنظيم أول مسابقة لكرة القدم في العالم وهي كأس انجلترا لكرة القدم وفاز بها نادي الوند را1871
ظهرت  1888( على فريق المندسين، وقد أدى ذلك إلى انتشار اللعبة أكثر فأكثر وفي عام 1/0ب)

أنشىء "االتحاد الدولي لكرة  1904وفي عام  "The football leagueمسابقة الدور العام بانجلترا "
 .(federation Association The football Internationalالقدم" )  

أقيمت أول بطولة لكأس العالم بأورجواي فازت األورجواي في الدور  1930وفي عام 
 . (2)( 4/2النهائي على األرجبتين )

 

 الجزائر:تاريخ كرة القدم في  4-1
م وهو فريق مولودية الجزائر كما أسس االتحاد 1929أول فريق تأسس في الجزائر عام 

من بدأ الدوري الجزائري 1963وانظم إلى االتحاد الدولي "الفيفا" عام  1962الجزائري في عام 
ملعب هو الملعب األولمبي الجزائري الذي يتسع إلى  أكبر. 1963وكأس الجزائر عام  1962ام ع

ألف متفرج وأشهر األندية مولودية الجزائر، مولودية وهران، وفاق سطيف، والكترونيك تيزي وزو،  80
 وشباب بلكور.

 م فاز الفريق الوطني بميدالية األلعاب المتوسطة ضد المنتخب الفرنسي.1975وعام 
الرياضيةوفي م ظهر قانون خاص بتنظيم الرياضة وذلك بدعم المنشآت والمركبات 1976في عام 

بالميدالية الذهبية أللعاب إفريقيا، وفي سنة  ز المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري فا 1978سنة 
أس على ه كنظمت الجزائر نهائيات كأس إفريقيا لألمم حيث فاز المنتخب الوطني ألول مرة بهذ 1990
 نظيره النيجيري. حساب 

 الم.إلى كأس إفريقيا وكأس الع 2009تم تأهل عام 
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 عناصر إعداد وبناء فريق كرة القدم:-4-2
إن إعداد فريق كرة القدم يتطلب مجهودا كبيرا، وتخطيط علمي سليم وإمكانيات مناسبة حتى يمكن 
أن يظهر الفريق بصورة مرضية ومشرفة في المباراة الرسمية التي هي تكون في مجملها نظام التي تلعب 

 فيها.
يرة ومتعددة فمنها ماهو إداري، ومنها ماهو فني ومنها ماهو يتعلق عناصر بناء فريق كرة القدم كث

بالجوانب الطبية والنفسية واالجتماعية، وتتداخل جميع العناصر وتتفاعل وتؤثر كل منها في األخرى وفي 
 بناء الفريق ككل وبالتالي على مستواه ونتائجه.

قد تفق في طريق الفريق، ويعد جميع  فالمسؤول اإلداري يمهد الطريق بإزالة جميع المعوقات التي
 الترتيبات سواء المرتبطة مع النادي أو االتحاد الوطني لكرة القدم في إطار النادي.

كما تقع على الجانب اإلداري أيضا توفير اإلمكانيات المادية واألدوات الالزمة للتدريب وانتقاالته، 
 ريق.كما يمثل همزة وصل بين مجلس إدارة النادي ومدرب الف

أما الجانب الفني والمسؤول الفني ومن يساعده مسؤولية إعداد الفريق ككل فعليه أن يخطط للفريق 
 خطة متكاملة وأن يكون تخطيط المدرب شامال لجميع العناصر الفنية األساسية وهي:

 )اإلعداد المهاري، اإلعداد البدني، اإلعداد الخططي، اإلعداد النفسي، اإلعداد الذهني(.
وجميع هذه العناصر تؤثر وثثأثر ببعضها بصورة مباشرة كما يقع على عاتق المدرب إعداد 
الالعبين نفسيا في حالة عدم وجود أخصائي نفسي، ويتعبر اإلعداد الذهني هام وضروري للوصول إلى 

الطبي أفضل إنتاجية ممكنة ويجب أن يكون المدرب ملما بأسس التخطيط للبرامج التدريبية، أما الجانب 
والمسؤول عنه أخصائي حيث يقوم الطبيب بعالج الالعبين واإلصابات التي تحدث في المباريات 
ومتابعتها وتأهيل الالعبين والعمل على عودتهم إلى الملعب بأسرع وأفضل مستوى مما سبق، ويتضح أن 

مستوى الفريق عناصر إعداد وبناء فريق كرة القدم متداخلة وتملي كل منها األخرى بهدف التقدم ب
 وحصوله على أفضل ترتيب.

 منظمات االحتراف:-5
إن ازدياد شعبية الرياضة كمصدر لجذب انتباه المتفرج أدى إلى ظهور رياضة أو احتراف 
الرياضة بغية التكسب منها، ولقد ازداد هذا النوع شعبية على وجه الخصوص وانتشرت رياضة االحتراف 

الجنوبية، واليابان وأوروبا وفي منطق أخرى من العالم وذلك قي فترة زمنية في كندا والمكسيك وأمريكا 
 نسبيا.
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إن الغرض والغاية من رياضة االحتراف هو تحقيق أكبر عائد من الربح، إن تصميم األندية 
الرياضية والمسابقات والمنظمات لتحقيق عائد لدفع الرواتب للمدربين والالعبين واإلداريين مع ترك فائض 

ن الربح والمالك ألصحاب األسهم، أصبحت كل من الرياضة الجماعية والرياضة الفردية رياضات م
 احتراف حيث شملت كرة القدم، البيزبول، كرة السلة، كرة الطائرة، التنس والمالئكة.

ونظرا ألن رياضات االحتراف تصمم لتحقيق عائد، فإن المنظمات تركز وبشدة على الترويج 
 .( 1)والدعاية 
 االحتراف الرياضي:-5-1

إن أول من مارس الرياضة على سبيل الهواية هم العراقيون القدامى ويرجع ذلك إلى الفترة 
حيث كانت تمارس ألهداف عسكرية، وكان اإلنسان العراقي  (2)ق.م(  2355ق.م( و)2900مابين)

ذلك انتشرت الرياضة  يمارسها لمواجهة ظروف الحياة التي عاشها آنذاك، فضال عن أغراض أخرى وبعد
األخرى من العالم، ولكن لم تحترف بل مارسوها ألغراض أخرى، ومالبث الوضع أن تغير في األرجاء 

ق.م، فقد عرفت 338فقد أخذ االحتراف ينتشر في بالد اإلغريق في القرن الرابع قبل الميالد، وحتى سنة 
لخيول، فقد كانت سائق المركبة يمارس هذه أثينا السباقات التي كانت تجري بين مركبات صغيرة تجرها ا

الرياضة على أنها حرفة يعتمد عليها مصدرا للرزق، وكذلك كانت روما تمارس فيها هذه األلعاب على 
وجه االحتراف، وفي العصور الوسطى، ظهرت صدور جديدة لالحتراف الرياضي بسبب وجود أندية 

إذ  (3)ن من مدينة إلى أخرى سعيا لكسب الرزق تنظم الرياضات، كان الرياضيون المحترفون ينتقلو 
يجتمع الناس حول األماكن التي تجري فيها المصارعات ويدفع المتفرجون النقود مكافئة وتشجيعا 
للمتصارعين لالستمرار في ممارسة أنشطتهم الرياضية، إال أن مكانة المحترف كانت محال لالحترام في 

 اضيالري إلىالسابق إال أنها مالبث أن تضعضعت في العصور الوسطى، وأصبحت نظرة األفراد 
المحترف نظرة متدنية، وشجع على استقرار هذا الوضع مبدأ الهواية في القرن التاسع عشر في األلعاب 

                                                           

، اإلسكندرية، دار الوفاء الدنيا، 1، طالرياضيةالموسوعة العلمية للغدارة ابراهيم عبد المقصود، حسن أحمد الشافعي، -1
 .92، ص2004للطباعة والنشر، 

 .17،ص 1988، بغداد، مطبعة التعليم العالي، 1،جتاريخ التربية البدنيةمنذر هاشم الخطيب، -2
 

 .16،ص2005، العراق، دار وائل للنشرن الوضع القانونيعبد الحميد حنفي،محمد سليمان األحمد، -1
 .01، المرجع السابق،ص الوضع القانونييمان األحمد، محمد سل-2
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الرياضية االنجليزية. عندما أبعدت الطبقات االجتماعية العليا على أبعاد الدنيا من ممارسة األلعاب 
 الرياضية المنظمة.

الرياضية من خالل وضع رسوم االشتراك وأسسوا وقد وفروا فرص منعهم من االشتراك في نواديهم 
 مبدأ الهواية على فكرة رفض المكافأة النقدية.

وقد انتشر مبدأ الهواية البريطاني األصل، وأخذت به المنظمات الدولة التي اختصت شؤون 
 22في الرياضة والشباب، وعلى أشد ازدهارها، تأسست اللجنة األولمبية الدولية لمؤتمر باريس الذي عقد 

م، إذ عهد إليها بأمور الدورات األولمبية الحديثة وتنظيمها، وهي هيئة لعمل بمقتضى أحكام 1894يونيو 
 . (1)وليس القصد من تكوينها تحقيق أي ربح  قانون دولي ولها صف االستمرار ومقرها في سويسرا،

المحافظة للمنظمات لقد توسعت دائرة االحتراف الرياضي نتيجة التغيرات التي أصابت السياسة 
عبين محترفين في تنظيم وممارسة األلعاب الرياضية، ومن الرياضية الدولية، فقد استعانت أندية كثيرة بال

الجدير بالذكر أن هذا األمرقد ظهر في فرنسا قبل تخلي المنظمات الرياضية الدولية رسميا على مبدأ 
م في المباريات الرسمية وكانت تحدد لهم 1932الهواية، إذ بدأت تستعين بالعبين محترفين منذ عام 

أجورا جزافية، فقد أقر االتحاد الفرنسي لكرة القدم، أحقية الالعب المحترف، أن يستمر العبا محترفا في 
أحد أندية الهواة، وبعد ذلك أسندت مهمة تنظيم وإدارة احتراف كرة القدم إلى جهة خاصة أطلق عليها 

م بناءًا على االتفاق الذي أبرم بين األندية الرياضية واالتحاد 1928نة احتراف كرة القدم وذلك في س
 م. 1972الرياضي لكرة القدم والذي عّدل في تموز 

إن اإلعتراف الرسمي والفعلي لنظام االحتراف الرياضي قد بلغ ذروته في مطلع التسعينات وعلى 
فرنسا مثال ضلت الدول تطالب االتحاد م، ففي 1992األخص بعد دورة برشلونة لأللعاب األولمبية عام 

الفرنسي لكرة القدم بضرورة وضع قوانين خاصة لتنظيم إشتراك الالعبين المحترفين في المباريات 
 الرسمية.

وكذلك وضعت الئحة ألجور هؤالء الالعبين، وبالفعل صدرت الالئحة الخاصة باحتراف كرة القدم 
م، بموجب هذا 1994-1993الموسم الرياضي لعام  في "حتراف كرة القدمميثاق ا" التي تسمى ب

الميثاق أنشئت أندية واتحاديات رياضية خاصة بالالعبين المحترفين، كما جاءت هذه  الالئحة بنصوص 
صحيحة تؤكد صفة الالعب المحترف عامال، وذلك من خالل الحماية االجتماعية التي قررتها لالعبين 

 المحترفين.
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 لرياضي:تعريف االحتراف ا-5-1-1
ممارسة الرياضة بصورة مطردة بقصد الحصول على عائد مالي، بل أن صفة االحتراف الرياضي 
أصبحت اآلن تثبت النوادي التي ال تمارس الرياضة، بل تقوم بتنظيمها واإلشراف على ممارستها، فهي 

 إذن تمارس عمال متعلقا بالرياضة أو مرتبطا بها ليس إال.
نراه مناسب لالحتراف الرياضي:" هو ممارسة األعمال المتعلقة بالرياضة  وعليه فإن التعريف الذي

 . (1)أو مرتبطة بها بصورة مطردة بالقصد الحصول على عائد مالي" 
 فوائد نظام االحتراف الرياضي:-5-1-2

 لنظام االحتراف الرياضي ثالث فوائد أساسية هي:
 الفائدة األولى: ➢

الالعب الهاوي الذي ال يعتمد على الرياضة مصدرا رزق، وهي خاصة بالالعب الرياضي، إذ أن 
كان يقضي معظم وقته في عمله الرئيسي الذي يكسب منه مورده المالي للعيش، كما كان يمارس 
الرياضة ويتدرب عليها في وقت قد ال يكون كافيا لتحسين أدائه الرياضي، في حين الالعب المحترف 

 أكفلت له الرزق. ب وتحسين أدائه الرياضي، فالرياضة التي يمارسهللنشاط الرياضي أصبح متفرغا للتدري
 الفائدة الثانية: ➢

وهي خاصة بالنادي الرياضي إذ أضحى من المعروف أن النوادي الرياضية باتت تهدف إلى 
الحصول على الالعبين األكثر مهارة في أداء األلعاب الرياضية، وهذا األمر لن يتحقق دون توفير سبل 

 المريحة لهؤالء الالعبين كي يكون أدائهم لرياضة أفضل.الحياة 
تصرفاته في تنظيم كما أنه أصبح من الضروري أن تجد النوادي وسيلة لسد نفقاتها الباهظة 

 البطوالت الرياضية، وتقديم الحوافز لالعبين، مما جذبها إلبرام االتفاقات والعقود مع منظمات المعنية
اإلعالن، بل أكثر من ذلك أخذت النوادي تقوم بنقل الالعب التابع لها، وبعد بالدعاية التجارية والنشر و 

 موافقته لألندية مقابل لقاء أموال طائلة تحصل عليها كمقابل لالنتقال.
 الفائدة الثالثة: ➢

وهي عامة تعود بالنفع للحركة الرياضية، فالنوادي التي اتسعت مواردها المالية أصبح بإمكانها 
وير مبانيها ومالعبها وتقديم المحفزات لمنتسبيها وخلق جميع الوسائل المؤدية إلى دفع اإلنفاق في تط

                                                           

، العراق، دار وائل للنشر، 1، طالثقافة بين القنون والرياضةمحمد سليمان األحمد، وديع التكريتي، لؤي غانم الصميدعي، -1
 .87،ص2005
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الحركة الرياضية نحو األمام، وأخيرا يالحظ أنه في الوقت الذي كانت فيه الرياضة تزهق المهتمين بها 
ية بصورة سليمة، ماديا بأن كانت مصبا لنفقاتهم المالية، أصبح اآلن فضال على ذلك منبعا لمواردهم المال

 مما أدى بالتالي إلى توسيع نطاق االتفاق على األنشطة الرياضية.
 مساوئ االحتراف الرياضي:-5-1-3

إن هذا النظام ال يخلو من مساوئ وقد أدركها القضاء األوروبي عند تعرضه للحكم في بعض 
نواديهم القديمة إلى نوادي أخرى القضايا المتعلقة بانتقال الالعبين المحترفين، أي انتقال المحترفين من 

حهم أجورا أعلى مما كانوا يتقاضوه في تلك األندية السابقة، فاالحتراف الرياضي ال يضع قادرة على من
 مقياسا لدفع األجور مما قد يؤثر على التوازن التنافسي للفرق الرياضية.

اتفاق جماعي بين األندية لجعل إال أن بعض الفقهاء االنجليز حاول التصدي لهذا االنتقاد باقتراح 
أجور الالعبين ثابتة، وبعضهم اقتراح أن تكون المبالغ المستلمة عند)بوابة الملعب( مقسمة إلى ثالثة 

تقسم بين  % 25للفريق الضيف،  % 25للفريق األم،    %50أقسام) فعلى سبيل المثال: تعطى 
 أعضاء االتحادات الباقية المشاركة في البطولة(.

 عقد انتقال الالعب: -5-1-4
عمل العب رياضي من النادي األول  هو عقد يتفق بموجبه ناديان رياضيان على نقل

إلى النادي الثاني، بموافقة ذلك الالعب، وعلى وقف اللوائح الصادرة من االتحاد الرياضي 
مع كان العقد وطنيا أو دوليا( وذلك بعد انقضاء عقد احتراف الالعب  المعني)حسب ما إذا 

ناديه األصلي بمقابل يتم االتفاق عليه بين الناديين والذي يلتزم بدفعه النادي الجديد إلى كل من 
 . (1)الالعب وناديه األصلي 

وعقد انتقال الالعب إما أن يكون داخليا، في نطاق االتحاد الوطني للعبة، وإما أن يكون 
دوليا، ويكون داخلي إذ لم يشبه أي عنصر أجنبي، ويكون دوليا إذا دخل فيه عنصرا أجنبيا، 

وفي عقد  (2)سواء كان متمثال في محل إبرام العقد أو محل تنفيذه أو في أشخاص العقد 
ولي وحده يثور تنازع القوانين فينبغي وضع الحلول المناسبة له علما أن عقد االنتقال االنتقال الد

 ال يقتصر على انتقال الالعب األجنبي فحسب كما أن األخير ال يقتصر على األول أيضا.

                                                           

 .83،ص 2005للنشر، ، العراقن دار وائل تنازع القوانين في العالقات الرياضية الدوليةسليمان األحمد، -1
 .49،ص2005، العراق، دار وائل النشر، الوضع القانوني للعقود انتقال الالعبين المحترفينمحمد سليمان األحمد، -2
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 عناصر االحتراف الرياضي:-5-1-5
تنظيم النشاط القيام باألعمال المتعلقة بالرياضة أو المرتبطة بها، التي تهدف إلى -1

الرياضي أو اإلشراف عليه، وغير ذلك األعمال التي تقوم بها الهيئات واألندية الرياضية، إذن 
جميع هذه األشخاص تكسب صفة االحتراف الرياضي عند قيامها بهذه األعمال مع توافر 

 العناصر األخرى.
كون بقصد تحقيق إن ممارسة األعمال المتعلقة بالرياضة أو المرتبطة بها، البد أن ت-2

عائد مالي العبا كان أم ناديا، هاويا للرياضة وليس محترفا لها، فالرياضي الهاوي هو الذي 
 يمارس الرياضة كنشاط غير رسمي وال يحصل منه على أي كسب مادي.

الرياضي المحترف، يجب أن يمارس األعمال المرتبطة بالرياضة أو المتعلقة بها -3
 االستمرار والنظام.بصورة مطردة أي على وجه 

إن العناصر السابقة هي ذات العناصر المكونة لالحتراف بمعناه العام إال أن البعض 
يضيف إليها عنصر آخر، وهو ضرورة أن يكون هناك عقد احتراف بين الالعب والنادي وقد 
استند هذا الرأي إلى اللوائح الخاصة باالحتراف الرياضي، وباألخص ما قضت به الئحة 

اف العبي كرة القدم والتي عرفت بها الالعب المحترف بأنه العب يتقاضى لقاء ممارسته احتر 
كرة القدم مبالغ كرواتب أو مكافآت بموجب عقد محدد المدة بينه وبين النادي النفقات الفعلية 

 المترتبة عن المشاركة في اللعبة كنفقات السفر واإلقامة والتأمين والتدريب وما شابه ذلك.
سا على ماسبق ذكره، فإن وجود عقد احتراف يعد ضروريا، لكن ال يوصفه عنصرا وتأسي

من عناصر االحتراف الرياضي، بل بكونه شرطا الكتساب الشخص صفة هذا النوع من 
 االحتراف.

 اإلعالم والدعاية في ظل نظام االحتراف:-5-2
إن دخول اإلعالن بجانب الرياضة كان السبب المباشر في ظهور االحتراف في كل 
أنحاء العالم، فوجدت األندية الرياضية مصدرا لتمويلها وفي المقابل وجدت المؤسسات وسيلة 
لترويج عالماتها التجارية على األخص وأن وسائل اإلعالم في وقتنا الحاضر، وبسبب انتشار 

بل أكثر من ذلك أصبحت  (1)المؤسسات تهدف إلى تحقيق الربح المادي الرأسمالية، أصبحت 
األموال المجناة من خالل اإلعالن في وسائل اإلعالم في أثناء نقل وقائع األنشطة، أمواال 

                                                           

 .26،ص 1994، دار النهضو العربية، النظم اإلذاعية في المجتمعات العربيةجيهان أحمد ريشتي، -1
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خيالية تحمل أرقاما مخيفة دعت بعض الدول إلى اتباع أساليب غير مشروعة من أجل إقامة 
وقد استشعروا واضعي المواثيق األولمبية خطورة هذا األمر األلعاب األولمبية على أرضيها، 

للضغط على متسببي الهيئات الرياضية المختلفة، مما حدا بها إلى تغيير حاالت اإلعالن 
 والدعاية التجارية.

غير أن كل اإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئات الرياضية دولية أو وطنية، لم 
م باستغالل األنشطة الرياضية ولما أصبحت هذه الحالة أمرا واقعا وسائل اإلعالتحل دون قيام 

وارتأت بهذا االستغالل هذا من باب أولى، ومن ناحية أخرى أن األنشطة الرياضية تحتاج إلى 
مصاريف طائلة بل وإن الناتج المالي هو أحد أسباب نموها وتطورها، أضحى لزاما على 

اإلعالم استثمار هذا األمر وأن يكون الهيئات الرياضية  الهيئات الرياضية التي تسمح لوسائل
الحاصل األوفر وحصة األسد من الموارد المالية الناجمة عن استغالل األنشطة الرياضية، 
ولكن مع ذلك يجب على الهيئات الرياضية أال تنسى المبادئ الخلقية غير المادية التي قامت 

مل مع اإلعالم والدعاية الرياضية سالح ذو حدين عليها الحركة األولمبية، لذا أضحى التعا
 بالنسبة إلى الهيئات الرياضية، وعليه فإن من واجبها أن تستخدمه بحذر شديد.

 االحتراف في الجزائر:-5-3
إن الحتراف الرياضي هو نوع من أنواع االحتراف إذ أن كل احتراف ينصب على عمل 

الزراعة، أو الرياضة، ففي الجزائر ظهرت فكرة معين سواء في مجال الصناعة، التجارة، 
الخاص بالنوادي  09-95من األمر رقم  22-21-20في المواد  1955االحتراف سنة 

أعباء الدولة والسماح  الرياضية االحترافية وفي نفس السياق هناك مواد أخرى وضعت لتقليص
غير إيجابي والخروج من للقطاع الخاص باالستثمار في الميدان المالي والمنشآت إلحداث ت

 الوضعية الصعبة التي مرت بها كرة القدم الجزائرية.
أوت  4ه الموافق ل1425حمادى الثاني عام  27المؤرخ في  10-04كذلك قانون رقم 

م يتعلق بالتربية البدنية الرياضية الذي يؤكد هذا األمر وخاصة في الفصل المتعلق 2004
 كات تجارية ذات هدف ربحي.بالنوادي الرياضية حيث يعتبرها شر 

فقد أدى  1999/2000لقد بدأت كرة القدم الجزائرية االحترافية في الموسم الرياضي 
نادي ثم أربعة عشر فريق في الموسم  12ظهور "قسم احتراف عال" متكون من 
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( فريق للموسم 16( ثم النهاية إلى القسم االمتياز متكون من ستة عشرة )2000/2001)
(2001/2000). 

إن عملية االحتراف تعتمد على اإلمكانيات المالية والمادية إلى جانب األطر العلمية 
والثقافية واألخالقية فاالحترافيات في كرة القدم ضرورة ملحة، فنجد جيراننا الذين احترفوها قد 

، كذلك مصر 2004حققوا نتائج جيدة كتونس التي فاز فريقها الوطني بكأس إفريقيا لألمم عام 
 . 2010و 2006لتي فازت بنفس الكأس عام ا

في حين لم تشهد الجزائر هذه النتائج سوى سيطرة أحد نواديها المتمثلة في فريق شبيبة 
( في ثالث مرات متتالية CAFالقبائل الحيث فاز بكأس إفريقيا للفائزين بالكأس الكاف )

(2001-2002-2003.) 
االحترافية في حاجة ماسة إلى نفس جديدة، ففي كل األحوال، فكرة كرة القدم الجزائرية 

فنحن كذلك نريد مستوى أعلى من مستوى جيراننا وتحقيق االنجازات أكبر وأسمى وظروف 
احترافية ورياضية ومالية أفضل، مادامت الطاقات موجودة ومتوفرة وال ينقصها إال التنظيم 

 االحتراف.والتوجيه الجديد إال أن واقع كرة القدم في الجزائر بعيد عن 
، إال أنه ال يخلو من المشاكل (1)االحتراف هو عالم صغير رياضي، ثقافي واجتماعي 

المالية ففي هذا الشأن تشهد مصاريف التنظيم، كراء المالعب، اإلضاءة )مقابالت ليلية(، النقل 
ارتفاع مبالغ ورواتب الالعبين وهي أحد األسباب الهامة التي أدت إلى عجز  النوادي 
الرياضية، ألن الحتراف الرياضي ال يضع مقياسا في دفع األجور، مما قد يؤدي إلى انتقال 
المحترفين من نواديهم القديمة إلى نوادي أخرى قادرة على منحهم أجورا أعلى مما كانوا يتقاضوه 

 في تلك األندية السابقة.
 
 
 
 
 

 
                                                           

1-Jaques Greg oisif- La dynamique de l’équipe, Paris édition Chiron, 1985, p 01. 
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 :اتمةخ

حسب ماتطرقنا إليه في هذا الفصل الذي تمحور في مجمله حول الرياضة والنشاط البدني 
والرياضي وتطوراته عبر العصور والذي امتد من: الدفاع عن النفس، الرياضة العسكرية، الترويجية، 

 .لالحترافيةالتنافسية، ليصل اليوم 
شعبية في العالم، حيث أصبحت حلم كل تعتبر االحترافية في كرة القدم األكثر بروزا لما لها من 

 العب كرة القدم لما لها من أهمية.
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 :تمهيد

ال للجانب النظري الذي ضم ثالثة فصول في دراسة موضوعنا سنحاول االنتقبعد دراستنا 
وتم ذلك باستجوابنا  ،ض الواقع (حتى تعطي منهجية علميةأر  التطبيقي بدراسة ميدانية )على

 .القدم قسم هوات  العبي نوادي كرة ة التي حددناها الخاصة لمسؤولي و للعين

 .بدراسة ميدانية الختبار الفرضيات التي وضعناها للتأكد من مدى صحتهاسنقوم أساسا 

عبارة عن  إلجراء بحثنا الميداني والذي هواخترنا المنهج الوصفي :المنهج المتبع-1
هذه المعلومات وتنظيمها والتعبير عنها تصنيف صاء ينصب على ظاهرة من الظواهر و استق

كما  إلى فهم عالقات هذه الظاهرة مع غيرها من الظواهركيفيا بحيث يؤدي ذلك للوصول كميا و 
تعميمات لباحث في الوصول إلى استنتاجات و تصنيفها يساعد ايهدف إلى تنظيم المعلومات و 

 .تساعدنا في تطوير الواقع الذي ندرسه

بل الوصول إلى استنتاجات  ،ي ال يهدف إلى وصف الواقع كما هواألسلوب الوصف
يعد المنهج الوصفي من أحسن طرق البحث التي تتسم و  (1)تطويره واقع و م هذا التساهم في فه

يعة بالموضوعية ذلك أن المستجوبين يجدون كل الحرية للتطرق آلرائهم وزيادة إلى هذا طب
 .األمر الذي دفعنا إلى اختياره ،موضوعنا تطلب مثل هذا المنهج

 :الدراسة ااالستطالعية-2

قمنا بدراسة استطالعية  ،االستبيان التي حصرناها مبدئياة قبل التطبيق النهائي ألسئل 
من وقد أجرينا هذه الدراسة االستطالعية هوات قسم  ،ى مسؤولي بعض النوادي لكرة القدمعل

 .رئيس نادي مولودية البويرة نور الدين حمادي خالل مقابلة مع كل من السادة 
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ضبطها من أجل تحديد أسئلة االستبيان و  هذاو  ،واألمين العام ورئيس نادي واألمين العام
ذلك لدعم صدق لين لجأنا إلى شرح أهداف البحث و تسلسليا من خالل مقابلتنا مع هؤالء المسؤو 

 النهائية  االستبيانالمعلومات التي نتحصل عليها من خالل اإلجابة على أسئلة 

حتى أنهينا في زيادة بعضها  األسئلة وترتيب ومن كل هذا توصلنا إلى صياغة و      
 .كتابتها وفقا لالستمارة الموجود في بحثنا

 متغيرات البحث :-3

يمكن لنا ضبط المتغيرات التي تسمح لنا بتوضيح  ،بناء على الفرضيات التي ذكرناها   
 .مختلف أقسام البحث بأكثر دقة 

يتعلق يعتبر المتغير المنتسب في تواجد ظاهرة معينة وفيها  :المتغير المستقل-3-1
 . (sponsoringبالمتغير المستقل لبحثنا يتمثل في التمويل الرياضي )

صل عليه عن طريق دراسة يعتبر المتغير التابع ذلك الناتج المح :المتغير التابع-3-2
مالحظتها في بحثنا يعتبر في اختيار المتغير التابع ألنه نتيجة حتمية للمردود و  المتغيرات،

 .مردودية األندية الرياضية هي متغير تابعالرياضي أي بمعنى آخر 

 أدوات البحث :-4

بطرح مجموعة من األسئلة التي ذلك و  ،هو الوسيلة العلمية للبحث :االستبيان-4-1
فتتمحور أساسا في محيط اتجاه  ،لومات التي تتعلق بموضوع دراستناتهدف إلى جمع المع
 .الفرضيات التي بيناها

موجه لكل من  سئلةأ 8األولى تظم  ،استمارات 3 لجأنا في ما يخص االستبيان إلى   
سئلة  موجهة أ 7واالستمارت الثانية التي تضم  األمين العام  ،رئيس النادي ،الثنينالمسؤولين 

   .لى المدربين  النواديإ
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التي و  لثةتمارة الثااالسو ، في والية  البويرةناديين المتمثل عددهم و  هواتلكرة القدم قسم 
 .الفريقينأسئلة موجهة لالعبي  3 تظم 

 :مت هذه األسئلة إلى ثالثة أنواعقسو 

هي أسئلة لها صياغة بسيطة في أغلب األحيان تطرح بشكل  :األسئلة المغلقة-4-1-1
 " "نعمإذ يطلب من المستجوب اإلجابة ب  ،ن خاصيتها في تحديد مسبق لألجوبةاستفهامي تكم

 " "الأو 

جدول عريض من األجوبة هذا المبحوث يجد  :األسئلة نصف مفتوحة-4-1-2
ما عليه إال اختيار جواب واحد من دون أن يتطلب مجهود فكري إال أنه في هذه المفتوحة و 

 .األسئلة يفتح مجال إلضافات ممكنة 

في هذه األسئلة يتم إعطاء الحرية الكاملة للمستجوبين في  :األسئلة المفتوحة-4-1-3
 .المطروح بكل حريةإبراز آرائهم و التعبير عن المشكل 

 مجتمع البحث :-5

هرة التي يقوم بدراستها نعني بمجتمع البحث )دراسة( جميع مفردات الظا :مفهومه-5-1
بحث األصلي كله يتطلب وقت طويل وجهدا شاقا في واقع األمر أن دراسة مجتمع الالباحث و 

الباحث عينة ممثلة لمجتمع الدراسة بحيث تحقق أهداف البحث يكفي أن يختار تكاليفا مرتفع و 
 . (1) و تساعده على إنتاج مهتمته

 البويرةوقمنا بأخذها كلها بوالية ناديين ونحن لدينا 

كانت كيفية اختيار العينة عشوائية مقصودة و ذلك عينة البحث و كيفية أخذها :-5-2
 : لسببين

 
                                                        

 .200،ص  2000،دار المسيرة للنشر ،االردن ،سنة  1،ط مناهج البحث في التربي و علم النفس تامي ملحم :-1
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   الهواتالعينة العشوائية تعطي فرصا متكافئة لكل من مسؤولي نوادي كرة القدم القسم - 
 .العبيها ألنها ال تأخذ أي اعتبارات أو إعفاء أو صفات أخرى و 

 تعتبر من أبسط طرق العينات -

لكل العب استبيان خاص بالمسؤولين و  الفريقينفقمنا بتوزيع لكل من ثالث مسؤولي     
 .ه الفرق فريق من هذ

األمين  ،رئيس النادي :ل فريقمسؤولين لك 5أي ينمسؤول 10تضم  :عينة المسؤولين •
موزع استرجعناها من جملة استمارات استبيان  و ونائب الرئس والمسيير المالي العام و المدرب

 .البويرةفي والية  الهواتو قد تم اختيار هذه النوادي لكرة القدم القسم  ،كلها
من كل نادي وتم توزيع كل استمارة  ين العب 7العبا أي 14 تضم :الالعبينعينة  •

 .استبيان لكل العب ثم استرجعناها كلها

 مجاالت البحث :-6

بالنسبة للجانب النظري جوان كانت بداية بحثنا في أواخر شهر  :المجال الزماني-6-1
 .بتمبر س حيث امتد إلى غاية أواخر شهر

 بتمبر س أما فيما يخص الجانب التطبيقي فقد كانت الدراسة الميدانية في بداية شهر     
  .بعد أيام باسترجاعهاو قمنا 

لكرة القدم القسم ناديين العبي هذا البحث على مسؤولي و أجرينا  :المجال المكاني-6-2
 .في مالعب تدريب هذه الفرق  ،البويرةبوالية  الهوات

 رابح بيطاطملعب                      مولودية  بلدية البويرة -

 رابح بيطاطملعب                                         نادي مولودية البويرة -
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 المعالجة االحصائية :-7

 المعاجة الوصفية :-

المعادلة ي المعالجة االحصائية المجاميع والتكرارات والنسب المئوية وكانت استعملنا ف
 :كالتالي

 100× التكرار =النسبة المئوية 

 مجموع التكرارات

 صعوبات البحث :-8

 في بحثنا هذا تلقينا جملة من الصعوبات نذكر منها :

 .نقص المراجع الكافية حتى ال نقول انعدامها فيما يخص التمويل الرياضي  -
 .قدم المراجع الموجودة في المكتبة و عدم مسايرتها للتقدم العلمي  -
،و اقتصارها على مراجع المشرق العربي النقص الفادح فيما يخص المراجع الجزائرية  -

  .و المراجع األجنبية

ولنا بقدر المستطاع حا هذه الصعوبات لم تنقص عزيمتنا وكان هدفنا إعداد مذكرة و ورغم
 .تعود بالفائدة على طلبة معهدنا ،أن تكون قيمة
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 عرض وتحليل النتائج:-1

 االستمارة الموجهة للمسؤلين

 المحور األول: ❖

 الفرضية األولى: -1

 تلبي متطلبات األندية الرياضية الهوية الماليان مصادر التمويل 

 : ماهي مصادر المالية لنديكم ؟(1سؤال ) ✓

الغرض من السؤال هو معرفة اذا كان النادي يملك مصادر مالية دائمة ومستمرة يعتمد -
 عليها بصفة دائمة 

 (1الجدول رقم )

 النسبة المئوية  التكرار جابة اإل
 100 10 داخلي
 00 00 خارجي
 100 10 المجموع

 
 .……)01(01الشكل رقم

المصادر الداخلية والخارجية

داخلية

خارجية
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 :  01تحليل الجدول رقم 

لين من و مسؤ  5ن أالذي يبين تكرارات المسؤولين  01من خالل التكرارات جدول رقم 
ن جل مصادرهم داخلية لتمويل أاجمع على  /100ل وبنسبة و مسؤ 10 ناديين اي ما يعادل 

 .ناديهم 

ن للنادي أالتي تؤكد  100/100يها فان نسبة من خالل عرض النتائج المتحصل عل
الهاوية لوالية البويرة اليزال مرتبط يؤكد ان تمويل االندية الرياضية مصادر داخلية و هدا بدوره 

  بالدولة 

 هل مجمل االموال المتحصل عليها كافية لتغطية حاجيات النادي؟(:2سؤال رقم) ✓

الغرض من السؤال هو معرفة إذا كانت األموال التي يتحصل عليها النادي تمكنه من 
 . تغطية وتلبية حاجياته

 (02)الجدول رقم 

 

  

كافية

غير كافية

 النسبة المئوية  التكرار جابة اإل
 40 4 كافية 

 60 6 غير كافية 
 100 10 المجموع
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 هل النادي يبحث عن الممول ؟ :03السؤال رقم  ✓
 السؤال معرفة إذا كان النادي هو الذي يبحث عن الممول الغرض من 

 (:03الجدول رقم )    

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة
 00 00 الممول
 100 10 النادي

 100 10 المجموع

 النـــــــــــــــــــــادي                                   

 
 (03))01( .……شكل رقم 

 أكدوا لنا األنديةان مسؤولي  (نجد03من خالل الجدول رقم )(:03تحليل الجدول رقم) -
 100نادي هو الذي يبحث عن الممول وبنسبة ال أن

ن النادي هو الذي يبحث عن ممول وقد نفسر أل عرضنا لنتائج الجدول تاكد لنا من خال
اهتمام المؤسسات والشركات االقتصادية ب ذا بان ليس لفريقين الهاويين نتائج وشهرة تجذه

  لتمويلها.

النادي

الممول
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 المحور الثاني 

الرياضي التسيير المالي المعول به في األندية الرياضية للقسم .الفرضية الثانية : 2
 الهاوي يؤثر على المردود الرياضي

 اجات الموسم الرياضي ؟يالتقديرية غطت احت الميزانية  هل: (04السؤال رقم ) ✓

 الغرض من السؤال هو معرفة مدى كفاية الميزانية التقديرية .-

 (04الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات جابةاإل
 40 4 نعم
 60 6 ال

 100 10 المجموع

 الكفاية الميزانية التقديرية

 

 
 (04شكل رقم )

  (04تحليل الجدول رقم ) -

نعم

ال
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 /40ي بنسبة أ "بنعم جوبة "أ (04ينة في الجدول نجد أن أربعة )التكرارات المبمن خالل 
 ن ميزانياتهم التقديرية غطت احتياجات الموسم الرياضيأكدوا أندية  الخمسة من مسؤولي األ

ن أجمعوا أبالمئة  60ي بنسبة أندية أ( والمتمثلة في ثالثة 06ستة)الما بالنسبة للتكرارات أ
 ميزانياتهم التقديرية ال تغطي احتياجاتهم موسمهم الرياضي.

هل يعتمد مسؤولي التسيير المالي لناديكم على خطة مالية  :(05سؤال رقم ) ✓
 لتسيير احتياجات النادي ؟

هو معرفة إذا كان للنادي  خطة مالية مدروسة علميا ومنظمة  :الغرض من السؤال -
 بطريقة فعالة لتحقيق أهداف النادي 

 (   05الجدول رقم )

 النسبة المئوية  التكرارات جابةاإل
 /100 10 نعم
 /00 00 ال

 /100 10 المجموع

                                              

 
 (05))01( .…… شكل رقم 

 

نعم

ال
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 :(0(5تحليل الجدول رقم

كدوا وبنسبة أالخمس والدين  لألندية( مسؤول 10من الجدول يتبين لنا تكرارات أجوبة )
 خطة مالية مدروسة علميا ومنظمة بطريقة فعالية لتحقيق االغراض. ألنديتهمن أعلى  100

و لفرق قسم الهاوي لكرة أن االندية أ( تبين لنا 05نتائج الجدول رقم )من خالل عرضنا ل
التسيرات التزال ن هده أال ،إ لألنديةالقدم خطة مالية يعتمد مسيريها الماليين عليها في تسييرهم 

   .ه االندية قليلة المشاركة على الصعيد الخارجيذن هأة ناقصة بنقص الخبرة وخاص

 هل يعاني النادي من مشاكل مالية مع الالعبين من ناحية:(06سؤال رقم ) ✓
  ؟األجور

كان لألندية مشاكل أو أنها تتلقى الغرض من السؤال هو معرفة ما إذا  -
 صعوبات مع الالعبين من ناحية األجور 

 06الجدول رقم 

 اإلجابة التكرارات النسبة المئوية
 نعم 08 ٪80
 ال 02 ٪20
 المجموع 10 ٪100

 
 (06(.......)01الشكل رقم )

نعم

ال
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 (06تحليل الجدول رقم )

مسؤولين للناديين الذين  8تمثل  تكرارات التي 08هناك   6خالل التكرار الجدول رقم من 
لناديين مسؤولين ل  10هم  الذي يبين تكرارات أجوبة ن لديهم مشاكل مالية مع العبيأجابوا بأ

الذي  2م تكرار أ٪ 80من ناحية األجور و بالنسبة  ن مشاكل مالية مع الالعبينأجابوا بأالذين 
 ٪ بأنه ليس لديهم مشاكل مالية مع الالعبين 20يمثل مسؤولين لي نادي واحد وبالنسبة 

المشاكل المالية التي يتلقونها المسؤولين  من خالل عرضنا لنتائج الجدول يمكن تفسير
و لقلة األموال أعدم اهتمام بالالعبين بصفة جيدة ن سببها قد يعود الى أ ""بنعمجابوا أن الذي

ما بعض ،أمراعاة ذالك يعود سلبا على مردودتدخل الخزينة المالية بهذا النادي دون التي 
" قد يفسر ذالك بحسن نظرتهم لالعبين واعتبار مجهوداتهم "الجابوا أمسؤولي النادي الواحد 

 ها النادي.ا باألموال الكافية التي يتمتع بوأهميتهم ويمكن تفسير ذالك أيض

 ؟هل يقوم العبيكم بتحضير عام قبل بداية السنة :(07سؤال رقم ) ✓

هو معرفة مدى تأثير النادي بتجهيزات و المنشآت الرياضية  الغرض من هذا السؤال-
   .التي تساعده بقيام الالعبين بتحضير العام قبل بداية السنة

 (07الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابة 
 ٪100 10 نعم 

 ٪00 00 ال
 ٪100 10 المجموع
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 (07.......)01الشكل رقم 

 (07تحليل الجدول رقم )

٪ 100كدوا بنسبة أين والذين مسؤول للنادي 10من خالل الجدول الذي يبين تكرار أجوبة 
 نديتهم تقوم بتحضير وإعداد عام قبل بداية كل موسم .أن أب

الهواة يقومون بتحضير عام قبل نا األندية قسم أل عرضنا لنتائج الجدول تبين لنا من خال
 كل بداية موسم رياضي.

 هل تنعكس األمور المادية على نتائج الفريق ؟ : (08سؤال رقم ) ✓

 الغرض من هذ السؤال معرفة مدى تأثير األمور المادية على نتائج الفريق -

 (08الجدول رقم )

 اإلجابة التكرارات النسبة المئوية
 نعم 10 100٪
 ال 00 00٪

 المجموع 10 100٪

 

نعم

ال
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 (08(.......)01الشكل رقم)                                  

 (08تحليل الجدول رقم)
كدوا بنسبة ٪ على أمسؤول للناديين والذين  10أجوبة الذي يبين تكرار  8من الجدول رقم 

 نه الجانب المادي يؤثر على نتائج الفريق.أ
ن الجانب المادي له تأثيرا مباشرا على أتبين لنا  8ا لنتائج الجدول رقم من خالل عرضن

 المردود الرياضي . 
 موجهة للمدرب  استمارة
 هل تقوم بتحضير عام قبل بداية سنة ؟:(01)سؤال رقم  ✓

 الغرض من السؤال معرفة إذا ما كانت اإلدارة تقوم بتوفير الجو المالئم للمدرب .

 (1(......)01الجدول رقم )

 

نعم

ال

 االجابة التكرارات النسبة المئوية
 نعم 4 100٪
 ال 00 00٪

 المجموع 04 100٪
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 (01(......)01الشكل رقم )

 (01تحليل جدول رقم )

٪ 100كدوا بنسبة أمسؤول للناديين والذين  4وبة من خالل الجدول الذي يبين تكرار أج
 كل موسم .نديتهم تقوم بتحضير وإعداد عام قبل بداية أن أب

نا األندية قسم الهواة يقومون بتحضير عام قبل أل عرضنا لنتائج الجدول تبين لنا من خال
 كل بداية موسم رياضي.

 سقة ؟هل للفريق الرياضي مالبس متنا:(02سؤال رقم ) ✓

أي اكتفاء من  توفير احتياجات الالعبين من مالبسالغرض من هذا السؤال معرفة مدى -
 الناحية األلبسة 

 (02الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات  اإلجابة 
 ٪100 04 نعم 

 ٪00 00 ال
 ٪100 04 المجموع

 

نعم

ال
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 (02(.......)01الشكل رقم )

 (02تحليل الجدول رقم )

ن لكل الالعبين مالبس أن كل المدربين الناديين يقرون بأنجد  3م من خالل الجدول رق
 متناسقة .

مالبس  ن كل الفرق القسم الهواة لدى العبيهمأالجدول نستنتج بالل تحليل نتائج من خ
 ن اإلدارة تهتم بالجانب الهندام.أمتناسقة وهذا ما يدل على 

 هل هناك دعم مالي لالعبين الذين تشرف عليهم ؟ :(03سؤال رقم) ✓

 عبين مادية و معنوية الرفة إذا ما كانت اإلدارة تدعم الالغرض من هذا السؤال هو مع-

 (03الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات  اإلجابة 
 ٪50 02 نعم 

 ٪50 02 ال
 ٪100 04 المجموع

 

نعم

ال
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 (03(.......)01الشكل رقم ) 

 (03تحليل الجدول رقم )

٪ 50" أي نسبة نعمجابوا "أن اثنين من النادي الواحد أ( نجد 03م )من خالل الجدول رق
 جابوا ب"ال".أواثنين االخرين 

نه ليس كل الفرق قسم الهواة يدعمون الالعبين أخالل تحليل نتائج الجدول نستنتج من 
 ماليا.

 نت كمدرب للحصول على أموال و مصادر التمويل ؟ أهل تسعى :(04سؤال رقم ) ✓

 الغرض من هذا السؤال معرفة إذا كان للمدرب يساعد في جلب مصادر تمويل جديدة .-

 (04الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات  اإلجابة 
 ٪00 00 نعم 

 ٪100 04 ال
 ٪100 04 المجموع

 

نعم

ال
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 (04(......)01الشكل رقم )

 (04تحليل الجدول رقم )

جل الحصول عل أين ال يسعون من ن كل مدربين الفريقأ(نجد 04الجدول رقم)من خالل 
 .مصادر التمويل 

يسعون الى  كال الفرقين ال ن المدربينأن نستنتج أمن خالل تحليل الجدول يمكن 
 الحصول على أموال او مصادر التمويل .

 ؟هل تتلق اتعابك المالية في وقتها  :(05سؤال رقم ) ✓

 معرفة مدى دعم اإلدارة للمدرب .الغرض من هذا السؤال -

 (05الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات  اإلجابة 
 ٪50 02 نعم 

 ٪50 02 ال
 ٪100 04 المجموع

 

نعم

ال
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 (05(.......)01الشكل رقم )

 (05تحليل الجدول رقم )
ول ليس له االهتمام الكافي ن النادي األأ( تبين لنا 05تكرار الجدول رقم )من خالل 

 ما النادي الثاني فله عكس ذالك.أر بالمدربين خاصة من ناحية األجو 
الهواة ليس له االهتمام ن بعض األندية القسم أحليلنا لنتائج الجدول تبينا لنا من خالل ت

 الكافي بالمدربين وخاصة من ناحية األجور وذالك لقلة األموال وسوء التسيير .
 هل تنعكس األمور المادية على نتائج الفريق ؟:(06سؤال رقم) ✓

 الغرض من هذا السؤال معرفة مدى نأثير األمور المادية على نتائج الفريق . -

 ( 06الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات  اإلجابة 
 ٪100 04 نعم 

 ٪00 00 ال
 ٪100 04 المجموع

 

نعم

ال
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 (06الشكل رقم )

 (06تحليل الجدول رقم )
كدوا بنسبة أللناديين والذين  مدربين  4( الذي يبين تكرار أجوبة 06من الجدول رقم )

 نه الجانب المادي يؤثر على نتائج الفريق.أ٪ على 100
ن الجانب المادي له تأثيرا مباشرا أ( تبين لنا 06نتائج الجدول رقم )من خالل عرضنا ل

 على نتائج ومعطيات الفريق. 
 جل الفوز؟ أهل تحفز الالعبين باالموال من :(07السؤال رقم ) ✓

 و العكس أالنادي لديه أموال كافية لتحفيز النظر اذا كان -

 (07الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات  اإلجابة 
 ٪50 02 نعم 

 ٪50 02 ال
 ٪100 04 المجموع

 

نعم

ال
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 (07تحليل الجدول رقم )

واثنين من  "بنعم"جابوا أن مدربين اثنين من النادي األول أنجد  7من تكرارات الجدول رقم 
  "بال" اجابو ألثاني النادي ا

القسم الهواة  تحفز العبيها من  ن ليس كل الفرق أخالل تحليلنا للجدول يتبين لنا  ومن
  .جل الفوزأ

 استبيان موجهة لالعبين  استمارة
 هل تعانون من مشاكل مالية مع ناديكم من ناحية األجور ؟:(01سؤال رقم ) ✓

 الغرض من هذا السؤال معرفة مدى اهتمام اإلدارة باألمور المالية لالعبين 

 اإلجابة التكرارات النسبة المؤوية
 نعم 14 100٪
 ال 00 00٪

 المجموع 14 100٪

 

نعم

ال
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 (01(.......)01الشكل)

 (:01تحليل الجدول رقم )

أنا لديهم مشاكل مالية مع  ا( نجد أنا كل الالعبين أكدو 03من خالل تكرار جدول رقم )
  % 100الفرق بنسبة 

الجدول تأكد لنا أن جل الالعبين قسم الهواة يعانون أو لديهم عرضنا نتائج  من خالل
 مشاكل مالية مع فرقهم خاصة من ناحية األجور .

 ناديكم ملعب خاص به ؟هل ل :(02سؤال رقم ) ✓

 إذا تملك اإلدارة منشأة خاصة بها . الغرض من السؤال معرفة 

 (:02الجدول رقم )    

 اإلجابة التكرارات النسبة المئوية٪
 نعم 00 00٪

 ال 14 100٪
 المجموع 14 100٪

 

نعم

ال
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 (02...... )( 01الشكل رقم )

 :(02تحليل جدول رقم )

على %100العب وتكرار بنسبة  14الذي يبين إجابات  02من خالل تكرار الجدول 
 عدم امتالك الناديهم  ملعب خاصة بهم .

قسم الهواة الم فرق ظن معأدول نستنتج من خالل عرضنا النتائج المتحصل عليها في الج
 اإلمكانيات.لنقص في هم ال يملكون ملعب خاص ب

وتجهيزات مناسبة هل ملعب الذي تتدربون فيه مجهز بأرضية :(03سؤال رقم ) ✓
 إلجراء منافسات  رسمية ؟ 

 الغرض من هذا السؤال  معرفة اإلمكانيات المتوفرة للنادي .-
 (:03الجدول رقم )

 اإلجابة التكرارات النسبة المؤوية
 نعم 00 00٪

 ال 14 100٪
 المجموع 14 100٪

 

نعم

ال
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 (03( ...... )01الشكل رقم )

 :(03تحليل الجدول رقم )

تكرار والتي أجابوا من خاللها الالعبين  14المقدرة ب  03من خالل تكرارات الجدول رقم 
 .أنا مالعبهم ليست مجهزة بالتجهيزات الالزمة إلجراء منافسات رسمية  %100ب "ال" وبنسبة 

لنا أن معظم األندية القسم يتبين  03ل رقم من خالل عرض لنتائج المتحصل عليها من الجدو 
 الهاوي ليس مجهزة بالوسائل و التجهيزات الالزمة إلجراء المنافسات الرسمية .

 

 

 

نعم
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  :تمهيد 
تبنا ور. باالستبياننهينا تحليل ودراسة النتائج المتحصل عليها والمتعلقة إن أ بعد

 كل فرضية الضوءتحليل هذه النتائج على االستنتاجات المستخلصة من خالل التحليل سنقوم ب
 
 : الجزئية األولى تحليل نتائج االستبيان على ضوء الفرضية  – 1

ء الفرضية الجزئية األولى وتحليلنا لنتائج االستبيان على ضو  راءتناقمن خالل      
ن التخطيطات والتوزيعات المالية المستخدمة من طرف األندية الرياضية لكرة القدم أهو : مفادها

 .ال تغطي احتياجات العبي فريقها
ن االموال التي يتحصل أيرون  المسئولينمن ٪  60ن امن خالل السؤال الثاني  نجد

ن أكد أ٪ 100 وكذالك نجد السؤال الثالث بنسبة كافية لتغطية وتلبية حاجياتهمعليها غير 
 .عن الممولالنادي هو من يبحث 

 
 تحليل نتائج االستبيان على ضوء الفرضية الثانية :-2
ية الجزئية الثانية التي االستبيان على ضوء الفرضن خالل قراءتنا وتحليلنا لنتائج م
 .جابا على نتائج الفرق إداخلي للنادي الرياضي مما ينعكس هناك مكانة للتمويل ال :مفادها
ف يالكالميزانية التقديرية لم تغطي تن  ا٪ يرون  100ربعة أوكذالك نجد السؤال رقم  
و الميزانية أن لهم خطة تسيير اموال الفريق ا٪ يقلون ب100الخامس نجد سؤال الو  الفريق

 .الخاصة بالفريق 
ود مع ٪ من مسئولي الفريقين يقرون بوج 80وكذالك نجد من السؤال السادس نجد

٪ من مسئولي الفريقان يقولون بأنهم 100ما السؤال السابع نجد أالالعبين من ناحية االجور 
 ل بداية كل موسميقومن بتحضير عام قب

 
 تحليل نتائج االستبيان على ضوء  الفرضية الثالثة :-3

الثالثة والتي  من خالل قراءتنا وتحليلنا لنتائج  االستبيان على ضوء الفرضية الجزئية
 .يؤثر نقص تمويل األندية بالمنشئات والتجهيزات الرياضية على مردو ديتها: مفادها
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 يؤثر على المردود الرياضي المادي  يقرون العامل٪ 100ن أنجد  ومن السؤال الثامن
٪ من مدربن الفريقان انهم 50الخامس نجد نجد السؤال  للمدربينوكذالك من االستمارة الموجهة 

٪ من 100نجد  جهة لالعبينومن استمارة المو  من مشاكل مالية  مع ادارة فرقهم يعانون 
 م ن ليس لديهم ملعب خاص بفريقهأالالعبين يؤكدون  ب
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 االستنتاج العام :

و بعد تطرقنا إلى التمويل ،و التسيير المالي و أثره على مردودية األندية ،ومن خالل دراسة مختلف 

الجداول التي جاءت في الجانب التطبيقي و التي تحتوي على مختلف المعلومات االحصائية الخاصة 

د عليه بمتغيرات فرضيتنا و التي دارت حول االشكالية التالية :هل عدم وضع مخطط مالي يعتم

النادي في تسيير أمواله أو سوء تسييرها يؤدي إلى نقص في التجهيزات الرياضية و نقص في 

 المردود الرياضي 

ومن خالل االستنتاجات التي توصلنا إليها في األسئلة السابقة و التي تشمل الفرضيات الثالث ،يمكن 

مستحق و هذا يعود إلى نقص التمويل و لم يتولى لها اهتمام  الوالئية استنتاج أنه باعتبار األندية 

ضعف المردودية و التسيير المالي الذي ال يغطي حاجيات األندية و الذي يؤثر على المردودية و عدم 

تغطية تكاليف و احتياجات الالعبين ،ومن خالل ما ذكرناه فإن دراستنا زيادة إلى الفرضية العامة و 

 الفرضيات الجزئية محققة بعد اختبارها
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 االقتراحات :

بعدما تطرقنا في هذا البحث المتواضع و اإلشارة إلى التمويل المالي لألندية الرياضية و تأثيره على 

مردوديتها ،و بعد الدراسة الميدانية فارتأينا إلى تقديم بعض االقتراحات التي نراها مهمة و يمكن 

 االقتراحات فيما يلي : مراجعتها و االستفادة منها مستقبال و تتمثل هذه

و الذي يكون من مختلف الجوانب ،التجهيزات يجب على القائمين بالرياضة تمويل األندية -

 المنشآت...

 تبيان األهمية الحقيقية لفرق األندية وهذا من أجل أن يكونوا تتناسب مع كفاءاتهم -

  التعاون بين الممولين و مسؤولي األندية قصد توفير راحة الالعبين-

 تقديم تشجيعات و عروض و ذلك من أجل استمالة عناصر الفرق و ضمان االحتفاظ بهم-

 برمجة حصص تلفزيونية لنشرالثقافة الرياضية )كرة القدم (-

على الممول أن ال يقف كعائق أمام قدرات الالعبين و األندية ،و إنما عليه الوقوف بجانبهم و -

 تشجيعهم على إبرازها و تطويرها
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 خاتمة :

من خالل إجراء هذا البحث إبراز دور التمويل المالي لألندية الرياضية و ماله من  لقد كان هدفنا

أهمية في تطوير األندية و مدى تأثيره على مردودية الفرق الرياضية ،و البحث في نفس الوقت عن 

أشكال التمويل و مصادره ،و كشف هيكلة النوادي ،و التعرف على طرق استخدام األندية ألموالها 

دنا على مستوى القسم الوطني األول إال أننا ارتكزنا بصفة عامة على التمويل و طرق انفاقها على ببال

النادي ،فوضعنا فرضية عن واقع عدم وضع مخطط مالي يعتمد عليه النادي في تسيير أمواله و سوء 

 المالي يعود سلبا على المردود الرياضيالتسيير 

على لهذا و قصد التحقق من صحة أو بطالنها قمنا بتوزيع استبيانين على عينة البحث ،و كان األول 

لالعبي  للمدربين و آخر ( مسؤولين لكل فريق نادي و استبيان آخر05شكل أسئلة موجهة إلى ثالثة )

ة األجوبة الفريق ،و بعد حصولنا على النتائج استعملنا أسلوب النسبة المئوية ،للكشف عن دالل

 المتحصل عليها ،و إثبات الفرضيات الجزئية المقترحة أو نفيها

بعد تحليل و مناقشة النتائج وجدنا أن مستوى اختيار طرق انفاق األموال على األندية الرياضية على 

و لم يرقى المستوى المطلوب ،مع ذكر السبب الذي يعود إلى متدني في بالدنا  الهوات مستوى القسم 

 عدم تمويلها من  طرف الدولة و اإلدارة الوصية و الشركات األخرى ... نقص أو

فتدني مستوى األندية و الفرق الرياضية و ضعفها سببه نقص التدعيم المالي و سوء التسيير المالي 

 لألندية 
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 الرياضي نقوم بهذا البحث تحت عنوان

 "التمويل األندية الرياضية وتأثيرها على نتائجها "طرق

 

بكل  االستمارةوللوصول إلى نتائج تفيد األندية الرياضية نطلب منكم اإلجابة على هذه 

 موضوعية قصد مساعدتنا في إنجاز هذا البحث 

 وهذه المعلومات ال تستعمل إال ألغراض البحث العلمي وشكرا         

 

 

 المدرب النادي :

 هل تقوم بتحضير عام قبل بداية السنة ؟ /1

 نعم                                                 ال   

هل للفريق الرياضي مالبس متناسقة ؟ /2  

 نعم                                                 ال   

هل فريق هناك دعم مالي لالعبين الذين تشرف عليهم ؟ /3  

 ال                                               نعم     

 



  اكانت إجابة بنعم من اين مصادرهمن اجل الفوز ؟ اذا  بأموالعبين الهل تحفز ال /4

 نعم                                                 ال   

هل تسعى انت كمدرب للحصول على أموال ومصادر التمويل ؟  /5  

   نعم                                                 ال   

                                                                          هل تتلقى اتعابك المالية في وقتها ؟ /6

    نعم                                                 ال   

                                                               المادية على نتائج الفريق؟هل تنعكس األمور  /7

    نعم                                                 ال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 لحاجوأجامعة العقيد أكلي محند 

 البويرة النشطات البدنية والرياضيةمعهد علوم والتقنيات 

 

 استبيان خاص بالمشرفين على األندية الرياضية في المنافسات الرياضية 

 

إنجاز مذكرة تخرج لنيل شهادة اللسانس في اإلدارة والتسيير ر ساتذتنا الكرام في اطاا

 الرياضي نقوم بهذا البحث تحت عنوان

 "على نتائجها"طرق التمويل األندية الرياضية وتأثيرها 

 

بكل  االستمارةوللوصول إلى نتائج تفيد األندية الرياضية نطلب منكم اإلجابة على هذه 

 موضوعية قصد مساعدتنا في إنجاز هذا البحث 

 وهذه المعلومات ال تستعمل إال ألغراض البحث العلمي وشكرا         

 

 

النادي: نالالعبي  

  ؟     من ناحية األجورهل تعانون من مشاكل مالية مع ناديكم  /1

 نعم                                                 ال   

؟هل لي ناديكم ملعب خاص به /2  

 نعم                                                 ال   

 ؟هل ملعب الذي تتدربون فيه مجهز بأرضية وتجهيزات مناسبة الجراء منافسات رسمية  /3

 نعم                                                 ال   
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