
 
 

 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 

 انممستغبن بادٌس جامعة عبد الحمٌد 

 معهد التربٌة البدنٌة والرٌاضة

 والتحضير بدوي تدريبالقسم 

 

 سترالما شهادة ويل متطلبات ضمه بحث مقدم

 

 عىىان:

 

 

 

مسحٌة على أندٌة كرة القدم لوالٌة غلٌزاندراسة   

 

 : إشراف                                                           إعداد الطالب

 تشوك سٌد أحمدود/ ك                                                المجٌد  جاوتسً عبد 

 

8102-8102السنة الجامعٌة 

ور التموٌل الرٌاضً فً التأثٌر على مردودٌة األندٌة الرٌاضٌةد  



 
 

 
 أ 

 

 

 داءــــإه

 

 :إلى جهدي ثمرة أىدي

 اورعاى اهلل احفظه أمي

 إلى روح والدي رحمو اهلل و أسكنو فسيح جنانو

 أخي العزيز محمد البشير  إلى

 إلى كل أفراد عائلتي 

 إلى زمالئي

 

 

 

 

 



 
 

 
 ب 

 

 وتقدٌر شكر

 

 ىذا تمامإل نعمة التوفيق على مباركا، طيبا كثيرا األحد الواحد هلل والشكر الحمد

 .المتواضع العمل

 الذي تشوك سيد أحمد "و " كي الدكتورأستاذ إلى الخالص بالشكر تقدمأ كما

 ىذا علىتفضل  باإلشراف 

 يل مهدت التي والتوجيهات حلنصا ي يد العون و إسدالل قدم والذي العمل

 .كرةذ ىذه الم نهاءإل لطريقا

على  جابةباإلوبصدر رحب أفراد العينة التي تفضلت إلى  كما أتوجو بالشكر

 .االستبيان أسئلة

 ،دراسةال هىذ إلنجاز العون يد لنا قدم من كل كما أشكر

 .بعيد من أو قريب من سواء

.األساتذة الذين ساىموا في تكوينيوالشكر الموصول إلى كل 



 
 

 

 ممخص البحث

 

لؤلندية الرياضية من أجل القيام من المتطمبات األساسية الرياضي  يعتبر التمويل      

 تطويرىا وتمبية حاجياتيا. بمختمف نشاطاتيا وبيدف

ث عن موارد مالية لئلنفاق عمى األنشطة المرتبطة بالمجال إن عممية البح      

االحتراف الرياضي، ولمتمويل رياضي أصبحت مشكمة رئيسية لمواجية متطمبات لا

مختمف الرياضي دور ميم لحل المشاكل الموجودة عمى مستوى األندية الرياضية ب

ت أو التبادل، لذلك ال بد من األمر بالبيع أو الشراء أو االنتقاال أنواعيا، سواء تعمق

 وعدم االعتماد متنوعة تمبي احتياجات ىذه األنديةو ث عن مصادر تمويمية جديدة البح

وىدا يعتبر من المتطمبات األساسية لمدخول في االحتراف  ،ميكمية عمى الدعم الحكو 

 الرياضي والتحسين من مستوى المردود الرياضي لؤلندية.
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رفت الرياضة وممارساتيا تطورا واسعا وقفزات نوعية بالموازاة مع تقدم اإلنسان عبر ع

واضح عميو، وبمرور مراحل حياتو، إلى ان أصبحت اليوم ظاىرة اجتماعية ذات تأثير 

الوقت أصبحت تحتل حيزا ىاما من حياتو، فتطورت من الممارسة كيواية لتصل اليوم 

 إلى ما يسمى باالحتراف.

حيث أصبحت الرياضة أحد أكثر المجاالت جاذبية لرؤوس األموال واىتمام القوى 

المتفرجين االقتصادية، حيث تحولت من مجرد نشاط يمارسو اليواة ويستمتع بو جماىير 

إلى صناعة تقوم عمى أسس عممية متخصصة في الترويج اإلعبلمي واالحتراف 

، بل أنو ت عمى األندية الرياضية المحترفةالرياضي الذي يدر مئات مميارات الدوالرا

) مزروع السعيد، . وتحسين مردودية األندية كأسموب يمثل قوة دفع لتطوير ميارات البلعبين

 ( 01، ص2010

دية الرياضية بحاجة إلى األموال كي تساعدىا عمى تسيير احتياجاتيا مما يؤدي إن األن

ذلك إلى تحسين من مردود مستوى الرياضة العالي وبالتالي يتألق في المحافل العالمية، 

لذلك البد من اختيار آلية من  آليات التمويل المناسبة لتغطية احتياجات النادي 

 الرياضي.
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جانب التمييدي إلى مدخل عام لمبحث وفصمين حيث تناولنا في التنقسم ىذه الدراسة 

اإلشكالية والفرضيات، أىمية الدراسة واليدف منيا والدراسات السابقة  التعريف بالبحث،

 باإلضافة إلى صعوبات الدراسة.

 ولدراسة ىذا الموضوع اتبعنا الخطة التالية:

حول التمويل  يالمفاىيماإلطار ، وتطرقنا فيو إلى ةالنظريالخمفية األول: تمثل في  لبابا

 الرياضي وكذا األندية الرياضية وأخيرا المردود الرياضي.

، وتناولنا من خبللو اإلجراءات المنيجية لميدانيالثاني: تمثل في الجانب ا بابال

 والميدانية لمدراسة، تحميل النتائج وعرضيا، مناقشة وتفسير النتائج.
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 مشكمة

األندية الرياضية ىي الركيزة التي يقوم عمييا التكوين الرياضي فأي تنظيم رياضي ال  إن

 يمكن أن يجني ثماره إال إذا نظمت األندية الرياضية بصورة سميمة.

لذا البد عمى األندية أن تنتيج األسموب العممي في إدارتيا وذلك وفقا لما تفرضو 

مع قدوم القرن الحادي والعشرين وما يفرضو من المتغيرات الحادثة والواقعة في المجتمع 

متطمبات، فاتساع رقعة األنشطة الرياضية وممارستيا عمى صعيدي االحتراف واليواية 

 يتطمب أمواال لتغطية نفقات ىذه األنشطة والعمل عمى إيجاد مصادر تمويمية.

فة ، وقد اختمفت إن األندية الرياضية بحاجة ماسة إلى دعم مالي لمقيام بنشاطاتيا المختم

طرق وأساليب التمويل في القرن الجديد، حيث أصبحت تدار عمى أنيا صناعة في 

إطار الجودة والعولمة واقتصاديات السوق الحر مما جعل األمر أكثر صعوبة و أكثر 

 حرفية .

عمى مردودية األندية  التمويلتأثير  ما مدىوليذا يمكن طرح التساؤل الرئيسي التالي: 

 ة؟الرياضي
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 وتيدف ىذه الدراسة لئلجابة عمى التساؤالت التالية:

ىل تممك األندية الرياضية مصادر ثابتة لمتمويل تثبت مقدرتيا عمى تغطية تكاليف  -

 ممارستيا ألنشطتيا الرياضية ؟

 ىل نقص تمويل األندية الرياضية يؤثر عمى المردود الرياضي؟ -

 أهداف

 ىذا الموضوع إلى تحقيق أىداف عممية ورياضية وىي: نطمح من وراء دراسة

 إيجاد سياسة مالية فعالة لتمويل األندية الرياضية. -

 تشجيع األندية النتياج طرق جديدة لمتمويل الرياضي. -

إيجاد فرص لتوظيف األموال واإلمكانات البلزمة لمرفع من مستوى األندية  -

 الرياضية.

 فرضياتال

  الجزائرية مصادر تمويل ثابتة تبث مقدرتيا عمى تغطية تكاليفيا.لؤلندية الرياضية 

 .إن نقص تمويل األندية الرياضية الجزائرية يؤثر عمى نجاعة المردود الرياضي 
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 مصطمحات البحث

  :ىو عممية تحصيل الموارد المالية لمييأة الرياضية إلنفاقيا عمى التمويل الرياضي

نفاقو عقبلنيا مختمف أنشطتيا، حيث يمثل أىم  عنصر تسعى الييأة إلى تحصيمو وا 

لى توسيع مصادره من جية أخرى.  عمى من جية وا 

  :دون المنفردة بإرادتيم األفراد من مجموعة يكونيا أىمية جمعيةاألندية الرياضية 

 النشاط طريق عن أعضائيا فراغ وقت الستثمار وتيدف الدولة من مباشر تدخل

 .موازي كنشاط االجتماعي والنشاط أساسي كنشاط الرياضي

  :سب اختصاصو في حفي النتائج التي يحققيا الرياضي يتمثل المردود الرياضي

المنافسات الرياضية في وجود ظروف مييأة لذلك من قبل منظمتو تبدأ من عمميات 

 تشريف الوطن بنتائج وطنيا ودوليايوم المسابقة، حتى يتمكن من  إلىالتدريب 
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 مشابهةال الدراسات

  دراسة الطالب بن عكي نادية إلعداد مذكرة ماجستير تحت عنوان " سياسة التمويل

المالي واالنعكاسات عمى المردود الرياضي " تحت إشراف األستاذ الدكتور بن عكي 

محمد أكمي، في معيد التربية البدنية والرياضية بالجزائر. حيث توصمت إلى النتائج 

 التالية:

بر األعمال التجارية، إذ أصبحت موضوعا وىدفا لتسويق األدوات الرياضة من أك

والمنتجات الرياضية وغير الرياضية كما أصبحت مجاال لمربح المادي والدعاية لشبكات 

أن النوادي الرياضية الجزائرية لم تقم بدورىا في استغبلل و  التمفزيون المحمية والعالمية

دخال االحترافية عمى نوادييا وبالتالي ىذه اإلستراتيجية لتحقيق أىدافيا الما ترقية لية، وا 

 الفريق وتحقيق نتائج أفضل.

  دراسة الطالبة شريفي سممى إلعداد أطروحة دكتوراه تحت عنوان " أساسيات التمويل

واإلدارة المالية في المؤسسة الرياضية " تحت إشراف األستاذ الدكتور بن عكي 

 البدنية والرياضية بالجزائر. وتوصمت فييا إلى:محمد أكمي، في معيد التربية 

أن النوادي الرياضية أصبحت تعتبر مؤسسة اقتصادية ىدفيا ربحي أي تحصيل الربح 

 المادي واألموال البلزمة لتحقيق االكتفاء، إال أنيا تعرف عجزا مستمرا وال تسجل أرباحا 
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تدعيم الحكومة والمؤسسات  إال في حاالت جد قميمة ، حيث تتركز الموارد المالية عمى

العمومية والخاصة، وكذا عائدات المنافسات والمبيعات، والسبب حب الباحثة ىو 

ىمال، فباستخدام  التسيير المالي الذي ال يسعى باالىتمام الكافي ويمارس بعشوائية وا 

طرق عممية وتقنية لوظيفة اإلدارة المالية في الييئات الرياضية تتحسن مداخيل ىذه 

 وادي الرياضية.الن

  دراسة الطالب نايت إبراىيم محمد إلعداد مذكرة ماجستير تحت عنوان " آليات تمويل

المنشآت الرياضية والمتابعة المالية ليا " تحت إشراف الدكتور صحراوي محمد، في 

 معيد التربية البدنية والرياضية بالجزائر، حيث توصل إلى :

الرياضية ال تممك حرية كافية تخول ليا البحث واختيار آلية أن اإلدارة المالية لممنشأة 

تمويل غير دائمة فيي تابعة تبعية شبو تامة لمقطاع العام، وىذا ما يعرقل حسن تسيير 

دارة المنشاة الرياضية الجزائرية مع أنيا تتمتع باستقبللية مالية شكمية إال انيا جد  وا 

فتعتبر مكممة لمتمويل وأساسية، وىي مطبقة من محدودة. أما فيما يخص المتابعة المالية 

قبل بعض المنشآت الرياضية الوطنية، وىي تساىم في رفع مستوى تسيير ىذه ألخيرة 

 بشكل فعال ودوري.
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  دراسة الطالب بورزامة رابح تحت عنوان " القيادة اإلدارية لممنشآت الرياضية عمى

دكتور بن عكي محمد آكمي ، نجاعة المردود الرياضي، تحت إشراف األستاذ ال

 والذي توصل فييا :

أن القيادة اإلدارية لممنشأة الرياضية ليا انعكاسا سمبيا وىذا راجع لنمط القيادة المعمول 

بيا من طرف القائد، إذا كان مستبدا في إدارة المنشأة الرياضية فيذا ما ينعكس سمبا 

 .شأةعمى األداء وكذا النتائج المحققة عمى أرض ىذه المن

 



 

 

 

 الــــبـــــاب األول

 الخلفٌة النظرٌة للموضوع
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المحرك األساسي في متابعة األندية لنشاطيا، تطويرىا،وفي يعتبر التمويل 

ازدىارىا. خاصة وأن المشكبلت المادية مازالت تمعب دورا كبيرا وتعتبر من أىم 

 المعوقات أو الصعوبات التي تواجو األندية الرياضية والييئات الرياضية.

التي يمكن أن فمن خبلل أساليب التمويل الذاتي، وبعض مجاالت صناعة الرياضة    

توظف من خبلل الييئات الرياضية باختبلف تنظيماتيا فمنيا برامج تصمح لمجنة 

 االولمبية، االتحادات الرياضية، األندية، كميات التربية الرياضية و األكاديمية العممية.

إن اتساع رقعة األنشطة الرياضية وممارستيا عمى صعيدي االحتراف واليواية     

ال لتغطية نفقات ىذه األنشطة، والعمل عمى إيجاد مصادر تمويمية حتى يتطمب ذلك أموا

تحولت األندية الرياضية في بعض الدول العربية وغالبية األندية األوروبية إلى شركات 

طارات إدارية مختمفة االختصاصات .  ومؤسسات تحوي موظفين وا 

 :ية النظرية لمموضوعالخمف والمتضمن لبابىذا ما سنحاول التوسع فيو من خبلل ىذا ا

 األول: ماىية التمويل الرياضي  فصلال

 الثاني: ماىية األندية الرياضية  فصلال

ضيالثالث: ماىية المردود الريا فصلال
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 الفصل األول: ماهية التمويل الرياضي

يحظى التمويل بأىمية بالغة في تحديد سياسة الببلد التنموية، حيث يعتبر العضو 

 المحرك لتنفيذ المشاريع االستثمارية، عمى النطاق الذي تسطره اإلدارة العميا لممؤسسة .

دارتيا، ويرجع التمويل في أصمو و يقصد بو الحاجة إلى األموال، وال حصول عمييا وا 

 إلى الحاجة االقتصادية لمسمع والخدمات وىو يؤدي إلى إشباع ىذه الحاجة.

 مفهوم التمويل الرياضي -

 قبل التطرق إلى تعريف التمويل الرياضي سوف نتطرق إلى تعريف التمويل بصفة عامة
 تعريف التمويل -

  ( يعني التمويل باإلنجميزيةFinance  تحديد احتياجات األفراد والمنظمات )

والشركات من الموارد النقدية وتحديد سبل جمعيا واستخداميا مع األخذ في الحسبان 

 (119-118، ص 1994دراز حامد عبد المجيد، )المخاطر المرتبطة بمشاريعيم. 

  التمويل ىو تمك الوظيفة اإلدارية في أي شركة التي تختص بعمميات التخطيط

لؤلموال، والحصول عمييا من مصدر التمويل المناسب،لتوفير االحتياطات البلزمة 

 ألداء أنشطة الشركة المختمفة بما يساعد عمى تحقيق أىدافيا،وتحقيق التوازن بين 
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الرغبات المتعارضة لمفئات المؤثرة في نجاح واستمرار الشركة، والتي تشمل 

، 1995محمد عثمان إسماعيل، )حميد المستثمرين، العمال، المديرين، المجتمع والمستيمكين. 

 ( 17ص

  .عبد المطمب عبد الحميد، )التمويل يعني تدبير األموال البلزمة لمقيام بالنشاط االقتصادي

 (165، ص1995

 الحناوي محمد صالح لتمويل ىو مجموعة األعمال والتصرفات التي تمدنا بوسائل الدفعا (.

 ( 25، ص1999و سمطان إبراىيم إسماعيل، 

 تعريف التمويل الرياضي -

يتمثل التمويل الرياضي في استعمال األحداث الرياضية بيدف التحسين من شيرة 

المؤسسة الممولة وتثمين صورة عبلمتيا ومنتجاتيا. فمن وراء الدعم المالي والمادي 

لرياضي أو لنادي يريد الحصول عمى فائدة مباشرة و/أو  أوالذي يقدمو الممول لتظاىرة 

 ؤسسة أو عبلمتيا.جني أثار جانبية عمى مستوى الم

ويمعب التمويل في المجال الرياضي دورا ميما، كما يعتبر من أىم المشاكل الموجودة 

في المجال الرياضي، والتي تؤثر بالسمب عمى إتاحة الفرص لمييئات الرياضية بمختمف 

 أنواعيا عمى تحقيق أىدافيا وتنفيذ برامجيا، وليذا فمشكمة التمويل في الرياضة من أكبر 
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 لمشاكل التي تواجو القادة المسؤولين الرياضيين في الوقت الحالي.ا

لقد توسع مفيوم ىذا المصطمح من حين إلى آخر إلى المساعدة الفعمية لمظاىرة، كما 

 نسمع عنو اليوم، ولقد تعددت مفاىيم ىذا المصطمح في األدب، ومنيا: 

 :التمويل الرياضي عبارة عن اتفاق بين طرفين 
   يقدم المال أو القروض المعتبرة إلى الطرف الثاني.الممَول الطرف األول يدعى 

  يقدم خدمات تتمثل في إمكانيات االتصال أو المقابل الممول أما الطرف الثاني
كمال وآخرون، مقاق .) الذي يطمبو الممول والناتج بطريقة مباشرة من ممارسة رياضية

 (65، ص2009

  األموال البلزمة لتحقيق أىداف المؤسسة الرياضية، ىو عممية البحث عن

وتخصيص ىذه األموال لتحقيق أىداف المؤسسة وفقا إلتباع نظام مالي يحقق 

 (26، ص2009حسن أحمد ، الشافعي عمية عبد المنعم حجازي و .)أفضل النتائج

 ىو عممية البحث عن موارد مادية لئلنفاق عمى األنشطة المرتبطة بالمجال الرياضي 

حيث أصبحت مشكمة ومعوق رئيسي لمواجية االحتراف كظاىرة فرضت نفسيا 

 ( 88، ص1996عزت الكاشف، ) كنظام مؤثر في المجال الرياضي.
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 أنواع التمويل الرياضي -

)عبد وتعني إمكانية المؤسسة تمويل نفسيا من خبلل نشاطيا  التمويل الذاتي: -

مصادر التمويل الذاتي لمرياضة ، وفي الواقع ( 104، ص1999الحميد سمير عمي، 

 عديدة ومجاالتيا واسعة منيا:

 الترخيص باستخدام العبلمات والشعارات عمى المنتجات ووسائل الخدمات. -

 اإلعبلن عمى أدوات ومبلبس البلعبين. -

 عائدات تذاكر الدخول لممباريات والمناسبات الرياضية. -

 اإلعانات والتبرعات واليبات. -

 ل البلعبين.عائد انتقا -

 اشتراكات ومساىمات األعضاء. -

 استثمار حقوق الدعاية واإلعبلن. -

 إصدار الطوابع التذكارية لممناسبات واألحداث الرياضية. -

 حقوق البث اإلذاعي والتمفزيوني لؤلنشطة والمناسبات الرياضية. -
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)ىندي  عائدات نسبة من قيمة سمع يعمن أنيا مخصصة لدعم مجال أو ىدف رياضي. -

 (04، ص1998منير إبراىيم ، 

في الحين الذي يصبح فيو التمويل الداخمي غير كاف بالنسبة   التمويل الخارجي: -

 ،) ىندي منير إبراىيملممؤسسات لتمبية حاجياتيا يصبح التمويل الخارجي حتميا بالنسبة ليا

وتجد المؤسسة نفسيا أمام حمين المجوء إلى االستدانة كمصدر  ، ( 04المرجع السابق، ص

تمويل ذي مدة حياة محدودة والذي ال يسمح عادة لؤلطراف الممولة من التدخل في 

تسيير المؤسسة أو المجوء إلى األموال الخاصة توزيع رأس المال وىذا من شأنو زيادة 

عادة النظر ف ي ىيكمة اتخاذ القرار في التكاليف مع زيادة الكفاءات من جية وا 

 المؤسسة من جية أخرى.

ونفس الشيء بالنسبة لؤلندية الرياضية االحترافية فقد تجاوزت احتياجات الرياضة 

االحترافية كل ما يمكن أن تمده طرق التمويل التقميدية ) عائدات الدخول إلى المباريات، 

اإلعبلن عمى مبلبس وأدوات البلعبين، حقوق البث اإلذاعي والتمفزيوني( لمواجية 

وع سواء كان في فرنسا أو في أمريكا فقد سمح لؤلندية أن تمجأ حاجياتيا وليذا فإن المشر 

إلى سياسة التمويل الخارجي من أجل جذب مستثمرين خواص عن طريق الدخول إلى 

صدار األسيم والشبكة المصرفية والتي تعتبر وسائل   السوق المالية، سوق البورصة وا 



 الفصل األول                           ماهٌة التموٌل الرٌاضً 

 
17 

 

جيد، كوسائل لدعميا فيي فعالة في تطوير النوادي خاصة ذات المردود الرياضي ال

 ( 96، ص2016-2015زىية نوال،  .)تعتبر بالنسبة ليا جوىر عممية االحتراف

 شروط نجاح عممية التمويل الرياضي -

  اختيار الحدث الرياضي بفعالية وبعيدا عن العشوائية واالرتجالية: يجب عمى الممول

التمويل الرياضي  أن يأخذ بعين االعتبار مراكز اىتمامات الفئات المستيدفة من

 والتي تتناسب مع طبيعة الرياضة الممولة ويجب أن يكون قريبا من قيم المؤسسة.

 إن اختيار الحدث الرياضي يرتكز أساسا عمى بعض النقاط، منيا:

 ضرورة التزام المؤسسة الممولة بالحدث الرياضي. -

أن يساىم يجب أن يكون الحدث ذو جودة ويتناسب مع متطمبات الممول، ويمكن  -

 في تحقيق األىداف التجارية واالتصالية التي يسعى لتحقيقيا.

يجب أن يختار الحدث الذي يتناسب مع رسالة ومينة المؤسسة ورموزىا أو  -

 جميورىا.

  العمل عمى جذب انتباه الجميور المستيدف: وجعمو قادرا عمى رؤية وتذكر عبلمة

 أو شعار الممول.
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 الحدث والنشاط الرياضي: إن خمق القيمة لمتمويل  السماح لمجميور بإشراك قيم

 الرياضي في الواقع العممي قد يواجو بعض المشاكل منيا:

أن الجميور يأتي إلى مشاىدة المنافسة الرياضية والحدث الرياضي عموما وليس  -

 إلى مشاىدة شعارات الممول.

الشعار فقط (،  تعتبر الرسالة اإلعبلمية لمتمويل الرياضي " صامتة " ) إظيار -

 ( 36-35، ص 2014-2013تريش لحسن ، .) وبالتالي يصعب إثارة الجميور

 العقبات التي تواجه التمويل الرياضي -

التمويل الرياضي داخل الييئات الرياضية األىمية يقابمو العديد من المشكبلت والعقبات 

 في تدبير احتياجاتيا المالية ومن ىذه العقبات ما يمي:

  والموائح والقرارات المنظمة لمييئات الرياضية والتي تعرقل عمميات التمويل القوانين

 الذاتي داخل ىذه الييئات.

 .عدم وجود المتخصصين ذوي الخبرات في مجال التمويل لحل المشكبلت الرياضية 

  انعدام الحوار بين الجية اإلدارية والييئات األىمية من خبلل فرض القوانين دون

 الييئات األىمية الرياضية في وضع وصياغة ىذه القوانين.المشاركة بين 
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  عقبات إعبلمية تتمثل في عدم االىتمام باألنشطة الرياضية مثل كرة القدم باعتبارىا

 المعبة الشعبية األولى، مما يترتب عمى ذلك قمة الوعي الجماىيري بيذه األنشطة 

 (27، ص  2009عنابي بن عيسى،.) وأيضا تقميل فرص التسويق الرياضي لتمك األلعاب

 مصادر التمويل الرياضي -

التمويل الرياضي بمصادره المختمفة والمتعددة يعتبر جوىر عممية االحتراف، باإلضافة 

إلى تطبيقات عمم االقتصاد في المجال الرياضي الذي يعتبر كأحد وسائل التمويل 

ندية األوربية و األمريكية في الرئيسية خاصة في كرة القدم التي تعتمد عمييا كثير من األ

دعم ميزانيتيا وتغطية تكاليف أنشطتيا.فالتطبيقات التي تدخل في تمويل المنافسات 

الرياضية تتمثل في التسويق، اإلنتاج الرياضي، صناعة الرياضة، الخصخصة 

والسبونسورينغ الرياضي. كوسائل لدعميا فيي تعتبر بالنسبة ليا جوىر عممية 

ياضة في ظل نظام االحتراف تتحول إلى صناعة. ولذلك فإن نظام االحتراف، فالر 

 االحتراف يخدم األندية القادرة فقط دون بقية األندية .
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 التمويل الحكومي 

ىو الدعم المالي الذي تخصصو الحكومة لكل مؤسسة رياضية. وتمجا الحكومة في 

 بعض األحيان إلى التمويل المباشر عن طريق االقتراض من األفراد والمؤسسات من 

خبلل إصدار سندات متعددة األشكال ذات مدة زمنية مختمفة وأسعار فائدة متباينة 

 ىذه السندات نجد أذون الخزينة. أىمومن 

وتعتبر الموازنة العامة لمدولة والتي تشرف عمييا وزارة المالية واالقتصاد الوطني ىي 

مصدر اإلنفاق الرئيسي ويتم إعداد موازنة الدولة عبر عشر مراحل من خبلل تبويب 

محدد يشمل تعويضات العاممين ) المرتبات واألجور ( والمصروفات الجارية وتشمل     

ارجية ( وىي ميزانية ممركزة لدى وزارة المالية وكذلك ميزانية ) التسيير والمشاركات الخ

التنمية التي تشمل البنيات األساسية واإلنشاءات الجديدة، بجانب دعم الواليات 

وصندوق دعم المناشط الرياضية الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة والذي تتشكل 

التي توصف جممة بأنيا إيرادات مصادر إيراداتو من عائد إيجار المرافق التي تممكيا و 

 ضئيمة.
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واإلنفاق عمى البني التحتية واألساسية من منشآت رياضية وصيانتيا، والنيوض 

بالرياضة من صميم عمل الدولة، يقيم اإلنفاق الحكومي عمى أنو ضئيل وال يتماشى 

 مع التطور العالمي اليائل في مجال البنى التحتية والمنشآت الرياضية والتدريب

واإلنفاق عمى البلعبين والمدربين مما يؤكد حاجة الرياضة إلى بحث بدائل لمتمويل 

الحكومي في مجال الرياضة، وقد ارتبط تطور المجال الرياضي بتقدم الجوانب 

االقتصادية والسياسية واالجتماعية، جعل واقع التمويل يعتمد عمى الدولة بنسبة كبيرة 

بكافة  ييف م أن دعم الدولة غير مستقر والة، رغوعمى التمويل الذاتي بنسبة ضئيم

 ( 13، ص2011محمد إبراىيم أمال وآخرون،  أبا بكر.) الحاجات

 السبونسورينغ الرياضي: -

 قد تعددت محاوالت تعريف السبونسورينغ فنذكر عمى سبيل المثال ما يمي:

 sponsorإن كممة السبونسور ينغ ىي من أصل التيني سبونسور التعريف األول:

"بمعنى الكفالة والرعاية. حيث تقوم المؤسسة بالدعاية واإلعبلن لمبيعاتيا واإلشيار "

 (la rousse 1977.)لمؤسساتيا مقابل دعم مالي يقدمو الموصي المالي
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الرياضي اتفاق بين طرفين حيث يكون الطرف  يشكل السبونسورينغالتعريف الثاني: 

األول ىو الممول وىو الذي يوفر المال وبعض الخدمات والطرف الثاني ىو الممول 

فيو الذي يوفي أو يضمن إمكانية التواصل أو المقابل الذي يطمبو الممول، كتحسين 

اشرة عن صورة أو سمعة مؤسسة أو عبلمة تجارية ويكون ذلك بطريقة مباشرة أو غير مب

 (Grosens et peul, p02)طريق الممارسة أو الحدث الرياضي.

ىو عبارة عن دعم مالي يأتي بو الموصى المالي من اجل اإلشيار التعريف الثالث:

" يرى أن التعريف األوضح Shannonpierreإال أن بيار ". ( la rousse, op cit)لممؤسسة 

ىو عممية اتصال ييدف إلى ربط عبلقة وطيدة  واألحسن ىو كما يعرفو: السبونسورينغ

 (Shannon, 1989, p25pierre)بين مؤسسة أو عبلمة بحدث يجدب جميور معين. 

عبارة  " السبونسورينغFrançois Benveniste كما يعرفو فرنسوا " التعريف الرابع: 

عن تقنية اتصال متميزة، وتعتبر من أىم التقنيات التي تممكيا المؤسسة لرفع مبيعاتيا 

 وقعيا في السوق وتضمن استقرارىا.وأرباحيا باإلضافة إلى أنيا تسمح بتقوية تم
(François Benveniste, 1988, p14) 
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: تندرج عممية في حين تعرفو المجمة الفرنسية لمتسويق كما يميالتعريف الخامس: 

السبونسورينغ لصالح األشخاص أو الجماعات أو المنظمات في الميدان الرياضي، وفق 

 ىذه العممية ينظر السبونسور كيدف يقوم عميو بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

(revue française, 1991, p120) 

عمى انو عقد معنوي يربط بين مؤسسة اقتصادية  وعميو يمكننا أن نعرف السبونسورينغ

أو نادي رياضي يتم دعم ىذا النادي من طرف المؤسسة االقتصادية وفقا ليذا العقد 

لتقديم خدمة اشيارية لممؤسسة في األحداث الرياضية ليذا النادي وبالتالي ىو خدمة 

 ( 198، ص2012، رجعفبوعروري )مقابل خدمة.

 ياضي:أشكال السبونسورينغ الر  -

 يمكن لعممية السبونسورينغ أن تأخذ عدة أشكال مختمفة ونمخصيا فيما يمي:

 :يمجأ الممول أو المؤسسة إلى  في ىذا الشكل من السبونسورينغ سبونسورينغ الشهرة

وضع اسميا واضحا في الميدان أو القاعات الرياضية وحتى عمى المباس الرياضي 

نفسو وييدف ىذا الشكل إلى التعريف بالمؤسسة ومنتجاتيا وجعميا حاضرة في ذىن 

 . فمثبل عممت ( Selven Piquet, 1975, p13) اكبر عدد ممكن من الجماىير المستيمكين
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" بحيث وضعت اسم منتوجيا بأحرف كبيرة في الميادين molinعالمية "  مؤسسة

 Pierr) تامة  الرياضية حتى تتمكن كاميرات الصحافيين من التقاطو وتصويره بسيولة

Sahnoun, 1988, p27 ) كما تطبقو اليوم شركة سوناطراك لممحروقات الجزائرية في.

اإلشباع بسرعة، ىذا بسبب كثرتيا مما الميادين الرياضية. ولكن ىذا الشكل يؤدي إلى 

يؤدي بالمستيمك إلى التخمي عميو ونجده يستعمل كثيرا من طرف القطاعات التي يمنعيا 

المرجع السابق،  جعفر،بوعروري )القانون من اإلشيار لمنتجاتيا مثل الكحول، التبغ...الخ.

 (204ص

 :ىذه الطريقة تيدف إلى تقوية وتحسين صورة المؤسسة  سبونسورينغ صورة

االقتصادية أو العبلمة التجارية عند الجميور وتخمق في ذىن الجميور رابطة قوية 

الحدث الرياضي والمؤسسة والعبلمة التجارية، وىذا النوع لو أولوية الوصول إلى بين 

ذا النوع من اليدف المحدد وذلك بفضل اختيار الحدث الرياضي أو السند. وى

السبونسورينغ ال يستيدف فقط الجميور الخارجي قد يكون من المتعاممين وعمال 

المؤسسة ذاتيم ولتأكيد نجاحو أكثر فبل بد أن يوضع في إطار إستراتيجية طويمة 

المدى فيو يعتمد عمى ربط العبلمة ببلعب مشيور أو فريق مشيور الذي يخمق بدوره 

ذلك البلعب عمى استغبلل صورة فريق أو العب حب الجميور إلى تقمص شخصية 

 " Platiniمقابل مبالغ مالية،  مثبل نجد أن البلعب الفرنسي لكرة القدم البلتيني " 
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  عندما كان يمعب بفرنسا كمف احد األشخاص بعممية تسويق صورتو االشيارية مع

المرجع السابق، ، جعفربوعروري )فرنك فرنسي.  600.000" بمبمغ coq sportifشركة " 

 (205ص

  :ىذا الشكل من السبونسورينغ لو عبلقة بالشكل سبونسورينغ التجربة أو المصداقية

الثاني ، حيث يعتمد عمى الحدث والمنتوج والمؤسسة، ىذا الشكل ال تستعممو إال 

المؤسسات التي ليا عبلقة مباشرة بنوع الرياضة مثل شركات صناعة السيارات 

لئلشيار بسياراتيا في منافسات الرالي مثبل وبالتالي يخضع فتستعمل ىذا النوع 

ذا ىذا النوع يعتمد عمى الرياضي المستعمل لممنتوج أي  المنتوج نفسو لمتجربة وا 

تقانو فنجد عمى سبيل المثال"   ميارتو وكفاءتو ويعتمد عمى المنتوج نفسو جودتو وا 

Nike, fila, Adidas ."( 206ص، المرجع السابق، جعفربوعروري) 

  :ىو الشكل األخير ففيو تعتمد المؤسسة أو العبلمة الممولة سبونسورينغ الشبكة

عمى الحدث الرياضي لتنشيط شبكة بيعيا وتربطيا فكرة النجاح التقني، حيث تعمل 

. فتقوم المؤسسة الممولة بإجراء ( Sylvere Piquet, op cit, p52 ) عمى تعبئة الموزعين

 مسابقة ضخمة من اجل جمب اكبر عدد ممكن من الجميور وىذا بتنشيط مراكزىا. 
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 التأجير -

ظيرت فكرة التأجير التمويمي الحالي في شكمو الحديث بالواليات المتحدة األمريكية في 

اليامة التي تساعد فترة الخمسينات من القرن الماضي، إذ يعتبر إحدى الوسائل التمويمية 

عمى تحقيق انجازات التنمية االقتصادية، كما أنو أداة لترويج المبيعات ووسيمة القتناء 

حسن الشافعي )عادة رأس مال الشركة أو المشروع.أصول المشروع دون الحاجة إلى إ

 (160، ص2006أحمد، 

االعتماد  : يعتبر09-96عرف القانون الجزائري عممية التمويل التأجيري في األمر 

االيجاري عممية تجارية ومالية، يتم تحقيقيا من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو 

شركات تأجير مؤىمة قانونا ومعتمدة من المتعاممين االقتصاديين الجزائريين او األجانب، 

أشخاص طبعيين كانوا أم معنويين تابعين لمقانون العام أو الخاص، ويتعمق األمر فقط 

المجاالت التجارية أو ولة أو غير منقولة ذات االستعمال الميني أو بأصول منق

 بالمؤسسات.

ومن ثم فإن التمويل التأجيري ىي نقدية لتمويل األصول الثابتة، ومن خبلليا يقوم البنك 

أو شركة التأجير باقتناء أصل منقول أو ثابت لتأجيره لمؤسسة معينة، ىذه الخيرة ليا 

 إمكانية إعادة شراء ىذا األصل المؤجر بالقيمة المتبقية التي تكون ضئيمة عند نياية 
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 ( 104، ص 2012-2011براىيم، نايت إ)العقد. 

 أشكال التأجير -

 :يشار إليو أحيان كتأجير تنازل كامل حيث أن اإليجارات  التأجير التمويمي

المدفوعة من قبل المستأجر خبلل الفترة اإليجارية الغير القابمة لئللغاء تمكن المؤجر 

مناسبا، لذلك من استرجاع استثماره في التأجير ودفع تكمفتو التمويمية وتحقيق ربحا 

فإن التأجير التمويمي في جوىره يغطي استخدام األصل خبلل دورة حياتو 

 االقتصادية.

فيو ينتقل المؤجر بشكل حقيقي ممموس كل المخاطر والمزايا المترتبة عمى ممكية األصل 

 عمى المستأجر.

 من السمات الجوىرية التأجير التمويمي الفصل في الممكية، فالمؤجر يحتفظ بالسم

 القانوني والمستأجر مجرد أن لو الممكية االقتصادية.

 أن التأجير التمويمي يطمق عميو أنو التأجير المدفوع بالكامل، وىذا يعني أن خبلل 

نما أيضا   سريان التأجير فإن المؤجر سوف يستعيد عمى األقل ليس نفقاتو وتكاليف وا 

 ( 166المرجع السابق، ص حسن أحمد ،الشافعي )التكمفة الكاممة لؤلصل المشترى. 
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 :ىو تأجير يقوم المستأجر بموجبو بدفع قيمة إيجاريو فقط عن  التأجير التشغيمي

الفترة التي يستخدم فييا األصل من قبمو، والتي دائما ما تكون فترة أقصر من العمر 

االقتصادي المفيد لؤلصل.وأن األصل سوف يعاد لممؤجر والذي سيكون مسؤوال عن 

ن الخسارة الرأسمالية ستقع بيعو في حالة بيع األصل، وعدم تحقيقو لمبمغا كافيا فإ

عمى عبء المؤجر.  في ىذا النوع من التأجير ال توجد شروطا تمزم المستأجر 

 ( 167، المرجع السابق، صحسن احمدالشافعي .) بشراء أو تمديد عقد التأجير

 :في ىذا النوع من التأجير يقدم مالك أصل ما يبيعو إلى شركة  البيع/ إعادة التأجير

 يكون المشروع متبقيا بو عمرا نافعا معقوال.تأجير، عمى أن 

  ،ثم تقوم شركة التأجير بتأجير األصل إلى المستخدم الذي يصبح حينئذ المستأجر

عادة التأجير إما لمدة جديدة أو لمدة مستعممة أو لعقار.  ويمكن أن يكون البيع وا 

 السوق  يجب أال يتعدى الثمن الذي يدفعو المؤجر في المدة في ىذه الظروف قيمة

 العادلة الجارية لو وىذه العممية غالبا ما تستخدم لؤلغراض التالية:

 توفير تدفق نقدي لتمويل احتياجات رأس المال العامل. -

 مميزات ضريبية ومحاسبية. -

 تقميل تكاليف التمويل بإعادة التمويل عند سعر فائدة ضمنية أقل. -

 إعادة تمويل عمى أساس متوسط أو طويل األجل إذا كان الشراء األصمي قد تم  -
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 ( 168حسن احمد ، المرجع السابق، صالشافعي )تمويمو عمى أساس قصير األجل.  -

 التسويق الرياضي -

الرياضية ىدف معنوي يرمي فقط إلى تحقيق المردود م يعد اليدف السامي لعمل الييئة ل

بح ىدفيا تجاري محض،يتمثل في تحقيق التطور التقني في الرياضي العالي، بل أص

الن التسويق الرياضي  .التجييزات واألدوات بغية تحصيل العائد المادي كأبعد غاية

أصبح يحظى باىتمام كبير لدى الشعوب،حيث أصبحت ىذه األخيرة تعمل عمى 

فيصبح بذلك نشاطات تسويقية تتمثل في  .استضافتيا عبر مختمف المنافسات والبطوالت

بيع حقوق البث عمى سبيل المثال واإلعبلن واإلشيار، وبمعنى آخر أصبح النشاط 

البدني الرياضي سمعة تباع وتشترى،تحت إشراف ىيئة مسوقة، ميمتيا خمق ورشة 

ة لممستيمكين بيدف تحقيق المكاسب المادية. ىكذا يتشكل مورد مالي ميم بالنسبة لؤلندي

الرياضية، يتم تحصيمو وفق طرق قانونية مشرعة، تحكميا مواد ولوائح مختصة في 

 .الميدان وىكذا استطاع أن يظير المفيوم التسويقي الجديد لؤلنشطة الرياضية

والتسويق الرياضي يتكون من جميع األنشطة التي تنظم لمقابمة احتياجات ورغبات 

متبادلة، وقد تطور ىذا النشاط ليشمل المستيمكين الرياضيين، من خبلل عمميات 

 تسويق المنتجات الرياضية والخدمات مباشرة لممستيمكين  :جناحين أساسين ىما
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الرياضيين، وتسويق المنتجات األخرى والخدمات من خبلل استخدام مختمف األحداث 

 ( 83، ص2004، نازك مصطفى سنبلو  عصام بدوي)الرياضية. 

 الرياضةالسياحة كمصدر لمتمويل في  -

السياحة الرياضية ىي سياحة العصر الحديث والقرن المقبل وتعتمد عمى إشباع رغبات 

 المستيمك لكل من السياحة بكافة أنواعيا والرياضة بأنشطتيا ومن تعاريفيا:

  الممارسة لمختمف األلعاب واليوايات الرياضية وكذلك االشتراك في المناسبات

 الرياضية الكبرى.

  من السياحة الذي يكون الغرض منو إشباع حاجة الفرد لممارسة ىي ذلك النوع

الرياضة المفضمة إليو، أو يكون الغرض منيا إشباع الحاجة إلى مشاىدة بعض 

 المباريات أو المسابقات أو العروض أو الميرجانات....

 دعامات الصناعة الحديثة وال بد أن نولييا االىتمام  ىالسياحة الرياضية ىي احد

 .حتى نستطيع أن نجني ثمارىا لكافيا

   السياحة الرياضية لمدولة أنيا تحقق  عند تنفيذه لفوائد 1984ويرى عادل طاىر

 ذلك اليدف بما يمي:

 ث الرياضياإلعبلم المباشر وغير المباشر قبيل و أثناء وبعد الحد . 
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 .التعبئة العامة لمفنادق وأماكن اإلقامة عمى اختبلفيا 

  والقدرة الشرائية في الببلد وتشغيل مرافق الدولة من وسائل نقل وترفيو ازدياد الحركة

 وغيرىا.

 وآثار السياحة الرياضية عمى التنمية االجتماعية كثيرة منيا:

 .العمل عمى رفع مستوى معيشة المجتمعات والشعوب وتحسين نمط حياتيم 

  يجاد تسييبلت ترفييية وثقافية لخدمات المواطنين إلى العمل عمى تطوير األماكن وا 

 جانب الزائرين.

 .المساعدة عمى تطوير األماكن والخدمات العامة بدولة المقصد السياحي الرياضي 

  .المساعدة عمى رفع مستوى الوعي بأىمية السياحة الرياضية لدى فئات من المجتمع

 (157، ص2004عبد المقصود إبراىيم و د/حسن الشافعي، )

 اإلعالم الرياضي -

 الخاصة والقوانين القواعد وشرح الرياضية، والحقائق والمعمومات األخبار نشر عممية ىو

 تمعالمج أفراد بين الرياضية الثقافة لنشر وييدف لمجميور، الرياضية واألنشطة باأللعاب

 وأخبار بقضايا ييتم لكونو الخاص، اإلعبلم من جزء وىو الرياضي، وتوعية لتنمية

 (www.wikipidia.com. )والرياضيينة الرياض

 

http://www.wikipidia.com/
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 :الرياضي اإلعالم أنواع -

 األنواع ىذه تصنيف ويمكن أشكالو، وتعددت الرياضي اإلعبلم أنواع تعددت لقد

 :كالتالي

 الصحف مثل المكتوبة الكممة عمى يعتمد الذي وىو :المقروء الرياضي اإلعالم 

 .والممصقات والنشرات بلتلمجوا والكتب

 وأشرطة الراديو مثل اإلنسان سمع عمى يعتمد الذي ىوو  :المسموع الرياضي اإلعالم 

 .األنباء ووكاالت لالتسجي

 والفيديو السينما مثل اإلنسان بصر عمى يعتمد الذيوىو  ي:المرئ الرياضي اإلعالم 

 المرئي الرياضي اإلعبلم اسم عميو يطمق وأحيانا( اإلنترنت) المعمومات وشبكة

 .واحد آن في والبصر السمع حاستي عمى يعتمد ألنو المسموع

 المعارض مثل عميو لبلطبلع الناس إليو يتوجو الذيىو  الثابت: الرياضي اإلعالم
(السابقالمرجع ،  wikipidia.com.) والمسارح والمؤتمرات
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 الفصل الثاني: ماهية األندية الرياضية

 قيام األندية الرياضية يعتمد عمى دعائم اقتصادية مثل الميزانيات المالية و األدواتإن 

مينة تربوية و و التجييزات و غيرىا من العوامل، باإلضافة إلى كونيا ىيئات تمارس 

تكوينية لمشباب عن طريق تطوير برامج رياضية ومشاركتيا في ترقية الروح الرياضية و 

الوقاية من العنف ومحاربتو، كما أنيا تخضع لمراقبة الرابطة و االتحادية الرياضية 

 المنظمة إلييا.

 مفهوم األندية الرياضية -

جمادى األولى عام  17 المؤرخ في 90-31ىي جمعية منصوص عمييا بموجب قانون 

 والمتعمق بالجمعيات. 1990ديسمبر سنة  4الموافق ل  1411

تمارس نشاط رياضيا عمى المستوى الوطني ويوفر فرص االنخراط لكل شرائح المجتمع 

 دون تمييز وال تفريق.

رياضية واجتماعية  ىي في األصل جمعية مؤلفة من أشخاص طبيعيين تربطيم فكرة

ذ  في ،مجازة قانونيا عمميا بصفة دائمة وليا شخصية قانونية وال تقصد الربح المادي وا 

 كان يجوز ليا أن تكون محترفة لنشاط الرياضة.
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المتعمق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم  90-31تؤسس النوادي الرياضية بموجب قانون 

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  1986جانفي سنة 5المؤرخ في  86-01الرئاسي رقم 

 (73، ص2005محمد سميمان األحمد و آخرون،  ). 1990أبريل  30المؤرخ  90-118

 أنواع األندية الرياضية -

إن تكامل األنشطة الرياضية و المصالح االجتماعية و االقتصادية أدى بيا إلى 

االرتقاء، وألن قيام األندية الرياضية يعتمد عمى دعائم اقتصادية مثل الميزانيات المالية 

و األدوات التجييزات و غيرىا من عوامل، فضبل عن ذلك تزايد عدد ممارسي النشاط 

مشرع الجزائري البحث المستمر في ىذا المجال و تغطية البدني الرياضي ما أدى بال

الفجوات المشيودة سابقا في شأن األندية الرياضية ما تجسد في استمرار تعديل و 

المؤطر لنوع األندية و الراسم لحظوظيا  2004إصدار القوانين آخرىا قانون الرياضة 

-04السادس من القانون المالية من ميزانية الدولة و الدعم الخاص، فنجد في الفصل 

. و التي تشير إلى النوادي  42المتعمق بالتربية البدنية و الرياضة في مادتو  10

الرياضية كونيا ىيئات تمارس مينة تربوية و تكوينية لمشباب عن طريق تطوير برامج 

رياضية وبمشاركتيا في ترقية الروح الرياضية و الوقاية من العنف ومحاربتو، و 

 (42. المادة10-04األمر .)تحادية الرياضية المنظمة إلييابة الرابطة و االتخضع لمراق
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و لقد صنف ىذا األمر النوادي الرياضية تصنيف أولي يتمثل في نوادي متعددة 

 الرياضات و أخرى ذات رياضة واحدة و كل منيا بدورىا فييا حسب نفس األمر:

 نوادي رياضية هاوية 

: ىو جمعية رياضية ذات نشاط  2004من قانون  43و يشار إلييا حسب المادة 

. و  2غير مربح، يسير بأحكام القانون المتعمق بالجمعيات و كذا قانونو األساسي 

تحد الميام في النادي الرياضي الياوي كما ينظم عن طريق قانونو األساسي 

و يوافق عميو الوزير المكمف  النموذجي الذي تعده االتحادية الرياضية الوطنية

 ( 43المرجع السابق، المادة)بالرياضة. 

 نوادي رياضية شبه محترفة: 

والتي نصت أن النادي الرياضي شبو المحترف  10-04من األمر  44أتت بيا المادة 

، ذو طابع تجاري. جزء من النشاطات المتعمقة بيدفيايمثل جمعية رياضية، يكون 

ت الرياضية المدفوعة األجر و دفع أجر بعض من العبييا السيما تنظيم التظاىرا

ومؤطرييا. و يعتمد النادي الرياضي شبو المحترف قانونا أساسيا ال سيما تنظيمو 

 وشروط تعيين أعضاء أجيزتو المسيرة و مسؤولياتيم و كيفية مراقبتيم. وتحدد كيفيات 
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الرياضي شبو المحترف عن تطبيق ىذه المادة و القانون األساسي النموذجي لمنادي 

 .(44المرجع السابق، المادة) طريق التنظيم

  الرياضية المحترفة نديةاأل: 

سمح المشرع بالجمعية الرياضة بالتفاوض و إبرام  03-89من قانون  22ضمن المادة 

عقود مع كل المنظمات، المؤسسات أو الجماعات العمومية من أجل ضمان و دعم 

من نفس القانون فقد شرع إنشاء  23الممارسات الرياضية. أما من خبلل المادة 

ي صيغة ىياكل أخرى، ىذا ما إذا مؤسسات ذات طابع تجاري و أىداف رياضية، أو ف

تطمب كثرة و تنوع النشاطات طرق تنظيم و تسيير ليست بنفس سيم عمل الجمعية إال 

 و التي تصرح باآلتي:  20في مادتو 09-95في األمر 

رياضية محترفة،النوادي التي تؤسس مياميا عمى نشاط رياضي دائم بواسطة  أنديةتعد 

أو معنويون يكون ىدفيا تحقيق /حصص متنوعة الطبيعة يوفرىا أشخاص طبيعيون و

 .( 20، المادة09-95)األمر نتائج رياضية مقابل أجرة

ررة في و بيذا قد خضع إنشاء و تأسيس النوادي الرياضية المحترفة إلى األحكام المق

 . ( 20، المادة03-89األمر)التشريع الساري مفعوليما الخاص ب:" الشركات التجارية "
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  46في المادة  10-04م األمر في شأن النادي الرياضي المحترف وفق األمر سو ح

الذي يشير إلى إمكانية تحميو أو اتخاذه أحد أشكال الشركات التجارية. مثل أن يكون 

 أو شركة  SARL أو شركة ذات مسؤولية محدودة EURLشركة وحيدة الشخص

.و في ىذا السياق تخضع ىذه المؤسسات إذا ما اتخذت  SSPAرياضية ذات أسيم 

أحد ىذه الصيغ المذكورة، إلى أحكام القانون التجاري و كذا قوانينيا الخاصة بيا. ىنا 

مكن التعامل يتضح لنا أن النادي الرياضي المحترف أصبح يعد مؤسسة اقتصادية ي

معيا بنفس شأن باقي المؤسسات االقتصادية.و بحكم النادي الرياضي المحترف 

يشكل وحدة مؤسساتية تجمع بين مختمف عوامل اإلنتاج من مدخبلت، كاإلشراف و 

المعدات و التجييزات واليد العاممة لتندمج في دائرة إنتاج بيدف تحقيق مردود رياضي 

التي تنعكس مباشرة عمى تحصيل الربح المادي. أو يتمثل في النتائج الرياضية 

 .باألحرى موازاة مع ذلك تحقيق قيمة مضافة

فبالرغم من بعض التناقضات، يعتبر الحل األمثل لبلستمرار كما أشار إليو الباحث 

 ياضي، ثقافي، اقتصادي واجتماعي"كمود مارشال: " االحتراف ىو عالم صغير ر 

(CREDOISIF Jaques 1985, page 01. ) حيث من خبلل ىذا حدد األبعاد من وراء االحتراف ،

 في النشاط البدني الرياضي. و من وراء كل ىذا يتجسد سبب اتجاىنا نحو دراسة 
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األندية الرياضية المحترفة كونيا تقوم عمى سياسات تمويل مشروعة و سمك إداري 

فاعل في تسيير و تطوير نشاطيا، وفق منيج موضوعي لدراسة الحقائق و معالجة 

مجراىا الواقع. 
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 الفصل الثالث: ماهية المردود الرياضي

ول بمستوى البلعب أو الرياضي إلى أفضل درجة المردود الرياضي إلى الوصييدف 

ممكنة في تخصصو الرياضي نتيجة التدريب والممارسة الرياضية، حتى يتمكن من 

 تمثيل وطنو في مختمف التظاىرات الرياضية اإلفريقية والدولية والعالمية.

 تعريف الرياضة -

 13 ظيورىا إلى القرنوالتي يرجع  SPORT الرياضة كممة مشتقة من الكممة اإلنجميزية

م ومعناىا التسمية وفي الواقع فإن الكممة تعني االسترخاء والتسمية ولكنيا تعني بصفة 

م كما أن المفظ تحول  16 ذا المعنى بدأ استعماليا منذ القرنبيخاصة التمرين البدني و

د بعد ذلك يشمل جميع الحركات البدنية، كما أنو وقبل كل شيء يجب التنويو بأنو يوج

ىناك خمط بين التربية البدنية والرياضية والرياضة فقد أصبح حتى بين المختصين كممة 

الرياضة تشمل كل أنواع المعب، والنشاط المنظم أو غير المنظم، يمارسو الصغار 

والكبار في مباراة رسمية أو مدرسية، إضافة إلى ىذا ىناك الكثير من المدرسين من يرى 

-Michelلتربية البدنية والعكس بالنسبة لآلخرين،فحسبأن الرياضة ىي جزء من ا

Bout فإن الرياضة ىي نشاط نشأ من اليوايات بمشاركة الجسم بيدف الوصول إلى

عمى الطريقة التنافسية ليدف  ةومتمنيئات وىياكل مخصصة بدقة بيالمستويات و

 الوصول إلى المستويات العميا.
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شاط خاص بأوقات الفراغ يغمب عمييا ا ننييرى بأف   Georges Magnaأما ماقنا

لجيد البدني بمشاركة العمل والمعب مرة واحدة أو بطريقة تنافسية متضمنة قواعد معينة، 

رادة الفوز  أما شارل بودال فيرى أن الرياضة مثل أعمى يتطمب التخمي والتضحية وا 

 تجعل من المعب عمبل وامتحانا. 

  :في ما يميمن ىنا يمكننا أن نمخص مفيوم الرياضة  

موعة من التمرينات والمبارات والمسابقات التي يؤدييا الفرد بقصد تنمية لمجىي تمك ا

-2004بورزامة رابح، )قدراتو البدنية والعقمية وبقصد التسمية والترفيو عن جسمو وعقمو.

 ( 126، ص2005

 :أهداف الرياضة -

ونشاطو ورشاقتو وقوتو إن اليدف األول من الرياضة ىو العناية بالياقة وصحة الجسم 

تم بنمو الجسم وقيام أجيزتو بوظائفيا، فيتدرب الفرد عمى الميارات الحركية تيكما 

والرياضية، وال يخفي أثرىا فتتكون شخصية اإلنسان وتحسين تفكير ىو خبرتو وخمقو 

ويمكن تحديد أىداف الرياضة العامة والخاصة عمى النحو الذي  .ونموه االجتماعي

 :التربية البدنية في ما يمي وضعتو لجنة
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 تنمية الميارات النابعة لمحياة وصيانتيا. 

 التنمية النافعة لمحياة. 

 تنمية الكفاية العقمية الذىنية. 

 .0991، جالل مجال) التمتع بالنشاط البدني والترويح وشغل أوقات الفراغ ،

 ( 01ص

 .تنمية الصفات القيادية الصالحة والتعبئة الكريمة المواطنين 

  إقامة الفرص لمنابغين لموصول إلى البطولة وتنمية الكفاءات والمواىب

 الخاصة.

وبكممة مختصرة ييدف من الرياضة وكذلك التربية البدنية عمى اكتساب الجيل الناشئ 

قوامو وتناسب جسمو  والخبرات والميارات، وتؤثر ىذه األخيرة في ذات اإلنسان

و وفي كل مرحمة من مراحل نموه، وعمى ىذا ا تعتني بصحتنيكما أ .وعضبلتو ومفاصمو

دف إلى إعداد المواطن الصالح تيا جزء من  التربية العامة التي نييمكننا فيم الرياضة بأ

 (47-44، ص1983دا فايز،  )القادر عمى القيام بواجبو. 
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 االحتراف الرياضي -

 مفهوم االحتراف الرياضي 

االستثمار في مجال الرياضة وجعل البلعب أو المدرب أو الحكم كعامل يتمقى  بويقصد 

 ( 02ص، 2010 )مزروع السعيد،أجرة مقابل التزاماتو بتحقيق النتيجة. 

ىو ممارسة األعمال المتعمقة بالرياضة أو مرتبطة بيا بصورة مطردة بقصد الحصول 

 (87،ص2005 وآخرون، سميمان محمد األحمد)عمى عائد مالي. 

 عناصر االحتراف الرياضي 

  القيام باألعمال المتعمقة بالرياضة أو المرتبط بيا، التي تيدف إلى تنظيم النشاط

 الرياضي أو اإلشراف عميو، وغير ذلك من األعمال التي تقوم بيا الييئات واألندية

الرياضية، إذن جميع ىذه األشخاص تكتسب صفة االحتراف الرياضي عند قياميا 

 .بيذه األعمال مع توافر العناصر األخرى

  إن ممارسة األعمال المتعمقة بالرياضة أو المرتبط بيا، البد أن تكون بقصد تحقيق

لياوي عائد مالي، العبا كان أم ناديا، ىاويا لمرياضة وليس محترفا ليا، فالرياضي ا

 .ىو الذي يمارس الرياضة كنشاط غير رسمي وال يحصل منو عمى أي كسب مادي
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  الرياضي المحترف، يجب أن يمارس األعمال المرتبطة بالرياضة أو المتعمقة بيا

 .بصورة مطردة، أي عمى وجو االستمرار والنظام

إن العناصر السابقة ىي ذات العناصر المكونة لبلحتراف بمعناه العام، إال أن البعض 

يضيف إلييا عنصر أخر، وىو ضرورة أن يكون ىناك عقد احتراف بين البلعب 

( 95بن عكي نادية، المرجع السابق، ص)والنادي. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الــــبـــاب الـــثـــانـــً

 الجانب المٌدانً للموضوع
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أىم اإلجراءات الميدانية التي اتبعنيا من خبلل التطرق إلى  بابنتناول في ىذا السوف 

مكان الدراسة  الميدانية، مجتمع وعينة البحث ، المنيج المتبع في الدراسة وبيان 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة النتائج.

عمى األسئمة المطروحة في  فسير النتائج المتوصل إلييا بناءوفي األخير مناقشة وت
االستبيان المقدم إلى مسيرين، األعضاء، المدربين والعبين النوادي الرياضية  في 

جداول بيانية ورسومات بيانية من أجل تحميميا
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 األول: منهجية البحث واإلجراءات الميدانية الفصل

 :سوف نتطرق من خبلل ىذا الفصل إلى العناوين اآلتي ذكرىا

 الدراسة االستطالعية -

قبل قيامنا بتوزيع استمارات االستبيان ارتأينا أن نتصل ببعض أعضاء أندية كرة القدم 

وأىمية التمويل عمى بيدف االطبلع عمى كيفية تمويل نادييم، وذلك لمكشف عمى دور 

 مردودية األندية في كرة القدم.

 منهج البحث -

 والذي المبلئم المنيج باعتباره دراستنا موضوع في الوصفي التحميمي المنيج اعتمدنا لقد

 الحاالت لتقرير البيانات جمع إلى المنيج ىذا ييدف حيث بحثنا، طبيعة مع يتناسب

 معايير وفق العينة ألفراد الراىنة التساؤالت عنلئلجابة  الفروض واختبار لمظواىر الفعمية

 دقيقة. عممية

 بحثمجتمع وعينة ال -

ويتمثل حسب الدراسة الحالية  اإلشكال، محل واألفراد العناصر جميع ىو البحث مجتمع

 الجزائرية. الرياضية األندية مجموع في

كرة القدم األندية الرياضية ل ومسيري رؤساء ومدربيمن 28أما عناصر العينة فقد شممت

 . رىيو ( تم اختيارىم بطريقة مقصودةي نادي واد -) سريع غميزان والية غميزانل
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 متغيرات البحث  -

  :ويتمثل حسب الدراسة في التمويل الرياضي.المتغير المستقل 

  :ويتمثل حسب الدراسة في المردود الرياضي لؤلندية الرياضيةالمتغير التابع 

 لبحثمجاالت ا -

  :تمثل في:المجال البشري 

 (: أعضاء العينة01جدول رقم )

 العدد األعضاء

 04 مدربين

 02 رؤساء

 12 مسير سريع غميزان

 10 مسير نادي وادي رهيو
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 المكاني مجالال: 

 من مجموعة عمى المشرفة اإلدارات مستوى عمى ىذا لبحثنا المكاني المجالر انحص

 الدراسة وتركزت في والية غميزان الميداني البحث فتم المختمفة،الرياضية  األندية

 .عمى نادي سريع غميزان ونادي وادي رىيو لكرة القدمخصوصا 

 المجال الزمني 

أشير من  4والتي استغرقت مدة أجريت دراسة الحالة عمى األندية الرياضية لوالية غميزان 

 سبتمبر. 30ماي إلى غاية  31

 أدوات البحث -

 قمنا باستعمال البلزمة، المعطيات كل وتحصيل المعمومات، من حاجياتنا إشباع بغرض

لكونو تقنية شائعة االستعمال و  البيانات لجمع اليامة األدوات أحد يعتبرالذي  االستبيان

قد اعتمدنا في و ، معمومات مباشرة من مصدرىا األصميووسيمة عممية لجمع البيانات وال

 ". ال"  أو "نعم" شكل تأخذ التي مقةمغال سئمةدراستنا عمى األ

 ومختصين باحثين، أساتذة توجييات لىا استناد محاورىا وتحديد األسئمة تصميم تم

 :التالي النحو عمى توزعت سؤاال وعشرين اثني إلى تفرعت رئيسية محاور ثبلثة وشممت

 .حول مصادر التمويل الرياضي وتضمن ستة أسئمةالمحور األول:
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فعالية و كفاية مصادر التمويل المحصل عمييا وقد احتوى عمى ستة  الثاني: المحور

 .أسئمة

 .انعكاسات التمويل المالي عمى المردود الرياضي واحتوى خمسة أسئمةالمحور الثالث: 

 المستخدمة لالختباراتألسس العممية ا -

 إعادة االختبار: 

من حساب معامل االرتباط بين ىي توزيع االستبيان عمى نفس العينة مرتين حتى نتمكن  

الدرجتين التي حصمنا عمييا في المرة األولى والثانية لنحصل عمى معامل ثبات االختبار 

 ٪0.89وعند حسابنا لمعامل االختبار وجدناه يساوي 

 صدق االستبيان: 

أي أن االستبيان يقيس ما أنجز من أجمو و ال يقيس شيء آخر ويتميز الصدق بالنسبية 

 .والنوعية 

إذا كان العينة ىي النموذج الذي يرى الباحث عممو عمييا، فقد اخترنا نموذج العينة 

القصدية، الذي يتم اختيار عمى أساس قصدي في العينة ويطبق ىذا النوع من العينات 

 في حالة ما إذا كان المجتمع المدروس متجانس ومتكافئ في جميع خصائصو.
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 الفصل الثاني: عرض وتحميل النتائج

سنحاول من خبلل ىذا الفصل التطرق إلى عرض النتائج ومن ثم تحميميا باإلضافة إلى  

 الفرضيات وتقديم االستنتاجات واالقتراحات.  مناقشة

 السن(: 01السؤال رقم )

 (01(: إجابات السؤال )02جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة

20-25 03 10.71 

25-30 06 21.42 

30-35 12 42.85 

35-45 07 25 

 100 28 المجموع 

بينما نسبة  35-30أعمارىم بين  % كانت42.85تبين أن نسبة  من خبلل الجدول

و  30-25% أعمارىم بين 21.42في حين نسبة  45-35% أعمارىم تتراوح بين 25

 .25-20% كانت ل 10.71نسبة 

 يوضحو المنحنى البياني التالي: وىذا ما
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 (:  إجابات السؤال األول01الشكل رقم )

 ما ىو المستوى التعميمي لديكم؟(: 02السؤال رقم )

 (02إجابات السؤال )(: 03رقم )جدول 

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة

 32.14 09 ابتدائي

 42.85 12 متوسط

 17.85 05 ثانوي
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 07.14 02 جامعي

 100 28 المجموع 

% 42.85نبلحظ من خبلل الجدول أن معظم اإلجابات كانت حول المتوسط بنسبة 

كانت لمثانوي أما نسبة % 17.85% لبلبتدائي في حين نسبة 32.14ونسبة 

 %كانت لمجامعي.07.14

 وىذا ما يوضحو الشكل التالي:

 
 (: إجابات السؤال الثاني02الشكل رقم )
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 ما ىو دوركم في النادي ؟(: 03السؤال رقم )

 (03(: إجابات السؤال )04جدول رقم)

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة

 42.85 12 سريع غميزان مسير

 35.71 10 مسير نادي وادي رىيو

 14.28 04 مدرب 

 07.14 02 رؤساء

 100 28 المجموع 

مسير وىذا ما نسبتو   22عدد المسيرين قد بمغ عددىم نجد أن  من خبلل الجدول

بينما رئيسين بنسبة  %14.28أي بنسبة  04في حين كان عدد المدربين  78.56%

07.14% 

 التالي:وىذا ما يوضحو الشكل البياني 
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 (: إجابات السؤال الثالث03شكل رقم )
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 عرض وتحميل نتائج المحور األول -

 وتناول ىذا المحور مصادر التمويل الرياضي

 ىل ىناك مصدر لمتمويل الرياضي لمنادي؟(:04السؤال رقم )

 (04إجابات السؤال )(: 05جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة

 100 28 نعم

 00 00 ال

 100 40 المجموع 

 

نادي وبنسبة  28والمقدر عددىم بلناديين اأعضاء من مبلحظة الجدول نجد أن جميع 

 قد أجمعوا عمى أن لدييم مصادر لمتمويل الرياضي. 100%

 نستنتج أن لؤلندية الرياضية مصادر دائمة ومستمرة لتمويل احتياجاتيا.

 التالي:يوضحو الشكل البياني  وىذا ما
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 إجابات السؤال الرابع(:04الشكل رقم ) 

 ىل المصدر يتضمن تمويل الدولة و الجماعات المحمية؟(: 05السؤال رقم )

 (05إجابات السؤال )(: 06الجدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة

 100 28 نعم

 00 00 ال

 100 28 المجموع 

 

 

 نعم
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 % أجابت بنعم100يبين لنا الجدول أن كل العينة 

أن تمويل األندية الرياضية اليزال مرتبط بالدولة والجماعات المحمية والوزارة نستنتج   
 الوصية لتغطية مصاريف وأعباء ىذه األندية وأيضا الستمراريتيا.

 يوضحو الشكل البياني التالي: وىذا ما

 
 (: إجابات السؤال الخامس05الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 نعم

 ال
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 ىل المصدر يتضمن تمويل المؤسسات االقتصادية؟(: 06السؤال رقم )

 (06إجابات السؤال )(: 07جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة

 67.85 19 نعم

 31.14 09 ال

 100 40 المجموع 

 

والمقدرة  ينالرياضي يندية تمول أغمبية النادينجد أن المؤسسات االقتصا من خبلل الجدول
%ال تموليا 31.14وبنسبة  ينمن النوادي الرياض 09% أما 67.85نادي وبنسبة  19ب

 المؤسسات االقتصادية.

باعتبارىا  ميم لدعم األندية الرياضية المؤسسات االقتصادية تعتبر مصدر نستنتج أن
 وسيمة فعالة في تطوير النوادي.

 يوضحو الشكل البياني التالي: وىذا ما
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 (: إجابات السؤال السادس06الشكل رقم )

 ىل المصدر يتضمن تمويل المبيعات؟(: 07السؤال رقم )

 (07إجابات السؤال )(: 08جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة

 60.71 17 نعم

 39.28 11 ال

 100 28 المجموع 

 

 

 

 نعم

 ال
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نادي تعتمد 17والمقدرة ب  الناديين الرياضيينمن خبلل الجدول يتضح لنا أن معظم 
نادي ال يعتمدون عمى  11.%في حين 60عمى المبيعات كمصدر لمتمويل أي بنسبة 

 %.39.28المبيعات لتمويل النادي وىذا ما نسبتو 

 لؤلندية البلزم التمويل توفير في اإلشكال من بشكل تساىم أن يمكنالمبيعات  نستنتج أن
 المالية. اإلرادات من المزيد الرياضية و تحقيق

 وىذا ما سيوضحو الشكل البياني التالي:

 
 (: إجابات السؤال السابع07الشكل رقم )

 

 

 

 

 نعم

 ال
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 ىل المصدر يتضمن تمويل اإلعبلم الرياضي؟(: 08السؤال رقم )

 (08إجابات السؤال )(: 09جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة

 32.14 09 نعم

 67.85 19 ال

 100 28 المجموع 

" بينما  ال% أجابوا ب " 67.85نجد أن نسبة كبيرة من العينة  من خبلل نتائج الجدول
 ". نعم% أجابوا ب " 32.14نسبة 

ذلك راجع األندية الرياضية و ىذه يساىم في زيادة مداخيل ال نستنتج أن اإلعبلم الرياضي 
 .المحمية  الى عدم وجود وسائل اعبلم متخصصة عمى مستوى الوالية ما عدا اإلذاعة

 يوضحو الشكل البياني التالي: وىذا ما
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 (: إجابات السؤال الثامن08الشكل رقم ) 

 

 ىناك مصادر أخرى لمتمويل؟ىل (: 09السؤال رقم )

 (09إجابات السؤال )(: 10جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة

 25 07 نعم

 75 21 ال

 100 28 المجموع 

 نعم

 ال
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% في حين 75من أفراد العينة أجابت ب " ال " أي بنسبة  21الجدول نجد أن من خبلل 
 % أجابت ب " نعم ".25وبنسبة  07باقي أفراد العينة والمقدر عددىم ب 

و المتمثمة في بعض األندية الرياضية  لتمويل ىذهغير دائمة  نستنتج أن ىناك مصادر
 اإلعانات و المساعدات المالية.

 شكل البياني التالي:وىذا ما يوضحو ال

 
 إجابات السؤال التاسع(: 09الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 نعم

 ال
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 عرض وتحميل نتائج المحور الثاني -

 فعالية و كفاية مصادر التمويل المحصل عمييا

 لمنادي؟ ىل يعتبر التمويل الحكومي مصدرا كافيا(: 01السؤال رقم )

 (10إجابات السؤال )(: 11الشكل رقم )

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة

 28.57 08 نعم

 71.42 20 ال

 100 28 المجموع 

 

تعتبر أن  من أعضاء سريع غميزان ونادي وادي رىيو 20يتضح لنا من الجدول أن 
من  08%  في حين71.42التمويل الحكومي مصدر غير كاف لمتمويل وىذا ما نسبتو 

الحكومي يغطي احتياجات % يرون أن التمويل 28.57أي نسبة باقي أفراد العينة 
 النادي.

 أن التمويل الحكومي موجود ولكن يشيد السابقة المعطيات اختبار نتائج من نستنتج

 األندية الرياضية. لعمل المختمفة الحاجات تغطيةل يكفي ال فيو ضعفا،
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 وىذا ما يوضحو الشكل البياني التالي:

 

 
 إجابات السؤال العاشر(: 10الشكل رقم )

 ىل القدر الكمي من الموارد المالية المتحصل عمييا يعتبر كافي؟(: 02السؤال رقم )

 (11إجابات السؤال )(: 12جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة

 17.85 05 نعم

 82.14 23 ال

 100 28 المجموع 

 كاف

 غٌر كاف
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 حيث ،بالناديين الرياضيين المالية الموارد في فقر ىناك أن يتبين لنا من خبلل الجدول
 %.17.85إجاباتبنعمتمثل 05% تقابميا82.14إجابة تمثل  23ببل  اإلجابات عدت

 أن الموارد المالية موجودة وتمول جميع األندية إال أنيا غير كافية. نستنتج

 وىذا ما يوضحو الشكل البياني التالي:

 

 (:إجابات السؤال الحادي عشر11الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 نعم

 ال
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ىل ىناك تمويبلت  خاصة  أو موسمية  في حال وجود تظاىرات  (:12السؤال رقم )

 رياضية؟
 ( 12(: إجابات السؤال ) 13جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة

 92.85 26 نعم

 7.15 02 ال

 100 28 المجموع 

 
بينما  " نعم"  ب% أجابوا 92.85من خبلل نتائج الجدول تبين ان نسبة كبيرة من العينة 

 ." ال"  % المتبقية أجابت ب07.15نسبة 
 نستنتج أن ىناك تمويبلت خاصة لؤلندية الرياضية خبلل التظاىرات الرياضية.

 يبينو الشكل البياني التالي: وىذا ما
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 (: إجابات السؤال الثاني عشر12الشكل رقم )
 

 المالية  المتحصل عمييا؟ىل ىناك  فائض في الموارد (: 13السؤال رقم )

 ( 13إجابات السؤال ) (: 14جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة

 14.28 04 نعم

 75.82 24 ال

 100 28 المجموع 

 

 نعم

 ال
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% في حين 75.28من خبلل الجدول يتضح لنا أن أغمبية العينة أجابت ب " ال" بنسبة 
 % كانت لئلجابة " نعم ".14.28نسبة 

 األندية الرياضية تعاني من ندرة في الموارد المالية المتحصل عمييا. أننستنتج 

 يمثمو الشكل البياني التالي: وىذا ما

 
 إجابات السؤال الثالث عشر(:13الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 نعم

 ال
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ضرورية لتغطية بعض  المصادر األخرى لمموارد المالية ىل تعتبر(:14السؤال رقم )
 النفقات؟

 السؤال الرابع عشر (:إجابات15جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة

 60.71 17 نعم

 39.29 11 ال

 100 28 المجموع 

 

تعتبر ضرورية لتغطية  المصادر األخرى لمموارد المالية يتبين لنا من خبلل الجدول أن
" ال" ب أجابت% في حين باقي العينة 60.71أكدتو العينة بنسبة ا وىذا م يننفقات النادي
 %.39.29أي نسبة 

نما تستند لمصادر  ثابتةنستنتج أن األندية الرياضية ال ترتكز عمى مصادر  لمتمويل وا 
 أخرى لتغطية نفقاتيا.

 يوضحو الشكل  البياني التالي: وىذا ما
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 (:إجابات السؤال الرابع عشر14الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نعم

 ال



الثانً                                     عرض وتحلٌل النتائجالفصل   

 72 

 

 عرض وتحميل نتائج المحور الثالث -

 التمويل المالي عمى المردود الرياضيانعكاسات 

 ىل انتم راضون عن عممية التمويل في ظل منظومة االحتراف؟(: 15السؤال رقم )

 (15إجابات السؤال )(: 16جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة

 78.57 22 نعم

 21.43 06 ال

 100 28 المجموع 

 
 لبلحتراف غالبيا في تنجز الرياضية األندية في األعمال يتضح لنا من خبلل الجدول أن

 .ببل %21.43% مقابل 87.57بنعم  المجيبين نسبة بمغت حيث أكثر، ال الرياضي

 .الربح تحقيق أجل ومن االحتراف بغرض ينجز الرياضية األندية تمويل نستنتج أن
  بينو الشكل البياني التالي:ي وىذا ما
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 السؤال األولإجابات (: 15الشكل رقم )

 

ىل النادي الرياضي يعاني من قصور مالي كبير يعوق تحقيق (: 16السؤال رقم )
 أىدافيا؟

 (16إجابات السؤال )(:17جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة

 67.85 19 نعم

 32.15 09 ال

 100 28 المجموع 

 

 نعم

 ال
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أجابت بنعم % 67.85ة كبيرة من العينة نسب أنمن خبلل نتائج الجدول التي توضح 
 ببل.  أجابت% 32.15بينما النسبة المتبقية أي 

 نستنتج أن الموارد المالية غير كافي لؤلندية مما يعيقيا في تحقيق أىدافيا.

 يوضحو الشكل البياني التالي: وىذا ما

 
 إجابات السؤال السادس عشر(:16الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 نعم

 ال
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يؤثر المركز المالي لممؤسسة الرياضية مباشرة عمى مردودىا ىل (:17السؤال رقم )
 الرياضي ومستواىا الفني؟

 (17إجابات السؤال )(: 18)جدول رقم 

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة

 89.28 25 نعم

 10.71 03 ال

 100 28 المجموع 

 

 عمى فعبل يؤثر األندية في الموفرة المادية اإلمكانيات عامل الجدول أن من لنا يتضح
% 89.28إجابة قدرت ب  25اإلجابات بنعم  عدد بمغت حيث الرياضي، نوعية المردود

 %.10.71إجابات ببل ممثمة نسبة  03مقابل 

 حيث الممنوح، المالي والدعم باإلمكانات مباشرة بصفة يتأثر الرياضي نستنتج أن المردود
 .اط الرياضي وترقيتويسمح التمويل الرياضي عمى رفع مستوى المردود والنش

 يبينو الشكل البياني التالي: وىذا ما
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 إجابات السؤال السابع عشر(: 17الشكل رقم )
 
 

 ىل الدعم المالي الوفير يحقق نتائج أفضل؟(:18السؤال رقم )
 (18إجابات السؤال )(: 19جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة

 64.28 18 نعم

 35.72 10 ال

 100 28 المجموع 

 
يتبين لنا من خبلل الجدول أن الدعم المالي الوفير يحقق نتائج أفضل، حيث بمغت 

إجابات ببل تمثل نسبة  10% تقابميا 64.28والموافقة لنسبة  18اإلجابات بنعم 
35.72.% 

 نعم

 ال
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جيد نستنتج أنو كمما كانت الموارد المالية متوفرة بنسبة كبيرة فيي كافية لتحقيق المردود ال

 .ويخمق جو تنافسي أحسن لؤلندية
 يبرزه الشكل البياني التالي: وىذا ما

 

 
 

 إجابات السؤال الثامن عشر(: 18الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 نعم

 ال
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 ىل يعتبر ناديكم مكتفي  ماليا و يحقق نتائج ايجابية؟(: 19السؤال رقم )

 (19إجابات السؤال )(: 20جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة

 10.71 03 نعم

 89.29 25 ال

 100 28 المجموع 

 
 في وفعالية بكفاءة تنجز ال المالية واإلدارة التمويل أعمال نبلحظ من خبلل الجدول أن

 25% تقابميا 10.71إجابة تمثل  03ببل  اإلجابات عدد بمغت حيثالناديين الرياضيين، 
 %.10.71إجابة بنعم ال تمثل سوى 

 أنيا إلى تشير المسيرين طرف من المقيمة المالية واإلدارة التمويل أعمال أننستنتج 
 .والفعالية الكفاءة من عالية بدرجة تتم ال معظميا في

 وىذا ما يوضحو الشكل البياني التالي:
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 إجابات السؤال التاسع عشر(: 19الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نعم

 ال
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 استنتاجات -

إلشكالية ا من وانطبلقا عرض ىذه الدراسة وتحميل نتائج االستبيان،خبلل  من

تأثير التمويل الرياضي عمى مردودية  مدىوالمتمثمة في  ميدانيامدروسة وال المطروحة

عمى المردود  ينعكس سمبا الرياضي لتمويلا نقص تبين لنا أنالرياضية،  األندية

مما يعيق الوصول إلى النتائج واألىداف المرجوة من المؤسسات الرياضية  الرياضي

 بصفة عامة والناديين الرياضيين محل الدراسة بصفة خاصة.

 نقص من يعانيو كبيرة  صعوبات يعرفالرياضية تمويل األندية أن باإلضافة إلى

 لمقيام المتزايدة المتطمباتمقارنة مع  ضئيمة اإلمكانيات المالية كما أن اإليرادات

 تعرف والميزانيات نشاطيا، ودعم بتغطية تسمح ال الرياضي حيثو  البدني بالنشاط

 ة.قميم جد حاالت في إال أرباحا تسجل وال األندية معظم مستمرا في عجزا
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 لفرضياتمناقشة ا -

  الفرضية األولىمناقشة 

 تبث مقدرتيا عمى تغطية تكاليفيا.لؤلندية الرياضية الجزائرية مصادر تمويل ثابتة 

من خبلل األجوبة التي تحصمنا عمييا في جداول المحور األول والمحور الثاني نجد 

أن األندية لم تقم برسم سياسات واضحة لتمويل النشاط الرياضي، فجميع األندية 

التي لم تتخمى عمى  دائمة لمتمويل الرياضي من طرف الدولةتتحصل عمى مصادر 

 القطاع الرياضي.

إال أن التمويل الذي تمنحو الدولة منتظم وغير كافي وال يغطي احتياجات النادي 

الرياضي، فيو قميل بالمقارنة مع النشاطات التي يقوم بيا، مما كان يستوجب في 

جل ضمان بقاء ىذه األندية.ولمحصول أغمبية الوقت المجوء إلى مصادر أخرى من أ

عمى ىذه األخيرة ىناك مشاكل وعراقيل عديدة تواجييم وسببيا إما تقيقر النتائج، 

عدم وجود حوافز  عدم وجود إطار قانوني يؤطر العممية، انعدام الثقة بين المسؤولين،

ىتمام لمجيات المانحة لمدعم المالي سواء كانت مؤسسة اقتصادية أو غيرىا يشجع اال

 أكثر بالنوادي الرياضية وتقديم ليا الدعم المالي.



الثانً                                     عرض وتحلٌل النتائجالفصل   

 82 

 

 ونستنتج أن الفرضية المطروحة سابقا غير مؤكدة.

 مناقشة الفرضية الثانية 

 يؤثر عمى نجاعة المردود الرياضي.إن نقص تمويل األندية الرياضية الجزائرية 

 تعاني من انعداممن خبلل تحميل نتائج المحور الثالث، نجد أن األندية الرياضية 

باإلضافة إلى نقص اإلمكانيات  الترشيد المالي لمنفقات الموجية لتمويل ىذه األندية

تجد إطار مناسب لمتحضير لممواعيد الرسمية وىذا ما يؤثر سمبا  كما أنيا الالمالية

 .عمى المستوى الفني و المردود الرياضي لؤلندية، وبالتالي يعرقل سير ىذه األندية

 الفرضية السابقة تم تأكيدىا ميدانيا. نستنج أن

 االقتراحات -

 الفرضيات ودراسة ىذا بحثنا إنجاز وراء من عمييا المحصل النتائج تسطير بعد

 اىتماما تمقى أن نتمنى التي والتوصيات االقتراحات بعض صياغة بنا يجدر المتبناة،

 :وىي الميدان في لتجسيدىا

  الجزائرية ليس لدييا سياسات واضحة لمتمويل أو يجب إدراك أن األندية الرياضية

 خطط مالية مقنعة تثبت مقدرتيا عمى إدخال االحتراف.
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  إعطاء أكثر حرية لمنادي الرياضي وخاصة في المجال المالي والسماح لو بإيجاد

 موارد تمويمية غير دائمة لتغطية احتياجاتو المختمفة.

  تسير عمى حسن تسيير الموارد المالية.الوقوف عمى متابعة مالية دورية ومستمرة 

  رسم سياسات مالية واضحة من أجل تحقيق األىداف الموضوعة ورفع مستوى

 إدارة النادي.

  ضرورة إدراك أن التمويل الرياضي ضروري لبناء نظام االحتراف الن نظام

االحتراف يعتمد بصورة أساسية في تطبيقو عمى توافر مصادر دائمة وغير دائمة 

 يللمتمو 

 .استقطاب الشركات العامة والخاصة لدعم األندية الرياضية 

 .ضرورة االىتمام بالتسويق واالستثمار في المجال الرياضي ليذه األندية 

  التركيز عمى وسائل اإلعبلم بصفة عامة واإلعبلم االلكتروني بصفة خاصة في

 المجال الرياضي.

  اسات في ىذا الجانب قميمة ونقترح إجراء المزيد من الدراسات باعتبار أن الدر

وحديثة النشأة لذا نقترح التعمق في نفس الموضوع بتناول جوانب أخرى لم يتم 

 التطرق إلييا.



الثانً                                     عرض وتحلٌل النتائجالفصل   

 84 

 

 خالصة عامة -

 الفني المستوى عمى أداؤىا التي ينعكس سميمة ال تخضع إلدارة الرياضية إن األعمال

 خاصة، األندية في المالية اإلدارة لوظيفة الكمي التيميش ىو وأىميا لؤلندية الرياضية،

 المبلئم الظرف توفر بصفتيا الممارسات لباقي المحرك العصب الميمة ىذه كون رغم

 رؤوس بتسيير مختصة مكونة ىيئات حضور يتطمب ما .الرياضي النشاط يحفز الذي

االستخدامات  أنفع في األموال رؤوس استثمار يتم لكي الرياضية األندية في األموال

 أو المالي المركز من الرفع إلى ترمي عمل وأنظمة مبدئية برامج بوضع ذلك ويتم

 كل تغطية من والتمكن العجز لتفادي المؤسسة بحوزة المالية المحفظة تزويد

 التي الرياضية الصناعة دوائر في الرياضي البدني بالنشاط الدخول وكذا المتطمبات.

 في المالي الييكل تكوين لحسن القرارات وترشيد المادي، المردود تحصيل شأنيا من

 .الرياضية الييئات

 الربح تحصيل ىو الرياضية الييئات في إليو يرمى أصبح الذي األسمى اليدف إن

لرفع مستوى المردود الرياضي وليذا البد من توفر شروط  البلزمة واألموال المادي

 الرياضي.ومعطيات ضرورية ووظائف إدارية وموارد تمويمية لحسن إدارة النادي 
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ومن خبلل دراستنا لمموضوع وبعد التطرق إلى كافة آليات تمويل األندية        

 فيي ،الرياضية، أظيرت لنا الدراسة أنيا تعاني من ضعف كبير في الموارد المالية

 عائداتيا وكذا والخاصة، العمومية االقتصادية والمؤسسات الحكومة دعم عمى ترتكز

 تمويل الدولة. عمى يعتمد كبيرة بنسبة أنو إال والمبيعات المنافسات من

 متنوعة مصادر من خبلل توفير الرياضي النشاط دعم بجانب االىتمام لذلك ينبغي    

 وزيادة وتأجيرىا، التجارية المحبلت كفتح مقومات من لدييا ما واستثمار لمتمويل

سناد في المباريات، الوجود الجماىيري  إمكانيات وتسيير لمميارات عممي تأطير وا 

 لمعمل المبلئم بتوفير المناخ تسمح التي المادية منيا خاصة األندية الرياضية

 الرياضي.
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 أوال: المغة العربية

 الكتب -1

.اإلدارة المالية (  1999الحناوي محمد صالح و سمطان إبراىيم إسماعيل )  -

 الدار الجامعية. اإلسكندرية. مصر.بدون طبعة.  والتمويل.

. التمويل والتأجير التمويمي في التربية البدنية( . 2006الشافعي، حسن أحمد )  -

 . دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.اإلسكندرية.مصر.1ط

 (.2004 )نازك سنبل مصطفى و  عصام بدوي -

. دار الدراسات لمترجمة والنشر. 1. طالتربية الرياضية الحديثة(.   1983فايز)  د/ -

 دمشق. سوريا.

الثقافة (. 2005. ) سميمان محمد األحمد، التكريتي وديع، الصميدعي لؤي غانم -

 .العراق. . دار وائل لمنشر1.طبين القانون والرياضة

إدارة الييئات الرياضية، النظريات الحديثة ( . 1999سمير عبد الحميد عمي )  -

 . منشأة المعارف. اإلسكندرية. مصر.1ط وتطبيقاتيا.

 . بدون طبعة. مصر.مبادئ التمويل( . 1995عبد المطمب، عبد الحميد ) -
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 في التمويل ، التسويق( .2004عبد المقصود إبراىيم ، د/ الشافعي حسن أحمد )  -

. دار الوفاء لدنيا الطباعة 1ط الرياضة. لتمويل مصدر السياحة ، الرياضي المجال

 والنشر. اإلسكندرية. مصر.

 ( 2005) الصمدعي ولؤي غانم  ياسين ،وديع لتكريتيامحمد سميمان األحمد،  -

  .لعراق. ادار وائلالطبعة األولى.  .الثقافة بين القانون والرياضة.

.التمويل واإلدارة المالية في منظمات (  1995محمد عثمان، إسماعيل حميد )  -

 دار النيضة العربية. القاىرة. مصر. . 2طاألعمال.

بدون  الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل.( . 1998ىندي، منير إبراىيم )  -

 طبعة. منشأة المعارف. اإلسكندرية. مصر.

 المذكرات والرسائل -2

( " التمويل/ التسويق واالستثمار في  2011، أمال وآخرون ) محمد إبراىيمر أبا بك -

كمية التربية البدنية والرياضية، جامعة السودان  مذكرة ماجستير، المجال الرياضي"،

 لمعموم والتكنولوجيا، السودان.

( "مدى انعكاس القيادة االدارية لممنشآت الرياضية  2005-2004، رابح ) بورزامة -

معيدالتربيةالبدنيةوالرياضية، عمى نجاعة المردود الرياضي"، مذكرة ماجستير، 

 جامعةالجزائر، الجزائر.
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( "العراقيل القانونية والمادية التي تواجو نجاح  2014-2013تريش، لحسن ) -

القدم" ، مذكرة ماجستير، معيد عموم وتقنيات نشاطات منظومة االحتراف في كرة 

 البدنية والرياضية، جامعة المسيمة، الجزائر.

( "التمويل ودوره في التأثير عمى المردود الرياضي  2016-2015زىية، نوال ) -

 ، الجزائر.رلرياضي"، رسالة دكتوراه ، معيد التربية البدنية والرياضية، جامعة الجزائ

( "آليات تمويل المنشآت الرياضية والمتابعة المالية  2012-2011اىيم ) نايت، إبر  -

 ليا"، مذكرة ماجستير، معيد التربية البدنية والرياضية، جامعة الجزائر، الجزائر.

 المجالت -3

( "أعمال العنف والشغب في المبلعب من كرة" ) مجمة  1990جبلل )  جمال -

 العموم التربية الرياضية(، العدد غير مذكور.  

( "السبونسور ينغ الرياضي وسيمة لتمويل الرياضة "  2012بوعروري، جعفر )  -

 )مجمة عموم اإلنسان والمجتمع(:العدد الرابع،

Revues.univ-bhskra.dz/index.php/fshs/article/view/78/75 

( " الرياضة بين الواقع واالحتراف")مجمة كمية اآلداب  2010مزروع، السعيد )  -

 السابع، والعموم اإلنسانية واالجتماعية(: العدد
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 الــــــمــــــالحـــــــق



 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –مستغانم  –جامعة عبد الحميد ابن باديس 
 معهد التربية البدنية و الرياضية 

 يانــــــــبــــــتـــــــاس
 
 

 / سٌدي الفاضل
 

تحت ، التدرٌب الرٌاضً فً إطار التحضٌر لمذكرة  الماستر فً تخصص:       
 عنوان:

اعتبارا من ، والرٌاضٌة " دور التموٌل الرٌاضً فً التأثٌر على مردودٌة األندٌة" 
منكم التفضل والتكرم باإلجابة على كامل  ارجو، نكونكم جزءا مهما من عٌنة البحث 

طار أن مجمل ما سٌرد فً االستبانة لن ٌستخدم إال فً إ نعلمكم أسئلة االستبٌان، و 
 البحث العلمً.

 
 

 تحت إشراف الدكتور                                            من إعداد الطالب
 تشوك سيد امحدو ك                                       جاوتسي عبد اجمليد          

 

 :معلومات شخصٌةال

 

 /السن: 1

 20-25        25-30                30-35               35-45 

 /ما هو المستوى التعلٌمً لدٌكم؟2

 ًابتدائ           متوسط                   ثانوي               ًجامع 

 / ما هو دوركم فً النادي ؟0



 

 

مسٌر                                                                 رئٌس مدرب 

 

 

 

 ال نعم  الفقرات ) األسئلة( البعد 

 
 

مصادر التموٌل 
 الرٌاضً 

   هل هناك مصدر للتموٌل الرٌاضً للنادي 

هل المصدر ٌتضمن تموٌل الدولة و الجماعات 
 المحلٌة 

  

   المؤسسات االقتصادٌة  هل المصدر ٌتضمن تموٌل

   المبٌعات  هل المصدر ٌتضمن تموٌل

   االعالم الرٌاضً  هل المصدر ٌتضمن تموٌل

 مصادر أخرى   هل المصدر ٌتضمن تموٌل
 

  

 
 

فعالٌة و كفاٌة 
مصادر التموٌل 
 المحصل علٌها 

   هل ٌعتبر  التموٌل الحكومً  مصدرا  كافٌا  للنادي 

هل القدر الكمً من الموارد المالٌة المتحصل علٌها 
 ٌعتبر كافً 

  

هل هناك تموٌالت  خاصة  أو موسمٌة  فً حال 
 وجود تظاهرات  رٌاضٌة 

  

هل هناك  فائض فً الموارد المالٌة  المتحصل 
 علٌها 

  

هل تعتبر المصادر األخرى للموارد المالٌة  
 ضرورٌة لتغطٌة بعض النفقات 

  

هل ٌتم تحدٌد األموال الالزمة بداٌة كل موسم 
 لتحقٌق أهداف النادي

 

  

 
انعكاسات 

التموٌل المالً 
على المردود 

 الرٌاضً 

هل انتم راضون عن عملٌة التموٌل فً ظل 
 منظومة االحتراف

  

هل النادي الرٌاضً ٌعانً من قصور مالً كبٌر 
 ٌعوق تحقٌق أهدافها

  

هل ٌؤثر المركز المالً للمؤسسة الرٌاضٌة مباشرة 
 على مردودها الرٌاضً ومستواها الفنً

  

   هل الدعم المالً الوفٌر ٌحقق نتائج أفضل 

   هل ٌعتبر نادٌكم مكتفً  مالٌا و ٌحقق نتائج اٌجابٌة 


