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مدى انعكاساتھا على وظاھرة االحتراف في ضوء التشریع الریاضي الجزائري
الدولیةوالبطوالت المحلیة

اعیةقواإلیعلوم وممارسات األنشطة البدنیة الریاضیةمخبررقیة صونیة بن عكي
.ملخص

لم یعد قانون الھیئات الخاصة الریاضیة بصفة عامة والریاضیة بصفة عامة وریاضة كرة القدم بصفة 
خاصة، ولوائح الھیئات التشریعیة تتناسب مع المفاھیم والمتغیرات في ریاضة كرة القدم، فقد تغیر الفكر 

لوائحھا التي تفرض الجھة اإلداریة على ووایة إلى االحتراف، فلم تعد القیود القانونیةالریاضي من الھ
الھیئات الریاضیة من اللجنة االولمبیة واالتحادیات واألندیة المحترفة تتماشى مع متطلبات العصر الحدیث 

تراف وال یمكن وال تواكب التحوالت العالمیة الریاضیة والتي فرضت نفسھا في ظل تواجد ظاھرة االح
اقتصادیات الریاضة كالتمویل والتسویق واالستثمار والرعایة والخصخصة والعولمة (إخفائھا ومنھا 

ما إلى ذلك من متغیرات عملت على تغییر مفاھیم، حیث أصبح من و)الریاضیة وصناعة الریاضة
العصر وال تنفصل عن الضروري تعدیل قانون الھیئات الریاضیة حتى تستطیع الریاضة مواكبة تطورات 

التطور الریاضي الذي یعكس باإلیجاب على الوضع التنافسي لدى الالعب المحترف الذي یعتبر جواب 
األداء نحو الممارسة على المؤسسة الریاضیة وجوانبھا المادیة ومكانتھا في المنافسة الحرة للحصول على 

.الدوليواإلقلیميوالمراكز المتقدمة واأللقاب المختلفة على الصعید المحلي

ظاھرة االحتراف الریاضي في الجزائر، المنظور القانوني والتنظیمي لظاھرة االحتراف : الكلمات الدالة
الریاضي، البعد االقتصادي لظاھرة االحتراف الریاضي، ظاھرة االحتراف الریاضي وانعكاساتھا على 

.لمحترفالبطولة المحلیة والدولیة وتأثیرھا على األداء الریاضي ا
Summary.

The Football in Algeria has known a long change before becoming
professional level, sports teams have passed from amateur level to professionals.

The switch to professional level did not let the Algerian football to know an
evolution in the juridical area where it must be adapted to give an important
statement to the economy, therefore avoiding negative impacts on the player’s
performance during local and international competitions.
Keywords: The Algerian professional sport phenomenon, juridical and
regulative point of view, the professional sport phenomenon, the economical
dimension of the professional sport phenomenon, the impacts of the professional
sport phenomenon on the local and international competition and its effects on
the professional athletic performance.

مقــدمــة . 1
نتیجة التطورات الحدیثة أصبحت الریاضة في الوقت الراھن تشكل ظاھرة اجتماعیة یطغى علیھا 

كذلك مختلف مراحل حیاة األفراد، وبذلك أصبحت والنفوذ مطلوبة عبر مستویات ومؤسسات الدولةوالمال
منشآت ضخمة لممارسة النشاطات الریاضیة، كما تكونت الریاضة كباقي المجاالت األخرى تتطلب 

الخ، تھتم بتنظیم دورات محلیة، قاریة ...قطاعات وھیئات خاصة الریاضة منھا االتحادیات، الرابطات 
.ودولیة

االھتمام بھا من خالل المتابعة الدائمة، ازدادت حدة ھذه المنافسات وفمن خالل تنظیم ھذه المنافسات
األطراف الشاغلین بھا تقع على عاتقھم مسؤولیة كبیرة تتمثل في توفیر جمیع الظروف مما جعل مختلف 

ھذا ما أدى بتطویر الریاضة كوسیلة للترفیھ ثم أخذھا كھوایة لتصلوالمناسبة إلنجاح ھذه التظاھرات
.تتحول اآلن بما یعرف باالحترافو
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ضیا معنویا لیعود علیھ بفائدة خاصة،فاالحتراف ھو الالئحة التي یمارس من خاللھا شخص نشاط ریا
،)51، 2000كمال درویش، (تكون تلك الفائدة مادیة في أغلب الحاالت، ویرتبط االحتراف دائما بالثراءو
االحتراف یعني في أبسط صورة أن یقوم الفرد بالعمل العبا أو العمل بطال أو العمل مدربا أو مساعد و

التعیش ووفق عقود أو شروط یتم االتفاق علیھا مسبقا أي االتجارللمدرب، ویكون لھ دخل من ھذا العمل
.)50، 2000كمال درویش، (من ممارسة الریاضة

و لقد شھدت الجزائر دخول عالم االحتراف الریاضي الذي عرفتھ بطولتنا المحلیة ألول مرة منذ 
، إال أن األندیة )ـھ1415رمضان 25المؤرخ في (95/09بموجب األمر رقم 1995االستقالل سنة 

في وعرفت تفاقما كبیرا في نسبة اإلخفاقات،وتحدیات في اآلونة األخیرةوالجزائریة واجھت صعوبات
اعتمدت االتحادیة الجزائریة لكرة القدم الدخول الفعلي لالحتراف الریاضي وفق مجموعة من 2010سنة 

) SSPA(األندیة إلى شركات ریاضیة ذات أسھم منھا تحویلوالقوانین المنظمة لھا،واللوائحواإلجراءات
نادي في البطولة 16(نادیا 32دفاتر األعباء، حیث تضمن ھذه الظاھرة وإلى جانب دفتر الشروط

).نادي في البطولة المحترفة الثانیة16والمحترفة األولى
، وحملت 2010سبتمبر 29بتاریخ 2010/2011وكانت االنطالقة الفعلیة في الموسم الریاضي 

التسمیة الجدیدة لھذه المنافسة البطولة االحترافیة لألقسام الوطنیة من أجل رفع مستوى الریاضة بصفة 
.عامة وریاضة كرة القدم بصفة خاصة، حیث یعتمد في تطبیقھ على عدة میكانیزمات وآلیات وقواعد

أن یكون واالستمراروولكي یتحقق االحتراف الریاضي یجب أن یتصف النشاط الریاضي باالنتظام
النشاط الریاضي المتخصص ھو مصدر الرزق الرئیسي لالعب، بل یستلزم فوق ذلك أن یكون ھناك عقد 

ھذا ما تنص علیھ دائما لوائح االحتراف، فلالعب كرة القدم المحترف والنادي،واحتراف مبرم بین الالعب
التي ینظمھا االتحاد الریاضي لكرة القدم، إال إذا ال یستطیع المشاركة في المباریات أو المسابقات الرسمیة 

للحصول على ھذا الترخیص یستلزم أن یكون الالعب مقید وكان مرخصا لھ بذلك من االتحاد الریاضي،
ھذه األخیرة ال تسمح بقید الالعب في وكالعب محترف في أحد األندیة المرخصة بممارسة االحتراف،

عبد الحمید عثمان الحنفي،(إذا كان الالعب قد أبرم معھا عقد احترافقائمة الالعبین المحترفین، إال 
2001،11.(

وعلى ھذا فإنھ یعتبر الالعب العبا محترفا یلزم أن یكون مرتبطا بنادیھ بعقد احتراف ز ھذا ھو 
لھذا نجد أن جمیع لوائح والجوھري الذي یمیز الالعب المحترف عن الالعب الھاوي،والعنصر األساسي

حتراف التي تنظم لعبة كرة القدم تنص صراحة على ضرورة وجود عقد احترافي بین الالعب وأحد اال
یحدد كذلك حق كل واألندیة، ال، ھذا العقد یساعد على تحدید االلتزامات التي تقع على عاتق الطرفین،

.طرف على األخر
مساھمة في مجاالت االرتقاءالربح للوكما أن االحتراف الریاضي یعمل على تحقیق العائد المادي

ھذا ما نجده و)الالعب، اإلداري، المدرب(تبادل المنفعة بین المستثمر وبین المستفید والنھوض بالریاضةو
أھمیتھ في االرتقاء بمستوى األنشطة الریاضیة ومجاالت التربیة البدنیةوخالل عملیة التسویق الریاضي

جذب اھتمام الجمھور نحو المؤسسة و)ة، ترویج ریاضيریاضة، تعلیم، تدریب، إدار( الریاضیةو
.الریاضیة

والحدیث عن التمویل یعتبر الجوھر األساسي لظاھرة االحتراف بالمؤسسات الریاضیة لتحدید األموال 
تحقیق أھداف ھذه المؤسسة، وترتبط دورة تدفق األموال داخل المؤسسة الریاضیة من خالل والالزمة

القروض القصیرة األجل، االشتراكات، التبرعات، اإلعالنات، ووض طویلة األجلالمساھمون زائد القر
األنشطة الریاضیة، الثقافیة، الترویجیة بالمؤسسة الریاضیة، األصول الثابتة للمؤسسة، الناتج المالي إلدارة 

. التسویق، األنشطة والخدمات، الحفالت، البطوالت، الدورات الراضیة
لریاضي یقصد بھ االستثمار في مجال الریاضة بجعل الالعب أو المدرب أو كما أصبح االحتراف ا

الحكم كعامل یتلقى أحجرة مقابل التزاماتھ بتحقیق نتیجة من طرف النادي الذي یكون مسؤول عن حقوق 
توفیر كافة الخدمات، لھذا أظھرت في الوقت الحالي عدة متغیرات مرتبطة بظاھرة االحتراف والریاضیین
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الستثمار بھدف زیادة رأسمال عن طریق توظیفھ مما یتیح تبادل المنفعة بین المستثمرین الستثمار منھا ا
البشریة الالزمة لألنشطة وبین المؤسسات الریاضیة المختلفة الستثمار إمكاناتھم المادیةوأموالھم

تحقیق العائدولوطنيالریاضیة سواء كان العب، إداري، جمھور الذي یعمل على تغییر البناء االقتصادي ا
تنمیتھ باستمرار إلى جانب والعمل على زیادتھوالربح المادي مع ضمان استمراریة الحصول على الدخلو

المحافظة على قیمة األصول أو الرأسمال األصلي للمستثمر في المشروع مع ضمان السیولة النقدیة 
اد على القرار االستثماري على خطوات المنھج االعتموكذا حالة الطوارئواإلنتاجوالالزمة لتغطیة العمل

توافر الخبرة أو التأھیل لتحقیق مبدأ المالئمة والعلمي المبني على الخیارات أو القروض االستثماریة
التوقیت ووالتنوع مع مراعاة التدفقات النقدیة المتوقعة من االستثمار على أن تكون مؤكدة من حیث القیمة

.الزمني
الوسائل التي تحول وحدات واالستثمار، أصبح االحتراف یعتمد على بعض الطرقباإلضافة إلى 

تخفیض البیروقراطیة على مشروعات القطاع الخاص عن طریق الخصخصة والخاصوالقطاع العام
مبادئ القطاع الخاصوالقانونیة في المؤسسات الریاضیة، التي تعتمد على آلیات السوقواإلداریة

تحقیق أھداف التنمیة، العدالة االجتماعیة، كما تعتبر وسیلة من وسائل اإلصالح المنافسة من أجلو
.االقتصادي عن طریق مبدأ الفردیة واالقتصادیة القائمة على االستثمار الفردي

ملیار دوالر لكرة القدم وحدھا4.3ودوالر400كل ھذه األسباب أدت إلى ارتفاع رقم األعمال إلى 
نشاطا اقتصادیا شأنھ في ذلك شان بقیة القطاعات األخرى تسعى إلى تنظیم ھذا بذلك أصبحت الریاضةو

.المجال حول قیم تجاریة جدیدة تسعى إلى التوسع المالي
لوائح الھیئات التشریعیة تتناسب مع المفاھیموالریاضةولم یعد قانون الھیئات الخاصة للشباب

ي من الھوایة إلى االحتراف، فلم تعد القیود القانونیةالمتغیرات في الریاضة، فقد تغیر الفكر الریاضو
أندیة تتماشى مع ولوائحھا التي تفرض الجھة اإلداریة على الھیئات الریاضیة من لجنة أولمبیة واتحاداتو

التي فرضت نفسھا في ظل تواجد وال تواكب التحوالت العالمیة في الریاضة،ومتطلبات العصر الحدیث،
الرعایةواالستثماروالتسویقواقتصادیات الریاضة، التمویل(ن إخفائھا ومنھا ال یمكواالحتراف

ما إلى ذلك من متغیرات عملت على تغییر و،)العولمة الریاضیة وصناعة الریاضةوالخصخصةو
المفاھیم، حیث أصبح من الضروري تعدیل قانون الھیئات الریاضیة حتى تستطیع الریاضة مواكبة 

.تنفصل عن التطور الریاضيالوتطورات العصر
: انطالقا من ھذه الخلفیة النظریة یمكن طرح اإلشكال التالي

ھل یمكن اإلقرار بأن االحتراف الریاضي ھو سیاسة في تغییر التشریعات الریاضیة الجزائریة
ني في التقومستواھم الفنيوالتحول في سیاسة االقتصاد الریاضي مما ینعكس على أداء العبي كرة القدمو

الدولیة؟والبطوالت المحلیة
. المشابھةوالدراسات السابقةوتحدید المفاھیم.2

.المشابھةوالدراسات السابقة. 1.2
أن تناولت جانبا من موضوع بحثنا ھذا، فھي وتعتبر الدراسات السابقة استعراض للبحوث التي سبقت

عالقة بموضوع البحث من أجل إثرائھابمثابة تحضیر مسبق تساعدنا على جمع كل العناصر التي لھا
.تحلیلھا وفق ما یخدم بحثناو

تناول .حول عقد احتراف العب كرة القدم)2007(دراسة قدم الدكتور عبد الحمید عثمان الحفنى* 
نظامھ القانوني، باعتماده على وعقود االحتراف لالعبي كرة القدم، حیث تطرق غلى مفھومھ، طبیعتھ

: و كانت نتیجة الدراسة كالتالي.دراسة مقارنة لمختلف لوائح االحتراف في بعض الدول العربیة
یرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود للوائح وإن االحتراف ما زال غامضا في بعض الدول العربیة،- 

االجتماعیة وتبین فیھا الحمایة القانونیةوحترف،تنظم عملیة االحتراف تقوم بتقدیم مفھوم دقیق لالعب الم
.لھ
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عقد االحتراف الذي یبرمھ الالعب مع النادي ال یخرج عن كونھ عقد ما یخضع ألحكام عقد العمل، - 
توجیھ النادي مقابل لقاء مبالغ مالیةوفھو عقد یتعھد بمقتضاه الالعب أن یمارس لعبة تحت إشراف

.مكافأةو
عنصر التبعیة الذي یقع على عاتقھ التزامات عدیدة على الالعب، حیث یلتزم ال بد من توافر - 

كذا تبعیة وكذا الخطوط الفنیة التي یضعھا المدرب،وبالمواعید التي یضعھا النادي كالتدریب والمباریات
.الالعب للنادي الریاضي من خالل حقوقھ اتجاه المجھودات المبذولة

النادي ھي عقود موسمیة بالنسبة للدول العربیة، غیر أن ون الالعبكما أن العقود التي تبرم بی- 
.منت الئحة االحتراف الفرنسي03المشرع الفرنسي الریاضي حدد ھذه العقود بمدة أربع مواسم في المادة 

النادي التي تخضع إلى وكما تناول ظاھرة انتقال الالعبین بعد انقضاء العالقة التعاقدیة بین الالعب- 
.قیود الئحیة، كالتزام النادي الذي سینتقل إلیھ الالعب بدفع مقابل االنتقالوروطالش

المسؤولین على إدارة لعبة كرة القدم بالقواعد المعمول بھا في وكما رأى ضرورة تدخل المشروع- 
نون المدنيالمبادئ العامة المنصوص علیھا في القاوالقواعدوعملیة االحتراف، ال سیما من الناحیة العملیة

قانون العمل الذي رأى ضرورة وضع الئحة خاصة بالتأمین االجتماع بسبب كثرة المخاطر التي یتعرض و
.التدریباتولھال الالعب المحترف من خالل المنافسات

حیث . المحترفینوحول الوضع القانوني لعقود انتقال الالعبین)2001(دراسة دمحم سلیمان األحمد* 
مختلف وحول العقود المتفقة بین النوادي العربیة فیما یخص انتقال الالعبین المحترفیناقتصرت دراستھ 

.العملیات الناتجة عن الصفقات المبرمة
التشریعات الخاصة بعقود وتطرق إلى تعریف عقود االنتقال ما بین األندیة العربیة في ظل اللوائح- 

الواجب تطبیقھا بین النادیین عند إبرام صفقة انتقال الالعبین كذا أنواع عقود االنتقال والقوانین واالحتراف،
.لالعبین الناتجة عن ھذه الصفقةوالمنح لألندیةوالتعویضاتوالمحترفین

كذا اآلثار الناتجة عن ھذه العقود وتطرق إلى عقود االنتقال من خالل الشروط المتعلقة بھذه العقود،
كذا التزامات النادي الجدید و،)االستحقاقوالضمانة(طریقة نقل الالعب من خالل التزامات النادي السابق، 

بما فیھ دفع مقابل االنتقال بما فیھا نفقات عقد االنتقال التي تسلم لالعب والعالقة الناتجة بین الالعب
.النادیین من خالل التزامات الالعب اتجاه النادیینو

. شرح المصطلحاتوتحدید المفاھیم. 2.2
.الحترافا* 

یخص الشخص الذي یمارس حرفة وأي یمتھن،" حرفة""مصطلح ینحدر منم كلمة :االحتراف لغة- 
كما یقصد .)826، 1995، قاموس الروس(ما في مستوى عالي مقابل أجر على ذلك ویؤدیھا بإتقان كبیر

فیقولون حرفة فالن كذا، اشتھر بھ، وكل ما اشتغل بھ اإلنسان: الحرفةوبھ اكتساب أو طلب حرفة للكسب،
.عملوھي بھذا ترادف كلمتي صنعة،ویریدون دأبھ،

كل منھما وبین احتراف، ألن معنى المھنة یرادف معنى الحرفة،وفإنھ ال فرق بینھ: أما االمتھان
.یرادف حذق العمل

لھم بممارسة ال یسمح ویقصد بھ الالعبین الذین یتخذون من اللعبة مھنة أساسیة:المعنى اإلجرائي- 
"مھنة"أي مھنة أخرى، أي الذین یمارسون النشاط الریاضي أو اللعب ألحد النوادي الریاضیة كحرفة 

بین وشروط معینة یخضع لھا الالعبین تبعا لبنود العقد المبرمة بینھموذلك مقابل مبالغ مالیةولیس ھوایةو
.النادي

تحویلھ والنضباط في مزاولة النشاط الریاضيھو خلق حالة من ا:التعریف االجتماعي لالحتراف- 
مجتمعھ بمرود مادي باإلضافة إلى حمایة وأسرتھوإلى النشاط اقتصادي استثماري یعود على الالعب

.اإلثارة للنشاط الریاضي في المجتمعورفع مستوى األندیةوالنادي الذي ینتمي إلیھوحقوق الالعب
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.القانون الریاضي*
الریاضیین، أو ھو مجموعة القواعد القانونیة والقواعد التي تحكم النشاط الریاضيھو مجموعة من 

حیث یھتم القانون الریاضي بتنظیم كل ما یتعلق بالریاضة.تحكم المعامالت الریاضیةوالتي تنظم
و المدربیناتفاقیات مختلفة تبرم بین الالعبین أو طواقم التحكیم أوما ینشأ بمناسبتھا من عقودوالریاضیینو
كما یعرف القانون الریاضي بأنھ مجموعة القواعد القانونیة الملزمة التي تنظم عالقة األفراد .اإلداریینو

ھذه العالقات و.یترتب الجزاء في حالة مخالفتھاو)الالعب، إداري، جمھور(العاملین في المجال الریاضي 
السلوك الذي یخرج وحدود اإلباحة،وذا النشاط،القانونیة ھي التي تنظم العالقات بین أطراف عالقات ھ

.عن ھذه الحدود، یعد تبعا لذلك سلوكا مخالفا یستوجب الجزاء
.المنافسة*

التي تعني المبحث المتواصل من طرف عدة أشخاص و)Compitito(كلمة منافسة ھي كلمة التینیة 
ھي كلمة على "یعرف المنافسة الذي ) Robert de sport(نفس المنفعة، وحسب كتاب ولنفس المنصب

یأتيو.)Robert du sport, 1985,91( "شكل مزاحمة تبحث للبحث عن النصر في مقابلة ریاضیة
ھي النشاط الذي یحصل داخل إطار المسابقة المقنن ة " لیكمل ھذا التعریف بقولھ)Matvieve(ماتفیاف 

تعریف المنافسة .)Matvieve, 1983,13("ىفي نمط استعداد معروف وثابتة بالمقارنة مع الدقة القصو
ككل أنھا وضعیة یكون الصراع فیھا بین شخصین أو مجموعة أشخاص للحصول على الكل او الجزء 

.)Alderman, 1986,91( ھذا متعلق بأدائھم الریاضيوالكبیر للكفاءة

. المنھجیة. 3
البعد االقتصادي والقانوني اإلستراتیجيیعتبر بحثنا دراسة استطالعیة في مدى تأثیر المشروع 

.الدولیةولظاھرة االحتراف على المنافسات عند العبي كرة القدم إیجابیا في المنافسات المحلیة
اعتمدنا في ھذا البحث على المنھج الوصفي الذي ھو عبارة عن استقصاء ینصب في ظاھرة من 

ھذا وتحدید العالقات بین عناصرھاوجوانبھاكشفوالظواھر كما ھي قائمة في الحاضر بقصد تشخیصھا
بربط عامل متطلبات تطبیق نظام االحتراف في ریاضة كرة القدم الجزائریة بعامل البعد االقتصادي 

. لظاھرة االحتراف الریاضي
مسیري األندیة المحترفة الجزائریة لألقسام الوطنیة األولىوعینة البحث من رؤساءواخترنا مجتمع

. الثانیةو
المستمدة وتم إختیار تقنیة االستبیان التي تمتاز ھذه الطریقة بكونھا تساعد على جمع المعلومات الجیدة

. مباشرة من المصدر
الثانیة للموسم وتمت ھذه الدراسة على مستوى األندیة المحترفة الجزائریة لألقسام الوطنیة األولى

لكنن في بعض األحیان تعذر ور تواجد ھذه األندیةحیث قدمت االستبیانات إلى مق2013/2014الریاضي 
مسیري األندیة تم مراسلتھم عن طریق األصدقاء أو المقربین أو عن طریق وعلینا االلتقاء ببعض رؤساء

. البرید اإللكتروني
تجربة االحتراف الریاضي لألندیة وكما ذكرنا سابقا قدمت ھذه االستمارات االستبیان لمعرفة مختلف

حیث وزعت في نھایة الموسم 2010/2011قدم بحكم أنھا ظاھرة حدیثة ابتداء من الموسم الریاضي كرة ال
لكل سنة مالیة لھذه األندیة المراد منھا 2014/2015بدایة الموسم الریاضي و2013/2014الریاضي 

.النتائج المحققة ضمن االحترافومعرفة القدرات المتاحة
حساب عدد التكرارات الخاصة بكل سؤال ثم حساب والمعلوماتبعد جمع االستمارات یتم تفریغ

تدوین النتائج وبعد كتابة. لمعرفة ترابط ما بین المتغیرات البحثx(2(2اختبار كاوالنسبة المئویة لألجوبة
في الجداول تمت مناقشة النتائج مع مراعاة عدة عوامل لھا عالقة بموضوع البحث التي نمن خاللھا یمكن 

.تحالیل مناسبة لألجوبةوتفسیراتإعطاء 
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.تحلیل ومناقشة النتائج.4
.النتائجتحلیل. 1.4

ھل التغییر في المشروع القانوني االستراتیجي ھو من متطلبات ظاھرة االحتراف :01السؤال رقم* 
ھو معرفة مختلف التغییرات في المشاریع :الغایة من السؤالالریاضي عند أندیة كرة القدم الجزائریة؟

اإلستراتیجیة لتطبیق نظام االحتراف الریاضي عند األندیة لكرة القدم الجزائریة من خالل سن والقانونیة
الدولیة التي تخضع لھا االتحادیة الجزائریة لكرة القدمواللوائح المحلیةوالتنظیماتومختلف القوانین

.التنظیمات الدولیةوتتعارض مع مختلف التشریعاتتطبیق ھذا النظام وأن الو
رؤساء األندیة الریاضیة المحترفة وتوجھات مسیريوأراءوطرح نتائج أجوبة01الجدول رقمیمثل

التنظیمات الواجب توافرھا من أجل تطبیق نظام االحتراف ولكرة القدم حول معرفة مختلف القوانین
خاصة عند FIFAاالتحادات الدولیة لكرة القدم من أھمھا واللوائحأن ال تتعارض مع مختلف والریاضي

.عقود انتقال الالعبین من دولة إلى دولة أخرى لضمان حقوق لكل طرف
. 1رؤساء األندیة المحترفة كانت ضمن المقترحات ونتائج طرح لألجوبة لمسیري: 01الجدول رقم

2 .3 .4 .5 .6 .7.

یتبین لنا أن ھناك فروق فردیة كبیرة  ذات داللة إحصائیة بین درجة ،حسب النتائج المحصل علیھا
رؤساء األندیة المحترفة لكرة القدم حول موضوع القوانینوتوجھات مسیريوالموافقة في أراء

عدم تعارضھا مع والتشریعات الواجب توافرھا لكل اتحادیة دولیة عند تطبیق نظام االحتراف الریاضيو
حیث كانت  ھذه UAFAوFIFAالتنفیذیة مع االتحادات الدولیة لكرة القدم أھمھا وةاللوائح التشریعی

) 2×(2، حیث قدرت قیمة  كا7=1- ھـ=ن: درجة الحریةو0.05النتائج المسجلة عند مستوى الداللة 
.12.59ھي تعبیر عن القیمة األكبر من القیمة المجدولة التي تساوي و16.89المحسوبة من الجدول بـ 

ھل باعتبار أن ظاھرة االحتراف الریاضي لكرة القدم الجزائریة المحترفة لھا بعد :20السؤال رقم* 
االجتماعیة من متطلبات نظام والغایة من السؤال، ھو معرفة مدى األبعاد االقتصادیةاجتماعي؟واقتصادي

العالمیة الریاضیة التي مواكبة التحوالتواالحتراف الریاضي التي تتماشى مع متطلبات العصر الحدیث
.فرضت نفسھا في ظل تواجد اقتصادیات الریاضة

رؤساء األندیة الریاضیة المحترفة وتوجھات مسیريوأراءوطرح نتائج أجوبة02الجدول رقم یمثل
االجتماعیة التي توفرھا ظاھرة االحتراف الریاضيولكرة القدم حول معرفة مختلف األبعاد االقتصادیة

.تغییر في سیاستھا التوجیھیةومتطلبات العصر الحدیث في ظل تواجد اقتصادیات الریاضةتفرضھا و
. 1رؤساء األندیة المحترفة ضمن المقترحات التالیة ونتائج طرح لألجوبة لمسیري: 02الجدول رقم

2 .3 .4 .5 .6 .7.
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لة إحصائیة بین درجة یتضح لنا أن ھناك فروق فردیة واضحة ذات دالحسب النتائج المحصل علیھا، 
توجھات لرؤساء ومسیري األندیة الریاضیة  حول معرفة األبعاد االقتصادیة من خالل والموافقة في أراء

التحوالت العالمیة في وتواكب عصر التقدموالتي تتماشىوتطبیق نظام االحتراف الریاضي في كرة القدم
اقتصادیات الریاضة حیث كانت ھذه النتائج المسجلة عند جمیع المیادین التي فرضت نفسھا في ظل تواجد 

القیمة المحسوبة و42.06=) 2×(2، حیث قدرت قیمة  كا6=1- ھـ=ن: درجة الحریةو0.05مستوى الداللة 
. 12.59في الجدول أعاله أكبر من القیمة المجدولة التي تساوي 

أداء الالعبین لكرة القدم من وجھة یمثل دور االحتراف الریاضي في رفع مستوى :30السؤال رقم* 
الغایة من السؤال، ھو معرفة دور ظاھرة االحتراف الریاضي لكرة فني األندیة المحترفة؟ونظر مدربي

، الدولیة عند العبي كرة القدم لألندیة المحترفةوالقدم على تحسین األداء لمنافسة ضمن البطوالت المحلیة
.03الجدول رقم كما ھو موضح في

. 3. 2. 1رؤساء األندیة المحترفة ضمن المقترحات ونتائج طرح لألجوبة مسیري: 03جدول رقم ال
4 .5 .6 .7 .8.

یتضح لنا أن ھناك فروق فردیة واضحة ذات دالالت إحصائیة بین حسب النتائج المحصل علیھا، 
اضي الذي یلعبھ في توجھات لرؤساء ومسیري األندیة الریاضیة حول دور االحتراف الریوموافقة أراء

التي تعكس على والفنیةورفع المستوى أداء الالعبین في كرة القدم من مختلف الجوانب التقنیة المھاریة،
النادي بصفة عامة من أجل الظھور بأحسن صورة في مختلف المنافسات ومستوى الالعب بصفة خاصة

ھي و38.08=) 2×(2، وكا7=1-ھـ=ن: ةدرجة الحریو0.05ھذا عند مستوى الداللة والدولیةوالمحلیة
.14.07القیمة المحسوبة في الجدول المذكور أعاله كانت أكبر من القیمة المجدولة التي تساوي 
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.مناقشة النتائج. 2.4
أرائھم حول ومسیري األندیة المحترفة لكرة القدم من حیث توجھاتھموھناك نسبة متفاوتة بین رؤساء

في معرفة مختلف القوانین والتشریعات تكون متطلبات تطبیق نظام االحتراف موضوع غایة في األھمیة 
حیث كانت نسبة FIFAالتنفیذیة لالتحادات الدولیة وأن ال تتعارض مع اللوائح التشریعیةوالریاضي

كانت الموافقة الجدیة وباإلصرار على ھذا المفھوم حیث كانت نسبة المترددة في ذلك بنسبة 34.86%
ومن خالل كل . %12.85، إال أن ھناك ترى عكس ذلك بنسبة %25.43ونسبة  الموافقة بـ 26.86%

ھذه األرقام  نستنتج أن ھناك النسبة التحتیة لتطبیق نظام االحتراف  من خالل وجود تشریعات تنظم العقود 
أن ھذه األندیة تكون مھیكلة في شكل والمدرب مع تحدید عقود االنتقاالت–الریاضي -المبرمة بین النادي

، مرسوم تنفیذي 04/10مع تحدید مختلف قوانین التي تنظم نظام االحتراف قانون SSPAشركات تجاریة 
مع إمكانیة تحدید القانون الذي ینظم عقود العمل الالعبین مع سھولة تعدیل / 10وقرار وزاري 06/263

مع تحدید تعارضھ مع اللوائح االتحادات الریاضیة الدولیة لكرة تنفیذ عقود االنتقال الدوليوھذه اللوائح
.   القدم

رؤساء األندیة الریاضیة  لكرة ویظھر أن نسبة مسیري،من خالل التحلیل اإلحصائي المذكور أعاله
توجھاتھم فیما یخص األبعاد االقتصادیة من خالل تطبیق نظام االحتراف في والقدم المحترفة حول أرائھم

التحوالت العالمیة في جمیع المجاالت حیث قربت وة القدم التي فرضت في ظل التغیرات االقتصادیةكر
ھذا ومن درجة الموافقة الجدیة أي نسبة كبیرة تعبر عن المقترحات المذكورة في الجدول أعاله%50نسبة 

ه التساؤالت أما نسبة تعبر عن ترددھم في إعطاء حلول لھذ%26.86و%33.72ما یبین  نسبة الموافقة 
یمكن أن نستنتج أن ھناك لظاھرة االحتراف الریاضي لھا بعد .%5.72قلیلة جدا ترى عكس ذلك بنسبة 

العالمیة لالستثمار في المجال الریاضي مع وجود واقتصادي كبیر من خالل استقطاب الشركات المحلیة
حكومة، أشخاص، (مختلف مصادر التمویل خطط تسویقیة لتعزیز المردود المالي لألندیة من خالل جلب

عقود السبونسورینغ مع ومؤسسات من أجل إنجاح تظاھرة ریاضیة باإلضافة إلى الرعایة الریاضیة
الدولیة كما تعمل على الخصخصة الكلیة أو ومختلف الشركات كتكفل والتمثیل في التظاھرات المحلیة

عالم الكرة، مع التسویق مختلف المنتوجات الجزئیة عن طریق مساھمة رجال األعمال في دخول 
اإلذاعي، عقود تمویل الالعبین، بیع تذاكر المباریات، بیع األدواتوحقوق البث التلفزیوني( الریاضیة

. األجھزة الریاضیةو
رؤساء األندیة الریاضیة  لكرة القدم المحترفة والتحلیل اإلحصائي السابق یظھر لنا أن نسبة مسیري

وتوجھاتھم فیما یخص الدور الذي یلعبھ االحتراف الریاضي في ارتقاء بمستوى الالعب ذو حول أرائھم
النادي ككل من خالل تحسین في مستواھم الفني، وبالتالي یعكس على أداء الالعبوالمستوى العالي

راء بنسبة ثم كانت إجابة التردد في الموافقة لبعض اآل%34.25التقني، المھاري حیث كانت بسبة الموافقة 
ھي نسبة معتبرة جدا راجع إلى بعض رؤساء لفكرة ظاھرة االحتراف ثم تلیھا و%26.86و27.25%

یمكن أن نستنتج أن ھناك .%11.5إال أن ھناك فئة قلیلة ترى عكس ذلك %27الموافقة الجدیة بنسبة 
من خالل ) المھاریة،و التقنیةالفنیة(دور كبیر الذي یلعبھ االحتراف الریاضي في تطویر الحالة البدنیة 

المشاركة في المعسكرات التدریب من أجل إظھار والبرامج الجیدة للتدریبوالتنافسوفرص االحتكاك
مواھبھم الفنیة في المنافسات كذلك یوفر االستقرار النفسي لالرتقاء بمستواھم الفني مما یعود علیھم بتوفیر 

المؤسسات مع منح والنادي من خالل تمویل الشركات- المدرب–مصادر الدعم المختلفة لكل من الالعب 
.الحوافز لتعزیز روح العطاءوالمكافآت

. االستنتاج. 5
محاور رئیسیة حیث شمل المحور األول على ) 03(من خالل ھذا الموضوع الذي قسمناه إلى ثالثة

م تعارضھ مع اللوائح التنفیذیةعدوالتشریعات الواجب توفرھا لتطبیق نظام االحترافومختلف القوانین
تطرقنا في المحور الثاني إلى والتشریعیة لالتحادات الدولیة التي جاءت لإلجابة على الفرضیة األولى،و

االجتماعیة لتطبیق نظام االحتراف الریاضي الذي جاء لإلجابة عن ومعرفة مختلف األبعاد االقتصادیة
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تناول دور االحتراف الریاضي في رفع مستوى أداء الالعبین الفرضیة الثانیة، أما المحور الثالث فقد
عند العبي كرة القدم ذوي المستوى العالي في األندیة ) حتى الجانب النفسيوالتقنيوالفني، المھاري(

:المحترفة حیث خلصت النتائج إلى مایلي
ال بد من وضع بنیة التحتیة لتحقیق نظام االحتراف من خالل وجود تشریعات تنظم العقود المبرمة - 

.المدرب مع تحدید عقود االنتقاالت ما بین األندیة–الالعب –بین النادي 

مع تحدید مختلف القوانین SSPAأن تكون األندیة مقنن ة في شكل شركات ریاضیة تجاریة - 
مع إمكانیة تحدید القانون / 10قرار الوزاري و263/ 06المرسوم التنفیذي و04/10االحتراف الریاضي 

.الذي ینظم عقود العمل لالعبین مع سھولة تعدیل ھذه اللوائح
.لكرة القدمتنفیذ عقود االنتقاالت الدولیة مع عدم تعارض مع اللوائح االتحادات الریاضیة الدولیة- 

العالمیة لالستثمار في المجال الریاضي مع وجود الخطط التسویقیة واستقطاب الشركات المحلیة- 
الحدث الریاضي، حقوق البث (لتعزیز المردود المالي لألندیة من خالل تسویق المستویات الریاضیة 

یع األجھزة واألدوات الریاضیةاإلذاعي، عقود تحویل الالعبین، بیع التذاكر المباریات، بوالتلفزیوني
.عقود السبونسورینغو

من أجل إنجاح تظاھرة ریاضیة) حكومة، أفراد، مؤسسات (جلب مختلف مصادر التمویل - 
.الخوصصة الكلیة أو الجزئیة عن طریق مساھمة رجال األعمال في دخول عالم الكرة االحترافیةو

التمثیل في التظاھرات المحلیةولف الشركات لتكفلعقود السبونسورینغ مع مختوالرعایة الریاضیة- 
.الدولیةو

من ) حتى النفسیةوالفنیة المھاریة، التقنیة( یعمل االحتراف الریاضي على تطویر الحالة البدنیة - 
المشاركة في المعسكرات التدریب مع والتنافس من خالل البرامج الجیدة للتدریبوخالل فرص االحتكاك

. یوفر االستقرار النفسي لالرتقاء بمستوى األداءوالفنیة في المنافساتإظھار المواھب 
النادي من خالل تمویل الشركات–المدرب –توفیر مصادر الدعم المختلفة لكل من الالعب - 

.الحوافز لتعزیز روح العطاءوالمؤسسات مع منحھم المكافآتو
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