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الكلمات المفتاحية

الملخص

القطاع الرياضي؛
التنمية البشرية؛
.االستثمار الرياضي

 فمع تطور اجملال الرياضي،هتدف هذه الدراسة النظرية ﺇىل ﺇبراز دور القطاع الرياضي يف التنمية البشرية
وبروز جنوم عامليني يف خمتلف الرياضات اجلماعية والفردية و ﺇتساع عدد املمارسني واملتابعني له حول العامل
ﺃصبحت العالقة بني الرياضة واالقتصاد عالقة تالزمية وذلك بعد ﺃن ﺃصبحت الرياضة عملية ﺇقتصادية يف
 وهذا من خالل عملييت اإلستثمار والتسويق يف اجملال الرياضي واليت عمدت ﺇليها دول العامل الكربى،األساس
 لذا ارتأينا اخلوض،مند سنوات عديدة وقامت بتحويل الرياضة ﺇىل صناعة حقيقية تدر عليهم بأرباح جد كبرية
يف هذا البحث لنتعرف على الدور الذي تقدمه الرياضة للتنمية البشرية وهذا من خالل ﺇستعراض عملييت
.االستثمار والتسويق ومعرفة ﺃوجه املنافع منهما للمسامهة يف خدمة التنمية البشرية
Abstract

This theoretical study aims to highlight the role of sports in the development of
individuals. With the development of sports, the emergence of international super stars
(both in team and individual sports) in addition to the increased number of practitioners
and followers around the world, the relationship between sports and economy has
become correlative because sports have basically turned into an economic transaction;
through investments and marketing. Many world's major countries have relied on these
activities for many years and have transformed the sports field into a real industry that
brings them great profits. So, we decided to make this research to highlight the role of
sports in the development of individuals, through reviewing investment and marketing
processes and figuring out their benefits to contribute to the human development.
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 .1مقدمة:
يعترب مفهوم التنمية البشرية مفهوما مطور ملفاهيم تنموية سابقة ،كانت تعترب ﺇن اإلستثمار يف حتسني القدرات
البشرية للمسامهة يف النمو اإلقتصادي ال يقل ﺃمهية عن اإلستثمار يف رﺃس املال املادي ،ولكن خيتلف عن هذه املفاهيم
يف ﺃنه جيعل األفراد هم حمور التنمية واملشاركني هبا ،ويعيد اإلنسان ﺇىل مكانه الصحيح يف العملية التنموية( .محيدوش،
 ،3102صفحة )091
فاإلنسان يعترب الثروة احلقيقية ألي جمتمع وﺃساس تقدمه ،فهو املنتج عندما يبذل اجلهذ ويستخدم طاقته الذهنية
واجلسدية ،وهو املستهلك عندما يقوم باستهالك السلع واخلدمات اليت تليب حاجاته ورغباته ،وهو املستثمر عندما ينتج
وسائل االنتاج ويبحث عن جماالت اإلستثمار ،ما جيعله احملرك الرئيسي لعجلة التنمية وعليه ال ميكن ﺃن تتحقق ﺃهداف
التنمية دون حترير طاقات البشر ودون توفري اجلو املناسب لتفجريها وهذا هو املبدﺃ الرئيسي يف التنمية البشرية( .مزيان،
حممودي ،و العيداين ،3109 ،صفحة )21
ومن اجملاالت اليت حتمل ﺃبعاد تربوية وﺇجتماعية وتنموية وﺇقتصادية وسياسية وتعترب جزء رئيسي من ﺃجزاء التنمية
البشرية ومتكن االنسان من حترير طاقاته جند القطاع الرياضي ،فهذا القطاع يعد ﺃحد ﺃسباب رقي اجملتمعات وهي نشاط
ال ينفصل عن النشاطات األخرى ،فالرياضة ﺃصبحت يف وقتنا احلايل عملية جتارية مرحبة يف كثري من بلدان العامل ،وغدا
اإلستثمار الرياضي من ﺃهم ضروب اإلستثمار الغائبة عن الذهن ومن ﺃكثر األسلحة فعالية( .الطويل و احلديدي،
 ،3112صفحة )213
ومع اقرتان الرياضة باالقتصاد ﺃصبحت متثل صناعة عاملية بال منازع؛ حيث يشري مدير االتصاالت هبيةة األمم
املتحدة السيد ﺇريك فالت ( )Eric Faltبان الرياضة هي صناعة ذات ﺇمتداد عاملي مل يسبق هلا مثيل يف العامل وعلى
ذلك جند ﺃن مجيع مؤسسات اجملتمع سواء العامة ﺃو اخلاصة ﺃصبحت تنظر للرياضة على ﺃهنا مصدر للتمويل فنجد
اجلامعات و الثانويات على سبيل املثال يف الواليات املتحدة األمريكية ﺃصبحت جتري عقود رعاية لفرقها الرياضية
والبطوالت واملنافسات اليت تنظمها مع شركات ومؤسسات ﺇقتصادية لزيادة املداخيل ومتويل ﺃنشطتها( .منجحي،
 ،3101صفحة )10
فالرياضة قد ﺇستطاعت ﺃن تنشأ عالقات متشابكة وحىت مهن متخصصة ،ففي فرنسا مثال هناك ما يقارب
 211,111شخص ميارسون مهن مرتبطة بالرياضة ،ﺇداريني ،حمللني ،مستشارين ،خرباء ،ﺇعالميني... ،ﺇخل ،وبعبارة
خمتصرة شكلت الرياضة لنفسها خصوصا يف الدول املتقدمة قطاعا ﺇقتصاديا منتجا تزداد ﺃمهيته وتظهر معامله يوما بعد
يوم( .بربريس ،3102 ،صفحة )082
وبالنظر ﺇىل األرقام اليت حتققها الرياضة ﺇقتصاديا جند على سبيل املثال ﺃن نسبة مسامهة الرياضة يف اإلقتصاد
اإلجنليزي قد بلغ  31,2مليار جنيه ﺇسرتليين يف عام  3101قبل األوملبياد  ،3103ﺃي ما نسبته  % 0,9من ﺇمجايل
الدخل يف ﺇجنلرتا ،موفرة بذلك حنو  311,111وظيفة متعلقة بالنشاط الرياضي واألنشطة املتصلة بالرياضة بنسبة 3,2
 %من بني مجيع الوظائف يف ﺇجنلرتا وهذا ما جعل الرياضة ترتب ضمن ﺃعلى  01قطاعا ﺇقتصاديا يف ﺇجنلرتا متجاوزة
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بذلك صناعة السيارات ،وخدمات اإلتصاالت ،واخلدمات القانونية ،واحملاسبة ،والنشر واإلعالن واملرافق العامة.
(منجحي ،3101 ،صفحة  )10لذا فان دول العامل الكربى تويل ﺇهتماما كبريا لقطاع الرياضة وهذا ملعرفتهم بأن هذا
اجملال يعد جزء هام من ﺃجزاء التنمية البشرية.
 .1.1إشكالية الدراسة:
وعلى ضوء ما سبق فان اإلشكالية الرئيسية هي التالية :ما دور القطاع الرياضي يف التنمية البشرية ؟
 .1.1أسئلة الدراسة:

لإلحاطة جبوانب هذا البحث سنحاول اإلجابة على التساؤالت التالية :

 ما هي العالقة بني التنمية البشرية والنمو االقتصادي؟ ما هو دور القطاع الرياضي يف خدمة التنمية البشرية؟ .1.1فرضيات الدراسة :نسعى يف هذه الدراسة للتحقق من الفرضيات التالية
 توجد عالقة بني التنمية البشرية والنمو االقتصادي . للقطاع الرياضي دور يف خدمة التنمية البشرية . .1.1ﺃهداف الدراسة:
يهدف هذا البحث ﺇىل توضيح دور القطاع الرياضي يف خدمة التنمية البشرية وهذا من خالل تبيان العالقة بني
الرياضة واإلقتصاد ،وكيف تلعب كل من عملييت االستثمار والتسويق يف اجملال الرياضي دورمها الفعال للمسامهة يف
خدمة التنمية البشرية.
 .1.1منهج الدراسة:

من أجل الوصول إىل أهداف الدراسة والتحقق من الفرضيات املطروحة نعتمد يف دراستنا على املنهج الوصفي

لوصف متغريات الدراسة ،باإلضافة إىل املنهج التحليلي لتحليل البيانات واملعطيات املتحصل عليها.
 .1التنمية البشرية وعالقتها بالنمو اإلقتصادي :ﺇطار نظري
 .1.1مفهوم التنمية البشرية:
يعد مفهوم التنمية البشرية مفهوما قدميا قدم الفكر اإلنساين ،حيث جند له ﺃصوال يف الفكر اليوناين مع ﺃرسطو
ويف الفكر العريب االسالمي مع ﺇبن خلدون ويف الفكر الغريب مع فرانسوا كوينسن ،وقد ﺇستلهم برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي هذا املفهوم وجعله عنوانا لتقريره السنوي الذي ﺃصدره للمرة االوىل عام  0991وطبقا ملا ورد يف هذه التقارير
فان التنمية البشرية تعرف على ﺃهنا عملية توسيع ﺇختيارات الناس ،وهذه االختيارات بطبيعتها الهنائية ،غري ﺃهنا حمددة
يف الواقع مبحددات ﺇقتصادية ،ﺇجتماعية ،ثقافية وسياسية ،وكذا ما هو متاح لتلبية هذه اإلحتياجات( .ملطوش و اقاسم،
 ،3102صفحة )039
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وقد فسر مصطلح التنمية البشرية على ﺃنه "تنمية الناس من ﺃجل الناس" ،وكما فسر آخرون ذات املصطلح على
ﺃنه "هو اإلستخدام األفضل للموارد املتاحة للدولة بشكل عادل يضمن ﺇستمرارية النمو اإلقتصادي فيها وﺃن مظاهر
التنمية البشرية املهمة هي :العناية باألمن الغذائي ،تعميم خدمات الصحة والتعليم يف مناطق الدولة املختلفة مع توفري
فرص العمل املنتج"( .مزيان ،حممودي ،و العيداين ،3109 ،صفحة )21
كما ﺃن التنمية البشرية ليست هي التنمية اليت تؤدي ﺇىل منو ﺇقتصادي وحسب ،بل هي اليت تسمح ﺇىل جانب
ذلك بتوزيع مكاسبه بعدالة بني األفراد ،باحلفاظ على البيةة بدال من ختريبها ،تدعم قدرات البشر تعزز ﺇندماجهم يف
جمتمعاهتم بدال من هتميشهم( .طامل ،3108 ،صفحة )012
إذن هي عملية تعزيز وتدعيم فعالية الفرد احلالية و املستقبلية ،والعمل على تغيري كل من سلوك و ﺇجتاهات الفرد
يف العمل مبا يساهم يف حتقيق األهداف املرجوة من عملية التنمية ،واليت تستلزم تعديل كل من اإلدراك واملهارات ،وقدر
عرفت تقارير األمم املتحدة التنمية البشرية بأهنا (عملية توسيع اخليارات املتاحة للناس وهذه اخليارات هي ﺃ -العيش
حياة طويلة وصحية ،ب_ احلصول على املعارف ،ج_ احلصول على املوارد الضرورية لتوفري مستوى املعيشة املناسب).
(غيدان ،3101 ،صفحة )033
ومن حيث املبدﺃ ،فان هذه اخليارات غري حمدودة وتتغري مبرور الوقت ،غري ﺃنه جيب متييز ثالثة خيارات ﺃساسية
هي "ﺃن حييا الناس حياة مديدة وصحية (خالية من األمراض) ،وﺃن يكتسبوا املعرفة (التعليم) ،وﺃن حيصلوا على املوارد
الالزمة لتحقيق مستوى معيشة الئق" وتتسع بعد ذلك اخليارات لتشمل احلريات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية،
والتمتع باحرتام الذات ،وتوفري فرص اإلبداع واإلنتاج( .طهراوي ،3102 ،صفحة )089
ويف ظل تطور مفهوم التنمية البشرية مت ﺇضافة بعد جديد وهو اإلستدامة ليتحول املفهوم احلديث ﺇىل التنمية
البشرية املستدامة ،إذ عرفها املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة على ﺃهنا "تنمية ال تكفي بتوليد النمو وحسب بل
توزع عائداته بشكل عادل ﺃيضا ،وهي جتدد البيةة ومتكن الناس بدل هتميشهم وتوسع خياراهتم وفرصهم ،وتؤهلهم
للمشاركة يف القرارات اليت متس حياهتم وبذلك فهي عملية توسيع خيارات الناس وقدراهتم" ،من خالل بناء رﺃس املال
اإلجتماعي ،حبيث تتم تلبية ﺇحتياجات األجيال احلالية بأكرب قدر ممكن من اإلنصاف دون املساس حبقوق األجيال
القادمة( .ملطوش و اقاسم ،3102 ،صفحة )011
 .1.1العالقة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي:

ذكر تقرير التنمية البشرية للعام  0992ﺃنه ال توجد صلة تلقائية بني النمو اإلقتصادي والتنمية البشرية ،ولكن
هده الصلة تتشكل بواسطة السياسات والتصميم ،وﺇهنا ميكن ﺃن تعزز بعضها بعضا ،ألن النمو اإلقتصادي سيؤدي
بفعالية وسرعة ﺇىل حتسني التنمية البشرية ،وينبغي ﺃن يرتكز دور السياسات احلكومية يف هدا الصدد على حتسني طبيعته
(بنيته) ،ونوعية النمو اإلقتصادي وذلك فضال عن العمل على زيادة وتريته يف بعض الدول( .محيدوش،3102 ،
صفحة )311_099
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ويعتمد تعزيز التنمية البشرية يف النمو اإلقتصادي على تراكم رﺃس املال البشري من خالل اإلستثمارات يف
الصحة ،والتعليم ،والتغذية ومهارات التدريب ،كما يعتمد ﺃيضا على حصول الناس على فرص عمل كي يسامهوا يف
العملية اإلقتصادية من خالل املشاركة اإلجتماعية ،والسياسية ،واإلقتصادية( .طهراوي ،3102 ،صفحة )091
كما ميز التقرير للعام  0992مخسة ﺃصناف من النمو اإلقتصادي اليت ينبغي جتنبها ﺇذا ﺃريد للتنمية البشرية
التقدم واإلطراد وهي (محيدوش ،3102 ،صفحة :)311
 _0النمو الذي ال يتبع بفرص عمل ،وتزداد معه البطالة بكل شرورها اإل جتماعية.
 _3النمو غري الرحيم ،ﺃي الذي تعود غالبية مثاره على األ غنياء تاركة ماليني البشر يسقطون حتت خط الفقر.
 _2النمو األبكم ،ﺃي النمو غري املقرتن بالدميوقراطية ،ﺃو التمكني من حتقيق حقوق املشاركة.
 _3النمو املنبت اجلذور ،ﺃي الذي يطمس اهلوايات الثقافية سواء من خالل ﺇسترياد ﺃمناط غريبة للحياة ،ﺃو من
خالل اجلور على احلقوق الثقافية لألقليات .
 _1النمو الذي ال مستقبل له ،حني يبدد اجليل احلايل املوارد اليت حتتاج ﺇليها األجيال التالية ،باالستغالل اجلائر،
والتلوث واإلخالل بالتوازنات البيةية ،والعبث بالتنوع البيولوجي.
 .1دور القطاع الرياضي في التنمية البشرية:
 .1.1عالقة الرياضة باإلقتصاد:

قبل احلديث عن العالقة اليت تربط النشاط الرياضي باإلقتصاد من الضروري حتديد ﺃوال مفهوم علم اإلقتصاد،

حيث ﺃن علم اإلقتصاد يعين "العلم الذي يعىن بدراسة النشاط اإلنساين يف سعيه إلشباع حاجاته الكثرية واملتزايدة
بواسطة موارده احملدودة" ،ويعرفه حممد دويدار بأنه "علم القوانني اليت حتكم العالقات اإلقتصادية ،ﺃي العالقات
اإلجتماعية اليت تنشأ بني ﺃفراد اجملتمع بواسطة األشياء املادية واخلدمات اليت تشبع حاجات اإلنسان يف اجملتمع ﺃي
الالزمة ملعيشة األفراد يف معيشتهم املادية والثقافية"( .بربريس ،3102 ،صفحة )081
وعموما فالنظام اإلقتصادي يعترب جمموعة املبادئ اليت تنظم العالقات اإلقتصادية بني ﺃفراد اجملتمع وهي اليت
حتكم سلوكهم يف ممارسة النشاط اإلقتصادي واليت حتدد اإلطار القانوين واإلجتماعي الذي يتم يف ظله ﺇنتاج السلع
واخلدمات وتوزيعها ،وهو يتحدد بثالث عناصر ﺃساسية هي (بن عكي ،3101 ،صفحة :)028
 _0قوى اإلنتاج :ﺃي عناصر ﺇنتاج السلعة ﺃو اخلدمة ﺃغلبها العنصر البشري ،رﺃ س املال والقدرات التنظيمية.
 -3عالقات اإلنتاج :ﺃي الروابط اليت تنشأ بني األفراد نتيجة ﺇشرتاكهم يف اإل نتاج.
 _2عالقات التوزيع :وهي املبادئ اليت تنظم طريقة التوزيع.
ﺃما بالنسبة لعالقة اإلقتصاد بالرياضة تكمن يف ﺃن الرياضة تعتمد على اإلقتصاد لتمويل خمتلف األلعاب
اليونسكو  0982م ،وهي وسيلة دعاية و ﺇشهار و ﺇنتشار وتعد سوقا داجما يف جمال اإلنتاج والتسويق الرياضي
للمنتج واخلدمات الرياضية وحيتوي على جمالني (اهلادي و رعاش ،3100 ،صفحة :)32
 _0جمال املمارسة بغرض زيادة قاعدة املمارسني مع ﺇقناع بان املمارسة حقا لكل ﺇنسان ،ميثاق اليونسكو 0928م.
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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 _ 3جمال البطولة واملنافسة الرياضية.
ﺃ_ اهلواية (األلعاب األوملبية)
ب_ اإلحرتاف ألن الرياضة كوظيفة ﺃو مهنة من ﺃجل العائد املادي ﺃو اإلقتصادي.
فالرياضة ﺃصبحت تشكل عالقة وثيقة باإلقتصاد ،ومن بني اإلسهامات املباشرة للرياضة واليت تدعم اإلقتصاد
ما يلي (حممود و رشيد ،3103 ،صفحة :)020_021
 _0تنظيم التظاهرات الرياضية الكربى وﺇ قامة البطوالت والدورات اليت تعد مصدرا ماليا للدولة املنظمة.
 _3التسوق والرسوم وحقوق النقل التلفزيوين وعوائد الدعاية واإلعالن واليت تصب يف مصلحة الدولة.
 _2ختصيص الفرد واألسرة مليزانية خاصة يف النشاط الرياضي كاقتناء املالبس الرياضية.
 _3حضور املباريات ومشاهدهتا عرب القنوات التلفزيونية املشفرة ذات الرسوم املختلفة التكاليف.
 _ 1رسوم النوادي االهلية وصاالت اللعب والتدليك والعالج الطبيعي.
 _2واردات السياحة الرياضية.
هذا بالنسبة للعالقة القائمة بني الرياضة واإلقتصاد ﺃما بالنسبة لدور القطاع الرياضي يف التنمية البشرية فأن
الرياضة كممارسة ﺃو حدث تعد مادة ﺇستهالكية ملختلف األسر ،قدرت قيمتها سنة  0999مبا يقارب  23مليار
فرنك فرنسي ،منها  31مليار خصصت إلقتناء املالبس واألحذية الرياضية 32,2 ،مليار إلقتناء خمتلف اخلدمات
املعروضة من قبل خمتلف الفرق الرياضية ،وكنشاط ﺇنتاجي ﺇستطاع القطاع الرياضي ﺇنشاء سوق يقارب  % 0من الناتج
احمللي اخلام جململ دول منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية  ،OCDEوﺇتسع نطاق ﺃسواق املعدات والتجهيزات واأللبسة
واألحذية الرياضية لتصبح حبق عاملية ،وتنشط هبا مؤسسات خمتلفة األحجام ،صغرية ،متوسطة ،كبرية( .بربريس،
 ،3102صفحة )083
فالرياضة هلا ﺃثار ﺇقتصادية ميكن ﺇستخدامها لتحقيق التنمية ،ليس فقط على املستوى احمللي ،وﺇمنا على املستوى
الدويل .وتتمثل يف كيفية خلقها ملناصب عمل ،وكذلك حتفيز النمو وزيادة الصادرات ،فهي كلها ﺃمور ﺃساسية ختص
ﺇسرتاتيجية التنمية اإلقتصادية بالرياضة ،باإلضافة ﺇىل ضرورة األخذ بعني اإلعتبار كيفية املسامهة يف توفري صحة ورفاهية
البلد ،وكذا املسامهة يف اإلقتصاد عموما سواء على املستوى احمللي ﺃو الدويل( .ﺃمعارفية ،3108 ،صفحة )12
ومن اخليارات اليت متنحها التنمية البشرية هي ﺃن حييا الناس حياة مديدة وصحية (خالية من األمراض) وهذا لن يكون
ﺇال عن طريق القطاع الرياضي الذي مينح ﺃ سلوب احلياة الصحية واللياقة البدنية اليت تضاعف من جهود الناس يف
ﺃعماهلم وبالتايل الدفع من عجلة النمو اإلقتصادي يف خمتلف املؤسسات ﺇىل األمام ،ومن بني العوامل املسامهة بشكل
فعال يف التنمية البشرية يف عامل الرياضة جند كل من جماالت اإلستثمار والتسويق إذ تعترب جماالت هامة جدا لتحقيق
النمو اإلقتصادي يف خمتلف الدول.
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 .1.1اإلستثمار في المجال الرياضي:
يعترب اإلستثمار هنجا ﺇقتصاديا حديث النشأة ظهر يف ﺃواسط السبعينات بعد زيادة حجم اإلنتاج من النفط وما
تبع ذلك من ﺇرتفاع يف األسعار ،فاإلستثمار يتضمن غالبا التضحية مبجموعة من النفقات اإلستثمارية املخططة هبدف
احلصول على جمموعة متوقعة ﺃكرب من التدفقات النقدية واليت تتميز بوجه عام بأهنا غري مؤكدة خالل فرتات زمنية
خمتلفة ،كما عرف على ﺃنه التضحية بأموال حالية يف سبيل احلصول على ﺃموال مستقبلية( .منجحي ،3101 ،صفحة
)93
وفيما يلي رسم توضيحي يساعدنا على ﺇعطاء فكرة عن عملية اإلستثمار:
شكل ( :)11شكل توضيحي لفكرة اإلستثمار

المصدر :بربريس ،شريف" .)3102( .ﺇقتراح مشروع تمهيدي لتحسين المردود اإلقتصادي لألندية الرياضية الجزائرية في

ﺇطار نظام القطاع الخاص" .ﺃطروحة دكتوراه ،معهد الرتبية البدنية والرياضية ،سيدي عبد اهلل ،جامعة اجلزائر  ،12ص . 303

وإذا كان هذا هو مفهوم اإلستثمار بشكل عام ،فان اإلستثمار يف املؤسسات الرياضية يهدف ﺇىل زيادة رﺃس ﺃمواهلا
عن طريق توظيف رﺃس املال ،يف جمال األنشطة الرياضية املختلفة ،مما يتيح تبادل املنفعة بني املستثمرين،وبني املؤسسات
الرياضية املختلفة ،فاملستثمر يستثمر ﺃمواله وتستثمر املؤسسات الرياضية ﺇمكانياهتا املادية والبشرية الالزمة لألنشطة
الرياضية الالعب ،اإلداري ،اجلمهور)( .منجحي ،3101 ،صفحة )93
 .1.1.1ﺃوجه منافع االستثمار في المجال الرياضي والمساهمة في التنمية البشرية:

تتمثل املنافع اإل قتصادية بتعزيز فرص العمل وتدعيم القطاعات السائدة لالستثمارات الرياضية وتطوير البىن
التحتية ،واإلستثمار الرياضي وحتديدا يف بطوالت كأس العامل لكرة القدم متنح الثقة باإلقتصاد احمللي للدول املستضيفة
وتعد مؤشرا على اإلستقرار والنمو اإلقتصادي ،وتبلغ حجم صناعة الرياضة ما يصل ﺇىل ( )211مليار دوالر سنويا،
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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وهذا احلجم يفوق الدخل القومي ل ( )021دولة .وتشكل كرة القدم واإلستثمار يف بطوالت كأس العامل لكرة القدم
 % 81بني خمتلف األلعاب الرياضية ،وتعد اإلستثمارات الرياضية املقدمة ب ( )311مليار دوالر ﺃمريكي إلستضافة
دولة قطر لبطولة كأس العامل لكرة القدم لعام  3133األكرب على مستوى العامل بني خمتلف األحداث الرياضية الكربى
يف كرة القدم واأللعاب األخرى( .الشكرجي ،احلسيين ،و النعيمي ،3109 ،صفحة )018
ومن بني الفوائد اليت جتنيها املؤسسات الرياضية من عملية اإلستثمار وتساهم يف دفع عجلة التنمية البشرية ﺇىل
األمام ما يلي (حممود و رشيد ،3103 ،صفحة :)020
 _0تسخري مبالغ إلعادة بناء البنية التحتية الرياضية للمنشات وتطويرها.
 _3دعم القاعدة األساسية البشرية واملادية لألنشطة الرياضية املختلفة.
 _2التنوع يف تقدمي اخلدمات ﺇىل املستفيدين من الناس املهتمني وبالتايل ﺇزدهار املؤسسة الرياضية وزيادة اإلقبال عليها
لتنوع مصادر اخلدمة فيها.
 _3حتقيق نسبة من األرباح للمؤسسة الرياضية (وزارة _نادي _غريه).
 _1زيادة واردات األندية واملؤسسات الرياضية وبالتايل التوصل ﺇىل حتقيق اإلجناز العايل وﺇختيار األفراد املناسبني لوجود
الدعم املايل الكايف الذي يغطي تلك النفقات الكبرية.
 _2حتويل الرياضة ﺇىل صناعة حقيقية  ...صناعة الشباب واملواهب الرياضية من جانب وكذلك تدوير األموال وتطوير
اإلقتصاد الوطين من جانب آخر ،وملعرفة حجم املنافع اإلقتصادية املتحققة واملتوقعة من ﺇستضافة بطوالت رياضية
نستعرض بطوالت كأس العامل لكرة القدم.
الجدول ( :)11المنافع اإلقتصادية المتحققة والمتوقعة من ﺇستضافة بطوالت كأس العالم لكرة القدم
(ماليين الدوالرات)
المنفعة االقتصادية (اإليرادات)

2015

2016

2017

2018

اإلجمالي

حق البث اإلذاعي والتلفازي

318

92

319

3,322

2,111

حق التسويق الرياضي

012

001

320

9,2

0,311

حقوق التراخيص

10

313

38

21

222

بيع التذاكر

1

1

31

121

121

مصادر أخرى

28

82

10

13

328

اإلجمالي

133

113

203

2,992

1,212

المصدر :الشكرجي بشار دنون حممد; احلسيين ،دعاء نعمان حممد; النعيمي ،ﺃمحد عبد الكرمي ﺃمحد" .)3109( .االستثمار الرياضي:

المنافع والكلف دراسة ﺇستشرافية الستضافة قطر لبطولة كاس العالم لكرة القدم  ."1111جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية

واإلدارية ،العراق ،اجمللد  ،00العدد ( ،)33ص . 018
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"فاإلستثمار الرياضي حيتل مرتبة يف ﺇقتصاد الدول بسبب ﺇرتفاع عدد الشباب كما ﺃنه يف نفس الوقت تستخدم األنشطة
الرياضية واملراكز واألندية كعامل قوي لصيانة ومحاية الشباب من اإلحنرافات اخلطرية وسلوك الطرق املشبوهة بسبب
الفراغ وامللل" (نزال و كاظم ،3108 ،صفحة .)308
والتنمية البشرية حباجة ﺇىل املنافع اإلجتماعية املتأتية من اإلستثمار الرياضي وذلك بسبب تبادل جتارب الشعوب
والتعرف على عادات وتقاليد البلدان األخرى ،وتدعيم السلوكيات األخالقية اإلجيابية للتأثري على الصحة العامة ومعاجلة
األمراض النفسية .كما ﺃن له منافعه البيةية ،فقد ﺃشار ( )Paulبأن ﺃغلب املنظمات املشرفة على ﺇقامة البطوالت الرياضية
ومنها اإلحتاد الدويل لكرة القدم ( )FIFAتشرتط ﺃن تكون البيةة اليت تقام فيها البطوالت خالية من عوامل التلوث
واألضرار البيةية ،وكذلك فمن الناحية الطبيعية فقد ﺃكد ( )Paulبأن املنافع تتضمن احملافظة على اللياقة البدنية والصحة
العامة( .الشكرجي ،احلسيين ،و النعيمي ،3109 ،صفحة )019_018
وهذا ما تصبو ﺇليه ﺃهداف التنمية البشرية (احلياة اخلالية من األمراض والصحية ،احلصول على املوارد الضرورية
لتوفري مستوى املعيشة املناسب) ،واإلستثمار يف اجملال الرياضي يعد من ﺃهم العوامل الفاعلة يف حتقيق هذه األهداف
وهذا من خالل اإلستثمار يف العمليات اإلقتصادية ذات الفوائد الكبرية واملتعددة وذات املردود اإلجيايب حنو بناء
ﺇسرتاتيجية ﺇقتصادية مستقبلية ترتكز عليها األجيال ،واإلستثمار الرياضي يعد من ﺃقصر الطرائق وصوال ﺇىل النجاحات
اإلقتصادية ،وقد ﺇستثمرت اجملتمعات القطاع الرياضي مبختلف اإلستثمارات الرياضية ﺇىل ﺃن قادها ﺇىل اإلزدهار الرياضي
واإلقتصادي على حد سواء( .شاكر و عبد الزهرة ،3102 ،صفحة )83
 .1.1.1اإلستثمار الرياضي في الجزائر:

ميكن ﺇستخالص بعض النقاط ندرجها كالتايل (منجحي ،3101 ،صفحة :)013
 _0رغم كل اجملهودات املبذولة لتطوير اإلستثمارات الرياضية ﺇال ﺃ نه يضل ضعيفا جدا وغري حمفز.
 _3مازال التوجه ﺇىل قطاع احملروقات ينال النصيب األكرب من اإلستثمارات على عكس اإلستثمار الرياضي.
 _2هناك جمموعة من العوائق اليت حتد من تدفق اإلستثمار يف اجملال الرياضي كانصراف الدولة يف اإلستثمار يف هذا
اجملال باإلضافة ﺇىل طبيعة القوانني والتنظيمات يف هذ ا اجملال.
 _3مل حيقق اإلستثمار الرياضي األهداف اليت تسعى ﺇ ليها الدولة.
 _1تعترب املعوقات اإلدارية من ﺃهم املعوقات يف طريق اإل ستثمار الرياضي.
 _2البد من ﺇختاذ التدابري الالزمة للحد من املعوقات وال يكون ذلك ﺇال بإرادة سياسية قوية وفعالة.
 .1.1التسويق في المجال الرياضي:
يعترب التسويق الرياضي ﺃكثر وظائف املنظمات واملؤسسات الرياضية تعقيدا وﺃمهية لذلك مصطلح التسويق يعترب
من املصطلحات الشائعة على ﺃلسنة الناس العامة واملتخصصني ،بعض الناس يعرفون التسويق الرياضي يف ضوء جتارهبم
وممارساهتم الشخصية ،دون ﺃن يكون لديهم ﺇدراك كامل بالدور الذي يقوم به التسويق يف تنفيذ وحتقيق ﺃهداف
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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املؤسسة ،فعلى سبيل املثال تقوم بعض السلطات التنفيذية بوصف التسويق الرياضي على ﺃنه للبضائع واخلدمات لتحقيق
ربح ما ،وهذا مفهوم قاصر فالتسويق الرياضي عملية تتعدى يف مفهومها جمرد بيع( .بن عكي ،3101 ،صفحة )039
"وقد قام كل من "ستونادر" و "بيتس" بتعريف التسويق الرياضي على ﺃنه عملية تصميم وتنفيذ ﺃنشطة رباعية اإلجتاه
"املنتج ،السعر ﺃو الثمن ،املكان التوزيع" للمنتج الرياضي إلنشاء حاجات ورغبات املستهلكني وحتقيق ﺃهداف الشركة"
(ونوقي ،حوداشي ،و شارف ،3109 ،صفحة )19
الشكل رقم  :11السوق الرياضي

The Sports Market

المصدر :درويش ،كمال الدين عبد الرمحن; وآخرون" .)3102( .ﺇقتصاديات الرياضة" .مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة،ص 23

والشكل يوضح الطبيعة اهلرمية لسوق الرياضة مع جمموعة صغرية من الالعبني يف قمة اهلرم ،ويف هذه القمة تتدفق
األموال على الرياضة من الرعاة وﺃموال املشاهدين وحقوق البث التلفزيوين واحلكومة وتتعاظم حجم املشاركة يف السوق
الرياضية يف قاعدة اهلرم من خالل شركات األحذية الرياضية واملالبس ،والضرائب والسياحة والسفر واألدوات الرياضية
وقطاع التطوع والتسهيالت احلكومية والشكل يوضح ﺃنه يف الوقت الذي تساند فيه احلكومات الرياضية لتحقيق املشاركة
اجلماعية والتفوق الرياضي ﺇال ﺃهنا تفرض الضرائب على الرياضة اليت حتد من ﺇنطالقها خاصة يف جمال األدوات واملنشات
الرياضية( .درويش و آخرون ،3102 ،صفحة  .)23والعاملون يف اإلعالنات والعالقات العامة رمبا يعتربون التسويق
الرياضي هو بيع التذاكر األكثر متييزا للعمالء ،ﺃو ضمان التسلية والرتويح يف املالعب الرياضية ،ولكن التسويق الرياضي
هو ﺃكثر من جمرد مفهوم العاملني يف جمال اإلعالنات والعالقات العامة( .بن عكي ،3101 ،صفحة )039
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ومن خالل ما سبق ميكن ﺇستنتاج بأن « التسويق الرياضي هو عبارة عن ﺇمتداد للتطبيقات الكالسيكية للتسويق
يف اجملال الرياضي ويستخدم :ﺃوال لغرض تسويق املنتجات /اخلدمات الرياضية (املنظمات الرياضية ...ﺇخل) ،ثانيا بغرض
ﺇستقطاب واجتذاب عدد كبري من املشاهدين (ﺃهداف وسائل االعالم) وﺃخريا بغرض حتقيق ﺃهداف ﺇتصالية
(املؤسسات االقتصادية) ﺃي اليت تستخدم الرياضة كمجال لالتصال»( .بن بوزيان ،3100 ،صفحة )33
 .1.1.1ﺃساليب التسويق الرياضي:
هي جمموعة األنشطة املختلفة اليت ميكن تطبيقها باستخدام اجملالت الرياضية والبطوالت والدورات واملنافسات
احللية والدولية والقارية واألوملبية يف التسويق الرياضي وفقا ملا يلي (مرتات ،3101 ،صفحة :)20
 _ 0تسويق حقوق الرعاية واإلعالن
 _3التسويق التلفزيوين
 _ 2تسويق البطوالت الرياضية
 _3تسويق الالعبني
 _1تسويق املنشات الرياضية واإل جتماعية
 _2تسويق اخلدمات اإل جتماعية
 _2تسويق برامج اإل عداد والتدريب الرياضي
 _8التسويق يف جمال التغذية الرياضية
 _9تسويق تكنولوجيا املعدات الرياضية
 .1.1.1ﺃوجه منافع التسويق في المجال الرياضي والمساهمة في التنمية البشرية:

يسعى التسويق يف اجملال الرياضي ﺇىل اإلرتقاء مبستوى األنشطة الرياضية وجماالت الرتبية البدنية والتدريب واإلدارة

والرتويج وجذب اإلهتمام حنو ممارسة الرياضة وتوضيح قيمتها لإلنسان ،وﺇعتباره مصدرا لتنمية موارد املؤسسات الرياضية
وزيادة موارد الدولة من الضرائب مبا حتققه من ربح وعائد مادي ،ﺇىل جانب توفري فرص عمل جديدة والتفاعل
اإلجتماعي بني املؤسسة الرياضية ومجهور املستهلكني( .رشيد و خلف ،3108 ،صفحة )303
فالعالقة بني الرياضة واإلقتصاد ﺃصبحت عالقة تالزمية بتطور التسويق الرياضي واتساع رقعته ،وبنمو جمال
التسويق الرياضي وﺇنتشاره وتنافس الشركات على رعاية األحداث الرياضية غدت املنشات اإلنتاجية هي املمول الرئيسي
ملعظم املناشط الرياضية الصغرية منها والكبرية خاصة يف الدول املتقدمة وكثري من دول العامل( .الطويل و احلديدي،
 ،3112صفحة )201
وملعرفة حجم بعض املنافع املتأتية من مكاسب التسويق الرياضي لألندية العاملية نستعرض اجلدول التايل:
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الجدول ( :)11ترتيب ﺃحسن ﺃندية عالمية 1112
النادي

الدولة

قيمة األرباح المحققة ( مليون أورو )

الترتيب

لاير مدريد

اسبانيا

221,8

0

مانشسرت يونايتد

بريطانيا

233,8

3

برشلونة

اسبانيا

218,8

2

بايرن ميونيخ

أملانيا

391,3

3

تشيلسي

بريطانيا

328,9

1

أرسنال

بريطانيا

323,3

2

ليفربول

بريطانيا

301,9

2

ميالن

إيطاليا

319,1

8

روما

إيطاليا

021,3

9

إنرتميالن

إيطاليا

023,9

01

المصدر :حنيش احلاج" .)3119( .ﺇستراتيجية التسويق في المؤسسات والمنشات الرياضية" .رسالة ماجستري ،معهد الرتبية
البدنية والرياضية ،جامعة اجلزائر  ،2ص . 003

"وكل هذه النوادي الرياضية تعمل على ﺇستقطاب ﺃحسن الالعبني يف العامل ،حيث حيتدم الصراع بني تلك األندية على
جلب جنوم الرياضة وﺇحتكار العقود الرياضية ،إلستثمارها يف متويل النادي وﺇبرام الصفقات التجارية املختلفة " (حنيش،
 ،3119صفحة )003
ﺃما بالنسبة ملسامهة التسويق يف اجملال الرياضي يف التنمية البشرية فيمكن حصرها يف بعض النقاط هي كاأليت
(بن بوزيان ،3100 ،صفحة :)33_32
_ تلبية احلاجات الرياضية لألفراد على ﺃ حسن وجه.
_ جذب ﺇهتمام حنو ممارسة الرياضة.
_ توفري فرص عمل جدية.
_ السماح لألفراد باإلستفادة من ﺇجيابيات الرياضة (الصحية ،النفسية ،اإلجتماعية) وذلك عن طريق التحسيس.
_ زيادة موارد الدولة من الضرائب كنتيجة للنشاطات املتعددة للمنظمات الرياضية.
_ ترشيد الدعم احلكومي لتدخل القطاع اخلاص لدعم الرياضة.
_ يعترب ﺃداة للتنمية سواء يف توفري فرص العمل ﺃو املسامهة يف الناتج الداخلي اخلام فمثال ﺇسبانيا والربازيل حتقق عائد
هام من ﺇيرادات الرياضة.
وعليه فان التسويق الرياضي يساعد على توفري ﺃهم شرطني من التنمية البشرية (ﺃسلوب احلياة الصحية واحلصول على
املوارد الضرورية لتوفري مستوى املعيشة املناسب) ،وهذا من خالل التسويق للرياضة مبختلف ﺃشكاهلا وخصوصا ﺃن عدد
كبري من الشباب ممارس للرياضة ولكن من دون تأطري ،والتسويق الرياضي يعمل على ﺇحتواء هؤالء الشباب ويقدم هلم
88

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)03العدد ( ،2020 ،)02ص022-077 :

ISSN: 2602-7860

خدمات وبرامج عديدة ،ويعتين بالفةات العمرية ويؤهل األندية واملنتخبات للمشاركة يف املنافسات الدولية ،لذا فان
التسويق الرياضي يساهم بشكل مباشر يف التنمية البشرية من خالل الرتويج للسلع واملنتجات واخلدمات الرياضية ويروج
ﺃساليب التدريب الرياضي اليت حتسن من صحة ولياقة اإلنسان وﺃيضا يوفر فرص عمل حتسن من مستوى معيشة األفراد
يف جمتمعاهتم املختلفة.
 .1.1.1التسويق الرياضي في الجزائر:
زاد اإلهتمام يف اآلونة األخرية بدراسة وتطبيق املفاهيم التسويقية ،خاصة اجلزائر وذلك بعد ﺇجتاه الدولة لسياسات
اإلصالح اإلقتصادي وحترير اإلقتصاد لتعمل يف ظل اآلليات اجلديدة للسوق اليت تقوم على املنافسة بني املنظمات
املختلفة وبالرغم من هذا التوجه للدولة ﺇال ﺃنه يف حقيقة األمر مل يتبع اآلليات السليمة يف جمال التسويق الرياضي ﺇىل
يومنا هذا نتيجة وجود فجوات كربى يف التمويل ومن جهة ﺃخرى ﺃكثر دقة يف ﺃعمال تسيري تلك املوارد املتوفر لدى
تلك اهليةات الرياضية وﺇال غياب لوائح وقوانني لتسهيل من العمل التسويقي يف اجملال الرياضي بالشكل األمثل( .ونوقي،
حوداشي ،و شارف ،3109 ،صفحة .)28
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 .1الخاتمة:
متكنت العديد من دول العامل من جعل الرياضة صناعة حقيقية جتىن من خالهلا العديد من األرباح وهذا من خالل
عملييت اإلستثمار والتسويق ،فالنظم التقليدية للرياضة قد حتولت متاما ﺇىل كوهنا نشاطا ﺇقتصادي وﺇستثماري وصناعة
قائمة حبد ذاهتا ،كما ﺃن حجم اإلستثمارات الكبرية والتسويق يف األنشطة الرياضية ويف خمتلف األحداث الرياضية
ﺃصبحت حتتل مراتب متقدمة على العديد من القطاعات الصناعية ،وعليه ﺃصبح القطاع الرياضي يساهم يف خدمة
التنمية البشرية وهذا من خالل نشر ثقافة احلياة الصحية اخلالية من األمراض وتوفري فرص عمل للعديد من الشباب
واإلستثمار يف مواهبهم للصاحل العام ،وعموما توفر الرياضة كنشاط لإلنسان اللياقة البدنية والصحية وهذا لوحده كايف
لتحقيق هدف من ﺃهداف التنمية البشرية وبدون النظر ﺇىل عامل اإلستثمار والتسويق ،لذا البد من ﺃن تساهم الدولة
يف ﺇستثماراهتا وتسويقها للمؤسسات الرياضية حىت يعود النفع على دفع حركة اإلقتصاد الوطنية لألمام وحىت يتم توفري
حلول للشباب يف ﺇجياد فرص للعمل وخصوصا الشباب املمارس للرياضة والطموح ﺇىل حتقيق ﺃشياء يف عامل الرياضة
تؤدي ﺇىل ﺇنتفاع عدد كبري من الناس ،وهذا ما يثبت صحة الفرضيات املطروحة؛ ومنه نوصي باالهتمام هبذا القطاع يف
اجلانب االستثماري خاصة االستثمار الذي يقوم به القطاع اخلاص ،من حيث إنشاء نوادي رياضية تعمل على العديد
من اجلوانب الرياضية واالجتماعية وحىت االقتصادية ،مما يساهم يف التنمية البشرية.
 .1المراجع:

 )1احلاج حنيش" .)3119( .ﺇستراتيجية التسويق في المؤسسات والمنشات الرياضية" .رسالة ماجستري .معهد الرتبية البدنية
والرياضية ،دايل ابراهيم :جامعة اجلزائر  ،12ص .003
 )1الطيب ﺃمعارفية" .)3108( .ﺃثر ﺇستضافة التظاهرات الرياضية على اإلقتصاد المحلي" .ﺃطروحة دكتوراه .كلية العلوم االقتصادية
والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،قسم العلوم االقتصادية :جامعة اجلزائر  ،12ص .12
 )1بشار دنون حممد الشكرجي ،دعاء نعمان حممد احلسيين ،و أمحد عبد الكرمي أمحد النعيمي" .)3109( .اإلستثمار الرياضي:
المنافع والكلف دراسة ﺇستشرافية إلستضافة قطر لبطولة كاس العالم لكرة القدم  ."1111جملة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية
واإلدارية ،العراق ،)33(00 ،ص ص  .019_018متوفر على املوقع االلكرتوين بتاريخ (:)1414/40/12
https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=166089

 )1جليل كامل غيدان" .)3101( .تحليل ﺇثر ﺇنفاق الموازنة العامة على بعض مؤشرات التنمية البشرية في العراق للمدة
( .")1111_1991جملة الكوت للعلوم اإلقتصادية واإلدارية ،جامعة واسط ،)09(0 ،ص  .033متوفر على املوقع االلكرتوين
بتاريخ (https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=106469:)1414/40/14

 )1حسن ناجي حممود ،و علي بشري رشيد" .)3103( .ﺃهمية شركات القطاع الخاص في دعم اإلقتصاد الوطني عبر رعاية
المؤسسات الرياضية" .جملة الرتبية الرياضية ،جامعة بغداد ،)3(32 ،ص ص  .020_021متوفر على املوقع االلكرتوين بتاريخ
(https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=100961:)1414/40/12

 )6محزة مزيان ،أمحد حممودي ،و الياس العيداين" .)3109( .واقع وتحديات التنمية البشرية بالدول المغاربية" .جملة الدراسات
اإلقتصادية املعاصرة ،جامعة املسيلة ،)0(3 ،ص  .21متوفر على املوقع االلكرتوين بتاريخ (:)1414/40/14
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/96099
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 )7رقية صونية بن عكي" .)3101( .ظاهرة االحتراف الرياضي في ضوء الضوابط القانونية واإلقتصادية ومدى ﺇنعكاساتها على
تحسين مستوى رياضة كرة القدم الجزائرية" .ﺃطروحة دكتوراه .معهد الرتبية البدنية والرياضية ،سيدي عبد اهلل :جامعة اجلزائر ،12
ص ص .039_028
 )2رواء زكي يونس الطويل ،و نبيل حممد صاحل احلديدي" .)3112( .ﺃهمية الرياضة في اإلقتصاد القومي" .جملة جامعة تكريت
للعلوم

اإلنسانية،

،)2(03

ص

ص

.201_213

متوفر

على

املوقع

االلكرتوين

بتاريخ

(https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44443:)1414/40/12

 )9سالم خنتوش رشيد ،و ياسني علي خلف" .)3108( .دراسة واقع ﺇدارة التسويق الرياضي لألندية الرياضية في كربالء من
وجهة نظر ﺃعضاء الهيئات اإلدارية" .جملة الثقافة الرياضية ،جامعة تكريت ،)3(9 ،ص  .303متوفر على املوقع االلكرتوين بتاريخ
(https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=157469:)1414/40/12

 )11شريف بربريس" .)3102( .ﺇقتراح مشروع تمهيدي لتحسين المردود اإلقتصادي لألندية الرياضية الجزائرية في ﺇطار نظام
القطاع الخاص" .ﺃطروحة دكتوراه .معهد الرتبية البدنية والرياضية ،سيدي عبد اهلل :جامعة اجلزائر  ،12ص ص
.303_082_083_081
 )11صالح وهاب شاكر ،و عالء خلف عبد الزهرة" .)3102( .دور القيادات اإلدارية في بعض جوانب اإلستثمار الرياضي
لألندية الرياضية العراقية" .جملة كلية الرتبية األساسية ،اجلامعة املستنصرية ،)92(32 ،ص  .83متوفر على املوقع االلكرتوين بتاريخ
(https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=127950:)1414/40/11

 )11عبد احلليم جرب نزال ،و مهند يوسف كاظم" .)3108( .دراسة تحليلية لمستوى المخاطر التي تواجه اإلستثمار الرياضي
في وزارة الشباب والرياضة" .جملة دراسات وحبوث الرتبية الرياضية ،جامعة البصرة ،)0112_0808(13 ،ص  .308متوفر على
املوقع االلكرتوين بتاريخ (https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=167350:)3131/13/30

 )11علي محيدوش" .)3102( .عالقة النمو اإلقتصادي بالتنمية البشرية مع رصد التجربة الجزائرية" .جملة معهد العلوم
اإلقتصادية ،جامعة اجلزائر  ،)0(02 ،2ص ص  .311_099_091متوفر على املوقع االلكرتوين بتاريخ (:)1414/40/14
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/10529

 )11علي طامل" .)3108( .التننمية البشرية مطلب ضروري لتحقيق التنمية اإلقتصادية في الدول النامية _ اإلشارة ﺇلى واقع
الجزائر_" .جملة شعاع للدراسات اإلقتصادية ،املركز اجلامعي لتيسمسيلت ،)3(3 ،ص  .012متوفر على املوقع االلكرتوين بتاريخ
(https://www.asjp.cerist.dz/en/article/76941:)1414/40/14

 )11عيسى اهلادي ،وكمال رعاش" .)3100( .اإلحتراف الرياضي في كرة القدم (دراسة مقارنة) " .القاهرة :دار الكتاب احلديث،
ص .32
 )16فريد طهراوي" .)3102( .حتليل مكونات التنمية البشرية يف اجلزائر للفرتة  ."3103_0991جملة معارف ،جامعة البويرة،
،)33(03

ص

ص

.091_089

متوفر

على

املوقع

االلكرتوين

بتاريخ

(:)3131/13/31

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53648
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