
 "دراسة تقويمية إلمكانات األندية الرياضية بمحافظة شمال سيناء"

 *محمد اللولى عبده مرزوق

---------------------------------------------------- 
 مقدمه البحث :

االندية الرياضييية  ا ال ساييايياب ال رلتية ال    را  دترا ما ا ت ستر ي   تعية ترلاية ال تا نيا 
غهم لال ريقة ات لاالايييييييرت  ال ع يا   لر   هقيف االمداو ال نشيييييييتد  هي  نالب  ر  تشيييييييت  ات اب يرا

االندية ام  ام ادارا ها ت هقيف راييييال ها ال رلتية ي  ال  االمداو الاا ة ال تضييييتلة  ا  ل  الدتلة لرلاية 
 (3:  3)              الشلا  .

مي ها ال     يزما لعالء لا اائر (اا ل اد  اال كاناب  ا1998) عفاف عبد المنعم درويش شير 
الارتم اإلدارية االخرع تغيرما إا الرب ليا اال كاناب تليا م   الارتم ترتال  تصييييييييييييييالب  رادما .تهد  

 (24:6)                                               الهدو ي   نالت ة االداء لك   ا ال رلية اللدنية تالرياضية.   

ييتضح أنه  ا أمم الهقائف ال هي ة ل  اراة األنش ة الرياضية مت الاسا     Shiffer شيفرأ ا 
لا  تاير اإل كاناب تاألدتاب الالز ة هي  أا اللرنا ج يضاو كن يعة لنقص األدتاب تاإل كاناب ل ل  

  رتلة يإا  تاير اإل كاناب الالز ة يع  أا يسخ  يي االل لار كانصر مام إ ا  ا أردنا  هقيف األمداو ال  
            (245:13) 

 مشكله البحث :
إا  تيير اإل كاناب تهاييييييييييا إايييييييييي خدا ها يا لر أ را ه  يا ال غن  لنة لاإلضيييييييييياية إل  انها اهد 
الاتا   ال ستر  ي   قدم الدت  ت  تيرما تيالهر  ل  تاضييييييييييييييها ي   عا  ال رلية الرياضييييييييييييييية هي   ستر 

 ايها .اال كاناب ل خ رو أنتالها ي  نعاح أنش  ها ت هقيف أمد
لقد الهال اللاه  تعتد نقص ي  إ كاناب األندية الرياضييييييييييييييية ل هايالة  ا خال  ل   اللاه  ت 

شييييي ا  اييييييناء ت ل  يستر ايييييرلا لر  دتر األندية .الا األندية لها امداو  هققها ينقص اإل كاناب  يسدع 
ل ا يهات  اللاه     ،لال  ال أتير الاييييرل  لر  األندية تياكك  ل  لر  دتر األندية الرياضيييي  تاإلع  ا

 ل هايالة ش ا  ايناء.القاء الضتء لر   امية اإل كاناب لاالندية الرياضية 
---------------------------- 

 ك  رلية رياضيةهاص  لر  لكالريت 



 اهداف البحث :
 :يهدو م ا الله  إلي ال ارو لر         

 ال ارو لر  ال ناليم اإلدارع لألندية الرياضية ل هايالة ش ا  ايناء. -1
 ال ارو لر  ال تارد اللشرية لاألندية الرياضية ل هايالة ش ا  ايناء. -2
 ال ارو  لر  ال تارد ال ادية لاألندية الرياضية ل هايالة ش ا  ايناء. -3

 تساؤالت البحث :

 يهات  م ا الله  أا يعي  لري ال ااسالب األ ية:

 .ل هايالة ش ا  ايناء  امت ال ناليم اإلدارع لألندية الرياضية -1

 .ل هايالة ش ا  ايناء  تارد اللشرية لاألندية الرياضية ام  ال -2

 .ل هايالة ش ا  ايناء  تارد ال ادية لاألندية الرياضية ام  ال -3

 مصطلحات البحث :

مت ل رية ان قاء  ارت اب ت ع يع ت فاييييييييييييييير ت هري  لياناب لترا ان قاء ايضييييييييييييييي  ال ارت اب  التقويم:
 (15:1)        ال ناالة لر ت و تاصدار الهكم لر   دع  هقيف االمداو.

 اإلمكانات:

م  األدتاب تال ايييهيالب تال نشيييأب تال لان  تال الل  تاألعهز  إل  عان  القياداب اللشيييرية ال   
 دير ال اييييييييييييييهيالب ت تالو  ر  ال اييييييييييييييهيالب ل ريقة ياالة تأ نة تع الة لأليراد داخ  لرنا ج األنشيييييييييييييي ة 

                                                                                                                                                                    (40:11)        امداو  ر  اللرنا ج. فل هقي الرياضية تأتعهها ال خ رفة

 النادى الرياضى:

مت ميئة رياضييييييية لها شييييييخصييييييية ال لارية  ايييييي قرة تيا لر  ا الهيئاب الخاصيييييية  اب النفع الاام 
( لضيييييت  ا االشيييييخاص ال لياييا ال يا ال ياييييي هديتا الكاييييي  ال ادع 50تي كتا  ا لدد ال يق  لا )

رياضييييييية تالصييييييهية تالدينية تالهدو  نه  كتيا الشييييييخصييييييية ال  كا رة لرشييييييلا   ا النتاه  االع  الية تال
 (13: 7)                                              تالنفاية.                                       



 الدراسات السابقه: الدرسات العربية: 

ارة "إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتطوير إد ( لدرااة لانتاا4)م(2002قام "بهجت عطية راضى " ) - 1
 ت هدو الدرااة إل :األندية الرياضية المصرية" 

 ال ارو لر   دع  تاير    رلاب   ليف إدار  العتد  الشا رة ي  األندية الرياضية 

ايييي خدم اللاه  ال نهج التصييييف  )األاييييرت  ال اييييه ( ت  ترب لينة الله  ي   ديرع األندية تألضيييياء  تا 
 ارمم لال ريقة الا دية. عالك اإلداراب تالاا ريا لاألندية ت م إخ ي

 ت تص  اللاه  إل :

 *  ضرتر   تاير ال شاركة لراا ريا ي  ل رياب ال هايا .

 *  فريغ اإلدار  الاريا لر خ ي  تليك ل نفي  األل ا .

 * اإلر قاء لالاا ريا لالنادع.

 *  در  الاا ريا لر  إ خا  القرار ت ياد   ع تلاب الا  . 

فى  نموذج مقترح لإلدارة باألهداف( لدراايييييية لانتاا  10م()2002) السيييييد"" معتز محمد محمد قام  -2
 ت هدو الدرااة ال : النادى الرياضى"

 * درااة ت هري  نالم اإلدار  القائ ة لاألندية الرياضية  يد الله .

 * إ  راح ن ت ج لإلدار  لاالمداو ي   ر  االندية.

ا خدم اللاه  ال نهج التصف  )االارت  ال اه   ( تلينة  ا  ديرع اندية العيز  ت تص  اللاه  إل :تا 

 * يع  اا يقتم ل هري  االمداو خلراء   خصصتا ي  النشا .

 * أا ي م ال نايف ليا األندية تاإل هاداب ي  األمداو ال ارنة تاللرا ج ال دريلية ال تضتلة. 

التنظيميييييييييات الرياضية في  بدراسيييييية تقويمية لبعييي " (12)م(2003قامت نهي سليمان القليوبي )  -3
تكاا  ا أمداو الدرااة  قتيم لاا ال نالي اب الرياضية ييييي ج.م.و ت   ت   "جمهورية مصيييييير العربييية

 األندية  –   اال هاداب .    – يييي ..

  -وحاولت الباحثة اإلجابة علي التساؤالت اآلتية :



 داب . ا مت رأي الاللليا يي التضع القائم لاألندية تاال ها 
 . ا مت رأي ال درليا يي التضع القائم لاألندية تاال هاداب  
 . ا مت رأي اإلدارييا يي التضع القائم لاألندية تاال هاداب  
 . ا مت رأي الهكام يي التضع القائم لاألندية تاال هاداب  

لشييتائية تاايي خد ب اللاهتة ال نهج التصييفي لاايي خدام الدراايياب ال اييهية ، تاخ ارب اللاهتة لينة 
 -( تمم  : 1480ل دية  ا األندية تاال هاداب لرتب ) 

 ( إداري  120(  در  ، )  180( هكم ،  )  190( الل  ،  )  1030)   

  هري  التتائف . –ال قالرة  –االا لياا  -: واستخدمت الباحثة األدوات التالية

دار  اال هاداب تاألندية الرياضييية ت تصييرب اللاهتة إلي أنه ال ي م اخ يار  ياداب رياضييية  سمرة إل
، تأنه يتعد نقص يي األدتاب تاألعهز  تالصيييييييييياالب الرياضييييييييييية الخاصيييييييييية لال دري  تالصيييييييييياالب ال ت ا  
لداد ترلاية ال تام  الرياضيييية تلدم  الخاصييية إل ا ة ال لارياب يكاا منا   صيييترال يي ال خ ي  الن قاء تا 

النشيييييييا  الرياضيييييييي ، اال هاداب تاألندية تلدم تعتد  ناييييييييف ليا االاييييييي اانة لال كنتلتعيا الهديتة يي إدار  
 الرعنة األتلي لية تتزار  الشلا  تاال هاداب تاألندية .

االندية  "تقويم السييياسييات اإلدارية فى بع ( لدرااييية لانتاا 9م()2003) "ميرفت سيييد محمد" ا ب  -4
 ت هدو الدرااة إل  : الرياضية"

 لاالندية الرياضية. *  قتيم الاياااب اإلدارية

 *  هاتلة إ  راح هرت  لر شكالب ال    اتف الاياااب اإلدارية داخ  األندية الرياضية.

 تاا خد ب اللاهتة ال نهج التصف  تلينة  كتنب  ا 

 * الضاء  عالك االداراب للاا االندية الرياضية.

 * الاا ريا لاالندية الرياضية.

 دية الرياضية.* الضاء  ا الع اية الا ت ية لالن

اا  اكك الاياااب االدارية لاالندية امداو النادع.  ر زم ع يع ال ا تياب االدارية  ومن مهم التوصيات:
 لاالندية لالاياااب االدارية له   االندية ت اا  ستر الاياااب االدارية لر  الا    أتيرا إيعاليا. 



" تقويم اإلمكانات داخل المدارس انتاا ( لدرااييييييييية ل2م()2007  )محمد محسيييييين موسييييييى ع م ام    -5
 ت هدو الدرااة إل :اإلبتدائية بمحافظة القليوبية" 

ال ارو لر  اإل كاناب ال ادية تاللشييييييييييييييرية ت دع  نااييييييييييييييل ها ي   هقيف األمداو للرا ج   
ايي خدم اللاه  ال نهج التصييف  األاييرت  ال اييه  ت  كتا الاينة  ا  دير  ع ال رلية الرياضييية ال دراييية، تا 

 اإلداراب ال اري ية ت تعه  ال رلية الرياضية

 وقد توصل الباحث إلى :

 *  الل  ال دارك اإلل دائية ل هايالة القريتلية غير صالهة لإلا خدام تغير  اد  ل ريقة  انتنية.

 * ال   تير لال دارك الصاالب ال ترقة.

 * األعهز  تاألدتاب ال  تير  ال   ناا   ع ألداد ال ال ي .

  الل  غير  زتد  لاإلضاء  الريرية.* ال

 * ال يزانية ال خصصة لرنشا  الرياض  غير  ناالة.  

البشيييرية فى  "تطوير إدارة الموارد( لدرااييييية لانتاا 5م()2008) حامد مصيييطفى حامد منصيييور" ام   -6
 ت هدو الدرااة إل :األندية الرياضية" 

ايييي خدم اللاه  ال نهج التصييييف  )الدراايييياب   تير إدار  ال تارد اللشييييرية ي  األندية الرياضييييية ، تا 
 ال اهية( ت  كتا الاينة  ا  ديرع الا تم ت ديرع اإلداراب تاألخصائيتا الرياضيتا لاألندية الرياضية. 

ت د  تصيي  اللاه  إل  تعتد ميك   نالي    ادر لر  إدار  الا   ت تزيع الايير اب تال اييئتلياب 
 لر  الاا ريا. 

الرياضيييية  " نموذج مقترح إلدارة االندية( لدراايييية لانتاا 8م()2012) عباس امين""محمد احمد  ام  -7
  الخاصة"

 ت هدو الدرااة إل  :

ايييييي خدم  دراايييييية تضييييييع األندية تميكرها ال نالي   تاإلدارع تال ارو لر  كاية إ كاناب األندية ، تا 
الك االداراب ت دراء االندية اللاه  ال نهج التصييف  )الدراايياب ال اييهية( ت كتنب الاينة  ا ألضيياء  ع

 تخلراء ي   عا  االا ت ار تخلراء ي  ال عا  الرياض . 



 وقد توصل الباحث إلى:

* يع  تضييييييييع  شييييييييريااب ت تانيا تلتائح عديد  ، امداو النادع م   هقيف ا صيييييييي  لائد إ  صييييييييادع ، 
 الخاصة. ال ركزية تالر الة ال تعتد  هاليا ال يصرح  اها اإلا ت ار ي   عا  االندية 

 * إا تال  الاال ة ال عارية لرنادع لأيض  ال رف اإل  صادية.

 * إنشاء إدار   ه رية لر اتيف داخ  النادع ل  تل  ع يع األ تر الخاصة لال اتيف. 

  الدراسات األجنبية:

" ( لدراايية لانتاا 14م()2003لعا اة   شييعاا األ ريكية )  Crystal Apiladكريسيتال مب د  ام   -8
لر  ال هدياب ال    د  تاعه ل رية   تي  األندية  تلهدو ال اروحديات التمويل لألندية الرياضيييييييييية " ت

الرياضييييية  ايييي قلال . تشيييي    ع  ع الله  األندية الرياضييييية ، ال ع  ااب األمرية الرياضييييية ، العا ااب 
الهالة ، ال قالالب الشيخصيية .تلقد إاي خدم اللاه  أدتاب ع ع اللياناب اال ية : التتائف تالايعالب ، ال 

ت د  تصييييييييييييي  اللاه  لرن ائج األ ية :  رة الدلم ال قدم لالندية تال نال اب الرياضيييييييييييييية . ال تعه نهت  قري  
ال صييرتياب . دلم نالم ال لرلاب ل رلية إه ياعاب النشييا  الرياضيي  .  رة الدلم  سدع ال   الاياب اييرلية 

  الل تالب الرياضيييييييية .  تعيه ال  تي  الهكت   نهت تخصيييييييتصيييييييا يي ا ير ل  للاا الفرف ال شييييييياركة ي
 خد اب الرلاية ال ع  اية تخصتصا األ فا  تنالم ال اريم تالصهة. 

 -تحليل الدراسات السابقة:

 ام اللاه  ل اح شا   لردراااب ت اللهت  ال ي أعريب يي ال عا  الرياضي تال  ارقة ل تضتو 
 اعا ير تالدك تراه ، ت د الهال اللاه  أا اللهت  ت الدراااب الله   ا ال صادر ال   ترة يي راائ  ال

ت ا  دخ    تيرع تأيضيييييييييييييا الايييييييييييييالقة  ناتلب الدرااييييييييييييية  ا  دخ  العتد  ت ا  دخ  اإلدار  لاألمداو 
إل كاناب األندية الرياضية لصتر  تاضهة ت لاشر  تل ل  لعأ اللاه  ة ي قتي إا را يع  تلم   نات  درااة 

 ل هايالة ش ا  ايناء. كاناب األندية الرياضية إل  قتي ية  درااة إلي ل 
 موجه االستفادة من الدراسات السابقة: 

 ييييا خييييييييال   هرييييييييي  الدراايييييييياب ال ر ل ة   كا اللاه   ا االا فاد   ا  ر  الدراااب يي إلداد  ه ييييتي 
اد   ييا أراء الخلييييراء ت ال  خصصيييا يي  عا  اإلدار  الرياضييييية ت ق رها هييم ، اإل ييار الناليري ، تاالا فيي

ت هديييييييد األدا  ال نااليييييية لع ع اللياناب تك ل  يي  ص يم اا  ييييييييييييار  االا لييييييييييييياا ت هديد الاينيييييية ت ال نهج 
هصائية لرلياناب ال  ع اة ، ك ا اإلهصائي ال ي ي ناا  ت لياة م ه الدرااة ، تأيضييييييييييال ال االعيييييييييياب اإل

 .اا فاد اللاه  يي ال ارو لري  ريقة لرا الن ائييج ت نا شا هييا تكيفييية صياغ هييا



 اإلجراءات :
 منهج البحث :

 اا خدم اللاه  ال نهج التصفي ) األارت  ال اهي ( نالرال ل ناال ه ل لياة م ا الله  .
 مجتمع وعينة البحث :
 ديريا  –ه   ا الاا ريا لاألندية الرياضييية ) رسايياء تألضيياء  عالك اإلدارابي  ت   ع  ع الل

 (1 شرو نشا  رياض  ( ك ا مت  تضح لعدت  ر م ) –األندية 
 (1جدول )

 مجتمع البحث الكلى
 العدد النوع م

 18 رئيك  عرك إدار  1
 18  دير نادي 2
 70 لضت  عرك إدار  3
 100  شرو نشا  رياض  4

 206 ييييييييياإلجمال

 
( يردا  م اخ يارمم لال ريقة الاشييييييييتائية ، ك ا مت  تضييييييييح لعدت  100ت  ترب لينة الله   ا )

 ( .2ر م )
 

 (2جدول )
 توصيف عينة البحث

 عينة مساسية عينة إستط عية النوع م

 15 2 رئيك  عرك إدار  1
 15 2  دير نادي 2
 30 6 لضت  عرك إدار  3
 20 10  شرو نشا  رياض  4

 80 20 اإلجمالييييييييي

 



  مدوات جمع البيانات :

  -اا خدم اللاه  يي ع ع لياناب الله  األدتاب ال الية :

  استمارة االستبيان :

  ام اللاه  ل ص يم اا  ار  اا لياا ت د ا لع الخ تاب ال الية يي إلدادما : 

 القراءاب النالرية لر راعع الار ية تالدراااب الاالقه ال ر ل ة ل تضتو الله  .  –

  -( تمي :2(  هاتر  ريف ر م ) 3لددما )  هديد ال هاتر االي راضية ت  –

  .ال ناليم اإلدارع لألندية الرياضية 

  . ال تارد اللشرية لألندية الرياضية 

 . ال تارد ال ادية لألندية الرياضية 

( خلراء يي  عا  اإلدار  الرياضيييييييييية 9ددمم )ت د  م لرا ال هاتر االي راضيييييييييية لري الخلراء تل
ت ل  إلضييييييييياية أت ه و أت  ادي  أي  هتر  ا ك  ال هاتر  اييييييييي خد ا يي  ل   قياايييييييييال تالتيال ل قدير) 

  - ادي  ( ت د هدد اللاه  شرت  اخ لار الخلير لري النهت ال الي : –غير  ناا   – ناا  

 رلية الرياضية . أا يكتا لضتال يي ميئة ال دريك لإهدع كرياب ال  
 . أا يكتا هاصالل لري راالة الدك تراه يي ال رلية الرياضة 
 . أا يكتا   خصصال يي  عا  اإلدار  الرياضية 

( خلراء  ا الضيييياء ميئة 9تلرغ لدد الخلراء الر يا  م لرا  هاتر اايييي  ار  االايييي لياا لريهم )
( ت د عاء 1ي  ال عا  الرياضييييييي ،  ريف ر م ) دريك اإلدار  الرياضيييييييية لكرياب ال رلية الرياضيييييييية تخلراء 
 .(3رأع الااد  الخلراء ي   هاتر اإلا  ار  ك ا ير  عدت  ر م)

 

 

 

 



 (3)عدت 

 األهمية النسبية آلراء الخبراء حول مناسبة محاور االستبيان

 البيييييييييييييان المحييور
مجموع اآلراء 
 الصحيحة

النسبة 
 المئوية

 %100 9 ية الرياضية.ال ناليم اإلدارع لألند األول

 %100 9 ال تارد اللشرية لألندية الرياضية . الثاني

 %100 9 لألندية الرياضية . ال اديةال تارد  الثالث

ب لك   هتر ت م لرضها لري  ع تلة الخلراء ت ل  تم  ام اللاه  لصياغة  ع تلة  ا الالارا
( 3ل ارية  دي رأيهم يي  نااييييييييييييييلة م ه الالاراب ، ت دي  الء  ها لك   هتر  ا ال هاتر  ريف ر م )

 ( لدد الالاراب يي صتر ها األتلية لك   هتر. 4تيتضح العدت  ر م )

 (4جدول )

 ا األوليةعدد العبارات لكل محور الستمارة االستبيان في صورته

 عدد العبارات اسم المحور م

 24 ال ناليم اإلدارع لألندية الرياضية. 1

 24 ال تارد اللشرية لألندية الرياضية . 2

 29 ال تارد ال ادية لألندية الرياضية . 3

 77 اإلجمالي

 

 



 (5ل )جدو
 مراء السادة الخبراء فى عبارات كل محور فى إستمارة اإلستبيان فى صورتها األولية

عدد العبارات  المحور م
 المحذوفة

 مرقام العبارات المحذوفة

ال ناليم اإلدارع لألندية  -1
 الرياضية

9 (23،21 
،20،19،18،10،9،2،1) 

 (21،20،14،12،9،8) 6 ال تارد اللشرية لألندية الرياضية -2
 (18،9) 2 ال تارد ال ادية لألندية الرياضية -3
  عبارة 17 إجمالى العبارات المحذوفة 

للاه  ل ادي  ت د  ام اللاه  لاايييييييييييييي لااد الالاراب ال ي ا فف الخلراء لري لدم أم ي ها ك ا  ام ا  
( ، تل ل   تصييييييييي  اللاه  17الالاراب ال ي ا فف الخلراء لري  اديرها تلرغ لدد الالاراب ال ي  م ه يها )

( ليصيييلح لدد الالاراب لك   هتر 4إلي الشيييك  النهائي الاييي  ار  االاييي لياا الخاصييية لالله   ريف ر م )
 (6 ا  هاتر اا  ار  االا لياا النهائية ك ا يري عدت  )

 (6ول )جد
 عدد العبارات بكل محور الستمارة االستبيان في صورتها النهائية

 عيدد العبييارات الييبيييييييييييييييان اليمحيييور م
 15 ال ناليم اإلدارع لألندية الرياضية. األت  1
 18 ال تارد اللشرية لألندية الرياضية . التاني 2
 27 .ال تارد ال ادية لألندية الرياضية  التال  3

 60 اإلجمالي

ت د  ام اللاه  لاايي خدام  قيااييال تالتيال لر قدير لاايي  ار  االايي لياا النهائية ال ي  لقب لري الاينة 
ت م ف الخلراء لري أارت   صهيح للاراب االا لياا .ال ( ت د تاي –إلي هد  ا  –تكاا للار  لا ) نام 

 (لند  فريغ االا  ار .1(،)ال،2(،)ال  هد  ا،3ال اء درعاب لألعالاب )نام،

 

 



 الدراسة االستط عية :

 ام اللاه  لإعراء درااييييييييية ااييييييييي  اللية لري لينة لشيييييييييتائية  ا ألضييييييييياء  عرك اإلدار  لاألندية        
شا  الرياض  لاألندية ، تكاا الهدو  ا إعراء الدرااة االا  اللية ال ارو ت ديريا األندية ت شرييا الن

  -لري اآل ي :

  دي يهم لينة الله  لرالاراب ال ي ي ض نها االا لياا . -
 تضتح  اري اب االا لياا . -
 ال ارو لري ز ا   ليف االا لياا .  -
 الييها . ال ارو لري الصاتلاب ال ه    الهترما أتناء ال  ليف لرا   لري   -

  -ت د أافرب ن ائج الدرااة االا  اللية ل ا يري :

يهم لينة الله  لرالاراب ال ي ي ضيي نها االايي لياا هي  لم يلدر  ا أي  نهم االايي فاييار لا أي  -
 للار   ا للاراب االا لياا .

 تضتح ال اري اب الخاصة لاالا لياا . -
 المعام ت العلمية الستمارة االستبيان : 

 ستمارة االستبيان : م ( صدق ا

 ام اللاه  لهايييييا   اا   الصيييييدف الاييييي  ار  االاييييي لياا لا  ريف الصيييييدف ال ن قي تك ل  لا        
(  ا 9 ريف الصييييييييدف ال ا ي ، هي  اايييييييي خدم اللاه  الصييييييييدف ال ن قي لارا االايييييييي  ار  لري لدد )

الا  ار   قيك لالفا   ا ال هك يا ال  خصصيا يي  عا  اإلدار  الرياضية ت ل  لترا ال هقف  ا أا ا
تضيياب  ا أعره ت د  فضييرتا لإلداء الرأي اييتاء لال ادي  أت اله و إلي أا ان هب االايي  ار  يي صييتر ها 

 ( .4الهالية  ريف ر م   )

 صدق االتساق الداخلي:

 يييييييييييام اللاهييييييييييي  لإيعييييييييييياد اال اييييييييييياف اليييييييييييداخر  إلاييييييييييي  ار  اإلاييييييييييي لياا ت لييييييييييي  ليييييييييييا  رييييييييييييف  
 .عه ك   هتر تدرعه اإلا  ار  كك  هاا   اا   اإلر لا  ليا در 

 



 ب ( ثبات استمارة االستبيان : 

لاد          ام اللاه  لهايييا   اا   التلاب إلاييي  ار  اإلاييي لياا لإاييي خدام  ريقه   ليف اإلخ لار تا 
م إل  28/10/2018  ليقه هي   م   ليف اإلا  ار  لر  أيراد لينه الدرااه اإلا  اللية ي  الف ر   ا 

م تم لرضيييييها  ر  أخرع لاد  رتر اايييييلتليا لر  نفك أيراد الاينه اإلاييييي  اللية ي  الف ر  5/11/2018
تم هاييييا   اا   التلاب  ر  إخرع لإايييي خدام  ريقه ألفا   م11/2018/ 27إل   م11/2018 /20 ا 

 ( يرد  ا20كرتنلاخ ، تمم  ا خارج لينه الله  األاااية تلهم نفك الخصائص تالشرت  تلرغ  تا ها )
 .يا لاألندية ل هايالة ش ا  ايناء  ديرع األندية تألضاء  عالك اإلداراب تالاا ر

 تطبيق استمارة االستبيان :

 12 /5 ام اللاه  ل  ليف اايي  ار  االايي لياا يي صييتر ها النهائية لري لينة الله  يي الف ر   ا        
م تلاد االن هاء  ا   ليف اايييييييييييييي  ار  االايييييييييييييي لياا  م  ع ياها ت فريغ 2018 /12 /25م ته   2018 /

 اللياناب إلعراء ال االعاب اإلهصائية ال ناالة . 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة :

اايييييييييي خدم اللاه  ال االعاب اإلهصييييييييييائية ال الئ ة ل  ليف لياناب الله  ت ل   ا خال  اللرنا ج        
  -ب كاآل ي :تكان spssاإلهصائي 

 ال  تا  الهاال  . -
 اإلنهراو ال ايارع . -
  اا   األل تاء . -
  اا   اإلر لا  . -
  اا   تلاب ألفاكرتنلاخ . -
 . 2كا -
 النا  ال ئتية . -
 التزا ال رعيهي . -

 



 ناقشة النتائج:معر  و 
 (7جدول رقم)

 ة الرياضية(ى لألنديب المئوية لدرجات عينة البحث فى المحور االول)التنظيم اإلدار سالتكرارات والن
 80=  ن                                                                         

 العبارات 
الوزن  ال الى حد ما نعم

 الترجيحى
 الترتيب 2كا

 % ك % ك % ك
 1 21 26.25 13 16.25 46 57.5 135 22.22 11 
 2 62 77.5 8 10 10 12.5 212 70.30 4 
 3 15 18.75 13 16.25 52 65 123 36.17 12 
 4 33 41.25 5 6.25 42 52.5 151 27.92 10 

 15 96.10 98 85 68 7.5 6 7.5 6 5 المحور
 2 120.92 228 6.25 5 2.5 2 91.25 73 6 األول
 7 48 60 7 8.75 25 31.25 183 31.67 6 
 8 67 83.75 4 5 9 11.25 218 91.97 3 
 9 8 10 8 10 64 80 104 78.40 14 
 10 42 52.5 27 33.75 11 13.75 191 18.02 5 
 11 35 43.75 14 17.5 31 38.75 164 9.32 8 
 12 74 92.5 3 3.75 3 3.75 231 126.02 1 
 13 4 5 18 22.5 58 72.5 106 77.60 13 
 14 29 36.25 18 22.5 33 42.25 156 4.52 9 
 15 47 58.75 3 3.75 30 37.5 177 36.92 7 
  0.05 ا تع لند * دا   (5.99العدتلية = ) 2كا ي ة 

لالاراب ال هتر األت  )ال ناليم اإلدارع لألندية الرياضييييييييييييييية(  2ي ضييييييييييييييح  ا العدت  أا  ي ة كا
ا الناييييي  14 الدا الالار  ر م ) 0.05ع ياها دا  إهصيييييائيا لند  اييييي تع داللة  ( غير دالة إهصيييييائيا، تا 

ا النايييي  ال ئتية ي  اإلعالة )إل  هد  ا(   ر  %92.5،%5يا )ال ئتية ي  اإلعالة )نام(   راتح ل اتح ( تا 
ا النايييي  ال ئتية لإلعالة )ال(   راتح ليا )%33.75،%2.5ليا )% ح التزا ( ، تي رات 85، % 3.75( تا 

 .(231، 98) ال رعيه  لرالاراب  اليا

لاراب تكانب الفرتف ت د الهال اللاه  تعتد يرتف  اب داللة إهصيييييائية ليا اإلعالاب التال  لرا 
 ي  إ عاه إعالة الاينة إل  نام.

 



 مناقشة وتفسير النتائج

 ( 15،  12،  11،  10،  8،  7،  6،  2عاء اإل عاه لصالح اإلعالة )نام( لر  الالاراب أر ام ) 

تيرعع اللاه   ل  إل  أا النادع ي ض ا تعتد إدار  لرنشا  الرياض  تي تير أيضا لالنادع  ام 
دار  لر تارد اللشيييييرية ت ك   لرشيييييئتا ال الية تاللد أيضيييييا  ا تعتد لعالشيييييئتا ال ا اضيييييتية تاإلشييييي راكاب تا 

  خ صة لك  نشا  رياض   هب إدار  النشا  الرياض 

ي   تلال ال  لك     كا م   األندية  ا ال خ ي  تال ناليم تال تعيه تالر الة له   األنش ة تخاصة 
ب الضييييييخ ة ي   ل  كاا اللد  ا إنشيييييياء إدار   خ صيييييية ل ااتنة  عرك ال   ا  كلد  األندية  ا ال يزانيا

دار  النشيييييييييا   اإلدار  ي   ل  ت د أخ ب م   اإلدار  للاا ال اييييييييي ياب  نها  را لة الشيييييييييئتا الرياضيييييييييية تا 
 .الرياض  

ت د  تصييييييييي  اللاه  إل  تعتد ميك   نالي    ادر لر  إدار  الا   ت تزيع ال هام تال ايييييييييئتلياب 
 .(5)م(2008)  "حامد مصطفى حامد منصور "ا تي فف  ل   ع ن ائج درااة لر  الاا ري

(  14،  13،  9، 5، 4،  3،  1ك ا عاء اإل عاه لصيييييييييييييييالح اإلعالة )ال( لر  الالاراب أر ام ) 
 تيرعع اللاه   ل  إل  لدم تعتد إدار  ينية لصيانة ال نشئاب الرياضية تاإلم  ام لها.

   لراال اب الاا ة تنالم ال ارت اب تاإللالم تال    اييييييالد لر  نشييييييرال ي تير أيضييييييا لالنادع إدار   
ت قديم خد اب النادع لرع هتر لصيييييييتر  تاضيييييييهة ت زياد   الد  ال  اراييييييييا لالنادع ت دليم الاال اب ليا 

 أكد األندية تلاضها.الي تير لالنادع لعاا  لية ت كايهة ال نش اب تال    قتم لالكشو لر  الاللليا تال
 م  اا يهم ألع نتو  ا أنتاو ال نش اب ال    االدمم لر  زياد  األداء. ا لد

 تير لالنادع إدار  لر اييييييييتيف ال    قتم لر   اييييييييتيف  ايقد ة النادع  ا خد اب تاإلايييييييي ت ار ال ي
ر اييييتيف للالنادع ت ل  لاييييل   رة إ كاناب النادع ت رة الخد اب ال   يقد ها النادع يالر ال  ال يتعد إدار  

 .(10)م(2002) معتز محمد محمد السيد"لالنادع . تي فف  ل   ع ن ائج درااة  



 (5رقم) جدول 
 التكرارات والنسب المئوية لدرجات عينة البحث فى المحور الثانى)الموارد البشرية لألندية الرياضة(

 80ن =                                                                                     
الوزن  ال الى حد ما نعم العبارات 

 الترجيحى
 الترتيب 2كا

 % ك % ك % ك
 1 42 52.5 22 27.5 16 20 186 19.90 6 
 2 38 47.5 19 23.75 23 28.75 175 7.52 10 
 3 42 52.5 23 28.75 15 18.75 187 14.42 5 
 4 2 2.5 14 17.5 64 80 98 81.10 18 
 5 66 82.5 4 5 10 12.5 216 87.70 1 

 13 2.275 166 26.25 21 40 32 33.75 27 6 المحور
 16 48.32 124 68.75 55 7.5 6 23.75 19 7 الثانى
 8 43 53.75 22 27.5 15 18.75 188 15.92 4 
 9 28 35 40 50 12 15 176 14.80 9 
 10 36 45 33 41.25 11 13.75 185 13.97 7 
 11 23 28.75 52 65 5 6.25 178 42.17 8 
 12 54 67.5 24 30 2 2.5 212 51.10 2 
 13 29 36.25 32 40 19 23.75 170 3.47 11 
 14 42 52.5 30 37.5 8 10 194 22.30 3 
 15 28 35 31 38.75 21 26.25 167 1.97 12 
 16 14 17.5 38 47.5 28 35 146 10.90 14 
 17 7 8.75 35 43.75 38 47.5 129 21.92 15 
 18 10 12.5 23 28.75 47 58.75 123 26.42 17 
  0.05 ا تع لند  * دا  (5.99العدتلية = ) 2كا ي ة 



ها لالاراب ال هتر التان )ال تارد اللشيرية لألندية الرياضيية( ع يا 2ي ضيح  ا العدت  أا  ي ة كا
ا النا15،  13 الدا الالارا يا أر ام )  0.05دا  إهصائيا لند  ا تع داللة    (غير دالة إهصائيا، تا 

ا %82.5،  %2.5ال ئتية ي  اإلعالة )نام(   راتح ليا ) الناييييييييييييييي  ال ئتية ي  اإلعالة )إل  هد  ا( ( تا 
ا الناييييييي  ال ئتية لإلعالة )ال(   راتح ليا )50، % 5  راتح ليا )% ح التزا ( ، تي رات %80، %2.5( تا 

 . (216، 98)  ال رعيه  لرالاراب  اليا

ت د الهال اللاه  تعتد يرتف  اب داللة إهصيييييائية ليا اإلعالاب التال  لرالاراب تكانب الفرتف  
  عاه إعالة الاينة إل  نام.ي  إ

 مناقشة وتفسير النتائج:

 ( 14،  12،  10،  8، 5،  3،  2، 1عاء اإل عاه لصالح اإلعالة )نام( لر  الالاراب أر ام ) 

  ي م تيرعع اللاه   ل  إل  أا القائ يا لر  اإلدار  ال نفي ية لالنادع اللد أا يكتنتا  سمريا ه 
ا لر  أك   تعه ك ا يع  أا يكتا القائ يا لر  إدار  النشيييا  الرياضييي    إنعاز األل ا  ال تكرة إليهم

ال سمريا لر يا هي   نفي  األنشييييي ة الرياضيييييية لر  أك   تعه . ك ا أكدب إاييييي عالاب لينة الله  لر  
فأ  ي  أنه يع  أا يكتا القائم لر  األنشييييييييييييي ة ال الية  سمال ال أمي  الار   ال الئم تيكتا له الخلر  تالك

 اإلدار  ال الية.

ك ا أشارب الن ائج إل  ضرتر  تعتد  تاليو تاليف  لع يع الاا ريا لالنادع تعاءب ي  ال ر ي   
( تيرع اللاه  ضييرتر   هديد ال اييئتلياب ت التاعلاب % 82.5األت  تهصييرب الالار  لر  ناييلة  ئتية )

اايييية ع يع الاا ريا تي فف  ل   ع در تال اايير الخاصيييية لك  تاليفة  ا التالائو ال  رتلة تألياب الر الة ل
م(.تيرع اللاه  أيضييييييييا أا الاا ريا لالنادع يع  أا يكتا لديهم القدر  2012  ه د أه د للاك أ يا  )

لر  إ خييا  القرار ت ييياد   ع تليياب الا يي  تهيي  ال شييييييييييييييكالب ك ييا يعيي  أا ي  ركتا  ارت يياب عيييد  لا 
 .(4)م(2002) "بهجت عطية راضى"اة األلاا  الرياضية تال رتيهية. تي فف  ل   ع درا

،  15،  13،  11،  9،  6ك ا عاء اإل عاه لصيييييييييييالح اإلعالة )إل  هد  ا( لر  الالاراب أر ام )
( تيرعع اللاه   ل  إل  ضييييييييييييييرتر  تعتد عهاز ين   ه رو ي  ع يع األلاا   سم  ال امي  الار   16

ديه ا ال اايير أا يكتا القائم لر  اإلدار  ل ع الخلر  ال  ليقية ال ناايييييييييلة.تأشيييييييييارب الن ائج إل   ا ضييييييييي 
 القدر  ي  ال اا   العيد  ع



الهااييييييي  األل  تلرا عه هي  أصيييييييلح الهااييييييي  األل  مت التاييييييييرة الاصيييييييرية لر اا   ه   ي   
ال خا لاب تال رااييييالب ليا الهيئاب الرياضييييية تلاضييييها اللاا تمت أداه ما ة عدا ي   اييييعي  اللياناب 

 صاءاب ال    اهم ي  إ خا  القرار. تيرع اللاه  ضرتر    ليف ال اايير األكادي يةتالهصت  لر  اإله
 لند إخ يار الاا ريا ي  الهياك  اإلدارية.

( تيرعع اللاه  18، 17،  7،  4ك ا عاء اإل عاه لصييييييييييييييالح اإلعالة )ال( لر  الالاراب أر ام ) 
لي   االج تأخصيييييييييييييييائ  لالج  ليا   ل  إل  لدم تعتد يريف  ل   ه رو لدع النادع ي كتا  ا  

تأخصيييييييييائ  نفاييييييييي  هي  يايييييييييامم م ا الفريف ال ل  ي  الهفاال لر  الفرف الرياضيييييييييية  ا ال خا ر ال   
ليا  تاعهه اييييييتاء اللدنية أت النفاييييييية تياد العان  النفايييييي   هم عدا ي  الهفاال لر  الهالة ال زاعية لالل

 رعة .ت االد هم ي  ه   شاكرهم اتاء داخ  ال را  أت خا

ك ا أشييييييييارب الن ائج إل  ضييييييييرتر   اريف الئهة عزاءاب ت كايئاب ل كاا تاضييييييييح ه   يكتا  ل   
 لا   أااا  لر  ال هفيز لراا ريا تضرتر  اإلر قاء لالاا ريا لالنادع.

تيع  أا يكتا الاا ريا لالنادع يعيدتا الرتة األعنلية ال    د  اييييييييييييييهم ي  القدر  لر  اإل صيييييييييييييييا  ليا 
خرع اتاء داخ   صر أت خارعها.تهاصريا لر  دتراب دتلية ي   عا  ال خصص ل ا ياهم الهيئاب األ

ميرفت ي   هقيف  ادالب ألر   ا خال  إل ا ة لالارتم اإلدارية ال خ رفة.تي فف  ل   ا ن ائج درااييييييييييييية  
 .(9)م(2003) سيد محمد"

 

 

 

 

 

 

 

 



 (6جدول رقم )
 ية الرياضية(انات المادية لألندى المحور الثالث )اإلمكالتكرارات والنسب المئوية لدرجات عينة البحث ف

                                80ن=
الوزن  ال الى حد ما نعم العبارات  

 الترجيحى
 الترتيب 2كا

 % ك % ك % ك
 1 30 37.5 31 38.75 19 23.75 171 3.32 11 
 2 30 37.5 30 37.5 20 25 170 2.5 12 
 3 1 1.25 _ _ 79 98.75 82 76.05 26 
 4 1 1.25 _ _ 79 98.75 82 76.05 26 

 8 20.80 192 10 8 40 32 50 40 5 المحور
 15 9.70 154 45 36 17.5 14 37.5 30 6 الثالث
 7 37 46.25 15 18.75 28 35 169 9.17 13 
 8 33 41.25 8 10 39 48.75 154 20.27 15 
 9 6 7.5 14 17.5 60 75 106 63.70 19 
 10 4 5 13 16.25 63 78.75 101 75.77 20 
 11 2 2.5 2 2.5 76 95 86 136.90 24 
 12 73 91.25 2 2.5 5 6.25 228 120.92 1 
 13 49 61.25 23 28.75 8 10 201 32.27 6 
 14 33 41.25 41 51.25 6 7.5 186 25.22 9 
 15 34 42.5 36 45 10 12.5 184 15.7 10 
 16 33 41.25 5 6.25 42 52.5 151 27.92 17 
 17 5 6.25 4 5 71 88.75 94 110.57 21 
 18 23 28.75 35 43.75 22 27.5 161 3.92 14 
 19 56 70 22 27.5 2 2.5 214 55.9 4 
 20 4 5 5 6.25 71 88.75 93 110.57 23 
 21 2 2.5 2 2.5 76 95 86 136.9 24 
 22 7 8.75 26 32.5 47 58.75 120 30.02 18 
 23 6 7.5 2 2.5 72 90 94 115.90 21 
 24 60 75 12 15 8 10 212 62.80 5 
 25 64 80 12 15 4 5 220 79.60 2 
 26 6 7.5 18 22.5 2 2.5 218 16.00 3 
 27 41 51.25 35 43.75 4 5 197 29.57 7 

  0.05 ا تع لند * دا   (5.99ة = )العدتلي 2كا ي ة 



اها لالاراب ال هتر التال  )ال تارد ال ادية لألندية الرياضية( ع ي 2ي ضح  ا العدت  أا  ي ة كا
ا 18،  2، 1 ا لدا الالارب أر ام ) 0.05دا  إهصييييييييائيا لند  ايييييييي تع داللة  ( غير دالة إهصييييييييائيا.، تا 

ا النايييي  ال ئتية ي  اإلعالة )إل  هد%80،  %1.25النايييي  ال ئتية ي  اإلعالة )نام(   راتح ليا )  ( تا 
ا الناييييييييي  ال ئتية لإلعالة )ال(   راتح ليا )%51.25، % 0 ا(   راتح ليا )% ( ، 98.75، % 2.5( تا 

 (.228، 82تي راتح التزا ال رعيه  لرالاراب  اليا ) 

الاراب تكانب الفرتف ت د الهال اللاه  تعتد يرتف  اب داللة إهصيييييائية ليا اإلعالاب التال  لر 
 ي  إ عاه إعالة الاينة إل  ال.

 مناقشة وتفسير النتائج:

،  24،  19،  13،  12،  7، 5،  2عاء اإل عاه لصييييييييييييييالح اإلعالة )نام( لر  الالاراب أر ام )
( تيرعع اللاه   ل  إل  ضييييييييييييييرتر  تعتد كاية ال الل  ل  ارايييييييييييييية  خ رو األنشيييييييييييييي ة 27،  26،  25

أ اكا ت الاب لرندتاب تال س  راب تيرع اللاه  ضيرتر  تعتد غرو  ناايلة ل تيير الرياضيية تأيضيا تعتد
م  اللك الاللليا ، تأشييييارب ن ائج الاينة إل  ي تير دخ  النادع  ا إيعاراب تهعز ال الل .تأيضييييا ير ز 

ة ا خ النادع لال ناليم ال ال  لزياد  الشييييييييييييييفايية تالنزامة تيتضييييييييييييييح النادع اإلل زا اب ال ارئة الخارعه ل
 ال تازنة.

( هي  18،  15،  14،  1ك ا عاء اإل عاه لصيييييييييييالح اإلعالة )إل  هد  ا( لر  الالاراب أر ام )
ا أشيييارب لينة الله  إل  أا األدتاب الالز ة ل  اراييية ك  نشيييا  لالنادع غير   اهة لالقدر الكاي  تأيضييي

ل  أا دخ  النادع  ا إن قاالب ال  صيييييرح ل ا يع  أا  كتا لريه األدتاب.تأشيييييارب لينة الله  أيضيييييا إ
"محميييد محميييد عبييياس الاللليا تلياهم ال ي تير لصييييييييييييييتر  كيييييا رييييية.تي فف  لييييي   ع ن يييييائج درااييييييييييييييييييية 

 .(8)م(2012ممين")

 16،  11،  10،  9،  8، 6، 4، 3ك ا عاء اإل عاه لصييالح اإلعالة )ال( لر  الالاراب أر ام ) 
ل  لدم تعتد ه ام اييييييييلاهة لالنادع ل  ارايييييييية (. تأشييييييييارب لينة الله  إ23،  22،  21،  20،  17، 

رياضييييية الايييييلاهة تال ي تير لالنادع  را  لر نك األرضييييي  تال الصييييياالب ال ت اه تأيضيييييا ال ي  ر  النادع 
 تهد  لر   الرياض  لرهفاال لر  هالة الاللليا النفاية تاللدنية.

ضا ال الاال اب ال عارية أيك ا أشارب لينة الله  أا دخ  النادع ال ي تير  ا   اكر ال لارياب ت 
دية أشيييييارب ن ائج الاينة إل  لدم تعتد إاييييي ت ار لاألندية الرياضيييييية لال هايالة لايييييل   رة اإل كاناب لاألن

 محمد محسيييييين موسييييييى ع م"،   (12)م(2003 )نهى سييييييليمان القليوبى.تي فف  ل   ع ن ائج درااييييييييية  
 .(2)م(2007)



 اإلستنتاجات:

ال نهج الار   ال ا خدم ت ا اا ااا له اللاه   ا أدتاب ي  ضتء أمداو الله  تي  إ ار  
اير لع ع اللياناب ،ت ا أ لاه  ا إعراءاب ، تك ل   ا خال  ال هري  اإلهصائ  لرلياناب تلرضها ت ف

إ كاناب األندية الرياضية ل هايالة ش ا  ايناء تكانب الن ائج   قتيمن ائعها   كا اللاه   ا 
 ال ا خرصة ك ا ير :

 المحور األول :التنظيم اإلدارى لألندية الرياضية: 

  غيا  اإلدار  الفنية ال اييييييئتلة لا صيييييييانة ال نشييييييأب الرياضييييييية يسدع إل  اييييييرلة  رو ال نشييييييأب
 .الرياض  تاإلع  ال  الرياضية   ا يقر   ا أداء ال سااة لدترما

 .إدار  ال اتيف  قتم لر   اتيف تنشر الخد اب ال   ي كا أا يقد ها النادع لرع هتر 

 المحور الثانى: الموارد البشرية لألندية الرياضية:

 يايييييييييييييييالد النادع لر  تعتد   ليف ال اايير األكادي ية لند إخ يار الاا ريا ي  الهياك  اإلدارية 
 .إدار   ادر  لر  النهتا تاإلر قاء ل ا تع النادع

 ب يستر لر   هقيف كاية اإلنعازا اا ريا ي  الهيك  اإلدارع لرنادعالادد الكاي   ا ال لدم تعتد
 .تاألمداو لالنادع

  المحور الثالث: الموارد المادية لألندية الرياضية:

  رة ال نشيييأب تال الل  لالنادع يستر لر    اراييية كاية األنشييي ة الرياضيييية . ك ا أنه ال يايييالد 
 اإلدار  لر   هقيف أمدايها.

 غيا  اإلا ت ار لاألندية الرياضية ال ياالد األندية لر  زياد  دخرها ت  تير إ كانا ها. 

 التوصيات:

 كا أا إ كاناب األندية الرياضية ي  قتيم اعها  ا يي ضتء االا ن اعاب الاالقة ال ي  م اا ن       
ال لارما  قدم الدرااة الهالية لددال  ا اال  راهاب تال تصياب ال ي  هم ال  ارايا يي التا ع الا ري ل

 وهى كالتالى: هاتلة  ا اللاه  ل تيير ال ناخ ال الئم ل  ليف م ه الدرااة ، 

  .ضرتر  تعتد إدار  ينية لصيانة ال نشأب الرياضية تاإلم  ام لها 



 . يع  اإلم  ام لال اتيف تنشر  اي كا أا يقد ه النادع  ا خد اب 
 .يع    ليف ال اايير األكادي ية لند إخ يار الاا ريا ي  الهياك  اإلدارية 
 ا الاا ريا ي  الهيك  اإلدارع لرنادع.ضرتر   تيير الادد الكاي    
  ضيييرتر   تيير ال الل  تاألدتاب الالز ة تاإلم  ام لها ل  اراييية  خ رو كاية األنشييي ة الرياضيييية

 تزياد   الد  ال  ارايا.

 المراجع:

 المراجع العربية:
،  3ال ناليم تاإلدار  ي  ال رلية اللدنية تالرياضة ،   : م(.1989إلراميم للد ال قصتد ) 1

 الفنية لر لالة تالنشر ، اإلاكندرية.

 قتيم اإل كييانيياب داخيي  ال ييدارك االل ييدائييية ل هيياياليية  :  م(2007)أه د  هاا  تا  2
القريتلية ، راييييييالة  اعايييييي ير ، كرية ال رلية الرياضييييييية 

 للنها ، عا اة لنها.

درااييييييييييييييية  هريرية لر شييييييييييييييكالب ال ي  تاعه اإل هاداب  : م(.1994د الشريو )أه د  اا 3
الرياضييييية األتل لية لدتر  اإل اراب ، راييييالة  اعايييي ير 

 غير  نشتر  ، كرية ال رلية الرياضية عا اة هرتاا.

العتده الشييييييييييييييييا ريية ك ييدخيي  ل  تير إدار  األنييديييه إدار   : م(2002)لهعب ل ية راض  4
الرياضييييييييييييية ال صييييييييييييرية ي  ضييييييييييييتء ال هتالب الاال ية 
ال ااصييييييير ، رايييييييالة دك تراه غير  نشيييييييتر  ،كرية  رلية 

 رياضية لرلنيا، عا اة هرتاا،القامر .

  تير إدار  ال تارد اللشيييييييييرية ي  األندية الرياضيييييييييية ،  : م(2008ها د  ص ف  ها د) 5
 نشييتر  ، كرية ال رلية الرياضييية راييالة  اعايي ير غير 
 لرلنيا ، عا اة هرتاا.

 لفاو للد ال نام درتيش 6
 م(.1998)

اإل كاناب ي  ال رلية الرياضية تأم ي ها ، أنتالها ،  :
 ،  عاال ها ،  نشأ  ال اارو ، اإلاكندرية. أ اا ها



ا الي  ها د  7 ك ا  درتيش تا 
 م(.2000)

ل نالي اب الرياضية ي  ال عا  الرياض  ، دار ا :
 الاااد  لر لالة ، القامر .

ن ت ج  ق رح إلدار  األندية الرياضييييية الخاصيييية راييييالة  : م(2012) ه د أه د للاك 8
دك ترا  ، كريييية ال رليييية الريييياضيييييييييييييييييية لرلنيا ، عيييا اييية 

 هرتاا،القامر .

 قتيم الاياااب اإلدارية ي  لاا األندية الرياضية ،  : م(2003) ريب ايد أه د 9
راالة  اعا ير ، غير  نشتر  ، كرية ال رلية الرياضية 

 لنيا ، عا اة هرتاا.

ن تج  ق رح لإلدار  لاألمداو ي  النادع الرياضييييييييييي  ،  : م(2002) ا ز  ه د  ه د الايد 10
راييالة  اعايي ير غير  نشييتر  ، كرية ال رلية الرياضييية 

 لرلنيا ، عا اة هرتاا.

نييييامييييد  ه تد ايييييييييييييياييييد تنيرر  يهيم  11
 م(.1998)

 رف ال يييدريك ي  ال رليييية الريييياضيييييييييييييييييية ، دار  ركز  :
   .الك ا  لرنشر ، القامر 

دراايييييييييييييييية  قتي ييية للاا ال نالي يياب الرييياضييييييييييييييييية ي   :   م(2003)نه  اري اا القريتل  12
ج.م.و،راييييييييالة  اعايييييييي ير غير  نشييييييييتر  ،كرية ال رلية 

 الرياضية ،عا اة  ن ا.
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 المرفقات:

 (1مرفق رقم )

 مسماء الخبراء

 التوصيف االسم م

أ.د/ك ا  الديا للد الره ا  1
 درتيش.

ار  الرياضية لكرية ال رلية الرياضية أا ا    فرغ لقام اإلد
 عا اة هرتاا.تل يد الكرية االقا.

أا ا    فرغ لقام اإلدار  الرياضية لكرية ال رلية الرياضية  أ.د/نليه الارقا  . 2
 عا اة هرتاا.

أا ا  ترئيك  ام اإلدار  الرياضية تل يد كرية ال رلية  أ.د/لز الديا الهاين  . 3
 ريش.الرياضية عا اة الا

أا ا  ترئيك  ام اإلدار  الرياضية لكرية ال رلية الرياضية  أ.د/أه د   تل . 4
 عا اة هرتاا.

أا ا  ترئيك  ام اإلدار  الرياضية لكرية ال رلية الرياضية  أ.د/دينا ك ا   ه تد. 5
 لنب لالقامر .

 اة أا ا  اإلدار  الرياضية لكرية ال رلية الرياضية عا أ.م.د/هاام  لار . 6
 ال نصتر .

 أا ا  اإلدار  الرياضية لكرية ال رلية الرياضية عا اة هرتاا. أ.م.د/أه د ليا . 7

 أا ا  اإلدار  الرياضية لكرية ال رلية الرياضية عا اة هرتاا. أ.م.د/أه د اايد. 8

ترئيك  سااة ال ن ية  دك تراه ي  يرافة ال رلية الرياضية د/ع ا  نال  . 9
 اللشرية.

 



 

 (2فق رقم )مر 

 محاور استمارة االستبيان فى الصورة المبدئية

 

 محاور استمارة االستبيان:

 

غير  مناسب المحور م
 مناسب

 تعديل

    ال ناليم اإلدارع لألندية الرياضية. 1

    ال تارد اللشرية لألندية الرياضية. 2

    ال تارد ال ادية لألندية الرياضية. 3

 

 

 

 

 

 

 

 



 (3مرفق رقم)
 ستبيان فى صورته األوليةاإل

 المحور األول:
 التنظيم اإلدارى لألندية الرياضية

غير  مناسب العبارات م

 مناسب

 تعديل

    يمتلك النادى إدارة للشئون اإلداريه. 1

    يوجد إدارة لشئون العاملين. 2

    يوجد لجنة فنية لصيانة المنشأت الرياضية. 3

    يوجد إدارة للنشاط الرياضى. 4

    لدى النادى إدارة للشئون القانونية والتعاقدات. 5

    يوجد إدارة للعالقات العامة. 6

    يوجد إدارة لشئون المتابعة. 7

    يتوفر بالنادى قسم لشئون العضوية واإلشتراكات. 8

    يوجد إدارة للشئون الفنية. 9

    يوجد قسم لإلعالم ونظم المعلومات. 10

    رة للموارد البشرية.يوجد إدا 11

    يمتلك النادى إدارة للشئون المالية والحسابات. 12

    يوجد بالنادى لجان طبية ومكافحة المنشطات. 13

لدى النادى لجان مختصة بكل نشاط رياضى تحت إدارة  14

 النشاط الرياضى.

   

    توجد إدارة للتخطيط واألزمات. 15

    ادى.توجد إدارة للمخازن بالن 16

    يوجد إدارة للتسويق. 17

    يتوفر بالنادى لجان معاونة للجنة التنفيذية. 18

    لدى النادى لجنة قانونية لشئون الالعبين. 19

    توجد لجنة للمسابقات. 20

    توجد لجنة للتحكيم. 21

    لدى النادى قسم لإلحصاء والتوثيق. 22

    ية.توجد وحدة لإلتصاالت اإلدار 23

    توجد سكرتارية لتنظيم عمل اإلدارة. 24

 

 



 المحور الثانى:
 الموارد البشرية لألندية الرياضية

غير  مناسب العبارات م

 مناسب

 تعديل

القائمين على اإلدارة التنفيذية بالنادى من المحترفين والمؤهلين  1

 وليسوا من الهواه.

   

    المؤهلين علميا. القائمين على إدارة النشاط الرياضى من 2

    يوجد مسئول مالى مؤهل التأهيل العلمى المناسب. 3

يمتلك النادى فريق طبى محترف يتكون من )طبيب معالج،أخصائى  4

 نفسى،أخصائى عالج طبيعى(.

   

    يوجد توصيف وظيفى لجميع العاملين بالالئحه الخاصة بالنادى. 5

ع األلعاب مؤهل التأهيل لدى النادى جهاز فنى محترف فى جمي 6

 العلمى مع الخبرة التطبيقية المناسبة.

   

    يوجد الئحه جزاءات ومكافأت بمكان واضح بالنادى لتحفيز العاملين. 7

    يوجد رقابة ومتابعة على أداء العاملين بصفة دورية. 8

    العاملين بالنادى سبق ممارستهم إلحدى األنشطة الرياضية. 9

ديد حجم الواجبات والمسؤليات والمهام الخاصة بكل عمل يتم تح 10

 ووظيفة.

   

    يتم إلحاق العاملين بالدورات والندوات واإلرتقاء بهم. 11

    العاملين بالنادى مؤهلين علميا لشغل المراكز المختلفة. 12

    العاملين بالنادى لديهم القدرة على اإلطالع ومتابعة كل ماهو جديد. 13

    لديهم القدرة على التعاون وإقامة عالقات إجتماعية 14

    العاملين بالنادى يجيدون التعامل مع الحاسب األلى وبرامجه. 15

العاملين بالنادى لديهم القدرة على إتخاذ القرار وحل المشكالت  16

 وقيادة مجموعات العمل.

   

    للنادى.يوجد العدد الكافى من العاملين فى الهيكل اإلدارى  17

    يمتلك العاملين معلومات جيدة عن قوانين وقواعد األلعاب الرياضية. 18

    العاملين ملمين بالمحاضرات الثقافية والرياضية واإلجتماعية. 19

    لديهم الخبرة السابقة فى إقامة المعسكرات الرياضية. 20

    لديهم الخبرة السابقة كمدربين وكإداريين فرق. 21

يتم تطبيق المعايير األكاديمية عند إختيار العاملين فى الهياكل  22

 اإلدارية.

   

    اى من العاملين بالنادى يمتلك لغة أجنبية. 23

أى من العاملين بالنادى حاصل على دورات دولية فى مجال  24

 تخصصه.

   



 :المحور الثالث:الموارد المادية لألندية الرياضية
غير  مناسب العبارات م

 مناسب

 تعديل

    يوجد منشأت بالقدر الكافى للهياكل اإلداريه. 1

    يوجد مالعب لممارسة مختلف األنشطة الرياضية. 2

    يوجد حمام سباحه. 3

    يمتلك النادى وحدة طب رياضى. 4

    يوجد أماكن وقاعات للندوات والمؤتمرات. 5

    النادى لديه مسرح للممارسة الفنون. 6

    يوجد غرف تغيير مالبس الالعبين. 7

    النادى يمتلك أماكن للجماهير. 8

    يوجد حمامات لالعبين. 9

    النادى لديه غرف للحكام. 10

    يوجد مالعب وصاالت مغطاه. 11

    يتوفر بالنادى ملعب للتنس األرضى. 12

    يوجد صاالت لممارسة تنس الطاوله. 13

    صاالت لأللعاب الفردية.لدى النادى  14

    األدوات الالزمة لممارسة كل نشاط متاحة بالنادى. 15

المالعب واألدوات المتاحة بالنادى مناسبة وتصلح لممارسة  16

 األنشطة.

   

    يوجد قاعة مناسبات بالنادى. 17

    يتوفر دخل النادى من اإلشتراك فى البطوالت. 18

    تذاكر المباريات واألشتراكات السنوية. يتوفر دخل النادى من 19

    يتوفر دخل النادى من إنتقاالت الالعبين وبيعهم. 20

    يتوفر دخل النادى من إيجارات وحجز المالعب. 21

    يتوفر دخل النادى من العالمات التجارية. 22

    يوجد منفذ بيع للمنتجات الرياضية الخاصة بالنادى. 23

    ادى الدخل من اإلستثمار.يوفر الن 24

    يوفر النادى بيان الدخل من الكافيهات بالنادى. 25

يتم اإلفصاح عن خسائر ومكاسب النادى من خالل الدخل العائد  26

 والنفقات.

   

    يلتزم النادى بالتنظيم المالى لزيادة الشفافية والنزاهة والمحاسبية. 27

ة واألصول المالية الملموسة يوضح النادى سياسته المحاسبي 28

 والغير ملموسة للجمعية العمومية.

   

    يوضح النادى اإللتزامات الطارئة الخارجة عن خطة الموازنة. 29



 (4مرفق رقم )
 اإلستبيان فى صورته النهائية

 المحور األول:
 التنظيم اإلدارى لألندية الرياضية

إلى حد  نعم العبارات م

 ما

 ال

    فنية لصيانة المنشأت الرياضية.يوجد إدارة  1

    يوجد إدارة للنشاط الرياضى. 2

    لدى النادى إدارة للشئون القانونية والتعاقدات. 3

    يوجد إدارة للعالقات العامة واإلعالم ونظم المعلومات. 4

    يوجد إدارة لشئون المتابعة. 5

    يتوفر بالنادى قسم لشئون العضوية واإلشتراكات. 6

    يوجد إدارة للموارد البشرية. 7

    النادى به إدارة للشئون المالية والحسابات. 8

    يوجد بالنادى لجان طبية ومكافحة المنشطات. 9

لدى النادى لجان مختصة بكل نشاط رياضى تحت إدارة  10

 النشاط الرياضى.

   

    توجد إدارة للتخطيط واألزمات. 11

    مخازن بالنادى.توجد إدارة لل 12

    يوجد إدارة للتسويق. 13

    لدى النادى قسم لإلحصاء والتوثيق. 14

    توجد سكرتارية لتنظيم عمل اإلدارة. 15

 

 

 



 المحور الثانى:الموارد البشرية لألندية الرياضية
إلى حد  نعم العبارات م

 ما

 ال

    ن وليسوا من الهواه.القائمين على اإلدارة التنفيذية بالنادى من المؤهلي 1

    القائمين على إدارة النشاط الرياضى من المؤهلين علميا. 2

    يوجد مسئول مالى مؤهل التأهيل العلمى المناسب. 3

يمتلك النادى فريق طبى محترف يتكون من )طبيب معالج،أخصائى  4

 نفسى،أخصائى عالج طبيعى(.

   

    الالئحه الخاصة بالنادى.يوجد توصيف وظيفى لجميع العاملين ب 5

لدى النادى جهاز فنى محترف فى جميع األلعاب مؤهل التأهيل العلمى مع  6

 الخبرة التطبيقية المناسبة.

   

    يوجد الئحه جزاءات ومكافأت بمكان واضح بالنادى لتحفيز العاملين. 7

    يفة.يتم تحديد حجم الواجبات والمسؤليات والمهام الخاصة بكل عمل ووظ 8

    يتم إلحاق العاملين بالدورات والندوات واإلرتقاء بهم. 9

    العاملين بالنادى لديهم القدرة على اإلطالع ومتابعة كل ماهو جديد. 10

    العاملين بالنادى يجيدون التعامل مع الحاسب األلى وبرامجه. 11

المشكالت وقيادة العاملين بالنادى لديهم القدرة على إتخاذ القرار وحل  12

 مجموعات العمل.

   

    يوجد العدد الكافى من العاملين فى الهيكل اإلدارى للنادى. 13

يمتلك العاملين بالنشاط الرياضى معلومات جيدة عن قوانين وقواعد األلعاب  14

 الرياضية.

   

يحرص العاملين على حضورالمحاضرات الثقافية والرياضية واإلجتماعية  15

 نعقد بالنادى.التى ت

   

    يتم تطبيق المعايير األكاديمية عند إختيار العاملين فى الهياكل اإلدارية. 16

    العاملين بالنادى يجيدون اللغة األجنبية. 17

    العاملين بالنادى حاصلين على دورات دولية فى مجال التخصص. 18

 
 



 :المحور الثالث:الموارد المادية لألندية الرياضية
إلى  نعم العبارات م

 حد ما

 ال

    يوجد منشأت بالقدر الكافى للهياكل اإلداريه. 1

    يوجد مالعب لممارسة مختلف األنشطة الرياضية. 2

    يوجد حمام سباحه. 3

    يمتلك النادى وحدة طب رياضى. 4

    يوجد أماكن وقاعات للندوات والمؤتمرات. 5

    لفنون.النادى لديه مسرح للممارسة ل 6

    يوجد غرف تغيير مالبس الالعبين. 7

    النادى يمتلك أماكن للجماهير. 8

    النادى لديه غرف للحكام. 9

    يوجد مالعب وصاالت مغطاه. 10

    يتوفر بالنادى ملعب للتنس األرضى. 11

    يوجد صاالت لممارسة تنس الطاوله. 12

    دية.لدى النادى صاالت لأللعاب الفر 13

    األدوات الالزمة لممارسة كل نشاط متاحة بالنادى. 14

المالعب واألدوات المتاحة بالنادى مناسبة وتصلح لممارسة  15

 األنشطة.

   

    يوجد قاعة مناسبات بالنادى. 16

    الموارد الماليه للنادى: ثانيا/

    نوية.يتوفر دخل النادى من تذاكر المباريات واألشتراكات الس 17

    يتوفر دخل النادى من إنتقاالت الالعبين وبيعهم. 18

    يتوفر دخل النادى من إيجارات وحجز المالعب. 19

    يتوفر دخل النادى من العالمات التجارية. 20

    يوجد منفذ بيع للمنتجات الرياضية الخاصة بالنادى. 21

    يوفر النادى الدخل من اإلستثمار. 22

    وفر النادى بيان الدخل من الكافيهات والمطاعم بالنادى.ي 23

يتم اإلفصاح عن خسائر ومكاسب النادى من خالل الدخل العائد  24

 والنفقات.

   

    يلتزم النادى بالتنظيم المالى لزيادة الشفافية والنزاهة والمحاسبية. 25

وسة والغير يوضح النادى سياسته المحاسبية واألصول المالية الملم 26

 ملموسة للجمعية العمومية.

   

    يوضح النادى اإللتزامات الطارئة الخارجة عن خطة الموازنة. 27

 



 مستخلص البحث

 مستلخص البحث باللغة العربية:

ايي خدم اللاه  ال نهج الله  يهدو إل   قتيم إ كاناب األندية الرياضييية ل هايالة شيي ا  ايييناء  تا 
 ع  ع الله   ا الاا ريا ، تي  ت  ي ( نالرال ل نااييييييل ه ل لياة م ا الله ) األاييييييرت  ال اييييييهالتصييييييف  

 شرو نشا  رياض  ( ، ت  ترب ، األندية  ديريا –لاألندية الرياضية ) رسااء تألضاء  عالك اإلداراب
، ت د أالهرب الن ائج لدم تعتد إدار  ينية ( يردا  م اخ يارمم لال ريقة الاشييييييييييييييتائية 80لينة الله   ا )

صيييانة ال نشييأب الرياضييية تاإلم  ام لها، ال يتعد إدار  ل اييتيف الخد اب ال   يقد ها النادع.أيضييا ال ي م ل
 ر الاا ريا ي  الهياك  اإلدارية.  ليف ال اايير األكادي ية لند إخ يا

 

 مستخلص البحث باللغة األجنبية:

:Abstract 

The research is aimed at evaluating the potential of sports clubs in North 
Sinai Governorate. The researcher used the descriptive method (the survey 
method) because of its relevance to the nature of this research. The research 
community consists of members of sports clubs (directors and directors of clubs 
- 80) individuals were randomly chosen. The results showed that there is no 
technical management for the maintenance and attention of sports 
establishments. There is no department for marketing the services provided by 
the club. Also, academic standards are not applied when selecting employees in 
administrative structures. 


