
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ىــــــالــــــــــــــــــة ديــــــــــعــــــامــــــــج

 ةـــــيـاضـة الريــيــربـتـــة الـــــليـــك

 اــــــــــــــــــليــــــعــات الــــــــدراســــال 
 

تطوير أداء األندية ل هدوربناء مقياس الخصخصة و
 سات في العراقالرياضية للمؤس

 
 رسالة تقدم بها

 اذةـــــحـــود شــــــمــــحـــار مـــبـــص 

 إلى مجلس كلية التربية الرياضيةـــ جامعة ديالى 

 وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية الرياضية

 

  رافــبإش
 ر عبد اللطيف عارفماه أ.م.د                     طارق عبد الرحمن محمود        أ.د

 م1122                               ه                                                                    2341
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 

 سَعيَه   واَن   (93) سَعى ما إاِل لإِلنسانِ  لَيسَ  وَاَن  
 (04) األَوفَى اجلَزآء   يه  اي ج ز ث م   (04) ي رَى سَوفَ 

 

 العظيم اهلل صدق
 

 14 – 93سورة النجم /                                          
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 ينرفــشإقرار الم

 
 
 : بـشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة ن

ة ـديـر أداء األنـويـطـتل هودورة ـصـخـصـاخلبناء مقياس " 

 "  راقـعـات يف الــســللمؤس ةـالرياضي
تحت  تتم " صبار محمود شحاذةطالب الماجستير "  والمقدمة من

، وهي جزء من متطلبات  ىديالجامعة  - في كلية التربية الرياضية ناإشراف

 التربية الرياضية .في الماجستير نيل درجة 

 

           
 التوقيع:                                      التوقيع:             

                  املشرف                                           املشرف              
 هر عبد اللطيف عارفاأ.م.د م                  طارق عبد الرمحن حممودأ.د 

                                                                        

 م 1122/  التاريخ:  /                         م 1122/  التاريخ:  /     

 
 . ةللمناقش هذه الرسالة رشحنالمتوافرة  الشروطعلى  بناء  

                                               
 

 التوقيع                                                           
 أ.د عبد الرحمن ناصر راشد                                                

 عليا ات الــــدراسوال معاون العميد للشؤون العلمية                                    
 م 1122/   /     التاريخ:                                                 
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 رار المقوم اللغويــــإق

 
 

 

 

 بـ : شهد أن هذه الرسالة الموسومةأ

 

لتـطـويـر أداء األنـديـة  هبناء مقياس اخلـصـخـصـة ودور" 

 "  الرياضيـة للمؤســســات يف الـعـراق
 

أصبحت بأسلوب  إذالناحية اللغوية تحت إشرافي  نتمت مراجعتها م  

 جله وقعت.لتعبيرات اللغوية غير الصحيحة وألمن األخطاء وا علمي خال  

 

 

     

 

 

 
 
 

 التوقيع :                                  
 صفاء الدين أحمد فاضل االسم :                 

 جامعة ديالى/كلية التربية األصمعي :مكان العمل                                  
 1122/   /    التاريخ :                                 
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 لجنة التقويم والمناقشة إقرار

 
اطلعنا على هذه الرسالة  عضاء لجنة التقويم والمناقشة ،نشهد أننا أ  

 الموسومة بـ : ـ

ـديـة لتـطـويـر أداء األن هبناء مقياس اخلـصـخـصـة ودور" 

 "  الرياضيـة للمؤســســات يف الـعـراق
وناقشنا  ( اذةـحـود شــمـار محـبـص) المقدمة من طالب الماجستير  

د بأنها جديرة بالقبول لنيل ، ونعتق هافي محتوياتها وفيما له عالقة ب الطالب

 . (      )وبتقدير  درجة الماجستير في التربية الرياضية

 : التوقيع                              

 إسماعيل محمد رضاأ . د 

 رئيس اللجنة                                      

 : التوقيع                                                 : التوقيع

 م.د نصير قاسم خلف     أ.م.د عباس فاضل جابر                              

 عضواً                                                      عضواً           

، في ديالى جامعة  –مجلس كلية التربية الرياضية ت من قبل دقص

 . م 1122/    /     المنعقدة بتاريخ  و(     )    في جلسته المرقمة 

 التوقيع                                                                      

 مجاهد حميد رشيدم.د                                                       

 ديالىـ جامعة  وكالة عميد كلية التربية الرياضية                                      

 م 1122/    /  التاريخ                                                      
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 وتعظيماً إىل الذي علمين ما مل أعلمخضوعاً وإجالالً 

 اهلل سبحانه وتعاىل

)حممد(  علم اهلدى ومصباح الدجى ..... احلبيب املصطفىإىل 

 ......صلى اهلل    عليه  وآله   وصحبه وسلم.

           إىل من ضحت األجيال من أجله........بلدي العراق

 .والدي )رمحه اهلل(صاحب الروح الزكية والنفس النقية............ إىل 

 ...... والدتيوحتت أقدامها اجلنان... منهل احلب واحلنانإىل 

 إىل الورود الزاهية يف بستان حياتي......إخوتي وأخواتي

  أهلي وأقاربي.... ............مرافئ اخلري واحملبة .. إىل

 يت الغالية زوج...............الشمعة اليت أضاءت دربيإىل 

 بنيت وأبنائي إ.... .....مستقبلي يف حياتيإىل زينة احلياة الدنيا 

 اعدني يف إمتام حبثيـــــــــــــــــي وسناندـــــــــــــــــــــــــــــــــكل من س إىل

 أهدي  مثرة جهدي.... هذا 
   

 

 

 

 صبار              
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 لعككالمينا رب هلل والحمككدعلككى رعايتككه وعفككيم فضككله  وجككل   عككز   أشكك ر البككار       

 الطيبكين بيتكه آل علكىو ُمحكـمد األككرم نبينكا الخلك  سكيد علكى والسكالم الصالة وأفضل

 .الميامين الغر وأصحابه الطاهرين

 ..بعـد أما

 إلكى يتقدم أن ، بالجميل والعرفان والوفاء الحب مشاعر عن وتعبيرا   الباحث يسر      

واألسكتاذ المسككاعد   (محمككودطككارع عبكد الكرحمن ) الكدكتور األسككتاذ فاضكلاأل هتأسكتاذ

 الشك ر بجزيكل ةلرسكالا هكذه علكى اشكرفن أيذ  الل ك (ماهر عبكد اللطيكع عكار ) الدكتور

 طيلكة مورعكايته للباحكث السكديدة موتوجيهاته القيمة العلمية مالجهوده االمتنان وعفيم

 صككحةال ميمككنحه أن القككدير المككولى التقدير،سككا ال  الشكك ر و كككل يمنكك مفلهكك.ةدراسككال مككدة

 .لعافيةوا

إلكى عمكادة كليكة التربيكة الرياضكية الجزيكل  بالشك ر يتوجكه أن للباحكث يطيب كما      

وإلككى قسككم الدراسككات العليككا المتمثككل بمعككاون متمثلككة بالدكتور)مجاهككد حميككد رشككيد( ، 

 (عبكد الكرحمن ناصكر راشكد)العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا األستاذ الدكتور 

 لسكككعة (عبكككد السكككتار جاسكككم ككككوا )العليكككا األسكككتاذ الكككدكتور  ور كككيس قسكككم الدراسكككات

و من واجب الوفاء واألمانكة أتقكدم بالشك ر والتقكدير  .وطالبه   لعلمل وخدمتهم صدورهم

فككرات جبككار سككعد )األسككتاذ الككدكتور إلككى أسككاتذتي األفاضككل  فككي السككنة التحضككيرية 

عد الكككدكتور)عبا  علي(واألسكككتاذ المسكككا محمكككد (واألسكككتاذ الدكتور)نصكككير صككك اءهللا

واألسككككتاذ المسككككاعد فاضكككل جابر(واألسككككتاذ المسكككاعد الدكتور)رافككككد مهكككد  قدور (

 .الدكتور)أحمد رمضان أحمد(

وأتقدم بالش ر والتقدير إلى المقوم اللغو  والمقوم العلمي اللكذين قومكا بحثكي لجعلكه    

   خالي من أ  شا بة لغوية أو علمية.
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حسككين )األسككتاذ المسككاعد الككدكتور    الخككاإ إلككى وعرفانككا بالجميككل أوجككه شكك ر     

والدكتور)نصككككككير قاسككككككم  (كامككككككل عبككككككود حسككككككين)و الككككككدكتور  (رشككككككيد ياسككككككين

 .(سعد عبا  عبد الجنابياألستاذ )وخلع(والدكتور)قيس جياد خلع(

 األسكتاذإلى كل من  دةووالم الحب عب  يملؤها ب لمات يسجل أن الباحث يود كما      

 (مهكد  مهنكد وهيكب) سكتاذواأل (عمكر وهيكب ياسكين) سكتاذواأل (محمد وليد الخشكالي)

 موصكولشك ر ال ، وللبحكث اإلحصكا ي العمكل إنجكا  فكي الباحث مومشاركته ملتعاونه

إلككى السككادة الخبككراء وفريكك  العمككل المسككاعد وعينككة البحككث المتمثلككة بكك دار  األنديككة 

 الرياضية للمؤسسات .

هبككة )المتمثلككة باسنسككة   العليككا الدراسككات اريةسكك رت إلككى لشكك ربا الباحككث ويتقككدم       

 تيجكامعفكي كلية التربية الرياضكية  م تبة إدارة يش ر ،كما(رشيدليث طالب )و (حميد

ومركككز بحككو  وإدارة م تبككة كليككة اإلدارة واالقتصككاد /جامعككة بغككداد   وبغككداد ديككالى

ة حديثة وقيمكة ما وفرته لي من مصادر علميلجامعة بغداد  -السوع وحماية المستهلك 

  مكالء إلكى أتوجكه أن والتربوية اإلنسانية العالقات واجب يدعونيكما و،أغنت البحث

 والعكون متمنيكا   األخكالع نبكل مكن لمسكته ،لماتقكديروال بالش ر طلبة الماجستير الدراسة

 .جميعا   والنجاح التوفي  لهم

وإلكى لعامة لتربيكة ديكالى ديرية ابخالص التقدير واالمتنان إلى الم الباحث تقدمكما ي    

  مالء الوظي ة في متوسطة نصر بن عاصم.

وأتقدم بش ر  وتقدير  إلى سند  في الحياة أهلي جميعا  لدعمهم المتواصكل خكالل    

 مسيرتي الدراسية.

أش ر كل من أسهم في إعداد هذا البحث وفاتني سكهوا  ذككر اسكمه سكا ال  هللا  ا  وختام    

 ....زآهم هللا عني خير الجزاءفجعز وجل التوفي  لهم 

          

    

                                                                                                                           
 صبار  
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اتــــومـلــع المعــمــوسائل ج 3-4-2  63 

اتــانــــيــل البــــل تحليـــائـــــوس 3-4-3  63 

اســــــقيــــاء المــــراءات بنـــإج 3-5  64 
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رقم 
 الصفحة عنـــــــــــــــوان اجلدول اجلدول

 62 ثـحـراد عينة البـي ألفـلـع الكـوزيـن التـيـبـي 1

2 
ة ـربـجـث والتـحـمع البـتـع مجـة لتوزيـيبين النسبة المئوي

 يق النهائي للمقياساالستطالعية وعينة صدق البناء وعينة التطب
61 

3 
ة ـالحيـول صــراء حــاي آلراء الخبـع كـربـار مـبـتـج اخـائـتـن نـبيـي

 ةـــيـاضــة الريــــصــــخــصــخــاس الــــــقيــــمـــــاالت لـــــجــــمــــال
66 

4 
ة ونسبتها المئوية ـيـاضـريـة الـصـخـصـخـاالت الـجـن مـيـبـي

 الـجـل مـكـرات لـقـفـدد الـة وعـيـبـنسـا الـهـتـميـوأه
67 

5 
رات ــقــفـاً الـنـيـبـال مـــجــل مـــرات كــقــدد فـــن عـيـبـي

 جال والنسب المئوية لكل مجالـكل مـة لـيـبـة والسلــيــابــجـاإلي
71 

 72 هـيـلـة عـابـل اإلجــدائــي وبــالثــر الثــديــقــاس التــيــقـن مـيـبـي 6

7 
رات ـقـفـة لـوبــسـحـمـز( الـيـيـتمـل الــامــعـة )مــمــيـقن ـيـبـي

 ةـرفـطـتـمـات الــوعـمـجـمـال الــمـعـتـاســاس بــــقيـــمـــال
76 

8 
اس ـيـقـمـرات الـقـن فـون( بيـرسـامالت االرتباط )بيـمع

 يــلــداخـاق الــسـة االتــقـــريـط الــمـــعـتــاسـب
82 

 83 ادهاـدة وسبب استبعـارات المستبعـيبين االستم 9

 86 اديــصــتــور االقـــحــمــرات الــقــات فــفــواصــم 12

 87 المحور االقتصاديالتكرارات والنسب المئوية لفقرات  بيني 11

 92 يدارور اإلـــــــــحــــمــــرات الــــــقـــــات فــــــفـــــواصـــــــم 12

 93 ور اإلداريـــحـالمرات ـقـة لفـويـئـب المــسـالتكرارات والن نـيـبـي 13

 98 يــــاعــمــتــجور االـــــحــــمـــرات الــــــقـــــات فـــــــفــــواصــــــم 14

 99 يـــاعـمـتـور االجـحـمـالرات ـقـفـة لـب المئويـالتكرارات والنس ينـبي 15

 122 يــــــافــــــقـــثـــور الـــــحـــــمــــرات الــــــقــــات فــــــفـــــواصــــم 16

 123 يــافـقـثور الـحـمـرات الـقـفـة لـويـئـمـب الـسـنـرارات والـكـتـن الـيـبـي 17
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رقم 
 الصفحة عنـــــــــــــــوان امللحق امللحق

1 
ذين ـلراء اـبـخـن والـيـصـتـخـمـذة الـاتـاء األســمـأس

 ثــحــــبــاالت الـــــجــد مــديــحــي تــوا فــمـــهـأس
123 

2 
جاالت ـاستمارة استبيان آراء الخبراء في صالحية م

 ةـي وأهميتها النسبيـرياضـال الـجـي المـخصة فـالخص
124 

3 
لع ـطـتـن اســـن والخبراء الذيـــاتذة المختصيـاء األسـأسم

 انــيـبـتــرات االســـقــة فـــيــالحــصول ـــم حـث آراءهـاحـالب
127 

4 
قرات ـراء في تحديد مدى صالحية فـاستمارة استبيان آراء الخب

 انـــيـــبــتـــاالس
128 

 136 المقياس في صورته األولية 5

 142 ةـيـائـهـنـه الـورتـي صــاس فــيــقــمــال 6

 143 خصيةأسماء الخبراء اللذين أجريت معهم مقابالت ش 7

 144 دـــــــاعــــــســــــمـــــل الـــــــــمـــــــعــــق الـــــــــريــــــف 8

9 

الجادرية -تسهيل مهمة إلى كليتا التربية الرياضية/ جامعة بغداد

-دادـــغــة بـــعــامـاد/جـصـتـوكليتا اإلدارة واالق ، ريةـالوزي –

 ةـــــــــــريــــصـــنـــــتـــســــمـــة الــــــعــــامــــجــــال

145 

 146 ةـاضـاب والريـبـشـة إلى وزارة الـمـل مهـتسهي 12

11 
ن ـة مـيـسات الرياضــة المؤســى أنديــة إلـــمـل مهــهيـتس

 ةــــــاضـــــــــريــــــاب والــــــــبـــــــشــــــل وزارة الـــــــبـــــق
147 

 148 سات حكوميةـة لمؤسـة التابعـة الرياضيـديـاألناء ـمـة بأسـمـقائ 12

رقم 
 الصفحة لــــــاكــــــــشاأل لشكلا

 62 اء والتطبيق ألدوات الدراسةـنـبـة الـنـيـع وعـمـتـجـح مــوضــي 1

2 
قة للمقياس ودرجة ـقـة متحـى درجـى وأدنـصـح أقـوضـي

 ةــيـاضـريـة الـصـخـصـخـاس الـقيـمـاد لــحيــال
72 
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 ةـالـرسـص الـخـلـم       

ة ـيـاضـريـة الـديـر أداء األنـويـطـتـل هدورو ةـخصـصـخـالاس ـقيـاء مـنـب))

 (راق(ـعـالي ـات فـسـؤسـمـلل

 رسالة ماجستير تقدم بها

 اذةــــحــود شــــمـــحــار مــــبــص

 رافـإشبـ

 عارف لطيفال عبد ماهر .د..مأ                رحمن محمودلاعبد  طارق .د.أ 

 

 :هياشتملت الدراسة على خمسة أبواب 

 التعريف بالبحث –الباب األول 

 خصخصةالأهمية إلى  االتطرق من خالله وتم المقدمةاحتوى الباب األول على        

وتحفيز الموارد المادية توفير  ها فيالدور الذي تؤديه داخل المجتمع ودورو الرياضية

وهو موضوع جديد ، تطوير أدائها توفير متطلبات تحقيق أهدافها و العملية اإلدارية من أجل

ن تزيد أمن شأنها هذه العملية وفرها تيمكن أن  المعلومات التيوإن . العراقية  رياضةفي ال

من وضوح الرؤيا أمام إدارات المؤسسات الرياضية وتتيح لها مرونة كافية في اختيار 

ومعالجتها عن طريق  وضع الحلول  ات التي تواجهعن تحديد المشكال أساليب العمل فضالا 

  .يتالءم مع األهداف العامة للمؤسسة الرياضية المناسبة  لها بأسلوب علمي و بشكل دقيق

 التي تواجه األندية الرياضية واإلدارية وتكمن مشكلة البحث  في الصعوبات المالية      

والتي تحول دون إمكانية الرياضي للمؤسسات والضعف الذي نالحظه في تطبيق االحتراف 

  .نشاطاتها وفعالياتها وقدرتها على تنفيذ خططها الموضوعةل األندية الرياضية تحقيق

 ويهدف البحث إلى:  

 بناء مقياس الخصخصة الرياضية الخاص بالمالكات اإلدارية ألندية المؤسسات. -
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 المؤسساتية في العراق. التعرف على دور الخصخصة في تطوير أداء األندية الرياضية -

 مجاالت البحث:

 رؤساء وأعضاء الهيئات اإلدارية لألندية الرياضية المؤسساتية في العراق . المجال البشري: .1

( لغاية 22/1/2111الفترة من )لزماني للبحث الزماني: تحدد المجال االمجال  .2

(28/8/2111.) 

 أندية المؤسسات الرياضية في العراق.المجال المكاني :  .3

 

 والمشابهة الدراسات النظرية –الباب الثاني 

عشر مادة نظرية  ثمانية( 18على )محورين أشتمل المحور األول أشتمل الباب الثاني       

ومفهوم المؤسسات واألندية الرياضية ، واألداء الرياضي دارة واإلدارة الرياضية تخص اإل

، وشمل المحور ال الرياضي  و مفهوم الخصخصة في المجال العام والخصخصة في المج

( ودراسة )نسرين عبد هللا ، 1111هي دراسة )سمير عبد الحميد ،  الثاني دراستان مشابهة

 وتم تحليلها ومناقشتها. (2111

 

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية –الباب الثالث 

 ث إذ قامطبيعة البح لمالئمتهالوصفي باألسلوب المسحي استخدم الباحث المنهج         

 (143على عينة من ضمن عينة التطبيق بلغت ) ةالرياضي خصخصةببناء مقياس لل الباحث

ثم ، ( 271البالغ عدده )%( من مجتمع البحث 21.22بلغت ) وهم يمثلون نسبة مئوية إداري

 إداري وهم يمثلون( 131بلغت )التطبيق النهائي وبتطبيق المقياس على عينة  الباحث قام

وقد تم توضيح إجراءات بناء المقياس فضالَ عن توضيح  %(48.74نسبة مئوية بلغت )

مجتمع البحث وعينته وتم عرض األدوات المستخدمة من وسائل جمع المعلومات واألجهزة 

   .المستخدمة
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها –الباب الرابع 

لتحقيق  التوصل إليها وتحليلها ومناقشتها  أهم النتائج التي تمتم في هذا الباب عرض       

 أهداف البحث.

 

 االستنتاجات والتوصيات –الباب الخامس 

 أهم االستنتاجات التي تم التوصل إليها هي : 

تحقق أكبر قدر ممكن من نشطة إدارة  تعد الخصخصة عملية إيجابية تسهم في توفير .1

تعمل على زم لألندية الرياضية والتمويل الالوتعمل على توفير  ، الكفاءة والفعالية

 تحويلها إلى خاليا اقتصادية وتساهم في تخفيف العبء المالي الواقع على الدولة.

إن األندية الرياضية للمؤسسات تعاني صعوبات مالية تؤثر في حجم أنشطتها ومستوى  .2

 مشاركاتها .

لألندية الرياضية توفر البنى التحتية باإلضافة إلى  ،لخصخصة وجود البيئة القانونية ل .3

 الرياضية. نديةاأل تشجع المستثمرين لإلقبال على االستثمار فيمن شأنها أن 

الشهرة للرياضيين المتميزين في كل دول العالم ، وتساهم في نشر الخصخصة تحقق  .4

 الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع .

أفضل  لغرض الوصول إلى للخصخصة دور كبير في تطبيق االحتراف الرياضي .5

 .درجات التميز

لصعوبة  ال تهتم الخصخصة باألنشطة الرياضية ذات االهتمام الجماهيري المحدود .6

 .التنبؤ بنجاح االستثمار فيها
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 الباحث ما يأتي : ىوأوص

تطبيق عملية الخصخصة الجزئية )خصخصة اإلدارة فقط دون األصول( في األندية  .1

كلعبة كرة القدم كمرحلة أولية لمساعدتها على الرياضية للفعاليات الرياضية الجماهيرية 

 تنفيذ نشاطاتها المختلفة وللوقوف على اآلثار المترتبة من تطبيقها. 

 .الخصخصة الرياضية يتضمن إجراء تعديل على قانون األندية الرياضية .2

متخصصة بعملية الخصخصة الرياضية في مديرية أو مديرية دائرة  ضرورة تشكيل .3

ات الرياضية في وزارة الشباب والرياضة لغرض اإلشراف والمتابعة األندية واالتحاد

 على هذه العملية.

بناء المنشآت التي توفر مردودات مالية ثابتة لغرض تشجيع المستثمرين لإلقبال على  .4

 االستثمار فيها.

باإلمكان استخدام أي من المجاالت األربعة من مجاالت المقياس كعامل مستقل لقياس  .5

 .ضمن مجال المحور نفسه رياضيةالخصخصة ال

 على عينات أخرى. هاالدراسة نفسإجراء  .6
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 الباب األول/التعريف بالحث

 المقدمة وأهمية البحث: 1-1

إن الحياة اإلنسانية تتسم بالتطور وتتغير أشكالها ومالمحها وتتنوع صورها وتتجدد       

أساليبها من أجل تحقيق األهداف التي يسعى من أجلها اإلنسان ، ونحن اآلن في عالم 

ه ويصغر حجمه من خالل سرعة وسائل االتصاالت والمواصالت فيه ، إذ يتزايد ترابط

 نه ال يوجد مجتمع قادر على المنافسة بنجاح بدون التخلص من المنشآت العامةا

وتعزيز ذلك بتحرير روح المبادرة لدى القطاع الخاص ، واالعتراف بهذه  الخاسرة

دول العالم في الوقت الحاضر ،  للخصخصة الذي تشهده كبيرةالحقيقة هو وراء الثورة ال

وإن النظرية وراء ذلك بسيطة تستند إلى الحقائق العميقة حول طبيعة البشر واستجاباتهم 

، فإذا ما تم ربط األداء بالروتين والبيروقراطية والتسييس في إطار  لعقوباتللحوافز وا

د إلى تردي ن ذلك سوف يقوانظام ينبغي استمرار وجوده بغض النظر عن النتائج ، ف

األداء وارتفاع تكاليفه وعلى العكس من ذلك فإنه لو تم نشر المنافسة والمساءلة 

والتخوف من فقدان عميل ثمين عند أداء المهمات فإن النتيجة ستكون التميز ويغدو 

 تردي األداء حالة استثنائية .

من ويعد التوجه العالمي نحو الخصخصة أمراً غير مألوف بعد مضي عقود      

ل اتقناالسيطرة الحكومية على كافة القطاعات ، وأن هذا التوجه كان يهدف إلى 

وليات الذي ؤوليات من الحكومة إلى القطاعات األخرى وإن هذا التغيير في المسؤالمس

تنتهجه برامج الخصخصة سوف يعمل بدوره إلى تغيير إطار المؤسسات والهيئات الذي 

من التعبير عن مصالحهم الفردية والجماعية ويعملون  من خالله يتمكن المواطنون عادةً 

من أجل تعزيزها . وإَن برامج الخصخصة قد انتهجت المجال االقتصادي باعتباره 

مؤشراً هاماً لسياسة الدولة والتعبير عن مشاكلها واقتراح أنسب الحلول لمواجهة تلك 

يره من المجاالت المشاكل والمجال الرياضي ليس ببعيد عن المجال االقتصادي وغ

األخرى فالمجال الرياضي يتفاعل ويتأثر بالمجاالت األخرى
(1)

.   

                                                 
1

 . 11-91( ص1111:)اإلسكندرية ، منشأة المعارف ، ها ياضية النظريات الحديثة وتطبيقاتإدارة الهيئات الرسمير عبد الحميد؛  - 
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إن الرياضة أصبحت تؤدي دوراً محورياً في كل المجتمعات على الصعيد        

االجتماعي والثقافي والصحي ، لكنها في اآلونة األخيرة وفي الدول المتقدمة أصبحت 

ر من األفراد ورجال األعمال والمؤسسات والشركات أيضاً تجارة كبيرة استفاد منها كثي

                                                                                                                            والحكومات والدول .                                                                                                           

و إَن القطاع الخاص في مجال الرياضة الذي اتجهت إليه الكثير من دول العالم       

التي قامت بخصخصة األندية الرياضية خفف الكثير من األعباء المالية التي تنفقها 

نفسه أتاح إدارة  الدولة على الرياضة والتي كانت تشكل عبئاً مالياً عليها وفي الوقت

اقتصادية متطورة لهذه األندية مما رفع من كفاءة أداءها دون إغفال لمعطيات الربحية 

التي يسعى رجال األعمال لتحقيقها ، إذ تضمن برامج الخصخصة تطوير إدارة وعمل 

المؤسسات الرياضية كونها ستستند في إدارتها على مؤسسات ذات فكر تجاري تتوخى 

 ألفضل . المنافسة نحو ا

ونظراً لالهتمام المتزايد بقضايا الخصخصة الرياضية ، واستناداً لمفهوم        

خصخصة األندية الرياضية العراقية ، ووصوالً إلى صناعة رياضية عصرية تتواكب 

مع المتطلبات الدولية وساحاتها التنافسية ، جاءت هذه الدراسة حول دور الخصخصة 

لمؤسسات في العراق من خالل استطالعات ميدانية لياضية في تطوير أداء األندية الر

، داء لألندية المؤسساتية العراقيةولين واإلداريين بهدف االرتقاء بمستوى األؤآلراء المس

حيث يدعم مشروع الخصخصة االستقرار اإلداري لألندية الرياضية والذي يعتبر من 

      أهم عناصر التنمية البشرية للمؤسسات الرياضية .

لمؤسسات في للذا جاءت هذه الدراسة لتقف على الواقع الحقيقي لألندية الرياضية       

العراق نظراً لما تؤديه الخصخصة من دور في تطوير أداء األندية الرياضية مما دعا 

الباحث إلى دراستها والبحث فيها وبيان أهميتها في تطوير عمل األندية الرياضية 

ز األساسية المستخدمة حالياً في العديد من الدول المتقدمة باعتبارها إحدى الركائ

 رياضياً.
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ومن هنا تأتي أهمية البحث في كونه يعتمد الخصخصة مخرجاً لألزمة الرياضية        

في البلد وإحدى أهم الوسائل التي تساعد على التطور والتحفيز اإلداري ، هذا باإلضافة 

لمداخالت السياسية وإخراجها من لعبة المواالة إلى أنها تعمل على تجنيب الرياضة ا

 والمعارضة والتدخل بالقوانين وتعريضها لمخاطر العقوبات الدولية .

 مشكلة البحث:  1-1

موضوع الرياضة  تناولتاليوم يعاني ندرة في الدراسات العلمية التي  عراقإن ال       

الهيئات المتمثلة بمعانات ، والخصخصة ، الذي حظي باهتمام كبير في اآلونة األخيرة 

من األزمات المالية التي يكون أساسها زيادة  كثيرلاإلدارية لألندية الرياضية في القطر 

المصروفات عن اإليرادات مما يمثل عائقاً كبيراً في سبيل تقدم المستوى الرياضي ، 

إلى  هذا باإلضافة إلى انخفاض مستوى أداء بعض الهيئات الرياضية بسبب افتقارها

تطبيق  في آليةالضعف  فضالً عنالكفاءات اإلدارية والتنظيمية العاملة في هذا المجال ، 

مما دعا  .مستوى األندية الرياضيةعلى تأثير ذا   كونه رافدااالحتراف الرياضي 

الرياضية  األندية أداءالباحث لبناء مقياس للوقوف على دور الخصخصة في تطوير 

  للمؤسسات في العراق .

 البحث: اهدف 1-3

 يهدف البحث إلى:

 لمؤسسات.األندية  يةداراإل اتمالكالبناء مقياس الخصخصة الرياضية الخاص ب -

التعرف على دور الخصخصة في تطوير أداء األندية الرياضية المؤسساتية في  -

 العراق.

 مجاالت البحث: 1-4

 المجال البشري: 1-4-1

 ندية الرياضية المؤسساتية في العراق .رؤساء وأعضاء الهيئات اإلدارية لأل -

 المجال المكاني: 1-4-1

 أندية المؤسسات الرياضية في العراق. -
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 المجال الزماني: 1-4-3

 (.52/2/5111)لغاية  (52/1/5111الفترة من ) -

 المصطلحات: عريفت 1-5

وهي عملية انتقال الملكية أو اإلدارة التشغيلية للمؤسسات  الخصخصة: -1-5-1

ملوكة للدولة إلى القطاع الخاص إما جزئيا أو كليا ، ويمكن للقطاع الخاص أن يكون الم

إما مؤسسات أو رجال أعمال أو شركات أجنبية 
(1)

 . 

عملية تحويل المؤسسات الرياضية أو أنشطة  هيالخصخصة الرياضية:  -1-5-1

القطاع العام إلى الخاص
(2)

. 

ل جوانب المنهج وعناصره ، باستخدام يشمل ك هو تغيير إيجابي التطوير: -1-5-3

مجموعة من اإلجراءات المقصودة الهادفة إلى إحداث تغيير كيفي في مكونات المنهج أو 

بعضها بقصد زيادة فاعليته في تحقيق األهداف التي وضع من أجلها ليتماشى مع بعض 

وير كلياً المتغيرات والمستجدات الحاصلة في المجتمع أو العالم ، وقد يكون هذا التط

شامالً أو تدريجياً أو فجائياً 
(3)

. 

   
 

                                                 
  . 19( ، ص1119، )عمان ، دار صفاء ،  إدارة عمليات الخصخصة ؛عبد العزيز بن جبتور  -1
:)اإلسكندرية ، دار الوفاء  1، طالخصخصة اإلدارية والقانونية في التربية البدنية والرياضية حمد الشافعي ؛ حسن أ -2

 .222( ص2002لدنيا الطباعة والنشر ، 
:)النجف األشرف ، دار البيضاء للطباعة والتصميم ،  1ط،  مناهج التربية البدنية والرياضيةمحمود داود الربيعي ؛  - 3

 .12(ص2011
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 الباب الثاني / الدراسات النظرية والدراسات السابقة :

 الدراسات النظرية والدراسات السابقة : -2

 الدراسات النظرية : 2-1

 ماهية اإلدارة : 2-1-1

يم كثيإلإلإلإلإلت  دم ،إلإلإلإلإلة)  ت دكثإلإلإلإلإلت   ل ،ت فإلإلإلإلإل   ( مفإلإلإلإلإل  Administrationلإلإلإلإلإل )             

د خ الفه   تجع إلى أن  إل)    ت سم ب لشإلول  د خإل الا  للئإل ال  ل إلو تبإلل  بهإل  دت،إلة) 

 أل إلإلة ا  ل إلإلو ت،وإلإلج مإلإل،  جالهإلإل  ت فاإلإلالر  إلإل، أن  إل)    أ إلإل  ك تإلإلث   مإلإل  أد خ  إلإل  ت إلإل  ت 

  د الج و  ي ب لوف  يم  لس اة  د ألفك    لسي سي  د لوذ  ب  ل،ب اة   د الق ص ) 
 1)

. 

د نبغإلإلو  ل فكيإلإلت فإلإلو أن  إل)    دسإلإليال  دليسإلإلث    إلإل  فإلإلو يإلإلة ل تهإلإل  ت  فهإلإلو دسإلإليال         

تس خة  لغتض  لل ل  إلى تحبيق أ ة ا م،ين  بن ء  
 2)

ت  فهو  واليإل  تنيإليم دتلجيإل  

 لول  )  لبشت   د لو )   ل حبيق أ ة ا مت لب  
 3)

ت  د و  والي   لل ل  إلى  لهإلةا 

 للسإلإل اج د قإلإلج  ل كإلإل ليل فإلإلو يإلإلةد)  إلمك تإلإل   د لوإلإلل  ) د ل سإلإلهيال   لو  يإلإل  ب يسإلإل، 

دب يس،  س خة م ته  
 4)

 . 

دقة  تفه   يسإل، لإلال ل ( د يسإل، سإلية م،إللض(   الإلى أتهإل  فإل، دتفبيإلق دتنفيإلذ        

 لسي سإلإل   إل)   إلإل   لول إلإلل   فإلإلو  إلظإلإل    ل نييوإلإلو  ل،إلإل    الإلإلى أن  ت  إلإلو  إلإلذ   ل فبيإلإلق 

د لوكإلإل ن مب اإلإلي    لامإلإل ن 
 5)

.  د إلإلو فإلإل، لخصإلإلو  سإلإل خة   ل،الإلإلم د لو،تفإلإل  ل خإلإلذ بيإلإلة 

 ألفت ) ل حبيق أفاج  أل ة ا  لوتسلم  
 6)

   . 

                                                 
1
ت   لب  ت  دراسة تحليلية في النظم الوضعية واإلسالم –العالقة بين السياسة واإلدارة  بيع أتل  ف ح  لب بت  - 

 . 24( ت ص4991   لنها   ل،تبي  ت ت ) 

 . 7( ت ص4994ت   لب  ت  ت )    لو،  ا ت  اإلدارة في المجال الرياضيلكت   خاليج يالل ي  ت  -2

 . 9( ت ص4994ت  بيتد  ت مفب،   لن  ض ت  5ت ظ أسس اإلدارةفت) ك ت  الل  ت  -3

( ت 4999ت  بغة ) ت مك ب   لج م،  ت  نتاجالنسبة بين المدخالت والمخرجات في عملية اإل   م  أل تجو ت  -1

 . 41ص

ت   لب  ت  ت )    لو،  ا ت  التنظيم واإلدارة في التربية الرياضيةت يس، لال ل  ديس، سية م،لض  -5

 . 5( ت ص4999

بناء مقياس لمستوى األداء اإلداري والفني ألندية الدرجة األولى والممتازة في  الح د  ب ل كت ت  -9

 . 9( ت ص2001 س ل  م جس يت  يت منشل   ت كالي   ل تبي   لت   ي  ت ج م،  بغة ) ت ت   العراق
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د إلإلتا  لب يإلإلن بإلإل ن  إل)     إلإلو  واليإلإل  تنفيإلإلذ  أل وإلإل   ب فاإلإلج  لفإلإلت  د ألسإلإل ليب        

 .     ل حبيق أفاج  لن  اج تو لي ر مع  ليتدا د لو فالب    لام تي  د  لوك تي  لالوؤسس  

 اإلدارة الرياضية : 2-1-2

فو  ل،صت  لحة ن ت د ز)  )  لح ج  إليه  فبة أ بحث تسإل نة  )    إلتيت ر أل وي          

مسإلإل نة   الإلإلى  م سإلإلب إلإلإلى يبإلإل اق دمبإلإل )ة  الويإلإل  دتل إلإلح بت مجهإلإل  فإلإلو  إلإللء م،اللمإلإل   

 قل تي، ديب اق  الوي  مخ الف  .

يإلإلإل )  د ق بإلإلإل  جهإلإلإلل) أفإلإلإلت )  لوؤسسإلإلإل  فإلإلإل إل)     لت   إلإلإلي   إلإلإلو   واليإلإلإل  تخفإلإلإلي  دق       

 لت   إلإلي  د سإلإل خة   جويإلإلع  لوإلإلل  ) ل حبيإلإلق  أل إلإلة ا  لوحإلإلة)  
 1)

. د إلإلو   واليإلإل  تنيإلإليم 

جهل)  لت   يي، د إل)   إلي، د لفنيإلي، بك فإل  فهإل تهم دأتشإلف هم دتنويإل  مهإل   تهم دتحبيإلق 

ظإلإل    ج وإل  و م صإلج ببيهإل   لنإلإل )  إي جإل تهم دتنسإليبه  فإلو 
 2)

الح . فإلو يإلي،  إلتا   إلإل

د إلإل ب( إن  إل)     لت   إلإلي    إلإلو  لو،تفإلإل   لوسإلإلبب  ب،الإلإلل   إل)    ددئ افهإلإل   ألس سإلإلي ت 

دم، تفبيإلق  إلذا  لو،تفإل  بخبإلت  دقإلة   دمهإل    خ  إل ت ل نسإليق  لنشإل ظ  لبشإلت  ) خإلج 

 لوؤسس   لت   ي  دتحبيق أفاج أ) ء إ)    دفنو 
 3)

. 

 إلإلي  ت، بإلإلت  نصإلإلت ر أس سإلإلي ر مإلإل، د إل)     لت   إلإلي  أل  ل،بإلإل  مإلإل،  ألل،إلإل ب  لت         

 ل،ن  ت  ل و تس،ى ل بة  د ز)     ذا  لال،ب  فهو تبل)  ل بة  دت،وج ج  ة   الى تنشإلي  

يل فا  ل غييت دتنوي   ل مال  دتحت ك م فالب ت  دبهذ  ف ته  مف لب  ب ن ت،ة تفسإله  دتهيإل  

أ)د ته  ددس االه  ل كلن أكثت تج دب ر مع ئتدا  لوج وع د لبيه 
 4)

. 

 إلو  واليإل  تنفيإلذ   مو  تبة   تا  لب ين ب ن  ل،والي   إل)     فو  لوج    لت   إلو        

 أل و   ب س خة    ألس ليب  ل،الويإل  ل حبيإلق أفاإلج  لن إل اج تو لإلي ر مإلع  ليإلتدا  لام تيإل  

 .   ((د لوك تي  لالوؤسس   لت   ي 

                                                 

( ت 4997ت   لب  ت  ت متكا  لك  ب لالنشت ت  مقدمة في اإلدارة الرياضيةظالح  يس    لة ، د  ةل   يسى ت  -4

 . 9ص

تي اربيل ودهوك من وجهة نظر تقويم الكفايات اإلدارية لرؤساء األندية الرياضية في محافظجي   تيول  ت  -2

بي   لت   ي  ت ج م،   الح ت   س ل  م جس يت  يت منشل   ت كالي   ل ت أعضاء الهيئة اإلدارية والمدربين

 . 40( ت ص 2004ت  لة ،
3
 . 22ت ص 2001ت بقاسالصدر مال الح د  ب ل كت ت  - 
4
ية لالتحادات واألندية الرياضية في الوطن ؛ إستراتيجية الرياضة وخطط العمل المستقبلمتد ن  بة  لوجية  - 

 .452 ( ص2040:  و ن ت مؤسس  )    لل    لالنشت د ل لز ع ت  4تظالعربي 
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 األداء في المجال الرياضي :   2-1-3

تن دل هإل   ل،ة إلإلة مإل،  لة  سإل   فإلو مجإل    إل)     لت   إلإلي  مإل،  لول إلل     ل إلو        

مل لع  أل) ء سل ء ك ن إ)     أد فني ر ت إل   لقل تج ح أ  مؤسس      ي  فو تحبيق 

أ ة فه   الق ص )   د الج و  ي  د لثب فيإل   الإلى ج تإلب كبيإلت فإلو مإلةا تجإل ح إ)   يهإل  فإلو 

  لبي   ب  و لهم .

  م في  تبل م  أل) ء  لحتكو   لفنو( فو  لنش ظ  لت   إلو ت  د الى  لنو  تفس   لذ        

ف تإلإلإلإلإلإل   وكإلإلإلإلإلإل، تنإلإلإلإلإلإل د   أل) ء  إل)    د أل) ء  ل نييوإلإلإلإلإلإلو مإلإلإلإلإلإل، دجهإلإلإلإلإلإل  تيإلإلإلإلإلإلت  لكفإلإلإلإلإلإل ء  

 Efficiency   ت د لف، لي)Effectiveness )(ت إل  تا  بي ت ) كإلتB.Druker  تإل  )

لوصإلفالحي، ت ف لكفإل ء   وك، تبل م  أل) ء سإلل ء ل فإلت ) أد  لوؤسسإل   مإل، خإلال   إلذ ،  

 إل)   إلإل  ت،نإلإلإلو  تجإلإل ز  أل وإلإلإل   بفت بإلإلإل   إلإلحيح  ت أمإلإلإل   لف، ليإلإلإل  فهإلإلو  تجإلإلإل ز  أل وإلإلإل   

 لصحيح  ت د لفت  كبيت بي،  لو،نيإلي، ت ف لكفإل ء  فإلو  ل،وإلج  إل)     إلتتب  بإل لفت  بإلي، 

مةخال   ل،وج دمختج ت  ت فإل إل)     لكإللء  إلل  لإلذ   سإل فيع أن  حبإلق مختجإل   أد 

ة إلإلة د خ يإلإل   حمإلإل   سإلإل خة  مإلإل، مإلإلةخال  ت أمإلإل   لف، ليإلإل  فهإلإلو  لبإلإلة    الإلإلى ت ت إلإل اج تفإلإلل 

 أل ة ا أد  أل و    لون سب 
 1)

. 

 وكإلإل، أل  منشإلإل       إلإلي  أن  دمإلإل، جهإلإل  أخإلإلتا تإلإلتا  سإلإلهيال   بإلإلة  لحويإلإلة(  تإلإل  ال      

تكلن ت جحإل  دتحإل فع  الإلى تج يهإل  إال إل   سإل خةمث  إل)    بف  اليإل  ت إل   لقإلل تحبيإلق 

م،  أل ة ا  الق ص )   د لسي سي  د الج و  ي   الى قة    إل)    دمه  ت  لكثيت 
 2)

   . 

  اإلإلإلح موإلإلإل  تبإلإلإلة  أن تجإلإلإل ح  إل)      ،الإلإلإلق بكإلإلإلج مإلإلإل،  لكفإلإلإل ء  د لف، ليإلإلإل  دمسإلإلإل لا        

تفل  و  ت د ن مس لا  ل فإلل   إلذ  مت إللن بإل ليتدا  لام تيإل  د لوك تيإل  لكإلج متيالإل  

 م، مت يج  أل) ء .

 

                                                 
4
 . 40صت4997ت  بقاسالمصدر الظالح  يس    لة ، د  ةل   يسى ت  - 
2
 الجانب دراسة مسحية لواقع مراكز الشباب في العراق وإمكانية تطويرسهيال   بة  لحوية  بة  لوجية ت  -

ت   س ل  م جس يت  يت منشل   ت كالي   ل تبي   لت   ي ت ج م،   اإلداري والتنظيمي في المجال الرياضي فيها

 . 59( ت ص4991بغة ) ت 
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ت الرياضية : المؤسسا 2-1-4
 

 مفهوم المؤسسات الرياضية : 2-1-4-1

 لوؤسس    لت   ي   إلو  مؤسسإل    شنُشإلهشه   لوج وإلع لخةمإل   لبفإل ع  لت   إلو مإل،      

 لجل تب ك ف  ت بحين  كلن له   يكج تنييوو   فق مع يجم  إلذا  لوؤسسإل  دأ إلة فه  بوإل  

 ،ل) ب لنفع لخةم  للك  لوج وع م وشي ر مع أ ة ف  
 1)

 . 

ن  لوؤسسإل   لت   إلي    إلو أ( إلإلى Roobing Daftدفو  ذ   شيت  ) فإلث  دبإلي،       

تكإلإلل ،  ج وإلإل  و  إلإلتتب  ب لوجإلإل    لت   إلإلو كوهنإلإل  د إلإلن    ت ت حإلإلة) أ إلإلة فه  بفبي،إلإل  

 لنشإلإلإل ظ    ل إلإلإلو تو  سإلإلإله  تالإلإلإلك  لوؤسسإلإلإل  ت د ل،القإلإلإل    لو ف  الإلإلإل  بإلإلإلي، تالإلإلإلك  لنشإلإلإل ظ   

دمؤسس    لوج وع  ألختا 
 2)

 . 

تبفإل  بوفهإلإلل   لوؤسسإلإل   لت   إلإلي  ن  نإلإل ث  ال إلإل  أب،إلإل ) متأح مإلإل،  إلإلذ   لوفهإلل  د  اإل     

 -: و

 أوالً: التكوين االجتماعي :

ن  لوؤسسإلإل   لت   إلإلي  مهوإلإل   خ الإلإلل تصإلإلنيفه  ت كإلإللن مإلإل، مجول إلإل   أد لوبصإلإلل) بإلإل       

دأفإلإلإلت )   فإلإلإل  اللن فيوإلإلإل  بيإلإلإلنهم إلتوإلإلإل   دئإلإلإل ال تالإلإلإلك  لوؤسسإلإلإل  ت فاإلإلإلالر  إلإلإل،  أل إلإلإلة ا 

 ل و تؤ) ه  تالك  لوؤسس  لخةم   لوج وع  لذ  تلجة في  . الج و  ي   

 ثانياً: الفعاليات الممارسة واألهداف :

تخ الل ظبي،   لوؤسس   لت   ي  ظبب ر لنلع  لف، لي    لوو  س  دظببإل ر أل إلة ا تالإلك      

 لف، لي   ت ف ألتة   تخ الل  إل،  التحإل )   ت كإلذلك  لت   إل  فإلو  لشإلتك   أد  لج م،إل   

وإلإلة  و د لبإلإلل    لوسإلإلالح  أد  لشإلإلتظ  . دت يجإلإل  لإلإلذلك تجإلإلة إن كإلإلج مؤسسإلإل  مإلإل،  إلإلذا أد  ل

  لوؤسس   له  أ ة فه   ل و تحة) تش ظ ته  دسي س ه   لخةمي  أد  ل تد حي  .

 

                                                 
4
ت  أظتدي   خطة مقترحة إلدارة المؤسسات الرياضية وفقاً لألهداف التسويقيةمحوة  بة  ل،ييم محول) ت  - 

 . 33( ت ص2009  ي  ت ج م،  أسيلظ ت)ك ل  ا ت كالي   ل تبي   لت 

2- Roobing Daft , Organization Theory and Design 4th edition , (Staple , West , 

1992), P15 . 
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 ثالثاً: النظام البنائي للمؤسسة الرياضية :

  لوؤسسإل   لت   إلي   إتهإل ( تبالر  ،  ألتا  إلبحو( مفهإلل  Daft ل ح  ) فث        

مؤسس  كبتا تشة   بفكت إ)     الوو مثال  مثج  لوؤسس    لوج و،يإل   ألخإلتا ت محإلة)  

) بة خالإل   ألقسإل   د لششإل،ب  لوخ الفإل  لالوؤسسإل  دكإلذلك   لبن ء بحين مشة ث دمالوإللو ت تشحإلة 

 لوس ل     إل)     ) خج  ذ   ل نييم مإلع تحة إلة  الخ ص  إل   د لوسإلؤدلي   لإل )     

د ألقس   ك ف  
 1)

   .    

 

 مفهوم النادي الرياضي : 2-1-4-2

 لن )   لت   وت مؤسس      ي  تتبل   د ج و  ي  د ب فيإل  تسإلهم فإلو بنإل ء دإ إلة )      

مج وإلإلع  إلإلحو  خإلإلة  تفال،إلإل   أبنإلإل ءا فإلإلو  لتقإلإلو بوإلإل    فإلإلق مإلإلع فالسإلإلف   لةدلإلإل تدفو   دتإلإل  

  ألخيت       وثج مؤسس  تج     ل   قيو   ق ص )   أل ا ا  دم لكي .

ل   يه  أ الي  أد  سوي  متخص  م، دز     لشب ب ت تو  و تش ظ ر     ي ر  ب فيإل ر د د 

 ج و  ي ر دفب ر لو   نص  الي  تي مه   لة خالو  لو، وة 
 2)

 . 

   لنإلإل )   لت   إلإلو ب تإلإل  4999( لسإلإلن  49دقإلإلة يإلإلة) قإلإل تلن  ألتة إلإل   ل،ت قإلإلو  قإلإلم       

تإلتبفهم فكإلت      إلي  د ج و  يإل     لن )   لت   و  أل الو أد  لحكإللمو تكلتإل  جو  إل 

بهإلإلةا تشإلإلت  ل تبيإلإل   لت   إلإلي  د الج و  يإلإل  د لشإلإلب بي  
 3)

. أمإلإل   لبإلإل تلن  لوصإلإلت   قإلإلم  

  فبة  تف  كو    تو   لن )   لت   و  يه  تكلت  جو    مإل،  ألفإلت ) 4977( لسن  77 

د هإلإلةا تكإلإلل ، لخصإلإلي   لشإلإلب ب بصإلإلل   م ك مالإلإل  مإلإل،  لنإلإلل يو  الج و  يإلإل  د لصإلإلحي  

لنفسإلإلي  د لفكت إلإل  د لتدييإلإل  ت  إلإل، ظت إلإلق تشإلإلت  ل تبيإلإل   لت   إلإلي  د الج و  يإلإل  دبإلإلن د 

 لإلإلتدح  للظنيإلإل  بإلإلي،  أل اإلإل ء مإلإل،  لشإلإلب ب دإت يإلإل   ليإلإلتدا  لون سإلإلب  ل نويإلإل  مإلإل الك تهم 

                                                 
4
ت  أظتدي  )ك ل  ا ت كالي   نموذج مقترح للعالقات العامة في المجال الرياضيألتا  بحو محوة ت  - 

 . 21( ت ص2000 ل تبي   لت   ي  ت ج م،  يالل ن ت 
2
تحليل أساليب صنع القرار لدى االتحادات واألندية الرياضية في المملكة األردنية ت محوة إبت  يم  لسل  - 

 . 1( ت ص2000ت  أظتدي  )ك ل  ا ت كالي   ل تبي   لت   ي  ت ج م،  بغة ) ت الهاشمية 
3
 . 90( تص4999ة )ت)    لحت   لالفب   ت ت بغقانون األندية الرياضية للق اع  ل،ت قي   لوجول    لشهت  (ت- 



      الدراسات النظرية والمشابهة....... الثانيالباب           2

 

 

33 

دك  ذلك تهيهإل   للسإل اج دتيسإليت  لسإلبج غ لشإلغج أدقإل    لفإلت ء ل  اإل ء دللإلك كالإل  دفبإل ر 

   لوتكا   لال خفي   لذ  تا،   لجه   إل)   
 1)

 . 

أمإلإل   جيإلإل   تيوإلإلل ( فبإلإلة  تفإلإل  ب تإلإل   مؤسسإلإل   ج و  يإلإل  تهإلإلةا إلإلإلى تإلإللفيت  لسإلإلبج      

لوو  س   لنش ظ  لت   و د ل تد جإلو د الج وإل  و د ل،وإلج  الإلى تفإلل تا دإلإل     بإلي، 

أفإلإلت )  لوج وإلإلع 
 2)

. فإلإلو يإلإلي،  إلإلتا   إلإلالح د إلإل ب لإلإل كت( بإلإل ن  لنإلإل )   لت   إلإلو   إلإلل 

تتبل إلإل      إلإلي   ج و  يإلإل   ب فيإلإل  تتد حيإلإل  تسإلإلهم فإلإلو تنويإلإل  مؤسسإلإل  أ اليإلإل  أد يكلميإلإل  

 لوبلمإلإل    ألس سإلإلي  لإلإلةا  ألفإلإلت ) بإلإلةتي ر د باليإلإل ر د ج و  يإلإل ر دتفسإلإلي ر ت د إلإللالر لالشخصإلإلي  

 لو ل زت  ل فت ) دتحبيق أ ة ا  ذا  لوؤسس   لت   ي  
 3)

 . 

فإلإلل   لوج وإلإلع دلبإلإلة  إلإلة  سإلإل لم  لإلإلية(  ألتة إلإل   لت   إلإلي  ب تهإلإل   دسإلإليال  مإلإل، دسإلإل اج ت     

ُة   مؤسس   تتبل   د ج و  ي  تسهم فو بن ء دإ إلة )  لشإلب ب إ إلة )  بإلةتي ر د ج و  يإل ر  بُ، 

دتفسي ر 
 4)

 . 

دبن ء ر  الى للك ف ن لالن )   لت   و فو  لوج وع )د       ي  فو        لوجإل ال       

 لسإلإلهت د ) (  لو ،إلإلة)   تفإلإلة بهإلإل  أ اإلإل ءا فإلإلو  نر د يإلإلة ت فتسإلإل ل   لنإلإل )  كوإلإل  يإلإلة)    

 تهإلإلةا إلإلإلى بنإلإل ء  لشخصإلإلي   لو ك مالإلإل  د لشإلإل مال   لبإلإل )    الإلإلى خةمإلإل   أل إلإلة ا  ل، مإلإل  ت 

 لوؤ ال   الوي  دبةتي  إل  ف  كج م   ل خيت دت فع 
 5)

 . 

مو  تبة   تا  لب ين ب ن  لن )   لت   إلو   إلل  يهإل  أ اليإل  أد يكلميإل  م كلتإل  مإل،      

ج وع إ ة )  م ك مال مإل، جويإلع  لنإلل يو  لبةتيإل  مجول   م،  ألفت ) تهةا إلى إ ة )  لو

د ل تبل إلإل  د الج و  يإلإل  د لثب فيإلإل  د الق صإلإل )   د لصإلإلحي  د لنفسإلإلي  بوإلإل   خإلإلة  تفال،إلإل   

 أفت )ا فو  لتقو د ل بة   . 

 

                                                 
4
ت   لب  ت  ت )    4ت ظ تطبيقات معاصرة في اإلدارة في التربية البدنية والرياضيةيس،  يوة  لش ف،و ت  - 

 . 24( ت ص2040 للف ء لةتي   لفب    د لنشت ت 
2
 . 49ت ص بقاسالمصدر الجي   تيول  ت  - 
3
 .29  ت ص2001ت  مصدر سبق ذكره الح د  ب ل كت غ  -
1
ت   س ل  م جس يت  يت  واقع األندية الرياضية في القطر العراقي والسبل الكفيلة لتطويرهاس لم  لية ت  - 

 . 32( ت ص4991منشل   ت كالي   ل تبي   لت   ي  ت ج م،  بغة ) ت 
5
 .31 (ص4977: بغة ) ت مفب،  سالو ن  أل يوو ت  مؤسسات رعاية الشبابتجم  لة ،  لسهت د )  غ  - 
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 في إدارة المؤسسات الرياضية :توجهات دول العالم  2-1-4-3

ق صإلإل )  د الج وإلإل  و لالةدلإلإل  ت إلإل  ت  لوؤسسإلإل    لت   إلإلي  ب لنيإلإل    لسي سإلإلو د ال        

 لولجإلإلإلل)  فيهإلإلإل   إلإلإلذا  لوؤسسإلإلإل   لت   إلإلإلي  ت ف لوج و،إلإلإل   ل    الق صإلإلإل )  لحإلإلإلت د لفكإلإلإلت 

 لتأسإلإلو لو تخ الإلإلإلل فيإلإلإل  أ إلإلإلة ا ددئإلإلإل ال  لوؤسسإلإلإل   لت   إلإلإلي   إلإلإل، للإلإلإلك  لوج وإلإلإلع ل  

 الق ص )  لولج  د لفكت  لوتكا  
 1)

. دمث    الى للإلك فإل ن  لوؤسسإل   لت   إلي  تخ الإلل 

بن اه  ددئ افه  فو أمت ك  دفتتس  د تكال ت   نهإل  فإلو  دسإلي  دب،إلض  لإلةد  فو فالسف ه  د

 اللإلإلإل ت كي   لسإلإلإل بب  ت ففإلإلإلو  لوج و،إلإلإل    لتأسإلإلإلو لي  ت خإلإلإلذ  لوؤسسإلإلإل    لت   إلإلإلي  مإلإلإلنهج 

ل إلإلج  لإلإلذ تو د إل)     لو ليإلإل  بهإلإلةا  لإلإلتبح دتحبيإلإلق أ الإلإلى و لوؤسسإلإل    لتبحيإلإل  مإلإل،  ل 

ت   إلإلي  ت بينوإلإل  تجإلإلة  لنبإلإليض فإلإلو  لإلإلةد  أ إلإلة ا موكنإلإل  بف  اليإلإل  دكف  إلإل  مإلإل،  لن ييإلإل   ل

 لوتكا إل  ت ففيهإل  مؤسسإلإل   خ  إل،  ل ول إلج  لةدلإلإل  دتحبإلق أ إلة فه  مإلإل، خإلال   أل إلإلة ا 

ت د ذ  ب لف،إلج  لكسب  لو لو أد  ل ول ج  لذ تو  ل و تا،ه   لةدل  )دن  لةخل  فو أ و  

دتبسإلإليم   إلإلن،كع  الإلإلى  أل) ء فإلإلو أقسإلإل    لوؤسسإلإل   لت   إلإلي  ك فإلإل  ت بإلإلج  إلإلؤ ت فإلإلو بنإلإل ء

 لوؤسس  تفسه 
 2)

 . 

 

 كيفية تغيير الفكر اإلداري في المؤسسات الرياضية : 2-1-4-4

ن ) او   جوإلع بإلي، للكج قت    ؤ  ..دلكج يتك  فكت..دلكج  تج ا ماولن.د لواو      

 لتؤ   د لفكت د التج ا د لحتك  ت دم، للإلك كالإل   إل تو  ل غييإلت ت د ل غييإلت يبيبإل  إتسإل تي  

  د سإلإل حيج إتك   إلإل  ت فإلإل ل غييت ييإلإل   ت فونإلإلذ دجإلإلة   لبشإلإلت   د ل،إلإل لم فإلإلو  صإلإل،ب تج  الهإلإل

يتك  تغييت ) او  ال تهةأ دال تس بت ت فثو  تغييت   فو  لنيمت دفو  ل،الق   دفو  لفكإلت 

 إلتسإلإل تو دفإلإلو  ل فإلإلل  دفإلإلو توإلإل   لحيإلإل   دفإلإلو ألإلإلك    لحكإلإلم دفإلإلو  لسإلإلاللث د ل،إلإل )   

د ل ب لية
 3)

 . 

                                                 
4
 .32  ت ص4991ت  بقاسالمصدر الس لم  لية غ  - 
2
: أظتدي   العوامل المؤثرة على اقتصاديات األندية الرياضية بدولة الكويت بة هللا مب  ث  لغص ب غ  - 

 .27 ( ص2002)ك ل  ا ت كالي   ل تبي   لت   ي  ت ج م،   لاق ز ق ت 
3
 . 45( ت ص4993 ت  ت  لة    لفني  لالنشت د ل لز عت ت   لب  إدارة التغييرمحس،  يوة خايت  ت  - 
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تغيإلإلت  لفكإلإلت  إل)    فإلإلو  لوؤسسإل    لت   إلإلي  إلإلإلى  ألفاإلإلج ت فإلإل ن دإل  مإل  أ )تإلإل  أن      

  ل غييت  جب أن   م فو أ ب،   تج      ايسي  دكو    تو :

د ل م   ،نو تغييإلت أفكإل   د تج  إل   دمفإل  يم  ألفإلت )  ل،إل مالي، -أوالً: التغيير اإلنساني :

 فو  لهيه  .

تغييإلإلت  لل جبإلإل    للئيفيإلإل  ت سإلإلل ء  دت،نإلإلو بإلإل -ثانياااً: التغيياار فااي طبيعااة أداء الو ااائ  :

  الى مس لا  لكم أ   الى مس لا  لكيل .

د ،نإلإلو  ل غييإلإلت فإلإلو  لبنإلإل ء  لهيكالإلإلو لالهيهإلإل   لت   إلإلي  بكإلإلج مإلإل  -ثالثاااً: التغيياار التنظيمااي :

 تح ل   م، إ)     دأقس   ددية   ت كو    ،الق أ ا  ب ل غييت فو  ل،الق    للئيفي .

د شإلإلوج  سإلإل ،و   كإلإلج مإلإل   إلإلل جة إلإلة فإلإلو مجإلإل   تكنلللجيإلإل  -:رابعاااً: التغيياار التكنولااوجي 

 لو،اللم   ت د ل كنلللجي   ل فبيبي  فو  لوج    لت   و بشكج    
 1)

 . 

 

 إدارة المؤسسات الرياضية وتحديات القرن الحادي والعشرين:  2-1-4-5

  ن كثيت  م،  لهيه    لت   ي  فو ي ج  إلإلى إيإلة ت تغييإلت   ل ل كإلب  إلل أال لك      

 إل)     لت   ي   لح  ال   الإلى مسإل لا  ل،إل لم فإلو  لبإلتن  لحإل )  د ل،شإلت ، ت دمإل،  إلم 

 جب  اليهإل  أن تواإلو قإلةم  فإلو سإلبيج تبنإلو فالسإلف  دتلجهإل   إ)   إل  جة إلة  ت و لإلى مإلع 

م فالب    إلت  ج  لت   و فو مج الته  ك ف  د الى مس ل  ت   لوخ الف  
 2)

. 

  إلإلى إ إل )   إلي     لفكإلت  إل)    فإلو  لوجإل   ف إل)     لت   إلي  بشإلكج  إل   بح جإل     

ن ت   و لإلإلى دم فالبإلإل     لت   إلو دتحل الإلإل  مإلإل، فكإلت إ)    تباليإلإلة  إلإلإلى فكإلت إ)    يإلإلة

  التج ز  لت   و فو  لبتن  لح )  د ل،شت ،.

 دم،  لوبلم    لوب تي  لول جه   ل حة    س بب   لذكت م    تو :      

 . لش مال   لجل)  أساللب  أ . تبنو

ب .  لبةء م،  لوختج   دليع كو  ت،ل)ت  فو  إل)     لت   ي   ل بالية   ت إل  بإلةأ  ألمإلت 

   لب  ب لوةخال  .

                                                 
4
 . 22( ت ص4999ت   لب  ت  ت متكا  لك  ب لالنشت ت  4ت ظ تطبيقات اإلدارة الرياضية مف و إبت  يم يو ) ت -
2
  .97  ت ص2040ت  بقاسالمصدر المتد ن  بة  لوجية ت  -
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ج .  جإلإلإلب أن  كإلإلإللن  الب كإلإلإل    إلإلإلل  لوإلإلإلةخج  لإلإلإلتايع لال،وإلإلإلج فإلإلإلو مجإلإلإل    إل)    ب لهيهإلإلإل   

  لت   ي  .

 ) .  تد   أن  كلن  لوحك  ألس و فو  ل بل م  ل كف     إلت  ج دكو  .

مإلإلإل،  أل ويإلإلإل  بوكإلإلإل ن أن ت بنإلإلإلى  إل)    فإلإلإلو  لهيهإلإلإل    لت   إلإلإلي  لإلإلإل،     لبحإلإلإلن  إلإلإل، ا . 

 ل ويا 
 1)

      . 

 مفهوم الخصخصة : 2-1-5

ييو مفهل   لخصخص  د الى مخ الل  لوس ل    دجويإلع  لإلةد  ب   وإل   كبيإلت إال        

( ت Privation ت  لم  حصج  الي  إجو ع ت إل لم   م  التف    الى تتجو  د يإلة  لوفهإلل   

  ت  ق ص )  لي   للقإلث ت  أل اليإل  ت ي  ت  ل خ  صخصفونهم م،  بت  نه    ل فل ث ت  لخ

 ل فت ة ت  لخل ص ت  لت غ تي  ت  ل  تشت   ت  لوخ    ت  لوخ  ص (
 2)

 . 

ت ( ت دت،نو   لخإل ص(Private( ب ته  م خلل  م،  Websterدقة  تفه  ق ملو         

ب دخصخص   لشوء  ،نو خ   ر 
 3)

 . 

( فيتا أته  تحل   أل ل  م،  لةدل  إلى  لبف ع  لخ ص دتب إلتن Clarksonأم          

بإ إلإل )  تخصإلإليص  لوإلإلل  ) ت دإ إلإل )   يكاليإلإل   إلظإلإل    لوؤسسإلإلو د ألخإلإلذ ب سإلإل ليب جة إلإلة  

إل)     لوؤسس  
 4)

(  الى أته   ل حت  م،  لبيل)  لو ،الب  ب لكف ء  فإلو Actanت د شيت   

،   دتحل اله  إلى يل فا لالبف ع  لخ صمنشآ   لبف ع  ل
 5)

 . 

( فإلإلو أن تبإلإلج مالكيإلإل   لوشإلإلتد     ل، مإلإل  إلإلإلى  لبفإلإل ع Actan( مإلإلع  Blomد  فإلإلق        

 Corporate لخإلإلإل ص    بإلإلإل )  خ ظهإلإلإل   نهإلإلإل  دإتوإلإلإل   الت بإلإلإل    كإلإلإللن إل)     لونشإلإلإل     

Goremance ( د إلإلو دسإلإليال  دليسإلإلث  إلإلةف  ت د ن  إلإلةفه  تكإلإلل ،  ق صإلإل ) تإلإل م مشإلإلتد  ت 

                                                 
4
 . 24  ت ص4999ت  بقاسالمصدر الت مف و إبت  يم يو )   - 
2
ت  بيتد  ت متكا  القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي لنةد   لفكت   لالبحن د لون قش   ت  - 

 . 47( ت ص4990)  س    للية   ل،تبي  ت 
3
 . 427( ت ص4999ت  أبل ئبو ت  نةد   لنبة  لةدلو ت  الخصخصة والتصحيحات الهيكليةس،ية  لنج   ت  - 

4-Clarkson  , Private Behavior and Government Policy , Press Oxford , 1990 , 

P180. 

5- Actan , An Introduction To Theory of  Privatization , Turkey , 1995 ,P2 . 
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ب لكفإلإل ء  د لجإلإلل)   ل، ليإلإل  ليسإلإل فية منهإلإل  أفإلإلت )  لوج وإلإلع
 1)

.   د ،تفهإلإل   جوإلإل    لكإلإلتد ( ت  

 الى أته  تبج لوالكي  مشتدع م،  لبف ع  ل،   إلى  لبف ع  لخ ص 
 2)

  . 

فهإلإلو  واليإلإل   كإلإلع  ل إلإل ميم ت فبإلإلة  تفهإلإل   فإلإل لح أبإلإلل   مت إلإل ( ت ب تهإلإل  تبإلإلج  لوالكيإلإل  أد        

أم  كالي  أد جااي  م،  لبف ع  ل،   إلإلى  لخإل ص أ  أتهإل   كإلع إ)    تش ظ  ق ص )  م  ت 

 ل  ميم 
 3)

   . 

دت،تا  لخصخص  بشكج     ت ب ته   ت ب    وج م  كالي  أد جااي  م،  لبف ع  ل،         

إلإلإلإلى  لبفإلإلإل ع  لخإلإلإل ص 
 4)

. ف ل خصإلإلإليص بوفهلمإلإلإل   لوب لإلإلإلت  ،نإلإلإلو تبإلإلإلج مالكيإلإلإل  أد إ)    

ت سل ء  س خة  للك لكج  لبيع  لوب لإلت أ   ل واليإلك  لوؤسس    ل، م  إلى  لبف ع  لخ ص 

أد  لوب )ل  ب لة لن أد م، خال   بإلل)  إل)    أد  ل إل جيت 
 5)

. د إلو  واليإل   ت بإل    لوالكيإل  

أد  إل)     ل شغيالي  لالوؤسس    لوواللك  لالةدل  إلى  لبفإل ع  لخإل ص إمإل  جاايإل  أد كاليإل  ت 

 ج   أ و   أد لتك   أجنبي  د وك، لالبف ع  لخ ص أن  كلن إم  مؤسس   أد 
 6)

 . 

مإلإل، جهإلإل  أخإلإلتا إن ت،إلإلة)  ل صإلإلل    يإلإلل  مفهإلإلل   لخصخصإلإل   شإلإليت إلإلإلى ية  إلإل        

  تحث  إلذ  4999 لفكت  دظبي،  أ لله  ت إل ئهت مصفالح  لخصخص  ألد  مت      

 & Major( د ك سب أ وي  ب،ة م  ق مث يكلم و  Pertr Druker لوفهل  فو ك  ب  

Thatcher بل إلإلإلع بتت مجإلإلإل  د سإلإلإل،  لالخصخصإلإلإل  توثإلإلإلج بإ إلإلإل )    الإلإلإلب 4979  (  إلإلإل  

 لوؤسس   إلى  لبف ع  لخ ص فو  لووالك   لو حة 
  7)

 . 

د شإلإليت   د)لإلإل، فإلإل ن )   إلإلل ،( بإلإل ن  لخصخصإلإل   إلإلو قإلإلت   سي سإلإلو   خإلإلذ بل إلإلف        

جاء  مإل، بتتإل مج لال كيإلل  لهيكالإلو د ل حل إلج  الق صإل )  كإلإل    لونإل ج إ)    جة إلة
 8)

 .

 لخصخصإلإل   إلإلو  واليإلإل  تحل إلإلج  لوالكيإلإل   ل، مإلإل  إلإلإلى  لبفإلإل ع  لخإلإل ص ت إ)   ر أد ن أكوإلإل  

                                                 

1- Blom , Issue of Post Privatization Corporations Corn once , Published Bythe 

Organization For Economic Cooperation and Development (oecd) , 1995 , P8 . 
2
 . 44( ت ص4999ت   لب  ت  ت )    لنها   ل،تبي  ت  التنظيم القانوني للخصخصةجو   محول)  لكتد  ت  - 
3
 .  9( ت ص2040ت   و ن ت )   أس م  ت  الخصخصة وتأثيراته االقتصاديةف لح أبل   مت   ت  -
1
 . 92( ت ص4999ت بق اسالمصدر ال ت سويت  بة  لحوية -
5
ت  )مشق ت )    لوك بو لالفب     4ت ظ القطاع العام إلى أين ؟ خواطر حول تخصيص القطاع العام س ن قال، د  ت  - 

 . 407( ت ص4995د لنشت د ل لز ع ت 
9
  . 47ت ص 4997ت  بقاسالمصدرال بة  ل،ا ا ب، جب ل  ت  - 

7- Selman and Market , Economics for Business ,Prentice Hellrope ,London ,1998 , P377.  
9
 . 292( ت ص4999ت  أبل ئبو ت  اآلثار االجتماعية لتصحيح االقتصادية نةد   لنبة  لةدلو ت  - 
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إ جإلإل    أد مشإلإل  ك ر أد بي،إلإل ر دلإلإلت ء فيوإلإل    بإلإلع  لةدلإلإل  أد تإلإلنهض بإلإل  أد تهإلإليو،  اليإلإل  ت فإلإلو 

قف  إل    لنشإلإل ظ  الق صإلإل )   لوخ الفإلإل  أد مجإلإل    لخإلةم    ل، مإلإل 
 1)

. أ اإلإل  ت،إلإلتا ب تهإلإل   

إلى أظت ا أختا تبل  بإ)  تهإل  دفبإل  لوبإل )ة قفإل ع   والي  تحل ج مالكي   لونشآ   ل، م 

 أل و    لخ ص
 2)

 . 

دت،إلإلتا أ اإلإل  ب تهإلإل   واليإلإل  تحل إلإلج  أل إلإلل   لوواللكإلإل  لالةدلإلإل  إلإلإلى أ إلإلل   إلإلة ت          

 لبفإلإلإل ع  لخإلإلإل ص ت أد بي،هإلإلإل  ب لك مإلإلإلج ل صإلإلإلبح  إلإلإلو،  لوالكيإلإلإل    لخ  إلإلإل 
 3)

. د ،تفهإلإلإل   

 م  إلى  لبف ع  لخإل ص دتشإلجي،   الإلى  )دبالع( ب ته   والي  تحل ج مالكي   لوؤسس    ل،

 لبي   ب الس ثو     دخالق بيه  من خي  يت 
 4)

 . 

 لوؤسس    ل، م   لخ ست  م، جويع ما     تحة ةد لو،نى  لل سع لالخصخص  ت  ل       

دألإلك    لحو  إل  دإخاإلإل  ه  لبإلل تي،  لسإلإلل   ل ن فسإلي  دإز لإلإل   لبيإلل) أمإلإل   يت إل   لبفإلإل ع 

 لخ ص
 5)

  . 

، خإلإلال  مإلإل  تبإلإلة  مإلإل، ت،ت فإلإل    سإلإل خالص  لب يإلإلن بإلإل ن مفهإلإلل   لخصخصإلإل   إلإلل دمإلإل      

أساللب ددسيال  تهةا إلى  فع كف ء  دف  الي   سإل خة    لوإلل  ) مإل، خإلال   ل حإلل   لكالإلو 

أد  لجااو لالوؤسس    لوواللك  لالةدل  إلى  لبف ع  لخإل ص ت أد مإل، خإلال  تحإلل   إل)    

اللب أكف  فإلو  سإل خة    لوإلل  )  لو  يإل  ت د ل،وج ت فهو مح دل  للجل) دسيال  أفاج دأس

 فهو إل  أساللب  ددسيال  دليسث  ةف  د     .

لذ  ف ن  ل خصيص   ج دز مفهلم   لايق  لوب صإلت  الإلى  واليإل  بيإلع أد تبإلج مالكيإل        

ليكلن بوث ب  تبال   ق ص )   د ج و  ي  دسي سإلي  كبيإلت  ت دفالسإلف  جة إلة  لإلةد   لةدلإل  بوإل  

 د لخ ص م، ر .  خة   لص لح  ل،   

 

                                                 

ت  بيتد  ت  التصحيحات الهيكلية والتحول إلى اقتصاد السوق في البلدان العربيةمصففى محوة  ل،بة هللا ت  - 4

 . 17( ت ص4999متكا )  س    للية   ل،تبي  ت 
2
( ت 4999ت   إلسكنة    ت  لة    لج م،ي  ت  اتجاهات حديثة في التنمية بة  لب )  محوة  بة  لب )  ت  - 

 .402ص
3
ت  بيتد  ت متكا  4ت ظ الخصخصة وتحديات التنمية المستدامة في األقطار العربيةظ  ت يوة  كن، ن ت  - 

 . 23( ت ص2040)  س    للية   ل،تبي  ت 
1
 .74ت ص 4999ت  49ت مجال   الق ص ) د أل و   ت  ل،ة)  الخصخصة في البلدان العربية)دبالع بل  ت  - 
5
 .49صت  2005ت )    لك ب ت  55ت مجال   إل)    د الق ص ) ت  ل،ة)  فصل دور الدولة ديية جبت خالل ت - 
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 نشأة الخصخصة : 2-1-5-1

 وكإلإل، إ جإلإل ع فكإلإلت  تفبيإلإلق  لخصخصإلإل  إلإلإلى  ل،إلإل لم  ل،تبإلإلو   بإلإل، خالإلإلةدن( ت  نإلإلةم         

تحةت فو مبةم    ، أ وي  إلت ث  لبف ع  لخ ص ب إلت  ج ت دللك منذ أكثت م، سإل و ا  

فبة  لحكم دخست    ت إل ق    ب، خالةدن  إل  ت، ظ   لح كم  ل ج    4377    ت فو سن  

 ل ج    
 1 )

. 

دقة ئهت ب لف،ج  بت  ل    خ  الق ص )   والي    ل حإلل  إلإلى  لبفإل ع  لخإل ص فإلو        

من ظق م فتقإل  ت دفإلو أدقإل   م ب  نإل  ت ت يجإل   جإلا  لوالكيإل   ل، مإل   إل، تحبيإلق  أل إلة ا 

ت  لوتسلم  ت دلك، ئالث  ذا  لنوإل لج فإلو تفإل    إليق ت ف،الإلى سإلبيج  لوثإل  ت فإلو  ل،صإل

 ألمل  كثيت  م   ةخج  لوشتدع  لخ ص ل نفيذ ب،إلض  أللإلغ    ل، مإل  بإلةال مإل،  لحكلمإل  

 لوتكا إلإل  ت دللإلإلك ال تفإلإل ع تكالفإلإل  قيإلإل    لحكلمإلإل  ب ل نفيإلإلذ أد الف بإلإل    لحكلمإلإل  إلإلإلى  لخبإلإلت  

 إل)    
 2)

      . 

د إلإلتا ب،إلإلض  الق صإلإل ) ي، إن تشإلإل    لخصخصإلإل  فإلإلو  لفكإلإلت  الق صإلإل )   لاليبت لإلإلو        

وة س   لكالسيكي ( ج ء   الى  ة  ل، لم   )  سوين( أبإلل  الق صإل ) فإلو ك  بإل   لشإلهيت   ل

  ت دللك ب ال  و )  الى قلا  لسل  د لوب )    4779  تد   ألمم(  لذ  تشتا فو     

 لفت)   م،  جج  ل خصص دتبسيم  ل،وج ت دم،  م تحبيق  لكف ء   الق ص )   سل ء  الإلى 

ت فهو أفك   تتتب  بصل   مب لت  بسي س   لخصخص    لوس لا  لكالو أ   لجااو
 3 )

  . 

أمإلإل  فإلإلو  ل،صإلإلت  لحإلإلة ن فإلإل ن  لولجإلإل   ألدلإلإلى لالخصخصإلإل  فإلإلو  هإلإلة  م  جت إلإلث        

 ( بحجوهإل   لكبيإلت د  لإلاخم  إل المإلو 4992  د 4979ت تشت( فو بت ف تي   لحبب  بإلي،  

هإل  فإلو  للال إل    لو حإلة  يلله  د لصت ع  لوت ت د لوإلؤ ت مإلع ظببإل   ل،وإل   فيهإل  ت دي ل 

                                                 
4
( ت تلفوبت ت 320ق ص )   ت  ل،ة)  ت مجال  أبل ئبو  ال إستراتيجية الخصخصة في العالم بة  لتييم  لت ح ت  - 

4999 . 
2
ت   و ن )   )جال  ت لتدن  4ت ظ الخصخصة في اإلدارة العامة بين النظرية والتطبيقفت ة منيت  بل)  ت  - 

 . 42( ت ص2007دملز لن ت 
3
-29( ت ص ص2044ت  بغة ) ت )    لةك ل  لال،الل  ت  4ظ ؟ الخصخصة نظام أم أسلوبس لم محوة  بل) ت  - 

30 . 
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 ألمت كي  إ)       غ ن(  ل و ف،ال ه  بشة  لة ج   د ج تك   مف ) إل  أن أ   ق إلت ح  وكإل، 

أن  صبح سي س  يكلمي  ف،الي  إل  د ،ث  الي  بف ق   ل حل  لالبف ع  لخ ص
 1)

 . 

فو يي، تل ل  والي   لخصخص   ليل  ب ته  ئ  ت    لوي  ت دأ بحث مإل،  لبنإلل)      

 سإلإلي   ل إلإلو   بن  إلإل  كإلإلج مإلإل،  لبنإلإلك د لصإلإلنةد   لإلإلةدليي، كإيإلإلةا  لو، لجإلإل   ل د إلإل ع  ألس

 لو لي   لو ة ل   فو  لةد   لن مي  ت دتا  ة  دتيت   ألخذ ب لخصخص  فو جويإلع  لإلةد  

 لو بةم  د لن مي   الى ية سل ء 
 2 )

. 

لسي سإلي  دأ بح لفإلع  لخصخصإل  م إلة دالر بشإلكج كبيإلت فإلو  ألدسإل ظ  الق صإل )   د        

د الج و  ي  فو ك ف  )د   ل، لم ت م بةم  ك تإلث أ  ت ميإل  أ   قإلج توإلل ر ت فيهإلل  ت،إل   ل 

(  إلل أد  Peter Druckerد ج هإل )   كثيإلت  لو،نإلى  لخصخصإل  دل،إلج  بي إلت ) دكإلت 

م،  س ،وج مصفالح  لخصخص  د ل  لب اج   لحكلم  مة ت    مشإلغج ( ف لإلج  ت دقبالإل  

كلم  أسلأ ت جت دأت،ع   تع  أكة    )  سوين (  إن  لح
 3)

. 

د تجع ت   خ أد   والي  لالخصخص  فو  ل، لم ت بو،نى قيإل   لإلتك  خ  إل  بخةمإل         

  مإلإل  ك تإلإلث تاإلإلفالع بهإلإل  مؤسسإلإل  يكلميإلإل  ت  تجإلإلع إلإلإلى سإلإلو ح بالة إلإل  تيل إلإلل ث لشإلإلتك  

  4979خ    ب ن تبل  ب  و   تي ف  لل  ع  لوة ن      
 4)

 . 

 

    : أهداف الخصخصة 2-1-5-2

 وك، تصل  أ ة ا  لخصخص  فو تنلع  لوف  يم  ل و ت ن د   إلذ   لوفهإلل  دب ل إل لو      

قة تجة أ ة فه  تخ الل م، )دل  إلى أختا دفق  إلظ    لإلذ   فهإلم فيإل  أد  حإلة) لإل  يإلةد) 

دمجإلإل   تنشإلإلي   لبفإلإل ع  لخإلإل ص  إلإلو، ف، ليإلإل    لةدلإلإل  أد  لحكلمإلإل  ت سإلإلل ء فإلإلو مجإلإل   

او أد كالو إلت  ج أ   لخةم   ت جا
 5)

 . 

                                                 
4
ت ت تتجو  : مصففى  نيم ت   لب  ت  التحول إلى القطاع الخاص غايات عامة ووسائل خاصة)دت  يل جلن ت  -

 . 43( ت ص4994 لجو،ي   لوصت   لنشت  لو،تف  د لثب ف   ل، لوي  ت 
2
 . 42صت2040ت  المصدر السابق، ف لح أبل   مت    -
3
ت  لونيو   ل،تبي  لال نوي   الخبرات العالمية –العامة  أساليب وطرق خصخصة المشروعاتمنيت  نة  ت  - 

 . 43ت ص 4995 إل)     ت 
1
 . 44ص ت2040ت المصدر السابقنفس ف لح أبل   مت   ت  -
5
 23ت ص2044ت  المصدر السابقس لم محوة  بل) ت  -
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د  م تالك  أل ة ا م    تو     
 1)

 :- 

  فع  لكف ء  د لبة    ل ن فسي  لالوؤسس   . -4

 تحسي،  لل ع  لو لو لالةدل  . -2

 .إل)      لل ق،   الى   تق  لةدل تباليج يجم  لبف ع  ل،   ت دم،  م تخفيل  أل ب ء   -3

  ص )   .ت،ا ا دتبل   قلا  لسل  ت دز  )   لون فس  فو  ألتشف   الق -1

 تلسيع ق  ة  مالكي   ألسهم . -5

 تفل ت أسل    لو   . -9

  ل خفيل م،  أل ب ء  لو لي   لوالب    الى ميا تي   لةدل  . -7

تحفيإلإلا  ل،إلإل مالي،  الإلإلى  ل،وإلإلج د إلت إلإل ج ت دتوالإلإلك أسإلإلهم ب،إلإلض ديإلإلة    لبفإلإل ع  ل،إلإل    -9

  لوحلل  إلى  لبف ع  لخ ص .

لبفإلإل ع  ل،إلإل   ت دإ جإلإل ) منإلإل ج إ إلإلالح  لهيكإلإلج  لوإلإل لو د إل)    د ل سإلإلل بو لليإلإلة     -9

 لت ل د  )  لالون فس  .

تخاليص  لنش ظ  الق ص )  م،  ل ل كج د لخول  د لهتدب م،  لوسؤدلي  د لفسإل ) ت  -40

دت سيس   الى  لبيم د  ألخال  د ل،وج ت د لوو  س  د لثل ب د ل،ب ب
 2)

 . 

خالق أد تشلء  س ثو   جة ة ت م اون ر  الس ثو    ألجنبو  لخ ص  -44
 3)

 . 

 )  تلز ع  أل)د   بي،  لبف ع  ل،   د لبفإل ع  لخإل ص ت د تسإلح ب  لةدلإل  تإلة  جي  إ  -42

م، ب،ض  لنش ظ    الق ص )   دفسح  لوجإل   أمإل    لوبإل )     لخ  إل   إل، ظت إلق 

تشجيع  الس ثو    لخ ص 
 4 )

. 

د تا  قنةح( أن أ ة ا  لخصخص  ت وثج ب  تو
 5)

 :- 

 - ،ل)  الى  لوج وع ب لفل اة د لون فع   تي :تج ح  لخصخص   األهداف االجتماعية / -أ

                                                 
4
    د لنشت ت  )مشق ت )    لوك بو لالفب 4ت ظ الخصخصة ما لها .. وما عليهامحوة  وت  لح جو ت  - 

 . 13( ت ص2007د ل لز ع ت 
2
ت     4999( ت 491ت مجال   الق ص )  إلسالمو ت  ل،ة)   في  ل سياسة الخصخصةمحوة  ي ء  لة ، ت  - 

 . 35ص
3
 . 433ص ت4999ت المصدر السابق س،ية  لنج   ت - 
1
 . 39ت ص 4999ت  المصدر السابقمصففى محوة  ل،بة هللا ت  -
5
ت   و ن ت )   مجةالد  لالنشت  4ت ظ التخاصية احدث نماذج التنمية االقتصاديةت   ةلو لح ل  قنةح - 

 . 17( ت ص2003د ل لز ع ت 
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  ل،وج  الى إ  )  تلز ع  لةخل  دتحبيق  ل،ة ل   الج و  ي  .-4

 ) م  لة وبت ظي  دتشجيع  لالمتكا    ل و تسوح بإ  )   لصاليي    لل س،  .-2

تحسي، مس ل     لو،يش  لالوج وع م، خال  ز  )  يجم  لوش   ع  إلتو اي  دز  )   -3

    لنول  الق ص )  ت مو   س  ة  الى تلفيت فتص  وج جة ة  لالن و.م،ة

  ل،وج  الى ز  )   أو م    لوس ثوت .-1

 تبة م خبت    ج و  ي  ل   جل)    لي  .-5

 - ن   لخصخص  تس  ة  الى م    تو : األهداف االقتصادية /-ب

  ل باليج م،  أل ب ء  لو لي  .-4

 فو  لنش ظ    إلت  جي  . إ  )  ت،ة ج دتل يح )د   لةدل -2

  ل،وج  الى ز  )  دتحسي،  إلت  جي  ت د ز  )  يجم  لوالكي   لخ   .-3

  لوس  و  فو ز  )  يجم  لوش   ع  ل نول   .-1

 جذب دتلسيع مج ال   الس ثو      لخ  جي  . -5

  لحصل   الى  ل كنلللجي  د صت  ل،للو  .  -9

 

 دوافع الخصخصة: 2-1-5-3

أس سي ن لالخصخص  ن ث ) ف، ن 
  1) 

: 

 ل اخم  لوسإل وت لالبفإل ع  ل،إل   د إل،لب  مل كبإل  مصإلتدف ت   إلى لة فع  ألد :  ،ل)      

  لو ن مي .

بتدز قن    )دلي   خ    ب،ة فشج  لنيإل    اللإل ت كو( بإل ن  إلى لة فع  لث تو:  تجع      

ني    ليإل  تلجإل  بإلي، )     ألتشف   الق ص )   ت فالب مه     تج     دم لي  دإ)     دفإ

  ل،والءت د و  ف    ف بت أليه   لبف ع  ل،  .

 

 

                                                 
4
 .20ت ص2040 ، المصدر السابق ف لح أبل   مت  ت ت -
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 أساليب وطرائق الخصخصة: 2-1-5-4

ت خذ  لخصخص  ألإلك ال أد أسإل ليب مخ الفإل  يسإلب  ليإلتدا  لخ  إل   ل إلو توإلت بهإل       

 لةد   لو،ني ت ديسب  لوتيال   ل و قف،ه  فو  واليإل  أ إل )   لهيكالإل ت دمسإل لا  لوب دمإل  

 ه   لبلا  لون  ا  لالخصخص ت دم،  ذا  أللك   ل و تبة
 1 )

. 

 تخصيص اإلدارة: 2-1-5-4-1

د نفل   ذ   لنلع مإل،  إللإلك    لخصخصإل  ب فاإلالي   لبفإل ع  لخإل صت د ل،جإلا أد       

 لبصإلل  فإلإلو  إل)     ل، م .د ،إلة  إلإلذ   لشإلكج متيالإلإل  توهية إل  دأدليإلإل  لالخصخصإل   إلإلو، 

 لخإل ص  الإلى لإلت ء  أل إلل  د لولقإلل  ل،إل   مإل،    ب     محالي  م ،الب  ببإلة    لبفإل ع 

 -ل  تبج  لوالكي  دت او،  والي  تخصيص  إل)   : مس

 عقود اإلدارة: 2-1-5-4-1-1

د إلإلو  ل،بإلإلإلل)  ل إلإلإلو تبتمهإلإلإل   لحكلمإلإلإل  أد  لجهإلإل  مإلإلإلع  لوؤسسإلإلإل   د ألفإلإلإلت )  لوحاليإلإلإلي،      

أد يصإل  مإل، د ألج تب إل)     لونش    ل، م ت لب ء أجإلل  محإلة)  أد تسإلب  مإل،  ل، اإلة  ت 

 ت دال ت،ة  إل)    فو  ذا  لح ل  مسؤدل   ،  لوخ ظت  ل ج   إل  أد  إل،   أو م    لونش

  فإلإلو  ل،بإلإلة  الإلإلى للإلإلك. دكثيإلإلت ر م تالجإلإل ل إلإلة ل  فإلإلو قيوإلإل  أ إلإلل   لونشإلإل  ت إال إل  تإلإلم  لإلإلنص 

  لةد   لن مي  لوثج  ذ   لنلع م، ألك    لخصخص .

 التأجير: 2-1-5-4-1-2

 جيت  س ثو    لول  ) د أل ل  م، قبج  لبف ع  لخإل صت لبإل ء  سإلل  دتن ج  بل)  ل      

أد أجل  محة)  م، قبج  لةدل 
 2)

 . 

 البيع الجزئي: 2-1-5-4-2

بيع جاء م، أسهم أد يص  م،  لونشإل    ل، مإل ت كخفإلل   إلىتالج  ب،ض  لحكلم        

أيي تإل  أق مإل   لبفإل ع  لخإل ص بشإلكج ك مإلجت د كإللن  لغإلتض  إلىتوهية   تحل تبج  لوالكي  

                                                 
4
 .474-499ت ص2022ت  المصدر السابقمحوة    ض  البتش دم،تدا تبيجت -
2
القطااع الخااص فاي البلادان النامياة ماع أشاارة خاصاة الاى  إلاىة تقويم عملية نقل الملكية العامليت ، بت ت  -

 .54( ص2003ت   س ل  م جس يتت  لج م،   لوس نصت  ت كالي   إل)    د الق ص )ت العراق
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قف ع مشإل تثت دمشإل  ك   لبفإل ع  لخإل ص فإلو  إل)   ت كوإل  تفإلتح أيي تإل  أسإلب ب م ليإل ت 

بغتض ز  )   أو  لو   أد  ل لسع بشكج     مبت   لهذا  ل،والي 
 1)

. 

 :contributionاالكتتاب  2-1-5-4-3

د نإلإل   كإلإللن  ك  إلإل ب  إلإل    الإلإلى  لونشإلإل    لوفتديإلإل  لالخصخصإلإل  مإلإل، قبإلإلج  لوإلإلل ظني،      

ق تلسإليع ق  إلة   لوالكيإل ت دإت يإل  فإلتص م ك فهإل  لالجويإلعت فإلو فالإلشكج    ت دللك م، منب

    إلذا  لفت بإل  فإلو يإل لحصل   الى أسهم  لشإلتك    لوفتديإل  لالخصخصإل  دقإلة تإلم  خ 

 إل،ل  أو  إلإلى)د  أد ب   لشتقي  ت يجإل   إلة  دجإلل) سإلل  م ليإل  م فإلل  ت ب إل إل ف  

 لو    لخ ص بشكج     فو  ذا  لةد 
 2)

 . 

 البيع الكلي المباشر: 2-1-5-4-4

ت،ة  والي   لبيع  لوب لت أكثت  لفإلت   ت شإل    د سإل خة م  لنبإلج  لوالكيإل ت ييإلن لإلكالث      

-4999% مإل، أجوإل لو  لو،إل مال  خإلال   لسإلنل    90خال   لسنل    لو  ي  يإلل لو 

ت دت خإلإلذ  واليإلإل   لبيإلع  لوب لإلإلت  إلإلة  4991% مإل، أجوإلإل لو  لو،إلإل مال   إل   99(ت د4993

   م، أ وه ألك
 3)

  : 

 استدراج العروض: 2-1-5-4-4-1

)  تهإل  إدتس خة   ذا  لفت ب  فو بيع  لونش    له م  د إلس ت تيجي ت د ل إلو ت فالإلب      

ال أن  إلإلذا إمل  إلإلف   خ  إلإل  دقإلإلة    تول اليإلإل ت دخبإلإلت   فإلإلو  لوجإلإل    لإلإلذ  ت،وإلإلج فيإلإل ت 

  مإل،  لوإلل  ) دتوتكإلا  إلي ع جإلاء  إل  إلإلى لشإلف في   لك فيإل ت دتإلؤ)   إلى لفت ب  تف بت 

  لثتد .

 المزاد العلني: 2-1-5-4-4-2

دت إلإليح  إلإلذا  لفت بإلإل  فت إلإل   كبإلإلت مإلإل،  لشإلإلف في ت أال أتهإلإل  تونإلإلع ألإلإلك    ل ل ظإلإلؤ بإلإلي،      

  لوش تكي، ل خفيض قيو   أل ل .

                                                 
4
 .29ت ص2007ت  المصدر السابق، محوة  وت  لح جو -
2
( 2040 لةك ل  لال،الل ت ت  بغة )ت )   2333دراسات في االقتصاد العراقي بعد عام  ، يوة  وت  لت د  - 

 .391ص
3
( ت 2004ت   لو،هة  ل،تبو لال خفي  ت  لكل ث ت )    لو،تف  ت  حول طرق الخصخصة، )       ض يس،  -

 . 9ص
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 البيع عن طريق السوق المالية: 2-1-5-4-4-3

لسإلل   لو ليإل ت دت فالإلب  إلذا    لوإلت ) بي،هإل  فإلو   دللك  ، ظت ق ظتح أسهم  لونشإل     

   لوفتديإل  آ لفت ق دجل) سل  م ليإل  تشإلف  دلإلف في    ليإل  فإلو تبيإليم أد إل ع  لونشإل

أسل   م لي  د س،  تشإلف  دلإلف في    ليإل  فإلو  إلىلالبيعت أال أن   الب  لةد   لن مي  تف بت 

  لوفتدي  لالبيع. لونشآن  تبييم أد  ع

 البيع بالتراضي: 2-1-5-4-4-4

  إس ت تيجي  د  م  فإلو قفإل ع  لخإلةم   آلالجلء إلى  ذا  لفت ب   نة بيع منشد  م       

(ت أد  لصن      إلس ت تيجي ت يين أ الي   لوسإل ثوت public services sector ل، م  

 لجة ة دقة ت   الى  ل فل ت د ل حإلة ن لإلتظ أس سإلو فإلو  واليإل  تبإلج  لوالكيإل ت دفإلو  إلذا 

محالإلو أد أجنبإلو دفإلق لإلتدظ دمل  إلف   محإلة) ت  لح ل    م  خ ي   مس ثوت  س ت تيجو 

  لب  م   كلن للك  الى يس ب قيوإل   أل إلل   لوفتديإل  لالبيإلعت د الإلى يسإل ب  لشإلف في  

  لوفاللب  فو  ذا  ل،والي .

 بيع األصول المحلية لقاء الديون الخارجية:  2-1-5-4-4-5

 هةا  ل خالص م،  أل ب ء  لو تتب   الى  لة لن  لخ  جي .بدللك      

 

 الخصخصة في المجال الرياضي : 2-1-2

فإلإلو  لوجإلإل    الق صإلإل )  ب   بإلإل  ا مؤلإلإلت ر   مإلإل ر  ت هجإلإلث إن بإلإلت مج  لخصخصإلإل  قإلإلة       

تسإلإلب  لحالإلإلل  لول جهإلإل  تالإلإلك  لوشإلإل كجت ألسي سإلإل   لةدلإلإل  د ل ،بيإلإلت  إلإل، مشإلإل كاله  د  ق إلإلت ح 

ت د لوج    لت   و لإليع بب،يإلة  إل،  لوجإل    الق صإل )  د يإلتا مإل،  لوجإل ال   ألخإلتا 

ف لوج    لت   و   ف  ج د    ت ب لوج ال   ألختا .  د لخصخص  ك،واليإل  فإلو  ل تبيإل  

 لبةتي  د لت   ي  ت،إلتا ب تهإل    واليإل  تحل إلج  لوؤسسإل    لت   إلي  أد أتشإلف   لبفإل ع 

 ل،إلإل   إلإلإلى  لخإلإل ص 
 1)

. كوإلإل  إتهإلإل    واليإلإل  تحل إلإلج مو الكإلإل   أد أتشإلإلف   لبفإلإل ع  ل،إلإل   إلإلإلى  

بي   لت   ي   لوؤسس    لت   ي  ت،إلة كوت فإلق   مإل  تهإلةا  لبف ع  لخ ص ت دفو  ل ت

                                                 

 . 293ت ص 2009ت  المصدر السابقيس،  يوة  لش ف،و ت  -4



      الدراسات النظرية والمشابهة....... الثانيالباب           2

 

 

42 

أدال إلى  لوصالح   ل، م  د وك، أن تحبق  لتبح فإلو متيالإل  ت ليإل  
 1)

. د صإلفه   خإلتدن  

كبت ب ن  لخصخص   خ ي    وكإل، أب ته   تكيل د ق،و  أكثت مالاو  ت إل  ، تا بة ج  

 ليل  لف،الي أن  ببج أد  تفض م، خال   ل تكيا  الى  لفل اة د ل ك
 2)

 . 

فبإلإلة تخ الإلإلل تيإلإلم إ)     ل نييوإلإل   د ألتشإلإلف   لت   إلإلي  فإلإلو  لإلإلةد  بإلإل خ الا  لإلإلةد        

 د ألد  ع  الق ص )   د لسي سي  د الج و  ي  فو  ذا  لةد  .

ففو يي، إن م،يم  التح )   د ألتة    لت   ي  فو  لإلةد   لو بةمإل   ل إلو ت بإلع تيإل        

تفسإلإله  فإلإلو تول إلإلج أتشإلإلف ه  دبت مجهإلإل  دتجإلإلة أن  ل،ة إلإلة مإلإل،   ق صإلإل )  لسإلإلل  ت، وإلإلة  الإلإلى

 ألتة إلإل  فإلإلو  إلإلذا  لإلإلةد   و الكهإلإل  أفإلإلت ) أد لإلإلتك   أد مسإلإل  ولن دتإلإلة   ب سإلإلاللب إ)    

 لوؤسسإلإل    ل ج   إلإل   ل إلإلو تهإلإلةا إلإلإلى تحبيإلإلق  لإلإلتبح  لوإلإل )  ت ب إل إلإل ف  إلإلإلى  ل إلإلتد ج 

تجإلة إن  لفإل بع  الق صإل )  د لة م لسو،  دمك ت   لجه    لو لكإل  لهإل  .ففإلو   ف ليإل  مإلثال 

 ل ج    ب  ز إلإلى يإلة كبيإلت فإلو مالكيإل  دإ)     ألتة إل   لت   إلي   ل إلو  والإلك  ل،ة إلة منهإل  

أفإلإلت ) أد لإلإلتك   ت دفإلإلو بت ف تيإلإل  تجإلإلة تسإلإلب    ليإلإل  مإلإل،  ألتة إلإل   و الكهإلإل  مسإلإل  ولن مإلإل، 

 إلذا   أل ا ء أد  يت  أل ا ء فو  ذا  ألتة   ت دال ت، وة  التح )   أد  ألتة   فو مثج

  لةد   الى  لوس  ة    لحكلمي  .

د الإلإلى  كإلإلع للإلإلك تجإلإلة أن  لإلإلةد   ل إلإلو ك تإلإلث تخاإلإلع لالنيإلإل    لشإلإليل و فإلإلو أد بإلإل        

 لشتقي  ك تإلث  لةدلإل   إلو  لوصإلة   ألس سإلو د بوإل   للييإلة ل ول إلج  لهيهإل    لت   إلي ت 

ظ  لني    لشيل و فيه  دتحلله  إلى تي    لسل  بةأ   لصل   دبفبي،   لح   دمع سبل

ت غيت تة  جي  .أم  فو )د   ل، لم  لث لن فيخ الل  لل ع م، )دل  إلى أختا دفو   البهإل  

تش،ة  لةدل   و  ل، مج  ألس سو د لوصة   لتايع لالوس  ة   لالهيه    لت   ي 
 3)

 . 

تحإلإلل خصخصإلإل   ألتة إلإل   لت   إلإلي  فإلإلو  دفإلإلو   دتإلإل   ألخيإلإلت  ئهإلإلت  بإلإلل )  جة إلإلة       

  2007 9 20ب،ض  لةد   ل،تبي  ت فبة  ئهت  س فالع أجتت  قنإل    لجا إلت  لالوإلة  مإل، 

                                                 
4
ت  لمؤسسات الرياضيةإستراتيجية االحتراف الرياضي بايس،  يوة  لش ف،و د  بة  لتيو،  يوة  لسي   ت  - 

 . 57( ت ص2009ت   إلسكنة    ت )    للف ء لةتي   لفب    د  لنشت ت  4ظ
2
ت   لت  ض ت )    4ت ظ االستثمار في الرياضة خصخصة األندية الرياضية السعودية  لح  بة هللا  لو لك ت  - 

 . 33-32( ت ص ص2001ت د ل لز ع ت  لك  ب  لحة ن لالنش
3
 . 99ت ص 4999ت  المصدر السابقت  سويت  بة  لحوية -
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  ت أن  ن لإلإلك   لبيإلإل  تؤ إلإلة خصخصإلإل   ألتة إلإل   لت   إلإلي  فإلإلو  لإلإلةد  2007 9 27لغ  إلإل  

, 1( د إلإلم  وثالإلإللن تسإلإلب   971( مإلإل، مجوإلإللع  599 ل،تبيإلإل  ت فبإلإلة بالإلإلا  إلإلة)  لوؤ إلإلة ،  

%( 45, 9( د م  وثاللن تسب   405تفو يي، بالا  ة)  لت فاي،  %( 91
 1)

 . 

مو  سبق  تا  لب ين إن قة   لالإلل اح د لبإلل تي،  لونيوإل  لال،وإلج ب لهيهإل    لت   إلي        

ال   و لإلإلى بإلإل   يإلإل   مإلإل،  أليإلإلل   مإلإلع ئإلإلتدا دم فالبإلإل    لوتيالإلإل   لح ليإلإل   ل إلإلو أ إلإلبح 

يإلإلم  لإلإلةد  فإلإلو سإلإلبيج تفإلإلل ت  لوسإلإل لا تيإلإل    ق صإلإل )  لسإلإلل   لو،يإلإل    لإلإلذ  تن هجإلإل  م،

لالإلإلإلةد   ل إلإلإلو ت، وإلإلإلة تيإلإلإلإل     لت   إلإلإلو  لت   إلإلإلو ألتإلإلإلة  ه  ت كوإلإلإل  إن تفإلإلإلل   لوسإلإلإل لا

ت  لبفإلإللال   لةدليإلإل  فإلإلو  لو حببإلإل   لخصخصإلإل   وكإلإل، ماليي إلإل  مإلإل، خإلإلال   التجإلإل ز  

ب إل إلإل ف  إلإلإلى  لسإلإليلل  د لتبحيإلإل   لو حببإلإل  ت يجإلإل     وإلإل )  لخصخصإلإل  كلسإلإليال  ت جحإلإل  

 إلإلذ  د إلإلتا  لب يإلإلن إن سإلإليفت   لبفإلإل ع  ل،إلإل    الإلإلى  لهيهإلإل    لت   إلإلي   ت ل حبيإلإلق أ إلإلة فه 

ت يجإلإل  ز إلإل )   لوصإلإلتدف    إلإل،  إلإلؤ)  بصإلإلل   أد بإلإل ختا إلإلإلى  سإلإل نا ا أمإلإلل    لةدلإلإل  

لهإلإلذا د حإلإلة مإلإل، تفإلإلل   لوسإلإل لا  لت   إلإلو  لةدلإلإل  ى  إل إلإلت )  ت دمإلإل،  إلإلم  شإلإلكج  بهإلإل   الإلإل

 .  هيه   ل

التحاول إلدخاال القطااع عملياة ) ب تهإل  و  لب ين  لخصخص  فو  لوج    لت   ات،د      

مان أجال خلاق القطااع العاام إلاى جاناب المؤسسات الرياضاية  فعاالً في تملك وإدارةالخاص منافساً 

 (.التطوير واالرتقاء بمستوى أداء المؤسسات الرياضيةبيئة تنافسية حرة تسهم في عملية 

 

 دوافع الخصخصة في المجال الرياضي : 2-1-2-1

ا   لةد فع لالخصخص  ب ل ،ة) د ل نلع فو مج    لهيه    لت   ي  د ل و  وكإل، توي     

 أن تذكت منه  م    تو:

 إلإلتد   تحسإلإلي،  إل)    د لكفإلإل ء  ت فبإلإلة أ إلإلبحث  لهيهإلإل    لت   إلإلي  مؤسسإلإل   تإلإلة   -4

ب ألسإلإلإلاللب  ل،الوإلإلإلو دتنإلإلإل هج  ألسإلإلإل ليب  ل،الويإلإلإل   لحة ثإلإلإل  دب،يإلإلإلة   إلإلإل، إتبإلإلإل ع  ألسإلإلإل ليب 

 ل،شل اي 
 2)

. 

                                                 

1- http ://www.aljazeera . net / news /archive ? archived = 1067154 . 
2
 .90  ت ص4999ت  المصدر السابقسويت  بة  لحوية ت  - 
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س،و إلى  لحة م،  لبيتدقت ظي  ت د ذ   ألسإلاللب  وثإلج   ابإل ر خفيإلت ر فإلو إ)    تالإلك  ل-2

 لهيه   ت فإل  ك ن لهيه  م  تصل  ر لال فل ت أد  ل حة ن  اليه  إتبإل ع  إلة  ظإلت  د ت هإل ج 

أكثت م، أساللب لوح دل  إقن ع م،  والك  لبت   ب لول فب   الي 
 1)

. 

 ألزمإلإل    لو ليإلإل   ل إلإلو  كإلإللن أس سإلإله  ز إلإل )   أن  لهيهإلإل    لت   إلإلي  ت،إلإل تو كثيإلإلت  مإلإل،-3

  لوصتدف    ،  إل ت )   مو   وثج   اب ٌ كبيت ٌ فو سبيج تبة   لوس لا  لت   و.

تباليج  س نا ا أمل    لةدل  دتفب ته  ت إل إن  لوج    لت   و أ بح  وثج  بءر  الى -1

م فالب تهإل  ت موإل  ج،إلج  مل  )  لةدل  دللك تيت ش لا إل )  أ إلة )  لهيهإل    لت   إلي  دز إل ) 

  لةدل  ت، تو م، تحبيق  لكف    ل الك  لهيه    لت   ي .

إ  )  تتتيب أ)د    لحكلمإل  د لبفإل ع  لخإل ص ل حبيإلق أقصإلى ف اإلة  ت دأتإل  بوإل  يإلةت -5

م، تغيت لخت ف   لوج وع ف  بح  ج    أل و    بحثلن  ، دس اج جة إلة  لالسإل ثو   ت 

 ال   ل و  وك، لتج    أل و    الس ثو   في . د لوج    لت   و  ، بت أية  لوج 

إ  )   لنيت فو  ل شت ،   د لالل اح  لو،يب  فو مج    ل،وج فو  لهيهإل    لت   إلي  ت  -9

إل ال لك ب ن  لالل اح د لبل تي،  ل و ت ، مج به   لهيه    لت   ي  قة ج دز  فو ب،اإله  

دا دم فالبإل    لبإلتن  لحإل )    بع قتن ت د ذ  ال   و لى ب   ي   م،  أليل   مع ئت

د ل،شت ، د ل غيت    لوحالي  د ل، لوي 
 2)

  . 

 

 طرق وأساليب الخصخصة في المؤسسات الرياضية :   2-1-2-2

 -تنبسم ظت  دأس ليب  لخصخص  فو  لوؤسس    لت   ي  إلى قسوي،:    

طااارق وأسااااليب الخصخصاااة بطريقاااة الخصخصاااة الكاملاااة ))األصاااول   2-1-2-2-1

 (( في المؤسسات الرياضية:واإلدارة

د إلإلو خصخصإلإل   أل إلإلل  د إل)    فإلإلو  لوؤسسإلإل    لت   إلإلي   لوخ الفإلإل  ت أ   ت بإلإل        

 لوالكيإلإل   ل، مإلإل  إلإلإلى  لخ  إلإل  كاليإلإل  أد ك مالإلإل  مثإلإلج:  ظت بإلإل   لوإلإلا )    لبيإلإلع ب ل فإلإل دض   

                                                 
4
 .90  ت ص4999ت  المصدر السابقسويت  بة  لحوية ت  - 
2
 ن: بح ر في األندية الرياضية بمملكة البحرينتحليل الوضع الراهن لالستثما الو  ب و  لسنة د  ت  - 

 . 91-93( ص2003ت كالي   ل تبي  ت قسم  ل تبي   لبةتي  ت ج م،   لبحت ، ت منشل 
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 لون قصإل    تإلتد ج  ألسإلهم   لإلت ء  إل)    د لوسإل خةمي،   تلز إلع  ألسإلهم   مسإل نة   

ا د لكلبلت   [ لصت
 1)

. 

 : Auctionطريقة المزاد  2-1-2-2-1-1

ت،إلإلإلتض فيإلإلإل   لوو الكإلإلإل    لحكلميإلإلإل  لالبيإلإلإلع بإلإلإل لوا )  ل،النإلإلإلو لالوؤسسإلإلإل    لت   إلإلإلي  ت      

دتسإلإل خة   إلإلذا  لفت بإلإل  فإلإلو أد بإلإل   لشإلإلتقي    د لجوهل  إلإل    لسإلإللفي ي  ت دتسإلإل خة  فإلإلو 

  د إلو  يإلت لإل ا،  فإلو مجإل    لوش   ع  لو لسف  أد  لكبيت  لالبف ع  ل،    لوإلت ) تصإلفي 

  ل تبي   لت   ي .

 : Negotiated saleالبيع بالتفاوض  2-1-2-2-1-2

فإلإلو  إلإلذا  لفت بإلإل   لوف د إلإل   مب لإلإلت  بإلإلي،  لبإلإل اع د لوشإلإل ت   الإلإلى  لسإلإل،ت دلإلإلتدظ      

 لصإلإلفب  أل  مؤسسإلإل      إلإلي  م،تد إلإل  لالبيإلإلع . مإلإل،  يإلإللب  إلإلذا تإلإل الخص فإلإلو كلتهإلإل  

 ماي،  لاللقث د تخف ض فو  لس،ت.

 :Tender  المناقصة  2-1-2-2-1-3

دفيهإلإل   بإلإلة   لوا  إلإلةدن  تد إلإل ر مخ لمإلإل  دتفإلإل ح فإلإلو دقإلإلث م،الإلإل، دتإلإلؤد   لوالكيإلإل  إلإلإلى      

لإلتك    لبفإل ع  ل،إل    لن جحإل  ت د إلو  ل جت إلة لوا  ة  أل الإلى ت دتسإل خة   إلذا  لفت بإل  

دتإل م  الإلى  والي  بسيف  دسهال   ل فبيق ت تالج  إليه   لحكلم  ل جنب  الته م    لسي سإلي  

 متمى دمسوع  ل، م .

 : Stock Flotationترويج األسهم   2-1-2-2-1-4

 سإلإل خة   إلإلذ   لنإلإللع فإلإلو  ألسإلإلل    الق صإلإل )    لن ميإلإل  لالإلإل خالص مإلإل، يإلإلق  لةدلإلإل   إلإل،      

ظت ق ظتح أسهم  لحكلم  لالك   ب  ل،   فو مج    لوؤسس    لت   ي  ت د و لإل ا،  

  .فو  لةد   لن مي  دليسث مبصل    اليه

 Management Empbyeeشااااراء اإلدارة والمسااااتخدمين   2-1-2-2-1-5

buyout  : 

                                                 
4
 .57  ت ص2009ت  المصدر السابقأيوة يس،  لش ف،و ت  بة  لتيو، أيوة سي   غ  - 
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فو  ذا  لفت ب   وك، ل )    د ل،إل مالي، بشإلتك   قفإل ع  أل وإل   أن  بلمإلل  بشإلت ء      

يص  توكنهم م،  لسيفت   الى  لشتك  أد  لوؤسس  فو مج    ألتشف   لت   ي  تد إلو 

 جنبو د و ل ا،  فو جوهل      دسي .ليع له   الق  مب لت  ب لوس ثوت  أل

 : Stock Distributionتوزيع األسهم   2-1-2-2-1-2

%  الى  لوسإل خةمي، أد 25:40تلزع تسب  مهل   م، أسهم  لبف ع  ل،   ت ت دح بي،      

 لوجول     لخ     ألخإلتا فإلو  لوؤسسإل    لت   إلي  ت ل ول إلج  ل،وإل    لغيإلت قإل )  ، 

د و ظت بإل   وكإل، تم دت،فإلى يصإل  لهإلم فإلو  إل)     لف،اليإل  الى تحوج سإل،ت  إلذا  ألسإله

 تفبيبه  فو  لوؤسس    لت   ي   لوخ الف .

 Voucher or couponمساااتندات الصاااارف أو الكوبونااااات  2-1-2-2-1-2

privatization : 

 ت ت،فإلإلو  لحكلمإلإل  فإلإلو  إلإلذا  لفت بإلإل  ب،إلإلض  لوإلإلل ظني، سإلإلنة    إلإلتا أد كلبلتإلإل       

ب سهم فو مالكي  لتك    لبف ع  ل،    لسإل بب  مب ) ته   بس،ت أسوى  وك، لهم خصخص 

أد فو  أو م    لوس ثوت د لذ   سيفت  الى أسهم  لشتك   لحبيب   ل و ت،وج فو مجإل   

 ل تبي   لبةتي  د لت   ي 
 1)

. 

 

طااارق وأسااااليب الخصخصاااة بطريقاااة الخصخصاااة الجزئية))خصخصاااة   2-1-2-2-2

 الرياضية: اإلدارة فقط دون األصول((في المؤسسات

 إلإلو خصخصإلإل   إل)    )دن  أل إلإلل  فإلإلو  لوؤسسإلإل    لت   إلإلي  مثإلإلج:  مشإلإلتدع        

 الس ثو    لوش تث    بة إ)    مش تث    ل  جيت   أساللب  لبن ء د ل والك د ل شإلغيج دتبإلج 

[ B.O.O  أساللب  لبن ء د ل والك د ل شغيج أ   B.O.O.T لوالكي  أ  
 2)

. 

 : Joint ventureالمشترك   مشروع االستثمار  2-1-2-2-2-1

                                                 
4
:  أظتدي   لخصخصة  األندية الرياضيةاآلثار االقتصادية واالجتماعية ، س لم أيوة  بة  لف  ح أيوة  - 

 .74 -99( ص 2001)ك ل  ا تكالي   ل تبي   لت   ي  ت ج م،  يالل ن ت 
2
 .57  ت ص2009ت  المصدر السابقأيوة يس،  لش ف،و ت  بة  لتيو، أيوة سي   غ  -  
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 ذ   وك، تفبيب  فو مج    ل تبي   لبةتي  د لت   ي  ألت   نش  لوو  س  تشإل ظ د يإلة      

محة) ت د ذ   لوشتدع  وك، تفبيب  فو إتش ء مؤسسإل      إلي  تخإل ص بنشإل ظ     إلو 

م،إلإلي، دمحإلإلة) ت سإلإلل ء ك تإلإلث ل،بإلإل  فت) إلإل  أد جو  يإلإل  ت د السإلإل ثو   فإلإلو  لوؤسسإلإل     خإلإلذ 

الن:  سإلإل ثو   مب لإلإلت أ   سإلإل ثو    أل إلإلل  ت د سإلإل ثو    يإلإلت مب لإلإلت د إلإلل  ل ول إلإلج لإلإلك

د لبإلإلتدض مإلإل،  لبنإلإلك لإلإلةدلو أد  لحكلمإلإل   ت د إلإلذ   وكإلإل،  سإلإل خة م  فإلإلو إتشإلإل ء دتفإلإلل ت 

  لوؤسس    لت   ي .

   عقد إدارة مشترك :   1-2-2-2-2 -2

 جإلج إ)    أ  مؤسسإل   تبل   لةدل   لوايف  ب ل ، قة مع مس ثوت أجنبإلو تإلةفع لإل  مإل،      

     ي  أد مش  ك  فو مالكي    م  لوؤسس       ي  .

 : leasingالتأجير   2-1-2-2-2-3

 بل   لوس ثوت بةفع  ألجإلت  لسإلنل  لالحكلمإل  أد إ)     لوؤسسإل   لت   إلي  د لو فإلق        

   الي   الى أن  بل  ب شغيج أد إ)     لوؤسس  أد  لنش ظ  لت   و أد أ  مؤسس      ي

 مخ الف  مع  الي ف ئ ب  ب ح  ل،والي  لنفس  ت د ل ل اع فو  ألتشف   لت   ي .

 : Bootأسلوب البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية   2-1-2-2-2-4

د ذ   لنلع م، أس ليب  لخصخص   لجااي    ن سإلب مإلع ظبي،إل   لإلةد   لن ميإل  ت دإل       

 لت   ي   لوخ الف  سلا  ؤ)  إلإلى تبإلة  ظشبق فو مج    لوؤسس    لت   ي  د لونشآ  

د ز)     ألتشف   لت   إلي  د فإلع  لوسإل لا فإلو  ل إلة  ب  لت   إلو د إل)     لت   إلي  

 دفو  لوج لي، ت قف ع  لبفلل  دقف ع  لت     لالجويع .

د ذا  لفت ب  ت،ة م،  لوشتد     لو ،الب  ب لبني   ألس سي  فو مج    ل تبيإل   لبةتيإل       

ت د  م تول ال  بصف  أس سي   ، ظت ق  ل سهيال   الا و تيإل  دلإليع مإل،  أو  د لت   ي 

 م    لشتك  . د  م سة )  لبتض دتك ليل  لوشتدع  ، ظت ق  ل، اة م،  لوشتدع .

 : Booأسلوب البناء والتملك والتشغيل   2-1-2-2-2-5

ةد   لن ميإل   ذ   ألساللب م، أس ليب  لخصخص   لجااي    ن سب أ ا  مع ظبي،إل   لإل     

ت إل  ؤ)  تفبيب  فإلو مجإل    ل تبيإل   لبةتيإل  د لت   إلي  د لوؤسسإل    لت   إلي   لوخ الفإل  
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إلى تبة  د ز)     لت      الى  لوسإل لا  لبفإلللو د لت   إل  لالجويإلع د بإلة   لكثيإلت مإل، 

  لونشآ   لت   ي   ل و تة م  لوو  س   لت   ي  .

م،إلإلي، دال  إلإلةخج فإلإلو متيالإلإل  تبإلإلج  لوالكيإلإل  د إلإلذ   ألسإلإلاللب  سإلإل ثوت  لنشإلإل ظ بإلإلةدن  جإلإلج      

لالوؤسسإلإل    لت   إلإلي   لوخ الفإلإل  د لونشإلإلآ   لت   إلإلي  ت دتبإلإلل   لشإلإلتك  ب إلإلةبيت  ل ول إلإلج 

  لالز  لالوشتدع  م تبل  ب شغيج للك  أل ج لوة  زمني  .

د نإلإل  تثإلإلل  مشإلإلكال  ت  إلإلج سإلإل كلن  لحكلمإلإل     بإلإل  فإلإلو أن تإلإلؤد  إليهإلإل  مالكيإلإل  للإلإلك      

ة   لو فإلإلق  اليهإلإل  لال شإلإلغيج أ   إلإلج سإلإل كلن لإلإلة ه   لوإلإلل  )  لالزمإلإل   لوشإلإلتدع فإلإلو ته  إلإل   لوإلإل

ل شغيج  لوشتدع 
 1)

    . 

 

  استراتيجيات الخصخصة في المجال الرياضي : 2-1-2-3

ن قيج أن  لخصخص  أساللب  ق ص )   ح  ج أن ت ،وق فو )  س   تدلك، إد     

لوج    لسي سو د لوج    لوج    لت   و ليع مج ال مس بال ففي   لوج    الق ص )  د 

  إل)    د لوج    ألمنو د لوج    ل تبل  د يتا م،  لوج ال .

ن  لوج    لت   و   ، مج مع  س ت تيجي    جب أن ت و لى مع أ ة ف  دسي س   أإل     

 ل و ال  جب أن تكلن ب،ية  أ ة ا دسي س   لوج وع ت د ن ث  ال   أتو ظ  الى  ألقج 

د و الس ت تيجي    لخصخص 
 2)

: 

الخصخصة الواقعية:  2-1-2-3-1  

تبة  بت مج  لخصخص  مبية   لوةا ياللال مؤق   لوشكال  ظ  ا  قة ت ،تض له      

 لهيه    لت   ي  ت د الى سبيج  لوث   ت ،تض أ الب  لهيه    لت   ي  إلى أزم   

   ةفع م لي  ت،تض أتشف ه  دبت مجه  إلى  التهي   أد إلى  تخف ض مس لا  أل) ء مو

ب الك  لهيه   إلى مح دل   لبحن  ، ظت ب  أد يج ست ع د  جج لول جه  تالك  لوشكال  

ت ف الج   الى سبيج  لوث   إلى بيع ب،ض  أل ل  أد  ل ن ز   ، ب،اه  لالغيت م، أجج 

 لكسب  لو )  ف بل  ب،وج محال  أد م  ل ب  للك م، أجج يج تالك  لوشكال   لوؤق   ت 

                                                 
4
 .73 -74  ت ص 2001ت  المصدر السابقس لم أيوة  بة  لف  ح أيوة ت  -
2
 . 99-95 تص4999ت المصدر السابق ةغسويت  بة  لحوي -
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  بخصخص   لخةم   فو  لهيه  ب إل  ف  إلى  سل   س خة   د ن ث  يه   أختا تبل

 ل الك  لخةم   د ل و تس  ة بهذا  الى يج  لوش كج  لوؤق    ل و ت ،تض له   لهيه . 

 الخصخصة المؤقتة: 2-1-2-3-2

د و  لخصخص   ل و تهةا إلى تحبيق أ ة ا قصيت   لوةا  الى  التج        

 لت  د ن لم تك، م،الن  ب لاتد   دتهةا إلى  لسي سي  دخ  ،  أل ة ا سي سي  مب

إ   ء مجول    م،ين  م،  لن خبي، أد مك فه  أ ةق ء بت م م  قة   بع للك م، 

ت  يت   ظل ال   ألجج ت د لهيه    لت   ي  بجويع مس ل  ته  أ بحث ل،ب   الت خ ب   

الي   لوك سب تال،ب )د   كبيت  دأس سي  فو إ)  ته  ت فو كج متيال   ت خ بي  ت تو  و

ن ك ن ال أ لشخصي  د لس،و إلى  لحصل   الى مب  ة  إل)    فو  لوب    ألد  د ذ  

 وثج  أل البي  ت دلك،   تو  لب،ض ب بة م كثيت م،  لوويا   ل لخ ص د لهيه    ل و 

 تس  ةا  الى تحبيق أ ة ف .

 الخصخصة البنائية: 2-1-2-3-3

فو  ل،الق   بي،  لهيه    لوخ الف  أكثت م، د و  ل و تهةا إلى إية ت تغيت ) ام     

 كلته  سبيال تكنلقت ظي  لحج  ة) كبيت م،  لوش كج  لوحة) .

دم، أتو ظ  لخصخص   لبن اي  م   تتب  بإ  )   يكالي  ) او  لال نييو   د لهيه       

بحين تؤ)  مجول    لحل فا  لوبةم  ل فت ) د لجو     إلى تشجيع  لوا ة م، 

 الى  لبف ع  لخ ص د أل ت  لونشل) لذلك  ل إ  )  تلز ع  لوسؤدلي   بي،  ال  و ) 

مؤسس    لوج وع بحين تن بج  والي   نع  لبت   م، ) ات   لحكلم  إلى ) ات   لبف ع 

  لخ ص.

د تا  لب ين ب ن إس ت تيجي   لخصخص   و تكيل د ق،و متتب  بو فالب    لل ع     

لخصخص  دفق  ذا  لو فالب   د أل ة ا  لوت )  لت  ،  إل   م  سم إس ت تيجي   

تحبيبه  مع  ألخذ ب ال  ب   ئتدا  لهيه  أد  لوؤسس   لت   ي   ت د ن  لخصخص  

 .  خ ي    وك، أن  ببج أد  تفض دللك م، خال   ل تكيا  الى  لفل اة د ل ك ليل  لف،الي 
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 الدراسات السابقة: 2-2

ثر استخدام الخصخصة لألندية الرياضية دراسة سمير عبد الحميد بعنوان "أ 2-2-1

على متطلبات العملية التدريبية"
(1.)

 

 س هةفث  لة  س  إلى  ل ،تا  الى أ ت  س خة   أساللب  لخصخص  ل تة         

 لوسحو ت دظببث  - لت   ي   الى م فالب    ل،والي   ل ة  بي  ب س خة    لونهج  لل فو 

 لت   ي  بوة ن   لت  ض ب لووالك   ل،تبي    الى  ين  م، إ)    دسكتت      ألتة  

  لس،ل)  . 

 دأس خة  لجوع  لبي ت    س و     الس بي ن د لوب بال   لشخصي . -

 وتوصلت الدراسة إلى: -

 .  لسو ح ببيع  ألتة   ب سهم أل ا اه  مع  ة  بي،ه  لالشتك   أد  لهيه  

  ي ى ت و لى مع إ  )   لنيت فو  لبل تي، د لالل اح فو مج    لشب ب د لت    

 م فالب    لخصخص .

   ة   ال  و )  الى  لةدل  فو تلفيت  لة م  لو )  د لبحن  ، مل  ) أختا أكثت قل 

 ل لفيت م فالب    ل،والي   ل ة  بي .

دراسة نسرين عبد هللا بعنوان "خصخصة مراكز الشباب بمحافظة اإلسكندرية  2-2-2

؛ إستراتيجية مقترحة"
(2).

 

 لة  س  إلى خصخص  مت كا  لشب ب بوح في   إلسكنة    ت دقة تم  س هةفث      

 لوسحو ت د س و     الس بي ن لجوع  لبي ت   دأخذ   – س خة    لونهج  لل فو 

  لوح د    تي  : 

 . إل)   األول: 

 . لو لو د ل سل بوالثاني: 
                                                 

   بحث منشورت  أ ت  س خة    لخصخص  ل تة    لت   ي   الى م فالب    ل،والي   ل ة  بي  سويت  بة  لحوية غ -4

 .( 4999كالي   ل تبي   لت   ي  ت ج م،   إلسكنة   ت

ت  س ل  م جس يتتكالي  ةخصخصة مراكز الشباب بمحافظة اإلسكندرية؛إستراتيجية مقترحتست ،  بة هللا غ-2

 (.2004 ل تبي   لت   ي  تج م،   إلسكنة    ت
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 . لفنوالثالث: 

سكنة    د ل و بالا  ة) م دظببث  الى  ين  م، مت كا  لشب ب  لوةن بوح في   إل -

( م،  لجه ز  إل)    د لفنو 195( متكا ب،ة) أفت ) مج وع  لة  س   الى  49 

 د أل ا ء  لون ف،ي،. 

 وتوصلت الدراسة إلى:

  قصل  فو  ل،والي   د لكف ء    إل)     به  د جب إ  )   لنيت فو تشكيج مج لع

 إ)    مت كا  لشب ب.

 لم  م وثال  فو  ج    أل و   د أل ا ء  جب مش  ك  أفت ) أختا مع  لحك

  لون ف،ي، د ل، مالي، ب لوت كا فو إ)    دمالكي  مت كا  لشب ب. 

   جب ج،اله  مشتدع  س ثو     فتح  –مت كا  لشب ب ت، تو م، أزم   م لي 

 خف  تسل بي  جة ة  لا  )   أو  لو   د والي    ل ول ج.

  لثب في  د لفني  د ل تد حي  د لبيهي  تفل ت ك ف   ألتشف   لت   ي  د الج و  ي  د– 

د تد   خصخص   لوؤسس    لت   ي  دخ    مت كا  لشب ب كوب تح 

  س ت تيجو.

 تحليل الدراسات السابقة: 2-3

م، خال   لة  س    لس بب  د ل و تم  ل فت  إليه  د ل و تن دلث  لخصخص  فإلو  لوجإل   

ث د خ الفث بب،ض  لجل تب دكوإل   إل تو ن  لة  س   لح لي  تش بهأ لت   و اليع  لب ين 

:- 

 أوجه التشابه :

 لة  س    لس بب  د لة  س   لح لي  جوي،ه   س خةمث  لونهج  لل فو ب ألساللب إن  -

  لوسحو.

  تفبث  لة  س   جوي،ه  يل  مل لع د ية د ل  لخصخص  فو مج    لت    . -

 )  س  ن لنيج له )   لو جس يت.  تفبث  ذا  لة  س  مع )  س  تست ،  بة هللا بكلتهو   -
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 تفبث  ين   لة  س   لح لي  مع  ين  )  س  سويت  بة  لحويةت إل  ل والث  الى  ين   -

 م، إ)     ألتة    لت   ي .

 تفبث  لة  س   لح لي   مع )  س  تست ،  بة هللا م، أن  لوؤسس    لت   ي   م،  -

 .لي  دمت كا لب ب ت، تو م، أزم   م     ي  أتة   

 تفبث  لة  س   لح لي  مع )  س  سويت  بة  لحوية فو  تد   إ  )   لنيت فو  -

  لبل تي، د لالل اح فو مج    ل،وج  لت   و ي ى ت و لى مع م فالب    لخصخص .

 لوؤسس   ت  ي ي ج   ي لفلإ ج ) بة اج جة ة   تد     الى  لثالت  تفبث  لة  س   -

ه  باتد   مش  ك   لبف ع  لخ ص فو مالكي  دإ)    ت دأد ث جوي، لو لي    لت   ي 

 . د ة   ال  و )  الى  لةدل  فو تلفيت  ي ي ج ته  لت   ي   وؤسس   ل

  يصالث جويع  لة  س    الى ت  اج ف  ال  فو مل لع  لخصخص   لت   ي . -

 أوجه االختالف :

بنإل ء  ن  فإلوك ن لكج )  س   ةا  خ الل  ، أ ة ا  لة  س    ألختا ت فهةفث )  س  -

 ل ،إلإلإلإلإلتا  الإلإلإلإلإلى )د  مبيإلإلإلإلإل و  لخصخصإلإلإلإلإل  إل)     ألتة إلإلإلإلإل   لت   إلإلإلإلإلي  لالوؤسسإلإلإلإلإل   د

 لخصخصإلإل  فإلإلو تفإلإلل ت أ) ء  ألتة إلإل   لت   إلإلي  لالوؤسسإلإل   . بينوإلإل  كإلإل ن  إلإلةا )  سإلإل  

 ل ،إلإلتا  الإلإلى أ إلإلت  سإلإل خة   أسإلإلاللب  لخصخصإلإل  ل تة إلإل   لت   إلإلي   (سإلإلويت  بإلإلة  لحويإلإلة 

إلى خصخصإل  مت كإلا  (تست ،  بة هللا  س   الى م فالب    ل،والي   ل ة  بي  . د ةفث ) 

  لشب ب بوح في   إلسكنة    .

فإلو  (سإلويت  بإلة  لحويإلة  خ الفث  لة  س   فو مك ن  وإلج  لبحإلن ت إل أجت إلث )  سإل   -

فو )دل  مصت  ل،تبيإل   (تست ،  بة هللا  لووالك   ل،تبي   لس،ل)   ت بينو  أجت ث )  س  

فإلو   ويا   لة  س   لح لي   إل،  لة  سإل    لسإل بب تدت بينو  أجت ث )  س ن  فو  ل،ت   .

 ء ( فبإلإلت  لبيإلإل و )د   لخصخصإلإل  فإلإلو تفإلإلل ت  أل)19( مجإلإل ال  د  1كلتهإلإل   سإلإل خةمث  

 .فو  ألتة    لت   ي  لالوؤسس  
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 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية : -3

 منهج البحث : -3-1

تتوقف إجراءات البحث المستخدمة سواء في جمع البيانات أم تحليلها أو استتخص        

ذا اختتا  الباثتث المتنهج الو تاي لابستلو  النتائج على طبيعة منهج البحتث ونوعت، ل لت

المستتحي لنونتت، أالتتر المنتتا ج مصئمتتة لةبيعتتة م تتنلة البحتتث ل إي  تتر  اتت  متت    لحتتي 

م "البحتتث الو تتاي  هتتدد إلتتى و استتة ابو تتا  أمصتتةاىو و  علمتتام محمتتدو إلتتى 

الرا نة للظوا ر م  ثيث خصائصها أو أشنالها وعصقاتها والعوام  المؤثرة فيها"
و1 

 . 

  مجتمع البحث : -3-2

مجتمتتع البحتتث " تتو ابابتتر أو مجمتتو  الماتتروات التتتي  ستتتهدد الباثتتث و استتتها      

لتحقيتتن نتتتائج الد استتة و مننتت، تعمتتيد نتتتائج الد استتة علتتى اتت  مارواتتت،"
و2 

.  ولقتتد تملتت   

مجتمع البحث مت   سستاء وأعءتاء الهي تات ايوا  تة ل ند تة الر ا تية للمؤسستات فتي 

وناوي وفتن متا ِوَووب لت، الباثتث مت  قبت  13لو مللوم إوا يو972 دعدو والبالغ العراق 

 و .39  ووا ة ال با  والر ا ة ملحن  قد

 عينة البحث : -3-3

 قصد لالعينة "يلك الجزء الذي  مل  مجتمع اب   أو النمويج الذي  ِجري الباثث      

علي، مجم  عمل،"
و3 

 . 

  علمي وقين  جب اختيا  عينة ممللة للمجتمع و"لتنايذ خةوات البحث ل ن    

اب  "
و4 

ل إي اختيرت عينة البحث لالةر قة العمد ة م   سساء وأعءاء الهي ات  

 و3في العراق والمبي  توو عهد في الجدول   لمؤسساتلايوا  ة ل ند ة الر ا ية 

وإوا ي 31لمقدا   واشتملت على عينة التجرلة االستةصعية.  و ح يلك و3وال ن   

واشتملت على وإوا ي ل 972%و م  مجتمع البحث والبالغ عدوه 6.5436لنسبة م و ة  

                                                 

ل  عمام 3ل ط مناهج وأساليب البحث العلمي )النظرية والتطبيق( لحي مصةاى عليام وعلمام محمد غنيد ل  -3

 .  55و ل  9222وا   ااء للن ر والتوو ع ل 

 . 312و ل  9222ل  القا رة ل عالد النتب ل  3ل ط البحث العلمي في الدراسات اإلعالميةمحمد عبد الحميد ل  -2
1
 . 67و ل  9229ل  ووا ة التعليد العالي ل مةبعة جامعة لال  ل  البحث العلمي، وجي، محجو   -
5
مناهج البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس اام   اتب؛ محمد ثس  عصوي وأسامة - 

 .355و 3222: القا رةلوا  الانر العرليلالرياضي
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و إوا  اً  مللوم نسبة م و ة 392عينة لبناء مقياس الخصخصة الر ا ية لمقدا  

و 316و م  مجتمع البحثل فيما اشتملت عينة التةبين على  %51.2327مقدا  ا  

و م  مجتمع البحث والمبي  في %5147544 ا  إوا  اً  مللوم نسبة م و ة مقدا 

 و.9الجدول  

 (1) جدول

 يبين التوزيع الكلي ألفراد عينة البحث

 اسـم النادي ت

عدد 

 اإلداريين

 لكل نادي

عدد أفراد 

العينة 

 االستطالعية

عدد أفراد 

عينة 

 البناء

عدد أفراد 

عينة التطبيق 

 النهائي

عدد أفراد 

العينة 

 المستبعدة

    2 2 الناط 1

    2 2 الترلية 2

 3 5 5  2 القوة الجو ة 3

  4 5  2 ال رطة 4

  5 4  2 النهرلاء 7

  4 5  2 الحدوو 6

  4 5  2 ابمانة 5

  4 5  2 الزو اء 5

  4 5  2 البر د 9

  5 4  2 الصناعة 16

  5 4  2 الةلبة 11

  4 5  2 الجيش 12

 3 5 5  2 النجدة 13

  4 5  2 ئيةالصناعات النهرلا 14

  4 5  2 السياثة 17

  4 5  2 الخةوط 16

  4 5  2 التجا ة 15

  4 5  2 ناط الجنو  15
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  4 5  2 اهرلاء الها ثة 19

  4 5  2 البحري 26

  4 5  2 البترو ايمياو ات 21

 3 5 5  2 مصافي الجنو  22

  4 5  2 الميناء 23

 3 5 5  2 غاو الجنو  24

  5 4  2 مصافي ال مال 27

  4 5  2 ابسمدة 26

  4 5  2 ناط ميسام 25

 3 5 5  2 اهرلاء الدلس 25

  4 5  2 الحار الر ا ي 29

  4 5  2 مصافي الوسط 36

  4 5  2 ناط الوسط 31

 4 316 392 31 972 13 المجموع

 

 

 (2) الجدول

نة صدق البناء وعينة توزيع مجتمع البحث والتجربة االستطالعية وعيل النسبة المئوية يبين

 التطبيق النهائي للمقياس

 النسبة المئوية أعداد اإلداريين تفاصيل مجتمع البحث

 %322 972 مجتمع البحث الكلي

 %645436 31 التجربة االستطالعية

 %5142327 392 عينة البناء

 %347293 4 المستبعدين

 %5147544 316 عينة التطبيق
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 (1شكل)

 يوضح مجتمع وعينة البناء والتطبيق ألدوات الدراسة

 أدوات البحث : 3-4

 ستتعي  لت، لحت  م تنلة لحلت، و  تعد ابووات التي  ستخدمها الباثث عنصرا أساسياً      

التي  ستةيع لها الباثث ث  م تنلة متا ل إي مهمتا الةر ن أووات البحث " ي الوسيلة أو 

ت وعينتات وأجهتزة"اانت تلك ابووات م  ليانا
و1 

جت  الحصتول علتى البيانتات أ. ومت   

 الصحيحة لح  م نلة البحث استعام الباثث لابجهزة و ابووات التالية :

 وسائل جمع البيانات: 3-4-1

 -استعام الباثث لابووات التالية:    

  االنتباه إلى ظتا رة أو متاوة أو شتيء متا  هتدد الن تف عت  أستبالها المالحظة: هي"

"انينهاوقو
و2 

ل
 

لذا فقتد تتد تحد تد
 
الءتعف  م تنلة البحتث مت  ختصل مصثظتة الباثتث 

                                                 
3
 .361و 9221: لغداولمد ر ة وا  النتب للةباعة والن رلالبحث العلمي ومناهجهوجي، محجو  ؛ - 
9
 .996و 9222مسيرة للةباعة والن ر والتوو علوا  الل: عماممناهج البحث في التربية وعلم النفس؛سامي محمد ملحد-

259 

 مجتمع البحث

135 

 عينة إعداد أداة البحث

141 

  عينة التطبيق

15 

 االستطالعية

126 

 البناء

7 

 المستبعدة
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االقتصتتا  التتذي تعانيتت، ابند تتة الر ا تتية العراقيتتة متت  تةبيتتن لبتترامج الخصخصتتة و

ملنية ابند ة الر ا ية وإوا تهتا ووم إفستاا المجتال للقةتا  الختا  في الدولة  على

  ية في العراق.في الخوض في إوا ة وملنية ابند ة الر ا

  :أجتتر  الباثتتث مقتتالصت عتتدة متتع لعتتل الخبتتراء والمختصتتي المقابلةةة

فتتي لنتتاء  

المقا يس وعلد الناس الر ا ي واالختبا ات والقيتاس وايوا ة الر ا تية واالقتصتاو 

ولغتترض جمتتع المعلومتتات ثتتول م تتنلة البحتتث ولعتتل ايجتتراءات 7ملحتتن  قتتد  

 ية.المهمة في لناء مقياس الخصخصة الر ا 

 أعد الباثث استبان، لتحد د مجاالت الخصخصة الر ا ية وأختر  يعتداو االستبانة :

 فقرات المقياس و والً إلى لناء المقياس لصو ت، النهائية .

  :على مقياس الخصخصة الر ا تية المعتد مت  قبلت،  التةبين أجر  الباثثالمقاييس

لمؤسستات لمعرفتة التدو  لعلى  سساء وأعءاء الهي تات ايوا  تة ل ند تة الر ا تية 

 الذي تلعب، الخصخصة الر ا ية في تةو  ابواء لهذه ابند ة.

 (5فريق العمل المساعد ملحق رقم.) 

 -وسائل جمع المعلومات: 3-4-2

 :المصاو  والمراجع العلمية 

   شبنة المعلومات الدوليةINTERNET   و. 

 -وسائل تحليل البيانات: 3-4-3

 ار غها.استما ات جمع البيانات وت 

   ثاسبة النترونية نوVOSTRO.1015) LAP TOP ( DELL.. 

 .الوسائ  ايثصائية 

  ثاسبة  دو ة نو (SHARP-E1-531)  . 

 

                                                 
 9/3/2122 

 22/3/2122 
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 إجراءات بناء المقياس : 3-7

لقد واجهت الباثث م نلة لناء مقياس الخصخصتة الر ا تية؛ نظترا الفتقتا  المنتبتة      

الر ا تتية ولتتد  ستتبن أم قِتتَدمت و استتة  العراقيتتة إلتتى الد استتات المتعلقتتة لالخصخصتتة

ميدانية في العتراق لهتذا الخصتو  . ولغترض لنتاء مقيتاس الخصخصتة الر ا تية أتبتع 

و3272الباثتتث الخةتتوات التتتي ثتتدو ا اتت  متت   ارونبتتا 
و1 

و3272و الم و تت  
و2 

 

و عتتتصوي
 

و9222و  تتتوام
و3 

ل إي   تتتير  تتتؤالء إلتتتى أم عمليتتتة لنتتتاء أي مقيتتتاس تمتتتر 

 ية:لالخةوات التال

 الغرض من بناء المقياس: 3-7-1

إم الخةوة ابولى لبناء مقياس معي   و تحد د الغرض م  المقيتاس تحد تداً وا تحاً      

م أثد أ داد البحث الحالي  و لناء مقيتاس أوما  و االستعمال المن وو لهذا المقياس ل و

غرض التعرد الخصخصة الر ا ية وتةبيق، على إوا ي ابند ة الر ا ية للمؤسسات ل

 مستو  تةو  أواء  ذه ابند ة. وو  الخصخصة في على

 تحديد الظاهرة المطلوب قياسها: 3-7-2

 نبغي تحد د الظا رة المةلو  قياسها وأم  نوم ماهومها وثتدوو ا وا تحي  تمامتاً      

 .وأم الظا رة التي  هدد البحث إلى قياسها  ي الخصخصة في المجال الر ا ي 

 المنطلقات النظرية لبناء المقياس:تحديد  3-7-3

م  خصل عرض ايطا  النظري للبحث فقد تد تحد د المنةلقات النظر ة التتي  ستتند      

إليهتتا الباثتتث فتتي لنتتاء المقيتتاس بنهتتا تعةتتي  س تتة نظر تتة وا تتحة  نةلتتن منهتتا الباثتتث 

 للتحقن م  إجراءات لناء المقياس وعلي، ثدوت المنةلقات النظر ة اآلتية:

اعتمتاو الباثتث علتى ابوليتات النظر تتة يات العصقتة فتي تحد تد ماهتوم الخصخصتتة ل  -3

واالعتمتتاو علتتى مبتتدأ تحليتت  الستتمة إلتتى عنا تتر ا ابوليتتة ل إي  ملتت  اتت  عنصتتر مجتتاالً 

                                                 

1. Cronbach,J.(1970):Essentials of Psychological testing.3
rd 

ed,Harpera Row,New 

York.P469. 

2. Allen ,M.J.& Yen,W,N:Psychological testing.7
th

 ed,Prentice Hall,New 

York.1979.P154. 
1
 .132ل 9222لمصدر سبق ذكرهصوي ومحمد نصر الد     وام؛محمد ثس  ع - 
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معيناً أو إطا اً مرجعياً  تد اشتقاق الاقرات واتالتها منت،
و1 

ل
 

وتحد تد اب ميتة النستبية لنت  

تماو ا في تحد د عدو الاقرات التي  نبغي إعداو ا لقياس المجالمجال في القياس واع
 و.2 

اعتماو أسلو  العبتا ات التقر ر تة فتي لنتاء فقترات المقيتاس التذي  عتد مت  ابستاليب  -9

ال ائعة في لناء المقا يس الناسية
 و.3 

 اعتماو النظر ة النصسينية في القياس الناسي ل التي تنةلتن مت  اتوم توو تع و جتات -1

ابفتتراو فتتي الستتمة التتتي  قيستتها االختبتتا   تختتذ شتتن  المنحنتتي أالعتتتدالي
و4 

ل وام
 

و جتتة 

الحند فتي المقيتاس  تي والتة خةيتة مةتروة ل لمعنتى انت، المتا واوت و جتة المقيتاس واو 

 مقدا  وجوو السمة أو الخا ية لد ،.

 تحديد مجاالت المقياس: 3-7-4

ر ا تتية ل ولعتتد االطتتص  علتتى ابوليتتات لعتتد أم ثتتدو الباثتتث ماهتتوم الخصخصتتة ال      

والد استتتات الستتتالقة والمصتتتاو  العلميتتتة يات العصقتتتة لماهتتتوم الخصخصتتتة ومنوناتهتتتا 

وخصائصتها ومقاللتتة مجموعتتة متت  المتخصصتتي  فتتي علتتد االقتصتتاو وايوا ة الر ا تتية 

ل تو تت  الباثتتث إلتتى و9ملحتتن ومحتتاو تهد فتتي تحد تتد مجتتاالت الخصخصتتة الر ا تتية 

المجتتاالت فيمتتا  عتقتتد أنهتتا تغةتتي  تتذا الماهتتوم والبالغتتة خمتتس مجتتاالت ل مجموعتتة متت  

وللتلبت م   تحة تحد تد المجتاالت ومتد  تمليلهتا الخصخصتة الر ا تية ل قتام الباثتث 

لإعداو استبان، تتءم  المجتاالت التتي تتد تحد تد ا ومت  ثتد عر تها علتى مجموعتة مت  

 تتصثية التعر تتف النظتتري  ووطلتتب متتنهد تحد تتد متتد 3الخبتتراء المتخصصتتي  الملحتتن 

لماهوم الخصخصة الر ا ية وتعر ف المجتاالت المقترثتة و تصثيتها ومتد  تغةيتهتا 

لماهتتوم الخصخصتتة الر ا تتية ل وفتتي  تتوء مصثظتتاتهد وت ائهتتد تتتد استتتبعاو المجتتال 

عنتد مستتو  وChi Squareالسياسي اونت، لتد  نت  وال إثصتائياً لاستتخدام مرلتع اتاي  

                                                 
3
و 9225: عمام وا  ال روق للن ر والتوو ع ل3ل ط أساسيات القياس في العلوم السلوكية، موسى النبهام -

 75. 
9
 .421و 3226: القا رة ل منتبة االنجلو المصر ةلالتقويم والقياس النفسي والتربوي مز ة الغر ب؛ - 
1
بناء وتقنين مقياس السمات الشخصية ذات األولوية للقبول في الكليات العسكرية لدى مر النبيسي؛اام  ثا - 

ال   شدلجامعة -: أطروثة واتو اه غير من و ة لالية الترليةطالب الصف السادس اإلعدادي في العراق

 .351-359و 3217لغداول
4
 -Brown.FG:Principles of Education and psychological Tasting Holt .Rinehart and 

Winston, New York,1983,p118. 
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مة ااولفأم قي2.24واللة 
9

و المحسولة عندما تنوم أابر م  قيمتهتا الجدوليتة فإنهتا تنتوم 

لصالح ايجالة التتي تقالت  أالتر التنترا ات آل اء الخبراء تصتلح أو ال تصتلحووفي  تذه 

ا عندما تنوم قيمة  اامالحالة  عتمد المجال ل أ
9

والمحستولة أقت  مت  قيمتهتا الجدوليتة فتص 

ق مت  قبت  الخبتراء علتى  تصثيت،بم ليس  نتا  اتاتا ل  عتمد المجال
و 1 

ل وعلتى  توء 

   و بي  يلك.1يلك تد اعتماو أ لع مجاالت والجدول 

 (3) جدول

يبين نتائج اختبار مربع كاي آلراء الخبراء حول صالحية المجاالت لمقياس الخصخصة 

 الرياضية

 المجاالت ت
عدد 

 الخبراء
 الموافقين

غير 

 الموافقين

 2قيمة كا

 المحسوبة

 2اقيمة ك

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 33.96 3 35 34 االقتصاوي 3

1.15* 

 والة

 والة 33.96 3 35 34 ايوا ي 9

 غير والة 2.26 7 1 34 السياسي 1

 والة 1.26 9 31 34 االجتماعي 5

 والة 4.52 1 39 34 اللقافي 7

قيمة اا*
9
الجدولية 

 
 و.1.15وتساوي  2.24ونسبة خةأ   3و=3-9عند و جة ثر ة  

و مجاالتل ولتقد ر 5ولذلك أ بح عدو المجاالت لمقياس الخصخصة الر ا ية        

اب مية النسبية لن  مجال م   ذه المجاالت ل قام الباثث لعرض المجاالت على 

مجموعة م  الخبراء والمختصي  في ايوا ة الر ا ية وعلد االقتصاو واالختبا ات 

و ل وطلب منهد تحد د اب مية النسبية للمجاالت 3ن والقياس وعلد الناس الر ا ي ملح

و و جات 4-3التي تمل  الخصخصة الر ا ية على وفن مقياس متد ج  تنوم م  

و ل 3و للمجال ابق  أ مية ملحن 3و للمجال ابالر أ مية ل والد جة  4تعةى الد جة  

م  وو  التوو ع و عد  ذا ايجراء  رو  اً في تصميد االختبا  ثتى  ستةيع الباثث أ

                                                 
3
التنبؤ باإلنجاز الفرقي على وفق التوافق النفسي االجتماعي والتماسك الحركي للفرق ثس   الح مهدي؛ - 

ة الترلية الر ا ية ل جامعة : أطروثة واتو اه غير من و ة ل الي المشاركة في الدوري الممتاز بكرة السلة

 .66و 9232ل لال 
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النسبي لعنا ر السمة
و1 

ل واستخرج مجمو  الد جات التي ثص  عليها ا  مجال ثد 

و 74قسد مجمو  و جات ا  مجال على مجمو  الد جات النلية للمجال والبالغة  

ل ثد استخرجت النسبة الم و ة ل  مية ص  على اب مية النسبية لن  مجالولذلك نح

 مية النسبية لن  مجال م  المجاالت اب لعة على مجمو  النسبية ع  طر ن تقسيد اب

و ل وي جاو عدو الاقرات لن  322اب مية النسبية للمجاالت اب لعة و رلها في  

و فقرة للمقياسل ولءر  اب مية 392مجال ثسب أ ميت، النسبية أقترا الباثث  

ت النلي للمقياس النسبية لن  مجال م  مجاالت الخصخصة الر ا ية في عدو الاقرا

و ثد تحد د عدو الاقرات لن  مجال ثسب أ ميت، النسبية لعد 322وتقسيد الناتج على  

 و  بي  يلك.5تقر ب الناتج إلى أقر  عدو  حيح والجدول  

 (4) جدول      

 يبين مجاالت الخصخصة الرياضية ونسبتها المئوية وأهميتها النسبية وعدد الفقرات لكل مجال 

 المجاالت ت

 (7-1أهمية كل مجال )

الدرجة 

التي حصل 

عليها 

 المجال*

األهمية 

النسبية 

 للمجال

النسبة 

المئوية 

لألهمية 

 النسبية

عدد 

 الفقرات

عدد 

الفقرات 

بعد 

 التقريب

 المالحظات

 تعتمد 11 11.2531 94.6311 27.11 71 االقتصاوي 3

 تعتمد 11 11.2531 94.6311 27.11 71 ايوا ي 9

 تعتمد 11 19.4221 94.9611 26 79 عياالجتما 1

 تعتمد 12 12.1942 91.4214 12.11 67 اللقافي 5

  392 392 322 172.22 914 المجمو 

 أعلى و جة في اب مية× *الد جة النلية للمجال = عدو الخبراء 

                              =34    ×4   =74   

 

 لمقياس:إعداد الصيغة األولية لفقرات ا 3-7-7

                                                 
3
 .61و  3221: القا رة  ل وا  الانر العرلي ل  1ل ط القياس النفسي النظرية والتطبيقسعد عبد الرثم  ؛  - 
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عملية إعداو فقرات المقياس فل  تعد عملية إعداو فقرات المقياس م  أ د الخةوات     

تتةلب توفر شروط معينة لد  مصمد المقياس ل و ي التمن  م  الماوة العلمية 

المتخصصة والمتعلقة لالمو و  المراو قياس، ل فءصً ع  معرفة الةرائن المختلاة 

يع أم  ختا  منها ما  ناسب  دد االختبا  ل والةصقة لنتالة الماروات ثتى  ستة

، القد ة على تةو ر والتنا  د اللغو ة وسهولة التعبير للغة لسيةة ل وأم تنوم ل

المواقف التي  تمن  م  خصلها قياس القد ة أو السمة المراو قياسها
 و.1 

ت عدة ل لدأت وم  أج  إعداو الصيغة ابولية للمقياس عمد الباثث إلى إجراءا     

لعملية إعداو فقرات المقياس ثد تحد د أسلو  و ياغة فقرات المقياس ثد و اسة 

 - صثية فقرات المقياس ل وأخيراً إعداو المقياس وعلى النحو ابتي :

 تد إعداو الاقرات لصو تها ابولية م  خصل عدو م  الخةوات و ي:     

ا عصقة لايوا ة الر ا ية مع إجراء اشتقاق لعل الاقرات م  المقا يس التي له-3

 لعل التعد صت على قسد منها لني تصءم مجتمع البحث في الد اسة الحالية.

إعداو جزء ابير م  الاقرات م  قب  الباثث م  خصل اشتقاق لعل الاقرات م   -9 

ايطا  النظري والتعر ف الذي تناول ماهوم الخصخصة ل لينوم العدو النلي لاقرات 

و فقرة مووعة على المجاالت 392اس الخصخصة الر ا ية لصيغت، ابولية  مقي

لحسب ووم أ مية ا  مجال . و يغت الاقرات على شن  عبا ات تقر ر ة تتبع ا  

 فقرة ثصث لدائ  لإلجالة  ي  وائماً ل أثياناً ل ألداًو.  

 تحديد أسلوب صياغة فقرات المقياس: 3-7-7-1

قرات المقياس على أسلو    لينرتو و و أشب، لأسلو  اعتمد الباثث في  ياغة ف

االختيا  المتعدو والذي  عد م  ابساليب ال ائعة في القياس في البحوث الترلو ة 

والناسية ل إي  قدم للمستجيب موقااً و ةلب من، تحد د إجالت، لاختيا  لد   م  عدة لدائ  

  -:لها أووام مختلاة وم  ألرو ما  ميز أسلو  لينرت  و

 تمتع، لصدق وثبات عاليي .  -3

                                                 
3
: ليروت ل منتبة الاصا  القياس والتقويم النفسي والتربويممدوا عبد المنعد النناني وعيسى عبد هللا جالر؛ -

 .352و  3224للن ر والتوو عل
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  قل  م  و جة التخمي  وعام  الصدفة. -9

 سه  االستعمال والاهد ل و عبر ع  فنرة واثدة. -1

تميزه لالمرونة لنلرة البدائ  لن  فقرة -5
و1 

. 

 -لذا أتبع الباثث القواعد اآلتية في  ياغة فقرات المقياس:     

 .ياغة الاقرات لأسلو  وا ح ولسيط  

 .أم تنوم الاقرة معبرة ع  فنرة واثدة وقاللة لتاسير واثد 

  أم  تنوم المقياس م  فقرات ا جالية وأخر  سلبية ل وسبب  ذا التنو   و التحقن

 م  نزعة المستجيب لإلجالة ابولى.

 .خلو الاقرات م  أي تلميح غير مقصوو لإلجالة الصحيحة 

 ا الجميع أو ال  جيب لني ال تقدم عدم استخدام الاقرات التي  حتم  أم  جيب عنه

فر ة المقا نة أمام الباثث
و.2 

 

 . أم تنوم الاقرات مصئمة لمستو  المستجيبي 

 أم تنوم العبا ات لصيغة المتنلد
و3 

. 

وتد عرض الاقرات لصيغتها ابولية على خبير في اللغة العرلية* لتقو مها لغو اً ل وأخذ الباثث     

 لمصثظات، في  ذا الجانب.

 صالحية الفقرات )التحليل المنطقي(: 3-7-7-2

و والتي ووعت على أ لع مجاالت 392لعد أم تد إعداو فقرات المقياس البالغة       

للمقياس المذاو  تنَااً ل عمد الباثث إلى عرض  ذه الاقرات لصو تها ابولية على 

قتصاو وعلد مجموعة م  الخبراء والمختصي  في مجال ايوا ة الر ا ية وعلد اال

 و.1الناس الر ا ي واالختبا ات والقياس ملحن  

                                                 
3
: عمام ل وا  ابم  للن ر والتوو ع ل 9لط القياس والتقويم في العملية التدريسية؛  أثمد سلمام عووة -

 .527و  3221
9
 .59ل   المصدر السابق او ة عبد الاتاا عةوام؛  - 
1
: القا رة ل منتبة االنجلو 3لطاالختبارات والمقاييس في التربية الرياضيةمصةاى لا ي و بري عمرام؛ - 

 .53و  9227المصر ة ل 

 / جامعة و الى /الية الترلية ابساسية /قسد اللغة العرلية. سليمان مازن عبد الرسولو م.أ.*
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أم"أفء  وسيلة للتأاد م   صثية فقرات المقياس قيام و ,3265Ebleإي   ير        

عدو م  الخبراء والمختصي  لتقد ر  صثيتها لقياس الصاة التي و عت م  

أجلها"
و1 

ا في قياس ماهوم ل لغرض الحند عليها م  ثيث  ياغة الاقرات أو  صثيته

 الخصخصة الر ا ية.

و فقرة في 392ولعد  ياغة فقرات مقياس الخصخصة الر ا ية والبالغ عدو ا        

و خبير في 34 ياغتها ابولية والمووعة على أ لع مجاالت والتي عر ت على  

ايوا ة الر ا ية وعلد االقتصاو وعلد الناس الر ا ي واالختبا ات والقياس ل وقد 

منهد ت خيص الاقرات الصالحة م  عدمها فءصً ع  التعد   المقترا أو  ياغة  طلب

فقرات جد دة  حتاجها المجال ل ولعد جمع ت اء الخبراء ل أخذ الباثث لالاقرة التي أتان 

%و فأالر ل "إي أم للباثث الحن في اختيا  النسبة التي  را ا 12عليها الخبراء لنسبة  

قرات"مناسبة عند اختيا ه الا
و. 2 

وقد تر  للخبراء ثر ة إجراء أي تعد   على فقرات 

 -المقياس ولدائ  ايجالة ل وقد اانت مصثظة الساوة الخبراء على النحو اآلتي:

 و فقرة لعدم  صثيتها.42تد ثذد   -3

 تد تعد    ياغة مجموعة م  الاقرات على نحو أفء  م  قب  الخبراء.-9

والتي تد تةبيقها على 5و فقرة ملحن  72ت تد اعتماو  وعلى  وء  ذه التعد ص       

و  بي  فقرات المقياس و ي مووعة على مجاالت المقياس 4عينة البناء و الجدول  

 اب لعة واذلك النسب الم و ة لن  مجال.

 

 

 

 

 

 

                                                 

1-Eble ,R ,Essential of educational measurement 2
nd

 edition, new York,prentice-

Hill,1972,p555.  
9
ل  3ل طم النفس الرياضيالقياس في التربية الرياضية وعل، محمد ثس  عصوي ومحمد نصر الد     وام  -

 . 166و ل  3222 القا رة ل وا  الانر العرلي ل 
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 (7) جدول

ة لكل يبين عدد فقرات كل مجال مبيناً الفقرات اإليجابية والسلبية لكل مجال والنسب المئوي

 مجال

 المجاالت ت
 الفقرات

 النسبة المئوية عدد الفقرات
 السلبية اإليجابية

 %94473 31 2 2 االقتصاوي 3

 %94473 31 5 35 ايوا ي 9

 %94473 31 33 7 االجتماعي 1

 %99414 36 9 35 اللقافي 5

 

 إعداد تعليمات المقياس: 3-7-7-3

لي  الذي  سترشد ل، المستجيب لإلجالة على فقرات تعد تعليمات المقياس لملالة "الد     

المقياس ل وقد  اعى الباثث عند و ع، التعليمات أم تنوم سهلة وماهومة بم  مام 

ايجالة الصحيحة  ي و ع تعليمات تسه  على المجيب الجوا  الصحيح"
و 1 

ل واذلك 

حث العلمي فقد أخةاء الغرض الحقيقي م  المقياس ل ولما أم المقياس  و بغراض الب

و أم" Wylieطلب م  أفراو العينة عدم يار أسمائهد عند ايجالة إي   ير  وا لي 

التغلب على عام  االمتحام المرغولة االجتماعية  تد م  خصل  مام المستجيب 

لسر ة استجالاتهد"
و2 

ل وأادت التعليمات على  رو ة ايجالة لصراثة وعدم تر  أي 

 فقرة لص إجالة. 

 تصحيح المقياس: 3-7-7-4

ولولعد جمع االستما ات Lekart لتصحيح المقياس أتبع الباثث طر قة  لينرت      

 عينة البناءو لاستخدام ماتاا تصحيح ثصثي والذي  عد  وا  ي  ححت إجالات اي

                                                 
3
و 3211: المو   ل وا  النتب للةباعة والن ر ل  9ل ط طرائق البحث العلمي ومناهجهوجي، محجو  ؛  -

 351. 
9
ل  : النو ت ل جامعة النو ت تصورات معاصرة في القياس التربوي والنفسي صا الد   محموو عصم ؛  -

 .55و 3216
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"ابواة التي  نت ف لها الناتج ع  ايجالات التي تدل على المتغيرات التي تقاس"
و1 

ل  

 و.6لسلبية واي جالية في اثتسا  الد جات وثسب الجدول لاقراتها ا

 (6) جدول

 يبين مقياس التقدير الثالثي وبدائل اإلجابة عليه

 أبداً  أحياناً  دائماً  الفقرات

 3 9 1 الاقرات اي جالية

 1 9 3 الاقرات السلبية

الة فقرة لعد أم أعةيت الد جات لصستج و72وقد  ممت االستما ة على أساس       

على الاقرات اي جالية والسلبية ل وبج  استخراج الد جة النلية للمقياس جمع الباثث 

ل وعلي، فإم على فقرات المقياس إ جاليات،في  الد جات التي ثص  عليها المستجيب

و أما و جة الحياو 72و وأونى و جة  و  932أعلى و جة  من  الحصول عليها  و  

 من  الحصول عليها م  خصل  و وو جة الحياو9   اما مو ح في ال نو 352فهي  

و لدائ  ل ثد نقوم لءرلها في 1و ثد تقسيمها على  3ل9ل1جمع و جات المقياس التقد ر  

و فقرة ولذلك نحص  على و جة الحياو وعلى وفن 72عدو فقرات المقياس البالغة  

 -المعاولة التالية:

                                          352= و72عدو فقرات المقياس  ×  و6مجمو  و جات لدائ  ايجالة و جة الحياو =

                                                                                                                                  و1عدو البدائ                                 

 الحياو و جة                                                  

 72       أونى و جة متحققة        352       أقصى و جة متحققة    932        

 (2شكل )                                           

 رياضيةيوضح أقصى وأدنى درجة متحققة للمقياس ودرجة الحياد لمقياس الخصخصة ال      

 

 التجربة االستطالعية:  3-6

و إوا  ا مووعي  علتى نتاو ي  31تد إجراء التجرلة االستةصعية على عينة قوامها        

لواقع تسعة إوا  ي  لن  م  ناوي التناط ونتاوي الترليتة ل تتد اختيتا  د لصتو ة ع توائية 

                                                 
3
 .335و  3213: القا رة ل منتبة النهءة المصر ة ل  9ل ط القياس النفسي والتربويمحمد عبد السصم ؛  -
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مصئمتة أواة  و وتعد التجرلتة االستتةصعية طر قتة الستن تاد متد 32/5/9233لتا  خ  

البحث المصتممة و تو اختبا  تا قبت  تنايتذ ا أي إجتراء تجرلتة استن تافية  استتةصعيةو 

تهاللتلبت م  م نص
و1 

 -واام الغرض م  التجرلة االستةصعية ما  و :

 التأاد م  مد  و وا تعليمات المقياس . -3

 التأاد م  و وا فقرات المقياس وعدم وجوو أخةاء فيها . -9

 تاهد عينة البحث الستما ة االستبيام  المقياسو . التعرد على مد  -1

 . التعرد على الوقت المستغرق لإلجالة على فقرات المقياس -5

 ة .يت خيص المعوقات والسلبيات التي قد تحدث أثناء التجرلة الرئيس -4

التأاتتتد متتت  واجبتتتات فر تتتن العمتتت  المستتتاعد وايايتتتة تنظتتتيد عمتتت  متتت ء االستتتتما ة  -6

  وتوو عها.

  لقياسية للمقياس :الخصائص ا 3-5

لغرض الن ف ع   دق فقرات المقياس ول ن   حيح فإم الخةوة التي تلي   

تصحيح المقياس تعتمد على النظر في فقرات، التي  تنوم منها لذا فقد  نوم المقياس 

ّم  ذا ال  منع م  وجوو فقرات غير  الحة لو أ  الحاً م  خصل النظر إلي، إالب 

ن، سينوم أالر  دقاً ويلك لاستخدام التحلي  ايثصائي استبعدت م  المقياس فإ

للد جات التجر بية الذي سين ف ع  وقة الاقرات في قياس ما و عت م  اج  قياس،. 

لذلك اخءع الباثث االستما ات إلى التحلي  ايثصائي لهدد ثسا  الصدق واللبات 

و 3213سصم اثمد  التي تعد م  أ د الخصائص القياسية للمقياس و  ير محمد عبد ال

إلى " إًم تحلي  الاقرات  و الد اسة التي تعتمد على التحلي  المنةقي ايثصائي 

والتجر بي لوثدات االختبا  لغرض معرفة خصائصهال وثذد أو تعد   أو إلدال أو 

إ افةل أو إعاوة ترتيب  ذه الاقرات ثتى  تسنى الو ول إلى اختبا  ثالت و اوق 

والصعولة ".مناسب م  ثيث الةول 
و2 

 وفيما  أتي تو يح لهاتي  الخا يتي  .  

 
                                                 

3
:  الح  ، ترجمة مناهج البحث العلمي –؛ مقدمة في أسس البحث العلمي  وجر و مر وجوو ف وومنيك  -

 . 315و  3227توو ع ل : عمام ل وا  ت ام للد اسات والن ر وال 6خلي  ألو إ بع ل ط

 .  522ص  ل  3213ل  المصدر السابقـ محمد عبد السصم أثمد ؛ 9
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 صدق المقياس : 3-5-1

و عد م  الخصائص ابساسية في لناء م  أ د معـــا ير جووة االختبا ل عد واثداً      

ّم  دق االختبا   و إ"وإلى3222لمقيــــــاس إي أشا  مصةاى ثسي  االختبا ات وا

"جل، أو السمة المراو قياسهاأم   قـــد ة االختبا  على قيـــــاس ما و ع
و1 

لذلك فام  ل

 دق المقياس  قصد ل، " أم تنوم وسيلة القياس  اوقة إيا اانت تقيس ما تدل على 

والحاجة إلى  ذه الصاة الوا حة "قياس، 
و 2 

 . 

متت   تتدق المقيتتاس لاستتتخدام نتتوعي  متت  أنتتوا  لتتذا ي تتب الباثتتث إلتتى التحقتتن           

 -:  ما الصدق

  :صدق المحتوى 3-5-1-1

و" لأن، قياس مد  االختبا  للنواثي أو 3225و عرف، محمد  ليع شحاتة        

المنونات المختلاة للجانب المراو قياس، "
و3 

وتد تحقين  ذا الصدق لعد أم تد تحد د  

الباثث لأعداو المقياس وتحد د مجاالت، وفقرات، ماهوم الخصخصة الر ا ية ل إي قام 

لاالستعانة لمجموعة م  ابساتذة والخبراء في مجال ايوا ة الر ا ية وعلد االقتصاو 

و يقرا   صثية الاقرات وتقد ر مد  1وعلد الناس الر ا ي والقياس والتقو د ملحن 

للمجاالت والاقرات وتد % اقبول 12قياس ا  فقرة بلعاو المقياس وأخذ الباثث نسبة 

التعد   في  وء مصثظاتهد عليها ولذلك تد قبول الاقرات التي ثصلت على موافقة 

 الخبراء وثذد الاقرات غير الصاوقة . 

  صدق البناء : 3-5-1-2

 عد م  أالر أنوا  الصدق مصئمة لبناء المقا يس و سمى لصدق الماهوم أو 

التحقن التجر بي م  مد  تةالن و جات  دق التنو   الار ي بن،  عتمد على 

                                                 

 لالقا رةلمرازالنتا : المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق ـ الثبات ـ الصدق ـ الموضوعية ـ المعايير؛مصةاى ثسي  لا ي ـ3

 .  91 و3222

 . 16و3262لمصر ةابنجلو القا رةلمنتبةمحمد نبي   وتخرومو:  ترجمـــةلالنفس منهج البحث في التربية وعلم ولولدلفاندالي : -9
1
 . 26و    3225:  القا رة ل وا  المعرفة الجامعية ل  قياس الشخصيةمحمد إلرا يد شحاتة :  -
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الاقرات مع الخا ية أو الماهوم المراو قياس،ل وتعد أساليب تحلي  الاقرات مؤشرات 

على  ذا النو  م  الصدق 
و1 

 . 

إي اعتمد الباثث على طر قتي  لتحلي  الاقرات للتحقن م   دق البناء  ما 

 خلي واما  أتي :أسلو  المجموعتي  المتةرفتي  ومعام  االتساق الدا

 

  أسلوب المجموعتين المتطرفتين : 3-5-1-2-1

لغرض إ جاو القوة التمييز ة للاقرات والتي م  خصلها  تد التعرد على التمييز  

لي  ابفراو الحا لي  على و جات مرتاعة والحا لي  على و جات منخاءة في 

و إلى Ebleنقص ع    و3226السمة التي  قيسها .و  ير لسام العمري وفؤاو مصةاى  

 ي " إّم الهدد م  تحلي  الاقرات  و لإللقاء على الاقرات يات التمييز العالي و

الاقرات الجيدة في االختبا  "
و2 

 . 

وبج  الن ف ع  القوة التمييز ة لاقرات المقياس قام الباثث لتار غ إجالات   

 استما ة لية لن  استما ة م و إوا  اً وتد تحد د الد جة الن392البالغة   بناءعينة ال

المختبر   و تبت االستما ات تناولياً م  أعلى و جة إلى أوطأ و جة ثد اختيرت نسبة 

%و م  االستما ات 97%و م  االستما ات الحا لة على الد جات العليا و 97 

 الحا لة على الد جات الدنيا . 

و استما ة 19لة  و استما ة مقال19إي للغ عدو استما ات المجموعة العليا  

%و م  97ّم نسبة  إو إلى " 3222للمجموعة الدنيا و  ير مروام عبد المجيد  

%و م  المجموعة الدنيا  ي أفء  نسبة نحص  لواسةتها على 97المجموعة العليا و 

أعلى معامصت تمييز "
و3 

 . 

                                                 
3

 ل3213المو  ل مةبعة جامعة المو   ل ل االختبارات والمقاييس النفسيةـ عبد الجلي  الزولعي  وتخرومو :

  51 . 
9
 درجة تحقيق حاجات اإلحساس بالزمن لدى أعضاء هيئة التدريسسام العمري وفؤاو مصةاى السلمام :  -

 ل العلوم الترلو ة ل العدو ابول 91المجلة ل عمام ل اب وم ل  مجلة و اسات عليال  في الجامعات األردنية    

 . 344ل    3226    
1

 ل العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات والقياس في التربية الرياضية ابسسـ مروام عبد المجيد إلرا يد :

 . 352و    3222:  اب وم ل وا  الانر للةباعة والن ر والتوو ع ل  3ط     
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لي        وتراوثت ثدوو ابوســـاط الحســـالية لد جات فقرات المجموعة العليا       

لي   أ ءاً  تراوثت ابوساط الحسالية لد جات المجموعة الدنيا  وو 1.22-3.22 

و لغرض ثسا  معام  التمييز T- testو وتد استخدام االختبا  التائي  1.22-3.22 

و وعدت القيمة التائية الدالة إثصائياً مؤشراً لتمييز 72لن  فقرة م  فقرات المقياس  

و وعند مقا نتها مع قيمة  ت 3.22 –2.22د التائية تتراوا لي   الاقرات واانت القي

الجدوليةو
و1 

و اانت 69و وتحت و جة ثر ة  2.24تحت مستو  والل،   و3.26 البالغة  

 66ل  46ل  44ل  49ل  42ل  51ل  53ل  11ل  19ل  91ل  37ل  36ل  4ل  5الاقرات   

و ل وفي  وء  ذا 7لجدول  و غير مميزة تحت  ذا المستو  واما  و مبي  في ا

و فقرة لعدم واللتها ايثصائية ولذلك أ بح 35المعيا  استبعدت  ذه الاقرات وعدو ا  

 و فقرة.46المقياس  تنوم م   

 (5الجدول )

 قيمة )معامل التمييز( المحسوبة لفقرات المقياس باستعمال المجموعات المتطرفة

( قيمة )ت المجموعة الدنيا المجموعة العليا ت

 المحسوبة

الداللة 

الوسط  اإلحصائية

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الوسط الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 معنوي *4.73 2.44 3.62 2.22 1.22 3

 معنوي *6.22 2.22 1.22 2.54 3.12 9

 معنوي *2.22 2.54 3.92 2.22 1.22 1

  معنوي غير 3.61 2.44 9.62 2.22 1.22 5

 معنويغير  3.12 2.54 3.12 2.44 9.52 4

 معنوي *4.73 2.22 1.22 2.44 3.62 6

 معنوي *9.11 2.44 3.62 2.44 9.62 7

 معنوي *6.22 2.22 1.22 2.54 3.12 1

 معنوي *5.22 2.54 9.92 2.22 1.22 2

                                                 
  التطبيقات اإلحصائية واســــــــــتخدامات الحاسوب في بحوث التربيةوديع ياسين ، محمد حسن العبيدي :  -1

 . 444ص  ( 1111بغداد ، دار الكتب ،  :) الرياضية     
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 معنوي *2.22 2.54 3.92 2.22 1.22 32

 معنوي *9.11 2.44 3.62 2.44 9.62 33

 معنوي *4.73 2.44 3.62 2.22 1.22 39

 معنوي *1.41 2.54 3.12 2.54 9.12 31

 معنوي *6.22 2.54 3.12 2.22 1.22 35

 معنوي *5.22 2.54 9.92 2.22 1.22 34

 معنويغير  3.22 2.54 9.92 2.22 9.22 36

 معنويغير  3.61 2.44 9.62 2.22 1.22 37

 معنوي *4.64 2.54 9.12 2.54 3.92 31

 معنوي *2.22 2.54 3.92 2.22 1.22 32

 معنوي *6.22 2.54 3.12 2.22 1.22 92

 معنوي *6.41 2.44 3.52 2.22 1.22 93

 معنوي *2.22 2.22 3.22 2.54 9.12 99

 معنوي *4.64 2.54 3.92 2.54 9.12 91

 معنوي *6.22 2.54 3.12 2.22 1.22 95

 معنوي *2.22 2.54 9.12 2.22 3.22 94

 معنوي *6.22 2.54 3.12 2.22 1.22 96

 معنوي *4.64 2.54 3.92 2.54 9.12 97

 معنويغير  3.12 2.54 3.12 2.44 9.52 91

 معنوي *2.22 2.22 1.22 2.54 3.92 92

 معنوي *6.22 2.54 3.12 2.22 1.22 12

 معنوي غير 3.61 2.44 9.62 2.22 1.22 13

 معنويغير  3.61 2.22 9.22 2.44 9.52 19

 معنوي *6.41 2.22 3.22 2.44 9.62 11

 معنوي *9.55 2.44 9.62 2.22 9.22 15

 معنوي *2.22 2.54 9.12 2.22 3.22 14
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 معنوي *1.42 2.12 3.62 2.22 1.22 16

 معنوي *1.41 2.54 9.12 2.54 3.12 17

 معنوي *4.64 2.54 3.92 2.54 9.12 11

 معنوي *2.22 2.54 9.12 2.22 3.22 12

 معنوي *4.73 2.22 1.22 2.44 3.62 52

 معنويغير  3.96 2.54 9.92 2.44 9.62 53

 معنوي *5.59 2.54 9.12 2.44 3.52 59

 معنوي غير 3.61 2.44 3.62 2.22 9.22 51

 معنوي *6.22 2.54 3.12 2.22 1.22 55

 معنوي *6.41 2.22 3.22 2.44 9.62 54

 معنوي *9.39 2.54 9.92 2.54 9.12 56

 معنوي *9.55 2.44 9.62 2.22 9.22 57

 معنوي *1.72 2.44 3.62 2.54 9412 51

 معنوي *1.41 2.54 9.12 2.54 3.12 52

 معنويغير  3.61 2.44 9.62 2.22 1.22 42

 معنوي *2.22 2.54 3.92 2.22 1.22 43

 معنوي غير 3.22 2.54 9.12 2.22 1.22 49

 معنوي *9.11 2.44 3.62 2.44 9.62 41

 معنوي *4.73 2.44 3.62 2.22 1.22 45

 معنويغير  2.61 2.44 9.62 2.54 9.12 44

 معنويغير  3.12 2.54 3.12 2.44 9.52 46

 معنوي *5.22 2.54 9.92 2.22 1.22 47

 معنوي *2.22 2.54 3.92 2.22 1.22 41

 معنوي *1.41 2.54 3.12 2.54 9.12 42

 معنوي *4.73 2.44 3.62 2.22 1.22 62
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 معنوي *5.22 2.54 9.12 2.22 9.22 63

 معنوي *6.22 2.54 3.12 2.22 1.22 69

 معنوي *4.64 2.54 3.92 2.54 9.12 61

 معنوي *6.41 2.22 3.22 2.44 9.62 65

 معنوي *4.73 2.44 3.62 2.22 1.22 64

  معنوي غير 2.61 2.44 9.62 2.54 9.12 66

 معنوي *4.64 2.54 9.12 2.54 3.92 67

 معنوي *5.22 2.54 9.92 2.22 1.22 61

 معنوي و*2.22 2.54 3.92 2.22 1.22 62

 معنوي *4.73 2.44 3.62 2.22 1.22 72

 (.61.9)تساوي  (62( ودرجة حرية )6.67قيمـة )ت( الجدوليــة تحت مستوى داللة ) 

 معامل االتساق الداخلي :  3-5-1-2-2

دم لنا الدلي  لتجانس الاقرات لغرض تجانس الاقرات فام معام  االتساق الداخلي  ق     

معام  االتساق الداخلي  و معام  اال تباط  مب إو إلى "3225وأشا  علي مهدي ااظد  

لي  و جات ا  فقرة والد جة النلية للمقياس ".
 و 1 

استخدم معام  االتساق الداخلي في تحلي  فقرات المقياس أي ثسا   دق فقرات      

لي  الد جة النلية للمقياسو م  خصل إ جاو العصقة المقياس لاستخدام المحك الداخ

 اي تباطية لي  و جة ا  فقرة والد جة النلية للمقياس .

وأستخدم الباثث قانوم معام  اال تباط البسيط  لبيرسومو الستخراج العصقة      

 و إوا  اً على ا  فقرة ولي  الد جة392اال تباطية لي  و جات أفراو العينة البالغة  

 و . spssالنلية للمقياس ويلك لاستخدام الحقيبة ايثصائية  

و" ان، الما واو معام  ا تبــاط الاقرة لالمجمو  النلي 1979لAllenو ؤاد  

اام تءمينها في المقياس  ز د م  اثتمال الحصول على مقياس أالر تجانساً ".
و 2 

 

                                                 

ل أطروثة واتو اه بناء مقياس مقنن لسمات شخصية طلبة اإلعدادية في العراق ـ علي مهدي ااظد ؛  3

 .  331و    3225: جامعة لغداو/الية الترلية ال   شدل 

2-Allen , M , yen : Op cit  ,1979, p. 125. 
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و ولمعرفة  -.219ل . 93لي     و  بي  نتائج معام  اال تبــــاط التي تراوثت1والجدول  

واللتها ايثصائية قو نت مع القيمة الع وائية العظمى لمعام  اال تباط البالغة 

و.2.24و عند مستو  واللة  2.375 
و1 

 

و فقرات لعدم واللتها ايثصائية و ي 7وفي  وء  ذا المعيا  استبعدت  

بح المقياس  تنوم م  و ولذلك أ  41ل  52ل  55ل  14ل  15ل  94ل  4الاقرات   

 و  و ح يلك . 4و فقرة والملحن  52 

 (5الجدول رقم )

 معامالت االرتباط )بيرسون( بين فقرات المقياس باستعمال

 طريقة االتساق الداخلي

 الداللــة معامل االرتباط رقم الفقرة الداللــة معامل االرتباط رقم الفقرة

 معنوي .731* 92 معنوي -.125* 3

 معنوي .411* 12 معنوي -.611* 9

 معنوي -.121* 13 معنوي -. 134* 1

 معنوي .667* 19 معنوي .667* 5

 معنوي -.611* 11  معنوي رغي .219 4

  معنوي رغي -.223 15 معنوي -.692* 6

 معنويغير  .344 14 معنوي -.419* 7

 معنوي .411* 16 معنوي -.772* 1

 معنوي .653* 17 معنوي -.693* 2

 معنوي -.462* 11 معنوي -.219* 32

 معنوي -.152* 12 معنوي .725* 33

 معنوي .667* 52 معنوي .425* 39

 معنوي -.125* 53 معنوي .671* 31

 معنوي -.672* 59 معنوي -.796* 35

 معنوي -.763* 51 معنوي .114* 34

                                                 
3

 .    514   ، لمصدر السابقا ؛ ـ وو ع  اسي  ل محمد ثس  العبيدي
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 معنويغير  .361 55 معنوي .411* 36

 معنوي .693* 54 معنوي 692* 37

 معنوي -.462* 56 معنوي -.125* 31

 معنوي .725* 57 معنوي -.714* 32

 معنوي -.699* 51 معنوي .477* 92

 معنويغير  -.329 52 معنوي -.662* 93

 معنوي -.171* 42 معنوي -.125* 99

 معنوي .731* 43 معنوي .133* 91

 معنوي .411* 49 معنوي -.611* 95

   معنوي رغي .293 41  معنوي رغي .397 94

 معنوي -.772* 45 معنوي .667* 96

 معنوي -.667* 44 معنوي .653* 97

 معنوي -.121* 46 معنوي -.134* 91

 (.6.154( تساوي )115( ودرجة حرية )6.67قيمـة )ر( الجدوليــة تحت مستوى داللة )

  :ثبات المقياس 2 - 5  -3

ا  والظا رة التي ق الذي  قيس ل، االختبمد  اللقة أو ايتقام أو االتسال،" قصد و        

و ع م  اجلها"
و1 

ثبات االختبا  إلى اتساق الد جات التي  حص  عليها واما  عني"ل 

او أناسهد في ابجواء المختلاة"ناس ابفر
و2 

 . 

وأعتمد الباثث على استخدام طر قتي  للحصول على ثبات المقياس المرشح  

 للتةبين  ما : 

  التجزئة النصفية :ـ طريقة  3-5-2-1

اعتمد الباثث  ذه الةر قة نظرا لنونها ال تتةلب إال إجراء االختبا  لمرة واثدة   

على وفن  ذه الةر قة التي تقيس التجانس الداخلي لاقرات المقياس " و دل تجانس 

المقياس على مد  اتساق أواء الماحو ي  على ابس لة جميعها التي  تنوم منها 

                                                 

 .  923ل    3272ل  المصدر السابق ؛ـ محمد ثســـ  عصوي ل ومحمد نصر الد     وام  3

 . 91ل    3222ل  المصدر السابق ؛مصةاى ثسي  لا ي  ـ 9
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المقياس "
و1 

وتد االعتماو على البيانات التي ثص  عليها الباثث المتعلقة لد جات  .

 و إوا ي  مللوم عينة التجرلة ابساسية . 392 

و ذه الةر قة تعتمد على تجزئة المقياس إلى جزأ   متناف ي  ولعد تةبيق، على  

و وأوخلت البيانات فيها ثد قسمت فقرات spssمجموعة واثدة تد استخدم لرنامج  

لعد أم تأاد الباثث م  التجانس مقياس إلى نصاي  فقرات فرو ة وفقرات ووجية . ال

تد استخراج معام  اال تباط لي  مجمو  و جات النصاي  لةر قة ليرسوم  وF النصاي

مب  ذه القيد تمل  أو إال 2.113م  القيد الخام ل وللغ معام  اال تباط لي  النصاي   

 تعي  تعد   معام  اللبات وتصحيح، ثتى نحص  معام  ثبات نصف االختبا  لذلك 

على معام  ثبات االختبا  ان  وعلي، استعملت معاولة سبيرمام لراوم لتصحيح معام  

و و و معام  ثبات عاٍل  من  227.2اال تباط ولعد التصحيح أ بح معام  اللبات  

 االعتماو علي، لتقد ر ثبات االختبا .

ستخدم الباثث طر قة الااارولنا  بنها " تستخدم في ا طريقة الفاكروبناخ : 3-5-2-2

أي نو  م  أنوا  ابس لة المو وعية و المقالية "
و. 2 

 

و ذا النو  م  اللبات  سمى لـ" التجانس الداخلي الذي   ير إلى قوة اال تباطات  

لي  الاقرات في االختبا  "
و3 

 . 

و 392ة التجرلة ابساسية البالغة  وي جاو اللبات اعتمد الباثث على ليانات عين      

و 2.227و وعند استخراج معام  اللبات اانت قيمت،  spssإوا  اً إي استخدم البرنامج  

و و معام  ثبات عاٍل  من  االعتماو علي، لتقد ر ثبات االختبا  ل  ءاد إلى  ذا أم 

ا ي للقياس ل الباثث تأاد م  أم معام  اللبات عالي وموثوق ل، لاستخدام الخةأ المعي

 و و ي قيمة معقولة في لحوث الترلية الر ا ية .  9.36قيمت،  إي جاءت 

 

                                                 

بناء مقياس لمفهوم الذات وتقنينه لدى العبي كرة اليد ، أطـــــروحــة دكتوراه ، كلية  ؛ـ حازم علوان 2
 . 252، ص  2112، جامعة بغداد ، التربية  الرياضية 

 األردن ، :) 2، ط spssالتحليل اإلحصائي باستخدام البرنامج  ؛ صالح ارشد العقيلي ، سامر محمد الشايب -2

 . 212ص  ( 2911عمان ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، 

 عمان ، :) مي في التربة والعلوم اإلنسانيةأساسيات البحث العلـ أحمد سليمان عودة ، فتحي حسن مكاوي :  3
 .  252ص  ( 2911مكتبة المنار للنشر والتوزيع ،     
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 التجربة األساسية للمقياس:  3-5

 هدد الباثث م  إجراء  ذه التجرلة إلى تةبين مقياس الخصخصة الر ا ية       

أج  استبعاو  لصيغت، النهائية وتحلي  فقرات، إثصائياً ي جاو القوة التمييز ة لن  فقرة م 

 وثذد الاقرات غير المميزة ولتحقين يلك قام الباثث لإتبا  الخةوات اآلتية : ـ 

 تطبيق المقياس :   3-5-1

و على عينة للغت 1المساعد ملحن   فر ن العم قام الباثث لتةبين المقياس مع      

إي اام عدو استما ات ل  92/7/9233ولغا ة 94/5/9233و إوا ي لتا  خ 353 

و استما ة والمرووو 353الستبيام التي تد توو عها على ابند ة الر ا ية قيد البحث  ا

و  بي  عدو االستما ات 2والجدول   و استما ة  الحة316و استما ة منهد  312 

 المستبعدة وسبب استبعاو ا.

 (9جدول)

 يبين االستمارات المستبعدة وسبب استبعادها

 سبب االستبعاد عدد االستمارات

 أجا  لأالر م  إشا ة على لعل الاقرات 9

 لد  نملوا ايجالات 3

 لد  عيدوا االستما ات 9

 المجمو  4

  

 الوسائل اإلحصائية: 3-9

قام الباثث لمعالجة البيانات ايثصائية لواسةة استخدام البرنامج ايثصائي       

 spssو واستخراج ما  أتي : ـ
 و1 

       الوسط الحسالي                                                    

      الوسط الحسالي المرجح 

                                                 
األردن  :) فهم وتحليل البيانات اإلحصائية spssالنظام اإلحصائي محمد بالل الزعبي وعباس الطالفحة :  -2

 .  292، ص  2111،عمان ، دار وائل للطباعة والنشر ، 
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  الوسيط                                                                                        

 النحراد المعيا ي ا            

   اال تباط البسيط لبيرسوم معام 

 اولة سبيرمام . لراوم مع          

          ا تباط الرتب لسبيرمام   

    قانوم T و 

 ا نبمعام  الااارو  

 مرلع ااي 

  معام  االلتواء 
 النسبة الم و ة  

 الخةأ المعيا ي 
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 الرابعاب ــبـــال
 
   ومناقشتها ليلهاوتح النتائج عرض – 4

 تها ومناقش هاوتحليلالمحور االقتصادي   فقرات عرض -4-1

  حور االقتصاديالم فقرات مواصفات -4-1-1

  تهاومناقشحور االقتصادي الم فقرات تحليل -4-1-2 

  تهاومناقش هاوتحليل المحور اإلداري فقرات عرض -4-2

 حور اإلداري  مال فقرات مواصفات -4-2-1

  تهاومناقش حور اإلداريالم فقرات يلتحل -4-2-2

 تها ومناقش هاوتحليلالمحور االجتماعي   فقرات عرض -4-3

   حور االجتماعيالم فقرات مواصفات -4-3-1

  تهاومناقشحور االجتماعي الم فقرات تحليل -4-3-2

  تهاومناقش هاوتحليل المحور الثقافي فقرات عرض -4-4

 قافي  حور الثمال فقرات مواصفات -4-4-1

   تهاومناقش حور الثقافيالم فقرات تحليل -4-4-2
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  ومناقشتها وتحليلها النتائج عرض – 4

 : تهاومناقش هاوتحليلالمحور االقتصادي  فقرات عرض -4-1
      :يحور االقتصادالم فقرات مواصفات -4-1-1

قام الباحث باستخراج قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم معامل        

 أنولوحظ ، ( 01وكما موضح في الجدول ) حور االقتصاديلجميع فقرات الم االلتواء

سن توزيع الفقرات تحت ( مما يدل على ح3 ±جميع قيم معامل االلتواء هي اصغر من )

 بالنسبة للمحور االقتصادي. ي والتي تثبت تجانس فقرات المقياسعطبيالمنحنى ال

 

 (11الجدول )

 يمواصفات فقرات المحور االقتصاد

 

الحسابي الوسط الفقرة رقم
 

 االلتواء معامل المعيارياالنحراف  الوسيط

1 2.4265 3.0000 .7059 -.825 
2 1.5441 1.0000 .6540 .802 
3 1.9412 2.0000 .7177 .087 
4 1.6324 1.0000 .7284 .696 
5 1.9706 2.0000 .7692 .050 
6 2.3235 2.0000 .6311 -.383 
7 2.3162 2.0000 .6290 -.361 
8 2.1691 2.0000 .7459 -.286 
9 2.3529 2.0000 .6386 -.470 
11 2.2721 2.0000 .6494 -.335 
11 2.3529 2.0000       .6725 -.559 
12 2.3456 2.0000 .6369 -.448 
13 1.8971 2.0000 .7432 .168 
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 : تهاومناقش حور االقتصاديمال فقرات تحليل -4-1-2

ومراجعتها وتصنيفها لن يكون لها مغزى دون المعالجة  لية جمع البياناتعم إن      

والتحليل الكافيين لها بما يضفي عليها الفائدة والنفع ، لذا قام الباحث وبعد المعالجة 

اإلحصائية للبيانات وباستخدام مقياس )ليكرت( باستخراج التكرارات والنسب المئوية 

( فقرة ولجميع 03ر االقتصادي البالغ عددها )الخاصة بكل فقرة من فقرات المحو

( استمارة وتحليلها ومناقشتها وكما موضح في الجدول 031االستمارات البالغ عددها )

(00 .) 

 (11الجدول )

 المحور االقتصاديالتكرارات والنسب المئوية لفقرات  بيني

 ت
 أبدا أحيانا دائما

 %النسبة المئوية التكرارات %المئوية النسبة التكرارات %النسبة المئوية التكرارات

1 01 0..1% 44 3..31% 11 11.04% 

2 14 14.40% 11 31.11% 0. ....% 

3 30 ...12% 11 4..1.% 32         ...11 %  

4 11 10.41% 41 33...% .1 04.11% 

8 4. 31...% 11 40.01% 3. .1.24% 

8 11 40.01% 1. 11% 0. ....% 

8 11 41.44% 12 11.13% 0. ....% 

5 10 31.1% 11 40.20% .. .1.1.% 

9 11 44.00% 14 41.11% 0. ....% 

11 13 13.11% 42 31.1.% 04 01..2% 

11 13 41.3.% 1. 4..14% 01 00.1.% 

12 12 11.13% 11 41.44% 0. ....% 

13 41 33.1.% 11 44.00% 30 ...12% 

 

( أهمية هذا الجانب 00جدول ) اديقتصالنتائج الخاصة بالمحور االأظهرت        

ودوره في عملية النهوض بالمستوى الرياضي ضمن المفهوم الخاص بانتقال ملكية أو 
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إدارة األندية الرياضية من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو ما يعرف بمفهوم 

)الخصخصة( ودوره في إعادة الخريطة االقتصادية لهذه األندية من أجل الوصول إلى 

قيق أفضل إنتاجية وأفضل أداء بما يخدم أهداف التنمية االقتصادية لهذه األندية ، إذ تح

( "إن الربح أو اإلنتاجية تعتبر هي األساس في تقييم 101.يشير )فالح أبو عامرية ،

األداء"
(1)

، وفي هذا الصدد يشير )أحمد حسن الشافعي ، عبد الرحمن أحمد سيار،  

من  في دورها في عملية تصحيح الهيكل االقتصادي ("إن أهمية الخصخصة تك112.

لألندية الرياضية ، واستخدام الموارد االستخدام األمثل من أجل تحقيق أهداف األندية 

في النهوض الرياضي من خالل توفير التمويل الالزم ، وتحويل األندية الرياضية إلى 

خاليا اقتصادية"
(2)

      . 

التي توصل إليها الباحث أن غالبية إداري األندية الرياضية وكان من أهم النتائج         

للمؤسسات يرون أهمية الجانب االقتصادي في تطوير األنشطة الرياضية المختلفة 

على نسبة في التكرارات األ ختيار( ، إلى أن اال11جدول )لألندية ، إذ أشارت النتائج 

في حين ( %11.04بنسبة مئوية )( تكراراً و11قد حصل على )فاً( أبديمثل االختيار )

%( وحصل االختيار 1.21( وبنسبة مئوية )11بلغ عدد التكرارات لالختيار )دائما( )

وهذا دليل على أن األندية الرياضية  ،( 2.221( وبنسبة مئوية )44)أحياناً( على )

بالرغم مما تحصل عليه من مساعدات فأنها تبقى بحاجة إلى تفعيل الجانب االقتصادي 

تسعى لتطوير أنشطتها وبرامجها ،  مؤسسة أو هيئةلذي يعد العصب الرئيسي ألي ا

ويرى الباحث أن األندية الرياضية كغيرها من الهيئات والمؤسسات األخرى تتأثر 

أنشطتها وبرامجها بالجانب االقتصادي وغيره من المجاالت األخرى ، إذ يشير )سمير 

ل الرياضي ليس ببعيد عن المجال االقتصادي ( إلى "أن المجا0222عبد الحميد علي ، 

وغيره من المجاالت األخرى فهو يتفاعل ويتأثر بالمجاالت األخرى"
(3).

  

فيما يخص وجود معوقات مالية من النتائج المهمة التي توصل إليها الباحث هي و        

وضحت أفي األندية تحول دون تغطية نشاطاتها ومشاركاتها في البطوالت المختلفة ، 

                                                 
 .01، ص 101.، المصدر السابقفالح أبو عامرية ؛  - 0
 .21، ص 112.، المصدر السابقأحمد حسن الشافعي ، عبد الرحمن أحمد سيار ؛  -.
 .12،ص 0222 ،سابقالمصدر السمير عبد الحميد علي ؛  -3
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( ، إلى أن التكرار األول والذي يمثل االختيار )دائماً( قد حصل على 11جدول )النتائج 

( في حين بلغ عدد %14.40( تكراراً وبنسبة مئوية )14أعلى التكرارات إذ بلغ )

( أبداً ( وحصل االختيار )%23213( وبنسبة مئوية )15التكرارات لالختيار )أحياناً( )

أن هناك صعوبات مالية  أوضحت النتائجإذ  ( ،%..2.ة )( وبنسبة مئوي.1على )

في تغطية  حجم ومستوى المشاركات المطلوبة في للمؤسسات تواجه األندية الرياضية 

بالرغم من إن هذه األندية تنتمي إلى مؤسسات البطوالت والنشاطات الرياضية  المختلفة 

 ، علماً أنتابعة إلى مؤسسات  تقدم لها الدعم المالي فكيفما الحال مع األندية الغير

، هيئات اإلدارية لألندية الرياضيةمن أهم المعوقات التي تواجه الالمعوقات المالية تعتبر 

المشكالت المادية  تعد من أهم المعوقات  ( بان " 1111،  ) سمير عبد الحميدإذ يشير

".أو الصعوبات التي تواجه الهيئات الرياضية
(1)

  

تحفّز الهيئات  أنهذه المشكلة من أهم األسباب التي يجب  أن رى الباحثوي       

أن " من دوافع وأسباب  إذفي أنديتها ،  الخصخصة الرياضيةاإلدارية على تطبيق 

الهيئات الرياضية تعاني كثيراً من األزمات ) أن هو ةالرياضيخصخصة استخدام ال

مما يمثل عائقاً كبيراً في  المالية التي يكون أساسها زيادة المصروفات عن اإليرادات

( "سبيل تقدم المستوى الرياضي
 (2)

 . 

 
امتالك األندية قلة فيما يخص من النتائج المهمة التي توصل إليها الباحث هي و       

( ، إلى أن 11جدول )فقد أشارت النتائج الرياضية لمنشآت توفر لها مردودا مالياً ، 

 (15دائماً( قد حصل على أعلى التكرارات إذ بلغ )التكرار األول والذي يمثل االختيار )

( 43(  في حين بلغ عدد التكرارات لالختيار )أحياناً( )%10.41تكراراً وبنسبة مئوية )

وبنسبة مئوية تكراراً ( 5.( وحصل االختيار )أبداً( على )%..222وبنسبة مئوية )

ك األندية الرياضية أوضحت النتائج أن هناك ضعفاً كبيراً في امتالإذ  (،14215%)

 . لمنشآت توفر لها مردودات مالية 

                                                 

 
ص ،  0222،المصدر السابقسمير عبد الحميد ؛  -0

011.
 

2
ص ،  0222،المصدر السابقنفسسمير عبد الحميد ؛  

12.
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األندية الرياضية بحاجة إلى هذه المنشئات كالمسابح والقاعات من رى الباحث أن يو     

أجل تطوير وضعها االقتصادي من خالل االستثمارات التي تحقق لها المردودات المالية 

األساسية لالستثمار في المؤسسات ( بان " من المحاور 553.، كما أشار )الشافعي ، 

الرياضية هو محور البنية التحتية ) األساسية( وذلك من خالل ضرورة توافر المنشآت 

واألدوات واألجهزة الالزمة والمناسبة لتشجيع االستثمار الرياضي في المؤسسات 

".الرياضية المختلفة 
(1)

 

هي فيما يخص قدرة الخصخصة ومن النتائج المهمة التي توصل إليها الباحث          

على تطوير األندية الرياضية للمؤسسات اقتصاديا ، أظهرت النتائج أن غالبية إداري 

األندية الرياضية يرون إن للخصخصة دور كبير في تطوير اقتصاديات هذه األندية ، 

قد  ( ، إلى أن التكرار األول والذي يمثل االختيار )دائماً(11فقد أشارت النتائج جدول )

في حين %( 12231( تكراراً وبنسبة مئوية )12حصل على أعلى التكرارات إذ بلغ )

( وحصل %.2325( وبنسبة مئوية )41)أحياناً( ) الثاني بلغ عدد التكرارات لالختيار

، ويعزو الباحث ذلك إلى أن ( %152.1( وبنسبة مئوية )14االختيار )أبداً( على )

سسات تجارية واقتصادية نتيجة تحولها إلى اعتماد األندية الرياضية أصبحت تمثل مؤ

نظام السوق من خالل التركيز على الفوائد والتكاليف الفعلية ونجد هذا واضحاً في 

( إلى 1111العديد من األندية في الدول المتقدمة ، إذ يشير )سمير عبد الحميد ، 

اد أو شركات أو مساهمون أن"العديد من األندية الرياضية في الدول المتقدمة يمتلكها أفر

وتدار بأسلوب إدارة المؤسسات التجارية التي تهدف إلى تحقيق الربح المادي باإلضافة 

إلى الترويج والدعم لسمعة ومكانة الجهات المالكة لها"
(2).

 

المهمة فيما يخص التخفيف من العبء المالي الواقع على الحكومة النتائج  منو      

( ، إلى أن التكرار 11جدول )ندية الرياضية ، أشارت النتائج جراء القيام بخصخصة األ

( تكراراً 31األول والذي يمثل االختيار )دائماً( قد حصل على أعلى التكرارات إذ بلغ )

( 11) تكراراً  في حين بلغ عدد التكرارات لالختيار )أحياناً( (%15212وبنسبة مئوية )

                                                 
 
34، ص 111. ،المصدر السابقحسن احمد الشافعي ؛  - 0

.
 

 .1.، ص 0222، المصدر السابقسمير عبد الحميد علي ؛  -.
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( وبنسبة مئوية .1بداً( على )( وحصل االختيار )أ%45244وبنسبة مئوية )

ن لعملية الخصخصة دور كبير في تخفيف العبء أإذ أوضحت النتائج  ،(%..2.)

المالي للدولة ، ويعزو الباحث ذلك إلى أن األندية الرياضية أصبحت تشكل عبء ثقيل 

على ميزانية الدولة نظراً للزيادة المستمرة في أعدادها وارتفاع التكاليف المالية 

("إن من 1111وفة عليها من سنة إلى أخرى ، إذ يشير )سمير عبد الحميد ، المصر

الدوافع المهمة التي دفعت للخروج بمجال الخصخصة إلى المجال الرياضي هو تقليل 

استنزاف أموال الدولة ونفقاتها ، إذ أن المجال الرياضي أصبح يمثل عبء على موارد 

الرياضية وزيادة متطلباتها األمر الذي جعل  الدولة وذلك نظراً لزيادة أعداد الهيئات

الدولة تعاني من تحقيق الكفاية لتلك الهيئات الرياضية"
(1)

. 

       

 

 :وتحليلها ومناقشتها داريعرض فقرات المحور اإل -4-2

    :يدارمواصفات فقرات المحور اإل -4-2-1

المعيارية وقيم معامل  قام الباحث باستخراج قيم األوساط الحسابية واالنحرافات       

ولوحظ أن ، ( .0ي وكما موضح في الجدول )دارااللتواء لجميع فقرات المحور اإل

سن توزيع الفقرات تحت ( مما يدل على ح3)± جميع قيم معامل االلتواء هي اصغر من 

 ي.داري والتي تثبت تجانس فقرات المقياس بالنسبة للمحور اإلعطبيالمنحنى ال

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .1.، ص 0222، قالمصدر السابسمير عبد الحميد علي ؛  -0
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 (12الجدول )

 يدارمواصفات فقرات المحور اإل

الحسابي الوسط ةالفقر رقم
 

 االلتواء معامل المعيارياالنحراف  الوسيط

14 2.5588 3.0000 .6640 -1.220 
15 2.4853 3.0000 .6665 -.936 
16 2.4779 3.0000 .6437 -.847 
17 2.5000 3.0000 .6555 -.961 
18 2.4118 3.0000 .6608 -.685 
19 2.3162 2.0000 .6171 -.322 
21 1.7721 2.0000 .7885 .429 
21 2.3750 2.0000 .6199 -.459 
22 2.4559 3.0000 .6762 -.859 
23 1.6544 2.0000 .6132 .366 
24 2.5515 3.0000       .6303 -1.097 
25 2.1250 2.0000 .7143 -.188 
26 2.0441 2.0000 .6540 -.044 
27 2.3382 2.0000 .6801 -.541 

 

  :تهاومناقش حور اإلداريمال فقرات تحليل -4-2-2

ومراجعتها وتصنيفها لن يكون لها مغزى دون المعالجة  عملية جمع البيانات إن     

والتحليل الكافيين لها بما يضفي عليها الفائدة والنفع ، لذا قام الباحث وبعد المعالجة 

رات والنسب المئوية اإلحصائية للبيانات وباستخدام مقياس )ليكرت( باستخراج التكرا

( فقرة ولجميع 04الخاصة بكل فقرة من فقرات المحور اإلداري البالغ عددها )

ا ومناقشتها وكما موضح في ( استمارة وتحليله031االستمارات البالغ عددها )

 (. 03)الجدول
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 (13الجدول )

 المحور اإلداريالتكرارات والنسب المئوية لفقرات  بيني

 ت
 أبدا أحيانا دائما

 %النسبة المئوية التكرارات %النسبة المئوية التكرارات %النسبة المئوية التكرارات

14 .2 11.44% 34 .1% 03 2.11% 

18 12 1..1.% 44 3..31% 03 2.11% 

18 11 11...% 42 31.1.% 00 ..1.% 

18 .1 1....% 44 3..31% 0. ....% 

15 12 11.13% 14 32.11% 03 2.11% 

19 11 10.41% 11 41.44% 00 ..1.% 

21 10 44..1% 41 33.1.% 31 ...11% 

21 10 44..1% 11 41.12% 01 1.31% 

22 11 40.20% 12 11.13% 01 1.31% 

23 11 11...% 41 33...% 04 01..2% 

24 .1 1..1% 40 31.04% 01 1.31% 

28 .1 02..1% 11 41.12% 44 3..31% 

28 .1 02.00% 1. 11.31% 3. .3.1.% 

28 1. 41.1.% 1. 4..14% 01 00.11% 

     
( ، أن لعملية الخصخصة 12جدول ) النتائج الخاصة بالمحور اإلداريأظهرت      

أهمية كبيرة في تطوير الجانب اإلداري لألندية الرياضية والذي يعتبر أحد العوامل 

المهمة التي تعمل على االرتقاء بمستوى كفاءة األداء لألندية الرياضية ، إذ يشير )سمير 

األداء ألي هيئة هو ارتفاع مستوى النتائج التي تهدف ("بأن كفاءة 1111عبد الحميد ، 

الهيئة إلى تحقيقها وأن تلك الهيئات يجب أن تتميز بالديناميكية واالبتكار والمرونة 

والتطوير واإلضافة لكي تتمكن من االستمرار في تقديم أفضل النتائج واألهداف 
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المرجوة"
(1) 

ل الرياضي هو"ضرورة ، ويشير أيضاً إن من دوافع الخصخصة في المجا

تحسين اإلدارة والكفاءة ، والسعي إلى الحد من البيروقراطية والتشريعات واللوائح 

المعيقة في مجال العمل الرياضي"
(2)

 . 

أن الخاصة بالمحور اإلداري هو وكان من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث        

نه من الضروري أن تقوم وزارة أغالبية إداري األندية الرياضية للمؤسسات يرون 

جدول  الشباب والرياضة بتوفير البنية التحتية لألندية الرياضية المراد خصخصتها

إلى أن التكرار األول والذي يمثل االختيار )دائماً( قد حصل  فقد أشارت النتائج ( ،12)

عدد  ( في حين بلغ%31244( تكراراً وبنسبة مئوية )1.على أعلى التكرارات إذ بلغ )

( وحصل االختيار %1.وبنسبة مئوية )تكراراً ( 24التكرارات لالختيار )أحياناً( )

ويعزو الباحث ذلك إلى أن ، ( %1211وبنسبة مئوية ) تكراراً  (12)أبداً( على )

الشروع في مشاريع البنية التحتية لألندية الرياضية يكون مكلفاً ، وهذا يعمل بدوره في 

تثمرين من القطاع الخاص ، هذا باإلضافة كون تجربة تقليل الحوافز لدى المس

المحلية يخشى خصخصة األندية الرياضية هي تجربة غير موجودة في البيئة 

("إلى أن تعزيز 0221، وفي هذا يشير )غسان قلعاوي المستثمرون نتائجها

في االستثمارات العامة في مجال البنى األساسية يعتبر من األمور الجوهرية واألساسية 

تحفيز وتشجيع النشاط الخاص ، إضافة إلى أنه يؤكد مسؤولية الدولة في توفير الخدمات 

العامة للقوى الفاعلة في القطاع الخاص"
(3)

("أنه 111.، ويشير)حسن أحمد الشافعي 

من أجل تهيئة البيئة لعملية الخصخصة يجب توفير اآلليات أو الوسائل الالزمة 

طبيق اكتساب أسهم في ملكية القطاع العام باإلضافة إلى تللمستثمرين الذين يرغبون في 

، ومن ضمن هذه اآلليات هو توفير البنية التحتية للمؤسسة هذه اآلليات من جانب الدولة

المراد خصخصتها"
(4)

  . 

                                                 
 .21-2.، ص 0222؛  المصدر السابقسمير عبد الحميد ؛ - 0
 .2.، ص 0222؛  نفس المصدر السابقسمير عبد الحميد ؛  -.
:)دمشق ، دار المكتبي  0، ط القطاع العام إلى أين؟ خواطر حول تخصيص القطاع العامغسان قلعاوي ؛  - 3

 .4.( ص0221للطباعة والنشر ، 
 . 1.، ص 111.، المصدر السابقلشافعي ؛ حسن أحمد ا -4
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ضرورة أن يتضمن فيما يخص هي التي توصل إليها الباحث المهمة ومن النتائج         

إلى أن أشارت النتائج ( ، 12جدول ) قرة تتعلق بالخصخصةقانون األندية الرياضية ف

( 11التكرار األول والذي يمثل االختيار )دائماً( قد حصل على أعلى التكرارات إذ بلغ )

( 44( في حين بلغ عدد التكرارات لالختيار )أحياناً( )%.1.25تكراراً وبنسبة مئوية )

( تكراراً وبنسبة 12)أبداً( على )( وحصل االختيار %2.221تكراراً وبنسبة مئوية )

يتضمن قانون األندية  أنبهناك ضرورة  أنأوضحت النتائج ، و( %1211مئوية )

كدليل على اهتمام وزارة الشباب  ةالرياضي خصخصةالرياضية فقرة تتعلق بال

على جذب  هاوالرياضة بهذه العملية المهمة وإلعطائها الشرعية القانونية وتشجيع

في األندية الرياضية وبمختلف المجاالت ،  لالستثمارؤوس األموال المستثمرين ور

في  لالستثمارمن المحاور األساسية  نأ إلى"  (553.، )الشافعي وكما أشار 

المؤسسات الرياضية توفر المناخ القانوني ووجود تشريعات خاصة تنظم العمل 

"أو وجود لوائح معدة لهذا  الغرض الرياضي باالستثمار
(1)

. 

توفر  أن الخصخصة يخصفيما هي التي توصل إليها الباحث المهمة ومن النتائج       

إلى أن التكرار األول ( 12جدول )أشارت النتائج  ، قيادات إدارية ذات كفاءة عالية

( تكراراً 13والذي يمثل االختيار )دائماً( قد حصل على أعلى التكرارات إذ بلغ )

( تكراراً 41لغ عدد التكرارات لالختيار )أحياناً( )%( في حين ب..112وبنسبة مئوية )

( تكراراً وبنسبة مئوية 11%( وحصل االختيار )أبداً( على ).2325وبنسبة مئوية )

ن لعملية الخصخصة دور في توفير قيادات إدارية أ أوضحت النتائج، إذ %( .25.)

ن في المؤسسات الباحث ذلك إلى كون المسؤولين اإلداريي عزوذات كفاءة عالية ، وي

الحكومية يمتازون بعقلية إدارية يقوم أساسها على الروتين والتكرار والهدر ، إذ يشير 

("إلى أن الموظفين في المؤسسات الحكومية يمتازون بنظام 511.)سالم محمد عبود ، 

وظيفي مغلق يوفر للموظف ضمانات سواء كان يعمل أو ال يعمل ، وهو األمر الذي ال 

سات الخاصة"توفره المؤس
(2)

("أن نظام اإلدارة 1111، ويشير )سمير عبد الحميد ، 

                                                 
 
 .2.،  ص 111.، المصدر السابقحسن احمد الشافعي :  -0
 .001، ص 100.، المصدر السابقسالم محمد عبود ؛  -.
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البيروقراطي الذي تمتاز به المؤسسات الحكومية ال يوفر حوافز ومكافآت مما يولد لدى 

الموظفين عقلية ال تسعى إلى التحديث والتطوير"
(1)

، ويشير )بيرج أليوت( نقالً عن 

رئيس لتحويل الملكية العامة إلى القطاع ن الدافع الإ("1115)محمد مصطفى غنيم ، 

الخاص هو تحقيق إدارة أفضل نشاطاً وتحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاءة والبحث عن 

إدارة أكثر ديناميكية"
(2)

. ويرى الباحث أن الكفاءة اإلدارية لكي تتوفر تتطلب وجود 

لتطوير من أجل سوق للمنافسة بين هيئات متعددة تدفع أصحابها إلى إحداث التغيير و ا

 رفع مستوى الهيئة، وهو ما توفره عملية الخصخصة. 

المهمة التي توصل إليها الباحث هو فيما يخص أن الخصخصة تعتبر  ومن النتائج       

تطبيق االحتراف الرياضي في األندية الرياضية في  إحدى الوسائل المساعدة على

صخصة دور كبير في تطبيق ( ، أن للخ03العراق ، فقد أظهرت النتائج جدول )

ن أعلى أ، إذ أشارت النتائج  االحتراف الرياضي في األندية الرياضية في العراق

 ( تكراراً 1.التكرارات كانت لالختيار األول والذي يمثل )دائماً( إذ حصل على )

( تكراراً 44في حين بلغ عدد التكرارات لالختيار )أحياناً( )%( ....1وبنسبة مئوية )

( تكراراً وبنسبة مئوية .1%( وحصل االختيار )أبداً( على )2.221مئوية ) وبنسبة

، ويعزو الباحث ذلك إلى أن الخصخصة في مجال الرياضة من أهم أهدافها %( ..2.)

هو تحقيق عملية النهوض الرياضي بتوفير التمويل الالزم بكافة وسائله ويرى الباحث 

("إن Barnes,2000اضي ، إذ يشير )إن من بين هذه الوسائل هو االحتراف الري

اإلدارة الرياضية يجب أن تراعي التوازن بين احتياجات الرياضة الخاصة وبين 

ضروريات التجارة ، فبدون التجارة لن يكون هناك احتراف للرياضة"
(3)

. 

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هو فيما يخص أن نجاح الرياضة في البلد       

استخدام األساليب الحديثة ومنها الخصخصة ، ويرى إداري األندية أن هناك يستوجب 

ضرورة لتطبيق الخصخصة في المجال الرياضي رغبة في التخلص من الوضع 

                                                 
 .21، ص 0222، المصدر السابقسمير عبد الحميد ؛  -0
ملكية العامة إلى القطاع الخاص ، بيرج أليوت ، دور بيع االستثمارات العامة في النمو االقتصادي ، تحويل ال -.

 .1.( ص0221:)بيروت ، دار الشروق ،  0: محمد مصطفى غنيم ، طترجمة إعداد وتحرير : ستيف هانكي ، 
3 - Barnes .s ;seven days that much sent tremors through swi , the times ,July 

.2000.P34. 
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( ، أن 03االقتصادي الذي تمر به أغلب األندية الرياضة ، فقد أظهرت النتائج جدول )

ب الحديثة ومنها الخصخصة ويرون غالبية إداري األندية يرون أهمية استخدام األسالي

أن نجاح الرياضة في البلد يستلزم تطبيق هذه األساليب لمواكبة التطورات الحاصلة في 

دول العالم المتقدم رياضياً ، إذ أظهرت النتائج إلى أن أعلى التكرارات حصل عليها 

بنسبة مئوية ( تكراراً و1.االختيار األول والذي يمثل االختيار )دائماً( إذ حصل على )

( تكراراً وبنسبة مئوية 41في حين بلغ عدد التكرارات لالختيار )أحياناً( ) %(1..1)

. %(1221( تكراراً وبنسبة مئوية )15%( وحصل االختيار )أبداً( على )25214)

ويعزو الباحث ذلك إلى أن إداري األندية الرياضية للمؤسسات يرون من تطبيق 

لألزمات المالية التي تعاني منها العديد من األندية الخصخصة في الرياضة مخرجاً 

("إن الخصخصة هي النتيجة 0222الرياضية للمؤسسات ، إذ يرى )سمير عبد الحميد ، 

الحتمية للحقائق الجديدة التي تملي انكماش الدولة للمؤسسات المعتمدة على الدعم 

الحكومي بما تتسم به من ضخامة وتشعب"
(1)

 . 

ئج المهمة التي توصل إليها الباحث هي أنه الخصخصة ال تولي ومن النتا      

( إن 03اهتماماتها باألنشطة الرياضية المختلفة بالتساوي ، فقد أظهرت النتائج جدول )

أعلى نسبة للتكرارات هي التي حصل عليها االختيار األول والذي يمثل االختيار )دائماً( 

في حين بلغ عدد التكرارات %( ...11)( وبنسبة مئوية 11إذ بلغ عدد تكراراته )

%( وحصل االختيار )أبداً( على ..222( تكراراً وبنسبة مئوية )43لالختيار )أحياناً( )

، وأوضحت النتائج أن عملية الخصخصة ال  %(152.1( تكراراً وبنسبة مئوية )14)

ن تهتم بجميع األنشطة الرياضية المختلفة بالتساوي ، ويعزو الباحث ذلك إلى أ

هدف إلى إيجاد مصادر تمويلية تتحمل أعباء ضمان استمراريتها الخصخصة ت

وديمومتها من خالل تحقيق الموازنة بين إنفاقاتها واستثماراتها ، وهذا ما ال يمكن 

تحقيقه من األنشطة الرياضية المختلفة ، إذ أن الفعاليات ذات االهتمام الجماهيري 

ستثمرين في مجال الرياضة قياساً إذا المحدود من الممكن أن تشكل غموضاً بالنسبة للم

 .   لعبة كرة القدمما أخذنا ذلك بالنسبة للفعاليات ذات االهتمام الجماهيري الكبير ك

                                                 
 .3.ص،  0222، المصدر السابقسمير عبد الحميد ؛  -0
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 :وتحليلها ومناقشتها الجتماعيعرض فقرات المحور ا -4-3

     :جتماعيمواصفات فقرات المحور اال -4-3-1

ية واالنحرافات المعيارية وقيم معامل قام الباحث باستخراج قيم األوساط الحساب       

ولوحظ أن ، ( 04ي وكما موضح في الجدول )جتماعااللتواء لجميع فقرات المحور اال

سن توزيع الفقرات تحت ( مما يدل على ح3)± جميع قيم معامل االلتواء هي اصغر من 

 .يجتماعي والتي تثبت تجانس فقرات المقياس بالنسبة للمحور االعطبيالمنحنى ال

 (14الجدول )

 يجتماعمواصفات فقرات المحور اال

الوسط الحسابي رقم الفقرة
 

 معامل االلتواء االنحراف المعياري الوسيط

28 2.0000 2.0000 .7503 802. 
29 2.2059 2.0000 .6568 842.- 
31 1.9926 2.0000 .6265 000. 
31 1.9632 2.0000 .7737 064. 
32 2.0368 2.0000 .6487 020.- 
33 2.1471 2.0000 .7356 822.- 
34 2.1029 2.0000 .6915 822.- 
35 1.7941 2.0000 .6790 872. 
36 2.1397 2.0000 .6345 888.- 
37 2.3529 2.0000 .6501 002.- 
38 2.0294 2.0000       .6770 020.- 
39 2.2059 2.0000 .6898 820.- 

 

  :تهاناقشوم حور االجتماعيمال فقرات تحليل -4-3-2

ومراجعتها وتصنيفها لن يكون لها مغزى دون المعالجة  عملية جمع البيانات إن     

والتحليل الكافيين لها بما يضفي عليها الفائدة والنفع ، لذا قام الباحث وبعد المعالجة 

اإلحصائية للبيانات وباستخدام مقياس )ليكرت( باستخراج التكرارات والنسب المئوية 

( فقرة ولجميع .0فقرة من فقرات المحور االجتماعي البالغ عددها ) الخاصة بكل
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( استمارة وتحليلها ومناقشتها وكما موضح في الجدول 031االستمارات البالغ عددها )

(01 .) 

 (18الجدول )

 المحور االجتماعيالتكرارات والنسب المئوية لفقرات  بيني

 ت
 أبدا أحيانا دائما

 %النسبة المئوية التكرارات %النسبة المئوية التكرارات %يةالنسبة المئو التكرارات

25 3. .1.24% 11 44.00% 3. .1.24% 

29 41 33...% 1. 1..24% 0. 03..3% 

31 .1 02..1% .3 10.1.% .1 02.00% 

31 43 30.10% 11 41.44% 3. .1.24% 

32 .1 02.00% 12 1..1.% 30 ...12% 

33 .. .1..1% 11 44.00% 4. 31..2% 

34 .1 02.00% 11 10.41% 41 .2.40% 

38 4. 31..2% 1. 11% .1 04.11% 

38 02 03.21% 12 1..1.% 3. .1.24% 

38 41 33...% 1. 41.1.% .. .1..1% 

35 .2 .0.3.% 14 14.40% 33 .4..1% 

39 42 31.1.% 11 4..1.% .0 01.44% 

        

، أن  (11الجدول )محور االجتماعي النتائج الخاصة بجميع فقرات الأظهرت        

هناك تحفظ أظهرته عينة البحث حول الدور الذي تلعبه الخصخصة في تطوير الجانب 

االجتماعي ، إذ أظهرت النتائج التي توصل إليها الباحث حول رغبة المجتمع من تطبيق 

الخصخصة في الرياضة أن هناك تخوف من تطبيق الخصخصة في المجال الرياضي ، 

شارت النتائج إلى أكبر عدد للتكرارات حصل عليه االختيار الثاني والذي يمثل إذ أ

%( في حين بلغ عدد 1.214( وبنسبة مئوية ).1البديل )أحياناً( إذ بلغ عدد تكراراته )

%( وبلغ عدد ..222( تكراراً وبنسبة مئوية )43التكرارات لالختيار األول )دائماً( )

%(، ويعزو الباحث 122.2( تكراراً وبنسبة مئوية ).1)التكرارات لالختيار )أبداً( 
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ن تطبيق هذه العملية ال يخدم أصحاب ذوي أسبب ذلك أن أفراد المجتمع يرون من 

("إن شرائح المجتمع المختلفة 511.الدخل المحدود ، إذ يشير )سالم محمد عبود ، 

 القادرين يعارضون الخصخصة ، متذرعين بأن آلية الخصخصة ال تصب في عملها إال

على األخذ والعطاء"
(1)

. 

ومن النتائج المهمة التي توصل إليها الباحث أوضحت النتائج أنه من الصعب       

إذ أشارت النتائج إلى  الشعور باألمن والطمأنينة من استخدام الخصخصة في الرياضة ،

( إذ بلغ عدد أكبر عدد للتكرارات حصل عليه االختيار الثاني والذي يمثل البديل )أحياناً 

في حين بلغ عدد التكرارات لالختيار األول ( %.1.25( وبنسبة مئوية )11تكراراته )

( وبلغ عدد التكرارات لالختيار )أبداً( %11211( تكراراً وبنسبة مئوية )3.)دائماً( )

، ويعزو الباحث ذلك إلى أن عملية (%211..( تكراراً وبنسبة مئوية )21)

جانب من حق التملك واالستثمار مما يزيد من مخاوف الخصخصة سوف تسمح لأل

أفراد المجتمع من عملية المساس بسيادة البلد وأمنه القومي ، إذ يشير )زيد منير عبودي 

("إن من معوقات تطبيق الخصخصة هو المساس باستقاللية الدولة خاصة إذا ما 551.

ة"سمح لألجانب بالمساهمة في رؤوس األموال للمؤسسات المخصخص
(2)

                            . 

ويرى الباحث بما أن الخصخصة انتهجت في المجال االقتصادي فال يمنع من          

استخدامها في المجال الرياضي ، إذ أن المجال االقتصادي يعتبر هو األكثر مساساً 

الحميد  بأفراد المجتمع كونه يرتبط بصورة مباشرة بحياة الفرد ، إذ يشير )سمير عبد

("إن بدخول الدولة لبرنامج الخصخصة االقتصادية أي في مجال االقتصاد فال 1111

يمنع هذا من الخوض وتجربة الخصخصة في مجال الهيئات الرياضية ، وأن المحافظة 

على محدودي الدخل والفقراء من التمتع من تلك الهيئات ال يتعارض مع السعي إلى 

هدافها تحقيق الرفاهية االجتماعية للمواطنين"الخصخصة التي من أعمق وأكثر أ
(3) 

 ،

                                                 
 .001، ص 100.،  المصدر السابقسالم محمد عبود ؛ -0
:)عمان ، دار دجلة ناشرون  0، ط الخصخصة في اإلدارة العامة بين النظرية والتطبيقزيد منير عبودي ؛  -.

 .4.( ص111.وموزعون ، 
 ..2، ص 0222،  المصدر السابقسمير عبد الحميد ؛ -3
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("على الرغم من وجود القطاع .55.ويشير )محمد رياض األبرش ونبيل مرزوق ، 

العام لعقود كثيرة خلت ، لم يستطع أن يلبي حاجات المجتمع االجتماعية"
(1)

. 

ي غير مناسبة من النتائج المهمة التي توصل إليها الباحث هو أن البيئة للبلد هو     

( أن أعلى 01لتطبيق الخصخصة في المجال الرياضي ، إذ أشارت النتائج جدول )

التكرارات حصل عليها االختيار الثاني والذي يمثل االختيار )أحياناً( إذ بلغ عدد 

في حين بلغ عدد التكرارات لالختيار األول  %(14.40( وبنسبة مئوية )14تكراراته )

%( وبلغ عدد التكرارات لالختيار )أبداً( .122.وبنسبة مئوية ) ( تكراراً 1.)دائماً( )

.ويعزو الباحث ذلك إلى أن البيئة االجتماعية (%42.3.( تكراراً وبنسبة مئوية )22)

للبلد فيها الكثير من مشاكل المحسوبية والتغاضي عن محاسبة المخطئين والرشوة 

("إلى أن الخصخصة ال يمكن 552.وانعدام الحرية الشخصية ، إذ يشير)أحمد ماهر ، 

إلى بيئة تقدر  فهي تحتاجأن تعيش في بيئة تسود فيها قيم التحايل والمحسوبية ، 

اإلنتاجية والكفاءة ونحن نحتاج على كل المستويات إلى تعزيز قيم تؤكد أن البقاء لمن 

يعمل أفضل وليس من يتحايل أكثر"
(2)

  . 

يخص أن طبيعة الرياضة اليوم أصبحت  ( فيما01جدول ) وأظهرت النتائج       

تسودها المادية دون االهتمام بالقيم االجتماعية ، إذ أشارت النتائج إلى أن هناك ضعفاً 

في تصور إداري األندية الرياضية حول القيم التي تحملها الرياضة اليوم ، ويرى 

الواجهة التي  الباحث أن القيم الرياضية ثابتة في بناء مجتمع صحي وسليم وباعتبارها

المادية إال وسيلة للمحافظة على  اتعكس ثقافة وتطور المجتمع ، وما  اهتماماته

استمراريتها وديمومتها فهي من متطلبات بقاءها اليوم ، إذ أن المادة أصبحت أساس 

("إن المعادلة الخاصة 111.النجاح الذي يقاس به األداء إذ يشير "هوشيار معروف ، 

كفاءة االقتصادية والعدالة االجتماعية تتركز في النهاية في هدف واحد بتكافؤ عمليتي ال

والذي هو تعظيم كفاءة األداء االقتصادي من خالل زيادة ارتباط قوى اإلنتاج وعالقاته 

                                                 
:)دمشق ، دار الفكر المعاصر ،  .، ط خصخصة آفاقها وأبعادهاالمحمد رياض األبرش ، نبيل مرزوق ؛  -0

 ..0( ص.11.
 .31، ص 113.، المصدر السابقأحمد ماهر ؛  -.
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بآليات األسواق وحكات األسعار"
(1) 

("إن من 111.، ويشير )محمد صبري بن أوانج ، 

ن االقتصادي واالجتماعي والعمل في اتجاه أهدف الخصخصة هو المحافظة على التواز

تحقيق العدالة في المجتمع"
(2)

.  

 

 :ي وتحليلها ومناقشتهاثقافعرض فقرات المحور ال -4-4

      :ثقافيمواصفات فقرات المحور ال -4-4-1

قام الباحث باستخراج قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم              

 ( 01وكما موضح في الجدول ) ثقافياء لجميع فقرات المحور المعامل االلتو

سن توزيع ( مما يدل على ح3)± ولوحظ أن جميع قيم معامل االلتواء هي اصغر من 

ي والتي تثبت تجانس فقرات المقياس بالنسبة للمحور عطبيالفقرات تحت المنحنى ال

 ي.ثقافال

 (18الجدول )

 يثقافمواصفات فقرات المحور ال

الوسط الحسابي الفقرةرقم 
 

 معامل االلتواء االنحراف المعياري الوسيط

41 2.3456 2.0000 .6709 022.- 
41 2.5588 3.0000 .5934 227.- 
42 2.3676 2.0000 .6302 477.- 
43 2.3971 2.0000 .6240 020.- 
44 2.3897 2.0000 .6227 006.- 
45 2.4485 3.0000 .6534 777.- 
46 2.5588 3.0000 .5807 284.- 
47 2.5147 3.0000 .5835 722.- 
48 2.2647 2.0000 .6693 260.- 
49 2.2574 2.0000 .6085 827.- 

 

                                                 
 .3.0، ص 111.،  المصدر السابق ؛هوشيار معروف  -0
.

 .43، ص 111.، المصدر السابقمحمد صبري بن أوانج ؛  -
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  :ومناقشتها ثقافيتحليل فقرات المحور ال -4-4-2

إن عملية جمع البيانات ومراجعتها وتصنيفها لن يكون لها مغزى دون المعالجة        

يضفي عليها الفائدة والنفع ، لذا قام الباحث وبعد المعالجة  والتحليل الكافيين لها بما

اإلحصائية للبيانات وباستخدام مقياس )ليكرت( باستخراج التكرارات والنسب المئوية 

ولجميع  ات( فقر01ي البالغ عددها )ثقافالخاصة بكل فقرة من فقرات المحور ال

اقشتها وكما موضح في الجدول ( استمارة وتحليلها ومن031االستمارات البالغ عددها )

(01 .) 

 (18الجدول )

 يثقافيبين التكرارات والنسب المئوية لفقرات المحور ال

 ت
 أبدا أحيانا دائما

 النسبة المئوية% التكرارات النسبة المئوية% التكرارات النسبة المئوية% التكرارات

41 11 10.41% 13 3..21% 03 2.11% 

41 .3 10.1.% 41 33...% 1 1.04% 

42 10 44..1% 14 41.11% 00 ..1.% 

43 01 1.31% 11 41.44% 10 1...1% 

44 13 41.3.% 13 41.3.% 01 1.31% 

48 13 13.11% 10 31.1% 0. ....% 

48 .. 11..2% 4. 31..2% 1 4.40% 

48 11 11...% 14 32.11% 1 4.40% 

45 13 3..21% 11 4..1.% 01 0..1% 

49 41 34.11% 11 11% 0. ....% 

 
ن لعملية الخصخصة دور أ( 11أظهرت النتائج الخاصة بالمحور الثقافي جدول )     

ن الخصخصة تعمل على أكبير في المساهمة بنشر الثقافة الرياضية ، إذ أظهرت النتائج 

توفير العديد من وسائل النشر لألندية الرياضية التي تساهم في نشر أنشطتها وبرامجها 

تي تقوم بها عن طريق امتالكها للوسائل الدعائية من قنوات تلفزيونية والفعاليات ال
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( إن أعلى نسبة للتكرارات 01فقد أظهرت النتائج جدول )وإذاعية وصحف ومجالت ، 

هي التي حصل عليها االختيار األول والذي يمثل االختيار )دائماً( إذ بلغ عدد تكراراته 

( 12غ عدد التكرارات لالختيار )أحياناً( )في حين بل %(10.41( وبنسبة مئوية )11)

( تكراراً وبنسبة 12%( وحصل االختيار )أبداً( على )11..2تكراراً وبنسبة مئوية )

("إن استغالل الرياضة 1112إذ يشير)علي يحيى المنصوري ، %( ، 1211مئوية )

كوسيلة للدعاية واالتجار يؤدي إلى جعل المادة هي الحافز الرئيسي للتقدم 

رياضي"ال
(1)

("إن االندفاع 551.، ويضيف )محمد سليمان األحمد ، وآخرون ، 

المنقطع النظير للجمهور إلى متابعة األنشطة الرياضية عبر وسائل اإلعالم المرئية 

عبر الدعاية التجارية  توالمقروءة والمسموعة ، قد خلق جواً مغرياً لتسويق المنتجا

فترات نقل وقائع األنشطة الرياضية " واإلعالنات التلفازية واإلذاعية خالل
(2)

، ويشير 

("إن بسبب انتشار الرأسمالية أصبحت مؤسسات الدعاية 1114)جيهان أحمد رشدي ، 

واإلعالن بكل أشكالها مؤسسات تهدف إلى تحقيق الربح المادي"
(3)

. هكذا أصبح أمر 

التجارية استغالل األنشطة الرياضية لتحقيق األرباح عن طريق ممارسة األعمال 

الخاصة بالنشر واإلعالن سمة من سمات العصر
(4)

. 

وأظهرت النتائج فيما يخص نشر الالعبين األجانب لثقافة بلدانهم ، أن وجود العبين      

فقد أظهرت النتائج جدول  أجانب في األندية الرياضية يساهم في نشر ثقافات بلدانهم ،

ليها االختيار األول والذي يمثل ( إن أعلى نسبة للتكرارات هي التي حصل ع01)

في حين بلغ عدد %(.10.1( وبنسبة مئوية )3.االختيار )دائماً( إذ بلغ عدد تكراراته )

%( وحصل االختيار ..222( تكراراً وبنسبة مئوية )43التكرارات لالختيار )أحياناً( )

ن أ ويعزو الباحث ذلك إلى %( ، 1214وبنسبة مئوية ) ات( تكرار1)أبداً( على )

االتصال المباشر الذي يحققه تواجد الالعبين األجانب داخل األندية الرياضية له أثره في 

                                                 
( 0213:)اإلسكندرية ، منشأة المعارف ، 0، ط لرياضيةاالتجاهات العامة للثقافة اعلي يحيى المنصوري ؛  -0

 .1..ص
( 111.:)عمان ،  دار وائل للنشر ، 0، ط الثقافة بين القانون والرياضةمحمد سليمان األحمد ، وآخرون؛  -.

 .14ص
 .1.( ص0224:)القاهرة ، دار النهضة العربية ،  النظم اإلذاعية في المجتمعات الغربيةجيهان أحمد رشدي ؛  -3
 .11( 02.1:)بغداد ، دار الحكمة ،  القانون التجاريباسم محمد صالح ؛  -4
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(" إلى أن االتصال 1111نشر الثقافات الخاصة ببلدانهم ، إذ يشير )سمير عبد الحميد ، 

هو عنصر من العناصر األساسية للعالقات العامة التي من ضمن أهدافها هو نشر الثقافة 

ين أفراد المجتمع"الرياضية ب
(1)

. 

ومن النتائج المهمة التي توصل إليها الباحث هو فيما يخص إعطاء الخصخصة       

أهمية مميزة للعالقات العامة واإلعالم ، إذ أشارت النتائج أن الخصخصة تولي اهتماماً 

( إن أعلى نسبة 01فقد أظهرت النتائج جدول ) كبيراً للعالقات العامة واإلعالم ،

اً( إذ بلغ عدد أبدوالذي يمثل االختيار ) الثالثرارات هي التي حصل عليها االختيار للتك

في حين بلغ عدد التكرارات لالختيار )أحياناً( %(1...1( وبنسبة مئوية )10تكراراته )

( تكراراً 15اً( على )دائم%( وحصل االختيار )45244( تكراراً وبنسبة مئوية )11)

نها من الوسائل المهمة التي تستخدمها أويرى الباحث  %( ، 1221وبنسبة مئوية )

 نقالً عن( إدوارد برنيزبرامج الخصخصة الرياضية للتأثير على الجمهور ، ويشير )

("إلى أن العالقات العامة هي فن استخدام المعلومات عن 1111)سمير عبد الحميد ، 

حركة أو مؤسسة ما"طريق اإلقناع والتكيف لكسب التأييد العام لنشاط أو هدف أو 
(2)

 . 

ومن النتائج المهمة التي توصل إليها الباحث هو أهمية الخصخصة في التعرف        

ن برامج الخصخصة أعلى التطور العالمي للمستوى الرياضي ، إذ أظهرت النتائج 

فقد أظهرت النتائج  تساعد على معرفة تطور العالم فيما وصلت إليه في عالم الرياضة ،

ن أعلى نسبة للتكرارات هي التي حصل عليها االختيار األول والذي يمثل أ( 01جدول )

في حين بلغ عدد %(13.11( وبنسبة مئوية )13االختيار )دائماً( إذ بلغ عدد تكراراته )

%( وحصل االختيار 2121( تكراراً وبنسبة مئوية )11التكرارات لالختيار )أحياناً( )

ويعزو الباحث ذلك إلى أنه أي  %( ، ..2.ة مئوية )( تكراراً وبنسب.1)أبداً( على )

هيئة أو مؤسسة رياضية تبحث عن أساليب ووسائل تعمل على استمرارية وديمومة 

أنشطتها ال بد لها من مواكبة التطورات المستمرة في عالم الرياضة ، إذ يشير )سمير 

                                                 
 .14، ص 0222، المصدر السابقسمير عبد الحميد ؛  -0
 ..1، ص 0222،  نفس المصدر السابقسمير عبد الحميد ؛  -.
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ة واالبتكار ("إن الهيئات الرياضية يجب أن تتميز بالديناميكي1111عبد الحميد 

والمرونة والتطوير لكي تتمكن من االستمرار في تقديم أفضل النتائج"
(1)

 . 

وأظهرت النتائج أن الخصخصة تساهم في معرفة الشخصيات البارزة في كل دول       

ن أعلى نسبة للتكرارات هي التي حصل عليها أ( 01فقد أظهرت النتائج جدول ) العالم ,

( وبنسبة مئوية ..ثل االختيار )دائماً( إذ بلغ عدد تكراراته )االختيار األول والذي يم

( تكراراً وبنسبة مئوية .4في حين بلغ عدد التكرارات لالختيار )أحياناً( )%(2..11)

وفي  %( ،4241( تكراراً وبنسبة مئوية )3%( وحصل االختيار )أبداً( على )212.1)

"أضحى من المعروف أن (551.هذا يشير )محمد سليمان األحمد ، وآخرون ، 

النوادي الرياضية باتت تهدف إلى الحصول على الالعبين األكثر مهارة في أداء 

األلعاب الرياضية"
(2)

، ويرى الباحث إن األندية الرياضية المخصخصة تبحث عن هذه  

الشخصيات سواء كانوا العبين أو مدربين أو إداريين لغرض الحصول خدماتهم وذلك 

 ندية سواء كانت أهداف تنافسية أو أهداف دعائية.  لتحقيق أهداف األ

توحيد ومن النتائج المهمة التي توصل إليها الباحث هو أهمية الخصخصة في         

توحيد على  عملن برامج الخصخصة تأرت النتائج شا، إذ أ الثقافة الرياضية بالعالم

ن أعلى نسبة للتكرارات أ( 01فقد أظهرت النتائج جدول ) العالم ، الثقافة الرياضية في

هي التي حصل عليها االختيار األول والذي يمثل االختيار )دائماً( إذ بلغ عدد تكراراته 

( 14في حين بلغ عدد التكرارات لالختيار )أحياناً( )%(...11( وبنسبة مئوية )11)

 ( تكراراً وبنسبة3%( وحصل االختيار )أبداً( على )21.15تكراراً وبنسبة مئوية )

("إن الرياضة في 11.1إذ يشير )جالل العبادي وآخرون ، %( ، 4241مئوية )

، وان المراحل التي مظهراً حضارياً وثقافياً للمجتمعالعصر الحديث أصبحت تمثل 

مرت بها الرياضة جعلتها جزءاً من حياة اإلنسان وثقافته حتى أصبحت نظاماً معترفاً به 

لثقافة المجتمع"، فهي مؤسسة ثقافية ناقلة اً ومستقر
(3)

، ويشير )أمين الخولي ، وجمال  

("بأنه يجب أن تتاح فرص للتعرف بما يتصل بثقافة اإلنسان عالمياً 551.الشافعي ، 

                                                 
 .2.، ص 0222،  المصدر السابق سمير عبد الحميد ؛ -0
 .4.، ص 111.، لمصدر السابقامحمد سليمان األحمد ، وآخرون ؛  -.
 .12( ص02.2:)بغداد ، بيت الحكمة للنشر والتوزيع ،  علم االجتماع الرياضيجالل العبادي وآخرون ؛  -3
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ومحلياً"
(1)

، ويرى الباحث أن الخصخصة تعتبر من الوسائل التي تسهم بتوفير فرص  

لم هي صفة من صفاتها ، نقل ثقافات دول العالم ، فطبيعة االستثمارات في كل دول العا

(" بأنها ظاهرة عالمية غطت مختلف بلدان العالم"555.فان ، لويعدها )جون سوي
(2)

. 

 

 

                                                 
:)القاهرة ، دار الفكر العربي ،  .، ط مناهج التربية البدنية المعاصرةأمين الخولي ، جمال الدين الشافعي ؛  -0

 .13( ، ص111.
مجلة اإلصالح االقتصادي اليوم ، النسخة العربية ، العدد  :) مؤسسات السوق والديمقراطيةجون سويلفان ؛  -.

 .1( ص111.الثالث ، يوليو ، 
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   االستنتاجات والتوصيات -5

 :االستنتاجات  -5-8

 
في ضوء المعالجات اإلحصائية لنتائج البحث التي عرضت وحللت ونوقشت ، توصل 

 الباحث إلى االستنتاجات اآلتية :

تحقق أكبر قدر ممكن من نشطة إدارة  تعد الخصخصة عملية إيجابية تسهم في توفير .8

تعمل على التمويل الالزم لألندية الرياضية ووتعمل على توفير  ، الكفاءة والفعالية

 .وتساهم في تخفيف العبء المالي الواقع على الدولة تحويلها إلى خاليا اقتصادية

إن األندية الرياضية للمؤسسات تعاني صعوبات مالية تؤثر في حجم أنشطتها  .2

 ومستوى مشاركاتها .

توفر البنى التحتية لألندية باإلضافة إلى  ،لخصخصة نونية لالبيئة القاوجود  .3

 نديةاأل تشجع المستثمرين لإلقبال على االستثمار فيمن شأنها أن الرياضية 

 .الرياضية

، إال أن هناك تخوفاً من مجال الرياضة الخصخصة في  في تطبيقرغبة ال توجد .4

 االجتماعية. هارآثا

متميزين في كل دول العالم ، وتساهم في الشهرة للرياضيين ال الخصخصة تحقق .5

 نشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع .

لغرض الوصول إلى أفضل  .للخصخصة دور كبير في تطبيق االحتراف الرياضي .6

 .درجات التميز

لصعوبة  ال تهتم الخصخصة باألنشطة الرياضية ذات االهتمام الجماهيري المحدود .7

 .التنبؤ بنجاح االستثمار فيها
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  :التوصيات -5-2

 
 في ضوء االستنتاجات التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بما يأتي :       

تطبيق عملية الخصخصة الجزئية )خصخصة اإلدارة فقط دون األصول( في األندية  .8

كمرحلة أولية لمساعدتها كلعبة كرة القدم للفعاليات الرياضية الجماهيرية  الرياضية

 . وللوقوف على اآلثار المترتبة من تطبيقها اطاتها المختلفةعلى تنفيذ نش

 .الخصخصة الرياضية يتضمن إجراء تعديل على قانون األندية الرياضية .2

متخصصة بعملية الخصخصة الرياضية في مديرية أو مديرية دائرة  ليتشكضرورة  .3

ضة لغرض اإلشراف يااألندية واالتحادات الرياضية في وزارة الشباب والر

 المتابعة على هذه العملية.و
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 : المصادر العربية 
 
 القرآن الكريم 

  عمان ، دار األمل 2،ط القياس والتقويم في العملية التدريسيةأحمد سلمان عودة ؛(:

 (.8991للنشر والتوزيع ، 

  : أساسيات البحث العلمي في التربة والعلوم أحمد سليمان عودة ، فتحي حسن مكاوي

 (. 8911للنشر والتوزيع ، :) عمان ، مكتبة المنار  اإلنسانية

 بغداد، دار 2002دراسات في االقتصاد العراقي بعد عام  ،احمد عمر الراوي( ،

 (.2080الدكتور للعلوم، 

  ، أشرف صبحي محمد ، نموذج مقترح للعالقات العامة في المجال الرياضي

 (.2000)أطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جامعة حلوان ، 

 2، ط مناهج التربية البدنية المعاصرةي ، جمال الدين الشافعي ؛ أمين الخول 

 (.2002:)القاهرة ، دار الفكر العربي ، 

  (.8911:)بغداد ، دار الحكمة ،  القانون التجاريباسم محمد صالح ؛ 

  بسام العمري وفؤاد مصطفى السلمان : درجة تحقيق حاجات اإلحساس بالزمن لدى

جامعات األردنية ، مجلة دراسات عليا ، عمان ، األردن أعضاء هيئة التدريس في ال

 .8991، العلوم التربوية ، العدد األول ، 22المجلة ، 

  بيرج أليوت ، دور بيع االستثمارات العامة في النمو االقتصادي ، تحويل الملكية

: محمد ترجمة العامة إلى القطاع الخاص ، إعداد وتحرير : ستيف هانكي ، 

 (.8990:)بيروت ، دار الشروق ،  8ط مصطفى غنيم ،

  بغداد ، بيت الحكمة للنشر  علم االجتماع الرياضيجالل العبادي وآخرون ؛(:

 (.8919والتوزيع ، 
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  ، القاهرة ، دار النهضة  التنظيم القانوني للخصخصةجمال محمود الكروي( ،

 (.8991العربية ، 

  اإلصالح االقتصادي اليوم ، :) مجلة  مؤسسات السوق والديمقراطيةجون سويلفان ؛

 (.2000النسخة العربية ، العدد الثالث ، يوليو ، 

  جياي تيمور ، تقويم الكفايات اإلدارية لرؤساء األندية الرياضية في محافظتي أربيل

ودهوك من وجهة نظر أعضاء الهيئة اإلدارية والمدربين ، )رسالة ماجستير غير 

 ( . 2008امعة صالح الدين ، منشورة ، كلية التربية الرياضية ، ج

  القاهرة ، دار النهضة  النظم اإلذاعية في المجتمعات الغربيةجيهان أحمد رشدي ؛(:

 (.8991العربية ، 

  حازم علوان : بناء مقياس لمفهوم الذات وتقنينه لدى العبي كرة اليد ، أطـــــروحــة

  .2008دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 

  الخصخصة اإلدارية والقانونية في التربية البدنية والرياضيةحسن أحمد الشافعي ؛  ،

 (.2001:)اإلسكندرية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،  8ط

  ، إستراتيجية االحتراف الرياضي حسن احمد الشافعي و عبد الرحمن احمد السيار

فاء لدنيا الطباعة و النشر ، ، )اإلسكندرية ، دار الو 8، ط بالمؤسسات الرياضية

2009.) 

  ، تطبيقات معاصرة في اإلدارة في التربية البدنية والرياضيةحسن احمد الشافعي  ،

 (.2080، )القاهرة ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،  8ط

  القاهرة ، التنظيم واإلدارة في التربية الرياضيةحسن شلتوت وحسن سيد معوض( ، ،

 ( .8919 دار المعارف ،

  حسن صالح مهدي؛التنبؤ باإلنجاز الفرقي على وفق التوافق النفسي االجتماعي

والتماسك الحركي للفرق المشاركة في الدوري الممتاز بكرة السلة :)أطروحة 

 (.2080دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بابل ، 
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  ،القاهرة ،دار الفكر دليل البحث العلميخير الدين علي أحمد أعويس(:

 (. 8999العربي،

  المعهد العربي للتخطيط ، الكويت ،  حول طرق الخصخصة، دهال رياض حسن( ،

 (.2008دار المعرفة ، 

  ، 81لة االقتصاد واألعمال ، العدد ، مج الخصخصة في البلدان العربيةدوبلس بول ،

8991. 

  ، ترجمة :  ووسائل خاصةالتحول إلى القطاع الخاص غايات عامة دوناهيو جون ،

مصطفى غنيم ، )القاهرة ، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ، 

8998.) 

  ، محمد نبيل  ترجمـــةديوبولد ، فاندالين : منهج البحث في التربية وعلم النفس

 (  . 8919األنجلو مصرية ،  )وآخرون(:) القاهرة ، مكتبة

  ، ترجمة : محمد نبيل فول البحث في التربية وعلم النفس  مناهجديوبولد وفان دالين ،

 (. 8911، )القاهرة  ، مطابع مسجل العرب ، 2وآخرون، ط

 عمان،المجدالوي أساليبه–مفهومه إدارته  –البحث العلمي ذوقان عبيدات وآخرون؛(:

 (.8912للنشر والتوزيع،

  ، العلمي )النظرية مناهج وأساليب البحث ربحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم

 ( . 2000، )عمان دار صفاء للنشر والتوزيع ، 8، ط والتطبيق(

 دراسة تحليلية في النظم  –العالقة بين السياسة واإلدارة  ؛ ربيع أنور فتح الباب

 (.8991، )القاهرة ، دار النهضة العربية ، الوضعية واإلسالم

 قاهرة ، مكتبة االنجلو :)الالتقويم والقياس النفسي والتربوي ؛ رمزية الغريب

 (.8991المصرية،
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  مناهج البحث  –روجر ويمر وجوزيف دومنيك ؛ مقدمة في أسس البحث العلمي

:)عمان ، دار آرام للدراسات والنشر  1: صالح خليل أبو إصبع ، ط ، ترجمةالعلمي 

 (. 8991والتوزيع ، 

  8، ط طبيقالخصخصة في اإلدارة العامة بين النظرية والتزيد منير عبودي ؛ 

 (.2001:)عمان ، دار دجلة ناشرون وموزعون ، 

  اآلثار االقتصادية واالجتماعية لخصخصة  األندية ، سالم أحمد عبد الفتاح أحمد

 (.2001الرياضية :) أطروحة دكتوراه ،كلية التربية الرياضية ، جامعة حلوان ، 

 الكفيلة لتطويرها ،  سالم رشيد ، واقع األندية الرياضية في القطر العراقي والسبل

 (.8911)رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 

  ، بغداد ، دار الدكتور للعلوم ،  8ط الخصخصة نظام أم أسلوب ؟سالم محمد عبود( ،

2088.) 

 دار المسيرة ، :)عمان  مناهج البحث في التربية وعلم النفسسامي محمد ملحم ؛

 (.2000 ، النشر والتوزيعللطباعة و

  القاهرة  ، دار الفكر  2، ط القياس النفسي النظرية والتطبيقسعد عبد الرحمن ؛(:

 (.8991العربي ، 

  ، أبو ظبي ، صندوق النقد  الخصخصة والتصحيحات الهيكليةسعيد النجار( ،

 (.8911، الدولي

 متطلبات العملية  أثر استخدام الخصخصة لألندية الرياضية على سمير عبد الحميد ؛

 .(م8999كلية التربية الرياضية ، جامعة اإلسكندرية، ) ربحث منشو ،التدريبية 

  إدارة الهيئات الرياضية النظريات الحديثة سمير عبد الحميد؛

 (.8999، منشأة المعارف ، :)اإلسكندريةوتطبيقاتها
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 ي العراق سهيلة عبد الحميد عبد المجيد ، دراسة مسحية لواقع مراكز الشباب ف

اإلداري والتنظيمي في المجال الرياضي فيها ، )رسالة وإمكانية تطوير الجانب 

 (.8911ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد ، 

  ، القاهرة ، دار المعارف ،  اإلدارة في المجال الرياضيشكرية خليل حلوضية( ،

8918.) 

 لكية العامة إلى القطاع الخاص في البلدان النامية شيرين بري، تقويم عملية نقل الم

مع أشارة خاصة الى العراق، )رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية، كلية اإلدارة 

 (.2002واالقتصاد، 

  : التحليل اإلحصائي باستخدام البرنامج صالح ارشد العقيلي ، سامر محمد الشايب

spss ( .  8911لنشر والتوزيع ، ، األردن :) عمان ، دار الشروق ل 8، ط 

  ، االستثمار في الرياضة خصخصة األندية الرياضية صالح عبد هللا المالك

 (.2001، )الرياض ، دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع ،  8، طالسعودية

  تصورات معاصرة في القياس التربوي صالح الدين محمود عالم ؛

 (.8911:)الكويت ، جامعة الكويت ، والنفسي

  بناء مقياس لمستوى األداء اإلداري والفني ألندية الدرجة ، صالح وهاب شاكر

األولى والممتازة في العراق ، )رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية 

 (.2001الرياضية ، جامعة بغداد ، 

  ، ( .8991، )أبو ظبي ،  اآلثار االجتماعية لتصحيح االقتصاديةصندوق النقد الدولي 

  وتحديات التنمية المستدامة في األقطار العربية الخصخصةحمدي كنعان ، طاهر  ،

 (.2080، )بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ،  8ط

  ، القاهرة ، مركز  مقدمة في اإلدارة الرياضيةطلحة حسام الدين و عدلة عيسى( ،

 ( .8991الكتاب للنشر ، 
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  ، بغداد ،  جات في عملية اإلنتاجالنسبة بين المدخالت والمخرعاصم األعرجي( ،

 (.8919مكتبة الجامعة ، 

 المؤثرة على اقتصاديات األندية الرياضية بدولة  عبد هللا مبارك الغصاب ؛ العوامل

 م(.2002الكويت :)أطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جامعة الزقازيق ، 

 : )الموصل، مطبعة  االختبارات والمقاييس النفسية :)عبد الجليل الزوبعي )وآخرون

 (.8918جامعة الموصل ،

  ، مجلة أبو ظبي االقتصادية ،  إستراتيجية الخصخصة في العالمعبد الرحيم الريح ،

 . 8991( ، نوفمبر ، 220العدد )

  ، ( .8991، )عمان ، دار صفاء ،  إدارة عمليات الخصخصةعبد العزيز بن جبتور  

 اإلسكندرية ، الدار  اتجاهات حديثة في التنميةمحمد عبد القادر ،  عبد القادر( ،

 (.8999الجامعية ، 

  ، عمان ، دار  8، ط التخاصية احدث نماذج التنمية االقتصاديةعدلي شحاذة قندح( ،

 .2002مجدالوي للنشر والتوزيع ، 

  ، ضية بمملكة تحليل الوضع الراهن لالستثمار في األندية الرياعلي عباس السنداوي

:)بحث منشور ، كلية التربية ، قسم التربية البدنية ، جامعة البحرين ،  البحرين

2002.) 

  ، علي مهدي كاظم ؛ بناء مقياس مقنن لسمات شخصية طلبة اإلعدادية في العراق

 ( . 8991أطروحة دكتوراه :)جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد، 

  اإلسكندرية ، 8، ط عامة للثقافة الرياضيةاالتجاهات العلي يحيى المنصوري ؛(:

 (.8912منشأة المعارف ، 

  ، 8، ط القطاع العام إلى أين ؟ خواطر حول تخصيص القطاع العامغسان قلعاوي  ،

 (.8992)دمشق ، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع ، 

  ، (. 2080،  ، )عمان ، دار أسامة الخصخصة وتأثيراته االقتصاديةفالح أبو عامرية 
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  ، (.8998، )بيروت ، مطبعة الناهض ،  2، ط أسس اإلدارةفرديك تايلور 

  ، 8، ط الخصخصة في اإلدارة العامة بين النظرية والتطبيقفريد منير عبودي  ،

 (.2001)عمان دار دجلة ناشرون وموزعون ، 

  ، االختبارات والقياس ومبادئ اإلحصاء في المجالقيس ناجي و بسطويسي احمد 

 ( .8911: )بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ،  الرياضي

  كامل ثامر الكبيسي ؛ بناء وتقنين مقياس السمات الشخصية ذات األولوية للقبول في

الكليات العسكرية لدى طالب الصف السادس اإلعدادي في العراق:)أطروحة 

 (.8911ابن رشد،جامعة بغداد،-دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية

 القاهرة ، الدار الفنية للنشر والتوزيع،  إدارة التغييرمد خضيرة ، محسن أح( ،

8992.) 

  : (.8991:) القاهرة ، دار المعرفة الجامعية ،  قياس الشخصيةمحمد إبراهيم شحاتة 

  محمد إبراهيم يوسف ، تحليل أساليب صنع القرار لدى االتحادات واألندية الرياضية

، )أطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جامعة  في المملكة األردنية الهاشمية

 (.2000بغداد ، 

 النظام اإلحصائي بي وعباس الطالفحة : غمحمد بالل الزspss  فهم وتحليل البيانات

 ( . 2000:) عمان ، دار وائل للطباعة والنشر ،  اإلحصائية

 الرياضية  مناهج البحث العلمي في التربيةمحمد حسن عالوي وأسامة كامل راتب؛

 (.8999:)القاهرة،دار الفكر العربي،وعلم النفس الرياضي

  ، القياس في التربية الرياضية وعلم محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان

 (.8999، )القاهرة ، دار الفكر العربي ،  8، طالنفس الرياضي

  ق ، :)دمش 2، ط الخصخصة آفاقها وأبعادهامحمد رياض األبرش ، نبيل مرزوق ؛

 (.2002دار الفكر المعاصر ، 
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  عمان ،  دار 8، ط الثقافة بين القانون والرياضةمحمد سليمان األحمد ، وآخرون؛(:

 (.2002وائل للنشر ، 

  ، مجلة االقتصاد اإلسالمي ، العدد  في ظل سياسة الخصخصةمحمد ضياء الدين ،

(811 ، )8991. 

  ، القاهرة ، عالم  : 8، ط إلعالميةالبحث العلمي في الدراسات امحمد عبد الحميد(

 ( .2000الكتب ، 

  القاهرة ، مكتبة النهضة  2، ط القياس النفسي والتربويمحمد عبد السالم ؛(:

 (.8918المصرية ، 

  محمد عبد العظيم محمود ، خطة مقترحة إلدارة المؤسسات الرياضية وفقاً لألهداف

 ( .2001ياضية ، جامعة أسيوط ،التسويقية ، )أطروحة دكتوراه ، كلية التربية الر

  ، دمشق ، دار المكتبي  8، ط الخصخصة ما لها .. وما عليهامحمد عمر الحاجي( ،

 (.2001للطباعة والنشر والتوزيع ، 

  النجف األشرف ،  8، ط مناهج التربية البدنية والرياضيةمحمود داود الربيعي ؛(:

 .(2088دار البيضاء للطباعة والتصميم ، 

 األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات والقياس د المجيد إبراهيم :مروان عب

للطباعة والنشر والتوزيع ،  :)األردن ، دار الفكر 8،  طفي التربية الرياضية

8999.) 

  ؛ إستراتيجية الرياضة وخطط العمل المستقبلية لالتحادات  إبراهيممروان عبد المجيد

:)عمان ، مؤسسة دار الوراق للنشر  8،طبي واألندية الرياضية في الوطن العر

 م(.2080والتوزيع ، 

 االختبارات والمقاييس في التربية مصطفى باهي وصبري عمران؛

 .(2001:)القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية ، 8،طالرياضية
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  : المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق ـ الثبات ـ الصدق ـ مصطفى حسين باهي

 ( .   8999:) القاهرة ، مركز الكتاب ، لمعاييرالموضوعية ـ ا

  ، التصحيحات الهيكلية والتحول إلى اقتصاد السوق في مصطفى محمد العبد هللا

 (.8999، )بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ،  البلدان العربية

 ، القاهرة ، مركز الكتاب  8، ط تطبيقات اإلدارة الرياضية مفتي إبراهيم حماد( ،

 (.8999نشر ، لل

 القياس والتقويم النفسي والتربويممدوح عبد المنعم الكناني وعيسى عبد هللا جابر؛ 

 (.8992:)بيروت ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،

  ، الخبرات العالمية –أساليب وطرق خصخصة المشروعات العامة منير هندي  ،

 .8992المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، 

 عمان دار الشروق 8، ط أساسيات القياس في العلوم السلوكية،  موسى النبهان(:

 (.2001للنشر والتوزيع ،

  ، القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن الندوة الفكرية للبحوث والمناقشات

 (.8990، )بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العربي

  مطبعة سلمان  :)بغداد مؤسسات رعاية الشبابنجم الدين السهر وردي ؛ ،

 م(.8911، األعظمي

  نسرين عبد هللا ؛خصخصة مراكز الشباب بمحافظة اإلسكندرية؛إستراتيجية

 (.2008مقترحة،)رسالة ماجستير،كلية التربية الرياضية ،جامعة اإلسكندرية ،

 ،)بغداد،دار الحرية قانون األندية الرياضيةالوقائع العراقية)المجموعة الشهرية(،

  (.6891للطباعة، 

  الموصل ، دار الكتب  2، ط طرائق البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب ؛(:

 (.8911للطباعة والنشر ، 
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  ، وزارة التعليم العالي ، مطبعة جامعة بابل ،  البحث العلميوجيه محجوب( ،

2002.) 

 بغداد،مديرية دار الكتب للطباعة البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب ؛(:

 (.2002والنشر،

  دار  22، مجلة اإلدارة واالقتصاد ، العدد  فصل دور الدولة جبر خلف ،وحيد ،

 .2002الكتب ، 

  : التطبيقات اإلحصائية واســــــــــتخدامات وديع ياسين ، محمد حسن العبيدي

 ( . 8999:) بغداد ، دار الكتب ،  الحاسوب في بحوث التربية الرياضية
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(1ق رقم)ملح  

  مجاالت البحث أسهموا في تحديد الخبراء الذيناألساتذة المختصين و أسماء 

 لقبال االسم االختصاص مكان العمل
 العلمي

 ت

 1 أ.د نزار مجيد الطالب علم النفس الرياضي جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية
ناجي محمودحسن  إدارة وتنظيم/فلسفة جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية  2 أ.د 
 3 أ.د جالل عبيد العبادي إدارة وتنظيم جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية
إدارة وتنظيم/مناهج تربية  جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية

 رياضية
العاني أسعد عبد العزيز  4 أ.د 

جامعة بغداد/مركز بحوث السوق 
 وحماية المستهلك

محاسبة تكاليف/تحليل 
 نظم

لم محمد عبودسا  5 أ.د 

 6 أ.د علي يوسف حسين علم النفس الرياضي جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية
األساسيةجامعة ديالى/كلية التربية   7 أ.د نبيل محمود شاكر تعلم حركي 

 8 أ.د عبد الرحمن ناصر راشد اختبارات وقياس جامعة ديالى/كلية التربية الرياضية
تربية األساسيةجامعة ديالى/كلية ال  9 أ.د ناظم كاظم جواد اختبارات وقياس 

 11 أ.د فرات جبار سعد اهلل تعلم حركي جامعة ديالى/كلية التربية األساسية
 11 أ.م.د محسن حسن علوان اقتصاد دولي جامعة ديالى/كلية اإلدارة واالقتصاد
اقتصاد دولي/ تنمية  جامعة ديالى/كلية اإلدارة واالقتصاد

 بشرية
هدي صالح دّوايم  12 أ.م.د 

 13 أ.م.د نصير صفاء محمد تعلم حركي جامعة ديالى/كلية التربية الرياضية
 14 م.د نصير قاسم خلف إدارة وتنظيم جامعة ديالى/ الرياضة الجامعية
 15 م.د كامل عبود حسين علم النفس الرياضي جامعة ديالى/كلية التربية الرياضية
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(2ملحق رقم)  
 تعليم العالي والبحث العلميوزارة ال

 جامعة ديالى            
 كلية التربية الرياضية      
   الدراسات العليا/الماجستير    

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
استمارة استبيان آراء الخبراء في صالحية مجاالت الخصخصة في المجال الرياضي وأهميتها 

 النسبية
 م/استبيان 

.....................................المحترماألستاذ الفاضل الدكتور  
  :تحية طيبة 

 هدور و  بناء مقياس الخصخصةيروم الباحث صبار محمود شحاذة بإجراء بحثه الموسوم )    
درجة تطوير أداء األندية الرياضية للمؤسسات في العراق( وذلك الستكمال متطلبات نيل ل

ديالى ، ويرغب الباحث بإعداد استمارة استبيان الماجستير في التربية الرياضية من جامعة 
نظرًا لما تتمتعون به من خبرة ومكانة علمية مرموقة ، أرجو و  بهدف جمع البيانات المطلوبة .

،  يمجال الرياضالالتفضل ببيان رأيكم حول صالحية المحاور المقترحة للخصخصة في 
محاور مع بيان األهمية النسبية لكل  منوالتعريف النظري لكل منها وتعديل ما ترونه مناسبًا 

 محور من محاور البحث ، شاكرين تعاونكم ومتمنيًا أن نحظى بعنايتكم بما يثري البحث وأهدافه 
نقل ملكية  عمليةبشكل عام بأنها))عبارة عن  ) Privatization (الخصخصةوتعرف      

 القطاع الخاص((. المؤسسات والمشروعات العامة أو إدارتها من القطاع العام إلى
 ولكم خالص الشكر والتقدير

 التوقيع:
  االسم واللقب العلمي:                                                  

 الباحث        االختصاص:                                                   
 صبار محمود شحاذة                                                      مكان العمل:
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  وتعريفاتها: المحاور

المتاحة  يطرح المحور اإلداري ))الخصخصة(( باعتبارها مجموعة من الخيارات اإلداري:-1
من  الذين يسعون إلى تحسين أداء المؤسسات الرياضية وتمثل الخصخصة لينو ؤ أمام المس

يين أن يتناولوا منه األساليب األكثر من األساليب التي يمكن للمسئولين الرياضالمنظور اإلداري 
 مالئمة إلنجاز المهام المطلوبة .

باعتبارها النتيجة الحتمية للحقائق يطرح المحور االقتصادي ))الخصخصة(( االقتصادي:-2
الجديدة التي تملي انكماش الدولة للمؤسسات المعتمدة على الدعم الحكومي بما تتسم به من 

تخفيض العجز المالي للقطاع العام وتقليص حجم الجهاز  ضخامة وتشعب ، إذ تؤدي إلى
الحكومي وتحويل عملية صنع القرار إلى فعاليات القطاع الخاص التي يفترض أن تكون أكثر 

 انسجامًا مع مؤشرات السوق .

باعتبارها ظاهرة سياسية تهدف إلى يطرح المحور السياسي ))الخصخصة(( السياسي: -3
الرياضية وعمليات اتخاذ القرار لكي تعطى األفضلية  ات والهيئاتإعادة تنظيم عمل المؤسس

 ألهداف جماعات معينة على المطامح التنافسية لجماعات أخرى .

باعتبارها ظاهرة ثقافية تعكس مدى تطور  ((الخصخصة))يطرح المحور الثقافي الثقافي:  -4
ى تأثيرها في تطوير الفكر ألفراد المجتمع ومدى إلمامهم بمزايا وعيوب الخصخصة ومد

  المؤسسات والهيئات الرياضية .

تعكس ((باعتبارها ظاهرة اجتماعية الخصخصة))يطرح المحور االجتماعي  االجتماعي: -5
مدى تقبل أفراد المجتمع النتقال المؤسسات والهيئات الرياضية من القطاع العام إلى القطاع 

 الخاص ومدى التعامل مع هذه المؤسسات . 
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ة النسبيةاألهمي  صالحية المجال 
    

 المجاالت

 

 ت

غير  التعديل المقترح 1 2 3 4 5
   صالح صالح

 1 اإلداري        

 2 االقتصادي        

 3 السياسي        

 4 الثقافي        

 5 االجتماعي        
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(3ملحق رقم)  

ول صالحية استطلع الباحث آراءهم حأسماء األساتذة المختصين والخبراء الذين 
 فقرات االستبيان

اللقب  االسم االختصاص مكان العمل
 العلمي

 ت

 1 أ.د نزار مجيد الطالب علم النفس الرياضي جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية
 2 أ.د حسن ناجي محمود إدارة وتنظيم/فلسفة جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية
رة وتنظيمإدا جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية  3 أ.د جالل عبيد العبادي 
إدارة وتنظيم/مناهج تربية  جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية

 رياضية
 4 أ.د أسعد عبد العزيز العاني

جامعة بغداد/مركز بحوث السوق 
 وحماية المستهلك

محاسبة تكاليف/تحليل 
 نظم

 5 أ.د سالم محمد عبود

ختبارات وقياسا جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية  6 أ.د إيمان حسين الطائي 
 7 أ.د ثائر داود سلمان اختبارات وقياس جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية
 8 أ.د عبد الرحمن ناصر راشد اختبارات وقياس جامعة ديالى/كلية التربية الرياضية
 9 أ.د بسام عباس محمد تعلم حركي جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية

/كلية التربية األساسيةمعة ديالىجا  11 أ.د فرات جبار سعد اهلل تعلم حركي 
 11 أ.م.د محسن حسن علوان اقتصاد دولي جامعة ديالى/كلية اإلدارة واالقتصاد
/ تنمية اقتصاد دولي جامعة ديالى/كلية اإلدارة واالقتصاد

 بشرية
 12 أ.م.د مهدي صالح دّواي

اضيةجامعة بغداد/كلية التربية الري إدارة وتنظيم/علم النفس  
 الرياضي

 13 أ.م.د عبد اهلل هزاع الشافعي

.دم نصير قاسم خلف إدارة وتنظيم جامعة ديالى/ الرياضة الجامعية  14 
.دم كامل عبود حسين علم النفس الرياضي جامعة ديالى/كلية التربية الرياضية  15 
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(4ملحق رقم)  
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 امعة ديالىج
 كلية التربية الرياضية

 الدراسات العليا/الماجستير
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 استمارة استبيان آراء الخبراء في تحديد مدى صالحية فقرات االستبيان
 م/استبيان 

.األستاذ الفاضل الدكتور....................................المحترم  
  :تحية طيبة 

 رهدو و الخصخصة  بناء مقياس)ار محمود شحاذة بإجراء بحثه الموسوم يروم الباحث صب    
كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير  تطوير أداء األندية الرياضية للمؤسسات في العراق(ل

في التربية الرياضية ، ونظرًا إلى ما تتمتعون به من خبرة علمية فإن الباحث يرجو اإلفادة من 
 قرات المجاالت الواجب دراستها .فرأيكم السديد في تحديد 

نقل ملكية  عمليةبشكل عام بأنها))عبارة عن  ) Privatization (الخصخصةوتعرف 
 المؤسسات والمشروعات العامة أو إدارتها من القطاع العام إلى القطاع الخاص((.

اإلجابة ن بدائل ا  ( و 4)ربعألاسيعتمد الباحث مقياس التقدير الثالثي لكل من مجاالته مالحظة: 
  . هي )دائمًا( )أحيانًا( )أبدًا(

 مع فائق الشكر والتقدير
 

 التوقيع:
 االسم واللقب العلمي:

         الباحث                                                                    االختصاص:
 صبار محمود شحاذة مكان العمل:
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المجال االقتصادي:-1  
الدولة للمؤسسات المعتمدة على الدعم الحكومي بما تتسم به من ضخامة  هو عملية تقليصو    

وتخفيض العجز المالي للقطاع العام وتقليص حجم الجهاز الحكومي وتحويل عملية ، وتشعب 
   . كون أكثر انسجاماً مع مؤشرات السوقيي يفترض أن ذصنع القرار إلى القطاع الخاص ال

غير  التعديل المقترح
 صالحة

 ت الفقرات ةصالح

تغطي المنح المخصصة من المؤسسات الحكومية    
 النشاطات المختلفة لألندية الرياضية.

1 

تخصص اللجنة األولمبية مساعدات مالية لألندية    
 الرياضية للمؤسسات.

2 

تواجه األندية الرياضية للمؤسسات معوقات مالية تؤثر    
 ركات.سلبياً في مستوى مشاركتها في مختلف المشا

3 

تسهم المبالغ التي ُتسَتحصل من إعارة الالعبين لنوادي    
 أخرى في تغطية نشاطات األندية الرياضية للمؤسسات.

4 

هناك مساعدات مالية خارجية لألندية الرياضية    
 للمؤسسات.

5 

ال تغطي ميزانية األندية الرياضية للمؤسسات احتياجات    
 جهزة رياضية.الرياضية من تجهيزات وأالفرق 

6 

تغطي ميزانية األندية الرياضية للمؤسسات رواتب    
 مدربيها والعبيها.

7 

لعملية الخصخصة مردودات إيجابية على المستوى    
 االقتصادي لالعبين والمدربين.

8 

ال تسهم عملية الخصخصة في زيادة الواردات المالية    
 لألندية الرياضية.

9 

رؤوس األموال على  تشجع الخصخصة أصحاب   
 وزيادة مداخيل النادي.االستثمار في المجال الرياضي 

11 

ال تحقق النشاطات االجتماعية والثقافية الفنية أية    
 مردودات مالية لألندية الرياضية للمؤسسات.

11 

قلة امتالك األندية الرياضية المنشئات التي توفر لها    
 مردودات مالية.

12 

النادي التمويل الذاتي لألندية الرياضية  لسد متطلبات   
 للمؤسسات غير كافي.

13 

ليس هناك تخصيص مالي من الحكومة لألندية الرياضية    
 للمؤسسات.

14 

 15 يوجد ميزانية خاصة للنشاط الرياضي في المؤسسة.   

المخصصات المالية ليست مستمرة بشكل دائم لألندية    
 الرياضية للمؤسسة.

16 

مهماً في تطوير النشاط الرياضي لجانب االقتصادي ليس ا   
 لألندية.

17 

مخصصات األندية الرياضية للمؤسسات كافية ومرضية    
 لجميع األنشطة الرياضية.

18 

 19 هناك صعوبات عديدة يقف حلها عند الحاجز المالي.   
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ال توجد خطة لحل األزمات المالية في األندية الرياضية    
 .للمؤسسات

21 

ال توجد رقابة مالية أو إشراف مالي في األندية الرياضية    
 للمؤسسات.  

21 

 22 أرى أن قيم المادة طغت على كل القيم األخرى.   

كثير من الرياضيين يسعون للربح ولو على حساب    
 النادي.

23 

ال تهتم الخصخصة باألنشطة الرياضية ذات االهتمام    
 الجماهيري المحدود.

24 

تستثمر الخصخصة الدعاية والتسويق الرياضي لغرض    
 التنمية االقتصادية.

25 

أصبحت األندية الرياضية مؤسسات تجارية للكسب    
 المادي.

26 

يستفيد أصحاب رؤوس األموال من خصخصة األندية    
 الرياضية في إيجاد فرص استثمارية جديدة.

27 

رية الرياضة كوسيلة تستخدم العديد من الشركات التجا   
 لنشر منتجاتها للجمهور.

28 

تخفف الخصخصة من العبء المالي الواقع على    
 الحكومة.

29 

 31 تؤدي الخصخصة إلى زيادة حدة البطالة في المجتمع.   

 31 تعمل الخصخصة على زيادة واردات الدولة.   

تؤدي خصخصة األندية الرياضية للمؤسسات إلى زيادة    
 ئب المفروضة على األندية.الضرا

32 

لدينا ثقة كبيرة في قدرة الخصخصة في تطوير األندية    
 الرياضية للمؤسسات اقتصادياً.

33 

 
  المجال اإلداري: -2

ولين الرياضيين الذين يسعون إلى تحسين ؤالمتاحة أمام المس وهو مجموعة من الخيارات   
 ازمة من األساليب التي يمكن أن يتناولوا منهأداء المؤسسات الرياضية ، وتمثل الخصخصة ح

 األفكار األكثر مالئمة النجاز المهام المطلوبة.

غير  التعديل المقترح
 صالحة

 ت الفقرات صالحة

والرياضة المسؤولية من األفضل أن تتولى وزارة الشباب    
 الكاملة في وضع األهداف العامة ألندية القطاع الخاص.

1 

توفر وزارة الشباب والرياضة البنية  من الضروري أن   
 التحتية لألندية المراد خصخصتها .

2 

هناك ضرورة بأن يتضمن قانون األندية الرياضية فقرة    
 تتعلق بالخصخصة.

3 

توفر الخصخصة قيادة ذات كفاءة عالية إلدارة األندية    
 الرياضية.

4 
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 تعتبر الخصخصة إحدى أهم العوامل التي تساعد على   
 تطبيق االحتراف الرياضي في األندية الرياضية العراقية.

5 

ضرورة إيجاد قسم في مديرية األندية الرياضية    
واالتحادات في وزارة الشباب والرياضة مختصة بعملية 

 الخصخصة الرياضية.

6 

من األفضل إعطاء الحرية الكاملة ألندية القطاع الخاص    
استراتيجياتها بدون في إعداد خططها ورسم أهدافها و

 تدخل الحكومة.

7 

 8 لدينا الرغبة في تطبيق الخصخصة في العراق.   

فكرة واضحة عن أساليب الخصخصة وتطبيقها ليس لدينا    
 في المجال الرياضي.

9 

ال نمتلك أية خطط لتطبيق الخصخصة في األندية    
 الرياضية في العراق.

11 

رات تدريبية ومباريات ال توفر أندية المؤسسات معسك   
 تجريبية لفرقها.

11 

لم تحقق األندية الرياضية للمؤسسات أية نتائج إيجابية    
 على المستوى الدولي.

12 

األندية الرياضية للمؤسسات غير جادة في تحديد مهام    
 ألهداف النادي.

13 

ينطلق إسهامنا بخصخصة األندية الرياضية من رغبتنا    
 نب اإلدارية لمؤسستنا.في تحقيق الجوا

14 

ال تمتلك األندية الرياضية للمؤسسات نظاماً داخلياً    
للوقوف على المعوقات التي تعترض العمل الرياضي 

 وتؤثر في مدى كفايته.

15 

األساليب العلمية في إدارة تعتمد الخصخصة على تطبيق    
 الهيئة أو المؤسسة الرياضية لمواكبة العالم الخارجي.

16 

تعمل القيادة الرياضية ألندية القطاع الخاص على إبعاد    
 األفراد غير األكفاء من الهيأة أو المؤسسة الرياضية.

17 

تضع برامج الخصخصة أهداف لمختلف المديات )قصيرة    
 ، متوسطة ، طويلة(

18 

 19 تعمل برامج الخصخصة بمبدأ تفويض السلطة.   

ص اهتماماتها بكافة الفعاليات ال تولي أندية القطاع الخا   
 الرياضية بالتساوي.

21 

على تقيم األندية التي تتبع نظام الخصخصة المناهج    
 ضوء النتائج.

21 

هناك زيارات ميدانية من مسئول المؤسسة األعلى للقطاع    
 الخاص.

22 

تتميز الخطط داخل األندية الرياضية للمؤسسات بالواقعية    
 واالستقرار.

23 

ال يتم تحديد األهداف في األندية الرياضية للمؤسسات في    
 ضوء إمكانية النادي المادية والبشرية.

24 

في أندية المؤسسات جميع األهداف المرسومة يمكن    
 تحقيقها.

25 

األشخاص غير مناسبون للمناصب الموكلة إليهم في أندية    
 المؤسسات.

26 
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 27 عض الفرق التابعة لها.عدم جدية اهتمام المؤسسة بب   

 28 توفر أندية المؤسسات قاعات لجميع الفعاليات الرياضية.   

لكي تنجح الرياضة في البلد يجب استخدام األساليب    
 الحديثة ومنها الخصخصة.

29 

على أندية المؤسسات التكيف مع المستجدات الرياضية    
 بسرعة.

31 

اضة في المؤسسات ال تحث الخصخصة على تطوير الري   
 كافة.

31 

 32 ال تسهم الخصخصة في اكتشاف المواهب الرياضية .   

ال نشعر باالرتياح تجاه خطط وبرامج الخصخصة في    
 تطوير أندية المؤسسات.

33 

 

المجال االجتماعي: -3  
يطرح المجال االجتماعي ))الخصخصة((باعتبارها ظاهرة اجتماعية تعكس مدى تقبل أفراد    

لمجتمع النتقال المؤسسات والهيئات الرياضية من القطاع العام الى القطاع الخاص ومدى ا
 التفاعل مع هذه المؤسسات.

غير  التعديل المقترح
 صالحة

 ت الفقرات صالحة

ليس ألفراد المجتمع إسهامات مادية لدعم األندية    
 الرياضية للمؤسسات.

1 

المكافئات للمتميزين  تقدم األندية الرياضية للقطاع الخاص   
 من مدربين وإداريين والعبين.

2 

من الضروري أن تقدم األندية الرياضية للقطاع الخاص    
الضمان االجتماعي ألعضائها من مدربين وإداريين 

 والعبين.

3 

تساهم األندية الرياضية للمؤسسات في توفير النشاطات    
 الترفيهية.

4 

 5 ي الدخل المحدود.ال تلبي الخصخصة طموحات ذو   

للمجتمع رغبة واضحة في تطبيق الخصخصة في األندية    
 الرياضية.

6 

تهدف إدارات األندية الرياضية في المؤسسات إلى تنظيم    
السفرات الترويحية لتعزيز العالقات االجتماعية بين 

 الالعبين.

7 

تهتم األندية الرياضية للقطاع الخاص بمشكالت األفراد    
 عى إلى حلها.وتس

8 

تقوم األندية الرياضية للقطاع الخاص بتقوية الشعور    
 باالنتماء للنادي بين أعضاءه.

9 

قد ال تتالءم خطط وفعاليات الخصخصة مع عادات    
 وتقاليد المجتمع.

11 
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تتعامل الخصخصة مع الالعب على أنه كائن حي وليس    
 آلة.

11 

ح العالقات ال تعمل الخصخصة على تنمية رو   
 االجتماعية بين الالعبين.

12 

 13 تحترم الخصخصة آراء وأفكار الالعبين.   

 14 تعمل الخصخصة بمبدأ الثواب والعقاب.   

الذي تعيش عمل الخصخصة ال يصب في خدمة المجتمع    
 فيه.

15 

 16 تتعامل الخصخصة مع المرؤوسين باحترام ومودة.   

حساب الحق في تقييم ال تجامل الخصخصة على    
 الالعبين.

17 

القيم والمبادئ التي تتناولها الخصخصة ال تصلح لهذا    
 الزمان.

18 

أعتقد أنه ال توجد روابط حقيقية بين معظم رياضي    
 المؤسسات.

19 

يستفاد من الخصخصة في الرياضة في تكوين عالقات    
 اجتماعية.

21 

ينة من استخدام من الصعب الشعور باألمن والطمأن   
 الخصخصة في الرياضة.

21 

تشجع الخصخصة التمرد على القيم والمعايير السائدة في    
 البلد.

22 

مظاهر الحب والتعاون بين الرياضيين تتراجع باستخدام    
 الخصخصة .

23 

إن طبيعة الحياة الرياضية أصبحت تسودها المادية دون    
 االهتمام بالقيم الرياضية.

24 

ال تشجع الخصخصة على تكوين عالقات جيدة داخل    
 الوسط الرياضي.

25 

 26 تعد الخصخصة وسيلة من وسائل الضبط االجتماعي.   

ال تحث الخصخصة على التنافس الشريف في إطار القيم    
 االجتماعية.

27 

تبين الخصخصة أهمية األنشطة الرياضية في إشباع    
 حاجات الفرد وميوله.

28 

 29 تعمل الخصخصة على توطيد العالقات بين البلدان.   

 31 تعمل الخصخصة على تعميق مكانة األبطال في المجتمع.   

توضح الخصخصة دور الرياضة في التغيير االجتماعي    
 والرخاء.

31 

ال تنتقد الخصخصة بعض األلعاب الرياضية المنافية    
 للدين اإلسالمي.

32 

ة للبلد غير مناسبة لتطبيق الخصخصة في البيئة االجتماعي   
 المجال الرياضي.

33 
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المجال الثقافي: -4  
تعكس مدى تطور الفكر يطرح المجال الثقافي ))الخصخصة((باعتبارها ظاهرة ثقافية     

ألفراد المجتمع ومدى إلمامهم بمزايا وعيوب الخصخصة ومدى تأثيرها في تطوير المؤسسات 
 والهيئات الرياضية.

غير  لتعديل المقترحا
 صالحة

 ت الفقرات صالحة

 1 من الضروري أن يكون لكل نادي شعار خاص به.   

ينطلق أسهامنا في عملية الخصخصة لألندية الرياضية    
من رغبتنا في توسيع النشاطات الثقافية واالجتماعية 

 والفنية فيها.

2 

تنظم األندية الرياضية للمؤسسات دوريات ثقافية تبين    
 فعالياتها المختلفة. 

3 

ال توفر األندية الرياضية للمؤسسات مكتبة توفر المصادر    
 العلمية والثقافية والرياضية.

4 

تشجع الخصخصة على إقامة المحاضرات والندوات    
 والمؤتمرات الثقافية والرياضية.

5 

المناظرات الثقافية التنافسية لمنتسبين  خصخصةتوفر ال   
 النادي.

6 

تكون األندية الرياضية للمؤسسات على اتصال دائم    
 بالمؤسسات العلمية كالجامعات ألجل التطوير العلمي. 

7 

توفر الخصخصة التكريم للرواد األوائل ممن قدم للنادي    
 الخدمات الجلية.

8 

وإذاعية وصحف  توفر الخصخصة قنوات تلفزيونية   
ومجالت خاصة بالنادي لغرض نشر األنشطة المختلفة 

 الخاص.ة بها

9 

ال توفر الخصخصة قنوات اتصال مختلفة بين األندية    
 وجمهورها.

11 

يساعد وجود الالعبين األجانب في األندية الرياضية    
 الخاصة على نشر ثقافات بلدانهم.

11 

ة وسيلة نشر لثقافة البلد من تعتبر األندية الرياضية الخاص   
 خالل مشاركتها في البطوالت الدولية.

12 

 13 توفر الخصخصة رابطة لمشجعي وأنصار النادي.   

ال تعطي الخصخصة أهمية مميزة للعالقات العامة    
 واإلعالم.

14 

ال تستمع األندية الرياضية الخاصة إلى رغبات وتوجهات    
 منتسبيه وجمهوره.

15 

ظم األندية الرياضية الخاصة المهرجانات خالل األعياد تن   
 والمناسبات.

16 

تحقق خصخصة األندية الشهرة لالعبين والمدربين    
 .واإلداريين

17 

تساهم الخصخصة في نشر الثقافة الرياضية بين أفراد     18 
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 المجتمع.

 19 .تسهم الخصخصة في اكتساب الثقافة الرياضية المختلفة   

اعد الخصخصة على معرفة تطور دول العالم في تس   
 الرياضة.

21 

تسهم الخصخصة في معرفة الشخصيات الرياضية    
 البارزة في كل دول العالم.

21 

 22 تعد الخصخصة وسيلة اتصال مهمة بالعالم الخارجي.   

تشويق في عرض تعتمد الخصخصة على عنصر ال   
 النواحي الفنية لأللعاب الرياضية.

23 

ال توضح الخصخصة كيفية االستفادة من التكنولوجيا    
 المتقدمة في تطوير األنشطة الرياضية المختلفة.

24 

تعمل الخصخصة على تبادل األفكار واآلراء بين أبناء    
 المجتمع الرياضي.

25 

 26 تواكب الخصخصة كل ما هو جديد في عالم الرياضة.   

عي الرياضي بين ال تسعى الخصخصة إلى نشر الو   
 الجمهور.

27 

 28 تعمل الخصخصة على توحيد الثقافة الرياضية بالعالم.   

 29 تدعم الخصخصة الصلة بين الرياضة والعلوم األخرى.   

ال تهتم الخصخصة بالبحوث والدراسات التي تعمق    
 .العالقة بين الرياضة والجمهور

31 
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     (5ملحق رقم )    
 المقياس في صورته األولية           لتعليم العالي والبحث العلميوزارة ا

 الىـــــــــــــــــة ديـــــــــــعــــامـــــج

 ةــــيــاضــة الريـــيــة التربــــليــــك

 رـــتيــاجسـا/المــــليــات العــالدراس

 بسم هللا الرحمن الرحيم    

 دندية الريايية لممسسساتاستمارة استبيان آراء إدارات األ    

هم /  استبادن  
 

 عزيزي اإلداري ......... تحية طيبة :

لكونكم من المسئولين عن تطور أداء األندية الرياضية في البلد نضع بين أيديكم الكريمة       

بعض الفقرات التي لها عالقة مباشرة بمجال عملكم آملين اإلجابة بحسب ما ترونه مناسبا ، مع 

 لحقيقية لواقع أنديتكم .الظروف ا

مع الشكر والتقدير                                                          

 

يرجو الباحث منكم قراءتها بعناية ، من أجل اإلجابة الدقيقة على فقراته . -تعميمات المقياس :  

 عدم كتابة االسم . -1

 ى الباحث .إن إجاباتكم ستحظى بسرية تامة ولن يطلع عليها احد سو -2

 ضرورة اإلجابة بصراحة ودقة على الفقرات . -3

 عدم ترك أي فقرة من فقرات االستمارة بال إجابة . -4

 وضع عالمة صح في الحقل الذي يمثل إجابتك أمام كل فقرة . -5

 

 مثال لإلجابة :   

 أبدا أحيادنا دائما الفقرات ت

الجادنب االقتصادي ليس مهما في تطوير الدنشاط  1

 دية.الريايي لألدن
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 أبدا أحيانا دائما الفقرات ت
    الجانب االقتصادي ليس مهما في تطوير النشاط الرياضي لألندية. 1
تواجه األندية الرياضية للمؤسسات معوقات مالية تؤثر سلبيا في مستوى  2

 مشاركتها في مختلف المشاركات.

   

    مساعدات مالية لألندية الرياضية للمؤسسات. تخصص اللجنة االولمبية 3
    مخصصات أندية المؤسسات كافية ومرضية لجميع األنشطة الرياضية. 4
    المخصصات المالية ليست مستمرة بشكل دائم لألندية الرياضية للمؤسسة. 5
    قلة امتالك األندية الرياضية المنشآت التي توفر لها مردودات مالية. 6
سهم المبالغ التي ُتسَتحصل من إعارة  الالعبين لنوادي أخرى في تغطية ت 7

 نشاطات األندية الرياضية للمؤسسات.

   

    ال توجد خطة لحل األزمات المالية في األندية الرياضية للمؤسسات. 8
    لكسب المادي.تزيد من اأصبحت األندية الرياضية مؤسسات تجارية  9
    الشركات التجارية الرياضة كوسيلة لنشر منتجاتها للجمهور. تستخدم العديد من 11
يستفيد أصحاب رؤوس األموال من خصخصة األندية الرياضية في إيجاد  11

 فرص استثمارية جديدة.
   

لعملية الخصخصة مردودات ايجابية على المستوى االقتصادي لالعبين  12
 .واإلداريين والمدربين

   

ة في قدرة الخصخصة في تطوير األندية الرياضية للمؤسسات لدينا ثقة كبير 13
 اقتصاديا.

   

    تستثمر الخصخصة الدعاية والتسويق الرياضي لغرض التنمية االقتصادية. 14

    تخفف خصخصة األندية الرياضية من العبء المالي الواقع على الحكومة. 15
    مام الجماهيري المحدود.ال تهتم الخصخصة باألنشطة الرياضية ذات االهت 16
    ال تسهم الخصخصة في زيادة الواردات المالية لألندية الرياضية. 17
    تؤدي خصخصة األندية الرياضية  إلى زيادة الضرائب المفروضة عليها. 18
من الضروري أن توفر وزارة الشباب والرياضة البنية التحتية لألندية المراد  19

 خصخصتها. 

   

    ناك ضرورة بأن يتضمن قانون األندية الرياضية فقرة تتعلق بالخصخصة. ه 21

    توفر الخصخصة قيادة إدارية ذات كفاءة عالية إلدارة األندية الرياضية.  21

تعتبر الخصخصة إحدى أهم العوامل التي تساعد على تطبيق االحتراف في  22
 األندية الرياضية العراقية.

   

ة الحرية الكاملة ألندية القطاع الخاص في إعداد خططها تعطي الخصخص 23
 ورسم أهدافها بدون تدخل الحكومة.

   

    هناك ضرورة لتطبيق الخصخصة في األندية الرياضية العراقية. 24

    ليست هناك إستراتيجية لتطبيق الخصخصة في األندية الرياضية في العراق. 25

الرياضية من رغبتنا في تحقيق الكفاءة  ينطلق إسهامنا بخصخصة األندية 26
 اإلدارية لألندية.

   

تعتمد الخصخصة على تطبيق األساليب العلمية الحديثة في إدارة األندية  27
 الرياضية لمواكبة العالم الخارجي.

   

    تعمل برامج الخصخصة بمبدأ ألثواب والعقاب. 28
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    ات الرياضية بالتساوي. ال تولي ألخصخصة اهتماماتها بكافة الفعالي 29

    تقيم األندية التي تتبع نظام الخصخصة المناهج على ضوء النتائج. 31

    تتميز الخطط داخل األندية الرياضية للمؤسسات بالواقعية واالستقرار. 31

    جميع األهداف المرسومة يمكن تحقيقها في األندية الرياضية للمؤسسات.  32

اضة في البلد يجب استخدام األساليب الحديثة ومنها لكي تنجح الري 33
 الخصخصة.

   

    ال تسهم الخصخصة في اكتشاف المواهب الرياضية. 34

    ال نشعر باالرتياح تجاه خطط وبرامج الخصخصة في تطوير أندية المؤسسات. 35

    ال تجامل الخصخصة على حساب الحق في تقييم الالعبين. 36

خصة األندية الرياضية الضمان االجتماعي لالعبين والمدربين ال توفر خص 37
 واإلداريين.

   

    للمجتمع  رغبة واضحة في تطبيق الخصخصة في األندية الرياضية.  38

    ال تتالءم خطط وفعاليات الخصخصة مع عادات وتقاليد المجتمع. 39

    تتعامل الخصخصة مع الالعب على انه آلة وليس كائن حي. 41

    ال تعمل الخصخصة على تنمية روح العالقات االجتماعية بين الالعبين. 41

    عمل الخصخصة ال يصب في خدمة المجتمع الذي تعيش فيه. 42

    تتعامل الخصخصة مع المرؤوسين باحترام ومودة. 43

    يستفاد من الخصخصة في الرياضة في تكوين عالقات اجتماعية. 44

    الشعور باألمن والطمأنينة من استخدام الخصخصة في الرياضة.من الصعب  45

    تشجع الخصخصة التمرد على القيم والمعايير السائدة في البلد. 46

    مظاهر الحب والتعاون بين الرياضيين تتراجع باستخدام الخصخصة. 47

م إن طبيعة الحياة الرياضية أصبحت تسودها المادية دون اهتمام بالقي 48
 الرياضية.

   

ال تحث الخصخصة على التنافس الشريف في إطار القيم االجتماعية السائدة  49
 في المجتمع.

   

    تعمل الخصخصة على توطيد العالقات بين البلدان . 51

    تعمل الخصخصة على تعميق مكانة األبطال في المجتمع. 51

    عي والرخاء.توضح الخصخصة دور الرياضة في التغير االجتما 52

    البيئة االجتماعية للبلد غير مناسبة لتطبيق الخصخصة في المجال الرياضي. 53

    تعمل الخصخصة على تقوية الشعور باالنتماء للنادي. 54

ينطلق إسهامنا في عملية الخصخصة لألندية الرياضية من رغبتنا في توسيع  55
 يها.النشاطات الثقافية واالجتماعية والفنية ف

   

تشجع الخصخصة على إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات الثقافية  56
 والرياضية.

   

تكون األندية الرياضية للمؤسسات على اتصال دائم بالمؤسسات العلمية  57
 كالجامعات ألجل التطوير العلمي.

   

توفر الخصخصة قنوات تلفزيونية وإذاعية وصحف ومجالت خاصة بالنادي  58
 لغرض نشر األنشطة المختلفة الخاصة بها.

   

يساعد وجود الالعبين األجانب في األندية الرياضية الخاصة على نشر ثقافات  59
 بلدانهم.

   

    توفر الخصخصة رابطة لمشجعي وأنصار النادي.  61

    ال تعطي الخصخصة أهمية مميزة للعالقات العامة واإلعالم. 61

    دية الشهرة لالعبين والمدربين واإلداريين.تحقق خصخصة األن 62

    تساهم الخصخصة في نشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع. 63
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    تساعد الخصخصة على معرفة تطور دول العالم في الرياضة. 64

    تسهم الخصخصة في معرفة الشخصيات الرياضية البارزة في كل دول العالم. 65

    وسيلة اتصال مهمة بالعالم الخارجي.تعد الخصخصة  66

ال توضح الخصخصة كيفية االستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في تطوير  67
 األنشطة الرياضية المختلفة.

   

    تواكب الخصخصة كل ما هو جديد في عالم الرياضة. 68

    تعمل الخصخصة على توحيد الثقافة الرياضية بالعالم. 69

    صخصة الصلة بين الرياضة والعلوم األخرى.تدعم الخ 71
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(6ملحق)  
 يةدنهائالمقياس في صورته ال           وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ــة ديـــــــــــــــــالىــجـــــامــــعـــــــ

 كــــليــــة التربــيـــة الريــاضــيــــة

 ـا/المـاجســتيـــرالدراســات العــليـــ

 بسم هللا الرحمن الرحيم    

 استمارة استبيان آراء إدارات األدندية الريايية لممسسسات

هم /  استبادن  
 

 عزيزي اإلداري ......... تحية طيبة :

لكونكم من المسئولين عن تطور أداء األندية الرياضية في البلد نضع بين أيديكم الكريمة       

ها عالقة مباشرة بمجال عملكم آملين اإلجابة بحسب ما ترونه مناسبا ، مع بعض الفقرات التي ل

 الظروف الحقيقية لواقع أنديتكم .

مع الشكر والتقدير                                                          

 

قراته .يرجو الباحث منكم قراءتها بعناية ، من أجل اإلجابة الدقيقة على ف -تعميمات المقياس :  

 عدم كتابة االسم . -1

 إن إجاباتكم ستحظى بسرية تامة ولن يطلع عليها احد سوى الباحث . -2

 ضرورة اإلجابة بصراحة ودقة على الفقرات . -3

 عدم ترك أي فقرة من فقرات االستمارة بال إجابة . -4

 وضع عالمة صح في الحقل الذي يمثل إجابتك أمام كل فقرة . -5

 

 مثال لإلجابة : 

ائماد الفقرات ت  أبدا أحيادنا 

الجادنب االقتصادي ليس مهما في تطوير الدنشاط  1

 الريايي لألدندية.
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 أبدا أحيانا دائما الفقرات ت
    الجانب االقتصادي ليس مهما في تطوير النشاط الرياضي لألندية. 1

ثر سلبيا في مستوى تواجه األندية الرياضية للمؤسسات معوقات مالية تؤ 2
 مشاركتها في مختلف المشاركات.

   

    تخصص اللجنة االولمبية مساعدات مالية لألندية الرياضية للمؤسسات. 3

    قلة امتالك األندية الرياضية المنشآت التي توفر لها مردودات مالية. 4

    ال توجد خطة لحل األزمات المالية في األندية الرياضية للمؤسسات. 5

    أصبحت األندية الرياضية مؤسسات تجارية تزيد من الكسب المادي. 6

تستخدم العديد من الشركات التجارية الرياضة كوسيلة لنشر منتجاتها  7
 للجمهور.

   

يستفيد أصحاب رؤوس األموال من خصخصة األندية الرياضية في إيجاد  8
 فرص استثمارية جديدة.

   

ات ايجابية على المستوى االقتصادي لالعبين لعملية الخصخصة مردود 9
 والمدربين واإلداريين.

   

لدينا ثقة كبيرة في قدرة الخصخصة في تطوير األندية الرياضية للمؤسسات  11
 اقتصاديا.

   

    تستثمر الخصخصة الدعاية والتسويق الرياضي لغرض التنمية االقتصادية. 11

    العبء المالي الواقع على الحكومة. تخفف خصخصة األندية الرياضية من 12

    تؤدي خصخصة األندية الرياضية  إلى زيادة الضرائب المفروضة عليها. 13

من الضروري أن توفر وزارة الشباب والرياضة البنية التحتية لألندية المراد  14
 خصخصتها. 

   

    لخصخصة. هناك ضرورة بأن يتضمن قانون األندية الرياضية فقرة تتعلق با 15

    توفر الخصخصة قيادة إدارية ذات كفاءة عالية إلدارة األندية الرياضية.  16

تعتبر الخصخصة إحدى أهم العوامل التي تساعد على تطبيق االحتراف في  17
 األندية الرياضية العراقية.

   

تعطي الخصخصة الحرية الكاملة ألندية القطاع الخاص في إعداد خططها  18
 أهدافها بدون تدخل الحكومة. ورسم

   

    هناك ضرورة لتطبيق الخصخصة في األندية الرياضية العراقية. 19

    ليست هناك إستراتيجية لتطبيق الخصخصة في األندية الرياضية في العراق. 21

ينطلق إسهامنا بخصخصة األندية الرياضية من رغبتنا في تحقيق الكفاءة  21
 اإلدارية لألندية.

   

تعتمد الخصخصة على تطبيق األساليب العلمية الحديثة في إدارة األندية  22
 الرياضية لمواكبة العالم الخارجي.

   

    ال تولي ألخصخصة اهتماماتها بكافة الفعاليات الرياضية بالتساوي.  23

لكي تنجح الرياضة في البلد يجب استخدام األساليب الحديثة ومنها  24
 الخصخصة.

   

    ال تسهم الخصخصة في اكتشاف المواهب الرياضية. 25

    ال نشعر باالرتياح تجاه خطط وبرامج الخصخصة في تطوير أندية المؤسسات. 26

    ال تجامل الخصخصة على حساب الحق في تقييم الالعبين. 27

ال توفر خصخصة األندية الرياضية الضمان االجتماعي لالعبين والمدربين  28
 اريين.واإلد

   

    للمجتمع  رغبة واضحة في تطبيق الخصخصة في األندية الرياضية.  29

    ال تتالءم خطط وفعاليات الخصخصة مع عادات وتقاليد المجتمع. 31
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    تتعامل الخصخصة مع الالعب على انه آلة وليس كائن حي. 31

    ي الرياضة.من الصعب الشعور باألمن والطمأنينة من استخدام الخصخصة ف 32

    تشجع الخصخصة التمرد على القيم والمعايير السائدة في البلد. 33

    مظاهر الحب والتعاون بين الرياضيين تتراجع باستخدام الخصخصة. 34

إن طبيعة الحياة الرياضية أصبحت تسودها المادية دون اهتمام بالقيم  35
 الرياضية.

   

الشريف في إطار القيم االجتماعية السائدة  ال تحث الخصخصة على التنافس 36
 في المجتمع.

   

    تعمل الخصخصة على تعميق مكانة األبطال في المجتمع. 37

    البيئة االجتماعية للبلد غير مناسبة لتطبيق الخصخصة في المجال الرياضي. 38

    تعمل الخصخصة على تقوية الشعور باالنتماء للنادي. 39

خصة قنوات تلفزيونية وإذاعية وصحف ومجالت خاصة بالنادي توفر الخص 41
 لغرض نشر األنشطة المختلفة الخاصة بها.

   

يساعد وجود الالعبين األجانب في األندية الرياضية الخاصة على نشر ثقافات  41
 بلدانهم.

   

    توفر الخصخصة رابطة لمشجعي وأنصار النادي.  42

    ميزة للعالقات العامة واإلعالم.ال تعطي الخصخصة أهمية م 43

    تساهم الخصخصة في نشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع. 44

    تساعد الخصخصة على معرفة تطور دول العالم في الرياضة. 45

    تسهم الخصخصة في معرفة الشخصيات الرياضية البارزة في كل دول العالم. 46

    جديد في عالم الرياضة. تواكب الخصخصة كل ما هو 47

    تعمل الخصخصة على توحيد الثقافة الرياضية بالعالم. 48

    تدعم الخصخصة الصلة بين الرياضة والعلوم األخرى. 49
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 (7ملحق رقم )
 أسماء الخبراء اللذين أجريت معهم مقابالت شخصية

 
 مكان العمل االسم اللقب العلمي ت
 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية العباديجالل عبيد  أ.د 1
جامعة بغداد/مركز بحوث السوق وحماية  سالم محمد عبود أ.د 2

 المستهلك
 جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية أسعد عبد العزيز العاني أ.د 3
 جامعة ديالى/كلية التربية الرياضية عبد الرحمن ناصر راشد أ.د 4
 جامعة ديالى/كلية اإلدارة واالقتصاد ايمهدي صالح دوّ  أ.م.د 5

 جامعة ديالى/كلية اإلدارة واالقتصاد محسن حسن علوان أ.م.د 6

 جامعة ديالى/ الرياضة الجامعية نصير قاسم خلف م.د 7

الجامعة المستنصرية/كلية التربية  صالح وهاب شاكر م.د 8
 الرياضية
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 (8ملحق رقم )
 فريق العمل المساعد

 
 مكان العمل الدرجة العلمية السما ت
 جامعة بغداد/كلية اإلعالم م.دأ. حسين رشيد ياسين 1
 جامعة ديالى/كلية التربية الرياضية م.م الجنابي عبد سعد عباس 2
 جامعة ميسان/كلية التربية الرياضية م.م حميدي علي مطير 3
 جامعة ديالى/كلية التربية الرياضية م.م آكو صبحي غزائي 4
 /كلية التربية الرياضية جامعة بابل م.م رعد عبد األمير فنجان 5
 جامعة ديالى/كلية التربية الرياضية طالب ماجستير حسين جبار 6
 كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى طالب ماجستير سعيد علوان هالل 7
 سناناأل طبجامعة تكريت/كلية  طالب بكالوريوس مصطفى قاسم دحام 8
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 (9ملحق )
 تسهيل مهمة 
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 ( 11ملحق )
 تسهيل مهمة
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 تسهيل مهمة 
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 (12ملحق )
 يبن األندية الرياضة للمؤسسات
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 Summary translation of the message in English  
 

The role of privatization in developing the performance of 

sports clubs for institutions in Iraq 
 

 Researcher / Sabbar Mahmood Shathah 
 

                                                      Supervision    

 A. D. Tariq Abdul-Rahman Mahmood                A. M. D. Maher Abdel-Latif, Arif 

 

The study included five sections: 

                                         Part I - Introduction to search 

 

       Part I contains the introduction of which was addressed to the 

importance of privatization and the role that sports play in society and their 

role in providing material resources and stimulating the administrative 

process in order to achieve its objectives and the requirements for the 

development of their performance, a new topic in the sport of Iraq. The 

information that can be provided by this process will increase the clarity of 

vision to the departments of sports institutions and allow them sufficient 

flexibility in the choice of working methods as well as identifying the 

problems faced and addressed by developing appropriate solutions in a 

scientific and precise fit with the overall objectives of the Foundation sports. 

     The research problem is the financial and administrative difficulties faced 

by the sports clubs of the institutions and the weakness that we observe in 

the application of professional sports and that prevent the possibility of 

sports clubs for their activities and their effectiveness and their ability to 

implement its plans in place. 
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The research aims are: 

- Building scale privatization, private sports clubs Palmlakat administrative 

institutions. 

- Understand the role of privatization in the development of institutional 

performance of sports clubs in Iraq. 

Areas of research: 

1. The human domain: Presidents and members of the governing bodies of 

sports clubs enterprise in Iraq. 

2. Temporal domain: Specifies the temporal area of the search period 

(25/01/2011) to (25/08/2011). 

3. Spatial domain: clubs, sports organizations in Iraq. 

 

                            Part II - Theoretical studies and similar 

 

      Part II included 2 axes: the first one included (18) eighteen Article 

theory concerning management and sports management and athletic 

performance and the concept of institutions and sports clubs, and the concept 

of privatization in the public domain and privatization in the sports field, and 

the second axis included two studies similar which are (Samir Abdel-

Hamid,1999 ) and a study (Nasreen Abdullah, 2001) were analyzed and 

discussed. 
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Part III - research methodology and field procedures 

 

           The researcher used the descriptive method style survey of the 

suitability nature of the research as the researcher to build a measure of the 

privatization of sports on a sample of the sample application is reached (143) 

Administrative and they represent a percentage of (51.25%) of the research 

community of their number (279), then the researcher apply the standard on 

a sample application and reached the final (136) Administrative and they 

represent a percentage of (48.74%) have been clarified procedures for 

building scale as well as clarify the research community and was appointed 

by the display of the tools used and methods of collecting information and 

the devices used. 

 

 

Chapter Four - Results and analysis and discussion 

 

     This section presented the most important results that have been reached 

and the analysis and discussion to achieve the objectives of the research. 

 

Part V - Conclusions and recommendations 

 

       The most important conclusions reached are: 

1. Privatization process is a positive contribution in providing the necessary 

funding for sports clubs and converted to cells and contribute to economic 
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ease the financial burden on the state. 

2. The sports clubs of institutions experiencing financial difficulties 

affecting the size of its activities and the level of its participation. 

3. There is a need for the Ministry of Youth to provide the infrastructure for 

sports clubs to be privatized to encourage investors to rush to invest in it. 

4. There is need for the law contains a paragraph relating to sports clubs as 

evidence of the privatization of the Ministry of Youth and Sports in this 

process, and to give legal legitimacy and encourage them to attract investors. 

5. Management of the privatization process Provides more active and more 

flexible, and achieves the greatest possible efficiency and effectiveness. 

6. There is a need of the use of privatization in the country in order to 

improve the economic situation of sports clubs, but that there is fear of the 

social impacts associated with them. 

7. It achieves fame for talented athletes in all countries of the world, and 

contribute to the dissemination of sports culture among the members of the 

community. 

8. . (For the it has of) a major role in the application of professional sports. 

9. It doesn
’
t interest in sports activities, privatization of public interest is 

limited. 

10.It is possible to use any of the four areas of areas of the scale as an 

independent measure of privatization sports. 

 

The researcher recommended the following: 

1. The application of partial privatization process (privatization of 

management only, without assets) in the sports clubs for sporting events of 
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the Libyan football as a game as a first stage to help implementation of 

various activities and determine the implications of the application. 

2. The Ministry of Youth and Sports, an amendment to the law of sports 

clubs by adding a paragraph concerning the privatization process in which 

sports. 

3. Creating a specialized process of privatization in the Directorate of sports 

clubs and sports federations in the Ministry of Youth and Sports for the 

purpose of supervision and follow-up this process and educational 

campaigns, outlining the importance of use in the field of sports. 

4. Construction of facilities that provide a stable financial returns for the 

purpose of encouraging investors to rush to invest in it.   

5. Due to lack of studies in this area and in the novelty sport of Iraq, the 

researcher recommends further studies, including: 

1. Study of the regulation measure, which was built in this research. 

2. Conduct the same study on other sample. 

 


