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 ةية يف حمافظة القادسياضية الرياس خلصخصة األنديبناء مق
 زيأ.م.د  مي علي عز 

 نه هادي عباسيدة ز يالس

 ملخص البحث
ة تشتكي من العجز املايل بشكل دائم بل أصبح املربر يضاية الر يد من األنديلقد تبلورت مشكلة البحث يف أن العد  

ل ي املدا نيل للخروج من هذا املأزق ؟ وعـدم وجود موازنة بيما السبة اليت حتصدها، فيه النتائج السلبيالذي تعلق عل
اب يغإىل  ؤدييعـل العجـز الـدائم هو القاعد  وان تراممه جي نيهـا مسـتحقات الالعبـيف مبختلف أنواعها مبـا فيواملصار 
ـا ونـدر  يـة العليت اإلدار ة مع اجلهاية ومذلك مثر  املشكالت اإلدار يضاية على الساحة الر يجمموعة أندأو  النادي

 العلمي الذي هو القاعد  املتبعة يف دول العام يرياب التسيـة العاملـة فـي هـذا اجملـال ومذلك غيميـة والتنظيالكفـاءات اإلدار 
 ةية العراقيضاية الر ية يف هذا اجملال لدى األندية طاغيـة والعشوائياملتقدم يف وقت مـا زالـت االرجتال

ة ية العاملية يف ضوء التحوالت االقتصادية يف حمافظة القادسيضاية الر ياس خلصخصة األنديىل: بناء مقإث وهدف البح
 .املعاصر 

عة البحث إذ قامتا ببناء إمنوذج للخصخصة ياستخدمت الباحثتان املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي ملالئمته طب  
نـة، األسـلوب يـار العيا وتـم ا تيضـايـا ر ي( اند٢٩٣ثلـون)ميضـوا ع (١١٧٢) سـاويية أصبح اجملتمـع اإلحصـائي يضايالر 

 Prepositionalع املتناسب)يقـة التوز يـر منهـا وبطر ي(، اذ ا تStratified Random Sampleالطبقـي العشـوائي)

Allocation (،)البحث  ل الطبقي جملتمعيضمن التمثي( ومبا %٤٢ وككلت نسبة )اي( اند١٢٤ثلون) مي( عضوا ٤٩٦
 ح إجراءات بناء اإلمنوذج. يوقد مت توض

 ها هي:يوكانت من أهم االستنتاجات اليت مت التوصل إل

ة يضاياألنشطة الر أو  املنتجأو  عالن عن اخلدمةة على الصدق والوضوح عند اإليضاية الر يان تعتمد الرسالة اإلعالم -1
 ةيضاية الر يد ابألندياملقدمة للمستف

ة هي من أجل حل يضاية الر يالقطا  اخلاص يف األندإىل   التحول من القطا  العامة اخلصخصة يفيدوافع عمل -2
 ةيضاية الر يل األنديمشكالت متو 

 ف بالبحث:يالتعر -1

 ة البحث:ياملقدمة وأمه ١-١
ة تقوم على يضاية والر ية البدنيالقطا  اخلاص أما يف الرتبإىل  لة لتحول األصول من القطا  العامياخلصخصة وهي وس  
ة تعد  يضاية املؤسسات الر يضايـة الر ياخلـاص وفـي الرتبإىل  أنشطة القطـا  العـامأو  ةيضايل املؤسسات الر يساس حتو أ

ه إن هناك عالقة يومما ال كك ف ة.يكـن أن حتقـق الـربح يف مرحلة المياملصـلحة العامـة و إىل  ممرافـق عامـة هتـدف أوال
ـا  يعـة فـي احليضـة ذات مكانـة رفايالر  إن تصبحإىل  ة قد أدتياحل االقتصادة واملصيضاي األنشطة الر نية بيتكامل

األنشطة والربامج واألدوات  اتيزانيم تتمثل يف ةيقـوم علـى دعـائم اقتصـاديضـي ايونظـرا ألن النظـام الر  ـة،ياالجتماع
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ـه يتمثل فـي اعتمادهـا عليضة و االقتصاد ايالر  نيالعالقة ب نإ لذا فني و مكافتت و حوافز الالعبنيواألجهز  وأجور العامل
ضـة ممصـدر للـربح و اية للر ية واالستهالمية املصاحل التجار يتصل برعاي ممـا انـه،  ـل ملختلـف أوجـه النشـاط هبـايفـي التمو 

ضـة ايسـتدعي الر ي رات األمـر الـذيـة مـن تطـو يضـة العاملايبـه الر  ضة واالقتصاد وما متـرايالر  نيـد العالقـة بـيممـا سـبق مـن حتد
 ـل  اصـة هبـا حتـىيـاد مصـادر متو جيالعمـل علـى إإىل  تـنهض مـن االعتمـاد التـام علـى الـدعم احلكـومي ـة بـأنيالعراق
ز بوجـود يتميق طـرق قـف علـى مفتـر يـوم يـة اليضـة العراقايإذ إن مسـتقبل الر  .اجملتمـعفاء ابلتزاماهتا جتـاه الدولـة و الو  عيتستط
تعد اخلصخصة هي احلل األمثـل  اخلصخصة.أو  ـل احلكوميي ـمـا االستمرار فـي االعتماد على التمو ينين أساسيار ي 

ة، بل ستجلب يـل اليت تعاين منها معظم األنديـة ألهنـا لـن تسـهم فقـط فـي حـل مشـكلة التمو يضـة العراقاير الر يلتطـو 
ة ياسية والسية والثقافياهتا االجتماعيابجيضة وستعزز إاية وسرتفع ابلتايل مستوى الر ية العراقيندة لأليالكفاءات اإلدار 

 ة.يواالقتصاد
ـا تكمن يف ية ملـا هلـا مـن مزاياسـة االقتصـاديف عن اخلصخصة مأدا  مـن أدوات السية البحث للتعر يوهنا تكمن أـم  
ـا تصـنع يـة جـزءا إنتاجيضة العراقايإذ ستصبح الر  ة،يضاينافسة والكفاء  الر ق املية، وحتقيضاية الر يرادات األنديد  إايز 

كن مية ابعتبارها منتجا يالدور  االقتصاد ـز  ممـا أهنـا سـتد ل فـي إطـارية املتميضـاين واملنافسـات الر يـز ياألبطـال املتم
دا ية مستفيماًل حبسب طبقته و قدرته االستهالم هلكـاد  حجمـه و ربطـه ابملسـتي مـن  ـالل ز اياالستفاد  منـه اقتصـاد

ة قدرهتا على ية لتقو ية األقل كعبيضايا األنشطة الر يوراع العراقي، ة فـي اجملتمـعيوعا وكـعبية األمثـر كـيضـايمن األنشطة الر 
 ة.ياملنافسة دا ل الدور  االقتصاد

 مشكلة البحث: -٢-١
ة يمية والتنظيا وندر  الكفاءات اإلدار ية العلية مع اجلهات اإلدار ياملشكالت اإلدار ة تعاين من مثر  يد من األنديأن العد  

 العلمي الذي هو القاعد  املتبعة يف دول العام املتقدم يف وقت مازالت  يرياب التسيالعاملة يف هذا اجملال ومذلك غ
ة يعي إلدار  األندية لذا فعلم اإلدار  هو املد ل الطبيقة العرايضاية الر ية يف هذا اجملال لدى األندية طاغية والعشوائياالرجتال

ل للخروج ية اليت حتصدها فما السبيه النتائج السلبية، ومذلك العجز املايل بشكل دائم أصبح املربر الذي تعلق عليضايالر 
 من هذا املأزق؟

ه فاتصاهلا يجانب الرتفإىل  بتت أنهثة أثيلة  ارج اهتمامات االقتصاد لكن الشواهد احلديضة للت وملد  طو ايإن الر    
كا يكر أو  منتجا مان ابعتبارها ة سـواءية واإلنتاج فهي تـد ل فـي إطـار الـدور  االقتصـادية والصحيم االستهالميق ابلقيوث

 نيعبها مستحقات الاليف مبختلف أنواعها مبا فيل واملصار يدا  املنياك موازنة بن هنمة مضافة، وان م تكيمقأو   لإلنتاج
ة ومما هو يضاية على الساحة الر يجمموعة أندأو  اب النادييغإىل  ؤديين تراممه أعل العجز الدائم هو القاعد  و جي

منح من احلكومة للتعاقد مع أو  ة تتقاضى رواتبية عبار  عن مؤسسة حكومية العراقيضاية الر يع أن األنديمعروف للجم
 نيـيقوم بدفع ضـرائب للدولـة تقـدر مبالتة يف العام املتقدم ي األندنيح ة يفي مستلزمات هذه األندري ولتوفنيالالعب

ة اليت يضايالر  ةيل من استنزاف أموال الدولة بسبب نفقات األندين يف التقليب إن احاول جادجي فهنا ايالدوالرات سنو 
ة هلـا يـاد  العائـدات السـنو يعمـل علـى ز ة التـي تيأصبحت عبئًا على الدولة بدال من إن تكون احد روافـد الدولـة االقتصـاد

دورا فـي  ضـةايـب إن خأ ـذ الر جيـرادات بصـور  أ ـرى ياإل بنـدإىل  ضـة مـن بنـد املصـروفاتايتتحـول الر  ـب إنجيـث يح
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بقى السؤال امللح يا ـاد  النـاتج القـومي مثلهـا مثـل أي صـناعة أ ـرى ال إن تصـبح عبئـًا على املوازنة العامة للدولة  هلذيز 
ه. ية للخروج مما هي فيقة علمي بطر ريد )اخلصخصة( مع واقعها االقتصادي فتسيتنا هبذا املفهوم اجلديمىت ستتعامل أند

مـن رجـال اإلعمـال وانتعـاش القطـا  اخلـاص ممـا  اـر يضم مثي  الطبقي يف اجملتمع الذي أصبحريضا بعد مالحظتنا التغيوأ
 ف عن اخلصخصةيدراسة هذه املشكلة للتعر إىل  حثتاندفـع البا

ة يضايق املنافسة والكفاء  الر ية وحتقيضاية الر يرادات األنديد  إاي تكمن يف ز ايله لإلصالح ملا هلا من مزايموهنا وس  
نتقال ادي واالنفتاح االقتصز دور القطا  اخلاص واإليحي وتعز يالدور التصحإىل  ل دور الدولة من الدور اإلمنائييولتحو 
 شهده العام.يضي وموامبة التطور الذي اياقتصاد السوق لالرتقاء ابملستوى الر إىل 
 هدف البحث: -٣-١
 إىل : هدف البحثي

 ةية يف حمافظة القادسيضاية الر ياس خلصخصة األنديبناء مق
 جماالت البحث: ٤-١
 ة.ية يف حمافظة القادسيضاية الر ية لألنديئات اإلدار ياجملال البشري: رؤساء وأعضاء اهل -١-٤-١
 ة.ية العراقيضاية الر ياجملال املكاين: مقرات األند-٢-٤-١
 ٣١/٧/٢٠١٢ة يلغا ١/٤/٢٠١٢اجملال الزماين: من املد   ٣-٤-١
 د املصطلحات: يحتد ٥-١
 (:privatization) : اخلصخصة 3-1-3
، ايملأو   ـايالقطـا  اخلـاص إمـا جزئإىل  ـة للدولـةة للمؤسسـات اململوميلياإلدار  التشـغأو  ـةية انتقـال امللكيوهي عمل  
 .(1) ةيكرمات أجنبأو  ر جال أعمالأو  كون إما مؤسساتيكن للقطا  اخلاص أن ميو 
 .(2) اخلاصإىل  أنشطة القطا  العامأو  ةيضايل املؤسسات الر ية حتو ي: هي عملةيضاياخلصخصة الر  -٢-٥-١
 ة والدراسات السابقةيالدراسات النظر  -2

 ة:يلدراسات النظر ا 3-3

 ضي:  ايمفهوم النادي الر  3-3-3

دم تطلعات أبناءه يف خية تسهم يف بناء وٕاعداد جمتمع صحي ية وثقافية واجتماعية تربو يضايضي، مؤسسة ر ايالنادي الر 
ه. يعضائه ومالكة أليمة اقتصاديـة ذات قيثـل مؤسسـة جتار ميـر  صـار يتفق مع فلسـفة الدولـة، وفـي اآلونـة األ يالرقي مبا 
ه نظامها ينص عليًا وفاقًا ملا يًا واجتماعيًا ثقافيضاية مر صة من وزار  الشباب، متارس نشاطًا ر يرمسأو  ةيئة أهليوهو ه

                                  
 .11، ص١٩٩٧عبد العزيز بن جبتور: إدار  عمليات اخلصخصة، عمان، دار صفاء، (1)
 ٢٦٣، ص٢٠٠٦،اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  ١بية البدنية والرايضية، طحسن أمحد الشافعي : اخلصخصة اإلدارية والقانونية يف الرت (2)
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 ضي األهليايضي نأنه االنادي الر ايم النادي الر ١٩٨٦( لسنة ١٨ـة العراقـي رقـم )يالدا لي املعتمـد وقـد حـدد قـانون األند
 (1)ا ةية والشبابية واالجتماعيضاية الر ية هبدف نشر الرتبية واجتماعيضايتكونه مجاعة تربطهم فكر  ر احلكومي أو 
 ف اخلصخصة:يمفهوم وتعر  -٢-١-٢

 األصل اللغوي لكلمة اخلصخصة:  -أوال: 
ا ا وا تصـه ابلشـيء أي جعـل الشيء  اص٤تشتق ملمة اخلصخصة من الفعل الثالثي  صص ومعىن  صه ابلشـيءا   

د معىن الفعل ية ولتأميـة فرديذي ملكأو  به واخلاصة ضد العامة وملمة  ص تعين انفرد ابلشيء و اص تعنـي فـردي
م ي )  ص( من املصدر الثالثي للفعل وتصبح الكلمة هي  صـخص وتعنـي تعظـني األولنيكرر احلرفيالثالثي  صص 

تعـاىل  هللاس أدل مـن ملمات يول حص.ـزل وحصلومن أول الكلمات تشاهبا لكلمة  صص ز  د لكلمة  صص.يوخأم
 (2) (اآْلََن َحْصَحَص احلَْق  ( و)ِإَذا زُْلزَِلِت اأْلَْرُض زِْلزَاهَلَا)

 ا: املعىن العلمي لكلمة اخلصخصةياثن
 (1) م وهي:يالين مفهوم اخلصخصة ثالثة مفاهيقسم الك

ي واملايل، وٕاعطاء القطا  اخلاص جمااًل أوسع وذلك ابحلد ر النشاط االقتصاديرى أن اخلصخصة تعين حتر ي :املفهوم األول
 من احتكار الدولة.

ة هلذا القطـا  ي الدولـة والقطا  اخلـاص، وذلك دإد ـال اخلرب  اإلدار نيـة بيرى أن اخلصخصـة عالقة تعاقديو  املفهـوم الثاين:
 ـذ هـذا املفهوم ككل عقود اإلدار  وعقود أينشـأ  اخلاصـة، و املريقـة سـيهتـا وفاقـًا لطر افـي أنشـطة املنشـتت العامـة وٕادار 

 از.يار وعقود االمتجياإل
 ف اخلصخصة:يتعر 
 .(4)عين  اصاً بهيوتعين )اخلاص(، و صخصة الشيء ، (Private( نأهنا مأ وذ  من)Webster) وقد عرفها قاموس  
ة يكليوٕاعاد  ه، ص املواردياخلاص وتقرتن دإعاد  ختص القطا إىل  ى أهنا حتول األصول من الدولةري ( فClarksonأما)  

  (5) د  إلدار  املؤسساتيب جدياإلطار املؤسسي واأل ذ نأسال

                                  
 .٩٠،ص ١٩٨٦رية:( قانون األندية الرايضية، بغداد، دار احلرية للطباعة ،ه(الوقائع العراقية )اجملموعة الش1)
 ٢٤.ص٢٠٠٣مصر، ،الدار اجلامعية،١ر: دليل املدير يف اخلصخصة ،طه(امحد ما2)
 2004 ،والتنمية التجار  هلي، نشر جناح برانمج التحويل إىل القطا  األإالكيالين : دور املصارف يف هللا (عادل عبد 3)
 .١٢٧، ص١٩٨٨، أبو ليب، صندوق النقد الدويل، يكليةسعيد النجار : اخلصخصة والتصحيحات اهل(4)

)5(Clarkson  : Private Behavior and Government Policy , Press Oxford , 1990 , P180. 
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 نشأة اخلصخصة:  -٣-١-٢
ة إكراك القطا  يعندما حتدث يف مقدمته عن أـم، العام العريب )ابن  لدون(إىل  ق اخلصخصةيكن إرجا  فكر  تطبمي  

إذ قـال ابـن  لدون اإذا تعاطا احلامم التجار  فقـد ، م١٣٧٧فـي سـنة ، ك منذ أمثر من ستمائة عاموذل، اخلاص ابإلنتاج
ربايل )املدرسـة ي إن نشأ  اخلصخصة يف الفكر االقتصادي اللينيرى بعض االقتصادي. و (1)ا احلكم و سرت التجار 

 )ثرو  األمم( الـذي نشـره فـي عـام رييف متابه الشهث( أبـو االقتصاد يـد العـام )آدم سـمية( جـاءت علـى يكيالكالسـ
ق يومن مث حتق، م العملية من اجل التخصص وتقسيوذلـك ابالعتمـاد علـى قـوى السـوق واملبادرات الفرد، م١٧٧٦

 (2) اسة اخلصخصةيفهي أفكار ترتبط  بصور  مباكر  بس، ة سواء على املستوى الكلي أم اجلزئييالكفاء  االقتصاد
اسة اخلصخصة مباكر . وقد كهد يف مد  يثا جوانب مهمة ترتبط بسيدم مسآكل أفكار اابـن  لدونا واوتش
ة ية االقتصاديات توسعا هائال يف القطا  العام من اجل اإلسهام يف التنمينيات والنصف األول من السبعينيالست

ما ي فريات بـدأت النظـر  تتغينيمنتصـف السـبع ـة فـييف مـع األسـعار العامليت عن التكاية وعجز االقتصاديواالجتماع
جة يـة وبـات واضـحا مـدى التـدين  فـي مفاء  املشرو  العام نتية واالجتماعيـة االقتصـادية يف مسار التنميتعلق بدور امللكي

لة دون إفالس املشرو  لو يىل جانب إن احلإـة وسـوء اإلدار  يوقراطري ة وتفشي البية واالجتماعي األهداف االقتصادنياخللط ب
ة، انتشرت اخلصخصة ية وٕازاء هـذه االعتبارات املعوقة للكفاء  االقتصاديـق الكفـاء  االقتصـاديانتقـاء حتقإىل  العام ستؤدي

جانب إىل  قي والفكريي التطبنيات وعلى نطاق واسع يف العام وقد مشل ذلك النظامينيمنذ النصف الثاين من التسع
 (3). ات التحوليق عملية النتشار وتطبيالدول د املؤسساتييخأ
 لي:يما يكن حصرها فميأهداف اخلصخصة أهداف اخلصخصة:  ٤-١-٢
ة يا مـن بعـض النشـاطات االقتصاديجي القطا  العام والقطا  اخلاص وانسحاب الدولـة تـدر نيع األدوار بيإعاد  توز  .1

 ستثمار اخلاصع االيق تشجيوفسح احملال أمام املبادرات اخلاصة عن طر 

س موارده ية اخلاسـر  وتكـر يجـة دعمهـا للمنشـتت االقتصـادية الدولة نتيزانيف من األعباء اليت تتحملها ميالتخف .2
 ةيجية اإلسرتاتية ذات األـمية واملنشـأ  االقتصـاديـة األساسـيم والبحث العلمي والصحة واالهتمام ابلبنيلدعم قطاعات التعل

 (4) ةية قدرهتا اإلنتاجيرها وتنمية على رأس مال الشرمات بقصد تطو يطها وٕاد ال احلرمية وتنشير السوق املالي.تطو ٣
 دوافع اخلصخصة: ٥-١-٢
 :(5)هي صاحل احلناوي يف أربعة دوافع حددها مل من أمحد ماهر و  
رتفا  دإ ـزياملنافسـة تتم ـات السـوق وية احلـر  التـي تعتمـد علـى آليث إن األنظمة االقتصاديح :الدافع االقتصادي. ١

  ني سلع و  دمات نأسعار مقبولة لدي املستهلكميمعدالت األداء و اجلود  و تعمل على تقد

                                  
 .١٩٩٨(، نوفمرب، ٣٢٠(عبد الرحيم الريح : إسرتاتيجية اخلصخصة يف العام، جملة أبو ليب االقتصادية، العدد) 1)
 .٣٠ -٢٩، ص ص٢٠١١، بغداد، دار الدمتور للعلوم، ١(سام حممد عبود : اخلصخصة نظام أم أسلوب ؟ ط2)
 .١٩٩٨(، نوفمرب، ٣٢٠ة يف العام، جملة أبو ليب االقتصادية، العدد) عبد الرحيم الريح: إسرتاتيجية اخلصخص(3)
 ٢٦٧ص، همروان حمي الدين القطب : املصدر السابق نفس(4)
 ١٩٩٥ اإلسكندرية،، هيمية: اخلصخصة بني النظرية والتطبيق، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، اإلبرا احلناوي صاحل وحممد هر(امحد ما5)
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ث تكافح يح ة العامةيزانيامل بصور  أدق على عاتقأو  ة اليت تقع على عاتق الدولةيأثر األعباء املال الدافع املايل: -٢
األنشطة العامة و  ب التخلص منجيتحقق ذلك يبقدر اإلمكان و حىت  ض اإلنفاقيجل ختفأاحلكومات من  ةيغالب

ضـا يالعـام علـى الدولـة وأ بـرامج اخلصخصـة تنـاقص فـي حجـم األنفـاق قوم هبـا و هبـذا حتقـقيجعل القطا  اخلاص 
ع هذه يرادات من انتج بيحجم اإل ـاد يالشـرامات اخلاسـر  وز  الـتخلص مـن التـدفق اخلـارج فـي صـور  قـروض إلنقـاذ

 .املؤسسات

التـي  الشعارات ث تساعد اخلصخصة يف لل أسواق مفتوحة يف القضاء علىيح اسي والقانوين:يالدافع الس -٣
ـز عـن القطـا  يتمي ون حبجـة أهنـا سـوق ختـدم الطبقـات الكادحـة آمـا إن القطـا  اخلـاصيـون واالكـرتاميوقراطري الب رددهـاي

ضـا يأ، ةيإجنـازاهتم الشخصـ لهـارإ ـقي صـورهتم عـن طر نيمرامـزهم لتحسـ  مـن اسـتخدامينياسـيقدرتـه علـى أبعـاد السالعـام ب
 العمل ضـمنه مرونـة هـذايالقـرار اإلداري ممـا  ـريتسـاعد اخلصخصـة علـى حتر 

ـاد احلـافز الشخصـي علـى جيلة مناسـبة إليــرى الـبعض إن اخلصخصـة رمبـا تكـون وسيـث قـد ي: حالـدافع االجتمـاعي -٤
القضـاء إىل  اخلصخصة قد تؤدي إنإىل  وقـد ذهـب الـبعض . ة و عـدم االلتـزام ابلقواعـدياإلنتـاج و القضـاء علـى السـلب

قق الربح للمشرو  حيقق تكلفة اقل وجود  أعلى مما حي ن ممـاية الن القطـا  اخلـاص اقـدر علـى حماسـبة املقصـر يعلـى احملسـوب
 و العامل.

 :(1) ضيايدوافع اخلصخصة يف اجملال الر  ٦-١-٢

 يت:أيكن أن نذمر منها ما مية واليت يضايئات الر يزت الدوافع للخصخصة ابلتعدد والتنو  يف جمال اهليمت

ب يتهج األسالة مؤسسات تدار ابألسلوب العلمي وتنيضايئات الر ي اإلدار  والكفاء ، فقد أصبحت اهلنيضرور  حتسـ .1
 ة.يب العشوائيد  عن إتبا  األساليثة وبعية احلديالعلم

ئة ما تصوراً يفإذا مـان هل، ئاتيًا يف إدار  تلك اهلري ثل عائقًا  طميوهذا األسلوب ، ةيوقراطري احلد من البإىل  السعي .2
 ه.يلك القرار ابملوافقة علميإقنـا  من هـا إتبـا  عـد  طـرق وانتهـاج أمثـر مـن أسـلوب حملاولـة يث عليالتحـدأو  ريللتطو 

ثل عائقا   ميرادات مما يد  املصروفات عن اإلايكون أساسها ز ية اليت يـرا من األزمات املالية تعاين مثيضايئات الر يأن اهل .3
 ضي.ايل تقدم املستوى الر يا يف سبري  مب

د  ايًا لز ر عبت على موارد الدولة وذلك نظ ثلميضي أصبح ايإذ إن اجملال الر ، ل استنزاف أموال الدولة ونفقاهتايتقل .4
 ة.يضايئات الر ية لتلك اهليق الكفايد  متطلباهتا،  مما جعل الدولة تعاين من حتقاية وز يضايئات الر يأعـداد اهل

 قيف التسو يتعر  ٧ -١-٢

مشتق عين السوق وهذا املصطلح يالذي  Mercatusين يمشتقة من املصطلح الالت Marketingق يإن ملمة تسو   
  (2) اليت تعين املتاجر   Mercariبدوره من

                                  
الرتبيــــــة الرايضــــــية ، جامعــــــة  ميــــــد: أثــــــر اســــــتخدام اخلصخصــــــة لألنديــــــة الرايضــــــية علــــــى متطلبــــــات العمليــــــة التدريبيــــــة ، حبــــــث منشــــــور) مليــــــة(مســــــري عبــــــد احل1)

 ٨٠م(.ص١٩٩٩اإلسكندرية،
 .24،ص 2000(حممد أمني السيد علي: مصدر سبق ذمره، 2)
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فـه ،إْذ أن يوجـد إمجـا  علـى تعر يق قد نشأ بنشوء التبادل التجاري منذ القـدم إال انـه ال يوعلى الرغم من أن التسو   
تضمن ولائف يق فهـو يفـه فـي إطـار ضـيصـعب تعر يـة( املتجـدد  يـة )احلرميكيناميق كأنه كـأن النشـاطات الديالتسو 

ط يكون من الضروري تسلي منفصل عـن نشـاطات املنظمـة املختلفـة ،لذلك ريمتنوعة ومتدا لة، فضاًل عن مونه نشاطاً غ
 ق ابتداًء وللوقوف على أبعاد هذا النشاط املتجدد.يف املختلفة للتسو يالضوء على بعض التعار 

ع والعاملون يف  جمـال اإلعالانت ي مفهومها جمرد البة تتعدى يفيضـي عملايق الر يفالتسو ق: ية التسو يماه 3-3-1
ضي ايق الر يزًاً ابلنسبة للزابئن ولكن التسو ييع التذامر األمثر متيضي هو بايق الر ية التسـو يعتربون عمليوالالفتات العامة رمبا 
 . ريهو أمثر من ذلك بكث

 ضي: ايق الر يمفهوم التسو  3-3-1
ـدم أغراض املتعة خيـًا يـًا وثقافية رغـم موهنـا نشـاطًا اجتماعيللدراسات واألحباث االقتصـادضة موضوعًا ايتم تناول الر يم   

 ريضة خأثاية جتعل للر يضاية وان املكاسب الناجتة عن املشارمة الر ية واالقتصاديح والصحة مذلك اجلوانب االستهالميوالرتو 
 ل االقتصادي االجتماعي. يعلها جمااًل للتحلجياقتصادي 

ة يم تنافسيـرتبط هبمـا مـن قـيضـي عـن النشـاط االقتصـادي ومـا ايكننـا فصـل النشـاط الر ميومواقع اجتمـاعي ألنـه ال  
ة أصبحت موضوعاً يضة من امرب األعمال التجار ايومون الر  .قييضة نشاط اجتماعي تنافسي ومذلك النشاط التسو ايفالر 

ون ية لشبكات التلفز ية مما أصبحت جمااًل للربح املادي وللدعايضاي الر ريوغ ةيضايق األدوات واملنتجات الر يلتسو  وهدفا
 ة. ية والعاملياحملل
ـة يـة واالجتماعيم الثقافيـر فـي القـيـة خمتلفـة والتغيـة لفئـات اجتماعيري ة متجمعـات مجاهيضـايـد للمالعـب الر يفـالنمو املتزا  

ة م تعد ترتبط بنشاط تنافسي حمض بـل أصـبحت يضـايضـاً فاملالعب واأللعاب الر يأ ةيضاي الر يريم واملعايـر القييأسهم يف تغ
ضة وٕابطاهلا منموذج ايممـا كجع استخدام جنوم الر  هـا.يًا دفـع ابلشـرمات واملؤسسـات اخلاصـة لالسـتثمار فرـ يعمـاًل مب
ضي يف جماالت عد  منها االقتصادي ايالر  قية للتسو يوهناك أـم .(1) ةيج ملصاحل جتار يق االقتصادي والرتو يللتسو 

 فرص رية وتوفيضاية موارد املؤسسة الر يضة ومصدر لتنمايجذب االهتمام احو ممارسة الر إىل  ث تؤدييواالجتماعي ح
 (2) .نية  واملستهلكيضاي املؤسسة الر نيد  ومـذلك التفاعل االجتماعي بيعمل جد

 -ضي : ايق الر يأسس التسو  ١٠-١-٢
ر هبا العام مية اليت ية واالقتصـادياسـيـرات السية فـي إطـار التغيضـايئـات الر يضـي فـي جمـال اهلايق الر يح جمال التسو إن جنا     

دث يف جمـال االقتصاد من  صخصة الشرمات حيد من  الل ما يبصفة عامة ومصر بصفة  اصة وعلى وجهة التحد
 -تحقق له النجاح متثلت يف: يضي لكي ايق الر يللتسو واملؤسسات والبنوك ساهم يف وضع جمموعة من األسس 

 س. يضة على أساس وجود سوق رئايام جتار  الر يق .1

                                  
ا يراه رجال األعمال يف األردن، املؤمتر العلمي للتنمية البشرية واقتصادايت : أساليب التسويق من  الل األنشطة الرايضية ممأديب هىساري محدان و س(1)

 .75، ص 1999الرايضة، ملية الرتبية الرايضية، جامعة حلوان، 
 اإلسكندرية. (حممد عبد العزيز سالمة : التسويق يف اجملال الرايضي ،حماضرات على طالب ملية الرتبية الرايضية للبنني ،جامعة2)
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 قي. يضي وحبوث للسوق وأنظمة للمعلومات وهدف تسو ايق الر ية للتسو يوجود نظر  .2

 ةيضاير ـات للنهـوض ابلصـناعة اليـع وعملياسـات توز ي وسريات تسـعيجيضـة واسـرتاتايوجود منتج من صناعة الر  .3

 (1) ةيضايضة وعالقات ووسائل اإلعالم الر ايوجود مناهج متقدمة يف الر  .4

 ضي :ايق الر يوسائل التسو  ١١-١-٢
 -ضي هي: ايق الر يأن وسائل التسو 

 ت. ايرادات تذامر املبار يإ .1

 ة واإلعالنيق حقوق الدعايتسو  .2

 وينيالبث التلفز  .3

 ص الستعمال الشعارات.يالرتا  .4

 ة. ي تذمار ايإصدار هدا .5

 طبوعات والنشرات اخلاصة.امل .6

 (2). نياإلعالن على مالبس الالعب .1

 ة: يدانية البحث وإجراءاته امليمنهج-٣
 منهج البحث: ١-٣
نتائج البحث، وهلذا استخدمت الباحثة إىل  تاره الباحث للوصولخيعة املشكلة هي اليت حتدد املنهج الذي يأن طب  

ق أهداف حبثها منطلقة من أن االبحث يب املناهج وأسهلها لتحقاملنهج الوصفي ابألسلوب املسحي مونه من انس
 .(3) هايأككاهلا وعالقاهتا والعوامل املؤثر  فأو  ث  صائصهايدراسة األوضا  الراهنة للظواهر من حإىل  هدفيالوصفي 

 نة البحث:يجمتمع و ع٢-٣
 ( ٢٠١٢-٢٠١١) اً للعاميضاي ر اي( اند١٤) عددها ة والبالغية حمافظة القادسية ألنديئات اإلدار يمتثل جمتمع البحـث ابهل 
 ف أدانه:ي( أعضاء حبسب التوص٩-٧ة للنادي تتكون من)يئة اإلدار يومبا أن اهل 
ة يئات اإلدار ين أعداد أعضاء اهلإلذا ف، ( عضوا(٥-٣ مايل، األعضاء)ني السر، أمنيس، أميس، انئب الرئي)الرئ  

( عضوا، ونظرا لعدم حصول الباحثة على أعداد األعضاء ١٢٦-٩٨)نية تتـراوح بية يف حمافظة القادسيضـايـة الر يلألند
 مـايل( لضـرور  ني السر، أمنيس، أميانئب الرئ س،يـل مـل نـادي وهم)الـرئيلكل اندي لذا ا تـارت أربعـة أعضـاء لتمث

مما موضح يف ،  ايضاي ر اي( اند١٤ثلون)مي( عضوا ٥٦ساوي)يوجـودهم فـي مـل نـادي وبـذلك أصـبح اجملتمـع اإلحصـائي 
 (.١-٣اجلدول)

                                  
 104-102، ص ١٩٩٩، مصدر سبق ذمره ، وتطبيقاهتا احلديثة النظرايت، الرايضية يئاتعبد احلميد: إدار  اهل مسري(1)
، ص 2000الرايضية، جامعة حلوان،  الرتبية ،ملية منشوره غري ماجستري رسالة،  .م.ج الرايضية البطوالت لتسويق ه الد عبد العاطي : أساليب مقرتح(2)

11. 
 .44،  ص 2000للنشر والتوزيع،  ، عمان دار صفاء١(، طوالتطبيق النظرية) العلمي البحث وأساليب هجان وعثمان حممد غنيم : منا(رحبي مصطفى علي3)
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 (١-٣) جدول

 ةيئات اإلدار ي للهنية واألعضاء املمثلية يف حمافظة القادسيجمتمع البحث متمثال أبعداد األند
 ةيضاية الر يلألند

  مايل(ني السر، أمنيس، أمـيس، انئـب الـرئيعدد األعضـاء)الرئ
 اسم

 احملافظة
 ت

 ١ ةيوانيالد ٤

 ٢ قاالتفا ٤

 ٣ نيالرافد ٤

 ٤ النجمة ٤

 ٥ قظةيال ٤

 ٦ الدغار  ٤

 ٧ ةيالشام ٤

 ٨ غماس ٤

 ٩ احلمز  ٤

 ١٠ عفك ٤

 ١١ ةياملهناو  ٤

 ١٢ ةيالسن ٤

 ١٣ ريال بد ٤

 ١٤ ة لشطرنجيالقادس ٤

 اجملمو  ٥٦

 لةة دراستة بصورة كامينة نظرا لصغر حجم اجملتمع وٕامكانياستخدمت الباحثة اجملتمع كع
 أدوات البحث واألجهزة املستخدمة يف البحث:  ٣-٣

 ذ البحث وعلى الشكل اآليت:ياستعانت الباحثة ابألدوات الالزمة لتنف

اانت. كبكة يغ البياستمارات لتفر . انياستمارات استب ة.ية ،املقابالت الشخصاملالحظ، ةية واألجنبي)املصادر العرب
  .(LGاالنرتنت( أما األجهز  البتوب نو  

 ة: يدانيإجراءات البحث امل -1-4

 اس:يإجراءات بناء املق 1-4-3
ة بغرض احلصول على  يد من املقابالت الشخصيجراء العدإة والدراسات السابقة و يات النظر يبعد االطال  على األدب  

ث مانت مع يه املقابالت حبـاس وفقراتـه وتنوعـت هـذيـد جمـاالت املقيهـا الباحثـة حتديمـم مـن املعلومـات التـي تبنـي عل
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اس وجمال اإلدار  ي والقميم والتقو ية وختصـص اإلدار  والتنظـيضـايـة الر ي فـي األندنية عـامليضاية الر ي يف الرتبينيميأماد
 ة:يتاس على وفق اخلطوات اآلية، مما ساعد الباحثة على بناء املقيضاية الر يـة لألنديئات اإلدار يواالقتصـاد وأعضاء من اهل

 اس: يد جماالت املقيحتد -١-١-٤-٣
ة، ومن يضايع الشاملة اليت هلا عالقة ابخلصخصة الر ياس بعد االطال  ومراجعة املواضيحددت الباحثة جماالت املق    

 يت:أية. ومما يضايد ثالثة جماالت للخصخصة الر ي الل املراجعة الشاملة ملختلف الدراسات والبحوث السابقة، مت حتد
 ةية والوديت الرمسايوالت واملبار ق البطيتسو  .1

 (ني )صناعة البطل واحرتاف الالعبنيق الالعبيتسو  .2

 ةيضاياستثمار املنشتت الر  .3

تضمن يان مغلـق مفتـوح ي علـى كـكل اسـتبنيان استطالعي آلراء الساد  اخلبـراء واملختصـيه استبيوبعد ذلك مت توج   
 من  الل حساب نيل استجاابت اخلرباء واملختصيان مت حتليمجع االستب وبعد تها،يان صالحياس املقرتحة لبيجماالت املق
وتـم قبـول اجملـاالت التـي ، راء اخلرباء حول مل جمالآ ني)حسـن التطـابق( للتعـرف علـى الفـروق بـ ـة ومربـع مـاييالنسـبة املئو 

ارا ياعتمدت الباحثة موافقة هذا العدد معا فأمثر، و ري (  ب٢٠( فـأمثر مـن اخلبـراء، أي بواقـع )%٧٥ـت بنسـبة)يحظ
(، إذ 0.05د مستوى) عننية ولصاحل املوافقيائون ذو داللة إحصكي ني املوافقري غنينه وبية اجملال، الن الفرق بيلصالح
ـاً  إن هناك اتفاقني( وبذلك تبـ١) ـةي( بدرجة حر 38.4) ـةيمة اجلدولي( وهـي امرب مـن الق٥( احملسـوبة)٢مة )مايتكون ق
اس يان والتـي تـم قبوهلـا هـي اجملـاالت التـي تسـهم يف بناء مقي إن اجملـاالت املعروضـة فـي االسـتبني( جماالت مما تب٣حول )

 .ةية يف حمافظة القادسيضاية الر يخلصخصة األند

 ة اجملاالتي نسبة اتفا  اخلاراء حول صالحنيبي( ٣-٣وكما موضح يف اجلدول)

 حكم اجملال
 مةيق

 ٢اك

النس
 بة

 ةياملئو 

 النقاط

 ال ت اجملاالت

 صلحي
 صلحي

 ١ ةية والوديت الرمسايق البطوالت واملبار يتسو  ١٨ ٢ ٩٠ ١٢.٨ معنوي لصاحل القبول

 ٢ (ني )صناعة البطل واحرتاف الالعبنيق الالعبيتسو  ١٦ ٤ ٨٠ ٧.٢ معنوي لصاحل القبول

 ٣ ةيضايت الر استثمار املنشت ١٥ ٥ ٧٥ ٥ معنوي لصاحل القبول

 (٣.٨٤(= )١=١-٢)  ةي( ودرجة حر 0805) ة عند مستوى داللةي( اجلدول٢مة )مايق
 اس:ية للمقيغة األوليإعداد الص -٢-١-٤-1
 ة مت إجراء اآليت:ية يف حمافظة القادسيضاية الر ياس اخلصخصة لألندية ملقيغة األوليلغرض إعداد الص 

 عداد فقرات اإلمنوذج:إأوال :مجع و 
 اغتها:ية يف مجع الفقرات وصيتبعت الباحثة اخلطوات التاللقد ا
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 ضي واجملاالت األ رى.اية اخلصخصة يف اجملال الر يات السابقة اليت تناولت عمليالدراسات واألدب -أ

 ة واإلدار  واالقتصاد.يضاي يف العلوم الر نيمقابلة جمموعة من اخلرباء واملختص -ب

ت أمثلة للمجـاالت الثالثة املقرتحة وهبدف احلصول ي( أعط١امللحـق ان استطالعي)يم استبيقامـت الباحثة بتصـم -ت
ة ية )اندي غماس _اندي الشاميوانيـة مـن حمافظـة الدي( أند٥ان علـى)يعلـى امبـر عـدد ممكـن مـن الفقـرات وز  االسـتب

ة، وطلب يقة العشوائيلطر ة ابياألند اري( ولقد مت أ ت٤-٣اندي عفك(.ومما يف اجلدول)-اندي االتفاق -قظةي_اندي ال
ه املفحوص يقع فيه، ولغرض اإلجابة على أي غموض قد يعطاء عدد من العبارات املماثلة اليت تنطبق علإمن مل إداري 

 قه ويف منشأ  مل اندي.يحة لبناء اإلمنوذج وقد مت تطبية صحية علميعد هذا األسلوب بدايو 

 (٣-٣جدول) 

 العيةاالستط   لدراسةيني عدد اإلدار نيب
 ت ةياألند ينيعدد اإلدار 

 ١ األتفاق ٤

 ٢ ةيالشام ٤

 ٣ قظةيال ٤

 ٤ األتفاق ٤

 ٥ عفك ٤

 اجملمو  ٢٠

 د عدد الفقرات:يا: حتدياثن
اس، يتضمنها املقي( جمال اليت ٣) اس مل جمال من اجملاالت البالغ عددهاي( فقر  لق٢٩ -١١ن تعد) أارخأت الباحثة   
كن ضمان صدق االستجابة ميامللـل ومـن ثـم ال أو  ب ابلتعـبيشـعر املسـتجيا فري كون عدد الفقرات مثيب ان ال جيإذ 

( ٤١) صـبح عـدد فقرات اإلمنـوذجيعهـا. وبـذلك ية مجيغطي اجملاالت الفرعيال فال يكون العدد قليب ان جيويف املقابل ال 
ن هذا العدد مناسبا وتوزعت الفقرات على مل جمال مما أدوا يحثة أن استشـارهتم الباين اخلبـراء الـذأعن فقـر . فضـال 

 لي:ي
 فقر  ١٥ة ية والوديت الرمسايق البطوالت واملبار يتسو  -أ
 فقر  ١٣( ني )صناعة البطل واحرتاف الالعبنيق الالعبيتسو  -ب

 فقر  ١٣ة يضاياستثمار املنشتت الر  -ت

 اغة الفقرات: يد أسلوب وأسس صياثلثا: حتد
ة واعتمدت الباحثة يف ية حمافظة القادسية ألنديضاياس اخلصخصة الر ي( فقر   اصة مبق٤١) الباحثة بعد أن مجعت  
 كرت ( ية ) لياغتها للفقرات على نظر يص
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اسـتمدهتا مـن الدراسات السـابقة والدراسة  اسـها فقدياغة فقرات مقيأمـا األسـس اليت اتبعتهـا الباحثة فـي صـ  
 ةياالستطالع

 ة الفقرات:يد صالحيحتد -٣-١-٤-٣
ث مناسـبتها وفائـدهتا ياس من حياالستدالالت اخلاصة اليت خنرج هبا من درجات املقإىل  ة الفقراتي مفهوم صالحريشي  

 (1). ـد مثل هذه االستدالالتية اليت تؤ يضـايـاس أي معناهـا مجع األدلـة الر يـق صدق املقيومعناها وهـي لتحق
( فقـر  موزعة على ٤١) غة الفقرات لكل جمال على وفق األسس املذمور  أعاله اليت بلغ عددهاايوبعد االنتهاء من ص  

عرضـت الفقرات ومذلك بدائل اإلجابة ، ةيـة حمافظـة القادسـية ألنديضـاياس اخلصخصة الر ياجملاالت الثالثة املقرتحة مبق
( مما يف 3، 4، 5، 1، 2) ت الدرجاتيطالقا( وأعطد، ال أتفق، ال أتفق أيغة )اتفق متاما، اتفق، حماياملقرتحة بص

ر مـدى يـرًا لتقـدي(  ب١٠) ة والبـالغ عـددهميضاية الر ي يف علوم الرتبني( على جمموعة من اخلرباء واملختص٢)امللحق
الت وٕاعـاد  يرونه مناسبا من تعـدياسه، فضال عن إجراء ما ياليت أعدت لق ـاس اجملـاليـا فـي قيتها ممـا تبـدو لاهر يصـالح

 .هيلإعلى الفقرات واجملال اليت تنتمي اغة ودمـج وحـذف وٕاضـافة يصـ
سـلوهبا. وفـي ضوء إجاابت أل فـي لغـة بعـض الفقـرات و يويف ضوء مالحظاهتم وآرائهم م تستبعد أي فقر  فقط  مت التعـد  

ومـذلك بدائل اإلجابة فقد أبدى  %٧٥لـة، أي نسـبة ت الفقـرات ملهـا حلصـوهلا علـى نسـبة اتفـاق مقبو ياخلرباء، اسـتبق
  موافقتهم على عددها ومضموهنا.نيع احملكميمج

 اسي لكل فقرة من فقرات املقنية الفقرات آلراء اخلاراء واملختصي صالحنيبي( 4-1جدول)

 حكم

 الفقرة
 ٢كا

بة النس
 ةياملئو 

 النقاط 

 ال ت اجملاالت وفقراهتا

 صلحي
 صلحي

 والأ ةية والوديت الرمايق البطوالت واملبار يو تس     
 ١ ضي يف الناديايق الر ي طة للتسو  ١٩ ١ ٩٥ ١٦.٢ ةيمعنو 
 ٢ ع تذامر د ول املالعب والقاعاتيد  عدد منافذ بايز  ٢٠ ٠ ١٠٠ ٢٠ ةيمعنو 
 ٣ ضياية احلدث الر ية التذامر تتناسب مع أـميلطرح مم ١٨ ٢ ٩٠ ١٢.٨ ةيمعنو 

امللعب من  الل إجراء قرعة على أرقام إىل   للحضورريز اجلماهيبتحف ١٦ ٤ ٨٠ ٧.٢ ةيمعنو 
 ني للفائز ايع اهلدايبطاقات الد ول و توز 

٤ 

 ٥ ة للنادييتعاقد للبث املباكر للبطوالت الرمس ١٧ ٣ ٨٥ ٩.٨ ةيمعنو 
 ٦ ضياية احلدث الر يد أسعار التذامر وفقاً مع أـميحتد ١٨ ٢ ٩٠ ١٢.٨ ةيمعنو 
 ٧ ه يف مالعب الناديري وضع كاكات عرض مب ٢٠ ٠ ١٠٠ ٢٠ ةيمعنو 

                                  
)1(Eble,R.L: Essential of Edeacalionol Measurement. end Edition .New york, parenthetic – Hill , 

1972 , p234. 
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 حكم

 الفقرة
 ٢كا

بة النس
 ةياملئو 

 النقاط 

 ال ت اجملاالت وفقراهتا

 صلحي
 صلحي

 ٨ جمالت  اصة ابلناديأو  امتالك صحف ١٥ ٥ ٧٥ ٥ ةيمعنو 
 ٩ لكرتوين  اص ابلناديإأنشاء موقع  ١٦ ٤ ٨٠ ٧.٢ ةيمعنو 
 ١٠ ةيت الرمساية واإلعالن أثناء املبار يق حلقوق الدعايتسو  ١٧ ٣ ٨٥ ٩.٨ ةيمعنو 

 ١١ امللعبإىل   للحضورريز اجلماهيرق مشهور  لغرض حتفدعو  ف ١٨ ٢ ٩٠ ١٢.٨ ةيمعنو 

 ١٢ ةيضايع وبث األحداث والبطوالت الر يكراء واحتكار ب ١٩ ١ ٩٥ ١٦.٢ ةيمعنو 

ة  للبطوالت واألحداث ية للدعايعقد اتفاقات مع املؤسسات اإلعالم ١٥ ٥ ٧٥ ٥ ةيمعنو 
 ة يف النادييضايالر 

١٣ 

ت ايا ملشاهد  املبار يا وثقافياسيا وسيت املعروفة اجتماعايدعو  الشخص ١٦ ٤ ٨٠ ٧.٢ ةيمعنو 
 ةيضايوالبطوالت الر 

١٤ 

 ١٥ رية حمدود  من التذامر جلذب اجلماهيض أسعار مميختف ١٦ ٤ ٨٠ ٧.٢ ةيمعنو 

 اياثن (نيالالعب  )صـناعة البطـل واحرتافنيق الالعبـيتسـو      
 ١  يف النادينياحرتاف الالعبة ية عمل  اصة بعمليبناء آل ١٧ ٣ ٨٥ ٩.٨ ةيمعنو 
 ٢  ضد اإلصاابت واحلوادثني على الالعبنيخأم ١٨ ٢ ٩٠ ١٢.٨ ةيمعنو 
 ٣  يف خمتلف األلعابنيد  من الناكئيببناء قاعد  ج ١٦ ٤ ٨٠ ٧.٢ ةيمعنو 
 ٤ ايً ة ابلنادي ودعمها ماديضاية املواهب الر يرعا ٢٠ ٠ ١٠٠ ٢٠ ةيمعنو 
 ٥ الرعا  لتبين أحد الفرق  يف الناديجبذب اهتمام  ١٥ ٥ ٧٥ ٥ ةيمعنو 
 ٦ ات االحرتافي لعملينين عالقات مع الومالء الرمسيتكو  ١٦ ٤ ٨٠ ٧.٢ ةيمعنو 
 ٧ ن يف النادييز ي املتمنيجذب اهتمام الرعا  لتبين  الالعب ١٧ ٣ ٨٥ ٩.٨ ةيمعنو 
 ٨ ةية ألي كرمة إنتاجي مدعانياستخدام أمساء  الالعب ١٨ ٢ ٩٠ ١٢.٨ ةيمعنو 

 ٩ ة هلا.ية مقابل الدعايضايزات الر يالتعاقد مع كرمات املالبس والتجه ١٩ ١ ٩٥ ١٦.٢ ةيمعنو 

 ١٠ ةية ألي كرمة إنتاجي مدعانياستخدام صور الالعب ١٦ ٤ ٨٠ ٧.٢ ةيمعنو 
 ١١ عالمة الناديأو  استثمار كعار ١٧ ٣ ٨٥ ٩.٨ ةيمعنو 

الفرق أو  تهم لألبطاليلرعا عمال عندة لرجال األيالت ضرائبي تسهميتقد ١٦ ٤ ٨٠ ٧.٢ ةيمعنو  ١٢ 



 ة الرايضية يف حمافظة القادسية بناء مقياس خلصخصة األندي

3131أب  3( ج1( العدد )31جملة القادسية لعلوم الرتبية الرايضية اجمللد )  
331 

 حكم

 الفقرة
 ٢كا

بة النس
 ةياملئو 

 النقاط 

 ال ت اجملاالت وفقراهتا

 صلحي
 صلحي

 ةيضايالر 

ق مع ي ابلتنسينيضـاي  اصـة للر اية مبزايضايإصدار كهادات استثمار ر  ١٨ ٢ ٩٠ ١٢.٨ ةيمعنو 
 ضةايالبنك املرمزي ووزار  الشباب والر 

١٣ 

 اثلثا ةيضايق املنشآت الر يتسو      

ب والقاعات اخلاصة ابلنادي يف يحة للتدر محام السباأو   املالعبريخأج ١٩ ٤ ٩٥ ١١.٧ ةيمعنو 
  أوقات االستخدامريغ

١ 

 ٢ هايكن طرف فيت يف ملعبه إذا م ايرادات املبار يأ ذ نسبة من إ ٢٠ ٠ ١٠٠ ٢٠ ةيمعنو 

 ٣ هاري خأجأو  عهـايـة لغـرض بياج النادي لعمـل حمـالت جتار ياستغالل س ١٨ ٢ ٩٠ ١٢.٨ ةيمعنو 

 ٤ ارجي يف النادي وعرضها لإلايمافرت أو   طعمبناء م ١٩ ٤ ٩٥ ١١.٧ ةيمعنو 

 ٥ صالة النادي للحفالت واملناسبات والندواتأو   القاعةريجخأ ٢٠ ٠ ١٠٠ ٢٠ ةيمعنو 

عشوائ
 ةي

 ٦ ةيضاي الر رية وغيضايع املنتجات الر يي لبري عمل سوق   ١٠ ١٠ ٥٠ ٠

 ٧ ةية والفرقيأنشاء مدارس لأللعاب الفرد ١٦ ٤ ٨٠ ٧.٢ ةيمعنو 
 ٨ ه وللعب األطفاليأنشاء أمامن لرتف ١٧ ٣ ٨٥ ٩.٨ ةيمعنو 
 ٩ امتالك النادي سيار   اصة حتمل امسه وكعاره لنقل الالعبني ١٨ ٢ ٩٠ ١٢.٨ معنوية
 ١٠ عمل متحف ملقتنيات النادي من جوائز وميداليات ١٥ ٥ ٧٥ ٥ معنوية
 ١١ ادينشاء فندق  حيمل اسم النادي لزايد  د ل النإ ١٦ ٤ ٨٠ ٧.٢ معنوية
 ١٢ نشاء وخأجري أمامن لوقوف السياراتإ ١٦ ٤ ٨٠ ٧.٢ معنوية
 ١٣ أنشاء مرامز للياقة البدنية ١٦ ٤ ٨٠ ٧.٢ معنوية

 (38.4(= )١=١-٢ة) ي( ودرجة حر 0805) ة عند مستوى داللةي( اجلدول٢مة )مايق
 مات اإلمنوذج: يأعداد تعل -٤-١-٤-٣
اس، يجابته عن فقرات املقإب يف أثناء يسرتكد به املستجيـل يدا  البحث مبثابة دلمات اإلجابة اليت تتضمنها أيتعـد تعل  

ـاس معد ألغراض البحث العلمي يإن هـذا املقإىل  مـات واضـحة ومفهومـة، ومتـت اإلكـار يلذا تـم مراعـا  أن تكـون التعل
ة يد على عدم ذمر االسم لضمان  سر ـيب وحثه على االستجابة بصدق وسرعة ،لذا تـم التأميفقط، وطمأنة املستج
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مـات علـى ضـرور  اإلجابـة بصـراحة وعدم ترك أي فقر  بدون إجابة ،ومذلك تضمنت يممـا تضـمنت التعل،  اسـتجاابهتم
 (. ٣.مما يف امللحق)اسية اإلجابة عن فقرات املقيفيمثاال عن م

 اس: ية ملقيالتجربة االستطالع ٢ -٤-٣
ة والبالغ ية حمافظة القادسينة من أنديعلى ع (٢٠/٦/٢٠١٢ -١٥ة للمد  من ) يتطالعمت أجراء التجربة االس  

ماته ياس بتعليوبذلك أصبح املق عفك( األتفاق، قظة،يال، ةيثلون )اندي االتفاق، اندي الشامميداري إ( ٢٠عددهم)
 ل اإلحصائي.يق من اجل التحليجاهزا للتطب

 اس: ية للمقيالتجربة األساس ٣-٤-٣
نة البناء وهم يع ق علىي( فقر  جاهزا للتطب٤١) ماته وفقراته اليت مانـتية بتعليضـاياس اخلصخصة الر يد أن أصبح مقبعـ  

ل ي. لغرض التحلايً ( اند١٤( عضوا مـن جممـو  )٥٦ة والبالغ عددهم)ية العراقيضاية الر ية لألنديئات اإلدار يأعضاء اهل
 نية ) نأسلوب اجملموعتيز يي الصاحلة اعتمادا على القو  التمريمنها واستبعاد غار الصاحلة ياس وا تياإلحصائي لفقرات املق

وضح )عالم ( اأن يإذ ،  واالتساق الدا لي ( لكل منهما ومذلك الستخراج مؤكرات الثبات والصدق لإلمنوذجنيتيالطرف
. (1) من أـمها ثبات درجاته وصدقهة اليت ية األساسيكومرت يه بعض اخلصائص السينبغي أن تتوفر فياس ياملقأو  اال تبار

ق يـق تـم تدقي(. وبعد االنتهـاء مـن التطب٣١/٧/٢٠١١ – ١/٧نة البناء  الل املد  من) ياس على عيق املقيولقد مت تطب
 االستمارات ومانت ملها مكتملة اإلجابة.

 ح اإلمنوذج: يتصح ٤-٤-٣
ح املعـد هلذا الغرض، ية هلم ابسـتخدام مفتـاح التصـحيجات الكلنة البناء، مت استخراج الدر يبعد مجع استمارات اإلجابة لع

 (.٥-٣فقد وضعت الدرجات املناسبة لكل الفقرات، إذ وزعت األوزان على بدائل اإلجابة مما موضح يف اجلدول ) 
 ( بدائل اإلجابة وأوزان الفقرات إلمنوذج اخلصخصة٥-٣جدول) 

 بدائل اإلجابة اماأتفق مت أتفق ديحما ال أتفق ال أتفق أطالقا

 وزن الفقرة ٥ ٤ ٣ ٢ ١

 اس:ية للمقياألسس العلم -٥-٤-٣
اس تعتمد على  صائص مفرداته ولكي نبين يشتمل على جمموعة من الفقرات لذا فإن  صائص املقياس ينظرًا الن املق

ل اإلحصائي ي. وهلذا مان التحلـة لـهيل األسـس العلميقًا وحتصـينبغي فحص مفرداته فحصًا دقية يز ابلفاعليتمياسًا يمق
 -ة:يب التاليإذ قامت الباحثة نأتبا  األسال ،اسيلفقرات املق

                                  
 .٧١٤،ص٢٠٠٠سبق ذمره ، (صالح الدين حممود عالم:؛ مصدر1)
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 ة:ية العراقيضاية الر يمؤشر صد  إمنوذج خصخصة األند -١-٥-٤-٣

 صد  احملتوى:
ء  عندما عرضت الفقرات على جمموعة من اخلربااياستخدمت الباحثة صدق احملتـوى لقد حتقق صدق احملتوى لاهر   

إذ مت قبول ، د نسبة القبوليمة )مربع ماي( لتحدياد قجيا من  الل إيوتتحقق إحصائ، ةيضاية الر ي يف الرتبنيواملختص
( فأمثر من نسبة رأي اخلرباء للموافقة، وحذفت الفقرات اليت م حتقق هذه النسبة، %٧٥الفقرات اليت حققت نسبة)
 (٤-٣ومما موضح يف اجلدول ) 

 ة:ية حمافظة القادسياس خصخصة األنديبات مقمؤشرات ث -٢-٥-٤-٣
ة الوثوق بنتائجها على حساب يقة اليت تتماز بتناسقها وٕامكانيتقوم فكر  هذه الطر  قة ألفا مرونبا :يالثبات بطر   

لثبات ؤكر معامل ايـاس قـائم بذاتـه ،و ياس على اعتبـار أن الفقـر  عبـار  عـن مقيع فقرات املقي درجات مجنياالرتباطات ب
 .(1) اس)اإلمنوذج(ي فقرات املقنياتساق أداء الفرد، أي التجانس ب

( ٦نـة البالغ)ياس ولكل جمال، طبقت معادلة الفامرونبا  على درجات أفـراد العيقة  للمقيوالستخراج الثبات هبذه الطر   
 .(٦-٣عضوا، ومما موضح يف اجلدول)

 (٦-٣جدول)

 اس وللمجاالت الثالثةيقة الفاكرونباخ للمقيم الثبات بطر يق

 ت اجملال مة معامل الثباتيق

 ١ ةية والوديت الرمسايق البطوالت واملبار يتسو  ٠.٧٦

 ٢ (ني )صناعة البطل واحرتاف الالعبنيق الالعبيتسو  ٠.٧٧

 ٣ ةيضاياستثمار املنشتت الر  ٠.٨٣

 اسياملق ٠.٨١

 ة: يغته النهائياس اخلصخصة بصيوصف مق -٧-٤-٣
ة حمافظة ياس  صخصة أنديى ثالثة جماالت توضح مقة عل( فقر  موزع٤١ة من)يغته النهائيس احلايل بصايتكون املقي 

تاره خي( حسب التدرج الذي 2,1 ,3 ,4 ,5اس احلايل دإعطاء أحدى الدرجات )ية، وتصحح اإلجابة عن املقيالقادس
، ال أتفق أطالقا ( على التوايل، وحتسب الدرجة ـد ،ال أتفقياتفق متاما، اتفق، حما) ب من تدرجات اإلجابة اخلمسةياجمل
اس، لذلك فان أعلى يب عن مل فقر   من فقرات املقيها اجمليصل علحيب من  الل مجع الدرجات اليت ية للمجيالكل

 ( درجة.٤١ها)يصل علحية ي( درجة واقل درجة مل٢٠٥ب)يها املستجيصل علحين أكن مية يدرجة مل

                                  
 .٣٥٤، ص٢٠٠٠(امحد سليمان عود : القياس والتقومي يف العملية التدريسية، اربد، دار االمل،1)
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 ة يالوسائل اإلحصائ -٥-٣
اانت يملعاجلـة الب Microsoft Excel( وبرنـامج SPSSـة)ية للعلـوم االجتماعيبـة اإلحصـائياستخدمت الباحثة احلق  

 ة:يع اآلتيبة يف املواضيومت إستخدام احلق
 ة                                 .يلنسبة املئو ا .1

 (.٢)ما مربع ماي .2

 الوسط احلسايب. .3

 اري.ياالاحراف املع .4

 نات املستقلة.يا تبار)ت( للع .5

 . سون(ري ط)بيمعامل االرتباط البس .6
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 ل ومناقشة النتائجيعرض وحتل -4
 ة    ية والوديت الرمايق البطوالت واملبار يل ومناقشة حمور تسو يعرض وحتل-4-3
ة تراوحت ما ية والوديـات الرمسيق البطوالت واملبار ية لعبـارات حمور تسـو يملئو ( أن نسـبة ا٢-٤)  من عـرض اجلدولنيتبـي  
ها كروط ية اليت تتوفر فيضاين وجود املنشتت الر أث نالحظ من هذا احملور ي(  ح%٩٠.١٦ - %٧٣.٢٧) نيب

موقع  نشاءإضا يجمالت  اصة به وأأو    وامتالك النادي لصحفري ة من وضع كاكات عرض مبياملالعب النظام
ة فـي النـادي ومـذلك يضـاية لبطوالت واألحـداث الر ية للدعايد اتفاقات مع املؤسسات اإلعالما عقضياإللكرتوين وأ

ة ومذلك يضايع وبث األحداث والبطوالت الر ية وكراء واحتكار بيت الرمسايـة واإلعـالن أثنـاء املبار يق حلقـوق الدعايتسـو 
كن من مي ريي مبري حضور مجاهإىل  ؤدييقة مما يا و اصة فرق احملافظات والفرق العر هياستقطاب الفرق املشهور  للعب ف

ة حمدود  من التذامر يض أسعار مميضا ختفيضي وأاية التذامر ونأسعار مناسبة مع مستوى احلدث الر يد ممي الله حتد
ضا وجود وسائل األمان يجلوائز وأة السحب على اين يف عملية للفائز ي تذمار اي هدامي ومذلك مراعا  تقدريجلذب اجلماه

، ريي مبري حضور مجاهإىل  ؤدييا وهـذا سيضـايـا ور يـا وثقافي اجتماعني واملعـروفنيدعـو  املسـؤولإىل  فـي املالعـب تـدعو
 (1)(( ت بناء علـى مكـان إقامة املبارا ايع تذامر املبار يد منافذ عد  لتوز يواالهتمام بتحد

 (ني )صناعة واحرتاف الالعبنيق البطل الالعبيحمور تسو  ل ومناقشةيعرض وحتل -4-3
 ني )صناعة البطل واحتـراف الالعبـنيق الالعبية لعبارات حمور تسو ي( أن النسبة املئو ٢-٤ من  الل اجلدول) نيتبي  

اب من  الل ع األلعي( أن هـذا اجملـال مـن أهـم اجملـاالت يف بناء أساس جلم%٩٢.٢٢إىل  %٧٧.٧٤)  نيتراوحـت مـا بـ
 نيـع الالعبـيومة واستمرار فرق النادي من جهـة وبمي موهنـا تكـون الرافـد املهـم فـي دنيحة للناكـئيبناء النادي القواعد الصح

                                  
 ١٨٣ن ص  ٢٠٠٦(أمحد حسن الشافعي : مصدر سبق ذمره، 1)
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ـة ولـو نأ ـذ نسـبة مـن عقود انتقاهلم مقابل حصوهلم على متاب االستغناء عن اخلدمات يـة األ ـرى مـن جهـة اثنيلألند
ـاً يـًا وفنية ماديضايته للمواهب الر يين النادي امار رعاجيومذلك ، ة األ رىيوهلم اللعب لألندخياألم الذي  من قبل النادي

ـة  يـات ماديـة التـي متتلـك إمكانيكون هناك عروض مـن األنديـد ل املنافسـات وتربز املواهب  الل البطوالت فسيعنـدما 
ة اليت جتذب اهتمام الرعا  يهم مقابل انتقاهلم هلا. وهناك من األنديتم احلصول علين ليدي واجلني املوهوبنيالالعبإىل  ـر يمب

 قيالالعب لدعم الفر أو  دفعها حب الناديي نيأحد الالعبأو  ق يف النادييفر أو  ةين لدعم أحد األنديسور ي املنيواملنتج
ـدفع يـث أصـبح النـادي يء ذلك النـادي. حالفرق اليت تنضوي حتت غطاأو  نياجات الالعبية احتي لتلبايً النادي مادأو 

د  للنادي يكون عالمة جيان وهو ما ية يف بعض األحيالين وتكـون  يـدي اجلنيـة لقـاء احلصـول علـى الالعبـيمبـالغ عال
ق يحق لتنيز األموال الالزمة لشراء الالعبية بتجهيـة وعالمة أ رى لألنديكون قاعـد  لألعـداد والرعايكن أن ميوالذي 

 .مرامز متقدمة  الل البطوالت
 ةيضايق املنشآت الر يل ومناقشة حمور تسو يعرض وحتل -4-1
 نية تراوحـت مـا بيضـايق املنشـتت الر يـة لعبـارات حمـور تسـو ي( أن النسـبة املئو ٣-٤)  من  الل اجلـدولنيتبي  
ة له يضايق املنشتت الر يإن جمـال تسـو  احملـور.نة البحث لعبـارات هـذا يد عييدل على خأي( مما %.9580 إىل  %٨٣.٦٣)

ضي متوفر  ايق الر يه التسو يبين عليضي مون أسس هذا اجملال الذي من املمكن أن ايق الر ية التسو ي ومهم يف عملريدور مب
ها مقابل ري خأج تمية على أسوار النادي اخلارجي ليـة فـي بنـاء حمالت جتار يـر مـن األنديـز مثيـث تتميـة حيعند معظـم األند

 رجع عائداهتايارات و يت السيص مناطق لوقوف ومبيضا ختصيها وأي أمـور النادي فيريـتم تسـية تـدفع للنـادي فيمبالغ ماد
وملما مان استغالل ، ةيضايزات الر ي وكراء التجهنين والعبيدي جنيالنادي  ويف مل االجتاهات من  الل جلب مدربإىل 

ع األلعاب ير وتوسيستغلها يف تطو ية للنادي أمثر ومن املمكن إن يمانت املردودات املاد  داً يالنادي هلذا اجلانب ج
ل نفقات النقل من ي األموال للنـادي من  الل تقلريتلكها النادي هلا دور يف توفميار   اصة يوأن وجود س، ة منهيضايالر 

مالعب  أو  ةيضايووجود قاعة ر ، مالعـب الفرق األ رىـات التـي جتـري فـي ي الل استغالهلا يف نقل الفرق ألجـراء املبار 
ـر مـن األمـور ومنهـا يـوي لكثيها من قبل الفرق األ رى هو اآل ر جانب مهـم وحيت علايتم إجراء املبار ي  ري صغأو   ري مب
كـاد يأو  فيعها وهو ما جنده ضري خأجأو  تايـة مـن  ـالل االسـتغالل األمثـل لـذلك وأ ذ نسبة من د ل املبار ياملاد
انة وٕادامة بشكل يإىل ص ة مون هذه املالعب والقاعات هلا حاجةيشـكل عبًأ على األنديـر متـوفر وهـو مـا يكـون غي

 مستمر.
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Abstract 

Building a Scale for the privatization of sports clubs 
 in Diwaniyah Province 

 

  The problem of this research lies in the fact that many of the sports clubs complain 

about the permanent financial deficit fiscal deficit which becomes the main 

justification the negative results made in this respect. The lack of balance between the 

incomes and expenses of various kinds, including the dues of players, makes 

permanent disability the norm and that its accumulation leads to the absence of the 

club or group of clubs from the sports area as well as the large number of 

administrative problems with the Supreme Administrative Court and the scarcity of 

managerial and organizational qualifications working in this field as well as the 

absence of the scientific undertaking of procedures which is the norm in the 

developed countries at a time when improvised and random ways of management still 

prevail in running the Iraqi sports clubs. 

    The aim of this research is building a scale for the privatization of sports clubs in 

Diwaniyah province in the light of contemporary global economic shifts 

   The descriptive method is used by the researchers its suitability to the nature of the 

research. A model for the privatization of sports is built. The statistical community is 

(1172) members representing (293) sports club. The sample of the research is 

selected according to the method of class RAM (Stratified Random Sample). (496) 

members are chosen according to distribution disproportionate ( Prepositional 

Allocation), representing (124), which is equal to (42%) to ensure the representation 

of the class to the research community. 

    One of the most important conclusions which the study comes up with is that the 

sports media message should be based on honesty and clarity when advertising a 

service or product, or sports activities. Moreover, the motives of the privatization 

process in the transformation of the public sector to the private sector in sports clubs 

is to solve the problems of financing of sports clubs. 
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