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صناعة على القدرة وإسرتاتيجيات إدارة املواهب عالقة ل السببية النمذجة البنائية
 الكربى اخلدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية
 سمة ابراهيم عبد البصيرب/ د

 
 الملخص

نموذج بنائى سببى يفسر العالقة بين القدرة على الوصول إلى أفضل  دراسة الحاليةهدف الستت
صناعة الخدمات الرياضية واألداء التنافسى من خالل إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية باألندية 

 . "، دراسات العالقات المتبادلة الدراسات المسحية " ستخدمت الباحثة المنهج الوصفى إ،  الرياضية  الكبرى

( األخصائيين الرياضيين ، األجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة)فى يتمثل مجتمع الدراسة 
مائة وتسعة عشر نادى ( 111)التابعين لألندية الرياضية الكبرى بجمهورية مصر العربية  والبالغ عددهم 

بلغت  حيث،  قامت الباحثة بإختيار عينة الدراسة بالطريقة المساحية وفقًا لألقاليم الجغرافية،  رياضى
األخصائيين الرياضيين ، األجهزة )سبعة أندية كبرى ، حيث بلغ عدد ( 7)عدداألندية الكبرى المختارة 

 .تسعمائة إثنان وثمانون فرد ( 189)التابعين لتلك األندية ( الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة

مستوى ممارسة على  هدف التعرفيهدف إلى  األول ثالثة إستبيانات( 3)عدد  إستخدمت الباحثة
مدى قدرة يهدف إلى التعرف على والثانى ،  باألندية الرياضية الكبرى إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية

يهدف إلى التعرف على مستوى األداء  والثالث،  صناعة الخدمات الرياضية داخل األندية الرياضية الكبرى
 .باألندية الرياضية الكبرى  التنافسى 

إلى النموذج البنائى السببى األمثل الذى يفسر العالقة بين القدرة على  التوصلكانت أهم النتائج  
صناعة الخدمات الرياضية واألداء التنافسى من خالل إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية باألندية الرياضية  

رة على صناعة النموذج البنائى السببى اإلفتراضى إلستراتيجيات إدارة المواهب كوسيط بين القد" الكبرى وهو 
ضعف مستوى ممارسة إستراتيجيات إدارة ، الخدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية الكبرى 

إنخفاض قدرة األندية الرياضية الكبرى على صناعة  ،المواهب البشرية داخل االندية الرياضية الكبرى 
وجود عالقة إرتباطية دالة ، الرياضية الكبرى  تدنى مستوى األداء التنافسى باألندية، الخدمات الرياضية 

موجبة بين إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية وكاًل من القدرة على صناعة الخدمات الرياضية واألداء 
 .التنافسى باألندية الرياضية الكبرى 

 



القدرة على صناعة وإسرتاتيجيات إدارة املواهب  ةلعالقالسببية النمذجة البنائية 
 الكربى اخلدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية

 
 Introdaction & Propleme :مشكلةالالمقدمة و 

العالم مجرد نشاط بدنى بل أصبحت صناعة قائمة بذاتها ولها دور لم تعد الرياضة فى مختلف بلدان 
تكاد تتفوق على ستطاع القائمين عليها تحويلها إلى صناعة حقيقية فافى غاية األهمية ، إقتصادى وتنموى 

إلنها إستطاعت أن الرياضة إقتصادها يبنى على صناعة معظم الصناعات ، فهناك الكثير من دول العالم 
من خالل الخدمات الرياضية  صناعة رة علىتنافسية قادهذا ال يتم إال من خالل بيئة لها األولوية ، تعطى 
، فالتنافس فى األداء أو توافر مناخ مناسب لألداء  الرياضةفى قدرتها على صناعة ية تنافسمبدأ التحقيق 

 واإلهتمام، وضع المؤسسة بين منافسيها من نفس المجال التنافسى يعتبر هو المرتكز الرئيسى فى تعزيز 
ضرورة علينا  تفرضالتى  المستحدثات فى األساليب العلمية أدى إلى ظهور العديد منبالمناخ التنافسى 

 .ى صناعة الرياضة قادرة على مواكبة التحوالت العالمية فاإلعتماد على موارد بشرية موهوبة 

مقبولية أو منطقية نموذج  لتحقق منالتى تسهم فى اأحد األساليب المستخدمة ك النمذجة البنائية جاءت
 حيثمجموعة من المتغيرات بينها عالقات أو تأثيرات سببية يطلق عليها النموذج السببى أو البنائى ، يتضمن 

هى ف، تحدد طبيعة العالقات بين مجموعة من المتغيرات التى تعكس ظاهرة ما تبدأ من نموذج مشتق من نظرية 
نموذجًا محدد مسبقًا فى ضوء نظرية تعطى تقديرًا لمدى قوة العالقات المفترضة بين المتغيرات كما يفترضها 

من آخر أو غير مباشرة إلى مباشرة من متغير متماسكة وتمدنا بالمعلومات حول التأثيرات المفترضة سواء أكانت 
 .( 17، 11: 9118عامر ، ) وسيط  ثالثمتغير خالل من متغير إلى آخر 

والنفسية واإلدارية تمثل منهجية النمذجة بالمعادالت البنائية اإلسلوب األحدث فى البحوث التربوية 
، وهو األكثر مالئمة لها حيث توصيف  واإلقتصادية والطبية وغيرها من حقول المعرفة اإلجتماعية واإلنسانية

األقرب إلى النمذجة ونها بكSEM (Structural Equation Modeling )النمذجة بالمعادلة البنائية 
نموذجا مستقاًل لقياسه ، وتتم ( متغير)، حيث يكون لكل ظاهرة القائمة على التحليل اإلحصائى للبيانات 

والتأثر بين المتغيرات المتعددة وصواًل إلى تفسير يحاكى واقع الظاهرة أو المشكلة عملية تحديد عالقات التأثير 
 Path)، فهى تعد إطارًا تحليليًا عامًا ألنماط من النماذج مثل نماذج تحليل المسار محل الدراسة 

Analysis )نحدار المتعدد و تحليل اإل(ANOVA ) التحليل العاملى التوكيدى و(Confermatory 

Factoriel Analysis) ( ، 7، 1: 9117الهنداوى. )  

إختيار النماذج أحد األساليب التى تتناسب مع  (SEM)النمذجة بالمعادالت البنائية  كما تعتبر
متغيرات التى يمكن قياسها بصورة الممثلة بالعوامل والالنظرية اإلفتراضية للظواهر فى العلوم السلوكية والبنى 

 



منهجية ونظامًا متعدد المراحل ، حيث غير مباشرة عن طريق مجموعة من المؤشرات الدالة عليها لتمثل بذلك 
فى تحديد مدى مالئمة ومطابقة النموذج النظرى الذى يتم إفتراضه مع من هذه الطريقة يتلخص الهدف 

من للعالقات بين المتغيرات والعناصر ، البيانات الميدانية وقدرة األخيرة على تأييد ومطابقة النموذج النظرى 
أنماط إفتراضية من العالقات المباشرة ، وتختبر المتغيرات  بينالخطية  العالقات من نظرية شبكة خالل تقدير

وذلك من أجل الوصول إلى فهم أفضل للعالقات المعقدة وغير المباشرة بين مجموعة من المتغيرات 
 ( .Suhr, 2016: 5)رتباطات بين المتغيرات واإل

ذلك مواكبة ألزمها  مماالمتنامى  السريع المؤسسات والمجتمعات حالة من التغيير والتطويرتعيش  
من استراتيجيات المؤسسات حتى تكون قادرة  ًهاما ًالموارد البشرية جزءا ىستثمار فأصبح اإل، لذا ر يالتغي
 ىإدارة المواهب البشرية وتنمية القدرات الكامنة لد ىمراحله ف ىأعل ىستثمار فتجسد هذا اإلي، المنافسة  ىعل

والتى Sharm (2015 ) ما أكدته دراسة، هذا ( Gleister et al., , 2018: 12)العاملين بالمؤسسات 
 بحاجةقيد الدراسة  وأن المؤسسات مؤسسة أى نجاح مفتاح هو البشرى المال رأسأشارت أهم نتائجها إلى أن 

 . بكل أبعادهاالبشرية  المواهب إدارة نظم ممارسات كافة وتنمية إظهار إلى

نجد مؤسسات الدول الكبرى ، فبين  حرب المواهببظهر فى نهاية القرن الماضى ما يسمى لذلك 
للحفاظ واإلبقاء عليهم ،  ىتسع ىأخر و أصحاب القدرات العالية  العاملينجتذاب إمؤسسات تحاول بعض ال
ثم تطورت  موالحفاظ عليه العاملينجتذاب إقوم على ي الذىإدارة المواهب البشرية  مصطلح نشأومن هنا 

ستراتيجيات التطوير إجميع إدارات المؤسسات كأحد  ىف طبقؙيـ ًأصبح نظاماحتى إدارة المواهب البشرية 
والتى أشارت أهم نتائجها ( 9112)عابدين هذا ما أكدت عليه دراسة ، ( 1: 9111، هالل )والتغيير 

 .أن الموهبة تعتبر رأس مال بشرى عالى القيمة بالنسبة للمؤسسات إلى 

 "  Talent Management TM"بدأ ظهور مصطلح إدارة المواهب تأكيدا على ما سبق فقد 
تعبيرًا عن المنافسة الشديدة بين المؤسسات " حرب الموهبة"عندما شاع استخدام عبارة  ، م 1998عام 

 يستخدم منمصطلح هذا الاستمر ،  (FakhrEldine, 2013:358)لجذب أصحاب المواهب للعمل بها 
يجب أن  بلالعاملين يجب العناية بها  ومهاراتمواهب  أنف ااكتش تمحتى عديد من المؤسسات القبل 

عديد السارعت و ،  تقود األعمال إلى النجاح وتحقيق األرباححيث أنها ، بالمؤسسات  تكون مركز العمليات
كما طورت مفهوم ،  من المؤسسات العالمية الطموحة إلى أن تخطط وتطور مواردها البشرية ومواهبها

 .(Tomar, 2019:120) ومواهب موظفيها والعاملين فيهاعملياتها وأساليبها في إدارة مواردها 

 

 وجودإلى  Abraham & ponnusamy & Kaliannan  (6102) دراسة نتائج  أشارت
 العمل بيئة أن إلى باإلضافة ، المواهب دارةإ ممارسات توقعات حيث من العمل وأصحاب الموظفين بين فجوة



 لجذب ليهآ بوضع الدراسة أوصتكما  العمل، ىف أفضل أداء وتقديمتعزيز إبتكاراتهم بهدف  للموظفين مهمة
 .األداء تحسين أجل من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ىف البشرية المواهب ستقطابا  و 

مجــال المــوارد البشــرية الحديثــة فــى أحــد المفــاهيم تعتبــر  إدارة المواهــبعلــى أن ( 9111)عبااا  يؤكــد 
المؤسسـات للوصـول ألداء فعـال  ىفـ اً مهمـ ًأصـبحت الموهبـة جـزءافتحسـين أداء المؤسسـات ، فى  تساهمالتى 

غــــرض التغلــــب علــــى بمؤسســــات التركيــــز علــــى العمليــــات المتصــــلة بــــإدارة المواهــــب النــــه يجــــب علــــى إوعليــــة ف
تخطـيط قـوة العمـل ، وتحليـل فجـوة الموهبـة " ى تواجه تلك المؤسسات ، وتتمثل هـذه العمليـات فـ ىالمشكالت الت
 ( .5:  9111 عباس ،)  "حتفاظ بالمواهبستقطاب المواهب البشرية ، والتطوير واإلا  ، وجذب و 

ن أهــم أ هــاكانــت أهـم نتائجوالتـى  Kokesto & Rust  (2012)هـذا مــا أشـارت إليــه دراسـة 
القـــدرة علـــى هـــى عـــدم القـــدرة علـــى جـــذب المواهـــب ، عـــدم البشـــرية التحـــديات التـــى تواجـــه إدارة المواهـــب 

، وضعف التخطـيط  ومتطلبات العمل البشرية هوبابالمواهب ، عدم مالئمة مهارات وقدرات المو اإلحتفاظ 
التى تدفع العاملين إلى ترك العمل هو فـرص الحصـول علـى  العواملأن من أهم إلى  ة، باإلضافالتعاقبى 

 . مهنة أفضل

فــرق يتمثــل ال، ولكــن البشــرية  بــين إدارة المــوارد البشــرية وبــين إدارة الموهــبهنالــك خلــط كمــا نجــد أن 
البشــرية ، فــإدارة الموهبــة  فــى اإلخــتالف بــين اإلدارة التكتيكيــة للمــوارد البشــرية واإلدارة االســتراتيجية للمواهــب

، حيـث تمثـل أنشـطة يمكن تمييزها عن إدارة الموارد البشرية التقليدية بكونها استراتيجية وتوجه نحو المسـتقبل 
، فــى حــين أن إدارة الموهبــة هــى عمليــة مســتمرة مــن  د البشــرية عمليــات إداريــة عامــةوممارســات إدارة المــوار 

إلـى ضـافة إلبا،  لديهم كفاءات ومهارات تميزهم عن غيرهم ممن ر أفضل الموارد البشرية للمؤسسةيشأنها توف
كــونهم رجــااًل ونســًاء بينمــا إدارة الموهبــة تركــز علــى أن إدارة المــوارد البشــرية تتعامــل مــع األشــخاص كمــوارد 

األشخاص الموهوبين فى المؤسسة هـم الموظفـون والقـادة األساسـيون فيحتاجون إلى أن يكونوا موضع تقدير، 
( 3: 9113محمـد ،)، (Malaeb & Chanaron,2010 :11) الـذين يقـودون أعمـال المؤسسـة إلـى األمـام

. 
والتى أشارت نتائجهـا إلـى  Van & Trevor &Veloso  (2014)كما أكدت على ذلك دراسة 

 تنفيــــذ قبــــل بأنــــه الدراســــة وأوصــــت مطبقــــة غيــــر بالمواهــــب االحتفــــاظ عوامــــل مــــن% 81 نســــبة هنــــاك أن
 ىفـ الكلـى اإلقتصادى السيناريو تأثير فهم المؤسسة على يجب فإنه بالمواهب البشرية اإلحتفاظ إستراتيجية

 .للموظفين المهنية التوقعات وفهم العمل سوق



إدارة المـــوارد البشـــرية مـــن الناحيـــة النظريـــة ، ولكـــن يختلفـــان فـــى مـــع تـــرتبط فـــإدارة المواهـــب البشـــرية 
جميــع أنشــطة إدارة المــوارد البشــرية بطريقــة إســتراتيجية ، كمــا تشــمل البشــرية  فتشــمل إدارة المواهــب، التحليــل 

وارد البشـرية مـع التركيـز بشـكل خـاص إدارة المـ( وظـائف)استراتيجيات إدارة المواهب العديـد مـن اسـتراتيجيات 
على كيفية إدارة الموهبين، أيضـًا تركـز إدارة المواهـب البشـرية علـى كفـاءة عمليـات التنميـة التـى تـتم للمـوهبين 
من خالل إدارة إستدامة وتطوير المواهب الجديدة والتى كانت موجودة بالفعل داخل المؤسسات، والعمل علـى 

( 9116)عبادالمنم  علية دراسة  ت، هذا ما أكد (Alsakarneh & Hong, 2015 :103)اإلحتفاظ بهم 
 . تحقيق الميزة التنافسية ىف البشرية دارة المواهبإل ن هناك أثر كبيرأوالتى كانت أهم نتائجها 

تساعد إدارة المواهب المـوظفين الموهـوبين فـى اإلنخـراط فـي أعمـال المؤسسـة واإلسـتفادة مـنهم فـى 
، حيث تعتبر المؤسسة هؤالء الموهوبون أحد أهم مصادرها للمنافسة ، فاإلعتماد على   تحقيق إستراتيجيتها

إســـتراتيجات فعالـــة إلدارة المواهـــب البشـــرية يمكـــن أن يحولهـــا إلـــى مؤسســـة متعلمـــة ، ممـــا يجعـــل المواهـــب 
عمليــة البشــرية يمتلكــون المعرفــة المطلوبــة للوصــول ألفضــل أداء لــوظيفتهم وتطبيــق تلــك المعرفــة بطريقــة 

وفعالة ، على أن تعطى المؤسسة لهؤالء األشخاص الموهوبين األدوات التى تسـاعدهم علـى فعـل ذلـك مـن 
عبدالمحسان ، حيـث أشـارت دراسـة ( Rowland & Hong, 2011 :9)خـالل أنشـطة إدارة المواهـب 

 الوظـائف الفـرع، مشـرف مـدير الفـرع،)الوظيفيـة الفئـات بـين جوهريـة وفـروق اختالفـات إلى وجود( 9116)
اإلســـتراتيجية  المرونـــة المؤسســـة، ســـمعة التســـويقية، الكفـــاءات)باألبعـــاد الخـــاص التنافســـى للتفـــوق( النمطيـــة
 بعــد فــى( النمطيــة الوظــائف الفــرع، مشــرف الفــرع، مــدير)الوظيفيــة  بــين الفئــات جوهريــة فــروق وجــود وعــدم
 .المواهب  إلدارة الوظيفية الفئات البشرية بين المواهب وتطوير تنمية

يقـدمها وطبيعـة  ىبحكـم المنـافع التـ اً متميـز  أهميـة خاصـة وموقعـاً بشـكل عـام يحتل قطاع الخـدمات 
 والتعـدد بـالتنوع الخـدمات تتميـزكمـا ،  بعـد يـوم للخـدمات يمتاز بها لذا تزداد الحاجة يوماً  ىالت الخصائص

 الملموسـة السـلع مع إشتراكها لكوكذ ، ملموسةير غ أو ملموسة كانت إذا فيما تحديدها صعوبة عن فضالً 
بـين البـاحثين لـذلك يعـد اإلفتقـار  اتتفـاق علـى تعريـف شـامل للخـدمإليس هناك ف، ت المتضمنا من كثير ىف

، وبـــالرغم مـــن ذلـــك ظهـــرت  تواجـــه البـــاحثين ىمـــن أبـــرز العقبـــات التـــ اتوشـــامل للخـــدم إلـــى تعريـــف دقيـــق
نشـاط أو إنجـاز أو  ىأ أنهاعلى  Keller& Kotler (2012)حيث عرفها  اتالخدم محاوالت جادة لتعريف

رتبطـت إسـواء  ةغيـر ملموسـ اتوتكـون هـذه الخـدم ةطـرف لطـرف دون أن تنـتج عنهـا ملكيـمـن  ةمقدم ةمنفع
 ( . Keller , 2012 : 12  & Kotler)ى أو لم ترتبط به بمنتج ماد

لقد شهدت العقود األخيرة تطورًا هامًا فى مجال صناعة الخدمات التى أصبحت تشكل أهمية 
كبيرة فى اقتصاديات الدول ، مما خلق منافسة شديدة من مقدميها ، وأصبح هناك أهمية كبيرة بصناعة 

ة نتيجة الخدمات وأثرها على المستفيدين من أجل خلق ميزة تنافسية وزيادة الربحية للمؤسسات الخدمي
 . ( 79: 9119المصرى ، )التغيرات والتطورات خاصة فى ظل العولمة واقتصاد السوق 



اإلهتمام بقطاع الخدمات من الظواهر الحديثة فى اإلقتصاديات العالمية ، بعد أن كان  يعتبر
مستوى اإلهتمام ينصب طيلة الفترة الماضية على القطاعات السلعية وغيرها والتى ينظر إليها سواء على 

الدول أو المنظمات ، بأنها القطاعات الجديرة باإلهتمام والتى يمكن لها أن تشكل األساس السليم للتطور 
، كما كانت النظرة إلى مؤسسات الخدمات عادة أنها منظمات هامشية لذلك لم تحظ باإلهتمام الكافى أما 

مات فى التنمية اإلقتصادية وهذا وفى ظل اقتصاد المعرفة وعصر العولمة فقد تعاظم دور صناعة الخد
من خالل خلق فرص عمل وزيادة الدخل القومى والمساهمة فى إعادة توزيع الثروة وكذلك بناء وخلق 

 (.17: 9113أبو بكر ، )، (95: 9119العالق ، )قطاعات إقتصادية متعددة 

اإلنتاجية ، أصبح واضحًا أن صناعة الخدمات الرياضية أمر ملح لمختلف المؤسسات الخدمية و 
فلم يعد يكفى مجرد اإليمان بأهمية تقديم خدمة ذات جودة متميزة دون العمل على صناعتها وبلورتها من 
خالل جهود لالرتقاء بمستوى الخدمات للوصول إلى درجة التميز التى يطمح إليها مقدموا الخدمة ويتطلع 

من ثم فقد أولت الدول األوروبية بصفة خاصة والمتقدمة بصفة عامة إهتمام ، إليها أيضًا المستفيدين 
كبير بصناعة الخدمات الرياضية ، أما فى الكثير من الدول النامية فلم يعطى مجال الخدمات الرياضية 

 ( .19:  9113صبحى وجبر ، )اإلهتمام الكافى 
 ليهاإ تتوصل ىالت انت أهم النتائجوالتى ك (9112)الموادلى هذا ما أشارت إلية نتائج دراسة 

دارة والتشغيل والتسويق اإلدارة ىف الرياضية الخدمات تصنيفاتتحديد   األندية ىوف الرياضية األلعاب وا 
 تقديم ىعل المؤثرة العوامل التوصل إلى،  البدنية اللياقة كزاومر  الصحية نديةواأل واألكاديميات الخاصة
 الرياضية الصناعة ىمجال إضافة ىه البحث بنتائج الخاصة التوصيات أهم وكانت ، الرياضية الخدمات

،  م 9117 لسنه 71 رقم الرياضة قانون ىف ىالرياض ستثماراإل خدمات لمجاالت الرياضية السياحة و
 . ستثماريةاإل الرياضية للمؤسسات اإلداري الهيكل إصالح

والتى أكدتت توصياتها ( 9112)المنانزة و غرايبة دراسة كما يتفق ذلك مع ما أسفرت إلية نتائج 
، تعيين مدرس تربية رياضية فى جميع المراحل ضرورة زيادة عدد حصص التربية الرياضية فى المدارس 

متخصص فى كل مدرسة ، اإلهتمام بتزويد المدارس بحاجاتها من األجهزة واألدوات الرياضية ، اإلستفادة 
فى علجون والتابع لمديرية الشباب ، تقليل فجوة الخدمات الرياضية من إمكانات المجمع الرياضى 

وتبعا  المدارسحتياجات وكرة يد وكرة طائرة وفقًا إلعب كرة قدم ، إقامة ماللمدارس المرحلة الواحدة 
البسيطة فى للناطق الجغرافية ، اإلبتعاد عن إستئجار المبانى المدرسية لعدم توفير المعايير التربوية 

 .انى وباألخص ما يتعلق بممارسة األنشطة الرياضية المب

 

 



ـــرًا مقارنـــة بـــأنواع الصـــناعات حققـــت صـــناعة الرياضـــة بشـــكل عـــام  ـــرة األخيـــرة تطـــورًا كبي فـــى الفن
 صـناعة دخـل بلـغفعلى سـبيل المثـال لدول اإقتصاديات  فى ةهام ةمكان حتلتإ الرياضة فصناعة ،األخرى
 ، كما إحتلت ىأمريك مليار دوالر 75،1 م1111 - م1118 عام األمريكية الواليات المتحدة ىف الرياضة
 كـذلك ، الصـناعات األمريكيـة مـن كثيـر لـىع متقدمـة ىاألمريك اإلقتصاد ىف 15 المرتبة الرياضة صناعة

 اإلجماليـة اإلنتاجيـة القيمة بلغت كما ى ،اإليطال اإلقتصاد من ىالثان المركز القدم كرة مباريات دخل حتلإ
تصـنف أعمـال لـذا ،  ىاليابـان اإلقتصـاد ىفـ المرتبة الخامسـة بذلك محتلة ىيابان ين مليار 0511 للرياضة

 عليـه النــادي يحصـل مـا مثـل"  لــدخل أو إيـراد مباشـرأعمـال الرياضـة المنتجـة : الرياضـة إلـى ثالثـة أنـواع 
 المنتجــة لـدخل أو إيــراد غيـر مباشــرأعمــال الرياضـة ، " الرياضـية المباريــات فـي التــذاكر بيـع مــن الرياضـي

 أو الدخل ينتجون الذين هم وهؤالء الرياضية المنتجات واألجهزة من الرياضية المبيعات على تشتمل حيث"
 بوجـود األعمـال تـرتبط هـذه" مـدعمم  إيـراد أو لـدخل المنتجـة الرياضـة ، أعمـال" الرياضـة  ألحـداث ، اإليراد
 رياضــية مــن أحــداث بالرياضــية المرتبطــة األعمــال بعــض تحقمقــه الــذيكالــدخل  نفســها الرياضــية األحــداث

 ( .73-71 :9113درويش وأخرون ، ) "كبيرة  رياضية دورات أو شهيرة

 751 بحوالىيقدر  قتصادية، أن حجم سوق الرياضة عالمياً كشف المركز المصري للدراسات اإل
مليــار  091األكبــر بــإيرادات ســنوية تقــدر بقيمــة ، حيــث تســتحوذ أمريكــا علــى النســبة مليــار دوالر ســنوياً 

ن حجــم ذلــك الســوق يمكــن أن أ أحــدث تقــاريره ى ذكــر فــ، كمــا  مليــار دوالر 951دوالر، تليهــا أوروبــا بـــ
أن علـى  أيضـاً  أكـد، كمـا  مليار دوالر سنويا إذا أضيف إليها الصناعات غيـر المباشـرة 801يصل إلى 

،  فقــطى لــم يعــد مجــرد نشــاط ترفيهــف،  شــهد تغيــرات جذريــة فــي طبيعــة الرؤيــة العالميــة ىالقطــاع الرياضــ
، أو  قتصادية سواء من حيث حجـم التـداوالت الماليـة المرتبطـة بـهإنما أصبح قطاعا حيويا له أهميته اإل

نتجـا مـن ما دفع العديـد مـن الـدول إلـى التعامـل مـع الرياضـة كونهـا م، هذا  منتجاته المقدمة للمستهلكين
دخــل الــدول  ىوقيمتهــا المضــافة التــي تســهم فــ ىنفــس الوقــت لهــا وزنهــا االقتصــاد ى، وصــناعة فــ ناحيــة
 ( .9191:جريدة أموال الغد اإللكترونية ) د واألفرا

حيث كانت أهم نتائجها توفير التقنيات الحديثة ( 9112)بخارى هذا ما أكدت عليه نتائج دراسة 
بإدارة ملعب مدينة الملك عبداهلل ، تثدير إدارة الملعب آلراء العاملين البناءة ، الالزمة لسرعة إنجاز العمل 

وأوصت الدراسة بالتخلص من األساليب اإلدارية القديمة فى العمل وبناء جسور الثقة بين العاملين فى 
 .لك عبداهلل الملعب والجمهور ومنح العاملين الفرصة للمشاركة فى جهود التحسين المستمر لتطوير ملعب الم

والتى أشارت أهم نتائجها إلى ( 9112)مجاهد دراسة كما يتفق ذلك مع ما أسفرت إلية نتائج 
 ىالناد أعضاء ىى وعلعمل ععن الخدمات الرياضية ياالعالن  ىستخدام أساليب جديده ومبتكرة فإ
 ى الخدمات الرياضيةلالتعرف ع ىم الرغبة فهندية الرياضية لديأعضاء األ ، لخدمات الرياضية الجديدةل

 . بإستمرارا هالجديدة ومتابعت



القدرة على الالزمة لتحسين تحديد المتطلبات واإلحتياجات الضرورية  أهميةتشير الباحثة إلى 
صناعة االخدمات الرياضية كوضع خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة لصناعة الخدمات الرياضية على 

الالزمة  كيفيةتأهيله باللصناعة الخدمات الرياضية و أعلى مستوى وكذلك وجود جهاز إدارى مستقل 
 .بما ينعكس على أداء المؤسسات الرياضية بصفة عامة تطبيقها ل

البعــد األكثــر أهميــة لهــا والــذى يتمحــور يعــد األداء مفهومــًا جوهريــًا بالنســبة لمنظمــات األعمــال لكونــه 
التـى تفسـر عـن مختلـف جوانبهـا ومـن المفـاهيم المنظمـة ، وكذلك بإعتباره يعكـس وضـع حوله وجود المنظمة 

تشــــير الكفــــاءة إلـــى العالقــــة بــــين النتـــائج النهائيــــة والمــــوارد حيـــث مفهـــوم األداء أنــــه يشـــمل الكفــــاءة والفعاليــــة 
 . (11: 9111صديقى وحجاج ، )إلى مدى بلوغ النتائج المستخدمة بينما تشير الفعالية 

العالم فى هذا  المنافسة الحادة التى يشهدهافى ظل صبح من الصعب على المؤسسات الرياضية أ
والبقـاء فـى بيئـة تتسـم بالتعقيـد والتغييـر  المنافسة مواجهةلال تتبنى إستراتيجيات تنافسية فعالة أن العصر ، 

الســريع ، األمــر الــذى يحــتم توجيــة إهتماماتهــا نحــو بنــاء وتطــوير إســتراتيجيات تنافســية تضــمن إســتمراريتها 
 ( . 11:  9110عبد الرحمن ، ) منافسيها  وتفوقها على

سـة ادر إال من خـالل ه مؤسسة ال يمكن تحقيقلل ىأن األداء التنافس (9112)عباوى أشارت دراسة 
ة السـوق والصـمود أمـام هـلمواج ية والخارجية لتحديد نقـاط القـوة والضـعف والبحـث عـن الفـرصلالداخ هابيئت

ى لـالمؤسسـة ع تصـالية فعالـة تسـاعدإتيجيات ابناء إسـتر لالتخطيط الل خ من ا وذلكهالمؤسسات المنافسة ل
 . اتهمدى تنافسيه ا ومنهيحدد حجم أرباح ىو الذها هور هعتبار أن حجم جمإب عمالئهاكسب ثقة 

سـتند هـذا ا، حيـث ا العصـر المتغـاير فـى هـذداخل المؤسسات تنافسية  التنافس و الب اإلهتمام يتزايد
مـن مختلـف جوانبـه اإلقتصـادية فى القوى المـؤثرة علـى النشـاط البشـرى التحكم اإلهتمام بمناخ التنافس إلى 

واإلجتماعيـــة والسياســـية ، ولـــم تعـــد أنشـــطة األعمـــال مرتبطـــة بالضـــرورة بكثافـــة رأس المـــال بقـــدر إرتباطهـــا 
 .(  33:  9111عبد النعيم ، )بالمحتوى المعرفى ومهارات العاملين واإلدارة 

أكثــر فعاليــة بمنتجــات وخــدمات علــى تزويــد المســتفيدين يعبــر األداء التنافســى عــن قــدرة المؤسســة 
ســلع وخـدمات بنوعيــة جيــدة وسـعر مناســب وفــى وكفـاءة مــن المنافســين األخـرين ، كــذلك القــدرة علـى إنتــاج 

حيــث ، الوقــت المحــدد وهــذا يعنــى تلبيــة إحتياجــات المســتفيدين بشــكل أكثــر كفــاءة مــن المؤسســات األخــرى 
مـوارد ل األمثـل سـتخداماإلمـن خـالل يرتبط األداء التنافسى بقدرة المؤسسة على تحقيق أهداف البقاء والنمو 

مكانيات المؤسسة المادية والب  .( 81: 9111جربى ، ) شرية وا 
والتــى كانــت أهــم نتائجهــا دراســة وتحليــل البيئــة التنافســية ( 9111)النسااور أكــدت علــى ذلــك دراســة 

الخاصة بظروف الطلـب واتبـاع سياسـات االنتشـار السـوقى وتبنـى المفهـوم التسـويقى والتعامـل مـع المعلومـات 
ظــروف اإلنتــاج وزيــادة االهتمــام بتطبيــق كافــة أبعــاد كأحــد مصــادر األداء التنافســى ، ودراســة وتحليــل كافــة 



الجودة الشاملة واإلهتمام بموضوع البحث والتطوير واعتباره من مقومات التنافسية ، دراسة مختلف المتغيرات 
 .التنافسية فى السوق المحلى واألجنبى والعمل على تطبيق كافة اإلستراتيجيات التنافسية 

يكتفـــى فقـــط بـــالتطرق إلـــى أداء  جميـــع مكونـــات المؤسســـة ، فـــالل األداء التنافســـى يجـــب أن يشـــم
ـــة العـــاملين بمعـــزل عـــن توجهـــات المؤسســـة ،  وال وجـــود المؤسســـة فقـــط بكافـــة عناصـــرها بمعـــزل عـــن البيئ

بعمليـات األداء المحيطة بها ، فاإلهتمام باألداء التنافسى يجب أن يراعى كافة الجوانـب المتعلقـة الخارجية 
ئــة الداخليــة التــى تحقــق لهــا الكفــاءة والفاعليـة وبالبيئــة الخارجيــة التــى تحقــق لهــا ميــزة تنافســية والمتعلقـة بالبي

 .(17: 9117أحمد ، )تقديم الخدمة الجيدة التى تحقق الرضا لجمهور المستفيدين القدرة على و 
والتــــى أشــــارت إلــــى إنخفــــاض مســــتوى األداء التنافســــى  (9116)شااااحا ة هــــذا مــــا أكدتــــه دراســــة 

إلى التحليـل البيئـى بمختلـف مكوناتـه أوصت بضرورة اإلتجاه  باإلتحادات الرياضية المائية المصرية ، كما
الرياضـات المائيـة فـى أدائهـا التنافسـى بمـا يتناسـب مـع مؤسسة الداخلية والخارجية لتحسين قدرة إتحـادات ال

 .متطلبات العصر 
ميـز المؤسسـة عـن غيرهـا مـن المؤسسـات والتـى يركز األداء التنافسى على العناصر الفريدة التى ت

يمكــن أن تكــون محــور لتقييمهــا بــين المؤسســات وبالتــالى تشــمل المؤشــرات الماليــة وغيــر الماليــة واألشــياء 
اإلستراتيجية ، العمليات التشغيلية، " الملموسة وغير الملموسة ، ويشمل الجوانب العريضة لألداء التنافسى 

 ( . 33:  9115رب ، جادال" )الموارد البشرية 
أن أكثـــر العوامـــل تـــأثيرًا علـــى األداء التنافســـى هـــى ظـــروف ( 9112)مكااااوى تشــير نتـــائج دراســـة 

الطلــب ، يليــه الصــناعات الداعمــة ، يليــه هيكــل المنافســة ، يليــه عوامــل اإلنتــاج وأخيــرًا الــدور الحكــومى ، 
التنافسى ، كذلك أظهـرت النتـائج الـدور  فضاًل على أن اإلستراتيجيات تؤثر بشكل إيجابى فى تعزيز األداء

 .اإليجابى للميزة التنافسية فى تعزيز األداء التنافسى 
ويتآلف النادى الرياضى من مجموعة من العناصر والتى تشترك مع بعضها البعض كخلية واحـدة 

 : لكاًل منها أهمية وتأثير على باقى العناصر والتى من أهمها و 
الـذين يرتبطـون باالنديـة الرياضـية وفقـًا إلتفاقيـات معينـة كـالالعبين فراد وهم األ: العناصر البشرية  -

 .المسجلين فى األندية و اإلداريين و الفنيين والعاملين وفقًا لعقود 

 .وهم األفراد الذين يساندون األندية الرياضية خالل المنافسات الرياضية : القاعدة الجماهيرية  -

 .وغيرها ... والمالعب وغرف تبديل المالبس والمنشآت مصل الصاالت: المرافق والمنشآت  -

 ( .Jim et al., , 2017 :24)مثل وسائل التدريب واإلتصاالت والنقل : األجهزة والمعدات  -

تمثــل الدولــة فــى المحافــل  التــى الهامــة الرياضــية التنافســيةالكيانــات تعتبــر األنديــة الرياضــية أحــد 
، فاإلهتمـام بهـا وبأدائهـا التنافسـى يعتبـر  تطـوير الرياضـة المصـريةتسـهم بشـكل فعـال فـى و  الدولية الكبـرى



الرياضـــة المصـــرية بمـــا يضـــمن تحقيـــق مســـتوى عـــالى مـــن ، لمـــا لهـــا مـــن دور فـــى صـــناعة مهمـــة قوميـــة 
 .لمية المنافسة على المستويات المحلية والعا

المواهب البشرية التى يمكن أن تدير تلك األنديـة أحـد المحركـات القويـة التـى يمكـن أن تـؤثر علـى 
صناعة الخدمات الرياضية بها بما تتميز به عن غيرها فى إدارة الكيانات اإلدارية ، األمر الـذى يمكـن أن 

اآلليات والمقومات التى يمكن لذا وجب على إدارة األندية توفير ، يؤثر بشكل إيجابى على أدائها التنافسى 
 .لسوق الرياضة المصرية بشكل عام أن تسهم فى تحسين مستوى األداء داخلها وخلق بيئة تنافسية 

ولما كان هناك أهمية كبرى فى اإلهتمـام بالعناصـر البشـرية الموهوبـة داخـل األنديـة الرياضـية بمـا 
مــر الــذى بــدوره يعمــل علــى تحســين األداء يــنعكس علــى قــدرة األنديــة فــى صــناعة الخــدمات الرياضــية األ

 .ى التنافسلى داخل األندية الرياضية وكذلك بالسوق الرياض

إستخدام نمذجة والمزايا التى يمكن أن تجنى من وراء  الباحثة باألهميةمن خالل إحساس 
الخدمات الرياضية القدرة على صناعة و إستراتيجيات إدارة المواهب العالقة بين  دراسةالمعادالت البنائية ل

التى يمكن أن ترفع من شأن األندية داخل األوساط الرياضية و  واألداء التنافسى باألندية الرياضية الكبرى
يمكن اإلستفادة منها  وبالتالى تحديد عالقات التأثير والتأثر بين المتغيرات المتعددةر فعال فى لما لها من دو 

" هذه الدراسة األمر الذى دعى الباحثة إلى ك المتغيرات لتأثيرات تلفى الوصول إلى أفضل الحلول 
القدرة على صناعة الخدمات الرياضية واألداء و النمذجة البنائية السببية لعالقة إستراتيجيات إدارة المواهب 

 . "التنافسى باألندية الرياضية الكبرى

 Model of The Study: ذج الدراسة انم

 تإسرتاتيجيا
إدارة املواهب 

 البشرية

القدرة على 
صناعة اخلدمات 

 الرياضية

 

 األداء التنافسى

 تإسرتاتيجيا
إدارة املواهب 

 البشرية

القدرة على 
صناعة اخلدمات 

 الرياضية

 

 األداء التنافسى

 (1)شكل 
 نماذج الدراسة



 Key Words : الواردة بالدراسةالمصطلحات 
 Structural Equation Modeling:  (SEM)البنائية النمذجة 

 المتغيرات من مجموعة بين المباشرة وغير المباشرة الخطية للعالقات مفترض(  (Pattrenنموذج
 رسم في تمثيله أو وصفه المتغيرات يمكن من مجموعة بين للعالقة كامل مسار نموذج أو ، والمشاهدة الكامنة
 ( .Corckett, 2012: 3)( Path diagram)بيانى

  Human Talent Management:  إدارة المواهب البشرية
عملية تطبيق األنظمة المتكاملة المصممة بهدف تحسين عمليات التوظيف والتطوير  

واإلحتفاظ باألشخاص ذوى المهارات المطلوبة واإلستعداد لتلبية اإلحتياجات التنظيمية 
 (Snell, 2017:245)المستقبلية

  Sports Services: الخدمات الرياضية 
جميع الخدمات التى تقدم من خالل المجال الرياضى، وتتخذ الخدمات الرياضية صور اإلدارة أو 

التشغيل أو إدارة األلعاب الرياضية أو إنشاء األندية الخاصة أو األكاديميات أو األندية  التسويق أو
 .  (5:  9117الرسمية ،  الجريدة)الصحية أو مراكز اللياقة البدنية 

 Sports Services Industry: صناعة الخدمات الرياضية 

هم فى اإلجراءات التى تستهتم بالتى تشكل جزءًا من اإلقتصاد والتى  أحد مجاالت الصناعة
سوق جاذبة بما يسهم فى بناء  العمليات التخطيطية واإلنتاجية الالزمة لتقديم الخدمات الرياضية

 . (تعريف إجرائى) للمستثمر
 Competitive Performance:  األداء ال نافسى

مكانياتها المادية والبشرية والمعرفية بالطريقة التى  قدرة المؤسسة على إستخدام مواردها وا 
 ( .Kotler&Keller,2009: 151) تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها

 Sports Clubs: األندية الرياضية

جماعة من األشخاص الطبيعيين أو اإلعتباريين مجهزة بالمبانى والمالعب هيئة رياضية تكونها 
 .  (0:  9117الجريدة الرسمية ، )واإلمكانات لنشر الممارسة الرياضية 

 Goal of The Study :هدف الدراسة 
العالقة بين القدرة على يفسر  سببى نموذج بنائىأفضل الوصول إلى  الحالية دراسةهدف الستت
الخدمات الرياضية واألداء التنافسى من خالل إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية باألندية صناعة 

 . الرياضية  الكبرى



 Quistions of The Study:  ساؤالت الدراسة 
 :فى ضوء هدف الدراسة  ضع الباحثة ال ساؤالت األ ية 

 ؟  الكبرى االندية الرياضيةبوى ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية مستما  - 1
 ؟ صناعة الخدمات الرياضية على األندية الرياضية الكبرى مدى قدرة ما  - 9
 ؟الكبرى  تنافسى باألندية الرياضيةما مستوى األداء ال - 3
هل توجد عالقة إرتباطية بين إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية وكاًل من القدرة على صناعة  - 0

 ؟الكبرى  واألداء التنافسى باألندية الرياضيةالخدمات الرياضية 
نموذج بنائى سببى يفسر العالقة بين القدرة على صناعة الخدمات الرياضية واألداء  ما أفضل – 1

 التنافسى من خالل إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية باألندية الرياضية  الكبرى ؟ 
 Study Methdolgy: جراءات الدراسة إ

  Method Study: منهج الدراسة 

الدراسة  هدفذلك لمالئمته لتحقيق ، الدراسات المسحية  " الوصفى المنهج ةالباحث تإستخدم
ستخالص ءاتها ومناسبته لطبيعة إجرا ، حيث يهتم المنهج الوصفي بوصف ما هو كائن وتفسيره وتحليله وا 

 .الحقائق منه ، وتحديد العالقات بين األشياء 
  Community Study :الدراسة عمج م

( األخصائيين الرياضيين ، األجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة)يتمثل مجتمع الدراسة فى 
 وتسعة عشر نادىمائة ( 111)والبالغ عددهم  ألندية الرياضية الكبرى بجمهورية مصر العربية لالتابعين 
 . رياضى

  Sample Study :عينة الدراسة
حيث تم تقسيم ،  يةقاليم الجغرافلأل وفقاً المساحية  الدراسة بالطريقة بإختيار عينة قامت الباحثة

إقليم القاهرة الكبرى ، إقليم )اللى كت جغرافية "أقاليم"  قطاعات سبعة( 7)جمهورية مصر العربية إلى 
،   (، إقليم القناة ، إفيم شمال الصعيد ، إقليم وسط الصعيد ، إقليم شمال الصعيداإلسكندرية ، إقليم الدلتا 

محافظة ،  محافظة الجيزة) كالتالى على التوالى  إقليمكل التى تمثل عاصمة  اتالمحافظ اختيار تمثم 
محافظة المنيا ، محافظة أسيوط ، محافظة  ،  يةاإلسماعيل محافظة المنصورة ، محافظة، اإلسكندرية 

النادى األهلى ، ) كالتالى على التوالى  بكل محافظةاالندية الكبرى التى تقع إختيار تم ثم ،   (أسوان
، نادى المنصورة الرياضى ، النادى اإلسماعيلى ، نادى المنيا " سبورتنج" نادى إسكندرية الرياضى 

 سبعة( 7) األندية الكبرى المختارةعدد بلغت ،( الرياضى ، نادى أسيوط الرياضى ، نادى أسوان الرياضى
( الرياضيين ، األجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفةاألخصائيين )بلغ عدد ، حيث كبرى  أندية

 .تسعمائة إثنان وثمانون فرد ( 189)التابعين لتلك األندية 



األخصائيين الرياضيين ، )من العشوائية  طبقيةطريقة الالبقامت الباحثة بسحب عينة الدراسة ثم 
( 189)والبالغ عددهم  ألندية الكبرى المختارةالتابعين ل( األجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة

%( 95،01)بنسبة مئوية قدرها تان وخمسون فرد مائ( 951) معددهلغ ابالو  تسعمائة إثنان وثمانون فرد
للعينة اإلستطالعية عشرون فرد خمسة و ( 95)من مجتمع الدراسة ككل ، وقد قامت الباحثة باختيار عدد 

 . مجتمع وعينة الدراسةتوصيف يوضح ( 1)ومن خارج عينة الدراسة األصلية ، جدول 
 (1)جدول 

  وصيف مج مع وعينة الدراسة

 ال وصيف      
 النادى

 عينة الدراسة مج مع الدراسة

األجهزة الفنية  األخصائيين
 واإلدارية

المينة  المينة األساسية
 اإلس طالعية

 8 13 931 18 األهلى النادى

 0 01 171 15 "سبور نج"نادى اإلسكندرية 
 - 31 117 1 نادى المنصورة الرياضى

 - 37 131 8 اإلسماعيلىالنادى 
 1 90 87 5 نادى المنيا الرياضى
 7 95 13 7 نادى أسيوط الرياضى
 - 90 11 0 نادى أسوان الرياضى

 95 951 238 82 اإلجمالى
  95،86   (%) النسبة المئوية

  Tools :أدوات جمع البيانات 
مـن خـالل حصـر الدراسـات السـابقة وتحليلهـا واإلسـتفادة منهـا فـى اإلطـار المرجعـى  : حليل السجالت والوثاائ : أواًل 

 .وصياغة األهداف والتساؤالت وتصميم اإلستبيانات 
 :ثالثة إستبيانات كالتالى ( 3)قامت الباحثة بتصميم عدد  ::  ثانياً 

  .إس را يجيات إدارة المواهب  س بيانإ( 1)

 . قدرة على صناعة الخدمات الرياضيةال س بيانإ( 9)

 . األداء ال نافسى س بيانإ( 3)



 (إعداد الباحثة)        :  إس را يجيات إدارة المواهب اس بيان :أواًل 
العربية واألجنبية فى  المرتبطةباإلطالع على العديد من المراجع العلمية والدراسات قامت الباحثة 

 ممارسة مستوىتصميم إستبيان بهدف التعرف على مجاالت اإلدارة واإلدارة والرياضية والتى أسفرت عن 
ثم قامت ، ( 9ملحق) سبعة محاور( 7)، تم تحديد  إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية باألندية الرياضية الكبرى

خبراء وذلك  تسعة ( 1)فى مجال اإلدارة الرياضية قوامها ( 1ملحق)الخبراء الباحثة بعرضها على مجموعة من 
تراوحت ور ، حيث احم خمسة( 5)محور واإلتفاق على  إثنان( 9)إلبداء الرأى فى مدى مناسبتها ، تم حذف 

ى حصلت تم إختيار المحاور الت، من إتفاق أراء الخبراء ( %111:  %00)النسب المئوية ألراء الخبراء ما بين 
 .فأكثر من مجموع أراء الخبراء (  %71)على نسبة مئوية قدرها 

قامــت الباحثــة بوضــع مجموعـــة مــن العبــارات لكـــل محــور مــن محــاور اإلســـتبيان ، وقــد بلــغ عـــدد 
، ثـم عرضـها علـى السـادة ( 3ملحـق )عبارة موزعة علـى محـاور اإلسـتبيان  ثمانية وثالثون( 38)العبارات 

الخبـراء السـادة مـن إتفـاق ( %71)الخبراء حيث تم حذف العبارات التى حصلت على نسبة مئوية أقل مـن 
( 35)مكونــة مــن ( 0ملحــق)عبــارات لتصــبح الصــورة النهائيــة  ثالثــة( 3)وبلغــت عــدد العبــارات المحذوفــة 

:  ولتصــحيح اإلســتبيان تــم إتفــاق الســادة الخبــراء علــى ميــزان تقــدير ثالثــى كالتــالي ،  عبــارةخمســة وثالثــون 
، وتراوحـت درجـات اإلسـتبيان مـا  درجـة واحـدة( 1)درجتـان ، ال ( 9)ثالثة درجـات ، إلـى حـد مـا ( 3)نعم 
 .درجة ( 115:  35)بين 

  :الممامالت الملمية لإلس بيان 
 :العلمية لإلستبيان على النحو التالي  قامت الباحثة بحساب المعامالت

 : أ ا الصد  
 :لحساب صدق اإلستبيان استخدمت الباحثة الطرق التالية 

  :صد  المح وى ( 1)
قامــت الباحثــة بعــرض اإلســتبيان فــى صــورته المبدئيــة علــى مجموعــة مــن الخبــراء فــى مجــال اإلدارة 

 ىفــى مالئمــة اإلســتبيان فيمـا وضــع مــن أجلــه ، وجــدولخبــراء وذلــك إلبـداء الــرأي تســعة ( 1)الرياضـية قوامهــا 
 .النسبة المئوية ألراء الخبراء فى عبارات اإلستبيان  انيوضح( 3، 9)

 (9)جدول 
 (2=ن)النسبة المئوية ألراء الخبراء في محاور اإلس بيان    

 % ال كرار المحاور   % ال كرار المحاور  
 %111 1 االح فاظ بالمواهب البشريةإس را يجية  5 %111 1 لبشرية ا  خطيط المواهبإس را يجية  1
 %00 0 المواهب البشرية إس را يجية  حفيز 6 %51 5 المواهب البشرية إس را يجية إن قاء 9
 %111 1  المواهب البشريةحالل إس را يجية إ 7 %111 1 جذب واس قطاب المواهب البشرية إس را يجية  3
  %111 1 المواهب البشرية جية  طويرإس را ي 8



 (3)جدول 
 (2=ن)النسبة المئوية ألراء الخبراء في محاور اإلس بيان 

 المبارات المحاور

تخطيط إستراتيجية 
 لبشرية ا المواهب

  7 1 5 0 3 9 1 رق  المبارة
 7 7 8 8 1 1 1 ال كرار
% 111% 111% 111% 81% 81% 78% 78% 

جذب إستراتيجية 
واستقطاب المواهب 

 البشرية 

 15 10 13 19 11 11 1 8 رق  المبارة
 8 8 1 5 1 8 8 8 ال كرار
% 81% 81% 81% 111% 51% 111% 81% 81% 

 إستراتيجية تطوير
 المواهب البشرية

 93 99 91 91 11 18 17 11 رق  المبارة
 7 1 0 1 7 8 1 1 ال كرار
% 111% 111% 81% 78% 111% 00% 111% 78% 

االحتفاظ إستراتيجية 
 بالمواهب البشرية

 31 31 91 98 97 91 95 90 رق  المبارة
 7 7 1 1 1 1 0 1 ال كرار
% 111% 00% 111% 111% 111% 111% 78% 78% 

حالل إستراتيجية إ
  المواهب البشرية

  38 37 31 35 30 33 39 رق  المبارة
 1 1 8 8 1 8 8 ال كرار
% 81% 81% 111% 81% 81% 111% 111% 

وبـذلك تـم حــذف %( 111% : 00)جـاءت النسـب المئويـة ألراء الخبـراء حـول محــاور اإلسـتبيان مـا بـين  -
، أيضـًا تراوحـت النسـب المئويـة ألراء من اتفاق الخبراء % 71محورين لحصولهما على نسبة مئوية أقل من ( 9)

أرقام عبارات  ثالثة( 3)، وبذلك تم حذف عدد %( 111% : 00)الخبراء حول عبارات اإلستبيان ما بين 
من اتفاق الخبـراء لتصـبح الصـورة النهائيـة % 71لحصولهم على نسبة مئوية أقل من ، (  95، 91، 19)

 .ثالثون عبارة خمسة و ( 35)لإلستبيان مكونة من 
  :صد  ال كوين الفرضى ( 9)

، حيــث قامــت الباحثــة ( اإلتســاق الـداخلى)الفرضــى لحسـاب صــدق اإلســتبيان تـم اســتخدام صــدق التكـوين 
األصــلية للدراســة ،  خــارج العينــةمــن مجتمــع الدراســة ومــن  فــردعشــرون خمســة و ( 95)بتطبيقــه علــى عينــة قوامهــا 

معـامالت  إليـه ، كـذلكللمحـور الـذى تنتمـى حيث تم حساب معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكليـة 
درجـة كـل عبـارة والدرجـة الكليـة معامالت اإلرتباط بين درجة محور والدرجة الكلية لإلستبيان ، وأيضًا اإلرتباط بين 

 .يوضح ذلك ( 0)، وجدول  لإلستبيان



 (8)جدول 

 (95=ن)              صد  اإل سا  الداخلي لإلس بيان                           
 المبارات المحاور
إستراتيجية 

 تخطيط المواهب
 لبشرية ا

 7 1 5 0 3 9 1 رق  المبارة
 1،79 1،57 1،01 1،11 1،59 1،73 1،00 الكلية للمحوردرجة البين المبارة ( ر)
 1،81 1،11 1،81 1،77 1،10 1،71 1،11 الكلية لإلس بياندرجة البين المبارة ( ر)

 1،13 الكلية لإلس بياندرجة الدرجة الكلية للمحور والبين ( ر)

جذب إستراتيجية 
واستقطاب 

 المواهب البشرية 

 10 13 19 11 11 1 8 رق  المبارة
 1،77 1،55 1،59 1،13 1،81 1،88 1،53 الكلية للمحوردرجة البين المبارة ( ر)
 1،71 1،15 1،71 1،77 1،81 1،17 1،19 الكلية لإلس بياندرجة البين المبارة ( ر)

 1،71 الكلية لإلس بياندرجة والالدرجة الكلية للمحور بين ( ر)

 إستراتيجية تطوير
 المواهب البشرية

 91 91 11 18 17 11 15 رق  المبارة
 1،13 1،71 1،11 1،71 1،81 1،51 1،11 الكلية للمحوردرجة البين المبارة ( ر)
 1،19 1،81 1،81 1،71 1،78 1،11 1،10 الكلية لإلس بياندرجة البين المبارة ( ر)

   1،11 الكلية لإلس بياندرجة الدرجة الكلية للمحور والبين ( ر)

إستراتيجية 
االحتفاظ 

 بالمواهب البشرية

 98 97 91 95 90 93 99 رق  المبارة
 1،19 1،10 1،85 1،89 1،51 1،53 1،18 الكلية للمحوردرجة البين المبارة ( ر)
 1،77 1،11 1،81 1،77 1،71 1،11 1،18 الكلية لإلس بياندرجة البين المبارة ( ر)

 1،73 الكلية لإلس بياندرجة الدرجة الكلية للمحور والبين ( ر)

حالل إستراتيجية إ
  المواهب البشرية

 35 30 33 39 31 31 91 رق  المبارة
 1،51 1،01 1،11 1،17 1،10 1،75 1،88 الكلية للمحوردرجة البين المبارة ( ر)
 1،81 1،11 1،78 1،71 1،11 1،71 1،78 الكلية لإلس بياندرجة البين المبارة ( ر)

 1،11 الكلية لإلس بياندرجة الدرجة الكلية للمحور والبين ( ر)

 1،377( =  1،15) و مس وي داللة ( 93)الجدولية عند درجة حرية ( ر)  قيمة
 : ما يلي ( 0)يتضح من جدول 

والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمـي إليـه مـا بـين تراوحت معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة  -
، بينما تراوحت معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لإلستبيان ما بـين ( 1،81:  1،00)
ــــة ( 1،81:  1،19) ــــين الدرجــــة الكليــــة لكــــل محــــور والدرجــــة الكلي ، بينمــــا تراوحــــت معــــامالت اإلرتبــــاط ب

، وهــى معـامالت إرتبــاط جميعهــا دالــة إحصـائيًا ممــا يشــير إلــى صــدق ( 1،73:  1،11)لإلسـتبيان مــا بــين
 .اإلتساق الداخلي لإلستبيان 



  :ا الثبات 
لحســاب ثبــات اإلســتبيان قامــت الباحثــة باســتخدام معامــل ألفــا لكرونبــاخ وذلــك بتطبيقــه علــى عينــة 

 . ومن خارج العينة األصلية الدراسةفردًا من مجتمع  عشرونخمسة و  (95)قوامها 

 (5)جدول 
 (95= ن )ممامالت إر باط الثبات بإس خدا  ألفا لكرونباخ لإلس بيان   

 ممامل الفا المحاور   ممامل الفا المحاور  
 1،13 االح فاظ بالمواهب البشريةإس را يجية  0 1،83 لبشرية ا  خطيط المواهبإس را يجية  1

جذب واس قطاب المواهب إس را يجية  9
 1.81  المواهب البشريةحالل إس را يجية إ 5 1.71 البشرية 

  1.88 المواهب البشرية إس را يجية  طوير 3
 1،22 الدرجة الكلية لإلس بيان                                       

 1،377( =  1،15) و مس وي داللة ( 93)الجدولية عند درجة حرية ( ر)  قيمة
 : ما يلي ( 5)يتضح من جدول 

، بينما بلغ معامل ألفا للدرجة الكلية ( 1،13:  1،71)تراوحت معامالت ألفا لمحاور اإلستبيان ما بين  -
 . ، وهى معامالت إرتباط جميعها دالة إحصائيًا مما يشير إلى ثبات اإلستبيان (1،81)لإلستبيان 

 : اإلس بيان في صور ه النهائية 
ثالثــون عبــارة ، ولتصــحيح اإلســتبيان تــم خمســة و ( 35)اإلســتبيان فــي صــورته النهائيــة مــن يتكـون 

درجتـان ( 9)ثالثة درجات ، إلى حـد مـا ( 3)نعم :  كالتالي  ىإتفاق السادة الخبراء على مييزان تقدير ثالث
 .درجة ( 115:  35)، وتراوحت درجات اإلستبيان ما بين  درجة واحدة( 1)، ال 
 (إعداد الباحثة)            ة على صناعة الخدمات الرياضية ر القد اس بيان: ثانيًا 

قامت الباحثة باإلطالع على العديد من المراجع العلمية والدراسات المرتبطة العربية واألجنبية فى 
مدى قدرة مجاالت اإلدارة واإلدارة والرياضية والتى أسفرت عن تصميم إستبيان بهدف التعرف على 

 تسعة( 1) وبعد رئيسى إثنان ( 9) ، تم تحديد الخدمات الرياضية داخل األندية الرياضية الكبرىصناعة 
فى مجال اإلدارة ( 1ملحق)، ثم قامت الباحثة بعرضها على مجموعة من الخبراء ( 5ملحق) فرعية محاور

فرعى محور  واحد (1)تسعة خبراء وذلك إلبداء الرأى فى مدى مناسبتها ، تم حذف ( 1)الرياضية قوامها 
، حيث تراوحت النسب المئوية ألراء محاور فرعية  ثمانية( 8)إثنان بعد رئيسى و ( 9)واإلتفاق على 
من إتفاق أراء الخبراء ، تم إختيار المحاور التى حصلت على نسبة ( %111:  %51)الخبراء ما بين 

 .فأكثر من مجموع أراء الخبراء (  %71)مئوية قدرها 



من محاور اإلستبيان ، وقد بلغ عدد فرعى ة بوضع مجموعة من العبارات لكل محور قامت الباحث
، ثــم عرضــها علــى الســادة ( 1ملحــق )عبــارة موزعــة علــى محــاور اإلســتبيان أربعــة وســتون ( 10)العبــارات 

مـن إتفـاق السـادة الخبـراء ( %71)الخبراء حيث تم حذف العبارات التى حصلت على نسبة مئوية أقل مـن 
( 51)مكونــة مــن ( 7ملحــق)عبــارات لتصــبح الصــورة النهائيــة  ثمانيــة( 8)وبلغــت عــدد العبــارات المحذوفــة 

:   ىولتصــحيح اإلســتبيان تــم إتفــاق الســادة الخبــراء علــى ميــزان تقــدير ثالثــى كالتــالعبــارة ،  ســتة وخمســون
درجـة ( 1)جـة ضـعيفة يوجـد بدر درجتـان ، ( 9)متوسـطة يوجد بدرجـة ثالثة درجات ( 3) يوجد بدرجة كبيرة

 .درجة ( 118:  51)، وتراوحت درجات اإلستبيان ما بين  واحدة

 : الممامالت الملمية لإلس بيان 
 :قامت الباحثة بحساب المعامالت العلمية لإلستبيان على النحو التالي 

 : أ ا الصد  
 :لحساب صدق اإلستبيان استخدمت الباحثة الطرق التالية 

 
  :صد  المح وى ( 1)

قامــت الباحثــة بعــرض اإلســتبيان فــى صــورته المبدئيــة علــى مجموعــة مــن الخبــراء فــى مجــال اإلدارة 
تســعة خبــراء وذلــك إلبـداء الــرأي فــى مالئمــة اإلســتبيان فيمـا وضــع مــن أجلــه ، وجــدولى ( 1)الرياضـية قوامهــا 

 .يوضحان النسبة المئوية ألراء الخبراء فى عبارات اإلستبيان ( 7، 1)
 (6)جدول 

 (2=ن)النسبة المئوية ألراء الخبراء في محاور اإلس بيان    
 % ال كرار المحاور  

 أشكال صناعة الخدمات الرياضية : البمد األول 
 %111 1 الرياضية المالعب والمرافق والمنشآت صناعة خدمات 1
 %111 1 صناعة األحداث والفعاليات الرياضية 9
 %51 5 صناعة مبيعات السلع الرياضية 3
 %111 1 صناعة التدريب الرياضى 0

 إدارة صناعة الخدمات الرياضية : البمد الثانى 

 %111 1 تخطيط الخدمات الرياضية   1
 %111 1 إنتاج الخدمات الرياضية   9
 %111 1 تقديم الخدمات الرياضية   3
 %81 8 تسويق الخدمات الرياضية   0
 %81 8 التغذية المرتدة 5



 (7)جدول 
 (2=ن)النسبة المئوية ألراء الخبراء في محاور اإلس بيان 

 المبارات األبماد والمحاور
  أشكال صناعة الخدمات الرياضية : البمد األول 

صناعة خدمات 
المالعب والمرافق 
 والمنشآت الرياضية

 8 7 1 5 0 3 9 1 رق  المبارة
 0 1 7 8 1 8 1 7 ال كرار
% 78% 111% 81% 111% 81% 78% 111% 00% 

صناعة األحداث 
 والفعاليات الرياضية

 11 15 10 13 19 11 11 1 رق  المبارة
 8 8 7 7 1 1 1 5 ال كرار
% 51% 111% 111% 111% 78% 78% 81% 81% 

صناعة التدريب 
 الرياضى

 90 93 99 91 91 11 18 17 رق  المبارة
 7 3 1 1 1 8 8 8 ال كرار
% 81% 81% 81% 111% 111% 111% 33% 78% 

 إدارة صناعة الخدمات الرياضية : البمد الثانى 

تخطيط الخدمات  
 الرياضية 

 39 31 31 91 98 97 91 95 رق  المبارة
 1 0 8 1 8 1 7 1 ال كرار
% 111% 78% 111% 81% 111% 81% 00% 111% 

إنتاج الخدمات  
 الرياضية 

 01 31 38 37 31 35 30 33 رق  المبارة
 8 8 7 7 1 1 3 1 ال كرار
% 111% 33% 111% 111% 78% 78% 81% 81% 

تقديم الخدمات  
 الرياضية 

 08 07 01 05 00 03 09 01 رق  المبارة
 8 8 8 1 1 7 7 0 ال كرار
% 00% 78% 78% 111% 111% 81% 81% 81% 

تسويق الخدمات  
 الرياضية 

 51 55 50 53 59 51 51 01 رق  المبارة
 7 7 7 1 8 3 1 1 ال كرار
% 111% 111% 33% 81% 111% 78% 78% 78% 

 التغذية المرتدة
 10 13 19 11 11 51 58 57 رق  المبارة
 5 1 7 1 7 8 1 7 ال كرار
% 78% 111% 81% 78% 111% 78% 111% 51% 

وبـذلك تـم حــذف %( 111% : 51)جـاءت النسـب المئويـة ألراء الخبـراء حـول محــاور اإلسـتبيان مـا بـين  -
، أيضًا تراوحت النسب المئوية من اتفاق الخبراء % 71لحصوله على نسبة مئوية أقل من واحد محور فرعى ( 1)

ـــارات اإلســـتبيان مـــا  ـــراء حـــول عب ـــم حـــذف عـــدد %( 111% : 33)بـــين ألراء الخب ـــذلك ت  ثمانيـــة( 8)، وب
مـن % 71لحصولهم على نسبة مئوية أقـل مـن ، (  10، 51، 01، 30، 31، 93، 1، 5)أرقام عبارات 

 .عبارة  ستة وخمسون( 51)اتفاق الخبراء لتصبح الصورة النهائية لإلستبيان مكونة من 

  :صد  ال كوين الفرضى ( 9)



، حيـث قامـت الباحثـة ( اإلتساق الداخلى)لحساب صدق اإلستبيان تم استخدام صدق التكوين الفرضى 
خمسة وعشرون فـرد مـن مجتمـع الدراسـة ومـن خـارج العينـة األصـلية للدراسـة ، ( 95)بتطبيقه على عينة قوامها 

لــذى تنتمــى إليــه ، كــذلك االفرعــى تــم حســاب معــامالت اإلرتبــاط بــين درجــة كــل عبــارة والدرجــة الكليــة للمحــور 
، وأيضـــًا معـــامالت الـــذى تنتمـــى إليـــهالرئيســـى للبعـــد محـــور والدرجـــة الكليـــة كـــل معـــامالت اإلرتبـــاط بـــين درجـــة 

 .يوضح ذلك ( 8)، وجدول الرئيسى  للبعداإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية 
 (2)جدول 

 (95=ن)صد  اإل سا  الداخلي لإلس بيان                                         
 المبارات المحاور
 أشكال صناعة الخدمات الرياضية : البمد األول 

صناعة خدمات 
المالعب والمرافق 
 والمنشآت الرياضية

 7 1 5 0 3 9 1 رق  المبارة
 1،75 1،11 1،81 1،77 1،11 1،11 1،78 الكلية للمحوردرجة البين المبارة ( ر)
 1،85 1،78 1،73 1،87 1،81 1،78 1،75 الكلية للبمددرجة البين المبارة ( ر)

 1،71 الكلية للبمددرجة الدرجة الكلية للمحور والبين ( ر)

صناعة األحداث 
والفعاليات 
 الرياضية

 10 13 19 11 11 1 8 رق  المبارة
 1،71 1،15 1،73 1،10 1،71 1،51 1،77 الكلية للمحوردرجة البين المبارة ( ر)
 1،78 1،77 1،71 1،85 1،71 1،78 1،17 الكلية للبمددرجة البين المبارة ( ر)

 1،83 الكلية للبمددرجة الدرجة الكلية للمحور والبين ( ر)

صناعة التدريب 
 الرياضى

 91 91 11 18 17 11 15 رق  المبارة
 1،51 1،11 1،71 1،73 1،71 1،11 1،81 الكلية للمحوردرجة البين المبارة ( ر)
 1،71 1،71 1،85 1،11 1،71 1،87 1،11 للبمدالكلية درجة البين المبارة ( ر)

   1،11 للبمدالكلية درجة الدرجة الكلية للمحور والبين ( ر)
 إدارة صناعة الخدمات الرياضية : البمد الثانى 

تخطيط  
الخدمات 
 الرياضية 

 98 97 91 95 90 93 99 رق  المبارة
 1،13 1،17 1،78 1،81 1،77 1،11 1،17 الكلية للمحوردرجة البين المبارة ( ر)
 1،78 1،11 1،77 1،81 1،19 1،75 1،88 الكلية للبمددرجة البين المبارة ( ر)

 1،19 الكلية للبمددرجة الدرجة الكلية للمحور والبين ( ر)

إنتاج الخدمات  
 الرياضية 

 35 30 33 39 31 31 91 رق  المبارة
 1،11 1،71 1،78 1،77 1،71 1،51 1،19 الكلية للمحوردرجة البين المبارة ( ر)
 1،88 1،73 1،11 1،81 1،81 1،88 1،11 الكلية للبمددرجة البين المبارة ( ر)

 1،71 الكلية للبمددرجة الدرجة الكلية للمحور والبين ( ر)

تقديم الخدمات  
 الرياضية 

 09 01 01 31 38 37 31 رق  المبارة
 1،11 1،71 1،77 1،11 1،18 1،17 1،71 الكلية للمحوردرجة البين المبارة ( ر)
 1،85 1،11 1،11 1،81 1،78 1،71 1،87 الكلية للبمددرجة البين المبارة ( ر)

 1،88 الكلية للبمددرجة والالدرجة الكلية للمحور بين ( ر)
تسويق  

الخدمات 
 الرياضية 

 01 08 07 01 05 00 03 رق  المبارة
 1،75 1،71 1،11 1،51 1،11 1،15 1،81 الكلية للمحوردرجة البين المبارة ( ر)
 1،17 1،75 1،71 1،88 1،71 1،87 1،71 الكلية للبمددرجة البين المبارة ( ر)

 1،11 الكلية للبمددرجة للمحور والالدرجة الكلية بين ( ر)

 التغذية المرتدة
 51 55 50 53 59 51 51 رق  المبارة

 1،71 1،77 1،51 1،10 1،15 1،71 1،71 الكلية للمحوردرجة البين المبارة ( ر)
 1،73 1،80 1،11 1،71 1،19 1،75 1،81 الكلية للبمددرجة البين المبارة ( ر)

 1،73 الكلية للبمددرجة للمحور والالدرجة الكلية بين ( ر)

 1،377( =  1،15) و مس وي داللة ( 93)الجدولية عند درجة حرية ( ر)  قيمة



 : ما يلي ( 8)يتضح من جدول 
تنتمـي إليـه  ىالـذالفرعى تراوحت معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور  -
للبعــد ، بينمــا تراوحــت معــامالت اإلرتبــاط بــين درجــة كــل عبــارة والدرجــة الكليــة ( 1،81:  1،51)مــا بــين 

، بينمـا تراوحـت معـامالت اإلرتبـاط بـين الدرجـة الكليـة ( 1،19:  1،17)مـا بـين  الرئيسى الذى تنتمى إليـه
معـامالت ، وهـى ( 1،88:  1،19)ما بـين الذى تنتمى إليه للبعد الرئيسىوالدرجة الكلية فرعى لكل محور 

 .إرتباط جميعها دالة إحصائيًا مما يشير إلى صدق اإلتساق الداخلي لإلستبيان 

  :ا الثبات 
لحســاب ثبــات اإلســتبيان قامــت الباحثــة باســتخدام معامــل ألفــا لكرونبــاخ وذلــك بتطبيقــه علــى عينــة 

 . خمسة وعشرون فردًا من مجتمع الدراسة ومن خارج العينة األصلية( 95)قوامها 
 (2)جدول 

 (95= ن )ممامالت إر باط الثبات بإس خدا  ألفا لكرونباخ لإلس بيان   
 ممامل الفا المحاور  

 1،68 أشكال صناعة الخدمات الرياضية: البمد األول 
 1،18 صناعة خدمات المالعب والمرافق والمنشآت الرياضية 1
 1،71 صناعة األحداث والفعاليات الرياضية 9
 1،70 السلع الرياضيةصناعة مبيعات  3
 1،13 صناعة التدريب الرياضى 0

 1،72 إدارة صناعة الخدمات الرياضية: البمد الثانى 
 1،11 تخطيط الخدمات الرياضية   1
 1،78 إنتاج الخدمات الرياضية   9
 1،75 تقديم الخدمات الرياضية   3
 1،78 تسويق الخدمات الرياضية   0
 1،73 التغذية المرتدة 5

 1،76  الدرجة الكلية لإلس بيان                                       

 1،377( =  1،15) و مس وي داللة ( 93)الجدولية عند درجة حرية ( ر)  قيمة
 : ما يلي ( 1)يتضح من جدول 

بينما ، ( 1،71:  1،13)إلستبيان ما بين ألبعاد الرئيسية والمحاور الفرعيى لتراوحت معامالت ألفا ل -
، وهى معامالت إرتباط جميعها دالة إحصائيًا مما يشير (1،71)بلغ معامل ألفا للدرجة الكلية لإلستبيان 

 . إلى ثبات اإلستبيان 



 : اإلس بيان في  صور ه النهائية 
خمســة وثالثــون عبــارة ، ولتصــحيح اإلســتبيان تــم ( 35)يتكـون اإلســتبيان فــي صــورته النهائيــة مــن 

توجــد ثالثــة درجــات ، ( 3) توجــد بدرجــة كبيــرة:  إتفــاق الســادة الخبــراء علــى مييــزان تقــدير ثالثــى كالتــالي 
ستبيان مـا بـين ، وتراوحت درجات اإل درجة واحدة( 1)ضعيفة توجد بدرجة درجتان ، ( 9)بدرجة متوسطة 

 .درجة ( 118:  51)
 (إعداد الباحثة)               مس وى األداء ال نافسى اس بيان:  ثالثاً 

قامت الباحثة باإلطالع على العديد من المراجع العلمية والدراسات المرتبطة العربية واألجنبية فى 
مستوى األداء مجاالت اإلدارة واإلدارة والرياضية والتى أسفرت عن تصميم إستبيان بهدف التعرف على 

ثة بعرضها على مجموعة ، ثم قامت الباح( 8ملحق)محاور  سبعة( 7)األندية الرياضية الكبرى ب التنافسى
تسعة خبراء وذلك إلبداء الرأى فى مدى ( 1)فى مجال اإلدارة الرياضية قوامها ( 1ملحق)من الخبراء 

محاور فرعية ، حيث تراوحت النسب  سبعة( 7)محور واإلتفاق على  إثنان( 9)مناسبتها ، تم حذف 
خبراء ، تم إختيار المحاور التى حصلت من إتفاق أراء ال( %111:  %00)المئوية ألراء الخبراء ما بين 

 .فأكثر من مجموع أراء الخبراء (  %71)على نسبة مئوية قدرها 

قامت الباحثة بوضع مجموعة من العبارات لكـل محـور مـن محـاور اإلسـتبيان ، وقـد بلـغ عـدد العبـارات 
الخبــراء حيــث تــم ، ثــم عرضــها علــى الســادة ( 1ملحــق )عبــارة موزعــة علــى محــاور اإلســتبيان خمســون ( 51)

مـن إتفـاق السـادة الخبـراء وبلغـت عـدد العبـارات ( %71)حذف العبارات التى حصلت على نسبة مئوية أقل من 
ولتصـحيح عبـارة ،  أربعـون( 01)مكونة مـن ( 11ملحق)عبارات لتصبح الصورة النهائية  عشرة( 11)المحذوفة 

 إلـى حـد مـاثالثـة درجـات يوجـد ( 3)يوجـد :  ثى كالتـالى اإلستبيان تم إتفاق السادة الخبراء على ميزان تقدير ثال
 .درجة ( 191:  01)، وتراوحت درجات اإلستبيان ما بين  درجة واحدة( 1)يوجد ال درجتان ، ( 9)

 : الممامالت الملمية لإلس بيان 
 :قامت الباحثة بحساب المعامالت العلمية لإلستبيان على النحو التالي 

 : أ ا الصد  
 :اإلستبيان استخدمت الباحثة الطرق التالية  لحساب صدق

  :صد  المح وى ( 1)
قامــت الباحثــة بعــرض اإلســتبيان فــى صــورته المبدئيــة علــى مجموعــة مــن الخبــراء فــى مجــال اإلدارة 

تســعة خبــراء وذلــك إلبـداء الــرأي فــى مالئمــة اإلســتبيان فيمـا وضــع مــن أجلــه ، وجــدولى ( 1)الرياضـية قوامهــا 
 .النسبة المئوية ألراء الخبراء فى عبارات اإلستبيان  يوضحان( 11، 11)

 
 (11)جدول 



 (2=ن)النسبة المئوية ألراء الخبراء في محاور اإلس بيان    
 % ال كرار المحاور   % ال كرار المحاور  
 %111 1 الربحية 5 %51 5 الصورة الذهنية  1
 %111 1 الحصوة السوقية 1 %81 8 الجودة 9
 %00 0 السيطرة على السوق 7 %111 1 حجم الطلب 3
  %111 1 اإلنتاجية 0

 (11)جدول 
 (2=ن)النسبة المئوية ألراء الخبراء في محاور اإلس بيان 

 المبارات المحاور

 الجودة
 11 1 8 7 1 5 0 3 9 1 رق  المبارة
 8 1 8 1 7 8 8 9 1 1 ال كرار
% 111% 111% 99% 81% 81% 78% 17% 81% 111% 81% 

 حجم الطلب

 91 11 18 17 11 15 10 13 19 11 رق  المبارة
 1 0 1 8 1 1 8 8 5 7 ال كرار
% 78% 51% 81% 81% 111% 111% 81% 111% 00% 111% 

 اإلنتاجية
 31 91 98 97 91 95 90 93 99 91 رق  المبارة
 8 7 1 1 3 0 1 7 8 1 ال كرار
% 111% 81% 78% 111% 00% 33% 111% 111% 78% 81% 

 الربحية
 01 31 38 37 31 35 30 33 39 31 رق  المبارة
 1 8 7 8 1 5 1 7 9 8 ال كرار
% 81% 99% 78% 111% 51% 111% 81% 78% 81% 111% 

الحصة 
 السوقية

 51 01 08 07 01 05 00 03 09 01 رق  المبارة
 5 8 7 1 8 7 8 1 1 1 ال كرار
% 17% 111% 111% 81% 78% 81% 111% 78% 81% 51% 

وبـذلك تـم حــذف %( 111% : 51)جـاءت النسـب المئويـة ألراء الخبـراء حـول محــاور اإلسـتبيان مـا بـين  -
، أيضـًا تراوحـت النسـب المئويـة مـن اتفـاق الخبـراء % 71علـى نسـبة مئويـة أقـل مـن  مامحـور لحصـوله إثنان( 9)

 عشـــرة( 11)، وبـــذلك تـــم حـــذف عـــدد %( 111% : 91)ألراء الخبـــراء حـــول عبـــارات اإلســـتبيان مـــا بـــين 
لحصولهم على نسـبة مئويـة أقـل مـن ، (  51، 01، 35، 39، 91، 95، 11، 19، 7، 3)أرقام عبارات 

 .عبارة أربعون ( 01)من اتفاق الخبراء لتصبح الصورة النهائية لإلستبيان مكونة من % 71



  :صد  ال كوين الفرضى ( 9)
، حيــث قامــت ( اإلتســاق الــداخلى)لحســاب صــدق اإلســتبيان تــم اســتخدام صــدق التكــوين الفرضــى 

خمســـة وعشـــرون فـــرد مـــن مجتمـــع الدراســـة ومـــن خـــارج العينـــة ( 95)الباحثـــة بتطبيقـــه علـــى عينـــة قوامهـــا 
 األصــلية للدراســة ، حيــث تــم حســاب معــامالت اإلرتبــاط بــين درجــة كــل عبــارة والدرجــة الكليــة للمحــور الــذى

محــور والدرجــة الكليــة لإلســتبيان ، وأيضــًا معــامالت كــل تنتمــى إليــه ، كــذلك معــامالت اإلرتبــاط بــين درجــة 
 .يوضح ذلك ( 19)اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لإلستبيان ، وجدول 

 (19)جدول 
 (95=ن)صد  اإل سا  الداخلي لإلس بيان                                         

 المبارات المحاور

ودة
الج

 

 8 7 1 5 0 3 9 1 رق  المبارة
 1،77 1،81 1،77 1،51 1،81 1،88 1،75 1،10 الكلية للمحوردرجة البين المبارة ( ر)
 1،81 1،75 1،11 1،11 1،88 1،75 1،81 1،71 الكلية لإلس بياندرجة البين المبارة ( ر)

 1،71 الكلية لإلس بياندرجة الدرجة الكلية للمحور والبين ( ر)

لب
الط

جم 
ح

 

 11 15 10 13 19 11 11 1 رق  المبارة
 1،83 1،78 1،11 1،57 1،83 1،71 1،51 1،11 الكلية للمحوردرجة البين المبارة ( ر)
 1،78 1،88 1،11 1،71 1،81 1،80 1،70 1،71 لإلس بيانالكلية درجة البين المبارة ( ر)

 1،85 الكلية لإلس بياندرجة الدرجة الكلية للمحور والبين ( ر)

جية
إلنتا

ا
 

 90 93 99 91 91 11 18 17 رق  المبارة
 1،77 1،75 1،10 1،13 1،89 1،79 1،11 1،73 الكلية للمحوردرجة البين المبارة ( ر)
 1،78 1،11 1،88 1،11 1،77 1،75 1،71 1،79 الكلية لإلس بياندرجة البين المبارة ( ر)

 1،17 الكلية لإلس بياندرجة الدرجة الكلية للمحور والبين ( ر)

حية
الرب

 
 39 31 31 91 98 97 91 95 رق  المبارة

 1،51 1،85 1،71 1،78 1،11 1،71 1،78 1،51 الكلية للمحوردرجة البين المبارة ( ر)
 1،11 1،85 1،81 1،88 1،71 1،71 1،88 1،71 الكلية لإلس بياندرجة البين المبارة ( ر)

 1،71 الكلية لإلس بياندرجة الدرجة الكلية للمحور والبين ( ر)

صة 
الح

وقية
الس

 

 01 31 38 37 31 35 30 33 رق  المبارة
 1،71 1،70 1،11 1،58 1،89 1،71 1،15 1،73 الكلية للمحوردرجة البين المبارة ( ر)
 1،71 1،11 1،75 1،71 1،85 1،81 1،77 1،11 الكلية لإلس بياندرجة البين المبارة ( ر)

 1،79 الكلية لإلس بياندرجة الدرجة الكلية للمحور والبين ( ر)

 1،377( =  1،15) و مس وي داللة ( 93)الجدولية عند درجة حرية ( ر)  قيمة
 : ما يلي ( 19)يتضح من جدول 

تراوحت معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمـي إليـه مـا بـين  -
، بينما تراوحت معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لإلستبيان ما بـين ( 1،88:  1،51)
ــــين الدرجــــة الكليــــة لكــــل محــــور ( 1،11:  1،11) ــــة ، بينمــــا تراوحــــت معــــامالت اإلرتبــــاط ب والدرجــــة الكلي

، وهــى معـامالت إرتبــاط جميعهــا دالــة إحصـائيًا ممــا يشــير إلــى صــدق ( 1،85:  1،17)لإلسـتبيان مــا بــين
 .اإلتساق الداخلي لإلستبيان 



  :ا الثبات 
لحســاب ثبــات اإلســتبيان قامــت الباحثــة باســتخدام معامــل ألفــا لكرونبــاخ وذلــك بتطبيقــه علــى عينــة 

 . ًا من مجتمع الدراسة ومن خارج العينة األصليةخمسة وعشرون فرد( 95)قوامها 

 (13)جدول 
 (95= ن )ممامالت إر باط الثبات بإس خدا  ألفا لكرونباخ لإلس بيان   

 ممامل الفا المحاور   ممامل الفا المحاور  
 1،71 الربحية 0 1،80 الجودة 1
 1.71 الحصوة السوقية 5 1.18 حجم الطلب 9
  1.81 اإلنتاجية 3

 1،29 الدرجة الكلية لإلس بيان                                       

 1،377( =  1،15) و مس وي داللة ( 93)الجدولية عند درجة حرية ( ر)  قيمة
 : ما يلي ( 13)يتضح من جدول 

بينما ، ( 1،81:  1،18)تراوحت معامالت ألفا لألبعاد الرئيسية والمحاور الفرعيى لإلستبيان ما بين  -
، وهى معامالت إرتباط جميعها دالة إحصائيًا مما يشير (1،89)بلغ معامل ألفا للدرجة الكلية لإلستبيان 

 . إلى ثبات اإلستبيان 
 : اإلس بيان في  صور ه النهائية 

عبــارة ، ولتصــحيح اإلســتبيان تــم إتفــاق أربعــون ( 01)يتكــون اإلســتبيان فــي صــورته النهائيــة مــن 
درجتـان ( 9) إلى حد ماوجد يثالثة درجات ، ( 3)وجد ي:   ىلى ميزان تقدير ثالثى كالتالالسادة الخبراء ع

 .درجة ( 191:  01)، وتراوحت درجات اإلستبيان ما بين  درجة واحدة( 1)وجد ال ي، 

 :البرنامج الزمنى للدراسة 
 : أ ا الدراسة اإلس طالعية 

قامت الباحثة بأجراء دراسة إستطالعية ألدوات جمع البيانات حيث قامت بتطبيقها على عينة مـن 
علـى م 18/7/9191إلـى  م 5/7/9191مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية في الفتـرة الزمنيـة مـن 

لتطبيق فــردًا ، وذلــك بغــرض التعــرف علــى مــدى مناســبتها وعالقتهــا بــا خمســة وعشــرون( 95)عينــة قوامهــا 
 .على تلك العينة 

 :ب ا  طبي  الدراسة 
ختبار أد جمـع البيانـات والتأكـد مـن صـدقها وثباتهـا قامـت الباحثـة بتطبيقهـا  واتبعد تحديد العينة وا 

( 951)م علـــى عينـــة قوامهـــا 15/11/9191م إلـــى 8/8/9191علـــى أفـــراد العينـــة فـــى الفتـــرة الزمنيـــة مـــن 
 .فردًا مائتان وخمسون 



        :والممادالت الرياضية الممالجات اإلحصائية 
 :الممالجات اإلحصائية ال الية  ةت الباحثإس خدم 
 رونباخا لكلفأمعامل  -  . بيرسونرتباط إمعامل  -   .النسبة المئوية  -
 . حدود الثقة -   . متوسط اإلستجابة -   . الوزن النسبى -
 . نمذجة المعادالت البنائية -

، كما  لحساب بعض المعامالت اإلحصائية (Amos 25)،  (Spss 25)ت الباحثة برنامج إستخدم
 . (1،15)رتضت الباحثة مستوى داللة عند إ

 :عرض الن ائج و فسيرها ومناقش ها 
 :اإلجابة علي ال ساؤل األول والذي ينص على 

 ؟ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية باالندية الرياضية الكبرى ما مستوى  -
 (18)جدول 

 : المحور األول  فىآلراء المينة ومربع كا م وسط االس جابة و الوزن النسبى 
 المواهب البشرية  خطيط  ةمارسة إس را يجيممس وى 

 (951= ن )        باالندية الرياضية الكبرى                       

الوزن  االس جابة المبارات  
 النسبى

م وسط 
 االس جابة

مس وى 
 ال إلى حد ما نم  9كا الممارسة

 :  با  النادىقو  ي
ال حديد الدقي  لإلح ياجات المس قبلية من المواهب   .1

 56551 ضميف 1556 899 132 51 61 البشرية بشكل دورى

وضع أهداف ل وفير عدد كاف من المواهب البشرية فى   .9
 62575 ضميف 1558 818 185 56 82 القطاعات المخ لفة 

 78531 ضميف 1555 819 187 88 52 المواهب البشريةرصد ميزانية كافية الك شاف و طوير   .3
اإلح فاظ بالمواهب البشرية فى حالة ال قليل من   .8

 11517 م وسط 1569 866 112 62 78 المناصر البشرية فى الممل

وضع رؤى مس قبلية لإلس فادة القصوى من قدرات   .5
 15522 م وسط 1561 852 113 66 71 المواهب البشرية

 98527 م وسط 1561 858 118 22 52 ل طوير القدرات المهنية للمواهب البشريةوضع خطط   .6
وضع خطط لل شجيع على اإلبداع فى الممل فى مخ لف   .7

 82562 ضميف 1555 812 192 23 32 المس ويات والقطاعات

 1573= الحد األعلي للثقة             1561= الحد االدني للثقة 

 5،22=  (1،15)داللةدالة عند مس وى 9قيمة كا -
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ما يلى( 9)، شكل ( 10)يتضح من جدول 

" إستراتيجية تخطيط المواهب البشرية " لعبارات المحور األول ( 1،15)دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
المواهب البشرية باالندية الرياضية الكبرى ، وبذلك توجد ستبيان مستوى ممارسة إستراتيجيات إدارة إل

 ".ال"فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد عينة الدراسة لصالح  الإلستجابة 

باألندية الرياضية الكبرى بجمهورية تراوحت متوسطات اإلستجابة ألراء عينة الدراسة من العاملين  -
عبارات في ضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة مصر العربية من األخصائيين الريا

ستبيان مستوى ممارسة إستراتيجيات إدارة إل"  إستراتيجية تخطيط المواهب البشرية "األول المحور 
 .( 1،19:  1،50)البشرية باالندية الرياضية الكبرى ما بين  المواهب

" إســـتراتيجية تخطـــيط المواهـــب البشـــرية " لعبـــارات المحـــور األول جـــاءت متوســـطات اإلســـتجابة ث يـــح -
إلستبيان مستوى ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية باالندية الرياضية الكبرى أقل من الحـد األنـى 

باالنديــة الرياضــية " إســتراتيجية تخطـيط المواهــب البشــرية " للثقـة ، ممــا يــدل علــى ضـعف مســتوى ممارســة 
جاءت ما بين الحد األدنـى والحـد األعلـى للثقـة ممـا يـدل علـى ( 1/ 5/ 0)، ماعدا العبارات التالية الكبرى 
إســـتراتيجية تخطـــيط الرياضـــية الكبـــرى قيـــد الدراســـة تتبنـــى تلـــك المؤشـــرات الدالـــة علـــى ممارســـة  يـــةأن األند

 .المواهب البشرية بدرجة متوسطة 

إفتقاد القائمين على إدارة األندية الرياضـية الكبـرى لى إ( 7/ 3/ 9/ 1)العبارات  تعزو الباحثة نتيجة
تخطـيط المواهـب ضـعف مسـتوى مما أدى إلـى مهارات تخطيط األعمال بشكل عام بعض قيد الدراسة إلى 

التحديــــد الـــــدقيق بوالـــــذى يظهــــر فــــى عـــــدم اإلهتمــــام  إدارة المواهــــب البشــــريةكأحــــد إســـــتراتيجيات  البشــــرية
تسـاعد علـى وضـع أهـداف ، وضـعف اإلهتمـام ب المواهـب البشـرية بشـكل دورىلإلحتياجات المستقبلية مـن 

 (9)شكل 
 إس را يجية  خطيط المواهب البشرية

 



الكتشـاف  الالزمـةميزانيـة ، وقلـة المن المواهـب البشـرية فـى القطاعـات المختلفـة مناسب وكافى توفير عدد 
واإلبتكــار اإلبــداع مهــارات تشــجيع واآلليــات التــى تســاعد علــى خطــط وضــعف ال،  وتطوير المواهب البشرية

 Kokesto & Rust ، هـــذا مـــا أشـــارت إليـــه دراســـة ل فـــى مختلـــف المســـتويات والقطاعـــاتفـــى العمـــ
 . والتى كانت أهم نتائجها ضعف تخطيط المواهب البشرية فى العمل  (2012)

أداء القـــادرين علـــى ميـــزة تعناصـــر بشـــرية م نـــدرة وجـــودل( 1/ 5/ 0)كمـــا تعـــزو الباحثـــة نتيجـــة العبـــارات 
تحقيـق اإلسـتفادة القصـوى مـن قـدرات المواهـب حريصـين علـى فى العمل مما يجعلهـم  بعض الوظائف الحساسة

عبااا   ، هــذا مــا أكــد عليــه  لمواهــب البشــريةتلــك اوضــع خطــط لتطــوير القــدرات المهنيــة لمــن خــالل  البشرية
يجـب علــى المؤسســات التركيــز علــى العمليـات المتصــلة بــإدارة المواهــب بغــرض والـذى أشــار إلــى أنــه ( 9111)

 ( .5:  9111عباس ،  )" تخطيط قوة العمل "  ومنهاالتغلب على المشكالت التى تواجه تلك المؤسسات ، 

 (15)جدول 
 : فى المحور الثانى آلراء المينة ومربع كا م وسط االس جابة و الوزن النسبى 

س قطابمس وى ممارسة إس را يجية   المواهب البشرية  جذب وا 
 (951= ن )باالندية الرياضية الكبرى                               

الوزن  االس جابة المبارات  
 النسبى

م وسط 
 االس جابة

مس وى 
 ال إلى حد ما نم  9كا الممارسة

 :  يقو  النادى با 
 حديد آلية واضحة لجذب واس قطاب الموارد البشرية   .2

 95517 ضميف 1552 837 112 75 56 الموهوبة فى ضوء اإلح ياجات

البحث عن الكفاءات البشرية أصحاب الخبرات   .2
 7596 م وسط 1563 878 113 71 77 والجدارات لشغل المناصب المؤثرة

إلخ يار الكفاءات البشربة وضع ممايير واضحة   .11
 95562 ضميف 1552 886 191 69 67 الموهوبة فى مخ لف القطاعات

 قدي  مخ لف سبل ال حفيز المشجمة والجاذبة للمواهب   .11
 32593 ضميف 1557 831 131 52 61 البشرية داخل وخارج النادى

 72568 ضميف 1558 812 182 88 57 إس خدا  وسائل جاذبة لإلعالن عن المهن والوظائف الشاغرة   .19
 صمي  هيكل جاذب لألجور والمكافآت قائ  على الكفاءة   .13

 68593 ضميف 1558 812 183 56 51 فى الممل 

يم مد النادى على الصورة الذهنية له فى جذب   .18
 2581 م وسط 1569 865 27 21 69 واس قطاب المواهب البشرية

 1573= الحد األعلي للثقة             1561= الحد االدني للثقة 

 5،22=  (1،15)دالة عند مس وى داللة9قيمة كا -



 (3)شكل 
س قطابإس را يجية   المواهب البشرية جذب وا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ما يلى( 3)، شكل ( 15)يتضح من جدول 

ستقطابإستراتيجية " لعبارات المحور الثانى ( 1،15)دالة عند مستوى داللة  9قيم كا - المواهب  جذب وا 
ستبيان مستوى ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية باالندية الرياضية الكبرى ، وبذلك إل" البشرية 

 ".ال"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد عينة الدراسة لصالح  الإلستجابة 

باألندية الرياضية الكبرى بجمهورية لدراسة من العاملين تراوحت متوسطات اإلستجابة ألراء عينة ا -
في عبارات مصر العربية من األخصائيين الرياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة 

ستقطاب إستراتيجية "  الثانىالمحور  إلستبيان مستوى ممارسة إستراتيجيات " المواهب البشرية جذب وا 
 .( 1،13:  1،50)باالندية الرياضية الكبرى ما بين  البشرية إدارة المواهب

ستقطاب إستراتيجية "  الثانىمتوسطات اإلستجابة لعبارات المحور جميع حيث جاءت  - المواهب جذب وا 
إلستبيان مستوى ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية باالندية الرياضية الكبرى أقل " البشرية 

ستقطاب إستراتيجية " من الحد األنى للثقة ، مما يدل على ضعف مستوى ممارسة  المواهب جذب وا 
ألدنى والحد جاءت ما بين الحد ا( 10/ 1) ات التاليةباالندية الرياضية الكبرى ، ماعدا العبار " البشرية 

الدالة على  اتالمؤشر األعلى للثقة مما يدل على أن األندية الرياضية الكبرى قيد الدراسة تتبنى تلك 
ستقطاب إستراتيجية ممارسة   .المواهب البشرية بدرجة متوسطة جذب وا 

ضعف قدرة القائمين على إدارة األندية إلى ( 13/ 19/ 11/ 11/ 8)تعزو الباحثة نتيجة العبارات 
على تحديد آلية واضحة لجذب واستقطاب الموارد البشرية الموهوبة فى ضوء قيد الدراسة الرياضية الكبرى 



سبل  ، ضعف  وضع معايير واضحة إلختيار الكفاءات البشربة الموهوبة فى مختلف القطاعات،  اإلحتياجات
إستخدام وسائل جاذبة لإلعالن عن ، عدم  البشرية داخل وخارج النادى التحفيز المشجعة والجاذبة للمواهب

، هذا ما العمل  هيكل جاذب لألجور والمكافآت قائم على الكفاءة فى ، عدم وجود المهن والوظائف الشاغرة 
 نسبة هناك والتى أشارت نتائجها إلى أن Van & Trevor &Veloso  (2014)أكدت عليه نتائج دراسة 

 & Abraham & ponnusamy دراسة كما أوصت،  مطبقة غير بالمواهب االحتفاظ عوامل من% 81

Kaliannan  (6102) ستقطاب لجذب آليه بوضع  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات فى البشرية المواهب وا 
والتى كانت أهم  Kokesto & Rust  (2012)، أيضًا ما أشارت إليه دراسة  األداء تحسين أجل من

 . نتائجها عدم القدرة على جذب المواهب

جراء  تنص عليهلما ( 10/ 1)كما تعزو الباحثة نتيجة العبارات  اللوائح والقوانين من تحديد شروط وا 
بعض المناصب المؤثرة داخل النادى ، كذلك لشغل للكفاءات البشرية وأصحاب الخبرات والجدارات إنتخابات 

مما يسهل الصورة الذهنية له تكوين ى أحد األندى الكبرى التى تعتمد على شعبيتها فى على إعتبار الناد
( 9111)عبا  ، هذا ما أكد عليه  التى تطمح بالعمل داخله  جذب المواهب البشريةعملية استقطاب و 

التغلب على والذى أشار إلى أنه يجب على المؤسسات التركيز على العمليات المتصلة بإدارة المواهب بغرض 
ستقطاب المواهب البشرية  المشكالت التى تواجه تلك المؤسسات ، ومنها  .جذب وا 

 (16)جدول 
 : فى المحور الثالث آلراء المينة ومربع كا م وسط االس جابة و الوزن النسبى 

 مس وى ممارسة إس را يجية  طوير المواهب البشرية 
 (951= ن )باالندية الرياضية الكبرى                               

الوزن  االس جابة المبارات  
 النسبى

م وسط 
 االس جابة

مس وى 
 ال إلى حد ما نم  9كا الممارسة

 :  يقو  النادى با 
خطط سنوية ل دريب المواهب البشرية اس نادًا إعداد   .15

 11519 م وسط 1569 869 22 29 61 إلى اح ياجا ه 
 95535 ضميف 1552 835 116 23 51  وفير فرص ال مل  من خالل مواقف حقيقية فى بيئة الممل  .16
 وفير مشاركات دولية ومحلية من خالل ممسكرات   .17

 22522 ضميف 1559 329 158 51 86  دريبية خارجيةودورات 
وضع ممايير مرجمية لقيا  أداء المواهب البشرية   .12

 113536 ضميف 1551 323 152 82 89 لحثه  على ال حسين المس مر 
المناصر البشرية المخ لفة إحياء روح المنافسة بين   .12

 21599 ضميف 1553 327 151 53 87 بهدف  طوير الذات
كفاءات  دريبية دولية ومحلية مميزة إلعداد  وفير   .91

 27592 ضميف 1559 327 159 52 32 وصقل المواهب البشرية
إس خدا   قنيات  دريبية و كنولوجية حديثة ل حسين   .91

 78531 ضميف 1553 327 187 52 88 مس وى أداء المواهب البشرية

 1573= الحد األعلي للثقة             1561= الحد االدني للثقة 

 5،22=  (1،15)دالة عند مس وى داللة9قيمة كا -



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ما يلى( 0)، شكل ( 11)يتضح من جدول 

" المواهب البشرية  تطويرإستراتيجية "  الثالثلعبارات المحور ( 1،15)دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
ستبيان مستوى ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية باالندية الرياضية الكبرى ، وبذلك توجد إل

 ".ال"فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد عينة الدراسة لصالح  الإلستجابة 

ية الرياضية الكبرى بجمهورية باألندتراوحت متوسطات اإلستجابة ألراء عينة الدراسة من العاملين  -
في عبارات مصر العربية من األخصائيين الرياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة 

إلستبيان مستوى ممارسة إستراتيجيات إدارة " المواهب البشرية تطوير إستراتيجية "  ثالثالالمحور 
 .( 1،19:  1،51) البشرية باالندية الرياضية الكبرى ما بين المواهب

" المواهب البشرية تطوير إستراتيجية "  ثالثالحيث جاءت جميع متوسطات اإلستجابة لعبارات المحور  -
إلستبيان مستوى ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية باالندية الرياضية الكبرى أقل من الحد 

باالندية " المواهب البشرية تطوير إستراتيجية " األنى للثقة ، مما يدل على ضعف مستوى ممارسة 
جاءت ما بين الحد األدنى والحد األعلى للثقة مما يدل ( 15) رقم ةالرياضية الكبرى ، ماعدا العبار 

تطوير إستراتيجية على ممارسة  لعلى أن األندية الرياضية الكبرى قيد الدراسة تتبنى تلك المؤشر الدا
 .طة المواهب البشرية بدرجة متوس

 (8)شكل 
 المواهب البشرية  طويرإس را يجية 

 



إدارة المسئولين عن إلى ضعف قدرة ( 0)، شكل ( 11)بجدول تعزو الباحثة النتيجة المتعلقة 
توفير فرص التعلم من المتمثل فى قلة  على تطوير المواهب البشريةاألندية الرياضية الكبرى قيد الدراسة  
معسكرات ودورات تدريبية من محلية الدولية و المشاركات ، وندرة ال خالل مواقف حقيقية فى بيئة العمل

، وعدم القدرة  لتحسين المستمرلدفعهم لمعايير مرجعية لقياس أداء المواهب البشرية ، عدم وجود  خارجية
توفير ، وعدم القدرة على  بهدف تطوير الذاتالعناصر البشرية المختلفة إحياء روح المنافسة بين على 

إستخدام تقنيات تدريبية وضعف ،  وصقل المواهب البشريةكفاءات تدريبية دولية ومحلية مميزة إلعداد 
لتدريب ، بالرغم من وجود برنامج زمنى سنوى  وتكنولوجية حديثة لتحسين مستوى أداء المواهب البشرية

 .ولكنه قد ال يراعى اإلحتياجات التدريبية لهم المواهب البشرية 
والتى كانت أهم نتائجها أن أهم  Kokesto & Rust  (2012)دراسة  أكدت عليههذا ما 

التحديات التى تواجه إدارة المواهب البشرية هى عدم مالئمة مهارات وقدرات المواهوب البشرية 
 بين الفئات جوهرية فروق وجود التى أشارت إلى عدم (9116)عبدالمحسن ، دراسة  ومتطلبات العمل

 البشرية بين المواهب وتطوير تنمية بعد فى( النمطية الوظائف الفرع، مشرف الفرع، مدير)الوظيفية 
ضعف الممارسات الخاصة بإستراتيجية تطوير المواهب حيث أتفقت على  إلدارة الوظيفية الفئات

 .المواهب البشرية 
 (17)جدول 

 :  الرابعفى المحور آلراء المينة ومربع كا م وسط االس جابة و الوزن النسبى 
 المواهب البشرية ب اإلح فاظمس وى ممارسة إس را يجية 

 (951= ن )باالندية الرياضية الكبرى                               

الوزن  االس جابة المبارات  
 النسبى

م وسط 
 االس جابة

مس وى 
 ال إلى حد ما نم  9كا الممارسة

 :  يقو  النادى با 
ع باره  شركاء ا  و المواهب البشرية وجهات نظر  قدير   .99

 86583 ضميف 1556 891 138 61 55 فى إداة األعمال

ل مزيز للمواهب البشرية كل الموارد الم احة   ري سخ  .93
 91573 ضميف 1552 886 112 62 68 القدرة على اإلبداع وضمان بقائه  

البشرية أصحاب الكفاءات الحرص على شغل المواهب   .98
 91581 ضميف 1561 882 117 67 66 المالية للمناصب القيادية بالنادى

الحرص على الشحن النفسى اإليجابى ل مزيز مشاعر   .95
 31531 ضميف 1552 836 195 68 61 اإلنجاز و طوير الثقة بالنف  لدى المواهب البشرية

ألصحاب  قدي  حوافز مادية وممنوية ومكافآت مالية   .96
 8571 م وسط 1563 873 22 72 79 الفكر والسلوك المهنى المبدع المب كر

 3589 م وسط 1568 821 27 75 72 مباشرة بين النادى والمواهب البشرية قنوات  واصل ف ح   .97
 6597 م وسط 1569 862 22 26 66  وفير نظا  لل رقيات خاص للمواهب البشرية  .92

 1573= الحد األعلي للثقة             1561= الحد االدني للثقة 

 5،22=  (1،15)دالة عند مس وى داللة9قيمة كا -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ما يلى( 5)، شكل ( 17)يتضح من جدول 
المواهب البشرية حتفاظ باإلإستراتيجية "  الرابعلعبارات المحور ( 1،15)دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
ستبيان مستوى ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية باالندية الرياضية الكبرى ، وبذلك توجد إل" 

 ".ال"فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد عينة الدراسة لصالح  الإلستجابة 
إستراتيجية اإلحتفاظ " للمحور الرابع ( 91/97)للعبارات التالية ( 1،15)غير دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -

مستوى ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية باالندية الرياضية الكبرى إلستبيان " بالمواهب البشرية 
 .الدراسة  ، وبذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد عينة

باألندية الرياضية الكبرى بجمهورية تراوحت متوسطات اإلستجابة ألراء عينة الدراسة من العاملين  -
في عبارات مصر العربية من األخصائيين الرياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة 

مستوى ممارسة إستراتيجيات إدارة  إلستبيان" البشرية اإلحتفاظ بالمواهب إستراتيجية "  الرابعالمحور 
 .( 1،10:  1،51)البشرية باالندية الرياضية الكبرى ما بين  المواهب

البشرية اإلحتفاظ بالمواهب إستراتيجية "  الرابعحيث جاءت جميع متوسطات اإلستجابة لعبارات المحور  -
إلستبيان مستوى ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية باالندية الرياضية الكبرى  أقل من الحد " 

باالندية " البشرية اإلحتفاظ بالمواهب إستراتيجية " األنى للثقة ، مما يدل على ضعف مستوى ممارسة 
د األدنى والحد األعلى جاءت ما بين الح( 98/ 97/ 91)ات التالية الرياضية الكبرى ، ماعدا العبار 

على ممارسة  ةالدال اتللثقة مما يدل على أن األندية الرياضية الكبرى قيد الدراسة تتبنى تلك المؤشر 
 .البشرية بدرجة متوسطة اإلحتفاظ بالمواهب إستراتيجية 

 (5)شكل 
 المواهب البشريةب اإلح فاظإس را يجية 

 



إدارة األنديــــة المســــئولين عــــن إلــــى ضــــعف ( 95/ 90/ 93/ 99)تعــــزو الباحثــــة نتيجــــة العبــــارات 
هم وجهـات نظـر بتقـدير اإلحتفـاظ بالمواهـب البشـرية بالكيفيـة التـى تسـمح  الكبرى قيد الدراسـة علـى الرياضية

علـــى اإلبـــداع تهم ر كـــل المـــوارد المتاحـــة لتعزيـــز قـــدر يتســـخفـــى إداة األعمـــال مـــن خـــالل عتبـــارهم شـــركاء ا  و 
العاليــــة  علــــى شــــغل المواهــــب البشــــرية أصــــحاب الكفــــاءاتإدارة األنديــــة حــــرص ، أيضــــًا وضــــمان بقــــائهم 

لشــحن النفســى اإليجــابى لتعزيــز مشــاعر اإلنجــاز وتطــوير الثقــة باألنديــة ، العمــل علــى اللمناصــب القياديــة 
والتـى  Kokesto & Rust  (2012)، هـذا مـا أكـدت عليـه نتـائج دراسـة  بالنفس لـدى المواهـب البشـرية

هـــى عــدم القــدرة علــى اإلحتفـــاظ كانــت أهــم نتائجهــا أن أهــم التحـــديات التــى تواجــه إدارة المواهــب البشــرية 
باإلضــافة إلــى أن مــن أهــم العوامــل التــى تــدفع العــاملين إلــى تــرك العمــل هــو فــرص الحصــول بالمواهــب ، 

والتـى  Van & Trevor &Veloso  (2014)دراسـة  أيضـاً  كمـا أكـدت علـى ذلـكعلـى مهنـة أفضـل ، 
 . مطبقة غير بالمواهب االحتفاظ عوامل من% 81 نسبة هناك أشارت نتائجها إلى أن

إلى وجود بعض اآلليات التى قد يستخدمه ( 98/ 97/ 91)كما تعزو الباحثة نتيجة العبارات 
األندية الرياضية الكبرى قيد الدراسة والتى منها تقديم حوافز مادية ومعنوية ومكافآت مالية بعض 

لمباشرة مباشرة بين النادى والمواهب البشرية قنوات تواصل ألصحاب الفكر والسلوك المبدع المبتكر ، فتح 
هذا ما تقديرًا لتميزهم ،  توفير نظام للترقيات خاص للمواهب البشريةسير العمل وتطوراته بشكل أفضل  ، 

والذى أشار إلى أنه يجب على المؤسسات التركيز على العمليات المتصلة بإدارة ( 9111)عبا  أكد عليه  
 .اإلحتفاظ المواهب البشرية  ى المشكالت التى تواجه تلك المؤسسات ، ومنهاالمواهب بغرض التغلب عل

 (12)جدول 
 : فى المحور الخام  آلراء المينة ومربع كا م وسط االس جابة و الوزن النسبى 

 المواهب البشرية  إحاللمس وى ممارسة إس را يجية 
 (951= ن )باالندية الرياضية الكبرى                               

الوزن  االس جابة المبارات  
 النسبى

م وسط 
 االس جابة

مس وى 
كا الممارسة

 ال إلى حد ما نم  9
 :  يقو  النادى با 

 85597 ضميف 1555 815 131 73 86  أهيل المواهب البشرية لشغل أدوار قيادية فى المس قبل  .92
وضع خطط بديلة داعمة فى حالة رحيل أحد المواهب   .31

 31552 ضميف 1557 892 191 72 51 البشرية عن الممل بشكل مفاجئ 
حالل إإعداد خطط الحساسة عند  حديد الوظائف   .31

 62571 ضميف 1553 327 188 65 81 المواهب البشرية
دراسة القدرات المميزة للمواهب البشرية بشكل دقي    .39

 82558 ضميف 1556 812 135 69 53 ل وظيفها مس قبالً 
إع ماد آلية محددة إلحالل المواهب البشرية فى المراكز   .33

 97566 ضميف 1552 833 191 77 53 الوظيفية والمهنية بشكل دورى
إعداد سجل مدرجة به جميع المواهب البشرية وبيانا ه    .38

 11593 م وسط 1569 867 117 62 78 والقدرة ال ى ي ميزون بها
قيا  مس وى أداء المواهب البشرية بشكل دورى ل نفيذ   .35

 89573 ضميف 1557 895 139 61 57 اإلحالل فى ضوء ذلك 

 1573= الحد األعلي للثقة             1561= الحد االدني للثقة 
 5،22=  (1،15)دالة عند مس وى داللة9قيمة كا -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ما يلى( 1)، شكل ( 18)يتضح من جدول 

" المواهب البشرية إحالل إستراتيجية "  الخامسلعبارات المحور ( 1،15)دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
ستبيان مستوى ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية باالندية الرياضية الكبرى ، وبذلك توجد إل

 ".ال"فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد عينة الدراسة لصالح  الإلستجابة 

باألندية الرياضية الكبرى بجمهورية تراوحت متوسطات اإلستجابة ألراء عينة الدراسة من العاملين  -
في عبارات مصر العربية من األخصائيين الرياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة 

إلستبيان مستوى ممارسة إستراتيجيات إدارة " المواهب البشرية إحالل إستراتيجية "  الخامسالمحور 
 .( 1،19:  1،53)ما بين البشرية باالندية الرياضية الكبرى  المواهب

المواهب البشرية إحالل إستراتيجية "  الخامسحيث جاءت جميع متوسطات اإلستجابة لعبارات المحور  -
أقل من الحد  إلستبيان مستوى ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية باالندية الرياضية الكبرى ،" 

باالندية " المواهب البشرية إحالل إستراتيجية " األنى للثقة ، مما يدل على ضعف مستوى ممارسة 
جاءت ما بين الحد األدنى والحد األعلى للثقة مما يدل ( 30) رقم ةالرياضية الكبرى ، ماعدا العبار 

إحالل إستراتيجية على أن األندية الرياضية الكبرى قيد الدراسة تتبنى تلك المؤشر الدال على ممارسة 
 .متوسطة البشرية بدرجة المواهب 

 

 (6)شكل 
 المواهب البشريةإحالل إس را يجية 

 



عدم وجود رؤية واضحة من قبل ى إل( 1)، شكل ( 18)تعزو الباحثة النتيجة المتعلقة بجدول 
المطلوب توافرها فى المستقبل طبيعة المهام واألدوار القيادية عن المسئولين داخل األندية الرياضية الكبرى 

، وأيضًا دراسة القدرات المميزة للمواهب البشرية بشكل دقيق لتوظيفها ها تأهيل المواهب البشرية لشغلل
رحيل أحد المواهب البشرية عن العمل ، مع فقدان الرؤى المستقبلية لمختلف البدائل فى حالة مستقباًل 

المواهب حالل إإعداد خطط الحساسة عند تحديد الوظائف وبالتالى ضعف القدرة على ، بشكل مفاجئ 
مستوى أداء المواهب البشرية بشكل دورى لتنفيذ اإلحالل فى ضوء قياس مع عدم القدرة على  ، البشرية

إعتماد آلية محددة إلحالل المواهب البشرية فى المراكز مستواهم ، مما أفقد إدارة األندية الكبرى على 
اهب البشرية البشرية ، بالرغم من وجود سجالت مدرج بها جميع المو  الوظيفية والمهنية بشكل دورى

والتى  Kokesto & Rust  (2012)هذا ما أشارت إليه دراسة ، وبياناتهم والقدرة التى يتميزون بها 
 كانت أهم نتائجها أن أهم التحديات التى تواجه إدارة المواهب البشرية هى ضعف التخطيط التعاقبى 

 (12)جدول 
 إس بيان مس وى محاور فى م وسط االس جابة آلراء المينة و الوزن النسبى 

 (951= ن )المواهب البشرية باالندية الرياضية الكبرى   إدارة  اتممارسة إس را يجي               

الوزن  المحاور  
 النسبى

م وسط 
 االس جابة

مس وى 
 الممارسة

 ضميف 1552 815 إس را يجية  خطيط المواهب البشرية: المحور األول   .1
س قطاب المواهب البشرية: المحور الثانى   .9  ضميف 1552 892 إس را يجية جذب وا 
 ضميف 1558 327 إس را يجية  طوير المواهب البشرية: المحور الثالث   .3
 ضميف 1561 812 إس را يجية اإلح فاظ بالمواهب البشرية: المحور الرابع   .8
 ضميف 1557 833 إس را يجية إحالل المواهب البشرية: المحور الخام    .5

 ضميف 1552 15115 لإلس بيانالكلية الدرجة 
 1573= الحد األعلي للثقة             1561= الحد االدني للثقة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7)شكل  
 المواهب البشريةإدارة  اتإس را يج

 



 :ما يلى( 7)، شكل ( 11)يتضح من جدول 

باألندية الرياضية الكبرى بجمهورية تراوحت متوسطات اإلستجابة ألراء عينة الدراسة من العاملين  -
محاور في مصر العربية من األخصائيين الرياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة 

:  1،50)البشرية باالندية الرياضية الكبرى ما بين  إستبيان مستوى ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب
 (. 1،58) تبيان ككلس، بينما بلغ متوسط اإلستجابة لإل( 1،11

إستبيان مستوى ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب لجميع محاور حيث جاءت متوسطات اإلستجابة  -
أقل من الحد األنى للثقة ، مما  لإلستبيان ككلالبشرية باالندية الرياضية الكبرى ، وكذلك الدرحة الكلية 

 . باالندية الرياضية الكبرىالبشرية المواهب  إدارة اتإستراتيجيدل على ضعف مستوى ممارسة 

ضعف مستوى ممارسة إستراتيجيات إدارة ( 7)، شكل ( 11)تعزو الباحثة النتيجة المتعلقة بجدول 
ستقطاب ، " المواهب البشرية بشكل عام  المواهب البشرية " تطوير ، اإلحتفاظ ، إحالل تخطيط ، جذب وا 

والتـى أشـارت أهـم Sharm (2015 ) دراسـة، هذا ما أكدته بما ينعكس على أداء األندية الرياضية الكبرى 
 إظهـار إلـى قيـد الدراسـة بحاجـة مؤسسـة وأن المؤسسـات أى نجـاح مفتـاح هو البشرى المال نتائجها إلى أن رأس

والتـى أشـارت أهـم ( 9112)عابادين دراسـة البشـرية بكـل أبعادهـا ،  المواهـب إدارة نظـم ممارسات كافة وتنمية
عباااادالمنم  دراســــة نتائجهــــا إلــــى أن الموهبــــة تعتبــــر رأس مــــال بشــــرى عــــالى القيمــــة بالنســــبة للمؤسســــات ، 

 .دارة المواهب البشرية فى تحقيق الميزة التنافسية إلوالتى كانت أهم نتائجها أن هناك أثر كبير ( 9116)

تعتبــر أحـد المفــاهيم الحديثـة فــى  أن إدارة المواهـبحيــث أشـار إلــى ( 9111)عبااا   هـذا مـا أكــد عليـه
مهمـًا فـى المؤسسـات  ًمجال الموارد البشرية التى ساهمت فى تحسين أداء المؤسسات ، فأصـبحت الموهبـة جـزءا

المتصـلة بـإدارة المواهـب بغـرض نـه يجـب علـى المؤسسـات التركيـز علـى العمليـات إللوصول ألداء فعال وعلية ف
تخطـيط قـوة العمـل ، وتحليـل " التغلب على المشكالت التـى تواجـه تلـك المؤسسـات ، وتتمثـل هـذه العمليـات فـى 
ستقطاب المواهب البشرية ، والتطوير واإلحتفاظ بالمواهب  ( .5:  9111عباس ، " ) فجوة الموهبة ، وجذب وا 

 
 
 



 :ينص على  ىاإلجابة علي ال ساؤل الثانى والذ
 ؟على صناعة الخدمات الرياضية األندية الرياضية الكبرى مدى قدرة ما  -

 (91)جدول 
أشكال صناعة الخدمات " البمد األول فى آلراء المينة ومربع كا م وسط االس جابة و الوزن النسبى 

 صناعة خدمات المالعب والمراف  والمنشآت الرياضية: المحور األول  "الرياضية 
 (951= ن )باالندية الرياضية الكبرى                               

 المبارات  
الوزن  االس جابة

 النسبى
م وسط 
 االس جابة

مس وى 
يوجد بدرجة  9كا القدرة

 كبيرة
يوجد بدرجة 
 م وسطة

يوجد بدرجة 
 ضميفة

 :  النادى با ب يوجد
 957523 ضميف 1583 312 913 95 99 قدرة على إنشاء و صمي  مالعب رياضية  فى برغبات الممالء  .1
القدرة على إنشاء و صمي  مراف  ومنشآت رياضية   .9

 123561 ضميف 1586 389 127 38 92   واكب مع إح ياجات الممالء

 االقدرة على  حقي  اإلس فادة القصوى من  شغيل  .3
 25512 ضميف 1553 328 159 59 86 المالعب الرياضية

القدرة على  حقي  اإلس فادة القصوى من  شغيل   .8
 71517 ضميف 1558 819 186 56 82 المراف  والمنشآت الرياضية

المالعب والمراف  والمنشآت الرياضية جيدة األضاءة   .5
 2563 م وسط 1569 869 116 76 62 وال هوية بشكل دائ 

إ فاقيات مع مؤسسات عامة لممارسة الرياضة فى إبرا    .6
 931522 ضميف 1582 352 175 81 38 غير أوقات الممارسة على مالعب ومراف  ومنشآت النادى

يوجد مالعب ومراف  ومنشآت رياضية   ناسب مع   .7
 69517 ضميف 1555 812 189 57 51 جميع الفئات الممرية واإلج ماعية

 1573= الحد األعلي للثقة             1561= الحد االدني للثقة 

 5،22=  (1،15)دالة عند مس وى داللة9قيمة كا -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2)شكل  
 صناعة خدمات المالعب والمراف  والمنشآت الرياضية



 :ما يلى( 8)، شكل ( 91)يتضح من جدول 

صناعة خدمات المالعب والمرافق "  األوللعبارات المحور ( 1،15)دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
القدرة على صناعة ستبيان إل "أشكال صناعة الخدمات الرياضية " فى البعد األول  "والمنشآت الرياضية 

ت أفراد عينة ، وبذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابا الخدمات الرياضية باألندية الرياضية
 ".يوجد بدرجة ضعيفة  "الدراسة لصالح  الإلستجابة 

باألندية الرياضية الكبرى بجمهورية تراوحت متوسطات اإلستجابة ألراء عينة الدراسة من العاملين  -
في عبارات مصر العربية من األخصائيين الرياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة 

أشكال " فى البعد األول " صناعة خدمات المالعب والمرافق والمنشآت الرياضية " المحور األول 
ستبيان القدرة على صناعة الخدمات الرياضية باألندية باألندية إل" صناعة الخدمات الرياضية 

 ( .1،19:  1،03)ما بين الرياضية 

دمات المالعب والمرافق صناعة خ" المحور األول حيث جاءت جميع متوسطات اإلستجابة لعبارات  -
ستبيان القدرة على إل" أشكال صناعة الخدمات الرياضية " فى البعد األول " والمنشآت الرياضية 

أقل من الحد األنى للثقة ، مما يدل على ضعف  صناعة الخدمات الرياضية باألندية باألندية الرياضية
، " المالعب والمرافق والمنشآت الرياضيةقدرة األندية الرياضية الكبرى فى صناعة خدمات مستوى 

وجود تلك المؤشر بدرجة جاءت ما بين الحد األدنى والحد األعلى للثقة مما يدل ( 5)ماعدا العبارة رقم 
 . األندية الرياضية الكبرىمتوسطة داخل 

تى تسمح إلى ضعف الموارد المالية المتاحة ال( 8)، شكل ( 91)تعزو الباحثة النتيجة المتعلقة بجدول 
رغبات وتتواكب مع إحتياجات و تفى التى منشآت رياضية الوالمرافق و رياضية المالعب الإنشاء وتصميم ب

بما يحقق القدرة على تحقيق  لدى المسئولين عن المالعب الرياضية ضعف الخبرة الكافية كذلك ،  العمالء
، عدم وجود مالعب ومرافق  الرياضيةالمرافق والمنشآت و  اإلستفادة القصوى من تشغيل المالعب الرياضية

إبرام ينعكس على عدم القدرة على بما ، ومنشآت رياضية تتناسب مع جميع الفئات العمرية واإلجتماعية 
عامة لممارسة الرياضة فى غير أوقات الممارسة على مالعب ومرافق ومنشآت المؤسسات المع فعالة إتفاقيات 
  .المرافق والمنشآت الرياضية جيدة األضاءة والتهوية بشكل دائم، على الرغم من أن المالعب و  النادى

إليها تحديد  توصلت التى والتى كانت أهم النتائج( 9111)هذا ما أشارت إلية نتائج دراسة العوادلى 
دارة والتشغيل والتسويق اإلدارة فى الرياضية الخدمات تصنيفات الخاصة  األندية وفى الرياضية األلعاب وا 

حيث ( 9112)بخارى كما أكدت عليه نتائج دراسة ،   البدنية اللياقة ومراكز الصحية واألندية واألكاديميات
كانت أهم نتائجها توفير التقنيات الحديثة الالزمة لسرعة إنجاز العمل بإدارة ملعب مدينة الملك عبداهلل ، 



بالتخلص من األساليب اإلدارية القديمة فى العمل تثدير إدارة الملعب آلراء العاملين البناءة ، وأوصت الدراسة 
. 

 (91)جدول 
أشكال صناعة الخدمات " فى البمد األول آلراء المينة ومربع كا م وسط االس جابة و الوزن النسبى 

 صناعة األحداث والفماليات الرياضية:  الثانىالمحور " الرياضية 
 (951= ن )باالندية الرياضية الكبرى                               

 المبارات  
الوزن  االس جابة

 النسبى
م وسط 
 االس جابة

مس وى 
يوجد بدرجة  9كا القدرة

 كبيرة
يوجد بدرجة 
 م وسطة

يوجد بدرجة 
 ضميفة

 :  يوجد بالنادى با 
دارة  عداد و شكيل فر  عملإ  .2 مم مدة ل نظي  وا 

 181561 ضميف 1582 365 179 81 37 األحداث والفماليات الرياضية

ج ماعية للحدث ا  ق صادية و إجدوى  اتدراسعمل   .2
 916568 ضميف 1588 333 123 31 96 ى قبل  نفيذهالرياض

والمشروعات عمل مؤ مرات دورية لمرض اإلنجازات   .11
 998551 ضميف 1585 338 125 96 92 المحققة

إقامة مهرجانات رياضية بشكل دائ  لجميع الفئات   .11
 171525 ضميف 1587 351 121 37 39 الممرية واإلج ماعية

دعوة كبار المسئولين لحضور الفماليات الرياضية   .19
 199599 ضميف 1582 362 165 59 33 لضمان اإلقبال الجماهيرى

إ فاقيات مع مؤسسات إعالمية للدعاية لألحداث عقد   .13
 32531 ضميف 1552 839 131 52 69 الرياضية بالنادى

 188522 ضميف 1582 365 173 81 36 إقامة الممارض الرياضية ال ى  فى بإح ياجات الممالء  .18
 1573= الحد األعلي للثقة             1561= الحد االدني للثقة 

 5،22=  (1،15)دالة عند مس وى داللة9قيمة كا -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (2)شكل 
  األحداث والفماليات الرياضيةصناعة 



 

 :ما يلى( 1)، شكل ( 91)يتضح من جدول 

" األحداث والفعاليات الرياضيةصناعة "  الثانىلعبارات المحور ( 1،15)دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
 إلستبيان القدرة على صناعة الخدمات الرياضية" الرياضية أشكال صناعة الخدمات " فى البعد األول 

باألندية الرياضية ، وبذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد عينة الدراسة لصالح  
 ".يوجد بدرجة ضعيفة " الإلستجابة 

الكبرى بجمهورية مصر باألندية الرياضية تراوحت متوسطات اإلستجابة ألراء عينة الدراسة من العاملين  -
المحور في عبارات العربية من األخصائيين الرياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة 

" أشكال صناعة الخدمات الرياضية " فى البعد األول " األحداث والفعاليات الرياضية صناعة "  الثانى
 ( .1،58:  1،00)ة الرياضية ما بين ستبيان القدرة على صناعة الخدمات الرياضية باألنديإل

األحداث والفعاليات الرياضية صناعة "  الثانىالمحور حيث جاءت جميع متوسطات اإلستجابة لعبارات  -
ستبيان القدرة على صناعة الخدمات إل" أشكال صناعة الخدمات الرياضية " فى البعد األول " 

أقل من الحد األنى للثقة ، مما يدل على ضعف مستوى قدرة األندية  ةالرياضية باألندية الرياضي
 ."  المالعب والمرافق والمنشآت الرياضيةالرياضية الكبرى فى صناعة خدمات 

ضعف خبرة بعض األندية الرياضية   إلى( 1)، شكل ( 91)تعزو الباحثة النتيجة المتعلقة بجدول  
دارة األحداث والفعاليات الرياضية عداد وتشكيل فرق عملإقيد الدراسة فى  ، عدم اإللمام  معتمدة لتنظيم وا 

، ضعف القيمة  ى قبل تنفيذهجتماعية للحدث الرياضا  قتصادية و إجدوى  اتدراسعمل بكيفية الكامل 
وكذلك  بصفة دورية عرض اإلنجازات والمشروعات المحققةهتم بالتى تمؤتمرات التقديرية ألهمية ال
إقامة مهرجانات رياضية عدم اإلهتمام ب، تفى بإحتياجات العمالء يمكن أن التى المعارض الرياضية 

دعوة كبار المسئولين لحضور مع عدم التركيز على ،  بشكل دائم لجميع الفئات العمرية واإلجتماعية
ت عقد إتفاقيات مع مؤسسا، باإلضافة على عدم اإلهتمام ب الفعاليات الرياضية لضمان اإلقبال الجماهيرى

 . إعالمية للدعاية لألحداث الرياضية بالنادى

إليها  توصلت التى والتى كانت أهم النتائج (9112)الموادلى هذا ما أشارت إلية نتائج دراسة 
 واألندية الخاصة واألكاديميات األندية وفى الرياضية األلعاب إدارة فى الرياضية الخدمات تحديد تصنيفات

والتى ( 9112)مجاهد دراسة كما يتفق ذلك مع ما أسفرت إلية نتائج البدنية ،  اللياقة ومراكز الصحية
ى لعمل ععن الخدمات الرياضية ياالعالن  ىستخدام أساليب جديده ومبتكرة فأشارت أهم نتائجها إلى إ

التعرف  ىم الرغبة فهندية الرياضية لديأعضاء األ ،  لخدمات الرياضية الجديدةل ىالناد أعضاء ىوع
 .بإستمرار ا هالجديدة ومتابعت الخدمات الرياضية ىلع



 (99)جدول 
أشكال صناعة الخدمات " فى البمد األول آلراء المينة ومربع كا م وسط االس جابة و الوزن النسبى 

 صناعة ال دريب الرياضى: المحور الثالث " الرياضية 
 (951= ن )باالندية الرياضية الكبرى                               

 المبارات  
الوزن  االس جابة

 النسبى
م وسط 
 االس جابة

مس وى 
يوجد بدرجة  9كا القدرة

 كبيرة
يوجد بدرجة 
 م وسطة

يوجد بدرجة 
 ضميفة

 :  يوجد بالنادى با 
 وفير برامج ل دريب جميع األلماب الرياضية ولجميع   .15

 1573 م وسط 1565 821 27 26 77 الفئات الممرية

إنشاء أكاديميات ل دريب جميع األلماب الرياضية فى   .16
 3525 م وسط 1563 875 27 21 79 مخ لف الفئات الممرية  فى بإح ياجات الممالء

م خصصين ومؤهلين فى جميع األلماب  وفير مدربين   .17
 38587 ضميف 1552 837 197 52 68 الرياضية وفى مخ لف الفئات الممرية

 92532 ضميف 1552 889 193 69 65 اإلع ماد على برامج  دريبية علمية م خصصة   .12
 88581 ضميف 1557 895 133 52 52 إس خدا   قنيات وأدوات حديثة فى ال دريب الرياضى  .12
المشاركة فى البطوالت الرياضية الرسمية لجميع   .91

 1516 م وسط 1562 512 76 22 25 األلماب الرياضية ولجميع الفئات الممرية 

وضع خطط إلعداد وصناعة األبطال الرياضيين فى   .91
 62575 ضميف 1555 811 185 82 56 مخ لف األلماب الرياضية

 1573= الحد األعلي للثقة             1561= الحد االدني للثقة 

 5،22=  (1،15)دالة عند مس وى داللة9قيمة كا -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (11)شكل  
  صناعة ال دريب الرياضى



 :ما يلى( 11)، شكل ( 99)يتضح من جدول 

البعد فى " التدريب الرياضى صناعة "  الثالثلعبارات المحور ( 1،15)دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
باألندية  إلستبيان القدرة على صناعة الخدمات الرياضية" أشكال صناعة الخدمات الرياضية " األول 

الرياضية ، وبذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد عينة الدراسة لصالح  الإلستجابة 
 ".يوجد بدرجة ضعيفة "

صناعة " للمحور الثالث ( 91/ 15/11)للعبارات التالية ( 1،15)غير دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
إلستبيان القدرة على صناعة " أشكال صناعة الخدمات الرياضية " فى البعد األول " التدريب الرياضى 
تجابات أفراد باألندية الرياضية ، وبذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إس الخدمات الرياضية

 .عينة الدراسة 

باألندية الرياضية الكبرى بجمهورية مصر تراوحت متوسطات اإلستجابة ألراء عينة الدراسة من العاملين  -
المحور في عبارات العربية من األخصائيين الرياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة 

ستبيان إل" أشكال صناعة الخدمات الرياضية " عد األول فى الب"  التدريب الرياضىصناعة "  الثالث
 ( .1،18:  1،55)القدرة على صناعة الخدمات الرياضية باألندية الرياضية ما بين 

فى البعد "  التدريب الرياضىصناعة "  الثالثالمحور حيث جاءت جميع متوسطات اإلستجابة لعبارات  -
ستبيان القدرة على صناعة الخدمات الرياضية باألندية إل" أشكال صناعة الخدمات الرياضية  "األول 

الرياضية أقل من الحد األنى للثقة ، مما يدل على ضعف مستوى قدرة األندية الرياضية الكبرى فى 
نى والحد جاءت ما بين الحد األد(  91/ 15/11)، ماعدا العبارات التالية " صناعة التدريب الرياضى 

 .األعلى للثقة مما يدل وجود تلك المؤشرات بدرجة متوسطة داخل األندية الرياضية الكبرى 

( 91/  11/ 18/ 17)فى العبارات التالية  (11)، شكل ( 99)تعزو الباحثة النتيجة المتعلقة بجدول 
 إعتمادوبجميع المراحل السنية مع عدم ؤهلين فى جميع األلعاب الرياضية الممتخصصين المدربين الندرة  إلى

إستخدام تقنيات بوقلة الموارد المالية التى تسمح متخصصة العلمية التدريبية البرامج العلى بعض المدربين 
إلعداد وصناعة األبطال  الالزمة خططال فضعبما ينعكس على  وأدوات حديثة فى التدريب الرياضى

 . الرياضيين فى مختلف األلعاب الرياضية

إلى ( 91/ 15/11)فى العبارات التالية ( 11)، شكل ( 99)بجدول  بينما يمكن تفسير النتيجة المتعلقة
األلعاب لبعض  يةلتدريبابرامج أن هناك بعض المدربين تعتمد على اإلجتهاد الشخصى فى وضع بعض ال

إنشاء أكاديميات لتدريب األلعاب ، أن هناك بعض األندية التى تهتم ب الفئات العمريةوبعض الرياضية 
وخاصة فى األجازات المدرسية والجامعية ، مع حرص بعض األندية الرياضية فى مختلف الفئات العمرية 

 .الفئات العمرية  ولمختلفلمشاركة فى البطوالت الرياضية الرسمية لجميع األلعاب الرياضية ل
 



إليها  توصلت التى التى كانت أهم النتائجو  (9112)الموادلى هذا ما أشارت إلية نتائج دراسة 
دارة والتشغيل والتسويق اإلدارة فى الرياضية الخدمات تحديد تصنيفات  األندية وفى الرياضية األلعاب وا 

 تقديم على المؤثرة العوامل ، التوصل إلى البدنية اللياقة ومراكز الصحية واألندية الخاصة واألكاديميات
والتى أكدتت توصياتها ( 9112)المنانزة و غرايبة دراسة وما أسفرت عنه نتائج  ، الرياضية الخدمات

ضرورة زيادة عدد حصص التربية الرياضية فى المدارس فى جميع المراحل ، تعيين مدرس تربية رياضية 
متخصص فى كل مدرسة ، اإلهتمام بتزويد المدارس بحاجاتها من األجهزة واألدوات الرياضية ، اإلستفادة 
من إمكانات المجمع الرياضى فى علجون والتابع لمديرية الشباب ، تقليل فجوة الخدمات الرياضية 
لمدارس المرحلة الواحدة ، إقامة مالعب كرة قدم وكرة يد وكرة طائرة وفقًا إلحتياجات المدارس وتبعا 

ر التربوية البسيطة فى للناطق الجغرافية ، اإلبتعاد عن إستئجار المبانى المدرسية لعدم توفير المعايي
 .المبانى وباألخص ما يتعلق بممارسة األنشطة الرياضية 
 (93)جدول 

إدارة صناعة الخدمات " فى البمد الثانى آلراء المينة ومربع كا م وسط االس جابة و الوزن النسبى 
  خطيط الخدمات الرياضية:  األولالمحور " الرياضية 

 (951= ن )باالندية الرياضية الكبرى                               

 المبارات  
الوزن  االس جابة

 النسبى
م وسط 
 االس جابة

مس وى 
يوجد بدرجة  9كا القدرة

 كبيرة
يوجد بدرجة 
 م وسطة

يوجد بدرجة 
 ضميفة

 :  يوجد بالنادى با 
ال نبؤ الدقي  بإح ياجات الممالء المس قبلية من   .99

 51527 ضميف 1555 819 136 66 82 الخدمات الرياضية ل حقيقها 

دراسة الوضع الراهن من الخدمات الرياضية لوضع   .93
 56517 ضميف 1555 813 132 52 59 خطط ال حسين وال طوير

الخدمات  إعداد خطط إس را يجية ل قدي  أفضل  .98
 38521 ضميف 1557 831 197 66 57 الرياضية ال ى  فى بإح ياجات الممالء

وضع البرامج الزمنية المحددة إلن اج و قدي  و نفيذ   .95
 11533 م وسط 1561 852 119 27 61 الخدمات الرياضية للممالء

رصد ميزانية مناسبة لصناعة الخدمات الرياضية بما   .96
 13552 ضميف 1561 853 112 72 69 يفى بإح ياجات الممالء

وضع ممايير علمية لقيا  مس وى الخدمة الرياضية   .97
 63582 ضميف 1558 818 189 69 86 المقدمة بالنادى

القدرة على  حديد الفئات والشرائح ال ى  س هدفها   .92
 52553 ضميف 1558 818 132 62 83 الخدمات الرياضية

 1573= الحد األعلي للثقة             1561= الحد االدني للثقة 

 5،22=  (1،15)دالة عند مس وى داللة9قيمة كا -
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 :ما يلى( 11)، شكل ( 93)يتضح من جدول 

فى البعد "  تخطيط الخدمات الرياضية"  األوللعبارات المحور ( 1،15)دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
باألندية  إلستبيان القدرة على صناعة الخدمات الرياضية" صناعة الخدمات الرياضية  إدارة"  الثانى

الرياضية ، وبذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد عينة الدراسة لصالح  الإلستجابة 
 ".يوجد بدرجة ضعيفة "

باألندية الرياضية الكبرى بجمهورية مصر ة الدراسة من العاملين تراوحت متوسطات اإلستجابة ألراء عين -
المحور في عبارات العربية من األخصائيين الرياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة 

ستبيان القدرة إل" صناعة الخدمات الرياضية  إدارة"  الثانىفى البعد "  تخطيط الخدمات الرياضية"  األول
 ( .1،11:  1،50)ناعة الخدمات الرياضية باألندية الرياضية ما بين على ص

" فى البعد الثانى " تخطيط الخدمات الرياضية " األول حيث جاءت جميع متوسطات اإلستجابة لعبارات  -
أقل ستبيان القدرة على صناعة الخدمات الرياضية باألندية الرياضية إل" إدارة صناعة الخدمات الرياضية 

تخطيط الخدمات من الحد األنى للثقة ، مما يدل على ضعف مستوى قدرة األندية الرياضية الكبرى فى 
جاءت ما بين الحد األدنى والحد األعلى للثقة مما يدل وجود تلك (  95) ة، ماعدا العبار "  الرياضية

 .المؤشر بدرجة متوسطة داخل األندية الرياضية الكبرى 

 

 

 (11)شكل 
   خطيط الخدمات الرياضية



إلى ضعف القدرات والمؤهالت العلمية ( 11)، شكل ( 93)نتيجة المتعلقة بجدول تعزو الباحثة ال
جعل إحتياجات العمالء المستقبلية من الخدمات وقدرتهم على  للقائمين على إدارة بعض األندية الرياضية

، عدم القدرة على حتياجات لتحقيقها تلك اإلالتنبؤ الدقيق بيجعلهم حريصين على أهدافها بما  أهمالرياضية 
، لتقديم أفضل الخدمات الرياضية المناسبة الفئات والشرائح التى تستهدفها الخدمات الرياضية تصنيف 

خطط بما ينعكس على الوضع الراهن من الخدمات الرياضية وكذلك عدم اإللمام الكامل بأهمية دراسة 
إعداد خطط إستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات الرياضية الموضوعة للمساهمة فى  التحسين والتطوير

مناسبة لصناعة  ميزانية، وعدم قدرة بعض األندية على توفير ال تفى بإحتياجات العمالءيمكن أن 
وضع معايير علمية لقياس ، كذلك عدم اإلهتمام بأهمية  الخدمات الرياضية بما يفى بإحتياجات العمالء

الخدمات لبعض ، على الرغم من وجود برامج الزمنية المحددة  قدمة بالنادىمستوى الخدمة الرياضية الم
والتى  (9112)الموادلى هذا ما أشارت إلية نتائج دراسة ، التى يمكن تنفيذها وتقديمها للجمهور الرياضية 

 والتشغيل والتسويق اإلدارة فى الرياضية الخدمات إليها تحديد تصنيفات توصلت التى كانت أهم النتائج
دارة ،  البدنية اللياقة ومراكز الصحية واألندية الخاصة واألكاديميات األندية وفى الرياضية األلعاب وا 

 . الرياضية الخدمات تقديم على المؤثرة العوامل التوصل إلى
 (98)جدول 

إدارة صناعة الخدمات " فى البمد الثانى آلراء المينة ومربع كا م وسط االس جابة و الوزن النسبى 
 إن اج الخدمات الرياضية:  الثانىالمحور " الرياضية 

 (951= ن )باالندية الرياضية الكبرى                               

 المبارات  
الوزن  االس جابة

 النسبى
م وسط 
 االس جابة

مس وى 
يوجد بدرجة  9كا القدرة

 كبيرة
يوجد بدرجة 
 م وسطة

يوجد بدرجة 
 ضميفة

 :  يوجد بالنادى با 
 وفير جميع الموارد الالزمة لصناعة خدمات رياضية   .92

 85597 ضميف 1555 815 131 73 86 ل قديمها للممالء

 وفير عدد كافى من الم خصصين فى إعداد الخدمات   .31
 31552 ضميف 1557 892 191 72 51 والبرامج الرياضية المخ لفة

فى إعداد و نفيذ  اإلس غالل األمثل للموارد الم احة  .31
 62571 ضميف 1553 327 188 65 81 الخدمات الرياضية

إس خدا  أحدث ال قنيات والوسائل إلعداد و نفيذ   .39
 82558 ضميف 1556 812 135 69 53 الخدمات الرياضية

 ذليل المقبات ال ى  واجهة الممليات اإلن اجية   .33
 97566 ضميف 1552 833 191 77 53 للخدمات الرياضية 

ال نوع والشمول إلح ياجات الممالء عند إعداد و نفيذ   .38
 11593 م وسط 1569 867 117 62 78 الخدمات الرياضية

إخراج الخدمات الرياضية ي واف  مع البرنامج الزمى   .35
 89573 ضميف 1557 895 139 61 57 المخطط له من الخدمات الرياضية 

 1573= الحد األعلي للثقة             1561= الحد االدني للثقة 
 5،22=  (1،15)دالة عند مس وى داللة9قيمة كا -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 :ما يلى( 19)، شكل ( 90)يتضح من جدول 

فى البعد " الخدمات الرياضية  إنتاج"  الثانىلعبارات المحور ( 1،15)دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
باألندية  إلستبيان القدرة على صناعة الخدمات الرياضية" إدارة صناعة الخدمات الرياضية " الثانى 

الرياضية ، وبذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد عينة الدراسة لصالح  الإلستجابة 
 ".يوجد بدرجة ضعيفة "

باألندية الرياضية الكبرى بجمهورية مصر ستجابة ألراء عينة الدراسة من العاملين تراوحت متوسطات اإل -
المحور في عبارات العربية من األخصائيين الرياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة 

ستبيان القدرة إل" إدارة صناعة الخدمات الرياضية " فى البعد الثانى " إنتاج الخدمات الرياضية " الثانى 
 ( .1،19:  1،53)على صناعة الخدمات الرياضية باألندية الرياضية ما بين 

فى البعد " إنتاج الخدمات الرياضية " الثانى المحور حيث جاءت جميع متوسطات اإلستجابة لعبارات  -
ة باألندية ستبيان القدرة على صناعة الخدمات الرياضيإل "إدارة صناعة الخدمات الرياضية " الثانى 

أقل من الحد األنى للثقة ، مما يدل على ضعف مستوى قدرة األندية الرياضية الكبرى فى الرياضية 
جاءت ما بين الحد األدنى والحد األعلى للثقة مما (  30) ، ماعدا العبارة"  الخدمات الرياضية إنتاج

 .يدل وجود تلك المؤشر بدرجة متوسطة داخل األندية الرياضية الكبرى 

 

 (19)شكل 
  إن اج الخدمات الرياضية



الموارد الالزمة لصناعة إلى قلة  (19)، شكل ( 90)تعزو الباحثة النتيجة المتعلقة بجدول 
إلعداد المؤهلين علميًا فى المجال الرياضى  المتخصصين قلة عدد،  خدمات رياضية لتقديمها للعمالء

اإلستغالل األمثل ، ضعف قدرة العاملين باألندية الرياضية على  الخدمات والبرامج الرياضية المختلفة
إلعداد الحديثة التقنيات والوسائل ، وعدم توافر  إعداد وتنفيذ الخدمات الرياضيةعند للموارد المتاحة فى 

باألندية ، وأن هناك العديد من العقبات التى تمنع إنتاج الخدمات الرياضية  وتنفيذ الخدمات الرياضية
حتياجات العمالء  راج الخدمات الرياضية بالشكل الذى يتوافق مع البرنامج إلخداخل األندية بما يتناسب وا 

تقديم الزمى المخطط له من الخدمات الرياضية ، على الرغم من محاوالت بعض األندية الرياضية من 
حتياجات العمالء مختلف األلعاب الرياضية المتنوعة بالشكل الذى يمكن أن يتناسب و  هذا ما أشارت ، ا 

 و الرياضية الصناعة مجالى إضافة والتى كانت أهم توصياتها  (9112)الموادلى إلية نتائج دراسة 
  م 9117 لسنه 71 رقم الرياضة قانون فى الرياضى خدمات اإلستثمار لمجاالت الرياضية السياحة

توصياتها ضرورة  أكدت أيضاً والتى ( 9112)المنانزة و غرايبة دراسة كما أكدت على ذلك نتائج 
زيادة عدد حصص التربية الرياضية فى المدارس فى جميع المراحل ، تعيين مدرس تربية رياضية 
متخصص فى كل مدرسة ، اإلهتمام بتزويد المدارس بحاجاتها من األجهزة واألدوات الرياضية ، اإلستفادة 

ليل فجوة الخدمات الرياضية من إمكانات المجمع الرياضى فى علجون والتابع لمديرية الشباب ، تق
لمدارس المرحلة الواحدة ، إقامة مالعب كرة قدم وكرة يد وكرة طائرة وفقًا إلحتياجات المدارس وتبعا 
للناطق الجغرافية ، اإلبتعاد عن إستئجار المبانى المدرسية لعدم توفير المعايير التربوية البسيطة فى 

 .الرياضية  المبانى وباألخص ما يتعلق بممارسة األنشطة

صناعة الرياضة بشكل عام حققـت حيث يرى أن ( 9113)درويش وآخرون أكد أيضًا على ذلك 
إقتصـاديات  فـى هامـة مكانـة إحتلتحيث ،  فى الفنرة األخيرة تطورًا كبيرًا مقارنة بأنواع الصناعات األخرى

 مثل" ة لدخل أو إيراد مباشر أعمال الرياضة المنتج: الدول ، لذا تصنف أعمال الرياضة إلى ثالثة أنواع 
، أعمال الرياضة المنتجة لدخل " الرياضية المباريات في التذاكر بيع من الرياضي عليه النادي يحصل ما

 هــم وهــؤالء الرياضــية المنتجــات واألجهـزة مــن الرياضـية المبيعــات علــى تشــتمل حيـث"أو إيـراد غيــر مباشــر 
" مـــدعمم  إيــراد أو لــدخل المنتجــة الرياضـــة ، أعمــال" الرياضــة  ألحــداث ، اإليـــراد أو الــدخل ينتجــون الــذين

 المرتبطــــة األعمــــال بعـــض تحقمقــــه كالـــدخل الــــذي نفســــها الرياضـــية األحــــداث بوجــــود األعمـــال تـــرتبط هــــذه
 ( .73-71: 9113درويش وأخرون ، " )كبيرة  رياضية دورات أو شهيرة رياضية من أحداث بالرياضية



 (95)جدول 
إدارة صناعة الخدمات " فى البمد الثانى آلراء المينة ومربع كا م وسط االس جابة و الوزن النسبى 

 الخدمات الرياضية  قدي : المحور الثالث " الرياضية 
 (951= ن )باالندية الرياضية الكبرى                               

 المبارات  
الوزن  االس جابة

 النسبى
م وسط 
 االس جابة

مس وى 
يوجد بدرجة  9كا القدرة

 كبيرة
يوجد بدرجة 
 م وسطة

يوجد بدرجة 
 ضميفة

 :  يوجد بالنادى با 
يوجد خطة محددة لإلعالن عن جميع البرامج   .36

 32555 ضميف 1557 895 192 67 58 واألنشطة والخدمات الرياضية 

ال أكيد على  قدي  الخدمات الرياضية لجميع الفئات   .37
 17519 م وسط 1561 856 118 66 71 وفى كل األوقات 

وعرض اس خدا  ال قنيات الحديثة فى طر   قدي    .32
 26515 ضميف 1559 321 159 56 89 الخدمات بما ي ناسب مع الممالء

اإله ما  ب وقيت اإلعالن عن الخدمات الرياضية أن   .32
 18572 ضميف 1561 859 111 76 63 يكون أثناء كثافة المشاهدة

عمل قناة فضائية أو إذاعية م خصصة لمرض جميع   .81
 132536 ضميف 1582 369 171 86 33 الخدمات الرياضية بالنادى

عمل موقع الك رونى لمرض و قدي  جميع الخدمات   .81
 92585 ضميف 1552 838 199 79 56 الرياضية الم وفرة فى النادى

اإله ما  بإخ يار طريقة جاذبة لجميع الفئات   .89
 36513 ضميف 1557 831 192 68 52 المس هدفة من الممالء ل قدي  الخدمات الرياضية 

 1573= الحد األعلي للثقة             1561= للثقة الحد االدني 

 5،22=  (1،15)دالة عند مس وى داللة9قيمة كا -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (13)شكل 
   قدي  الخدمات الرياضية



 :ما يلى( 13)، شكل ( 95)يتضح من جدول 

فى البعد " الخدمات الرياضية  تقديم"  الثالثلعبارات المحور ( 1،15)دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
باألندية  إلستبيان القدرة على صناعة الخدمات الرياضية" إدارة صناعة الخدمات الرياضية " الثانى 

الرياضية ، وبذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد عينة الدراسة لصالح  الإلستجابة 
 ".يوجد بدرجة ضعيفة "

باألندية الرياضية الكبرى بجمهورية ستجابة ألراء عينة الدراسة من العاملين تراوحت متوسطات اإل -
في عبارات مصر العربية من األخصائيين الرياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة 

" إدارة صناعة الخدمات الرياضية " فى البعد الثانى " الخدمات الرياضية  تقديم"  الثالثالمحور 
 ( .1،11:  1،08)ستبيان القدرة على صناعة الخدمات الرياضية باألندية الرياضية ما بين إل

فى البعد " الخدمات الرياضية  تقديم"  الثالثالمحور حيث جاءت جميع متوسطات اإلستجابة لعبارات  -
ة باألندية ستبيان القدرة على صناعة الخدمات الرياضيإل" إدارة صناعة الخدمات الرياضية " الثانى 

الرياضية أقل من الحد األنى للثقة ، مما يدل على ضعف مستوى قدرة األندية الرياضية الكبرى فى 
جاءت ما بين الحد األدنى والحد األعلى للثقة مما (  37)، ماعدا العبارة "  الخدمات الرياضية تقديم

 .يدل وجود تلك المؤشر بدرجة متوسطة داخل األندية الرياضية الكبرى 

د خطة محددة لإلعالن و وجإلى عدم ( 13)، شكل ( 95)تعزو الباحثة النتيجة المتعلقة بجدول 
التقنيات الحديثة فى طرق تقديم وعرض ، وعدم توافر  عن جميع البرامج واألنشطة والخدمات الرياضية 

الرياضية أن يكون اإلهتمام بتوقيت اإلعالن عن الخدمات ، مع عدم  الخدمات بما يتناسب مع العمالء
عمل قناة فضائية أو إذاعية متخصصة لعرض جميع الخدمات ، ضعف اإلهتمام ب أثناء كثافة المشاهدة

عمل موقع الكترونى لعرض وتقديم جميع الخدمات الرياضية ضعف الوعى بأهمية ،  الرياضية بالنادى
عن الكيفية العلمية التى يتم اضية ، ضعف قدرات ومؤهالت العاملين باألندية الري النادى داخلالمتوفرة 

، على الرغم من محاوال طريقة جاذبة لجميع الفئات المستهدفة من العمالء تقديم الخدمات الرياضية ببها 
 .األوقات مختلف الخدمات الرياضية لجميع الفئات وفى بعض األندية الرياضية من تقديم 

والتى أشارت أهم نتائجها إلى ( 9112)مجاهد دراسة يتفق ذلك مع ما أسفرت إلية نتائج 
 ىالناد أعضاء ىى وعلعمل ععن الخدمات الرياضية ياالعالن  ىستخدام أساليب جديده ومبتكرة فإ
 ى الخدمات الرياضيةلالتعرف ع ىم الرغبة فهندية الرياضية لديأعضاء األ ،  لخدمات الرياضية الجديدةل

 .بإستمرار ا هالجديدة ومتابعت



 (96) جدول
إدارة صناعة الخدمات " فى البمد الثانى آلراء المينة ومربع كا م وسط االس جابة و الوزن النسبى 

 الخدمات الرياضية  سوي : المحور الرابع " الرياضية 
 (951= ن )باالندية الرياضية الكبرى                               

 المبارات  
الوزن  االس جابة

 النسبى
م وسط 
 االس جابة

مس وى 
يوجد بدرجة  9كا القدرة

 كبيرة
يوجد بدرجة 
 م وسطة

يوجد بدرجة 
 ضميفة

 :  يوجد بالنادى با 
 1527 م وسط 1562 517 77 22 28 لجنة لل سوي  الرياضى بالنادى/ يوجد إدارة   .83
يوجد أفراد م خصصين ومؤهلين فى  سوي  الخدمات   .88

 21592 ضميف 1559 321 158 59 88 الرياضية

 68521 ضميف 1558 815 183 52 82 يوجد خطة  سويقية مم مدة للخدمات الرياضية بالنادى  .85
إبرا  الشراكة مع إحدى شركات  سوي  الخدمات   .86

 111526 ضميف 1551 372 157 52 35 الرياضية

 11538 م وسط 1561 852 112 75 67  سوي  حقو  اإلعالن داخل النادى  .87
إس غالل إس  وشمار النادى ل سوي  الخدمات   .82

 32513 ضميف 1557 897 192 65 56 والبرامج واألنشطة الرياضية

 36572 ضميف 1557 897 192 67 55 ال ماقد مع شركات المالب  الرياضية مقابل الدعاية لها   .82
 1573= الحد األعلي للثقة             1561= الحد االدني للثقة 

 5،22=  (1،15)دالة عند مس وى داللة9قيمة كا -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 (18)شكل 
   سوي  الخدمات الرياضية



 :ما يلى( 10)، شكل ( 91)يتضح من جدول 

فى البعد " الخدمات الرياضية  تسويق"  الرابعلعبارات المحور ( 1،15)دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
باألندية  إلستبيان القدرة على صناعة الخدمات الرياضية" إدارة صناعة الخدمات الرياضية " الثانى 

بين إستجابات أفراد عينة الدراسة لصالح  الإلستجابة الرياضية ، وبذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 ".يوجد بدرجة ضعيفة "

" تسويق الخدمات الرياضية " الرابع للمحور ( 33)للعبارة ( 1،15)غير دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
 إلستبيان القدرة على صناعة الخدمات الرياضية "إدارة صناعة الخدمات الرياضية " فى البعد الثانى 

 .باألندية الرياضية ، وبذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد عينة الدراسة 

باألندية الرياضية الكبرى بجمهورية مصر تراوحت متوسطات اإلستجابة ألراء عينة الدراسة من العاملين  -
 الرابعالمحور في عبارات ياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة العربية من األخصائيين الر 

ستبيان القدرة على إل" إدارة صناعة الخدمات الرياضية " فى البعد الثانى " الخدمات الرياضية  تسويق" 
 ( .1،18:  1،51)صناعة الخدمات الرياضية باألندية الرياضية ما بين 

فى البعد " الخدمات الرياضية  تسويق"  الرابعات اإلستجابة لعبارات المحور حيث جاءت جميع متوسط -
ستبيان القدرة على صناعة الخدمات الرياضية باألندية إل "إدارة صناعة الخدمات الرياضية " الثانى 

أقل من الحد األنى للثقة ، مما يدل على ضعف مستوى قدرة األندية الرياضية الكبرى فى الرياضية 
جاءت ما بين الحد األدنى والحد (  07/ 03) ات التالية، ماعدا العبار "  الخدمات الرياضية تسويق

 .بدرجة متوسطة داخل األندية الرياضية الكبرى  اتاألعلى للثقة مما يدل وجود تلك المؤشر 

إلى عدم إهتمام بعض األندية ( 10)، شكل ( 91)تعزو الباحثة النتيجة المتعلقة بجدول 
، وعدم داخل النادى لتسويق الرياضى متخصصة بالجنة / إدارة اضية قيد الدراسة بضرورة وجود الري
، عدم اإلهتمام بوضع باألندية الرياضية  د أفراد متخصصين ومؤهلين فى تسويق الخدمات الرياضيةو وج

 شركاتالمع ات المبرمة لشراكا، قل  معتمدة للخدمات الرياضية بالنادىمحددة و خطة تسويقية 
ستغالل إسم وشعار النادى لتسويق وجود آلية واضحة إلوعدم ،  تسويق الخدمات الرياضيةالمتخصصة ل

التعاقد مع شركات المالبس الرياضية مقابل ، وعد الغهتمام ب الخدمات والبرامج واألنشطة الرياضية
 . النادى تسويق حقوق اإلعالن داخل، على الرغم من وجود بعض المحاوالت لالدعاية لها 

 تحديد تصنيفات والتى كانت أهم نتائجها (9112)الموادلى نتائج دراسة  أكدت عليههذا ما 
 اللياقة ومراكز الصحية واألندية الخاصة واألكاديميات األندية فى والتسويق اإلدارة فى الرياضية الخدمات
 ىأساليب جديده ومبتكرة فستخدام والتى أشارت أهم نتائجها إلى إ( 9112)مجاهد دراسة ،  البدنية

 . لخدمات الرياضية الجديدةل ىالناد أعضاء ىى وعلعمل ععن الخدمات الرياضية ياالعالن 



 (97)جدول 
إدارة صناعة الخدمات " فى البمد الثانى آلراء المينة ومربع كا م وسط االس جابة و الوزن النسبى 

 ال غذية المر دة: المحور الخام  " الرياضية 
 (951= ن )باالندية الرياضية الكبرى                               

 المبارات  
الوزن  االس جابة

 النسبى
م وسط 
 االس جابة

مس وى 
يوجد بدرجة  9كا القدرة

 كبيرة
يوجد بدرجة 
 م وسطة

يوجد بدرجة 
 ضميفة

 :  يوجد بالنادى با 
 شكيل فري  عمل م خصص لجمع المملومات   .51

والبيانات لمخ لف األنشطة والبرامج والخدمات 
 الرياضية والممالء والسو  الرياضى

 88517 ضميف 1556 812 139 67 51

إجراء عمليات الم ابمة والرقابة بشكل مس مر   .51
 76585 ضميف 1553 326 182 52 88 للخدمات الرياضية فى ضوء ممايير رقابية مقننة

قيا  رضا الممالء عن الخدمات واألنشطو والبرامج   .59
 78575 ضميف 1559 323 186 65 32 الرياضية 

القيا  باإلجراءات ال صحيحية لممليات إن اج و نفيذ   .53
 58511 ضميف 1555 815 132 52 53 و قدي  الخدمات الرياضية

 طوير الخدمات الرياضية فى ضوء المملومات والبيانات   .58
 37552 ضميف 1552 833 192 52 69 النا جة من عمليات القيا  والرقابة والم ابمة 

 حديد أسباب اإلنحرافات عن الممدالت الرقابية   .55
 68521 ضميف 1558 815 183 52 82 والمسئلون عنها والوقوف عليها ل الشيها

الفملية من الخدمات الرياضية  مقارنة المخرجات  .56
 21576 ضميف 1559 322 158 58 89 بالمخرجات المس هدفة

 1573= الحد األعلي للثقة             1561= الحد االدني للثقة 

 5،22=  (1،15)دالة عند مس وى داللة9قيمة كا -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (15)شكل 

 ال غذية المر دة



 :ما يلى( 15)، شكل ( 97)يتضح من جدول 

" فى البعد الثانى "  التغذية المرتدة"  الخامسلعبارات المحور ( 1،15)دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
باألندية الرياضية ،  إلستبيان القدرة على صناعة الخدمات الرياضية" إدارة صناعة الخدمات الرياضية 

يوجد  "ة الدراسة لصالح  الإلستجابة وبذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد عين
 ".بدرجة ضعيفة 

باألندية الرياضية الكبرى بجمهورية مصر تراوحت متوسطات اإلستجابة ألراء عينة الدراسة من العاملين  -
المحور في عبارات العربية من األخصائيين الرياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة 

ستبيان القدرة على إل" إدارة صناعة الخدمات الرياضية " فى البعد الثانى " التغذية المرتدة " الخامس 
 ( .1،58:  1،59)صناعة الخدمات الرياضية باألندية الرياضية ما بين 

" فى البعد الثانى " التغذية المرتدة " الخامس حيث جاءت جميع متوسطات اإلستجابة لعبارات المحور  -
ستبيان القدرة على صناعة الخدمات الرياضية باألندية الرياضية إل "ارة صناعة الخدمات الرياضية إد

تسويق أقل من الحد األنى للثقة ، مما يدل على ضعف مستوى قدرة األندية الرياضية الكبرى فى 
 ."  الخدمات الرياضية

إهتمام األندية الرياضية  عدمإلى ( 15)، شكل ( 97)تعزو الباحثة النتيجة المتعلقة بجدول 
فريق عمل المرتدة من األعمال المنفذة داخل النادى مثل فال يوجد باآلليات المناسبة للكشف عن التغذية 

متخصص لجمع المعلومات والبيانات لمختلف األنشطة والبرامج والخدمات الرياضية والعمالء والسوق 
عمليات متابعة  كذلك ال يتم إجراء،  والتى يمكن أن يتم فى ضوئها تطوير الخدمات الرياضية الرياضى

قياس رضا ، وال يتم اإلهتمام ب ورقابة بشكل مستمر للخدمات الرياضية فى ضوء معايير رقابية مقننة
لعمليات إنتاج  اإلجراءات التصحيحيةاإلفتقار إلى ، والبرامج الرياضية  ةالعمالء عن الخدمات واألنشط

سباب اإلنحرافات عن المعدالت الرقابية واضح ألتحديد ، فال يوجد  وتنفيذ وتقديم الخدمات الرياضية
مقارنة المخرجات الفعلية من الخدمات الرياضية ، وال يتم  والمسئلون عنها والوقوف عليها لتالشيها

 التى والتى كانت أهم النتائج (9112)دلى المواهذا ما أشارت إلية نتائج دراسة ،  بالمخرجات المستهدفة
 . الرياضية الخدمات تقديم على المؤثرة العوامل إليها التوصل إلى توصلت

 

 



 (92)جدول 
 القدرة على محاور إس بيان أبماد و فى م وسط االس جابة آلراء المينة و الوزن النسبى 

 (951= ن )باالندية الرياضية الكبرى    صناعة الخدمات الرياضية

الوزن  المحاور  
 النسبى

م وسط 
 االس جابة

مس وى 
 القدرة

 أشكال صناعة الخدمات الرياضية: البمد األول 
 ضميف 1551 9627 صناعة خدمات المالعب والمراف  والمنشآت الرياضية: المحور األول   .1

 ضميف 1582 9586 صناعة األحداث والفماليات الرياضية: المحور الثانى   .9
 م وسط 1561 3122 صناعة الدريب الرياضى: المحور الثالث   .3

 ضميف 1553 2899 الدرجة الكلية للبمد
 إدارة صناعة الخدمات الرياضية: البمد الثانى 

 ضميف 1557 9275 ةي خطيط الخدمات الرياض: المحور األول   .1
 ضميف 1557 9228 ةيإن اج الخدمات الرياض: المحور الثانى   .9
 ضميف 1556 9282 ةي قدي  الخدمات الرياض: الثالث المحور   .3
 ضميف 1557 9223 ةي سوي  الخدمات الرياض: المحور الرابع   .8
 ضميف 1558 9282 ال غذية المر دة: المحور الخام    .5

 ضميف 1556 18751 الدرجة الكلية للبمد
 ضميف 1555 93179 لإلس بيانالكلية الدرجة 

 1573= الحد األعلي للثقة             1561= الحد االدني للثقة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (16)شكل 
 أشكال صناعة الخدمات الرياضية

 (17)شكل 
 صناعة الخدمات الرياضية إدارة



 

 

 

 

 

 

 

 :ما يلى( 12)، ( 17)، ( 16)ل اشكأ، ( 92)ي ضح من جدول 

باألندية الرياضية الكبرى بجمهورية متوسطات اإلستجابة ألراء عينة الدراسة من العاملين  تراوحت -
 محاور فيمصر العربية من األخصائيين الرياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة 

 ،( 1،11:  1،08)باالندية الرياضية الكبرى ما بين  القدرة على صناعة الخدمات الرياضيةإستبيان 
بينما بلغ  ، ( 51، 53)متوسطات اإلستجابة ألراء عينة الدراسة فى أبعد نفس اإلستبيان كالتالىجاءت 

 (. 1،55)متوسط اإلستجابة لإلستبيان ككل 

 القدرة على صناعة الخدمات الرياضيةمحاور إستبيان أبعاد و حيث جاءت متوسطات اإلستجابة لجميع  -
وكذلك الدرحة الكلية لإلستبيان ككل أقل من الحد األنى للثقة ، مما يدل على ،  باالندية الرياضية الكبرى

صناعة " الثالث على صناعة الخدمات الرياضية ،  ماعدا المحور االندية الرياضية الكبرى قدرة ضعف 
والحد ، جاء ما بين الحد األدنى أشكال صناعة الخدمات الرياضية " من البعد األول " التدريب الرياضى 

 .األعلى للثقة مما يدل وجود تلك مؤشرات تلك البعد بدرجة متوسطة داخل األندية الرياضية الكبرى 

إلى ضعف قدرة األندية ( 18، 17،  11)، أشكال ( 98)تعزو الباحثة النتيجة المتعلقة بجدول 
، إدارة صناعة أشكال صناعة الخدمات الرياضية )بمحوريها الرياضية على صناعة الخدمات الرياضية 

اإلهتمام ضعف قدرات القائمين على إدارة االندية الرياضية على وقد يرجع ذلك إلى ( الخدمات الرياضية 
والفعاليات بصناعة الخدمات المرتبطة بالمالعب والمرافق والمنشآت الرياضية ، عدم اإلهتمام بصناعة األحداث 

عمل مام بصناعة التدريب الرياضى والتى تعتبر صلب الرياضية ، بالرغم من وجود درجة متوسطة من اإلهت
للخدمات الرياضية والمهارات الالزمة لتقديم النادى ، باإلضافة ضعف المهارات التخطيطية واإلنتاجية والتسويقية 

 .لعمل تغذية مرتدة لصناعة الخدمات الرياضية داخل األندية الخدمات الرياضية واآلليات الموضوعة 

 (12)شكل 
 القدرة على صناعة الخدمات الرياضية



الذى القدرة على صناعة الخدمات الرياضية على أهمية  (9113) وجبر صبحىكما أكد  
أشاروا إلى أنه أصبح واضحًا أن صناعة الخدمات الرياضية أمر ملح لمختلف المؤسسات الخدمية 
واإلنتاجية ، فلم يعد يكفى مجرد اإليمان بأهمية تقديم خدمة ذات جودة متميزة دون العمل على صناعتها 

ل جهود لالرتقاء بمستوى الخدمات للوصول إلى درجة التميز التى يطمح إليها مقدموا وبلورتها من خال
الخدمة ويتطلع إليها أيضًا المستفيدين ، من ثم فقد أولت الدول األوروبية بصفة خاصة والمتقدمة بصفة 

مجال عامة إهتمام كبير بصناعة الخدمات الرياضية ، أما فى الكثير من الدول النامية فلم يعطى 
 ( .19:  9113صبحى وجبر ، )الخدمات الرياضية اإلهتمام الكافى 
 الخدمات تحديد تصنيفات والتى كانت أهم نتائجها (9112)الموادلى هذا ما أكدت عليه دراسة 

دارة والتشغيل والتسويق اإلدارة فى الرياضية  واألندية الخاصة واألكاديميات األندية وفى الرياضية األلعاب وا 
وكانت  ، الرياضية الخدمات تقديم على المؤثرة العوامل ، كذلك التوصل إلى البدنية اللياقة ومراكز الصحية

 .الرياضة قانون فى الرياضى خدمات اإلستثمار لمجاالت الرياضية الصناعة مجال إضافة التوصيات أهم
 :ينص على  ىوالذ الثالثال ساؤل  ىاإلجابة عل

 ؟األداء التنافسى باألندية الرياضية الكبرى ما مستوى  -
 (92)جدول 

 فىآلراء المينة ومربع كا م وسط االس جابة و الوزن النسبى 
 (951= ن )باالندية الرياضية الكبرى        الجودة : المحور األول                      

الوزن  االس جابة المبارات  
 النسبى

م وسط 
 االس جابة

مس وى 
 يوجدال إلى حد مايوجد  يوجد 9كا األداء

 :  يقو  النادى با 
إس طالع أراء المس فيدين فى مس وى جودة الخدمات   .1

 68518 ضميف 1555 819 183 59 55 الرياضية المقدمة دائما

إجراء ال حسينات وال غييرات المس مرة على الخدمات   .9
 89595 ضميف 1556 891 131 67 59 الرياضية لمواجهة رغبات الممالء

 13523 م وسط 1561 856 111 79 67  شمل جميع الفئات والمس ويات الم نوعة قدي  خدمات رياضية   .3
إجراء عمليات ال  طوير وال غيير بشكل مس مر داخل بيئة الممل   .8

 32552 ضميف 1557 896 131 68 56 ل جويد الخدمات الرياضية ل  ناسب مع رغبات الممالء

إب كار خدمات رياضية مس حدثة لمواجهة ال غيرات   .5
 62587 ضميف 1553 811 185 52 86 الحادثة رغبات الممالء

ينفرد النادى ب قدي  خدمات رياضية م ميزة وغير   .6
 51527 ضميف 1555 819 136 66 82 موجودة بأندية أخرى

إجراء عمليات الصيانة بشكل دائ  للمالعب والمنشآت   .7
 5553 م وسط 1568 877 25 113 69 والمراف  ل قدي  خدمة مميزة

أداء القائمين على إدارة الخدمات والبرامج واألنشطة   .2
 51575 ضميف 1558 812 133 76 81 الرياضية مميز مقارنة باألندية األخرى

 1573= الحد األعلي للثقة             1561= الحد االدني للثقة 

 5،22=  (1،15)دالة عند مس وى داللة9قيمة كا -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ما يلى( 11)، شكل ( 91)يتضح من جدول 

األداء ستبيان مستوى إل"  الجودة" لعبارات المحور األول ( 1،15)دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
باالندية الرياضية الكبرى ، وبذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد عينة  التنافسى

 ".ال"الدراسة لصالح  الإلستجابة 

ستبيان مستوى إل" الجودة " األول للمحور ( 7)للعبارة ( 1،15)غير دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
ذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد ، وباألداء التنافسى باالندية الرياضية الكبرى 

 .عينة الدراسة 

باألندية الرياضية الكبرى بجمهورية مصر تراوحت متوسطات اإلستجابة ألراء عينة الدراسة من العاملين  -
في عبارات المحور العربية من األخصائيين الرياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة 

 ( .1،10:  1،53)باالندية الرياضية الكبرى ما بين  األداء التنافسىإلستبيان مستوى "  الجودة"  األول

األداء التنافســى إلســتبيان مســتوى "  الجـودة" حيـث جــاءت متوســطات اإلسـتجابة لعبــارات المحــور األول  -
باالنديــة " الجــودة " ممــا يــدل علــى ضــعف مســتوى باالنديــة الرياضــية الكبــرى أقــل مــن الحــد األنــى للثقــة ، 

جاءت ما بين الحد األدنى والحـد األعلـى للثقـة ممـا يـدل ( 7/ 3)الرياضية الكبرى ، ماعدا العبارات التالية 
 .الجودة مستوى على أن األندية الرياضية الكبرى قيد الدراسة تتبنى تلك المؤشرات الدالة على 

 (12)شكل 
 الجودة



 
اآلليـــات المعمـــول بهـــا لرفـــع إلـــى ضـــعف ( 11)، شـــكل ( 91)تعـــزو الباحثـــة النتيجـــة المتعلقـــة بجـــدول 

إســتطالع أراء المســتفيدين فــى والمتمثلــة فــى  الرياضــية مســتوى جــودة الخــدمات الرياضــية المقدمــة مــن األنديــة
ـــى الخـــدمات إجـــراء التحســـينات والتغييـــرات ،  مســـتوى جـــودة الخـــدمات الرياضـــية المقدمـــة دائمـــا المســـتمرة عل

إجراء عمليات التتطوير والتغيير بشكل مستمر داخل بيئـة العمـل لتجويـد ،  الرياضية لمواجهة رغبات العمالء
إبتكـــار خـــدمات رياضـــية مســـتحدثة لمواجهـــة التغيـــرات ،  الخـــدمات الرياضـــية لتتناســـب مـــع رغبـــات العمـــالء

،  تقديم خدمات رياضية متميزة وغير موجودة بأنديـة أخـرىلباإلنفراد النادى محاولة ،  الحادثة رغبات العمالء
، علمــًا بـــأن  مقارنــة باألنديــة األخــرى ةالقــائمين علــى إدارة الخــدمات والبــرامج واألنشــطة الرياضــية مميــز قــدرة 

 تقديم خدمات رياضية تشمل جميـع الفئـات والمسـتويات المتنوعـةتسعى بدرجة متوسطة إلى األندية الرياضية 
هــذا مــا أكــدت ،  راء عمليــات الصــيانة بشــكل دائــم للمالعــب والمنشــآت والمرافــق لتقــديم خدمــة مميــزةإجــوكـذلك 

دراسة وتحليـل كافـة ظـروف اإلنتـاج وزيـادة االهتمـام  والتى كانت أهم نتائجها ( 9111)النسور علىيه دراسة 
 .واعتباره من مقومات التنافسية بتطبيق كافة أبعاد الجودة الشاملة واإلهتمام بموضوع البحث والتطوير 

 (31)جدول 
 فىآلراء المينة ومربع كا م وسط االس جابة و الوزن النسبى 

 (951= ن )باالندية الرياضية الكبرى         حج  الطلب:  الثانىالمحور                      

الوزن  االس جابة المبارات  
 النسبى

م وسط 
 االس جابة

مس وى 
 اليوجد يوجد إلى حد ما يوجد 9كا األداء

 :  يقو  النادى با 
ي زايد حج  الطلب على الخدمات الرياضية بشكل   .2

 96513 ضميف 1552 832 191 62 61 مس مر من الممالء

نشر الخدمات الرياضية ال ى يقدمها النادى بشكل   .11
 89563 ضميف 1556 891 131 62 51 جاذب داخل السو  الرياضى

 88571 ضميف 1556 899 133 69 55 ي زايد عدد عمالء النادى بشكل مس مر   .11
يح ل النادى الصدارة فى حج  الخدمات الرياضية فى   .19

 181512 ضميف 1582 361 171 82 31 السو  الرياضى

خدمات النادى مس هدفة من قبل الممالء داخل السو    .13
 28569 ضميف 1551 323 155 57 32 الرياضى نظرًا لجود ها

يه   النادى بخصائص ونوعية الخدمات الرياضية   .18
 88555 ضميف 1556 893 133 61 56 المقدمة لزيادة حج  الطلب

النادى قادر على  لبية طلبات الممالء من الخدمات   .15
 13552 ضميف 1561 853 112 72 69 الرياضية الممالء حجماً ونوعاً ولجميع الفئات وفى أى وقت

الرياضى يخل  طلبًا على أنشطة حج  السو    .16
 16575 م وسط 1563 871 116 72 66 ات وبرامج النادىموخد

 1573= الحد األعلي للثقة             1561= الحد االدني للثقة 

 5،22=  (1،15)دالة عند مس وى داللة9قيمة كا -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ما يلى( 91)، شكل ( 31)يتضح من جدول 

ستبيان مستوى األداء إل" حجم الطلب " لعبارات المحور الثانى ( 1،15)دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
التنافسى باالندية الرياضية الكبرى ، وبذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد عينة 

 ".ال"الدراسة لصالح  الإلستجابة 

باألندية الرياضية الكبرى بجمهورية مصر ألراء عينة الدراسة من العاملين  تراوحت متوسطات اإلستجابة -
" الثانى في عبارات المحور العربية من األخصائيين الرياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة 

 ( .1،13:  1،08)باالندية الرياضية الكبرى ما بين  إلستبيان مستوى األداء التنافسى" حجم الطلب 
إلســـتبيان مســـتوى األداء " حجـــم الطلـــب " حيـــث جـــاءت متوســـطات اإلســـتجابة لعبـــارات المحـــور الثـــانى  -

حجـــم " التنافســـى باالنديـــة الرياضـــية الكبـــرى أقـــل مـــن الحـــد األنـــى للثقـــة ، ممـــا يـــدل علـــى ضـــعف مســـتوى 
األدنى والحد األعلى للثقة مما جاءت ما بين الحد ( 11) ةباالندية الرياضية الكبرى ، ماعدا العبار " الطلب

 . حجم الطلب يدل على أن األندية الرياضية الكبرى قيد الدراسة تتبنى تلك المؤشرات الدالة على مستوى

 (91)شكل 
 حج  الطلب



 
ـــة النتيجـــة المتعلقـــة بجـــدول  ـــة إلـــى ( 91)، شـــكل ( 31)تعـــزو الباحث ـــب علـــى الخـــدمات قل حجـــم الطل

نشـر الخـدمات الرياضـية التـى يقـدمها المسـتخدة فـى  ليـاتاآل، ضعف  الرياضية بشكل مستمر من العمالء
رة ، عــدم قــدتزايــد عــدد عمــالء النــادى بشــكل مســتمر ، وعــدم  النــادى بشــكل جــاذب داخــل الســوق الرياضــى

، وعدم قـدرة إدارة األنديـة  السوق الرياضى داخلالصدارة فى حجم الخدمات الرياضية إحتالل على النادى 
، مستهدفة من قبـل العمـالء داخـل السـوق الرياضـى الرياضية خدمات ال على جعل طبيعة وجودةالرياضية 

النـادى ، عـدم قـدرة  النادى بخصائص ونوعية الخدمات الرياضـية المقدمـة لزيـادة حجـم الطلـب مام هتهدم إ
علـى  على تلبية طلبات العمالء من الخدمات الرياضية العمالء حجمًا ونوعًا ولجميع الفئات وفى أى وقـت

هـذا مـا ، بدرجـة متوسـطة  ات وبرامج النـادىمحجم السوق الرياضى يخلق طلبًا على أنشطة وخدالرغم أن 
والتى كانت أهم نتائجها دراسة وتحليل البيئة التنافسية الخاصة بظروف ( 9111)النسور عليه دراسة أكدت 

لتى أشارت إلى أن أكثر العوامل وا( 9112)مكاوى دراسة الطلب واتباع سياسات االنتشار السوقى ، كذلك 
  . تأثيرًا على األداء التنافسى هى ظروف الطلب

 (31)جدول 
 فىآلراء المينة ومربع كا م وسط االس جابة و الوزن النسبى 

 (951= ن )باالندية الرياضية الكبرى         اإلن اجية: المحور الثالث                      

الوزن  االس جابة المبارات  
 النسبى

م وسط 
 االس جابة

مس وى 
 اليوجد يوجد إلى حد ما يوجد 9كا األداء

 :  يقو  النادى با 
يقو  النادى بإن اج خدمات وبرامج وأنشطة   واف  مع   .17

 9517 م وسط 1568 821 23 23 78 إح ياجات الممالء 

يوفر النادى جميع الموارد الالزمة ل نفيذ البرامج   .12
 29575 ضميف 1553 326 155 88 51 واالنشطة والخدمات المقدمة للممالء

والبرامج واألنشطة المقدمة   ناسب مع قيمة الخدمات   .12
 95535 ضميف 1552 835 116 23 51 حج  ونوع الموارد المس خدمة فى عمليات إن اجها

 71521 ضميف 1558 813 186 55 82 يسمى النادى لرفع إن اجية الماملين به  .91
  ناسب  كاليف إن اج الخدمات والبرامج واألنشطة   .91

 21592 ضميف 1559 321 158 59 88 لهاالرياضية مع المخرج النهائى 

ي ناسب حج  ونوع الخدمات والبرامج واألنشطة   .99
 88581 ضميف 1557 895 133 52 52 الرياضية مع  وقمات الممالء

هناك حالة من الرضا لدى الممالء عن جودة البرامج   .93
 93512 ضميف 1552 883 112 62 69 واألنشطة الرياضية المقدمة 

المادية والرمزية للبرامج واألنشطة المقدمة القيمة   .98
 69555 ضميف 1556 817 189 82 52   ناسب مع جود ها

 1573= الحد األعلي للثقة             1561= الحد االدني للثقة 

 5،22=  (1،15)دالة عند مس وى داللة9قيمة كا -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ما يلى( 91)شكل ، ( 31)يتضح من جدول 

ستبيان مستوى األداء إل"  اإلنتاجية"  الثالثلعبارات المحور ( 1،15)دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
التنافسى باالندية الرياضية الكبرى ، وبذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد عينة 

 ".ال"الدراسة لصالح  الإلستجابة 

ستبيان مستوى األداء إل" اإلنتاجية " الثالث للمحور ( 17)للعبارة ( 1،15)غير دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
 .التنافسى باالندية الرياضية الكبرى ، وبذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد عينة الدراسة 

باألندية الرياضية الكبرى بجمهورية مصر تراوحت متوسطات اإلستجابة ألراء عينة الدراسة من العاملين  -
في عبارات المحور العربية من األخصائيين الرياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة 

( 1،10:  1،59)ية الكبرى ما بين باالندية الرياض إلستبيان مستوى األداء التنافسى"  اإلنتاجية"  الثالث
. 
ــــارات المحــــور  - ــــث جــــاءت متوســــطات اإلســــتجابة لعب ــــثحي إلســــتبيان مســــتوى األداء "  اإلنتاجيــــة"  الثال

" الربحيــة " التنافسـى باالنديـة الرياضــية الكبـرى أقـل مــن الحـد األنـى للثقــة ، ممـا يـدل علــى ضـعف مسـتوى 
جـاءت مــا بـين الحــد األدنــى والحـد األعلــى للثقـة ممــا يــدل ( 17) ةباالنديـة الرياضــية الكبـرى ، ماعــدا العبــار 

 . اإلنتاجيةعلى أن األندية الرياضية الكبرى قيد الدراسة تتبنى تلك المؤشرات الدالة على مستوى 

 (91)شكل 
 اإلن اجية



بعـــض أن بعــض األنديــة الرياضــية إلــى ( 91)، شـــكل ( 31)تعــزو الباحثــة النتيجــة المتعلقــة بجــدول 
جميـع المـوارد الالزمـة لتنفيـذ البـرامج واالنشـطة والخـدمات المقدمـة األندية الرياضية ال تحـرص علـى تـوفير 

تتناســب مــع حجــم ونــوع المــوارد ال قيمــة الخــدمات والبــرامج واألنشــطة المقدمــة ، باإلضــافة إلــى أن  للعمــالء
هــا ، رفــع إنتاجيــة العــاملين ب، أن بعــض القــائمين علــى األنديــة ال تســعى ل نتــاجاإلالمســتخدمة فــى عمليــات 

تلــك تتناســب تكــاليف إنتــاج الخــدمات والبــرامج واألنشــطة الرياضــية مــع المخــرج النهــائى لكــذلك أيضــًا عــدم 
، عدم وجود  تناسب حجم ونوع الخدمات والبرامج واألنشطة الرياضية مع توقعات العمالءالخدمات ، عدم 

القيمــة ، وأيضــًا عــدم تناســب لــدى العمــالء عــن جــودة البــرامج واألنشــطة الرياضــية المقدمــة الكــافى ضــا الر 
، على الرغم من محاوالت بعض األندية على إنتـاج  المادية والرمزية للبرامج واألنشطة المقدمة مع جودتها

مكااوى  دراسةما أكدت عليه خدمات وبرامج وأنشطة تتوافق مع إحتياجات العمالء ، تتفق تلك النتيجة مع 
 .والتى كانت أهم نتائجها أن من أكثر العوامل تأثيرًا على األداء التنافسى هى عوامل اإلنتاج ( 9112)

والتـــــى أشـــــارت إلـــــى إنخفـــــاض مســـــتوى األداء التنافســـــى  (9116)شاااااحا ة دراســـــة  كمـــــا أشـــــارت
باإلتحادات الرياضية المائية المصرية ، كما أوصت بضرورة اإلتجاه إلى التحليـل البيئـى بمختلـف مكوناتـه 

 .المؤسسة الداخلية والخارجية لتحسين قدرة إتحادات الرياضات المائية فى أدائها التنافسى 
 (39)جدول 

 فىآلراء المينة ومربع كا االس جابة  م وسطو الوزن النسبى 
 (951= ن )باالندية الرياضية الكبرى         الربحية:  الرابعالمحور                      

الوزن  االس جابة المبارات  
 النسبى

م وسط 
 االس جابة

مس وى 
 اليوجد يوجد إلى حد ما يوجد 9كا األداء

 :  يقو  النادى با 
يسمى النادى إلى  حسين الوضع المالى من خالل   .95

 68521 ضميف 1555 816 183 82 52  طوير الخدمات الرياضية 

 13523 م وسط 1561 856 111 79 67 يسمى النادى إلى إس حداث مصادر لزيادة دخل النادى  .96
يحرص النادى على إس حداث خدمات وأنشطة وبرامج   .97

 59533 ضميف 1557 898 137 59 61 لزيادة الدخلرياضية 

 11529 م وسط 1561 857 112 77 65   زايد حج  اإليرادات داخل النادى سنويًا   .92
يوجد إنخفاض ملمو  فى حج   كاليف الخدمات   .92

 91561 ضميف 1552 881 116 77 57 الرياضية المقدمة 

 6538 م وسط 1569 862 111 21 62 يوجد زيادة ملموسة فى ممدالت اإلس ثمار فى النادى  .31
ي زايد حج  اإلقبال على األنشطة والخدمات والبرامج   .31

 2567 م وسط 1569 869 119 28 68 الرياضية المقدمة من النادى

ي زايد حج  الربح من اإلس غالل األمثل للمالعب   .39
 3521 م وسط 1563 875 25 25 71 والمنشآت والمراف  بالنادى

 1573= الحد األعلي للثقة             1561= للثقة الحد االدني 

 5،22=  (1،15)دالة عند مس وى داللة9قيمة كا -
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ما يلى( 99)، شكل ( 39)يتضح من جدول 

األداء ستبيان مستوى إل"  الربحية"  الرابعلعبارات المحور ( 1،15)دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
التنافسى باالندية الرياضية الكبرى ، وبذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد عينة 

 ".ال"الدراسة لصالح  الإلستجابة 

ستبيان مستوى األداء إل" الربحية " للمحور الرابع ( 39)للعبارة ( 1،15)غير دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -
 .الرياضية الكبرى ، وبذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد عينة الدراسة التنافسى باالندية 

باألندية الرياضية الكبرى بجمهورية مصر تراوحت متوسطات اإلستجابة ألراء عينة الدراسة من العاملين  -
 الرابعفي عبارات المحور تلفة العربية من األخصائيين الرياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المخ

 ( .1،13:  1،55)باالندية الرياضية الكبرى ما بين  إلستبيان مستوى األداء التنافسى"  الربحية" 

إلسـتبيان مسـتوى األداء التنافسـى باالنديـة "  الربحيـة"  الرابـعحيث جاءت متوسطات اإلستجابة لعبـارات المحـور  -
" مســتوى المؤشــرات الدالــة علــى  أن، ممــا يــدل علــى  مــا بــين الحــد األدنــى والحــد األعلــى للثقــة الرياضــية الكبــرى

أقــل جــاءت ( 91 /97/ 95)، ماعــدا العبــارات التاليــة  تتواجــد بدرجــة متوســطة باالنديــة الرياضــية الكبــرى"  الربحيــة
 .تلك المؤشرات فى األندية الرياضية الكبرى ب" الربحية " ضعف مستوى مما يدل على من الحد األنى للثقة 

 

 (99)شكل 
 الربحية



/ 31/ 31/ 98/ 91)العبـــارات فـــى ( 99)، شـــكل ( 39)المتعلقـــة بجـــدول نتيجـــة التعـــزو الباحثـــة 
بعــض األنديــة الرياضــية الكبــرى بحكــم موقعهــا الجغرافــى وجماهيريتهــا وجــود محــاوالت مــن قبــل إلــى ( 39

، كذلك سعى بعض األندية الرياضية الكبرى إلـى حـد مـا  إلى إستحداث مصادر لزيادة دخل النادىللسعى 
حجـم اإليـرادات داخـل النـادى فـى تزايـد هنـاك ، األمـر الـذى جعـل إلى زيادة معدالت اإلسـتثمار فـى النـادى 

، باإلضافة لوجود بعض اآلليات داخـل األنديـة الرياضـية الكبـرى التـى تسـمح بزيـادة بدرجة متوسطة سنويًا 
، باإلضافة إلـى ظهـور بعـض  نشطة والخدمات والبرامج الرياضية المقدمة من النادىحجم اإلقبال على األ

تزايـد حجـم الـربح األفراد ممن لديهم بعـض الخبـرات فـى اإلسـتثمار فـى المجـال الرياضـى ممـا أنعكـس علـى 
 .بدرجة متوسطة  من اإلستغالل األمثل للمالعب والمنشآت والمرافق بالنادى

إلـــى ( 91/ 97/ 95)العبـــارات فـــى ( 99)، شـــكل ( 39)يجـــة المتعلقـــة بجـــدول النتكمـــا تعـــزو الباحثـــة 
إلى تحسين الوضع المالى من خالل تطـوير الخـدمات الرياضـية بعض األندية الرياضية الكبرى سعى إنخافض 
حجـم تكـاليف كـذلك زيـادة ،  حرص النادى على إستحداث خدمات وأنشطة وبرامج رياضية لزيادة الدخل، وعدم 

أن األداء والتى كانت أهـم نتائجهـا  (9112)عباوى أشارت إليه دراسة هذا ما ، الخدمات الرياضية المقدمة 
خاللهـا يمكـن  مـنوالتـى  يـة والخارجيـةلالداخ هـاسـة بيئتاإال مـن خـالل در ه مؤسسة ال يمكن تحقيقلل ىالتنافس

 . اتهمدى تنافسيه ا ومنهيحدد حجم أرباح ىو الذها هور هعتبار أن حجم جمإب عمالئهاكسب ثقة 

 (33)جدول 
 فىآلراء المينة ومربع كا م وسط االس جابة و الوزن النسبى 

 (951= ن )الحصة السوقية باالندية الرياضية الكبرى        : المحور الخام                       

الوزن  االس جابة المبارات  
 النسبى

م وسط 
 االس جابة

مس وى 
 اليوجد يوجد إلى حد ما يوجد 9كا األداء

 :  يقو  النادى با 
يح ل النادى الصدارة فى حج  األنشطة والخدمات   .33

 23515 ضميف 1551 325 182 62 33 والبرامج الرياضية المقدمة داخل السو  الرياضى

يمكن للنادى  قدي  خدمات رياضية يمكن من خاللها   .38
 23586 ضميف 1559 322 151 69 32 ف ح أسوا  رياضية جديدة 

النادى إنجازات م قدمة فى جميع المشاركات يحق    .35
 96555 ضميف 1552 837 191 71 52 ال ى يشارك بها

يح ل النادى مكانة مرموقة وشهرة واسمة بين األندية   .36
 197519 ضميف 1582 362 167 82 35 الرياضية األخرى

يس غل النادى  ميز الخدمات الرياضية به لزيادة عدد   .37
 81526 ضميف 1556 812 197 72 85 الرياضىالممالء داخل السو  

 991567 ضميف 1588 331 128 31 95 من أهداف النادى إنشاء فروع جديدة له  .32
يسمى النادى لزيادة الحصة السوقية من خالل  طوير   .32

 68593 ضميف 1553 811 181 62 81 الخدمات والبرامج الرياضية

يم بر النادى من األندية المس هدفة األولى فى   .81
 188522 ضميف 1582 363 173 81 36 الحصول على خدمات رياضية 

 1573= الحد األعلي للثقة             1561= الحد االدني للثقة 

 5،22=  (1،15)دالة عند مس وى داللة9قيمة كا -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ما يلى( 93)، شكل ( 33)جدول يتضح من 
ستبيان مستوى إل"  الحصة السوقية"  الخامسلعبارات المحور ( 1،15)دالة عند مستوى داللة  9قيم كا -

األداء التنافسى باالندية الرياضية الكبرى ، وبذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد 
 ".ال"عينة الدراسة لصالح  الإلستجابة 

باألندية الرياضية الكبرى بجمهورية مصر تراوحت متوسطات اإلستجابة ألراء عينة الدراسة من العاملين  -
" الخامس في عبارات المحور العربية من األخصائيين الرياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة 

 ( .1،58:  1،00)رياضية الكبرى ما بين باالندية ال إلستبيان مستوى األداء التنافسى" الحصة السوقية 
إلستبيان مستوى األداء " الحصة السوقية " الخامس حيث جاءت متوسطات اإلستجابة لعبارات المحور  -

الحصــة " التنافســى باالنديــة الرياضــية الكبــرى أقــل مــن الحــد األنــى للثقــة ، ممــا يــدل علــى ضــعف مســتوى 
 .باالندية الرياضية الكبرى " السوقية 

 علــىإلــى عــدم قــدرة األنديــة الرياضــية ( 93)، شــكل ( 33)تعــزو الباحثــة النتيجــة المتعلقــة بجــدول 
، عــدم  الصــدارة فــى حجــم األنشــطة والخــدمات والبــرامج الرياضــية المقدمــة داخــل الســوق الرياضــى لحــتالإ

إنجـازات ، ضـعف تقديم خدمات رياضية يمكن من خاللها فتح أسـواق رياضـية جديـدة لوجود آليات محددة 
، عــدم وجــود خــدمات الرياضــية متميــزة  شــارك بهــاتالمشــاركات التــى أغلــب األنديــة الرياضــية الكبــرى فــى 

، عـدم وجـود أهـداف  لزيـادة عـدد العمـالء داخـل السـوق الرياضـىيمكن لألندية الرياضية الكبرى إسـتغاللها 
ف محــاوالت أغلــب األنديــة الرياضــية ضــعلمعظــم األنديــة الرياضــية الكبــرى ، نشــاء فــروع جديــدة محــددة إل

عــدم وضــع أهــداف لهــا ، زيــادة الحصــة الســوقية لتطــوير الخــدمات والبــرامج بمــا يمكــن أن يســهم ذلــك فــى 
 .المستهدفة فى الحصول على خدمات رياضية الرياضية  األنديةمحددة لالندية لجعلها من أوائل 

 (93)شكل 
 الحصة السوقية



ويذكر جادالرب فى هذا الشان أن األداء التنافسى يركز على العناصر الفريدة التى تميز المؤسسة 
عن غيرها من المؤسسات والتى يمكن أن تكـون محـور لتقييمهـا بـين المؤسسـات وبالتـالى تشـمل المؤشـرات 

" لـــألداء التنافســـى الماليــة وغيـــر الماليــة واألشـــياء الملموســة وغيـــر الملموســـة ، ويشــمل الجوانـــب العريضــة 
 ( . 33:  9115جادالرب ، " )اإلستراتيجية ، العمليات التشغيلية، الموارد البشرية 

 (38)جدول 
 فى محاور إس بيان م وسط االس جابة آلراء المينة و الوزن النسبى 

 (951= ن )      باالندية الرياضية الكبرى  مس وى األداء ال نافسى                  

الوزن  المحاور  
 النسبى

م وسط 
 االس جابة

مس وى 
 األداء

 ضميف 1557 3813 الجودة: المحور األول   .1
 ضميف 1556 3371 حج  الطلب: المحور الثانى   .9
 ضميف 1557 3321 اإلن اجية: المحور الثالث   .3
 ضميف 1561 3522 الربحية: المحور الرابع   .8
 ضميف 1552 3121 الحصة السوقية: المحور الخام    .5

 ضميف 1556 16269 لإلس بيانالكلية الدرجة 
 1573= الحد األعلي للثقة             1561= الحد االدني للثقة 

 
 

 (98)شكل 
 األداء ال نافسى



 :ما يلى( 90)، شكل ( 30)يتضح من جدول 
باألندية الرياضية الكبرى بجمهورية تراوحت متوسطات اإلستجابة ألراء عينة الدراسة من العاملين  -

في محاور مصر العربية من األخصائيين الرياضيين واألجهزة الفنية واإلدارية للرياضات المختلفة 
، بينما بلغ متوسط ( 1،11:  1،51)باالندية الرياضية الكبرى ما بين  األداء التنافسىإستبيان مستوى 

 (. 1،51)اإلستجابة لإلستبيان ككل 
باالندية  مستوى األداء التنافسىحيث جاءت متوسطات اإلستجابة لجميع محاور إستبيان مستوى  -

الرياضية الكبرى ، وكذلك الدرحة الكلية لإلستبيان ككل أقل من الحد األنى للثقة ، مما يدل على 
 .باالندية الرياضية الكبرى  مستوى األداء التنافسىضعف مستوى 

بشــكل  ســتوى األداء التنافسـىمضـعف إلــى ( 90)، شـكل ( 30)المتعلقـة بجــدول تعـزو الباحثـة النتيجــة 
بمـا يـنعكس علـى أداء األنديـة الرياضـية "  الربحية ، الحصة السـوقية الجودة ، حجم الطلب ، اإلنتاجية ، " عام 

المؤسسـة علـى والذى أشار إلـى أن األداء التنافسـى يعبـر عـن قـدرة ( 9111)جربى هذا ما يؤكد عليه الكبرى ، 
تزويد المستفيدين بمنتجات وخدمات أكثـر فعاليـة وكفـاءة مـن المنافسـين األخـرين ، كـذلك القـدرة علـى إنتـاج سـلع 
وخــدمات بنوعيــة جيــدة وســعر مناســب وفــى الوقــت المحــدد وهــذا يعنــى تلبيــة إحتياجــات المســتفيدين بشــكل أكثــر 

ى بقــدرة المؤسســة علــى تحقيــق أهــداف البقــاء والنمــو كفــاءة مــن المؤسســات األخــرى ، حيــث يــرتبط األداء التنافســ
مكانيات المؤسسة المادية والبشرية   ( .81: 9111جربى ، ) من خالل اإلستخدام األمثل لموارد وا 

والتى كانت أهـم نتائجهـا دراسـة وتحليـل البيئـة التنافسـية ( 9111)النسور  دراسة أشارت إليههذا ما 
سياسـات االنتشـار السـوقى وتبنـى المفهـوم التسـويقى والتعامـل مـع المعلومـات الخاصة بظروف الطلـب واتبـاع 

كأحــد مصــادر األداء التنافســى ، ودراســة وتحليــل كافــة ظــروف اإلنتــاج وزيــادة االهتمــام بتطبيــق كافــة أبعــاد 
تغيرات الجودة الشاملة واإلهتمام بموضوع البحث والتطوير واعتباره من مقومات التنافسية ، دراسة مختلف الم

 .التنافسية فى السوق المحلى واألجنبى والعمل على تطبيق كافة اإلستراتيجيات التنافسية 

إلـــى إنخفـــاض مســـتوى األداء التنافســـى باإلتحـــادات  (9116)شاااحا ة دراســـة كمـــا أشـــارت أيضـــًا 
مؤسســة الرياضــية المائيــة المصــرية ، كمــا أوصــت بضــرورة اإلتجــاه إلــى التحليــل البيئــى بمختلــف مكوناتــه ال

الداخلية والخارجية لتحسين قدرة إتحادات الرياضـات المائيـة فـى أدائهـا التنافسـى بمـا يتناسـب مـع متطلبـات 
أن أكثــر العوامــل تــأثيرًا علــى األداء التنافســى وال ااى أشااارت إلااى ( 9112)مكاااوى دراســة ، كــذلك العصــر 

يليــه عوامــل اإلنتــاج وأخيــرًا الــدور هــى ظــروف الطلــب ، يليــه الصــناعات الداعمــة ، يليــه هيكــل المنافســة ، 
الحكومى ، فضاًل علـى أن اإلسـتراتيجيات تـؤثر بشـكل إيجـابى فـى تعزيـز األداء التنافسـى ، كـذلك أظهـرت 

 .النتائج الدور اإليجابى للميزة التنافسية فى تعزيز األداء التنافسى 
 :اإلجابة على ال ساؤل الرابع والذى ينص على 

إرتباطية بين إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية وكاًل من القدرة على صناعة الخدمات هل توجد عالقة  -
 الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية الكبرى ؟
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 (35)جدول 
 مصفوفة اإلر باط بين إس را يجيات إدارة المواهب البشرية وكاًل من القدرة على صناعة الخدمات 

 (951= ن)            الرياضية واألداء ال نافسى باألندية الرياضية الكبرى                   
 المواهب البشريةإستراتيجيات إدارة  

 القدرة على صناعة الخدمات الرياضية
 الرياضيةإدارة صناعة الخدمات  الخدمات الرياضيةأشكال صناعة  التنافسىاألداء 
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إستراتيجيات إدارة 
المواهب البشرية
 

تخطيط 
 1.85 1.70 1.51 1.81 1.78 1.81 1.17 1.18 1.11 1.17 1.19 1.15 1.11 1.81 1.80 1.87 1.89       المواهب
جذب 

واستقطاب 
 1.83 1.78 1.51 1.18 1.10 1.13 1.83 1.83 1.78 1.89 1.78 1.81 1.71 1.78 1.70 1.71 1.71       المواهب
تطوير 
 1.11 1.78 1.10 1.85 1.81 1.81 1.15 1.13 1.87 1.19 1.87 1.81 1.87 1.11 1.87 1.11 1.13       المواهب
اإلحتفاظ 
 1.81 1.70 1.57 1.71 1.79 1.10 1.81 1.71 1.70 1.78 1.70 1.71 1.75 1.78 1.70 1.71 1.71       بالمواهب
إحالل 
 1.87 1.11 1.11 1.11 1.19 1.77 1.80 1.83 1.71 1.89 1.78 1.81 1.78 1.81 1.75 1.78 1.81       المواهب
 1.11 1.77 1.13 1.81 1.89 1.11 1.13 1.19 1.81 1.11 1.81 1.81 1.81 1.88 1.83 1.81 1.81       الدرجة الكلية

القدرة على صناعة الخدمات الرياضية
 

أشكال
 

صناعة 
الخدمات الرياضية
صناعة المالعب  

 1.11 1.77 1.10 1.81 1.13 1.81            1.81 1.81 1.71 1.13 1.71 1.11 والمرافق والمنشآت
صناعة الفعاليات 

 1.89 1.19 1.79 1.81 1.15 1.78            1.81 1.78 1.71 1.11 1.71 1.87 واألحداث
صناعة التدريب 

 1.81 1.11 1.71 1.85 1.18 1.81            1.83 1.75 1.70 1.87 1.70 1.80 الرياضى
 1.10 1.11 1.57 1.10 1.51 1.51            1.88 1.8 1.78 1.11 1.78 1.81 الدرجة الكلية للبمد

إدارة صناعة الخدمات الرياضية
تخطيط  
 1.77 1.11 1.70 1.78 1.78 1.70            1.81 1.78 1.75 1.87 1.71 1.11 الخدمات

 1.11 1.88 1.81 1.11 1.83 1.85            1.81 1.8 1.71 1.81 1.8 1.15 إنتاج الخدمات
 1.77 1.18 1.53 1.73 1.71 1.73            1.81 1.78 1.70 1.87 1.78 1.19 تقديم الخدمات
تسويق 
 1.89 1.79 1.57 1.77 1.75 1.77            1.11 1.89 1.78 1.19 1.89 1.17 الخدمات

 1.71 1.18 1.51 1.71 1.11 1.73            1.81 1.71 1.70 1.87 1.78 1.11 التغذية المتدة
 1.89 1.79 1.51 1.78 1.75 1.78            1.19 1.83 1.71 1.13 1.83 1.18 الدرجة الكلية للبمد
 1.87 1.81 1.11 1.81 1.78 1.81            1.13 1.80 1.81 1.15 1.83 1.17 الدرجة الكلية للمحور

األداء التنافسى
 

       1.81 1.78 1.73 1.77 1.73 1.85 1.70 1.51 1.81 1.78 1.81 1.11 1.77 1.10 1.81 1.13 1.81 الجودة

       1.78 1.75 1.11 1.75 1.71 1.83 1.78 1.51 1.18 1.15 1.13 1.89 1.19 1.79 1.81 1.10 1.78 حجم الطلب

       1.81 1.78 1.71 1.77 1.73 1.11 1.78 1.10 1.85 1.81 1.81 1.81 1.11 1.71 1.85 1.18 1.81 اإلنتاجية

       1.11 1.51 1.51 1.57 1.53 1.81 1.70 1.57 1.71 1.79 1.10 1.13 1.11 1.57 1.10 1.51 1.51 الربحية

       1.81 1.79 1.18 1.79 1.18 1.88 1.11 1.11 1.11 1.19 1.77 1.77 1.11 1.70 1.78 1.78 1.70 الحصة السوقية

       1.87 1.89 1.71 1.89 1.77 1.11 1.77 1.10 1.81 1.89 1.11 1.11 1.87 1.81 1.11 1.83 1.85 الدرجة الكلية

 1،113( =  1،15) و مس وي داللة ( 982)الجدولية عند درجة حرية ( ر)  قيمة



 : ىما يل( 35)يتضح من الجدول 
القاادرة علااى صااناعة الخاادمات الرياضااية و بالنساابة للمالقااة بااين إساا را يجيات إدارة المواهااب البشاارية ( أ)

 : باألندية الرياضية الكبرى
وكذلك إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية توجد عالقة ارتباطيه طردية دالة إحصائيا بين جميع محاور  -

باألندية وكذلك درجته الكلية القدرة على صناعة الخدمات الرياضية جميع أبعاد ومحاور و درجته الكلية 
 .( 1.15)عند مستوى داللة  الرياضية الكبرى

رتبط إرتباطـًا كـاماًل ووثيقـًا إسـتراتيجيات إدارة المواهـب البشـرية تـتعزو الباحثة تلـك النتيجـة إلـى أن 
داء ومؤهلـة بشـكل علمـى ألمـوارد بشـرية مميـزة وموهوبـة فوجـود ، بالقدرة على صـناعة الخـدمات الرياضـية 

دارة يجعلهــم قــادرون علـى صــناعة الخــدمات الرياضـية بمختلــف أشــكالها أعمالهـا داخــل األنديــة الرياضـية  وا 
والتـى أشـارت أهـم نتائجهـا Sharm (2015 ) دراسـةعليـه ، هذا ما أكدت تلك الخدمات من جميع النواحى 

 وتنميـة إظهـار إلـى قيـد الدراسـة بحاجـة مؤسسـة وأن المؤسسـات أى نجـاح مفتـاح هـو البشـرى المال إلى أن رأس
والتـى أشـارت أهـم نتائجهـا ( 9112)عابدين ، دراسة  البشرية بكل أبعادها المواهب إدارة نظم ممارسات كافة

والتـى  (9112)الماوادلى ، دراسـة إلى أن الموهبة تعتبر رأس مال بشرى عـالى القيمـة بالنسـبة للمؤسسـات 
 .ومن أهمها إدارة الموارد البشرية  الرياضية الخدمات تقديم على المؤثرة العوامل توصلت إلى

 :البشرية واألداء ال نافسى باألندية الرياضية الكبرى بالنسبة للمالقة بين إس را يجيات إدارة المواهب ( ب)
توجد عالقة ارتباطيه طردية دالة إحصائيا بين جميع محاور إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية وكذلك  -

باألندية الرياضية الكبرى عند مستوى  وكذلك درجته الكلية األداء التنافسىجميع محاور و درجته الكلية 
 . (1.15)داللة 

تعزو الباحثة تلـك النتيجـة إلـى أن إسـتراتيجيات إدارة المواهـب البشـرية تـرتبط إرتباطـًا كـاماًل ووثيقـًا 
فوجـــود مـــوارد بشـــرية مميـــزة وموهوبـــة ومؤهلـــة بشـــكل علمـــى ألداء أعمالهـــا داخـــل األنديـــة  التنافســـىبــاألداء 

بتحســـين جـــودة الخـــدمات  الرياضـــية يجعلهـــم قـــادرون علـــى خلـــق بيئـــة عمـــل تنافســـية لتلـــك األنديـــة تســـمح
الطلـب علـى تسـاعد علـى زيـادة حجـم  المؤهلـة علميـا واألنشطة والبرامج المقدمة ، كما أن المواهب البشـرية

الخــدمات الرياضــية وزيــادة اإلنتاجيــة داخـــل بيئــة العمــل ممــا يزيــد مـــن مســتوى الربحيــة باألنديــة الرياضـــية 
قية ممكنـة داخـل السـوق الرياضـى لألنديـة الرياضـية اإلحتفـاظ بـأكبر حصـة سـو الكبرى ويجعلها قـادرة علـى 

والتى  Abraham & ponnusamy & Kaliannan  (6102) هذا ما أكدت عليه دراسة ، الكبرى 
ســتقطاب لجــذب آليــه بوضــع أوصــت  تحســين أجــل مــن والمتوســطة الصــغيرة المؤسســات فــى البشــرية المواهــب وا 
دارة المواهـب البشـرية فـى إلوالتى كانـت أهـم نتائجهـا أن هنـاك أثـر كبيـر ( 9116)عبدالمنم  دراسة األداء ، 

إال مـــن ه مؤسســـة ال يمكـــن تحقيقـــلل ىأن األداء التنافســـ (9112)عبااااوى دراســـة تحقيـــق الميـــزة التنافســـية ، 
عتبــار أن إب عمالئهــاى كســب ثقــة لــالمؤسســة ع تصــالية فعالــة تســاعدإتيجيات ابنــاء إســتر لالتخطــيط ل خــال

 .ا تهمدى تنافسيه ا ومنهيحدد حجم أرباح ىو الذها هر و هحجم جم



 :بالنسبة للمالقة بين القدرة على صناعة الخدمات الرياضية واألداء ال نافسى باألندية الرياضية الكبرى ( ج)
أبعاد ومحاور القدرة على صناعة الخدمات توجد عالقة ارتباطيه طردية دالة إحصائيا بين جميع  -

باألندية الرياضية وكذلك درجته الكلية األداء التنافسى وجميع محاور وكذلك درجته الكلية الرياضية 
 ( .1.15)الكبرى عند مستوى داللة 

تعــزو الباحثــة تلــك النتيجــة إلــى أن القــدرة علــى صــناعة الخــدمات الرياضــية تــرتبط إرتباطــًا كــاماًل 
دارة تلــك الخــدمات مــن جميــع  ــًا بــاألداء التنافســى ، فصــناعة الخــدمات الرياضــية بمختلــف أشــكالها وا  ووثيق

جيـة داخـل بيئـة العمـل يجعلها قادرة على زيـادة حجـم الطلـب علـى الخـدمات الرياضـية وزيـادة اإلنتاالنواحى 
مما يزيد مـن مسـتوى الربحيـة باألنديـة الرياضـية الكبـرى ويجعلهـا قـادرة علـى اإلحتفـاظ بـأكبر حصـة سـوقية 

والتــى  (9112)المااوادلى هــذا مــا أكدتــه دراســة ممكنــة داخــل الســوق الرياضــى لألنديــة الرياضــية الكبــرى ، 
دارة والتشـــغيل والتســـويق اإلدارة فـــى الرياضـــية الخـــدمات تحديـــد تصـــنيفات كانـــت أهـــم نتائجهـــا  األلعـــاب وا 

بخاااارى البدنيـــة ، دراســـة  اللياقـــة ومراكـــز الصـــحية واألنديـــة الخاصـــة واألكاديميـــات األنديـــة وفـــى الرياضـــية
حيــث كانــت أهــم نتائجهــا تــوفير التقنيــات الحديثــة الالزمــة لســرعة إنجــاز العمــل بــإدارة ملعــب مدينــة ( 9112)

رة الملعب آلراء العاملين البنـاءة ، وأوصـت الدراسـة بـالتخلص مـن األسـاليب اإلداريـة الملك عبداهلل ، تثدير إدا
 ىســـتخدام أســـاليب جديـــده ومبتكـــرة فـــوالتـــى أشـــارت أهـــم نتائجهـــا إلـــى إ( 9112)مجاهاااد دراســـة ،  القديمـــة

 . لخدمات الرياضية الجديدةل ىالناد أعضاء ىى وعلعمل ععن الخدمات الرياضية ياالعالن 

 ىأن األداء التنافسوالتى أشارت نتائجها إلى  (9112)عباوى دراسة تتفق مع ذلك أيضًا 
ة السوق والصمود أمام هلمواج لبحث عن الفرصل هاسة بيئتاإال من خالل در ه مؤسسة ال يمكن تحقيقلل

ى لعالمؤسسة  تصالية فعالة تساعدإتيجيات ابناء إستر لالتخطيط خالل  من ،ا هالمؤسسات المنافسة ل
دراسة ،  اتهمدى تنافسيه ا ومنهيحدد حجم أرباح ىو الذها هور هعتبار أن حجم جمإب عمالئهاكسب ثقة 
دراسة وتحليل كافة ظروف اإلنتاج وزيادة االهتمام بتطبيق كافة  والتى كانت أهم نتائجها( 9111)النسور 

مكاوى دراسة ، أبعاد الجودة الشاملة واإلهتمام بموضوع البحث والتطوير واعتباره من مقومات التنافسية 
أن أكثر العوامل تأثيرًا على األداء التنافسى هى ظروف الطلب ، يليه أهم نتائجها  وكانت (9112)

داعمة ، يليه هيكل المنافسة ، يليه عوامل اإلنتاج وأخيرًا الدور الحكومى ، فضاًل على أن الصناعات ال
اإلستراتيجيات تؤثر بشكل إيجابى فى تعزيز األداء التنافسى ، كذلك أظهرت النتائج الدور اإليجابى للميزة 

 . التنافسية فى تعزيز األداء التنافسى



 :ينص على اإلجابة على ال ساؤل الخام  والذى 
نموذج بنائى سببى يفسر العالقة بين القدرة على صناعة الخدمات الرياضية واألداء التنافسى  ما أفضل -

ويتفرع منه تساؤالن كالتالى  ؟إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية باألندية الرياضية  الكبرى من خالل 
: 
على كل من القدرة على صناعة الخدمات الرياضية   أثيرات مباشرة إلس را يجيات إداراة المواهبهل  وجد * 

واألداء ال نافسى باألندية الرياضية الكبرى ، وكذلك  أثيرات مباشرة للقدرة على صناعة الخدمات الرياضية 
 على األداء ال نافسى باألندية الرياضية الكبرى ؟

قامـت الباحثـة ببنـاء نمــوذج سـببى مقتـرح علـى أســاس نظريـة اسـتقتها مــن لإلجابـة علـى هـذا التســاؤل  
والــذى يتضــح فيــه تبــار صــحة هــذا النمــوذج مــن ثــم تــم اخالقــراءات النظريــة والدراســات الســابقة المرتبطــة ، و 

واألداء القـدرة علـى صـناعة الخـدمات الرياضـية كـل مـن المواهـب علـى  ةة إلسـتراتيجيات إدارار التأثيرات المباش
 : يوضح ذلك ( 95)وشكل  ،باألندية الرياضية الكبرى  التنافسى

 

 
  

 (95)شكل 
إس را يجيات إدارة المواهب وكال من للمالقة بين ( 1)النموذج البنائى السببى اإلف راضى 

 القدرة على صناعة الخدمات الرياضية واألداء ال نافسى باألندية الرياضية الكبرى



 (36)جدول 
 (1) اإلف راضىاإلنحدارية للنموذج البنائى السببى  األوزانقي  

 المسار السببى  
ممامل 
اإلنحدار 
 المميارى

ممامل 
اإلنحدار 
 الالمميارى

الخطأ 
 المميارى

القي  
 الحرجة

مس وى 
 الداللة

نسبة 
 المساهمة

 15282 *** 115221 15157 15623 15299  القدرة على صناعة الخدماتإس را يجيات المواهب         .1
 15823 *** 65837 15197 15291 15211 إس را يجيات المواهب       األداء ال نافسى   .9
 15683 *** 195612 15163 15725 15711 القدرة على صناعة الخدمات         األداء ال نافسى  .3
 15137 *** 195597 15112 15823 15166 شكال صناعة الخدماتالقدرة على صناعة الخدمات       أ  .8
 15275 *** 115369 1562 15715 15222 إدارة صناعة الخدماتالقدرة على صناعة الخدمات         .5
 15733 *** 165313 15151 15239 15256 إس را يجيات المواهب         خطيط المواهب  .6
س قطاب المواهب  .7  15535 *** 135275 15152 15215 15731 إس را يجيات المواهب        جذب وا 
 15521 *** 185222 15152 15278 15762 إس را يجيات المواهب        اإلح فاظ بالمواهب  .2
 15217 *** 995976 15159 15182 15253 إس را يجيات المواهب         طوير المواهب  .2

 15579 *** 185611 15153 15773 15756 إس را يجيات المواهب        إحالل المواهب  .11
 15611 *** 185769 15151 15751 15721 خدمات المالعب والمراف  والمنشآت     الخدماتأشكال صناعة   .11
 15211 *** 125176 15156 15191 15211 أشكال صناعة الخدمات     خدمات األحداث والفماليات  .19
 15681 *** 115961 15122 15213 15211 أشكال صناعة الخدمات     خدمات ال دريب الرياضى  .13
 15513 *** 115291 15118 15131 15716 صناعة الخدمات        خطيط الخدمات الرياضية إدارة  .18
 15876 *** 25795 15121 15225 15621 صناعة الخدمات       إن اج الخدمات الرياضية إدارة  .15
 15816 *** 25222 15126 15282 15685 صناعة الخدمات        قدي  الخدمات الرياضية إدارة  .16
 15721 *** 135321 15193 15682 15221 صناعة الخدمات        سوي  الخدمات الرياضية إدارة  .17
 15526 *** 115636 15111 15972 15766 ل غذية المر دة للخدمات الرياضيةا      صناعة الخدمات إدارة  .12
 15267 *** 115979 15122 15229 15231 األداء ال نافسى               الجودة  .12
 15672 *** 125269 1586 15263 15298 األداء ال نافسى               حج  الطلب  .91
 15828 *** 135221 15152 15216 15713 األداء ال نافسى               اإلن اجية  .91
 15858 *** 135187 15152 15758 15678 األداء ال نافسى               الربحية  .99
 15211 *** 935611 15189 15226 15211 الحصة السوقية              األداء ال نافسى   .93

 



 (37)جدول 
 (1) اإلف راضىحج  األثر المباشر لم غيرات النموذج البنائى السببى 

 حج  األثر المباشر الم غيرات  
 15732  القدرة على صناعة الخدماتإس را يجيات المواهب         .1
 15839 إس را يجيات المواهب       األداء ال نافسى   .9
 15131 القدرة على صناعة الخدمات         األداء ال نافسى  .3
 15772 إس را يجيات المواهب        أشكال صناعة الخدمات   .8
 15295 إس را يجيات المواهب        إدارة صناعة الخدمات   .5
 15779 المالعب والمراف  والمنشآتخدمات إس را يجيات المواهب         .6
 15132 إس را يجيات المواهب       خدمات األحداث والفماليات  .7
 15221 إس را يجيات المواهب       خدمات ال دريب الرياضى  .2
 15218 إس را يجيات المواهب        خطيط الخدمات الرياضية  .2
 15732 الرياضيةإس را يجيات المواهب       إن اج الخدمات   .11
 15626 إس را يجيات المواهب         قدي  الخدمات الرياضية  .11
 15139 إس را يجيات المواهب        سوي  الخدمات الرياضية  .19
 15225 ل غذية المر دة للخدمات الرياضيةإس را يجيات المواهب       ا  .13
 15599 إس را يجيات المواهب        الجودة  .18
 15877 إس را يجيات المواهب        حج  الطلب  .15
 15836 إس را يجيات المواهب        اإلن اجية  .16
 15519 إس را يجيات المواهب        الربحية  .17
 15692 الحصة السوقيةإس را يجيات المواهب         .12
 15555 القدرة على صناعة الخدمات          الجودة   .12
 15882 القدرة على صناعة الخدمات          حج  الطلب   .91
 15613 القدرة على صناعة الخدمات          اإلن اجية   .91
 15568 القدرة على صناعة الخدمات          الربحية   .99
 15613 القدرة على صناعة الخدمات          الحصة السوقية   .93

إلختبار  SEM "(Structural Equation Modeling)"البنائية م إسلوب نمذجة المعادالت تم استخدا -
وكاًل من القدرة  ريةالنموذج المقترح الذى يفترض وجود تأثيرات مباشرة بين إسترااتيجيات إدارة المواهب البش

على صناعة الخدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية الكبرى ، ويفترض أيضًا وجود تأثيرات 
 .مباشرة ما بين القدرة على صناعة الخدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية الكبرى 



 :ما يلى ( 37)، ( 31)يتضح من جدول 
 .جميعها دالة إحصائيًا  (1) اإلفتراضىارية للنموذج البنائى السببى األوزان اإلنحد -
من إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية على كل من القدرة على صناعة الخدمات وجود تأثيرات مباشرة  -

تأثيرات مباشرة من القدرة على صناعة وأيضًا ، الرياضية و األداء التنافسى باألندية الرياضية الكبرى 
 .الخدمات الرياضية على األداء التنافسى باألندية الرياضية الكبرى 

أبعاد الباحثة حيث تسهم  هانجد أن هناك تطابق للنظرية التى إفترضت( 31)دول جبتحليل  
فى القدرة على صناعة الخدمات الرياضية ( 1.801) قدرها بنسبةإستراتيجيات إدارة المواهب البشرية 

 صمام األمان الذى يضمن لألندية الرياضية الكبرى صناعة الخدمات الرياضيةالمواهب البشرية هم ف
، بينما أسهمت إستراجيات إدارة المواهب داخل األندية الرياضية الكبرى  قادرة على تحقيق الهدف منها

البشرية قد حيث أن اإلهتمام بتخطيط وجذب وتطوير فى األداء التنافسى  (1.103)البشرية بنسبة قدرها 
 . يعطى لألندية الرياضية مستوى مرتفع من التنافسية فى األداء

أبعاد إستراجيات إدارة المواهب  تأثيرمسارات مباشرة لهناك نجد أن ( 37)بتحليل جدول كذلك   
، ( 1.138:  1.731 )تراوحت ما بينحيث أبعاد القدرة على صناعة الخدمات الرياضية البشرية على 

تأثير إستراجيات إدارة المواهب البشرية مما يعنى ( 1.731) بينما بلغ حجم التاثير المباشر لمتغير ككل 
كذلك هناك مسارات مباشرة لتأثير أبعاد ،  بشكل مباشر يتم على القدرة على صناعة الخدمات الرياضية
، ( 1.198:  1.031) وحت ما بينحيث ترا األداء التنافسىإستراجيات إدارة المواهب البشرية على أبعاد 
مما يعنى تأثير إستراجيات إدارة المواهب البشرية ( 1.039) بينما بلغ حجم التاثير المباشر لمتغير ككل 

القدرة أيضًا هناك مسارات مباشرة لتأثير أبعاد ،  ولكن بنسب أقل يتم بشكل مباشراألداء التنافسى على 
، ( 1.113:  1.001) أبعاد األداء التنافسى حيث تراوحت ما بينعلى على صناعة الخدمات الرياضية 

القدرة على صناعة الخدمات مما يعنى تأثير ( 1.131) بينما بلغ حجم التاثير المباشر لمتغير ككل 
 . على األداء التنافسى يتم بشكلالرياضية 

 (32)جدول 
 لبيانات عينة الدراسة  (1) اإلف راضىالبنائى السببى مؤشرات مالئمة النموذج 

 المدى المثالى القيمة المحسوبة للمؤشر الم غيرات  
 8526 (1 – 5) (DF / CMIN)إلى درجة الحرية  9النسبة بين كا  .1
 15719 (1-1) (GFI)المطابقة  جودةمؤشر   .9
 15563 (1-1) (AGFI)الممدل المطابقة المصحح  جودةمؤشر   .3
 15721 (1-1) (NFI)مؤشر المطابقة المميارى   .8
 15729 (1-1) (IFI) ال زايدىمؤشر المطابقة   .5
 15799 (1-1) (TLI)مؤشر  وكرولوي    .6
 15721 (1-1) (CFI)مؤشر المطابقة المقارن   .7
 15111 (1-1) (RMSEA)الجذر ال ربيمى النسبى لخطأ اإلق راب   .2



جودة ، تم حساب المعالم الرئيسية ل (1) اإلفتراضىلدارسة مدى مطابقة بيانات الدراسة مع النموذج  -
 ( :38) بجدولكما هو موضح لمطابقة ا

 :ما يلى ( 38)يتضح من جدول 
 .دالة إحصائيًا  أن جميع مؤشرات جودة المطابقة للنموذج المقترح  -

حيث ( 1) اإلفتراضىتدل على قبول النموذج جودة المطابقة مؤشرات نجد أن ( 38)دول جبتحليل 
 المؤشراتجميع ، بينما جاءت (  5 – 1)وبلغ المدى المثالى لها ( 0.11) ( DF / CMIN)بلغت قيمة 

 . ( 1)اإلفتراضى، مما يدل على قبول النموذج  فى المدى المثالى كانتمالئمة حيث أنها  األخرى

هل  وجد  أثيرات غير مباشرة عند إضافة إس را يجيات إدارة المواهب كوسيط بين القدرة على * 
 الخدمات الرياضية و األداء ال نافسى باألندية الرياضية الكبرى ؟صناعة 

لإلجابة على هذا التسـاؤل قامـت الباحثـة ببنـاء نمـوذج سـببى مقتـرح علـى أسـاس نظريـة اسـتقتها مـن القـراءات 
وجـود تـأثيرات النظرية والدراسات السابقة المرتبطة ، ومن ثم تم اختبار صحة هذا النموذج والـذى يتضـح فيـه 

ير المباشرة عند إضـافة إسـتراتيجيات إدارة المواهـب كوسـيط بـين القـدرة علـى صـناعة الخـدمات الرياضـية و غ
 : يوضح ذلك ( 91)األداء التنافسى ، وشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (96)شكل 

إلس را يجيات إدارة المواهب كوسيط بين القدرة على ( 9)النموذج البنائى السببى اإلف راضى 
 واألداء ال نافسى باألندية الرياضية الكبرىصناعة الخدمات الرياضية 



 (32)جدول  
 (9) قي  األوزان اإلنحدارية للنموذج البنائى السببى اإلف راضى

 المسار السببى  
ممامل 
اإلنحدار 
 المميارى

ممامل 
اإلنحدار 
 الالمميارى

الخطأ 
 المميارى

القي  
 الحرجة

مس وى 
 الداللة

نسبة 
 المساهمة

 15222 *** 115222 15118 15987 15291 القدرة على صناعة الخدمات             المواهب  إدارة  إس را يجيات  .1
 15759 *** 165369 15158 15222 15267 األداء ال نافسى      القدرة على صناعة الخدمات الرياضية   .9
 15279 *** 195828 15191 15511 15162 شكال صناعة الخدماتالقدرة على صناعة الخدمات       أ  .3
 15181 *** 135326 1552 15777 151226 إدارة صناعة الخدماتالقدرة على صناعة الخدمات         .8
 15731 *** 135365 15163 15289 15255  خطيط المواهب       المواهب    إدارة إس را يجيات  .5
س قطاب المواهب إدارة إس را يجيات  .6  15539 *** 135212 15152 15218 15792 المواهب        جذب وا 
 15217 *** 155119 15152 15277 15771 المواهب        اإلح فاظ بالمواهبإدارة إس را يجيات   .7
 155529 *** 995997 15159 15182 15259 المواهب         طوير المواهبإدارة إس را يجيات   .2
 15571 *** 185576 15153 15773 15756 المواهب        إحالل المواهبإدارة إس را يجيات   .2

 15611 *** 165369 15151 15751 15729 خدمات المالعب والمراف  والمنشآت     أشكال صناعة الخدمات  .11
 15212 *** 185725 15156 1591 15222 أشكال صناعة الخدمات     خدمات األحداث والفماليات  .11
 15681 *** 115216 15128 15217 15211 أشكال صناعة الخدمات     خدمات ال دريب الرياضى  .19
 15511 *** 115226 15118 15139 15715 صناعة الخدمات        خطيط الخدمات الرياضية إدارة  .13
 15878 *** 115193 15121 15211 15622 صناعة الخدمات       إن اج الخدمات الرياضية إدارة  .18
 15816 *** 25263 15126 15251 15685 صناعة الخدمات        قدي  الخدمات الرياضية إدارة  .15
 15728 *** 135367 15198 15653 15221 صناعة الخدمات        سوي  الخدمات الرياضية إدارة  .16
 15526 *** 195125 15111 15921 15765 ل غذية المر دة للخدمات الرياضيةا         صناعة الخدمات إدارة  .17
 15268 *** 115615 15172 15293 15231 األداء ال نافسى               الجودة  .12
 15677 *** 125276 15186 15268 15293 األداء ال نافسى               حج  الطلب  .12
 15826 *** 185195 15152 15212 15715 األداء ال نافسى               اإلن اجية  .91
 15855 *** 185195 15152 15756 15675 األداء ال نافسى               الربحية  .91
 15219 *** 935575 15189 15222 15211 األداء ال نافسى               الحصة السوقية  .99

 



 (81)جدول 
 (9)حج  األثر المباشر وغير المباشر لم غيرات النموذج البنائى السببى اإلف راضى

 حج  األثر غير المباشر حج  األثر المباشر الم غيرات  
 15111 15225  القدرة على صناعة الخدماتالمواهب        إدارة  إس را يجيات  .1
 15571 15999 األداء ال نافسى         المواهب إدارة إس را يجيات  .9
 15111 15228 القدرة على صناعة الخدمات         األداء ال نافسى  .3
 15131 15555 إس را يجيات إدارة المواهب        الجودة   .8
 15112 15882 إس را يجيات إدارة المواهب        حج  الطلب   .5
 15961 15613 إس را يجيات إدارة المواهب        اإلن اجية   .6
 15311 15568  الربحيةإس را يجيات إدارة المواهب          .7
 15129 15613  الحصة السوقيةإس را يجيات إدارة المواهب          .2

إلختبار SEM( "Structural Equation Modeling )"تم استخدام إسلوب نمذجة المعادالت البنائية  -
غير المباشرة عند إضافة إستراتيجيات إدارة المواهب كوسيط وجود تأثيرات النموذج المقترح الذى يفترض 

 .باألندية الرياضية الكبرى بين القدرة على صناعة الخدمات الرياضية و األداء التنافسى 
 :ما يلى ( 01)، ( 31)يتضح من جدول 

 .جميعها دالة إحصائيًا  (9) األوزان اإلنحدارية للنموذج البنائى السببى اإلفتراضى -
من إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية على القدرة على صناعة الخدمات قوية وجود تأثيرات مباشرة  -

من القدرة على صناعة الخدمات  ضعيفة تأثيرات مباشرة ووجودالرياضية باألندية الرياضية الكبرى ، 
 .الرياضية على األداء التنافسى باألندية الرياضية الكبرى 

كوسيط بين القدرة على إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية  عند إضافةوجود تأثيرات غير مباشرة  -
 . باألندية الرياضية الكبرىصناعة الخدمات الرياضية و األداء التنافسى 

الباحثة حيث تسهم أبعاد  هانجد أن هناك تطابق للنظرية التى إفترضت (31)بتحليل جدول  
فى القدرة على صناعة الخدمات الرياضية ( 1.881)ة المواهب البشرية بنسبة قدرها إستراتيجيات إدار 

تحسين ة المواهب البشرية فى هذا ما يؤكد الدور الذى تلعبه إستراتيجيات إدار الرياضية الكبرى  باألندية
بنسبة قدرها القدرة على صناعة الخدمات الرياضية بينما أسهمت ،  القدرة على صناعة الخدمات الرياضية

هذا ما يدل على األثر اإليجابى لها فى تحسين األداء التنافسى بمكوناته فى األداء التنافسى  ( 1.759)
 .المختلفة باألندية الرياضية 



أن هناك مسارات مباشرة لتأثير إستراجيات إدارة المواهب البشرية  نالحظ( 01)بتحليل جدول 
بلغ حجم التاثير المباشر  حيث باألندية الرياضية الكبرى ضيةعلى القدرة على صناعة الخدمات الريا

على األداء  القدرة على صناعة الخدمات الرياضية هناك مسارات مباشرة لتأثير، كما أن  (1.815)
 . (1.880)بلغ حجم التاثير المباشر  باألندية الرياضية الكبرى حيثالتنافسى 

إلستراتيجيات إدارة المواهب البشرية على أبعاد األداء مباشرة لتأثير غير هناك مسارات أيضًا  
حجم التأثير غير  وبلغ( 1.311:  1.118) تراوحت ما بين حيث التنافسى باألندية الرياضية الكبرى 

عند إضافة إستراتيجيات إدارة المواهب كوسيط بين أنه مما يدل على ( 1.571)المباشر للمتغير ككل 
معامالت المسار للتأثيرات فى  اتتغيير حدثت  الرياضية و األداء التنافسى القدرة على صناعة الخدمات

 .المباشرة لألفضل 
 (81)جدول 

 لبيانات عينة الدراسة  (9) مؤشرات مالئمة النموذج البنائى السببى اإلف راضى
 المدى المثالى القيمة المحسوبة للمؤشر الم غيرات  
 9516 (1 – 5) (DF / CMIN)إلى درجة الحرية  9النسبة بين كا  .1
 15297 (1-1) (GFI)مؤشر جودة المطابقة   .9
 15223 (1-1) (AGFI)مؤشر جودة المطابقة المصحح الممدل   .3
 15228 (1-1) (NFI)مؤشر المطابقة المميارى   .8
 15226 (1-1) (IFI)مؤشر المطابقة ال زايدى   .5
 15297 (1-1) (TLI)مؤشر  وكرولوي    .6
 15252 (1-1) (CFI)المقارن مؤشر المطابقة   .7
 15121 (1-1) (RMSEA)الجذر ال ربيمى النسبى لخطأ اإلق راب   .2

، تم حساب المعالم الرئيسية لجودة  (9) لدارسة مدى مطابقة بيانات الدراسة مع النموذج اإلفتراضى -
 ( :01)المطابقة كما هو موضح بجدول 

 :ما يلى ( 01)يتضح من جدول 
 .جودة المطابقة للنموذج المقترح  دالة إحصائيًا أن جميع مؤشرات  -

 (9) نجد أن مؤشرات جودة المطابقة تدل على قبول النموذج اإلفتراضى( 01)بتحليل جدول 
ولكنها جاءت أفضل (  5 – 1)وبلغ المدى المثالى لها  (9.11) ( DF / CMIN)حيث بلغت قيمة 

ولكنها جاءت أفضل من ، بينما جاءت جميع المؤشرات األخرى مالئمة ( 1)من النموذج اإلفتراضى 
قبول النموذج يشير إلى ، مما إقتربت من الواحد الصحيح  جميعها  حيث أن( 1)النموذج اإلفتراضى 

النموذج البنائى السببى اإلفتراضى إلستراتيجيات إدارة المواهب كوسيط بين القدرة على " ( 9) اإلفتراضى
بدرجة أكبر من النموذج "  دمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية الكبرىصناعة الخ
النموذج البنائى السببى اإلفتراضى للعالقة بين إستراتيجيات إدارة المواهب وكال من القدرة " (1)اإلفتراضى 

 "  على صناعة الخدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية الكبرى



 : اإلس خالصات
 : ال الية  اإلس خالصاتإلى  ةالباحث ت وصل الدراسةفي ضوء ن ائج 

يفسر العالقة بين القدرة على صناعة الخدمات األمثل الذى  سببىالبنائى النموذج الوصول إلى الـ 1
 الكبرىالرياضية واألداء التنافسى من خالل إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية باألندية الرياضية  

النموذج البنائى السببى اإلفتراضى إلستراتيجيات إدارة المواهب كوسيط بين القدرة على "  وهو
 . " صناعة الخدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية الكبرى

 .االندية الرياضية الكبرى   داخل مارسة إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية ممستوى ضعف ـ 9

 . قدرة األندية الرياضية الكبرى على صناعة الخدمات الرياضية إنخفاض ـ 3

 . األداء التنافسى باألندية الرياضية الكبرىمستوى تدنى  ـ 0

بين إستراتيجيات إدارة المواهب البشرية وكاًل من القدرة على صناعة دالة موجبة عالقة إرتباطية وجود ـ  5
 . باألندية الرياضية الكبرىالخدمات الرياضية واألداء التنافسى 

 : ال وصيات 
 :بما يلى  ةالباحث ىوص  الدراسةفى ضوء ن ائج  

لما له بالغ األثر فى تحسن مستوى التنافسية فى النموذج البنائى السببى اإلفتراضى  اإلستفادة منـ  1
 . األندية الرياضية الكبرىداخل األداء 

تفعيل اإلهتمام بالموهبة اإلدارية البشرية داخل المؤسسات والهيئات الرياضية المختلفة من خالل ـ  9
 .اإلستراجيات الخاصة بها بشكل مقنن فى ضوء إحتياجات تلك المؤسسات والهيئات الرياضية 

األندية الرياضية بأهمية توفير جميع المقومات  التنبيه على المؤسسات والهيئات الرياضية المختلفة وخاصةـ  3
 . تزيد من القدرة على صناعة الخدمات الرياضية بداخلها التى 

مراعاة المعايير الالزمة لرفع مستوى األداء التنافسى بالمؤسسات والهيئات الرياضية المختلفة وخاصة األندية ـ 0
 .مما يدفعها للوصول إلى القمة الرياضية العالمية الرياضية 

 .  المتسارعمع متطلبات العصر  تتواكبالتى ال  عن األساليب التقليدية فى اإلدارة  البعدـ 5

داخل المؤسسات والهيئات مشابهة للنمذجة البنائية السببية لمتغيرات بحثية مختلفة  اتدراسبـ القيام 1
 .  العالمية فى المجال الرياضىاألخرى لتحقيق الرياضية 
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 قـحقائمة املال
 أمساء السادة اخلرباء( 1)ـ ملحق ـ
إسرتاتيجيات إدارة إستبيان حماور إستطالع رأى اخلرباء حول ( 2)ـ ملحق ـ

  املواهب
 إسرتاتيجيات إدارة املواهب إستطالع رأى اخلرباء حول إستبيان ( 3)ـ ملحق ـ
 إسرتاتيجيات إدارة املواهب  إستبيان (4)ملحق  ــ
القدرة على صناعة إستبيان حماور إستطالع رأى اخلرباء حول ( 5)ـ ملحق ـ

   اخلدمات الرياضية
القدرة على صناعة اخلدمات إستطالع رأى اخلرباء حول إستبيان ( 6)ـ ملحق ـ

 الرياضية  
 القدرة على صناعة اخلدمات الرياضية  إستبيان ( 7)ـ ملحق ـ
 األداء التنافسىإستبيان حماور إستطالع رأى اخلرباء حول ( 8)ـ ملحق ـ
 األداء التنافسى إستطالع رأى اخلرباء حول إستبيان ( 9)ـ ملحق ـ
 األداء التنافسىإستبيان ( 11)ـ ملحق ـ
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) ملحق
 أمساء السادة اخلرباء



 

 أمساء السادة اخلرباء

 أحمد م ولي
 –الرياضــــــية  ةكليــــــه التربيــــــ –أســــــتاذ اإلدارة الرياضــــــية 

  . حلوان ةجامع

 سيد حسن عادل/ د .أ
أسـتاذ اإلدارة الرياضـية بكليـة التربيـة الرياضـية ـ جامعـة 

 .المنيا 

 عاطف عبدالرحمن سيد/ د .أ
أســــــتاذ ورئــــــيس قســــــم اإلدارة الرياضــــــية بكليــــــة التربيـــــــة 

 .الرياضية ـ جامعة المنيا 

 عمرو محمد إبراهي / د.أ
 –كليــــــة التربيــــــة الرياضــــــية  –أســــــتاذ اإلدارة الرياضــــــية 

 .جامعة أسيوط

 عبدالرحمن  درويش الدين كمال / د .أ
أســتاذ اإلدارة الرياضــية المتفـــرغ بكليــة التربيــة الرياضـــية 

 .جامعة حلوان  -للبنين 

 ماجد مسمد فرغلى/ د.أ
أســتاذ اإلدارة الرياضــية بكليــة التربيــة الرياضــية للبنــين ـ 

 .جامعة حلوان 

  نبيه عبد الحميد الملقامى/ د .أ
بكليــة التربيــة الرياضـــية المتفـــرغ أســتاذ اإلدارة الرياضــية 
 .للبنين ـ جامعة حلوان 

 .لحروف الهجائية ل    ر يب األسماء طبقًا * 



 

 
 
 
 
 
 

 (2)لحق م
 إستطالع رأى اخلرباء

 إسرتاتيجيات إدارة املواهبحماور حول  



 

 

   

 ة الرياضيةاكلية ال ربي    
 ةقس  اإلدارة الرياضي    

 

 رأى اخلرباء  إستطالع
 إسرتاتيجيات إدارة املواهبحماور   حول

 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،/ السيد األس اذ الدك ور 
 

  حية طيبة وبمد ،،،
بـإجراء  المسـاعداإلدارة الرياضـية أسـتاذ ـ  بسمة إبراهيم عبدالبصير/ تقوم الباحثة  

 :دراسة وموضوعها 
السببية ما بني إسرتاتيجيات إدارة املواهب والقدرة على  اتالنمذجة البنائية للعالق

 صناعة اخلدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية
تأثير ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب كمتغير وسيط التعرف على تسعى الباحثة إلى 

والوصول  الكبرى باألندية الرياضية واألداء التنافسىبين القدرة على صناعة الخدمات الرياضية 
القدرة / إستراتيجيات إدارة المواهب" لمتغيرات الثالثة السببية ل عالقاتالإلى نموذج بنائى يفسر 

والباحثة ترجو من سيادتكم لما لكم من خبرة ، " األداء التنافسى/على صناعة الخدمات الرياضية
تلك طالع على إلاولرأي سيادتكم العلمي البناء عظيم األثر، التكرم بعلمية وعملية في هذا المجال 

ستمارة بأن ما ورد باإل ونحيطكم علماً ،  يوافق رأى سيادتكم الذيوالتوجيه بالتعديل المطلوب  المعايير
 . ةخبرات وقراءات الباحثو الدراسات والمراجع العلمية المرتبطة  لنتائج وضع وفقاً 

 الشكر والتقدير ،،،وتفضلوا بقبول وافر 
 

 .................: .............................الوظيفة ........... ..: ......................اسم اخلبري  

 ...............: ........................سنوات اخلربة :.............................. الدرجة العلمية  

 الباحثة    

 ( 1ا   9) 



 

 

 غير مواف    مدل صياغ ه مواف  المحاور  

    لبشرية ا تخطيط المواهبإستراتيجية  1

    المواهب البشرية إستراتيجية إنتقاء 9

    جذب واستقطاب المواهب البشرية إستراتيجية  3

    المواهب البشرية إستراتيجية تطوير 0

    االحتفاظ بالمواهب البشريةإستراتيجية  5

    المواهب البشرية إستراتيجية تحفيز 1

     المواهب البشريةحالل إستراتيجية إ 7

 ؟  ستبيانـ هل ترى سيادتكم إضافة محاور أخرى لإل
 ................................ال  ................................نعم 

 ـ إذا كانت اإلجابة بنعم فما هى هذه المحاور ؟ 
......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

 مع جزيل الشكر وال قدير  ،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 
 
 
 

 ( 9ا   9) 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 (3)ملحق
 اخلرباءإستطالع رأى 

 إسرتاتيجيات إدارة املواهب  إستبيان حول 
 

 



 

 

   

 كلية ال ربياة الرياضية   
 قس  اإلدارة الرياضية    

 إستطالع رأى اخلرباء 
 إسرتاتيجيات إدارة املواهبإستبيان   حول
 ..................................................................../ السيد األس اذ الدك ور 

  حية طيبة وبمد ،،،
بـإجراء  المسـاعداإلدارة الرياضـية أسـتاذ ـ  بسمة إبراهيم عبدالبصير/ تقوم الباحثة  

 :دراسة وموضوعها 
النمذجة البنائية للعالقات السببية ما بني إسرتاتيجيات إدارة املواهب والقدرة على 

 واألداء التنافسى باألندية الرياضيةصناعة اخلدمات الرياضية 
التعرف على تأثير ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب كمتغير وسيط تسعى الباحثة إلى 

والوصول الكبرى بين القدرة على صناعة الخدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية 
القدرة / إستراتيجيات إدارة المواهب" ة إلى نموذج بنائى يفسر العالقات السببية للمتغيرات الثالث

والباحثة ترجو من سيادتكم لما لكم من خبرة ، " األداء التنافسى/على صناعة الخدمات الرياضية
عبارات طالع على إلاعلمية وعملية في هذا المجال ولرأي سيادتكم العلمي البناء عظيم األثر، التكرم ب

 :من حيث  يوافق رأى سيادتكم لذياوالتوجيه بالتعديل المطلوب  اإلستبيان
 .ـ  كفاية عدد العبارات الخاصة بكل محور .ـ  صياغة ووضوح العبارة  .  ـ  مناسبة العبارة

الدراســـات والمراجـــع العلميـــة المرتبطـــة  لنتـــائج ســـتمارة وضـــع وفقـــاً بـــأن مـــا ورد باإل ونحـــيطكم علمـــاً 
 "عينة الدراساة " ، كما نرجو من سيادتكم تحديد نوع اإلستجابة التي سوف تقوم خبرات وقراءات الباحث و 

 : باإلستجابة عليها وهى 

 رأى الخبير اإلستجابات
 غير مواف  مواف 

    ال إلى حد ما نم 
3 9 1  

    مطلقا غير مواف  إلى حدا ما مواف  بدرجة كبيرة مواف 
3 9 1  

    غير مناسب مناسب إلى حد ما مناسب
3 9 1  

 ...................... ...................... ...................... ...................... رأى أخر لسياد ك 

 وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،،
 الباحثة                    

   ..................................:  الوظيفة  .................................. :اسم اخلبري 
 ......................... :سنوات اخلربة    ............................ :الدرجة العلمية 

 ( 1ا   3) 



 

  مدل  غير مواف  مواف  المبارة   

 يمكـن ساليب وآليـات اطرق و الجهود المبذولة من  جميع يقصد بها:  البشرية المواهب خطيط إس را يجية : المحور األول
، والعمــل علــى توفيرهــا  الموجــودة داخــل النــادى لمواهــب البشــريةلباإلحتياجــات المســتقبلية فــى التنبــؤ أن يســتخدمها لنــادى ل

 . فى القطاعات المختلفة ومحاولة إستقطابهاجديدة من مواهب بشرية النادى الكمية والكيفية  احتياجاتكذلك دراسة 
    بشكل دورى إلحتياجات المستقبلية من المواهب البشريةالدقيق ل لتحديدا  -1
     المواهب البشرية فى القطاعات المختلفةعدد كاف من توفير لأهداف وضع   -9
    كتشاف وتطوير المواهب البشريةكافية الرصد ميزانية   -3
    من العناصر البشرية فى العمل التقليلاإلحتفاظ بالمواهب البشرية فى حالة   -0
    لإلستفادة القصوى من قدرات المواهب البشرية ةرؤى مستقبليوضع   -5
    القدرات المهنية للمواهب البشريةوضع خطط لتطوير   -1
    وضع خطط للتشجيع على اإلبداع فى العمل فى مختلف المستويات والقطاعات  -7

يقصد بها جميع الجهود المبذولة من طرق واساليب  :جذب واس قطاب المواهب البشرية إس را يجية : المحور الثانى
والعمل على توفير عن المواهب البشرية فى ضوء إحتياجاتها وآليات يمكن  للنادى أن يستخدمها فى البحث والتنقيب 

 .وسائل الجذب المناسبة 
    تياجاتالموهوبة فى ضوء اإلحواضحة لجذب واستقطاب الموارد البشرية تحديد آلية   -8
    المؤثرةالبحث عن الكفاءات البشرية أصحاب الخبرات والجدارات لشغل المناصب   -1

    الموهوبة فى مختلف القطاعاتواضحة إلختيار الكفاءات البشربة وضع معايير   -11
    داخل وخارج النادى لمواهب البشريةل اذبةلجالمشجعة واسبل التحفيز مختلف تقديم   -11
    عمل اختبارات لقياس قدرات المواهب البشرية   -19
    مهن والوظائف الشاغرة إستخدام وسائل جاذبة لإلعالن عن ال  -13
     الكفاءة فى العملقائم على مكافآت الجاذب لألجور و تصميم هيكل   -10
    يعتمد النادى على الصورة الذهنية له فى جذب واستقطاب المواهب البشرية  -15

يقصــد بهــا جميــع الجهــود المبذولــة مــن طــرق واســاليب وآليــات : : ساا را يجية  طااوير المواهااب البشاارية إ: المحااور الثالااث
المهنى للموارد البشـرية بغـرض رفـع والسلوك والقدرات رف والمهارات االمعن مستوى ييمكن  للنادى أن يستخدمها فى تحس

 . التنافسية فى السوق الرياضىمواجهة التغيرات لتحقيق االنجازات و بالنادى لمستوى األداء 
    خطط سنوية لتدريب المواهب البشرية استنادًا إلى احتياجاتهمإعداد   -11
    من خالل مواقف حقيقية فى بيئة العمللتعلم اتوفير فرص   -17
    معسكرات ودورات تدريبية خارجيةات دولية ومحلية من خالل مشاركتوفير   -18
     لحثهم على التحسين المستمر مرجعية لقياس أداء المواهب البشريةوضع معايير   -11
    بهدف تطوير الذاتالعناصر البشرية المختلفة إحياء روح المنافسة بين   -91
    إستخدام برامج التعليم عن البعد فى تحسين مستوى أدائهم  -91
    البشريةتوفير كفاءات تدريبية دولية ومحلية مميزة إلعداد وصقل المواهب   -99
    إستخدام تقنيات تدريبية وتكنولوجية حديثة لتحسين مستوى أداء المواهب البشرية  -93

 ( 9ا   3) 



 

  مدل  غير مواف  مواف  المبارة   

يقصد بها جميع الجهـود المبذولـة مـن طـرق واسـاليب وآليـات يمكـن   :إس را يجية اإلح فاظ بالمواهب البشرية : المحور الرابع
الـــوظيفى والمهنـــى ضـــمان مـــع ال ل بهـــااعمـــفـــى أداء األمحفـــزة علـــى اإلســـتمرار بيئـــة عمـــل تـــوفير للنـــادى أن يســـتخدمها فـــى 

 . والتقديرى المالىمان األو حالة اإلستقرار فضاًل عن من خالل التدرج فى الترقية فى ضوء الكفاءة للمواهب البشرية 
    فى إداة األعمالعتبارهم شركاء ا  و المواهب البشرية وجهات نظر تقدير   -90
    تهتم بالمسار الوظيفى للمواهب البشرية كوسيلة لتحسين أدائهم  -95
لتعزيــز القــدرة علــى اإلبــداع وضـــمان للمواهــب البشـــرية كــل المــوارد المتاحــة   ريتســخ  -91

 بقائهم 
   

    للمناصب القيادية بالنادىأصحاب الكفاءات العالية الحرص على شغل المواهب البشرية   -97
ـــى ال  -98 ـــز مشـــاعر اإلنجـــاز الحـــرص عل وتطـــوير الثقـــة شـــحن النفســـى اإليجـــابى لتعزي

    بالنفس لدى المواهب البشرية

    المبتكرألصحاب الفكر والسلوك المهنى المبدع تقديم حوافز مادية ومعنوية ومكافآت مالية   -91
    مباشرة بين النادى والمواهب البشرية قنوات تواصل فتح   -31
    خاص للمواهب البشريةتوفير نظام للترقيات   -31

يقصد بها جميع الجهود المبذولة من طرق واساليب وآليـات يمكـن  : إس را يجية إحالل المواهب البشرية : المحور الخام 
فـى  حساسـةمحددة وقـد تكـون المطلوبة لمناصب أو مهمات البدائل البشرية الموهوبة توفير وتجهيز للنادى أن يستخدمها فى 

 . تلك المهمات والمناصبلشغل المواهب البشرية فضل من ودراسة وتحديد األالتنبؤ بالتحركات المستقبلية لألفراد ، ضوء 
    تأهيل المواهب البشرية لشغل أدوار قيادية فى المستقبل  -39
بشـــكل وضـــع خطـــط بديلـــة داعمـــة فـــى حالـــة رحيـــل أحـــد المواهـــب البشـــرية عـــن العمـــل   -33

     مفاجئ

    المواهب البشريةحالل إإعداد خطط الحساسة عند تحديد الوظائف   -30
    دراسة القدرات المميزة للمواهب البشرية بشكل دقيق لتوظيفها مستقبالً   -35
    بشكلدورىالمواهب البشرية فى المراكز الوظيفية والمهنية  إعتماد آلية محددة إلحالل  -31
    مدرجة به جميع المواهب البشرية وبياناتهم والقدرة التى يتميزون بهاإعداد سجل   -37
    ذلك اإلحالل فى ضوء لتنفيذ بشكل دورى  المواهب البشريةقياس مستوى أداء   -38

 
 

 
 

 

 

 ( 3ا   3) 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 (4)ملحق
 إدارة املواهب إسرتاتيجياتإستبيان 



 

 

 

   

 كلية ال ربياة الرياضية   
 قس  اإلدارة الرياضية    

 إستبيان 
 إسرتاتيجيات إدارة املواهب

 .........................................................../ السيد األس اذ 
 

  حية طيبة وبمد ،،،
بـإجراء  المسـاعداإلدارة الرياضـية أسـتاذ ـ  بسمة إبراهيم عبدالبصير/ تقوم الباحثة  

 :دراسة وموضوعها 
النمذجة البنائية للعالقات السببية ما بني إسرتاتيجيات إدارة املواهب والقدرة على 

 صناعة اخلدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية
إســتراتيجيات  لمــا كــان أحــد أهــداف الدراســية الحاليــة هــو التعــرف علــى مســتوى ممارســة

يمانــًا بــدوركم الهــام فــى الحكــم علــى قــدرة ، الكبــرى إدارة المواهــب البشــرية باألنديــة الرياضــية  وا 
دور بـــارز فـــى الشـــأن ، أيضـــًا لمـــا لكـــم مـــن  النـــادى الرياضـــى التـــابع لكـــمالقـــائمين علـــى إدارة 

، لــذلك فالباحثــة ترجــو مــن ســيادتكم لمــا لكــم مــن خبــرة التكــرم باإلجابــة  النــادىالرياضــى داخــل 
فـــي المكـــان الـــذي يمثـــل حقيقـــة مـــا تـــراه ســـيادتكم ( √)علـــى اإلســـتبيان ، وذلـــك بوضـــع عالمـــة 

مناسبًا مع التأكد من عدم تـرك أي عبـارة بـدون إجابـة ، والباحثـة تشـكركم مقـدمًا علـى تعـاونكم 
علــى  متعلقــة بإجابــاتكممعلومــات  أىاســتخدام عـدم وتؤكــد علــى ، فـي اإلجابــة علــى اإلســتبيان 

 .لمى فقط البحث العإال فى أغراض اإلستبيان 
 

 وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،،
 

 الباحثة
               ..................................................................................... :االسم 

 .................................................. :التابع له   النادى الرياضىاسم 

 ( 1ا   8) 



 

 ال إلى حدما نم  المبارة   

يقصد بها جميع الجهود المبذولة من طرق واساليب وآليـات يمكـن  : إس را يجية  خطيط المواهب البشرية : المحور األول
المســتقبلية للمواهــب البشــرية الموجــودة داخــل النــادى والعمــل علــى توفيرهــا ، للنــادى أن يســتخدمها فــى التنبــؤ باإلحتياجــات 

 .كذلك دراسة احتياجات النادى الكمية والكيفية من مواهب بشرية جديدة فى القطاعات المختلفة ومحاولة إستقطابها 
    التحديد الدقيق لإلحتياجات المستقبلية من المواهب البشرية بشكل دورى  -1
    وضع أهداف لتوفير عدد كاف من المواهب البشرية فى القطاعات المختلفة   -9
    رصد ميزانية كافية الكتشاف وتطوير المواهب البشرية  -3
    اإلحتفاظ بالمواهب البشرية فى حالة التقليل من العناصر البشرية فى العمل  -0
    البشريةوضع رؤى مستقبلية لإلستفادة القصوى من قدرات المواهب   -5
    وضع خطط لتطوير القدرات المهنية للمواهب البشرية  -1
    وضع خطط للتشجيع على اإلبداع فى العمل فى مختلف المستويات والقطاعات  -7

يقصد بها جميع الجهود المبذولة من طرق واساليب  :جذب واس قطاب المواهب البشرية إس را يجية : المحور الثانى
وآليات يمكن  للنادى أن يستخدمها فى البحث والتنقيب عن المواهب البشرية فى ضوء إحتياجاتها والعمل على توفير 

 .وسائل الجذب المناسبة 
    تحديد آلية واضحة لجذب واستقطاب الموارد البشرية الموهوبة فى ضوء اإلحتياجات  -8
    البحث عن الكفاءات البشرية أصحاب الخبرات والجدارات لشغل المناصب المؤثرة  -1

    وضع معايير واضحة إلختيار الكفاءات البشربة الموهوبة فى مختلف القطاعات  -11
    تقديم مختلف سبل التحفيز المشجعة والجاذبة للمواهب البشرية داخل وخارج النادى  -11
    إستخدام وسائل جاذبة لإلعالن عن المهن والوظائف الشاغرة   -19
    تصميم هيكل جاذب لألجور والمكافآت قائم على الكفاءة فى العمل   -13
    يعتمد النادى على الصورة الذهنية له فى جذب واستقطاب المواهب البشرية  -10

يقصــد بهــا جميــع الجهــود المبذولــة مــن طــرق واســاليب وآليــات : : إساا را يجية  طااوير المواهااب البشاارية : المحااور الثالااث
المهنى للموارد البشـرية بغـرض رفـع والسلوك والقدرات رف والمهارات االمعيمكن  للنادى أن يستخدمها فى تحسين مستوى 

 . التنافسية فى السوق الرياضىمواجهة التغيرات لتحقيق االنجازات و مستوى األداء بالنادى ل
    سنوية لتدريب المواهب البشرية استنادًا إلى احتياجاتهمخطط إعداد   -15
    توفير فرص التعلم من خالل مواقف حقيقية فى بيئة العمل  -11
    توفير مشاركات دولية ومحلية من خالل معسكرات ودورات تدريبية خارجية  -17
    وضع معايير مرجعية لقياس أداء المواهب البشرية لحثهم على التحسين المستمر   -18
    بهدف تطوير الذاتالعناصر البشرية المختلفة إحياء روح المنافسة بين   -11
    توفير كفاءات تدريبية دولية ومحلية مميزة إلعداد وصقل المواهب البشرية  -91
    إستخدام تقنيات تدريبية وتكنولوجية حديثة لتحسين مستوى أداء المواهب البشرية  -91

 

 ( 9ا   8) 



 

 ال إلى حد ما نم  المبارة   

يقصد بها جميع الجهـود المبذولـة مـن طـرق واسـاليب وآليـات يمكـن  : إس را يجية اإلح فاظ بالمواهب البشرية : المحور الرابع
بيئـــة عمـــل محفـــزة علـــى اإلســـتمرار فـــى أداء األعمـــال بهـــا مـــع الضـــمان الـــوظيفى والمهنـــى تـــوفير للنـــادى أن يســـتخدمها فـــى 
 .المالى والتقديرى مان األالتدرج فى الترقية فى ضوء الكفاءة فضاًل عن حالة اإلستقرار و  للمواهب البشرية من خالل

    فى إداة األعمالعتبارهم شركاء ا  و المواهب البشرية وجهات نظر تقدير   -99
لتعزيــز القــدرة علــى اإلبــداع وضـــمان للمواهــب البشـــرية كــل المــوارد المتاحــة   ريتســخ  -93

 بقائهم 
   

    المواهب البشرية أصحاب الكفاءات العالية للمناصب القيادية بالنادى الحرص على شغل  -90
ـــز مشـــاعر اإلنجـــاز وتطـــوير الثقـــة   -95 ـــى الشـــحن النفســـى اإليجـــابى لتعزي الحـــرص عل

    بالنفس لدى المواهب البشرية

    تقديم حوافز مادية ومعنوية ومكافآت مالية ألصحاب الفكر والسلوك المهنى المبدع المبتكر  -91
    مباشرة بين النادى والمواهب البشرية قنوات تواصل فتح   -97
    توفير نظام للترقيات خاص للمواهب البشرية  -98

يقصد بها جميع الجهود المبذولة من طرق واساليب وآليـات يمكـن  : إس را يجية إحالل المواهب البشرية : المحور الخام 
للنادى أن يستخدمها فى توفير وتجهيز البدائل البشرية الموهوبة المطلوبة لمناصب أو مهمات محددة وقـد تكـون حساسـة فـى 

 . ك المهمات والمناصبتللشغل المواهب البشرية فضل من ودراسة وتحديد األالتنبؤ بالتحركات المستقبلية لألفراد ، ضوء 
    تأهيل المواهب البشرية لشغل أدوار قيادية فى المستقبل  -91
وضـــع خطـــط بديلـــة داعمـــة فـــى حالـــة رحيـــل أحـــد المواهـــب البشـــرية عـــن العمـــل بشـــكل   -31

    مفاجئ 

    المواهب البشريةحالل إإعداد خطط الحساسة عند تحديد الوظائف   -31
    البشرية بشكل دقيق لتوظيفها مستقبالً دراسة القدرات المميزة للمواهب   -39
    إعتماد آلية محددة إلحالل المواهب البشرية فى المراكز الوظيفية والمهنية بشكلدورى  -33
    إعداد سجل مدرجة به جميع المواهب البشرية وبياناتهم والقدرة التى يتميزون بها  -30
    قياس مستوى أداء المواهب البشرية بشكل دورى لتنفيذ اإلحالل فى ضوء ذلك   -35

 

 ( 8ا   8) 

 ( 3ا   8) 



 

 
 
 
 
 
 
 

 (5)ملحق
 إستطالع رأى اخلرباء 

 القدرة على صناعة اخلدمات الرياضيةإستبيان حماور حول 



 

 

   

 كلية ال ربياة الرياضية   
 قس  اإلدارة الرياضية    

 إستطالع رأى اخلرباء 
 حول  حماور القدرة على صناعة اخلدمات الرياضية

 ............................................................................./ السيد األس اذ الدك ور 
  حية طيبة وبمد ،،،

بـإجراء  المسـاعداإلدارة الرياضـية أسـتاذ ـ  بسمة إبراهيم عبدالبصير/ تقوم الباحثة  
 :دراسة وموضوعها 

النمذجة البنائية للعالقات السببية ما بني إسرتاتيجيات إدارة املواهب والقدرة على 
 صناعة اخلدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية

التعرف على تأثير ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب كمتغير وسيط تسعى الباحثة إلى 
والوصول الكبرى بين القدرة على صناعة الخدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية 

القدرة / إستراتيجيات إدارة المواهب" إلى نموذج بنائى يفسر العالقات السببية للمتغيرات الثالثة 
، والباحثة ترجو من سيادتكم لما لكم من خبرة " األداء التنافسى/مات الرياضيةعلى صناعة الخد

طالع على إلاعلمية وعملية في هذا المجال ولرأي سيادتكم العلمي البناء عظيم األثر، التكرم ب
بأن ما ورد  ونحيطكم علماً ،  يوافق رأى سيادتكم الذيوالتوجيه بالتعديل المطلوب  تلك المعايير

 . ةخبرات وقراءات الباحثو الدراسات والمراجع العلمية المرتبطة  لنتائج ارة وضع وفقاً ستمباإل

 وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،،

 .................: .............................الوظيفة ........... ..: ......................اسم اخلبري 

 ...............: ........................سنوات اخلربة :.............................. الدرجة العلمية  

 الباحثة    
 

 غير مواف   مدل صياغ ه مواف  المحاور  

 ( 1ا   5) 



 

 :  الخدمات الرياضيةصناعة  أشكال: البعد األول 

    الرياضيةوالمنشآت خدمات المالعب والمرافق صناعة  1

    األحداث والفعاليات الرياضيةصناعة  9

    مبيعات السلع الرياضيةصناعة  3

    الرياضى التدريبصناعة  0

 :  الخدمات الرياضية صناعة إدارة: البعد الثانى 

    تخطيط الخدمات الرياضية 1

    إنتاج الخدمات الرياضية  9

    تقديم الخدمات الرياضية 3

    الرياضيةتسويق الخدمات  0

    التغذية المرتدة للخدمات الرياضية 5

 ـ هل ترى سيادتكم إضافة محاور أخرى لإلستبيان ؟ 
 ..........................................ال              ..........................................نعم 

 ـ إذا كانت اإلجابة بنعم فما هى هذه المحاور ؟ 
......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

 ،،،،،،،،،،،،،مع جزيل الشكر وال قدير  ،،،،، 

 
 
 

 ( 9ا   5) 



 

 
 
 

 
 

 (6) ملحق
 إستطالع رأى اخلرباء

 القدرة على صناعة اخلدمات الرياضيةحول إستبيان  



 

 

   

 كلية ال ربياة الرياضية   
 قس  اإلدارة الرياضية    

 إستطالع رأى اخلرباء 
 القدرة على صناعة اخلدمات الرياضية حول  إستبيان 

 ..................................../ ................................الدك ور السيد األس اذ 
  حية طيبة وبمد ،،،

بـإجراء  المسـاعداإلدارة الرياضـية أسـتاذ ـ  بسمة إبراهيم عبدالبصير/ تقوم الباحثة  
 :دراسة وموضوعها 

املواهب والقدرة على النمذجة البنائية للعالقات السببية ما بني إسرتاتيجيات إدارة 
 صناعة اخلدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية

التعرف على تأثير ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب كمتغير وسيط تسعى الباحثة إلى 
والوصول  الكبرى بين القدرة على صناعة الخدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية

القدرة / إستراتيجيات إدارة المواهب" نائى يفسر العالقات السببية للمتغيرات الثالثة إلى نموذج ب
والباحثة ترجو من سيادتكم لما لكم من خبرة ، " األداء التنافسى/على صناعة الخدمات الرياضية

عبارات طالع على إلاعلمية وعملية في هذا المجال ولرأي سيادتكم العلمي البناء عظيم األثر، التكرم ب
 :من حيث  يوافق رأى سيادتكم الذيوالتوجيه بالتعديل المطلوب  اإلستبيان

 .ـ  كفاية عدد العبارات الخاصة بكل محور .ـ  صياغة ووضوح العبارة  .  ـ  مناسبة العبارة

الدراســـات والمراجـــع العلميـــة المرتبطـــة  لنتـــائج ســـتمارة وضـــع وفقـــاً بـــأن مـــا ورد باإل ونحـــيطكم علمـــاً 
 "عينة الدراساة " ، كما نرجو من سيادتكم تحديد نوع اإلستجابة التي سوف تقوم خبرات وقراءات الباحث و 

 : باإلستجابة عليها وهى 

 رأى الخبير اإلستجابات
 غير مواف  مواف 

    ال إلى حد ما نم 
3 9 1  

    غير مواف  مطلقا مواف  إلى حدا ما مواف  بدرجة كبيرة
3 9 1  

    يوجد بدرجة كبيرة يوجد بدرجة م وسطة بدرجة كبيرة يوجد
3 9 1  

 ...................... ...................... ...................... ...................... رأى أخر لسياد ك 

 وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،،
 الباحثة                    

   ..................................:  الوظيفة  .................................. :اسم اخلبري 
 ......................... :سنوات اخلربة    ............................ :الدرجة العلمية 

 

 ( 1ا   6) 



 

 غير مواف   مدل مواف  المبارة   
يقدمها النادى التي األنشطة والبرامج والخدمات تشمل مجموعة  :الرياضية أشكال صناعة الخدمات : البمد األول 

  الرياضى لعمالئه المستفيدين والمستهلكين
قـدرة النـادى علـى إنتـاج وتقـديم بـرامج وأنشـطة : صناعة خدمات المالعب والمراف  والمنشآت الرياضية : المحور األول 

نتصميم و وخدمات مرتبطة ب المالعـب والمرافـق والمنشـآت الرياضـية مـن صـاالت المغطـاة وحمامـات سـباحة شـاء وتشـغيل ا 
 .لمتغيرة لمواجهة احتياجات العمالء ا

    القدرة على إنشاء وتصميم مالعب رياضية تفى برغبات العمالء  -1
    القدرة على إنشاء وتصميم مرافق ومنشآت رياضية تتواكب مع إحتياجات العمالء  -9
    تحقيق اإلستفادة القصوى من تشغيل المالعب الرياضيةاالقدرة على   -3
    االقدرة على تحقيق اإلستفادة القصوى من تشغيل المرافق والمنشآت الرياضية  -0
    يوجد كارت لتسجيل الحالة الصحية للمترددين  -5
    المالعب والمرافق والمنشآت الرياضية جيدة األضاءة والتهوية بشكل دائم  -1
إتفاقيــات مــع مؤسســات عامــة لممارســة الرياضــة فــى غيــر أوقــات الممارســة إبــرام   -7

    على مالعب ومرافق ومنشآت النادى

    يوجد مالعب ومرافق ومنشآت رياضية تتناسب مع جميع الفئات العمرية واإلجتماعية  -8
دارة: صناعة األحداث والفماليات الرياضية : المحور الثانى  األحداث والفعاليات الرياضية  قدرة النادى على تنظيم وا 
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 (7)ملحق 
 القدرة على صناعة اخلدمات الرياضيةإستبيان 



 

 

 

   

 كلية ال ربياة الرياضية   
 قس  اإلدارة الرياضية    

 إستبيان
 على صناعة اخلدمات الرياضيةالقدرة  

 .........................../ ................................السيد األس اذ 
 

  حية طيبة وبمد ،،،
بـإجراء  المسـاعداإلدارة الرياضـية أسـتاذ ـ  بسمة إبراهيم عبدالبصير/ تقوم الباحثة  

 :دراسة وموضوعها 
بني إسرتاتيجيات إدارة املواهب والقدرة على النمذجة البنائية للعالقات السببية ما 

 صناعة اخلدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية
مــدى قــدرة صــناعة الخــدمات لمــا كــان أحــد أهــداف الدراســية الحاليــة هــو التعــرف علــى 

يمانـًا بـدوركم الهـام فـى الحكـم علـى قـدرة الرياضية داخل األندية الرياضية الكبـرى  القـائمين ، وا 
علــى إدارة النــادى الرياضــى التــابع لكــم ، أيضــًا لمــا لكــم مــن دور بــارز فــى الشــأن الرياضــى 
داخـــل النـــادى ، لـــذلك فالباحثـــة ترجـــو مـــن ســـيادتكم لمـــا لكـــم مـــن خبـــرة التكـــرم باإلجابـــة علـــى 

في المكان الذي يمثل حقيقة ما تراه سيادتكم مناسـبًا مـع ( √)اإلستبيان ، وذلك بوضع عالمة 
لتأكد من عدم ترك أي عبارة بدون إجابة ، والباحثة تشكركم مقـدمًا علـى تعـاونكم فـي اإلجابـة ا

على اإلستبيان ، وتؤكد على عدم استخدام أى معلومـات متعلقـة بإجابـاتكم علـى اإلسـتبيان إال 
 .فى أغراض البحث العلمى فقط 

 
 وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،،

 
 الباحثة

               ..................................................................................... :االسم 

 .................................................. :اسم النادى الرياضى التابع له  

 ( 1ا   7) 



 

يوجد بدرجة  المبارة   
 كبيرة

يوجد بدرجة 
 م وسطة

يوجد بدرجة 
 ضميفة

يقدمها النادى التي األنشطة والبرامج والخدمات تشمل مجموعة  :أشكال صناعة الخدمات الرياضية : البمد األول 
  الرياضى لعمالئه المستفيدين والمستهلكين

قـدرة النـادى علـى إنتـاج وتقـديم بـرامج وأنشـطة : صناعة خدمات المالعب والمراف  والمنشآت الرياضية : المحور األول 
نتصميم و وخدمات مرتبطة ب المالعـب والمرافـق والمنشـآت الرياضـية مـن صـاالت المغطـاة وحمامـات سـباحة شـاء وتشـغيل ا 
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 .الخ التى تفى بإحتياجات السوق الرياضية والعمالء . المتمثلة فى المهرجانات والمؤتمرات والمنافسات والبطوالت الرياضية 
دارة األحداث والفعاليات الرياضية عداد وتشكيل فرق عملإ  -8     معتمدة لتنظيم وا 
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جميــع العمليــات التــى يقــوم بهــا النــادى والمراحــل وتمــر بهــا  الخــدمات  :إدارة صااناعة الخاادمات الرياضااية : الثااانى  البمااد
 . ء الرياضية من تخطيط وتنفيذ ومتابعة لصناعة تلك الخدمات الرياضية بما يسهم فى مقابلة إحتياجات ورغبات العمال

النــادى علــى التنبــؤ باإلحتياجــات والرغبــات المســتقبلية للعمــالء مــن قــدرة :  خطاايط الخاادمات الرياضااية : المحااور األول 
حتياجات العمالء   .الخدمات الرياضية بالنادى بذل الجهد لتوفيرها بما يتناسب مع توقعات وا 

    التنبؤ الدقيق بإحتياجات العمالء المستقبلية من الخدمات الرياضية لتحقيقها   -99
    الرياضية لوضع خطط التحسين والتطويردراسة الوضع الراهن من الخدمات   -93
    إعداد خطط إستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات الرياضية التى تفى بإحتياجات العمالء  -90
    وضع البرامج الزمنية المحددة إلنتاج وتقديم وتنفيذ الخدمات الرياضية للعمالء  -95
    بإحتياجات العمالءرصد ميزانية مناسبة لصناعة الخدمات الرياضية بما يفى   -91
    وضع معايير علمية لقياس مستوى الخدمة الرياضية المقدمة بالنادى  -97
    القدرة على تحديد الفئات والشرائح التى تستهدفها الخدمات الرياضية  -98

المتاحة أمثل مجموعة العمليات التى يقوم بها النادى إلستغالل الموارد : إن اج الخدمات الرياضية : المحور الثانى 
إستغالل للحصول على خدمات رياضية تسهم فى إشباع رغبات العمالء فهى تشمل جميع المدخالت والعمليات التى ينتج 

 .التى تفى بإحتياجات جميع العمالء  " الخدمة الرياضية " هنا مخرج 
    توفير جميع الموارد الالزمة لصناعة خدمات رياضية لتقديمها للعمالء  -91
    الخدمات والبرامج الرياضية المختلفة إعدادتوفير عدد كافى من المتخصصين فى   -31
    اإلستغالل األمثل للموارد المتاحة فى إعداد وتنفيذ الخدمات الرياضية  -31
    إستخدام أحدث التقنيات والوسائل إلعداد وتنفيذ الخدمات الرياضية  -39
    تذليل العقبات التى تواجهة العمليات اإلنتاجية للخدمات الرياضية   -33
    التنوع والشمول إلحتياجات العمالء عند إعداد وتنفيذ الخدمات الرياضية  -30
    إخراج الخدمات الرياضية يتوافق مع البرنامج الزمى المخطط له من الخدمات الرياضية   -35

جميـــع الوســـائل واألســـاليب التـــى يســـتخدمها النـــادى فـــى تعريـــف العمـــالء  :الرياضاااية  قااادي  الخااادمات : المحاااور الثالاااث 
 . بالخدمات الرياضية المقدمة

    يوجد خطة محددة لإلعالن عن جميع البرامج واألنشطة والخدمات الرياضية   -31
    التأكيد على تقديم الخدمات الرياضية فى لجميع الفئات وفى كل األوقات   -37
    التقنيات الحديثة فى طرق تقديم وعرض الخدمات بما يتناسب مع العمالءاستخدام   -38
    اإلعالن عن الخدمات الرياضية أن يكون أثناء كثافة المشاهدة بتوقيتاإلهتمام   -31
    عمل قناة فضائية أو إذاعية متخصصة لعرض جميع الخدمات الرياضية بالنادى  -01
    الخدمات الرياضية المتوفرة فى النادىعمل موقع الكترونى لعرض وتقديم جميع   -01
لتقـــديم  اإلهتمـــام بإختيـــار طريقـــة جاذبـــة لجميـــع الفئـــات المســـتهدفة مـــن العمـــالء  -09

    الخدمات الرياضية 

 

يوجد بدرجة يوجد بدرجة يوجد بدرجة  المبارة   

 ( 9ا   6) 

 ( 3ا   7) 



 

 ضميفة م وسطة م وسطة
التـى يقـوم بهـا النــادى إلنتقـال وتـدفق الخـدمات الرياضــية   جميـع الممارســات:  سااوي  الخادمات الرياضاية : المحاور الراباع 

 .من النادى إلى العمالء إلشباع رغباتهم وحاجاتهم ورغبات وحاجات النادى 

    لجنة للتسويق الرياضى بالنادى/ يوجد إدارة   -03
    يوجد أفراد متخصصين ومؤهلين فى تسويق الخدمات الرياضية  -00
    للخدمات الرياضية بالنادىيوجد خطة تسويقية معتمدة   -05
    إبرام الشراكة مع إحدى شركات تسويق الخدمات الرياضية  -01
    تسويق حقوق اإلعالن داخل النادى  -07
    إستغالل إسم وشعار النادى لتسويق الخدمات والبرامج واألنشطة الرياضية  -08
    التعاقد مع شركات المالبس الرياضية مقابل الدعاية لها   -01

اإلجراءات التصحيحية التى تتم على الخدمات الرياضية لتحسينها فى ضوء : ال غذية المر دة : المحور الخام  
 .المعلومات الناتجة من عمليات المتابعة والمراقبة التى تتم أثناء إنتاج وتقديم وتنفيذ وتسويق الخدمات الرياضية 

لمختلــــف األنشــــطة تشــــكيل فريــــق عمــــل متخصــــص لجمــــع المعلومــــات والبيانــــات   -51
    والبرامج والخدمات الرياضية والعمالء والسوق الرياضى

ـــة بشـــكل مســـتمر للخـــدمات الرياضـــية فـــى ضـــوء   -51 ـــات المتابعـــة والرقاب إجـــراء عملي
    معايير رقابية مقننة

    قياس رضا العمالء عن الخدمات واألنشطو والبرامج الرياضية   -59
    لعمليات إنتاج وتنفيذ وتقديم الخدمات الرياضيةالقيام باإلجراءات التصحيحية   -53
تطــوير الخــدمات الرياضــية فــى ضــوء المعلومــات والبيانــات الناتجــة مــن عمليــات   -50

    القياس والرقابة والمتابعة 

    تحديد أسباب اإلنحرافات عن المعدالت الرقابية والمسئلون عنها والوقوف عليها لتالشيها  -55
    الفعلية من الخدمات الرياضية بالمخرجات المستهدفةمقارنة المخرجات   -51

 

 ( 8ا   7) 



 

 
 
 
 
 
 
 

 (5)ملحق
 إستطالع رأى اخلرباء 

 األداء التنافسىإستبيان حماور حول 



 

 

   

 كلية ال ربياة الرياضية   
 قس  اإلدارة الرياضية    

 

 إستطالع رأى اخلرباء 
 التنافسىاألداء حول  حماور 

 ............................................................................./ السيد األس اذ الدك ور 
 

  حية طيبة وبمد ،،،
بـإجراء  المسـاعداإلدارة الرياضـية أسـتاذ ـ  بسمة إبراهيم عبدالبصير/ تقوم الباحثة  

 :دراسة وموضوعها 
السببية ما بني إسرتاتيجيات إدارة املواهب والقدرة على النمذجة البنائية للعالقات 

 صناعة اخلدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية
التعرف على تأثير ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب كمتغير وسيط تسعى الباحثة إلى 

رياضية الكبرى والوصول بين القدرة على صناعة الخدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية ال
القدرة / إستراتيجيات إدارة المواهب" إلى نموذج بنائى يفسر العالقات السببية للمتغيرات الثالثة 

، والباحثة ترجو من سيادتكم لما لكم من خبرة " األداء التنافسى/على صناعة الخدمات الرياضية
طالع على إلاعظيم األثر، التكرم بعلمية وعملية في هذا المجال ولرأي سيادتكم العلمي البناء 

بأن ما ورد  ونحيطكم علماً ،  يوافق رأى سيادتكم الذيوالتوجيه بالتعديل المطلوب  تلك المعايير
 . ةخبرات وقراءات الباحثو الدراسات والمراجع العلمية المرتبطة  لنتائج ستمارة وضع وفقاً باإل

 وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،،
 

 .................: .............................الوظيفة ........... ..: ......................اسم اخلبري  

 ...............: ........................سنوات اخلربة :.............................. الدرجة العلمية  

 الباحثة    

 ( 1ا   2) 



 

 مواف غير   مدل صياغ ه مواف  المحاور  

    الصورة الذهنية 1

    الجودة 9

    حجم الطلب 3

    اإلنتاجية 0

    الربحية 5

    الحصة السوقية  1

    السيطرة على السوق 7

 ـ هل ترى سيادتكم إضافة محاور أخرى لإلستبيان ؟ 
 ..........................................ال           ..........................................   نعم 

 ـ إذا كانت اإلجابة بنعم فما هى هذه المحاور ؟ 
......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................
 ......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 مع جزيل الشكر وال قدير  ،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 
 
 
 
 

 ( 9ا   5) 

 ( 9ا   2) 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 (9)ملحق 
 إستطالع رأى اخلرباء 

 األداء التنافسىحول إستبيان 



 

 

   

 كلية ال ربياة الرياضية   
 قس  اإلدارة الرياضية    

 إستطالع رأى اخلرباء 
  التنافسىاألداء حول  إستبيان 

 ..................................../ ................................السيد األس اذ الدك ور 
  حية طيبة وبمد ،،،

بـإجراء  المسـاعداإلدارة الرياضـية أسـتاذ ـ  بسمة إبراهيم عبدالبصير/ تقوم الباحثة  
 :دراسة وموضوعها 

بني إسرتاتيجيات إدارة املواهب والقدرة على النمذجة البنائية للعالقات السببية ما 
 صناعة اخلدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية

التعرف على تأثير ممارسة إستراتيجيات إدارة المواهب كمتغير وسيط تسعى الباحثة إلى 
بين القدرة على صناعة الخدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية الكبرى والوصول 

القدرة / إستراتيجيات إدارة المواهب" إلى نموذج بنائى يفسر العالقات السببية للمتغيرات الثالثة 
والباحثة ترجو من سيادتكم لما لكم من خبرة ، " األداء التنافسى/مات الرياضيةعلى صناعة الخد

عبارات طالع على إلاعلمية وعملية في هذا المجال ولرأي سيادتكم العلمي البناء عظيم األثر، التكرم ب
 :من حيث  يوافق رأى سيادتكم الذيوالتوجيه بالتعديل المطلوب  اإلستبيان

 .ـ  كفاية عدد العبارات الخاصة بكل محور .ـ  صياغة ووضوح العبارة  .  ـ  مناسبة العبارة

الدراســـات والمراجـــع العلميـــة المرتبطـــة  لنتـــائج ســـتمارة وضـــع وفقـــاً بـــأن مـــا ورد باإل ونحـــيطكم علمـــاً 
 "عينة الدراساة " ، كما نرجو من سيادتكم تحديد نوع اإلستجابة التي سوف تقوم خبرات وقراءات الباحث و 

 : باإلستجابة عليها وهى 

 رأى الخبير اإلستجابات
 غير مواف  مواف 

    ال إلى حد ما نم 
3 9 1  

    غير مواف  مطلقا مواف  إلى حدا ما مواف  بدرجة كبيرة
3 9 1  

    يوجد بدرجة كبيرة يوجد بدرجة م وسطة يوجد بدرجة كبيرة
3 9 1  

 ...................... ...................... ...................... ...................... رأى أخر لسياد ك 

 وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،،
 الباحثة                    

   ..................................:  الوظيفة  .................................. :اسم اخلبري 
 ......................... :سنوات اخلربة    ............................ :الدرجة العلمية 

 

 ( 1ا   2) 



 

 غير مواف   مدل مواف  المبارة   
فــى األداء داخــل النــادى بمــا يــنعكس علــى تحســن قــدرة النــادى علــى إحــداث تغييــر وتطــوير : الجااودة : المحااور األول 

  .وزيادة الثقة فى جودة تلك الخدمات وتقديم خدمات مبتكرة مستوى جودة الخدمات والبرامج واألنشطة الرياضية المقدمة 
    إستطالع أراء المستفيدين فى مستوى جودة الخدمات الرياضية المقدمة دائما  -1
    المستمرة على الخدمات الرياضية لمواجهة رغبات العمالءإجراء التحسينات والتغييرات   -9
    محاولة تلبية احتياجات ورغبات العمالء   -3
    المتنوعة تقديم خدمات رياضية تشمل جميع الفئات والمستويات  -0
إجراء عمليات التتطوير والتغيير بشكل مستمر داخل بيئة العمل لتجويد الخـدمات   -5

    رغبات العمالءالرياضية لتتناسب مع 
    رغبات العمالء الحادثةإبتكار خدمات رياضية مستحدثة لمواجهة التغيرات   -1
دارية وقانونية داخل العملتقديم إستشارات فنية   -7     وا 
    غير موجودة بأندية أخرىمتميزة و  ينفرد النادى بتقديم خدمات رياضية  -8
    لتقديم خدمة مميزةإجراء عمليات الصيانة بشكل دائم للمالعب والمنشآت والمرافق   -1

    الخدمات والبرامج واألنشطة الرياضية مميز مقارنة باألندية األخرىأداء القائمين على إدارة   -11
والبـرامج واألنشـطة الرياضـية التـى يطلبهـا العمـالء فـى فتـرة زمنيـة محـددة  كميـة الخـدمات: حج  الطلاب : المحور الثانى 

  .ويستطيع النادى توفيرها ليشبع إحتياجات ورغبات تلك العمالء
    من العمالء مستمربشكل الطلب على الخدمات الرياضية يتزايد حجم   -11
    العميل حول جودة الخدمات الرياضية المقدمةيوجد وعى لدى   -19
    الخدمات الرياضية التى يقدمها النادى بشكل جاذب داخل السوق الرياضى نشر  -13
    يتزايد عدد عمالء النادى بشكل مستمر   -10
    يحتل النادى الصدارة فى حجم الخدمات الرياضية فى السوق الرياضى  -15
    نظرًا لجودتهامستهدفة من قبل العمالء داخل السوق الرياضى خدمات النادى   -11
    النادى بخصائص ونوعية الخدمات الرياضية المقدمة لزيادة حجم الطلب يهتم  -17
    طلبات من الخدمات الرياضية العمالء حجماً ونوعاً ولجميع الفئات وفى أى وقتقادر على تلبية النادى   -18
    ازدياد الطلب على خدمات وأنشطة وبرامج النادىجدودة الخدمات الرياضية ساهمت فى   -11
    السوق الرياضى يخلق طلبًا على أنشطة وخدات وبرامج النادىحجم   -91

 "الخدمات واألنشـطة والبـرامج الرياضـية "  مخرجاتال من  على تحقيق أكبر كمالنادى قدرة  :اإلن اجية : المحور الثالث 
 .بالنادى "  الموارد المتاحة" مدخالت عدد معين من المن التى تلبى حاجات ورغبات العمالء 

    خدمات وبرامج وأنشطة تتوافق مع إحتياجات العمالء يقوم النادى بإنتاج   -91
    الزمة لتنفيذ البرامج واالنشطة والخدمات المقدمة للعمالءيوفر النادى جميع الموارد ال  -99
تتناســـب مـــع حجـــم ونـــوع نـــوع وكـــم الخـــدمات والبـــرامج واألنشـــطة المقدمـــة قيمـــة و   -93

    إنتاجهافى عمليات الموارد المستخدمة 
    يسعى النادى لرفع إنتاجية العاملين به  -90
    هناك عالقة تكامل بين الموارد المالية والبشرية والمادية بالنادى  -95
    يعمل النادى على رفع مهارات العاملين به  -91
    المخرج النهائى لهاتتناسب تكاليف إنتاج الخدمات والبرامج واألنشطة الرياضية مع   -97
    حجم ونوع الخدمات والبرامج واألنشطة الرياضية مع توقعات العمالءيتناسب   -98
    البرامج واألنشطة الرياضية المقدمة هناك حالة من الرضا لدى العمالء عن جودة   -91
    طبيعتهاالقيمة المادية والمعنوية للبرامج واألنشطة المقدمة تتناسب مع   -31

 ( 9ا   2) 



 

 غير مواف   مدل مواف  المبارة   
 . إيرادات تتجاوز نفقاتهالتحقيق على استخدام مواردها قدرة النادى : الربحية : المحور الرابع 

    يسعى النادى إلى تحسين الوضع المالى من خالل تطوير الخدمات الرياضية   -31
    تعمل األنشطة والخدمات المقدمة من النادى على زيادة الدخل به  -39
    إستحداث مصادر لزيادة دخل النادىيسعى النادى إلى   -33
    لزيادة الدخليحرص النادى على إستحداث خدمات وأنشطة وبرامج رياضية   -30
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 كلية ال ربياة الرياضية   
 قس  اإلدارة الرياضية    

 

 األداء التنافسىإستبيان 
 .........................................................../ السيد األس اذ 

 
  حية طيبة وبمد ،،،

بـإجراء  المسـاعداإلدارة الرياضـية أسـتاذ ـ  بسمة إبراهيم عبدالبصير/ تقوم الباحثة  
 :دراسة وموضوعها 

النمذجة البنائية للعالقات السببية ما بني إسرتاتيجيات إدارة املواهب والقدرة على 
 صناعة اخلدمات الرياضية واألداء التنافسى باألندية الرياضية

مستوى األداء التنافسى باألندية لما كان أحد أهداف الدراسية الحالية هو التعرف على 
ـــى إدارة النـــادى  الرياضـــية الكبـــرى ـــائمين عل ـــى قـــدرة الق ـــدوركم الهـــام فـــى الحكـــم عل ـــًا ب يمان ، وا 

مـن دور بـارز فـى الشـأن الرياضـى داخـل النـادى ، لـذلك  الرياضى التابع لكم ، أيضـًا لمـا لكـم
فالباحثـة ترجــو مــن سـيادتكم لمــا لكــم مــن خبـرة التكــرم باإلجابــة علـى اإلســتبيان ، وذلــك بوضــع 

في المكان الذي يمثل حقيقة مـا تـراه سـيادتكم مناسـبًا مـع التأكـد مـن عـدم تـرك أي ( √)عالمة 
على تعاونكم في اإلجابـة علـى اإلسـتبيان ، وتؤكـد  عبارة بدون إجابة ، والباحثة تشكركم مقدماً 

علـــى عـــدم اســـتخدام أى معلومـــات متعلقـــة بإجابـــاتكم علـــى اإلســـتبيان إال فـــى أغـــراض البحـــث 
 .العلمى فقط 

 
 وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،،

 
 الباحثة

               ..................................................................................... :االسم 

 .................................................. :اسم النادى الرياضى التابع له  

 

 ( 1ا   11) 



 

 ال يوجد يوجد إلى حد ما يوجد المبارة   
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