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 نخىفري انخًىيم  ييف اجملال انرياض ياالسخثًار انسياححقىيى 
 بذونت انكىيج نهًؤسست انرياضيت

 يد/ شيخة حسف فييد العجم *  
 يقــذيت انبحث :

وىناؾ آماؿ كبيرة تعمقيا الدوؿ عمى  ،في العصر الحالي اتصناعالأكبر  مفالسياحة  تعد
وىناؾ دوؿ  ،ولقد نجحت كثير مف الدوؿ في تحقيؽ ذلؾ السياحة لزيادة خطط التنمية ودعـ االقتصاديات،

أخرى أصبحت تنتظر تحقيؽ طموحاتيا مف جراء الحركة السياحية الدولية وىي مقبمة عمى القرف الحادي 
والعشريف، ولقد حققت السياحة العالمية مكانة كبرى فاقت كؿ التوقعات والتقديرات خاصة مف بداية 

 في دوؿ عديدة قاطرة لمتنمية االقتصادية.التسعينيات وأصبحت السياحة 
ضة مف أىـ مجاالت الرياضة كصناعة مف أىـ الموضوعات الراىنة حيث تعد الريا تعتبرو  

 يتوليد قدر كبير مف التحوؿ المدن يمكف لمرياضةو  ،تتيح قدرًا كبيرًا مف النمو االقتصادىي االستثمار الت
الفعمية إلعادة أف الرياضة أصبحت نقطة االنطالؽ ، كما مدخؿالرياضة والترفيو والسياحة مصادر لوتعتبر 

دورة ألعاب خالؿ نجميزية مدينة مانشستر اال  وىذا يتضح في ،كثير مف المدف يفي التوليد االقتصاد
ة عبر الرياضة واالستثمار الكومونويمث لرفع سقؼ مكانة المدينة مف خالؿ إعادة تجديد المناطؽ الحضري

، (401: 66)، (69: 69)، (22: 96) الؿ البرامج الثقافية والتعميميةمف خ يقث أخالوخمؽ ترا يالتجار 
(64 :66) . 

أف المنافسات الرياضية ليا عائد اقتصادي يعود عمى الدوؿ وعمى الرياضة بالفائدة يمكف العمـ 
 عالـ المختمفةالكبيرة التي يمكف أف يستفاد منيا في تطوير حركة التربية البدنية والرياضية في دوؿ ال

(20 :404) . 
مبرمج الذي يحكـ الرياضة كظاىرة تربوية واجتماعية واقتصادية وسياسية ليا الشكؿ التنظيمي الو 

السمعة ة أصبحت منظومة اقتصادية عالمية إطار تنافس حر وديمقراطي، كما أف الرياض األداء البشري في
وتسويقيا موجو إلى البشرية كميا كبيرىا وصغيرىا،  فييا الحدث الرياضي والفرد الرياضي والمنتج الرياضي

غة يفيميا ويتعامؿ بيا كؿ الناس وحتى مف جانبيـ التعمـ فالرياضة ل ،مثقفييا ومتعممييا ،نسائيا ورجاليا
(19 :64) . 

والرياضة ىو  السياحة والرياضة وجياف لعممة واحدة، حيث أف محور اىتماـ كاًل مف السياحةو 
كما أنيما أيضًا مرتبطاف بوقت الفراغ، حيث أف ممارسة  ،ىدؼ يسعى إلى تحقيقو ا لواإلنساف، وكالىم

 يقـو بيا اإلنساف في وقت الفراغ وقت الفراغ، كما أف السياحة نشطة الرياضية الترويحية تمارس فياأل 
(12 :49) . 

                                                           
 دولة الكويت –كلية التربية األساسية  -  بنات –قسم التربية البدنية بأستاذ مساعد   *
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ًا رئيسيًا معب دورًا ىامًا في تنشيط اقتصاديات دوؿ كثيرة حيث أصبحت تمثؿ مصدر والسياحة ت

لى جانب ذلؾ ىناؾ روابط بيف قطاع السياحة والقطاعات األخرى ة سواء كانت صناعي ،لمدخؿ القومي بيا وا 
بمكوناتيا التي تنطوي عمى عناصر تتشعب وتتشابؾ وتشترؾ بنسب أو زراعية أو خدمية أو إنتاجية، 
 . (14: 14) متفاوتة في تقديـ المنتج السياحي

ويتوقؼ ىذا  ،رياضية بشكؿ عاـ تؤثر في نظاـ االقتصاد بدرجات متفاوتةاألنشطة البدنية والو 
وىناؾ الكثير الذي  ،التأثير عمى عدة عوامؿ أىميا طبيعة النموذج االجتماعي واالقتصادي السائد في البالد

 . (49: 46)لرياضة والنشاط البدني لالقتصاد يمكف أف تقدمو ا
لذا فإف االستثمار الرياضي يعتبر مف  ،مف بمداف العالـ الرياضة أصبحت عممية تجارية في كثيرو 

 . (49: 60)أىـ االستثمارات المتاحة حاليًا 
المنظمات التي تيتـ باألنشطة الرياضية تحتاج جميعيا إلى مصدريف أساسييف في العممية و 

 . (26: 91)مصادر البشرية والمصادر المادية اإلدارية ىي ال
أدى إلى احتالؿ الرياضة مكانة رفيعة في  مع المصالح االقتصاديةلرياضية تكامؿ المناشط او 

الحالة االجتماعية ال تقؿ أىمية عف تمؾ التي تناليا عالقة الرياضة بالسياسة، كما أف نظاـ الرياضة يقوـ 
د لتمويؿ مختمؼ أوجو النشاط بيا   عمى دعائـ اقتصادية في جوىرىا وترتبط باعتمادىا عمى االقتصا

(46 :421) . 
وذلؾ عف  ،السياحة مف وجية نظر الرياضة توفر فرصًا واسعة لممارسة الرياضات المختمفةو 

طريؽ استغالؿ عناصر متعددة، كما أنيا مف وجية النظر السياحية تشبع رغبات األفراد وتجعميـ يترددوف 
ية الرياضة لمسياحة عمى األماكف التي تحقؽ رغباتيـ وتطيؿ مف مدد إقامتيـ فييا، كما يؤكد عمى أف أىم

ذابة  ال تقتصر عمى ذلؾ فقط لكنيا عمى البعد االجتماعي واإلنساني تعمؿ عمى تقارب وجيات النظر وا 
ذلؾ مف خالؿ المناسبات الرياضية المختمفة التي و الفواصؿ االجتماعية والسياسية بيف الشعوب والدوؿ، 

ف لتمؾ المناسبات الرياضية، ومف ىنا كاف ذلؾ تجمع الرياضييف الميتميف مف مختمؼ دوؿ العالـ المتابعي
والذي أدى إلى تطويع المناسبات الرياضية المختمفة لخدمة السياحة كما  ،المزيج بيف الرياضة والسياحة

كانت السياحة في خدمة ىذه المناسبات مف قبؿ عف طريؽ إقامة الميرجانات المختمفة لكافة األنشطة 
سياحة عف طريؽ األنشطة الرياضية عميو السياحة الرياضية لتسويؽ ال وىو منتج جديد يطمؽ ،الرياضية

(4 :6 ،40) . 
لمسياحة جانبًا آخر يختمؼ عف جوانبيا االجتماعية واإلنسانية وىو جانبيا كصناعة مف وجية و 

حيث أنيا تسيـ مساىمة إيجابية مختمفة المدى باختالؼ  ،نظر الدولة المستقبمة دولة المقصد السياحي
 . (44: 19)اء كانت الدولة متقدمة أـ نامية وؿ في الرخاء االقتصادي سو الد
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 يشكهت انبحث:

التػي تحػوؿ دوف الكثيػر مػف المشػكالت، و  سسات الرياضية بدولة الكويتأسموب تمويؿ المؤ  يعوؽ
ع إلدارة المؤسسػات الرياضػية، إتماـ األىداؼ التي وضعت مف أجميا تمؾ المؤسسات في ظؿ التطػور السػري

معظـ تمؾ العوامؿ المؤثرة ترتبط بالنواحي االقتصادية فػي تػوفير التمويػؿ الػالـز دوف االعتمػاد عمػى الػدعـ و 
 . الحكومي الذي تقدمو الدوؿ

خميجيػػة الالفريػػؽ فػػي البطػػوالت العربيػػة و  وتػػرى الباحثػػة  مػػف خػػالؿ المالحظػػة أنػػو عنػػد مشػػاركة
التفكير في  ، مما دعى الباحثة إلىجنة المنظمة لمبطولةف جميع المعامالت المالية تكوف مع المفإ ،والدولية

 ،تنظيـ عدد مف البطوالت في دولة الكويت يكوف اليدؼ منيا مشػاركة العديػد مػف الػدوؿ الخميجيػة والعربيػة
وامػؿ ، وبعػ  العذلػؾ مػف خػالؿ السػياحة الرياضػيةويستخدـ العائد نيػا فػي تمويػؿ المؤسسػات الرياضػية و 

مرتبطػة بػالقوانيف  ، والتػي قػد تكػوف عوامػؿالباحثػة أنيػا قػد تكػوف حػؿ لمشػكمة البحػثاألخرى التي وجػدتيا 
أو عوامػػؿ تػػرتبط بػػالنواحي االجتماعيػػة والبنػػاء رتبطػػة بػػاألفراد والتنميػػة البشػػرية، عوامػػؿ موالتشػػريعات، أو 

تحػاوؿ التعػرؼ ، والتػي رؼ عميػو مػف خػالؿ الدراسػة الحاليػةالتعلممجتمع، وىذا ما تحاوؿ الباحثة التنظيمي 
تقػػويـ االسػػتثمار السػػياحى فػػي المجػػاؿ الرياضػػى لتػػوفير التمويػػؿ لممؤسسػػة عمػػى أىػػـ العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي 

 . الرياضية بدولة الكويت
 أهًيت انبحث:

 .زيادة الدخؿ لممنشأة الرياضية مما يدعـ الرياضة والالعبييف  -4

 .ة استغالؿ الساحة الرياضية في زيادة تمويؿ المؤسسات الرياضي -2

 البطوالت والمسابقات الرياضية . عف طريؽ إقامة رفع مستوى االقتصاد القومي -1

لتوفير التمويؿ  يفي المجاؿ الرياض يتقويـ االستثمار السياحييدؼ البحث إلى  هذف انبحث:
 وذلؾ مف خالؿ معرفة: لممؤسسة الرياضية بدولة الكويت

 توفير التمويؿ. استخداـ المؤسسات الرياضية في .4
 داـ السياحة الرياضية لتوفير التمويؿ لممؤسسة الرياضية.استخ .2
 االستثمار السياحى في المجاؿ الرياضى لتوفير التمويؿ لممؤسسة الرياضية. .1
 اىتماـ الدولة بالرياضة واعتبارىا مصدرًا اقتصاديًا. .1

 :عمى ىيئة تساؤالت االباحثة  فروضي تصاغ فروض انبحث  :  
 توفير التمويؿ؟في ما ىو دور المؤسسة الرياضية  .4
 كيؼ يتـ استخداـ السياحة الرياضية لتوفير التمويؿ لممؤسسة الرياضية؟ .2
 لتوفير التمويؿ لممؤسسة الرياضية؟ كيؼ يتـ االستثمار السياحي في المجاؿ الرياضي .1
 ما ىو اىتماـ الدولة بالرياضة واعتبارىا مصدرًا اقتصاديًا؟ .1



 0200ً اثطٝو ٗاىؼفطُٗ بىثاىثاىَجيس  -- 64 -- ٍجيخ ػيً٘ اىطٝبوخ ٗرطجٞقبد اىزطثٞخ اىجسّٞخ
 يصطهحاث انبحث:

  :السياحة 
مكاف غير مكاف الوطف بالكيفية قات الناشئة عف السفر والبقاء في الظواىر والعال"مجموع  ىي 

 . (11: 61) االرتباط بأي نشاط لمكسب المادي"التي ال تقود إلى إقامة دائمة أو 
  :السياحة الرياضية 

لممارسة الرياضة كوف الغر  منو إشباع حاجة الفرد "ىي ذلؾ النوع مف السياحة الذي ي 
أو الغوص تحت  ،أو الصيد ،أو التزحمؽ عمى الجميد ،ة لديو )وذلؾ كرياضات االنزالؽ عمى الماءالمفضم
أو الصحاري( أو يكوف الغر  منيا ىو  ،أو التخييـ في الغابات ،أو تسمؽ الجباؿ ،أو اليخوت ،الماء

أو  ،ياضيةأو العرو  والميرجانات الر  ،أو المسابقاتالحاجة إلى مشاىدة بع  المباريات، إشباع 
أو  ،)وذلؾ كحضور األلعاب األولمبية ، أو المسابقات الرياضية العالمية،المشاركة في حضور البطوالت

 . (219: 16) في العديد مف األلعاب الرياضية("أو بطوالت كأس العالـ  ،أو اآلسيوية ،اإلفريقية
  :التمويؿ الرياضي 

ختمؼ المجاالت م دعـ نشاط معيف فيياـ مؤسسات، أو منظمات تجارية، أو أفراد بىو ق
أو  ،أو إعالنية ،بيدؼ إنجاز دعاية تجارية الرياضية، اقتصاديًا سواء ىذا الدعـ مادي، أو نوعي،

 . (9: 11) ، تبعًا لمفرد الذي قامت مف أجمو ىذه الدعايةسياسية
 : المؤسسات الرياضية 

توى المحمي والدولي الرياضية عمى المس ىمية أو الحكومية التي ينفذ بيا األنشطةىي الييئات األ
 (منشآت رياضية(    )تعريؼ إجرائي –اتحادات  –مراكز شباب  –ندية مف )أ

 ينهج انبحث:
 .الباحثة المنيج الوصفي باألسموب المسحي وذلؾ لمالءمتو لطبيعة الدراسة استخدمت

  جمخًع وعينت انبحث:
  :بدولة الكويت والمتمثمة في ت الرياضيةعمى المؤسسا مجتمع البحثشتمؿ اجمخًع انبحث: 
عمى رئيس  يشتمؿ المجتمع مف كؿ اتحاد رياضي ( اتحاد رياضى، حيث1االتحادات الرياضية وعددىـ ) -

 . لالتحاد ، والمدير التنفيذيوأعضاء مجمس اإلدارة ،ونائب رئيس مجمس اإلدارة ،مجمس اإلدارة
مجتمع مف كؿ نادي رياضي عمى رئيس ، حيث يشتمؿ ال( نادي رياضي40ألندية الرياضية وعددىـ )ا -

مشرفييف وال ، والمدير التنفيذي لمنادي،وأعضاء مجمس اإلدارة ،ونائب رئيس مجمس اإلدارةمجمس اإلدارة، 
 عمى األنشطة داخؿ النادي .

 ( توصيؼ مجتمع البحث.4( فرد، ويوضح جدوؿ رقـ )122يبمغ مجتمع البحث عدد )و 
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 جتمع البحثتوصيؼ م (4جدوؿ )

 اىْبزٛ ً
ضئٞػ ٍجيػ 

 اإلزاضح

ّبئت ضئٞػ 

ٍجيػ 

 اإلزاضح

أػىبء 

ٍجيػ 

 اإلزاضح

ٍسٝط 

 رْفٞصٛ

ىَفطفِٞٞ ػيٚ ا

 األّفطخ زاذو اىْبزٛ
 اىَجَ٘ع

 42 - 0 00 0 0 االرحبزاد اىطٝبوٞخ 1

 024 144 12 42 12 12 األّسٝخ اىطٝبوٞخ 0

 344 144 10 130 10 10 اىَجَ٘ع اىنيٜ

   انبحث:عينت 
الباحثة  باختيار عينة البحث الكمية بالطريقة قامت 

ياضية بدولة الكويت والمتمثمة العشوائية مف المؤسسات الر 
   في:
 ، حيث( اتحاد رياضي1الرياضية وعددىـ ) االتحادات -

عمى رئيس  يشتمؿ المجتمع مف كؿ اتحاد رياضي
وأعضاء  ،ونائب رئيس مجمس اإلدارة ،مجمس اإلدارة

 . لالتحاد فيذياإلدارة والمدير التن مجمس
( نادي رياضي، حيث يشتمؿ 40ندية الرياضية وعددىـ )األ  -

وأعضاء مجمس  ،ونائب رئيس مجمس اإلدارة ،عمى رئيس مجمس اإلدارة المجتمع مف كؿ نادي رياضي
 مشرفييف عمى األنشطة داخؿ النادي .وال ، والمدير التنفيذي لمنادي،اإلدارة

( 269ساسية وعددىا )قسمت عينة البحث إلى عينة أ( وان166البحث الكمية عدد )تبمغ عينة و 
 ( توصيؼ عينة البحث.2( فرد، ويوضح جدوؿ رقـ )94فرد وعينة استطالعية وعددىا )

 توصيؼ عينة البحث (2جدوؿ )

 اىؼْٞخ ً

ضئٞػ 

ٍجيػ 

 اإلزاضح

ّبئت ضئٞػ 

ٍجيػ 

 اإلزاضح

أػىبء 

ٍجيػ 

 اإلزاضح

ٍسٝط 

 ٛرْفٞص

طفِٞٞ اىَف

ػيٚ األّفطخ 

 ٛبززاذو اىْ

 اىَجَ٘ع

 344 144 10 130 10 10 ػْٞخ اىجحث اىنيٞخ 1

 044 144 12 122 12 12 ؼبؼٞخػْٞخ اىجحث األ 0

 41 31 0 30 0 0 ػْٞخ اىجحث االؼزطالػٞخ 3

 ثانثًا: أدواث مجع انبياناث:
 ستخدمت الباحثة الوسائؿ التالية:ا

   تالياألفراد مف عينة البحث كالمع بع   المقابالت الشخصية: 

 (  1) شكل 
لبحث  ا نة   مجتمع وعي

مجتمع 
 البحث 



 0200ً اثطٝو ٗاىؼفطُٗ بىثاىثاىَجيس  -- 01 -- ٍجيخ ػيً٘ اىطٝبوخ ٗرطجٞقبد اىزطثٞخ اىجسّٞخ
 تحادات الرياضية.لرياضية والمديريف التنفيذييف لال تحادات اأعضاء مجالس إدارات اال  -
 أعضاء مجالس إدارات األندية والمديريف التنفيذييف لألندية والمشرفييف عمى األنشطة داخؿ األندية. -

   اضية.تحميؿ الوثائؽ الخاصة بطرؽ تمويؿ المؤسسات الري 
   االستبياف. 

 يفي المجاؿ الرياض يتقويـ االستثمار السياح –مف إعداد الباحثة  –استخدمت الباحثة استمارة استبياف  -   
 . لتوفير التمويؿ لممؤسسة الرياضية بدولة الكويت

   استمارة االستبياف قيد البحث:خطوات بناء 
 االستبياف:تحديد محاور  -  

مف خالؿ االستفادة الناتجة مف المقابمة ، و بقة المختمفةبحاث والدراسات السااأل بعد اإلطالع عمى
 ةالباحث تقام ،خبراءوكذلؾ مف المقابمة الشخصية لمسادة ال ،لبع  األفراد مف عينة البحثالشخصية 

 :بالتالي
 .(2مرفؽ رقـ ) لمدراسةفييا أىـ المحاور الرئيسية  تددحوضع استمارة استبياف * 

%( كحد أدني لتحديد 90بنسبة )سبية لممحاور، حيث ارتضت الباحثة الباحثة بتحديد األىمية الن ت* ثـ قام
 المحاور الخاصة بالدراسة.

( في أقساـ 4( مف الخبراء المتخصصيف مرفؽ رقـ )1* ثـ قامت الباحثة بعر  ىذه المحاور عمى عدد )
 تالية:ر اليلممعاي الذيف تـ اختيارىـ وفقاً  ،اإلدارة الرياضية

 .أساتذة مف المتخصصيف في اإلدارة الرياضية 
 .أف ال تقؿ مدة الخبرة عف عدد عشرة سنوات في المجاؿ الرياضي 

( مف الخبراء مف أساتذة 1عمى المعايير السابقة استطالع رأي ) بيذا استطاعت الباحثة بناءً و 
 وذلؾ إلبداء الرأي حوؿ ما يمي: ،اإلدارة الرياضية

 .عمى وجود المحور أو عدـ وجوده فقة* الموا  

 * الموافقة عمى صياغة المحور أو تعديؿ صياغتو.  

 * األىمية النسبية لكؿ محور.  
 * كفاية المحاور لمتعبير عف الموضوع.   

راء الخبراء حوؿ محاور استمارة االستبياف واألىمية النسبية لكؿ ( آ1ويوضح الجدوؿ رقـ )
 محور مف المحاور.

 

 

 



 0200ً اثطٝو ٗاىؼفطُٗ بىثاىثاىَجيس  -- 00 -- ٍجيخ ػيً٘ اىطٝبوخ ٗرطجٞقبد اىزطثٞخ اىجسّٞخ
آضاء اىرجطاء ح٘ه ٍحبٗض اؼزَبضح االؼزجٞبُ ٗاألَٕٞخ اىْؽجٞخ ىنو ٍح٘ض ٍِ  (3جسٗه )

 1= ف      اىَحبٗض

 اىَحـ٘ض ً

ٍ٘افق ػيٚ 

 ٗج٘ز اىَح٘ض

غٞطٍ٘افق ػيٚ 

 ٗج٘ز اىَح٘ض

ٍ٘افق ػيٚ 

 لٞبغخ اىَح٘ض

غٞطٍ٘افق ػيٚ 

 لٞبغخ اىَح٘ض

 اىؼسز
اىْؽجخ 

 اىَئ٘ٝخ
 اىؼسز

اىْؽجخ 

 اىَئ٘ٝخ
 % ع % ع

1 
رةةةةة٘فٞط  ٜىَؤؼؽةةةةةخ اىطٝبوةةةةةٞخ فةةةةةزٗض ا

 اىزَ٘ٝو.
0 122% - - 0 122% - - 

0 
اؼةةةةةزرساً اىؽةةةةةٞبحخ اىطٝبوةةةةةٞخ ىزةةةةة٘فٞط 

 اىزَ٘ٝو ىيَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ.
6 42% 1 02% 6 42% - - 

3 
 ٜفةٜ اىَجةبه اىطٝبوة ٜاالؼزثَبض اىؽٞبح

 ىز٘فٞط اىزَ٘ٝو ىيَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ.
6 42% 1 02% 6 42% - - 

6 
وةةةةةخ ٗاػزجبضٕةةةةةب إزَةةةةةبً اىسٗىةةةةةخ ثبىطٝب

 ٍمسضاً اقزمبزٝبً.
3 42% 0 62% 3 42% - - 

 ( إلى ما يمي:1مف خالؿ جدوؿ رقـ )توصمت الباحثة  
 محاور أساسية عمى النحو التالي: فقد أصبح لدى الباحثة أربعة 

 توفير التمويؿ. ر األوؿ: دور المؤسسة الرياضية فيالمحو 
 وفير التمويؿ لممؤسسة الرياضية.المحور الثاني: استخداـ السياحة الرياضية لت

 لتوفير التمويؿ لممؤسسة الرياضية. المحور الثالث: االستثمار السياحي في المجاؿ الرياضي
 المحور الرابع: اىتماـ الدولة بالرياضة واعتبارىا مصدرًا اقتصاديًا.

 تحديد عبارات المحاور: -  
راء الخبراء في مجاؿ اإلدارة الرياضية الباحثة مف خالؿ المراجع والدراسات السابقة وآ تامق

لممحاور  بتحديد مجموعة مف العبارات التي تعبر عف محاور استمارة االستبياف، حيث تـ تصنيفيا وفقاً 
الباحثة  بتحديد عدد العبارات التي تندرج تحت كؿ محور، وتوضح النسبة المئوية  تالمنتمية إلييا، وقام

وصياغة العبارة مف حيث صحتيا موافقة، ور مف حيث الموافقة أو عدـ الآلراء الخبراء عمى عبارات المحا
 . (9، 1، 1رقاـ )باأل يميا في الجداوؿ أو تعد

  



 0200ً اثطٝو ٗاىؼفطُٗ بىثاىثاىَجيس  -- 03 -- ٍجيخ ػيً٘ اىطٝبوخ ٗرطجٞقبد اىزطثٞخ اىجسّٞخ
 ر٘فٞط اىزَ٘ٝوٜ ض األٗه زٗض اىَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ فآضاء اىرجطاء ح٘ه ػجبضاد اىَح٘ (6جسٗه )

 1ف=  اىطٝبوٞخ ٘فٞط اىزَ٘ٝو ىيَؤؼؽخ زاىَح٘ض اىثبّٜ اؼزرساً اىؽٞبحخ اىطٝبوٞخ ىٗ
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 

األوؿ والثاني، حيث ارتضت الباحثة وىيئة ( آراء الخبراء حوؿ عبارات المحور 1يوضح الجدوؿ رقـ )
 . أكثر وأ%( 90أخذ العبارات التي حصمت عمى نسبة مئوية قدرىا )اإلشراؼ 

اىَجبه  فٜ اىَح٘ض اىثبىث االؼزثَبض اىؽٞبحٜ آضاء اىرجطاء ح٘ه ػجبضاد  (0جسٗه )

    اىَح٘ض اىطاثغ إزَبً اىسٗىخ ثبىطٝبوخ ىيَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ ٗاىطٝبوٜ ىز٘فٞط اىزَ٘ٝو 

 1ف =       ٗاػزجبضٕب ٍمسضاً اقزمبزٝبً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
المحور الثالث والرابع، حيث ارتضت الباحثة وىيئة ( آراء الخبراء حوؿ عبارات 1يوضح الجدوؿ رقـ )

 أكثر . وأ%( 90حصمت عمى نسبة مئوية قدرىا ) أخذ العبارات التياإلشراؼ 



 0200ً اثطٝو ٗاىؼفطُٗ بىثاىثاىَجيس  -- 06 -- ٍجيخ ػيً٘ اىطٝبوخ ٗرطجٞقبد اىزطثٞخ اىجسّٞخ
 

 ػسز ػجبضاد مو ٍح٘ض  (4جسٗه )

 ػسز ػجبضاد اىَح٘ض  اىَح٘ض ً

 13 ر٘فٞط اىزَ٘ٝو. ٜزٗض اىَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ ف 1

 13 اؼزرساً اىؽٞبحخ اىطٝبوٞخ ىز٘فٞط اىزَ٘ٝو ىيَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ. 0

 10 اىزَ٘ٝو ىيَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ.ىز٘فٞط ٜ فٜ اىَجبه اىطٝبو ٜاالؼزثَبض اىؽٞبح 3

 10 إزَبً اىسٗىخ ثبىطٝبوخ ٗاػزجبضٕب ٍمسضاً اقزمبزٝبً. 6

 02 ٍجَ٘ع اىَحبٗض

 (.1مرفؽ رقـ )لم ، تبعاً ( عبارة10عدد العبارات ) ( عدد عبارات كؿ محور، حيث كاف إجمالي9يوضح جدوؿ رقـ )

 رابعًا: انذراست االسخطالعيت:
ـ إلى يوـ 2049/ 4/ 41مف يـو  خالؿ الفترةلدراسة االستطالعية في بإجراء اقامت الباحثة  

 :رد مف العينة االستطالعية كالتالي( ف94مى عينة مكونة مف )ع، ـ 20/4/2049
عمى رئيس  يشتمؿ المجتمع مف كؿ اتحاد رياضي ، حيث( اتحاد رياضي1الرياضية وعددىـ ) االتحادات -

 ، والمدير التنفيذي لالتحاد .وأعضاء مجمس اإلدارة ،دارةونائب رئيس مجمس اإل ،مجمس اإلدارة
عمى رئيس  ( نادي رياضي، حيث يشتمؿ المجتمع مف كؿ نادي رياضي40ألندية الرياضية وعددىـ )ا -

لمشرفييف وا ، والمدير التنفيذي لمنادي،وأعضاء مجمس اإلدارة ،ونائب رئيس مجمس اإلدارة ،مجمس اإلدارة
 .نادي عمى األنشطة داخؿ ال

 خايسًا: املعايالث انعهًيت السخًارة االسخبياٌ:
  :ٌصذق االحساق انذاخهي السخًارة االسخبيا 

عف ( فردَا، 94بمغ عددىا )عمى أفراد العينة االستطالعية، والتي يالصدؽ بحساب ت الباحثة قام 
بكؿ بعد  ،ة عمى حدةقيمة معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ عبار وذلؾ بحساب الداخمي طريؽ صدؽ االتساؽ 

  . (9، 6)رقـ  يف، كما ىو موضح بالجدولككؿ بيافوالدرجة الكمية ليذا البعد مع االست



 0200ً اثطٝو ٗاىؼفطُٗ بىثاىثاىَجيس  -- 00 -- ٍجيخ ػيً٘ اىطٝبوخ ٗرطجٞقبد اىزطثٞخ اىجسّٞخ
 94ف =  معامل االرتباط الدال على صدق االتساق الداخلي لعبارات المحاور لالستبيان (7جدول )

 اىَح٘ض اىطاثغ اىَح٘ض اىثبىث ٜاىَح٘ض اىثبّ اىَح٘ض األٗه 

 اىؼجبضاد  ً
ؼبٍو ٍ

 االضرجبي
 اىؼجبضاد 

ٍؼبٍو 

 االضرجبي
 اىؼجبضاد 

ٍؼبٍو 

 االضرجبي
 اىؼجبضاد 

ٍؼبٍو 

 االضرجبي

1 1.  29644* 1.  29640* 1.  29603* 1.  29411* 

0 0.  29641* 0.  29644* 0.  29444* 0.  29043* 

3 3.  29020* 3.  29060* 3.  29604* 3.  29641* 

6 6.  29644* 6.  29640* 6.  29041* 6.  29640* 

0 0.  29643* 0.  29024* 0.  29442* 0.  29640* 

4 4.  29604* 4.  29006* 4.  29031* 4.  29044* 

4 4.  29032* 4.  29642* 4.  29643* 4.  29444* 

4 4.  29001* 4.  29640* 4.  29421* 4.  29006* 

4 4.  29664* 4.  29601* 4.  29664* 4.  29002* 

12 12.  29644* 12.  29000* 12.  29604* 12.  29664* 

11 11.  29644* 11.  29036* 11.  29641* 11.  29446* 

10 10.  29004* 10.  29646* 10.  29036* 10.  29420* 

13 13.  29410* 13.  29004*     

 0,111( = 0,01قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )* 
( أف قيـ معامالت االرتباط الػداؿ عمػى صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي لعبػارات 6يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
عمػػى أف جميػػع ( ممػػا يػػدؿ 0,661، 0,119ذات داللػػة إحصػػائيًا حيػػث تراوحػػت مػػا بػػيف )األوؿ المحػػور 

 . عبارات المحور دالة
 81ن =    االرتباط بين مجموع كل محور والدرجة الكلية باالستبيان معامل (8جدول )

 معامؿ االرتباط اورػالمح ـ

 *0.912 توفير التمويؿ. دور المؤسسة الرياضية في 4

 *0.106 استخداـ السياحة الرياضية لتوفير التمويؿ لممؤسسة الرياضية. 2

ويػػػؿ لممؤسسػػػة لتػػػوفير التم االسػػػتثمار السػػػياحي فػػػي المجػػػاؿ الرياضػػػي 1
 الرياضية.

0.611* 

 *0.116 اىتماـ الدولة بالرياضة واعتبارىا مصدرًا اقتصاديًا. 1

 0,111=  0,01* قيمة "ر" الجدولية عند مستوى 

  :ٌحساب يعايم ثباث االسخبيا 
بتطبيؽ معامؿ ألفا عمى أفراد العينة االستطالعية السابقة وذلؾ  االستبيافتـ حساب معامؿ ثبات  

 Coefficient Alpheنباخ و كر 
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 94 ف =( ثبات االستبياف بتطبيؽ معامؿ ألفا كرونباخ   6جدوؿ )

 ٍؼبٍو اىثجبد بٗضـاىَح ً

 2.442 ر٘فٞط اىزَ٘ٝو.ٜ زٗض اىَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ ف 1

 2.430 اؼزرساً اىؽٞبحخ اىطٝبوٞخ ىز٘فٞط اىزَ٘ٝو ىيَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ. 0

 2.446 ىز٘فٞط اىزَ٘ٝو ىيَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ. ٜطٝبوفٜ اىَجبه اى ٜاالؼزثَبض اىؽٞبح 3

 2.424 إزَبً اىسٗىخ ثبىطٝبوخ ٗاػزجبضٕب ٍمسضاً اقزمبزٝبً. 6

 0,111=  0,01* قيمة "ر" الجدولية عند مستوى 
ّجبخ قس حقق قَٞخ قسضٕب ٗو أىفب مطٍ( أُ ٍؼبٍو اىثجبد ثزطجٞق ٍؼب4ٝزىح ٍِ جسٗه ضقٌ ) 

 إٗصىيَح٘ض اىطاثغ(  2.424 –ىيَح٘ض اىثبىث 2.446 –ىيَح٘ض اىثبّٜ 2.430 –ىيَح٘ض األٗه 2.442)

 ػيٚ قسض ٍِ اىثجبد ٝ٘ثق ثٔ . ؼزجٞبُُ االأسه ػيٚ ٝ

ػيٚ ّفػ ػْٞخ اىسضاؼخ االؼزطالػٞخ اىؽبثقخ ثبؼزرساً ىالؼزجٞبُ قبٍذ اىجبحثخ  ثئجطاء اىثجبد ٌ ث

ثؼس ذَؽخ حذ ّفػ ـطٗي اىزطجٞق األٗه، ٗر Retest – Testيطٝقخ رطجٞق االذزجبض ثٌ إػبزح رطجٞقٔ 
 (.12ٗرٌ حؽبة ٍؼبٍو االضرجبي ثِٞ اىزطجٞقِٞ، مَب ٕ٘ ٍ٘وح فٜ اىجسٗه ضقٌ ) ػفط ٍٝ٘بً ٍِ اىزطجٞق األٗه،

 94 ف =   الستمارة االستبيافمعامؿ الثبات  (40جدوؿ )

 المحاور ـ
الفرؽ  الثانيالتطبيؽ  التطبيؽ األوؿ

بيف 
 التطبيقيف

معامؿ 
المتوسط  تباطاالر 

 حسابيال
االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 *29044 29422 19404 349402 09316 349002 ر٘فٞط اىزَ٘ٝو.ٜ زٗض اىَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ ف 4

اؼةةةزرساً اىؽةةةٞبحخ اىطٝبوةةةٞخ ىزةةة٘فٞط اىزَ٘ٝةةةو  2

 ىيَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ.
63912 69026 63904 69211 2914 29406* 

ىز٘فٞط ٜ فٜ اىَجبه اىطٝبو ٜحاالؼزثَبض اىؽٞب 1

 اىزَ٘ٝو ىيَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ.
14910 19440 14960 09040 1932 29442* 

إزَةةةبً اىسٗىةةةخ ثبىطٝبوةةةخ ٗاػزجبضٕةةةب ٍمةةةسضاً  1

 اقزمبزٝبً.
00940 09460 049602 09340 0942 29410* 

 0,111=  0,01* قيمة "ر" الجدولية عند مستوى 
بيف  (0,01)عند مستوى  دالة إحصائياً  ةارتباطي عالقة ( وجود40)رقـ  يتضح مف جدوؿ 
 . مما يدؿ عمى ارتفاع معامؿ ثبات االستمارة لمحاور استمارة االستبيافالتطبيقيف 

 سادسًا: انذراست األساسيت:
 ـ إلى يـو2049/ 4/  26يـو ساسية في خالؿ الفترة مف قامت الباحثة بتطبيؽ الدراسة األ

 ساسية المكونة مف:ـ عمى العينة األ 2049/  2/  1 
عمى رئيس  يشتمؿ المجتمع مف كؿ اتحاد رياضي ، حيث( اتحاد رياضي1الرياضية وعددىـ ) االتحادات -

 . لالتحاد ، والمدير التنفيذيوأعضاء مجمس اإلدارة، ونائب رئيس مجمس اإلدارة، مجمس اإلدارة



 0200ً اثطٝو ٗاىؼفطُٗ بىثاىثاىَجيس  -- 04 -- ٍجيخ ػيً٘ اىطٝبوخ ٗرطجٞقبد اىزطثٞخ اىجسّٞخ
عمى رئيس  ؿ نادي رياضي، حيث يشتمؿ المجتمع مف كاضي( نادي ري40ألندية الرياضية وعددىـ )ا -

لمشرفييف وا، والمدير التنفيذي لمنادي، وأعضاء مجمس اإلدارة ،ونائب رئيس مجمس اإلدارة ،مجمس اإلدارة
 .عمى األنشطة داخؿ النادي 

 سابعًا: املعاجلاث اإلحصائيت:
إلدخاؿ  Excelؾ باستخداـ برنامج ـ استخداـ المعالجات اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحث وذلت

 . إلجراء العمميات الحسابية واإلحصائية لمبحث ( (SPSSالبيانات وبرنامج 
 2اختبػار كػا -الرتبػاط معامػؿ بيرسػوف ل -االنحػراؼ المعيػاري - يالمتوسػط الحسػاب - النسبة المئوية - 

 . الوزف النسبي
 : عرض اننخائج ويناقشخها

 أوالً: عرض اننخائج:
  حىفري انخًىيم: انرياضيت يفرض نخائج احملىر األول دور املؤسست ع 

اىزنطاضاد ٗاىْؽجخ اىزقسٝطٝخ ٍٗؼبٍو مب (11جسٗه )
0
 ٗاىربق  ىؼجبضاد اىَح٘ض األٗه 

 269ف =         ر٘فٞط اىزَ٘ٝوٜ َؤؼؽخ اىطٝبوٞخ فثسٗض اى

 اىؼجبضاد ً
 ٍ٘افق رَبٍبً 

 ٍ٘افق إىٚ 

 حس ٍب
 غٞط ٍ٘افق

اىسضجخ 

 ٝطٝخاىزقس

اىْؽجخ 

 اىزقسٝطٝخ

قَٞخ مب
0 

 اىَحؽ٘ثخ

    % ك ض % ك ض % ك ض

1 

اىَؤؼؽةةةةةخ اىطٝبوةةةةةٞخ رٖةةةةةس  إىةةةةةٚ إقبٍةةةةةخ 

اىجطةةةةة٘الد اىَحيٞةةةةةخ ٗاىسٗىٞةةةةةخ ٗر٘ؼةةةةةٞقٞخ 

 ؼٞبحٞبً. 

060 4094% 34 1090% 16 694% 1302 4190% 304* 

0 

اىَؤؼؽةةخ اىطٝبوةةٞخ رؼَةةو ػيةةٚ االؼةةزثَبض 

حٚ ىزة٘فٞط اىَبىٜ ٗاىجفطٛ فٚ اىَجبه اىؽٞب

 اىسػٌ اىَبزٙ ىيَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ.   

004 4496% 66 1694% 04 494% 1044 4492% 06491* 

3 

اىَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ رحسز إٔسا  رؼَةو ػيةٚ 

رفؼٞةةةةو رةةةة٘فٞط اىةةةةسػٌ اىَةةةةبزٙ ٍةةةةِ ذةةةةاله 

 اىؽٞبحخ اىطٝبوٞخ.

014 4692% 04 1493% 02 494% 1044 4494% 00491* 

6 

جبّةةةةبد اىَؤؼؽةةةةخ اىطٝبوةةةةٞخ رؽةةةةز و اىَٖط

اىؽةةةةةةةٞبحٞخ اقزمةةةةةةةبزٝبً ىعٝةةةةةةةبزح اىزَ٘ٝةةةةةةةو 

 ٗاىزؽ٘ٝق ىز٘فٞط اىسػٌ اىَبزٙ ىيْبزٙ. 

02 494% 62 1390% 034 4494% 1302 4490% 04494* 

0 

اىَؤؼؽةةخ اىطٝبوةةٞخ رؽةةز و فزةةطاد اىْفةةبي 

اىؽةةةةٞبحٚ إلقبٍةةةةخ اىجطةةةة٘الد ٗاىَٖطجبّةةةةبد 

اىطٝبوةةٞخ ىزةة٘فٞط اىةةسػٌ اىَةةبزٙ ىيَؤؼؽةةخ 

 اىطٝبوٞخ. 

02 494% 143 0496% 123 3694% 400 6494% 11494 

4 

ٝ٘جةةةةةةةةس ثبىَؤؼؽةةةةةةةةخ اىطٝبوةةةةةةةةٞخ أفةةةةةةةةطاز 

ٍزرممةةِٞ فةةٚ األػَةةبه اىزجبضٝةةخ ٗاىَبىٞةةخ 

 ىز٘فٞط اىسػٌ اىَبزٙ ىيَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ. 

02 494% 120 3090% 141 0494% 044 3494% 11490* 

4 

ٝ٘جس ّظةبً زاذةو اىَؤؼؽةخ اىطٝبوةٞخ ٝؼَةو 

ٞط اىةسػٌ ػيٚ جصة اىفطمبد اىؽةٞبحٞخ ىزة٘ف

 اىَبزٙ ىيَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ. 

44 0496% 44 0494% 101 6294% 402 0096% 494* 

 *12094 %6190 416 %0092 106 %6090 100 %094 14إٍنبّةةةبد اىَؤؼؽةةةخ اىطٝبوةةةٞخ رزْبؼةةةت ٍةةةغ  4



 0200ً اثطٝو ٗاىؼفطُٗ بىثاىثاىَجيس  -- 04 -- ٍجيخ ػيً٘ اىطٝبوخ ٗرطجٞقبد اىزطثٞخ اىجسّٞخ
ٍزطيجبد اىؽٞبحخ اىطٝبوٞخ زاذةو اىَؤؼؽةخ 

 اىطٝبوٞخ. 

4 

ٝحمةةةو اىؼةةةبٍيِٞ فةةةٜ اىَؤؼؽةةةخ اىطٝبوةةةٞخ 

د ضٍعٝةةةةخ ٍقبثةةةةو ػَيٖةةةةٌ فةةةةٚ ػيةةةةٚ ٍنبفةةةة 

 اىزطٗٝح ىيؽٞبحخ اىطٝبوٞخ. 

64 1494% 110 3494% 130 6094% 414 6496% 6290* 

12 
ٝةةةزٌ اؼةةةز اله اىَؤؼؽةةةخ اىطٝبوةةةٞخ إلقبٍةةةخ 

 ٍٖطجبّبد ؼٞبحٞخ ٍغ اىجط٘الد اىطٝبوٞخ. 
4 096% 140 0491% 116 3490% 446 6090% 16494* 

11 

خ اىطبقةةةةخ االؼةةةةزٞؼبثٞخ ىيَؤؼؽةةةةخ اىطٝبوةةةةٞ

ٍحةةةةةةسزح الؼةةةةةةز الىٖب اىجٞةةةةةةس أثْةةةةةةبء ػَةةةةةةو 

اىجطةةةةةةةة٘الد ٗاىَجبضٝةةةةةةةةبد اىةةةةةةةةط ٝبوةةةةةةةةةٞخ 

ٗاىَٖطجبّةةةةةبد اىؽةةةةةٞبحٞخ ىزةةةةة٘فٞط اىةةةةةةسػٌ 

 اىَبزٙ ىيَؤؼؽخ. 

62 1390% 124 3491% 164 0293% 442 6093% 4193* 

10 

ر٘جةةةةةس ػساىةةةةةخ فةةةةةٜ ر٘ظٝةةةةةغ اىَٖطجبّةةةةةبد 

اىؽٞبحٞخ ثِٞ اىَؤؼؽةبد اىطٝبوةٞخ اىنجةطٙ 

 طٙ. ٗاىَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ اىم 

00 1494% 44 3096% 164 02% 444 6492% 6494* 

13 

اىقةةةةةةةةةة٘اِّٞ اىَ٘جةةةةةةةةةة٘زح رنفةةةةةةةةةةو اإلزاضاد 

ثبىَؤؼؽةةةبد اىطٝبوةةةٞخ ٗاىزةةةٜ رؼَةةةو ػيةةةٚ 

 ظٝبزح اىزَ٘ٝو اىَبزٙ. 

4 392% 106 6194% 143 0091% 042 3490% 10494* 

 1,66( = 0,01الجدولية عند مستوى معنوية ) 2قيمة كا
 اسخخذاو انسياحت انرياضيت نخىفري انخًىيم نهًؤسست انرياضيت: نيعرض نخائج احملىر انثا 

والخاص  يلعبارات المحور الثان 2التكرارات والنسبة التقديرية ومعامؿ كا (42جدوؿ )
 269ف =         باستخداـ السياحة الرياضية لتوفير التمويؿ لممؤسسة الرياضية

 اىؼجبضاد ً
 ٍ٘افق رَبٍبً 

 ٍ٘افق إىٚ 

 حس ٍب
اىسضجخ  ٍ٘افق غٞط

 اىزقسٝطٝخ

اىْؽجخ 

 اىزقسٝطٝخ

 0قَٞخ مب

 اىَحؽ٘ثخ
 % ك ض % ك ض % ك ض

1 

اـزطاك اىَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ فةٚ اىَٖطجبّةبد 

اىؽٞبحٞخ ٝؼَو ػيةٚ جةصة اىفةطمبد اىطػبٝةخ 

 ىيَؤؼؽخ.

144 4490% 42 0394% 32 1291% 1002 4096% 10091* 

0 

وةةٞخ اىَ٘ائَةةخ ثةةِٞ احزٞبجةةبد اىؽةةٞبحٞخ اىطٝب

ٗإٔةةةةسا  اىَؤؼؽةةةةخ اىطٝبوةةةةٞخ رؼَةةةةو ػيةةةةٚ 

 ظٝبزح اىزَ٘ٝو ىيَؤؼؽخ. 

024 4294% 44 0496% 4 392% 1044 4492% 02490* 

3 

اىحقةةةةة٘م اىََْ٘حةةةةةخ ىيفةةةةةطمبد اىؽةةةةةٞبحٞخ 

ٗاىَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ رنُ٘ ٗاوحخ ٗٗاقؼٞةخ 

 ىزحقٞق زذو ٍبزٛ ٍْبؼت. 

034 4494% 62 1390% 02 494% 1302 4490% 04494* 

6 

ض اىَؤؼؽةةةخ اىطٝبوةةٞخ ٗاىؼَةةةو ػيةةةٚ اؼةةزثَب

رؽةةةة٘ٝقٖب ٍةةةةِ ذةةةةاله اىفةةةةطمبد اىؽةةةةٞبحٞخ 

ثبؼةةةةةز اله اؼةةةةةٌ ٗـةةةةةؼبض اىْةةةةةبزٙ ىيسػبٝةةةةةخ 

 ٗاإلػالُ. 

061 4196% 61 1394% 16 694% 1360 4294% 31194* 

0 

اىَٖطجبّةةةةةبد اىؽةةةةةٞبحٞخ اىزةةةةةٚ رقةةةةةبً زاذةةةةةو 

اىَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ رؼَو ػيٚ جةصة جَٖة٘ض 

 ٗأفطاز ىيَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ. 

143 0694% 41 3294% 130 6694% 442 0092% 1490* 

4 

ٝ٘جةةس ٍ٘قةةةغ ذةةبق ػيةةةٚ ـةةجنخ اىَؼيٍ٘ةةةبد 

اىسٗىٞخ ٍ٘وح فٞٔ ٗلف رفمةٞيٜ ىيرةسٍبد 

 اىؽٞبحٞخ زاذو اىَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ. 

4 096% 124 3094% 143 4194% 034 3490% 10494* 

4 

ررمك ٍؽةبحخ ٍٝ٘ٞةخ فةٜ ى٘حةخ اإلػالّةبد 

ّةبد اىؽةٞبحٞخ ىزحسٝس أٗقبد ٗأٍةبمِ اىَٖطجب

 زاذو اىَؤؼؽخ. 

42 0293% 44 0492% 104 0394% 442 6494% 0494* 



 0200ً اثطٝو ٗاىؼفطُٗ بىثاىثاىَجيس  -- 04 -- ٍجيخ ػيً٘ اىطٝبوخ ٗرطجٞقبد اىزطثٞخ اىجسّٞخ
4 

ٝقً٘ فطٝةق ػَةو ٍزَٞةع ثبىزؽة٘ٝق ىيفةطمبد 

 اىؽٞبحٞخ ٗاىَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ. 
10 691% 41 0692% 013 4092% 644 3094% 01496* 

4 

ٍةةةةِ إٔةةةةسا  اىَؤؼؽةةةةخ اىطٝبوةةةةٞخ إمؽةةةةبة 

ِ اىمةةحخ اىجٞةةسح ٍَةةب ٝعٝةةس أػةةساز اىََبضؼةةٞ

 ٗأثطٓ ػيٚ ظٝبزح اىسذو. 

12 396% 13 696% 043 4090% 340 0690% 64091* 

12 

رؼَو اىَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ ػيةٚ ضفةغ ٍؽةز٘ٙ 

اىةةسذو، ٍَةةب ٝعٝةةس ٍةةِ فةةطق اىزؽةة٘ٝق ٍةةِ 

 ذاله اىؽٞبحٞخ اىطٝبوٞخ. 

4 392% 106 6194% 143 0091% 042 3490% 10494* 

11 

ٝ٘جةةةس ّةةةك رفةةةطٝؼٜ ٍةةةِ قةةةبُّ٘ اىٖٞئةةةبد 

ىعٝةةةبزح قَٞةةةخ اىزَ٘ٝةةةو اىحنةةةٍٜ٘  اىطٝبوةةةٞخ

ىيَؤؼؽةةةخ اىطٝبوةةةٞخ ثبىزؼةةةبُٗ ٍةةةغ اىٖٞئةةةبد 

 اىَرزيفخ ٗرْفًٞ اىؽٞبحخ.

14 094% 03 1494% 004 4496% 642 3194% 00391* 

10 
ٝ٘جس ثبىَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ جٖبظ إزاضٛ قةبزض 

 ػيٚ رؽ٘ٝق اىَؤؼؽخ ؼٞبحٞبً. 
022 4494% 00 1494% 66 1694% 1022 4191% 10496* 

13 

ّظةةةةطاً الرجةةةةبٓ اىسٗىةةةةخ ىرمرمةةةةخ اىٖٞئةةةةبد 

اىؼبٍةةخ ٝقةةو اىةةسػٌ اىَةةبىٜ اىحنةةٍٜ٘ ػةةبً ثؼةةس 

 ػبً ىيَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ.

144 4490% 40 0494% 10 091% 1002 4690% 14494* 

 1,66( = 0,01الجدولية عند مستوى معنوية ) 2قيمة كا

  وفير التمويل للمؤسسة الرياضيةفي المجال الرياضي لت ياالستثمار السياحعرض نتائج المحور الثالث: 

اىزنطاضاد ٗاىْؽجخ اىزقسٝطٝخ ٍٗؼبٍو مب (13جسٗه )
0
ٗاىربق ثبالؼزثَبض ىؼجبضاد اىَح٘ض اىثبىث  

 269ف =       فٜ اىَجبه اىطٝبوٜ ىز٘فٞط اىزَ٘ٝو ىيَؤؼؽخ اىطٝبوٞخ ٜاىؽٞبح

 اىؼجبضاد ً
 ٍ٘افق رَبٍبً 

 ٍ٘افق إىٚ 

 حس ٍب
اىسضجخ  غٞط ٍ٘افق

 ٝخاىزقسٝط

اىْؽجخ 

 اىزقسٝطٝخ

 0قَٞخ مب

 اىَحؽ٘ثخ
 % ك ض % ك ض % ك ض

1 

ر٘جةةةس رفةةةطٝؼبد ذبلةةةخ ثبىؽةةةٞبحخ وةةةَِ 

ٍجةةةةبالد االؼةةةةزثَبض اىَرزيفةةةةخ ثبىَؤؼؽةةةةخ 

 اىطٝبوٞخ. 

12 396% 13 696% 043 4090% 340 0690% 64091* 

0 
ر٘جةةةةةس ىةةةةة٘ائح رةةةةةْظٌ اىؼَةةةةةو االؼةةةةةزثَبضٛ 

 اىؽٞبحٚ فٜ اىسٗىخ فٜ ٍجبه اىطٝبوخ. 
4 392% 106 6194% 143 0091% 042 3490% 10494* 

3 
ػةسً االقزْةةبع ثبىطٝبوةةخ مَجةةبه ٍةةِ ٍجةةبالد 

 االؼزثَبض اىؽٞبحٚ فٜ اىسٗىخ. 
14 094% 03 1494% 004 4496% 642 3194% 00391* 

6 

ر٘جةةةةةس ثٞبّةةةةةبد مبفٞةةةةةخ رؽةةةةةبػس اىَؽةةةةةزثَط 

اىؽةةةٞبحٚ ػيةةةٚ إجةةةطاءاد زضاؼةةةبد جةةةسٗٙ 

 ؼيَٞخ فٜ ٍجبه اىطٝبوٜ. 

022 4494% 00 1494% 66 1694% 1022 4191% 10496* 

0 
قيخ حجٌ االؼةزثَبضاد اىؽةٞبحٞخ اىَرممةخ 

 ىيطٝبوخ فٜ اىرطً االؼزثَبضٝخ ثبىسٗىخ. 
144 4490% 40 0494% 10 091% 1002 4690% 14494* 

4 
ر٘جةةةةس قةةةةطاضاد ٗظاضٝةةةةخ ر٘جةةةةٔ اىَؽةةةةزثَط 

 اىؽٞبحٚ ىالؼزثَبض فٜ اىَجبه اىطٝبوٜ. 
014 4692% 04 1493% 02 494% 1044 4494% 00491* 

4 

ر٘جس ذطٝطخ اؼزثَبضٝخ ر٘وح ّ٘ع ٍٗنةبُ 

األّفةةةطخ اىطٝبوةةةٞخ اىزةةةٜ َٝنةةةِ االؼةةةزثَبض 

 اىؽٞبحٚ ثٖب. 

140 4694% 42 0492% 06 491% 1006 4094% 16493* 

4 
ر٘جس ثْٞةخ أؼبؼةٞخ ىيطٝبوةِٞٞ رؽةبػس ػيةٚ 

 االؼزثَبض اىؽٞبحٚ اىَؽزَط ٗاىَؽزقط. 
146 4090% 40 3191% 02 494% 1014 4090% 13492* 

4 

ر٘جةةةةس ذجةةةةطح ػيَٞةةةةخ ٗػَيٞةةةةخ فةةةةٜ ٍجةةةةبه 

االؼةزثَبض اىؽةةٞبحٚ اىطٝبوةٜ ىةةسٙ اىؼةةبٍيِٞ 

 فٜ اىَجبه اىطٝبوٜ. 

62 1390% 124 3491% 164 0293% 442 6093% 4193* 

 1,66( = 0,01الجدولية عند مستوى معنوية ) 2قيمة كا



 0200ً اثطٝو ٗاىؼفطُٗ بىثاىثاىَجيس  -- 42 -- ٍجيخ ػيً٘ اىطٝبوخ ٗرطجٞقبد اىزطثٞخ اىجسّٞخ
  ة بالرياضة واعتبارها مصدراً اقتصادياً اهتمام الدولعرض نتائج المحور الرابع: 

والخاص باىتماـ  لعبارات المحور الرابع 2التكرارات والنسبة التقديرية ومعامؿ كا (41جدوؿ )
 269ف =                  الدولة بالرياضة واعتبارىا مصدرًا اقتصادياً 

 اىؼجبضاد ً
 ٍ٘افق رَبٍبً 

 ٍ٘افق إىٚ 

 حس ٍب
 غٞط ٍ٘افق

اىسضجخ 

 طٝخاىزقسٝ

اىْؽجخ 

اىزقسٝط

 ٝخ

قَٞخ مب
0 

 اىَحؽ٘ثخ

    % ك ض % ك ض % ك ض

1 
اقزْبع أػىبء اىحنٍ٘ةخ ثبىطٝبوةخ مَمةسض 

 ٍِ ٍمبزض اىسذو ىيسٗىخ. 
62 

1390

% 
124 3491% 164 

0293

% 
442 

6093

% 
4193* 

0 
رقةةةً٘ اىحنٍ٘ةةةخ ث٘وةةةغ ؼٞبؼةةةخ ىيطٝبوةةةخ 

 اىزْبفؽٞخ فٚ اىسٗىخ. 
4 392% 106 6194% 143 

0091

% 
042 

3490

% 
10494* 

3 
ٗوةةةةة٘  ٕةةةةةس  اىسٗىةةةةةخ ٍةةةةةِ ارجبٕةةةةةبد 

 اىََبضؼخ اىطٝبوٞخ. 
14 094% 03 1494% 004 

4496

% 
642 

3194

% 
00391* 

6 

رؼةةةةسز جٖةةةةبد اىحمةةةة٘ه ػيةةةةٚ اىَ٘افقةةةةبد 

ٗاىزمةةةةةبضٝح ٗاىحمةةةةة٘ه ػيةةةةةٚ اىزَ٘ٝةةةةةو 

 اىَْبؼت ىألّسٝخ اىطٝبوٞخ. 

10 691% 41 0692% 013 
4092

% 
644 

3094

% 
01496* 

0 

ر٘جةةةةةس أؼةةةةةبىٞت رحفٞةةةةةع ٗرفةةةةةجٞغ ٍثةةةةةو 

اإلػفةةبءاد اىىةةطٝجٞخ ٗررفةةٞه اىىةةطائت 

 ػيٚ اىَؽزيعٍبد اىطٝبوٞخ. 

12 396% 13 696% 043 
4090

% 
340 

0690

% 
64091* 

4 
االٕزَةةبً اىحةةبىٜ ىيسٗىةةخ ثبىطٝبوةةخ وةةؼٞف 

 ٗال ٝؼَو ػيٚ ر ٞط اىق٘اِّٞ ٗاىي٘ائح. 
4 096% 124 3094% 143 

4194

% 
043 

3490

% 
10494* 

4 

ر٘جةةس إجةةطاءاد رْفٞصٝةةخ ٍةةِ قجةةو اىحنٍ٘ةةخ 

رةةةسه ػيةةةٚ االٕزَةةةبً ثبىطٝبوةةةخ ٗاىمةةةط  

 ػيٖٞب. 

00 
1494

% 
44 3096% 164 

0292

% 
444 

6492

% 
64942* 

4 

اىسٗىةةةةةخ ىٞؽةةةةةذ ىةةةةةسٖٝب ض ٝةةةةةخ ٍؽةةةةةزقجيٞخ 

ىألّفةةةةةةةطخ اىطٝبوةةةةةةةٞخ ػيةةةةةةةٚ ٍرزيةةةةةةةف 

 ٍؽز٘ٝبرٖب. 

06

1 

4196

% 
61 1394% 16 694% 1360 

4294

% 
31194* 

4 
اىقةبئَِٞ ػيةٚ ؼةِ اىزفةطٝؼبد ػسً اقزْةبع 

 ٗاىق٘اِّٞ فٜ اىسٗىخ ثبىطٝبوخ مَجبه ٕبً. 
42 

0293

% 
44 0492% 104 

0394

% 
442 

6494

% 
0494* 

 1,66( = 0,01الجدولية عند مستوى معنوية ) 2قيمة كا
 ثانيًا: يناقشت اننخائج:

  حىفري انخًىيم دور املؤسست انرياضيت يفيناقشت نخائج احملىر األول : 
%(، 64,2%، 14,9( أف النسبة التقديرية قد تراوحت ما بيف )44ضح مف الجدوؿ رقـ )يت 

جميع  ي(، وأنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ف129، 6,9المحسوبة ما بيف )2بينما تراوحت قيـ كا
 عبارات المحور األوؿ، حيث يتضح اآلتي:

  يقية و سالتإلى إقامة البطوالت المحمية والدولية و  المؤسسة الرياضية تيدؼ( وىي )4حصمت العبارة رقـ ) :2كا
 (.4110%( ودرجة تقديرية قدرىا )64,2( ونسبة تقديرية قدرىا )129بقيمة ) 2( عمى أعمى قيمة لػ كاسياحياً 
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يوجد نظاـ داخؿ المؤسسة الرياضية يعمؿ عمى جذب الشركات السياحية لتوفير الدعـ ( وىي )6حصمت العبارة رقـ ) -

%( ودرجة تقديرية 11,1( ونسبة تقديرية قدرىا )6,9بقيمة ) 2( عمى أقؿ قيمة لػ كالممؤسسة الرياضية يالماد
 ( .920قدرىا )

المؤسسة الرياضية تدبير األمواؿ أو الموارد الالزمة لقياـ ىو تمويؿ الباحثة  ذلؾ إلى أف ال وتعزي
وتقـو المؤسسة الرياضية بتمويؿ ، ؤسسة الرياضيةبأنشطتيا الرياضية واإلدارية والفنية الخاصة بطبيعة عمؿ الم

وىنا ، ، ولكف في أحياف كثيرة ال تكفي الموارد الذاتية لتمويؿ ىذه األنشطةأنشطتيا مف مواردىا االقتصادية الذاتية
 . يتـ المجوء إلى الغير لمحصوؿ عمى التمويؿ

بحت مشكمة رئيسية اؿ الرياضي أصعممية البحث عف موارد مالية لإلنفاؽ عمى األنشطة المرتبطة بالمج
المؤسسات ، ولمتمويؿ الرياضي دور ميـ لحؿ المشاكؿ الموجودة عمى مستوى النشاط الرياضي تلمواجية متطمبا

 الرياضية بمختمؼ أنواعيا.
 ةـ، تعمؿ في ظؿ بيئة تنافسية سريعفي العالالمؤسسات المختمفة كغيرىا مف والمؤسسات الرياضية 

مطالبة في البحث عف مصادر تمويمية جديدة وعدـ االعتماد كمية عمى الدعـ الحكومي و ي التعقيد، ر وبالغة فيالتغي
وليس  ،وىذا يعتبر مف المتطمبات األساسية لمدخوؿ في االحتراؼ الحقيقي الذي ينبني عمى أسس عممية صحيحة

ية محترفة أو اء كانت مؤسسة رياضسو  ،إدارة األنشطة الخاصة بالمؤسسة الرياضيةعمى العشوائية واالرتجالية في 
 مؤسسة رياضية ىاوية .
تحصؿ عميو مف الدعـ الذي إلى أف أغمب المؤسسات الرياضية تعاني مف عدـ كفاية وتشير الباحثة 

 : مف خالؿ عدة جوانب أىميا المؤسسات الرياضية يأتيالدولة؛ وكما ىو معمـو فإف التمويؿ في 
 .اشتراكات األعضاء 
 ايالوصاليبات وا. 
 والمنافسات الرياضية. العائد مف الميرجانات والبطوالت الرياضية 
  .اإلعانات المحتممة مف الدولة، والجماعات المحمية والمؤسسات والييئات العمومية والخاصة 

 تنوع النوادي الرياضيةأف ( حيث تشير الدراسة إلى 44ـ( )2001ىذا يتفؽ مع دراسة أحمد نبيؿ كامؿ الشيخ )و 
خصوصُا في  –مجمس إدارة األندية الرياضية ، و إدارتيامف الناحية االقتصادية والقانونية لو تأثير مباشر عمى طرؽ 

 . يجد نفسو في صمب موضوع البحث عف الموارد المالية، والتنظيـ المحكـحيث  – النوادي الرياضية لميواة
أف الرياضة ىي وسيمة ث تذكر الدراسة ( حي69ـ( )2042) TCK-Keunohكينو -تؾوىذا يتفؽ مع دراسة 

، فإف الدولة ما عمييا بباشمف الوعامؿ أكيد لمصحة في بمد أغمب نسبة فيو  ،لمتطبيع والحماية االجتماعية والثقافية
 ،البحث عف مصادر مالية غير تمؾ التي حددىا القانوفو  ستراتيجية عمؿاوالتمكف مف بناء  إال زيادة الدعـ المادي

 ة .المؤسسات الرياضيى استخداـ األساليب االقتصادية في العمؿ عمو 
 :يناقشت نخائج احملىر انثاني اسخخذاو انسياحت انرياضيت نخىفري انخًىيم نهًؤسست انرياضيت 

%(، بينما تراوحت 60,6%، 21,1( أف النسبة التقديرية قد تراوحت ما بيف )42تضح مف الجدوؿ رقـ )ي
، يجميع عبارات المحور الثان و توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في(، وأن192,4، 49,1المحسوبة ما بيف )2قيـ كا

 حيث يتضح اآلتي:
  2كا: 
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مف أىداؼ المؤسسة الرياضية إكساب الصحة الجيدة مما يزيد أعداد الممارسيف وأثره ) ي( وى6حصمت العبارة رقـ ) -

%( ودرجة تقديرية قدرىا 21,1نسبة تقديرية قدرىا )( و 192,4بقيمة ) 2( عمى أعمى قيمة لػ كاعمى زيادة الدخؿ
(192. ) 
اضية تعمؿ عمى جذب جميور تقاـ داخؿ المؤسسة الري الميرجانات السياحية التي( وىي )1حصمت العبارة رقـ ) -

ا %( ودرجة تقديرية قدرى12( ونسبة تقديرية قدرىا )49,1بقيمة ) 2( عمى أقؿ قيمة لػ كالمؤسسة الرياضيةوأفراد ا
(660) . 

لمدوؿ وكذلؾ أحد الوسائؿ اليامة في الترويج ى إحد يلسياحة الرياضية ىالباحثة  ذلؾ إلى أف ا وتعزي
 صادر اليامة لتوفير النقد األجنبي، ومف أحد دعائـ اقتصاديات الدوؿ .الم

جماـ، تعتبر السياحة مف ظواىر العصر التي تشتؽ مف الحاجة المتزايدة لمحصوؿ عمى الراحة واالستو 
أو وىي مف المواضيع المتعددة الجوانب سواء مف الناحية االقتصادية أو مف الناحية االجتماعية، أو السياسية، 

 ة .أو التكنولوجي ،البيئية
 ،وتوفير التمويؿ مصدر اقتصادي ىاـ لتوفير النقد األجنبي، تمثؿ بالنسبة لالقتصادالسياحة الرياضية و 

واسترجاع قوة  ،تجييزات الترفيوو في األدوات الرياضية،  ةلخدمات السياحية، المتمثمعف طريؽ إنتاج السمع واوذلؾ 
 . العمؿ

تستدعي الحاجة المتزايدة لمحصوؿ عمى الترويح واالستجماـ طمب نوع خاص مف السياحة تسمى و 
ى السياحة ىي ممارسة أو السياحة الترويحية، إذ أف مف أىـ العوامؿ المؤثرة عمى إقباؿ األفراد عم ،بسياحة الترفيو

 . والتي تستعيف بمجموعة العالقات المسمية والرياضية ،الرياضة
لسياحة كسموؾ بشري وحركة سفر، ظاىرة قديمة قدـ البشرية نفسيا، وبالتالي مف الصعب تحديد البداية ا

ف كانت كظاىرة قد أخذت تتبمور كمفيـو اقتصادي وظاىرة اجتماعية مع بداية عصر النيضة في  الحقيقية ليا، وا 
 . المجتمعات األوروبية

ولـ  ،ات المالية بالنقد األجنبي لمبمدالمفتاح األساسي لمتدفقالرياضية عتبر السياحة ت :تضيؼ الباحثةو 
نما جاء ،تأت ىذه المبالغ الضخمة بطريقة عفوية ستثمار السياحي ت كثمرة جيود مستمرة في تشجيع االوا 

 ت .في ىذه المجتمعاالرياضية سياحية وفي ترسيخ الثقافة ال الرياضي،
 ىاماً  قتصادية، إذ تشكؿ مورداً في دفع عجمة التنمية اال الرياضية مف ىنا يتضح الدور الحيوي لمسياحةو 

 . لمعديد مف الدوؿ في العالـ
إلى عامؿ أساسي وىو توفير إحدى الطرؽ السيمة والسريعة لمحصوؿ الرياضية  ىتماـ بالسياحةيعود االو 

عمى توفير  إضافة إلى ىذا تعمؿ السياحة أيضاً  ،مات التي تعر  لمسياح األجانبلنقد األجنبي مقابؿ الخدعمى ا
الييئات والمؤسسات وتساىـ في تطوير  ،فاقيا في مجاالت ذات النفع العاـالنقد المحمي لمخزينة العمومية إلن

 الرياضية التي تيتـ بالسياحة الرياضية .
ف المصمحة الوطنية أ( حيث توضح الدراسة 1ـ( )2049بو بكر عوني عطية )أدراسة ىذا  يتفؽ مع و 

 . و وتطويرهتمينوتالسياحة الرياضية لتفات إلى قطاع اال  -أكثر مف أي وقت مضى-تستوجب اليـو 
جب أف ي و( حيث تشير الدراسة إلى أن90ـ( )2041) Ya-Huei Fanىوى فاف ىذا يتفؽ مع دراسة و 

، وفي المجتمع ثانياً  ،مكانتيا الالئقة بيا في ضمائر المسؤوليف القائميف عمى القطاع أوالً ة السياحة الرياضيتحتؿ 
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وىكذا ندعـ  ،، ونستطيع إعادة القطار إلى سكتووعندىا تكوف إمكانية النيو  بيا والقضاء عمى الرداءة واردة

ف أالدوؿ التي بواسطتيا تستطيع و  ،قتصاديات الدوؿ األخرى منياامثمما تدعـ  ،الرياضيةقتصادنا مف السياحة ا
 ي .قتصاد العالمتندمج في اال

  يف اجملال انرياضي نخـىفري انخًىيـم احملىر انثانث االسخثًار انسياحي يناقشت نخائج
 نهًؤسست انرياضيت:

%(، بينما تراوحت 64,2%، 21,1( أف النسبة التقديرية قد تراوحت ما بيف )41تضح مف الجدوؿ رقـ )ي
جميع عبارات المحور الثالث،  ي(، وأنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ف192,4، 6,9المحسوبة ما بيف )2قيـ كا

 : حيث يتضح اآلتي
  2كا: 
توجد تشريعات خاصة بالسياحة ضمف مجاالت االستثمار المختمفة بالمؤسسة ( وىي )4حصمت العبارة رقـ ) -

 (.192%( ودرجة تقديرية قدرىا )21,1ونسبة تقديرية قدرىا ) (192,4بقيمة ) 2( عمى أعمى قيمة لػ كاالرياضية
الرياضي لدى العامميف في  يتوجد خبرة عممية وعممية في مجاؿ االستثمار السياح( وىي )6حصمت العبارة رقـ ) -

%( ودرجة تقديرية قدرىا 11,1( ونسبة تقديرية قدرىا )94,1بقيمة ) 2( عمى أقؿ قيمة لػ كاالمجاؿ الرياضي
(960. ) 

توفير التمويؿ في  في المجاؿ السياحي يشكؿ محورًا ميماً  الرياضياالستثمار ف وتعزي الباحثة  ذلؾ إلى أ
عبر السياحي في المجاؿ الرياضي تشجيع االستثمار  ودعامة لو مف خالؿ لممؤسسة الرياضية ولمنشاط الرياضي

أو عف طريؽ المشاركة بيف القطاعيف  والسياحي، الرياضياستثمارية أماـ القطاع  ةفرصكالسياحة الرياضية  طرح
 . الجميععمى لتعـ الفائدة  الرياضي والسياحي

تذليؿ جميع العقبات والمعوقات التي و  الرياضيفي المجاؿ  السياحيأىمية االستثمار إلى وتشير الباحثة 
 ميف إلنجاح مشروعاتيـ السياحيةتواجو المستثمريف، وتفتح ليـ آفاقًا جديدة، وتوفر ليـ التدريب والتخطيط الالز 

 الرياضي . وحوؿ واقع االستثمار السياحيالرياضية 
وخططيا المستقبمية، تنبع مف كونيا مركزًا لمتحفيز الرياضية قطاع السياحة أف أىمية وترى الباحثة 

ؤسسات الرياضية يئات والماليفي  السياحي، ولتكوف الداعـ األساسي إلحداث التنمية المستدامةالرياضىي والتميز
 يئات السياحية .المؤسسات والي وكذلؾ في
االستثمار في  مف خالؿ النشاط الرياضيفي تطوير  يمعب الدور المحوري الرئيسالسياحة الرياضية تو 

وقد يتبوأ ىذا  ،خرىألتقؿ عف أىمية بقية القطاعات االقتصادية ا ىمية الأكتسب قطاع السياحة وي القطاع الرياضي،
حسف أذا ماإليذا االستثمار  ف تكوف مجاالً أيمكف و خرى في بع  الدوؿ ولى بيف القطاعات األلمرتبة األ القطاع ا

كاف برؤية  جنبياً أأو  عربياً  الرياضيبالتوجو نحو االستثمار السياحي  الدوؿصحاب القرار في أاتخاذ القرار مف قبؿ 
 . االقتصادثار التي ستترتب عمى ىذا االستثمار في دعـ أل مستقبمية وا
صر تعد السياحة تقتلـ ( حيث تشير الدراسة إلى أنو 11ـ( )2041سميرة الصالح )ىذا يتفؽ مع دراسة و 

باألنشطة والفعاليات جديد لربط السياحة ي جداد، لكف بدأ ىناؾ اتجاه عالمخمفيا األ يعمى زيارة اآلثار القديمة الت
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ة أو ممارس يف، فالبع  يفضؿ قضاء األجازات ووقت الفراغ ، بما يحقؽ خدمة كاًل منيماالمختمفة داخؿ البالد

 ة .الدوؿ المتقدم يفي مشاىدة أوجو النشاط الرياض
حيث تذكر ( 61)ـMuhammad and Azman  (2041 )محمد وأزماف ىذا يتفؽ مع دراسة و 

 ر األساسي لمسياحة فيلسياحة دورًا أساسيًا في التنمية، وأف الدو الدراسة أف التنمية االقتصادية منحت لقطاع ا
، وذلؾ مف خالؿ إقباؿ السائحيف عمى البيع والشراء، داخؿ البالد ير في توفير النقد األجنبيالتنمية يتجمى بشكؿ كب
 ؽ والمنتجعات السياحية في البالد .نفاقو داخؿ الفنادوكذلؾ ما يقـو السائح بإ

 

 اعخبارها يصذرًا اقخصاديًا:يناقشت نخائج احملىر انرابع اهخًاو انذونت بانرياضت و 
%(، بينما تراوحت 60,6%، 21,1( أف النسبة التقديرية قد تراوحت ما بيف )41يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

جميع عبارات المحور  و توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في(، وأن192,4، 21,1المحسوبة ما بيف ) 2قيـ كا
 الرابع، حيث يتضح اآلتي:

  وتخفي  الضرائب  ،عفاءات الضريبيةتوجد أساليب تحفيز وتشجيع مثؿ اال( وىي )1رقـ ) حصمت العبارة :2كا
%( ودرجة 21,1( ونسبة تقديرية قدرىا )192,4بقيمة ) 2( عمى أعمى قيمة لػ كاعمى المستمزمات الرياضية

 ( .192تقديرية قدرىا )
( ة تدؿ عمى االىتماـ بالرياضة والصرؼ عميياتوجد إجراءات تنفيذية مف قبؿ الحكوم( وىي )6حصمت العبارة رقـ ) -

( وحصمت العبارة 969)%( ودرجة تقديرية قدرىا 16,0( ونسبة تقديرية قدرىا )19,90بقيمة ) 2عمى أقؿ قيمة لػ كا
 2( وىي )توجد الئحة تنظيمية تحدد قيمة التحويؿ المالي الحكومي لألندية الرياضية( عمى أقؿ قيمة لػ كا42رقـ )

 ( .969قدرىا )%( ودرجة تقديرية 16,0( ونسبة تقديرية قدرىا )19,9بقيمة )
رد نشاطات تعد الرياضة واألحداث الرياضية المحمية أو العالمية مجذلؾ إلى أنو لـ ي الباحثة وتعز   

نيا باتت ليا أإال ، يي في األساس تبقى ضمف ىذا النوع مف النشاطات الضرورية لممجتمعفاجتماعية أو ترفييية، 
 مدف العالـ المختمفة تتسابؽ محمياً ، حيث نرى جوانب اقتصادية ميمة ومؤثرة في دورة االقتصاد المحمي والعالمي

إضافة إلى ما تجنيو مف منافع  ،لما ليذه االستضافة مف مردود اقتصادي ،الستضافة األحداث الرياضية وعالمياً 
 . معنوية وسمعة دولية

اضية الدولية األخرى والمسابقات الريلمبياد تنظر إلى مسابقات األو اليـو  العالـإلى أف دوؿ وتشير الباحثة 
 ضخمة استعداداً  وىي تستثمر أمواالً حيث نرى الدوؿ الكبرى  ،ى أنيا فرصة كبيرة يجب النظر إلييا واالىتماـ بياإل
 . يذا الحدث الرياضي األضخـ عالمياً ل
بتوظيؼ مثؿ ىذه  تجات الرياضية ميتمة جداً في المن الصناعات المتخصصةوتوضح الباحثة أف   

 . المناسبات الرياضية لتسويؽ منتجاتيا وزيادة مبيعاتيا
الستقطاب الشركات في  والدوؿ المستضيفة ىي األخرى ترى أف إقامة مثؿ ىذه المناسبات ىي فرصة ليا  

نما أيضاً ، تقديـ الدعـ لمقياـ بيذه الدوراتليس فقط ل، ىذا المجاؿ عيا عمى االستثمار في بناء وتأسيس لتشجي وا 
 . صنعة لمثؿ ىذه المنتجاتالمصانع والشركات المحمية الم
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ولكنيا ال تبادر مف نفسيا لإلسياـ ، تدرؾ المردود االقتصادي لمرياضة الشركات الرياضية وغير الرياضيةو   

عداد الظروؼ واألجواء المحفزة و  ،وعمينا أف ندفع بيا إلى ذلؾ مف خالؿ وضع الخطط المطموبة ،في ىذا المجاؿ ا 
 . وىذه مف مسؤولية المجتمع والمؤسسات العاممة في الحقؿ الرياضي ،ليا
ف أىـ م( حيث أوضحت الدراسة أف السياحة تعد 40ـ( )2044وىذا يتفؽ مع دراسة أحمد محمد زيداف )  

 ،ة تعاني منيا أغمب الدوؿ الناميةوالتي قد تساىـ في حؿ مشكالت اقتصادية كبير  ،ةمفاألبواب االستثمارية المغ
يمكف أف تقـو بال تمويؿ  الالسياحة إال أف  ة.لتشمؿ مناحي اجتماعية وصحي االقتصاديوتتجاوز عوائدىا المجاؿ 
أي بمعنى آخر ىي ، ة وأجيزة فنية تساعد عمى التدريبت خاصألمستمزمات ومنشالسياحية بسبب حاجة األنشطة 
 ؿ.نظاـ اقتصادي متكام

ير الدراسة ( حيث تش62ـ( )2041)  Kamilla and Urmillaذا يتفؽ مع دراسة كاميميا وأرميال وى  
إذا تأممنا سر التسابؽ المحمـو الستضافة البطوالت الدولية مثؿ تنظيـ نيائيات كأس العالـ لكرة القدـ أو أنو  إلى

ء المنشآت الرياضية سنجد أف الدافع األلعاب األوليمبية، وكذلؾ حجـ الصرؼ الكبير عمى شراء الالعبيف وبنا
وأف نظاـ الرياضة يقـو عمى دعائـ اقتصادية تمبي الحاجة لتمويؿ د والمحرؾ األساسي ليذه العممية ىو االقتصا

األنشطة والبرامج واألدوات، في المقابؿ يقـو المجاؿ الرياضي بخمؽ عدد مف الوظائؼ المينية ودر األرباح عبر 
وأصبحت  ،قتصاد لتتحوؿ إلى شكؿ مف أشكاؿ الصناعةورت ىذه العالقة بيف الرياضة واالتطقد و  ،الرعايات التجارية
 االقتصاد . تشكؿ أحد دعائـ

 سخخالصاث وانخىصياثاال
 سخخالصاث:أوالً: اال

ت الباحثة إلى مف إجراءات البحث ومف خالؿ تطبيؽ استبياف البحث توصم ت بو الباحثةمف خالؿ ما قام 
 التالية:ستخالصات اال

 سياحيًا.  بطوالت المحمية والدولية وتسويقياالمؤسسة الرياضية تيدؼ إلى إقامة ال 
 لممؤسسة  عمى االستثمار المالي والبشري في المجاؿ السياحي لتوفير الدعـ المادي المؤسسة الرياضية تعمؿ

 الرياضية.   
 مف خالؿ السياحة الرياضية. المادي عمؿ عمى تفعيؿ توفير الدعـالمؤسسة الرياضية تحدد أىداؼ ت 
  شركات الرعاية لممؤسسة.مى جذب الميرجانات السياحية يعمؿ عاشتراؾ المؤسسة الرياضية في 
  .الموائمة بيف احتياجات السياحية الرياضية وأىداؼ المؤسسة الرياضية تعمؿ عمى زيادة التمويؿ لممؤسسة 
 مؤسسة الرياضية تكوف واضحة وواقعية لتحقيؽ دخؿ مادي مناسب.الحقوؽ الممنوحة لمشركات السياحية وال 

بياف البحث عمى العينة نتيجة تطبيؽ است ت إلييا الباحثةتوصم مف خالؿ االستخالصات التي ثانيًا: انخىصياث:
 باآلتي: األساسية توصي الباحثة

 تـ مع ثبات الموائح الرياضية.ير المستمر والدائـ لمجالس اإلدارات والييئات الرياضية يجب أف ييالتغ 
  .يوجد اىتماـ مف القيادات العميا بمجمس الوزراء بالمشاكؿ المالية باألندية الرياضية 
 .توجد الئحة تنظيمية تحدد قيمة التحويؿ المالي الحكومي لألندية الرياضية 
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 ص لدييـ رؤية عمى زيادة االستثمار لرياضية اختيار أشخايفضؿ أف تكوف مف شروط تولي قيادة اإلدارة بالمؤسسة ا

 المؤسسة.  السياحي في
  الدعـ المالي المقدـ مف رجاؿ األعماؿ والمستثمريف في البيئة المحيطة بالمؤسسة الرياضية ال يفي باحتياجات

 المؤسسة المالية.  
  سسة الرياضية.يجب الموازنة بيف قيمة اشتراكات العضوية وأعداد األعضاء بما يتناسب مع مستوى المؤ 

 اىَطاجغ

 : اىَطاجغ اىؼطثٞخ:أٗالً 

 ً(: "اىؽٞبحخ ٗاىطٝبوخ"، زاض اىفنط اىؼطثٜ، اىقبٕطح.0211إثطإٌٞ ٍحَ٘ز ػجس اىَقم٘ز ) .1

ً(: اىَ٘ؼ٘ػخ اىؼيَٞخ ىإلزاضح 0216إثطإٌٞ ٍحَ٘ز ػجس اىَقم٘ز ٗحؽِ أحَس اىفبفؼٜ ) .0

ٝق ٗاىزَ٘ٝو فٜ اىَجبه اىطٝبوٜ، اىؽٞبحخ ٍمسض اىطٝبوٞخ، اىؼالقبد اىؼبٍخ، اىزَْٞخ اإلزاضٝخ، اىزؽ٘

 ىزَ٘ٝو اىطٝبوخ، زاض اى٘فبء ىيطجبػخ ٗاىْفط، اإلؼنْسضٝخ.

ً(: "اىزرطًٞ ىَ٘اضز اىؽٞبحخ اىطٝبوٞخ ثَحبفظخ اإلؼنْسضٝخ"، 0214أث٘ ثنط ػّٜ٘ ػطٞخ ) .3

 ضؼبىخ ٍبجؽزٞط، ميٞخ اىزطثٞخ اىطٝبوٞخ ىيجْبد، جبٍؼخ اإلؼنْسضٝخ.

 ً(: "اىؽٞبحخ ثِٞ اىْظطٝخ ٗاىزطجٞق"، ػبىٌ اىنزت، اىقبٕطح.0213أحَس اىجالز ) .6

 ً(: زضاؼبد اىج طفٞب اىؽٞبحٞخ، ػبىٌ اىنزت، اىقبٕطح.0214أحَس اىجالز ) .0

 ً(: اىؽٞبحخ فٜ اىجعائط، ضؼبىخ ٍبجؽزٞط، جبٍؼخ اىجعائط.0210أحَس اىفٖت ) .4

 طح. ً(: اؼزطارٞجٞخ اإلزاضح، زاض اىَؼبض ، اىقب0214ٕأحَس فَٖٜ ) .4

 قزمبزٝبد اىؽٞبحخ، زاض اىفجط ىيْفط ٗاىز٘ظٝغ، اىقبٕطح.اً(: 0213أحَس ف٘ظٛ ٍي٘ذٞخ ) .4

 ً(: ٍسذو إىٚ ػيٌ اىؽٞبحخ، زاض اىفنط اىجبٍؼٜ، اإلؼنْسضٝخ.0214أحَس ف٘ظٛ ٍي٘ذٞخ ) .4

ً(: زٗض اىسػبٝخ فٜ رْفًٞ اىؽٞبحخ ٍغ زضاؼخ رطجٞقٞخ ػيٚ ػْٞخ ٍِ 0211أحَس ٍحَس ظٝساُ ) .12

 بئحِٞ فٜ ٍمط )ضؼبىخ زمز٘ضآ غٞط ٍْف٘ضح(، جبٍؼخ اىقبٕطح، جَٖ٘ضٝخ ٍمط اىؼطثٞخ.جَٖ٘ض اىؽ

ٍ٘اضز االرحبزاد اىطٝبوٞخ زٗض اىؽٞبحخ اىطٝبوٞخ فٜ رَْٞخ ً(: "0226أحَس ّجٞو مبٍو اىفٞد ) .11

 جَٖ٘ضٝخ ٍمط اىؼطثٞخ"، ضؼبىخ ٍبجؽزٞط، ميٞخ اىزطثٞخ اىطٝبوٞخ ىيجِْٞ، جبٍؼخ اىعقبظٝق.

ً(: "اىؽٞبحخ اىطٝبوٞخ فٜ ٍمط"، زاض اى٘فبء ىسّٞب اىطجبػخ 0210اىَٞساّٜ )أـط  ؼَٞط  .10

 ٗاىْفط، اإلؼنْسضٝخ.

ً(: رقٌ٘ٝ اقزمبزٝبد إزاضح األّسٝخ اىَمطٝخ، ضؼبىخ زمز٘ضآ غٞط 1444أـط  ػجس اىَؼع ) .13

 ٍْف٘ضح، ميٞخ اىزطثٞخ اىطٝبوٞخ ىيجِْٞ، اىقبٕطح، جبٍؼخ حي٘اُ، اىقبٕطح. 

ً(: "اؼزطارٞجٞخ ذمرمخ مطح اىقسً ثجَٖ٘ضٝخ ٍمط اىؼطثٞخ"، ضؼبىخ 0214أـط  ٍحَس ) .16

 ٍبجؽزٞط، جبٍؼخ اىعقبظٝق.

ً(: "ٍؼ٘قبد االؼزثَبض فٜ اىَجبه اىطٝبوٜ فٜ جَٖ٘ضٝخ ٍمط 1444أـط  ٍحَ٘ز حؽِٞ ) .10

 اىؼطثٞخ"، ضؼبىخ ٍبجؽزٞط، ميٞخ اىزطثٞخ اىطٝبوٞخ ىيجِْٞ ثبىٖطً، جبٍؼخ حي٘اُ.

ً(: "اىزَ٘ٝو ٗاإلزاضح اىَبىٞخ )اىْظطٝخ ٗاىزطجٞق("، ٍنزجخ 0214ه )أٍٞط أحَس ٍٗحَس جال .14

 اىَْفٞخ، أؼٞ٘ي. 

 اىحىبضح اإلؼالٍٞخ"، زاض اىفنط اىؼطثٜ، اىقبٕطح. –ً(: "اىطٝبوخ 0212أٍِٞ أّ٘ض اىر٘ىٜ ) .14

ً(: "اإلؼزثَبض اىجفطٛ أزٗاد ٗذط٘اد قٞبغ اىؼبئس"، رطجَخ 0213جبك فٞيٞت ٗضُٗ ؼزُ٘ ) .14

 ل، االـطا  اىؼيَٜ ز/ ػجس اىطحَِ ر٘فٞق، ثَٞل اىقبٕطح.إلساضاد ثَٞ

ً(: اقزمبزٝبد االرحبزاد اىطٝبوٞخ األٗىَجٞخ اىَمطٝخ زضاؼخ رحيٞيٞخ، 0212حؽبً ضو٘اُ ) .14

 ضؼبىخ زمز٘ضآ غٞط ٍْف٘ضح، ميٞخ اىزطثٞخ اىطٝبوٞخ ىيجِْٞ، جبٍؼخ حي٘اُ. 

خ ظبٕطح اىؼمط"، ٍنزجخ ٍٗطجؼخ ً(: "اىزطثٞخ اىطٝبوٞخ ٗاىؼ٘ى0213َحؽِ أحَس اىفبفؼٜ ) .02

 اإلـؼبع اىؼْٞخ، اإلؼنْسضٝخ.
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ً(: "اىزَ٘ٝو ٗاىزأجٞط اىزَ٘ٝيٜ فٜ اىزطثٞخ اىجسّٞخ ٗاىطٝبوخ"، زاض 0216حؽِ أحَس اىفبفؼٜ ) .01

 اى٘فبء ىيطجبػخ ٗاىْفط، ميٞخ اىزطثٞخ اىطٝبوٞخ، جبٍؼخ اإلؼنْسضٝخ.
 ، اىساض اىيجْبّٞخ ىيْفط، ثٞطٗد.ٍٗؽزقجالً  اً ٗحبوط ً(: اىؽٞبحخ فٜ ىجْبُ ٍبوٞبً 0214اىحؽِ حؽِ ) .00

ً(: "اىْٖىخ اىؽٞبحٞخ ٍٗؽزقجيٖب"، اىَنزجخ اىؽٞبحٞخ، اىساض اىقٍ٘ٞخ ىيطجبػخ 0214حؽِ ضجت ) .03

 ٗاىْفط، اىقبٕطح.

ً(: ض ٝخ ػمطٝخ ىيزَْٞخ اىؽٞبحٞخ فٜ اىسٗه اىْبٍٞخ، اىٖٞئخ اىَمطٝخ اىؼبٍخ 0214حؽِٞ مفبفٜ ) .06

 ىينزبة، اىقبٕطح.

ً(: "ػطن ػبً ىَفبمو رح٘ٝو ٗرؽ٘ٝق اىطٝبوخ فٜ اى٘الٝبد اىَزحسح"، 0210إثطإٌٞ ) حيَٜ .00

 اىَؤرَط اىؼيَٜ، اىزَْٞخ اىجفطٝخ ٗاالقزمبز، ميٞخ اىزطثٞخ اىطٝبوٞخ ثِْٞ، جبٍؼخ حي٘اُ.

ً(: أؼبىٞت ٍقزطحخ ىزؽ٘ٝق اىجط٘الد اىطٝبوٞخ ثجَٖ٘ضٝخ ٍمط اىؼطثٞخ، 0212ذبىس إثطإٌٞ ) .04

 ط، غٞط ٍْف٘ضح، ميٞخ اىزطثٞخ اىطٝبوٞخ، جبٍؼخ حي٘اُ، اىقبٕطح. ضؼبىخ ٍبجؽزٞ

 أّ٘اػٖب، زاض اىزْ٘ٝط، اىجعائط. –أضمبّٖب  –ً(: اىؽٞبحخ: ٍفٍٖٖ٘ب 0214ذبىس م٘اؾ ) .04

 ، زاض ٗائو، ػَبُ.0ً(: فِ اىسالىخ اىؽٞبحٞخ، ي0213ذبىس ٍقبثيخ ) .04

اىفزح ىيطجبػخ ٗاىْفط،  ً(: اقزمبزٝبد لْبػخ اىؽٞبحخ،0213) ٛزاله ٍحَس ػجس اىٖبز .04

 اإلؼنْسضٝخ.

ً(: "زضاؼبد فٜ أؼبؼٞبد اىؽٞبحخ"، اىفزح ىيطجبػخ ٗاىْفط، 0210زاله ٍحَس ػجس اىٖبزٛ ) .32

 اإلؼنْسضٝخ.

 ً(: زضاؼخ اقزمبزٝخ، زاض ي٘ٝق ىيْفط، اىطٝبن.0214) ٜظٝس اىطٍٗبّ .31

 اىقبٕطح. ً(: ج طافٞب اىؽٞبحخ ٗاىزطٗٝح، ٍطجؼخ اىجبٍؼخ،0210ؼؼبز ػَطاُ ٍْم٘ض ) .30

خ، اىْظطٝبد اىحسٝثخ ٗرطجٞقبرٖب، ٍْفأح ًٞ(: إزاضح اىٖٞئبد اىطٝبو0210ؼَٞط ػجس اىحَٞس ) .33

 اىَؼبض ، اىقبٕطح. 

ً(: ٍقٍ٘بد اىجصة اىؽٞبحٜ فٜ ٍسْٝخ جسح، ضؼبىخ ٍبجؽزٞط، جبٍؼخ اىَيل 0210ؼَٞطح اىمبىح ) .36

 ػجس اىؼعٝع، جسح، اىََينخ اىؼطثٞخ اىؽؼ٘زٝخ.

 ً(: "اقزمبزٝبد اىؽٞبحخ ٗاىفْبزم"، ٍطجؼخ ظٕطاُ، اىقبٕطح.0213ىٕ٘بة )لال  اىسِٝ ػجس ا .30

ً(: "اىنزبة اىؽْ٘ٛ ىيؽٞبحخ ٗاىفْبزم"، ٍْفأح اىَؼبض ، 0214لال  اىسِٝ ػجس اىٕ٘بة ) .34

 اإلؼنْسضٝخ.

ً(: اىطٝبوخ ٗاىؽٞبحخ، اىَجيػ اىسٗىٜ ىيزطثٞخ اىطٝبوٞخ ٗاىجسّٞخ، اىؽنطربضٝخ 0210ػبزه يبٕط ) .34

 خ إلفطٝقٞب ٗاىفطم األٗؼً، اىقبٕطح.اإلقيَٞٞ

 وٍبحٜ: فٜ ؼجٞو ررطًٞ ٍنبّٜ ـبً(: اىزرطًٞ اىؽ0214ٞػثَبُ ٍحَس غٌْٞ ٗؼؼس ّجٞو ثْٞزب ) .34

 ٍٗزنبٍو، زاض لفبء ىيْفط ٗاىز٘ظٝغ، ػَبُ.

ً(: "اؼزثَبض األّسٝخ اىَمطٝخ ىْفبي مطح اىقسً اقزمبزٝبً"، ضؼبىخ ٍبجؽزٞط، 0214ػطٞخ ؼؼس ) .34

 اىطٝبوٞخ ثِْٞ، جبٍؼخ اىعقبظٝق. ميٞخ اىزطثٞخ

ً(: "اىزَ٘ٝو ٗػالقزٔ ثبرربش اىقطاض فٜ ثؼه االرحبزاد اىطٝبوٞخ ثجَٖ٘ضٝخ 1444ػَطٗ أحَس ) .62

 ٍمط اىؼطثٞخ"، ضؼبىخ زمز٘ضآ غٞط ٍْف٘ضح، ميٞخ اىزطثٞخ اىطٝبوٞخ ىيجِْٞ، اىقبٕطح، جبٍؼخ حي٘اُ.

ٍمط"،  ٜىيٖٞئبد اىطٝبوٞخ األٗىَجٞخ ف ًٜ(: "َّ٘شج ٍقزط  ىيزَ٘ٝو اىصار1444ػَطٗ ٍمطفٚ ) .61

 ضؼبىخ ٍبجؽزٞط غٞط ٍْف٘ضح، ميٞخ اىزطثٞخ اىطٝبوٞخ ىيجْبد ثبىجعٝطح، جبٍؼخ حي٘اُ.

ً(: "ٍنبّخ اىطٝبوخ ٍِ اىؽٞبحخ فٜ جَٖ٘ضٝخ ٍمط اىؼطثٞخ"، 0210فبيَخ ٕبٌّ ٍحَس ػيٜ ) .60

 ضؼبىخ ٍبجؽزٞط، ميٞخ اىزطثٞخ اىطٝبوٞخ ىيجِْٞ، جبٍؼخ حي٘اُ.

ٍنزجخ ثؽزبُ  ،ً(: ٍجبزا ػيٌ اىؽٞبحخ0214أٍِٞ )ٜ ٍحَس اىفطقبٗٛ ّٗطٍِٞ اىحطبة ٗٗائو فزح .63

 اىَؼطفخ، اىقبٕطح.
 ً(: اإلزاضح )األؼػ ٗاىْظطٝبد ٗاى٘ظبئف(، زاض ٍحَس ثسٗٛ ىيْفط، ػَبُ، األضزُ. 0214فٞمو فرطٛ ) .66

 ػ، اىقبٕطح. ً(: اإلزاضح ثِٞ اىْظطٝخ ٗاىزطجٞق، ٍنزجخ ػِٞ ـ0214َمَبه أث٘ اىرٞط ) .60

 اىزبضٝد، اىَفًٖ٘، – األٕيٞخ اىطٝبوٞخ اىَْظَبد: ً(0212اىَؼع ) ػجس زضٗٝؿ ٗأـط اىسِٝ  مَبه .64

 .اىقبٕطح جبٍؼخ حي٘اُ، ىيجِْٞ، اىجسّٞخ اىزطثٞخ اىزْظٌٞ، ميٞخ اىزط٘ض،
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األؼػ  -ً(: اإلزاضح اىطٝبوٞخ 0213مَبه اىسِٝ زضٗٝؿ ٍٗحَس اىحَبحَٜ ٗؼٖٞط اىَْٖسغ ) .64

 قبد، اىقبٕطح. ٗاىزطجٞ

ً(: "ٍ٘ؼ٘ػخ ٍزجٖبد إزاضح اىطٝبوخ ىٖب 0210مَبه اىسِٝ زضٗٝؿ ٍٗحَس لجحٜ حؽبِّٞ ) .64

"، اىَجيس خٍطيغ اىقطُ اىجسٝس اىج٘زح ٗاىؼ٘ىَخ فٜ إزاضح أػَبه اىطٝبوخ ثبؼزرساً أؼبىٞت إزاضٝخ ٍؽزحسث

 .األٗه، زاض اىفنط اىؼطثٜ، اىقبٕطح

ً(: "ض ٝخ ػمطٝخ فٜ اىزطٗٝح ٗأٗقبد اىفطاؽ"، 0211مَبه اىسِٝ زضٗٝؿ ٍٗحَس اىحَبحَٜ ) .64

 ٍطمع اىنزبة ىيْفط، اىقبٕطح.

ً(: اىؽٞبحخ اىطٝبوٞخ فٜ جَٖ٘ضٝخ ٍمط اىؼطثٞخ، اىَؤرَط اىؼيَٜ 1444م٘ثط اىؽؼٞس اىَ٘جٜ ) .02

 األٗه، زٗض اىزطثٞخ اىطٝبوٞخ فٜ اىَجزَغ اىَمطٛ اىَؼبلط، ميٞخ اىزطثٞخ اىطٝبوٞخ ىيجِْٞ، جبٍؼخ حي٘اُ،

 اإلؼنْسضٝخ.

 ً(: ٍجبزا اىؽٞبحخ، ٍطبثغ اى٘الء اىحسٝثخ، اىقبٕطح.0214ٍبٕط ػجس اىربىق اىؽٞؽٜ ) .01

 ً(: لْبػخ اىؽٞبحخ، زاض ظٕطاُ، ػَبُ.0214ٍبٕط ػجس اىؼعٝع ) .00

ً(: "ٗاقغ اىزؽ٘ٝق اىطٝبوٜ ثبألّسٝخ اىطٝبوٞخ"، ضؼبىخ ٍبجؽزٞط، ميٞخ 0210ٍبٕط ٍحَس ) .03

 ب.اىزطثٞخ اىطٝبوٞخ، جبٍؼخ يْط

 حمبئٞخ، ّفطح، اىن٘ٝذ.إليؽٞبحخ اً(: اىسٝ٘اُ اى٘يْٜ ى0214حمبئٞخ ىيؽٞبحخ )اىَجَ٘ػخ اإل .06

 ً(: اىؽٞبحخ ٗاىثقبفخ، أػَبه اىَيزقٚ اىَْؼقس ثبىحَبٍبد، رّ٘ػ.0214ٍحَس اىمبىح اىقبزضٛ ) .00

 ً(: لْبػخ اىؽٞبحخ، زاض اىَؼطفخ اىجبٍؼٞخ، ػَبُ، األضزُ.0214ٍحَس ذَٞػ اىعٗمخ ) .04

ً(: "اىزَ٘ٝو اىصارٜ فٜ اىَجبه اىطٝبوٜ"، اىيجْخ األٗىَجٞخ اىؽؼ٘زٝخ، 0210ٖٞو )ٍحَس ؼ .04

 اىََينخ اىؼطثٞخ اىؽؼ٘زٝخ، اىطٝبن. 

 ، ػيٌ اىنزت، اىقبٕطح.0ً(: اىجحث اىؼيَٜ فٜ اىسضاؼبد اىزؽ٘ٝقٞخ، ي0214ٍحَس ػجس اىحَٞس ) .04

بحٞخ"، اىَنزت اىجبٍؼٜ ً(: "اىج طافٞب اىؽ0214ٍٞحَس ػجس اىفزب  ٗيبٝغ ػجس اىيطٞف ئ ) .04

 اىحسٝث، اىقبٕطح.

 ً(: ج طافٞخ اىؽٞبحخ، زاض اىَؼطفخ اىجبٍؼٞخ، اإلؼنْسضٝخ.0210) ٍٛحَس ٍطؼٜ اىحطٝط .42

 ً(: اإلػالً اىؽٞبحٜ، زاض اىفجط ىيْفط ٗاىز٘ظٝغ، اىقبٕطح.0213ٍحَس ٍْٞط اىحجبة ) .41
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 يهخص انبحث

 نخىفري انخًىيم  يياضيف اجملال انر ياالسخثًار انسياححقىيى 
 بذونت انكىيج نهًؤسست انرياضيت

 د/ شيخة حسف فييد العجمي *  

وفير التمويػػػؿ لممؤسسػػػة لتػػػ يفػػي المجػػػاؿ الرياضػػػ يتقػػػويـ االسػػػتثمار السػػػياحىػػدؼ البحػػػث إلػػػى 
 . الرياضية بدولة الكويت

عمى المؤسسات  مجتمع البحثشتمؿ ، واة المنيج الوصفي باألسموب المسحياستخدمت الباحثو 
وبمغ مجتمع البحث عدد  ،األندية الرياضيةلمتمثمة في االتحادات الرياضية، و الرياضية بدولة الكويت وا

مية عدد بمغت عينة البحث الك، حيث ية بالطريقة العشوائيةالبحث الكماختيار عينة  ( فرد، تـ122)
استخدمت ، ( فرد94ددىا )وعينة استطالعية وع ،( فرد269ساسية وعددىا )( وانقسمت إلى عينة أ166)

لتوفير  يفي المجاؿ الرياض يتقويـ االستثمار السياح –مف إعداد الباحثة  – الباحثة استمارة استبياف
 ت .ياضية بدولة الكوييؿ لممؤسسة الر التمو 

، مما يعمؿ عمى الميرجانات السياحية وكاف مف أىـ نتائج البحث اشتراؾ المؤسسة الرياضية في
 ،وأىداؼ المؤسسة الرياضية ،، والموائمة بيف احتياجات السياحية الرياضيةةشركات الرعاية لممؤسسجذب 

وحة لمشركات السياحية والمؤسسة ، كما أف الحقوؽ الممنمما يساعد عمى زيادة التمويؿ لممؤسسة
 . الرياضية يجب أف تكوف واضحة وواقعية لتحقيؽ دخؿ مادي مناسب

  

                                                           
 دولة الكويت . –كلية التربية األساسية  -  بنات –قسم التربية البدنية بأستاذ مساعد   *
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Research Summary 

Evaluation of tourism investment in the sports field to 

provide financing For the Sports Foundation in the State 

of Kuwait 

   * Dr. Sheikha Hassan Fahid Al-Ajmi 

The aim of the research is to evaluate tourism investment in the sports 

field to provide funding for the sports institution in the State of Kuwait. 

The researcher used the descriptive approach in the survey method, 

and the research community included the sports institutions in the State of 

Kuwait represented in sports federations and sports clubs, and the research 

community reached (422) individuals. A basic sample numbering (296) 

individuals and an exploratory sample numbering (81) individuals. The 

researcher used a questionnaire form - prepared by the researcher - 

evaluating tourism investment in the sports field to provide funding for the 

sports institution in the State of Kuwait. 

One of the most important results of the research was that the 

participation of the sports institution in the tourism festivals works to attract 

sponsorship companies to the founder, and the harmonization between the 

needs of sports tourism and the goals of the sports institution works to 

increase funding for the institution, and the rights granted to the tourism 

companies and the sports institution must be clear and realistic to achieve an 

appropriate financial income . 
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