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 ملخص بحث : 
 تقويم األكاديمية الرياضية بإستاد جامعة المنوفية

 *   أ.د/ نبيل خليل ندا    
 **  أ.د / حمادة محمدي عبد الحميد

 *** الباحث / محمد جمال أبو الغار       

الحظ الباحث خالل فترة عمله بإدارة األكاديمية الرياضية بجامعة المنوفية وجود العديد من 
واء في خطط تسويق األكاديمية أو اإلمكانات المادية والبشرية واللوائح المنظمة للعمل المشكالت  س

وكذا في التقييم والمتابعة والتقويم لألكاديمية. وتكمن أهمية البحث في أنه محاولة جادة للوقوف علي 
بهدف االرتقاء مدي قيام األكاديمية الرياضية بأداء واجبها المنوط بها عن طريق تقييم الوضع الحالي 

 وتطوير األداء .
 إلي تقويم األكاديمية الرياضية بجامعة المنوفية وذلك من خالل التساؤل الرئيسى: يهدف هذا البحثو 
  ما هي الخطط الموضوعة واإلمكانات المادية و البشرية المتاحة واللوائح المنظمة للعمل باألكاديمية

 بها ؟وأساليب التقييم والمتابعة والتقويم 
و شممل مجتممع البحمث عينمة ممملمة ممن  استخدم الباحثث المثنها الويثبا باألسثلوم الم ثحا

العاملين باألكاديمية الرياضية بإستاد جامعمة المنوفيمة ممن صأخيمائيين رياضميين ب ممدرإين ب إداريمين  و 
مجتممممع  ب و تمممم تطبيمممق اسمممتبيام واسمممتخدام الدراسمممة االسمممتطال ية بطريقمممة عشممموائية ممممن 031عمممددهم ص

 اآلتية : االستنتاجات والتويياتالبحث . ومن المعالجات اإلحيائية المستخدمة توصل الباحث إلى 
ال توجممد خطممط تسمموي ية أو إعالنيممة للتممرويت أو ييكممل تنظيمممي متخيممك بالتسممويق فممي األكاديميممة  -

 الرياضية 
الرياضميين لمتابعمة كما يوجد منشآت متعددة األغراض ومجهزة بالكامل وعمدد كماف ممن األخيمائيين  -

األنشممطة و لكممن يجممب تمموفير كافممة اإلمكانممات واألدوات حتممي تك،ممي حاجممة العمممل ب ويجممب أم يكونمموا 
 متخييين بالتسويق باألكاديمية .

ال توجد لوائح للعمل علمي ييمادة التمويمل المذاتي لألكاديميمة ب وال توجمد أسماليب واضمحة ومقننمة لتقيميم  -
 العمل.

ورة وجمممود أسممماليب ل يممماي االسمممتراتيجيات والخطمممط و تقمممويم انجمممايات : ضمممر  ومثثثه أهثثثم التويثثثيات
 األكاديمية بطريقة علمية ووضع استراتيجيات بديلة في الحاالت الطارئة .
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The researcher noticed, during the period of his work at the Sports Academy in Menoufia 
University, that there are many problems, whether in the academic marketing plans or the material 
and human capabilities and regulations governing the work as well as in the evaluation, monitoring 
and assessment of the academy. The importance of the research lies in the fact that it is a serious 
attempt to determine the extent to which the Sports Academy performs its assigned duty by 
assessing the current situation for the aim of advancing and developing performance. 

Therefore, this research aims to evaluate the sports academy at Menoufia University, through 
the main question: 

-  What are the determined plans, the available material and human capabilities, the 
regulations  governing the work of the Academy, and the methods of evaluation, monitoring, 
and evaluation thereof? 

The researcher used the descriptive method in the survey method. the research community 
includes a sample of the employees of the Sports Academy at the Stadium Menoufia University 
of (sports specialists, coaches, and administrators) whose number is (130). A questionnaire 
was applied, using the survey study in a random manner from the research community. 
Through the statistical treatments used, the researcher reached the following results and 
recommendations: 

 There are no marketing or advertising plans to promote or a marketing organizational 
structure at the Sports Academy 

 There are also multi-purpose facilities, fully equipped and a sufficient number of 
sports specialists to monitor the activities, but all capabilities and tools shall be 
provided in order to fulfill the need for work, and they shall be specialized in 
marketing at the Academy. 

 There are no regulations for increasing self-financing for the academy, and there are 
no clear and codified methods for evaluating the work. 
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 تقويم األكاديمية الرياضية بإستاد جامعة المنوفية 
 *   أ.د/ نبيل خليل ندا    

 **  أ.د / حمادة محمدي عبد الحميد
 *** الباحث / محمد جمال أبو الغار         

 المقدمة ومشكلة البحث :
الجامعة من المؤسسات الترإوية التي يتم فيها دمت الماضي مع الحاضر ليناعة  

قبل ب يتم فيها تحييل العلم والمعرفة للطالب باإلضافة لممارساتهم جميع األنشطة المختل،ة المست
ليقل مهاراتهم الحياتية من أجل مستقبل أفضل لهم ولوطنهم ب وتزويد المجتمع بالعناصر 

 البشرية القادرة علي قيادته ويكوم لها تأثير إيجابي فيه .
عناصر الترإية العامة التي تهتم باإلنسام في  والترإية الرياضية والبدنية هي احدي 

مختلف مراحله السنية والعمرية ب وهي تؤدي للعناية باللياقة البدنية لل،رد ب وتحسين أدائه بي،ة 
عامة ب وإكسابه مهارات حركيةب وتعمل علي تكامل ال،رد من جميع النواحي البدنية والن،سية 

 واليحية والمقافية واالجتما ية .
أنه يجب أم تكوم للجامعة إستراتيجية واضحة المعالم  م(3102حدام سليم )يري لهذا 

مبنية علي أسس ومبادئ مدروسة بناًءا علي وسائل وإمكانيات متاحة ومطابقة للمقاييس العالمية 
خاصة بالمنشآت الرياضية الجامعية ب ألم التطور السريع الذي حدث في السنوات األخيرة 

ي الدول الرائدة أدي لتحقيق نجاحات فعالة علي مستوي إدارة المنشآت للرياضة الجامعية ف
  01:  0الرياضية الجامعية . ص 

أم توفير اإلمكانات وحسن استخدامها  م(0991عباف عبد المنعم درويش )وتؤكد 
 يعتبر أمًرا حتمًيا ال غني عنه ب كما أنها أحد العوامل المؤثرة في تقدم الدول وتطورها ب لما لها
من أثر استمماري في تنمية طاقات األفراد والجماعات ب والذي يظهر واضًحا في مجال الترإية 
البدنية والرياضية حيث أم اإلمكانات بمختلف أنواعها لها تأثير كبير علي نجاح أنشطتها وتحقيق 

  22:  2أهدافها . ص
دنية والرياضة أم الميماق الدولي للترإية الب م(0999محمد محمد الحماحما )ويذكر 

   قد نك في المادة المانية علي أنه ينبغي لكل نظام تعليمي شامل أم ي،سح المكانة 0811ص
األهمية للترإية البدنية والرياضة لتحقيق التوايم ودعم المناشط البدنية والعناصر الترإوية األخرى . 

   233:  3ص
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 كلية التربية الرياضية للبنيه جامعة بنها –رويح والعميد األسبق أستاذ اإلدارة الرياضية بق م اإلدارة الرياضية والت* 

 كلية التربية الرياضية للبنيه جامعة بنها -أستاذ م اعد اإلدارة الرياضية بق م اإلدارة الرياضية والترويح  **

 جامعة المنوفية  –مدير إدارة إعداد القادة  كبير أخصائييه و–*** باحث بمرحلة الماج تير 
أم السياسة التعليمية الحديمة تعتمد علي التخطيط الجيد والبناء السليم المتوايم كما 

والتطوير المستمر الذي يعمل علي حسن إعداد األجيال القادمة ب ولهذا من الضرورة أم يتم تقويم 
اإلمكانات الخاصة بالترإية الرياضية والبدنية لطالب الجامعة ب ألم عملية متابعة اإلمكانات 

ويمها تساعد علي نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها في بناء ال،رد المتوايم ليكوم عضًوا وتق
 مؤثًرا في مجتمعه ووطنه .

أم التقويم في المدرسة ال،رنسية هو  مJacqulin Marsenach (0991)ويشير 
لهدف محدد النظر إلي التالؤم بين جملة من المعلومات وجملة من المعاييرالمحكمة والمناسبة 

وذلك بقيد اتخاذ قراًرا أو إجراًءا ب وهو مجموعة من اإلجراءات الخاصة بجمع وتحليل وتوصيل 
  15:  01المعلومات بهدف اتخاذ قرارات . ص

ف،ي عملية التقويم يمكن التعرف علي المشكالت التي تواجه القائمين علي إدارة اإلمكانات 
 ل جديدة لمعالجة نواحي القيور في اإلمكانات .الرياضية ب كما تمكنهم من استحداث بدائ

 أواًل : مشكلة وأهمية البحث :
األكاديمية الرياضية بجامعة المنوفية سواء في بوجود العديد من المشكالت  وم الحظ الباحم

خطط تسويق األكاديمية أو اإلمكانات المادية والبشرية واللوائح المنظمة للعمل وكذا في التقييم 
أنها ال تعتمد تحسين و والتقويم لألكاديميةب وعدم اعتماد األكاديمية علي مواردها الذاتية والمتابعة 

مواردها باستغالل التسويق الرياضي وتعجز عن تطوير خدماتها وإجراء أعمال الييانة والتطوير 
 .بسبب المعوقات المالية 

إلي اقتياديات  أم إدارة المؤسسات الرياضية تحتاج م(3112محمد عبد العظيم )ويري 
واضحة ومحددة حيث أم لكل مؤسسة أهداًفا تريد تح يقها ب كما لها أدواًرا متعددة داخل المجتمع 
بي،ة عامة ب وداخل المجتمع الرياضي بي،ة خاصة ب وجميع هذه األدوار تلقي أ باًءا كميرة 

  2:  2علي مدي إمكانية تحقيق األهداف التي أنشئ من أجلها الكيام الرياضي . ص
 
 
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  نينللب الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (26م( )العدد الثانى عشر(  )6262( شهر )ديسمبر( لعام )62رقم المجلد )

أم هناك بعض المشكالت والع بات في تدبير  م(3111ح ام رضوان )ويذكر 
 االحتياجات المالية داخل الهيئة الرياضية ومن أهم هذه الع بات ما يلي :                                   

اتي منها واألهلي القوانين واللوائح المنظمة للهيئة الرياضية األهلية والتي تعرقل عمليات التمويل الذ  -
 هذه الهيئة األهلية . داخل

 المالية داخل األندية الرياضية  عدم وجود المختيين ذو الخبرات في مجال التمويل وحل المشكالت -
ع بات إعالمية وتتممل في أم الوسائل اإلعالمية المختل،ة ال تهتم بكل األنشطة الرياضية إعالمًيا ب  -

ض األحداث الرياضية لبعض األنشطة ممل كرة القدم والتي تعتبر ولكنها تقتير علي تغطية بع
اللعبة الشعبية األولي في مير وإغ،ال االهتمام إعالمًيا بألعاب أخري مما يقلل من فرص 

 التسويق الرياضي للبطوالت الرياضية .
   11-11:  1انعدام الحوار بين الجهة اإلدارية ص ويارة الشباب   واألندية الرياضية . ص -

أم االستخدام األممل لكافة الميادر المتاحة والتي  م(0999محمد الكيالنا )ويذكر 
تشمل العنير البشري واإلمكانات واألدوات واألجهزة بالمؤسسة والمجتمع المحيط بها هو أقير 

   12:  1طريق لتحقيق أفضل بديل للعجز والقيور وذلك لمحاولة إنجاح وتحقيق الهدف .  ص
أم م،هوم التقويم يتعدد نتيجة تنوع مجاالت  Patric and Jerenon (0999)ويري 

تطبيقاته ب فال،لس،ة واألهداف واستراتيجيات العمل واإلمكانات والوسائل المتاحة وهي عوامل 
تختلف من مجال آلخر مما أدي لظهور م،اييم متعددة لميطلح التقويم فقد رأي البعض أم 

زيارات رسمية ألماكن العمل والعاملوم ب وقد يراه البعض علي أنه التقويم عملية تتضمن ال يام ب
ال يام بمقارنة خاصة لمجموعة خاصة من األعراض والقدرات المطلوب الوصول إليها ب وقد يري 
البعض أم التقويم عملية إصدار أحكام قائمة علي أشياء أو موضوعات خاصة ويقوم بها خبراء 

   11:  05المختل،ة ص متخييوم في المجاالت المهنية 
وتكمن أهمية البحث في أنه محاولة جادة للوقوف علي مدي قيام األكاديمية الرياضية 
بأداء واجبها المنوط بها عن طريق تقييم الوضع الحالي لتقويمها علمًيا بهدف االرتقاء وتطوير 

ن مقومات أي عملية األداء لتحقيق األهداف المرجوة منها لهذا يعتبر التقويم مقوًما أساسًيا م
إنسانية وهو من العمليات الهامة لضمام تن،يذ وتطوير وتوفير العناصر الاليمة نحو تخطيط 
أفضلب والتقويم هو المحاولة الدائمة والمستمرة لمعرفة النتائت واآلثار المترتبة في كل مرحلة من 

حي السلبية لتالفيها واتخاذ مراحل تحقيق الهدف والوقوف علي النواحي اإليجابية لتعزيزها والنوا
القرارات أكمر موضو ية لتطوير أي منظومة ب كما أنه العامل الحاسم الذي يمكن أم يميز بين 

 جامعة وأخري في قياي مدي نجاحها في تحقيق أهدافها المرجوة .
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أم التقويم يعطي ويًنا أو يقدر كًما أو نوًعا للحكم  م(3110محمد داوود الربيعا )ويشير 
ناحية أو أكمر من النواحي الهامة لمشكلة ما وهدفه األساسي هو التطوير والتحسين ب لذا  علي

فإم عملية التقويم يجب أم تسير وفق المخطط المرسوم لها والنتائت فيها تطابق األهداف من 
حيث الكم والنوع وتستند علي معلومات وحقائق يمكن قياسها والوقوف علي آثارها عن طريق 

ائل والمقاييس الدقيقة لل يام بما يلزم من وسائل واجراءات إلصالح ذلك العمل بعض الوس
  03:  5وتحسينه . ص 

أم التقويم جزًءا أساسًيا من البرنامت في الترإية  م(0992كمال عبد الحميد )ووضح 
الرياضية ف،ي ضوءه يمكن تقدير مدي وحجم ما تحقق من أهداف وتحديد نقاط القوة والضعف في 

  11:  1نات البرنامت والتي لها أهميتها في تعديل البرنامت لألفضل . صمكو 
 أهداف وفوائد التقويم كما يلي : م(0990عالء الديه أحمد القويا )ويري 

التحديد الدقيق اليجابيات وسلبيات أوضاع األنظمة المختل،ة للعمل علي تطويرها وتد يم  -
 ايجابياتها وتالفي أو إصالح سلبياتها .

حديد الدقيق لمدي سير هذه األنظمة وفًقا للخطط واألهداف المخطط لها ومدي تن،يذها والتعرف الت -
 علي الع بات التي تقف حائاًل دوم تحقيق األهداف .

 استخدام التقويم كمعيار يتم علي ضوءه اختيار برامت وخطط النظام المواتية والعمل علي دعمها . -
ويم لتحديد حاجات النظام خاصة فيما يتعلق منها بالتطوير استخدام المعلومات الواردة من التق -

 والتدريب وتحسين األداء ووضع التشريعات واللوائح الاليمة لذلك .
تلقي المعلومات عن سير خطط هذه األنظمة بطريقة التغذية الراجعة ويتم من خاللها معرفة مدي  -

العاملين علي مدي وكيفية تقويم التزام العاملين بالخطط واألهداف الموضوعةب وكذلك إطالع 
 األنظمة ألدائهم .

العمل علي إحساي العاملين بهذه األنظمة علي أنهم يشاركوم بال،عل في إدارتها واتخاذ القرارات  -
 الهامة ليالح سير العمل .

 استخدام التقويم كوسيلة لتقدير أداء األنظمة عامة وأداء العاملين خاصة التخاذ القرارات المالئمة . -
  0: 8ص

  -: التقويم إلي عدة أنواع كما يلي م(3110محمد يبحا ح انيه )وقد قسم 
التقويم الموضوعي : حيث يتضمن التقويم عملية إصدار أحكام علي قيمة األشياء أو األشخاص  -

أو الموضوعات فإنه يتطلب الوصول إلي أحكام موضو ية استخدام المعايير والمستويات 
 ل يمة .والمحكات لتقدير هذه ا
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التقويم الذاتي : اإلنسام دائم التقويم وإعطاء قيمة لمداركه ب إال أم هذا التقويم في معظمه من  -
النوع الذي يمكن تسميته " التقويم المتمركز حول الذات " بمعني أم أحكام ال،رد تكوم بقدر 

ام تهديد الذات أو ارتباطها بذاتهب وأنه يعتمد علي معايير ذاتية ممل المن،عة أو األل،ة أو نقي
اعتبارات المكانة االجتما ية أو سهولة ال،هم واإلدراك ب وقد تكوم أحكام ال،رد في صورة قرارات 
سريعة ال يسبقها فحك تدقيق كافي لمختلف جوانب الموضوع المقوم ب وهذه األحكام يمكن 

 تسميتها آراء أو اتجاهات تتيف بكونها ال شعورية.
و نوع من التقويم ال يعتمد علي المعايير والمستويات والمحكات بالمعني التقويم االعتباري : وه -

اإلحيائي الم،هوم ب ويكوم في ضوء خبرات وآراء واتجاهات القائمين بال ياي ب وهناك العديد من 
األنشطة الرياضية التي تعتمد علي هذا النوع من التقويم يتم تقويمها في ضوء شروط موحدة ما 

ق عليها مسبًقا بين المحكمين لالقتراب ما يمكن للموضو ية ب وهذا النوع أقرب من أمكن يتم االت،ا
  30-28:  01التقويم الذاتي عنه إلي التقويم الموضوعي . ص

 م   األسس التي يقوم عليها التقويم كما يلي :2102وحدد محمود داود الرإيعي ص
 ددة .أم تكوم عملية التقويم هادفة أي تبدأ بأهداف واضحة ومح -
 أم تكوم عملية التقويم متكاملة لكونها تهدف للتشخيك والعالج والوقاية . -
يجب أم تبني عملية التقويم علي أساي من المشاركة ال،عالة ليحقق النجاح والهدف المرجو  -

 منه . 
يجب أم تكوم عملية التقويم مخططة وفعالة وتجنب العشوائية حتي ال تضيع الجهود واإلمكانات  -

 والوقت.
يجب أم تبني عملية التقويم علي أنها عملية شاملة لألهداف المنشودة من مهارات ومعلومات  -

 وأساليب. 
ينبغي أم تكوم عملية مستمرة لمعرفة مدي التقدم في كل خطوة أو مرحلة إلدراك جوانب الضعف  -

 ومعالجتها لبلوغ الهدف .
 المبات والموضو ية .يجب أم تبني عملية التقويم علي أسس علمية من حيث اليدق و  -
 يجب أم تتم عملية التقويم بأسلوب ديموقراطي وإمشاركة الجميع . -
 يجب أم تكوم عملية التقويم متكاملة وتهدف للتشخيك والعالج والوقاية . -
يجب أم تستند عملية التقويم علي معلومات وحقائق يمكن قياسها لل يام بما يلزم من وسائل  -

 اإلصالح والتحسين.
 اك جميع من له عالقة بعملية التقويم .يجب إشتر  -
 يجب عدم إغ،ال دور البيئة والمجتمع وتأثيرها في عملية التقويم . -
  02 - 01:  00يجب أم تكوم أدوات التقويم متنوعة كما يجب أم تكوم إقتيادية ومتواينة .   ص -
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م( وعلا 0992) م( وليلا زهران0991محمد الحماحما وأميه الخولا)وات،ق كل من 
                                               تحديد األهداف   - علي أنه يجب إتباع خطوات التقويم كما يلي :  م(0991) مدكور

  االستعداد للتقويم  - تحديد المجاالت المراد تقويمها أو المشكالت المراد حلها    -
 ص النتائت تحليل البيانات واستخال  -           مرحلة التن،يذ   -
 تجريب الحلول والمقترحات                                               -           التعديل وفق نتائت التقويم   -

علي أم تستمر عملية التقويم بأداء رسالتها وحل مشكالتها وضبطها والتحكم فيها وفق األهداف 
   022 -020:  02  ص210:  03  ص031ب 028:  02التي نسعى لتح يقها .   ص

أنها مجمع رياضي متكامل به كافة  األكاديمية الرياضية بجامعة المنوفيةوتعرف 
األنشطة الرياضية التي يحتاج إليها طالب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم والعاملين 

علي تقديم  بالجامعة وأسرهم والمجتمع المحيط ب وتقدم خدماتها الرياضية والشبابية للكافة فضالً 
المشورة ال،نية في المجاالت الرياضية للجميع وتماري بها األنشطة طوال العام وعلي مدار اليوم 
وفًقا للقواعد المالية المنظمة لها ب مع مراعاه عدم اإلخالل باألنشطة الطالبية ب وتهدف األكاديمية 

 -الرياضية إلي :
 ث علي ممارسة األنشطة .نشر المقافة الرياضية بين طالب الجامعة والح  -
 تلبية احتياجات طالب وطالبات الجامعة في جميع مجاالت األنشطة الطالبية . -
 خدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم والبيئة المحيطة .  -
 توجيه طاقات الطالب والطالبات والشباب لممارسة األنشطة الرياضية .  -
 . تنمية الموارد المالية للجامعة  -
 تعاوم الجامعة مع الجامعات الميرية في المجال الرياضي .  -
استغالل جميع المنشآت الرياضية بالجامعة في خدمة األنشطة الرياضية وتطويرها لخلق أجيال  -

 طالبية تنافس علي المستوي المحلي والدولي .
 الرياضية .تن،يذ البرامت الرياضية في مختلف التخييات الرياضية بمنشآت الجامعة   -
 المشاركة في اللقاءات الرياضية محلًيا ودولًيا .  -

 وتضم األكاديمية الرياضية لألنشطة وملحقاتها علي النحو التالي :
 المجمع األوليمبي للرياضات المائية . -
ملعب تنس  –ملعب ثالثي  –مضمار ألعاب القوي  –االستاد الرياضي وملحقاته ص ملعب كرة قدم  -

صاالت اللياقة  –اليالة المغطاة وملحقاتها الداخلية  –ملعب كرة طائرة  –لة ملعب س –أرضي 
 نزل الشباب   .  –مركز الساونا  –البدنية وكمال األجسام 

   3ب  2:  01ص   1قاعة المؤتمرات  -
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أم التقويم في المجال الرياضي مقيود به العمليات التي تستهدف  وم ويري الباحم
هداف المنشودة ومدي فاعلية البرنامت اإلداري ككل من تخطيط الوقوف علي مدي تحقيق األ

وتنظيم وتوجيه ومتابعة ورقابة  ب وأنه يمكن تقويم األكاديمية الرياضية بجامعة المنوفية من خالل 
اللوائح المنظمة  –اإلمكانات البشرية  –اإلمكانات المادية  –المحاور التالية ص الخطط التسوي ية 

 ابعة والتقويم  التقييم والمت –
 أهداف البحث :

يهدف هذا البحث إلي تقويم األكاديمية الرياضية بإستاد جامعة المنوفية وذلك من خالل التعرف 
 علي :

 الخطط الموضوعة من إدارة األكاديمية بهدف التسويق وييادة الدخل . -
 اإلمكانات المادية المتاحة باألكاديمية وسبل استخدامها . -
 ية المتاحة باألكاديمية وقدرتها وطرق توظي،ها لخدمة األكاديمية .اإلمكانات البشر  -
 اللوائح المنظمة للعمل باألكاديمية  -
 التقييم والمتابعة والتقويم  لألكاديمية وأساليبها وطرق تن،يذها واالست،ادة منها . -

 ت اؤالت البحث:
 ة ؟ما هي الخطط التسوي ية باألكاديمية الرياضية بإستاد جامعة المنوفي -
 ما هي اإلمكانات المادية باألكاديمية الرياضية بإستاد جامعة المنوفية ؟ -
 ما هي اإلمكانات البشرية باألكاديمية الرياضية بإستاد جامعة المنوفية ؟ -
 ما هي اللوائح المنظمة للعمل باألكاديمية الرياضية بإستاد جامعة المنوفية ؟ -
 يمية الرياضية بإستاد جامعة المنوفية ؟ما هي التقييم والمتابعة والتقويم  باألكاد -

 إجراءات البحث:
 أواًل : المنها الم تخدم :

استخدم الباحث المنهت الوص،ي باألسلوب المسحي وذلك لمناسبته لتحقيق أهداف 
 البحث.

 ثانيًا : مجتمع وعينة البحث : 
 مجتمع البحث: -أ

باألكاديمية الرياضية بإستاد  شمل مجتمع البحث في هذه الدراسة عينة ممملة في العاملين
    .031جامعة المنوفية الرياضي من صأخيائيين رياضيين ب مدرإين ب إداريين  والبالغ عددهم ص
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 ( توزيع مجتمع البحث 1جدول )

 النسبة المئوية العدد فئات مجتمع البحث

ن
بي

در
م

 

 %11.11 11 كرة قدم

 %12.51 52 سباحة

 %2.25 2 لياقة بدنية

 %2..1 2 بازجم

 %2.25 2 كاراتيه

 %5.11 1 مصارعة

 %1.22 5 جودو

 %1.22 5 كرة يد

 %11.11 12 رياضيين أخصائيين

 %51.11 52 إداريين

 %111.11 111 اإلجمالي

 عينة البحث :-م
 العينة االستطالعية :

وخمارج  تم اختيار عينة البحمث االسمتطال ية بالطريقمة العشموائية ممن داخمل مجتممع البحمث
العينمممة األساسمممية للبحمممث ممممن العممماملين باألكاديميمممة الرياضمممية بإسمممتاد جامعمممة المنوفيمممة الرياضمممي ب 

   من إجمالي مجتمع البحث .%01.31  فرد بواقع ص21وعددهم ص
 العينة األساسية :

تم اختيار عينة البحث األساسية بالطريقة العشوائية من داخل مجتمع البحث من العماملين 
  %12.12  فممرد بواقممع ص001ميممة الرياضممية بإسممتاد جامعممة المنوفيممة الرياضممي ب وعممددهم صباألكادي

 من إجمالي مجتمع البحث .
 ( توصيف عينة البحث 5جدول )

 المجتمع
 اجمالي العينة العينة االساسية العينة االستطالعية

 % العدد % العدد % العدد

111 51 12.1. 111 .2.25 111 111.11 

 
 : أدوات جمع البيانات:ثالثاً  

في ضوء أهداف البحث ومن خالل المسح المرجعي قام الباحث باإلطالع علي العديد 
من المراجع العلمية والبحوث والدراسات السابقة التي تناولت مجاالت اإلدارة ب واإلدارة الرياضية ب 

ة الرياضية بإستاد جامعة االختبارات والمقاييس حيث قام الباحث بتيميم استبيام "تقويم األكاديمي
 المنوفية" ب واتبع الباحث في ذلك خطوات بناء االستبيام وفقًا لقواعد البحث العلمي كالتالي:

 حيث قام الباحث بتحديد المحاور التي تم التوصل إليها وهي كما يلي:
"اإلمكانثثثات محمممور   -       "اإلمكانثثثات الماديثثثة"محمممور   -     "الخطثثثل الت ثثثوي ية"محمممور  -

 البشرية"
 التقييم والمتابعة والتقويم""محور   -      اللوائح المنظمة للعمل" "محور  -
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 وقد روعا عند تصميم العبارات ما يلا :
 أم تكوم األسئلة واضحة ال تحتاج لكمير من الشرح. -
 أال تستغرق وقتًا طوياًل في اإلجابة عليها.  -                     أم تكوم األسئلة مغلقة. -

 طالع رأي الخبراء :است
قام الباحث بوضعها في استمارة استبيام وعرضها علي السادة الخبمراء فمي مجمال اإلدارة الرياضمية 

 م الستطالع رأيهم حول استمارة االستبيام قيد البحث . 2101  وذلك خالل شهر يناير 2مرفق ص
انممت األهميممة النسممبية لهمما ثممم حممدد الباحممث النسممبة المئويممة لهممذه المحمماور واختيممار المحمماور التممي ك

   .3  و يتضح ذلك كما في الجدول رقم ص%011ص
 ( النسبة المئوية التفاق الخبراء حول محاور استبيان" تقويم االكاديمية الرياضية باستاد جامعة المنوفية "1جدول )  

 7ن= 

 ة المئويةالنسب اتفاق أراء الخبراء المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور م

 %111.11 7 الخطط التسويقية 1

 %111.11 7 اإلمكانات المادية 5

 %111.11 7 اإلمكانات البشرية 1

 %111.11 7 اللوائح المنظمة للعمل 2

 %111.11 7 التقييم والمتابعة والتقويم 2

وفية "ب تم تحديد المحاور الخاصة بماستبيام " تقويم األكاديمية الرياضية بإستاد جامعة المن
  وذلمممك ممممن خمممالل نتمممائت اسمممتمارة اسمممتطالع رأي % 011.11والتمممي كانمممت األهميمممة النسمممبية لهممما ص

  كحمممد أدنمممي لتحديمممد المحممماور المبدئيمممة %51الخبمممراءب وقمممد ارتضمممي الباحمممث نسمممبة ال تقمممل عمممن ص
 لالستبيام.

ثمم قممام الباحمث بوضممع  بمارات االسممتبيام المقترحمة وعممرض العبمارات الخاصممة بكمل محممور 
  ب للتحقممق ممممن اليممدق المنطقممي لمالئمممة العبممارات المقترحممة لكمممل 2لممي السممادة الخبممراء مرفممق صع

محمممورب وممممدي مالئممممة صمممياغة العبمممارات المقترحمممة ومناسمممبتها للمحمممور المممذي تنتممممي إليمممهب وممممدي 
إمكانيمممة حمممذف وتعمممديل أو إضمممافة  بمممارات أخمممريب وقمممد توصمممل الباحمممث ممممن خمممالل اسمممتطالع رأي 

  .2يد األهمية النسبية الت،اق الخبراء ويتضح ذلك كما في الجدول رقم صالخبراء إلي تحد
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 ( النسبة المئوية التفاق الخبراء حول تحديد عبارات محاور استبيان " تقويم االكاديمية الرياضية2جدول )

 7ن =                          جامعة المنوفية " بإستاد

 التقييم والمتابعة والتقويم اللوائح المنظمة للعمل اإلمكانات البشرية يةاإلمكانات الماد الخطط التسويقية

 % م % م % م % م % م

1 111.11 52 .2.71 25 111.11 2. 111.11 72 111.11 

5 111.11 52 111.11 21 111.11 22 27.12 72 111.11 

1 .2.71 52 .2.71 22 111.11 21 .2.71 77 .2.71 

2 111.11 57 111.11 22 .2.71 21 27.12 7. 111.11 

2 111.11 5. 71.21 22 111.11 25 111.11 72 .2.71 

2 71.21 52 27.12 27 111.11 21 111.11 .1 .2.71 

7 111.11 11 27.12 2. 71.21 22 71.21 .1 111.11 

. .2.71 11 111.11 22 111.11 22 111.11 .5 .2.71 

2 111.11 15 .2.71 21 .2.71 22 .2.71 .1 71.21 

11 .2.71 11 .2.71 21 111.11 27 111.11 .2 111.11 

11 27.12 12 111.11 25 71.21 2. 27.12 .2 111.11 

15 27.12 12 71.21 21 27.12 22 .2.71 .2 .2.71 

11 111.11 12 111.11 22 27.12 71 25..2 .7 111.11 

12 71.21 17 .2.71 22 111.11 71 111.11 .. 71.21 

12 27.12 1. 111.11 22 .2.71 75 111.11 .2 111.11 

12 25..2 12 71.21 27 .2.71 71 111.11 21 .2.71 

17 25..2 21 111.11   72 .2.71 21 111.11 

1. 111.11 21 111.11     25 111.11 

12 .2.71       21 .2.71 

51 .2.71       22 111.11 

51 71.21         

55 111.11         

51 .2.71         

  نسبة أراء السادة الخبراء في كل  بارة من  بمارات اسمتبيام " تقمويم 2يتضح من جدول ص
األكاديمية الرياضية بإستاد جامعة المنوفية " ب حيث تراوحت نسبة الموافقمة علمي العبمارات مما بمين 

  مممن مجممموع آراء السممادة الخبممراءب وقممد أرتضممي الباحممث بنسممبة موافقممة %011.11 - % 22.11ص
  من مجموع أراء السادة الخبراءب وقد بلغ عمدد العبمارات التمي ارتضماها الباحمث %51ل عن صال تق

    بارة.10ص
 طريقة تصحيح االستبيان:

وقممد أت،ممق السممادة الخبممراء علممي أم يكمموم ميممزام تقممدير الممدرجات السممتمارة االسممتبيام ثالثممي التقممدير 
 كالتالي :

 ال  : درجة واحدة   -  إلا حد ما : درجتان        -    نعثثثثثثثثثثثم  : ثالث درجات          - 
 رابعًا : الدراسة االستطالعية

كام الهدف من هذه الدراسة هو التأكد من المعامالت العلميمة صاليمدقب المبمات  السمتمارة 
اسممتبيام دراسممة " تقممويم األكاديميممة الرياضممية بإسممتاد جامعممة المنوفيممة "ب حيممث قممام الباحممث بوضممع 

  فمممرد 21اليممورة المبدئيممة السممتمارة االسمممتبيام لتطبيقهمما علممي العينممة االسمممتطال ية والتممي قوامهمما ص
حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع البحث وخارج عينة الدراسة وذلك خالل شهر فبراير 

 م .2101
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  نينللب الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (62م( )العدد الثانى عشر(  )6262( شهر )ديسمبر( لعام )62رقم المجلد )

 خامً ا : الدراسة األساسية 
لبحمث األساسمية ممن العماملين باألكاديميمة قام الباحث بإجراء الدراسة األساسية علي عينة ا 

  ممممن إجممممالي مجتممممع % 12.12  فمممرد بواقمممع ص001الرياضمممية بإسمممتاد جامعمممة المنوفيمممة وعمممددهم ص
 م .2101البحث وذلك خالل شهري ماري وابريل 

 سادسًا : المعامالت العلمية لالستبيان 
 ث يدق استمارة االستبيان قيد البحث : 0

 الصدق المنطقا(:) أ ( يدق الُمحكميه )
قمممام الباحمممث باسمممتخدام صمممدق المقحكممممين صاليمممدق المنطقمممي ب حيمممث تمممم عمممرض اسمممتمارة 
اسممتبيام دراسممة " تقممويم األكاديميممة الرياضممية بإسممتاد جامعممة المنوفيممة " فممي صممورتها المبدئيممة مرفممق 

 ب 0 ب والموضممحة أسمممائهم بمممالمرفق ص5  علممى مجموعممة الخبممراء صالمقحكمممين  والبمممالغ عممددهم ص2ص
 واعتبر الباحث نسبة ات،اق السادة الخبراء علي  بارات االستبيام معيارًا ليدقه .

 ) م ( يدق االت اق الداخلا :
كما قام الباحث بحساب صدق استمارة استبيام دراسة " تقمويم األكاديميمة الرياضمية بإسمتاد 

خليب حيممممث قممممام  جامعممممة المنوفيممممة " قيممممد البحممممث مممممن خممممالل اسممممتخدام طريقممممة صممممدق االتسمممماق الممممدا
بحساب قيمة معامالت االرتباط بين درجة كل  بارة علي حدة والدرجة الكلية لالستبيام ب وحساب 
قيمة معامالت االرتباط بين درجة كل  بارة علي حدة والدرجة الكلية للمحور التابعة له ب وحسماب 

تبيام علمممي عينمممة قيممممة معمممامالت االرتبممماط بمممين درجمممة كمممل محمممور علمممي حمممدة والدرجمممة الكليمممة لالسممم
                              توضمح ذلمك 01ب  8ب  1ب  5ب  1ب  1  فرد والجمداول ص21الدراسة االستطال ية والتي قوامها ص

 51ن=                       ( ُمعامالت االرتباط ما بين كل عبارة و الدرجة الكلية لالستبيان2جـدول )

 التقييم والمتابعة والتقويم اللوائح المنظمة للعمل اإلمكانات البشرية ةاإلمكانات المادي الخطط التسويقية

 " ر" م " ر" م " ر" م " ر" م " ر" م

1 1.2.2* 12 1.721* 12 1..15* 22 1.212* 25 1.227* 

5 1..21* 51 1..21* 12 1..15* 21 1.721* 21 1..15* 

1 1.217* 51 1.221* 17 1..22* 21 1..21* 22 1.272* 

2 1..15* 55 1.225* 1. 1..52* 25 1.225* 22 1..15* 

2 1..15* 51 1.225* 12 1..15* 21 1.225* 22 1..22* 

2 1..22* 52 1.7.2* 21 1.7.7* 22 1.7.2* 27 1..52* 

7 1..52* 52 1.211* 21 1.722* 22 1.211* 2. 1.2.2* 

. 1.2.2* 52 1.225* 25 1.722* 22 1.225* 22 1..15* 

2 1..15* 57 1.225* 21 1..21* 27 1.225* 71 1.222* 

11 1.221* 5. 1.222* 22 1..15* 2. 1.222* 71 1.21.* 

11 1.225* 52 1.2.2* 22 1.721* 22 1.2.2* 75 1.225* 

15 1.222* 11 1.211* 22 1..15* 21 1..21* 71 1.222* 

11 1..15* 11 1..21* 27 1..15* 21 1.217* 72 1..15* 

12 1.225* 15 1.217* 2. 1..22*   72 1.225* 

12 1..15* 11 1.272*     72 1..15* 

12 1..15* 12 1..15*     77 1.22.* 

17 1.225*       7. 1..15* 

1. 1.212*       72 1.225* 

        .1 1.212* 

        .1 1.721* 

 ( 1.222= )  ( .1( ، د . ح )  1.12*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية ) 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  نينللب الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (66م( )العدد الثانى عشر(  )6262( شهر )ديسمبر( لعام )62رقم المجلد )

  أم قممميم معمممامالت االرتبممماط للعبمممارات دالمممة عنمممد مسمممتوي معنويمممة 1يوضمممح الجمممدول رقمممم ص
  .1.181 – 1.113 ب حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين ص1.11ص

 األكاديميةله الستبيان " تقويم  التابعة(  ُمعامالت االرتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية للمحور 2جـدول )

 51ن=         جامعة المنوفية " بإستاد الرياضية

 التقييم والمتابعة والتقويم اللوائح المنظمة للعمل اإلمكانات البشرية اإلمكانات المادية الخطط التسويقية

 " ر" م " ر" م " ر" م " ر" م " ر" م

1 1.212* 12 1..12* 12 1.217* 22 1.225* 25 1.251* 

5 1..22* 51 1.752* 12 1.217* 21 1..5.* 21 1..11* 

1 1.222* 51 1.225* 17 1..11* 21 1.722* 22 1.211* 

2 1..15* 55 1.722* 1. 1.225* 25 1.722* 22 1.725* 

2 1..57* 51 1.2.2* 12 1.217* 21 1.71.* 22 1.217* 

2 1..22* 52 1..12* 21 1.722* 22 1..5.* 27 1..52* 

7 1..22* 52 1.225* 21 1.722* 22 1.272* 2. 1.212* 

. 1.212* 52 1.2.2* 25 1.775* 22 1.71.* 22 1.725* 

2 1..57* 57 1.722* 21 1.7.5* 27 1.722* 71 1.211* 

11 1.2.2* 5. 1.721* 22 1.217* 2. 1.2.2* 71 1.225* 

11 1.227* 52 1.225* 22 1.722* 22 1.222* 75 1.272* 

15 1.221* 11 1.225* 22 1.217* 21 1.722* 71 1.717* 

11 1..57* 11 1.752* 27 1.217* 21 1.222* 72 1.725* 

12 1.217* 15 1.221* 2. 1..11*   72 1.215* 

12 1..57* 11 1.221*     72 1.725* 

12 1..57* 12 1..27*     77 1.275* 

17 1.227*       7. 1.725* 

1. 1.211*       72 1.272* 

        .1 1.2.7* 

        .1 1.771* 

 ( 1.222( = )  .1( ، د . ح )  1.12*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية ) 

  أم قممميم معممامالت االرتبمماط للعبممارات ممممع الدرجممة الكليممة للمحمممور 1يوضممح الجممدول رقممم ص
 – 1.112  ب حيمث تراوحمت قميم معاممل االرتبماط بمين ص1.11التابعة له دالة عند مستوي معنوية ص

 ها .  مما يدل علي صدق1.822
 األكاديمية( ُمعامالت االرتباط ما بين مجموع درجات كل محور والدرجة الكلية الستبيان " تقويم 7جـدول )

 51"ن=     جامعة المنوفية  بإستادالرياضية 

 معامل االرتباط وداللته المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور م

 *1.221 الخطط التسويقية 1

 *1.271 ت الماديةاإلمكانا 5

 *1.222 اإلمكانات البشرية 1

 *.1.22 اللوائح المنظمة للعمل 2

 *1.222 التقييم والمتابعة والتقويم 2

 (1.222( = ).1( ، د . ح )1.12*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )

ام "   أم قميم معمامالت االرتبماط للمحماور ممع الدرجمة الكليمة السمتبي5يوضح الجدول رقمم ص
  ب حيمممث 1.11تقمممويم األكاديميمممة الرياضمممية بإسمممتاد جامعمممة المنوفيمممة " دالمممة عنمممد مسمممتوي معنويمممة ص

  .1.881 – 1.812تراوحت قيم معامل االرتباط بين ص
 
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  نينللب الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (66م( )العدد الثانى عشر(  )6262( شهر )ديسمبر( لعام )62رقم المجلد )

 ثبات استمارة االستبيان قيد البحث : -3
  محماور و بماراتهم وعمددها 1قام الباحث بإيجاد معاممل ثبمات محماور االسمتبيام وعمددهم ص

   بارة باستخدام طريقتين هما طريقة التجزئة النيفية الستجابات عينة الدراسة االستطال ية 10ص
إليجمماد معاممممل  Spearman & Brownعلممي االسممتبيام باسمممتخدام معادلممة سمممبيرمام وإممراوم 

 االرتباط بين العبارات الزوجية والعبارات ال،ردية وكذلك إيجاد المبات باستخدام معامل أل،ا كرونباخ
Cronbach`s alpha . 

) أ ( الثبثثات باسثثتخدام التجائثثة النصثثيية السثثتبيان "تقثثويم األكاديميثثة الرياضثثية بإسثثتاد جامعثثة 
 المنوفية":

   بممارة باسممتخدام طريقممة 10قمام الباحممث بإيجمماد معامممل ثبممات  بممارات االسممتبيام وعممددها ص
يماي باسمتخدام معادلمة سمبيرمام التجزئة النيفية السمتجابات عينمة الدراسمة االسمتطال ية علمي الم 

 إليجاد معامل االرتباط بين العبارات الزوجية والعبارات ال،ردية. Spearman & Brownوإراوم 
ن        جامعة المنوفية" بإستادالرياضية  األكاديمية( ثبات التجزئة النصفية الستبيان "تقويم .جدول )          

 =51 

 االستبيان
 معامل بارات الزوجيةالع العبارات الفردية

 ع س ع س االرتباط

 *1.2.2 .52.12 111..7 52.111 1.721. جامعة المنوفية  بإستادالرياضية  األكاديميةتقويم 

 (1.222( = ).1( ، د . ح )1.12*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )

يام ال،رديمممممة   أم هنمممماك ارتبممممماط دال إحيممممائيًا بممممين  بممممارات االسممممتب1يتضممممح مممممن الجممممدول ص
 والزوجية مما يدل على ثبات الم ياي .

السثثثتبيان "تقثثثثويم Cronbach`s alpha) م ( الثبثثثات باسثثثتخدام  معامثثثثل ألبثثثا كرونبثثثثا  
 األكاديمية الرياضية بإستاد جامعة المنوفية":

وقد كانت قيممة معاممل أل،ما كرونبماخ لعبمارات السمتبيام "تقمويم األكاديميمة الرياضمية بإسمتاد 
  1.8181   بارة هو ص10المنوفية"والتي عددها صجامعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  نينللب الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (66م( )العدد الثانى عشر(  )6262( شهر )ديسمبر( لعام )62رقم المجلد )

الرياضية  األكاديمية( ُمعامل الثبات باستخدام ألفا كرونباخ بين كل عبارة علي حدا الستبيان " تقويم 2جـدول )

 51ن=         جامعة المنوفية " ككل  بإستاد

 التقييم والمتابعة والتقويم ة للعملاللوائح المنظم اإلمكانات البشرية اإلمكانات المادية الخطط التسويقية

 معامل ألفا م معامل ألفا م معامل ألفا م معامل ألفا م معامل ألفا م

1 1.2.21* 12 1.2...* 12 1.2...* 22 1.2.21* 25 1.2.21* 

5 1.2...* 51 1.2...* 12 1.2...* 21 1.2...* 21 1.2...* 

1 1.2..2* 51 1.2.21* 17 1.2..7* 21 1.2...* 22 1.2.21* 

2 1.2...* 55 1.2..2* 1. 1.2...* 25 1.2..2* 22 1.2...* 

2 1.2...* 51 1.2..2* 12 1.2...* 21 1.2..2* 22 1.2..7* 

2 1.2..7* 52 1.2...* 21 1.2...* 22 1.2...* 27 1.2...* 

7 1.2...* 52 1.2.21* 21 1.2...* 22 1.2.21* 2. 1.2.21* 

. 1.2.21* 52 1.2..2* 25 1.2...* 22 1.2..2* 22 1.2...* 

2 1.2...* 57 1.2..2* 21 1.2...* 27 1.2..2* 71 1.2.21* 

11 1.2.21* 5. 1.2..2* 22 1.2...* 2. 1.2..2* 71 1.2.21* 

11 1.2..2* 52 1.2.21* 22 1.2...* 22 1.2.21* 75 1.2..2* 

15 1.2..2* 11 1.2.21* 22 1.2...* 21 1.2...* 71 1.2..2* 

11 1.2...* 11 1.2...* 27 1.2...* 21 1.2..2* 72 1.2...* 

12 1.2..2* 15 1.2..2* 2. 1.2..7*   72 1.2..2* 

12 1.2...* 11 1.2.21*     72 1.2...* 

12 1.2...* 12 1.2...*     77 1.2..2* 

17 1.2..2*       7. 1.2...* 

1. 1.2.21*       72 1.2..2* 

        .1 1.2.21* 

        .1 1.2...* 

 ( 1.2.21*قيمة )معامل ألفا كرونباخ( لالستبيان  = )

  معامل أل،ا كرونباخ لعبارات الستبيام " تقويم األكاديمية الرياضية 8ويتضح من جدول ص
  وجميعهما قميم ال تزيمد عمن 1.8181ب  1.8115بإستاد جامعة المنوفية " والتي تراوحمت مما بمين ص

 مما يدل علي ثبات  بارات االستبيام .  ب 1.8181قيمته صوالذي كانت  معامل أل،ا كرونباخ للم ياي
 األكاديميلةالسلتبيان "تقلويم ُمعاملل الثبلات باسلتخدام ألفلا كرونبلاخ لعبلارات كلل محلور عللي حلدا ( 11جـدول ) 

 51"ن=         جامعة المنوفية  بإستادالرياضية 

 التقييم والمتابعة والتقويم المنظمة للعمل اللوائح اإلمكانات البشرية اإلمكانات المادية الخطط التسويقية

 معامل ألفا م معامل ألفا م معامل ألفا م معامل ألفا م معامل ألفا م

1 1.2215 12 1.2521 12 1.2277 22 1.251. 25 1.2222 

5 1.2225 51 1.211. 12 1.2277 21 1.2112 21 1.2221 

1 1.2222 51 1.2121 17 1.2711 21 1.2172 22 1.2222 

2 1.2221 55 1.2115 1. 1.2272 25 1.212. 22 1.2227 

2 1.2221 51 1.2157 12 1.2277 21 1.21.2 22 1.2222 

2 1.2221 52 1.25.2 21 1.2712 22 1.2117 27 1.2221 

7 1.2222 52 1.2112 21 1.2712 22 1.2515 2. 1.2227 

. 1.2215 52 1.2157 25 1.2711 22 1.21.2 22 1.2227 

2 1.2221 57 1.2115 21 1.2715 27 1.212. 71 1.2227 

11 1.2212 5. 1.211. 22 1.2277 2. 1.2517 71 1.2222 

11 1.2221 52 1.2125 22 1.2712 22 1.2512 75 1.22.2 

15 1.2222 11 1.2112 22 1.2277 21 1.2172 71 1.22.1 

11 1.2221 11 1.211. 27 1.2277 21 1.2122 72 1.2227 

12 1.222. 15 1.2121 2. 1.2711   72 1.2225 

12 1.2221 11 1.2152     72 1.2227 

12 1.2221 12 1.2572     77 1.22.7 

17 1.2221       7. 1.2227 

1. 1.2227       72 1.22.2 

        .1 1.2211 

        .1 1.2271 

 معامل ألفا

 للمحور
1.2212 

 معامل ألفا

 للمحور
1.2121 

 ألفامعامل 

 للمحور
1.2712 

 معامل ألفا

 للمحور
1.2521 

 معامل ألفا

 للمحور
1.2212 

 ( 1.2.21*قيمة )معامل ألفا كرونباخ( لالستبيان  = )



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  نينللب الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (69م( )العدد الثانى عشر(  )6262( شهر )ديسمبر( لعام )62رقم المجلد )

  معامل أل،ا كرونباخ لكل محور علي حدا  في حالة حذف  بارة 01ويتضح من جدول ص
 من  بارات المحور وقد جاءت قيمة معامل أل،ا كرونباخ كالتالي :

 تراوح معامل أل،ا كرونباخ للعبارات ما بين  الخطل الت وي ية لنسبة لعبارات المحور األول "با : "
  وجميعها قيم ال تزيد عن معامل أل،ا كرونباخ للمحمور والمذي كانمت قيمتمه 1.8112ب 1.8210ص
   .1.8111ص
 " رونباخ للعبارات ما بين " : تراوح معامل أل،ا ك اإلمكانات المادية بالنسبة لعبارات المحور الماني

  وجميعها قيم ال تزيد عن معامل أل،ا كرونباخ للمحمور والمذي كانمت قيمتمه 1.8311ب 1.8252ص
   .1.8311ص
 " تممراوح معاممل أل،مما كرونبمماخ للعبممارات ممما  اإلمكانثثات البشثثرية بالنسمبة لعبممارات المحممور المالممث : "

ل أل،مما كرونبمماخ للمحممور والممذي كانممت   وجميعهمما قمميم ال تزيممد عممن معاممم1.8501ب 1.8151بممين ص
   .1.8501قيمته ص

 " تمراوح معاممل أل،ما كرونبماخ للعبمارات  اللثوائح المنظمثة للعمثل بالنسبة لعبارات المحمور الرابمع : "
  وجميعهمما قمميم ال تزيممد عممن معامممل أل،مما كرونبمماخ للمحممور والممذي 1.8232ب  1.8031ممما بممين ص

   .1.8220كانت قيمته ص
 تمممراوح معاممممل أل،ممما كرونبممماخ  التقيثثثيم والمتابعثثثة والتقثثثويم رات المحمممور الخمممامس "بالنسمممبة لعبممما : "

  وجميعهما قميم ال تزيمد عمن معاممل أل،ما كرونبماخ للمحمور 1.8111ب  1.8221للعبارات مما بمين ص
   .1.8112والذي كانت قيمته ص

 قيم ال تزيمد عمن    وجميعها1.8501ب  1.8220وقد تراوح معامل أل،ا كرونباخ للمحاور ما بين ص
   .1.8181معامل أل،ا كرونباخ لالستبيام والذي كانت قيمته ص
 ومما سبق نستطيع الحكم علي االستبيام بأنه ثابت .

 سابًعا : الُمعالجة اإلحصائية :
  لمقعالجة البيانات إحيائيًا واستعام باألساليب SPSSاستخدم الباحث البرنامت اإلحيائي ص  

 اإلحيائية التالية :
 . Mean  Arithmeticالمتوسط الحسابي 

 . Standard Deviationاالنحراف المعياري 
 .coefficient ( person ) Simple correlationمقعامل االرتباط البسيط لبيرسوم 

 . Cronbach`s alphaمقعامل أل،ا كرونباخ  
   . X 2 )Chi - Square test Statistic  2اختبار مرإع كاي صكا

 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  نينللب الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (62م( )العدد الثانى عشر(  )6262( شهر )ديسمبر( لعام )62رقم المجلد )

 اقشة النتائا :عرض ومن
 عرض ومناقشة نتائا الت اؤل األول :

 ما ها الخطل الت وي ية باألكاديمية الرياضية بإستاد جامعة المنوفية ؟ 
( وترتيب العبارات الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات 5( التكرار والنسبة المئوية وقيمة )كا11جـدول )

 استبيان 

             جامعة المنوفية " محور "الخطط التسويقية" بإستادالرياضية  ةاألكاديمي"تقويم                  

 111ن=

 العبارات م
 المجموع  ال إلي حداً ما نعم

 التقديري

 الوزن

 النسبي 
 الترتيب 5كا

 % التكرار % التكرار % التكرار

1 
توجد خطط تسويقية تنطوي علي أهداف 

 ألكاديميةبا المدىطويلة(  –متوسطة  –)قصيرة 

 الجامعة . بإستادالرياضية 
2 ..1.5 11 11..1. .. .1.111 121 25.757 11..11.* 15 

5 
الرياضية  لألكاديميةلترويج ل إعالنيةيوجد خطة 

 الجامعة  بإستاد
2 2.222 11 2.121 22 .2.222 115 21.111 112.221* 12 

1 
يوجد اهتمام ووعي من المسئولين عن 

الجامعة بضرورة  بإستاد الرياضية األكاديمية

 جذب أكبر عدد من المترددين .
55 51.111 77 71.111 11 11.111 511 71.111 2..511* 7 

2 
يوجد هيكل تنظيمي متخصص في التسويق 

 الجامعة. بإستادالرياضية  باألكاديمية
2 2.222 11 11.111 22 .2.222 111 12.227 112.222* 12 

2 
دارية المطلوبة يوجد تيسير في اإلجراءات اإل

 بإستادالرياضية  باألكاديميةمن المترددين 

 الجامعة
.1 72.222 12 12.222 11 11.111 525 ...2.2 ...122* 2 

2 
تتم دراسة للسوق والفرص االستثمارية المتاحة 

من حيث اإلمكانات واألسعار والخدمات المقدمة 

 بما يتناسب مع احتياجات السوق .
11 11..1. .2 77.571 15 11.212 551 22.271 22.2.5* 11 

7 
 بإستادالرياضية  األكاديميةاألنشطة المقدمة في 

الجامعة تتالئم وتتطور مع كافة أذواق وفئات 

 المترددين .
77 71.111 52 51..1. 2 ..1.5 5.. .7.571 22.21.* 2 

. 
 األكاديميةيتم إقامة بطوالت ودورات داخل 

رياضات المختلفة الجامعة في ال بإستادالرياضية 

. 
22 .2.222 11 2.121 2 2.222 11. 21.111 112.221* 1 

2 
يتم إقامة العديد من الفاعليات الرياضية 

 لألكاديميةالمختلفة بغرض الترويج والتسويق 

 الجامعة. بإستادالرياضية 
 م15 *.11..11 25.757 121 1.111. .. .1..11 11 1.5.. 2

11 
الرياضية  األكاديميةبالرياضية  األنشطةتتنوع 

 الجامعة . بإستاد
21 .1..1. 11 11.111 2 ..1.5 111 21.515 112.21.* 1 

11 
 باألكاديميةتتناسب القيمة المالية المقررة 

الجامعة مع حجم الخدمات  بإستادالرياضية 

 المقدمة للمترددين .
21 .2.222 11 11.111 2 2.222 117 21.111 111.122* 5 

15 

ومات مالية مناسبة للخدمات هل هناك خص

الجامعة  بإستادالرياضية  األكاديميةالمقدمة في 

لبعض األيام والمناسبات واالشتراك لمدد طويلة 

 لجمهور المترددين .

2 2.222 . 7.571 22 .7.571 111 12.122 122.171* 12 

11 
يوجد تسويق لحقوق الدعاية واإلعالن 

 ة الجامع بإستادالرياضية  باألكاديمية
2 2.222 . 7.571 27 ...1.5 15. 1..7.. 122.112* 1. 

12 
 باألكاديميةيوجد اهتمام بجذب المشتركين 

الجامعة وذلك بتطوير وتحديث  بإستادالرياضية 

 باألكاديمية.العمل  أسلوب
 م7 *511..2 71.111 511 11.111 11 71.111 77 51.111 55

12 
امعة الج بإستادالرياضية  لألكاديميةتوافر ي

 الرعاة وتضمن رعايتها وحسن استثمارها.
2 2.222 7 2.122 27 ...1.5 152 12.121 12..257* 17 

12 
الجامعة ربحا  بإستادالرياضية  األكاديميةتحقق 

 كافيا بما يتيح تطويرها
17 12.222 .2 77.571 . 7.571 552 22.122 22.271* 2 

17 
 باألكاديميةمتاح تواجدها  أنشطةهل هناك 

 الجامعة ولم يتم تنفيذها. بإستادلرياضية ا
.. .1.111 11 11..1. 2 ..1.5 522 21.212 11..11.* 2 

1. 

الرياضية  لألكاديميةتوجد رؤية مستقبلية 

الجامعة مرنة وقابلة للتطوير باستمرار  بإستاد

لتالئم احتياجات وأذواق المترددين في الخدمات 

 المقدمة إليهم .

12 12.222 .1 72.222 11 11.111 552 2..1.5 ...122* 11 

 2.22( = 5( ودرجة حرية )1.12( الجدولية عند مستوي معنوية )5*قيمة )كا

  المحسوإة الستجابات أفراد العينة لعبارات المحور 2  أم قيمة صكا00يتضح من جدول ص
   .1.11األول " الخطط التسوي ية " جميعها دالة إحيائيًا عند مستوي معنوية ص



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  نينللب الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (66م( )العدد الثانى عشر(  )6262( شهر )ديسمبر( لعام )62رقم المجلد )

 قشة نتائا الت اؤل األول :منا
  استجابات عينة البحث علي محور " الخطط التسوي ية " ب كما 00يتضح من جدول ص

 - %2.121يتضح أم النسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة بم " نعممممم " تراوحت ما بين ص
ما " ترواحت ما بين  ب والنسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة بم " الي حدا 11.211%

  ب والنسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة بم " ال " تراوحت ما %55.253 - %1.312ص
   .%11.012 - %1.211بين ص

  أم هناك فروق ذات داللة إحيائية في جميع  بارات محور 00كما يتضح من جدول ص
  2ابة األعلى حيث تراوحت قيمة صكا" الخطط التسوي ية " بالنسبة لعينة الدراسة ليالح االستج

  ب وهي  بارات جميعها دالة إحيائيًا عند مستوي 028.131 – 11.211المحسوإة ما بين ص
  .1.11معنوية ص

   %83.333 - %31.511  أم العبارات جاءت بويم نسبي بين ص00ويوضح الجدول ص
 ويب ر الباحث تلك النتائا بالتالا :
ب 8ب 2ب 2ب 0لبحث ليالح اإلجابة بال في العبارات أرقام ص يتضح أم استجابات عينة ا

  مما يوضح أنه ال توجد خطط تسوي ية باألكاديمية الرياضية بجامعة المنوفية 01ب 03ب 02
حيث ال يوجد ييكل تنظيمي مختك بالتسويق في األكاديمية أو خطط إعالنية أو تسويق لحقوق 

ترويت لألكاديمية كما ال توجد خيومات علي بعض الدعاية واإلعالم أو فاعليات رياضية لل
 األيام والمناسبات أو االشتراك لمدد طويلة  للخدمات المقدمة باألكاديمية .

ب 1ب 3ويتضح أم استجابات عينة البحث ليالح اإلجابة إلي حد ما في العبارات أرقام ص
ولين بضرورة جذب أكبر   ويعزو الباحث ذلك إلي أنه يوجد اهتمام ووعي من المسئ01ب 01ب 02

عدد من المترددين علي األكاديمية وتطوير وتحديث أسلوب العمل باألكاديمية بما يحقق رإح 
كاف لزيادة الدخل لألكاديمية لزيادة الدخل وتالفي مالحظات الجهات الرقابية ب كما أنه تتم دراسة 

ما يتناسب مع احتياجات للسوق وال،رص االستممارية المتاحة من حيث اإلمكانات واألسعار ب
السوق وي،سر الباحث ذلك بأم هذه الدراسة تتم بطريقة عشوائية غير منظمة وعن طريق 
اجتهادات شخيية من األخيائيين العاملين باألكاديمية ب .انه توجد رؤية مستقبلية مرنة وقابلة 

طوي علي العمل علي للتطوير لتالئم احتياجات وأذواق المترددين ولكنها غير واضحة المعالم وتن
 حل جميع المشكالت التي تطرأ ومحاولة حلها من المسئولين وليست خطة ثابتة ومحددة المعالم .

 
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  نينللب الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (66م( )العدد الثانى عشر(  )6262( شهر )ديسمبر( لعام )62رقم المجلد )

               كما يتضح أم استجابات عينة البحث ليالح اإلجابة بنعم في العبارات
  أنه هناك تيسير في اإلجراءات المطلوإة من المترددين علي 05ب 00ب 01ب 1ب 5ب 1ص

م األنشطة المقدمة باألكاديمية تتالئم وتتطور مع كافة أذواق وفئات المترددين نظرا األكاديمية وأ
لتنوع األنشطة الرياضية وكذلك لمناسبة ال يم المالية للخدمات المقدمة باألكاديمية ويرجع الباحث 
ذلك إلي محاولة القائمين علي العمل باألكاديمية جذب أكبر عدد من المترددين لزيادة الدخل 
لألكاديمية وتذليل كافة اليعاب وهو مما ال شك فيه أنه من النقاط الجيدة للعاملين بإدارة 
األكاديمية كما أنه يتم تنظيم بطوالت ودورات داخل األكاديمية سواء علي مستوي الجامعة ممل 

ي الدوري الرياضي و دورات إعداد القادة والتنمية السياسية واألنشطة المتخيية األخرى وما إل
ذلك أو علي مستوي الجامعات ممل دورة الجامعات وأنشطة أسابيع شباب الجامعات والدورات 
المتخيية في األنشطة علي مستوي الجامعات ولكن ال توجد بطوالت خاصة بالتسويق ألنشطة 
األكاديمية ب كما أنه هناك أنشطة متاح تواجدها باألكاديمية ولم يتم تن،يذها ويوضح الباحث ذلك 

هناك أنشطة موجودة ومتاحة ولكن يتم تن،يذها بجهود خاصة حيث هناك بعض الكيانات  بأم
الخاصة تقوم باستئجار المنشآت وتن،ذ عليها أنشطتها ويكوم عائد هذه األنشطة لها وليس 
لألكاديمية فيه غير قيمة استئجار المالعب فقط ب فمن الممكن تن،يذ هذه األنشطة ويكوم العائد 

يمية بشرط توفير المدرإين المتخييين في هذه األنشطة ويعملوم ليالح خاص باألكاد
 األكاديمية نظير أجر .
أنه يجب أم تكوم للجامعة استراتيجية واضحة  م(3102حدام سليم )وهذا يت،ق مع ما يراه 

المعالم مبنية علي أسس ومبادئ مدروسة بناًءا علي وسائل وإمكانيات متاحة ومطابقة للمقاييس 
لمية خاصة بالمنشآت الرياضية الجامعية ب ألم التطور السريع الذي حدث في السنوات العا

األخيرة للرياضة الجامعية في الدول الرائدة أدي لتحقيق نجاحات فعالة علي مستوي إدارة المنشآت 
  01: 0الرياضية الجامعية .ص

 عرض ومناقشة نتائا الت اؤل الثانا :
  كاديمية الرياضية بإستاد جامعة المنوفية؟ما ها اإلمكانات المادية باأل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  نينللب الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (65م( )العدد الثانى عشر(  )6262( شهر )ديسمبر( لعام )62رقم المجلد )

( وترتيب العبارات الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات 5( التكرار والنسبة المئوية وقيمة )كا15جـدول )

 استبيان 

                 المادية " اإلمكاناتجامعة المنوفية " محور " بإستادالرياضية  األكاديمية"تقويم    

 111ن=

 اراتالعب م
 المجموع  ال إلي حداً ما نعم

 التقديري

 الوزن

 النسبي 
 الترتيب 5كا

 % التكرار % التكرار % التكرار

12 
توجد منشأت رياضية متعددة األغراض 

ومجهزة بالكامل تسهم في زيادة التسويق 

 الجامعة. بإستادالرياضية  لألكاديمية
27 ...1.5 7 2.122 2 2.222 111 22.525 12..257* 5 

51 
تتوافر عوامل األمن والسالمة بالمنشآت 

الرياضية  لألكاديمية التابعةالرياضية 

 الجامعة . بإستاد
27 ...1.5 . 7.571 2 2.222 115 22.222 122.112* 1 

51 
تتوافر االشتراطات البيئية والصحية 

 لألكاديمية التابعةبالمنشآت الرياضية 

 الجامعة بإستادالرياضية 
21 .1..1. 12 15.757 2 2.222 112 25.151 117.512* 2 

55 

 األكاديميةتشبع المنشآت الرياضية 

الجامعة رغبات  بإستادالرياضية 

واحتياجات الممارسين في مجتمع الجامعة 

 والبيئة المحيطة.

11 2.121 21 .2.222 7 2.122 551 27.272 152.222* 7 

51 
توجد قاعات اجتماعات ومحاضرات داخل 

 لألكاديمية التابعةشآت الرياضية بالمن

 الجامعة . بإستادالرياضية 
21 .2.222 11 2.121 7 2.122 112 25.757 152.222* 1 

52 

البدالت والمكافآت الخاصة بالعاملين 

الجامعة توفر  بإستادالرياضية  باألكاديمية

الحافز الكافي للعمل علي زيادة الفرص 

 . لألكاديميةالتسويقية 

11 2.121 22 .2.222 2 2.222 552 27..72 112.221* 2 

52 
يوجد دورات تدريبية متخصصة للعاملين 

 الجامعة. بإستادالرياضية  باألكاديمية
7 2.122 11 11.111 25 .1.212 112 21.212 152.271* 12 

52 
يوجد برنامج صيانة واضح ومنفذ بشكل 

 التابعةدوري داخل المنشآت الرياضية 

 الجامعة . بإستادية الرياض لألكاديمية
11 11..1. .2 .1.212 . 7.571 552 2..1.5 115.1.5* 2 

57 
الرياضية  باألكاديميةيوجد دليل خاص 

عن  واإلعالنالجامعة للدعاية  بإستاد

 الخدمات المقدمة واألسعار .
. 7.571 15 11.212 21 .1..1. 11. 21..1. 112.2.5* 15 

5. 
 كاديميةلأليوجد موقع علي شبكة االنترنت 

الجامعة خاص لتسويق  بإستادالرياضية 

 الخدمات المقدمة بها .

6 
2.222 . 7.571 22 .7.571 111 12.122 122.171* 12 

52 
أولية  وإسعافاتتوجد وحدة طبية 

 الجامعة . بإستادالرياضية  باألكاديمية

9 
..1.5 12 15.757 .7 72.121 125 21.111 111.2.5* 11 

11 
الرياضية  األكاديميةقدمها الخدمات التي ت

الجامعة واضحة ومعلنة بشكل  بإستاد

 . األكاديمية بسيط داخل

6 
2.222 12 15.757 21 .1..1. 112 21.515 117.512* 11 

11 
يوجد استغالل كامل لكافة اإلمكانات 

الرياضية  باألكاديميةواألدوات المتاحة 

 الجامعة بإستاد

9 
..1.5 21 .1..1. 11 11.111 51. 22.121 112.21.* 2 

15 
توجد ميزانية كافية خاصة بأدوات العمل 

خطة تطوير وتحديث  –من ) صيانة 

 المنشآت واألدوات ( .

9 
..1.5 22 .2.222 7 2.122 555 27.571 112.257* . 

11 
تتوافر أجهزة بديله للتيار الكهربائي 

خاصة بالمرافق واألجهزة في حالة حدوث 

 أي طوارئ .

6 
2.222 11 2.121 22 .2.222 115 21.111 112.221* 12 

12 
 باألكاديميةة الموجوداإلمكانات واألدوات 

الجامعة تكفي لحاجة  بإستادالرياضية 

 العمل للتشغيل األمثل .

6 
2.222 22 .2.122 2 ..1.5 517 22.72. 112.157* 11 

 22.2( = 5( ودرجة حرية )1.12( الجدولية عند مستوي معنوية )5*قيمة )كا

  المحسوإة الستجابات أفراد العينة لعبارات المحور 2  أم قيمة صكا02يتضح من جدول ص
   .1.11الماني " اإلمكانات المادية " جميعها دالة إحيائيًا عند مستوي معنوية ص

 
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  نينللب الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (62م( )العدد الثانى عشر(  )6262( شهر )ديسمبر( لعام )62رقم المجلد )

 مناقشة نتائا الت اؤل الثانا :
ب كما   استجابات عينة البحث علي محور " اإلمكانات المادية " 02يتضح من جدول ص

 - %1.211يتضح أم النسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة بم " نعممممم " تراوحت ما بين ص
 ب والنسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة بم " الي حدا ما " تراوحت ما بين 11.012%

تراوحت ما    ب والنسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة بم " ال "%11.312 - %1.312ص
   .%15.253 - %2.121بين ص

  أم هناك فروق ذات داللة إحيائية في جميع  بارات محور 02كما يتضح من جدول ص
  2" اإلمكانات المادية " بالنسبة لعينة الدراسة ليالح االستجابة األعلى حيث تراوحت قيمة صكا

ة إحيائيًا عند مستوي   ب وهي  بارات جميعها دال028.131 –013.812المحسوإة ما بين ص
  .1.11معنوية ص

   %82.121 - %38.382  أم العبارات جاءت بويم نسبي بين ص02ويوضح الجدول ص
 ويب ر الباحث تلك النتائا بالتالا :

ب 21ب 25ب 21ويتضح أم استجابات عينة البحث ليالح اإلجابة ال في العبمارات أرقمام ص
يبية متخيية للعماملين فمي األكاديميمة كمما ال يوجمد   حيث أنه ال توجد دورات تدر 33ب 31ب 28

دليل أو موقع لألكاديمية علي شبكة االنترنت خاص بالتسويق أو الدعايمة واالعمالم عمن الخمدمات 
التممي تقممدمها األكاديميممة وأسممعارها وهممي غيممر معلنممة حتممي فممي األكاديميممة كممما ال يوجممد باألكاديميممة 

وجد أجهزة بديلة للتيار الكهرإي خاصة بمالمرافق أو األجهمزة وحدة طبية واسعافات أولية وكذلك ال ي
 في حالة حدوث أي طارئ.

ب 22كما يتضح أم استجابات عينة البحث ليالح اإلجابة إلي حد ما في العبارات أرقام ص
  أم األكاديمية تشبع رغبات واحتياجات الممارسين في بعض النشاطات 32ب 32ب 30ب 21ب 22

اممممل لكافمممة اإلمكانمممات واألدوات حيمممث هنممماك بعمممض النشممماطات يتممموافر لهممما ولكمممن يجمممب اسمممتغالل ك
إمكانات وأدوات ولكنها ال تن،ذ و يجب إضافتها لما لها من عنير جذب فعال سيؤدي إلي اشباع 
كاممممل لرغبمممات الممارسمممين والمتمممرددين علمممي األكاديميمممة كمممما أنمممه يجمممب تمممد يم بعمممض األدوات إمممما 

ر أيضممما أم البمممدالت والمكافمممآت الخاصمممة بالعممماملين ال تممموفر الحمممافز بتوفيرهممما أو بزيادتهممما ب ويظهممم
الكافي لتشمجيع العماملين علمي العممل وييمادة ال،مرص االسمتممارية لألكاديميمة حيمث يمتم إنهماء العممل 
باألكاديمية في الساعة التاسعة مساًءا لعدم رغبة العاملين علي العمل الليلي لضعف الحافز ب كما 

نممامت صمميانة واضممح ومحممدد ويممتم تن،يممذه بشممكل دوري وفممق مواعيممد محممددة ويممري وأنممه لمميس هنمماك بر 
الباحث أنه يتم عمل الييانة نتيجة اجتهادات خاصمة ممن العماملين إلصمالح المشماكل التمي تعموق 

 العمل داخل األكاديمية ب 
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كما أنه توجد ميزانية خاصة بأدوات العمل من صميانة أو خطمة تطموير وتحمديث المنشمآت 
ات ولكممن نتيجممة لممما يحممدث مممن مشممكالت أثنمماء العمممل باألكاديميممة ويعممزو الباحممث اسممتجابات واألدو 

أفراد العينة إلي حد ما أنه يتم تدبير ميزانية لعمل الييانة أو التطموير بعمد تقمدير التكل،مة إلصمالح 
 المشكالت وليس ضمن خطة محددة .

ب 21ب 08لعبممارات أرقممام صو يتضممح أم اسممتجابات عينممة البحممث ليممالح اإلجابممة بممنعم فممي ا
  أنممه توجممد منشممآت رياضممية باألكاديميممة متعممددة األغممراض ومجهممزة بالكامممل وإهمما عوامممل 23ب 20

األمممممن والسممممالمة ويتمممموافر بهمممما االشممممتراطات البيئيممممة و اليممممحية كممممما يوجممممد قاعممممات لالجتماعممممات 
لمممؤثرات السمملبية والمحاضممرات مممما يمكممن أم يسممهم فممي ييممادة التسممويق باألكاديميممة بشممرط تالفممي ا
 والعمل علي حلها حتي ال تؤثر علي عمل األكاديمية وتكوم ميدر دخل جيد .

أم توفير اإلمكانات وحسن  م(0991عباف عبد المنعم درويش )وهو ما يت،ق مع ما تؤكده 
 استخدامها يعتبر أمًرا حتمًيا ال غني عنه ب كما أنها أحد العوامل المؤثرة في تقدم الدول وتطورها ب
لما لها من أثر استمماري في تنمية طاقات األفراد والجماعاتب والذي يظهر واضًحا في مجال 
الترإية البدنية والرياضية حيث أم اإلمكانات بمختلف أنواعها لها تأثير كبير علي نجاح أنشطتها 

  22:  2وتحقيق أهدافها .  ص
 عرض ومناقشة نتائا الت اؤل الثالث :

 شرية باألكاديمية الرياضية بإستاد جامعة المنوفية؟ما ها اإلمكانات الب 
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( وترتيب العبارات الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات 5( التكرار والنسبة المئوية وقيمة )كا11جـدول )

 استبيان 

              البشرية " اإلمكاناتجامعة المنوفية " محور " بإستادالرياضية  األكاديمية"تقويم    

 111ن=

 العبارات م
 المجموع  ال إلي حداً ما نعم

 التقديري

 الوزن

 النسبي 
 الترتيب 5كا

 % التكرار % التكرار % التكرار

12 
يوجد قيادات إدارية متخصصة بالتسويق 

 الجامعة . بإستادالرياضية  باألكاديمية
. 7.571 15 11.212 21 .1..1. 11. 21..1. 112.2.5*     11 

12 
ه علميه وعمليه في التسويق لدي يوجد خبر

 الجامعة  . بإستادالرياضية  األكاديميةقيادات 
7 2.122 2 ..1.5 22 .2.222 111 21.111 112.257* 12 

17 
الرياضية  باألكاديميةيعتمد القيادات ومديري 

الجامعة علي قواعد البيانات  بإستاد

 والمعلومات .
7 2.122 11 2.121 21 .2.222 112 21.212 152.222* 11 

1. 
 بإستادالرياضية  األكاديميةيتم اختيار مديري 

 الجامعة  من ذوي الخبرة التسويقية
. 7.571 11 2.121 25 .1.212 112 21.515 152.112* 15 

12 
يوجد عدد كاف من األخصائيين الرياضيين 

 باألكاديميةلمتابعة األنشطة علي مدار اليوم 

 الجامعة. بإستادالرياضية 
21 .2.222 11 11.111 2 2.222 117 21.111 111.122* 5 

21 
الرياضية  األكاديميةيوجد تنسيق بين مديري 

 الجامعة وبين القائمين علي التسويق . بإستاد
11 2.121 11 11..1. .7 72.121 121 21.111 111.722* 11 

21 
 بإستادالرياضية  األكاديميةيقوم مدير 

يات المتاحة الجامعة باستغالل كافة اإلمكان

 لتحقيق أقصي استفادة .
. 7.571 25 .1.212 11 2.121 51. 22.121 152.112* 7 

25 
الرياضية  باألكاديميةيوجد مشرفين مؤهلين 

 الجامعة للتعامل مع التقنيات الحديثة . بإستاد
. 7.571 21 .5.757 11 11.111 517 22.72. 151..21* . 

21 
في يوجد  مشرفين بعدد كاف متخصصين 

 الجامعة  بإستادالرياضية  باألكاديميةالتسويق 
11 11.111 11 11..1. .2 7..1.5 122 21.212 22.21.* 2 

22 
يوجد مدربين متخصصين في الرياضات 

 الجامعة  بإستادالرياضية  باألكاديميةالمختلفة 
22 .7.571 . 7.571 2 2.222 111 21.212 122.171* 1 

22 
الجامعة   بإستادضية الريا األكاديميةتتعاقد 

مع مدربين أكاديميين متخصصين ذوي كفاءة 

 عالية .
21 .1..1. 11 11.111 2 ..1.5 111 21.515 112.21.* 1 

22 
يوجد مشرفين متخصصين ألعمال الصيانة 

 الجامعة  بإستادالرياضية  باألكاديمية
.7 72.121 12 11.212 . 7.571 522 21.212 112.112* 2 

27 
فنية متخصصة لجميع النواحي  توجد عمالة

الرياضية  باألكاديميةالواجب االهتمام بها 

 الجامعة . بإستاد
.2 72.122 12 11.212 11 11.111 521 ...7.. 21..71* 2 

2. 
 المعاونةيوجد عدد كاف من عمال الخدمات 

 الجامعة. بإستادالرياضية  باألكاديمية
.7 72.121 12 15.757 2 ..1.5 52. 21.111 111.2.5* 2 

 2.22( = 5( ودرجة حرية )1.12( الجدولية عند مستوي معنوية )5*قيمة )كا

  المحسوإة الستجابات أفراد العينة لعبارات المحور 2  أم قيمة صكا03يتضح من جدول ص
   .1.11المالث " اإلمكانات البشرية " جميعها دالة إحيائيًا عند مستوي معنوية ص

 الث :مناقشة نتائا الت اؤل الث
  استجابات عينة البحث علي محور " اإلمكانات البشرية " ب كما 03يتضح من جدول ص

 - %1.312يتضح أم النسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة بم " نعممممم " تراوحت ما بين ص
  ب والنسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة بم " الي حدا ما " تراوحت ما بين15.253%

  ب والنسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة بم " ال " تراوحت ما %13.131 - %5.253ص
   .%11.211 - %1.211بين ص
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  أم هناك فروق ذات داللة إحيائية في جميع  بارات محور 03كما يتضح من جدول ص
  2وحت قيمة صكا"اإلمكانات البشرية" بالنسبة لعينة الدراسة ليالح االستجابة األعلى حيث ترا

  ب وهي  بارات جميعها دالة إحيائيًا عند مستوي 022.153 – 80.153المحسوإة ما بين ص
  .1.11معنوية ص

   %83.838 - %21.313  إم العبارات جاءت بويم نسبي بين ص03ويوضح الجدول ص
 ويب ر الباحث تلك النتائا بالتالا :

ب 35ب 31ب 31ال فمي العبمارات أرقمام ص يتضح أم استجابات عينمة البحمث ليمالح اإلجابمة
  أنه ال يوجد قيادات إدارية من ذوي الخبرة التسوي ية أو قيادات مختيمة بالتسمويق 23ب 21ب 31

أو قيادات لديها خبرة علمية وعملية في التسويق باألكاديمية كما ال يتم اعتماد ال يادات علي قواعد 
ين مديرو األكاديمية وإين القائمين علي التسويق وي،سر البيانات والمعلومات وأنه ال يوجد تنسيق ب

الباحث ذلك ألم القائمين علي العمل باألكاديمية ليس لديهم أي خبرة بالتسويق وال توجد أي قواعد 
 بيانات والمعلومات باألكاديمية .

        ويتضممممح أم اسممممتجابات عينممممة البحممممث ليممممالح اإلجابممممة إلممممي حممممد ممممما فممممي العبممممارات أرقممممام 
أم مدير األكاديمية يقوم باسمتغالل كافمة االمكانيمات المتاحمة لتحقيمق أقيمي اسمت،ادة   22ب  20ص 

وأنممممه يوجممممد مشممممرفين مممممؤهلين للتعامممممل مممممع التقنيممممات الحديمممممة حيممممث يرجممممع الباحممممث ذلممممك أم مممممدير 
األكاديميمممة يقممموم باسمممتغالل االمكانمممات المتاحمممة لتحقيمممق أقيمممي اسمممت،ادة ممكنمممة فمممي ضممموء خبرتمممه 

الواقع ال،علي ولكن في حالمة العممل بخطمط مدروسمة سميتم مضماع،ة االسمت،ادة  المحدودة وفي ضوء
واستغالل جميع االمكانيات الموجودة باألكاديمية كمما أنمه يوجمد بعمض المشمرفين المذين لمديهم خبمرة 
 للتعامل مع التقنيات الحديمة ولكنها خبرات شخيية لهم ولم يتم حيولهم علي أي تأهيل رسمي .

            سممممممتجابات عينممممممة البحممممممث ليممممممالح اإلجابممممممة نعممممممم فممممممي العبممممممارات أرقممممممام كممممممما يتضممممممح أم ا
  أنمممممه يوجمممممد عمممممدد كممممماف ممممممن األخيمممممائيين الرياضممممميين لمتابعمممممة 21ب 25ب 21ب 21ب 22ب 38ص 

األنشطة علي مدار اليوم ويوجد مدرإين متخييين في الرياضات المختل،ة كما تتعاقد األكاديمية 
اليمممة كمممما يوجمممد مشمممرفين متخييمممين ألعممممال ممممع ممممدرإين أكممماديميين متخييمممين ذوي ك،ممماءة ع

اليمميانة باألكاديميممة كممما يوجممد عمالممة فنيممة متخييممة لجميممع النممواحي كممذا يوجممد عممدد كمماف مممن 
عمممممال الخممممدمات المعاونممممة وي،سممممر الباحممممث ذلممممك أنممممه يوجممممد عممممدد كمممماف بال،عممممل مممممن األخيممممائيين 

م ولكمنهم ال يقومموم بالتمدريب إال الرياضيين لمتابعة العمل اإلداري والتشغيل باألكاديمية طوال اليو 
في أنشطة محددة ممل السباحة وكرة القدم واللياقة البدنية حيمث أنهمم ممدرإين متخييمين ولكمن ال 
يممتم التممدريب فممي بمماقي األلعمماب واألنشممطة الرياضممية األخممرى لعممدم تمموافرهم باألكاديميممة  أو لضممعف 

 العائد المادي
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المممدرإين األكمماديميين المتخييممين ذوي الك،مماءة كمما تقمموم األكاديميممة بالتعاقممد مممع بعممض  
العاليممممة فممممي لعبممممات محممممددة ممممممل السممممباحة و كمممممال األجسممممام  حيممممث أم األخيممممائيين الموجممممودين 
باألكاديميممممة عممممددهم غيممممر كمممماف للتممممدريب علممممي مممممدار اليمممموم فممممي السممممباحة  كممممما ال يوجممممد مممممدرإين 

 متخييين باألكاديمية في كمال األجسام  .
أم االستخدام األممل لكافة الميمادر  م(0999محمد الكيالنا )ا يؤكده يت،ق هذا مع م و

المتاحمة والتممي تشمممل العنيممر البشممري واإلمكانممات واألدوات واألجهممزة بالمؤسسممة والمجتمممع المحمميط 
 بها هو أقير طريق لتحقيق أفضل بديل للعجز والقيور وذلك لمحاولة إنجاح وتحقيق الهدف .  

  12:  1ص                                                                          
 تائا الت اؤل الرابع :عرض ومناقشة ن

 ما ها اللوائح المنظمة للعمل باألكاديمية الرياضية بإستاد جامعة المنوفية؟ 
( وترتيب العبارات الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات 5( التكرار والنسبة المئوية وقيمة )كا12جـدول )

 استبيان 

           فية " محور " اللوائح المنظمة للعمل "جامعة المنو بإستادالرياضية  األكاديمية"تقويم           

 111ن=

 العبارات م
 المجموع  ال إلي حداً ما نعم

 التقديري

 الوزن

 النسبي 
 الترتيب 5كا

 % التكرار % التكرار % التكرار

22 
توجد الئحة مالية وإدارية تتضمن توزيع 

 االختصاصات والميزانية والمكافآت .
.. .1.111 12 15.757 . 7.571 111 21.212 11..521* 2 

21 
توجد قوانين وتشريعات ولوائح تشجع علي 

اإلعفاء الضريبي للمستلزمات واألدوات الرياضية 

 الجامعة . بإستادالرياضية  لألكاديمية
2 ..1.5 11 11..1. .. .1.111 121 25.757 11..11.* . 

21 
 ةلألكاديميلوائح العمل علي زيادة التمويل الذاتي 

 الجامعة . بإستادالرياضية 
7 2.122 15 11.212 21 .5.757 112 21.515 151.112* 11 

25 
 بإستادالرياضية  باألكاديميةالخاصة  اللوائحتسمح 

الجامعة باستغالل مواردها بما تراه مناسبًا 

 . إلمكاناتها
.2 77.571 17 12.222 . 7.571 527 21.111 22.271* 2 

21 
 األكاديميةحيات لمدير إدارة تمنح الجامعة الصال

الجامعة التخاذ القرارات في  بإستادالرياضية 

 األوقات الطارئة .
21 .1..1. 11 11.111 2 ..1.5 111 21.515 112.21.* 1 

22 
 بإستادالرياضية  باألكاديميةيتم االستعانة بالعاملين 

 الجامعة عند تعديل لوائح العمل
2 ..1.5 .2 72.122 17 12.222 515 22.525 25.257* 2 

22 
توجد الئحة مالية محددة لكافة الفرص التسويقية 

 الجامعة . بإستادالرياضية  باألكاديمية
2 ..1.5 12 11.212 .2 7..1.5 121 21.111 111.122* 7 

22 
الرياضية  لألكاديميةيوجد لوائح أو قرارات تتيح 

 الجامعة تسويق إمكاناتها . بإستاد
21 .5.757 11 11.111 . 7.571 111 21..1. 151..21* 1 

27 
يوجد تنسيق بين الجهات المختلفة بالجامعة لزيادة 

 بإستادالرياضية  لألكاديميةالفرص التسويقية 

 الجامعة .
2 ..1.5 15 11.212 .2 .1.212 121 25.252 115.122* 2 

2. 
تنص اللوائح الحالية علي وجود إدارة متخصصة 

 الجامعة . بإستادرياضية ال باألكاديميةبالتسويق 
2 2.222 2 ..1.5 22 .2.122 111 12.227 112.157* 15 

22 
 بإستادالرياضية  باألكاديميةتتناسب اللوائح الحالية 

الجامعة مع التطورات واألوضاع العالمية الجديدة 

 في التسويق .
2 2.222 7 2.122 27 ...1.5 152 12.121 12..257* 11 

21 
الرياضية  باألكاديميةح الخاصة يجب تعديل اللوائ

الجامعة بما يضمن تحفيز وتفعيل الخطط  بإستاد

 التسويقية .
21 .1..1. 15 11.212 . 7.571 115 21.212 112.2.5* 5 

21 
 واإلعالنيوجد تعاقد مع شركات متخصصة للدعاية 

الجامعة   بإستادالرياضية  األكاديميةالستغالل 

 وتسويقها .
7 2.122 11 11.111 25 .1.212 112 21.212 152.271* 11 

 2.22( = 5( ودرجة حرية )1.12( الجدولية عند مستوي معنوية )5*قيمة )كا



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  نينللب الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (69م( )العدد الثانى عشر(  )6262( شهر )ديسمبر( لعام )62رقم المجلد )

  المحسوإة الستجابات أفراد العينة لعبارات المحور 2  أم قيمة صكا02يتضح من جدول ص
   .1.11الرابع " اللوائح المنظمة للعمل " جميعها دالة إحيائيًا عند مستوي معنوية ص

 مناقشة نتائا الت اؤل الرابع :
  استجابات عينة البحث علي محور " اللوائح المنظمة للعمل " ب 02يتضح من جدول ص

 %1.211كما يتضح أم النسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة بم " نعممممم " تراوحت ما بين ص
بة بم " إلي حدا ما " تراوحت ما بين   ب والنسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجا15.253% -
  ب والنسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة بم " ال " تراوحت ما %51.312 - %1.312ص

   .%11.012 - %5.253بين ص
  أم هناك فروق ذات داللة إحيائية في جميع  بارات 02كما يتضح من جدول ص

لدراسة ليالح االستجابة األعلى حيث تراوحت قيمة محور"اللوائح المنظمة للعمل" بالنسبة لعينة ا
 ب وهي  بارات جميعها دالة إحيائيًا عند 021.825 – 82.125  المحسوإة ما بين ص2صكا

  .1.11مستوي معنوية ص
  %80.180 - %38.180  إم العبارات جاءت بويم نسبي بين ص02ويوضح الجدول ص

. 
 ويب ر الباحث تلك النتائا بالتالا :

ب 11ب 10ب 11أم استجابات عينمة البحمث ليمالح اإلجابمة ال فمي العبمارات أرقمام صيتضح 
  أنمممممه ال يوجمممممد قممممموانين وتشمممممريعات ولممممموائح تشمممممجع علمممممي اإلع،ممممماء الضمممممريبي 10ب 18ب 11ب 15

للمسمممتلزمات واألدوات الرياضمممية كمممما أنمممه ال توجمممد لممموائح للعممممل علمممي ييمممادة التمويمممل المممذاتي حيمممث 
ة لزيمممادة التمويمممل المممذاتي كمممما ال يوجمممد تنسممميق بمممين الجهمممات المختل،مممة التوجمممد الئحمممة ماليمممة محمممدد

بالجامعممممة لزيممممادة ال،ممممرص التسمممموي ية كممممما أم اللمممموائح الحاليممممة ال تممممنك علممممي وجممممود إدارة مختيممممة 
بالتسممويق كممما أنهمما ال تتناسممب مممع التطممورات واألوضمماع العالميممة الجديممدة فممي التسممويق باألكاديميممة 

ت مع شركات متخيية للدعاية واالعمالم السمتغالل األكاديميمة وتسمويقها كما أنه ال توجد تعاقدا
ويوضمممح الباحمممث أم اللممموائح الحاليمممة المعممممول بهممما لممميس بهممما أي تنظممميم لل،مممرص التسممموي ية حسمممب 
األوضاع العالمية الجديدة والتي تسهم إلي حد كبير في ييادة التمويل المذاتي وال تمنك كمذلك علمي 

ة للدعاية واالعالم الستغالل األسوار أو إقامة بطوالت تسوي ية ممال التعاقد مع شركات متخيي
كما أنها ال تشجع شركات المستلزمات واألدوات الرياضمية علمي منحهما عمروض خاصمة فمي مقابمل 

 بعض اإلع،اءات الضريبية علي سبيل الممال .
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  نينللب الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (62م( )العدد الثانى عشر(  )6262( شهر )ديسمبر( لعام )62رقم المجلد )

  أنمه 12ويتضح من استجابات عينة البحمث ليمالح اإلجابمة إلمي حمد مما فمي العبمارة رقمم ص
يتم االستعانة بالعاملين عنمد تعمديل لموائح العممل باألكاديميمة حيمث يرجمع الباحمث ذلمك أنمه يمتم أخمذ 
آراء بعمممض األخيمممائيين فقمممط وإيمممورة مممموافقتهم علمممي تعمممديل مقتمممرح فقمممط وكمممرأي استشممماري ولممميس 

 المشاركة في وضع الالئحة .
              العبممممممارات أرقممممممام كممممممما يتضممممممح أم اسممممممتجابات عينممممممة البحممممممث ليممممممالح اإلجابممممممة نعممممممم فممممممي 

  أنه توجد الئحمة ماليمة وإداريمة تضممن توييمع االختياصمات والميزانيمة 11ب 11ب 13ب 12ب 28ص
والمكافممآت وهممي تسمممح باسممتغالل ممموارد األكاديميممة بممما تممراه مناسممًبا إلمكانياتهمما وهممي تممنظم العمممل 

الخارجيمة واألفمراد سمواء اإلداري وميزانيات العمل وقيمة المكافآت وقيمة استخدام المنشآت للهيئمات 
أبنممماء الجامعمممة أو المجتممممع المحممميط ب كمممما تعطمممي بعمممض اليمممالحيات لممممدير األكاديميمممة التخممماذ 
القرارات في األوقات الطارئة وهي تسمح لألكاديمية بتسويق امكانياتها حيث أنه يوجد مجلمس إدارة 

كاديمية كما أم اللوائح تنك علي باألكاديمية له كافة اليالحيات باتخاذ ما يراه مناسًبا للعمل باأل
تسويق االمكانات باألكاديمية ولكن بدوم ت،سير لكيفيمة التسمويق أو ال،مرص أو دراسمة السموق فهمي 
تعتمد علي الخبرة الشخيية للعاملين باألكاديمية وهم غير مختيين بالتسويق أصال ولمم يحيملوا 

البحممث بأنممه يجممب تعممديل اللمموائح  علممي أي تممدريب مخممتك بالتسممويق ب وقممد كانممت اسممتجابات عينممة
 الخاصة باألكاديمية بما يضمن تح،يز وت،عيل الخطط التسوي ية .

أم هناك بعض المشكالت والع بات في  م(3111ح ام رضوان ) وهذا يت،ق مع ما يذكره
                                                                             تمممممممدبير االحتياجمممممممات الماليمممممممة داخمممممممل الهيئمممممممة الرياضمممممممية وممممممممن أهمممممممم همممممممذه الع بمممممممات مممممممما يلمممممممي :                   

القمموانين واللمموائح المنظمممة للهيئممة الرياضممية األهليممة والتممي تعرقممل عمليممات التمويممل الممذاتي منهمما   -
 واألهلي داخل هذه الهيئة األهلية .

 عرض ومناقشة نتائا الت اؤل الخامس :
 تابعة والتقويم  باألكاديمية الرياضية بإستاد جامعة المنوفية؟ما ها التقييم والم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  نينللب الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (66م( )العدد الثانى عشر(  )6262( شهر )ديسمبر( لعام )62رقم المجلد )

( وترتيب العبارات الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات 5( التكرار والنسبة المئوية وقيمة )كا12جـدول )

 استبيان 

                   جامعة المنوفية " محور " التقييم والمتابعة والتقويم  " بإستادالرياضية  األكاديمية"تقويم 

 111ن=

 العبارات م
 المجموع  ال إلي حداً ما نعم

 التقديري

 الوزن

 النسبي 
 الترتيب 5كا

 % التكرار % التكرار % التكرار

25 
 باألكاديميةتوجد أساليب وخطط تقييم  للعمل 

الجامعة ذات معايير واضحة  بإستادالرياضية 

 ومقننة .
. 7.571 11 11.111 21 .5.757 117 21.212 151..21 17 

21 
 األكاديميةيوجد اهتمام بآراء المترددين علي 

الجامعة حول السلبيات  بإستادالرياضية 

 وااليجابيات الموجودة .
. 7.571 .2 .1.212 11 11..1. 512 22.125 115.1.5 15 

22 
توجد وسائل وأساليب لقياس ما تحقق من 

 لجامعة ا بإستادالرياضية  باألكاديميةأهداف 
2 ..1.5 12 15.757 .7 72.121 125 21.111 111.2.5 12 

22 
الجامعة  بإستادالرياضية  باألكاديميةتحقق 

رسالة الجامعة من حيث خدمة وتنمية الجامعة 

 والبيئة المحيطة في مختلف المجاالت .
25 .1.212 11 11.111 7 2.122 112 25.252 152.271 1 

22 

الرياضية  كاديميةلأل إستراتيجيةتوجد خطط 

الجامعة لدخول سوق المنافسة من حيث  بإستاد

)دراسة السوق ومتطلباته ، تنوع الخدمات 

 المقدمة ، طبيعة المستهلك الرياضي  ،،،، (.

. 7.571 15 11.212 21 .1..1. 11. 21..1. 112.2.5 12 

27 
توجد رؤية مستقبلية من جانب المسئولين 

 الجامعة . بإستادالرياضية  األكاديميةلتسويق 
7 2.122 21 .2.222 11 2.121 517 22.72. 152.222 2 

2. 
يوجد تطبيق لكافة عناصر اإلدارة الفعالة 

 ألهميتهمرقابة (  –توجيه  –تنظيم  –)تخطيط 

 الجامعة  . بإستادالرياضية  لألكاديميةبالنسبة 
. 7.571 25 .1.212 11 2.121 51. 22.121 152.112 . 

22 
بعة بصفة مستمرة من اإلدارة العليا يوجد متا

للوقوف علي نقاط القوة والضعف ومعالجتها في 

 الجامعة . بإستادالرياضية  األكاديمية
11 2.121 21 .5.757 2 ..1.5 551 22.271 151.7.5 7 

71 
يوجد تقارير تفيد عن مدي تنفيذ خطة التسويق 

 الجامعة . بإستادالرياضية  لألكاديميةالرياضي 
2 2.222 11 2.121 22 .2.222 115 21.111 112.221 12 

71 
توجد وسائل لالتصال الحديث داخل المنشآت 

 الجامعة . بإستادالرياضية  باألكاديميةالرياضية 
.2 7..1.5 12 12.222 . 7.571 52. 21.111 111.212 2 

75 
تتم عملية المتابعة بصورة ميدانية وعلي فترات 

 بإستادالرياضية  باألكاديميةزمنية مختلفة 

 الجامعة  .
12 11.212 .2 77.571 11 2.121 552 2..1.5 22.212 2 

71 
توجد سجالت منظمة وواضحة لتنظيم العمل 

 بإستادالرياضية  باألكاديميةوأدوار العاملين 

 الجامعة .
.2 .1.212 15 11.212 2 ..1.5 111 21.212 115.122 1 

72 
ت الطارئة يوجد استراتيجيات بديلة في الحاال

 بإستادالرياضية  لألكاديميةلعملية التسويق 

 الجامعة .
 م12 112.221 21.111 115 2.222. 22 2.121 11 2.222 2

72 
يوجد حلول مستقبلية للمعوقات التي قد تواجه 

الجامعة في مجال  بإستادالرياضية  األكاديمية

 زيادة الفرص التسويقية .
2 2.222 11 11.111 21 .2.222 111 21.111 111.122 1. 

72 
يوجد تقويم مستمر من اإلدارة العليا ومعالجتها 

 بإستادالرياضية  األكاديميةللمشكالت في 

 الجامعة .
11 11.111 .2 72.122 12 11.212 512 22.222 21..71 11 

77 
يوجد سلطة رقابية مستمدة من قيادات الجامعة 

للتأكد من تنفيذ اللوائح المعمول بها في 

 الجامعة  . بإستادالرياضية  كاديميةاأل
2 ..1.5 .2 77.571 12 12.222 511 22.222 22.512 11 

7. 
تتم عملية التقويم بصورة ميدانية مدروسة 

الرياضية  لألكاديميةوعلي فترات زمنية مختلفة 

 الجامعة . بإستاد
 م11 77.112 22.222 512 12.222 17 75.757 1. .1..11 11

72 

ماعات دورية بين القيادات يتم عقد اجت

الجامعة  بإستادالرياضية  باألكاديمية مسئولينوال

لمتابعة عملية التقويم ومعالجة المشكالت 

 الطارئة .

21 .5.757 15 11.212 7 2.122 112 25.151 151.112 5 

.1 
 بإستادالرياضية  باألكاديميةيتم تقويم العمل 

واضحة  الجامعة نتيجة الرقابة الهادفة وبمعايير

. 
17 12.222 .1 72.222 11 2.121 557 2..7.. ...221 2 

.1 
 بإستادالرياضية  األكاديميةيتم تقويم انجازات 

 الجامعة  وفقًا ألحدث األساليب العلمية .
 م12 112.2.5 .1..21 .11 .1..1. 21 11.212 15 7.571 .

 2.22( = 5( ودرجة حرية )1.12( الجدولية عند مستوي معنوية )5*قيمة )كا

  المحسوإة الستجابات أفراد العينة لعبارات المحور 2  أم قيمة صكا01يتضح من جدول ص
  .1.11الخامس " التقييم والمتابعة والتقويم " جميعها دالة إحيائيًا عند مستوي معنوية ص



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  نينللب الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (66م( )العدد الثانى عشر(  )6262( شهر )ديسمبر( لعام )62رقم المجلد )

 مناقشة نتائا الت اؤل الخامس :
ييم والمتابعة والتقويم " ب   استجابات عينة البحث علي محور " التق01يتضح من جدول ص

 %1.211كما يتضح أم النسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة بم " نعممممم " تراوحت ما بين ص
  ب والنسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة بم " إلي حدا ما " تراوحت ما بين 13.131% -
لعبارات باإلجابة بم " ال " تراوحت ما   ب والنسبة المئوية لالستجابة ل%12.121 - %8.180ص

   .%11.211 - %1.312بين ص
  أم هناك فروق ذات داللة إحيائية في جميع  بارات محور 01كما يتضح من جدول ص

" التقييم والمتابعة والتقويم " بالنسبة لعينة الدراسة ليالح االستجابة األعلى حيث تراوحت قيمة 
  ب وهي  بارات جميعها دالة إحيائيًا عند 032.180 – 55.131  المحسوإة ما بين ص2صكا

  .1.11مستوي معنوية ص
   %82.222 - %21.111م نسبي بين ص  أم العبارات جاءت بوي 01ويوضح الجدول ص

 ويب ر الباحث تلك النتائا بالتالا :
               يتضممممممممممح أم اسممممممممممتجابات عينممممممممممة البحممممممممممث ليممممممممممالح اإلجابممممممممممة ال فممممممممممي العبممممممممممارات أرقممممممممممام 

  أنممه ال توجممد أسمماليب وخطممط تقيمميم للعمممل باألكاديميممة ذات 10ب 51ب 52ب 51ب 11ب 12ب 12ص
معايير واضحة ومقننة أو وسائل وأساليب ل ياي ما تحقق من أهداف تسوي ية أو حتي تقارير ت،يد 
عن مدي تن،يذ خطة التسويق الرياضي  كما ال توجد خطط استراتيجية لمدخول سموق المنافسمة ممن 

لباته وتنوع الخدمات المقدمة وطبيعة المستهلك الرياضي وما إلي ذلك أو حيث دراسة السوق ومتط
اسممتراتيجيات بديلممة فممي الحمماالت الطارئممة لعمليممة التسممويق أو حلممول مسممتقبلية للمعوقممات فممي مجممال 

 ييادة ال،رص التسوي ية كما ال يتم تقويم انجايات األكاديمية وفًقا ألحدث األساليب العلمية .
       بات عينممممة البحممممث ليممممالح اإلجابممممة إلممممي حممممد ممممما فممممي العبممممارات أرقممممام ويتضممممح أم اسممممتجا

  أنه يوجد اهتمام بآراء المتمرددين حمول السملبيات 11ب 51ب 55ب 51ب 52ب 18ب 11ب 15ب 13ص
وااليجابيات الموجودة  كما يوجد تطبيق لكافة عناصمر اإلدارة ال،عالمة ألهميمتهم بالنسمبة لألكاديميمة 

ن جانممب المسممئولين لتسممويق األكاديميممة وأم هنمماك متابعممة مسممتمرة مممن وأم هنمماك رؤيممة مسممتقبلية ممم
اإلدارة العليمما للوقممموف علمممي نقمماط القممموة والضمممعف ومعالجتهمما وتمممتم عمليمممة المتابعممة بيمممورة ميدانيمممة 
وعلممي فتممرات يمنيممة مختل،ممة وأم هنمماك تقممويم مسممتمر للمشممكالت بيممورة ميدانيممة مدروسممة كممما أم 

ن قيادات الجامعة للتأكد من تن،يذ اللوائح من اإلدارة العليا ومعالجتهما هناك سلطة رقابية مستمدة م
ويتم التقويم نتيجة الرقابة الهادفة وإمعايير واضحة حيث يرجع الباحث ذلك أم المسئولين دائما ما 
يوكدوم علي دعمهم لكل ما هو جيد باألكاديمية ولكن ليس ضمن خطمة مدروسمة أو اسمتراتيجيات 

أو ممن خمالل حلمول مسمتقبلية للمعوقمات أو حتمي يمتم االعتمماد علمي قواعمد البيانممات  وأسماليب مقننمة
 والمعلومات 
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ويقتيممممر دورهممممم علممممي التوجيممممه نحممممو تالفممممي السممممليبات التممممي تنشممممأ أو تعزيممممز االيجابيممممات 
الموجممودة كممما يممتم االسممتعانة أحياًنمما بممبعض المتخييممين األكمماديميين فممي حممل بعممض المشممكالت 

عمل باألكاديمية أنه هنماك إدارة مختيمة بالتوجيمه الممالي واإلداري والتمي لهما دور الخاصة بتقويم ال
رقابي ولكنها ليس لها أدني اختياص بالنواحي الرياضية ويقتير دورها علي متابعة تن،يذ اللوائح 

 فقط ونتيجة الرقابة الهادفة وإمعايير واضحة .
ب 50ب 11عمم فمي العبمارات أرقمام صكما يتضح أم استجابات عينة البحث ليمالح اإلجابمة ن

  وذلمممك أم األكاديميمممة تحقمممق رسمممالة الجامعمممة ممممن حيمممث خدممممة وتنميمممة الجامعمممة والبيئمممة 58ب 53
المحيطممة فممي كممل المجمماالت ويوجممد وسممائل لالتيممال الحممديث داخممل األكاديميممة كممما يوجممد سممجالت 

جتماعممممات دوريممممة بممممين منظمممممة وواضممممحة لتنظمممميم العمممممل وأدوار العمممماملين باألكاديميممممة ويممممتم عمممممل ا
 ال يادات والمسئولين باألكاديمية لمتابعة عملية التقويم ومعالجة المشكالت الطارئة .

أم م،هموم التقمويم يتعمدد نتيجمة  Patric and Jerenon (0999 )وهمو مما يت،مق ممع 
ة تنممموع مجممماالت تطبيقاتمممه ب فال،لسممم،ة واألهمممداف واسمممتراتيجيات العممممل واإلمكانمممات والوسمممائل المتاحممم

وهممي عوامممل تختلممف مممن مجممال آلخممر مممما أدي لظهممور م،مماييم متعممددة لميممطلح التقممويم فقممد رأي 
البعض أم التقويم عملية تتضمن ال يام بزيارات رسمية ألماكن العمل والعاملوم ب وقد يراه المبعض 
علي أنه ال يام بمقارنة خاصة لمجموعة خاصة من األعراض والقمدرات المطلموب الوصمول إليهما ب 
وقممد يممري الممبعض أم التقممويم عمليممة إصممدار أحكممام قائمممة علممي أشممياء أو موضمموعات خاصممة ويقمموم 

   11:  01ت المهنية المختل،ة ص بها خبراء متخييوم في المجاال
 االستنتاجات والتوييات:

 -أواًل : االستنتاجات :
 في ضوء أهداف البحث وفروضه ب وفى حدود طبيعة ومجاالت البحث والعينة التي
أجريت عليها الدراسة ب ومن واقع النتائت والبيانات التي تجمعت لدى الباحث ب وفى إطار 

 المعالجات اإلحيائية المستخدمة توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية : 
 االستنتاجات الخاية باستجابات أفراد عينة البحث لعبارات محور " الخطل الت وي ية " -0
 دارية المطلوإة من المترددين علي األكاديمية الرياضية .يوجد تيسير في اإلجراءات اإل -
 األنشطة المقدمة باألكاديمية الرياضية تتالئم وتتطور مع كافة أذواق وفئات المترددين . -
 يتم إقامة بطوالت ودورات داخل األكاديمية الرياضية في الرياضات المختل،ة . -
 تتنوع األنشطة باألكاديمية الرياضية . -
  يم المالية المقررة مع حجم الخدمات المقدمة للمترددين علي األكاديمية الرياضية .تتناسب ال -
 توجد أنشطة متاح تواجدها ولم يتم تن،يذها باألكاديمية الرياضية . -
 يجب أم يزيد اهتمام ووعي المسئولين عن األكاديمية بضرورة جذب أكبر عدد من المترددين . -
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السمممتممارية المتاحمممة ممممن حيمممث اإلمكانمممات واألسمممعار والخمممدمات دراسمممة يجمممب أم يمممتم دراسمممة السممموق وال،مممرص ا -
 علمية .

 يجب أم يزيد االهتمام بتطوير وتحديث أسلوب العمل باألكاديمية لجذب أكبر عدد من المشتركين . -
 يجب العمل علي ييادة أرإاح األكاديمية حتي يتاح تطويرها . -
ير لمميالئم احتياجممات وأذواق المتممرددين وفممق دراسممات يجممب وضممع تيممور مسممتقبلي للخممدمات مممرم وقابممل للتطممو  -

 علمية .
 طويلة   المدي باألكاديمية الرياضية . –متوسطة  –ال توجد خطط تسوي ية تحتوي علي أهداف صقييرة  -
 ال توجد خطة إعالنية للترويت لألكاديمية الرياضية . -
 ال يوجد ييكل تنظيمي متخيك بالتسويق في األكاديمية الرياضية . -
 ال يتم إقامة العديد من ال،اعليات الرياضية المختل،ة بغرض الترويت والتسويق لألكاديمية الرياضية . -
ال يوجممد خيممومات ماليممة مناسممبة للخممدمات المقدمممة لممبعض األيممام والمناسممبات واالشممتراك لمممدد طويلممة لجمهممور  -

 المترددين.
 ية .ال يوجد تسويق لحقوق الدعاية واالعالم باألكاديمية الرياض -
 ال يتوافر باألكاديمية الرياضية الرعاة والتي تضمن رعايتها وحسن استممارها . -
 االستنتاجات الخاية باستجابات أفراد عينة البحث لعبارات محور "اإلمكانات المادية " -3
 يوجد منشآت متعددة األغراض ومجهزة بالكامل تسهم في ييادة التسويق باألكاديمية . -
 السالمة بمنشآت األكاديمية .تتوافر عوامل األمن و  -
 تتوافر االشتراطات البيئية واليحية بمنشآت األكاديمية . -
 يوجد قاعات اجتماعات ومحاضرات داخل منشآت األكاديمية . -
يجب أم تشبع المنشآت الرياضية باألكاديمية رغبات واحتياجات الممارسين عن طريق توفير جميع الرياضمات  -

 بها .
لمكافممآت الخاصممة بالعمماملين لتمموفير الحممافز الكممافي للعمممل علممي ييممادة ال،ممرص التسمموي ية يجممب ييممادة البممدالت وا -

 باألكاديمية.
 يجب وضع برنامت صيانة واضح يتم تن،يذه بشكل دوري باألكاديمية . -
 يجب أم يتم استغالل كافة اإلمكانات واألدوات المتاحة باألكاديمية لتحقيق أكبر عائد ممكن . -
 يات الخاصة بأدوات العمل بما يك،ي لتحديث المنشآت واألدوات وعمل الييانة الاليمة .يجب ييادة الميزان -
 يجب توفير كافة اإلمكانات واألدوات حتي تك،ي حاجة العمل باألكاديمية ليتيح التشغيل األممل . -
 ال توجد دورات تدريبية متخيية للعاملين باألكاديمية . -
 ن الخدمات المقدمة واألسعار .ال يوجد دليل خاص للدعاية واالعالم ع -
 ال يوجد موقع علي االنترنت خاص بتسويق الخدمات المقدمة باألكاديمية . -
 ال توجد وحدة طبية واسعافات أولية باألكاديمية . -
 ال يوجد إعالم واضح ومعلن داخل األكاديمية عن الخدمات التي تقدمها . -
لمرافق واألجهمممزة باألكاديميمممة فمممي حالمممه انقطممماع التيمممار ال  تتممموافر ميمممادر بديلمممه للتيمممار الكهرإمممائي خاصمممة بممما -

 الكهرإائي.
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 االستنتاجات الخاية باستجابات أفراد عينة البحث لعبارات محور " اإلمكانات البشرية " -2
 يوجد عدد كاف من األخيائيين الرياضيين لمتابعة األنشطة علي مدار اليوم باألكاديمية . -
 المختل،ة باألكاديمية .يوجد مدرإين متخييين في الرياضات  -
 تتعاقد األكاديمية مع مدرإين أكاديميين متخييين ذوي ك،اءة عالية . -
 يوجد مشرفين متخييين ألعمال الييانة باألكاديمية . -
 يوجد عمالة فنية متخيية لجميع النواحي الواجب االهتمام بها في األكاديمية . -
 ية .يوجد عدد كاف من عمال الخدمات المعاونة باألكاديم -
 يجب علي مدير األكاديمية استغالل كافة اإلمكانات المتاحة لتحقيق أقيي است،ادة . -
 يجب تأهيل وتوفير عدد من المشرفين المؤهلين بالتعامل مع التقنيات الحديمة . -
 ال يوجد قيادات إدارية متخيية بالتسويق باألكاديمية . -
 األكاديمية . ال يوجد خبرة علمية أو عملية في التسويق لدي قيادات -
 ال يوجد اعتماد من ال يادات ومديري األكاديمية علي قواعد البيانات والمعلومات . -
 ال يتم اختيار مديرو األكاديمية من ذوي الخبرة التسوي ية . -
 ال يوجد تنسيق بين مديرو األكاديمية وإين القائمين علي التسويق . -
 ال يوجد مشرفين متخييين بالتسويق باألكاديمية . -
 االستنتاجات الخاية باستجابات أفراد عينة البحث لعبارات محور "اللوائح المنظمة للعمل" -4
 توجد الئحة مالية وإدارية تضمن توييع االختياصات والميزانية والمكافآت . -
 تسمح اللوائح الموجودة باألكاديمية باستغالل مواردها بما تراه مناسبا إلمكاناتها . -
 كاديمية التخاذ القرارات في األوقات الطارئة .يوجد صالحيات لمدير األ -
 توجد لوائح أو قرارات باألكاديمية تتيح تسويق أمكاناتها -
 يجب تعديل اللوائح الخاصة باألكاديمية بما يضمن تح،يز وت،عيل الخطط التسوي ية . -
 يجب أم يتم االستعانة بالعاملين باألكاديمية عند تعديل اللوائح . -
و قوانين أو لوائح تشجع علي اإلع،اء الضمريبي للمسمتلزمات واألدوات الرياضمية لألكاديميمة ال يوجد تشريعات أ -

. 
 ال توجد لوائح للعمل علي ييادة التمويل الذاتي لألكاديمية . -
 ال توجد الئحة مالية محدد لكافة ال،رص التسوي ية باألكاديمية . -
 ،رص التسوي ية لألكاديمية .ال يوجد تنسيق بين الجهات المختل،ة بالجامعة لزيادة ال -
 ال تنك اللوائح الحالية علي وجود إدارة متخيية بالتسويق باألكاديمية . -
 ال تتناسب اللوائح الحالية باألكاديمية مع التطورات واألوضاع العالمية الجديدة في التسويق . -
 ال يوجد تعاقد مع شركات متخيية للدعاية واإلعالم الستغالل األكاديمية . -
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سثثثتنتاجات الخايثثثة باسثثثتجابات أفثثثراد عينثثثة البحثثثث لعبثثثارات محثثثور " التقيثثثيم والمتابعثثثة اال -5
 والتقويم "

تحقمممق األكاديميمممة الرياضمممية رسمممالة الجامعمممة ممممن حيمممث خدممممة وتنميمممة الجامعمممة والبيئمممة المحيطمممة فمممي مختلمممف  -
 المجاالت .

 توجد وسائل اتيال حديمة داخل منشآت األكاديمية . -
 ضحة لتنظيم العمل وأدوار العاملين باألكاديمية .توجد سجالت منظمة ووا -
يمممتم عقمممد اجتماعمممات دوريمممة بمممين ال يمممادات والمسمممئولين باألكاديميمممة لمتابعمممة عمليمممة التقمممويم ومعالجمممة المشمممكالت  -

 الطارئة .
 يجب ييادة االهتمام بآراء المترددين علي األكاديمية حول السلبيات وااليجابيات . -
 تقبلية محددة وواضحة من جانب المسئولين لتسويق األكاديمية .يجب أم تكوم هناك رؤية مس -
 يجب تطبيق كافة عناصر اإلدارة ال،عالة ألهميتها بالنسبة لألكاديمية . -
يجممب أم يممتم المتابعممة المسممتمرة مممن اإلدارة العليمما وفممق اسممتراتيجيات مقننممة للوقمموف علممي نقمماط القمموة والضممعف  -

 ومعالجتها.
 باألكاديمية بيورة ميدانية وعلي فترات يمنية مختل،ة . يجب تتم عملية المتابعة -
 يجب أم يتم تقويم مستمر من اإلدارة العليا ومعالجة المشكالت أواًل بأول . -
 يجب تشديد السلطة الرقابية والمستمدة من قيادات الجامعة للتأكد من تن،يذ اللوائح باألكاديمية . -
فمممق اسمممتراتيجيات وأسممماليب مقننمممة وعلمممي فتمممرات يمنيمممة مختل،مممة يجمممب أم تمممتم عمليمممة التقمممويم بيمممورة ميدانيمممة و  -

 باألكاديمية .
 يجب أم يتم تقويم العمل باألكاديمية نتيجة الرقابة الهادفة وإمعايير واضحة . -
 ال توجد أساليب وخطط ذات معايير واضحة ومقننة لتقييم العمل باألكاديمية . -
 باألكاديمية . ال توجد وسائل وأساليب ل ياي ما تحقق من أهداف -
ال توجمممد خطمممط اسمممتراتيجية لألكاديميمممة لمممدخول سممموق المنافسمممة ممممن حيمممث صدراسمممة السممموق ومتطلباتمممه ب تنمممموع  -

 الخدمات المقدمة ب طبيعة المستهلك الرياضي ........  .
 ال يوجد تقارير ت،يد عن مدي تن،يذ خطة التسويق الرياضي لألكاديمية . -
 االت الطارئة لعملية التسويق باألكاديمية .ال توجد استراتيجيات بديلة في الح -
 ال توجد حلول مستقبلية للمعوقات التي قد تواجه األكاديمية في مجال ييادة ال،رص التسوي ية . -
 .ال يتم تقويم انجايات األكاديمية وفًقا ألحدث األساليب العلمية  -
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 -ثانًيا : التوييات :
تثا أجريثع عليهثا الدراسثة ن ومثه خثالل فا ضوء أهداف البحث و ت اؤالته و العينثة ال

 مناقشة النتائا يويا الباحث باألتا :
إنشمماء إدارة متخييمممة بالتسمممويق باألكاديميمممة الرياضمممية تعممممل وفمممق اسمممتراتيجيات وأسممماليب مقننمممة  -

طويلمة  الممدي لتحقيمق أقيمي اسمت،ادة  –متوسطة  –وخطط تسوي ية تحتوي علي أهداف صقييرة 
ألكاديميمة وتقموم بدراسمة السموق وال،مرص االسمتممارية المتاحمة باسمتخدام ممكنة بغرض ييادة دخل ا

 أساليب علمية .
يجب أم يتم تنظيم فاعليات رياضية مختل،ة وفق خطة إعالنية للدعاية بغمرض التمرويت والتسمويق  -

 لألكاديمية وتسويق حقوق الرعاية وضمام حسن استممار األكاديمية .
أسمممماليب العمممممل باألكاديميممممة وعمممممل خيممممومات ماليممممة مناسممممبة ييممممادة االهتمممممام بتطمممموير وتحممممديث  -

للخمممدمات المقدممممة فمممي بعمممض المناسمممبات أو االشمممتراك لممممدد طويلمممة لزيمممادة جمممذب أكبمممر عمممدد ممممن 
 المترددين واالعالم عن الخدمات المقدمة باألكاديمية .

ريمة ب تمدريب عمل دورات ليقل وتدريب ال يادات باألكاديمية والعاملين في مختلف المجاالت صإدا -
 ب تسويق .....  .

عمل موقع علي شبكة االنترنمت خماص بالدعايمة لألكاديميمة للتسمويق وعمرض األنشمطة والخمدمات  -
 التي تقدمها ويتم التنسيق مع مختلف الجهات بالجامعة لخروج هذا الموقع بيورة مبهرة .

لتيممار الكهرإممائي خاصممة إنشمماء وحممدة طبيممة وإسممعافات أوليممة باألكاديميممة ب وتمموفير ميممادر بديلممة ل -
 بالمرافق واألجهزة .

يجب التعاقد مع شركات متخيية للدعاية واالعالم السمتغالل منشمآت األكاديميمة لتحقيمق أكبمر  -
 عائد ممكن .

ضممرورة وجممود وسممائل وأسمماليب ل يمماي ممما يممتم تح يقممه مممن اسممتراتيجيات وخطممط التسممويق حتممي يممتم  -
 حتي يتم وضع استراتيجيات بديلة في الحاالت الطارئة .تقويم انجايات األكاديمية بطريقة علمية و 
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