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 المستخلص

 
ستخدم االمالية داخل مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية فى ظل جائحة كورونا، و الرياضية لى التعرف على األزمات ايهدف البحث 

وأستخدم االستبيان  نظرا لمالئمته لطبيعة البحث وتحقيقًا ألهدافه،الباحث المنهج الوصفي، باستخدام األسلوب المسحي فى الدراسة 
وبلغت عينة البحث من العينة االساسية %( 1.1)فرد بنسبة ( 31)حيث اشتملت العينة االستطالعية على أداة لجمع البيانات، و ك
ضعف االمكانات : أعضاء مجلس اإلدارة، و مديري مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، وكانت اهم النتائج ما يلى فرد من ( 307)

الرياضي  التسويقادارة و  الرياضى االستثمارك ضرورة انشاء اداراتالشباب والرياضة لمراكز الشباب  المادية والدعم المقدم من وزارة
، وضرورة وجود افراد مؤهلين ومتخصصين للعمل داخل مراكز الشباب، ووضع نموذج مقترح لمواجهة االزمات داخل مراكز الشباب

 .روناالمالية بمراكز الشباب بمحافظة الدقهلية فى ظل جائحة كو 
 

 .جائحة كورونا -محافظة الدقهلية  -مراكز الشباب  -المالية  الرياضية األزمات: الكلمات المفتاحية
 
 

Abstract 

 

The research aims to identify financial sports crises within the youth centers in Daqahliya 

province in the light of the Corona pandemic, and the researcher used the descriptive method, 

using the method survey in the study due to its suitability to the nature of the research and to 

achieve its objectives, and used the questionnaire as a tool to collect data, and where the 

survey sample included (30) individuals (6.4%) of the basic sample and reached the sample of 

research (318) members of the Board of Directors, and the directors of youth centers in 

Daqahliya province, the most important results were:  The lack of material resources and 

support provided by the Ministry of Youth and Sports to youth centers the need to establish 

departments such as sports investment and sports marketing department within youth 

centers, and the need for qualified and specialized personnel to work within youth centers, and 

the development of a proposed model to deal with financial crises in youth centers in 

Daqahliya governorate under the Corona pandemic. 

 

Keywords: Financial Crises - Youth Centers - Daqahliya Governorate - Corona Pandemic. 
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أن إدارة األزمات والكوارث تعتبر فى المجال الرياضي مجال تتناوله الحركة الرياضية لالنطالق والوقوف "( 0117)ترى درويش 
بالتربية البدنية والرياضية فى مصاف العلوم المتقدمة، فهو علم حديث يهدف إلى التحكم فى كافة األحداث المفاجئة التى تعترض 

إدارة تقدم على الدراسة والبحث واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة  وهيمستوياتها المحلية والعلمية الحركة الرياضية على كافة 
 .(07، 01 ص ص) "التى سبق ان واجهة مثل هذه األزمات والحاالت الشبيه بها

 
يحتاج الى تطوير المفاهيم أن أزمات وكوارث المنظمات أصبحت اآلن متكررة ومتزايدة، وان التعامل معها "( 0110)ويرى شومان  

ص، ) "واألساليب اإلدارية داخل محيط اإلدارة االستراتيجية، والذي يعتبر تحد يواجه اإلدارة العليا والباحثين داخل محيط التنظيمات
5.) 

خدام است إنبل تفادى حدوثها، حيث  ،األزمةإلى أن تحقيق ما نستهدف إليه يستدعى ذلك مواجهة "( 0110)ويشير السمنودى 
األسلوب العلمي كأسلوب للتعامل مع األزمات أصبح من األمور الحتمية، ليس فقط لما يحققه من نتائج ايجابية في التعامل مع 

 (.8ص، ) "األزمات ولكن أيضا الن البديل غير العلمي نتائجه قد تكون وخيمة وبشكل كبير
 

 :مشكلة البحث وأهميته
تؤدى الى اغالق بعض مراكز الشباب وذلك لوجود خلل  والتيمن االزمات المالية  عانيتتكمن مشكلة البحث ان مراكز الشباب 

وكما توجد االزمة المالية بمراكز  ألهدافها،وعدم تحقيق المؤسسة  والمصروفات،عملية االتزان القائم بين االيرادات  فيواضح 
عف االستثمار بمراكز الشباب والتسويق، وضعف وض والخاص، الحكوميويرجع ذلك الى ضعف التمويل بنسبة كبيرة الشباب 

 .داخل مراكز الشباب الرياضيالمجال  فياصحاب الخبرات العلمية واالدارية المتخصصة 
 

يمنع  التأكدو حدث غير متوقع يتميز بدرجة عالية من الخطر او عدم أالى ان االزمة عبارة عن حالة "( 0118) فتحيكما تشير 
 (.00ص، ) "األهدافتحقيق هذه  فيتساعد  التيتها على تحقيق اهدافها او اتخاذ القرارات و يحد من قدراأالمنظمة 

 
تعمل على رفع كفاءة ( أو مركز شباب رياضياتحاد أو نادى )ان إدارة األزمة على مستوى أي هيئة رياضية "( 0108) وترى حامد

وذلك للتغلب على مقومات وأساليب اإلدارة القديمة التي  الفرديوقدرة النظام على صنع القرار سواء على مستوى العمل الجماعي أو 
تعجز عن مواجهة األحداث والمتغيرات المتالحقة والمفاجئة ،والبد من تواجد أعضاء المنظمة االدارية ككل بكل قيادتها وعلى رأسهم 

يجاد انسب الحلول لموا جهة األزمة والوصول إلى أقل الخسائر عند مدير المنظمة أو الهيئة  وذلك للعمل على مواجهة األزمات وا 
المواجهة وذلك يتطلب التعامل بحرص وتكون اإلدارة على أكمل استعدادها وذو خبرة بإدارة األزمات سواء على المدى القصير أو 

ها والتحكم في االزمة هي فترة حرجة وحالة غير مستقرة تهدد كيانها وأدائها ما يتطلب التدخل الفوري للحد منالطويل، حيث أن 
 (.5ص، ) "األحداث المفاجئة التي قد تعترض الحركة الرياضية بكل أشكالها ومستوياتها

 
إلى أن األزمة في المجال الرياضي تعني وجود خلل في المنظومة الرياضية يؤثر عليها تأثيرا ماديا "( 0100)يشير رمضان  كما

كل التنظيمية للمؤسسات الرياضية، وهي فترة حرجة وحالة غير مستقرة تهدد ومعنويا على كافة مستويات الممارسة الرياضة والهيا
كيانها وأدائها ما يتطلب التدخل الفوري للحد منها والتحكم في األحداث المفاجئة التي قد تعترض الحركة الرياضية بكل أشكالها 
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يئات الرياضية وفي جوهرها، كما وتؤثر بالسلب على ومستوياتها، كما وتؤثر في النسق االجتماعي وفي إدارة السلوك التنظيمي لله
رشيدة وتعيق كل النشاطات، فهي من أهم مراحل تطور الفكر اإلداري الحديث الذي حظي باهتمام الصائبة وغير الاتخاذ القرارات غير 

دارة األزمات الرياضية من االتجاهات الحديث ة لإلدارة الرياضية التي توجب كبير من قبل الباحثين في مجال اإلدارة الرياضية، وا 
يجاد لها الحلول تدريب استراتيجي يسمح بتطبيق أساليب علمية لمواجهة كل أنواع المشكالت التي تواجه  المؤسسات الرياضية وا 

 (.5ص، " )لضمان استقرارها
 

ها يحتاج الى تطوير المفاهيم أن أزمات وكوارث المنظمات أصبحت اآلن متكررة ومتزايدة، وان التعامل مع"، (0110)ويرى شومان 
ص، ) "واألساليب اإلدارية داخل محيط اإلدارة االستراتيجية، والذي يعتبر تحد يواجه اإلدارة العليا والباحثين داخل محيط التنظيمات

5.) 
محافظة ومن خالل ما سبق من توضيح لالزمة المالية فان الباحث يسعى الى وضع نموذج لألزمات المالية بمراكز الشباب ب

ظل جائحة كورونا وذلك من خالل التعرف على األزمات المالية وطرق وأساليب التعامل المقترحة إلدارة األزمات المالية  فيالدقهلية 
 (.01كوفيد )ظل جائحة كورونا  في
 

 :هدف البحث -رابعا 
 .في ظل جائحة كورونا نموذج لألزمات المالية بمراكز الشباب بمحافظة الدقهلية مقترح يهدف البحث إلى وضع

 
 :تساؤالت البحث -خامسا 
 .هي االزمات المالية التي واجهة مراكز الشباب خالل جائحة كورونا ما -
 .النموذج المقترح لمواجهة االزمات المالية بمراكز الشباب وما ه -

 

 :البحث فيالمصطلحات المستخدمة  -سادسا 
 : Crisesاالزمة  -

) "تثير الرأي العام التيماديا ومعنويا الى الدرجة  تأثيرانظام الرياضة يؤثر عليه  فيا وجود خلل بانه"( 0117)يعرفها عثمان      
  (.03ص، 

 

 :الرياضيالمجال  فيمفهوم األزمة  -
الهيئة الرياضية يؤثر عليها تأثيراً  مادياً  ومعنوياً  أو فى عدم تحقيق  فيبأنها تعنى وجود خلل "( 0101)يعرفها عبد السالم 

 (.13ص، ) "العام ضد الهيئة الرياضة الرأيتثير  التيداف محددة إلى الدرجة أه
 
  :  Sports Crisesالرياضية األزمات  -

الهيئة الرياضية يؤثر عليها تأثير ماديا ومعنويا وفى عدم تحقيقهم أهداف  فيبأنها تعنى وجود خلل "( 0117) الخضرييعرفها 
 (.08ص، ) "ضد الهيئة الرياضيةمحددة للدرجة التي تثير الرأي العام 
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 : Sports Crises managementإدارة األزمات الرياضية    -

بانها السيطرة على األحداث المرتبطة بالنشاط الرياضي مثل هزيمة النادي األكثر شعبيا من نادي " (0117) الخضرييعرفها     
الحكومية تؤثر على الهيئات الرياضية والتحكم في ضغطها مغمور أو أحداث شغب وتعصب أو اتخاذ قرارات رياضية من اإلدارة 

 (.08ص، ) "إيجابيهاومسارها واتجاهها وتجنب سلبياتها واالستفادة من 
 :ادارة االزمات المالية -

تي بانها هي قدرة وكفاءة نظام صنع القرارات في التغلب على مقومات اساليب االدارة القديمة ال"( 0111)يعرفها جمال على      
 (.03ص ) "تعجز عن مواجهة االحداث والمتغيرات المتالحقة والمفاجأة

 
 :COVID -19فيروس كورونا  -
 التيالفيروسات التاجية  أحد"بانه ( COVID-19)سم ابمنظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد او ما يعرف  عرفت     

 "الجينية من االصابة به، وتم التعرف على الفيروس عن طريق التسلسل بعد وقت قليل للغاي الوفاةوتسبب  التنفسيتصيب الجهاز 
who.2019).) 

 
 :مراكز الشباب -

بانـه هـو كـل هيئـة مجهـزة بالمبـاني واالمكانـات تقيمهـا "  08مـادة  0108لسـنة  007 تم تعريف مراكز الشـباب وفقـا لقـانون       
مراحــل العمــر  فـيالمـدن او القــرى بقصــد تنميـة الشــباب  فــيفــردين او متعـاونين الدولـة ، او وحــدات االدارة المحليـة ، او االفــراد ، من

ــادة  فــيالمختلفــة واســتثمار اوقــات فــراغهم  ممارســة االنشــطة الرياضــية واالجتماعيــة والصــحية والترويحيــة وغيرهــا تحــت اشــراف قي
واقامتها ان تكـون متاحـة كاملـة لألشـخاص وتحدد الئحة النظام األساسي اختصاصاته ويراعى عند تجهيز هذه الهيئات  متخصصة ،

 .(00، ص، 007قانون ) "من ذوى االعاقة الستخدامهم طبقا لكود البناء المصري
 

 :الدراسات السابقة( 0)جدول  -

 سنة موضوع البحث عينة البحث الهدف من البحث اهم النتائج
اسم 
 الباحث

 م

التكوين المستمر واإلجبـاري لفريـق 
ع المســـتمر االطـــال. ادارة االزمـــات

علــى اخــر مــا توصــلت اليــه الــدول 
المتقدمــة مــن اســاليب اســتراتيجية 

 .ادارة االزمات

أهميــــة تطبيــــق اســــتراتيجيات 
إدارة االزمات فـي المؤسسـات 
الرياضــية ودورهــا فــي تطــوير 

 مهام التسويق بها
 فردا 11

دور اســــــــــــتراتيجيات 
إدارة االزمات لتطوير 
مهــــــــــام التســــــــــويق 
بالمؤسســــــــــــــــــــــــــات 

 الرياضية

  .0 خبابة  0100

تشـــكيل لجنـــة : قبـــل االزمـــة مـــا- ــــى وضــــع خطــــة  ــــرف عل التع
االزمـــــــــات الرياضـــــــــية  إلدارة

فردا  003
 أعضاء

االزمات  إلدارةخطة 
الرياضية باالتحاد 

وعبد  مكي 0101 0.  



- 122 - 
 

 :الدراسات السابقة( 0)جدول تابع  -

 .لالزمات

تنفيــــذ الخطـــــط  :االزمـــــةاثنــــاء  -
 .العاجلة الطوارئوخدمات 

حصــــر الخســــائر  :االزمــــةبعــــد  -
ضـــرورة تطـــوير  والتأهيـــل،لالزمـــة 
 تدربيــهوعقــد بــرامج  اإلداريالنظــام 

 .للعاملين باالتحاد

ـــــــام  المصـــــــريد باالتحـــــــا الع
ضـــوء  فـــيللرياضـــة للجميـــع 
 ادارة أزمة كورونا

(covid -19) 

مجلس ادارة 
االتحاد 
 المصري
 والعاملين

العام  المصري
 فيللرياضة للجميع 

 إلدارة مقترحة ضوء
 األزمات

 زمة كوروناأ

(covid -19) 

  الحفيظ

 سنة موضوع البحث عينة البحث الهدف من البحث اهم النتائج
اسم 
 الباحث

 م

تعـاني االنديـة مــن ضـعف ممارســة  -
االسلوب الديمقراطي في ادارة االزمات 

 الرياضية

ــة عــدد المــدربين والمتخصصــين  - قل
 في االندية واالتحادات الرياضي

ي االنديــــة يوجــــد ضــــعف مــــالي فــــ -
 الرياضية مما يعوق مواجهة االزمات

فـــرق عمـــل جـــاهزة إلدارة  دال يوجـــ -
ـــــى معلومـــــات  االزمـــــة، االعتمـــــاد عل

 خاطئة في ادارة وحل االزمة

وضع نموذج مقترح إلدارة االزمـات  -
 الرياضية

ــــة  ــــى اســــباب االزم التعــــرف عل
المالية ومعرفة العوامل الرئيسية 
ــى  ــة والتعــرف عل لالزمــات المالي

ــة تــ أثير االزمــات الماليــة العالمي
علـــى الرياضـــة واالســـباب التـــي 
تــــــؤدى الــــــى نشــــــوء االزمــــــات 
االقتصـــــــــادية فـــــــــي الهيئـــــــــات 

 الرياضية

فردا من  007
اعضاء 

 مجلس االدارة 

نموذج مقترح إلدارة 
االزمات المالية 

باألندية الرياضية في 
 محافظة الشرقية

  .3 فهمي   0101

بين يعاني االتحاد مـن قلـة عـدد المـدر 
ذوي الخبـــــرة والتخصـــــص والقـــــادرين 
ـــــى مســـــتوى  ـــــى نشـــــر اللعبـــــة عل عل
الجمهورية، يعانى االتحاد من ضـعف 

التعـــــرف علـــــى وضـــــع تصـــــور 
ــــــي  ــــــات الت ــــــرح إلدارة االزم مقت
تواجــــــــه العــــــــاملين باالتحــــــــاد 

اعضاء  53
مجلس االدارة 
 والعاملين

تصور مقترح إلدارة 
االزمات لدى العاملين 
باالتحاد المصري لرفع 

  .1 كمال            0108
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 :راسات السابقةالد( 0)جدول تابع  -

باالتحاد  المصري لرفع االثقال التمويل الحكومي
المصري لرفع 

 االثقال

 االثقال

تأثرت الفرق الرياضية والمنشآت 
الرياضية باألزمة المالية العالمية، 
وذلك نتيجة االعتماد على االيرادات 
التقليدية وضعف ايرادات ايجار 
المقاعد المميزة بالمالعب نتيجة 

ضور الجماهير مما أدى الى ضعف ح
ارتفاع ايرادات حقوق البث 

 .التليفزيوني

التعرف على تأثير االزمة 
المالية على الرياضة في امريكا 

 الشمالية

االندية 
الرياضية في 
امريكا 
 الشمالية

 

تأثير االزمة المالية 
على الرياضة في 
 امريكا الشمالية

2010 
Brad R 

Humph

reys 
5.  

 سنة موضوع البحث عينة البحث الهدف من البحث اهم النتائج
اسم 
 الباحث

 م

لفريـق  واإلجبـاريالتكوين المستمر 
االطـــالع المســـتمر  .االزمـــاتادارة 

علــى اخــر مــا توصــلت اليــه الــدول 
المتقدمــة مــن اســاليب اســتراتيجية 

 .ادارة االزمات

أهميــــة تطبيــــق اســــتراتيجيات 
فـي المؤسسـات  إدارة االزمات
فــي تطــوير  ودورهــاالرياضــية 

 مهام التسويق بها
 فردا 11

دور اســــــــــــتراتيجيات 
إدارة االزمات لتطوير 
مهــــــــــام التســــــــــويق 
بالمؤسســــــــــــــــــــــــــات 

 الرياضية

  .1 خبابة  0100

تشـــكيل لجنـــة  :االزمـــةقبـــل  مـــا-
 .لالزمات

تنفيــــذ الخطـــــط  :االزمـــــةاثنــــاء  -
 .العاجلة الطوارئوخدمات 

ائر حصــــر الخســــ :االزمــــةبعــــد  -
ضـــرورة تطـــوير  والتأهيـــل،لالزمـــة 
 تدربيــهوعقــد بــرامج  اإلداريالنظــام 

ــــى وضــــع خطــــة  ــــرف عل التع
االزمـــــــــات الرياضـــــــــية  إلدارة

ـــــــام  باالتحـــــــاد المصـــــــرى الع
ضـــوء  فـــيللرياضـــة للجميـــع 
 ادارة أزمة كورونا

(Covid -19) 

فردا  003
 أعضاء

مجلس ادارة 
االتحاد 
المصرى 
 والعاملين

االزمات  إلدارة خطة
الرياضية باالتحاد 
المصرى العام 
 فيللرياضة للجميع 

 إلدارة مقترحة ضوء
 األزمات

 زمة كوروناأ

(Covid -19) 

0101 
وعبد  مكي

  .8 الحفيظ 
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عـددها وقـد بلـغ ( 1001)إلـى ( 0100)الزمنية ولها أنها أجريت من الفترة ابق للدراسات السابقة والتي تم تنيتضح من العرض السا

 .دراسات أجنبية( 0)دراسة عربية، ( 1)دراسات منها، ( 8)
اســتهدفت العديــد مــن الدراســات الســابقة لالزمــات الرياضــية وطــرق عالجهــا واســبابها ســواء باألنديــة أو : مــن حيــث الهــدف -

 .مراكز الشباب او المؤسسات الرياضية وبخاصة فى ظل جائحة كورونا
باألسـلوب المسـحي لمالئمـة لطبيعـة  الوصـفيت المرجعية على استخدام المنهج اتفقت العديد من الدراسا: من حيث المنهج -

 .الدراسة
ومــدربين ومفحوصــين وذلــك تبعــًا لنــوع  نداريــيوا  فــردا مــديرين ( 003إلــى  11)حيــث تراوحــت العينــة مــن : مــن حيــث العينــة -

 .الدراسة
 

 :توصلت لها الدراسات السابقة التيأهم النتائج  -
االطـالع المسـتمر علـى اخـر مـا توصـلت اليـه الـدول المتقدمـة مـن اسـاليب . بـاري لفريـق ادارة االزمـاتالتكوين المستمر واإلج -0

 .استراتيجية ادارة االزمات
 .بالعاجلة رئالطواتنفيذ الخطط وخدمات : االزمةتشكيل لجنة لالزمات، اثناء : قبل االزمة ما  -0
 .للعاملين باالتحاد تدربيهوعقد برامج  دارياإللنظام هيل، ضرورة تطوير األتحصر الخسائر لالزمة وا: بعد االزمة -3
تأثرت الفرق الرياضية والمنشآت الرياضـية باألزمـة الماليـة العالميـة، وذلـك نتيجـة االعتمـاد علـى االيـرادات التقليديـة وضـعف  -1

 .قوق البث التليفزيونيايرادات ايجار المقاعد المميزة بالمالعب نتيجة ضعف حضور الجماهير مما أدى الى ارتفاع ايرادات ح
 :منهجية البحث: أوال
 : منهج البحث -أ

 .تم اختيار المنهج الوصفي باستخدام األسلوب المسحي وذلك لمالئمته لطبيعة البحث وتحقيقًا ألهدافه
  
 :البحث مجتمع وعينة -ب

 :تم تحديد وتوصيف خصائص المجتمع األصلي وعينة البحث وفقًا للخطوات التالية
 
 :وعينة البحث من مراكز الشباب مجتمع -0
 : مجتمع مراكز الشباب -(أ)

بشـأن تحديـد ( 1)تم تحديد مجتمع البحث من مراكز الشباب وفقًا لمخاطبة مدير مديرية الشباب والرياضـة بمحافظـة الدقهليـة ملحـق 
 . مركز( 110)عدد مراكز الشباب بالمحافظة، حيث بلغ عدد مراكز الشباب 

 
 :لشبابعينة مراكز ا -(ب)

 (.11)تم اختار عينة البحث بالطريقة العمدية من مجتمع مراكز الشباب حيث بلغ العدد اإلجمالي لمراكز الشباب قيد الدراسة 

 .للعاملين باالتحاد
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 :مجتمع وعينة البحث -اً ثاني
 :مجتمع البحث -(أ)

  .، والعاملين بهاالشبابومديري مراكز  تم اختيار مجتمع البحث من األفراد المتمثلة من أعضاء مجلس إدارة مراكز الشباب،
 
 : عينة البحث -(ب) 

( 31)حيث شملت العينة االستطالعية على ، مراكز الشباب ومديري أعضاء مجلس اإلدارة،فرد من ( 307)بلغ إجمالي عينة البحث 
عينـة األساسـية وشـملت ال مـن العينـة األساسـية، العينـة االسـتطالعية داوتـم اسـتبع من إجمـالي مجتمـع البحـث،%( 1.1)فرد بنسبة 

 استمارة( 001)وبلغ عدد االستمارات غير الصحيحة وتم استبعادها  من إجمالي مجتمع البحث،%( 17.7)فرد بنسبة ( 307)على 
 .لعدم جدية الرد واالجابة على االستمارة ولوجود العديد من االخطاء بداخل استمارة االستبيان

 مجتمع البحث 
 

 : أدوات جمع البيانات -اً ثالث
 : وهيجمع البيانات  فياعتمد الباحث على األدوات اآلتية     
 .تحليل المحتوى الوثائقي -0

 نة األساسيةالعي مجتمع البحث مراكز الشباب 
العينة 

 مجتمع البحث العينة المستبعدة االستطالعية

 51 00 3 31 51 ادارة المنصورة 
 11 1 0 30 11 ادارة منية النصر 
 15 00 3 31 15 ادارة دكرنس 
 13 1 3 31 13 ادارة المنزلة    
 05 5 0 1 05 ادارة الجمالية 
 38 03 3 00 38 ادارة شربين 
 10 3 0 31 10 ادارة اجا 
 30 1 0 00 30 ادارة طلخا 
 10 01 3 07 10 ادارة السنبالوين 
 30 01 0 01 30 ادارة ميت غمر 
 00 3 0 7 00 ادارة نبروه 
 08 5 0 00 08 ادارة بنى عبيد 
 33 08 0 01 33 ادارة بلقاس 
 01 1 0 01 01 ادارة الستامونى 
 فرد( 110) 001 31 307 فرد( 110) اإلجمالي  
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 .المقابلة الشخصية -0
 :جمع البيانات وقد تم تصميم االستبيان وفق الخطوات التالية فياالستبيان كأداة رئيسية  -3
المتخصصـة ونتـائج الدراسـات والبحـوث المرتبطـة وتـم تصـميم اسـتمارة االسـتبيان المبدئيـة ملحـق االطالع على المراجع العلمية  -(أ)
(0). 
وذلـك إلبـداء الـرأي حـول ( 1)محكمـين ملحـق ( 1)صورته المبدئية على مجموعة من الخبراء عددهم  فيتم عرض االستبيان  -(ب)

ضوح المحاور وصياغتها ومدى مالئمة كل عبارة للمحور التابع لـه مناسبة المحاور والعبارات ومدى تحقيقها لهدف الدراسة ومدى و 
 .اإلدارة الرياضية فيأن يكون حاصاًل على درجة أستاذ وتم تحديد مواصفات وشروط اختيار الخبير 

 
األهمية النسبية درجة واحدة، وذلك لحساب ( غير موافق)درجتان، ( موافق)وقد تم استخدام ميزان التقدير الثنائي الستمارة االستبيان 

 .للمحاور الرئيسية والفرعية والعبارات المنتمية لكل محور فرعى
 

 :الدراسة االستطالعية -رابعاً 
م على عينـة 01/00/0100إلى  01/00/0100في الفترة من ( 3)تم إجراء الدراسة االستطالعية لتقنين استمارة االستبيان ملحق 

 . ن عينة الدراسة األساسيةفرد تم استبعادهم م( 31)بلغت البحث حيث 
 :المعامالت العلمية لالستبيان -اً خامس

 :الصدق -0
 :تم اختبار صدق استمارة االستبيان باستخدام

 
 :صدق المحتوي -(أ)

حيـث جـاءت نتـائج اسـتطالع محكمـين ( 1)على مجموعة من الخبـراء بلـغ عـددهم تم عرض استمارة االستبيان في صورتها المبدئية 
علـى محـاور % 011أن هنـاك اتفـاق بـين آراء الخبـراء بنسـبة مدى مناسبة المحاور المقترحة الستمارة االسـتبيان  حولرأى الخبراء 

 (. 3)استمـارة االستبيان، وتم عرض عبارات االستبيان للتعرف على مدى مالئمة كل عبارة للمحور التابع له وهو ما يوضحه جدول 
 

  مارة االستبيانعبارات است فيأراء الخبراء  (0)جدول  -
 
 
 
 
 

وبلـغ عـدد  عبـارة،( 01)الشـكل المبـدئي  فـيت عبارات اسـتمارة االسـتبيان حيـث بلـغ عـدد العبـارا فيأراء الخبراء ( 0)ويوضح جدول 
عبـارة، وبنـاءًا علـى نتـائج ومالحظـات الخبـراء تـم صـياغة اسـتمارة ( 0) وهـي% 85العبارات التي تم حذفها لتحقيقها نسـبة أقـل مـن 

 .(موافق، إلى حد ما، غير موافق)وتم استخدام ميزان التقدير الثالثي  ،(3)صورتها األولية ملحق  فياالستبيان 
 :حساب معامل صدق استمارة االستبيان -(ب)

 فيعدد العبارات  المحاور م
 شكلها المبدئي

عدد العبارات فى  العبارات التي تم حذفها
 أرقام العبارات عدد الشكل النهائي

 03 03 0 01 المحور  0
 03-  0 01 اإلجمالي
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إيجاد معامل االرتباط بين المحـاور وبعضـها كمـا ، عن طريق (Internal Consistency)استخدم الباحث طريقة االتساق الداخلي 
 (.1)ل كما في جدو ،وبين العبارات والمحاور التي تنتمي إليها، وبين العبارة والدرجة الكلية لالستبيان ،(3)في جدول 

 
 31=معامل االرتباط بين أبعاد ومحاور االستبيان      ن( 3)جدول  -

 
 
 
 

 1.310= (1.15)دولية عند جال( ر) قيمة** 
 1.113= (1.10)دولية عند جال( ر) قيمة* 

بـين درجـة كـل محـور وبـين الدرجـة الكليـة ممـا ( 1.15)ارتباطيه دالة إحصائيًا عنـد مسـتوى معنويـة وجود عالقة ( 3)يوضح جدول 
 .يدل على صدق االتساق الداخلي الستمارة االستبيان

وبين كل عبارة والدرجة الكلية  معامل االرتباط بين كل عبارة ودرجة المحور التابعة له،( 1)جدول  -
 31=ن الستمارة االستبيان

 

 1.310= (1.15)دولية عند جال( ر) قيمة** 
 1.113= (1.10)دولية عند جال( ر) قيمة* 

 الدرجة الكلية ورالمح
 **1.718 المحور األول 

  (الدرجة الكلية)استمارة االستبيان 

 الماليةالرياضية ارتباط لالزمات  معامل
 مع الدرجة الكلية مع المحور األول م
0 1.381* 1.558** 
0 1.380* 1.501** 
3 1.371* 1.501** 
1 1.317* 1.101** 
5 1.110* 1.170** 
1 1.371* 1.117** 
8 1.100* 1.110** 
7 1.387* 1.181** 
1 1.377* 1.150** 
01 1.138* 1.510** 
00 1.117** 1.151** 
00 1.111** 1.558** 
03 1.151* 1.501** 
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 بين درجة كل عبـارة ودرجـة المحـور التابعـة لـه،( 1.15)وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ( 1)يوضح جدول 
 .ارة والدرجة الكلية لالستبيان، مما يدل على صدق االتساق الداخلي الستمارة االستبيانوبين كل عب

 

 :حساب معامل ثبات استمارة االستبيان -0
كما في جدول ، "ألفا كرونباص"اتبع الباحث طريقة التجزئة النصفية لسبيرمان براون، ومعادلة جتمان، باإلضافة إلى معامل ثبات   
(5.) 

 

 بات استمارة االستبيان بطريقة التجزئة النصفية وألفا كرونباصث( 5)جدول  -

ــة التجزئــة النصــفية( 5)مــن جــدول  يتضــح ــا (1.701)او( 1.811)تــراوح مــا بــين  أن معامــل الثبــات بطريق ، وأن معامــل ثبــات ألف
 .، مما يدل على أن استمارة االستبيان قيد البحث ذو معامل ثبات عال( 1.730)كرونباص تراوح 

 
 :الدراسة األساسية -اً سادس

حيـث تـم أجـراء  1/0/0100إلـى  8/0/0100الفتـرة مـن  فيمفحوص وذلك ( 307)تطبيق الدراسة األساسية على عينة قوامها تم 
 .الى توزيع االستمارة من على جوجل فورم وباإلضافةالمقابالت الشخصية لعينة البحث لمتابعة وشرح مضمون االستمارة، 

 
 :المعالجات اإلحصائية -سابعاً 

 (SPSS)ية للعلوم االجتماع اإلحصائيةاستخدم الباحث في المعالجات اإلحصائية للبيانات داخل هذه الدراسة برنامج الحزم 

Statistical Package For Social Science   مستعينة بالمعامالت التالية( 05)اإلصدار: 
 (Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتباط بيرسون  -0
 (Cronbach's Alpha)معامل ثبات ألفا كرونباص  -0
 :لـ ( SplitHalf Method)التجزئة النصفية  -3
 (SpearmanBrown Coefficient)" سبيرمان براون"ـ -
 (GuttmanSplitHalf Coefficient)". تمانو ج" -
 .المتوسط الحسابى -1
 .النسبة المئوية -5

 المحاور
 التجزئة النصفية

 ألفا كرونباص
 تمانو ج سبيرمان براون

 1.730 1.701 1.811 المحور 
 1.730 1.701 1.811 (الدرجة الكلية)استمارة االستبيان 
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 0كا -1

 :عرض ومناقشة النتائج -
 : عرض ومناقشة نتائج التساؤل - أ

اجهة مراكز المالية التى و الرياضية التكرارات والنسبة المئوية الستجابات عينة البحث في األزمات  (1)جدول  -
     الشباب خالل جائحة كورونا 

 307= ن

إلى  موافق العبارة م
 حد ما

غير 
اتجاه  0كا % المتوسط موافق

 العبارة
ــاملين بــاإلدارة  0 ــاءة الع ــع كف ــه لرف ــد دورات تدربي تعق

 موافق 380.7 10.8 0.87 01 31 017 المالية داخل مركز الشباب

لماليـة بمركـز يوجد أسـاليب حديثـة إلدارة األزمـات ا 0
 موافق 101.3 11.3 0.73 01 01 087 الشباب      

توجـــد متابعـــة مســـتمرة لتنفيـــذ البـــرامج والتعليمـــات  3
 الموضوعة بمركز الشباب              

 موافق 131 15 0.75 00 01 070

ــتم ربــط اســتخدام أســلوب الثــواب والعقــاب وربــط  1 ي
 موافق 181.1 11 0.77 01 07 011 المكافئة باإلنجاز بشكل واضح

ــي مــرت  5 ــة بســجل لالزمــات الت تحــتفظ اإلدارة المالي
 موافق 181.0 15.7 0.78 00 01 011 بها داخل مركز الشباب

 موافق 370.7 13.3 0.71 01 30 081 يوجد بالمركز فريق متخصص في إدارة األزمات 1
يمكــن تــوفير مصــادر تمويــل مبتكــرة وحديثــة لمركــز  8

 موافق 107.1 11.5 0.71 01 01 071 الشباب

يمكــــن تحديــــد األســــباب التــــي أدت إلــــى األزمــــات  7
 المالية والعمل على إزالتها بمركز الشباب

 موافق 311.8 13.5 0.70 07 01 081

تــوفر اإلدارة الماليــة المقترحــات الالزمــة للحــد مــن  1
 موافق 117.7 15.1 0.71 01 01 077 انتشار األزمة المالية في مركز الشباب

ـــدعم المقـــدم مـــن مؤسســـات القطـــاع  01 ـــة ال ـــؤثر قل ي
 موافق 111.1 13.1 0.70 01 01 081 .الخاص والحكومي على أداء مراكز الشباب

التشريعات والقوانين تعرقل االستثمار الرياضي فـي  00
 موافق 370.5 13.5 0.70 01 31 081 .مركز لشباب

يؤثر ضـعف التسـويق الجيـد للمسـابقات والبطـوالت  00
 موافق 371.1 10.1 0.81 01 07 081 .ي التعامل مع األزمات بمركز الشبابف

 موافق 511.5 11.1 0.11 7 01 011يؤثر عدم القدرة علـى االبتكـار والتجديـد فـي كيفيـة  03
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 موافق العبارة م
إلى 
 حد ما

غير 
 0كا % المتوسط موافق

اتجاه 
 العبارة

 التعامل مع األزمات المالية في مركز الشباب
 موافق 0.73 المتوسط العام للمحور       
 5.11=  1.15ومستوى معنوية عند  ،0عند درجة حرية  0قيمة كا

 (موافق) 3: 0.31، (إلى حد ما) 0.33: 0.18، (غير موافق) 0.11: 0: المتوسط الحسابي المرجح باألوزان
 :مناقشة نتائج التساؤل -0

ا بـين مـ 0، تراوحـت قيمـة كـا%(11.1، %10.8)أن النسبة المئوية الستجابات عينة البحث تتراوح مـا بـين ( 1)يتضح من الجدول 
، كمــا (0)للعبــارة رقــم %( 10.8)وأقــل نســبة مئويــة  ،(03)للعبــارة رقــم %( 11.1)، أعلــى نســبة مئويــة قــدرها (511.5، 380.7)

األزمــات " ، وتشــير هــذه القيمــة موافقــة أفــراد العينــة علــى مــا جــاء بمحــور (0.73)يتبــين مــن الجــدول أن المتوســط العــام للمحــور 
 ".لشباب المالية داخل مراكز االرياضية 

 
يتم ربط الشباب، و وتشير هذه االستجابات أنه يؤثر عدم القدرة على االبتكار والتجديد في كيفية التعامل مع األزمات المالية في مركز 

وتحـتفظ اإلدارة الماليـة بسـجل لالزمـات التـي مـرت بهـا داخـل  استخدام أسلوب الثواب والعقاب وربط المكافئـة باإلنجـاز بشـكل واضـح،
 .وتوفر اإلدارة المالية المقترحات الالزمة للحد من انتشار األزمة المالية في مركز الشباب الشباب،مركز 

  
، ودراسـة يالنظـام المـال عليهـا يقـوم التي األساسية وضعت الركائز والتي( 0101)عبد المجيد من  وتتفق هذه النتائج مع دراسة كآل

تقويم دور العالقات العامة في ادارة االزمات باألنديـة الرياضـية، وكمـا تؤكـد دراسـة ( 0101) ي، ودراسة القليوب(0108)كمال الدين 
 .تشير إلى األزمات المالية داخل مراكز الشباب والتي، والنتائج (0105) يالبوصاف

 
وترتيـب  الباحث انه يجب أن تعتمد أدارة االزمات الرياضـية علـى االسـلوب العلمـي مـن حيـث التنبـؤ بحـدوث االزمـاتوضح وي  

الخطــوات واتخــاذ القــرار المناســب فــي الوقــت المناســب فــور حــدوث االزمــة واســتغالل الوقــت فــي جمــع المعلومــات الصــحيحة واتخــاذ 
 القرارات المناسبة والمشاركة في اتخاذ القرارات لمواجهة االزمات الرياضية بمختلف انواعها ، وان التشريعات تعرقل االرتقـاء بالناحيـة

مراكز الشباب ويرجع ذلك الى ان اهم اسباب حـدوث االزمـات الماليـة داخـل مركـز الشـباب بمحافظـة الدقهليـة هـو ضـعف االقتصادية ل
التخصصـية واتخـاذ  النـواحيالتمويل سواء من القطاع الحكومي او القطـاع الخـاص  وضـعف اإلداريـين العـاملين بمراكـز الشـباب مـن 

تـي تواجـه مراكـز الشـباب هـي ضـعف المـوارد الماليـة مقارنـة باألهـداف التـي ترغـب فـي القرارات غير الموضوعية ومن اهم العقبـات ال
، وانـه البـد مـن اتبـاع طـرق خاصـة للتمويـل فـي ظـل التطـور (الحكـومي) تحقيقها وتعتمد مراكز الشـباب علـى مصـادر التمويـل العـام 

 .التكنولوجي وعلى اساس علمي سليم
 ماهي االزمات المالية التي واجهة مراكـز الشـباب خـالل جائحـة كورونـا، ومـا: ي ينص علىوبذلك يتحقق اإلجابة على التساؤل والذ 

 .هو النموذج المقترح لمواجهة االزمات المالية بمراكز الشباب
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 .االستنتاجات -
بات عينـة وفـى حـدود اسـتجا وفـى حـدود المـنهج المسـتخدم، تم الحصول عليها ومعالجتها وعرضها وتفسـيرها، التيفي ضوء النتائج 

 :البحث تم التوصل إلى االستنتاجات التالية
 :واجهة مراكز الشباب خالل جائحة كورونا التياألزمات المالية  -أ
 %.11.1يؤثر عدم القدرة على االبتكار والتجديد في كيفية التعامل مع األزمات المالية في مركز الشباب بنسبة  -0
 %.11وربط المكافئة باإلنجاز بشكل واضح بنسبة  يتم ربط استخدام أسلوب الثواب والعقاب -0
 %.15.7تحتفظ اإلدارة المالية بسجل لالزمات التي مرت بها داخل مركز الشباب بنسبة  -3
 %.15.1توفر اإلدارة المالية المقترحات الالزمة للحد من انتشار األزمة المالية في مركز الشباب بنسبة  -1
 

 .التوصيات -
 -: كوروناواجهة مراكز الشباب خالل جائحة  التيلمالية ا الرياضية االزمات 

       .الشبابزمات المالية بمركز ساليب حديثة إلدارة األ استخدام األ -0
 .               المتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج والتعليمات الموضوعة بمركز الشباب -0
 .واضحبشكل سلوب الثواب والعقاب وربط المكافئة باإلنجاز أربط استخدام  -3
  .الشبابدارة المالية بسجل   لالزمات التي مرت بها داخل مركز تحتفظ اإل -1
 .الشبابتوفير مصادر تمويل مبتكرة وحديثة لمركز  -5
 .الشبابسباب التي ادت الى االزمات المالية والعمل على ازالتها بمركز تحديد األ -1
 .الشباباالزمة المالية في مركز دارة المالية المقترحات الالزمة للحد من انتشار توفر اإل -8
ــادة الــدعم المقــدم مــن مؤسســات القطــاع الخــاص والحكــومي لقطــاع مراكــز الشــباب مــن خــالل تشــجيع رجــال   -7 االهتمــام بزي

 .االعمال
 المالية بمراكز الشباب بمحافظة الدقهلية في ظل جائحة كوروناالرياضية األزمات استخدام النموذج المقترح لمواجهة  -1

الرياضية بمراكز الشباب بمحافظة الدقهلية في ظل جائحة كورونا كما  المالية لمقترح لمواجهة األزماتالنموذج ا
 :يتضح من الجدول
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 محتوى النموذج المقترح
 المحتوى م

 فكرة النموذج المقترح 1

 فلسفة النموذج المقترح 2

 تصميم النموذج المقترح 3

 مراحل وضع النموذج المقترح 4

 :المقترحرة النموذج فك -0
 .كوروناالرياضية بمراكز الشباب بمحافظة الدقهلية في ظل جائحة  المالية تتلخص في وضع نموذج مقترح لمواجهة األزمات

 :المقترحفلسفة النموذج  -0
اب بمحافظـة الرياضية بمراكـز الشـبالمالية مما الشك فيه ان هناك حاجة ضرورية لوضع نموذج  مقترح  لمواجهة األزمات         

الدقهلية في ظل جائحـة كورونـا  ،وذلـك لمـا تعانيـه  مراكـز الشـباب  بـوزارة الشـباب والرياضـية مـن قصـور شـديد فـي المـوارد الماليـة 
و القطاع الخاص لمراكز الشباب ، وهناك حاجة ملحة للتغير وتحويل  الفكر التقليدي والقـديم الـذى يهـتم أسواء من القطاع الحكومي 

ء تعديالت  داخليـة بسـيطة الـى فكـر علمـي  متطـور ذو منظـور أكبـر و قـائم علـى التخطـيط االسـتراتيجي  ويهـتم باكتشـاف فقط بأجرا
 اشارات االنذار المبكر لالزمات  والتهديدات في البيئة الخارجية نظرا للتطور االقتصادي واإلداري والسياسي الذى يمر به عالمنا اليوم

  .المكانات المتاحة في البيئة الداخلية  ومواجهة االزمات والمخاطر والتهديدات في البيئة الخارجية والعمل على استغالل كافة  ا
 :المقترحتصميم النموذج   -3

الرياضية بمراكز الشباب بمحافظة الدقهلية في ظل جائحة كورونا المالية تحد من مواجهة االزمات  التيمن اهم الصعوبات         
ضح المعالم، ويعتمد هـذا النمـوذج علـى اقتـراح اسـاليب مختلفـة لمواجهـة االزمـات الماليـة بحيـث يـتمكن كـل عدم وضع نموذج وا هي

 :سلوب المناسب لظروفه والتي يجب ان تراعى مجموعة من االسسمركز شباب بالمحافظة اختيار ما يالئمه من األ
 .الشباب يتواجد فيه مراكز الذيمراعاة المستوى الثقافي واالجتماعي للمجتمع  . أ
 .مراعاة المستوى االقتصادي لكل مركز شباب . ب
 .مراعاة االمكانات المادية واالدارية والفنية وشعبية كل مركز شباب . ت

 :مراحل وضع النموذج المقترح -1
 :المدخالت . أ

 فــيوتعتبــر مــن اهــم الخطــوات الواجــب مراعاتهــا عنــد وضــع النمــوذج المقتــرح حيــث ان دراســة الواقــع مــن االمــور الواجــب وضــعها  
الرياضـية التـي تمـر  الماليـة مواجهـة االزمـات فـياالعتبار للتعرف على الوضع الراهن ومعرفة المعوقات التي تعتـرض مراكـز الشـباب 

بها مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية في ظل جائحة كورونا وللتعرف على ذلك حيث قام الباحث بأعداد استمارة استبيان للتعرف علـى 
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ظـل جائحــة كورونـا واشـتملت علـى األزمــات  فـيمحافظـة الدقهليـة  فــيالرياضـية التــي تمـر بهـا مراكـز الشـباب  يـةالمال واقـع االزمـات
 :واجهت مراكز الشباب خالل جائحة كورونا التيالمالية 

 فـييـة الرياضـية بمحافظـة الدقهل الماليـة مواجهـة مراكـز الشـباب لالزمـات فـياستخلصا الباحث وجد صـعوبة  التيومن خالل النتائج 
 .مواجهة االزمة في العلميتمر بها واالعتماد على االساليب التقليدية للتمويل وعدم االعتماد على االسلوب  التيظل جائحة كورونا 

 :العمليات التشغيلية . ب
اجـراء  المرحلة الثانيـة مـن مراحـل النمـوذج المقتـرح وفيهـا يـتم تحويـل المـدخالت الـى مخرجـات، وقـد اعتمـد الباحـث عنـد وهي       

 فـي ةالتشـغيليلالزمـات الماليـة بمراكـز الشـباب بمحافظـة الدقهليـة، وتمثـل خطـوات العمليـات  الفعلـيتحليل الواقـع  ةالتشغيليالعمليات 
 : اآلتي

 -: كوروناواجهت مراكز الشباب خالل جائحة  التياألزمات المالية 
 .الشبابمركز عقد دورات تدربيه لرفع كفاءة العاملين باإلدارة المالية داخل  -0
       .الشباباستخدام االساليب حديثة إلدارة االزمات المالية بمركز  -0
 .               المتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج والتعليمات الموضوعة بمركز الشباب -3
 .واضحربط استخدام اسلوب الثواب والعقاب وربط المكافئة باإلنجاز بشكل  -1
  .الشبابلالزمات التي مرت بها داخل مركز  تحتفظ االدارة المالية بسجل   -5
 .الماليةيوجد بالمركز فريق متخصص في ادارة االزمات  -1
 .الشبابتوفير مصادر تمويل مبتكرة وحديثة لمركز  -8
 .الشبابتحديد االسباب التي ادت الى االزمات المالية والعمل على ازالتها بمركز  -7
 .الشبابمن انتشار االزمة المالية في مركز  توفر االدارة المالية المقترحات الالزمة للحد -1
 .االعمالاالهتمام بزيادة الدعم من مؤسسات القطاع الخاص والحكومي لقطاع مراكز الشباب من خالل تشجيع رجال   -01
 .الحالي تعديل التشريعات والقوانين تعرقل االستثمار الرياضي في مركز لشباب بحيث تواكب العصر -00
 .بقات والبطوالت الرياضية وانشاء شركات دعاية تابعة لوزارة الشباب والرياضة مركز الشباباالهتمام بالتسويق للمسا -00

 .التعامل مع االزمات المالية في مركز الشباب فياالبتكار والتجديد  -03
 :المخرجات . ت

 هـي مراكز الشبابعتبار ان ، وباةالتشغيليالناتج من المدخالت والعمليات  وهيمراحل النموذج المقترح  فيالمرحلة الثالثة  هي      
المجتمـع وبنـاءا  فـيايضـا تـؤثر  فأنهـازمـات ماليـة، أبالتقلبـات االقتصـادية وتسـبب لهـا  تتـأثرالمجتمـع  فيمؤسسة  أيمؤسسة مثل 

 :االتي فيالبيئة المحيطة، وتتمثل المخرجات  فيبالعوامل الداخلية والخارجية  وتتأثرتؤثر  فهيعليه 
 

 :الداخليةالبيئة  -0
 فـيكافة مراكز الشباب بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة وكافـة المؤسسـات المعنيـة  فيتتمثل  تيال هي

الرياضـية بمراكـز الشـباب بمحافظـة الدقهليـة فـي ظـل جائحـة الماليـة الرغبة والقـدرة علـى تطبيـق النمـوذج المقتـرح لمواجهـة األزمـات 
 كورونا 
 :الخارجيةالبيئة  -0
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بـل انهـا احـدى ضـروريات  ،المباريـاتليست سلعة للترفيـه ومشـاهدة  وأنهاالالزم اتجاه الرياضة  والوعيالمجتمع  فيتتمثل  التي يه
 .القومياالمن 

 
 

 (: المرتدة)التغذية الراجعة  -3
يـق النتـائج الفعليـة مـع الموضوعة مسبقا لتحديد درجـة تحق باألهدافيقوم بمقارنة مخرجات النموذج  والذي الرقابيتمثل الجانب  هي

 .تمت تمهيدا لعالجها التي تاالنحرافاالنتائج المستهدفة من النموذج وكذلك تحديد 
  :المقترحتقيم النموذج . ج
تعطينـا نتـائج نهائيـة عـن مـدى فاعليـة تطبيـق  ألنهـاالنمـوذج  فـياهم المراحـل  وهيالمرحلة الرابعة واالخيرة من مراحل النموذج  هي

و حتـى التقليـل مـن اثارهـا السـلبية ام لـم يحقـق انجـاز أتمـر بهـا مراكـز الشـباب  المالية التيام بالقضاء على االزمات النموذج، هل ق
االزمــات الماليــة  إلدارةيمكــن اســتخدامها لتقــيم عائــد االســاليب المقترحــة  التــيوهنــاك العديــد مــن الطــرق  الواقــع،ملمـوس علــى ارض 

 : مكن تتبعها بالخطوات التاليةبمراكز الشباب بمحافظة الدقهلية وي
 مقارنة السجالت المالية واالدارية والفنية للسنوات السابقة قبل تطبيق النموذج  -0
 مراكز الشباب بعد تطبيق النموذج  ةلميزاني النقدي االحتياطيزيادة  -0
 انخفاض المديونية المستحقة لمراكز الشباب بعد تطبيق النموذج المقترح  -3
  اإلعالميمراكز الشباب بعد االهتمام بالجانب  في تالشتراكاازيادة االقبال على  -1
 والعاملين بمراكز الشباب بعد اكتساب خبرات علمية وعملية  ناإلدارييتطوير الفكر واالداء لدى  -5
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