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 المستخلص

يهدف البحث الحالي إلى دراسة مردود الجدوي االقتصادية واالجتماعية لتطبيق نظم واليات االقتصاديات الرياضية         
 . م 0100لسنة  00المنفذة بوزارة الشباب والرياضة المصرية وأثرها علي تطوير المنظومة الرياضية في ضوء قانون الرياضة 

، يتمثل مجتمع البحث فى بعض القيادات العليا ( أسلوب الدراسات المسحية)الوصفى استخدم الباحث المنهج 
والعاملين باإلدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة وبعض الخبراء فى مجال االستثمار الرياضي وبعض أعضاء مجالس 

ات األندية الرياضية األهلية والخاصة ، وقد إدارات اللجنة االولمبية واالتحادات الرياضية المصرية وبعض أعضاء مجالس إدار 
 .فردًا ( 001)قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية والبالغ قوامها 

لجمع أدوات البحث استخدم الباحث تحليل الوثائق والسجالت واستبيان مردود الجدوي االقتصادية واالجتماعية لتطبيق 
 .المنفذة بوزارة الشباب والرياضة المصرية وأثرها علي تطوير المنظومة الرياضية نظم واليات االقتصاديات الرياضية 

تغليب الجانب االقتصادي علي الجانب االجتماعي عند تطبيق النظم واآلليات االقتصادية وكان من أهم النتائج 
لوضع بنود تعاقدية للحفاظ علي األخذ بعين االعتبار المعمول بها في المشروعات االستثمارية ، وكان من أهم التوصيات 

 . مراعاة الجوانب االجتماعية إلى جانب االقتصادية عند الشروع في تنفيذ المشروعات االستثمارية 

 . الجدوي االقتصادية ، الجدوي االجتماعية ، اقتصاديات الرياضة: الكلمات األفتتاحية 
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Abstract 

The current research aims to study the economic and social benefits of the application 

of the systems and mechanisms of sports economics implemented in the Egyptian Ministry of 

Youth and Sports and their impact on the development of the sports system in the light of the 

Sports Law 71 of 2017 . 

The researcher used the descriptive approach (the method of survey studies). The 

research community is represented by some senior leaders and workers in the central 

departments of the Ministry of Youth and Sports, some experts in the field of sports 

investment and some members of the boards of directors of the Olympic Committee and 

Egyptian sports federations and some members of the boards of directors of private and 

private sports clubs. By selecting the deliberate method of research sample, which consists of 

(116) individuals . 

To collect research tools, the researcher used the analysis of documents and records 

and a questionnaire of economic and social feasibility returns for the application of the 

systems and mechanisms of sports economics implemented by the Egyptian Ministry of Youth 

and Sports and their impact on the development of the sports system. 

One of the most important results was the tyranny of the economic side over the social 

side when applying the economic systems and mechanisms applicable to investment projects , 

One of the most important recommendations was to take into account the development of 

contractual clauses to maintain consideration of the social as well as economic aspects when 

embarking on the implementation of investment projects .  

Key words : economic feasibility, social feasibility, sports economics. 
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يعتبر دخول األعمال والمصالح التجارية في مجاالت األستثمار الرياضي من أهم العوامل المؤثرة في النمو األجتمـاعي "
اإلقتصــادية ، فاالقتصــاد يــؤثر إلــي حــد كبيــر علــي الرياضــة ، فهــي  للرياضــة أدت إلــي اعتبــار األنشــطة الرياضــية مــن األنشــطة

علي إمكانات وتسـهيالت ومنشـأت خاصـة تتمثـل فـي أجهـزة وأدوات رياضـية وأجهـزة فنيـة  -باعتبارها نظاما اجتماعي  -تشتمل 
ضـة ، اذ لـم يمكـن أسـتمرار خاصة تيسير إقامة المنافسات وتساعد علي اإلعداد والتدريب ، وتيسير المشـاركة الشـعبية فـي الريا

ودوام الرياضة كنظام أجتماعي أساسي دون متطلباتهـا األقتصـادية التـي تضـمن مثـل هـذه األجهـزة واألدوات ومـن أجـل ذلـك فـإن 
الرياضة تعتمد علي األقتصاد لتمويل مختلف أوجـه األنشـطة ، وأن نظـام الرياضـة يقـوم علـي دعـائم أقتصـادية فـي جوهرهـا مثـل 

ــات األ  ــة بعــض المــوارد ميزاني ــات المتحــدة األمريكي ــة كالوالي ــرامج ، وتســتخدم فــي بعــض األنظمــة األقتصــادية العمالق نشــطة والب
األقتصـادية للدولـة كالضــرائب فـي بنــاء المنشـأت الرياضـية ودعــم األنشـطة والبــرامج الترويحيـة علـي أســاس أن إنشـاء المالعــب 

أحمـد ، ")ةيحقـق عائـدًا مـن اإلقبـال مـن الجمـاهير التـي تحضـر المباريـات والساحات الرياضية يجذب الفرق الرياضـية المحترفـة 
 (.51، ص  0103

تغيرات وتطورات في مختلف العناصر والعمليات والمقومات التي يقـوم عليهـا هـذا النظـام مـن  يويشهد المجال الرياض" 
ير أسـاليب اإلدارة وتنميـة وتطـوير العناصـر أجل إحداث التغيير الذي يؤدي لتطوير النظام فـي مخرجاتـه ونواتجـه عـن طريـق تطـو 

البشــرية التــي تســاهم فــي اإلدارة والتمويــل ، والرياضــة تمثــل مجــال إشــهار واســع االنتشــار نظــرًا لتنــامي صــناعة الرياضــة حيــث 
لة أصــبحت ســوقًا رائجــة فــي مجــال التســويق والتمويــل ، ورعايــة لمصــالح التجاريــة واالســتهالكية للرياضــة كمصــدر للــربح ووســي

 ( .1، ص  0118،  أحمد" ) دعاية ناجحة لهذا لجأت الشركات التجارية وشركات التسويق لدعم األحداث الرياضية ورعايتها 

ومــن أجــل ذلــك اليمكــن أن يبقــي الواقــع األجتمــاعي للرياضــة بعيــدا عــن االهتمامــات االقتصــادية ، فــإدارة البــرامج " 
لرياضي يحتاجون إلي من يمولهم حتي يمكن قيادة النشاط الرياضي نحـو األهـداف الرياضية والرياضيون والعاملون في المجال ا

المأمولة منه ، أما المجال الرياضي في العصر الحديث فقد أصبح يحفل بكم كبير من الوظائف والمهام ذات الطبيعة المهنية مـا 
داريين وخبراء متخصين ومحترفين ، مما يشكل إطارًا توظيفيًا ع ريضا للعمل في المجال الرياضي كمهنيـين محتـرفين بين فنيين وا 

 (. 55، ص  0103أحمد ، " )

بما تمتلكه من أنشطة جماعية لدنتاج واالستهالك ، فهي تدخل في إطار  الرياضة جزء من الدورة اإلقتصادية وتعتبر" 
ضافة ، وعلي مدي الخمسة والثالثين عام الدورة اإلقتصادية سواء باعتبارها منتجا أو شريكًا في األنتاج أو بأعتبارها قيمة م

الماضية حققت صناعة الرياضة تطور كبير مقارنة بأنواع الصناعات األخري ، فقد أرتبطت صناع الرياضة بالشركات والمصانع 
لمنظمات والمعدات وشبكات األعمال ووسائل اإلعالم والساحات واألستوديوهات والشركات التجارية والالعبين والفرق الرياضية وا

المهنية الرياضية ، كما أرتبطت أيضا بأعمال خارج نطاق الرياضة مثل األتحاد مع األحداث وصناديق التكتافل التي تمت 
كمال درويش ، " )بمعرفة الشركات والالعبين ويتم فيها بيع منتجات رياضية والتعاقد مع التلفزيون لصالح هذة الصناديق 

0111  ،81.) 

وتنوع  صالدولة السياسي واالقتصادي الهادف إلى تقوية االقتصاد الوطني ودفع عجلة القطاع الخانهج  مع وتمشياً " 
مصادر الدخل وترشيد اإلنفاق الجاري على األنشطة والخدمات المختلفة ومن بينها مؤسسات النشاط الرياضي لما لها من 
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عالمي، فإنه البد من تقديم نمو  وأهداف الوطن في  لذج أفضل للعمل الوطني لتحقيق آمامردود اقتصادي واجتماعي وسياسي وا 
العلمية في أن تعتمد الرياضة على  ارةاالقتصادية واإلد والخبرة االستثمارواالستفادة من برامج  نميةمن الرياضة في الت ادةاالستف

عدادالمدرسية والجامعية  ياضةالموارد إلى الر  ذهالتمويل الذاتي وتحويل ه الفرق القومية باعتبارها القاعدة العريضة لكل  وا 
على الموازنة العامة للدولة من دون اإلخالل بما نص عليه الدستور  ءالمؤسسات العاملة في الدولة، وبالتالي تخفيف العب

 ( . 3 ، ص 0999سمير ، ) " والقانون من واجبات ومسئوليات مطلوبة من مؤسسات النشاط الرياضي

في  05وقد أحتلت صناعة الرياضة مكانًا هامًا في األقتصاديات الوطنية للدول ، كما تحتل صناعة الرياضة المرتبة " 
األقتصاد األمريكي متقدمة في ذلك علي كثير من الصناعات األمريكية ، كما احتل دخل مباريات كرة القدم المركز الثاني من 

مليار ين ياباني محتلة بذلك المرتبة الخامسة  1511القيمة األجمالية األنتاجية للرياضة األقتصاد الوطني اإليطالي ، كما بلغت 
 ( . 09 -08،  0115كمال درويش ، " )في اإلقتصاد الوطني الياباني 

ة إلصالح بيئة لذلك وحرصُا من الحكومة على مواكبة التطورات االقتصادية العالمية الراهنة أولت الحكومة عناية فائق" 
األعمال في مصر ورفع جدارة النظام االقتصادي ككل ، وهذه تمثل شروطًا جوهرية الستقطاب االستثمارات الخاصة الن 
االستثمارات لن تأتى من تلقاء نفسها خاصة في ظل االضطراب االقتصادي في مصر والمنطقة والعالم ككل ، فكان من 

جه بيئة األعمال في مصر وتقييمها من أجل تحسين بيئة األعمال في مصر ، خاصة الضروري البحث عن المعوقات التي توا
 ( .81، ص  0110رضا ، " ) أن بيئة العمل ترتبط بقدرة الدولة على جذب االستثمارات 

وتعددت مجاالت االستثمار المختلفة فى جمهورية مصر العربية وهذه المجاالت تكون لها محددات خاصة تعمل على " 
مها بصورة سليمة وقانونية وهذه المحددات هى التى تعطيها القوة الدافعة لالستمرار فى هذه المجاالت من أجل استقرار تنظي

عملية التنمية ، ولما كان هدف الدولة من فتح مجال االستثمار أمام المستثمرين هو تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية فى 
حدود خطتها القومية لهذا كان على الدولة وضع تشريع يحدد هذه المجاالت ولهذا لم يترك  إطار السياسة العامة للدولة وفى

نما قصد أن يقتصر النشاط على المشروعات التى تخدم  القانون المصري المجال مفتوحا أمام المستثمرين فى أي نشاط كان وا 
 ( .05 ، ص 0115،  سعد)" ريع التنمية والتى تتطلب خبرات عالي فى مجاالت تتصف بالتطور الحديث الس

يعتبر االستثمار أحد أبرز التغيرات التي أدخلت على اقتصاديات العالم المتقدم والنـامي خـالل العقـدين األخيـرين حيـث " 
يشير هذا المفهوم إلى استثمار األموال في الشهادات واألسهم وصـناديق االسـتثمار وكـذلك االسـتثمار فـي بعـض األوراق الماليـة 

تساعد المستثمر على التحوط ضد مخاطر تقلب أسعار األوراق المالية ، واالستثمار يقوم على عمل  هدفه زيـادة رأس مـال  التي
الفــرد أو زيــادة مــوارده عــن طريــق تشــغيل مالــه أو اســتغالله بهــدف زيادتــه ، أي وظيفــة االســتثمار تشــغيل األصــول ، وهــو أحــد 

،  0111حسـن ، " )، ومـن أهـم العوامـل المـؤثرة علـى التغيـر البنـائي لالقتصـاد الـوطني الوسائل األساسية لتنفيذ برامج التنميـة 
 (.01ص

واالستثمار بأنواعه المختلفة أهمية كبيرة لنمو الـدول وتطورهـا ، ولـه تـأثيره علـى كافـة مجـاالت الحيـاة ، وال تقتصـر "  
احي االجتماعيــة ورفاهيــة المجتمــع ، ولالســتثمار أهميــة أهميـة االســتثمار علــى النــواحي االقتصــادية ، ولكــن تتعــدى أهميتـه للنــو 

كبيرة لدول العالم والدول النامية بصفة خاصة في ظل انخفاض معـدالت االدخـار ، ونـدرة رؤوس األمـوال الوطنيـة ومـا يـوفره مـن 
 ( .Rob , 2006 , 35" )مصدر للتمويل ناهيك عن أهميته الكبيرة لنقل التكنولوجيا المتطورة للدول النامية 
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 : مشكلة البحث

 تطوير المنظومة الرياضـيةإلي  نظم اليات االقتصاديات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة المصريةتكمن أهمية تطبيق 
ــذي يــؤدي إلــي  م0100لســنة  00قــانون الرياضــة وذلــك وفقــًا ل ــنظم تمالرياضــي المصــري ، و  تطــور المجتمــع، االمــر ال ــاز ال ت

جتمـاعي إ مـردودبنفع الكبير و واآلليات االقتصادية بال اقتصـادية مسـتقبلية ترتكـز عليهـا  إسـتراتيجية يجـابي نحـو بنـاءإقتصـادي وا 
فـي والسـيما  العمـل بكـل جهـد فـي اسـتقطاب كـل االسـتثمارات فـي مختلـف القطاعـات ، ومـن هـذا المنطلـق يجـبالقادمـة  األجيـال

 .المجال الرياضي 

حيــث أصــبحت  تركــز الجهــود عليهــاعــالم أخــذت معظــم دول ال يات الرياضــيةونظــرًا ألهميــة تطبيــق نظــم واليــات االقتصــاد
ــدرتها وكفاءتهــا فــي معالجــة المشــكالت الرئيســية التــي تواجــه  ةالمشــروعات االســتثماريتشــجع إقامــة  وخاصــة بعــد أن أثبتــت ق

 اإلنتاجيـةالمهارات اإلدارية والفنيـة و  ألنها تشكل ميدانًا لتطويربتلك المشروعات ويأتي االهتمام المتزايد  ، االقتصاديات المختلفة
 .للمؤسسات الرياضية  والتسويقية

ومن منطلق سعي مصر إلى نهضة اقتصـادية حقيقيـة فـى مختلـف المجـاالت ، فقـد سـعت وزارة الشـباب والرياضـة إلـى 
تشجيع عمليات اقتصاديات الرياضة بمختلف أشكالها فى كافة المؤسسات من أجل تنمية سوق رأس المال ، كما أنها سعت إلى 

وضع تشريعات وقوانين تحكم آليات عملية االستثمار  إلىل ذلك سعت تهيئة مناخ االستثمار األمثل فى السوق المصري ومن أج
فـى  يم ، ولكن واجهت العديد من العقبات اإلدارية والتنظيمية إلدارة الفكر االستثمار 0100لسنة  00فى مصر من خالل قانون 

االستثماري المصري وتدفق أموالـه  مصر ولم تعي أهمية وضع آليات لجذب المستثمرين المحليين واألجانب إلى االهتمام بالمناخ
 .الستثماره فى المشروعات االستثمارية فى مصر بصورة كافية 

التعـرف علـي كيفيـة البـدء فــي الطـرح الصـحيح والمناسـب لتلـك المشــروعات  هــي والخطـوات األولـى لنجـاح االسـتثمارات
تدعم االستثمار في المجـال الرياضـي ، ولـذلك يجـب  تعديل اللوائح والقوانين لكيجذب المستثمرين و البحث عن أفضل الوسائل لو 

تطبيق نظم واليـات بيجب النهوض ، و المستثمر الذي يستثمر في مجال الرياضة  جذب رجال األعمال لخوض هذا المجال وتقدير
رياضـة وزارة الشـباب والرياضـة وذلـك عـن طريـق إنشـاء شـركات مسـاهمة داخـل الاالسـتثمار فـي وتحقيق االقتصاديات الرياضية 
 .لالكتتاب عليها أسهمها  طرحوالهيئات الرياضية و 

وبالتالي فوضع األسس والمبادئ في طرح المشروعات االستثمارية من األهمية فـي المجـال الرياضـي لتقـويم المعوقـات 
ء فـي تطبيـق المرتبطة بعملية االستثمار ، فهناك ضرورة للسعي فـى إيجـاد الحلـول للتغلـب علـى المعوقـات التـى تحـول دون البـد

الفكر االستثماري والتي يمكـن أن تمثـل حـاجز كبيـر نحـو دخـول المسـتثمرين إلـى السـاحة الرياضـية والخـوف الشـديد مـن الفشـل 
وخسـارة األمــوال المســتثمرة ، وبالتــالي فوضـع معــايير تقويميــة لطــرح تلـك المشــروعات مــن شــأنها تهيئـة المنــاخ االســتثماري فــي 

كل كبيــر علــى االرتقــاء بمســتوي األداء داخــل وزارة الشــباب والرياضــة واالرتقــاء بمســتوي الرياضــة الرياضــة المصــرية والعمــل بشــ
 .المصرية 

 األهميـة الملحـة والضـرورية لتطبيـق نظـم واليـات االقتصـاديات الرياضـية تجعلنـا نهـتم بشـكل كبيـر بكـل القطاعـات إن

 ، ولهذا يتوجب اإلسراع في وضع آليات قطاع الرياضيالمردود اإلجتماعي في ال ، ولكننا في بعض األحيان نغفل عن والمجاالت
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فقـد أصـبحت الرياضـة اآلن  ،مـع مراعـاة النـواحي اإلجتماعيـة للمجتمـع المحـيط  االسـتثمار الرياضـي وكسـب اسـتثمارات رياضـية
 .  هواية ومتعة إلى صناعة حيث تحولت الرياضة من مصدر دخل هائل في العالم كله

دراسة مردود الجدوي االقتصادية واالجتماعية لتطبيق نظم واليات االقتصاديات  إلي ألمر الذي آثار دافعية الباحثا
لسنة  00الرياضية المنفذة بوزارة الشباب والرياضة المصرية وأثرها علي تطوير المنظومة الرياضية في ضوء قانون الرياضة 

 . م0100

 : هدف البحث 
دراسة مردود الجدوي االقتصادية واالجتماعية لتطبيق ن س واليات االقتصاديات الرياضية إلى ي دف البحث الحالي 

 م2863لسنة  36المنفذة بوزارة الشباب والرياضة المصرية وأثرها علي تطوير المن ومة الرياضية في ضوء قانون الرياضة 

 :، وذلك من خالل التعرف علي 

نظم واليـات االقتصـاديات الرياضـية المنفـذة بـوزارة الشـباب والرياضـة المصـرية وأثرهـا تطبيق من  الجدوي االقتصاديةمردود  -0
 . علي تطوير المنظومة الرياضية

والرياضـة المصـرية وأثرهـا  من تطبيق نظم واليات االقتصـاديات الرياضـية المنفـذة بـوزارة الشـباب االجتماعيةالجدوي مردود  -0
 . علي تطوير المنظومة الرياضية

 :البحث  تساؤالت
الجدوي االقتصادية من تطبيق نظم واليات االقتصاديات الرياضية المنفذة بوزارة الشباب والرياضة المصرية وأثرها ما مردود  -0

 ؟علي تطوير المنظومة الرياضية 

مــردود الجــدوي االجتماعيــة مــن تطبيــق نظــم واليــات االقتصــاديات الرياضــية المنفــذة بــوزارة الشــباب والرياضــة المصــرية مــا  -0
 ؟وأثرها علي تطوير المنظومة الرياضية 

 : المصطلحات المستخدمة في البحث 
 : االقتصاديات الرياضيةمن  المردود االقتصادي

المنفذة بوزارة الشـباب والرياضـة المصـرية واليات االقتصاديات الرياضية  هو الحصيلة االقتصادية من جراء تطبيق نظم
، ويتمثل هـذا المـردود فـي  م0100لسنة  00لمنظومة الرياضية في ضوء قانون الرياضة التي تؤثر علي التطوير االقتصادي لو 

جانبين الجانب األول والمتمثل في مردوده في توفير المـوارد االقتصـادية للـوزارة والجانـب الثـاني فـي تحقيـق الـربح للمسـتثمر فـي 
 .هذا المجال والذي يؤثران بطبيعتهما علي تطوير المنظومة الرياضية المصرية 

 : االقتصاديات الرياضيةالمردود االجتماعي من 
هو العائد االجتماعي من تطبيق اآلليات االقتصادية والذي يتمثل في تحقيق تلك اآلليات الشباعات حاجـات واحتياجـات 
أفراد المجتمع المحـيط واسـتمرار تقـديم الـدعم والخـدمات لهـذا القطـاع الكبيـر مـن الجمـاهير وقدرتـه علـي التـأثير االيجـابي علـيهم 

قبالهم علي المشروعات االستثمار   .ية المنفذة وا 

 :الدراسات السابقة 
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دراسة أستشرافية الستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم : المنافع والكلف : األستثمار الرياضي " دراسة بعنوان في 
، واستهدفت التعرف علي مفهوم االستثمار الرياضي بوصفة أحد أبرز األستثمارات نمو في العالم ، دراسة وتحديد "   0100

استخدم الباحث المنهج ، لمانع والكلف المحققة من األستثمار الرياضي والتعرق علي العالقة الجدلية بين الرياضة واالستثمار ا
التي أقيمت في المانيا ، ( 0100 - 0111) اشتمل مجتمع البحث على بطوالت كأس العالم التي أقيمت ما بين و  ، الوصفى

وكانت من أهم النتائج التغير الجوهري في النظرة الفلسفية التقليدية للرياضة التي ، قطر  جنوب أفريقيا ، البرازيل ، روسيا ،
كانت تعد نشًاطًا ترفيهيًا اجتماعيًا إلي رؤية تعدها نشاطًا أقتصاديًا وأستثماريًا وصناعة قائمة بحد ذاتها ، حجم األستثمارات 

الرياضي مراتب متقدمة في مختلف مجاالته يفوق العديد من القطاعات  الكبيرة في األنشطة الرياضية أدت إلي أن يحتل القطاع
 .(0109،  بشار). الصناعية 

،  تحديد اقتصاديات تمويل األندية المصرية، واستهدفت الدراسة "  اقتصاديات تمويل األندية المصرية" وفي دراسة بعنوان 
من بين األعضاء العاملين باألندية الرياضية وتم اختيارهم  المنهج الوصفي ، تم اختيار عينة الدراسة ونواستخدم الباحث

وتم استخدم المقابلة الشخصية  ، فرد 005عضو كما تم اختيار عينة عشوائية بلغ قوامها  05بالطريقة العمدية وبلغ عددهم 
ته الذاتية للصرف علي أنشتطة اعتماد االندية الرياضية علي إيرادا واالستبيان كأدوات لجمع البيانات ، وكانت من أهم النتائج

اإلرادات الذاتية )ألنها المصدر الطبيعي والدائم والموثوق فيه من مصادر تمويلة ، اعتماد بعض األندية علي التمويل المشترك 
  ( .0101،  أشرف). والدعم الحكومي والتبرعات األهلية  اإلعانات، تراجع  (التبرعات األهلية  –اإلعانات الحكومية  –
، واستهدفت " دور الموارد البشرية فى تطوير فرص االستثمار باألندية الرياضية بإقليم كوردستان العراق " دراسة بعنوان في و 

الدراسة التعرف على دور الموارد البشرية في تطوير االستثمار باألندية الرياضية بإقليم كردستان العراق ، واستخدم المنهج 
ي ، وتم اختيار مجتمع البحث من األندية الرياضية بإقليم كوردستان العراق واعتمد الباحث الوصفي باستخدام األسلوب المسح

مقسمين إلى ( نادي الرياضي 01)فرد من ( 033)طريقة العينة العشوائية العمدية في اختيار عينة الدراسة والذي بلغ عددهم 
نت من أدوات جمع البيانات المقابلة الشخصية واالستبيان ، ، وكا( هيئة أعضاء مجلس اإلدارة باألندية الرياضية، والعاملين)

وكانت من أهم النتائج عملية وصف الوظيفة ودراستها لم يتم بصورة علمية للتعرف على دورها في تحقيق األهداف المرجوة ولم 
ية المتاحة ، هنالك العديد من تحدد االحتياج من الموارد البشرية كما ونوعا بشكل كافي ولم يتمكن استفادة من الكفاءات البشر 

السبل واآلليات التي من شأنها زيادة دور وظائف إدارة الموارد البشرية في تقدم األندية الرياضية كان من أهمها إعطاء العناية 
في تقييم الكافية لتخطيط وتطوير عملية تنمية الموارد البشرية وتقديم الحوافز العادلة للموظفين واعتماد طرق وأساليب عادلة 

األداء ، هناك ضعفا واضحا في عدم وجود قسم أو إدارة مختصة بتدريب وتطوير العاملين تقييم األداء لقدرات الموظف الفعلية 
وتدنى في نسبة االستفادة من نتائج نظام تقييم األداء في تخطيط سياسة األندية للموارد البشرية ، هناك ضعف في عملية 

لتدريبية من قبل إدارة الموارد البشرية في األندية الرياضية لكي تعمل على رفع مستوى أداء العاملين متابعة لتقييم البرامج ا
واستثمار قدراتهم بما يساعدهم على التقدم والتطور ، ضرورة إعداد مهني مناسب للعاملين واإلداريين في مجال االستثمار 

ار داخل األندية الرياضية ، ال توجد قوانين ولوائح خاصة تنظم كيفية الرياضي باألندية الرياضية ، ضرورة وجود قسم االستثم
،  توانا)االستثمار داخل األندية الرياضية ، ضرورة عمل دليل استثماري لكافة مناطق االستثمار في المجال الرياضي في االقليم 

0101)  .  
، " بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات جنوب الصعيد إستراتيجية مقترحة الستثمار المنشآت الرياضية " دراسة بعنوان وفي 

واستهدفت الدراسة وضع إستراتيجية مقترحة الستثمار المنشآت الرياضية بمحافظات جنوب الصعيد من خالل التعرف على واقع 
باب والرياضة خطط االستثمار بوزارتي الرياضة والشباب وأساليب التمويل في الهيئات الرياضية والشبابية بمديريات الش

بمحافظات جنوب الصعيد واألسس العلمية لتسعير الخدمات بالمنشآت الرياضية والشبابية بمديريات الشباب والرياضة 
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وقد ، بمحافظات جنوب الصعيد واختصاصات العاملين بإدارات االستثمار بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات جنوب الصعيد 
ويشتمل مجتمع البحث على العاملون باإلدارة المركزية لالستثمار ، ( الدراسات المسحية)استخدم الباحث المنهج الوصفي 

والعاملين باألندية ومراكز الشباب والمنشآت الرياضية واإلدارات بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات جنوب ( 01)وعددهم 
فرد وتم اختيار عينة البحث بالطريقة ( 093)، أسوان ( 009)، األقصر ( 001)، قنا ( 030( )سوهاج)الصعيد كما يلي 

الطبقية العشوائية من مديري اإلدارات والمنشآت ورؤساء األندية ومراكز الشباب ومديري المنشآت الفرعية وقد بلغت عينة 
صاصات فرد ، واستخدم الباحث تحليل اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالمنشآت الرياضية واألندية واالخت( 300)البحث 

بمديريات الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية واستمارة االستبيان كأدوات جمع البيانات ، وكانت من أهم النتائج يوجد 
قصور في القوانين واللوائح الموجودة حيث أنها ال تساعد على زيادة التمويل الذاتي وال تشجع على استثمار المنشآت الرياضية 

وانين ولوائح خاصة تشجع على االستثمار وذلك لعدم وجود نص صريح ضمن قانون االستثمار يخص والشبابية ، ال يوجد ق
المجال الرياضي ، عدم وجود قوانين خاصة توضح للمستثمرين كيفية االستثمار في المنشآت وتعمل على جذب المستثمرين 

المستثمرين القائمين على إدارة المنشآت الرياضية  للدخول في هذا المجال ، يوجد صعوبة في اإلجراءات اإلدارية التي تواجه
والشبابية ، عدم وجود إدارة لالستثمار بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات ، يوجد ندرة في المتخصصين في االستثمار 

ات الكافية لألماكن والتسويق الرياضي داخل مديريات الشباب والرياضية ، عدم وجود خبرة عملية للمستثمرين وعدم توافر البيان
التي يمكن االستثمار فيها ، ال توجد سياسة استثمارية واضحة بوزارتي الرياضة والشباب وذلك لعدم توافر مناخ االستقرار 

 .(0103،  عبده )السياسي 
، ( " ة مقارنةدراس)إدارة االستثمار باألندية األهلية واألندية الخاصة كمؤشر لتحقيق التمويل الذاتي " دراسة بعنوان وفي 

واستهدفت الدراسة القيام بدراسة مقارنة بين إدارة االستثمار باألندية األهلية واألندية الخاصة بما يحقق مؤشر ملموس لتحقيق 
وتمثل مجتمع البحث في األندية الرياضية األهلية ، ( الدراسات المسحية)وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ، التمويل الذاتي 

ناديًا وقد قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة الطبقية ( 0105)بجمهورية مصر العربية والبالغ عددهم والخاصة 
ناديًا ، واستخدم الباحث تحليل الوثائق والسجالت والمقابلة الشخصية واستمارة ( 018)العشوائية وقد بلغ عدد األندية المختارة 
من أهم النتائج عدم اقتناع رجال األعمال بالعائد الذي يمكن أن يتحقق من المجال  االستبيان كأدوات جمع البيانات ، وكانت

الرياضي واإلجراءات اإلدارية للخطط االستثمارية بالنادي غير قابلة للتطبيق وال تساعد الدولة على إقامة المشروعات الرياضية 
مار الرياضي وعدم وجود دراسة جدوى للمشروعات االستثمارية االستثمارية والخبرات اإلدارية غير متوفرة للعمل في مجال االستث

بالنادي وال يوجد بالنادي رجال أعمال قادرين على إنجاح المشروعات االستثمارية الرياضية وال يمتلك النادي العمالة الماهرة 
استثماريًا مواتيًا لجذب رؤؤس األموال  القادرة على العمل االستثماري الرياضي وال توفر قوانين ولوائح االستثمار الرياضي مناخاً 

لالستثمار الرياضي باألندية والمستثمرين ليس لديهم ثقة كاملة في تحقيق مكاسب مادية من خالل االستثمار باألندية الرياضية 
هاني ،  )ة بالنادي وال توجد إدارة لالستثمار وبالتالي ال يتم تقييم شامل لالستثمارات داخل النادي لعرضها على الجمعية العمومي

0100.) 
، واستهدفت التعرف على المخاطرة التى تتعرض لها أماكن " نموذج تقييم المخاطرة للمنشات الرياضية " وفي دراسة بعنوان 

، واستخدم الباحث لجمع البيانات المقابلة ( الدراسة المسحية ) الممارسة الرياضية ، واستخدم الباحث المنهج الوصفى 
نتيجة تغيير السلوك االستثماري وتقلب ( السوقية)واء الشخصية ، االستبيان ، وتوصلت الدراسة لحصر أهم المخاطر س

المستثمرين بين االستثمارات الرياضية النخفاض القوة الشرائية للمدخالت أو نتيجة المتغيرات السياسية والقانونية المنظمة 
الذى يؤثر على المبيعات  الرياضية نتيجة تذبذب العرض والطلب أو حدة المنافسة األمر( األعمال)لالستثمار الرياضي ، مخاطر 

من سوء التصرف أو فجوات التخطيط والتنفيذ والعجز عن إدارة األزمات ( اإلدارة)المستقبلية للمنشات الرياضية ، مخاطر 
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بالمنشات الرياضية ، وأوصي الباحث فى نموذجه المقترح للمخاطرة بتقييم نمط التوزيع االحتمالي للتدفقات النقدية بصورة كمية 
 . (Stacey  ،0110)د متغيرات عدم التأكد ومخاطرها وفقًا لمعامل بيتا للمخاطرة وانحرافات العوائد الفعلية عما هو متوقع وتحدي

، واسـتهدفت التعـرف علـى أثـر الملكيـة " أثر الملكية الخاصة على االستثمار فى أندية كرة القدم للمحتـرفين " وفي دراسة بعنوان 
ندية كرة القدم للمحترفين ، واستخدم الباحث المنهج الوصفى ، واشـتملت عينـة الدراسـة علـى نـادي الخاصة على االستثمار فى أ

، وكــان مــن أهــم النتــائج وجــود عالقــة طرديــة بــين الملكيــة الخاصــة وحجــم االســتثمار بأنديــة كــرة القــدم ( دراســة الحالــة)ليفربــول 
ــة أو انســ ــين األندي ــل حــاملي األســهم ب ــث أن تنق ــرفين ، حي ــدم للمحت ــة أدي لع ــة الفرصــة االســتثمارية البديل حابهم وتجاهــل تكلف

االســتقرار النســبي لالســتثمار ومخرجاتــه المتوقعــة وتعــرض بعــض األنديــة الزمــات ماليــة ترتــب عليهــا انتشــار حالــة التخــوف مــن 
مسـئولي إدارة األنديـة  تصفية أصول األندية وتغلب الجانب االقتصادي على األهداف الرياضـية واالجتماعيـة لألنديـة ، ممـا وجـه

لالعتماد على اتساع شعبية كرة القدم واستخدم وسائل اإلعالم لجذب المستثمرين المحليين واألجانب ، ويوصي الباحـث بضـرورة 
وزيادة أصـول ( طويلة اآلجل)بما يساعد على نجاح قرارات االستثمار ( تجارية ، قومية)الموازنة بين دوافع االستثمار من ربحية 

دية شرطية بتقنيين انتقال حملة األسهم بين األندية أو انسحابهم مـن الشـركات المسـاهمة الرياضـية بتفعيـل دور الرقابـة فـى األن
 .(Daniel  ،0111)إطار السياسة العامة للدولة كأهم محددات االستثمار بأندية كرة القدم للمحترفين 

التعــرف علــى األساســيات التــي يقــوم عليهــا عمليــة واســتهدفت الدراســة ، "  أساســيات االســتثمار الرياضــي"  بعنــوان دراســةوفــي 
(  05) وتمثلـت عينـة البحـث فـى ،  وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، االستثمار في المجال الرياضي والتطور التاريخي له 

وات كـأدخصـية واسـتمارة االسـتبيان المقابلـة الش واسـتخدم الباحـثفردًا من القيـادات الرياضـية والمسـتثمرين بالمجـال الرياضـي ، 
، وكانــت مــن أهــم النتــائج عــدم وجــود خطــة واضــحة المعــالم الســتثمار فــى المجــال الرياضــي والرياضــة أصــبحت جمــع البيانــات ل

 . (Pritts  ،0111)صناعة قوية وليست مجرد نشاط يقوم به الفرد والرياضة أصبحت صناعة تقوم على ركائز اقتصادية قوية  

 : لبحث إجراءات ا
 : منهج البحث 

جراءاته وذلك لمناسبته لتحقيق أهداف البحث ( أسلوب الدراسات المسحية)استخدم الباحث المنهج الوصفى   بخطواته وا 
. 

 : مجتمع وعينة البحث 
الخبـراء فـى بوزارة الشباب والرياضة وبعـض المركزية  اتالعاملين باإلدار يتمثل مجتمع البحث فى بعض القيادات العليا و 

أعضاء مجالس وبعض أعضاء مجالس إدارات اللجنة االولمبية واالتحادات الرياضية المصرية وبعض  االستثمار الرياضيمجال 
فـردًا ، ( 001)، وقد قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية والبـالغ قوامهـا  والخاصة األهليةالرياضية إدارات األندية 
 . يوضح توصيف عينة البحث( 0) والجدول التالي
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 (0)جدول 

  توصيف عينة البحث

 % إجمالي البيان

 91.83 001 ذكر النوع

 5.00 1 أنثي 

  51.00 المتوسط السن

 00.00 03 بوزارة الشباب والرياضةالمركزية  اتالعاملين باإلدار القيادات العليا و  التخصص

 0.00 0 الخبراء في مجال االستثمار الرياضي 

 1.30 5 أعضاء مجالس إدارات اللجنة االولمبية 

 01.11 00 أعضاء مجالس إدارات االتحادات الرياضية المصرية 

 18.01 09 والخاصة األهليةالرياضية األندية أعضاء مجالس إدارات  

 011 001 اإلجمالي

 :أدوات جمع البيانات 
 :تحليل الوثائق والسجالت : أواًل 

وزارة )قــام الباحــث بتحليــل الوثــائق والســجالت الخاصــة بالمؤسســات الرياضــية المختلفــة التــي تقــوم باســتثمار أنشــطتها 
وذلك للتعـرف علـى طبيعـة المشـروعات ( الشباب والرياضة ، اللجنة االولمبية المصرية ، االتحادات الرياضية ، األندية الرياضية

الجدوي االقتصادية واالجتماعية لتطبيق نظم واليات االقتصاديات الرياضية المنفـذة بـوزارة مردود االستثمارية المطبقة بهم وكذلك 
 . م0100لسنة  00في ضوء قانون الرياضة  الشباب والرياضة المصرية وأثرها علي تطوير المنظومة الرياضية

ــًا  االقتصــاديات الرياضــية المنفــذة بــوزارة الشــباب مــردود الجــدوي االقتصــادية واالجتماعيــة لتطبيــق نظــم واليــات اســتبيان : ثاني
 :  والرياضة المصرية وأثرها علي تطوير المنظومة الرياضية

 :وهي استمارة من إعداد الباحث واتبع فى إعداده األتي 

 :ـ تحديد هدف االستبيان  0

واالجتماعيــة لتطبيــق نظــم واليــات مــردود الجــدوي االقتصــادية تــم تحديــد هــدف االســتبيان وقــد تمثــل فــى التعــرف علــي 
 . االقتصاديات الرياضية المنفذة بوزارة الشباب والرياضة المصرية وأثرها علي تطوير المنظومة الرياضية

 :ـ تحديد محاور االستبيان  0
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ــد تمثلــت محــاور  ــام الباحــث بتحديــد مجموعــة مــن المحــاور وق مــن خــالل إطــالع الباحــث علــى الدراســات الســابقة ، ق
 :بيان األتي االست

 : الجدوي االقتصادية: المحور األول 

 طبيعة النظم االقتصاديات الرياضية المعمول بها داخل المنظومة الرياضية. 

 المزايا االقتصادية المقدمة للمستثمرين وأثرها علي تحقيق األهداف االقتصادية للمنظومة الرياضية. 

 لمشروعات االقتصادية المزايا االقتصادية المحققة للجماهير من تطبيق ا. 

 األبعاد التنظيمية والتشريعية المطبقة لحفظ حقوق المستثمر وضمان تحقيق المردود االقتصادي للمؤسسة الرياضية. 

 الدراسات التقييمية لألساليب االستثمارية المطبقة والجدوي االقتصادية المحققة من خاللها. 

 : الجدوي االجتماعية: المحور الثاني 

  الخدمات االجتماعية بالتساوي مع الجوانب االقتصاديةتوفير. 

 االحتفاظ بالخدمات االجتماعية للجماهير وعدم طغيان الجانب االقتصادي علي الجانب الخدمي. 

 وسائل قياس فاعلية المردود االجتماعي لتطبيق االقتصاديات الرياضية. 

خبـراء وذلـك إلبـداء الـرأي فـى ( 0)الرياضـية قوامهـا  وقام الباحـث بعرضـه علـى مجموعـة مـن الخبـراء فـى مجـال اإلدارة
(  0) فأكثر من مجموعة أراء الخبراء ، والجدول التالي % 01مدي مناسبتها ، وقد تم اختيار المحاور التى حصلت على نسبة 

 .يوضح ذلك 
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 (0= ن )أراء السادة الخبراء حول مدي مناسبة محاور االستبيان  (  0) جدول 

النسبة  التكرار األبعاد وراالمح
 المئوية

الجــــــــــــدوي 
 االقتصادية

 %011 0 .طبيعة النظم االقتصاديات الرياضية المعمول بها داخل المنظومة الرياضية

المزايــا االقتصــادية المقدمــة للمســتثمرين وأثرهــا علــي تحقيــق األهــداف االقتصــادية 
 . للمنظومة الرياضية

0 011% 

 %50 1 .االقتصادية المحققة للجماهير من تطبيق المشروعات االقتصاديةالمزايا 

ــق  ــوق المســتثمر وضــمان تحقي ــظ حق ــة لحف ــة والتشــريعية المطبق ــاد التنظيمي األبع
 %81 1 .المردود االقتصادي للمؤسسة الرياضية

الدراسـات التقييميـة لألسـاليب االسـتثمارية المطبقـة والجـدوي االقتصـادية المحققــة 
 %011 0 .خاللها من

الجــــــــــــدوي 
 االجتماعية

 %011 0 توفير الخدمات االجتماعية بالتساوي مع الجوانب االقتصادية

االحتفــاظ بالخــدمات االجتماعيــة للجمــاهير وعــدم طغيــان الجانــب االقتصــادي علــي 
 %011 0 الجانب الخدمي

 %81 1 وسائل قياس فاعلية المردود االجتماعي لتطبيق االقتصاديات الرياضية

 ( : 0) يتضح من جدول 

، وبنـاءًا علـى %( 011% : 50)تراوحت النسبة المئوية ألراء الخبـراء حـول مـدي مناسـبة محـاور االسـتبيان مـا بـين  
مــن آراء الســادة % 01أراء الســادة الخبــراء تــم الموافقــة علــى جميــع محــاور االســتبيان وذلــك لحصــولها علــى نســبة أعلــي مــن 

لحصـوله علـي نسـبة أقـل مـن ( المزايا االقتصادية المحققة للجماهير من تطبيق المشـروعات االقتصـادية)بعد الخبراء ، فيما عدا 
 .من آراء السادة الخبراء % 01

 :ـ صياغة عبارات االستبيان  3

عبـارة ( 11)قام الباحث بوضع مجموعة من العبارات لكل محور من محاور االستبيان النهائية ، وقد بلغ عدد العبارات 
خبراء وذلك إلبـداء الـرأي ( 0)، وقد قام الباحث بعرض تلك العبارات على مجموعة من الخبراء فى مجال اإلدارة الرياضية قوامها 

 .ذلك ( 3)فى مدي مناسبة العبارات لمحاور البحث ، ويوضح جدول 
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 عدد العبارات التى تم حذفها من الصورة المبدئية لالستبيان(  3) جدول 

عدد العبارات فى  رالمحاو 
 الصورة المبدئية

عدد العبارات 
 المحذوفة

 أرقام العبارات المحذوفة
عدد العبارات 
 النهائية

 6 31 .  الجدوي االقتصادية
0 ،01  ،00 ،08  ،09  ،

33 
33 

 01  11،  50،  13 3 00 . الجدوي االجتماعية

 50 9 11 اإلجمالي

 ( :3)يتضح من جدول 

( 9)مـن اتفـاق الخبـراء وقـد بلغـت عـدد العبـارات المحذوفـة % 01التـى حصـلت علـى نسـبة أقـل مـن تم حذف العبـارات 
 .عبارة ( 50)لتصبح الصورة النهائية مكونة من  تعبارا

 :ـ الصورة النهائية لالستبيان  1

ة إليـه بحيـث تجمـع قام الباحث بكتابة شكل االستبيان فى صورته النهائيـة وذلـك بترتيـب العبـارات تبعـًا للمحـور المنتميـ
 .العبارات الخاصة بكل محور من محاور االستبيان مع بعضها 

 :ـ تصحيح االستبيان  5

 :لتصحيح االستبيان تم وضع ميزان تقديري ثالثي ، وقد تم تصحيح العبارات كالتالي 

  .ثالثة درجات ( 3) ـ موافق   

 .درجتان ( 0)  ـ إلى حد ما

 .درجة واحدة ( 0) ـ غير موافق 

 :المعامالت العلمية لالستبيان 

 : الصدق أ ـ 

 :لحساب صدق االستبيان استخدم الباحث الطرق التالية 

 :صدق المحتوى (  0) 

خبراء وذلك إلبداء الـرأي ( 0)قام الباحث بعرض االستبيان على مجموعة من الخبراء فى مجال اإلدارة الرياضية قوامها 
 .يوضح النسبة المئوية ألراء الخبراء على عبارات االستبيان ( 1)له ، والجدول التالي فى مالءمة االستبيان فيما وضع من أج
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 ( 0= ن ) النسبة المئوية ألراء الخبراء على عبارات االستبيان   (  1) جدول 

 العبــــــارات -0 المحاور

 الجدوي االقتصادية

 0 1 5 1 3 0 0 رقم العبارة

 1 1 0 1 0 3 0 تكرارها

 %81 %81 %011 %81 %011 %13 %011 المئويةالنسبة 

 01 03 00 00 01 9 8 رقم العبارة

 0 0 1 0 1 0 0 تكرارها

 %011 %011 %81 %011 %50 %011 %011 النسبة المئوية

 00 01 09 08 00 01 05 رقم العبارة

 0 0 0 1 3 0 1 تكرارها

 %011 %011 %011 %50 %13 %011 %81 النسبة المئوية

 08 00 01 05 01 03 00 رقم العبارة

 1 1 1 0 1 0 0 تكرارها

 %81 %81 %81 %011 %81 %011 %011 النسبة المئوية

 الجدوي االقتصادية

 35 31 33 30 30 31 09 رقم العبارة

 1 0 3 1 0 0 1 تكرارها

 %81 %011 %13 %81 %011 %011 %50 النسبة المئوية

    39 38 30 31 رقم العبارة

    0 0 1 0 تكرارها

    %011 %011 %81 %011 النسبة المئوية

 الجدوي االجتماعية
 11 15 11 13 10 10 11 رقم العبارة

 0 0 1 1 1 1 1 تكرارها
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 %011 %011 %81 %50 %81 %81 %81 النسبة المئوية

 53 50 50 51 19 18 10 رقم العبارة

 1 0 0 1 1 0 1 تكرارها

 %81 %011 %011 %81 %81 %011 %81 المئويةالنسبة 

 11 59 58 50 51 55 51 رقم العبارة

 1 0 0 3 1 0 1 تكرارها

 %50 %011 %011 %13 %81 %011 %81 النسبة المئوية

  11 15 11 13 10 10 رقم العبارة

  0 0 0 1 1 0 تكرارها

  %011 %011 %011 %81 %81 %011 النسبة المئوية

 ( :1)جدول  يتضح من

ت عبـارا( 9)، وبـذلك تـم حـذف عـدد %( 011% : 13)ـ تراوحت النسبة المئوية ألراء الخبـراء حـول عبـارات االسـتبيان مـا بـين 
 .عبارة ( 50)لتصبح الصورة النهائية مكونة من 

 :الداخلي  قصدق االتسا(  0) 

فـردًا مـن مجتمـع البحـث ومـن ( 01)لحساب صدق االتساق الداخلي لالستبيان قام الباحث بتطبيقه علـى عينـة قوامهـا 
وكـذلك ، الـذى تنتمـى إليـه  للبعـدغير العينة األصلية للبحث ، وتم حساب معامالت االرتباط بين درجـة كـل عبـارة والدرجـة الكليـة 

بارات االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان ، وتم حسـاب معـامالت االرتبـاط بـين درجـة معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من ع
، كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالسـتبيان  والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمى إليهبعد كل 

 .توضح النتيجة على التوالي ( 8)، ( 0)، ( 1)، ( 5)، والجداول 
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 (01= ن )  للبعد الذى تنتمى إليه بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية طمعامل االرتبا(  5) جدول 

 العبــــــارات -3 االبعاد  -0

الجدوي 
 االقتصادية

طبيعة النظم االقتصاديات 
الرياضية المعمول بها داخل 

 المنظومة الرياضية

 8 0 1 5 1 3 0 0 رقم العبارة

 معامل االرتباط

1.5
9 

1.8
0 

1.0
0 

1.1
0 

1.0
0 

1.0
0 

1.1
5 1.59 

المزايا االقتصادية المقدمة 
للمستثمرين وأثرها علي تحقيق 
األهداف االقتصادية للمنظومة 

 الرياضية

 01 05 01 03 00 00 01 9 رقم العبارة

 معامل االرتباط

1.0
1 

1.0
1 

1.1
5 

1.0
3 

1.5
1 

1.0
1 

1.8
1 1.10 

األبعاد التنظيمية والتشريعية 
المطبقة لحفظ حقوق المستثمر 

وضمان تحقيق المردود 
 االقتصادي للمؤسسة الرياضية

 01 03 00 00 01 09 08 00 رقم العبارة

 معامل االرتباط

1.5
0 

1.1
1 

1.8
0 

1.1
1 

1.0
3 

1.0
0 

1.0
1 1.51 

        05 رقم العبارة

 معامل االرتباط

1.1
9 

       

الدراسات التقييمية لألساليب 
االستثمارية المطبقة والجدوي 
 االقتصادية المحققة من خاللها

 33 30 30 31 09 08 00 01 رقم العبارة

 معامل االرتباط

1.0
0 

1.1
9 

1.5
3 

1.0
3 

1.1
5 

1.5
0 

1.1
1 1.11 

الجدوي 
 االجتماعية

توفير الخدمات االجتماعية 
بالتساوي مع الجوانب 

 االقتصادية

  11 39 38 30 31 35 31 رقم العبارة

 معامل االرتباط

1.1
9 

1.1
8 

1.1
1 

1.0
8 

1.5
5 

1.0
9 

1.0
9  

االحتفاظ بالخدمات االجتماعية 
للجماهير وعدم طغيان الجانب 
 االقتصادي علي الجانب الخدمي

 18 10 11 15 11 13 10 10 رقم العبارة

 معامل االرتباط

1.1
3 

1.0
0 

1.0
0 

1.0
9 

1.1
9 

1.1
8 

1.1
1 1.13 

        19 رقم العبارة

 معامل االرتباط

1.1
5        
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وسائل قياس فاعلية المردود 
االجتماعي لتطبيق االقتصاديات 

 الرياضية

 50 51 55 51 53 50 50 51 رقم العبارة

 معامل االرتباط

1.0
0 

1.0
0 

1.1
1 

1.8
0 

1.0
8 

1.0
8 

1.5
9 1.01 

 1.111( = 1.15)الجدولية عند مستوي داللة ( ر)قيمة 

 : ما يلي ( 5)يتضح من جدول 

وهـى معـامالت ( 1.80: 1.51)ـ تراوحت معامالت االرتباط بـين درجـة كـل عبـارة والدرجـة الكليـة للمحـور المنتميـة إليـة مـا بـين 
 .تبيان ارتباط دالة إحصائيًا مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي لالس

 (01= ن )لالستبيان    بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية طمعامل االرتبا(  1) جدول 

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

0 1.11 01 1.13 30 1.10 11 1.10 

0 1.10 00 1.11 30 1.13 10 1.11 

3 1.51 08 1.58 33 1.59 18 1.15 

1 1.59 09 1.01 31 1.15 19 1.13 

5 1.11 01 1.13 35 1.10 51 1.11 

1 1.11 00 1.11 31 1.10 50 1.15 

0 1.11 00 1.11 30 1.58 50 1.11 

8 1.13 03 1.18 38 1.59 53 1.09 

9 1.11 01 1.51 39 1.11 51 1.01 

01 1.10 05 1.13 11 1.11 55 1.18 

00 1.10 01 1.15 10 1.10 51 1.51 

00 1.10 00 1.50 10 1.11 50 1.10 

03 1.59 08 1.51 13 1.59   

01 1.10 09 1.10 11 1.18   

05 1.11 31 1.58 15 1.50   
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 1.111( = 1.15)الجدولية عند مستوي داللة ( ر)قيمة 

 : ما يلي ( 1)يتضح من جدول 

وهـى معـامالت ارتبـاط دالـة ( 1.09:  1.51)بين درجة كل عبـارة والدرجـة الكليـة لالسـتبيان مـا بـين ـ تراوحت معامالت االرتباط 
 .إحصائيًا مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي لالستبيان 

 (01= ن )معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمى إليه (  0) جدول 

 االرتباطمعامل  االبعاد المحاور

الجدوي 
 االقتصادية

 1،90 طبيعة النظم االقتصاديات الرياضية المعمول بها داخل المنظومة الرياضية

 1.91 المزايا االقتصادية المقدمة للمستثمرين وأثرها علي تحقيق األهداف االقتصادية للمنظومة الرياضية

المستثمر وضمان تحقيق المردود االقتصادي األبعاد التنظيمية والتشريعية المطبقة لحفظ حقوق 
 1.91 للمؤسسة الرياضية

 1.95 الدراسات التقييمية لألساليب االستثمارية المطبقة والجدوي االقتصادية المحققة من خاللها

الجدوي 
 االجتماعية

 1.88 توفير الخدمات االجتماعية بالتساوي مع الجوانب االقتصادية

 1.95 االجتماعية للجماهير وعدم طغيان الجانب االقتصادي علي الجانب الخدمياالحتفاظ بالخدمات 

 1.91 وسائل قياس فاعلية المردود االجتماعي لتطبيق االقتصاديات الرياضية

 1.111( = 1.15)الجدولية عند مستوي داللة ( ر)قيمة 

 : ما يلي ( 0)يتضح من جدول 

وهـى معـامالت ( 1.91:  1.88)والدرجة الكلية للمحور الـذى تنتمـى إليـه مـا بـين  بعد معامالت االرتباط بين درجة كلـ تراوحت 
 .ارتباط دالة إحصائيًا مما يشير إلى أن محاور وأبعاد االستبيان علي درجة مقبولة من الصدق 
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 (01= ن )معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبيان  ( 8) جدول 

 معامل االرتباط المحاور

 1.90 الجدوي االقتصادية

 1.98 الجدوي االجتماعية

 1.111( = 1.15)الجدولية عند مستوي داللة ( ر)قيمة 

 :ما يلي ( 8)يتضح من جدول 

وهـى معـامالت ارتبـاط دالـة ( 1.98:  1.90)ـ تراوحت معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكليـة لالسـتبيان مـا بـين 
 .إحصائيًا مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي لالستبيان 

 :ب ـ الثبات 

عشـرون ( 01)قام الباحـث باسـتخدام معامـل ألفـا لكرونبـاخ وذلـك بتطبيقهـا علـى عينـة قوامهـا  االستبيانلحساب ثبات 
 .يوضح ذلك( 9) لفردًا من مجتمع البحث ومن خارج العينة األصلية ، والجدو

 (01= ن )الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ لالستبيان   معامالت ( 9) جدول 

 معامل الفا المحاور

 1.80 الجدوي االقتصادية

 1.81 الجدوي االجتماعية

 1.90 الدرجة الكلية 

 :ما يلي ( 9)يتضح من جدول 

 . وهى معامالت دالة إحصائيا مما يشير إلى ثبات االستبيان ( 1.90: 1.81)ـ تراوحت معامالت ألفا لالستبيان ما بين 

 : المعالجات اإلحصائية 
 .ـ معامل االرتباط   .ـ النسبة المئوية 

 .ـ الدرجة المقدرة  .ـ معامل الفا لكرونباخ 

  . 0ـ كا
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عــامالت لحســاب بعــض الم Spss، كمــا اســتخدم برنــامج ( 1.15)وقــد ارتضــي الباحــث مســتوى داللــة عنــد مســتوى 
 .اإلحصائية 

 :عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها 

 :اإلجابة علي التساؤل األول الذي ينص علي 

مردود الجدوي االقتصادية لتطبيق نظم واليات االقتصـاديات الرياضـية المنفـذة بـوزارة الشـباب والرياضـة المصـرية وأثرهـا علـي ما 
 ؟ م0100لسنة  00تطوير المنظومة الرياضية في ضوء قانون الرياضة 

مردود الجدوي )آلراء العينة بالنسبة لعبارات المحور األول 0الدرجة المقدرة والنسبة المئوية والترتيب و كا(  01) جدول 
  (001= ن ()طبيعة النظم االقتصاديات الرياضية المعمول بها داخل المنظومة الرياضية: البعد األول )( االقتصادية

 العبارات م
 االستجابة

الدرجة 
 المقدرة

النسبة 
 المئوية

 0قيمة كا الترتيب
 موافق

إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

تــــتم العمليــــة االســــتثمارية فــــي ضــــوء دراســــة وافيــــة لكافــــة   .0
 .  المشروعات واآلليات المتاحة 

 080.09 3 90.10 339 ــ 9 010

يــتم االعتمــاد علــي األســاليب االقتصــادية الحديثــة عنــد القيــام   .0
 .بإجراء المعامالت االستثمارية مع القطاع الخاص 

 018.83 0 98.85 311 ــ 1 000

االسـتثمار خطـط بديلـة لمواجهـة الظـروف الطارئـة تضـع إدارة   .3
 .التى تعرقل تنفيذ األهداف االقتصادية 

013 00 0 331 95.98 5 010.00 

هنــــاك تــــرابط بــــين الخطــــط االســــتثمارية التــــى يــــتم وضــــعها   .1
 .بالمؤسسات والدراسات المسحية للسوق 

91 00 3 305 93.39 1 031.15 

الســــابقة والتــــي يمكــــن يــــتم عمــــل مســــح لدراســــات الجــــدوى   .5
 .االستعانة بها فى العملية االقتصادية 

95 05 1 300 90.01 8 001.01 

يتم تحديد الجدول الزمني الـالزم لتنفيـذ المشـروعات مـن قبـل   .1
ـــة  ـــل المســـتثمر بعملي ـــزام الكامـــل مـــن قب المؤسســـة مـــع االلت

 .التنفيذ
 001.00 0 99.13 311 ــ 0 001

ــة بالمؤسســات  .0 ــادات العامل ــة للتعامــل مــع  القي الرياضــية مؤهل
 .اآلليات االقتصادية المتطورة 

010 0 0 330 91.81 1 080.10 
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يــــتم إجــــراء عمليــــات الدعايــــة واإلعــــالن الكافيــــة للمؤسســــة   .8
 .الرياضية إلبراز دورها الكبير في استقطاب المستثمرين

90 03 1 303 90.80 0 030.11 

الدرجة الكلية للمحور   0119 95.80  

 5.99( = 1.15)الجدولية عند مستوي ( 0كا) قيمة

 ( : 01) يتضح من جدول 

طبيعـة الـنظم  :البعـد األول ) مـردود الجـدوي االقتصـاديةـ تراوحت النسبة المئويـة ألراء عينـة البحـث فـى عبـارات المحـور األول  
حيث جاء في الترتيب األول ، %( 99.13% : 90.01)ما بين  (االقتصاديات الرياضية المعمول بها داخل المنظومة الرياضية

يــتم تحديــد الجــدول الزمنــي الــالزم لتنفيــذ المشــروعات مــن قبــل المؤسســة مــع االلتــزام الكامــل مــن قبــل المســتثمر بعمليــة ) عبــارة
مليـة يتم عمل مسح لدراسات الجدوى السابقة والتي يمكـن االسـتعانة بهـا فـى الع) بينما جاء في الترتيب األخير عبارة، ( .التنفيذ

 (.االقتصادية 

 .ـ توجد فروق دالة إحصائيًا بين آراء عينة البحث في جميع العبارات في اتجاه الموافقة 

تتحقــق بدرجــة كبيــرة  الــنظم االقتصــاديات الرياضــية المعمــول بهــا داخــل المنظومــة الرياضــية ويرجــع الباحــث تلــك النتيجــة إلــى أن
ــذ نتيجــة مــا تقــوم بــه وزارة الشــباب والرياضــة المصــرية مــن إجــراءات إســتثمارية حيــث  ــد الجــدول الزمنــي الــالزم لتنفي ــتم تحدي ي

يـتم االعتمـاد علـي األسـاليب ، كمـا  مع االلتزام الكامل من قبل المستثمر بعمليـة التنفيـذالرياضية المشروعات من قبل المؤسسة 
تـتم العمليـة االسـتثمارية فـي ضـوء دراسـة ، و الحديثة عند القيام بـإجراء المعـامالت االسـتثمارية مـع القطـاع الخـاص االقتصادية 

القيادات العاملة بالمؤسسات الرياضية مؤهلة للتعامل مع اآلليات االقتصـادية ، كما أن وافية لكافة المشروعات واآلليات المتاحة 
إدارة مــن خــالل ة لمواجهــة الظــروف الطارئــة التــى تعرقــل تنفيــذ األهــداف االقتصــادية ضــع خطــط بديلــ، وخاصــة فــي و المتطــورة 
يــتم الخــارجي ، و تــرابط بــين الخطــط االســتثمارية التــى يــتم وضــعها بالمؤسســات والدراســات المســحية للســوق ، وهنــاك  االســتثمار

عمـل ، باألضـافة إلـي بيـر فـي اسـتقطاب المسـتثمرينإجراء عمليات الدعاية واإلعالن الكافية للمؤسسة الرياضية إلبراز دورهـا الك
 .  مسح لدراسات الجدوى السابقة والتي يمكن االستعانة بها فى العملية االقتصادية 

أنــه مــن ضــمن سياســات وزارة الشــباب والرياضــة قيامهــا بوضــع حلــول ألغلــب المشــكالت يرجــع الباحــث تلــك النتيجــة إلــى كمــا 
وث أي مشكالت ، وتعني استخدام كافة الموارد المتاحة لتحقيق أقصى إنتاج مادي أو معنوي االقتصادية بصفة وقتية لتجنب حد

ممكن بشرط أن يكون مرغوب ، وهذا يعني أن األنظمـة االقتصـادية الجيـدة هـي التـي تسـتثمر كافـة مواردهـا المتاحـة لتحقيـق أو 
شكلة االقتصادية في الموازنة أو المالئمـة بـين المـوارد قضاء أو إشباع حاجات أعضائها أو المستفيدين منها، كما يمكن حل الم

 .المتاحة وبين الحاجات والرغبات الالمتناهية 

حجم األستثمارات الكبيرة فـي األنشـطة الرياضـية أدت إلـي حيث أشارت نتائجها إلي أن (  0109بشار ، ) وهذا ما أكدته دراسة 
 . االته يفوق العديد من القطاعات الصناعيةأن يحتل القطاع الرياضي مراتب متقدمة في مختلف مج
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حيث أشارت نتائجها إلي اعتماد االندية الرياضية علي إيراداته الذاتية للصرف علي أنشتطة ألنها (  0101،  أشرف)ودراسة 
 –الذاتية اإلرادات )المصدر الطبيعي والدائم والموثوق فيه من مصادر تمويلة ، اعتماد بعض األندية علي التمويل المشترك 

 .، تراجع األعانات والدعم الحكومي والتبرعات األهلية (التبرعات األهلية  –اإلعانات الحكومية 
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مردود الجدوي )آلراء العينة بالنسبة لعبارات المحور األول 0الدرجة المقدرة والنسبة المئوية والترتيب و كا(  00) جدول 
 (االقتصادية المقدمة للمستثمرين وأثرها علي تحقيق األهداف االقتصادية للمنظومة الرياضيةالمزايا  :لثاني البعد ا)( االقتصادية

  (001= ن )

 العبارات م
 االستجابة

الدرجة 
 المقدرة

النسبة 
 المئوية

 0قيمة كا الترتيب
 موافق

إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

تقـــديم كافـــة أوجـــه المســـاعدة للمســـتثمرين وتـــذليل العقبـــات   .9
فـــي ضـــوء الهـــدف االقتصـــادي المنشـــود للمؤسســـة  أمـــامهم

 .الرياضية 
018 0 0 339 90.10 0 081.95 

يــتم التمكــين الحصــري للمســتثمرين للــتحكم فــي المشــروعات   .01
عطائه حرية التصرف الكامل بها   013.19 0 98.08 310 0 1 000 . الرياضية المنفذة وا 

البديلـة المرونة في التعامل مـع المسـتثمرين ووضـع اآلليـات   .00
في التعامالت اإلدارية معه لضمان إحداث تطورات في ضـوء 

 .حاجة السوق الرياضي المتغير 
98 01 1 301 93.18 1 030.81 

القـــدرة علـــي وضـــع تغيـــرات اقتصـــادية فـــي منظومـــة الســـوق   .00
الرياضي فـي ضـوء األحـداث المتالحقـة التـي يمـر بهـا العـالم 

الضــغط علــي وخاصــة فــي ظــل جائحــة كورونــا لضــمان عــدم 
عطــاء مزايــا اقتصــادية تســاعدها علــي تفــادي  المســتثمرين وا 

 .هذه التطورات 

011 01 0 331 91.83 5 010.09 

وضــع العالمــة التجاريــة للمســتثمر علــى المالبــس والالفتــات   .03
 001.00 3 91.81 330 0 9 011 . واألشكال األخرى المختلفة بالمشروعات االستثمارية 

لشـعار المؤسسـة الرياضـية والمشـروعات  راستخدام المستثم  .01
 011.88 1 91.01 335 0 00 011 .الرياضية في المؤثرات المختلفة بوسائل اإلعالم 

إدارة واقتسام المخاطر بحيث يكون هناك مرونـة فـي التعامـل   .05
ـــن  ـــوع م مـــع المســـتثمر وخاصـــة عنـــد تعرضـــه للمخـــاطر كن

الرياضـية الجذب للمستثمر وبما ال يضر بمصـلحة المؤسسـة 
. 

91 05 00 300 89.30 0 010.13 

مشــاركة المســتثمر فــي دراســة الجــدوي المتعلقــة بالمشـــروع   .01
االستثماري وتقديم كافة البيانات والمعلومـات التـي تفيـده فـي 

 .إنجاح المشروع 
85 09 00 315 80.11 8 83.90 

الدرجة الكلية للمحور     0105 91.09  

 5.99( = 1.15)مستوي الجدولية عند ( 0كا)قيمة 
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المزايــا  :البعــد الثــاني ) مــردود الجــدوي االقتصــاديةتراوحــت النســبة المئويــة ألراء عينــة البحــث فــى عبــارات المحــور األول ـــ  
%( 98.08% : 80.11)ما بـين  (االقتصادية المقدمة للمستثمرين وأثرها علي تحقيق األهداف االقتصادية للمنظومة الرياضية

عطائـه حريـة ) حيث جاء في الترتيب األول عبارة،  يتم التمكين الحصري للمستثمرين للتحكم في المشروعات الرياضية المنفذة وا 
مشاركة المستثمر في دراسة الجدوي المتعلقة بالمشـروع االسـتثماري ) بينما جاء في الترتيب األخير عبارة، ( التصرف الكامل بها

 (.لبيانات والمعلومات التي تفيده في إنجاح المشروعوتقديم كافة ا

 .ـ توجد فروق دالة إحصائيًا بين آراء عينة البحث في جميع العبارات في اتجاه الموافقة 

حصـري للمسـتثمرين للـتحكم فـي  تمكـينحيـث هنـاك مزايا اقتصادية مقدمـة للمسـتثمرين ويرجع الباحث تلك النتيجة إلى أن هناك 
كافة أوجه المساعدة للمستثمرين وتذليل  ديم تق، كما يتم  هإعطائه حرية التصرف الكاملحيث يتم اضية المنفذة المشروعات الري

وضع العالمة التجاريـة للمسـتثمر علـى المالبـس ، يتم العقبات أمامهم في ضوء الهدف االقتصادي المنشود للمؤسسة الرياضية 
اسـتخدام المســتثمر لشـعار المؤسســة الرياضــية ، باألضـافة إلــي ات االســتثمارية والالفتـات واألشــكال األخـرى المختلفــة بالمشـروع

القـدرة علـي وضـع تغيـرات ، حيـث تمتلـك وزارة الشـباب والرياضـة والمشروعات الرياضية فـي المـؤثرات المختلفـة بوسـائل اإلعـالم 
وخاصـة فـي ظـل حاليـًا يمر بها العـالم ما  والدليل علي ذلك اقتصادية في منظومة السوق الرياضي في ضوء األحداث المتالحقة 

بمـا ال يضـر إعطاء مزايا اقتصادية تسـاعدها علـي تفـادي هـذه التطـورات  الضغط علي المستثمرين وحيث لم يتم  جائحة كورونا
ــي  األهــداف االقتصــادية للمنظومــة الرياضــية ــي ، باألضــافة إل ــة ف ــات البديل ــي التعامــل مــع المســتثمرين ووضــع اآللي ــة ف المرون

و اقتسـام المخـاطر  إدارة و، كمـا أنـه يـتم التعامالت اإلدارية لضمان إحداث تطـورات فـي ضـوء حاجـة السـوق الرياضـي المتغيـر 
مصـلحة المؤسسـة قـق يحللمخـاطر كنـوع مـن الجـذب للمسـتثمر وبمـا  موخاصة عند تعرضـه ينمرونة في التعامل مع المستثمر ال

مشاركة المستثمر في دراسة الجدوي المتعلقة بالمشروع االستثماري وتقديم كافة البيانـات والمعلومـات التـي ، حيث تتم الرياضية 
 .تحقيق األهداف االقتصادية للمنظومة الرياضيةكبير في أثر مما كان له تفيده في إنجاح المشروع 

حجم األستثمارات الكبيرة فـي األنشـطة الرياضـية أدت إلـي حيث أشارت نتائجها إلي أن (  0109بشار ، ) وهذا ما أكدته دراسة 
 . أن يحتل القطاع الرياضي مراتب متقدمة في مختلف مجاالته يفوق العديد من القطاعات الصناعية

وجودة حيث أنها ال تسـاعد د قصور في القوانين واللوائح المو وجبحيث أشارت نتائجها إلي  (0103عبده ، ) واختلفت مع دراسة
على زيادة التمويل الـذاتي وال تشـجع علـى اسـتثمار المنشـآت الرياضـية والشـبابية ، ال يوجـد قـوانين ولـوائح خاصـة تشـجع علـى 
االســتثمار وذلــك لعــدم وجــود نــص صــريح ضــمن قــانون االســتثمار يخــص المجــال الرياضــي ، عــدم وجــود قــوانين خاصــة توضــح 

تثمار في المنشآت وتعمل على جذب المستثمرين للدخول في هذا المجـال ، يوجـد صـعوبة فـي اإلجـراءات للمستثمرين كيفية االس
اإلدارية التي تواجه المستثمرين القائمين علـى إدارة المنشـآت الرياضـية والشـبابية ، عـدم وجـود خبـرة عمليـة للمسـتثمرين وعـدم 

يها ، ال توجـد سياسـة اسـتثمارية واضـحة بـوزارتي الرياضـة والشـباب وذلـك توافر البيانات الكافية لألماكن التي يمكن االستثمار ف
 .لعدم توافر مناخ االستقرار السياسي 
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مــردود الجــدوي )آلراء العينــة بالنســبة لعبــارات المحــور األول 0الدرجــة المقــدرة والنســبة المئويــة والترتيــب و كــا(  00) جــدول 
نظيميـة والتشـريعية المطبقـة لحفـظ حقـوق المسـتثمر وضـمان تحقيـق المـردود االقتصـادي األبعـاد الت :لثالـث البعـد ا)( االقتصادية

  (001= ن ) (للمؤسسة الرياضية

 العبارات م
 االستجابة

الدرجة 
 المقدرة

النسبة 
 المئوية

الترتي
 0قيمة كا ب

 موافق
إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

صـــــول علـــــى التـــــراخيص الالزمـــــة إلقامـــــة ســـــهولة الح  .00
 011.01 5 91.81 301 1 01 91 .المشروعات من الجهات اإلدارية المختصة بالدولة

تعيـين مؤسســة اسـتثمارية فنيــة مـن أجــل القيـام بدراســات   .08
 011.88 0 91.01 335 0 00 011 .الجدوي 

ــــة علــــي المشــــروعات القائمــــة   .09 ــــام باإلشــــراف والرقاب القي
ـــذين بالمواصـــفات والجـــاري  ـــزام المنف ـــذها لضـــمان الت تنفي
 .المطلوبة 

011 00 1 308 91.05 0 011.01 

وضـــع الخطــــط الكفيلــــة بجـــذب رؤوس األمــــوال المحليــــة   .01
واألجنبية والتـرويج واإلعـالن عـن فـرص االسـتثمار داخـل 

 .المؤسسات الرياضية 
03 09 01 090 83.10 9 18.11 

الرياضـية فـي تحديـد أوجـه ترك الحرية كاملة للمؤسسـات   .00
االستثمار داخلها مع تحملها المسئولية القانونيـة الكاملـة 

 .عن ذلك 
85 03 8 319 88.09 0 81.09 

وجود جهة حكومية واحدة ومحددة باالسم تتولي التخطيط   .00
للمشروعات االسـتثمارية كمـا تكـون هـذه الجهـة المنوطـة 
بــــــإدارة معطيــــــات هــــــذه المشــــــروعات والتفــــــاوض مــــــع 

 .المستثمرين 

91 01 8 308 90.38 1 009.01 

وضـــــع القواعـــــد التـــــى تحكـــــم عقـــــود االســـــتثمار داخـــــل   .03
 83.90 8 88.09 319 0 05 81 .المؤسسات الرياضية 

ــة   .01 ــات ووســائل قانونيــة واقتصــادية وماليــة حديث تقــديم آلي
ــى إطــار  يمكــن تطبيقهــا بواســطة المؤسســات الرياضــية ف

 .عملية االستثمار 
89 01 0 301 91.03 1 011.10 

وضـع خــرائط اســتثمارية توضـح للمســتثمرين المشــروعات   .05
 000.08 3 93.18 301 0 01 95 .الرياضية التى يمكن تنفيذها بالمؤسسات الرياضية 

الدرجة الكلية للمحور   0811 91.80  

 5.99( = 1.15)الجدولية عند مستوي ( 0كا)قيمة 
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 ( : 00) يتضح من جدول 

األبعـاد التنظيميـة  :البعـد الثالـث ) مردود الجدوي االقتصـاديةتراوحت النسبة المئوية ألراء عينة البحث فى عبارات المحور األول 
% : 83.10)مــا بــين  (والتشــريعية المطبقــة لحفــظ حقــوق المســتثمر وضــمان تحقيــق المــردود االقتصــادي للمؤسســة الرياضــية

بينما جـاء ، ( تعيين مؤسسة استثمارية فنية من أجل القيام بدراسات الجدوي ) ل عبارةحيث جاء في الترتيب األو، %( 91.01
وضع الخطط الكفيلة بجذب رؤوس األموال المحلية واألجنبية والترويج واإلعالن عـن فـرص االسـتثمار ) في الترتيب األخير عبارة

 (.داخل المؤسسات الرياضية

 .ة البحث في جميع العبارات في اتجاه الموافقة ـ توجد فروق دالة إحصائيًا بين آراء عين

ضــمان تحقيــق المــردود مــع لحفــظ حقــوق المســتثمر ويرجــع الباحــث تلــك النتيجــة إلــى أنــه يــتم تطبيــق تشــريعات تنظميــة قانونيــة 
لرقابـة اإلشـراف وا، و تعيين مؤسسـة اسـتثمارية فنيـة مـن أجـل القيـام بدراسـات الجـدوي من خالل  االقتصادي للمؤسسة الرياضية

التـي ستثمارية إلخرائط االوضع ، و علي المشروعات القائمة والجاري تنفيذها لضمان التزام المنفذين بالمواصفات المطلوبة الدائم 
وجـود جهـة حكوميـة واحـدة ، باإلضـافة إلـي توضح للمستثمرين المشروعات الرياضية التى يمكن تنفيذها بالمؤسسات الرياضـية 

تكون هذه الجهة المنوطة بإدارة معطيات هذه المشـروعات والتفـاوض  ولتخطيط للمشروعات االستثمارية ومحددة باالسم تتولي ا
ــات أمــام المســتثمرين و  مــع المســتثمرين  ــي تزليــل كافــة العقب ــراخيص الالزمــة إلقامــة ، باالضــافة إل ســهولة الحصــول علــى الت

التـي  حديثـة الماليـة القتصـادية و إلقانونيـة واالوسـائل الليـات و اآلتقـديم ، مـع المشروعات من الجهات اإلدارية المختصـة بالدولـة 
تـرك الحريـة كاملـة للمؤسسـات الرياضـية فـي ية ، حيـث تعملية االسـتثمار اليمكن تطبيقها بواسطة المؤسسات الرياضية فى إطار 

واعـد تحكـم عقـود االسـتثمار داخـل وضـع ق، وتتم تحديد أوجه االستثمار داخلها مع تحملها المسئولية القانونية الكاملة عن ذلك 
جــذب رؤوس األمــوال المحليــة واألجنبيــة والتــرويج لخطــط كفيلــة ، حيــث تتــوافر بــوزارة الشــباب والريضــة  المؤسســات الرياضــية 

 . بجمهورية مصر العربية  واإلعالن عن فرص االستثمار داخل المؤسسات الرياضية

لحفــظ حقــوق المســتثمر مــع ضــمان تحقيــق المــردود االقتصــادي للمؤسســة  ة هميــة كبيــر كمــا يرجــع الباحــث تلــك النتيجــة إلــي األ
فــي ظــل انخفــاض معــدالت االدخــار ، وحيــث أن الشــراكة بــين القطــاع العــام لتشــجيعهم علــي اســتثمار أمــوالهم وخاصــة الرياضــية 

دور الدولـة فـي اتخـاذ القـرار والخاص يهدف إلى تحقيق التنمية االقتصادية  واالجتماعية خاصة في الدول الناميـة ، حيـث يبـرز 
ورسم السياسات أما دور القطاع الخاص فيبرز في تنفيذ المشاريع والمشاركة في أدائها بناء علـى فكـرة عـدم كفـاءة تنفيـذ خطـط 

تقوية االقتصاد الوطني ودفع عجلة ، مما يعمل علي التنمية االقتصادية والرياضية إذا ما اقتصرت على أي من الدولة وأجهزتها 
القطاع الخـاص وتنـوع مصـادر الـدخل وترشـيد اإلنفـاق الجـاري علـى األنشـطة والخـدمات المختلفـة ومـن بينهـا مؤسسـات النشـاط 
عالمـي، فإنـه البـد مـن تقـديم نمـوذج أفضـل للعمـل الـوطني لتحقيـق  الرياضي لما لها من مردود اقتصادي واجتمـاعي وسياسـي وا 

في التنميـة واالسـتفادة مـن بـرامج االسـتثمار والخبـرة االقتصـادية واإلدارة العلميـة  آمال وأهداف الوطن في االستفادة من الرياضة
عداد الفرق القومية باعتبارها  في أن تعتمد الرياضة على التمويل الذاتي وتحويل هذه الموارد إلى الرياضة المدرسية والجامعية وا 

خفيف العـبء علـى الموازنـة العامـة للدولـة مـن دون اإلخـالل بمـا القاعدة العريضة لكل المؤسسات العاملة في الدولة، وبالتالي ت
 .نص عليه الدستور والقانون من واجبات ومسئوليات مطلوبة من مؤسسات النشاط الرياضي

حيــث أشــارت نتائجهــا إلــي ضــرورة عمــل دليــل اســتثماري لكافــة منــاطق االســتثمار فــي  ( 0101توانــا ، )وهــذا مــا أكدتــه دراســة 
 .   في االقليم المجال الرياضي
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مردود الجدوي )آلراء العينة بالنسبة لعبارات المحور األول 0الدرجة المقدرة والنسبة المئوية والترتيب و كا(  03) جدول 
= ن ) (الدراسات التقييمية لألساليب االستثمارية المطبقة والجدوي االقتصادية المحققة من خاللها :الرابع البعد )( االقتصادية

001)  

 العبارات م
 االستجابة

الدرجة 
 المقدرة

النسبة 
 المئوية

 0قيمة كا الترتيب
 موافق

إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

ة المؤسســــات بمتابعــــة المشــــروعات االســــتثمارية تقــــوم إدار   .01
 .للوقوف على نواحي القوة والضعف أثناء تطبيقها 

91 09 3 303 90.80 0 000.19 

يتم تـوفير فـرص متكافئـة بـين المؤسسـة والمسـتثمرين ومـن   .00
ثم يكون معيار الكفـاءة وحـدة هـو المعيـار المميـز لنجـاح أو 

 .فشل المؤسسة الرياضية 
89 01 03 318 88.50 1 98.09 

يتم التقويم السنوي لجدوي مشروعات االستثمار مـع القطـاع   .08
 .الخاص من الناحية االستثمارية 

80 01 01 311 81.00 1 03.30 

ـــى الســـلبيات الخاصـــة بطـــرح المشـــروعات   .09 ـــوف عل ـــتم الوق ي
 .االستثمارية ومحاولة تفاديها وعالجها 

91 01 8 308 90.38 0 009.01 

فـــي عمليـــة إصــالح االنحرافـــات علـــي مقارنـــة يــتم االعتمـــاد   .31
الوضــع الســابق بالنتــائج التــي تــم التوصــل لهــا بعــد إقامــة 

 .المشروع االستثماري
08 8 31 081 81.11 8 11.08 

يــتم تقيــيم المشــروعات االســتثمارية واختيــار أســلوب الطــرح   .30
 .المناسب لها لتفادي حدوث أي مشكالت 

85 00 01 310 88.00 5 81.81 

دراســـة حالـــة النمــــو السياســـي الـــالزم لتحقيـــق النمــــو  يـــتم  .30
 .االقتصادي للمؤسسات الرياضية 

01 01 01 081 80.10 0 51.91 

الرياضـي مـن خـالل  روضع خطـة لمواجهـة مشـاكل االسـتثما  .33
 .االعتماد علي األسلوب العلمي القويم 

89 00 01 300 89.30 3 98.90 

الدرجة الكلية للمحور   0130 80.30  

 5.99( = 1.15)الجدولية عند مستوي ( 0كا)قيمة 

 ( : 03) يتضح من جدول 
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الدراسـات التقييميـة  :البعد الرابع ) مردود الجدوي االقتصاديةتراوحت النسبة المئوية ألراء عينة البحث فى عبارات المحور األول 
حيـث جـاء فــي ، %( 90.80% : 81.11)بـين  مـا (لألسـاليب االسـتثمارية المطبقـة والجـدوي االقتصـادية المحققـة مــن خاللهـا

( تقوم إدارة المؤسسات بمتابعة المشروعات االستثمارية للوقوف على نـواحي القـوة والضـعف أثنـاء تطبيقهـا) الترتيب األول عبارة
بالنتـائج التـي تـم يتم االعتماد في عملية إصالح االنحرافـات علـي مقارنـة الوضـع السـابق ) بينما جاء في الترتيب األخير عبارة، 

 (.التوصل لها بعد إقامة المشروع االستثماري

 .ـ توجد فروق دالة إحصائيًا بين آراء عينة البحث في جميع العبارات في اتجاه الموافقة 

تقوم إدارة المؤسسات بمتابعـة المشـروعات االسـتثمارية للوقـوف علـى نـواحي القـوة والضـعف ويرجع الباحث تلك النتيجة إلى أنه 
وضـع خطـة ، و يتم الوقوف على السلبيات الخاصـة بطـرح المشـروعات االسـتثمارية ومحاولـة تفاديهـا وعالجهـا ، و ثناء تطبيقها أ

يــتم تــوفير فــرص متكافئــة بــين المؤسســة ، و لمواجهــة مشــاكل االســتثمار الرياضــي مــن خــالل االعتمــاد علــي األســلوب العلمــي 
ــاءة وحــدة ــار الكف ــم يكــون معي ــز لنجــاح أو فشــل المؤسســة الرياضــية  والمســتثمرين ومــن ث ــار الممي ــيم ، كمــا هــو المعي ــتم تقي ي

التقـويم السـنوي لجـدوي ، باألضافة إلـي المشروعات االستثمارية واختيار أسلوب الطرح المناسب لها لتفادي حدوث أي مشكالت 
سياسي الالزم لتحقيق النمو االقتصادي دراسة حالة النمو ال، و مشروعات االستثمار مع القطاع الخاص من الناحية االستثمارية 

االعتماد في عملية إصالح االنحرافات علي مقارنة الوضع السابق بالنتائج التي تم التوصل لهـا من خالل  للمؤسسات الرياضية 
ب الدراســات التقييميــة لألســالي، وبــذلك يتحقــق المــردود األقتصــادي وبشــكل كبيــر مــن خــالل  بعــد إقامــة المشــروع االســتثماري

 .االستثمارية المطبقة

وهـذه المجـاالت تكـون لهـا محـددات  وزارة الشـباب والرياضـة تعددت مجاالت االستثمار المختلفـة فـى يرجع الباحث ذلك إلى أنه و 
خاصة تعمل على تنظيمها بصورة سليمة وقانونية وهذه المحددات هـى التـى تعطيهـا القـوة الدافعـة لالسـتمرار فـى هـذه المجـاالت 

ــة مــن أجــل ا ــق التنمي ــتح مجــال االســتثمار أمــام المســتثمرين هــو تحقي ــة مــن ف ــة ، ولمــا كــان هــدف الدول ــة التنمي ســتقرار عملي
االقتصادية واالجتماعية فى إطار السياسة العامة للدولة وفى حدود خطتها القومية لهذا كان على الدولة وضع تشريع يحدد هذه 

نما قصد أن يقتصـر النشـاط علـى المجاالت ولهذا لم يترك القانون المصري المجا ل مفتوحا أمام المستثمرين فى أي نشاط كان وا 
 .المشروعات التى تخدم التنمية والتى تتطلب خبرات عالي فى مجاالت تتصف بالتطور الحديث السريع 

الرياضـية أدت إلـي حجم األستثمارات الكبيرة فـي األنشـطة حيث أشارت نتائجها إلي أن (  0109بشار ، ) وهذا ما أكدته دراسة 
 . أن يحتل القطاع الرياضي مراتب متقدمة في مختلف مجاالته يفوق العديد من القطاعات الصناعية

حيث أشارت نتائجها إلي اعتماد االندية الرياضية علي إيراداته الذاتية للصرف علي أنشتطة ألنها ( 0101،  أشرف)ودراسة 
 –اإلرادات الذاتية )صادر تمويلة ، اعتماد بعض األندية علي التمويل المشترك المصدر الطبيعي والدائم والموثوق فيه من م

 .، تراجع األعانات والدعم الحكومي والتبرعات األهلية (التبرعات األهلية  –اإلعانات الحكومية 

حيث أشارت نتائجها إلي عدم اقتناع رجال األعمال بالعائد الذي يمكن أن يتحقق من  (0100هاني ، ) واختلفت مع دراسة 
المجال الرياضي واإلجراءات اإلدارية للخطط االستثمارية بالنادي غير قابلة للتطبيق وال تساعد الدولة على إقامة المشروعات 

االستثمار الرياضي وعدم وجود دراسة جدوى للمشروعات الرياضية االستثمارية والخبرات اإلدارية غير متوفرة للعمل في مجال 
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توفر قوانين ولوائح االستثمار الرياضي مناخًا استثماريًا مواتيًا لجذب رؤؤس األموال لالستثمار ، عدم االستثمارية بالنادي 
 .الرياضي باألندية 

 :اإلجابة علي التساؤل الثاني الذي ينص علي 

طبيق نظم واليات االقتصاديات الرياضية المنفذة بوزارة الشباب والرياضة المصرية وأثرها علي لت االجتماعيةما مردود الجدوي 
 م؟0100لسنة  00تطوير المنظومة الرياضية في ضوء قانون الرياضة 

لجدوي مردود ا)آلراء العينة بالنسبة لعبارات المحور الثاني  0الدرجة المقدرة والنسبة المئوية والترتيب و كا(  01) جدول 
  (001= ن ) (توفير الخدمات االجتماعية بالتساوي مع الجوانب االقتصادية :الخامس البعد )( جتماعيةاإل

 العبارات م
 االستجابة

الدرجة 
 المقدرة

النسبة 
 المئوية

 0قيمة كا الترتيب
 موافق

إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

31.  
اســتحداث أنشــطة اجتماعيــة للجمهــور للمشــاركة فيهــا 

 .من التحفيز االقتصادي للشركة الراعيةكنوع 
50 51 9 001 08.01 0 31.10 

35.  
اســتقطاب الشــركات والماركــات الكبيــرة لتقــديم أنشــطة 

 .اجتماعية للجمهور كنوع من الدعاية لها 
39 19 8 013 05.50 0 18.00 

31.  
االستفادة من الدعاية واإلعالن للشركات المختلفة فـي 

 .صورة خدمات تقدم للجمهور 
09 03 01 010 01.98 1 18.11 

30.  
ــديم خصــومات ألعضــاء الهيئــة الرياضــية مــن قبــل  تق

 . المستثمر 
33 10 00 013 19.83 5 01.90 

38.  
ــة ألعضــاء الهيئــة  ــديم الخــدمات الترويحيــة المختلف تق

 .دون النظر إلى الجانب المادي 
00 10 13 010 50.01 1 30.08 

39.  
االجتماعيــــة رغبــــة المســــتثمرين فــــي تقــــدم األنشــــطة 

 .لألعضاء دون النظر إلى جدواها االقتصادي 
3 11 10 018 18.08 0 55.15 

11.  
السعي نحـو تـوفير معـدالت جـودة الخدمـة بشـكل كبيـر 

 .إلرضاء األعضاء 
01 81 01 018 00.01 3 19.59 

  10.19 0111 الدرجة الكلية للمحور 

 5.99( = 1.15)الجدولية عند مستوي ( 0كا)قيمة 
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 ( : 01) من جدول يتضح 

ــ  ــارات المحــور الثــاني ـ تــوفير  :البعــد الخــامس )إلجتمــاعي مــردود الجــدوي اتراوحــت النســبة المئويــة ألراء عينــة البحــث فــى عب
 حيث جاء فـي الترتيـب األول عبـارة، %( 08.01% : 18.08)ما بين  (الخدمات االجتماعية بالتساوي مع الجوانب االقتصادية

بينمـا جـاء فـي الترتيـب ، ( استحداث أنشطة اجتماعية للجمهور للمشـاركة فيهـا كنـوع مـن التحفيـز االقتصـادي للشـركة الراعيـة )
 (.رغبة المستثمرين في تقدم األنشطة االجتماعية لألعضاء دون النظر إلى جدواها االقتصادي) األخير عبارة

في اتجاه الموافقـة إلـي حـد ( 11،  38،  30، 31،  35،  31)ي العبارات ـ توجد فروق دالة إحصائيًا بين آراء عينة البحث ف
 .في اتجاة عدم الموافقة ( 39)العبارة  توجد فروق دالة إحصائيًا بين آراء عينة البحث فيما ، بينما 

ن اسـتحداث أنشـطة اجتماعيـة للجمهـور للمشـاركة فيهـا كنـوع مــهنـاك قصـور فــي  الباحـث تلـك النتيجـة إلـى أن رجـعوي
اسـتقطاب الشـركات والماركـات الكبيـرة لتقـديم أنشـطة اجتماعيـة للجمهـور ، وعدم القدرة علـي التحفيز االقتصادي للشركة الراعية 

، هـذا باألضـافة  السعي نحو توفير معدالت جودة الخدمة بشكل كبير إلرضاء األعضـاء، وهناك قصور في كنوع من الدعاية لها 
خصـومات التقـديم ، وعـدم الدعاية واإلعالن للشركات المختلفة فـي صـورة خـدمات تقـدم للجمهـور االستفادة من عدم القدرة علي 

 يـة المختلفـة ألعضـاء الهيئـة حتقـديم الخـدمات التروي، كما يوجد قصـور فـي ألعضاء الهيئة الرياضية من قبل المستثمر الكافية 
 .في تقديم الخدمات المقدمة  الجانب المادي حيث يغلب دائما 

رغبـة المسـتثمرين فـي تقـدم األنشـطة االجتماعيـة لألعضـاء دون ا يرجـع الباحـث بـأن هنـاك قصـور شـديد فـي مـدي كمـ
حيــث هــدف المســتثمر هــو تحقيــق الــربح والمــردود األقتصــادي فقــط دون األهتمــام أو النظــر إلــي النظــر إلــى جــدواها االقتصــادي 

ــل أو بتكلفــ ــدون مقاب ــديم الخدمــة ب ــوفير الخــدمات االجتماعيــة  ة بســيطة ،المــردود اإلجتمــاعي مــن تق ــب المشــكالت ت ــد أغل وتع
بالتساوي مع الجوانب االقتصادية سـواء علـى مسـتوى األفـراد أو الهيئـات التـي تعمـل فـي المجـال الرياضـي ، ناتجـة عـن االتجـاه 

، وفي ظل قلة وتحقيق مردود أقتصادي دون األهتمام بمراعاة الجانب األجتماعي الدائم للحصول على دعم مادي بصفة مستمرة 
المـوارد المتاحـة للمجتمعــات الناميـة ، وعــدم قـدرتها علــى الصـرف علـى أوجــه ممارسـة النشــاط الرياضـي خاصــة قطـاع البطــوالت 

الموازنـة بـين العائـد األقتصـادي والمـردودي  وعـدم القـدرة علـي تحقيـقوالبنية التحتية للرياضة ، أصبح ذلـك يسـبب عبئـًا ماديـًا ، 
 .اإلجتماعي داخل المؤسسات والهيئات الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة 
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مردود الجدوي )آلراء العينة بالنسبة لعبارات المحور الثاني  0الدرجة المقدرة والنسبة المئوية والترتيب و كا(  05) جدول 
االحتفاظ بالخدمات االجتماعية للجماهير وعدم طغيان الجانب االقتصادي علي الجانب  :س السادالبعد )( جتماعيةاإل

  (001= ن ()الخدمي

 العبارات م
 االستجابة

الدرجة 
 المقدرة

النسبة 
 المئوية

 0قيمة كا الترتيب
 موافق

إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

10.  
الخدمات للجمهور كمـا هـو فـي السـابق دون أي  يتم تقديم

 . قيود أو معامالت مالية مقحفة 
0 31 09 051 11.05 0 08.95 

10.  
استمرار كافة المشروعات الخدميـة المقدمـة للجمهـور دون 

 .أي أعباء مالية 
0 09 85 019 10.80 5 90.00 

13.  
رغبة المستثمرين في تقديم أنشطة دون النظر إلى الجانـب 

 .المادي 
 053.11 9 30.11 030 010 05 ــ

11.  
الحــرص علــي تحقيــق الجوانــب االجتماعيــة للجمهــور أكثــر 

 .من الجانب المادي 
 005.13 0 39.11 038 91 00 ــ

15.  
سيطرة الفكر االجتماعي الخدمي علـي الممارسـات المقدمـة 

 .داخل الهيئات مقارنة بالفكر االقتصادي 
 011.01 8 38.50 031 98 08 ــ

11.  
كافـــــة طبقـــــات المجتمـــــع علـــــي ممارســـــة األنشـــــطة قـــــدرة 

 .وااللتحاق بالخدمات المقدمة دون أي قيود مادية صعبة
0 39 01 050 15.00 0 00.01 

10.  
وجود تخفيضات علي ممارسة كبار السن والمـرأة لألنشـطة 

 .المقدمة 
 95.00 1 10.01 010 85 30 ــ

18.  
 تقديم األنشـطة الخاصـة بـذوي االحتياجـات الخاصـة بمبـالغ

 .مالية رمزية 
 83.13 3 13.18 050 81 31 ــ

19.  
مراعــاة الظــروف االجتماعيــة عنــد طــرح أنشــطة المناســبات 

 .وعدم المغاالة فيها 
 85.31 1 13.39 050 80 35 ــ

 الدرجة الكلية للمحور 
030
3 

10.90  

 5.99( = 1.15)الجدولية عند مستوي ( 0كا)قيمة 
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 ( : 05) يتضح من جدول 

االحتفــاظ  :البعــد الســادس )إلجتمــاعي مــردود الجــدوي اتراوحــت النســبة المئويــة ألراء عينــة البحــث فــى عبــارات المحـور الثــاني ــ 
، %( 15.00% : 30.11)مــا بــين  (الجانــب االقتصــادي علــي الجانــب الخــدميبالخــدمات االجتماعيــة للجمــاهير وعــدم طغيــان 

قدرة كافة طبقات المجتمع علي ممارسة األنشطة وااللتحاق بالخدمات المقدمة دون أي قيود ) حيث جاء في الترتيب األول عبارة
 (.ة دون النظر إلى الجانب الماديرغبة المستثمرين في تقديم أنشط) بينما جاء في الترتيب األخير عبارة، ( مادية صعبة 

 .ـ توجد فروق دالة إحصائيًا بين آراء عينة البحث في جميع العبارات في اتجاه عدم الموافقة 

قـدرة كافـة طبقـات المجتمـع علـي ممارسـة األنشـطة وااللتحـاق هنـاك قصـور شـديد فـي مـدي  الباحث تلـك النتيجـة إلـى أن رجعوي
كمـا هـو فـي السـابق ، كما أن جميع الخـدمات تقـدم للجمهـور بمقابـل مـادي لـيس بالخدمات المقدمة دون أي قيود مادية صعبة 

رتفعـة ، مــع عــدم ماألنشـطة الخاصــة بـذوي االحتياجــات الخاصـة تقــدم بمبـالغ ماليــة ، كمــا أن دون أي قيـود أو معــامالت ماليـة 
اسـتمرار ، باألضافة القصور الشديد في عـدم القـدرة علـي مراعاة الظروف االجتماعية عند طرح أنشطة المناسبات والمغاالة فيها 
وجــود تخفيضــات علــي ممارســة كبــار الســن والمــرأة ، وعـدم كافـة المشــروعات الخدميــة المقدمــة للجمهــور دون أي أعبــاء ماليــة 

فقـط ، الجانب المـادي والتركيز علي الحرص علي تحقيق الجوانب االجتماعية للجمهور القصور الشديد في ، و لألنشطة المقدمة 
لـدي رغبـة ، وانعـدام السيطرة الفكر االجتماعي الخدمي علي الممارسات المقدمـة داخـل الهيئـات مقارنـة بـالفكر االقتصـادي وعدم 

لهــدف االساســي للمسـتثمر هــة تحقيــق الـربح المــادي وتحقيــق عائــد مقابــل مــادي حيـث أن االمسـتثمرين فــي تقــديم أنشـطة دون 
 .أقتصادي فقط دون النظر إلي النواحي اإلجتماعية واإلنسانية
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مردود الجدوي )آلراء العينة بالنسبة لعبارات المحور الثاني  0الدرجة المقدرة والنسبة المئوية والترتيب و كا(  01) جدول 
  (001= ن ) (وسائل قياس فاعلية المردود االجتماعي لتطبيق االقتصاديات الرياضية :السابع البعد )( جتماعيةاإل

 العبارات م
 االستجابة

الدرجة 
 المقدرة

النسبة 
 المئوية

 0قيمة كا الترتيب
 موافق

إلى حد 
 ما

غير 
 موافق

51.  
بيعـــات الخاصـــة بالمســـتثمرين مـــن خـــالل إقبـــال زيـــادة الم

 .الجمهور علي شراء المنتجات 
18 33 05 085 80.91 1 30.50 

 90.10 0 88.09 319 01 09 80 .زيادة الحصة السوقية للشركات االستثمارية   .50

50.  
ــى  ــر تقليديــة تســاعد عل إيجــاد اســتراتيجيات اقتصــادية غي

 9.33 8 10.80 031 09 51 33 .إقبال الجمهور للتعامل معها 

53.  
ـــاط  ـــة التـــي ســـيحدث لهـــا ارتب حجـــم القطاعـــات الجماهيري

 03.11 5 08.01 000 03 31 13 .وجداني بالعالمة التجارية للمستثمر وشعار المؤسسة

51.  
زيادة ثقافة المجتمع نحو الخدمات الرياضية التي تفيـدهم 

 8.55 0 03.51 051 01 11 18 .وتحافظ علي الصحة العامة 

55.  
حفز الجماهير للوقـوف جانـب الرياضـة المصـرية وخاصـة 

 80.01 3 88.00 310 00 09 81 . في البطوالت التي تنظم من خالل الشركات االقتصادية 

51.  
ــــر  ــــاب الغي ــــي ممارســــة األلع ــــال الجمــــاهير عل ــــادة إقب زي
جماهيرية وخاصـة الفرديـة عنـد رعايـة األحـداث الرياضـية 

 .الخاصة بتلك الرياضات 
11 10 01 058 01.01 1 09.81 

50.  
زيــادة دافــع االنتمــاء والــوالء للمؤسســة الرياضــية المرعيــة 
علي وجه الخصوص وجمهورية مصر العربيـة علـي وجـه 

 .العموم في المناسبات الرياضية الدولية 
81 08 1 300 89.11 0 80.00 

  81.08 0035 الدرجة الكلية للمحور 

 5.99( = 1.15)الجدولية عند مستوي ( 0كا)قيمة 

 ( : 01) يتضح من جدول 

وسـائل قيـاس  :البعـد السـابع )إلجتمـاعي مـردود الجـدوي اتراوحت النسبة المئوية ألراء عينـة البحـث فـى عبـارات المحـور الثـاني 
حيــث جــاء فــي الترتيــب األول ، %( 89.11% : 10.80)مــا بــين  (الرياضــية فاعليــة المــردود االجتمــاعي لتطبيــق االقتصــاديات

زيادة دافع االنتماء والوالء للمؤسسة الرياضية المرعية علي وجه الخصوص وجمهورية مصر العربيـة علـي وجـه العمـوم ) عبارة
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جيات اقتصادية غيـر تقليديـة تسـاعد علـى إيجاد استراتي) بينما جاء في الترتيب األخير عبارة، ( في المناسبات الرياضية الدولية 
 (.إقبال الجمهور للتعامل معها

فــي اتجــاه الموافقــة ، ( 50،  55،   51،  53،  50،  51)ـــ توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا بــين آراء عينــة البحــث فــي العبــارات 
 .إلي حد ما لموافقةفي اتجاه ا( 51،  50) توجد فروق دالة إحصائيًا بين آراء عينة البحث في العباراتبينما 

زيادة الحصـة تهم ، و الباحث تلك النتيجة إلى زيادة ثقافة المجتمع نحو الخدمات الرياضية التي تفيدهم وتحافظ علي صح رجعوي
وقوف جانب الرياضة المصرية وخاصة في البطوالت التي تـنظم والالجماهير  الكبير لدي فزاح، والالسوقية للشركات االستثمارية 

ــال الجمهــور علــي شــراء المنتجــات ، و مــن خــالل الشــركات االقتصــادية  ــادة المبيعــات الخاصــة بالمســتثمرين مــن خــالل إقب ، زي
مثــل  ر المؤسســةحجــم القطاعــات الجماهيريــة التــي يحــدث لهــا ارتبــاط وجــداني بالعالمــة التجاريــة للمســتثمر وشــعاباألضـافة إلــي 

االنتمـاء والـوالء االنتماءات لشعارات الفرق الرياضة مثل شعار نادي األهلي وشعار نـادي الـذمالك ، كمـا هنـاك وفـرة  فـي دوافـع 
،  للمؤسسة الرياضية المرعية علي وجه الخصوص وجمهورية مصر العربية علي وجه العموم فـي المناسـبات الرياضـية الدوليـة

كما يعزو الباحث نتيجة ذلك إلي الحرص على مواكبة التطـورات االقتصـادية العالميـة الراهنـة والتـي أولـت المجتمـع إلـي ضـرورى 
تحقيق االصالح االقتصادي للدولة بكافـة الطـرق واالشـكال المختلفـة فـي مصـر ورفـع جـدارة النظـام االقتصـادي ككـل ، مـن خـالل 

ســتثمارات لــن تــأتى مــن تلقــاء نفســها خاصــة فــي ظــل االضــطراب االقتصــادي ، فكــان مــن اســتقطاب االســتثمارات الخاصــة الن اال
 الضروري تحسين بيئة األعمال خاصة أن بيئة العمل ترتبط بالقدرة على جذب االستثمارات المختلفة 

ريـة وخاصـة الفرديـة إقبال الجماهير علي ممارسة األلعاب الغير جماهيويرجع الباحث ذلك إلي أنه هناك بعض القصور في مدي 
تسـاعد علـى إقبـال التـي غير تقليدية القتصادية إلستراتيجيات اإلا، وضعف عند رعاية األحداث الرياضية الخاصة بتلك الرياضات 

 .الجمهور للتعامل معها 
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  (001= ن )د االستبيان الدرجة المقدرة والنسبة المئوية والترتيب آلراء العينة بالنسبة لعبارات محاور وأبعا(  00) جدول 

الدرجة  البعد المحور
 المقدرة

النسبة 
 المئوية

الترتيب 
 بالنسبة
 لألبعاد

الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

مردود 
الجدوي 
 االقتصادية

 0 95.80 0119 طبيعة النظم االقتصاديات الرياضية المعمول بها داخل المنظومة الرياضية

0 

ـــا االقتصـــادية المقدمـــة ـــي تحقيـــق األهـــداف  المزاي للمســـتثمرين وأثرهـــا عل
 االقتصادية للمنظومة الرياضية

0105 91.09 0 

األبعــاد التنظيميــة والتشــريعية المطبقــة لحفــظ حقــوق المســتثمر وضــمان 
 3 91.80 0811 تحقيق المردود االقتصادي للمؤسسة الرياضية

االقتصــادية  الدراســات التقييميــة لألســاليب االســتثمارية المطبقــة والجــدوي
 1 80.30 0130 المحققة من خاللها

  90.19 01500 الدرجة الكلية للمحور

مردود 
الجدوي 
االجتماعي

 ة

 0 10.19 0111 توفير الخدمات االجتماعية بالتساوي مع الجوانب االقتصادية

0 
االحتفاظ بالخدمات االجتماعية للجماهير وعدم طغيـان الجانـب االقتصـادي 

 3 10.90 0303 الجانب الخدميعلي 

 0 81.08 0035 وسائل قياس فاعلية المردود االجتماعي لتطبيق االقتصاديات الرياضية

  13.03 5090 الدرجة الكلية للمحور

 ( : 00) يتضح من جدول 

ـــاد المحـــور األول  ـــى أبع ـــة البحـــث ف ـــة ألراء عين ـــ تراوحـــت النســـبة المئوي ـــين  مـــردود الجـــدوي االقتصـــاديةـ % : 80.30)مـــا ب
، ( طبيعة النظم االقتصاديات الرياضية المعمول بها داخل المنظومة الرياضـية)بعد حيث جاء في الترتيب األول ، %( 953.80

 (.الدراسات التقييمية لألساليب االستثمارية المطبقة والجدوي االقتصادية المحققة من خاللها)بعد بينما جاء في الترتيب األخير 

%( 81.08% : 10.90)االجتماعية ما بين مردود الجدوي ـ تراوحت النسبة المئوية ألراء عينة البحث فى أبعاد المحور األول 
بينمـا جـاء فـي ، ( وسـائل قيـاس فاعليـة المـردود االجتمـاعي لتطبيـق االقتصـاديات الرياضـية)بعـد حيث جاء في الترتيب األول ، 

 (.خدمات االجتماعية للجماهير وعدم طغيان الجانب االقتصادي علي الجانب الخدمياالحتفاظ بال)بعد الترتيب األخير 

حيــث جـاء فـي الترتيــب ، %( 90.19% : 13.03)ــ تراوحـت النســبة المئويـة ألراء عينـة البحــث فـى محـور االســتبيان مـا بـين 
 (.االجتماعيةد الجدوي مردو )محور بينما جاء في الترتيب األخير ، ( مردود الجدوي االقتصادية)محور األول 

ويرجع الباحث ذلك إلي طغيان الجانب االقتصادي علـي االجتمـاعي عنـد الشـروع فـي تطبيـق الـنظم واآلليـات االقتصـادية وخاصـة 
 .من جانب المستثمر الذي يسعي إلى تحقيق الربحية بغض النظر علي تحقيق المزايا االجتماعية للجماهير 

 :االستخالصات 
 . النظم االقتصاديات الرياضية المعمول بها داخل المنظومة الرياضية توافر .0
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 . حقق األهداف االقتصادية للمنظومة الرياضيةبما يمزايا اقتصادية مقدمة للمستثمرين هناك  .0

 .حفظ حقوق المستثمر وضمان تحقيق المردود االقتصادي للمؤسسة الرياضيةالتي تاألبعاد التنظيمية والتشريعية تطبيق  .3

 .الجدوي االقتصادية من خاللهاتحقيق  الدراسات التقييمية لألساليب االستثمارية وتطبيق  .1

وجود العديد من القصور في تطبيق الجوانب االجتماعيـة وطغيـان الجانـب االقتصـادي علـي الـنظم االقتصـادية المعمـول بهـا  .5
 .علي حساب الجانب االجتماعي 

 . لتساوي مع الجوانب االقتصاديةتوفير الخدمات االجتماعية باالقصور في  .1

 . االحتفاظ بالخدمات االجتماعية للجماهير وطغيان الجانب االقتصادي علي الجانب الخدميالقصور الشديد في  .0

 .وسائل قياس فاعلية المردود االجتماعي لتطبيق االقتصاديات الرياضيةوجود بعض جوانب القصور في  .8

جتمــاعي عنــد تطبيــق الــنظم واآلليــات االقتصــادية المعمــول بهــا فــي المشــروعات تغليــب الجانــب االقتصــادي علــي الجانــب اال .9
 .االستثمارية 

 :التوصيات 
 : الباحث بما يليوصي البحث يفى ضوء نتائج 

األخذ بعين االعتبار لوضع بنود تعاقديـة للحفـاظ علـي مراعـاة الجوانـب االجتماعيـة إلـى جانـب االقتصـادية عنـد الشـروع فـي  .0
 .المشروعات االستثمارية تنفيذ 

 .تقديم المزايا االقتصادية للمستثمرين لما لها من آثار ايجابية علي تحقيق األهداف االقتصادية للمنظومة الرياضية  .0

االلتزام بتحقيق األبعاد التنظيمية والتشريعية المطبقة لحفظ حقوق المستثمر وضـمان تحقيـق المـردود االقتصـادي للمؤسسـة  .3
 .الرياضية 

 .ورة االحتفاظ بالخدمات االجتماعية للجماهير وعدم طغيان الجانب االقتصادي علي الجانب الخدمي ضر  .1

والجوانـب اإلداريـة والفنيـة وتسـهيل اإلجـراءات  إزالة كل المعوقات التي تواجه المستثمرين في الجوانـب القانونيـة والتشـريعية .5
 .المشروعات االستثمارية ي المستثمرين على االستثمار ف والتصاريح الالزمة لتشجيع

ضرورة مراعاة الجوانب االجتماعية للمجتمع الرياضي عند تطبيـق اقتصـاديات الرياضـة والمشـروعات اإلسـتثمارية الرياضـية  .1
. 

فـي تعريـف  خـالل وسـائل اإلعـالم المختلفـة وشـبكات المعلومـات تسـهم بـدورها وضع سياسة إعالمية وتكنولوجية حديثة من .0
 .روعات الرياضية المطروحة والتي يمكن االستثمار فيها مشالمستثمرين بال

 . تواكب التطور الحادث في الرياضةوالتي حديثة المشروعات الرياضية ال التوسع في إقامة .8
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