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                                                                     / السيد محمد أبو زيد مجاىدأ 
 البحث ممخص

لراكدز البدباب بلحا ظد  لالسياسدات التسدايةي  تحديدد الواالدا اللدة رة  د   يهدف البحث إلى        
 بلراكز البباب بلحا ظ  الدقهميد  مسياسات التسايةي ل التورف عمى الااقع الحال لن خالا  الدقهمي 

اللدددداهو الا ددددد ى  انااسددددتخد  الباح دددد،  سياسدددددات التسددددايةي الواالددددا اللددددة رة  دددد  ال، اكددددذلم   دددد  
 درد لدن اللسديالين الودالمين بلراكدز البدباب )الةدر   (926باألسماب اللسحى ،  ابمغ حج  الويا  )

االلدن( بلحا ظ  الدقهمي  االتابوين إلدارة الهييات بلديريات البباب االرياض  بلحا ظ  الدقهمي  بلا 
البددباب الةددر   الةددر  االلدددن  ا ادداابه  ،  عضدداإ لجددالس إدارة لراكددز يل ددا )لددديرا لراكددز بددباب

تد  اختيدار  ، اقدد( اللبدر ين  ا األخ داييين لمابداط الرياضد االلدن " دا  السدن  ا تحدت السدن" ، 
اللةابمددد  البخ دددي  اانسدددتبيان  ان، كلدددا اسدددتخد  الباح ددد عياددد  البحدددث بالطريةددد  الطبةيددد  الوبددداايي 

 /25/2  إلدى 2196 /91/9 ات ، اتد  تطبيد  الدراسد  األساسدي   د  ال تدرة لدنكأداات لجلدع البيااد
مسياسددات ل الااقددع الحددال إلددى التوددرف عمددى  ان، ا سدد رت   دد  الاتددايو عددن ل تا ددا الباح دد  2196

الظراف انقت دادي  تدة ر ت داعديا ها ، ااس رت عن ان الواالا اللة رة  ي، اتحديد      التسايةي 
عدد  اضداح الرةيد  االخطد  التسدايةي  ، ا ن سياسات التسايةي  ا ةا لودد اللست يدين اتاازليا عمى ال

عدد  اجداد ادارة تسداي  لة مد  داخدا ، ا  لركدزالسبب احجدا  لمرعداع عدن اللبدارك   د  دعد  اابدط  
، كلددا  ا ددت الدراسدد   الةددرارات الحكاليدد  تددة ر عمددى السياسددات التسددايةي  ، كلددا  نلركددز البددباب 
ع سياسددات تسددايةي  لرادد  لوابددط  االخدددلات الرياضددي  بلراكددز البددباب تتااسددب لددع بضددرارة اضدد

 تغيرات الظراف انقت ادي  غير اللستةرة.
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 مقدمة البحث :أواًل : 
 تقديم : -1

  اال كريدددد  ااإلجتلاعيدددد الرياضددددي لرا دددد  الملسدددد  كددددا تلجتلددددع اليددددا  بتطددددار بددددالا تيلددددر ال
لتحةي  ذلم نبد لن انعتلاد عمى البحداث ا    ،، ان بم اا  لةبا عمى لااجه  لسياليات  اال ةا ي
اللسددتحد    دد  انسددت ادة لددن لدداارد الهييددات  لحددا اللبددكالت ااضددع األ كدداركاسدداس راسدد    الومليدد

لراكدددز البدددباب   خا دددبلزيددددان لدددن ان تلدددا  بلةسسدددات البدددباب ا    تدددال الدالددد الرياضدددي  ، كلدددا  ن
راحدان اعةدالن ابدداان  ةجيداا الجديددةدع عمدى عاتةهدا باداإ األيالتدى   اللةسسدات التربايد  د  لكااها احدد 

التددى تة مهددا نداإ دار ددا  ددى الحيدداع االلبددارك  االةدددرات  ااكسددابه  انتجا ددات االلوددارف االلهددارات
 (22ل  91).لستةبا قريب  ى  احبت  ا ااو  الةرار  ي  احا ى بااإ لجتلوها   انيجابي

الحددديث  ة ددا انتجددا  اسددس عمليدد ا دد التسدداي  الرياضددى سياسددات ايوتبددر انعتلدداد عمددى 
اتى ار دددع لوددددنت اناتددداج  دددى لختمددددف  دددى زيدددادة التحددداا الدددذ  الدددذ  يلكدددن لدددن خاللددد  اللسدددا ل

اللجددددانت الرياضددددي  حيددددث  ن اللهلدددد  الرييسددددي  لمتسدددداي  تتل ددددا  ددددى تسددددهيا تددددد   اااتةدددداا السددددمع 
 لوايددد  بتةددددي  الخددددلات  اللةسسدددات الرياضدددي االخددددلات لدددن لركدددز اناتددداج الدددى لراكدددز البدددراإ ، 

 دداف التدى علمدت عمدى تحةيةهدا . الويار الاجاح  ى تمم اللةسسات  دى ان ااألابط  الرياضي  ،
لدن  جدا الا يلكن ترايج  لن  ابط  اخدلات رياضدي  ، بالكاايات السا   ةتابأ اندار تايجب  ن 

 (16ل 92 ) .زيادة لاارد  ذع اللةسساتاللسا ل   ى 
 مشكمة البحث وأىميتو:  -2

ا الاارد لن ازارة إلى ضوف التلاي  لمدال  الوال   دت زيادة األعباإ اللمةاع عمى الليزااي
لهذع   اللالي ةللا اتو عا  عد  تاا ر الةدر باللحا ظات إلى لراكز البباب   البباب االرياض

ك ايتها  عد  بلراكز البباب  االلراكز لمةيا  بااجباتها بال ارع الل مى اتوتبر قم  ل ادر التلايا 
تاايع سياسات التساي  بهذع  تحديات الت  تواا  لاها تمم اللراكز ، االذا يستاجبال    لن 

 انست لار اتساي  لاارد ا ا ابطتها ببكا  واا . ان تساير اتجاع الدال  احا اللراكز ك  تستطيع 
لن خالا لالحظ   ابط  اللارسات لراكز البباب بلحا ظ  الدقهمي   اناقد تملس الباح  

الرياضي   االخدلات لوابط  التسايةي  الجاااب اللتومة  بالسياساتق ار  ى استخدا  اجاد ، 
انست ادة الكالم  لن لاارد تةميدي  ن تتااكب لع   الاباط الرياضى بطر الولا ب ااضع خط 

ببكا يحة  اق ى است ادة للكا  لم رف عمى اللراكز  متساي اخدلات  ذع اللراكز االةابم  ل
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األلر هذع اللراكز، اتحةي   ايض لن الدخا ، كذلم عد  اجاد لتخ  ين    لجاا التساي  ب
ااقاف الجهاز اندار  بلراكز  ، لراكز البباباجاد ق ار    الهيكا اإلدارا ب يتضح لو الذ  

لن خالا تاايع سياسات  التسايةي    لهذع اللبكمحةية  البباب الا  لبكم  التلايا دان حا 
واالا اللة رة     ذع لو  التورف عمى     ال ستاجبي ألابط  اخدلات الاارد  ذع اللراكز ، للا

اإلرتةاإ بجادة  ، لن  جا لملست يديناللةدل   ات اللركز ى تساي  خدلادار ا السياسات ، 
 لها زيادة الدخا اللاد ا لراكز البباب ماهاض بل   وال ي تسايةسياسات  اتاايع ي الرياض الخدل 

  .الرياضي  اللاظالالن    تالي  
 البحث : أىداف -3

الواالدددا اللدددة رة  ددد  سياسدددات التسددداي  بلدراكددددز البدددباب  تحديددددلبحدددث الحدددال  إلدددى يهددددف ا        
 .بلحا ظ  الدقهمي 

 : البحث تساؤالت - -1
 ؟ بلدراكدز البباب بلحا ظ  الدقهمي  الواالا اللة رة    السياسات التسايةي لا     -9
 مصطمحات البحث: -5
اد الرياض  لن الهييات الخا   ذات اللا و   ا عضا الجلوي  الولالي  لالتح :مركز الشباب  -

الوال  ، ايتلتع بانلتيازات اللةررة بالةااان ، ايهدف إلى تكاين البخ ي  اللتكالم  لوعضاإ لن 
الاااح  الاطاي  االرياضي  اال ةا ي  ااإلجتلاعي  اغير ا عن طري  للارس  الرياض  اتالي  لمكاته  

 (91اللختم  . )
 دددى اإلجدددراإات االطدددر  التدددى تدددةد  إلدددى اتخددداذ قدددرارات لدددن  جدددا تا يدددذ  ويقية:السياســـات التســـ -

حدداث التبدادا الددذ  يحةد    دداف ال ددالح ا مخدددلات ل إاتداج اتسددوير اتازيدع اتدرايو احداالجهداد  ا 
 )توريف إجراي ( .الركز البباب اللست يدكالن لن 

 إجراءات البحث: -ثانيًا 
 .الدراسات اللسحي  -اهو الا  ى إستخدا  الباح ان الل منيج البحث: -1
 مجتمع البحث : -2

لراكدددز البدددباب الااقوددد   ددد  اطدددا   اللجتلدددع األ دددم  لمدراسددد  لدددن بتحديدددد انقدددا  الباح ددد 
لحا ظ  الدقهمي  االتابو  إلدارة الهييات بلديريات البباب االرياض  بلحا ظ  الدقهمي  )الةدر  

دارة لراكز البباب الااقو     اطدا  لحا ظد  االلدن( ، إلى جااب الوالمين االلسيالين عن إ
 الدقهمي  سااإ )الةر  االلدن( .
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 عينة البحث : -3
عيا  الدراس  األساسي  لن اللسيالين الوالمين بلراكز البباب )الةر   انإختار الباح        

  الدقهمي  بلا االلدن( بلحا ظ  الدقهمي  االتابوين إلدارة الهييات بلديريات البباب االرياض  بلحا ظ
يل ا )لديرا لراكز بباب الةر  االلدن  ا ااابه  ،  عضاإ لجالس إدارة لراكز البباب الةر  

ت  اختيار  ، اقد( اللبر ين  ا األخ اييين لماباط الرياض االلدن " ا  السن  ا تحت السن" ، 
(  ردان ، اقد راعى 926عيا  البحث بالطرية  الطبةي  الوباايي  ، حيث بمغ حج  الويا  األساسي  )

 البراط اآلتي  عاد اختيار  يات عيا  الدراس  ل انالباح 
  ن يكان لن اللسيالين بلراكز البباب االتابوين للديري  البباب االرياض  بلحا ظ  الدقهمي . -

  ن يكان لن  عضاإ لجالس إدارة لراكز البباب الةر   ا اللدن " ا  السن  ا تحت السن" -

 يرا لراكز بباب الةر   ا اللدن  ا ااابه . ن يكان لن لد -

  ن يكان لن األخ اييين  ا اللبر ين عمى الاباط الرياض . -

 ن تةدا خبددرة اللسددياا  ا الوالددا بلراكددز البدباب االتددابوين للديريدد  البددباب االرياضدد  بلحا ظدد   -
الدقهميددد . عدددن خلدددس سدددااات سدددااإ كدددان لددددير اللركدددز  ا لبدددرف الابددداط الرياضددد   ا عضدددا 

 لجمس إدارة .
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 (9جداا )
  لحا ظ  الدقهميب التابو  للديري  البباب االرياض  ببابتا يف عيا  البحث لن لراكز ال

 

 

 و

 اإلداراد انزبثؼخ 

 نًذٌزٌخ انشجبة

 ثًحبفظخ انذلٓهٍخ

 إجًبنً ػذد يزاكش انشجبة 

 )انًجزًغ األطم( 

 ثبالداراد انزبثؼخ نهًذٌزٌخ

 خ ػذد انؼٍُخ األطبطٍ

 يٍ يزاكش انشجبة

 َظجخ انؼٍُخ االطبطٍخ

 انى انًجزًغ األطم

 اطى انؼٍُخ األطبطٍخ

 يٍ يزاكش انشجبة 

 

 انؼٍُخ األطبطٍخ 

 يٍ انًظئٕنٍٍ

 ثًزاكش انشجبة 

 3 يذٌُخ انًطزٌخ % 33.33 1 3 انًطزٌخ 1

 3 يذٌُخ انجًبنٍخ % 25.22 1 4 ادارح انجًبنٍخ 2

 3 ًْذٌُخ يٍذ طهظٍم % 25.22 1 4 إدارح يٍذ طهظٍم 3

 3 انًذٌُخ )انظبحخ( % 52.22 1 2 إدارح غزة 4

 3 لٕنُجٍم % 122.22 1 1 إدارح شزق 5

 3 انزٌبع % 2.41 2 22 إدارح يٍُخ انُظز 6

 3 انحًٍذٌخ

 3 طجُْٕب % 2.67 1 13 إدارح َجزٔح 2

 3 يذٌُخ رًى األيذٌذ % 2.67 1 13 إدارح رًى األيذٌذ 8

 3 يذٌُخ أجب % 7.26 4 41 أجب إدارح 7

 3 يذٌُخ طًُٕد

 3 االَشبطٍخ

 3 اخطبة

 3 انجزايٌٕ % 12.22 5 52 إدارح انًُظٕرح  12

 3 انجذانخ

 3 انجمهٍخ

 3 انحٕأشخ

 3 انخٍبرٌخ

 3 األحًذٌخ % 8.67 2 23 إدارح انًُشنخ 11

 3 انجظزاط

 3 األنف % 8.82 3 34 ح شزثٍٍإدار 12

 3 انحظض

 3 انظؼذٌخ

 3 انجغذادي % 7.27 3 33 ادارح ثهمبص 13

 3 انكزدٔد

 3 انجٍالٌٔخ

 3 األٔريبٌ % 7.26 4 41 إدارح انظُجالٌٍٔ 14

 3 انجشًٍُُ

 3 انجكبرٌخ

 3 انجاليٌٕ

 3 طبنًاأل % 7.52 2 21 إدارح طهخب 15

 3 انًٍُم

 3 يٍذ طزٌف % 2.87 3 38 إدارح دكزَض 16

 3 اشًٌٕ

 3 انجشٌزح

 3 كفز انظالحبد % 8.33 1 12 إدارح ثُى ػجٍذ 12

 3 يذٌُخ يٍذ غًز % 7.26 4 41 إدارح يٍذ غًز 18

 3 يٍذ انمزشً

 3 اثٕ َجٓبٌ

 3 كفز انًحًذٌخ

 3 انظزبيًَٕ % 2.14 2 28 انظزبيًَٕإدارح شجبة  17

 3 انٍُم

 3 انًذٌُخ )االطزبد( %  122.22 1 1 انًذٌزٌخ 22

 127 - % 12.22 43 432 انًجًٕع 

التابوددد  للديريددد   بدددباب ن إجلدددال  اللجتلدددع األ دددا لمدراسددد  لدددن لراكدددز ال الجددددااياضدددح        
( إدارة تدابوين إلدارة 21ز بدباب لةسدل  إلدى )( لركد111  بمدغ )لحا ظد  الدقهميدب البباب االرياض 

(، ا ن عدددد عيادد  الدراسدد  األساسددي  3  )لر دد  لحا ظدد  الدقهميددب الهييددات بلديريدد  البددباب االرياضدد 
( لركدددز 11  بمدددغ عددددد   )لحا ظددد  الدقهميدددب التابوددد  للديريددد  البدددباب االرياضددد  بدددبابلدددن لراكدددز ال
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لحا ظد  ب ابو  إلدارة الهييات بلديري  البباب االرياض بباب ، ا   عيا  لل م  لجليع اإلدارات الت
%( لددن إجلددال  اللجتلددع األ ددا للراكددز البددباب ، كلددا ياضددح الجددداا 91  اتل ددا اسددب  )الدقهميدد

( لسدياا بااقدع 926، ابمدغ عددد   ) الوياد  األساسدي ب  يضان عيا  الدراسد  األساسدي  لدن اللسديالين
لل مين عن )لديرا لراكز بباب الةر  االلدن  ا ااابه  ،   ال   لسيالين عن كا لركز بباب ا  

اللبددددر ين  ا  عضدددداإ لجددددالس إدارة لراكددددز البددددباب الةددددر  االلدددددن " ددددا  السددددن  ا تحددددت السددددن" ، 
 (األخ اييين لماباط الرياض 

 :وسائل جمع البيانات -4
 ا  الدراس . كأداات لجلع البيااات لن عيانستبيان ، اللةابم  البخ ي  استخد  الباح ان 

 خطوات تصميم االستبيان : -5
 صورتيا المبدئية : تحديد محاور اإلستبيان في -أ

لجاا التساي  الوملي  اللتخ    االدرااسات عمى اللراجع  انلن خالا اطالع الباح         
ار اللحاتحديد  ااستطاع  ةدا ى ضاإ اتايو اللةابالت البخ ي  االلجانت اللرتبط   الرياض 

 ل التال ياضحها الجداا   ال   لحاار  ساسي ، اقد تا ال إلى عدد ستبيان لاللرييسي  اللةترح  ا
 (2جداا )

 تا يف لحاار إستلارة اإلستبيان  ى  ارتها اللبديي  قبا الورض عمى الخبراإ

 عدد العبارات المحاور المقترحة م
 21 الواقع التسويقى لمــراكــز الشباب بمحافظة الدقهلية 1

 11 العوامل المؤثرة في السياسات التسويقية بمـراكـز الشباب بمحافظة الدقهلية 2

 14 السياسات التسويقية بمـراكـز الشباب بمحافظة الدقهلية وفقاً لقانون الرياضة 3

 46 اإلجمالـى        

بدا ( عرض اللحاار اللةترح  لالستبيان     اراها اللبدييد  ق2يتضح لن جداا )       
(  ال   لحاار لةترح  ، بيالا بمغ إجلدال  1الورض عمى السادة الخبراإ ، حيث بمغ عدد اللحاار )

 ( عبارة .13عدد الوبارات لهذع اللحاار)

 : االستطالعيةالدراسة  -6
إلددددددد    4/99/2195خدددددددالا ال تدددددددرة لدددددددن قدددددددا  الباح دددددددان بتطبيددددددد  الدراسددددددد  اإلسدددددددتطالعي          

لسددياا بلراكددز البددباب لددن ا ددس لاا دد ات الويادد  األساسددي  الددن ( 11، عمددى )  22/99/2195
( عبدرة 91خارجها ، اقد ت  اختيار   بالطرية  الطبةي  الوباايي  لك  تل ا  يات الدراس  إلجلال  )

يجدداد اللوددالالت اذلددم إل لراكددز بددباب قددر  الدددن ، بااقددع  ال دد  لسدديالين عددن كددا لركددز بددباب ،
لمتطبيدد  اقدددد  انسددتبيانبددات المتوددرف عمددد  لددد  لااسددب  اسدددتلارة الومليدد  لتسددتلارة لددن  دددد  ا 
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     ، األسديم  لوياد  البحدثعبدارات لااسدب   دياغ  التأكدد لدن  س رت اتدايو الدراسد  اإلسدتطالعي  عدن 
 االجداا التال  ياضح تا يف لويا  الدراس  انستطالعي  إلى عيا  الدراس  األساسي  . 

 (1جداا )
 انستطالعي  إلى عيا  الدراس  األساس  تا يف عيا  الدراس 

 
 

 و

 اإلداراد انزبثؼخ 

 نًذٌزٌخ انشجبة

ثًحبفظخ 

 انذلٓهٍخ

ػذد انؼٍُخ 

 األطبطٍخ

يٍ يزاكش 

 انشجبة

ػذد انؼٍُخ 

 االطزطالػٍخ

 يٍ يزاكش

 انشجبة

َظجخ رًثٍم يزاكش 

انشجبة ثبنؼٍُخ 

 االطزطالػٍخ

انى انؼٍُخ 

 األطبطٍخ

اطى انؼٍُخ 

 األطبطٍخ

اكش يٍ يز

 انشجبة

ػذد انؼٍُخ 

 االطزطالػٍخ

 يٍ انًظئٕنٍٍ

 ثًزاكش انشجبة

ػذد انؼٍُخ 

 االطبطٍخ

 يٍ انًظئٕنٍٍ

 ثًزاكش انشجبة

َظجخ رًثٍم 

انًظئٕنٍٍ ثبنؼٍُخ 

 االطزطالػٍخ

انى انؼٍُخ 

 األطبطٍخ

 - 3 - - - - 1 المطرٌة 1

 - 3 - - - - 1 ادارة الجمالٌة 2

إدارة مٌت  3
 سلسٌل

1 - - - - 3 - 

 - 3 - - - - 1 إدارة غرب 4

 - 3 - - - - 1 إدارة شرق 5

إدارة منٌة  6
 النصر

م.ش  % 55.55 1 2
 البكري

3 3 155.55 

 - 3 - - - - 1 إدارة نبروة 7

إدارة تمى  8
 األمدٌد

1 - - - - 3 - 

م.ش  % 25.55 1 4 إدارة أجا 9
 سماحة

3 3 155.55 

إدارة  15
 المنصورة 

 م.ش % 25.55 1 5
 السالم

3 3 155.55 

م.ش   % 55.55 1 2 إدارة المنزلة 11
مصر 
 الجدٌدة

3 3 155.55 

م.ش  % 33.33 1 3 إدارة شربٌن 12
منشأة 
 النصر

3 3 155.55 

م.ش  % 33.33 1 3 ادارة بلقاس 13
بلقاس 
 خامس

3 3 155.55 

إدارة  14
 السنبالوٌن

م.ش كفر  % 25.55 1 4
 سعد

3 3 155.55 

 - 3 - - - - 2 إدارة طلخا 15

م.ش  % 33.33 1 3 إدارة دكرنس 16
 المحمودٌة

3 3 155.55 

إدارة بنى  17
 عبٌد

1 - - - - 3 - 

إدارة مٌت  18
 غمر

م.ش  % 25.55 1 4
 الرحمانٌة

3 3 155.55 

19
 

إدارة شباب 
 الستامونً

م.ش  % 55.55 1 2
 الستامونى

3 3 155.55 

 - 3 - - - - 1 المدٌرٌة 25

 % 23.25 129 35 - % 23.25 15 43 المجموع 

جددداا اسددب  تل يددا عياددات الدراسدد  انسددتطالعي  إلددى عياددات الدراسدد  األساسددي  ، الياضددح   
( لركددز بددباب ، تل ددا اللجتلددع 11حيددث بمددغ إجلددال  عيادد  الدراسدد  األساسددي  لددن لراكددز البددباب )
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( لراكدددز 91راكدددز البددباب )األ ددا لمدراسددد  ، بيالددا بمدددغ إجلددالى عياددد  الدراسدد  انسدددتطالعي  لددن ل
، كلدا  الن خارج الويا  األساسي 7( لن عيا  الدراس  األساسي  21.22بباب باسب  لياي  قدر ا )

ياضح الجداا  ن إجلال  عيا  الدراس  األساسي  لن اللسديالين بلراكدز البدباب بلحا ظد  الةميابيد  
( لسياا باسب  لياي  قدر ا 11عي  )( لسياا ، بيالا بمغ إجلالى عيا  الدراس  انستطال926بمغ )

 ، الن خارج الويا  األساسي  7( لن عيا  الدراس  األساسي  لن اللسيالين21.22)

 المعامالت العممية الستمارة االستبيان: -7
 ل ت  حساب  د  انستلارة بطريةتينلصدق االستمارة  -7/1
اضاحها ا ةان آلراإ وبارات ا ار االالمتورف عمى لد  لااسب  اللح : صدق المحكمين -7/1/1

 الخبراإ.
 (1جداا )

 (4)ن =   نستلارة انستبياناتايو استطالع ر ا الخبراإ حاا لااسب  اللحاار اللةترح  
  م

  اآلراء المحاور المقترحة

 الدرجة
 

األىمية 
 النسبية

 

 الترتيب
 غير مناسب مناسب

 األول % 111 7 - 7 لدقيميةالواقع التسويقى لمــراكــز الشباب بمحافظة ا 1
 األول مكرر % 111 7 - 7 العوامل المؤثرة في السياسات التسويقية بمـراكـز الشباب بمحافظة الدقيمية 2
 األول مكرر % 111 7 - 7 السياسات التسويقية بمـراكـز الشباب بمحافظة الدقيمية وفقًا لقانون الرياضة 4

نستلارة   اللةترح ااراللح جليع عمى( 4اعدد   )خبراإ ( ات ا  آراإ السادة ال1ياضح جداا)
 .انستبيان
كلددا قددا  الباح ددان بت ددلي  عبددارات انسددتبيان  ددى  ددارتها اللبدييدد  حيددث تدد  عرضددها لددرة  

لحدار الدد  اضداح  دياغتها كدا كد لدن لااسدب  الوبدارات الخا د  ب خر  عمى السادة الخبراإ لمتأ
التةدير)لااسدب = درجد  ااحددة ، غيدر لااسدب =  د ر( لحسداب   اداي اقد استخد  الباح ان ليدزان 

ار ، اقددد ح دمت جليددع الوبدارات عمددى اسدب  ليايدد   كبدر لددن االاسدب  الليايدد  لموبدارات التابودد  لملحد
 .( عبارة13ابالتال  يكان إجلال  عدد عبارات انستبيان )، الخبراإ  آراإ% ، بحسب 42
   Internal Consistency Validity صدق االتساق الداخمى: -7/1/2
لالسدددددتبيان بتطبيددددد  انسدددددتلارة عمدددددى الوياددددد   الدددددداخم جدددددر  التحةددددد  لدددددن  دددددد  انتسدددددا    

  ، 22/99/2195إلد    4/99/2195لدن  ، اذلدم  د  ال تدرة رد  (11) انستطالعي  اللكاا  لن
الدا انرتبداط لها اذلدم عدن طريد  حسداب لو الداخم قبا تطبيةها عمى   راد الويا  إليجاد انتسا  

 .  إلي بين كا عبارة الجلاع درجات اللحار اللاتلي  
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  Reliability الثبات -7/2
عادة التطبيق: -7/2/1  تطبيق االستمارة قيد البحث وا 

عادة تطبية  ب ا ا زلا  بالستبيان بتطبي  انختان بحساب لوالا ال بات لقا  الباح       ار اا 
  4/99/2195انستطالعي  ، حيث ت  إجراإ التطبي  األاا    ( يا  عمى عيا  الدراس  92قدرة )
ويا  انستطالعي  إليجاد انتسا  الداخم   ا التطبي  انستلارة عمى  ن  اناعتبر الباح حيث 

 ، كلا يتضح ذلم بالجداا التال  .  22/99/2195، االتطبي  ال اا   التطبي  األاا لم بات
 (2جداا )

 (    11)ن = لحاار انستبيان لوبارات  الوالا ال بات    الداخمانتسا  د  قي  لوالالت
 

 

 انؼجبرح

 

 انزطجٍك األٔل

 طذق

 االرظبق

 انذاخهى

 

 انزطجٍك انثبَى

يؼبيم 

 اررجبط

 ثٍزطٌٕ

 )انثجبد(

 

 انؼجبرح

 

 

 انزطجٍك األٔل

 طذق

 االرظبق

 انذاخهى

 

 انزطجٍك انثبَى

يؼبيم 

 اررجبط

 ثٍزطٌٕ

 ع و )انثجبد(

 ع و ع و ع و

1 2.522 2.623 2.622* 2.367 2.532 2.627* 24 2.582 2.541 2.562* 2.261 2.431 2.615* 

2 2.326 2.262 2.242* 2.326 2.578 2.285* 25 2.435 2.688 2.641* 2.627 2.473 2.837* 

3 2.435 2.688 2.223* 2.348 2.624 2.824* 26 2.522 2.658 2.562* 2.522 2.658 2.564* 

4 2.428 2.658 2.268* 2.522 2.586 2.221* 22 2.522 2.658 2.245* 2.413 2.212 2.825* 

5 2.632 2.532 2.222* 2.428 2.586 2.222* 28 2.565 2.655 2.522* 2.565 2.622 2.623* 

6 2.371 2.647 2.222* 2.456 2.547 2.687* 27 2.632 2.532 2.212* 2.428 2.623 2.612* 

2 2.371 2.682 2.665* 2.582 2.612 2.261* 32 2.435 2.252 2.873* 2.676 2.628 2.826* 

8 2.456 5.585 5.645* 2.391 5.649 5.748* 31 2.555 5.658 5.792* 2.261 5.851 5.851* 
7 2.369 5.678 5.763* 2.326 5.795 5.723* 32 2.391 5.682 5.853* 2.565 5.625 5.831* 

12 2.369 5.645 5.595* 2.456 5.657 5.642* 33 2.478 5.691 5.846* 2.54 5.622 5.778* 
11 2.435 5.655 5.568* 2.587 5.617 5.619* 34 2.522 5.658 5.711* 2.391 5.714 5.833* 
12 2.413 5.652 5.746* 2.555 5.658 5.755* 35 2.478 5.691 5.659* 2.413 5.617 5.725* 
13 2.587 5.585 5.773* 2.522 5.658 5.635* 36 2.326 5.645 5.761* 2.174 5.851 5.723* 
14 2.369 5.775 5.825* 2.543 5.657 5.824* 32 2.435 5.755 5.635* 2.354 5.813 5.689* 
15 2.524 5.691 5.851* 2.543 5.622 5.851* 38 2.413 5.855 5.845* 2.283 5.911 5.564* 
16 2.587 5.498 5.755* 2.391 5.649 5.718* 37 2.413 5.855 5.841* 2.283 5.911 5.527* 
12 2.543 5.695 5.756* 2.435 5.857 5.879* 42 2.565 5.625 5.663* 2.354 5.785 5.597* 
18 2.391 5.714 5.732* 2.283 5.857 5.695* 41 2.369 5.775 5.732* 2.326 5.668 5.796* 
17 2.543 5.695 5.894* 2.456 5.751 5.754* 42 2.659 5.614 5.745* 2.543 5.585 5.729* 
22 2.522 5.691 5.854* 2.391 5.774 5.649* 43 2.565 5.625 5.765* 2.739 5.491 5.645* 
21 2.565 5.655 5.838* 2.543 5.622 5.756* 44 2.565 5.655 5.754* 2.565 5.655 5.793* 
22 2.478 5.691 5.681* 2.326 5.634 5.852* 45 2.543 5.657 5.757* 2.543 5.622 5.729* 
23 2.478 5.722 5.818* 2.354 5.813 5.882* 46 2.659 5.576 5.722* 2.761 5.431 5.559* 

 5.361=  5.55قٌمة )ر( الجدولٌة عند مستوى 

  د  عبداراتالبحدث عياد  جداا  ن قدي  لودالالت انتسدا  الدداخم  "ال دد " نسدتبيان الياضح        
( للدددا يددددا عمدددى  ددددقها 1.12دالددد  عادددد لسدددتا  لواايددد  ) جليوهدددا جددداإتالددد الث لحددداار انسدددتبيان 

لحدداار  ااتسدداقها لددع لحار ددا ، كلددا ياضددح الجددداا اللتاسددط الحسدداب  ا اناحددراف اللويددارا لوبددارات
 تعبدداراجليددع  دد  التطبيةددين األاا اال دداا  ، حيددث جدداإت جليددع قددي  الوددالالت انرتبدداط ل انسددتبيان

للددا يدددا عمددى ( 1.12بددين التطبيةددين " ال بددات" دالدد  إح دداييا عاددد لسددتا  لواايدد  ) لحدداار انسددتبيان
 . ة( عبار 13)انستبيان ار اابذلم يكان عدد عبارات لح باتها ، 
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 (3جداا )
 (35)ن =            انستبيان بات للحاار اال ت ال د لوالال          

 
 م

 
 محاور االستبٌان

 عدد
 اراتالعب

معامل  التطبٌق األول
 الصدق

معامل  التطبٌق الثانى
 ع م ع م الثبات

 * 1.851 12.474 55.713 *1.827 13.692 51.576 21 الواقع التسويقى لمــراكــز الشباب بمحافظة الدقيمية 1
العوامل المؤثرة في السياسات التسويقية بمـراكـز  2

 الشباب بمحافظة الدقيمية
12 29.832 7.848 1.936* 31.716 6.984 1.953 * 

السياسات التسويقية بمـراكـز الشباب بمحافظة  3
 الدقيمية وفقًا لقانون الرياضة

15 37.315 11.681 1.781 * 39.525 9.361 1.856 * 

 5.361=  5.55قٌمة )ر( الجدولٌة عند مستوى 

 دد  الدراسدد  عيادد  سددتبيان اار اب  ااناحددراف اللويددارا للحددجددداا اللتاسددط الحسدداالضددح ا ي       
، حيددث جدداإت جليددع قددي  لوددالالت ال ددد  ، الوددالالت  اال دداا التطبيةين األاا بدد ددارت  األاليدد  

( ، 1.459( ، اترااحددت بددين )1.12انرتبدداط بددين التطبيةددين دالدد  إح دداييا عاددد لسددتا  لواايدد  )
 جمدد  . اكددذلم  هدد  ( للددا يدددا عمددى  ددد  اللحدداار اتحةيةهددا لمغددرض الددذا اضددوت لددن 1.613)

 (.1.621( ، )1.529تتليز بلوالا  بات عاا حيث ترااحت بين )
 Cronbach's alpha معامل الفا كرونباخ  إيجاد  -7/2/2

 Cronbach's طريةد   ال دا كراابداخ   انلمتحةد  لدن لدد   بدات انسدتبيان اسدتخد  الباح د       

alpha  ، ( ا ددى اسددب  عاليدد  تةكددد 1.691لدد   ل ددا )حيددث بمغددت قيلتحديددد لوالددا  بددات انسددتبيان
لكاايدد  تطبيةدد   الجددداا التددال  للوالددا ال بددات بطريةدد   ياضددح ، ا ددذا لددا  بددات عبددارات انسددتبيان اا 

 ال ا كرااباخ .
 (4جداا )

 انستبيان بطرية  ال ا لكرااباخ لوالا  بات
 

 العممية اإلحصائية
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 
 قيمة الفا

 

 المجموع الكمى
 

225.515 
 

51.491 
 

1.914* 

 

(  ا 1.691جداا  قيل  لوالا ال ا كرااباخ لالستبيان ، حيث بمغت قيل  ال ا )الياضح        
  اها اسب  عالي  تةكد الكااي  استخدا  انستبيان .

 الدراسة األساسية : -8
االددذين بمددغ عدددد   البحددث  بتطبيدد  انسددتبيان  ددى  ددارت  الاهاييدد  عمددى عيادد  انقددا  الباح دد 

، حيث قا  الباح ان بودد لن الزيارات   2196 /25/2  إلى 2196 /91/9لن  ى ال ترة ( 926)
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عياد  الدراسد   للةابمد  للراكز البباب الةر  االلدن التابو  ندارة الهييات بلحا ظد  الدقهميد الليدااي  
 االتأكيدددبيان االتوريددف بالهدددف لاهددا لبددرح لحتددا  اسددتلارة انسددت ال ر دد   تدداحببددكا لبابددر للددا 

ستكان لحا تةدير اسري  اان له  لطم  الحري  لمتوبير عدن ارايهد  ب دراح    رايه   ن  راد الويا أل
، ابودد اناتهداإ لدن تطبيد  اسدتلارة  الوملد البحدث   غدراض  د  إنتستخد   نل اآلراإتال  اان  ذع 

 . اإلح ايي اللوالجات  إلجراإ ت ريغها  ى كباف لودة لهذا الغرض تلهيدان ت  
 المعالجات اإلحصائية :  -9

اسددتخد  الباح ددان اللوالجددات اإلح ددايي  اللاليلدد  لطبيودد  بيااددات البحددث اذلددم لددن خددالا  
 .  SPSS البراالو اإلح ايى

 :تيا ومناقش عرض النتائجثالثًا : 
لددن خددالا  اللحدداارا تبوددان لترتيددب قددا  الباح ددان بوددرض اتددايو البحددث التدد  تدد  التا ددا إليهدد            

)ن( ،    لجلداع الددرجات اللةددرة ، )إلى حد لا( ، )او (  لالستجاب لوبارات كا لحار  الاسب  اللياي 
ت ا ةددان لماسددب  لكددا عبددارة )الددازن الترجيحدد ( ، احسدداب الاسددب  الليايدد  الكميدد  ، اكددذلم ترتيددب الوبددارا

اجدداد  ددرا  دالدد  اح دداييان عاددد لسددتا  دنلدد  كبددف عددن لددد  بال انقددا  الباح ددكلددا  الليايدد  الكميدد  ،
 كدا لحدار لدن خدالا اختبدار لربدع كداا ( بين التكرارات اللبا دة االلتاقود   د  جليدع عبدارات1.12)
 االلتاقو  ال الح استجابات الويا .التكرارات اللبا دة  بين (2كا)

 الدراسة : نتائج تساؤلومناقشة عرض 

 ؟ بمـراكـز الشباب بمحافظة الدقيمية ة في السياسات التسويقيةالعوامل المؤثر ما ىي  
 بالنسبة لمحور الواقع التسويقى لمــراكــز الشباب بمحافظة الدقيمية : -1
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 (5)جداا 
 عيا  الدراس     عبارات الاسب اللياي  االتكرارات ادنل  ال را  نستجابات

 (926)ن =  اكددز البباب بلحا ظ  الدقهمي األاا ل الااقع التسايةى للددر اللحار 
 

 م
 

 مجموع ال إلى حد ما نعم العبــــــــــــــــــــــــــــارة
 الدرجة

 النسبة
 المئوية

 

 2كا
 

 الترتيب
 % ك % ك % ك

رٕجذ نذٌكى كٕادر يذرثخ الدارح  1

 االطزثًبر أ انزظٌٕك داخم انًزكش 
16 12.45 18 13.95 95 73.64 179 46.25 94.37 25 

رٕجذ رؤٌخ ٔاضحخ نهٕسارح رذػى  2

يزاكش انشجبة نهُٕٓع ثزظٌٕك 

 أَشطخ ٔخذيبد انًزكش

61 47.29 41 
31.78 

27 25.93 292 75.45 13.58 11 

ٌحمك يزكش انشجبة انزثح انكبفً يٍ  3

 رظٌٕك األَشطخ ٔانخذيبد.
22 17.55 76 58.91 31 24.53 249 64.34 38.93 13 

ًزهك يزكش انشجبة نذٌكى يٕارد ٌ 4

ٔخذيبد رظزطٍغ جذة انزػبِ 

 ٔانًظزثًزٌٍ.

12 9.35 35 
23.26 

87 67.44 183 47.29 71.35 18 

رظؼى إدارح انًزكش نجذة رجبل  5

األػًبل نؼضٌٕخ انًزكش ٔاالطزفبدح 

 يُٓى فً رظٌٕك األَشطخ.

75 58.14 45 
31.51 

14 15.85 319 82.43 43.58 7 

انشجبة اَزشبر ٔاطغ  ٌحمك يزكش 6

 نزظٌٕك خذيبرّ ٔاَشطزّ انًخزهفخ.
82 63.57 35 27.13 12 9.35 328 84.75 59.21 2 

ٌٕجذ يٕلغ خبص نًزكش انشجبة ػهى  7

شجكخ انًؼهٕيبد انذٔنٍخ ٌٕضح يٍ 

 خالنّ اَطزّ ٔخذيبرّ.

89 68.99 18 
13.95 

22 17.55 325 83.98 74.55 3 

بضى ٌٕجذ يظئٕل ػٍ انزظٌٕك انزٌ 8

 ثًزكش انشجبة نذٌكى.
65 46.51 45 34.88 24 18.65 294 75.97 15.21 15 

رٕجذ خطخ طٌُٕخ نزظٌٕك أَشطخ  9

ٔخذيبد انًزكش ٌزى انؼًم ػهى 

 رُفٍذْب.

17 
13.18 

37 28.68 75 58.14 255 51.68 45.37 16 

رٕجذ خطخ رظٌٕمٍخ الطزخذاو  15

 انًالػت نفززاد يزمذيخ نٍالً .
84 65.12 25 19.38 25 15.55 322 83.25 58.93 6 

توجد مٌزانٌة معتمدة لتسوٌق  11
الدورات الرٌاضٌة والمسابقات 

 واالنشطة الخاصة بالمركز.

36 
27.91 

27 25.93 66 51.16 228 58.91 19.39 14 

الهٌكل التنظٌمى اإلدارى لمركز  12
 الشباب مكتمل.

17 13.18 32 24.81 85 62.51 195 55.39 55.37 17 

مجلس اإلدارة داخل مركز الشباب  13
ٌهتم بالنواحى التسوٌقٌة لألنشطة 

 الرٌاضٌة وغٌرها .

74 
57.36 

35 27.13 25 15.55 312 85.62 36.14 9 

ٌوجد عائق لعملٌة تسوٌق أنشطة  14
وخدمات المركز من الجهة اإلدارٌة 

 )المختصة او المركزٌة(

11 
8.53 

25 19.38 93 72.59 176 45.48 89.49 19 

ٌتم االهتمام فقط بتقدٌم االنشطة  15
والخدمات الرٌاضٌة دون االهتمام 

 بالنواحى التسوٌقٌة لها.

22 
17.55 

33 25.58 74 57.36 256 53.23 34.93 15 

ٌتم تسوٌق تذاكر لبطوالت االنشطة  16
الرٌاضٌة المختلفة التى تنعقد بمراكز 

 .الشباب

5 
5.55 

22 17.55 157 82.95 151 39.52 56.51 21 

ٌتم التعامل مع الدورات الرٌاضٌة  17
التى تنعقد بمراكز الشباب كمنتج 

 .رٌاضى 

77 
59.69 

35 23.26 22 17.55 313 85.88 41.57 8 

ٌقوم مركز الشباب بتنوٌع البرامج  18
والخدمات الرٌاضٌة بهدف جذب 

 .الشباب للمشاركة

154 
85.62 

25 19.38 5 5.55 362 93.54 48.38 1 

ٌقوم المركز بتنظٌم مسابقات  19
ودورات رٌاضٌة منتظمة الغراض 

 تسوٌقٌة.

81 
62.79 

34 26.36 14 15.85 325 83.98 55.52 3 
 مكرر

مساحة مركز الشباب لدٌكم مناسبة  25
 لتقدٌم الخدمات الرٌاضٌة وتسوٌقها.

86 66.67 22 17.55 21 16.28 323 83.46 64.51 5 

بط لتسوٌق تضع إدارة المركز ضوا 21
الالعبٌن والنشء من االلعاب الرٌاضٌة 

 المختلفة.

65 
46.51 

41 31.78 28 21.71 295 74.93 12.55 12 

 (      5.991( =  )2( ودرجة حرية )1.15الجدولية عند مستوى معنوية ) 2كا* قيمة 
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ودددالمين اللدددن عياددد  الدراسددد   نسدددتجابات( التكدددرارات االاسدددب الليايددد  5يتضدددح لدددن جدددداا )       
ـــز الشــباب ل  األاااللحددار  دد  عبددارات  بلراكددز البددباب بلحا ظدد  الدقهميدد  الواقــع التســويقى لمــراكـ

 51.32% إلدى 1.11حيث ترااحت الاسب  اللياي  لتسدتجاب  )اود ( لدا بدين ) ،بمحافظة الدقيمية 
%( ،  25.69% إلدى 91.62%( ، كلا ترااحت الاسب  اللياي  لتستجاب  )إلى حد لا ( لا بدين )

%( ، اجداإت الاسدب   52.62% إلدى 1.11بيالدا ترااحدت الاسدب  الليايد  لتسدتجاب  )ن( لدا بدين )
%  16.12الليايددد  الكميددد  للجلدددداع الددددرجات اللةددددرة لكددددا عبدددارة  ددد  اسددددتجابات الوياددد  لدددا بددددين )

( 1.12اجدداد  ددرا  دالدد  اح دداييان عاددد لسددتا  دنلدد  ) %( ، كلددا يتضددح لددن الجددداا 61.21إلددى
 د  الوبدارات  رقددا  ( اودد  دالح التكددرارات اللبدا دة لالسدتجاب  )البدين التكدرارات اللبددا دة االلتاقود  

ل دددددددددددالح التكدددددددددددرارات ( ، بيالدددددددددددا جددددددددددداإت 29، 21، 96، 95، 94، 91، 91، 5، 4، 3، 2، 2)
ة ل الح التكرارات اللبدا د( ،    حين جاإت 1   الوبارة رق  ) ( إلى حد لااللبا دة لالستجاب  )

 2كـاترااحدت قيلد   كلدا ( ،93، 92، 91، 92، 6، 11، 1، 9 د  الوبدارات  رقدا  )( نلالستجاب  )
 .*(  61.14*( ا ) 92.12اللحساب  بين )

للجلاع الدرجات اللةدرة لكا عبارة  اقد ت  ترتيب الوبارات تاازليان ا ةان لماسب  اللياي  الكمي 
لاضح  الااقع التسايةى  %( 61.21% إلى 16.12) لا بيناالتى ترااحت    استجابات الويا  

  كلا جاإ باتايو الجداا . للددراكددز البباب بلحا ظ  الدقهمي  ،
( بدددين 1.12اجددداد  دددرا  دالددد  اح ددداييان عادددد لسدددتا  دنلددد  ) الجدددداا اتدددايو يتضدددح لدددنا 

، 2) رات  رقدا  د  الوبدا( اود  دالح التكدرارات اللبدا دة لالسدتجاب  )الالتكرارات اللبدا دة االلتاقود  
( عمددى  عمددى  95حيددث ح ددمت الوبددارة  رقدد  )( 29، 21، 96، 95، 94، 91، 91، 5، 4، 3، 2

( ا ى تبير إلى " قيا  لركدز 15.15اللحساب  ) 2كا( ابمغت قيل  61.217اسب  لياي  ا قدر ا )
إلدى  ان د، ا يبدير الباح "البباب بتاايع البرالو االخدلات الرياضدي  بهددف جدذب البدباب لملبدارك 

تاضديح   ليدد  دار لراكددز البددباب  د  تاسدديع قاعدددة الللارسدد  الرياضدي  ااكتبدداف اللا ددابين لدداه  
لن خالا تةدي   ابط  رياضي  لتااع  تتااسب لدع رغبدات ااحتياجدات اليداا لختمدف ال يدات التد  

لولميد  تلارس الرياضد  ، ا دا األلدر الدذا تسدوى إليد  لراكدز البدباب ببدكا كبيدر ، كلدا  ن اجداح ا
التسددايةي  يتطمددب تةدددي  كا دد  ابددكاا الابدداط ليختددار اللسددت يد لددن بياهددا لددا يااسددب  ، ا ددا يوبددر عددن 

 الااقع التساية  للراكز البباب بلحا ظ  الدقهمي .
 ددد  الواايددد  الدددا  باددداإ  ن   (11( )2117 ، محمـــد عبـــد العظـــيم)  اتت ددد  الاتدددايو ادراسددد

عدد  اجداد احددع   ل ر الوربي     جلهاري  لرياضات اللاييلتساي  بطانت ا  ال وال  انستراتيجي
علمي     خبراإ لتخ  ان  ا الى عد  اجاد كاادر لدرب  ، إضا   لتساي  البطانت   لخ  
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بددين   اللبددترك  ايسدداال  التسددايةي  اغيدداب الخطدد،   لحددا الدراسدد  التسدداي  داخددا اللابددات الرياضددي
ا دا لدا ، تسدايةها ا   السدباح  للارسد  تربي  االتومي  لابدر  ةا دلاابين ازارع اللايي  اتحاد الرياضات 

بوددد  ،   الدقهميدد  لراكددز البددباب بلحا ظددلالااقددع التسدداية    دراسدد نضددل  الحاليدد  الدراسدد  ااضددحت
 % ، 13.22  انسددت لار اا التسدداي  داخددا اللركددز االتدد  جدداإت باسددبة ندار   اجدداد كدداادر لدربدد

 ، االتدد الولددا عمددى تا يددذ ا  يددت  اخدددلات اللركددز  لتسدداي  اابددط  سددااي  اكددذلم عددد  اجدداد خطدد
السياسدات    احداها تل ا عاالدا ايجابيدارقى لكا تن   ضوي  % ، ا   اسب  29.35  جاإت باسب

  .الدقهمي  بلراكز البباب بلحا ظاللتبو    التسايةي
ذج لةتددرح حدداا الددا  (7( )2116 ، صــابرين عبــد العظــيم)  كلددا تت دد   ددذع الاتددايو ادراسدد

، بادد  سددايف   لحا ظددب  البددباب االرياضدد  بلديريدد  اللابددات الرياضدديلددبوض انلكتراادد    ايسددلمت
التدددذاكر بيدددع تسددداي  لدددن ن تسدددت يد   لملديريددد  التابوددد  ظهدددرت الاتدددايو ان اللابدددات الرياضدددي حيدددث 
اخددلاتها  الجهداتةدا  بتاايدع بر   رغ  ان  ذع اللابات الرياضي ، الت  تةا  عميها  الرياضي  لالابط
اااهدا تحةد  ااتبدارا ااسدع الاطدا  لتسداي  خددلاتها ،   لن اجا جذب اللسدت يدين لملبدارك  الرياضي

تاضدح لدن   اللومالدات الداليد  ببك عمى ايساعد ا    ذلم ااباإ لاقع خاص  ااابطتها اللختم 
 ةع  لزيدددادخددداص بهدددا اا عمدددى  ددد حات التاا دددا انجتلدددا ايدددب لاقدددعباابدددطتها اخددددلاتها   خاللددد

كلدا ان  ، عدن اابدطتها اخددلاتها  االتمي زيدان االجرايدد لمدعايد  ان ااهدا نتسدتخد  انذاعد ، اعداد ا
  انابددددط لددددن لجددددذب اللسددددت يدين تسددددايةي ن تدددداظ  حلددددالت   لملديريدددد  التابودددد  اللابددددات الرياضددددي
ا  لالعبهدا  د   تدرات نستخد  تسايةي  ن ااها تضع خطإسااإ ا راد اا  ييات   االخدلات الرياضي

بتاايع   الدقهمي     قيا  لراكز البباب بلحا ظ  الحالي  الدراسلع  ا لا يت   ، ا لن اليا    لتااع
لدن خدالا  د حات التاا دا انجتلداع  لدع ااسدع اااها تحةد  ااتبدارا    ،تها اللةدلابرالجها اخدل

ا ددا لددا ابددارت اليدد  ايضددا ، لدديال  اللالعددب ل تددرات لتةدلدد   نسددتخدا تسددايةي  ان تلددا  بولددا خطدد
 ,Abeza, G., O’Reilly, N., & Seguinاتدايو دراسد  "ابيدزا . ج ،  اريمد  .ن ، سديجاين. ب" )

B.( )2196( )93 ال رص الت  ( ، حاا   لي  استخدا  اسايا التاا ا انجتلاع  اانست ادة لن
 تا ر ا  ذع الاسايا    الا اا نكبر قدر للكن لن الجلا ير . 

  اعدادع لخط ااح( 1) ( 2116،  احمد عبد الوكيل)  لع دراس  اتايو الدراس تت   ايضا
اعتلددداد  مدددىاتايجددد  ع ، اقدددد اسددد رتاللايدددا   بلحا ظددد  اللابدددات الرياضددديلدددبوض   التسددداي  اللةترحددد
اان يت   اللاتظل  ،  تساي  لن خالا تاظي  اللسابةات االدارات الرياضيعمى ال  اللابات الرياضي

  ااظهدرت دراسد، رياضد  يدت  انسدت ادع لاهدا    كلادتوالتوالا لع  ذع الدارات االلاا سات الرياضدي
  الرياضدديلوابددط    التسددايةي بددالاااح   لجددالس اندارات باللابددات الرياضددي " ا تلددا عبددد الاكيددا"
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عن ا يا لذلم ت  تخ يص لس ، ل ادر التلايا االدع  اللال  ةقتااعه  بدار ا    زيادا ا  اللةال
ن ااد  ، إجااابهدا عدن لختمدف ن يا يكان لسدك    رياضيال بهذع اللابأت التساي  الرياض علميات 

لتطبيددد  اتا يدددذ ا كدددار انسدددت لار االتسددداي   ددد  لجددداا االلة مددد    نبدددد لدددن اعدددداد الكددداادر اللااسدددب
  .للكا  نست لار اللاارد اللتاح ةق   است اد تحةي     لن  جاات الرياضياللاب
  اللةترح  حاا انستراتيجي (9( )2113ة ، عبده عطي)   لع دراس لم تت   اتايو الدراسذك   

 ، قاا ، سا اج)جااب ال ويد  اتبلحا ظ  البباب االرياض  بلديري  اللابات الرياضي نست لار
هيكا التاظيل  اندارا بال  ار    الاحدات انداريق  اجاد ااضحت الت ا  (اساان ، انق ر

جااب ال ويد االت  تهت  بولميات ات بلحا ظ  البباب االرياض  للديري  التابو  الرياضي لاباتلم
 ة لخت  ادار  ا   اكذلم عد  اجاد كاادر لدرب  التساي  ااست لار لاارد الهييات الرياضي  ااابط

عمى جذب اللست لرين االتخطيط الجيد نست لار اتساي   ذع  ةانست لار تكان قادر لتساي  ا با
 .الوةاد اانت اقيات الت  تساعد    توظي  انيراداتنبرا  ال الحيات لها   اتا ير كا ، اللابات 

تستطيع الت  خدلات اللاارد ا لمكز البباب الر ابارت اتايو الدراس  بضوف التالم كلا 
 ,Eddy)دراس  "ايدا.ت،كارم.ب"، ايت   ذلم لع لا ابارت الي  اتايو  االلست لرين جذب الرعاع

T., & Cork, B. C.( )2196( )96 االت   كدت  ن  ابط  الرعاي  ركزت عمى األحداث  )
الرياضي  الكبيرة الت  يبارم  يها اعداد كبيرة الن داا لختم   ، اذلم كلح ز لمرعاة عمى تساي  

 ادته  لن األحداث الرياضي  ،  لا  ابط  لراكز البباب  ه  لحدادة اللباركات. ابطته  ااست 
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 :العوامل المؤثرة في السياسات التسويقية بمـراكـز الشباب بمحافظة الدقيميةبالنسبة لمحور  -2
 (9جدول )

 عيا  الدراس     عبارات الاسب اللياي  االتكرارات ادنل  ال را  نستجابات
 ( 926ل الواالا اللة رة    السياسات التسايةي  بلدراكدز البباب بلحا ظ  الدقهمي  )ن =  ال اا للحار ا
 

 م
 

 مجموع ال إلى حد ما نعم العبــــــــــــــــــــــــــــارة
 الدرجة

 النسبة
 المئوية

 

 2كا
 

 الترتيب
 % ك % ك % ك

الظروف االقتصادٌة تؤثر  22
ٌا على تصاعدٌا وتنازل

السٌاسات التسوٌقٌة وفقا 
 لعدد المستفٌدٌن

117 95.75 12 

9.35 

5 5.55 375 96.95 85.46 1 

القٌود القانونٌة واالتجاهات  23
السٌاسٌة تلعب دورا هام فى 
تحدٌد السٌاسات التسوٌقٌة 

 بالمركز

85 62.52 29 

22.48 

25 15.55 318 82.17 48.75 9 

 تؤثر القرارات الحكومٌة على 24
السٌاسات التسوٌقٌة 

كالضرائب المفروضة على 
 الخدمةداخل مركز الشباب

85 62.52 34 

26.36 

15 11.63 323 83.46 51.95 7 

التطور التكنولوجى ٌقدم دعم  25
هائل لتطوٌر الخدمات 
 الرٌاضٌة للمستفٌدٌن 

82 63.57 32 
24.81 

15 11.63 325 83.98 56.42 6 

ضعف قناعة إدارة مركز  26
اب لجذب الرعاة الشب

والمستثمرٌن على تقدٌم 
 الدعم المالى مقابل الخدمة

42 32.56 63 

48.84 

24 18.65 276 71.32 17.72 11 

عدم وجود ادارة تسوٌق  27
 مؤهلة داخل مركز الشباب

156 82.17 18 
13.95 

5 3.88 359 92.76 145.42 3 

عدم وضوح الرؤٌة والخطة  28
التسوٌقٌة لمركز الشباب 

احجام للرعاه عن سبب 
المشاركة فً دعم انشطة 

 المركز.

112 86.82 17 

13.18 

5 5.55 375 95.61 69.96 2 

قٌام المنافسات الرٌاضٌة  29
بمراكز الشباب )القرى ، 

المدن( فى أماكن غٌر 
 مناسبة.

87 67.44 35 

23.26 

12 9.35 333 86.55 71.35 4 

استعانة مركز الشباب  35
لحكام بمشاهٌر الالعبٌن وا

للمشاركة فـى المنافسات 
 والخدمات الرٌاضٌة.

65 

46.51 

45 34.88 24 18.65 294 75.97 15.21 15 

تنوع المالعب وتعدد الموارد  31
داخل مراكز الشباب ٌساعد 

فى عملٌة التسوٌق لألنشطة 
 المختلفة

78 

65.47 

37 28.68 14 15.85 322 83.25 48.88 8 

 أنشطة وخدمات مركز الشباب 32
 مستمرة طوال العام

84 
65.12 

35 23.26 15 11.63 327 84.55 61.25 5 

 (      5.991( =  )2( ودرجة حرية )1.15الجدولية عند مستوى معنوية ) 2كا* قيمة 

الودددالمين لدددن عياددد  الدراسددد   نسدددتجابات( التكدددرارات االاسدددب الليايددد  6يتضدددح لدددن جدددداا )       
العوامـــل المـــؤثرة فـــي السياســـات ل  ال ددداا  ددد  عبدددارات اللحدددار  البدددباب بلحا ظددد  الدقهميددد بلراكدددز 

حيدث ترااحدت الاسدب  الليايد  لتسدتجاب  )اود ( لدا  ، التسويقية بمـراكـز الشـباب بمحافظـة الدقيميـة
%( ، كلا ترااحت الاسب  اللياي  لتستجاب  لدرج  )إلى حد لدا ( لدا  61.41% إلى 11.23بين )
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يالدددا ترااحدددت الاسدددب  الليايددد  لتسدددتجاب  لدرجددد  )ن( لدددا بدددين %( ، ب 15.51% إلدددى 6.11بدددين )
%( ، اجاإت الاسب  اللياي  الكمي  للجلاع الدرجات اللةدرة لكا عبارة  د   95.31% إلى 1.11)

اجداد  درا  دالد   %( ، كلدا يتضدح لدن الجدداا 63.61% إلدى 49.12استجابات الويا  لا بدين )
 دالح التكدرارات اللبدا دة الالتكرارات اللبدا دة االلتاقود   ( بين1.12اح اييان عاد لستا  دنل  )

ل دددالح التكدددرارات اللبدددا دة ( جددداإت 23 ددد  جليدددع الوبدددارات عددددا الوبدددارة رقددد  )( اوددد لالسدددتجاب  )
 .*(  911.12*( ا ) 92.29اللحساب  بين ) 2كاترااحت قيل   كلا( إلى حد لالالستجاب  )

للجلاع الدرجات اللةدرة لكا عبارة  لماسب  اللياي  الكمي  اقد ت  ترتيب الوبارات تاازليان ا ةان 
لاضح  الواالا اللة رة  %( 63.61% إلى 49.12) لا بيناالتى ترااحت    استجابات الويا  

 كلا جاإ باتايو الجداا .   السياسات التسايةي  بلدراكدز البباب بلحا ظ  الدقهمي  ، 
( بددين 1.12لدد  اح دداييان عاددد لسددتا  دنلدد  )اجدداد  ددرا  دا الجددداا اتددايو كلددا يتضددح لددن

، 22   الوبدارات  رقدا  )( او  الح التكرارات اللبا دة لالستجاب  )الالتكرارات اللبا دة االلتاقو  
( عمدددددى  عمدددددى  22( حيدددددث ح دددددمت الوبدددددارة  رقددددد  )12، 19، 11، 26، 25، 24، 22، 21، 21

ا ددى تبدددير إلدددى " تدددأ ير ( 52.13  )اللحسددداب 2كـــا( ابمغددت قيلددد  63.617اسددب  ليايددد  ا قددددر ا )
" ، ا يبدير  الظراف انقت ادي  ت اعديا اتاازليدا عمدى السياسدات التسدايةي  ا ةدا لوددد اللسدت يدين

إلددددى   ليدددد  الظددددراف اإلقت ددددادي  لمدالدددد  اتأ ير ددددا عمددددى كا دددد  اللجددددانت الاهددددا اللجدددداا  انالباح دددد
لراكدز البدباب االسياسدات التسدايةي  لهدذع الرياض  ، األلر الذا ياوكس لو  قدرارات لجدالس إداراة 

اإلدارات ، ان بددم ان الواالددا االظددراف انقت ددادي  التددى لددرت بهددا ل ددر خددالا السددااات الةميمدد  
اللاضي  بهدت ت ااتان لمحاظان   ر بددارة عمدى التبدريوات انقت دادي   د  قدااان الرياضد  الجديدد ، 

ن  جدا زيدادة لاارد دا االح داا عمدى التلايدا الكدا   اكذلم السياس  التسايةي  لمهييات الرياضي  ل
 نستلرار لزاال  األابط  االخدلات الرياضي .

  اللايي  الرياض  تساي  اابط  ن (8( )2116،  صالح مبارك) ةودراساتت   الاتايو 
  االت ، ا تةمبها تها  باالد    ترتبط بالظراف انقت ادي  اليلاي  ات الجذب السياح  بالجلهاريذ

 ، كلا  نالجذب السياح     ذاتاللايي  الرياض  عمى تساي  اابط اتاازليان  قد تة ر ت اعديان 
  نابط  التسايةي اتتموب دارا  الا    تحديد السياس  االةرارات الحكالي  انتجا ات السياسي

االا الو  ا لي "لبارم"  دراس تااضا   اليلاي  بالجلهاري  الجذب السياح  لمرياضات اللايي
للختمف   التسايةي  لة رع    السياساها جااب  ادار ا    استةرار الاضع انقت ادا ا   انلاي

  لمرياضات اللايي  ااكدت عمى دار انتحادات الرياضي،   اليلاي  بالجلهاري  سياحيالالرياضات 
لواب األا     لمسباحلاارد انتحاد اليلا  الوا ةلزيادبالرياض    ربط السياح  علمي ة لن   انست اد
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  انقت ادي  التالي لملسا ل      اليلاي   ذع الرياضات    الجلهارياابر ببكا خاص   اللايي
دار ا   ال رد االدخا الةال  ا ا لا يظهر ا لي  الظراف االواالا انقت ادي ، ار ع دخا  لمدال

  .لختمف الداا الوربيل  اللةدل  الرياضي   لوابط اللة ر    تحديد السياسات التسايةي
  الخطددد  انسدددتراتيجي ن  (5( ) 2113 ، رانيـــا عبـــد العزيـــز)  لم تت ددد  الاتدددايو ادراسدددكدددذ

ل در يدت  لدن خدالا عددع جااادب  د    الهييدات الحكاليدب  اللدرسدي  ماهاض بالتساي     الرياضدل
،   لودداب الل ضددمانا   ابددط دد  األ ا ،   االببددري  التوددرف عمددى اللبددكالت اانلكااددات اللاديددل لاهددا 
   عدد  اجداد  مسد   ااضدح    اللدرسي     اللبكالت الت  تل ا عااي  لمتساي     الرياض اان 

  لة مد ةللديرين اللددارس اضدا   الدى عدد  اجداد ادار   اللدرسي  لخط  التساي     الرياض  اا رةي
، االتومدي    التربيدة ازار بد  يالرياضد  التربيد ةبدادار   اللدرسدي     الرياضااللاا سات البطانت لتساي  

لبباب اذلدم للراكز ا  التسايةي  الخطا   احا عد  اضاح الرةي  الحالي  ا ا لا اس رت عا  الدراس
تسداي   ةاكدذلم عدد  اجداد ادار ، لراكدز البدباب    د  دعد  اابدط  اللبداركعدن مرعاع لسبب احجا  

   عمدددى  رضلمهييددات الرياضدددي  ةيداخدددا لراكدددز البددباب تولدددا عمدددى تا يددذ السياسدددات التسددداي  لة مدد
( .Baena, Vدراس  "باياا. ف." )    حين  بارت،  عن ذلم  الااتج  ان ار انيجابي اتحة  الااقع

( Der FC Bayern München  ليد  الخطد  التسدايةي  لادادا "بدايرن ليدااي " )( 94( )2196)
األ ددميين ، اكددذلم احتياجددات  ا اهددا قددد سددا لت  دد  تمبيدد  إحتياجددات   ددحابها الددداعلين اللحميددين

الجلدا ير الوالليدد  بلددا يحةدد  اسددتراتيجيات الاددادا  د  زيددادة السددا  اللسددتهد   لت ددبح  ك ددر عالليدد  
 االتاسع    ال  ةات الهال  االرعاي .

 ددد  لواقدددات تسددداي   ان ( 1( ) 2191 ، عبدددد الح ددديظ) ليدددر   تت ددد  الاتدددايو ادراسددد يضدددان 
لتسداي   ةتتل ا  د  عدد  اجداد ادار   الرياضي  اكز البباب ااناديلمجليع    لر   لبراعات الرياض

  انابدط  للارسد  تدت   يهدا اناديدا عدد كبيدر لدن لراكدز البدباب ا ن  ، الخدلات لمجلهار اللست يد
ا دا لدا قدد ، لملاا د ات   غيدر لطابةد، ا    د  لالعدب غيدر لااسدب   االلاا سات الرياضدي الرياضي

  االخدلات اللةدلد  لمللارسين لهذع انلواب رغ  ان انابط  لاتايو اللتاقوعمى تحةي  ا ية ر سمبان 
لددن عددد  قيددا    الحاليدد  اضددحت  الدراسدد ا ددا لددا ، طددااا الوددا   ةلسددتلر    دد  لراكددز البددباب ااناديدد

الخدددلات ا   اان انابددط  ،  دد  الدداكن لااسددب (اللددن، الةددر  )بلراكددز البددباب   اللاا سدات الرياضددي
 . طااا الوا  ةلستلر   الدقهمي  ا لراكز البباب بلحا ظالت  تةدله

(  ن Taks, M., et all.()2195( )21كذلم تت   الاتايو ادراس  "تاكس. اآخران." )
 اام عدة عااي  تااج  خط  التساي  لوحداث الرياضي  ، ا   تحاا دان اتخاذ خطاات نزل  

ا يذ خطاات لحددة لمتغمب عمى  ذع الوااي  لوست ادة لن الحدث الرياض  ، ا ا  يجب  ن يت  ت
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لن خالا البراكات بين اللاظلات الرياضي  اللحمي  ، ا اضحت الدراس  خطاات ت حيح  با 
 األحداث الرياضي     الا اإ باعد ا لالست ادة الكالم  لن اللباركات الرياضي .

 (13( )2115 ، لغنـيمحمـود عبـد ا)   لع لا اظهرت  اتايو دراس الدراس  اتايو تت   كلا
يوتلدد عمدى   ببوض الجالوات الل ري  الت ار اللةترح لمتساي  انلكتراا  لملابات الرياضي بأن

  اسددداليب الكتراايدددا لتادددااا الجليدددع لدددن اسدددايا  ددد  الدددذا ا دددبح ، ا التطدددار التكاالددداج  الحدددديث 
اللست يدين لاهدا  د   اجذب  الرياضي  تةدي  الدع  الالز  لابر انابط   يلكن تاظي ها   تحد سل

اخ اي دددده    بلددددا يتااسددددب لددددع حاجددددات اللسددددت يدين اللتااعدددد  اقددددا اقددددت للكددددن اتطدددداير الخدلدددد
الحاسدددب انلددد  ااسددتخدا  الوديدددد لدددن بدددرالو  ةالتطمبدداته  ايسددداعد  ددد  ذلددم تددداا ر الوديدددد لدددن اجهددز 

،   الرياضي  هييبال  الخا   رداد ا واا اللترددين بالت اعا لع ال  ح  التاا ا انجتلاع  للور 
 دال  خدالا ال دار اال يدديا ات ااأل  اللةدل  التركيز عمى الخدلات الرياضي، ا  كار اذلم لطرح األ

 ةجددذب الرعددا دد  ااالددا يسدداعد ايضددا   الللارسدد ةقاعددد ةاان ذلددم ن يسدداعد  ةددط  دد  زيدداد،   يةيدد التا 
  .لةابا الخدلات اللةدلاللال  االلست لرين عمى تةدي  الدع  

  )قددر  ، لدددن( بتاضدديح ا ليدد  الدقهميدد  ان ا تلددا  لراكددز البددباب بلحا ظدد انالباح دد ايددر 
اانعدالن عدن تاداع   لن خالا ال ار اال يديا ات اللح زع لجليع اللراحا الولريد  الرياض  للارس
تدداا ر عاالددا انلددن ، الددد  لددن الجاسددين   الولددا اال يددات اللسددتهد    الااعيدددالرياضددي  انابددط
تسداي  اابدطتها ا    لةبرات اللدزيو التسداية  للراكدز البدباب  داخا لراكز البباب ليود   االسالل

لدددا يل دددا ا دد  عاالدددا الجدددذب  ( ا ددا)اللادددتو االتسددوير االتدددرايو بلددا يتضدددلن الكتراايدددان ، اخدددلاتها
 . اللراكزبهذع   الرياضي     انابط  اللبارك ةتاسيع قاعدل
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 ياسات التسويقية بمـراكـز الشباب بمحافظة الدقيمية وفقًا لقانون الرياضة :بالنسبة لمحور: الس -3
 (11جدول )

 عيا  الدراس     عبارات الاسب اللياي  االتكرارات ادنل  ال را  نستجابات
 (926  ا ةان لةااان الرياض  )ن = ل السياسات التسايةي  بلدراكدز البباب بلحا ظ  الدقهميال الث اللحار 

 

 م
 

 مجموع ال إلى حد ما نعم العبــــــــــــــــــــــــــــارة
 الدرجة

 النسبة
 المئوية

 

 2كا
 

 الترتيب
 % ك % ك % ك

السٌاسات التسوٌقٌة  تشجع على  33
تهٌئة المناخ االستثمارى لجذب 

 الرعاة والشركات المساهمة.

92 71.32 25 
19.38 

12 9.35 338 87.34 85.72 3 

ر لدٌكم مركز خاص ٌتواف 34
الكتشاف الموهوبٌن ورعاٌتهم 

 رٌاضٌاً من االسوٌاء

23 17.83 15 
7.75 

96 74.42 185 47.85 99.95 9 

ٌتوافر لدٌكم مركز خاص  35
الكتشاف الموهوبٌن ورعاٌتهم 

رٌاضٌاً من ذوي اإلعاقة 
 واألقزام.

7 5.43 12 

9.35 

115 85.27 155 45.55 156.88 13 

فً اكتشاف  هل نجح المركز 36
موهوبٌن رٌاضٌاً واستفاد من 

 تسوٌقهم.

45 31.51 18 
13.95 

71 55.54 227 58.66 32.97 5 

ٌعتمد النشاط التسوٌقً للمركز  37
جذب شركات الرعاٌة على 

 لالعبٌن واألحداث الرٌاضٌة.

37 
28.68 

15 11.63 77 59.69 218 56.33 45.95 6 

ٌستفٌد المركز من تسوٌق  38
تجارٌة الخاصة به العالمة ال

خالل المسابقات والخدمات 
 الرٌاضٌة.

5 

3.88 

19 14.73 155 81.39 158 45.83 136.37 12 

ٌستفٌد المركز من تسوٌق األسم  39
والشعار الخاص به خالل 

 المسابقات والخدمات الرٌاضٌة.

9 
6.98 

14 15.85 156 82.17 161 41.65 138.74 11 

ركز ٌعتمد النشاط التسوٌقً للم 45
 مقابل اعارة وبٌع الالعبٌن.على 

5 
3.88 

35 23.26 94 72.87 169 43.67 98.55 15 

ٌعتمد النشاط التسوٌقً للمركز  41
حصٌلة اٌجار المالعب على 

والمحالت والقاعات واى منشات 
 اخرى.

93 

72.59 

29 22.48 7 5.43 344 88.89 92.84 2 

حقوق البث ٌستفٌد المركز من  42
لفزٌونى لالنشطة االذاعى والت
 والمناسبات

5 
5.55 

25 15.55 159 84.55 149 38.55 61.45 14 

ٌعتمد النشاط التسوٌقً للمركز على  43
تسوٌق برامج التدرٌب الرٌاضى 

المبنى على االسس العلمٌة والقواعد 
 التربوٌة

15 

11.63 

37 28.68 77 59.69 196 55.65 45.95 7 

ز ٌعتمد النشاط التسوٌقً للمرك 44
عائدات االعالنات فى على 

 المجالت والمطبوعات .

18 
13.95 

26 25.16 85 65.89 191 49.35 62.28 8 

ٌعتمد النشاط التسوٌقً لخدمات  45
المركز على وسائل الدعاٌة 

اإللكترونٌة خالل شبكة المعلومات 
 ووسائل التواصل

84 

65.12 

29 22.48 16 12.45 326 84.24 65.65 4 

ن الرٌاضة الحالً ٌساعد قانو 46
المركز فً االستفادة الكاملة من 

مواردة واستثمارها بشكل 
 مرضً.

97 

75.19 

32 24.81 5 5.55 355 91.73 32.75 1 

 (      5.991( =  )2( ودرجة حرية )1.15الجدولية عند مستوى معنوية ) 2كا* قيمة 
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الوددالمين لددن عيادد  الدراسدد   نسددتجابات( التكددرارات االاسددب الليايدد  91يتضددح لددن جددداا )       
السياسات التسويقية بمـراكـز الشـباب ل ال الث   عبارات اللحار  البباب بلحا ظ  الدقهمي بلراكز 

حيدث ترااحدت الاسدب  الليايد  لتسدتجاب  )اود ( لدا بدين  ، بمحافظة الدقيميـة وفقـًا لقـانون الرياضـة
سدتجاب  لدرجد  )إلدى حدد لدا ( لدا بدين %( ، كلا ترااحدت الاسدب  الليايد  لت 42.96% إلى 1.11)
 1.11%( ، بيالددا ترااحددت الاسددب  الليايدد  لتسددتجاب  لدرجدد  )ن( لددا بددين ) 25.35% إلددى 4.42)

%( ، اجدددداإت الاسددددب  الليايدددد  الكميدددد  للجلدددداع الدددددرجات اللةدددددرة لكددددا عبددددارة  دددد   52.24% إلددددى
اجدداد  ددرا  دالدد   لجددداا%( ، كلددا يتضددح لددن ا69.41% إلددى 15.21اسددتجابات الويادد  لددا بددين )

 دالح التكدرارات اللبدا دة ال( بين التكرارات اللبدا دة االلتاقود  1.12اح اييان عاد لستا  دنل  )
ل دددددالح ( جددددداإت 13، 12، 19، 11 ددددد  جليدددددع الوبدددددارات عددددددا الوبدددددارات  رقدددددا  )( نلالسددددتجاب  )

*( ا  12.42بددددين ) اللحسدددداب  2كــــاترااحددددت قيلدددد   ، كلددددا( اودددد التكددددرارات اللبددددا دة لالسددددتجاب  )
للجلداع الددرجات اللةددرة  اقد ت  ترتيب الوبارات تاازليدان ا ةدان لماسدب  الليايد  الكميد  .*(  923.55)

لاضددددح  %( 69.41% إلددددى 15.21) لددددا بدددديناالتدددى ترااحددددت لكدددا عبددددارة  دددد  اسددددتجابات الويادددد  
 اض  كلا جاإ باتايو الجداا. الدقهمي  ا ةان لةااان الريالسياسات التسايةي  بلدراكدز البباب بلحا ظ  

( بددين 1.12اجدداد  ددرا  دالدد  اح دداييان عاددد لسددتا  دنلدد  ) الجددداا اتددايو كلددا يتضددح لددن
، 11   الوبدارات  رقدا  )( او  الح التكرارات اللبا دة لالستجاب  )الالتكرارات اللبا دة االلتاقو  

( 69.417  ا قددددر ا )( عمدددى  عمدددى اسدددب  ليايددد13(  حيدددث ح دددمت الوبدددارة  رقددد  )13، 12، 19
 كددزاقددااان الرياضدد  الحددال  يسدداعد لر ا ددى تبددير إلددى  ن " ( 12.42اللحسدداب  ) 2كــاابمغددت قيلدد  

 ان، ايبدير الباح د "اسدت لار ا ببدكا لرضد يسداعد  د  ا   دا د  انسدت ادة الكالمد  لدن لاارد البباب
نسددددت لار داخددددا إلددددى   ليدددد  دار التبددددريوات كضددددلاا  احلايدددد  لللارسدددد   اجدددد   ابددددط  التسدددداي  اا

اللابددأت الرياضددي  ، اذلددم تجابددان لملخال ددات االلسددايم  الةاااايدد  ، ايل ددا بدداب انسددت لار  دد  قددااان 
اتجا دا ااضدحان لمدالد  احدا تحةيد  لزيدد لدن انسدت لارات ا دتح  2194لسدا   49الرياض  الل را 

الدددد  البددددركات اللجدددداا لجليددددع الهييددددات الرياضددددي  بولددددا خطددددط تسدددداعد  دددد  جددددذب اللسددددت لرين ااق
يا ااةددددا اللمكيدددد " االلورا دددد  اللسددددا ل  ، اضددددا   الددددى السددددلاح بتطبيدددد  لبددددراعات "البادددداإ االتبددددغ

 . B.O.Tباس 
( بددين 1.12اجدداد  ددرا  دالدد  اح دداييان عاددد لسددتا  دنلدد  ) الجددداا اتددايو كلددا يتضددح لددن

، 11الوبدارات  رقدا  )  د ( ن دالح التكدرارات اللبدا دة لالسدتجاب  )الالتكرارات اللبدا دة االلتاقود  
( عمدى  قدا  اسدب  12( حيث ح مت الوبارة  رقد  )11، 11، 12، 11، 16، 15، 14، 13، 12

 كددزالر ا ددى تبددير إلددى  ن " ( 39.11اللحسدداب  لهددا ) 2كــا( ابمغددت قيلدد  15.217ليايدد  ا قدددر ا )
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ذلدددم يبدددير  " ، ا ددد حةدددا  البدددث انذاعدددى االتم زيدددااى لالابدددط  االلااسدددباتسدددت يد لدددن البدددباب ن ت
إلددى اكت دداإ اإلعددال  بتغطيدد  األحددداث الرياضددي  األك ددر بددوبي  ا برز ددا كلباريددات كددرة الةددد   انالباح دد

بالدارا الل را لبوض األادي  الرياضي  ، ا ا بال بم يدة ر سدمبان  د  علدا لراكدز البدباب حيدث 
 زياايددان الدديس لكددرة  ن  اددام احددداث رياضددي  تةددا  داخددا لراكددز البددباب يتاجددب تغطيتهددا إذاعيددان اتم

الةددد   ةددط  هاددام الودداب  رديدد  اجلاعيدد   خددر  ، الددن حدد   ددذع اللراكددز  ن تسددت يد لددن األحددداث 
الرياضدددي  التددد  تةدددا  بهدددا ، كدددذلم يتاجدددب اإل تلدددا  باابددداإ لالعدددب لطابةددد  لملاا ددد ات االلودددايير 

اسددددتغاللها الداليدددد  داخددددا لراكددددز البددددباب كدددد  يسددددلح لهددددا ذلددددم باستضددددا   احددددداث رياضددددي  يلكددددن 
 اانست ادة لن حةا  ب ها إذاعيان اتم زياايان .

السياسددات   ميددع ا( حدداا 92( )2195 ،  الدد  عبددد الحليددد)  دراسددلددع اتت دد   ددذع الاتددايو 
عمدد     تبددجعاللتبودد  ااظهددرت الاتددايو ان السياسددات التسددايةي   ، ددى اللابددات انقت ددادي  التسددايةي

نعلداا   التسدايةي  ن اجداح انابدط ا ،   بركات اللسدا لالا  الرعاع اللااخ انست لارا لجذب  تهيي
لن خالا لااقع الايب ااسايا التاا ا لن  نلكترااي ا  تتطمب اسايا الدعاي  اللابات انقت ادي

   .االلسلاع ةاللةراإالدعاي  خر  اسايا    الن ااحي   ،ااحي
  حدددداا اعددددداد خطدددد( 1( )2195 ، اسددددلاإ نبددددين)  اسددددلددددع در كددددذلم تت دددد   ددددذع الاتددددايو 

  لالسدت ادع لدن انلكاادات االلداارد الببدري  الغربيد  بلحا ظد  اللدرسدي  لالست لار  د  لجداا الرياضد
ال ددرص   لتكددان ل دددر لمتلايددا الددذات  ، اقددد اظهددرت الاتددايو عددد  اكتبدداف كا دد  اللتاحدد  االلاديدد

  اد عمدى جدذب بدركات الرعايدودد  انعتلد، اظدران ل  اللدرسدي     لجاا الرياضد  اللتاح  انست لاري
ن تهدت  باسدت لار اسدلاإ ا دار   اللدرسدي ةببكا كاف ، كلا ان اندار  لالعبين االلا ابين رياضيان 

، حيدث   الحاليد  ا ا لا يت   لدع اتدايو الدراسد   ،لبا ير اللجتلع لالعالن عن اللابات اللدرسي
تسددداي  انسددد  اا البدددوار اا لدددن سدددت يد ن ت  الدقهميددد  بلحا ظددد (اللددددن، الةدددر  )لراكدددز البدددباب ن ا

ا ددا لددا ،  بهددا  اللاا سددات الخا ددا   اا حةددا  البددث انذاعدد  االتم زيدداا  لالابددط  التجاريدد  الواللدد
( .Burton, N., & Chadwick, Sيت دد  لددع لددا ابددارت إليدد  دراسدد  "بددارتن. ن، بددادايم .س" )

التجاريد  لملةسسدات الرياضدي  ، إن  ( بأا  بدالرغ  لدن   ليد  انسدت ادة لدن الواللدات95( )2195)
 ن  اام ق ار  د  تاظيدف  دذع األ ليد   د  اللجداا الولمد  ا د  األدبيدات االلرجويدات الومليد  ، 
اقدددد اقترحدددت الدراسددد  ت دددايف  ال ددد   ادددااع لدددن اسدددتراتيجيات التسددداي  ال وددداا توتلدددد جليوهدددا عمدددى 

رياضددددي  االخدددددلات التدددد  تةدددددلها الهييدددد  السياسدددات التسددددايةي  اللتااعدددد  ، ا ةددددان لطبيودددد  األحددددداث ال
الرياضددي  ، ادراسدد  اآل ددار اللترتبدد  عمددى الرعايدد  ، اتددا ير رةيدد  جديدددة لتددأ ير   ددحاب الل ددمح  

 عمى إاجاح لاظال  اإلقت اد الرياض .
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  التدد  اسددتهد ت دراسددا  (6( )2115 ، الســيد الشــتيحي)  ايضددا تت دد   ددذع الاتددايو ادراسدد
التودددرف عمدددى البدددرالو ا    ،ن الرياضددديا لبددد  الدالددد ةلدددازار   التابوددد  ياضدددياتحميدددا ااقدددع اللابدددات الر 

،   ن الرياضديا لبد  الدالد ةلدازار   است لارات اللابات الرياضدي  لتالي  انساليب انقت اديا   التا يذي
ايجار اللالعب   عمى ح يم  لهذع اللابات الرياضي  التسايةي  اتايو اعتلاد انابطالظهرت  اقد 

لدددن   الكالمدد ةالحددال  يسددداعد  دد  انسدددت اد  ن قددااان الرياضددد هدددا ، ا ب ة ر ااالةاعدددات اللتددا  االلحددالت
 ةلدازار   التابود  نن اللابدات الرياضدي  ببكا لرضى ، اخا   لاارد ااست لارات اللابات الرياضي

اد ن ان  دذع اللابدات ت تةدر الدى اجدإااغمبهدا  د  لاقدع لتليدز   لتكالمد  تحتيد  تتلتدع ببايد  الرياض
  لددن انسدداياإ اا لددن ذاا انعاقدد اسددااإ كددااا  رياضدديان  كتبدداف اللا ددابين ارعددايته نلركددز خدداص 

   .الحالي    لع اتايو الدراس ا ا لا يت، اانقزا  
االتد  اسدتهد ت تةداي  ( 2( ) 2199 ، لبدرام  اسدال)  تت د   دذع الاتدايو ااتدايو دراسدكلا 

التسدداي  بالهييددات   ابددط   ن الاتددايو ، اقددد  ظهددرت  الودداب الةدداا الل ددري  انسددت لار  دد  رياضدد
االةااعدد   الرياضد  الدذا يوتلدد عمدى انسدس الومليد دريبوتلد عمى تسداي  بدرالو التدن ت  الرياضي
  اان رياضد، كلا اا  ايضا ن يوتلد عمى عايدات انعالاات  د  اللجدالت االلطباعدات    ،الترباي

كلدا ان  ، لين  د  تةددي  الددع  اللدادا االلواداايا لا  لن اللستحتاج الى ا ت  الواب الةاا الل ري
اذلددم ناهددا تختمددف عددن الالعبددين ، عددارع ابيددع إالبددرالو اانابددط  التسددايةي  ن توتلددد عمددى عاايددد 

تسدلح بااتةداا ابيدع   اقااعدد لاظلد  بدوبي ةالةد  للا لها لن قاعدد ةكر كاقااعد ا   انلواب الجلاعي
 . رياض الالعبين    كا لاس  

الواالدا الذ  ياص عمى " لدا  د   الدراس تساةا عمى لا سب  تتحة  اإلجاب  عمى  ابااإان 
لددددن اجهدددد  اظددددر اذلددددم ؟"  بلدراكدددددز البددددباب بلحا ظدددد  الدقهميدددد  اللددددة رة  دددد  السياسددددات التسددددايةي 

 . بلراكز البباب بلحا ظ  الدقهمي اللسيالين 
 االستخالصاترابعًا : 

يةددان لتجابدد  عمددى تسدداةنت  ا ددى حددداد لجتلددع اعيادد  الدراسدد   ددى ضدداإ  دددف البحددث اتحة
اللدة رة الن خالا عرض الااقب  الاتايو اتحميمها ات سير ا ، تا ا الباح ان إلى  ن     الواالا 

    السياسات التسايةي  بلدراكدز البباب بلحا ظ  الدقهمي  ل
 . عد  اجاد ادارة تساي  لة م  داخا لركز البباب -9
  .لتساي  داخا لراكز الببابا كاادر لدرب  ندارة انست لار اا اداج عد  -2
 ابط . انسبب احجا  لمرعاع عن دع  يعد  اضاح الرةي  االخط  التسايةي   -1
 قيا  اللاا سات الرياضي  بلراكز البباب )الةر  ، اللدن(  ى  لاكن غير لااسب .  -1
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 .اسات التسايةي  الظراف انقت ادي  تة ر ت اعديا اتاازليا عمى السي ن  -2
ن يوتلدددد الابددداط التسددداية  للراكدددز  البدددباب عمدددى لةابدددا اعدددارة ابيدددع الالعبدددين  ا عايددددات  -3

 انعالاات  ى اللجالت االلطباعات. 
البوار  ا الوالل  التجاري  الخا   بها خالا  ن تست يد لراكز البباب لن تساي   األس   ا -4

 اللسابةات الرياضي . 
بباب لركدز خداص نكتبداف اللا دابين ارعدايته  رياضديان سدااإ لالسداياإ ن يتاا ر بلراكز ال -5

  ا ذاا اإلعاق  ااألقزا .
  تست يد لراكز البباب لن حةا  البث انذاعى االتم زيااى لالابط  االلااسبات ن -6

 .ن يت  تساي  تذاكر لمبطانت التى تاوةد بلراكز البباب -91
                       : التوصيات : خامساً 

 إعداد كاادر لدرب  ندارة انست لار اا التساي  داخا لراكز البباب . -9
 .انست ادة لن تساي  التذاكر لوحداث الرياضي  التى تاوةد بلراكز البباب -2
تغطيدد  اسددايا اإلعددال  لوحددداث الرياضددي  التدد  تةددا  داخددا لراكددز البددباب كدد  تسددت يد  ددذع  -1

 لتم زياا  .اللراكز لن عاايد حةا  البث اإلذاع  اا
ااباإ لالعب لطابة  لملاا  ات االلوايير الدالي  داخا لراكدز البدباب كد  يسدلح لهدا ذلدم  -1

 باستضا   انحداث الرياضي  . 
اضدددع سياسدددات تسدددايةي  لراددد  لوابدددط  االخددددلات الرياضدددي  بلراكدددز البدددباب تتااسدددب لدددع  -2

 تغيرات الظراف انقت ادي  غير اللستةرة.
 ز البباب تستهدف جذب الرعاع الباركته     دع  اابط  اللركز. اضع خط  تسايةي  للراك -3
 إدراج ادارة لة م  لمتساي  ضلن الهيكا التاظيل  داخا لراكز البباب . -4
انست ادة لن التطار التكاالاجى    الترايو االتساي  ألابط  اخدلات لراكز البدباب عمدى  -5

اسددايا التسدداي  اإللكتراادد  الحدي دد   اطدا  ااسددع لجددذب اللسددت يدين االرعدداة ، ااسددتخدا  كا دد 
 لمتاا ا لع اللست يدين.

ببددكا  احتياجددات اللسددت يدين لددن الخدددلات اانابددط  اللةدلدد  لمكبددف عددنعةددد ارش علددا  -6
 لستلر ادراس  لبكالته .

 لركدددز لبحددداث الدددر   اقيددداس انتجا دددات الوالددد  لملسدددت يدين لدددن الخددددلات ااألابدددط  اابددداإ -91
 . اللةدل  بلراكز البباب
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رارة  ن توتلد سياسات الاباط التساية  للراكدز البدباب عمدى لةابدا اعدارة ابيدع الالعبدين ض -99
 اكذلم عايدات انعالاات  ى اللجالت االلطباعات. 

ضرارة  ن تست يد لراكز البدباب لدن تسداي   األسد  االبدوار االواللد  التجاريد  الخا د  بهدا  -92
 خالا اللسابةات الرياضي . 

بدداف اللا ددابين ارعددايته  رياضدديان سددااإ لالسدداياإ  ا ذاا اإلعاقدد  إدراج  لركددز خدداص نكت -91
( لمدسددتار 51ااألقددزا   دد  جليددع لراكددز البددباب )الةددر   ، اللدددن( تا يددذان لمدداص الدسددتارا )

 االماايح اللاظل  للراكز البباب . 2194لسا   49الل را اقااان الرياض  الل را 
ضدد  االتربيدد  االتومددي  تسددتهدف ربددط الابدداط اضددع خطدد  لبددترك  بددين ازارتدد  البددباب االريا -91

 اللدرس  بلراكز البباب )الةر  ، اللدن( اانست ادة لن اللالعب اانلكااات لمطر ين.
علدا قاعدددة بيااددات لجليددع  ابددط  اخدددلات لراكدز البددباب ، اكددذلم اللسددت يدين لاهددا لجددذب  -92

 الرعاة االلست لرين.
ابي  إلدارة لراكز البباب بلحا ظ  الدقهمي  ، ضرارة اضع خط  تستهدف اعداد الكاادر البب -93

للدددا  ددد  ذلدددم لدددن تدددأ ير ايجددداب  عمدددى الجااادددب التسدددايةي  للختمدددف  ابدددط  اخددددلات لراكدددز 
البدددباب ازيددددادة قاعددددة الللارسددددين ، اذلدددم لةدددددرة  البدددباب عمددددى التاا دددا لددددع كا ددد  ال يددددات 

لتكاالاجيدا الحدي د  ابالتدال  اللترددة عمى لراكز البباب ا   الجيدا األك در اسدتخدا  لاسدايا ا
  ه  قادران عمى ترايو  ابط  لراكز البباب ب اعمي  اك اإة.

 :المراجع
 أواًل : المراجع العربية : 

 الرياضد  اللابدات بودض لتسداي  لةترحد  خطد  ( ،2113) ل الحكـم الوكيـل عبـد عبد احمد - 9
 .ضي  ، جالو  اللايا لتربي  الرياغير لابارة ، كمي  ا ، رسال  لاجستير اللايا بلداي 

ـــروك محمـــد اســـامة - 2  الةدددا   لوددداب رياضددد   دددى انسدددت لار تةددداي  ( ،2199) ل مصـــطفى مب
 .رياضي  لمباين ، جالو  الزقازي  الل ري  ، رسال  لاجستير غير لابارة ، كمي  التربي  ال

 الرياضددد  لجددداا  دددى لالسدددت لار لةترحددد  خطددد  ( ،2195) ل احمـــد الشـــين عبـــداه اســـماء - 1
، رسددددال  لاجسددددتير غيددددر لابددددارة ، كميدددد  التربيدددد   الددددذاتى لمتلايددددا كل دددددر ي اللدرسدددد

 . الرياضي  ، جالو  طاطا
  دى لمجليع الرياض  لبراعات تساي  لواقات( ، 2191)ل  الحفيظ عبد عدلى جمال امير - 1

ضي  لمباين ، غير لابارة ، كمي  التربي  الريا ، رسال  لاجستير البباب الراكز انادي 
 اان .جالو  حم
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،  اللدرسي  الرياض   ى لمتساي  إستراتيجي  خط  ( ،2191) ل العزيز حسن عبد عمي رانيا - 2
 ضي  لمباات ، جالو  حماان .رسال  دكتاراع غير لابارة ، كمي  التربي  الريا

 اللابدتت بوض نست لار لةترح  استراتيجي  ( ،2192) ل محمد الشتيحي الحميد عبد سيد - 3
، رسددال  دكتدداراع غيدددر لابددارة ، كميددد   الرياضددد  لبدديان الدالدد  زارةلدددا  التابودد  الرياضددي 

   الرياضي  باين ، جالو  حماان .التربي
 لددددبوض اإللكتراادددد  لمتسدددداي  لةتددددرح الدددداذج( ، 2192)ل  العظــــيم شــــعبان عبــــد صــــابرين - 4

 لاجسدتير، رسدال   سدايف باد  بلحا ظد  االرياضد  البدباب بلديريد  الرياضدي  اللابتت
 سايف . كمي  التربي  الرياضي  ، جالو  با غير لابارة ، 

 اللاييدد  الرياضددات  ابددط  بوددض لتسدداي  لةتددرح ت ددار( ، 2193)ل  مبــارك طــاحين صــالح - 5
  غير لابارة ، كميد  التربيد لاجستير، رسال   اليلاي  بالجلهاري  السياح  الجذب ذات

 الرياضي  ، جالو  اسياط .
 اللابددددتت نسددددت لار لةترحدددد  إسددددتراتيجي  ( ،2191) ل الحمــــيم عطيــــة عبــــد محمــــود عبــــده - 6

، رسدال  دكتداراع غيدر  ال دويد جااب بلحا ظات االرياض  البباب بلديريات الرياضي 
   الرياضي  ، جالو   سياط .لابارة ، كمي  التربي

الاليحددد  انستربدددادي  للراكدددز البدددباب ، الاقدددايع  ( ،2194) ل المصـــرية المجنـــة األولمبيـــة - 91
 ( )ب( .916ي  ، الودد )الل ر 

 بطدددانت بودددض لتسددداي  لةترحددد  اسدددتراتيجي  ( ،2194) ل العظـــيم أحمـــد عبـــد عمـــى محمـــد - 99
غيدددر لابدددارة ، كميددد   لاجسدددتير، رسدددال   الوربيددد  ل دددر بجلهاريددد  اللاييددد  الرياضدددات

 .  الرياضي  لمباين ، جالو  باها التربي
  رسدداللرياضددي  ، ا اناديدد   دد  التسدداي  ندارة الدداذج ( ،2112) ل محمــد عبــدالقادر محمــد - 92

 .حماانجالو  ،  لمباين بالهر  كمي  التربي  الرياضي  غير لابارة ، لاجستير
ت دار لةتدرح لمتسداي  اإللكترااد  لملابدتت ( ، 2194) ل يوسف محمود يوسف عبد الغني - 91

غيددر لابددارة ، كميدد  التربيدد   لاجسددتير، رسددال  الرياضددي  بددبوض الجالوددات الل ددري  
 . ايااللالرياضي  ، جالو  

لةدلددد   دددى السياسدددات انداريددد  )لراكدددز ( ، 9664)ل  الحميـــد ســـميمان العمقـــامى نبيـــو عبـــد - 91
 .الةا رة ، البباب( ، لركز الكتاب لمابر 

األقت دادي  ،  ال اداد   د  التسدايةي  السياسدات  اعميد ( ، 2195)ل  عبدالحميد عاصي ىالو - 92
 .جالو  اللا ارة  ال ااد  ، ا رسال  لاجستير غير لابارة ، كمي  السياح 
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