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 امللخص

التعرف على معوقات تطبيق الخصخصة في و  األندية الرياضيةبناء مقياس معوقات خصخصة  إلىهدف البحث 
 ، وتم استخدام المنهج الوصفي، وتكونت عينة البحث من اإلداريةالعراقية من وجهة نظر اعضاء هيئاتها  األندية الرياضية

، وفي جمع البيانات تم اعداد تم اختيارهم بطريقة عشوائية،و  األندية الرياضيةفي  اإلدارية( عضوًا من اعضاء الهيئات 222)
اداة استبيان للكشف عن معوقات الخصخصة ،  وفي التحليل االحصائي للبيانات تم استخدام المتوسط الحسابي المرجح 

و   األندية الرياضية خصخصة لتطبيق الالزمة الفنية االمكانات هي وجود نقصهم االستنتاجات أوكانت ،والنسبة المئوية 
 خصخصة لتنفيذ الالزمة المالية الموارد و شحة في األندية الرياضية خصخصة لتطبيق المؤهلة بشريةال المالكات ضعف

 للعمل النادي في العاملين لبعض كما وجد رفض،بالخصخصة  الخاصة اإلدارية نظمةواأل  التشريعات الرياضية و قلة انديةألا
  .الخاص  القطاع ضمن

 االندية الرياضية ، معوقات الخصخصة.الكلمات المفتاحية: الخصخصة، خصخصة 
 

Obstacles of Privatization Application in Iraqi Sports Clubs As Seen By 

Members of their Administration 
Dr.oday.Gh.Al-kawaz       Assistant Lecturer. Muhammad Abdulwahhab Aziz 

University of mosul- college of physical education and sport science    

 The aim of the research is to build a scale of the obstacles to privatization in Iraqi 

sports clubs from their Administrations point of view And to identify the obstacles that 

prevent the transition to privatization from the point of view of their administrative bodies 

The descriptive method was used and the study sample consisted of (222) members of 

randomly chosen sports clubs. The questionnaire was used as a means of data collection, and 

in the statistical analysis the weighted average and percentage were used , The main 

conclusions, and in the statistical analysis the weighted average and percentage were used. 

The main conclusions were the  lack of technical capacity for the privatization of sports clubs 

And the weakness of human resources qualified to implement privatization and the absence of 

legislation and administrative regulations Lack of financial resources and refusal of club 

workers to work within the private sector. 

Keywords: Privatization, privatization of sports clubs, obstacles to privatization. 
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 التعريف بالبحث -1

 المقدمة واهمية البحث 1-1

 بين واسعاا جدلا  أثارت الخاصة الملكية إلى العامة الملكية من للتحول كآلية الخصخصة ظهرت أن منذ
 بين ما وناإلقتصادي وانقســم. اإلقتصادية وجدواها أهميتها مدى حول -اآلن حتى مستمراا مازال والذي – يناإلقتصادي

 كفاءة رفع من ثمو  , األرباح وتعظيم اإلقتصادية الكفاءة لرفع وسيلة أفضل أنها يرون لها فالمؤيدون,  ومعارض مؤيد
 الحكومة نفقات من التخلص أو التقليل طريق عن الحكومات عن العبء تخفف نفسه الوقت وفي.  عام بشكل القتصاد

)السدي ,  ككل المجتمع لخدمة الموارد تلك وتوجيه العامة الموازنة عجز تخفيض ثم ومن , المؤسسات تلك على
2011 ,1) 

 مـن الرياضـة صـناعة مصـطل  وأصـب  , صـنا  منظـور مـن تـدار والرياضـة البدنيـة التربيـة أصـبحت واليـوم    
 وأصـبحت ,قبـل مـن متاحـة تكـن لـم جديـدة لفـت  أفـاق الرياضـة عـالم الكبيـرة الشـركات ودخلـت  .المتداولـة المصـطلحات

 يسـمى مـا وظهـر التجاريـة مقدمـة اإلعننـات فـي الرياضـيين األبطـال وأصـب  والستثمار, والتسويق للتروي  مادة الرياضة
 (5, 2004) درويش وحسانين ,  الرياضي. والتسويق الرياضي والستثمار الرياضية بالرعاية

الصــحية  فــرادتعمــل علــى تحســين قــدرات األ انهــا والصــحية للرياضــة مــن حيــ  اإلقتصــاديةهميــة وعلــى الــرنم مــن األ
مـم, مور المطلوبة من قبل كـل المجتمعـات لمـا لـه مـن دور فـي نمـو األوالبدنية وتزيد من كفاءة المواطنين فيها وهو من األ

األنديـة ن عـدد أالـدول اذ  ,علـى ميزانيـة عتماد المؤسسات بشـكل كامـل علـى تمويـل الدولـة اصـب  يشـكل عب ـا ثقـينا إ ن أال 
داء المنظمـات أعلـى  مـر الـذي يـنعكل سـلباا كبيرة يتعذر على الدولة اليفاء بكل متطلباتها األذو تكلفة اقتصادية  الرياضية
مــر الــذي يصــب  والمؤسســات التــي تعتمــد بالكامــل علــى ميزانيــة الدولــة تتــيثر رســالتها وعمليــة تحقيــق اهــدافها األالرياضــية 

 .على ميزانية الدولة ءذو تكلفة اقتصادية وعب ايضاا 

األنديــة الرياضــية والن خصخصــة  إلــىنا بعقــود مــن الســنين وانتقلــت تل المتقدمــة عــن هــذا الجانــب فســبقولــم تلفــل الــدو 
دارة والقتصــــاد فــــي اإلالوربيـــة عبــــارة عــــن شـــركات قطــــا  خـــاص تــــدار مــــن قبـــل محتــــرفين متخصصـــين األنديــــة نلـــب أ 

عليهـا مـن خـنل الضـرا ب  أن كـان عب ـاا ميزانيـة الدولـة بعـد  إلـىضـافة إيشـكل األنديـة فاصب  جـزء مـن واردات  ,الرياضي
 ,وعلــى واردات النــادي التــي يجنيهــا مــن التســويق الرياضــي والســتثمارات وشــباك التــذاكر ,المفروضــة علــى عقــود النعبــين
 تطبيقهـا يمكـن ول اليسـير بـاألمر ليسـت الخصخصة عملية أن في ل شكو  داري والمالي.فضنا عن القضاء عن الفساد اإل

وآثــار  أبعــاد وذات معقــدة عمليــة فهــي اإلداري, التطــور أو والجتمــاعي اإلقتصــادي التقــدم مســتوى بلــ  مهمــا ,عجالــة علــى
 رســم عنــد العتبــار بعــين الوطنيــة البي يــة والمتليــرات الظــروف تؤخــذ أن ويجــب وتشــريعية, واقتصــادية وسياســية اجتماعيــة
عداد الخصخصة, استراتيجية  بحـذافيرها نقلهـا يمكـن ل الخصخصـة تجـارب بـين عالميـة قناعـة وهناك التنفيذي, برنامجها وا 

 الخصخصـة بـرام  وتوجيه ضبط في منها الستفادة يمكن دروساا  العالمية والخبرات التجارب تبقى لذا أخرى, إلى دولة من
   .  المستقبل في

 كلــي أو جز ــي بشــكل التحويــل تســتهدف التــي المتكاملــة السياســات مــن مجموعــة هــي( Privatization )والخصخصــة
 التنافســــية, الميــــزات وتحقيــــق الســــوق آليــــات لتفعيــــل الخــــاص, القطــــا  إلــــى الدولــــة تملكهــــا خدميــــة أو إنتاجيــــة لمؤسســــات
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 ,1993 عفيفـي,)  .الجتماعيـة والعدالـة اإلقتصـادية التنميـة أهـداف تحقيـق أجـل مـن الخـاص, القطا  بمبادرات والستفادة
5 ). 

يجابيـا إصـنح وتـنعكل ن الخصخصـة تعـد مـن الوسـا ل المسـاهمة فـي التنميـة واإلأتؤكد اقتصاديات الرياضة علـى  و
و النلـنق عنهـا نظـراا لنجاحهـا وقوتهـا وهيمنتهـا أول سـبيل للهـروب منهـا ,جتماعيـة واإل اإلقتصاديةبعاد السياسية و على األ

 (.59, 2006على صناعة المستقبل )سيار, 

 نالبـاا  القيـود وهـذ  الخصخصـة, تعـوق أن يمكـن التـي والعقبـات القيود الحسبان في ييخذ أن يجب الخصخصة فبرنام 
 علـى الحفـاظ بـدعوى الخصخصـة فـي التوسـع أسـاليب أو لفكرة السياسية المعارضة في وتتمثل المحيطة, البي ة في تقبع ما

 إلــى الحاجــة قيــود وكــذلك المســتفيدين مــن الوضــع الســابق, فــراداأل يبــديها التــي المعارضــات جانــب إلــى الدولــة, اســتقنلية
 مــا وهــو التحويليــة, القيــادة فكــر إلــى التقليــدي, اإلداري الفكــر مــن المخصخصــة الشــركات فــي العليــا القياديــة األنمــاط تلييــر
 ودورهـا المـال رأل أسـواق توجهـات عـن بعيـدة زمناا  عاشت التي العليا القيادات محل جديدة عليا لقيادات إحنل إلى يحتاج

 .(Cuervo&Villalonga, 2000, 581– 585) كبيرة بفعالية المؤسسات إدارة في

من  األندية الرياضيةدارية  لتحقيق أقصى فا دة من إتحقيق إصنحات  إلىوتكمن أهمية البح  في انه يهدف        
لممارسة دور اكثر فعالية في عملية التنمية  خرىيشراك القطا  الخاص من مستثمرين وممولين بصورة او بإخنل 

ن هذا البح  إف من ثمندية فضنا عن تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة , و لتلك األ اإلداريةوتحسين الكفاءة 
من خنل تشخيص حجم معوقات الخصخصة   األندية الرياضيةيساعد على تحديد مدى إمكانية تطبيق الخصخصة في 

صحاب القرار والمستثمرين معلومات تساعدهم في الخطوات المناسبة حول الستثمار في قطا  الرياضة من كما يوفر أل
 عدمه. 

 مشكلة البحث 1-2

العراقيــة نجـدها متدنيـة كمـا نلحــظ علـى وسـا ل العــنم وجـود شـكوى مســتمرة  األنديـة الرياضـيةانجــازات  إلـىلـو نظرنـا 
نظــراا لقلــة التخصيصــات  ,واجبــاتهم التدريبيــة ألداءمــن قبــل المــدربين والنعبــين حــول قلــة التخصيصــات الماليــة المهمــة 

ردنـا ان أولـو  ,للقاصـي والـداني داري والمالي في مفاصل الدولـة الـذي بـات معلومـاا و لوجود الفساد اإلأالمالية المقدمة لهم 
ــالواقع الرياضــي يتوجــب علينــا اإل كالمكســيك ونيوزلنــدا  مــن تجــارب الــدول الناجحــة فــي المجــال الرياضــيســتفادة نــنهض ب

   .وللنهوض بالواقع الرياضي الخصخصة كوسيلة للقضاء على الفساد إلىالتي اتجهت  وماليزيا

ن عــدم اســتفادة مســؤولي  و  تفــاقم الوضــع الرياضــي   إلــىمــن هــذ  التجــارب ســوف يــؤدي   الرياضــية األنديــةداريــي ا  وا 
 األنديــة الرياضــيةول خطــوات هــذا الســتثمار مــن حيــ  تشــخيص معوقــات الخصخصــة فــي أبرمتــه لســيما مــع نمــوض 

تــيه هــل عليــه تكمــن مشــكلة البحــ  بالتســاؤل اآلوالمــالي فيهــا ,  اإلقتصــاديساســي إلصــنح الواقــع أكمتطلــب ميــداني و 
م المعوقـــات منخفضـــة أالعراقيـــة مـــن معوقـــات بنســـب كبيـــرة يصـــعب معهـــا تطبيـــق الخصخصـــة   األنديـــة الرياضـــيةاني تعـــ
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دارة عمـال واإلدارة األإذ لم يتطرق الكتاب والباحثون العراقيون المتخصصـون فـي مجـال إ   تساعد في تطبيق الخصخصة
  مر الذي يعزز مشكلة البح  . والمؤثر  األالرياضية وعلى حد علم الباحثان لهذا الموضو  الحسال 

 لبحثا اهدف 1-3

 . العراقية األندية الرياضيةبناء مقيال معوقات الخصخصة في  1-4-1

 .  اإلداريةعضاء هي اتها أ العراقية من وجهة نظر  األندية الرياضيةالتعرف على معوقات تطبيق الخصخصة في  1-4-2

 مجاالت البحث  1-4

 العراقية. األندية في  اإلداريةاعضاء الهي ات : البشريالمجال  1-4-1

 العراقية . األندية الرياضية: المجال المكاني 1-4-2

  .2018/  7/  15وللاية  15/2/2018 ابتداءا منلزماني هأالمجال  1-4-3

 البحث مصطلحات  1-5

   Obstacles  المعوقات 1-5-1
 أي األمر عن , وعوقه وصرفه عنه حبسه أي كذا عن عاق فيقال المعوقات, لمصطل  متعددة معان هناك

 يسد الذي الشيء هو أن المعوق إلى أكسفورد معجم , ويشير( ۸۹4, ۲۰۰5 الوسيط, المعجم) عنه  وشلله منه منعه
 .يؤخر  أو التقدم من يمنع أو للايته, اإلنسان بلوغ إلى يؤدي الذي الطريق

 في النتقال نحو الخصخصة  األندية الرياضيةنهاه هي الصعوبات التي تواجه يويمكن تعريف المعوقات اجرا يا ب
 privatization: الخصخصة  1-5-2

و أو الحكوميـــة أالصـــناعية  وأات التجاريـــة ســـنهـــا ه عمليـــة نقـــل ملكيـــة او ملكيـــة المؤسي(  ب2008عرفهـــا )خليـــل 
للقطــا  العــام مــن خــنل مشــاركة القطــا   اإلقتصــاديةو  اإلداريــةالقطــا  الخــاص للتقليــل مــن العبــاء الماليــة و  إلــىالخدميــة 

 (   8, 2008.)خليل, اإلقتصاديالخاص بالنشاط 

 الدراسات المشابهة )ذات العالقة( -2

 بالمملكة العربية السعودية" األندية الرياضية( بعنوان "معوقات االستثمار في 2014 ،دراسة )الغامدي 2-1

التي تواجه المسـتثمرين بالمملكـة العربيـة  األندية الرياضيةستثمار في التعرف على معوقات اإل إلىهدفت الدراسة 
الســتبيان كوســيلة لجمــع البيانــات علــى عينــة الدراســة المتكونــة مــن  الســعودية. واســتخدم الباحــ  المــنه  الوصــفي مســتخدماا 

ن أ إلــىعبــداللطيف جميــل ( , وخلصــت الدراســة ســتثمار فــي شــركات التصــالت, ومجموعــة )مــن مســؤولي اإل ( فــرداا 22)
دارة السـتثمار إوالمتمثـل فـي الكفـاءات القياديـة فـي  ,هـو المعـوق الفنـي األنديـة الرياضـيةكبر معوق يواجه المستثمرين فـي أ

ق ا ــر مــن اصــدار التصــاري  وروتينيــة الجــراءات ونقــص خبــرة العــاملين لط اإلداريــةثــم  ,وكــذلك معوقــات القــرارات التشــجيعية
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معوقـات تخـص وعـي المسـتثمرين بيهميـة هـذا النـو  مـن السـتثمار والعوا ـد المتحققـة منـه  فضـن عـناألنديـة الستثمار في 
 ,ج ( 2014.)اللامدي ,

منيةةة فةةي المملكةةة العربيةةة واأل اإلداريةةةوابعادهةةا  األنديةةة الرياضةةية( بعنةةوان "خصخصةةة 2011،دراسةةة )الحربةةي  2-1
 السعودية"

 ,ومعوقاتهـــا فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية األنديـــة الرياضـــيةالتعـــرف متطلبـــات خصخصـــة  إلـــىوهـــدفت الدراســـة 
لمتليـراتهم  منيـة وكـذلك معرفـة الفـروق فـي رؤيـة المبحـوثين وفقـاا واأل اإلداريـةوسبل التللـب علـى المعوقـات  ومعرفـة البعـاد 

مـن  ( فـرداا 150واستخدم المنه  الوصفي بإسلوب المس  ,وتكونـت العينـة مـن ) منية للخصخصة.واأل اإلداريةحول البعاد 
 في المملكة العربية السعودية. األندية الرياضيةدارات إعضاء مجالل أ رؤساء ونواب 

لـول للمشـكنت الماليـة ايجـاد الح تحديـد اولويـات الخصخصـة باألنديـة,  يهـا الدراسـةهلومن النتـا   التـي توصـلت ا
وضـعف سياسـات السـتثمار األنديـة ومن المعوقات هـو تـردد البنـوك فـي دعـم هتمام بتقديم الحوافز للعاملين, ال, والتسويقية
مشــروعات خصخصــة  جــدوى تــوفير المــوارد الماليــة النزمــة لتنفيــذ ةعمــل دراســ تــمالمعوقــات  هــذ  وللتللــب علــىالرياضــي, 

)الحربةةةي  والمنيـــة مهمـــا اختلفـــت اعمـــارهم. اإلداريـــةالبعـــاد  لـــدى مجتمـــع الدراســـة رؤيـــة متشـــابهة نحـــو, األنديـــة الرياضـــية
،2011  ،9-10) 

 اجراءات البحث -3

 منهج البحث 3-1

 . المس  لمنءمته البح  الحالي بيسلوبالمنه  الوصفي  اناستخدم الباحث

 مجتمع البحث وعينته 3-2

  مجتمع البحث 3-2-1

المرتبطة بوزارة الشباب والرياضة األندية من  اإلداريةعضوا من اعضاء الهي ات  (1962ضم مجتمع البح  )  
 انحثحصل الباالوزارة من خنل كتاب تسهيل المهمة  انوبعد ان خاطب الباحث محافظة 1(15العراقية موزعة على )

( 2014سابقة للعام ) احصا ية فضن عن 27/11/2017بشكل رسمي من وزارة الشباب والرياضة بتاريخ  على القوا م 
 ,مناطق )شمالية ثن موز  على  اا ( نادي218) األندية شملت اندية نينوى وصنح الدين والنبار حي  بل  عدد 

( 91( في حين ضمت الجنوبية )87والوسطى ) اا,رياضي اا ( نادي40وجنوبية ( حي  ضمت المنطقة الشمالية ),ووسطى 
  ( .1وكما مبين في الجدول ) اا,رياضي اا نادي

                                                           
 .العراق كردستاناقليم في محافظات  األندية الرياضية اناستبعد الباحث  1
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 ( يبين مجتمع البحث 1الجدول ) 

 عدد االندية المحافظات المنطقة 
عدد 
 النسبة المئوية االعضاء

 %18.34 360 40 صالح الدين،  كركوك، نينوى المنطقة الشمالية
 %39.90 783 87 االنبار، إلىدي، بغداد المنطقة الوسطى

 المنطقة الجنوبية
 -المثنى النجف -ذي قار بابل –واسط 

 %41.74 819 91 ديوانية بصرة –كربالء ميسان 

 %99.98 1962 218 15 المجموع
 

 عينة البحث 3-2-2

واحد لبناء المقيال ونادي  اا ( نادي13منها ) اا رياضي اا ( نادي37ضمت ) اختيار عينة البح  بطريقة عشوا ية تم
( 222من خنلها على ) الباحثان حصلو ,, اا رياضي اا نادي (23على ) الستبيانتطبيق  تمو  ,للدراسة الستطنعية 
نادي نينوى لستخدامه في  استبعاد بعد اإلدارية( استمارة تم توزيعها على اعضاء الهي ات 230استمارة من مجمو  )

( استمارات لعدم اكتمال الجابة 8) كما تم استبعاد ,أفراد( 10والبال  عددهم ) ولي للمقيالالتطبيق الستطنعي األ
 تيهوكما مبين في الجدول اآل %( من مجتمع البح 11.31وشكلت العينة نسبة ) والبعض الخر لم يتم اعادته, ,عليها

  مجتمع البحث وعيناته( يبن 2الجدول )

 عينتي البناء والتطبيق مجتمع البحث

 التجربة عدد االندية المحافظات المناطق
 االستطالعية

 المجموع التطبيق البناء

المنطقة 
الشمالية

 49 33 16 10 6 نينوى 
 19 19 - - 2 كركوك

 19 19 - - 2 صالح الدين

المنطقة الوسطى
 

 134 84 50 - 14 بغداد
 10 10 - - 1 إلىدي

 9 - 9 - 1 االنبار
 

المنطقة 
الجنوبية 

 9 9 - - 1 واسط 
 19 10 9 - 2 بابل

 9 9 - - 1 قار ذي
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 عينتي البناء والتطبيق مجتمع البحث

 التجربة عدد االندية المحافظات المناطق
 المجموع التطبيق البناء االستطالعية

 8 - 8 - 1 المثنى
 10 10 - - 1 النجف
 10 10 - - 1 كربالء
 8 - 8 - 1 ميسان
 9 - 9 - 1 الديوانية
 18 9 9 - 2 البصرة

 340 222 118 10 37 15 المجموع

 %17.32 11.31 %6.01 %0.50 %16.9 %100 النسبة المئوية

 

 اداة البحث  3-3

العراقيــة مــن خــنل  األنديــة الرياضــيةفــي معوقــات الخصخصــة  بنــاء مقيــالمــر تطلــب األلتحقيــق هــداف البحــ  
 هتيةالجراءات اآل

 اعداد الصيغة االولية للعبارات  3-3-1

والدراسات السابقة ذات  والبحو عدد من الدراسات  من مستفيدينعبارات عدداا من ال صيانةب قام الباحثان 
 موافق)وهي للمقيال بدا ل اإلجابة المقترحة  تحديدتم و عبارة ,  (19) من وليةبصيلته األالستبيان وقد تكون  العنقة

 (.1, 2, 3, 4, 5وعلى التوالي ) اآلتيةوتحمل األوزان  (ل اوافق مطلقا, ل اوافق, محايد , موافق, جدا

 الصدق الظاهري 3-3-2

فــي مجــال تــم التحقــق مــن الصــدق الظــاهري عــن طريــق عــرض الســتبيان علــى عــدد مــن الخبــراء ذوي الختصــاص 
دارة األعمـــال )تســـويق  للـــرض  ,2جامعـــة الموصـــلمـــن  اقتصـــاد, ادارة ســـتراتيجية( ,التربيــة الرياضـــية, واإلدارة والتنظـــيم, وا 

                                                           
2
  

 مكان العمل االختصاص االسم اللقب العلمي التسلسل
 الرياضةكلية  التربية البدنية وعلوم  القياس والتقويم هاشم احمد سليمان أ.د   .1
 كلية  التربية االساسية االدارة والتنظيم وليد خالد همام أ.د  .2
 كلية  التربية البدنية وعلوم الرياضة االدارة والتنظيم رياض احمد اسماعيل أ.د  .3
 كلية  التربية البدنية وعلوم الرياضة القياس والتقويم ايثار عبد الكريم غزال أ.د  .4
 كلية  التربية البدنية وعلوم الرياضة التدريبعلم  نوفل محمد الحيالي أ.م.د  .5
 كلية  التربية البدنية وعلوم الرياضة االدارة والتنظيم خالد محمود عزيز أ.م.د  .6
 كلية  التربية البدنية وعلوم الرياضة االدارة والتنظيم بثينة حسين علي أ.م.د  .7
 البدنية وعلوم الرياضةكلية  التربية  تدريب رياضي عبد الجبار عبدالرزاق حسو أ.م.د  .8
 كلية  التربية البدنية وعلوم الرياضة االدارة والتنظيم محمد ذاكر سالم عبدهللا أ.م.د  .9
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مــن خـــنل )حــذف أو إعـــادة دينت النزمـــة والمناســبة العبــارات وأجـــراء التعــ والحكـــم علــى مـــدى صــنحية الســتبيانتقــويم 
وكـــذلك بالنســـبة  فضـــنا عـــن ذكـــر صـــنحية بـــدا ل اإلجابـــة المقترحـــة,, وبمـــا يـــتنءم وموضـــو  البحـــ  صـــيانة للعبـــارات (

بــداء   وللايــة 3/12/2017عــرض المقيــال مــن  مــدة امتــدتوقــد اآلراء والمقترحــات حــول المقيــال بشــكل عــام. لــزوزان وا 
كمـا تـم حـذف  ) اتفـق تمامـا , اتفـق , نوعـا مـا , ل اتفـق , ل اتفـق اطنقـا ( إلـىوتم تليير بـدا ل الجابـة  .16/1/2017

( لهـا أصـلر 2تـم اإلبقـاء علـى الفقـرات التـي دللـة )كـاخـر ووفقـاا لتطـابق آراء الخبـراء, و بعض العبارات وتعديل الـبعض األ
ــة )كــا ( لصــال  تكــرار اإلجابــة )تصــل (0.05مــن ) ( لصــال  تكــرار 0.05( لهــا أصــلر مــن )2وحــذف العبــارات التــي دلل

( 3( عبـــارات وتعـــديل )3)تـــم حـــذف , وبـــذلك (0.05اإلجابـــة )ل تصـــل ( والعبـــارات التـــي مســـتوى الدللـــة لهـــا أكبـــر مـــن )
 .تي يبين ذلكعبارات والجدول اآل

 راء الخبراء حول عبارات االستبيانآ( مطابقة 3الجدول )

 

  التطبيق االستطالعي االولي 3- 3-3

وقبل تطبيقيه  ,ما قد يتعرض له المقيال من أس لة متوقعة أو محتملة من قبل المفحوصين إلىبلية التوصل 
لنادي نينوى الرياضي بتاريخ  اإلدارية( اعضاء من الهي ة 10على العينة األساسية , فقد تم التطبيق الستطنعي على )

متوسط الزمن  انوضوح الفقرات وعدم وجود أي نموض حولها, وقد احتسب الباحث نيوقد تبين للباحث,  10/2/2018
 .دقا ق( 6المستلرق لإلجابة عن فقرات المقيال إذ بل  )

 صدق البناء  3-3-4

بإيجاد صدق البناء وذلك بالعتماد على أسلوبين, األول بإيجاد صدق الفقرات عن طريق حساب  انقام الباحث
وقد تبين ان جميع  قوة التمييز للفقرات, إذ يتم إيجاد خاصية التمييز لكل فقرة باستخدام أسلوب المجموعتين المتطرفتين,

بين الفقرات لقيال السمة والتي تسمى بالتساق الداخلي واألسلوب الثاني عن طريق إيجاد قوة الرتباط ،  الفقرات مميزة
                                                                                                                                                                                                 

 كلية  التربية البدنية وعلوم الرياضة علم النفس الرياضي مؤيد عبدالرزاق حسو أ.م.د  .10
 البدنية وعلوم الرياضة كلية  التربية تاريخ وفلسفة التربية الرياضية هديل داهي عبدهللا أ.م.د  .11
 كلية االدارة واالقتصاد ادارة اعمال/تسويق نجلة يونس محمد ال مراد أ.م.د  .12
 كلية االدارة واالقتصاد ادارة اعمال/اقتصاد  سعد محمود الكواز أ.م.د  .13
 كلية االدارة واالقتصاد ادارة ستراتيجية عالء احمد حسن أ.م.د  .14
 كلية االدارة واالقتصاد ادارة تسويق عالء عبد السالم يحيى أ.م.د  .15
 كلية التربية للبنات االدارة والتنظيم ثابت احسان احمد حمودات م.د  .16
 كلية االدارة واالقتصاد العلوم المالية والمصرفية نمير امير جاسم م.د  .17

   
 

 الداللة 2كا ال تصلح تصلح العبارات تسلسل
1 ،3 ،6 ،11 ،14 ،18 15 2 9.941 0.002 

2 ،5 ،7 ،12 ،17 14 3 7.118 0.008 
4 ،8 ،10 ،13 ،19 13 4 4.765 0.029 

9 ،15 ،16 10  7  0.529 0.467 
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وقد تبين ان قيم الدللة لمعامنت  أو ما يسمى بصدق الفقرات, إذ تعد هذ  الطرا ق مؤشرات إحصا ية لصدق البناء
 .مما يدل على اتساق الفقرات (0.05الرتباط اصلر من القيمة المعتمدة والباللة )

    اداة البحثثبات   3-3-5

( اسـتخدام معادلـة ) سـبيرمان  بـراون( فضـن عـن  0.91باستخدام طريقة ) الفا ( الـذي بلـ  )  الداةتم التحقق من ثبات     
 .   ثابتاا  الستبيان( ووفقا لمعامنت الثبات يعد 0.92والتي بللت ) 

 التطبيق النهائي لالداة  3-3-6

 ,( ناديـــاا 23موزعــة علــى ) اإلداريــةمــن اعضــاء الهي ــات  (عضــواا  222والباللــة ) البحــ علــى عينــة  البحــ داة أتــم تطبيــق 
   .2018/  7/  15وللاية  15/2/2018.وقد امتدت مدة التطبيق من مسترشداا بمنحظات التطبيق الستطنعي الولي 

 الوسائل االحصائية 3-4

 (spss)تم استخدام التكرار والنسبة الم وية والمتوسط المرج  باستخدام نظام 

 عرض النتائج ومناقشتها -4

 :يأتيالبحث وكما  يالنتائج ومناقشتها على وفق هدف سيتم عرض

مـــن خـــنل  العراقيـــةو األنديـــة الرياضـــيةتـــم التحقـــق مـــن الهـــدف الول وهـــوو بنـــاء مقيـــال معوقـــات الخصخصـــة فـــي  4-1
   .اجراءات البح 

 واإلداريةالعراقية من وجهة نظر اعضاء هي اتها  األندية الرياضيةالتعرف على معوقات تطبيق الخصخصة في و 4-2 

معوقات  والنسبة الم وية والمتوسط المرج  ونتيجة الستجابة عينة البح  أفراداستجابات  تكرار يبين( 4الجدول )
 العراقية . األندية الرياضيةخصخصة 
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 العبارات ت

ال
مقي
ل ال

بدا 
 

ل اتفق 
 اطنقا

 اتفق تماما اتفق نوعا ما ل اتفق

 نتيجة الستجابة المتوسط المرج 
1 2 3 4 5 

 اتفق 4.158 66 130 21 5 0 التكرار انخفاض الوعي المجتمعي لفكرة الخصخصة 1
% 0% 2.252% 9.459% 58.56% 29.73% 

 اتفق 4.117 50 148 24 0 0 التكرار ضبابية الرؤية لدى صنا  القرار حول اهداف الخصخصة 2
% 0% 0% 10.81% 66.67% 22.52% 

 اتفق تماما 4.288 80 126 16 0 0 التكرار األندية الرياضيةقلة توافر المكانات الفنية لتطبيق خصخصة  3
% 0% 0% 7.207% 56.76% 36.04% 

األندية ضعف تيهيل المنكات البشرية لتطبيق خصخصة  4
 الرياضية

 اتفق تماما 4.293 85 119 16 2 0 التكرار
% 0% 0.901% 7.207% 53.6% 38.29% 

األندية في خصخصة القلة الموارد المالية التي تتطلبها عملية  5
 الرياضية

 اتفق تماما 4.5 127 80 14 1 0 التكرار
% 0% 0.45% 6.306% 36.04% 57.21% 

 اتفق 4.176 61 143 15 2 1 التكرار الرياضيةاألندية قلة البرام  التدريبية للمسؤولين عن خصخصة  6
% 0.45% 0.901% 6.757% 64.41% 27.48% 

 اتفق 4.153 71 125 15 11 0 التكرار ضعف السياسات الستثمارية في الندية 7
 % 0% 4.955% 6.757% 56.31% 31.98% 

 اتفق 4.171 71 122 26 2 1 التكرار األندية الرياضيةتردد المؤسسات المالية في دعم  8
% 0.45% 0.901% 11.71 54.95% 31.98% 

 اتفق تماما 4.284 93 104 20 5 0 التكرار الخاصة بالخصخصة اإلداريةنظمة قلة التشريعات واأل 9
% 0% 2.252% 9.009% 46.85% 41.89% 

 اتفق تماما 4.297 88 116 14 4 0 التكرار فكرة العمل مع القطا  الخاصاألندية رفض العاملين في  10
% 0% 1.802% 6.306% 52.25% 39.64% 

 اتفق 4.189 73 126 16 6 1 التكرار نديةفي األ اإلداريةضعف الرقابة   11
% 0.45% 2.703% 7.207%%%% 56.76% 32.88% 

 اتفق 4.171 66 130 24 2 0 التكرار تحقيق عوا د مالية مجزية عدم تخوف الشركات  المستثمرة  من 12

 األندية الرياضيةاستجابات العينة نحو معوقات الخصخصة في  يبين (4الجدول )
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 العبارات ت

ال
مقي
ل ال

بدا 
 

ل اتفق 
 اطنقا

 اتفق تماما اتفق نوعا ما ل اتفق

 نتيجة الستجابة المتوسط المرج 
1 2 3 4 5 

% 0% 0.901% 10.81% 58.56% 29.73% 
اداة ربحية بحتة بدل من  إلىالتخوف من تحول  الرياضة  13

 استخدامها من قبل الدولة لتحقيق اهدافها التربوية
 اتفق 4.126 52 147 22 1 0 التكرار
% 0% 0.45% 9.91% 66.22% 23.42% 

 اتفق 4.189 74 122 20 6 0 التكرار نديةفي األفقد العاملين لوظا فهم  14
 
 

% 0% 2.703% 9.009% 54.95% 33.33% 
 اتفق 4.126 52 147 22 1 0 التكرار قتصادمقاومة فكرة التدخل الجنبي في اإل 15

 % 0% 0.45% 9.91% 66.22% 23.42% 
تضررت  المقاومة التي تواجهها سياسة الخصخصة من قبل من 16

 مصالحهم
 اتفق 4.162 61 136 25 0 0 التكرار
% 0% 0% 11.26% 61.26% 27.48% 

 األندية الرياضيةاستجابات العينة نحو معوقات الخصخصة في  يبين (4الجدول )
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عينة البح   أفراد( التكرار والنسبة الم وية والمتوسط المرج  لستجابات 4من الجدول ) يتبين
, 3للعبارات ) المتوسط المرج   تقاربحي   ,العراقية األندية الرياضية في خصخصةال عوقاتعلى م
, اما بقية العبارات فقد تقارب المتوسط )اتفق تماما (  بنتيجة ( 4.5 –4.288)بين  ما( 10, 4,5,9

 بنتيجة )اتفق( (4.189 -4.117المرج  لها ما بين )

ولعل  الخصخصة . إلىلنتقال ا التي تحول دون للمعوقاتهذ  النتيجة الحجم الكبير  يتض  من
األندية وجود رؤية روتينية ونير متجددة لدى الجهات المسؤولة عن  السبب في نتيجة )اتفق تماما( , هو

 كافة من النواحي واحدا  التليرات الستراتيجيةاألندية من حي  التفكير بالصورة المستقبلية لهذ   الرياضية
داري والتنظيمي وهو ما اثر ساليب التطوير اإلأوكذلك في اعتماد ,والمالية والتشريعية  اإلقتصاديةوخاصة 

وتنمية الموارد المالية النزمة كيسل  اإلداريةنظمة والفنية وتطوير األ اإلداريةعلى مستوى تيهيل الكفاءات 
 للتقدم الرياضي .

ن أيعكل تخوف العينة من نظام الخصخصة فهم يجدون  المعوقاتاما اتفاق العينة على بقية 
ن النسان عدو لما يجهل, والنتقال التدريجي يسم  مر طبيعي ألأن يكون تدريجيا وهو أالتحول يجب 

وذلك للتعريف بعملية األندية بمعالجة المشكنت في بداياتها لذلك اتفقوا على تيهيل المنكات البشرية في 
ة ومستقبلهم المر الذي يزيد من شعورهم باألمان من خنل التعرف على واجباتهم الوظيفيالخصخصة ,

انهم اتفقوا على خوفهم على وظا فهم ومقاومة البعض وعدم قبولهم   لسيما. الوظيفي في ظل العملية
في الشار   بالعمل في القطا  الخاص , ولعل تجربة الخصخصة في قطا  الكهرباء التي لقت رفضاا 

تهم نظرة سلبية حول الخصخصة, سباك اإلداريةالعراقي لعدم نجاحها بسبب عدم صنحية البي ة السياسية و 
 تستهدف كرامة الوطن والمواطن.نها أجنبية على الشركات األ إلىن عن الر  الحضاري الذي ينظر فض

وجود معوقات في الجوانب التشريعية والمالية وسياسات الستثمار المر كما نلحظ ان هناك اتفاق على 
ارها التنظيمي والتنفيذي ويجعلها مكان نير امن لنستثمار الذي يفقد بي ة العمل الرياضي الحترافي استقر 

 .وفيه من المخاطرة التي ل يضمن عواقبها
ولو نظرنا نظرة عامة لمعوقات الخصخصة يمكن القول ان من الصعوبة في ظل حجم المعوقات الحالية 

القانونية  اموقت كبير لتوفير الظروف المناسبة سواء التشريعية   إلىتحتاج  ألنهاتطبيق الخصخصة 
الدورات الرياضية التي  إلقامةكذلك توفير بي ة آمنة لجذب المستثمرين وتوفير المنعب المناسبة  اإلداريةو 

ن ع فضنا  رباح المناسبة,مين األار عا دا ماديا لزندية الرياضية بساعدها على تتجذب الجمهور مما يوف
نشر ثقافة الخصخصة والتعريف بها لمحاولة تليير التجاهات السلبية للعاملين في القطا  الرياضي نحو 

 .الخصخصة 
 . االستنتاجات والتوصيات5
 االستنتاجات 5-1
 . فاعلية مقيال معوقات الخصخصة في تحقيق هدف البح  .1
 -هتيوفيما يتعلق بمعوقات الخصخصة استنت  الباحثان اآل .2

 . والستثمار في المجال الرياضي بالخصخصة الخاصة اإلدارية نظمةواأل بالتشريعات قلة -
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وافتقارها  البشرية المنكات الخصخصة وضعف لتطبيق النزمة الفنية في المكانات وجود نقص -
 البرام  التدريبية. إلى

 . األندية الرياضية خصخصة لتنفيذ النزمة المالية الموارد شحة فيوجود   -
 . األندية الرياضية دعم في المالية المؤسسات تردد -
 . الفاعلة اإلدارية الرقابة نياب -
 .وظا فهم فقد من الخاص وخوفهم القطا  ضمن للعمل النادي في العاملين لبعض رفض -
 اهداف حول القرار صنا  لدى الرؤية الخصخصة و ضبابية لفكرة المجتمعي الوعي انخفاض -

 الخصخصة .
  

 التوصيات5-2
النفصال الجز ي عن الوزارة مما يتي   لزنديةللخصخصة والستثمار يتي   تشريعات قانونيةتحديد  -

 . الحرية في التصرف الداري والمالي في ضوء النتماء للهوية الوطنية
ضرورة اعداد المنكات البشرية المؤهلة من خنل اقامة البرام  والدورات التدريبية لتعريفهم  -

يتها ومتطلبات تطبيقها واساليبها ومعوقات تنفيذها وطرا ق التللب على هذ  بالخصخصة واهم
 المعوقات .

ندية الرياضية التي تتبنى الخصخصة من قبل الدولة ريثما ضرورة توفير الدعم المالي المناسب لز -
 تستطيع العتماد على امكاناتها الذاتية .

عنصر  والبنوك للتعريف بيهمية الخصخصة لتوفيرتشكيل فرق وزارية موجهة للمؤسسات المالية  -
 . األندية  الستثمار في عها علىالمان لهذ  المؤسسات وتشج

 .والمالية  اإلداريةالتزام الدولة تجا  موضو  الخصخصة من خنل تفعيل الرقابة  -
 ة .بعد التحول لنظام الخصخصاألندية اصدار التعليمات التي تتعلق بضمان حقوق العاملين في  -
همية الخصخصة ودورها في تنمية الموارد البشرية الرياضية أ عنمي الموجه لبيان تفعيل الجانب اإل -

 وبناء المشروعات والبرام  الرياضية  لزيادة التقبل المجتمعي للفكرة والتقليل من مقاومة التليير.

 

 

 

 

 



 .......معوقات تطبيق اخلصخصة يف األندية الرياضية العراقية كما

201 
 

 المصادر

 "التجارب المستفادة( – أساليبها –الخصخصة ) تعريفها و(ه  2011السدي, عبال سعيد ) -1
http://www.baghdadtimes.net/arabic/?sid=66822 

واالمنية فةي المملكةة  اإلداريةوابعادها  األندية الرياضية"خصخصة (ه  2011الحربي ,طنل عبدهللا ) -2
 ماجستير, جامعة نايف للعلوم المنية, السعودية., رسالة العربية السعودية" 

دار السراء للطباعة والنشر  ،"خصخصة التعليم، رؤية مستقبلية "( ه 2008) نبيل سعد خليل, -3
 والتوزيع, القاهرة.

 إدارة متجهات موسوعة" ) :2004 (صبحي, محمد ,حسانين , الرحمن عبد الدين درويش, كمال -4
  في البشري األداء ديناميكية ، الحديثة واالتصاالت التسويق ، الجديد القرن في مطلع الرياضة

 .مصر , القاهرة , الثال  المجلد , العربي الفكر دار ,و اإلدارة الرياضية
,مجلة في مملكة البحرين" األندية الرياضية(:" خصخصة 2012سيار ,عبد الرحمن بن احمد ) -5

 . 2006(,4الثانية, العدد)السنة  جامعة طيبة, العلوم التربوية,
, اإلقتصاديتاب األهرام )القاهرةه ك "التخصيصية: لماذا.. وكيف؟و (ه1993) عفيفي, صديق محمد -6

 (.60العدد 

بالمملكة العربية  األندية الرياضيةمعوقات االستثمار في "( ه 2014محمد عوضة احمد ) اللامدي , -7
 , رسالة ماجستير نير منشورة ,كلية التربية , جامعة ام القرى . والسعودية

8- Cuervo; Alvaro & Villalonga; Belen, (2000), : “ Explaining the variance in 

the Performance effects of Privatization” , The Academy of Management 

Review, July, Vol., 25, No., 3. 

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar(                 894، 2005)المعجم الوسيط ، -9

 

http://www.baghdadtimes.net/arabic/?sid=66822

