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 امللخص

بيق تط متطلباتالتعرف على و  الرياضية العراقية ديةنال بناء مقياس متطلبات الخصخصة في  إلىهدف البحث 
نت عينة في، وتكو ، وتم استخدام المنهج الوص اإلداريةالرياضية العراقية من وجهة نظر اعضاء هيئاتها  ديةنال الخصخصة في 

ات ناي جمع البي، وفتم اختيارهم بطريقة عشوائية،الرياضية  ديةنال في  اإلدارية( عضوًا من اعضاء الهيئات 222) البحث من
بي سط الحساات تم استخدام المتو ناالخصخصة ، وفي التحليل االحصائي للبي للتعرف على متطلبات نااستبي أداةتم اعداد 

دارات إومنح  ةدينلل ت الرياضية رة توفير االراضي إلقامة المنشآضرو  هيهم االستنتاجات أت أنالمرجح والنسبة المئوية وك
الطراف من اجميع  التي تضمن حقوق  القانونيةالحرية في استثمار منشآتها وتوفير الدعم الحكومي واالطر التشريعية و  ديةنال 

ظمة نهيكلة ال و لخصخصة ي العام لتقبل اأوتوفير البيئة المالئمة لالستثمار وتهيئة الر  ديةنال دارات في عاملين ومستثمرين واإل
  . ادر الدخل المختلفة لدعم النشاطات الرياضيةالمعمول بها وتوفير مص اإلدارية

 الكلمات المفتاحية: معوقات الخصخصة،الندية الرياضية ،الخصخصة، الهيئات اإلدارية،التمويل
 
 

Requirements to the Application of Privatization in Iraqi Sports Clubs From  

Members of their Administration Point of View 
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The aim of the research was to building a scale the requirements of implementing the 

privatization in the Iraqi sports clubs from the members of their administrative bodies point 

of view . The descriptive method was used, the sample consisted of (222) members of the 

administrative bodies in the sports clubs they had chosen randomly. A questionnaire was used 

to identify the requirements of privatization. In the statistical analysis of the data, the 

weighted mean and percentage were used. The main conclusions were the need to provide 

land for the establishment of sports facilities for clubs and grant club administrations the 

freedom to invest their facilities and provide government support And ensure the rights of all 

parties, workers, investors and adminstration in the clubs and provide suitable environment 

conducive to investment and prepare the public opinion to accept privatization and the 

structure of administrative systems  and provide various sources of  different income to 

support sports activities. 

Key words : (Obstacles to Privatization, Sports Clubs, Privatization, Administrative Bodies, 

Finance). 
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 التعريف بالبحث -1
 المقدمة واهمية البحث 1-1

ه ليه هذوهي تبرز مدى التقدم التي وصلت إ ،التي تقوم عليها أي دولة متقدمة لمهمةتعد الرياضة من الدعائم ا
مستوى بلها الدور في االرتقاء  أناالتصاالت والتي كالدول خاصة مع ظهور التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات و 

مق عله  أنكما  اإلقتصادييًا راقيًا له وظيفته االجتماعية ودوره الثقافي و ناسنافالرياضة تعد نشاطًا  0الرياضة في العالم
ويات المست إلىها ات المالية والمادية والبشرية وتنميتها لالرتقاء بنامكلذلك وجب االهتمام بها من خالل توفير اإل ،تاريخي

 .( 7، 2001)باهي وعفيفي ، التي بلغتها الدول المتقدمة
شنننننننطة الرياضنننننننية علنننننننى المسنننننننتوى الم لننننننني والننننننندولي نالرياضنننننننية هننننننني تن نننننننيم األ دينننننننةناألمهمنننننننة  أنومنننننننن المعلنننننننوم    

باب المقدمنننننة مننننن قبننننن  وزار  الشننننن منننننوالاألمجمننننو   نإ، اذ  بطنننننال االمننننر النننننذي نتطلنننننب الكثيننننر منننننن المنننننال وصننننناعة اال
لفننننة كفنننني ظنننن  تلننننك ال ننننروت التنننني تتعلننننق بارتفننننا   ديننننةناألديننننة العراقيننننة ال تكفنننني لسنننند ا تياجننننات هننننذه نوالرياضننننة لأ

 عقود الالعبين والمعسكرات التدريبية و المشاركات في البطوالت .
التجننننننارب العالميننننننة الناج ننننننة فنننننني مجننننننال صننننننناعة الرياضننننننة يجننننننب اال ننننننتفاد  مننننننن  ديننننننةناألولسنننننند ا تياجننننننات 

ا تعمننننن  بطريقنننننة ا تراهينننننة تننننن من لهننننن أنال بننننند و  ،منننننواهبهم نا تنننننى تنننننتمكن هنننننذه الننننننوادي منننننن إعنننننداد الالعبنننننين وا ت ننننن
، ب المسننننننتثمرين والممننننننولينلننننننذلك ت ننننننرق علننننننى تو ننننننيع قاعنننننند  جمهورهننننننا وتن مهننننننا، تسننننننتقط،العوائنننننند الماليننننننة المطلو ة
 القطا  الخاق.  إلىق بسيطة وت ويلها ائوتعرض أ همها للبيع بطر 

تي لك الوال  يما ت ،الخصخصة دورًا مهمًا و يويًا في تطور المجتمعات و ناء القدرات والتنمية البشرية ت ديو 
 تاج يلذي ال ومن بينها نبرز مجال الرياضة ا ،ويعد العراق بنية واعد  لمجاالت اال تثمار  كافة،تتمتع بمقومات النجاح 

لقومي ن و تقوية االقتصاد ا اإلقتصاديمع نهج الدولة السيا ي و  وتماشياً  ،كبقية اال تثمارات ةتكاليف باه  إلى
 ة البدالوطني ودفع عجلة القطا  الخاق وتنويع مصادر الدخ  وترشيد االتفاق الجاري علي الرياضة وخدماتها المختلف

ج تقديم نموذج أف   للعم  الوطني لت قيق آمال وأهدات الرياضة العراقية في التنمية، واال تفاد  من برام من
 ىبء علتخفيف الع من ثمالذاتي، و تعتمد الرياضة علي التموي   أنواإلدار  العملية في  اإلقتصاديةالخصخصة والخبر  

ات وليات مطلو ة من م  س  نون من واجبات ومساد تور والقالموازنة العامة للدولة، دون اإلخالل بما نص عليه ال
       ة. ياضية بما ي قق األهدات التطويريالنشاط الرياضي، ووضع م مون لتنو  مصادر التموي  في الم  سات الر 

في  الخصخصة التي اثبتت فاعليتها تطبيق وهذا يستدعي توفير البيئة المالئمة التي تساعد على ( 2012) الجراح ،
غية بمن متطلبات لغرض توفيرها  اإلقتصاديةمر الذي يستدعي الوقوت على ما ت تاجه هذه السيا ة مجال الرياضة األ

 .ديةناألوالمالي في  اإلقتصاديصالح اإل ثناء و عد تطبيق برنامجأتذلي  الصعو ات وتالفي االخطاء المتوقعة قب  و 
الل خالرياضية من  ديةناألت قيق اإلصال ات  لت قيق أقصى فائد  من  إلىه نهدت أنوتكمن أهمية الب ث في        
ت سين كثر فعالية في عملية التنمية و ألممار ة دور خرى أب أوممولين بصور   أوالقطا  الخاق من مستثمرين  مشاركة
لى عيساعد  هذا الب ث نإف من ثمف اًل عن تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة ، و  ديةناأللتلك  اإلداريةالكفاء  

الرياضية من خالل تشخيص  جم المتطلبات الالزمة للخصخصة   ديةناألية تطبيق الخصخصة في نات دند مدى إمك
ة من تثمار في قطا  الرياض كما نوفر ألص اب القرار والمستثمرين معلومات تساعدهم في الخطوات المنا بة  ول اال

 عدمه. 
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 مشكلة البحث 1-2
 اتالرياضن تشنهدها التني السنريعة التطنورات مواكبنة على قادر  غير جعلتها عدند  صعو ات من ةيالرياض دنتناأن يناتع
 هدهنشننا فالنذي المختلفننة، ا تياجاتهنا دار إ منن يمكنهننا النذي التموين  علننى ال صنول صننعو ة هنو العقبنات هننذه هنمأ و  العالمينة
 موعند المالينة التخصيصنات قلنة  نول الرياضنية دينةناأل قبن  منن مسنتمر  شنكوى  الرياضني والشنار  عنالماإل و ائ  في نومياً 
 الخارجينننة والمشننناركات التدريبيننة المعسنننكرات فنني قصنننور نال نن  كمنننا ،والمننندر ين الالعبننين بمسنننت قات يفنناءاإل علنننى القنندر 
تواجنه  تأننر ينة والعالمينة التني كو األ دينةناألتلك المتطلبات هي متطلبات جمينع  أنومن الجدنر بالذكر  التموي ، قلة بسبب

 لننىإ كلينناً  أو وذلننك بنقنن  ملكيننة النننادي ج ئينناً  ،لكنننهم ا ننتطاعوا التغلننب عليهننا عننن طريننق ن ننام الخصخصننة المعانننا  نفسننها
تفنناقم الوضننع  إلننىالرياضننية مننن هننذه التجننارب  ننوت ننن دي  ديننةناألدارينني إعنندم ا ننتفاد  مسنن ولي  و  نإو  ، القطننا  الخنناق

 ديننةناألل خطننوات هننذا اال ننتثمار مننن  يننث تشننخيص معوقننات الخصخصننة فنني أو الرياضنني  برمتننه ال ننيما مننع غمننوض 
 تنني والمننالي فيهنا ، عليننه تكمنن مشنكلة الب ننث بالتسنا ل اآ اإلقتصناديإلصننالح الواقنع  ي وا نا ناالرياضنية كمتطلنب مينند

م هني االرياضية العراقية وه  هي كبير  لدرجنة يصنعب معهنا تطبينق الخصخصنة   ديةناألماهي متطلبات الخصخصة في 
 قليلة يمكن توفيرها من قب  القائمين على القطا  الرياضي  

 دار  الرياضننية وعلننى  نند علننمعمننال واإلدار  األإاذ لننم نتطننرق الكتنناب والبننا ثون العراقيننون المتخصصننون فنني مجننال  
 مر الذي يع ز مشكلة الب ث .األ لهذا الموضو  ال سا  والم ثر البا ثان

  لبحثا اهدف 1-3
 . الرياضية العراقية ديةناألبناء مقيا  متطلبات الخصخصة في  1-3-1
 . اإلداريةالرياضية العراقية من وجهة ن ر اع اء هيئاتها  ديةناألبت تطبيق الخصخصة متطلباالتعرت على  1-3-2
 مجاالت البحث  1-4
 العراقية.  ديةناألفي  اإلداريةاع اء الهيئات : المجال البشري  1-4-1
 الرياضية العراقية . ديةناأل: يناالمجال المك 1-4-2
 .2018/  7/  15ولغاية  15/2/2018ابتداًء من ي   نال ماالمجال  1-4-3
 مصطلحات البحث  1-5
 عم  أو وهي أمر .ما ُيْطَلب باْعِتباره َضروريًّا لَسّد  اجات وَتْلبية َرَغبات : Requirements :المتطلبات  1-5-1

 ( https://www.almaany.comي ، ناعنه )معجم المع غنى ال أ ا  شيء ، ت قيقه ُيطَلب
تقال نأل رورية لواال تثمارية والتمويلية ا اإلداريةاال تياجات التشريعية والفنية و ها  أنجرائيا بإ هاتعريفويمكن 

  ن ام الخصخصة . إلى
رية ات التجاسملكية الم   أوها   عملية نق  ملكية أن(  ب2008عرفها )خلي  : privatization: الخصخصة  1-5-2
عام للقطا  ال اإلقتصاديةو  اإلداريةالقطا  الخاق للتقلي  من االعباء المالية و  إلىالخدمية  أوال كومية  أوالصناعية  أو

 .( 8، 2008.)خلي ، اإلقتصاديمن خالل مشاركة القطا  الخاق بالنشاط 
 الدراسات المشابهة )ذات العالقة( -2
 الرياضية بجمهورية مصر العربية" ديةنال "نظام مقترح لخصخصة بعض  أن( بعنو 2002دراسة )شحاتة ،  2-1

 غراض المت ققة من ن ام الخصخصة.رت على متطلبات الخصخصة وماهي األالتع إلىوهدفت الدرا ة 

https://www.almaany.com/
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دارات الرياضنننة مننندنرو واع ننناء مجنننال  إ وتنننم ا نننتخدام المننننهج الوصنننفي الت ليلننني واشنننتملت عيننننة الب نننث علنننى
 هننم النتننائج التنني توصننلت اليهننا الدرا ننة هنني ضننرور  التخطننيرومننن أ ، ون المنتمننين للو ننر الرياضننيناورجننال االقتصنناد والقنن

اغنراض مخرجنات الخصخصنة  أنالرياضنية ،و  دينةناألاال تراتيجي في عملية ت دند متطلبات تطبيق برامج الخصخصة في 
طننور تلمتمثلننة فنني ثننار علننى ال ركننة الرياضننية اوكننذلك اآ ،واالجتماعيننة والتشننريعية اإلقتصنناديةثننار السيا ننية و تتمثنن  فنني اآ
 ،ضنننيالرياضنننية وتطنننور المسنننتويات ونتنننائج الفنننرق وت قينننق متطلبنننات العملينننة التدريبينننة لال تنننرات الريا دينننةناألاإلدار   فننني 

اال نناليب المقتر ننة للخصخصننة وهنني البيننع للعنناملين بالنننادي ،الطننرح  إلننىوت قيننق النهننوض فنني الرياضننة وتوصننلت كننذلك 
 .( 7، 2002، )ش اتة  و اال تثمارات داخ  الناديالعام لال هم، اتا ة الفرصة لنم

 السعودية" منية في المملكة العربيةوال اإلداريةالرياضية وابعادها  ديةنال "خصخصة  نابعنو  )الحربي( دراسة 2-2
الرياضنية ومعوقاتهنا فني المملكنة العر ينة السنعودية و نب   دينةناألالتعرت متطلبات خصخصنة  إلىوهدفت الدرا ة   

م  ننول واالمنيننة وكننذلك معرفننة الفننروق فنني ر يننة المب ننوثين وفقننا لمتغيننراته اإلداريننةالتغلننب علننى المعوقننات  ومعرفننة االبعنناد 
منننن  ( فنننرداً 150وا نننتخدم المننننهج الوصنننفي بإ نننلوب المسنننة ،وتكوننننت العيننننة منننن ) منينننة للخصخصنننة.واأل اإلدارينننةبعننناد اال

، اتنناكو نيلة لجمنع البي اال نتبيانوتنم ا نتخدام  المملكنة العر ينة السنعوديةفني  دينةناألر  اء ونواب اع اء مجنال  ادارات 
قية، لننول للمشننكالت الماليننة والتسننويايجاد ال ،ديننةناأللويننات الخصخصننة بأو ت دند  الدرا ننة إليهنناومننن النتننائج التنني توصننلت 

ي، وضنع   يا نات اال نتثمار الرياضنن ديننةناألومنن المعوقنات هنو تننردد البننوع فني دعنم هتمنام بتقنديم ال نواف  للعنناملين، اال
لندى الرياضنية،  دينةناألمشنروعات خصخصنة  وللتغلب على المعوقات هو عم  درا ات جدوى وتوفير الموارد المالينة لتنفينذ

 .(10-9،  2011منية مهما اختلفت اعمارهم)ال ر ي ،واأل ريةاإلدامجتمع الدرا ة ر ية متشابهة ن و االبعاد 
 اجراءات البحث -3

 المسة لمالءمته الب ث ال الي بأ لوبا تخدم البا ث المنهج الوصفي  : منهج البحث 1 -3
 تهامجتمع البحث وعين 3-2
المرتبطة بوزار   ديةناألمن  اإلداريةمن اع اء الهيئات  ع واً  (1962ضم مجتمع الب ث ): مجتمع البحث 3-2-1

الوزار  من خالل كتاب تسهي  المهمة  البا ثانخاطب  أنو عد  م اف ة 1(15الشباب والرياضة العراقية موزعة على )
ا صائية  ابقة  ف ال عن 27/11/2017بشك  ر مي من وزار  الشباب والرياضة بتاريخ  على القوائم  البا ثان ص  
مناطق  ثالثموز  على  اً ( نادي218)  ديةناألبار  يث بلغ عدد نواأل ،وصالح الدنن دية نينوى أن( شملت 2014للعام )

 المنطقة ( في  ين ضمت87والو طى ) اً رياضي اً ( نادي40)شمالية وو طى وجنو ية (  يث ضمت المنطقة الشمالية )
 (.1وكما مبين في الجدول ) اً رياضي اً ( نادي91الجنو ية )

 ( يبين مجتمع البحث 1الجدول ) 

 المحافظات المنطقة 
عدد 

 ديةناأل
عدد 
 االعضاء

النسبة 
 المئوية

 %18.34 360 40 صالح الديننينوى، كركوك ،  المنطقة الشمالية

 %39.90 783 87 بارناأل، إلىديبغداد،  المنطقة الوسطى

 المنطقة الجنوبية
 -المثنى النجف -بابل ذي قار –واسط 

 بصرة-يةأنديو – أنكربالء ميس
91 819 41.74% 

 %99.98 1962 218 15 المجموع

                                                             
 استبعد الباحثان األندية الرياضية في محافظات اقليم كردستان العراق.  1



 2019 –( 70العدد ) –( 22اجمللد ) –جملة الرافدين للعلوم الرياضية 
 من وجهة نظر اعضاء هيئاتها اإلداريةتطبيق الخصخصة  في األندية الرياضية العراقية  متطلبات

5 
 

 عينة البحث 3-2-2
ي للدرا ة لبناء المقيا  وناد اً ( نادي13منها ) اً رياضي اً ( نادي37ضمت ) اختيار عينة الب ث بطريقة عشوائية تم

 ( ا تمار  من مجمو 222على ) البا ثان  ص و ،، اً رياضي اً نادي (23على ) اال تبيانتطبيق  تمو  اال تطالعية 
  تطالعينادي نينوى ال تخدامه في التطبيق اال ا تبعاد بعد اإلداريةتم توزيعها على اع اء الهيئات  ،( ا تمار 230)
خر لم عض اآاكتمال االجابة عليها والب ( ا تمارات لعدم8) ( افراد، كما تم ا تبعاد10لي للمقيا  والبالغ عددهم )و األ
 تي وكما مبين في الجدول اآ ( من مجتمع الب ث%11.31وشكلت العينة نسبة ) عادته،إ نتم 

 مجتمع البحث وعيناته ( يبن 2الجدول )

 عينتي البناء والتطبيق مجتمع البحث

التجربة  ديةنال عدد  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 - 1 بارنال 
9 
 

المنطقة الجنوبية 
 

 9 9 - - 1 واسط
 19 10 9 - 2 بابل

 9 9 - - 1 ذي قار
 8 - 8 - 1 المثنى
 10 10 - - 1 النجف
 10 10 - - 1 كربالء

 8 - 8 - 1 ناميس
 9 - 9 - 1 يةناالديو 

 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

 : البحث أداة 3-3
 ة وفق الخطوات االتي على الرياضية العراقية ديةناألفي  الخصخصة متطلبات بناء مقيا   مهدات الب ث تأ لت قيق     
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 ب وثال عدد من من مستفيدننعبارات عددًا من ال صياغةب البا ثانقام  :لية للعباراتو اعداد الصيغة ال  3-3-1
ة المقتر ة بدائ  اإلجاب ت دندتم و ، عبار ً  (42) من ليةو بصيغته األ اال تبيانوتكون ،والدرا ات السابقة ذات العالقة

 .(1، 2 ،3، 4، 5وعلى التوالي) اآتية ناز و ت م  األو (افق مطلقاأو ال ،افقأو ال ،م اند،موافق،جدا موافق)يوهللمقيا  
علننى عنندد مننن الخبننراء  اال ننتبيانتننم الت قننق مننن الصنندق ال نناهري عننن طريننق عننرض   الصدددق الظدداهري  3-3-2

مننن  اقتصنناد، ادار   ننتراتيجية( فنني مجننال التر يننة الرياضننية، واإلدار  والتن ننيم، وإدار  األعمننال )تسننويق ،ذوي االختصنناق 
مننن جننراء التعنندنالت الالزمننة والمنا ننبة إالعبننارات و  وال كننم علننى منندى صننال ية اال ننتبيانلغننرض تقننويم  ،2جامعننة الموصنن 
ف نننناًل عنننن ذكنننر صنننال ية بننندائ  اإلجابننننة ، و منننا ننننتالءم وموضنننو  الب نننث إعننناد  صنننياغة للعبننننارات ( أوخنننالل ) نننذت 

وقند امتندت فتنر  عنرض المقينا  منن اآراء والمقتر نات  نول المقينا  بشنك  عنام. وإبداء  ناز و وكذلك بالنسبة لأ المقتر ة،
) اتفننق تمامننا ، اتفننق ، نوعننا مننا ، ال اتفننق ، ال اتفننق  إلننىوتننم تغييننر بنندائ  االجابننة  .16/1/2017ولغايننة  3/12/2017

تنم اإلبقناء علنى الفقنرات التنني آراء الخبنراء، و خننر ووفقنًا لتطنابق كمنا تنم  نذت بعنض العبنارات وتعندن  النبعض اآ ،اطالقنا (
( لهننا أصننغر مننن 2( لصننالة تكننرار اإلجابننة )تصننلة( و ننذت العبننارات التنني داللننة )كننا0.05( لهننا أصننغر مننن )2داللننة )كننا

( 9)تننم  ننذت ، و ننذلك (0.05( لصننالة تكننرار اإلجابننة )ال تصننلة( والعبننارات التنني مسننتوى الداللننة لهننا أكبننر مننن )0.05)
 . تي نبين ذلكت والجدول اآ( عبارا7عدن  )عبارات وت

 االستبيانراء الخبراء حول عبارات آمطابقة  يبين (3الجدول )

 

                                                             
 العمل نامك االختصاص االسم اللقب العلمي التسلسل 2

 الرياضةكلية  التربية البدنية وعلوم  القياس والتقويم ناهاشم احمد سليم أ.د   .1
 كلية  التربية البدنية وعلوم الرياضة االدارة والتنظيم رياض احمد اسماعيل أ.د  .2
 كلية  التربية االساسية االدارة والتنظيم وليد خالد همام 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

 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 احمد حمودات ناثابت احس م.د  .16
 كلية االدارة واالقتصاد العلوم المالية والمصرفية نمير امير جاسم م.د  .17

 

 الداللة 2كا ال تصلح تصلح تسلسل العبارات
  21، 18، 15، 12ـ، 6، 3، 2، 1

27 ،28  ،33  ،38 ،41 
15 2 9.941 0.002 

4 ،8 ،13 ،17 ،23 ،30 ،32 ،35 ،40 14 3 7.118 0.008 

5 ،9 ،16 ،19 ،29 ،31 ،34 ،37 ،39 ،42 13 4 4.765 0.029 

10 ،11 ،14 ،20 ،22 ،24 ،25 ،26 ،36 10 7  0.529 0.467 
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 : ليو التطبيق االستطالعي ال  3-3-3
ه م تملة من قب  المف وصين وقب  تطبيقي أوما قد نتعرض له المقيا  من أ ئلة متوقعة  إلىبغية التوص  

ضي بتاريخ لنادي نينوى الريا اإلداريةع اء من الهيئة أ ( 10على العينة األ ا ية ، فقد تم التطبيق اال تطالعي على )
 متو ر ال من البا ثانوعدم وجود أي غموض  ولها، وقد ا تسب  العباراتوضوح  نيوقد تبين للبا ث،  10/2/2018

 .دقيقة( 14المقيا  إذ بلغ ) عبارات عنالمستغرق لإلجابة 
 : صدق البناء 3-3-4

ساب ل بإيجاد صدق الفقرات عن طريق  و بإيجاد صدق البناء وذلك باالعتماد على أ لو ين، األ البا ثانقام 
ميع ج أنبين وقد ت المجموعتين المتطرفتين،قو  التميي  للفقرات، إذ نتم إيجاد خاصية التميي  لك  فقر  با تخدام أ لوب 

سمة ات لقيا  الي عن طريق إيجاد قو  االرتباط بين الفقر ناواأل لوب الث، تم  ذفها اء عبار  وا د نبإ تث  الفقرات ممي  
قد و  ما يسمى بصدق الفقرات، إذ تعد هذه الطرائق م شرات إ صائية لصدق البناء أووالتي تسمى باالتساق الداخلي 

 .قراتمما ندل على اتساق الف (0.05قيم الداللة لمعامالت االرتباط اصغر من القيمة المعتمد  والبالغة ) أنتبين 
 : البحث أداةثبات  3-3-5

 )             عنن ا نتخدام معادلنة ( ف نالً  0.89با تخدام طريقة ) الفا ( النذي بلنغ )  دا  األتم الت قق من ثبات  
 .  ثابتاً  اال تبيان( ووفقا لمعامالت الثبات يعد 0.90والتي بلغت ) ( ن و ابر   نا بيرم

 : داةللالتطبيق النهائي  3-3-6
( 23موزعننة علنننى ) اإلدارينننةع ننناء الهيئننات أ مننن  (ع نننواً  222والبالغننة ) الب نننثعلنننى عينننة  الب ننث أدا  تننم تطبينننق 

                15/2/2018وقننننننننند امتننننننننندت مننننننننند  التطبينننننننننق منننننننننن ، لننننننننني و مسترشننننننننندًا بمال  نننننننننات التطبينننننننننق اال نننننننننتطالعي األ ،ناديننننننننناً 
 .2018/  7/  15ولغاية 

 الوسائل االحصائية 3-4
 .((spssتم ا تخدام التكرار والنسبة المئوية والمتو ر المرجة با تخدام ن ام 

 
 عرض النتائج ومناقشتها -4

  يأتيالب ث وكما  يالنتائج ومناقشتها على وفق هدف  يتم عرض
 الرياضية العراقية في ت قيق اهدات الب ث ال الي . ديةناألفاعلية مقيا  متطلبات خصخصة   4-1
 "اإلداريةالرياضية العراقية من وجهة ن ر اع اء هيئاتها  ديةناألتطبيق الخصخصة في  متطلباتالتعرت على " 4-2 

 متطلبات على والنسبة المئوية والمتو ر المرجة ونتيجة اال تجابة ا تجابات افراد عينة الب ث تكرار نبين( 4الجدول )
 الرياضية العراقية . ديةناألخصخصة 
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 ( استجابات العينة نحو متطلبات الخصخصة في االندية الرياضية4الجدول )

 العبارات ت

بة 
نس

 وال
رار

لتك
ا

وية
لمئ

ا
 

 اتفق تماما اتفق نوعا ما ال اتفق ال اتفق اطالقا

 نتيجة االستجابة المتوسط المرجح
1 2 3 4 5 

ساليب المقرة لخصخصة الندية توفير الدعم الحكومي واالطر القانونية  لل 1
 الرياضية

 114 91 13 4 0 التكرار
 اتفق تماما 4.419

40.991 %5.856 %1.802 % 0 النسبة%

% 
51.351% 

2 
التي تتبنى عملية الخصخصة في  الرياضية دعم الجهات الحكومية للندية

 لوائح خاصة بذلكاعداد مراحلها الولى من خالل 

 91 116 8 3 4 التكرار

 اتفق تماما 4.293
52.252 %3.604 %1.351 %1.802 النسبة%

% 40.991% 

من التبعية التامة  الرياضية اصدار لوائح تمهد النتقال التدريجي للندية 3
 للجهات الحكومية

 89 118 13 1 1 التكرار
 اتفق تماما 4.320

53.153 %5.856 %0.450 %0.450 النسبة%

% 40.090% 

سن التشريعات التي تضمن حقوق العمالة الفائضة الناتجة من خصخصة  4
 الندية الرياضية

 80 113 24 3 2 التكرار
  اتفق 4.198

10.811 %1.351 %0.901 النسبة%

% 
50.901

% 
36.036% 

أنشاء محاكم مختصة في فض النزاعات التي ترافق عملية تطبيق نظام  5
 الخصخصة

 75 122 20 5 0 التكرار

 اتفق تماما 4.203
54.955 %9.009 %2.252 %0 النسبة%

% 33.784% 

 75 117 23 5 2 التكرار الرياضية تشريع القوأنين التي تضمن التحول لإلدارة المحترفة للندية 6
  اتفق 4.162

10.360 %2.252 %0.901 النسبة%

% 
52.703

% 
33.784% 

7 
صياغة عقود االستثمار بما يلزم المستثمر بنقل التكنلوجيا لتطوير الرياضة 

 بالندية
 77 129 14 2 0 التكرار

 اتفق تماما 4.266
58.108 %6.306 %0.901 %0 النسبة%

% 34.685% 

 وسائل االعالم المرئية والمسموعة والمقروءة  من خاللتهيئة الراي العام  8
 80 115 22 4 1 التكرار

 اتفق تماما 4.212
51.802 %9.910 %1.802 %0.450 النسبة%

% 36.036% 
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 العبارات ت

بة 
نس

 وال
رار

لتك
ا

وية
لمئ

ا
 

 اتفق تماما اتفق نوعا ما ال اتفق ال اتفق اطالقا

 نتيجة االستجابة المتوسط المرجح
1 2 3 4 5 

 88 94 21 16 3 التكرار هيكلة االجهزة اإلدارية في الندية الرياضية 9
42.342 %9.459 %7.207 %1.351 النسبة%  اتفق 4.117

% 
39.640

% 
 نات تخدم عملية الخصخصة في الندية الرياضيةاأنشاء قاعدة بي 10

 71 127 21 3 0 التكرار
 اتفق 4.198

57.207 %9.459 %1.351 %0 النسبة%

% 

31.982

% 

 نظام حوافز موضوعي للعاملين بالندية الرياضية وضع  11
 107 95 15 5 0 التكرار

 اتفق تماما 4.369
42.793 %6.757 %2.252 %0 النسبة%

% 
48.198

% 
 الزام الندية واداراتها بالمعايير المحددة مسبقا الختيار المديرين 12

 58 129 24 7 4 التكرار

 اتفق 4.036
10.811 %3.153 %1.802 النسبة%

% 
58.108

% 
26.126

% 

 75 113 27 6 1 التكرار في الندية توافق مع متطلبات الخصخصةت  للندية ةكل تنظيميابناء هي 13
 اتفق 4.149

12.162 %2.703 %0.450 النسبة%

% 
50.901

% 
33.784

% 

 تنفيذ المستثمر اللتزاماته بما يضمنحكومية الرقابة التفعيل  14
 103 95 20 3 1 التكرار

 اتفق تماما 4.333
42.793 %9.009 %1.351 %0.450 النسبة%

% 
46.396

% 

 الخصخصة الشفافية والوضوح في جميع مراحلهاأن يصاحب عملية  15
 66 127 24 5 0 التكرار

 اتفق 4.144
10.811 %2.252 %0 النسبة%

% 
57.207

% 
29.730

% 

 الرياضية اعداد برامج لتأهيل المالكات البشرية بالندية 16
 80 130 9 3 0 التكرار

 اتفق تماما 4.293
58.559 %4.054 %1.351 %0 النسبة%

% 

36.036

 اتفق 4.135 63 131 24 3 1 التكرار اقبال الجماهيرتوفير خدمات متميزة في المنشآت الرياضية لتشجيع  17 %
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 العبارات ت

بة 
نس

 وال
رار

لتك
ا

وية
لمئ

ا
 

 اتفق تماما اتفق نوعا ما ال اتفق ال اتفق اطالقا

 نتيجة االستجابة المتوسط المرجح
1 2 3 4 5 

 %1.351 %0.450 النسبة%
10.811

% 

59.009

% 

28.378

% 

 النديةفي استحداث ادارة للتسويق  18
 4.212 74 127 15 6 0 التكرار

 اتفق تماما
57.207 %6.757 %2.703 %0 النسبة%

% 

33.333

% 
 

19 
 4.081 52 139 29 1 1 التكرار للندية الرياضيةأنشاء قناة تلفزيونية 

 اتفق
13.063 0.450% 0.450% النسبة%

% 

62.613

% 

23.423

% 
 

 اضافة النشطة التجارية إلى أنشطة الندية الرياضية بما يحقق عائدا ماديا 20
 4.081 55 130 37 0 0 التكرار

 اتفق
 %0.000 %0 النسبة%

16.667

% 

58.559

% 

24.775

% 
 

21 
 59 133 19 9 2 التكرار نتقاالت الالعبينإل  المتحققةاالفادة من العوائد 

 اتفق 4.072
59.910 %8.559 %4.054 %0.901 النسبة%

% 

26.577

% 

22 
 68 127 22 4 1 التكرار بالنادي واالجنحة الفاخرةمثل مقاعد خاصة  بالمواللرفد النادي اضافية اقتراح قنوات دخل 

 اتفق 4.158
 %9.910 %1.802 %0.450 النسبة%

57.207

% 

30.631

% 

 نب للمشاركة في بناء وتطوير الندية الرياضيةافسح المجال للمستثمرين االج 23
 76 115 27 2 2 التكرار

 اتفق 4.176
 %0.901 %0.901 النسبة%

12.162

% 

51.802

% 

34.234

% 

 منح الحرية إلدارات الندية الرياضية في استثمار المنشآت الرياضية خدمة لمصلحة النادي 24
 127 83 9 3 0 التكرار

 اتفق تماما 4.505
 %4.054 %1.351 %0 النسبة%

37.387

% 

57.207

% 
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 العبارات ت

بة 
نس

 وال
رار

لتك
ا

وية
لمئ

ا
 

 اتفق تماما اتفق نوعا ما ال اتفق ال اتفق اطالقا

 نتيجة االستجابة المتوسط المرجح
1 2 3 4 5 

 ستثمار طويل االجللالتوفير البيئة الالزمة  25
 77 132 9 3 1 التكرار

 اتفق تماما 4.266
59.459 %4.054 %1.351 %0.450 النسبة%

% 

34.685

% 

 لمستثمرينتوفير االستقرار التشريعي لتشجيع ا 26
 85 111 21 5 0 التكرار

 اتفق تماما 4.243
50.000 %9.459 %2.252 %0 النسبة%

% 

38.288

% 

 تهيئة اسواق المال الستقبال الندية الرياضية كشركات تجارية 27
 4.095 53 143 21 4 1 التكرار

 اتفق

64.414 %9.459 %1.802 %0.450 النسبة%

% 

23.874

% 
 

 اقناع البنوك بجدوى االستثمار في الندية الرياضية من خالل التجارب الناجحة 28
 76 125 17 4 0 التكرار

 اتفق تماما 4.230

56.306 %7.658 %1.802 %0 النسبة%

% 

34.234

% 

 االعتماد على متخصصين في مجال االستثمار الرياضي 29
 58 143 17 4 0 التكرار

 اتفق 4.149
 %7.658 %1.802 %0 النسبة%

64.414

% 

26.126

% 

 تخصيص اراضي جديدة للندية لدعم رؤيتها المستقبلية من قبل الجهات المختصة 30
 135 74 12 1 0 التكرار

 اتفق تماما 4.545
 %5.405 %0.450 %0 النسبة%

33.333

% 

60.811

% 

 التكنلوجيا المتقدمة لخدمة االستثمار الرياضي االفادة من  31
 77 121 22 2 0 التكرار

 اتفق تماما 4.230
54.505 %9.910 %0.901 %0 النسبة%

% 

34.685

% 

 االفادة من نتائج دراسات الجدوى اإلقتصادية في االستثمار الرياضي 32
 46 152 19 5 0 التكرار

4.077 
 اتفق

 %8.559 %2.252 %0 النسبة% 
68.468

% 

20.721

% 



 2019 –( 70العدد ) –( 22اجمللد ) –جملة الرافدين للعلوم الرياضية 
 ةإلداريمن وجهة نظر اعضاء هيئاتها اتطبيق الخصخصة  في األندية الرياضية العراقية  متطلبات

12 
 

ب ث فراد عينة الأ( التكرار والنسبة المئوية والمتو ر المرجة ال تجابات 4من الجدول ) نتبين
 2، 1)للعبارات  المتو ر المرجة  تقاربالرياضية العراقية  يث  ديةناأل في خصخصةال متطلباتعلى 
 ( 4.545 –4.203)بين  ما ( 31، 30، 28، 26، 25، 24، 18، 16، 14، 11، 8، 7، 5، 3،

 23، 22، 21، 20، 19، 17، 15، 13، 12، 10، 9، 6، 4) ، اما العبارات)اتفق تماما (  بنتيجة
  هروت بنتيجة )اتفق( (4.198 -4.026فقد تقارب المتو ر المرجة لها ما بين ) ( ، 32، 29، 27،

فق الخصخصة . ولع  السبب في نتيجة )ات إلىتقال نهذه النتيجة ال جم الكبير للمتطلبات الالزمة لال
 ف الً ، ع الرياضية بمسا ات غير قابلة للتو  ديةناأل  ددت التيالسابقة  القانونيةالتشريعات  تماما( ، هو

هذه  ويمنعهم من ا تثمار مرافق النادي اقتصاديًا، كما تدل ،الرياضية ديةناألعن الروتين الذي يقيد 
 نال م يساً تقوية الن ام الرقابي الذي يجدونه عاماًل رئ التموي  المنا ب و إلى ديةناأل اجة  إلىالنتيجة 

 .ويوفر بيئة امنة لال تثمار ماتهمتنفيذ المستثمرين اللت ا
ت من  ين والتشريعات التينااصدار القو  إلىال اجة  ي هر  اتتطلبالماما اتفاق العينة على بقية 
مر طبيعي أوهو  يكون تدريجياً  أنالت ول يجب  أنالخصخصة فهم يجدون   قوق العاملين في ظ   يا ة

 وا علىالتدريجي يسمة بمعالجة المشكالت في بداياتها لذلك اتفق تقالنواالعدو لما يجه ،  ناسناإل نّ أل
 اصدار ف ال عنين الخاصة باال تثمار انب من خالل تشريع القو ناجضرور  فسة المجال للمستثمرين اال
ن تلفة متسهم بتوفير مصادر التموي  المخ أنها أندار  الم ترفة التي من شاللوائة التي ت من الت ول لإل

 ب التشريعينافاق على الجهناع ات أنكما نل   ، خالل توفير خدمات متمي   تساعد على جذب الجماهير
لى عمر الذي يشجع البنوع األ نالذي يساعد في توفير بيئة آمنة  تساعد على جلب المستثمري ،والمالي 

من الصعو ة في ظ   جم  أنالخصخصة يمكن القول  لمتطلباتولو ن رنا ن ر  عامة ، الدعم المالي
 ريعية وقت كبير لتوفير ال روت المنا بة  واء التش إلىت تاج  هانأل،ال الية تطبيق الخصخصة المتطلبات

ات الدور  إلقامةكذلك توفير بيئة آمنة لجذب المستثمرين وتوفير المالعب المنا بة  اإلداريةو  القانونية أم
اح مين االر أساعدها على تيدية الرياضية نلأ مادياً  ر عائداً الرياضية التي تجذب الجمهور مما نوف

ن في لة تغيير االتجاهات السلبية للعامليو اعن نشر ثقافة الخصخصة والتعريف بها لم  ف الً  المنا بة،
 .القطا  الرياضي ن و الخصخصة

 االستنتاجات والتوصيات  -5
 االستنتاجات 1-5

 الرياضية العراقية في ت قيق اهدات الب ث ديةناألفاعلية مقيا  متطلبات الخصخصة في   -1
 تي  اآ البا ثانالرياضية العراقية ا تنتج  ديةناألوهيما نتعلق بمتطلبات الخصخصة في   -2
  منشآتها الرياضية ودعم ر اها المستقبلية  إلقامةراضي لتخصيص األ ديةناألهناع  اجة لدى  -

 في ا تثمارها .ومن ها ال رية 
 لسيا ة الخصخصة . القانونيةطر توفير الدعم ال كومي واأل إلىال اجة    -
 ديةناألاف  موضوعي للعاملين في  قوق العمالة الفائ ة ووضع ن ام  و  ناوجود متطلبات ل م  -
 مطالب بتفعي  ن ام رقابة  كومية فاعلة ت من  قوق جميع االطرات المتعاقد .وجود    -
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 .  ديةناألبالبرامج والدورات التدريبية لتأهي  المالكات البشرية  إلعدادال اجة   -
هم في ين اال تثمارية وتفعيلها لتشجيع المستثمرين ال تثمار اموالناوجود متطلبات لتشريع القو   -
                                       بعيد  عن المخاطر وت من  قوق الجميع . بيئة
 عالم المختلفة .نشر التوعية المجتمعية ببرامج الخصخصة من خالل و ائ  اإل إلىال اجة   -
 .يةدناأللتنويع مصادر الدخ  في  الرياضية ديةناألبارات م ترفة بالتسويق إدمطالب با ت داث   -
  صخصةهياك  تن يمية التي تتوافق مع  يا ة الخ و ناء اإلداريةجه   وجود متطلبات بهيكلة األ -

 التوصيات  2-5
من  يث المسا ات  ومنا بة الرياضية ديةنلأراضي أضرور  قيام الجهات المختصة بتوفير  -

 .وتسهم في دعم ر اها المستقبلية المنشآت الرياضية إلقامةوالموقع 
ا فصال الج ئي عن الوزار  ممندية االنللخصخصة واال تثمار نتية لأ ونيةناتشريعات قت دند  -

 . تماء للهوية الوطنيةننتية ال رية في التصرت االداري والمالي في ضوء األ
 .بعد الت ول لن ام الخصخصة  ديةناأل قوق العاملين في  ناتتعلق ب ماصدار التعليمات التي  -
 .والمالية  اإلداريةالت ام الدولة تجاه موضو  الخصخصة من خالل تفعي  الرقابة  -
فهم ضرور  اعداد المالكات البشرية الم هلة من خالل اقامة البرامج والدورات التدريبية لتعري -

 .بالخصخصة واهميتها ومتطلبات تطبيقها وا اليبها 
 ديةناألاال تثمار في تشكي  فرق وزارية موجهة للم  سات المالية والبنوع للتعريف بأهمية  -

 . ديةناأل اال تثمار في عها علىلهذه الم  سات وتشج ناعنصر االم لتوفيرو 
اضية تنمية الموارد البشرية الريبهمية الخصخصة ودورها أ  ناعالمي الموجه لبيب اإلناتفعي  الج -

 ير.لتغيامة و او ناء المشروعات والبرامج الرياضية  ل ياد  التقب  المجتمعي للفكر  والتقلي  من مق
 .  ديةنلأا ت داث ادارات م ترفة بالتسويق الرياضي تعم  على تنويع مصادر الدخ  ضرور   -
  دية تتماشى مع  يا ة الخصخصة .ناالهتمام ببناء هياك  تن يمية لأ -

  المصادر

مركز  "سيكولوجية اإلدارة الرياضية"،(: 2001باهي ،مصطفى حسين و عفيفى، محمد متولى) -1
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 ، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم االمنية، السعودية. العربية السعودية"

النشر ودار االسراء للطباعة  "خصخصة التعليم، رؤية مستقبلية "،( : 2008نبيل سعد  ) خليل، -4

 والتوزيع، القاهرة.
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 ( https://www.almaany.comي ،) نامعجم المع -6

http://www.iraqifs.com/?m=20121025
https://www.almaany.com/

