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 صلخستالم

 
فىي دديهى  الدا ىل   ى    الهسىاي  يرياضىال هطى  األاالرتقىا  االههىاب ب إلى بحث الحالي ال يهدف
 إذ يالحىىىن أ   العراقىىىي دىىى  دكاهىىىات الد تدىىى  ا  ساسىىىيأيعىىىدك دكاهىىا   العه ىىىر الهسىىىا  كىىىا هحىىا صىىىا   

 ىىل فىىي تهطىىي  الحركىى  الرياضىىي    ىى  هحىىا  ىىا   دار فاااهتسىىابه ك فىىي األهديىى  الرياضىىي   حضىىار  ل
  ا تدا يىا  ااقت ىاديا  ااقافيىا   اضى  الب ىددى  التي د  طأهها أ  تعزز ااالرياض  الهساي      هحا صا  

األ ىراف االتقاليىد ضىد  فىي األهطى   الرياضىي   تي تحىد دى  دطىارك  الاتيىاتال طاكلالدلذا ت  ب دراس  
أ  هعدىل   ى    الرياضىي  اتلدهت ىفىي د ىال تسىاي  ا بىاحاي دها ك  ذا األدريت  ب االساري  في الدديه   

 الحىىال فىىي  ىىدد دىى  يكدىىا  ىى  فىىي العد يىى  الرياضىىي  راكه اإطىى  دىى  الاتيىىات   ىىر الاا  ىىاالعهتق اب اسىى
األسىر  االهىاد  الاقى  بىي   ه ىر  ال يدك  تحقيقه إال دى  صىالل تىافير ا ذا .الدهندات اإلهتا ي  االصددي 

 .ب االت االاعاليات الرياضي في تساي  ال دحار اال تداد   يه  اذ  اال

 
 الثقةالتسويق ب ،لمنتج الرياضي النسويا :كلمات المفتاحيةال
 

 
Abstract 

 
The Purpose of the current study is to review the methods required to improve and promote 

feminine sports  in the city of Mosul in particular, because women are an essential component of 

Iraqi society, as it is noted that their presence has an active role in the revitalization of the sports 

movement in general and women’s sports in particular which will enhance the development of the 

country socially, economically and culturally. thus the study attempts to address the obstacles that 

limit the participation of girls in sports, because of the common customs and traditions within this 

city, and this requires us as researchers in the field of sport marketing products, to attract active 

girls and involve them within sports process as it has taken place in a number of production and 

services organizations ;this attraction can only be achieved through the provision of trust between 

the family and the club, which is the reliable focus of sport events marketing . 

 
Keywords: Women’s Sports Product, Confidence Marketing. 
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 مقدمةال
الرياضىىي  الهسىىاي  فىىي العىىرا  االاعاليىىات  الدهىىتا الرياضىىي االسىىيدا األهطىى   داضىىا يعىىد 

قها األهديى  الرياضىي أهاا حدأادديه  الدا ل صا      اد   دحاالى   الهسىاي    الدهت ات التي تساك
يضىد  اد  بعىد اكتسىابه  الاقى  التادى  دى  الهىاذلك   استق اب أكبر  دد ددك  د  الاتياتفي  دهها

فىن   في ذ ى  أسىر الاتيىات الاق   الترسيخ دعهاإبدا  تعااهها     د  الهاد األسر د  صالله ت ااب
  ك راف التىي تسىاد هدى  حيىاتهأل ىاا  االعادات االتقاليىد  الدحافن      القي  الدطترك ذلك يت  ب 
 الصا  .

 االتاا ىل دى  األهطى    حضىار ل ذب الاتيىات الاق  التي د  طأهها  أبعادلذا ت  ب اال تدا  ب
 إذ إ االداليى    الرياضىي  الدح يى رك  فىي الدحافىل   االدطىابدصت ف ت هيااتها افرا ها الرياضي 

األهديى  الرياضىي  الهسىاي   اتيت  ب دى  إدارطؤا  الدرأ  الرياضي  التي تعه  بتاعيل دار األهدي  
حنى  الرياضي  افعالياتهىا  ادالأهط تها  تساي في  تراي ي دزياالتاكير في  ياغ  آلي  استصدا  
األهطىى   ت ىىك فىىي  بيىىر   ىى  اسىىتق اب الاتيىىات اإطىىراكه لهىىا تىىأاير ك أ  دىى  العها ىىر التراي يىى 

 الرياضىىي   االسىىيدا أ   هىىاك دىى  الاتيىىات دىى  يحد ىى  فىىي داص هىى  القىىدرات االداا ىىب الرياضىىي  
فر  فىي اال   ى  ال ياقى  البدهيى  الدتىافض ادهه ك د  يرغب  أ  ت ل إل  در   االحتراف الرياضي 

الهىاد  الرياضىي بىي  األاسىا  الرياضىي  فىي نىل  التي د  طىأهها أ  تعىزز دى  دكاهى  هه ك العديد د
 الدهافس  القائد  االتحديات البيئي  الدحي   بها.

ذ  االىالدعهيى  بطىؤا  الدىرأ   با اها بعدا  رئيسا  تعتدد   يها األهديى  الرياضىي  الاق  اتأتي 
  ل هىىاد  يعىىدك الىىراب  الحقيقىىي بىىي  الهىىاد  الرياضىىي اأسىىر الاتيىىات الراغبىىات بالدطىىارك  ااالهتسىىاب

ت ددارسى  األهطى   االاعاليىاا  ل هىاد  بي  ال رفي  يسىد  ألسىر الاتيىات باهتسىاب فتيىاته ك  فتاافره
 قب ي  تذكر.دعاقات دستالرياضي      هحا ال يسبب فيه أ  إستاارات  أا  الدات استاها   أا 

 إلاىار  الرغبى  االتطىاي  لىدس األسىر الرياضي   ذا يت  ب  هدا  استاهائيا يقا  به الدساك إ  
ف فتيىىاته  فىىي الد ىىال الرياضىىي دىى  صىىالل اسىىتصدا  العه ىىر الدهاسىىب دىى   ها ىىر الدىىزيا  لىىزك

قي .  التراي ي الدعراف  لدس الدساك
 اآلتي : ااستهادا      دا سب   فن  البحث سيتهاال الدحاار

 الدحار األال: دهه ي  البحث.
 الدحار الااهي: داها  الدهتا الرياضي الهسا .

 الدحار الاالث: أبعاد التساي  بالاق .
 الراب : ال اهب الت بيقي ل بحث.الدحار 

 الدحار الصادس: االستهتا ات االدقترحات.
 منهجية البحث
 مشكلة البحث

 :تكد  دطك   البحث في التساؤالت اآلتي 
 األهط   الرياضي  الهساي  الحالي ؟قا د   تاسي يهت  الهاد  الدبحاث ب  ل .1

 الرياضي ؟الهاد  هط   أل العد ي  التسايقي  تحسي  فيالاق  أبعاد التساي  به   ل تس .2
 أهمية البحث

 ا التسىاي  بالاقى   ذلىك الداهادىالدهت ىات الرياضىي  الهسىاي  ا أتي أ دي  البحىث دى  أ ديى ت
 يتىأارا  دىاكاهه  االتسايقي  حيزا  كبيرا  في ذاكر  القائدي  بالعد ي  الرياضي   يطغالزاال  دا ال ذا 

هها طىىأ  أ  حركىى  أا فالحركىى  الرياضىىي  الهسىىاي  طىىأ  الا ي السىىيك بدااقىىف الد تدىى  ادتغيراتىىه
 تىىيال  االدسىىتدر بهىىا  العالقىىات الاا  ىى دهندىىات اإلهتا يىى  االصدديىى   االدىىرآ  فىىي ال هطىىا  تقىىا  بىىه
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 هىا دى  . ال د تدى  االقت ىاد  ااال تدىا ي االاقىافي     هحا إي ابي في تحسىي  الاضى هعكس ت
دى  صىالل االصتيىار الرطىيد لاسىائل   ا هىات الهنىر بىي  الهىاد  الرياضىي ااألسىرياترب تقريىب 

 ددكى اسىتق اب أكبىر  ىدد التي دى  طىأهها  الرياضي  التعريف    أهط تها الدستصدد  فيالترايا 
الكافيى  ل قيىا  باألهطى   الرياضىي     اال ياق  البدهيى تي تتاافر فيه ك الرغب االسيدا ت ك ال د  الاتيات

  التاا بىى  الرياضىىي تحقيقهىىا االدتدا ىىاتحديىىد األ ىىداف السىىادي  التىىي يبغىىي الهىىاد    الداك ىى  لهىى ك 
 .الدراتب الع يا بي  األاسا  الرياضي الا ال إل  ا

 فرضيات البحث
 ياغ  الارضيات الرئيس  اآلتي :   ك ت

 األهط   الرياضي  الهساي  الحالي .قا د   تاسي ال يهت  الهاد  الدبحاث ب .1

 .ه  أبعاد التساي  بالاق  في تحسي  العد ي  التسايقي  ألهط   الهاد  الرياضي ؟تسال  .2
 وعينته مجتمع البحث
 فتيىاتا ىدد دى    (1)الرياضىييى  لهىاد  الاتىا  الهيئى  اإلدارأ ضىا  د تد  البحث دى   تكاك 

  دىد ل   إذ تى ك دعايطى  الهىاد  الرياضىيفي دديه  الدا ىلالدطتركات في األهط   الرياضي   الهاد 
االاهيىىىى    االاقىىىىاف   ىىىى  أبىىىىرز دعاقاتىىىىه اإلداريىىىى   22/1/2112الغايىىىى    22/5/2112دىىىى  

 .االتسايقي 
 أسلوب جمع البيانات

  البحىىث   ىى  الد ىىادر االدرا ىى  دىى  الكتىىب تىى  اال تدىىاد فىىي بهىىا  ال اهىىب الهنىىر  دىى
االد الت  االدااق  اإللكتراهي  لألهدي  الرياضي  الر يه  ذات العالق  بداضا  البحث  أدىا فيدىا 

ل د  البياهات  دتضده  بذلك دتغيىرات يص  ال اهب الت بيقي فقد ت  إ داد استدار  استباه  صا   
إلداريىى  ل هىىاد  ا ىىدد دىى  الاتيىىات الدهتسىىبات ل هىىاد    اتىى ك تازيعهىىا   ىى  أ ضىىا  الهيئىى  االبحىىث

 الدبحاث.
 اختبار صدق االستمارة وثباتها

ات الضىراري  التىي الد در الرئيس ل ح ال   ى  البياهىبا تبار ا االستباه  استدار   أ دت
ياهىات ا ىاي  ب   ى  (2)  اقىد اطىتد ت االسىتباه ثفرضىيات البحى تح يىل الهتىائا ااصتبىارتسا د في 

تحدىىل فىىي اهايا ىىا دتغيىىرات تت  ىىب اإل ابىى    يهىىا دىى   دحىىاار رئيسىى  االاىى  يهىى  البحىىث  ا تصىى 
  إذ تهاال  طر  دتغيىرات  الهسا  بدتغيرات الدهتا الرياضياألال الدحار  ا  الدبحااي   حيث 

  االدحىار الاالىث  ىا  ا  اكاهت بااق  ااهىي  طىر دتغيىر  ات البي  الطص يأدا الااهي فتهاال دتغير
الاقىى   اااللتىىزا   يتهىىاال الدتغيىىر الدعتدىىد ا ىىا التسىىاي  بالاقىى  الىىذ  كىىا    ىى  هحىىا أبعىىاد طىىدل ل

اقىد لكىل بعىد  دتغيىرات   اكاهت ل دي  األبعىاد دتغيىرات فر يى  بااقى  االاى  ااأللا   ااالت االت
 -تاى ا –تدادىا   )اتا  د      هحاــإ اب  ااحص   لكل صيار  إذ  استصد  دقياس ليكرت الصداسي

كدىىا فىىي  2ي قىىدره ـىىـاباسىى  حساب 5-1  ـىىـدس است ابـىىـ( ابدادا  ـىىـ  تدـىىـال أتا -ال اتاىى  –دحايىىد 
 .1ال دال 
 
 
 
 

                                           
 .-1-يهنر الد ح   1
 .-2-يهنر الد ح   2
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  1ال دال 
 دتغيرات الدراس  الاارد  في االستباه 

 

 استمارة االستبانة :المصدر      

 

را  الدصت ىي  اذلك د  صالل  رضها     د دا   د  الصب  ال د  النا ر ات  إ را  
ااضىىا   آرائهىى  حىىال دتغيىىرات البحىىث السىىت ال    (2)االرياضىىي  داريىى  االتسىىايقي بىىالع ا  اإل
  رائه األصىىىذ بىىى  اتىىى ك   (اس الدسىىىتصد  )دقيىىىاس ليكىىىرت الصداسىىىيادىىىدس دال دىىى  الدقيىىى  فقراتهىىىا
قىىاييس اصتبىىار اال تداديىى    ىى  الدا ىىرس    ابدىىا يىىتال   دىى  دت  بىىات البحىىث قيكدىى ته  الاتا يهىىا

اتعتبىر  ىذه   %72ذ ب ى  قيدتىه إ  (كراهبىا -ألاىااذلك باستصدا  دعادىل )   اهالدستصدد  في االستب
بحىاث  إذ الهسب  كافي  لتحقي  طر  اال تدادي      الدقاييس الدستصدد  فىي داىل  ىذا الهىا  دى  ال

اسىىتغرقت  القىد  (Murdick,1990,89) %01دهى  الدقبىىال فىي داىىل  ىذه الدراسىات  ىىا إ  الحىد األ
كبىر فر ى  ألفىراد العيهى  لة ابى  أا  يادىا   اذلىك إل  ى 60دد   اا دعه  د ي  تازي  االستدارات

اتىى  اسىىتدار    01دىى  إبىىدا  الدسىىا د  فىىي تاضىىي  أ  سىىؤال أا استاسىىار دىى  قىىب ه   اتىى ك تازيىى  
 .%111ست اب  ها بالكادل  أ  بهسب  ااستر ا 

 األساليب اإلحصائية
 ات كىلت  استصراف الهتائا باستصدا  أس اب العرب االتاحيىد ابيىا  األ ديى  الهسىبي  لدتغيىر

  كدىا تى ك اسىىتصراف التكىرارات االهسىىب الدئايى   االدتاسىى ات دحىار دى  الدحىىاار الرئيسى  الاالاىى 
 الدعياري  لدا يص  الدتغيرات الا اي  لعيه  البحث. ااالهحرافاتالحسابي   

 النسوي المنتج الرياضيمفهوم 
   هىاك دهت ىات يطدل الدهتا   ى  هحىا  ىا  كىال  دى  السى   االصىددات ااألفكىار  ايالحىن أ

د داس  اغير د داس   ف كل دهها ص ائ  اداا اات دعيه   فالدهتا  ا "د دا   د  ال اات 
الد داس  اغير الد داس  بدا في ذلك العبا   اال ا   االسعر  ادكاه  اسىدع  الدهىتا  االدهندىات 

 .(Stanton, 2004, 112)االبائعي  اصددات دا بعد البي  كعرب دطب  ل حا  " 

                                           
 .-2-يهنر الد ح   2

 المحاور الرئيسة
أرقام الفقرات في 

 استمارة االستبانة

 11-1 الدهتا الرياضيدتغيرات الدحار األال: 

  أبعاد التساي  بالاق دتغيرات  :الااهير الدحا

 2-1 الاق 

 0-4 االلتزا 

 9-2 األلا 

 12-11 االت االت
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ا األهطىىى   االاعاليىىىات الرياضىىىي  إال ااحىىىد  دىىى  أهىىىاا  الدهت ىىىات التىىىي تقىىىددها األهديىىى  ادىىى
االتىهس    االسىباح   ال ىائر الكىر  ا  السى  القىد    اكىر  ألعاب كىر   الرياضي      هحا  ا  دال

 ي ىذباال ىاد  فىي اهايا ىا فتاافر الها ي   .(Fullerton, 2007, 74) الرياضي   لعاباغير ا د  األ
 .(Rein, et al., 2006,55)  الاتيات الراغبات باالهتساب ااالطتراك في تأديتهالها أكبر  دد د  

في تأديتهىا االقيىا     الذكر ااألها اب رياضي   ديد  يطترك فيها ال هسلعاأكدا يالحن  هاك 
لرياضىي  فىي   افتتهاسب القااهي  اغير ا االسباح   دال كر  الس   االكر  ال ائر  اكر  القد  بها  

  د  األهدي  الرياضي  تافر دال با   ا  ايالحن أ  كاير  (Fullerton, 2007, 80)ت بيقها لكال ال هسي  
الدتحىد    اإلدىاراتدالى  تدريبي  دغ قى  ل هسىا  االسىيدا فىي الىدال العربيى  داىل ا االت اساحات 
 عربي  السعادي   االعرا   اغير ا.االدد ك  ال
سىا   إذ  هىاك هطىا  رياضىي أهط   تتهاسب االائات العدري  ل هالهساي  ضي  ألهدي  الرياإ  ل

سه  كدا في كىر  القىد   ا هىاك هطىا  آصىر يحىدد بالائى   21-12حتاف إل  فئات  دري  دحدد  بي  ي
  ل عها ىر السى اكي  االسىيكالا ي  كدىا إ  سه  كدا فىي السىباح  االىركب 25-21العدري  دا بي  

حديىد هىا  الهطىا  الىذ  تدارسىه الهسىا  أا الاتيىات  فىيالحن  هىاك الاتيىات ال ىااتي في ت ا  كبير ا  دار
كىاب رداىل يتديز ك بالقا  االطى ا   اال ىبر اتحدىل الدصىا ر  فىيدك  لهى ك دى  ددارسى  أهطى   

ا هىاك أهطى   تت  ىب تىاافر االسىباح   اردىي القىر     الصيل  ااالطىتراك فىي الىركب ال ايىل
 ,.Shilbury et al)   اغير ىىاطىى رها  االردايىى تصدىىي  كدىىا فىىي لعبىى  الالىىذكا   االحىىدس  اال

2009,228). 
 النسوي مزيج المنتج الرياضي

ىىا  ىىا فىىي ألهطىى   االاعاليىىات الرياضىىي يدكىى  اإلطىىار  إلىى  أ  دىىزيا ا السىى    ال تصت ىىف  دك
 Kotler سى  فهي تكا  في االث دسىتايات رئي االصددات التي تقددها الدهندات اإلهتا ي  االصددي 

and Keller, 2007, 225). 
كىر  القىد   لعبى  هىا الهىاد  الرياضىي  داىل دت كفىي  ىدد األهطى   التىي ياالتسا : االذ  يتداىل  .1

 هس  االسىىىباح   االردايىىى  كىىىر  ال االىىى   االتىىىاكىىىر  اليىىىد  االكىىىر  ال ىىىائر   ااكىىىر  السىىى    
  .الكاراتيه  اال ادا  االغالف  اغير ا د  األهط   الرياضيا

ضد  الهطا  الرياضي الااحىد  داىل فعاليى  الرياضي  العد : االذ  يتدال في تطكي   الاعاليات  .2
كر  القد      دسىتاس الدحافنى   افعاليى  كىر  القىد    ى  دسىتاس دحافنىات الق ىر  افعاليى  

 كر  القد      دستاس دال ال اار  ا كذا.

األهطىى   الرياضىىي  التىىي يقىىددها الهىىاد  التىىراب : ايتداىىل فىىي د ىىاالت التىىراب  الدا ىىاد  بىىي   .2
احىدات التسىىاي  ااإل ىىال  فىىي الهىىاد  الرياضىىي  داىىل ارتبىىا  دراكىىز بيىى  التىىذاكر بالرياضىي  

فىىي قهىىاات االاعاليىىات الدصت اىى  فىىي تقىىدي  األهطىى   الدهندىىات الرا يىى  ل هىىاد  اطىىتراك  اكىىذلك
   .ها الهاد الاعالي  رياضي  دحدد  يقدد  تازيعي  ااحد 

 وم التسويق بالثقة وأبعادهمفه
 التسويق بالثقةمفهوم  -أوالا 

يعد داهىا  التسىاي  بالاقى  دى  الداىا ي  الحدياى  االتىي تؤكىد ارتبىا  األهطى   التسىايقي  التىي 
الزبىا   فهىا يعىالا دىا  بىاال تقا  بها الدهندات     هحا  ا  ااألهدي  الرياضي      هحا صا  

تدهعىىه دىى  اقتهىىا  دهىىتا دىىا  أا التىىردد فىىي االقتهىىا   فتقىىا   ياا ىىه الزبىىا  دىى  دطىىاكل ادعاقىىات
طىىرا   هىىد الاقى  ااألدىىا   باالسىتهاد   ىى  ركىىائزالدهندىات بتابيىىت  ىىذه الدهت ىات فىىي ذ ىى  زبائههىىا 

 . (Allen, 2008,12) الدهتا ااستصداده
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"فا  يىىى  العالقىىىات العادىىى  ار ىىىال البيىىى  الطص ىىىي فىىىي تىىىافير لىىىذا فالتسىىىاي  بالاقىىى  يعهىىىي 
تحقيىى  لحىىي   لدع ادىىات الالزدىى   ىى  الدهىىتا لغىىرب اقتهىىا ه دىى  الزبىىا   اتكىىرار  د يىى  الطىىرا ا

 .(Harry and Brown, 2000,110) اإ ال  االئه ل دهتا الدقد "  رضاه
كدا تعرف   ى  أههىا "دىدس تىاافر الدقادىات الضىراري  لبهىا  دكاهى  ذ هيى  ل دهىتا فىي ذ ى  

 ,Irwin and Sutton)  اتىىه ارغباتىىه  ادىى  اىى ك االئىىه لهىىا"الزبىىا  التىىي دىى  الددكىى  أ  تحقىى  حا

2005,87). 
العالقىى    ىى  هحىىا زبىىا   فك دىىا ازدادت بىىي  الدهندىى  اال "قىىا  العالقىى ا ىىا ت أيضىىا  أههىىا 

 .(Allen, 2008,15) فهذا يعهي ددس اق  الزبا  بدهتا الدهند  االعكس  حي " إي ابي 
التسايقي  في نل دبدأ الاق  ااألدىا  االسىالد   ا ياته    ذلك  فالدهندات تض  استراتي بها   

د  استصدا  الدهىتا  فقىرار الزبىا  دهى   ىدا  لىدس الدهندىات التىي ترغىب فىي بهىا   القىات  اي ى  
األبد دعه  لذا فالاق  اأبعاد ىا تىأتي فىي الدراتىب األالى  دى  أ ىل تحقيى  الديىز  التهافسىي   اتحقيى  

 لهدا االتقد .األ داف الدر ا  في البقا  اا
  ا يكىىا  لهىىا ال بىى ادىىا األهديىى  الرياضىىي  إال ااحىىد  دىى   ىىذه الدهندىىات التىىي ترغىىب بىىأ 

  إلدار  طىىؤاهها  ا ىىذا يت  ىىب دههىىا دىىدس تىىاافر الاقىى  بىىي  ا  افهيىىاإداريىى  داناىىاا   اادىىدرب
سىىب أ ضىىا   ىىدد يضىىاف لهىى  دىى  ال دىىا ير ت ىى  دىى   هىى   االتىىي دىى  طىىأهها أ  تكاأل ىىراف العاد

 .(Fullerton, 2007, 98)  التي تهاس الرياض  د   ه  أصرس رياضيال
 التسويق بالثقة ثانيا: أبعاد
ال الدتطىابه دههىا اح ىر ا  دىتحت دسديات كاير  يدك  إ ا ت  ديد    تساي  بالاق  أبعادل
 رتب دىىا يىىأيضىىا  بيئىى  الدحي ىى  بىىه  االأصىىرس برتب  بىىهد  حيىىا  الاىىرد  ادىىا يىى ااحىىد  فدههىىا فىىي بعىىد

ه الاىىرد دىى  دهىىارات بدهيىى  احركيىى   ادىىا يدت كىى  ادااقاىىه ت ىىاه األهطىى   الرياضىىي   سىى اك الاىىردب
 .(Doyle, 1991,152) الاق   االلتزا   األلا   االت ال الذاتي  التبادل :اآلتيكا
 . الثقة1

ا ترفيهىي  بات د  الدبىاد  األساسىي  أل  هطىا  ت ىار   أا صىددي  أ ال دهار اق  إ  كسب
 الهىاد   دهىار  هىا ال دهىارا ال دهىار  باقى  أ  يتدتى  هىاد  رياضىي دا  أ  يسىتدر أ  كى يد فال

 األال  االدتدال بأ ضىائها اإلداريىي  االاهيىي   ركيزتها  ا ف دهار ا الداص ي االصار ي  الداص ي
  ألهطى    ىذا الهىاد  دا  غيىره  ايد دىه   ى  ا  االدطىا داأدا ال دهار الصار ي فه  الدطى ع

دىاد  ادعهىا   اكىذلك فىن  الدهندىات الرا يى   ىي  ىز  دى  ال دهىار الصىار ي الىذ  يقىد   هحا
 .(Brown, 2003,197)ه د  صالل الرياض   االتساي  لها د ده اصدداته ل هاد  لترايا دهت ات

  إ  الاقى  دىى  الدعىىايير األكاىىر طىيا ا  فىىي تكىىاي  العالقىىات الها حى  بىىي  الدهندىى  اال دهىىار
اف الرئيس  التي تضعها الدهندات بغي  تحقي  أ دافها التاسعي  في األسىاا  الداليى  ا ي د  األ د

(Morgan and Hunt, 1994,24). 
اال دهىىار   هىىاد  ىى  بهىىا  طىىراك  دائديىى  بىىي  الاتعىىرف   ىى  إههىىا "الرغبىى  فىىي اال تدىىاد  

 ,Anderson and Weitz)اتكىىاي   القىىات تبادليىى   اي ىى  األ ىىل دبهيىى    ىى  أسىىس  ىىحيح " 

2000,221). 
اقىته  ل هىاد  الىذ   ال يدكىهه  دى  دىه كل د  األ ضىا  االدطىتركي  اال دهىار ايالحن أ  

ت ىب في األدار التىي  ا د  ت ا  ه  دالحن  ت رفات الهاد  ت ا ه دعه إال د  صالل  تعاد ا ي
اىىا  ا ىىذا يت  ىىب دىى  كىىل األ ىىراف الدسىىتايد  العدىىل دىى  صىىالل التص ىىي  الك   ديىى فىي د ىى ح  ال

االعدالى  فىي تازيى  الدهىا  االدسىؤاليات  االسير في دسار  حي  يضىد  لهى  السىري  ااال دئهىا 
 .(Irwin and Sutton, 2005,129) االاا بات
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ك ت ىىرفات الاىىرد ت ىىاه كدىىا تتاقىىف الاقىى    ىى  السىى اك اال تدىىا ي ل اىىرد  فىىيالحن فىىي ذلىى
ل  ىىذه الدالحنىىات يدكىى  الحكىى    ىى    فدىى  صىىالاألفىىراد اآلصىىري األ ىىدقا   اىى ك بقيىى  ااألسىىر   

الد ا ب  ا ل الارد دتق ب ال بىا  طص ي  الارد  ا ل له األ  ي  في تحدل الدسؤالي  اداا ه  
 ,Stotlar)أ  اابت الدباد    هد ا يدك  الحك      فرد اق  كات  ألسرار الهاد  ات  عاته الدستقب ي  

2004,34). 
 . االلتزام2

يىىا  فىىي ب ىىاد الهىىاد  لأل ىىداف الدهنديىى   اتعزيىىز اإلبىىدا   اتحقيىى  يعىىد االلتىىزا  بعىىدا  حيا
االسىىتقرار  اتبىىادل الاقىى  بىىي  إدار  الهىىاد  ادهتسىىبيه  اال دهىىار  االدهندىىات أ ىىحاب الد ىىال   

(Harry and Brown, 2000, 116). 
ل إ  االلتزا   االاال   ااإلصال   االحب  اال ا       د  أكار الدسائل التىي أصىذت تطىغ

يىل ا الدى  ت اريى   ريقى  حيزا  كبيرا  لدس إدارات األهدي  الرياضي  االسيدا ت ك التىي لهىا بىا   ا
ااألدريكيى  ااإلسىباهي  اغير ىا  التىي تىالي إداراتهىا دسىؤالي  الحاىان   ى   اإلهك يزيى دال األهديى  

 .(Anderson and Weitz, 2000, 226) ار ارغباته  ح  اسالد  أفراد ا  ات بي  حا ات ال ده
"الرغبىى  الارديىى  فىىي بىىذل دسىىتاس  ىىال دىى  ال هىىد ل ىىال  الدهندىى    بأهىىها ىىرف االلتىىزا  

 .(Stotlar, 2004, 37)االرغب  الطديد  ل بقا  فيها  اد  ا ك قبال أ دافها االسعي هحا تحقيقها" 
رس "قىا  إيدىا  الاىرد اقبالىه بأ ىداف الدهندى  اقيدهىا  االرغبى  فىي بىذل ق ىا بأههكدا  ا  

 .(Kiesler, 2002 ,343)ال هاد ل الحها االدحافن       ضايته فيها" 
 . األلفة3

لكىىي تحقىى  األهديىى  الرياضىىي  تااقىىا  د حانىىا    ىى  دهافسىىيها ياتىىرب دىى  ا ىىاد التسىىاد  
فاهتسىاب الال ىب  االتعاا  االدحب  بي  أ ضا  اإلدار  االار  الرياضىي  التىي تىدير ا اال دهىار 

رياضىىي دىىا ال يكتدىىل إال إذا دىىا ابىىت دىى  ا ىىاد تعاضىىد اتهسىىي  بىىي  أ ضىىائه أا  أا ال دهىىار لهىىاد  
إذ أابتىت العديىد دى  الدراسىات أ  ا ىاد  ها ىر التعىاا  االتسىاد  ااالهسى ا  بىي   القائدي    يىه 

األهطىى    لهدىىا ااإلبىىدا  فىىي تقىىدي االتغييىىر اإلي ىىابي اأ ضىىا  الهىىاد  الااحىىد يىىدف     تهىىا هحىىا 
 .(Fullerton, 2007,115)لرياضي  ادا يرافقها د  صددات د احب  ااالاعاليات 

دار  الهىىىاد  فىىىي اآلرا  االدقترحىىىات التىىي يىىىدليها ال دهىىىار إلكدىىا إ  األلاىىى  تعهىىىي التاافىى  
 .(Smith, 2008,364) ااتصاذ القرارات الدهاسب  بطأهها ادراستها     هحا  دا ي اتاا  ي

 . االتصاالت4
 الرياضىىي الهىىاد س االهسىى ا  االتاا ىىل بىىي  األفىىراد العىىاد ي  فىىي دىىد يالحىىن ذلىىك دىى  صىىالل

فىىي السىىا     الدحىىي  الصىىار ي دىى  األهديىى  الرياضىىي   اكىىذلك دىىدس تبىىادل الدع ادىىات دىىالااحىىد
ازيىاد  ح ىته السىاقي  فىي السىا   يىا  داقى  الهىاد ل فىي بااألفراد الذي  له  دار فا الرياضي   

االتعىىرف   ىى  طىىرائ  ال دىىا ير هحىىا تحديىىد الهىىدف السىىاقي   دىى  صىىالل تقسىىي  السىىا  الرياضىىي  
 .(Smith, 2008,370)دتديز  لدس  دا ير ا االرياضيي   اتكاي  دكاه  ذ هي 

التىي لهىا تىأاير   االتكادىل بىي  األهطى   التىي يقىددها الهىاد  فىي تحقيى  كدا تؤار االت ىاالت
التىي تاا ىه  التحىديات الداص يى  االصار يى الدتغيىرات االدزايا التهافسي  في نىل  اكتسابدباطر في 

دى  البيئى  تدرار الهىاد  فىي تعاد ىه   ى  اسى  ىذه الدتغيىرات أاىر كبيىر  إذ لكل د  األهدي  الرياضي 
 .(Irwin and Sutton, 2005,138)الداص ي  االصار ي  

لتىذاكر داىل دع ادىات  ى  آليى  تازيى  ا دع ادىات الحدياى  تحتاف إل  اللذا فاألهدي  الرياضي  
الكتراهيىا   ادع ادىات  ى  اسىىتصدا  اسىائل التىرايا الدرئىي االدسىىدا  االتاىا  ي  اقا ىد  بياهىىات 

  ىى  هحىىا  سىىابق  االقيىىا  بتحىىديث دىىا لىىديها دىى  دع ادىىات ىى  ال بىىي الهىىاد  ادهتسىىبيه ا دهىىاره  
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 ا ىىذا يكىىا  دىى  صىىالل دااكبىى  التغيىىرات  الرياضىىي  االدهافسىىي سىىا  دع ادىىات  ىى  الادسىىتدر  
دىى  أبىىرز  هالىىا ي الدتسىىار   فىىاإل ال  ااحىىدالصار يىى  االسىىيدا ال ارئىى  دههىىا فىىي نىىل التقىىد  التك

 .(Fullerton, 2007,133)ه  التحديات التي تاا ه الق ا  الرياضي في نل الت ارات الرا 
 الجانب التطبيقي

 وصف نادي الفتاة الرياضي وتحليل متغيرات البحث
 الرياضيأوالا: نبذة عن نادي الفتاة 

   ايدت ىىك  ىىددا  دىى  األلعىىاب 1995تأسىىس هىىاد  الاتىىا  الرياضىىي فىىي دديهىى  الدا ىىل سىىه  
االردايىى   االريطىى     دبىىارز ر  السىى    اكىىر  ال ىىائر   االالقىىد   اكىىصداسىىي الرياضىىي  دههىىا كىىر  

ا ك ألح  بالهاد  أهطى   رياضىي  أصىرس  ىا ت دى  صىالل التاسى  الىذ   اكر  الدهضد   اكر  اليد 
حداث ألعىاب اأهطى   رياضىي  فىي أهديى  بافتتىا  أهديى  رياضىي   ديىد  ااسىتطهده الق ا  الرياضي 

تحداث رياضى    ف احن اسىاالحالي  أبا  السهاات الداضي  حكادي الدباطرال د  صالل الد   أصرس
 .اغير ا  لاها  القتالي  )التايكااهدا  االدالكد (ااألعاب القاس  
داىىىل إقادىىى  إضىىىاف  لألهطىىى   الرياضىىىي  الرياضىىىي فعاليىىىات أصىىىرس هىىىاد  الاتىىىا   كدىىىا يقىىىي 

رات الع ديى  االرياضىي  اإلقىا  الدحاضى  د  الطىعر االص ابى  االهاىر  االق ى  الدهر اهات األدبي 
  االدطارك  في البرادا التدريبيى  لألهديى  الرياضىي  ال  بى  الك يىات الرياضىي  فىي  ادعى  اقافي اال

ت قى  فيهىا الدحاضىرات االىدراس التي االهداات  الدؤتدراتكدا  هاك  الدا ل  ا ادعات الق ر 
اكذلك تقدي  الدقترحىات   الحيا  الدصت ا  هااحيادار ا الاا ل في  ص  حيا  الدرأ  العراقي التي ت

  ىى  دسىتاس دحافنىى  ااقى  حىىال األهديى  الرياضىىي  الهسىاي  االتا ىيات التىي دىى  طىأهها أ  تعىىالا 
داىل لتحقي  دكاه  دتديز  ل هاد  بىي  األاسىا  الرياضىي  العراقيى  دحدل ال د احد ها     هيهاس  

 .في دحافن  هيهاس ي القاش الرياضيا قره قاش يهادي
 تحليل متغيرات البحث :ثانياا 

 وصف عينة البحث. 1
أدهىىاه ا ىىاا  لعيهىى  البحىىث االدتدا ىى  بأ ضىىا  الهيئىى  اإلداريىى  ا ىىدد دىى   2ياضىى  ال ىىدال 

 الهاد  الدبحاث ا    الهحا اآلتي: الدطتركات في
 

 2ال دال 
 لدعيار  ل دتغيرات الا اي االهسب الدئاي  االاس  الحسابي ااالهحراف ا التكرارات

 البحث  لعيه 

 % التكرار العبارة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المجموع

 ال هس

 22 21 ذكر 01
2.1 1.2 

 02 41 أها 

 العدر

01 

 14 7 سه  25أقل د  

2.2 1.2 
25-21 10 20 

 41 24 سه  21-25

 21 12 فدا فا  20

 الحال  اال تدا ي 
01 

 1.4 2.9 40 27 دتزاف
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 % التكرار العبارة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المجموع

 54 22 أ زب

 التح يل الدراسي

01 

 7 5 إ دادي  فدا دا 

2.7 1.4 
 21 12 دب ا 

 04 27 بكالارياس

 7 5 دراسات   يا

 اإلح ائي. SPSSات برهادا دصر  المصدر:
 

 تحليل متغيرات البحث بأسلوب العرض والتوحيد. .2
يتهاسىىب أسىى اب العىىرب االتاحيىىد دىى  دقيىىاس ليكىىرت الصداسىىي  إذ يىىت  ت ديىى  اإل ابىىات 

إذ يتكىا  الدقيىاس دى  الصا   بكل دستق   دهه     دد د  الدتغيرات التي تقيس دتغيرا  دعيها   
  1  2دادىىا   أتاىى   دحايىىد  ال أتاىى   ال أتاىى  تدادىىا ( ايكىىا  دقياسىىها ) صدسىى  فئىىات  ىىي: )اتاىى  ت

 أ ىاله (     التاالي  ا هىا يبىدأ دار أسى اب العىرب االتاحيىد فىي ضىرب األازا 1-  2- ار  
لكل دتغير  اد  ا ك يالحن د دا  كىل  الهاتا الههائي  د  فيستصرف  ا  تلكل دتغير بعدد اإل ابات

  ديا  )دى  الدرتبى  الع يىا هحىا األدهى ( ا ىذا يعهىي األ ديى  الهسىبي  لكىل دتغيىردتغير  فترتب ت ىا 
 ا ا أس اب بسي  ايع ي هتائا دقيق  اسريع .

اضىىي  الدتىىافر  فىىي الهىىاد  ايطىىدل  ديىى  األهطىى   االاعاليىىات الري :المنتتتج الرياضتتي النستتوي . أ
االدع ادىىىات  ىىى     ابدىىىا فىىىي ذلىىىك قا ىىىد  البياهىىىات الدسىىىتصدد  فىىىي  دىىى  البياهىىىاتالدبحىىىاث

 الدطتركات االراغبات باالهتساب ل هاد  الدبحاث.
 
  2ال دال 

 الرياضي ار  الهاد  االدهتسبات لبيا  طد  االست اب  لدس أ ضا  الهيئ  اإلداري  ل هاد  

 العبارات ت
أتفق 
 تماماا 

 ال أتفق محايد أتفق
ال أتفق 

 تماماا 

يهىىىىت  الهىىىىاد  الرياضىىىىي بتاسىىىىي  قا ىىىىد   .1
 األهط   الرياضي  الهساي  الحالي .

 1 ـــ 2 12 41

ي دىىى  الهىىىاد  فىىىي التهىىىافس دىىى  األهديىىى   .2
الرياضي  د  صالل تهاي  أهط ته افعالياته 

 الهساي .
21 21 5 2 2 

ي دىى  الهىىاد  إلىى  تقىىدي  أفضىىل األهطىى    .2
الرياضىىىي  الهسىىىاي  دىىى  صىىىالل االصتيىىىار 

الدىدربي   -ا ل ل قائدي    يىه )الال بىاتالا
األ هىىىز   -الاهيىىىي  االاهيىىىات -االدىىىدربات
الدال ب  البهيى  التحتيى  لدقىر  –االدعدات 
 الهاد (.

25 22 2 2 2 

يدت ك الهاد  الد   الكىافي ل قيىا  باألهطى    .4
 الرياض  دح يا  اإق يديا  اداليا .

17 11 15 2 11 

  دىىى  الصىىىددات يقىىىد  الهىىىاد  باقىىى  دتها ىىى .5
 الدرافق  لألهط   االاعاليات الرياضي .

21 22 5 5 7 

يقي  الهاد  فعاليات أصرس داىل دهر اهىات  .0
 الطعر ااألدب ارياض  الذكا . 

 ــ 2 ــ 22 25
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 العبارات ت
أتفق 
 تماماا 

 ال أتفق محايد أتفق
ال أتفق 

 تماماا 

يدت ىىك الهىىاد  قا ىىد  بياهىىات  ىى   هىىاره  .2
 الرياضي الحالي االدرتقب.

 1 2 ــ 22 22

  ادطىا د الهىاد  بىي  دطى  ايتباي  دط ع .7
 ألهط ته افعالياته الرياضي .

22 25 2 0 2 

ي دىىى  الهىىىاد  بىىىأ  يكىىىا   هىىىاك راب ىىى   .9
 لدط عيه الحقيقيي 

 ـــ 2 2 24 21

يها يقىىد  الهىىىاد  البياهىىىات الد  ابىىى  لدهتسىىىب 11
   االعاد ي  يالددرب -الددربات -)الال بات

في الهاد ( ا دهىاره الرياضىي بىي  حىي  
هط   افعاليات الهاد  اآصر افيدا يتع   بأ

 الدار  االداسدي اغير ا.

22 19 2 4 2 

 د  إ داد الباحث  المصدر:

 
  2  يت  ضرب أازا  دقياس ليكرت الصداسي بـ)  أ اله 2ابعد ح ر اإل ابات  في ال دال 

 .4 (  ا ذا دا ياضحه ال دال2- 1-   ار  1 
 
 4ال دال 

 الرياضي  االدهتسبات لار  الهاد داري  ل هاد  التقاي  الههائي لتا هات أ ضا  الهيئ  اإل

 العبارات ت
أتفق 
 تماماا 

 ال أتفق محايد أتفق
ال أتفق 

 تماماا 

يهىىىىت  الهىىىىاد  الرياضىىىىي بتاسىىىىي  قا ىىىىد   .1
 األهط   الرياضي  الهساي  الحالي .

 2- ـــ  ار 12 71

ي دىىى  الهىىىاد  فىىىي التهىىىافس دىىى  األهديىىى   .2
ته افعالياته الرياضي  د  صالل تهاي  أهط 

 الهساي .
 0- 2-  ار 21 01

ي دىى  الهىىاد  إلىى  تقىىدي  أفضىىل األهطىى    .2
الرياضىىىي  الهسىىىاي  دىىى  صىىىالل االصتيىىىار 

الدىدربي   -الاا ل ل قائدي    يىه )الال بىات
األ هىىىز   -الاهيىىىي  االاهيىىىات -االدىىىدربات
الدال ب  البهيى  التحتيى  لدقىر  –االدعدات 
 الهاد (.

 4- 2-  ار 22 51

يدت ك الهاد  الد   الكىافي ل قيىا  باألهطى    .4
 الرياض  دح يا  اإق يديا  اداليا .

 21- 2-  ار 11 20

يقىىىد  الهىىىاد  باقىىى  دتها ىىى  دىىى  الصىىىددات  .5
 الدرافق  لألهط   االاعاليات الرياضي .

 10- 5-  ار 22 41

يقي  الهاد  فعاليات أصرس داىل دهر اهىات  .0
  . الطعر ااألدب ارياض  الذكا

 ـــ 2- ــ 22 21

هىىاره ديدت ىىك الهىىاد  قا ىىد  بياهىىات  ىى    .2
 الرياضي الحالي االدرتقب.

 2- 2- ــ 22 00

الهىاد  بىي  دطى   ادطىا د  ايتباي  دط ع .7
 ألهط ته افعالياته الرياضي .

 
 0- 0-  ار 25 40
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 العبارات ت
أتفق 
 تماماا 

 ال أتفق محايد أتفق
ال أتفق 

 تماماا 

ي دىىى  الهىىىاد  بىىىأ  يكىىىا   هىىىاك راب ىىى   .9
 لدط عيه الحقيقيي 

 ـــ 2-  ار 24 01

يقىىد  الهىىىاد  البياهىىىات الد  ابىىى  لدهتسىىىبيها  11
   االعاد ي  يالددرب -الددربات -ت)الال با

في الهاد ( ا دهىاره الرياضىي بىي  حىي  
اآصر افيدا يتع   بأهط   افعاليات الهاد  

 الدار  االداسدي اغير ا.

 0- 4-  ار 19 04

 د  إ داد الباحث  المصدر:

 
تىى  التا ىىل إلىى  بيىىا  األ ديىى  الهسىىبي  دىى  ا هىى  هنىىر كىىل  ابعىىد تقيىىي  تا هىىات الدبحىىااي  

 .                          5دهه   ا ذا دا ياضحه ال دال 
 
  5ال دال 

 الرياضي  الهاد  ار الهيئ  اإلداري  االدهتسبات لبيا  األ دي  الهسبي  د  ا ه  هنر أ ضا  

 العبارات ت
األهمية 
 النسبية

بتاسىىىي  قا ىىىد  األهطىىى   الرياضىىىي  يهىىىت  الهىىىاد  الرياضىىىي  .1
 الهساي  الحالي .

95 

يقىىي  الهىىاد  فعاليىىات أصىىرس داىىل دهر اهىىات الطىىعر ااألدب  .0
 ارياض  الذكا . 

91 

هىىاره الرياضىىي الحىىالي ديدت ىىك الهىىاد  قا ىىد  بياهىىات  ىى    .2
 االدرتقب.

74 

 71 ي د  الهاد  بأ  يكا   هاك راب   لدط عيه الحقيقيي  .9

 -د  الهىىىىىاد  البياهىىىىىات الد  ابىىىىى  لدهتسىىىىىبيها )الال بىىىىىاتيقىىىىى .11
   االعىىىاد ي  فىىىي الهىىىاد ( ا دهىىىاره يالدىىىدرب -الدىىىدربات

الرياضىىي بىىي  حىىي  اآصىىر افيدىىا يتع ىى  بأهطىى   افعاليىىات 
 الهاد  الدار  االداسدي اغير ا.

22 

ي دىى  الهىىاد  فىىي التهىىافس دىى  األهديىى  الرياضىىي  دىى  صىىالل  .2
 ته الهساي .تهاي  أهط ته افعاليا

22 

ي د  الهاد  إل  تقدي  أفضل األهط   الرياضي  الهساي  د   .2
الدىىدربي   -صىىالل االصتيىىار الاا ىىل ل قىىائدي    يىىه )الال بىىات

 –األ هىىىىىز  االدعىىىىىدات  -الاهيىىىىىي  االاهيىىىىىات -االدىىىىىدربات
 الدال ب  البهي  التحتي  لدقر الهاد (.

21 

د ألهطى ته افعالياتىه الهاد  بي  دط   ادطىا  ايتباي  دط ع .7
 الرياضي .

59 

يقىىد  الهىىاد  باقىى  دتها ىى  دىى  الصىىددات الدرافقىى  لألهطىى    .5
 االاعاليات الرياضي .

41 

يدت ىىك الهىىاد  الىىد   الكىىافي ل قيىىا  باألهطىى   الرياضىى  دح يىىا   .4
 اإق يديا  اداليا .

19 

 د  إ داد الباحث المصدر:           
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حسب أ ديى  بلههائي لدتغيرات الدهتا الرياضي الهسا  أ اله يالحن الترتيب ا 5د  ال دال 
كىىل دتغيىىر دىى  ا هىى  هنىىر العيهىى  الدبحااىى   إذ يهىىت  الهىىاد  الدبحىىاث ببهىىا  قا ىىد  بياهىىات تصىى  
دهتسبيها د  الاتيات الال بات  االراغبات باالطتراك فىي أهطى   الهىاد   االعدىل   ى  تاسىي  ت ىك 

   هحا األهدي  األصرس التىي تتدتى  بقا ىد  بياهىات ر ىيه   القىد القا د  ابدا يصد  إدار  الهاد  ليت 
حسىب أ ديتهىا ب( هق  .  ذا اقد ترتبت بقيى  الدتغيىرات 95احتل  ذا الدتغير الدرتب  األال  بااق  )

(  ا اال  إل  الدتغير الذ   ىا  فىي الدرتبى  األصيىر  االدتضىد  أ  أهطى   5الهسبي  في ال دال )
دص   لهىا ل دسىتقبل تعىاهي دى  ضىعف د حىان فىي الىد   الدىاد  االسىيدا الىد   الهاد  الحالي  اال

الحكادي ل قيا  بأهط ته الدح ي   ااإلق يدي   االدالي   فههاك الكاير د  الال بىات الدهتسىبات ل هىاد  
تىىرك   د هىى ك فىىي الهىىاد  بسىىبب ضىىعف الىىد   الدعهىىا  االدىىاد  لهىى ك لالسىىتدرار فىىي أهطىى ته ك 

 هق  . (19  بااق  )الرياضي   اكا
األهطى   قا ىد   تاسىي  ا "ال يهت  الهاد  الدبحىاث بابهذا يت  رفب فرضي  البحث التي دااد

 ".  الرياضي  الهساي  الحالي 
 أبعاد التسويق بالثقة .ب

لرياضي  أدهاه األبعاد الرئيس  األربع  ل تساي  بالاق  االتي لها  الق  فا    د  الدهندات ا
 اآلتي:    الهحا   دهها  ااالسيدا األهدي

  الثقة -
 

 0ال دال 
 بيا  طد  االست اب  لدس أ ضا  الهيئ  اإلداري  ل هاد  االدهتسبات ل ار  الرياضي  

 الفقرات ت
اتفق 

 ماا تما
 محايد اتفق

ال 
 اتفق

ال اتفق 
 تماما

يعدىىل الهىىاد    ىى  رفىى  دعهايىى  دطىىتركيه دىى   .1
األدىىا  الاتيىىات دىى  صىىالل بىىث را  ال دأهيهىى  ا

 الهتسابه ك ل هاد .

 ــ ــ 5 21 25

يتسىى  الهىىاد  بالسىىري  االكتدىىا  لقا ىىد  بياهىىات  .2
 دطتركيه.

22 17 2 2 1 

يعدىىىل الهىىىاد  ادىىى  صىىىالل الانىىىائف الدها ىىى   .2
ر ال البي    ى  تىأدي  سىري  الدع ادىات التىي ل

 ي دعها    دطتركيه د  الاتيات. 

 2 ــ 2 22 22

 احثد  إ داد البالمصدر: 
  

 أ ىىاله  يىىت  ضىىرب أازا  دقيىىاس ليكىىرت الصداسىىي بىىـ 0ابعىىد ح ىىر اإل ابىىات  فىىي ال ىىدال 
 .2 (  ا ذا دا ياضحه ال دال2- 1-   ار  1   2)  

 
 2ال دال 

 التقاي  الههائي لتا هات أ ضا  الهيئ  اإلداري  ل هاد  االدهتسبات لار  الهاد  الرياضي 

 الفقرات ت
اتفق 
 تماماا 

 دمحاي اتفق
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 تماما

يعدىل الهىىاد    ىى  رفىى  دعهايىى  دطىىتركيه دىى   .1
الاتيات د  صالل بىث را  ال دأهيهى  ااألدىا  

 الهتسابه ك ل هاد .
 

 ــ ــ  ار 21 21
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 الفقرات ت
اتفق 
 تماماا 

 دمحاي اتفق
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 تماما

يتسىى  الهىىاد  بالسىىري  االكتدىىا  لقا ىىد  بياهىىات  .2
 دطتركيه.

 2- 2-  ار 17 24

يعدىىل الهىىاد  ادىى  صىىالل الانىىائف الدها ىى   .2
لر ال البي      تأدي  سري  الدع ادات التىي 

 ي دعها    دطتركيه د  الاتيات. 

 4- ــ  ار 22 00

 د  إ داد الباحث  المصدر:
 

ابعىىد تقيىىي  تا هىىات الدبحىىااي   تىى  التا ىىل إلىى  بيىىا  األ ديىى  الهسىىبي  دىى  ا هىى  هنىىر كىىل 
 . 7دهه   ا ذا دا ياضحه ال دال 

 
  7ال دال 

 بي  د  ا ه  هنر أ ضا  الهيئ  اإلداري  االدهتسبات لار  الهاد  الرياضي بيا  األ دي  الهس
 األهمية النسبية الفقرات ت

يعدىىل الهىىاد    ىى  رفىى  دعهايىى  دطىىتركيه دىى  الاتيىىات دىى  صىىالل بىىث را   .1
 ال دأهيه  ااألدا  الهتسابه ك ل هاد .

91 

  تىىأدي  سىىري  يعدىىل الهىىاد  ادىى  صىىالل الانىىائف الدها ىى  لر ىىال البيىى    ىى .2
 الدع ادات التي ي دعها    دطتركيه د  الاتيات. 

79 

 77 يتس  الهاد  بالسري  االكتدا  لقا د  بياهات دطتركيه. .2

 د  إ داد الباحث  المصدر:
 

حسىب أ ديى  كىل دتغيىر دى  دتغيراتىه بأ اله يبي  الترتيب الههائي لدتغيرات الاقى   7ال دال 
حاا   فيالحن أ  الهاد  يعدىل   ى  رفى  دعهايى  دطىتركيه دى  الاتيىات اد  ا ه  هنر العيه  الدب

 ىذا  ( هق ى  91بااقى  ) ىا  دا  تىردد  اادى  ااألدا  له ك د دىا  الهتسىابه ك ابث را  ال دأهيه  
تبى  األصيىر  اقد ترتبت بقي  الدتغيرات حسب أ ديتها الهسبي  ا اال  إل  الدتغير الذ   ا  في الدر

    أ  الهىاد  يعدىل  ا ىدا  فىي اكتسىاب الاتيىات دى  صىالل الحاىان   ى     دالل  ( هق77ابااق  )
 ادات االعدل     سريتها اكتداهها  اتعزيز الاق  الدتبادل  بي  األ راف ذات العالق .الدع قا د  

 االلتزام -
 
 9ال دال 

 لرياضي بيا  طد  االست اب  لدس أ ضا  الهيئ  اإلداري  ل هاد  االدهتسبات ل ار  ا

 الفقرات ت
اتفق 
 تماماا 

 ال اتفق محايد اتفق
ال اتفق 

 تماماا 

ي تىىىىز  الهىىىىاد  بىىىىال اائ  االضىىىىااب   4 .1
القاهاهي   ال ادر  د  ال هىات الع يىا 
الدعهيىىىىىى  االتىىىىىىي تصىىىىىى  أهطىىىىىى ته 

 الرياضي  الدتاح . 

 ــ ــ ــ 15 45

ي تز  الهاد  بتاقيتات القيا  باألهطى    5 .2
 الرياضي .

 ــ 1 4 21 25
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 الفقرات ت
اتفق 
 تماماا 

 ال اتفق محايد اتفق
ال اتفق 

 تماماا 

الرياضىىىي   ي تىىىز  الهىىىاد  بالتعاقىىىدات 0 .2
 ت اه دطتركيه ادهتسبيه.

22 10 4 5 2 

 د  إ داد الباحث  المصدر:
 

 أ ىاله  يىت  ضىرب أازا  دقيىاس ليكىرت الصداسىي بىـ 9ابعد ح ر اإل ابىات  فىي ال ىدال 
 .11 (  ا ذا دا ياضحه ال دال2- 1-   ار  1   2)  

 
 11 دال لا

 ات أ ضا  الهيئ  اإلداري  ل هاد  االدهتسبات لار  الهاد  الرياضي التقاي  الههائي لتا ه

 الفقرات ت
اتفق 
 تماماا 

 ال اتفق محايد اتفق
ال اتفق 

 تماماا 

ي تىىىىىىز  الهىىىىىىاد  بىىىىىىال اائ  االضىىىىىىااب   4 .1
القاهاهيىى   ال ىىادر  دىى  ال هىىات الع يىىا 
الدعهي  االتىي تصى  أهطى ته الرياضىي  

 الدتاح . 

 ــ ــ ــ 15 91

  الهىىاد  بتاقيتىىات القيىىا  باألهطىى   ي تىىز 5 .2
 الرياضي .

 ــ 1-  ار 21 21

ي تز  الهىاد  بالتعاقىدات الرياضىي  ت ىاه  0 .2
 دطتركيه ادهتسبيه.

 4- 5-  ار 10 00

 د  إ داد الباحث المصدر:
  

ابعىىد تقيىىي  تا هىىات الدبحىىااي   تىى  التا ىىل إلىى  بيىىا  األ ديىى  الهسىىبي  دىى  ا هىى  هنىىر كىىل 
 .                          11ياضحه ال دال دهه   ا ذا دا 

 

  11ال دال 
 بيا  األ دي  الهسبي  د  ا ه  هنر أ ضا  الهيئ  اإلداري  االدهتسبات لار  الهاد  الرياضي 

 الفقرات ت
األهمية 
 النسبية

ي تز  الهاد  بال اائ  االضااب  القاهاهي   ال ادر  د  ال هات الع يا الدعهي  االتي   .1
 هط ته الرياضي  الدتاح . تص  أ
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 79 ي تز  الهاد  بتاقيتات القيا  باألهط   الرياضي .  .2

 22 ي تز  الهاد  بالتعاقدات الرياضي  ت اه دطتركيه ادهتسبيه.  .2

 د  إ داد الباحث  المصدر:
 

حسب أ دي  كىل دتغيىر دى  بأ اله يالحن الترتيب الههائي لدتغيرات االلتزا   11د  ال دال 
يراته ادى  ا هى  هنىر العيهى  الدبحااى   فىيالحن أ  الهىاد  ي تىز  بىال اائ  االضىااب  القاهاهيى  دتغ

ال ىىادر  دىى  ال هىىات الع يىىا الدعهيىى  بالرياضىى  االطىىباب ا ىىذا دىىا يؤكىىد التزادىىه ت ىىاه أ ضىىائه 
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حسىىب أ ديتهىىا الهسىىبي   ب( هق ىى .  ىىذا اقىىد ترتبىىت بقيىى  الدتغيىىرات 115ادطىىتركيه  اكىىا  بااقىى  )
ددا يدل     أ  الهاد  لديىه   ( هق  22اال  إل  الدتغير الذ   ا  في الدرتب  األصير  ابااق  )ا 

 الدقادات التي يستهد إليها االسيدا القاهاهي  دهها ت اه دهتسبيه ادطتركيه د  الاتيات.
 األلفة -

 12ال دال 
 ل ار  الرياضي بيا  طد  االست اب  لدس أ ضا  الهيئ  اإلداري  ل هاد  االدهتسبات 

 الفقرات ت
اتفق 
 تماماا 

 ال اتفق محايد اتفق
ال اتفق 

 تماماا 

يعدىىىىل الهىىىىاد    ىىىى  بىىىىث را  التعىىىىاا   .1
 االدحب  بي  دهتسبيه ادطتركيه.

 ــ ــ ــ 11 51

يتديىىىىز الهىىىىاد  بطىىىىعبيته الكبيىىىىر  هتي ىىىى   .2
الىىرااب  اإلي ابيىى  التىىي ت دىى  بيهىىه ابىىي  

 دهتسبيه ادطتركيه. 

 ــ ــ ــ 7 52

الهىىاد    ىى  ترسىىيخ القىىي  االدبىىاد   يعدىىل .3
  األصالقي  في ذ   الدطتركات د  الاتيات
اذلىىىك دىىى  صىىىالل إ ىىىداد هىىىداات التا يىىىه 

 ااإلرطاد.

 ــ ــ ــ 5 55

 د  إ داد الباحث  المصدر:

 
أ ىىاله  يىىت  ضىىرب أازا  دقيىىاس ليكىىرت الصداسىىي  12ابعىىد ح ىىر اإل ابىىات  فىىي ال ىىدال 

 .12 (  ا ذا دا ياضحه ال دال2- 1-ار     1   2بـ)  
 
 12ال دال 

 التقاي  الههائي لتا هات أ ضا  الهيئ  اإلداري  ل هاد  االدهتسبات لار  الهاد  الرياضي 

 الفقرات ت
اتفق 
 تماماا 

 ال اتفق محايد اتفق
ال اتفق 

 تماماا 

1. 2
. 

يعدل الهاد    ى  بىث را  التعىاا  
 االدحب  بي  دهتسبيه ادطتركيه.

 ــ ــ ــ 11 111

2. 7
. 

يتديىىز الهىىاد  بطىىعبيته الكبيىىر  هتي ىى  
الىىرااب  اإلي ابيىى  التىىي ت دىى  بيهىىه 

 ابي  دهتسبيه ادطتركيه. 

 ــ ــ ــ 7 114

2. 9
. 

الهىىىىاد    ىىىى  ترسىىىىيخ القىىىىي   يعدىىىىل
االدبىىىىىىاد  األصالقيىىىىىى  فىىىىىىي ذ ىىىىىى  

اذلىىك دىى    الدطىىتركات دىى  الاتيىىات
صىىىىىىالل إ ىىىىىىداد هىىىىىىداات التا يىىىىىىه 

 ااإلرطاد.

 ــ ــ ــ 5 111

 د  إ داد الباحث  المصدر:

 
ابعىىد تقيىىي  تا هىىات الدبحىىااي   تىى  التا ىىل إلىى  بيىىا  األ ديىى  الهسىىبي  دىى  ا هىى  هنىىر كىىل 

 .14دهه   ا ذا دا ياضحه ال دال 
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  14ال دال 

                بيا  األ دي  الهسبي  د  ا ه  هنر أ ضا  الهيئ  اإلداري  االدهتسبات لار  الهاد  الرياضي 

 الفقرات ت
األهمية 
 النسبية

  الهاد      ترسيخ القي  االدباد  األصالقي  في ذ   الدطتركات د  الاتيىاتيعدل  .1
 اذلك د  صالل إ داد هداات التا يه ااإلرطاد.

111 

يتديز الهاد  بطعبيته الكبير  هتي   الرااب  اإلي ابي  التي ت د  بيهىه ابىي  دهتسىبيه  .2
 ادطتركيه. 
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 111 يعدل الهاد      بث را  التعاا  االدحب  بي  دهتسبيه ادطتركيه. .2

 د  إ داد الباحث  المصدر:
 

حسىب أ ديى  كىل دتغيىر دى  ب لدتغيىرات األلاى أ اله يالحن الترتيب الههىائي  14د  ال دال 
  االدبىىاد  يعدىىل   ىى  ترسىيخ القىىيدتغيراتىه ادىى  ا هى  هنىىر العيهىى  الدبحااى   فىىيالحن أ  الهىاد  

حسىب ب ىذا اقىد ترتبىت بقيى  الدتغيىرات  ( هق ى  111اكا  بااق  )  األصالقي  في ذ   الدطتركات
  بداللىى  أ  (111أ ديتهىىا الهسىىبي   ا ىىاال  إلىى  الدتغيىىر الىىذ   ىىا  فىىي الدرتبىى  األصيىىر  ابااقىى  )
 الهاد  يرسخ دباد  القي  ااألصالقي  ايعزز ا في را  األ ضا  االدطتركات. 

 االتصاالت -
 
 11الجدول 

 بيان شدة االستجابة لدى أعضاء الهيئة اإلدارية للنادي والمنتسبات للفرق الرياضية

 محايد اتفق اتفق تماماا  الفقرات ت
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 تماماا 

ات ىىاالت داص يىى  طىىبك   يدت ىىك الهىىاد  .1
 اصار ي  فا   .

 ــ ــ 2 7 51

 هىىاك ات ىىال ا  ىى  هحىىا دسىىتدر بىىي   .2
 الهاد  اال هات الع يا الدعهي .

 ــ ــ ــ 7 52

يتديز الهاد  بنقادته ل عالقىات اإلي ابيى   .2
د  صالل برادا اال تدا ات االهىداات 
االدؤتدرات القىا  اآلصىري    ى  هحىا 

 د حان.

 ــ ــ 1 9 51

 د  إ داد الباحث  المصدر:

 
دقيىىاس ليكىىرت الصداسىىي  أ ىىاله  يىىت  ضىىرب أازا  15ابعىىد ح ىىر اإل ابىىات  فىىي ال ىىدال 

 .10 (  ا ذا دا ياضحه ال دال2- 1-   ار  1   2بـ)  
 

 11الجدول 
 التقويم النهائي لتوجهات أعضاء الهيئة اإلدارية للنادي والمنتسبات لفرق النادي الرياضية

 الفقرات ت
اتفق 
 تماماا 

 ال اتفق محايد اتفق
ال اتفق 

 تماماا 

ص يىىى  يدت ىىىك الهىىىاد  طىىىبك  ات ىىىاالت دا .1
 اصار ي  فا   .

 ــ ــ  ار 7 111
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 الفقرات ت
اتفق 
 تماماا 

 ال اتفق محايد اتفق
ال اتفق 

 تماماا 

 هىىاك ات ىىىال ا  ىىى  هحىىىا دسىىىتدر بىىىي   .2
 الهاد  اال هات الع يا الدعهي .

 ــ ــ ــ 7 114

يتديىىز الهىىاد  بنقادتىىه ل عالقىىات اإلي ابيىى   .2
دى  صىالل بىرادا اال تدا ىات االهىداات 
االدىىؤتدرات القىىا  اآلصىىري    ىى  هحىىا 

 د حان.

 ــ ــ  ار 9 111

 د  إ داد الباحث مصدر:ال   
 

ابعد تقيي  تا هات الدبحااي   ت  التا ل إل  بيا  األ ديى  الهسىبي  دى  ا هى  هنىر كىل دىهه   
 . 12ا ذا دا ياضحه ال دال 
                         

  12ال دال 
 ي بيا  األ دي  الهسبي  د  ا ه  هنر أ ضا  الهيئ  اإلداري  االدهتسبات لار  الهاد  الرياض

 الفقرات ت
األهمية 
 النسبية

 112  هاك ات ال ا    هحا دستدر بي  الهاد  اال هات الع يا الدعهي . .2

يتديىىز الهىىاد  بنقادتىىه ل عالقىىات اإلي ابيىى  دىى  صىىالل بىىرادا اال تدا ىىات  .2
 االهداات االدؤتدرات القا  اآلصري      هحا د حان.
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 117 اصار ي  فا   . يدت ك الهاد  طبك  ات االت داص ي  .1
 د  إ داد الباحث  المصدر:

 
حسب أ ديى  كىل دتغيىر ب ت االتأ اله يالحن الترتيب الههائي لدتغيرات اال 12د  ال دال 

ياعىىل دىى  حركىى  االت ىىاالت دىى  دتغيراتىىه ادىى  ا هىى  هنىىر العيهىى  الدبحااىى   فىىيالحن أ  الهىىاد  
( هق ى .  ىذا اقىد ترتبىت بقيى  112بااقى  )  ىا الداص ي  االصار ي  ا    هحىا دسىتدر  بداللى  أهىه 

حسىىب أ ديتهىىا الهسىىبي   ا ىىاال  إلىى  الدتغيىىر الىىذ   ىىا  فىىي الدرتبىى  األصيىىر  ابااقىى  بالدتغيىىرات 
داللىى    ىى  أ  الهىىاد  يهطىى  دىى  حركىى  االت ىىاالت الداص يىى  االصار يىى   اتعزيىىز ( هق ىى  117)

 الطراك  االتعاا  بي  األاسا  الرياضي  األصرس.
  ىىىىىذا العىىىىىرب لتح يىىىىىل أبعىىىىىاد التسىىىىىاي  بالاقىىىىى  يالحىىىىىن رفىىىىىب فرضىىىىىي  البحىىىىىث  دىىىىى 

"  إذ تبىي  أ  التساي  بالاق  فىي تحسىي  العد يى  التسىايقي  ألهطى   الهىاد  الرياضىي ه  أبعاد تس"ال
فىىىي تحسىىىي  العد يىىىات التسىىىايقي  اتعزيز ىىىا فىىىي األهطىىى   الرياضىىىي    ا  كبيىىىر ا  لهىىىا دسىىىا د  ادار

ا ىىل فىىي  ىىذب الاتيىىات الراغبىىات باالطىىتراك ااالهتسىىاب فىىي أهطىى   الهىىاد  ااهعكاسىىها   ىى  هحىىا ف
 الدبحاث.

 
 والمقترحات االستنتاجات

 االستنتاجات -أوالا 
 يدك  بيا  أ   دا تا ل إليه البحث ا    الهحا اآلتي:

الهسىاي  بىات دى  الدت  بىات الرئيسى  االتىي لهىا دار الدهت ات الرياضي  ب اال تدا  إ  داضا  .1
 الدعا ر.الحديث ا الرياضي في نل برادا التساي  أبعاد التساي  بالاق  ي في تحق

لألهطىىى   الرياضىىىي  الهسىىىاي  دار دهىىى  فىىىي بهىىىا  الحيىىىا  اال تدا يىىى  االاقافيىىى  ااالقت ىىىادي   .2
 اتحسيهها.
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يعد داها  التساي  بالاق  د  الداىا ي  الحدياى  التىي تؤكىد ارتبىا  األهطى   التسىايقي  التىي تقىا   .2
 .اإسعادههدي  الرياضي      هحا  ا  باال  الزبا  الدطترك  اتحقي  رضاه  بها األ

يالحن أ  الهاد  الرياضي الدبحاث يهت  ا    هحا كبير في تاسي  قا د  األهطى   الرياضىي   .4
 هق  . 95الهساي  ا ذا دا بيهه التح يل اإلح ائي اكا  بااق  

الىىد   الحكىىادي ل قيىىا  باألهطىى    كدىىا لىىاحن أ  الهىىاد  يعىىاهي دىى  ضىىعف كبيىىر فىىي د ىىال .5
 هق  . 19االاعاليات الرياضي  اكا  بااق  

يالحن اد  صالل التح يل اإلح ائي أ  الهاد  يعدىل   ى  رفى  دعهايى  دطىتركيه دى  الاتيىات  .0
 هق  . 91د  صالل بث را  ال دأهيه  ااألدا  الهتسابه ك ل هاد  اكا  بااق  

ائ  االضىااب  القاهاهيى  ال ىادر  دى  ال هىات الع يىا الدعهيى  إ  الهاد  د تز  إل  حد كبير بال ا .2
 هق  . 115اكا  بااق  

اذلىك دى    يعدل الهاد      ترسيخ القي  االدباد  األصالقي  في ذ ى  الدطىتركات دى  الاتيىات .7
 هق  . 111اكا  بااق   ااإلرطادي صالل إقاد  الهداات االدؤتدرات التاقياي  

اال هىىات الع يىىا الدعهيىى  بالهىىاد  دىى  صىىالل اسىىتصدا  أحىىدث هىىاد   هىىاك تاا ىىل دسىىتدر بىىي  ال .9
 هق  . 112تقهيات االت ال دال االهترهت االبريد اإللكتراهي اكا  بااق  

 المقترحات -ثانياا 
فىي البحىث يدكى   ىرب أ ى  الدقترحىات التىي  االتا ىل إليهى بها       االستهتا ات التي تى ك 
 هات التسايقي  الحديا  ا    الهحا اآلتي:تد   الهطا  الرياضي في ضا  التا 

في تساي  الدهتا الرياضي الهسا  لدا له دى  دار د حىان فىي  ىذب  تاعيل األهط   التسايقي  .1
 ااكتساب أكبر  دد ددك  د  الاتيات الراغبات في االهتساب لألهط   الرياضي  في األهدي .

  في الهاد      هحا ي ذب أكبر  ىدد العدل     ترايا األهط   االاعاليات الرياضي  الدتافر .2
 د  الاتيات لالهتساب االدطارك . 

   أهطى   افعاليىىات العدىل   ى  د ى  الهىىاد  االسىيدا الىد   الحكىىادي  فههىاك ت ا ىل كبيىىر لىد .2
 الحال في بقي  األهدي  الرياضي  في دديه  الدا ل     هحا صا . الهاد   كدا  ي

   األ راف ذات العالق  اتعزيز ا.العدل     تحسي  الاق  الدتبادل  بي .4

ضرار  اال تدا  بالقي  االعادات االتقاليد الساري  في دديه  الدا ل  هىد الطىرا  باىت  أبىااب  .5
 االهتساب لألهدي  الرياضي  الهساي .

العدىىل   ىى  إقادىى  العالقىىات الاديىى  بىىي  األهديىى  الرياضىىي  الهسىىاي   ااالطىىتراك فىىي الب ىىاالت  .0
 اذلك لتط ي  آلي  االهتساب ااالطتراك.الدح ي  االدالي   

 االاعاليىىات ضىىرار  إ ىىداد آليىىات  ديىىد  تتهاسىىب االتقىىد  الد حىىان فىىي د ىىال تسىىاي  األهطىى   .2
  أا التعاقىد لتقىدي  هطىا  رياضىي أا دى  صىارف الهىاد الرياضي  االسيدا التعاقدات د  ال بات 

 لدؤسسات حكادي  أا غير حكادي . أدبي أا اقافي
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