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 مستخلص البحث

هدفت الدراسة  الاللةة  الةل الف ةلى أسةل بسةللةو الفاةستث اا سةفيالر اللتلرةة  لادلرتةل  الةدار     

  لألندت  كلة القدم حةث كلنةت أةةة  الداةث مةن ال لاقي الاافلز من اجه  نظل اأضلء الهةئل  ا دارت

حةث بسة   9191-9102بأضلء الهةلة اإلدارت  لألندت  اللتلرة  الاشلرك  في الدار  الاافلز لساسسم 

اسةفددمت الدلحية  . أضةس هةئة  ادارتة  ( 001)فلتث ابسغةت أةةة  الداةث ( 01)أدد الفلق الاشلرك  

لمال  الصدق االيدل  اتم تطدةقهةل أسةل أةةة  الداةث فةي تةسم اسفدلن  م ده مادقل حةث تم اسفدلاج م 

ان جاةع األسللةو الافد   في الداث الاةللي كلنةت مفسسةط  مةن اقد اسفةفجت الدلحي   91-01-9191

تافسك ادار  األندتة  الليتة  الجةةدة فةي تاةستث ا أدةةن دالةةل اماسةةل . خالل بأضلء األندت  اللتلرة  

اتافةلج األندتةة  اللتلرةةة  الةةل خدةةلاء  ،.تقةة  الصةاةا  فةةي اتاةةلم تسةةك ا تفلقةةل  الكةهةل تففقةةد الةةل الطل

مفدصصةن أسل مافسى أةللي فةي يلتقة  لف لمة  مةع ا سةفيالر االفاةستث الجةةد االف ةلل الة   تدةدم 

اهةللك ر ف لدى ادارا  الةلد  في يلتق  الف لمة  مةع الشةلكل  اللاأةة  لسةةلد  مةن خةالل . الةلد  

اتا ل الةلد  اللتلري الةل .  ةفجلتهل اتجهةزاتهل اللتلرة  أسل افث بسس أسةا  صاةاهالفاستث لا

ان تكةسن لدتة  الةدأم الاةلد  الة اتي دان ا أفاةلد أسةل الاكسمة  اقةد ااصةت الدلحية  رةلارة اخفةةلر 

الشةلكل  اللاأةة  لالسةفيالر االفاةةستث داخة  الةةلد  مةةن بصةالل الددةلة الاةدانةةة  الكدةةلة الةةس مةةن 

ارةلارة ا أفاةلد أسةل قةةسا  تسفزتسنةة  مفدصصة  مجةلل اللتلرة  اكةلة القةدم . الشلكل  الادفةد  

ارلارة ا هفالم بللجالهةل من خالل اأطلء الجةسازز االهداتة  داخة  الاس ةو ماةل تاةلأد فةي . خلص 

ا بف ةلد االفأكةةد أسةل مدةدب الفاةستث اللتلرةي الصةاةي لالأدةةن ا. زتلدة أدد الجالهةل داخ  الاس و 

 .أن تاستث الل الدال الض ةف  االفي   تسدي الطاسح

  .بسللةو الفاستث اا سفيالر اللتلرة    :  الكلمات المفتاحية
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The effectiveness of sports marketing and investment methods for 

the Iraqi Premier League matches from the point of view of members 

of the governing bodies of football clubs 
Dr. Ghaida Muhammad Hassoun Al-Saadi 

Central Technical University Institute of Management Rusafa 

Abstract 

     The current study aimed to identify the sports marketing and investment 

methods for the Iraqi Premier League matches from the point of view of 

members of the administrative bodies of football clubs, as the research 

sample was from members of the administrative staff of sports clubs 

participating in the Premier League for the 2019-2020 season, where the 

number of participating teams reached (15) teams The sample of the 

research was (114) members of an administrative body. The researcher used 

a pre-prepared questionnaire in which the validity and consistency 

parameters were extracted and applied to the research sample on 10-20-

2020. The researcher concluded that all the methods used in the current 

research were average by members of sports clubs. The clubs' management 

has a good vision in marketing players internationally and locally, but it 

lacks the correct way to complete these agreements. And need Sports clubs 

to highly specialized experts in a way to deal with investment and good and 

effective marketing that serves the club. There is a weakness among the 

club's administrations in the way they deal with the companies that sponsor 

the club by marketing their products and sports equipment according to well-

known and sound bases. The sports club seeks to have financial self-support 

without relying on the government. The researcher recommended that 

companies that sponsor investment and marketing within the club should be 

chosen from those with great field experience and not from the novice 

companies. And the need to rely on television channels specialized in sports 

and football in particular. And the need to pay attention to the fans by giving 

prizes and guidance on the field, which helps increase the number of fans on 

the stadium. Emphasis on the principle of correct sports marketing for 

players and avoiding marketing to weak countries that do not meet the 

ambition. 

Keywords: sports marketing and investment techniques. 
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 الفصل األول

 : التعريف بالبحث-2

 : مقدمة البحث وأهميته 2-2

 د اللتلر  أةصل مهم ااسلسي األال في حةلة الاجفا ل  لألغسو دال ال للم ب  بصدات ااجهه ت        

ش سل في الاجفا ل  ألنهل من خاللهل تهفم بلل ةصل اإلنالني حضلرت  ت كس تقدم اتطسر تسك األمم اال

فكلتل ام ةستل اجادتل فان خاللهل تاكن خسث ا نالن الساأي الافطسر في جاةع جسانو الاةلة بشك  

ال لاقةةن فان خاللهل تاكن  سوألغ اللتلر  في ال لاق الةهل اليللث ، ات  د ألم االلتلر  بشك  خلص

ت ا  أسل خسث بجساء اتجلبة   تفام بللالح االالار االش سر بةشسء الفسز امن من تسحةد الصفسى ا

ه ا الاةطسث الاهم في حةلة اغسو ال لاقةةن بشك  ألم االلتلرةةن بشك  خلص  ن اللتلر  تاي  نقط  

تاسل كدةلة في نشل اتطستل اللتلر  اخصسصل كلة القدم الفي ت فدل اللتلر  األالل لدى اغسو 

ةن االجالهةل االا ةةةن اك لك ت فدل رتلر  كلة القدم ال صو األسلسي لسلتلر  ال لاقة  ألنهل اللتلرة

تاي  ال لاق داخسةل اخلرجةل األلاةل الكسن رتلر  كلة القدم تاف  األهاة  الكدةلة اجو أسل الا ةةةن 

 .خسةل اخلرجةل ا هفالم بهل من خالل اتجلد افض  الطلق ااألسللةو ا سفيالرت  االفاستقة  دا

امن اج  اتجلد األررة  الاةلسد  لدسث الدةئ  ا سةفيالرت  االفاةستقة  لس دة  كةلة القةدم ألنهةل تاية  مةسرد   

بة  لهةل الةدار الكدةةل فةي ، ملد  كدةل ب  تاي  ال صو الاللي لسدال الافقدم  اتاي  مةزانة  لألغسو الدال 

اقي ل لك اجو اجسد اسةفددام بسةللةو خلصة  لالسةفيالر تطستل اللتلر  اخلص  في اتالد كلة القدم ال ل

االفاةستث اللتلرةي الاةلسةد  ااتجةلد األررةة  الصةاةا  لفسةةك األسةللةو مةن بجة  السصةسل الةل الطلتقةة  

 . الصاةا  االاةلسد   سفددام تسك األسللةو 

لة الكةن أةةد الاقلرنة  من خالل الدراسل  تفضي ان ال لاق دال  غةة  اتافسك من الاقسمل  الالدت  الكدة  

مع مافسى اللتلر  فةالحظ انه   تلتقي الل الاافستل  الاطسسب  ا  تافطةع ان تضلهي اباط الدال في 

الاقسمل  ا قفصةلدت  اقةد ت ةسد الاةدو الكدةةل هةس  أفاةلد األندتة  الفلب ة   تاةلد كةلة القةدم أسةل مةزانةة  

 لك لكيةلة األندتة  الاشةلرك  فةي بطسلة  كةلة القةدم اكة لك الدال  الةس هةللك ب  تاست  ذاتي لك  نلد  اكة

اأفالداهل اأفالد كسةل في ك  بنشطفهل اللتلرة  ه ا مةل دفةع الدلحية  الةل دراسة  اهةم األسةللةو ا سةفيالرت  

 .االفاستقة  الاافددم  من اج  اسفددام افض  األسللةو اا بف لد كسةل أن الدأم الاكسمي لفسك األندت  

 :ة البحث مشكل 2-0

من خالل ايالع الدلحي  الاكيف أسل مدلرتل  دار  كةلة القةدم  الالتصةلل الادلبةل بلألندتة  اللتلرةة     

لكةةلة القةةدم مةةن خةةالل السقةةلءا  حةةسل هةة ا الاسرةةسع الاهةةم اجةةد  ان اغسةةو نشةةليل  ابةةلام  أاسهةةل مةةن 

القةدم ملهسنةل بللةدأم الاةلد  الاقةدم  احدا  تدرتدة  ات لقدا  اغةلهل األندت  اللتلرة  الفلب    تالد كلة

من قد  ا تالد اازارة الشدلل االلتلر  ال لاقة  اال   ت طةي أسةل بةك  دف ةل  االة   تكةسن بشةك    

تسةث اتسدي الطاسح مال بدى الل ب ض األندت  تقسةص نشليلتهل اللتلرة  اتكسن أاسهل افث مل مفةسفل مةن 

لدلحيةة  الةةل دراسةة  هةة ه األسةةللةو الااةةفددم  االافد ةة  مةةن قدةة  بمةةسال تاصةة  أسةهةةل الةةةلد  هةة ا مةةل دفةةع ا

الا ةةن فةي ا تاةلد ارةلارة اجةسد افضة  الطةلق ااألسةللةو ا سةفيالرت  االفاةستقة  الفةي تاةلأد أسةل 

 .تغطة  نفقل  األندت  اللتلرة   

 : هدف البحث  2-0

ر  ال لاقي الاافلز من اجه  نظل الف لى أسل بسللةو الفاستث اا سفيالر اللتلرة  لادلرتل  الدا.0

 .كلة القدمباأضلء الهةئل  ا دارت  لألندت  

 : مجاالت البحث  2-4

 .كلة القدمباأضلء الهةئل  ا دارت  لألندت  : المجال البشري  2-4-2

 .01/0/9190 الل 2/2/9191 لسادة من:المجال الزماني  2-4-0

 .كلة القدمبرة  مقلا  األندت  اللتل:  المجال المكاني 2-4-0

 



 

 

 

 
 
 

 

118 

 P- ISSN:2074 – 9465  (124) لىإ( 115) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (03/6/0302) نيالثاني والعشر العدد  – خامسالمجلد ال –رياضية لبدنية والمجلة جامعة االنبار للعلوم ا

 الفصل الثاني
 :الميدانية  هإجراءاتمنهجية البحث و -0

 :منهج البحث  0-2

لاةة  يدة ةة  الاشةةكس  الاللةةة  اسةةفددمت الدلحيةة  الاةةةه  السصةةفي بلألسةةسسل الااةةاي لكةةسن هةة ا     

. األسسسل تالزم يدة   ح  الاشكس 
(0)

    

 : مجتمع البحث وعينة 0-0

حةةث  9191-9102ايهل بجاةةع اندتة  كةلة القةدم لسةدار  الاافةلز لساسسةم حدد  الدلحي  مجفاع ب   

أضةس ( 001)نةلد  اب ةدد بأضةلء بسة  ( 01)بسغت أدد األندت  الاشةلرك  فةي الةدار  الاافةلز تدسة  

اكاةل فةي % 2101تم اخ  ال ةة  بللطلتق  ال ادت  لجاةع بأضلء الهةلة اإلدارت  ابةاةد  . هةئ  ادارت  

 ( .0)الجدال 
 (2)دول ج

 يبين مجتمع البحث وعينته 

 أةة  الداث ال ةة  ا سفطالأة  أةة  اليدل  ا أضلء األندت   

 7 0  8 الةفط 0

 8  0 2 القسة الجست  9

 8  0 2 نفط السسط 3

 7 0  8 الةجف 1

 8  0 2 الزاراء 1

 8  0 2 الطسد  6

 7 0  8 الاةةلء 7

 7   7 الاداد 8

 8  0 2 بربة  2

 7 0  8 الصةلأل  الكهلبلزة  01

 8  0 2 الشلي  00

 8   8 نفط الدصلة 09

 7 0  8 املنه بغداد 03

 8  0 2 الكهلبلء 01

 8   8 نفط مةالن 01

 001 1 7 096 الاجاسع

 %2101 %302 %101 %011 الةاد  الائست 

 

 :أدوات البحث  0-0

سةةفيالر فةةةي اندتةة  الةةةدار  الاافةةلز لكةةةلة مةةن بجةة  الف ةةةلى أسةةل فلأسةةةة  اسةةللةو الفاةةةستث اا     

ايس ةةةةةت الدلحيةةةةة  أسةةةةةل األدبةةةةةةل  االداةةةةةس  ال ساةةةةةة  الاشةةةةةلبه   9191-9102القةةةةةدم لساسسةةةةةم 

قلمةةةت الدلحيةةة   باأةةةداد اسةةةفالرة اسةةةفدةلن ( امااةةةد صةةةداي حاةةةلنةن، خللةةةد اسةةةسد  تةةة  )دراسةةةل  

ةةةةث بهةةةداى الداةةةث ، االفةةةي تاكةةةن مةةةن خاللهةةةل  تاق( فلأسةةةة  اسةةةللةو الفاةةةستث اا سةةةفيالر)خلصةةة 

 .أدلرة ( 91)تكسنت ا سفدلن  من 

                                                
(0)

دار الاةةةةةةةله  لسةشةةةةةةل االفسزتةةةةةةع ،   ،،أاةةةةةةلن  9، ي بصةةةةةةسل الداةةةةةةث ال ساةةةةةةي امةلهجةةةةةةه :اجةةةةةةةه ماجةةةةةةسل 

 .913،ص9111
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 :صدق االستمارة  0-5

قلمةةت الدلحةةث ب ةةلم ا سةةفالرة أسةةل أةةدد مةةن الددةةلاء االادفصةةةن فةةي مجةةلل اإلدارة اللتلرةةة  

امن خالل اسف لام آرازهم امقفلحةلتهم ببةداا الاسافقة  أسةل صةالحة    ،خدلاء ( 7)االدلل  أددهم 

 .تطدةقهل أسل ال ةة  الاافهدف   ا سفدلن  اامكلنة 

 :ثبات االستمارة  0-6

مةن بأضةلء الهةئة  ( 7)اذ تم تطدةث ا خفدلر أسةل . تم اتجلد ثدل  ا سفالرة بطلتق  األدة ا خفدلر   

مةن مجفاةع الداةث  حةةث تةم اخفةلرهةل بللطلتقة  %( 101)اإلدارت  امةن خةلرج أةةة  الداةث ابةاةد  

) م تطدةةث ا خفدةلر مةلة بخةلى أسةل نفةس ال ةةة  حةةث بسة  م ةدل اليدةل  ال شسازة  اب ةد بسةدسأةن تة

 .اهس م لم  ثدل  أللي جدا تاكن ا أفالد أسة   %(  22

 :التجربة االستطالعية  0-7

مةةن بأضةةلء الهةئةة  اإلدارتةة  امةةن ( 1) بجةةل  الدلحيةة  الفجلبةة  ا سةةفطالأة  أسةةل أةةةة  بسةة  أةةددهل 

 ةهل خلرج أةة  الداث اتم ا فلدة م

 .السقت الدلص لإلجلب  أسل ا سفدلن  من قد  أةة  الداث  -0

 . الاشكال  اال لاقة  الفي تساجه الدلحي    -9

 . امكلنة  فلتث ال ا  الاالأد أسل الفجلب   -3

 :التجربة الرئيسة  0-8

بفسزتةةع  ب ةةد ان تةةسفل  جاةةةع الشةةلاي  ال ساةةة  الاةلسةةد  ألأةةداد ا سةةفدلن  اا خفدةةلر قلمةةت الدلحيةة 

(  صي)ايسو من ال ةة  ارع أالم  (  001)  اسفالرا  ا سفدةلن أسل أةة  الداث االدلل  أددهم 

 .في الاكلن ال    تاكن ان ت دل أن براءهم اتجله ك  فقلة من فقلا  ا سفدةلن

 : الوسائل اإلحصائية  0-9

  Spssاسفددمت الدلحي  الاقةد  اإلحصلزة    

 الفصل الثالث
 :وتحليل ومناقشة النتائج عرض  -0

الف ةةلى أسةةل بسةةللةو الفاةةستث اا سةةفيالر اللتلرةةة  لادلرتةةل  )مةةن اجةة  تاقةةةث هةةدى الداةةث    

ناةس بسةللةو (  الدار  ال لاقي الاافةلز مةن اجهة  نظةل اأضةلء الهةئةل  ا دارتة  لألندتة  كةلة القةدم

 . الفاستث اا سفيالر اللتلري
 ( 0) جدول 

 ابية والنسب المئوية ألساليب التسويق من خالل األنشطة الرياضيةيبين المتوسطات الحس 

 السزن الائس  السسط الالجي ال دلرة اللتد  اللقم

0 01 

ت اةة  الشةةلكل  اللاأةةة  الةةل كفلبةة  اسةةم الاةةةف  

االشةةلك  أسةةل الاالبةةس اللتلرةةة  االفجهةةةزا  

 الدلص  بلألندت  

0،611 73،90 

9 07 

  اللتلرةةةة  مةةةن اسةةةفددام بسةةةسسل م ةةةةن لألندتةةة

خةالل هةللةةك تدفةضةةل  اخصةةسمل  مللةةة  أسةةل 

 .الاةفجل  اللتلرة  

0،928 79 

3 06 

تاةةةة ل األندتةةةة  اللتلرةةةةة  أسةةةةل اأطةةةةلء صةةةةف  

اتااة  الشلكل  اللاأةة  لألندتة  اللتلرةة  مةن 

خالل ارع اسم الشلكل  اللاأة  أسل الاالبس 

 .اللتلرة  الدلص  بلألندت  اللتلرة  

0،839 76،28 

1 01 

ت ا  األندت  اللتلرة  من خالل ارع اأالنةل  

ابةةةس سةةةفلا  رتلرةةةة  داخةةة  اخةةةلرج الاس ةةةو 

بللشك  ال   تاي  دألت  قست  لسةةلد  الساةفجةل  

 الةلد  اللتلري

0،870 80،11 



 

 

 

 
 
 

 

120 

 P- ISSN:2074 – 9465  (124) لىإ( 115) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (03/6/0302) نيالثاني والعشر العدد  – خامسالمجلد ال –رياضية لبدنية والمجلة جامعة االنبار للعلوم ا

1 00 

ت ا  األندت  اللتلرة  أسل أا  دألت  تاةستقة  

ااسةةةةفيالرت  لاةفجلتهةةةةل اللتلرةةةةة  مةةةةن خةةةةالل 

الم الالزي االاقل  االااةاسع اإلأالن في ا أ

 .لفسك األندت  اللتلرة  

0،810 79،91 

6 0 

ت اةةة  األندتةةة  اللتلرةةةة  أسةةةل جةةة ل الجاةةةلهةل 

اللتلرةة  مةةن خةةالل أاة  جةةسازز داخةة  الاس ةةو 

مةةن خةةةالل دأةةم الاشةةةلركل  الجالهةلتةة  داخةةة  

 .الاس و 

9،287 88،21 

7 09 

ت ا  األندت  اللتلرة  أسل ارع دألتة  خلصة  

لد  اللتلري من خالل بةع الفة اكل اللتلرةة  لسة

 .اارع ب لرا  خلص  لسةلد  أسل الدطلق  

0،890 70،82 

8 03 

ت اةةةة  األندتةةةة  أسةةةةل اسةةةةفيالر جاةةةةةع الالافةةةةث 

الدلصةةةةة  بللةةةةةةلد  اللتلرةةةةةي داخةةةةة  الاس ةةةةةو 

 .اخلرج  من خالل الازاتدا  ا سفيالرا  

0،128 71 

2 6 

ن الالأدةةن ت ا  ادارة انلد  أسل ج ل الكيةل م

الاافةةةلفةن االاشةةةهسرتن أللاةةةةل لغةةةلم زتةةةلدة 

 .الجالهةل اتافةزهم لفشجةع ادخسل الاس و 

9،127 81،21 

01 08 

ت اةةةةة  ادار  الةةةةةةلد  اللتلرةةةةةي أسةةةةةل اقلمةةةةة  

الاهلجةةةةلن اللتلرةةةةة  ا سةةةةفيالرت  االفاةةةةستقة  

داخ  الاس و اخلرج  من اجة  الةدأم اإلأالمةي 

 .لسةلد  ا أدةه

0،919 70،71 

00 1 
ت اةة  ادارا  الةةةلد  أسةةل اأطةةلء جةةسازز مللةةةه 

 كدةلة اتافةزت  لالأدةن أن الفسز 
9،810 72،12 

09 3 
ت ا  ادار  الةلد  أسل تاستث مدلرتلتهم بشةك  

 احفلافي اب ةد أن أدم الادل ة
9،888 81،72 

03 02 

ت ا  ادارا  الةلد  من اسفيالر بررة  الاس ةو 

ارةةع اإلأالنةةل  اتأجةلهةةل لسشةةلكل  مةةن اجةة  

 .بكلف  بنساأهل 

0،128 70،62 

01 9 

ت ا  ادارا  الةلد  أسل تاستث ا أدةةن الةةلد  

الةةل الفةةلق الدلرجةةة  ماةةل تكةةسن مةةلداد مةةلد  

 كدةل لسةلد  

9،281 81،21 

01 2 

ت اةةةة  ادارا  الةةةةةلد  أسةةةةل تسزتةةةةع القاصةةةةلن 

اللتلرةةةة  األأةةةالم اللتلرةةةي الدلصةةة  بللةةةةلد  

 .تل  قد  ااثةلء الادلر

9،101 88،13 

06 1 

ت اةةةة  ادار  الةةةةةلد  أسةةةةل تقةةةةدتم جةةةةسازز مةةةةن 

مةفجةةل  الشةةلك  اللاأةةة  لسفةةلق اللتلرةةة   مةةن 

 نسع الاةف  ال   تدفص به الشلك 

9،628 72،78 

07 8 

ت اةةةة  ادار  الةةةةةلد  أسةةةةل مفلتاةةةة  الشةةةةلكل  

ال لاقةةةة  مةةةن اجةةة  ارةةةع اارتدةةةلي مدلبةةةل مةةةع 

 الةلد  اللتلري 

9،120 88،92 

08 01 
ت اةة  ادار  الةةةلد  أسةةل أقةةد مةة تال صةةافي 

 إلأالن رألت  الشلك  ادأاهل لسةشلي اللتلري
0،101 72،78 

02 7 
ت ا  ادارة الةةلد  أسةل اأطةلء حةسافز تشةجة ة  

 لالأدةن من خالل ا سفيالر االفاستث 
9،328 72،61 
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91 91 

ت اةةة  ادار  الةةةةلد  أسةةةل تسزتةةةع أةةةةةل  مةةةن 

  لسةةةةةةلد  خةةةةةالل مةفجةةةةةل  الشةةةةةلكل  اللاأةةةةةة

 الادلرتل  

0،901 72،81 

 72،26  الاجاسع  
       

نةةةةةلى ان  الةاةةةةةد  الائستةةةةة   الكسةةةةةة  ألسةةةةةللةو ( 9)مةةةةةن خةةةةةالل ا يةةةةةالع أسةةةةةل نفةةةةةلز  الجةةةةةدال   

الفاةةةةةستث اا سةةةةةفيالر اللتلرةةةةةي كلنةةةةةت بةاةةةةةد  أللةةةةةة  ب  بدرجةةةةة  مفسسةةةةةط  اهةةةةة ا مةةةةةل تسكةةةةةد 

أفاةةةةلد أسةةةةل اسةةةةفيالراتهل اتاةةةةستقهل اا بف ةةةةلد اإلدارا  لسةةةةةلد  اللتلرةةةةي ت اةةةة  جلهةةةةدة أسةةةةل ا 

أةةةةةن الةةةةةدأم الاةةةةةللي الاكةةةةةسمي الةةةةة     تسدةةةةةي الطاةةةةةسح ألنهةةةةةل مةةةةةن خةةةةةالل حضةةةةةسر الجاةةةةةلهةل 

لادلرتةةةل  الةةةةلد  مةةةن الااكةةةةن ان تزتةةةد الةةةدأم الاةةةلد  لسةةةةةلد  مةةةن خةةةالل ا سةةةفيالر االفاةةةةستث 

االبةةةس اللتلرةةةة  لادلرتةةةل  الةةةةلد  املافةةةث الةةةةلد  مةةةن مالأةةةو صةةةغةلة اماةةةال  تجلرتةةة  اال

 .ارلف  الل الشلكل  اللاأة  االاالأدا  الاللة  
(0)

  

ت اةةة  األندتةةة  )حصةةةست أسةةةل الفلتةةةةو األال الةةة   حصةةةست أسةةةةه ال دةةةلرة ( 6)مةةةن خةةةالل ال دةةةلرة 

اللتلرةةةة  أسةةةل جةةة ل الجاةةةلهةل اللتلرةةةة  مةةةن خةةةالل أاةةة  جةةةسازز داخةةة  الاس ةةةو مةةةن خةةةالل 

اقةةةد حصةةةست أسةةةل اأسةةةل تلتةةةةو ااأسةةةل اسةةةط (  دأةةةم الاشةةةلركل  الجالهةلتةةة  داخةةة  الاس ةةةو

 .ملجي اازن مئس  حةث بس  السسط الالجي له ه ال دلرة 
 

 ازن مئس  اسط ملجي

9،287 88،21 

مةةةن خةةةالل هةةة ه ال دةةةلرة نةةةلى ان قضةةةة  جةةة ل الجاةةةلهةل اللتلرةةةة   الةةةل مالأةةةو الادلرتةةةل ،   

را  األندتةةة  اللتلرةةةة   هةةةس مةةةن اهةةةم أسامةةة  انجةةةلح الادلرتةةةل ، اهةةةس مةةةل تكةةةسن أسةةةل أةةةلتث ادا

الةةةل تكةةةلتس جاةةةةع يلقلتهةةةل بلتجةةةله تسةةةك القضةةةة  الاهاةةة  ا الالسةةةا  فةةةي كةةةلة القةةةدم، مةةةن خةةةالل 

تةةةةسفةل اتشةةةةجةع الجاةةةةلهةل لساضةةةةسر مةةةةن اأطةةةةلء جةةةةسازز مللةةةةة  اا غةةةةةل مللةةةةة  داخةةةة  الاس ةةةةو 

االادلرتةةةةل  تاةةةةلأد بدرجةةةة  كدةةةةةلة أسةةةةل حضةةةةسر الجاةةةةلهةل ابللفةةةةللي تزتةةةةد مةةةةن الةةةةدأم الاةةةةلد  

 .ةلد  لس

ت اةةة  ادارا  الةةةةلد  أسةةةل تاةةةستث ا أدةةةةن )أسةةةل الفلتةةةةو اليةةةلني ( 01)اقةةةد حصةةةست ال دةةةلرة 

اقةةةد حصةةةست أسةةةل اأسةةةل ( الةةةةلد  الةةةل الفةةةلق الدلرجةةةة  ماةةةل تكةةةسن مةةةلداد مةةةلد  كدةةةةل لسةةةةلد 

 .تلتةو ااأسل اسط ملجي اازن مئس  حةث بس  السسط الالجي له ه ال دلرة 

 السزن الائس  السسط الالجي

9،281 81،21 

حةةةةةث تاةةةة ل ادارا  األندتةةةة  الةةةةل تاةةةةستث  أدةهةةةةل أسةةةةل الااةةةةفسى الااسةةةةي ااإلقسةاةةةةي االةةةةدالي 

مةةن خةةالل اقلمةة  أالقةةل  خلصةة  مةةع تسةةك األندتةة  اللتلرةةة  ابللفةةللي هةة ا مةةل ت ةةزز مكلنةة  الةةةلد  

 .ملدتل اتالأد أسل تسفةل الالل لفسك األندت  اللتلرة  

ت اةةةةة  ادار  الةةةةةةلد  أسةةةةةل تاةةةةةستث )أسةةةةةل الفلتةةةةةةو اليللةةةةةثقةةةةةد حصةةةةةست ( 09)انجةةةةةد ال دةةةةةلرة 

اقةةةد حصةةةست أسةةةل اأسةةةل تلتةةةةو ااأسةةةل ( مدلرتةةةلتهم بشةةةك  احفلافةةةي اب ةةةةد أةةةن أةةةدم الادةةةل ة

 .اسط ملجي اازن مئس  حةث بس  السسط الالجي له ه ال دلرة 

 السزن الائس  السسط الالجي

9،888 81،72 

                                                
(0)

  ،دراسةةةةةةل  الجةةةةةةداى االاشةةةةةةلاأل  الصةةةةةةغةلة فةةةةةةي الفلبةةةةةةة  الددنةةةةةةة  اللتلرةةةةةةة  : حاةةةةةةن بحاةةةةةةد الشةةةةةةلف ي 

       .011،ص 2006 ،سفلء لدنةل الطدلأ  االةشل دار ال ،اإلسكةدرت   
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ء األندتةةةة  اللتلرةةةةة  ان اإلدارا  ت اةةةة  أسةةةةل ت فدةةةةل هةةةة ه ال دةةةةلرة مهةةةةم جةةةةدا حةةةةةث تةةةةلى بأضةةةةل

تاةةةةستث مدلرتلتهةةةةل مةةةةن خةةةةالل اأطةةةةلء حقةةةةسق الدةةةةث لقةةةةةسا  رتلرةةةةة  أللةةةةة  الجةةةةسدة اا هفاةةةةلم 

باجةةلل اللتلرةة  بشةةك  أةةلم ابكةةلة القةةدم بشةةك  خةةلص اهةة ا مةةل ت طةةي مةةلداد مةةلد  كدةةةل لفسةةك 

 .األندت  اللتلرة  امل تالأد في تسفةل سةسله نقدت  كدةلة لسةلد  

اقةةةد حصةةةست أدةةةلرا  أسةةةل اقةةة  قةاةةة  مةةةن خةةةالل السسةةةط الاةةةلجي االةةةسزن الائةةةس  اهةةةي أدةةةلرة 

ت اةةةة  ادار  الةةةةلد  أسةةةةل )االفةةةي تةةةةةص أسةةةل ( 91)قةةةد حصةةةست أسةةةةل الفلتةةةةو األخةةةةةل ( 91)

بسسةةةط مةةةلجي اازن ( تسزتةةةع أةةةةةل  مةةةن مةفجةةةل  الشةةةلكل  اللاأةةةة  لسةةةةلد  خةةةالل الادلرتةةةل 

 .مئس  تدس  

 الائس  السزن السسط الالجي

0،901 72،81 

اهةةةس اقةةة  قةاةةة  حصةةةست أسةةةة  ال دةةةلرة فةةةي مقةةةةلا الفاةةةستث اا سةةةفيالر اللتلرةةةي حةةةةث تةةةلى 

ال ةةةةةة  مةةةةن األأضةةةةلء ان الشةةةةلكل  اللاأةةةةة  لسةةةةةلد    تقةةةةسم بفسزتةةةةع تسةةةةك الاةفجةةةةل  الدلصةةةة  

بللةةةلد  مةةن مالبةةس رتلرةةةة  ااأةةالم ااح تةة  رتلرةةةة  لكةةسن اغسةةو الشةةةلكل  اللاأةةة  هةةي غةةةةل 

صصةةةة  فةةةي مجةةةلل اللتلرةةة  اقةةةد تكةةةسن بةةةلكل  ألمةةة  الكةةةن حةةةو الاةةةلل دف هةةةم الةةةل الف لقةةةد تد

مةةع تسةةك األندتةة  اكةةلن األفضةة  بلألندتةة  الفسجةةه ناةةس الشةةلكل  اللاأةةة  الفةةي لهةةل بةةلع يستةة  فةةي 

 .مجلل اللتلر  اخصسصل كلة القدم 

الةةةةةلد   ت اةةةة  ادارا )االفةةةةي تةةةةةص أسةةةةل ( 02)أسةةةةل الفلتةةةةةو ( 03)اكةةةة لك حصةةةةست ال دةةةةلرة 

( مةةةن اسةةةفيالر بررةةةة  الاس ةةةو اتأجةلهةةةل لسشةةةلكل  مةةةن اجةةة  ارةةةع اإلأالنةةةل  بكلفةةة  بنساأهةةةل 

 .بسسط ملجي مسزان اازن مئس  تدس  

 السزن الائس  السسط الالجي

0،128 70،62 

حةةةةةةث ان اغسةةةةةو األأضةةةةةلء اكةةةةةداا أسةةةةةل ان ادارا  الةةةةةةلد    ت اةةةةة  أسةةةةةل اسةةةةةفيالر اررةةةةةةهل 

ن خةةةالل اسةةةفيالرهل فةةةي انشةةةلء الكلففةلتةةةل االااةةةلل الافدصصةةة  فةةةي بللشةةةك  ال ساةةةي الصةةةاةي امةةة

بةةةةةع الاالبةةةةس اللتلرةةةةة  االفجهةةةةةزا  اغةلهةةةةل بةةةة  ت اةةةةد األندتةةةة  أسةةةةل انشةةةةلء ماةةةةال  تجلرتةةةة  

ب ةةةةدة كةةة  الد ةةةد أةةةن الطةةةلبع الااةةةفددم داخةةة  الاس ةةةو اهةةةس كةةةلة القةةةدم ات ةةةسد ذلةةةك الةةةل فقةةةدان 

 .الفدصص الدقةث في ه ا الاجلل 

 عالفصل الراب
 : االستنتاجات والتوصيات  -4

  : االستنتاجات 4-2

ان جاةةةةع األسةةةللةو الافد ةةة  فةةةي الداةةةث الاةةةللي كلنةةةت مفسسةةةط  مةةةن خةةةالل بأضةةةلء األندتةةة   .0

 .اللتلرة  

تافسةةةةك ادار  األندتةةةة  الليتةةةة  الجةةةةةدة فةةةةي تاةةةةستث ا أدةةةةةن دالةةةةةل اماسةةةةةل الكةهةةةةل تففقةةةةد الةةةةل  .9

 .الطلتق  الصاةا  في اتالم تسك ا تفلقل  

تافةةةلج األندتةةة  اللتلرةةةة  الةةةل خدةةةلاء مفدصصةةةةن أسةةةل ماةةةفسى أةةةللي فةةةي يلتقةةة  لف لمةةة   .3

 .مع ا سفيالر االفاستث الجةد االف لل ال   تددم الةلد  

هةللةةةك رةةة ف لةةةدى ادارا  الةةةةلد  فةةةي يلتقةةة  الف لمةةة  مةةةع الشةةةلكل  اللاأةةةة  لسةةةةلد  مةةةن  .1

 . أسةا  صاةاه خالل الفاستث لاةفجلتهل اتجهةزاتهل اللتلرة  أسل افث بسس
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تاةةةة ل الةةةةةةلد  اللتلرةةةةي الةةةةةل ان تكةةةةسن لدتةةةةة  الةةةةدأم الاةةةةةلد  الةةةة اتي دان ا أفاةةةةةلد أسةةةةةل  .1

 الاكسم  

 :التوصيات  4-0

رةةةلارة اخفةةةةلر الشةةةلكل  اللاأةةةة  لالسةةةفيالر االفاةةةستث داخةةة  الةةةةلد  مةةةن بصةةةالل الددةةةلة  -0

 .الاةدانة  الكدةلة الةس من الشلكل  الادفد  

 .  تسفزتسنة  مفدصص  مجلل اللتلر  اكلة القدم خلص رلارة ا أفالد أسل قةسا -9

رةةةلارة ا هفاةةةلم بللجاةةةلهةل مةةةن خةةةالل اأطةةةلء الجةةةسازز االهداتةةة  داخةةة  الاس ةةةو ماةةةل تاةةةلأد  -3

 .في زتلدة أدد الجالهةل داخ  الاس و 

الفأكةةةةد أسةةةل مدةةةدب الفاةةةستث اللتلرةةةي الصةةةاةي لالأدةةةةن اا بف ةةةلد أةةةن تاةةةستث الةةةل الةةةدال  -1

 .تسدي الطاسح الض ةف  االفي  

 المصادر
دراسةةةةةل  الجةةةةةداى االاشةةةةةلاأل  الصةةةةةغةلة فةةةةةي الفلبةةةةةة  الددنةةةةةة  : حاةةةةةن بحاةةةةةد الشةةةةةلف ي  -0

 .       2006. دار السفلء لدنةل الطدلأ  االةشل . اإلسكةدرت   .  اللتلرة  

دار الاةةةةةةله  لسةشةةةةةل :  ،أاةةةةةلن  9بصةةةةةسل الداةةةةةث ال ساةةةةةي امةلهجةةةةةه ، ي. اجةةةةةةه ماجةةةةةسل  -9

 .9111االفسزتع ، 
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