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 انبحث يضتخهض 

الِ٘ئددبد ّأُو٘زددَ  ددٖ عول٘ددخ ردددْٗس أداء السٗبظددٖ الزعددسا علددٔ دّز الزعددْٗ ِٗدددا الجؾددش  لددٔ  

ذٕ الوددٌِظ الْيدد ٖ  بىظددزمدم الجبؽضدد٘ددش أ, ؽ لالرؾددبداد الّلوج٘ددخ الوسكصٗددخ  ددٖ العددسا دازٗددخ إلا

لجؾدش , ّاتدزول هغزوعبلجؾضعلعضععدبء ا ُددالدج٘عدخ الوكدةلخ ّرؾق٘د   زدَوالئولالظلْة الوعؾٖ 

(  ؽ٘ش ثلغ عدد هغزودع 2018 – 2017)لالرؾبداد الّلوج٘خ الوسكصٗخ  ٖ العسا الِ٘ئبد اإلدازٗخ 

د رن اخز٘بز عٌ٘خ الجؾش ثبلدسٗقدخ العودٗدخ ّق ارؾبد( 22( ععْاً هْشع٘ي علٔ )181الجؾش الةلٖ )

ً  اذ لوزغ٘س )الص خ الْظ٘ ٘دخ , الوهُدل العلودٖ , ظدٌْاد  كبًْا هوضل٘ي لغو٘ع  ئبد هغزوع الجؾش رجعب

هق٘بض الزعْٗ  السٗبظٖ كدبى هقجدْ ً ُْ أى  بى, ّاُن هب اظزٌزغَ الجبؽض المجسح  ٖ العول اإلدازٕ(

ا رؾبداد الّلوج٘خ الوسكصٗدخ ظٖ هي ّعِخ ًظس العبهل٘ي  ٖ ّهعجساً عي هوبزظبد الزعْٗ  السٗب

ّأُدن هدب لدِٗن ًظسح  ٗغبث٘خ رغبٍ الزعدْٗ  السٗبظدٖ , ا رؾبدارالعبهل٘ي  ٖ  ِنأى عو٘عّ  ٖ العسا 

ا ظز بدح هدي هق٘دبض الزعدْٗ  السٗبظدٖ ّردج٘قدَ علدٔ عٌ٘دبد همزل دخ  بى ظسّزحاّئ ثَ الجبؽض

السٗبظ٘خ لزٌ ٘ر ًكدبغبرِب الومزل دخ ّرؾق٘د  أُددا ِب  لالرؾبدادومصصخ العول علٔ شٗبدح الوٌؼ الّ

 عساء دزاظبد ّثؾْس خبيخ ثوغبل الزعْٗ  السٗبظٖ  دٖ العدسا  لقلزِدب ّؽداصدخ ُدرا ّ الزعْٗق٘خ

 الوغبل  ٖ السٗبظخ العساق٘خ. 

 :الزقْٗن ,الزعْٗ  السٗبظٖ.انكهًبث انًفتبحْت

Abstract 

Evaluate the level of application of sports marketing practices in the 

Iraqi Central Olympic Federations 

      Dr.Yaseen Ali Khalaf                        Prof. Dr Ibrahim YounisWaga 
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The research aims to identify the role of sports marketing and its 

importance in the process of developing the performance of the governing 

bodies of the Central Olympic Associations in Iraq, where the researchers 

used the descriptive method of survey method to suit the nature of the 

problem and achieve the research objective. The research society included 

members of the administrative bodies of the Central Olympic Associations 

in Iraq (2018), where the total research community (181) members divided 

into (22) Union. The sample was selected in a deliberate manner as they 

were representatives of all categories of the research community according 

to the variable (job status, academic qualification, years of experience in 

administrative work) What The researchers concluded that the measure of 

sports marketing was acceptable and expressive of sports marketing 

practices from the point of view of employees of the central Olympic 

federations in Iraq and that all workers in unions have a positive attitude 

towards sports marketing. And to work on increasing the grants allocated to 

the sports federations to carry out their various activities and achieve their 

marketing objectives and to conduct studies and research in the field of 

sports marketing in Iraq for its importance and modernity in this field in 

Iraqi sport. 

Keywords: Calendar, Sports Marketing. 

 

 انفظم األًل

 :انتعرّف ببنبحث -1

 يقذيت انبحث ًأىًْتو: 1-1

خ الزدٖ رعزودد علِ٘دب الوهظعدبد السٗبظد٘خ  دٖ دّل ٘الوغدب د السئ٘عد هديالزعدْٗ  السٗبظدٖ  ٗعزجس

ةبل٘ف الجبُظدخ الزدٖ رؾزبعِدب رلد  العبلن الومزل خ ، ًز٘غخ اًؾعبز هصبدز الزوْٗل الوبلٖ الوسا   للز

الددسثؼ الوددبلٖ الددرٕ ٗعددِن  ددٖ عول٘ددخ ًوددْ ّردددْز رلدد   ْ سلًِ٘ددالوهظعددبد ثومزلددف عْاًجِددب ، 

ردزٗغ٘بً  ّثوب ٗزٌبظت هع الِدا الرٕ ردوؼ الْيْل الَ٘ ، لرل  تِد ُرا الوغبل ردْزاً  وهظعبدال

تول اظبل٘ت هزٌْعخ هٌِب رعْٗ  ؽقدْ   هلؾْظبً ّأيجؼ اكضس ارعبعبً ّرٌْعبً  ٖ ّقزٌب الؾبظس  قد

الدعبٗدددخ ّاإلعدددالى ّالزعدددْٗ  الزل صٗدددًْٖ ّرعدددْٗ  الجددددْ د ّالالعجددد٘ي ّالوٌكددد د السٗبظددد٘خ ، 

وزوضل ثدبلغوِْز ّأيدجؼ ُدرا الوغددبل للوعدزِلةبللدٔ رقددٗن المددهبد الداخل٘دخ ّالمبزع٘دخ  ثبإلظدب خ 

 الزعدْٗ  ، لرل  ٗعد اإلٗغبث٘خاد الوبل٘خ دازٗخ ّاقزصبدٗخ  سظذ ً عِب هي خالل الوسدّد هٌظْهخ 

دازٗخ الٌبعؾخ ّالزدٖ رلقدٖ ثعداللِب علدٔ الوغزودع ثصدْزح عبهدخ ّالوغزودع إل ي هي  ٌْى العول٘خ ا

 السٗبظٖ ثصْزح خبيخ .
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ّٗزجددبٗي هعددزْٓ الزعددْٗ  السٗبظددٖ ثدد٘ي الوهظعددبد السٗبظدد٘خ  ددٖ الدّلددخ الْاؽدددح ّثدد٘ي الدددّل 

بظدخ ّرٌدْا العبثِدب ًّغْهِدب الوسرجددخ ثقبعددرِب الغوبُ٘سٗدخ ّالجٌدٔ ّههظعبرِب رجعبً لوعدزْٓ السٗ

الزؾز٘خ ّخجساد الٌغبػ الزٖ روزلةِدب ، ّهدي ٌُدب ًدسٓ ثدضى الزعدْٗ  السٗبظدٖ عول٘دخ رغبزٗدخ صسٗدخ 

لؽداس ّلةب خ الوزدلجبد ،كودب اهزعددح الّعَ رؾزبط  لٔ زؤٓ اقزصبدٗخ هعزقجل٘خ هْاكجخ للزدْز ّ

وغبل السٗبظٖ ٗعزجس هي أُن الْظبئل الزٖ رعبعد علٔ رددْٗس الؾسكدخ السٗبظد٘خ أى الزعْٗ   ٖ ال

ّالزٖ روةي الومزصد٘ي ّالوعدهّل٘ي  دٖ ُدرا الوغدبل هدي اٗغدبد الزددْز الوعدزوس ّثدش زّػ الزقددم 

ّالزغدٗد هع ّعْد خدػ ّأُداا ّق٘ن ّهعبٗ٘س ّاظؾخ ٗصجؼ الزعْٗ  السٗبظٖ هزقدهبً ّثع٘د عي 

 .(1)ا ًؾداز

ّهددي ٌُددب رزغلددٔ أُو٘ددخ الجؾددش  ددٖ رعددل٘ػ العددْء علددٔ ّاقددع عول٘ددخ الزعددْٗ  السٗبظددٖ ّ  ددب      

ردج٘د   رقدْٗنهدي خدالل  الّلوج٘دخ الوسكصٗدخ  دٖ العدسا أععبء ا رؾبداد ردْزُب هي ّعِخ ًظس 

, ٗسٍ ّالؾبعدددخ  لددٔ رددددْالْاقددع الؾبيدددل ٖ هغددبل الزعددْٗ  الزعددْٗ  السٗبظدددٖ لج٘ددبى  هوبزظددبد

ثودب  لسٗبظد٘خّشٗدبدح الدْعٖ اإلدازٕ داخدل الوهظعدبد ا الملل الؾبيدل  ٘دَْاًت ّالزعسا علٔ ع

 الوبلٖ الوسا   لعول٘خ الزعْٗ . ٗعوي ردْٗس هصبدز الزوْٗل

 يشكهت انبحث:1-2

الوِزود٘ي  وويّلةدًِْ  دٖ العدسا  علٔ ّاقع الؾسكدخ الزعدْٗق٘خ السٗبظد٘خ بىالجبؽض غالااهي خالل 

 السٗبظد٘خ عدبدالوهظ داخدل د ٌُدب  ي٘دبة لمددػ الزعدْٗ  السٗبظدٖ, ّع ِرٍ الؾسكخّالوزبثع٘ي ل

ضى أيلجب رؾبداد ا ّلوج٘خ العساق٘دخ رْاعدَ يدعْثبد ّأشهدبد هبل٘دخ رؾدْل دّى رٌ ٘در ثساهغِدب ؽ٘ض

علٔ الزعدْٗ  السٗبظدٖ  دٖ رؾعد٘ي هْازدُدب  رعزود ًّكبغبرِب الومدػ لِب ثبلكةل الودلْة ,أذ  

رع٘س ثكةل صبثذ ّهزصى ثعجت الدٌق  الةج٘دس  دٖ الودْازد الوبل٘دخ  دٖ  ّخددِب الوبل٘خ العٌْٗخ ّ 

علدٔ  الًدٗخالسٗبظد٘خعزوبداُرا الوغبل كْى الزعْٗ  السٗبظٖ  ٗصال ؽددٗضبً  دٖ العدسا  , ّكدرل  

اللغٌخ الّلوج٘دخ ّشازح الكدجبة ّالسٗبظدخّ الدعن الؾةْهٖ ّثكدةل هجبتدس علدٔ الودٌؼ الوقدهدخ هدي

 ثبإلظب خ  لدٔ ثعدط الِجدبد ّالزٖ  رصل  لٔ هعزْٓ الدوْػ ,غبرِب العٌْٗخ العساق٘خ لزغد٘خ ًكب

 .هي زعبل العوبل الوقدهخ

لزعددْٗ  ّاقددع اوكددةلخ هددي عو٘ددع عْاًجِددب لوعس ددخ دزاظددخ ُددرٍ ال بىّلِددرٍ الظددجبة ازرددضٓ الجبؽضدد

, ِدبغوْؽبر رؾق٘د وي أعدل ْاقعلِرٍ ا رؾبدارْثبلزبلٖ ّظعبلؾلْل اإلٗغبث٘خ للٌِْض ثِراالالسٗبظ٘

اععدبء الِ٘ئدبد ًظدس  خٗعجدس عدي ّعِد الدرٕ لٔ ردج٘د  هق٘دبض للزعدْٗ  السٗبظدٖبًد لغدض الجبؽضلرا 

 اإلدازٗخ لالرؾبداربلّلوج٘خ الوسكصٗخ  ٖ العسا .

                                                 
1
 .75, ص 2004صسٗخ , هصس , , الوةزجخ الع أظط  دازح الزعْٗ  السٗبظٖتسٗف الع٘د أؽود: ((
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 انبحث: ىذف 1-3

الِ٘ئبد ا دازٗخ لالرؾدبداد وأهميته في عملية تطوير أداء الرياضي التعرف على دور التسويق -1

 سكصٗخ  ٖ العسا .الّلوج٘خ الو

 يجبالث انبحث: 4 -1

 .اععبء الِ٘ئبد اإلدازٗخ لالرؾبداد الّلوج٘خ الوسكصٗخ  ٖ العسا انًجبل انبشرُ:1-4-1

 الِ٘ئبد اإلدازٗخ لالرؾبداد الّلوج٘خ الوسكصٗخ  ٖ العسا .هقساد انًجبل انًكبنِ: 1-4-2

 .(15/8/2018(  لٔ )1/7/2018للودح هي )انًجبل انزيبنِ: 1-4-3

 ثبنِانفظم ان

 ينيجْت انبحث ًإجراءاتو انًْذانْت: -2

 ينيج انبحث: 2-1

 ُداق٘  لدج٘عخ الوكةلخ ّرؾ زَوالئولالظلْة الوعؾٖ ذٕ الوٌِظ الْي ٖ  بىظزمدم الجبؽضأ

 .لجؾشا

 :يجتًع انبحث ًعْنتو2-2

ّزح أععبء الِ٘ئبد اإلدازٗخ لالرؾبداد الّلوج٘خ الوسكصٗخ  ٖ العساقللد علٔ الجؾش اتزول هغزوع  

 ارؾدبد( 22هدْشع٘ي علدٔ ) ععدْاً  (181ؽ٘ش ثلغ عدد هغزوع الجؾدش الةلدٖ ) ( 2018 – 2017)

لد٘ي لغو٘دع  ئدبد هغزودع كدبًْا هوض اذ(1ثبلدسٗقخ العودٗخ كوب  ٖ عدّل ) الجؾش ّقد رن اخز٘بز عٌ٘خ

 ً  .لوزغ٘س )الص خ الْظ٘ ٘خ , الوهُل العلوٖ , ظٌْاد المجسح  ٖ العول اإلدازٕ( الجؾش رجعب

 (1جذًل )

 ّبْن عذد افراد يجتًع انبحث انكهِ 

 انعذد االتحبداث االًنًبْت انًركزّت انعراقْت ث

 13 أرؾبد كسح القدم 1

 8 أرؾبد كسح العلخ 2

 8 أرؾبد كسح ال٘د 3

 8 أرؾبد الةسح الدبئسح 4

 8 أرؾبد كسح الدبّلخ 5

 8 أرؾبد كسح الزٌط 6

 8 أرؾبد الوجبزشح 7

 8 دٗف أرؾبد الزغ 8

 8 أرؾبد الغوجبش 9

 8 أرؾبد الغْدّ 10

 8 أرؾبد الوالكوخ 11

 8 أرؾبد الوصبزعخ 12

 8 أرؾبد القْض ّالعِن 13

 8 أرؾبد الدزاعبد 14

 8 أرؾبد الضالصٖ 15

 8 أرؾبد الزبٗةْاًدّ 16

 8 أرؾبد ز ع الصقبل 17

 8 أرؾبد العبة القْٓ 18
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 8 العجبؽخ أرؾبد 19

 8 لسهبٗخأرؾبد ا 20

 8 أرؾبد ال سّظ٘خ 21

 8 أرؾبد السٗكخ الدبئسح 22

 181 الوغوْا الةلٖ

 اداة انقْبس: 2-3

  ددٖ العددسا  ا رؾددبداد الّلوج٘ددخ الوسكصٗددخعلددٔ ّاقددع الزعددْٗ  السٗبظددٖ  ددٖ  الزعددسا أعددل هددي  

ّبصةةةْن عهةةةِ )دراصةةةت اظدددزمدم الجبؽضدددبى هق٘دددبض الزعدددْٗ  السٗبظدددٖ  ( 2018 – 2017للددددّزح )

(2019فخه
(1)

ّرقْم عول٘دخ ،( عجبزح 62هغب د ّ)ظجع ّالودج  علٔ الج٘ئخ العساق٘خ ّالوةْى هي 

ار   روبهب ، ار   ، هؾبٗدد ،   ار د  ،   ) الموبظٖ الجدائل رصؾ٘ؼ ُرا الوق٘بض علٔ غسٗقخ ل٘ةسد

 .(ار   روبهب 

 تطبْق انًقْبس:2-4

للوددح ؽ٘ش ردن رْشٗدع الوق٘دبض  ارؾبدععْ  (181رن ردج٘  الوق٘بض علٔ عٌ٘خ الجؾش الوةًْخ هي )

ثغوددع  بىالجبؽضدد خدددْاد الزدج٘دد  قددبم ّثعددد ا ًزِددبء هددي رٌ ٘ددر (7/8/2018نغبّةةت  5/7/2018)هددي

 ُدداؽصبئ٘خ علِ٘ب  ظزةوبل إلّرسر٘جِب  ٖ عداّل إلعساء الوعبلغبد الوق٘بض الج٘بًبد المبيخ ثب

 . الجؾش

 انٌصبئم االحظبئْت: 2-5

 ا ؽصبئ٘خ للوعبلغبد Spssى الؾق٘جخ ا ؽصبئ٘خ اظزمدم الجبؽضب 

 انفظم انثبنث

 عرع اننتبئج ًينبقشتيب:-3

( هدي أعدل ر عد٘س ًزدبئظ اظدزغبثبد أ دساد 2علدٔ الٌعدت الوئْٗدخ الوجٌ٘دخ  دٖ عددّل ) بىأعزود الجبؽضد

 .العٌ٘خ

 (2جذًل )

 ًتقضْى يضتٌّبث اإلجببت نًجبالث انًقْبس  ّبْن اننضب انًئٌّت

 
 
 
 
 

                                                 

(ٗبظ٘ي علٖ خلف: رقْٗن هعزْٓ ردج٘  هوبزظبد الزعْٗ  السٗبظٖ لالرؾبداد ّالًدٗخ السٗبظ٘خ  ٖ العسا  , 1)

 .47, ص2019اغسّؽخ دكزْزاٍ , ي٘س هٌكْزح , عبهعخ ا ًجبز , كل٘خ الزسث٘خ الجدً٘خ ّعلْم السٗبظخ , 

 نًضتٌٍا انفئبث ث

 عبٍل عداً  %  ضكضس 80 1

 عبلٍ  79% -% 70 2

 هزْظػ 69% -% 60 3

 هٌم ط 59% -% 50 4

 هٌم ط عداً  %50اقل هي  5
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حضةةب يتغْةةر  نتةةبئج اصةةتجبببث أفةةراد انعْنةةت عهةةَ جًْةةع يجةةبالث انًقْةةبس ًينبقشةةت عةةرع 3-1

 ظْفْت:ٌانظفت ان
 (3جذًل)

يتغْر انظفت حضب  ًجبالث انًقْبسًاننضب انًئٌّت نًعْبرّت ّبْن األًصبط انحضببْت ًاالنحرافبث ان

 ظْفْت)رئْش(ٌان

انٌصظ  انًجبالث

 انحضببِ

االنحراف 

 انًعْبرُ

اننضبت 

 انًئٌّت

 انًضتٌٍ انرتبت

 اً عبٍل عد 1 84.37 2425 42.186 .ا ًظوخ ّاللْائؼ ّالقْاً٘ي )الجعد القبًًْٖ(

 لٍ عب 6 79.85 2.471 35.933 الجعد اإلدازٕ.

 عبٍل عداً  3 83.09 2.337 33.239 الجعد ا قزصبدٕ )الوبلٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  4 80.64 2.769 36.291 الجعد ال ٌٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبلٍ  7 75.92 1.443 26.575 الجعد الزقٌٖ )الزةٌْلْعٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  2 83.2 2.344 37.440 الجعد ا عزوبعٖ ّالٌ عٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  5 80.12 2.134 40.606 .الجعد اإلعالهٖ للزعْٗ  السٗبظٖ

 عبٍل جذا   81.20 51..73 537.152 انكهِ

 

 (4جذًل)

يتغْر انظفت حضب  ًجبالث انًقْبسًاننضب انًئٌّت نّبْن األًصبط انحضببْت ًاالنحرافبث انًعْبرّت 

 رئْش(نبئب انظْفْت)ٌان

انٌصظ  ثانًجبال

 انحضببِ

االنحراف 

 انًعْبرُ

اننضبت 

 انًئٌّت

 انًضتٌٍ انرتبت

 اً عبٍل عد 3 80.35 3.245 40.175 .ا ًظوخ ّاللْائؼ ّالقْاً٘ي )الجعد القبًًْٖ(

 عبلٍ  5 76.81 2.354 34.567 الجعد اإلدازٕ.

 عبٍل عداً  2 81.14 4.324 32.457 الجعد ا قزصبدٕ )الوبلٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل  4 77.08 2.341 34.687 الجعد ال ٌٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.

 هزْظػ 7 69.58 2.451 24.356 الجعد الزقٌٖ )الزةٌْلْعٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  1 81.26 4.235 36.569 الجعد ا عزوبعٖ ّالٌ عٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل  6 76.71 3.365 38.356 .الجعد اإلعالهٖ للزعْٗ  السٗبظٖ

 عبٍل  77.79 22.315 241.167 انكهِ
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 (5جذًل)

يتغْر انظفت حضب  ًجبالث انًقْبسًاننضب انًئٌّت نّبْن األًصبط انحضببْت ًاالنحرافبث انًعْبرّت 

 (أيْن انضرظْفْت)ٌان

انٌصظ  انًجبالث

 انحضببِ

االنحراف 

 انًعْبرُ

اننضبت 

 انًئٌّت

 انًضتٌٍ انرتبت

 اً عبٍل عد 1 82.49 4.251 41.247 .القْاً٘ي )الجعد القبًًْٖ(ا ًظوخ ّاللْائؼ ّ

 عبلٍ  6 74.58 2.341 33.564 الجعد اإلدازٕ.

 عبٍل عداً  2 80.36 3.147 32.147 الجعد ا قزصبدٕ )الوبلٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل  5 74.78 5.417 33.654 الجعد ال ٌٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.

 هزْظػ 7 69.56 4.214 25.346 ( للزعْٗ  السٗبظٖ.الجعد الزقٌٖ )الزةٌْلْعٖ

 عبٍل  3 79.21 3.214 35.647 الجعد ا عزوبعٖ ّالٌ عٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل  4 77.56 3.478 38.784 .الجعد اإلعالهٖ للزعْٗ  السٗبظٖ

 عبٍل  77.54 26.062 240.389 انكهِ

 
 (6جذًل)

يتغْر انظفت حضب  ًجبالث انًقْبسًاننضب انًئٌّت نعْبرّت ّبْن األًصبط انحضببْت ًاالنحرافبث انً

 (عضٌا  ظْفْت)ٌان

انٌصظ  انًجبالث

 انحضببِ

االنحراف 

 انًعْبرُ

اننضبت 

 انًئٌّت

 انًضتٌٍ انرتبت

 اً عبٍل عد 2 84.37 4.687 42.186 .ا ًظوخ ّاللْائؼ ّالقْاً٘ي )الجعد القبًًْٖ(

 بلٍ ع 6 76.81 3.476 34.567 الجعد اإلدازٕ.

 عبٍل عداً  5 80.36 2.014 32.147 الجعد ا قزصبدٕ )الوبلٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  3 80.64 4.354 36.291 الجعد ال ٌٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.

 هزْظػ 7 64.22 1.234 22.478 الجعد الزقٌٖ )الزةٌْلْعٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  4 80.54 4.356 36.245 الجعد ا عزوبعٖ ّالٌ عٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  1 88.71 5.314 44.356 .الجعد اإلعالهٖ للزعْٗ  السٗبظٖ

 عبٍل جذا   80.08 25.435 248.27 انكهِ
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ينبقشت نتبئج اصتجبببث أفراد انعْنت عهَ جًْع يجبالث انًقْبس حضب يتغْر انظفت  1 -3-1

 انٌظْفْت:

( أى الدزعخ الةل٘خ إلعبثبد أ ساد العٌ٘خ علٔ عو٘ع هغب د 6,5,4,3أظِسد ًزبئظ الغداّل )    

الوق٘بض ؽعت هزغ٘س الص خ الْظ٘ ٘خ علٔ السين هي اخزالا هٌبيجِن الْظ٘ ٘خ ا  أى ًزبئغِن 

%( 81.20كبًذ هزقبزثخ , ؽ٘ش عبء هزغ٘س الص خ الْظ٘ ٘خ )زئ٘ط( ثبلوسرجخ الّلٔ ثٌعجخ هئْٗخ )

%( 80.08ّهي صن ٗلَ٘ هزغ٘س الص خ الْظ٘ ٘خ )ععْاً( ثٌعجخ هئْٗخ )عداً ,  لٍ ّثوعزْٓ رقدٗس عب

%( 77.79عدا , ّهي صن هزغ٘س الص خ الْظ٘ ٘خ )ًبئت السئ٘ط( ثٌعجخ هئْٗخ ) لٍ ّثوعزْٓ رقدٗس عب

%( 77.54, ّاخ٘ساً هزغ٘س الص خ الْظ٘ ٘خ )أه٘ي العس( ثٌعجخ هئْٗخ ) لٍ ّثوعزْٓ رقدٗس عب

 .  لٍ ّثوعزْٓ رقدٗس عب

ّرك٘س ُرٍ الٌزبئظ  لٔ أى عو٘ع أ ساد عٌ٘خ الزدج٘   ٖ هزغ٘س الص خ الْظ٘ ٘خ كبًذ لدِٗن ًظسح     

 ٗغبث٘خ ّّعٖ ربم ّثدزعخ عبل٘خ رغبٍ الزعْٗ  السٗبظٖ ّأُو٘زَ , لوب ٗقدهَ هي دعن هبدٕ 

هع  ّهعٌْٕ ٗعبعد  ٖ ردْٗس الؾسكخ السٗبظ٘خ لالرؾبداد السٗبظ٘خ  ٖ العسا  , ُّرا هب ٗز  

(2004دراصت )دمحم شرّف 
 (1)

ّالزٖ كبًذ هي أُن الٌزبئظ الزٖ رْيلذ  لِ٘ب الدزاظخ أى ه ِْم  

ّأُو٘خ الزعْٗ  السٗبظٖ ثبلٌعجخ لععبء هغبلط اإلدازاد  ٖ ّا رؾبداد السٗبظ٘خ كبى ه ِْهبً 

ً  ذ أى عو٘عِن ٗدزكْى ُرا الو ِْم ّالُو٘خ لوب لَ دّز  ٖ ًِْض ّردْٗس ّ اقع الؾسكخ  ٗغبث٘ب

 السٗبظخ

انًؤىم نتبئج اصتجبببث أفراد انعْنت عهَ جًْع يجبالث انًقْبصحضب يتغْر  ًينبقشت عرع 3-2

 :انعهًِ

 
 (7جذًل)

انًؤىم انعهًِ يتغْر حضب  ًجبالث انًقْبسًاننضب انًئٌّت نّبْن األًصبط انحضببْت ًاالنحرافبث انًعْبرّت 

 (دبهٌو فأقم)

انٌصظ  انًجبالث

 انحضببِ

النحراف ا

 انًعْبرُ

اننضبت 

 انًئٌّت

 انًضتٌٍ انرتبت

 عبٍل  5 79.128 2.345 39.564 .ا ًظوخ ّاللْائؼ ّالقْاً٘ي )الجعد القبًًْٖ(

 عبلٍ  7 74.14 3.654 33.365 الجعد اإلدازٕ.

 عبٍل  6 75.80 1.234 30.321 الجعد ا قزصبدٕ )الوبلٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  1 89.47 4.321 40.264 سٗبظٖ.الجعد ال ٌٖ للزعْٗ  ال

                                                 
(

1
ٖ ثعط الًدٗخ ّا رؾبداد السٗبظ٘خ هي ّعِخ ًظس  دازاد الًدٗخ ّا رؾبداد دمحم تسٗف: ّاقع الزعْٗ  السٗبظٖ   (

 .58, ص 2004ثبلوولةخ العسث٘خ الععْدٗخ , زظبلخ هبععز٘س , كل٘خ الزسث٘خ السٗبظ٘خ , 
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 عبٍل عداً  3 83.78 2.35 29.325 الجعد الزقٌٖ )الزةٌْلْعٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  2 87.45 3.214 39.354 الجعد ا عزوبعٖ ّالٌ عٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  4 82.24 2.314 41.124 .الجعد اإلعالهٖ للزعْٗ  السٗبظٖ

 عبٍل جذا   81.71 19.432 253.317 انكهِ

 

 (8جذًل)

انًؤىم انعهًِ يتغْر حضب  ًجبالث انًقْبسًاننضب انًئٌّت نّبْن األًصبط انحضببْت ًاالنحرافبث انًعْبرّت 

 (بكبنٌرٌّس)

انٌصظ  انًجبالث

 انحضببِ

االنحراف 

 انًعْبرُ

اننضبت 

 انًئٌّت

 انًضتٌٍ انرتبت

 عبٍل  4 78.50 2.314 39.254 .د القبًًْٖ(ا ًظوخ ّاللْائؼ ّالقْاً٘ي )الجع

 عبلٍ  7 74.33 2.314 33.451 الجعد اإلدازٕ.

 عبٍل  5 78.11 1.247 31.247 الجعد ا قزصبدٕ )الوبلٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  1 83.01 5.341 37.356 الجعد ال ٌٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبلٍ  6 75.92 2.345 26.575 الجعد الزقٌٖ )الزةٌْلْعٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  3 80.54 3.001 36.245 الجعد ا عزوبعٖ ّالٌ عٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  2 82.24 4.314 41.124 .الجعد اإلعالهٖ للزعْٗ  السٗبظٖ

 عبٍل  79.11 20.876 245.252 انكهِ

 

 (9جذًل)

انًؤىم انعهًِ يتغْر حضب  ًجبالث انًقْبسضب انًئٌّت نًاننّبْن األًصبط انحضببْت ًاالنحرافبث انًعْبرّت 

 (يبجضتْر+ دكتٌراه)

انٌصظ  انًجبالث

 انحضببِ

االنحراف 

 انًعْبرُ

اننضبت 

 انًئٌّت

 انًضتٌٍ انرتبت

 اً عبٍل عد 1 87.09 5.321 43.547 .ا ًظوخ ّاللْائؼ ّالقْاً٘ي )الجعد القبًًْٖ(

 بلٍ ع 6 74.14 3.365 33.365 الجعد اإلدازٕ.

 عبٍل عداً  4 81.62 2.310 32.651 الجعد ا قزصبدٕ )الوبلٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  3 83.01 2.021 37.356 الجعد ال ٌٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  5 81.01 1.004 28.354 الجعد الزقٌٖ )الزةٌْلْعٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل  7 73.85 3.470 33.235 الجعد ا عزوبعٖ ّالٌ عٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  2 84.42 5.321 42.214 .الجعد اإلعالهٖ للزعْٗ  السٗبظٖ

 عبٍل جذا   80.87 22.812 250.722 انكهِ
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ينبقشت نتبئج اصتجبببث أفراد انعْنت عهَ جًْع يجبالث انًقْبس حضب يتغْر انًؤىم 1 -3-2

 انعهًِ:

لدزعخ الةل٘خ إلعبثبد أ ساد العٌ٘خ علٔ عو٘ع هغب د ( أى ا9,8,7أظِسد ًزبئظ الغداّل )    

الوق٘بض ؽعت هزغ٘س الوهُل العلوٖ علٔ السين هي اخزالا ههُالرِن العلو٘خ ا  أى ًزبئغِن كبًذ 

هزقبزثخ ُّبذا ٗعْد ثدج٘عخ الؾبل  لٔ قْاً٘ي ا ًزمبثبد  ٖ ا رؾبداد ّالًدٗخ ّالزٖ ركزسغ علٔ 

عبء ا رؾبد ّالٌبدٕ ثغط الٌظس عي الوٌبيت الزٖ ظ٘زْلًِْب , ؽ٘ش رْ س الوهُالد العلو٘خ لع

%( ّثوعزْٓ رقدٗس 81.71عبء هزغ٘س الوهُل العلوٖ )دثلْم  ضقل( ثبلوسرجخ الّلٔ ثٌعجخ هئْٗخ )

%( 80.17عداً , ّهي صن ٗلَ٘ هزغ٘س الوهُل العلوٖ )هبععز٘س + دكزْزاٍ( ثٌعجخ هئْٗخ ) لٍ عب

%( 79.11ا , ّاخ٘ساً هزغ٘س الوهُل العلوٖ )ثةبلْزْٗض( ثٌعجخ هئْٗخ )عد لٍ ّثوعزْٓ رقدٗس عب

 .لٍ ّثوعزْٓ رقدٗس عب

ّرك٘س ُرٍ الٌزبئظ  لٔ أى عو٘ع أ ساد عٌ٘خ الزدج٘   ٖ هزغ٘س الوهُل العلوٖ كبًذ   رمزلف     

 لٔ أًِن اظزسار٘غ٘برِن رغبٍ الزعْٗ  السٗبظٖ ثبخزالا ههُالرِن العلو٘خ , ّٗعصّ العجت  ٖ ذل  

كبًْا هِزو٘ي ثزدْٗس الؾسكخ السٗبظ٘خ  ٖ العسا  هي خالل ر ع٘ل هوبزظبد الزعْٗ  السٗبظٖ 

داخل ا رؾبداد السٗبظ٘خ , أ  أى قلخ الوٌك د ّالقبعبد السٗبظ٘خ ؽبل دّى هعبعدح ا رؾبداد 

ٖ الوهظعبد السٗبظ٘خ علٔ رؾق٘  هسدّداد هبل٘خ  ٗغبث٘خ ّالزٖ رعد هي أُن عْاًت ا ظزضوبز  

ثضى "هي الوؾبّز الظبظ٘خ لالظزضوبز  ٖ  (2006)حضن احًذ انشبفعِ السٗبظ٘خ , ُّرا هب أكدٍ 

الوهظعبد السٗبظ٘خ ُْ الجٌٔ الزؾز٘خ )الظبظ٘خ( ّذل  هي خالل ظسّزح رْا س الوٌك د 

خ"ّالدّاد ّالعِصح الالشهخ ّالوٌبظجخ لزكغ٘ع ا ظزضوبز السٗبظٖ  ٖ الوهظعبد السٗبظ٘
(1)

. 

نتبئج اصتجبببث أفراد انعْنت عهَ جًْع يجبالث انًقْبصحضب يتغْر صنٌاث  ًينبقشت عرع3 -3

 انخبرة فِ انعًم اإلدارُ:

 (10جذًل)

يتغْر صنٌاث انخبرة فِ حضب  ًجبالث انًقْبسًاننضب انًئٌّت نّبْن األًصبط انحضببْت ًاالنحرافبث انًعْبرّت 

 صنٌاث( 5-1انعًم اإلدارُ )

انٌصظ  الثانًجب

 انحضببِ

االنحراف 

 انًعْبرُ

اننضبت 

 انًئٌّت

 انًضتٌٍ انرتبت

 عبلٍ  4 78.50 2.314 39.254 .ا ًظوخ ّاللْائؼ ّالقْاً٘ي )الجعد القبًًْٖ(

 عبلٍ  6 76.81 2.354 34.567 الجعد اإلدازٕ.

                                                 

, داز الْ بء لدً٘ب الدجع ّالٌكس ,  ا ظزضوبز ّالزعْٗ   ٖ الزسث٘خ الجدً٘خ ّالسٗبظ٘خؽعي أؽود الكب عٖ : (1)

 .44, ص2006اإلظةٌدزٗخ , هصس , 
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 عبٍل عداً  2 81.14 5.204 32.457 الجعد ا قزصبدٕ )الوبلٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  3 80.64 3.356 36.291 لجعد ال ٌٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.ا

 عبٍل عداً  1 83.78 3.585 29.325 الجعد الزقٌٖ )الزةٌْلْعٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبلٍ  7 73.85 4.236 33.235 الجعد ا عزوبعٖ ّالٌ عٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبلٍ  5 77.56 2.145 38.784 .الجعد اإلعالهٖ للزعْٗ  السٗبظٖ

 عبلٍ  78.68 23.194 243.913 انكهِ

 (11جذًل)

يتغْر صنٌاث انخبرة فِ حضب  ًجبالث انًقْبسًاننضب انًئٌّت نّبْن األًصبط انحضببْت ًاالنحرافبث انًعْبرّت 

 صنٌاث( 10 -6انعًم اإلدارُ )

انٌصظ  انًجبالث

 انحضببِ

االنحراف 

 انًعْبرُ

اننضبت 

 انًئٌّت

 انًضتٌٍ انرتبت

 اً عبٍل عد 1 86.51 4.325 43.258 .ّاللْائؼ ّالقْاً٘ي )الجعد القبًًْٖ( ا ًظوخ

 اً عبٍل عد 6 80.78 3.540 36.351  الجعد اإلدازٕ.

 عبٍل عداً  4 83.37 4.210 33.504 الجعد ا قزصبدٕ )الوبلٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  3 84.89 3.014 38.201 الجعد ال ٌٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبلٍ  7 72.305 1.205 25.307 عد الزقٌٖ )الزةٌْلْعٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.الج

 عبٍل عداً  5 82.22 5.002 37.001 الجعد ا عزوبعٖ ّالٌ عٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  2 86.15 3.899 43.079 .الجعد اإلعالهٖ للزعْٗ  السٗبظٖ

 عبٍل جذا   82.80 25.195 256.701 انكهِ

 

 (12جذًل)

يتغْر صنٌاث انخبرة فِ حضب  ًجبالث انًقْبسًاننضب انًئٌّت نن األًصبط انحضببْت ًاالنحرافبث انًعْبرّت ّبْ

 (تصن 15 -11انعًم اإلدارُ )

انٌصظ  انًجبالث

 انحضببِ

االنحراف 

 انًعْبرُ

اننضبت 

 انًئٌّت

 انًضتٌٍ انرتبت

 عبٍل  6 79.00 4.017 39.504 .ا ًظوخ ّاللْائؼ ّالقْاً٘ي )الجعد القبًًْٖ(

 عبلٍ  7 73.81 4.108 33.217  الجعد اإلدازٕ.

 عبٍل عداً  4 81.42 3.580 32.568 الجعد ا قزصبدٕ )الوبلٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  2 84.2 4.001 37.890 الجعد ال ٌٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  3 81.734 2.321 28.607 الجعد الزقٌٖ )الزةٌْلْعٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  5 80.01 4.199 36.007 الجعد ا عزوبعٖ ّالٌ عٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.
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 عبٍل عداً   1 84.62 2.350 42.310 .الجعد اإلعالهٖ للزعْٗ  السٗبظٖ

 عبٍل جذا   80.67 24.576 250.103 انكهِ

 (13جذًل)

يتغْر صنٌاث انخبرة فِ حضب  ًجبالث انًقْبسًاننضب انًئٌّت نّبْن األًصبط انحضببْت ًاالنحرافبث انًعْبرّت 

 (صنت فأكثر 16انعًم اإلدارُ )

انٌصظ  انًجبالث

 انحضببِ

االنحراف 

 انًعْبرُ

اننضبت 

 انًئٌّت

 انًضتٌٍ انرتبت

 اً عبٍل عد 4 80.02 1.025 40.014 .ا ًظوخ ّاللْائؼ ّالقْاً٘ي )الجعد القبًًْٖ(

 اً عبٍل عد 5 80.00 2.336 36.001  الجعد اإلدازٕ.

 عبٍل عداً  3 81.62 3.147 32.650 الجعد ا قزصبدٕ )الوبلٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل  7 74.12 2.007 33.358 الجعد ال ٌٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبلٍ  6 78.82 2.350 27.589 الجعد الزقٌٖ )الزةٌْلْعٖ( للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  1 85.00 3.079 38.251 الجعد ا عزوبعٖ ّالٌ عٖ للزعْٗ  السٗبظٖ.

 عبٍل عداً  2 82.01 4.012 41.008 .الجعد اإلعالهٖ للزعْٗ  السٗبظٖ

 عبٍل جذا   80.28 17.956 248.871 انكهِ

 
ينبقشت نتبئج اصتجبببث أفراد انعْنت عهَ جًْع يجبالث انًقْبس حضب يتغْر صنٌاث  1 -3 -3

 انخبرة فِ انعًم اإلدارُ:

(  ّعلٔ الزْالٖ أى الدزعخ الةل٘دخ إلعبثدبد أ دساد العٌ٘دخ 13,12,11,10الغداّل )أظِسد ًزبئظ     

, ؽ٘دش ؽصدل هزغ٘دس  ظدٌْاد المجدسح  دٖ العودل اإلدازٕعلٔ عو٘ع هغب د الوق٘بض ؽعت هزغ٘دس 

 10-6ّهزغ٘ددس)%(78.68)ظددٌْاد( علددٔ ًعددجخ هئْٗددخ  5-1) ودديظددٌْاد المجددسح  ددٖ العوددل اإلدازٗ

ظددٌخ( علددٔ ًعددجخ هئْٗددخ  15-11%( ّهددي صددن ٗل٘ددَ هزغ٘ددس )82.80ظددٌْاد( علددٔ ًعددجخ هئْٗددخ )

%(  ّعٌدد هقبزًزِدب هدع 80.28ظٌخ  ضكضس( علٔ ًعدجخ هئْٗدخ ) 16%(  ٘وب ؽصل هزغ٘س )80.67)

للوق٘دبض  كودب  دٖ  هي أعل ر ع٘س ًزبئظ اظزغبثبد أ دساد العٌ٘دخ الٌعت الوئْٗخ الزٖ أعزودُب الجبؽش 

( ظٌْاد ؽصل علٔ الوسرجخ الّلٔ ثوعزْٓ 10-6ي أى هزغ٘س )( الرٕ ظج  ذكسٍ ، رج1٘-4عدّل )

عدداً , ّٗل٘دَ ثبلوسرجدخ  عدبلٍ ( ظدٌخ ثوعدزْٓ 15-11عداً , صن ٗلَ٘ ثبلوسرجخ الضبً٘دخ  هزغ٘دس ) عبلٍ رقدٗس 

( 5-1عداً ,  ٘وب أؽزل الوسرجخ الساثعخ ّالخ٘سح هزغ٘س ) عبلٍ ظٌخ  بكضس( ثوعزْٓ  16الضبلضخ هزغ٘س) 

 .عبلٍ ٓ ظٌْاد ثوعزْ

ثكةل كج٘س ًؾْ هوبزظبد الزعْٗ   رزضصسّرك٘س ُرٍ الٌزبئظ  لٔ أى المجسح  ٖ العول اإلدازٕ لن 

ّعلٔ السين هي ذل   بى رْعِبد  ،  ٖ العسا  خ ٖ ا رؾبداد السٗبظ٘ ثبلٌعجخ للعبهل٘ي السٗبظٖ
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ً ّثهب  لٔ ؽدً  الزٖ اؽزلذ الوعزْٗبد الضالس الوزقدهخ كبًذ هزقبزثخ  المجسح ٕذّ عي  بز  قل٘ل ًعج٘ب

للوساكص ذّٕ المجسح ى  لٔ  الجبؽش ُرٍ الٌزبئظ  ، ّٗعصّ ظٌْاد (5-1) لخ٘سالوزغ٘س الساثع ّا

علٔ هعزقجل٘خ رغبٍ الزعْٗ  السٗبظٖ قبدزٗي علٔ ّظع ؽلْل ّهقزسؽبد ًّظسح  الضالس الوزقدهخ

  ٖ الجدْ د كبزكبدالو خاللرن اكزعبثِبهي  ّ كل  عل ًز٘غخ لوسّزُن ثمجساد ًغبػأًؾْ 

الزعْٗ  السٗبظٖ  ٖ رل  الجلداى  هوبزظبدغالا علٔ  الداخل٘خ ّالمبزع٘خ ّا السٗبظ٘خ

دراصت )جًبل يظطفَ ُّرا هب ٗز   هع الوزقدهخ  ٖ هغبل الزعْٗ  السٗبظٖ , الدّل خصْيبً ّ

ّ   خدػ بظٖ ّهي أُن ًزبئظ ُرٍ الدزاظخ "ٗغت أى رزن عول٘خ الزعْٗ  السٗ (2010انزىْرُ 

 ً ثؾ٘ش رزٌبظت هع الوعزغداد ّالزدْزاد  عبل٘ختمبيرّٕ خجسح قجأل هي هْظْعخ هعجقب

"ّالّظبا العبلو٘خ  ٖ هغبل الزعْٗ  السٗبظٖ
(1)

. 

 رابعان انفظم
 

 االصتنتبجبث ًانتٌطْبث: -4

 االصتنتبجبث: 4-1

هدي ّعِدخ ًظدس هق٘بض الزعْٗ  السٗبظٖ كبى هقجْ ً ّهعجساً عي هوبزظبد الزعْٗ  السٗبظدٖ  .1

 .ا رؾبداربلّلوج٘خ الوسكصٗخالعساق٘خ العبهل٘ي  ٖ

لدددِٗن ًظددسح  ٗغبث٘ددخ رغددبٍ الزعددْٗ  ا رؾبداربلّلوج٘ددخ الوسكصٗخالعساق٘خأى عو٘ددع العددبهل٘ي  ددٖ  .2

السٗبظددٖ , ا  أى الوددٌؼ الومصصددخ هددي قجددل ّشازح الكددجبة ّالسٗبظددخ ّاللغٌددخ الّلوج٘ددخ الْغٌ٘ددخ 

 عبرِن ّرؾْل دّى رٌ ٘ر الٌكبغبد الومدػ لِب.العساق٘خ   رغدٖ اؽز٘ب

 16ظدٌخ ,  15-11ظدٌْاد , 10-6ظدٌْاد ,  5-1أى هزغ٘س ظدٌْاد المجدسح  دٖ العودل اإلدازٕ ) .3

 ظٌخ  ضكضس( ؽبش علٔ ًزبئظ هسر عخ عداً ّلغو٘ع هغب د الوق٘بض.

ًزددبئظ  أى هزغ٘ددس الوهُددل العلوددٖ )دثلددْم  ضقددل , ثةددبلْزْٗض , هبععددز٘س+ دكزددْزاٍ( ؽددبش علددٔ .4

 هسر عخ عداً ّلغو٘ع هغب د الوق٘بض ّأقل هي هزغ٘س ظٌْاد المجسح  ٖ العول اإلدازٕ .

أى هزغ٘س الص خ الْظ٘ ٘خ )زئ٘ط , ًبئت زئ٘ط , أه٘ي ظس , ععْ( ؽبش علٔ ًزبئظ ع٘د ّلغو٘ع  .5

 هغب د الوق٘بض ّأقل هي هزغ٘س الوهُل العلوٖ ّظٌْاد المجسح  ٖ العول اإلدازٕ .

 ْبث:انتٌط 4-2

ا ظددز بدح هددي هق٘ددبض الزعددْٗ  السٗبظددٖ ّردج٘قددَ علددٔ عٌ٘ددبد همزل ددخ ظددْاء ثبظددزمدام  عوددبلٖ  .1

 الوق٘بض أّ أؽد هغب رَ.

العوددل علددٔ شٗددبدح الوددٌؼ الومصصددخ هددي ّشازح الكددجبة ّالسٗبظددخ ّاللغٌددخ الّلوج٘ددخ الْغٌ٘ددخ  .2

 ِب الزعْٗق٘خ.العساق٘خ لالرؾبداد السٗبظ٘خ لزٌ ٘ر ًكبغبرِب الومزل خ ّرؾق٘  أُدا 

                                                 
(

1
( عوبل هصد ٔ الصُ٘سٕ: هعْقبد اقزصبدٗبد ثعط الًدٗخ السٗبظ٘خ ثدّلخ الةْٗذ , زظبلخ دكزْزاٍ , كل٘خ الزسث٘خ 

 .44, ص 2010السٗبظ٘خ للجٌ٘ي , عبهعخ اإلظةٌدزٗخ , 
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العول علدٔ ثٌدبء الوٌكدئبد ّالجٌدٔ الزؾز٘دخ السٗبظد٘خ ّالزدٖ ردْ س هدسدّداد هبدٗدخ صبثزدخ لزعدبُن  .3

ثكةل كج٘س  ٖ ردْٗس ّز ع هعزْٓ ا رؾبداد السٗبظ٘خ ّثبلزبلٖ ركغ٘ع الكسكبد ّزعبل العوبل 

 لالظزضوبز لدِٗن.

ّظددبئل الدعبٗددخ ّاإلعددالى  ظددسّزح العوددل علددٔ ردددْٗس اإلعددالم السٗبظددٖ العساقددٖ هددي رٌددْا .4

الوسٗئخ ّالوقسّءح ّاظزمدام أظبل٘ت الزعْٗ  اإللةزسًّٖ لالظز بدح هٌدَ  دٖ رعدْٗ  عو٘دع ًكدبغبد 

 ّثدْ د ا رؾبداربلًدٗخ.

 عساء دزاظبد ّثؾْس خبيخ ثوغبل الزعْٗ  السٗبظٖ  دٖ العدسا  لقلزِدب ّؽداصدخ ُدرا الوغدبل  .5

  ٖ السٗبظخ العساق٘خ.

 انًظبدر

 . 2004, الوةزجخ العصسٗخ , هصس ,  أظط  دازح الزعْٗ  السٗبظٖ٘د أؽود: تسٗف الع -1

تحادات واألندية لالياسين علي خلف: تقويم مستوى تطبيق ممارسات التسويق الرياضي  -2

الرياضية في العراق , اطروحة دكتوراه , غير منشورة , جامعة االنبار , كلية التربية البدنية 

 .1029وعلوم الرياضة , 

 تسٗف: ّاقع الزعْٗ  السٗبظٖ  ٖ ثعط الًدٗخ ّا رؾبداد السٗبظ٘خ هي ّعِخ ًظس دمحم -3

 دازاد الًدٗخ ّا رؾبداد ثبلوولةخ العسث٘خ الععْدٗخ , زظبلخ هبععز٘س , كل٘خ الزسث٘خ السٗبظ٘خ , 

2004. 

لدنيا  , دار الوفاء االستثمار والتسويق في التربية البدنية والرياضيةحسن أحمد الشافعي :  -4

 .1002الطبع والنشر , اإلسكندرية , مصر , 

عوبل هصد ٔ الصُ٘سٕ: هعْقبد اقزصبدٗبد ثعط الًدٗخ السٗبظ٘خ ثدّلخ الةْٗذ , زظبلخ  -5

 . 2010دكزْزاٍ , كل٘خ الزسث٘خ السٗبظ٘خ للجٌ٘ي , عبهعخ اإلظةٌدزٗخ ,

 
 

 

 

 


