معوقات االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية
د .أحمد بن محمد العصيمي
وزارة التعليم
د .حمد بن خالد الحواس
مدرب ،عضو جمعية المدربين السعوديين بالرياض
Obstacles that may limit the benefit of sports facilities in Saudi universities
D. Ahmed bin Mohammed Al-OSAIMI
D. Hamad bin Khaled Alhowass
Thk1400@gmail.com
الرياض – المملكة العربية السعودية

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى معرفة المعوقات التي قد تح ّد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية من
وجهة نظر القيادات وأعضاء هيئة التدريس ،والطالب ،وموظفي الهيئة الرياضية واألندية ،استخدم الباحث المنهج
الوصفي بأسلوبه المسحي ،واستخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )451من قيادات
الكليات ورؤساء األقسام ،و ( )144من طالب كليات العلوم الرياضية والنشاط البدني في أربع جامعات مختلفة،
و( ) 424من موظفي الهيئة الرياضية وممثلي األندية .وتوصلت نتائج الدراسة إلى موافقة أفراد عينة الدراسة
(القيادا ت وأعضاء هيئة التدريس) على المعوقات التي قد تحد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعة،
جاءت بمتوسط ( 1،,4موافق) ،وموافقة أفراد عينة الدراسة (الطالب) على المعوقات التي قد تحد من االستفادة من
المنشآت الرياضية في الجامعة ،جاءت بمتوسط ( 1،,,موافق) ،موافقة أفراد عينة الدراسة (موظفو الهيئة
الرياضية وممثلو األندية ) على المعوقات التي قد تحد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعة ،جاءت
بمتوسط ( 1،,2موافق) .وأوصت الدراسة الجامعات باالطالع على تجارب جامعات عالمية ناجحة مجال استثمار
المنشآت الرياضية ،والعمل على تأهيل كادر إداري متخصص في مجال إدارة واستثمار المنشآت الرياضية ،ومد
جسور التواصل مع مؤسسات المجتمع للتنسيق والتعاون في مختلف المجاالت الرياضية ،وإقامة عالقات شراكة
وتعاون بين الجامعة واألندية الرياضية البارزة في المجتمع ،وحث الطالب لتفعيل دورهم في األنشطة الرياضة
المختلفة التي تقيمها الجامعة ،و القيام بحمالت توعوية للطالب وألفراد المجتمع حول اإلمكانات والمنشآت الرياضية
التي تمتلكها الجامعة.
الكلمات المفتاحية :المعوقات ،الشراكة المجتمعية ،الجامعات السعودية
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Abstract
The study aimed to know the obstacles that may limit the utilization of sports facilities
in Saudi universities from the viewpoint of leaders, faculty, students, and staff of the
sports and clubs. To achieve the goal of the study, the researcher used the descriptive
approach with his survey method, and the study used the questionnaire as a tool to
collect data. The sample of the study consisted of (154) faculties leaders and heads of
departments, (410) students from the faculties of sports science and physical activity in
four different universities, and (120) from the staff of the sports authority and
representatives of clubs. The results of the study reached the agreement of the members
of the study sample (leaders and faculty members) on the obstacles that may limit the
utilization of sports facilities at the university and came with a mean of 3.81 (agree), the
agreement of the members of the study sample (students) on the obstacles that may limit
the utilization of sports facilities at the university, which came with a mean of 3.68
(agree) and the agreement of the members of the study sample (employees of the sports
authority and representatives of clubs) on the obstacles that may limit the utilization of
sports facilities at the university and came with a mean of 3.92 (approved). The study
recommended universities to study the experiences of successful international
universities in the field of sports facilities investment, work to qualify an administrative
staff specialized in the field of management and investment of sports facilities, building
bridges of communication with community institutions for coordination and cooperation
in various sports fields, establishing partnerships and cooperation between the
university and prominent sports clubs in the community, urging students to activate
their role in the various sports activities held by the university and conduct awarenessraising campaigns for students and members of society about the potential and sporting
facilities the university possesses.
Keywords: Obstacles, Sports Facilities, Saudi Universities.
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مقدمة
تعد المؤسسات التربوية التعليمية عامة والجامعات على وجه الخصوص من أبرز مؤسسات المجتمع التي
يفترض أنها تولي عناية باألنشطة الرياضية ونشرها ،ليس فقط انطالقا مما تحققه هذه األنشطة من أهداف ،بل أيضا
ألهمية الفئات التي تضمها الجامعات والكليات التي يعول عليها في اإلنتاج والرقي والتقدم في المجتمع .فالشباب
بحاجة إلى إشباع عدة حاجاتهم ،البدنية والنفسية واالجتماعية وغيرها .وتعد الحاجة إلى األنشطة الرياضية واستثمار
وقت الفراغ في كل ما هو مفيد إحدى أهم تلك الحاجات التي يواجهها الشباب في هذه المرحلة الجامعية ،وتعتبر
ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية سواء داخل الجامعة أو خارجها من أبرز تلك النشاطات التي تساعد الشاب
الجامعي على اكتشاف إمكانياته وقدراته ،والمساهمة في إشباع حاجاته المختلفة.
ولتطوير الرياضة الجامعية يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة المعالم مبينة على أسس ومبادئ
مدروسة ،ولكي ترقى وتصل إلى مستوى معين يجب أن تكون هناك وسائل وإمكانيات متاحة ومطابقة للمقاييس
العالمية ،خصوصا المنشآت الرياضية ،كما يجب أن تكون لها على عل علم وخبرة بإدارة المنشآت الرياضية
ويشرف عليها طاقم متخصص في مجال إدارة واستثمار المنشآت الرياضية ،تتماشي مع تطلعات وطموحات
الرياضة الجامعية (سليم.)2441 ،
وتمتلك أغلب الجامعات السعودية منشآت رياضية عمالقة وملفتة للنظر في الرياض بشكل خاص ،لما تمتلكه
هذه المنشآت من مواصفات فريدة ومتكاملة لخدمة الرياضة الجامعية والرياضة السعودية ،وقد كلف ذلك خزينة
الدولة مبالغ كبيرة .ولكي يتحقق الغرض من هذه المنشآت البد من استثمارها االستثمار األمثل ،واالستفادة منها في
تحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها ،وفتحها أمام المجتمع المحلي لممارسة مختلف األنشطة الرياضية.
ومن أجل ذلك جاءت هذه الدراسة لبحث المعوقات التي تحد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعات
السعودية.

مشكلة الدراسة
تواجه المنشآت الرياضية الكثير من المعوقات التي تحول دون استثمارها بالطريقة المثلى ،ومنهاا عادم وجاود إدارة
لالسااتثمار تكااون قااادرة علااى جااذب المسااتثمرين ،والتخطاايط الجيااد السااتثمار وتسااويق هااذه المنشااآت ،وتتااوافر لااديها
الصالحيات إلبرام العقود واالتفاقيات التي تساعد على تعظايم اإلياراداتل للصارف منهاا علاى صايانة هاذه المنشاآت
وتطويرها ،واستثمار فائض مواردها في مشروعات رياضية وخدمية ناجحة (عبد الحميد وعبد الحليم.)2445 ،
ويرى متولي ( )2441أن هناك عدداً من المعوقات التي أدت إلى عدم تطوير إدارة المنشاآت الرياضاية ،منهاا
عاادم ربااط المنشااأة الرياضااية بالبيئااة المحيطااة بهااا ،وعاادم وجااود دراسااات جاادوى اقتصااادية للمنشااأة ،وعاادم دراسااة
معوقات التشغيل ،وعدم وضوح االختصاصات داخل المنشأة ،وعدم وجود معايير للرقابة على المنشأة الرياضية.
وبالنسبة للجامعات السعودية فإنها تسعى نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة  2414في السعي إلى رفع نسبة ممارسي
الرياضة في المجتمع ،وقد عملت من هذا المنطلق على استثمار إمكاناتها ومنشآتها الرياضية لتهيئة البيئة المناسبة
والبرامج الرياضية التي تحقق ذلك .وإلى تطوير شامل للرياضة الجامعية ،وركزت على الشريحة األكبر من مجتمع
البيئة الجامعية ،لتحفيز وتشجيع النشاط البدني المرتبط بالصحة وفتح المجال لممارسة الرياضة بما يضمن تحقيق
أهداف شرائح الممارسين سواء كانت أهدافهم للصحة ،أو للترويح ،أو للتنافس الرياضي بمختلف مستوياته ،وصوالً
لالعبي النخبة.
ولكون الرياضة تشكل جزءاً مهما في حياة المجتمع السعودي ،لذا فاإن حكوماة المملكاة العربياة الساعودية لام
تأ ُل جهداً في دعم الجامعات السعودية وتزويدها بأعلى درجات التأهيل المادي والبشري،
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والمنشااآت الرياضااية فااي الجامعااات السااعودية كغيرهااا ماان المنشااآت الجامعيااة التااي القاات اهتماماا ً كبيااراً فااي البنيااة
التحتية والتأهيلية ،فكثير من الجامعاات انن تمتلاك منشاآت رياضاية عمالقاة ذات مواصافات عالمياة ،ولكنهاا تحتااج
إلى إدارة فاعلة ونشطة ترتقي بهال وتنقلها من كونها منشاآت مساتهلكة إلاى منشاآت منتجاة ،تناافس المراكاز واألندياة
الرياضية الخاصة التي انتشرت كثيراً في مدن المملكة ومحافظاتها ،وتدر على مستثمريها أمواالً كبيرة.
وبنا ًء على ما سبق فقد فإن مشكلة هذه الدراسة تتحدد بالتساؤل الرئيسي التالي :ما المعوقات التي قد تحا ّد مان
االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية؟

أسئلة الدراسة
 -1ما المعوقات التي قد تح ّد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية من وجهة نظر
القيادات وأعضاء هيئة التدريس؟
 -2ما المعوقات التي قد تح ّد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية من وجهة نظر
الطالب؟
 -3ما المعوقات التي قد تح ّد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية من وجهة نظر
موظفي الهيئة الرياضية واألندية؟

أهداف الدراسة
 -1معرفة المعوقات التي قد تح ّد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية من وجهة نظر
القيادات وأعضاء هيئة التدريس.
 -2معرفة المعوقات التي قد تح ّد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية من وجهة نظر
الطالب.
 -3معرفة المعوقات التي قد تح ّد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية من وجهة نظر
موظفي الهيئة الرياضية واألندية.

أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة من حيث أنها الدراسة األولى حسب علم الباحث التي تسعى لمعرفة معوقات االستفادة
من المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية ،ويمكن أن تساعد المسؤولين القائمين على اإلشراف وإدارة المنشآت
الرياضية في الجامعات السعودية على عرفة معوقات االستفادة من المنشآت الرياضية الجامعية ،وبالتالي العمل
على تذليل ه ذه المعوقات أو تجنبها ،كما يأمل الباحث أن هذه الدراسة قد تساهم في إثراء المكتبية العربية في أحد
أهم المجاالت التي تفتقر إليها.

حدود الدراسة
الحدود الموضوعية :تناولت الدراسة موضوع معوقات االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعات
السعودية.
4

الحدود المكانية :المنشآت الرياضية في كل من جامعة الملك سعود ،وجامعة جدة ،وجامعة الملك فيصل،
وجامعة جازانل وقد اختيرت جامعة الملك سعود لكون لديها كلية تربيه بدنيه ،كما اختيرت جامعة جازان والملك
فيصل وجدة لوجود أقسام تربية بدنية بها ،كما روعي في اختيار هذه الجامعات تنوع المناطق (الوسطى -والغربية-
والشرقية -والجنوبية) ولوجود منشآت رياضية بها.
الحدود البشرية :قيادات وأعضاء هيئة التدريس وطالب كليات وأقسام التربية البدنية بالجامعات محل
الدراسة ،ومنسوبي وكالة الشؤون الفنية في الهيئة العامة للرياضة ،وممثلو االستثمار في أندية الهالل ،واألهلي،
والقادسية ،والوطن.

مصطلحات الدراسة
المفهوم االصطالحي للمعوقات :تعرف بأنها "وضاع صاعب يكتنفاه شايء مان الغماوض ،يحاول دون تحقياق
األهااداف بكفايااة وفاعليااة ،ويمكاان النظاار إليهااا علااى أنهااا الساابب فااي الفجااوة بااين مسااتوى االنجاااز المتوقااع واالنجاااز
الفعلي" (.)Darwish,2003,7وتعرف المعوقات إجرائيا ً في هذه الدراساة بأنهاا :الصاعوبات والعقباات التاي تواجاه
المسؤول ين عن المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية من تحقيق الفائدة القصاوى مان المنشاآت الرياضاة التابعاة
للجامعات السعودية.
المفهوم االصطالحي للمنشآت الرياضية :هاي "عباارة عان مؤسساات ينشائها المجتماع لخدماة القطااع الرياضاي مان
كافاة جوانبااهل بحيااث يكااون لهااا هيكاال تنظيمااي يتفااق مااع حجام هااذه المؤسسااة وأهاادافها ،بمااا يعااود بااالنفع لخدمااة ذلااك
المجتمع متماشياً مع أهدافه" (محمد ،2442 ،ص.)41وتعرف المنشاآت الرياضاية فاي هاذه الدراساة بأنهاا :المرافاق
الرياضية (الهياكال اإلدارياة ،والمياادين ،والمبااني ،وبماا فاي ذلاك المعادات والتجهيازات الرياضاية) التاي تقاع داخال
ا لجامعاات الساعودية ،والتاي يمااره فيهااا النشااط الرياضاي بأنواعاه كافاة ،مثاال الساباحة ،وكارة القادم ،وغيرهاا ماان
األلعاب الرياضية.

اإلطار النظري
مفهوم المنشآت الرياضة
تُعرف المنشاأة الرياضاية بأنهاا "أي مؤسساة يقاوم هيكلهاا المكاون مان جماعاة عمال يترأساها ماديرل لتوجياه أنشاطة
جماعة رياضية من األفراد ،تجاه هدف مشترك وتنمية المهارات المرتبطة بالتخطيط والتنظيم ،والتوجيه ،والمتابعة،
والميزانيات فيما يخص الرياضة واألنشطة البدنية وتكوين األفراد تربويا ً وتعليميًّا" (بدوي ،2444 ،ص.)41
ولقد أصبح مسمى منشأة رياضية يطلق على أي مكان معد ومجهز لممارسة األنشطة البدنية والرياضية بكال
أشكالها ،سواء كانت تلك األماكن مكشوفة أو مغطاة ،والمنشآت الرياضية تشتمل في الغالب على العديد مان األدوات
واألماكن المساندة باإلضافة إلى المالعب ،مثل :األدوات الرياضية ،والمخازن والمستودعات ،والغرف ،والقاعاات،
والمباااني الملحقااة ،وتختلااف المنشااآت الرياضااية ماان حيااث الحجاام وذلااك تبع اا ً للهاادف ماان إنشااائها ،فهناااك المنشااآت
التعليميااة ،والتدريبيااة والتنافسااية ،وهناااك مالعااب األطفااال األرضااية ،والمساااحات الخضااراء ،والساااحات الشااعبية،
واألندية الرياضية والمدن الرياضية( .عز الدين.)2441 ،

أنواع المنشآت الرياضية
تصنف المنشآت الرياضية ضمن ثالث مجموعات ،وهي كما يلي:
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 المالعب المكشوفة :مثل مالعب كرة القدم ،ومضامار الجاري ،وسااحات ألعااب القاوى ،ومالعاب التانس،
وميادين سباق الخيال ،وحلباات ساباق السايارات والادراجات ،وسااحات األلعااب الشاتوية ،وجمياع األلعااب
التي تقام على الثلج والجليد.
 الصاالت المغلقة :هي مالعب مغطاة ،تجري فيها مسابقات بألعاب الكارات ،والقاوى والجمبااز ،والجاودو،
والكاراتيه ،والمصارعة ،والمالكماة وغيرهاا ،وقاد تكاون هاذه الصااالت عاماة لجمياع األلعااب ،أو خاصاة
بلعبة معينة ،مثل صالة الجمباز ،أو ألعاب القوة ،أو كرة السلة.
 المسابح :وتشامل أحاواض الساباحة ،وأحاواض الغطاس ،وتجاري فيهاا مساابقات الساباحة والغطاس وكارة
الماااء والسااباحة التوقيتيااة ،والمسااابح وقااد تكااون مغلقااة أو مكشااوفة ،وتسااتخدم المسااابح المغلقااة فااي الاادول
الباردة أو في أوقاات الطقاس الباارد والمااطر ،واساتعملت التغطياات المتحركاة القابلاة للفاتح واإلغاالق فاي
تغطية المسابح( .الوشاح والشقارين.)2442 ،

معوقات االستثمار في المنشآت الرياضية
توجد العديد من المعوقات التي تحد من االستثمار في المنشآت الرياضية من أهمها:
معوقات اقتصادية :ويذكر أحمد ( )2444منها ما يلي:
 .4األزمات االقتصادية العالمية ،وانخفاض إيرادات الشركات.
كاف بالمكاسب المالية التي يمكن أن يحققها هذا النوع من االستثمار.
 .2عدم وجود ضمانات
ٍ
 .1قصور واضح في مصادر التمويل بالنسبة لألندية واالتحادات الرياضية.
معوقات إدارية وتشريعية ،وإجرائية:
ومن أبرزها ما يلي:


تعاني األندية من عدم توافر اإلدارة المتخصصة والمحترفة للمهارات التمويلية والتسويقية واالستثمارية
الرياضية.



تعدد األخطاء اإلدارية والمحاسبية والقوائم المالية ،فضال عن إحجام بيوت الخبرة عن مراقبة الحسابات
باألندية.



قصور في النظم التشريعية ،منها "تعقد اإلجراءات والهيئات والجهات للحصول على التراخيص
لالستثمار".

معوقات إعالمية وترويجية :ويذكر أحمد ( )2444منها ما يلي:
 .4وجود تداخل بين المفاهيم والبرامج الخاصة لكل من االستثمار والتسويق لدى بعض العاملين في مجال االستثمار
الرياضي.
 .2قصور في اإلدراك الشخصي بجدوى االستثمار وأهميته في المجال الرياضي لدى بعض رجال األعمال.
كاف لدى القائمين على أدارة األندية واالتحادات الرياضية باالستثمار في المجال الرياضي.
 .1عدم وجود وعي
ٍ
 .1عدم االقتناع بالرياضة بصفتها مصدراً من مصادر الدخل بالنسبة للمستثمر.
 .5االقتناع بأن المجاالت االستثمارية األخرى أفضل من المجال الرياضي.
6

المعوقات الفنية  :تعد المعوقات الفنية واحدة من أسباب الحد من االستثمار في المنشآت الرياضية ،ومن أهم
المعوقات الفنية كما يذكرها أحمد ( )2444ما يلي:
 .4عدم وجود خطة مستقبلية قائمة على أساه علمي للتنوع في عمليات االستثمار في جميع األنشطة واأللعاب
الرياضية.
 .2عدم وجود خطة أو خريطة استثمارية توضح نوع األنشطة ومكانها التي يمكن االستثمار فيها.
 .1عدم كفاية حجم المشروعات االستثمارية بالمقارنة باإلمكانات المتوافرة.
 .1عدم توافر البيانات الكافية التي تساعد على إجراء دراسات جدوى سليمة لالستثمار في المجال الرياضي.
 .5ندرة وجود االقتصاديين الذين يعرفون كيفية التعامل مع طبيعة الوسط الرياضي.
 .,صعوبة تحديد الفترة الزمنية الستمرار عمل المشروعات االستثمارية بالمجال الرياضي.

الدراسات السابقة
هدفت دراسة سليم ( )2441إلى إبراز الادور الفعاال الاذي تلعباه المنشاآت الرياضاية فاي تطاوير المنافساات
الجامعية ،وتحديد واقاع المنشاآت الرياضاية الجامعياة ،ومعرفاة األساباب الخفياة وراء عازوف الطلباة عان ممارساة
الرياضاة داخال المنشاآت الرياضاية بالمؤسساات الجامعياة ،ومعرفاة مادى تاأثير نقاص المنشاآت الرياضاية داخال
المؤسساات الجامعياة فاي تادنى مساتوى الرياضاة الجامعياة الجزائرياة ،وتشاخيص المعوقاات التاي تقاف وراء تادنى
مساتوى الرياضاة الجامعياة .وقاد اساتخدم الباحاث المانهج والوصافي المساحي لتحقياق أهاداف الدراساة ،واساتخدمت
الدراسااة االسااتبيان والمقابلااة كوسااائل لجمااع البيانااات الالزمااة ،وتكوناات عينااة الدراسااة ماان ( )1,فاارداً ماان رؤساااء
مصالح األنشطة الرياضية باألحياء الجامعية وأربعة رؤساء مصالح أنشطة رياضية علاى مساتوى مديرياة الخادمات
الجامعي ،وأربعة رؤساء مصالح أنشطة رياضية على مستوى الجامعة ،وتمثلت أهم نتائج الدراسة في ما يلي :هناك
عزوف كبير بين صفوف الطلبة في ممارسة الرياضة داخل المنشآت الرياضية ،وأن نقص المنشآت الرياضية داخل
المؤسسات الجامعية له تأثير بشكل كبير في تدنى مستوى الرياضة الجامعية الجزائرية ،وأن أن أهم المعوقاات التاي
تحول دون تطور الرياضة الجامعية تتمثل في غماوض مختلاف النصاوص القانونياة والتنظيمياة الخاصاة بالرياضاة
الجامعية ،عدم وجود متخصصين ،ونقص الميزانية المخصصة للرياضة الجامعية.
هاادفت دراسااة الصاالوي ( )244,إلااى التعاارف علااى معوقااات ممارسااة األنشااطة الترويحيااة الرياضااية لاادى
طالب كليات المعلمين في المملكة العربية السعودية .واستخدم الباحاث المانهج الوصافي مساتخدما أسالوب الدراساات
المسحية بخطواتها العلمية لتماشيها وتناسبها مع طبيعاة هاذه الدراساة .كماا اساتخدمت الدراساة االساتبانة كاأداة لجماع
البيانات ،وتكونت عيناة الدراساة مان ( )4444طالاب تام اختياار مان كلياات المعلماين فاي كال من(الريااض ،الادمام،
تبوك ،الطائف ،جازان) ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمهاا ،المعوقاات المرتبطاة باإلمكاناات والمعوقاات المرتبطاة
بالجوانب ا لدراسية للطالب ،جاءت في المرتبة األولى ،والمعوقات المرتبطة بالجوانب اإلدارية والمعوقات المرتبطة
ببرامج األنشطة الترويحية الرياضية ،جاءت في المرتبة الثانية ،بينما جاءت المعوقات المرتبطة الجوانب الشخصاية
للطالب والمعوقات المرتبطة بالجوانب النفسية االجتماعية للطالب ،جاءت في المرتبة الثالثة.
وهدفت الحجايا والزغيالت ( )244,التعرف إلاى معوقاات ممارساة طلباة جامعاة مؤتاة لألنشاطة الرياضاية
الترويحية والتعرف إلى الفروق في المعوقات تبعا ً لمتغيرات الجانس والكلياة والتقادير الجاامعي والمساتوى الدراساي
ومكااان السااكن .ولتحقيااق أهااداف الدراسااة اسااتخدم الباحثااان الماانهج الوصاافي بأساالوبه المسااحي لمناساابته وطبيعااة
الدراسة ،واستخدم الباحثان استمارة اساتخدمت فاي العدياد مان الدراساات ،تام تعاديل فقراتهاا بماا يتناساب ماع أهاداف
الدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة مؤتة باساتثناء طاالب كلياة الطاب وكلياة علاوم الرياضاة وتام
اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية حيث تكونت من ( )2444طالاب وطالباة مان المساجلين رساميا ً فاي الفصال
الدراسااي الثاااني للعااام الدراسااي  2441/2441وأظهاارت النتااائج أن المجااال االجتماااعي كااان أهاام معوقااات الطلبااة
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لممارسة األنشطة الرياضية الترويحية .كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصاائية يعازى إلاى متغيار
(الجاانس ،الكليااة ،التقاادير ،مكااان السااكن) فااي حااين أظهاارت النتااائج وجااود فااروق تعاازى لمتغياار المسااتوى الدراسااي
ولصالح طلبة السنة األولى.
وهدفت دراسة محمد ( )2445إلى التعرف على آليات تطوير فارص االساتثمار فاي األندياة الرياضاية باإقليم
كردستان العراق ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،واشتملت العينة على  41فرد مان هيئاة أعضااء مجلاس اإلدارة
والعاااملين باألنديااة الرياضااية والمسااتثمرين .وتوصاالت الدراسااة إلااى عاادة نتااائج ماان أهمهااا :أن هناااك قصااوراً فااي
التشريعات واللوائح القانونية التي تشجع المستثمرين باألندية الرياضية وتحفيازهم ،وال توجاد قاوانين ولاوائح خاصاة
تنظم كيفية االستثمار داخل األندية الرياضية ،وضرورة أن تدرك األندية الرياضية أهمية االساتثمار بصافته مصادراً
للتمويل.
وهدفت دراسة عيسى( )2445التعرف على دور االستثمار الرياضي في األندية الرياضية بجمهورية مصار
العربياة ،واساتخدم الباحاث المانهج الوصافي ،وبلغات عينااة الدراساة ( )54فارداً مان أعضااء مجلاس اإلدارة باألنديااة
الرياضااية .وتوصاالت الدراسااة إلااى نتااائج أهمهااا :ال توجااد خطااة السااتثمار الرياضااة بالنااادي وصااناعتها ،وال تساامح
التشريعات بتحويل األندية الرياضية إلى أندية ربحية.
وهدفت دراسة متولي ( )2441إلى معرفاة العوامال الماؤثرة فاي تنظايم المنشاآت الرياضاية وإدارتهاا ومادى
اسااتفادتها ماان التقاادم التقنااي فااي هااذا المجااال ،والتعاارف علااى االتجاهااات الحديثااة فااي التخطاايط والتنظاايم للمنشااآت
الرياضية وانعكاه ذلاك علاى تصاميم (تطاوير) المنشاآت الرياضاية ،واساتخدم الباحاث المانهج الوصافي -الدراساات
المسااحية ،وبلغاات عينااة الدراسااة  ,5مفااردة ،تاام اختيارهااا بالطريقااة العمديااة ماان القااادة العاااملين فااي مجااال اإلدارة
الرياضية والتربية الرياضية ،وإدارة المنشآت الرياضية ،كما استخدم للعينة  24قائداً إلجراء الدراسة االستطالعية،
وتقنين أدوا ت جمع البيانات قيد البحث .ومن نتائج الدراسة :عدم ربط المنشاأة الرياضاية بالبيئاة المحيطاة بهاا ،وعادم
دراسة معوقات التشغيل ونقاط االختناق واقتراح الحلول المناسبة ،وعدم وجود استراتيجية تنظيمية واضحة للتسويق
والرعاية للمنشآت الرياضية.
وهدفت دراسة رزق( )2444إلاى التعارف علاى المقوماات والمعوقاات الرئيساية لالساتثمار الرياضاي داخال
المؤسساات الرياضااية بمحافظاات منطقااة القناااة ،واساتخدم الباحااث المانهج الوصاافي المسااحي ،وبلغات عينااة الدراسااة
( )244نا ٍد ،و( ) 142مركز شباب .ومن أهام النتاائج التاي توصالت لهاا الدراساة ماا يلاي :ال تضاع المؤسساة أهاداف
مستحدثة لزيادة العائد االقتصادي ،ومنها استثمار أنشطة المؤسسة ،وترويج البطوالت والمباريات.
وهاادفت دراسااة وارناار وديكسااون ) Warner&Dixon(2011إلااى تقياايم أهميااة فريااق كاارة القاادم ()SOC
وتأثير كرة القدم التي أجريت في أمريكا في تهذيب الطالب ،وكانت عينة الدراسة ( ),,,فرد من قبل الفرياق األول
لكاارة القاادم ،وخلصاات إلااى :أن الباارامج الرياضااية غالب اا ً مااا تقااوم بإيجاااد شااعور شااراكة لاادى المجتمااع ،وكااان ذلااك
باسااتخدام الماانهج الوصاافي المسااحي ،وبحثاات هااذه الدراسااة آليااات إنشاااء منشااآت رياضااية ضاامن إحاادى الشااركات
النفطية ،وأجريت مقابلة مع عشرين من الرياضيين األماريكيين الساابقين حاول تجااربهم الرياضاية .وتوصالت نتاائج
إلاااى أن االعتباااارات اإلدارياااة ،والفااارص القيادياااة ،واإلنصااااف فاااي القااارارات اإلدارياااة ،والمنافساااة ،والمسااااحات
االجتماعية ،كانت أبرز العوامل التي عززت بناء الشراكة ،وساهمت فاي نظرياة بنااء المجتمعاات المحلياة ،ووفارت
الحلول العملية لتعزيز تجربة المشاركين.
وقامـت ( al. et, Young (2441بدراسـة هـدفت إلـى التعـرف علـى المعوقـات المدركـة وتأثيرهاـا علـاـى
مشـاـاركة طلبـااـة الكليـاـات األمريكيـااـة فـااـي األنشـاـطة الرياضـااـية الترويحيـاـة .وقـااـد تكونـااـت عينـاـة الدراسااة ماان
( )14,طالباا ً مــاـن غيــاـر الممارســااـين لألنشــاـطة الرياضاية الترويحياة فااي الحارم الجاـامعي .وبيناـت النتااـائج أن
عـدم وجـود وقـت كـاف بسـبب العماـل أو الدراساـة أو العائلاـة ،وكاـذلك عادم معرفاة األنشاطة المتاحاة للطلباة كانات
أقوى معوقين مدركين لدى الطلبة.
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منهج الدراسة
اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي ،لفهم الجوانب المختلفة للظاهرة وتحليلها.

مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من الجامعات السعودية البالغ عددها ( )2,جامعة ،ونظاراً لكبار حجمهاا ،قاام الباحاث
باختيار عينة من الجامعات وهي( :جامعة الملك سعود ،وجامعة جدة ،وجامعة الملك فيصل ،وجامعة جازان) .حياث
شملت مجتمع الدراسة عمداء الكليات ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس والباالغ عاددهم( ،)451وطاالب كلياة
علوم الرياضة والنشاط البدني في الجامعات المذكورة والبالغ عددهم ( .)25,2وكذلك منسوبي وكالة الشؤون الفنية
في الهيئة العامة للرياضة ،وممثلي األندية .والجدول ( )4يوضح توزيع مجتمع الدراسة مان القياادات وأعضااء هيئاة
التاادريس والطااالب .والجاادول ( )2يوضااح توزيااع مجتمااع الدراسااة ماان ممثلااي االسااتثمار فااي أنديااة الهااالل واألهلااي
والقادسية والوطن وعددهم (.)424
جدول ()1
مجتمع الدراسة (قيادات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطالب)
الجامعات السعودية

عمداء
الكليات

رؤساء
األقسام

أعضاء هيئة
التدريس

الطالب

المجموع

جامعة الملك سعود (كلية علوم الرياضة
(قسم البدني)
والنشاط
التربية البدنية)
جامعة جدة
جامعة الملك فيصل (قسم التربية البدنية)
جامعة جازان (قسم التربية البدنية)
المجموع

4
4
4
4
1

1
4
4
4
1

,,
42
14
12
411

,,1
25,
111
,,1
25,2

111
212
,41
,4,
211,

جدول()2
مجتمع الدراسة لموظفي الهيئة الرياضية وممثلو األندية
الجهة
وكالة الشؤون الفنية
نادي الهالل الرياضي في الرياض
نادي األهلي الرياضي في جدة
نادي القادسية الرياضي في الخبر

العدد
,4
44
44
44

نادي الوطن الرياضي في جازان

44

المجموع

424

عينة الدراسة
-4

قيادات الكليات وأعضاء هيئة التدريس وعددهم ( ،)451حسب الجدول رقم (.)1

-2

جميع منسوبي وكالة الشؤون الفنية في الهيئة العامة للرياضة ومسؤولي االستثمار فاي ناوادي الهاالل
واألهلي والقادسية والوطن ،ومجموعهم ( ،)424حسب الجدول رقم (.)1
9

-1

نسبة  %44تقريبا من طالب كلية علوم الرياضة والنشاط البدني وأقسام التربية البدنياة فاي الجامعاات
محل الدراسة ،وعددهم ( )25,طالبا ،حسب الجدول رقم (.)1

وقد اعتمد الباحث في اختيار العينة ،على طريقة العينة العشوائية الطبقية ذات التوزيع المتناسب في اختيار
عينة الدراسة .وبذلك يكون مجموع أفراد الدراسة وعينتها ( )514حسب الجدول رقم (.)1
جدول رقم ()3
يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة
قيادات الكليات

أعضاء هيئة
التدريس

الطالب

منسوبو
الهيئة
واألندية

المج
موع

جامعة الملك سعود (كلية علوم
الرياضة والنشاط البدني)

,

,,

,5

4

412

جامعة جدة (قسم التربية البدنية)

4

42

2,

4

1,

4

14

11

4

44,

جامعة جازان (قسم التربية البدنية)

4

12

,,

4

424

الجهة المستهدفة

جامعة الملك فيصل
(قسم التربية البدنية)

(عمداء ،وكالء ،رؤساء
أقسام)

منسوبو وكالة الشؤون الفنية في
الهيئة العامة للرياضة ،وممثلو
االستثمار في أندية الهالل واألهلي
والقادسية والوطن.

4

4

4

424

424

المجموع

44

411

25,

424

514

أداة الدراسة
بنا ًء على طبيعة البيانات المراد جمعها ،وعلى المنهج المتبع في الدراساة ،اساتخدم الباحاث االساتبانة بصافتها
أداة لجمع البيانات الالزمة للدراسة ،حيث تم وضع استبانة خاصاة بالقياادات وأعضااء هيئاة التادريس وعادد فقراتهاا
( )24فقرة واستبانة أخرى خاصة باالطالب وعادد فقراتهاا ( )44فقارة ،واساتبانة ثالثاة خاصاة بممثلاي الهيئاة العاماة
للرياضة وممثلو األندية وعدد فقراتها ( )4,وتكونت كل استبانة من جزأين.
الجزء األول :يتكون البيانات األولية
الجزء الثاني :فقرات االستبانة .
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صدق االستبانة
أ .الصدق الظاهري :للتحقق من الصدق الظاهري لألداة ،تم عرض االستبانات الثالث على عدد من المحكمين
المختصين في المجال التربوي الرياضي في الجامعات السعودية .وقد استفاد الباحث من مقترحات المحكمين
وآرائهم ،حيث تم اجراء بعض التعديالت على أداة الدراسة ،تمثل في اضافة وتعديل وإعادة صياغة بعض
الفقرات.
ب .االتساق الداخلي :تم َحساب معامل االرتباط بيرسون" "Pearson Correlationلمعرفة االتساق الداخلي
لالستبانة ،وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة بالدرجة الكلية
لالستبانة ،وجاءت النتائج كالتالي:
أوال :االتساق الداخلي لفقرات استبانة القيادات وأعضاء هيئة التدريس
جدول رقم ()4
معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة
رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

1
2
3
4
5
.
0
0
0
19

**965.0
**96530
**96.53
**96050
**96090
**96590
**96044
**96043
**96002
**96009

11
12
13
14
15
1.
10
10
10
29

**96.93
**96.0.
**96.00
**96.54
**96.42
**96000
**9603.
**96034
**96009
**96.93

** دالة عند مستوى الداللة  4044فأقل
يتضح من الجدول ( )1أن قيم معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية لالستبانة تراوحت ما
بين ( )40541للعبارة السادسة و ( )40,11للعبارة السابعة ،وجميعها قيم موجبة ودالة إحصائيا ً عند مستوى داللة
4044ل مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخلي ،بما يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات المقياه.
ثانياً :االتساق الداخلي لفقرات استبانة الطالب

11

جدول رقم ()5
معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة
رقم العبارة

معامل االرتباط

**9650.
1
**965.1
2
**96.9.
3
**96505
4
**96.40
5
**96550
.
** دالة عند مستوى الداللة  9691فأقل.

رقم العبارة

معامل االرتباط

0
0
0
19
11
-

**96034
**96400
**96.95
**96.51
**96509
-

يتضح من الجدول ( )5أن قيم معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة لالستبانة ،تراوحت ما بين
( )401,,للعبارة الثامنة و( )40111للعبارة السابعة ،وجميعها قيم موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى داللة 4044ل
مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخلي ،بما يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات المقياه.
ثالثا :االتساق الداخلي الستبانة موظفي الهيئة واألندية الرياضية
جدول رقم ().
معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة
رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

1
2
3
4
5
.
0
0
0

**96.40
**96505
**96.05
**960.0
**96020
**96002
**96.03
**96055
**96.05

19
11
12
13
14
15
1.
10
10

**96042
**96.00
**96.10
**96543
**965.5
**96.14
**96033
**96019
**96043

** دالة عند مستوى الداللة  9691فأقل
يتضح من الجدول ( ),أن قيم معامالت االرتباط بين درجاة العباارة والدرجاة الكلياة لالساتبانة ،تراوحات ماا
بااين ( )40511للعبااارة الثالثااة عشاار و ( )40,11للعبااارة الثامنااة عشاارة ،وجميعهااا قاايم موجبااة ودالااة إحصااائياً عنااد
مستوى داللة  ، 4044مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخلي ،بما يعكس درجة عالياة مان الصادق لفقارات
المقياه.
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ثبات أداة الدراسة
لكي تستكمل أداة الدراسة الخصائص السايكومترية للمقياه قام الباحث بحساب الثبات باستخدام معامل ألفا
كرونباخ ،وكان الثبات الكلي لفقرات االستبانة الخاصة بالقيادات وأعضاء هيئة التدريس حيث بلغ ( .)40,24وبلغ
معامل الثبات الكلي الستبانة الطالب ( ،)40,22بينما بلغ معامل الثبات الكلي الستبانة موظفي الهيئة وممثلو األندية
( ،)40,15وهو ما يدل على تمتع االستبانات الثالث بدرجة ثبات عالية.

األساليب اإلحصائية
المتوسااااط الحسااااابي( ،)meanاسااااتُخدم االنحااااراف المعياااااري ( ،)standard Deviationمعاماااال االرتباااااط
بيرسون ،"" pearson Correlationمعامل ألفا كرو نباخ (.)Cronbach'a Alpha

تفسير نتائج الدراسة وتحليلها
إجابة السؤال األول :ما المعوقات التي قد تح ّد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية من وجهة
نظر القيادات وأعضاء هيئة التدريس؟
جدول رقم ()0
استجابات أفراد مجتمع الدراسة (قيادات الكليات وأعضاء هيئة التدريس) على العبارات المتعلقة بالمعوقات التي
قد تحد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعة مرتبة تنازليا وفق متوسطات الموافقة

رقم العبارة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

4
2
1
1
5
,
1
,
,
44
44
42
41
41
45

العبارة
حداثة تجربة استثمار المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية
قصور تأهيل القيادات إلدارة المنشآت الرياضية بالجامعة
ضعف التكامل اإلستراتيجي بين الجامعة ومؤسسات المجتمع في المجال
الرياضيفي المنشآت الرياضية في الجامعات
غياب سياسات التحفيز للشراكة المجتمعية
الفجوة بين أصحاب القرار في مؤسسات المجتمع والجامعات فيما يتعلق بالشراكة
الرياضية
المجتمعية
المنشآت الرياضية بالجامعة
مديري
ندرة البرامج التدريبية لتأهيل
عدم وضوح السياسيات المنظمة لعمليات الشراكة المجتمعية في المنشآت
الجامعات
ندرة الكفاءاتالرياضية في
المواكبة لكل جديد
المتخصصة أو
تدني مستوى الثقافة االستثمارية إلدارة المنشآت الرياضية داخل منظومة الجامعة
صعوبة تنظيمية تتصل بآليات تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالشراكة
المجتمعية تطوير المنشآت الرياضية
عدم االهتمام برأي المستفيدين حول
ضعف الثقافة التنظيمية إلدارة الجامعة للمنشآت الرياضية
عدم توفر الوحدات التنسيقية المعنية بتطوير الشراكة المجتمعية في المنشآت
المشرفين في
عدم االهتمام برأي الرياضية
الجامعات المنشآت الرياضية
حول تطوير
ضعف قناعة القيادات في الجامعة بأهمية إدارة المنشآت الرياضية

1015
1011
1041
104,
104,
1044
10,,
10,,
10,4
10,4
10,,
10,2
10,4
10,4
1055

40,45
40,1,
4011,
40,45
40,44
40125
4011,
40,,4
4054,
401,,
40,,,
40422
40,2,
40,1,
40455

4
2
1
1
5
,
1
,
,
44
44
42
41
41
45
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رقم العبارة

المتوسط
الحسابي

المتوسط الحسابي العام

االنحراف
المعياري

4,
41
4,
4,
24

ضعف قنوات االتصال مع اإلعالم
انشغال أعضاء هيئة التدريس المكلفين بأعمال إدارة المنشآت الرياضية بمتطلبات
التدريسبين الجامعة ومؤسسات المجتمع
وجود عوائق تنظيمية تحول دون الربط
وجود عوائق تشريعية تحول دون الربط بين الجامعة ومؤسسات المجتمع
زيادة معدالت ضغوطات العمل لدى منسوبي إدارة المنشآت الرياضية

الترتيب

العبارة

1051
1011
1021
104,
1044
10,4

40414
40414
40245
40414
4021,
4051
,

4,
41
4,
4,
24
-

يتضح من الجدول ( )1أن المتوسط الحسابي العام المتعلق بالمعوقات التي قد تحد من االستفادة من المنشاآت
الرياضية في الجامعة من وجهة نظر القيادات وأعضاء هيئة التدريس بلغ ( 10,4من  ،)5وهذا المتوسط يقاع بالفئاة
الرابعة من المقياه المتدرج الخماسي ،التي تشير إلاى درجاة موافاق أي أن أفاراد مجتماع الدراساة (قياادات الكلياات
وأعضاااء هيئااة التاادريس) موافقااون (أي بدرجااة كبياارة) علااى المعوقااات التااي قااد تحااد ماان االسااتفادة ماان المنشااآت
الرياضية في الجامعة.
أن هناك اختالفاا ً فاي درجاة موافقاة أفاراد مجتماع الدراساة (بدرجاة كبيارة) علاى المعوقاات التاي قاد تحاد مان
االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعة ،حيث تراوحت متوساطات ماوافقتهم ماا باين ( 1044إلاى  )1015وهاذه
المتوسطات تقع في الفئات (الثالثة ،والرابعة ،والخامسة) من فئات المقياه المتدرج الخماسي والتي تشير إلى درجاة
(محايد ،موافق ،موافق بشدة) على أداة الدراسة.
وقد جاءت أعلى ثالث عبارات ،وفق انتي:
جاءت العبارة رقم ( ،)45وهي" حداثة تجربة استثمار المنشآت الرياضية في الجامعات الساعودية" بالمرتباة
األولى بين العباارات المتعلقاة بالمعوقاات التاي قاد تحاد مان االساتفادة مان المنشاآت الرياضاية فاي الجامعاة ،بمتوساط
حسابي ( 1015من  ،)5وانحراف معياري ( .)40,44وهذه النتيجة تدل على موافقة أفاراد عيناة الدراساة بشادة (أي
بدرجة كبيرة جداً) ،على حداثة تجربة استثمار المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية
جاءت العبارة رقم ( ،)1وهي" قصور تأهيل القيادات إلدارة المنشآت الرياضاية بالجامعاة " بالمرتباة الثانياة
بين العبارات المتعلقة بالمعوقات التي قاد تحاد مان االساتفادة مان المنشاآت الرياضاية فاي الجامعاة ،بمتوساط حساابي
( 1011من  ،)5وانحراف معياري ( .)40,1,وهذه النتيجة تدل على موافقة أفاراد عيناة الدراساة بشادة (أي بدرجاة
كبيرة جداً) على قصور تأهيل القيادات إلدارة المنشآت الرياضية بالجامعة.
جاءت العبارة رقم ( ،)1وهاي" ضاعف التكامال االساتراتيجي باين الجامعاة ومؤسساات المجتماع فاي المجاال
الرياضي " بالمرتبة الثالثة بين العبارات المتعلقة بالمعوقاات التاي قاد تحاد مان االساتفادة مان المنشاآت الرياضاية فاي
الجامعة ،بمتوسط حسابي ( 1041من  ،)5وانحراف معياري ( .)4011,وهذه النتيجة تادل علاى موافقاة أفاراد عيناة
الدراسة (أي بدرجة كبيرة) على ضعف التكامل االستراتيجي بين الجامعة ومؤسسات المجتمع في المجال الرياضي.
بينما جاءت أدنى ثالث عبارات وفق انتي:
جاءت العبارة رقم ( ،),وهي "وجود عوائق تنظيمية تحول دون الاربط باين الجامعاة ومؤسساات المجتماع "
بالمرتبااة الثامنااة عشاارة بااين العبااارات المتعلقااة بالمعوقااات التااي قااد تحااد ماان االسااتفادة ماان المنشااآت الرياضااية فااي
الجامعة ،بمتوسط حسابي ( 1021من  ،)5وانحراف معياري ( .)40245وهذه النتيجة تدل علاى محايادة أفاراد عيناة
الدراسة (أي بدرجة متوسطة) على وجود عوائق تنظيمية تحول دون الربط بين الجامعة ومؤسسات المجتمع.
جاءت العبارة رقم ( ،)1وهي" وجود عوائق تشريعية تحول دون الربط بين الجامعاة ومؤسساات المجتماع "
بالمرتبااة التاسااعة عشاارة بااين العبااارات المتعلقااة بالمعوقااات التااي قااد تحااد ماان االسااتفادة ماان المنشااآت الرياضااية فااي
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الجامعة ،بمتوسط حسابي ( 104,من  ،)5وانحراف معياري ( .)40414وهذه النتيجة تدل علاى محايادة أفاراد عيناة
الدراسة (أي بدرجة متوسطة) على وجود عوائق تشريعية تحول دون الربط بين الجامعة ومؤسسات المجتمع.
جاءت العبارة رقم ( ،)44وهي" زيادة معدالت ضاغوطات العمال لادى منساوبي إدارة المنشاآت الرياضاية "
بالمرتبة العشرين بين العبارات المتعلقة بالمعوقات التي قاد تحاد مان االساتفادة مان المنشاآت الرياضاية فاي الجامعاة،
بمتوسط حسابي ( 1044من  ،)5وانحراف معياري ( .)4021,وهذه النتيجاة تادل علاى محايادة أفاراد عيناة الدراساة
(أي بدرجة متوسطة) على "زيادة معدالت ضغوطات العمل لدى منسوبي إدارة المنشآت الرياضية.
يتضااح ماان خااالل عاارض نتااائج الجاادول أعاااله أن أفااراد مجتمااع الدراسااة (قيااادات الكليااات وأعضاااء هيئااة
التدريس) موافقون (أي بدرجة كبيرة) على المعوقات التي قد تحد من االستفادة من المنشآت الرياضاية فاي الجامعاة،
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة محمد (" :)2445آليات تطوير فرص االساتثمار فاي األندياة الرياضاية
بإقليم كردستان العراق" ،التي أظهرت أن هنااك قصاورا فاي التشاريعات واللاوائح القانونياة التاي تشاجع المساتثمرين
باألندية الرياضية وتحفزهم ،وال توجد قاوانين ولاوائح خاصاة تانظم كيفياة االساتثمار داخال األندياة الرياضاية ،كاذلك
التنبيه إلى ضرورة أن تدرك األندية الرياضية أهمية االستثمار بصفته مصدرا للتمويل.
إجابة السؤال الثاني :ما المعوقات التي قد تح ّد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية من
وجهة نظر الطالب؟

جدول رقم ()0
استجابات أفراد مجتمع الدراسة (الطالب) على العبارات المتعلقة بالمعوقات التي قد تحد من االستفادة من
المنشآت الرياضية في الجامعة مرتبة تنازليا وفق متوسطات الموافقة

رقم العبارة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

4
2
1
1
5
,
1
,
,
44
44

العبارة
ضعف التكامل اإلستراتيجي بين األندية البارزة والمنشآت الرياضية بالجامعة
افتقار المنشآت الرياضية إلدارة فاعلة قادرة على تنشيط المنشآت الرياضية
ضعف قنوات االتصال بين إدارة المنشآت الرياضية وطالب الجامعة
عدم مالءمة مواعيد المحاضرات مع مواعيد األنشطة بالمنشآت الرياضية بالجامعة
عدم توفر الوقت الكاف للمشاركة في األنشطة الرياضية بالجامعة
عدم اإلعالن عن الفعاليات الرياضية التي تقام بالمنشآت الرياضية بالجامعة
اهتمام المنشآت الرياضية بالجامعة بالجانب اإلداري أكثر من اهتمامها بالجانب الفني
اقتصار األنشطة الرياضية على برامج محددة ال تناسب تطلعاتي الرياضية
ضعف قناعة الطالب بأهمية البرامج التي تقدميها إدارة المنشآت الرياضية
غياب سياسات التحفيز والتشجيع للشراكة المجتمعية لالستفادة من الخدمات المقدمة
بالجامعة
الرياضية
المنشآت
الفعاليات الرياضية داخل
مواعيد اختبارات الطالب
تراعي
الرياضية ال
بالمنشآت

10,,
10,,
10,1
10,2
101,
1012
10,4
1051
1051
1054
101,

4044
1
404,
,
4041
4
404,
2
4044
,
4045
5
4041
2
4041
2
4045
,
404,
1
4042
5
40,1
,

4
2
1
1
5
,
1
,
,
44
44

10,,

المتوسط الحسابي العام

يتضااح ماان الجاادول ( ),أن المتوسااط الحسااابي العااام المتعلااق بالمعوقااات التااي قااد تحااد ماان االسااتفادة ماان المنشااآت
الرياضية في الجامعة من وجهة نظر الطالب بلغ ( 10,,من ،)5
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وهذا المتوسط يقع بالفئة الرابعة من المقياه المتدرج الخماسي ،التي تشير إلى درجاة موافاق ،أي أن أفاراد مجتماع
الدراسة (الطالب) موافقون (أي بدرجة كبيرة) على المعوقات التي قد تحد من االستفادة من المنشاآت الرياضاية فاي
الجامعة.
أن هناك توافقا في درجة موافقة أفراد مجتمع الدراسة (الطاالب) علاى المعوقاات التاي قاد تحاد مان االساتفادة
من المنشآت الرياضية في الجامع ،حيث تراوحت متوسطات موافقتهم ما بين ( 101,إلى  )10,,وهاذه المتوساطات
تقع في الفئتين (الثالثة ،والرابعة) من فئات المقياه المتدرج الخماسي اللتين تشيران إلى درجة (محايد ،موافق) على
أداة الدراسة.
وقد جاءت أعلى ثالث عبارات وفق االتي:
جاااءت العبااارة رقاام ( ،)1وهااي" ضااعف التكاماال االسااتراتيجي بااين األنديااة البااارزة والمنشااآت الرياضااية
بالجامعة" بالم رتبة األولى بين العبارات المتعلقاة بالمعوقاات التاي قاد تحاد مان االساتفادة مان المنشاآت الرياضاية فاي
الجامعة ،بمتوسط حسابي ( 10,,من  ،)5وانحراف معياري ( .)40441وهذه النتيجة تادل علاى موافقاة أفاراد عيناة
الدراسة (أي بدرجة كبيرة) على ضعف التكامل االستراتيجي بين األندية البارزة والمنشآت الرياضية بالجامعة.
جاءت العبارة رقم ( ،)2وهي" افتقار المنشآت الرياضية إلدارة فاعلة قادرة على تنشايط المنشاآت الرياضاية
" بالمرتبة الثانية بين العبارات المتعلقة بالمعوقاات التاي قاد تحاد مان االساتفادة مان المنشاآت الرياضاية فاي الجامعاة،
بمتوسط حسابي ( 10,,من  ،)5وانحراف معياري ( .)404,,وهذه النتيجاة تادل علاى موافقاة أفاراد عيناة الدراساة
(أي بدرجة كبيرة) على افتقار المنشآت الرياضية إلدارة فاعلة قادرة على تنشيط المنشآت الرياضية.
جاااءت العبااارة رقاام ( ،),وهااي" ضااعف قنااوات االتصااال بااين إدارة المنشااآت الرياضااية وطااالب الجامعااة "
بالمرتباة الثالثاة باين العبااارات المتعلقاة بالمعوقاات التاي قااد تحاد مان االساتفادة ماان المنشاآت الرياضاية فاي الجامعااة،
بمتوسط حسابي ( 10,1من  ،)5وانحراف معياري ( .)40414وهذه النتيجاة تادل علاى موافقاة أفاراد عيناة الدراساة
(أي بدرجة كبيرة) على ضعف قنوات االتصال بين إدارة المنشآت الرياضية وطالب الجامعة.
بينما جاءت أدنى ثالث عبارات وفق انتي:
جاءت العبارة رقم ( ،)4وهي" ضعف قناعة الطالب بأهمية البرامج التي تقدمها إدارة المنشاآت الرياضاية "
بالمرتبة التاسعة بين العبارات المتعلقاة بالمعوقاات التاي قاد تحاد مان االساتفادة مان المنشاآت الرياضاية فاي الجامعاة،
بمتوسط حسابي ( 1051من  ،)5وانحراف معياري ( .)4045,وهذه النتيجاة تادل علاى موافقاة أفاراد عيناة الدراساة
(أي بدرجة كبيرة) على ضعف قناعة الطالب بأهمية البرامج التي تقدمها إدارة المنشآت الرياضية.
جاءت العبارة رقم ( ،)44وهي" غياب سياسات التحفيز والتشجيع للشراكة المجتمعية لالستفادة من الخدمات
المقدمة داخل المنشاآت الرياضاية بالجامعاة " بالمرتباة العاشارة باين العباارات المتعلقاة بالمعوقاات التاي قاد تحاد مان
االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعة ،بمتوسط حسابي ( 1054من  ،)5وانحاراف معيااري ( .)404,1وهاذه
النتيجة تادل علاى موافقاة أفاراد عيناة الدراساة (أي بدرجاة كبيارة) علاى غيااب سياساات التحفياز والتشاجيع للشاراكة
المجتمعية لالستفادة من الخدمات المقدمة داخل المنشآت الرياضية بالجامعة.
جاااءت العبااارة رقاام ( ،)44وهااي" الفعاليااات الرياضااية بالمنشااآت الرياضااية ال تراعااي مواعيااد اختبااارات
ال طالب " بالمرتبة الحادية عشرة بين العبارات المتعلقة بالمعوقات التي قد تحد من االستفادة مان المنشاآت الرياضاية
في الجامعة ،بمتوسط حسابي ( 101,من  ،)5وانحاراف معيااري ( .)40425وهاذه النتيجاة تادل علاى محايادة أفاراد
عينة الدراسة (أي بدرجة متوساطة) علاى أن الفعالياات الرياضاية بالمنشاآت الرياضاية ال تراعاي مواعياد اختباارات
الطالب.
يتضح من خالل عرض نتائج الجدول أعاله أن أفراد مجتمع الدراسة (الطالب) موافقون (أي بدرجة كبيارة)
على المعوقات التي قد تحد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعة ،وهذا يتفق مع دراسة متاولي (:)2441
"آليات تطوير إدارة المنشاآت الرياضاية بجمهورياة مصار العربياة" ،التاي أكادت علاى عادم رباط المنشاأة الرياضاية
بالبيئااة المحيطااة بهااا ،وعاادم دراسااة معوقااات التشااغيل ونقاااط االختناااق واقتااراح الحلااول المناساابة ،وعاادم وجااود
استراتيجية تنظيمية واضحة للتسويق والرعاية للمنشآت الرياضية.
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إجابة السؤال الثالث :ما المعوقات التي قد تح ّد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية من
وجهة نظر موظفي الهيئة الرياضية واألندية؟
جدول رقم ()0
استجابات أفراد مجتمع الدراسة (جميع منسوبي وكالة الشؤون الفنية في الهيئة العامة للرياضة ومسؤولي
االستثمار في نوادي الهالل واألهلي والقادسية والوطن) على العبارات المتعلقة بالمعوقات التي قد تحد من
االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعة ،مرتبة تنازليا وفق متوسطات الموافقة

رقم العبارة

المتوسط
الحسابي

المتوسط الحسابي العام

االنحراف
المعياري

4
2
1
1
5
,
1
,
,
44
44
42
41
41
45
4,
41
4,

تدني مستوى الثقافة االستثمارية إلدارة المنشآت الرياضية داخل منظومة الجامعة
ضعف قنوات االتصال مع اإلعالم
ندرة الكفاءة المتخصصة أو المواكبة لكل جديد
غياب سياسات التحفيز للشراكة المجتمعية في المنشآت الرياضية في الجامعات
حداثة تجربة استثمار المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية
ضعف التكامل االستراتيجي بين الجامعة ومؤسسات المجتمع
ضعف التواصل بين الجامعة والقطاع الخاص
ضعف قناعة القيادات في الجامعة بأهمية إدارة المنشآت الرياضية
عدم توفر الوحدات التنسيقية المعنية بتطوير الشراكة المجتمعية في المنشآت الرياضية
لعملياتالجامعات
عدم وضوح السياسات المنظمة في
االستثمار في المنشآت الرياضية في الجامعة
عدم وضوح السياسيات المنظمة لعمليات الشراكة المجتمعية في المنشآت الرياضية في
الجامعات
مؤسسات المجتمع والجامعات فيما يتعلق
عدم التواصل بين أصحاب القرار في
المجتمعية
الرياضيةالجهات المعنية بالشراكة
المعلومات بين
بالشراكةتبادل
صعوبات تنظيمية تتصل بآليات
المجتمعيةبين الجامعة ومؤسسات المجتمع
وجود عوائق تشريعية تحول دون الربط
عدم االهتمام برأي المستفيدين حول تطوير المنشآت الرياضية
قصور تأهيل القيادات المشرفة على المنشآت الرياضية بالجامعة
زيادة معدالت ضغوطات العمل لدى منسوبي إدارة المنشآت الرياضية
وجود عوائق تنظيمية تحول دون الربط بين الجامعة ومؤسسات المجتمع

الترتيب

العبارة

1041
1045
1041
10,,
10,,
10,5
10,1
10,1
10,2
10,2
10,4
10,4
10,,
10,,
10,1
10,4
101,
101,
10,2

40411
40,,5
40,,,
40,,4
401,5
40,44
40,45
40,,1
40,14
4015,
40,1,
40114
40,14
40,51
40,,2
40,,5
40,1,
40,,,
405,
,

4
2
1
1
5
,
1
,
,
44
44
42
41
41
45
4,
41
4,

يتضااح ماان الجاادول ( ),أن المتوسااط الحسااابي المتعلااق بالمعوقااات التااي قااد تحااد ماان االسااتفادة ماان المنشااآت
الرياضية في الجامعة من وجهة نظر موظفي الهيئة وممثلاو األندياة الرياضاية ،بلاغ ( 10,2مان  ،)5وهاذا المتوساط
يقع بالفئة الرابعة من المقياه المتدرج الخماسي ،التي تشير إلاى درجاة موافاق أي أن أفاراد مجتماع الدراساة (جمياع
منسوبي وكالة الشؤون الفنية في الهيئة العاماة للرياضاة ومساؤولي االساتثمار فاي ناوادي الهاالل واألهلاي والقادساية
والوطن) موافقون (أي بدرجة كبيرة) على المعوقات التي قد تحد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعة.
أن هناك ا ختالفا في درجة موافقة أفراد مجتمع الدراسة (جميع منسوبي وكالة الشؤون الفنية في الهيئة العامة
للرياضااة ومسااؤولي االسااتثمار فااي نااوادي الهااالل واألهلااي والقادسااية والااوطن) علااى المعوقااات التااي قااد تحااد ماان
االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعة،
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حيث تراوحت متوسطات موافقتهم ما بين ( 101,إلى  )1041وهذه المتوساطات تقاع فاي الفئاة (الرابعاة) مان فئاات
المقياه المتدرج الخماسي التي تشير إلى درجة (موافق) على أداة الدراسة.
حيث يتبين من النتاائج الموضاحة بالجادول أعااله أن أفاراد مجتماع الدراساة (جمياع منساوبي وكالاة الشاؤون
الفنية في الهيئة العامة للرياضة ومساؤولي االساتثمار فاي ناوادي الهاالل واألهلاي والقادساية والاوطن) موافقاون (أي
بدرجة كبيرة) على جميع العبارات المتعلقة بالمعوقات التي قد تحد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعة،
وفيما يلي عرض لهذه العبارات:
وقد جاءت أعلى ثالث عبارات وفق انتي:
جاءت العبارة رقم ( ،)1وهاي" تادني مساتوى الثقافاة االساتثمارية إلدارة المنشاآت الرياضاية داخال منظوماة
الجامعة" بالمرتبة األولى باين العباارات المتعلقاة بالمعوقاات التاي قاد تحاد مان االساتفادة مان المنشاآت الرياضاية فاي
الجامعة ،بمتوسط حسابي ( 1041من  ،)5وانحراف معياري ( .)40411وهذه النتيجة تادل علاى موافقاة أفاراد عيناة
الدراسة (أي بدرجة كبيرة) على تدني مستوى الثقافة االستثمارية إلدارة المنشآت الرياضية داخل منظومة الجامعة.
جاءت العبارة رقم ( ،),وهي" ضعف قنوات االتصال مع اإلعاالم " بالمرتباة الثانياة باين العباارات المتعلقاة
بالمعوقات التي قد تحد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعة ،بمتوسط حسابي ( 1045من  ،)5وانحاراف
معياااري ( .) 40,,5وهااذه النتيجااة تاادل علااى موافقااة أفااراد عينااة الدراسااة (أي بدرجااة كبياارة) علااى ضااعف قنااوات
االتصال مع اإلعالم.
جاااءت العبااارة رقاام ( ،)44وهااي" ناادرة الكفاااءة المتخصصااة أو المواكبااة لكاال جديااد" بالمرتبااة الثالثااة بااين
العبارات المتعلقة بالمعوقات التي قد تحد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعاة ،بمتوساط حساابي (1041
من  ،)5وانحراف معياري ( .)40,,,وهذه النتيجة تدل علاى موافقاة أفاراد عيناة الدراساة (أي بدرجاة كبيارة) علاى
ندرة الكفاءة المتخصصة أو المواكبة لكل جديد.
بينما جاءت أدني ثالث ،وفق انتي:
بالجامعة " بالمرتبة السادسة عشرة بين العبارات المتعلقة بالمعوقات التي قد تحد مان االساتفادة مان المنشاآت
الرياضااية فااي الجامعااة ،بمتوسااط حسااابي ( 10,4ماان  ،)5وانحااراف معياااري ( .)40,,5وهااذه النتيجااة تاادل علااى
موافقااة أفااراد عينااة الدراسااة (أي بدرجااة كبياارة) علااى قصااور تأهياال القيااادات المشاارفة علااى المنشااآت الرياضااية
بالجامعة.
جاءت العبارة رقام ( ،),وهاي" زياادة معادالت ضاغوطات العمال لادى منساوبي إدارة المنشاآت الرياضاية "
بالمرتبااة السااابعة عشاارة بااين العبااارات المتعلقااة بالمعوقااات التااي قااد تحااد ماان االسااتفادة ماان المنشااآت الرياضااية فااي
الجامعة ،بمتوسط حسابي ( 101,من  ،)5وانحراف معياري ( .)40,1,وهذه النتيجة تادل علاى موافقاة أفاراد عيناة
الدراسة (أي بدرجة كبيرة) على زيادة معدالت ضغوطات العمل لدى منسوبي إدارة المنشآت الرياضية.
جاءت العبارة رقم ( ،),وهي" وجود عوائق تنظيمية تحاول دون الاربط باين الجامعاة ومؤسساات المجتماع " بالمرتباة
الثامنة عشرة بين العبارات المتعلقة بالمعوقات التي قد تحد من االستفادة من المنشاآت الرياضاية فاي الجامعاة ،بمتوساط حساابي
( 101,من  ،)5وانحراف معيااري ( .)40,,,وهاذه النتيجاة تادل علاى موافقاة أفاراد عيناة الدراساة (أي بدرجاة كبيارة) علاى
وجود عوائق تنظيمية تحول دون الربط بين الجامعة ومؤسسات المجتمع.
يتضح من خالل عرض نتائج الجدول أعاله أن أفراد مجتمع الدراسة (جميع منسوبي وكالة الشؤون الفنية
في الهيئة العامة للرياضة ومسؤولي االستثمار في نوادي الهالل واألهلي والقادسية والوطن) موافقون (أي بدرجة
كبيرة) على المعوقات التي قد تحد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعة ،وتتفق هذه النتيجة مع ما
توصلت إليه دراسة عيسى (" :)2445دور االستثمار الرياضي في األندية الرياضية بجمهورية مصر العربية"،
التي أظهرت عدم وجود خطة الستثمار الرياضة بالنادي وصناعته ،وأن التشريعات ال تسمح بتحويل األندية
الرياضية إلى أندية تهدف إلى الربح.
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ملخص النتائج:
أوضحت نتائج الدراسة أن:
أوالً :أوضااحت نتااائج الدراسااة أن اسااتجابة مفااردات عينااة الدراسااة (القيااادات وأعضاااء هيئااة التاادريس) نحااو
المعوقات التي قد تحد مان االساتفادة مان المنشاآت الرياضاية فاي الجامعاة ،جااءت بدرجاة ( 10,4موافاق) ،وأن أهام
المعوقات التي قد تح ّد من االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية من وجهة نظر القيادات وأعضااء
هيئة التدريس تتمثل في حداثة تجربة استثمار المنشآت الرياضاية فاي الجامعاات الساعودية ،وقصاور تأهيال القياادات
إلدارة المنشااآت الرياضااية بالجامعااة ،وضااعف التكاماال االسااتراتيجي بااين الجامعااة ومؤسسااات المجتمااع فااي المجااال
الرياضي ،وغياب سياسات التحفيز للشراكة المجتمعية في المنشآت الرياضية في الجامعاات ،والفجاوة باين أصاحاب
القرار في مؤسسات المجتمع والجامعات فيما يتعلق بالشراكة المجتمعية الرياضاية ،ونادرة البارامج التدريبياة لتأهيال
مديري المنشآت الرياضية بالجامعة.
ثانياً :أوضحت نتائج الدراسة أن استجابة مفردات عينة الدراسة (الطاالب) نحاو المعوقاات التاي قاد تحاد مان
االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعة ،جاءت بمتوسط ( 10,,موافاق) ،وأن أهام المعوقاات التاي قاد تحا ّد مان
االسااتفادة ماان المنشااآت الرياضااية فااي الجامعااات السااعودية ماان وجهااة نظاار الطااالب تتمثاال فااي ضااعف التكاماال
االستراتيجي بين األندية البارزة والمنشآت الرياضية بالجامعة ،وافتقار المنشآت الرياضاية إلدارة فاعلاة قاادرة علاى
ت نشيط المنشآت الرياضية ،وضعف قنوات االتصاال باين إدارة المنشاآت الرياضاية وطاالب الجامعاة ،وعادم مالءماة
مواعيد المحاضارات ماع مواعياد األنشاطة بالمنشاآت الرياضاية بالجامعاة ،وعادم تاوفر الوقات الكااف للمشااركة فاي
األنشطة الرياضية بالجامعة.
ثالثاً :أوضحت نتائج الدراسة أن اساتجابة مفاردات عيناة الدراساة (منساوبي وكالاة الشاؤون الفنياة فاي الهيئاة
العامة للرياضة ومسؤولي االستثمار في أندية الهالل واألهلاي والقادساية والاوطن) نحاو المعوقاات التاي قاد تحاد مان
االستفادة من المنشآت الرياضية فاي الجامعاة ،جااءت بدرجاة ( 10,2موافاق) ،وأن أهام المعوقاات التاي قاد تحا ّد مان
االستفادة من المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية من وجهة نظر موظفي الهيئة وممثلو األندية الرياضة تتمثل
في تدني مستوى الثقافة االستثمارية إلدارة المنشآت الرياضية داخل منظومة الجامعة ،وضعف قناوات االتصاال ماع
اإلعالم ،وندرة الكفاءة المتخصصة أو المواكبة لكل جديد ،وغياب سياسات التحفيز للشراكة المجتمعياة فاي المنشاآت
الرياضية في الجامعات ،وحداثة تجربة استثمار المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية.

التوصيات
-

االطالع على تجارب جامعات عالمية ناجحة مجال استثمار المنشآت الرياضية.
العمل على تأهيل كادر إداري متخصص في مجال إدارة واستثمار المنشآت الرياضية.
مد جسور التواصل مع مؤسسات المجتمع للتنسيق والتعاون في مختلف المجاالت الرياضية.
إقامة عالقات شراكة وتعاون بين الجامعة واألندية الرياضية البارزة في المجتمع.
حث الطالب لتفعيل دورهم في األنشطة الرياضة المختلفة التي تقيمها الجامعة.
القيام بحمالت توعوية للطالب وألفراد المجتمع حول اإلمكانات والمنشآت الرياضية التي تمتلكها الجامعة.
القيام بدور تثقيفي لمنسوبي إدارة المنشآت الرياضية في الجامعات حول االستثمار الرياضي وفوائده.
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