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 الكويت دولة في الرياضية األندية في الرياضي االستثمار معوقات
 الدوسري حسياف بادىأ.د/  *                                                 
  عبد الحؽ سيد عبد الباسطأ.د/ **                                                       

 عاشور احمد جاسـ محمد ***                                                   
 البحث:مة ومشكمة قدم

يعتبر االستثمار احد المحددات األساسية في التنمية االقتصادية واالجتماعية فهو وسيمة لزيادة            
الدخؿ الوطني وتوسيع وتحسيف تركيب األنشطة االقتصادية اإلنتاجية إلدخاؿ منجزات التقدـ العممي 

 (822 : 3).داخؿ المؤسسة قنيوالت
ويمعب االستثمار دورًا مهمًا وحيويًا في تطػور المجتمعػات وبنػال القػدرات والتنميػة البشػرية وال سػيما        

تمؾ التي تتمتع بمقومات النجاح فالرياضة جزل أساسي مف االستثمار والتنمية إذا تـ توجيههػا فػي الطريػؽ 
يجػػاد منػػاخ اقتصػػادي وقػػانوني تشػػريعي الصػػحي م مػػع النظػػر إلػػة الرياضػػة مػػف  منطمػػؽ اقتصػػادي شػػامؿ وام

شػااؼ لممنشػػات الرياضػػية الوطنيػة كانػػت أـ األجنبيػػة لممسػارمة فػػي تطػػوير منظومػة العمػػؿ الرياضػػي بكػػؿ 
جزئياتػػو وعناصػػرف ومارداتػػو المعنويػػة والماليػػة بجانػػب تحويػػؿ األنديػػة إلػػة شخصػػيات اعتباريػػة ممػػا يعػػزز 

 (91: 8) ابة والعمؿ المؤسسي المبنة عمة الموائ  والقوانيف.ماهـو الشاافية والرق
ـ ( أف االستثمار في المؤسسػات الرياضػية يعنػة زيػادة رأس 8002ويذكر حسف أحمد الشافعي )          

المػػاؿ لممؤسسػػات الرياضػػية عػػف طريػػؽ توظيػػؼ رأس المػػاؿ مػػف خػػيؿ المؤسسػػات الرياضػػية عػػف طريػػؽ 
المؤسسػات  لمستثمريف الستثمار أمػوالهـ وبػيفوذلؾ يتي  تبادؿ المناعة بيف ا األنشطة الرياضية المختماةم

ثمػة فػي اليعػب الرياضية المختماة السػتثمار إمكانػاتهـ الماديػة والبشػرية اليزمػة ل نشػطة الرياضػية والمم
 (20: 5.)واإلداري والجمهور

وحػوافز االسػتثمار لممشػروعات  ـ( أف يجب تحديػد ضػمانات8002ويذكر حسف أحمد الشافعي )           
في المؤسسات الرياضية م وذلؾ مف خيؿ تحديد ضمانات االسػتثمار فػي المؤسسػات الرياضػية م الشػركات 

 –تخصػيص األراضػي  –المنػاطؽ الحػرة  –اإلعاػالات الضػريبية  )أو المشروعات والمنشات الرياضػية مػف 
قترح لضػمانات وحػوافز االسػتثمار فػي المؤسسػات م ويشير إلة وضع نموذج م(تيسيرات إجرالات االستثمار

 (19:  5)الرياضية. 
التعميـ التطبيقة  األساسية بهيئة التربية كمية والرياضة البدنية التربية بقسـ الرياضية اإلدارة أستاذ *

 .بدولة الكويت
بقنا  ربية الرياضيةالمجتمع وتنمية البيئة بكمية الت أستاذ اإلدارة الرياضية ووكيؿ الكمية لشئوف خدمة **

 .جامعة جػنوب الػوادي
 .دولة الكويت -وزارة التربية *** رئيس قسـ التربية البدنية ب
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الكويت يعتبر زاخرا بالشباب كوف رذا العنصر أسػاس لعمميػة االسػتثمار فػي مجػاؿ يرى الباحث أف و        
تخمػة الدولػة عػف مسػئوليتها فػي الرياضة بغية تخايض اإلنااؽ الحكومي عمة البرامج الرياضة عف طريؽ 

توفير تمؾ البرامج والمشروعاتم ورفع الدعـ عنها مما يترتب عميػو تحمػؿ الممارسػيف لناقػات ممارسػة تمػؾ 
 البرامج 
( إف األندية الرياضػية فػي دولػة الكويػت مؤسسػات اجتماعيػة ثقافيػة ـ 8090الميع )يحة ويشير          

هـ في تحقيؽ التنمية الشاممة لممجتمعم فمػف خػيؿ تقػديـ بػرامج رياضية تستهدؼ قطاع الشبابم حيث تس
وأنشطة متنوعة تسهـ فػي شػغؿ أوقػات الاػراغ وتنميػة وتطػوير مهػارات الشػبابم وقػد أولػت الرئاسػة العامػة 
لرعاية الشباب ارتمامًا كبيرًا في إنشال مقرات ومنشػات العديػد مػف األنديػة الرياضػية كمػا أنهػا تقػدـ معونػة 

 (89:  99).نويًا ل ندية بنال عمة نشاطاتها المختماةمالية س
كوف الكويت تزخر بإمكانيات مادية وبشرية وقدرات واعدة ومنشات ومرافؽ رياضية ضخمة تسم           

بتنميػػة الػػواردات الماليػػة ل نديػػة الرياضػػية ورتػػـ المحػػاوالت التػػي تمارسػػها األنديػػة مػػع بعػػض المؤسسػػات 
يف الوطنييف واألجانػب ومػع بػروز العيقػة التيزميػة بػيف الرياضػة و االقتصػاد أصػب  االقتصادية والمستثمر 

القطاع الخاص الكويتي معني أكثر مف أي وقت مضة برعاية و دعػـ األنديػة الرياضػيةم و بػيف مػا يطرحػو 
ريكمة نظاـ االستثمار الرياضي مف خصوصية في التشريع لمقوانيف المنظمة لمرياضة وكذا إعادة النظر في 

المنظومػػة الرياضػػية ومػػا يقتضػػيو االسػػتثمار الرياضػػي فػػي ظػػؿ رػػذا النظػػاـ فقػػد ارت ينػػا بػػ ف رنػػاؾ أرميػػة 
تستدعي إجرال دراسة تحميميػة عمػة الوضػع الػرارف ليسػتثمار فػي األنديػة الرياضػية بدولػة الكويػت ومعرفػة 

المشػكيت التػي تواجػو اإلدارة  أرـ المعوقػات التػي تعتػرض مسػيرة االسػتثمار فػي المجػاؿ الرياضػي ولدراسػة
الرياضية في ظؿ اقتصاد السوؽ ودوررا االستراتيجي في وضع البرامج والحموؿ الكايمػة لمنهػوض بالرياضػة 

وضماف استمرارية نشاط الهيئات واالتحاديػات وتعزيػز قػدراتها  واإلنجازفي الكويت  وتحسيف مستوى األدال 
ـ العولمػة ولكػي تسػاير فرقنػا لممسػتوى االحترافػي يجػب أف يكػوف في ظؿ التحوالت الكبرى التي يارضها نظا

عمة مستوارا إداريوف يقوموف بعممية البحث عػف المػوارد الماديػة لاناػاؽ عمػة األنشػطة الرياضػية و لهػـ 
عمػػـ كامػػؿ بطػػرؽ و اسػػتراتيجيات االسػػتثمار الرياضػػي الحديثػػة بغيػػة الوصػػوؿ إلػػة مسػػارمة فعميػػة و فعالػػة 

رنامج  قصير وطويؿ المػدى يكػوف مسػطر مػف طػرؼ متخصصػيف فػي رػذا المجػاؿ حيػث تكوف عف طريؽ ب
أصبحت مشكمة رئيسية لمواجهة متطمبات االستثمار كنظاـ مؤثر فرض ناسو فػي المجػاؿ الرياضػي م حيػث 

 يمعب االستثمار الرياضي  دورا مهما لحؿ المشاكؿ الموجودة عمة مستوى الهيئات الرياضية
م تثمار الرياضي مف األنشطة الرئيسية التي اعتمدت عميها الدوؿ في تمويؿ ناسها ذاتياً ويعد االس         

واألندية الرياضية مف المؤسسات التي تحتاج استخداـ أساليب االستثمار المختماػة لزيػادة فاعميػة التمويػؿم 
وضػعؼ القػػوانيف  وتواجػو تمػػؾ األنديػة العديػػد مػف أوجػػو القصػور فػػي تمويػؿ ناسػػها ذاتيػا وذلػػؾ نتيجػة تعقػػد

والموائ  المنظمة ليستثمار التي وتؤدى إلة عدـ تشجع المستثمريف ليستثمار باألنديػة وكػذلؾ عػدـ وجػود 
قيادات إدارية قادرة عمة القياـ بعممية االستثمار وعدـ وجود خطط ثابتة ليستثمار م وكػذلؾ وجػود معوقػات 
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ت أو لجػاف خاصػة باالسػتثمار داخػؿ األنديػة ورػذا مػا أدي إدارية كثيرة ليستثمار باألندية وعػدـ وجػود إدارا
إلة تدني مستوي تمؾ األنديػة نتيجػة عػدـ وجػود مػوارد ماليػة يمكػف مػف خيلهػا القيػاـ بالصػرؼ عمػة كافػة 

 األنشطة الرياضية المختماة
ية سػػريعة والنػوادي الرياضػػية الكويتيػة  كغيررػػا مػػف النػوادي فػػي العػػالـم تعمػؿ فػػي ظػػؿ بيئػة تنافسػػ         

التغير وبالغة في التعقيدم مطالبة اليـو في البحػث عػف مصػادر تمويميػة جديػدة و عػدـ االعتمػاد كميػة عمػة 
الدعـ الحكومي ورذا يعتبر مف المتطمبات األساسية لمدخوؿ في االحتراؼ الحقيقي الػذي ينبنػي عمػة أسػس 

إال أف  مر اليوميػة لمنػوادي الرياضػية عممية صحيحة و ليس عمة العشوائية و االرتجاليػة فػي تسػيير األمػو 
كػػؿ االرتمػػاـ بهػػذف الطريقػػة لػػـ يعػػط ثمػػارف مػػف خػػيؿ النتػػائج المحصػػؿ عميهػػا والتػػي لػػـ تػػرؽ إلػػة األرػػداؼ 
والطموحات واألرداؼم ولـ تحقؽ كذلؾ النتائج المرجوة م وتبع لاصيحات الرياضية التي انتهجتهػا الكويػت 

ومواكبة لمتطورات والضغط العالمي الذي تواجهو الكويت  الناتجػة عػف في سبيؿ تطوير الرياضة بشكؿ عاـ 
ظاررة عولمة الرياضة م وما نتج عنو مػف إلػزاـ و إجبػار الػدوؿ لمػدخوؿ فػي ناػس السػياؽ مػف االحتػراؼ م 
بحيػػػػػث يصػػػػػب  كػػػػػؿ العػػػػػالـ يتحػػػػػدث لغػػػػػة واحػػػػػدة. فقػػػػػد  ذكػػػػػرت دراسػػػػػة  رػػػػػدى بػػػػػدر سػػػػػعيد بػػػػػف عيػػػػػد 

اإلدارات ال تقـو بعمػؿ بػرامج توجيػو وتػدريب فعاليػة لصػال  األعضػالم  أف مجالس (93)(ـ8093المطيرى)
والعػػامميف م وال يػػنظـ النػػادي الرياضػػػي بطػػػوالت رياضػػية دوليػػة لماػػرؽ الرياضػػية بالنػػادي. وأوصػػت دراسػػة  

العمػػؿ عمػػة اسػػتثمار المنشػػات الرياضػػية باألنديػػة الكويتيػػة ) (99)(ـ8090يحيػة بػػدر مبػػارؾ فػػال  الميػػع )
قميميًا وعالميًا ( ودعوة الارؽ الرياضية لمتدريب فيها كمصدر مف مصادر جػذب كت جي ررام تسويقها محميًا وام

عمػػة أف االسػػتثمار فػػي مجػػاؿ (90)( ـ8002رؤوس األمػػواؿ وأكػػدت دراسػػة محمػػد أحمػػد عبػػاس أمػػيف ) 
يػات والمػوارد التػي األندية الخاصػة يسػاعد عمػة االرتقػال بالمسػتوى الانػي ل لعػاب الرياضػية لوجػود اإلمكان

 تساعد عمة ذلؾ
ومف خيؿ ما سػبؽ يتضػ  أرميػة االسػتثمار فػي المجػاؿ الرياضػي م فالرياضػة أصػبحت صػناعة           

فػػي العصػػر الحػػديث بعػػد تشػػابؾ المجتمعػػات وتقػػدمها وأصػػب  لزامػػًا عمػػة كافػػة الػػدوؿ السػػعي نحػػو االرتقػػال 
 لمادية .بمستوي الرياضة في كافة جوانبو وخاصة الجوانب ا

ومف ثػـ اتجهػت كافػة الػدوؿ إلػة محاولػة وضػع العديػد مػف الوسػائؿ التػي يمكػف مػف خيلهػا القيػاـ         
بعمميػػة التمويػػؿ الػػذاتي كالتسػػويؽ والخصخصػػة واالسػػتثمارم ويعػػد االسػػتثمار مػػف األنشػػطة الرئيسػػية التػػي 

 اعتمدت عميها الدوؿ في تمويؿ ناسها ذاتيًا.
ياضية الكويتية مف المؤسسات التي تحتاج استخداـ أساليب االستثمار المختماة لزيادة واألندية الر          

فاعميػػة التمويػػؿم وتواجػػو تمػػؾ األنديػػة العديػػد مػػف أوجػػو القصػػور فػػي تمويػػؿ ناسػػها ذاتيػػا وذلػػؾ نتيجػػة تعقػػد 
ار بتمػػؾ وضػػعؼ القػػوانيف والمػػوائ  المنظمػػة ليسػػتثمار التػػي وتػػؤدى إلػػة عػػدـ تشػػجع المسػػتثمريف ليسػػتثم

األنديػػة وكػػذلؾ عػػدـ وجػػود قيػػادات إداريػػة قػػادرة عمػػة القيػػاـ بعمميػػة االسػػتثمار وعػػدـ وجػػود خطػػط ثابتػػة 
ليسػػتثمارم وكػػذلؾ وجػػود معوقػػات إداريػػة كثيػػرة ليسػػتثمار باألنديػػة وعػػدـ وجػػود إدارات أو لجػػاف خاصػػة 
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جة عدـ وجود موارد مالية يمكف مف باالستثمار داخؿ األندية ورذا ما أدي إلة تدني مستوي تمؾ األندية نتي
خيلهػػا القيػػاـ بالصػػرؼ عمػػة كافػػة األنشػػطة الرياضػػية المختماػػة . والباحػػث يػػرى أف رنػػاؾ أرميػػة تسػػتدعي 
إجرال دراسة تكشؼ عف الوضع الرارف ليستثمار في األندية الرياضيةم وأرـ المعوقات التي تعترض مسيرة 

 . كويتفة األندية الرياضية بدولة ال االستثمار
 :إليو والحاجة أرمية البحث

تقديـ بعض التوصيات والمقترحات في ضول النتائج وتحميؿ متغيرات الدراسة والتي يؤمؿ أف تسارـ   -9
في وضع الحموؿ لمسمبيات والمشكيت التي تعترض االستثمار في المجاؿ الرياضي وأثرف عمة األندية 

 الرياضية الكويتية

نتعرؼ مف  مف خيؿ الخروج بنتائجدولة الكويت ة األندية الرياضية في يتطمع الباحث إلة إفادة كاف -8
 في األندية الرياضية.الرياضي  التي قد تواجو المهتميف باالستثمارمعوقات االستثمار ارـ ال خيلها عمة

الموائ  والقوانيف المنظمة لمعمؿ  فيمعالجة نواحي القصور والضعؼ الموجود  في دراسةسارـ الت -3
والعمؿ عمة تعديمها وفقًا لتوجهات الدولة نحو إطيؽ حرية  بالكويت الرياضية واألندية تبالمنشا

 االستثمار واعتماد المنشات الرياضية عمة التمويؿ الذاتي

 فػيضرورة وضع إستراتيجية ليستثمار والتسويؽ عمػة المػدي البعيػد وفقػًا لمتطمبػات العصػر لممسػاعدة -9
 بالكويت الرياضية  ألنديةوا االرتقال بمستقبؿ المنشات

 زيادة الوعي لدى رؤسال األندية الرياضة ومسئولي الرياضة بدولة الكويت ب رمية االستثمار الرياضي. -5

 ردؼ البحث:
 الكويت دولة في الرياضية األندية في الرياضي االستثمار معوقاتالتعرؼ عمة  يهدؼ البحث إلة

  :االتيعمة التساؤؿ  اإلجابة مف خيؿالدراسة  عينة أفراد نظر وجهة مف
 عينة أفراد نظر وجهة مف الكويت دولة في الرياضية األندية في الرياضي االستثمار معوقات ما -

 الدراسة؟
 :البحث في الواردة المصطمحات ببعض التعريؼ

 االستثمار:
يقػـو بهػا  التػي ـ( االستثمار بصػاة عامػة أب نػو تمػؾ العمميػات8008الجروانة )سعيد يعرؼ محمد         

خمؽ رأس ماؿ أو زيادة حجـ الموجػود منػو بهػدؼ الحصػوؿ  فيتتمثؿ  والتي االقتصاديأحد أطراؼ النشاط 
 (92:  99)المستقبؿأ.  فيعمة مزيد مف اإلشباع 
 االستثمار الرياضي:

يػة فػة نوع اسػتخدامو( أنػو أمحاولػة لزيػادة رأس المػاؿ عػف طريػؽ 9111يعرفو أشػرؼ العجيمػة )         
رو محاولة زيادة رأس الماؿ عف طريؽ استخدامو في نوعيػة نشػاط و أ. الرياضينشاط يدر دخًي فة المجاؿ 

 (8:  9) تدر دخي في المجاؿ الرياضي
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 النادي الرياضي:
يعػػرؼ النػػادي الرياضػػي ب نػػو أ مؤسسػػة رياضػػية ترويحيػػة تهػػدؼ إلػػة المسػػارمة بػػدور ايجػػابي فػػي        

جتماعية ألفراد المجتمع في إطار احتياجات ورتبػات أعضػالف وبمػا يػؤدى إلػة تحقيػؽ التنمية الرياضية واال
 (9: 9) فمساة الدولة. 

 الدراسات السابقة

 اواًل: الدراسات بالمغة العربية
 األنديػػػةمحػػػددات االسػػػتثمار فػػػة ( بعنػػػواف : 9()8002) أحمػػػد مصػػػطاة أحمػػػد محمػػػد مطػػػاوعدراسػػػة  -9

م فػة األنديػة الرياضػية الرياضيلتعرؼ عمة محددات االستثمار فة المجاؿ تهدؼ الدراسة إلة ام  الرياضية
ومػػػديرو وأخصػػػائيو  مسػػػئوليوتشػػػتمؿ عينػػػة الدراسػػػة مجمػػػس اإلدارةم الوصػػػايم واتبعػػػت الدراسػػػة المػػػنهج 

م المػػػػديروف الانيػػػػوف ل جهػػػػزة الرياضػػػػيةم مػػػػديرو وكػػػػاالت اإلعػػػػيف والدعايػػػػة  التسػػػػويؽم مػػػػديرو العمػػػػـو
لمرياضػة واإلدارة  القػوميم مديرو العمـو بالمجمس الرياضيؿ األعماؿ المهتميف باالستثمار واالستثمارم رجا
 رناؾ ارتماـ مف جانب الدولة بالرياضة. ا وتوصمت الدراسة لعدة نتائج منه .الرياضيالمركزية ليتحاد 

ألندية الرياضػية دراسة تحميمية ليستثمار با ( بعنواف : 90()8002)  محمد أحمد عباس أميفدراسة  -8
وضػع و تهدؼ رػذف الدراسػة تحميػؿ االسػتثمار باألنديػة الرياضػية الخاصػة بمصػر م الخاصة فة ج . ـ . ع 

المػػنهج الوصػػاي أ الدراسػػات واسػػتخدـ الباحػػث تصػور حػػوؿ االسػػتثمار باألنديػػة الرياضػػية الخاصػػة بمصػر .
امميف فػػػة المجػػػاؿ الرياضػػػي ( فػػػرد مػػػف العػػػ10عينػػػة البحػػػث : )وتػػػـ تطبيػػػؽ الدراسػػػة عمػػػة المسػػػحية أ 

أدوات جمع البيانات : المقابمة الشخصية م االسػتبياف م التشػريعات وكانت والمختصيف فة مجاؿ االستثمار 
الدولػة أف  أرـ النتائجم وجالت والقوانيف والموائ  المرتبطة باالستثمار الرياضي باألندية الرياضية الخاصة 

ار الرياضي وتعاممها إيجػابي مػع قضػية االسػتثمار فػة مجػاؿ األنديػة لديها رؤية مستقبمية لتشجيع االستثم
 . والخاصة والرياضة عام

واقػػع االسػػتثمار الرياضػػي لمرياضػػة الشػػعبية فػػي (  بعنػػواف : 2()8002) الوصػػابي زدراسػػة عبػػد العزيػػ -3
ؼ الدراسػػة _ المػػؤتمر العممػػي الػػدولي األوؿ تسػػيير اإلدارة الرياضػػية فػػي ظػػؿ اقتصػػاد السػػوؽم تهػػدالػػيمف 
سػػتخدـ البحػػث المػػنهج الوصػػاي ) م اعمػػي واقػػع االسػػتثمار الرياضػػي لمرياضػػة الشػػعبية فػػي الػػيمف ؼالتعػػر 

تػػـ اختيػػار عينػػة البحػػث بالطريقػػة القصػػدية م متػػو لطبيعػػة الدراسػػة فػػي الػػيمف لالدراسػػات المسػػحية ( لمي
م ات اسػتبياف مػف إعػداد الباحػثأدوات جمع البيانػات : اسػتمار  فردم وشممت( 22)المقصودة( وبمغ عددرا )

 الدراسة نقص في دراسة خصائص المجتمع اليمني إليجاد سبؿ االستثمار المناسبة لو. توارـ استنتاجا
دور االستثمار في المجػاؿ الرياضػي لتحقيػؽ ( بعنواف :  7( )8090) عمة  شقيرة عمي صال  دراسة  -9

تحديػد دور االسػتثمار  إلػيتهدؼ رػذف الدراسػة م السوداف التمويؿ الذاتي باالتحادات الرياضية األولمبية في
اسػتخدمت الباحثػة المػنهج  مفي المجاؿ الرياضي في تحقيؽ التمويؿ الذاتي باالتحادات الرياضية األولمبية 

تػػـ اختيػػار عينػػة البحػػث بالطريقػػة  مالوصػػاي المسػػحي كمػػا اختػػارت االسػػتبانة كػػ داة رئيسػػة لجمػػع البيانػػات 
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داريػيى االتحػادات العمدية مف ادار  القػرار بػوزارة الشػباب والرياضػة  ومتخػذيالسػودانية  االولمبيػةالمجنػة  وام
توجػػد خطػػط ليسػػتثمار الرياضػػي  ال الػػة انػػوتوصػػمت الدراسػػة م والخبػػرال فػػي مجػػاؿ االسػػتثمار الرياضػػي 

 باالتحادات الرياضية
 األمػواؿمقترحة لجذب رؤوس  جية( بعنواف : إستراتي99()8090)يحية بدر مبارؾ فال  الميع دراسة   -5

فػػي  ليسػػتثماريهػػدؼ البحػػث إلػػة التعػػرؼ عمػػة الوضػػع الػػرارف م الرياضػػية الكويتيػػة األنديػػةليسػػتثمار فػػة 
األنديػػة فػػي  ليسػػتثماروضػػع إسػػتراتيجية مقترحػػة لجػػذب رؤوس األمػػواؿ و  بدولػػة الكويػػت ةاألنديػػة الرياضػػي

 م اختيػارتبعػًا األسػموب المسػحي نظػرًا لميئمتػو لطبيعػة اسػتخدـ الباحػث المػنهج الوصػاي مم الكويػت ةبدول
مجتمع البحث مف خيؿ حصر شامؿ لجميع األندية الرياضية بدولة الكويتم واختيار عينة البحث بالطريقة 

أدوات ووسػػائؿ جمػػع م وتمثمػػت نػػادي رياضػػي 99بدولػػة الكويػػت وعػػددرا  ةاألنديػػة الرياضػػيالعمديػػة لجميػػع 
قاـ الباحث بتطبيؽ الدراسة األساسية عمػة جميػع األنديػة الرياضػية بدولػة و  استبياف ماستمارة  فةالبيانات 
الدراسػػة عمػي كافػػة  إليهػاالمقترحػة التػػي توصػمت  االسػتراتيجيةتطبيػػؽ تمثمػت فػي  التوصػػياتم وارػـ الكويػت

 .المحاور المتمثمة في الدولة
اف : الجػػػدوى االقتصػػػادية لرعايػػػة بعنػػػو  (98)(8099دراسػػػة محمػػػد عبػػػد اح عبػػػد الػػػرحمف النػػػافع )  -2

يهػدؼ البحػث إلػة وضػع نمػوذج مقتػرح م الشركات االستثمارية ل ندية الرياضية بالمممكة العربية السعودية
الرياضػية  ل نديػةلكياية إجرال دراسات الجدوى االقتصادية لعقود الرعاية المقدمة مف الشركات االستثمارية 

( فػردا تػـ 27) األساسػيةبمغت عينة البحػث م ختصا الدراسات المسحيةم الوصايالمنهج م استخدـ الباحث 
 مديري( 2) اإلدارات( مف أعضال مجالس 98مف الائات المكونة لمجتمع البحث م حيث تضمنت ) اختياررـ

دراسػػة الجػػدوى القانونيػػة لبرنػػامج الرعايػػة  االسػػتنتاجاتم ارػػـ بػػإدارات التسػػويؽ إداري( 27إدارات تسػػويؽ )
سػػيتـ فػػة ضػػوئو تنايػػذ برنػػامج الرعايػػة مػػف حيػػث تػػوافر  الػػذي القػػانوني اإلطػػاروتعنػػة دراسػػة  الرياضػػية

 وحقوؽ الشركة الراعية. الناديالرعاية لضماف حقوؽ  باتااقياتالمتطمبات القانونية المتعمقة 

ي بعنػػواف : يليػػة مقترحػػة لتاعيػػؿ االسػػتثمار الرياضػػي فػػ( 2)( 8099دراسػػة ربػػاب أحمػػد عبػػد الاتػػاح  )-7
يليػػة لتاعيػؿ عمميػػة االسػتثمار فػػي المنشػات الرياضػػية فػػي  اقتػػراحيهػدؼ البحػػث إلػة م  المنشػات الرياضػػية

وعينػة م استخدمت الباحثة المنهج الوصاي مختصة الدراسات المسػحية والتحميميػة مجمهورية مصر العربية
  االستنتاجات( فردم وارـ 201شمؿ)البحث 

 الرؤية : -
الرياضية لتحقيػؽ الميػزة التنافسػية وتحقيػؽ أعمػة مسػتويات  المنشات إدارةجابي في أحداث تغيير اي       

 والوسائؿ الجاذبة ليستثمار في تمؾ المنشات لتوفير متطمبات المالية. اآللياتالجودة مف خيؿ تحديد 
 -الرسالة : -

 أداة إلػػةوتحويمهػػا جعػػؿ المنشػػات الرياضػػية عامػػؿ أساسػػي فػػي تحقيػػؽ التنميػػة واالنجػػاز الرياضػػيم       
نتاجيةتنموية   ذاتية ذاتية التمويؿ مف خيؿ تحقيؽ واقع استثماري يتصؼ باالستقرار. وام
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فاعميػة اإلدارة الرياضػية باألنديػة فػة ( بعنػواف : 93()8093)ردى بدر سعيد بػف عيػد المطيػرىدراسة  -2
لااعميػػة اإلداريػػة باألنديػػة البحػػث إلػػة التعػػرؼ عمػػة واقػػع ا ؼم يهػػدضػػول معػػايير الخصخصػػة وجػػودة األدال

وفقػًا لمعػاير الخصخصػة ل نديػة الرياضػية  االستثماريةالرياضية مف خيؿ التعرؼ عمة مدى توافر الموارد 
فقػد مجتمع وعينة البحػث   فالبحث وكااستخدمت الباحثة المنهج الوصاي لمناسبتو لطبيعة  موجودة األدال

ة العمدية مف أعضال مجمس اإلدارة بػالنوادي الرياضػية وكػذلؾ قامت الباحثة باختيار مجتمع البحث بالطريق
( فػرد م 912وعػددرـ ) نػادي( 99األنشػطة بهػذف النػوادي بدولػة الكويػت وعػددرـ ) ومشػرفي النواديمدرال 

إلجػرال الدراسػة االسػتطيعية عمػيهـ وممثمػيف  اسػتطيعية( فػرد كعينػة 98وقد قامت الباحثة باختيار عػدد )
عمػيهـ ثالثػا ( فػرد تػـ تطبيػؽ الدراسػة األساسػية 959وبػذلؾ أصػبحت العينػة األساسػية ) مف مجتمع البحث

الرياضية تتاػؽ مػع السياسػة  النواديأرداؼ اف  وكانت االستنتاجاتستبياف االأدوات جمع البيانات  وكانت 
وضػػ  العامػػة لمدولػػة وتعطػػة رسػػالتهـ الصػػورة الحقيقيػػة لمغػػرض مػػف ت سيسػػهـ م ورنػػاؾ سياسػػة مكتوبػػة ت

  الناديأرداؼ العممية اإلدارية داخؿ 
فػػة تطػػوير فػػرص االسػػتثمار  البشػػريةبعنػػواف : دور المػػوارد  (9)(8099توانػػا محمػػد عمػػة )دراسػػة   -1

يهدؼ البحث إلة التعرؼ عمة دور المػوارد البشػرية فػي تطػوير م بإقميـ كوردستاف العراؽ الرياضيةباألندية 
اسػتخدـ الباحػث المػنهج الوصػاي باسػتخداـ األسػموب  يـ كردسػتاف العػراؽ.االستثمار باألندية الرياضية بػإقم

المسحي.تـ اختيار مجتمع البحث األندية الرياضػية بػإقميـ كوردسػتاف العػراؽ. اعتمػد الباحػث طريقػة العينػة 
م نػػادي الرياضػػي(  80( فػػرد مػػف )933العشػػوائية العمديػػة فػػي اختيػػار عينػػة الدراسػػة والػػذي بمػػغ عػػددرـ )

إف عممية وصؼ الوظياة ودراسػتها لػـ يػتـ بصػورة عمميػة لمتعػرؼ عمػة دوررػا فػي  رـ االستنتاجاتأوكانت 
 .تحقيؽ األرداؼ المرجوة

 تانيا : الدراسات األجنبية
وقػػد رػػدفت  مبعنػػواف أ اقتصػػاديات الرياضػػات المعاصػػرة أDaneil Kralker )(9115)(92  )دراسػػة  -9

ؽ الصغيرة حتة يمكف أف تواجػو فػرؽ السػوؽ الكبيػرةم حيػث وجػد الدراسة إلة تكويف ائتيؼ مف فرؽ السو
( مدينػة أمريكيػة بينمػا تعتمػد الثانيػة  99أف األولي تعتمد في مصادر تمويمها عمة اإلعانات المالية فػي ) 

عمة العائد االقتصادي الكبير مف المدرجات واإلعانات والمرارنات م وامتياز الوكاالت الحرة التػي تشػارؾ فػي 
ائد م وكاف مف أرػـ االسػتنتاجات أف الرياضػات فػي فػرؽ السػوؽ الصػغيرة م رػي مجػرد بقعػة مػف التػراب الع

 0عمة شاشات االقتصاد في المدف الكبرى 
أساسػػيات التسػػويؽ واالسػػتثمار الرياضػػيأ م ( بعنػػواف أ 9112 ( )91)  Stotlar & Bittsدراسػػة  -8

ـو عميهػا التسػويؽ واالسػتثمار الرياضػيم وركػزت عمػة ردفت الدراسة إلة التعرؼ عمة األساسػيات التػي يقػ
اسػتراتيجيات  –نظريػة التسػويؽ الرياضػي  –صناعة األعماؿ الرياضية والسػوؽ العػالمي لصػناعة الرياضػة 

م السعر لصناعة الرياضػة والتػرويج والتوزيػع فػي صػناعة الرياضػة والتسػويؽ مػف خػيؿ الممػوليف والكاػيل
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التعػػرؼ عمػػة النظػػػاـ العػػالمي لصػػناعة الرياضػػػة ودراسػػة تجػػارب الػػػدوؿ وتوصػػمت الدارسػػة إلػػة  ضػػػرورة 
 المتقدمة في الرياضة كالصناعة.

أ اقتصػػاديات الرياضػػة فػػي فرنسػػا أم وقػػد  ( بعنػػواف95)  ) Chantal Malenfant (9117دراسػػة  -3
صادي لمرياضة م ردفت الدراسة عمة معرفة الدور الذي تمعبو الدولة في تمويؿ الرياضة ومعرفة الدور االقت

وقد أوضحت الدراسة أف الدولة ري المسئولة عف تعميـ وممارسػة الرياضػة بالمػدارس ويقتصػر دوررػا عمػة 
األندية واالتحادات ذات األرداؼ تير الناعيػة والمسػارمة فػي اتخػاذ القػرار والمتابعػة م ورػة المسػئولة عػف 

 0ليمبية إعداد الارؽ القومية لمبطوالت العالمية أو الدورات األو 
وقػػد رػػدفت   م( بعنػػواف أ الرعايػػة الرياضػػية فػػي بريطانيػػا أ 92)) Jan Admas ( 9117 دراسػػة -9

الدراسة إلة القياـ بتحميؿ شامؿ لمعهد الرعاية الرياضية في المممكة المتحدة وأوضحت الدراسػة أف الرعايػة 
سػة بعػض الخػدمات األساسػية التػي الرياضية في بريطانيا تقػدر ببميػوف جنيػو إسػترليني م وقػد أظهػرت الدرا

يقػػدمها معهػػد الرعايػػة الرياضػػية م وتػػتمخص فػػي إظهػػار عوامػػؿ الجػػذب لمشػػركات الراعيػػة والضػػامنة سػػوال 
 لمرياضات المحمية أو العالمية .

إسػػػتراتيجية التسػػػويؽ الرياضػػػي: أثينػػػا Gorge Karils  (8003()97دراسػػػة  -5 ( بعنػػػواف أالمدينػػػة وام
دفت الدارسة إلة ت ثير استضافة األلعاب االولمبية عمة السياحةم ومناقشة بعػض )دراسة حالة(م ر 8009

استراتيجيات التسويؽ التي يجب عمة أثينا إتباعها لكي تعظـ اآلثػار االيجابيػة لمسػياحةم وتوصػمت الدارسػة 
تكػػويف جيػػؿ جديػػد مػػف -جػػذب أعمػػة دخػػؿ مػػف السػػائحيف) الػػة الاوائػػد مػػف تنظػػيـ مثػػؿ رػػذف األحػػداث ورػػي

 .(إعطال صورة جذابة لمسائ  عف البمد -لسائحيف الذيف يمكنهـ زيارة المنطقة عدة مراتا
  إجػػػرالات البحػث :        

 : البحث منهج
جرالاتو وذلؾ لمناسبتو لطبيعة ال استخدـ         .دراسةالباحث المنهج الوصاي بخطواتو وام

 :مجتمع البحث
نادى رياضي بدولة الكويت وكؿ نادى رياضي يتكوف مف ( 90يتكوف مجتمع البحث مف عدد )        

إدارة الناديم المدير اإلداري لمناديم المكتب التنايذي وتكوف مس رئيس مجمس إدارة الناديم أعضال مج
 ( فرد .985مجتمع البحث مف عدد )

 : عينة البحث 
ختيار ع  ينة البحث بالطريقة تـ اختيار عينة البحث مف بعض األندية الرياضية بدولة الكويتم وام

( نادي رياضيم ممثمة مف رئيس مجمس إدارة 90العمدية مف األندية الرياضية بدولة الكويت وعددرا )
الناديم أعضال مجمس  إدارة الناديم المدير اإلداري لمناديم المكتب التنايذيم وذلؾ يكوف إجمالي العينة 

( كعينة أساسية ويتض  ذلؾ كما 905وعدد ) ( كعينة استطيعيةم80( منهـ عدد )985الكمية لمبحث )
 (.9في جدوؿ رقـ )
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 توصيؼ عينة البحث (9جدوؿ )
 عينة البحث االستطيعية عينة البحث االساسية مجتمع البحث اإلدارة ـ

 8 2 90 رئيس مجمس اإلدارة    9

 90 25 75 أعضال مجمس اإلدارة 8

 8 2 90 المدير اإلداري 3

 2 89 30 المكتب التنايذي 9

 80 905 985 المجموع

 : أدوات جمع البيانات
 استعاف الباحث في جمع بيانات رذف الدراسة باألدوات التالية: 

 تحميؿ المحتوى والوثائؽ:
الباحث بدراسة وتحميؿ الوثائؽ والسجيت والمستندات المتعمقة باالندية الرياضية بدولة الكويت والتي  قاـ

وكذلؾ تحميؿ المراجع العممية والدراسات والبحوث المتخصصة في  القائـمساعدت الباحث في تاهـ الوضع 
 التخطيط االستراتيجي والعيقات العامة وادارة التميز .

 المقابمة الشخصية:
بعض و  االستثمار الرياضةالمقابمة الشخصية مع بعض المسئوليف والخبرال في مجاؿ قاـ الباحث بإجرال 

 ية بالكويت لمحصوؿ عمي البيانات التي تايد البحث.المسئوليف عف االندية الرياض

 قاـ الباحث بتصميـ استمارات االستبياف كما يمي: :  استبياف استمارة
 :االستثمار الرياضة معوقاتأواًل: استمارة 

 (.ث)مف إعداد الباح األندية الرياضية بالكويت. معوقات االستثمار الرياضي التي تواجهو لمتعرؼ عمة
 ميـ رذف االستمارة في ضول ردؼ البحث والغرض منو وذلؾ مف خيؿ:وقد تـ تص

 ( وذلؾ في الاترة مف9برال مرفؽ )( وتـ عرضها عمة الخ8صياتة االستبياف في صورتها المبدئية مرفؽ )
 .( يوض  ذلؾ8ـ وجدوؿ ) 89/9/8092 إلة ـ 99/9/8092
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 المقترحة العبارات في الخبرال السادة يرال (8جدوؿ)
 (5=ف) الكويت بدولة الرياضية باألنديةمعوقات االستثمار  الستمارة 

 العبارات ـ
 ى الخبيرأر 

 موافؽ
تير 
 موافؽ

نسبة 
 الموافقة

ضعؼ البنية التحتية ل ندية الرياضية )الميعب الرياضيةم األجهزة  9
 الرياضيةم المدربيفم ...(

9 
9 

20%  

ندية لمتطمبات االستثمار الرياضي عدـ مواكبة التجهيزات الرياضية في األ  8
 الاعاؿ

5 
- 

900%  

%900 - 5 الحاجة إلة وجود رأس ماؿ كبير لعمؿ مشاريع االستثمار الرياضي 3  
%900 - 5 قمة الكوادر البشرية المؤرمة في مجاؿ اإلدارة واالستثمار الرياضي 9  
%900 - 5 يقمة الوعي لدى األندية الرياضية ب رمية الرياضة كعائد اقتصاد 5  
%20 9 9 عدـ ثقة المستثمريف ورجاؿ األعماؿ بجدوى االستثمار في المجاؿ الرياضي 2  
%20 8 3 عدـ وجود إمكانيات بشرية ومادية باالندية 7  
%900 - 5 عدـ وجود سياسات حكومية لتشجيع االستثمار الرياضي 2  
%900 - 5 كثرة المشاكؿ اإلدارية والمالية التي تواجهها األندية 1  
%900 - 5 قمة الخبرات اإلدارية اليزمة لمعامميف في األندية ليستثمار الرياضي الناج  90  
قمة ارتماـ األندية بمجاالت االستثمار الرياضي وتركيزرا عمة ت ريؿ الارؽ  99

 الرياضية
5 

- 
900%  

%900 - 5 التخوؼ مف تحوؿ األندية الرياضية إلة مؤسسات ربحية  98  
ؼ المبادرات في مجاؿ االستثمار الرياضي مف قبؿ مؤسسات المجتمع ضع 93

 المحمي والشركات الخاصة
5 

- 
900%  

قمة وجود اليعبيف المحترفيف والارؽ الرياضية المؤرمة لممنافسات الرياضية  99
 في األندية

9 
9 

20%  

%20 9 9 يقمة التنسيؽ والتعاوف بيف األندية الرياضية في مجاؿ االستثمار الرياض 95  
ضعؼ اإلقباؿ مف قبؿ الشباب بشكؿ عاـ عمة النشاطات الرياضية التي  92

 تقيمها األندية الرياضية
5 

- 
900%  
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( أف النسبة المئوية آلرال السادة الخبرال حوؿ مناسبة العبارات المقترحة ليستبياف 8يتض  مف الجدوؿ )
% ف كثر وتـ 70الباحث نسبة موافقة مف %(م وفة ضول ذلؾ أرتضة 900% إلة90تراوحت ما بيف )

استبعاد العبارات التي لـ تحصؿ عمة رذف النسبةم باإلضافة إلة تعديؿ صياتة بعض العبارات وحذؼ 
 العبارات المكررة وتير الماهومة بنالًا عمة يرال السادة الخبرال.

 :االستبيافالمعاميت العممية الستمارة 
      ( فرد مف مجتمع البحث وخارج العينة األساسية في الاترة مف80عدد )تـ تطبيؽ االستمارة عمة        
وذلؾ بهدؼ التعرؼ عمة مدى مناسبة صياتة العبارات وتحديد  ـ8092/ 9/ 98ـ إلة 3/8092/ 81

زمف التطبيؽ ليستبياف والتعرؼ عمة أي صعوبات إف وجدت ومعالجتها باإلضافة إلجرال المعاميت 
)الصدؽم الثبات(م وقد أسارت نتائج الدراسة االستطيعية ليستبياف مناسبتو مف حيث  العممية ليستمارة

الصياتة والمغة المستخدمة ولـ تظهر أي تعميقات شاهية أو تحريرية توحي بالغموضم وتراوح زمف 
 قة ورو زمف يراف الباحث مناسبًا.( دقي80:95تطبيؽ االستبياف ما بيف )

 صدؽ االستمارة:
تخدـ الباحث صدؽ االتساؽ الداخمي لحساب معامؿ الصدؽ ليستبياف وذلؾ بهدؼ التحقؽ مف اس       

( فرد مف مجتمع البحث 80صدؽ استمارة االستبياف حيث تـ تطبيؽ االستبياف عمة مجموعة قوامها )
 ( يوض  ذلؾ. 3ومف خارج عينة البحث األساسية وجدوؿ )

 ( 3جدوؿ ) 
 كؿ محور مفمعاميت االرتباط بيف عبارات 

 (80ومجموع المحور المنتمية إليو  )ف= الرياضيوقات االستثمار عمحاور استمارة م 

معامؿ  العبارات ـ
 االرتباط

 0.22 (المدربيفم...الرياضيةم األجهزة ضعؼ البنية التحتية ل ندية الرياضية )الميعب الرياضيةم 9

 0.29 بات االستثمار الرياضي الاعاؿعدـ مواكبة التجهيزات الرياضية في األندية لمتطم 8

 0.21 الحاجة إلة وجود رأس ماؿ كبير لعمؿ مشاريع االستثمار الرياضي 3

 0.19 قمة الكوادر البشرية المؤرمة في مجاؿ اإلدارة واالستثمار الرياضي 9

 0.75 قمة الوعي لدى األندية الرياضية ب رمية الرياضة كعائد اقتصادي 5

 0.22 ثمريف ورجاؿ األعماؿ بجدوى االستثمار في المجاؿ الرياضيعدـ ثقة المست 2

 0.73 عدـ وجود سياسات حكومية لتشجيع االستثمار الرياضي 7
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 معاميت االرتباط بيف عبارات كؿ محور مف ( 3تابع جدوؿ ) 
 (80محاور استمارة معوقات االستثمار الرياضي ومجموع المحور المنتمية إليو  )ف= 

معامؿ  تالعبارا ـ
 االرتباط

 0.10 كثرة المشاكؿ اإلدارية والمالية التي تواجهها األندية 2

 0.25 قمة الخبرات اإلدارية اليزمة لمعامميف في األندية ليستثمار الرياضي الناج  1

قمة ارتماـ األندية بمجاالت االستثمار الرياضي وتركيزرا عمة ت ريؿ الارؽ  90
 الرياضية

0.29 

 0.72 ؼ مف تحوؿ األندية الرياضية إلة مؤسسات ربحية التخو  99

ضعؼ المبادرات في مجاؿ االستثمار الرياضي مف قبؿ مؤسسات المجتمع المحمي  98
 والشركات الخاصة

0.19 

قمة وجود اليعبيف المحترفيف والارؽ الرياضية المؤرمة لممنافسات الرياضية في  93
 األندية

0.23 

 0.21 اوف بيف األندية الرياضية في مجاؿ االستثمار الرياضيقمة التنسيؽ والتع 99

ضعؼ اإلقباؿ مف قبؿ الشباب بشكؿ عاـ عمة النشاطات الرياضية التي تقيمها  95
 األندية الرياضية

0.29 

 0.97=  0.05قيمة ر الجدولية مستوى داللة 
االستمارة ومجموع كؿ محور  ( أف معاميت االرتباط بيف عبارات محاور3يتض  مف جدوؿ رقـ )       

( ورة معاميت ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى  0.19% : 0.29المنتمية الية تراوحت ما بيف )
 ( مما يشير إلة االتساؽ الداخمي لكؿ محور مف محاور االستمارة.0.05)

 ثبات االستمارة:
وذلؾ بتطبيؽ االستبياف عمة لحساب ثبات االستبياف قاـ الباحث باستخداـ معامؿ ألاا لكرونباخ  

( يوض  9( ثيثوف فردًا مف مجتمع البحث األصمي ومف خارج عينة البحث والجدوؿ رقـ)80عينة قوامها )
 ذلؾ:

 (80معاميت الثبات باستخداـ معامؿ ألاا لكرونباخ لمحاور االستمارة )ف=( 9جدوؿ)
 معامؿ الاا المحاور

 0.10 استمارة معوقات االستثمار الرياضة
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 0.97=  0.05قيمة ر الجدولية مستوى داللة 
% ( ورة معاميت ارتباط 0.10) بمغت( أف معاميت الاا ليستبياف 9يتض  مف جدوؿ رقـ )         

 ( مما يشير إلة ثبات االستمارة.0.05دالة إحصائيًا عند مستوى )
 تطبيؽ الدراسة

ـ التطبيؽ عمة عينة البحث األساسية في الاترة بعد أف ت كد الباحث مف صدؽ وثبات االستمارات ت       
( 950( فرد مف إجمالي )905ـ حيث تـ التطبيؽ عمة عدد ) 81/90/8092ـ الة 7/8092/ 99مف  

تطبيؽ االستبياف تـ جمعو وتنظيمو وتاريغ البيانات إلجرال  مف المجتمع الكمة لمعينةم وبعد االنتهال مف
 .المعالجات اإلحصائية المناسبة

 عالجات اإلحصائية:الم
أ لمعالجة وتحميؿ بيانات SPSSاستخدـ الباحث برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية أ 

 البحث مستخدمًا المعالجات اإلحصائية اآلتية:
 ..النسبة المئوية 
  بيرسوف( معامؿ ارتباطPearson.) 
  ألاا( تحديد قيـ معامؿ ثباتAlpha.) 
  الدرجة المقدرة 

وقد اعتمد الباحث عمي أحد الحاسبات الشخصية لتحميؿ بيانات البحثم كما ارتضي مستوي           
 ( لقبوؿ نتائج البحث.0.05داللة )
 :النتائج  ومناقشة عرض

( 5 جدوؿ )   
 (905)ف= الرياضيمعوقات االستثمار استمارة عينة البحث في  الدرجة المقدرة والوزف النسبي الستجابات

 العبارات ـ
 االستجابة

الدرجة 
 المقدرة

الوزف 
 النسبي

 
الة  موافؽ الترتيب

 حد ما
تير 
 موافؽ

ضعؼ البنية التحتية ل ندية الرياضية )الميعب  9
 الرياضيةم األجهزة الرياضيةم المدربيفم ...(

88 99 31 913 %61.27 99 

8 
عدـ مواكبة التجهيزات الرياضية في األندية لمتطمبات 

 الرياضي الاعاؿاالستثمار 
32 82 31 801 %66.35 90 

الحاجة إلة وجود رأس ماؿ كبير لعمؿ مشاريع  3
 االستثمار الرياضي

29 32 5 821 %85.4 8 

قمة الكوادر البشرية المؤرمة في مجاؿ اإلدارة  9
 واالستثمار الرياضي

70 99 89 852 %81.27 9 
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( 5 جدوؿ )  تابع 
 (905)ف= معوقات االستثمار الرياضياستمارة عينة البحث في  ستجاباتالدرجة المقدرة والوزف النسبي ال

 العبارات ـ
 االستجابة

الدرجة 
 المقدرة

الوزف 
 النسبي

 
الة  موافؽ الترتيب

 حد ما
تير 
 موافؽ

قمة الوعي لدى األندية الرياضية ب رمية الرياضة  5
 كعائد اقتصادي

32 39 32 802 %66.03 99 

مريف ورجاؿ األعماؿ بجدوى عدـ ثقة المستث 2
 االستثمار في المجاؿ الرياضي

52 99 33 835 %74.6 1 

7 
عدـ وجود سياسات حكومية لتشجيع االستثمار 

 الرياضي
22 92 91 851 %82.22 3 

2 
كثرة المشاكؿ اإلدارية والمالية التي تواجهها 

 5 81.9% 852 98 33 20 األندية

1 
معامميف في األندية قمة الخبرات اإلدارية اليزمة ل
 ليستثمار الرياضي الناج 

10 7 2 818 %92.7 9 

90 
قمة ارتماـ األندية بمجاالت االستثمار الرياضي 

 وتركيزرا عمة ت ريؿ الارؽ الرياضية
52 89 82 898 %76.83 7 

التخوؼ مف تحوؿ األندية الرياضية إلة مؤسسات  99
 ربحية 

81 98 29 975 %55.56 95 

98 
بادرات في مجاؿ االستثمار الرياضي مف ضعؼ الم

 قبؿ مؤسسات المجتمع المحمي والشركات الخاصة
35 82 98 803 %64.44 98 

قمة وجود اليعبيف المحترفيف والارؽ الرياضية  93
 المؤرمة لممنافسات الرياضية في 

 األندية

58 81 89 832 %75.56 2 

في قمة التنسيؽ والتعاوف بيف األندية الرياضية  99
 مجاؿ االستثمار الرياضي

39 32 32 803 %64.44 93 

ضعؼ اإلقباؿ مف قبؿ الشباب بشكؿ عاـ عمة  95
 النشاطات الرياضية التي تقيمها األندية الرياضية

29 85 91 858 %80 2 

 3492 مجموع المحور 
 

%73.9 
 

 
ثاني )معوقات االستثمار ( أف الوزف الستجابات عينة البحث في المحور ال5يتض  مف الجدوؿ السابؽ )
 %(.73.1%(م بينما كاف الوزف النسبي لمجموع المحور )18.7 : %55.52الرياضة( تراوحت ما بيف )
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م 3كما يتض  مف الجدوؿ السابؽ انو توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف يرال عينة البحث في عبارات )       
وجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف يرال عينة ( وفي اتجاف موافؽم وكذلؾ ت95م 93م 90م 1م 2م 7م 2م 9

( وفي اتجاف إلة حد ما م وكذلؾ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف يرال عينة البحث في 9البحث في عباراف  )
 ( وفي اتجاف تير موافؽ.99م 98م 99م 5م 8عبارات )
ميف في األندية ليستثمار ( أ قمة الخبرات اإلدارية اليزمة لمعام1ويتض  مف الجدوؿ أف أعمة عبارة )      

( 99%(. واقؿ عبارة رقـ )18.7(م وبوزف نسبة )818الرياضي الناج  أ حيث جالت بدرجو مقدرة )
( وبوزف 975أالتخوؼ مف تحوؿ األندية الرياضية إلة مؤسسات ربحية أ حيث جالت بدرجو مقدرة )

 %(. 55.52نسبي )
عاممػة فػة اإلدارة باألنديػة الرياضػية بدولػة الكويػت ليسػت ويعزو الباحث ذلػؾ إلػة أف القػوى البشػرية ال     

عمة القدر المطموب مف الخبرة والكاالة العممية والعممية م واإلدارة الاعالػة لهػذا العنصػر البشػرى المهػـ فػة 
إدارة االستثمار الرياضي ليسػت عمػة المسػتوى الػذى يحقػؽ التطمعػات بالنسػبة ليسػتثمار الرياضػة ل نديػة 

تطمبػات إدارة الجػودة الشػاممةم فاسػتقطاب الشػباب بجانػب التنميػة الرياضػية أصػب  عػبل عمػة فة ضػول م
اقتصاديات دولة الكويت واألندية الرياضية فيها التي ال تستطيع مواكبة التطور والنمو الحاصػؿ فػة الحركػة 

الرياضػػية بدولػػة الرياضػػية بالكويػػت مػػع اتسػػاع رقعػػة النشػػاط الرياضػػة م بجانػػب معانػػاة كثيػػر مػػف األنديػػة 
الكويت بشكؿ عاـ مف قمة الدعـ المادي مما جعػؿ االسػتثمار الرياضػة مطمػب مهػـ فػة رػذف االونػو لمبحػث 
عف موارد متنوعو لمتمويؿ مػع إزالػة جميػع المعوقػات التػي تمنػع تطبيػؽ االسػتثمار الرياضػة بدولػة الكويػت 

 بماهومو الشامؿ.
(م  8098( م رانػي جمػاؿ يػػوسؼ إسػماعيؿ)8098مخموؽ ) وتتاؽ تمؾ النتائج مع دراسات منجحي       

( التػي بينػت أف مػف أرػـ معوقػات االسػتثمار الرياضػة وجػود قصػور فػة القػانوف 8099توانا محمػد عمػة )
 الخاص باالستثمار فة المجاؿ الرياضي بما يحقؽ المكسب والرب  المادي عند المستثمريف.

( أف مػف أرػـ  8007( م ودراسة  نادية بػف عكػي ) 8008ح)كما أوضحت دراسة عيد مبارؾ عبد ا       
 المعوقات ليستثمار الرياضة قمة الدعـ المالي الحكومي ل ندية.

( أف مػف أرػـ معوقػات االسػتثمار 8002وفة رذا الصدد أشارت دراسة عطية سعد عمة الشػبراخيتة)       
ات لجػػذب المسػػتثمريف مثػػؿ اإلعاػػالات الرياضػػة تتػػدخؿ الحكومػػة فػػي شػػئوف األنديػػة. وعػػدـ صػػدور قػػرار 
 الضريبية. وعدـ وضوح السياسة المالية واإلدارية داخؿ األندية.

(  التػي بينتػا 8090(م  شػقيرة عمػي صػال  عمػة  )8002وتتاؽ مع دراستة عبد العزيز الوصػابي )       
 . أف مف أرـ المعوقات ليستثمار الرياضة ضعؼ في وضع استراتيجيات وسياسات واضحة

( أف مػف أرػـ المعوقػات عػدـ اقتنػاع رجػاؿ 8098كما أشارت دراسة رانػػي جمػاؿ يػػوسؼ إسػماعيؿ)       
 األعماؿ بالعائد الذي يمكف أف يتحقؽ مف المجاؿ الرياضي.
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( الة أف قمة األنشطة الرياضية الجماريريػة 8093وأشارت دراسة ردى بدر سعيد بف عيد المطيرى)       
 ار فيها مف معوقات االستثمار الرياضة باألندية الرياضيةالتي يمكف االستثم

التساؤؿ الثانيأ ما معوقات االستثمار  ومف خيؿ ما سبؽ يكوف الباحث قد استطاع اإلجابة عمة        
 أ.الرياضي في األندية الرياضية في دولة الكويت مف وجهة نظر أفراد عينة البحث؟

 و التػوصيػػػات : االستنتاجات
 : االستنتاجات: أوالً 
 الرياضية بدولة الكويت قمة الخبرات اإلدارية اليزمة لمعامميف في األنديةمف ارـ معوقات االستثمار  -9

 .الرياضي االستثمار مشاريع لعمؿ كبير ماؿ رأس وجود إلة م الحاجةالرياضي الناج  ليستثمار

 : التوصياتثانيًا: 
القصػوى فػي رػذا المجػاؿ مػف ناحيػة  ياضةم حتػة تػتـ االسػتاادةت ريؿ الكوادر التي تعمؿ في مجاؿ الر  - 9

قنػاع اآلخػريف بعػدـ التخػوؼ مػف صػرؼ األمػواؿ فػي رػذا  التخطيط السميـ أو االستثمار الاعاؿ في المجػاؿ وام
 واالستثمار فيو. المجاؿ

خصخصػة  –االسػتثمار  –االحتػراؼ  االستاادة مف تجارب الدوؿ المتقدمة في مجاؿ الرياضة مف ناحية -8
 صناعةم باعتبار اليعبيف منتج وسمعة. جعؿ الرياضة –المجاؿ الرياضي 

ألنها  داخؿ الكويت سوال بطوالت خميجية أو عربية أو دولية السعي لتنظيـ المناسبات الرياضية الكبرى -3
د رائمػة تعمؿ وتوافػد أعػدا اقتصاد الدولة مف خيؿ اإلنشالات التي تبني والتجهيزات التي تساعد في نهضة

 إيرادات الدولة مف خيؿ رذا الحضور. مف الجمارير وتاعيؿ قطاع السياحة وزيادة
قطػػاع االحتػػراؼم وذلػػؾ بخمػػؽ بيئػػة  إلػػةتحويػػؿ القطػػاع الرياضػػي فػػي دولػػة الكويػػت مػػف قطػػاع الهوايػػة  -9

 رياضية ذات طبيعة استثمارية وتجارية قائمة عمة الممكية الخاصة.
ية ت خذ شكؿ شركات المسارمة بنال عمػة تػراخيص تصػدر مػف الهيئػة العامػة ت سيس نواد رياضية ربح -5

 لمشباب والرياضة
 المراجع 

 المراجع العربية: أواًل:
م رسػالة ماجسػتير تيػر  محػددات االسػتثمار فػة األنديػة الرياضػية :أحمد مصطاة أحمد محمد مطػاوع  -9

 8098منشورةم  جامعة حموافم مصر م 
م معوقات االسػتثمار فػي المجػاؿ الرياضػي فػة جمهوريػة مصػر العربيػة:  اشرؼ محمود حسيف العجيمة -8

م مصر م   9111كمية التربية الرياضية الهـر
  8009 –بيروت  –مؤسسة الرسالة  – أشركات استثمار األمواؿ مف منظور إسيمي : أأنور سوبرة  -3
بػإقميـ كوردسػتاف  الرياضػية فة تطوير فرص االستثمار باألنديػة البشريةدور الموارد أتوانا محمد عمة:  -9

 ـ8099 العراؽم تير منشورة م مرسالة ماجستير مأالعراؽ
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م اإلسػكندريةم مصػر م دار  االسػتثمار والتسػويؽ فػي التربيػة البدنيػة والرياضػةحسف أحمد الشػافعي :   -5
 8002الوفال لدنيا الطباعة والنشرم 

رسػالة أم  الرياضػي فػي المنشػات الرياضػيةيليػة مقترحػة لتاعيػؿ االسػتثمار  أ:رباب أحمػد عبػد الاتػاح   -2
 8099ماجستير تير منشورة م جامعة بنها م مصرم 

دور االسػػتثمار فػػي المجػػاؿ الرياضػػي لتحقيػػؽ التمويػػؿ الػػذاتي باالتحػػادات أ عمػػة: شػػقيرة عمػػي صػػال  -7
 8090م  االسكندريةتير منشورة م جامعة  مرسالة ماجستيرأ م  الرياضية األولمبية في السوداف

واقع االستثمار الرياضي لمرياضة الشعبية فػي الػيمف _ المػؤتمر العممػي الػدولي  :العزيز الوصابي  عبد -2
 8002م جامعة المسيمة مالجزائرم  األوؿ تسيير اإلدارة الرياضية في ظؿ اقتصاد السوؽ

 التسػويؽ واالتصػاالت الحديثػة وديناميكيػة» :محمد صبحي حسانيف  مكماؿ الديف عبد الرحمف درويش  -1
موسوعة متجهات إدارة الرياضة في مطمع القرف الجديػد المجمدػد مالثالػث «  األدال البشري في إدارة الرياضة

 ـ  8009مصر -دار الاكر العربي القاررة
م دراسػة تحميميػة ليسػتثمار باألنديػة الرياضػية الخاصػة فػة ج . ـ . ع محمد أحمد عبػاس أمػيف :   -90

  ـ8002ية لمبنيف مجامعة حموافم مصر م رسالة ماجستير كمية التربية الرياض
م 9117إلػػة  9175محػػددات االسػػتثمار فػػي مصػػر مػػف الاتػػرة محمػػد سػػعيد بسػػيونة الجروانػػة :   -99

 8008رسالة ماجستير منشورة م كمية التجارة م جامعة قناة السويس م كمية التجارة م بورسعيدم مصر م 
دية لرعايػػة الشػػركات االسػػتثمارية ل نديػػة الجػػدوى االقتصػػاأمحمػػد عبػػد اح عبػػد الػػرحمف النػػافع:  -98

 8099م  اـ القرىتير منشورة م جامعة  مرسالة ماجستير أمالرياضية بالمممكة العربية السعودية
فاعميػة اإلدارة الرياضػية باألنديػة فػة ضػول معػايير الخصخصػة  ردى بدر سعيد بف عيد المطيػرى:  -93

 8093ة الزقازيؽ م مصر م _رسالة ماجستير تير منشورف م جامعوجودة األدال 
إسػػتراتيجية مقترحػػة لجػػذب رؤوس األمػػواؿ ليسػػتثمار فػػة األنديػػة يحيػػة بػػدر مبػػارؾ فػػال  الميػػع:   -99

 8090م رسالة ماجستير تير منشورة م جامعة بنها م مصرم الرياضية الكويتية
 المراجع األجنبية :  :ثانيا

15- Stotlar, D.K :Fundamentals of sport marketing fitness information 

technology ,MC Graw hill INC. 1996 

16- Jane adams : sport sponsorship in Britain the institute of sports           

sponsorship November 1997        

17- Chantal Malenfant: Cases in Marketing management Business 

Publications, LNC, Plan O, Texas75075,1997  

18- Daniel : the economics of pro sports program kraker for the new rules 

project, at the institute for local self reliance july 1995 

19- Gorge Karils,: the management of sport its foundationand application 

Mosby,2003 
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 ممخص البحث
 الكويت دولة في الرياضية نديةاأل  في الرياضي االستثمار معوقات

 الدوسري حسياف * أ.د/ بادى                                                 
  عبد الحؽ سيد عبد الباسطأ.د/ **                                                       

 عاشور احمد جاسـ *** محمد                                                   
 مقدمة ومشكمة البحث :

والنوادي الرياضية الكويتية  كغيررا مػف النػوادي فػي العػالـم تعمػؿ فػي ظػؿ بيئػة تنافسػية سػريعة          
التغير وبالغة في التعقيدم مطالبة اليـو في البحػث عػف مصػادر تمويميػة جديػدة و عػدـ االعتمػاد كميػة عمػة 

طمبات األساسية لمدخوؿ في االحتراؼ الحقيقي الػذي ينبنػي عمػة أسػس الدعـ الحكومي ورذا يعتبر مف المت
إال أف  معممية صحيحة و ليس عمة العشوائية و االرتجاليػة فػي تسػيير األمػور اليوميػة لمنػوادي الرياضػية 

كػػؿ االرتمػػاـ بهػػذف الطريقػػة لػػـ يعػػط ثمػػارف مػػف خػػيؿ النتػػائج المحصػػؿ عميهػػا والتػػي لػػـ تػػرؽ إلػػة األرػػداؼ 
ت واألرداؼم ولـ تحقؽ كذلؾ النتائج المرجوة م وتبع لاصيحات الرياضية التي انتهجتهػا الكويػت والطموحا

في سبيؿ تطوير الرياضة بشكؿ عاـ ومواكبة لمتطورات والضغط العالمي الذي تواجهو الكويت  الناتجػة عػف 
سػياؽ مػف االحتػراؼ م ظاررة عولمة الرياضة م وما نتج عنو مػف إلػزاـ و إجبػار الػدوؿ لمػدخوؿ فػي ناػس ال

 .بحيث يصب  كؿ العالـ يتحدث لغة واحدة
واألندية الرياضية الكويتية مف المؤسسات التي تحتػاج اسػتخداـ أسػاليب االسػتثمار المختماػة لزيػادة        

فاعميػػة التمويػػؿم وتواجػػو تمػػؾ األنديػػة العديػػد مػػف أوجػػو القصػػور فػػي تمويػػؿ ناسػػها ذاتيػػا وذلػػؾ نتيجػػة تعقػػد 
وانيف والمػػوائ  المنظمػػة ليسػػتثمار التػػي وتػػؤدى إلػػة عػػدـ تشػػجع المسػػتثمريف ليسػػتثمار بتمػػؾ وضػػعؼ القػػ

األنديػػة وكػػذلؾ عػػدـ وجػػود قيػػادات إداريػػة قػػادرة عمػػة القيػػاـ بعمميػػة االسػػتثمار وعػػدـ وجػػود خطػػط ثابتػػة 
جػػاف خاصػػة ليسػػتثمارم وكػػذلؾ وجػػود معوقػػات إداريػػة كثيػػرة ليسػػتثمار باألنديػػة وعػػدـ وجػػود إدارات أو ل

باالستثمار داخؿ األندية ورذا ما أدي إلة تدني مستوي تمؾ األندية نتيجة عدـ وجود موارد مالية يمكف مف 
خيلهػػا القيػػاـ بالصػػرؼ عمػػة كافػػة األنشػػطة الرياضػػية المختماػػة . والباحػػث يػػرى أف رنػػاؾ أرميػػة تسػػتدعي 

اضيةم وأرـ المعوقات التي تعترض مسيرة إجرال دراسة تكشؼ عف الوضع الرارف ليستثمار في األندية الري
 .فة األندية الرياضية بدولة الكويت االستثمار

التعميـ التطبيقي  األساسية بهيئة التربية كمية والرياضة البدنية التربية بقسـ الرياضية اإلدارة أستاذ *
 .بدولة الكويت

بقنا  مية البيئة بكمية التربية الرياضيةالمجتمع وتن أستاذ اإلدارة الرياضية ووكيؿ الكمية لشئوف خدمة **
 .جامعة جػنوب الػوادي

 .دولة الكويت -وزارة التربية *** رئيس قسـ التربية البدنية ب
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 ردؼ البحث:
 الكويت دولة في الرياضية األندية في الرياضي االستثمار يهدؼ البحث إلة التعرؼ عمة معوقات

 إلجابة عمة التساؤؿ االتي: الدراسة مف خيؿ ا عينة أفراد نظر وجهة مف
 عينة أفراد نظر وجهة مف الكويت دولة في الرياضية األندية في الرياضي االستثمار معوقات ما -

 الدراسة؟
 :  دراسةمنهج ال
جرالاتو وذلؾ لمناسبتو لطبيعة ال استخدـ         .دراسةالباحث المنهج الوصاي بخطواتو وام

 : مجتمع وعينة البحث
( نادى رياضي بدولة الكويت وكؿ نادى رياضي يتكوف مف رئيس 90جتمع البحث مف عدد )يتكوف م      

مجمس إدارة الناديم أعضال مجمس إدارة الناديم المدير اإلداري لمناديم المكتب التنايذي وتكوف مجتمع 
ة لمبحث م وتـ اختيار عينة البحث بالطرقة العمدية مف إجمالي المجتمع الكمي( فرد985البحث مف عدد )

  ( كعينة أساسية905( كعينة استطيعيةم وعدد )80منهـ عدد )
 المقابمة الشخصيةأ -أ االستبياف:  أدوات جمع البيانات

 : االستنتاجات
 الكويت بدولة الرياضية األندية في لمعامميف اليزمة اإلدارية الخبرات قمة االستثمار معوقات ارـ مف -9

 الرياضي االستثمار مشاريع لعمؿ كبير ماؿ رأس وجود إلة حاجةال الناج م الرياضي ليستثمار
 : التوصيات

القصػػوى فػػي رػػذا المجػػاؿ مػػف ناحيػػة  ت ريػػؿ الكػػوادر التػػي تعمػػؿ فػػي مجػػاؿ الرياضػػةم حتػػة تػػتـ االسػػتاادة - 9
قنػاع اآلخػريف بعػدـ التخػوؼ مػف صػرؼ األمػواؿ فػي رػذا  التخطيط السميـ أو االستثمار الاعاؿ في المجػاؿ وام

 واالستثمار فيو. لمجاؿا
خصخصػػة  –االسػػتثمار  –االحتػػراؼ  االسػػتاادة مػػف تجػػارب الػػدوؿ المتقدمػػة فػػي مجػػاؿ الرياضػػة مػػف ناحيػػة -8

 صناعةم باعتبار اليعبيف منتج وسمعة. جعؿ الرياضة –المجاؿ الرياضي 
 
 
 
 
 
 
 
 



  م0202 أكتوبر -عشر ابعالس المجلدــــــــــ  - 34 -مجلة علوم الرياضة وتطبيقات التربية البدنية ـــــــــ                

 

-- 7
5

 

--
 

summary of of the Research 

Thesis Obstacles of sports investment in Kuwait Sports Club 

* Prof. Badi Hassyan Al-Dossary 

** Prof. Abdul Haq Syed Abdul Basit 

*** Mohammed Jassim Ahmed  

Introduction and research questions: 
               Kuwait sports club, as the other clubs in the world, works in a 

rapidly changing competitive environment. In today's complex environment, it 

is required to find new sources of funds and support that are not completely 

dependent on The government, which is the basic requirement to enter the 

real specialization, is based on a scientific and correct basis, rather than the 

operation of random and improvisational daily sports clubs, but every Such 

interest was not achieved, did not achieve the goals, goals and objectives, nor 

did it achieve the expected results, and sold the Kuwait sports reform In order 

to develop sports, in general, with the global development and pressure faced 

by Kuwait, due to the phenomenon of sports globalization, the obligations of 

the state and forced access to the same background of specialization have 

become A language is spoken all over the world. Studies have shown that 

Huda Bader said bin Eid al mutairi, the board of directors, does not conduct 

effective guidance and training programs for the benefit of its members and is 

not organized by international sports clubs Sports clubs also do not provide 

information on the economic basis, the management of their sponsorship 

team's players and clubs is not friendly with internationally renowned foreign 

teams, and Lack of mass sports activities to invest. Yahya Bader Mubarak's 

study suggests investing in Kuwait's sports facilities as a lessor, from local, 

regional and international markets, and inviting sports teams as a source. 

Research has confirmed that investment in private clubs helps to improve the 

potential and resources of Sports Technology Help it. 

        Kuwait sports club is an institution that needs to use different investment 

methods to improve the effectiveness of financing and faces many deficiencies 

in self-financing clubs due to the complexity of The laws and regulations         

of   the investment organization are not perfect, which leads to the investors 

not encouraging to invest in these clubs, as well as the lack of administrative  

* Professor of Sports Administration, Department of Physical Education and 

Sports, College of Basic Education, Authority of Applied Education, State of 

Kuwait. 

** Professor of Sports Administration and Vice Dean for Community Service 

and Environmental Development, Faculty of Physical Education, Qena, South 

Valley University. 

 ***Head of the Physical Education Department at the Ministry of Education - 

State of Kuwait. 
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Leadership and stable plans that can carry out the investment process 

Investment, as well as many management barriers to investment in India, the 

lack of sector or special committee investment in clubs, has led to the low level 

of these clubs, which, due to the lack of financial resources, can By spending 

on all the different sports. According to the researchers, there is an important 

research need to reveal the current investment situation of sports clubs, the 

most important obstacle is the investment process of sports clubs in Kuwait 

Subjects: 
        The purpose of this study was to identify barriers to sports investment in 

sports clubs in Kuwait state, from an individual perspective, by answering the 

following questions: 

   -What are the obstacles to sports investment in sports clubs in Kuwait? 

research methods: 
         Researchers use descriptive methods, steps and procedures to adapt to 

the nature of the study. 

Social and research samples: 
         The Institute consists of a number of Kuwait sports clubs and each sports 

club consists of the president of the club, members of the board of directors of 

the club, the administrative staff of the club, the executive office and a 

research community 125 individuals, from the community as a whole, selected 

a census sample, based on a sample number of 105 

Data collection tool :  questionnaire – personal interview 

Conclusion: 
        One of the most important barriers to investment is the successful sports 

investment staff of sports clubs lacking management experience in Kuwait 

state. They need a lot of capital to operate sports investment projects 

Recommendation: 
1- One is the qualification of cadres engaged in sports. Therefore, proper 

planning or effective investment in this field is to maximize the use of 

funds and persuade others not to worry about funds in this field. 

Investment in this area. 

2-Second, make use of the professional experience of developed countries in 

the field of Sports - Investment - Sports privatization - to make the sports 

industry as a producer and a commodity player 

 
 


