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 نسهذج مقتخح إلنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى بجسههرية مرخ العخبية
 شخيف الديج يػسف دمحمم.د/                                                           

 مجرس دكتػر بقدع اإلدارة الخياضية 
 كمية التخبية الخياضية لمبشيغ ، جامعة حمػان 

 مقجمة البحث:
اآلن عرخ اإلقتراد السعخفى فقج أصبحت السعخفة والسعمػمات قػة ال العالع  عيري         

، ذلظ أنيا تذكل البشية األساسية لعسمية اتخاذ ػردًا رئيديًا مغ مػارد السؤسدات ُيدتيان بيا وم
القخارات التى يحتاجيا القائسيغ عمى إدارة السؤسدات، وقج إزدادت السعمػمات أىسية بفعل 

ات التقشية وأصبحت مػردًا إستخاتيجيًا يعسل عمى عمى زيادة كفاءة إنتاجية السؤسدات التصػر 
شيا مغ الحرػل عمى ميدة ويداعجىا عمى عمى مػاجية السشافدة الستدايجة فى سػق العسل وُيسك

 ( 1:  11) تشافدية.
ستدايجة واُلسمحة إلى وقج أثخ التقجم التكشػلػجى عمى إدارة السؤسدات فيسا يتعمق بالحاجة الُ         

ُنطع معمػمات تػاكب مجاالت العسل شجيجة التعقيج فأصبح لدامًا عمييا أن تتخح القخارات فى وقت 
قريخ وبالتالى بات مغ الزخورى أن تتػافخ السعمػمات الالزمة ُلستخح القخار باإلعتساد عمى عجد 

السحاسبية/ نطع دعع القخارات/  مغ ُنطع السعمػمات )نطع السعمػمات اإلدارية/ نطع السعمػمات
 ( 1:  3نطع السعمػمات اإلقترادية.. وغيخىا( لسداعجتو فى اتخاذ القخارات السختمفة.) 

( ىى مجسػعة مغ اإلجخاءات التى تتفاعل مع بعزيا بغخض ISوُنطع السعمػمات )         
قخار أو حل معالجة البيانات وتحػيميا إلى معمػمات يسكغ أن ُتدتخجم ألغخاض صشع ال

السذكالت التى تػاجو السؤسدة ، وىحه اإلجخاءات ىى التى يتع مغ خالليا تجسيع وتخديغ 
 ( 19:  11) وإستخجاع ومعالجة البيانات وعخض ونذخ السعمػمات بيجف دعع صشع القخار.

نطع معمػمات تختز بجسع وتخديغ ( ىى EIS) طع السعمػمات اإلقتراديةنُ و           
إقترادى محجد  مجال تخزاإلقترادية بذكل عام أو التى  )اإلحرائيات( اناتومعالجة البي

 ستثسارخ كافة السعمػمات لجسيع أشخاف اإللتػفي )صشاعى/ تجارى/ رياضى.. وغيخىا( فى الجولة
 ( 20) كسا تختبط ُنطع السعمػمات اإلقترادية إرتباشًا وثيقًا ببعزيا البعس.

أشخاف حتاج إلييا مغ أىع نطع السعمػمات التى ي ػمات اإلقتراديةوتعتبخ ُنطع السعم              
اإلستثسار بذكل عام أو أشخاف اإلستثسار الخياضى )السدتثسخيغ/ وزارة الذباب والخياضة/ وزارة 
اإلستثسار/ الجية السخترة بتخخيز شخكات الخجمات الخياضية/ الجية السخترة بسخاقبة 

 الدياسة تحجيجفيسا يتعمق ب لجعع عسمية أتخاذ القخارا( شخكات الخجمات الخياضية.. وغيخى
 البجائل أفزل إختيارو  اإلستثسار أشخاف بيغ الجيػد تشديقو  لإلستثسار( الخاصة/ العامة)

وغيخىا مغ األمػر التى تيجف إلى تصػيخ اإلستثسار بذكل عام فى الجولة أو أحج  اإلستثسارية
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الحى  حَظ باإلىتسام الكافِ إال أنيا لع ت ىحالخغع مغ ، وعمى امجاالتو )اإلستثسار الخياضى( 
 .يتشاسب مع قيستيا

مغ ثالثة أنذصة ُتشتج مغ خالليا  (EISوتتكػن ُنطع السعمػمات اإلقترادية )         
السعمػمات التى تحتاج إلييا األشخاف السدتفيجة )أشخاف اإلستثسار الخياضى( فى ُصشع القخار ، 

خالت واُلسعالجة واُلسخخجات ، وتسثل اُلسجخالت البيانات األولية داخل ىحه األنذصة ىى اُلسج
السؤسدات أو البيئة الخارجية )بيئة اإلستثسار الخياضى( ، واُلسعالجة ىى مجسػعة العسميات التى 
ُتحػل ىحه البيانات األولية إلى معمػمات ليا معشى وقيسة لألشخاف السدتفيجة ، واُلسخخجات تسثل 

عمػمات إلى الجيات السدتفيجة )إصجار تقاريخ دورية أو محجدة ألشخاف اإلستثسار إرسال الس
 ( 17:  11الخياضى(.) 

 مذكمة البحث:
السعمػمات اإلقترادية ستثسار فى السجال الخياضى مغ نقز )قمة( تعانى أشخاف اإل         

عمى الجيات السدئػلة عغ  اليامة بالذكل الحى يدتصيعػن أن يبشػا عميو قخاراتيع ، وبالتالى يجب
الذباب والخياضة/ وزارة اإلستثسار.. وزارة الخياضى بجسيػرية مرخ العخبية )ممف اإلستثسار 

ى مغ السعمػمات ( إتخاذ التجابيخ التى تداىع فى تمبية احتياجات أشخاف اإلستثسار الخياضوغيخىا
نجىع فى إتخاذ القخار اإلستثسارى ( لسدايخىا.. وغالسالئسة )كافية/ دقيقة/ فى أقل وقت/ إقتراية

 .مالئسةبإسمػب عمسى يختكد عمى معمػمات 
السعمػمات اإلقترادية فى السجال الخياضى تشػع مرادر نقز )قمة( ومغ أسباب           

 ، فى الػقت السشاسب الحرػل عمييا خياضى ، وصعػبةجسع البيانات اإلقترادية فى السجال ال
سبيل الحرػل عمييا ، ومذاكل الذفافية والشداىة وتجفق السعمػمات وتحسل تكاليف مختفعة فى 

القائسيغ عمى ممف ( تخاخي/ بطء.. وغيخىا)تقاعذ الييئات الخياضية ، و يا التى تعانى مش
 تقاعذوال،  (غ اإلقتراد الخياضى غيخ الخسسى )غيخ القانػنىاإلستثسار الخياضى فى تقشي

قاعجة بيانات بكل ىيئة مغ الييئات الخياضية بجسيػرية  ءفى إنذا (بطء.. وغيخىاال/ تخاخيال)
 وغيخىا مغ األسباب اآلخخى. .العخبية تترف بالجقة

إنذاء مخكد نطع معمػمات اإلقتراد وضخورة العسل عمى مسا سبق تبخز أىسية           
مغ ثسار يكػن بسثابة مخكدًا لمجعع السعمػماتى ألشخاف اإلستلالخياضى بجسيػرية مرخ العخبية 

لتغحية أشخاف اإلستثسار بكافة السعمػمات لجعع القخارات خالل إنذاء قاعجة معمػمات متكاممة 
 دعع فى مداىستو مغ خالل تحجيج اإلشار السفاهيسى لو ومجى اإلستثسارية فى السجال الخياضى

 اإلستثسارية ومتصمبات ومعػقات إنذائو. القخارت
 البحث:أهجاف 
وضع نسػذج مقتخح إلنذاء لسخكد نطع معمػمات اإلقتراد الخياضى  ىإل ىجف البحث        
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 مغ خالل تحجيج: فى السجال الخياضى  أشخاف اإلستثساربجسيػرية مرخ العخبية لجعع 
 .راد الخياضى بجسيػرية مرخ العخبيةاإلشار السفاهيسى لسخكد نطع معمػمات اإلقت .1
أشخاف اإلستثسار  دعع ىف الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد مداىسة مجى .2

 .بجسيػرية مرخ العخبية الخياضى
 .بجسيػرية مرخ العخبية راد الخياضىمتصمبات إنذاء مخكد نطع معمػمات اإلقت .3
 .بجسيػرية مرخ العخبية راد الخياضىمعػقات إنذاء مخكد نطع معمػمات اإلقت .4

 : البحثالت اؤ تد
 اإلجابة عمى التداؤالت التالية: البحث حاول
بجسيػرية مرخ  اد الخياضىإلشار السفاهيسى لسخكد نطع معمػمات اإلقتراما ىػ  .1

 .العخبية
أشخاف اإلستثسار  دعع فى الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد مداىسة ما مجى .2

 .الخياضى بجسيػرية مرخ العخبية
 .بجسيػرية مرخ العخبية ما ىى متصمبات إنذاء مخكد نطع معمػمات اإلقتراد الخياضى .3
 .بجسيػرية مرخ العخبية اد الخياضىمعػقات إنذاء مخكد نطع معمػمات اإلقترما ىى  .4

 أهم التعخيفات اإلجخائية السدتخجمة فى الجراسة:
خ عن السعاني التي قرجها والتي تعب البحث في السدتخجمة اإلجخائية التعخيفات فيسا يمى أهم

 :الباحث
 يختز مخكد :العخبية ة مرخبجسههري (SEISC)مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى .1

 كافة لتػفيخ العخبية مرخ بجسيػرية الخياضى اإلقتراد بيانات ومعالجة وتخديغ بجسع
 ()تعخيف إجخائى. الخياضى االستثسار أشخاف لجسيع السعمػمات

األسذ  مجسػعة ىػ :اإلطار السفاليسى لسخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى .2
 بجسيػرية الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد نذاءإل تحجيجىا يجب التى( العشاصخ)

/ الخؤية/ الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد هية ما) فى الستسثمة العخبية مرخ
 بو يسيده خاص ونطام فمدفة لو تجعل والتى( التبعية/ االختراصات/ األىجاف/ الخسالة

 )تعخيف إجخائى( .غيخه عغ
 اإلحتياجات مجسػعة ىى :اإلقتراد الخياضىمتظمبات إنذاء مخكد نغم معمهمات  .3

 إلنذاء تػافخىا الالزم( عسل إجخاءات/ بيانات قػاعج/ البذخية/ التقشية/ السادية/ القانػنية)
 ()تعخيف إجخائى .العخبية مرخ بجسيػرية الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد

 والرعػبات العقبات مجسػعة ىى :معهقات إنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى .4
( وغيخىا.. فاعمية مغ تقمل/ تؤخخ/ دون  تحػل) التى( التسػيمية/ التقشية/ اإلدارية/ القانػنية)
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 () تعخيف إجخائى.العخبية مرخ بجسيػرية الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد إنذاء
 تأثيخ :أطخاف اإلستثسار دعم فى الخياضى اإلقتراد معمهمات نغم مخكد مداهسة .5

 مرخ بجسيػرية الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد يقجميا التى( التقاريخ) لسعمػماتا
 البجائل أفزل إختيار فى الخياضى السجال فى اإلستثسار أشخاف مدانجة فى العخبية

 .العخبية مرخية بجسيػرية الخياضى اإلقتراد عمى مشيا العائج تعطيع وبالتالى إالستثساربة
 ()تعخيف إجخائى

ىى كل الجيات التى تجخل ضسغ مشطػمة اإلستثسار  :اف اإلستثسار الخياضىأطخ  .6
/ وزارة اإلستثسار/ الذباب والخياضة/ وزارة السدتثسخيغالخياضى بجسيػرية مرخ العخبية )

خكات / الجية السخترة بسخاقبة شخخيز شخكات الخجمات الخياضيةالجية السخترة بت
جة مغ إنذاء مخكد نطع معمػمات اإلقتراد ( والسدتفيالخجمات الخياضية.. وغيخىا

 ()تعخيف إجخائىالخياضى. 
 الجراسات السختبظة: 

 :أجخيت فى البيئة العخبيةدراسات  -أ
دراسة ىجفت إلى تحجيج أثخ تصبيق نطع تكشػلػجيا  (18) م(8118) هيمين عبج الخحيمأجخت  -1

ة السرخية منغ خنالل التعنخف السعمػمات عمى أنساط اتخاذ القخارات اإلدارية بالسشطسات العام
عمى أسذ تصبيق نطع تكشػلػجيا السعمػمات بالسشطسات السرخية ، والعالقة بيغ تصبيق نطع 
تكشػلػجينا السعمػمنات وأنسناط اتخنناذ القنخارات اإلدارينة وكنان مننغ أىنع الشتنائج تصبينق تكشػلػجيننا 

جعع ال مخكديننة سننا أنننو يننالسعمػمننات يننؤثخ عمننى اتخنناذ القننخارات اإلداريننة بالسشطسننات العامننة ، ك
 .القخارات اإلدارية

دراسننة ىننجفت إلننى وضننع نطننام معمػمنناتى مقتننخح  (7) م(2011عمىىى رجىىم محسىىهد )أجننخى  -8
بإسننتخجام الحاسننب اآللننى لننإلدارة العامننة لمشذنناط الخياضننى بجامعننة السشيننا مننغ خننالل التعننخف 

لخياضنى ، وضنع نطنام عمى نػعية السعمػمنات والبياننات التنى يحتاجينا العسنل بنإدارة الشذناط ا
معمػمات يداعج عمى تصػيخ العسل اإلدارى ، وكان مغ أىع الشتائج تكامنل البياننات السختمفنة 
بالشطام السعمػماتى السقتخح فى أدائيا لكافة الػضائف اإلدارية الستعمقة بإدارة الشذاط الخياضى 

 .مات السقتخحلبيانات بشطام السعمػ ، إمكانية اإلشالع والتحجيث السدتسخ لقػاعج ا

دراسننننة ىننننجفت إلننننى تصبيننننق تكشػلػجيننننا  (8) م(2009عسىىىىخو  بىىىىاس عبىىىىج الحمىىىىيم )أجننننخى  -3
السعمػمات فى إدارة الشذاط الخياضى باألنجية الخياضية مغ خالل بشاء نطام معمػمناتى إلدارة 
الشذاط الخياضى باألنجية الخياضية ، وكان مغ أىع الشتائج بشاء نطام معمػماتى إلدارة الشذاط 

، وعننخض وشباعننة نيننة إدخننال التعننجيالت الجوريننة عميننو الخياضننى باألنجيننة الخياضننية مننع إمكا
غ الفئنننات التالينننة )مجمنننذ اإلدارة/ الييكنننل اإلدارى/ اإلدارينننيغ/ التقننناريخ الخاصنننة بكنننل فئنننة مننن
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 (.السجربيغ/ أخرائى اإلصابات/ الالعبيغ

خف عمى مجي تصبيق اإلدارة التع( دراسة ىجفت إلى 1) (م2004)أجخي أحسج أحسج إبخاليم  -4
 –األسننناليب الدنننمػكية –الخياضنننية لنننبعس أسننناليب اإلدارة )األسننناليب الكسينننة العمينننا بالييئنننات
التننني تعينننق تصبيقينننا وتحجيننج العالقنننة بنننيغ نسنننط الدنننمػك  ب( منننع تحجينننج األسننباالننشطع اإلدارينننة

إتخناذه لمقنخارات اإلداري لمسجيخ السرخي في السجال الخياضي واألساليب التي يدتخجميا عشج 
وكان مغ أىع نتائج الجراسة أن الييئات الخياضية تػاجو مذكالت  سة العسمية اإلدارية ،ر ومسا

 .ال يتع تصبيق تكشػلػجيا اإلدارة تتعمق بالتسػيل والتدػيق وإدارة األفخاد ألنو

دراسة ىنجفت إلنى إسنتخجام الحاسنبات اآللينة ( 6) م(1993صهفى )عجنان عبج الفتاح أجخى  -5
ونطننع السعمػمننات فننى ترننسيع وتكننػيغ قاعننجة بيانننات ماليننة وإقترننادية تحتننػى عمننى البيانننات 

/ العامة( عغ السسمكة العخبية الدعػدية ، وكان مغ نتنائج الجراسنة وضنع )السالية/ اإلقترادية
سيتع إدارجاىنا تحجيج أىع البيانات اإلقترادية التى ية مغ خالل )قاعجة بيانات مالية وإقتراد

فنى  / جسع البياننات ووضنع رمنػز لينا فنى ضنػء قػاعنج التخميند السدنتخجمةاعجة البياناتفى ق
/ إدخنننال البياننننات وإجنننخاء قاعنننجة البياننننات وشاشنننات اإلداخنننال / ترنننسيعصنننشجوق الشقنننج النننجولى

 التحميالت اإلحرائية عمييا(. 

 :البيئة األجشبية أجخيت فى دراسات -ب

دراسننة  (14) مAnca Mehedintu et all.. (8117)مهىىجيشته وروىىخون  أنكىىا أجننخت -1
استخجام األنطسة اإللكتخونية إلدارة الػثنائق فني الكياننات ىجفت إلى تػضيح أىسية إستخجام 

إلدارة الػثنننننائق يحدنننننغ أداء الكياننننننات منننننغ أىنننننع الشتنننننائج أن إسنننننتخجاميا  وكنننننان االقترنننننادية
 وبجقننة األشننخاص مننغ أقننل عننجد بإسننتخجام أسننخع بذننكل إنجنناز العسننل خننالل مننغ اإلقترننادية

( فى اإلتاحة / الشداىة/ػصيةأنيا تػفخ ثالثة مدايا آخخى ىى )الخرأفزل ، باإلضافة إلى 
 .لػئائق داخل الكيانات اإلقتراديةالتعامل مع ا

 Xiang-SunZhang & Jin-Chuanكهي  تذهان و جين تذانغ سهن  شيانغ جخى أ -8

Cui (1999 )ام السعمػمننات اإلقترننادية دراسنة ىننجفت إلنى وضننع نسنػذج تقيننيع لشطن( 19)م
ع  قنائع يىنع الشتنائج وضنع نسنػذج لمتقين، وكان منغ أ  لو واألنطسة الفخعية السكػنو فى الريغ

األنطسة الفخعية في بيا  قامتالػضائف واألدوار التي السحػر األول ىى عمى ثالثة محاور 
اإلدارة والتشطنيع فنى  التنى تتنػافخط و الذنخ الثنانى و  ة ،ة االجتساعية واالقترنادية السحمينالتشسي

نقننناط نجنننازات أو اإل الثالنننث، و  فخعينننةالنطسنننة األوصنننيانة السخافنننق وتصنننػيخ التصبيقنننات فننني 
 .زعف في ىحه األنطسة الفخعيةال

دراسة ىجفت إلى رسع  (18م( )1989) Wu Jong-Mingميشغ  جهنغ وو أجخى  -3
يكل اإلقترادى والي (SEIS)لمجولة  اإلقترادية السعمػمات نطام وتحجيج العالقة بيغ
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الػششى وكان مغ أىع الشتائج أن نطام السعمػمات اإلقترادي لمجولة يجب أن يكػن متساثل 
مع الييكل التشطيسى لإلقتراد الػششى حيث أن الييكل اإلقترادى ُمتغيخ وبالتالى فتغييخ 
 نطام السعمػمات اإلقترادي أمخ ال مفخ مشو )األىجاف/ الػضائف/ الييكمة/ الدمػكيات..

 الػضيفي الشسػذجىسا ) (EIS) وغيخىا( ، كسا إقتخح نػعيغ مغ ُنطع السعمػمات اإلقترادية
FM الشسػذج اليخمى /HM. ) 

 :إجخاءات البحث
 :البحثمشهج 
 أندب باعتباره -وتحميمية ودراسة الحالة مدحية دراسات- الػصفي السشيج الباحث استخجم       
 .ىجافوأ  وتحقيق البحث لصبيعة السشاىج
 :اآلتي في البحثتسثل مجتسع البحث: مجتسع 
 )إدارة الييئات/ اإلقتراد/ نطع السعمػمات(.تصبيقات اإلدارة  ياألكاديسييغ ف .1
           القائسيغ عمى إدارة ممف اإلستثسار الخياضى )وزارة الذباب والخياضة/ وزارة اإلستثسار(. .2
 :البحثعيشة 

 كاآلتي:البحث من فئات مجتسع ( مفخدة 48دها )طبكية بمغ عج عسجية عيشةاوتار الباحث 
 (.27)إدارة الييئات/ اإلقتراد/ نطع السعمػمات( وعجدىع )تصبيقات اإلدارة  يكاديسييغ فاأل .1
القائسيغ عمى إدارة ممف اإلستثسار الخياضى)وزارة الذباب والخياضة/وزارة اإلستثسار( وعجدىع  .2

(21.)    
 جسع البيانات: أدوات

االستبيان)استبيان نسػذج مقتخح إلنذاء مخكد نطع معمػمات اإلقتراد  ثاستخجم الباح
وفيسا عسمية القياس،  فيعمى السجخل اإلدراكي  عتسجكسا ا  ،لجسع البيانات كأداة  الخياضى(

 :البحث السدتخجمة قيج السعامالت العمسية الستسارة االستبيان
 :)صجق السحكسين(صجق السحتهى  -1
 خئيدية )السحاور/ األبعاد(:لمسؤشخات ال صجق السحتهى  - أ

بإعجاد استسارة استصالع رأى بالسؤشخات الخئيدية )السحاور/ األبعاد( السقتخحة  قام الباحث       
( وذلظ لحداب صجق 2مخفق( خبخاء )7( وعخضيا عمى عجد )1مخفق) إلعجاد االستبيان

 (: 1ليا، وىحا ما يػضحو ججول )سيغ السحك
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 (1ججول )
 السؤشخات الخئيدية )السحاور/ األبعاد( السقتخحة لإلستبيانة لسػافقة الخبخاء عمى الشدب السئػي

 7ن=
الشدبة  التكخار السحاور/ األبعاد(ة )السؤشخات الخئيدي م

 إعادة صياغة السئهية
 - 100% 7 الخياضى اإلقتراد معمهمات نغم لسخكد السفاليسى اإلطار 1
أطخاف  دعم فى الخياضى راداإلقت معمهمات نغم مخكد مداهسة مجى 2

 - 100% 7 اإلستثسار
 - 100% 7 الخياضى اإلقتراد معمهمات نغم مخكد إنذاء متظمبات 3
 الستظمبات القانهنية 100% 7 الستظمبات التذخيعية 3/1
 - 100% 7 الستظمبات السادية 3/2
 - 100% 7 الستظمبات التقشية 3/3
 100% 7 سى(الستظمبات البذخية )الهيكل التغي 3/4

 الستظمبات البذخية
ليكمة السهارد )

 (البذخية
 - 100% 7 قهاعج البيانات 3/5
 - 100% 7 العسل)العسميات( إجخاءات 3/6
 - 100% 7 معهقات إنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى 4
 المعوقات القانونٌة 100% 7 السعهقات التذخيعية 4/1

 - 100% 7 السعهقات اإلدارية 4/2
 - 100% 7 السعهقات التقشية 4/3
 - 100% 7 السعهقات التسهيمية 4/4

السؤشخات الخئيدية والسحاور  دب السئػية لسػافقة الخبخاء عمى( الش1يتزح مغ ججول )       
 65)وجسيعيا أعمى مغ  %(111جاءت السػافقة عمييا بشدبة )حيث  واألبعاد السقتخحة لالستبيان،

مؤشخ رئيدى )محػر/ ُبعج( ،  أيلع يتع ححف  وبالتالي -الباحث ارتزاىا الشدبة التي-%( 
 .بيشسا تع إعادة صياغة ثالثة أبعاد

 :العبارات(لمسؤشخات الفخ ية ) السحتهى  صجق -ب
وذلظ  خبخاءال( عمى 3فق)مخ )العبارات( السقتخحة لالستبيان عخض السؤشخات الفخعية ب قام الباحث

 :(2الفخعية )العبارات(، وىحا ما يػضحو ججول )خات ؤشلحداب صجق السحكسيغ لمس
 (2ججول )

 7ن= السقتخحة لالستبيانالشدب السئػية لسػافقة الخبخاء عمى السؤشخات الفخعية )العبارات( 
رقى 

 انًؤشر
 انتكرار

اننضبة 
 انًئوية

رقى 
 انًؤشر

 انتكرار
اننضبة 
 انًئوية

رقى 
 انًؤشر

 انتكرار
اننضبة 
 انًئوية

رقى 
 انًؤشر

 نتكرارا
اننضبة 
 انًئوية

 انًحور األول:

اإلطبر انًفبهيًي نًركز نظى  

 يؼهويبت اإلقتصبد انريبضي

 انًحور انثبنث:

 نظىيتطهببت إنشبء يركز  

 يؼهويبت اإلقتصبد انريبضي

3 7 7 %100 
10 7 %100 

11 7 %100 

4 5 %71.43 12 7 %100 

 ية انبؼذ األول: انًتطهببت انقبنون %100 7 1
 انبؼذ انرابغ: انًتطهببت انبشرية

 ) هيكهة انًوارد انبشرية ( 

 انًحور انثبنث: 

يؼوقبت إنشبء يركز نظى يؼهويبت 

 100% 7 1 100% 7 2 اإلقتصبد انريبضي

 انبؼذ األول: انًؼوقبت انقبنونية %100 7 1 %100 7 2 %100 7 3

4 

1 7 %100 3 6 %85.71 2 7 %100 1 7 %100 

2 7 %100 4 5 %71.43 3 7 %100 2 7 %100 

3 7 %100 5 5 %71.43 4 7 %100 3 5 %71.43 

4 7 %100 6 6 %85.71 5 7 %100 4 6 %85.71 

5 7 %100 7 7 %100 6 7 %100 5 6 %85.71 
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لالستبيان ػية لسػافقة الخبخاء عمى السؤشخات الفخعية ( الشدب السئ2يتزح مغ ججول )        
 التيالشدبة - %( 65) وجسيعيا أعمى مغ %(100 -% 57.14) حيث تخاوحت ما بيغ

 "متظمبات الثالث مسحػرل السؤشخات السقتخحةمؤشخ مغ ( 2)فيسا عجا عجد  -ثارتزاىا الباح
( 8مؤشخ رقع )" القانهنية الستظمبات" األول البعج" الخياضى اإلقتراد معمهمات نغم مخكد إنذاء

( 7عجد ) إضافةبيشسا تع  ، وبالتالى تع ححفيع (7مؤشخ رقع ) "إجخاءات العسل" الدادس البعجو 
 اإلطار" األولمسحػر ( مؤشخ فخعى ل1مؤشخات فخعية لإلستبيان حيث تع إضافة عجد )

ات فخعية لمسحػر ( مؤشخ 4)إضافة عجد " ، و الخياضى اإلقتراد معمهمات نغم لسخكد السفاليسى
" ، أطخاف اإلستثسار دعم فى الخياضى اإلقتراد معمهمات نغم مخكد مداهسة مجىالثانى "

 اإلقتراد معمهمات نغم مخكد إنذاء متظمبات( مؤشخ فخعى لمسحػر الثالث "1)وإضافة عجد 
لخابع ( مؤشخ فخعى لمسحػر ا1) ، وإضافة عجد "قهاعج البيانات" " البعج الخامذالخياضى

 ربح" ليالسعهقات القانهنيةاألول "" البعج الخياضى اإلقتراد معمهمات نغم مخكد إنذاء معهقات"
 .( مؤشخ137) عجد السؤشخات الفخعية لإلستبيان بعج العخض عمى الخبخاء

 خساسيوآخخ  ثالثيوالختيار ميدان تقجيخ قام الباحثان بعخض نػعيغ ىسا ميدان تقجيخ           

6 7 %100 8 4 %57.14 7 7 %100 6 6 %85.71 

5 

 داريةانبؼذ انثبني: انًؼوقبت اإل %100 7 8 %71.43 5 9 %100 7 1

 100% 7 1 100% 7 9 انبؼذ انثبني: انًتطهببت انًبدية  %100 7 2

3 7 %100 

1 

 100% 7 2 انبؼذ انخبيش: قواػذ انبيبنبت %100 7 1

4 7 %100 2 7 %100 1 7 %100 3 7 %100 

5 7 %100 3 7 %100 2 7 %100 4 7 %100 

6 7 %100 4 7 %100 3 7 %100 5 7 %100 

7 7 %100 5 7 %100 4 7 %100 6 7 %100 

8 7 %100 6 7 %100 5 7 %100 7 5 %71.43 

9 7 %100 2 7 %100 6 7 %100 8 6 %85.71 

10 7 %100 3 7 %100 7 7 %100 9 6 %85.71 

6 

 85.71% 6 10 100% 7 8 انبؼذ انثبنث: انًتطهببت انتقنية  %100 7 1

2 7 %100 

1 7 %100 9 7 %100 

11 6 %85.71 

3 7 %100 12 6 %85.71 

انًحور انثبني:  يذى يضبهًة 

يركز نظى يؼهويبت اإلقتصبد 

 انريبضي في دػى أطراف اإلصتثًبر

13 6 %85.71 

2 

 انبؼذ انثبنث : انًؼوقبت انتقنية %100 7 10 %100 7 1

1 7 %100 2 7 %100 11 7 %100 1 7 %100 

2 7 %100 3 7 %100 12 7 %100 2 5 %71.43 

3 7 %100 4 7 %100 13 7 %100 3 7 %100 

 85.71% 6 4 انبؼذ انضبدس : إجراءات انؼًم  %100 7 5 %100 7 4

5 7 %100 6 7 %100 1 7 %100 5 7 %100 

6 7 %100 7 7 %100 2 7 %100 6 6 %85.71 

7 7 %100 

3 

1 7 %100 3 7 %100 7 7 %100 

8 7 %100 2 7 %100 4 7 %100 
 انبؼذ انثبنث : انًؼوقبت انتًويهية

9 7 %100 3 7 %100 5 7 %100 

10 7 %100 4 7 %100 6 7 %100 1 7 %100 

11 7 %100 5 7 %100 7 4 %57.14 2 5 %71.43 

12 7 %100 
6 7 %100 

8 7 %100 3 7 %100 

13 7 %100 9 7 %100 4 7 %100 
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 (.%85.71)أتفاق بمغت بشدبة الخساسي  بخاء عمى ميدان التقجيخواتفق الخ
 :الجاومي االتداق صجق -2

( عمى عيشة استصالعية بمغ 4قام الباحث بعخض االستبيان فى صػرتو السبجئية )مخفق         
( مفخدة مغ نفذ مجتسع البحث ومغ خارج عيشة البحث األساسية وذلظ لحداب 15عجدىا )

ما  ) السؤشخات الفخعية/ األبعاد/ السحاور( وىحامي الستسارة االستبيانصجق االتداق الجاخ
 (:4( ، )3يػضحو الججوليغ )

(3ججول )  
15ن=   لمسؤشخات الفخعية )العبارات( اإلستبيانصجق االتداق الجاخمى   

 
 
 
 
 
 

رقم 
 السؤشخ

الستهسط 
 الحدابى

االنحخاف 
 السعيارى 

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤشخ

الستهسط 
 الحدابى

نحخاف اال 
 السعيارى 

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤشخ

الستهسط 
 الحدابى

االنحخاف 
 السعيارى 

معامل 
 االرتباط

 نغم لسخكد السفاليسى السحهر األول "اإلطار
الخياضى" اإلقتراد معمهمات "الستظمبات السادية"البعج الثانى    البعج الدادس "إجخاءات العسل )لعسميات(" 

1 4.867 0.352 
*
0.935 

1 

1 4.867 0.352 
*
0.967 1 4.867 0.352 

*
0.998 

2 4.800 0.414 
*
0.885 2 4.800 0.414 

*
0.797 2 4.867 0.352 

*
0.998 

3 4.800 0.414 
*
0.885 3 4.867 0.352 

*
0.967 3 4.867 0.352 

*
0.998 

4 

1 4.600 0.507 
*
0.542 4 4.867 0.352 

*
0.967 4 4.867 0.352 

*
0.998 

2 4.667 0.488 
*
0.546 5 4.867 0.352 

*
0.967 5 4.867 0.352 

*
0.998 

3 4.667 0.617 
*
0.621 6 4.733 0.458 

*
0.811 6 4.867 0.352 

*
0.998 

4 4.867 0.352 
*
0.935 2 4.733 0.458 

*
0.811 7 4.867 0.352 

*
0.998 

5 4.867 0.352 
*
0.935 3 4.867 0.352 

*
0.967 8 4.867 0.352 

*
0.998 

6 4.800 0.414 
*
3/2يج 0.815  38.600 2.772 

*
0.987 9 4.867 0.352 

*
0.998 

7 4.800 0.414 
*
 0.998* 0.352 4.867 10 البعج الثالث "الستظمبات التقشية" 0.885

5 

1 4.733 0.458 
*
0.670 1 4.867 0.352 

*
0.989 11 4.800 0.414 

*
0.824 

2 4.667 0.488 
*
0.546 

2 

1 4.800 0.414 
*
3/6يج 0.824  53.467 3.852 

*
0.982 

3 4.867 0.352 
*
0.935 2 4.867 0.352 

*
3يج  0.989  316.867 23.424  

4 4.800 0.414 
*
0.885 3 4.867 0.352 

*
0.989 

 نغم مخكد السحهر الخابع "معهقات إنذاء
الخياضى" اإلقتراد معمهمات  
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(3تابع ججول )  
 

رقم 
 السؤشخ

الستهسط 
 الحدابى

االنحخاف 
ارى السعي  

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤشخ

الستهسط 
 الحدابى

االنحخاف 
 السعيارى 

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤشخ

الستهسط 
 الحدابى

االنحخاف 
 السعيارى 

معامل 
 االرتباط

5 

5 4.867 0.352 
*
0.935 

2 

4 4.867 0.352 
*
القانهنية" "السعهقات األول البعج 0.989  

6 4.667 0.488 
*
0.646 5 4.733 0.458 

*
0.730 1 4.667 0.617 

*
0.673 

7 4.867 0.352 
*
0.935 6 4.867 0.352 

*
0.989 2 4.733 0.594 

*
0.858 

8 4.333 0.976 
*
0.706 7 4.733 0.458 

*
0.730 3 4.467 0.743 0.406 

9 4.867 0.352 
*
0.547 

1 

1 4.867 0.352 
*
0.989 4 4.467 0.990 

*
0.892 

10 4.733 0.458 
*
0.674 2 4.867 0.352 

*
0.989 5 4.267 1.033 

*
0.946 

6 

1 3.133 2.066 
*
0.650 3 4.867 0.352 

*
0.989 6 4.333 0.976 

*
0.928 

2 1.800 1.656 
*
0.555 4 4.867 0.352 

*
0.989 7 4.800 0.561 

*
0.702 

3 1.800 1.656 
*
0.583 5 4.800 0.414 

*
4/1يج 0.824  31.733 4.758 

*
0.780 

1يج  101.867 7.328  6 4.867 0.352 
*
اإلدارية" البعج الثانى "السعهقات 0.989  

 نغم مخكد مداهسة السحهر الثانى "مجى
دعم أطخاف  الخياضى فى اإلقتراد معمهمات

"اإلستثسار  
7 4.867 0.352 

*
0.989 1 4.333 1.047 

*
0.941 

1 4.733 0.704 
*
0.957 4 4.867 0.352 

*
0.989 2 4.800 0.561 

*
0.991 

2 4.733 0.704 
*
3/3يج 0.957  77.467 5.527 

*
0.992 3 4.800 0.561 

*
0.991 

3 4.867 0.352 
*
0.957 

البعج الخابع "الستظمبات البذخية )ليكمة 
 0.561 4.800 4 السهارد البذخية("

*
0.991 

4 4.867 0.352 
*
0.957 1 4.667 0.617 

*
0.601 5 4.800 0.561 

*
0.991 

5 4.867 0.352 
*
0.957 2 4.800 0.414 

*
0.652 6 4.800 0.561 

*
0.991 

6 4.867 0.352 
*
0.957 3 4.600 0.737 

*
0.558 7 4.800 0.561 

*
0.991 

7 4.733 0.458 
*
0.801 4 4.533 0.915 

*
0.610 8 4.800 0.561 0.365 

8 4.267 0.961 
*
0.753 5 4.667 0.488 

*
0.542 9 4.800 0.561 

*
0.991 

9 4.267 0.961 
*
0.753 6 4.267 1.100 

*
0.556 10 4.800 0.561 

*
0.991 

10 4.867 0.352 
*
0.957 7 4.667 0.816 

*
0.533 11 4.800 0.561 0.324 

11 4.600 1.056 
*
0.957 8 4.800 0.414 

*
0.583 12 4.800 0.561 

*
0.991 

12 4.733 0.704 
*
0.957 9 4.867 0.352 

*
0.714 13 4.733 0.704 

*
0.941 

13 4.667 0.488 
*
3/4يج 0.766  41.867 3.335 

*
4/2يج 0.775  61.867 7.279 

*
0.881 

14 4.533 0.743 
*
التقشية" "السعهقات الثالث البعج البعج الخامذ "قهاعج البيانات" 0.956  

15 4.733 0.704 
*
0.957 1 4.867 0.352 

*
0.993 1 4.600 0.632 

*
0.530 
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 0.514ىي  0.05*قيسة "ر" الججولية عشج مدتػى معشػية 
السػشخات الفخعية  ( أنو تػجج عالقة ارتباشية ذات داللو إحرائية بيغ3ججول )مغ  يتزح      

جسيع مؤشخات  ، مسا يجل عمى صجق)العبارات( ومجسػع السحػر أو الُبعج الحي يشتسي إليو 
نو تػجج عالقة ارتباشية غيخ دالو احرائيًا أيتزح  ( مؤشخات حيث4االستبيان فيسا عجا عجد )

)التقاعذ عغ إصجار/ التقاعذ عغ تفعيل( القػاعج  ضعفعمى " نز الحى( 3رقع ) السؤشخيغ ب
معهقات " السحػر الخابع "لسعهقات القانهنيةامغ البعج األول " "القانػنية الالزمة لحساية السعمػمات

 تقاعذعمى " نز حى( ال8رقع ) والسؤشخ، "إنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى
ي/ بطء.. وغيخىا( القائسيغ عمى ممف اإلستثسار فى وضع آليات لتقشيغ اإلقتراد الخياضى )تخاخ

لػجػد معاييخ لمشداىة  الحاجةعمى " نز الحى( 11رقع ) والسؤشخ،  "غيخ الخسسى )غيخ القانػنى(
" لسعهقات اإلداريةامغ البعج الثاني " "السالية فى الييئات الخياضية بجسيػرية مرخ العخبية

 حى( ال5رقع ) والسؤشخ" ، معهقات إنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضىسحػر الخابع "ال
لسعهقات ا" مغ البعج الثالث "أنطسة ) بخامج ( حساية البيانات والسعمػمات ضعفعمى " نز

سػع البعج " ومجمعهقات إنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى" السحػر الخابع "التقشية
مغ االستبيان في صػرتو السؤشخات  ىحه، مسا يتختب عميو ححف  سؤشخشتسى إليو اليالحى 

 الشيائية.

16 4.733 0.704 
*
0.957 2 4.867 0.352 

*
0.993 2 4.600 0.632 

*
0.656 

17 4.867 0.352 
*
0.957 3 4.867 0.352 

*
0.993 3 4.600 0.632 

*
0.597 

2يج  79.933 9.300  4 4.867 0.352 
*
0.993 4 4.667 0.724 

*
0.632 

 نغم مخكد إنذاء السحهر الثالث "متظمبات
الخياضى" اإلقتراد معمهمات  5 4.867 0.352 

*
0.993 5 3.933 1.624 0.370 

 0.458 4.733 6 البعج األول "الستظمبات القانهنية"
*
0.690 6 3.667 1.543 

*
0.876 

1 4.800 0.414 
*
0.781 7 4.867 0.352 

*
0.993 7 3.800 1.612 

*
0.857 

2 4.867 0.352 
*
0.938 8 4.867 0.352 

*
4/3يج 0.993  29.867 5.303 

*
0.833 

3 4.800 0.414 
*
0.781 9 4.800 0.414 

*
التسهيمية" "السعهقات الخابع البعج 0.839  

4 4.600 0.737 
*
0.597 10 4.867 0.352 

*
0.993 1 4.400 0.910 

*
0.919 

5 4.733 0.704 
*
0.938 11 4.800 0.414 

*
0.839 2 4.067 1.033 

*
0.916 

6 4.733 0.704 
*
0.938 12 4.867 0.352 

*
0.993 3 4.067 0.961 

*
0.921 

7 4.600 0.828 
*
0.781 13 4.867 0.352 

*
0.993 4 4.333 0.900 

*
0.904 

8 4.467 0.915 
*
0.841 14 4.867 0.352 

*
4/4يج 0.993  16.867 3.482 

*
0.742 

3/1يج  37.600 4.154 
*
3/5يج 0.974  67.867 4.853 

*
4يج  0.986  140.333 17.128  
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تػجج عالقة ارتباشية ذات داللو إحرائية بيغ مجسػع أبعاد أنو كسا يتزح مغ الججول  
والسجسػع الكمى لمسحػر " متظمبات إنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضىالسحػر الثالث "

والسجسػع  "معهقات إنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضىالسحػر الخابع " اد وكحلظ أبع
متظمبات إنذاء مخكد نغم معمهمات الكمي لمسحػر، مسا يجل عمى صجق أبعاد السحػر الثالث "

 "معهقات إنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى" والسحػر الخابع " اإلقتراد الخياضى
 .  مخكد نطع معمػمات اإلقتراد الخياضى بجسيػرية مرخ العخبيةإنذاء الستبيان 

(4ججول )  
 15ن=   صجق االتداق الجاخمي لسحاور اإلستبيان

يؼبيم 

 االرتببط

االنحراف 

 انًؼيبرى

انًتوصط 

 انحضببي
 و انًحور

*
 1 اإلطبر انًفبهيًي نًركز نظى يؼهويبت اإلقتصبد انريبضي 101.867 7.328 0.670

*
0.969 9.300 79.933 

يذى يضبهًة يركز نظى يؼهويبت اإلقتصبد انريبضي في دػى 
 أطراف اإلصتثًبر

2 

*
 3 يتطهببت إنشبء يركز نظى يؼهويبت اإلقتصبد انريبضي 316.867 23.424 0.966

*
 4 يؼوقبت إنشبء يركز نظى يؼهويبت اإلقتصبد انريبضي 140.333 17.128 0.912

 ٌيجًوع االصتبيب 639.000 52.174 

 0.514هي  0.05*قيسة "ر" الججولية عشج مدتهى معشهية 
( إلى أنو تػجج عالقة ارتباشية ذات داللو إحرائية بيغ مجسػع 4ججول )تذيخ نتائج  

إنذاء مخكد نطع معمػمات اإلقتراد الخياضى بجسيػرية مرخ الستبيان  الكمىالسحػر والسجسػع 
ذاء مخكد نطع معمػمات اإلقتراد الخياضى إن، مسا يجل عمى صجق محاور استبيان  العخبية

  .بجسيػرية مرخ العخبية
 الثبات:  -3

 Cronbach's Alpha لفا كخونباخ اب معامل الثبات باستخجام معامل أقام الباحث بحد
 (: 5وىحا ما يػضحو ججول )

(5ججول )  
 15ن=  باستخجام معامل الفا كخونباخستبيان معامل ثبات اإل

الفا معامل 
 كرونباخ

االنحراف 
 المعٌارى

المتوسط 
 الحسابى

 م المحور

*
 1 الرٌاضى اإلقتصاد معلومات نظم لمركز المفاهٌمى اإلطار 101.867 7.328 0.769

*
0.974 9.300 79.933 

دعم أطراف  الرٌاضى فى اإلقتصاد معلومات نظم مركز مساهمة مدى
 اإلستثمار

2 

*
 قانونٌةالمتطلبات ال 37.600 4.154 0.909

 مركز إنشاء متطلبات
 اإلقتصاد معلومات نظم

 الرٌاضى
3 

*
 المتطلبات المادٌة 38.600 2.772 0.963

*
 المتطلبات التقنٌة 77.467 5.527 0.988

*
 المتطلبات البشرٌة )هٌكلة الموارد البشرٌة( 41.867 3.335 0.686

*
 قواعد البٌانات 67.867 4.853 0.989

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
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*
 إجراءات العمل )العملٌات( 53.467 3.852 0.996

*
 مجموع المحور 316.867 23.424 0.988

*
 القانونٌة المعوقات 27.267 4.096 0.911

 مركز معوقات إنشاء
 اإلقتصاد معلومات نظم

 الرٌاضى
4 

*
 اإلدارٌة المعوقات 52.267 6.170 0.972

*
 التقنٌة المعوقات 25.933 3.973 0.690

*
 التموٌلٌة المعوقات 16.867 3.482 0.934

*
 مجموع المحور 122.333 14.922 0.951

*
 مجموع االستبٌان 621.000 50.336 0.986

 0.349هي  0.05*قيسة "ر" الججولية عشج مدتهى معشهية 
( 0.996 - 0.686( إلى أن قيع معامالت الثبات تخاوحت بيغ )5تذيخ نتائج ججول )        

نذاء مخكد نطع معمػمات اإلقتراد إل )نسػذج السقتخح ستبياناالحاور مسا يجل عمى ثبات م
 باستخجام معامل ألفا كخونباخ. (الخياضى بجسيػرية مرخ العخبية

 التظبيق السيجاني:

حيث تع تصبيق  ،بالتصبيق السيجاني بعج إجخاء السعامالت العمسية  قام الباحث           
   Googleمغ خالل الترسيع االلكتخوني لالستبيان عمى  (5الشيائية )مخفق صػرتو االستبيان في

Forms ػان التالى عمى العش 
"ithttps://docs.google.com/forms/d/1BXNNoWOYJfHuxHdnw0ymotp4h4s9RtLppvw5hYWLV6s/ed  
 حتىم 8/1/2021 في الفتخة مغ ( مفخدة48البالغ عجدىا ) ، عمى العيشة األساسية لمبحث"

    م.21/1/2021
 السعالجات اإلحرائية السدتخجمة في البحث: 

لى البخنامج اإلحرائي ء السعالجات اإلحرائية الحاسب اآلفي إجخا خجم الباحثستا 
SPSS :واستخجم السعالجات التالية ، 

 معامل االرتباط لبيخسػن. -االنحخاف السعياري.               -         ط الحدابي.الستػس -

 . 8اختبار كا -       التكخارات والشدب السئػية. –معامل الفا كخونباخ.       -
 :عخض ومشاقذة وتفديخ الشتائج

 التداؤل األول:نتائج وتفديخ  عخض ومشاقذةأواًل: 
 ؟بجسههرية مرخ العخبية الخياضى اإلقتراد معمهمات نغم لسخكد السفاليسى اإلطار هه ما

 (6ججول )
  لسخكد السفاهيسى عمى مؤشخات السحػر األول "اإلشار تػصيف استجابات عيشة البحث

 48ن=  الخياضى" اإلقتراد معمػمات نطع

 المؤشر
5 4 3 2 1 

 2كا
المجموع 
 التقدٌري

الوزن 
 النسبً

 الترتٌب
 % ك % ك % ك % ك % ك

1 36 75.00 6 12.50 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *92.63 216 %90.00 14 

2 36 75.00 6 12.50 3 6.25 3 6.25 0 0.00 *92.63 219 %91.25 6 

3 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 4 

4 1 30 62.50 15 31.25 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *70.13 213 %88.75 17 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
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2 33 68.75 15 31.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 *88.88 225 %93.75 2 

3 33 68.75 9 18.75 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *75.75 213 %88.75 17 

4 36 75.00 9 18.75 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *96.38 219 %91.25 6 

5 39 81.25 3 6.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *113.25 219 %91.25 6 

6 36 75.00 6 12.50 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *92.63 216 %90.00 14 

7 39 81.25 6 12.50 3 6.25 0 0.00 0 0.00 *115.13 228 %95.00 1 

5 

1 33 68.75 9 18.75 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *75.75 213 %88.75 17 

2 33 68.75 12 25.00 0 0.00 3 6.25 0 0.00 *81.38 219 %91.25 6 

3 36 75.00 9 18.75 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *96.38 219 %91.25 6 

4 39 81.25 3 6.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *113.25 219 %91.25 6 

5 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 4 

6 30 62.50 15 31.25 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *70.13 213 %88.75 17 

7 36 75.00 6 12.50 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *92.63 216 %90.00 14 

8 33 68.75 9 18.75 6 12.50 0 0.00 0 0.00 *77.63 219 %91.25 6 

9 39 81.25 3 6.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 *115.13 225 %93.75 2 

10 33 68.75 12 25.00 0 0.00 3 6.25 0 0.00 *81.38 219 %91.25 6 

6 

1 18 37.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 62.50 *79.50 120 %50.00 21 

2 12 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 75.00 *102.00 96 %40.00 23 

3 18 37.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 62.50 *79.50 120 %50.00 21 

  85.33% 4710 مجموع المحور

  90488هى  4بجرجة حخية  0005" الججولية عشج مدتهى معشهية  2*قيسة " كا
 2( إلى التكخارات والشدب السئػية الستجابات عيشة البحث وقيسة كا6) يذيخ ججول  

 معمهمات نغم لسخكد السفاليسى " اإلطارلمسحػر األول والسجسػع التقجيخي والػزن الشدبي 
دالة إحرائيًا فى جسيع السؤشخات وفى   2كاقيسة حيث جاءت  الستبيانل الخياضى" قتراداإل

 :اتجاه
التى تسثل )التعخيف/ ( 3،  2،  1درجات فى السؤشخات أرقام )درجات(  5)أعمى إستجابة  -

وبشدبة مئػية تخواحت بيغ  ( السقتخحة لسخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضىالخؤية/ الخسالة
إلى إتفاق عيشة البحث مع الباحث فى )التعخيف/  مسا يذيخ %( 98.51 -%  91.11)

 رسالة تتسثل "( 3الخؤية/ الخسالة( التى إقتخحيا لمسخكد ، حيث جاء السؤشخ الفخعى رقع )
 لإلقتراد متكاممة معمهمات قاعجة إنذاء: فى الخياضى اإلقتراد معمهمات نغم مخكد

 القخارات لجعم السعمهمات بكافة اإلستثسار أطخاف غحيةلت العخبية مرخ بجسههرية الخياضى
( حيث أنو يتعيغ تحجيج رسالة لسخكد نطع 4فى التختيب ) "الخياضى السجال فى اإلستثسارية

معمػمات اإلقتراد الخياضى تػضح سبب إنذائو وأىجافو وتخشج اإلدارة عشج صشع القخارات 
لسدتقبل وحاول الباحث فى صياغتو لمخسالة الحاسسة وثيقة الرمة بإتجاىاتو ونذاشاتو فى ا

 (154،153: 10م( )2014كسا أشار مجيج الكخوى )اإللتدام بسعاييخ الرياغة الجيجة ليا 
حيث ال بج أن تجيب عمى ثالثة أسئمة )ما ىى الحاجات التى وجج لتقجيسيا"تغحية أشخاف 

ت"إنذاء قاعجة بيانات اإلستثسار بكافة السعمػمات"/ ماذا يعسل ألجل تػفيخ تمظ الحاجا
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متكاممة"/ السبادئ والسعتقجات التى تقػد السخكد وتػجية"دعع القخارات اإلستثسارية فى السجال 
 الخياضى اإلقتراد معمهمات نغم مخكد رؤية تتسثل" (2( ، ثع السؤشخ الفخعى رقع )الخياضى"

 "العخبية مرخ ههريةبجس الخياضى اإلستثسار ألطخاف السعمهماتى لمجعم مخكداً  يربح أن :فى
( حيث أن تحجيج رؤية واضحة لسخكد نطع معمػمات اإلقتراد الخياضى تسثل 6فى التختيب )

صػرة السدتقبل التى تقػده إلى الشجاح وتشبؤه بسا سيربح وماذا سيعسل فى السدتقبل مغ 
أن تحجيج ( 133،131: 10م( )2014مجيج الكخوى ) كسا أشاراألمػر اليامة والزخورية 

خؤية يحقق العجيج مغ الفؤائج تتسثل فى )وضع القيع والفمدفة األساسية لمسشطسة/ تحجد ال
اإلتجاىات واألىجاف/ تذجع عمى اإلبجاع/ تؤمغ بقاء السشطسة/ تداعج عمى اتخاذ القخارات/ 

/ التخكيد عمى السدتقبل/ تحجيج معاييخ األداء( الػالء لمسشطسة/ تديج اإلنتاجية/ تبشى الثقة تديج
 مخكد :هه( SEISC) الخياضى اإلقتراد معمهمات نغم مخكد ( "1ثع السؤشخ الفخعى رقع ) ،

 لتهفيخ العخبية مرخ بجسههرية الخياضى اإلقتراد بيانات ومعالجة وتخدين بجسع يختص
عبج ( ويتفق ىحا مع 14فى التختيب رقع ) "الخياضى االستثسار أطخاف لجسيع السعمهمات كافة
مغ حيث أن نطام السعمػمات اإلقترادية ىػ نطام  (19 :5م( )1981ة )به دق دمحم القادر

يختز بجسع وتخديغ ومعالجة البيانات اإلقترادية ثع بث السعمػمات اإلقترادية داخل 
 الشطام اإلقترادى. 

األهجاف السقتخحة لسخكد نغم معمهمات فى السؤشخات التى تسثل درجات(  5)أعمى إستجابة  -
وفقًا لمتختيب التالى  %( 95.11  - % 88.75)بشدبة مئػية تخواحت بيغ و  اإلقتراد الخياضى

 ألداء الخقابية لمجيات السعمهماتى الجعم )تقجيم( 4/3، 4/1، 4/6، 4/5، 4/4، 4/2، 4/7)
 السعمهماتى الجعم تقجيمالخياضى/  اإلقتراد عغ متكاممة بيانات قاعجة الخقابى/ إنذاء دورىا

 السعمهماتى الجعم تقجيمالخياضى/  السجال فى اإلستثسار سياسة لتحجيج اإلستثسار ألشخاف
 الجعم تقجيمالخياضى/  السجال فى لإلستثسار اإلستخاتيجية الخصة لػضع اإلستثسار ألشخاف

 / إعجادالخياضى السجال فى اإلستثسارية القخارات إلتخاذ اإلستثسار ألشخاف السعمهماتى
 -قخاءة -تجفق -"تبادل لتدييل الخياضى لسجالا فى اإلقترادية لألنذظة وطشى ترشيف
 بيانات لقاعجة السدتسخ التحجيثالخياضى/  اإلقتراد بيانات مقارنة" -معالجة -عخض

إلى أن عيشة البحث تتفق مع الباحث فى األىجاف السقتخحة  مسا يذيخالخياضى (  اإلقتراد
 لمسخكد.

 نغم لسخكد السقتخحة تراصاتاإلو تسثل التى السؤشخات فى( درجات 5) أعمى إستجابة -
 لمتختيب وفقاً  %(93.75 -% 88.75) وبشدبة مئػية تخاوحت بيغ الخياضى اإلقتراد معمهمات

 تقاريخ إعجاد ) (5/6، 5/1، 5/7، 5/11، 5/8، 5/4، 5/3، 5/2، 5/5، 5/9) التالى
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 جسعةالسُ  البيانات "تبػيب" ترشيف العخبية/  مرخ بجسيػرية الخياضى اإلقتراد عغ دورية
 البيانات لتجسيع السختمفة الشساذج تجييد" -"ترسيع إعجاد الُسعتسج/  لمترشيف وفقاً 

 الخياضى اإلقتراد عغ دورى  بذكل "اإلحرائيات" البيانات جسع الالزمة/  واإلحرائيات
 فػر "اإلحرائيات" البيانات مخاجعةالسحجدة/  اإلحتياجات ضػء فى العخبية مرخ بجسيػرية
 الخياضى باإلستثسار الستعمقة السعمهمات تبادلوسالمتيا/  صحتيا مغ لمتأكج عمييا الحرػل

 اإلستثسار ألشخاف الصمب عشج محجدة تقاريخ إعجادوالجولية/  اإلقميسية السؤسدات مع
 السدتحجثة واألساليم األبحاث متابعةفشية"/  "إستذارات العخبية مرخ بجسيػرية الخياضى
 الخياضى اإلقتراد دعع فى وتدخيخىا الخياضة صشاعة مجال فى ية"والجول واإلقميسية "السحمية

 مرخ بجسيػرية الخياضى اإلستثسار أشخاف إحتياجات تحجيجالعخبية/  مرخ بجسيػرية
 الستكاممة" السعالجة -الجدئية "السعالجة البيانات معالجةدورى/  بذكل السعمػمات مغ العخبية

 الجاعسة السؤشخات وإستخالص العخبية مرخ ةبجسيػري الخياضى اإلقتراد عغ الُسجسعة
إلى أن  مسا يذيخ الخياضى( اإلستثسار قصاع وتصػيخ بتخصيط يتعمق فيسا القخار إتخاذ لعسمية

 عيشة البحث تتفق مع الباحث فى اإلخترات السقتخحة لمسخكد.

خكد تسثل الجهة التى يفزل أن يكهن مفى السؤشخات التى  "(1)درجة واحجة "أقل إستجابة  -
 51.11 -%  41.11) وبشدبة مئػية تخاوحت بيغ نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى تابعًا لها

 فى محميا يحل "مغ والخياضة الذباب لػزارة ( )تابع6/2، 6/3، 6/1وفقًا لمتختيب التالى ) %(
 أو الدمصة فى محمو يحل "مغ الػزراء بسجمذ يختبط اإلختراص"/ مدتقل أو الدمصة

 مسا يذيخاإلختراص"(  أو الدمصة فى محميا يحل "مغ اإلستثسار لػزارة ابعاإلختراص"/ ت
وُيخجع إلى أن عيشة البحث لع تتفق عمى جية محجدة يفزل أن يكػن السخكد تابعًا ليا ، 

)حجاثة فكخة إنذاء مخكد لشطع  الباحث عجم اإلتفاق عمى تبعية السخكد لعجة األسباب أهسها
اإلفتقار إلى وجػد نسػذج لشطع السعمػمات اإلقترادية ألحج  معمػمات اإلقتراد الخياضى/

القصاعات اإلقترادية بالجولة/ الجيات الثالثة ذات مدئػلية مذتخكة عغ تصػيخ مشطػمة 
أن يكػن السخكد مدتقل يزع مشجوبيغ مغ  كسا ُيفزل الباحثاإلقتراد الخياضى.. وغيخىا( 

 مجمذ الػزراء.. وغيخىع( ضسغ السكتب الفشى لو.)وزارة الذباب والخياضة/ وزارة اإلستثسار/ 

"ما ىػ اإلشار السفاهيسى لسخكد نطع وهحا ما يجيم عمى التداؤل األول لمبحث            
 معمػمات اإلقتراد الخياضى بجسيػرية مرخ".

 التداؤل الثانى:نتائج وتفديخ  عخض ومشاقذةثانيًا: 
 ؟أطخاف اإلستثسار الخياضى دعم فى لخياضىا اإلقتراد معمهمات نغم مخكد مداهسة مجى ما
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 (7ججول )  
 معمػمات نطع مخكد مداىسة عمى مؤشخات السحػر الثاني "مجىتػصيف استجابات عيشة البحث 

 48ن=    دعع أشخاف اإلستثسار الخياضى" الخياضى فى اإلقتراد
 المؤشر

5 4 3 2 1 
 2كا

المجموع 
 التقدٌري

الوزن 
 النسبً

 الترتٌب
 % ك % ك % ك % ك % ك

1 36 75.00 6 12.50 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *92.63 216 %90.00 8 

2 36 75.00 3 6.25 9 18.75 0 0.00 0 0.00 *96.38 219 %91.25 5 

3 36 75.00 6 12.50 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *92.63 216 %90.00 8 

4 39 81.25 3 6.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *113.25 219 %91.25 5 

5 36 75.00 6 12.50 6 12.50 0 0.00 0 0.00 *94.50 222 %92.50 3 

6 36 75.00 9 18.75 3 6.25 0 0.00 0 0.00 *96.38 225 %93.75 2 

7 36 75.00 6 12.50 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *92.63 216 %90.00 8 

8 30 62.50 3 6.25 12 25.00 0 0.00 3 6.25 *62.63 201 %83.75 17 

9 24 50.00 12 25.00 12 25.00 0 0.00 0 0.00 *42.00 204 %85.00 16 

10 36 75.00 9 18.75 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *96.38 219 %91.25 5 

11 36 75.00 6 12.50 0 0.00 3 6.25 3 6.25 *92.63 213 %88.75 13 

12 39 81.25 0 0.00 6 12.50 0 0.00 3 6.25 *115.13 216 %90.00 8 

13 30 62.50 12 25.00 6 12.50 0 0.00 0 0.00 *64.50 216 %90.00 8 

14 30 62.50 9 18.75 9 18.75 0 0.00 0 0.00 *62.63 213 %88.75 13 

15 36 75.00 6 12.50 6 12.50 0 0.00 0 0.00 *94.50 222 %92.50 3 

16 33 68.75 3 6.25 12 25.00 0 0.00 0 0.00 *81.38 213 %88.75 13 

17 39 81.25 9 18.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 *118.88 231 %96.25 1 

  90.22% 3681 حورمجموع الم

  90488هى  4بجرجة حخية  0005" الججولية عشج مدتهى معشهية  2*قيسة " كا
 2( إلى التكخارات والشدب السئػية الستجابات عيشة البحث وقيسة كا7) يذيخ ججول  

 اإلقتراد معمهمات نغم مخكد مداهسة مجى" الثانى لمسحػروالسجسػع التقجيخي والػزن الشدبي 
دالة إحرائيا فى  2كا قيسة حيث جاءت الستبيانل "أطخاف اإلستثسار الخياضى دعم فى لخياضىا

فى جسيع السؤشخات وبشدبة مئػية تخواحت درجات(  5)جسيع السؤشخات وفى إتجاه أعمى إستجابة 
إلى إتفاق عيشة البحث مع الباحث فى أىسية إنذاء  مسا يذيخ  %(96.25  - %83.75)بيغ 

عمػمات اإلقتراد الخياضى بجسيػرية مرخ العخبية التى تتزح مغ خالل تػقع مخكد نطع م
 تو فى دعع أشخاف اإلستثسار فى كثيخ مغ السجاالت:مداىس

 قيسة )تحجيج( 11،  4،  2،  15،  5،  6،  17أىسيا ما تذيخ إلييا السؤشخات أرقام )  -
 السجال فى ثسارلإلست ججيجة مجاالت / فتحالسرخى  اإلقتراد فى الخياضة مداهسة
/ الذفافية بسعاييخ / اإللتدامالخياضى السجال فى اإلستثسارية البجائل أفزل / تحجيجالخياضى
 والتهجيجات الفخص / تحجيجالعخبية مرخ بجسيػرية الخياضى لإلستثسار وخيظة وضع

 ليفوالتكا العػائج "تحجيج" / تحميلالخياضى السجال فى اإلستثسار بيئة فى الخاصة" -"العامة
 .(الخياضى السجال فى اإلستثسارية

 -"سمع السبيعات حجم )زيادة( 16،  14،  11،  9،  8أقميا أىسية السؤشخات أرقام )  -
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 الفعمية الكيسة / تحجيجالخياضى السجال فى اإلستثسارية التكاليف / تخفيضخجمات"
 / اإللتدامالخقابى دورىا إداء فى الخقابية الجهات / فاعميةخجمات" -"سمع الخياضية لمسشتجات
مع األخح فى اإلعتبار وجػد فخوق فى االستجابات لرالح أعمى  (السالية الشداىة بسعاييخ

 .درجات( فى ىحه السؤشخات أيزاً  5إستجابة )

 ..Anca Mehedintu et allمهجيشته وروخون  أنكاويتفق ىحا مع دراسة           
حدغ أداء السشطسات كسا أنو يػفخ مجسػعة فى أن إستخجام نطع السعمػمات ي( 14) م(2007)

هيمين عبج  كسا يتفق مع دراسة، فى التعامل مع السعمػمات  )الشداهة/ اإلتاحة(مغ السدايا مشيا 
فى أن استخجام نطع تكشػلػجيا السعمػمات يػثخ إيجابيًا عمى إتخاذ ( 12) م(2018الخحيم )

 et all..   Marza Bogdanجان وروخون بهج مارزا، ويتفق ايزًا مع  القخارات فى السشطسات
فى أن السعمػمات التى تقجميا نطع السعمػمات اإلقترادية تداعج فى تحديغ  (17م( )2012)

نػعية القخارات التى يتخحىا القائسيغ عمى السشطسات مغ حيث )الجػدة/ الدخعة( فى ضل 
 التغيخات الكثيخة التى تحجث داخل الشطام اإلقترادى.

"ما مجى مداىسة مخكد نطع معمػمات ا ما يجيم عمى التداؤل الثانى لمبحث وهح         
 اإلقراد الخياضى بجسيػرية مرخ العخبية فى دعع أشخاف اإلستثسار الخياضى".

 ثالثًا: عخض ومشاقذة وتفديخ نتائج التداؤل الثالث: 
 الخياضى؟ اإلقتراد معمهمات نغم مخكد إنذاء متظمبات هى ما         

 (8)ججول 
 نطع مخكد إنذاء عمى مؤشخات السحػر الثالث "متصمباتتػصيف استجابات عيشة البحث 

 48ن=  الخياضى" البعج األول "الستصمبات القانػنية" اإلقتراد معمػمات 
 المؤشر

5 4 3 2 1 
 2كا

المجموع 
 التقدٌري

الوزن 
 النسبً

 الترتٌب
 % ك % ك % ك % ك % ك

1 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

2 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

3 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

4 36 75.00 6 12.50 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *92.63 216 %90.00 5 

5 36 75.00 6 12.50 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *92.63 216 %90.00 5 

6 39 81.25 3 6.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *113.25 219 %91.25 4 

7 33 68.75 6 12.50 6 12.50 0 0.00 3 6.25 *73.88 210 %87.50 7 

8 36 75.00 0 0.00 9 18.75 0 0.00 3 6.25 96.38 210 %87.50 7 

  90.47% 1737 حورمجموع الم

  90488هى  4بجرجة حخية  0005" الججولية عشج مدتهى معشهية  2*قيسة " كا
 2( إلى التكخارات والشدب السئػية الستجابات عيشة البحث وقيسة كا8) يذيخ ججول        

 إلقترادمعمهمات ا نغم مخكد إنذاء "متظمباتلمسحػر الثالث والسجسػع التقجيخي والػزن الشدبي 
دالة إحرائيًا فى  2كاقيسة  حيث جاءت لالستبيان "الستظمبات القانهنية"البعج األول  الخياضى"
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 -% 87.50)وبشدبة مئػية تخواحت بيغ  درجات( 5) جسيع السؤشخات وفى إتجاه أعمى إستجابة

ى إلى إتفاق عيشة البحث مع الباحث فى جسيع الستصمبات القانػنية الت مسا يذيخ %(92.50
إقتخحيا إلنذاء مخكد نطع معمػمات اإلقتراد الخياضى بجسيػرية مرخ العخبية حيث جاء تختيب 

 بإنذاء السخترة الدمظة من قخار )إصجار (8، 7، 5، 4، 6، 3، 2، 1) السؤشخات كالتالى
 الئحة / إصجاروغيخىا".. اإلختراصات -"األىجاف الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد
 معمػمات نطع لسخكد وغيخىا".. الػضيفى والتػصيف الػصف -الييكمة -عسل ات"إجخاء داومية

 الخياضية بالييئات "الذفافية" السالى اإلفراح لدياسة ُمشغسة الئحة / إصجارالخياضى اإلقتراد
 الخسسى غيخ الخياضى اإلقتراد لتقشين الالزمة المهائح "تعجيل" / إصجارلمسعمػمات" "الػصػل

 الخياضية/ إضافة بالهيئات السالية لمشداهة الئحة / إصجار" الذخعى غيخ -القانػنى "غيخ
 مع ليتػافق م2117 لدشة " 71" رقع الخياضة لقانػن  الالزمة القانػنية الشرهص" –"السهاد القهاعج

 اإلقتراد بتقشين الخاصة المهائح / تفعيلالخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد إنذاء متصمبات
 -حكػمية" الخياضية الهيئات لهائح / تعجيلالذخعى" غيخ -القانػنى غيخ" لخسسىا غيخ الخياضى

 .(الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد إنذاء متصمبات مع لتتػافق وغيخىا".. إستثسارية -أىمية
 (9ججول )

نطع مخكد إنذاء عمى مؤشخات السحػر الثالث "متصمباتتػصيف استجابات عيشة البحث   
48ن=  الخياضى" البعج الثاني "الستصمبات السادية قتراداإل معمػمات   

 المؤشر
5 4 3 2 1 

 2كا
المجموع 
 التقدٌري

الوزن 
 النسبً

 الترتٌب
 % ك % ك % ك % ك % ك

1 

1 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

2 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

3 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

4 39 81.25 3 6.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *113.25 219 %91.25 4 

5 39 81.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 3 6.25 *113.25 216 %90.00 5 

6 36 75.00 6 12.50 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *92.63 216 %90.00 5 

7 36 75.00 6 12.50 0 0.00 3 6.25 3 6.25 *92.63 213 %88.75 8 

8 39 81.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 3 6.25 *113.25 216 %90.00 5 

  90.94% 1746 حورمجموع الم

  90488هى  4بجرجة حخية  0005" الججولية عشج مدتهى معشهية  2*قيسة " كا
 2( إلى التكخارات والشدب السئػية الستجابات عيشة البحث وقيسة كا9) يذيخ ججول       

 قترادمعمهمات اإل نغم مخكد إنذاء "متظمباتلمسحػر الثالث والسجسػع التقجيخي والػزن الشدبي 
دالة إحرائيًا فى  2كاقيسة  حيث جاءت الستبيانل "الستظمبات السادية" الثانىالبعج  الخياضى"

 -% 88.75)وبشدبة مئػية تخواحت بيغ درجات(  5) جسيع السؤشخات وفى إتجاه أعمى إستجابة

إلى إتفاق عيشة البحث مع الباحث فى جسيع الستصمبات السادية التى  مسا يذيخ %(92.50
 تخحيا إلنذاء مخكد نطع معمػمات اإلقتراد الخياضى بجسيػرية مرخ العخبية حيث:إق
( 5 - 1( فى التختيب مغ )1/6، 1/5، 1/4، 1/3، 1/2، 1/1جاءت السؤشخات أرقام ) -

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 و2021يناير  (4الجدء ) 91العجد                  السجمة العمسية لمتخبية البجنية وعمهم الخياضة    

 

266 

 نطع بسخكد العسل إلنجاز السالئسة( الكسبيػتخ) اآللى الحاسب أجيدة تػفيخوالخاصة ب
 مشاسبة تخدين / مداحةاألجيدة مغ الكاف   العجد) حيث مغ الخياضى اإلقتراد معمػمات

 وسائل / تهفيخالسصمػب العسل حجع مع األجيدة سخعة تشاسم السصمػب/ العسل لحجع
 (.التعجيل وقابمية بالسخونة / تسيدهاالسشاسبة اإلخخاج وسائل / تهفيخالسشاسبة اإلدخال

 السالئسة التجهيدات فيخته "مكخر( والحى يشز عمى  5( فى التختيب )3جاء السؤشخ رقع ) -
 معمػمات نطع بسخكد العسل إلنجاز السدتخجمة(البيانات ونقل اإلترال خصػط)لمذبكة

 .الخياضى" اإلقتراد

 السكتبية تهفيخ التجهيدات(  والحى يشز عمى "8( جاء فى التختيب )2جاء السؤشخ رقع ) -
 ."الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع بسخكد العسل إلنجاز السالئسة

الستصمبات السادية  تػفيخ أن (25: 11( )م2014) تخكى بن أحسج بن دمحم ىحا مع ويتفق        
عادل ، كسا يتفق مع دراسة  السعمػمات نطع إنذاء مكػنات أىع أحج ُيعج )األجيدة/ الػسائط(

فى أن السكػنات السادية مغ أىع متصمبات  (4)( م2019) عبجهللا عديد، والج زيجان عبج الهادى
نذاء نطع السعمػمات ويجب أن تتػافخ بسػاصفات محجدة )حجيثة ومتصػرة/ السخونة والدخعة فى إ

 معالجة البيانات/ وحجات تخديغ كافية(.
 (10ججول )

  نطع مخكد إنذاء عمى مؤشخات السحػر الثالث "متصمباتتػصيف استجابات عيشة البحث 
 48ن=  التقشية" الخياضى" البعج الثالث "الستصمبات اإلقتراد معمػمات

 المؤشر
5 4 3 2 1 

 2كا
المجموع 
 التقدٌري

الوزن 
 النسبً

 الترتٌب
 % ك % ك % ك % ك % ك

1 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

2 

1 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

2 39 81.25 3 6.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *113.25 219 %91.25 5 

3 39 81.25 3 6.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *113.25 219 %91.25 5 

4 39 81.25 3 6.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *113.25 219 %91.25 5 

5 33 68.75 9 18.75 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *75.75 213 %88.75 16 

6 36 75.00 6 12.50 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *92.63 216 %90.00 12 

7 36 75.00 6 12.50 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *92.63 216 %90.00 12 

3 

1 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

2 36 75.00 6 12.50 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *92.63 216 %90.00 12 

3 39 81.25 3 6.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *113.25 219 %91.25 5 

4 39 81.25 3 6.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *113.25 219 %91.25 5 

5 36 75.00 9 18.75 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *96.38 219 %91.25 5 

6 36 75.00 6 12.50 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *92.63 216 %90.00 12 

7 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

4 36 75.00 9 18.75 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *96.38 219 %91.25 5 

  91.09% 3498 حورمجموع الم

  90488هى  4بجرجة حخية  0005" الججولية عشج مدتهى معشهية  2*قيسة " كا
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والسجسػع  2( إلى التكخارات والشدب السئػية الستجابات عيشة البحث وقيسة كا11) يذيخ ججول   
 الخياضى" رادمعمهمات اإلقت نغم مخكد إنذاء "متظمباتلمسحػر الثالث التقجيخي والػزن الشدبي 

دالة إحرائيًا فى جسيع  2كاقيسة  حيث جاءت الستبيانل "الستظمبات التقشية" الثالثالبعج 
 -% 88.75)وبشدبة مئػية تخواحت بيغ درجات(  5) السؤشخات وفى إتجاه أعمى إستجابة

إلى إتفاق عيشة البحث مع الباحث فى جسيع الستصمبات التقشية التى  مسا يذيخ %(92.50
 يا إلنذاء مخكد نطع معمػمات اإلقتراد الخياضى بجسيػرية مرخ العخبية حيث :إقتخح
 التذغيل بخامج تهافق"  والحى يشز عمى ضخورة( مكخر 1فى التختيب ) (1جاء السؤشخ رقع ) -

 ." السدتخجمة األجهدة مع الخياضى اإلقتراد معمهمات نغم بسخكد

، 5، 5، 1فى التختيب ) (2/7، 2/6، 2/5، 2/4، 3/ 2، 2/2، 2/1م )ارقأ اتالسؤشخ جاءت  -
مجسػعة مغ السػاصفات فى البخامج  تػفيخبزخورة  ةوالخاص ( عمى التػالى12، 12، 16، 5

 شبيعة مع تتشاسم) التصبيقية السدتخجمة بسخكد نطع معمػمات اإلقتراد الخياضى تسثمت فى
 إستخخاج -اناتالبي تمخيز- تبػيب -"تحميل الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد عسل

 / تغظيةالسدتخجم األجيدة مع / تتهافقالتحجيث وقابمة بالسخونة تتسيد/ وغيخىا".. السعمػمات
 السعمػمات تػفيخ فى الجهدة اإلستخجام/ / سههلةالسخكد بيا يختز التى األنذصة كافة

دراسة ىحا مع  ويتفق( ، واألمان الدالمة مغ عالى / معجلوغيخىا".. الدخعة -الجقة -"الحجع
فى أن البخامج التصبيقية ( 4)( م2019) عادل عبجهللا عديد، والج زيجان عبج الهادى

السدتخجمة فى نطع السعمػمات يجب أن تتسيد بالدخعة والجقة فى معالجة وتحميل وتبػيب 
 .وتمخيز البيانات وتحػيميا إلى معمػمات دقيقة مع سيػلة إستخجاميا

، 5، 12، 1( فى التختيب )3/7، 3/6، 3/5، 3/4، 3/3، 3/2، 3/1جاءت السؤشخات أرقام ) -
( والخاص بتػفيخ مجسػعة مغ السػاصفات فى الذبكة السدتخجمة بسخكد نطع 1، 12، 5، 5

/ الفائقة / الدخعةالعسل إحتياجات مع تتشاسممعمػمات اإلقتراد الخياضى تسثمت فى ) 
 حالة فى بجائل / وجهدإلستثسارا أشخاف كافة مع / الخبطالجاخمية الػحجات كافة بيغ الخبط

 (.السدتخجميغ غيخ دخػل مغ / الحسايةالتصػيخ وإمكانية / السخونةمذكمة أى حجوث

 محكسة حساية بخامج إستخجم"مكخر( والحى يشز عمى  5( فى التختيب )4جاء السؤشخ رقع ) -
دل عبجهللا عاويتفق ىحا مع دراسة  .الخياضى" اإلقتراد معمهمات نغم بسخكد البيانات لقهاعج

فى ضخورة تػفيخ نطام حساية محكع لقػاعج  (4)( م2019) عديد، والج زيجان عبج الهادى
 البيانات يسشع األفخاد غيخ السخػليغ مغ الجخػل إلى نطام السعمػمات.

الستصمبات  تػفيخ أن (26،25: 11( )م2014) تخكى بن أحسج بن دمحم مع كسا يتفق        
 .السعمػمات نطع إنذاء مكػنات أىع أحج ُيعج امج(التقشية )الذبكات/ البخ 
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 (11ججول )
 نطع مخكد إنذاء مؤشخات السحػر الثالث "متصمبات عمى تػصيف استجابات عيشة البحث

 48ن=  االقتراد الخياضى" البعج الخابع "الستصمبات البذخية )هيكمة السػارد البذخية("  معمػمات

 المؤشر
5 4 3 2 1 

 2كا
المجموع 

 ريالتقدٌ
الوزن 
 النسبً

 الترتٌب
 % ك % ك % ك % ك % ك

1 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

2 39 81.25 3 6.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *113.25 219 %91.25 4 

3 36 75.00 9 18.75 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *96.38 219 %91.25 4 

4 36 75.00 6 12.50 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *92.63 216 %90.00 8 

5 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

6 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

7 36 75.00 6 12.50 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *92.63 216 %90.00 8 

8 36 75.00 9 18.75 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *96.38 219 %91.25 4 

9 36 75.00 9 18.75 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *96.38 219 %91.25 4 

  91.39% 1974 حورمجموع الم

  90488هى  4بجرجة حخية  0005" الججولية عشج مدتهى معشهية  2*قيسة " كا
 2( إلى التكخارات والشدب السئػية الستجابات عيشة البحث وقيسة كا11) يذيخ ججول       

 إلقترادمعمهمات ا نغم مخكد إنذاء "متظمباتلمسحػر الثالث والسجسػع التقجيخي والػزن الشدبي 
قيسة  حيث جاءت الستبيانل "الستظمبات البذخية )ليكمة السهارد البذخية(" الخابعالبعج  الخياضى"

وبشدبة مئػية درجات(  5) دالة إحرائيًا فى جسيع السؤشخات وفى إتجاه أعمى إستجابة 2كا
إلى إتفاق عيشة البحث مع الباحث فى جسيع  مسا يذيخ %(92.50 -% 88.75)تخواحت بيغ 

الستصمبات البذخية )هيكمة السػارد البذخية( التى إقتخحيا إلنذاء مخكد نطع معمػمات اإلقتراد 
 الخياضى بجسيػرية مرخ العخبية حيث:

مجيخ لسخكد نغم " ضخورة وجػدوالحى يشز عمى ( 1( فى التختيب )1جاء السؤشخ رقع ) -
 ."خياضى بجسههرية مرخ العخبيةمعمهمات اإلقتراد ال

فشى لسخكد لسكتم "ال وجػدوالحى يشز عمى ضخورة ( 4( فى التختيب )2جاء السؤشخ رقع ) -
 وزارة مشجوب/ اإلدارات مجيخى / السخكد نطع معمػمات اإلقتراد الخياضى ويتكػن مغ )مجيخ

 ." وغيخىع(.. اإلستثسار وزارة مشجوب/ الخياضة

( 4،  8،  1،  1،  8،  4فى التختيب ) (8،  7،  6،  5،  4 ، 3م )ارقات أالسؤشخ جاءت  -
مجسهعة من اإلقدام )اإلدارات( بسخكد نغم معمهمات  بزخورة تهفيخ ةوالخاص عمى التػالى

 جسع فى متخرريغ -القدع مجيخ" البيانات قهاعج قدم ) تسثمت فىاإلقتراد الخياضى 
 "مجيخ" البيانات معالجة" العسميات / قدمع"وغيخى.. البيانات مجخمي -بيانات محممي -البيانات

 مجيخ" الفشى الجعم / قدم"وغيخىع.. بخمجة فشييغ -الشطع بخمجة فى متخرريغ -القدع
 -القدع "مجيخ البخمجة / قدموغيخىع".. آلى حاسب فشييغ -آلى حاسب ميشجسيغ -القدع

 -القدع "مجيخ الذبكات / قدموغيخىع".. بخمجة فشييغ -التصبيقات بخمجة فى متخرريغ
 -القدع مجيخ" اإللكتخونى السهقع / قدموغيخىع".. شبكات فشييغ -شبكات ميشجسيغ
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 .وغيخىع"(.. الكتخونية مػاقع محخريغ -اإللكتخونية السػاقع ترسيع فى متخرريغ

"العجد السشاسم مكخر( والحى يشز عمى ضخورة تػفيخ  4( فى التختيب )9جاء السؤشخ رقع ) -
بسخكد نطع معمػمات اإلقتراد  " .. وغيخىع()سكختارية/ أمغ/ نطافة مغ مػضفيغ الخجمات

 الخياضى.

 تػفيخ السػارد البذخية أن (25: 11( )م2014) تخكى بن أحسج بن دمحم مع ىحا يتفقو          
  .السعمػمات نطع إنذاء مكػنات أىع أحج عجيُ 

 (12ججول )
  نطع مخكد إنذاء لث "متصمباتعمى مؤشخات السحػر الثاتػصيف استجابات عيشة البحث 

 48ن= "معمػمات االقتراد الخياضى" البعج الخامذ "قػاعج البيانات

 المؤشر
5 4 3 2 1 

 2كا
المجموع 
 التقدٌري

الوزن 
 النسبً

 الترتٌب
 % ك % ك % ك % ك % ك

1 39 81.25 3 6.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *113.25 219 %91.25 4 

2 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

3 30 62.50 12 25.00 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *62.63 210 %87.50 13 

4 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

5 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

6 33 68.75 12 25.00 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *81.38 216 %90.00 9 

7 39 81.25 3 6.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *113.25 219 %91.25 4 

8 36 75.00 9 18.75 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *96.38 219 %91.25 4 

9 33 68.75 6 12.50 3 6.25 3 6.25 3 6.25 *72.00 207 %86.25 14 

10 39 81.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 3 6.25 *113.25 216 %90.00 9 

11 36 75.00 6 12.50 0 0.00 3 6.25 3 6.25 *92.63 213 %88.75 12 

12 39 81.25 3 6.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *113.25 219 %91.25 4 

13 39 81.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 3 6.25 *113.25 216 %90.00 9 

14 36 75.00 9 18.75 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *96.38 219 %91.25 4 

  90.45% 3039 حورمجموع الم

  90488هى  4بجرجة حخية  0005" الججولية عشج مدتهى معشهية  2*قيسة " كا
 2( إلى التكخارات والشدب السئػية الستجابات عيشة البحث وقيسة كا12) يذيخ ججول         

 معمهمات اإلقتراد نغم مخكد ءإنذا "متظمباتلمسحػر الثالث والسجسػع التقجيخي والػزن الشدبي 
دالة إحرائيًا فى  2كاقيسة  حيث جاءت الستبيانل "قهاعج البيانات"الخامذ البعج  الخياضى"

 -% 86.25)وبشدبة مئػية تخواحت بيغ  درجات( 5) جسيع السؤشخات وفى إتجاه أعمى إستجابة

لبيانات التى إقتخحيا إلى إتفاق عيشة البحث مع الباحث فى جسيع قػاعج ا مسا يذيخ %(92.50
 إلنذاء مخكد نطع معمػمات اإلقتراد الخياضى بجسيػرية مرخ العخبية :

 الخياضى السجال فى اإلنفاق )حجم( 14، 12، 8، 7، 1،  5، 4، 2أىسيا السؤشخات أرقام )  -
 والخجمات لمدمع السدتهمكينوغيخىا"/ .. اإلجسالى -الييئات مغ نػع لكل -ىيئة "لكل

 حجمالخياضية"/  الخجمات عمى "اإلنفاق الخياضية الخجمات إستهالك ةالخياضية/ قيس
وغيخىا"/ .. اإلجسالى -الييئات مغ نػع لكل -ىيئة "لكل الخياضى السجال فى اإليخادات
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 لسجاالت وفقاً  الخياضية الخجمات شخكاتالخياضى/  لإلستثسار السخررة األراضى
 الشسه معجالتوغيخىا"/ .. إمكانيتيا -تفيجيغالسد أعجد -تػزيعيا خخيصة -"عجدىا االستثسار

 .(القػمى الشاتج فى الخياضة مداهسةالسختمفة/  الخياضى اإلستثسار مجاالت فى

 خخيصة -عجدىا -"أنػاعيا األهمية الهيئات( ) 11، 3، 9أقميا أىسية السؤشخات أرقام )  -
 الخياضى/ الهيئات الالسج فى العاممينوغيخىا"/ .. إمكانيتيا -السدتفيجيغ عجد -تػزيعيا

( مع وغيخها".. إمكانيتها -السدتفيجين أعجاد -تهزيعها وخيظة -عجدها -"أنهاعها الحكهمية
فى ىحه  درجات( 5)األخح فى اإلعتبار وجػد فخوق فى االستجابات لرالح أعمى إستجابة 

 السؤشخات أيزًا.

أن تحجيج نػع البيانات  (6) م(1993عجنان عبج الفتاح صهفى ) ويتفق ىحا مع دراسة       
التى يحتاجيا نطام السعمػمات اإلقترادية ُيعج أحج الستصمبات الالزمة إلنذاءه ، كسا يتفق 

أن البيانات تعج أحج أىع مكػنات  (26: 11م( )2014تخكى ) بن أحسج بن دمحم ايزأ مع
 إنذاء نطع السعمػمات.

 (13ججول )
 معمػمات  نطع مخكد إنذاء الثالث "متصمباتمؤشخات السحػر تػصيف استجابات عيشة البحث 

 48ن=  الخياضى" البعج الدادس "إجخاءات العسل )العسميات(" االقتراد

 المؤشر
5 4 3 2 1 

 2كا
المجموع 
 التقدٌري

الوزن 
 النسبً

 الترتٌب
 % ك % ك % ك % ك % ك

1 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

2 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

3 36 75.00 9 18.75 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *96.38 219 %91.25 6 

4 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

5 36 75.00 9 18.75 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *96.38 219 %91.25 6 

6 36 75.00 6 12.50 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *92.63 216 %90.00 9 

7 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

8 36 75.00 6 12.50 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *92.63 216 %90.00 9 

9 36 75.00 9 18.75 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *96.38 219 %91.25 6 

10 39 81.25 6 12.50 0 0.00 0 0.00 3 6.25 *115.13 222 %92.50 1 

11 33 68.75 9 18.75 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *75.75 213 %88.75 11 

  91.36% 2412 حورمجموع الم

  90488هى  4بجرجة حخية  0005" الججولية عشج مدتهى معشهية  2*قيسة " كا
 2ت عيشة البحث وقيسة كا( إلى التكخارات والشدب السئػية الستجابا13) يذيخ ججول        

 معمهمات اإلقتراد نغم مخكد إنذاء متظمباتلمسحػر الثالث "والسجسػع التقجيخي والػزن الشدبي 
دالة إحرائيًا  2كاقيسة  حيث جاءت لالستبيان(" إجخاءات العسل)العسمياتالبعج األول " الخياضى"

% 88.75)مئػية تخواحت بيغ وبشدبة  درجات( 5) فى جسيع السؤشخات وفى إتجاه أعمى إستجابة

إلى إتفاق عيشة البحث مع الباحث فى جسيع إجخاءات العسل )العسميات(  مسا يذيخ %(92.50 -
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التى إقتخحيا إلنذاء مخكد نطع معمػمات اإلقتراد الخياضى بجسيػرية مرخ العخبية ووضعيا 
/ الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد ليكمة) التالىفى دليل تشطيسى لمسخكد وفقًا لمتختيب 

 "إجخاءات وخيظة" سياسة/ الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد إلدارات وعيفى وصف
 معمػمات نطع بسخكد وغيخىا".. الػضيفى التػصيف -الػضيفى "الػصف العاممين إوتيار

 وفقاً  تخديغ" –ترشيف -"تحميل البيانات تخدين " إجخاءات وخيظة" سياسة/ الخياضى اإلقتراد
 -البيانات جسع مرادر" الخارجية الجهات مع العالقات تشغيم سياسة/ الُسعتسجة البيانات ػاعجلق

 اإلقتراد معمػمات نطع لسخكد الفشى السكتم عسل سياسة/ وغيخىا".. اإلستثسار أشخاف
 السعمػمات مغ اإلستثسار أشخاف إحتياجات تحجيج "إجخاءات وخيظة" سياسة/ الخياضى

 بيغ الجاومية العالقات إجخاءات" تشغيم "وخيظة سياسة/ الخياضى الالسج فى اإلقترادية
 جسع" إجخاءات وخيظة" سياسة/ الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع بسخكد السختمفة اإلدارات
 مخكد إلنذاء الالزمة وغيخىا".. السدتخجمو الصخق  -الالزمة الشساذج -البيانات أنػاع" البيانات

 ألحج -"الجورية التقاريخ إصجار "إجخاءات وخيظة" سياسة/ اضىالخي اإلقتراد معمػمات نطع
 معمػمات نطع بسخكد الخاص اإللكتخونى السهقع تذغيل سياسة/ الخياضى" اإلستثسار أشخاف

 .(الخياضى اإلقتراد
فى أن )تحجيج البيانات  (6)م( 1993عجنان عبج الفتاح صهفى ) دراسة ويتفق ىحا مع        

السعمػمات اإلقترادية/ إدخال البيانات/ إجخاء التحميالت اإلحرائية ليا( مغ  التى يحتاجيا نطام
 .متصمبات إنذاء نطع السعمػمات اإلقترادية

 (14ججول )
  نطع مخكد إنذاء السحػر الثالث "متصمباتأبعاد  عيشة البحث عمى تتػصيف استجابا

 48ن=       الخياضى" معمػمات االقتراد
ٌريالمجموع التقد البعد م  الترتٌب الوزن النسبً 

 5 90.47% 1737 المتطلبات القانونٌة 1

 4 90.94% 1746 المتطلبات المادٌة 2

 3 91.09% 3498 المتطلبات التقنٌة 3

 1 %91.39 1974 المتطلبات البشرٌة )هٌكلة الموارد البشرٌة( 4

 6 %90.45 3039 قواعد البٌانات 5

 2 %91.36 2412 إجراءات العمل )العملٌات( 6

المحورمجموع   14406 90.95%  
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(1شكل)  
 "الخياضى معمهمات االقتراد نغم مخكد إنذاء السحهر الثالث "متظمباتألبعاد الهزن الشدبي 

ألبعاد  التختيبالسجسػع التقجيخي والػزن الشدبي و إلى ( 1( وشكل )14يذيخ ججول رقع )         
حيث جاء بعج  الستبيانل الخياضى" معمهمات االقتراد نغم مخكد إنذاء "متظمباتالسحػر الثالث 

%( ، 91.39في التختيب األول بػزن ندبي بمغ ) "الستظمبات البذخية )ليكمة السهارد البذخية("
%( ، ثع بعج 91.36في التختيب الثاني بػزن ندبي بمغ )"إجخاءات العسل )العسميات(" يميو بعج 

 "الستظمبات السادية"%( ، ثع بعج 91.19ث بػزن ندبي بمغ )في التختيب الثال "الستظمبات التقشية"
في التختيب "الستظمبات القانهنية" %( ، ثع بعج 91.94في التختيب الخابع بػزن ندبي بمغ )

الدادس بػزن  في التختيب "قهاعج البيانات"%( ، وأخيخًا بعج 91.47الخامذ بػزن ندبي بمغ )
فى  (26،25: 11( )م2014) تخكى بن أحسج بن دمحم مع%( ، ويتفق ىحا 91.45ندبي بمغ )

 ضخورة تػفيخ الستصمبات )السادية/ التقشية/ البذخية/ قػاعج البيانات( إلنذاء نطع السعمػمات.
"ما ىى متصمبات إنذاء مخكد نطع وهحا ما يجيم عمى التداؤل الثالث لمبحث          

 معمػمات اإلقتراد الخياضى بجسيػرية مرخ العخبية".
 ابعًا: عخض ومشاقذة وتفديخ نتائج التداؤل الخابع:ر 
 الخياضى؟ اإلقتراد معمهمات نغم مخكد إنذاء معهقات هى ما

 (15ججول )
  نطع مخكد عمى مؤشخات السحػر الخابع "معػقات إنذاءتػصيف استجابات عيشة 
 48ن=  القانػنية" الخياضى" البعج األول "السعػقات معمػمات اإلقتراد

 المؤشر
5 4 3 2 1 

كا
2

 
المجموع 
 التقدٌري

الوزن 
 النسبً

 الترتٌب
 % ك % ك % ك % ك % ك

1 33 68.75 3 6.25 9 18.75 0 0.00 3 6.25 
*
75.75 207 %86.25 2 

2 30 62.50 9 18.75 6 12.50 0 0.00 3 6.25 
*
58.88 207 %86.25 2 

3 30 62.50 3 6.25 9 18.75 3 6.25 3 6.25 
*
57.00 198 %82.50 4 

4 27 56.25 6 12.50 9 18.75 3 6.25 3 6.25 
*
42.00 195 %81.25 6 

5 30 62.50 3 6.25 9 18.75 3 6.25 3 6.25 
*
57.00 198 %82.50 4 

6 39 81.25 0 0.00 3 6.25 3 6.25 3 6.25 
*
113.25 213 %88.75 1 

  84.58% 1218 حورمجموع الم
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  90488هى  4بجرجة حخية  0.05" الججولية عشج مدتهى معشهية  2*قيسة " كا
 2( إلى التكخارات والشدب السئػية الستجابات عيشة البحث وقيسة كا15) يذيخ ججول         

 معمهمات اإلقتراد نغم مخكد معهقات إنذاء " الخابعلمسحػر والسجسػع التقجيخي والػزن الشدبي 
دالة إحرائيًا فى  2كاقيسة  اءتحيث ج لالستبيان  القانهنية" السعهقات"البعج األول  "الخياضى

 -% 81.25)وبشدبة مئػية تخواحت بيغ  درجات( 5) جسيع السؤشخات وفى إتجاه أعمى إستجابة

إلى إتفاق عيشة البحث مع الباحث فى جسيع السعػقات القانػنية التى يخى  مسا يذيخ %(88.75
تراد الخياضى بجسيػرية الباحث أنيا قج تعيق )تؤخخ/ تعخقل( إنذاء مخكد نطع معمػمات اإلق

 تمدم قانهنية قهاعج إلى اإلفتقار) (4،  5،  3،  8،  1،  6) التالىمرخ العخبية وفقًا لمتختيب 
.. المهائح -"القهانين لمخياضة الحاكسة القانهنية القهاعج /تبيانا قاعجة بإنذاء الخياضية الييئات
 التقاعذ/ الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد إنذاء متصمبات مع تتشاسب ال وغيخها"
 معمػمات نطع مخكد إلنذاء الالزمة القانػنية القػاعج إصجار فى وغيخها".. البطء -"التخاوي
 القانػنية القػاعج تفعيل" عن التقاعذ -إصجار عن "التقاعذ ضعفالخياضى/  اإلقتراد
 -إصجار عن قاعذ"الت ضعف/ لقانػنى"ا "غيخ الخسسى غيخ الخياضى اإلقتراد لتقشيغ الالزمة

/ الخياضية الييئات فى السالية الشداىة لدياسة السشطسة القانػنية القػاعج تفعيل" عن التقاعذ
 اإلفراح لدياسة السشطسة القانػنية القػاعج "تفعيل عن التقاعذ -إصجار عن "التقاعذ ضعف
 .(الخياضية الييئات "الذفافية" فى السالى

فى عجم تػافخ البيانات الكافية  (2) م(2002) دمحم جالل جسالويتفق ىحا مع دراسة         
إلنذاء نطع معمػمات باألنجية الخياضية التى تسثل جدء مغ الييئات الخياضية بجسيػرية مرخ 

 بيانات قاعجة بإنذاء الخياضية الييئات تمدمالعخبية وقج يكػن ىحا نتيجة لعجم وجػد قػاعج قانػنية 
 لدياسة السشطسة القانػنية القػاعج" تفعيل عغ التقاعذ -رإصجا عغ التقاعذ" ضعفليا ، 

 .الخياضية الييئات فى" الذفافية" السالى اإلفراح
 (16ججول )

 نطع مخكد عمى مؤشخات السحػر الخابع "معػقات إنذاءتػصيف استجابات عيشة البحث 
 48ن=  اإلدارية" الخياضى" البعج الثاني "السعػقات اإلقتراد معمػمات 

 رالمؤش
5 4 3 2 1 

 2كا
المجموع 
 التقدٌري

الوزن 
 النسبً

 الترتٌب
 % ك % ك % ك % ك % ك

1 30 62.50 6 12.50 6 12.50 3 6.25 3 6.25 *55.13 201 %83.75 9 

2 36 75.00 6 12.50 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *92.63 216 %90.00 2 

3 33 68.75 3 6.25 6 12.50 3 6.25 3 6.25 *72.00 204 %85.00 8 

4 33 68.75 3 6.25 6 12.50 0 0.00 6 12.50 *73.88 201 %83.75 9 

5 36 75.00 6 12.50 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *92.63 216 %90.00 2 

6 33 68.75 3 6.25 6 12.50 0 0.00 6 12.50 *73.88 201 %83.75 9 

7 33 68.75 3 6.25 6 12.50 3 6.25 3 6.25 *72.00 204 %85.00 7 

8 36 75.00 3 6.25 3 6.25 3 6.25 3 6.25 *90.75 210 %87.50 6 

9 39 81.25 3 6.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *113.25 219 %91.25 1 
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10 39 81.25 0 0.00 6 12.50 0 0.00 3 6.25 *115.13 216 %90.00 2 

11 36 75.00 3 6.25 6 12.50 0 0.00 3 6.25 *92.63 213 %88.75 5 

  87.16% 2301 رحومجموع الم

  90488هى  4بجرجة حخية  0005" الججولية عشج مدتهى معشهية  2*قيسة " كا
 2( إلى التكخارات والشدب السئػية الستجابات عيشة البحث وقيسة كا16) يذيخ ججول       

 معمهمات اإلقتراد نغم مخكد معهقات إنذاء " الخابعلمسحػر والسجسػع التقجيخي والػزن الشدبي 
دالة إحرائيًا فى  2كاقيسة  حيث جاءت لالستبيان  "اإلدارية السعهقات" الثانىالبعج  "ياضىالخ 

 -% 83.75)وبشدبة مئػية تخواحت بيغ  درجات( 5) جسيع السؤشخات وفى إتجاه أعمى إستجابة

إلى إتفاق عيشة البحث مع الباحث فى جسيع السعػقات اإلدارية التى يخى  مسا يذيخ %(91.25
تعيق )تؤخخ/ تعخقل( إنذاء مخكد نطع معمػمات اإلقتراد الخياضى بجسيػرية مرخ  أنيا قج
.. بطء -"تخاوى ضعف) (8،  11،  11،  5،  8،  9)السؤشخات أرقام   حيث جاء أهسهاالعخبية 
 اإلطار غسهض/ الخياضية الييئات فى "الذفافية" السالى اإلفراح بدياسة اإللتدام وغيخها"

"/ وغيخىا.. أىجاف -رسالة -رؤية -تعخيف" الخياضى اإلقتراد معمػمات طعن لسخكد السفاليسى
 معمػمات نطع مخكد إنذاء في الخياضى اإلستثسار ممف عمى القائسيغ ِقبل مغ التغييخ مقاومة

 الييئات فى السالية الشداىة بسعاييخ اإللتدام وغيخها".. بطء -"تخاوى ضعف/ الخياضى اإلقتراد
 -والخياضة الذباب وزارة" السعشية الييئات بيغ التكامل وغيخها".. بطء -وى"تخا ضعف/ الخياضية

 تقاعذ/ الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد بإنذاء يتعمق فيسا" وغيخىا.. اإلستثسار وزارة
 الخياضى اإلقتراد تقشيغ فى الخياضى اإلستثسار ممف عمى القائسيغوغيخها" .. بطء -"تخاوي

 قشاعة ضعف( )6،  4،  1السؤشخات أرقام )بيشسا جاء أقمها  ("قانػنىال غيخ" الخسسى غيخ
 نطع مخكد إنذاء "وغيخىا.. عائج/ ججوى " بأىسية الخياضى اإلستثسار ممف عمى القائسين
 اإلستثسار ممف عمى لمقائسين الذخرية األهجاف تزارب/ الخياضى اإلقتراد معمػمات
 عمى اإلعتساد / قمةالخياضى اإلقتراد مػماتمع نطع مخكد إنذاء مغ األىجاف مع الخياضى

 فى فخوق  وجػد اإلعتبار فى األخح مع( الخياضى اإلستثسار ممف إدارة فى الستخررين
 .أيزاً  السؤشخات ىحه فى( درجات 5) إستجابة أعمى لرالح االستجابات

 (17ججول )
 معمػمات نطع خكدم عمى مؤشخات السحػر الخابع "معػقات إنذاءتػصيف استجابات عيشة البحث 

 48ن=  "التقشية الخياضى" البعج الثالث "السعػقات اإلقتراد 

 المؤشر
5 4 3 2 1 

 2كا
المجموع 
 التقدٌري

الوزن 
 النسبً

 الترتٌب
 % ك % ك % ك % ك % ك

1 27 56.25 15 31.25 3 6.25 0 0.00 3 6.25 *53.25 207 %86.25 2 

2 27 56.25 12 25.00 6 12.50 0 0.00 3 6.25 *47.63 204 %85.00 4 

3 30 62.50 9 18.75 6 12.50 0 0.00 3 6.25 *58.88 207 %86.25 2 

4 33 68.75 6 12.50 6 12.50 0 0.00 3 6.25 *73.88 210 %87.50 1 

5 27 56.25 9 18.75 6 12.50 0 0.00 6 12.50 *43.88 195 %81.25 6 
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6 30 62.50 6 12.50 6 12.50 0 0.00 6 12.50 *57.00 198 %82.50 5 

  84.79% 1221 حورمجموع الم

  90488هى  4بجرجة حخية  0005" الججولية عشج مدتهى معشهية  2*قيسة " كا
 2( إلى التكخارات والشدب السئػية الستجابات عيشة البحث وقيسة كا17) يذيخ ججول       

 معمهمات اإلقتراد نغم مخكد ذاءمعهقات إن " الخابعلمسحػر والسجسػع التقجيخي والػزن الشدبي 
دالة إحرائيًا فى  2كاقيسة  حيث جاءت لالستبيان  "التقشية السعهقات" الثالثالبعج  "الخياضى

 -% 81.25)وبشدبة مئػية تخواحت بيغ  درجات( 5) جسيع السؤشخات وفى إتجاه أعمى إستجابة

سعػقات التقشية التى يخى إلى إتفاق عيشة البحث مع الباحث فى جسيع ال مسا يذيخ %(87.50
أنيا قج تعيق ) تؤخخ/ تعخقل ( إنذاء مخكد نطع معمػمات اإلقتراد الخياضى بجسيػرية مرخ 

 فى "وغيخها.. البطء -التخاوي" التقاعذ) (5،  6،  8،  3،  1،  4) التالىالعخبية وفقًا لمتختيب 
 ومقاييذ مػاصفات دليل إلى قاراإلفت/ الخياضية الييئات فى التصبيقية والبخامج اإلجيدة تحجيث
 التظهر سخعة/ الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد إلنذاء الالزمة التصبيقية والبخامج لألجيدة

 نطع مخكد إلنذاء الالزمة وغيخىا".. السعمػمات شبكة -التصبيقية البخامج -"األجيدة فى
 شبكة التصبيقية البخامج -األجيدة" التقشية البشية / ضعفالخياضى اإلقتراد السعمػمات
 التقاعذ/ الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد إلنذاء الالزمة" وغيخىا ..السعمػمات

 حالة فى الخياضية بالييئات البيانات قػاعج تحجيث فى "وغيخها.. البطء -التخاوي -الزعف"
 الييئات مغ ىيئة بكل بيانات قاعجة إنذاء فى "وغيخها.. البطء -التخاوي" التقاعذ/ وجػدىا

 .(الخياضية
فى وجػد بعس السعػقات التقشية  (2) م(2002) جسال دمحم جالل ويتفق ىحا مع دراسة          

فى األنجية الخياضية بجسيػرية مرخ العخبية تسثمت فى عجم  التى تعيق إستخجام نطع السعمػمات
م( 2012عهمار بهطبية ) ةدراس كسا يتفق معوجػد البخامج الالزمة إلستخجام نطع السعمػمات ، 

فى أن عجم تػفيخ )األجيدة/ والبخامج( السشاسبة لشطام السعمػمات يؤثخ عمى تػافخ معاييخ  (9)
أنو فى حالة إنذاء مخكد نطع معمػمات  ولهحا يخى الباحثالجػدة فى السعمػمات التى يشتجيا ، 

سادية والتقشية التى تػصل اإلقتراد الخياضى ضخورة األخح فى اإلعتبار مجسػعة الستصمبات ال
 إلييا حتى تتػافخ معاييخ الجػدة فى التقاريخ )السعمػمات( التى يرجرىا.

 (18ججول )
  نطع مخكد عمى مؤشخات السحػر الخابع "معػقات إنذاءتػصيف استجابات عيشة البحث 

 48ن=  التسػيمية" الخياضى" البعج الخابع "السعػقات اإلقتراد معمػمات

 المؤشر
5 4 3 2 1 

 2كا
المجموع 
 التقدٌري

الوزن 
 النسبً

 الترتٌب
 % ك % ك % ك % ك % ك

1 30 62.50 9 18.75 6 12.50 0 0.00 3 6.25 *58.88 207 %86.25 1 

2 27 56.25 3 6.25 15 31.25 0 0.00 3 6.25 *53.25 195 %81.25 3 
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3 24 50.00 6 12.50 12 25.00 3 6.25 3 6.25 *32.63 189 %78.75 4 

4 30 62.50 6 12.50 6 12.50 3 6.25 3 6.25 *55.13 201 %83.75 2 

  82.50% 792 حورمجموع الم

  90488هى  4بجرجة حخية  0005" الججولية عشج مدتهى معشهية  2*قيسة " كا
 2( إلى التكخارات والشدب السئػية الستجابات عيشة البحث وقيسة كا18) يذيخ ججول        

 معمهمات اإلقتراد نغم مخكد معهقات إنذاء" الخابعلمسحػر قجيخي والػزن الشدبي والسجسػع الت
دالة إحرائيًا فى  2كاقيسة  حيث جاءت لالستبيان  "التسهيمية السعهقات" الخابعالبعج  "الخياضى

 -% 78.75)وبشدبة مئػية تخواحت بيغ  درجات( 5) جسيع السؤشخات وفى إتجاه أعمى إستجابة

إلى إتفاق عيشة البحث مع الباحث فى جسيع السعػقات التسػيمية التى يخى  يذيخمسا  %(88.75
أنيا قج تعيق ) تؤخخ/ تعخقل ( إنذاء مخكد نطع معمػمات اإلقتراد الخياضى بجسيػرية مرخ 

 عمى القائسيغ وغيخها".. بطء -"تخاوي تقاعذ) (3،  8،  4،  1) التالىالعخبية وفقًا لمتختيب 
 اإلقتراد معمػمات نطع مخكد إلنذاء الالزم التسػيل رصج فى لخياضىا اإلستثسار ممف

 اإلقتراد تمعمػما نطع مخكد فى السدتخجمة البخامج وتخقية الريانة تكمفة إرتفاع/ الخياضى
 مخكد إلنذاء الالزم وغيخىا".. بذخية -تقشية -مادية "احتياجات التسهيل قيسة الخياضى/ إرتفاع

 نطع مخكد إلنذاء الالزمة "السادية" التحتية البشية ضعف/ لخياضىا اإلقتراد معمػمات نطع
 عمى القائسيغ أنو فى حالة تقاعذ )تخاخى/ بطء( يخى الباحثو  (الخياضى اإلقتراد معمػمات

ى الخياض اإلقتراد معمػمات نطع مخكد إلنذاء الالزم التسػيل رصج فى الخياضى اإلستثسار ممف
ب أىسيا )إرتفاع قيسة التسػيل/ ضعف البشية التحتية "السادية"/ قج يكػن نتيجة لعجد مغ األسبا

 إرتفاع تكمفة الريانة وتخقية البخامج( الالزمة إلنذاء مخكد نطع السعمػمات.
فى وجػد بعس السعػقات التسػيمية  (2) م(2002) جسال دمحم جاللويتفق ىحا مع دراسة        

لخياضية تسثمت فى ضعف التسػيل السخرز لشطع تػاجو استخجام نطع السعمػمات فى األنجية ا
 السعمػمات.

 (19)ججول 
  مخكد السحػر الخابع "معػقات إنذاءأبعاد  عيشة البحث عمى تتػصيف استجابا

 48ن=           الخياضى" معمػمات اإلقتراد نطع
 التختيم الهزن الشدبي السجسهع التقجيخي  البعج م
القانػنية السعػقات 1  1218 %84.58 3 
اإلدارية السعػقات 2  2301 %87.16 1 
التقشية السعػقات 3  1221 %84.79 2 
التسػيمية السعػقات 4  792 82.50% 4 

السحهرمجسهع    5532 %85.37  
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( 2 شكل )  

  الخياضى" معمهمات اإلقتراد نغم مخكد السحهر الخابع "معهقات إنذاءألبعاد الهزن الشدبي 

أبعاد  التختيبالسجسػع التقجيخي والػزن الشدبي و  إلى (2( وشكل )19)يذيخ ججول رقع           
، حيث جاء  الستبيانل "الخياضى اإلقتراد معمهمات مخكد نغم إنذاء معهقات" الخابعالسحػر 

 "السعهقات%( ، يميو بعج 87.16في التختيب األول بػزن ندبي بمغ )اإلدارية"  السعهقاتبعج "
في  القانهنية" "السعهقات%( ، ثع بعج 84.79ني بػزن ندبي بمغ )في التختيب الثا التقشية"

في التختيب الخابع  التسهيمية" "السعهقات%( ، وأخيخًا بعج 84.58تيب الثالث بػزن ندبي بمغ )التخ 
 %(. 82.51بػزن ندبي بمغ )

اد "ما ىى معػقات إنذاء مخكد نطع معمػمات اإلقتروهحا ما يجيم عمى التداؤل الخابع لمبحث 
 الخياضى بجسيػرية مرخ العخبية".

 
 (20ججول )

معمػمات االقتراد  إنذاء مخكد نطع ستبيانمحاور ا عيشة البحث عمى تتػصيف استجابا
 48ن=  الخياضى بجسيػرية مرخ العخبية  

 الترتٌب الوزن النسبً المجموع التقدٌري المحور م

اضىالرٌ اإلقتصاد معلومات نظم لمركز المفاهٌمى اإلطار 1  4710 %85.33 4 

2 
دعم  الرٌاضى فى اإلقتصاد معلومات نظم مركز مساهمة مدى

 أطراف اإلستثمار الرٌاضى
3681 %90.22 2 

الرٌاضى اإلقتصاد معلومات نظم مركز إنشاء متطلبات 3  14406 %90.95 1 

الرٌاضى اإلقتصاد معلومات نظم مركز معوقات إنشاء 4  5532 85.37% 3 

ناالستبٌامجموع   28329 %88.75  
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(3شكل )  

 إنذاء مخكد نغم معمهمات االقتراد الخياضى استبيانلسحاور الهزن الشدبي 
 بجسههرية مرخ العخبية 

 لسحاور التختيبالسجسػع التقجيخي والػزن الشدبي و  إلى (3( وشكل )21يذيخ ججول )     
القتراد الخياضي بجسيػرية مرخ العخبية، حيث جاء محػر إنذاء مخكد نطع معمػمات ا استبيان
في التختيب األول بػزن ندبي بمغ  الخياضى" اإلقتراد معمهمات نغم مخكد إنذاء "متظمبات

دعم  الخياضى فى اإلقتراد معمهمات نغم مخكد مداهسة "مجى%( ، يميو محػر 91.95)
 "معهقات إنذاء%( ، ثع محػر 91.22في التختيب الثاني بػزن ندبي بمغ ) "أطخاف اإلستثسار

%( ، وأخيخًا 85.37في التختيب الثالث بػزن ندبي بمغ )الخياضى"  اإلقتراد معمهمات نغم مخكد
في التختيب الخابع بػزن ندبي  الخياضى" اإلقتراد معمهمات نغم لسخكد السفاليسى "اإلطارمحػر 
 %(. 85.33بمغ )

 إستخالصات البحث: 
وفي حجود عيشة البحث والجراسات الدابقة ونتائج  البحثة في ضػء أىجاف ومذكم

 التالية: اإلستخالصاتالتحميل اإلحرائي تػصل الباحث إلى 
 اإلطار السفاليسى لسخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى: أواًل:

 ومعالجة وتخديغ بجسع يختز مخكد هه( SEISC) الخياضى اإلقتراد معمهمات نغم مخكد -
 أشخاف لجسيع السعمػمات كافة لتػفيخ العخبية مرخ بجسيػرية الخياضى داإلقترا بيانات

 الخياضى. االستثسار
 ألشخاف السعمػماتى لمجعع مخكداً  يربح أن هى الخياضى اإلقتراد معمهمات نغم مخكد رؤية -

 العخبية. مرخ بجسيػرية الخياضى اإلستثسار
 لإلقتراد متكاممة معمػمات عجةقا إنذاء هى الخياضى اإلقتراد معمهمات نغم مخكد رسالة -
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 القخارات لجعع السعمػمات بكافة اإلستثسار أشخاف لتغحية العخبية مرخ بجسيػرية الخياضى
 الخياضى. السجال فى اإلستثسارية

 الخقابية لمجيات السعمػماتى الجعع تقجيع يهجف مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى إلى -
 / وضعالخياضى السجال فى اإلستثسار سياسة لتحجيجستثسار)اإل ، وألشخافالخقابى دورىا ألداء

 السجال فى اإلستثسارية القخارات / إتخاذالخياضى السجال فى لإلستثسار اإلستخاتيجية الخصة
/ تبادل) لتدييل الخياضى السجال فى اإلقترادية لألنذصة وششى ترشيف ، وإعجادالخياضى(

 قاعجة الخياضى مغ خالل إنذاء اإلقتراد اتبيان( مقارنة/ معالجة/ عخض/ قخاءة/ تجفق
 السدتسخ. ياتحجيثالخياضى و  اإلقتراد عغ متكاممة بيانات

يختص بسجسهعة من أن لكى يحقق مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى أهجافه يجم  -
لبيانات/ / إعجاد نساذج لتجسيع اات أشخاف اإلستثسار مغ السعمػماتتحجيج احتياجالسهام هى 

( وكحلظ متابعة األبحاث خاجعة البيانات/ ترشيف البيانات/ معالجة البيانات/ مالبياناتتجسيع 
واألساليب السدتحجثة فى مجال صشاعة الخياضة وتبادل السعمػمات مع السؤسدات اإلقميسية 

( ألشخاف اإلستثسار الخياضى بجسيػرية عشج الصمب/ )دورية والجولية وأخيخًا إعجاد تقاريخ
 .مرخ العخبية

يفزل أن يكػن مدتقل يزع مشجوبيغ  بالشدبة لتبعية مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى -
مغ )وزارة الذباب والخياضة/ وزارة اإلستثسار/ مجمذ الػزراء .. وغيخىع( ضسغ السكتب الفشى 

 لو.

"تحجيج اإلشار السفاهيسى لسخكد نطع معمػمات  وهحا ما يحقق الهجف الفخعى األول لمبحث
 راد الخياضى بجسيػرية مرخ العخبية".اإلقت
 أطخاف اإلستثسار: دعم فى الخياضى اإلقتراد معمهمات نغم مخكد مداهسة مجىثانيًا: 

يتهقع أن يداهم مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى إذا تم إنذائه أطخاف اإلستثسار  -
ات الخقابية.. وغيخىا( )وزارة الذباب والخياضة/ وزارة اإلستثسار/ السدتثسخيغ/ الجيالخياضى 

 فتح/ السرخى  اإلقتراد فى الخياضة مداىسة قيسة فى كثيخ مغ السجاالت أىسيا ) تحجيج
 السجال فى اإلستثسارية البجائل أفزل تحجيج/ الخياضى السجال فى لإلستثسار ججيجة مجاالت
 مرخ بجسيػرية الخياضى لإلستثسار خخيصة وضع/ الذفافية بسعاييخ اإللتدام/ الخياضى

/ الخياضى السجال فى اإلستثسار بيئة فى" الخاصة -العامة" والتيجيجات الفخص تحجيج/ العخبية
 -"العامة الدياسة الخياضى/ وضع السجال فى اإلستثسارية والتكاليف العػائج "تحجيج" تحميل

 اإلستثسار(. أشخاف بيغ الجيػد الخياضى/ تشديق السجال فى لإلستثسار الخاصة"
"تحجيج مجى مداىسة مخكد نطع معمػمات  لمبحث الثانىقق الهجف الفخعى وهحا ما يح

 اإلقتراد الخياضى فى دعع أشخاف اإلستثسار".
 ثالثًا: متظمبات إنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى :

القانهنية تتسثل يتظمم إنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى مجسهعة من الستظمبات  -
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 الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد بإنذاء السخترة الدمصة مغ قخار إصجار) فى
 -الييكمة -عسل "إجخاءات داخمية الئحة / إصجاروغيخىا".. اإلختراصات -"األىجاف
 / إصجارلخياضىا اإلقتراد معمػمات نطع لسخكد وغيخىا".. الػضيفى والتػصيف الػصف

/ لمسعمػمات" "الػصػل الخياضية بالييئات ة""الذفافي السالى اإلفراح لدياسة ُمشطسة الئحة
 / إصجار"القانػنى "غيخ الخسسى غيخ الخياضى اإلقتراد لتقشيغ الالزمة المػائح "تعجيل" إصجار
 الالزمة القانػنية الشرػص" –"السػاد القػاعج / إضافةالخياضية بالييئات السالية لمشداىة الئحة
 معمػمات نطع مخكد إنذاء متصمبات مع ػافقليت م2117 لدشة "71" رقع الخياضة لقانػن 

 "غيخ الخسسى غيخ الخياضى اإلقتراد بتقشيغ الخاصة المػائح / تفعيلالخياضى اإلقتراد
 مع لتتػافق وغيخىا".. إستثسارية -أىمية -"حكػمية الخياضية الييئات لػائح / تعجيل"القانػنى
 .(الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد إنذاء متصمبات

تتسثل  تظمم إنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى مجسهعة من الستظمبات الساديةي -
 "خصػط لمذبكة السالئسة السالئسة/ التجييدات "الكسبيػتخ" اآللى الحاسب أجيدة)فى تهفيخ
 معمػمات نطع بسخكد العسل إلنجاز السالئسة( السكتبية البيانات"/ التجييدات ونقل اإلترال
 .خياضىال اإلقتراد

يتظمم إنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى مجسهعة من الستظمبات التقشية تتسثل  -
 األجيدة مع الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع بسخكد التذغيل بخامج تػافق ضخورةفى 

، وضخورة تػفيخ مجسػعة مغ السػاصفات فى البخامج التصبيقية السدتخجمة بسخكد  السدتخجمة
 اإلقتراد معمػمات نطع مخكد عسل شبيعة مع اإلقتراد الخياضى )تتشاسبنطع معمػمات 

 بالسخونة تتسيد"/ وغيخىا.. السعمػمات إستخخاج -البيانات تمخيز -تبػيب -تحميل" الخياضى
/ السخكد بيا يختز التى األنذصة كافة تغصية/ السدتخجم األجيدة مع تتػافق/ التحجيث وقابمة
 معجل"/ وغيخىا.. الدخعة -الجقة -الحجع" السعمػمات تػفيخ فى الجػدة/ اإلستخجام سيػلة
 بسخكد السدتخجمة الذبكة فى السػاصفات مغ مجسػعة وتػفيخ( ، واألمان الدالمة مغ عالى
/ الفائقة الدخعة/ العسل إحتياجات مع تتشاسب) فى تسثمت الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع

 حالة فى بجائل وجػد/ اإلستثسار أشخاف كافة مع الخبط/ الجاخمية الػحجات كافة بيغ الخبط
 ، واستخجم(السدتخجميغ غيخ دخػل مغ الحساية/ التصػيخ وإمكانية السخونة/ مذكمة أى حجوث
 الخياضى. اإلقتراد معمػمات نطع بسخكد البيانات لقػاعج محكسة حساية بخامج

وفقًا  البذخية تظمباتالس من مجسهعة الخياضى اإلقتراد معمهمات نغم مخكد إنذاء يتظمم -
 وزارة مشجوب -اإلدارات مجيخى  -السخكد )مجيخ السخكد/ مكتب فشى "مجيخلمهيكمة التالية 

 متخرريغ -القدع "مجيخوغيخىع"/ قدع قػاعج البيانات .. اإلستثسار وزارة مشجوب -الخياضة
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 عالجةم" العسميات وغيخىع"/ قدع.. البيانات مجخمي -بيانات محممي -البيانات جسع فى
 الجعع وغيخىع"/ قدع.. بخمجة فشييغ -الشطع بخمجة فى متخرريغ -القدع "مجيخ" البيانات

 "مجيخ البخمجة وغيخىع"/ قدع.. آلى حاسب فشييغ -آلى حاسب ميشجسيغ -القدع "مجيخ الفشى
 "مجيخ الذبكات وغيخىع"/ قدع.. بخمجة فشييغ -التصبيقات بخمجة فى متخرريغ -القدع
 -القدع "مجيخ اإللكتخونى السػقع وغيخىع"/ قدع.. شبكات فشييغ -شبكات غميشجسي -القدع

العجد / وغيخىع".. الكتخونية مػاقع محخريغ -اإللكتخونية السػاقع ترسيع فى متخرريغ
 نطافة.. وغيخىع" (. -أمغ -السشاسب مغ مػضفيغ الخجمات "سكختارية

ن مجسهعة من قهاعج البيانات يتظمم إنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى تكهي -
.. اإلجسالى -الييئات مغ نػع لكل -ىيئة "لكل الخياضى السجال فى اإلنفاق حجع) أهسها

 "اإلنفاق الخياضية الخجمات إستيالك الخياضية/ قيسة والخجمات لمدمع وغيخىا"/ السدتيمكيغ
 مغ نػع لكل -ىيئة "لكل الخياضى السجال فى اإليخادات الخياضية"/ حجع الخجمات عمى

 الخجمات الخياضى/ شخكات لإلستثسار السخررة وغيخىا"/ األراضى.. اإلجسالى -الييئات
.. إمكانيتيا -السدتفيجيغ أعجد -تػزيعيا خخيصة -"عجدىا االستثسار لسجاالت وفقاً  الخياضية

 تجالشا فى الخياضة السختمفة/ مداىسة الخياضى اإلستثسار مجاالت فى الشسػ وغيخىا"/ معجالت
 الدمع إستيالك الخياضة/ قيسة السجال فى لإلستثسارات الستجاولة" -"الثابتة / األصػلالقػمى

 وغيخىا"(... السالبذ -األجيدة -"األدوات الخياضية
يتظمم إنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى تهفيخ مجسهعة من إجخاءات العسل  -

 إلدارات وضيفى الخياضى/ وصف اإلقتراد معمػمات نطع مخكد هيكمة) )العسميات( تتسثل فى
 "الػصف العامميغ إختيار إجخاءات" "خخيصة اإلقتراد الخياضى/ سياسة معمػمات نطع مخكد

 الخياضى/ سياسة اإلقتراد معمػمات نطع بسخكد وغيخىا".. الػضيفى التػصيف -الػضيفى
الُسعتسجة/  البيانات اعجلقػ  وفقاً  تخديغ" –ترشيف -"تحميل البيانات تخديغ إجخاءات" "خخيصة
..  اإلستثسار أشخاف -البيانات جسع "مرادر الخارجية الجيات مع العالقات تشطيع سياسة

 "خخيصة الخياضى/ سياسة اإلقتراد معمػمات نطع لسخكد الفشى السكتب عسل وغيخىا"/ سياسة
الخياضى/  الالسج فى اإلقترادية السعمػمات مغ اإلستثسار أشخاف إحتياجات تحجيج إجخاءات"

 معمػمات نطع بسخكد السختمفة اإلدارات بيغ الجاخمية العالقات إجخاءات" تشطيع "خخيصة سياسة
 -الالزمة الشساذج -البيانات "أنػاع البيانات إجخاءات" جسع "خخيصة الخياضى/ سياسة اإلقتراد

 اضى/ سياسةالخي اإلقتراد معمػمات نطع مخكد إلنذاء الالزمة وغيخىا".. السدتخجمو الصخق 
 تذغيل الخياضى"/ سياسة اإلستثسار أشخاف ألحج -"الجورية التقاريخ إصجار إجخاءات" "خخيصة
 الخياضى(. اإلقتراد معمػمات نطع بسخكد الخاص اإللكتخونى السػقع
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تحجيج متصمبات إنذاء مخكد نطع معمػمات " لمبحث الثالثوهحا ما يحقق الهجف الفخعى        
 ".بجسيػرية مرخ العخبية اإلقتراد الخياضى

 :الخياضى اإلقتراد معمهمات نغم مخكد إنذاء : معهقاتابعاً ر 
يتهقع أن يهاجه إنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى مجسهعة من السعهقات  -

/ بيانات قاعجة بإنذاء الخياضية الييئات تمدم قانػنية قػاعج إلى اإلفتقار)القانهنية تتسثل فى 
 إنذاء متصمبات مع تتشاسب وغيخىا" ال.. المػائح -"القػانيغ لمخياضة الحاكسة نػنيةالقا القػاعج
 إلنذاء الالزمة القانػنية القػاعج إصجار / التقاعذ فىالخياضى اإلقتراد معمػمات نطع مخكد
 تفعيل" عغ التقاعذ -إصجار عغ "التقاعذ الخياضى/ ضعف اإلقتراد معمػمات نطع مخكد

 القانػنى"/ ضعف "غيخ الخسسى غيخ الخياضى اإلقتراد لتقشيغ الالزمة القانػنية القػاعج
 السالية الشداىة لدياسة السشطسة القانػنية تفعيل" القػاعج عغ التقاعذ -إصجار عغ "التقاعذ

 القانػنية القػاعج "تفعيل عغ التقاعذ -إصجار عغ "التقاعذ / ضعفالخياضية الييئات فى
 .(الخياضية الييئات "الذفافية" فى الىالس اإلفراح لدياسة السشطسة

يتهقع أن يهاجه إنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى مجسهعة من السعهقات  -
الخياضية/  الييئات فى "الذفافية" السالى اإلفراح بدياسة اإللتدام )ضعفاإلدارية تتسثل فى 

 -رسالة -رؤية -عخيف"ت الخياضى اإلقتراد معمػمات نطع لسخكد السفاهيسى اإلشار غسػض
 إنذاء في الخياضى اإلستثسار ممف عمى القائسيغ ِقبل مغ التغييخ وغيخىا"/ مقاومة.. أىجاف
 الييئات فى السالية الشداىة بسعاييخ اإللتدام الخياضى/ ضعف اإلقتراد معمػمات نطع مخكد

.. اإلستثسار ةوزار  -والخياضة الذباب "وزارة السعشية الييئات بيغ الخياضية/ ضعف التكامل
 غيخ الخياضى اإلقتراد تقشيغ فى الخياضى اإلستثسار ممف عمى القائسيغ وغيخىا"/ تقاعذ

 إلنذاء ججوى  دراسة إعجاد فى اإلستثسار ممف عمى القائسيغ القانػنى"/ تقاعذ "غيخ الخسسى
 الخياضى(. اإلقتراد معمػمات نطع مخكد

راد الخياضى مجسهعة من السعهقات التقشية يتهقع أن يهاجه إنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقت -
 إلى الخياضية/ اإلفتقار الييئات فى التصبيقية والبخامج اإلجيدة تحجيث فى التقاعذ)تتسثل فى 

 معمػمات نطع مخكد إلنذاء الالزمة التصبيقية والبخامج لألجيدة ومقاييذ مػاصفات دليل
.. السعمػمات شبكة -التصبيقية جالبخام -"األجيدة فى التصػر الخياضى/ سخعة اإلقتراد

 التقشية البشية الخياضى/ ضعف اإلقتراد السعمػمات نطع مخكد إلنذاء وغيخىا" الالزمة
 معمػمات نطع مخكد إلنذاء وغيخىا" الالزمة.. السعمػمات شبكة التصبيقية البخامج -"األجيدة
الخياضية/  ييئاتال مغ ىيئة بكل بيانات قاعجة إنذاء فى الخياضى/ التقاعذ اإلقتراد
 .وجػدىا( حالة فى الخياضية بالييئات البيانات قػاعج تحجيث فى التقاعذ

يتهقع أن يهاجه إنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى مجسهعة من السعهقات  -
 الالزم التسػيل رصج فى الخياضى اإلستثسار ممف عمى القائسيغ تقاعذ)التسهيمية تتسثل فى 
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 البخامج وتخقية الريانة تكمفة الخياضى/ إرتفاع اإلقتراد معمػمات نطع مخكد إلنذاء
 "احتياجات التسػيل قيسة الخياضى/ إرتفاع اإلقتراد معمػمات نطع مخكد فى السدتخجمة

الخياضى/  اإلقتراد معمػمات نطع مخكد إلنذاء الالزم وغيخىا".. بذخية -تقشية -مادية
 .الخياضى( اإلقتراد معمػمات نطع مخكد إلنذاء الالزمة "السادية" التحتية البشية ضعف

مخكد نطع معمػمات  معػقات إنذاء"تحجيج  لمبحث الخابعوهحا ما يحقق الهجف الفخعى          
 ".بجسيػرية مرخ العخبيةاإلقتراد الخياضى 

 الشسهذج السقتخح إلنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى بجسههرية مرخ العخبية: وامدًا:
فى ضػء أىجاف ومذكمة البحث وفي حجود عيشة البحث ونتائج التحميل اإلحرائي وما           

مغ إستخالصات قام بػضع نسػذج مقتخح إلنذاء مخكد نطع معمػمات  الباحث تػصل إليو
 وفيسا يمى مفخدات الشسػذج السقتخح:( 6)مخفقاإلقتراد الخياضى بجسيػرية مرخ العخبية 

 قتخح.مبخرات الشسهذج الس -1
 اإلطار السفاليسى لسخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى: -2

 التعخيف. -
 الخؤية. -
 الخسالة. -
 األىجاف. -
 التبعية. -

 التحجيات التى تهاجه إنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى: -3
 التحجيات القانػنية. -
 التحجيات اإلدارية. -
 التحجيات التقشية. -
 .التحجيات التسػيمية -

 غيل مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى:مخاحل إنذاء وتذ -4
 إلنذاء.ا إجخاءات ما قبل األولى: سخحمةال -
 اإلنذاء.الثانية: إجخاءات )إعجادات/ تجييدات( سخحمة ال -
 .التذغيلبجء  الثالثة: سخحمةال -

وضع نسػذج مقتخح إلنذاء مخكد نطع معمػمات وهحا ما يحقق الهجف الخئيدى لمبحث "       
 اضى بجسيػرية مرخ العخبية".اإلقتراد الخي

 تهصيات البحث: 
في ضهء ما تهصل إليه الباحث من إستخالصات يهصي بزخورة إهتسام القائسين عمى 
ممف اإلستثسار الخياضى بإنذاء مخكد نغم معمهمات لإلقتراد الخياضى بجسههرية مرخ 
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 العخبية الحى يتظمم:

معمػمات ااإلقتراد الخياضى بجسيػرية ( إلنذاء مخكد نطع 6دراسة الشسػذج السقتخح )مخفق -1
 مرخ العخبية.

تعديد الػعى السعمػماتى حػل اإلشار السفاهيسى لسخكد نطع معمػمات اإلقتراد الخياضى  -2
بجسيػرية مرخ العخبية )التعخيف/ الخؤية/ الخسالة/ اإلختراصات/ التبعية( لجسيع 

سار/ السدتثسخيغ/ الجيات الخقابية.. األشخاف السدتفيجة )وزارة الذباب والخياضة/ وزارة اإلستث
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 ممخص البحث
 لعخبيةنسهذج مقتخح إلنذاء مخكد نغم معمهمات اإلقتراد الخياضى بجسههرية مرخ ا

 شخيف الديج يػسف دمحمم.د/ 
 مجرس دكتػر بقدع اإلدارة الخياضية 

 كمية التخبية الخياضية لمبشيغ، جامعة حمػان 
ىننجف البحننث إلننى وضننع نسننػذج مقتننخح إلنذنناء لسخكنند نطننع معمػمننات اإلقترنناد الخياضننى 

حنث السنشيج واسنتخجم البا ، بجسيػرية مرخ العخبية لجعع أشنخاف اإلسنتثسار فنى السجنال الخياضنى
اختننار الباحنث عيشننة عسجينة شبقيننة بمننغ دراسننات مدنحية وتحميميننة ودراسنة الحالننة ، وقنج -الػصنفي 
( مفخدة مغ فئات مجتسع البحث وىع "األكاديسييغ في تصبيقات اإلدارة )إدارة الييئنات/ 48عجدىا )

الخياضنى)وزارة ( ، والقنائسيغ عمنى إدارة ممنف اإلسنتثسار 27اإلقتراد/ نطنع السعمػمنات( وعنجدىع )
اسننتخجم الباحننث االستبيان)اسننتبيان نسنننػذج (" ، 21الذننباب والخياضننة/وزارة اإلسننتثسار( وعننجدىع )

مقتننخح إلنذنناء مخكنند نطننع معمػمننات اإلقترنناد الخياضننى( كننأداة لجسننع البيانننات ، ومننغ أىننع الشتننائج 
سيػريننة مرننخ التػصننل إلننى الشسننػذج السقتننخح إلنذنناء مخكنند نطننع معمػمننات اإلقترنناد الخياضننى بج

 العخبية. 
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Abstract 

A proposed model for establishing Sports Economy Information 

Systems Center in Arab Republic of Egypt 

Dr. Sherif El-Sayed Youssef Mohamed 

            The research aimed to establishing Sports Economy Information 

Systems Center in Arab Republic of Egypt by specifying (Conceptual 

Framework/ the Contribution of the Center in supporting the Sports 

Investors/ the Requirements/ the Obstacles), the Researcher used the 

descriptive approach (survey, analytical and case studies). The 

researchers’ community is represented by (Academics in management 

applications "Managing sports departments, economics and information 

systems/ officials of the sports investment file "Ministry of Youth and 

Sports and Ministry of Investment"(. The Researcher chose stratified non-

random sample of (48) individuals of community classes (21/27), also he 

used the questionnaire as a method to collect data. The most important 

findings of the research are to determine the Conceptual Framework 

(definition/ vision/ mission/ objectives/ majors/ dependency) of Sports 

Economy Information Systems Center, its contributions in supporting 

sports investors, and the requirements for its establishment including 

(legal/ material/ technical/ human “structuring human resources”/ 

databases/ work procedures “operations” requirements), to identify the 

obstacles that may hinder (delay) its establishment including (legal / 

administrative / technical / financing obstacles), and to develop a 

proposed model for establishment of Sports Economy Information 

Systems Center consisting of four parts (the reasons for the proposed 

model/ the Conceptual Framework of Sports Economy Information 

Systems Center/ challenges facing its establishment/ stages of its 

establishment). 
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