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 مقدمة 

 متعدده حاجات الشباع المستمر هسعٌ فى االنسان نشاط بدراسة ٌهتم الذىهو أحد العلوم اإلنسانٌة  االقتصاد
 لموارده وفقا المجتمع ٌنتجها التى والخدمات السلع بماهٌة العلم هذا ٌهتم حٌث ، المتاحة الموارد تخدامباس ، ومتزاٌدة

 والسلع االقتصادٌة الموارد استخدام كفاءة بمدى ٌهتم كما ، االنتاج ابه ٌتم التى الطرٌقة وكذلك ، المتاحه االقتصادٌة
 (  616 : 4) . كامال توظٌفا تاحةالم الموارد توظٌف على وٌركز ، المنتجة والخدمات

 
نحصرما ٌفموضوعه  إدارة الموارد المحدودة لتلبٌة حاجات غٌر محدودة علمهووٌرى الباحثان أن اإلقتصاد 

اإلنتاج والتوزٌع  تصل بكل منأخرى والذى ٌوالسلوك اإلقتصادي لإلنسان من جهة  بٌن الثروة االجتماعٌة من جهة
واإلستثمار  واإلدخار الدخل تنمٌة مثل من ظواهر إقتصادٌةه فرع عنوما ٌت واإلستهالك والتبادل

  .وغٌرها والبطالة والتضخم

 
حكومات الدول مساعدة بحث فى ٌو ٌنقسم االقتصاد إلى فرعٌن أساسٌن أولهما االقتصاد الكلى والذى 

، الناتج المحلى االجمالى ل رفع للعدٌد من المشكالت اإلقتصادٌة الدولٌة أو المحلٌة مثسٌاسات الرسم والمؤسسات فى 
نى بدراسة كٌفٌة اتخاذ االفراد والمؤسسات القرار تعوالذى ٌ االقتصاد الجزئى. أما الفرع الثانى فهو  التضخم، البطالة 

هذه القرارات على العرض والطلب للسلع والخدمات والتى تؤثر بدورها  رتأث كٌفو االقتصادى وكٌفٌة توزٌعهم للموارد
 (  616:  11) وقعلى الس

 
 فال ءىش كل ٌحل السوق فً التعاقد أن افترضنا إذاوإرتباط النشاط االقتصادى بالمؤسسة أمرا طبٌعٌا النه 

المؤسسات ومن ثم  وجود سبب عن تخبرنا أن ٌمكن ال االفتراض هذا مثل على المبنٌة النظرٌةللمؤسسة و مجال ٌوجد
 على المؤسسة وجود نظرٌات تركز المؤسسة حٌث حدود ونظرٌات سةالمؤس وجود نظرٌات بٌن ٌمٌز أن على الفرد

 وتعتبر الداخلً التبادل علىالمؤسسة  حدود نظرٌات تركزفى حٌن  إنتاج هٌكل المؤسسة بمثابة وتعتبر السوق تبادل
:  14ى . )تنظٌم لهٌك أو إنتاج وظٌفة المؤسسة ٌعتبر أن فردلل ٌمكن وبالتالً. تنظٌمٌة وبنٌة حاكم هٌكلالمؤسسة بمثابة 

631 – 656 ) 
 

 كتابات فى كبٌرا حٌزا المؤسسة شغلت قد لذا للمجتمع االقتصادى النشاط فى االساسٌة النواه المؤسسة وتعد
 تعبرعن أنها كما ، بٌنها فٌما الدٌنامكٌة االنشطة من كتلة لكونها واتجاهاتهم تخصصاتهم بمختلف المفكرٌن وأعمال

 اتخذت وقد ، بٌنها فٌما المتفاعلة البشرٌة العناصر من مجموعة ٌتضمن عام بشكل نشاطها نكو االجتماعٌة العالقات
 تطور واالجتماعى االقتصادى الدور الى فباالضافة ، فٌها تنشط التى المجاالت تعددت كما مختلفة اشكاال المؤسسات

 ( 9:  3).  رٌةالعسك وحتى والرٌاضٌة واالعالمٌة والثقافٌة السٌاسٌة الناحٌة الى دورها
 

 واالٌدٌولوجٌات االتجاهات وفق للمؤسسة قدمت تعرٌفات عدة هناك أن نجد المؤسسة لمفهوم التطرق وعند
 واحد تعرٌف فى المؤسسات انواع كل حصر أن كما ، متعددة زاوٌا من الٌها النظر ٌمكن اذ الباحثون تبناها التى المختلفة

 منذ القانونٌة أشكالها وفى تنظٌمها طرق فى المؤسسات تشهده الذى تمرالمس التطوروذلك بسبب  للغاٌة صعب مرأ
 عن واالٌدٌولوجٌة الفكرٌة االتجاهات اختالف،  انتاجٌة او خدمٌة سواء االقتصادٌة المؤسسات نشاط اتساع،  الظهور

  (66:  7. )لها تعرٌف تقدٌم
 

  Stphen Robbins روبن ستٌفان تعرٌف هابرزأ ومن التعرٌفات من العدٌد الباحثون قدم ذلك من وانطالقا

 مجموعة أو معٌن هدف لتحقٌق دائم ساسأ على تعمل المعالم واضحة حدود له  بوعى منسق جتماعىإ كٌان"  بأنها
 كفاءات ذوى أشخاصا تجمع منظمة"  أنها على المؤسسه   Francois Piroux بٌرو فرنسوا ٌعرف كما" .  أهداف
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،  9:  11. )"  تكلفه مما أعلى بسعر تباع والتى ، ما سلعة انتاج أجل من والقدرات موالاأل رؤوس تستعمل  متنوعة
11 ) 

 
 ثروة بناء  كٌفٌة شرح إلى تسعى التً الفكرٌة والنماذج النظرٌات مجموعة هو االقتصادونظراً إلى أن 

 (16) وجودها درةن مع وخصوصاً  الموارد مع األفراد تعامل طرٌقة فهم كذلك المجتمعات فى وتوزٌعها
 

تفسر سبب وجود المؤسسة وعالقة المؤسسة بغٌرها من اإلقتصادٌة التى  نظرٌاتمجموعة من الظهرت فقد 
المؤسسات األخرى والسوق وحدود المؤسسة من حٌث توسعها أو إنكماشها وسبب تطور وإستمرار بعض المؤسسات 

فً القرن الماضً ثم جاءت نظرٌة تكالٌف  "Neoclassical Theory"سادت النظرٌة النٌوكالسٌكٌة حٌث دون غٌرها. 
والتً انتقدت النظرٌة النٌوكالسٌكٌة بأنها ال تأخذ فى االعتبار تكالٌف المعامالت  Transaction costs"المعامالت 

 Agency"، ثم نظرٌة الوكالة  "Managerial Theory"بجانب تكالٌف اإلنتاج، ثم ظهرت النظرٌة اإلدارٌة للمؤسسة 

Theory" .ثم ظهرت نظرٌة حقوق  والتً وسعت تعارض المصالح لٌشمل أي طرفٌن أحدهما أصٌل واآلخر وكٌل
تعزز وجود المؤسسة إلى وجود حقوق لمالك األصول المادٌة ثم  والتً   "Property Rights Theory"الممتلكات

  ( 156:  9) ٌر المؤسسة ودٌنامٌكاتها.التً تفسر تغ "Evolutionary Theory of the firm"تطور المؤسسة  نظرٌة

 
مجموعة مترابطة من المفاهٌم والتعرٌفات والقضاٌا التى تكون رؤٌة منظمة بأنها تعرف النظرٌة هذا و

تكتسى النظرٌة أهمٌة كلما و تحدٌدها للعالقات بٌن المتغٌرات بهدف تفسٌر الظواهر والتنبؤ بها. قعن طرٌ للظواهر
مٌزت بالوضوح والبساطة وتزداد النظرٌة شهره كلما اتسمت بالشمول والقدرة على استٌعاب كانت قابلة للتطبٌق وت

ٌعكس تطور نظرٌات المؤسسة نمطا تراكمٌا من المعرفة ، فالمبادئ  ، هذا و ظواهر متعدده وفهمها وتفسٌرها
وبة وحلول لمشاكل موجودة أو والنظرٌات تم الوصول الٌها من خالل دراسات وتجارب فى مواقع العمل ، فما هى اال أج

  ( 6:  6) تم التنبؤ  بإمكانٌة حدوثها.

 مشكلة الدراسة 

مما الشك فٌه أن الباحث فى المجال الرٌاضى سوف ٌجد أن هناك عالقة وثٌقة بٌن علم االقتصاد والرٌاضة 
تضح من خالل اشباع علم االقتصاد فى المجال الرٌاضى تقوم على دراسة سلوك االفراد والتى ت تطبٌقاتحٌث أن 

الفرد والبٌئة التى ٌتعامل معها فالفرد ٌمثل الحاجات االقتصادٌة بٌنما البٌئة كذلك دراسة الحاجات المتنوعه للمارسٌن 
 ( 666:  11)تمثل الموارد االقتصادٌة .

 
 الدورة طارإ فى تدخل ىفه واإلستهالك لإلنتاج عٌة اإلجتما األنشطة من مكمال جزءاً  الرٌاضة تعتبرومن ثم 

  (64 : 6) مضافة قٌمة بإعتبارها أو اإلنتاج فى أوشرٌكاً  منتجاً  باعتبارها سواء اإلقتصادٌة
 

مجاالت مباشرة فً مجاالت اإلقتصاد التنظٌمى والتنظٌم  افً أن لهالنظرٌات اإلقتصادٌة وتتضح أهمٌة 
والتموٌل، التارٌخ االقتصادى، إقتصادٌات العقود وحركة المؤسسات، االستثمار  الصناعً، إستراتٌجٌات المؤسسات،

( وهو ما ٌستثٌر إهتمام الباحثان فى إدارج المجال الرٌاضى ضمن مجاالت تطبٌق 611:  15. ) ، التجارة الدولٌة التنمٌة
النظرٌات اإلقتصادٌة نظرا لحاجة المؤسسات الرٌاضٌة الملحة والمتسارعة إلى تعظٌم االستفادة من العلوم االنسانٌة 

 واإلجتماعٌة األخرى .  
 
وتتمثل الوظٌفة االساسٌة للنظرٌات االقتصادٌة فى اٌجاد تفسٌر مستند الى أدلة موضوعٌة مما ٌعطى معنى  

للوقائع والبٌانات من خالل اكتشاف المنطق الذى ٌحكمها وٌتم ذلك من خالل عملٌة االستنباط على أساس النظرٌة وبعد 
ئج المستنبطة ، وهناك العدٌد من الدراسات التى تناولت النظرٌات االقتصادٌة بالبحث. التحقق التجرٌبى من صحة النتا

( والتى توصلت إلى تحدٌد مفهوم للمؤسسة متفق علٌة بشكل عام 6111()16) Piet Keizerكٌزر  ( كدراسة بٌت17)

 التً المتماسكة القواعد من وعةمجم هو المؤسسً اإلطارأن واإلنسانى  السلوك التى تحكم وهو أن المؤسسة هى القاعدة
( والتى توصلت إلى أن لالقتصاد 5()6117) محمد نبٌل ، ذكى . دراسة رواء ما حد إلى وتقٌٌده البشري السلوك تحدد

( والتى 1()6113) معزٌـز الكرٌـم عبـد ، فـالح مقدرة على اإلرتقاء بالرٌاضٌة فى الدول العربٌة . دراسة أحمـد
فرع اقتصادي جدٌد من فروع ٌعتبر قتصادٌات الرٌاضة قة وثٌقة بٌن االقتصاد والرٌاضة وأن إتوصلت إلى وجود عال

( والتى 9()6115) محمد عبده محمد. دراسة  قتصادٌةإ بدراسة النشاط الرٌاضً من وجهة نظرالذى ٌهتم  اإلقتصاد
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 والتنظٌم االقتصاد مجاالت فً مباشرةال هاتطبٌقاتللنظرٌات اإلقتصادٌة و عملٌةالو علمٌةال همٌةتوصلت إلى تحدٌد األ

  واالستثمار واإلدارة

 
اال انه لم تتعرض أى من الدراسات السابقة لدراسة التطبٌقات المباشرة للنظرٌات االقتصادٌة فى المجال 

مدخل الرٌاضى االمر الذى دعى الباحثان إلى محاولة التعرف على متطلبات تطبٌق النظرٌات االقتصادٌة للمؤسسة فى ك
 لالستثمار والتموٌل فى الرٌاضة 

  الدراسةهدف 

تهدددددف الدراسددددة إلددددى تحدٌددددد متطلبددددات تطبٌددددق النظرٌددددات االقتصددددادٌة كمدددددخل لإلسددددتثمار والتموٌددددل فددددى 
   -المؤسسات الرٌاضٌة وذلك من خالل التعرف على :

 
 ماهٌة االقتصاد   -

 مفهوم النظرٌة االقتصادٌة للمؤسسة   -

 دٌة للمؤسسة الرٌاضة أهمٌة النظرٌات االقتصا  -

شدددددروط تطبٌدددددق النظرٌدددددات االقتصدددددادٌة فدددددى الرٌاضدددددة ) النظرٌدددددة النٌوكالسدددددٌكٌة ، نظرٌدددددة تكدددددالٌف   -

المعدددددامالت ، نظرٌدددددة الوكالدددددة ، النظرٌدددددة االدارٌدددددة للمؤسسدددددة ، نظرٌدددددة حقدددددوق الممتلكدددددات ، نظرٌدددددة 

 تطورالمؤسسة ( 

 الدراسة لتساؤ

    كمدخل لإلستثمار والتموٌل فى المؤسسات الرٌاضٌة ؟ما هى متطلبات تطبٌق النظرٌات االقتصادٌة  -

  الدراسةإجراءات 

 الدراسةلمناسبته لطبٌعة  المنهج المسحً : الدراسةمنهج 

مدٌرٌن التسوٌق ، ٌتكون مجتمع الدراسة من أعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب واألندٌة الرٌاضٌة :  الدراسةمجتمع 
 خاصة ، خبراء اإلدارة الرٌاضٌة باألندٌة الرٌاضٌة األهلٌة وال

من أعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب واالندٌة الرٌاضٌة عشوائٌة  عٌنةتم تطبٌق الدراسة على :  الدراسةعينة 
( ، اساتذة االدارة الرٌاضٌة وعددهم 15مدٌرٌن التسوٌق باالندٌة الرٌاضٌة األهلٌة والخاصة وعددهم )، ( 39وعددهم )

 ( 1. وهو ما ٌوضحة جدول )(64لى )بإجما( وذلك 31)

تم إجراء الدراسة االستطالعٌة بهدف حساب المعامالت العلمٌة لالستبٌان وهى صدق المقارنة الدراسة االستطالعية : 
( فراد 61على عٌنة عشوائٌة عددها ) 6116الطرفٌة ، الثبات عن طرٌق حساب معامل الفالكرنباخ  وذلك فى نوفمبر 

 (3()6راسة ومن خارج عٌنة الدراسة االساسٌة وهو ما ٌوضحة جدول )ٌمثلون مجتمع الد

استخدم الباحثان االستبٌان كأداة رئٌسة فى جمع البٌانات حٌث اعتمد الباحثان فى تصمٌم االستبٌان أداة جمع البيانات : 
الستبٌان ) الصدق ، الثبات ( ، هذا وقد أجرٌت المعامالت العلمٌة ل (ال الى حد ما ، ، نعم)على مقٌاس لٌكارت الثالثى 

للتعرف على مدى مناسبة المحاور لموضوع الدراسة ، مدى إرتباط العبارات الخاصة بكل محور، كفاٌة وشمول وذلك 
 ( 1. مرفق ) وإرتباط موضوعٌة العبارات
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 إلستبيان : لالمعامالت العلمية 

)  الصدق معامل قٌمة بلغتة الطرفٌة حٌث صدق المقارنطرٌق حساب االستبٌان تم حساب صدق :  أوالً: الصدق
 (6وهو ما ٌوضحة جدول ) أجله من وضع ما بالفعل ٌقٌس البحث قٌد االستبٌان أن ٌؤكد مما( 1.96

حساب معامل ألفا كرونباك والذى ٌعطى قٌم تقدٌرٌة للحد األدنى التأكد من ثبات اإلستبٌان عن طرٌق  تمالثبات :  :ثانياً 
.  االستبٌان ثبات إلى ٌشٌر مما( 1.61) من أكبر لالستبٌان كرونباخ ألفا معامل أن محاور اإلستبٌان لمعامل اإلرتباط بٌن

 (3وهو ما ٌوضحة جدول )

( فردا ٌمثلون مجتمع 64على عٌنة قوامها ) 6119تم تطبٌق الدراسة األساسٌة فى ٌناٌر  تطبيق الدراسة األساسية :
ة الرٌاضٌة ومراكز الشباب كذلك مدٌرٌن التسوٌق فى بعض االندٌة الرٌاضٌة الدراسة من أعضاء مجالس إدارات األندٌ

( استمارة 163واالندٌة الصحٌة باالضافة لخبراء من اساتذة االدارة الرٌاضٌة بجمهورٌة مصر العربٌة حٌث تم توزٌع )
ٌة من قبل عٌنة الدراسة على ( استمارة . هذا وقد تم حساب النسبة المئوٌة لالستجابات الفعل64رجع منها للباحثان )

(  64:  76عبارات االستبٌان حٌث تراوح العدد الكلى للعٌنة والذٌن سجلوا استجابتهم على عبارات االستبٌان ما بٌن )
 فرد 

، معامل الثبات لكرونباخ ، معامل اإلرتباط ، النسبة المئوٌة تم معالجة البٌانات إحصائٌا باستخدم : المعالجات اإلحصائية 
  فى المعالجة اإلحصائٌة للبٌانات. SPSS، هذا وقد تم استخدام البرنامج اإلحصائى  6لمتوسط الحسابى ، إختبار كاا

 ( 1جدول )
  الدراسةالتوصيف االحصائى لتوزيع عينة 

  

 مجتمع الدراسة فئات العينة م
 عينة الدراسة  عينة الدراسة االستطالعية  

 % ك % ك

 63.9 39 1.6 3 61 رة أعضاء مجالس اإلدا 1

 9.2 15 5.5 9 28 مدريين التسويق  3

 18.5 31 4.9 8 55 خبراء االدارة الرياضية  4

 51.6 84 12.2 20 163 المجموع

 

 (2جدول )
 الصدقاليجاد معامل  االستبيان قيد البحثفى واألرباع األدنى  األرباع األعلى المقارنة الطرفية بين 

 22ن=                                                                                                                                   

 المتغير
 األعلىاألرباع 

 5ن=
 األرباع األدنى

 5ن=
الفرق بين 

 سطينالمتو
 قيمة )ت(

معامل 

 الصدق

ع± س ع± س   

*21.1 02161 61.1. 6.111. 1.1. 2.161. مجموع االستبيان  1116 

 

 2031= 2025 مستوى عند الجدولية"  ت"  قيمة حيث معنوى* 

الٌجدددداد  االسددددتبٌان ( الخددددال بددددالفروق بددددٌن األربدددداع األعلددددى واألربدددداع األدنددددى فددددى6ٌتضددددح مددددن جدددددول )
( 6.61قٌمدددة )ت( المحسدددوبة ) بلغدددتهنددداك فروقددداً ذات داللدددة إحصدددائٌة بدددٌن المجمدددوعتٌن حٌدددث معامدددل الصددددق أن 

قٌمددددة معامددددل  بلغددددت( ، كمددددا 6.31( = )1.15)      عنددددد مسددددتوى  ةقٌمددددة )ت( الجدولٌدددد أكبددددر مددددنوهددددذه القٌمددددة 
مٌٌدددز بدددٌن سدددتطٌع التٌقدددٌس بالفعدددل مدددا وضدددع مدددن أجلددده ، وٌ االسدددتبٌان قٌدددد البحدددث( ممدددا ٌؤكدددد أن 1.96الصددددق )

 .  المستوٌات المختلفة
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 (3جدول )
 معامل االرتباط بين العبارات ومجموع المحور الذى تنتمى اليه كل عبارة   

 22ن =                                                                                                                       

 الفا كرونباخ العبارةرقم  المحور ا كرونباخالف العبارةرقم  المحور

 ماهية االقتصاد

2 111.. 

شروط تطبيق نظرية 

 تكاليف المعامالت

06 111.. 

0 111.2 02 111.2 

3 111.1 02 111.. 

4 111.1 02 111.2 

مفهوم النظرية 

 االقتصادية للمؤسسة

5 111.. 32 111.2 

6 111.1 
شروط تطبيق نظرية 

 الوكالة

32 111.1 

2 111.2 30 111.. 

2 111.2 33 111.1 

أهمية النظرية 

 اإلقتصادية للمؤسسة

2 111.. 
شروط تطبيق النظرية 

 االدارية للمؤسسة

34 111.1 

22 111.1 35 111.. 

22 111.. 36 111.1 

20 111.. 

شروط تطبيق نظرية 

 حقوق الممتلكات

32 111.1 

23 111.1 32 111.. 

24 111.. 32 111.1 

25 111.. 42 111.2 

26 111.1 42 111.2 

22 111.1 40 111.2 

22 111.1 43 111.2 

22 111.2 44 111.1 

02 111.1 45 111.1 

تطبيق النظرية  شروط

 النيوكالسيكية

02 111.1 46 111.2 

00 111.. 
42 111.2 

42 111.2 

03 111.1 

ة شروط تطبيق نظري

 تطور المؤسسة

42 111.1 

52 111.1 

04 111.1 
52 111.. 

50 111.2 

05 111.. 
53 111.1 

 54 111.2 

*2.242 مجموع محاور االستبيان   

 
عنددددد حددددذف  االسددددتبٌان قٌددددد البحددددث( و الخددددال بمعامددددل الفددددا كرونبدددداخ لعبددددارات 3ٌتضددددح مددددن جدددددول )

وان جمٌددددع  ( ممددددا ٌشددددٌر إلددددى ثبددددات االسددددتبٌان1.61سددددتبٌان أكبددددر مددددن )العبددددارة ، أن معامددددل ألفددددا كرونبدددداخ لال
 . العبارات مكون رئٌسى فى تكوٌن ثبات االستبٌان
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 عرض ومناقشة النتائج

 أوأل: عرض النتائج 

 ( 4جدول ) 
  االقتصاد ماهيةالدالالت اإلحصائية ألراء عينة الدراسة فى محور  

 44ن =                                                                                                                                               

 ةالعباررقم 
 ال الى حد ما نعم

2كا
 

 المتوسط
 الحسابى

  اتجاه
 االستجابة

 نسبة
 % ك % ك % ك الموافقة 

 .1.. نعم 2.70 66.50 3.5 3 22.6 19 73.8 62 2

 010. نعم 2.67 68.22 9.8 8 13.5 11 76.5 62 0

 .211 نعم 2.42 24.50 8.3 7 41.6 35 50 42 3

 .1.1 نعم 2.98 76.19 - - 2.3 2 97.6 82 4

كا
2
  3044=  1 درجة الحرية وعند  5055=  2عند درجة الحرية  2025معنوى عند مستوى  

 ( نعم ) 3022 - 2034 ،(  ما حد إلى ) 2033 - 1061 ،(   ال ) 1066 - 1022:  الحسابى المتوسط:  الثالثى ليكارت مقياس

 
عددددم وجدددود فدددروق ذات داللددده معنوٌدددة عندددد مسدددتوى  االقتصددداد ماهٌدددة( والخدددال ب4ٌتضدددح مدددن جددددول )

 مسدددتوى عندددد الجدولٌدددة 6كدددا قٌمدددة مدددن أكبدددر جمٌعهددداو( 76.19:  64.51مدددا بدددٌن ) 6حٌدددث تراوحدددت قٌمدددة كدددا 1.15
العدددام لالسدددتجابات فدددى اتجددداه الموافقدددة بدددـ ) نعدددم ( حٌدددث تراوحدددت نسدددب الموافقدددة مدددا بدددٌن )  و كدددان االتجددداه 1.15
( والتدددى تعبدددر عدددن موافقدددة عٌندددة الدراسدددة علدددى المفددداهٌم الخاصدددة باإلقتصددداد وإمكانٌدددة تطبٌدددق تلدددك  96.6:  71.6

 والنمددداذج لنظرٌددداتا مدددن مجموعدددةالمفددداهٌم فدددى المؤسسدددات الرٌاضدددٌة ومدددن هدددذة المفددداهٌم أن االقتصددداد عبدددارة عدددن 
    المجتمعات فى وتوزٌعها ثروة بناء  كٌفٌة شرح إلى تسعى التً الفكرٌة

 
 (  5جدول ) 

 الدالالت اإلحصائية ألراء عينة الدراسة فى محور مفهوم النظرية االقتصادية 
 44ن =                                                                                                                                               

 ةالعباررقم 
 ال الى حد ما نعم

كا
2

 
 المتوسط
 الحسابى

  اتجاه
 االستجابة

 نسبة
 % ك % ك % ك الموافقة 

 64.5 نعم 2.69 63.50 3.5 3 23.8 20 72.6 61 5

 111 نعم 3.00 - - - - - 100 84 6

 96.6 نعم 2.85 109.36 2.3 2 10.7 9 86.9 73 1

 65.1 نعم 2.70 69.56 6.1 5 17.2 14 76.5 62 4

كا
2
  3044=  1 درجة الحرية وعند  5055=  2عند درجة الحرية  2025معنوى عند مستوى  

 ( نعم ) 3022 - 2034 ،(  ما حد إلى ) 2033 - 1061 ،(   ال ) 1066 - 1022:  الحسابى المتوسط:  الثالثى ليكارت مقياس

 
( والخدددال بمفهدددوم النظرٌدددة االقتصدددادٌة عددددم وجدددود فدددروق ذات داللددده معنوٌدددة عندددد 5ٌتضدددح مدددن جددددول )

 الجدولٌدددة 6كدددا قٌمدددة مدددن أكبدددر جمٌعهددداو(  119.63:  63.51مدددا بدددٌن )  6حٌدددث تراوحدددت قٌمدددة كدددا 1.15مسدددتوى 
 الموافقدددة نسدددب تراوحدددت حٌدددث ( و كدددان االتجددداه العدددام لالسدددتجابات فدددى اتجددداه الموافقدددة بدددـ ) نعدددم 1.15 مسدددتوى عندددد
المفددداهٌم المرتبطدددة بالنظرٌدددات االقتصدددادٌة  علدددى الدراسدددة عٌندددة موافقدددة عدددن تعبدددر والتدددى( 111:  64.5) بدددٌن مدددا

وإمكانٌدددة تطبٌددددق تلددددك المفدددداهٌم فددددى المؤسسددددات الرٌاضدددٌة ومنهددددا أن النظرٌددددة االقتصددددادٌة للمؤسسددددة هددددى المفدددداهٌم 
واهر ، المفددداهٌم التدددى تفسدددر سدددبب وجدددود المؤسسدددة وعالقدددة المؤسسدددة والتعرٌفدددات التدددى تكدددون رؤٌدددة منظمدددة للظددد

 بالسوق وبغٌرها من المؤسسات االخرى .
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 أهمية النظرية اإلقتصادية  ( الدالالت اإلحصائية ألراء عينة الدراسة فى محور 6جدول ) 
 44ن =                                                                                                                                               

 ةالعباررقم 
 ال الى حد ما نعم

كا
2

 
 المتوسط
 الحسابى

  اتجاه
 االستجابة

 نسبة
 % ك % ك % ك الموافقة 

 66.7 نعم 2.65 58.36 5.9 5 22.6 19 71.4 60 5

 96.4 نعم 2.93 72.43 3.5 3 - - 96.4 81 12

 91.6 نعم 2.83 118.36 5.9 5 4.7 4 89.2 75 11

 91 نعم 2.82 34.71 - - 17.8 15 82.1 69 12

 94.6 نعم 2.89 51.86 - - 10.7 9 89.2 75 13

 96.7 نعم 2.98 73.20 - - 2.4 2 97.5 79 14

 66.9 نعم 2.74 86.00 7.1 6 11.9 10 80.9 68 15

 61.3 نعم 2.61 49.07 7.1 6 25 21 67.8 57 16

 66.9 نعم 2.74 79.14 4.7 4 16.6 14 78.5 66 11

 96.5 نعم 2.85 112.67 3.7 3 7.4 6 88.8 72 14

 95.6 نعم 2.92 139.36 2.3 2 3.5 3 94.1 79 15

 61.5 نعم 2.63 54.50 7.1 6 22.6 19 70.2 59 22

كا
2
  3044=  1 لحريةدرجة ا وعند  5055=  2عند درجة الحرية  2025معنوى عند مستوى  

 ( نعم ) 3022 - 2034 ،(  ما حد إلى ) 2033 - 1061 ،(   ال ) 1066 - 1022:  الحسابى المتوسط:  الثالثى ليكارت مقياس

 
حٌدددث تراوحدددت قٌمدددة  1.15( عددددم وجدددود فدددروق ذات داللددده معنوٌدددة عندددد مسدددتوى 6ٌتضدددح مدددن جددددول )

أهمٌدددددة  عدددددن تعبدددددر والتدددددى( 96.7: 61.3) بدددددٌن الموافقدددددة نسدددددب تراوحدددددت ( و139.36:  34.71مدددددا بدددددٌن ) 6كدددددا
تطبٌدددق النظرٌدددات االقتصددددادٌة بالنسدددبة للمؤسسدددات الرٌاضددددٌة فدددى كثٌدددر مددددن الجواندددب ومنهدددا تحدٌددددد سدددبب وجددددود 
المؤسسدددة الرٌاضدددٌة ، تحدٌدددد حجدددم المؤسسدددة الرٌاضدددٌة مدددن حٌدددث تطورهدددا وإنكماشدددها ، تحدٌدددد عالقدددة المؤسسدددة 

 الرٌاضٌة بسوق العمل 
 

 شروط تطبيق النظرية النيوكالسيكية  الدالالت اإلحصائية ألراء عينة الدراسة فى محور(   1جدول ) 
 44ن =                                                                                                                                               

 ةالعباررقم 
 ال الى حد ما نعم

كا
2

 
 المتوسط
 الحسابى

  اتجاه
 االستجابة

 نسبة
 % ك % ك % ك الموافقة 

 96.4 نعم 6.93 61.71 - - 7.1 6 96.6 76 21

 66.1 نعم 6.76 94.57 7.1 6 9.5 6 63.3 71 22

 97.6 نعم 6.95 66.76 - - 4.7 4 95.6 61 23

 96.6 نعم 6.96 76.19 - - 6.3 6 97.6 66 24

 64.5 نعم 6.69 66.11 6.3 6 66.1 66 71.4 61 25

كا
2
  3044=  1 درجة الحرية وعند  5055=  2عند درجة الحرية  2025معنوى عند مستوى  

 ( نعم ) 3022 - 2034 ،(  ما حد إلى ) 2033 - 1061 ،(   ال ) 1066 - 1022:  الحسابى المتوسط:  الثالثى ليكارت مقياس

 
حٌدددث تراوحدددت قٌمدددة  1.15ت داللددده معنوٌدددة عندددد مسدددتوى ( عددددم وجدددود فدددروق ذا7ٌتضدددح مدددن جددددول )

متطلبددددات تطبٌددددق تحدددددد  والتددددى( 97.6:  64.5( و تراوحددددت نسددددبة الموافقددددة بددددٌن )94.57:  61.71مددددا بددددٌن ) 6كددددا

 تحقٌددددق أجددددل مددددن للمددددوارد االمثددددل االسددددتخدامومنهددددا مبددددادئ النظرٌددددة النٌوكالسددددكٌة فددددى مجددددال إقتصددددادٌات الرٌاضددددة 
 النظرٌدددة هدددذه تنطبدددق،  المختلفدددة الظدددروف مدددع التكٌدددف علدددى قددددرتها وزٌدددادة الرٌاضدددٌة سسدددةللمؤ الذاتٌدددة المنفعدددة

 واالكادٌمٌددددات الصددددحٌة االندٌددددة مثددددل مالكٌهددددا بواسددددطة تدددددار التددددى الحجددددم صددددغٌرة الرٌاضددددٌة المؤسسددددات علددددى
 .  الخاصة الرٌاضٌة
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 (  4جدول ) 

  تكاليف المعامالت نظرية تطبيق شروط الدالالت اإلحصائية ألراء عينة الدراسة فى محور
 44ن =                                                                                                                                               

 ةالعباررقم 
 ال الى حد ما نعم

كا
2

 
 المتوسط
 الحسابى

  اتجاه
 االستجابة

 نسبة
 % ك % ك % ك الموافقة 

 95.6 نعم 6.96 56.33 - - 6.3 7 91.6 77 26

 69.6 نعم 6.61 96.61 6.3 6 15.4 13 66.1 69 21

 66.5 نعم 6.77 66.76 6.4 6 16.1 15 79.5 66 24

 66.3 نعم 6.73 91.17 9.5 6 6.3 7 66.1 69 25

 65.7 نعم 6.71 76.11 7.1 6 14.6 16 76.5 66 32

كا
2
  3044=  1 درجة الحرية وعند  5055=  2عند درجة الحرية  2025مستوى معنوى عند  

 ( نعم ) 3022 - 2034 ،(  ما حد إلى ) 2033 - 1061 ،(   ال ) 1066 - 1022:  الحسابى المتوسط:  الثالثى ليكارت مقياس

 
 قٌمدددة تراوحدددت حٌدددث 1.15 مسدددتوى عندددد معنوٌدددة داللددده ذات فدددروق وجدددود عددددم( 6ٌتضدددح مدددن جددددول )

 متطلبددددات تحدددددد والتددددى( 95.6:  65.7) بددددٌن مددددا الموافقددددة نسددددبة تراوحددددت كمددددا( 96.61:  56.33) بددددٌن مددددا 6اكدددد
تخفدددٌض تكدددالٌف المعدددامالت  للمؤسسدددة تكدددالٌف المعدددامالت فدددى المؤسسدددات الرٌاضدددٌة ومنهدددا  نظرٌدددة مبدددادئ تطبٌدددق

،  ن المؤسسدددددات األخدددددرىالرٌاضدددددٌة سدددددواء كاندددددت  تكدددددالٌف المعدددددامالت داخدددددل المؤسسدددددة الواحددددددة او بٌنهدددددا و بدددددٌ
خفدددض التكدددالٌف مدددن خددددالل ،  اسدددتخدام المؤسسدددات الرٌاضدددٌة أصدددولها  فدددى أكثدددرمن غدددرض دون ان تقدددل قٌمتهدددا

تنطبدددق هدددذه النظرٌدددة ،  تحدٌدددد الحقدددوق والواجبدددات الخاصدددة باالصدددول مدددن البداٌدددة بدقدددة بالنسدددبة لكدددل أطدددراف العقدددد
 تستهدف الربح على جمٌع المؤسسات الرٌاضٌة الكبٌرة والصغٌرة والتى

 
 ( 5جدول ) 

 الوكالة  نظرية تطبيق شروطالدالالت اإلحصائية ألراء عينة الدراسة فى محور  
 44ن =                                                                                                                                               

 ةارالعبرقم 
 ال الى حد ما نعم

كا
2

 
 المتوسط
 الحسابى

  اتجاه
 االستجابة

 نسبة
 % ك % ك % ك الموافقة 

 64.1 نعم 6.66 71.67 6.5 7 14.6 16 76.6 63 31

 91.4 نعم 6.61 96.69 6.3 6 14.6 16 63.3 71 32

 95.7 نعم 6.96 57.36 - - 6.4 7 91.5 76 33

كا
2
  3044=  1 درجة الحرية وعند  5055=  2رجة الحرية عند د 2025معنوى عند مستوى  

 ( نعم ) 3022 - 2034 ،(  ما حد إلى ) 2033 - 1061 ،(   ال ) 1066 - 1022:  الحسابى المتوسط:  الثالثى ليكارت مقياس

 
 قٌمدددة تراوحدددت حٌدددث 1.15 مسدددتوى عندددد معنوٌدددة داللددده ذات فدددروق وجدددود عددددم( 9ٌتضدددح مدددن جددددول )

 متطلبددددات تحدددددد والتددددى( 95.7:  64.1) بددددٌن مددددا الموافقددددة نسددددبة تراوحددددت كمددددا( 96.69:  57.36) بددددٌن مددددا 6كددددا
عددددم انفصدددال ملكٌدددة المؤسسدددات الرٌاضدددٌة للثدددروة الوكالدددة فدددى المؤسسدددات الرٌاضدددٌة ومنهدددا  نظرٌدددة مبدددادئ تطبٌدددق

ختٌدددار اال، ألنددده فددى  ظدددل تعددارض المصدددالح سددوف ٌدددؤدى الددى وجدددود سددلوك انتهدددازى مددن قبدددل الوكٌددل  عددن االدارة
ٌمكدددن تطبٌددق هدددذه النظرٌدددة ،  غٌددر المناسدددب مددن المؤسسدددات الرٌاضددٌة للوكٌدددل سددوف ٌدددؤدى الددى تضدددارب المصددالح

مددددن قبددددل األندٌددددة الرٌاضددددٌة ومراكددددز الشددددباب واالتحددددادات الرٌاضددددٌة فددددى أنشددددطة تسددددوٌق الخدددددمات والمنتجددددات 
   الخاصة بها مثل حقوق البث التلٌفزٌونى وكذلك بٌع الالعبٌن
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 االدارية للمؤسسة  نظريةال تطبيق شروط( الدالالت اإلحصائية ألراء عينة الدراسة فى محور  12جدول ) 

 44ن =                                                                                                                                               

 ةالعباررقم 
 ال الى حد ما نعم

كا
2

 
 المتوسط
 الحسابى

  اتجاه
 االستجابة

 نسبة
 % ك % ك % ك الموافقة 

 97.6 نعم 6.95 66.76 - - 4.7 4 95.6 61 34

 66.6 نعم 6.77 64.51 6.3 6 17.6 15 79.7 67 35

 91.4 نعم 6.61 36.19 - - 19.1 16 61.9 66 36

كا
2
  3044=  1 درجة الحرية وعند  5055=  2حرية عند درجة ال 2025معنوى عند مستوى  

 ( نعم ) 3022 - 2034 ،(  ما حد إلى ) 2033 - 1061 ،(   ال ) 1066 - 1022:  الحسابى المتوسط:  الثالثى ليكارت مقياس

 
 قٌمدددة تراوحدددت حٌدددث 1.15 مسدددتوى عندددد معنوٌدددة داللددده ذات فدددروق وجدددود عددددم( 9) جددددول مدددن ٌتضدددح

 متطلبددددات تحدددددد والتددددى( 97.6:  66.6) بددددٌن مددددا الموافقددددة نسددددبة تراوحددددت كمددددا( 64.51:  36.19) بددددٌن مددددا 6كددددا
 المحترفددددة االدارة اسددددلوب تطبٌددددقاالدارٌددددة للمؤسسددددة فددددى المؤسسددددات الرٌاضددددٌة ومنهددددا  نظرٌددددةال مبددددادئ تطبٌددددق
 الددددربح تعظددددٌم هدددددف تحقٌددددق مددددن االدارة تمكددددٌن  ثددددم ومددددن المددددالك مصددددالح مددددع مصددددالحها تتفددددق ان ٌجددددب والتددددى
 مثدددل مادٌددداً  غٌدددر أو والحددوافز االجدددور مثدددل مادٌدداً  كدددان سدددواء المدددٌرون علٌددده ٌحصدددل الددذى المقابدددل ٌدددرتبط،  كللمددال

 التجارٌدددة المشدددروعات علدددى النظرٌدددة هدددذه تنطبدددق،  تقددددمها التدددى والخدمدددة بدددالمنتج مقددداس المؤسسدددة بحجدددم البرسدددتٌج
 .وغٌرها الرٌاضٌة المالبس كافترٌاتوبٌعوال المطاعم مثل النادى داخل الرٌاضٌة األندٌة علٌها تتعاقد التى

 
 حقوق الممتلكات نظرية تطبيق شروط( الدالالت اإلحصائية ألراء عينة الدراسة فى محور  11جدول ) 

 44ن =                                                                                                                                               

 ةالعباررقم 
 ال الى حد ما نعم

كا
2

 
 المتوسط
 الحسابى

  اتجاه
 االستجابة

 نسبة
 % ك % ك % ك الموافقة 

 91.6 نعم 6.63 116.93 3.5 3 9.5 6 66.9 73 31

 64.3 نعم 6.69 75.64 9.6 6 16.1 11 76.3 65 34

 65.5 نعم 6.71 76.66 7.6 6 14.4 16 76.3 65 35

 61.5 نعم 6.63 54.51 7.1 6 66.6 19 71.6 59 42

 96.6 نعم 6.65 163.51 5.9 5 3.5 3 91.4 76 41

 73.6 نعم 6.46 33.64 16.6 14 61.6 17 63.1 53 42

 67.9 نعم 6.76 79.11 6.4 6 19.6 16 76.3 65 43

 91.5 نعم 6.63 116.41 6 5 4.6 4 69.1 74 44

 93.9 نعم 6.66 47.66 - - 16.1 11 67.9 73 45

 96.6 نعم 6.64 111.71 3.6 3 6.4 7 67.9 73 46

 67.5 نعم 6.75 79.96 6.5 5 11.6 9 61.5 66 41

 77.9 نعم 6.56 45.93 11.9 11 61.6 17 67.6 57 44

كا
2
  3044=  1 درجة الحرية وعند  5055=  2عند درجة الحرية  2025معنوى عند مستوى  

 ( نعم ) 3022 - 2034 ،(  ما حد إلى ) 2033 - 1061 ،(   ال ) 1066 - 1022:  الحسابى المتوسط:  الثالثى ليكارت مقياس

  

 قٌمدددة تراوحدددت حٌدددث 1.15 مسدددتوى عندددد معنوٌدددة داللددده ذات فدددروق وجدددود عددددم( 11) جددددول مدددن ٌتضدددح
 متطلبدددات تحددددد والتدددى( 93.9:  73.6) بدددٌن مدددا الموافقدددة نسدددبة تراوحدددت كمدددا( 111.71:  33.64) بدددٌن مدددا 6كدددا

 وغٌدددر المادٌدددة االصدددول لدددىحقدددوق الممتلكدددات فدددى المؤسسدددات الرٌاضدددٌة ومنهدددا التركٌدددز ع نظرٌدددة مبدددادئ تطبٌدددق
 بدددراءات مثدددل ملموسدددة غٌدددر أو والنقدٌدددة والمبدددانى والمخدددزون والمعددددات االالت مثدددل ملموسدددة كاندددت سدددواء البشدددرٌة

التركٌدددز علدددى تكدددالٌف ،  الحدددوافز التركٌدددز علدددى ، تعظدددٌم الدددربح، التركٌدددز علدددى  الفكرٌدددة الملكٌدددة وحقدددوق االختدددراع
 العقود
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 (  12جدول ) 

 المؤسسة تطور نظريةالدالالت اإلحصائية ألراء عينة الدراسة فى محور 
 44ن =                                                                                                                                               

 ةالعباررقم 
 ال الى حد ما نعم

كا
2

 
 المتوسط
 الحسابى

  اتجاه
 االستجابة

 نسبة
 % ك % ك % ك الموافقة 

 64.1 نعم 6.66 56.43 3.6 3 64.1 19 76.1 57 45

 96.3 نعم 6.93 56.76 - - 7.4 6 96.5 75 52

 96.6 نعم 6.96 71.44 - - 3.6 3 96.3 79 51

 93.6 نعم 6.66 66.64 6.6 5 - - 93.6 76 52

 91.7 نعم 6.61 36.11 - - 16.5 15 61.4 66 53

 91.1 نعم 6.61 91.74 6.4 6 14.6 16 66.7 67 54

كا
2
  3044=  1 درجة الحرية وعند  5055=  2عند درجة الحرية  2025معنوى عند مستوى  

 ( نعم ) 3022 - 2034 ،(  ما حد إلى ) 2033 - 1061 ،(   ال ) 1066 - 1022:  الحسابى المتوسط:  الثالثى ليكارت مقياس

 

 قٌمدددة تراوحدددت حٌدددث 1.15 مسدددتوى عندددد معنوٌدددة داللددده ذات فدددروق وجدددود عددددم( 16) جددددول مدددن ٌتضدددح
 متطلبددددات تحدددددد والتددددى( 96.6:  64.1) بددددٌن مددددا الموافقددددة نسددددبة تراوحددددت كمددددا( 91.74:  36.11) بددددٌن مددددا 6كددددا

المزاٌددددا المؤسسددددة فددددى المؤسسددددات الرٌاضددددٌة ومنهددددا أن تمتلددددك المؤسسددددة الرٌاضددددٌة تطددددور  نظرٌددددة مبددددادئ تطبٌددددق
 تنتقدددد،  عدددن غٌرهدددا باعتمادهدددا علدددى جودتهدددا وخبراتهددداالرٌاضدددٌة  تتمٌدددز المؤسسدددة، أن  التنافسدددٌة  ومروندددة تنظٌمٌدددة

 تتطدددور فوكٌددد لمددداذا لندددا والتشدددرح سددداكنه وكأنهدددا المؤسسدددة أنهدددا حٌدددث مدددن قبلهدددا التدددى النظرٌدددات النظرٌدددة هدددذه
 فدددى وابتكدددار انتاجٌدددة قددددرات وجدددود الدددى الدٌنامكٌدددة تلدددك ترجدددع وهدددى الدددزمن عبدددر وتكنولوجٌدددا تنظمٌدددا المؤسسدددة

ديناميكاااا  ، كمدددا تصدددف هدددذة النظرٌدددة  واالسدددتمرار الوجدددود لهدددا ٌعطدددى ممدددا بالمؤسسدددة دائمدددة شدددبة بصدددورة االنتددداج

ٌمكدددن تطبٌدددق ،  ا  الاااي مساااا ا  اا ا اااتا ا    يااا  المؤسساااى ال اليريياااتا  الياااي ا،اااتا نيي اااال اامكانياااى ا  يااا  ال  ااات
هدددذة النظرٌدددة فدددى جمٌدددع المؤسسدددات الرٌاضدددٌة الكبٌدددرة والصدددغٌرة والتدددى تسدددعى إلدددى االسدددتمرار فدددى السدددوق بشدددكل 

 تنافسى . 

 ثانياً : مناقشة النتائج

( 16( وحتدددى جددددول )4فدددى ضدددوء هددددف وتسددداؤل الدراسدددة والنتدددائج المتحصدددل علٌهدددا مدددن الجددددول رقدددم ) 
التدددى تسدددتعرض اسدددتجابات عٌندددة الدراسدددة علدددى محددداور االسدددتبٌان والمتعلقدددة بدددـماهٌة االقتصددداد ، مفهدددوم النظرٌدددة و

االقتصددددادٌة للمؤسسددددة ، أهمٌددددة النظرٌددددات االقتصددددادٌة للمؤسسددددة الرٌاضددددة ، شددددروط تطبٌددددق النظرٌددددات االقتصددددادٌة 
ة ، النظرٌددددة االدارٌددددة للمؤسسددددة ، حقددددوق فددددى المؤسسددددات الرٌاضددددٌة )النٌوكالسددددٌكٌة ، تكددددالٌف المعددددامالت ، الوكالدددد

 الممتلكات ، تطور المؤسسة( 

 

ٌتضددددح إتفدددداق معظددددم عٌنددددة الدراسددددة علددددى المفدددداهٌم النظرٌددددة لإلقتصدددداد عامددددة والنظرٌددددات اإلقتصددددادٌة 
خاصددددة ومتطلبددددات تطبٌددددق تلددددك المفدددداهٌم والنظرٌددددات لالسددددتثمار والتموٌددددل فددددى المؤسسددددات الرٌاضددددٌة ) األندٌددددة 

كدددز الشدددباب ، اإلتحدددادات الرٌاضدددٌة ، األندٌدددة الخاصدددة ، األندٌدددة الصدددحٌة ، األكادٌمٌدددات الرٌاضدددٌة الرٌاضدددٌة ، مرا
 ، الشركات المساهمة العاملة فى مجال الخدمات الرٌاضٌة ( 

 

 علمٌددةال همٌددة( والتددى توصددلت إلددى تحدٌددد األ6115) محمددد عبددده محمدددوٌتفددق ذلددك مددع نتددائج دراسددة 

 واالسدددتثمار واإلدارة والتنظددٌم االقتصددداد مجدداالت فددً مباشددرةال هددداتطبٌقاتة وللنظرٌددات اإلقتصددادٌ عملٌددةالو

 األسدواق فهدم بالضدرورة ٌتطلدب والدذي المنشدأة نظرٌدات فهدم أنتوكدد الدراسدة علدى  ذلدك إلدى باإلضدافة والتموٌدل

 ءسدوا المصدرٌة المنشدتت مشداكل لحدل أفضدل وفدرل أعمدق فهدم علدى ٌسداعدنا المنشدتت خاللهدا مدن تعمدل التدً

 والسدوق اإلنتداج سدوق – األسدواق كدذاو والحكومدة العدام للقطداع تنتمدً التدً تلدك أو الخدال للقطداع تنتمدً التدً

 (9) .المنشتت خاللها من تعمل التً والتنفٌذي اإلداري بشقٌه العمل وسوق المالً
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 واعدددى لبشدددك االفدددراد مدددن مجموعدددة جتمددداعوفٌمدددا ٌخدددتل بمفهدددوم المؤسسدددة فقدددد ٌعرفهدددا الباحثدددان بأنهدددا إ
 علددددى االدوار توزٌددددع خددددالل مددددن لتحقٌقهددددا تسددددعى أهددددداف وجددددودمددددع  اجتماعٌددددا كٌانددددا ٌشددددكلون مسددددبق وتخطددددٌط

 .  تحقٌقها فى ٌشاركون الذٌن العاملٌن
 

( والتدددى توصدددلت إلدددى تحدٌدددد مفهدددوم 6111) Piet Keizerكٌدددزر  وهدددو مدددا ٌتفدددق مدددع نتدددائج دراسدددة بٌدددت

 اإلطددددارأن واإلنسددددانى  السددددلوك التددددى تحكددددم ة هددددى القاعدددددةللمؤسسددددة متفددددق علٌددددة بشددددكل عددددام وهددددو أن المؤسسدددد
وجدداء هددذا االتفدداق  مددا حددد إلددى وتقٌٌددده البشددري السددلوك تحدددد التددً المتماسددكة القواعددد مددن مجموعددة هددو المؤسسددً

بعدددد عدددرض االختالفدددات بدددٌن علدددم اإلقتصددداد وعلدددم اإلجتمددداع وعلدددم الدددنفس. حٌدددث تعدددرف المؤسسدددة وفدددق المنظدددور 
 العدددددالم لفعالٌدددددة الكفددددداءة ، أمدددددا المنظدددددور اإلجتمددددداعى فالمؤسسدددددة هدددددى تعزٌدددددز لتعزٌدددددز جهدددددزةأ اإلقتصدددددادى بأنهدددددا

لدددذاتهم.  احتدددرامهم مدددن تزٌدددد بطرٌقدددة النددداس عقدددل للمؤسسدددة هدددو تدددأطٌر النفسدددً النمدددوذجً ، أمدددا التفسدددٌر االجتمددداعً
(16) 

 

 هدددً المؤسسدددٌة األدبٌدددات فدددً والسدددلوك فالقواعدددد القاعددددة مهمدددان همدددا مصدددطلحان هنددداك التعرٌدددف هدددذا فدددً
 أكثدددر الحٌددداة غٌدددر رسدددمٌة تجعدددل واعٌدددة سدددلوكٌات عدددن  وتعبدددر العدددادات. القانونٌدددة ، النصدددول العدددادات ، الدددروتٌن

 أو القواعدددد مددن بأندده مجموعدددة المؤسسدددً انتظامدددا. فددى حددٌن ٌعدددرف اإلطددار أمددا الدددروتٌن هددو سدددلوكٌات أكثددر. راحددة
 علدددى ٌحتدددوي وٌتسدددم هدددذا اإلطدددار بأنددده. معدددٌن وقدددفم فدددً السدددلوك تدددأطٌر إلدددى تهددددف التدددً المترابطدددة المؤسسدددات

 الجماعٌدددة المفاوضدددة نظدددام االقتصددداد فدددً المؤسسدددٌة األطدددر علدددى المهمدددة األمثلدددة التماسدددك ومدددن مدددن معٌندددة درجدددة
 (19).النقدي والنظام االجتماعً الضمان ونظام العمل بظروف ٌتعلق فٌما

 

 إذا إال جٌدددد بشدددكل اإلطدددار ٌعمدددل ال. مؤسسدددًال واإلطدددار المؤسسدددة بدددٌن وثٌقدددة باالضدددافة إلدددى وجدددود عالقدددة
 ألنهدددا فقدددط معندددى المؤسسدددات لمعظدددم ذلدددك فدددإن ومدددع. معٌندددة بدرجدددة جمٌعهدددا حتدددى أو المؤسسدددات معظدددم احتدددرام تدددم

 النظدددام مثدددل المترابطدددة األطدددر مدددن سلسدددلة مدددن لالقتصددداد المؤسسدددً اإلطدددار ٌتكدددون معدددٌن لدددذلك إطدددار مدددن جدددزء
 (13العمل .) سوق ونظام النقدى

 اإلنسدددانً وأن والشدددعور التفكٌدددر وتقٌدددد تشدددكل التدددً و الباحثدددان ذلدددك إلدددى أن المؤسسدددات تمثدددل القواعددددوٌعدددز
ومدددن ثدددم . أذهانندددا فدددً مؤسسدددٌة اآلراء هدددذه مدددن المسدددتمدة والمعددداٌٌر والقدددٌم العدددالم نظدددر ووجهدددات وإطاراتندددا أفكارندددا
 اإلنسددددان سددددلوك تشددددكل لتددددًا والمؤسسددددات البشددددرى العقددددل تشددددكل التددددً المؤسسددددات بددددٌن وثٌقددددة عالقددددات هندددداك

 جمٌدددع علدددى ٌشدددتمل الدددذي اإلنسدددانً النشددداط وجدددوه أحددددومدددن ثدددم ٌهدددتم اإلقتصددداد بالنشددداط اإلقتصدددادى ك .الخدددارجً
 إقتصدددادٌة ظدددواهر مدددن عنهدددا ٌندددتج ومدددا اإلسدددتهالك و التوزٌدددع و اإلنتددداج مدددن بكدددل تتصدددل التدددً اإلنسدددان تصدددرفات

 .... الخ والبطالة والتضخم واإلستثمار واإلدخار والدخل التنمٌة مثل

 
الدددذى ٌعدددد  اإلقتصدددادي الفكدددر تدددارٌخوٌدددرى الباحثدددان أن النظرٌدددات اإلقتصدددادٌة للمؤسسدددة هدددى جدددزء مدددن  

 هددو مددا علددى وجعلتدده اإلقتصدداد علددم فددً حدددثت التددً التطددورات بدراسددة ٌهددتموالددذى  اإلقتصدداد علددم فددروع مددن فددرع
 األفكدددار ٌددددرس الجدددزء هدددذا إن إلدددى باإلضدددافة لكلدددًوا الجزئدددً بشدددقٌها اإلقتصدددادٌة النظرٌدددة فدددً خصوصدددا اآلن علٌددده
 اإلقتصدددادٌٌن بدددٌن المعروفدددة األسدددماء أشدددهر هدددو سدددمٌث آدم ٌكدددون وربمدددا الدددزمن عبدددر اإلقتصددداد علمددداء قددددمها التدددً

 .  الحدٌث العصر فً

 
وعندددددما نتدددداول شددددروط تطبٌددددق النظرٌددددات اإلقتصددددادٌة بددددإختالف فلسددددفة تطبٌددددق كددددل منهددددا وإنعكدددداس ذلددددك 

ر والتموٌددل فددى الرٌاضددة فقددد جدداءت معظددم اسددتجابات عٌنددة الدراسددة لتؤكددد العالقددة الوطٌدددة بددٌن علددم علددى االسددتثما
 اإلقتصاد والرٌاضة .  

 
( حٌدددث تؤكدددد علدددى وجدددود 6113) معزٌدددـز الكرٌدددـم عبدددـد ، فدددـالح وهدددو مدددا ٌتفدددق مدددع نتدددائج دراسدددة أحمدددـد

لنشددداط اإلقتصدددادى تهدددتم الرٌاضدددة بالبحدددث فدددى عالقدددة وثٌقدددة بدددٌن االقتصددداد والرٌاضدددة فبٌنمدددا ٌبحدددث اإلقتصددداد فدددى ا
كدددذلك إسدددهام  تلدددف أوجددده النشددداط بدددهمختموٌدددل النشددداط البددددنى والرٌاضدددى إال أن الرٌاضدددة تعتمدددد علدددى اإلقتصددداد فدددى 

ربٌددددة البدنٌددددة تالكمدددا تسددددهم  قتصددددادٌةاإلال إشدددهار للمؤسسددددات جددددوسددددٌلة دعاٌددددة وم كونهدددا قتصدددداد فددددى اإلالرٌاضدددة 
إكتشددداف عدددن طرٌدددق  قتصددداد بشدددكل عدددامإلنتددداج بشدددكل خدددال وباإللصدددلة باتملربوٌدددة اتال القدددٌم ٌرتدددوففدددى والرٌاضدددة 

ر بددد. ولدددذلك تعتالمتصدددلة باإلنتددداج اللٌاقدددة البدنٌدددة والصدددحٌة توفٌر،  نتددداجوالمهدددارات المتصدددلة باإل المواهدددبوصدددقل 
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ضدددً مدددن وجهدددة بدراسدددة النشددداط الرٌاالدددذى ٌهدددتم ، اإلقتصددداداقتصدددادٌات الرٌاضدددة فدددرع اقتصدددادي جدٌدددد مدددن فدددروع 
 (  56: 1)  .نظر اقتصادٌة

 
 ذكدددى كمدددا أن للرٌاضدددة دور فدددى زٌدددادة الددددخل القدددومى للددددول والشدددعوب وهدددو مدددا تؤكددددة نتدددائج دراسدددة رواء

( والتددددى توصددددلت إلددددى أن لالقتصدددداد مقدددددرة علددددى اإلرتقدددداء بالرٌاضددددٌة وأن الدددددول العربٌددددة 6117) محمددددد نبٌددددل ،
مدددن اإلرتقددداء بالرٌاضدددة ولكدددن توجدددد عقبدددات تواجهدددة اإلقتصدددادٌات العربٌدددة  تمتلدددك اإلمكاندددات الرٌاضدددٌة التدددى تمكنهدددا

: 5تدددتلخل فدددى عددددم القددددرة علدددى إدارة هدددذة االمكانٌدددات بشدددكل صدددحٌح فالمشدددكلة إدارٌدددة مدددن الدرجدددة االولدددى . ) 
315  ) 

 
 ( والتددددى توصددددلت إلددددى تحدٌددددد6111) John Chan تشددددان جددددونهددددو مدددداٌتفق أٌضددددا مددددع نتددددائج دراسددددة 

فدددى دولدددة جندددوب إقرٌقٌدددا حٌدددث ٌتوقدددع أن ٌسددداهم تطبٌدددق هدددذا النمدددوذج  للرٌاضدددة االقتصدددادٌة القٌمدددة وذجنمددد متغٌدددرات
 مدددن العملٌدددة االعتبدددارات دٌدددتحدتدددم  كمدددالجندددوب إفرٌقٌدددا ،  اإلجمدددالً المحلدددً النددداتج أو القدددومً الددددخل فدددً زٌدددادة

الرٌاضددددات الهامددددة مثددددل بعددددض  علددددى النمددددوذج هددددذا مثددددل تطبٌددددق إلددددى ىوالتجددددار ىاألكددددادٌمو ىالنظددددر المنظددددور
 (  16ى. )الرجب،  القدم كرة،  الكرٌكٌتة رٌاضٌ

 
ممددددا ٌؤكددددد إرتبدددداط صددددناعة الرٌاضددددة بالسددددوق الرٌاضدددددى العددددالمى وتددددرتبط أٌضددددا بددددأنواع معٌنددددة مدددددن 
الصددددناعات األخددددرى كمددددا تعتمددددد الصددددناعة الرٌاضددددٌة علددددى شددددركات أخددددرى خددددارج نطدددداق الصددددناعة وتتفدددداوت 

ة مدددن حٌدددث الحجدددم بداٌدددة مدددن المؤسسدددات صدددغٌرة الحجدددم إلدددى المؤسسدددات العمالقدددة المؤسسدددات العاملدددة فدددى الرٌاضددد
حٌددددث إرتبطددددت صددددناعة الرٌاضددددة علددددى مدددددى الثالثددددٌن عامددددا الماضددددٌة بالعدٌددددد مددددن المفددددردات مثددددل الشددددركات 
والمصدددددانع والمعددددددات وشدددددبكات األعمدددددال ووسدددددائل اإلعدددددالم والسددددداحات واإلسدددددتودٌوهات والشدددددركات التجارٌدددددة 

فدددددرق الرٌاضدددددٌة والمنظمدددددات المهنٌدددددة الرٌاضدددددٌة . والجددددددٌر بالدددددذكر أن األحدددددداث الرٌاضدددددٌة التدددددى والالعبدددددٌن وال
ٌشددددهدها العددددالم كلددددة تعتبددددر أحددددد الوسددددائل الناجحددددة لتطددددوٌر صددددناعة الرٌاضددددة مثددددل بطددددوالت العددددالم ، األلعدددداب 

 (  17:  7األولمبٌة والبطوالت القارٌة واإلقلٌمٌة .)

 االستخالصات 

الدراسدددة و النتدددائج التدددى تدددم التوصدددل إلٌهدددا أمكدددن إسدددتخالل المتطلبدددات الالزمدددة  فدددى ضدددوء هددددف وتسددداؤل
لتطبٌدددق النظرٌدددات االقتصدددادٌة للمؤسسدددة بغدددرض االسدددتثمار والتموٌدددل فدددى المؤسسدددات الرٌاضدددٌة والتدددى تمثلدددت فدددى 

:-  
 

وزٌعهددا وت بندداء ثددروة كٌفٌددة مجموعددة مددن النظرٌددات والنمدداذج الفكرٌددة التددً تسددعى إلددى شددرح اإلقتصدداد هددو  -

 الدددددخل تنمٌددددة مثددددل اإلقتصددددادٌة بددددالظواهر واإلسددددتهالك والتوزٌددددع اإلنتدددداج عالقددددةكمددددا ٌدددددرس  المجتمعدددداتفددددى 

 وغٌرها  والبطالة والتضخم واإلستثمار واإلدخار

اتسدددداع نشددداط المؤسسددددات االقتصدددادٌة سددددواء النظرٌدددة اإلقتصدددادٌة هددددى المفددداهٌم اإلقتصددددادٌة التدددى تسدددتوعب  -

 خدمٌة او انتاجٌة

تحدٌددددد العالقددددة بددددٌن المؤسسددددة الرٌاضددددٌة تطبٌددددق النظرٌددددات اإلقتصددددادٌة للمؤسسددددة الرٌاضددددٌة فددددى  ٌسدددداهم -

تحدٌدددددد حجدددددم المؤسسدددددة الرٌاضدددددٌة مدددددن حٌدددددث تطورهدددددا أو ،  والمؤسسدددددات الرٌاضدددددٌة والتجارٌدددددة االخدددددرى

 إنكماشها .

سددددطة علددددى المؤسسددددات الرٌاضددددٌة  صددددغٌرة الحجددددم التددددى تدددددار بواالنٌوكالسددددٌكٌة  النظرٌددددةٌمكددددن تطبٌددددق  -

 مالكٌها مثل االندٌة الصحٌة واالكادٌمٌات الرٌاضٌة واالندٌة الخاصة

علددددى جمٌددددع المؤسسددددات الرٌاضددددٌة الكبٌددددرة والصددددغٌرة والتددددى تكددددالٌف المعددددامالت نظرٌددددة ٌمكددددن تطبٌددددق  -

 تستهدف الربح
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ق مدددن قبدددل األندٌدددة الرٌاضدددٌة ومراكدددز الشدددباب واالتحدددادات الرٌاضدددٌة فدددى أنشدددطة تسدددوٌ ٌمكدددن تطبٌدددق الوكالدددة -

 بٌع الالعبٌن ،الخدمات مثل حقوق البث التلٌفزٌونى ، تذاكر المبارٌات 

علدددى المشدددروعات التجارٌدددة التدددى تتعاقدددد علٌهدددا األندٌدددة الرٌاضدددٌة اإلدارٌدددة للمؤسسدددة  النظرٌدددةٌمكدددن تطبٌدددق  -

 داخل النادى مثل المطاعم والكافترٌات وبٌع المالبس الرٌاضٌة وغٌرها

فددددى جمٌدددع المؤسسددددات الرٌاضددددٌة األهلٌددددة والخاصددددة فددددى األنشددددطة كددددات حقددددوق الممتلٌمكدددن تطبٌددددق نظرٌددددة  -

 الهادفة للربح وغٌر الهادفة للربح  

فدددى جمٌدددع المؤسسدددات الرٌاضدددٌة الكبٌدددرة والصدددغٌرة والتدددى تسدددعى إلدددى تطدددور المؤسسدددة  ٌمكدددن تطبٌدددق نظرٌدددة -
 االستمرار فى السوق بشكل تنافسى 

 التوصيات 

م المعاصدددرة لعلدددم االقتصددداد كأحدددد العلدددوم االجتماعٌدددة ذات الصدددلة علدددى المؤسسدددات الرٌاضدددٌة تبندددى المفددداهٌ -

   للمؤسسة االقتصادٌة النظرٌةبالرٌاضٌة وتطبٌقات 

 لمؤسسددددددةوإنعكاسدددددتها علدددددى تطدددددور ا االقتصدددددادٌة النظرٌدددددات أهمٌدددددةعلدددددى المؤسسدددددات الرٌاضدددددٌة إدارك  -

 إقتصادٌا  الرٌاضة

سدددفة كدددل نظرٌدددة ومددددى توافقهدددا مدددع إمكانٌدددات النظرٌدددات االقتصدددادٌة وفقدددا لفل تطبٌدددق شدددروطضدددروة مراعددداة  -

 ،  النٌوكالسدددٌكٌة النظرٌدددةوبنددداء علٌددده تدددتم المفاضدددلة بدددٌن هدددذة النظرٌدددات والمتمثلدددة فدددى   المؤسسدددة الرٌاضدددٌة 

،   الممتلكددددات حقددددوق نظرٌددددة،  للمؤسسددددة االدارٌددددة النظرٌددددة،  الوكالددددة نظرٌددددة،  المعددددامالت تكددددالٌف نظرٌددددة

 .  المؤسسة تطور نظرٌة
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 المراجع
 

ـــــحأ -1 ـــــد ف ـــــز ،  الحم ـــــم معزي ـــــد الكري ، تحدٌددددد أوجدددده اإلرتبدددداط بددددٌن اإلقتصدددداد والرٌاضددددة  إقتصددددادٌات الرٌاضددددـة: عب

  6113،  56 – 5، ل 11جتماعٌة العدد اإلقسم العلوم اإلنسانٌة ، جتماعٌة واإلمٌة للدراسات ٌكاد،األ

 6114كلٌة العلوم السٌاسٌة ، جامعة قستنطٌنٌة ، الجزائر  نظرٌات التنمٌة االقتصادٌة ،أوشن سمية :  -2

 جامعددددة ، واالنسددددانٌة االجتماعٌددددة كلٌددددةالعلوم: المؤسسددددة نظرٌددددات مقٌدددداس فددددى بٌداغوجٌددددة مطبوعددددة:  حســــان تريكــــى -3

 6115 الطارف -جدٌد بن الشاذلى

ـــب  :  -4 ـــد روي للعلدددوم االسدددالمٌة الجزائدددر  مددددخل فدددى علدددم االقتصددداد ، كلٌدددة الشدددرٌعة واالقتصددداد ، جامعدددة عبددددالقادرخال

6115 

ــــل محمــــد صــــال  :  -5 ــــونس ، نبي ــــى ي أهمٌددددة الرٌاضددددة فددددى االقتصدددداد القددددومى ، مجلددددة جامعددددة تكرٌددددت للعلددددوم رواء ذك
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 ملخصال

 بندددداء ثددددروة كٌفٌددددة و مجموعددددة مددددن النظرٌددددات والنمدددداذج الفكرٌددددة التددددً تسددددعى إلددددى شددددرح هدددد االقتصدددداد
( ، 16) فهدددم طرٌقدددة تعامدددل األفدددراد مدددع المدددوارد وخصوصددداً مدددع نددددرة وجودهددداكدددذلك  المجتمعددداتفدددى وتوزٌعهدددا 

إطددددار الدددددورة فددددى فهددددً تدددددخل  كالسددددتهاإلنتدددداج واإلجتماعٌددددة لإلنشددددطة األمددددن  مكمددددال الرٌاضددددة جددددزءاً  ربددددتعتو
هددددذة هدددددف (. وت64:  6) قٌمددددة مضددددافة عتبارهدددداإب نتدددداج أوفددددى اإلقتصددددادٌة سددددواء باعتبارهددددا منتجدددداً أوشددددرٌكاً اإل

تحدٌدددددد متطلبدددددات تطبٌدددددق النظرٌدددددات االقتصدددددادٌة كمددددددخل لإلسدددددتثمار والتموٌدددددل فدددددى المؤسسدددددات  إلدددددىالدراسدددددة 
االقتصدددداد ، مفهددددوم النظرٌددددة االقتصددددادٌة للمؤسسددددة ، أهمٌددددة الرٌاضددددٌة وذلددددك مددددن خددددالل التعددددرف علددددى ماهٌددددة 

تددددم تطبٌددددق  النظرٌددددات االقتصددددادٌة للمؤسسددددة الرٌاضددددة ، شددددروط تطبٌددددق النظرٌددددات االقتصددددادٌة فددددى الرٌاضددددة.
، ( 39مددددن أعضدددداء مجددددالس إدارات مراكددددز الشددددباب واالندٌددددة الرٌاضددددٌة وعددددددهم )عشددددوائٌة  عٌنددددةالدراسددددة علددددى 

( 31( ، اسدددداتذة االدارة الرٌاضددددٌة وعددددددهم )15ة الرٌاضددددٌة األهلٌددددة والخاصددددة وعددددددهم )مدددددٌرٌن التسددددوٌق باالندٌدددد
لمناسددددبتة باالسددددلوب المسددددحى وذلددددك  المددددنهج الوصددددفى انهددددذا وقددددد اسددددتخدم الباحثدددد فددددرد ، (64بإجمددددالى )وذلددددك 

 .ندددددات كددددأداة رئٌسددددٌة فدددددى جمددددع البٌا انوتدددددم إسددددتخدام اسددددتمارة اسدددددتبٌان مددددن تصددددمٌم الباحثددددد .لطبٌعددددة الدراسددددة
متطلبدددددات تطبٌدددددق النظرٌدددددات تحدٌدددددد  إلدددددى الدراسدددددة توإسدددددتخدمت المعالجدددددات اإلحصدددددائٌة المناسدددددبة . وتوصدددددل

 االقتصادٌة لإلستثمار والتموٌل فى المؤسسات الرٌاضٌة
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Abstract 

Economic Theories of Institution as an Introduction to Investment and 

Finance in sport 

 

Economics is a set of theories and intellectual models that seek to explain how to build 

wealth and distribution in societies as well as understanding the way individuals deal 

with resources, especially with the scarcity of their existence (12), and sports is an 

integral part of the social activities of production and consumption or as an added 

value (8: 84). This study aims to identify the requirements of the application of 

economic theories as an Introduction to investment and finance in sports institutions 

through the identification of what is the economy, the concept of economic theory of 

the institution, the importance of economic theories of the sports institution, the 

conditions for the application of economic theories in sports. The study was applied to 

a random sample of the members of the boards of directors of youth centers and sports 

clubs (39), marketing managers in private sports clubs (15), sports management 

professors (30) with a total of (84). Survey method in order to suit the nature of the 

study, a questionnaire form designed by the researchers was used as the main tool in 

data collection. Appropriate statistical treatments were used. The study concluded to 

determine the requirements of the application of economic theories of investment and 

finance in sports institutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


