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 إدارة المتطوعين فى األحداث الرياضية الكبرى  

 )دراسة مسحية(
 

 أ.م.د/أحمد فاروق عبد القادر 

 استاذ مساعد بقسم اإلدارة الرياضية 
 جامعة حلوان -كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم

 أ.م.د/ كريم محمود الحكيم

 أستاذ مساعد بقسم اإلدارة الرياضية 
 المنصورة جامعة -التربية الرياضيةكلية 

 م.د/ حسام عبد العزيز جوده

 مدرس بقسم الترويح الرياضي 
 جامعة المنصورة  -كلية التربية الرياضية

 محمد عبد الحكيم محمد صيام

 باحث بقسم اإلدارة الرياضية 
 جامعة المنصورة -كلية التربية الرياضية

 

 الملخص

رياضدديإل الكبددراس وايددابدم الباحددى المدد ه  يهدددا البحددى دلددة درايددإل مسددحيإل طدارن الماألددوعيا فددة ا حدددا  ال

( ماألددوف فددة البألولددإل العربيددإل ال ا يددإل 140( فرد بواقدد) )225الدرايات المسحيإل، واشاملت عي إل البحى علة) -الوصفة

( مسددلوم مددا ر يددا  لجددا  40م، )2014( ماألددوف فددة بألولددإل كددم  العددالم للبمايدد  الحددديى45م، )2010للجامعددات

 إل البحى ور يا  وأعضا  اتحادات رياضيإل، وايابدم الباحى ا دوات اآلتيإل لجم) البيا ددات الماألوعيا فة البألوالت عي

 )ايامارن المقابلإل الشبصيه، ايامارن تحليل الوثائق، ايامارن ايابيا (.

 وكانت أهم النتائج مايلى:

وعيا علة فعاليات الحددد ، ما معوقات الاألوف فة ا حدا  الرياضيإل أ ه التوجد موارد تدريبيإل كافيإل لادريب الماأل -1

 يحجم ا فراد عا المشاركإل الاألوعيإل فة ا حدا  بسبب الحالإل الصحيإل والازامات ا يرن والعمل.

لج إل ددارن الماألوعيا هة لج إل مابصصإل تضم الماألوعيا فة الحد  ومهماها الرئيسيإل هة تعددويا الدد ق  فددة  -2

 الموارد البشريإل.

حد ما المشكالت ال اتجإل عا ال ق  فة الموارد البشريإل فة ا حدا  الرياضدديإل تهدا لج إل ددارن الماألوعيا دلة ال -3

الكبرى، ورف) كفا ن الماألوعيا المشاركيا لمواكبإل ماأللبات الحد  الرياضة، وتحديد السيايددات الاددة تدد  م عمددل 

 الماألوعيا فة الحد .

 د .يام اخايار مسلولة لج إل ددارن الماألوعيا ما الماقدميا للاألوف فة الح -4

 مسلوم الادريب(. –مسلوم الجذب واطياقألاب –مدير الماألوعيا -تاشكل لج إل ددارن الماألوعيا ما )رئيس لج إل -5
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 ة المتطوعين فى األحداث الرياضيةإدار

 .................. الكبرى

 أوالً: مقدمة ومشكلة البحث:  

تطووورا الرياضووة لووو السوونواا ا  يووورة 

تطوراً ملحوظاً وأصوبح  مون الركوااأل ا ساسوية 

للمجتمع الذى نعيش ليه لموا لهوا مون أهميوه كبيورة 

إلرتقاء بالمجتمع، لهوو عبوارع عون ن وا  أو لو ا

 بووورة أو عموووى تجوووارى يركوووأل علوووو الليا وووة أو 

 الترويح أو  ضاء و   الفراغ.

ولو كى من المجال التربوى والرياضو نجود 

أن نجاح اإلدارة لو كوى مون المسسسواا التربويوة 

 والمنظمووواا أو الهي ووواا الرياضوووية  نموووا يعوووود 

الوصوووول علوووو تقووودم هوووذع المسسسووواا،  ذ أن 

للمسووتوياا الرياضووية العالميووة والمنالسووة علووو 

تحقيق نتااج مسهلة للحصول علو مراكوأل متقدموة 

لو البطووتا العالميوة،  نموا يتطلوا  دارة واعيوة 

تعتمد علوو أحودا ا سواليا العلميوة لوو كوى مون 

التخطووويا والتنظووويم والتوجيوووه والر ابوووة و تخووواذ 

 ( 9:5القرار. )

يه مظهووراً موون كمووا تعوود ا حووداا الرياضوو 

مظاهر تقدم الرياضه بالدوله وسوواء أ يمو  علوو 

مسووووتوى الدولووووه أوالمحالظووووه  أو الهي وووواا أو 

الممارسووة لهنهووا تقوووم لتحقيووق أهوودال معينووه م ووى 

 ظهار مدى تقدم الرياضوه واإلحتفوال بالمناسوباا 

العامه وا عياد القوميه وكذلك تقديم موا هوو جديود 

الم وواركين ليهووا لووو المجووال وأيضوواً توورويح ل ووى 

  (96:1).   والم اهدين لها

 أهميوة ا  يورة اآلونوة لوي تألايودا  و ود 

 المجواتا  مون وصوارا  ا حوداا الرياضوية،

 الرياضوة، صوناعة عوالم لوي الرايسوية التجاريوة

ودااموواً مووا تتطلووا ا حووداا الرياضوويه ال بوورى 

اإلستعانه بعدد كبير من الموظفين الجدد وبصوورة 

موا تتوفلب بصوورع مبدايوة مون جوهريه لهنه عادة 

المتطوعين أو العمال المس تين  الل لترع  صويرة 

 بى الحدا وأثناؤع وبعدع مباشورة، كموا أن   وراد 

الأليادع والنقص لوو  شولال الوظوااب  والل لتورع 

تتراوح بين أسبوع أو  ثنين يعود أموراً معقوداً، كموا 

أنه يم وى م و له  طيورة إلدارة المووارد الب وريه 

لووا تطبيووق بوورامج منظمووة لووو التوظيووب ممووا يتط

 واإل تيار والتوجيه

حتووو يم وون جووذظ الموووظفين، كمووا يجووا 

اإلستعانه بنظم بسيطة ولعالة ت ون أساسواً لعمليوة 

التقييم وتحديد الم الفع بهودل اإلبقواء علوو هوستء 

 (                     167،159:3اتلراد.  )

هووذاو وتعطووو  ريقووة تنظوويم المجتمووع أهميووة 

 اصة للتطوع، لهو تتعتبرع هدلف أو غاية لو حد 

ذاته و نما تعتبرع وسيلة تتم ن مون  اللهوا تحقيوق 

أهووودالها لوووو تنميوووة المووووارد الب ووورية  لالعموووى 

التطوعو هو المجهود القاام علوو مهوارة أو  بورة 

معينة والذى يبذل عن رغبه و  تيار بلور  أداء 

 ( 235:6واجا  جتماعو دون انتظار أى عااد.  )
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 ولووووو الو وووو  الحووووالو  تجهوووو  ال  يوووور 

 موون المنظموواا  لووو اإلعتموواد علووو المتطوووعين

بسووبا ايووادة الم وو الا الماليووة لوودى الح وموواا، 

وأصبح المتطوعين لوو الو و  الحاضور هوم أحود 

مقوماا النظام الرياضو، لليس مون المتصوور أن 

ت ووون الرياضووة لووو الحاضوور والمسووتقبى بوودون 

موو  المنظموواا الرياضووية المتطوووعين ، كمووا اهت

بهعووادة التركيووأل لووو ممارسوواا المتطوووعين علووو 

الدوالع بدتً من احتياجاتهم للموارد الب رية، وتعد 

السياساا الح وميه لو العديد من الدول ا وروبية 

 مووون الجوانوووا الداعموووة للن وووا  الرياضوووو مووون 

أجووى ايووادة ألووراد الن ووا   لووو هووذع البلوودان التووو 

ى ا داء التطووعو مون  والل تهدل لأليادة مسوتو

ايوووادع أعوووداد المتطووووعين وسووواعاا الم ووواركه 

           التطوعيه.

مديال  ميهاجلوفيدو ورخدرو  وت ير دراسوة 

others  &Millan mihajlovic (2010 )م

بفن هناك م و الا تعتور  التطووع لوو المجوال 

الرياضو حيث تيوجد و   كالو للتطوع، معظوم 

للتطووع، وتحقيوق نتوااج ا لراد تيمتل وون  بورة 

 (                   14)  عالية يعتمد علو المهنية.

حسددام عبددد العزيددز جددوده وت ووير دراسووة 

، أن الم وواركة لووو اتن ووطة التطوعيووة م(2012)

تهدل الو  ست مار أو اا لراغ الطوالظ، وتتركوأل 

أهم معو اا ا ن طة التطوعية لو ضعب عوامى 

انوواا للم وواركة.      الجووذظ والت ووويق، ونوودرة اتم 

(169:2) 

 ووام لريووق البحووث بوواإل الع علووو ا حووداا 

الرياضية ال برى دا ى جمهوريوة مصور العربيوة 

والتووو شووارك ليهووا متطوووعين وذلووك لووو الفتوورة 

 (.1م( جدول)2014م( وحتو )2006من)

 (1جدول)

 األحداث الرياضية الكبرى التى شارك فيها متطوعين 

 ةداخل جمهورية مصر العربي

 التاريخ نوع الحدا الرياضو  م
عدد 

 المتطوعين
 التاريخ نوع الحدا الرياضو  م

عدد 

 المتطوعين

 غير محدد  م 2008 بألولإل العالم لإليكواش ييدات  5 380 م 2006 بألولإل كم  ا مم ا فريقيإل 1

 1475 م 2009 كم  العالم للشباب  6 3500 م 2007 الدورن العربيإل الحاديإل عشر 2

 204 م 2010 البألولإل العربيإل ال ا يإل للجامعات  7 60 م 2008 وليإل لا س الألاولإلالبألولإل الد 3

البألولددددإل ا فريقيددددإل لادددد س  4

 الألاولإل

 60 2014 كم  العالم للبماي  الحديى  8 30 م 2008
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 ة المتطوعين فى األحداث الرياضيةإدار

 .................. الكبرى

 وقد الحظ فريق البحى اآلتة: 

لم تقام بطوتا كبورى لوو جمهوريوة مصور  -1

( م2011العربية  ي ارك ليها متطوعين منذ )

م( وذلوووك لظووورول سياسوووية 2014وحتوووو )

 دا ى الدولة.

تتوجووووود معلومووووواا واحصوووووااياا عووووون  -2

المتطوووعين لووو ا حووداا الرياضووية بووواارة 

الرياضووووة أو اإلتحوووواداا الرياضووووية وتووووم 

الحصول علو المعلوماا من  الل مسو ولو 

المتطوعين لوو هوذع البطووتا عودا اإلتحواد 

الرياضو المصرى للجامعاا لحصى الباحث 

لو ملب كامى للبطولة والمتطوعين وكيفيوة ع

 التواصى معهم.

حاول لريق البحث التواصى موع المتطووعين  -3

لوجد صوعوبة لوو الحصوول علوو معلومواا 

 عوون المتطوووعين لووو الوودوراا والبطوووتا 

م وذلووك لعوودم وجووود أر ووام 2010ليمووا  بووى 

هواتووب صووحيحة وكووذلك البريوود اإلل ترونووو 

  ا ئ.

لم واركين لوو معظوم المتطوعين هم أنفسهم ا -4

 ا حداا دون تليير.

 نخفا  لو أعداد المتطوعين الم اركين لو  -5

 ا حداا الرياضية عن سابقها.

 نهاء بعض المتطوعين م اركتهم  بوى نهايوة  -6

 البطولة  سباظ مختلفة.

 ويووورى لريوووق البحوووث بوووفن عووودم وجوووود 

نظوام موحوود للتطوووع ألقود العمووى التطوووعي كيانووه 

خطيا أو تنظيم، ولي ك يور وجعله يسير من غير ت

من ا حيان يعتمد علو  جتهاداا غير علميوة مموا 

أدى  لو غياظ التنسويق وجعوى الجهوود التطوعيوة 

م تته، هذا ما دلع لريق البحث  لو القيوام بدراسوة 

مسحية إلدارة المتطوعين لو ا حوداا الرياضوية 

 ال برى.

 ثانياً: هدف البحث:

دارة يهوودل البحووث  لووو دراسووة مسووحية إل

 المتطوعين لو ا حداا الرياضية ال برى.

 ثالثاً: تساؤالت البحث:

معو وواا م وواركة المتطوووعين لووو ا حووداا  -

 الرياضية ال برى؟

ماهيوووة لجنوووة المتطووووعين لوووو ا حوووداا  -

 الرياضية ال برى؟

أهدال لجنوة  دارة المتطووعين لوو ا حوداا  -

 الرياضية ال برى؟

عين لوو الهي ى التنظيمو للجنة  دارة المتطوو -

 ا حداا الرياضية ال برى؟

 رابعاً: المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في البحث:  

يعرلوووه لريوووق البحوووث بفنوووهو   الماألدددوف: -1

"ال ووخص الووذى يسووتخدم  براتووه ومهاراتووه 

 لتقديم  دمة 

 أو منفعة لآل رين بدون عااد مادى".*
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"  قوووس أو  حتفوواتا   ا حددا  الرياضدديإل: -2

تهووا ب وو ى مقصووود يووتم التخطوويا لهووا و  ام

للتعبير عن المظاهر البدنية والرياضية  لهوو 

لحظووة امنيووه لريوودع يميألهووا   امووة مراسووم 

 (96:1احتفالية ".)

 الدراسات السابقة:

 Downward  بوم دو دوارد ورخدرو    ام -1

Paul & Other(2005( )9م ) بدراسووة

تهدل  لو معرلة اإل تاللاا بين النوعين لوو 

وعيوووة، واسوووتخدم ا حوووداا الرياضوووية التط

الباح ين المنهج الوصفو لو الدراسة، وتم ل  

العينة لوو متطووعي دورة ألعواظ ال ومنولوث 

-م(2002السابعة ع ر بمدينة مان ستر عام )

( متطوووع، واسووتخدم البوواح ين اسووتمارة 698)

استبيان، وكان  أهم النتااج التو توصل   ليها 

الدراسوووة: )ي وووارك المتطووووعين لوووي نفوووس 

س ان ك ى لوي شورو  الم واركة  صااص ال

تو عوووواا الفتيوووواا  -الرياضووووية والتطوووووع 

المتطوعوواا مختلفووة جووداً وأك وور موون عوون 

 نظرااهن من الذكور(.

 Joannaجوا ا ماشيا وا جيال أليس   ام   -2

machine & Angela ellis 

بدراسووة تهوودل  لووو معرلووة    (12م()2008)

القدرة علوو  دارة المتطووعين لوو المنظمواا 

ة الربحية وغير الربحية لو  نجلتورا، الرياضي

واستخدم البواح ين المونهج الوصوفو، وتم لو  

( 281( لورد مون أك ور مون)1382العينة لو )

منظموووة لوووو  نجلتووورا، واسوووتخدم البووواح ين 

اإلتصال عبر الهاتب كوسيلة لجموع البيانواا، 

وكانووو  أهوووم النتوووااج: )معظوووم المنظمووواا 

قييم الرياضية تعتمد علو توصيب الوظااب وت

ا داء والتوجيووووووه والبوووووورامج التدريبيووووووه 

  واإلعترال وال  ر للمتطوعين(.

 شريسويدددددداومو  ورخددددددرو  ووووووام  -3

chrysostomos giannoulakis 

&others  (2008()8م ) بدراسة تهدل  لو

 يووواس دالعيوووة المتطووووعين لوووو ا حوووداا 

م(، 2004الرياضووية ال بوورى )أولمبيوواد أثينووا 

فو لوووو واسوووتخدم البووواح ين المووونهج الوصووو 

( مووون 146الدراسوووة، وتم لووو  العينوووة لوووو )

% ذكوور( لوو 37 نواا ،  %63المتطوعين )

م( واسووتخدم البوواح ين 2004أولمبيوواد أثينووا )

اسووتمارة اسووتبيان لووو الدراسووة، وكانوو  أهووم 

النتااج: تتضمن أك ر الدوالع أهمية:)الم اركة 

 كتسواظ الخبورة  –تحقيق ا هدال  –ا ولمبية

تختلب دوالع الم اركة  -ة( ت وين سيرة ذاتي -

التطوعية لو ا حوداا المحليوة عون ا حوداا 

 الرياضية ال برى .

 Northern Irlandتقرير أيرل دا الشماليإل  -4

Summary Report (2009()15م) 

ويهدل التقرير  لو التعرل علوو الممارسواا 

اإلدارية للمتطوعين لوو ا حوداا لوو أيرلنودا 

ج الوصووفو لووو ال وومالية، وتووم  سووتخدام الموونه

 ( حدا 21الدراسة، وتم ل  العينة لو )
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 ة المتطوعين فى األحداث الرياضيةإدار

 .................. الكبرى

رئيسة فة أيرل ددا الشدماليإل، وايدابدم ايدامارن 

 ايابيا  فة الدرايإل، وكا ت أهم ال اائ :

)يتم توظيوب اللالبيوة مون  والل العضووية أو 

معظوووم -اإلتصوووال ال خصوووو أو مو وووع الحووودا 

-المنظموواا تطلووا  سووت مال اسووتمارة التوظيووب

( 10متطوووووعين متوسووووا ) سووووتلرر توووودريا ال

معظووم المتطوووعين ي ووعرون بووفن هنوواك -سوواعاا 

 حاجة لدورة  دارة الفعالياا العامة للمتطوعين(.

 &  othersميال  ميهاجلوفيو ورخدرو    ام -5

) Millan mihajlovic2010( )14م  )    

بدراسووة تهوودل  لووو التعوورل علووو م وو الا 

ولوااوود التطوووع لووو المجووال الرياضووو لووو 

دم الباحث المنهج الوصفو لوو صربيا، واستخ

(  الووا 231الدراسووة، وتم لوو  العينووة لووو )

( 76( ذكووور و)115وعضووو هي ووة توودريس)

( كليووواا، واسوووتخدم البووواح ين 8انووواا مووون)

 ستمارة اسوتبيان، وكانو  أهوم النتوااج: لوااود 

ت وين  -التعرل علو أشخاص جدد : )التطوع

تعليم  -الرضا ومساعدة ا  رين  -سيرة ذاتية 

تطووووير مهووواراا  -مسووو ولية واإلنضوووبا  ال

اإلتصووال( م وو الا التطوووع: )تيوجوود و وو  

تحقيق نتااج عالية تعتمد علوو  -كالو للتطوع 

معظم ا لوراد  -عدم وجود تعويض  –المهنية 

 تيمتل ون تجربة للتطوع(.

( 2م()2012حسددام عبددد العزيددز جددوده )  ووام -6

بدراسووة تهوودل  لووو وضووع برنووامج لتفعيووى 

و ا ن ووطة التطوعيووة لطووالظ الم وواركة لوو 

جامعة المنصوورة، واسوتخدم الباحوث المونهج 

( 1234الوصوووفي، وبللووو  عينوووة الدراسوووة )

 الووووا و البووووة وأعضوووواء هي ووووة توووودريس 

وأ صوواايين موون ال ليوواا العمليووة والنظريووة 

بالجامعوووة بالطريقوووة الع ووووااية والعمديوووة، 

واسووووتخدم الباحووووث اسووووتماراا )المقابلووووة 

أداة  -اسوووتبيان -ااقتحليوووى الوثووو  -ال خصوووية

 ياس( كفدواا جمع بياناا، ومن أهم النتوااج: 

)تتركأل أهوم معو واا ا ن وطة التطوعيوة لوي 

ضعب عوامى الجذظ والت ويق لوي ا ن وطة 

)آليوواا تفعيووى  -التطوعيووة، نوودرة اإلم انوواا(

برامج ا ن طة التطوعية  عداد دليى  رشواد  

لألن طة التطوعية بالجامعوة، ودوراا صوقى 

 م رلين علي  دارة برامج التطوعية(.لل

 خطة البحث:

 منهج البحث:  -

 اسوووتخدم لريوووق البحوووث المووونهج الوصوووفي

 )الدراساا المسحية( بخطواته و جراءاته.

 عينة البحث:  -

 ووام لريوووق البحووث  با تيوووار عينووة البحوووث 

بالطريقووة العمديووة، وبلووا حجووم العينووة التووي  بووق 

متطوع  (145( لرد بوا ع )235عليها اإلستبيان )

م، 2010لووو البطولووة العربيووة ال انيووة للجامعوواا 

(48) 

متطوووع لووو بطولووة كووفس العووالم للخماسووي 

( مسو ول مون رؤسواء لجوان 42م، )2014الحديث 
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المتطوعين لوو البطووتا عينوة البحوث ورؤسواء 

 وأعضاء اتحاداا رياضية.

 أدوات جمع البيانات: -

اسووتعان لريووق البحووث لووي جمووع بيانوواا هووذع 

 دواا التالية:الدراسة با 

 ايامارن المقابلإل الشبصيإل: -1

 ووام الباحووث بووهجراء مقووابالا شخصووية موون 

 الل تصميم استمارة مقابلوة شخصوية شوبة مقننوة 

تحتوووى علووو أسوو لة مباشوورة عوون التطوووع لووو 

ا حووداا الرياضووية  عووداد الباحووث، وذلووك مووع 

رؤسوواء لجووان المتطوووعين لووو بعووض البطوووتا 

ا ن وووطة  بهووودلو جموووع معلومووواا كاليوووة عووون

التطوعية وبرامجها، و د استفاد الباحوث مون هوذع 

المقووابالا عوون  ريووق التعوورل علووو توضوويح 

مفهووووم، أهميوووة، معو ووواا، مجووواتا التطووووع، 

و ريقة  دارة المتطوعين لو ا حوداا الرياضوية 

 ال برى.

ايدددامارن ديدددابيا  )ددارن الماألدددوعيا فدددة  -2

 ا حدا  الرياضيإل الكبرى(.

ديد أربع محواور رايسوية  ام لريق البحث بتح

 مرلووق)  ( توصووى  ليهووا موون  ووالل مووا جمعووه 

 موون معلوموواا عوون  ريووق المقابلووة ال خصووية 

 وما ا لع عليه من دراساا ومراجع متخصصة.

 ام لريق البحوث بعور  المحواور المقترحوة 

علو السوادة الخبوراء مرلوق)أ( إلبوداء الورأ  عون 

د موودى مناسووبتها لتصووميم اسووتمارة اإلسووتبيان، و وو 

ارتضو الباحث البقواء علوو المحواور ذاا النسوبة 

( مرلوق )د(، وذلوك مون ٪75الم وية ا ك ور مون)

أجى تحقيوق أ صوو اسوتفادة مم نوة لوي موضووع 

البحث، وبعد الموالقة علي ا ربع محاور الرايسية 

إلستمارة اإلسوتبيان توم وضوع العبواراا الخاصوة 

ل ووى محووور مرلووق )ع( مسووتنداً علووو نتووااج أهووم 

حوا والدراساا باإلضالة  لو المسح المرجعو الب

لل توووا والمراجوووع العلميوووة لوووو مجوووال اإلدارة 

الرياضووية والتطوووع لووو المجووال الرياضووو، وتووم 

عرضها علو الخبراء إلستطالع رأيهوم لوي مودى 

مناسووبة العبوواراا ومالءمتهووا ل ووى محووور موون 

 المحاور.

بنوواء علووو آراء الخبووراء تووم  بووول العبوواراا 

( لووفك ر وتووم %75و نسووبة موالقووة )الحاصوولة علوو 

حذل مجموعة مون العبواراا التوي اسوتقر الورأ  

 علو عدم مالءمتها للمحاور.

 الدراسة اإلستطالعية: -

 ام لريق البحوث بوهجراء دراسوة  سوتطالعية 

( لرد من المجتموع و وار  36علو عينة  وامها )

-17 لو  4-1عينة البحث ا ساسية لو الفترة من)

ل  الدراسة التعرل علو مدى (، واستهد 4-2014

مناسووبة صووياغة العبوواراا لمسووتوى لهووم العينووة 

وتحديد امن تطبيق اإلستبيان كذلك التعورل علوو 

أى صووعوباا لووو عمليووة التطبيووق وأيضووا  جووراء 

 المعوووامالا العلميوووة )الصووودر وال بووواا(، و ووود 

أظهرا نتااج الدراسة اإلستطالعية بحذل بعوض 

بوا  بوين العبواراا العباراا وذلك لعدم وجوود  رت
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 ة المتطوعين فى األحداث الرياضيةإدار

 .................. الكبرى

والمحوواور، كووذلك تووم تحديوود اموون اإلجابووة علووو 

اإلسووتبيان موون  ووالل حسوواظ الووألمن التجريبووي 

 ( د يقة.14 لو)

ااا )إدارة المتطاااوعين فاااى  المعاااامالت العلمياااة لا

 األحداث الرياضية الكبرى(:

 صوووودر اإلسووووتبيان: اسووووتعان لريووووق البحووووث 

بووالطرر اآلتيووة لحسوواظ معامووى صوودر اإلسووتبيان 

 وهي:

صوودر المحتووووى:  وذلوووك للتفكوود مووون صووودر  -أ

اإلستبيان من  الل عر  اسوتمارة اإلسوتبيان 

علو مجموعة من المح مين ممن لهم  برة لوي 

مجال البحوث، للتعورل علوو آرااهوم لوي مودى 

 مناسبة عباراا ومحاور استمارة اإلستبيان.

صدر اإلتسار الدا لي:  وذلك لحساظ صودر  -ظ 

موون  ووالل  يجوواد عبوواراا ومحوواور اإلسووتبيان 

معامووى اإلرتبووا  بووين كووى عبووارة والمحووور 

الخوواص بهووا واإلسووتبيان ك ووى، وكووذلك  يجوواد 

معامى اإلرتبا  بين المحاور وبعضها الوبعض، 

 وأيضاً  يجاد معامى اإلرتبا  بين المحاور.

 ( 2جدول ) 

 ( 36معامل اإلرتباط بين عبارات المحاور والدرجة الكلية للمحاور واإلستبيان )ن= 

 م

 الجدولية   يمة )ر(   الجدولية   يمة )ر(    يمة )ر( الجدولية 

الدرجة ال لية  
 للمحور 

الدرجة ال لية  
 لإلستبيان

الدرجة ال لية   م
 للمحور 

الدرجة ال لية  
 لإلستبيان

الدرجة ال لية   م
 للمحور 

الدرجة ال لية  
 لإلستبيان

1 0.697 * 0.700 * 14 0.583 * 0.463 * 27 0.860 * 0.769 * 

2 0.711 * 0.532 * 15 0.469 * 0.368 * 28 0.746 * 0.750 * 

3 0.484 * 0.631 * 16 0.613 * 0.537 * 29 0.827 * 0.789 * 

4 0.575 * 0.673 * 17 0.743 * 0.638 * 30 0.877 * 0.746 * 

5 0.635 * 0.437 * 18 0.568 * 0.519 * 31 0.715 * 0.635 * 

6 0.394 * 0.419 * 19 0.829 * 0.833 * 32 0.477 * 0.432 * 

7 0.276 0.215 20 0.879 * 0.856 * 33 0.629 * 0.750 * 

8 0.670 * 0.675 * 21 0.877 * 0.846 * 34 0.638 * 0.647 * 

9 0.011 0.131 22 0.659 * 0.579 * 35 0.669 * 0.529 * 

10 0.714 * 0.580 * 23 0.539 * 0.410 * 36 0.696 * 0.404 * 

11 0.558 * 0.404 * 24 0.824 * 0.794 * 37 0.290 0.209 

12 0.539 * 0.488 * 25 0.754 * 0.769 * 38 0.568 * 0.504 * 

13 0.326 * 0.526 * 26 0.451 * 0.451 *    

 ( 304 0) = (05 0* يمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
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يتضح من الجدول السابق وجود  رتبا  ذاا 

دتلة احصااية  ردى بين عباراا المحاور  

ا ربعة والدرجة ال لية للمحاور واإلستبيان عدا  

( 05 0( عند مستوى معنوية )37،9،7عباراا )ال

 مما يدل علو صدر المحور. 

 ( 3جدول)

 معامالت اإلرتباط بين محاور اإلستبيان  

 ( 36)ن=  وبعضها وبين محاور اإلستبيان والدرجة الكلية لإلستبيان

 المحاور  م

   يمة )ر( الجدولية 

معو اا  
ادارة  

 المتطوعين

ماهية لجنة  
ادارة  

 المتطوعين

دال لجنة  أه
ادارة  

 المتطوعين

الهي ى التنظيمي 
للجنة  دارة  
 المتطوعين

الدرجة  
ال لية 
 لإلستبيان

 * 0.927 * 0.788 * 0.696 * 0.795  معوقات ددارن الماألوعيا 1

 * 0.913 * 0.880 * 0.795   ماهيإل لج إل ددارن الماألوعيا 2

 * 0.949 * 0.765    أهداا لج إل ددارن الماألوعيا 3

 * 0.846      يم  للج إل ددارن الماألوعياالهيكل الا  4

 ( 0.304(= )0.05*  يمة )ر( الجدولية عند مستو  معنوية ) 

يتضح من الجدول السابق، وجود ارتبا  ذاا 

دتلة  حصااية  رد  بين محاور اإلستبيان  

(  0.880( و) 0.696وبعضها، يتراوح ما بين )

(، مما يدل علي صدر  0.05عند مستو  معنوية ) 

بيان، وبين محاور اإلستبيان والدرجة ال لية  اإلست

(  0.949( و) 0.682لالستبيان، يتراوح ما بين )

(، مما يدل علي صدر  0.05عند مستو  معنوية ) 

 اإلستبيان. 

 ثبات اإلستبيان: 

استخدم الباحث  ريقوة معاموى ألفوا كرونبوا  

لألبعوواد الفرعيووة والدرجووة ال ليووة وتعتموود هووذع 

رجوواا اتسووتبيان الطريقووة علووو موودى تجووانس د 

 (.4المستخدم، جدول)
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 ة المتطوعين فى األحداث الرياضيةإدار

 .................. الكبرى

 ( 4جدول)

 ( 36قيم ثبات محاور اإلستبيان )ن=

 

 المحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواور  م
  يم ثباا

 معامى ألفاكرونبا 

 *0.865 معوقات ددارن الماألوعيا فة ا حدا  الرياضيإل الكبرى 1

 *0.830 فة ا حدا  الرياضيإل الكبرى ماهيإل لج إل ددارن الماألوعيا 2

 *0.893 أهداا لج إل ددارن الماألوعيا فة ا حدا  الرياضيإل الكبرى 3

 *0.669 الهيكل الا  يم  للج إل ددارن الماألوعيا  فة ا حدا  الرياضيإل الكبرى 4

 *0.961 الدرجإل الكليإل لإليابيا  

 *  يم مرتفعة 

معاموى  يتضح من الجدول السابق،  رتفاع  يم

ألفاكرونبا  لحسواظ ثبواا محواور اسوتبيان   دارة 

المتطووووعين لوووي ا حوووداا الرياضوووية ال بووور ، 

(، وتبلوا لوي 0.937( و)0.588وتتراوح ما بين )

(، مما يدل علي ثبواا اسوتمارة 0.961اتستبيان )

 اإلستبيان.

 الدراسة األساسية:

بعد اإل م نان لمعامالا الصدر وال باا،  ام 

بيووق أداوا جموع البيانوواا علوو عينووة الباحوث بتط

-7-1 لووو  5-1البحووث وذلووك لووي الفتوورة )موون 

م(، و ووود سووواعد الباحوووث مجموعوووة مووون 2014

 الوووألمالء، وبعووود اإلنتهووواء، توووم جموووع وتنظووويم 

وتفريوووا وجدولوووة البيانووواا إلجوووراء المعالجووواا 

 اإلحصااية.

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة:

 تموووو  المعالجوووواا اإلحصووووااية لبيانوووواا 

، و ود Spssالبحث باستخدام البرنامج اإلحصوااي 

اسووتخدم الباحووث المعالجوواا اإلحصووااية التاليووة: 

النسبة الم ويوة  –المتوسا الحسابو  –)الت راراا 

معادلة اإلرتبوا  البسويا  –اإلنحرال المعيارى  –

الدرجوة  –معامى ارتبا  ألفا كرونبا   –لبيرسون 

 -تجووواعتحليوووى التبووواين أحوووادى اإل–الترجيحيوووة 

  تبوووار)ا( لمتوسوووطو عينتوووين  –كووواى تربيوووع

 مستقليتين(.
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 عرض وتفسير ومناقشة النتائج: 

 أوالً عرض النتائج:                          

 ( 5جدول)

 الوزن النسبي وكاي تربيع للواقع الحالى 

 ( 225)ن=          إلدارة المتطوعين فى األحداث الرياضية الكبرى 

 م
الدرجة   ر موالق غي   لو حد ما  موالق 

 المقدرة

الوان 

 النسبي
 2كا

 %  ك %  ك %  ك

1 130 57.78 % 85 37.78 % 10 4.44 % 570 84.44 % 98.00 * 

2 61 27.11 % 116 51.56 % 48 21.33 % 463 68.59 % 34.75 * 

3 120 53.33 % 75 33.33 % 30 13.33 % 540 80.00 % 54.00 * 

4 126 56.00 % 69 30.67 % 30 13.33 % 546 80.89 % 62.16 * 

5 46 20.44 % 76 33.78 % 103 45.78 % 393 58.22 % 21.68 * 

6 55 24.44 % 110 48.89 % 60 26.67 % 445 65.93 % 24.67 * 

7 120 53.33 % 74 32.89 % 31 13.78 % 539 79.85 % 52.83 * 

8 46 20.44 % 146 64.89 % 33 14.67 % 463 68.59 % 101.90 * 

9 30 13.33 % 47 20.89 % 148 65.78 % 332 49.19 % 108.50 * 

10 55 24.44 % 83 36.89 % 87 38.67 % 418 61.93 % 8.11 * 

11 54 24.00 % 125 55.56 % 46 20.44 % 458 67.85 % 50.43 * 

12 93 41.33 % 54 24.00 % 78 34.67 % 465 68.89 % 10.32 * 

13 62 27.56 % 137 60.89 % 26 11.56 % 486 72.00 % 85.52 * 

14 84 37.33 % 108 48.00 % 33 14.67 % 501 74.22 % 39.12 * 

15 168 74.67 % 32 14.22 % 25 11.11 % 593 87.85 % 173.30 * 

16 131 58.22 % 47 20.89 % 47 20.89 % 534 79.11 % 62.72 * 

 ( 5.99( = ) 0.05( الجدولية عند مستوى معنوية ) 2*  يمة )كا 
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 ة المتطوعين فى األحداث الرياضيةإدار

 .................. الكبرى

 ( 6جدول)

 الوزن النسبي وكاي تربيع  لماهية لجنة إدارة  

 ( 225)ن=    الرياضية الكبرى المتطوعين فى األحداث 

 م
الدرجإل   غير موافق  دلة حد ما  موافق 

 المقدرن 

الوز   

 ال سب  
 2كا

 % ك % ك % ك

17 165 73.33 % 28 12.44 % 32 %14.22 583 86.37 % 162.10 * 

18 193 %85.78 0 0.00 % 32 14.22 % 611 90.52 % 115.20 ** 

19 179 79.56 % 14 %6.22 32 14.22 % 597 88.44 % 218.50 * 

20 110 48.89 % 105 46.67 % 10 4.44 % 550 81.48 % 84.67 * 

21 139 61.78 % 61 27.11 % 25 %11.11 564 83.56 % 90.56 * 

 ( 5.99( = ) 0.05( الجدولية عند مستوى معنوية ) 2*  يمة )كا 

 ( 3.84( = )0.05( الجدولية عند مستوى معنوية ) 2**  يمة )كا 

 (7جدول)

 ع  ألهداف لجنة إدارة المتطوعين الوزن النسبي وكاي تربي

 (225فى األحداث الرياضية الكبرى )ن=

 م
الدرجة   غير موالق   لو حد ما  موالق 

 المقدرة

الوان 

 النسبي
 2كا

 %  ك %  ك %  ك

22 178 79.11 % 15 6.67 % 32 14.22 % 596 88.30 % 214.10 * 

23 185 82.22 % 30 %13.33 10 4.44 % 625 92.59 % 244.70 * 

24 153 68.00 % 32 14.22 % 40 17.78 % 563 83.41 % 122.10 * 

25 179 79.56 % 14 6.22 % 32 14.22 % 597 88.44 % 218.50 * 

26 170 75.56 % 45 20.00 % 10 4.44 % 610 90.37 % 188.70 * 

27 164 72.89 % 29 12.89 % 32 14.22 % 582 86.22 % 158.50 * 

28 179 79.56 % 14 6.22 % 32 14.22 % 597 88.44 % 218.50 * 

29 155 68.89 % 60 26.67 % 10 4.44 % 595 88.15 % 144.70 * 

 ( 5.99( = ) 0.05( الجدولية عند مستوى معنوية ) 2*  يمة )كا 

 



 
   –العدد الرابع والعشرون 

 م 2015مارس  

 

 

245 

 (8جدول)

 الوزن النسبي وكاي تربيع للهيكل التنظيمي للجنة

 إدارة المتطوعين فى األحداث الرياضية الكبرى )آلية تشكيل لجنة إدارة المتطوعين

 (225الرياضية الكبرى( )ن=فى األحداث 

 م

الدرجة   غير موالق   لو حد ما  موالق 

 المقدرة

الوان 

 النسبي
 2كا

 %  ك %  ك %  ك

30 145 64.44 % 13 5.78 % 67 29.78 % 528 78.22 % 117.40 * 

31 171 76.00 % 22 9.78 % 32 14.22 % 589 87.26 % 185.00 * 

 ( 5.99)  ( =0.05( الجدولية عند مستوى معنوية ) 2*  يمة )كا 

 (9جدول)

 الوزن النسبي وكاي تربيع للهيكل التنظيمي للجنة إدارة المتطوعين 

 فى األحداث الرياضية الكبرى )مسئولي لجنة إدارة المتطوعين فى 

 (225األحداث الرياضية الكبرى( )ن=

 م

الدرجة   غير موالق  لو حد ما  موالق

 المقدرة

الوان  

 النسبي
 2كا

 % ك % ك % ك

32 180 80.00% 0 0.00% 45 20.00% 585 86.67% 81.00** 

33 178 79.11% 37 16.44% 10 4.44% 618 91.56% 217.00* 

34 122 54.22% 86 38.22% 17 7.56% 555 82.22% 75.92* 

35 154 68.44% 45 20.00% 26 11.56% 578 85.63% 127.20* 

 ( 5.99( = ) 0.05( الجدولية عند مستوى معنوية ) 2*  يمة )كا 

 ( 3.84( = )0.05( الجدولية عند مستوى معنوية ) 2**  يمة )كا 
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 ة المتطوعين فى األحداث الرياضيةإدار

 .................. الكبرى

 ثانياً تفسير ومناقشة النتائج:

جاءا أعلو نسبة لمعو اا المتطوعين لو  -

(  15الرياضية ال برى عبارة ر م ) ا حداا 

(، و د يرجع ذلك  لو أن  ٪87.85بوان نسبي) 

المتطوعين  د يواجههم بعض الم  الا 

ن ألراد ذو  برة عالية لو  ويحتاجون للدعم م

 جميع مراحى الحدا.

الرياضدإل اطيداراليإل ويتفق ذلك مع ما ذكرتوه 

Australian sport commission 

لووو أن تنوواول مو ووب جديوود هووو لتوورع  م(2000)

حرجة للمتطوعين الجودد والمنظموة، لوالمتطوعين 

يبووذلون الجهوود لإلنتقووال موون كووونهم غربوواء وموون 

ية دا ووى المنظمووة، الطرليووة  لووو موضووع ا ساسوو 

لالتوجيووه يقلووى موون اإلجهوواد للمتطوووعين الجوودد 

 (                                              9:7ويجعلهم ي عرون بموضع ترحيا.         )

جوواءا أ ووى نسووبة لمعو وواا المتطوووعين لووو  -

( 9ا حووداا الرياضووية ال بوورى عبووارة ر ووم )

ن (، و د يرجع ذلك  لوو أ٪49.19بوان نسبي)

المتطوعين تيتلقون التدريا ال الو وأن المواد 

التدريبيووة غيوور واضووحة ومفهومة،أيضوواً عوودم 

وجوووووود مسووووواعداا التووووودريا )أجهوووووألة، 

 متخصصين، كتيباا، ملصقاا(.

روبي سو  وبالمر  ويتفق ذلك مع ما ذكرع  

Leigh robinson & Dick palmer  

لو أنه يجا تولير لرص التدريا  م(2011)

عأليأل المهاراا التقنية وال خصية  للمتطوعين لت

القاامة وتطوير مهاراا جديدة وتحديد الفجواا 

بين مستوى المهاراا والمعارل الالامة لدور 

و دراا المتطوعين والوصول لمستوى مناسا.  

(91:13 )    

جاءا أعلو نسبة لماهية لجنه  دارة المتطوعين  -

( بووان 18لو ا حداا الرياضية عبوارة ر وم)

(، و ووود يرجوووع ذلوووك  لوووو أن ٪90.52نسوووبي)

المتطوووعين ي وواركون لووو ا حووداا جنبوواً  لووو 

جنا موع العواملين بوفجر ويوسدون نفوس العموى 

 المطلوظ.

عصدددام بددددوى ويتفوووق ذلوووك موووع موووا ذكووورع 

أن المتطوعين ي  لون جألءاً هامواً مون م( 2001)

الموارد الب ورية ل  يور مون المسسسواا والهي واا 

لوذين ي واركون لوو الترويحية، لالمتطوعون هوم ا

 دارة ا ن ووطة التطوعيووة لووو ك يوور موون الموا ووع 

بصوووووفتهم  بوووووراء أو م ووووورلون أو غيووووورهم.      

(97:4) 

جاءا أ ى نسبة لماهية لجنوة  دارة المتطووعين  -

(، و ود ٪81.48( بووان نسوبي)20عبارة ر م)

يرجع ذلك  لو أن المتطوعين  د يوسدون العموى 

، و د التطوعو من  الل مجموعاا وليس لجنة

ت ووون مجموعوواا تابعووة لووبعض اللجووان م ووى 

 العال اا العامة واإلتصاتا.
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جاءا أعلو أهدال لجنه  دارة المتطووعين لوو  -

( بوووان 23ا حووداا الرياضووية عبووارة ر ووم)

(، و ووود يرجوووع ذلوووك  لوووو أن ٪92.59نسوووبي)

البطوتا الرياضية تحاول تعويض النقص لو 

ة أعداد منظمو الحدا وملوء الوظااب ال واغر

باإلستعانة بمتطوعين يسدون نفوس ا دوار بعود 

 الحصول علو برامج تدريبية.

روييل هدوي ، ررو  ويتفق ذلك مع ما ذكرع 

أن ا حوداا دااموا موا م( 2009يميى ورخدرو  )

تتطلا اإلستعانة بعدد كبيور مون المووظفين الجودد 

وبصوورة جوهريوة لهنوه عووادة موا تتوفلب بصووورة 

عموال الموس تين  والل مبداية من المتطووعين أو ال

لتووورة  صووويرع  بوووى الحووودا أو أثنووواؤع أو بعووودع.  

(160:3                ) 

جاءا أ ى أهدال لجنة  دارة المتطوعين عبارة  -

( و ود يرجوع ٪83.41( بووان نسوبي)24ر م )

ذلووك  لووو أن المنظموواا الرياضووية تعتموود علووو 

تعويض النقص لو الموارد الب رية واإلستعانة 

 اتهم لتحقيق اهدال البطولة.                                                              بخبراتهم و ا 

 أيددر  م جددرويختلووب ذلووك مووع موواذكرع 

Ironmonger (2000)أن التطوووووع هووووو  م

مليوووار دوتر( مووون الن وووا   42المسووو ول عووون )

اإل تصووادى سوونوياً، ومجموووع  يمووة الوودوتراا 

مليووون  274دها )المنسوووبة لخدمووة الرلاهيووة وحوو 

دوتر( وهووو تقريبوواً ضووعب مووا أنفووق موون جميووع 

 (13:7) الح وماا والمصادر اللير ح ومية.

جوواءا أعلووو نسووبة آلليووة ت وو يى لجنووه  دارة  -

المتطوووعين لووو ا حووداا الرياضووية ال بوورى 

(، ويرجووع ٪87.06( بوووان نسووبي)31عبووارة)

ذلك  لو أن المتطوعين يسعون لتقلود المناصوا 

بطولوة كوذلك لهوم يورون أن ا تيوار العليا لو ال

موودير المتطوووعين موون  بووى المتقوودمين للبطولووة 

 ي ون أك ر شعوراً بم  التهم.

الرياضإل ا يداراليإل ويتفق ذلك مع ما ذكرته 

Australian Sports commission 

أنووه يم وون تعيووين المتطوووعين دا ووى  م(2000)

 المناصا السياسية للمنظمة  نها تحتوا  أن ي وون

لووم تووام با هوودال والخطووا اإلسووتراتيجية.  علووو ع

(10:7 ) 

ميهاجلوفيدو  ويتفق ذلك أيضواً موع موا ذكورع 

 Others   &Milan Mihajlovicورخددرو 

لوووو أن الطبقوووة العليوووا مووون متطووووعو  م(2010)

الحدا ت مى التخطيا والخطا التنفيذية وت وارك 

لووو الرؤيووة والرسووالة وتخوودم مووع مجلووس اإلدارة 

الحدا، أما الطبقة ال انية لت مى وت ارك لو  دارة 

المسوووووتوى اإلدارى و دارة جوانوووووا الحووووودا. 

(38:14 ) 

جووواءا أعلوووو نسوووبة لمسووو ولو لجنوووه  دارة  -

المتطوووعين لووو ا حووداا الرياضووية ال بوورى 

(، ويرجووع ٪91.56( بوووان نسووبي)33عبووارة)

ذلك  لو أن مدير المتطوعين هو ال خص الذى 

لوووو يقوووم بوضووع برنووامج  دارة المتطوووعين 
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 ة المتطوعين فى األحداث الرياضيةإدار

 .................. الكبرى

ا حوووداا وهوووو ال وووخص الوووذى يلجوووف  ليوووه 

المتطوووووعين لووووو حالووووة حوووودوا م وووو الا 

 تعترضهم.

فدورتير ويتفق ذلك أيضاً مع ما ذكرع كال من 

 Julie Fortier&denis augerوأوجددددر

لووو أنووه يجووا وضووع بنووود  طووة  دارة  م(2007)

المتطووووعين ومعالجتهوووا لتتناسوووا موووع ا لوووراد 

المطلوبووة والمسسسووة وتحديوود أعووداد المتطوووعين 

 (                               3:11وا دوار المخصصة لهم.  )

جوووواءا أ ووووى نسووووبة لمسوووو ولو لجنووووه  دارة  -

 المتطوووعين لووو ا حووداا الرياضووية ال بوورى

(، ويرجووع ٪82.22( بوووان نسووبي)34عبووارة)

ذلووك  لووو أن موودير المتطوووعين  وود يقوووم بوونفس 

العمى الذى يسديه مسو ول الجوذظ واإلسوتقطاظ 

لك لو حالة  لة ا عداد المتقدمين للتطوع لو وذ 

 االحدا.

فددورتير ويختلووب ذلووك مووع موواذكرع كووالً موون 

 Julie Fortier&denis augerوأوجددددر

أن جوووذظ المتطووووعين الجووودد يتطلوووا م( 2007)

المرونووة وهوووو موووا يتنووالو أحيانووواً موووع البووورامج 

و جراءاا المنظمة، كما أن اإلحتياجواا الخاصوة 

ذ بعوين اإلعتبوار وبالتوالو أى لل باظ يجا أن تا 

منظمووة ترغووا بهشووراك المتطوووعين يجووا عليهووا 

  (4:11 ن اء   ار لدعمهم وت جيعهم.    )

 (10جدول)

 داللة الفروق في التطوع فى األحداث الرياضية الكبري 

 (225)ن=  وفقاً لمتغير نوعية األفراد 

 المحور  م

 ( 40مس ولين)ن=  ( 185متطوعين)ن= 

لرر  

المتوسطي 

 ن

 يمة  

 ا تبار)ا( 

مستوى  

المتوسا   المعنوية

 الحسابي

اإلنحرا

ل  

المعيار

  

المتوسا  

 الحسابي

اإلنحرال  

 المعيار 

معوقات ادارن الماألوعيا فة  1

 ا حدا  الرياضيإل

42.09 8.02 45.15 5.13 3.06 3.06 * 0.003 

 0.000 * 4.25 1.14 1.07 13.85 2.83 12.71 ماهيإل لج إل ادارن الماألوعيا 2

 0.000 * 4.11 1.76 1.81 22.62 4.34 20.86 أهداا لج إل ادارن الماألوعيا 3

الهيكل الا  يمدة للج دإل ادارن  4

 الماألوعيا

15.09 2.96 16.52 1.06 1.43 5.21 * 0.000 

 0.000 * 4.98 9.15 6.76 126.88 20.95 117.73 اجمالة محاور اطيابيا  

 ( 1.96( = ) 0.05)  *  يمة )ا( الجدولية عند مستوى معنوية
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 ( دتلة الفرور لو التطوع لو ا حداا الرياضية ال برى ولقاً لمتلير نوعية ا لراد1ش ى)

 

 (11جدول)

 داللة الفروق في التطوع فى األحداث الرياضية الكبري 

 (185وفقاً لمتغير نوع الحدث )ن=

 المحور  م

البطولة العربية ال انية 

 م 2010لجامعاا ل

 ( 147)ن= 

كفس العالم للخماسي  

 م 2014الحديث 

 ( 38)ن= 
لرر  

المتوسطي 

 ن

 يمة  

ا تبار)ا 

) 

مستوى  

 المعنوية
المتوسا  

 الحسابي

اإلنحرا

ل  

 المعيار 

المتوسا  

 الحسابي

اإلنحرال  

 المعيار 

معوقدددات ادارن الماألدددوعيا  1

 فة ا حدا  الرياضيإل
41.50 8.51 44.34 5.26 2.84 2.57 * 0.012 

ماهيدددددددددإل لج دددددددددإل ادارن  2

 الماألوعيا
12.43 3.06 13.79 1.09 1.36 4.40 * 0.000 

أهدددددددددداا لج دددددددددإل ادارن  3

 الماألوعيا
20.44 4.69 22.50 1.93 2.06 4.14 * 0.000 

الهيكل الا  يمة للج إل ادارن  4

 الماألوعيا
14.73 3.18 16.50 1.03 1.77 5.69 * 0.000 

 0.000 * 4.66 10.14 6.75 125.79 22.81 115.65 اجمالة محاور اطيابيا  

 ( 1.96( = ) 0.05*  يمة )ا( الجدولية عند مستوى معنوية ) 
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 ة المتطوعين فى األحداث الرياضيةإدار

 .................. الكبرى

 

 ( دتلة الفرور لو التطوع لو ا حداا الرياضية ال برى ولقاً لمتلير نوع الحدا2ش ى)

 

( ياضدد  2،1( وا شددكام )11،10مددا الجددداوم )

 أ :

ر ذاا دتلة  حصااية لو التطوع لو توجد لرو -

ا حوداا الرياضووية ال بورى ولقوواً لمتليور نوووع 

الحدا)البطولوووووووووة العربيوووووووووة ال انيوووووووووة 

بطولة كفس العالم للخماسو  –م2010للجامعاا 

م( لصووالح بطولووة كووفس العووالم 2014الحووديث 

م، وولقاً لمتلير نوعية 2014للخماسي الحديث 

ا لراد)متطوووووووعين ومسوووووو ولين( لصووووووالح 

 لمس ولين.ا

شريسويدداومو  ويتفووق ذلووك مووع مووا ذكوورع 

 chrysostomos giannoulakis ورخدرو 

&others (2008)لوووووووووو ان الم ووووووووواركة  م 

لووو ا حووداا  وود تختلووب موون حوودا آل وور  بقوواً 

للوودوالع، لهنوواك ارتبووا  بووين الدالعيووة والرضووا 

كة التطوعيوووة لوووو ا حوووداا والتوظيوووب للم وووار

 (8)ال برى.

بدوم دو دوارد موا ذكورع ويتفق ذلك أيضاً مع 

 Downward Paul &  Otherورخددرو  

لو أن المتطوعين ي واركون لوو نفوس  م(2005)

 صووااص السوو ان ك ووى لووو شوورو  الم وواركة 

 (9) الرياضية والتطوع.

 استخالصات البحث:

 نطال وواً موون نتووااج هووذا البحووث ولووي ضوووء 

المنهج المستخدم ولي حودود العينوة وأدواا جموع 

 ص الباحث ما يلي:البيانااو يستخل

من معو اا التطوع لوو ا حوداا الرياضوية  -1

أنووه تتوجوود موووارد تدريبيووة كاليووة لتوودريا 

المتطووووعين علوووو لعاليووواا الحووودا، يحجوووم 

ا لراد عن الم اركة التطوعيوة لوو ا حوداا 

بسووبا الحالووة الصووحية والتألاموواا ا سوورة 

 والعمى.
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لجنة  دارة المتطوعين هوو لجنوة متخصصوة  -2

 عين لوووو الحووودا ومهمتهوووا تضوووم المتطوووو

الرايسووية هووو تعووويض الوونقص لووو الموووارد 

 الب رية.

تهدل لجنوة  دارة المتطووعين  لوو الحود مون  -3

الم وو الا الناتجووة عوون الوونقص لووو الموووارد 

الب رية لو ا حداا الرياضية ال برى، ورلع 

كفاءة المتطوعين الم اركين لمواكبة متطلباا 

لتو تنظم الحدا الرياضو، وتحديد السياساا ا

 عمى المتطوعين لو الحدا.

يتم ا تيار مس ولو لجنة  دارة المتطوعين من  -4

 المتقدمين للتطوع لو الحدا.

تت وو ى لجنووة  دارة المتطوووعين موون )راوويس  -5

مسوو ول الجووذظ  –موودير المتطوووعين -لجنووة

 مس ول التدريا(. –واإلستقطاظ 

توجود لرور ذاا دتلة  حصااية لي التطوع  -6

ية ال بور  ولقواً لمتليوور لوو ا حوداا الرياضوو 

نوعية ا لراد)متطووعين ومسو ولين( لصوالح 

 المس ولين.

توجد لرور ذاا دتلة  حصااية لوي التطووع  -7

لوو ا حوداا الرياضووية ال بور  ولقواً لمتليوور 

نوووووع الحوووودا )البطولووووة العربيووووة ال انيووووة 

م وكوووفس العوووالم للخماسوووي 2010للجامعووواا 

ي م( لصالح كفس العالم للخماس2014الحديث 

 م.2014الحديث 

 

 توصيات البحث: 

لووي ضوووء الموونهج المسووتخدم وهوودل البحووث 

ولي   ار العينة التوي توم  جوراء الدراسوة عليهوا، 

يتقوودم الباحووث بالتوصووياا التاليووة والنابعووة موون 

اإلستخالصاا التوي توم التوصوى  ليهوا مون  والل 

 عر  

 وتفسير ومناقشة النتائج:

 تركة مناشوودة الجهووواا ذاا المسوووسولية الم ووو  •

 لووووي القطوووواع الرياضووووي بوضووووع البوووورامج 

ال فيلووة ببنوواء الوووعي التطوووعو لووو ا حووداا 

 الرياضية.

ت جيع أساتذة الجامعواا المتخصصوين للقيوام  •

بهعووداد عوودة مسلفوواا عوون ثقالووة التطوووع لووو 

الووودوراا والبطووووتا الرياضوووية والتوعيوووة 

 بفهميته وأسواليا اتسوتفادة مون و و  الفوراغ

، حيث ما هو متوولر منهوا با ن طة التطوعية

 يحتا   لو تدعيم عن  ريق:

رصد حوالأل مادية ومعنوية  عضاء هي وة  -

 التدريس.

تووووولير الدراسوووواا والمراجووووع الحدي ووووة   -

 بالم تباا المركألية بالجامعاا.

أن تضووووم البوووورامج الدراسووووية بالموووودارس  •

والجامعوواا بعووض المقوورراا الدراسووية التووي 

وأهميتوه  تركأل علو مفاهيم الن وا  التطووعي

 ودورع التنمو  عن  ريق:
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وضع مقرر لل قالوة التطوعيوة علوو جميوع  -

 ووووالظ الموووودارس والجامعوووواا ك وووور  

 للتخر .

ربووا المقوورراا الدراسووية بسووور العمووى  -

 وبالتبعية  دمة المجتمع المحيا.

 مون تحقيقهوا يم ون اسوتراتيجية اهدال وضع •

 التطوع لو ا حداا الرياضية.  الل

التطووع لوو ا حوداا  تطوير آليواا وأسواليا  •

الرياضية باإلتحواداا وا نديوة كفسواس داعوم 

 لتولير نفقاا الحدا. 

نهاية الحدا الرياضوو  لو نهااو تقرير وضع •

 التطوع. وسلبياا  بهيجابياا 

توووولير التسوووهيالا والتجهيوووألاا وال ووووادر  •

 اإلعالمية المحترلة لي المسسساا الرياضية.

 واجبواتهم للمتطووعين يوضوح كتيوا  ن ور •

 حقو هم.و

 للسفة لمعرلة للتوعية الندواا  من العديد    امة •

 التطوع لو ا حداا الرياضية وأهميته.

 المراجع:

 أوالً: المراجع العربية:

"ددارن المهرجا ددات آيووان يومووان وآ وورون :  -1

، ترجموووووووة دار الفوووووووارور وا حددددددددا "

 م2008، الجيألة، 1لإلست ماراا ال قالية،  

م  تفعيددل "بر دداحسووام عبوود العأليووأل جووودع:  -2

المشاركإل ف  ا  شألإل الاألوعيإل لددى الدالب 

، رسووووالة دكتوووووراة جامعددددإل الم صددددورن"

من ووورة، كليووة التربيووة الرياضووية، جامعووة 

 م. 2012المنصورة،

ددارن روسيى هويو  أرون سميث وآ رون: " -3

"، ترجمووة دار الفووارور، القوواهرة، الرياضددإل

 م.2009

مويددوعإل الا  دديم واطدارن عصووام بوودو : " -4

"، القواهرة، دار ربيإل البد يإل والرياضإلف  الا

 م.2001الف ر العربي، 

كمال الدين عبد الحميد، أموين أنوور الخوولو،  -5

"مويدددوعإل ال قافدددإل أسوووامة كاموووى راتوووا: 

، مركأل ال تواظ للن ور، القواهرة،  ا ولمبيإل"

 م.2000

 مددا و و  ريددات محموود محمووود سوورحان: "  -6

"، م تبة المعهد العوالو الريقإل ت  يم المجام)

 م.2012للخدمة اتجتماعية  المنصورة، 

 ثانياً:المراجع األجنبية:

7- Australian sports commission: 

"Volunteer management program 

(recruiting volunteers)",2000. 

www.ausport.gov.au/club. 

8- Chrysostomos giannoulakis  

&Others: "Measuring Volunteer 

Motivation in Mega-Sporting 

Events"School of Sport 

&Exercise Science ,University of 

http://www.ausport.gov.au/club


 
   –العدد الرابع والعشرون 

 م 2015مارس  

 

 

253 

Northern Colorado, Greeley,CO 

,USA,2008. 

www.cognizantcommunication.com. 

9- Downward, Paul & Other: 

"Gender Differences In Sports 

Event Volunteering_ Insights 

From Crew 2002 At The XVII, 

Commonwealth Games, 

Managing Leisure" 10, 219–236, 

October, Managing Leisure ISSN 

1360-6719 print/ 2005 Taylor & 

Francis, 2005. 

10- Ghraham cuskelly&Others: 

"working with volunteers in sport- 

Theory and practice" Taylor & 

Francis e-Library, USA and 

Canada, 2006. 

www.ebookstore.tandf.co.uk. 

11- Julie Fortier,denis auger: "The 

motivations and satisfaction of 

youth volunteers in leisure and 

sport activites in quebe - the 

perspective of the volunteer and 

the organization" The journal of 

the institute for volunteering 

research, volume8, number 3, 

2007. 

12- Joanna machine & Angela ellis: 

"management matters - anational 

survey of volunteer management 

capacity" Institute for 

volunteering research,2008. 

13- Leigh robinson & Dick palmer : 

"Managing voluntary Sport 

organization" USA and Canada by 

Routledge Madison Avenue, 

Toylor & Francis e-Library, 

Newyourk , 2011. 

14- Millan mihajlovic &Others: 

"volunteers in sport 

organizations" faculty for 

management in sport,sports 

federations of Serbia , 2010.d.o.l. 

http: dx.doi.org/10.4127/ch.2010 

.0040 

15- Northern Irland ,summary report: 

Overview of volunteering and 

volunteer : "management practice 

within major northern irland 

events" volunteer development 

agency registered in, septemper, 

2009.www.volunteering-in.org 

http://www.cognizantcommunication.com/
http://www.ebookstore.tandf.co.uk/
http://www.volunteering-in.org/


 

 

 

 

  

 

 

254 

 ة المتطوعين فى األحداث الرياضيةإدار

 .................. الكبرى

Abstract 

 (Volunteer management in major sporting events (survey)) 

 

The research aims to survey for the management of volunteers in major sporting 

events, and the researcher used Alusvy- surveys and analytical, and included a sample 

search on (225) per capita rate of 145 volunteers in the tournament the second Arab 

Universities, 2010, (45), avolunteer at the World Cup Pentathlon modern 2014, (40), 

an official from the heads of the committees of volunteers in the research sample 

tournaments and heads and members of sports federations, and the researcher used the 

following tools for data collection (personal interview form, form analysis of 

documents, questionnaire).  

The most important results were the following: 

1- Of obstacles to volunteering in sporting events that there is no sufficient training 

resources to train volunteers on the activities of the event, individuals are reluctant 

to participate in volunteer events  because of the health status and family and work 

obligations. 

2- Management committee of volunteers is a specialized committee comprising 

volunteers in the event and its main task is to make up the shortfall in human 

resources. 

3- Aims for the management committee of volunteers to reduce problems caused by 

the shortage of human resources in major sporting events, and raise the efficiency 

of volunteer participants to keep up with the requirements of the sporting event, 

and to identify policies that regulate the work of volunteers in the event. 

4- Are selected officials of the Management Committee of the applicants volunteers 

to volunteer at the event. 

5- Formed a committee of volunteer management (Chairman of the Committee -

Director of volunteers -Official attraction and polarimeter -Official training). 

 


