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 م 2013سبتمبر 
 

 تأمين المنشأت الرياضية بالدول العربية 

 )دراسة مقارنة( 
 

 اعداد 

 جاسم خليل ميرزاد./ 
دولة االمارات العربية  –عقيد دكتور بشرطة دبي 

 المتحدة

 

 الملخص

عية واالقتصادية ,ولمـا تعد المالعب الرياضية منذ العصور الوسطي وسيلة للتقارب بين الدول من الناحية السياسية واالجتما

كان نجاح هذه المحافل يعتمد بدرجة كبيرة عن التواجد األمني وتنظيمه وفكره واالستراتيجيات التي يتحـر  مـن خالل ـا ,هـذا األ ـر 

تطرق بنا لبحث أ ر الدور األمني في االستفادة االقتصـادية مـن تـأمين كـل المحافـل الرياضـية و لـل مـن خـالل المحـور االقتصـاد  

روعه اقتصاد كلي و اقتصاد جزئي ,االقتصاد الكلي يتمثل في تنمية البنية التحتية ,واالقتصاد الجزئي يتمثل في أ ر هذا الـدور فـي بف

 زيادة دخل الفرد واألسرة قبل وأ ناء وبعد المحافل الرياضية.

لقين م التعـاليم الدينيـة السـمحة واألخـالق كما أن مسؤولية األفراد األمنية تتضمن مسئولية األسرة بالعناية بتربية أطفال م وت

الفاضلة وتنشئت م على سبل األمانة والعفة والسماحة لتبعدهم عـن طريـا الجريمـة واالنحـرال و لـل بـان يكـون المسـئولون عـن 

لية والشرطة األسرة هم قدوة حسنه لذلل ضرورة ت يئة المناخ المناسب للتنشئة الصالحة الطيبة ، وان التعاون بين الجماعات المح

 يعطى لألفراد دورا أكبر ومسئولية أضخم لصيانة األمن والنظام.

 -هدف البحث:

الرياضية على كل من الجوانب األمنية االقتصادية واإلعالمية في الدول العربية و لـل مـن خـالل  التعرل على تأمين المنشأت

 -المحاور التالية :

 محور اإلجراءات األمنية   -1

 صاد  المحور االقت -2

 المحور اإلعالمي  -3

حيث استخدم الباحث المن ج الوصفي باألسلوب المسحي لمناسبته لطبيعة الدراسة. وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمديـة 

من قضاه ومستشارين و ضباط شرطة وأساتذة بكليات التربية الرياضية ومتخصصون في اإلعالم من دولة اإلمارات العربية المتحدة 

( فرد من اإلمارات العربيـة المتحـدة 50( فرد، قسمت )150ورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وبلغت عدد العينة)وجم 

 ( فرد من المملكة العربية السعودية.50( فرد من جم ورية مصر العربية و)50و)

 كما أظهرت أهم نتائج الدراسة : 

ية أ نــاء المباريــات كمــا أن تصــميم المالعــب الرياضــية علــى أحــد  ضــرورة وجــود خطــة مســبقة لتــأمين المنشــأت الرياـضـ 

المواصفات يوفر األمن والسالمة لالعبين والجم ور وضرورة وجود سياسات اقتصادية واضحة لتحديد نقـاط القـوة والضـعب قبـل 

 االقتصاد  في المحافل الرياضية .  وأ ناء وبعد الحد  الرياضي كما أن لإلعالم دور هام في إظ ار مستوى التامين والتنظيم والتطور

وتـوافر خطـأ أمنيـة واسـتثمارية  ضرورة وجود تشريعات قانونية أمنية خاصة لتـامين المنشـأت الرياضـية ويوصى الباحثب

 لتحديث وصيانة واستغالل البنية التحتية للمنشأت الرياضية أ ناء الحد  وبعد االنت اء منه.
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بالدول  " تأمين المنشأت الرياضية 

 العربية)دراسة مقارنة("
د/ جاسم خليل  

 ميرزا 

 المقدمة:

 منـــذ العصـــور الوســـطي  تعــد المحافـــل الرياضـــية

وســـيلة للتقـــارب بـــين الـــدول مـــن الناحيـــة السياســـية 

واالجتماعية واالقتصادية ,ولما كان نجــاح هــذه المحافــل 

الرياضــية يعتمــد بدرجــة كبيـــرة عــن التواجــد األمنـــي 

وتنظيمه وفكره واالستراتيجيات التي يتحر  مــن خالل ــا 

الســتفادة ,هذا األ ر تطرق بنا لبحث أ ر الدور األمني في ا

االقتصادية مــن تــأمين كــل المحافــل الرياضــية و لــل مــن 

خـــالل المحـــور االقتصـــاد  بفروعـــه )االقتصـــاد الكلـــي 

ــة  ــي يتمثــل فــي تنمي واالقتصــاد الجزئــي( ,االقتصــاد الكل

البنية التحتية ,واالقتصاد الجزئي يتمثل في أ ر هذا الدور 

ل في زيادة دخل الفرد واألســرة قبــل وأ نــاء وبعــد المحافــ 

 الجزئي والكلي. الرياضية. وتنمية الدخل السياحي بشقيه

كما أن مسؤولية األفراد األمنيــة تتضــمن مســئولية 

األسرة بالعناية بتربية أطفال م وتلقيــن م التعــاليم الدينيــة 

السمحة واألخالق الفاضلة وتنشــئت م علــى ســبل األمانــة 

والعفة والسماحة لتبعدهم عن طريا الجريمة واالنحرال 

 لل بان يكون المسئولون عن األســرة هــم قــدوة حســنه و

لذلل ضــرورة ت يئــة المنــاخ المناســب للتنشــئة الصــالحة 

ــة والشــرطة  ــات المحلي ــين الجماع ــاون ب ــة ، والتع الطيب

يعطى لألفراد دورا أكبر ومسئولية أضــخم لصــيانة األمــن 

 (.214:  5والنظام)

وممــا الشــل أن المجتمــ  الــذ  ال يــأمن فيــه الفــرد 

ــه وممتلكاتــه هــو مجتمــ   يــر صــال   علــى مالــه، وأهل

ــ  اقتصــاديا  ــار المجتم ــاملة ، فازده ــة الش ــة التنمي إلقام

وسياســيا واجتماعيــا و قافيــا ال يمكــن أن يتحقــا دون 

توافر الشعور باألمن، ويؤكــد التــاريي قديمــه وحديثــه أن 

ــة  ــا هــي دول  من ــا وخارجي ــا داخلي ــدول المســتقرة أمني ال

ج ود أبنائ ا ومــواردهم فــي دفــ   اقتصاديا حيث تستثمر

عجلة التنمية وإقامة المشروعات الالزمة لزيادة إنتاج ــا 

ورف  مســتوى معيشــة أبنائ ا.فــالمجتم  اتمــن يســتطي  

توجيه كافة موارده االقتصادية والبشرية والطبيعيــة إلــى 

 (.125-8:124المشروعات منتجة.)

ــن  ــال  مـ ــام بـ ــة باهتمـ ــة العالميـ ــي الرياضـ  وتحظـ

سائل اإلعالم  ووكالت األنباء و بالــذات التليفزيــون قبل و

ــة  ــاط كالرياضـ ــب لنشـ ــة األنسـ ــيلة اإلعالميـ ــو الوسـ  ف ـ

أهم صفاته هو الحركة ،وهو ما يمكن أن يتيحه التصــوير 

 التليفزيـــــوني ويســـــجله بأمانـــــه وحرفيـــــه أصـــــبحت 

ــة  ــه بقيـ ــز عنـ ــا تعجـ ــو مـ ــدم وهـ ــد والتقـ ــة التعقيـ  بالغـ

 صــــحافة واإل اعــــة وســــائل االتصــــال الجماهيريــــة كال

 (. 269:  11و يرها ) 

أما إ ا اختل األمن ، اضطربت األوضاع االجتماعية 

ــى خطــأ  ــؤ ر ســلبا عل والسياســية فــي المجتمــ  فــذلل ي

ــزداد  التنميــة، فتظ ــر المشــكالت السياســية واألمنيــة وت

معدالت البطالة فتكثر الجرائم واالنحرافات، ولذلل لم يعــد 

ى وظيفتــه التقليديــة كحفــ  دور أج زة األمن يقتصــر علــ 

األمن والسكينة في المجتم  بل أصب  يحمل علــى عاتقــه 

دورا هاما اقتصاديا واجتماعيا لتحقيا االســتقرار األمنــي 

 (.127 -126:  8في المجتم  ) 

 مشكلة البحث 

ــه  ــى قدرت ــر عل ــى حــد كبي  نجــاح أ  نظــام يعتمــد إل

فــي توجيــه الطاقــات الفائضــة التــي تســتوعب ا األنشــطة 

االقتصادية واالجتماعية والجنسية إلى مسارات مر ــوب 

ــا ، واأل ــر الطيــب للقــانون علــى المجتمــ    في ــا اجتماعي

ــال  ــا ويصــون مج ــه يخل ــن كون ــر م ــد كبي ــى ح ــ  إل  ينب

 من لألفراد فيما يتصل بشروط الحياة األساسية فالقــانون 

يحمي الحياة وسالمة البدن واالتفاقات الماليــة والعالقــات 

ــرية  ــي األســ ــة فــ ــة الكامنــ ــوى الخالقــ ــاعد القــ  ويســ

 أفــراد المجتمــ  علــى التــدفا فــي مســارات بنــاءه وب ــذا 

 يقـــدم الـــدليل علـــى  انـــه أداه ال  نـــى عن ـــا للحضـــارة 

(1  :147.) 

ــتقرار  ــزة لالس ــور والركي ــو المح ــن ه ــا أن األم كم

واالستثمار والتنمية والتقدم في كافة مجاالت الحياة لذلل 

مبــادع علــم اإلدارة الحديثــة فــي  البد من تطوير وتطويــ 

األداء األمنــي وأهم ــا ديمقراطيــة القــرار ووحــدة األمــر 

للقيــادة ونبــذ  قافــة األنــا وتبنــى  قافــة نحــن والبعــد عــن 

ــار  ــدءا مــن اختي ــرة الموضــوعية ب ــى فك الشخصــنة وتبن

الرجل المناسب فــي المكــان المناســب ومــا يلــي  لــل مــن 

ــت  ــات وف ــة أو المكافئ ــات فــي الترقي ــاف   تبع مجــال التن

 ( . 87،  83: 2والتعاون بين األمن والمجتم  )

ــرات  ــي التغيــ ــا فــ ــري  والمتالحــ ــاع الســ واإليقــ

ــالم  ــرت بالع ــي م ــة الت ــة والثقافي االقتصــادية واالجتماعي

العربــي أضــافت مف ومــا جديــدا فكثــرت مســئولية األمــن 
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وأعبائه وتحدياته وان ما  زا الوطن العربي من تغيــرات 

ــاحة اال ــى المس ــا ف ــة وم ــادية والثقافي ــة واالقتص جتماعي

يرتبأ ب ــذه المتغيــرات مــن أفكــار وقــيم ومفــاهيم جديــدة 

تو ر تأ يرا مباشرا على األمــن فــي الــوطن العربــي وهــذا 

الوض  بدوره يــدعو و بحلحــاح أكثــر لتحديــد المســئوليات 

ــذه  ــار هـ ــي إطـ ــ  فـ ــرد والمجتمـ ــات الفـ ــة وواجبـ األمنيـ

 (.214:  5المسئوليات.)

القتصاد عالقة و يقــة بالسياســة فالسياســة كما أن ل

ت تم برعاية شئون المجتم  كالتنظيمات ومبادع الحكــم ، 

وت تم بشئون المجتم  مــن زاويــة الحاجــات وإشــباع ا . 

ــور  ــون األمـ ــرار السياســـي ال يغفلـ ــانعى القـ ــا أن صـ كمـ

االقتصادية عندما يتخذون قرارات معينة ، ف نا   ــورات 

ا أن االدارة السياســية فــي اى قامت بدواف  اقتصــادية كمــ 

بلد تتــا ر تــأ يرا واضــحا باألوضــاع االقتصــادية .فــاعالن 

ــ   ــن يوض ــادى. لك ــي  اقتص ــي ول ــرار سياس ــرب ق الح

االقتصاد كيفية تعبئة موارد المجتم  في ســبيل المج ــود 

الحربي وكيفية استخدام األسلحة االقتصادية المختلفة في 

 (. 27:  6تحطم القوة المعنوية للعدو )

يتضــمن تــأمين المنشــات أ نــاء المباريــات  كــذلل

 الرياضــية التخطــيأ التخــا  تـــدابير أمنيــة ت ــدل إلـــى 

تامين الطــرق والمكــان والمشــاهدين والالعبــين والحكــام 

والجم ور ويجب وض  خطــأ ل ــذه اإلجــراءات وتختلــب 

من مكان و خر ومن بيئة ألخرى وحسب ظرول المباراة 

ــل  ــ  إن ك ــيت ا والواق ــدي ا وحساس ــات ل ــدول والحكوم  ال

ــة  ــوارد الالزمـ ــوفير المـ ــوم بتـ ــد تقـ ــأمين وقـ ــأ للتـ  خطـ

 لتحقيــا األهــدال المرجــوة وال يعنــى  لــل بالضــرورة 

 أن التنفيــذ ســيتم مطابقــا لل ــدل المرجــو مــن الخطــة

(4 :33  ،38.) 

ــين  ــوة بـ ــييا الفجـ ــن تضـ ــل يمكـ ــالل  لـ ــن خـ ومـ

م المؤسسات األمنية وأفراد المجتمــ  بشــان مــدى االلتــزا

بالقانون ومن خالل حمالت التوعية المؤيدة مــن اإلعــالم 

ــزام  ــة االلتـ ــواطنين ألهميـ ــل المـ ــن تأهيـ ــي يمكـ الرياضـ

ــة  ــرور والبيئ ــانون الم ــال ق ــى ســبيل المث ــالقوانين وعل ب

ــة  ــة العامـ ــ  الثقافـ ــدوره برفـ ــوم بـ ــل يقـ ــل، و لـ والطفـ

 للمواطنين.

ولما كانت الــروح الرياضــية عنــوان للــنف  األبيــة 

 تسام  وتنتصر وتداف  وتؤمن بالتعاون على التي تعفو و

البر والتقوى والتكاتب وتــدعوا للتكــاتب لمنــ  الفــواح  

ــنف  راضــية  ــاراة ب ــة المب ــول بنتيج ــعور القب ــ  ش وترف

ــروح الرياضــية  ــت ال ــوب ، إ  كان ــب ومغل فالرياضــة  ال

كذلل فال خول على الالعبين وال المنشئات الرياضية وال 

دائما في تغير و بات الحال هو  على الجم ور ولكن العالم

المحــال فقــد ظلــت الــروح الرياضــية تظلــل علــى النشــاط 

الرياضي في الدول العربية إلى أن ظ رت أســوء حــواد  

ــه  ــى وج ــي عل ــالم العرب ــالم والع ــاريي الع ــي الت ــرة ف الك

ــر  البورســــــعيد ،  ــوا مبــــــاراة) المصــــ  الخصــــ

شخصاً. وانطالقا من تلل  74األهلي المصر (  حيث قتل 

اإلحدا  وما ترتــب علي ــا مــن إيقــال الــدور  المصــر  

نظرا لعدم قدرة األمن على الســيطرة علــى المالعــب كــان 

الجوانــب األمنيــة فــي تــأمين  البــد مــن إعــادة النظــر فــي

 المالعب الرياضية.

عمل دراســة  وانطالقا مما سبا عرضه قام الباحثب

ية الرياض متكاملة للنواحي األمنية لتقيم وتأمين المنشأت

واالجتماعية واإلعالمية  االقتصادية على كل من الجوانب

للوصــول إلــى نتــائج ايجابيــة تحفــز الــدول العربيــة علــى 

االقتصــادية  إقامــة المحافــل الرياضــية ودراســة تأ يرات ــا

على المجال الرياضي لالســتفادة  واالجتماعية واإلعالمية

ــدورات وبطــوالت رياضــية  من ــا عنــد التخطــيأ للتقــدم ل

 ة أو عالمية محلي

 هدف البحث :

الرياضية على كل مــن  التعرل على تأمين المنشأت

الجوانب األمنية االقتصادية واإلعالمية في الدول العربية 

 -و لل من خالل المحاور التالية :

 محور اإلجراءات األمنية -1

 المحور االقتصاد    -2

 المحور اإلعالمي -3

 مصطلحات البحث :

 التأمين :

 حــد طرفيــه وهــو المـــؤمن هــو عقــد يلتــزم بــه أ

 قبــل الطــرل اتخــر وهــو المســتامن أداء مــا يتفقــد عليــه 

عند كيفيه شرط أو حلول أجل نظير مقابل نقــدى معلــوم . 

 (9  :174 ) 
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  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
 

 إجراءات البحث :

 منهج البحث : -

استخدم الباحث المــن ج الوصــفي فــي إجــراء هــذه 

مــن الدراسة و لل لوصب ما هو كائن وتفسيره على كــل 

ــب األمنيــة ــي الــدول  الجوان ــادية واإلعالميــة ف واالقتص

 العربية.

 عينة البحث : -

تــم اختيــار عينــة البحــث بالطريقــة العشــوائية مــن  

قضاه و ضــباط شــرطة وأســاتذة بكليــات اإلعــالم وكليــات 

ــة الرياضــية وبلغــت عــدد العينــة  فــرد، تــم  150التربي

 فــرد 50فرد من جم ورية مصــر العربيــة ،  50توزيع ا 

فــرد مــن اإلمــارات  50من المملكــة العربيــة الســعودية ، 

 العربية المتحدة .

 أدوات جمع البيانات : -

ــام الباحــث بتصــميم اســتمارة اســتبيان لتحقيــا  ق

الغــرم مــن إجــراء هــذه الدراســة والمتمثــل فــي  تــأمين 

المنشـــأت الرياضـــية علـــى كـــل مـــن الجوانـــب األمنيـــة 

الـــــدول االقتصـــــادية والرياضـــــية واإلعالميـــــة فـــــي 

 (1العربية.)مرفا 

 ولقد اتب  الباحث في  لل الخطوات العلمية التالية : -

 القراءات النظرية في موضوع متغيرات الدراسة. -1

ــدد  -2 ــن ع ــة م ــي الصــورة األولي ــتبيان ف ــميم االس  تص

 ( عبارة.55( محاور بعدد ) 5) 

ــى مجموعــة مــن  -3 قــام الباحــث بعــرم االســتبيان عل

ة وأســاتذة بكليــات المحكمين من قضاه و ضباط شرط

اإلعالم وكليات التربية الرياضية ممن ل م الخبرة في 

ــأت ــأمين المنش ــال ت ــن  مج ــال م ــأ ير ك ــية وت الرياض

الجوانب األمنيــة االقتصــادية والرياضــية واإلعالميــة 

ــة ــدول العربيـ ــم  فـــي الـ ــامين ، وتـ ــه التـ علـــى عمليـ

( محـــاور كـــذلل 3( عبـــارة علـــي ) 40اســـتخالا )

حية مفردات االستبيان من حيث إلبداء الرأ  في صال

 (2ما يلي: ) مرفا 

هل العبارات التــي يتضــمن ا االســتبيان متفقــة مــ   -

 موضوع الدراسة ؟   

ــتبيان مصــا ة  - ــي تضــمن ا االس ــارات الت ــل العب ه

 بطريقة جيدة ؟

تحديــد الصــورة الن ائيــة لقائمــة االســتبيان الخاصــة  -4

ــى كــل مــن الجوانــب  بتــأمين المنشــأت الرياضــية عل

ية االقتصادية والرياضية واإلعالميــة فــي الــدول األمن

العربيــة. حيــث قــام الباحــث بتطبيــا االســتبيان علــي 

( فرد من قضــاه و ضــباط  150عينة البحث وعددها) 

شــرطة وأســاتذة بكليــات اإلعــالم وكليــات التربيـــة 

ــراء  ــاق الســادة الخب ــي ضــوء اتف ــل ف الرياضــية و ل

يث ال تقــل )المحكمين( على عبارات هذا االستبيان بح

 ( من أرائ م.%90نسبة االتفاق أل  عبارة عن )

قام الباحــث بــحجراء معــامالت الصــدق والثبــات علــي  -5

( عبــارات لتصــب  اســتمارة  5البيانــات وتــم حــذل ) 

( عبارة علي  ال  محاور و لــل فــي  40)  االستبيان

( وقد تم استبعاد البيانــات  1صورته الن ائية مرفا ) 

ــارات ال ــة بالعبـ ــ  الخاصـ ــائج جميـ ــن نتـ ــة مـ محذوفـ

االستمارات وإجراء المعالجات اإلحصائية علــي عــدد 

 ( عبارة فقأ. 40) 

تحديد ميزان تقدير خماسي لالستبيان و لل وفقــا لمــا  -6

 يلي:

( وقـــد 4( وقـــد خصـــخ ل ـــا خمـــ  درجـــات ، )5)

( وقد خصــخ ل ــا  ــال  3خصخ ل ا أرب  درجات،)

( وقــد خصــخ 1( وقد خصخ درجتان، )2درجات، )

 (1درجة واحدة.)مرفا  ل ا

 المحكمــين، اختبــار صــدق االســتبيان بطريقــة صــدق -7

 وصدق االتساق الداخلي.

ــراون  -8 ــبيرمان ب ــة س ــتبيان بطريق ــات االس ــار  ب اختب

 للتجزئة النصفية و معامل ألفا كرونباخ.



 

 

 

 

 

 

 

102 

بالدول  " تأمين المنشأت الرياضية 

 العربية)دراسة مقارنة("
د/ جاسم خليل  

 ميرزا 

 صدق وثبات االستبيان :

 أوال : صدق االستبيان :  

 صدق المضمون "المحتوى":

 ون "المحتــــوى" تــــم اســــتخدام صــــدق المضــــم

للتأكــد مــن صــدق االســتبيان مــن خــالل عــرم اســتمارة 

 االســـتبيان علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــين ممـــن ل ـــم 

خبرة في مجال البحــث ، للتعــرل علــى أرائ ــم فــي مــدى 

مناسبة عبارات ومحــاور اســتمارة االســتبيان فــي الفتــرة 

ولقــد أجمعــوا علــى  2/2013/ 4حتى  2013/ 1/  13من

أن االســتبيان يحقــا ال ــدل الــذ  وضــ  مــن أجلــه وقــد 

% حيـــث أن مـــوافقت م علـــى 80بلغـــت نســـبة اتفـــاق م 

عبــارات ومحــاور اســتمارة االســتبيان دليــل علــى صــدق 

 المضمون .

 صدق االتساق الداخلي:

تم استخدام صدق االتساق الــداخلي لحســاب صــدق 

ــارات ومحــاور اســتمارة االســتبيان مــن ـخـ  الل إيجــاد عب

معامل االرتباط بــين العبــارات والدرجــة الكليــة الســتمارة 

ــ   ــو موض ــا ه ــدول كم ــ  بج ــو موض ــا ه ــتبيان كم االس

 (.2بجدول)
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  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
 ثبات االستبيان :

استخدم الباحث طريقة التجزئة النصــفية لســبيرمان 

ــل  بــات  ــاب معام ــا كرونبــاخ لحس ــة الف ــراون و معادل ب

بيــا اســتمارة االســتبيان اســتمارة االســتبيان ، و لــل بتط

مــن  20علــى مجموعــة الدراســة االســتطالعية وعــددهم 

ــن  ــرة مـ ــي الفتـ ــث فـ ــ  البحـ ــ  مجتمـ   19/4/2013نفـ

 ، وتـــــم حســـــاب معامـــــل الثبـــــات 25/4/2013إلـــــى 

 3283:4()3الستمارة االستبيان كما هو موض  بجدول )

 .) 

 
 (3جدول )

 الثبات باستخدام التجزئة النصفية

 ألفا كرونباخ سبيرمان براون "قيمة "ر المتغيرات

 0.955 0.935 0.929 المحور األول )األمني( 

 0.950 0.960 0.945 المحور الثاني)الإلقتصاد (

 0.966 0.979 0.962 المحور الثالث )اإلعالمي(

 0.378=  0.05قيمة ر الجدولية عند 

 بات االستمارة بطريقة ســبيرمان بــراون  (  بات استمارة االستبيان ومحاورها  حيث بل  معامل3يتض  من جدول )

 مما يشير الرتفاع معامل  بات استمارة االستبيان قيد البحث.   0.955بينما بل  بطريقة الفا كرنباخ  0.935

 تطبيق البحث :

ــن  ــرة م ــي الفت ــا البحــث ف ــم تطبي ــى  25/5/2013ت حت

 على عينة البحث األساسية . 25/6/2013

أن جميــ  البيانــات واإلجابــات حيث أشار الباحثحلى        

التي سيتضمن ا استمارة االستبيان ســول تكــون ســرية 

ولــن تســتخدم لغيــر أ ــرام البحــث و لــل لعــدم الشــعور 

ــارات  ــل العبـ ــة كـ ــث بمراجعـ ــام الباحـ ــا قـ ــرا  ، كمـ اإلحـ

)المفردات( عقب استالم ا من اجل استكمال أ  نقخ في 

 البيانات.
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 العربية)دراسة مقارنة("
د/ جاسم خليل  

 ميرزا 



 

 

115 

 
  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
 ( 7جدول ) 

 رنة أراء عينة البحث )الوزن النسبي( المصرية واإلماراتية والسعودية لعبارات مقا

 50=3=ن2=ن1ن       االعالم –اإلقتصادى  - األمنية تاإلجراءا محاور
 

 عبارات االستبيان

 السعودية امارات  مصر

النسبة  

 الترجيحية 

النسبة  

 الترجيحية 

النسبة  

 الترجيحية 

 % 98 % 91 % 99 مين المنشأت الرياضية محدد المسئول في ا على كل عنصر من عناصرها. ضرورة وجود خطة مسبقة لتأ 1

وجود وحدات أمنية للتدخل السري  لمجاب ة أعمال الشغب م  وض  خطأ واستراتيجيات معرول  2

 مسئوليه األفراد بداخل ا .
86 % 86 % 86 % 

 % 96 % 94 % 95 كون ل م زى محددوجود دور لاللتراس والروابأ الرياضية في تنظيم الجم ور، وي 3

 % 75 % 75 % 99 إجراءات التأمين معلنة ومعروفة اعالن إرشادات الدخول والخرو  للطوارع  4

 % 96 % 96 % 94 لألندية الرياضية دور فى مساعدة األمن فى تامين المنشأت الرياضية 5

لمساهمة فى القيام بدورهم في امتال  معرفة وإلمام رجال األمن الستخدام المستحد ات التكنولوجية ا 6

 تامين المحافل الرياضية. 
99 % 98 % 98 % 

 % 95 % 95 % 92 يؤ ر وجود األمن بكثافة داخل و خار  مالعبنا الرياضية سلبيا علي الجماهير. 7

 % 90 % 90 % 95 ي. يخض  القائمين على المحفل الرياضي لتدريبات ب دل تنمية الم ارات التنظيمية واإلدارية إلقامة المحفل الرياض  8

 % 98 % 98 % 99 تتوافر خطأ أمنية واستثمارية لتحديث وصيانة واستغالل البنية التحتية أ ناء الحد  وبعد االنت اء منه. 9

 % 94 % 96 % 95 يحفز التامين الجيد للمباريات الرياضية على اإلبداع لدى الالعبين.  10

 % 98 % 98 % 100 السالمة لالعبين والجم ور. تصميم المالعب على أحد  المواصفات يوفر األمن و 11

 % 97 % 97 % 96 ضرورة تغيير الزى الرسمي لرجال األمن المكلفين بحماية المنشات الرياضية.   12

 % 98 % 98 % 99 ضرورة وجود تشريعات قانونية أمنية خاصة لشغب المالعب في المنشأت الرياضية.  13

 % 91 % 91 % 87 ية للمشا بين معلوما مسبقا للعقوبة والغرامة الالزمة ل ا.  قيام األمن بفرم العقوبات المادية الفور 14

 % 97 % 97 % 94 قد تصل العقوبة للحب  الفور  للمشا بين  م العرم علي النيابة بعد انت اء الحد  الرياضي. 15

 % 96 % 98 % 99 يتم التسويا للمحفل الرياضي داخليا وخارجيا. 16

 % 99 % 99 % 95 ستوى عالي إلقامة وخدمة الحد  الرياضي بما يعود اقتصاديا على الموسسة المضيفة . تتوافر بنية تحتية على م  17

 % 94 % 96 % 98 تتوافر  لية لتسويا للمنتجات الخاصة بالدولة قبل وأ ناء وبعد المحفل الرياضي 18

 % 98 % 98 % 98 ية الى مشاري  استثمارية.   االستفادة من التسويا في توفير دخل وتحويل البطوالت الدوليه من بطوالت ترفي  19

يتم التعامل م  الفرق والوفود بشكل حضار  )اقانة الداعية في مالعب التدريب، المواصالت واالنتقاالت،  20

 وتذاكر الطيران، أماكن للمعيشة(.
100 % 98 % 96 % 

قتصــاديا ورياضــيا علــى رفــ  اســم يتم االستعانة بالكفاءات التسويقية لالستفادة ب م استثماريا بما يعــود ا 21

 الدولة بين األمم .
98 % 98 % 98 % 

يتم إقامة حفلي افتتاح وختام للمحفل الرياضي واالستفادة  منه اقتصاديا مــن خــالل حقــوق الرعايــة وبــث  22

 الحقوق اإلعالمية واإلعالنية.
99 % 97 % 97 % 

 % 96 % 97 % 98 قامة منشات رياضية بالدول المشاركة في الحد  الرياضي.  يتم الترويج للشركات لفت  مجاالت إنشاء عقود استثمارية إل 23

 % 98 % 98 % 98 توجد سياسات اقتصادية واضحة لتحديد نقاط القوة والضعب قبل وأ ناء وبعد الحد  الرياضي 24

 % 97 % 96 % 100 العائد من التسويا الناج  للحد  الرياضي يغطى تكاليب المحافل الرياضية. 25

 % 98 % 98 % 100 ادة الوعي لدى الجم ور للتعامل م  األمن من خالل ندوات وإرشادات إعالمية ، يساعد في عملية التامين.زي 26

 % 100 % 100 % 99 بناء الثقة بين المؤسسة األمنية واالجتماعية يحقا الدور األمني بفاعلية. 27

على الظــواهر االجتماعيــة الســلبية مثــل شــغب نجاح المحافل الرياضية الدولية او المحلية  و ا ر للقضاء  28

 المالعب او التعصب .
99 % 99 % 99 % 

 % 94 % 96 % 98 االعالن عن قيام األمن بفرم العقوبات المادية الفورية للمشا بين معلوما مسبقا للعقوبة والغرامة الالزمة ل ا. 29

 % 98 % 98 % 99 يس م تأمين المباريات في خلا جو رياضي مثالي 30

 % 88 % 87 % 98 عالن وتحديد دور لاللتراس والروابأ الرياضية في تنظيم الجم ور ، ويكون ل م زى محدد معلن  ا 31

 % 98 % 98 % 98 التركيز على دور الألندية فى مساعدة األمن فى تامين المنشأت الرياضية.  32

 % 98 % 98 % 98 االعالن عن اإلجراءات االمنيه  للمالعب .  33

 % 99 % 99 % 100 لتسويا إعالميا من الحقوق االعالنية واالعالمية قبل وا ناء وبعد المحفل الرياضي.االستفادة من ا 34

 % 96 % 96 % 99 خبرة اإلعالميين في تأمين المنشأت الرياضية.   35

 % 98 % 98 % 99 يس م نشر الوعي االقتصادى اعالميا في زيادة الدخل القومى .  36

 % 98 % 98 % 98 ار مستوى التامين والتنظيم والتطور اإلقتصاد  في المحفل الرياضي.يلعب اإلعالم دور هام في إظ  37

 % 99 % 99 % 98 تنافسية اإلعالم اقتصاديا و مصداقيته عنصر هام في نجاح الحد  الرياضي.  38

 % 96 % 98 % 100 ضرورة توافر وسائل إعالم عالية الجودة مصحابة القامة المحافل الرياضية.  39

 % 98 % 98 % 100 واجد تغطية إعالمية اقتصادية شاملة وايجابية لتلل المحافل الرياضية وإ اعت ا عربيا ودوليا. ضرورة ت 40
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بالدول  " تأمين المنشأت الرياضية 

 العربية)دراسة مقارنة("
د/ جاسم خليل  

 ميرزا 

م ر

امارا 

السعودي 

98%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

100%

    -  -   بار   
  -  -   بار  

  -  -   بار  
  -  -   بار   

  -  -   بار  

ي 
يح
رج
الت
  
سب
ال 

  -  -   بار    -  -   بار     -  -   بار    -  -   بار      -  -   بار   

م ر     100%100%100%100%

امارات 100%99%99%99%99%

السعودية 100%99%99%99%99%

ا ل   س   را   ي   البح 

 
 أراء عينة البحث )الوزن النسبي( المصرية واإلماراتية والسعودية لعبارات  مقارنة( 2) شكل

 االعالم  –اإلقتصادى  -األمنية  تاإلجراءا محاور

 

( أن هنا  تشابه في 2شكل(، )7يتض  من جدول )

أراء عينة البحث )المصرية و اإلماراتية والسعودية( في 

( وكانت النسبه الترجيحية تعطى  37-27 -11العبارات )

 %( وايضــــا تشــــابه واتفـــــاق فــــي العبـــــارات 100)

ــبه 20-17-25-28-34-26-28)  ــت النســـــــ ( وكانـــــــ

(,كمــا يوجــد تفــاوت للــوزن %99الترجيحيــة تعطــى )

ــين أر ــارة ) النســبي ب ــي العب ــة ف ــان  4اء العين ــث ك ( حي

الوزن النسبي للعبارة اعلى في أراء العينة المصرية عنه 

في العينه اإلماراتية والسعودية فبل  في العينة المصــرية 

ــة 99) ــارة فــي أراء العين ــوزن النســبي للعب %( وكــان ال

 (.  %75اإلماراتية والسعودية )

( 2كل(، )شــ 7أظ رت نتائج الدراســة فــي الجــدول )

أن مــن أكثـــر العبـــارات وزنــا نســـبيا للعينـــة المصـــرية 

 واإلماراتيـــة فـــي المحـــور الرابـــ  كانـــت العبـــارة رقـــم 

( والتي تنخ على " تصميم المالعب علــى 11-27-37)

ــين  ــالمة لالعبـ ــن والسـ ــوفر األمـ ــفات يـ ــد  المواصـ أحـ

والجم ور, بناء الثقة بين المؤسسة األمنية واالجتماعية 

ــي ــدور األمن ــا ال ــام  يحق ــب اإلعــالم دور ه ــة، يلع  بفاعلي

في إظ ار مستوى التامين والتنظيم والتطــور االقتصــادى 

 فــي المحفــل الرياضــي "حيــث كــان الــوزن النســبي ل ــم 

(، وكان الوزن النسبي ل ــم %100في العينة المصرية )

(. وكان الوزن النسبي ل ــم %100في البيئة اإلماراتية )

 (.  %100في البيئة السعودية )

 تضـــــ  أن هنـــــا  تشـــــابه فـــــي أراء عينـــــة وي

 البحث )المصرية و اإلماراتية والســعودية( فــي العبــارات

ــبه 20-17-25-28-34-26-38)  ــت النســـــــ ( وكانـــــــ

ــى ) ــة تعط ــى " يــتم %99الترجيحي ــنخ عل ــت ت ( وكان

التعامل م  الفرق والوفود بشكل حضار  )إقامة الدعاية 

 فــــي مالعــــب التــــدريب ، المواصــــالت واالنتقــــاالت ،

ــة و تــذاكر الطيــران ، أمــاكن للمعيشــة(.تتوافر بنيــة تحتي

ــد  الرياضــي  ــة الح ــة وخدم ــالي إلقام ــتوى ع ــى مس  عل

 العائــد  بمــا يعــود اقتصــاديا علــى الموسســة المضــيفة

ــاليب  ــاج  للحــد  الرياضــي يغطــى تك ــن التســويا الن م

ــة  ــية الدولي ــل الرياض ــاح المحاف ــية, نج ــل الرياض  المحاف

ــر للقضــاء  ــة  و ا  ــة او المحلي ــى الظــواهر االجتماعي عل

 االســـتفادة  الســـلبية مثـــل شـــغب المالعـــب او التعصـــب

من التسويا إعالميا مــن الحقــوق االعالنيــة واالعالميــة 

زيــادة الــوعي لــدى  قبــل وا نــاء وبعــد المحفــل الرياضــي

الجم ور للتعامل م  األمن مــن خــالل نــدوات وإرشــادات 

عــالم تنافســية اإل إعالميــة ، يســاعد فــي عمليــة التــامين

ــد   ــاح الح ــي نج ــام ف ــداقيته عنصــر ه اقتصــاديا و مص

 الرياضي " .
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  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
ويتفــا  لــل مــ  مــا  كــره ولقــد أكــد كــل مــن ســا  

Sage,1990)( ومكرجـــر )McGregor,1989 فـــي )

دراستين متشاب تين على عينة من الالعبين علــى أهميــة 

وسائل اإلعالم ودورها الفعال واإليجابي في تشــكيل  راء 

عتقــدات م وخاصــة المتعلقــة باألنشــطة الناس وميول م وم

 (15:  13(.)22: 14الرياضية.)

مما سبا ير  الباحث أن بناء الثقة بين الموسســة 

األمنيــة واالجتماعيــة  يعمــل علــى تحقيــا األمــن بصــفة 

عامة وبفاعلية حيث يظ ر بنجاح المحافــل الرياضــي فــي 

صــادى تطوير الدور االمنى الذى ينعك  على الرقــي االقت

 .المضيفة للدول

 االستنتاجات والتوصيات:

 أوال : االستنتاجات :

في ضوء مجــال هــذا البحــث وال ــدل منه،واســتنادا       

على مــا تــم مــن إجــراءات ومعالجــات إحصــائية وتفســير 

للنتائج وفــي نطــاق مجتمــ  البحث،توصــل البــاحثون إلــى 

 واالستخالصات التالية :

ضــية يجب تأمين المنشآت أ ناء المباريات الريا •

والتخطيأ التخا  تدابير أمنية ت دل إلــى تــامين 

ــام  ــين والحكــ ــاهدين والالعبــ ــرق والمشــ الطــ

 والجم ور .

يجب وضــ  خطــأ إلجــراءات التــامين وتختلــب  •

ــاراة  ــرول المبـ ــب ظـ ــر حسـ ــان و خـ ــن مكـ مـ

 وحساسيت ا ، 

تامين المنشآت الرياضية رهين بسيادة القــانون  •

عامــة وقــانون اللعبــة الرياضــية علــى وجــه 

صوا وقدرة منفذ  القــانون علــى التأهيــل الخ

والتدريب فال يحول دون تنفيذ القــانون نجوميــة 

ــرد أو ســطوة  ــو  ف ــاد أو نف العــب او شــعبية ن

 إدارى.

البــد مــن مرعــاه تصــميم المالعــب علــى أحــد   •

المواصــفات يــوفر األمــن والســالمة لالعبــين 

والجم ور، وبناء الثقة بــين المؤسســة األمنيــة 

 ا الدور األمني بفاعلية . واالجتماعية يحق

ــب اإلعــالم دور هــام فــي إظ ــار مســتوى  • يلع

ــيم والتطـــور االقتصـــادى فـــي  التـــامين والتنظـ

 المحفل الرياضي .

 ثانيا : التوصيات :

في ضوء ما أظ رته نتائج هذه الدراسة التــي توصــل      

إلي ــا البــاحثون وفــي حــدود العينــة التــي أجريــت علي ــا 

 بما يلي:الدراسة يوصي الباحثان 

عند الشــروع فــي تصــميم المالعــب يجــب أن يراعــي  -1

علــى أن تكــون بأحــد  المواصــفات ويجــب ان تــوفر 

 األمن والسالمة لالعبين والجم ور.

القيام بناء الثقة بين المؤسســة األمنيــة واالجتماعيــة  -2

من خالل الحــوار واتخــا  اجــراءات تعــزز نمــو الثقــة 

 .المتبادلة وتحقيا الدور األمني بفاعلية

االهتمام باإلعالم وما يذاع على القنــوات لمــا لــه مــن  -3

ــيم  ــامين والتنظـ ــتوى التـ ــار مسـ ــي إظ ـ ــام فـ دور هـ

والتطور االقتصادى في المحفــل الرياضــي مــن خــالل 

لجان تتاب  ما يتم بثه في االعالم وتض  الخطــأ التــى 

تبرز مستوى التــامين والتنظــيم والتطــور االقتصــادى 

 في المحفل الرياضي.

 

 ع المراج

 

 أوال : المراجع العربية : 

ادجــار بــورن ير ترجمــة د. محمــود زنــاتي: القــانون  -1

وطبيعته ووظائفه ، طبعــة نــادى القضــاة مطــاب  

 2001الجم ورية ،القاهرة ، 

أكاديميــة نــايب للعلــوم األمنيــة:التعامل مــ  شــغب  -2

ــودىالمال  ،عــب الرياضــية ، محســن محمــد العب

 م2000،  1الريام ط

ــايب للع -3 ــة نــ ــةأكاديميــ ــوم األمنيــ ــب :لــ امن المالعــ

 .2000الريام ،الرياضية
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بالدول  " تأمين المنشأت الرياضية 

 العربية)دراسة مقارنة("
د/ جاسم خليل  

 ميرزا 

ــة -4 ــوم األمنيـ ــايب للعلـ ــة نـ ــات : أكاديميـ ــن المنشـ أمـ

ــام ط ــد ،الري ــي عي ــد فتح ــية، محم ،  1الرياض

 م2000

: المركــــز العربــــي للدراســــات االمنيــــة والتــــدريب -5

المسئولية األمنية للمرافا اإلعالميــة فــي الــدول 

 .1406،  العربية

ســائل اإلعــالم الجماهيريــة دور وحسام الدين الســيد:  -6

ــدى طــالب بعــ   فــي نشــر الثقافــة الرياضــية ل

 2003الجامعات المصرية . ماجستير 

دور الشرطة في دعم االقتصاد : محمد حاف  الرهوان -7

 م2001الوطني : ،

إدارة المــوارد البشــرية ،  دار  :محمد حــاف  حجــازى -8

، ، سيدى بشر ، االسكندرية الوفاء لدنيا الطباعة

 2002مصر 

ــنين -9 ــد حس ــة: محم ــة دراس ــاهرة تحليلي ــب  لظ التعص

ــي ــي الرياضــ ــة فــ ــرين دولــ ــدربون البحــ  المــ

ــات  ــرين للدراســ ــز البحــ ــجعون . مركــ والمشــ

 2005والبحو  ، دولة البحرين.
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ــاهرة،  ــي ، الق ــة األول ــي، الطبع ــر العرب دار الفك
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