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من خالل التعرف عمى   رؤية مستقبمية إلنشاء محكمة رياضية مختصة وضعييدف البحث إلي 

القضاء و اختصاصات المحكمة الرياضية  و ن السمطات الفصل بيو ممارسة الرياضة حق لمجميع 

توفير الخبراء والمتخصصين و المتخصص الناجز ىو من أىم عوامل اإلصالح االقتصادي 

واستخدم الباحث قانون الرياضة المصرية وارتباطو بالقوانين والقواعد والمواثيق الدولية و الرياضيين 

 و لطبيعة ىذا البحث . باألسموب المسحي لمناسبت المنيج الوصفي

أستتتتاتذة اإلدارة  –يشتتتتتمل مجتمتتتتع البحتتتتث عمتتتتى بعتتتتض متتتتن كتتتتال متتتتن   أستتتتاتذة القتتتتانون 

رؤستتتاء  –المحتتتامين  –رؤستتتاء مجتتتالس إدارات األنديتتتة الرياضتتتية  –رؤستتتاء المحتتتاكم –الرياضتتتية 

م االتحادات الرياضية( وقتد تتم إختيتار عينتة البحتث بالطريقتة العمديتة  متن مجتمتع البحتث حيتث تت

( فتتتردًا كعينتتتة لمدراستتتة اإلستتتتطالعيةة وأصتتتبحت عينتتتة البحتتتث األساستتتية 03ستتتحب متتتنيم عتتتدد  

 ( فرد .023 
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The research aims to develop a future vision for the establishment of a specialized 
sports court by recognizing the practice of sport as a right for all and the separation 
of powers and competencies of the sports court and the accomplished specialized 
judiciary is one of the most important factors of economic reform and the provision of 
sports experts and specialists and the Egyptian sports law and its link to international 
laws, rules and charters The researcher used the descriptive method in the survey 
method for its relevance to the nature of this research. 

The research community includes some of (professors of law - professors of 
sports management - heads of courts - heads of boards of directors of sports clubs 
- lawyers - heads of sports federations). As a sample for the exploratory study, the 
main research sample became (120) individuals. 

The researcher concluded that the Ministry of Youth and Sports is working to 
increase the base of practicing sports. Practicing sports is a right for everyone and 
helps national security. There are general and subsidiary goals for the importance of 
practicing sports on public health and social cohesion for the Egyptian society. There 
are no subsidiary judicial departments to decide on sports problems, there are There 
is a consensus between the judicial and legislative bodies regarding the necessity of 
establishing a sports court.  
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 :  وأهميته  البحث مقدمة
 الدستتتور ىتتو الركيتتتزة األساستتية التتتي يبنتتتى عميتتو كافتتة القتتتوانين التتتي تتتنظم ستتتير العمتتل داختتل الدولتتتة 

فالمادة الواحدة من الدستور تتكامل مع مواده األخرى وتحمل في طياتيا الكثير من المعتانية ولتذلك يجتب 
ال تخالفو فإذا خالفتو تكون معيبة بعدم الدستوريةة وأيضتًا فتي  أن توضع القوانين في إطار مواد الدستور وا 

إطتار القتانون التذى يتنظم ستير العمتل  إطار ىذا السياق يجتب أن يتتم وضتع المتواال رالقترارات الوزاريتةر فتى
والخاص بيذه الالاحةة وأن يكون منبثق منوة وبالتالي يكون منبثتق متن الدستتور حتتى تكتون ىتذه الالاحتة 

 ( 2: 22صالحة لمتطبيق عمى الكافة.   
 فالدستور ىو أساس القاعتدة القانونيتة األساستية التتي تحتدد النظتام السياستي لمدولتة ونظتام الحكتم فييتا 

: 0وتنظيم سمطاتو والعالقات فيما بينيا من ناحيةة والعالقة بين ىذه السمطات واألفراد من ناحية أخرى.  
092) 
ومتن ىنتا يتضتل أن الدستتور ىتو التذي يتنظم عمتل ستمطات الدولتة بحيتث يوضتل العمتل الرقتابي لكتتل  

العمتتتل داختتتل  ستتتمطة حتتتتى ال يتعتتتارض عمتتتل كتتتل ستتتمطة متتتع األختتترىة ومتتتن ثتتتم ضتتتياع الحقتتتوقة وانييتتتار
 د( –: ب 01)مؤسات الدولة ويعتمد الدسور المصرى عمى ركااز أساسية 

 

 -وينص الدستور عمى :
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  معاون قضائي بمحكمة الزقازيق االبتدائية)*(
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( يشتتكل الدستتتور بديباجيتتة وجميتتع نصوصتتة نستتيجًا مترابطتتًا ة وكتتاًل ال يتجتتزاء ة وتتكامتتل  222المتتادة   
 أحكامو في وحدة عضوية متماسكة .

ة وعمى مؤسسات الدولة والمجتمتع اكتشتاف الموىتوبين رياضتيًا  ( ممارسة الرياضة حق لمجميع42المادة  
 (02ورعايتيم ة واتخاذ ما يمزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة .       

فتتى شتتجن مجمتتس الشتتورىة  0943لستتنة  023والقتتوانين المكممتتة لمدستتتور المصتترىة ىتتي قتتانون رقتتم  
 04تعيين بعضوية مجمتس الشتورى والقتانون رقتم ومن مطالب تكوين مجمس الشورىة وطريقة الترشيلة وال

فتتى شتتجن مجمتتس الشتتعب وتعديالتتتوة ومتتن مطالبتتة تكتتوين مجمتتس الشتتعبة وطريقتتة الترشتتيل  0922لستتنة 
فتى شتجن تنظتيم  01لستنة  22والتعيين لعضوية مجمس الشعبة األحكام الختامية واالنتقاليتةة وقتانون رقتم 

البتتتة تنظتتيم الحقتتوق السياستتتية ومباشتترتياة وتنظتتيم عمميتتتتى مباشتتر الحقتتوق السياستتتية وتعديالتتتوة ومتتن مط
 (019: 02اإلستفتاء النتخاب رايس الجميورية وجراام االنتخاب .  

  
وقد حمل القضاء أمانتة العتدل منتذ فجتر التتاي  فيتو قتديم قتدم الجماعتات البشترية ذلتك أن اإلنستان ال  

المنتافع والمصتتاللة وتنشتتج التتروابط االجتماعيتتة يعتيش إال فتتى جماعتتةة وحيثمتتا تكتون الجماعتتة يكتتون تبتتادل 
وما يترتب عمييا من خصومات بما يشعر النتاس بحاجتو ممحتة عمتى حستم ىتذه المنازعتات وعتوده الحقتوق 
إلتتى ذوييتتا ويقتتر األمتتن والطمجنينتتة فتتى النفتتوس وىكتتذا نشتتجت وظيفتتة القاضتتى بتتين الجماعتتةة وكتتان يختتتار 

ىميم لحمميتتتا صتتتفات خاصتتتة متتتن ستتتداد التتترأى وأصتتتالة الحكتتتم لمنيتتتوض بيتتتذه الرستتتالة الجميمتتتة أشتتتخاص تتتتؤ 
 ورجاحة العقل وسالمة التقدير.

وفتتى العصتتر الحتتديث تتتردد فكتتر العتتدل فتتى المواثيتتق الدوليتتةة فقتتد نصتتت المتتادة العاشتترة متتن اإلعتتالن  
العالمى لحقوق اإلنسان عمى أن رلكل شخص الحتق المتستاوى فتى أن تستتمع محكمتة مستتقمة محايتدة إلتى 

 (.2-2: 00اعة العمنى الكامل فى تحديد حقوقو والتزامور.  دف
وال يستتتطيع أحتتد انكتتار دور الرياضتتة فتتى حيتتاة الشتتعوب فيتتى ظتتاىرة اجتماعيتتة ال تتوقتتف عتتن النمتتو  

واالنتشارة وقد أصبحت الرياضة من أىم المجاالت التى لحق بيا التطور خالل األعوام القميمتة الماضتيةة 
الجماىير الغفيرة ويخصص ليا العديد من ساعات العرض عمى شاشتات التمفتازة  فقد صارت تجذب انتباه

وتيتم بيا الصحافة واالعالم اىتمامًا غير عتادى بحيتث أصتبل نجتوم الرياضتة أكثتر شتيرة متن نجتوم الفتن 
فالرياضة باعتبارىا منافسة شريفة ما بين أشخاص يستتخدمون إمكانتاتيم وميتارتيم لمتغمتب عمتى منافستييم 

زمين فى ذلك بقواعد وقوانين األلعاب التى يمارسونياة فقد تؤدى إلى بعض الحوادث المتعمتدة أو غيتر ممت
المتعمدة كما قتد تتؤدى إلتى مخالفتة مبنيتة عمتى غتش أو تجتاوز لقواعتد األلعتاب ممتا قتد يترتتب عميتو نتتااج 

 ضارة بمصمحة المشاركين 
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 (.2ة 0: 6 
تعرض حصرا أمام  ةعات المرتبطة باأللعاب األولمبيكما أن الميثاق األولمبي يحدد أن النزا

من خالل قضاه متخصصين  2302( لسنة 20قبل صدور القانون    2306المحكمة حيث بدأت عام 
البت في قضايا مكافحة المنشطات خالل المعاب األولمبية بدال من لجنة األنضباط التابعة لمجنة 

مية بقوة إنفاذ األحكام ذاتيا الصادرة عن المحاكم العادية ويمكن األولمبية الدولية ة وتحظى قراراتيا التحكي
ذا ما  الطعن في قراراتيا لدى المحكمة العميا الفدرالية السويسرية لكن نادراص ما تنجل تمك األستانافات وا 
نجحت فغالبًا ما يكون مقتصرًا عمى المساال اإلجرااية دون أن يمس جوىر النزاع ة يقدم التحكيم لجنة 
مكونة من ثالثة محكمين يجب أن يكونوا مستقمين عن أي طرف ويكون لطرفى النزاع في حالة 

 (26اإلجراءات العادية االتفاق عمى القانون الواجب التطبيق عمى القضية موضوع النزاع .  
ال تخمو مينة أو نشاط من العقبات أو المشكالت ة وخاصة إذا ما كانت اساسيات ىذا النشاط  

مى مغير لمسموك اإلنساني ونشاطو االجتماعي والتربوي كالرياضة التي تحفل بعدد كبير من يعتمد ع
التحديات والمشاكل وليس من االخالص الميني أن يكون ىناك مذىبًا في دراسة واقع الرياضة المصرية 

تباع فمسفة يعتمد عمى التحايل في ترقيع وتغطية ىذه المشكالت أو تجاوزىا أو التياون في شجنياة أن إ
أنو ليس في اإلمكان أبدع مما كان ة وتقديم وجيات تحجب الواقع الميني ميما بدا موحشا وقمقًا ألمر 
خطيرة ألنو سيقضى حتما إلى تجاىل ىذه المشكالت ومن ثم تفاقميا خاصة وأننا نقارن اإليقاع 

 (.1ة 2: 22رب المتقدم.  المتباطئ الواىن لمرياضة في مصر بإيقاعات االنجاز المتسارع في دول الغ
 وتكمن مشكلة الدراسة:

م بشجن أنشاء مركز لمتحكيم الرياضي تابع لمجنتة  2302( لسنة 20أن ما ورد بالقانون   -

 -األولمبية المصرية مخالفًا لما ورد بالدستور المصري في مواده:

 .سٍبدح انمبَىٌ أسبس انحكى فً انذونخ -: 44يبدة 

سزمالل انمضبء، وحصبَزّ، وحٍذرّ، ضًبَبد أسبسٍخ نحًبٌخ انحمىق ورخضغ انذونخ نهمبَىٌ، وا

 وانحرٌبد

انؼمىثخ شخصٍخ، وال جرًٌخ وال ػمىثخ إال ثُبء ػهى لبَىٌ، وال رىلغ ػمىثخ إال ثحكى  -:45يبدة 

 .لضبئى، وال ػمبة إال ػهى األفؼبل انالحمخ نزبرٌخ َفبر انمبَىٌ
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فً يحبكًخ لبَىٍَخ ػبدنخ، ركفم نّ فٍهب ضًبَبد انذفبع ػٍ  انًزهى ثرئ حزى رثجذ إداَزّ -: 46يبدة 

 َفسّ.

 وٌُظى انمبَىٌ اسزئُبف األحكبو انصبدرح فى انجُبٌبد.

 .ػهٍهى وانشهىد وانًزهًٍٍ وانًجهغٍٍ ػُذ االلزضبء، وفمبً نهمبَىٌ نهًجًُورىفر انذونخ انحًبٌخ 

ػهى  ورؼًم ، انزمبضًنخ ثزمرٌت جهبد حك يصىٌ ويكفىل نهكبفخ. ورهززو انذو انزمبضً : 49يبدة 

يٍ رلبثخ انمضبء، وال ٌحبكى  إداريػًم أو لرار  أيسرػخ انفصم فً انمضبٌب، وٌحظر رحصٍٍ 

 .، وانًحبكى االسزثُبئٍخ يحظىرحانطجٍؼًشخص إال أيبو لبضٍّ 

عدم وجود محكمة رياضتية مختصتة تستاعد المحتاكم اإلداريتة فتى حتل المشتاكل الرياضتية  -

 جز المحاكم اإلدارية فى حميا.التى تع

عتتتدم الوقتتتوف عمتتتى مجموعتتتة متتتن القواعتتتد القانونيتتتة التتتتى تيتتتدف التتتى تستتتوية المنازعتتتات  -

الرياضتتية تستتتوية نياايتتتة حاستتتمة والتتتى تشتتتكل فتتتى مجموعيتتتا النظتتام القتتتانونى لمتتتا يستتتمى 

 بالتحكيم الرياضي بالمعنى المتقدم.

ياضتتتى وقصتتتور الثقافتتتة القانونيتتتة فتتتى عتتتدم وجتتتود ثقافتتتة قانونيتتتة لمعتتتاممين فتتتى المجتتتال الر  -

 المجال الرياضى عمى بعض القانونيين من غير ذوى الخبرة فى المجال الرياضى.

 ىشاشة اليياكل المتطوعة والمنتخبة فى بعض اليياات الرياضية. -

ما شاب الوسط الرياضى فى الفترة األخيرة من ظاىرة إستاءة إلتى الحركتة الرياضتية عامتة  -

والمؤسستتى خاصتتة متتا حتتدث فتتى ختتتام مبتتاراة كتتجس مصتتر لكتترة القتتدم  والستتموك األخالقتتى

 ( والحتتتتادث المؤستتتتف بإستتتتتاد بورستتتتعيد بتتتتين األىمتتتتى والمصتتتترى 2336 – 2331موستتتتم  

 ( 2302 – 2300موسم    
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حجم المشاكل الموجودة ستواء باألنديتة أو مراكتز الشتباب واالتحتادات الرياضتية ومناطقيتا  -

كمتتتة رياضتتتية مختصتتتة ىتتتى موضتتتوع البحتتتث والمتتترتبط ىتتتو التتتدافع لمتفكيتتتر فتتتى إنشتتتاء مح

 باإلدارة كمنيج عممى فى التخطيط والتنظيم والتوجيو والرقابة.

كثرة المشكالت التى تواجو اإلدارة القضااية لمعدالة فى المجال الرياضى الدافع الذى أدى  -

 إلى التفكير  فى أن يكون ىناك رؤية مستقبمية إلنشاء محكمة رياضية مختصة.

م ستترعة الفصتتل فتتى القضتتايا الخاصتتة بالنشتتاط الرياضتتى نظتترًا لتكتتدس القضتتايا العامتتة عتتد -

 أمام محاكم القضاء العادى والقضاء اإلدارى.

حكتم محكمتة القضتاء اإلدارى   مجمتس الدولتة ( بعتدم اإلختصتاص فتى معظتم المنازعتات  -

م األختصاص الرياضية التى يتم المجوء الييا فييا ة بمنطوق حكميا حكمت المحكمة بعد

 وإلحالتيا لممحكمة المختصة .

ذا كتتتان اليتتتدف ىتتتو رؤيتتتة ىتتتذا المجتمتتتع فتتتى وقتتتت تختمتتتف وجيتتتات النظتتتر فيمتتتا يختتتص   وا 

 األمتتر الرياضتتى وبتتالرغم متتن تبتتاين األراء فتتإن وجتتود جتتزء متتن القتتانون يختتص المجتتال الرياضتتى 

 فجنو يعيق بعض األمور التنظيمية لشاون المينة الرياضية وممارستيا.

ن إعتتداد مشتتروع فتتى ذلتتك المجتتال فتتى إطتتار ثبتتات القواعتتد الدستتتورية التتتى تتبتتع فتتى ىتتذا إ

الشجن وتحديتد القواعتد المتبعتة فتى إعتداد مشتروع انشتاء محكمتة رياضتية مختصتة وأن ىتذه الرؤيتة 

فى إطار اإلدارة القضااية لمعدالة فى المجال الرياضى وحق المشرع فى إطار أن القضتاء موجتود 
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يستمد قدرتو من كونو قاضيًا يرستى قواعتد العتدل ويرفتع الظمتم وال يعنيتو ىتذا وال ذاك  وأن القاضى

  .22 :1 – 2.) 

رتباطو بجحكام قانون السمطة القضااية أكد الدستور فى مادتة   ( دعم استقالليا 61ة  62وا 
إلقرار بدور السمطة وتقوية دورىا فى تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين الدستورية وان ترجمة عممية ا

التنفيذية فى المجال اإلدارى دون أى مساس بالعمل القضااى يوجب مناقشة بعض الرؤى حول إدارة 
الشاون  القضااية فى المجال الرياضى وتشكيل ىياة قضااية مع التجكيد أن القضاء حريص عمى 

القضاء بجنيم نخبة من رجال استقاللو وفقا لما وصف بو العالم الدستورى ر الدكتور السنيورىر رجال 
األمة أشربت نفوذىم احترامًا لمقانون وانغرس فى قموبيم حب العدل وأنيم بطبيعة وظيفتيم يؤمنون بمبدأ 
المشروعية يجعمون المنصة قبمتيم ال ينتمون إال لمدستور والقانون ويظمون فى مكانتيم الرفيعة تحسدىم 

 السمطات ورجال السياسة
 :البحــث هــدف 

من خالل التعرف  رؤية مستقبمية إلنشاء محكمة رياضية مختصة يدف البحث إلى وضعي
 عمى  :

  ممارسة الرياضة حق لمجميع . -0

 الفصل بين السمطات . -2
 اختصاصات المحكمة الرياضية  . -0
 القضاء المتخصص الناجز ىو من أىم عوامل اإلصالح االقتصادي . -2
 .توفير الخبراء والمتخصصين الرياضيين  -1
   ن الرياضة المصرية وارتباطو بالقوانين والقواعد والمواثيق الدولية  .قانو  -6

 

 :البحــث  تســاؤالت
رؤيتتة مستقبميتتة إلنشتتاء محكمتتة رياضيتتة يحاول الباحث في ىذا البحث التعرف عمى        
 خالل التساؤالت اآلتية : مختصتتة

 ؟ممارسة الرياضة حق لمجميع ىل  -0

 ؟السمطات  لفصل بينكيف يتم ا -2
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 ؟اختصاصات المحكمة الرياضية  ما ىي  -0

 ؟القضاء المتخصص الناجز ىو من أىم عوامل اإلصالح االقتصادي ىل  -2

 الرياضيين؟توفير الخبراء والمتخصصين كيف يتم  -1

   ؟بالقوانين والقواعد والمواثيق الدولية مرتبط قانون الرياضة المصرية ىل  -6
 

 :البحث مصطمحات

يقة األساسية التى تبني نظام الحكم فى الدولة وتنظيم السمطات العامة فييا وتتميز الوث -( الدستور :0
ىذه الوثيقة األساسية بجن قواعدىا تضعيا السمطة التجسيسية وأنو ال يمكن تعديل تمك القواعد إال بإتباع 

ة  092: 0 إجراءات خاصة أكثر شدة وتعقيدًا ومن اإلجراءات المتبعة فى تعديل القوانين العادية. 
091.) 

إصتطالح لتتو متدلول ختتاص ويعنتتى القواعتد العامتتة المجتردة الممزمتتة التتتى تحكتم العالقتتات فتتى  ( القانون:2
حتراميا بتوقيع جزاء عمى من يخالفيا .    (.6: 04المجتمع والتى تضمن السمم العام وا 

 
 منهج البحث . 

 بيعة ىذا البحث . إستخدم الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمناسبتو لط
 مجتمع وعينة البحث .

أستاتذة اإلدارة الرياضتية  –يشتمل مجتمع البحث عمى بعض من كال متن   أستاتذة القتانون 
رؤستتتاء االتحتتتادات  –المحتتتامين  –رؤستتتاء مجتتتالس إدارات األنديتتتة الرياضتتتية  –رؤستتتاء المحتتتاكم –

 الرياضية( 
مجتمع البحث حيث تم سحب متنيم عتدد وقد تم إختيار عينة البحث بالطريقة العمدية  من 

( فترد ة وجتدول   023( فردًا كعينة لمدراسة اإلستتطالعيةة وأصتبحت عينتة البحتث األساستية  03 
 ( يوضل توصيف عينة البحث. 0
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 واالستطالعيةعينة البحث األساسية  توصيف ( 0جدول ) 
 المجموع الكلى العينة األساسية االستطالعيةالعينة  البيـــان

 54 47 7 اساتذة القانون 

 53 47 8 اساتذة اإلدارة الرياضية

 47 42 7 رؤساء المحاكم 

 47 42 7 رؤساء مجالس إدارات األندية الرياضية 

 47 42 7 المحامين 

 34 32 4 ورؤساء االتحادات  الرياضية 

 372 342 52 اإلجمالي
 

 أدوات جمع البيانات . 
 نات والمعمومات المتعمقة بيذا البحث األدوات التالية :إستخدم الباحث في جمع البيا

 المقابمة الشخصية :  

إستخدم الباحث المقابمة الشخصية كجداة من أدوات جمع البيانات والمعمومات فى البحث ة وذلك 
و الخبراء عن طريق إجراء العديد من المقابالت الشخصية مع الخبراء في مجال اإلدارة الرياضية 

ة وكانت المقابمة  والمستشارين بالمحاكم المصرية ( –ون   اساتذة القانون بكميات الحقوق في القان
تدور حول العديد من النقاط المرتبطة بموضوع البحث ة حيث تضمنت مجموعة من األسامة التى 
تتصف بالمرونة وذلك لخمق أسموب من الحوار المفظى مع السادة الخبراء بيدف التعرف عمى 

قتراحاتيم حول محاور أراايم و  وقد قام  رؤية مستقبمية إلنشاء محكمة رياضية مختصة استبيانا 
 الباحث بتسجيل كل اآلراء والمالحظات لإلستفادة منيا.

 اإلستبيان : 

 إعتتداد  رؤيتتة مستتتقبمية إلنشتتاء محكمتتة رياضتتية مختصتتةإستتتخدم الباحتتث إستتتمارة إستتتبيان 
 الباحث(

 خطوات بناء االستبيان:
 -رؤية مستقبمية إلنشاء محكمة رياضية مختصة :محاور االستبيان الخاص  تحديد -0

من خالل إطتالع الباحتث عمتى الدراستات الستابقة ذات الصتمة بموضتوع البحتث وكتذلك متن 
وفتتى ضتتوء أىتتتداف والقتتانون  اإلدارة الرياضتتتيةختتالل المستتل المرجعتتى لممراجتتتع العمميتتة فتتى مجتتال 
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رؤية مستقبمية إلنشاء محكمة رياضية إستبيان تتضمن محاور  ةإستمار قام الباحث بإعداد ة البحث 
 ( متتن الستتادة الخبتتراء03ور عمتتى عتتدد  امحتتال ىتتذهة ثتتم قتتام الباحتتث بعتترض  (2 رفتتق م مختصتتة

رؤيتتة مستتتتقبمية إستتتبيان محتتاور وذلتتك لتحديتتد النستتبة الماويتتة وفقتتتا آلراء الخبتتراء فتتى  ة (0ق رفتت م
المحتتتتاور  قبتتتتوللفتتتتجكثر  ٪43الباحتتتتث بنستتتتبة  ىتضتتتتر إحيتتتتث ة  إلنشتتتتاء محكمتتتتة رياضتتتتية مختصتتتتة

 . (2جدول   ىىو موضل ف رؤية مستقبمية إلنشاء محكمة رياضية مختصةإستبيان بالخاصة 
 

 (2جـدول )
محاور إستبيان رؤية مستقبمية إلنشاء محكمة رياضية النسبة المئوية وفقا آلراء الخبراء فى 

 مختصة
 النسبة المئوية المحـور م
 ٪322 الرياضة حق لمجميع .ممارسة  1
 ٪02 الفصل بين السمطات . 2

 ٪322 اختصاصات المحكمة الرياضية  . 3

 ٪322 القضاء المتخصص الناجز ىو من أىم عوامل اإلصالح االقتصادي . 4

 ٪02 توفير الخبراء والمتخصصين الرياضيين   5

 ٪322 واثيق الدولية  .قانون الرياضة المصرية وارتباطو بالقوانين والقواعد والم 6

التتى  محتاوركتل ال( أن نسبة أراء السادة الخبتراء قتد أشتارت إلتى قبتول 2يتضل من جدول  
ة وقتد  ٪033 – 93ألراايم ما بين  ماويةالنسبة ال ة حيث تراوحت تم عرضيا عمى السادة الخبراء

األراء ة وقتد  مجمتوع% فجكثر من 93إرتضى الباحث عمى قبول المحاور التى حصمت عمى نسبة 
 -:محاور  6بمغ عدد المحاور التى إرتضاىا الباحث إلى 

 ممارسة الرياضة حق لمجميع . -
 الفصل بين السمطات . -
 اختصاصات المحكمة الرياضية  . -
 القضاء المتخصص الناجز ىو من أىم عوامل اإلصالح االقتصادي . -
 توفير الخبراء والمتخصصين الرياضيين   -
 ة وارتباطو بالقوانين والقواعد والمواثيق الدولية  .قانون الرياضة المصري -
 -رؤية مستقبمية إلنشاء محكمة رياضية مختصة : ستبيان الخاصتحديد عبارات محاور اإل -2
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 الخبتتتراء فتتتي مجتتتال اإلدارة الرياضتتتيةالستتتادة متتتن ختتتالل المراجتتتع والدراستتتات الستتتابقة وأراء 
رؤيتة مستتقبمية إلنشتاء محكمتة رياضتية إستتبيان ر لمحاو تم تحديد مجموعة من العبارات والقانون ة 
ة وقتام الباحتث بتحديتد عتدد  (0رفتق  م. ة حيث تم تصنيفيا وفقًا لممحاور المنتمية إلييا  مختصة.

 : العبارات التي تندرج تحت كل محور وىى كما يمى
 ممارسة الرياضة حق لمجميع . : المحور األول

 (اتعبار  4وعدد عباراتو    
 

 الفصل بين السمطات . :ى الثانالمحور 
 (اتعبار  9وعدد عباراتو      

 اختصاصات المحكمة الرياضية  . المحور الثالث :
 (ةعبار  04وعدد عباراتو    

 القضاء المتخصص الناجز ىو من أىم عوامل اإلصالح االقتصادي . المحور الرابع :
 (ةعبار  01وعدد عباراتو  

   . اء والمتخصصين الرياضيينتوفير الخبر  المحور الخامس :
 (اتعبار  6وعدد عباراتو   .

 .قانون الرياضة المصرية وارتباطو بالقوانين والقواعد والمواثيق الدولية   المحور السادس :
 (اتعبار  6وعدد عباراتو  

وذلتك لتحديتد  الستابق ةمجتال الثم قتام الباحتث بعترض عبتارات كتل محتور عمتى الستادة الخبتراء فتي 
تفتتاق إل النستتبة الماويتتة(  2 ة ويوضتتل جتتدول   لكتتل عبتتارة تنتتدرج تحتتت كتتل محتتور ة الماويتتةالنستتب

 ىبالعبتارات التت الباحتث ىرتضتإة وقتد اإلستتبيان الخبراء فى تحديتد عبتارات كتل محتور متن محتاور 
 . السادة الخبراء ىفجكثر وفقًا لرأ :43 نسبة ماويةحصمت عمى 

 ستبيانالخبراء حول تحديد عبارات محاور اإلتفاق ( النسبة المئوية إل  3دول ) ـج
 و

انُسبت 

 انًئىٌت
 و

انُسبت 

 انًئىٌت
 و

انُسبت 

 انًئىٌت
 و

انُسبت 

 انًئىٌت
 و

انُسبت 

 انًئىٌت

 : ممارسة الرياضة حق لمجميعانًحىر األول : 

2 011% 8 011% 3 011% 4 01% 5 011% 

6 01% 9 01% 2 01% 0 01% 01 01% 

22 17% 28 01%  
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 :الفصل بين السمطات حىر انثبَى: انً
23 011% 24 10% 25 01% 26 011% 29 011% 

22 01% 24 17% 82 011% 82 011% 22 011% 

 :اختصاصات المحكمة الرياضية  انًحىر انثبنث : 

83 01% 84 17% 85 011% 86 011% 89 01% 

82 011% 84 011% 32 01% 32 01% 38 011% 

33 011%   

 :القضاء المتخصص الناجز ىو من أىم عوامل اإلصالح االقتصاديبع : انًحىر انرا

34 01% 35 011% 36 01% 39 17% 32 011% 

34 01% 42 011% 42 011% 48 011% 43 01% 

 :توفير الخبراء والمتخصصين الرياضيينانًحىر انخبيص : 

44 01% 45 011% 46 011% 49 01% 42 011% 

44 011% 01 01% 00 011%   

 :قانون الرياضة المصرية وارتباطو بالقوانين والقواعد والمواثيق الدولية  :  انسبدشانًحىر 

58 01% 05 011% 05 011% 00 01% 00 011% 

59 011% 00 01% 00 01% 01 011% 00 01% 

 
رؤيتتة مستتتتقبمية ( نستتتبة أراء الخبتتراء فتتي كتتتل عبتتارة متتن عبتتتارات إستتتبيان  0يتضتتل متتن جتتدول   

حيتتث يتضتتل نستتبة أراء الخبتتراء المتتوافقين عمتتي وجتتود العبتتارات ة وقتتد  ة محكمتتة رياضتتية مختصتتةإلنشتتاء 
متن مجمتوع اآلراء ة وقتد فتجكثر % 43الباحث عمي أخذ العبارات التتي حصتمت عمتي نستبة ماويتة  ىرتضإ

ور ( عبارةة وبذلك أصتبل عتدد عبتارات كتل محتور متن المحتا11ىا الباحث  ابمغ عدد العبارات التي ارتض
 وفقا لمجدول التالي : 

 إستبيان( محـاور 4جـدول )
 اجًبنى عذد انعببراث انًحــــبور و

 01 ممارسة الرياضة حق لمجميع . 2

 0 الفصل بين السمطات . 8

 01 اختصاصات المحكمة الرياضية  . 3

 0 القضاء المتخصص الناجز ىو من أىم عوامل اإلصالح االقتصادي . 4

 0   . والمتخصصين الرياضيين توفير الخبراء 5

 01 .قانون الرياضة المصرية وارتباطو بالقوانين والقواعد والمواثيق الدولية   6

 00 اإلجـًـــــــبنــً
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وفقتتتا لنستتتبة أراء الخبتتتراء ة حيتتتث يوضتتتل عتتتدد ستتتتبيان إعتتتدد عبتتتارات محتتتاور ( 2يوضتتتل جتتتدول  
 .ستبيان عبارات كل محور من محاور اإل

 سة اإلستطالعية .رابعا : الدرا

عمى عينتة استتطالعية  رؤية مستقبمية إلنشاء محكمة رياضية مختصةقام الباحث بتطبيق إستبيان 
مجتمتع البحتث ومتن ختارج ختيتارىم بطريقتة عشتوااية متن إة وقتد تتم  عينة البحثفرد من  03وقواميا عدد 
ساستية واإلستتطالعية وذلتك ( توصيف عينتة البحتث األ 0كما يتضل بجدول   رقم االساسية عينة البحث 
 بيدف ما يمي:

 رؤية مستقبمية إلنشاء محكمة رياضية مختصة.ستبيان إ* وضوح صياغة العبارات الخاصة ب
وتفريتتغ  رؤيتتة مستتتقبمية إلنشتتاء محكمتتة رياضتتية مختصتتةستتتبيان إ* تتتدريب المستتاعدين عمتتى كيفيتتة تطبيتتق 

 النتااج .
 –  الصتتتدق  مستتتتقبمية إلنشتتتتتاء محكمتتتة رياضيتتتتة مختصتتتةرؤيتتتة ستتتتبيان * حستتتتاب المعتتتامالت العمميتتتة إل

 الثبات ( .
 * تحديد ما تستغرقو الدراسة الميدانية من وقت .

 خامسا : المعامالت العممية المستخدمة :
 صدق االستبيان:

 صدق المحكمين: -0
ة مرفتق ( 03قام الباحث بعرض محاور االستبيان وعبارات كل محور عمى السادة الخبتراء وعددىتتم   

 ستبيان معيارًا لصدقو.عتبر الباحث نسبة اتفاق السادة الخبراء عمى عبارات اإلا  ( ة و 0 
 صدق اإلتساق الداخمى . -2

فتترد متتتن عينتتتة  03ستتتطالعية التتتذى يبمتتغ عتتتددىا قتتام الباحتتتث بحستتاب الصتتتدق عمتتى أفتتتراد العينتتتة اإل
رتباط بين درجة كل عبارة عمى إلة وذلك بحساب قيمة معامل ا تساق الداخمىعن طريق صدق اإلالبحث 

كمتتا ىتتو موضتتل ثتتم بتتين درجتتة المحتتور والدرجتتة الكميتتة لإلستتتبيان ة ة اإلستتتبيان حتتدة والدرجتتة الكميتتة ليتتذا 
 . (6ة  1بالجدولين  

 
 
 
 
 



 

    
    انتربٍت انبذٍَت وعهىو انرٌبضت يجهت -  نهبٍٍُ انرٌبضٍت انتربٍت كهٍت  - بُهب جبيعت      
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 31ن =  ستبيانإلعبارات محاور  ىتساق الداخمصدق اإل  ( 5 دول )ـج 
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م االرتباطمعامل  م معامل االرتباط م  معامل االرتباط م

           

 ممارسة الرياضة حق للجميع :المحور األول :  

1 584.0*  2 584.0* 3 584..* 4 584.0* 5 584.0* 

6 584..*  7 58400 8 5840.* 9 58409* 05 584.9* 

 الفصل بين السلطات :المحور الثانى:  

11 58409*  12 5840.* 13 584..* 14 5840.* 15 584..* 

16 58499*  17 5849.* 18 584.0*  

 :اختصاصات المحكمة الرياضية  المحور الثالث :  

19 584..*  22 584..* 21 58400* 22 58409* 23 584.0* 

24 584..*  25 5840.* 26 584..* 27 584.0* 28 584.0* 

 :أهم عوامل اإلصالح االقتصاديالقضاء المتخصص الناجز هو من المحور الرابع :  

29 5849.*  32 58400* 31 584.0* 32 584.0* 33 584.0* 
34 58400*  35 5849.* 36 584.0* 37 584.0*   

 :توفير الخبراء والمتخصصين الرياضيينالمحور الخامس :  

38 58490*  39 5840.* 42 584..* 41 584.0* 42 584..* 

40 58495*  44 58490* 45 584..*  

 :قانون الرياضة المصرية وارتباطه بالقوانين والقواعد والمواثيق الدولية  المحور السادس :  

46 584.0*  4. 58490* 4. 584.0* 49 584.0* 05 58494* 

51 584.0*  0. 584.0* 00 58400* 04 584.0* 00 584..* 

 1.15د مستوى دال عن   * 1.360( = 1.15،  28* قيمة "ر" الجدولية عند )
رتبتتاط بتتين كتتل عبتتارة والدرجتتة الكميتتة لممحتتور دالتتة ( أن معتتامالت اإل1يتضتتل متتن جتتدول  

 . ستبيان فيما وضع من أجموة مما يدل عمى صدق اإل3.31إحصاايا عند مستوى 
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 ( 6دول )ـج

 31ن =        ستبيان رتباط بين المحاور والدرجة الكمية لإلمعامل اإل                 
 معامل االرتباط المحـاور م

 *3.102 ممارسة الرياضة حق لمجميع . 3
 *3.240 الفصل بين السمطات . 4
 *3.260 اختصاصات المحكمة الرياضية  . 5
 *3.242 القضاء المتخصص الناجز ىو من أىم عوامل اإلصالح االقتصادي  6

 *3.221   . توفير الخبراء والمتخصصين الرياضيين 7

 *3.131 نون الرياضة المصرية وارتباطو بالقوانين والقواعد والمواثيق الدولية  قا 8
 1.15*    دال عند مستوى 1.360( = 1.15،  28* قيمة "ر" الجدولية عند ) 

محور والدرجة الكمية درجة كل رتباط بين كل أن معامالت اإل( 6يتضل من جدول        
  ستبيان ككلة وىذا يدل عمى أن المحاور مرتبطة باإل 3.31ستبيان دالة إحصاايا عند مستوى لإل

 ثبـات اإلستبيان :

 معامل ألفا كرونباخ .-0
ستتتطالعية الستتابقة وذلتتك بتطبيتتق ستتتبيان عمتتى أفتتراد العينتتة اإلتتتم حستتاب معامتتل ثبتتات اإل

 .  Coefficient Alphaمعامل ألفا كرونباخ 
 

 (7جـدول )
  31ن =            بيان بتطبيق معامل ألفا كرونباخ ستثبات اإل                       

 يعبيم انثببث انًحـبور و

 *1.500 ممارسة الرياضة حق لمجميع . 0

 *1.500 الفصل بين السمطات . 2

 *1.520 اختصاصات المحكمة الرياضية  . 5

 *1.507 القضاء المتخصص الناجز ىو من أىم عوامل اإلصالح االقتصادي . 5

 *1.010   . الخبراء والمتخصصين الرياضيين توفير 0

 *1.500 .قانون الرياضة المصرية وارتباطو بالقوانين والقواعد والمواثيق الدولية   0



 

    
    انتربٍت انبذٍَت وعهىو انرٌبضت يجهت -  نهبٍٍُ انرٌبضٍت انتربٍت كهٍت  - بُهب جبيعت      

 (    29  (   ( انحبدي عشرو( ) انجسء  8282(  نعبو ) دٌسًٍر( شهر )  82رقى انًجهذ )    
 
 

 1.15*    دال عند مستوى 1.360( = 1.15،  28* قيمة "ر" الجدولية عند )
 التجزئة النصفية .  -2

( محتتاور وعبتتاراتيم وعتتددىا 6وعتتددىم   قتتام الباحتتث بإيجتتاد معامتتل ثبتتات محتتاور اإلستتتبيان
( بإستتتخدام طريقتتة التجزاتتة النصتتفية إلستتتجابات عينتتة الدراستتة اإلستتتطالعية عمتتي اإلستتتبيان 11 

إليجتتتاد معامتتتل اإلرتبتتتاط بتتتين  Spearman & Brownبإستتتتخدام معادلتتتة ستتتبيرمان وبتتتراون 
 . (4ة كما ىو موضل فى جدول  العبارات الزوجية والعبارات الفردية 

 ( 8جدول ) 
 معامل الثبات بإستخدام التجزئة النصفية                 

 عدد العبارات المحـــــور رقم المحور
 سبيرمان
 وبراون

 *...58 05 ممارسة الرياضة حق للجميع 8 0

 *58.50 . الفصل بين السلطات 8 .

 *58.00 05 اختصاصات المحكمة الرياضية  8 0

 *...58 9 هو من أهم عوامل اإلصالح االقتصادي 8 القضاء المتخصص الناجز 4

 *58.00 . توفير الخبراء والمتخصصين الرياضيين 8   0

 *58.04 05 8قانون الرياضة المصرية وارتباطه بالقوانين والقواعد والمواثيق الدولية   .

 00  
 

ر قتتتتد ( أن معتتتتامالت اإلرتبتتتتاط بتتتتين نصتتتتفي اإلستتتتتبيان لعبتتتتارات المحتتتتاو 4يوضتتتتل جتتتتدول  
 ( ة مما يدل عمي أن اإلستبيان ذو معامل ثبات عالي.3.446: 3.226تراوحت ما بين  

الثبتتتتات( لإلستتتتتبيان  –وبعتتتتد أن قتتتتام الباحتتتتث بحستتتتاب المعتتتتامالت العمميتتتتة  الصتتتتدق  
المستخدم أصبل فى صتورتو النياايتة جتاىز لمتطبيتق عمتى عينتة البحتث األساستية ة حيتث إشتتممت 

محاورة ويتتم اإلجابتة عمتى مفتردات اإلستتبيان متن  خمسة رة موزعة عمىعبا 11عباراتو عمى عدد 
 (2ال ( .  مرفق  –إلى حد ما  –خالل ميزان ثالثى   نعم 

   سادسا : الدراسـة األساسـية:  
قتتتتام الباحتتتتث بتطبيتتتتق إستتتتتمارة اإلستتتتتبيان فتتتتى صتتتتورتيا النياايتتتتة عمتتتتى أفتتتتراد عينتتتتة البحتتتتث 

ة ثتم تمتى ذلتك تفريتغ البيانتات المتجمعتة  1/00/2323إلى  22/9األساسية وذلك خالل الفترة من 
 فى اإلستمارات المعدة ليذا الغرض تمييدًا لمعالجة البيانات إحصاايا .

 سابعا : المعالجات اإلحصائية :



 

    
    انتربٍت انبذٍَت وعهىو انرٌبضت يجهت -  نهبٍٍُ انرٌبضٍت انتربٍت كهٍت  - بُهب جبيعت      

 (    22  (   ( انحبدي عشرو( ) انجسء  8282(  نعبو ) دٌسًٍر( شهر )  82رقى انًجهذ )    
 
 

( والذى يشتمل عمى SPSSإستخدم الباحث حزمة البرنامج اإلحصااي لمعموم اإلجتماعية   
 المعالجات التالية :

 سط الحسابى .              المتو  - 
 اإلنحراف المعيارى .       - 
 النسبة الماوية .     – 
 معامل اإلرتباط .  - 
                 معامل ألفا كرونباخ. -
 . 3.31وذلك عند مستوى داللة ر .                                       2كا إختبار ر - 

 

 عرض ومناقشة النتائج 

 ممارســة األولالمحــور أفــراد عينــة البحــث المختــارة لعبــارات  ســتجاباتإنتــائج ة ومناقشــ عــرض

 الرياضة حق لمجميع . 

 (9دول )ـج
 . إلستجابات عبارات محور ممارسة الرياضة حق لمجميع 2التكرارات والنسبة المئوية وقيمة كا

 021 ن =

 رقى 

 انعببرة

 ال إنى حذ يب َعى

 انىزٌ انُسبً
قًٍت كب

8
 

 انًحسىبت
تكرا .1 انترتٍب

 ر
نسبة  .2

: 
 َسبت ٪ تكرار َسبت ٪ تكرار

2 001 00.07 0 0.07 2 0.07 550 005.21 2  

8 000 00.05 2 0.07 5 2.01 502 201.00  0 

3 010 07.01 01 0.55 0 5.07 551 000.70 5  

4 010 01.05 7 0.05 5 5.55 550 070.00 5  

5 00 70.07 02 01.11 05 01.05 522 005.50 0  

6 00 02.01 05 00.07 7 0.05 552 050.00 0  

9 00 75.55 22 00.55 01 0.55 500 00.21  01 

2 012 00.11 0 7.01 0 7.01 555 055.00  0 

4 00 00.07 00 02.01 7 0.05 550 020.00 7  

22 02 70.07 00 00.11 01 0.55 522 012.21 0  

 .1.15مستوى عند لداللة * مستوى ا  5.990الجدولية =  2قيمة كا  
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( ألراء عينة البحث في المحور األول الخاص 2( التكرارات والوزن النسبي وقيمة   كا9يتضل من جدول  
( لجميتع  1.99( المحستوبة أكبتر متن الجدوليتة   2ة حيتث كانتت قيمتة   كتاممارسة الرياضة حق لمجميتع 

 عبارات المحور .
وزن النسبي لعبارات محور ممارسة الرياضة حق لمجميع (  أن ال..كما يتضل أيضا من الجدول  

( عمى الترتيب األول من حيث الوزن النسبي ة 2( ة وحصمت العبارة رقم  024:  004تراوح ما بين  
 (عمى الترتيب األخير من حيث الوزن النسبي .2بينما حصمت العبارة رقم  

(  3.1صااية عند مستتتتوى معنويتتتتتتتتة  ومن نتااتتج المحور يتضل أن ىناك فروقًا ذات داللو إح
( المحسوبة أكبر من 2لصالل الذين قالوا   نعم ( بالنسبة لجميع عبارات المحور حيث كانت قيمة   كا

 الجدولية . 
وزارة الشباب والرياضية  وبذلك يرى الباحث أن العبارات التي تدل عمى الرأي بالموافقة تشير إلى أن 

ة وأن ممارسة الرياضية حق لمجميع وتساعد عمى األمن قومي ة عدة ممارسة الرياضة زيادة قاتعمل عمى 
ىناك اىداف عامة وفرعية ألىمية ممارسة الرياضة عمى الصحة العامة والترابط االجتماعي كما أن 

ة كما تضع وزارة الشباب والرياضة القواعد التي تساعد عمى ترغيب وتحفيز المواطنين لممجتمع المصري
ممارسة الرياضة لتحقيق االىداف الموضوعة ة كما أن الخطوات التفصيمية لتنفذ السياسات الموضوعة ل

تحقق األىداف العامة والفرعية لموصول الى الرؤيا ة كما أن ىناك موازنة تقديرية معتمدة لإلنفاق عمى 
لمعايير لممارسة الرياضية تحقيق المطمب الدستوري بشجن الممارسة الرياضية ة كما أن معايير الرقابة وا

معمنو وواضحة ة وتعتبر رؤية الوزارة تيدف إلى اكتشاف الموىوبين رياضيًا وتجىيميم لتمثيل مصر 
بالمحافل الدولية ة و تسعى الوزارة إلى توفير اإلمكانيات الالزمة لزيادة عدد الممارسين لمرياضات 

 ء الضوء عمى المتميزين رياضيًا .المختمفة ة كما توفر الوزارة البرامج اليادفة إللقا
(  الى أنو تعد الرياضة كعامل دعااي 2303ويشير عصام الياللى ة خير الدين عمى عويس عام   

رايسي لمنظام السياسي فمن غير شك أن ىدف الدول فى المجال الرياضي ىو إظيار العب عمى 
الشتراكية مقياس حيوي ذا تجثير كبير مستوى عالي لموصول إلى التنافس الدولي وىذا يعتبر فى الدول ا

فى السموك الدولي فانتصار الالعب وفوزه يترجم عمى انو نجاح سياسي لمدولة ولنظام الحياة فييا وبيذا 
األسموب تستخدم الرياضة فى الدعاية العالمية لمدولة ة ولم يتوقف توظيف الرياضة سياسيًا أو تسييس 

الدعاية لمنظام السياسي ة بل اتجو بشكل أكثر ايجابية نحو فرص الرياضة عند محاوالت حل الصراع أو 
الوجود وانتزاع االعتراف الدولي بالشرعية ة عمى اعتبار أن مشاركة الدولة فى البطوالت الدولية بصفو 

-004: 24عامة والدورات االولمبية عمى األخص يعتبر اعترافًا دوليًا بشرعية النظام السياسي لمدولة .  
022) 
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ما يشير عمرو أحمد مصطفي وتعد الرياضة مشروعًا اقتصاديًا ومنتج يباع ويشترى لجماىير ك
المشاىدين وباتت األنشطة الرياضية في كل المستويات وفي كل دول العالم تدار بمفيوم إقتصادى ة لذا 

وم كل ىياة اتجيت فمسفة الدولة في اآلونة األخيرة إلى االعتماد األكبر عمى التمويل الذاتي بجن تق
بالدراسة العممية الواقعية لمتعرف عمى فرص النمو والتطور واستثمار ىذه الفترص بما يتتيل التنمية 

 ( 6:  29الحقيقية لمواردىا واستقالليا بعيدًا عن التمويل الحكومي. 
دارة 2301ويشير السيد عبدالحميد الشتيحى   م( ولقد استخدمت الرياضة المعاصرة بوعي كوسيمة وا 

وسياسة عمى المستويين الداخمي والخارجي كما استخدمت لتجكيد اليوية القومية ولتدعيم القيم المرغوبة 
والمواطنة الصالحة ة وفى تجكيد تفوق مذاىب ايدولوجية أو عقاادية معينة وىى انعكاس لحيوية األمة 

لتنافسي ىو الشكل الوحيد لصحة شبابيا ولياقتيم ويقال أن الرياضة مرآة المجتمع ة وتصور أن الشكل ا
واألمثمة لذلك النشاط ىو اعتقاد خاطئ ة فيناك الرياضة لمجميع والرياضة المدرسية ورياضة المعاقين 

 (1-2:4ورياضة المحترفين والرياضة الترويحية والرياضة فى المدارس.  

 ؟ ممارسة الرياضة حق لمجميعىل وبذلك يكون الباحث قد تحقق من صحة التساؤل األول 
الفصـل المحـور الثـانى أفـراد عينـة البحـث المختـارة لعبـارات  سـتجاباتإنتـائج ومناقشـة  عرض -

 .بين السمطات 
 (01)  دولـج

 إلستجابات عبارات محور عبارات محور الفصل بين السمطات . 2التكرارات والنسبة المئوية وقيمة كا
 021 ن =

 رقى 

 انعببرة

 ال إنى حذ يب َعى
انىزٌ 

 انُسبً
ت كبقًٍ

8
 

 انًحسىبت
تكرا .3 انترتٍب

 ر
نسبة  .4

: 
 َسبت ٪ تكرار َسبت ٪ تكرار

11 00 75.07 20 21.05 0 0.11 525 05.00 5 

12 70 02.01 50 20.07 01 0.55 510 05.70 0 

13 00 00.07 20 07.01 0 1.05 557 050.00 0 

14 00 05.07 50 57.01 01 0.55 200 50.70 7 

15 01 01.11 01 50.07 01 0.55 201 50.11 8 

16 00 00.07 52 50.11 01 0.55 200 52.21 6 

11 07 72.01 20 07.01 02 01.11 500 05.00 4 

11 00 70.07 25 00.07 2 0.07 555 000.00 2 

 .1.15مستوى عند  اللةدمستوى ال*           5.990 الجدولية = 2قيمة كا  



 

    
    انتربٍت انبذٍَت وعهىو انرٌبضت يجهت -  نهبٍٍُ انرٌبضٍت انتربٍت كهٍت  - بُهب جبيعت      

 (    82  (   ( انحبدي عشرو( ) انجسء  8282(  نعبو ) دٌسًٍر( شهر )  82رقى انًجهذ )    
 
 

( ألراء عينتتتة البحتتتث فتتتي المحتتتور الثتتتانى 2بي وقيمتتتة   كتتتا( التكتتترارات والتتتوزن النستتت03يتضتتتل متتتن جتتتدول  
( لجميتع  1.99( المحستوبة أكبتر متن الجدوليتة  2ة حيتث كانتت قيمتة   كتاالفصتل بتين الستمطات الختاص 

 عبارات المحور .
أن الوزن النسبي لعبارات محور الفصل بين السمطات تراوح ما   (03كما يتضل أيضا من الجدول  

( عمى الترتيب األول من حيث الوزن النسبي ة بينما 00وحصمت العبارة رقم   ( ة002:  293بين  
 (عمى الترتيب األخير من حيث الوزن النسبي .01حصمت العبارة رقم  

(  3.1ومن نتااتتج المحور يتضل أن ىناك فروقًا ذات داللو إحصااية عند مستتتتوى معنويتتتتتتتتة  
( المحسوبة أكبر من 2ة لجميع عبارات المحور حيث كانت قيمة   كالصالل الذين قالوا   نعم ( بالنسب

 الجدولية . 
وبذلك يرى الباحث أن العبارات التي تدل عمى الرأي بالموافقة تشير إلى أن ىناك فصل بين 

القضااية ( ة كما ال توجد دواار قضااية فرعية لمبت في  –التشريعية  –السمطات الثالثة   التنفيذية 
ت الرياضية ة و تساعد اليياات الرياضية الدولية عمى إنشاء محكمة رياضية بكل دولة ة و المشكال

تتميز اليياات القضااية بوجود عدد كاف إلنشاء محكمة رياضية ة كما أن الاحة المجنة األوليمبية ال 
إلنشاء محكمة تمزم اليياات الرياضية بالمجوء إلى المحاكم الرياضية ة كما أن ىناك مشروع قانون معد 

رياضية ة كما يوجد اجماع بين اليياات القضااية والتشريعية بحتمية إنشاء محكمة رياضية ة وأن اليدف 
 المنازعات الرياضية . فيمن إنشاء المحكمة الرياضية الفصل بين السمطات وسرعة الفصل 

سة الرياضة حق ( عمى أن ر ممار 42م( فى مادتو  2304وقد أكد دستور جميورية مصر العربية  
لمجميع  ة وعمى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموىوبين رياضيًا ورعايتيم ة واتخاذ ما يمزم من 
تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة ة وينظم القانون شاون الرياضة واليياات األىمية وفقًا لممعايير الدولية ة 

 (02وكيفية الفصل قي المنازعات الرياضية . 
 ؟لفصل بين السمطات كيف يتم ان الباحث قد تحقق من صحة التساؤل الثانى وبذلك يكو 

 اختصاصـاتالمحـور الثالـث أفراد عينة البحث المختارة لعبارات  ستجاباتإنتائج ومناقشة  عرض

 المحكمة الرياضية  .

 

 

 



 

    
    انتربٍت انبذٍَت وعهىو انرٌبضت يجهت -  نهبٍٍُ انرٌبضٍت انتربٍت كهٍت  - بُهب جبيعت      

 (    88  (   ( انحبدي عشرو( ) انجسء  8282(  نعبو ) دٌسًٍر( شهر )  82رقى انًجهذ )    
 
 

 
 (00دول )ـج

صات المحكمة الرياضية  إلستجابات عبارات محور عبارات اختصا 2التكرارات والنسبة المئوية وقيمة كا
. 

 021ن = 

 رقى 

 انعببرة

 ال إنى حذ يب َعى

 انىزٌ انُسبً
قًٍت كب

8
 

 انًحسىبت
تكرا .5 انترتٍب

 ر
نسبة  .6

: 
 َسبت ٪ تكرار َسبت ٪ تكرار

24 012 00.11 7 0.05 00 0.07 550 055.50 5 

82 015 00.07 05 00.07 2 0.07 552 000.51 2 

82 011 05.55 0 7.01 00 0.07 520 050.10 7 

88 00 70.07 20 07.01 5 5.55 550 007.10 5 

83 001 00.07 7 0.05 5 2.01 557 005.00 1 

84 015 00.05 0 7.01 0 0.07 550 050.00 3 

85 00 01.11 05 00.07 01 0.55 520 007.01 9 

86 00 00.07 07 05.07 0 5.07 555 027.00 4 

89 00 70.05 00 05.55 05 01.05 500 07.00 01 

82 05 77.01 20 07.01 0 0.11 527 010.00 0 

 .1.15مستوى عند  اللةدمستوى ال*   5.990 الجدولية = 2قيمة كا

( ألراء عينتتتة البحتتتث فتتي المحتتتور الثالتتتث  2( التكتتترارات والتتتوزن النستتبي وقيمتتتة   كتتا00يتضتتل متتتن جتتدول  
 1.99( المحسوبة أكبر من الجدولية   2اة حيث كانت قيمة   كاختصاصات المحكمة الرياضية الخاص 

 ( لجميع عبارات المحور .
( أن الوزن النسبي لعبارات محور اختصاصات المحكمة الرياضية 00كما يتضل أيضا من الجدول  

( عمى الترتيب األول من حيث الوزن النسبي ة 20( ة وحصمت العبارة رقم  022:  004تراوح ما بين  
 (عمى الترتيب األخير من حيث الوزن النسبي .22م  بينما حصمت العبارة رق

(  3.1ومن نتااتتج المحور يتضل أن ىناك فروقًا ذات داللو إحصااية عند مستتتتوى معنويتتتتتتتتة   
( المحسوبة أكبر من 2لصالل الذين قالوا   نعم ( بالنسبة لجميع عبارات المحور حيث كانت قيمة   كا

 الجدولية . 
المحكمة الرياضية باحث أن العبارات التي تدل عمى الرأي بالموافقة تشير إلى أن وبذلك يرى ال

ة ىناك مراحل محددة لمجوء إلى  مؤسسة مستقمة تقوم بتسوية وحل النزاعات القانونية المتعمقة بالرياضة
يمبية ة المحكمة الرياضية ة و ال يقتصر دور المحكمة الرياضية عمى االتحادات األعضاء بالمجنة األول



 

    
    انتربٍت انبذٍَت وعهىو انرٌبضت يجهت -  نهبٍٍُ انرٌبضٍت انتربٍت كهٍت  - بُهب جبيعت      

 (    83  (   ( انحبدي عشرو( ) انجسء  8282(  نعبو ) دٌسًٍر( شهر )  82رقى انًجهذ )    
 
 

المحكمة الرياضية في فض النزاعات والشكاوى المقدمة من طرف المؤسسات الرياضية أو  كما تختص
وأفراد القضايا التي قد تنشج من خالل الممارسات الرياضية داخل المجاالت الرياضية سواء بين المؤسسة 

لممحكمة الرياضية ة لمجوء يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري لدية األىمية القانونية اأو ىياات ة و 
أو مراكز الشباب بعد  األنديةالمجو لممحكمة الرياضية بعد صدور القرارات النيااية من قبل االتحادات أو 

ة يحق لمشاون القانونية بالجنة األوليمبية أو االتحاد تحويل شكوى أو مخالفة  اإلداريةأعتمادىا من الجية 
الرياضية ة و يمكن  أمام المحكمة تنظرلمرتبطة باأللعاب األولمبية النزاعات الممحكمة الرياضية ة وأن 

أن يتم التصالل بين األفراد أو المؤسسات في أي شكوى منظورة أمام المحكمة الرياضية ة كما أن قرارات 
 المحكمة الرياضية ممزمة لجميع اليياات الرياضية .

 ؟اختصاصات المحكمة الرياضية  ىي  ماوبذلك يكون الباحث قد تحقق من صحة التساؤل الثالث 
القضـاء المحـور الرابـع أفـراد عينـة البحـث المختـارة لعبـارات  سـتجاباتإنتـائج ومناقشة  عرض -

 المتخصص الناجز هو من أهم عوامل اإلصالح االقتصادي .
إلستجابات عبارات محور عبارات القضاء  2التكرارات والنسبة المئوية وقيمة كا (02دول )ـج

 صص الناجز هو من أهم عوامل اإلصالح االقتصادي .المتخ
 021 ن =

 رقم 
 العبارة

 ال إلى حد ما نعم

 الوزن النسبي
 2قيمة كا

 المحسوبة
تكرا .7 الترتيب

 ر
نسبة  .8

: 
 نسبة : تكرار نسبة : تكرار

29 05. .0855 . .8.. 05 .800 00. 0448.5 .  

32 000 908.0 . 08.. 0 .805 00. .05890  0 

31 9. .58.0 00 980. 0. 05855 0.0 0.08.0 9  

32 000 9.805 . 08.0 . 08.. 049 0.9800  . 

33 05. 95855 0 480. . 08.0 040 0.0840 0  

34 00. 90800 . 08.. . 0855 04. 0948.5 0  

35 054 ..8.. . 08.0 9 .805 000 0008.0 .  

 36 050 ..805 . 08.0 . .8.. 00. 00.840 .  

37 005 908.. 0 480. 0 480. 040 0.08.0 4  

 .1.15مستوى عند  اللةدمستوى ال*          5.990 الجدولية = 2قيمة كا  

( ألراء عينتتتة البحتتتث فتتتي المحتتتور الرابتتتع 2( التكتتترارات والتتتوزن النستتتبي وقيمتتتة   كتتتا02يتضتتتل متتتن جتتتدول  
( 2ة حيتث كانتت قيمتة   كتا القضاء المتخصص الناجز ىو من أىم عوامل اإلصتالح االقتصتاديالخاص 

 ( لجميع عبارات المحور . 1.99المحسوبة أكبر من الجدولية   



 

    
    انتربٍت انبذٍَت وعهىو انرٌبضت يجهت -  نهبٍٍُ انرٌبضٍت انتربٍت كهٍت  - بُهب جبيعت      

 (    84  (   ( انحبدي عشرو( ) انجسء  8282(  نعبو ) دٌسًٍر( شهر )  82رقى انًجهذ )    
 
 

(  أن الوزن النسبي لعبارات محور القضاء المتخصص الناجز ىو 02كما يتضل أيضا من الجدول  
( عمى 03( ة وحصمت العبارة رقم  012:  021من أىم عوامل اإلصالح االقتصادي تراوح ما بين  

(عمى الترتيب األخير من حيث 00ب األول من حيث الوزن النسبي ة بينما حصمت العبارة رقم  الترتي
 الوزن النسبي .

(  3.1ومن نتااتتج المحور يتضل أن ىناك فروقًا ذات داللو إحصااية عند مستتتتوى معنويتتتتتتتتة  
( المحسوبة أكبر من 2ة   كالصالل الذين قالوا   نعم ( بالنسبة لجميع عبارات المحور حيث كانت قيم

 الجدولية . 
وبذلك يرى الباحث أن العبارات التي تدل عمى الرأي بالموافقة تشير إلى أن ىناك مواعيد محددة 
لمفصل في القضايا الرياضية ة و أن قرارات المحكمة العاجمة واجبة التنفيذ فور اعتماد الحكم ة و سيتم 

ألندية لتتماشى مع المحكمة الرياضية ة من حق اليياات الرياضية تعديل المواال الخاصة باالتحادات وا
قمة الخبراء المتخصصين في مجال االستعانة بجحد المحاميين لتمثيميا أمام المحكمة الرياضية ة كما أن 

االستعانة بخبراء ليس ذو خبرة رياضية ة وأن  تسوية النزاعات الرياضية يقمل من سرعة الفصل في النزاع
عجز المحاكم اإلدارية في سرعة الفصل في النزاع الرياضي ة كما أن مي سالمة تسوية النزاعيؤثر ع

تحقيق التوافق بين األطراف المتنازعة نظرا لعدم ة وأن صعوبة  لتكدس قضايا المواطنين العادية
عدم ارتفاع أسعار إتباع محكمة التحكيم الرياضي الدولية يؤدي إلي ة وأن  التخصص قضاه ومحاميين

 .الذىاب إلييا

القضتتاء المتخصتتص النتتاجز ىتتو متتن أىتتم ىتتل وبتتذلك يكتتون الباحتتث قتتد تحقتتق متتن صتتحة التستتاؤل الرابتتع 
 ؟عوامل اإلصالح االقتصادي

تـوفير المحـور الخـامس أفراد عينـة البحـث المختـارة لعبـارات  ستجاباتإنتائج ومناقشة  عرض -
 .الخبراء والمتخصصين الرياضيين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
    انتربٍت انبذٍَت وعهىو انرٌبضت يجهت -  نهبٍٍُ انرٌبضٍت انتربٍت كهٍت  - بُهب جبيعت      

 (    85  (   ( انحبدي عشرو( ) انجسء  8282(  نعبو ) دٌسًٍر( شهر )  82رقى انًجهذ )    
 
 

 

 (03دول )ـج
إلستجابات عبارات محور توفير الخبراء والمتخصصين الرياضيين  2التكرارات والنسبة المئوية وقيمة كا

. 
 021 ن =

 رقى 

 انعببرة

 ال إنى حذ يب َعى

 انىزٌ انُسبً
قًٍت كب

8
 

 انًحسىبت
تكرا .9 انترتٍب

 ر
نسبة  .12

: 
 َسبت ٪ تكرار َسبت ٪ تكرار

32 002 05.55 5 5.55 5 5.55 550 005.51 2 

34 010 07.01 7 0.05 0 0.07 557 000.50 0 

42 015 00.05 0 7.01 0 0.07 550 050.00 7 

42 010 01.05 7 0.05 5 5.55 550 070.00 5 

48 000 00.05 5 2.01 2 0.07 505 201.00 0 

43 010 01.11 02 01.11 1 1.11 550 070.21 2 

44 010 00.55 00 0.07 5 2.01 555 005.00 0 

45 011 05.55 0 0.07 02 01.11 520 050.21 0 

 .1.15مستوى عند  اللةدمستوى ال*      5.990 الجدولية = 2قيمة كا  

( ألراء عينتتة البحتتث فتتي المحتتور الختتامس 2( التكتترارات والتتوزن النستتبي وقيمتتة   كتتا00يتضتتل متتن جتتدول  
( المحستوبة أكبتر متن الجدوليتة 2  كا ة حيث كانت قيمةتوفير الخبراء والمتخصصين الرياضيين الخاص 

 ( لجميع عبارات المحور . 1.99  
أن الوزن النسبي لعبارات محور توفير الخبراء والمتخصصين  (00كما يتضل أيضا من الجدول  

( عمى الترتيب األول من حيث الوزن 22( ة وحصمت العبارة رقم  010:  024الرياضيين تراوح ما بين  
 (عمى الترتيب األخير من حيث الوزن النسبي .21مت العبارة رقم  النسبي ة بينما حص

(  3.1ومن نتااتتج المحور يتضل أن ىناك فروقًا ذات داللو إحصااية عند مستتتتوى معنويتتتتتتتتة   
( المحسوبة أكبر من 2لصالل الذين قالوا   نعم ( بالنسبة لجميع عبارات المحور حيث كانت قيمة   كا

 الجدولية . 
وبذلك يرى الباحث أن العبارات التي تدل عمى الرأي بالموافقة تشير إلى أنو يوجد عدد كافي من 
أعضاء القضاء لسد حاجة المحكمة الرياضية ة ويمكن االستعانة بالخبراء والمتخصصين في المجال 

اليياة الرياضي لمبت في القضايا المنظورة أمام المحكمة ة ويجب عقد دورات صقل لمسادة أعضاء 
القضااية لمنظر في القضايا الرياضية ة كما أنو يمكن االستعانة بخريجي كميات التربية الرياضية لمعمل 



 

    
    انتربٍت انبذٍَت وعهىو انرٌبضت يجهت -  نهبٍٍُ انرٌبضٍت انتربٍت كهٍت  - بُهب جبيعت      

 (    86  (   ( انحبدي عشرو( ) انجسء  8282(  نعبو ) دٌسًٍر( شهر )  82رقى انًجهذ )    
 
 

اإلداري بالمحاكم الرياضية ة و أن ىناك فرصة لحممة الماجستير والدكتوراه لمعمل كباحث رياضي ة و 
كخبيرة كما أنة يوجد عدد مناسب من  تجىيل خريجي كميات التربية الرياضية يجعمو قادرًا عمى أداء عممو

الخبراء الرياضيين لمعمل بالمحكمة الرياضية ة و يمكن االستعانة بجساتذة كميات التربية الرياضية في 
 االستشارات القضااية المقدمة لممحكمة الرياضية . 

ن تتتتوفير الخبتتتراء والمتخصصتتتيكيتتتف يتتتتم وبتتتذلك يكتتتون الباحتتتث قتتتد تحقتتتق متتتن صتتتحة التستتتاؤل الختتتامس 
 الرياضيين؟

قـانون المحـور السـادس  أفراد عينة البحث المختارة لعبارات  ستجاباتإنتائج ومناقشة  عرض -
 الرياضة المصرية وارتباطه بالقوانين والقواعد والمواثيق الدولية  . 

 
 (04دول )ـج

ه بالقوانين إلستجابات عبارات محور الرياضة المصرية وارتباط 2التكرارات والنسبة المئوية وقيمة كا
 والقواعد والمواثيق الدولية  . 

 
 021 ن =

 رقى 

 انعببرة

 ال إنى حذ يب َعى

 انىزٌ انُسبً
قًٍت كب

8
 

 انًحسىبت
تكرا .11 انترتٍب

 ر
نسبة  .12

: 
 َسبت ٪ تكرار َسبت ٪ تكرار

46 00 00.07 00 00.11 5 5.55 555 020.01 0  

49 010 05.07 0 7.01 01 0.55 550 050.00 0 

42 00 02.01 00 0.07 01 0.55 520 051.00 0  

44 012 00.11 02 01.11 0 0.11 550 055.01 5  

52 00 00.07 00 0.07 00 0.07 527 020.00  01 

52 011 05.55 0 7.01 00 0.07 520 050.10 0  

58 010 00.55 02 01.11 2 0.07 555 005.01  2 

53 001 00.07 7 0.05 5 2.01 557 005.00  0 

54 010 07.01 0 7.01 0 0.11 550 000.00 5  

55 00 02.01 05 01.05 0 0.07 550 051.00 0  

 .1.15مستوى عند  اللةدمستوى ال*      5.990 الجدولية = 2قيمة كا  
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( ألراء عينتتة البحتتث فتتي المحتتور الستتادس 2( التكتترارات والتتوزن النستتبي وقيمتتة   كتتا02يتضتتل متتن جتتدول  
( 2ة حيتث كانتت قيمتة   كتا  المصرية وارتباطو بالقوانين والقواعد والمواثيق الدوليتة قانون الرياضةالخاص 

 ( لجميع عبارات المحور . 1.99المحسوبة أكبر من الجدولية   
(  أن الوزن النسبي لعبارات محور قانون الرياضة المصرية 02كما يتضل أيضا من الجدول  
( 10( ة وحصمت العبارة رقم  022:  022تراوح ما بين    لدوليةوارتباطو بالقوانين والقواعد والمواثيق ا

(عمى الترتيب األخير من 13عمى الترتيب األول من حيث الوزن النسبي ة بينما حصمت العبارة رقم  
 حيث الوزن النسبي .

(  3.1ومن نتااتتج المحور يتضل أن ىناك فروقًا ذات داللو إحصااية عند مستتتتوى معنويتتتتتتتتة  
( المحسوبة أكبر من 2لصالل الذين قالوا   نعم ( بالنسبة لجميع عبارات المحور حيث كانت قيمة   كا

 الجدولية . 
وبذلك يرى الباحث أن العبارات التي تدل عمى الرأي بالموافقة تشير إلى أن قانون الرياضة ال يراعى 

من  42نب والمحاور الرايسية بنص المادة المعايير والمواثيق الدوليةة وأن قانون الرياضة يراعي الجوا
الدستور المصري ة و يشتمل قانون الرياضة جوانب تنمية الموارد واالستثمار فى اليياات الرياضية ة كما 
يتيل قانون الرياضة الصالحيات لمجمعيات العمومية إلدارة شاون اليياة الرياضية ة ويحتاج قانون 

اء المحكمة الرياضية ة كما أن ىناك قصور في مواد قانون الرياضة الرياضة إلى تعديل ليتماشى مع إنش
من النواحي المالية واإلدارية ة كما أن قانون الرياضة اشتمل في بنوده عمى تنظيم العالقة بين المؤسسات 
الرياضية واألفراد ة كما أن تشجيع االستثمار الرياضي يواجو عواقب لم يشمميا قانون الرياضة ة و  

بقانون الرياضة نصوص وقواعد وقوانين لكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية بين اليياات  يراعى
الرياضية ة كما يراعى بقانون الرياضة التنسيق مع وزارة العدل بكيفية تسوية النزاعات الرياضية من 

 خالل محكمة رياضية متخصصة .

بتتالقوانين متترتبط نون الرياضتتة المصتترية قتتاىتتل وبتتذلك يكتتون الباحتتث قتتد تحقتتق متتن صتتحة التستتاؤل الستتادس 
  ؟والقواعد والمواثيق الدولية 

 اإلستخالصات : -
إليتتتو الباحتتتث وفتتتى حتتتدود عينتتتة الدراستتتة ة وأدوات جمتتتع البيانتتتات  توصتتتلفتتتي ضتتتوء النتتتتااج التتتتي        

لتتي المستخدمة وفى ضوء أىتداف البحتث ومتن ختالل المراجعتة التتي قتام بيتا الباحتث لمدراستات والبحتوث ا
أجريت في ىذا المجال ة يعرض الباحث فيمتا يمتى أىتم االستخالصتات التتي خمصتت الييتا الدراستة حستب 

 كل محور :
 ممارسة الرياضة حق لمجميع .المحور األول 
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 .زيادة قاعدة ممارسة الرياضة  إلىتعمل وزارة الشباب والرياضية  -0
 . ممارسة الرياضية حق لمجميع وتساعد عمى األمن قومي  -2
ىناك اىداف عامة وفرعية ألىمية ممارسة الرياضة عمى الصحة العامة والترابط االجتماعي لممجتمع  -0

 المصري .
تضع الوزارة القواعد التتي تستاعد عمتى ترغيتب وتحفيتز المتواطنين لممارستة الرياضتة لتحقيتق االىتداف  -2

 الموضوعة .
 الفصل بين السمطات .المحور الثانى 

 القضااية ( –التشريعية  –السمطات الثالثة   التنفيذية  ىناك فصل بين -0
 ال توجد دواار قضااية فرعية لمبت في المشكالت الرياضية -2
 تساعد اليياات الرياضية الدولية عمى إنشاء محكمة رياضية بكل دولة -0
 تتميز اليياات القضااية بوجود عدد كاف إلنشاء محكمة رياضية -2

 ات المحكمة الرياضية  .اختصاصالمحور الثالث 
 . المحكمة الرياضية مؤسسة مستقمة تقوم بتسوية وحل النزاعات القانونية المتعمقة بالرياضة -0
 ىناك مراحل محددة لمجوء إلى المحكمة الرياضية  -2

 ال يقتصر دور المحكمة الرياضية عمى االتحادات األعضاء بالمجنة األوليمبية . -0
ضتية فتتي فتض النزاعتتات والشتكاوى المقدمتتة متن طتترف المؤسستات الرياضتتية أو المحكمتتة الريا تختتص -2

وأفتراد القضايا التي قد تنشج من خالل الممارسات الرياضية داخل المجاالت الرياضية سواء بتين المؤسستة 
 أو ىياات .

 لممحكمة الرياضية .يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري لدية األىمية القانونية المجوء  -1

 القضاء المتخصص الناجز هو من أهم عوامل اإلصالح االقتصادي .ور الرابع المح
 ىناك مواعيد محددة لمفصل في القضايا الرياضية . -0
 قرارات المحكمة العاجمة واجبة التنفيذ فور اعتماد الحكم -2

 سيتم تعديل المواال الخاصة باالتحادات واألندية لتتماشى مع المحكمة الرياضية -0
 حق اليياات الرياضية االستعانة بجحد المحاميين لتمثيميا أمام المحكمة الرياضية  من -2
 قمة الخبراء المتخصصين في مجال تسوية النزاعات الرياضية يقمل من سرعة الفصل في النزاع -1

 توفير الخبراء والمتخصصين الرياضيين . :  الخامسالمحور 
 اجة المحكمة الرياضيةيوجد عدد كافي من أعضاء القضاء لسد ح -0
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يمكتتتتن االستتتتتعانة بتتتتالخبراء والمتخصصتتتتين فتتتتي المجتتتتال الرياضتتتتي لمبتتتتت فتتتتي القضتتتتايا المنظتتتتورة أمتتتتام  -2
 المحكمة

 سيتم عقد دورات صقل لمسادة أعضاء اليياة القضااية لمنظر في القضايا الرياضية . -0
 بالمحاكم الرياضية   يمكن االستعانة بخريجي كميات التربية الرياضية لمعمل اإلداري  -2
 ىناك فرصة لحممة الماجستير والدكتوراه لمعمل كباحث رياضي  -1

 قانون الرياضة المصرية وارتباطه بالقوانين والقواعد والمواثيق الدولية .:  السادسالمحور 
 ال يراعى قانون الرياضة المعايير والمواثيق الدولية . -0
 من الدستور المصري . 42حاور الرايسية بنص المادة قانون الرياضة يراعي الجوانب والم -2

 يشتمل قانون الرياضة جوانب تنمية الموارد واالستثمار فى اليياات الرياضية . -0

 يتيل قانون الرياضة الصالحيات لمجمعيات العمومية إلدارة شاون اليياة الرياضية . -2

 محكمة الرياضيةيحتاج قانون الرياضة إلى تعديل ليتماشى مع إنشاء ال -1
 ىناك قصور في مواد قانون الرياضة من النواحي المالية واإلدارية  -6

 
 التوصيات :

 -البحث يوصى الباحث بما يمى : استخالصافي ضوء 

عمــى أن تضــمن تحقيــق  الرياضــيضــرورة إنشــاء المحكمــة الرياضــية لتســوية النزاعــات المرتبطــة بالنشــاط 
 -: االتي

 يات والنزاعات الرياضية كافة .التسوية النيااية لمقضا -0

 تحقيق األستقرار اإلدارى لميياات الرياضية عمى أختالف مستوياتيا . -2

 سرعة الفصل في المنازعات الرياضية . -0

ضتترورة أن يكتتون ىنتتاك قضتتاه متخصصتتين فتتي مجتتال المنازعتتات الرياضتتية متتن ختتالل إقامتتة دورات  -2
 ن الرياضية .تدربية وندوات لقاءات لتعريفيم التشريعات والقواني

 ضرورة األعتماد عمى خبراء رياضيين مؤىمين ومتخصصين في مجال النزاعات الرياضية . -1

دعتوة القتتاامين عمتتى الحركتتة الرياضتتية فتتي مصتتر بتطبيتق اآلليتتة المقترحتتة لممحكمتتة الرياضتتية لمتتا ليتتا  -6
نشتتاء كيتتان لمرياضتتيين يمكتتنيم المجتتوء  إليتتو لحتتل نزاعتتاتيم متتن أثتتر فعتتال فتتي االرتقتتاء بالحركتتة الرياضتتية وا 

 الرياضية .

عقتتتد نتتتدوات ومتتتؤتمرات ودورات تدريبيتتتة لنشتتتر الثقافتتتة القانونيتتتة الرياضتتتية لتتتدى العتتتاممين فتتتي المجتتتال  -2
 الرياضى 
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ضتترورة تتتوافر أعضتتاء ىيستتة تتتدريس متخصصتتين فتتي مجتتال التشتتريعات والقتتوانيين الرياضتتية بكميتتات  -4
فتتي ىتتذا المجتتال تنظميتتا الجيتتات  ريبيتتة المتخصصتتةالحقوقتتو والتربيتتة الرياضتتية متتن ختتالل الدراستتات التد

 الحكومية المساولة عن ذلك .

 األىتمام بوجود محاميين مؤىمين لمناقشة النزاعات الرياضية المختمفة . -9

 ضرورة أن تمنل كميات التربية الرياضية دبمومة في التشريعات والقوانيين الرياضية . -03
 

 قائمة المراجع
 بية : أواًل :  المراجع العر 

طباعة م( : النظم السياسية والقانون الدستورى ة دار الفتل ل 2333براىيم عبدالعزيز شيحا   إ -0
 والنشر ة االسكندرية .

م( : اإلدارة اإلستراتيجية دليل المدير العربي لمتفكير والتغيير 2331أحمد سيد مصطفى   -2
والنقل البحري ة االستراتيجي ةاألكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا 

 القاىرة .

( تسوية المنازعات في المجال الرياضي  مع تطبيق خاص عمي 2331أسامة احمد المميجي    -0
 رياضة كرة القدم( دارة النيضة العربية لمنشر, القاىرة .

لحقوق, يُشىرِ, كهٍخ ا ( المحاكم الخاصة في مصر, رسالة دكتوراه غير0993أسامة الشناوي    -2
 لقاىرة .جامعة ا

( : ورقة عمل الندوة العممية حول النزاعات الرياضية وسبل فضيا  2302أسامة عبدالعزيز    -1
   المحاكم الرياضية ( 

(: القانون والتحكيم بالكمبيوتر فى المالكمة ة دار السعادة 0992إسماعيل حامد عثمان    -6
 .لمنشر

ي اختصار الوقت وتحقيق الجودة وتيسير الحاج ولد الطمبةة رالمحاكم المتخصصة ودورىا ف -2
اإلجراءات عمى ضوء التجربة الموريتانيةرة ورقة مقدمة إلى المؤتمر 
الرابع لرؤساء المحاكم العميا والتمييز وانقض والتعقيب في الدول 

 (.2300العربيةة  قطر: سبمبر 
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ض المنشآت الرياضية م( : رإستراتيجية مقترحة الستثمار بع2301السيد عبدالحميد الشتيحى   -4
التابعة لوزارة الدولة لشؤون الرياضة ر رسالة دكتوراه غير منشورة ة كمية 

 التربية الرياضية لمبنين ة جامعة حموان ة القاىرة

م(: التغيرات السياسية وما صاحبيا من ظواىر اقتصادية واجتماعية 2333أماني الشريف   -9
لعربيةة رسالة دكتوراه غير وتجثيرىا عمى الرياضة في جميورية مصر ا

 منشورةة كمية التربية الرياضية باليرمة جامعة حموان.

 مركز المعمومات ة مجمس الشورى . 2330دستور جميورية مصر العربية : طبعة نوفمبر  -03

 . ( الطبعة االولى , مطابع مجمس الشورى2302دستور جميورية مصر العربية   -00

 . 2323( : اليياة العامة لمالستعالمات 2309بية  دستور جميورية مصر العر  -02

( : التنظيمات فى المجال الرياضى ة كمية التربية  2330كمال درويش ة إسماعيل حامد    -00
 الرياضية ة كمية التربية الرياضية باليرم ة جامعة حموان .

وجود نص ( االثار المتوقعة ل2302كمال درويش ة عبد المطيف صبحي ة اشرف صبحي   -02
رياضي بدستور جميورية مصر العربيةةبحث منشور, مؤتمر كمية 

 التربيو الرياضيو باليرم, جامعة حموان .

( متجيات  واساليب ادراية مستحدثة فى الرياضة 2336كمال درويش, صبحى حسانين   -01
 .دار الفكر العربى , القاىره

عة متجيات إدارة الرياضة فى ( : موسو  2332كمال درويش ة محمد صبحى حسانين    -06
 مطمع القرن الجديد ة دار الفكر العربى ة القاىرة .

( : التشريعات والقوانين نظرة  2332كمال درويش ة نبية العمقامى ة محمد فضل اهلل    -02
 تكاممية ة مركز الكتاب لمنشر ة القاىرة .

 ة القاىرة . ( : نظرة القانون ة دار النيضة العربية 0942سعيد جبر    -04
 ( : المساولية الرياضية ة دار النيضة العربية ة القاىرة . 0992سعيد جبر    -09
ةمركز الكتاب لمنشر مقدمة فى اإلدارة الرياضية(: 0996طالحة حسام الدين ةعدلة عيسى   -23

 القاىرة
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قانونية ة ( : عقد احتراف العب كرة القدم ة طبيعتو ال 0991عبدالحميد عثمان الحفنى    -20
نظام القانونى فى دولة الكويت وبعض الدول االخرى ة كمية الحقو ة 

 . جامعة الكويت

( : القضاة يتفقون عمى كممة القانون ة المجمة العممية لكمية  2336عبدالرازق السنيورى    -22
 .الحقوق ة العدد العشرون ة جامعة القاىرة .

القضااية لمعدالة في المجال الرياضية رسالة  ( اإلدارة2334عبد المطيف صبحي محمد   -20
 دكتوراه غير منشورة ةكميو التربية الرياضيةة جامعة حموان .

رسالة  رالحماية الدستورية لمرياضة المصريةر  :م(2331عبدالمطيف صبحى محمد   -22
ة كمية التربية الرياضية لمبنينة جامعة حموان ة ماجستير غير منشورة

 القاىرة .
م( : ر المنازعات الرياضية بين مشروعية 2300دالمطيف صبحى ة محد فضل اهلل  عب -21

بحث منشور بالمجمة التحكيم وحتمية المجوء الى القضاء المصرى ر 
 ة جامعة أسيوط . العممية لكمية الربية الرياضية باسيوط

الة دكتوراه غير ( قواعد التحكيم في منازعات العمل الجماعي ةرس0944عبد القادر الطورة    -26
 منشورة ةكميو الحقوق ةجامعة القاىرة .

رالمحاكم المتخصصة كوسيمة لإلرتقاء والعدالة: نموذج المحاكم  عبدالوهاب عبدول، -27
اإلتحادية المتخصصة في اإلمارات العربية المتحدةرة ورقة مقدمة إلى 

ب في المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العميا والتمييز والنقض والتعقي
  ( .2300الدول العربيةة  قطر: سبتمبر 

ة دار الفكر العربى ة القاىرة  االجتماع الرياضىعصام الياللى ة خير الدين عمى عويس :  -24
 م . 2303ة 

في مصرر  ةعمرو أحمد مصطفي: رنموذج مقترح لمتمويل الذاتي لميياات الرياضة األولمبي -29
 رسالة ماجستير  غير منشورة .

 دار النيضة العربيةة القاىرة .ي ،( مبادئ قانون القضاء المدن0941حي والي   فت -03
( : االدارة القضااية لعدالة ة رسالة دكتوراه غير منشورة ة  2336محمد إبراىيم درويش    -00

 ة جامعة القاىرة .  قكمية الحقو 
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لس إدارة الرياضية ( تسوية النزاعات الناشاة عن حل مجا2332محمد احمد عبد المنعم    -02
مكانية التسوية الودية ةمؤتمر القانون  بين دور القضاء اإلداري وا 

 والرياضةة كميو الحقوقة جامعو المنيا
( آليات بناء 2306محمد صبحي حسانين ة عبد المطيف صبحي محمد ة السعدني خميل    -00

من دستور جميورية  42إستراتيجية الرياضة المصرية في إطار المادة 
مصر العربية ,المؤتمر العممي الدولي الثالث تحديات الرياضو بالوطن 
العربي صناعة البطل االولمبي ,كمية التربيو الرياضيو بالعريشة جامعة 

 اسيوط.
( آليات تنفيذ السياسة الرياضية بالدستور المصري رسالة دكتوراه 2302محمد طمبة احمد    -02

 باليرمة جامعة حموان . غير منشورةة كميو التربية الرياضية

محيى محمد مسعد: دور المحاكم االقتصادية في اإلصالح القضااى واالقتصاديرة ورقة  -01
قدمت لممؤتمر العممى الدولى لكمية الحقوق جامعة اإلسكندرية 
 اإلتجاىات التشريعية الحديثة في التنظيم القضااى(  اإلسكندرية: 

2303.) 
 م  2102ات والقوانين الرياضية مدخل لمجودة نبية العمقامى : التشريع -36
( التشريعات القانونية لحل المنازعات الرياضية فى دولة الكويت ,  2303ىند سالم فياد    -02

 .رسالة دكتوراه غير منشورة, كمية التربية الرياضية, جامعة حموان
 ثانيًا  :  المراجع األجنبية  : 

38- Jessica Vapnek, "Cost saving measures for the judiciary", 

International Journal for court Administration 

(February: 2013), 6  "Examples of specialized courts 

include family, environmental, probate, tax, worker's 

compensation, water , land administrative juvenile, 

drug, and business and commercial". 
39-Markus B. Zimmer, "Overview of Specialized Courts", International 

Journal for Court Administrtion, (August: 2009), I. The 

author defines specialized courts as: "tribunals of narrowly 

focused jurisdiction to which all cases that fall within that 

jurisdiction are routed". 

 

40-Neq Zealand Ministry of Hustice, "Tribunals Guidelines: choosing the 

right decision making bdy equipping tribunals to operate 

effectively" , (New Zealand: 2015), 15. 
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 ثالثا : مواقع اإلنترنت.

41- https://ar.wikipedia.org/wiki 
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45- http://www.soutalomma.com 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.youm7.com/story/2019/6/3-
https://political-encyclopedia.org/dictionary

