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شكـر وتقديـر

نبينا محمد
الحمد هلل رب العالميف ،والصبلة والسبلـ عمى المبعوث رحمة لمعالميفّ ،
صمى اهلل عميو وسمـ وعمى آلو وصحبو ومف سار عمى ىديو إلى يوـ الديف .الحمد هلل الذي
ىدانا ليذا وما كنا لنيتدي لوال أف ىدانا اهلل.

امتثاالً لقولو تعالى" :لئف شكرتـ ألزيدنكـ" سورة ابراىيـ آية ( ،)7فإنني بدايةً أشكر اهلل

أمدني برعايتو وتوفيقو إلتماـ ىذه الرسالة ،فالحمد هلل الذي وفقني إلنجاز ىذا
العمي القدير الذي ّ
ّ
فإف أخطأت فمف نفسي وا ْف أصبت فمف اهلل وحده ،وما توفيقي إالّ باهلل.
الجيد المتواضعْ ،

انطبلقاً مف قوؿ الرسوؿ عميو أفضؿ الصبلة والسبلـ "مف ال يشكػر الناس ال يشكر

اهلل" ،فإنني أتوجو بجزيؿ الشكر والعرفػ ػ ػػاف إلى الدكتور /وفيق حممي األغا لتفضمو باإلشراؼ

الموجو ،حيث كاف
عمي بالجيد والتوجيو ،فكاف نعـ المرشد و ّ
عمى ىذه الرسالة ،والذي لـ يبخؿ ّ
التساع أفقو العممي وتوجيياتو المنيجية الفضؿ الكبير في إنجاز ىذه الرسالة منذ أف كانت فكرة
إلى أف أصبحت رسالة متكاممة.
كما وأتقدـ بعظيـ الشكر والتقدير إلى الدكتور /رامز بدير عمى تشريفو لي كمناقش

داخمي ،والشكر موصوؿ إلى الدكتور /نبيل الموح ،عمى تشريفو لي كمناقش خارجي ،وعمى
القيمة التي ببل شؾ ستثري البحث وتغنيو.
توجيياتيما السديدة ونصائحيما العممية ّ
وأتقدـ كذلؾ بخالص الشكر والعرفاف لممنارة التعميمية التربوية جامعة األزىر – غزة،

وأخص بالشكر عمادة كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية -قسـ إدارة األعماؿ ،ممثّمة بأساتذتي

الكراـ.

كما أتوجو بالشكر لممنظومة الرياضية ممثمة بو ازرة الشباب والرياضة والمجنة األولمبية

الفمسطينية واالتحاد الفمسطيني لكرة القدـ واألندية الرياضية وأسرة اإلعبلـ الرياضي؛ لما قدموه
لي مف تسييبلت وتعاوف كاف لو بالغ األثر في إنجاح ىذه الرسالة .وال يفوتني أف أتقدـ بالشكر
لجميع األساتذة الذيف ساىموا في تحكيـ االستبانة؛ لما كاف إلرشاداتيـ مف النفع والفائدة .وكذلؾ

الشكر موصوؿ لؤلستاذ ربيع عبد ربة ،لما بذلو مف جيد واضح في التحميؿ اإلحصائي ليذه
الرسالة.
الباحث
ت
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ممخص الدراسة

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي لدى األندية
الرياضية بقطاع غزة مف وجية نظر أعضاء مجالس إدارات االندية.

استخدـ الباحث المنيج "الوصفي التحميمي" ،واعتمد االستبانة كأداة لمبحث ،مستخدماً

"المسح الشامؿ" الستطبلع آراء عينة البحث ،والتي بمغت ( )234عضواً لمجمس إدارات األندية
الرياضية في قطاع غزة وقد بمغ عدد االستبانات المستردة ( )214بنسبة استرداد (91.452
.)%

خمصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،والتي من أىميا:
 -أبدى أفراد عينة البحث وجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى أف الموارد المالية البلزمة

لؤلندية الرياضية" أىـ المعيقات اإلدارية لمتخطيط االستراتيجي في األندية الرياضية.

 كما أبدى أفراد عينة البحث وجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى أف األوضاع االقتصاديةفي المنطقة غير مستقرة" أىـ المعيقات المرتبطة بمناخ العمؿ لمتخطيط االستراتيجي في األندية

الرياضية.

أبدى أفراد عينة البحث وجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى أف رسالة النادي تتضمف قيـ
ومعتقدات وماىية عمؿ النادي وأىـ ما يميز النادي وكذلؾ أف التخطيط االستراتيجي يساعد في

نمو وتطور النادي".

 -أبدى أفراد عينة البحث وجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى أنو ال يتـ االستفادة مف تجارب

التخطيط االستراتيجي عمى صعيد األندية عربياً واقميمياً".

أظيرت نتائج البحث وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05في

استجابات المبحوثيف عمى مجاؿ إحصائية معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي لدى األندية

الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير (المحافظة ،المؤىؿ العممي ،التخصص ،الدورات

التدريبية) ،كما أشارت نتائج البحث إلى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير

(الفئات العمرية ،المسمى الوظيفي ،الخبرة).

قدمت الدراسة مجموع من التوصيات ،والتي من أىميا:

 -ضرورة االىتماـ بتوفير ميزانية مخصصة لؤلندية الرياضية لتطبيؽ التخطيط االستراتيجي.

 -التنسيؽ والتشبيؾ بيف األندية الرياضية محمياً وعربياً لتبادؿ الخبرات والتجارب والدروس

المستفادة فيما بينيا وتعزيز مبدأ التفويض بيف أعضاء مجمس اإلدارة.

ث
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 -تشكيؿ لجنة مف األكاديمييف وأصحاب الخبرة لمعمؿ عمى وضع آلية محددة لتطوير

التخطيط االستراتيجي في األندية الرياضية في قطاع غزة.

 تعزيز ثقافة التخطيط االستراتيجي داخؿ األندية الرياضية بحيث تصبح جزء ال يتج أز مفثقافة األندية والمنظومة الرياضية والعامميف فييا.

 -تعزيز وجود العنصر النسوي في إدارات األندية الرياضية نظ اًر لدور المرأة الريادي وتمثيميا

لنسبة كبيرة في المجتمع

ج
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ABSTRACT
This research aimed at recognizing Information about the obstacles of
strategic planning implementation in clubs sports in Gaza strip from the point of
view of the members of the clubs councils.
The researcher used the “Descriptive Analytical” approach. She used a
questionnaire as a research tool, and she used a "Comprehensive survey
Sample” to explore viewpoints of the research sample which was (234) member ship
in clubs sport
Collected questionnaires were (214), with a response rate of (91.452%).
The Research has conducted the most important results:
- The members of the research sample expressed a high degree of approval of the
necessary sports clubs financial resources are the most administrative obstacles for
strategic planning for sports clubs.
- The members of the research sample uttered a high degree of approval that the
instable economic circumstances in the region are the most difficulties associated
with labor climate for strategic planning for sports clubs.
- The members of the research sample expressed a high degree of approval of the
club's message that includes values and beliefs and the nature of the club's work and
what distinguish the club.
- The members of the research sample articulated high degree of approval that the
strategic planning helps in growing and developing of the club.
- The members of the research sample showed a high degree of approval that there
is no benefit from the strategic planning experiences at the level of local and regional
clubs.
- The research results showed that there are statistically significant difference sat a
level of significance(0.05 ≥ α)in the respondents' responseson the field of statistical
constraints of implementing the strategic planning for the sports clubs in Gaza Strip
according to the variable( the province, qualification, specialization, and training
courses).
- The research results pointed out; there are no statistically significant differences at
a level of significance about the constraints of the strategic planning for the sports
clubs in Gaza Strip according to the variable (age, job title, and experience).
 Research has introduced a number of recommendations, among
which:Promoting the interest by providing a special budget for the sports clubs to
apply the strategic planning
 The necessity of coordinating and getting together among sports clubs locally and
regionally to exchange the experiences among them.
 Enhancement the strategic planning culture inside the sports clubs, so it becomes
an essential part of the sports clubs cultures and the system and employees.
 Formation of a committee of academics and experienced professionals to work on
a specific approach to develop the strategic planning for sports clubs in Gaza Strip.
 Strengthening the women part in the sports clubs departments due to the
leadership role of the woman and presenting a large proportion in the community.
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مقدمة
إف الخطػ ػػط االسػ ػػتراتيجية أسػ ػػموب تفكيػػػر إبػ ػػداعي وابتك ػػاري ي ػػدخؿ فيػ ػػو عػ ػػاؿ التخطػ ػػيط
والتطبي ػػؽ معػ ػاً ف ػػي س ػػبيؿ تحص ػػيف نوعي ػػة الخدم ػػة وجودتي ػػا ،وى ػػي الطريق ػػة الت ػػي تخص ػػص بي ػػا
المنظمػػات مواردىػػا وتػػنظـ جيودىػػا الرئيسػػية لتحقيػػؽ اغ ارضػػيا ،وصػػورة التوجػػو إلػػى مػػا يجػػب أف

تكػػوف عميػػو مسػػتقببلً ،واليػػدؼ النيػػائي لػػو ىػػو المحاولػػة الجػػادة إلحػػداث حال ػة مػػف الػػتحكـ فػػي

الظروؼ المحيطة لصالح متخذ القرار (مصمح.)4 :2010 ،

فاإلدارة الحديثة تمؾ التي تسعى باستمرار إلى البقاء والنمػو والنجػاح يجػب أف تركػز جػؿ
اىتماميا عمى التخطيط ،فالمخطط ىو الذي يسعى وراء التحسينات ويبحػث عػف األفكػار ويعمػؿ

عمػى تطبيقيػا ،ويحػاوؿ أف يبعػد نفسػو عمػى األقػؿ نظريػاً عػف المشػكبلت التشػغيمية اليوميػة؛ لكػي
ينظر إلى األمػاـ حيػث احتمػاالت المسػتقبؿ ،والمخطػط ىػو الشػخص الوحيػد الػذي يتمتػع بأفضػؿ

وأكبػػر فرصػػة لجمػػع مػوارد المنظمػػة بعضػػيا مػػع بعػػض لموصػػوؿ إلػػى ىػػدؼ معػػيف

)السكارنة.)18:2010،

وأثبتػت التجػارب التطبيقيػة لمتخطػيط االسػػتراتيجي َّ
أف المؤسسػات التػي تخطػط اسػػتراتيجياً

اتيجيا.
تتفػػوؽ فػػي أدائيػػا الكمّػػي عمػػى المؤسسػػات التػػي ال تخطػػط اسػػتر ً

.(Wheelen and

)Hunger,1998

ويػ ػػرى الباحػ ػػث أف التخطػ ػػيط االسػ ػػتراتيجي أحػ ػػد أىػ ػػـ الضػ ػػروريات فػ ػػي الحيػ ػػاة ،لنجػ ػػاح

المؤسسة والفرد عمى المدى البعيد مف خبلؿ وضع استراتيجيات تتغمب عمػى العديػد مػف العقبػات
التي تواجو عممية التطبيؽ ،وبالتالي فإف المنظومة الرياضية ىي جزء أصيؿ مف المجتمع والذي

أف يستغني عف التخطيط باعتباره موجيػاً أساسػياً فػي تطػوير الكفػاءة والفعاليػة لممؤسسػة
ال يمكف ْ
الرياضية.
وألف الشباب ىـ عماد األمة ووقودىا لمنيوض بمسيرتيا مف خػبلؿ توظيػؼ طاقػاتيـ فػي

األندية الرياضية ،وىذا يتطمب وجود خطط استراتيجية عممية تستند إلػى معمومػات وتضػع أىػدافاً

واضػػحة ،ليػػتمكف الشػػباب مػػف السػػعي نحػػو تحقيقيػػا ،وليػػذا كمػػو كػػاف ضػػرورياً االىتمػػاـ والوقػػوؼ

عمى معوقات التخطيط االستراتيجي لدى األندية الرياضية بقطاع غزة.

يناقش في ىذا الفصؿ اإلطار العػاـ لمبحػث والػذي يشػمؿ كػبلً مػف مشػكمة البحػث ،أسػئمة

البحػػث ،أىدافػػو ،أىميتػػو ،الحػػدود الزمانيػػة والمكانيػػة ،باإلضػػافة لمناقشػػة المصػػطمحات الرئيس ػية

لمبحث.
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أوالً :مشكمة الدراسة
سػػيقوـ الباحػػث مػػف خػػبلؿ ىػػذا البحػػث بػػالوقوؼ عمػػى المعيقػػات التػػي تحػػوؿ دوف تطبيػػؽ

التخط ػػيط االس ػػتراتيجي ف ػػي األندي ػػة الرياض ػػية بقط ػػاع غػ ػزة ،حي ػػث َّ
أف التوص ػػيات والنت ػػائج لي ػػذه

الدراسة كما يتوقع الباحػث ستشػ ّك خؿ خطػةً إرشػادية ألعضػاء مجػالس إدارات األنديػة لمتعػرؼ عمػى
أىميػػة وضػػرورة تطبيػػؽ التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي األنديػػة الرياضػػية فػػي قطػػاع غ ػزة مػػف خػػبلؿ
معرفة المعيقات التي قد تواجييـ وآلية التغمب عمييا.

تتعػ ػػاظـ المشػ ػػكبلت التػ ػػي تواجػ ػػو األنديػ ػػة الرياض ػػية واألجي ػ ػزة اإلداريػ ػػة المختمفػ ػػة نتيجػ ػػة
لمتطػػورات الحاصػػمة فػػي بيئػػات عمػػؿ ىػػذه األنديػػة فػػي ظػػؿ التطػػور اليائػػؿ لمرياضػػة عبػػر العػػالـ،

وكوف أف الرياضة ىي المغة الرسمية التي يتقنيا العالـ بأسره ،مف خبلؿ ممارسة األندية األلعاب
المختمفة ،معتمدة عمى تقدميا ورقييا مف خبلؿ وجود خطط استراتيجية عمى أسس عممية ،والتي
تجعميػػا قػػادرة عمػػى المنافسػػة ،فيػػذا يتطمػػب تطبيػػؽ التخطػػيط االسػػتراتيجي ومعرفػػة المعوقػػات التػػي

تحوؿ دوف ذلؾ.

فػي ظػؿ بيئػة فمسػطينية تتميػز بعػدـ االسػتقرار ،وتتسػارع فييػا وتيػرة التغيػرات السياسػية

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية أصبح مف الضروري عمػى المنظمػات بكافػة أنواعيػا أف تػدير
نفسيا بأسموب إداري ىػادؼ بمػا تسػاعدىا عمػى البقػاء واالسػتمرار ،وأثبتػت العديػد مػف الد ارسػات

ضعؼ تطبيؽ الخطػط اإلسػتراتيجية فػي العديػد مػف المنظمػات وذلػؾ ألسػباب متعػددة منيػا عػدـ

وجود خطط استراتيجية مكتوبة واف وجدت ليس ىناؾ دعـ والتزاـ مف أفراد اإلدارة العميا بالخطط

اإلستراتيجية ،وعدـ تخصيص موارد مالية وبشرية لئلدارة اإلستراتيجية )أبو ندى( 2006 ،
وكوف أف األندية الرياضية ىي العمود الفقري الذي يقوـ عميػو التكػويف الرياضػي األىمػي
في أي دولة مف دوؿ العػالـ ،وأي تنظػيـ رياضػي ال يمكػف أف تخجنػى ثمػاره إال إذا نظمػت األنديػة
الرياضية بصورة سػميمة تمكنيػا مػف أف تػؤدي رسػالتيا الرياضػية والتربويػة عمػى أكمػؿ وجػو (عبػد

المقصود والشافعي)91:2002 ،

وفػػي ظػػؿ العػػدد المت ازيػػد لؤلنديػػة الرياضػػية فػػي محافظػػات غػزة والتػػي وصػػمت إلػػى ()72

نادياً حسب الكشوؼ المرفقة مف و ازرة الشباب والرياضة لعاـ ( )2016ممحؽ ( ،)5وىذا يتطمػب

وجػػود خطػػط اسػػتراتيجية ليػػذه األنديػػة لضػػماف اسػػتمرار وجودىػػا ممػػا يتطمػػب تسػػميط الضػػوء عمػػى

معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في ىذه األندية.
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ومػػف خػػبلؿ اطػػبلع وعمػػؿ الباحػػث فػػي المجػػاؿ الرياضػػي باإلضػػافة لعضػػويتو بمجمػػس

اإلدارة في أحػد األنديػة الرياضػية ،وعممػة فػي مجػاؿ اإلعػبلـ الرياضػي ،اتضػح لمباحػث َّ
أف ىنػاؾ
قصو اًر في التخطيط االستراتيجي لدى األندية وعدـ وضوح ىذا المفيوـ ،في الوقت الذي لػـ يجػد

في ػػو الباح ػػث –عم ػػى ح ػػد معرفت ػػو -أيػ ػاً م ػػف الد ارس ػػات الت ػػي ناقش ػػت ودرس ػػت معيق ػػات التخط ػػيط
االسػػتراتيجي بشػػكؿ مباشػػر فػػي األنديػػة الرياضػػية فػػي قطػػاع غ ػزة ،إالّ َّ
أف ىنػػاؾ بعػػض الد ارسػػات
التي ناقشػت معوقػات التخطػيط االسػتراتيجي ضػمف المنظمػات األىميػة واعتبػرت األنديػة مػف تمػؾ

المنظمات بصورة عابرة وعامة.

ووجػػد الباحػػث شػػحاً فػػي الد ارسػػات التػػي ناقشػػت معوقػػات تطبيػػؽ التخطػػيط فػػي األنديػػة

الرياضية فػي قطػاع غػزة ،وكانػت أقربيػا د ارسػة (حمػادة )2010 ،عػف مقارنػة لمعوقػات التخطػيط
االستراتيجي في االتحادات الرياضية في األردف واليمف.

وبناء عمى ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة البحث مف خبلؿ السؤاؿ الرئيس التالي:
ً

ما ىي معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لدى األندية الرياضية بقطـاع غـزة مـن
وجية نظر أعضاء مجالس إدارات األندية؟
ثانياً :أسئمة الدراسة:
 .1ما مدى إدراؾ أعضاء مجالس إدارات األندية الرياضية فػي قطػاع غػزة لمفيػوـ التخطػيط
االستراتيجي؟

 .2مػا ىػي م ازيػا التخطػيط االسػتراتيجي لػدى أعضػاء مجػالس إدارات األنديػة الرياضػية فػي
قطاع غزة؟

 .3ىؿ يوجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة فػي تقػدير اسػتجابة المبحػوثيف
تعػػزى لممتغيػرات التاليػػة (المحافظػػة ،العمػػر ،المسػػمى الػػوظيفي ،سػػنوات الخبػرة ،المؤىػػؿ،

التخصص ،الدورات التدريبية)؟

ثالثاً :أىداف الدراسة
 .1التعرؼ عمى مدى وضوح المفاىيـ المتعمقة بالتخطيط االستراتيجي لدى أعضاء مجالس
إدارات األندية في قطاع غزة.

 .2بياف مستوى فاعمية تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في األندية الرياضية في قطاع غزة.
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الوق ػ ػػوؼ عم ػ ػػى الف ػ ػػروؽ ف ػ ػػي اس ػ ػػتجابات المبح ػ ػػوثيف عم ػ ػػى معيق ػ ػػات تطبي ػ ػػؽ التخط ػ ػػيط

االستراتيجي في األندية الرياضية في قطاع غزة.

 .4تقػػديـ مجموعػػة مػػف التوصػػيات التػػي تيػػدؼ لتوضػػيح معيقػػات التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي
األندية الرياضية في قطاع غزة.

رابعاً :أىمية الدراسة
 .1األىمية العممية :يتوقع الباحث أف يكوف ىذا البحث مرجعاً لمباحثيف والدارسيف ،كما أنو
سيكوف إضافة لممكتبة العربية ومراكز البحث العممي ،كما يأمؿ الباحث أف تساىـ نتائج

ىػػذا البحػػث فػػي زيػػادة االىتمػػاـ بسياسػػات التخطػػيط االسػػتراتيجي لػػدى األنديػػة الرياضػػية
تجنبيػا خػػبلؿ
باإلضػافة لمتعػرؼ عمػػى المعيقػات األساسػية لعمميػػة التخطػيط والعمػؿ عمػػى ّ
الفترة المقبمة لموصوؿ لتحقيؽ األىداؼ بكفػاءة وفاعميػة حيػث أنػو يعتبػر موضػوعاً جديػداً
مػػف ناحيػػة القطػػاع المسػػتيدؼ وىػػو األنديػػة الرياضػػية ،وعمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث لػػـ يػػتـ
تطبيقو عمييا ،مع العمـ بوجود حاجة ماسة لحؿ ىذه المشكمة.

 .2األىميــة التطبيقيــة :تكمػػف أىميػػة البحػػث التطبيقيػػة ،فػػي َّ
أف ىػػذا البحػػث سػػوؼ يسػػاعد
ص ػػناع القػ ػرار ف ػػي األندي ػػة الرياض ػػية بقط ػػاع غػ ػزة عم ػػى التع ػػرؼ عم ػػى معيق ػػات تطبي ػػؽ
التخطيط االستراتيجي ،واالعتماد عمى نتػائج البحػث لتطبيػؽ التخطػيط االسػتراتيجي دوف
قمؽ مف وجود معيقات كثيرة في ظؿ االىتماـ بيذه الدراسة ،ألنيا ستقدـ عمػى حػد تقػدير

الباحث حمػوالً لمعيقػات تطبيػؽ التخطػيط االسػتراتيجي ،حيػث أنػو مػف المتعػارؼ عميػو أف

التخطيط االستراتيجي لو دور رئيسي في تحقيؽ األىداؼ وتطوير العمؿ اإلداري.

 .3األىمية لمباحث :المساعدة في الحصػوؿ عمػى درجػة الماجسػتير فػي إدارة األعمػاؿ ،كمػا
أنو يضيؼ لمباحث المعرفة والخبرة في مجاؿ البحث العممي ،وكذلؾ في مجاؿ التخطيط
االستراتيجي في األندية الرياضية.

خامساً :حدود الدراسة

سوؼ تقتصر حدود البحث عمى ما يمي:
 .1الحــد المكــاني :تتمثّػػؿ فػػي األنديػػة الرياضػػية فػػي قطػػاع غ ػزة والبػػالغ عػػددىا ) )72نادي ػاً
حسب بيانات و ازرة الشباب والرياضة ،لعاـ  2016ممحؽ ()5

 .2الحد الزماني :العاـ الدراسي 2016 – 2015ـ.
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 .3الحد البشري :أعضاء مجالس إدارات األندية الرياضية الفمسطينية في محافظات غزة.
 .4الحــد الموضــوعي :بحػػث معيقػػات تطبيػػؽ التخطػػيط االسػػتراتيجي لػػدى األنديػػة الرياضػػية
بقطاع غزة مف وجية نظر أعضاء مجالس إدارات األندية.

سادساً :مصطمحات الدراسة
عرؼ الباحث مصطمحات الدراسة البحث تعريفات إجرائية ،كما يمي:
ّ
-1

التخطيط االستراتيجي :ىػو خطػة عمػؿ شػاممة طويمػة المػدى تحػدد أسػموباً ومسػا اًر لبمػوغ

أىػػداؼ طويمػػة األجػػؿ باسػػتخداـ مػوارد متاحػػة ،وتشػػكؿ ىػػذه الخطػػة اإلسػػتراتيجية منياج ػاً

تسترشػػد بيػػا اإلدارة فػػي صػػنع الق ػ اررات الرئيسػػية بشػػأف جميورىػػا أو عمبلئيػػا ومػػا تقدمػػو

-2

إلييـ أو تتفاعؿ بو معيـ( .الوليد.)56:2009 ،

المعيقـــات :ع ػػرؼ اب ػػف منظ ػػور الع ػػائؽ بػ ػ ػ ػ "عاق ػػو م ػػف الش ػػيء يعوق ػػو :صػ ػرفو وحبس ػػو،
والتعويؽ معناه إذا أراد أم اًر صرفو عنو صارؼ )أبف منظور711 ،ىػ(.



ىي مخالفة الشيء لؤلصػؿ حتػى يمنػع اسػتم ارره فػي مجػراه الطبيعػي ،وقيػؿ عاقػو الشػيء

أي خالفػػو" (العػػارؼ ،وقػراف ،)2007 ،وفػػي ىػػذه الد ارسػػة يمكػػف تعريفيػػا بأنيػػا :مجموعػػة
م ػ ػػف األس ػ ػػباب الت ػ ػػي ي ػ ػػؤدي وجودى ػ ػػا إل ػ ػػى الت ػ ػػأثير الس ػ ػػمبي لتطبي ػ ػػؽ وتنفي ػ ػػذ التخط ػ ػػيط

-3

االستراتيجي.

النادي الرياضي:
تع ػػرؼ الم ػػادة ( )2م ػػف الب ػػاب األوؿ – التأس ػػيس واألى ػػداؼ-لمنظ ػػاـ األساس ػػي لؤلندي ػػة

الرياضية النادي بأنو ييدؼ النادي إلى نشر التربية الرياضية والثقافية واالجتماعية بيف أعضاءه
وتييئػ ػػة الوسػ ػػائؿ وتيسػ ػػير الشػ ػػبؿ لشػ ػػغؿ أوقػ ػػات ف ػ ػراغيـ بمػ ػػا يعػ ػػود عمػ ػػييـ بالفوائػ ػػد االجتماعيػ ػػة

والروحانيػػة والبدنيػػة والصػػحية والنفسػػية والعمػػؿ عمػػى رفػػع المسػػتوى الفنػػي لبلعبػػيف وذلػػؾ (حسػػب

موقع و ازرة الشباب والرياضة.2016 ).

))http://www.mys.gov.ps

ويتمت ػػع الن ػػادي أو المرك ػػز الش ػػبابي بالشخص ػػية االعتباري ػػة ويم ػػارس أنش ػػطتو المختمف ػػة

ويعمؿ عمى تحقيػؽ أىدافػو وفػؽ ىػذا القػانوف ونظامػو الػداخمي المعتمػد مػف الػوزير حسػب تعريػؼ
اإلدارة العامة لمشؤوف الرياضية في و ازرة الشباب والرياضة حسب موقعيا اإللكتروني.

()http://www.mys.gov.ps
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قطاع غزة:
عرفتيا و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي ( )1997بأنيا":جػزء مػف السػيؿ السػاحمي وتبمػغ

مسػاحتو  365كيمػو متػر مربػع ،ومػع قيػاـ السػمطة الفمسػطينية تػـ تقسػيـ قطػاع غػزة إدارًيػا إلػى
خمػس محافظػات ىػي :محافظػة الشػماؿ ،محافظػة غػزة ،محافظػة الوسػطى ،محافظػة خػانيونس،
ومحافظة رفح )و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي الفمسطينية ).1997 :14

واختػػار الباحػػث لموضػػوع البحػػث األنديػػة الرياضػػية المعتمػػدة والمسػػجمة فػػي كشػػوؼ و ازرة
الشباب والرياضة في قطاع غزة والبالغ عددىا ( )72حسب الكشوؼ المعتمدة لعاـ .2016

مخمص الفصل األول
ناقش الباحث في ىذا الفصؿ مشكمة الدراسة والتي تمثّمت فػي معيقػات تطبيػؽ التخطػيط

االسػػتراتيجي لػػدى إدارات األنديػػة الرياضػػية فػػي محافظػػات غػزة ،مػػف وجيػػة نظػػر مجػػالس إدارات

ػاء عمػى عػدد مػف الد ارسػات السػابقة التػي أوضػحت حاجػة األنديػة الرياضػية إلػى
األندية ،وذلؾ بن ً
تطبيػؽ التخطػػيط االسػتراتيجي فػػي قطػػاع غػزة .كمػػا اسػتعرض الباحػػث أسػػئمة البحػث كػػوف البحػػث

ىو وصفي تحميمي ،والتي حاوؿ مف خبلليا الوقوؼ عمى معيقات تطبيػؽ التخطػيط االسػتراتيجي

لدى األندية الرياضية في قطاع غزة.

كما ناقش أىمية الدراسة مف النواحي العممية ،التطبيقية ،وأىميتو لمباحث ،وتناوؿ أىدافو

وحػػدوده المكانيػػة ،والزمانيػػة ،والبشػرية والموضػػوعية ،وفػػي ختػػاـ الفصػػؿ أوضػػح الباحػػث المفػػاىيـ

المتعمق ػػة بالمص ػػطمحات الرئيسػ ػية ف ػػي الدراســـة مث ػػؿ (التخط ػػيط االس ػػتراتيجي ،معيق ػػات ،الن ػػادي
الرياضي وقطاع غزة).
ويعػػرؼ الباحػػث التخطػػيط االسػػتراتيجي بالعمميػػة التػػي يمكػػف مػػف خػػبلؿ د ارسػػة الماضػػي

واستقراء الحاضر والتنبؤ بالمستقبؿ والعمؿ عمى تحقيؽ اىداؼ المنظمة بكفاءة وفاعمية.
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تمييد

في ىذا الفصؿ سيتـ تناوؿ مختمؼ المفاىيـ والنظريات ،والتي ليا عبلقة بموضوع

التخطيط االستراتيجي ،مف خبلؿ الكتب والمقاالت والمجبلت واالنترنت ،مثؿ تطور المفيوـ

االستراتيجي والتعرؼ عمى المفاىيـ األساسية لمتخطيط االستراتيجي ،إلى أىدافو وأىميتو ،ومف
ثـ توضيح العبلقة بيف مفيوـ التخطيط االستراتيجي وكؿ مف المفاىيـ التالية :التخطيط،

التخطيط طويؿ األجؿ ،اإلدارة اإلستراتيجية ،التفكير االستراتيجي ،تأثير ثقافة المنظمة عمى

التخطيط االستراتيجي ،أىـ وظائؼ وخصائص التخطيط االستراتيجي ،وأنواعو ،ومتى نحتاجو،
ومكونات التخطيط االستراتيجي ،والمراحؿ التي يمر بيا والعوامؿ التي تساعد عمى نجاحو،
واألدوار الرئيسية لممدير المعاصر في عممية التخطيط االستراتيجي ،ومف ثـ توضيح أىـ

المعيقات لعممية التخطيط االستراتيجي.
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المبحث األول

التخطيط االستراتيجي

مقدمة

لقد تزايدت في السنوات األخيرة استخداـ مفيوـ "التخطيط االستراتيجي" ضمف المفاىيـ

اإلدارية الحديثة التي يجب عمى المؤسسة أف تتبناىا في عمميا اإلداري؛ إذا ما أرادات أف تحقؽ
األىداؼ التي نشأت مف أجميا ،وأف تضمف استم ارريتيا وبقاءىا ،ويركز التخطيط االستراتيجي
عمى العبلقة ما بيف المؤسسة والبيئة التي تعمؿ بيا ،وبذلؾ فيو يتضمف تحديد السمات الكمية

لمياـ المؤسسة واألىداؼ التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقيا مف خبلؿ تحميؿ الظروؼ البيئية
المختمفة لممؤسسة واستخداميا في صياغة ىذه األىداؼ وتطويرىا ومف ثـ تحقيقيا( .أبو حسنة،
)11 :2014

إف االتجاىات المعاصرة في مجاؿ اإلدارة ،إدارة المنظمات عمى اختبلفيا ،تشير إلى أف

معظـ منظمات األعماؿ التي تحقؽ النجاح في عممياتيا وأنشطتيا ،تكافح باستمرار لبناء مركز

استراتيجي متميز يضمف ليا البناء و النمو وتحسيف األداء في ظؿ البيئة التي تعمؿ فييا،
وإلنجاز ىذه األىداؼ ،فإف األمر يتطمب مف المنظمات أف تمتمؾ رؤية بعيدة المدى ،ولذلؾ فاف

عممية التفكير المستقبمي لممنظمة ودراسة وتحميؿ المتغيرات البيئية المؤثرة في عممياتيا ىو

جوىر عممية التخطيط االستراتيجي ،واف عممية تحقيقيا بمسارات وسبؿ وتصرفات عممية إنما

تمثميا اإلدارة اإلستراتيجية التي تيتـ بعممية التركيز عمى تييئة إجابة منطقية لمسؤاؿ اآلتي :

كيؼ يمكف لممنظمات أف تحقؽ النجاح في عممية االختيار الفعاؿ لبلستراتيجيات؟
أوالً :مراحل ظيور وتطور التخطيط االستراتيجي

(بف حبتور)26 :2004 ،

شاع التخطيط االستراتيجي عمى نطاؽ واسع في المؤسسات عمى اختبلؼ أنواعيا

وأنشطتيا في الحقبة األخيرة مف القرف العشريف .وأثبتت التجارب التطبيقية لمتخطيط االستراتيجي

اتيجيا تتفوؽ في أدائيا الكمي عمى المؤسسات التي ال تخطط
أف المؤسسات التي تخطط استر ً
اتيجيا( .حسيف)169:2002،
استر ً

ويقوؿ القطاميف في كتابو التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعميـ العالي بأف مفيوـ

ومستمدا بصورة كاممة مف أدبيات الفكر العسكري ،ففي
قديما في الفكر البشري
ً
اإلستراتيجية يعد ً
الحضارة اليونانية القديمة اشتقت كممة  Strategiaالتي تعني عمـ استراتيجية مف الكممة
اليونانية الحرب أو عمـ الجن ارؿ( .القطاميف)39 :2002 ،
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ىاما مف أبعاد الفكر العسكري ،فعمى
وفي الفكر اإلسبلمي مثمت اإلستراتيجية ً
بعدا ً
سبيؿ المثاؿ قاـ خالد ابف الوليد بتوظيؼ است ارتيجية متقنة النسحاب منظـ لجيش المسمميف في
معركة مؤتة بعد استشياد القادة الثبلثة عبد اهلل بف رواحة وزيد بف حارثة وجعفر بف أبي طالب

عمى أثر اختبلؿ التوازف العسكري في أرض المعركة لصالح القوات الرومانية التي كانت تتفوؽ

مف حيث العدد بعشرات المرات عمى جيش المسمميف .ونتج عف استخداـ خالد بف الوليد

سالما إلى المدينة المنورة.
الستراتيجية االنسحاب تمؾ أف استطاع العودة بالجيش ً
(الموح)13:2007 ،
وتفيد االستخدامات المحددة لمفيوـ اإلستراتيجية في تمؾ الفترات التاريخية أف كممة "

جنراؿ" أو  Strategoبالمغة اإلغريقية القديمة تصؼ شخصية الجنراؿ أو القائد العسكري
)Gilbert, .) Hartman, Mauriel and Freeman (1988

ونظر ألىمية ىذا الحقؿ أصبح يدرس في معظـ كميات اإلدارة في الدوؿ المتقدمة في
ًا
نياية الستينات ،وفي نياية السبعينات بدأ تدرسيو في الدوؿ النامية وخصوصاً الدوؿ العربية .

وذلؾ بيدؼ تزويد الطمبة بالمعرفة حوؿ المشاكؿ الحقيقية لمنظمات األعماؿ وما ىي

المقترحات أو الحموؿ االفتراضية لمعالجتيا في ضوء التطورات المتسارعة في البيئة الخارجية(

السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية ،الفنية ،القانونية والحكومية وغيرىا( )الدوري2005 ،
منكنتؾ.)22:

وحسب دراسة (الموح )14:2007،بأف التخطيط االستراتيجي لـ يكف وليد الحضارة

الحديثة في القرف العشريف ولـ يكف صنيع الثورة الصناعية فقط ،وانما تمتد جذوره إلى القروف
البعيدة منذ الحضارات القديمة ،حيث انتقؿ مف االستخدامات المحددة لمفيوـ اإلستراتيجية

لمفيوـ الجنراؿ أو القائد العسكري إلى جوانب االقتصاد والتنمية ،ومف ثـ إلى قطاع التعميـ في
نياية الستينات ويمكف تصنيفيا كما يمي:


الحضارة اليونانية القديمة وكانت اإلستراتيجية في ثقافتيـ تعني الحرب وعمـ الجنراؿ.



ىاما مف أبعاد الفكر العسكري ويتضح ذلؾ
الحضارة اإلسبلمية مثمت اإلستراتيجية ً
بعدا ً
في استخداـ االستراتيجيات العسكرية المختمفة مف قبؿ القادة العسكرييف مف المسمميف



فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والنموذج الذي استخدمو االتحاد السوفييتي سابقًا في

في ذلؾ الوقت.

مجاالت الحرب واالقتصاد والتنمية الذي أثبت فعاليتو.

11

`



فترة نياية الستينات وبداية السبعينيات أخذ منحى آخر ليتجو مف الجانب العسكري إلى
الجانب العممي والدراسي حتى أصبح يدرس كعمـ ،مثؿ مدرسة ىارفرد لؤلعماؿ التي
قامت بتدريس اإلدارة اإلستراتيجية لطمبتيا ضمف حقؿ أطمؽ عميو اسـ سياسات
األعماؿ.

ثانياً :المفاىيم األساسية لإلدارة اإلستراتيجية:

 2.1مفيوم اإلدارة:

يعػود تقػدـ األمػـ إلػى اإلدارة الموجػودة فييػا ،فػاإلدارة ىػي المسػئولة عػف نجػاح أو فشػؿ

المنظمػات داخػؿ المجتمػع ،ألنيػا قػادرة عمػى توجيػو المنظمػة تحقيػؽ أىػدافيا واسػتغبلؿ المػوارد

البشرية والمادية بكفاءة وفعالية ((Robbins & Coulter, 2009

عرؼ أبو معمر وآخروف اإلدارة بأنيا" :عممية تحقيؽ األىداؼ المرسومة باستغبلؿ

الموارد المتاحة ،وفؽ منيج محدد ،وضمف بيئة معينة" ،وعرفيا Robbins& Coulter
 )2009,p22).بأنيا" :عممية التنسيؽ واإلشراؼ عمى أنشطة العمؿ التي تنجز بواسطة اآلخريف

بحيث يتـ تحقيؽ أىداؼ يبلحظ مف خبلؿ التعريفات أعبله أف مصطمح اإلدارة:


يشمؿ أربع وظائؼ رئيسية :التخطيط ،التنظيـ ،التوجو ،والرقابة.



يسعى إلى استغبلؿ الموارد استغبلال أمثبل.



يعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ المنظمة.

 2.2اإلستراتيجية .Strategy
تعود جذور مصطمح اإلستراتيجية إلى األصؿ اإلغريقي ،وىو يعني عمـ الجنراؿ ،كما
يعني قيادة" فف الحرب" عند ىذا الجنراؿ ،لذلؾ فإف نقؿ المصطمح إلى حقؿ اإلدارة سيعني
بصورة واضحة أنو "فف القيادة أو اإلدارة" ،فاإلستراتيجية ىي تعبير فني عف ميارة اإلدارة
والتخطيط ،أو ىي الوسائؿ العممية التي تؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ المنشودة( .بف حبتور،

47 :2004؛ ياسيف)2 :2002 ،

وقد عرفيا (الماضي )25 :2006بأنيا وسائؿ تحقيؽ األىداؼ ،وعرؼ (النعيمي

وآخروف )91 :2009 ،اإلستراتيجية بأنيا نظرة مشتركة توحد المؤسسة وتزودىا بالثبات في

الق اررات وتبقى المؤسسة تتحرؾ باالتجاه الصحيح.

وعرفيا (ثوماس) بأنيا تعني وضع الخطط المستقبمية لممنظمة ،وتحديد غاياتيا عمى

المدى البعيد ،بما يكفؿ التبلؤـ بيف المنظمة ورسالتيا ،وبيف الرسالة والبيئة المحيطة بيا بطريقة
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فاعمة وكفؤة( .الدوري )25 :2010 ،وعرفت بأنيا الوسائؿ واألساليب والسياسات المتبعة
لموصوؿ إلى األىداؼ( .ائتبلؼ مؤسسة الشرؽ األدنى)30:2005 ،

بينما عرؼ  Olsen,2007اإلستراتيجية بأنيا تعني االختيار المحدد الذي يحدد

توجيات الشركة وعبلقتو بما يحدث في البيئة الديناميكية ،بما يجعؿ الشركة أكثر استجابة

لممتغيرات البيئية(Olsen, 2007:P.10) .

وبالنظر إلى التعريفات السابقة لبلستراتيجية يجد الباحث أف معظميا ركزت عمى أف

اإلستراتيجية مجموعة مف خطط قيادية واضحة لرسـ رسالة المنظمة وتحديد أىدافو وغاياتيا
وىو األقرب مف وجية نظر الباحث لواقع األندية الرياضية بشكؿ نظري.

في حيف أكدت تعريفات أخرى عمى أف اإلستراتيجية ىي مجموعة مف الق اررات تتخذ

بناء عمى تحميؿ لمعوامؿ البيئية الخارجية والداخمية .وىذه الق اررات أيضا تحتاج فيما بعد أف يتـ
ترجمتيا إلى خطط لتكوف بمثابة وسائؿ لتحقيؽ األىداؼ.

 2.3اإلدارة اإلستراتيجية Strategic Management
تسعى كؿ منظمة ،بالرغـ مف االختبلؼ في حجميا وأنشطتيا وأىدافيا ،إلى البقاء
واالستقرار ،والنمو ،وىذه األىداؼ ال تتحقؽ بمعزؿ عف وجود إدارة استراتيجية ،كونيا الوسيمة

الرئيسة في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ ،ويمكف التفريؽ بيف المنظمات الناجحة والمنظمات الفاشمة في
اعتماد المنظمات الناجحة عمى اإلدارة اإلستراتيجية( .الدوري)27 :2010 ،

ويمكف تعريؼ اإلدارة اإلستراتيجية بأنيا" :فف وعمـ تشكيؿ وتنفيذ وتقييـ الق اررات الوظيفية
المتداخمة التي تمكف المؤسسة مف تحقيؽ أىدافيا( .العارؼ )6 :2006

كما يمكف تعريؼ اإلدارة اإلستراتيجية بأنيا" :تتعمؽ بعممية وضع أىداؼ المؤسسة عمى

المدى البعيد ،باإلضافة إلى تحديد الوسائؿ الكفيمة بتحقيؽ ىذه األىداؼ ،وبالتالي فاإلدارة
اإلستراتيجية عممية ديناميكية تسعى إلى الوصوؿ إلى تحقيؽ رسالة المؤسسة عف طريؽ إدارة

الموارد المتوفرة بكفاءة"(.جودة)10 ،2004 ،

تمر اإلدارة اإلستراتيجية بثبلث مراحؿ متتالية تشكؿ في جممتيا عممية ذات خمس خصائص

أساسية ،وىي (:عوض)37 ،2007 ،

 .1ال يمكف البدء في مرحمة إال قبؿ االنتياء مف المرحمة السابقة ليا.
 .2جودة كؿ مرحمة تتوقؼ عمى جودة المرحمة السابقة ليا.

 .3مراحؿ اإلدارة اإلستراتيجية متداخمة ومتكاممة ،فالتغيير الذي يحدث في أي منيا يؤثر
عمى المراحؿ األخرى سواء السابقة أو البلحقة ليا.
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 .4إف اإلدارة اإلستراتيجية عممية مستمرة ،فعممية تقييـ ورصد التغيرات في البيئة الداخمية
والخارجية ال تتوقؼ بؿ تتـ عمى فترات دورية.

 .5البد مف وجود تدفؽ مستمر لممعمومات بواسطتيا مراجعة مراحؿ ىذه العممية واجراء
الخطوات التصحيحية في أي مف مكوناتيا.

وعند (كوتمر) اإلدارة اإلستراتيجية ىي عممية تنمية وصياغة العبلقة بيف المنظمة والبيئة

التي تعمؿ فييا مف خبلؿ تحديد رسالة وأىداؼ واستراتيجيات نمو وخطط لمحفظة األعماؿ لكؿ
العمميات واألنشطة التي تمارسيا ىذه المنظمة .في حيف يقدـ ثومبسوف مفيوما شموليا لئلدارة

اإلستراتيجية ويرى أنيا عممية تتمكف المنظمة بواسطتيا مف تحديد أىدافيا وتحديد األعماؿ

البلزمة إلنجاز تمؾ األىداؼ في الزمف المناسب والسعي لتحقيؽ تمؾ األعماؿ واألنشطة وتقويـ
مستوى التقدـ والنتائج المتحققة( .بف حبتور.) 45:2004،

شكل رقم ( )1يوضح عممية اإلدارة اإلستراتيجية
البيئة الخارجية
البيئة الداخمية

تصميم

االستراتيجي
ة

تطبيق

االستراتيجية

تقييم

االستراتيجية

القوة والضعف
الفرص والتيديدات
المصدر( :بف حبتور)83 :2002 ،

في حيف لخصيا (الدوري )27:2010،بمجموعة مف الخطوات التالية:
 .1صياغة رؤية ورسالة المنظمة وتحديد غاياتيا وأىدافيا.
 .2صياغة اإلستراتيجية.

 .3التحميؿ االستراتيجي وتتضمف ما يأتي:

أ .تحميؿ الفرص والتيديدات في البيئة الخارجية.

ب .تحميؿ جوانب القوة والضعؼ في البيئة الداخمية.

14

`

 .4الخيارات اإلستراتيجية :وتأخذ مستويات متعددة أىميا:

أ .عمى مستوى المنظمة .ب .عمى مستوى الوحدات .ج .عمى المستوى الوظيفي.

 .5تنفيذ اإلستراتيجية.

 .6تقييـ ورقابة األداء لمتأكد بأف أىداؼ المنظمة مدركة ومنجزة.

مما سبؽ يستنتج الباحث أف ىناؾ تعريفات عديدة لئلدارة اإلستراتيجية إال أنيا جميعيا

يتفؽ عمى أف اإلدارة اإلستراتيجية :ىي العممية التي تتضمف التخطيط والتنظيـ والتوجيو وتقويـ
االستراتيجيات التي مف شأنيا جعؿ المنظمة قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا وتوصيؿ رسالتيا بكفاءة
وفاعمية.

 2.4التخطيط Planning

لقد قخدمت لمتخطيط عدة تعاريؼ انطبلقًا مف وجيات نظر مختمفة وفي أزمنة مختمفة،
وفيما يمي سوؼ نتعرض لعدد منيا:
يرى كونت أف التخطيط ىو" :التقرير المقدـ بما يجب عممو ،وكيؼ يمكف عممو ،ومف الذي يقوـ

بالعمؿ ،فيو يغطي الفجوة بيف ما نحف فيو وما نرغب في الوصوؿ إليو(.الشرقاوي: 2002 ،

)167

في حيف الصانع يرى بأف التخطيط ىو" :رسـ األنشطة المستقبمية باالستناد إلى الحقائؽ

الخاصة بالمواقؼ ،وبناء عمى تجميع وتحميؿ تمؾ الحقائؽ (الصانغ.)72 : 2011 ،

مف خبلؿ ىذه التعريفات نصؿ إلى تعريؼ شامؿ لمتخطيط" التخطيط ىو عممية اتخاذ الق اررات
واإلجراءات العممية لتحديد اتجاه المستقبؿ وتحقيؽ أىدافو المنشودة مف خبلؿ تحديد ووضع

السياسات المرغوب تحقيقيا في المستقبؿ".

ثالثاً :ماىية التخطيط اإلستراتيجي

 3.1التخطيط االستراتيجي

لعؿ ما قاـ بو سيدنا يوسؼ عميو السبلـ مف إدارة اقتصادية لئلنتاج المصري مثمت
ؼ أيُّيا الص ِّ
يؽ أ ْفتِنا ِفي س ْب ِع
ِّد خ
وس خ
حالو متقدمة مف التخطيط االستراتيجي ،حيث قاؿ تعالى{ :خي خ
الن ِ
ضر وأخخر يابِسات لعمِّي أ ْرِجعخ إِلى َّ
اس
بقرات ِسماف ي ْأ خكمخيخ َّف س ْبع ِعجا ؼ وس ْب ِع خس ْنخببلت خخ ْ
لعمَّيخ ْـ ي ْعم خموف( )46قاؿ ت ْزرخعوف س ْبع ِسنِيف دأباً فما حص ْدتخ ْـ فذ خروهخ ِفي خس ْنخبمِ ِو إِالَّ قمِيبلً ِم َّما
ت ْأ خكمخوف ( )47ثخَّـ يأْتِي ِمف بعِد ذلِؾ س ْبع ِشدا د ي ْأ خكْمف ما ق َّدمتخـ لي َّف إِالَّ قمِيبلً ِم َّما تخ ْح ِ
صخنوف
ْ ْ
ْ ْ خ
يو يع ِ
ِ
( )48ثخَّـ يأْتِي ِمف بعِد ذلِؾ عاـ ِف ِ
غاث َّ
ص خروف( )49سورة يوسؼ)46-49( :
يو خي خ
اس وِف ْ
ْ ْ
الن خ
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ومنذ ذلؾ الوقت كاف السؤاؿ عف معنى التخطيط خيبلقى بأجوبة متعدد ة ،ومف أشخاص مختمفيف
في الحقػب الزمنيػة المختمفػة ،وىػذا يػدؿ عمػى عػدـ وجػود اتفػاؽ بػيف البػاحثيف عمػى تعريػؼ محػدد
لمفيوـ التخطيط واف كاف ىناؾ شبو إجماع غير مباشر عمى محتوى ىػذا المفيػوـ فػي مسػتوياتو
ومراحمو المختمفة ،عمى الرغـ مف اختبلؼ الزوايا التي تتناوؿ ىذا المفيوـ (غنيـ.) 2008:27،

فالتخطيط" عممية رسـ األىداؼ التي يراد التوصؿ إلييا خبلؿ فتر ة زمنية معينة ،ومف ثـ حشد
اإلمكانيات البلزمة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ وفؽ أساليب تختصر التكمفة ،وتعظـ

النتائج"(الكرخي.)21:2009،

والتخطػيط اإلسػتراتيجي ىػو "عمميػة إداريػة خاصػة بوضػع وادامػة العبلقػة بػيف أىػداؼ

المؤسسػة وتطمعاتيػا ،واعػادة ترتيػب األنشػطة بالشػكؿ الصػحيح الػذي يحقػؽ النمػو واألربػاح فػي
المستقبؿ"( .الكبيسي) 13: 2012 ،

أما(القحطػاني ) 8: 2010 ،فعرفػو" القػدرة عمػى التوقػع والتوافػؽ بػيف القػدرات الذاتيػة لممؤسسػة
والفرص المتاحة أو التيديدات الناشئة عف البيئة الخارجية"

وكذلؾ موسى ( )2010أشار إلػى أف التخطػيط اإلسػتراتيجي ىػو "العمميػة اإلداريػة التػي يػتـ فييػا
تحديد األولويات ،ووضع االستراتيجيات وتكويف البرامج ورسـ السياسات التي تحكـ المنظمة فػي
اسػػتخداـ الم ػوارد المختمفػػة الماديػػة والبش ػرية لتحقيػػؽ أىػػدافيما ويتطمػػب ىػػذا النػػوع مػػف التخطػػيط

معمومات بالبيئة مف خارج المنظمة".

وعمى ضوء ىذا التعريؼ أشار (موسى  )2010،إلى أف التخطيط االستراتيجي ييدؼ

إلى تحقيؽ سبعة أمور ىي:

 .1نظرة مستقبمية لتحقيؽ الرؤية.
.2

ارتباط الرسالة بتحديات المستقبؿ.

 .3استخداـ أسموب التفكير التحميمي.

 .4تحديد األولويات واألساليب والبدائؿ.
 .5توظيؼ الموارد في ضوء االحتياجات.

 .6إيجاد خطة عامة طويمة المدى تبيف المياـ والمسئوليات لممؤسسة آكؿ.
 .7إيجاد مشاركة متعددة المستويات في العممية التخطيطية.

بناء عمى ما جاء مف تعاريؼ يتبيف أف التخطيط اإلست ارتيجي ىو" طريقة أو أسموب

تنتقؿ بالمؤسسة إلى وضع أفضؿ بالمستقبؿ ،تتبناه لموصوؿ إلى تحقيؽ غاياتيا وأىدافيا النيائية
بأعمى درجة مف الكفاءة والفعالية".
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ويرى الباحث مف خبلؿ اطبلعو عمى مفاىيـ التخطيط اإلستراتيجي المتعددة بأنو دراسة

لمماضي واستقراء لمحاضر واستشراؼ المستقؿ واإلعداد لما تريد ػأف تكوف عمية المنظمة في
المستقبؿ مف خبلؿ إعداد الخطة اإلستراتيجية المناسبة وتحديد رؤية ورسالة وأىداؼ وغايات

وقيـ المنظمة وتحميؿ البيئة الداخمية والخارجية لممنظمة.

 3.2أسباب االىتمام بالتخطيط اإلستراتيجي:

بيف ياسيف ) )25-18:،2012أف االىتماـ بالتخطيط اإلستراتيجي يبرز مف خبلؿ
التحديات التي تواجو المنظمات في الوقت الحاضر ومف أىـ التحديات اآلتي:
 تسارع التغير الكمي والنوعي في بيئة األعماؿ.
 زيادة حده المنافسة بيف المنظمات.
 عدـ االستقرار في أوضاع السوؽ


التغير التكنولوجي.



كونية األعماؿ.

 التحوؿ مف المجتمعات الصناعية إلى مجتمعات المعرفة.
ونتيجة ليذه التحديات البد أف تط أر تعديبلت مستمرة عمى خطط وسياسات المنظمات،

وىذا يتطمب أف تتمتع اإلدارة بالقدرة عمى التفكير اإلستراتيجي ورؤية المستقبؿ والتنبؤ بمتغيرات

السوؽ واالستجابة السريعة والمرنة الحتياجات المستيمؾ والتنبؤ بسموكو في المستقبؿ ،فالق اررات
اإلستراتيجية في عالـ اليوـ ال تتخذ مف قبؿ المنظمات الكبرى فقط ،وانما أصبحت تواجو أصغر

منظمات األعماؿ بسبب الترابط الوثيؽ في اقتصاديات العالـ مف جية وعالمية السوؽ والمنافسة
مف جية أخرى.

 3.3خصائص التخطيط اإلستراتيجي:
أوضح بني حمداف وادريس2007 ( ،ـ )14 - 13 ،خصائص التخطيط اإلستراتيجي

حسبما يمي:

 إف عممية التخطيط اإلستراتيجي ذات مدلوؿ رؤيوي وحقيقي ،بمعنى أف األفكار الواردة
بالخطة يجب إف تستغؿ بمنظور مستقبمي وواضح.

 تدعـ بإطار لمعمؿ وليس بمجرد تنبؤات مادية.
 عممية شمولية وتكاممية وليست عممية لتجميع لرؤية وقيـ وأىداؼ وأفكار متناثرة.
 عممية التخطيط اإلستراتيجي الجيدة تعطي اتجاىاً وليس إرباكاً وتشويشاً نتيجة كثرة
الدخوؿ في تفاصيؿ غير مبررة
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 عممية التخطيط اإلستراتيجي الجيدة موجية بالعمبلء وحاجات السوؽ ومتطمبات البيئية
وليس مجرد عممية تخطيط موجية بذاتيا.

 عممية التخطيط اإلستراتيجي الجيدة متفاعمة ومتأثرة بالتقاطع الحاصؿ بأبعاد البيئة
وليست قصيرة النظر متوجة بتفاعؿ األحداث داخؿ المنظمة.

 أف تكوف فاعمة باتجاه الفرص المتاحة وليست متأخرة وتأتي كردود فعؿ لؤلحداث
البيئية.

أف تكوف عممية التخطيط اإلستراتيجي ىجومية مفتوحة وليست دفاعية مغمقة.
 أف تكوف عممية التخطيط اإلستراتيجي عمميات تسارعيو مرنة وليست انكماشية جامدة.
 أف يكوف التخطيط اإلستراتيجي واقعي وليس عممية مساومات سياسية.
 عف التنفيذ ىو مفتاح النجاح وليس نظرة مجردة.

 عممية التخطيط اإلستراتيجي عممية مستمرة وليست عرضية.
 تؤسس وتؤكد عمى المقاييس والمعاير المالية لمنتائج.

 إف عممية التخطيط اإلستراتيجي تقوـ بتعريؼ وتوضيح محدد لممسؤوليات.

 الدعـ واإلسناد الكامؿ مف اإلدارة العميا لعممية التخطيط اإلستراتيجي.
 أف تكوف عممية التخطيط اإلستراتيجي متجو إلى النتائج وال توضع عمى الرفوؼ لمتباىي.

كما يتميز التخطيط اإلستراتيجي بالخصائص التالية( :الدجني ،إياد عمي )52 :2011
 يركز عمى البيئة الداخمية والخارجية عمى حد سواء ويعتمد عمى المعمومات الكمية
والنوعية معاً

 يحقؽ التخطيط اإلستراتيجي التفاعؿ والحوار البناء بيف المستويات اإلدارية الثبلث في

التخطيط )العميا_الوسطى_الدنيا(عف مستقبؿ التنظيـ وسبؿ نجاحو وتطوره ،ويرشد اتخاذ

الق ار ارت في العممية اإلدارية.

رابعاً :عممية التخطيط اإلستراتيجي

بدء بذكر مختمؼ المستويات ثـ
سيتـ التركيز عمى عممية التخطيط اإلستراتيجي ً
المراحؿ المتبعة بغية ممارستو ،مع اإلشارة ألىـ النماذج التي تتبناىا المؤسسة إذا ما اتجيت
نحو التخطيط اإلستراتيجي كمنيج لمواجية المنافسة والمنافسيف مف خبلؿ إنشاء ميزة تنافسية.

 4.1مستويات التخطيط اإلستراتيجي:

تعتمد الخطة اإلستراتيجية في إعدادىا وتنفيذىا عمى اإلدارة التي تنفذىا وىي تحاوؿ أف
تجعؿ مف المؤسسة كياناً متماسكاً ومتكامبلً تعمؿ جميع أجزاؤه بطريقة متناسقة ألجؿ تحقيؽ
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األىداؼ وعمى ىذا األساس ىناؾ أربعة مستويات لمتخطيط اإلستراتيجي (الكرخي ،مجيد

.)57-56 :2009

 4.1.1التخطيط اإلستراتيجي عمى مستوى اإلدارة العميا:
كما يطمؽ عميو التخطيط اإلستراتيجي الكمي ،وىو يوضع بواسطة مجمس اإلدارة ،التي

تضع نصب عينييا عمى أىداؼ المشروع كمو ،وعميو يتأثر المشروع كمو بيا .ويركز التخطيط

اإلستراتيجي الكمي عمى طبيعة عمؿ المشروع مف منتجات ،وعمميات ،وأسواؽ ،ومستيمكيف،
وبطبيعة الحاؿ تكوف غالبية ىذه التحركات اإلستراتيجية طويمة األجؿ.

 4.1.2التخطيط اإلستراتيجي لوحدات األعمال:

يركز ىذا التخطيط عمى الكيفية التي يمكف مف خبلليا لكؿ وحدة مف وحدات األعماؿ

اإلستراتيجية المساىمة في تعزيز اإلستراتيجية الكمية لمشركة ونجاحيا.

 4.1.3التخطيط اإلستراتيجي عمى المستوى الوظيفي:
وتختص بيا األقساـ في الوحدات داخؿ المؤسسة حيث توضع ليذه األقساـ استراتيجيات

خاصة بيا مسترشدة باستراتيجية الوحدات ،وما يميز ىذا المستوى بكونو قصير األمد وذات
عبلقة بالجانب التشغيمي لمقسـ.

وتجيـب عمميـة التخطـيط االسـتراتيجي عـن أربعـة أسـئمة اسـتراتيجية أساسـية وميمـة وىــي:

((Rhoades, 2000




أيف ىو مكاف المؤسسة اآلف؟
إلى أيف تتجو؟



إلى أيف البد أف تتجو؟



كيؼ ستصؿ إلى ما تصبو إلييا االستراتيجيات ،وخطط العمؿ ،والتغذية الراجعة؟

وبرغـ الطبيعة الترابطية والداخمية بيف المراحؿ والخطوات التي تمر فييا عممية

أساسا
التخطيط االستراتيجي ،إال أف التأكيد عمى كؿ مرحمة وتحميميا ومعرفتيا منفردة يشكؿ
ً

لفيـ الدور المرتقب أف تمعبو اإلدارة العميا والمستويات اإلدارية المختمفة في المؤسسة ،بؿ وكافة
العامميف والمعنييف في ىذه المراحؿ والخطوات ،كما أنو يسمح لفريؽ التخطيط مف التوضيح،
والتوثيؽ ،واالتصاؿ ،وتحديد أولويات التطبيؽ لمعممي(LeDoux, et.al.,2005) .

مف األخطاء الشائعة في عممية التخطيط االستراتيجي ىو قمة االىتماـ واالنتباه لؤلعماؿ
التحضيرية لمعممية .فقبؿ أف يبدأ التخطيط االستراتيجي الفعمي ،ىناؾ العديد مف الخطوات ال بد
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مف اتخاذىا ،وعادة ما يشار إلى ذلؾ بالتخطيط لمتخطيط ،الذي يعتبر المرحمة األولى في طريؽ
جيدا ومتسقًا مع رسالة المؤسسة وأىدافيا
الوصوؿ إلى استراتيجية جيدة .فكمما كاف اإلعداد ً
وسياستيا ،كمما كانت اإلستراتيجية الناتجة تعمؿ في مناخ مبلئـ ومدعـ مف إدارة المؤسسة،

فبدوف تخطيط مسبؽ فعاؿ ستتخبط عممية التخطيط االستراتيجي وسيكوف مصيرىا الفشؿ.

)(Wilkinson, et.al., 2007

خامسا :صياغة رسالة المؤسسة رؤيتو وأىدافيا

 5.1الرؤية اإلستراتيجية

ىي المسار المستقبمي لممؤسسة الذي يحدد الوجية التي ترغب في الوصوؿ إلييا،

والمركز السوقي التي تنوي تحقيقو ،ونوعية القدرات واإلمكانات التي تخطط لتنميتيا) عطا هلل

(50:،2005

والرؤية ال يجب أف تتعارض مع بياف الميمة وىدؼ المؤسسة ،فيي تركز عمى صورتيا

وما تريد أف تحققو ،وما ىو شكؿ المؤسسة عند تحقيؽ أىدافيا( .ىبلؿ)13:2008،

وبالتالي تبيف الرؤية إلى أيف تتجو المؤسسة ،وما ىي الييئة التي ستكوف عمييا مؤسسة

األعماؿ مستقببل ،فيي بذلؾ توفر اإلرشاد بشػأف األسػاس الػذي يجػب المحافظػة عميػو ،وتصػور
المستقبؿ الذي ينبغي حث خطى األعماؿ تجاىو( .إدريس والغالبي )74:،2009،

ػترتيجي المتعمػؽ بمسػتقبؿ المؤسسػة ،نوعيػة أنشػطتيا
ولكنيػا مػنيج فػي الفكػر اإلس ا

المطموبة ومكانتيػا السػوقية المتوقعػة والػذي يسػاعد فػي وضػع المؤسسػة لمسػار اسػت ارتيجي فعػاؿ
تمتزـ بو اإلدارة( .عطا اهلل  ،ياسيف )7 :2009
التالي:

عمى العمػوـ تتكػوف الرؤيػة اإلسػتراتيجية مػف ثبلثػة عناصػر رئيسػية كمػا يظيرىػا الشػكؿ
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المياـ الرئيسية:

القيـ الرئيسية:

سبب وجود

رؤية المؤسسة

المؤسسة

مميزات المؤسسة

عف اآلخريف

األىداؼ:
ما تسعى المؤسسة
لتحقيقو
شكل رقم ( )2عناصر الرؤية اإلستراتيجية
المصدر ) :الكرخي ،مجيد. ( 2009

وعميو فالرؤية اإلستراتيجية تعكس الطموحات التي تسعى المؤسسة إلى الوصوؿ إلييا

في المستقبؿ تحقيقا لمتميز عف اآلخريف .لذلؾ فإف الرؤية تضبط الممارسة اإلستراتيجية في

المؤسسة ،إذ أف بناءىا عمى الذكاءيف الداخمي والخارجي المذيف يمنحاف صورة مستقبمية عف
احتياجات الزبائف ،نقائص المنافسة ،المخاطر ،الفرص والميارات القابمة لمتطوير يفضي إلى

رسـ المعالـ الجديدة لؤلسواؽ والمقاربات التنفيذية الممكنة ،وىو ما يمثؿ في الحقيقة إطار

ممارسة اإلستراتيجية (مزىوده.)105 :2007 ،

 5.2الرسالة اإلستراتيجية:

يرتبط وجود أي مؤسسة برسالة معينة تسعى إلى تحقيقيا ،وتستمد الرسالة مقوماتيا
األساسية مف القيـ التي يحمميا مؤسسوىا ومف البيئة التي تعمؿ بيا المؤسسة والمجتمع الذي
تنتمي إليو ،فرسالة ىي الغرض أو سبب وجود المؤسسة في بيئة معينة ،أنيا وثيقة مكتوبة تمثؿ

دستور المؤسسة ومرشد الرئيس لكافة الق اررات والجيود وتغطي عادة فترة زمنية طويمة األمد،
ويمكف تعريفيا بأنيا" :اإلطار المميز لممؤسسة عف غيرىا مف المؤسسات األخرى مف حيث
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مجاؿ نشاطيا ومنتجاتيا وعمبلئيا وأسواقيا ،وييدؼ بياف السبب الجوىري لوجود المؤسسة
وىويتيا وعممياتيا وممارساتيا"(الموح.)22: 2007،

ويعرفيا الكرخي (  ) 96:2009بأنيا عبارة مختصرة ،قميمة الفقرات  ،سيمة التذكر ،توضح

سبب وجود المنظمة وتصور أىدافيا وأغ ارضيا وترشد اإلدارة والموظفيف عند صنع الق اررات

الحاسمة الوثيقة الصمة باتجاه المنظمة ونشاطاتيا في المستقبؿ.

ويمكف تعريؼ الرسالة بأنيا" اإلطار الرئيسي المميز لممنظمة دوف غيرىا مف المنظمات ،مف

حيث :مجاؿ نشاطيا وىدفيا ،والذي يبيف السبب الجوىري لوجود المنظمة وىويتيا وعممياتيا
وممارستيا"( .السكارنة) 177: 2010 ،

وبالتالي فإن عند صياغة الرسالة ينبغي عمى اإلدارة أن تجد إجابات محددة لألسئمة التالية)
ضحاوي والمميجي)129 :2011،

 ما المعايير التي يمكف استخداميا في تقييـ تمؾ العبارات التي تعكس رسالة المؤسسة
في المجتمع؟

 كيؼ تتـ عممية تنمية أبعاد ىذه الرسالة ضمف إطار المؤسسة وبمورتيا؟
 ما المجاالت المحتممة التي يتطمب التركيز عمييا عند صياغة الرسالة؟
 كيؼ يمكف تحويؿ رسالة المؤسسة لمجموعة مف االست ارتيجيات؟

كما ينبغي تحديد األبعاد المختمفة لرسالة المؤسسة لتحقيق الرؤية المستقبمية ،وأبرز ىذه

األبعاد) محمد)307:2011 ،

 تحقيؽ رضا المستفيديف؛ مف خبلؿ تقديـ الخدمة المتميزة عف طريؽ الفاعمية العالية في
األداء.

 دعـ الخطة وتشجيعيا إليجاد قوى عاممة بكفاءة عالية ،وبمعرفة بطبيعة عمميا ،ومرنة
في أداء مياميا.

 توظيؼ التقنيات الحديثة؛ لرفع مستوى خدمات المؤسسة.

 العمؿ مع مختمؼ األجيزة والمؤسسات ذات العبلقة بالمؤسسة.
 استثمار أمثؿ ولطاقات المؤسسة وإلمكاناتيا ،وتحقيؽ أكبر عائد بأقؿ تكمفة.

ويتضح من خالل ما ذكر سابقاً أن لمرسالة أىمية كبرى تتمخص في التالي( :أبو حسنة،احمد

.)25:2014

 إنيا أساس الشتقاؽ األىداؼ.

22

`

 تساعد الرسالة عمى وضع جيود العامميف في المؤسسة في اتجاه واحد محددm.
 تعمؿ عمى عدـ تضارب األغراض داخؿ المؤسسة.
 استثمار موارد المؤسسة بشكؿ أفضؿ.


تحدد المسئوليات لكؿ وظيفة داخؿ المؤسسة

إف الرسالة تعمؿ عمى تحديد غايات المؤسسة ،وتوضيح غرضيا ومبرر وجودىا،
وكذلؾ تعمؿ عمى تحديد مجاؿ عمميا والفئة المستفيدة مف خدماتيا ،أما الرؤية فيي تصور

لممستقبؿ توضح ما تريد أف تصبح عميو المؤسسة في المستقبؿ ،والشكؿ التالي يوضح طبيعة
العبلقة التفاعمية التكاممية بيف الرؤية والرسالة.

الرس

الرؤية
الرسالة

غاية 1

غاية 3

غاية 2

غاية 4
4

األىداف
شكل رقم ( )3العالقة بين الرؤية والرسالة
ضحاوي والمميجي)145:2011(،

 5.3صياغة األىداف اإلستراتيجية:

تحدد األىداؼ توجيات المؤسسة ،وتعكس مدى قدرتيا عمى التفاعؿ مع بيئتيا،

ولؤلىداؼ دور كبير في إصدار الق اررات اإلستراتيجية ،وتوضيح أولوياتيا وأىمية كؿ منيا،
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وتسيـ األىداؼ في تقييـ أداء المؤسسة ،والتعرؼ إلى معدالت نموىا ،ومف ثـ فإف المؤسسة في

حاجة إلى وضع أىداؼ موضوعية وواضحة وعادلة وقابمة لمتحقيؽ (عبد العاؿ .)77:2009،

فاليدؼ اإلستراتيجي كممة أو عبارة مقتضبة متجزئة مف الرسالة ،جرى توسيعيا لكي

تعبر عما تريد الرسالة تحقيقو ،وبيذا تصبح الرسالة واقعية ممموسة )الكرخي.) 242:2009،

وتختمؼ الغايات عف األىداؼ ،حيث أف الغاية تعتبر عبارةً عامة لما ترغب المؤسسة
في تحقيقو ،دوف أف يكوف محددًا بإطار زمني أو أف يتـ التعبير عنو كمياً ،والغاية نتيجة نيائية
لممؤسسة ،وترتبط بتحديد الغرض الذي يميزىا عف غيرىا مف المؤسسات المماثمة ،وتكوف الغاية
بعيدة عف التفصيؿ الدقيؽ ،وشاممة لكافة المجموعات التي تخدميا المؤسسة ويكوف المدى

الزمني ليا طويؿ نسبيا )ً.السكارنة)234:2010 ،

 5.3.1أىمية األىداف اإلستراتيجية ) الزف فمي.)105:2013 ،


توضح النتائج المرغوبة وترسـ االتجاه الواجب السير فيو.

 تساعد أفراد المؤسسة واألطراؼ المعنية عمى فيـ أدوارىـ في مستقبؿ المؤسسة.
 تخعد مرشداً لصنع الق اررات السميمة واتخاذىا مف خبلؿ اإلدارة.
 تقمؿ مف حدة الصراعات المحتممة فيما بعد خبلؿ تنفيذ الخطة اإلستراتيجية.
 تساعد عمى تحديد األولويات المؤسسية.

 تساىـ في وضع المعايير والمقاييس التي يمكف مف خبلليا مف رقابة وتقويـ أداء األفراد
والمجموعات ،واألقساـ ،والوحدات ،والمؤسسات وتقويميا.

 5.3.2خصائص األىداف اإلستراتيجية:

ىناؾ مجموعة مف الخصائص التي ينبغي توافرىا في األىداؼ لكي تكوف جيدة:

(مساعدة.) 143:2013،

 قابمية اليدؼ لمقياس.


أف يكوف اليدؼ قابؿ لمتحقيؽ.

 أف يكوف اليدؼ فترة زمنية لمتنفيذ.

 أف يكوف متفؽ مع رسالة المؤسسة ورؤيتيا.


أف تكوف شاممة لجميع مجاالت المؤسسة.



أف يتحدث اليدؼ عف نتائج وليس أنشطة.

 أف يكوف اليدؼ مبلئـ لوضع المؤسسة وحاجاتيا واىتماماتيا.
 أف يكوف اليدؼ واضح وسيؿ الفيـ لواضعي اليدؼ ومنفذيو.
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 أف تكوف األىداؼ جميعيا مترابطة مع بعضيا البعض ،وغير متعارضة فيما بينيا.

 مرنػة بحيػث أال يكػوف اليػدؼ جامػد ،بػؿ أف يكػوف قابػؿ لمتكييػؼ مػع التغيػرات فػي بيئػة
المؤسسة.

سادساً :تنفيذ اإلستراتيجية

بعد االنتياء مف عممية التحميؿ البيئي لممؤسسة ،وصياغة الرسالة رؤيتيا التي تطمح

المؤسسة الوصوؿ إلييا ،واشتقاؽ األىداؼ اإلستراتيجية التي تعمؿ عمى تحقيؽ رسالة المؤسسة
ورؤيتيا ،فإنو البد مف ترجمة ىذه األىداؼ لتنتقؿ مف الصياغة الورقية إلى التطبيؽ العممي.

إف التنفيذ ىو" :القياـ باإلجراءات البلزمة لتحقيؽ الغايات ،واألىداؼ ،واالستراتيجيات والذي
يقتضي تخطيط األعماؿ واإلجراءات ،ومساىمة القيادة العميا ،وااللتزاـ بالخطة واستقطاب

الموارد") .حمداف وادريس)293:2007،

ويقصد بتنفيذ اإلستراتيجية" ىو المجموع الكمي لؤلنشطة واالختبارات البلزمة لوضع

اإلستراتيجية المختارة موضع التنفيذ (مساعدة)310:،2013 ،

ويتم تنفيذ اإلستراتيجية من خالل وضع اإلطار العممي المتمثل بالخطط التنفيذية،

والتي تشمل ما يمي:

 6.1وضع األىداف الفرعية:
يعرؼ اليدؼ الفرعي بأنو جزء مف اليدؼ االست ارتيجي ويكتب بصيغة أكثر تحديداً

منو ،حيث يمثؿ كؿ ىدؼ فرعي نشاطاً ذا ناتج نيائي قابؿ لمقياس ،وتساىـ األىداؼ الفرعية

مجتمعة في إنجاز اليدؼ االستراتيجي )الكرخي.)261:2009،

جدول رقم ( :)1الفرق بين األىداف اإلستراتيجية واألىداف الفرعية

األهداف اإلستراتيجية
واسعة في مفيوميا ومساحة األنشطة التي تغطييا

األهداف الفرعية
ضيقة في مفيوميا ومساحة األنشطة التي

عامة ال تتكمـ عف حالة بحد ذاتيا بؿ عف عموـ الظاىرة

محددة تتكمـ عف حالة أو حاالت محددة

غير ممموسة

ممموسة

في الغالب غير محددة كمياً

قابمة لمقياس؛ أي أنيا محددة كمياً

تغطييا وتتكوف مف أجراء األىداؼ اإلستراتيجية

مداىا قصير؛ يقع ضمف فترة الخطة وتنجز

مداىا بعيد قد ال تنجز خبلؿ فترة الخطة

خبلليا
تعطي لمرسالة اتجاىيا المستقبمي

تعطي لمرسالة جوانب تطبيقية

تتكمـ عف النتائج بمغة عامة

تتكمـ عف النتائج بمغة محددة
المصدر (:الكرخي.)262:2009،
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ومف الجدوؿ السابؽ يستخمص الباحث خصائص األىداؼ الفرعية وىي (محددة ،وقابمة

لمقياس ،وواقعية ،ومحددة بزمف معيف خبلؿ تنفيذىا ،ومنطقية باإلضافة إلى أنيا تكوف مبلئمة
لمحاجات والنتائج المراد تحقيقيا.
 6.2وضع البرامج التنفيذية:

ىي كشوفات باألنشطة التي يراد وضع خطوات ليا؛ بيدؼ توجيو استراتيجية معينة نحو الفعؿ
واإلنجاز (مساعدة ) 324:2013،وييدؼ إعداد الخطط والبرامج التنفيذية إلى تحويؿ البيانات

الخاـ التي تـ جمعيا ،وتحديد عدد مف األمور واألولويات التي تتعمؽ بكؿ ىدؼ ،مع التأكيد
عمى أف البرامج التنفيذية ينبغي أف يتضمف أمو اًر عده أىميا (الدجنى) 65:2011،

 6.2.1طريقة التنفيذ .

 مسئولية التنفيذ )مف سيؤدي العمؿ؟ (
 تحديد المدة الزمنية لمتنفيذ .
 التكمفة المتوقعة

 المتابعة والمراجعة

 6.3الموازنات المالية:

ىي كشؼ لبرامج الشركة بتعابير نقدية مالية ،وعاد ةً ما تستخدـ الموازنات كخطط يتـ
مف خبلليا المراقبة الفعمية لمتنفيذ ،فالموازنة كشؼ تفصيمي بتكاليؼ كؿ برنامج عمى حدة،
ويمكف أيضاً وضع موازنة بتكاليؼ البرامج المترابطة ،والتي تؤدي إلى إنجاز ميـ في المؤسسة

(مساعدة)325:2013،

وترتبط الموازنة بالخطة اإلستراتيجية ارتباطاً وثيؽ اً ،إذ أف الموازنة تمثؿ تحميبلً مالياً

لقدرات المؤسسة وتنبؤاً لمواردىا وعائداتيا المستقبمية ،وىي الضابط الحقيقي إلمكانات المؤسسة

في تحقيؽ أىدافيا ،وعمى الرغـ مف أف التخطيط خيبنى عمى التخيؿ والطموح لما يؤمؿ الوصوؿ
إليو بعيداً عف القيود التي تحد مف التفكير (الدجنى) 2011:66،
سابعاً معيقات تطبيق التخطيط اإلستراتيجي

حظي التخطيط االستراتيجي بقبوؿ كبير مف مديري وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات،

واف كاف ذلؾ عمى المستوى النظري ،ولـ يتـ بعد عمى الصعيد العممي بالشكؿ الذي يمثؿ ثقافة

سائدة في المؤسسة.

وفي الواقع فاف البيئة المعاصرة التي تتسـ بالتعقيد وسرعة الحركة وتزايد المنافسة ،تؤكد عمى

حتمية التخطيط االستراتيجي بالنسبة لممنظمات األىمية .إف المؤسسات التي تفشؿ في أي
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تخطيط لممستقبؿ غالبا ما تكوف عرضة لفقداف فرصيا في توسيع قاعدة مواردىا أو زيادة وتنويع

خدماتيا كما أنيا تخاطر بعدـ المحاؽ باالحتياجات والمتطمبات المتغيرة لعمبلئيا وتواجو

بتطورات غير متوقعة وقد يكوف الثمف الذي تدفعو لعدـ التخطيط االستراتيجي ىو الركود

والتقيقر أو التوقؼ والنياية( .صياـ)20:2010،

واذا كاف التخطيط االستراتيجي لو ىذه القيمة الكبرى فمماذا تعتقد الكثير مف المنظمات

إف اقتحاميا ليذه الساحة اإلستراتيجية شيء محبط وغير مجدي وقد يكوف مخيبا لآلماؿ
واألحبلـ( .خبراء بميؾ )47. 2006

وقد لخص (خبراء بيمك )48 : 2006،معوقات التخطيط االستراتيجي كما يأتي:


ثقافة المنظمة ال تحث عمى المشاركة.



عدـ توفر الموارد واإلمكانات األساسية والقدرات.

 عدـ قدرة القيادات الرئيسية عمى التخطيط االستراتيجي.
 الصراعات الداخمية.


عدـ توفر معمومات كافية لمتخطيط االستراتيجي.



صياغة الرسالة ال تتناسب مع الرؤية المحددة.



القياـ بتنفيذ برامج وأنشطة ال تتجاوب مع رسالة المنظمة وال تتناسب مع الق اررات

اإلستراتيجية.

 غياب المتابعة.


ضغوط مف البيئة المحيطة بالمؤسسة.



عدـ التجاوب أو التواصؿ مع الفئات المستيدفة

قسم (أبو بكر ) 2006،المعوقات إلى معوقات عامة ومعوقات تنظيمية ،وتتمخص المعوقات
العامة في النقاط التالية :


عدـ الدقة في المعمومات والبيانات



اتجاىات العامميف السمبية تجاه الخطة.

 عدـ صحة التنبؤات واالفتراضات.

 إغفاؿ الجانب اإلنساني مما يؤدي إلى معارضة العامميف لمخطة وعرقمة تنفيذىا.
 االعتماد عمى جيات خارجية في وضع الخطة.

 عدـ مراعاة التغير في الواقع مثؿ نوع االقتصاد ،والمركز المالي لممنظمة.
 أسباب متعمقة بعدـ مراعاة إتباع خطوات التخطيط.
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ويضيف) الفرا )9:2005،أن من بين المعوقات أيضاً:

 عدـ وضوح المسئوليات المتعمقة بالتخطيط واالعتقاد الخاطئ بأف التخطيط االستراتيجي ىو
مسئولية اإلدارة العميا فقط.



عدـ توفر الوقت الكافي لئلدارة بسبب ميميا لممركزية وانشغاؿ األعماؿ الروتينية واإلجرائية.

أما المعوقات التنظيمية فيمكن إيجازىا في التالي (الدىدار.)8:2006،

أ -نمط اإلدارة:


عدـ وضوح األىداؼ.



الدكتاتورية.



قيود زمنية غير منطقية.



التسويؼ في اتخاذ القرار )التعطيؿ).



التمسؾ باإلجراءات الرسمية.



البيروقراطية.

ب  -نمط العمل:



إحباط األفكار الجديدة.



عدـ التحفيز.



عدـ التفويض لعدـ الثقة في قدرات اآلخريف.



الخوؼ مف الفشؿ.



سياسة إرضاء جميع األطراؼ.

ج -مناخ العمل:



مقاومة التغيير



عدـ التقييـ السميـ.

ومف أبرز معوقات التخطيط اإلستراتيجي تتمثؿ في )أبو دولة وصالحية )94 ،2005

 صعوبة الحصوؿ عمى معمومات دقيقة ،وعدـ القدرة عمى التنبؤ بالمستقبؿ بشكؿ دقيؽ،
فالخطط التي ال تستند لتنبؤات دقيقة ،ربما تفشؿ


مقاومة التغيير ،فالتخطيط االستراتيجي يقترح أشياء جديدة ،وىذا قد يؤدي إلى تغيير

بعض

العبلقات القائمة ،حيث إف األفراد يقاوموف التغيير حفاظًا عمى العبلقات القديمة.
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 عدـ توفر البيئة الثقافية الدائمة الداعمة والممزمة لعممية التخطيط االستراتيجي ،وعدـ
توفر نظاـ

الحوافز واالتصاؿ والرقابة المرتبطة باألىداؼ اإلستراتيجية.

مميز
ًا
وجيدا
نسبيا ،ويتطمب وقتًا
ً
 إف القياـ بعممية التخطيط االستراتيجي مكمؼ ً
ممخص المبحث األول
استعرض الباحث في الفصؿ الثاني والذي يحمؿ عنواف "اإلطار النظري" ،المفاىيـ

المتعقمة بموضوع البحث .التخطيط اإلستراتيجي ومعيقاتو ،فمف خبلؿ ما تـ طرحو في الفصؿ

نستطيع القوؿ بأف التخطيط اإلستراتيجي مفيوـ واسع وشامؿ وىاـ ومتعدد األبعاد الداخمة في

تكوينو ،وارتباطو بالمستقبؿ الذي يتسـ بالديناميكية وسرعة التغير وارتباطو باليتو الخارجية وىي
غير المستقرة.

وتعددت التعاريؼ التي تطرقت لمصطمح التخطيط اإلستراتيجي ،وتعددت وجيات نظر

الباحثيف في ىذا المجاؿ.

إال أنيا جميعاً تعبر عف طريقة تنتقؿ بالمؤسسة إلى وضع أفضؿ بالمستقبؿ مف خبلؿ

وضع رؤية مستقبمية بيدؼ اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية تتعمؽ بالحاضر والمستقبؿ تتبناىا

لموصوؿ إلى تحقيؽ غاياتيا وأىدافيا النيائية بأعمى درجة مف الكفاءة والفعالية التي تسمح

لممؤسسة بإنشاء ميزتيا التنافسية

لمتخطيط اإلستارتيجي م ارحؿ عديدة تبدأ بوضع الرؤية اإلستراتيجية ثـ مرحمة الرسالة

اإلستراتيجية إلى "تحديد األىداؼ اإلستراتيجية مع دراسة وتحميؿ البيئة الداخمية والخارجية عف
طريؽ تحميؿ  ،SOWTوختاماً تـ الحديث عف معيقات تطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي.
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المبحث الثاني

األ ندية الرياضية في قطاع غزة

مقدمة

أضحت الرياضية المغة الرسمية التي يتقنيا العالـ بأكممو ،وتمثؿ جزءاً ىاما مف

اىتمامات الحكومات في ظؿ دوؿ العالـ المتقدـ والنامي لما تمعبو الرياضة مف دور فعاؿ
وحيوي عمى المستوى الدولي في مختمؼ األصعدة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية،

ففي الدوؿ المتقدمة أصبحت الرياضة مقياساً لرقي وتقدـ الببلد ،حيث أصبحت تعتمد عمى

األسموب العممي والتكنولوجيا الحديثة واعداد الخطط اإلستراتيجية لممنافسة المستقبمية ،ونظ ار
ألىمية األنشطة الرياضية في العصر الحديث وازدياد الحاجة إلييا فقد أصبحت تستند إلى

خصائص ومبادئ عممية وأصبحت تيتـ بأكثر مف الناحية البدنية لمفرد  ،فشممت النواحي
الفسيولوجية والسيكولوجية باإلضافة إلى النواحي العقمية واالجتماعية وغيرىا مف أوجو النمو

والتطور وتعدد مياميا وكثر عدد العامميف في ميادينيا المختمفة مما تتطمب تنظيماً إدارياً سميماً

حيث يتوقؼ نجاح برامج األنشطة الرياضية وقوة تأثيرىا عمى حسف إدارة ىذه البرامج  .ويتفؽ

كؿ مف (المنيرى وبدوي(1999 ،

ويقع الدور عمى األندية الرياضية كونيا المكاف الذي يمارس فيو األلعاب الرياضية المختمفة

والتي يسعى مف خبللو المشاركوف لمفوز وحصد األلقاب.

وسيقوـ الباحث في ىذا الفصؿ بإلقاء الضوء عمى األندية الرياضية ونشأتيا وتاريخيا ،والموائح

القانونية لؤلندية الرياضية الفمسطينية.
أوالً :األندية الرياضية

البد في البداية اإلشارة إلى مفيوـ كممة النادي والمعنى المفظي ليا في األصؿ حتى

يتسنى لنا تعريؼ األندية الرياضية في وقتنا الحاضر ،فالنادي كممة عربية فصيحة وىي تشير
إلى اسـ مكاف واسـ المكاف ىو الكممة التي تصاغ مف الفعؿ لداللو عمى المكاف "ويرجع األصؿ
ندا ،ويمكف الرجوع إلى أصوؿ كممة النادي إلى
المغوي لكممة النادي لمفعؿ الماضي الثبلثي ً
خمسة معاني ىي:-
 انتدى القوـ اجتمعوا في النادي. -انتدى الرجؿ حضر النادي.

 -ندا القوـ اجتمعوا وحضروا النادي.

 -المنتدى بمعنى :النادي وىو المجمس.

30

`

نيار أو
ويذكر صاحب القاموس المحيط أف النادي والندوة والمنتدى ىي مجالس القوـ ًا
المجمس ما داموا مجتمعيف فيو والجمع أندية .وأما العرب فقد كاف ليـ أندية يجتمعوف فييا في
الجاىمية وقبؿ اإلسبلـ ومف أشيرىا دار (الندوة) في مكة والتي يعود تاريخيا إلى أكثر مف

دارجا في ذلؾ الوقت،
1400سنة والتي ورد ذكرىا في القراف ويمكف أف يسمى سقيفة كما كاف ً
أما عف معنى كممة النادي قي المغة االنجميزية فتسمى  clubأي بمعنى نادي بعني ناد أو
منتدى( جمعية رياضية )والفعؿ منيا ،ارتبط ،اشترؾ ،اتحد club " ،أي أف اجتمع ويقصد

منظمة بيا مجموعة مف الناس منظميف لغرض مشترؾ ،مجموعة خاصة تمتقي بصفة لئلسياـ
بنفقة مشتركة) بيبياني.) 36: 2004 ،
 تعريف النادي الرياضي:

يقصد بمصطمح النادي في العصر الحديث بأنيا "تراث إنساني ارتبط بوجود اإلنساف

عمى وجو األرض وتطور بتطور المجتمع اإلنساني باعتبار أف النادي ىو أحد األماكف التي
تساعد اإلنساف عمى استكماؿ سموكو وحياتو االجتماعية )بيبياني) 35:2004 ،

تعرؼ المادة ( )2مف الباب األوؿ – التأسيس واألىداؼ-لمنظاـ األساسي لؤلندية

الرياضية النادي بأنو ييدؼ النادي إلى نشر التربية الرياضية والثقافية واالجتماعية بيف أعضاءه
وتييئة الوسائؿ وتيسير الشبؿ لشغؿ أوقات فراغيـ بما يعود عمييـ بالفوائد االجتماعية

والروحانية والبدنية والصحية والنفسية والعمؿ عمى رفع المستوى الفني لبلعبيف وذلؾ حسب
موقع و ازرة الشباب والرياضة.

))http://www.mys.gov.ps/uploads/andia.pdf

وكذلؾ النادي أو المركز الشبابي لكؿ منيما ىيئة خاصة تتكوف مف مجموعة أشخاص طبيعييف

بيدؼ رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والصحية والنفسية والفكرية عف طريؽ نشر

التربية الرياضية واالجتماعية بيف الشباب واتاحة الظروؼ المناسبة لتنمية ممكاتيـ وكذلؾ تييئة
الوسائؿ وتيسير السبؿ لشغؿ أوقات الفراغ وذلؾ طبقا لمتخطيط الذي تضعو الو ازرة.

ويتمتع النادي أو المركز الشبابي بالشخصية االعتبارية ويمارس أنشطتو المختمفة

ويعمؿ عمى تحقيؽ أىدافو وفؽ ىذا القانوف ونظامو الداخمي المعتمد مف الوزير حسب تعريؼ

اإلدارة العامة لمشؤوف الرياضية في و ازرة الشباب والرياضة حسب موقعيا اإللكتروني.

) ) [http://www.mys.gov.ps/do.php?action=menu&id=8psf

31

`

ثانياً :نشأة األندية الرياضية

أوال :نظره تاريخية:

يرجع تاريخ األندية بشكؿ عاـ إلى قديـ الزماف متزامنا مع وجود اإلنساف عمى األرض

ومعيشتو في كؿ مكاف وال يعرؼ بشكؿ دقيؽ متى وأيف وكيؼ نشأ أوؿ نادي في تاريخ البشرية،

وىو مرتبط بظيور اإلنساف عمى األرض والحقيقة أف وجود آدـ عمية السبلـ وحواء وىو تاريخ
بداية وجود اإلنساف وعمارة األرض .فمقد ذكر القرآف األندية صراحة عندما وصؼ الفعؿ المشيف

لسموؾ قوـ لوط(.العجبلف)14:2011،

ومف خبلؿ البحث في التقويـ التاريخي اتضح أف قوـ نبي اهلل" لوط – "عمية السبلـ -

كانوا يعيشوف في عاـ  1900قبؿ الميبلد وىذا يعني أف البيئة العربية عرفت األندية مف ىذا

التاريخ ولقد أوضح جؿ وعبل بقولو (وناتوف في ناديكـ) (العنكبوت  ( 29أف ىذه األندية يمارس
فييا أنشطة غير مشروعة ويقابميا أنشطة تمارس مشروعة وىذا يدؿ عمى قدـ األندية واختبلؼ

طبيعتيا .أما ببلد أوربا فقد تأخرت معرفتيا لؤلندية إذا قارناىا مع البيئة العربية ،وقد يرجع ذلؾ

لسبؽ الحضارتيف المصرية والفرعونية والعربية اإلسبلمية لمدنية أوروبا ،والحقيقة أف معرفتيـ

نضجا مف البيئة العربية ،وربما يرجع إلى طبيعة اإلنساف
لؤلندية صاحبو فكر وتطو ار وأكثر
ً
األوروبي وكثرة تقسيـ القارة األوروبية واختبلؼ أعراقيا وليجاتيا وتنوع اقتصادىا ،والذي يجعؿ
صياغة األىداؼ والخطط تأخذ بالحسباف وال ننسى التطور الذي ط أر عمى أوروبا في لقروف

الثبلثة الماضية التي أظيرت مفيوـ أخر لمشخصية األوروبية وخاصة في تكويف األندية وحسف
وصياغة المفاىيـ والعبلقات وحيف تكويف الجمعيات واالتحادات ،وىو ما تـ في عصر الثورة

الصناعية وما أعقبيا مف السنوات(. .العجبلف)14:2011،

طا إذا ما قورف بما ىو عمية اآلف ويرجع ذلؾ
وكاف سابقًا التنظيـ اإلداري لؤلندية بسي ً
لظروؼ االقتصادية واالجتماعية السائدة في ذلؾ الوقت والبساطة في التنظيـ والتشريعات وعدـ
تعقدىا أو تطورىا مما ينعكس عمى تطور تنظيـ النادي ،وقد كاف يرأس األندية األمراء والسادة

واألثرياء وعالية القوـ ومف يكوف بقدوره إدارة تمؾ األندية ،وال يخموا مف انضماـ كبار القوـ
والشيوخ لتمؾ األندية في مجالسيا وىنالؾ تشابو بيف الطبيعة العربية واألوربية في ىذا المجاؿ،

تصنيفا واضحا ولـ تكف بيذا االتساع ولـ تمكف
ويذكر أف األندية في ذلؾ الوقت لـ يكف ليا
ً
أندية متخصصة وىذا يرجع إلى محدودية المجتمعات وبساطتيا فمـ يوجد فيا سوى منتديات

لمبرامج الثقافية مع مقارنتيا بما ىي عمية اآلف ،وكاف يشوبيا أماكف لميو والعب السائدة في ذلؾ
الوقت بما يعني أنيا لـ تكف متخصصة سواء عربيو أـ أوربية ،حيث عرفت الحضارة الفرعونية
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والمصرية واليونانية نوعا خاصا مف تمؾ األندية وساحات لمممارسة فنوف القتاؿ والتدريب عمى

األسمحة مما يتبلءـ مع ظروؼ ذلؾ العصر( .العجبلف 2011،ص)13-15:

إف الثورة االقتصادية والصناعية وظيور ساعات العمؿ في الببلد الغربية واألوربية

والحاجة إلى وقت لمترويح وقضاء اإلجازات دعا إلى االتجاه إلى تطوير تمؾ األندية مف قضائيا

في الحانات والمبلىي إلى االتجاه إلى األندية الرياضية وتطويرىا واالىتماـ بيا وىو متضح

الفرؽ بيف األندية والحانات والقيمة النفسية والبدنية لؤلندية الرياضية )بيبياني:2004،ص.)38
ومع التطور في شتى مجاالت الحياة وتوسع مدارؾ اإلنساف ورغباتو والنيضة

الصناعية واالقتصادية واحتراـ اإلنساف وتقديره اتضح ضرورة ممارسة النشاط البدني الذي يكفؿ

لو الصحة البدنية والنفسية وحاجتو لمترويح فتـ إنشاء األندية الرياضية المتخصصة حيث

يمارس النشاط البدني الرسمي وما يتعمؽ بيا مف جانب ثقافي واجتماعي موازي لو وكمو يمارس

داخؿ األندية الرياضية( .العجبلف  ،فيصؿ 2011ص.)15-13:

ثانيا:بداية ظيور
ً
حسب مركز المعمومات الوطني الفمسطيني ( )/http://www.wafainfo.psلعاـ

 ،2016مرت الرياضة الفمسطينية بمراحؿ مميزة ،أممتيا ظروؼ عانى منيا الشعب الفمسطيني
وكاف ليذه الظروؼ أثرىا الواضح في تحديد ىذه المراحؿ.

والتقسيم التالي يبين ىذه المراحل:

 فترة ابتدأت منذ بداية األلفية الثانية وامتدت حتى عاـ 1948
 فترة ثانية ابتدأت منذ الخمسينات لما يقارب بداية السبعينات.
 فترة ثالثة ابتدأت منذ بداية السبعينات وحتى عاـ 1994


الفترة الرابعة الحالية والتي ابتدأت مع عودة كوادر منظمة التحرير إلى أرض الوطف.

أوالً :المرحمة األولى

يمكف اعتبارىا المرتكز األوؿ النطبلؽ العمؿ الرياضي بمفيوـ ذلؾ الوقت الدولة

الحاكمة التركية ال تعير النشاط الرياضي المنظـ أي اىتماـ ،خاصة في المناطؽ العربية،
والنشاط انحصر في ألعاب تقميدية موروثة كسباؽ الخيؿ ،والجري ،والعاب إظيار القوة

كالمصارعة ،والسباحة ،والعاب شعبية أخرى ،لكف وكما ىو معروؼ دوف تنظيـ ودوف ىدؼ.

وبعد الحرب العالمية األولى ،وبدء االنتداب البريطاني عمى فمسطيف ،وبدء ظيور مدارس نظرية
رياضية في أوروبا وتأثيرىا عمى نظريات التعمـ ،بدأت تنتشر الرياضة في مدارس المعارؼ،
وبعدىا بدأ قياـ األندية في المدف الكبيرة ،وتركز النشاط في بدايتو بالتوجو أللعاب القوة البدنية،
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كمظير وكحاجة لموضع السياسي القائـ ،والتيديد لموجود القومي ثـ امتد إلى لعبة كرة القدـ التي

بذؿ المنتدبوف جيوداً كبيرة إلحيائيا ،رغبة في وجود منافس بعيداً عنيا كيدؼ رياضي.

وىنا يمكف البدء بالحديث عف التشكيبلت والتنظيمات المتعمقة ببعض األلعاب

كالمبلكمة ،ورفع األثقاؿ والعاب القوى ،والمصارعة ،وكرة القدـ ،وكرة السمة ،وكرة الطاولة،

والتنس ،واذا ما توجينا لمتخصيص يمكف أف نسمي أندية وأشخاص بارزيف واتحادات مشكمة
ولجنة أولمبية .فبالنسبة لؤلندية يمكف القوؿ أنيا بدأت بشكؿ رسمي منذ عاـ  1927مبتدئة

بالقدس ويافا وحيفا ثـ امتدت لباقي المدف الفمسطينية واذا ما اتجينا لتسميتو ىذه األندية عرفنا
في القدس :نادي الدجاني وأندية األرثوذكس ،النادي األىمي ،جمعية الشباف المسيحية وفي يافا:
نادي إسبلمي يافا ،النادي األرثوذكسي ،أما في حيفا فكاف ىناؾ نادي إسبلمي حيفا ونادي

شباب العرب ونادي الترسانة ونادي بيونتمف وفي غزة نادي غزة الرياضي  ،1934النادي
العربي  ،1938النادي األرثوذكسي  1944وفي نابمس النادي األدبي ثـ نادي االتحاد
الرياضي .وفي عكا النادي القومي ونادي أسامة بف زيد ،وفي الناصرة نادي النيضة ،وفي

طولكرـ النادي الرياضي ،وفي بئر السبع نادي الشباب العربي.

ومما ىو مدوف في تاريخ الرياضة الفمسطينية ،في المجنة األولمبية الدولية ،أف المجة

األولمبية الفمسطينية تـ تشكيميا قبؿ عاـ  ،1934باعتبار ىذا التاريخ ىو تاريخ قبوليا ،وىذا
يعني وجود اتحادات مشكمة ليذه المجنة وفؽ أنظمة المجنة األولمبية ،وباعتبار مشاركة فمسطيف
في كأس العالـ ولعبيا ضد مصر في القاىرة وفي يافا ،ممعب البصو عاـ  1932مف خبلؿ

االتحاد الرياضي لكرة القدـ المشكؿ عاـ  .1928وتشير كشوؼ المجنة األولمبية لمجنة فمسطينية

ضمت الكثيريف ممف ليسوا عرباً ،باستثناء شخص واحد قيؿ إنو مف يافا ولـ يعرفو أحد مف

الرعيؿ اليافاوي األولي وربما كاف اسماً وىمياً.

ومما ىو معروؼ فمسطينياً ،وبالمستوى العربي ،أنو كاف ىنالؾ اتحاد رياضي فمسطيني

تـ تشكيمو عاـ  1944يشرؼ عمى جميع األلعاب ،ومقره مدينة يافا ،وىو مؤلؼ مف تسعة
أعضاء ،تنتخبيـ لجاف المناطؽ الستة في فمسطيف وفؽ التنظيمات اإلدارية السائدة لمدة عاميف

وبمعدؿ مندوب أو اثنيف حسب كثافة األندية في كؿ لواء.

واذا ما عدنا لحصر األندية كما قبؿ عاـ النكبة  1948نجدىا كالتالي:



في لواء القدس :النادي األرثوذكسي ،جمعية الشباف المسيحية.



وفي لواء يافا :نادي إسبلمي يافا ،نادي الشباب العربي.



وفي لواء عكا :نادي إسبلمي حيفا ،نادي شباب العرب بحيفا.

34

`



النادي القومي بعكا ،نادي أسامة بعكا.



وفي لواء الجميؿ :نادي النيضة بالناصرة.



وفي لواء نابمس :النادي األدبي ،نادي االتحاد الرياضي ،النادي الرياضي بطولكرـ،



وفي لواء غزة :نادي غزة الرياضي ،النادي العربي بغزة.



وفي لواء الخميؿ :نادي شباب الخميؿ .1934

نادي جنيف الرياضي.

ومما تجب مبلحظتو وجود نواد التحاد عماؿ فمسطيف تحت مسمى جمعية العماؿ

وكانت تمارس أنواعاً مختمفة مف األلعاب في معالـ المدف الفمسطينية.

كما كانت توجد أندية أخرى غير رياضية كانت تعنى بأنشطة معينة كجمعية التيذيب

والمواساة في حيفا ونادي الفنوف في نابمس.

أما النشاط الكشفي فكاف األسبؽ واألبرز في مستواه وىو بتفاصيمو موثؽ لدى جمعية

الكشافة والمرشدات الفمسطينية.
ثانياً :المرحمة الثانية

بدأت ىذه المرحمة منذ حمت النكبة ،ولجأ األىؿ مما تبقى مف فمسطيف تحت اإلدارة

المصرية وما تـ ضمو لؤلردف ،وتجمد الوضع في بداية ىذه الفترة ،حيث استعممت المدارس
واألندية وحتى أماكف العبادة إليواء مف اضطرتيـ ظروفيـ لمذىاب لمنطقة غزة ،أو الضفة ،أو

األماكف القريبة مف سوريا ولبناف ،وكاف مف أمر ىذا الوضع أف تفرؽ الرياضيوف المعروفوف،

فذىب كؿ مف جب ار الزرقا وجورج مارديني إلى سوريا ،وعبد الرحمف اليباب ورشدي أبو غزالة
إلى ما عرؼ بالضفة ،وكاف فييا مف األبطاؿ البارزيف إبراىيـ نسيبة ،وموسى العاص وسواىـ.

وفي لبناف انضـ البلعبوف البارزوف لؤلندية المبنانية ،سواء مف المقيميف مؤقتاً أو مف الوافديف
لتمقي العمـ ،نذكر منيـ ،عمر الشيخ طو وكاف يمعب لنادي الرايسنغ ،جماؿ الخطيب وكاف

يمعب لنادي النجمة ،زياد حبش وكاف رئيساً لفريؽ الجامعة األمريكية في بيروت ،جميؿ عباس

وكاف يمعب لمنجمة ،بيورجؿ منتوفي واخوتو وكميـ العبو نادي شبيبة المزرعة ،داوود ،نقوال.
سييؿ رحاؿ /الرايسنغ ،سمير نصار ،يوسؼ الغوؿ /النجمة ،يوسؼ السوداني ،جماؿ الخطيب
األنصار .أما في سوريا فقد تـ ضـ البلعبيف الفمسطينييف إلى منتخب الجيش السوري منيـ

جورج مارديني ،وجب ار الزرقا ،وعرؼ العبو ف آخروف مف العبي فرؽ االتحاد السوري منيـ
محمد عمياف ( حافظ أبو لبادة ،عادؿ عيسى في دمشؽ األىمي ،عزمي حداد ،إسماعيؿ نمنـ في
الجيش ،أحمد عمياف في الشرطة ،غازي منور في السيوؼ ،يوسؼ نمنـ في بردى.
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وفي األردف استمر البلعبوف في أنديتيـ في المدف الباقية ،وتـ تسجيميـ في االتحاد

الجديد الذي تكونت إدارتو مف مسؤولي األندية ،ونذكر في تمؾ الفترة أندية أنجبت العبيف كبار:

ففي القدس كاف ىناؾ نادي الموظفيف وثقافي البيرة ،وفي الخميؿ نادي شباب الخميؿ،

وفي نابمس النادي األدبي ،والذي تحوؿ إلى اسـ نادي االتحاد الرياضي ،ومف أبرز العبيو:

نياد كماؿ ،تيسير النابمسي ،زيد عبده ،منير عبده ،وضاح طوقاف ،زاىي كماؿ ،زياد الحبش،
رياض الحبش ،محمد العارضة ،رشدي أبو غزالة ،سميـ طو ،غساف طو ،حسيف جابر ،منير
ممحس ،يوسؼ الريشة ،عمي أبو رعد وفي فترة أنشئ نادي باسـ النادي العربي وتـ إغبلقو ومف

أبرز العبيو حسيف جابر ،عفيؼ جميمة ،عبد اهلل شمباية عبد الرحيـ شمباية .ونادي ثالث ىو

نادي اإلخاء الرياضي وكاف مف أبرز مف لعبوا لو الشاعر الشييد عبد الرحيـ محمود.

لـ تقتصر الرياضة في ىذه الفترة عمى لعبة كرة القدـ ،بؿ كانت ىناؾ ألعاب أخرى

تسير لكف دوف ثبات وال ترقي إلى االىتماـ بكرة القدـ .ففي نادي االتحاد بنابمس كانت تمارس

لعبة كرة الطاولة والمبلكمة ،ومف أىـ أبطاليا البلعب عبد الكريـ سعد (بطؿ األردف في الوزف
الثقيؿ ،ومف العبي كرة الطاولة البلعب خالد العبوة وكامؿ عيراف بطؿ وزف الريشة.

وفي مصر شارؾ فمسطينيوف أقاموا فييا أو درسوا في األندية المختمفة نذكر منيـ :توفيؽ البواب
ولعب كرة اليد في نادي ىميوبوليس ،إضافة لمنير الدجاني ومنير البورنو ونبيو صبلح لعب

الكرة الطائرة لمنادي األىمي.

أما محمد خميؿ عموش ومف خبلؿ انتسابو لمعيد التربية الرياضية في اليرـ – القاىرة،

فقد كاف بطبلً لمعبة الجمباز في مصر جميعيا .أما في كرة القدـ فكاف البلعبوف المشاركوف
األكثر شيرة نذكر منيـ( :فؤاد أبو عيدا – األىمي  ،ظافر الشوا ،جماؿ الصوراني ،فائؽ

بسيسو ،رامز فاخرة (إداري) ،منير الريس (إداري) ،عبد الكريـ عبد المعطي،ربيع عياد،عبد
الكريـ الشوا،يحيى الشريؼ (حارس مرمى)

وجمعية التوحيد والنادي الشعبي ،نادي شباب رفح ،والنادي االجتماعي واإلخواف

المسمميف ىي أندية مستخدمة إضافة لمراكز الخدمات التي أنشأتيا الوكالة وىي:

خدمات جباليا ،خدمات الشاطئ ،خدمات البريج ،خدمات النصيرات ،خدمات المغازي،

خدمات رفح ،خدمات خانيونس ،خدمات دير البمح ،وجدير بالذكر أف فمسطيف كانت تشارؾ
بالدورات العربية وبدورات دوؿ عدـ االنحياز .فقد شاركت في الدورة العربية األولى في

اإلسكندرية عاـ  1945حصمت عمى :ذىبية واحدة 5 ،فضيات 15 ،برونزية .دخمت في
المركز الثالث بعد مصر ولبناف.
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ثالثاً :المرحمة الثالثة

وىي المرحمة التي رافقت قياـ منظمة التحرير الفمسطينية وسعييا لتشكيؿ ىياكميا

الرسمية والشعبية .وقد ابتدأت فعبلً في عاـ  ،1968حينما تشكؿ جياز تابع لدائرة التنظيـ
الشعبي (دائرة العمؿ والتنظيـ الشعبي فيما بعد) تحت مسمى المجمس األعمى لرعاية الشباب

الفمسطيني (المجمس األعمى لمشباب والرياضة فيما بعد) ،وعيدت قيادتو لمسيد إبراىيـ الزرد.
وكانت تشكيبلتو في بدء العمؿ متركزة عمى الساحة األردنية والسوية والمبنانية ،والمبنات األولى

لمبداية كانت كالتالي:

مدير المجمس :إبراىيـ الزرد يعاونو مجموعة مف الشباب مكمفوف بعمؿ دوف تسمية

مياـ قيادية في المجمس.

المجمس الفرعي في األردف :برئاسة السيد عمر حسيف شويكة وأمانة السر رزؽ وحيد

المصري ،وأعضاء مف مدف ومخيمات الضفة الشرقية.

المجمس الفرعي في سوريا :برئاسة السيد محمد سميماف خميؿ وأمانة السر السيد توفيؽ

منصور ،وأعضاء مف مخيمات سوريا.

المجمس الفرعي في لبناف :برئاسة السيد فاروؽ دجاني وأمانة السر السيد خالد عجاوي،

وأعضاء مف مخيمات لبناف.

لكف سرعاف ما تغيرت األوضاع وحدث الصداـ مع السمطات األردنية ،وتحوؿ عمؿ

المجمس األعمى لرعاية الشباب إلى لبناف ،ولـ تمض فترة حتى تغير المسؤوليف وتشكؿ المجمس

األعمى عمى  ،1972وتـ تشكيؿ ىيئات المجمس وفؽ صيغة استفادت مف كافة التجارب
الخاصة ،ومف تجارب الدوؿ المحيطة .ورغـ طوؿ المدة وتعرض مستندات المجمس لمنيب،
والسرقة ،والضياع في أحداث  1982إال أنو يمكف أف نستعرض ىذه التشكيبلت.

المكتب التنفيذي لممجمس األعمى لمشباب والرياضة كما كاف عميو في  1974حيث عقد

المؤتمر األوؿ لممجمس بعضوية كؿ مف:







أحمد القدوة رئيساً

محمد عبد العاؿ نائباً لمرئيس

عمر حسيف شويكة أميناً عاماً

فاروؽ دجاني أميناً لمصندوؽ
خالد عجاوي عبلقات واعبلـ

محمد بياري أمينا لموازـ
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معيف النقيب عضواً

وتتالت التشكيبلت في المكتب التنفيذي وفي ىيئات المجمس األعمى لمشباب والرياضة
وكانت آخر التشكيبلت كالتالي:



أحمد القدوة رئيساً

محمد عبد العاؿ نائباً لمرئيس

 عمر حسيف شويكة أميناً عاماً

 عبد الحميـ غانـ أميناً لمصندوؽ




محمد بياري أميناً لموازـ
معيف النقيب عضواً

محمد سميماف خميؿ عضواً

وعمى صعيد المجنة األولمبية فكاف آخر التشكيبلت لمييئة اإلدارية لمجنة األولمبية ،وىو

الذي تـ في مؤتمرىا األخير في بغداد (مركزىا األسيوي في ذلؾ الوقت) في عاـ  ،1988فكاف
عمى النحو التالي:


أحمد القدوة رئيساً

 ربيع الترؾ نائباً لمرئيس

 عمر حسيف شويكة أميناً عاماً
 محمد سند أميناً لمصندوؽ






عبد الحميـ شاىيف مسؤوالً لمعبلقات واإلعبلـ

أكرـ ظاىر مسؤوالً لموازـ

محمد خميؿ عموش مسؤوالً لمعبلقات الخارجية
نبيؿ المبروؾ مسؤوالً لمخطة

فريد السيد مدي اًر لمجنة األولمبية

ثالثاً :أىداف األندية

تيدؼ األندية الفمسطينية إلى حسب موقع و ازرة الشباب والرياضة لعاـ 2016

 جمع الطاقات الشبابية الفمسطينية الفنية واإلدارية لتوحيد جيودىا في خدمة الناشئة
الفمسطينية.

 استثمار وقت الفراغ فيما يعود عمى الشباب الفمسطيني بالنفع.
 غرس روح الخدمة العامة في نفوس الشباب الفمسطيني.
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 تنظيـ الشباب الفمسطيني ليقوـ بواجبو في خدمة المجتمع رياضيا وكشفيا واجتماعيا
وثقافيا.

 تنظيـ الشباب الفمسطيني ليقوـ بواجبو في حماية ثورتو واعداده لممشاركة الفعالة في
معركة التحرير.

األساليب التي تتبعها األندية:
تتبع األساليب التالية في تحقيؽ أىداؼ األندية:


يقوـ النادي بتشكيؿ الفرؽ الرياضية والكشفية واالجتماعية وتنظيميا وأعداد قادتيا



االتصاؿ بالمجتمع ضمف إطار منطقة النادي بصورة منظمة؛ الستقطاب أكبر عدد



قديـ الصفوة مف شباب المنطقة ضمف إطار النادي لمقياـ بمشروعات تعود بالنفع عمى



التعاوف مع األندية والييئات األخرى ضمف إطار الوحدة الوطنية دوف النظر لممصالح

لتحمؿ مسؤولياتيـ.

ممكف مف الشباب لدعـ النادي ومشروعاتو.
البيئة وتدفع اآلخريف لممشاركة الفعالة.

الخاصة لمنادي( .موقع و ازرة الشباب والرياضة).
رابعاً :األندية الرياضية في قطاع غزة

تمعب األندية الرياضية دو اًر ىاما في تنمية الحركة الرياضية في فمسطيف وخدمة

المنتخبات الوطنية بدعميا بالكادر الرياضي المؤىؿ واعداد البلعبيف فإذا نظرنا لواقع األندية

الرياضية والتي وصؿ عددىا إلى  72نادياً في قطاع غزة حسب بيانات و ازرة الشباب والرياضة

نجد أف األندية تتمركز في محتفظة غزة ولوسطى في حيف تقؿ جنوباً بالرغـ مف الكثافة
السكانية الكبيرة الموجودة ىناؾ ومساحات األراضي المحررة ما يدلؿ عمى سوء توزيع األندية

جغرافياً وتكافؤ فرصة المجتمع مف ىذه األندية.

ويأتي توزيع االندية الرياضية في محافظات غزة كما ىو موضح بالجدوؿ عمى النحو التالي:
جدول رقم ( :)2توزيع األندية في كل محافظة

المحافظة
عدد األندية

شماؿ غزة

غزة

الوسطى

خانيونس

رفح

11

24

19

10

9
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شكل رقم ( :)4يوضح توزيع األندية عمى مستوى محافظات غزة

عدد األندية
25
20
15

24
19

10
5

11

10

9

0
غزة

شمال غزة
رفح

خانيونس

الوسطى
الوسطى

خانيونس
غزة

رفح

شمال غزة

ممخص المبحث الثاني:
ألقى الباحث الضوء في ىذا المبحث عمى األندية الرياضية في قطاع غزة محؿ البحث
( )72نادياً .حيث استعرض الباحث النشأة التاريخية لكؿ منيـ ،وأىداؼ وأساليب تحقيقيا مف
قبؿ األندية وكذلؾ األندية الرياضية في قطاع غزة وعدد أعضاء إدارتيا وكذلؾ توزيعيا عمى
مستوى محافظات غزة.

40

الفصن الثالث
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مقدمة
يوجد العديد مف الدراسات التي تناولت موضوع معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي،

حيث اختمفت ىذه الدراسات في عدة جوانب منيا :أبعاد الدراسة ،مجتمع الدراسة ،أدوات
ميزت ىذه الدراسات عف بعضيا البعض.
الدراسة ،وغير ذلؾ مف االختبلفات التي ّ
اطمع الباحث عمى العديد مف الدراسات السابقة بالمغتيف العربية واإلنجميزية ذات الصمة بموضوع

الدراسة ،وذلؾ مف خبلؿ زيارتو لممكتبات ،وبحثو في المواقع االلكترونية ،وقد انتقى الباحث
عدداً مف ىذه الدراسات والذي أرى أنيا األقرب لموضوع البحث ،وذلؾ مف خبلؿ ارتباطيا مع

موضوع البحث الخاص بمعيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي.

يحتوي ىذا الفصؿ عمى عدد مف الدراسات السابقة التي تحدثت عف معيقات تطبيؽ

صنؼ الباحث الدراسات إلى ثبلثة أصناؼ وذلؾ تبعاً لمجتمع الدراسة،
التخطيط االستراتيجي وي ّ
والتصنيفات ىي كالتالي :دراسات محمية (  12دراسة) ،دراسات عربية ( 9دراسات) ،دراسات

أجنبية(8دراسات).

لمتدرج التاريخي لمدراسات مف
في حيف يتـ ترتيب الدراسات داخؿ كؿ تصنيؼ وفقا ّ
األحدث لؤلقدـ.
بوفي ختاـ ىذا الفصؿ يعمّؽ الباحث عمى ىذه الدراسات ،ويوضح مدى استفادتو منيا،

تميزه عف الدراسات السابقة.
كما يشير إلى الجديد الذي ستضيفو ىذه الدراسة ومدى ّ
أوالً :الدراسات التي تناولت التخطيط االستراتيجي
الدراسات السابقة المحمية

 - 1دراسة (راشد)2015 ،
بعنوان" :واقع التخطيط االستراتيجي في االتحادات الرياضية في فمسطين".
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى واقع التخطيط االستراتيجي في االتحادات الرياضية في
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع رؤساء وأعضاء االتحادات الرياضية في
فمسطيف ،حيث ّ
فمسطيف ،والبالغ عددىـ ( )204رئيساً وعضوا ،وقد أجريت الدراسة عمى عينة طبقية عشوائية

بمغت ( )150رئيساً وعضواً ،يمثموف ما نسبتو ( )%74مف مجتمع الدراسة.
 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج مف أىميا:

واقع التخطيط االستراتيجي في االتحادات الرياضية جاء بدرجة متوسطة ،أما مجاؿ

الخطط والسياسات اإلستراتيجية فقد حاز عمى أقؿ نسبة ،كذلؾ أظيرت الدراسة عدـ وجود
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فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة في واقع التخطيط االستراتيجي في االتحادات

الرياضية في فمسطيف تبعا لمتغير المؤىؿ العممي ،في حيف كانت ىناؾ فروؽ في تقديرات أفراد

عينة الدراسة لواقع التخطيط االستراتيجي تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة بيف األعضاء ذوي

الخبرة (أقؿ مف  5سنوات) و(أكثر مف  10سنوات) ولصالح (أكثر مف  10سنوات) ،و بيف
األعضاء ذوي الخبرة ( 10-5سنوات) و(أكثر مف  10سنوات) ولصالح

( 10 -5سنوات)

عمى مجالي األىداؼ والخطط والسياسات اإلستراتيجية ومتغير نوع االتحاد ولصالح اتحاد المعبة
الجماعية عمى مجاؿ الرؤية والرسالة ومتغير تصنيؼ المعبة ولصالح لعبة اولمبية في جميع

المجاالت.

 وأوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات مف اىميا:

تعزيز استخداـ التخطيط االستراتيجي في االتحادات الرياضية الفمسطينية ،كأسموب

إداري حديث ،يساعد االتحادات الرياضية عمى التأقمـ مع متغيرات البيئة الداخمية والخارجية
وعقد دورات وبرامج تدريبية إلداري االتحادات الرياضية الفمسطينية في مجاؿ التخطيط

االستراتيجي و رصد المخصصات المالية البلزمة لمتخطيط االستراتيجي ،حث االتحادات
الرياضية الفمسطينية لؤلخذ بنتائج األبحاث العممية وتوصياتيا وتبادؿ المعمومات والخبرات في

مختمؼ مجاالت العمؿ اإلداري ،زيادة االىتماـ بإجراء الدراسات واألبحاث العممية ،والدراسات
الميدانية المتخصصة في مجاؿ التخطيط االستراتيجي ،طرح مساؽ التخطيط االستراتيجي

الرياضي في تخصص التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية.

 - 2دراسة (صباح)2013 ،

بعنوان" :معوقات تطبيق الخطط اإلستراتيجية في بمديات قطاع غزة من وجية نظر اإلدارة
العميا واإلدارات التنفيذية فييا".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى معوقات تطبيؽ الخطط اإلستراتيجية في بمديات

قطاع غزة مف وجية نظر اإلدارة العميا واإلدارات التنفيذية فييا ،وتكوف مجتمع الدراسة مف

اإلدارة العميا رئيس البمدية ،وأعضاء المجمس البمدي واإلدارات التنفيذية العميا ،المدراء العامموف،
نواب المدراء ،رؤساء األقساـ ،ورؤساء الشعب )في البمديات الكبرى ( جباليا النزلة ،غزة ،دير

البمح ،خاف يونس ،ورفح ) في قطاع غزة ،والذي يبمغ)  ( (580فردا.


وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج مف أىميا:

تؤثر مواقؼ اإلدارات العميا نحو أىمية الخطط اإلستراتيجية ومشاركة النفذيف في وضع

الخطط اإلستراتيجية عمى معوقات تطبيقيا في بمديات قطاع غزة .كما يؤثر مدى توفر الموارد
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واإلمكانات المالية والبشرية عمى معوقات تطبيؽ الخطط اإلستراتيجية في بمديات قطاع غزة

وتؤثر آليات التنفيذ والتطبيؽ النظـ اإلدارية السائدة ،البرامج ،الموازنات ،واإلجراءات تأثي اًر عمى

معوقات تطبيؽ الخطط اإلستراتيجية في بمديات قطاع غزة.


ومف أىـ التوصيات التي توصي بيا الدراسة:

أىمية دعـ ومساندة اإلدارة العميا لعممية إعداد و تطبيؽ الخطط اإلستراتيجية ،وتشجيع

العامميف عمى انجاز ىذه الميمة ,ضرورة مشاركة المستويات اإلدارية المختمفة في عممية وضع

الخطط اإلستراتيجية ،مف خبلؿ مشاركتيـ في اجتماعات اإلدارة اإلستراتيجية ،أو تفويض جزء
مف الصبلحيات إلييـ.

كذلؾ أىمية وضع خطة مناسبة لتطوير مستوى كفاءة الجياز اإلداري والكادر البشري

وتطوير مياراتيـ وخبراتيـ بما يخدـ عممية اإلدارة اإلستراتيجية وتزويدىـ بالتدريب الكافي
المتخصص في اإلدارة اإلستراتيجية.
-3دراسة (شراب)2011،

بعنوان " :التخطيط االستراتيجي وعالقتو بالميزة التنافسية ،دراسة ميدانية على شركات
توزيع األدوية في محافظات غزة.
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى واقػػع ممارسػػة التخط ػيط االسػػتراتيجي وعبلقتػػو بػػالميزة

التنافسػػية لشػػركات توزيػػع األدويػػة فػػي محافظػػات غػزة ،وقػػد اعتمػػد الباحػػث عمػػى المػػنيج الوصػػفي

التحميمػػي وأسػػموب الد ارسػػة الميدانيػػة ،وأعػػدت االسػػتبانة كػػأداة لجمػػع البيانػػات ،واسػػتخدـ الباحػػث
اإلدارت العميا في شركات توزيع األدوية في محافظات غزة.
ا
المسح الشامؿ ؿ  74عضو مف
 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

تقػػوـ شػػركات توزي ػع األدويػػة فػػي محافظػػات غ ػزة بممارسػػة التخط ػيط االسػػتراتيجي ،وتعتمػػد

عمػػى التمػػايز واإلبػػداع والتكمفػػة األقػػؿ فػػي تحقي ػؽ المي ػزة التنافس ػية ليػػا ووجػػود عبلقػػة ذات داللػػة
إحصائية بيف عناصر التخطيط االستراتيجي وتحقيؽ الميزة التنافسية لو ووجود فروؽ ذات داللػة

إحصػػائية فػػي اسػػتجابات مجتمػػع الد ارسػػة حػػوؿ كػػؿ مػػف التخط ػيط االسػػتراتيجي والمي ػزة التنافس ػية
تعزى لمتغيري العمر ورأس الماؿ المسجؿ.

 وقد أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات ،منيا:

ص ػياغة رسػػالة الشػػركة بحي ػث تكػػوف قابمػػة لمتحػػوؿ إلػػى خطػػط وسياسػػات وب ػرامج عمػػؿ

والح ػػرص عم ػػى أف تتس ػػـ أى ػػداؼ الش ػػركة بالمرون ػػة والق ػػدرة عم ػػى التكيػ ػؼ م ػػع المتغيػ ػ ارت غيػ ػر
المتوقعة ،وكذلؾ تعزيز االىتماـ بالرقابة والمتابعة لمتأكد مف سير األمور كما خطط ليا.
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 -4دراسة (طعمة)2010 ،
بعنوان" :المعوقات التي تواجو التخطيط االستراتيجي الفعال في القطاع التجاري في محافظة
طولكرم"
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الصعوبات والمعوقات التي تواجو التخطيط االستراتيجي

الفعاؿ في القطاع التجاري ،إضافة إلى تحديد أثر كؿ مف متغيرات الجنس ،الراتب ،المؤىؿ
العممي ،عمى درجة الصعوبات والمعوقات التي تواجو التخطيط االستراتيجي الفعاؿ في القطاع
التجاري في محافظة طولكرـ.

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج:
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية الصعوبات والمعيقات التي تواجو التخطيط

االستراتيجي الفعاؿ في القطاع التجاري تعزى لمتغير الجنس ،الراتب ،المؤىؿ العممي.
 ومف أىـ التوصيات التي توصي بيا الدراسة:

ضرورة االىتماـ بالمكافآت والحوافز المادية وضع نظاـ ليا مرتبط بمستويات األداء

والنتائج المطموب تحقيقيا وضرورة توعية منسوبي اإلدارة الوسطى والدنيا بالمنشأت بأىمية
وضع الخطط اإلستراتيجية.
- 5دراسة (الكردي) 2010 ،

بعنوان " :درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في مديريات التربية والتعميم في محافظات

الضفة الغربية من وجية نظر العاممين فييا ".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مديريات التربية
والتعميـ في محافظات الضفة الغربية مف وجية نظر العامميف فييا ،باإلضافة إلى بياف أثر
متغيرات الدراسة الجنس ،الخبرة ،المسمى الوظيفي ،المؤىؿ العممي ،وموقع مديرية التربية
والتعميـ عمى درجة تطبيؽ التخطيط االستراتيجي.


وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:
تطب ػػؽ م ػػديريات التربي ػػة والتعم ػػيـ ف ػػي محافظ ػػات الض ػػفة الغربي ػػة التخط ػػيط االس ػػتراتيجي

بدرجػػة متوسػػطة ووجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي متوسػػطات اسػػتجابات العػػامميف لدرجػػة
تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مػديريات التربيػة والتعمػيـ تعػزى لمتغيػر الجػنس لصػالح الػذكور،
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ولمتغير المسمي الوظيفي لصالح مدير التربيػة والتعمػيـ ونائبيػو ،ولمتغيػر المؤىػؿ العممػي لصػالح
حممة الماجستير فأعمى.
وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات العامميف لدرجة تطبيؽ
التخطيط االستراتيجي في مديريات التربية والتعميـ في محافظات الضفة الغربية تعزى لمتغيري
الخبرة ،وموقع مديرية التربية والتعميـ.


وقد أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات ،منيا:
ضرورة بناء ثقافة التخطيط االستراتيجي ،ونشرىا في كافة مديريات التربية والتعميـ

والمدارس ،لتسييؿ تبنيو عند الحاجة لمعمؿ بو وضرورة تدريب العامميف في مديريات التربية
والتعميـ عمى ميارات التخطيط االستراتيجي وكيفية إعداد الخطط اإلستراتيجية وضرورة إعداد
الميزانيات البلزمة لمبدء في عممية التخطيط االستراتيجي ،وتوفر المتطمبات األساسية لمقياـ
بذلؾ.
- 6دراسة (صيام)2010 ،

بعنوان " :تطبيق التخطيط االستراتيجي وعالقتو بأداء المؤسسات األىمية النسوية في قطاع غزة".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة تطبيؽ التخطيط االستراتيجي وعبلقتو بأداء
المؤسسات األىمية النسوية في قطاع غزة ،والتعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة عمى التخطيط االستراتيجي
وعبلقتيا


باألداء.

وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف العوامؿ المؤثرة عمى التخطيط االستراتيجي (دعـ
اإلدارة العميا ،التحميؿ االستراتيجي البيئي ،الرؤيا ،والرسالة ( وبيف أداء المؤسسات األىمية النسوية

في قطاع غزة.وضوح مفيوـ وأىمية التخطيط االستراتيجي لدى االدارات العميا في المؤسسات

النسوية في قطاع غزة .تقوـ المؤسسات النسوية بتطوير قدرات وكفاءات موظفييا ،بما يساىـ في
تنفيذ الخطط اإلستراتيجية.


وقد أوصت الدراسة بمجموعة توصيات أىميا:
االستمرار بتنفيذ التخطيط االستراتيجي مف قبؿ المؤسسات النسوية ،والعمؿ عمى تذليؿ

الصعوبات التي تواجو عممية التخطيط الستراتيجي بكؿ مراحميا .وعقد الدورات التدريبية لئلدارات
المختمفة في التخطيط الستراتيجي

وتبني نظـ رقابة وتقييـ واضحة ومكتوبة ومبلئمة مع طبيعة عمميا.
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 - 7دراسة (مصمح) 2010 ،
بعنوان " :واقع التخطيط االستراتيجي في الو ازرات الحكومية في محافظة قمقيمية من وجية
نظر موظفييا
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع التخطيط االستراتيجي في الو ازرات الحكومية في
محافظة قمقيمية ،وفحص وجود أثر لكؿ مف المتغيرات الشخصية والوظيفة عمى استجابات عينة
الدراسة نحو واقع التخطيط االستراتيجي في الو ازرات الحكومية في محافظة قمقيمية.


وقد توصمت إلى مجموعة مف النتائج أىميا:
تطبؽ لو ازرات الحكومية في محافظة قمقيمية التخطيط االستراتيجي بدرجة متوسطة

ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات العامميف لدرجة تطبيؽ التخطيط
االستراتيجي في مديريات التربية والتعميـ في محافظات الضفة الغربية تعزى لمتغير عدد
الدورات التدريبية.
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات العامميف لدرجة تطبيؽ
التخطيط االستراتيجي في مديريات التربية والتعميـ في محافظات الضفة الغربية تعزى لمتغيرات:
العمر ،الخبرة الوظيفية ،المؤىؿ العممي ،والتخصص.


وقد أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات ،منيا:
ضرورة نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي بيف موظفي الوزرات كافة واشراؾ كؿ

المستويات اإلدارية والمديريات المنتشرة في أنحاء الوطف في لجاف التخطيط االستراتيجي ،وعدـ
اقتصار التخطيط عمى المستويات العميا في مقرات الو ازرات الرئيسية.
إعطاء دورات تدريبية في التخطيط االستراتيجي ،تشمؿ الموظفيف ذوي العبلقة في
المستويات اإلدارية الثبلثة.
- 8دراسة (الخطيب) 2009 ،
بعنوان " :التخطيط االستراتيجي في مؤسسات شبكة المنظمات البيئية الفمسطينية بين
المعيقات وآفاق التدعيم ".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع ومعوقات التخطيط االستراتيجي في مؤسسات
شبكة المنظمات األىمية البيئية الفمسطينية ،والوسائؿ الكفيمة بتدعيـ وتعميؽ استخدامو.
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وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
وجود وضوح في مفيوـ التخطيط الستراتيجي لدى القائميف عمى مؤسسات شبكة

المنظمات البيئية الفمسطينية وقدرة شبكة المنظمات البيئية الفمسطينية عمى ممارسة التخطيط
الستراتيجي ،ووجود خطة استراتيجية تنسجـ مع الخطة اإلستراتيجية الوطنية.
وجود مجموعة مف المعوقات التي تعيؽ استخداـ التخطيط الستراتيجي منيا :عدـ
التحديث المستمر لعممية التخطيط الستراتيجي ،االعتقاد أف التخطيط االستراتيجي ىو مسئولية
جية متخصصة في التخطيط الستراتيجي وليس مسئولية جميع المستويات اإلدارية ،ووضع نظـ
جديدة دوف تييئة الثقافة المؤسسية الموائمة ليذه النظـ.


وقد أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات ،منيا:
ضرورة تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مؤسسات الشبكة بشكؿ فعاؿ في جميع

مراحمو ،واشراؾ العامميف كافة المستويات أثناء وضع الخطة اإلستراتيجية وصياغتيا
لممؤسسات.
االىتماـ بالحوافز بمختمؼ أنواعيا المادية والمعنوية لما ليا مف مردود إيجابي عمى رفع
كفاءة العامميف في الشبكة ،ودعميا بكوادر مؤىمة ذات خبرة عالية في مجاؿ عمؿ التخطيط
االستراتيجي.
-9دراسة (الموح)2007 ،
بعنوان" معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة "في
فمسطين.
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى معوقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في الجامعات
الفمسطينية في قطاع غزة ألىمية التخطيط االستراتيجي في اتخاذ الق اررات السميمة.
 وقد خمصت الدراسة لمجموعة مف النتائج أىميا:
أف أكثر مف نصؼ أفراد العينة توافؽ عمى أف متطمبات إنجاح عممية تطبيؽ التخطيط
االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة متوفرة بمستوى مناسب ولكنيا بحاجة إلى
تطوير وىي كالتالي (كفاءة نظـ المعمومات اإلدارية -كفاءة الييكؿ التنظيمي لمجامعة – توفر
ثقافة التخطيط االستراتيجي والشعور بأىميتو -السيطرة عمى ضغوط العمؿ اليومية وعدـ
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االنشغاؿ باألعماؿ الروتينية -كفاءة الجياز اإلداري -توفر الموارد واإلمكانات المالية المناسبة)
وكذلؾ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الجامعات الثبلث محؿ الدراسة حوؿ معوقات
تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية لصالح الجامعة اإلسبلمية تمييا جامعة
األزىر.
 ومف أىـ التوصيات التي توصي بيا الدراسة:
العمؿ عمى تطوير أنظمة المعمومات اإلدارية وتحديثيا باستمرار وتطوير الييكؿ التنظيمي
بما يتناسب وطبيعة عمؿ المؤسسة ،بذؿ المزيد مف الجيود في سبيؿ نشر ثقافة التخطيط
االستراتيجي لدى العامميف في الجامعة ،وتنظيـ الوقت والتخمص مف ضغوط العمؿ اليومية،
والتفرغ لعممية التخطيط االستراتيجي ،دعـ اإلدارة ومساندتيا لعممية إعداد التخطيط االستراتيجي
وتطبيقو–.

- 10دراسة ( نور الدين)2008 ،
بعنوان" :دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعمية اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور التخطيط االستراتيجي فػي زيػادة فاعميػة اإلدارة
المدرسػػية بمحافظػػات غ ػزة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اإلجابػػة عػػف الس ػؤاؿ ال ػرئيس لمد ارسػػة وىػػو" :مػػا دور
التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي زيػػادة فاعميػػة اإلدارة المدرسػػية فػػي مػػدارس الحكومػػة األساسػػية العميػػا
بمحافظات غزة؟"
 وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:
تأييد عينة الدراسة لدور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعمية اإلدارة المدرسية
جدا.
بمحافظات غزة وىذا يدؿ عمى أف درجة التأييد عالية ً

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات إجابات المستجيبيف المتعمقة

بجميع مجاالت االستبانة تعزى لمتغير (الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة ،المنطقة
التعميمية)


وخرجت الدراسة بمجموعة مف التوصيات أىميا:
التدريب المر كز والفعاؿ لمديري المدارس مف جانب و ازرة التربية والتعميـ العالي

وخاصة المديريف الجدد بما يخص التخطيط االستراتيجي المدرسي وكيفية وضع الخطة
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اإلستراتيجية المدرسية وتوفير البرامج والمسابقات مف قبؿ و ازرة التربية والتعميـ العالي ،وما ينبثؽ
عنيا مف مديريات والتي تنمي روح التنافس بيف المدارس ،في شتى المجاالت وعمى جميع
المستويات (مديري مدارس ومعمميف وطبلب وعامميف ومجالس أولياء األمور.
 -11دراسة (أبو ندى)2006 ،
"معوقات استخدام التخطيط االستراتيجي في المنظمات غير اليادفة لمربح بقطاع غزة".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى معيقات التخطيط االستراتيجي في المنظمات غير
اليادفة لمربح في قطاع غزة والتأكد مف مدى وجوده وقياس درجة رسميتو.


حيث توصؿ الدراسة لمنتاج التالية:
بأف الغالبية العظمى مف المنظمات غير اليادفة لمربح ال تستخدـ التخطيط االستراتيجي

الرسمي وتوجد عبلقة إيجابية بيف استخداـ التخطيط االستراتيجي والسمات الشخصية (الخبرة،
والمؤىؿ العممي) ،وال توجد عبلقة إيجابية مع الجنس ،توجد عبلقة إيجابية بيف استخداـ
التخطيط االستراتيجي والمعيقات ذات العبلقة بالموارد وىي( :تخصيص موارد مالية ووقت،
ووجود فريؽ لمتخطيط االستراتيجي ووجود مدراء لتمؾ المنظمات بمؤىبلت رسمية في اإلدارة).


وخرجت الرسالة بمجموعة مف التوصيات:
ضرورة فيـ اإلدارات العميا في المنظمات غير اليادفة لمربح منظماتيـ والبيئة التي

تعمؿ فييا تمؾ المنظمات ،والتعرؼ عمى المعيقات التي تواجو استخداـ التخطيط االستراتيجي
الرسمي والعمؿ عمى حميا ،والبدء باستخداـ التخطيط االستراتيجي كأداة مف اإلدارة الحديثة
والتي تساعد المنظمات عمى التأقمـ والتكيؼ مع بيئتيا الداخمية والخارجية ،وتعزيز أفراد اإلدارات
العميا بدورات تدريبية في التخطيط االستراتيجي ،والمشاركة عمى كافة مستويات المنظمة عند
وضع الخطط اإلستراتيجية ،وتخصيص وقت وموارد مالية ألغراض التخطيط االستراتيجي.
-12دراسة (قشطة)2004 ،
التخطيط االستراتيجي في االتحادات الرياضية الفمسطينية لقطاع البطولة.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور التخطيط في تحقيؽ بعض أىداؼ االتحادات
الرياضية الفمسطينية لقطاع البطولة مف خبلؿ التعرؼ عمى :السياسات ،اإلمكانات المادية،
اإلمكانات البشرية ،اإلجراءات التنفيذية الفعمية ،والبرامج الزمنية الموضوعة مف قبؿ ىذه
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االتحادات .واشتممت عينة الدراسة عمى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات االتحادات الرياضية
الفمسطينية ،ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات األندية.


وقد توصمت الدراسة إلى نتائج كاف أىميا:
عدـ قابمية أىداؼ االتحادات الرياضية الفمسطينية لمتعديؿ كؿ فترة زمنية وعدـ

االستعانة بنتائج البحث العممي المتعمقة بعممية التدريب الرياضي عدـ تعديؿ خطط نشاط
االتحادات الرياضية سنوياً ،وعدـ كفاية الميزانية الموضوعة باالتحادات الرياضية الفمسطينية.


وخرجت الرسالة بمجموعة مف التوصيات أىميا:
ضرورة توضيح الموائح والقواعد التي تنظـ أنشطة االتحادات الرياضية الفمسطينية

وضرورة وجود خطة لؤلنشطة الرياضية باالتحادات الرياضية الفمسطينية ووضع خطط طويمة
المدى ألنشطة االتحادات الرياضية الفمسطينية.

ثانياً :الدراسات العربية

- 1دراسة (الروقي)2015،
بعنوان :معوقات التخطيط االستراتيجي في جامعة أم القرى من وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس بكمية التربية بالمممكة العربية السعودية
ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد معوقات التخطيط االستراتيجي بجامعة أـ القرى مف
وجية نظر أعضاء ىيئ التدريس بكمية التربية ،واقتراح مجموعة مف الحموؿ لمتغمب عمى ىذه
المعوقات ،وتحديد الفروؽ بيف استجابات عينة الدراسة حوؿ معوقات التخطيط االستراتيجي
وحمولو تعزى إلى (الدرجة العممية والخبرة بالعمؿ اإلداري
 وخرجت الدراسة بمجموعة مف النتائج أىميا:
درجة موافقة أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية عمى المعوقات اإلدارية والفنية والبشرية والمالية
لمتخطيط االستراتيجي كبيرة لجميع المحاور ،وجاءت المعوقات المالية في الترتيب األوؿ يمييا
المعوقات البشرية ،ثـ المعوقات اإلدارية ،والمعوقات الفنية ،وافؽ أعضاء ىيئة التدريس بكمية
التربية عمى جميع محاور حموؿ معوقات التخطيط االستراتيجي بدرجة كبيرة جدا.
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وقدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات

أىميا:

قدـ الباحث عدد مف التوصيات منيا أف تكوف نتائج الدراسة الحالية أساسا لتطوير
عممية التخطيط االستراتيجي بالجامعة ،تنفيذ عدد مف الدو ا رت المكثفة في مجاؿ التخطيط
الستراتيجي لجميع منسوبي الجامعة وقياداتيا.
- 2دراسة (العطاوي)2012 ،
بعنوان" معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في مكاتب التربية والتعميم بمدينة الرياض.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مكاتب
التربية والتعميـ بمدينة الرياض.


وتوصمت الدراسة لمنتائج أىميا:
وجود تفاوت في موافقة المشرفات التربويات عمى محور معيقات تطبيؽ التخطيط

االستراتيجي في مكاتب التربية والتعميـ بمدينة الرياض ،أي أف فريؽ التخطيط يؤكدف عمى
توفرىا بدرجة متوسطة.


وخرجت الدراسة إلى توصيات مف أىميا:
ضرورة نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي بيف منسوبات مكاتب التربية والتعميـ وتطوير

الييكؿ التنظيمي لمكاتب التربية والتعميـ ،واعطاء أفرادىا صبلحيات أوسع ،إعداد الميزانيات
البلزمة لمبدء في عممية التخطيط االستراتيجي ،وتوفير المتطمبات األساسية لمقياـ بذلؾ والتقميؿ
مف األعباء الممقاة عمى عاتؽ فريؽ التخطيط؛ حتى يستطعف أف يؤديف المياـ المطموبة منيف
بصورة أفضؿ ويعممف عمى تطوير أنفسيف.
-3دراسة ( صبري)2010 ،
بعنوان " :العوامل الحرجة في التخطيط االستراتيجي وأثرىا عمى أداء المنظمة ،دارسة تطبيقية
البنوك التجارية األردنية ".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العوامؿ الحرجة في التخطيط االستراتيجي وأثرىا عمى
أداء البنوؾ التجارية األردنية ،في ضوء االتجاىات اإلستراتيجية ،مستوى دعـ اإلدارة العميا،
مستوى المرونة اإلستراتيجية ،مستوى التكنولوجيا ،ومستوى األداء.

52

`

وقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي التحميمي وأسموب الد راسة الميدانية ،وأعدت
االستبانة كأداة لجمع البيانات ،طبقت عمى

264

موظؼ مف البنوؾ التجارية األردنية ،مثموا عينة

الدراسة.


وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
وضوح االتجاه االست ارتيجي لدى البنوؾ التجارية األردنية بمستوى عاؿ ودعـ القيادة

العميا التخطيط االستراتيجي في البنوؾ التجارية األردنية بمستوى عاؿ.
تقوـ البنوؾ التجارية بإجراء التعديبلت بشكؿ دوري عمى الخطط اإلستراتيجية ،كما تواكب
التكنولوجيا بمستوى عاؿ اإلستراتيجية ومستوى أىمية التكنولوجيا في البنوؾ التجارية كاف
مرتفعا.


وقد أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات ،منيا
التزاـ اإلدارة العميا بالتخطيط االستراتيجي ،وتشجيع العامميف في المستويات اإلدارية

المختمفة عمى المشاركة ،لما ليا مف أثر عمى مستوى األداء عمى المدى البعيد وتحديث الخطط
اإلستراتيجية وتوضيح االتجاه اإلستراتيجي بشكؿ مستمر ،لكي تحتؿ ميزة تنافسية عمى المدى
البعيد والقياـ بعممية التحميؿ البيئي الداخمي والخارجي والمرونة تجاه التغييرات البيئية سواء
الداخمية أو الخارجية.
-4دراسة (محمد)2010 ،
دراسة مقارنة لمعوقات التخطيط االستراتيجي في االتحادات الرياضية في األردن واليمن
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى المعيقات التي تواجو التخطيط االستراتيجي في االتحادات
الرياضية في كؿ مف األردف واليمف ،تبعاً لمتغيرات (الخبرة ،المؤىؿ العممي ،نوع االتحاد).


وخرجت بمجموعة مف النتائج أىميا:

وجود فروؽ ذات دالو إحصائيا في المعوقات لصالح االتحادات الرياضية اليمنية،

وأظيرت النتائج انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائيا في معوقات التخطيط االستراتيجي في

االتحادات الرياضية األردنية واليمنية تبعا لمتغيرات (الخبرة ،المؤىؿ العممي ،نوع االتحاد).
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مف أبرز توصيات الدراسة:

ضرورة توفير اإلمكانات المادية المناسبة لتنفيذ التخطيط االستراتيجي.

-5دراسة (إبراىيم ،التومة أدم أوبية)2010 ،

بعنوان" :واقع التخطيط االستراتيجي ودوره في تطوير اإلدارة الرياضية في السودان

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مدى استخداـ اإلدارة الرياضية لمتخطيط االستراتيجي في و ازرة

المسحي لمبلمتو لطبيعة
الشباب والرياضة ،استخدمت الباحثة المنيج الوصفي باألسموب
ْ
البحث ،مجتمع البحث تكوف مف العامميف باإلدارة الرياضية بو ازرة الشباب والرياضة وبعض
اإلدارييف باالتحادات الرياضية.


وتوصمت الدراسة لمنتائج اآلتية:

إف التخطيط بإدارة الرياضة ال يحقؽ األىداؼ الموضوعة ،واليياكؿ التنظيمية باإلدارة

الرياضية ال توضع بمنيجية عممية ،اإلدارة الرياضية ليس لدييا ميزانية كافية ،باإلضافة إلى أف

أنماط القيادة في اإلدارة الرياضية تتصؼ بالفردية في اتخاذ الق اررات.


وأوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات أىميا:

ضرورة استخداـ اإلدارة الرياضية لمتخطيط االستراتيجي كمنيج عممي حديث ،ووضع

الخطط المناسبة والواقعية التي تحقؽ أىداؼ اإلدارة الرياضية ،واالىتماـ بوضع اليياكؿ
التنظيمية بمنيجية عممية ،وضرورة زيادة اإلمكانات المادية لئلدارة الرياضية ،وضرورة أف تقوـ

اإلدارة الرياضية بعمؿ دراسات وندوات في التخطيط االستراتيجي واإلدارة الرياضية ،وانشاء إدارة
تخطيط باإلدارة الرياضية.

-6دراسة (عطيرة)2010 ،

بعنوان " دور التخطيط االستراتيجي في تطوير التعميم العالي من المؤسسات في الجميورية

العربية السورية ومعوقات تطبيقاتيا "جامعة تشرين

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى ماىية التخطيط االستراتيجي ،وأىميتو في تطوير

التعميـ العالي ومعيقات تطبيقو في جامعة تشريف مف وجية نظر العامميف اإلدارييف واألكاديمييف
فييا ،والتعرؼ لمفروؽ في آراء عينة البحث في معيقات التخطيط االستراتيجي في الجامعة تبعاً
لممتغيرات (المؤىؿ العممي ،المرتبة العممية ،الخبرة).


وخرجت الدراسة بمجموعة مف النتائج أىميا:

أظيرت النتائج أف ( )%74.12مف أفراد العينة وافقوا عمى وجود المعوقات المذكورة في

االستبانة بدرجة مرتفعة جداً ،و( )%37.43بدرجة مرتفعة ،مقابؿ ( )%71.43بدرجة متوسطة،
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في حيف أف ( )%41.56وافقوا عمى ىذه المعوقات بدرجة منخفضة ،و( )%5بدرجة منخفضة
جداً.

كما وجدت فروؽ دالة تبعاً لممؤىؿ العممي ،والمرتبة العممية ،وعدـ وجود فروؽ دالة

مرتفعة تبعاً لمتغير الخبرة.

-7دراسة (الزغبي ،حتاممة ،أبو طبنجة)2008 ،

بعنوان" :المعوقات التي تواجو الحركة الرياضية في أندية محافظة الزرقاء من وجية نظر

اإلداريين والالعبين

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى المعوقات التي تواجو الحركة الرياضية في أندية
محافظة الزرقاء مف وجيو نظر اإلدارييف والبلعبيف ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )213إداريا

والعبا منيـ ( )168العبا و( )45إداريا مف أندية محافظة الزرقاء وقد طبقت عمييـ استبانة

تضمنت ( )38فقرة


وخرجت الدراسة بمجموعة مف النتائج اىميا:

وأظيرت نتائج الدراسة ترتيب معوقات الحركة الرياضية بمحافظة الزرقاء مف وجية

نظر اإلدارييف والبلعبيف عمى النحو اآلتي :اإلدارييف وعمى التوالي :المالي ،اإلمكانات ،الفني،
االجتماعي ،واإلداري .في حيف جاءت لدى البلعبيف عمى التوالي :المالي ،اإلمكانات ،اإلداري،

والفني ،االجتماعي – .وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح اإلدارييف الذكور في المجاؿ
المالي ،ولصالح اإلدارييف مف اإلناث في مجالي الفني ،واإلمكانات .ولصالح البلعبيف الذكور

في مجالي المالي ،واإلمكانات ولصالح البلعبات اإلناث في المجاؿ االجتماعي .وكذلؾ لصالح
اإلدارييف مف حممة المؤىؿ العممي دراسات عميا في المجاليف (االجتماعي ،والفني) .ولصالح
البلعبيف مف حممة البكالوريوس في مجاالت (اإلداري ،واالجتماعي ،والمالي واإلمكانات).

وكذلؾ فروؽ لصالح اإلدارييف ممف لدييـ الخبرة اإلدارية أكثر مف عشر سنوات ،في مجاالت

الفني ،والمالي واإلمكانات .ولصالح البلعبيف ممف لدييـ الخبرة أكثر مف عشر سنوات في
مجاالت اإلداري واالجتماعي والمالي واإلمكانات .وفيما يتعمؽ بنوع المعبة كانت لصالح

اإلدارييف في األلعاب الجماعية في مجاالت اإلداري واالجتماعي .ولصالح األلعاب الفردية في

المجاليف الفني الجماعية في مجاالت اإلداري واالجتماعي .ولصالح األلعاب الفردية في
المجاليف الفني ولصالح البلعبيف في األلعاب الفردية في مجاالت اإلداري والفني والمالي
واإلمكانات.
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-8دراسة (المصري)2006 ،

بعنوان" :معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في بعض المنظمات الصناعية السورية

الخاصة والعامة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الواقع الحقيقي لمتخطيط االستراتيجي في بعض

منظمات القطاع الصناعي العاـ والخاص السورية ،وبمغت عينة الدراسة ( )100فرد شممت

اإلدارة العميا والوسطى والمباشر.


وتوصمت النتائج إلى:

أف ىناؾ توجياً محدوداً لتطبيؽ التخطيط االستراتيجي في منظمات القطاع العاـ ،بينما

ىناؾ توجو ممموس لدى القطاع الخاص نحو ىذا النوع مف التخطيط ،وتوصمت النتائج إلى

غياب المفيوـ الحقيقي لمتخطيط االستراتيجي عف أذىاف بعض إداري المنظمات ،وكانت أىـ

المعوقات التي تحوؿ دوف تبني التخطيط االستراتيجي في المنظمات عدـ وجود موارد بشرية
مؤىمة لمقياـ بعممية التخطيط االستراتيجي وعدـ توفر اإلمكانات المادية البلزمة ،والقوانيف

التشريعات التي تصدرىا الحكومة


وخرجت بتوصيات أىميا:

ضرورة االىتماـ بتأىيؿ الموارد البشرية ،وتوفير اإلمكانات المادية المناسبة لتنفيذ التخطيط
االستراتيجي.

-9دراسة (الحديدي)1999 ،

بعنوان" :المشاكل التي تواجو األندية الرياضية األردنية والحمول المقترحة ليا
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى المشاكؿ التي تواجو األندية الرياضية األردنية والحموؿ

المقترحة ليا ودرجة شيوعيا مف وجية نظر (المدربيف ،واإلدارييف ،الرياضية األردنية والحموؿ
المقترحة ليا ودرجة شيوعيا مف وجية نظر (المدربيف ،واإلدارييف ،البلعبيف) وكانت العينة

ممثمة مف ( )300فرد ،وقاـ الباحث بتصميـ استبانة مف ( )106فقرة وتـ توزيعيا عمى ()6
مجاالت رئيسية ىي (المالي ،واإلداري ،والفني ،واالجتماعي ،وحاجات البلعبيف ،واإلمكانات).


وخرجت الدراسة بمجموعة مف النتائج أىميا:

أف المشكبلت الفنية والمتعمقة باإلمكانات ىي أكثرىا حدة ،و َّ
أف جميع الحموؿ المقترحة

كانت حموالً مناسبة بدرجة كبيرة ،وكانت الحموؿ المقترحة مناسبة وكذلؾ عدـ وجود فروؽ ذات
داللة احصائية تعزى لممتغيرات (جنس البلعبيف ،طبيعة العمؿ ،الموقع الجغرافي) عمى جميع
مجاالت المشاكؿ والمشاكؿ الكمية وكذلؾ مجاالت الحموؿ المقترحة والحموؿ المقترحة الكمية.
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وخرجت الدراسة بمجموعة مف التوصيات

أىميا:

ضرورة زيادة الدعـ المالي الذي تقدمة الو ازرة لؤلندية الرياضية ،والعمؿ عمى انشاء
المجمعات الرياضية والمبلعب في مختمؼ قرى ومحافظات المممكة ،واعفاء االندية الرياضية
مف الرسوـ الجمركية المفروضة عمى األدوات واألجيزة الرياضية وعمى وسيمة النقؿ والعمؿ عمى

مركز طبي متخصص لمعالجة البلعبيف

ثالثاً :الدراسات السابقة األجنبية:

-1دراسة ()Arasa, K'Obonyo, 2012

بعنوان :العالقة بين التخطيط اإلستراتيجي وأداء الشركات في البالد النامية ( كينيا)

Study: The Relationship between Strategic Planning and Firm
)Performance in a developing country’s context (Kenya

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى العبلقة المباشرة بيف التخطيط االستراتيجي واألداء ولـ يعط

اىتماما لمخطوات المحددة التي تشكؿ عممية التخطيط االستراتيجيَّ .
إف الطريقة والمدى الذي
يمارس ييما كؿ خطوة مف الخطوات ليا آثار عمى نتائج التخطيط االستراتيجي المتوقعة .نتائج
تحميؿ االرتباط تشير إلى وجود عبلقة قوية بيف التخطيط االستراتيجي وأداء الشركات .عبلوة

المسح البيئي مف
عمى ذلؾ ،مف أف كؿ خطوات التخطيط االستراتيجي (تحديد الغرض لمشركة و ْ
بيئة األعماؿ ،وتحديد القضايا اإلستراتيجية لمشركة ،واختيار اإلستراتيجية واقامة نظـ التنفيذ
والتقييـ والمراقبة) تكوف متصمة بشكؿ إيجابي ألداء الشركة.

-2دراسة ()Dandira, 2011

بعنوان " :مشاركة المنفذون – العنصر المفقود في صياغة اإلستراتيجية"

Involvement of Implementers: Missing Element in Strategy
Formulation

ىدفت ىذه الدراسة النوعية إلى التعرؼ عمى دور منفذيف الخطط اإلستراتيجية ومدى
مشاركتيـ في عممية صياغة الخطط اإلستراتيجية ،وتقديـ التوصيات البلزمة لممدراء لمساعدتيـ

عمى تحقيؽ أىدافيـ بشكؿ أفضؿ.

 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

حيث تقوـ اإلدارة العميا فقط بصياغة الخطط اإلستراتيجية ،ويقوـ المنفذوف بتنفيذىا،

وكذلؾ يواجو المنفذوف صعوبات كبيرة عند تنفيذ الخطط اإلستراتيجية وذلؾ لعدـ مشاركتيـ في
صياغتيا .
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 وقد أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات ،منيا:

 مشاركة منفذي الخطط اإلستراتيجية في عممية صياغتيا كي يسيؿ عمييـ تنفيذه ويعتمد
نجاح أو فشؿ اإلستراتيجية عمى الق اررات التي يتخذونيا فيما يتعمؽ بمرؤوسييـ ،إبقاء

العامموف عمى إطبلع مستمر عمى القضايا التي تحدث في المنظمة ،وعند إعداد الخطة

اإلستراتيجية ترسؿ إلى جميع أعضاء

-3دراسة ()Leslie, 2008

المنظمة.

بعنوان :من التخطيط االستراتيجي إلى تطبيق اإلستراتيجية في صناعة الفنادق في جنوب

أفريقيا

From Strategic Planning to Strategy Implementation in the Hotel
Industry in South Africa

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى عممية التحرؾ مف التخطيط االستراتيجي إلى تطبيؽ

اإلستراتيجية في صناعة الفنادؽ في جنوب أفريقيا ،وتحديد الفجوة ما بيف التخطيط االستراتيجي
وتطبيؽ اإلستراتيجية .وقد اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي وأسموب الدراسة الميدانية،

وأعدت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،طبقت عمى  61مدير مف مدراء الفنادؽ في جنوب أفريقيا ،مثموا

عينة الدراسة.


وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

نقص مشاركة المستويات اإلدارية المختمفة في صياغة اإلستراتيجية ،ونقص اإلجماع عبر

متخذي القرار .وكذلؾ عممية تطبيؽ اإلستراتيجية أقؿ رسمية مف عممية التخطيط االستراتيجي
ونقص في وضوح اإلستراتيجية ،وعممية االتصاؿ ،مما تؤدي إلى مقاومة التغيير عبر االفراد
والوحدات ونقص القدرة في تحويؿ اإلستراتيجية إلى أنشطة عممية ،وذلؾ لعدـ وجود قدرات وميارات

كافية لدى الموظفيف ،وكذلؾ عدـ وجود نظـ رقابة وتقييـ مناسبة وكافية.


وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات:

إعداد موظفيف ذات قدرات وميارات مناسبة لعممية التخطيط الستراتيجي ،ومشاركتيـ في

صياغة اإلستراتيجية ،وتطوير نظـ رقابة وتقييـ كافية وفعالة والعمؿ عمى وجود ىيكمية ،نظـ عمؿ،
خطط تشغيمية ،أنشطة ،مسئوليات ،وتحديد زمف العمؿ.
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 -4دراسة )(Zarkesh, 2008

بعنوان " :تفضيل نموذج التخطيط االستراتيجي لصناعة االسمنت اإليرانية
Customizing Strategic Planning Model for Iran's Cement Industry

ىدفت ىذه الدراسة النوعية إلى تطوير نموذج التخطيط االستراتيجي لصناعة األسمنت

االيرانية ،والتعرؼ عمى كيفية تكيؼ نموذج التخطيط االستراتيجي لمواقؼ معينة في صناعة
األسمنت االيرانية ،عف طريؽ إيجاد المواصفات العامة لبيئتيـ الداخمية والخارجية ،وقد اعتمد

الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي وأسموب الدراسة الميدانية ،وقد تـ الحصوؿ عمى
المعمومات مف الوثائؽ الرسمية المنشورة عمى المواقع اإللكترونية الرسمية ،أو مف خبلؿ

المقاببلت المنتظمة لمدراء مصانع وشركات األسمنت االيرانية ،أو مف خبلؿ المبلحظة المباشرة


وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

شركات األسمنت االيرانية تأخذ بعيف االعتبار التخطيط االستراتيجي في عمميا،
وتستثمر الكثير مف

األمواؿ.

في مشاريع البناء تؤثر بعض تغيرات الييكمية االقتصادية مف االقتصاد المغمؽ إلى

االقتصاد المفتوح حيث تزيد المنافسة ،وتؤثر عوامؿ النجاح األساسية(إنتاجية الطاقة ،الميارات

اإلدارية ،استغبلؿ القد ا رت ،قرب السوؽ ،جودة وتمايز المنتجات ( عمى حدة


وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات،

منيا:

المنافسة).

عقد العديد مف الدورات التدريبية لمعامميف في شركات األسمنت االيرانية في التخطيط
االستراتيجي لتطوير الميا رات اإلدارية البلزمة لمعمؿ والعمؿ عمى استغبلؿ القدرات الرأسمالية،

البشرية ،والتكنولوجية لتحقيؽ أىداؼ الشركات ،والتطوير المستمر لممنتجات بما بتوافؽ مع

احتياجات ورغبات المستيمكيف ،لمواكبة حدة المنافسة.
-5دراسة ()Robinson, 2005

بعنوان:التغمب عمى معوقات التخطيط اإلستراتيجي التي تواجو تطبيقو في المؤسسات العامة".
To overcome the obstacles facing the strategic planning applied in
public institutions
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى المعيقات العامة لممؤسسة والتي تواجييا في التقدـ باتجاه

إتباع التخطيط االستراتيجي ووضع الحموؿ المناسبة ،وىذه الدراسة عبارة عف مقالة توصؿ إلييا

الباحث عف طريؽ إجراء المقاببلت الشخصية ألفراد يعمموف في مؤسسات سواء كانوا مدراء أو
عامميف في المؤسسة ،وتوصؿ الباحث إلى أف ىناؾ عدة أسباب لعدـ األخذ بالتخطيط

االستراتيجي ،فالبعض منيا قد يكوف غير واضح بسبب أنيا تأتي مف الخارج أو بسبب فريؽ
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العمؿ الذي ينظر إليو أنو مجرد مضيعة لموقت والماؿ ،واالىتماـ بالعمؿ اليومي يجعؿ عدـ
وجود وقت كاؼ لمتخطيط االستراتيجي ،ونقص المعرفة المتعمقة بالتخطيط االستراتيجي ولـ
تتوفر لدييـ ثقافة عف التخطيط االستراتيجي ،ومعظـ تحديات التخطيط كانت ناتجة عف

التغيرات الممكنة والموجودة في المؤسسة ،ألف أي تغيير في اإلستراتيجية ممكف أف يكوف لو
تأثير ممحوظ أو ذا مغزى عمى العمميات ،واألفراد الذيف كاف لدييـ فكرة سمبية عف التخطيط
االستراتيجي يكونوف طبيعياً ضد عممية التخطيط ويحاربونيا.

واذا أردنا أف نكوف ناجحيف في التغمب عمى المعيقات التي تواجو التخطيط االستراتيجي

فنحف بحاجة إلى وعي بالقضايا التي تيـ عممية التخطيط االستراتيجي.

-6دراسة ()Susan Stefan, 2005

بعنوان":معوقات تطبيق االستراتيجيات في مؤسسات التعميم العالي".
Barriers and Strategies for Successful HER Implementation.
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى المعوقات واالستراتيجيات التي تطبؽ في التعميـ العالي

الناجح .واستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وتعتبر الدراسة مف نوع
البحث المكتبي والذي يطرح مجموعة مف األسئمة التي تدور حوؿ محور معيف ويتـ البحث عف
اإلجابة عمييا.



ومف الدراسة توصؿ الباحث لمنتائج التالية:

معوقات بشرية ومؤسسية ومالية وتقنية ،والحاجز البشري الرئيسي ىو مقاومة تغيير

العمؿ واألدوار والعبلقات االجتماعية ومعيقات المؤسسة الرئيسية تتضمف الثقافة التي ليست
مرنة وال تعطي الصبلحيات لمعمؿ مع تزاحـ العمؿ غير الفعاؿ "التكدس اإلداري".

لعنونة ىذه المعيقات تتضمف ثقافة التعاوف والثقة والقيادة القوية ودعـ تصميـ
واالستراتيجيات ْ
العمؿ ،باإلضافة لممعيقات المالية تتضمف التكمفة العالية لتطبيؽ النظاـ ووقت التطبيؽ
والتحديات التقنية تتضمف نقص في المعايير وفي تصميـ النظاـ.



وأوصت الدراسة لمجموعة مف التوصيات ف أىميا ضرورة توفير المقومات المالية والبشرية
والتقنية لعممية التخطيط االستراتيجي.

-7دراسة

(( Mokheseng, 2005

بعنوان :نموذج لإلدارة اإلستراتيجية الكفؤة لموانئ أنكورة
A Model for the Efficient Strategic Management of the Port of Ngqura

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى سيناريوىات اإلدارة اإلستراتيجية التي يجب
صياغتيا لضماف اإلدارة الكفؤة لموانئ أنكورة ،وتمبية احتياجات العمبلء الخاصة بيـ .وقد اعتمد
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الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي وأسموب الدراسة الميدانية ،وأعدت االستبانة كأداة لجمع
البيانات ،طبقت عمى  13عضو مف أعضاء موانئ أنكورة في جنوب أفريقيا ،مثموا عينة

الدراسة.


وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
تمارس موانئ أنكورة التخطيط االستراتيجي بشكؿ جيد ،ولكف سيناريوىات التخطيط

االستراتيجي غير منتشرة في

الموانئ.

تحتاج ىذه الموانئ أفراد إدارييف ممتزميف ،وذات خبرة ،وقدرة عمى التعامؿ مع العمبلء

واستخداـ التكنولوجيا حيوي في عمميات الموانئ ،حيث يعمؿ عمى كفاءة عمؿ الموانئ ،وتحسيف
خدمة


العمبلء.

وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات،

منيا:

العمؿ عمى تحرير الموانئ مف قيود التنظيـ ،ألف الوضع في جنوب أفريقيا ال يشجع

عمى المنافسة واعادة ىيكمية الموانئ ،واختيار أفراد إدارييف مؤىميف ،ذات خبرة ،وقدرة عمى
التعامؿ مع احتياجات العمبلء بكفاءة كذلؾ إعادة النظر في الخطة اإلستراتيجية السنوية،
وخصوصا في ىذه العناصر :الجدوؿ الزمني ،البيئة ،والتكنولوجيا.

-8دراسة ()Grant and Thomas's, 2004
Definition, benefits, and barriers of K- 12 educational strategic
planning
ىدفت ىذه الدراسة عمى التعرؼ إلى الموضوعات المتعمقة بفوائد ومعوقات تطبيؽ
التخطيط االستراتيجي في المؤسسات التعميمية ،واستخدـ الباحث المنيج التحميمي ،والعينة عبارة

محكما مف مؤتمرات عالمية ،و 6رسائؿ
كتابا ،و 29مقالة صحفية ،و 28بحثًا
عف تحميؿ ً 66
ً
دكتوراه ،ومصادر أخرى.
 وخرجت الدراسة بمجموعة مف التوصيات أىميا:

نقص التمويؿ لعمميات التخطيط االستراتيجي وعدـ المرونة التي أدت إلى ضعؼ

التخطيط االستراتيجي وموضوعات عشوائية مثؿ قضايا نقص مشاركة األفراد بالتخطيط
االستراتيجي في التعميـ.
 وأوصت الدراسة:

ضرورة توفير التمويؿ البلزـ لعممية التخطيط االستراتيجي
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رابعاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة:

بالرغـ مف وجود دراسات محمية ،وعربية التي تناولت معيقات التخطيط االستراتيجي،

إال أف أي مف الدراسات السابقة –عمى حد عمـ الباحث-تخصصت لدراستو في قطاع حيوي أال

وىو األندية الرياضية.

يتضح مف الدراسات السابقة وجود اىتماـ كبير وتوجيات إيجابية لمتخطيط االستراتيجي ،ومعرفة

المعيقات التي تسبب دوف تطبيقو.

حيث اتضح لمباحث مف خبلؿ عرض لمدراسات السابقة وجود اىتماـ كبير في التخطيط

االستراتيجي في كؿ مف الدراسات المحمية ،والعربية ،واألجنبية ،والدراسات التي طبقت في

المجاؿ الرياضي اقتصرت عمى ألعاب معينة ولـ تتطرؽ لمعيقات التخطيط االستراتيجي لؤلندية
الرياضية بشكؿ كامؿ.

يعرض الباحث فيما يمي أوجو اإلفادة مف الدراسات السابقة ،وأوجو االتفاؽ واالختبلؼ

تميز ىذا البحث عف غيره مف الدراسات السابقة.
فييا ،كما يشير إلى مدى ّ
 -1وجو اإلفادة من الدراسات السابقة:

لقد تحقؽ لمباحث جممة مف الفوائد مف خبلؿ اطبلعو عمى الدراسات السابقة ،حيث

الدرسات السابقة الباحث فيما يمي:
ساعدت ا

 تحديد مشكمة الدراسة ،وأسئمة الدراسة
 صياغة أسئمة الدراسة وأىدافو.
 تحديد مجتمع الدراسة.

 اختيار منيجية الدراسة ،أدواتو ،واألساليب اإلحصائية.
 بناء اإلطار النظري لمدراسة.
 صياغة فقرات االستبانة.

 توجيو الباحث لمراجع مختمفة عربية أو أجنبية.

 الربط بيف نتائج ىذه الدراسة والدراسات السابقة.
- 2أوجو االختالف واالتفاق بين الدراسات السابقة:


كثير مف الدراسات المحمية والعربية أظيرت أىمية التخطيط االستراتيجي وتطرقت

لممعيقات ،دراسة (صباح( )2013 ،طعمة )2010 ،دراسة (أبو ندى )2006 ،دراسة

(قشطة )2004 ،دراسة (العطاوي )2012 ،دراسة (رضواف محمد )2010 ،دراسة
(عطيرة )2010 ،دراسة (الزغبي ،حتاممة ،أبو طبنجة)2008 ،
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الدراسة المحمية التي تناولت معيقات التخطيط االستراتيجي كدراسة كاممة ىي دراسة

(صباح( )2013 ،طعمة )2010 ،دراسة (أبو ندى )2006 ،ولكنيا حالة دراسية،
بينما الدراسات العربية ىي دراسة (العطاوي.)2012 ،



أكثر الدراسات التي تحدثت عف المعيقات أو الصعوبات (المجاؿ الرياضي) كانت في
مجاالت اإلدارة ،والفنية ،والمالية ،واإلمكانات ،وىذا بحد ذاتو إجماع عمى أىمية ىذه

المجاالت .دراسة (الزغبي ،حتاممة ،أبو طبنجة)2008 ،


الدراسة الوحيدة التي تطرقت لموضوع التخطيط االستراتيجي محمياً أقيمت عمى

االتحادات الرياضية دراسة (قشطو )2004 ،بينما دراسة (راشد )2015 ،تحدث عف
واقع التخطيط االستراتيجي في االتحادات الرياضية.



الدراسات األجنبية تطرقت لمعيقات التخطيط االستراتيجي وركزت عمى دور الموارد
البشرية والمالية دراسة روبنسوف ( ) 2005 Robinson,دراسة ))Leslie, 2008

دراسة () 2005،Susan Stefan


تـ االستفادة مف الدراسات السابقة في صياغة التساؤالت وبناء أداة الدراسة ،ووضع

المجاالت المناسبة ليا.

-3ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة:


بالنسبة لمدراسات التي تناولت معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي ،وجد الباحث أف

الدراسات المحمية قد تناولت ىذه المعيقات في قطاعات محددة دوف التطرؽ ألي دراسة
في مجاؿ األندية الرياضية في قطاع غزة.


مف ناحية أخرى ،ستكوف ىذه الدراسة األولى في قطاع غزة –عمى حد عمـ الباحث-



ج .أيضاً اتساع مجتمع البحث حيث ستشمؿ جميع األندية الرياضية في قطاع غزة

التي تدرس معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في األندية الرياضية في قطاع غزة.

والبالغ عددىا ( )72نادياً رياضياً بمجموع  594عضواً لمجمس اإلدارة موزعة عمى

مستوى قطاع غزة.



د .في ىذا البحث ،سيتـ دراسة موضوع جديد لـ يتـ التطرؽ لو مف قبؿ ،وىو معيقات
تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في األندية الرياضية في قطاع غزة ،حيث سيدرس الباحث

األسباب التي تحوؿ دوف تطبيؽ التخطيط االستراتيجي ومدى تطبيؽ الخطط
اإلستراتيجية عمى أرض الواقع وسيطبؽ البحث عمى أعضاء مجالس إدارات األندية

الرياضية في قطاع غزة.
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حيث يعتبر ىذا القطاع مف أىـ القطاعات التي يجب االىتماـ بيا ،لما ليا دور فعاؿ

في بناء المجتمع الفمسطيني واحتواء الشباب والتطور الممحوظ في العالـ واالىتماـ الكبير في
الرياضة وبناء األندية بشكؿ سميـ.

ممخص الفصل الثالث:

تناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ مجموعة مف الدراسات السابقة التي تناولت جوانب ىذا

البحث وىو معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي لدى إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة.
حيث استعرض الباحث في الجزء األوؿ الدراسات التي تناولت معيقات تطبيؽ التخطيط

صنؼ الباحث الدراسات في كؿ جزء مف األجزاء الدراسات لثبلثة تصنيفات
االستراتيجي .كما ّ
(محمية ،عربية ،أجنبية) ،حيث الؽ الباحث قصو اًر في الدراسات العربية والمحمية التي تناولت
معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي لدى األندية الرياضية ،كما القى قصو اًر في الدراسات
المحمية التي تناولت الجوانب اإلدارية في المنظومة الرياضية.

وفي ختاـ الفصؿ عقّب الباحث عمى الدراسات السابقة ،حيث أوضح أوجو االستفادة
تميز ىذا البحث عف ىذه
مف ىذه الدراسات ،وأوجو االختبلؼ واالتفاؽ بينيا ،كما ّبيف مدى ّ

أكد الباحث أف ىذه الدراسة ىي األولى – عمى حد عممو – التي تدرس معيقات
الدراسات .و ّ
تطبيؽ التخطيط االستراتيجي لدى إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة.
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الفصن الرابع
اإلجراءات املههجية
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مقدمة

تعتبر منيجية الدراسة واجراءاتيا محو اًر رئيسياً فييا ،حيث أنو يتـ مف خبلليا التركيز

عمى الجانب التطبيقي والحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتوصؿ إلى

النتائج ،وتفسيرىا في ضوء األدبيات المتعمقة بموضوع البحث ،وبالتالي تحقيؽ أىداؼ البحث.

يستعرض الباحث في ىذا الفصؿ وصفاً مفصبلً لئلجراءات التي اتبعيا الباحث في

تنفيذ الدراسة ،ومف ذلؾ تعريؼ منيج الدراسة ،ووصؼ مجتمع الدراسة ،وتحديد عينة الدراسة،

واعداد أداة الدراسة (االستبانة) ،والتأكد مف صدقيا وثباتيا ،وبياف إجراءات الدراسة ،واألساليب
اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج ،وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.

أوالً :منيج الد ارسة

يعتبر المنيج الوصفي التحميمي مف أكثر المناىج استخداماً في دراسة الظواىر

االجتماعية واإلنسانية وألنو يناسب الظاىرة (موضوع الدراسة) ،حيث أف المنيج الوصفي
التحميمي يرتكز عمى وصؼ دقيؽ لظاىرة أو موضوع محدد عمى صورة نوعية أو كمية رقمية

بيدؼ فيـ مضمونيا.

ويعرؼ الحمداني ( )100:2006المنيج الوصفي التحميمي بأنو "المنيج الذي يسعى
ّ
لوصؼ الظواىر أو األحداث المعاصرة ،أو الراىنة فيو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير المنظـ

لوصؼ ظاىرة أو مشكمة ،ويقدـ بيانات عف خصائص معينة في الواقع ،ويتطمب معرفة

المشاركيف في الد ارسة والظواىر التي ندرسيا واألوقات التي نستعمميا لجمع البيانات".
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

 -4المصادر الثانوية :حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظري لمدراسة إلى مصادر
البيانات الثانوية ،والتي تتمثؿ في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العبلقة ،والدوريات
والمقاالت والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة ،والبحث

والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.

 -7المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع البحث لجأ الباحث إلي جمع
البيانات األولية مف خبلؿ االستبانة كأداة رئيسية لمبحث ،صممت خصيصاً ليذا الغرض،

ووزعت عمى ( )234عضواً في مجالس إدارات األندية الرياضية.

ثانياً :مجتمع الدراسة

يتمثؿ مجتمع الدراسة في أعضاء مجالس إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة في العاـ

 2016والبالغ عددىـ ( )594عضواً.
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جدول رقم ( :)3توزيع مجتمع الدراسة (أعضاء مجمس اإلدارة) في محافظات غزة
م

عد أعضاء مجمس

المحافظة

اإلدارة

1

محافظة شماؿ غزة

97

2

محافظة غزة

205

3

محافظة الوسطى

137

4

محافظة خانيونس

90

5

محافظة رفح

65
العدد الكمي

594

المصدر :اعد بواسطة الباحث بالرجوع لكشوفات األندية من وزارة الشباب والرياضة لعام

2016

ثالثاً :عينة الدراسة

إف أساليب المعاينة اإلحصائية تخستخدـ لسحب عينة بحث مف مجتمع ما ،لبحث ظاىرة
معينة بكافة عوامميا وأسبابيا ،وميما كاف عدد ىذه العوامؿ واألسباب يجب أف خيراعى في

اختيار العينات أف تكوف ممثّمة لممجتمع لتكوف النتائج أيضاً ممثّمة وغير متحيزة ،وبالتالي فإنو
يمكف تعميميا عمى مجتمع البحث.

ولتحقيؽ ىذا الغرض في ىذه الدراسة ،فقد تـ استخداـ المعادالت اإلحصائية التالية

لتحديد حجـ العينة المناسب الذي يمثؿ مجتمع البحث أفضؿ تمثيؿ ،وذلؾ وفؽ ما يمي:
تـ احتساب حجـ العينة مف معادلة روبيرت ماسوف لتحديد حجـ العينة:

M
S 2  M  1  pq  1





n

حيث أن:
 :Mمجتمع العينة = ) 594أعضاء مجمس إدارة األندية)
 :Sقسمة الدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الداللة 0.95أي قسمة  1.96عمى معدؿ الخطأ

0.05

 :Pنسبة توافر الخاصية وىي 0.50

 :qالنسبة المتبقية لمخاصية وىي0.50
 : nالعينة
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باستخداـ المعادلة رقـ ( )1فإف حجـ العينة يساوي:

594
S 2  594  1  .050 * .050  1







n

بتطبيؽ المعادلة والتعويض بناء عمى األرقاـ الموجودة ويكوف لدينا مجتمع البحث

وبناء عمى ذلؾ فقد قاـ الباحث
يساوي 233.5عضواً وسيقوـ الباحث باحتساب  234عضواً
ً
باختيار "عينة عشوائية طبقية" مف أعضاء إدارات األندية الرياضية والبالغ عددىـ  72نادياً

محؿ البحث ،ووزع الباحث ( )234استبانة.

قاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة العشوائية الطبقية ،وتـ توزيع عينة استطبلعية

حجميا ( )30استبانة الختبار االتساؽ الداخمي وثبات االستبانة ،وبعد التأكد مف صدؽ وسبلمة

االستبانة تـ توزيع ( )234إستبانة عمى عينة الدراسة ،وتـ الحصوؿ عمى ( )214استبانة بنسبة

استرداد (.)%91.452

حيث يوضح الجدوؿ رقـ ( )5عدد االستبانات الموزعة في كؿ محافظة حيث تـ

احتسابيا بالرجوع لجدوؿ حجـ العينة التي يتـ سحبيا مف مجتمع معيف ،وحيث أف مجتمع
البحث ىو  594وبالرجوع لمجدوؿ نجد حجـ العينة ىو ( . 234سيكاراف ،أوما")2006

وبتقسيـ حجـ العينة  /العدد الكمي = ) (234/594نجد الناتج  0. 393ومف ثـ نقوـ بضرب

النسبة في مجموع أعضاء المحافظة نحصؿ عمى العدد المعتمد لمتوزيع في كؿ محافظة.
جدول رقم ( )4يبين عدد االستبانات الموزعة في كل محافظة والمرجعة
محافظة

عدد األندية
مجموع أعضاء مجمس اإلدارة
ناتج قسمة حجم العينة عمى العدد

محافظة

محافظة محافظة محافظة

رفح
9

الوسطى
17

غزة
24

137

205

65

0.393

0.393

0.393

المجموع

الشمال
11

خانيونس
10

71

97

90

594

0.393

0.393

الكمي

عدد االستبانات لكل محافظة

25.60 80.757 53.9696

38.21

35.45

= مجموع اعضاء اإلدارة 0.393 X
العدد الفعمي لمتوزيع

54

81

27

38

35

235

عدد االستبانات المعبأة

47

75

27

36

29

214

عدد االستبانات الغير معبأة

7

6

0

2

6

21

أعد بواسطة الباحث
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جدول رقم ( :)5توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب المحافظة
النسبة المئوية%

المحافظة

العينة

شماؿ غزة

36

16.8

غزة

75

35.0

الوسطى

47

22.0

خانيونس

29

13.6

رفح

27

12.6

المجموع

214

100

يبيف جدوؿ ( )5أف ما نسبتو  %16.8مف عينة الدراسية مف محافظة شماؿ غزة ،وما

نسبتو  %35.0مف محافظة غزة ،وما نسبتو  %22.0مف محافظة الوسطى ،وما نسبتو
 %13.6مف محافظة خانيونس ،وما نسبتو  %12.6مف محافظة رفح.

ويشير الباحث إلى أف عدد األندية في محافظة غزة ىي األكثر ومف ثـ محافظة

الوسطى في حيف تقؿ جنوباً بالرغـ مف الكثافة السكانية الكبيرة الموجودة ىناؾ ومساحات

األراضي المحررة ما يدلؿ عمى سوء توزيع األندية جغرافياً وتكافؤ فرصة المجتمع مف ىذه

األندية.

ويعزو الباحث ذلؾ لكثر عدد االندية الموجود في مدينة غزة مف االجمالي الكمي ووجود

عدد اندية أكثر مف حيث قدـ التأسيس

جدول رقم ( :)6توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب العمر
العدد

العمر

النسبة المئوية %

مف  25إلى أقؿ مف  35سنة

47

22.0

مف  35إلى أقؿ مف  50سنة

114

53.3

 50سنة فأكثر

53

24.8

المجموع

214

100

يتبيف مف جدوؿ ) (6أف ما نسبتو  %22.0أعمارىـ تتراوح مف  25إلى أقؿ مف 35

سنة %53.3 ،أعمارىـ تتراوح مف  35إلى أقؿ مف  50سنة ،وأف ما نسبتو %24.8أعمارىـ
50سنة فما فوؽ ،توضح النسب أعبله إلى تقارب وتنوع بيف األعمار الصغيرة ،والمتوسطة،

الكبيرة.
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ويفسر الباحث ذلؾ بأف إدارات األندية ال تحتكر فئة عمرية عف األخرى بؿ يوجد تنوع

لمفئات العمرية تمتزج ما بيف الشباب والخبرة .ويعزو الباحث ذلؾ لبلىتماـ الكبير لممجاؿ
الرياضي عمى مختمؼ األصعدة.

جدول رقم ( :)7توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

النسبة المئوية %

العدد

رئيس مجمس اإلدارة

36

16.8

نائب الرئيس

29

13.6

أميف الصندوؽ

19

8.9

أميف السر

28

13.1

عضو مجمس إدارة

102

47.7

المجموع

214

100

يتبيف مف جدوؿ ) (7أف ما نسبتو  %16.8مف أفراد العينة مسماىـ الوظيفي (رئيس
مجمس اإلدارة) ،وأف ما نسبتو  %13.6مسماىـ الوظيفي (نائب الرئيس) ،و  %8.9مسماىـ

الوظيفي (أميف صندوؽ) ،وأف ما نسبتو  %13.1مسماىـ الوظيفي (أميف السر) ،و 47.7

%مسماىـ الوظيفي (عضو مجمس إدارة).

ويفسر الباحث ذلؾ بأف عدد اعضاء مجمس اإلدارة ىو األكثر تمثيبلخ في إدارات األندية

كمسمى عضو مجمس إدارة نظ اًر لمعد األكبر الممثؿ في أعضاء اإلدارة

جدول رقم ( :)8توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب سنوات الخبرة
العدد

سنوات الخبرة

النسبة المئوية %

أقؿ مف  5سنوات

59

27.6

مف  5إلى أقؿ مف  10سنوات

55

25.7

مف  10إلى أقؿ مف  15سنة

48

22.4

 15سنة فأكثر

52

24.3

المجموع

214

100

يتبيف مف جدوؿ ) (8أف ما نسبتو 27.6%مف عينة الدارسة عدد سنوات الخبرة ليـ أقؿ

مف 5سنوات %25.7 ،تتراوح خبرتيـ ما بيف 5إلى أقؿ مف  10سنوات 22.4%،تتراوح

خبرتيـ ما 10إلى أقؿ مف  15سنة ،وأف ما نسبتو %24.3مف عينة الدراسة عدد سنوات
خبرتيـ  15سنة فما فوؽ.
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ويفسر الباحث ذلؾ بأف أغمبية المبحوثيف لدييـ سنوات خبرة طويمة في مجاؿ العمؿ في

األندية الرياضية ،ويمكف أف يكوف لدييـ القدرة عمى اإلدالء بآ ارئيـ حوؿ ماىية التخطيط
االستراتيجي لؤلندية الرياضية ،ويعزو ذلؾ لقدـ األندية الرياضية في قطاع غزة واتجاه عدد كبير
مف الرياضييف لمعمؿ في إدارات األندية ونقؿ خبراتيـ ليا.

جدول رقم ( :)9توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي
أقؿ مف ثانوية عامة

العدد

النسبة المئوية %

3

1.4

ثانوية عامة

41

19.2

دبموـ متوسط

49

22.9

بكالوريوس

103

48.1

دراسات عميا

18

8.4

المجموع

214

100

يتبيف مف جدوؿ ) (9أف معظـ عينة الدراسة مف حممة البكالوريوس ونسبتيـ ،% 84.1

وأف ما نسبتو  %1.4ىـ مف حممة أقؿ مف ثانوية عامة ،و  %19.2ىـ مف حممة الثانوية

العامة ،وأف ما نسبتو %22.9ىـ مف حممة الدبموـ المتوسط ،و 48.1 %ىـ مف حممة
الدراسات العميا.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف األندية الرياضية في قطاع غزة تساىـ في اجتذاب خريجي

المؤىبلت الجامعية ذات التخصصات المتنوعة ،والمستوى األكاديمي الجيد لمعامميف ،وىذا يدؿ

عمى أف األندية الرياضية تعمؿ عمى استقطاب حديثي التخرج ،مما يؤكد مساىمة األندية بجانب

المؤسسات األخرى في التخفيؼ مف العاطميف عف العمؿ وكذلؾ إقرار في قانوف األندية باشتراط
حصوؿ عضو مجمس اإلدارة عمى مؤىؿ عممي ثانوية عامة عمى األقؿ.

جدول رقم ( :)10توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب التخصص العممي
التخصص العممي

العدد

النسبة المئوية %

تربية رياضية

30

14.0

إدارة أعماؿ

52

24.3

غير ذلؾ

132

61.7

المجموع

214

100
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يتبيف مف جدوؿ ) (10أف معظـ عينة الدراسة تخصصاتيـ العممية غير التربية

الرياضية وادارة األعماؿ ونسبتيـ  ،%61.7وأف ما نسبتو  %14.0تخصصيـ العممي تربية
رياضية ،و %24.3تخصصيـ العممي إدارة أعماؿ.

ويعزو الباحث ذلؾ أف األندية الرياضية في قطاع غزة تساىـ في اجتذاب تخصصات

مختمفة تساىـ كؿ مف في الرقي باألندية الرياضية وابداء آرائيـ حوؿ آليات تطبيؽ التخطيط
االستراتيجي بما يسيـ في تنمية ىذه األندية.

جدول رقم ( :)11توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية في مجال
التخطيط االستراتيجي

عدد الدورات التدريبية

العدد

النسبة المئوية %

ال يوجد

67

31.3

 1-3دورات

96

44.9

 4دورات فأكثر

51

23.8

المجموع

214

100

يتبيف مف جدوؿ ) (11أف معظـ عينة الدراسة قد تمقوا دورات تدريبية في مجاؿ

التخطيط االستراتيجي ،وأف ما نسبتو  %44.9قد تمقوا مف  1-3دورات ،و  %23.8قد تمقوا

4دورات فأكثر ،بينما النسبة المتبقية والبالغة  %31.3لـ تتمؽ أي دورات حوؿ التخطيط
االستراتيجي.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى مدى اىتماـ األندية الرياضية في قطاع غزة إلى تنمية قدرات

العامميف في ىذه األندية مف خبلؿ تشجيعيـ عمى تطوير قدراتيـ في مجاؿ التخطيط

االستراتيجي بما يسيـ في تقدـ ىذه األندية.
رابعاً :أداة البحث

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتطوير االستبانة اعتمادا عمى مراجعة

الدراسات السابقة وقد تكونت االستبانة مف قسميف رئيسييف ىما:

القسم األول :وىو عبارة عف السمات الشخصية عف المستجيب.
(المحافظة ،العمر ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ ،التخصص ،الدورات التدريبية)

القسم الثاني :وىو عبارة عف مجاالت الدراسة وتتكوف االستبانة مف ( )45فقرة موزعة عمى ()5
مجاالت ىي:
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المجال األول :مدى وضوح مفيوـ التخطيط االستراتيجي لدى أعضاء مجمس إدارات األندية
الرياضية في قطاع غزة ويتكوف مف ( )5فقرات.

المجال الثاني :تحديد مزايا التخطيط االست ارتيجي لدى أعضاء مجالس إدارات األندية في قطاع
غزة ويتكوف مف ( )13فقرة.

المجال الثالث :المعيقات اإلدارية التي تتعمؽ بأعضاء إدارات األندية الرياضية ويتكوف مف
( )12فقرة.

المجال الرابع :المعيقات التي تتعمؽ بنمط العمؿ لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية ويتكوف
مف ( )7فقرات.

المجال الخامس :المعيقات التي تتعمؽ بمناخ العمؿ لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية
ويتكوف مف ( )8فقرات.

إلعداد االستبانة قام الباحث بالخطوات التالية:

خطوات بناء االستبانة:

قاـ الباحث بتطوير أداة الدراسة لمعرفة معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي لدى

األندية الرياضية في قطاع غزة مف وجية نظر أعضاء مجالس إدارات األندية ،واتبع الباحث
الخطوات التالية لبناء االستبانة:

 -1اطمع الباحث عمى الدراسات السابقة واألدب اإلداري المتعمؽ ،ومشكمة الدراسة ،والذي
لو صمة بموضوع الدراسة.

 -2استشار الباحث عدداً مف أساتذة الجامعات والمشرفيف اإلدارييف ومتخصصي اإلدارة في
تحديد أبعاد االستبانة وفقراتيا.

 -3أجرى الباحث عددًا مف المقاببلت مع بعض المسئوليف في األندية الرياضية ،والعامميف
فييا ،ذوي الخبرة في مجاؿ اإلدارة لتحديد فقرات االستبانة.

 -4تـ تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا االستبانة في صورتيا األولية ثـ صياغة
فقراتيا التي تقع تحت كؿ مجاؿ ،وتكونت مف ) (45فقرة ،انظر الممحؽ رقـ )(1
يوضح االستبانة في صورتيا األولية.
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خامساً :صدق االستبانة

يقصد بصدؽ االستبانة أف تقيس أسئمة االستبانة ما وضعت لقياسو ،وقاـ الباحث

بالتأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:

 -1صدق االستبانة من وجية نظر المحكمين:

مف خبلؿ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف اإلدارييف مف ذوي الخبرة واالختصاص

في اإلدارة ،وقد تكونت لجنة التحكيـ مف ) (15عضواً مف أعضاء الييئات التدريسية في

الجامعات الفمسطينية منيا (جامعة األزىر ،الجامعة اإلسبلمية ،جامعة األقصى ،جامعة
اإلسراء ،جامعة غزة ،جامعة فمسطيف ،جامعة القدس المفتوحة ،بوليتكنؾ فمسطيف) ،ومف

العامميف في األندية الرياضية موضحة أسمائيـ في الممحؽ رقـ ) ،(2واالستبانة في صورتيا

األولية موضحة في الممحؽ رقـ ) ،(1وبعد إجراء التعديبلت التي اقترحيا المحكميف تـ تعديؿ
صياغة بعض الفقرات وابداؿ بعض الفقرات ونقميا مف مجاؿ إلى مجاؿ آخر إلى أف أصبحت
)(45فقرة ،انظر الممحؽ رقـ ) (3االستبانة في صورتيا النيائية بعد إجراء التعديبلت عمى

الفقرات حسب آراء المحكميف ،والتي أوصى بيا المحكموف ،حيث قاموا بإبداء آرائيـ

ومبلحظاتيـ حوؿ مناسبة فقرات االستبانة ،ومدى انتماء الفقرات إلى كؿ مجاؿ مف مجاالت

االستبانة الخمسة ،ومف خبلؿ وضوح صياغتيا المغوية ،حيث وزعت في ضوء آراء المحكميف
عمى خمسة مجاالت ،موزعة كما في الجدوؿ رقـ (.(13

جدول ( :)12يبين عدد فقرات االستبانة حسب كل مجال من مجاالتيا
عدد الفقرات

المجال
مدى وضوح مفيوـ التخطيط االستراتيجي لدى أعضاء مجمس إدارات األندية الرياضية
في قطاع غزة.

5

تحديد مزايا التخطيط االستراتيجي لدى أعضاء مجالس إدارات األندية في قطاع غزة.

13

المعيقات اإلدارية التي تتعمؽ بأعضاء إدارات األندية الرياضية.

12

المعيقات التي تتعمؽ بنمط العمؿ لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية.

7

المعيقات التي تتعمؽ بمناخ العمؿ لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية.

8

مجموع فقرات االستبانة ككل

45

حيث أعطى الباحث لكؿ فقرة وزف مدرج وفؽ سمـ متدرج خماسي لمتعرؼ عمى معيقات

تطبيؽ التخطيط االستراتيجي لدى األندية الرياضية في قطاع غزة مف وجية نظر أعضاء
مجالس إدارات األندية.
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اختبار التوزيع الطبيعيNormality Distribution Test:
استخدـ الباحث اختبار كولمجروؼ -سمرنوؼ  Kolmogorov-Smirnovالختبار ما

إذا كانػػت البيانػػات تتبػػع التوزيػػع الطبيعػػي مػػف عدمػػو ،وكانػػت النتػػائج كمػػا ىػػي مبينػػة فػػي جػػدوؿ
(.)14

جدول رقم ( :)13نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
م

1

القيمة االحتمالية

المجال

()Sig.

مدى وضوح مفيوـ التخطيط االستراتيجي لدى أعضاء مجمس إدارات
األندية الرياضية في قطاع غزة
تحديد مزايا التخطيط االستراتيجي لدى أعضاء مجالس إدارات األندية

*0.000
*0.000

2

الرياضية في قطاع غزة

3

المعيقات اإلدارية التي تتعمؽ بأعضاء إدارات األندية الرياضية

*0.000

4

المعيقات التي تتعمؽ بنمط العمؿ لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية

*0.000

5

المعيقات التي تتعمؽ بمناخ العمؿ لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية

*0.000
*0.006

جميع المجاالت

*البيانات ال تخضع لمتوزيع الطبيعي عند مستوى داللة   0.05

يتضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ رقـ ( )13أف القيمة االحتمالية ( )Sig.لجميع

مجاالت الدراسة كانت أقؿ مف مستوى الداللة    0.05وبذلؾ فإف توزيع البيانات ليذه

المجاالت ال يتبع التوزيع الطبيعي ،وبذلؾ سيتـ استخداـ االختبارات البلمعممية لتحميؿ فقرات

االستبانة واإلجابة عمى تساؤالت الدراسة.

 -2صدق المقياس:

أوال :االتساق الداخمي :Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ

الذي تنتمي إليو ىذه الفقرة ،وقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي االستبانة وذلؾ مف خبلؿ
حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ

نفسو.

قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي االستبانة بتطبيؽ االستبانة عمى عينة

استطبلعية مكونة مف ) (30فرداً ،وتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ مجاؿ

مف مجاالت االستبانة والدرجة الكمية االستبانة ،وكذلؾ تـ حساب معامؿ ارتباط سبيرماف بيف
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كؿ فقرة مف فقرات االستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو ،وذلؾ باستخداـ البرنامج
اإلحصائي ) .(SPSSوأيضاً تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي االستبانة بإيجاد معامؿ

االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة والدرجة الكمية ليا.

أ .معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مدى وضوح مفيوم التخطيط االستراتيجي لدى

أعضاء مجمس إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة والدرجة الكمية لممجال ،والذي يبين أن
معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية    0.05وبذلك يعتبر المجال صادق لما

وضع لقياسو.

جدول ( :)14معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مدى وضوح مفيوم التخطيط االستراتيجي
لدى أعضاء مجمس إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة والدرجة الكمية لممجال
لالرتباط

معامل سبيرمان

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

 1تتضمف رسالة النادي قيـ ومعتقدات وماىية عمؿ النادي وأىـ ما يميز النادي.

0.662

*0.000

 2الرؤية اإلستراتيجية ىي الغاية الكبرى التي يرغب النادي لموصوؿ إلييا.

0.749

*0.000

التخطيط االستراتيجي ىو إعداد خطط مستقبمية تتضمف التنبؤ بالمستقبؿ
 3ومعرفة ما يجب عممو لتحقيؽ ىذا التنبؤ آخذيف باالعتبار الموارد البشرية

0.674

*0.000

والمالية.
4

اتخاذ الق اررات فيما يتعمؽ بتحقيؽ أىداؼ األندية مف خبلؿ حشد الموارد
وتطبيؽ السياسات يعتمد عمى التخطيط االستراتيجي.

0.764

عممية التخطيط االستراتيجي مستمرة تتعمؽ بالمستقبؿ تقوـ عمى تحميؿ لمبيئة

 5الخارجية والداخمية ،ومستويات األداء في الماضي والحاضر والمستقبؿ،

0.678

*0.000

*0.000

وتقييـ لمفرص والمخاطر.

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستوى داللة   0.05

ب .معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال تحديد مزايا التخطيط االستراتيجي لدى
أعضاء مجالس إدارات األندية في قطاع غزة والدرجة الكمية لممجال ،والذي يبين أن معامالت
االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية    0.05وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع

لقياسو.
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جدول ( :)15معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال تحديد مزايا التخطيط االستراتيجي
لدى أعضاء مجالس إدارات األندية في قطاع غزة والدرجة الكمية لممجال
معامل سبيرمان لالرتباط

القيمة االحتمالية ().Sig

1

يساعد التخطيط االستراتيجي في نمو وتطور النادي.

0.460

*0.000

2

يضع التخطيط االستراتيجي النادي في موقع تنافسي أفضؿ.

0.514

*0.000

3

يسيـ التخطيط االستراتيجي في اتخاذ ق اررات أفضؿ لمنادي.

0.574

*0.000

4

يزيد التخطيط االستراتيجي مف الشعور بالثقة في العمؿ الذي تؤديو.

0.661

*0.000

5

يساعد التخطيط االستراتيجي عمى استخداـ وسائؿ االتصاؿ المختمفة.

0.647

*0.000

6

يساعد التخطيط االستراتيجي عمى إنشاء أفكار لمشاريع جديدة.

0.658

*0.000

0.539

*0.000

0.574

*0.000

0.686

*0.000

0.689

*0.000
*0.000

م

الفقرة

7
8

يساعد التخطيط االستراتيجي في توجيو الجيد الجماعي نحو النتائج
المطموبة وزيارة الرغبة في العمؿ.
يسيـ التخطيط االستراتيجي في تحقيؽ االستثمار األفضؿ لمموارد المادية

والبشرية.

يساعد التخطيط االستراتيجي في الوقوؼ عمى نقاط الضعؼ وتحديد نقاط

9

القوة في النادي.

10
11

خيمكف التخطيط االستراتيجي مف االستفادة مف الفرص الخارجية المتاحة.
خيتيح التخطيط االستراتيجي المجاؿ لتوقع التيديدات والمخاطر التي قد

تواجو النادي في المستقبؿ.

0.669

12

يساعد التخطيط االستراتيجي في تنمية ميارات وقدرات المديريف.

0.694

*0.000

0.585

*0.000

13

يسيـ التخطيط االستراتيجي في تطور المستوى الفني واإلداري لممدربيف

واإلدارييف في النادي.

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستوى داللة   0.05

ج .معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال المعيقات اإلدارية التي تتعمق بأعضاء إدارات

األندية الرياضية والدرجة الكمية لممجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند
مستوى معنوية    0.05وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو.
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جدول ( :)16معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال المعيقات اإلدارية التي تتعمق
بأعضاء إدارات األندية الرياضية والدرجة الكمية لممجال

معامل سبيرمان لالرتباط

().Sig

1

الرسالة والرؤية لؤلندية الرياضية غير واضحة.

القيمة االحتمالية

م

الفقرة

*0.000 0.741

2

االعتقاد بأف رسالة النادي ورؤيتو ىي مجرد شعارات فقط.

0.749

*0.000

3

االعتقاد بأف التخطيط االستراتيجي ىو عمؿ لمواجية األزمات.

0.499

*0.000

4

صعوبة تحديد نقاط القوة والضعؼ في األندية الرياضية.

0.752

*0.000

5

صعوبة تحميؿ عوامؿ البيئة الخارجية والتيديدات التي يتعرض ليا النادي0.706 .

*0.000

6

تتسـ اتخاذ الق اررات في األندية بالطابع المركزي.

0.575

*0.000

0.547

*0.000
*0.000

نقص المعمومات واإلحصاءات الدقيقة لدى أعضاء إدارات ألندية

7

الرياضية لمقياـ بعممية التخطيط االستراتيجي.

8

االعتقاد بأف عممية التخطيط االستراتيجي تحتاج إلى وقت وجيد كبيريف.

0.517

9

عدـ قابمية األىداؼ اإلستراتيجية لمنادي لمتطبيؽ.

0.635

*0.000

0.602

*0.000

0.639

*0.000

0.582

*0.000

10
11
12

عدـ وجود خطط تستيدؼ الحصوؿ عمى مصادر تمويؿ مختمفة لؤلندية
الرياضية.
ال يتـ االستفادة مف تجارب التخطيط االستراتيجي عمى صعيد األندية

عربياً واقميمياً.

عدـ االستفادة مف ذوي االختصاص في مجاؿ التخطيط االستراتيجي.

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستوى داللة   0.05

د .معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال المعيقات التي تتعمق بنمط العمل لدى أعضاء

إدارات األندية الرياضية والدرجة الكمية لممجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة
عند مستوى معنوية    0.05وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو.
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جدول ( :)17معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال المعيقات التي تتعمق بنمط العمل لدى
أعضاء إدارات األندية الرياضية والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

معامل سبيرمان

عدـ وجود أسس ومعايير الختيار أعضاء مجالس األندية بما يتناسب مع طبيعة

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

0.579

*0.000

2

االعتماد عمى نظاـ العمؿ التطوعي في األندية الرياضية.

0.622

3

نقص الموارد المالية البلزمة لؤلندية الرياضية.

*0.000

0.473

*0.000

0.558

*0.000

5

تقادـ األساليب المتبعة في التخطيط االستراتيجي وعدـ مواكبتيا لممستجدات.

0.638

6

عدـ مبلئمة برامج التدريب لئلدارييف لعمميات التخطيط االستراتيجي.

*0.000

0.718

7

غياب التفويض لعدـ الثقة في قدرات باقي األعضاء.

0.679

1

4

العمؿ المطموب إنجازه.

ضعؼ نظاـ الحوافز المادية والمعنوية المقدـ لمعامميف في األندية لوضع خطة

استراتيجية.

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستوى داللة   0.05

*0.000
*0.000

ىـ .معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال المعيقات التي تتعمق بمناخ العمل لدى أعضاء

إدارات األندية الرياضية والدرجة الكمية لممجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند
مستوى معنوية    0.05وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو.
جدول ( :)18معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال المعيقات التي تتعمق بمناخ العمل لدى أعضاء
إدارات األندية الرياضية والدرجة الكمية لممجال

4
5
6
7
8

لالرتباط

3

معامل سبيرمان

2

التغيرات السريعة والمستمرة في التشريعات والقوانيف الحكومية.

األوضاع السياسية في المنطقة غير مستقرة.

0.582
0.544

األوضاع االقتصادية في المنطقة غير مستقرة.

ندرة وجود متخصصيف في اإلدارة الرياضية.

0.609
0.689

عدـ توفر اإلمكانات البشرية والمادية البلزمة لوضع الخطة اإلستراتيجية
محدودية المشاركات في البطوالت العربية واإلقميمية والدولية.

ندرة المرافؽ والمباني التي يمتمكيا النادي.

* االرتباط داؿ احصائيا عند مستوى داللة   0.05
79

0.685

().Sig

1

رفض ومقاومة التغيير اإلداري في النادي.

0.526

القيمة االحتمالية

م

الفقرة

*0.000
*0.000

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

0.529

*0.000

0.589

*0.000

`

ثانيا :الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي

تريد األداة الوصوؿ إلييا ،ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية
لفقرات االستبانة.

يبيف جدوؿ ( )19أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة

إحصائيا عند مستوى معنوية    0.05وبذلؾ تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقة لما
وضعت لقياسو.

جدول ( :)19معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال المعيقات التي تتعمق بمناخ العمل
لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية والدرجة الكمية لممجال

لالرتباط

الرياضية في قطاع غزة
تحديد مزايا التخطيط االستراتيجي لدى أعضاء مجالس إدارات األندية في قطاع

معامل سبيرمان

مدى وضوح مفيوـ التخطيط االستراتيجي لدى أعضاء مجمس إدارات األندية

القيمة االحتمالية ().Sig

م

1

المجال

0.526

*0.000

0.582

*0.000
*0.000

2

غزة

3

المعيقات اإلدارية التي تتعمؽ بأعضاء إدارات األندية الرياضية

0.544

4

المعيقات التي تتعمؽ بنمط العمؿ لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية

0.609

*0.000

5

المعيقات التي تتعمؽ بمناخ العمؿ لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية

0.689

*0.000

* االرتباط داؿ احصائيا عند مستوى داللة   0.05

يتضح مف الجدوؿ ) (19أف قيمة معامؿ االرتباط عند الفقرات دالة إحصائياً حيث أف

جميع المجاالت ترتبط ببعضيما البعض وبالدرجة الكمية االستبانة ،حيث أف ىذا االرتباط ذو

داللة إحصائية وىذا يؤكد أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات واالتساؽ الداخمي.
سادساً :ثبات االستبانة

تـ تقدير ثبات االستبانة عمى أفراد العينة االستطبلعية ،وذلؾ باستخداـ طريقتي معامؿ

ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية.
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 -1طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Method

يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لو تـ إعادة توزيع االستبانة

أكثر مف مرة تحت نفس الظروؼ والشروط ،أو بعبارة أخرى أف ثبات االستبانة يعني االستقرار

في نتائج االستبانة وعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لو تـ إعادة توزيعيا عمى أفراد العينة عدة
مرات خبلؿ فترات زمنية معينة.

حيث تـ تجزئة فقرات االختبار إلي جزأيف)األسئمة ذات األرقاـ الفردية ،واألسئمة ذات

األرقاـ الزوجية) ،ثـ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية ودرجات األسئمة

الزوجية وبعد ذلؾ تـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براوف Spearman Brown
حسب المعادلة التالية:

معامؿ االرتباط المعدؿ =

 2ر حيث ر معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية

 1ر

ودرجات األسئمة الزوجية .وتـ الحصوؿ عمى النتائج الموضحة في جدوؿ (.)19
جدول ( :)20طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة

1

الرياضية في قطاع غزة

2

قطاع غزة

3
4
5

معامل االرتباط

مدى وضوح مفيوـ التخطيط االستراتيجي لدى أعضاء مجمس إدارات األندية
تحديد مزايا التخطيط االستراتيجي لدى أعضاء مجالس إدارات األندية في
المعيقات اإلدارية التي تتعمؽ بأعضاء إدارات األندية الرياضية

المعيقات التي تتعمؽ بنمط العمؿ لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية

المعيقات التي تتعمؽ بمناخ العمؿ لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية
جميع مجاالت االستبانة

المعدل

م

معامل االرتباط

المجال

0.723

0.839

0.841

0.914

0.868

0.929

0.675

0.806

0.680

0.810

0.907

0.951

يتضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )20أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ

(سبيرماف براوف ) Spearman Brownمقبوؿ وداؿ إحصائيا.

وبذلؾ يكوف الباحث قد تأكد مف صدؽ وثبات استبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة

بصحة االستبانة وصبلحيتيا لتحميؿ النتائج واإلجابة عف أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

81

`

 -2معامل ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha Coefficient
استخدـ الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة ،وكانت النتائج كما ىي مبينة في

جدوؿ (.)20

جدول رقم ( :)21معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة

تحديد مزايا التخطيط االستراتيجي لدى أعضاء مجالس إدارات

2

األندية في قطاع غزة

3

المعيقات اإلدارية التي تتعمؽ بأعضاء إدارات األندية الرياضية

4
5

المعيقات التي تتعمؽ بنمط العمؿ لدى أعضاء إدارات األندية
الرياضية
المعيقات التي تتعمؽ بمناخ العمؿ لدى أعضاء إدارات األندية

الرياضية

جميع مجاالت االستبانة

معامل ألفا كرونباخ

مدى وضوح مفيوـ التخطيط االستراتيجي لدى أعضاء مجمس

الثبات*

م

1

المجال

0.800

0.894

0.869

0.932

0.885

0.941

0.757

0.870

0.748

0.865

0.887

0.942

* الثبات = الجذر التربيعي لمعامل ألفا كرونباخ.
يتضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )21أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ كانت

مرتفعة لكؿ مجاؿ وتتراوح بيف ( )0.885-0.748لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة .كذلؾ
كانت قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات االستبانة كانت ( ،)0.887وكذلؾ قيمة الثبات كانت

مرتفعة لكؿ مجاؿ وتتراوح بيف ( )0.941 -0.865لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة .كذلؾ
كانت قيمة الثبات لجميع فقرات االستبانة ( )0.942وىذا يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع ،وتكوف

االستبانة في صورتيا النيائية كما ىي موضحة في الممحؽ رقـ ( )3قابمة لمتوزيع ،بذلؾ يكوف

الباحث قد تأكد مف صدؽ وثبات إستبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االستبانة،
وصبلحيتيا لتحميؿ النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا
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سابعاً :تطبيق االستبانة

بعد التأكد مف صدؽ وثبات االستبانة ومدى صبلحيتيا لبلستخداـ في الدراسة تـ تطبيؽ

االستبانة كما يمي:

 -1توجيو كتاب رسمي مف عمادة الدراسات العميا في جامعة األزىر إلى و ازرة الشباب
والرياضة كونيا الجية المسئولة عف األندية الرياضية في قطاع غزة ،حيث تـ الموافقة

عمى تطبيؽ االستبانة.

 -2بعد تصوير االستبانة تـ توزيعيا عمى عينة الدراسة والبالغ عددىـ ) (214عضو
مجمس إدارة في األندية الرياضية ،وذلؾ في العاـ ،2016حيث طمب مف أفراد العينة
اإلجابة عف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة ،وذلؾ باختيار إحدى اإلجابات التالية (غير
موافؽ بشدة ،غير موافؽ ،محايد ،موافؽ ،موافؽ بشدة( ،وذلؾ حسب درجات مقياس

ليكرت.

 -3وبعد االنتياء مف تطبيؽ االستبانة عمى أفراد العينة تـ تصحيح استجابات أفراد العينة،

وذلؾ بإعطاء اإلجابات الواردة في التدرج أماـ كؿ عبارة ( )1-2-3-4-5عمى

التوالي.
ثامناً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث

قاـ الباحث بتفريغ وتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences).

جدول رقم ( :)22درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة

موافؽ بشدة

الدرجة

5

موافؽ

محايد

4

3

غير موافؽ
2

غير موافؽ بشدة
1

اختار الباحث الدرجة ) (1غير موافؽ بشدة ،وبذلؾ يكوف الوزف النسبي في ىذه الحالة
ىو % 20وىو يتناسب في ىذه الحالة.
وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 -1النسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي ويستخدـ ىذا
األمر بشكؿ أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث في وصؼ
عينة الدراسة.

 -2اختبار ألفا كرونباخ ( )Cornbrash's Alphaوطريقة التجزئة النصفية( Split-Half
 )Methodلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
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 -3معامؿ ارتباط سبيرماف ( )Spearman Correlation Coefficientلقياس درجة
االرتباط .يستخدـ ىذا االختبار لدراسة العبلقة بيف المتغيرات في حالة البيانات

البلمعممية.

 -4اختبار اإلشارة ( )Sig Testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت
إلي درجة الحياد وىي  3أـ ال.

 -5اختبار كروسكاؿ-واالس ( )kruskal – wallis Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ
ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجموعات أو أكثر مف البيانات الترتيبية.
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الفصن اخلاوص
حتميــــن البيـــــانات
َحيئجلعنيدعرةلعنًَيعََة
عخحريدلارئهةلعنيدعرة ل
عنححهَملعنوصفٌلنً يالتلعالرحريَة ل
ػنضلرجحهَملفمنعتلعالرحريَة ل
جحهَملارئهةلعنيدعرة ل
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مقدمة
يضمف ىذا الفصؿ عرضاً لتحميؿ البيانات واختبار أسئمة الدراسة ،وذلؾ مف خبلؿ

اإلجابة عف أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ
تحميؿ فقراتيا ،الوقوؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى (المحافظة ،العمر ،المسمى

الوظيفي ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،التخصص ،الدورات التدريبية) .وآلية التحقؽ منيا في

انتياء طبيعياً ومنطقياً لمنتائج التي توصؿ ليا البحث فإف الباحث سيقوـ
الفصؿ الخامس و ً
بوضع عدد مف التوصيات المستنبطة مف النتائج.

ل ػػذا ت ػػـ إجػ ػراء المعالج ػػات اإلحص ػػائية لمبيان ػػات المتجمع ػػة م ػػف اس ػػتبانة الد ارس ػػة ،إذ ت ػػـ
استخداـ برنامج ) (SPSS
تساؤالت الدراسة
لئلجابة عمى تساؤالت الدراسة باستخداـ اختبار اإلشارة مثبلً لمعرفة ما إذا كاف متوسط

(وسيط) درجة اإلجابة يساوي قيمة معينة يتـ اختبار الفرضية اإلحصائية التالية:

التساؤل األول :ما مدى وضوح مفيوم التخطيط االستراتيجي لدى أعضاء مجالس إدارات
األندية الرياضية في قطاع غزة؟

تـ استخداـ اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة قد وصؿ إلى

درجة الموافقة المتوسطة )المحايد) وىي  3أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ (.)24
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جدول رقم ( :)23المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( )Sigلكل فقرة من فقرات مجال وضوح
مفيوم التخطيط االستراتيجي لدى أعضاء مجالس إدارات االندية الرياضية في قطاع غزة
المتوسط الحسابي

الرؤية اإلستراتيجية ىي الغاية الكبرى التي يرغب 4.3
6

النادي لموصوؿ إلييا.
التخطيط االستراتيجي ىو إعداد خطط مستقبمية

3

المتوسط الحسابي النسبي

النادي وأىـ ما يميز النادي.

قيمة االختبار

1

القيمة االحتمالية ()Sig.

2

تتضمف رسالة النادي قيـ ومعتقدات وماىية عمؿ 4.4

88.2

30.8

*0.00

0

9

0

87.2

30.3

*0.00

0

8

0

تتضمف التنبؤ بالمستقبؿ ومعرفة ما يجب عممو 4.4

87.9

28.5

*0.00

لتحقيؽ ىذا التنبؤ آخذيف باالعتبار الموارد البشرية 0

4

4

0

الرتبة

م

1

الفقرة

1
3

2

والمالية.
اتخاذ الق اررات فيما يتعمؽ بتحقيؽ أىداؼ األندية مف
4

خبلؿ حشد الموارد وتطبيؽ السياسات يعتمد عمى

التخطيط االستراتيجي.

4.2

5

84.9

5

26.3

9

*0.00

0

4

عممية التخطيط االستراتيجي مستمرة تتعمؽ بالمستقبؿ
5

تقوـ عمى تحميؿ لمبيئة الخارجية والداخمية ،ومستويات 4.2

84.6

26.6

*0.00

األداء في الماضي والحاضر والمستقبؿ ،وتقييـ 3

0

5

0

5

لمفرص والمخاطر.
4.3

جميع فقرات المجال معاً

3

86.6

0

38.2

6

*0.00

0

* المتوسط الحسابي داؿ احصائياً عند مستوى داللة   0.05

من جدول ( )23يمكن استخالص ما يمي:
-

احتمت الفقرة األولى "تتضمف رسالة النادي قيـ ومعتقدات وماىية عمؿ النادي وأىـ ما

يميز النادي" المرتبة األولى بمتوسط الحسابي النسبي  ،88.20وقيمة اختبار اإلشارة 30.89

والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائياً عند مستوى

داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة
المتوسطة (المحايد) وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
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ويفسر الباحث ذلؾ بأف ىناؾ تأكيد ودعـ ألف قيـ ومعتقدات النادي أىـ ما يميز النادي ويعمموا

ذلؾ تماماً ولكف وجود المعيقات ىي مف تحد مف تطبيؽ التخطيط االستراتيجي.

 -احتمت الفقرة الخامسة "عممية التخطيط االستراتيجي مستمرة تتعمؽ بالمستقبؿ تقوـ عمى

تحميؿ لمبيئة الخارجية والداخمية ،ومستويات األداء في الماضي والحاضر والمستقبؿ ،وتقييـ

لمفرص والمخاطر" المرتبة األخيرة بمتوسط الحسابي النسبي  ،84.60وقيمة اختبار اإلشارة
 25.65والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائياً عند
مستوى داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة

الموافقة المتوسطة (المحايد) وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه
الفقرة.

 -وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  4.33وأف المتوسط الحسابي

النسبي لجميع فقرات المجاؿ يساوي  ،86.60وقيمة اختبار اإلشارة  38.26وأف القيمة

االحتمالية ) (Sig.تساوي  0.000لذلؾ يعتبر مجاؿ "وضوح مفيوـ التخطيط االستراتيجي لدى
أعضاء مجالس إدارات االندية الرياضية في قطاع غزة" داؿ إحصائياً عند مستوى داللة
 ،   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىرياً عف درجة

الموافقة المتوسطة (المحايد) وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات
ىذا المجاؿ.

ويفسر الباحث ذلؾ بوجود وعي كبير مف قبؿ أعضاء إدارات األندية الرياضية في ظؿ

التطور الممحوظ ومواكبة التطور مف خبلؿ الدورات التدريبية ،ووعييـ الجيد لمفيوـ التخطيط

االستراتيجي وأىميتو في تطوير قدرات األندية.

كػػذلؾ إق ػرار و ازرة الشػػباب والرياضػػية فػػي قػػانوف األنديػػة باشػػتراط حصػػوؿ عضػػو مجمػػس

اإلدارة عمى شيادة ثانوية عامة عمى األقؿ فيذا يسيـ في زيادة قدرات األعضاء نظػ ار لحصػوليـ

عمى مؤىبلت عممية.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة (صباح (2013 ،مف حيث تأثير مواقؼ

اإلدارات العميا عمى أىمية التخطيط االستراتيجي ودراسة (صياـ (2010 ،حيث أكدت وضوح

مفيوـ وأىمية التخطيط االستراتيجي لدى االدارات العميا في المؤسسات النسوية في قطاع
(الدىدار )2006 ،مف أف وضوح المفيوـ لدى اإلدارة العميا لمجامعات الفمسطينية بقطاع غزة
بمغ نسبة ( ،)% 50مف أفراد العينة ،كما تتفؽ مع دراسة (األشقر ،)2006 ،والتي توصمت إلى
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أف وضوح مفيوـ التخطيط االستراتيجي لدى مديري المنظمات غير الحكومية بمغ نسبة()66.7
مف مجتمع الدراسة.

بينما اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة (المصري  )2006،حيث توصمت إلى نتيجة وىي

غياب المفيوـ الحقيقي لمتخطيط االستراتيجي عف أذىاف بعض إداري المنظمات ودراسة

( )2005،Robinsonالتي أكدت عمى نقص المعرفة المتعمقة بالتخطيط االستراتيجي ولـ تتوفر
لدى االعضاء ثقافة عف التخطيط االستراتيجي.

التساؤل الثاني :ما ىي مزايا التخطيط االستراتيجي لدى أعضاء مجالس إدارات األندية الرياضية في
قطاع غزة؟

تـ استخداـ اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة قد وصؿ إلى درجة

الموافقة المتوسطة )المحايد) وىي  3أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ (.)24
جدول رقم ( :)24المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( )Sigلكل فقرة من فقرات مجال مزايا التخطيط
االستراتيجي لدى أعضاء مجالس إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة

6

يسيـ التخطيط االستراتيجي في اتخاذ ق اررات

أفضؿ لمنادي.

يزيد التخطيط االستراتيجي مف الشعور بالثقة في

العمؿ الذي تؤديو.

يساعد التخطيط االستراتيجي عمى استخداـ

وسائؿ االتصاؿ المختمفة.

يساعد التخطيط االستراتيجي عمى إنشاء أفكار

لمشاريع جديدة.

يساعد التخطيط االستراتيجي في توجيو الجيد

7

المتوسط الحسابي

5

تنافسي أفضؿ.

المتوسط الحسابي النسبي

4

يضع التخطيط االستراتيجي النادي في موقع

قيمة االختبار

3

النادي.

القيمة االحتمالية ()Sig.

2

يساعد التخطيط االستراتيجي في نمو وتطور

الرتبة

م

1

الفقرة

4.50

90.09

40.97

*0.000

1

4.40

88.04

34.01

*0.000

6

4.43

88.69

35.00

*0.000

3

4.45

89.07

37.34

*0.000

2

4.36

87.20

31.81

*0.000

10

4.42

88.40

35.48

*0.000

4

الجماعي نحو النتائج المطموبة وزيارة الرغبة في 4.38

العمؿ.

89

87.57

32.83

*0.000

8
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خيمكف التخطيط االستراتيجي مف االستفادة مف

الفرص الخارجية المتاحة.
خيتيح

11

التخطيط

االستراتيجي

المجاؿ

المتوسط الحسابي

نقاط الضعؼ وتحديد نقاط القوة في النادي.

المتوسط الحسابي النسبي

يساعد التخطيط االستراتيجي في الوقوؼ عمى

قيمة االختبار

10

األفضؿ لمموارد المادية والبشرية.

القيمة االحتمالية ()Sig.

9

يسيـ التخطيط االستراتيجي في تحقيؽ االستثمار

الرتبة

م

8

الفقرة

4.41

88.13

33.65

*0.000

5

4.27

85.33

23.91

*0.000

12

4.24

84.77

24.25

*0.000

13

لتوقع

التيديدات والمخاطر التي قد تواجو النادي في 4.27

85.42

24.15

*0.000

14

4.39

87.76

30.76

*0.000

7

4.37

87.48

29.03

*0.000

9

4.38

87.51

49.68

*0.000

المستقبؿ.
12
13

يساعد التخطيط االستراتيجي في تنمية ميارات

وقدرات المديريف.

يسيـ التخطيط االستراتيجي في تطور المستوى

الفني واإلداري لممدربيف واإلدارييف في النادي.
جميع فقرات المجال معاً

* المتوسط الحسابي داؿ احصائياً عند مستوى داللة   0.05

من جدول ( )24يمكن استخالص ما يمي:

 -احتمت الفقرة األولى "يساعد التخطيط االستراتيجي في نمو وتطور النادي" المرتبة األولى

بمتوسط الحسابي النسبي  ،90.09وقيمة اختبار اإلشارة  40.97والقيمة االحتمالية ()Sig.

تساوي  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى

أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة (المحايد) وىي 3
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

ويفسر الباحث ذلؾ بالوعي الموجود لدى األعضاء حوؿ االثار االيجابية مف تطبيؽ التخطيط
االستراتيجي وأىمية وجودة ليساعد في نمو وتطور النادي.

تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة (نور الديف )2008 ،والتي كشفت عف وجو د دور التخطيط

االستراتيجي في زيادة فاعمية اإلدارة المدرسية.
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 احتمت الفقرة العاشرة خ"يمكف التخطيط االستراتيجي مف االستفادة مف الفرص الخارجيةالمتاحة" المرتبة األخيرة بمتوسط الحسابي النسبي  ،84.77وقيمة اختبار اإلشارة 24.25
والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائياً عند مستوى

داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة
المتوسطة (المحايد) وىي 3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

وىذا يختمؼ مع دراسة (صياـ )2010،كشفت النتائج أف المؤسسات النسوية األىمية تقوـ
بتحميؿ بيئتيا الخارجية لمتعرؼ عمى الفرص والتيديدات التي تواجييا ،كما تقوـ بتحميؿ بيئتيا

الداخمية لتحديد نقاط القوة والضعؼ داخميا.
 -وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  4.38وأف المتوسط الحسابي

النسبي لجميع فقرات المجاؿ يساوي  ،87.51وقيمة اختبار اإلشارة  49.68وأف القيمة

االحتمالية ) (Sig.تساوي  0.000لذلؾ يعتبر مجاؿ "مزايا التخطيط االستراتيجي لدى أعضاء
مجالس إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة" داؿ إحصائياً عند مستوى داللة  ،   0.05مما

يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىرياً عف درجة الموافقة المتوسطة

(المحايد) وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

 ويفسر الباحث ذلؾ إلى وجود ثقافة ووعي لدى أعضاء إدارات االندية حوؿ مزايا التخطيطاالستراتيجي وأىمية تطبيقو وانعكاس ذلؾ عمى تقدـ النادي.
ويتفؽ مع دراسة (راشد )2015،ودراسة (صباح  )2013،ودراسة (صيمـ )2010،واليتي
اظيرت بوجود معرفة ودراسة لدى المبحوثيف بأىمية ومزايا التخطيط اإلستراتيجي.
التساؤل الثالث :ماىي معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لدى األندية الرياضية في قطاع غزة؟
يتفرع عن ىذا التساؤل مجموعة من األسئمة الفرعية وىي:
 -1ما ىي المعيقات اإلدارية التي تتعمق بأعضاء إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة؟
تـ استخداـ اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة قد وصؿ إلى درجة
الموافقة المتوسطة )المحايد) وىي  3أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ (.)25
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جدول رقم ( :)25المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( )Sigلكل فقرة من فقرات مجال المعيقات
اإلدارية التي تتعمق بأعضاء إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

2

االعتقاد بأف رسالة النادي ورؤيتو ىي مجرد شعارات فقط.

3.21

64.11

2.37

*0.019

12

3.49

69.81

6.86

*0.000

9

3.48

69.53

7.00

*0.000

11

3.53

70.56

7.58

*0.000

8

3.71

74.21

10.62

*0.000

6

3.88

77.60

13.66

*0.000

4

3.89

77.85

14.26

*0.000

3

3.70

74.02

10.40

*0.000

7

3.88

77.57

13.30

*0.000

5

4.01

80.19

15.09

*0.000

1

4.00

80.09

14.91

*0.000

2

3.69

73.79

14.85

*0.000

م

االعتقاد بأف التخطيط االستراتيجي ىو عمؿ لمواجية

3

األزمات.

4

صعوبة تحديد نقاط القوة والضعؼ في األندية الرياضية.
صعوبة تحميؿ عوامؿ البيئة الخارجية والتيديدات التي يتعرض

5

ليا النادي.

6

تتسـ اتخاذ الق اررات في األندية بالطابع المركزي.

7

نقص المعمومات واإلحصاءات الدقيقة لدى أعضاء إدارات
ألندية الرياضية لمقياـ بعممية التخطيط االستراتيجي.
االعتقاد بأف عممية التخطيط االستراتيجي تحتاج إلى وقت

8

وجيد كبيريف.

9

عدـ قابمية األىداؼ اإلستراتيجية لمنادي لمتطبيؽ.

10

عدـ وجود خطط تستيدؼ الحصوؿ عمى مصادر تمويؿ
مختمفة لؤلندية الرياضية.
ال يتـ االستفادة مف تجارب التخطيط االستراتيجي عمى صعيد

11

األندية عربياً واقميمياً.

12

االستراتيجي.

عدـ االستفادة مف ذوي االختصاص في مجاؿ التخطيط
جميع فقرات المجال معاً

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ()Sig.

الرتبة

1

الرسالة والرؤية لؤلندية الرياضية غير واضحة.

3.48

69.63

6.28

*0.000

10

الفقرة

* المتوسط الحسابي داؿ احصائي ًا عند مستوى داللة   0.05

من جدول ( )25يمكن استخالص ما يمي:
 احتمت الفقرة الحادية عشر "ال يتـ االستفادة مف تجارب التخطيط االستراتيجي عمى صعيداألندية عربياً واقميمياً" المرتبة األولى بمتوسط الحسابي النسبي  ،80.19وقيمة اختبار اإلشارة

 15.09والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائياً عند
مستوى داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة
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الموافقة المتوسطة (المحايد) وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه
الفقرة.

ويفسر الباحث ذلؾ بعدـ وجود مشاركات خارجية لؤلندية الرياضية في محافظات غزة وبالتالي
أصبح الدافع لديي ـ غير موجود لبلستفادة مف تجارب االندية العربية وغيرىا وكذلؾ عدـ وجود

تشبيؾ لمعبلقات بيف األندية في قطاع غزة ونظيرتيا العربية وىذا يتطمب لوجود توقيع مذكرات
تفاىـ واتفاقيات بيف األندية في محافظات غزة والعربية.

 احتمت الفقرة الثانية "االعتقاد بأف رسالة النادي ورؤيتو ىي مجرد شعارات فقط" المرتبةاألخيرة بمتوسط الحسابي النسبي  ،64.11وقيمة اختبار اإلشارة  2.37والقيمة االحتمالية

( )Sig.تساوي  0.019لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائياً عند مستوى داللة  ،   0.05مما
يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة (المحايد)
وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  3.69وأف المتوسط الحسابيالنسبي لجميع فقرات المجاؿ يساوي  ،73.79وقيمة اختبار اإلشارة  14.85وأف القيمة

االحتمالية ) (Sig.تساوي  0.000لذلؾ يعتبر مجاؿ "المعيقات اإلدارية التي تتعمؽ بأعضاء

إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة" داؿ إحصائياً عند مستوى داللة  ،   0.05مما يدؿ

عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىرياً عف درجة الموافقة المتوسطة

(المحايد) وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
ويتفؽ مع دراسة (الروقي  ) 2015،بوجود معيقات إدارية لمتخطيط اإلستراتيجي.

ما ىي المعيقات اإلدارية التي تتعمق بنمط العمل لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية في

قطاع غزة

تـ استخداـ اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة قد وصؿ إلى

درجة الموافقة المتوسطة )المحايد) وىي  3أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ (.)26
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جدول رقم ( :)26المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( )Sigلكل فقرة من فقرات المعيقات
اإلدارية التي تتعمق بنمط العمل لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ()Sig.

م

الرتبة

الفقرة

عدـ وجود أسس ومعايير الختيار أعضاء مجالس
 1األندية بما يتناسب مع طبيعة العمؿ المطموب

4.20

84.02

21.05

*0.000

3

إنجازه.
االعتماد عمى نظاـ العمؿ التطوعي في األندية

2

الرياضية.

3

نقص الموارد المالية البلزمة لؤلندية الرياضية.

4
5
6
7

ضعؼ نظاـ الحوافز المادية والمعنوية المقدـ
لمعامميف في األندية لوضع خطة استراتيجية.
تقادـ األساليب المتبعة في التخطيط االستراتيجي
وعدـ مواكبتيا لممستجدات.
عدـ مبلئمة برامج التدريب لئلدارييف لعمميات

التخطيط االستراتيجي.

غياب التفويض لعدـ الثقة في قدرات باقي
األعضاء.
جميع فقرات المجال معاً

4.16

83.27

20.75

*0.000

4

4.42

88.41

29.44

*0.000

1

4.34

86.82

27.04

*0.000

2

4.15

83.08

22.89

*0.000

5

4.05

81.03

18.94

*0.000

6

3.96

79.16

15.13

*0.000

7

83.68

34.05

*0.000

4.18

* المتوسط الحسابي داؿ احصائياً عند مستوى داللة   0.05

من جدول ( )26يمكن استخالص ما يمي:
 -احتمت الفقرة الثالثة "نقص الموارد المالية البلزمة لؤلندية الرياضية" المرتبة األولى بمتوسط

الحسابي النسبي  ،88.41وقيمة اختبار اإلشارة  29.44والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي
 0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائياً عند مستوى داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف

متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة (المحايد) وىي  3وىذا
يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
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ويفسر الباحث ذلؾ بوجود أزمة مالية خانقة لدى االندية الرياضية ممثمة في نقص الموارد

المالية وعدـ وجود موازنة مخصصة لؤلندية مف قبؿ الجيات الرسمية واالتحادات الرياضية،

ونستطيع القوؿ بأف معظـ األندية تعمؿ بدعـ مادي ذاتي لممشاركة في البطوالت والمنافسات

المحمية.

واتفقت ىذه النتيجة وىي :أف توفر الموارد واإلمكانات المالية تؤثر عمى عممية تطبيؽ

الخطط االستراتيجي وعدـ توفرىا يعتبر أحد المعيقات األساسية لتطبيؽ التخطيط االستراتيجي

مع دراسة (راشد  )2015،التي أوصت بضرورة رصد المخصصات المالية البلزمة لمتخطيط
االستراتيجي لبلتحادات الرياضية .ودراسة (صباح ( 2013 ،التي أكدت عمى تأثير توفر

الموارد واالمكانات المالية والبشرية عمى معوقات تطبيقيا في بمديات قطاع غزة ،ودراسة (صياـ،
(2010التي أشارت إلى أف توفر الموارد المالية والبشرية تعمؿ عمى نجاح عممية تطبيؽ

الخطط اإلستراتيجية بنسبة. 70 %

واختمفت ىذه النتيجة :مع دراسة )الخطيب (2009 ،التي أشارت إلى عدـ توفر الموارد

المالية والبشرية بالشكؿ الكاؼ لتطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مؤسسات شبكة المنظمات
األىمية البيئية الفمسطينية.
احتمت الفقرة السابعة "غياب التفويض لعدـ الثقة في قدرات باقي األعضاء" المرتبة
األخيرة بمتوسط الحسابي النسبي  ،79.16وقيمة اختبار اإلشارة  15.13والقيمة االحتمالية
( )Sig.تساوي  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائياً عند مستوى داللة  ،   0.05مما
يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة (المحايد)
وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
 -وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  4.18وأف المتوسط الحسابي

النسبي لجميع فقرات المجاؿ يساوي  ،83.68وقيمة اختبار اإلشارة  34.05وأف القيمة

االحتمالية ) (Sig.تساوي  0.000لذلؾ يعتبر مجاؿ "المعيقات اإلدارية التي تتعمؽ بنمط العمؿ

لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة" داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ،   0.05
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىرياً عف درجة الموافقة

المتوسطة (المحايد) وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا

المجاؿ.
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ويفسر الباحث ذلؾ إلى عدـ وجود مصادر دخؿ ثابتة لؤلندية الرياضية لبلعتماد عمى نفييا
وكذلؾ عدـ وجود مخصصات مالية بشكؿ ثابت مف الجيات الرسمية لدعـ االندية الرياضية

وىذا كمو يؤثر عمى نمط العمؿ.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (صباح )2013،و (صياـ )2010،التي أكدت عمى وجود معيقات
متعمقة بنمط العمؿ تؤثر عمى عممية التخطيط اإلستراتيجي

ما ىي المعيقات اإلدارية التي تتعمق بمناخ العمل لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية في

قطاع غزة

تـ استخداـ اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة قد وصؿ إلى

درجة الموافقة المتوسطة )المحايد) وىي  3أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ (.)27

جدول رقم ( :)27المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( )Sigلكل فقرة من فقرات المعيقات اإلدارية
التي تتعمق بمناخ العمل لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ()Sig.

الرتبة

1

رفض ومقاومة التغيير اإلداري في النادي.

3.90

77.94

14.13

*0.000

7

2

التغيرات السريعة والمستمرة في التشريعات والقوانيف الحكومية.

3.74

74.77

11.40

*0.000

8

3

األوضاع السياسية في المنطقة غير مستقرة.

4.15

83.08

19.02

*0.000

4

4

األوضاع االقتصادية في المنطقة غير مستقرة.

4.32

86.45

23.63

*0.000

1

5

ندرة وجود متخصصيف في اإلدارة الرياضية.

4.00

79.91

15.06

*0.000

6

4.18

83.55

21.15

*0.000

3

84.30

21.03

*0.000

2

16.82

*0.000

5

29.13

*0.000

الفقرة

م

عدـ توفر اإلمكانات البشرية والمادية البلزمة لوضع الخطة

6

اإلستراتيجية

7

محدودية المشاركات في البطوالت العربية واإلقميمية والدولية.

4.21

8

ندرة المرافؽ والمباني التي يمتمكيا النادي.

4.08

81.59

4.07

81.45

جميع فقرات المجال معاً

* المتوسط الحسابي داؿ احصائي ًا عند مستوى داللة   0.05

من جدول ( )27يمكن استخالص ما يمي:
 -احتمت الفقرة الرابعة "األوضاع االقتصادية في المنطقة غير مستقرة" المرتبة األولى بمتوسط

الحسابي النسبي  ،86.45وقيمة اختبار اإلشارة 23.36والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي
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 0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائياً عند مستوى داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى أف

متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة (المحايد) وىي  3وىذا
يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

ويفسر الباحث ذلؾ بتأثير عدـ استقرار االوضاع االقتصادية والتي تشمؿ األندية

الرياضية التي تعتبر جزء مف المنظمة االىمية في قطاع غزة ،عمى التخطيط لدى االندية ألف
عدـ االستقرار االقتصادي يتعكس بالسمب عمى األندية فتسعى االندية لتوفير أبسط االمكانات

لمواصمة العمؿ وعدـ االغبلؽ.

ويتفؽ مع دراسة (نور الديف ) 2008،التي أطيرت اف عدـ االستقرار االقتصادي

واالجتماعي بمحافظات غزة وذلؾ بسبب الحصار المضروب عمى محافظات غزة مف معيقات
تطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي

 -احتمت الفقرة الثانية "التغيرات السريعة والمستمرة في التشريعات والقوانيف الحكومية" المرتبة

األخيرة بمتوسط الحسابي النسبي  ،74.77وقيمة اختبار اإلشارة  11.40والقيمة االحتمالية
( )Sig.تساوي  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائياً عند مستوى داللة  ،   0.05مما
يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة (المحايد)
وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 -وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  4.07وأف المتوسط الحسابي

النسبي لجميع فقرات المجاؿ يساوي  ،81.45وقيمة اختبار اإلشارة  29.13وأف القيمة

االحتمالية ) (Sig.تساوي  0.000لذلؾ يعتبر مجاؿ "المعيقات اإلدارية التي تتعمؽ بمناخ

العمؿ لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة" داؿ إحصائياً عند مستوى داللة
 ،   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىرياً عف درجة

الموافقة المتوسطة (المحايد) وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات
ىذا المجاؿ.

ويفسر الباحث ذلؾ بنضوج الفكر لدى أعضاء إدارات االندية ووجود وعي بالمعيقات

اإلدارية التي تواجو األندية وىذا يعتبر جزء ميـ في وضع حد ليذه المعيقات وعمية يكوف لدييـ
القدرة في تحديد االحتياجات لوضع خطط سميمة لمواجية ىذه التحديات.

ويتفؽ مع دراسة (الشاعر  )2007،التي افردت مجموعة مف العوامؿ التي تؤثر عمى

مناخ العمؿ كمعيقات منيا االوضاع السياسية والموارد المالية كمعيقات لمناخ العمؿ.
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جميع المجاالت معاً:

تـ استخداـ اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة قد وصؿ إلى

درجة الموافقة المتوسطة )المحايد) وىي  3أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ (.)28

جدول رقم ( :)28المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( )Sigلجميع فقرات االستبانة حول
معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

جميع فقرات االستبانة

القيمة االحتمالية ()Sig.

الفقرة

4.10

82.08

47.34

*0.000

* المتوسط الحسابي داؿ احصائياً عند مستوى داللة   0.05

من جدول ( )28يمكن استخالص ما يمي:
 المتوسط الحسابي لجميع فقرات االستبانة يساوي ( 4.10الدرجة الكمية مف  )5أي أفالمتوسط الحسابي النسبي يساوي  ،82.08وقيمة اختبار اإلشارة  47.34وأف القيمة االحتمالية

) (Sigتساوي  0.000لذلؾ تعتبر جميع فقرات االستبانة داؿ إحصائياً عند مستوى داللة
 ،   0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة لجميع فقرات االستبانة قد زاد عف درجة

الموافقة المتوسطة (المحايد) وىي  3وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى جميع
فقرات االستبانة.

ويفسر الباحث ذلؾ بوجود معرفة لدى أعضاء مجمس إدارات االندية حوؿ معيقات

تطبيؽ التخطيط االستراتيجي ومعفرتيـ بضرورة تطبيقو وىذا يسيـ في زيادة الحرص عمى

تجاوز ىذه المعيقات التي تواجييـ.
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جدول رقم ( )29ترتيب أكثر المجاالت حسب المتوسط الحسابي النسبي مسببة إلعاقة
التخطيط اإلستراتيجي

م

 1نقص الموارد المالية البلزمة لؤلندية الرياضية.
2
3

ضعؼ نظاـ الحوافز المادية والمعنوية المقدـ لمعامميف في األندية لوضع خطة
استراتيجية.
األوضاع االقتصادية في المنطقة غير مستقرة.

 4محدودية المشاركات في البطوالت العربية واإلقميمية والدولية.
5

عدـ وجود أسس ومعايير الختيار أعضاء مجالس األندية بما يتناسب مع طبيعة العمؿ
المطموب إنجازه.

المتوسط الحسابي النسبي

الفقرة

88.41
86.82
86.45
84.30
84.02

 6عدـ توفر اإلمكانات البشرية والمادية البلزمة لوضع الخطة اإلستراتيجية

83.55

 7االعتماد عمى نظاـ العمؿ التطوعي في األندية الرياضية.

83.27

 8األوضاع السياسية في المنطقة غير مستقرة.

83.08

 9ال يتـ االستفادة مف تجارب التخطيط االستراتيجي عمى صعيد األندية عربياً واقميمياً.

80.19

 10عدـ االستفادة مف ذوي االختصاص في مجاؿ التخطيط االستراتيجي.

80.09

التساؤل الرابع :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    0.05في
استجابة أفراد العينة حول معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لدى األندية الرياضية في

قطاع غزة من وجية نظر أعضاء مجالس إدارات األندية تعزى لممتغيرات التالية (المحافظة،

العمر ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،المؤىل العممي ،التخصص العممي ،عدد الدورات

التدريبية)؟

أوالً :توجد فروق ذات داللة إحصائية حول معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لدى األندية
الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير المحافظة.

وإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار كروسكاؿ-والس الغير معممي Kruskal
) Wallis–(H-Testيستخدـ ىذا االختبار عندما يكوف حجـ العينات صغي ار أو ال تتبع
البيانات لمتوزيع الطبيعي ،وىو يدرس الفروقات بيف ثبلثة متوسطات فأكثر .
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جدول رقم ( :)30جدول يوضح نتائج اختبار كروسكال-والس –المحافظة
المحافظة

العدد

متوسط الرتبة

قيمة االختبار

درجات الحرية

المعنوية

شمال غزة

36

111.82

11.27

4

0.024

غزة

75

91.37

11.27

4

0.024

الوسطى

47

103.49

11.27

4

0.024

خانيونس

29

108.09

11.27

4

0.024

رفح

27

140.31

11.27

4

0.024

المجموع
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مف النتائج السابقة يتضح أف قيمة االختبار()chi-squareتساوي ،11.27وقيمة
المعنوية) (sig=0.024بالتالي سوؼ نرفض الفرضية الصفرية القائمة بأنو ال يوجد فروؽ بيف

معوقات التخطيط االستراتيجي لدى األندية الرياضية في قطاع غزة تعزى لمكاف الموقع

(المحافظة) ،ونستنتج بأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ معيقات تطبيؽ التخطيط
االستراتيجي لدى األندية الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير المحافظة عند مستوى معنوية

 .α=0.05حيث أف متوسط الرتبة لمحافظة رفح يساوي  140.31وىي أكبر متوسط رتب في
الجدوؿ السابؽ  ،يمييا محافظة شماؿ غزة 111.82في حيف كانت محافظة غزة أقؿ متوسط

ويساوي 91.3بمعني أف أكثر األندية التي تعاني مف تطبيؽ التخطيط االستراتيجي كانت

محافظة رفح ثـ شماؿ غزة في حيف كانت محافظة غزة األقؿ مف حيث المعيقات.

ويفسر الباحث ذلؾ لوجود عدد أكبر مف األندية الرياضية في مدينة غزة وعمرىا الزمني

أكبر في المجاؿ الرياضي حيث اف عدد األندية الرياضية في مدينة غزة ىو األكبر مقارنة
بمحافظة رفح.

وىذا يختمؼ مع دراسة (نور الديف )2008 ،التي أظيرت أنو ال يوجد فروؽ ذات داللو

احصائية تعزى لمتغير المحافظة أو المنطقة التعميمية.

ثانياً :توجد فروق ذات دال لة إحصائية حول معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لدى األندية
الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير العمر.

وإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار كروسكاؿ-والس الغير معممي Kruskal

) Wallis–(H-Testيستخدـ ىذا االختبار عندما يكوف حجـ العينات صغي ار أو ال تتبع
البيانات لمتوزيع الطبيعي ،وىو يدرس الفروقات بيف ثبلث متوسطات فأكثر والجدوؿ التالي
يوضح نتائج االختبار.
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جدول رقم ( :)31نتائج اختبار كروسكال-والس –العمر
العمر

العدد

متوسط الرتبة

قيمة االختبار

درجات الحرية

المعنوية

25-30سنة

47

102.95

11.27

2

0.337

36-50سنة

114

104.34

11.27

2

0.337

سنة فأكثر

53

118.34

11.27

2

0.337

المجموع
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51

مف النتائج السابقة يتضح أف قيمة االختبار( )chi-squareتساوي  ،2.177المعنوية

) (sig=0.337وىذا غير داؿ إحصائيا ،بالتالي سوؼ نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بأنو ال
يوجد فروؽ بيف معوقات التخطيط االستراتيجي لدى األندية الرياضية في قطاع غزة تعزى

لمتغير الفئات العمرية ،ونستنتج بأنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ معيقات تطبيؽ
التخطيط االستراتيجي لدى األندية الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير الفئات العمرية عند

مستوى معنوية .α=0.05

ويعزو الباحث النتيجة إلى أف عمر الموظؼ ال يؤثر عمى وجية نظره نحو معيقات

تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في األندية الرياضية ،أي ىناؾ فيـ لمعيقات التطبيؽ التخطيط
االستراتيجي وأىمية وجود تخطيط استراتيجي لدى االندية الرياضية.

وىذا يتفؽ مع دراسة (مصمح )2010،التي أظيرت أنو ال يوجد فروؽ تعزى لمتغير

العمر

وىذا يختمؼ مع دراسة (صباح )2013،التي خمصت لوجود فروؽ ذات داللة إحصائية

تعزى لمتغير العمر وكذلؾ دراسة (شراب .)2011،

ثالثاً :توجد فروق ذات داللة إحصائية حول معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لدى األندية

الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

وإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار كروسكاؿ-والس الغير معممي Kruskal

) Wallis–(H-Testيستخدـ ىذا االختبار عندما يكوف حجـ العينات صغي ار أو ال تتبع
البيانات لمتوزيع الطبيعي ،وىو يدرس الفروقات بيف ثبلث متوسطات فأكثر والجدوؿ التالي
يوضح نتائج االختبار.
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جدول رقم ( :)32نتائج اختبار كروسكال-والس -المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

العدد

متوسط الرتبة

قيمة االختبار

درجات الحرية

المعنوية

رئيس مجمس إدارة

36

123.99

5.6

4

0.23

نائب الرئيس

29

118.62

5.6

4

0.23

أمين صندوق

19

110.79

5.6

4

0.23

أمين سر

28

96.09

5.6

4

0.23

عضو

102

101.04

5.6

4

0.23

المجموع
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مف النتائج السابقة يتضح أف قيمة االختبار()chi-squareتساوي  ،5.6وقيمة
المعنوية تساوي ) (sig=0.23وىذا غير داؿ إحصائيا ،بالتالي سوؼ نقبؿ الفرضية الصفرية

القائمة بأنو ال يوجد فروؽ بيف معوقات التخطيط االستراتيجي لدى األندية الرياضية في قطاع
غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،ونستنتج بأنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ

معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي لدى األندية الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير المسمى

الوظيفي عند مستوى معنوية .α=0.05

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف أعضاء مجمس اإلدارة قد يتغير المسمى الوظيفي في أكثر

مف دورة انتخابية بالتالي بكوف لدية القدرة عمى تحديد معوقات التخطيط االستراتيجي في األندية
الرياضية بغض النظر عف مسماة الوظيفي.

وىذا يتفؽ مع دراسة (صباح )2013 ،التي خرجت بانة ال يوجد فروؽ ذات داللو

احصائية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

واختمفت مع دراسة (الكردي )2010 ،التي وضحت أف ىناؾ فروؽ ذات داللة

احصائية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،ودراسة )مصمح (2010 ،حيث أوضحت ىذه
الدراسات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف تعزى لممسمى
الوظيفي.
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رابعاً :توجد فروق ذات داللة إحصائية حول معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لدى األندية
الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير المؤىل العممي.

وإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار كروسكاؿ-والس الغير معممي Kruskal

) Wallis–(H-Testيستخدـ ىذا االختبار عندما يكوف حجـ العينات صغي ار أو ال تتبع
البيانات لمتوزيع الطبيعي ،وىو يدرس الفروقات بيف ثبلث متوسطات فأكثر.

جدول رقم ( :)33نتائج اختبار كروسكال-والس -المؤهل العلمي
العدد

متوسط الرتبة

قيمة االختبار

درجات الحرية

المعنوية

المؤىل العممي
أقل من ثانوية عامة

3

12

11.5

4

*0.021

ثانوية عامة

41

107.7

11.5

4

*0.021

دبموم متوسط

49

101.58

11.5

4

*0.021

بكالوريوس

103

107.96

11.5

4

*0.021

دراسات عميا

18

136.47

11.5

4

*0.021

المجموع
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مف النتائج السابقة يتضح أف قيمة االختبار( )chi-squareتساوي  ،11.5المعنوية
) (sig=0.021بالتالي سوؼ نرفض الفرضية الصفرية القائمة بانة ال يوجد فروؽ بيف معوقات
التخطيط االستراتيجي لدى األندية الرياضية في قطاع غزة تعزى لممؤىؿ العممي ،ونستنتج بأنو
يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي لدى األندية
الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير المؤىؿ العممي عند مستوى معنوية  .α=0.05حيث أف

الدرسات العميا يساوي  136.47وىي أكبر متوسط رتب في الجدوؿ
متوسط الرتبة لحممة ا

السابؽ  ،في حيف أف متوسط الرتب لؤلفراد الذيف يحمموف مؤىؿ دوف الثانوية العامة كاف أقؿ

متوسط ويساوي 12بمعني أف األشخاص الذيف يحمموف المؤىبلت العميا يروف أف ىناؾ معوقات
لمتخطيط االستراتيجي وقد يعزو الباحث ذلؾ إلى أف ىؤالء األشخاص األكثر دراية وفيما

لمفيوـ التخطيط االستراتيجي.

يفسر الباحث ىذه النتيجة بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤىؿ

العممي إلى أف زيادة المستوى التعميمي لمفرد يجعمو أكثر قدرة عمى التحميؿ والتقييـ والتعامؿ مع
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المعوقات التي تواجيو ،وىذا يعني أف ىناؾ تطمع لتطوير األندية وفؽ معرفة المعوقات التي
تواجيو األندية والتخطيط االستراتيجي.

وىذا يدعـ القانوف الجديد الخاص بحصوؿ عضو مجمس إدارة النادي عمى شيادة ثانوية عامة

عمى األقؿ وىاذ يسيـ في وجود مستويات تعميمية في عضوية النادي تنعكس باإليجاب عمى

قدرات ىذه المؤسسة.

وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج العديد مف الدراسات منيا دراسة (الروقي( )2015،عطيرة،

 )2010التي أظيرت بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمدرجة العممية.

وعمى الرغـ أنيا اختمفت مع كؿ مف دراسة (محمد( )2012 ،شراب )2011،ودراسة (طعمة،
( )2010مصمح )2010 ،و(نور الديف )2008 ،حيث أوضحت ىذه الدراسات عدـ وجود

فروقات ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ تطبيؽ التخطيط
االستراتيجي تعزى لممؤىؿ العممي.

خامساً :توجد فروق ذات داللة إحصائية حول معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لدى
األندية الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير التخصص العممي.

وإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار كروسكاؿ-والس الغير معممي Kruskal

) Wallis–(H-Testيستخدـ ىذا االختبار عندما يكوف حجـ العينات صغي ار أو ال تتبع
البيانات لمتوزيع الطبيعي ،وىو يدرس الفروقات بيف ثبلثة متوسطات فأكثر والجدوؿ التالي
يوضح نتائج االختبار.

جدول رقم ( :)34نتائج اختبار كروسكال-والس –التخصص

التخصص

العدد

متوسط الرتبة

قيمة االختبار

درجات الحرية

المعنوية

تربية رياضية

30

115.64

11.28

2

*0.004

إدارة أعمال

52

106.37

11.28

2

*0.004

إدارة أعمال

132

73.63

11.28

2

*0.004

المجموع
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مف النتائج السابقة يتضح أف قيمة االختبار( )chi-squareتساوي  ،11.5المعنوية
) (sig=0.021بالتالي سوؼ نرفض الفرضية الصفرية القائمة بأنو ال يوجد فروؽ بيف معوقات
التخطيط االستراتيجي لدى األندية الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتخصص العممي ،ونستنتج
بأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي لدى األندية
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الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير التخصص عند مستوى معنوية  .α=0.05حيث أف

متوسط الرتبة لحممة تخصص التربية الرياضية يساوي  115.64وىي اكبر متوسط رتب في

الجدوؿ السابؽ ،في حيف أف متوسط الرتب لؤلفراد الذيف يحمموف تخصص إدارة األعماؿ كاف

في الترتيب الثاني حيث كاف المتوسط ويساوي 106.37بمعني أف األشخاص الذيف يحمموف
تخصص التربية الرياضية يروف أف ىناؾ معوقات لمتخطيط االستراتيجي.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف ىؤالء األشخاص األكثر دراية وفيماً لمفيوـ التخطيط

االستراتيجي كوف تخصصيـ لو عبلقة بالتربية الرياضية وىو التخصص األقرب لؤلندية
الرياضية وكذلؾ معرفتيـ بمتطمبات نجاح المنظمة الرياضية والعوامؿ الواجب توفرىا لنجاح ذلؾ
وكذلؾ مؤشر ايجابي لبلىتماـ بتخصص التربية الرياضية واالستفادة منو في ادارات االندية
وتطبيؽ العموـ التي تـ دراستيا في ىذه األندية.

وىذا يختمؼ مع دراسة (مصمح  )2010،التي ترى بأنو ال يوجد فروؽ ذات داللو

إحصائية تعزى لمتغير التخصص.

سادساً :توجد فروق ذات داللة إحصائية حول معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لدى
األندية الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية.

وإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار كروسكاؿ-والس الغير معممي Kruskal

) Wallis–(H-Testيستخدـ ىذا االختبار عندما يكوف حجـ العينات صغي ار أو ال تتبع
البيانات لمتوزيع الطبيعي ،وىو يدرس الفروقات بيف ثبلثة متوسطات فأكثر والجدوؿ التالي
يوضح نتائج االختبار.

جدول رقم ( :)35نتائج اختبار كروسكال-والس -الدورات التدريبية

الدورات

العدد

متوسط الرتبة

قيمة

درجات

االختبار

الحرية

67

98.11

6.01

2

*0.004

96

104.56

6.01

2

*0.004

4دورات فأكثر

51

125.36

6.01

2

*0.004

المجموع
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التدريبية
ال يوجد
1-3

دورات

المعنوية

...0

مف النتائج السابقة يتضح أف قيمة االختبار()chi-squareتساوي  ،6.01المعنوية

) (sig=0.044بالتالي سوؼ نرفض الفرضية الصفرية القائمة بأنو ال يوجد فروؽ بيف معوقات

التخطيط االستراتيجي لدى األندية الرياضية في قطاع غزة تعزى لعدد الدورات التدريبية،
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ونستنتج بأنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي لدى

األندية الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية عند مستوى معنوية

 .α=0.05حيث أف متوسط الرتب لؤلف ارد الدراسة الذيف حصموا عمى أربع دورات تدربيو فأكر
كاف يساوي  125.36وىي أكبر متوسط رتب في الجدوؿ السابؽ  ،في حيف أف متوسط الرتب

لؤلفراد الذيف لـ يحصموا عمى أي دورة كاف األقؿ في الترتيب حيث كاف المتوسط ويساوي

 98.1بمعني أف األشخاص الذيف حصموا عمى دورات تدربيو يروف أف ىناؾ معوقات لمتخطيط
االستراتيجي

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف ىؤالء األشخاص األكثر دراية وفيماً لمفيوـ التخطيط
االستراتيجي كوف تعرفوا أكثر مف غيرىـ عمى مفيوـ التخطيط االستراتيجي والمعوقات التي

يمكف تواجو التخطيط في األندية الرياضية مف خبلؿ ىذه الدورات التي حصموا عمييا.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (مصمح )2010،التي اكدت عمى وجود عبلقة ذات داللو

إحصائية تعزى لمتغير الدورات التدريبية.

وىذا يختمؼ مع دراسة (صباح( )2013 ،مصمح )2010 ،التي أوضحت بعدـ وجود

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ إحصائية حوؿ معيقات

تطبيؽ ا لتخطيط االستراتيجي لدى األندية الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد الدورات

التدريبية.

سابعاً :توجد فروق ذات داللة إحصائية حول معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لدى
األندية الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير الخبرة.

وإلجابػ ػػة عمػ ػػى ىػ ػػذه الفرضػ ػػية تػ ػػـ اسػ ػػتخداـ اختبػ ػػار كروسػ ػػكاؿ -والػ ػػس الغيػ ػػر معممػ ػػي

) Wallis–Kruskal (H-Testيستخدـ ىذا االختبار عندما يكوف حجـ العينات صػغي ار أو ال
تتبػع البيانػػات لمتوزيػع الطبيعػػي ،وىػو يػػدرس الفػروؽ بػػيف ثبلثػة متوسػػطات فػأكثر والجػػدوؿ التػػالي
يوضح نتائج االختبار.

جدول رقم ( :)36نتائج اختبار كروسكال-والس –الخبرة

الخبرة

العدد

متوسط

قيمة

3

0.18
0.18

 5سنوات فأقل

59

الرتبة
104.94

4.89

 6الى  10سنوات

55

122.18

4.89

3

 11إلى  15سنة

48

96.04

4.89

3

0.18

 15سنة فأكثر

52

105.45

4.89

3

0.18

المجموع
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مف النتائج السابقة يتضح أف قيمة االختبار( )chi-squareتساوي  ،4.89وقيمة

المعنوية تساوي ) (sig=0.180وىذا غير داؿ إحصائيا ،بالتالي سوؼ نقبؿ الفرضية الصفرية
القائمة بأنو ال يوجد فروؽ بيف معوقات التخطيط االستراتيجي لدى األندية الرياضية في قطاع
غزة تعزى لمتغير الخبرة ،ونستنتج بأنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ معيقات تطبيؽ
التخطيط االستراتيجي لدى األندية الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير الخبرة عند مستوى

معنوية .α=0.05

ويفسػر الباحػث ىػذه النتيجػة بعػدـ وجػود فػروؽ تعػزى لمتغيػر سػنوات الخبػرة نظػ اًر ألف

برنامج التخطيط االستراتيجي في األندية الرياضية حػديث مػف حيػث التطبيػؽ واالىتمػاـ وبػدأ مػف
جديد االىتماـ بالتخطيط االستراتيجي في األندية.

وقػػد اتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة ك ػبلً مف(الروقػػي( )2015،محمػػد)2012،

(عطيػرة( )2010،كػردي()2010 ،مصػمح ( )2010،نػور الػديف)2008 ،والتػي أظيػرت بعػدـ
وجود فروؽ إحصائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة (الخبرة).

واختمفت مع دراسة (راشد )2015 ،ودراسة (صباح  )2013،ودراسة (الزغبػي ،حتاممػة،

أبو طبنجة )2008،التي أظيرت بوجود فروؽ ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الخبرة.

ممخص الفصل الخامس

استعرض الباحث في ىذا الفصؿ تحميبلً لمبيانات واختبار أسئمة الدراسة بشكؿ مفصؿ

مف خبلؿ تحميؿ فقرات الدراسة ،والوقوؼ عمى) :المتغيرات الشخصية لمدراسة المحافظة ،العمر،
المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،التخصص العممي ،عدد الدورات التدريبية)

وتـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف إستبانة الدراسة ،إذ تـ استخداـ

برنامج ) .(SPSSلمحصوؿ عمى نتائج ىذه الدراسة وقاـ الباحث بالتعميؽ عمى النتائج ومقارنتيا

مع الدراسات السابقة.
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مقدمة
بناء عمى المفاىيـ والجوانب المتعددة التي تناوليا الباحث في اإلطار النظري وأدبيات
ً
البحث حوؿ معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي مف وجية نظر أعضاء مجالس إدارات
األندية الرياضية في قطاع غزة ،إضافة إلى ما تـ جمعو مف بيانات مف خبلؿ االستبانة ،وبعد

نتائج التحميؿ اإلحصائي لمجاالت الدراسة وأبعادىا ،وتفسير ىذه النتائج وربطيا بالدراسات

السابقة ،خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج والتوصيات كما يظير في ىذا الفصؿ.

أوالً :النتائج

خمصت الدراسة لمجموعة مف النتائج ،وىي كما يمي:

 نتائج تتعمق بالمعيقات اإلدارية التي تتعمق بأعضاء إدارات االندية الرياضية في قطاع غزة
 .1أظير أفراد عينة الدراسة وجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى أنو ال يتـ االستفادة مف

تجارب التخطيط االستراتيجي عمى صعيد األندية عربياً واقميمياً" أىـ المعيقات اإلدارية

المتعمقة بالتخطيط االستراتيجي.

 .2وجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى أنو ال يتـ االستفادة مف ذوي االختصاص في
مجاؿ التخطيط االستراتيجي.

 .3عدـ وجود معمومات واحصاءات دقيقة وكافية لمقياـ بعممية التخطيط االستراتيجي.
 .4عدـ وجود خطط تستيدؼ الحصوؿ عمى مصادر تمويؿ مختمفة لؤلندية.

 نتائج تتعمق بالمعيقات اإلدارية التي تتعمق بنمط العمل لدى أعضاء إدارات االندية

الرياضية في قطاع غزة

 .1أبدى أفراد عينة الدراسة وجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى أف الموارد المالية البلزمة
لؤلندية الرياضية" أىـ المعيقات المتعمقة بنمط العمؿ لمتخطيط االستراتيجي في األندية
الرياضية.

 .2ضعؼ نظاـ الحوافر المادية والمعنوية المقدمة لمعامميف في األندية لوضع خطط
استراتيجية.

 .3عدـ وجود أسس ومعايير الختيار أعضاء مجالس اإلدارات بما يتناسب مع طبيعة
العمؿ المطموب إنجازه.

 .4عدـ مبلئمة برامج التدريب لئلدارييف لعممية التخطيط االستراتيجي.
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 .5أبدى أفراد العنيو موافقتيـ عمى أف غياب التفويض لعدـ الثقة في قدرات باقي
األعضاء" مف المعيقات المتعمقة بنمط العمؿ.

 نتائج تتعمق بالمعيقات اإلدارية التي تتعمق بمناخ العمل لدى أعضاء إدارات االندية

الرياضية في قطاع غزة
1

2
3

أبدى أفراد عينة الدراسة وجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى أف األوضاع االقتصادية

في المنطقة الغير المستقرة" أىـ المعيقات المرتبطة بمناخ العمؿ لمتخطيط االستراتيجي

في األندية الرياضية

عدـ توفر االمكانات البشرية والمادية البلزمة لوضع الخطة اإلستراتيجية.

أبدى أفراد العينة باف التغييرات السريعة والمستمرة في التشريعات والقوانيف الحكومية
أحد األسباب الميمة لمعيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي.

نتائج تتعلق بالمتغيرات الشخصية لعينة الدراسة:

 .1عدـ وجود عنصر نسوي ممثؿ في أعضاء مجمس إدارات األندية الرياضية في قطاع
غزة.

 .2النسبة األكبر لممؤىبلت الحاصؿ عمييا أعضاء أدارات األندية الرياضية ىي درجة
البكالوريوس( )84.1وباقي النسب توزعت عمى الدبموـ ( )22.9و الثانوية العامة

( )19.2والدراسات العميا(.)8.4
 نتائج أخري
 .1أظيرت نتائج الدراسة موافقة أعضاء مجمس اإلدارة عمى أف رسالة النادي تتضمف قيـ
ومعتقدات وماىية عمؿ النادي وأىـ ما يميز النادي.

.2

كشفت نتائج الدراسة عف تأييد المبحوثيف لمفيوـ التخطيط االستراتيجي بأنو يساعد في

.3

أشارت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥0.05

نمو وتطور النادي.

في استجابات المبحوثيف عمى مجاؿ إحصائية معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي

لدى األندية الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير المحافظة ،حيث كانت النتائج لصالح
محافظة رفح عمى حساب باقي المحافظات.
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 .4أشارت نتائج الدراسة إلى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α ≥ 0.05في استجابات المبحوثيف حوؿ معوقات التخطيط االستراتيجي لدى األندية
الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير (الفئات العمرية ،المسمى الوظيفي ،الخبرة).
.5

أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≥ 0.05

 )αفي استجابات المبحوثيف عمى مجاؿ إحصائية معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي
لدى األندية الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير المؤىؿ العممي حيث كانت النتائج

لصالح حممة الدراسات العميا عمى حساب حممة البكالوريوس والثانوية العامة.

 .6أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05
في استجابات المبحوثيف عمى مجاؿ إحصائية معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي

لدى األندية الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير التخصص ،حيث كانت النتائج

لصالح تخصص التربية الرياضية عمى حساب باقي التخصصات.

 .7أشارت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05
في استجابات المبحوثيف عمى مجاؿ إحصائية معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي
لدى األندية الرياضية في قطاع غزة تعزى لمتغير الدورات التدريبية حيث كانت النتائج

لصالح الذيف حصموا عمى أربع دورات تدربيو مقارنة بمف حصؿ عمى أقؿ مف ذلؾ.
ثانياً :التوصيات


توصيات تتعمق بالمعيقات اإلدارية التي تتعمق بأعضاء إدارات االندية الرياضية في

قطاع غزة.
 .1فتح باب التعاوف والتنسيؽ مع األندية العربية والدولية واالستفادة مف تجاربيـ في تطبيؽ
التخطيط االستراتيجي.

 .2تشػػكيؿ لجنػػة مػػف األكػػاديمييف وأصػػحاب الخب ػرة لمعمػػؿ عمػػى وضػػع آليػػة محػػددة لتطػػوير
التخطيط االستراتيجي في األندية الرياضية في قطاع غزة.

 .3تبنػػي نظػػـ حديثػػة لبلتصػػاالت وتكنولوجيػػا المعمومػػات مػػف اجػػؿ تػػوفير بيانػػات ومعمومػػات
كافية كمدخبلت لعممية التخطيط االستراتيجي.

 .4تعزيز مبدأ البحث عف تمويؿ خاص لؤلندية مف خػبلؿ تشػيد المشػاريع االسػتثمارية التػي
تعود بالمنفعة عمى األندية.
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توصـــيات تتعمـــق بالمعيقـــات اإلداريـــة التـــي تتعمـــق بـــنمط العمـــل فـــي إدارات االنديـــة
الرياضية في قطاع غزة
 .1ضرورة توفير موازنة مخصصة لؤلندية الرياضية لتطبيؽ التخطيط االستراتيجي.

 .2اعتماد نظاـ لمحوافز المعنوية والمادية في االندية الرياضية لمتشجيع عمى االىتماـ
بالتخطيط االستراتيجي.

 .3تحديد ووضع أسس ومعايير الختيار أعضاء مجالس اإلدارات بما يتناسب مع طبيعة
العمؿ المطموب إنجازه.

 .4زيادة االىتماـ بدورات التدريب والتوعية ألعضاء مجالس إدارات األندية الرياضية الذيف
يتطمب منيـ إعداد الخطط اإلستراتيجية.

 .5تعزيز مبدأ التفويض بيف أعضاء مجمس اإلدارة.


توصيات تتعمق بالمعيقات اإلدارية التي تتعمق بمناخ العمل في االندية الرياضية في

قطاع غزة
 .1تأىيؿ كادر بشري قادر عمى العمؿ لوضع الخطط اإلستراتيجية وفؽ رؤية عممية.
 .2تعزيز ثقافة التخطيط االستراتيجي داخؿ األندية الرياضية بحيث تصبح جزء ال يتج أز
مف ثقافة األندية والمنظومة الرياضية والعامميف فييا.

 .3ضرورة توفير االستقرار عمى صعيد التشريعات والقوانيف إلتاحة الفرصة لؤلندية لوضع
خططيا المستقبمية.
 تىصيات تتعلق بالمتغيرات الشخصية لعينة الدراسة:
 .1تعزيز وجود العنصر النسوي في إدارات األندية الرياضية نظ اًر لدور المرأة الريادي
وتمثيميا لنسبة كبيرة في المجتمع.

 .2التأكيد عمى ضرورة وجود شيادة عممية عمى أقؿ دبموـ كشرط لعضوية مجمس إدارة

النادي.
 تىصيات أخري:
 .1يجب إعبلف رؤى األندية ورساالتيػا ،وأىدافيا وابرازىا في مقر النادي حتى يتمكف
أعضاء الجمعية العمومية وجميور ومحبي النادي مف رؤيتيا.

 .2جعؿ االلتزاـ بتطبيؽ التخطيط االستراتيجي أحد عوامؿ تقييـ أداء األندية الرياضية مف
قبؿ الجيات المختصة ،وكذلؾ شرطاً أساسيا لترخيص األندية الجديدة.
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 .3لفت انتباه الباحثيف إلجراء المزيد مف األبحاث التخطيط االستراتيجي تحديداً في األندية
الرياضية والمنظومة الرياضية.

ثالثاً :خطة مقترحة لتنفيذ التوصيات:

بعد تقديـ الباحث لمنتائج والتوصيات مف ىذه الدراسة ومف خبلؿ عممة في مجاؿ

اإلعبلـ الرياضي وعضويتو في أحد مجالس إدارات األندية يضع خطة لتنفيذ التوصيات عمى

النحو التالي:

 .1عقد خمس ورشات عمؿ عمى مستوى محافظات غزة بالتنسيؽ مع الجيات المختصة
لؤلندية لتقديـ نتائج وتوصيات الدراسة.

 .2تسميط الضوء عمى خطورة عدـ تطبيؽ التخطيط االستراتيجي مف خبلؿ وسائؿ
اإلعبلـ.

 .3تشكيؿ لجنة أكاديمية متخصصة بالتعاوف مع ذوي االختصاص لوضع ىيكمية موحدة
ونموذج موحد لصياغة خطة استراتيجية.

 .4عقد سمسمة مف الدورات التدريبية ألعضاء إدارات األندية الرياضية.
 .5تأسيس صندوؽ لدعـ األندية الرياضية.

رابعاً :الدراسات المستقبمية المقترحة

بناء عمى إطبلع الباحث عمى اإلطار النظري ،والدراسات السابقة ،وتحميميا ومناقشتيا
ً
لنتائج ىذه الدراسة وتحميؿ بياناتو ،فيو يوصي ببعض الدراسات المستقبمية المقترحة التالية:
 .1االستقرار اإلداري وعبلقتو بفعالية التخطيط االستراتيجي.

 .2دراسة العبلقة بيف تطبيؽ التخطيط االستراتيجي وتطور أداء األندية الرياضية

 .3أثر برامج التدريب والتوعية بأىمية التخطيط االستراتيجي عمى فاعمية اآلداء في األندية
الرياضية.

 .4تصور مقترح لمتخطيط االستراتيجي لؤلندية الرياضية في قطاع غزة.
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ممخص الفصل السادس:

بناء عمى نتائج التحميؿ
استعرض الباحث في ىذا الفصؿ النتائج التي توصؿ إلييا ً
اإلحصائي ،حيث أشارت النتائج لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى أف الموارد المالية

البلزمة لؤلندية الرياضية" أىـ المعيقات المتعمقة بنمط العمؿ لمتخطيط االستراتيجي في األندية

الرياضية بوزف نسبي قدرة  .%88.41وكذلؾ قدـ الباحث مجموعة مف التوصيات لمدراسة وقدـ

تصور لخطة مقترحة لتنفيذ التوصيات.

وفي ختاـ الفصؿ اقترح مجموعة مف العناويف لدراسات مستقبمية مقترحة بخصوص

معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي مف وجية نظر أعضاء مجالس إدارات األندية الرياضية

في قطاع غزة.
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القرآف الكريـ

المراجع

أوالً :المراجع العربية


إبراىيـ ،التومة ادـ أوبية (" :)2010واقع التخطيط االستراتيجي ودوره في تطوير اإلدارة

الرياضية" ،دراسة تحميمية ،الخرطوـ ،جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا ،ماجستير

التربية.



ابف منظور ،محمد بف مكرـ (711ىػ)" :لساف العرب" ،ط ،1دار صادر ،بيروت.



أبو دولة ،جماؿ داوود وصالحية ،لؤي محمد (  :)2005تقييـ مستوى ممارسة التخطيط
االستراتيجي في إدارة الموارد البشرية ،دراسة مقارنة بيف منظمات القطاعيف العاـ
والخاص ،األردنية ،المجمة العربية لئلدارة ،مج  ،25ع)85-133(،1



أبو ندى ،يونس (" :)2006معوقات استخداـ التخطيط االستراتيجي في المنظمات غير

اليادفة لمربح بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية غزة-
فمسطيف.



أبو ىاشـ ،محمد (" :)2007واقع التخطيط االستراتيجي في مدارس وكالة الغوث في
قطاع غزة وسبؿ تطويره" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية-غزة
فمسطيف.



أبو النصر ،مدحت (" :)2010مقومات التخطيط والتفكير االستراتيجي المتميز"،

مصر المجموعة العربية لمتدريب والنشر.


أبو حسنة ،أحمد (" :)2014ميارات التخطيط االستراتيجي لدى قيادات كميات التربية

في الجامعات الفمسطينية وعبلقتيا بتحسيف األداء المؤسسي ليا" ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،الجامعة اإلسبلمية – غزة فمسطيف.



الجحني ،عمي فايز (" :)2006لمحات في التخطيط االستراتيجي ،المجمة العربية
لمدراسات األمنية والتدريب ،و ازرة الداخمية ،المممكة العربية السعودية.



الخطيب ،وفاء (" :)2009التخطيط االستراتيجي في مؤسسات شبكة المنظمات البيئية
الفمسطينية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،راـ اهلل ،فمسطيف.

 الحديدي ،محمد (" :)1999المشاكؿ التي تواجو األندية الرياضية األردنية
والحموؿ المقترحة ليا" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،األردف.
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الدحدود ،عادؿ (" :)2009واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسبلمية في ضوء

معايير الجودة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية بغزة،

فمسطيف.

 الدجني ،إياد عمي يحي (" :)2006واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسبلمية
في ضوء معايير الجودة" ،رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية غير منشورة ،الجامعة
اإلسبلمية ،كمية التربية ،قسـ أصوؿ التربية/إدارة تربوية ،غزة ،فمسطيف.

 الدىدار ،مرواف )" :(2006العبلقة بيف التوجو االستراتيجي لدى اإلدارة العميا في
الجامعات الفمسطينية وميزتيا التنافسية" –دراسة ميدانية عمى جامعات قطاع غزة،-

رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.



الدوري ،زكريا (" :)2005اإلدارة اإلستراتيجية :مفاىيـ وعمميات وحاالت دراسية" ،دار
اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،عماف – األردف.



الرجي ،منصور ناصر ونازـ ،محمود ممكاوي (" :)2012دور نظاـ المعمومات
االستراتيجي في التخطيط االستراتيجي – دراسة ميدانية في البنوؾ -األردنية ،-مجمة

كمية بغداد لمعموـ االقتصادية ،العراؽ.


الروقي،بندر ( :)2015معوقات التخطيط االستراتيجي في جامعة أـ القرى مف وجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بالممكمة العربية السعودية رسالة ماجستير

جامعة اـ القرى  ،السعودية

 الزغبي ،حتاممة ،أبو طبنجة (" :)2008المعوقات التي تواجو الحركة الرياضية في أندية
محافظة الزرقاء مف وجية نظر اإلدارييف والبلعبيف  ")5( 2008رسالة ...مجمة جامعة

النجاح لؤلبحاث (العموـ اإلنسانية).

 الزنفمي ،أحمد (": )2013التخطيط االستراتيجي لمتعميم الجامعي" ،مصر :مكتبة األنجمو
المصرية.
 السالـ ،مؤيد سعيد (" :)2005أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية" ،دار وائؿ لمنشر ،الطبعة
األولى.



السكارنة ،ببلؿ (" :)2010التخطيط االستراتيجي" ،األردف ،دار الميسر لمنشر.



السويداف ،طارؽ محمد والعد لوني ،محمد أكرـ (" :)2005كيؼ تكتب خطة

استراتيجية" ،قرطبة لمنشر والتوزيع ،الرياض ،السعودية.
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الشويخ ،عاطؼ (" :)2007واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعميـ التقني في
محافظات قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية،
غزة.



الشامسي ،سالـ (" :)2011قياس فعالية تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في إدارة ،وتنمية

الموارد البشرية في و ازرة التربية والتعميـ" دراسة ميدانية عمى و ازرة التربية بسمطنة عماف،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة تشريف.

 الشرقاوي ،عمى (" :)2002العممية اإلدارية )وظائؼ المدير)" ،ط ،2اإلسكندرية ،مصر،
الدار الجامعية.

 الصانغ ،نبيؿ ذنوف )" :( 2011اإلدارة مبادئ وأساسيات" ،ط ،1إربد ،األردف ،عالـ
الكتب الحديث لمنشر والتوزيع.

 الضمور ،موفؽ محمد (" )2008واقع التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية في القطاع
العاـ في األردف" ،أطروحة دكتوراه الفمسفة في إدارة األعماؿ غير منشورة ،األكاديمية
العربية لمعموـ المالية والمصرفية ،كمية العموـ المالية والمصرفية ،قسـ إدارة األعماؿ.



العارفة ،عبد المطيؼ ،وقراف ،أحمد عبد اهلل (" :)2007معوقات تطبيؽ الجودة في

التعميـ العاـ بحث مقدـ إلى المؤتمر السنوي الرابع عشر لمجمعية السعودية لمعموـ

النفسية والتربوية "جساف" :الجودة في التعميـ العاـ ،القصيـ المممكة العربية السعودية.



العارؼ ،نادية (" :)2003التخطيط االستراتيجي والعولمة" ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.



العارؼ ،نادية (" :)2006اإلدارة اإلستراتيجية" ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.



العجبلف ،فيصؿ (" :)2011برامج األندية الرياضية ودورىا في حماية الشباب مف



الغالبي ،طاىر محسف .وادريس ،وائؿ محمد (" :)2007اإلدارة اإلستراتيجية" ،منظور



العتيبي ،عامر ذايب (" :)2012أثر التخطيط االستراتيجي والتحسيف المستمر عمى

االنحرافات الفكرية" ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،السعودية.
منيجي متكامؿ ،دار وائؿ لمنشر ،عماف ،األردف.

فاعمية المؤسسات المستقمة في دولة الكويت" ،رسالة ماجستير في إدارة األعماؿ غير
منشورة ،جامعة الشرؽ األوسط ،كمية األعماؿ.



القحطاني ،فيصؿ بف محمد بف مطمؽ الحنفري (" :)2010دارة اإلدارة اإلستراتيجية
لتحسيف القدرة التنافسية لمشركات وفقا لمعايير األداء االستراتيجي والجودة الشاممة"،
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رسالة ماجستير في إدارة الشركات غير منشورة ،الجامعة الدولية البريطانية ،كمية إدارة
األعماؿ ،عماف ،األردف.



القرني ،عبد الخالؽ محمد مانع (" :)2012التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميـ
العالي بمحافظة الطائؼ (تصور مقترح)" ،رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية والتخطيط
غير منشورة ،قسـ اإلدارة التربوية والتخطيط ،غزة ،فمسطيف.



الفرا ،ماجد محمد (" :)2009مستوى التفكير االستراتيجي لدى قادة المنظمات األىمية

في قطاع غزة" ،مجمة تنمية الرافديف ،جامعة الموصؿ ،العراؽ ،مج  ،31ع .95


الكرخي ،مجيد (" :)2009التخطيط االستراتيجي عرض نظري تطبيقي" ،عماف،



الكبيسي ،محمد عادؿ حمد (" :)2012أثر التخطيط االستراتيجي في تبني التجارة

األردف ،دار المناىج.

اإللكترونية عمى الحصة السوقية –دراسة تطبيقية عمى شركات البرمجيات المتبنية

لمتجارة اإللكترونية في األردف" ،رسالة ماجستير في األعماؿ اإللكترونية غير منشورة،
جامعة الشرؽ األوسط ،كمية األعماؿ ،عماف.



الكبيسي ،عامر (" :)2006التفكير االستراتيجي في المنظمات العامة :الخصائص
والمبررات والمعوقات" ،ورقة مقدمة لمممتقى اإلداري الرابع ،الجمعية السعودية لئلدارة،

السعودية.



الموح ،عادؿ (" :)2007معوقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية
في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية –غزة ،فمسطيف.




الماضي ،محمد المحمدي (" :)2006اإلدارة اإلستراتيجية" ،القاىرة ،مصر.

المدىوف ،منى إبراىيـ خميؿ (" :)2013التخطيط االستراتيجي باستخداـ بطاقة األداء

المتوازف –دراسة تطبيقية عمى مركز التدريب المجتمعي وادارة األزمات ،"-الدبموـ
الميني في إدارة منظمات المجتمع المدني ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.



المغربي ،عبد الحميد وغريبة ،رمضاف (" :)2006التخطيط االستراتيجي بقياس األداء



النمس بوزيد وحدباوي أحمد (" :)2006مكانة التخطيط االستراتيجي في المؤسسات

المتوازف" ،مصر ،المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع.

الرياضية الجزائرية" ،قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي ،كمية التجارة ،المسيمة.


بني حمداف ،خالد محمد وادريس ،وائؿ محمد صبحي (" :)2007اإلستراتيجية
والتخطيط االستراتيجي منيج معاصر" ،عماف ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع.

118

`



ثابت ،زياد (" :)2006التخطيط االستراتيجي" ،مادة تدريبية ،مركز التطوير التربوي،



بيبياني ،خميفة (" :)2004موسوعة اإلدارة في المنظمات الرياضية" ،ط ،1الكويت،



جودة ،محفوظ (" :)2004دارة الجودة الشاممة" ،دار وائؿ لمنشر ،عماف.



حمداف ،خالد وادريس ،وائؿ (" :)2007اإلستراتيجية والتخطيط االستراتيجي" .األردف،



حميـ المنيري ،عصاـ بدوي (1999) ،اإلدارة في الميدان الرياضي ،المكتبة األكاديمية .

دائرة التربية والتعميـ-وكالة الغوث الدولية.
مطبعة الفيصؿ.

دار اليازوري العممية.
القاىرة

 خالد محمد بني حمداف وآخروف (" :)2007اإلستراتيجية والتخطيط االستراتيجي :منيج
معاصر" ،عماف ،اليازوري.



خبراء بيمؾ (" :)2006المشرؼ العممي عبد الرحمف توفيؽ ،التخطيط االستراتيجي

لمجمعيات األىمية" ،مركز الخبرات المينية لئلدارة (بيمؾ) ،الطبعة األولى ،القاىرة،
مصر.



دويكات ،بدر (" :)2005المشكبلت التي تواجو مدربي كرة السمة في فمسطيف مف وجية



راشد ،مصعب (" :)2015واقع التخطيط اإلستراتيجي في االتحادات الرياضية في

نظرىـ" ،مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث.

فمسطيف" ،دراسة ميدانية لبلتحادات الرياضية الفمسطينية في فمسطيف ،رسالة ماجستير،
جامعة النجاح ،فمسطيف.



سماحة ،السيد محمود (" :)2011أدوات التخطيط االستراتيجي ،القاىرة ،كمية التجارة،



سميطيف ،سوما عمي (" :)2007اإلدارة اإلستراتيجية وأثرىا في رفع أداء منظمات

جامعة عيف شمس ،رقـ اإليداع .15168:

األعماؿ" ،دراسة ميدانية عمى المنظمات الصناعية العامة في الساحؿ السوري ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة تشريف ،كمية االقتصاد.



سيكاراف ،أوما (" :)2006طرؽ البحث في اإلدارة مدخؿ لبناء الميارات البحثية"

(تعريب د .عمي بسيوني).
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شراب ،سائد حسف يوسؼ (" :)2011التخطيط اإلستراتيجي وعبلقتو بالميزة التنافسية"،

دراسة ميدانية في شركات توزيع األدوية في محافظات غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة
األزىر ،غزة ،فمسطيف.


صباح ،ريـ سييؿ (" :)2013معوقات تطبيؽ الخطط اإلستراتيجية في بمديات قطاع

غزة مف وجية نظر اإلدارة العميا واإلدارات التنفيذية فييا" ،رسالة ماجستير غير منشورة،

الجامعة اإلسبلمية ،كمية التجارة ،قسـ أدارة األعماؿ ،غزة ،فمسطيف.


صياـ ،أماؿ نمر (" :)2010تطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي وعبلقتو بأداء المؤسسات

األىمية النشوية في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الدراسات العميا،
جامعة األزىر غزة.



ضحاوي ،بيومي والمميجي ،رضا (" :)2011التخطيط االستراتيجي في التعميـ" ،مصر،

دار الفكر العربي.


طمميو ،الياـ فخري (" :)2012استراتيجيات التسويؽ إطار نظري وتطبيقي" ،ط،1
عماف ،األردف ،إثراء لمنشر والتوزيع.



طعمة ،عمار ياسر( ":)2010التخطيط االستراتيجي وعالقتو بالميزة التنافسية ،دراسة
ميدانية عمى شركات توزيع األدوية في محافظات غزة "رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة النجاح الوطنية ،قسـ إدارة األعماؿ.


عبد الحي ،رمزي أحمد (" :)2006التخطيط التربوي" ،ط ،1دار الوفاء لمطباعة



عبد العاؿ رائد فؤاد محمد (" :)2009أساليب إدارة األزمات مديري المدارس الحكومية

والنشر ،اإلسكندرية.

في محافظات غزة وعبلقتيا بالتخطيط اإلستارتيجي" ،رسالة ماجستير غير منشورة،
الجامعة اإلسبلمية غزة ،كمية التربية ،قسـ أصوؿ التربية-إدارة تربوية.



عبد المقصود إبراىيـ (" :)2003الموسوعة العممية لئلدارة الرياضية" ،الطبعة األولى،



عطيرة (" :)2010دور التخطيط االستراتيجي في تطوير التعميـ العالي مف المؤسسات

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية.

في الجميورية العربية السورية ومعوقات تطبيقاتيا" ،جامعة تشريف كمثاؿ ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة تشريف سوريا.



غنيـ ،عثماف (" :)2008التخطيط أسس ومبادئ عامة" ،األردف ،دار صفاء لمنشر

والتوزيع.
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قشطة ،عمر نصر اهلل (" :)2004التخطيط اإلستراتيجي لبلتحادات الرياضية



كرماشة ،عبير حسوف (" :)2010التخطيط االستراتيجي ودوره في تحقيؽ الميزة



عطا اهلل ،سمر رجب (" :)2005واقع التخطيط االستراتيجي في قطاع المقاوالت –

الفمسطينية لقطاع البطولة" ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية.
التنافسية" ،مركز دراسات الكوفة ،العراؽ ،عدد .19

دراسة ميدانية عمى شركات المقاوالت في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير في إدارة األعماؿ
غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.



فريد راغب النجار (" :)2010التخطيط االستراتيجي والمدير العربي :آليات استشراؼ



مازف ،سميـ محمود نور الديف (" :)2008دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعمية

المستقبؿ عاـ  ،"2050اإلسكندرية ،الدار الجامعة.

اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة" ،رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية غير منشورة،

الجامعة اإلسبلمية ،قسـ أصوؿ التربية ،غزة ،فمسطيف.


مساعدة ،ماجد عبد الميدي (" :)2013اإلدارة اإلستراتيجية– مفاىيـ_عمميات_حاالت



مصمح ،عطية )2010( ،واقع التخطيط االستراتيجي في الو ازرات الحكومية في محافظة

تطبيقية" ،ط ،1عماف ،األردف ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

قمقيمية مف وجية نظر موظفييا ،رسالة ماجستير ،جامعة القدس المفتوحة ،فمسطيف.


محمد ،رضواف (" :)2010دراسة مقارنة لمعوقات التخطيط االستراتيجي في االتحادات
الرياضية في األردف واليمف" ،رسالة ماجستير منشورة ،مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث

(العموـ اإلنسانية) ،مجمد .24


مزىوده ،عبد المميؾ (" :)2007مساىمة إلعداد مقاربة تسييريو مبنية عمى الفارؽ
االستراتيجي :دراسة حالة قطاع الطحف بالجزائر" ،أطروحة دكتوراه في تسيير

المؤسسات غير منشورة ،جامعة الحاج لخضر باتنة.


محمد ،أحمد (" :)2011التخطيط التربوي االستراتيجي الفكر والتطبيؽ" ،األردف ،دار



مفمح ،عبد اهلل (" :)2009التخطيط االستراتيجي :برنامج تدريبي في التخطيط

الميسر لمنشر والتوزيع.

االستراتيجي التدرب عمى تطوير مياراتو وتوظيؼ أدواتو بشكؿ فعاؿ" ،المممكة العربية

السعودية ،جامعة أـ القرى ،مركز النافع لمتدريب.
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مشني ،محمد (" :)2015واقع التخطيط اإلستراتيجي وعبلقتو بالتطوير التنظيمي في

المنظمات العامة بمحافظة جدة" ،رسالة ماجستير المممكة العربية السعودية جامعة
نايؼ العربية لمعموـ األمنية.



مصري ،ميادة (" :)2006معوقات التخطيط اإلستراتيجي في بعض المنظمات



موسى ،محمود عبد المطيؼ (" :)2010التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاممة في

الصناعية السورية الخاصة والعامة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة حمب سوريا.

التدريب اإلداري في ضوء خبرات الغرب" ،رقـ اإليداع 2010/3356ـ ،دار السعادة
لمطباعة والنشر.


ىبلؿ ،محمد عبد الغني حسف (" :)2008ميارات التفكير والتخطيط اإلستراتيجي"،



ياسيف ،سعد (" :)2010اإلدارة اإلستراتيجية" ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،



يزيد الوليد (" :)2009مفاىيـ معاصرة في التخطيط االستراتيجي" ،عماف ،دار الراية



يونس ،نزيو حسف حسيف (" :)2009توظيؼ التخطيط االستراتيجي في تطوير اإلشراؼ

ط ،1القاىرة ،مركز تطوير األداء والتنمية.
الطبعة العربية ،عماف ،األردف.
لمنشر والتوزيع.

التربوي في محافظات غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،كمية

التربية ،قسـ أصوؿ التربية/اإلدارة التربوية ،غزة ،فمسطيف.
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ثالثًا /المجالت والدوريات العممية والعروض:

 -1القطاميف ،أحمد ،التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعميـ العالي :دراسة تحميمية
تطبيقية ،مجمة العموـ المينية االقتصادية واإلدارية ،المجمد الثامف عشر ،العدد الثاني،

2002

 -2السويمـ ،عمر بف عبد اهلل ،عرض بور بوينت بعنواف" كيؼ تخطط لمستقبمؾ"2004 ،
 -3المدىوف ،محمد إبراىيـ ،دورة تدريبية بعنواف" التحميؿ االستراتيجي"2004 ،

 -4أبو دولة ،جماؿ داود ،صالحية ،لؤي محمد ،بحث بعنواف تقييـ ممارسة التخطيط
االستراتيجي في إدارة الموارد البشرية ،دراسة مقارنة بيف منظمات القطاعيف العاـ
والخاص األردنية ،المجمة العربية لئلدارة ،مج ،25ع2005 ،1

 -5أبو الروس ،سامي ،دورة تدريبية في التخطيط االستراتيجي ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،
2004

رابعاً  /المواقع اإللكترونية:

 www.alazhar.edu.psموقع جامعة األزىر

 www.iugaza.edu.psموقع الجامعة اإلسبلمية

 www.wafainfo.psمركز المعمومات الفمسطينية –نظاـ األندية
وزرة الشباب والرياضية
 www.mys.gov.psا
http://www.minijes.gov.lb/Cultures/arLB/ministry/sportsStrategy/Pages/default.aspx
موقع و ازرة الشباب والرياضية المبناني
The Choregia International Journalhttp://www.choregia.org/
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http://www.forbes.com/sites/aileron/2011/11/30/10-reasons-whystrategic-plans-fail/
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/03/14/678502.html
تقرير عمى دنيا الوطف
منشورات الو ازرات:

 -1و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي (" :)1197اإلصدار األوؿ ،السمطة الوطنية الفمسطينية،
فمسطيف

 -2أبو بكر ،بكر ) "، (2006معوقات التخطيط االستراتيجي: (2006/8/ 74) .،
www.baker.byethost.com/9odorat3.html -3

 -4أبو بكر ،بكر) (2006مقاؿ في صحيفة مفكرة اإلسبلـ اإللكترونية:(2006/9/ 75) ،
www.islammemo.cc/filz/one_news.asp
مرفقات:
 تقرير إخباري مف إعداد الباحث عمى وسائؿ اإلعبلـ .بتاريخ 14/3/2015
 كشؼ بأسماء األندية في قطاع غزة مف و ازرة الشباب والرياضة
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ممحق رقم ()1
االستبانة في صىرتها األولية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة األزىر -غزة

عمادة الدراسات العميا

كمية االقتصاد والعموم اإلدارية
قسم إدارة األعمال

الدكتور الفاضل  /حفظو اهلل،،،،
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،

الموضوع :تحكيم استبانو

يقوـ الباحث بإجراء دراسة مقدمة لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ بعنواف:

" معيقات تطبيق التخطيط اإلستراتيجي لدى األندية الرياضية بقطاع غزة"
-من وجية نظر أعضاء مجالس إدارات األندية-

وىذه الدراسة تحتاج إلى إعداد أداة لمكشؼ عف معيقات تطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي في األندية

الرياضية في قطاع غزة مف وجية نظر أعضاء مجالس إدارات األندية ،ونظ اًر لخبرتكـ الواسعة في ىذا المجاؿ،

يشرفني أف أضع بيف أيديكـ ىذه االستبانو التي تشكؿ إدارة الدراسة الميدانية في صورتيا األولية بيدؼ تحكيميا
قبؿ تطبيقيا ميدانياً .لذلؾ نرجو مف سيادتكـ التكريـ باالطبلع عمى فقرات ىذه االستبانو ،وابداء أريكـ فييا مف

حيث دقة العبارات ومناسبتيا لموضوع الدراسة ،ومدى انتمائيا لمجاؿ الدراسة التي وردت فييا ،واف كاف
لسيادتكـ تعديبلت أو مقترحات نرجو ذكرىا في الصفحة األخيرة أو في ورقة خارجية.
عمما بأف االستبانو مكونة مف ثبلثة أجزاء ،حيث يتكوف الجزء األوؿ مف البيانات العامة ويتكوف الجزء
الثاني مف ثبلثة مجاالت :المجاؿ األوؿ ( )5فقرات لموقوؼ عمى مدى وضوح مفيوـ التخطيط االستراتيجي،
والمجاؿ الثاني ( )13فقرة لمزايا التخطيط االستراتيجي ،والمجاؿ الثالث تـ تقسيمو إلى ثبلثة محاور بمجموع

( )27فقرة لموقوؼ عمى معيقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي لدى إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

الباحث :إيياب محمد ربيع عبد اهلل أبو الخير
البريد االلكترونيehabkh9@gmail.com :
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يرجى التكرم باختيار البديل المناسب لكل عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع إشارة (:)x

.1

ذكر

القسم األول :البيانات الشخصية
الجنس

أنثى

.2موقع النادي
محافظة غزة

 محافظة شماؿ غزة

محافظة خانيونس

 محافظة الوسطى
 محافظة رفح

.2

العمر

 20سنة إلى أقؿ مف  30سنة

40 سنة إلى أقؿ مف  50سنة

.3

أميف السر

نائب الرئيس

عضو مجمس إدارة

أميف الصندوؽ

عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي

 أقؿ مف  5سنوات

 10 سنوات -أقؿ مف  15سنة

.5

50 سنة فأكثر

المسمى الوظيفي (اختر إجابة واحدة من فضمك)

رئيس مجمس اإلدارة
.4

30 سنة إلى أقؿ مف  40سنة

المؤىل العممي

 ثانوية عامة

 5 سنوات -أقؿ مف  10سنوات
 15 سنة فأكثر

 بكالوريوس

 دبموـ متوسط

 ماجستير  دكتوراه

.6

التخصص العممي
 إدارة أعماؿ

 تربية رياضية
 غير ذلؾ (الرجاء التحديد) ------------ :

.7

الدورات التدريبية التي حصمت عمييا في مجال التخطيط اإلستراتيجي

 ال يوجد

 4 دورات فأكثر

 3- 1 دورات
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القسم الثاني :مجاالت الدراسة
المجال األول :التخطيط االستراتيجي
م.

.1

تحديد مدى وضوح مفهوم التخطيط االستراتيجي
لدى أعضاء مجالس إدارات األندية الرياضية في
قطاع غزة
التخطيط االستراتيجي:

موافق
بشدة

موافق محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

ىو إعداد خطط مستقبمية تتضمن التنبؤ

بالمستقبل ومعرفة ما يجب عممو لتحقيق ىذا
التنبؤ آخذين البشرية ورأس المال والمواد الخام.
التخطيط االستراتيجي:

.2

ىو عممية مستمرة تتعمق بالمستقبل تقوم عمى

توقعات لمبيئة الخارجية والداخمية ومستويات

األداء في الماضي والحاضر والمستقبل وتقييم

لمفرص والمخاطر.
التخطيط االستراتيجي:

.3

عممية اتخاذ الق اررات فيما يتعمق بتحقيق أىداف

المؤسسة من خالل حشد الموارد وتطبيق
السياسات.

.4
.5

م.

.1

تتضمن رسالة النادي قيم ومعتقدات وماىية عمل

النادي وأىم ما يميز النادي.

الرؤية اإلستراتيجية ىي الغاية الكبرى التي يرغب

النادي لموصول إلييا.

المجال الثاني :تحديد مزايا التخطيط االستراتيجي
لدى أعضاء مجالس إدارات األندية الرياضية
بقطاع غزة.
التخطيط االستراتيجي:
يساعد في نمو وتطور النادي.

.2

يضع النادي في موقع تنافسي أفضل.

.3

يساىم في اتخاذ ق اررات أفضل لمنادي.

.4

يزيد من الشعور بالثقة في العمل الذي تؤديو.

.5

يوحد طريقة العمل نحو اليدف المشترك.

.6

يساعد عمى إنشاء أفكار مشاريع جديدة.

.7

يساعد في توجيو الجيد الجماعي نحو النتائج
المطموبة وزيارة الرغبة في العمل.
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بشدة
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غير
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بشدة
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.8
.9

يساىم في تحقيق االستثمار األفضل لمموارد

المادية والبشرية.

يساعد في الوقف عمى نقاط الضعف وتحديد نقاط

القوة في النادي.

.10

ُيمكن من االستفادة من الفرص الخارجية
المتاحة.

.11

ُيتيح المجال لتوقع التيديدات والمخاطر التي قد
تواجو النادي في المستقبل

.47

يساعد في تنمية ميارات وقدرات المديرين.

.13

يساىم في تطور المستوى الفني واإلداري لأللعاب

الرياضية في النادي

المجال الثالث :معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لدى األندية الرياضية في قطاع غزة

أ.

.1
.2
.3
.4

المحور األول :معيقات إدارية تتعمق بأعضاء
إدارات األندية الرياضية

واضحة.

االعتقاد بأن رسالة النادي ورؤيتو ىي مجرد

شعارات فقط.

االعتقاد بأن التخطيط االستراتيجي ىو عمل

لمواجية األزمات.

عدم المقدرة عمى تحديد نقاط الضعف والقوة في

األندية الرياضية.

.5
.6

المركزية في صناعة الق اررات في األندية.
نقص المعمومات واإلحصاءات الدقيقة لدى

.7

أعضاء إدارات ألندية الرياضية لمقيام بعممية
التخطيط االستراتيجي.

.8
.9

ق

بشدة

الرؤية والرسالة واألىداف لألندية الرياضية غير

صعوبة تحميل البيئة الخارجية لمنادي.

مواف

االعتقاد بان عممية التخطيط االستراتيجي تحتاج

إلى وقت كبير.

عدم قابمية األىداف اإلستراتيجية لمنادي لمقياس
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مواف
ق

محاي
د

غير

موافق

غير موافق
بشدة

`

.11
.11
.12

ب.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ج.
.1
.2
.3
.4

عدم وجود خطط تستيدف الحصول عمى مصادر

تمويل مختمفة لألندية الرياضية.

ضعف االعتماد عمى نتائج البحث العممي في

تقييم أوضاع األ ندية الرياضية.

عدم اشتراك أعضاء الجمعية العمومية في عممية
التخطيط االستراتيجي.
المحور الثاني :معيقات تتعمق بنمط العمل لدى
أعضاء إدارات األندية الرياضية

مواف
ق

بشدة

مواف

محاي

غير

غير موافق

ق

د

موافق

بشدة

عدم وجود أسس ومعايير الختيار أعضاء األندية
تتناسب مع طبيعة العمل المطموب إنجازه.
االعتماد عمى نظام العمل التطوعي في األندية

الرياضية.

نقص الموارد المالية الالزمة لأل ندية الرياضية.
ضعف نظام الحوافز المادية والمعنوية المقدم

لمعاممين في األندية لوضع خطة إستراتيجية.

تقادم األساليب المتبعة في التخطيط االستراتيجي

وعدم مواكبتيا لممستجدات.

عدم مالئمة برامج التدريب لإلداريين لعمميات

التخطيط االستراتيجي

عدم التفويض لعدم الثقة في قدرات اآلخرين.
استخدام التخطيط التقميدي يحول دون استخدام

التخطيط االستراتيجي

المحور الثالث :معيقات تتعمق بمناخ العمل لدى
أعضاء إدارات األندية الرياضية

مواف
ق

بشدة

معارضة اإلداريين لمتغيير (مقاومة التغيير).
التغيرات السريعة والمستمرة في التشريعات

والقوانين الحكومية.

السياسية واالقتصادية في المنطقة .عدم استقرار

األوضاع

قمة وجود متخصصين في اإلدارة الرياضية.
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مواف
ق

محاي
د

غير

موافق

غير موافق
بشدة

`

.5
.6
.7

عدم توفير التجييزات التقنيات التي تطمبيا الخطة

اإلستراتيجية.
محدودية

المشاركات

واإلقميمية والدولية.

في

البطوالت

العربية

قمة المرافق والمباني الممتمكة لمنادي.

ثالثاً :معوقات أخرى تود إضافتيا:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وشك ارً عمى حسن تعاونكم ،،،،
الباحث :إيياب محمد ربيع أبو الخير
جوال 0599600590:
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ممحق رقم ()2
قائمة بأسماء المحكمين
م.

مكان العمل

اسم المحكم

التخصص

1

أ .د .عمر قشطة

جامعة األقصى -غزة

تربية رياضية

2

د .أكرـ سمور

الجامعة اإلسبلمية -غزة

إدارة األعماؿ

3

د .رامز بدير

جامعة األزىر -غزة

إدارة األعماؿ

4

د .ياسر الشرفا

الجامعة اإلسبلمية -غزة

إدارة األعماؿ

5

د نبيؿ أبو شمالة

جامعة اإلسراء -غزة

إدارة األعماؿ

6

د .كماؿ المصري

جامعة اإلسراء -غزة

إدارة األعماؿ

7

د .سمر عطا اهلل

بوليتكنؾ فمسطيف -غزة

إدارة األعماؿ

8

د .نادر أبو شرخ

جامعة فمسطيف – شماؿ غزة

إدارة األعماؿ

9

د.

10

د .عبلء السيد

11

د إبراىيـ أبو رحمة جامعة غزة -غزة

منصور

منصور جامعة األقصى -غزة

إدارة األعماؿ

جامعة األقصى -غزة

إدارة األعماؿ
إدارة األعماؿ

12

د .محمد المدىوف

أكاديمية الدراسات والسياسات

إدارة األعماؿ

13

د .عادؿ شعث

بوليتكنؾ فمسطيف -غزة

تربية رياضية

14

د .نادر حبلوة

جامعة األقصى -غزة

تربية رياضية

15

د .احمد صالح

جامعة القدس المفتوحة -غزة

تربية رياضية

غزة
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ممحق رقم ()3

االستبانة النيائية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة األزىر -غزة

عمادة الدراسات العميا

كمية االقتصاد والعموم اإلدارية
قسم إدارة األعمال

السادة األفاضل /أعضاء مجمس إدارة األندية الرياضية
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،

حفظكم اهلل ورعاكم ،،،

الموضوع :استبانو

يتشرؼ الباحث أف يضع بيف أيديكـ استبانو إلجراء بحث بعنواف:

" معيقات تطبيق التخطيط اإلستراتيجي لدى األندية الرياضية في قطاع غزة"
من وجية نظر أعضاء مجالس إدارات األندية

وذلؾ استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ مف جامعة األزىر – غزة،

حيث يشتمؿ مجتمع البحث أعضاء مجالس إدارة األندية الرياضية في قطاع غزة ،لذا أرجو التكرـ مف سيادتكـ
بقراءة كؿ عبارة مف عبارات االستبانة ،ثـ وضع عبلمة (×) في الخانة التي تمثّؿ وجية نظركـ نحو ما ىو قائـ

تدرج خماسي (موافؽ بشدة ،موافؽ ،محايد ،غير موافؽ ،غير موافؽ بشدة) .عمماً بأف إجاباتكـ سيتـ
بالفعؿ وفؽ ّ
معالجتيا بسرية تامة وألغراض البحث العممي فقط.
نشكر لكـ تعاونكـ ،ونؤكد لكـ أف إلجاباتكـ تأثي اًر ميماً في دقة النتائج وتحقيؽ أىداؼ البحث.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

الباحث :إيياب محمد ربيع عبد اهلل أبو الخير

جوال0599600590 :
البريد االلكترونيehabkh9@gmail.com :
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التكرـ باختيار البديؿ المناسب لكؿ عبارة مف العبارات التالية وذلؾ بوضع إشارة (:)x
يرجى ّ
القسم األول :البيانات الشخصية

.2المحافظة

 محافظة شماؿ غزة

 محافظة غزة

 محافظة الوسطى

 محافظة خانيونس

 محافظة رفح

.8

العمر

 36 سنة إلى  50سنة

 25 سنة إلى  35سنة
 51 سنة فأكثر

.9

المسمى الوظيفي (اختر إجابة واحدة من فضمك)

 رئيس مجمس اإلدارة

 نائب الرئيس

 أميف السر

 عضو مجمس إدارة

.10

 أميف الصندوؽ

عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي

 5 سنوات فأقؿ

 6 سنوات إلى  10سنوات

 11 سنوات إلى  15سنة

 15 سنة فأكثر

.11

المؤىل العممي

 أقؿ مف ثانوية عامة

 دبموـ متوسط

 ثانوية عامة

 بكالوريوس  دراسات عميا................:

.12

التخصص العممي

 إدارة أعماؿ

 تربية رياضية
 غير ذلؾ (الرجاء التحديد) ------------ :

.13

الدورات التدريبية التي حصمت عمييا في مجال التخطيط اإلستراتيجي

 ال يوجد

 4 دورات فأكثر

 3- 1 دورات
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القسم الثاني :محاور االستبانة
المحور األول :التخطيط اإلستراتيجي
م.
.1
.2

تحديد مدى وضوح مفيوم التخطيط االستراتيجي لدى أعضاء
مجالس إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة.

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

تتضمف رسالة النادي قيـ ومعتقدات وماىية عمؿ النادي وأىـ ما
يميز النادي.
الرؤية اإلستراتيجية ىي الغاية الكبرى التي يرغب النادي لموصوؿ
إلييا.
التخطيط اإلستراتيجي ىو إعداد خطط مستقبمية تتضمف التنبؤ

.3

بالمستقبؿ ومعرفة ما يجب عممو لتحقيؽ ىذا التنبؤ آخذيف
باالعتبار الموارد البشرية والمالية.

.4

اتخاذ الق اررات فيما يتعمؽ بتحقيؽ أىداؼ األندية مف خبلؿ حشد

الموارد وتطبيؽ السياسات يعتمد عمى التخطيط اإلستراتيجي.

عممية التخطيط االستراتيجي مستمرة تتعمؽ بالمستقبؿ تقوـ عمى
.5

تحميؿ لمبيئة الخارجية والداخمية ومستويات األداء في الماضي
والحاضر والمستقبؿ وتقييـ لمفرص والمخاطر.

م.

المحور الثاني :تحديد مزايا التخطيط االستراتيجي لدى أعضاء
مجالس إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة.

.1

يساعد التخطيط اإلستراتيجي في نمو وتطور النادي.

.2

يضع التخطيط اإلستراتيجي النادي في موقع تنافسي أفضؿ.

.3

يسيـ التخطيط اإلستراتيجي في اتخاذ ق اررات أفضؿ لمنادي.

.4
.5
.6
.7
.8
.9

يزيد التخطيط اإلستراتيجي مف الشعور بالثقة في العمؿ الذي
تؤديو.
يساعد التخطيط اإلستراتيجي عمى استخداـ وسائؿ االتصاؿ
المختمفة.
يساعد التخطيط اإلستراتيجي عمى إنشاء أفكار لمشاريع جديدة.
يساعد التخطيط اإلستراتيجي في توجيو الجيد الجماعي نحو
النتائج المطموبة وزيارة الرغبة في العمؿ.
يسيـ التخطيط اإلستراتيجي في تحقيؽ االستثمار األفضؿ لمموارد
المادية والبشرية.
يساعد التخطيط اإلستراتيجي في الوقوؼ عمى نقاط الضعؼ
وتحديد نقاط القوة في النادي.

 .10خيمكف التخطيط اإلستراتيجي مف االستفادة مف الفرص الخارجية
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موافق
بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

`

المتاحة.
.11
.47
.13

خيتيح التخطيط اإلستراتيجي المجاؿ لتوقع التيديدات والمخاطر
التي قد تواجو النادي في المستقبؿ.

يساعد التخطيط اإلستراتيجي في تنمية ميارات وقدرات المديريف.
يسيـ التخطيط اإلستراتيجي في تطور المستوى الفني واإلداري
لممدربيف واإلدارييف في النادي.

المحور الثالث :معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لدى إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة.

أ.

أوالً :معيقات إدارية تتعمق بأعضاء إدارات األندية الرياضية.

.1

الرسالة والرؤية لؤلندية الرياضية غير واضحة.

.2

االعتقاد بأف رسالة النادي ورؤيتو ىي مجرد شعارات فقط.

.3

االعتقاد بأف التخطيط اإلستراتيجي ىو عمؿ لمواجية األزمات.

.4

صعوبة تحديد نقاط القوة والضعؼ في األندية الرياضية.

.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12

ب.

موافق

بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير موافق

بشدة

صعوبة تحميؿ عوامؿ البيئة الخارجية والتيديدات التي يتعرض ليا
النادي.
تتسـ اتخاذ الق اررات في األندية بالطابع المركزي.
نقص المعمومات واإلحصاءات الدقيقة لدى أعضاء إدارات ألندية
الرياضية لمقياـ بعممية التخطيط االستراتيجي.
االعتقاد بأف عممية التخطيط اإلستراتيجي تحتاج إلى وقت وجيد
كبيريف.
عدـ قابمية األىداؼ اإلستراتيجية لمنادي لمتطبيؽ.
عدـ وجود خطط تستيدؼ الحصوؿ عمى مصادر تمويؿ مختمفة
لؤلندية الرياضية.
ال يتـ االستفادة مف تجارب التخطيط اإلستراتيجي عمى صعيد
األندية عربياً واقميمياً.

عدـ االستفادة مف ذوي االختصاص في مجاؿ التخطيط

اإلستراتيجي.

ثانياً :معيقات تتعمق بنمط العمل لدى أعضاء إدارات األندية
الرياضية.
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موافق
بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

`

.1

عدـ وجود أسس ومعايير الختيار أعضاء مجالس األندية بما
يتناسب مع طبيعة العمؿ المطموب إنجازه.

.2

االعتماد عمى نظاـ العمؿ التطوعي في األندية الرياضية.

.3

نقص الموارد المالية البلزمة لؤلندية الرياضية.

.4
.5
.6
.7
ج.

ضعؼ نظاـ الحوافز المادية والمعنوية المقدـ لمعامميف في األندية
لوضع خطة إستراتيجية.
تقادـ األساليب المتبعة في التخطيط االستراتيجي وعدـ مواكبتيا
لممستجدات.
عدـ مبلئمة برامج التدريب لئلدارييف لعمميات التخطيط
االستراتيجي.
غياب التفويض لعدـ الثقة في قدرات باقي األعضاء.
ثالثاً :معيقات تتعمق بمناخ العمل لدى أعضاء إدارات األندية
الرياضية.

.1

رفض ومقاومة التغيير اإلداري في النادي.

.2

التغيرات السريعة والمستمرة في التشريعات والقوانيف الحكومية.

.3

السياسية في المنطقة غير مستقرة .األوضاع

.4

االقتصادية في المنطقة غير مستقرة .األوضاع

.5

ندرة وجود متخصصيف في اإلدارة الرياضية.

.6

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

عدـ توفر اإلمكانات البشرية والمادية البلزمة لوضع الخطة
اإلستراتيجية

.7

محدودية المشاركات في البطوالت العربية واإلقميمية والدولية.

.8

ندرة المرافؽ والمباني التي يمتمكيا النادي.

وشك ارً عمى حسن تعاونكم ،،،،

الباحث :إيياب محمد ربيع أبو الخير
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ممحق رقم ()4

كتاب تسييل ميمة لوزارة الشباب والرياضة
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ممحق رقم ()5

كشوفات األندية الرياضية وأعضاء إدارات االندية
أندية محافظة شمال غزة
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ممحق رقم ()6

أندية محافظة غزة

142

`

ممحق رقم ()7

أندية محافظة الوسطى
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ممحق رقم ()8

أندية محافظة خانيونس
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ممحق رقم ()9

أندية محافظة رفح
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ممحق رقم ()10

نظام األندية الفمسطينية
الفصل األول
مادة  :1تيدؼ األندية الفمسطينية إلى:

الغاية

 -1جمع الطاقات الشبابية الفمسطينية الفنية واإلدارية لتوحيد جيودىا في خدمة الناشئة الفمسطينية.
 -2استثمار وقت الفراغ فيما يعود عمى الشباب الفمسطيني بالنفع.
 -3غرس روح الخدمة العامة في نفوس الشباب الفمسطيني.

 -4تنظيـ الشباب الفمسطيني ليق وـ بواجبو في خدمة المجتمع رياضيا وكشفيا واجتماعيا وثقافيا.
 -5تنظيـ الشباب الفمسطيني ليقوـ بواجبو في حماية ثورتو واعداده لممشاركة الفعالة في معركة

التحرير.

الفصل الثاني
األسموب

مادة  :2تتبع األساليب التالية في تحقيؽ أىداؼ األندية:
 -1يقوـ النادي بتشكيؿ الفرؽ الرياضية والكشفية واالجتماعية وتنظيميا وأعداد قادتيا لتحمؿ
مسؤولياتيـ.
 -2االتصاؿ بالمجتمع ضمف إطار منطقة النادي بصورة منظمة؛ الستقطاب أكبر عدد ممكف مف
الشباب لدعـ النادي ومشروعاتو.

 -3تقديـ الصفوة مف شباب المنطقة ضمف إطار النادي لمقياـ بمشروعات تعود بالنفع عمى البيئة
وتدفع اآلخريف لممشاركة الفعالة.

 -4التعاوف مع األندية والييئات األخرى ضمف إطار الوحدة الوطنية دوف النظر لممصالح الخاصة
لمنادي.
الباب الثاني
الفصل األول
مادة  :3يشترط في عضوية النادي:

العضوية

 -1أف يكوف لمنادي مقر يصمح إلدارة العمؿ .ويمكف منتسبيو مف االستفادة منو قضاء وقت فراغيـ
فيو.
 -2أف يكوف اسمو مسمى فمسطيني.

 -3أف يمارس فعبل وينتسب لبلتحادات الرياضية الفمسطينية وفؽ التالي:
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أ -ثبلثة اتحادات رياضية عمى األقؿ أحدىا اتحاد لعبة جماعية.
ب -خمسة اتحادات رياضية أللعاب فردية عمى األقؿ.

 -4أف يكوف لو ممعب أو مبلعب خاصة أو يثبت استطاعتو عمى استعماؿ مبلعب لييئات أخرى.
 -5لمنادي أف يمارس فعبل النشاط الكشفي واإلرشادي ،أو أنشطة اجتماعية أو كمييما ،مف خبلؿ
تسجيمو في المفوضية العامة أو لجنة األنشطة االجتماعية في المجمس.

متعيدا بالعمؿ وفؽ ىذا النظاـ ويعطي فترة ثبلثة أشير بعد زيارة
مادة  :4يتقدـ النادي بطمب تسجيمو
ً
ميدانية لو؛ لمتأكد مف توفر الشروط.

مادة  :5يشترط في عضو النادي:

 -1أف يكوف فمسطينيا ،ويجوز اف يكوف مف التابعية ،العربية عمى أال تزيد النسبة عمى  %30مف عدد
األعضاء.
 -2أف يكوف حسف السيرة والسموؾ وأف يزكيو اثناف مف أعضاء النادي العامميف.

 -3أف يستمر في دفع اشتراكاتو بشكؿ منتظـ ،وحسب ما ينص عميو النظاـ في األمور المالية.
مادة  :6تقسـ العضوية في النادي إلى:

 -1عضو عامؿ :وىو العنصر الذي تجاوز الثامنة عشرة مف عمره ،لو حؽ االنتخاب والترشيح وفؽ
ما ينص عميو ىذا النظاـ.
 -2عضو مؤازر :وىو العضو الذي يقؿ عمره عف  18سنة ،ليس لو حؽ الترشيح أو االنتخاب إال
ضمف المجاف الخاصة بو.

 -3عضو فخري :وىو العضو الذي ال يمكنو وضعو مف المشاركة الفعالة في أنشطة النادي فنيا
واداريا ،ويقوـ بدعـ النادي معنويا أو ماديا ،وليس لو حؽ التصويت أال في المجاف الخاصة بو.
الفصل الثاني
فقدان العضوية

مادة  :7تعتبر الييئة فاقدة عضويتيا إذا فقدت أحد الشروط الواردة في المادة ، 3ولـ تتمكف خبلؿ
ثبلثة أشير مف إنذارىا لتصحيح موضع الشروط المفقودة.

مادة  :8يعتبر العضو أيا كانت عضويتو فاقدا لمعضوية إذا:
 -1صدر قرار مف ىيئة إدارة النادي بفصمو نتيجة لعمؿ يضر بمصمحة النادي ووفؽ نظامو الداخمي.
 -2إذا قدـ استقالتو وقبمت ،أو إذا مضى عمى عدـ البت فييا مدة تزيد عف الشير مف تاريخ تقديميا.
 -3إذا توفى.
 -4إذا امتنع عف دفع اشتراكاتو مدة تزيد عف ثبلثة أشير (وفي ىذه الحالة ال يجوز إعادة العضوية إال
إذا قاـ العضو بدفع اشتراكاتو المتخمفة أو المبمغ الذي تحدده ىيئة إدارة النادي).
الباب الثالث
الييئة العامة لمنادي
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الفصل األول
االجتماعات

مادة  : 9تجتمع الييئة العامة مرة واحدة في السنة بصورة عادية لتناقش التقرير اإلداري والمالي لمييئة
اإلدارية وخطة وموازنة النادي لمسنة القادمة ،ولتعديؿ قرار ما وفؽ ما تراه مناسباً حسب أنظمة النادي
الداخمية ،والنتخاب ىيئة إدارية جديدة.

مادة  :10يكوف اجتماع الييئة العامة قانونيا إذا حضرتو األغمبية المطمقة لعدد األعضاء العامميف
الذيف ليـ حؽ التصويت ،والمسدديف الشتراكاتيـ المحتفظيف بشروط العضوية الصحيحة.

مادة  :11يرأس االجتماعات الييئة العامة لمنادي رئيس إدارة النادي ،واذا لـ يوجد يرأس االجتماع أكبر
األعضاء سنا ويكوف أميف سر النادي أو أحد أعضاء الييئة اإلدارية مقر ار لبلجتماع.

مادة  : 12يكوف التصويت باألغمبية المطمقة لعدد الحاضريف فإذا تساوت األصوات يرجح رئيس الجمسة
الرأي الذي يراه مناسباً.

مادة  :13يحؽ لمييئة اإلدارية أو لثمث أعضاء النادي العامميف أو لممجمس الفرعي لمشباب والرياضة
الفمسطيني أف يطمبوا عقد اجتماع لمييئ ة العامة لمنادي .وتوجو إدارة النادي الدعوة خبلؿ أسبوعيف مف
طمبيا بالصورة القانونية لبحث ما تمت الدعوة مف أجمو فقط.

مادة  : 14إذا حاؿ طارئ دوف إتماـ أبحاث الجمسة تعتبر مفتوحة ويعتبر ما ووفؽ عميو مف بنود
االجتماع صحيحا ويحدد الوقت إلكماؿ الجمسة ويعيف وقتيا في مكاف بارز في النادي ويبمغ األعضاء

كتابيا بذلؾ ويبمغ المجمس الفرعي لمشباب والرياضة بو.

مادة  : 15يحؽ في الجمسات غير العادية أف تطرح الثقة في الييئة اإلدارية فإذا حجبت عنيا الثقة
تؤلؼ لجنة لؤلعداد النتخابات جديدة خبلؿ شير عمى األكثر وتكمؿ ىيئة اإلدارة الجديدة ،المدة الباقية

مف فترة إدارة تمؾ السنة.
الفصل الثاني
االنتخابات

مادة  :16يجري انتخاب ىيئة إدارة النادي مباش ار مف قبؿ األعضاء العامميف الذيف ليـ حؽ االنتخاب.

مادة  :17تنتخب الييئة العامة لمنادي سبعة أعضاء مف المرشحيف بصورة قانونية تحددىا البلئحة

الداخمية لمنادي.
مادة  : 18إذا تساوى في األصوات عدد مف المرشحيف يزيد عف العدد المطموب ،تجري بينيـ انتخابات
في نفس الجمسة.

مادة  : 19يشرؼ عمى عممية االنتخابات لجنة مؤلفة مف عدد مف أعضاء النادي غير المرشحيف،
وعضو عف المجمس األعمى لمشباب والرياضة الفمسطيني ،أو أحد فروعو.

مادة  :20إذا خبل مكاف أحد أعضاء الييئة اإلدارية ،يحؿ مكانو مف تبل األخير بعدد األصوات.
مادة  :21يراعى في أوراؽ االنتخابات األصوؿ المتبعة:
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الورقة التي تحمؿ عددا أكثر مف المطموب تعتبر الغية.

الورقة التي يتكرر فييا االسـ يعتبر اسما واحداً.

الباب الرابع

الييئة اإلدارية
الفصل األول
تشكيل الييئة اإلدارية

مادة  : 22في أوؿ اجتماع لييئة إدارة النادي المنتخبة يجري انتخاب بيف أعضائيا لمؿء المراكز
التالية:
 -1رئيس إدارة النادي.
 -2أميف سر النادي.
 -3أميف الصندوؽ.

 -4المشرؼ الرياضي.
 -5المشرؼ الكشفي.

 -6المشرؼ االجتماعي.
 -7أميف الموازـ.
مادة  : 23لييئة اإلدارة الحؽ في تسمية عدد مف األشخاص ال يتجاوز األربعة مف ذوي الخبرة
واالختصاص ليكونوا مستشاريف في ىيئة إدارة النادي ،يحضروف الجمسات ويشتركوف في المناقشات

دوف أف يكوف ليـ حؽ التصويت.

مادة :24

فاقدا لعضويتيا إذا تغيب عف حضور الجمسات ثبلث مرات متتالية
أ -يعتبر عضو الييئة اإلدارية ً
دوف عذر تقبمو ىيئة اإلدارة.

ب -يعتبر عضو الييئة اإلدارية فاقدا لعضويتيا إذا فقد عضويتو األساسية في النادي حسب نصوص
المادة الخامسة مف الفصؿ الثاني مف الباب الثاني مف ىذا النظاـ.
الفصل الثاني
االختصاصات
مادة  :25اختصاصات رئيس ىيئة إدارة النادي:

 -1يرأس جمسات الييئة اإلدارية.

 -2يوقع أذوف الصرؼ والشيكات مع أميف الصندوؽ.
 -3يمثؿ الييئة اإلدارية أماـ الييئات الرسمية.
مادة  :26اختصاصات أميف سر النادي:
 -1يتولى اختصاصات رئيس إدارة النادي في حاؿ تغيبو.
149

`

 -2يوجو الدعوة لبلجتماعات.

 -3يوقع عمى مراسبلت النادي.
 -4يحتفظ بالسجبلت وينظميا.
 -5ينسؽ مقررات المجاف المختمفة ليعرضيا بشكؿ موضوعي عمى إدارة النادي ويتابع مقرراتيا.
 -6يكوف مسؤوال عف العامميف المتبرعيف أو العامميف بأجر في النادي.
مادة  :27اختصاصات أميف الصندوؽ.

 -1يوقع أذوف الصرؼ وسندات القبض.
 -2يتولى جمع األمواؿ العائدة لمنادي بما فييا االنتسابات واالشتراكات واليبات.
 -3يقوـ بمحاسبة أية لجنة تجري نشاطا يكوف لو دخؿ.
 -4يحتفظ بالسجبلت المالية المختمفة.
 -5يقدـ تقري ار شيريا عف وضع النادي المالي لمييئة اإلدارية.
 -6يحتفظ بمبمغ معقوؿ تقره أنظمة النادي الداخمية.
مادة  :28اختصاصات المشرؼ الرياضي:

 -1ينسؽ بيف أنشطة المجاف الرياضية المختمفة.
 -2يعمؿ عمى توفير المدربيف والمبلعب واألدوات لمفرؽ الرياضية المختمفة.
 -3يعمؿ عمى توسيع القاعدة الرياضية بيف أوساط شباب النادي ،وأوساط المعسكر الذي يقع فيو

النادي.

 -4ينسؽ نتائج توصيات المجاف الرياضية المختمفة ،ويرفعيا لمييئة اإلدارية ،ويدافع عف وجية نظرىا.
مادة  :29اختصاصات المشرؼ الكشفي:

 -1العمؿ عمى غرس الروح الوطنية في نفوس األعضاء.

 -2تنظيـ المجموعة الكشفية واإلشراؼ عمييا ،والعمؿ الستكماؿ وحداتيا.
 -3السعي لتوفير العدد المناسب مف القادة المؤىميف.
 -4تسجيؿ المجموعة سنويا في المفوضية.

 -5وضع الخطط المناسبة والتي ال تتعارض وأحكاـ نظاـ الكشافة والمرشدات لتوفير الدعـ المادي
لممجموعة.

 -6تنسيؽ العمؿ بيف المجنة الكشفية ومجمس شورى المجموعة.
مادة  :30اختصاصات المشرؼ االجتماعي:
 -1تمكيف شباب النادي مف االنتماء الصحيح في المجتمع الذي يعيشوف فيو.
 -2غرس روح التعاوف ونكراف الذات بيف شباب النادي.
 -3تعميؽ روح الخدمة العامة في نفوس شباب النادي.
 -4تنسيؽ العمؿ بيف المجاف االجتماعية المختمفة.
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 -5إنشاء الفرؽ الفنية والثقافية وفرؽ الخدمة العامة وغيرىا مما يتناسب ونظاـ مجمس األنشطة
االجتماعية الصادر عف المجمس األعمى لمشباب والرياضة الفمسطيني.

 -6القياـ بكؿ ما يتصؿ بالعبلقات العامة بالتعاوف مع أميف سر النادي.
مادة  :31اختصاصات أميف الموازـ:

 -1حفظ السجبلت والمستندات المتعمقة باإلدخاالت واإلخراج وكؿ ما يتعمؽ بالموازـ بعيدتو في مقر
النادي.

 -2التوصية بشراء ما يحتاجو النادي مف أدوات ولوازـ ومواد يتطمبيا العمؿ الفني أو اإلداري في

النادي.

 -3يكوف عضوا في أية لجنة شراء سواء أكاف الشراء عاديا أو بمناقصة كما يكوف عضوا في أية لجنة
بيع أو إتبلؼ سواء أكاف البيع عاديا أو بالمزاد.
 -4حفظ األدوات والميمات الموكوؿ إليو حفظيا في مستودع النادي أو خزائنو وتسمميا وتسميميا
بإيصاالت موقع عمييا مف عضو اإلدارة صاحب االختصاص.

 -5التنسيب إلدارة النادي بتصميح أو إتبلؼ ما يصيبو العطب مف أدوات النادي.
الفصل الثالث
المجان الرئيسية
مادة  : 32تشكؿ في كؿ ناد ثبلث لجاف رئيسية تنتخب مباشرة مف األعضاء الذيف يمارسوف نوعا معينا
مف ىذه األنشطة.

مادة  :33المجنة الرياضية في النادي:

 -1تتكوف مف رؤساء المجاف المتخصصة الموجودة في النادي مثؿ:
أ -رئيس لجنة كرة القدـ ب -رئيس لجنة كرة السمة.
ج -رئيس لجنة كرة الطائرة د -رئيس لجنة كرة اليد.

ىػ -رئيس لجنة كرة الطاولة و -رئيس لجنة ألعاب القوى.

ز -رئيس لجنة المبلكمة ح -رئيس لجنة رفع األثقاؿ وكماؿ األجساـ.

ط -وغيرىـ مف رؤساء لجاف األلعاب التي يمارسيا النادي.

 -2يرأس ىذه المجنة المشرؼ الرياضي عضو الييئة اإلدارية المنتخب حسب توزيع عمؿ الييئة
اإلدارية.

مادة  :34المجنة الكشفية في النادي:
 -1تتكوف مف:

أ -قائد المجموعة أو الوحدة الكشفية.
ب -قادة الوحدات الكشفية (إذا وجدت مجموعة).
ج -عدد مف أولياء األمور ويشترط أف يكونوا أعضاء في النادي.
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د -عدد مف مشجعي الحركة الكشفية ويشترط أف يكونوا أعضاء في النادي.

 -2ال يزيد عدد أعضاء المجنة الوارديف في أ،ب،ج،د ،عف ثمانية أعضاء.

 -3يرأس ىذه المج نة المشرؼ الكشفي عضو الييئة اإلدارية المنتخب حسب توزيع عمؿ الييئة اإلدارية
ويشترط فيو أيضا اإللماـ بالنواحي الكشفية.

مادة  :35المجنة االجتماعية:

 -1تتكوف مف رؤساء المجاف المتخصصة.

أ -رئيس لجنة المعسكرات والخدمات التطوعية.
ب -رئيس لجنة المسرح والفنوف الشعبية.

ث -رئيس لجنة التوعية الفكرية والميرجانات القومية.
 -2يرأس ىذه المجنة المشرؼ االجتماعي عضو الييئة اإلدارية المنتخب حسب توزيع عمؿ الييئة
اإلدارية.

مادة  :36لمييئة اإلدارية أف تشكؿ مف المجاف المتخصصة ما تراه مناسبا مما لـ يرد في ىذا النظاـ.
مادة  :37ال يقؿ عدد أعضاء أية لجنة متخصصة عف ثبلثة ،ويحؽ إلدارة النادي أف تضـ لعضوية
أية لجنة عددا مف األخصائييف أو المدربيف العامميف بأجر بما ال يزيد عف اثنيف.
الفصل الرابع
االجتماعات
الييئة اإلدارية لمنادي

مادة  :38يكوف اجتماع ىيئة إدارة النادي قانونيا إذا أحضرتو األغمبية المطمقة لعدد أعضائيا
المنتخبيف (ال يدخؿ ضمف ذلؾ المستشاروف).

مادة  :39تتخذ الق اررات باألغمبية المطمقة لعدد األعضاء الحاضريف ،فإذا تساوت األصوات يرجح
رئيس إدارة النادي الجانب الذي يراه مناسبا.
مادة  :40تجتمع الييئة اإلدارية مرتيف في الشير عمى األقؿ.
مادة  :41يدعو أميف سر النادي إلى االجتماعات حسب النظاـ الداخمي لمنادي ويبمغ األعضاء
بالحضور خطيا وعمى لوحة إعبلنات النادي.

مادة : 42يرأس االجتماعات رئيس إدارة النادي فإذا لـ يوجد فأميف السر فإذا لـ يوجد فأكبر األعضاء
الحاضريف سنا.
مادة  :43تدوف المقررات في سجؿ خاص يوقع عميو أعضاء الييئة اإلدارية وتكتب نسخة عف
المقررات تعرض عمى أعضاء النادي عمى لوحة اإلعبلنات ،وترسؿ نسخة مف محضر الجمسة لممجمس

الفرعي لمشباب والرياضة الفمسطيني.
المجان الرئيسية والمجان المتخصصة

مادة  :44يكوف اجتماع المجنة بنوعييا قانونيا إذا حضرتو األغمبية المطمقة لعدد أعضائيا.
152

`

مادة  : 45تكوف مقررات ىذه المجاف عبارة عف توصيات لييئة إدارة النادي ،تصبح قانونية إذا أقرتيا

الييئة اإلدارية في النادي.

مادة  :46ترفع كؿ لجنة متخصصة توصياتيا إلى المجنة الرئيسية ذات االختصاص لمناقشتيا واق ارر
ما تراه مناسبا منيا ،كما ترفع المجاف الرئيسية توصياتيا إلى الييئة اإلدارية لمنادي لمناقشتيا واقرار ما

تراه مناسبا منيا.

مادة  : 47تجتمع أية لجنة ما ال يقؿ عف مرة في الشير وعمى أف يوقت االجتماع بحيث يضمف
وصوؿ التوصيات لمييئة اإلدارية لمنادي في موعد اجتماعيا المقرر.

مادة  : 48يعتبر عضو الييئة اإلدارية أو عضو أية لجنة فاقدا لعضويتيا إذا تغيب بدوف عذر مقبوؿ
ثبلث مرات متتالية أو إذا فقد عضويتو األساسية في النادي.
الباب الخامس
المالية

مادة  :49تتكوف مالية النادي مف:
 -1انتساب واشتراكات األعضاء.

 -2ربع المباريات والحفبلت واألنشطة األخرى.
 -3المعونات الرسمية التي تدفع لو مف قبؿ المجمس الفرعي.
 -4اليبات والتبرعات مف أية ىيئة أال تكوف مشروطة وأف يوافؽ عمييا المجمس األعمى لمشباب
والرياضة الفمسطيني أو أحد فروعو حسب الحالة.

الفصل األول
االشتراكات

مادة  :50تكوف فئات االشتراؾ في النادي حسب ما يمي:
أ -العضو العامؿ :انتساب ( )5خمسة ليرات لبنانية أو ما يعادليا عمى األقؿ.
اشتراؾ شيري ليرتاف لبنانيتاف أو ما يعادليما عمى األقؿ.

ب -العضو المؤازر :انتساب :ليرتاف لبنانيتاف أو ما يعادليما عمى األقؿ.
االشتراؾ الشيري :ليرة لبنانية أو ما يعادليما عمى األقؿ.

ج -العضو الفخري :انتساب :عشر ليرات لبنانية عمى األقؿ أو ما يعادليا.
االشتراؾ الشيري :خمسة ليرات عمى األقؿ أو ما يعادليا.

مادة  :51يتـ قبض االشتراكات شيريا بالنسبة لمفئتيف أ،ب مف المادة  50ويجوز قبضيا مرة في السنة
أ و عمى أقساط بالنسبة لمفئة (ج) مف نفس المادة ،أما رسـ االنتساب فيدفع لمرة واحدة لدى اشتراؾ
العضو بالنادي ولممرة األولى.

وفي جميع الحاالت تعطي إيصاالت معتمدة ومختومة.
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الفصل الثاني
اليبات والتبرعات

مادة  : 52يقبؿ النادي أية ىبات أو تبرعات مف الييئات والشركات واألشخاص الذيف يرغبوف في دفعيا
لدعـ النادي ،عمى أال يكوف ليـ ىدؼ شخصي مف وراء ذلؾ ،وشرط أف يتصؿ بالمجمس األعمى
لمشباب والرياضة الفمسطيني (أو فرعو حسب الحالة) لمحصوؿ عمى موافقتو.

مادة  : 53اليبات والتبرعات النقدية تدخؿ صندوؽ النادي بإيصاالت رسمية أما اليبات والتبرعات

العينية فتكتب باستبلميا كتب رسمية وتدخؿ سجبلت الموازـ حسب األصوؿ المتبعة واذا كانت مما
يدخؿ ضمف المستيمكات فتسجؿ في سجميا.

مادة  : 54كؿ مف أعطى ىبة أو تبرعا لمنادي ال يحؽ لو وال لورثتو المطالبة باسترجاع ما وىب أو
تبرع ،حتى لو جرى حؿ النادي وآلت ممتمكاتو إلى الييئة التي يحددىا أو يسمييا ىذا النظاـ.
الفصل الثالث
بنود الصرف وأصوليا

مادة  : 55ال يجوز الصرؼ مف أمواؿ النادي إال بما يتناسب وبنود الموازنة كما تقرىا الييئة العامة

لمنادي في اجتماعيا السنوي أو في أي اجتماع غير عادي تعقده الييئة العامة وتبحث في ىذا

الموضوع.
مادة  : 56يوقع سند الصرؼ الشخص أو الييئة التي تقبض المبمغ ويوضح موضوع الصرؼ ويوقع
السند مف أميف الصندوؽ ويعتمده رئيس الييئة اإلدارية ويوضع في الممؼ والسجؿ الخاصيف.

مادة  : 57إذا كاف الصرؼ عمى شراء لوازـ دائمة أو مستيمكة تعطي نسخة طبؽ األصؿ (أو نسخة
ثانية) إلى أميف الموازـ ليجري تسجيميا في سجؿ الموازـ بنوعييا.

مادة  : 58تؤخذ موافقة الييئة اإلدارية عمى الصرؼ قبؿ وقوعو ويشار في سند الصرؼ لرقـ الجمسة
وتاريخيا والبند الخاص بموضوع الصرؼ.
الباب السادس
الموازم
الفصل األول
شراء الموازم

مادة  :59تش كؿ لجنة مف أميف الصندوؽ وعضويف مف ذوي االختصاص عند شراء أية لوازـ لمنادي.

مادة  :60إذا زاد المبمغ (موضوع الشراء) عف ( )100مئة ليرة لبنانية أو ما يعادليا تعمؿ مناقصة
وتختار المناقصة ذات أرخص األسعار وأجود األصناؼ ما أمكف.

مادة  :61تسمـ نسخة عف الفاتورة الميف الموازـ لتسجيؿ المادة (موضوع الشراء).
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الفصل الثاني
الصيانة واالستيالك

مادة  :62يخصص في موازنة النادي بند خاص بالصيانة بنسبة  %10مف قيمة المشتريات السنوية.
مادة  :63ال يجوز استيبلؾ أية مادة دائمة أال بعد التأكد مف عدـ االستفادة منيا.

مادة  :64المواد المستيمكة تشكؿ لجنة برئاسة أميف الصندوؽ وعضوية أميف الموازـ وعضو آخر
لبيعيا بالمزاد أو إتبلفيا .وفي جميع الحاالت يسجؿ محضر يحتفظ أميف الموازـ بنسخة منو ويطرح

المواد المستيمكة مف صفحة السجؿ الخاص بالمادة موضوع االستيبلؾ ،مشي ار لرقـ وتاريخ محضر
البيع أو اإلتبلؼ.
الباب السابع
العاممون

مادة  : 65يكوف أميف سر النادي مسؤوال عف جميع العامميف فيو ،سواء أكانوا متبرعيف أو بأجر لكؿ
وقتيـ أو بعضو.

مادة  :66يخضع كؿ عامؿ ألنظمة النادي ولمقررات الييئة اإلدارية.

مادة  :67التبرع بالعمؿ في النادي واجب وليس منة ،وعميو تجري محاسبة العامؿ الذي يقصر في
واجباتو التي تبرع مف اجؿ القياـ بيا.
الفصل األول
العاممون المتبرعون

مادة  :68ىـ كؿ مف تطوع لمعمؿ في النادي لكؿ الوقت أو لبعض الوقت الذي يفتح فيو النادي أبوابو
الستقباؿ األعضاء سواء أكاف ىذا العمؿ ضمف النادي أـ خارجو.

مادة  :69ال يتقاضى العامؿ المتبرع أجرا ،وانما يدفع لو ما يترتب عمى قيامو بالعمؿ مف أجور سفر
وغيرىا.
الفصل الثاني
العاممون بأجر

مادة  :70ىـ كؿ مف يتقاضى أج ار أو معونة أو مكافأة ،لقاء ما يقوـ بو مف عمؿ لمصمحة النادي.
مادة  : 71كؿ مف يعمؿ بأجر في النادي ال يحؽ لو التصويت في أية لجنة يكوف فييا ،وانما يحؽ لو
إبداء الرأي والمشورة.

مادة  : 72ال يحؽ لمعامؿ باألجر أف يكوف عضوا في إدارة النادي ،و لكف يمكف أف يكوف مف ىيئة
النادي االستشارية وفؽ ما تنص عميو المادة  23مف الفصؿ األوؿ مف الباب الرابع مف ىذا النظاـ.
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الباب الثامن
حل النادي
الفصل األول
مادة  :73يحؿ النادي في الحاالت التالية:

األسباب الموجبة

 -1إذا أصبح وضعو المادي ال يمكنو مف االستمرار وانفض عنو أعضاؤه.

 -2إذا رأى المجمس األعمى لمشباب والرياضة الفمسطيني أو فرعو الموجود النادي في منطقتو قد
استنفذ أغراضو وأنو خرج عف اليدؼ الذي مف أجمو أنشئ.
مادة  : 74عند حؿ أي ناد ألي سبب تؤوؿ جميع ممتمكاتو لممجمس األعمى لمشباب والرياضة أو فرعو

الذي يتبعو ىذا النادي.

مادة  : 75إذا وافقت األغمبية المطمقة لمييئة العامة لمنادي عمى أف تندمج في نادي آخر تؤوؿ ممتمكات

النادي األوؿ إلى النادي الثاني ويشترط في ىذه الحالة:
 -1أف يكوف النادي الثاني في نفس المنطقة.

أف يكوف وضع النادي الثاني مما يساعد أعضاء النادي المنحؿ مف االستفادة مف الخدمات التي يؤدييا

ىذا النادي.
الباب التاسع
أحكام عامة

مادة  :76األعضاء المؤازروف (الذيف ىـ دوف السف القانونية) ينظـ وقت دواميـ بما يتناسب
وأوضاعيـ بحيث يكوف النادي عونا ليـ عمى القياـ بواجباتيـ.

مادة  : 77تؤلؼ لجاف خاصة باألعضاء المؤ ازريف يكوف مف أثرىا تدريبيـ عمى شؤوف النادي اإلدارية
ليتمكنوا مف القياـ بأعبائيا حاؿ وصوليـ لمسف القانونية.

مادة  :78ال يجوز أف ينتسب لمنادي أفراد دوف الثانية عشرة إال ضمف المجموعة الكشفية (األشباؿ)
وشرط تنظيـ أوقات دواميـ بشكؿ مناسب.

مادة  :79ال يحؽ لمنادي غير المسجؿ ضمف ىيئاتو المختمفة االشتراؾ في أنشطة المجمس األعمى
لمشباب والرياضة الفمسطيني ،وال االستفادة مف الخدمات والمعونات التي يقدميا المجمس أو ىيئاتو
المختمفة لؤلندية المسجمة.

مادة  :80يعطي المجمس األعمى لمشباب والرياضة الفمسطيني أو فروعو األندية اليبات واإلعانات
الممكنة عمى ضوء عدد األلعاب الجماعية والفردية التي تمارسيا فعبل وتشترؾ في بطوالتيا.

مادة  :81يراعى في تسمية األند ية الفمسطينية عدـ التكرار أو التشابو واستبعاد كممتا الشباب والشبيبة
مف أسماء األندية الفمسطينية ،وتكريس المسميات الفمسطينية لربط الشباب الفمسطيني بوطنو وأرضو.
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مادة  : 82المجمس األعمى لمشباب والرياضة الفمسطيني ىو الجية التي ليا حؽ تفسير أية مادة مف

مواد الن ظاـ وتعديمو ،بما يتناسب ومصمحة العمؿ الفمسطيني ،وحسب األصوؿ القانونية الواردة في نظاـ
المجمس األعمى لمشباب والرياضة الفمسطيني وما يصدر عنيا مف أنظمة أخرى.
مادة  : 83جميع األنشطة التي يقوـ بيا النادي في مجاالت االتحادات الرياضية الفمسطينية وجمعية

الكشافة والمرشدات ومجمس األنشطة االجتماعية تراعي فييا األنظمة المعموؿ بيا في ىذه التنظيمات.

مادة  :84كؿ نشاط يتعدى التنظيمات الشبابية الفمسطينية يستأذف بو مف قبؿ التنظيـ ذي العبلقة

(االتحاد الرياضي ،جمعية الكشافة ،لجنة األنشطة االجتماعية) واذا لـ يوجد يستأذف بو مف المجمس
األعمى لمشباب والرياضة الفمسطيني أو أحد فروعو حسب الحالة.

مادة  : 85يضع كؿ ناد نظامو المفصؿ ولوائحو المختمفة التي يراىا مناسبة ،عمى أال يتعارض أي منيا
مع ىذا النظاـ ،وعمى أف توافؽ عمييا ىيئتو العامة وأف يصدر قرار بتصديقو مف المجمس األعمى
لمشباب والرياضة أو أحد فروعو.

مادة  : 86إلدارة النادي أف تعيف مدي ار لمنادي بالتفرغ الكامؿ أو ببعض التفرغ أو بالتطوع حسب

إمكانياتيا ولو أف يحضر جمسات الييئة اإلدارية دوف أف يكوف لو حؽ التصويت إال إذا كاف عضوًا
منتخباً فييا.
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ممحق رقم ()11

تقرير إخباري من إعداد الباحث عمى وسائل اإلعالم

مختصون :التخطيط االستراتيجي مطلة لمواكثة االحتراف الرياضي لألوذية
تاريخ الىشر 14-13-2115 :

رام هللا  -دويا الوطه-ايهاب أتو الخير
ال يختمػػؼ اثنػػاف عمػػى أف التخطػػيط اإلسػػتراتيجي مػػف األمػػور اليامػػة والممحػػة فػػي مجتمعنػػا وعمػػى
كافػػة األصػػعدة واإلدارات الرياضػػية الناجحػػة ىػػي التػػي تزيػػد مػػف االىتمػػاـ بمثػػؿ ىػػذه األس ػػاليب
اإلداريػ ػػة ألنػ ػػو وبكػ ػػؿ تأكيػ ػػد سػ ػػيؤثر وبشػ ػػكؿ فعػ ػػاؿ عمػ ػػى نوعيػ ػػة الق ػ ػ اررات اإلداريػ ػػة ،والتخطػ ػػيط
اإلستراتيجي الرياضي ىو وباختصار نشاط قائـ عمى تحميؿ بيانات عػف الماضػي واتخػاذ قػ اررات

في الحاضر ولبناء شئ في المستقبؿ  .وىو أيضا اختيار بػيف بػدائؿ متعمقػة بأىػداؼ والسياسػات
والخطػػط والب ػرامج لتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ بمعنػػى أنػػو ينطػػوي عمػػى صػػنع ق ػرار م ػرتبط بشػػي غيػػر

محدد المعالـ.

وفػي ظػؿ ت ازيػد عػدد االنديػة الرياضػية فػي قطػاع غػزة والتػي وصػؿ عػددىا ألكثػر مػف 70نػادي

،حيػػث تصػػطدـ ىػػذه االنديػػة وبعػػد التأسػػيس بعقبػػات كثي ػرة وعديػػة عمػػى الجػػانبي االداري والمػػالي

سببو الرئيس عدـ وجود خطط استراتيجية تساىـ في تخفيؼ ىذه المعاناة.
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ولتسػػميط الضػػوء عمػػى ىػػذه القضػػية اليػػاـ كػػاف البػػد لبلسػػتماع ألصػػحاب القػرار والمختصػػوف فػػي

المجاؿ الرياضي.

عواجة :التخطيط االستراتيجي أساس العمل السميم
اكد نبيؿ عواجة مدير دائرة االندية بو ازرة الشباب والرياضية عمػى أىميػة وجػود خطػط اسػتراتيجية

لؤلندية الرياضية تطبؽ عمى أرض الواقع ،لضػماف اسػتم اررية االنديػة وتقػديـ خػدماتيا لمنتسػبييا،

معتب ػ ػ ػ ػ ػ اًر تطبيػ ػ ػ ػ ػػؽ التخطػػ ػ ػ ػػيط االسػ ػ ػ ػ ػػتراتيجي بمثابػ ػ ػ ػ ػػة االس ػ ػ ػ ػػاس السػ ػ ػ ػ ػػميـ لبنػ ػ ػ ػ ػػاء ن ػ ػ ػ ػػادي قػ ػ ػ ػ ػػوى.
وطالػػب عواجػػة ادارات االنديػػة بضػػرورة اعتمػػاد خطػػط اسػػتراتيجية ليػػا خػػبلؿ المرحمػػة المقبمػػة فػػي

ظػ ػ ػ ػػؿ ت اريػ ػ ػ ػػد عػ ػ ػ ػػدد االنديػ ػ ػ ػػة والػ ػ ػ ػػذي بػ ػ ػ ػػذروة سيضػ ػ ػ ػػمف اسػ ػ ػ ػػتمرار النػ ػ ػ ػػادي وفرقػ ػ ػ ػػة الرياضػ ػ ػ ػػية.
ولـ يخؼ عواجة قمقة بسبب المعيقات التي قد تواجو االندية ولعؿ ابرزىا العامؿ المادي المػرتبط

بشػ ػػكؿ ريسػ ػػي لتنفيػ ػػذ الخطػ ػػط اإلسػ ػػتراتيجية ،باإلضػ ػػافة لممػ ػػورد البشػ ػػري القػ ػػادر عمػ ػػى تنفيػ ػػذىا.
وأشار عواجة الى اف دائرتو تقوـ بعقد العديد مف الدورات وورش العمػؿ الخاصػة بتطػوير االنديػة

وكيفيػػة وضػػع خططيػػا اإلسػػتراتيجية ايمانػػا منيػػا بأىميػػة بنػػاء الكػػادر البشػػري ليكػػوف قػػادر عمػػى

مواصمة المشوار.

ونػػوه الػػى ضػػرورة اىتمػػاـ البػػاحثيف بكيفيػػة بنػػاء الخطػػط اإلسػػتراتيجية لؤلنديػػة والعمػػؿ عمػػى وضػػع
حمػػوؿ لمعقبػػات التػػي قػػد تواجػػو االنديػػة أثنػػاء تنفيػػذىا ،متمنيػػا التوفيػػؽ لؤلنديػػة فػػي تحقيػػؽ رسػػالتيا

التي تساىـ في بناء المجتمع ورقية.

حرب :التخطيط االستراتيجي مطمب لمواكبة االحتراف الرياضي
وبػػدورة طالػػب حسػػاـ الػػديف حػػرب عضػػو المجمػػس االعمػػى لمشػػباب والرياضػػة الجيػػات الرسػػمية
والمسئولة عمى األندية الرياضية سواء في المجمس األعمى لمشباب والرياضة أو المجنة األولمبيػة

بض ػػرورة االىتم ػػاـ بوج ػػود خط ػػط اس ػػتراتيجية لؤلندي ػػة الرياض ػػية ،الت ػػي تص ػػب ف ػػي تط ػػوير األداء
الرياضػػي لممجػػالس اإلداريػػة ،وخاصػػة فػػي ظػػؿ فكػػر احت ارفػػي ولػػيس ى ػواه األمػػر الػػذي يعنػػي أف
تكػػوف اإلدارة تفكػػر فػػي احترافيػػة مػػف حيػػث األمػػور األخػػرى المتعمقػػة بػػالتخطيط اإلسػػتراتيجي "
كالتسويؽ ،والتمويؿ ،والبنية التحتية ،ومدارس الناشئيف" وغيرىا.

وأشػػار حػػرب إلػػى أف اإلدارات الناجحػػة ىػػي التػػي تقػػوـ بتحديػػد األىػػداؼ كخطػػوة أولػػى ومػػف ثػػـ
تحديد الموقؼ الحالي ،وتحديد العوامؿ المساعدة والمعوقة لموصوؿ إلى التصرؼ المناسب الػذي

سيسػػاىـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي تطػػوير األداء عمػػى كافػػة الن ػواحي اإلداريػػة ،مؤكػػدا عمػػى ضػػرورة تبنػػي

االندية مفيوـ التخطيط االستراتيجي وتطبيقو اذا ما ارادت الرقي وتطبيؽ االحتراؼ لتكػوف قػادرة
عمى خوض معترؾ المنافسة المحمية والعربية والدولية.
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شعث :التخطيط االستراتيجي مفتاح االستقرار لألندية
ومػػف جانبػػو قػػاؿ د .عػػادؿ شػػعث عميػػد كميػػة التربيػػة الرياضػػية فػػي بوليتكنػػؾ فمسػػطيف أف االنديػػة

الرياض ػػية لض ػػماف نجاحي ػػا واس ػػتمرارىا الب ػػد م ػػف وج ػػود خط ػػط اس ػػتراتيجية محكم ػػو قام ػػة عم ػػى
المعمومات والتفكير السميـ.

وأعتبػ ػػر شػ ػػعث اف التخطػ ػػيط االسػ ػػتراتيجي عمػ ػػى مسػ ػػتوى االلعػ ػػاب واألنديػ ػػة ىػ ػػو مفتػ ػػاح النجػ ػػاح

واالستم اررية في ظؿ المنافسة الشديدة ،مشي اًر الى ارتباط التخطػيط االسػتراتيجي باسػتقرار االنديػة

ومقدرتيا عمى توفير الدعـ المالي.

وأكػػد شػػعث عمػػى ضػػرورة تبنػػي ادارات االنديػػة تطبيػػؽ الخطػػط اإلسػػتراتيجية التػػي تشػػمؿ تحديػػد
االىداؼ التي ستسعى لتحقيقيػا ،مطالبػا بضػرورة عقػد الػدورات و ورشػات العمػؿ الخاصػة بكيفيػة

وضع وتنفيذ الخطط اإلستراتيجية واليات التغمب عمى المعوقات التي قد تط أر اثناء التنفيذ.
جميع الحقوؽ محفوظة لدنيا الوطف © 2016 - 2003

160

