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ملخص
ھ دفت الدراس ة التع رف إل ى المعوق ات الت ي تواج ه التخط يط اإلس تراتيجي ف ي اإلتح ادات
الرياضية في كل من األردن واليمن ،وكذلك إيجاد الفروق في معوقات التخطيط اإلستراتيجي في
اإلتح ادات الرياض ية ب ين األردن وال يمن ،والتع رف إل ى المعوق ات الت ي تواج ه التخط يط
اإلستراتيجي في اإلتحادات الرياضية في كل من األردن واليمن تبعا ً لمتغي رات )الخب رة ،المؤھ ل
العلمي ،نوع اإلتحاد( ،وتكونت عين ة الدراس ة م ن ) (١٠٧م ن رؤس اء وأعض اء مج الس إدارات
اإلتحادات الرياض ية م نھم ) (٥٥م ن األردن و) (٥٢م ن ال يمن ،وت م اس تخدام اإلس تبيان كوس يلة
لجم ع البيان ات ،وت م تحلي ل البيان ات احص ائيا ً باس تخدام المتوس طات الحس ابية ،واالنحراف ات
المعياري ة ،والنس بة المئوي ة ،وتحلي ل التب اين المتع دد .وأظھ رت النت ائج أن اإلتح ادات الرياض ية
األردنية واليمنية تواجه معوقات بدرجة متوسطة ،كما أظھرت النتائج وجود فروق دالة احص ائيا ً
في المعوقات ولصالح اإلتحادات الرياضية اليمنية ،وأظھرت النتائج ايضا ً أنه ال توجد فروقا ً دالة
إحص ائيا ً ف ي معوق ات التخط يط اإلس تراتيجي ف ي اإلتح ادات الرياض ية األردني ة واليمني ة تبع ا ً
لمتغيرات )الخبرة ،المؤھل العلمي ،نوع االتحاد(.
Abstract
This study seeks to identify the impediments faced by strategic
planning efforts in sport leagues in Yemen and Jordan and to find out
whether there are differences in strategic planning impediments faced by
Jordanian versus Yemeni sport leagues by such variables as experience,
academic qualification, and league type. The sample (N=107) consisted
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of chairs and members of the sport league's administrative boards in
Jordan (55) and Yemen (52). The questionnaire was the instrument used
to collect data which were statistically treated using means, standard
deviations, percentages, and multi-way variance of analysis. Results
showed that the Jordanian and Yemeni sport leagues are faced with
impediments at a moderate degree. Further, statistically significant
differences were found in the impediments in favor of Yemeni sport
leagues, whereas no statistically significant differences in strategic
planning impediments in Jordanian and Yemeni sport leagues attributed
to experience, academic qualification and league type.
Keywords: Strategic Planning, Impediments, Yemeni Sport League,
Jordan Sport League
مقدمة الدراسة
يعد موضوع التخطيط اإلستراتيجي جزءاً مھما ً من العملي ة اإلداري ة ،وم ن أكث ر المواض يع
أھمي ة وب روزاً وتج دداَ◌ً ف ي ع الم اإلدارة ،لكون ه عملي ة مس تمرة متعلق ة بالمس تقبل تق وم عل ى
توقع ات البيئ ة الداخلي ة والخارجي ة ومس تويات األداء ف ي الماض ي والحاض ر والمس تقبل ،وتقي يم
للفرص والمخاطر عن طريق تطوير األھداف واإلستراتيجيات والسياسات والخطط التنفيذي ة م ع
رقابة مستمرة لتحديد ما يجب عمله مقدما ومتى وكيف سينفذ؟
وق د إزدادت أھمي ة التخط يط اإلس تراتيجي ف ي عص ر العولم ة والمتغي رات المتالحق ة
والمنافسة الحادة المتأتية من البيئة الخارجية ،فأصبحت المنظمة معني ة اكث ر م ن أي وق ت مض ى
ب التعرف عل ى ك ل م ا يج ري خ ارج ح دودھا بم ا ف ي ذل ك المتغي رات والمعطي ات اإلقتص ادية
الدولي ة ،كم ا أن معظ م المنظم ات تنظ ر بأھمي ة للتخط يط اإلس تراتيجي بالنس بة لبقائھ ا ،ونموھ ا
الطوي ل األم د ،ل ذا يع د التخط يط آلي ة مرحلي ة ل إلدارة ش أنه ش أن أي عملي ة إداري ة ،ف التخطيط
يس تخدم لمس اعدة المنظم ات ألداء عم ل أفض ل وتوجي ه طاقاتھ ا التوجي ه األمث ل ،والتأك د م ن أن
اعض ائھا يعمل ون نح و ھ دف واح د وتقي يم وتوجي ه ھ ذا الھ دف للتفاع ل م ع البيئ ة المتغي رة،
وباختصار فان التخط يط اإلس تراتيجي ھ و عملي ة ي تم فيھ ا تحدي د كيفي ة وص ول المنظم ة إل ى م ا
تسعى إليه ،وبالوقت نفسه ،عملية تحديد ما الذي سوف تقوم به المنظمة إلنجاز أھدافھا وتحقيقھ ا.
)الغالبي ،٢٠٠٧،ص .( ١٦٨
ويعرف التخطيط اإلستراتيجي بأنه "عملية متواصلة ونظامية يقوم بھ ا الق ادة اإلداري ين ف ي
المنظم ة بإتخ اذ الق رارات المتعلق ة بمس تقبل تل ك المنظم ة وتطورھ ا ،باإلض افة إل ى تحدي د
اإلجراءات والعمليات المطلوبة لتحقيق ذلك المستقبل المنشود وتحديد الكيفية الت ي ي تم فيھ ا قي اس
مستوى النجاح و تحقيقه"(Fedration Union Report, 1997).
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فيم ا يش ير )العوامل ة ،٢٠٠١ ،ص  (٤إل ى أن عملي ة التخط يط اإلس تراتيجي ليس ت مج رد
خط وات يمك ن إتباعھ ا وتنفي ذھا ببس اطة أو درس يمك ن حفظ ه بس ھولة ب ل ال ب د م ن ام تالك
الم ديرين )المخطط ين اإلس تراتيجيين( لمھ ارات التفكي ر اإلس تراتيجي ،والت ي تتض من ق درات
متط ورة وإب داع ورؤي ة ثاقب ة لإلح داث واألش ياء والتط ورات البيئي ة بص ورة ديناميكي ة تمك ن
المؤسسات من إدراك المستقبل الغامض نسبيا ً.
أم ا )الغ البي ،٢٠٠٧ ،ص  (١٧٠في رى أن التخط يط اإلس تراتيجي ھ و عملي ة تب دأ بتحدي د
األھداف ثم السياس ات وطرائ ق الوص ول إل ى اإلس تراتيجيات ،وتط وير الخط ط التفص يلية للتأك د
م ن تنفي ذ تل ك األھ داف ،فھ و العملي ة الت ي تتض من التحلي ل المس بق ألن واع الجھ ود التنظيمي ة
المطلوب ة ،ومت ى ي تم إتخاذھ ا؟ وم ن يق وم بھ ا ،وم إذا س يتم فعل ه بالنت ائج المتحقق ه ؟ ف التخطيط
اإلستراتيجي يمثل عملية مستمرة ،وذلك نتيجة للتغيرات المستمرة في البيئة الداخلي ة والخارجي ة،
وھذا ال يعني أن الخط ط اإلس تراتيجية تتغي ر يومي ا ً ،وإنم ا ال ب د م ن إج راء العدي د م ن التغي رات
الضرورية وبما ينسجم مع متطلبات تنفيذ الخطط.
وترجع مبررات إستخدام التخطيط اإلس تراتيجي ف ي المنظم ات إل ى تعق د وتش ابك العالق ات
في جميع المجاالت اإلقتصادية ،واإلجتماعية ،والثقافية وغيرھا ،التي تؤثر في أداء العم ل ،إذ أن
منظمات اليوم تتعرض لكثير من المخاطر نتيجة لكثرة التغيرات خصوص ا ً ف ي البيئ ة الخارجي ة،
ل ذا اص بح التخط يط اإلس تراتيجي ض روريا ً للتنب ؤ بم ا س تكون علي ه الظ روف المس تقبلية،
واإلستعداد لوضع الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق األھداف في ظل الظروف البيئية المتوقعة.
وي رى الباح ث أن التخط يط اإلس تراتيجي أص بح م ن الض روريات األساس ية لنج اح الق ادة
والمنظم ات ،ومنھ ا المنظم ات الرياض ية ،نظ راً للعدي د م ن الفوائ د والمن افع الت ي تحص ل عليھ ا
المنظم ة ج راء إنخراطھ ا ف ي تط وير عملي ات التخط يط اإلس تراتيجي لتحقي ق الفاعلي ة اإلداري ة،
والتش خيص العلم ي ال واعي للمش كالت ،والتق دير الس ليم للواق ع ،ووض ع األھ داف واألس س
ألولويات العمل واإلنجاز.
مشكلة الدراسة وأھميتھا
تشير األدبيات إلى ضعف مدى إدراك اإلداريين في اإلتحادات الرياض ية ،وتف اوت ق دراتھم
في إمكانية بناء خطط إستراتيجية مالئمة ،حيث تبنى الخطط دون اإلعتم اد عل ى معلوم ات دقيق ة
ع ن الواق ع والت ي تع ين عل ى التنب ؤ بالمس تقبل ،كم ا ي رى الباح ث م ن خ الل خبرت ه ف ي المج ال
الرياضي ومتابعته لعمل اإلتحادات الرياضية ف ي ال يمن ،أن اإلتح ادات الرياض ية تم ارس عملھ ا
ض من خط ط فردي ة ومح دودة ،مم ا أدى إل ى ض عف مس توى الخ دمات والمنافس ة ،وبالت الي أث ر
سلبيا ً على تقدم الحركة الرياضية ومستوى المشاركة ف ي البط والت العربي ة واإلقليمي ة والدولي ة،
ب ل أن ھن اك غي اب للخط ط الواض حة ،وع دم توظي ف أس اليب إداري ة حديث ة تعتم د عل ى نظ ام
التخطيط والضبط والمراقب ة ،حي ث ال توج د مع ايير موض وعية للحك م عل ى أداء ھ ذه اإلتح ادات
ومدى فعالية برامجھ ا وأنش طتھا .كم ا وتتض ح مش كلة الدراس ة ف ي محدودي ة الدراس ات اإلداري ة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٣)٢٤

 ٨٨٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "دراسة مقارنة لمعوقات التخطيط اإلستراتيجي في "......

الميداني ة الحديث ة الت ي تناول ت التخط يط اإلس تراتيجي ف ي المج ال الرياض ي ف ي ال وطن العرب ي
بش كل ع ام ،وف ي األردن وال يمن بش كل خ اص ،وھ ذا م ا دع ا الباح ث إل ى إج راء ھ ذه الدراس ة
للتع رف إل ى معوق ات التخط يط اإلس تراتيجي والت ي تعي ق اإلتح ادات الرياض ية ع ن ممارس ة
التخطيط اإلستراتيجي ،آمالً أن تخرج الدراسة بنتائج وتوصيات تعين اإلداريين وأصحاب القرار
في اإلتحادات الرياضية ف ي التع رف عل ى ح دة وحج م ھ ذه المعوق ات ،للعم ل عل ى وض ع حل ول
عملية للحد من ھذه المعوقات وعالجھا ،حتى يمكن تبني التخط يط اإلس تراتيجي بش كل متكام ل،
كونه أحد االتجاھ ات الحديث ة ف ي عل م اإلدارة ،تس تخدمه المنظم ات تحقيق ا ُ للمي زة التنافس ية عل ى
غيرھ ا م ن المنظم ات ،اس تجابة للمتغي رات البيئي ة الحديث ة واإلقتص ادية المعق دة الت ي تمت از
بالديناميكية والتحديات المستمرة ،كما أن ھذه الدراسة سوف تعزز الدراسات المقارنة في المج ال
الرياض ي والت ي م ا زال ت مغيب ة ل دى الب احثين ف ي اإلدارة الرياض ية ،لتف تح المج ال لإلس تفادة
وتبادل الخبرات والمعلومات اإلدارية الرياضية بما ينعكس إيجابا ً على عمل اإلتحادات الرياضية
في كال البلدين.
ويمكن إبراز أھمية الدراسة في اآلتي:




من تفردھا بدراسة موضوع معوقات التخطيط اإلستراتيجي في اإلتح ادات الرياض ية ،وف ي
مجال الدراسات المقارنة.
يمك ن أن ت وفر الدراس ة إط اراً نظري ا ذا أھمي ة ف ي اإلث راء المعرف ي مم ا يس ھم ف ي تق ديم
إضافة مھمة إلى أدبيات الدراسات العربية.
يؤمل من نتائج الدراسة أن تزود العاملين واإلداريين في اإلتحادات الرياضية بتغذية راجع ة
حول معوقات التخطيط اإلستراتيجي ،وذلك للعمل على تقليل ھذه المعوقات وتحجيمھ ا ،بم ا
ينعكس على تحسين مستوى التخطيط والعمل لتحقيق األھداف فيھا.

أھداف الدراسة
تسعى ھذه الدراسة إلى تحقيق األھداف التالية
 .١التعرف إلى معوقات التخطيط اإلستراتيجي في اإلتحادات الرياضية في األردن.
 .٢التعرف إلى معوقات التخطيط اإلستراتيجي في اإلتحادات الرياضية في اليمن.
 .٣إيج اد الف روق ف ي معوق ات التخط يط اإلس تراتيجي ف ي اإلتح ادات الرياض ية ب ين األردن
واليمن.
 .٤التعرف إلى الفروق في معوقات التخطيط اإلستراتيجي في اإلتحادات الرياضية ف ي األردن
تبعا ً لمتغيرات )الخبرة ،المؤھل العلمي ،نوع االتحاد(.
 .٥التعرف إلى الفروق في معوقات التخطيط اإلس تراتيجي ف ي اإلتح ادات الرياض ية ف ي ال يمن
تبعا ً لمتغيرات )الخبرة ،المؤھل العلمي ،نوع االتحاد( .
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تساؤالت الدراسة
 .١ما معوقات التخطيط اإلستراتيجي في اإلتحادات الرياضية في األردن ؟
.٢
.٣
.٤
.٥

ما معوقات التخطيط اإلستراتيجي في اإلتحادات الرياضية في اليمن ؟
ھل ھناك فروق دالة احصائيا ً في معوق ات التخط يط اإلس تراتيجي ف ي اإلتح ادات الرياض ية
بين األردن واليمن؟
ھل ھناك فروق دالة احصائيا ً في معوق ات التخط يط اإلس تراتيجي ف ي اإلتح ادات الرياض ية
في األردن تبعا ً لمتغيرات )الخبرة ،المؤھل العلمي ،نوع االتحاد(،؟
ھل ھناك فروق دالة احصائيا ً في معوق ات التخط يط اإلس تراتيجي ف ي اإلتح ادات الرياض ية
في اليمن تبعا ً لمتغيرات )الخبرة ،المؤھل العلمي ،نوع االتحاد(؟

مجاالت الدراسة


المج ال الجغراف ي :ت م إج راء ھ ذه الدراس ة عل ى اإلتح ادات الرياض ية لأللع اب الفردي ة
والجماعية في كل من األردن واليمن.



المج ال الزم اني :ت م إج راء ھ ذه الدراس ة ف ي الفت رة الزمني ة م ن ٢٠٠٨/٧/٢٩م إل ى
٢٠٠٨/١١/١٠م.



المجال البشري :تم إجراء ھذه الدراس ة عل ى عين ة أش تملت عل ى رؤس اء وأعض اء مج الس
إدارات اإلتحادات الرياضية لأللعاب الفردية والجماعية في كل من األردن واليمن.

األدب النظري والدراسات السابقة
مفھوم التخطيط اإلستراتيجيStrategic Planning :
حظ ي موض وع التخط يط اإلس تراتيجي ف ي المنظم ات عل ى اخ تالف أحجامھ ا وعائ داتھا
اإلدارية باھتمام عدد كبير م ن الب احثين ،ف التخطيط اإلس تراتيجي إتج اه إداري ح ديث يھ دف إل ى
تحقي ق ال تالؤم ب ين البيئ ة الداخلي ة والخارجي ة ،ويرتك ز عل ى التط وير الش امل والمتكام ل لكاف ة
العمليات من خالل توجيه المنظمة في المدى الطويل لتحقيق أھدافھا ضمن بيئة متغيرة ،حيث يتم
ال ربط م ا ب ين التخط يط اإلس تراتيجي ونج اح المنظم ة وتط وير أدائھ ا بش كل مس تمر .ويعتب ر
التخطيط عملي ة ذھني ة تعتم د عل ى ق درة اإلداري عل ى تص ور الش كل المقت رح لألنش طة الواج ب
ممارستھا لبلوغ األھداف الموضوعة ،كما يعتمد التخطيط أيض ا ً عل ى خب رة اإلداري وممارس اته
السابقة بما يمكنه في النھاية من التعام ل م ع األش ياء غي ر الملموس ة ،ووض ع أفك اره الخالق ه ف ي
صورة خطط محددة.
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ويشير التخطيط وبصورة محددة إلى الكيفية التي يج ب أن نتعام ل م ع المس تقبل م ن خاللھ ا
فاھتم ام اإلدراة بالمس تقبل ال يت أتى إال م ن خ الل التخط يط ال ذي يتطل ب ب دوره الرؤي ة الثاقب ة،
والغايات واألھداف الواضحة ،وتوق ع األح داث واإلس تعداد للط وارىء وتوق ع المھ ام واألنش طة،
وتقديم الصورة الدقيقة عن تتابع األنشطة في شكل تنظ يم يق ود لتحقي ق األھ داف ،وھ ذا يلزمن ا أن
نتوق ع ش كل ھ ذا المس تقبل أوالً وبش كل موض وعي ،وبن ا ًء عل ى بيان ات تمث ل حق ائق ول يس آراء
وإتجاھات شخصية .ويمكننا تلخيص تلك العملية في كلمات إستفھامية مح ددة ھ ي :م إذا؟ وكي ف؟
ومإذا سيكون عليه الحال في المس تقبل؟ ويتطل ب ذل ك إج راء دراس ات متع ددة ف ي مج االت ش تى
ت رتبط بالبيئ ة السياس ية واإلقتص ادية واإلجتماعي ة والثقافي ة وغيرھ ا ،كم ا ت درس عناص ر البيئ ة
الداخلية للمنظمة من حيث الموارد المتاحة واإلمكانات بما يتيح لنا التعرف عل ى الف رص المتاح ة
أو التھديدات السائدة في السوق ،كما يمكننا من الوقوف على نواحي القوة أو الض عف الت ي تتمي ز
بھا المنظمة .فالتخطيط اإلستراتيجي يعد الجسر الذي يعبر بنا من حيث نحن اآلن إلى ما نري د أن
نبلغه مستقبالً).الصيرفي ،٢٠٠٨ ،ص .(٥٤
ف التخطيط اإلس تراتيجي عملي ة ذھني ة تحليلي ة الختي ار الموق ع المس تقبلي للمنظم ة تبع ا ً
للتغيرات الحاصلة في بيئتھا الخارجية ،ومدى تكيف المنظمة معھا.
ويعرف التخطيط اإلس تراتيجي بأن ه عملي ات إتخ اذ ق رارات ووض ع أھ داف وإس تراتيجيات
وبرامج زمنية مستقبلية وتنفيذھا ومتابعتھا .ويعرف كذلك عل ى أن ه "األس لوب العلم ي ال ذي تلج أ
إلي ه اإلدارة ف ي رص د وتوظي ف الم وارد المتاح ة وإداراتھ ا وص والً إل ى األھ داف المنش ودة".
)العارف ،٢٠٠٢ ،ص .(٣٨
ويعتب رالتخطيط اإلس تراتيجي الركي زة األساس ية لص ياغة وتش كيل اإلس تراتجية وق د عرف ه
جليستر و فالشو ) (Glaister & Falshow, 1999 p4بأنه "العملية التي يتم فيھا تحديد رس الة
المنظمة ووضع األھداف واإلستراتيجيات والسياسات لت أمين الم وارد وتوزيعھ ا م ن أج ل تحقي ق
أھداف المنظمة".
أما ديفيد ) (David, 1995, p12في رى ب أن التخط يط اإلس تراتيجي عل ى أن ه العملي ة الت ي
تتضمن وضع مجموعة من األھداف الممكنة التنفيذ على ض وء ت أثير مختل ف العوام ل للمش روع
أو المنظمة.
كذلك عرف كوتلر ) (Kotler, 1994 p17التخطيط اإلستراتيجي على أنه العملية اإلدارية
الخاص ة بوض ع وإدام ة العالق ة ب ين أھ داف المنظم ة ،المھ ارات والم وارد وفرص ھا التس ويقية
المتغيرة ،حيث يسعى التخطيط اإلستراتيجي إل ى رس م وإع ادة ترتي ب أنش طة ومنتج ات المنظم ة
بالشكل الذي يحقق النمو واالرباح المستھدفة.
أما )مصطفى ،٢٠٠٣ ،ص  (٨٣فعرفه عل ى أن ه "عملي ة مس تمرة لتص ميم وتط وير خط ط
تشمل وظائف المنظمة ،ويقوم على نظام للمعلومات ووض ع الق رارات اإلس تراتيجية عل ى ض وء
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تقي يم مس تمر للمتغي رات البيئي ة المحلي ة واإلقليمي ة والعالمي ة وك ذا المتغي رات ف ي البيئ ة الداخلي ة
للمنشأة".
ويختل ف التخط يط اإلس تراتيجي ع ن التخط يط طوي ل األم د ،إذ يھ تم باس تقراء المس تقبل،
إنطالق ا ً م ن الحاض ر ،بينم ا يق وم التخط يط طوي ل األم د عل ى افتراض ات ح دثت ف ي الماض ي
وتوقع ات ح ول مع دل التغي ر ال ذي س يحدث ف ي المس تقبل  ،وم ن جھ ة أخ رى يس عى التخط يط
اإلستراتيجي إلى تحقيق ال تالؤم ب ين البيئ ة الداخلي ة والبيئ ة الخارجي ة  ،وعلي ه فھ و م دخل ش امل
يتناول المنظمة ككل وليس جزءاً معينا ً فيھا )أبو قحف ،١٩٩٢ ،ص .(١١١
وبناء على ما تقدم يتضح أن التخط يط اإلس تراتيجي ض رورة حتمي ة ف ي المنظم ات ،بغ ض
النظر عن كونھا كبيرة أو صغيرة ،طالما كانت تسعى إلى تحقيق ما تصبوا اليه بأفضل ما يمكن،
فلھذا التخط يط فوائ د كثي رة م ن بينھ ا تزوي د المنظم ة بمرش د ح ول االش ياء الت ي تس عى لتحقيقھ ا
ويساعدھا على توقع التغيرات البيئية وكيفية التأقلم معھ ا ،كم ا يس اعدھا عل ى تخص يص الم وارد
المتاح ة وتحدي د ط رق إس تخدامھا ،وتق ديم المنط ق الس ليم لتقي يم النت ائج ،ويس ھل عملي ة المتابع ة
الموضوعية إلى جانب كونه يجعل المدير اكث ر ابتك اراً وإب داعا ً ألن ه س يبادر إل ى ص نع األح داث
وليس تلقيھا.
وعلي ه يمك ن تعري ف التخط يط اإلس تراتيجي عل ى أن ه :التفكي ر المعم ق والش امل للوض ع
المث الي ال ذي يج ب أن تك ون علي ه المنظم ة ف ي المس تقبل البعي د ،ورس م تص ورات مختلف ة لھ ذا
المستقبل ،ثم التخطيط لإلستفادة من الفرص المتاحة وتجنب أو تقليل مخاطر ھذا المستقبل.
أھداف التخطيط اإلستراتيجي
تعتبر األھداف مؤشراً لتحديد اإلتجاه العام للمنظمة ،وتوضيح المھام والتعريف بالبيئ ة الت ي
تعم ل بھ ا ،وق د ح دد )الص يرفي  (٢٠٠٨و)الس يد  ،٢٠٠١ص  (٢٨أھمي ة أھ داف التخط يط
اإلستراتيجي باآلتي:
 .١يساھم مدخل التخطيط اإلستراتيجي في بلورة إطار فكري وشمولي وأساس ي للمنظم ة ،كم ا
يساھم في صياغة وتقييم كل من األھداف والخطط واإلستراتيجيات والبرامج.
 .٢يس اعد التخط يط اإلس تراتيجي عل ى توق ع بع ض القض ايا اإلس تراتيجية :ف التخطيط
اإلستراتيجي يساعد المنظمة على توقع أي تغيير محتمل ف ي البيئ ة الت ي تعم ل بھ ا المنظم ة
ووضع اإلستراتيجيات الالزمة للتعامل مع ھذا التغيير.
 .٣يساعد التخطيط اإلستراتيجي ف ي تخص يص الم وارد وأوج ه إس تخداماتھا المتع ددة وبالت الي
يمكن تحديد أولويات األھداف ،ومن ثم توجيه الموارد بناء على أھمية تلك األھداف.
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 .٤يساھم التخطيط اإلس تراتيجي عل ى توجي ه وتكام ل األنش طة اإلداري ة والتنفيذي ة وب ذلك فھ و
يحق ق النظ رة الش مولية للعم ل ،ك ذلك ي ؤدي التخط يط اإلس تراتيجي إل ى تكام ل وت رابط
األھداف مع بعضھا البعض ،بحيث تكون أساسا ً لكل تحسين أو تطوير.
 .٥يساعد على توقع العديد من القضايا اإلستراتيجية أو التغيرات المحتملة في البيئة الت ي تعم ل
بھا المنظمة ،وبالت الي يمك ن اإلدارة العلي ا م ن ص ياغة اإلس تراتيجيات الالزم ة للتعام ل م ع
ھذا التغيير.
 .٦يساھم التخطيط اإلستراتيجي في إعداد وتھيئة كوادر اإلدارة العليا وتنمية المھارات القيادي ة
لھم ،حيث يساعد إشتراك المديرون في إعداد اإلستراتيجية على تنمية الفكر لديھم.
 .٧يمكن التخطيط اإلستراتيجي من زيادة قدرات المنظمة على اإلتصال بالمجموع ات المختلف ة
داخل بيئة المنظمة.
 .٨ي ؤدي إل ى تحقي ق الفاعلي ة واألداء األفض ل وذل ك م ن خ الل التع اون والتفاع ل والتكام ل
والجدية ،لتتمكن المنظمة في النھاية من حل المشاكل وفھم الفرص والسعي إلستثمارھا.
 .٩يزي د إس تخدام ھ ذا الم دخل م ن رض ا ودافعي ة األف راد وذل ك م ن خ الل إتاح ة الفرص ة لھ م
للمشاركة في إتخاذ القرارات وصياغة األھداف واإلستراتيجيات وبرامج العمل.
 .١٠يزيد م ن كف اءة وتق ديم المعلوم ات بالوق ت المناس ب مم ا يمك ن م ن عملي ة إتخ اذ الق رارات
بالسرعة المطلوبة.
مبررات التخطيط اإلستراتيجي
ھناك عدة أمور تؤدي بالمنظمة إلى التفكير بالتخطيط اإلستراتيجي:
 .١وجود ضعف ملفت للنظر في األداء المؤسس ي  :وذل ك عن دما تبتع د نت ائج األداء كثي راً ع ن
التوقع ات وع ن المنافس ة ،بحي ث تك ون ھن اك فج وة واس عة بينھ ا ف ي الع ام الح الي قياس ا ً
باألعوام السابقة.
 .٢إكتش اف أخط اء ف ي عم ل المؤسس ة :وتتمث ل ھ ذه األخط اء ف ي الوص ول إل ى نت ائج غي ر
متطابقة مع األھداف الموضوعة .حيث تستخدم نتائج األداء للداللة على م ا ت م تحقيق ه قياس ا ً
باألھداف الموضوعة.
 .٣زيادة حدة المنافسة :وتتض ح ھ ذه الص ورة ف ي ظھ ور منافس ين ج دد ،وزي ادة ح دة المنافس ة
عل ى كاف ة المس تويات المحلي ة والعربي ة واالقليمي ة والدولي ة ،االم ر ال ذي يل زم االدارة ف ي
اإلتحادات الرياضية صياغة وتطوير خطط إستراتيجية بعيدة المدى لمواجھة كافة التحديات
المستقبلية.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٣)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضوان محمد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٩٣

 .٤نقص اإلمكانات والموارد :وھذا يتطلب تخطيط إس تراتيجي طوي ل األج ل م دروس بطريق ة
علمية مع مراعاة المتغيرات البيئية في االعتبار ،لكي تتمكن المنظمة م ن اس تخدام مواردھ ا
المتاحة بطريقة عقالنية وإقتصادية لتلبية إحتياجات المنظمة.
 .٥التغير المستمر في اإلدارات ،حيث يؤدي التغير إلى إرباكات في العمل ،فلكل م دير أس لوبه
وطريقته الخاصة في القيادة ،كما ويتمتع بسلطات ومس ؤوليات واس عة تت يح ل ه تغيي ر مع الم
العمل المؤسسي بما يراه مناس با ً إلنج از أھ داف المنظم ة ،األم ر ال ذي يتطل ب وض ع خط ط
إس تراتيجية بعي دة الم دى ،لإللت زام بتنفي ذھا تباع ا ً م ن قب ل اإلدارات المتالحق ة).عب وي،
 ،٢٠٠٦ص .(٤٤
معوقات التخطيط اإلستراتيجي
تش ير )الع ارف ،٢٠٠٢ ،ص  (٥٠إل ى بع ض العقب ات الت ي ق د تع وق عملي ة التخط يط
اإلستراتيجي في المنظمات وھي :
 .١عدم رغبة اإلداريين أو ترددھم في إستخدام ھذا األسلوب ،وقد يرجع ذلك لألسباب التالية:
-

عدم توافر الوقت الكافي للتخطيط اإلستراتيجي.

-

إعتقاد اإلداري بانھا ليست مسؤوليته.

-

إعتقاد اإلداري بأنه لن يكافأ على عملية التخطيط اإلستراتيجي.

 .٢إضطراب البيئة الخارجية ووع دم إس تقرارھا ،مم ا ق د يجع ل التخط يط متقادم ا ً قب ل أن يب دأ
وذلك لألسباب التالية:
-

التغير سريع في عناصر البيئة )القانونية والسياسية واإلقتصادية ....إلخ(.

-

إرتفاع تكلفة متابعة ھذا التغيير عن قرب وبصورة مستمرة.

 .٣اإلنطباع السيء لمشاكل التخطيط اإلستراتيجي لدى اإلداري وذلك بسبب المشاكل التالية:
 غموض نظام التخطيط اإلستراتيجي ال تجعل اإلداري متقبالً للفكرة.-

صعوبة جمع البيانات وتحليلھا لوضع الخطط اإلستراتيجية تجعل اإلداري غي ر مق دراً
ألھمية الفكرة.

-

ضعف المعرفة ف ي إدارة الخط ط اإلس تراتيجية تجع ل اإلداري يعتق د ب ان الفك رة غي ر
مجدية.

 .٤ضعف الموارد المتاحة مثل:
-

صعوبة الحصول على مواد أولية.

-

صعوبة الحصول على التكنولوجيا واألساليب الفنية.
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-

نقص في القدرات اإلدارية.

 .٥التخطيط يحتاج إلى وقت وتكلفة كبيرة وذلك لألسباب التالية:
 تستغرق المناقشات حول رسالة وأھداف الشركة وقتا ً طويالً من اإلدارة العليا.-

األمر يحتاج إلى كم ھائل من المعلومات واإلحصاءات المكلفة.

ومم ا س بق تتض ح أھمي ة التخط يط اإلس تراتيجي ،كون ه أس لوب جدي د ف ي اإلدارة الحديث ة،
حيث أن معظم المنظمات أصبحت تلجأ إلى ممارسات منظم ة ومدروس ة للعملي ة اإلداري ة لتك ون
أكثر فاعلية وكفاءة ،وذل ك بعك س الم داخل اإلداري ة التقليدي ة ،وي رى الباح ث أن ھن اك مس وغات
تستدعي تطبيق التخطيط اإلستراتيجي في اإلتحادات الرياضية:


نج اح تطبي ق التخط يط اإلس تراتيجي ف ي منظم ات األعم ال المختلف ة ف ي تط وير العم ل
اإلداري ،وتحقيق أفضل النتائج واإلنجازات.



ش ح اإلمكان ات والم وارد المتاح ة لإلتح ادات الرياض ية ف ي األردن وال يمن ،يجع ل م ن
الضرورة تبني التخطيط اإلستراتيجي بعيد المدى لضمان اإلستفادة القص وى م ن اإلمكان ات
المتاحة.



يس اعد التخط يط اإلس تراتيجي اإلتح ادات الرياض ية عل ى مواجھ ة الظ روف والمتغي رات
البيئية المختلفة )السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية ،التكنولوجية ..الخ( .واالستعداد لھا.



يس اعد التخط يط اإلس تراتيجي عل ى تحقي ق أفض ل اإلنج ازات م ن خ الل معرف ة اإلداري ين
والعاملين إلتجاھات المنظمة لفترة زمنية طويلة نسبيا ً.



يساعد التخطيط اإلس تراتيجي أن تك ون األھ داف اإلس تراتيجية واض حة ومح ددة ومدروس ة
مما يساعد اإلدارة على توجيه جھود كاف ة الع املين بالمنظم ة ف ي اإلتج اه الص حيح ،ويع زز
الشعور بالمسؤولية واإلندماج.



إزدي اد ح دة المنافس ة الرياض ية عل ى كاف ة المس تويات )العربي ة ،اإلقليمي ة ،والعالمي ة(،
تس تدعي تطبي ق تخط يط إس تراتيجي بعي د الم دى لمواكب ة التط ورات ف ي إع داد الالعب ين
والمدربين والحكام لدخول ھذه المنافسات لتحقيق مراكز متقدمة.

وبن اء عل ى م ا س بق تتض ح أھمي ة التخط يط اإلس تراتيجي كاتج اه إداري ح ديث يعم ل عل ى
النھوض الشامل والمتكامل للعمل اإلداري في اإلتحادات الرياضية ،م ن خ الل توجي ه اإلتح ادات
الرياضية في المدى الطويل لتحقيق أھدافھا ،وكلم ا تع ززت توجھ ات المنظم ات الرياض ية نح و
التخطيط اإلستراتيجي انعكس ذلك على صياغة إستراتيجيات ،وتط وير خط ط ش املة تعم ل عل ى
تحقيق رؤية ورسالة اإلتحادات الرياضية ،وفي بل وغ أھ دافھا ،حي ث ي تم ال ربط م ا ب ين التخط يط
اإلستراتيجي ونج اح المنظم ات ،وتط وير أدائھ ا بش كل مس تمر .ل ذا م ن الض رورة التع رف عل ى
المعوقات التي تحول دون تبن ي تخط يط إس تراتيجي متكام ل ف ي اإلتح ادات الرياض ية ،ومحاول ة
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التقليل من ھذه المعوق ات ومعالجتھ ا ،حت ى ي تمكن الق ادة اإلداري ين ف ي اإلتح ادات الرياض ية م ن
وضع خط ط إس تراتيجية تعم ل عل ى النھ وض بالعم ل اإلداري ف ي ھ ذه اإلتح ادات بم ا يس ھم ف ي
النھوض والتقدم للحركة الرياضية في االردن واليمن.
ثانيا ً الدراسات السابقة
 .١الدراسات التي تناولت التخطيط اإلستراتيجي في المجال الرياضي
دراسة قشطة ) (٢٠٠٤بعن وان التخط يط اإلس تراتيجي ف ي اإلتح ادات الرياض ية الفلس طينية
لقط اع البطول ة ،ھ دفت ھ ذه الدراس ة إل ى التع رف عل ى دور التخط يط ف ي تحقي ق بع ض أھ داف
اإلتحادات الرياض ية الفلس طينية لقط اع البطول ة م ن خ الل التع رف عل ى :السياس ات ،اإلمكان ات
المادية ،اإلمكانات البشرية ،اإلج راءات التنفيذي ة الفعلي ة ،والب رامج الزمني ة الموض وعة م ن قب ل
ھ ذه اإلتح ادات .واش تملت عين ة الدراس ة عل ى رؤس اء وأعض اء مج الس إدارات اإلتح ادات
الرياضية الفلس طينية ،ورؤس اء وأعض اء مج الس إدارات األندي ة الرياض ية الفلس طينية  ،وق د ت م
اختيار العينة بطريقة عمدية .وبلغ حجم العينة ) (٥٠عضواً ،وقد ت م اس تخدام المقابل ة الشخص ية،
وكذلك استخدام االستبيان .وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية:
 .١عدم قابلية اھداف اإلتحادات الرياضية الفلسطينية للتعديل كل فترة زمنية.
 .٢عدم االستعانة بنتائج البحث العلمي المتعلقة بعملية التدريب الرياضي.
 .٣عدم وجود برامج لرفع المستوى الرياضي للعبة على المستوى الفردي والجماعي.
 .٤عدم تعديل خطط نشاط اإلتحادات الرياضية الفلسطينية سنويا ً.
 .٥يتم التركيز على الخبرة عند تعيين االداريين دون االعتماد على المؤھالت العلمية.
 .٦عدم وجود معايير بالقدر المناسب التي تطبقھا اإلتحادات الختيار الالعبين.
 .٧عدم كفاية الميزانية الموضوعة باإلتحادات الرياضية الفلسطينية.
أم ا دراس ة كريم دس ) (Kriemadis, 1997بعن وان التخط يط اإلس تراتيجي ف ي األقس ام
الرياضية للتعليم العالي ،فھدفت إلى تحديد مدى إستخدام عملي ة التخط يط اإلس تراتيجي ف ي أقس ام
الجامع ات الرياض ية المش اركة ف ي ال NCAAالفئ ة األول ى ،والتع رف عل ى العوام ل الرئيس ية
التي تعيق األقسام الرياضية المذكورة عن المشاركة في أنش طة التخط يط اإلس تراتيجي ،وتكون ت
العين ة م ن الع دد الكل ي لألقس ام الرياض ية ف ي ال  NCAA Division I-Aو ھ ذا الع دد ھ و
) ،(١٠٦ونتيج ة لع دم تواج د طريق ة مص ادق عليھ ا لقي اس أنش طة التخط يط اإلس تراتيجي ف ي
األقس ام الرياض ية ,فق د ت م بن اء إس تبيان م ن قب ل الباح ث بن اء عل ى البح وث ح ول التخط يط
اإلستراتيجي ،وأيضا ً عل ى الم دخالت و المقترح ات الت ي ت م تق ديمھا م ن قب ل لجن ة م ن الخب راء.
وتوصلت النتائج إلى أن ) (%٤٣.٣من األقسام الرياضية ت م تص نيفھم عل ى أنھ ا متبع ة للتخط يط
اإلس تراتيجي ،كم ا أوض حت النت ائج أن العوام ل الت ي تعي ق األقس ام الرياض ية ع ن ممارس ة
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التخطيط اإلستراتيجي ھي عدم كفاية الموارد المالية و الوقت .وتوصلت النت ائج إل ى بن اء نم وذج
لعمليات التخطيط اإلستراتيجي و تم تقديم تحليل لعناصره المتعددة.
 .٢الدراسات التي تناولت العوامل المؤثرة على التخطيط اإلستراتيجي ومستوى ممارسته
دراسة العفيف ) (٢٠٠٥بعنوان العوام ل الم ؤثرة عل ى التخط يط اإلس تراتيجي ف ي األجھ زة
الحكومي ة األردني ة ،ھ دفت إل ى التع رف عل ى العوام ل الم ؤثرة عل ى التخط يط اإلس تراتيجي ف ي
األجھزة الحكومية األردني ة) الكف اءات البش رية ،التموي ل ،التش ريعات ،المعلوم ات ،التكنولوجي ا(
واس تھدفت اإلدارت ين العلي ا والوس طى للتع رف عل ى إتجاھ اتھم نح و ھ ذه العوام ل وأثرھ ا عل ى
التخط يط اإلس تراتيجي .وتكون ت العين ة المبحوث ة م ن ) (٢٢٧م ديراً ،واس تخدم الباح ث الم نھج
الوصفي كما استخدم اإلستبيان ك أداة لجم ع البيان ات ،وتوص لت نت ائج الدراس ة إل ى وج ود عالق ة
دال ة إحص ائيا ً ب ين المتغي رات المس تقلة مجتمع ة )الكف اءات البش رية ،التموي ل ،التش ريعات،
المعلومات ،التكنولوجيا( وبين العامل التابع التخطيط اإلستراتيجي .كما أشارت النتائج إلى وج ود
عالقة دالة إحصائيا ً بين كل المتغيرات المستقلة منفردة )الكفاءات البشرية ،التمويل ،التش ريعات،
المعلوم ات ،التكنولوجي ا( وب ين العام ل الت ابع التخط يط اإلس تراتيجي .كم ا توص لت إل ى أن
إس تجابات أف راد عين ة الدراس ة كان ت إيجابي ة ومرتفع ة نح و أھمي ة التخط يط اإلس تراتيجي .كم ا
جاءت إستجابات أفراد العينة بدرجة مرتفعة نحو العوامل المؤثرة على التخطيط اإلستراتيجي.
ودراسة أبو دولة و صالحية ) (٢٠٠٤والتي كان ت بعن وان تقي يم مس توى ممارس ة التخط يط
اإلستراتيجي ف ي إدارة الم وارد البش رية ،دراس ة مقارن ة ب ين منظم ات القط اعين الع ام والخ اص
األردني ة ،فھ دفت إل ى التع رف عل ى إتجاھ ات م ديري إدارة الم وارد البش رية نح و تقي يم مس توى
ممارسة التخطيط اإلس تراتيجي ف ي إدارة الم وارد البش رية ف ي منظم ات القط اع الع ام ومنظم ات
القطاع الخاص األردنية  .واعتمدت ھذه الدراسة على المنھج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراس ة
الميدانية .واشتملت عينة الدراسة على ) (٨٢منظمة منھا ) (٤٢من القطاع العام ،و ) (٤٠منظمة
تعمل في القطاع الخاص األردني  .وتوصلت الدراس ة إل ى :غي اب التخط يط اإلس تراتيجي بش كل
ع ام ،وإل ى ع دم وج ود خط ة إس تراتيجية متكامل ة إلدارة الم وارد البش رية ف ي أغل ب المنظم ات
المبحوث ة .كم ا أظھ رت الدراس ة العدي د م ن المعوق ات الت ي تح ول دون تبن ي خط ة إس تراتيجية
متكاملة إلدارة الموارد البشرية.
دراس ة جليس تر وفالش و ) (Glaister & Falshow, 1999بدراس ة ھ دفت إل ى التع رف
على كيفية ممارسة الشركات البريطانية لمفھوم وتقنيات التخطيط اإلس تراتيجي ،وك ذلك التع رف
عل ى إتجاھ ات م ديري الش ركات نح و التخط يط اإلس تراتيجي .وق د بلغ ت عين ة الدراس ة )(١١٣
شركة كبيرة الحجم تم إختيارھا بشكل عشوائي ،وتم إستخدام اإلستبيان كأداة لجمع البيان ات حي ث
اشتمل على أربع محاور ھي )صفات ومميزات الشركة ،أطول م دة لوض ع خط ة ،م دى اإللت زام
بالنش اطات اإلس تراتيجية ،مج االت التخط يط اإلس تراتيجي( .وت م توزي ع اإلس تبيان ع ن طري ق
البري د .وتوص لت الدراس ة إل ى مجموع ة م ن النت ائج أھمھ ا :تلت زم الش ركات بإع داد وص ياغة
اإلستراتيجية بمستوى أكبر من اإللت زام بتنفي ذھا وتقييمھ ا ،ووج ود إتجاھ ات إيجابي ة وقوي ة نح و
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التخط يط الرس مي ،كم ا أن ھن اك إجماع ا ً ب ين الش ركات عل ى أن التخط يط الرس مي يس اھم ف ي
تحقيق أداء مالي جيد.
 .٣الدراس ات الت ي تناول ت التخط يط اإلس تراتيجي واألداء المؤسس ي ف ي المنظم ات العام ة
والخاصة ومعوقات تطبيقه
دراس ة مص ري ) (٢٠٠٦بعن وان معوق ات تطبي ق التخط يط اإلس تراتيجي ف ي بع ض
المنظمات الصناعية السورية الخاصة والعامة ،ھدفت الدراسة ال ى التع رف عل ى الواق ع الحقيق ي
للتخطيط اإلستراتيجي في بعض منظمات القطاع الصناعي العام والخاص السورية ،وبلغت عينة
الدراسة ) (١٠٠ف رد ش ملت االدارة العلي ا والوس طى والمباش رة .وتوص لت النت ائج ال ى أن ھن اك
توجه محدود لتطبيق التخطيط االستراتيجي في منظمات القطاع العام ،بينم ا ھن اك توج ه ملم وس
لدى القطاع الخاص نحو ھذا النوع م ن التخط يط ،وتوص لت النت ائج ال ى غي اب المفھ وم الحقيق ي
للتخطيط اإلستراتيجي عن أذھان بعض إداريي المنظمات ،وكانت اھم المعوقات التي تحول دون
تبني التخطيط االستراتيجي في المنظمات عدم وجود موارد بشرية مؤھلة للقي ام بعملي ة التخط يط
االس تراتيجي ،وع دم ت وفر اإلمكان ات المادي ة الالزم ة ،والق وانين والتش ريعات الت ي تص درھا
الحكومة.
وف ي دراس ة النج ار) (٢٠٠١بعن وان التخط يط اإلس تراتيجي ف ي المنظم ات الص غيرة ف ي
األردن والتي ھ دفت إل ى تحقي ق مجموع ة م ن األھ داف النظري ة والميداني ة ،نظري ا ً :بي ان أھمي ة
التخطيط اإلستراتيجي في نجاح المنظمات الصناعية الصغيرة وتوض يح العوام ل الت ي تق ف أم ام
ممارسة صياغة التخطيط اإلستراتيجي في ھذه المنظم ات أم ا مي دانيا ً :تحدي د طبيع ة العالق ة ب ين
متغي رات البيئ ة الداخلي ة والخارجي ة ذات العالق ة ب التخطيط م ن جھ ة ،ودرج ة ممارس ة ص ياغة
التخطيط اإلستراتيجي في تلك المنظمات م ن جھ ة أخ رى ،إض افة إل ى إستكش اف واق ع التخط يط
اإلستراتيجي في المنظمات الصناعية الصغيرة في محافظة إربد ومدى وضوح المفھوم لديھا وقد
توصلت نتائج الدراسة إلى أن التخطيط اإلستراتيجي ي ؤثر بش كل إيج ابي عل ى فاعلي ة المنظم ات
الصناعية ،وعدم وجود عالقة بين حجم المؤسسة ووضوح مفھوم التخطيط لدى المديرين.
أم ا دراس ة ويل ي وش يرلي ) (Willi & Shirley,1997فھ دفت إل ى تحدي د العالق ة ب ين
التخط يط اإلس تراتيجي ،واألداء الم الي ف ي البن وك ،واش تملت الدراس ة عل ى ) (١١٢بنك ا ً ف ي
أمريكا ،وتم توزيع اإلستبيانات عن طري ق البري د عل ى م دراء البن وك ،وت م تقس يم اإلس تبيان إل ى
قس مين :األول يتعل ق بم دى كثاف ة التخط يط اإلس تراتيجي ،واآلخ ر ح ول التعقي دات والمعتق دات
والخبرة ،وتوصل الباحثان إلى :أن ھناك عالقة تبادلية ،بحي ث أن البن وك الت ي تس تخدم التخط يط
اإلستراتيجي بشكل مكثف يؤدي إلى أداء أفضل لتلك البنوك ،وكذلك األداء األفضل للبنوك ي ؤدي
إلى إستخدام التخطيط اإلستراتيجي بصورة مكثفة.
أم ا دراس ة ديف اين ) (Devine, 1992فھ دفت إل ى معرف ة م دى إدراك اإلتح ادات العمالي ة
ل دور التخط يط اإلس تراتيجي للم وارد البش رية ف ي إدارة اإلتح ادات ،وق د أجري ت الدراس ة عل ى
) (٢٢إتحاداً عمالي ا ً ف ي كن دا ،وش ملت العين ة أربع ة قطاع ات )الخ اص ،الع ام ،قط اع الخ دمات،
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قطاع الصناعة( ،وقد تم تقسيم العينة أيضا ً إلى عدة مستويات )محل ي ،إقليم ي ،وطن ي ،تنظيم ي(
وقد إعتمدت الدراسة أسلوب المقابالت الشخصية والمقابالت عبر الھاتف .وق د توص لت الدراس ة
إلى أن معظم اإلتحادات العمالية ب دأت ح ديثا ً ف ي إدراك دور التخط يط اإلس تراتيجي لإلتح ادات .
أي أن التخط يط اإلس تراتيجي ناش ىء ف ي ھ ذه اإلتح ادات  .وأن معظ م اإلتح ادات العمالي ة غي ر
مدرك ة ل دور التخط يط اإلس تراتيجي للم وارد البش رية ف ي تحقي ق أھ دافھا أو تعتم د غالب ا ً عل ى
الممارس ات والخب رات الماض ية ،وأن ھ ذه اإلتح ادات ال تس تخدم التخط يط اإلس تراتيجي بدرج ة
كافية ألنھا تعتمد على المتطوعين بشكل كبير.
منھجية الدراسة
إس تخدم الباح ث الم نھج الوص في باتب اع أس لوب الدراس ات المس حية بخطوات ه وإجراءات ه
العلمية لمالئمته لطبيعة ھذه الدراسة وأھدافھا.
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من )اإلدارة العليا( جميع رؤساء وأعضاء مج الس إدارات اإلتح ادات
الرياض ية األولمبي ة لأللع اب الجماعي ة والفردي ة ف ي األردن وال يمن ،ويبل غ ع دد ھ ذه اإلتح ادات
) (٢٠إتحاداً في األردن و) (١٦إتحاداً ف ي ال يمن ،وبل غ ع دد أف راد مجتم ع الدراس ة ) (٣٤٠ف رداً
م نھم ) (١٨٨ف رداً يمثل ون رؤس اء وأعض اء اإلتح ادات الرياض ية األولمبي ة األردني ة ،و)(١٥٢
فرداً يمثلون رؤساء وأعضاء اإلتحادات الرياضية األولمبية اليمنية.
جدول ) :(١توزيع أفراد مجتمع الدراسة على اإلتحادات الرياضية األردنية واليمنية.
العدد
العــــدد
اإلتحاد
اإلتحاد
األردن
اليمن
األردن
٩
الفروسية
١١
١١
القدم
٩
الجودو
١١
١١
اليد
٩
الرياضات البحرية
١١
١١
الطائرة
٩
األثقال
١١
١١
السلة
٩
التنس
٩
٩
ألعاب القوى
٩
المصارعة
٩
٩
السباحة
٩
المالكمة
٩
٩
الجمباز
٩
الرماية
٩
٩
الطاولة
٩
الريشة
ــ
٩
المبارزة
٩
الدراجات
٩
٩
التايكواندو
٩٠
المجموع
٨٩
٩٨
المجموع
٣٤٠
المجموع الكلي

اليمن
٩
٩
ــ
٩
٩
٩
٩
ــ
ــ
٩
٦٣
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عينة الدراسة
ت م إختي ار عين ة الدراس ة بالطريق ة العمدي ة ،وبل غ ع ددھا ) (١٠٧ف رداً يمثل ون رؤوس اء
وأعض اء مج الس إدارات اإلتح ادات الرياض ية األولمبي ة ف ي ك ل م ن األردن وال يمن ،وتمث ل م ا
نسبته ) (%٣١من مجتمع الدراسة األصلي ،منھم ) (٥٥فرداً يمثلون رؤساء وأعضاء اإلتح ادات
الرياضية األولمبية األردني ة ،و ) (٥٢ف رداً يمثل ون رؤس اء وأعض اء مج الس إدارات اإلتح ادات
الرياضة األولمبية اليمنية .وتم إختيار ھذه العينة من اإلتحادات الرياضية لأللعاب الجماعية )كرة
الق دم ،ك رة الس لة ،ك رة الي د ،ك رة الط ائرة( ،وت م إختي ار ) (٤إتح ادات لأللع اب الفردي ة ،وھ ي
إتحادات )العاب القوى ،السباحة ،كرة الطاولة ،الجمباز( .و تم اختيار ھذه اإلتحادات كونھ ا تمث ل
أھ م األلع اب الرياض ية الت ي تحظ ى باإلھتم ام الرس مي والش عبي والت ي لھ ا قاع دة واس عة م ن
المشاركين والجمھور .
جدول ) :(٢توزيع أفراد عينة الدراسة على اإلتحادات الرياضية األردنية واليمنية.
اإلتحادات في اليمن
العدد
اإلتحادات في األردن
القدم
٨
القدم
اليد
٨
اليد
الطائرة
٧
الطائرة
٧
٩
٥
٦
٥
٥٥

السلة
ألعاب القوى
السباحة
الجمباز
الطاولة
المجموع
المجموع الكلي

السلة
ألعاب القوى
السباحة
الجمباز
الطاولة
المجموع

العدد
٨
٦
٨
٦
٨
٥
٥
٦
٥٢

١٠٧

وتبين الجداول رقم ) (٥ ،٤ ،٣توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة المستقلة
)المؤھل العلمي ،الخبرة  ،نوع اإلتحاد(.
جدول ) :(٣توصيف عينة الدراسة تبعا لمتغير الخبرة ن = ).(١٠٧
الــخبرة
الدولة
أقل من  ٥سنوات من  ١٠ – ٥سنوات أكثر من  ١٠سنوات
٣٢
١٤
٩
األردن
٢٣
١٢
١٧
اليمن
٥٥
٢٦
٢٦
المجموع

المجموع
٥٥
٥٢
١٠٧
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جدول ) :(٤توصيف عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤھل العلمي ن = ).(١٠٧
المـؤھل العلـمي
الدولة
دكتوراة
ماجستير
بكالوريوس
٦
٤
٤٥
األردن
٢
٣
٤٧
اليمن
٨
٧
٩٢
المجموع
جدول ) :(٥توصيف عينة الدراسة تبعا لمتغير نوع اإلتحاد ن = ).(١٠٧
نوع اإلتحاد
الدولة
اإلتحادات الفردية
اإلتحادات الجماعية
٢٥
٣٠
األردن
٢٤
٢٨
اليمن
٤٩
٥٨
المجموع

المجموع
٥٥
٥٢
١٠٧

المجموع
٥٥
٥٢
١٠٧

تكون سلم اإلستجابة على فقرات اإلستبيان من خمس درجات وفقا ً لمقياس ليكرت الخماس ي
وعلى النحو التالي:
جدول ) :(٦سلم اإلستجابة لفقرات اإلستبيان.
موافق بدرجة
موافق بدرجة
موافق بدرجة
عالية جداً
متوسطة
عالية
٣
٤
٥

موافق بدرجة
قليلة
٢

موافق بدرجة
قليلة جداً
١

م ن خ الل مراجع ة الباح ث لألبح اث والدراس ات الس ابقة كدراس ة أب و الھيج اء )،(٢٠٠٦
ومحم د ) (٢٠٠٥ت م تحدي د ثالث ة مس تويات لتحدي د واق ع التخط يط اإلس تراتيجي ومعوقات ه ف ي
اإلتحادات الرياضية والجدول رقم ) (٧يوضح ذلك:
جدول ) :(٧مستويات اإلستجابة الفراد عينة الدراسة وما يقابلھا من درجات الموافقة.
درجة الموافقة
النسبة المئوية المقابلة
المستوى
موافقة بدرجة ضعيفة
يقابلھا أقل من % ٥٠
أقل من ٢.٥
موافقة بدرجة متوسطة
ويقابلھا من %٦٩ – ٥٠
من ٣.٤٩ – ٢.٥
موافقة بدرجة عالية
يقابلھا من  %٧٠فما فوق
 ٣.٥فما فوق
المعالجة اإلحصائية
تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية:


اختبارات ثبات أداة الدراسة )معامل ارتباط بيرسون ،كرونباخ ألفا(.
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية.



اختبار "ت" T- test



تحليل التباين المتعدد ).(MANOVA



اختبار شيفيه للمقارنات البعدية.

عرض ومناقشة النتائج
أوالً :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول
نص السؤال األول على" :ما معوقات التخطبط اإلستراتيجي في اإلتحادات الرياضية في
األردن؟"
ج دول ) :(٨المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لتق ديرات أف راد عين ة الدراس ة ف ي
األردن لمعوقات التخطيط اإلستراتيجي في اإلتحادات الرياضية األردنية مرتبة تنازليا◌ً .
درجة
االنحراف
المتوسط
نص الفقرة
الرقم
األھمية
المعياري
الحسابي
%٦٨.٤٠
١.١٨
٣.٤٢
نقص الموارد المالية الالزمة لالتحاد.
١
االعتماد على نظام العمل التطوعي في
%٦٦.٦٠
١.٢٩
٣.٣٣
٢
اإلتحادات الرياضية.
%٦٥.٠٠
١.٢٥
٣.٢٥
عدم كفاية الوقت لعملية التخطيط اإلستراتيجي.
٣
ضعف نظام الحوافز المقدم للعاملين في اإلتحاد
%٦٤.٤٠
١.١٧
٣.٢٢
٤
لوضع خطة إستراتيجية.
%٦٣.٦٠
١.٣١
٣.١٨
عدم وضوح الرؤية والرسالة لالتحاد.
٥
عدم وجود أسس ومعايير الختيار أعضاء
%٦٣.٢٠
١.١٨
٣.١٦
االتحاد العاملين تتناسب مع طبيعة العمل
٦
المطلوب إنجازه.
ضعف برامج التدريب لإلداريين لعمليات
%٦١.٨٠
١.٠٦
٣.٠٩
٧
التخطيط اإلستراتيجي.
%٦٠.٠٠
١.١٩
٣.٠٠
معارضة اإلداريين للتغيير )مقاومة التغيير(.
٨
ضعف االعتماد على نتائج البحث العلمي في
%٥٩.٦٠
٠.٩٧
٢.٩٨
٩
تقييم أوضاع االتحاد.
ضعف كفاءة الكادر اإلداري للقيام بعملية
%٥٩.٠٠
١.١٠
٢.٩٥
١٠
التخطيط اإلستراتيجي.
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الرقم
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠

نص الفقرة
عدم وجود خطط تستھدف الحصول على
مصادر تمويل مختلفة لإلتحاد.
قلة وجود متخصصين في اإلدارة الرياضية.
نق ص المعلوم ات واإلحص اءات الدقيق ة لالتح اد
للقيام بعملية التخطيط اإلستراتيجي.
التغي رات المس تمرة والس ريعة ف ي الق وانين
والتشريعات الحكومية.
ضعف المعرفة بالتخطيط اإلستراتيجي.
ض عف االتص ال م ع المؤسس ات الرياض ية
العربية والعالمية واالستفادة من خبراتھا.
تبن ي أھ داف ال تتمش ى م ع إمكان ات اإلتح اد
المادية والبشرية.
محدودي ة المش اركات ف ي البط والت العربي ة
واإلقليمية والدولية.
ض عف مھ ارات اس تخدام الحاس وب واالنترن ت
لدى العاملين في االتحاد.
عدم استقرار األوضاع السياسية واالقتصادية في
المنطقة.
المحور ككل

المتوسط
الحسابي

 ...تابع جدول رقم )(٨
درجة
االنحراف
األھمية
المعياري

٢.٩٥

١.١٥

%٥٩.٠٠

٢.٩٤

١.٠٨

%٥٨.٨٠

٢.٩١

١.١١

%٥٨.٢٠

٢.٨٩

٠.٩٩

%٥٧.٨٠

٢.٨٢

١.٠٤

%٥٦.٤٠

٢.٧٧

١.١٢

%٥٥.٤٠

٢.٧٦

١.٠٩

%٥٥.٢٠

٢.٧٦

١.٠٧

%٥٥.٢٠

٢.٧١

١.١٠

%٥٤.٢٠

٢.٦٢

١.٢٧

%٥٢.٤٠

٢.٩٩

٠.٧٥

%٥٩.٨٠

يتضح من الجدول رقم ) (٨أن األوساط لحسابية لمعوقات التخطيط اإلستراتيجي في
اإلتحادات الرياضية األردنية قد تراوحت بين ) (٢.٦٢ – ٣.٤٢وبأھمية نسبية تراوحت بين
) (٥٢.٤٠ - %٦٨.٤٠بينما جاء المتوسط الحسابي لإلستبيان ككل ) (٢.٩٩وبأھمية نسبية
) (%٥٩.٨٠وبتقدير موافقة بدرجة متوسطة .وھذا يدل على وجود معوقات تعيق اإلتحادات
الرياضية عن تبني التخطيط اإلستراتيجي ،وممارسته بشكل متكامل ،وقد حصلت الفقرة التي
نصت على" نقص الموارد المالية الالزمة لالتحاد" على المرتبة األولى بمتوسط حسابي
) (٣.٤٢وبأھمية نسبية ) (%٦٨.٤٠وانحراف معياري ) .(١.١٨وھذه النتيجة تتفق مع نتائج
دراسة كل من مصري ) (٢٠٠٦و أبو دولة وصالحية ) (٢٠٠٤وأبو زيد ) (٢٠٠٣و كريمدس
) (Kriemadis, 1997التي أشارت إلى أن ضعف الموارد المالية وعدم كفايتھا تعتبر من أھم
المعوقات التي تعيق المنظمات عن ممارسة التخطيط اإلستراتيجي.
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ويمكن تفسير ذلك بأن اإلتحادات الرياضية في األردن واليمن تعاني من شح في الموارد
المالية ،واعتمادھا على مصادر تمويل محدودة ،والتخطيط اإلستراتيجي يحتاج إلى تكلفة عالية
وبالتالي ال بد لإلتحادات الرياضية أن تبحث عن مصادر تمويل مختلفة ،بجانب الدعم التي تتلقاه
من الحكومة لتستطيع وضع خطط إستراتيجية وتنفيذھا على أرض الواقع.
وجاءت الفقرة التي كان نصھا "االعتماد على نظام العمل التطوعي في اإلتحادات
الرياضية" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) (٣.٣٣وبأھمية نسبية ) (%٦٦.٦٠وانحراف
معياري ) (١.٢٩وھذه النتيجة تتفق مع ما أشارت اليه دراسة ديفاين ) (Devine, 1992التي
أكدت على أن اإلتحادات ال تستخدم التخطيط اإلستراتيجي بدرجة كافية ألنھا تعتمد على
المتطوعين بشكل كبير.
بينم ا احتل ت الفق رة الت ي نص ت عل ى "ع دم اس تقرار األوض اع السياس ية واالقتص ادية ف ي
المنطق ة" المرتب ة األخي رة بمتوس ط حس ابي ) (٢.٦٢وبأھمي ة نس بية ) (%٥٢.٤٠وانح راف
معياري ) .(١.٢٧ويمكن تعليل ذلك بأن التخطيط اإلستراتيجي يتأثر كثيراً ببيئة العم ل الخارجي ة
ومنھا األوضاع السياسية واإلقتصادية في الدولة وفي العالم ،وبالتالي إذا كانت ھذه العوام ل غي ر
مستقرة فإن ذلك يعتبر من العوامل التي تعي ق اإلتح ادات الرياض ية ع ن وض ع خط ة إس تراتيجية
بعيدة الم دى  .وھ ذه النتيج ة تتف ق م ع نتيج ة دراس ة أب و زي د ) (٢٠٠٣الت ي أش ارت إل ى أن ع دم
استقرار األوضاع السياسية واإلقتصادية في المنطقة تعد من أھم المعوقات التي تح ول دون تبن ي
خطة إستراتيجية.
ثانيا ً :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
نص السؤال الثاني على" :ما معوقات التخطيط اإلستراتيجي في اإلتحادات الرياضية في
اليمن؟
جدول ) :(٩المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ف ي ال يمن
لمعوقات التخطيط اإلستراتيجي في اإلتحادات الرياضية اليمنية مرتبة تنازليا ً
درجة
المتوسط االنحراف
الرقم
نص الفقرة
األھمية
الحسابي المعياري
%٧٦.٦٠
١.٢٠
٣.٨٣
نقص الموارد المالية الالزمة لالتحاد.
١
االعتماد على نظام العمل التطوعي في
%٧٣.٠٠
١.٢٢
٣.٦٥
٢
اإلتحادات الرياضية.
محدودية المشاركات في البطوالت العربية
%٧٢.٨٠
١.١٢
٣.٦٤
٣
واإلقليمية والدولية.
ضعف نظام الحوافز المقدم للعاملين في اإلتحاد
%٧٠.٠٠
١.٢٣
٣.٥٠
٤
لوضع خطة إستراتيجية.
%٦٩.٢٠
١.٠٢
عدم وجود خطط تستھدف الحصول على ٣.٤٦
٥
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مصادر تمويل مختلفة لإلتحاد.
قلة وجود متخصصين في اإلدارة الرياضية.
٦
ضعف االتصال مع المؤسسات الرياضية
العربية والعالمية واالستفادة
٧
من خبراتھا.
ضعف كفاءة الكادر اإلداري للقيام بعملية
٨
التخطيط اإلستراتيجي.
تبني أھداف ال تتمشى مع إمكانات اإلتحاد
٩
المادية والبشرية.
ضعف برامج التدريب لإلداريين لعمليات
١٠
التخطيط اإلستراتيجي.
ضعف االعتماد على نتائج البحث العلمي في
١١
تقييم أوضاع االتحاد.
 ١٢عدم وضوح الرؤية والرسالة لالتحاد.
عدم وجود أسس ومعايير الختيار أعضاء
 ١٣االتحاد العاملين
تتناسب مع طبيعة العمل المطلوب إنجازه.
نقص المعلومات واإلحصاءات الدقيقة لالتحاد
 ١٤للقيام بعملية التخطيط
اإلستراتيجي.
 ١٥عدم كفاية الوقت لعملية التخطيط اإلستراتيجي.
 ١٦ضعف المعرفة بالتخطيط اإلستراتيجي.
التغيرات المستمرة والسريعة في القوانين
١٧
والتشريعات الحكومية.
ضعف مھارات استخدام الحاسوب واالنترنت
١٨
لدى العاملين في االتحاد.
عدم استقرار األوضاع السياسية واالقتصادية
١٩
في المنطقة.
 ٢٠معارضة اإلداريين للتغيير )مقاومة التغيير(.
المحور ككل

٣.٣٧

١.١٦

%٦٧.٤٠

٣.٣٧

١.٠٩

%٦٧.٤٠

٣.٣٥

١.١٤

%٦٧.٠٠

٣.٣٥

٠.٩٧

%٦٧.٠٠

٣.٢٩

١.١١

%٦٥.٨٠

٣.٢٩

١.٠٥

%٦٥.٨٠

٣.٢٧

١.١٠

%٦٥.٤٠

٣.٢٥

١.٣٠

%٦٥.٠٠

٣.١٩

٠.٩٩

%٦٣.٨٠

٣.٠٨
٣.٠٠

١.٠٨
١.١٢

%٦١.٦٠
%٦٠.٠٠

٢.٩٤

١.٠٦

%٥٨.٨٠

٢.٩٢

١.٠٣

%٥٨.٤٠

٢.٨٣

١.٢٣

%٥٦.٦٠

٢.٧٩
٣.٣٨

١.١٤
٠.٦٨

%٥٥.٨٠
%٦٧.٦٠

يتض ح م ن الج دول رق م ) (٩أن المعوق ات تراوح ت متوس طاتھا الحس ابية ب ين )– ٣.٨٣
 (٢.٧٩وبأھمية نسبية تراوحت بين ) (%٥٥.٨٠ - %٧٦.٦٠بينما جاء المتوسط الحسابي الكلي

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٣)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضوان محمد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٠٥

) (٣.٣٨وبأھمية نس بية ) (%٦٧.٦٠وبتق دير موافق ة بدرج ة متوس طة .وھ ذا يب ين أن اإلتح ادات
الرياضية في اليمن تواجه العديد من المعوقات تحول دون تبني تخطيط إستراتيجي متكامل.
وقد حصلت الفقرة التي نصت على "نقص الموارد المالية الالزمة لالتحاد" على المرتبة
األولى بمتوسط حسابي ) (٣.٨٣وبأھمية نسبية ) (%٧٦.٦٠وانحراف معياري ) (١.٢٠وتتفق
ھذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من مصري ) (٢٠٠٦و أبو دولة وصالحية ) (٢٠٠٤وأبو زيد
) (٢٠٠٣و كريمدس ) (Kriemadis, 1997التي أشارت إلى أن ضعف الموارد المالية ،وعدم
كفايتھا تعتبر من أھم المعوقات التي تعيق المنظمات عن ممارسة التخطيط اإلستراتيجي.
لذلك فأن ضعف الموارد المالية الالزمة لھذه اإلتحادات واعتمادھا بشكل أساسي على الدعم
الحكومي ممثالً بوزارة الشباب والرياضة اليمنية ،يمثل معضلة أمام ھ ذه اإلتح ادات وتعيقھ ا ع ن
تبني استراتيجيات تعمل على تطوير ھذه اإلتحادات والنھوض بھا نحو التقدم وتحقيق اإلنجازات.
كم ا أن اتح اد ك رة الق دم اليمن ي رغ م ال دعم الكبي ر ال ذي يتلق اه مقارن ة باإلتح ادات الرياض ية
األخرى ،فھو يعاني من نقص في موارده المالية ،وھذا ما أكده محمد ) (٢٠٠٥في دراس ته حي ث
أش ارت إل ى أن اتح اد ك رة الق دم اليمن ي يواج ه مش كالت بدرج ة كبي رة ف ي المج ال الم الي ،وف ي
اإلمكانات .وبالتالي يجب على اإلدارة العليا في اإلتحادات الرياض ية اليمني ة البح ث ع ن مص ادر
تموي ل ،وم وارد لھ ذه اإلتح ادات تتمث ل ف ي التموي ل م ن قب ل ش ركات ترع ى األلع اب والف رق
الرياضية ،وفتح باب المجال لإلستثمار في المجال الرياضي من قبل القطاع الخاص.
وجاءت الفقرة التي كان نصھا "االعتماد على نظام العمل التطوعي في اإلتحادات
الرياضية" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) (٣.٦٥وبأھمية نسبية ) (%٧٣.٠٠وانحراف
معياري ) (١.٢٢وھذه النتيجة تتفق مع ما أشارت اليه دراسة ديفاين ) (Devine, 1992التي
أكدت على أن اإلتحادات ال تستخدم التخطيط اإلستراتيجي بدرجة كافية ألنھا تعتمد على
المتطوعين بشكل كبير.
بينما احتلت الفقرة التي نصت على "معارضة اإلداريين للتغيير )مقاومة التغيير(" المرتبة
األخيرة بمتوسط حسابي ) (٢.٧٩وبأھمية نسبية ) (%٥٥.٨٠وانحراف معياري ) ،(١.١٤وھذا
مؤشر إيجابي حيث أن تبني مفھوم إداري حديث كالتخطيط اإلستراتيجي ال يمثل ھاجس أو
خوف لدى اإلداريين ،الن المستقبل والتحوالت اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية المحلية
والعربية والعالمية تتطلب نوعا ً جديداً من اإلدارة في اإلتحادات الرياضية ،وقدرة أكبر على
مواجھة التغيرات ،والتخطيط اإلستراتيجي يعتبر المفھوم األكثر مناسبة لإلتحادات الرياضية،
للمحافظة على قدرتھا على البقاء والنمو في مواجھة المنافسة المتزايدة على المستوى العالمي،
حيث تشير كثير من الدراسات مثل دراسة النجار ) (٢٠٠١و الغزالي ) (٢٠٠٠ودراسة ويلي
وشيرلي ) (Willi & Shirley, 1997إلى أن الشركات التي تتبع إستراتيجية واضحة تكون
نتائج أدائھا أفضل من الشركات التي ال تتبع التخطيط اإلستراتيجي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٣)٢٤

 ٩٠٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "دراسة مقارنة لمعوقات التخطيط اإلستراتيجي في "......

ثالثا ً :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
نص السؤال الثالث على" :ھل ھناك فروق دالة احصائيا ً عند مستوى الداللة اإلحصائية
) (٠.٠٥ = بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع التخطيط
اإلستراتيجي ومعوقاته في اإلتحادات الرياضية األردنية واإلتحادات الرياضية اليمنية؟"
جدول ) :(١٠المتوسطات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة واختب ار )ت( للف روق ب ين معوق ات
التخطيط اإلستراتيجي في اإلتحادات الرياضية األردنية واإلتحادات الرياضية اليمنية.
مستوى
درجات
االنحراف
المتوسط
اإلتحادات
قيمة ت
الداللة
الحرية
المعياري
الحسابي
الرياضية
٠.٧٥
٢.٩٩
األردنية
معوقات التخطيط
*٠.٠٠٠ -١.٩٨٤
١٠٥
اإلستراتيجي
٠.٧١
٣.٢٧
اليمنية
* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ).(٠.٠٥ =α
يتض ح م ن الج دول ) (١٠أن ه توج د ف روق دال ة إحص ائيا ً عن د مس توى الدالل ة اإلحص ائية
) (٠.٠٥ = αعل ى أداة الدراس ة ،وكان ت الف روق لص الح تق ديرات اإلتح ادات الرياض ية اليمني ة.
ويمكن تفسير ذلك باألسباب التالية:
المؤھ ل العلم ي :حي ث بلغ ت نس بة أف راد عين ة الدراس ة ف ي اإلتح ادات الرياض ية األردني ة
ال ذين يحمل ون الش ھادة الجامعي ة األول ى )بك الوريوس( فم ا دون ) (%٨٢وال ذين يحمل ون ش ھادة
الماجس تير ) (%٧وال ذين يحمل ون ش ھادة ال دكتوراة ) ،(%١١مقارن ة ب أفراد عين ة الدراس ة ف ي
اإلتح ادات الرياض ية اليمني ة ال ذين يحمل ون الش ھادة الجامعي ة األول ى )بك الوريوس( فم ا دون
) (%٩٠والذين يحملون شھادة الماجستير ) (%٦والذين يحملون ش ھادة ال دكتوراة ) .(%٤وھ ذه
النتيج ة تش ير إل ى فروق ات واض حة ف ي حمل ة الش ھادة العلمي ة العلي ا )الماجس تير وال دكتوراة(
ولصالح اإلتحادات الرياضية األردني ة ،األم ر ال ذي إنعك س ب دوره عل ى وج ود معوق ات أق ل ف ي
االتحادات الرياضية األردنية ،وھذا التعليل يؤكده النجار ) (٢٠٠١ف ي دراس ته الت ي أش ارت إل ى
أن ضعف المستوى التعليمي للمديرين يؤدي إلى عدم القدرة على ممارسة التخطيط اإلس تراتيجي
بص يغته المتكامل ة ،إذ أن التخط يط اإلس تراتيجي مفھ وم إداري ح ديث يتطل ب إداري ين م ؤھلين
ومتخصصين في مج ال اإلدارة الرياض ية واإلدارة اإلس تراتيجية ،وبالت الي يج ب رف د اإلتح ادات
الرياض ية بمجموع ة م ن ھ ؤالء المتخصص ين إل ى جان ب رف ع المس توى اإلداري لإلداري ين
الحاليين من خالل عقد الدورات التدريبية في مجال التخطيط اإلستراتيجي.
الخب رة اإلداري ة :حي ث بلغ ت نس بة أف راد عين ة الدراس ة ف ي اإلتح ادات الرياض ية األردني ة
ال ذين ل ديھم خب رة أق ل م ن  ٥س نوات ) ،(%١٦وم ن  ١٠ – ٥س نوات ) ،(%٢٦وال ذين تزي د
خب رتھم ع ن  ١٠س نوات ) ،(%٥٨ف ي ح ين بلغ ت نس بة أف راد عين ة االدراس ة ف ي اإلتح ادات
الرياض ية اليمني ة ال ذين تق ل خب رتھم ع ن  ٥س نوات ) ،(%٣٣وم ن  ١٠ – ٥س نوات )،(%٢٣
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٣)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضوان محمد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٠٧

والذين تزيد خبرتھم عن  ١٠سنوات ) .(%٤٤وھذه النتيجة تشير إلى أن افراد عينة الدراس ة م ن
اإلتح ادات الرياض ية األردني ة ل ديھم خب رة اداري ة أكب ر م ن اف راد عين ة الدراس ة ف ي اإلتح ادات
الرياضية اليمنية ،ويعتقد الباح ث أن الخب رة م ن األس باب الت ي أدت إل ى ت دني ممارس ة التخط يط
اإلستراتيجي في اإلتحادات الرياضية اليمنية مقارنة باإلتحادات الرياضية األردنية .وھذا التعليل
تؤكده دراسة النجار ) (٢٠٠١التي أشارت إلى أن الخبرة العملية المتواضعة لدى المديرين تؤدي
إل ى ممارس ة متدني ة للتخط يط اإلس تراتيجي .وي رى الباح ث أن ض عف مس توى الخب رة العملي ة
لإلداريين في اإلتحادات الرياضية تجعلھم أقل قدرة عل ى ممارس ة التخط يط اإلس تراتيجي ،األم ر
الذي يجعلھم اكثر اھتماما ً بالحاضر مقارنة بمستوى اھتمامھم بالمستقبل.
رابعا ً :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
ن ص الس ؤال الراب ع عل ى" :ھ ل ھن اك ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة
اإلحص ائية ) (٠.٠٥ =αب ين المتوس طات الحس ابية لتق ديرات أف راد عين ة الدراس ة ف ي األردن،
لمعوق ات التخط يط اإلس تراتيجي ف ي اإلتح ادات الرياض ية األردني ة ،تبع ا ً لمتغي رات "الخب رة،
والمؤھل العلمي ،ونوع االتحاد؟".

معوقات التخطيط اإلستراتيجي

ج دول ) :(١١المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لتق ديرات أف راد عين ة الدراس ة ف ي
األردن لمعوقات التخطيط اإلستراتيجي حسب متغيرات )الخبرة ،المؤھل العلمي ،نوع اإلتحاد(.
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
الخـــــــبرة
األداة
٠.٧٧
٣.٠٩
٩
أقل من  ٥سنوات
٠.٧٥
٢.٨٣
١٤
من  ١٠ ٥سنوات
٠.٧٦
٣.٠٢
٣٢
أكثر من  ١٠سنوات
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
المــؤھل العـلـمي
٠.٨٠
٣.٠٢
٤٥
بكالوريوس
٠.٦٢
٢.٨٨
٤
ماجستير
٠.٣٦
٢.٨٢
٦
دكتوراه
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
نـوع االتحاد
٠.٦١
٢.٧٦
٣٠
لعبة جماعية
٠.٨٣
٣.٢٦
٢٥
لعبة فردية
يتبين من الجدول رقم ) (١١أن ھن اك فروق ا ً ظاھري ة ب ين متوس طات تق ديرات أف راد العين ة
ف ي األردن عل ى أداة الدراس ة ،ولتحدي د مس تويات الدالل ة اإلحص ائية لتل ك الف روق ،ت م اس تخدام
اختبار تحليل التباين المتعدد ،كما ھو موضح في الجدول رقم ).(١٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٣)٢٤

 ٩٠٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "دراسة مقارنة لمعوقات التخطيط اإلستراتيجي في "......

جدول ) :(١٢نت ائج اختب ار تحلي ل التب اين المتع دد للف روق ب ين تق ديرات أف راد العين ة ف ي األردن
على معوقات التخطيط اإلستراتيجي.
مجموع
الداللة
متوسط
درجات
األداة
مصدر التباين
الحرية المربعات قيمة ف اإلحصائية
المربعات
٠.٣٧٢ ١.٠١٠ ٠.٣٥١
٢
٠.٧٠٢
الخبرة
٠.٧٤١ ٠.٣٠١ ٠.١٠٥
٢
٠.٢٠٩
المؤھل العلمي معوقات
٠.٢١٥ ١.٥٧٩ ٠.٥٤٩
١
٠.٥٤٩
التخطيط
نوع اإلتحاد
اإلستراتيجي
٠.٣٤٨
٤٩
١٧.٠٣٩
الخطأ
٥٤ ٩١٩.١٠٣
الكلي
يب ين الج دول رق م ) (١٢أن ه ال توج د ف روق دال ة إحص ائيا ً عن د مس توى الدالل ة اإلحص ائية
) (٠.٠٥=αلمعوقات التخطيط اإلستراتيجي في اإلتحادات الرياضية األردنية تع زى للمتغي رات:
الخب رة ،والمؤھ ل العلم ي ،ون وع االتح اد .وتع زى ھ ذه النتيج ة فيم ا يتعل ق ب الخبرة ،والمؤھ ل
العلمي ،ونوع اإلتحاد إلى أن أفراد عينة الدراسة في اإلتحادات الرياضية األردنية وبغض النظ ر
ع ن س نوات خب رتھم االداري ة وم ؤھالتھم العلمي ة ل ديھم نف س االجاب ات إل ى ح د كبي ر عل ى أداة
الدراسة ،حيث أنه لم يكن ھناك تشتت في االجابات وھذا يدل على اتفاق عينة الدراسة ف ي االراء
إلى حد كبير حول فقرات اداة الدراسة.
خامسا ً :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

معوقات التخطيط اإلستراتيجي

ن ص الس ؤال الخ امس عل ى" :ھ ل ھن اك ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة
اإلحص ائية ) (٠.٠٥ =αب ين المتوس طات الحس ابية لتق ديرات أف راد عين ة الدراس ة ف ي ال يمن،
لمعوقات التخطيط اإلستراتيجي في اإلتحادات الرياضية اليمنية ،تبعا ً لمتغيرات "الخبرة ،المؤھ ل
العلمي ،نوع االتحاد؟".
ج دول ) :(١٣المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لتق ديرات أف راد عين ة الدراس ة ف ي
اليمن لمعوقات التخطيط اإلستراتيجي حسب متغير )الخبرة ،المؤھل العلمي ،نوع اإلتحاد(.
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
الخبرة
األداة
٠.٧٨
٣.٣٢
١٧
أقل من  ٥سنوات
٠.٧٨
٣.٢٣
١٢
من  ١٠-٥سنوات
٠.٥٧
٣.٢٤
٢٣
أكثر من  ١٠سنوات
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
المؤھل العلمي
٠.٧٤
٣.٢٩
٤٧
بكالوريوس
٠.١٣
٢.٩٥
٣
ماجستير
٠.٤٢
٣.٢٠
٢
دكتوراه
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
نوع االتحاد
٠.٤٨
٣.٠٣
٢٨
لعبة جماعية
٠.٨٤
٣.٥٤
٢٤
لعبة فردية

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٣)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضوان محمد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٠٩

يتبين من الجدول رقم ) (١٣أن ھن اك فروق ا ً ظاھري ة ب ين متوس طات تق ديرات أف راد العين ة
ف ي ال يمن عل ى أداة الدراس ة ،ولتحدي د مس تويات الدالل ة اإلحص ائية لتل ك الف روق ،ت م اس تخدام
اختبار تحليل التباين المتعدد ،كما ھو موضح في الجدول رقم ).(١٤
جدول ) :(١٤نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد للفروق بين تقديرات أفراد العينة ف ي ال يمن عل ى
معوقات التخطيط اإلستراتيجي
الداللة
متوسط
درجات
مجموع
قيمة ف
المحاور
مصدر التباين
اإلحصائية
الحرية المربعات
المربعات
٠.٦٠٦ ٠.٥٠٧ ٠.٢٥٠
٢
٠.٤٩٩
الخبرة
٠.٣٣٧ ١.١١٦ ٠.٥٤٩
٢
١.٠٩٨
المؤھل العلمي
معوقات
التخطيط
٠.٥٨٨ ٠.٢٩٨ ٠.١٤٧
١
٠.١٤٧
نوع اإلتحاد
٠.٤٩٢
٤٥
اإلستراتيجي ٢٢.١٥٦
الخطأ
٥١
٥١٨.١٨٨
الكلي
*

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ).(٠.٠٥ =α

يب ين الج دول رق م ) (١٤أن ه ال توج د ف روق دال ة إحص ائيا ً عن د مس توى الدالل ة اإلحص ائية
) (٠.٠٥= αلمعوقات التخطيط اإلستراتيجي في اإلتحادات الرياض ية اليمني ة تع زى للمتغي رات:
الخبرة ،والمؤھل العلمي ،ونوع االتحاد .
أوال :اإلستنتاجات
في ضوء أھداف الدراسة وتساؤالتھا ،وبعد تحليل البيانات ومناقشتھا ،توصلت الدراسة إلى
اإلستنتاجات التالية:
 .١تواجه اإلتح ادات الرياض ية األردني ة العدي د م ن المعوق ات الت ي تح ول دون ممارس ة كامل ة
للتخطيط اإلستراتيجي ،ومن أھمھ ا :نق ص الم وارد المالي ة الالزم ة لالتح اد ،االعتم اد عل ى
نظ ام العم ل التط وعي ف ي اإلتح ادات الرياض ية ،ع دم كفاي ة الوق ت لعملي ة التخط يط
اإلستراتيجي.
 .٢تواج ه اإلتح ادات الرياض ية اليمني ة العدي د م ن المعوق ات الت ي تح ول دون ممارس ة كامل ة
للتخطيط اإلستراتيجي ،ومن اھمھ ا :نق ص الم وارد المالي ة الالزم ة لالتح اد ،االعتم اد عل ى
نظام العمل التطوعي في اإلتحادات الرياضية ،ومحدودية المشاركة في البط والت العربي ة
واالقليمية والدولية.
 .٣اإلتح ادات الرياض ية اليمني ة تواج ه معوق ات تح ول دون ممارس ة التخط يط اإلس تراتيجي
بدرجة اكبر من اإلتحادات الرياضية األردنية.
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 .٤ليس لمتغيرات الخبرة ،والمؤھل العلمي ،ونوع اإلتحاد أثر دال إحصائيا لمعوق ات التخط يط
اإلستراتيجي في اإلتحادات الرياضية األردنية واليمينة.
ثانيا ً :التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
 .١رصد المخصصات المالية الالزمة للتخطيط اإلستراتيجي ،ال ذي يع د مكلف ا ً م ن حي ث الم ال
والوقت ،وذلك لتحفيز فرق العمل على بذل الجھود ،ولتأمين كاف ة الوس ائل الالزم ة إلنج اح
عملية التخطيط اإلستراتيجي ،في اإلتحادات الرياضية األردنية واليمنية.
 .٢العم ل عل ى اس تقطاب الكف اءات البش رية المتخصص ة ب التخطيط اإلس تراتيجي ،وتوض يح
مفھ وم التخط يط اإلس تراتيجي ،وأھميت ه ،والفائ دة م ن اس تخدامه لإلداري ين ف ي اإلتح ادات
الرياضية اليمنية .
 .٣ح ث اإلتح ادات الرياض ية اليمني ة عل ى االس تفادة م ن التجرب ة األردني ة ف ي اإلتح ادات
الرياضية ،وتبادل المعلومات والخبرات في مختلف مجاالت العمل اإلداري.
 .٤البح ث ع ن حل ول لكاف ة المعوق ات والمش كالت الت ي تواج ه اإلتح ادات الرياض ية األردني ة
واليمنية التي تقف عائقا ً أمام ممارسة التخطيط اإلستراتيجي.
 .٥رفع المستوى التعليم ي لإلداري ين ،ع ن طري ق ت أھيلھم واختي ار الكف اءات العلمي ة المؤھل ة،
والعمل على زيادة تأھيل المديرين الحاليين ،عن طريق عق د دورات إداري ة متخصص ة ف ي
التخطيط اإلستراتيجي.
المراجع العربية واألجنبية


أبو الھيجاء ،شيرين أحمد" (٢٠٠٦) .مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة ف ي كلي ات التربي ة
الرياض ية ف ي الجامع ات األردني ة" .أطروح ة دكت وراة غي ر منش ورة .الجامع ة األردني ة.
عمان .األردن.



أب و دول ة ،جم ال داوود .وص الحية ،ل ؤي محم د" .(٢٠٠٤) .تقي يم مس توى ممارس ة
التخطيط اإلس تراتيجي ف ي إدارة الم وارد البش رية .دراس ة مقارن ة ب ين منظم ات القط اعين
الع ام والخ اص األردني ة" .المنظم ة العربي ة للتنمي ة اإلداري ة .جامع ة ال دول العربي ة.
القاھرة.مصر.



أبو زي د ،ذي اب محم ود" .(٢٠٠٣) .التخط يط اإلس تراتيجي للم وارد البش رية ف ي القط اعين
العام والخاص" .رسالة ماجستير .جامعة اليرموك .إربد .األردن.



أب و قح ف ،عب د الس الم .(١٩٩٢) .أساس يات اإلدارة اإلس تراتيجية .ال دار الجامعي ة.
اإلسكندرية .مصر.
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السيد ،إسماعيل محم د .(٢٠٠١) .اإلدارة اإلس تراتيجية :مف اھيم وح االت تطبيقي ة .المكت ب
الجامعي الحديث .اإلسكندرية.



الص يرفي ،محم د .(٢٠٠٨) .اإلدارة االس تراتجية .دار الوف اء ل دنيا الطباع ة والنش ر.
اإلسكندرية .مصر.



العارف ،نادية .(٢٠٠٢) .التخط يط اإلس تراتيجي والعولم ة .ال دار الجامعي ة .اإلس كندرية.
مصر.



عبوي ،زيد منير .(٢٠٠٦) .اإلدارة اإلستراتيجية .دار كنوز المعرفة .عمان .األردن.



العفيف ،أمجد حسين ارش يد .(٢٠٠٥) .العوام ل الم ؤثرة عل ى التخط يط اإلس تراتيجي ف ي
االجھزة الحكومية األردنية .رسالة ماجستير .الجامعة األردنية .عمان .األردن.



العواملة ،نائل عبد الح افظ .(٢٠٠١) .تط وير المنظم ات .المف اھيم .والھياك ل واألس اليب.
دار الظھران .عمان.



الغالبي ،طاھر محس ن .و إدري س ،وائ ل محم د .(٢٠٠٧) .اإلدارة اإلس تراتيجية .منظ ور
منھجي متكامل .دار وائل للنشر .عمان .األردن.



الغزال ي ،كرم ة ماج د عب اس" .(٢٠٠٠) .التخط يط اإلس تراتيجي ف ي المؤسس ات العام ة
األردنية" .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة اليرموك .إربد .األردن.



قشطة ،عمر نصر ﷲ .(٢٠٠٤) .التخطيط اإلس تراتيجي لإلتح ادات الرياض ية الفلس طينية
لقطاع البطولة .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر .اإلسكندرية.



محم د ،رض وان عل ي إس ماعيل" .(٢٠٠٥) .المش كالت الت ي تواج ه المنتخ ب ال وطني
اليمن ي لك رة الق دم والحل ول المقترح ة لعالجھ ا" .رس الة ماجس تير غي ر منش ورة .جامع ة
اليرموك .إربد.



مصري ،ميادة" .(٢٠٠٦) .معوقات التخطيط اإلستراتيجي في بعض المنظمات الص ناعية
السورية الخاصة والعامة" .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة حلب .سوريا.



مصطفى ،أحمد" .(٢٠٠٣) .تح ديات العولم ة والتخط يط اإلس تراتيجي" .دار الكت ب .بنھ ا.
مصر.



النج ار ،ف ايز جمع ة ص الح" .(٢٠٠١) .التخط يط اإلس تراتيجي ف ي المنظم ات الص غيرة".
رسالة ماجستيرغير منشورة .جامعة اليرموك .إربد .األردن.
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