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تقييم التخطيط االستراتيجي لذعب النذاطات الرياضية في الجامعات العراقية الحكهمية من وجية
نظر مالكاتيا
م .افراح عبد الخالق يحيى الشعيسي

جامعة السؾصل  /كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة

أ .د .رياض احسد اسساعيل االشرفي

جامعة السؾصل /قدؼ الشذاطات الظالبية

(قدم لمشذر في  ، 0202/02/02قبل لمشذر في )0202/00/9
ممخص البحث:

ييدف البحث إلى ما يأتي :
 -0بشاء مؿياس التخظيط االستراتيجي لذعب الشذاطات الرياضية في الجامعات العراؾية الحكؾمية .
 -0التعرر عمررى مدررتؾص عشاصررر (م ارحررل) التخظرريط االسررتراتيجي فري شررعب الشذرراطات الرياضررية فرري الجامعررات العراؾيررة الحكؾميررة
مؽ وجية نغر مالكاتيا الرياضية.
تررؼ اسررتخدام السررشيف الؾصررةي ظري ررة السد ر  ،وضررسن عيشترري البشرراء ( ) 057فررردا ؼيسررا ضررسن عيشررة التظبيررق الشيررا ي ( )020فررردا مررؽ
السالكررات الرياضررية العاممررة فرري شررعب الشذرراطات الرياضررية فرري الجامعررات العراؾيررة الحكؾميررة  ،ولمحرررؾل عمررى البيانررات تررؼ بشرراء مؿيرراس
لمتخظرريط االسررتراتيجي متزررسشا رسدررة م ارحررل ىرري (التحميررل البيئرري  ،التؾجررو االسررتراتيجي  ،صرريااة االسررتراتييجية ،تظبيررق االسررتراتيجية،
ت يرريؼ االسررتراتيجية)  ،وبعررد تررؾفر الذررروف العمسيررة ؼيررو جررؼ تظبي ررو وعؾلجررن البيانررات احرررا يا مررؽ رررالل الؾسررط الحدررابي والشدر ة السئؾيررة
واالرت اف ال ديط وارت ار (ت) لعيشتيؽ مدت متيؽ.
وقد استشتف ال احثان االتي:
 -0ا الؾصررؾل إلررى مؿيرراس التخظرريط االسررتراتيجي لذررعب الشذرراطات الرياضررية فرري الجامعررات العراؾيررة الحكؾميررة ،وتررؼ التح ررق مررؽ
فاعميتو في ؾياس مراحل التخظيط االستراتيجي.
 -0تعسل شعب الشذاطات الرياضية في الجامعات العراؾية الحكؾمية عمى وفرق مدرتؾص مرتةرن مرؽ التخظريط االسرتراتيجي مرؽ وجيرة
نغر مالكاتيا  ،من وجؾد السؤشرات االتية-:
أ .ارتةاع مدتؾص تظبيق مراحل التحميل البيئي  ،التؾجو االستراتيجي  ،وصيااة االستراتيجية  ،وتظبيق االستراتيجية.
ب .وجؾد مدتؾص متؾسط مؽ تظبيق مرحمة ت ييؼ االستراتيجية .
ج .عيؾر التحميل البيئي الخارجي ذؿيو العام والخاص سدتؾص مرتةن.
د .وجؾد مدتؾص متؾسط مؽ تظبيق التحميل البيئي الدارمي.
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 واالىدا، والؿيؼ،  والرؤية، ارتةاع مدتؾص تظبيق اجزاء التؾجو االستراتيجي الستسثمة ( الرسالة.ه
-:واوصيا بتؾجييات عدة مشيا
 تظبير ررق مؿير رراس التخظر رريط االسر ررتراتيجي عمر ررى عيشر ررات ارر رررص كسر ررددريات الشذر رراف الرياضر رري والسدرسر رري ومر ررددريات الذ ر ر اب-0
.والرياضة
 ضرورة االستسرار في تظبيق عسمية التخظيط االستراتيجي في شعب الشذاطات الرياضية في الجامعات العراؾية الحكؾمية-0
. أداة إدارية تداعدىا عمى التكيف والتظؾر
بؾصةيا
.) الجامعات العراؾية الحكؾمية، شعب الشذاطات الرياضية،  (التخظيط االستراتيجي:الكمسات السةتاحية
.)االستراتيجية

Assessment of the Strategic Planning of the Sports Activities divisions in Iraqi
State universities From the Point of View of their Cadres
Lect. Afrah Abdukhaliq
Prof. Rhayed Ahmed , ph.D
University of Mosul / College of Physical Education and Sports Sciences
Abstract:
The current research aims at s:
- Setting a scale of strategic planning areas for the sports activities divisions in Iraqi governmental
universities.
- Identifying the level of strategic planning stages in the sports activities divisions of public universities
from the standpoint of their sport cadres.
The descriptive approach was used by the survey method, and the two samples of construction
and final application included (102.157) of the sports cadres working in the sports activities divisions of
Iraqi governmental universities, and to obtain data, strategic planning scale was set and included five
stages: (environmental analysis, strategic direction, strategic formation, strategic application, strategic
evaluation) and after the scientific conditions were met, the data were treated statistically through the
arithmetic mean, percentage and simple correlation and tests for two independent samples.
The researchers have concluded the following:
- The strategic planning measure was reached in the sports activities divisions in Iraqi governmental
universities, and its effectiveness was verified in measuring the strategic planning stages.
The sports activities divisions in Iraqi governmental universities operate according to a high level of
strategic planning from the viewpoint of their staff and with the following indicators:
1. The high level of application of the stages of environmental analysis and strategic direction, strategy
formulation and strategy implementation.
2. A medium level of implementation of the strategy evaluation phase.
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3. The emergence of the external analysis, both general and private, at a high level.
4. A medium level of internal environmental analysis application.
5. The high level of implementation of the strategic direction parts (mission, vision, evaluation and
strategic objectives).
The researchers recommended the following:
1. Applying the strategic planning scale to other samples such as directorates of sports and school
activism, and directorates of youth and sports.
2. The necessity of continuing to apply strategic planning in the sports activities divisions of Iraqi public
universities, as it is an administrative tool that helps them adapt and develop.
)Key words: (strategic planning, sport activities divisions, Iraqi governmental universities

 -1التعريف بالبحث
 1-1المقدمة وأىمية البحث

تعد التربية الرياضية مؽ أىؼ الشذاطات اإلندانية وأعغسيا فا دة إذ استظاعن إحداث ن مة نؾعية في حياة
ال ذرية وأص حن ال شػ تسثل احدص االستثسارات الحيؾية والثروة الحؿي ة لمشسؾ والتظؾر العالسي .فدارعن االمؼ
الى تؾفير سبل مسارستيا وتييئة متظم ات تشةيذىا فأنذأت السشغسات الستشؾعة والسختمةة التي تعيشيا عمى ذلػ
وزودتيا سختمف السؾارد ومؽ السالحظ أن اىتسام الدول الجانب الرياضي تؾزع عمى مختمف ش ار وفئات السجتسن
إال انو انرب عمى الذ اب كؾنيؼ يذكمؾن ركشا مؽ أركانو ورافدا استراتيجيا لشيزتيا فزال عؽ انيؼ يسثمؾن ابيى
صؾر مخرجاتيا وجسرة جيؾدىا .ومؽ بيؽ أىؼ ىذه السشغسات الراعية لمذ اب تبرز الجامعات كسشغسات تعميسية عامة
تزظمن أدوار ىامة حكؼ عسميا وطبيعة أىدافيا وتشؾع نذاطاتيا والسدتةيددؽ مؽ ردماتيا وراصة الرياضية التي
تحتل مكانا ار از في البرامف الجامعية وتعد احد معادير قؾة ىذه البرامف واألكثر تأجي ار في العسل من الظالب الجامعي
لذا كانن عسميات إدارتيا وتشغيسيا مؽ أىؼ وأدق السدؤوليات السم اة عمى عاتق شعب الشذاطات الرياضية كؾنيا
السدؤولة عؽ تشغيؼ جؾانب متظم ات السسارسة الرياضية الجامعية وإقامة ظؾالتيا ومتا عة انذتظيا الرياضية
الدارمية والخارجية وت ديؼ ردمات رياضية جيدة ومتجددة بشاء عمى تظؾر العمؾم الرياضية وكافة متعم اتيا ال ذرية
والتشغيسية والسادية والسالية والتكشؾلؾجية فزال عؽ استيعابيا لمعؾامل والستغيرات الدارمية والخارجية والتكيف معيا.
ومؽ الظبيعي ان تدتشد في ذلػ عمى تحرك إداري دتؾافق من االتجاىات العمسية الحددثة ويعد التخظيط
االستراتيجي احدص اىؼ ال ؾاعد السعمؾماتية الرصيشة التي يسكؽ ان تعتسدىا ىذه الذعب ألنو مةيؾم يديؼ في تذكيل
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محاور عسميا ويؾض متظم ات نيزتيا  ،فيؾ ديتؼ االتجاىات الكبرص ويرسؼ سبل تح يق اماليا واىدافيا طؾيمة
السدص  ،كسا انو يحدد ةاعميتو السيام واالنذظة االساسية التي دش غي ان ت ادر بيا لتتسكؽ مؽ ت ديؼ الخدمات
الرياضية لمظم ة وتح يق ميزة تشافدية مؽ رالل استثسار م دراتيا الجؾىرية ومعالجة سمبياتيا لتحميل بيئي دارمي
بيذا العسل
دتعمق إ دارة عسل الذعب الرياضية وتشغيسيا من مراعاة الغرو الخارجية السختمةة التي ترت ط
والسؤجرة ؼيو الستيعابيا كةرص واحتؾاء تيددداتيا.
إذ يجد ( ماىر ) ان التخظيط االستراتيجي مةيؾم دتزسؽ تشسية وتكؾيؽ الخظط طؾيمة االجل لمتعامل ةعالية
من الةرص والت يدددات السؾجؾدة في البيئة الخارجية لمسؤسدة  ،في ضؾء مرادر ال ؾة والزعف لمسؾارد التي تسمكيا
التي يسكؽ
السؤسدة في بيئتيا الدارمية  ،ويتزسؽ كذلػ تعريف سيسة السؤسدة ورسالتيا وصيااة األىدا
تحؿي يا  ،وتظؾير وتذكيل االستراتيجيات ووضن تؾجيات الدياسة العامة لمسؤسدة ( ماىر . ) 20 ، 0229 ،
تتذكل أىسية ال حث في كؾنو مؽ الدراسات الد اقة في تؾعيف التخظيط االستراتيجي في بيئة عسل شع ة
الشذاطات الرياضية في الجامعات العراؾية الحكؾمية مؽ بتحددد وتحميل مدتؾص تظبيق مراحمو لبيان عشاصر ال ؾة
وتدعيسيا وتذخيص ن اف الزعف ومعالجتيا لمسداىسة في تظؾير العسمية االدارية في ىذه الذعب وتعزيز قدراتيا
بؾصةيا حم ة فاعمة ومؤجرة في رفن مدتؾص الحركة الرياضية الجامعية في العراق.
 2-1مذكمة البحث
ان السشغسات الرياضية حتى تح ق اىدافيا عيدة السدص دش غي ان تدير في ضؾء تخظيط استراتيجي يعزز
قدراتيا ويدتثسر مؾاردىا عمى وفق تحميل وتؾجو وت ييؼ ورقا ة تؾفر اطا ار ي ؾد الى نتا ف ايجابية ويحافظ عمى الؾقن
والجيد ورال ذلػ سؾ يكؾن العسل الرياضي مزظربا اير مزظرد في ت دمو ان لؼ يكؽ سمبيا وروتيشيا ػياب
الظسؾحات والرؤص ،ومشيا شعب الشذاطات الرياضية  ،فةي عسل احد ال احثيؽ تدريدية في شعب الشذاطات
الرياضية ومدربة لسشتخب طال ات الجامعة كرة الظا رة ومذاركتيا في إدارة وتشغيؼ مختمف شؤون الرياضة الجامعية
الحغن إمكانية استةادة شعب الرياضة الجامعية مؽ عشاصر التخظيط االستراتيجي ومحاولة االستعانة و في
صيااة الخظط والشذاطات التي ت دميا لتح يق الةؾا د الستؾراة مشو ،لذا برزت لسراحل التخظيط االستراتيجي في
عسميا نغ ار لعدم وجؾد دراسة وعمى حد عمؼ ال احثيؽ تشاولن استكذا وت ييؼ ىذا السؾضؾع في بيئة عسل شعب
الشذاطات الرياضية في الجامعات العراؾية الحكؾمية مؽ وجية نغر مالكاتيا عميو تتركز مذكمة ال حث في التداؤل
االتي:
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ىل تستمػ شعب الشذاطات الرياضية في الجامعات العراؾية تخظيظا إستراتيجيا ؟ وما ىي مراحل التخظيط
االستراتيجي التي دتسيز بيا او يةت ر الييا ؟
 3-1اىداف البحث
ييدف البحث الى:
 -0بشاء مؿياس التخظيط االستراتيجي لذعب الشذاطات الرياضية في الجامعات العراؾية الحكؾمية.
 -0التعر عمى مدتؾص عشاصر (مراحل) التخظيط االستراتيجي في شعب الشذاطات الرياضية في الجامعات
العراؾية الحكؾمية مؽ وجية نغر مالكاتيا.
 4-1مجاالت البحث

 0-4-0السجال ال ذري :السالكات الرياضية العاممة في شعب الشذاطات الرياضية في الجامعات العراؾية الحكؾمية.
 2-4-1المجال المكاني -:شعب الشذاطات الرياضية في الجامعات العراؾية الحكؾمية.
 3-4-1المجال الزمني -:مؽ .0202/8/00 – 0209/5/04
 5-1مرطمحات البحث
 1-5-1التخطيط االستراتيجي
دذكر (الذافعي) ان التخظيط االستراتيجي ىؾ عسمية متكاممة لتحميل الغرو البيئية السحيظة السؤسدة
الرياضية وعرو السشافدة واألسؾاق والسدتةيددؽ وعرو السؤسدة الدارمية إلعداد رظة تيد إلى تح يق أىدا
السؤسدة ،ويعرفو انو إيجاد التؾافق والتؾا ؼ بيؽ مؾارد السؤسدة الرياضية وقدراتيا ونغسيا وبيؽ الغرو البيئية
السحيظة والسشافدة واألسؾاق والعسالء (الذافعي .)56 ،0227 ،
 2-5-1شعبة النذاطات الرياضية
ىي احدص شعب قدؼ الشذاطات الظالبية في الجامعات العراؾية وىي مدؤولة عؽ ادارة وتشغيؼ االنذظة الرياضية
الدارمية الستعم ة الجامعات في اإلش ار عمى شعب االنذظة الرياضية في الكميات  ،وكذلػ تتؾلى ميسة االش ار
عمى الشذاف الرياضي الخارجي لمجامعة.
 -2الدراسات المذابية
 1-2دراسة (يحياوي وقطاب : )2116 ،بعنهان
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((دور عامل التخطيط االستراتيجي في تطهير المنذات الرياضية دراسة حالة ديهان المركب المتعدد الرياضات
بالذمف))
ديد ال حث الى تحددد مدتؾص مسارسة التخظيط االستراتيجي في السشذأة الرياضية الذمف من تدميط
الزؾء عمى السزايا التي تحرل عمييا ىذه السشذات التي تدتخدم التخظيط االستراتيجي في ىذه السشذات والكذف
عؽ ابرز معؾقات التخظيط االستراتيجي في ىذه السشذات الرياضية .واستخدام ال احثان السشيف الؾصةي بدراستو.
وضسن عيشة ال حث ( )07مؽ العامميؽ في السشذات الرياضية عيؽ الدفمى الذمف ،وتؼ استخدام االستبيان
كؾسيمة لجسن البيانات والذي تزسؽ رسدة عشاصر لمتخظيط االستراتيجي وىي (الرؤية والرسالة  ،والتحميل
االستراتيجي ،واالىدا االستراتيجية ،والخيار االستراتيجي ،وتشةيذ الخيار االستراتيجي) وتؼ معالجة البيانات احرا يا
مؽ رالل الستؾسط الحدابي واالنح ار السعياري.
وقد استشتف ال احثان استشتاجات عدددة مؽ أىسيا وجؾد مسارسة سدتؾص متؾسط لعشاصر التخظيط االستراتيجي
الخسدة.
 2-2دراسة اليخ ( :)2113بعنهان
((واقع تطبيق التخطيط االستراتيجي في كميات التربية الرياضية من وجية نظر التدريديين))
ديد ال حث الى التعر عمى واقن تظبيق التخظيط االستراتيجي في كميات التربية الرياضية ل عض
الجامعات العراؾية .واستخدام ال احث السشيف الؾصةي أسمؾب السد  .وتكؾنن عيشة الدراسة مؽ ( )020تدريديا
يسثمؾن ( )%60‚62مؽ مجتسن الدراسة ارتيروا الظري ة الظ ؿية العذؾا ية ،وتؼ اعتساد االستبيان كؾسيمة لجسن
البيانات والتي عؾلجن احرا يا مؽ رالل الؾسط الحدابي واالنح ار السعياري .والشد ة السئؾية .وتؾصل ال احث
الى عدة استشتاجات مةادىا وجؾد مدتؾص متؾسط مؽ درجة تظبيق التخظيط االستراتيجي في مجاالتو كافة
 -3اجراءات البحث
 1-3منيج البحث تؼ استخدام السشيف الؾصةي األسمؾب السدحي لسال ستو وطبيعة ال حث.
 2-3مجتمع البحث وعينتو

ضؼ ال حث ( )525مشتد ا مؽ السالكات الرياضية العاممة في اقدام الشذاطات الظالبية في الجامعات
العراؾية الحكؾمية  ،مؾزعيؽ عمى ( )00جامعة وكسا مؾض في الجدول ( ، )0وقد حرل ال احثان عمى ىذه
البيانات االترال من رؤساء اقدام الشذاطات الظالبية في ىذه الجامعات في ضؾء كتاب تدييل السيسة مؽ كمية
التربية البدنية وعمؾم الرياضة /جامعة السؾصل  ،وألجل الحرؾل عمى بيانات اكثر دقة خبرة عسمية ارتأص ال احثان
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تحددد عيشة حثيسا ذكل عسدي مؽ السالكات الرياضية العاممة في شعب الشذاطات الرياضية في الجامعات
الرياضية الحكؾمية الذدؽ ال ت ل عدد سشؾات ردمتيؼ في ىذه الذع ة عؽ (  ) 5سشؾات مدتسرة  ،لذا است ر عدد
عيشة ال حث عمى (  ) 265مشتد ا .
ولمزرورة ال حثية ف د قام ال احثان بت ديؼ مجتسن ال حث الى عيشتيؽ االولى لمبشاء بشد ة ( )%60,09بؾاقن
( )007مشتد ا والثانية لمتظبيق الشيا ي وبشد ة ( )%22,69مؽ عيشة ال حث بؾاقن ( )002مشتد ا فزال عؽ عيشة
الدراسة االستظالعية التي بمغن (  ) 05مشتد ا .
يبين الجدول ( :)1تفاصيل مجتمع البحث وعيناتو
ث

انجبيعت

انعدد
السجتسن العيشة

0

السؾصل

56

44

2

الحسدانية

5

4

سامراء

7

الت شية
الذسالية

0
4
5
6
7
8
9

كركؾك
تكرين

ديالى

غداد

السدتشررية

 02العراؾية

02

0

0

0

0

00

08

00

05

8

--

5

5

--

2

8
6
2
2

السؾزع

السدتمؼ

6

6

04
0
4
0
2

00
0
4
0
2

5

2

--

0

0

0

0

60

56

2

22

02

02

04

06

00

--

7

7

4

4

24

 02الكؾفة

05

 04كربالء

0

08

00

--

 00التكشمؾجيا
00

السؾزع السدتمؼ

7

07

ابل

08

عيُت انتجربت
االستطالعيت

عيُت صدق انبُبء عيُت انتطبيك

07
04

04
02
02
09
09

--

9

--

0

--

0
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02

8

6

00
00
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5
8
7
6
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ث

انجبيعت

 05االن ار

انعدد
22

05

00

00

--

2

--

0

0

08

 06الةمؾجة

00

 08ال ادسية

26

 02ذي قار

04

 07السثشى
 09سؾمر

 00ال ررة
الكمي

عيُت انتجربت
االستطالعيت
05
--

عيُت صدق انبُبء عيُت انتطبيك

02
46

535

2

05

--

0

0

9

02

--

365

15

20

9

05

02

02

8

0

2

0

0
7
0
7

00

157 227

0
4
0
5

00

123

0
0
0
4
7

112

 3-3أداة البحث
الحرؾل عمى البيانات التي تتعمق أىدا ال حث تظمب بشاء مؿياس التخظيط االستراتيجي لسالكات شعب
الشذاطات الرياضية في الجامعات العراؾية عمى وفق تخظيط دتبشى االجراءات العمسية لتحددد اال عاد وصيااة
الة رات مؽ رالل االستعانة االستبيان كأداة ر يدية لجسن البيانات.
واشتسمن االجراءات عمى الخظؾات االتية:
 1-3-3تحديد مراحل مقياس التخطيط االستراتيجي
اطمن ال احثان عمى الدراسات والسراجن الستؾفرة والستخررة التخظيط االستراتيجي والستسثمة بدراسة
آررن  )0200فزال عؽ دراسة (سيد ودمحم
(يحياوي وقظاب )0206 ،ودراسة (اليخ  ،)0202ودراسة (عبد هللا و ا

 )0228فزال عسا أورده ) (Fathi & wilsonK 2000وقد تؾصال مؽ رالليا الى وجؾد رسس مراحل أساسية
لمتخظيط االستراتيجي تؼ اعتسادىا في الدراسة الحالية ىي (التحميل البيئي ،والتؾجو االستراتيجي ،وصيااة
االستراتيجية  ،وتظبيق االستراتيجية  ،وت ييؼ االستراتيجية) إلجساع الدراسات والسراجن العمسية عمييا.
 2-3-3صياغة فقرات مقياس التخطيط االستراتيجي
لمتؾصل الى الريغة االولية لسؿياس التخظيط االستراتيجي تؼ االطالع عمى السرادر والدراسات واالدبيات
الستعم ة بيا وتحميل محتؾص مزاميشيا وتؾصل ال احثان مؽ رالل ذلػ الى صيااة ( )60ف رة مؾزعة عمى السراحل
الخسدة االنةة الذكر وبؾاقن ( )7 ،7 ،8 ،06 ،02ف رة لكل مرحمة عمى التؾالي.
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 3-3-3الردق الظاىري

) (Fergson, 1981,104عميو لمتأكد مؽ صالحية السؿياس تؼ عرضو عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ
الؾارددؽ في السمحق ( )0وطمب مشيؼ ابداء اية مالحغات درونيا حؾل شسؾلية اال عاد وصالحية الة رات ووضؾحيا
ومال ستيا لظبيعة العيشة من امكانية اجراء التعديالت السشاس ة عمييا الحذ او الدمف او الش ل او اضافة عدد مؽ
الة رات  ،كسا عيد ال احثان الى السحكسيؽ قرار ارتيار نسؾذج اجا ة مال ؼ عد ما طرحا عمييؼ نسؾذجيؽ رساسييؽ
لبدا ل االجا ة  ،وقد اجسن السحكسؾن عمى صالحية السراحل الخسدة السعتسدة في ىذه الدراسة  ،وؼيسا دتعمق
رالحية الة رات ف د استخرج ال احثان ندب اتةاق السحكسيؽ عمييا ،إذ تبيؽ حرؾل جسين الة رات عمى ند ة اتةاق
ال ت ل عؽ( )%022 - %76 ، 90مسا يعشي ا اء ىذه الة رات ذكل مبد ي ،وتةاصيل ذلػ مؾضحة في السمحق
(.)0
وؼيسا يخص بدا ل االجا ة ف د است ر( )%76 ، 90مؽ السحكسيؽ عمى نسؾذج تظبق بدرجة (عالية جدا،
عالية  ،متؾسظة ،قميمة ،قميمة جدا) وىي تحسل االوزان ( )0 ،0 ،2 ،4 ،5عمى التؾالي.
 5-3-3التطبيق االستطالعي
استيل ال احثان رظؾات بشاء مؿياس التخظيط االستراتيجي رؾرة عسمية بدراسة استظالعية عمى عيشة
قؾاميا ( )05مشتد ا ارتيروا ظري ة عذؾا ية مؽ السالكات الرياضية العاممة في شعب الشذاطات الرياضية وكسا
مؾض في الجدول ( )0وتؼ التظبيق بتاريخ  ، 0209/02/04وقد تبيؽ أن الة رات وتعميسات االجا ة واضحة
ومةيؾمة لدديؼ  ،وؼيسا دتعمق ستؾسط الزمؽ السدتغرق لإلجا ة ف د بمغ ( )08دؾي ة.
 6-3-3صدق البناء

تؼ ايجاد صدق البشاء لمسؿياس اعتساد اسمؾبيؽ ىسا تسييز الة رات واالتداق الدارمي عمى االستسارات التي
حرل عمييا ال احثان مؽ عيشة صدق البشاء وال الغة ( )057استسارة عد تؾزين (. )007عمى عيشة البشاء مؽ
السالكات الرياض ية العاممة في اقدام الشذاطات الظالبية في الجامعات العراؾية الحكؾمية  ،ارتيروا ظري ة عذؾا ية
مؽ مشيف ال حث  ،وتةاصيل ذلػ تتز في الجدول (.)0
 1-6-3-3القهة التمييزية لمفقرات
تؼ ايجادىا لكل ف رة مؽ ف رات السؿياس استخدام اسمؾب السجسؾعتيؽ الستظرفتيؽ وبؾاقن ( )%07لكل مشيسا
لذا بمغ عدد استسارات كل مجسؾعة ( )40استسارة.
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وتؼ إيجاد الؿيؼ التا ية بيؽ السجسؾعتيؽ العميا والدنيا لكل ف رة مؽ ف رات السؿياس أساسا لمتسييز  ،وقد تبيؽ
لم احثيؽ وكسا وارد في السمحق ( )0ان ( )55ف رة قد ميزت بيؽ السجسؾعتيؽ العميا والدنيا ،بيشسا لؼ تسيز ( )6ف رات
تحسل التدمدالت ( )5 ،0وىي مؽ مرحمة التحميل البيشي ،والتدمدالت ( )28 ،20 ،04مؽ مرحمة التؾجو
االستراتيجي  ،والتدمدل ( )62مؽ مرحمة ت ييؼ االستراتيجية لذا اقتزى حذفيا.
 2-6-3-3االتداق
لتحرير درجة صدق الع ارات واندجاميا الدارمي قام ال احثان إيجاد معامل ارت اف بيرسؾن بيؽ درجة الة رة

من درجة الة رة وكل مؽ درجة السرحمة التي تشتسي الييا والدرجة الكمية لمسؿياس  ،وتؼ اجراء ىذدؽ االرت اطيؽ عمى
( )057استسارة والستزسشة ( )55ف رة ،عد حذ الة رات اير السسيزة ،وقد تبيؽ ان ( )54ف رة متد ة  ،في حيؽ ان
الة رة ذات الرقؼ ( )48مؽ مرحمة تظبيق االستراتيجية دش غي حذفيا كؾنيا اير متد ة من الدرجة الكمية لمسرحمة ،
وتةاصيل ذلػ في السمحق (.)0
 7-3-3الثبات

استخرج ال احثان معامل (الةاكروبشاخ) عمى استسارات عيشة البشاء وال الغة ( )057استسارة والستزسشة ()58
ف رة  ،وقد بمغن ؾيسة معامل ج ات (الةا) ( )2,92ويتز مؽ نتا ف ؾيسة الث ات السدتخرجة تؾفر مدتؾص عالي مؽ
راصية الث ات في السؿياس.
 8-3-3وصف المقياس برهرتو النيائية

ضسن الريغة الشيا ية لسؿياس التغيير التشغيسي ( )54ف رة التي بيشن في السمحق ( )2وتؾزعن عمى
رسدة مجاالت تتسثل في (التحميل البيئي ،والتؾجو االستراتيجي  ،وصيااة االستراتيجية  ،وتظبيق االستراتيجية،
وت ييؼ االستراتيجية) وبؾاقن ( )6 ،6 ،8 ،02 ،00ف رة عمى التؾالي .وتؼ عرض السؿياس استخدام طريق التدمدل
السشغؼ لمة رات ،كسا دتز في الجدول (.)0
يبين الجدول ( )2التدمدل المنتظم لفقرات ومقياس التخطيط االستراتيجي لريغتو النيائية
ث

انًرحهت

أوال

التحميل البيئي

السبو انًرحهت

عدد
انفمراث

تسهسم
انفمراث

التحميل البيئي الدارمي

9

9-0

التحميل البيئي الخارجي العام
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جانيا

التؾجو االستراتيجي

التحميل البيئي الخارجي الخاص

5

00 -07

الرسالة

2

04-00

الؿيؼ

2

20 -09

الرؤية
األىدا

4
االستراتيجية

2

08 -05
24 -20

جالثا

صيااة االستراتيجية

8

40 -25

ار عا

تظبيق االستراتيجية

6

48 -42

6

54 -49

رامدا ت ييؼ االستراتيجية

وؼيسا يخص بدا ل االجا ة ف د كانن رساسية وتسثمن بدرجة تظبيق (عالية جدا ،عالية ،متؾسظة ،قميمة ،قميمة
جدا) والتي تحسل االوزان ( )0 ،0 ،2 ،4 ،5عمى التؾالي  ،وبذلػ تبمغ الؿيسة العميا لالستجا ة ( )072درجة في
حيؽ تبمغ الؿيسة الدنيا ( )54درجة.
 9-3-3التطبيق النيائي لممقياس

تؼ تظبيق مؿياس التخظيط االستراتيجي عمى مالكات اقدام الشذاطات الرياضية في الجامعات العراؾية عمى
عيشة التظبيق التي بمغن ( )002مشتد ا ،وبعد تزويد العيشة التعميسات حؾل كيؽية االجا ة عؽ السؿياس من
االستةادة مؽ مالحغات التظبيق االستظالعي االولي ،وقد امتدت مدة التظبيق الشيا ي لمسدة مؽ 0209/00/8
لغاية  ،0202/0/00وقد حرل ال احثان عمى ( )020استسارة صالحة لمسعالجة االحرا ية.
 4-3الهسائل االحرائية
تؼ استخدام (الشد ة السئؾية  ،الؾسط الحدابي  ،معامل ارت اف بيرسؾن ،ارت ار (ت) لعيشتيؽ مدت متيؽ،

ارت ار الةاكرن اخ).
 -4عرض النتائج ومناقذتيا
 1-4عرض نتائج اليدف االول
الذي دشص عمى " بناء مقياس التخطيط االستراتيجي في شعب النذاطات الرياضية في الجامعات العراقية
إجراءات ال حث في ال اب الثالث و دؾض السمحق ( )2الريغة الشيا ية
الحكهمية" وقد تح ق ىذا اليد
لمسؿياس.
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 2-4عرض النتائج اليدف الثاني
الذي دشص عمى "التعرف عمى مدتهى عناصر (مراحل) التخطيط االستراتيجي وعهامميا في شعب
النذاطات الرياضية في الجامعات العراقية من وجية نظر مالكاتيا الرياضية" ومشاقذتيا ،وقد حرل ال احثان عمى

الشتا ف االتية:
يبين الجدول ( :)3األوساط الحدابية والندب المئهية والمدتهيات لمراحل التخطيط االستراتيجي والتخطيط
االستراتيجي الكمي
ث
انًرحهت

انًراحم

أوال

التحميل
البيئي
الكمي

جانيا

جالثا

ار عا

رامدا

التؾجو
االستراتيجي
الكمي

ث
انجزء
0
0
2

االجزاء
الدارمي

الخارجي العام

الخارجي
الخاص

انىسط
انحسببي
20,420
05,462
09,209
75,890

%70,07

مرتةن

04,696

%72,48

مرتةن

0
2

الؿيؼ

02,900

4

األىدا

00,096
47,400

صيااة االستراتيجية

08,890

ت ييؼ االستراتيجية

02,094

تظبيق االستراتيجية

00,202

التخظيط االستراتيجي الكمي

مرتةن

%76,00

الرسالة

0

%70,74

متؾسط

مرتةن

02,598

الرؤية

انُسبت
انًئىيت
%69,78

انًستىي

092,822

%72,65
%70,82

%74,64
%70,94
%70,02
%70,24
%67,64
%70,77

مرتةن
مرتةن
مرتةن
مرتةن
مرتةن
مرتةن

متؾسط

مرتةن

دتز مؽ الجدول ( )2حرؾل مرحمة التحميل البيئي الدارمي عمى مدتؾص (متؾسط) وفق ند ة
مئؾية( )%69,78بؾسط حدابي ( ،)20,420ويعزو ال احثان ىذه الةجؾة في جؾدة التحميل البيئي الدارمي لذعب
الشذاطات الرياضية الى حاجة ىذا التحميل الى رؤية شاممة لؾاقن عسل ومؾارد وانغسة الذعب كل جؾانبيا واج از يا
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وتدارميا وتع يداتيا فزال عؽ صعؾبة تؾفير متظم ات التعامل من ىذا التحميل ومخرجاتو مؽ حيث السؾارد والتكمةة
والؾقن والجيؾد مسا دؤدي الى نؾع مؽ التراري والتداىل في ىذا الشؾع مؽ التحميل البيئي  ،مسا يجعل الذع ة تةت د
نؾعا ما الى قاعدة معمؾماتية متكاممة لرشن ق اررات ،وتظؾير مسارسات ابداعية تدتثسر قدراتيا وطاقاتيا وتعالف
مذاكميا ،وبيذا الخرؾص درص (العجسي) أن اعادة الييكمة سؾاء كانن إدارية أو ذرية أم مالية أم تشغيسية أو في
ميام العسل تعتسد عمى قدرة الؿيادات عمى رؤية الؾاقن والتحرك مشو نحؾ السدت بل والتخمي عؽ السسارسات الت ميدية
الروتيشية ،ومؽ جؼ فان اعادة ترتيب األوضاع الدارمية تتظمب مؽ الؿيادات معرفة السؾارد واالمكانات ال ذرية واير
ال ذرية (العجسي.)269 ،0202 ،
و دتز مؽ الجدول ( )2حرؾل مرحمة التحميل ألبيئيي الخارجي العام عمى مدتؾص (جيد) وفق ند ة مئؾية
قدرىا ( )%70,74بؾسط حدابي بمغ ( )05,462ويجد ال احثان أن عيؾر نتيجة ايجابية لمتحميل الخارجي العام
لدص شعب الشذاطات الرياضية يعؾد إلى قشاعة ادارات ىذه الذعب بؾجؾد تأجير لمبيئة الخارجية العامة عمى مجسل
نذاطاتيا وعسمياتيا ومؾاردىا ونغاميا ومخرجاتيا ،لذا فان عؾامل ىذه البيئة ألؾانيا السختمةة تؾضن في الحد ان
رؾرة مشاس ة عشد الذروع بؾضن المبشات االولى لمتخظيط االستراتيجي لذعب الشذاطات الرياضية لجعمو يدتشد إلى
أسس تتالءم من االمكانات والؾاقن والغرو البيئية اير السدت رة والتي تذكل حد ذاتيا دافعا قؾيا لدص ادارات ىذه
الذعب عمى التخظيط االستراتيجي الستيعاب التأجير الستزادد لمعؾامل الخارجية عمى الشذاف الرياضي ومؤسداتو
عسؾما ،إذ دذكر (الجيؾشي) ن ال عؽ (عميان) أن الدوافن السيسة والر يدة التي تدتدعي استخدام التخظيط واالستعداد
السدبق في السدتؾيات السختمةة ،وفي السجاالت جسيعيا عمى أسس عمسية ىي الغرو والستغيرات ،والبيئة السختمةة
والتي أىسيا البيئة االقترادية والبيئة االجتساعية والتغييرات الخاصة الدياسة وال ؾانيؽ والتغيرات التكشؾلؾجية.
(عميان.)70 ،67 ،0220 ،
و دتز مؽ الجدول ( )2ذاتو وجؾد مدتؾص مرتةن ل دؼ التحميل البيئي الخارجي الخاص وفق ند ة مئؾية
( )%76,06بؾسط حدابي ( ،)09,205ويعزو ال احثان إرتةاع قدرة شعب الشذاطات الرياضية في تحميل بيئتيا
الخارجية الخاصة السجال الرياضي ،إلى أن ذلػ يعؾد في صمب عسميا وتعزيز نذاطاتيا وتظؾير قدرات مالكاتيا،
مسا يديؼ في رفدىا الظاقات والسؾارد ،والسعمؾمات والدعؼ السادي والسعشؾي الالزمة لمتظؾير والتشافس ،إذ انو عد
اطالع ال احثيؽ عمى التؾجيات الحالية لعسل شعب الشذاطات الرياضية الحغا وجؾد مدتؾص جيد مؽ انةتاح ادارات
ىذه الذعب عمى بيئتيا الخارجية الرياضية ،وال سيسا في تظؾير عالقات التعاون وت ادل الخبرات واستغالل فرص
تعزيزىا من السؤسدات الرياضية السشاعرة واير السشاعرة  ،وىذا البد أن يكؾن نتاج تحميل إداري واعي ومتةيؼ ومدرك
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الستثسار الةرص السسكشة ،وتجشب التيدددات السؾجؾدة والسحتسمة في البيئة الخارجية الرياضية وىؾ ما يرب في
تحديؽ العسميات اإلدارية والجيؾد التشغيسية والشؾاحي الةشية وتح يق األداء التشغيسي الذي دؾصل إلى الشتا ف
الرياضية الستؾراة ،مسا يعكس انظ اع جيد حؾل ايجابية الحركة الرياضية الجامعية ومخرجاتيا ،كسا دؤكد (درويش
وحدانيؽ) عمى انو مؽ السيؼ ادراك أن ارتيار االستراتيجيات لتح يق أىدا السؤسدة وااراضيا يجب أن دراعي البيئة
الخارجية التي تعسل السؤسدة في اطارىا ،فان عدم مراعاة البيئة الخارجية دؤدي إلى قرؾر كبير في تح يق األىدا
واالاراض( .درويش ،وحدانيؽ)042 ،0224 ،
وبخرؾص الشتيجة الكمية لمتحميل البيئي والتي عيرت سدتؾص مرتةن فإنيا تعؾد إلى كؾنيا أولى السراحل
األساسية لبشاء تخظيط استراتيجي سميؼ ،وان ادارات شعب الشذاطات الرياضية تيتؼ بيا ذكل عام ألنيا تعظييؼ
إمكانية الحرؾل عمى معمؾمات واؼية وجؾىرية ومتشؾعة وشاممة عؽ كل ما لو عالقة العسل الرياضي الجامعي ،مؽ
حيث نغامو وتشغيسو وانذظتو وعسمياتو ومؾارده وعالقاتو وفرص تظؾره ومعؾقاتو مسا دتي ليؼ الؾصؾل إلى ترؾر
يداعدىؼ عمى ترسيؼ استراتيجيات عسل مشاس ة لؾاقعيؼ ورؤيتيؼ السدت بمية وأىدافيؼ االستراتيجية.
إذ دذكر (درويش وحدانيؽ) أن جسن البيانات تذكل إحدص الركا ز األساسية لسؾضؾع التخظيط االستراتيجي وان
عسمية جسن البيانات تتؼ في اتجاىات متعددة مشيا:
 اتجاىات اجتساعية ،واقترادية وسياسية أو تذريعية ،وتكشؾلؾجية واتجاىات أررص. تحميل السدتةيد الةعمي والسحتسل. جسن البيانات عؽ السؤسدات السشافدة والسعاونة. جسن البيانات عؽ ن اف ال ؾص الستعددة (الدارمية) الشد ة لمسؤسدة. جسن البيانات عؽ ن اف الزعف (الدارمي) الشد ة لمسؤسدة جسن البيانات عؽ فرص السؤسدة الخارجية. جسن البيانات عؽ التيدددات (الخارجية) لمسؤسدة( .درويش وحدانيؽ.)050-052 ،0224 ،ويتز مؽ الجدول ( )2ان جزء مؽ الرسالة مؽ مرحمة التؾجو االستراتيجي عير سدتؾص (مرتةن) لدص
شعب الشذاطات الرياضية عمى وفق ند ة مئؾية ( ، )%72,65بؾسط حدابي( ، ) 02,598ويجد ال احثان أن
ىذه الشتيجة تال ؼ الؾاقن الةعمي لدرجة تح ق الذعب لرسالتيا الستزسشة مياميا وردماتيا الرياضية السشاطة بيا والتي
يسكؽ تذكل دافعا جؾىريا لتشذيط الرياضة الجامعية وتظؾر مدت بميا جيؾد مالكاتيا وحساسيؼ واستستاعيؼ ورابتيؼ
في ادارة وتشغيؼ االنذظة الرياضية الظالبية ايسانا مشيؼ أن الرياضة رسالة بشاء وت دم ،إذ يذير (الربيعي،
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والساجدي ) 027 ،0202 ،ان ال ادة السيشييؽ ىؼ اشخاص اىمؾا واعدوا مؽ أجل ان يكؾنؾا قادريؽ عمى العسل
الؾعيةي السؤسدات الرياضية ،وىؼ دؤدون دو ار كبي ار في ىذه السؤسدات بؾصةيؼ قادة تربؾييؽ تدعى الى اعداد
الرياضي االعداد الكامل لتأدية رسالتو الرياضية وىي تعد استكساال لمعسمية التربؾية السشزلية والسدرسية ( .الربيعي
والساجدي.)027 ،0202 ،
اما الشتيجة الكمية لجزء الرؤية فيتز مؽ الجدول ذاتو انيا كانن سدتؾص (مرتةن) عمى وفق ند ة مئؾية
بؾسط حدابي قدره ( ،)04,696ويعزو ال احثان ىذه الشتيجة إلى حتسية وضن ادارات الذعب
()%72,48
الرياضية رؤية مدت بمية لمذع ة تتشاسب من تةيسيؼ لؾاقن ما يسكؽ أن تح و وت دمو عمى السدص الستؾسط وال عيد،
وفي ضؾء ادراكيا لسدتؾص الدعؼ السأمؾل من است رار األوضاع والغرو العامة ،فالسجال الرياضي يسكؽ أن يعد مؽ
اقؾص السجاالت ال ابمة لمتظؾر والعسل االبداعي والتكاتف الذعؾري والعسمي واآلمال الؾاقعية والظسؾحة ،وىذا يعكس
رغ ة اإلدارة العميا لمذع ة في رفن مدتؾص التؾقعات السدت بمية لتعزيز عؾامل الدافعية لدص مالكاتيا لتح يق األفزل،
ويؤكد (الكبيدي) ن ال عؽ (عؾض) أن مؽ شأن الرسالة والرؤية السدت بمية معا أن تثير الحساس لدص العامميؽ في
السشغسات ،وتعسق فييؼ روح التةاؤل واألمل ،وتزن اماميؼ الرؾرة الذىشية لسالم السشغسة التي دشتسؾن ليا
والسدت بل الذي دشتغرىؼ وتعسق انتسا يؼ لخدمة السشغسة وجسيؾرىا وتح ق طسؾحاتيؼ( .عؾض)059 ،0202،
وؼيسا دتعمق جزء (الؿيؼ) دتز مؽ الجدول ( )2حرؾليا عمى مدتؾص (جيد) ووفق ند ة مئؾية قدرىا
( ،)%70,82بؾسط حدابي قدره ( ،)02,900ويعت د ال احثان أن ىذه الشتيجة تذكل تدعيؼ اداء ونتا ف الذعب
نغ ار الن ترسيخ ؾيؼ العسل في السجل الرياضي وتشسية تظبي اتيا يح ق مخرجات الدمف بيؽ تؾجيو العسل وؾيادة
سمؾكيات العامميؽ ذكل مشدق نحؾ أىدا الذع ة بتسكؽ ،وبيذا الخرؾص يذير (درويش وحدانيؽ) أي أن
تؾضي نغام الؿيؼ وبعث الحياة ؼيو ىسا اعغؼ مداىسة يدتظين أن ي دميا أي قا د فيذه الؿيؼ ىي التي ترشد اعزاء
السؤسدة إلى كيؽية العسل معا ومن السدتةيد (درويش وحدانيؽ.)050 ،0224 ،
و دتز مؽ الجدول ( )2عيؾر جزء االىدا االستراتيجية سدتؾص (مرتةن) عمى وفق ند ة مئؾية
بؾسط حدابي دبمغ ( ، )00,096ويرص ال احثان ان ىذه الشتيجة نا عة مؽ كؾن ان االىدا
()%74,64
االستراتيجية تعد السرشد لتحددد اطار العسل التشغيسي لمتؾجو السدت بمي وفق اىدا مرحمية متكاممة واولؾيات مشت اة ،
وت ديسات زمشية تأرذ الحد ان بث الدافعية والتحدي لدص مالكات الذع ة لتحؾيل السيام واألنذظة التي تتزسشيا
رسالة الذع ة ورؤيتيا إلى مدتؾيات أداء مراؾبة ومؾضؾعية في ضؾء االمكانات السؾجؾدة في الذع ة ،أو التي
يسكؽ تؾفيرىا .فاألىدا االستراتيجية كسا دذكر (متؾلي) تعد عشر ار ميسا في عسمية التخظيط االستراتيجي وفي
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ت ييؼ األداء السؤسدة .وتديؼ في تؾجيو جيؾد األفراد بيا ،وتخريص السؾارد والتشديق بيؽ االدارات والسيام
واالرتراصات وتحددد االتجاه العام لجيؾد السؤسدة ،التي تتدؼ التحددد والؾضؾح (متؾلي.)05 ،0225 ،
وبخرؾص السدتؾص الجيد العام لمتؾجو االستراتيجي لذعب الشذاطات الرياضية ،يجد ال احثان أن التؾجو
االستراتيجي يعد احد اركان التخظيط االستراتيجي وىؾ إحدص السدؤوليات الةكرية والسيسات الترؾرية التي تزظمن
بيا االدارات العميا لمذعب لتذكل في ق اررات استراتيجية ،تعسل عمى تركيز تؾجيو رظط الذع ة وعسل مالكاتيا
وتشغيؼ مؾاردىا نحؾ تح يق ما تربؾ اليو مؽ أىدا استراتيجية تش ن مؽ رصانة رسالتيا ،وطسؾحات رؤيتيا وجراء
مشغؾمتيا الؿيسية  ،فالسجال الرياضي يعد مؽ اوض مجاالت الحياة ال ذرية في شةاؼية تحددد أىدافو وت ديؼ رؤيتو،
وفي رصانة ؾيسة البشاءة لمسداىسة في رسؼ معالؼ التظؾر اإلنداني وتثبيتو.
و دتز مؽ الجدول ( )2حرؾل مرحمة صيااة االستراتيجية عمى مدتؾص (مرتةن) ووفق ند ة مئؾية قدرىا
( )%70,02بؾسط حدابي بمغ ( ، )08,890ويرص ال احثان ان ىذه الشتيجة تعؾد الى اىتسام االدارة العميا لذعب
الشذاطات الرياضية التخظيط لرؤية مدت بمية تعبر بيا ذاتيا وتعكس فييا قابميتيا عمى تح يق التكامل بيؽ نذاطاتيا
الدارمية التي ستؿيسيا والخارجية التي ستذارك بيا وبات اع االتجاىات اإلدارية الحددثة لمؾصؾل إلى أىدافيا في
التشافس والتةؾق ،فزال عؽ التسيز في ت ديؼ أفزل الخدمات الرياضية ،مسا ساعدىا عمى صيااة ريارات
ةاعمية والستال سة من مؾارد
ومدارات عسل رؾرة مبد ية لمتحرك في ضؾء األندب مشيا في تح يق األىدا
وامكانات الذع ة وعروفيا عيدا عؽ العذؾا ية واالرتجال ،ويتؾافق ىذا الترؾر ال حثي من ما اشار اليو (بدوي) إلى
"أ ن األمؼ التي تريد أن تشيض ،والسجتسعات التي تريد أن تزدىر ،والسؤسدات التي ت حث عؽ الت دم والتظؾر عمييا
أن تدمػ الظريق الرحي لتح يق ذلػ ،وأول رظؾة في االتجاه الرحي  ،ىي وضن استراتيجية واضحة ألىدا
محددة الدبل عمسية التحميل  ،عسمية الؾسا ل واقعية السشظق ،تةرل مراتب العسل ورظؾاتو ،وتبيؽ صةات كل
مرحمة ،وتييئ وسا ميا السختمةة التي تح ق الؾصؾل إلى األىدا (بدوي.)57 ،0220 ،
وؼيسا دتعمق غيؾر مدتؾص مرتةن لسرحمة تظبيق االستراتيجية ووفق ند ة مئؾية قدرىا ( )%70,24بؾسط
حدابي بمغ ( )00,222يعت د ال احثان أن ال درة الجيدة إلدارات شعب الشذاطات الرياضية عمى تحؾيل االستراتيجيات
السؾضؾعة الى مياددؽ العسل الرياضي الجامعي تتشاسب من إدراكيا ألساسيات العسل التشغيسي الرياضي ودرادتيا
ستظم ات تةعيل تشةيذه الستؾفرة لدص شعب الشذاطات الرياضية مؽ السؾارد ال ذرية واالمكانات السادية والشؾاحي السالية
ومعرفتيا الغرو الدارمية والخارجية السؤجرة عمى عسميا يديؼ في جعل الخظط االستراتيجية واقن حؿي ي دؤدي
لمؾصؾل إلى أىدا الت دم الرياضي وجدية التشافس ؼيو .وبيذا الخرؾص دذكر (الربيعي والساجدي) "ان استراتيجية
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أي مؤسدة أو ىيئة ميسا كانن صةتيا لكي تزسؽ ا يا أو استسرارىا اإلنتاج وتح يق األىدا عمى السدص
الظؾيل ،وإذا ما ارادت السشافدة من مثيالتيا فالبد أن تبشي رظظا استراتيجيا وتظ يا في عسميا اإلداري إذ تتسكؽ
مؽ الؾصؾل إلى األىدا السرحمية الس ررة مؽ ادارتيا عمى وفق السؾارد الستاحة ،ويزيف أن الخظة التي تؾضن
في مجال التربية البدنية والرياضية تسر سراحل اإلعداد واإلقرار والتشةيذ والستا عة ،وفي مرحمة التشةيذ ،وبعد أن دتؼ
ارتيار أفزميا مؽ ال ادة اإلدارييؽ من مراعاة تأجيرىا وتأجرىا الغرو البيئية الدارمية والخارجية ،جؼ عد ذلػ تبدأ
عسمية التشةيذ مؽ األشخاص السكمةيؽ بيا وبالتعاون بيؽ أفراد السؤسدة"( .الربيعي والساجدي-84 ،79 ،0202 ،
)85
ويتز مؽ الجدول ( )2ان مرحمة ت ييؼ االستراتيجية حرمن عمى مدتؾص (متؾسط) عمى وفق ند ة مئؾية
( )%67,64بؾسط حدابي بمغ ( )02,094ويجد ال احثان أن ىذه الشتيجة تعؾد الى كؾن ىذه السرحمة تحتاج الى
جيؾد ادارية مكثةة ومراجعة مدتسرة واساليب متا عة متشؾعة ومعادير متعددة ،ونغام لت ؾيؼ التشةيذ متؾاصل وج افة
تشغيسية مال سة ترتكز عمى الذةاؼية وقبؾل ا السداءلة  ،وت بل كافة الشتا ف السترت ة عمييا  ،إذ درص (عؾض) أن اىؼ
معؾقات التخظيط االستراتيجي والسذكالت التي تؾاجيو ىي مذكالت الستا عة وتشةيذ الخظط( .عؾض،0202 ،
)059
و دذكر (عاشؾر) عمى السؤسدة أن ت ؾم إجراء عسمية ت ييؼ شاممة لمخظة االستراتيجية في نياية كل عام،
وذلػ بيد مراجعة ما تؼ انجازه وت ييؼ عسمية التخظيط االستراتيجي ومراجعة عشاصر الخظة االستراتيجية بشاء عمى
تحميل االوضاع الدارمية والخارجية السدتجدة (.عاشؾر)07 ،0226 ،
وبخرؾص الشتيجة الكمية لمتخظيط االستراتيجي في شعب الشذاطات الرياضية التي أعيرت سدتؾص
(مرتةن) يجد ال احثان أن ذلػ يعؾد الى سببيؽ ر يدييؽ  ،االول دتسحؾر حؾل ررا ص ادارات ىذه الذعب ونؾعية
مالكاتيا ومدتؾص إمكاناتيا والتي تجعميا مؤىمة أكثر مؽ ايرىا مؽ السشغسات العتساد التخظيط االستراتيجي في
عسميا ،فاإلدارة العميا لمذعب تدشد إلى كةاءات عسمية متخررة تراب العسل ،وتدعى لمتظؾر وتكاف لمتشافس
وتتظمن إلى التسيز الرياضي دارل الجامعة ورارجيا ،وىذا دتظمب ال شػ استثسار األساليب اإلدارية الحددثة في
عسميا ،ومشيا التخظيط االستراتيجي الذي دؤسس لتؾجو العسل وتؾجييو عمى وفق رؤية مدت بمية واضحة تدترشد
سؾج ات التحميل والتشبؤ والتكيف ،وبيذا الخرؾص دذكر (زادار وصؾالحي) أن السشغسات التي تيتؼ بتخظيط
عسمياتيا وانذظتيا استراتيجيا تح ق العددد مؽ السزايا اىسيا أن التخظيط االستراتيجي يداعد السشغسة في وضؾح
رؤيتيا السدت بمية ،وكذلػ يداعدىا عمى تخريص السؾارد واالمكانات ظري ة فعالة وذلػ بتؾجيو جيؾد السشغسة
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التؾجيو الرحي عمى السدص ال عيد ،كذلػ فيؾ يداعد عمى تحديؽ قدرتيا عمى التعامل من السذكالت (زادار
وصؾالحي ، )76 ،0207 ،ويعت د ال احثان ان الذي يذجن االدارات العميا لمذعب عمى تةعيل التخظيط االستراتيجي
في عسل الذع ة وجؾد مالكات رياضية متخررة وكةؾءة ت دم جيؾدىا في عل مشاخ تشغيسي دتسيز حب العسل
وجددتو واترافو بروح الةريق ،ويعد تؾفر اإلمكانات الرياضية السشاس ة في معغؼ الجامعات العراؾية دافعا ليا
لمتخظيط االستراتيجي لألنذظة الرياضية الجامعية.
أما الدبب الر يس الثاني لمشتيجة الجيدة لتظبيق التخظيط االستراتيجي في شعب الشذاطات الرياضية فيؾ
متسثل في وجؾدىا ضسؽ مشغؾمة مت دمة عمسيا وعسميا ،تتبشى السدتجدات والتظؾرات لتح يق الشؾعية مسا تؤكد
عميو و ازرة التعميؼ العالي وال حث العمسي الجامعات التا عة كافة ليا لمعسل سؾج و كظريق واض لمرقي والت دم في
التخررات واألنذظة الجامعية كافة  ،وبيذا الخرؾص دؤكد (الكؾاز) " أن التخظيط االستراتيجي ديتؼ الذؤون
العامة لمسشغسة ككل ،ويبدأ التخظيط االستراتيجي ويؾجو مؽ قبل السدتؾص اإلداري األعمى ولكؽ جسين مدتؾيات
اإلدارة يجب أن تذارك ؼيو لكي تعسل( .الكؾاز.)08 ،0209 ،

االستنتاجات
 .0الؾصؾل إلى مؿياس التخظيط االستراتيجي لذعب الشذاطات الرياضية في الجامعات العراؾية الحكؾمية ،وتؼ
التح ق مؽ فاعميتو في ؾياس مراحل التخظيط االستراتيجي.
 .0تعسل شعب الشذاطات الرياضية في الجامعات العراؾية الحكؾمية عمى وفق مدتؾص مرتةن مؽ التخظيط
االستراتيجي مؽ وجية نغر مالكاتيا ،من وجؾد السؤشرات اآلتية:
أ .ارتةاع مدتؾص تظبيق مراحل التحميل البيئي ،والتؾجو االستراتيجي ،وصيااة االستراتيجية ،وتظبيق االستراتيجية.
وجؾد مدتؾص متؾسط مؽ تظبيق مرحمة ت ييؼ االستراتيجية.
ب.
ج .عيؾر التحميل البيئي الخارجي ذؿيو العام والخاص سدتؾص مرتةن.
د .وجؾد مدتؾص متؾسط مؽ تظبيق التحميل البيئي الدارمي.
ه .ارتةاع مدتؾص تظبيق أجزاء التؾجو االستراتيجي التي تتسثل ب (الرسالة ،والرؤية ،والؿيؼ ،واألىدا االستراتيجية).
التهصيات
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 .0تظبيق مؿياس التخظيط االستراتيجي عمى عيشات أررص كسددريات الشذاف الرياضي والسدرسي ومددريات الرياضة
والذ اب.
 .0ضرورة االستسرار في تظبيق عسمية التخظيط االستراتيجي في شعب الشذاطات الرياضية في الجامعات العراؾية
الحكؾمية بؾصةو اداة إدارية تداعدىا عمى التكيف والتظؾر ،من التركيز عمى اآلتي:
أ .ع د دورات تدريبية متخررة التخظيط االستراتيجي تتشاسب من مدتؾص اإلدارة العميا لمذع ة ومن مالكاتيا
لتحديؽ قدراتيؼ في تظبي اتو ،فزال عؽ تظؾير معمؾماتيؼ حؾل ماىيتو ومراحمو وأسالي و والسةاـيؼ السرت ظة و.
ب .تشغيؼ ورش عسل عمى وفق نسؾذج حم ات الجؾدة تزؼ مددري اقدام الشذاطات الظالبية ومددري شعب
الشذاطات الرياضية ونخ ة مؽ مالكاتيا الست دمة بيد مشاقذة سير تظبيق التخظيط االستراتيجي سراحمو
واجراءاتو وت ادل السعمؾمات حؾل التجارب الستسيزة ؼيو لتشسية وتالق األفكار التي تتعمق بتشذيظو كأساس
لتسيز الرياضة الجامعية.
ج .تةعيل االتةاقات وبروتؾكؾالت التعاون السذترك بيؽ الجامعات العراؾية الحكؾمية والجامعات العالسية لالطالع
عمى ربراتيا وتجاربيا في التخظيط االستراتيجي السجال الرياضي.
د .ابداء اإلدارة العميا لذعب الشذاطات الرياضية مزيدا مؽ االىتسام بتظؾير قابمياتيا وامكاناتيا في تؾفير متظم ات
مرحمة ت ييؼ االستراتيجية وتظبيق اجراءاتيا ،حتى دتؼ التأكد مؽ فاعمية رظظيا االستراتيجية وزيادة ضسان
نجاحيا بتعزيز ايجابياتيا ومعالجة سمبياتيا.
ه .ؾيام االدارات العميا لذعب الشذاطات الرياضية إعادة الشغر في تحميل بيئتيا الدارمية لزيادة ادراكيا سا تتسيز و
مؽ عشاصر قؾة ن اف ضعةيا وتذخيريا لإلفادة مشيا في عسمية تظؾير رظظيا االستراتيجية.
المرادر
 .0بؽ حسدان ،رالد دمحم وادريس ،وا ل ص حي ( :)0227االستراتيجية والتخظيط االستراتيجي مشيف معاصر ،ف،0
دار اليازوري العمسية لمشذر والتؾزين.
 .0الخةاجي ،ع اس رزير ( :)0224اإلدارة االستراتيجية السدرل والسةاـيؼ والعسميات ،ف ،0االصدار األول،
مكت ة دار الث افة لمشذر والتؾزين ،عسان ،األردن.
 .2درويش ،كسال الددؽ عبد الرحسؽ ،حدانيؽ ،دمحم ص حي ( :)0224مؾسؾعة اتجاىات إدارة الرياضة في
مظمن ال رن الجددد ،السجمد الثاني ،دار الةكر العربي ال اىرة.
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 .4الربيعي ،حدؽ ناجي ،والساجدي ،عبدالرزاق جبر ( :)0202اإلدارة السعاصرة في التربية البدنية والرياضة ،
مكتب ادشاس الحدشي لمظ اعة والتراميؼ وردمة الكؾمبيؾتر ،غداد.
 .5زادار ،عبد الحق وصؾالحي ،ليمى ( :)0207مداىسة التخظيط االستراتيجي في تح يق التشسية السحمية
الج از ر ،السجمة الج از رية لألمؽ والتشسية ،العدد ( )00تسؾز.
 .6سيد  ،عادل حدؽ ودمحم  ،دمحم فتحي ( :)0228التخظيط االستراتيجي كأداة لتحديؽ جؾدة األداء اإلداري
السؤسدات الرياضية ،قدؼ اإلدارة الرياضية كمية التربية الرياضية ،جامعة السشيا ،مرر.
 .7الذافعي  ،حدؽ احسد ( :)0227اإلدارة االستراتيجية والتخظيط االستراتيجي في التربية البدنية والرياضة ،دار
الؾفاء لدنيا الظ اعة والشذر  ،اإلسكشدرية.
 .8عاشؾر ،صابر دؾنس ( :)0226التخظيط االستراتيجي ،ش كة السشغسات األىمية الةمدظيشية ،دليل الستدرب ،
مذروع تظؾر إدارة السشغسات االىمية مؽ الدارل مسؾل مؽ جسعية السداعدات الذعبية الشرويجية ()NPA
وبإش ار ش كة السشغسات األىمية الةمدظيشية (.)PNGO
 .9عبدهللا  ،ضسياء عمي وآرران ( :)0200التخظيط االستراتيجي كأداة جؾدة األداء اإلداري ل عض السشغسات
الرياضية في محافغة نيشؾص ،العراق.
 .02العجسي ،دمحم حدشيؽ ( :)0202االتجاىات الحددثة في الؿيادة اإلدارية والتشسية ال ذرية ،ف ،0دار السديرة لمشذر
والتؾزين والظ اعة ،عسان ،األردن.
 .00عميان ،ربحي مرظةى ( :)0220إدارة وتشغيؼ  ،كت ات ومراكز مرادر التعمؼ ،دار الرةا لمشذر والتؾزين،
عسان ،األردن.
 .00عؾض ،عاطف محسؾد" :)0202( :التخظيط االستراتيجي في السشغسات اير الربحية" في محافغة ال اع
المبشانية ،مجمة جامعة دمذق لمعمؾم االقترادية وال انؾنية ،السجمد –  -09العدد األول.
 .02الكمثؼ ،حسد بؽ مرضي وبدرانو ،حازم عمي ( :)0202معؾقات التخظيط االستراتيجي في جامعة ام ال رص مؽ
وجية نغر اعزاء ىيئة التدريس فييا  ،السجمة العربية لزسان جؾدة التعميؼ العالي ،العدد ( ،)02السجمد
الخامس ،االمانة العامة التحاد الجامعات العربية ،الجسيؾرية اليسشية – صشعاء.
 .04الكؾاز ،عدي اانؼ ( :)0209اإلدارة الرياضية  ،دار نؾن لمظ اعة والشذر والتؾزين ،نيشؾص ،العراق.
 .05ماىر  ،احسد (  ": ) 0229دليل السددريؽ الى التخظيط االستراتيجي  ،الدار الجامعية  ،االسكشدرية .
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 .06اليخ ،رالد اسؾد ( :)0202واقن تظبيق التخظيط االستراتيجي في كميات التربية الرياضية مؽ وجية نغر
التدريدييؽ ،مجمة ال ادسية لعمؾم التربية الرياضية  ،العراق ،مف ،02العدد .04
 .07يحياوي ،دمحم وقظاب ،دمحم (" :)0206دور عامل التخظيط االستراتيجي في تظؾير السشذات الرياضية دراسة
حالة ددؾان السركب الستعدد الرياضيات الذمف".
18. Fergson, George (1981): Statistic analysis in psycnology and education, Mc Graw
Hill, IV.Y.
19. Wilson, Ian, (1992): Realizing the Power of Strestegic Divrsion, Long Range
Planning. U.S.A.
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ممحق ( :)1أسماء الدادة المحكمين
وانهمب

انعهًي

ث

االسى
وانشهبدة

0

أ.د .عامر دمحم سعؾدي

التعمؼ الحركي

0

أ.د .وليد رالد ىسام

إدارة وتشغيؼ

2

أ.د .عدي اانؼ محسؾد

إدارة وتشغيؼ

4

أ.د .وليد اانؼ ذنؾن

ادؾميكانيػ

5

أ.د .ايداء سالؼ عزيز

الؿياس والت ؾيؼ

6

أ.د .وليد رالد رجب

الؿياس والت ؾيؼ

7

أ.م .د .دمحم ذاكر سالؼ

إدارة وتشغيؼ

8

ا.م.د بثيشة حديؽ عمي

إدارة وتشغيؼ

9

أ .م.د .رالد محسؾد عزيز

إدارة وتشغيؼ

02

ا.م.د وليد ذنؾن دؾنس

عمؼ
الرياضي

االختصبص

صفت انعًم أو يكبٌ انعًم
مددر قدؼ الشذاطات الظالبية في
جامعة السؾصل سا ا

قدؼ التربية البدنية وعمؾم الرياضة –
كمية التربية األساسية – جامعة
السؾصل
مددر شع ة الشذاطات الظالبية سا ا-
في كمية الريدلة -جامعة السؾصل

مددر قدؼ الشذاطات الظالبية في
جامعة السؾصل سا ا
كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة في
جامعة السؾصل

مددر شع ة الشذاطات الظالبية سا ا-
في كمية طب االسشان – جامعة
السؾصل
مدؤول شع ة الشذاطات الظالبية في
كمية التسريض – جامعة السؾصل
كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة في
جامعة السؾصل
كمية التربية البدنية وعمؾم الرياضة في
جامعة السؾصل

الشةس مددر شع ة الشذاطات الرياضية في
جامعة السؾصل
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00

ا.م.د رالد عبد السجيد
الخظيب
رافن

00

ا.م.د.
عبدالغةؾر

02

أ.م.د .نغؼ رالد نجيب

التعمؼ الحركي

ادريس عمؼ
الرياضي
عمؼ
الرياضي

مددر قدؼ الشذاطات الظالبية في
جامعة السؾصل -سا ا

الشةس مدؤول شع ة الشذاطات الظالبية في
كمية طب االسشان  -جامعة السؾصل
عزؾ شع ة الشذاطات الظالبية في
الشةس
كمية الحاسؾب والرياضيات  -جامعة
السؾصل

الممحق ( :)2يبين ندبة اتفاق المحكمين عمى صالحية فقرات مقياس التخطيط االستراتيجي وقيم معامل االرتباط
لمفقرات (االتداق الداخمي)
ث
0
0
2
4
5
6
7
8
9

درجت
درجت
انًجًىعت انعهبب انًجًىعت اندَيب
َسبت
ارتببط
ليًت ث يستىي ارتببط
اتفبق
انفمرة
انًحتسبت اندالنت انفمرة
±ع
س
±ع
انًحكًيٍ س
ببنًميبس ببنًجبل
2,296 2,282 2,222 5,446 2,842 2,976 2,472 4,785 84,60
84,60

2,402 2,940 2,880 2,600 2,950

2,682

90,22

5,527 2,908 2,704 2,528 4,609

2,280 2,222

84,60
84,60
84,60
84,60
76,90
76,90

76,90 02
90,22 00

2,004 2,845 2,666 2,454 2,092
2,642 2,968 0,060 2,505 0,222
5,020 0,087 2,822 2,770 4,822
5,594 0,259 4,222 2,228 4,950
2,402 2,277 4,066 2,526 4,522
5,667 2,967 4,009 2,054 4,976
6,009 0,002 2,728 2,062 4,908
4,082 2,985 4,066 2,407 4,857
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2,062 2,220
2,504

2,068
2,444

2,462 2,222

2,485

2,048 2,220

2,066

2,265 2,222
2,472 2,222
2,402 2,222
2,224 2,222

2,257
2,490
2,457
2,408
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2,470

2,452 2,222

6,755 0,257 2,822 2,062 4,908

90,22 00

2,608

2,596 2,222

7,942 2,949 2,229 2,572 4,666

84,60 04

2,298
2,642
2,688
2,582
2,256
2,628
2,068
2,492
2,667
2,494

2,400 2,222

5,607 0,257 2,822 2,500 4,857

2,664 2,222 02,050 0,206 2,547 2,005 4,954
2,689 2,222

8,505 0,062 2,547 2,062 4,908

2,098 2,222

2,749 2,857 2,424 2,889 4,009

2,542 2,222
2,579 2,222
2,002 2,206
2,496 2,222
2,602 2,222
2,509 2,222
0,222

7,695 0,048 2,280 2,097 4,924
6,990 2,878 2,924 2,097 4,924
0,454 2,975 2,229 0,050 2,880
7,594 0,202 2,728 2,005 4,950
9,022 2,989 2,595 2,222 5,222
8,454 2,969 2,085 2,467 4,692
2,222 2,427 4,822 2,277 4,822

2,752

2,722 2,222

2,600

2,592 2.222

8.424 2.750 2.857 2.097 4.924

2,650 2.222

8.068 2.759 2.924 2.062 4.908

2,588
2,506
2,696
2,752
2,750

2,500 2,222
2,528 2.222
2,664 2.222

2,670 2,222
0,222

8,020 2,907 2,829 2,054 4,976
6,774 2,777 4,270 2,062 4,908

7.970 2.792 2.924 2.062 4.908
9.500 2.794 2.609 2.207 4.880
8,956 0,262 2,450 2,005 4,950
2,222 2,490 0,280 2,490 0,280

2,705

2,607 2,222 02,268 2,898 2,004 2,420 4,760

2,625

2,592 2,222

2,522

2,502 2,222

7,006 2,870 2,857 2,207 4,880
7,027 2,976 2,785 2,097 4,924
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90,22 02
90,22 05
84,60 06
76,90 07
84,60 08
90,22 09
90,22 02
90,22 00
90,22 00
76,90 02
90,22 04
90,22 05
90,22 06
90,22 07
84,60 08
90,22 09
90,22 22
90,22 20
90,22 20
90,22 22
84,60 24
90,22 25
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2,590
2,600

2,584 2,222

8,800 2,990 2,570 2,005 4,650

90,22 26

0,092

0,202 2,490 4,609 2,525 4,476

84,60 28

2,574 2,222

8,574 0,258 2,280 2,254 4,857

2,787

2,728 2,222 02,775 0,005 2,247 2,005 4,950

2,570

2,606 2,222

2,670
2,744
2,592
2,628
2,759
2,684
2,700
2,009
2,696
2,544
2,564
2,600
2,569
2,555
2,689
2,740
2,467
2,622
2,558

2,654 2,222

8,057 0,202 2,595 2,062 4,908

2,502 2,222

5,272 0,050 2,547 2,896 4,692

2,552 2,222
2,506 2,222
2,508 2,222
2,576 2,222
2,400 2,222
2,022 2,228

7,009 2,808 2,728 2,472 4,785

76,90 42

5,007 2,896 2,976 2,420 4,760
5,072 0,024 2,476 2,890 4,704
5,072 0,257 2,822 2,420 4,760
4,277 0,224 2,609 2,942 4,522
0,000 2,982 4,295 0,282 2,609
6,905 2,729 2,880 2,405 4,785

2,409 2,222

6,662 2,802 2,760 2,564 4,785

2,264 2,222
2,240 2,222
2,260 2,222
2,050 2,222
2,229 2,222
2,260 2,222

84,60 42

90.22 40

2,584 2,222

2,286 2,222

90,22 29

9,022 2,982 2,028 2,420 4,760

2,584 2,222 02,269 2,964 2,060 2,295 4,880
2,282 2,222

84,60 27

6,545 2,802 2,822 2,525 4,829
5,094 2,698 4,222 2,552 4,704
6,226 2,852 2,822 2,472 4,785
4,502 2,960 2,950 2,586 4,728
5,072 2,950 2,857 2,576 4,760
4,500 0,248 2,785 2,496 4,595
4,496 2,999 2,976 2,520 4,760
5,089 2,900 2,908 2,484 4,760
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84,60 40
84,60 44
76,90 45
76,90 46
90,22 47
84,60 48
90,22 49
90,22 52
90,22 50
90,22 50
84,60 52
84,60 54
76,90 55
90,22 56
90,22 57
84,60 58
84,60 59
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90,22 62
84,60 60

2,292 2,062 4,908 2,097 4,924
2,790 2,800 4,202 2,452 4,595

2,697

2,077 2,222

2,284

ممحق ( :)3مقياس التخطيط االستراتيجي برهرتو النيائية
تطبق ىذه الفقرة بدرجة

ت

الفقرة

.0

تحرص اإلدارة العميا لمذع ة عمى ت ييؼ مالكاتيا
الرياضية ذكل شسؾلي ومؾضؾعي لمؾقؾ عمى
مدتؾيات ادا يؼ وحاجاتيؼ.

.2

تحمل اإلدارة العميا لمذع ة مدص تؾفر عؾامل جؾدة
الحياة الؾعيؽية في م ر بشادتيا.

.5

ت ؾم اإلدارة العميا لمذع ة بتذخيص ن اف الزعف في
بيئتيا الدارمية لسعالجتيا.

.0

تعتسد اإلدارة العميا لمذع ة عمى تحددد عشاصر ال ؾة
في بيئتيا الدارمية كسرتكزات لتح يق ت دميا ونجاحيا
التشغيسي.

.4

تبدي اإلدارة العميا لمذع ة اىتساما عسميات ال حث
والتظؾير واالحراء في الذع ة.

.6

تتةيؼ اإلدارة العميا لمذع ة واقن ادراداتيا السالية
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قميمة
عالية
عالية متهسطة قميمة
جدا
جدا
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.7
.8
.9

وصعؾبات تؾفير نة ات انذظتيا وفعالياتيا.
تؾازن اإلدارة العميا لمذع ة بيؽ عدد اقدام وطم ة
الكمية وعدد السالكات الرياضية العاممة فييا.

تةكر اإلدارة العميا لمذع ة سدتؾص التحكيؼ وصعؾباتو
في الس اريات التي تؿيسيا.
تراجن اإلدارة العميا لمذع ة أساليب الدعاية واالعالن
والتدؾيق لخدماتيا وانذظتيا الرياضية دارل الجامعة.

 .02تدرك اإلدارة العميا لمذع ة الغرو االقترادية
والسالية لمدولة والتي تؤجر عمى حجؼ مخررات
التشسية والتظؾير السدت بمي لمسؤسدات العامة ومشيا
الرياضية.
 .00تدتؾعب اإلدارة العميا لمذع ة تأجير الؿيؼ والعادات
والت اليد االجتساعية في انذظتيا الرياضية وراصة
مذاركة الظال ات.
 .00تستمػ اإلدارة العميا لمذع ة ترؾ ار واضحا حؾل
محدودية ومعؾقات استخداميا لمتكشمؾجيا الحددثة في
إدارة نغؼ معمؾماتيا وانذظتيا الرياضية.

 .02تمؼ اإلدارة العميا لذع ة الشذاطات الرياضية في
الجامعة التذريعات وال ؾانيؽ السحددة لمتخظيط
االستراتيجي لمسؾارد ذات الث ل الشؾعي كإنذاء
السالعب وال اعات والسدا السغم ة الستكاممة.
 .04تتةيؼ اإلدارة العميا لمذع ة التحديات االمشية الراىشة
التي تؤجر عمى اقامة وتشغيؼ السيرجانات وال ظؾالت
الرياضية .
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 .05تدتميؼ اإلدارة العميا لمذع ة دعؼ وتحةيز ؾيادات الخط
األول في الجامعة.

 .06تتا ن اإلدارة العميا لمذع ة الةرص الستؾفرة في
السؤسدات اير الرياضية (كال شؾات الةزا ية
وشركات االترال) الستثسار قدراتيا ودعسيا في
تظؾير انذظتيا ورظظيا السدت بمية.
 .07تدرس اإلدارة العميا لمذع ة فرص التعاون وت ادل
الخبرات من السؤسدات الرياضية رارج الجامعة وال
سيسا شعب الجامعات األررص.
 .08ت حث اإلدارة العميا لمذع ة في بيئتيا الخارجية عؽ
الةرص الرياضية (الدورات التدريبية والتحكيسية
والسؤتسرات والتجسعات العمسية) لالستةادة مشيا في
تعزيز قدرات مالكاتيا الرياضية.
 .09تؿيؼ اإلدارة العميا لمذع ة عشاية احتساالت نتا ف
التشافس الرياضي من ؿية شعب الشذاطات الرياضية
في ظؾالت الجامعات.
 .02تيتؼ اإلدارة العميا لمذع ة بتؾضي طبيعة العالقة من
كمية أو اقدام التربية البدنية وعمؾم الرياضة السؾجؾدة
في نةس الجامعة.
 .00تدرك اإلدارة العميا لمذع ة ضعف انةتاح السشغسات
والسؤسدات الرياضية دارل السحافغة عمى الذع ة.
 .00تشذر الذع ة رسالتيا ذكل واض
مختمف وحداتيا ومؾاقعيا دارل الجامعة.

ومكتؾب في

 .02تتزسؽ رسالة الذع ة أنذظتيا وردماتيا الر يدة
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السشاطة بيا.

 .04تشدجؼ رسالة الذع ة من رؤيتيا السدت بمية.

 .05تزن الذع ة رؤية طسؾحة وجذا ة عؽ صؾرتيا
السدت بمية .

 .06تدتيد رؤية الذع ة تشؾين ردماتيا الرياضية لتمبية
احتياجات طم ة الجامعة.
 .07تظس رؤية الذع ة إلى تح يق التةؾق الرياضي
بتسيزىا اإلداري.
 .08تيتؼ رؤية الذع ة بتؾجيق صالتيا السجتسن والبيئة
السحمية مؽ رالل تةعيل الذراكة السجتسعية.
 .09تيتؼ إدارة الذع ة بت ديؼ ردماتيا الرياضية وفق
اسمؾب ابداعي.
 .22تركز إدارة الذع ة عمى تظؾير ميارات الؿيادة اإلدارية
لدص مالكاتيا سا دتالءم من متظم ات رؤيتيا
السدت بمية.
 .20تشسي إدارة الذع ة لدص مالكاتيا الذعؾر السدؤولية
الجساعية تجاه السذاركة الةاعمة في تشةيذ التخظيط
االستراتيجي.
 .20تزن الذع ة أىدا
رسالتيا.

استراتيجية واقعية تدتسدىا مؽ

 .22تريغ إدارة الذع ة أىدافيا االستراتيجية عمى وفق
معادير محددة لت ييؼ درجة الت دم في العسل.

 .24ت دؼ اإلدارة العميا لمذع ة أىدافيا االستراتيجية إلى
متؾسظة
أىدا مرحمية متكاممة (قريرة
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عيدة).

 .25تعد اإلدارة العميا لمذع ة تؾجياتيا االستراتيجية في
ضؾء أفكار وم ترحات مالكاتيا الرياضية وراصة مؽ
ذوي الكةاءة والخبرة

 .26تظمن اإلدارة العميا لمذع ة عمى التجارب الشاجحة
لذعب الشذاطات الرياضية في الجامعات األررص
لالستةادة مشيا.
 .27ت ؾم اإلدارة العميا لمذع ة ريااة رظط فرعية
لألنذظة الرياضية الدارمية بيؽ الكميات كأساس
لتةعيل الشذاف الرياضي النت اء الستسيزيؽ مؽ الظم ة
الرياضييؽ.
 .28تراعي اإلدارة العميا لمذع ة الخظة االستراتيجية
لألنذظة الرياضية الخارجية لسشتخ ات الجامعة
اوليات التةؾق في الشتا ف والسدتؾيات.
 .29تزن اإلدارة العميا لمذع ة عدة ريارات استراتيجية
مبد ية تؾض السدارات الر يدية السسكشة لتح يق
رؤيتيا السدت بمية.
 .42تختار اإلدارة العميا لمذع ة االستراتيجية األكثر مشاس ة
لتح يق أىدافيا في ضؾء الربط بيؽ التحميميؽ الدارمي
والخارجي لمذع ة.
 .40تح ق اإلدارة العميا لمذع ة التكامل بيؽ االستراتيجيات
الةرعية لألنذظة الرياضية الدارمية والخارجية من
الخظة االستراتيجية العامة لمذع ة.
 .40تتدؼ الخظة االستراتيجية لمذع ة السرونة وقابمية
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التعددل حدب السدتجدات.

 .42تحدد اإلدارة العميا لمذع ة ذكل مال ؼ الجيات
واألفراد السدؤوليؽ عؽ تشةيذ رظظيا.

 .44تؾفر اإلدارة العميا لمذع ة السؾارد السالية الالزمة لتشةيذ
رظظيا وفق األولؾيات.
 .45تزن اإلدارة العميا لمذع ة الجداول الزمشية السشاس ة
لمخظط والبرامف التي تشةذىا.
 .46ترفد اإلدارة العميا لمذع ة مالكاتيا ووحداتيا دياسات
وإجراءات واضحة لالسترشاد بيا في عسمية اتخاذ
ال اررات الستعم ة بتشةيذ الخظط.
 .47تزود اإلدارة العميا لمذع ة التشةيذ الخظظي السعمؾمات
الالزمة والسدتجدة الستسيزة الجؾدة.
 .48تؾفر اإلدارة العميا لمذع ة نغام حؾافز ددعؼ السالكات
والجيات الستسيزة في تشةيذ الخظط السؾضؾعة.

 .49تراجن اإلدارة العميا لمذع ة االستراتيجيات والخظط
التي تشةذىا في ضؾء الستا عة السدتسرة لمغرو
البيئية الدارمية والخارجية.
 .52تحدد اإلدارة العميا لمذع ة الجية أو األفراد السخؾليؽ
ستا عة تشةيذ الخظط السؾضؾعة.
 .50تعتسد اإلدارة العميا لمذع ة أساليب متشؾعة لستا عة
وت ييؼ األداء الةعمي وم ارنتو الستؾقن.
 .50تدتةيد اإلدارة العميا لمذع ة مؽ السعمؾمات الرقابية في
بشاء رظظيا السدت بمية.

 .52تحدد اإلدارة العميا لمذع ة الجيات السدؤولة عؽ
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ترحي االنحرافات في تشةيذ الخظط االستراتيجية.

 .54تعتسد اإلدارة العميا لمذع ة نغام مدا مة السعشييؽ عؽ
التشةيذ ذةاؼية حؾل مدتؾص ادا يؼ وتح يق الشتا ف
الستؾراة مشيؼ.

- 877 -

