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 مستلخص البحث
لألتحاد  الداخلٌةلقابمٌن على أدارة البطوالت دى ال التحلٌل اإلستراتٌجًعلى واقع  التعرفهدف البحث إلى     

 ( من%256354( فرد أختٌرا عشوابٌاً بنسبة )36أعتمد المنهج الوصفً على عٌنة بلغت )و ،العراقً بكرة الٌد

( فرد، 261( البالغ عددهم )4242/4242القابمٌن على ادارة بطوالت األتحاد العراقً بكرة الٌد للموسوم الرٌاضً )

(، وبعد 15/12/2020( ولغاٌة ٌوم )24/11/2020الممتدة من ) للمدة وطبقت علٌهم اداة القٌاس الربٌس فً البحث

ٌحتاج فً أنه  االستنتاجات والتوصٌات لتكون  ( ، لتكون SPSS)تمت معالجتها إحصابٌاً بنظام جمع البٌانات، 

إلى تلقً الدعم لتطوٌر أمكاناته، لتحسٌن مستوى التحلٌل اإلستراتٌجً لمستوٌات تتالبم مع  األتحاد العراقً بكرة الٌد

السمات أو الممٌزات التنافسٌة فً ٌمتلكون مستوى مستحسن من وخصوصٌة إدارة البطوالت المحلٌة، وهم  طبٌعة

فً تحلٌل  وٌحتاجون إلى تطوٌر ألمكاناتهمالذي ٌدعم عملٌة التحلٌل اإلستراتٌجً فً إدارة هذِه البطوالت،  األتحاد

القابمٌن على أدارة  لألفرادتقدٌم الدعم والمساندة ضرورة البالغة فً التحلٌل اإلستراتٌجً، و ألهمٌته أهداف اإلتحاد

 6بما ٌنسجم وطبٌعة مهامهمالتحلٌل اإلستراتٌجً  لتطوٌر مستوى لألتحاد العراقً بكرة الٌد الداخلٌةالبطوالت 

 ات المفتاحٌة: التحلٌل االستراتٌجً، ادارة البطوالت.الكلم

 

Abstract 
The reality of strategic analysis among the managers of the local 

championships villa Iraqi federation handball 
By 
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 The aim of the research is to identify the reality of strategic analysis among those 
who manage the internal championships of the Iraqi Handball Federation based the 
descriptive approach on a sample of (63) individuals randomly chosen by (45.652%) 
Among the 138, and the chairman of the members of the sub-federations of the 
sports mousse (2020/2021) of the 138 individuals, and applied to them the main 
measurement tool in the search for the duration of (24/11/ 2020) until the day 
(15/12/2020), and after collecting the data, it was statistically processed with the 
system (SPSS), to be in that the Iraqi Handball Federation needs to receive support 
to develop its potential, to improve the level of strategic analysis to levels 
commensurate with the nature and specificity of the management of local 
championships, and they have an recommended level of competitive features or 
advantages In the federation that supports the process of strategic analysis in the 
management of these tournaments, and the need to provide support and support to 
the individuals responsible for the taskforce. On the management of the internal 
championships of the Iraqi Handball Federation to develop the level of strategic 
analysis in line with the nature of their tasks . 
Key worde: reality of strategic, the managers of the local  
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 -:المقدمة  -1
من أجل وضوح رسالة أي تشكٌل أداري رٌاضً على مختلف أنواعه، ووضوح رؤٌته فً رسم األهداف وبناء     

ه فً تنفٌذ الواجبات التخطٌط وتنفٌذ تطبٌق خططه، البد من إعتماد تحلٌل إستراتٌجً فً إدارته، لٌتم األستناد علٌ

المناطة به وتوزٌع المهام، فضالً عن معالجة الُمستجدات أو الطاربات التً قد تواجه عمله، إذ أن أهمٌة هذا التحلٌل 

تستلزم التوجه نحو اإلستراتٌجٌة لتمكٌن هذِه التشكٌالت اإلدارٌة الرٌاضٌة من المراقبة أوالً بأول فً تنفٌذ الخطة 

ألمد، بأسلوب ٌخلو من العشوابٌة أو التكهنات للمتوقع للوصول للنجاح فً إتمام الَمهّمات بتمٌز السنوٌة أو بعٌدة ا

والتشكٌالت األدارٌة الرٌاضٌة  لألتحاد العراقً بكرة الٌد المحلٌة الداخلٌةأدارة البطوالت ٌُعد القابمون على إذ متقدم6 

التً ٌنتسبون إلٌها، حلقات إدارٌة داعمه للعمل اإلداري الرٌاضً فً المنافسات وتنظٌم النواحً الفنٌة لها، والتً 

تهدف هذِه التشكٌالت األدارٌة الرٌاضٌة فً ذات الوقت إلى تعزٌز صدارة مستوى المنتخبات فً المنافسات الدولٌة، 

عو إلى تظافر جهود الباحثٌن األكادٌمٌن فً اإلدارة الرٌاضٌة لرفدهم بنتابج الدراسات والبحوث، التً وهذا المطلب ٌد

تبتعد عن اآلراء والخبرة الشخصٌة فً الحكم أو تقوٌم عمل أدارة االتحاد لما ٌلبً طموحات الغاٌة األساسٌة من 

لى جنب مع فاعلٌة القرار اإلستراتٌجً للمراحل األنٌة تشكٌله ورؤٌة رسالته، إذ أن طبٌعة عمله وأهدافه تسٌر جنباً إ

والمستقبلٌة، وكما هو معلوم بأن أصعب مهمه ٌواجهها األفراد هً صنع وأتخاذ القرارات، وعلٌه البد من تقدٌم الدعم 

جاهٌن النظري والمساندة العلمٌة لالتحاد العراقً بكرة الٌد لزٌادة تمكٌنهم من هذِه العملٌة فأن أهمٌته تكمن فً االت

والتطبٌقً، ٌمثل اإلتجاه األول منهما فً أن نتابجه المتواخاة قد ُتساعد الباحثون المتخصصون باإلدارة الرٌاضٌة 

لتكون ساندة لخطواتهم فً إجراء بحوث مستقبلٌة عند التحلٌل اإلستراتٌجً للتشكٌل اإلداري الرٌاضً المعنً 

ه تتحدد فً تمكٌن األدارات من مراجعة سٌاساتها الُمتبعة فً الواقع بدراساتهم،أما اإلتجاه الثانً فأن أهمٌت

ٌُستفاد من نتابجه فً إعتماد ألٌة محددة لتقوٌم كل من التحلٌل اإلستراتٌجً من خالل أعتماد  االستراتٌجً، أو قد 

ة الرٌاضٌة أن تعتمد من المستحسن ألدارة التشكٌالت االدارٌإذ أنه ادوات القٌاس محكاتها المرجوه من هذا البحث6 

المنهجٌة والخطوات الواضحة لمساعدة القٌادات اإلدارٌة من متابعة العاملٌن فً هذِه التشكٌالت اإلدارٌة المختلفة ، 

ومن المهم أن تعتمد الموضوعٌة بالتجرد من األحكام القابمة على الخبرة الشخصٌة فقط، أو على طبٌعٌة ونوع 

تطبٌق المنهجٌة والخطوات الالزمة البد من أن تستند إلى محددات التشخٌص الدقٌق لما العالقات اإلجتماعٌة ، إذ أن 

تتطلبه تشكٌالت االتحاد العراقً بكرة الٌد لمعرفة الواقع الفعلً ومن ثم إستكشاف مواطن القوة والضعف لمجاالت 

ق بالنضج اإلداري فً مختلف تتمٌز هذِه الطرابعدة ذات صلة للتوصل للمطلوب بأسالٌب علمٌة، إذ البد من أن 

النواحً عند التعامل مع القابمٌن على إدارة البطوالت المحلٌة فً هذِه التشكٌالت اإلدارٌة وأحترام إختالف وجهات 

لألتحاد العراقً النظر الخاصة بهذِه البطوالت الداخلٌة، ومن خالل إطالع الباحثان وزٌارتهما المٌدانٌة المتكررة 

المحلٌة ، الحظ الحاجة فً أن أدارة البطوالت اته الفرعٌة وإجراء المداوالت مع بعض القابمٌن على وإتحاد بكرة الٌد

ٌتم اعتماد آلٌة واضحة ومحددة للتحلٌل اإلستراتٌجً إلدارة هذا االتحاد تأخذ على عاتقها المشاركة باألراء بمهنٌة 

مر الذي دعا الباحثان إلى دراسة هذه المشكلة الحقٌقٌة ، لما ٌصب فً مصلحة التقدم أو التطوٌر فٌما بعد، األإدارٌة

 6هذا التشخٌص المبنً على المالحظة فقطمكامن  للوقوف على

 -: الغرض من الدراسة -2
 6لألتحاد العراقً بكرة الٌد الداخلٌةلقابمٌن على أدارة البطوالت دى ال التحلٌل اإلستراتٌجًالتعرف على واقع     

 واالجراءات:الطرٌقة  -3
 العٌنة: 3-1

 أن ُمالحظة الباحث لكل من الظاهرتٌن المبحوثة فً ُمشكلة بحثُة فرضت بأن ٌتقٌد بحدود ُمجتمعع البحعث المتمثعل
القععابمٌن علععى ادارة بطععوالت األتحععاد العراقععً بكععرة الٌععد المتمثلععٌن بكععل مععن )الُمععدربٌن، والحكععام، وأعضععاء وربععٌس 

( 4242/4242وأعضاء الهٌبة األدارٌة لألتحاد المركزي، و ربٌس أعضاء االتحادات الفرعٌة( للموسعوم الرٌاضعً )
( أندٌة للدرجة الممتازة متمثلة بكل معن 22هذا الموسوم هً )( فرد، إذ كانت األندٌة المشاركة فً 261البالغ عددهم )

)الجععٌم مععن محافظععة بغععداد، والشععرطة مععن محافظععة بغععداد، والفتععوة مععن محافظععة الموصععل، والععد ارة مععن محافظععة 
القادسٌة، وكربالء من محافظة كربالء، ودٌالى من محافظة دٌالى، بلدٌعة البصعرة معن محافظعة البصعرة، والكعوت معن 

ة واسط، والسلٌمانٌة من محافظة السلٌمانٌة، والقاسعم معن محافظعة القادسعٌة( بععد إنسعحاب بقٌعة األندٌعة ألسعباب محافظ
وتم التعامل معهم كمجتمع واحعد  مالٌة، وكانت أسباب توجه الباحث إلى دراستهم ألنهم ٌمثلون مجتمع المشكلة أنفسهم،

، إذ أختعار ( التعالً العذكر 2ت المحلٌعة، وكمعا مبعٌن فعً الجعدول )ألشتراكهم فً المسؤولٌة اإلدارٌة عن إدارة البطوال
( لألسعباب %256354( فعرداً بنسعبة )36الباحث عٌنة البحث الربٌسة من هعذا المجتمعع عشعوابٌاً والعذٌن بلعغ ععددهم )
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نعة اإلسعتطالعٌة ( أفعراد معن التشعكٌالت االدارٌعة لمجتمعع الكلعً لٌمثلعون الع22ٌالمذكورة ُمسبقاً، كما اختار عشعوابٌاً )
 %( منهم664236بنسبته )

 مجثمع البحج  صيفبين ثوُي( 1جدول )

 مجتمع البحث

 توصٌف التفصٌالت 

رئٌس 
واعضاء 
االتحاد 
 المركزي 

رئٌس 
واعضاء 
االتحادات 
 الفرعٌة

لجنة 
الحكام 
 المركزٌة

لجنة 
 المسابقات
 المركزٌة

لجنة 
األعالم 
 المركزٌة

الُحكام 
 المحلٌون

مدربو 
االندٌة 

ومساعدٌهم 
 واالدارٌون 

 المجموع

القائمون على 
ادارة 

 البطوالت 
8 54 5 5 4 22 40 138 

النسبة 
 المئوٌة

5.797 % 39.13 % 
3.623

% 
3.623

% 
2.899
% 

15.942
% 

28.986 
% 

100% 

 تعض نشور كٍى اهٌشتج اهيئوٍج يلرتج
ٌُّعرف بأنه "المنهج الذي ٌصف ظاهرة من  (Descriptive Research)أعتمد المنهج الوصفً      والذي 

الظواهر وفق خطة بحثٌة معٌنة تتضمن وصف الظواهر، وجمع الحقابق والمعلومات حولها، وتقوٌم هذِه الظواهر فً 

 (421:  6ضوء ما ٌنبغً أن تكون علٌه ، وفً ضوء معاٌٌر أَوَفَق، وإقتراح الخطوات التً ٌجب أن تكون علٌها "6 )

 دوات القٌاس:أ: 3-2
 -:(2والموضح فً الملحق ) (4والمبٌن تفاصٌله فً الجدول )( 222:  2)  4242اختار الباحثان مقٌاس حٌدر خضٌر  

 
 ( ٌبٌن هٌكلٌة المقٌاس كما ورد من مصدره*2جدول )
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 المجاالت المنفصلة المتفق علٌها
عدد 
 الفقرات

 بدائل إجابة الفقرات
مفتاح 
 التصحٌح

 حدود 
الدرجة 
 الكلٌة
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 الحسابً
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 10 تحلٌل أهداف اإلتحاد 1

 ، أتفق تماما  
 ، أتفق

 ، أتفق نوعا  ما
 ، ال أتفق

 ال أتفق تماما  

5 
4 
3 
2 
1 

10-50 30 

2 
فرص البٌئة الخارجٌة 
 لألتحاد وتحدٌاتها

9 9-45 27 

3 
القوة والضعف فً البٌئة 

 الداخلٌة
9 9-45 27 

4 
السمات أو الممٌزات 
 التنافسٌة فً األتحاد

9 9-45 27 

 111 185-37 5 5 37 المجموع

 

إذ عمد الباحثان إلى تجرٌب المقٌاس إستطالعٌاً على العٌنة االستطالعٌة وهو مقٌاس حدٌث وتخصصً للعٌنة   

المستهدفة للقٌاس، ولم ٌمض علٌه أكثر من ستة أشهر وٌتمتع باالسس والمعامالت العلمٌة، ومن ثم عمدا إلى مسح 

القابمٌن على ادارة بطوالت األتحاد العراقً بكرة الٌد المتمثلٌن بكل من )الُمدربٌن، والحكام، وأعضاء وربٌس آراء 

( فرد، 63لعٌنة التطبٌق المحددة بـ) وأعضاء الهٌبة األدارٌة لألتحاد المركزي، و ربٌس أعضاء االتحادات الفرعٌة( 

ٌاس علٌهم بأستمارات ورقٌة وبقٌاس مباشر لهم، وبمساعدة فرٌق بإجراء الدراسة المسحٌة الربٌسة بتطبٌق هذا المق

العمل المساعد المذكور، وبموجب المخاطبات األدارٌة الرسمٌة وتوثٌق إجراءات المسح، إذ أستمر هذا المسح فً 

كل  إنتهاء بعد(، و15/12/2020( ولغاٌة ٌوم )24/11/2020) العاصمة والمحافظات المحددة للمدة الممتدة من ٌوم

 -األستمارات الورقٌه منه وعمد الباحث إلى اإلجراءات التالٌة : سحب هذهِ  تم ؛تهإجاب من فرد ُمستجٌب

 فقرة للبدٌل الُمختار من لدن الفرد الُمستجٌب بوساطة مفتاح التصحٌح الخاص بالفقرات6 وزن كل أحتساب -2
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 علٌها المستجٌب 66جمع درجات فقرات المقٌاس لمعرفة الدرجة الكلٌة التً حصل  -4

 تمهٌداً لمعالجتها إحصابٌا6ً درجات المجاالت بشكٍل منفصل تبوٌب-6

لمعالجة ، (V26) اإلصدار( SPSS) اإلحصابٌة الحقٌبة نظاممن معالجة النتابج بإستعمال  وتحقق الباحثان    

واالنحراف المعٌاري، ومتوسط الفرق بٌن الوسطٌن الحسابً  الحسابً، ، والوسطالمبوٌة النسبة قٌم بٌانات كل من

 لعٌنة واحدة6 (t-test)والفرضً، واختبار 

 ة:مناقشالالنتائج و -4

مقٌاس التحلٌل اإلستراتٌجً بدرحته الكلٌة، ومن َثمَّ أستجابات أفراد عٌنة التطبٌق على ٌعرض الباحث نتابج     

 -( :1(، وٌوضحه الشكل )3جدول )تفصٌالً لكل مجال منًه، وكما ٌبٌنُه ال

 بالمقارنة مع الوسط الفرضً للمقٌاسالتحلٌل اإلستراتٌجً ٌبٌن المعالم االحصابٌة لمقٌاس  (3)جدول 

 (0.05) <( Sigدال إذ كانت )    (0.05( مستوى الداللة )62درجة الحرٌة )  63وحدة القٌاس )الدرجة(  ن= 

 

 الفرضًبالوسط التحلٌل اإلستراتٌجً ( ٌوضح مقارنة الوسط الحسابً لمقٌاس 1شكل )

حسب آراء  التحلٌل اإلستراتٌجً( بأن الوسط الحسابً أكبر من الوسط الفرضً لمقٌاس 3تبٌن نتابج الجدول )     

القابمٌن على ادارة بطوالت االتحاد العراقً بكرة الٌد الداخلٌة، وأن هذا الفرق اإلحصابً بٌن هذٌن الوسطٌن دال 

 ( لعٌنة واحدةt-test6حسب داللة قٌمة )

بهذا المستوى، لغرض إعزاء األسباب لهذِه التحلٌل اإلستراتٌجً  عرفة ظهور نتابج الدرجة الكلٌة لمقٌاسلم  

النتٌجة الكلٌة على المقٌاس من عٌنة التطبٌق، ٌعرض الباحث مستوى إستجابات عٌنة التطبٌق تفصٌالً لكل مجال من 

( 2(، وموضح فً الشكل )4نها، وكما مبٌن فً الجدول )مجاالت المقٌاس األربعة بالمقارنة مع الوسط الفرضً لُكِل م
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ت
را
فق
ال

 

الدرجة 
الكلٌة  
 للمقٌاس

الوسط 
 الفرضً

الوسط 
 الحسابً

اإلنحراف 
 المعٌاري

 متوسط
الفرق بٌن  

 الوسطٌن

)ت( 
جة المحسوبة

در
 (S

ig
)

 

لة
ال
لد
ا

 

التحلٌل 
ل 0.005 2.897 4.19 11.482 115.19 111 185 37 اإلستراتٌجً

دا
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 مع الوسط الفرضي لكل مجبل ةببلمقبرهالثحميل اإلسثراثيجي مجبالت مقيبس هثبئج يبين  (4) جدول

  (0.05) <( Sig) إذ نبٌحدال (، اهفرق  0.05)يشخوى اهدالهج  (62درجج اهحرٍج )  63وحدث اهلٍبس )اهدرجج(  ً= 

 
التحلٌل  من مقٌاس( ٌوضح المقارنة بٌن األوساط الحسابٌة والوسط الفرضً لكل مجال 3شكل )

 اإلستراتٌجً
القابمٌن على ادارة ( أنه بمقارنة الوسط الحسابً مع الوسط الفرضً لكل مجال ٌتبٌن أن 3تبٌن نتابج الجدول )        

عدا التحلٌل اإلستراتٌجً تعدوا الوسط الفرضً للمجاالت الخاصة بمقٌاس  بطوالت االتحاد العراقً بكرة الٌد الداخلٌة
الذي تعدا الوسط الفرضً إٌضاً إال أنه  ٌر دال إحصابٌاً لٌشهد ضعف فً المستوى، إذ  أهداف اإلتحاد تحلٌلمجال 

( لعٌنة واحدة بٌن الوسطٌن الحسابً t-testكانت الفروق اإلحصابٌة دالة جمٌعها لٌقٌة المجاالت، حسب داللة قٌم )
فً المرتبة  السمات أو الممٌزات التنافسٌة فً األتحاد أستجابات العٌنة لمجالوالفرضً لُكِل مجاٍل، كما جاءت نتابج 

 األولى عن باقً المجاالت6
للقابمٌن على ادارة بطوالت االتحاد العراقً بكرة الٌد الداخلٌة  التحلٌل اإلستراتٌجًمن مراجعة نتابج مستوى     

الذكر ٌتبٌن أن القابمٌن على ادارة بطوالت ( السابقٌن 3( ونتابج مجاالته الواردة فً الجدول )2الواردة فً الجدول )
فاق مستواها لمستوى الوسط  التحلٌل اإلستراتٌجً االتحاد العراقً بكرة الٌد الداخلٌة كان لدٌهم مستوى مقبول من

25

26

27

28

29

30

31

تحلٌل أهداف 
 اإلتحاد

فرص البٌبة 
الخارجٌة 
لألتحاد 
 وتحدٌاتها

القوة والضعف 
فً البٌبة 
 الداخلٌة

السمات أو 
الممٌزات 
التنافسٌة فً 

 األتحاد

30 

27 27 27 

30.56 

28.08 28.02 
28.54 

 الوسط الفرضً

 الوسط الحسابً

أسماء مجاالت 
اح المقٌاس

فلر
د اه

عد
 

اهدرجج 
اهنوٍج  
ط  هويجبل

وش
اه

ضٌ
هفر

ا
ط  

وش
اه

بتٌ
حش

اه
ف  

حرا
اإلٌ

رً
عٍب

اهي
ط  

وش
يخ

 ً
ق تٍ

هفر
ا

طًٍ
وش

اه
 

ح( 
(

وتج
حش

اهي
 

 درجج

(Sig) الهج
اهد

ٍة 
خرخ

اه
 

 0.100 1.668 0.556 2.644 30.56 30 50 10 تحلٌل أهداف اإلتحاد

دال
ٍر 

غ
 

اتع
اهر

 

فرص البٌئة 
الخارجٌة لألتحاد 

 وتحدٌاتها
بٌٌ دال 0.002 3.199 1.079 2.678 28.08 27 45 9

اهذ
 

القوة والضعف فً 
 البٌئة الداخلٌة

هد دال 0.006 2.837 1.016 2.843 28.02 27 45 9
اهذب

 

السمات أو الممٌزات 
 التنافسٌة فً األتحاد

ول دال 0.002 3.290 1.54 3.715 28.54 27 45 9
األ
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الفرضً للمقٌاس بفارق قلٌل وهذا ما ٌستدعً الحاجة إلى تحسٌن مستواه لدٌهم، وٌعزو الباحث أسباب ظهور هذِه 
عد تحلٌل إستجاباتهم على فقرات كل مجال من المقٌاس وحسب هذا القٌاس التشخٌصً لنواح الضعف والقوة النتٌجة ب

فً إستجابات القابمٌن على ادارة بطوالت االتحاد العراقً بكرة الٌد، ال سٌما ما ورد من ضعٍف فً مجال تحلٌل 
على وفق معاٌٌر دقٌقة تستند إلى المنطقٌة والواقعٌة أهداف اإلتحاد، إذ أنه البد لألتحاد أن ٌعمل على صٌا ة األهداف 

مستقبالً، ألنها تعد ذات أهمٌة تجنبهم التنكهنات الشخصٌة، ومن الضروري  قابلة للتطبٌقفً أمكانٌة تحقٌقها لتكون 
أن تستند صٌا تها فً أن تتطابق مع التخطٌط االستراتٌجً لألتحاد السٌما بالخطط الخاصة بالبطوالت من هذا 
التخطٌط، كما أن العاملٌن ٌحتاجون إلى تطوٌر كفابتهم بما ٌالبم وتحقٌق هذِه األهداف، لٌتمكنوا من المشاركة فً 

إستجابات  تنفٌذ األهداف بشكٍل دوري، أما تصدروضع ألهداف وتنفٌذ ما ٌلزم لنجاحها من خالل مراجعة اإلتحاد ل
فٌعزوه  السمات أو الممٌزات التنافسٌة فً األتحادفً مجال  لٌدالقابمٌن على ادارة بطوالت االتحاد العراقً بكرة ا

، وأظهاره دارة البطوالت المحلٌةهٌكل تنظٌمً متكامل ال الباحث حسب ما جاء فً إستجاباتهم إلى أمتالك االتحاد
فً البطوالت ومالبمة مرافق المنشأة الرٌاضٌة جماهٌر االندٌة المشاركة  دارة البطوالت المحلٌةالسالٌب متمٌزة ال

البطوالت المحلٌة مع ادارة البطوالت الدولٌة من حٌث التنظٌم، إذ جاءت هذِه تطابق ادارة المحلٌة، فضالً عن 
األستجابات بمجمله لتكون نتٌجة هذِه المقٌاس بالمستوى المقبول إال أنه ٌتطلب تحسٌنات ألهمٌة التحلٌل اإلستراتٌجً 

 فً إدارة البطوالت6
ل االسععتراتٌجً وبشععكل اساسععً بمتابعععة وتحلٌععل التغٌععرات البٌبٌععة الداخلٌععة والخارجٌععة للوحععدة اذ ٌهععتم التحلٌعع

االقتصادٌة وتشخٌص مواطن القوة والضعف فً انشطتها ومواردها المختلفة، والتً تستند الٌهعا الوحعدة االقتصعادٌة 
تحدٌعـد الفعـرص المتاحعة والتهدٌعدات فً ممارسة فعالٌاتها وتحقٌق اهدافها ورسعالتها، وذلعك معن خعالل قعدرتها علعى 

المحتملة، وان افضل السبل فً االستجابة للتغٌرات البٌبٌة هً تلك التً تسمح بتقوٌة وتعزٌز نقاط القوة واسعتخدامها 
فً استغالل الفرص المتاحعة، وتجنعب التهدٌعدات المحتملعة وكعذلك فعً محاولعة العتخلص معن نقعاط الضععف او تقلٌعل 

 (221: 62 )ممكن اثارها الى ادنى حد
كمععا أنععه ٌأخععذ مفهععوم التحلٌععل االسععتراتٌجً ألوانععاً مختلفععة تعععود الخععتالف المجععال الععذي ٌهععتم بععه واال ععراض 

 (222:  64 )المبتغاة من وراء ذلك، والرؤٌة المعتمدة فً تفسٌر وتشخٌص نتابجه
لى الفرص والمخاطر والتكٌف إن قدرة المنظمة على فهم المتغٌرات الحادثة ٌجعلها قادرة على التعرف عكما 

 (24:  63 )معها فً الوقت المناسب
إذ ٌتطلب من إدارة المؤسسة التحلٌل ومعرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهدٌدات على مستوى المؤسسة، 
فقد ظهرت عدة دراسات إهتمت بتحلٌل بٌبة المؤسسة ٌمكن ذكر مصفوفة النمو لمجموعة بوستن اإلستشارٌة 

(Boston Consulting Group( )BCG ونموذج جنرال إلكترٌك ،)(GE)( ومصفوفة ،SWOT لتحدٌد ،)
 (21: 65 )نقاط القوة والضعف والفرص والتهدٌدات

كما إن من أهم اللمشكالت التً ٌواجهها المخططون فً المراحل التمهٌدٌه للتحلٌل عدم قدراتهم على التحدٌد    
 (45:  6ة6 )الواضح لألهداف المرجوه من وراء جهودهم التخطٌطٌ

ٌعر ٌواجه المسؤولون الٌوم مهمة صعبة فً إتخاذ القرارات ضعمن بٌبعات متزاٌعدة التعقٌعد ومضعطربة وإن التفكإذ 
فً التخطٌط السلٌم ألي قرار ٌعتمد بالدرجة األولى على دقة ومصداقٌة المعلومعات، تتوقعف كفعاءة إتخعاذ القعرار علعى 
دقة المعلومات التً تصل إلى قٌادة التشكٌل اإلداري وكٍل حسب مستواه، ٌتطلب من ُمتخذي القعرار عملٌعة تعدقٌق هعذه 

 (232:  1)ر واحد6المعلومات أثناء الحصول علٌها من أكثر من مصد

 :االشخٌخبجبح -5

إلى تلقً الدعم لتطوٌر أمكاناته، لتحسٌن مستوى التحلٌل اإلستراتٌجً لمستوٌات  ٌحتاج األتحاد العراقً بكرة الٌد -1

 تتالبم مع طبٌعة وخصوصٌة إدارة البطوالت المحلٌة6

السمات ٌمتلكون مستوى مستحسن من  لألتحاد العراقً بكرة الٌد الداخلٌةالقابمٌن على أدارة البطوالت  أن األفراد -4

الذي ٌدعم عملٌة التحلٌل اإلستراتٌجً فً إدارة هذِه البطوالت، وٌحتاجون إلى  أو الممٌزات التنافسٌة فً األتحاد

 ألهمٌته البالغة فً التحلٌل اإلستراتٌج6ً فً تحلٌل أهداف اإلتحاد تطوٌر ألمكاناتهم

األتحاد  ي تضمٌن ما تتوصل إلٌه نتابج أبحاث االدارة الرٌاضٌة فً الدورات التطوٌرٌة التً ٌقٌمهامن الضرور -6

   6ضمن منهاجه السنوي العراقً بكرة الٌد

أعتماد القٌاس المٌدانً الموضوعً بأدوات القٌاس المعتمدة أكادٌمٌاً لتشخٌص نواحً القوة والضعف فً البد من  -2

 6لألتحاد العراقً بكرة الٌد الداخلٌةالقابمٌن على أدارة البطوالت  لدى األفرادالتحلٌل اإلستراتٌجً 
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لتطوٌر  لألتحاد العراقً بكرة الٌد الداخلٌةالقابمٌن على أدارة البطوالت  لألفرادتقدٌم الدعم والمساندة ضرورة  -5

 بما ٌنسجم وطبٌعة مهامهمالتحلٌل اإلستراتٌجً  مستوى

 :اهيضبدر

التحلٌل اإلستراتٌجً وأثره فً فاعلٌة القرار اإلستراتٌجً لالتحاد العراقً بكرة حٌدر خضٌر حوٌر المٌاحً؛  26
 (42426: )إطروحة دكتوراه، كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة، جامعة القادسٌة، الٌد

)عمان، دار الثقافة للنشر : المدخل والمفاهٌم والعملٌات -االدارة االستراتٌجٌة ؛ عباس خضٌر الخفاجً 46

 (4222والتوزٌع،

 (42216: )الرٌاض، مكتبة النهضة ،  التخطٌط األستراتٌجً كمدخل لإلدارة المعاصرةعبد المحسن العجٌمً؛  66
 (4222:)عمان: دار وابل للطباعة والنشر، اإلدارة االستراتٌجٌة المعاصرةفالح حسن الحسٌنً؛  26

جامعة آكلً محند أولحاج ٌمً ودورها فً اعداد استراتٌجٌة المؤسسة: )نماذج التشخٌص التنظفوراٌة بلبشٌر؛  56

 (42256، الجزابر، -البوٌرة–

(، ص 4221، ترجمة )ُعال أحمد صالح(: )القاهرة، مجموعة النٌل العربٌة، االدارة االستراتٌجٌةفٌلٌب سادلر؛  36
246 

 (42216العربً،  : )القاهرة، دار الفكرمناهج البحث التربويمجدي صالح المهدي؛ 6 6
(8) Drucker, Peter; Management challenges for the 21st Century: Harper 

Business, New York.20056 
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 التحلٌل اإلستراتٌجً للقائمٌن على ادارة بطوالت االتحاد العراقً بكرة الٌد الداخلٌة  ( ٌوضح مقٌاس1ملحق )

 جامعة القادسٌة             

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة    

 الدراسات العلٌا / الدكتوراه       

 السٌد / ..................................... المحترم

 الصفة فً أتحاد كرة الٌد وأسم التشكٌل األداري............................

 نهدٌكم أطٌب التحاٌا ونرجو التقٌد بالتعلٌمات اآلتٌة :

المرفقة وتحدٌد أختٌاركم بما  لالتحاد العراقً بكرة الٌد التحلٌل اإلستراتٌجًراءة عبارات فقرات مقٌاس ق  -1

 فً حقل أحد البدابل )األختٌارات( الخمسة لعبارة كل فقرة 6)√(  ٌنطبق مع اتفاقكم علٌها ، بوضع عالمة

 6لكل فقرةاإلجابة تكون بخٌار واحد  -2

 المقٌاس بدون إجابة6ال ُتهمل إيَّ فقرة من  -3

أجابتععك لغععرض البحععث العلمععً ولععٌس لهععا عالقععة بالعمععل اإلعالمععً أو اٌععة أ ععراض اخععرى ال تخععدم تشععكٌلكم  -4

 االداري ، وسُتعامل بسرٌٍة تامٍة 6

 مع الشكر والثناء لتعاونك  ..                                

 طالب الدكتوراه                      المشرف                                             

 أ.د أحمد عبد الزهرة                                               حٌدر خضٌر حوٌر       
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 -: تحلٌل أهداف اإلتحادالمجال األول/ 

 عبارات الفقرات ت
أتفق 
 تماما  

 أتفق
أتفق 
 نوعا  ما

 ال
 أتفق

ال أتفق 
 تماما  

      أهدافه على وفق معاٌٌر دقٌقة 6ٌضع األتحاد  2

      ٌستند وضع األهداف فً االتحاد إلى التخطٌط االستراتٌج6ً 4

6 
ٌدرس االتحاد أمكانات البنى التحتٌه عند وضع أهداف 

 البطوالت 
     

      ٌراعً االتحاد مستوى كفاءة العاملٌن عند تحقٌق األهداف 6 2

      عند وضع أهداف البطوالت6ٌراعً االتحاد المعوقات المتوقعة  5

      ٌشرك االتحاد العاملٌن جمٌعهم عند وضع األهداف6 3

      تخضع عملٌة وضع أهداف االتحاد إلى المنطقٌة 6 6

      6 تتصف وضوح أهداف االتحاد بالواقعٌة 1

      قابلة للتطبٌق6ٌراعً االتحاد بأن تكون أهدافه المستقبلٌة  1

      ٌراجع االتحاد تنفٌذ األهداف بشكٍل دوري6 22

 -فرص البٌئة الخارجٌة لالتحاد وتحدٌاتها:المجال الثانً/ 

 عبارات الفقرات ت
أتفق 
 تماما  

 أتفق
أتفق 
 نوعا  ما

 ال
 أتفق

ال أتفق 
 تماما  

      ٌَستفٌد االتحاد من قوانٌن االستثمار فً دعم خططه 6 2

      تدعم وزارة الشباب والرٌاضة االتحاد فً تنفٌذ برامجه6 4

      ٌُساعد المستثمرون بدعم االتحاد فً تخطً االزمات المالٌة6 6

      ٌُقدم االتحاد الدولً بكرة الٌد دعم اداري للبطوالت المحلٌة 6 2

      ٌتأقلم االتحاد مع تغٌٌرات البٌبة االدارٌة المحٌطة به 6 5

3 
ٌقل عبا مسؤولٌة االتحاد بزٌادة عدد األندٌة المشاركة فً 

 البطوالت المحلٌة 6
     

      تتوافر المنشأة الرٌاضٌة الخاصة بالبطوالت القامتها بنجاٍح6 6

ٌُكمل االتحاد إقرار اللوابح قبل موعد إنطالق البطوالت المحلٌة  1
6 

     

ادارة البطوالت المحلٌة ٌوزع االتحاد المهام على القابمٌن على  1
 بعدالة 6

     

 
 -القوة والضعف فً البٌئة الداخلٌة :المجال الثالث/ 

 عبارات الفقرات ت
أتفق 
 تماما  

 أتفق
أتفق 
 نوعا  ما

 ال
 أتفق

ال أتفق 
 تماما  

2 
تتوافر اختصاصات إدارٌة ذات خبرات كفوءة بأدارة البطوالت المحلٌة 

6 
     

4 
تطوٌرٌة لدعم إمكانات القابمٌن على أدارة ٌقٌم اإلتحاد دورات 

 البطوالت المحلٌة 6
     

      6ارة البطوالت المحلٌة فً تخطٌطهاٌشرك االتحاد القابمٌن على إد 6

      القابمٌن على إدارة البطوالت المحلٌة فً التغٌٌر 6تطلع  االتحادٌُراعً  2

5 
القابمٌن على إدارة ٌُحدد االتحاد توصٌف مسؤولٌات األدارٌٌن 
 البطوالت المحلٌة6

     

      6 البطوالت المحلٌة ٌمتلك االتحاد خطط بدٌلة لكل طارئ قبل انطالق 3

      قبل إنطالقها 6 البطوالت المحلٌةٌفتم االتحاد مواقع إقامة  6

ٌشجع االتحاد على استقطاب كفاءات داخلٌة لتتصدر ادارة البطوالت  1
 المحلٌة 6

     

ٌدرس االتحاد تفصٌالً تقارٌر احداث ادارة كل مباراة من البطوالت  1
 المحلٌة 6
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 -:  السمات أو الممٌزات التنافسٌة فً األتحادالمجال الرابع/ 

 أتفق أتفق تماما   عبارات الفقرات ت
أتفق 
 نوعا  ما

 ال
 أتفق

ال أتفق 
 تماما  

      كفاٌة الموارد المالٌة اللتزاماته 6 االتحادٌمتلك  2

      6دارة البطوالت المحلٌةهٌكل تنظٌمً متكامل ال االتحادٌمتلك  4

      حوافز مادٌة للقابمٌن على إدارة البطوالت المحلٌة6 االتحادٌُقدم  6

      6دارة البطوالت المحلٌةاسالٌب متمٌزة ال االتحادٌُظهر  2

5 
المنشأة الرٌاضٌة جماهٌر االندٌة المشاركة فً ُتالبم مرافق 

 البطوالت المحلٌة 6
     

3 
تتسم كلفة حضور الجماهٌر للمبارٌات باالنخفاض مقارنًة 

 بالبطوالت التً تقٌمها االتحادات االخرى 6
     

      ٌلبً تنظٌم البطوالت المحلٌة طموحات القابمٌن على إدارتها 6 6

البطوالت المحلٌة مع ادارة البطوالت الدولٌة من تتطابق ادارة  1
 حٌث التنظٌم 6

     

البطوالت المحلٌة جمٌعها تغطً وسابل االعالم المختلفة مبارٌات  1
6 

     

 


