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ABSTRACT



The strength of the organizations and their ability to continue, compete and achieve the
objectives is mainly through their work on the development of strategic decisions in
accordance with the right and appropriate approach to their internal and external resources
in a dynamic environment. The administrative performance represents one of its actual
executive forms. Thus, the level of performance of the basic functions of the
administration in the work of the technical committee of football in Damascus was
examined and the nature of the relationship with strategic decision-making approaches was
examined in order to identify the deficiencies and suggest their development. A descriptive
analytical approach was used using a questionnaire applied to a sample of (36) members of
the technical committee of football in Damascus (1-7 / 2019).The results showed that the
basic functions of the Department and strategic decision-making approaches of all kinds
(incremental, comprehensive, Cangarbage, and natural approach) are practiced to a
moderate extent in the work of the Technical Committee of Football, but the adoption of a
comprehensive or incremental approach in strategic decision-making will affect the results
of the performance of the basic functions of management in the work of the technical
committee of football, Statistically significant relationship between these variables. The
most important recommendations: the need for managers to recognize the importance of
the relationship between the strategic decision-making approach and the performance of
the basic functions of management and it is important that the vocabulary of this
perception reflected on the reality of work.
Key words: Basic functions of management, Strategic decision making approaches, Syrian
Arab Football Federation, Technical Committee for Football.
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 مم ّخص



تتجمى قوة المنظمات وقدرتيا عمى االستمرار والمنافسة وتحقيؽ األىداؼ بشكؿ أساسي مف خالؿ عمميا عمى تطوير
ق اررات استراتيجية وفؽ مدخؿ صحيح ومالئـ لمواردىا الداخمية والخارجية في بيئة ديناميكية؛ ويمثؿ األداء اإلداري أحد
صورىا التنفيذية الفعمية؛ وبذلؾ تـ دراسة مستوى أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة في عمؿ المجنة الفنية لكرة القدم في

دمشؽ وتحديد طبيعة العالقة مع مداخؿ صناعة الق اررات االستراتيجية؛ وذلؾ بيدؼ معرفة مواقع القصور واقتراح

تطويرىا ،وتـ استخداـ المدخؿ الوصفي التحميمي باستخداـ استبانة طبقت عمى عينة مكونة مف ( )36فرداً مف المجنة
الفنية لكرة القدـ في دمشؽ في الفترة ( )2019/ 7 – 1وبينت النتائج أف الوظائؼ األساسية لإلدارة ومداخؿ صنع

القرار االستراتيجي بأنواعيا (التدرجي والشمولي والحشد العشوائي والطبيعي) تتـ ممارستيا بدرجة متوسطة في عمؿ
المجنة الفنية لكرة القدـ ،لكف اعتماد المدخؿ الشمولي أو التدريجي في صنع الق اررات االستراتيجية سيؤثر عمى نتائج
أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة في عمؿ المجنة الفنية لكرة القدـ ،نظ اًر لوجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف ىذه

المتغيرات ،ومف أبرز التوصيات :ضرورة أف يدرؾ المديروف أىمية العالقة بيف مدخؿ صناعة القرار االستراتيجي وأداء

الوظائؼ األساسية لإلدارة ،وأنو مف الميـ أف تنعكس مفردات ىذا اإلدراؾ عمى واقع العمؿ.

الكممات المفتاحية :الوظائؼ األساسية لإلدارة ،مداخؿ صنع القرار االستراتيجي ،االتحاد العربي السوري لكرة القدـ،
المجنة الفنية لكرة القدـ.

*

استاذ مساعد-كمية التربية الرياضية-جامعة تشرين
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مقدمة:
تعتبر عممية صنع الق اررات االستراتيجية مف العناصر األساسية في إدارة العمؿ وتطويره كونيا تمثؿ اإلطار الموجو
لعمميات المؤسسة ومواردىا نحو تحقيؽ األىداؼ بعيدة المدى والتي يتفرع عنيا الخطط والبرامج وتوزيع العامميف

والموارد عمييا ضمف فترة زمنية محددة ،وعمى اإلدارة أف تعي المداخؿ التي يتـ بموجبيا تطوير أداء الوظائؼ األساسية
لإلدارة ألف نجاح ىذه الق اررات والمدخؿ المتبع فييا بنجاح ممارسات األداء اإلداري عمى مستوى العامميف والمنظمة،
ونظ اًر ألىمية الق اررات االستراتيجية وتأكيد الحكومة عمى ضرورة االىتماـ بالعمؿ اإلداري تمت دراسة ىذا الموضوع

عمى عمؿ المجنة الفنية لكرة القدـ في دمشؽ لتحديد مداخؿ صنع القرار االستراتيجي ،وتحديد أداء الوظائؼ األساسية
في اإلدارة وبياف العالقة بينيما بيدؼ بياف الواقع الراىف في ىذا القطاع والسعي لتطويره.

المحتوى النظري:

الق اررات االستراتيجية :ىي الق اررات غير المتكررة التي يتخذىا كبار قادة المنظمة وتؤثر بشكؿ حاسـ عمى نجاح

المنظمة وتم ّكف مف بقائيا عمى قيد الحياة ( )Eisenhardt & Zbaracki, 1992: 17ومف الناحية الضمنية فإف
الق اررات االستراتيجية معقدة ،وتنطوي عمى درجة عالية مف عدـ اليقيف ،قد تركز عمى االبتكار أو ريادة األعماؿ ،أو

صنع القرار االستراتيجي ،في مجاؿ آخر مف مجاالت النشاط قد يكوف حدوثيا ونوعيا مشروطًا بمجموعة متنوعة مف

العوامؿ ،بما في ذلؾ البيئة الخارجية والداخمية لممنظمات التي تـ إنشاؤىا فييا ( ،) Mador, 2000: 215ويمتاز

القرار االستراتيجي بمجموعة مف الخصائص.

خصائص الق اررات االستراتيجية :تتميز الق اررات االستراتيجية بأنيا ذات مستوى ٍ
عاؿ في (التنوع ودرجة غموض ،ودرجة

االجتياد) ،ودرجة التنظيـ فييا متدنية ومعظميا تخطيطي وأقميا تنظيمي ،بحسب (بشارة،)68 :2011 ،
() Mador, 2000: 216

2

1

ويضيؼ

بأف السمة األساسية لمق اررات االستراتيجية ىي الشمولية واالرتباط بعقالنية اإلدارة ،إذ

تشير الشمولية إلى المدى الذي تـ فيو القياـ ببحث شامؿ عف الخيارات ،ويتـ اختيار تمؾ الخيارات وفقاً لمزاياىا النسبية
قبؿ اختيارىا .كما أف الق اررات االستراتيجية تصاغ مف قبؿ اإلدارة العميا ألنيا تمتمؾ تصو اًر شمولياً تدرؾ مف خاللو
المضموف الحقيقي لق ارراتيا ،وذات أثر بعيد المدى ،وتمثؿ توجياً مستقبمياً لممنظمة ،إذ البد مف أف تضع اإلدارة العميا
التنبؤات حوؿ الخصائص المستقبمية لمبيئة الداخمية والخارجية بيدؼ تقييـ الفرص والمخاطر.

ويضيؼ (جرادات)57-54 :2013 ،

3

بأف الق اررات االستراتيجية تيتـ باتجاه المنشأة االستراتيجي والذي يتضمف

المنتجات والعمالء ،وييتـ بتحديد نوع المزايا التنافسية (األساس االستراتيجي) ،وبتحديد الطريقة التي تتبعيا المنشأة (مف
الداخؿ أو الخارج عف طريؽ التحالفات االستراتيجية) ،كما يتطمب القرار االستراتيجي المواءمة والتكيؼ مع المتغيرات
البيئية ،ويتضمف القرار االستراتيجي االستفادة مف قدرات المنشأة ،وتتأثر الق اررات االستراتيجية بقيـ وتوقعات أصحاب
المصمحة ،ولمقرار االستراتيجي جوانب تتعمؽ بتوزيع الموارد ،واعادة تصميـ المنشأة وماقد يتطمبو ذلؾ مف تعديالت في
الييكؿ التنظيمي ونظـ الرقابة ،وىذا يعني أف لمقرار االستراتيجي عالقة بإدارة التغيير.
مداخل صنع الق اررات االستراتيجية :وىي السموكيات التي يتبعيا صناع القرار والتي تنعكس عمى اإلجراءات والعمميات
ضمف إطار متبايف في المرونة والتكرار والتحالفات والضغوط والتشارؾ في المعمومات لصنع القرار ،وتنوعت مداخؿ

صناعة القرار االستراتيجي وفؽ ما ذكر باحثو اإلدارة)( ) Mador, 2000جرادات ) ونذكر منيا اآلتي:
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-1

المدخل الشمولي Comprehensiveness Approach

مثّؿ ىذا المدخؿ نقمة نوعية بطرؽ اإلدارة مف النيج العشوائي المرتبؾ والتركيز عمى إجراءات شكمية يغمب عمييا طابع

المحاولة المتكررة في التماس الصواب بعد الخطأ إلى مدخؿ عممي شامؿ ،ويؤكد عمى ضرورة أف تؤمف وتتبنى اإلدارة
العميا ىذا المدخؿ أو النيج قبؿ البدء باإلجراءات والمراحؿ لتطوير الق اررات االستراتيجية ويماثؿ ىذا المدخؿ توجيات

مدرستي التصميـ التخطيط التي عرضيا كؿ مف ( )Mintzberg and Lampleبشأف التخطيط االستراتيجي في المنظمات

() Mintzberg & Lampel :1999 : 20-30

4

5

وتتمثؿ أىـ خطوات تحميؿ المشكالت وحميا باستخداـ المدخؿ الشمولي وفقاً لػ (خمؼ  )79: 2015،باآلتي:

.1
.2
.3
.4
.5

تعريؼ المشكمة.

تحديد القوى اإليجابية والسمبية المؤثرة عمى المشكمة.
تحديد درجات تأثير ىذه القوى عمى المشكمة.

تحديد أكبر القوى تأثي اًر عمى المشكمة.

تحديد الخطوات اإلجرائية لزيادة فاعمية القوى اإليجابية :لضماف استمرارىا في مواجية القوى السمبية ،والعمؿ

عمى تدعيميا وزيادة فاعميتيا بما يحقؽ تحسيف الوضع الحالي.

.6

تأثيرىا.

.7

تحديد الخطوات اإلجرائية لمواجية القوى السمبية :بالقضاء عمى القوى السمبية تماماً أو تخفيؼ أثرىا أو إبطاؿ
وضع خطة العمؿ :وفي ىذه المرحمة يتـ مراجعة الخطوات اإلجرائية السابقة وكذلؾ الموارد البشرية والمالية

الالزمة لتنفيذ ىذه الخطوات كما يتـ تحديد توقيتات زمنية لمتنفيذ.

.8

متابعة وتقويـ الخطة :وفي ىذه المرحمة يتـ مقارنة التنفيذ بالمستيدؼ ،متابعة درجة النجاح في تنمية القوى

اإليجابية ومدى استجابتيا  ،وفي نفس الوقت متابعة إلغاء أو تخفيؼ القوى السمبية لمتأكد مف عدـ ظيورىا والتأثير مرة

أخرى.
-2

المدخل السياسي/السموكي Political / Behavioral Approach

ينظر لممنظمة وفؽ ىذا المدخؿ عمى أنيا كياف سياسي سموكي ،تتعدد فيو السموكيات والمصالح ،ويمارس األفراد
والمجموعات تصرفات يدعموف مف خالليا قوة تأثيرىـ في عمميات صناعة القرار ،ومف ىنا تنشأ التحالفات والضغوط
وتمارس إجراءات االحتفاظ باألسرار والسيطرة عمى المعمومات ،ويالحظ أف ىذا المدخؿ تنعكس مف خاللو تفضيالت
ورغبات األفراد والمجموعات القوية) Eisenhardt and Zbaracki:1992: 18-33 ( .

وعمى اإلدارة العميا أف تعي طبيعة الصراع والمساومة بيف مختمؼ األقطاب المؤثرة في القرار االستراتيجي وفؽ منطؽ
مدرسة القوة (  ) Power Schoolإ ف ىذا الفيـ الجيد لمعالقات التبادلية بيف األطراؼ كافة ضروري لتوازف المصالح
والحفاظ عمى المنظمة ككياف معنوي يفترض أف يستمر ويتطور ،واإلشكالية األساسية في ىذا المدخؿ تتمثؿ بعدـ وجود
نظاـ دينامكي ومدخمي وكامؿ يمكف الركوف إليو لتأطير ىذه العالقات والمساومات.

ويرى (الشرقاوي 6)64 :2016،بأف ىذا المدخؿ يفضؿ تطبيؽ درجة منخفضة مف الالمركزية حيث أنيا تساعد عمى:

-

سرعة اتخاذ الق اررات ألف مشاكؿ االتصاؿ سوؼ تنخفض إلى حد كبير.

-

إمكانية تطبيؽ مراكز المراقبة.

-

واقعية ومعقولية الق اررات.
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-

إتاحة الفرصة لإلدارة العميا لمتفرغ لمق اررات العامة التي يمكف أف تؤثر عمى المنظمة ككؿ.

-3

المدخل التدرجي ( التزايدي) Incremental Approach

يمثؿ ىذا المدخؿ صيغة عممية واقعية تجمع بيف النيج الشمولي مع اشتراطات المدخؿ السياسي/السموكي ،ويمثؿ

صناعة القرار االستراتيجي إجراءات غير شاممة تؤطر بتفاعالت سموكية وعالقات ومصالح مختمفة ،ويرجح ىذا الرأي

الباحثاف ) ) Wooldridge and Floyd: 1989:295-302بالقوؿ أف ىذا األمر مبني عمى افتراضات ثالثة ىي :


في الق اررات االستراتيجية يمتمؾ صناع القرار معمومات وبيانات محدودة.



إف المنظمة ال تمثؿ كياناً اقتصادياً فقط بؿ كياناً سياسياً اجتماعياً أيضاً.



في كثير مف الحاالت يمثؿ القرار االستراتيجي مبادرات مستقمة مف المستويات التشغيمية الدنيا في المنظمة.

وبالرغـ مف أف األفكار األولية ليذا المدخؿ التي طرحت مف قبؿ الباحثيف ) )Braybrook & Lindblomإال أف

الباحث ( ) Quinnقاـ ببحوث ميدانية كثيرة لمعرفة تأطير ىذا المدخؿ ضمف التغيير االستراتيجي في الشركات الكبيرة،

ووجد أف المديريف الفعاليف ىـ مف استطاعوا دمج التحميؿ الشمولي بالميارات السموكية لمحصوؿ عمى مدخؿ عممي
وصؼ مف قبؿ الباحث بالمدخؿ التدرجي المنطقي ( )Quinn : 1980:1992إف نقطة القوة األساسية في ىذا المدخؿ
تتمثؿ بكوف الواقع يستند إلى عمميات تعمـ مستمرة وال تتخذ الق اررات باالستناد إلى تنبؤات فقط ،في حيف أف اإلشكالية
فيو تتمثؿ بمحاولة التجربة والتصحيح التي تأتي في بعض األحياف خارج إطار رؤية مستقبمية بعيده لتطوير المنظمة،

وأف خطوات اتخاذ القرار في ىذا النموذج تحدث في ثالث مراحؿ رئيسية بحسب (ىاشـ 7 )56-55 :2008 ،ىي:
مرحمة التحديد Identification phase :

تبدأ مرحمة التحديد بالتمييز ( )recognitionويعني معرفة أحد المدراء أو أكثر بالمشكمة والحاجة إلى صناعة القرار.
وعندىا يتـ جمع المزيد مف المعمومات عند الحاجة إلى تحديد موقؼ المشكمة .ويمكف أف يكوف التشخيص إما نظامي ًا

أو غير رسمياً وذلؾ اعتماداً عمى حدة المشكمة ،فالمشاكؿ الشديدة ال تتحمؿ وقتاً لعممية التشخيص المكثؼ إذ البد أف

يكوف الرد مباش اًر وسريع ًا عكس المشاكؿ البسيطة والتي غالباً ما يتـ تشخيصيا بأسموب نظامي أكثر.
مرحمة التطويرDevelopment phase :

تبدأ مرحمة التطوير عندما تتـ صياغة حؿ معيف لممشكمة المحددة في المرحمة االولى .أف تطوير حؿ معيف يتخذ أحد
اتجاىيف ،االوؿ استخداـ إجراءات البحث سعي ًا وراء البدائؿ ضمف جعبة حموؿ المنظمة .أما الثاني ىو تصميـ حؿ
جديد ،ويحدث ذلؾ عندما تكوف المشكمة حديثة بحيث ال تكوف لمخبرة السابقة أي قيمة تذكر
مرحمة االختيارSelection phase :

تحدث عندما يتـ اختيار الحؿ ،وىذه المرحمة ىي ليست دائماً مسألة إجراء االختيار الواضح مف بيف البدائؿ إذ البد مف

توفير حالة التقييـ ،ويمكف تحقيؽ حالتي التقييـ واالختيار بثالث طرؽ :حيث تستخدـ طريقة الحكـ عمى أساس الخبرة
أو عف طريؽ التحميؿ النظامي أو بواسطة التفاوض والمساومة.
-4

المدخل الحدسي /العاطفي Intuitive / Emotional Approach

يعتمد عمى الخبرة والعادة واإلحساس والموىبة لصناعة القرار االستراتيجي في إطار ىذا المدخؿ ،وفي الشركات الكبرى
يمكف أف تحفز المفردات السابقة مف خالؿ العصؼ الذىني ويرى المؤيدوف ليذا المدخؿ أف االجتياد يؤدي إلى ق اررات
أفضؿ مف استخداـ الطرؽ الفنية والمدخمية المنظمة ،في حيف يطرح المنتقدوف لو إشكالية عدـ استخداـ األدوات الفعالة
المتاحة في عمميات صناعة القرار االستراتيجي (( Glueck and Jauh:1984: 20 – 32
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-5

مدخل أصحاب الرؤى Visionary Approach

يمثؿ ىذا المدخؿ رؤية شخصية المدير الكارزميو أو التحويمية لصناعة القرار االستراتيجي في المنظمة ،إذ أف

سموكيات القيادة اإلبداعية ومدخميا في توليد أفكار جديدة وتصور مستقبمي لممنظمة يعطييا دفعاً لمتطور والتقدـ

(الغالبي وأدريسي  ) 2010 :و يتـ الركوف ليذا المدخؿ لصناعة القرار دوف الحاجة إلى الدخوؿ في تفاصيؿ تخطيطية

نظامية .أف وجود ىذه الشخصيات ذات الرؤى عادة ما يبدو جمياً في المنظمات التي تكوف في مراحؿ التأسيس أو أف

المنظمة تعيش مرحمة أزمة ظاىرة ) ،) Stephen : 1991: 13-18لكف أىـ إشكالية في ىذا المدخؿ تتمثؿ بنقص
النظـ المتكاممة لمعمؿ.

-6

مدخل الحشد العشوائي Cangarbage Approach

إف تفاعؿ حشد عشوائي مف األفراد ،مديريف وعامميف ،في إطار ضغوط المشكالت واستعجاؿ الحموؿ في إطار الفرص

والخيارات المتاحة يمثؿ مدخالً ومدخالً لصناعة القرار االستراتيجي .

ويرى ( ) Daftأف ىذا المدخؿ يعتمد في حالة المنظمات التي تعيش حالة عدـ تأكد تاـ ويتصؼ ىيكميا التنظيمي
بالعضوية العالية ( )High organicوالمرونة الكبيرة )Daft : 1993: 344- 376(. ،وفي المنظمات غير المتطورة
التي تدار بشكؿ جيد وفعاؿ يفقد المديروف المبادرة ليتـ تطوير القرار في ظؿ ضغوط غير منظمة ومرتبة مف أطراؼ
تتدافع بعشوائية.
-7

مدخل االختيار الطبيعي Natural choice Approach

إف ضغوط البيئة والفرص المتوافرة فييا وسرعة وعشوائية التغيرات قد ال تترؾ أماـ اإلدارة العميا حرية واسعة في تطوير

بدائؿ ممكنة واختيار المناسب منيا ،ىكذا تتـ صناعة القرار االستراتيجي مف خالؿ مراحؿ شبيية باالختيار الطبيعي
دوف أف يكوف لإلدارة دور قوي وفاعؿ في ذلؾ (الغالبي وأدريسي ،)164 :2007،إف أىـ إشكالية في ىذا المدخؿ

تتمثؿ في سمبية اإلدارة وعدـ أخذىا كمحرؾ أساسي لعمؿ المنظمة ،واالعتماد فقط عمى معطيات البيئة .
-8

المدخل التكاممي Integrative Approach

يناقش ىذا المدخؿ بأف ىناؾ فرصة أماـ المديريف لمجمع بيف أكثر مف مدخؿ في صناعة القرار االستراتيجي ،وىو
يتناسب مع نمط اإلدارة الموقفية ،ويذكر (  ) Johnson and Scholes : 1993 : 35- 54أف اعتماد ىذا
المدخؿ يمثؿ حالو دائمة الحضور بوصؼ االجراءات التي تتبناىا اإلدارة ىي خميط مف مداخؿ عديدة
أداء الوظائف األساسية لإلدارة:
تعريف األداء:

عرؼ (مرتضى)30 :2011 ،

8

األداء بأنو النتائج العممية أو اإلنجازات ،أو ما يقوـ بو األفراد مف أعماؿ أو تنفيذاً

ألعماؿ ،فالسموؾ ىو ما يقوـ بو األفراد مف أعماؿ في المنظمة التي يعمموف بيا ،كعقد االجتماعات ،واعطاء تغذية
راجعة ،أما اإلنجاز فيو ما يبقى مف أثر أو نتائج بعد أف يتوقؼ األفراد عف العمؿ أي أنو مخرج أو نتاج أو نتائج.
الوظائف األساسية لإلدارة :ىي الوظائؼ التي تتشارؾ بيا جميع المنظمات في أعماليا وىي التخطيط التنظيـ الرقابة
التوجيو وفقاً ل ػ (بدر 9 )158-129 ،2011،و(مغربي)45-15 :2013 ،

10

وتعني:

التخطيط :ىو العممية الواعية التي يتـ بموجبيا اختيار أفضؿ طريؽ أو مسار يكفؿ تحقيؽ ىدؼ معيف")Nile,1988: 43(.

11

التنظيم :وتعرؼ (  ) Dale Ernestالتنظيـ عمى أنو "الوظيفة اإلدارية التي تجعؿ األشخاص قادريف عمى القياـ بعمميـ
بشكؿ موحد وكؿ شخص ينجز ما أنيط بو مف عمؿ دوف أف يؤثر أو يعيؽ اآلخريف "(.الكاتب)1968 ،

12
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الرقابة :ىي مف األنشطة الضرورية في العمؿ اإلداري وليا دور كبير في تحسنو وذلؾ مف خالؿ اإلشارة إلى األمور
السمبية ومحاولة تصحيحيا وتجاوزىا ،وىي متداخمة مع جميع عناصر اإلدارة والتنظيـ ولكنيا تنفذ عمى أنيا نشاط

إداري منفرد ،فيناؾ رقابة عمى التخطيط والتنظيـ والتنسيؽ وعمى العامميف والقادة مف أجؿ إعدادىـ وتوجيييـ في
مياميـ (.أبو حميمة)211 :2004 ،

13

التوجيو :العالقة بيف شخص موجو (المشرؼ) وعدد مف األشخاص (المشرؼ عمييـ) يعمموف مع جماعة معينة وتيدؼ
ىذه العالقة إلى مساعدة المشرؼ عميو في تحقيؽ األىداؼ "( .السامرائي)231 :1991 ،

14

أداء الوظائف األساسية لإلدارة :ىو ما يقوـ بو األفراد مف أعماؿ أو تنفيذاً ألعماؿ متعمقة بالتخطيط والتنظيـ والرقابة

والتوجيو في عمؿ المجنة الفنية لكرة القدـ في االتحاد العربي السوري لكرة القدـ في دمشؽ ،وىذه الوظائؼ تمثؿ

الوظائؼ األساسية لإلدارة وتتشارؾ بيا جميع المنظمات (تعريؼ إجرائي)
الخصائص المميزة لإلدارة في المؤسسات الرياضية:

تتميز اإلدارة في المؤسسات الرياضية ببعض الخصائص ومف أىميا:

 اإلدارة عممية متكاممة :وتعني كممة عممية بأنيا نشاط حركي يتكوف مف مجموعة مف األنشطة المترابطة بعضياببعض توجو بينيما عالقة متداخمة تتميز بالتأثير والتأثر.
 األىداؼ عممية رياضية :وتعني ىذه الخاصية بأف عدد مف األفراد يشتركوف في تحقيؽ اليدؼ المطموب أي إف فكرةالتعاوف مطموبة بيف األفراد لتحقيؽ اليدؼ مف خالؿ تنظيـ عالقات الفريؽ وتوجيو الجيود لتحقيؽ اليدؼ ألف أعماؿ

اإلدارة تتعمؽ باالرتباطات بيف األفراد.

 اإلدارة عممية مستمرة :أي أنيا عممية مستمرة ومعقدة بشكؿ يجعؿ مف الصعب استيعابيا في وقت واحد لذا نقوـبتجزئتيا إلى مكوناتيا حتى ندرؾ أىمية كؿ جزء منيا ولذا فإف كممة مستمرة تعني طالما كاف ىناؾ مجتمع يعيش فيو

أفراد يحتاجوف السمع والخدمات فإف اإلدارة تمارس نشاطيا في ىذا المجتمع حيث إف حاجات الناس ال تنقطع وتتنوع باستمرار.

 اإلدارة تشغؿ الموارد :عندما تقوـ اإلدارة بالتخطيط والتنظيـ والتنسيؽ والتوجيو والرقابة فإنيا تقوـ باستغالؿ المواردالمتاحة المادية والبشرية والمعنوية استغالال أمثؿ ،كما إنيا تحرص عمى المحافظة عمى الموارد عند مستوى مناسب

لتحقيؽ األىداؼ.
اإلدارة تحقؽ األىداؼ :يعتبر تحقيؽ األىداؼ الميمة األساسية لإلدارة سواء كانت منظمة حكومية أو أعماؿ خاصةفإنيا ال تستطيع االستمرار في عمميا لفترة طويمة بدوف تحقيؽ األىداؼ ،وفي سبيؿ تحقيؽ األىداؼ تقوـ بممارسة

مجموعة مف المياـ اإلدارية وعممية تحقيؽ األىداؼ عممية تفاعمية بيف إدارة المنظمة وأفرادىا.

 اإلدارة رئاسية ومرؤوسيو :لمموظؼ في أي ىيئة صفة رسمية واحدة في ىيكؿ السمطة تعبر عنيا كممة السمطة أماالمدير فغالباً ما يجمع بيف صفتيف إذ ىو رئيس ومرؤوس في نفس الوقت فيو يرتبط بمستويات إدارية ذات سمطة أعمى
كما أنو يشرؼ عمى عدد مف المرؤوسيف.

وىذه العناصر األساسية تتداخؿ وتتكامؿ بحيث تستمر اإلدارة في دورات متصمة وتحرؾ وتدفؽ متتابع وىي في كؿ ىذا

تتفاعؿ مع البيئة المحيطة تفاعالً عضوياً مف خالؿ أنواع المدخالت الواردة إلييا مف ناحية وعف طريؽ االحتكاؾ
بعناصر البيئة مف خالؿ طرح المخرجات وقبوؿ البيئة أو رفضيا إياىا مف ناحية أخرى ،ولعؿ ىذا ما يطمؽ عميو في

بعض األحياف إف اإلدارة عممية اجتماعية وذلؾ بالنظر إلى جوىر كممة اجتماعية عمى اعتبار إف مدير المؤسسة ال
يعمؿ في فراغ ولكنو يمارس مسؤولياتو مف خالؿ بيئة بشرية صغيرة وىي المؤسسة ذاتيا ومف زاوية أخرى فإف عمؿ
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ىذا المدير يتحدد بالبيئة البشرية األكبر التي توجد بيا المؤسسة (المجتمع المحمي) بيدؼ خدمتو وكذلؾ خدمة ما
يعمو ىذا المجتمع المحمي مف إنساف متمثال في المجتمع األكبر( .سالمة وعمي)2009 ،

15

وتتمثؿ أىداؼ االتحاد العربي السوري لكرة القدـ وفؽ ما حدده النظاـ األساسي لالتحاد العربي السوري لكرة القدـ أىدافو

المادة (( )2النظاـ األساسي لالتحاد العربي السوري لكرة القدـ )14 :2010 ،باآلتي:
-1

تحسيف لعبة كرة القدـ باستمرار ،وتعزيز وتنظيـ وضبط ىذه المعبة في أنحاء الجميورية العربية السورية في

ضوء المعب النزيو العادؿ وفي ضوء قيميا الموحدة والتربوية والثقافية واإلنسانية ،وبخاصة مف خالؿ البرامج الشبابية

والتطويرية.
-2

تنظيـ البطوالت المحمية بمختمؼ أشكاليا عمى المستوى الوطني وذلؾ بالتحديد الدقيؽ وحسب المطموب

لمجاالت السمطة الممنوحة لمختمؼ الروابط التي يتكوف منيا االتحاد.
-3

وضع أنظمة وأحكاـ وضماف تطبيقيا.

-5

احتراـ الموائح واألنظمة والتعميمات والق اررات الصادرة عف الفيفا واإلتحاد اآلسيوي واالتحاد العربي السوري

-4

حماية مصالح األندية والييئات المنتسبة لالتحاد

والحيمولة دوف مخالفتيا ،وكذلؾ قوانيف المعبة وضماف احتراميا مف أعضائيا
-6

منع كؿ األساليب والممارسات التي قد تعرض نزاىة المباريات أو المنافسات لمخطر أو تسبب اإلساءة لكرة

قدـ واإلتحاد

-7

الرقابة واإلشراؼ عمى جميع المباريات الودية والرسمية بجميع أشكاليا والتي تتـ في جميع أنحاء الجميورية

العربية السورية
-8

إدارة العالقات الرياضية الدولية المرتبطة بكرة القدـ بكرة القدـ بجميع أشكاليا

-9

استضافة المنافسات عمى المستوى الدولي والمستويات األخرى

وتسعى المجنة الفنية لكرة القدـ إلى تحقيؽ األىداؼ إذ تعتبر واحدة مف المجاف الدائمة في االتحاد العربي السوري لكرة
القدـ والذي يضـ إضافة ليا:


المجنة المالية



لجنة التدقيؽ الداخمي



المجنة المنظمة لممسابقات



لجنة المدربيف



لجنة المنتخبات الوطنية



المجنة الفنية التطويرية



لجنة الحكاـ



لجنة كرة القدـ النسائية



لجنة الطب الرياضي



لجنة االحتراؼ واوضاع الالعبيف



المجنة اإلعالمية



لجنة كرة القدـ الخماسية )(Futsal
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لجنة كرة القدـ الشاطئية



المجمس االستشاري لمتشويؽ والتمفزيوف



لجنة المعب النظيؼ



المجنة القانونية

وتقوـ المجنة الفنية والتطويرية في االتحاد العربي السوري لكرة القدـ بصورة رئيسية بتحميؿ النواحي األساسية لمتطوير
التدريبي والفني لكرة القدـ وخاصة لمفئات العمرية الصغيرة والبراعـ .وتتكوف مف رئيس ونائب رئيس و خمسة أعضاء.
الدراسات السابقة:


دراسة (الشراري )2015 ،

16

بعنوان  " :تقييـ األداء اإلداري والتربوي بالمؤسسات الرياضية في المنطقة

الشمالية بالمممكة العربية السعودية" ،ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى األداء اإلداري والتربوي بالمؤسسات
الرياضية في المنطقة الشمالية بالمممكة العربية السعودية ،وتـ استخداـ المدخؿ الوصفي وتصميـ استبانة خاصة لغرض

طبقت عمى عينة مكونة مف ( )79مدرباً مف مدربي األلعاب الجماعية بالنوادي الصيفية بالمنطقة الشمالية
الدراسة ّ
وبينت النتائج وجود فروؽ في مستوى األداء اإلداري والتربوي وفقاً لممنطقة اإلدارية
بالمممكة العربية السعوديةّ ،



دراسة الغالبي ()2012

17

بعنوان :مداخؿ صناعة القرار االستراتيجي وعالقتيا باألداء المالي والعممياتي،

شممت الدراسة ( )6منظمات في محافظة البصرة في العراؽ ،شممت عينة البحث ( )130مبحوثاً مف المديريف ورؤساء

األقساـ والشعب ،وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ مداخؿ عديدة لصناعة الق اررات االستراتيجية وأف ىذه المداخؿ ترتبط
باألداء المالي والعممياتي وأف اختيار أي مدخؿ منيا سيؤدي إلى نتائج أداء مقبولة شرط توافر مقومات ىذا المدخؿ
وانطباقو عمى حالة القرار وواقع محيط المنظمة ،وال يوجد تفضيؿ العتماد مدخؿ معيف دائماً وفي جميع األحواؿ حتى

لو بدا أف المدخؿ الشمولي ىو المفضؿ بسبب ارتباط ىذا المدخؿ بوجود عممية تخطيطية رسمية وأنظمة معمومات
لمساعدة المدير في صناعة واتخاذ القرار ،بسبب غياب وجود أنظمة إدارية وتخطيطية معقولة التطور في المنظمات

العراقية تنحى االدارة العميا إلى سد ىذا النقص بمبادرات غير متكاممة وال مدخمية في تطوير القرار ،لذلؾ يؤخذ منيا
زماـ المبادرة مف قبؿ جيات عديدة يبدو أف مدخؿ الحشد العشوائي ىو الظاىر في المنظمات العراقية.


دراسة (خمف )2011 ،

18

بعنوان " :قياس األداء اإلداري إلداريي األ ندية الرياضية من وجية نظر

المدربين" ىدفت الدراسة إلى بناء وتطبيؽ مقياس األداء اإلداري إلداريي األندية الرياضية مف وجية نظر المدربيف
ووفؽ المجاالت المتعمقة بيا (تخطيط وتنظيـ ورقابة وتوجيو) ،وتحديد المجاالت الرئيسية لقياس األداء اإلداري مف

وجية نظر المدربيف لبعض األلعاب الفرقية (كرة قدـ ،كرة سمة ،كرة اليد ،الكرة الطائرة) ،وتحديد مستويات معيارية
لقياس مجاالت األداء اإلداري إلداريي األندية الرياضية مف وجية نظر المدربيف .وتوصمت الدراسة إلى أف المقياس

الحالي يعتبر كأداة لمكشؼ عف األداء اإلداري لإلدارييف ومف وجية نظر المدربيف لبعض األلعاب الفرقية ،وظيور
فروقات متعددة في قياس األداء اإلداري لإلدارييف مف وجية نظر المدربيف ،ويتضح أف أغمب اإلدارييف وقعوا في
المستوى متوسط فما فوؽ ،وأف أقؿ مف  25 %مف اإلدارييف لألندية الرياضية كانوا في المستوييف مقبوؿ وضعيؼ.


دراسة )2004( Eisnhardt and Zbaracki

19

بعنوان "صنع القرار االستراتيجي وأداء الشركات"

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد طبيعة العالقات الممكنة بيف صناعة القرار االستراتيجي وأداء الشركات ،وتوصمت إلى
مجموعة مف النتائج أىميا أف تحسيف األداء المالي وتحقيؽ األىداؼ في أغمب الحاالت يتأثر كمما كانت عمميات
صناعة القرار أكثر اتساعاً وشمولية ومشاركة ،وأف التمسؾ بالمركزية في إجراءات وآليات صناعة القرار االستراتيجي ال
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تؤدي الى تحسيف ممموس في األداء المالي وال التشغيمي ،لكف الضرورة تقتضي أف تكرس اإلدارة العميا الوقت والجيد
الالزميف لمتابعة صناعة الق اررات االستراتيجية وتطويرىا.
وجو اإلستفادة العممية من الدراسات السابقة:

تعتبر الدراسات السابقة خبرات عممية وتجريبية استفاد منيا الباحث في تشكيؿ اإلطار النظري لموضوع الدراسة الحالية

وقد فتحت المجاؿ أمامو لمتعرؼ عمى الكثير مف األمور التي لـ يسبؽ لو اإلطالع عمييا  ،فعادت ىذه الدراسات
بالفائدة الكبيرة عمى الباحث.
ويمكف تحديد اإلستفادة بالنقاط التالية:
.1

اختيار عنواف الدراسة.

.3

اختيار المنيج المناسب لمدراسة.

.4

اختيار العينة .

.5

مساعدة الباحث في تصميـ أسئمة المقابمة.

.2

.6

صياغة أىداؼ الدراسة.

تحديد الخطوات اإلجرائية الواجب اتباعيا في معالجة البيانات.

كيفية عرض النتائج ومناقشتيا.

وال يرى الباحث ىناؾ حاجة لمنقد و التحميؿ لمدراسات السابقة كونيا استخدمت بيدؼ االستفادة المنيجية منيا و ليس المقارنة .

-الدراسة الميدانية:

تساعد دراسة مدخؿ صنع القرار االستراتيجي المتبع في عمؿ المجنة الفنية لكرة القدـ في دمشؽ عمى الفيـ والترجمة
المتكامميف لمتوجو العاـ لالتحاد ،وعمى معرفة آليات صنع واتخاذ الق اررات اليامة وبعيدة المدى فيو ،كما تحدد أوجو
القصور في األسموب المتبع بيدؼ تطوير وتحسيف بعض العناصر المحددة لو ،وأيضاً يفيد في توضيح عالقتو ببعض

مخرجات العمؿ اإلداري اليامة والحاسمة في نجاح المؤسسات مثؿ اإلداء اإلداري

مشكمة البحث :األزمة التي تعاني منيا سورية ومنعكساتيا السمبية عمى مختمؼ قطاعات العمؿ جعؿ العممية اإلدارية

تحتاج إلى الديناميكية والتغير وفقاً لمتطمبات البيئة الداخمية والخارجية ،ونظ اًر لمتراجع في النتائج التي سجميا مؤخ اًر
االتحاد الرياضي لكرة القدـ ،وانطالقاً مف أف العمؿ اإلداري ىو الذراع الداعـ لجميع القطاعات التخصصية ،وبالتوازي

مع اىتماـ الحكومة بالتطوير اإلداري والمحاوالت التي ظيرت مؤخ اًر لتقييـ األداء في السنوات األربع األخيرة دوف ربطيا
مع مداخؿ صنع الق اررات االستراتيجية ،جاء ىذا البحث ليحدد واقع بيئة العمؿ اإلداري مف حيث مدخؿ صنع القرار
االستراتيجي وأداء الوظائؼ األساسية لإلدارة في عمؿ المجنة الفنية لكرة القدـ في دمشؽ ،وبالتالي يوضح القصور فييا

والعالقة بينيا مف خالؿ نتائج البحث وتحميميا.

اىمية البحث واىدافو:
أىمية البحث :تتجمى أىمية البحث في تسميط الضوء عمى أىمية اعتماد مداخؿ مناسبة لصناعة الق اررات االستراتيجية
تنسجـ مع التعقيد والتغيرات في البيئة المحيطة ،ما يدعـ تطوير األداء اإلداري في الوظائؼ األساسية لإلدارة ،ويسمط
الضوء عمى ارتباط كؿ مدخؿ لصنع القرار االستراتيجي بالوظائؼ األساسية لإلدارة بأشكاؿ متباينة ،كما يساىـ البحث
في وضع قاعدة معرفية نظرية وميدانية عف مداخؿ صناعة القرار االستراتيجي ،وواقع العمؿ بيا في االتحاد العربي
journal.tishreen.edu.sy

Print ISSN: 2079-309X , Online ISSN:2663-4287

89

مستوى أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة في االتحاد العربي السوري لكرة القدـ وعالقتيا بمداخؿ صنع القرار االستراتيجي معوض،بشارة،السبمعي

السوري لكرة القدـ يمكف أف تساىـ في عممية التطوير اإلداري التي تسعى إلييا المؤسسات الحكومية في سورية في
قطاع كرة القدـ.

ٍ
بشكؿ أساسي إلى تحديد واقع مدخؿ صنع القرار المتبع في االتحاد العربي السوري لكرة
أىداف البحث :ييدؼ البحث

القدـ (المجنة الفنية لكرة القدـ ) ،والى تحديد واقع أداء الوظائؼ األساسية لمعمؿ اإلداري في االتحاد ،وتحديد طبيعة
العالقة بيف المحاور المدروسة ،وتحديد الخمؿ أو القصور فييا واقتراح تطويرىا.

متغيرات البحث:

المتغير المستقؿ :مداخؿ صنع الق اررات االستراتيجية
المتغير التابع :األداء اإلداري لموظائؼ األساسية لإلدارة (تخطيط – تنظيـ -رقابة – توجيو)

فرضيات البحث:
-1

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف المدخؿ الشمولي ومستوى أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة في عمؿ

المجنة الفنية لكرة القدـ.
-2

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف المدخؿ التدريجي ومستوى أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة في عمؿ

-3

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مدخؿ الحشد العشوائي ومستوى أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة في

المجنة الفنية لكرة القدـ.

عمؿ المجنة الفنية لكرة القدـ.
-4

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مدخؿ االختيار الطبيعي ومستوى أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة في

عمؿ المجنة الفنية لكرة القدـ.
مجتمع وعينة الدراسة  :يتمثؿ مجتمع الدراسة بجميع العامميف في المجنة الفنية لكرة القدـ في االتحاد العربي السوري

لكرة القدـ وتضـ (أعضاء المجنة الفنية عددىـ ( ،)5وأعضاء المجاف المنبثقة عنيا :لجنة مدربيف عددىـ ( ،)3لجنة

حكاـ عددىـ ( ،)3مدربيف عددىـ ( ،)60إدارييف عددىـ ( ،)25وشممت عينة الدراسة مجموعة مكونة مف ( )36فرداً

مف مجتمع الدراسة.
حدود الدراسة:
-

الحدود الموضوعية :تتمثؿ بمداخؿ صنع القرار االستراتيجي ،وأداء الوظائؼ األساسية لإلدارة في عمؿ المجنة

-

الحدود الزمانية :تمت الدراسة في الفترة الممتدة مف (.)2019/ 7 – 1

الفنية لكرة القدـ في االتحاد العربي السوري لكرة القدـ.
-

الحدود المكانية :مكاتب العامميف في المجنة الفنية لكرة القدـ في االتحاد العربي السوري لكرة القدـ في دمشؽ.

-

الحدود البشرية :تتمثؿ بمجموعة مف العامميف في المجنة الفنية لكرة القدـ في االتحاد العربي السوري لكرة

القدـ وعددىـ ( )36فرداً.
أسموب جمع البيانات:

تـ االعتماد عمى مصدريف أساسيف لجمع البيانات ىما :الكتب والمجالت العممية المتوفرة والدراسات السابقة المتعمقة

بيذا البحث ،وبيانات تـ جمعيا عف طريؽ استبانة صممت خصيصاً ليذا الغرض.
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أداة قياس مداخل القرار االستراتيجي

تـ استخداـ استبانة صممت خصيصاً ليذا البحث واعتمدت عمى الدراسات السابقة واألدبيات المرتبطة بو وتكونت
االستبانة مف ثالثة أجزاء موضحة بالممحؽ رقـ ( )1حكميا كؿ مف ( د وائؿ معوض  ،د قاسـ خميؿ ابراىيـ  .د خمود
عمي ديب  .د سراج ديوب  .د سراب شياب  .د رشا صقر  .د كندا موسى  .د سامح قاسـ )



الجزء األوؿ ىو البيانات الديموغرافية وىي المسمى الوظيفي (العمؿ).



الجزء الثاني تمثمو األسئمة مف  1إلى  37والتي تتعمؽ بمداخؿ صناعة الق اررات االستراتيجية ،وتـ االعتماد

فييا عمى أربعة مداخؿ فقط نجد أنيا األىـ واألكثر استخداماً في البحوث والدراسات التطبيقية مف جانب واعتماد
اإلدارات عمييا في صناعة ق ارراتيا االستراتيجية ،وىذه المداخؿ وىي( :الشمولي األسئمة مف  ،10-1التدرجي األسئمة

مف  ،17 -11الحشد العشوائي األسئمة مف  ،27 -18االختيار الطبيعي األسئمة مف  )37 -28وتـ االعتماد عمى
مجموعة مف الدراسات منيا (الغالبي ) 2012 ،و (العريقي ،) 1997 ،


الجزء الثالث تمثمو األسئمة مف  38إلى  50والتي تتعمؽ بالوظائؼ األساسية لمعمؿ اإلداري (التخطيط األسئمة

مف  ،10-1التنظيـ  ،17 -11الرقابة والتوجيو األسئمة مف  )30-18وتـ استخداـ ليكرت الخماسي لمعرفة رأي
المبحوثيف في كؿ عبارة ،وتـ االستفادة مف الدراسات السابقة في تصميـ أسئمة االستبياف ومنيا دراسة (خمؼ.)2011،

تـ التأكد مف صدؽ الظاىري لممقياس مف خالؿ عرض االستبانة عمى عدد مف المختصيف في إدارة األعماؿ ،وتـ
تعديؿ بعض الفقرات.
وتـ التأكد مف ثبات المقياس باستخداـ معامؿ ألفا كرومباخ ،حيث تـ حساب معامؿ ألفا كرونباخ لكؿ مف فقرات استبانة
الوظائؼ األساسية لإلدارة الموزعة عمى المبحوثيف وكانت النتائج:
الجدول رقم ( )1معامل ألفا Reliability Statistics
كرونباخ لفقرات الوظائف األساسية لإلدارة

Cronbach's

N of Items

Alpha
. 756

30

المصدر :نتائج التحميل االحصائي باستخدام برنامج spss

ويوضح الجدوؿ ( )1أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ بالنسبة لمفقرات المتعمقة بالوظائؼ األساسية لإلدارة بمغت 0.76
وىي أكبر مف  0.6وىذا مايدؿ عمى ثبات البيانات وصالحيتيا لمدراسة.
كما تـ التأكد مف ثبات المقياس باستخداـ معامؿ ألفا كرومباخ ،حيث تـ حساب معامؿ ألفا كرونباخ لكؿ مف فقرات

استبانة مداخؿ صنع الق اررات االستراتيجية الموضحة بالجدوؿ رقـ ()2

الجدول رقم ( )2معامل ألفا Reliability Statistics
كرونباخ لفقرات مداخل صنع الق اررات االستراتيجية

Cronbach's

N of Items

Alpha
.693

37
المصدر :نتائج التحميل االحصائي باستخدام برنامج spss
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مف الجدوؿ نجد أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ بالنسبة لمفقرات المتعمقة بمداخؿ صنع الق اررات االستراتيجية بمغت 0.693

أي مف العبارات
وىي أكبر مف  0.6وىذا مايدؿ عمى ثبات البيانات وصالحيتيا لمدراسة ،وال حاجة لحذؼ ٍ

كما تـ حساب الثبات لكؿ فقرة ضمف استبانة الوظائؼ األساسية لإلدارة وبينت النتائج ارتباط كؿ فقرة مع المقياس

الكمي في ىذه االستبانة( .موضحة في الممحؽ رقـ )2
كما تـ حساب الثبات لكؿ فقرة ضمف استبانة مداخؿ صنع الق اررات االستراتيجية وبينت النتائج ارتباط كؿ فقرة مع
المقياس الكمي في ىذه االستبانة( .موضحة في الممحؽ رقـ )3
اختبار نتائج البحث:

تـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمتعرؼ عمى خصائص عينة البحث ومدى تركز اإلجابات حوؿ
عبارات البحث وتشتتيا عف المتوسط الحسابي ،واستخدـ معامؿ ارتباط سبيرماف لقياس مدى قوة العالقة بيف المتغيرات،

ويقصد باالختصارات المستخدمة الحقاً مايمي:

الجدول رقم ( )3االختصارات المستخدمة في البحث

mean_qu1

المتوسط الستبياف الوظائؼ األساسية لإلدارة

mean_qu1_1

المتوسط الستبياف الوظائؼ-التخطيط

mean_qu1_2

المتوسط الستبياف الوظائؼ -التنظيـ

mean_qu1_3

المتوسط الستبياف الوظائؼ -الرقابة والتوجيو

mean_qu2

المتوسط الستبياف مداخؿ صنع الق اررات االستراتيجية

mean_qu2_1

المتوسط الستبياف مداخؿ -المدخؿ الشمولي

mean_qu2_2

المتوسط الستبياف مداخؿ -المدخؿ التدرجي

mean_qu2_3

المتوسط الستبياف مداخؿ -المدخؿ الحشد العشوائي

mean_qu2_4

المتوسط الستبياف مداخؿ -المدخؿ الطبيعي

وبينت النتائج أف متوسط إجابات أفراد العينة عمى فقرات االستبانة جاءت عمى النحو الموضح بالجدوؿ رقـ ()4
الجدول رقم ( )4المتوسط واالنحراف المعياري
Descriptive Statistics

Std.

N

Mean

Deviation
.51411

2.4444

36

mean_qu1

.70823

2.2907

36

mean_qu1_2

.50584

2.3974

36

mean_qu1_3

.69476

2.5833

36

mean_qu2

.72521

1.01455

36

2.4988

36

2.4750

mean_qu1_1

mean_qu2_1
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.54767

2.2619

36

mean_qu2_2

.86598

2.4917

36

mean_qu2_3

1.21090

36

3.0083

36

mean_qu2_4
Valid N
)(listwise

نالحظ أف متوسط إجابات أفراد العينة عمى مستوى أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة بمغ قيمة ( )2.44وىي قيمة
متوسطة حاز فييا محور التخطيط عمى أعمى درجة ( ) 2449بيف متوسطات درجات محوري التنظيـ ( )2.29والرقابة

والتوجيو ( )2.39وبفروقات بسيطة ،كما نالحظ أف متوسط إجابات أفراد العينة عمى مداخؿ صنع الق اررات االستراتيجية
أيضاً كانت متقاربة وبدرجة متوسطة لمجميع حاز فييا المدخؿ الطبيعي عمى أعمى متوسط بقيمة ( )3يميو مدخؿ الحشد

العشوائي بمتوسط قيمتو ( )2.49ثـ المدخؿ الشمولي ( )2.47وأخي اًر المدخؿ التدريجي ( ،)2.26وقد يفسر التقارب في

متوسط درجات مداخؿ صنع القرار االستراتيجي بأنو ال يوجد تفضيؿ العتماد مدخؿ محدد لصنع القرار االستراتيجي
بشكؿ دائـ نظ اًر لظروؼ عدـ استقرار عمؿ المؤسسات بشكؿ عاـ خالؿ األزمة وبالتتالي عدـ استخداـ منيجية واحدة.
اختبار الفرضيات  :تـ استخداـ معامؿ سبيرماف لحساب العالقة االرتباطية بيف متغيريف

الفرضية األولى:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف المدخؿ الشمولي ومستوى أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة في عمؿ المجنة الفنية

لكرة القدـ.
الجدول رقم ( ) 5معامل ارتباط سبيرمان بين المدخل الشمولي وأداء الوظائف األساسية لإلدارة
Correlations

مدخؿ

األساسية اإلدارة وظائؼ

شمولي
Correlation

.443

1.000

.001

.

)Sig. (2-tailed

36

36

N

Spearman's

1.000

.443

Correlation

rho

.

.001

)Sig. (2-tailed

36

36

N

Coefficient

مستوى أداء الوظائؼ
األساسية

Coefficient

المدخؿ الشمولي

بينت النتائج أف قيمة  sigبمغت ( )0.001وىي أصغر مف (  ) 0.05وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بيف استخداـ المدخؿ الشمولي لصنع الق اررات االستراتيجية ومستوى أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة  ،ويفسر
بذلؾ بأف المدخؿ الشمولي يعتمد عمى خطوات محددة واضحة تبنى عمى دراسة الواقع والتخطيط لتنفيذ إجراءات معينة
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ومتابعتيا وىذا يتوافؽ وبشكؿ كبير مع الوظائؼ األساسية لإلدارة المتمثمة بالتخطيط والتنظيـ والرقابة والتوجيو ،وبالتالي
فإف تطوير المديريف في استخداـ ىذا المدخؿ ال بد أف ينعكس إيجاباً عمى أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة ،وىذا ما

اتفؽ مع دراسة معوض  2012حيث ذكر الوظائؼ االساسية لالدارة و دورىا في تحسيف االداء .
الفرضية الثانية:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف المدخؿ التدريجي ومستوى أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة في عمؿ المجنة الفنية

لكرة القدـ.
الجدول رقم ( )5معامل ارتباط سبيرمان بين المدخل التدرجي وأداء الوظائف األساسية لإلدارةCorrelations

تدرجي

األساسية اإلدارة وظائؼ

. 67

1.000

Correlation
Coefficient

مستوى أداء الوظائؼ

.006

.

)Sig. (2-tailed

األساسية

36

36

N

1.000

. 67

.

.006

)Sig. (2-tailed

36

36

N

Spearman's
rho

Correlation
Coefficient

المدخؿ التدريجي

بينت النتائج أف قيمة  sigبمغت ( )0.006وىي أصغر مف (  ) 0.05وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بيف استخداـ المدخؿ التدرجي لصنع الق اررات االستراتيجية ومستوى أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة ،ويفسر

بذلؾ بأف المدخؿ التدرجي ىو شكؿ مطور عف المدخؿ الشمولي بإضافة العوامؿ السموكية لمتخذي القرار حيث تبرز
أىميتو في الفيـ الجيد لمعالقات التبادلية بيف األطراؼ كافة وضرورة توازف المصالح والحفاظ عمى المنظمة ككياف
معنوي يفترض أف يستمر ويتطور ،وبالتالي فإف تطوير المديريف في استخداـ ىذا المدخؿ ال بد أف ينعكس إيجاباً عمى
أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة.وىذا ما اكدتو (بشارة  )2011عتف كيفية تطوير االدارييف مف خالؿ الفيـ الجيد

لمعالقات التبادلية .
الفرضية الثالثة:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مدخؿ الحشد العشوائي ومستوى أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة في عمؿ المجنة

الفنية لكرة القدـ.
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الجدول رقم ( ) 5معامل ارتباط سبيرمان بين مدخل الحشد العشوائي وأداء الوظائف األساسية لإلدارة
Correlations

حشد

اإلدارة وظائؼ

عشوائي

األساسية

.298

1.000

Correlation
Coefficient

مستوى أداء الوظائؼ

.775

.

)Sig. (2-tailed

األساسية

36

36

N

Spearman's

1.000

.298

Correlation

rho

.

. 775

)Sig. (2-tailed

36

36

N

Coefficient

حشد العشوائي

بينت النتائج أف قيمة  sigبمغت ( )0.775وىي أكبر مف (  ) 0.05وىذا يدؿ عمى عدـ وجود عالقة ذات داللة

إحصائية بيف استخداـ مدخؿ الحشد العشوائي لصنع الق اررات االستراتيجية ومستوى أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة ،

وقد يعزى ذلؾ إلى أف تطوير القرار في ظؿ ضغوط غير منظمة ومرتبة مف أطراؼ تتدافع بعشوائية ال ينتج عنو
عمميات ممنيجة ومدروسة في التخطيط والتنظيـ والرقابة والتوجيو بشكؿ عاـ وبالتالي ال يساىـ في تطوير أداء ىذه
الوظائؼ.وىذا يتفؽ مع كتاب االدارة الرياضية معوض  2012حوؿ ما ذكر عف القرار و كيفية تطوير القرار .
الفرضية الرابعة:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مدخؿ االختيار الطبيعي ومستوى أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة في عمؿ المجنة

الفنية لكرة القدـ.

الجدول رقم ( ) 5معامل ارتباط سبيرمان بين المدخل الطبيعي وأداء الوظائف األساسية لإلدارة
Correlations

مدخؿ

اإلدارة وظائؼ

طبيعي

األساسية

-.019-

1.000

.9

.

)Sig. (2-tailed

36

36

N

1.000

-.019-

Correlation
Coefficient

مستوى أداء الوظائؼ
األساسية

Spearman's
rho

Correlation

مدخؿ االختيار

Coefficient

الطبيعي
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.

.9

)Sig. (2-tailed

36

36

N

بينت النتائج أف قيمة  sigبمغت ( )0.9وىي أكبر مف (  ) 0.05وىذا يدؿ عمى عدـ وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بيف استخداـ مدخؿ االختيار الطبيعي لصنع الق اررات االستراتيجية ومستوى أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة ،
وقد يعزى ذلؾ إلى أف الركوف لظروؼ البيئة وعدـ تدخؿ المديروف أو عدـ قدرتيـ عمى التأثير في اختيار البدائؿ لصنع
ق اررات أفضؿ لف يحدث تطوي اًر في أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة.وىذا ما اكدتو بشارة  2011عف كيفية صنع القرار

و البدائؿ .

االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

بينت نتائج ىذا البحث أف مداخؿ صناعة الق اررات االستراتيجية ذات أىمية بالغة في االرتقاء بالممارسات اإلدارية

وتحسيف أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة في المنظمة وأف الجانب النظري وتحميؿ معطيات الجانب الميداني تشير إلى:
-1

يتـ ممارسة الوظائؼ األساسية لإلدارة مف تخطيط وتنظيـ ورقابة وتوجيو بدرجة متوسطة في عمؿ المجنة

-2

يوجد مداخؿ متنوعة ومتعددة لصناعة الق اررات االستراتيجية في المؤسسات ،وأف اعتماد مدخؿ معيف مرتبط

الفنية لكرة القدـ.

بالعديد مف المؤثرات الداخمية والخارجية.
-3

يتـ استخداـ مداخؿ صنع القرار االستراتيجي بأنواعيا (التدرجي والشمولي والحشد العشوائي والطبيعي)

بدرجات متقاربة في عمؿ المجنة الفنية لكرة القدـ.
-4

كما أوضح البحث أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف بعض مداخؿ صناعة القرار االستراتيجي وأداء

الوظائؼ األساسية لإلدارة ،وىذا يعني أف اعتماد المدخؿ الشمولي أو التدريجي في صنع الق اررات االستراتيجية سيؤثر

عمى نتائج أداء الوظائؼ األساسية لإلدارة في عمؿ المجنة الفنية لكرة القدـ.
-5

ال يوجد تفضيؿ واضح العتماد مدخؿ معيف دائماً وفي جميع األحواؿ حتى لو بدا أف المدخؿ التدريجي ىو

المفضؿ بسبب أنو يضـ المدخؿ الشمولي باإلضافة إلى المدخؿ السموكي لمتخذي القرار المذاف ينسجماف مع مدخمية عمؿ

واضحة دقيقة مدروسة وتراعي التوازنات والعالقات بيف األطراؼ المعنية.

التوصيات:

في ضوء االستنتاجات التي تـ التوصؿ إلييا في ىذا البحث يمكف تقديـ التوصيات اآلتية:

-1

ضرورة اىتماـ اإلدارة العميا بمداخؿ صناعة القرار االستراتيجي وأف تعتمد مؤشرات واضحة لتبنني مدخؿ

معيف يتالءـ مع الحالة أو المشكمة المراد تطوير قرار ليا.
-2

ضرورة أف يدرؾ المديروف أىمية العالقة واالرتباط بيف مدخؿ صناعة القرار االستراتيجي واألداء المتحقؽ

لموظائؼ األساسية لإلدارة ،وأنو مف الميـ أف تنعكس مفردات ىذا اإلدراؾ عمى واقع العمؿ.

-3

إف نجاح اإلدارة يقوـ عمى التكامؿ بيف الوظائؼ األساسية لإلدارة وليس عمى تبني إحداىا ،كما أف العممية

التخطيطية ىي الخطوة األولى التي تبنى عمييا باقي الوظائؼ وليست األكثر أىمية.
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وبذلؾ نوصي المديريف بأخذ زماـ المبادرة واعتماد الحكمة والبصيرة والخبرة لدمج رؤية المدخؿ المعتمد مع الوظائؼ
األساسية لإلدارة لتنفذ ضمف إطار استراتيجي منسجـ يحقؽ الغايات.
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