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ممخص البحث
ييدف البحث تعرف التخطيط االستراتيجي لدى عينة البحث ،وتعرف الفروق في التخطيط

االستراتيجي بين اعضاء اتحادات الفرعية حسب المناطق في العراق.

اذ استخدم الباحثان المنيج الوصفي باسموب دراسة المقارنة ،واشتممت عينة البحث عمى عدد

من اعضاء االتحادات الفرعية في العراق والبالغ عددىم ( )52عضوا موزعين حسب مناطق

العراق (الوسطى ،الفرات االوسط ،الجنوبية).

وتوصل الباحثان إلى االستنتاجات االتية وىي :أن اعضاء االتحادات الفرعية في العراق

يتمتعون بالتخطيط االستراتيجية ولدييم القدرة عمى التخطيط االستراتيجية المستقبمي بمعبة الكرة
الطائرة  ،ال توجد فروقات وتباينات في التخطيط االستراتيجية بين أعضاء االتحادات الفرعية

حسب مناطق التوزيع الجغرافي في العراق بمعبة الكرة الطائرة .
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Abstract

This study aims at investigating strategic planning in the study sample

and the differences in strategic planning between the members of subunions in the areas of Iraq.

The researcher used the descriptive method in comparative style. The

study sample consisted 52 sub-union members distributed according to
the areas in Iraq (Middle, Middle Euphrates, Southern).

The researcher reached at the following conclusions: members of

sub-unions in Iraq are strategic planners and have the ability of future
strategic planning of volleyball; and there are no differences and

variations among the members of volleyball sub-unions according to
their geographical distribution.

: – المقدمة1

تحتل التربية البدنية جانباً ميماً إلى الجوانب االخرى التي تؤدي إلى تطوير المجتمع ومن

االساليب التي تؤدي الى بناء مجتمعات سميمة بدنياً وذىنياً من خالل السعي الى تطوير
 والرياضة،االمكانيات الفكرية والجسمانية ومن خالل المشاركة االيجابية في خدمة مجتمعاتيم

عنص اًر ىاماً وناجحاً لمتغمب عمى الحواجز االجتماعية باعتبارىا اداة قوية وفاعمة لوحدة المجتمع
وتطويره كما ان التطورات التي صاحبت العموم وبضمنيا التربية الرياضية خاصة وضعتنا أما

ىدف أساسي إال وىو االعتماد عمى األسس العممية الموضوعية والطرق الحديثة في الجوانب
. ) 93 : 2004 : النظرية والعممية وصوالً الى االنجاز الصحيح (ىادي واخرون

 ولو جوانب.ويعد التخطيط الركيزة االساسية ألي عمل يراد منو االستقرار وتحقيق االىداف

ًايجابية في استغالل الموارد البشرية والمادية باألسموب االمثل لكونو أكثر الطرق تحقيقا

.لألىداف

ان االستراتيجية في التخطيط ىي االخرى تضمن سير عجمة العمل بالشكل االمثل وعمى

مدى طويل االمد حيث تضمن النتائج االيجابية كما ان اغمب المؤسسات ذات طبيعة العمل

المستمر والمتواصل نتيجة باتجاه استخدام استراتيجيات تتناسب مع خصوصية ىذه المؤسسات

وىي حالة اصبحت بشكل واضح في اساسيات العمل بيذه المؤسسات.

وان كرة الطائرة واحدة من االلعاب ذات القيمة الرياضية والعممية والمعنوية والترويحية ذات

انتشار واسع االمر الذي أثقل عمى المؤسسات التي تمثل وترعى ىذه المعبة الشيء الكثير في

سبيل تطويرىا واستمرارىا وابراز اىميتيا فضالً عن المحافظة عمييا وعمى نتائجيا بشكل يضمن

النجاح ليا.

ان التوسع الذي تشيده لعبة الكرة الطائرة في العراق من حيث االعداد الكبيرة وبمختمف

نشاطاتيا ومنافساتيا وقمة متطمباتيا وعمرىا الزمني وتمثيميا الرسمي في االتحاد العراق لكرة

الطائرة والمكانة الت ي وصمت الييا نجدىا لم ترتقي الى مستوى االنجاز الدولي بشكل واضح
حيث لم تبنى مؤسساتيا العديدة أي مدايات مستقبمية عمى اساس عممي يتبع لتحقيق اىداف

مرسومة وعميو فان استخدام المؤسسات ذات العالقة بمعبة الكرة الطائرة التخطيط االستراتيجي

والذي يضمن عمى مدى طويل توفير المتطمبات ورسم طريق العمل الصحيح ليا وخصوصاً إذا

عمم نا ان اقصر الطرق لتحقيق االىداف ىو التخطيط  ،ويذكر ان مثل ىذه المكانة التي وصمت
الييا ىذه المعبة يتطمب استخدام افضل االمكانيات والسبل المتاحة لرسم رؤية مستقبمية ليا .

حيث وجب عمى المؤسسات الرياضية ان تبحث عن التقدم والتطور وان تسمك افضل الطرق
الصحيحة لتحقيق ذلك وأول خطوة في االتجاه الصحيح ىو وضع االستراتيجية واضحة االىداف

عممية التحميل والوسائل واقعية المنطق وتأتي اىمية البحث من خالل التركيز عمى ضرورة
اعتماد اسموب التخطيط االستراتيجي في عممية البناء والتطوير وصوالً إلى االنجاز المطموب من

خالل اعتماد اسموب المحاكاة العممية وتكمن أىمية البحث في مقارنة التخطيط االستراتيجي

ألعضاء االتحادات الفرعية من مناطق العراق بالكرة الطائرة.

ومن ىنا يرى الباحثان إن مشكمة البحث تكمن من خالل النظر الى إن الكرة الطائرة من

االلعاب الجماعية التي تحظى باالىتمام والممارسة كونيا تضيف المتعة والفرح لكل المعنيين فييا
ورغم ذلك اليزال مستواىا في العراق ىو ذلك المستوى الذي ال يرتقي الى الطموح حيث ظمت
نتائجيا متواضعة عمى الصعيد الخارجي وسمة المشاركة ىي االكثر ظيو اًر دون تحقيق النتائج

الكبيرة لإلنجاز ولكون الباحثان قريبان ومتابعان ومحبان ليذه المعبة لوحظت ان الجانب

التخطيطي االستراتيجي ىو من المفاصل العممية واالدارية والبحثية الواجب دراستيا باتجاه ىذه

المعبة  .وليذا يطرح الباحثان تساؤل عن المشكمة.

س :ما أهمية التخطيط االستراتيجي في تطوير عمل االتحادات الفرعية لمكرة الطائرة في

العراق؟ ويتفرع منه االسئمة االتية:

 -1ىل ىناك تخطيط االستراتيجي لدى االتحادات الفرعية حسب المناطق في العراق تتوافق مع
االىداف؟

 -2ىل ىناك فروقات في التخطيط االستراتيجية بين اعضاء االتحادات الفرعية حسب المناطق
في الع ارق؟

ومن خالل ذلك تكمن اىداف البحث بتعرف التخطيط االستراتيجية لدى عينة البحث وتعرف

الفروق في التخطيط االستراتيجية بين اعضاء اتحادات الفرعية حسب المناطق في العراق.

-2منيجية البحث واجراءاتو الميدانية:
 1-2منهج البحث:

"المنيج ىو األسموب الذي يتبعو الباحث لتحديد خطوات بحثو الذي يمكن من خاللو

التوصل إلى حل مشكمة البحث" (محجوب ،)81 :2002:لذا استخدم الباحثان المنيج الوصفي
باألسموب المسحي ودراسة المقارنة وذلك لمالئمتو ألىداف البحث.

 2-2مجتمع وعينة البحث:

اشتمل مجتمع البحث عمى اعضاء االتحادات الفرعية بالكرة الطائرة في العراق والبالغ عددىم

( )57عضو وبحسب كشوفات االتحادات الفرعية بالكرة الطائرة في العراق ،لمعام (-2015
 ،)2016و"العينة ىي جزء من المجتمع الذي تجري عمييا الدراسة ويختارىا الباحث اختيا اًر
عشوائيا أو عمدياً طبقا ألسموب الدراسة وظروف إجراءىا (النعيمي  ، )63 :2014 :وتم اختيار

العينة عمدياً وبطريقة الحصر الشامل ألعضاء االتحادات الفرعية ،والبالغ عددىم ( )57عضوا
والتي تبمغ نسبتيم ( )%100من المجتمع االصمي موزعين حسب المناطق ماعدا المحافظات

(سميمانية ،اربيل ،دىوك ،نينوى ،االنبار) ،وبعد استبعاد عينة االستبانة االستطالعية والبالغ
عددىم ( )5أعضاء بمغ عدد العينة ( )52وبمغت نسبة ( )%91.13من المجتمع االصمي ،
وكما موضح في جدول رقم (.)1

جدول( )1يبين توزيع افراد عينة البحث
ت

اسم المنطقة

1

الوسطى

2

الفرات االوسط

3

الجنوبية

اسم المحافظة

عدد اعضاء

التجربة الرئيسة

ديالى

3

بغداد

3

صالح الدين

5

بابل

5

النجف

5

كربالء

3

القادسية

5

واسط

3

المثنى

5

ميسان

5

ذي قار

5

البصرة

5

المجموع

52

 3-2أدوات البحث:
أستعان الباحثان في جمع بيانات ىذه الدراسة بالوسائل اآلتية:

 1-3-2وسائل جمع المعمومات:

المصادر والدراسات العربية واالجنبية وشبكة المعمومات الدولية (االنترنيت)

 2-3-2االدوات المساعدة واالجهزة المستخدمة في البحث:

حاسبة الكترونية يدوية نوع( )KENKOعدد ( )1صيني المنشأ وساعة توقيت

الكترونية )Casioعدد )1/وأقالم جاف وجياز حاسوب(البتوب ) نوع ) . ) DELL

 4-2مقياس التخطيط االستراتيجية:

قام الباحثان بتطبيق مقياس التخطيط االستراتيجية الذي يتكون من ( )67فقرة تيدف لقياس

التخطيط االستراتيجية لدى عينة البحث ويتكون المقياس من ( )5بدائل ىي (دائما ،غالبا،
احيانا ،نادرا ،ابدا) اذ تتراوح الدرجة الكمية لممقياس من ( )335-67درجة.

 5-2التجربة االستطالعية:

التجربة االستطالعية وىي عمل مصغر لمتجربة الحقيقة أذ ىي "تدريب عممي لمباحث من
الوقوف عمى السمبيات وااليجابيات التي تقابمو اثناء االختبار او المقياس لتفادييا " (المندالوي:

.)107 :1990

تم اجراء التجربة االستطالعية عمى عينة قواميا ( )5اعضاء من االتحاد الفرعي في كركوك

والذين تم استبعادىم من الدراسة اختيروا بصورة عمدية بتاريخ 2016/2/23

 6-2التجربة الرئيسة:

بعد االنتياء من التجربة االستطالعية تم تطبيق التجربة الرئيسية عمى اعضاء االتحادات

الفرعية بالكرة الطائرة في المناطق (الوسطى ،الفرات االوسط ،الجنوبية) حيث تم تطبيق التجربة
الرئيسة بتاريخ  2016/2/28ولغاية .2016/3/18

 7-2الوسائل االحصائية:

استخدم الباحثان برنامج الحقيبة االحصائية ( )SPSSفي استخراج النتائج االحصائية .

- 3عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها:

 1-3عرض نتائج داللة الفروق في مقياس التخطيط االستراتيجية وتحميمها ومناقشتها:
لغرض تعرف التخطيط االستراتيجي لدى عينة البحث قام الباحثان باستخدام اختبار (ت)
لداللة الفروق لعينة واحدة لتعرف التخطيط االستراتيجي لدى عينة البحث ،وكما موضح في
جدول رقم (.)2

جدول ( )2يبين قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسط الفرضي وقيمة (ت)
المحسوبة ومستوى الداللة ونوع الداللة لمقياس التخطيط االستراتيجية لدى عينة البحث
التقديرات

االحصائية
التخطيط
االستراتيجي

عدد

الوسط

قيمة (ت)

العينة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسط

الفرضي

المحسوبة

52

242،6

18،25

201

16،44

مستوى
الداللة

نوع

0،000

معنوي

الداللة

يتبين من الجدول ( )2نتائج التعرف عمى التخطيط االستراتيجية لدى عينة البحث ،اذ

اظيرت نتائج التخطيط االستراتيجية لعينة البحث ان الوسط الحسابي بمغ ( )242،6واالنحراف
المعياري بمغ ( )18،25وبمغ الوسط الفرضي لممقياس ( )201حيث بمغت قيمة (ت) المحسوبة

( )16،44عند مستوى داللة ( )0،000وىو أقل من مستوى الداللة ( )0،05مما يدل عمى انو
توجد فروق معنوية لمعينة في مقياس التخطيط االستراتيجية.

وىذا يعني ان اعضاء االتحادات الفرعية في لعبة الكرة الطائرة يتمتعون بالتخطيط

االستراتيجية وىذا نابع من خبراتيم السابقة في مجال المعبة ومجال االدارة والتخطيط لمعبة عمى
المدى البعيد وبعدىم الواسع في التخطيط المستقبمي ورسم االىداف المستقبمية لرفع مستوى المعبة

والرقي بيا لألفضل وجعميا تضاىي انجازات باقي االتحادات في بقية الدول وىذا يتفق مع ما
جاء بو (بدوي )286 :2002:ان العاممين في المجال االداري تتكون ليم خبرة عمل اداري في
مجال االختصاص لكثرة االعمال والواجبات االدارية لدييم.

 2-3عرض نتائج داللة الفروق في مقياس التخطيط االستراتيجي بين االتحادات حسب

المنطقة الجغرافية ومناقشتها:

لغرض تعرف نتائج مقياس التخطيط االستراتيجي ألعضاء االتحادات الفرعية ،قام الباحثان

بوصف احصائي لممقياس وقام بحساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط والخطأ
المعياري ومعامل االلتواء لمقياس التخطيط االستراتيجي ،وكما مبين في الجدول (.)3

جدول ( )3يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط والخطأ المعياري ومعامل
االلتواء ألعضاء االتحادات حسب المنطقة الجغرافية في مقياس التخطيط االستراتيجية
االنحراف

الخطأ

معامل

التقديرات

المعياري

المعياري

االتواء

الوسطى

11

236،64

237

13،80

4،16

0،08-

الفرات االوسط

18

247،67

248

17،61

4،17

0،06-

الجنوبية

23

241،48

242

20،07

4،19

0،08-

المجموع الكمي

52

242،60

244،5

18،25

2،53

0،31-

االحصائية

الوسط

عدد العينة

الوسيط

الحسابي

 3-3عرض نتائج تحميل التباين بين مناطق العراق في مقياس التخطيط االستراتيجية
ومناقشتها :

يبين الجدول ( )4قيم تحميل التباين ألعضاء االتحادات الفرعية حسب مناطق العراق في

مقياس التخطيط االستراتيجي ،اذ أظيرت النتائج أن قيمة (ف) المحسوبة لمقياس التخطيط

االستراتيجية قد بمغت ( )1،343عند مستوى داللة ( )0،271وىو أكبر من مستوى الداللة
( )0،05وعند درجة حرية ( )2،49مما يدل عمى عدم وجود فروق معنوية بين اعضاء
االتحادات الفرعية حسب توزيع مناطق العراق.

جدول ( )4يبين نتائج تحميل التباين االحادي ومصدر التباين ومجموع المربعات ودرجة الحرية
ومتوسط المربعات وقيمة (ف) المحسوبة ومستوى الدالة ونوع الداللة لمقياس التخطيط

االستراتيجية حسب المنطقة الجغرافية

درجة

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

882،235

2

داخل المجموعات

16100،285

49

المجموع الكمي

16982،519

51

متوسط

الحرية

المربعات
441،117
328،577

قيمة (ف)
المحسوبة
1،343

مستوى
الداللة

0،271

نوع الداللة
غير

معنوي

من خالل استعراض نتائج جدول ( )4يتضح ان تحميل التباين العضاء االتحادات الفرعية

بالكرة الطائرة حسب مناطق العراق تشير الى نتائج غير معنوية مقارنة بمستوى الداللة مع وجود
فوارق بسيطة في العشوائية بين اعضاء االتحادات الفرعية حسب المناطق في العراق.

ويعزو الباحثان ىذه النتائج الى عوامل مختمفة منيا تقارب افكار التخطيط االستراتيجية بينيم

وكثرة الخبرات لدييم واتباعيم اساليب متقاربة في التخطيط االستراتيجية

وسعييم لمتنافس

والوصول الى افضل المستويات في التخطيط ،اذ كل ىذه االسباب ادت الى عدم ظيور فروقات

معنوية في نتائج تحميل التباين بين اعضاء االتحادات الفرعية بمعبة الكرة الطائرة حسب

مناطق العراق وىذا يتفق مع ما جاء بو ( نافع  )182 :1998 :ان التنافس سمو من سمات
االداري الناجح حيث يسعى الى تحقيق االفضل دائماً مما يجعمو منافس جيد باتجاه الجانب

االداري .

-4الخاتمة:
من خالل نتائج البحث توصل الباحثان أن اعضاء االتحادات الفرعية في العراق يتمتعون

بالتخطيط االستراتيجية ولدييم القدرة عمى التخطيط االستراتيجية المستقبمي بمعبة الكرة الطائرة

وال توجد فروقات وتباينات في التخطيط االستراتيجية بين أعضاء االتحادات الفرعية حسب
مناطق التوزيع الجغرافي في العراق بمعبة الكرة الطائرة كذلك أوصى الباحثان بضرورة اعتماد

مقياس التخطيط االستراتيجية من قبل االتحاد المركزي لمعبة الكرة الطائرة وضرورة مقارنة

التطبيق االستراتيجية مع النتائج المحمية والدولية التي تحصل عمييا انديتيم وبفترات دورية
ليتسنى ليم معرفة نقاط االيجابيات والسمبيات .

المصادر والمراجع

 الكناني ،عايد كريم؛ مقدمة في االحصاء وتطبيقات  ، spssط( : 1النجف االشرف ،
مطبعة دار الضياء لمنشر .) 2009 ،

 المندالوي ،قاسم حسن؛ االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية ( :الموصل ،
مطابع التعميم العالي .) 1990 ،

 النعيمي ،ميند عبد الستار؛ القياس والتقويم في التربية وعمم النفس  ،ط( : 1ديالى،
المطبعة المركزية .)2014

 محجوب ،وجيو؛ البحث العممي ومناهجه( :بغداد ،دار الكتب لمطباعة والنشر .)2002،

 وليان حميد ىادي ،لؤي غانم الصميدعي ،خالد عب المجيد خطاب؛ الكرة الطائرة وكرة
الشاطئ مبادئها واختباراتها وقوانينها ،ط .2004 ، 1

 البدوي ،عصام؛ استثمار الوقت في الييأت الرياضية (القاىرة. )2002 ،

 نافع ،عبد الممك محمد؛ وضع استراتيجية لمرياضة في اليمن (جامعة عدن .)1998 ،

