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 الدراسة: ملخص

 تكان سواء مجاالتها بمختلف القطاعات مختلف في تستخدم التي المهمة األدوات من اإلستراتيجية اإلدارة تعتبر

 عام بشكل لدولا وتقدم تطور في كبير دور اإلستراتيجية اإلدارة تمثل حيث الكثير. وغيرها الثقافية أو التعليمية، أو الرياضية،

 مختلف يف كبير دور قطر دولة في الرياضي القطاع في وتطبيقها اإلستراتيجية اإلدارة وتعلب .خاص بشكل قطر دولة وفي

 من ادز الرياضي بالقطاع المعنية المؤسسات عدد وزيارة الرياضي بالمجال قطر دولة اهتمام ونالحظ فيها. الرياضية القطاعات

 المرجوة. النتائج إلى والوصول افهاأهد للتحقيق وذبك فيها اإلستراتيجية اإلدارة تطبيق إلى القطاعات هذه وجههت

 

 تحسينو رواالستثما التطوير زيادة في كبير دور له الرياضي القطاع في اإلستراتيجية اإلدارة تطبيق ذلك، على عالوة

 بشكل لفةالمخت المؤسسات مساعدة على اإلستراتيجية اإلدارة تساعد كما الرياضية. والفعاليات واألنشطة األداء وتحسين الكفاءة

 يجيةإسترات خطة وضع خالل من تطويرها على والعمل أهدافها تحقيق على بالعمل خاص بشكل الرياضي القطاع ومؤسسات عام

 وفعالية. بكفاءة العمل استمرار لضمان وذلك للتطبيق وقابلة واضحة

 

م وبالتحديد قس قطرفي دولة  القطاعات الرياضيةالمقابالت مع عدد من الموظفين من مختلف بإجراء  الباحثةقامت 

كما تم استخدام المنهج الكيفي في تحليل البيانات. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج كان  ،اإلدارة اإلستراتيجية وتطوير اإلداء

لي المواجهة المشاكل التي تواجه تنفيذ االستراتيجيات في القطاع الرياضي يجب العمل على توحيد األهداف وبالتمن أهمها: 

  تحقيق رؤية المنظمات يتم بشكل صحيح ذلك عند تطبيق أهداف اإلستراتيجية.تنفيذها.  والعمل على 

توحيد ودمج الوحدات اإلدارية في المؤسسة يساعد على تصميم، وتحقيق، وتنفيذ اإلستراتيجية  ومن أهم توصيات الدراسة

ن أهمية لجعل اإلستراتيجية سهلة وواضحة للجميع، ولقياس مستوى لها م لما استخدام بطاقة األداء المتوازنو بسالسة وسهولة.

 األداء على مستوى المنظمة. 
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استخدام أدوات قياس وتقييم االستراتيجيات في المؤسسات الرياضية تساعد على الوصول إلى نتائج جيدة وتحقيق أيضا 

مشاركة جميع وضرورة وجود إستراتيجية رياضية واضحة في دولة قطر.  هي: الدراسة مقترحات ومناألهداف المطلوبة. 

 واألفكار لإلستراتيجيات الجديدة.الموظفين في مختلف المستويات اإلدارية في وضع األسس 

  .مؤشرات األداء الرئيسية ،بطاقة األداء المتوازن ،اإلدارة اإلستراتيجية المفتاحية: الكلمات

 

The reality of applying strategic management in the sports sector in the State of Qatar 

 (An empirical study( 

 

Abstract: 

Strategic management is one of the important tools that are used in various sectors in 

various fields, whether they are sports, educational, cultural and many others. Where strategic 

management plays a major role in the development and progress of countries in general and in the 

State of Qatar in general. Strategic management and its application in the sports sector in the State 

of Qatar plays a major role in the various sports sectors in it. We note the interest of the State of 

Qatar in the sports field and the visit to the number of institutions concerned with the sports sector 

increased our directives to these sectors to implement strategic management in them and to achieve 

their goals and reach the desired results. 

 

Moreover, the application of strategic management in the sports sector has a significant 

role in increasing development and investment and seeks to improve efficiency and improve 

performance and sports activities and events. The strategic management also helps to assist the 

various institutions in general and the sports sector institutions by working to achieve their goals 

and work to develop them by setting a clear and applicable strategic plan to ensure the continuation 

of work efficiently and effectively. 

 

The researcher conducted interviews with several employees from various sports sectors in 

the State of Qatar, specifically the Department of Strategic Management and Performance 

Development, and the qualitative approach was used in data analysis. The study concluded several 

results, the most important of which were: To face the problems facing the implementation of 

strategies in the sports sector, work must be done to unify the goals and thus implement them. 
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 And work to achieve the vision of organizations is done correctly when implementing the 

objectives of the strategy. The recommendations of the study are the unification and integration of 

the administrative units in the organization that helps to design, achieve, and implement the 

strategy smoothly and easily. And the use of the balanced scorecard because of its importance to 

make the strategy easy and clear to all, and to measure the level of performance at the level of the 

organization. Also, the use of tools for measuring and evaluating strategies in sports institutions 

helps to reach good results and achieve the desired goals. Among the study's proposals are: The 

necessity of having a clear sports strategy in the State of Qatar. And the participation of all 

employees at different levels of management in laying the foundations and ideas for new strategies. 

 

Indicators Performance Key Scorecard, Balanced Management, trategicS :Keywords 

 

 :األول الفصل

 المقدمة

من األمور المهمة المذكورة في إستراتيجية قطر الوطنية هي االستثمار المباشر في صناعة الرياضة، ففي السنوات القليلة 

قطر في نشاط استثماري قوي في عالم الرياضة العالمي من خالل مؤسسة قطر لالستثمار. حيث ال يوجد دولة الماضية شاركت 

لمجتمعنا القطري والمجتمع بأسره وحقيقة أن اإلدارات  المهمة هي أحد أهم األمور فرق في حقيقة أن اإلدارة اإلستراتيجية

الرياضية الناجحة تهتم بشكل متزايد بطريقة اإلدارة اإلستراتيجية فيها. كل هذا سيؤثر بالتأكيد على جودة قرارات اإلدارة بشكل 

تقبل لى تحليل البيانات السابقة واتخاذ القرارات في المسفعال وباختصار فإن التخطيط الرياضي اإلستراتيجي هو نشاط يعتمد ع

والبناء في المستقبل. وذلك بمعنى إن اتخاذ القرارات التي تتضمن معالم غير محددة للقطاع الرياضي حيث يعد هذا أيضا اختيارا 

هما في رة اإلستراتيجية يلعب دورا مبين البدائل المتعلقة باألهداف والسياسات والخطط التي تصنع القرار. وإذا كان تطبيق اإلدا

تحسين األداء الكلي للقطاع الرياضي بشكل عام نرى أنه في الواقع نظرا الستحالة االستثمار ال يمكن تحسين جزء من األداء 

 ىبشكل كبير على مستوى الوظائف واألنشطة التي تمارسها المنظمات الرياضية. ال سيما بما أن المؤسسات الرياضية تعمل عل

تحسين الكفاءة وتحسين األداء الرياضي، حيث إن المؤسسات ال تستطيع االستمرار في العمل وتحقيق أهدافها الحالية أو المستقبلية 

 بدون خطة وإدارة إستراتيجية واضحة.

 اودوره قطر دولة في الرياضي القطاع في اإلستراتيجية اإلدارة تطبيق ومن هنا جاءت أهمية هذه الورقة في دراسة واقع

 والرقابة. ظيم،والتن والتوجيه، التخطيط، في المتمثلة الفعالة اإلدارة خالل من الدولة في االستراتيجية اإلدارة تطبيق تطوير في

 .قطر دولة في الرياضية القطاعات في االستراتيجية اإلدارة تطبيق على يساعد سوف بدورة هذه كل
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 .البحثي والتساؤل الدراسة مشكلة

أن مشكلة البحث تتمثل في العمل على الجهود المبذولة لتوضيح واقع تنفيذ اإلدارة اإلستراتيجية في قطاع الرياضة نالحظ 

ة قطر العديد توجد في دول القطري. وبالنظر إلى المنافسة الشرسة والتخطيط واإلدارة اإلستراتيجية على مستوى اللعبة والرياضة

قطر والعالم. كما تعتبر مفتاح للنجاح واالستمرارية في المجال الرياضي  دولة فيسواء  لةمن المؤسسات الرياضية المهمة والفعا

حيث تدرك أن اإلدارة اإلستراتيجية مرتبطة باستقرار المؤسسة وقدرتها على تقديم الدعم المالي. ونتيجة للتغيرات السريعة في 

 أو توسعها يعتمد إلى حد كبير على قدرتها على التكيف مع البيئة نموها،أو  استمراريتها،أو  المنظمة،البيئة الرياضية تجعل بقاء 

ولديهم القدرة على تحقيق مستويات عالية من األداء في المجال الرياضي، ومن هنا يمكن إن نتطرق الى مشكلة الدراسة ومن هنا 

ة اإلستراتيجية في القطاع الرياضي بدولة هو واقع تطبيق اإلدار جاءت صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: ما

 قطر؟ 

 .الفرعية ثالبح أسئلة

 الفرعية ةاألسئل على باإلجابة الورقة ستقوم قطر، ةدول في الرياضي القطاع في اتيجيةاإلستر اإلدارة تطبيق واقعفي دراسة 

 التالية:

  ؟المؤسسات الرياضية في دولة قطرما مدى تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في 

  ؟العامة للمؤسسات الرياضيةما هي أهم مالمح االستراتيجية 

 ما هي التغييرات المطلوبة في المنظمة التي ساعدت على تهيئة االستراتيجية للتنفيذ؟ 

 ما هي أهم مشاكل تنفيذ االستراتيجية؟ 

 ما هي األدوات المستخدمة في تقييم االستراتيجية؟ 

  اإلستراتيجية؟عند تطبيق اإلدارة ماهي أهم النتائج التي تم الحصول إليها 

 هل هناك أي اقتراحات أخرى متعلقة في اإلدارة االستراتيجية في القطاع الرياضي في الدولة؟ 

 

 .الدراسة أهمية

  األهمية البحثية والعلمية: يعتبر موضوع اإلدارة اإلستراتيجية بالقطاع الرياضي من بين المواضيع التي يفتقر إليها

القطاعات بوجه عام. حيث يحتل األداء المتميز مكانة مهمة ألن عدم وجود أبعاد إستراتيجية في قطاع العديد من 

 الرياضة يعيق تطوره وحركته،

  األهمية األكاديمية: تقدم هذه الورقة موضوعا يتناول أهم القضايا على المستوى اإلستراتيجي بينما أجريت دراسات

 سة واقع تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في القطاع الرياضي في دولة قطر.قليلة لفتح هذا المجال الخاص بدرا

 .الدراسة أهداف

تكمن أهداف الدراسة في العمل على توضيح واقع تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في القطاع الرياضي في قطر ومناقشة 

المعوقات والتحديات التي تقف أمام اإلدارة اإلستراتيجية في القطاع الرياضي وذلك بالتطبيق على المؤسسات الرياضية في دولة 
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تيازات اإلدارة اإلستراتيجية في المجال الرياضي من خالل تقديم حلول وتوصيات بناء قطر. هذا باإلضافة إلى االستفادة من ام

 على نتائج الدراسة.

 .الدراسة منهجية

ستعتمد الدراسة على عمل عدد من المقابالت الشخصية المعمقة مع أفراد من الجهات ذات العالقة الهدف جمع معلومات تفيد 

 .قطر ةدول في الرياضي القطاع يف اإلستراتيجية اإلدارة تطبيق واقع

 .الدراسة حدود

 قطر. دولة في الدراسة تقتصر مكانية: حدود 

 0202 عام من ديسمبر – سبتمبر شهر بين ما الفترة في زمنيا الدراسة تمتد زمانية: حدود. 

 الرياضي. القطاع مؤسسات في اإلستراتيجية اإلدارة تطبيق على التركيز في تتمثل موضوعية: حدود 

 

 

 

 .النظري طارواإل األدبيات مراجعة :نيالثا الفصل

 .اإلطار النظري

إن لإلدارة اإلستراتيجية أهمية كبيرة في القطاعات بمختلف نشاطاتها، ولها دور وأهمية كبرى في القطاع الرياضي سواء 

والمهتمين في مجال اإلدارة على مستوى دولة قطر أو على مستوى العالم. وبالرغم من وجود الكثير من المؤلفين والكتاب 

اإلستراتيجية في القطاع الرياضي أال أن الدراسات السابقة في هذا المجال قليلة وخاصة في العربية منها. وهنا خالصة لبعض ما 

 جاء من دراسات وأبحاث سابقة بعد االطالع والتي تم رصدها بتصرف بما يفيد الورقة البحثية.

 .المصطلحات اإلجرائية

 ألداء المتوازن بطاقة ا(BSC). 

تعرف على أنها هي أداة من أدوات التخطيط االستراتيجي لمساعدة المنظمات على تقييم أنشطتها، وأدائها، وفق رؤيتها، 

واستراتيجيتها.  أيضا هي ليست مجرد نظام قياس، ولكن هي نظام إداري يتم فيه ربط األهداف والمقاييس والمبادرات التي 

على الحصول على التغذية الراجعة لعملياتها الداخلية والخارجية من أجل التطوير المستمر ألداء ونتائج تساعد المنظمة 

عناصر أال وهي العناصر المالية، خدمة العمالء، آليات العمل الداخلية، التعلم  4استراتيجيتها. بطاقة األداء المتوازن تتضمن 

 (.0204. )مسري، والتطور واالبتكار

 داء الرئيسية مؤشرات األ(KPI). 

هي مؤشرات قابلة للقياس حيث توضح فعالية المؤسسات بأنواعها في تحقيق وتنفيذ األهداف ويتم استخدامه في مستويات 

عديدة لقياس األداء. تركز مؤشرات األداء الرئيسية على األداء الكلي للمؤسسة في حين قد تركز المؤشرات المنخفضة 

 .أو خدمة العمالء التسويق الموظفين في أقساٍم مثل المبيعات أو المستوى على العمليات أو
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مؤشرات األداء تساعد اإلدارة لتقييم األداء بطريقة سريعة، وتغطي الجوانب المالية وغير المالية لألداء،  حيث إن 

 (.0202معنى مؤشر األداء الرئيسي، . )وتستخدم في المقارنة مع األهداف الموضوعة في المؤسسات

 مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية. 

اإلدارة هي التي تجعل منظمة ما تأخذ زمام المبادرة والمبادأة، بدال من  عرف خطاب اإلدارة اإلستراتيجية بأنها هي"

اإلدارة االستراتيجية هي تلك العملية التي يتم من  (.0202)خطاب،  ".أن تكون في حالة من مجرد رد الفعل في تشكيل مستقبلها

قا لمجموعة من الخطوات تبدأ أوال بتحديد األهداف، خاللها إدارة الموارد الموجودة في المؤسسة لتحقيق جميع أهدافها وغاياتها وف

يليها تحليل البيئة التنافسية، ثم تحليل نظام المؤسسة الداخلي، وأخيرا وضع نظلم للتقييم مع مراعاة التهديدات التي قد تواجه 

لتنافسية تركز على فهم الميزة االمؤسسة نفسها واستغالل الفرص المتاحة.  ويرى صالح أن اإلدارة اإلستراتيجية هي العملية التي 

بين المؤسسة والمؤسسات األخرى وبالتالي تساعد على فهم آلية تحقيق المؤسسة ألهدافها تعمل على تحقيقها. من خطوات اإلدارة 

 االستراتيجية هي جمع المعلومات وتحليلها، صياغة االستراتيجية، تنفيذ االستراتيجية،

اإلدارة  (Higgins & Vinceze) (. وأخيرا يعرف العالمان هيجتر وفينسز0202ح، وأخيرا تقييم االستراتيجية. )صال 

اإلستراتيجية بأنها "هي العملية الخاصة بإدارة مهنة التنظيم من حيث تحديد أهداف المنظمة وإدارة عالقتها التنظيمية والبيئية 

خاصة مع األطراف المؤثرة والمتأثرة بنشاط المنظمة، والمقومات األساسية التي تواجهها في بيئتها الداخلية والخارجية." )خزار، 

0202.) 

 .قع اإلدارة اإلستراتيجية في القطاع الرياضي في قطروا

اإلدارة اإلستراتيجية للقطاع الرياضي هي القوة الدافعة الرئيسية وراء نجاح أي قسم وخاصة القسم الرياضي لضمان 

عملية  يتحقيقها ألهدافها باستمرار. لذلك من األفضل أن تقوم المؤسسة بالتخطيط، والعمل بأسلوب منظم وبرؤية واضحة ف

السير وفق إستراتيجية وجدول زمني محدد، ومراجعة عملية نجاحه ومعالجة نقاط الضعف والقصور المتواجدة.  نتيجة 

لذلك، من الضروري أن ينظر في قطاع الرياضة بشكل عام في دولة قطر إلى مبادئ اإلدارة اإلستراتيجية كمبدأ حيوي 

مؤسسة رياضية أو غير رياضية من أداء المهام بشكل فعال وصحيح وتحقيق للقطاع الرياضي. حيث إنه من المهم تمكن أي 

المزيد من النجاح والتقدم بناًء على الرؤية والموضوعات والخطط المحددة المستهدفة من قبل اإلدارة اإلستراتيجية للمؤسسة. 

 (.0202)عضيبات، 

الستراتيجي في المجال الرياضي من خالل تركيز من جهة أخرى أدركت دولة قطر وقيادتها الرشيدة أهمية اإلدارة ا 

إدارتها اإلستراتيجية على تطوير الرؤية وخطط العمل وتخصيص الموارد لتحقيق األهداف الرياضية. وأكدت دراسة 

عضيبات على ضرورة العمل على تحقيق أعلى إنجاز ضمن المؤهالت المراد القيام بها ويهدف إلى تعزيز النتائج التعليمية 

حسنة وتحسين الصحة وتحسين السلوكيات واستخدام الرياضة كأداة أساسية للتحفيز الذاتي.  وتتمثل الخطة اإلستراتيجية الم

لتطوير الرياضة في تعزيز تنمية التربية البدنية من خالل تحديد نطاق العمل في المجتمع المحتاج ومن خالل تحديد الرسالة 

 هم والحفاظ عليهم.التربوية ضمن رعاية المواطنين وتنميت
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يكون ذلك من خالل تحقيق العديد من األهداف الخاصة بالمؤسسات الرياضية فإن هذه األهداف هي زيادة وعي الناس  

 (.0202بالتربية البدنية والرياضة وتعزيز األنشطة البدنية للمجتمع القطري بأكمله.  )عضيبات، 

ت الرياضية امؤسسالاالحترافي وليس تفكير الهواة وهذا يعني أن  هذا يعني أن الحكومة تعتمد بشكل خاص على التفكير

في االحتراف في األمور األخرى المتعلقة باإلدارة اإلستراتيجية )مثل التسويق والتمويل والبنية التحتية(. أيضا تحديد  تنظر

الهدف كخطوة أولى ومن ثم تحديد قسم الوظيفة الحالية وتحديد العوامل والعقبات المساهمة في تحقيق السلوك المناسب الذي 

اتيجية مما سيساهم بشكل كبير في تطوير األداء بكافة الجوانب اإلدارية الخاصة بالقطاع يتم تحديده من قبل اإلدارة اإلستر

أن تتبنى مفهوم التخطيط االستراتيجي وتطبقه على المؤسسات الرياضية في دولة قطر الرياضي. عالوة على ذلك يجب 

العربية والدولية. )الثقافة تدشن  بشكل واسع عندما يتطلب الترقية واالحتراف حتى تتمكن من هزيمة ساحة المعركة

 (.0202إستراتيجية قطاع اإلثراء الثقافي والتمييز الرياضي، 

حيث أوضحت المقالة انه قد أطلقت وزارة الثقافة والرياضة )إستراتيجية اإلثراء الثقافي والتميز في المجال الرياضي( 

ي نقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة مع الحفاظ "  ف0202وهي إستراتيجية مستمدة من أهداف "رؤية قطر الوطنية 

وتهدف إلى إنشاء "نظام فعال  0200على ثباتها وقيمها، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه اإلستراتيجية الجديدة بحلول نهاية عام 

ا وتفعيل آليات نية وتدريبهومبتكر للثقافة والرياضة والشباب لتقديم الدعم لتقدم المجتمع"  كما تقوم باكتشاف المواهب الوط

التعاون الدولي وتفعيل دور الدائرة في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الثقافة كحافظة للهوية وتعزيز المواطنة 

والتبادالت الحضارية وتمكين الشباب بالمؤهالت لتحفيزهم في المجتمع وتوضيح دور اإلطار الرياضي واثر اإلدارة 

مهمة الوزارة هي صياغة اإلستراتيجية وإعدادها وفق رؤيتها لتطوير مفهوم المجتمع وتوفير األموال  اإلستراتيجية، حيث أن

الالزمة للخطط واألنشطة التي تقدمها األطراف لتحقيق هذه الرؤية، و تبدأ صياغة اإلستراتيجية أيًضا بتحليل البيئة الخارجية 

تصادية واالجتماعية والفنية ذات الصلة والعوامل التشريعية لتحليل للقطاع الثقافي والرياضي والعوامل السياسية واالق

 (.0202الظروف الثقافية والرياضية الحالية. )تدشين إستراتيجية قطاع اإلثراء الثقافي والتميز الرياضي، 

( على ضرورة وضع رؤية ورسالة 0202ولتحقيق خطة إستراتيجية رياضية بينت لنا دراسة )عبد الغني ورضا، 

تحقيق األهداف المتعلقة بالقطاع الرياضي وأنشطته. ذلك بهدف المساهمة في الوصل إلى أعلى مستوى باإلنجاز واالرتقاء ل

والعالمية. أن الخطة االستراتيجية لتطوير الرياضة تأتي للنهوض المحلية، والدولية، والمنافسات  المجتمعات،الرياضي في 

وضع نطاق عمل ينبع من متطلبات المجتمع. ويكون ذلك بتحديد رسالة القطاعات بالتربية البدنية والرياضية من خالل 

الرياضية وأهدافها التي تسعة إلى تحقيقها وربطها بأهداف الدولة بشكل عام مع أهداف المنظمات الرياضية بشكل خاص 

 (.0202وتطبيقها بما يتوافق مع تطبيق وتنفيذ اإلستراتيجية. )عبد الغني ورضا، 

ا يتبين لنا مثال حي على واقع تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في دولة قطر وكيف تم ربطها بالمؤسسات الرياضية ومن هن

في نفس العام الذي صدر فيه المرسوم األميري بأنشاء مؤسسة  0222في عام  0202حيث إنه تم إصدار الرؤية الوطنية 

مؤسسة  ارتباط بين رؤية مثال على ذلك،كاملة للغدارة الرياضية. أسباير زون وهذا يدل على تشكيل الرؤية المستقبلة المت

بركائزها األربعة. فرؤية المؤسسة، والتي قطعت شوطاً كبيراً  0202أسباير زون ورسالتها ومهامها مع رؤية قطر الوطنية 

 ،0202في تحقيقها، تهدف إلى أن تصبح المرجع في التفوق الرياضي العالمي بحلول عام 
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وهدفها المجتمعي هو الترويج لنمط حياة صحي نشط وجعل النشاط البدني والرياضة جزءاً ال يتجزأ من الروتين اليومي  

 (.0202)مؤسسة أسباير زون،  .لحياة األفراد، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الرؤية الوطنية

 .طاع الرياضي في دولة قطرالمعوقات والتحديات التي تقف أمام اإلدارة اإلستراتيجية في الق

اإلدارة اإلستراتيجية في القطاع الرياضي حيث أكدت هناك العديد من المعوقات والتحديات التي تواجه تطبيق وتنفيذ 

دور اإلدارة اإلستراتيجية في تحقيق الفعالية التنظيمية بالمؤسسات الرياضية( أن هناك أن هناك العديد من دراسة   بعنوان )

المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في القطاع الرياضي وأهما العنصر البشري وقدرته على التعاون والعمل 

لموظفين في المؤسسات الرياضية بعملية البحث عن كيفية بناء وتصميم وتنفيذ والتنفيذ.  كما أكدت الدراسة على أهمية اهتمام ا

 الخطط اإلستراتيجية للمنظمات الرياضية، والعمل على مواجه العقبات التي تظهر أثناء لتنفيذ والعمل على وضع حلول لها. 

 تبار الجوانب التي تساعد علىحيث أكد خزار بضرورة وجود خطة إستراتيجية للمنظمات الرياضية واألخذ بعين االع

 (.0202تطبيقها ومنها وجود رؤية ورسالة واضحة للمنظمة، وتوافر المصادر المالية، والتسويق، والبنية التحتية. )خزار، 

كخطوة  األهدافأن المؤسسات الرياضية الناجحة هي التي تحدد  0204جهة أخرى أكد محمد هاني في دراسته عام من 

الموقف الحالي الذي بالتالي يساعد على تحديد المعوقات والوصول إلى حلول لها. هذا باإلضافة إلى تأكيده  أولى وبعدها تحدد

على ضرورة التخطيط اإلستراتيجي وربطة بالمتغيرات منها: األزمات، والهيكل التنظيمي، وتوافر المعلومات، وتحديد األهداف، 

افسة لتكون قادرة على خوض المنطبيق اإلستراتيجية والعمل على إيجاد حلول لها وتوافر الموارد المالية بالمنظمات كمعوقات لت

 (.0204المحلية والعربية والدولية مع ضرورة وجود خطة إستراتيجية للمنظمات الرياضية لضمان نجاحها واستمراها. )محمد، 

المعوقات والتحديات التي تقف أمام اإلدارة اإلستراتيجية في القطاع الرياضي في دولة قطر وهي ومن هنا يتبين لنا 

 كالتالي: 

التغير السريع في البيئة الرياضية في قطر: حيث تعتبر اإلستراتيجية خطة طويلة المدى أي تبدأ من خمس سنوات أو  .0

 ل فترة الخطة التي تضعها اإلدارة اإلستراتيجية. ولقد أدتأكثر ويجب أن تكون مستقرة في البيئة التي تؤثر عليها خال

التغييرات السريعة إلى مواجهة اإلدارة اإلستراتيجية لواقع جديد يختلف عن الواقع الذي تقوم عليه مؤسسة أسباير زون 

 (.0204أو المؤسسات الرياضية في دولة قطر. )الدرعي، 

كن أن يؤدي ربط اإلدارة اإلستراتيجية باألزمات بشكل دائم إلى تقليل التخطيط االستراتيجي وربطه باألزمات: حيث يم .0

أهمية اإلدارة اإلستراتيجية وتقليل تأثير اإلدارة اإلستراتيجية على التنمية والنجاح داخل المنظمة، حيث تعتبر اإلدارة 

 تمر بها مؤسسة أسباير والخطط اإلستراتيجية هي طريقة للحفاظ على المنظمة وبقائها في ظل جميع الظروف التي

 (.0202زون. )مؤسسة أسباير زون، 

عدم وضوح المسؤوليات والهيكل التنظيمي في المؤسسات الرياضية: قلة توزيع المسؤوليات، والمهام، والصالحيات   .0

على مختلف المستويات اإلدارية وعدم وجود هيكل تنظيمي يلبي احتياجات العمل االستراتيجي الذي هو من أهم 

 (.  0202عوقات التي تؤثر على اإلدارة اإلستراتيجية. )مؤسسة أسباير زون، الم
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اإلحصائيات والمعلومات: يجب أن تقوم اإلدارة اإلستراتيجية على بعض األسس الضرورية منها دراسة األوضاع  .4

عمل عليه. بادئ صحيحة لما تالماضية والحالية، والتنبؤ بالمستقبل من البيئة الداخلية والخارجية، وذلك لكي تكون هذه الم

حيث يجب أن يتم توفير بيانات ومعلومات كافية لهذا الغرض وعلى العكس من ذلك بدون المعلومات الصحيحة سيواجه 

المخططون صعوبات في تحديد األهداف وصياغة السياسات المستقبلية وصياغة الخطط اإلستراتيجية. )الثقافة تدشن 

 (.0202قافي والتمييز الرياضي، إستراتيجية قطاع اإلثراء الث

صعوبة تحديد األهداف وصياغة الخطط اإلستراتيجية الخاصة بالمؤسسات الرياضية: حيث تؤمن السلطة المختصة  .5

بأهمية الخطط اإلستراتيجية، ولكنها ال تملك العناصر والقدرات الالزمة لصياغة اإلستراتيجية والقدرة على صياغة 

. لذلك فإن الخطة هي أوالً وقبل كل شيء هي القدرة الذاتية المتاحة في المنظمات، حتى لو األهداف والخطط التنفيذية

حصلت على مساعدة من اآلخرين في وضع الخطة فإنها ال تستطيع تنفيذه بشكل كلي. لذلك يجب على المؤسسات 

 طاع الرياضي عليها كي الالخاصة بالقطاع الرياضي تحديد أهدافها وتضعها في خطط إستراتيجية وتشرف إدارة الق

 (.0204يحدث هذا التحدي. )الدرعي، 

وجود عناصر معينة في المنظمة تقاوم التغيير: وجود بعض القيادات، أو المسؤولين، أو المدراء الذين يقاومون التغير  .2

إلدارة التي تقف أمام افي اإلجراءات وعدم االلتزام بتحقيق األهداف المرتبطة بالرؤية والرسالة من المعوقات والتحديات 

 (.0204اإلستراتيجية في القطاع الرياضي في دولة قطر. )الدرعي، 

اهتمام اإلدارة العليا باألنشطة والمشاكل اليومية عوضا عن تطبيق وتنفيذ اإلدارة اإلستراتيجية: حيث يهتم موظفو اإلدارة  .2

ية قائمة وتطورها وال يهتمون بصياغة الخطة اإلستراتيجالعليا بالعمل اليومي وال ينتبهون إلى القضايا اإلستراتيجية ال

 (.0202لتعزيز تطوير المنظمة. )خزار، 

الموارد المالية للمنظمة: أي خطة إستراتيجية بغض النظر عن طريقة وأهداف صياغتها بالقطاع الرياضي قد تتعارض  .2

ر فيها من البداية؛ حيث سيؤدي نقص األموال مع حواجز الموارد المالية التي تتطلب من المخططين االستراتيجيين النظ

 (.0202لتغطية تكلفة الخطة إلى توقف العمل أو الفشل. )مؤسسة أسباير زون، 

أذا البد من معرفة أن اإلدارة اإلستراتيجية في المنظمة هي القوة الدافعة الرئيسية ألي منظمة للنجاح وضمان استمراريتها  

في تحقيق أهدافها كما بين لنا عبد الغني ورضا. وأكدوا على أن العمل بطريقة منظمة وفق رؤية واضحة تتميز بخطة 

محددة وجدول زمني دائما يكون أفضل.  وفي هذه العملية يجب مراجعة النجاح مدروسة جيداً أي التحرك وفق إستراتيجية 

والتهديدات. لذلك من الضروري أن تراعي المؤسسات والشركات مبادئ  والفرص، والقوة،واإلشارة إلى نقاط الضعف، 

تحديات والمعوقات. )عبد الغني اإلدارة اإلستراتيجية والتي تعد مهمة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفعالية لمواجهه ال

 (. 0202ورضا، 

 .تلخيص الدراسات السابقة

بأسققاط ما سقبق على القطاع الرياضقي في دولة قطر نجد انه من المهم إدراكها ألهمية عملية التخطيط اإلستراتيجي لتحقيق 

نجاح أي مؤسسة / وزراه يعتمد على العنصر إدارة إستراتيجية فعالة وذلك لتحقيق أهداف المنظمة الرياضية.  والتركيز على أن 

 البشري. وعلى هذا األساس يجب تدريبهم وتحفيزهم لتمكين وتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في القطاع الرياضي في دولة قطر.
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داء في على اإلدارات العليا في القطاع العام األخذ بضقققروه عملية اإلدارة اإلسقققتراتيجية واأل إنه يجبوهنا نسقققتطيع القول   

المؤسققسققات الرياضققية إدارة كأداة لإلدارة الحديثة في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية المسققتمرة، ومواجهة التحديات التي قد 

 تنجم عن عمليات التغير.

 

 الميدانية. الدراسة وتصميم منهجية :لثالثا الفصل

 الدراسة. منهجية

 مزيج من المنهج الكمي والكيفي.

 وعينتها. الدراسة مجتمع

موظفي ومسؤولي قسم اإلدارة اإلستراتيجية وتطوير اإلداء. والعينة المؤسسات الرياضية في دولة قطر قسم اإلدارة 

 اإلستراتيجية واألداء.

 البيانات جمع أسلوب

 بياناتلبحسب الطبيعة النوعية للدراسة الجارية، فقد اعتمدت الباحثة أسلوب المقابالت الشخصية المتعمقة كأسلوب جمع ا

 التي تتطلبها الدراسة وهي األنسب للحصول على المعلومات المطلوبة.

 الدراسة. أداة

إن أداة الدراسة المستخدمة للحصول على بيانات الدراسة هي المقابالت المتعمقة كأسلوب مباشر للحصول على المعلومات 

والمواقف المتعلقة بموضوع الدراسة من خالل العينة الالزمة للدراسة.  والهدف هو وصول الباحثة إلى مجموعة من اآلراء 

 المنتقاة وذلك للحصول على النتائج والتوصيات المتعلقة بموضوع الدراسة.

 

 .النتائج ومناقشة البيانات تحليل الرابع: الفصل

 .الشخصية المقابالت نتائج تحليل

 تطبيقيه(. ة)دراس قطر. ةدول في الرياضي القطاع في اتيجيةاإلستر اإلدارة تطبيق واقعفي أطار الدراسة والتي تحمل عنوان: 

إجراء عدد من المقابالت الشخصية مع المدراء، والمسؤولين من قسم اإلدارة اإلستراتيجية واألداء في بعض المؤسسات  تم

د اتيجية في القطاع الرياضي بشكل عام. وقد تم رصالرياضية في دولة قطر وذلك بهدف التعرف على واقع تطبيق اإلدارة اإلستر

أهم المعوقات والتحديات وتحليلها والخروج أخيرا بتوصيات تفيد المهتمين وصناع القرار في تطوير اإلدارة اإلستراتيجية في 

 تجابات.ي تحليل االسالقطاع الرياضي. هذا باإلضافة تم اإلشارة إلى المقابلين بالمستجيب األول، الثاني، الثالث، والرابع ف

 

 :عدد األسئلة المطروحة سبعة وهي كما يلي 

 ما مدى تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في المؤسسات الرياضية في دولة قطر؟ .0

 ما هي أهم مالمح االستراتيجية العامة للمؤسسات الرياضية؟ .0

 للتنفيذ؟ما هي التغييرات المطلوبة في المنظمة التي ساعدت على تهيئة االستراتيجية  .0
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 ما هي أهم مشاكل تنفيذ االستراتيجية؟ .4

 ما هي األدوات المستخدمة في تقييم االستراتيجية؟ .5

 ماهي أهم النتائج التي تم الحصول إليها عند تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية؟ .2

 هل هناك أي اقتراحات أخرى متعلقة في اإلدارة االستراتيجية في القطاع الرياضي في الدولة؟ .2

 قابالت لجميع المستجيبين:نتائج الم 

ات للمستجيب . كانت اإلجابالمؤسسات الرياضية في دولة قطرالمتعلق مدى تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في بالنسبة للسؤال األول 

. مرتبطة باألهداف العامة ككل وللوحدات اإلدارية بشكل منفصل اتاألول والثاني والثالث تتشابه بأن تنفيذ إستراتيجية المؤسس

حيث يرى المستجيب األول بأن اإلستراتيجية مرتبطة باألهداف العامة للمؤسسة واألهداف الخاصة لكل وحده بالمؤسسة حيث 

ق ف الراهنة.  ويتفتعمل المؤسسة على السعي لتطبيق هذه األهداف والوصول لرؤية المؤسسة بقدر المستطاع في ظل الظرو

. ويرى المستجيب الثالث بانة يتم تنفيذ وتطوير %022المستجيب الثاني مع رأي المستجيب األول في هذه النقطة بنسبة 

 اإلستراتيجية ومراقبة األداء بشكل كامل. 

إلدارة ا للتخطيط واوتستخدم نهًجا منظم المؤسسات الرياضية في قطر حاليا تتبنىمن جهة أخرى يرى المستجيب الرابع بأن 

حيث تركز عند استخدام هذه الطريقة  ( وذلك ألعداد إستراتيجياتها(BSCاإلستراتيجية وتستخدم طريقة بطاقة األداء المتوازن 

 عناصر أال وهي العناصر المالية، خدمة العمالء، آليات العمل الداخلية، التعلم والتطور واالبتكار.  4على 

فكانققققت اإلجابققققات كققققاالتي: أنققققه يجققققب  للمؤسسققققات الرياضققققيةهققققم مالمققققح االسققققتراتيجية العامققققة أمقققا السققققؤال الثققققاني عققققن أ 

 علقققى سقققبيل المثقققال فقققي مؤسسقققة أسقققباير زون يجقققب توحيقققد كافقققة الوحقققدات اإلداريقققة وهقققي توحيقققد الوحقققدات فقققي المؤسسقققة

 One)أكاديميقققة أسقققباير، واسقققبيتار، ومكتقققب القققرئيس، والخقققدمات اللوجسقققتية( تحقققت شقققعار فريقققق واحقققد وروح واحقققد )

Team One Spirit مؤسسقققة الالمؤسسقققة وذلقققك بحسقققب المسقققتجيب األول. ويقققرى المسقققتجيب الثقققاني أن  رؤيقققة( لتحقيقققق

فقققي حقققين يقققرى المسقققتجيب الثالقققث لعقققالم. يجقققب أن تكقققون المرجقققع األساسقققي فقققي الرياضقققة فقققي دولقققة قطقققر وفقققي ا الرياضقققية

ومقققن وجهقققة نظقققر المسقققتجيب دعقققم اسقققتراتيجية الشقققركة مقققن خقققالل إسقققتراتيجية وحقققدات األعمقققال وخطقققط العمقققل.  يجقققبأن 

تم تصققميم إسققتراتيجيات علققى مسققتوى المؤسسققة ككققل وتسلسققلها إلققى وحققدة أعمالهققا مققن خققالل إطققار أن يققالسققابع أنققه يجققب 

المسققققتجيبين األربققققع علققققى ضققققرورة توحيققققد ودمققققج الوحققققدات اإلداريققققة فققققي المؤسسققققة  (. ونققققرى هنققققا أجمققققاعBSCعمققققل )

 وذلك لتصميمـ وتحقيق، وتنفيذ االستراتيجية بسالسة وسهولة. 

 التغييقققرات المطلوبقققة فقققي المنظمقققة التقققي سقققاعدت علقققى تهيئقققة االسقققتراتيجية للتنفيقققذفيمقققا يتعلقققق بالسقققؤال الثالقققث عقققن مقققاهي 

والتققققي تأخققققذ بعققققين  ٠٢٠٢أن مؤسسققققة أسققققباير زون تعمققققل علققققى إسقققتراتيجية جديققققده لمققققا بعققققد كانقققت االسققققتجابات التاليققققة: 

االعتبقققار فيهقققا مقققالم يقققتم تحقيققققه فقققي االسقققتراتيجية السقققابقة ومقققن أهقققم التغيقققرات هقققي تغيقققر رؤيقققة المؤسسقققة ووضقققع أهقققداف 

ا فقققي السقققنوات القادمقققة هقققي واقعيقققه وملموسقققة تسقققتطيع المؤسسقققة تحقيقهقققا. ومقققن أهقققم األمقققور التقققي تسقققعى المؤسسقققة تحقيقهققق

االسققققتفادة مققققن مققققوارد أسققققباير المتاحققققة والنظققققر فققققي تنققققوع مصققققادر دخققققل المؤسسققققة خصوصققققا أن أسققققباير مؤسسققققه غيققققر 

ربحيقققه لكقققن تقققم تنققققيص التمويقققل لهقققا وأيضقققا االهتمقققام بقققالموظفين وتحقيقققق األمقققن القققوظيفي لهقققم فقققي ظقققل إنهقققاء خقققدمات 

 ول. العديد من الموظفين وذلك بحسب المستجيب األ
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بينمقققا يقققرى المسقققتجيب الثقققاني أن المتابعقققة مقققن قبقققل فريقققق اإلسقققتراتيجية وتحديقققد فريقققق عمقققل مقققن كقققل اإلدارات المعنيقققة 

للمتابعققققة والتنفيققققذ يققققتم عمققققل التغيققققرات المطلوبققققة. ومققققن رأي المسققققتجيب الثالققققث أن االلتققققزام بالقيققققادة والمسققققائلة وضققققمان 

اف باإلنجققققازات تسققققاعد المنظمققققة علققققى تهيئققققة لالسققققتراتيجية. ويققققرى تققققوافر المققققوارد والتركيققققز علققققى النتققققائج واالعتققققر

المسقققتجيب الرابقققع أن لقققدعم تنفيقققذ اإلسقققتراتيجية نفقققذت أسقققباير مبقققادرات مختلفقققة تتعلقققق بشقققكل رئيسقققي بالثقافقققة التنظيميقققة 

 ودعم التغييرات الهيكلية بمراجعة ومراقبة متكررة لألداء.

حيقققث ذكقققر  ات الرياضقققية فقققي دولقققة قطقققراالسقققتراتيجية التقققي تواجهقققا المؤسسقققوفقققي السقققؤال الرابقققع حقققول أهقققم مشقققاكل تنفيقققذ 

عققققدم تعققققاون الوحققققدات واألقسققققام يسققققاهم فققققي تحقيققققق األهققققداف. ويققققرى المسققققتجيب الثققققاني باالنشققققغال أن المسققققتجيب األول 

بقققاألمور التشقققغيلية فقققي بعقققض الفتقققرات يقققؤدي إلقققى التعطيقققل فقققي تنفيقققذ اإلسقققتراتيجية. ويقققرى المسقققتجيب الثالقققث بقققأن إذا 

 افر الموارد. كانت اإلستراتيجية غير واضحة فهناك خطر فقدان التركيز والفهم وااللتزام وتو

وأخيقققرا يقققرى المسقققتجيب الرابقققع بأنقققه تقققم تخصقققيص الميزانيقققة ومواءمتهقققا مقققع المبقققادرات اإلسقققتراتيجية ومقققع ذلقققك ظهقققور 

 بعض التحديات الداخلية المتعلقة بالتزام األفراد وانعدام المسائلة. 

المسقققتجيب األول أنقققه يجقققب  األدوات المسقققتخدمة فقققي تقيقققيم اإلسقققتراتيجية مقققن وجهقققه نظقققرأمقققا فقققي السقققؤال الخقققامس حقققول 

يققققققتم تقققققققيم اإلسققققققتراتيجية مققققققن خققققققالل تحقيققققققق األهققققققداف حيققققققث إن األهققققققداف لهققققققا نققققققوعين قيققققققاس عققققققن طريققققققق أن 

KPI&Initiatives أمقققققا المسقققققتجيب الثقققققاني يقققققرى بأنقققققه يجقققققب تطبيقققققق برنقققققامج تقيقققققيم األداء واألهقققققداف وكقققققذلك ربقققققط .

للمققققوظفين يسققققاعد فققققي تقيققققيم اإلسققققتراتيجية بشققققكل صققققحيح. اإلسققققتراتيجية بأهققققداف المققققوظفين مققققن خققققالل برنققققامج التقيققققيم 

ويققققرى المسققققتجيب الثالققققث بققققأن يققققتم قيققققاس األهققققداف مققققن خققققالل مؤشققققرات األداء الرئيسققققية باسققققتخدام مققققنهج بطاقققققة األداء 

المتقققوازن. أمقققا المسقققتجيب الرابقققع يقققرى بقققأن تسقققتخدم أسقققباير أدوات مختلفقققة لقيقققاس وتقيقققيم اسقققتراتيجيتها مقققن خقققالل قيقققاس 

ج األهققققداف المحققققددة )مؤشققققرات األداء الرئيسققققية والمبققققادرات( وتقققققديم تقققققارير متكققققررة عققققن اإلنجققققازات والتحققققديات نتققققائ

 التي تواجه اإلدارة العليا.

مؤسسقققات  أهقققم النتقققائج التقققي تقققم الحصقققول إليهقققا عنقققد تطبيقققق اإلدارة اإلسقققتراتيجية فقققيفيمقققا يتعلقققق بالسقققؤال السقققادس عقققن 

مؤسسقققه أسقققباير زون تسقققعى لتحقيقققق رؤيتهقققا وأن تطبيقققق اإلسقققتراتيجية  أكقققد المسقققتجيب األول علقققى أن القطقققاع الرياضقققي

ضققروري للوصقققول القققى هقققذه الرؤيقققة وذلقققك عقققن طريقققق األهقققداف حيقققث يقققتم مراقبقققه الوحقققدات واألقسقققام ومعرفقققه إنتقققاجيتهم 

جية. ويتفقققق المسقققتجيب الثقققاني مقققع للوصقققول إلقققى هقققذه الرؤيقققة والتقققي بالتقققالي سقققوف تسقققاعد علقققى تصقققميم وتنفيقققذ اإلسقققتراتي

تركقققز  أن المؤسسقققات الرياضقققية فقققي قطقققر يجقققبالمسقققتجيب األول عقققي هقققذه النقطقققة. أمقققا بجيقققب المسقققتجيب الثالقققث يقققرى 

علقققى نتقققائج اإلسقققتراتيجية فقققي المجقققاالت التاليقققة: نتقققائج األداء، واالسقققتدامة الماليقققة، ونتقققائج أصقققحاب المصقققلحة والمعرفقققة 

مسقققتجيب الرابقققع علقققى رأي المسقققتجيب األول والثقققاني حيقققث إنقققه سقققاعدت صقققياغة إسقققتراتيجية والنمقققو. كمقققا يؤكقققد مقققن ال

مشققققتركة المنظمققققة علققققى التركيققققز علققققى األهققققداف المشققققتركة ودعمققققت وحققققدات أعمالهققققا لفهققققم رؤيققققة المنظمققققة ومواءمتهققققا 

 ودعم تنفيذها.
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وفقققي السقققؤال السقققابع واألخيقققر حقققول تققققديم اقتراحقققات أخقققرى متعلققققة فقققي اإلدارة االسقققتراتيجية فقققي القطقققاع الرياضقققي فقققي 

مقققن المتققققرح هقققو توحيقققد اإلسقققتراتيجية القطقققاع الرياضقققي مقققع توحيقققد المؤسسقققات  بقققأنذكقققر المسقققتجيب األول  الدولقققة حيقققث

بينمقققا ول إلقققى أهقققداف الدولقققة فقققي القطقققاع الرياضقققي. والقققوزارات الرياضقققية تحقققت سققققف واحقققد واسقققتراتيجيه موحقققده للوصققق

أن تصقققبح الرياضقققة ونظقققام الحيقققاة الصقققحي جقققزء مقققن أسقققلوب الحيقققاة الروتينقققي مقققن خقققالل تقققوفير اقتقققرح المسقققتجيب الثقققاني 

أمققا المسقققتجيب الثالقققث لقققم كققل المتطلبقققات فقققي كققل األمقققاكن كمسقققارات المشققي والجقققري والدراجقققة وغيرهققا مقققن الرياضقققات. 

اقتراحققققات مسقققتقبلية بمققققا يخقققص اإلدارة اإلسققققتراتيجية فقققي المؤسسقققة. وذكققققر المسقققتجيب الرابققققع أنقققه جميققققع  تكقققن لديقققة أي

 بحاجة إلى استراتيجية واضحة للرياضة على المستوى القطري.المؤسسات الرياضية في دولة قطر 

 

 .مقترحاتوال والتوصيات االستنتاجات الخامس: الفصل

 .االستنتاجات

  .لمواجهة المشاكل التي تواجه تنفيذ االستراتيجيات في القطاع الرياضي يجب العمل على توحيد األهداف وبالتالي تنفيذها 

  تحقيق رؤية المنظمات يتم بشكل صحيح ذلك عند تطبيق أهداف اإلستراتيجية. العمل على 

 .التوصيات

 ،وتحقيق، وتنفيذ اإلستراتيجية بسالسة وسهولة. توحيد ودمج الوحدات اإلدارية في المؤسسة يساعد على تصميم 

 استخدام بطاقة األداء المتوازن (Balance Scorecard) لها من أهمية لجعل اإلستراتيجية سهلة وواضحة للجميع،  لما

 ولقياس مستوى األداء على مستوى المنظمة.

  استخدام أدوات قياس وتقييم االستراتيجيات في المؤسسات الرياضية تساعد على الوصول إلى نتائج جيدة وتحقيق

 األهداف المطلوبة. 

 .المقترحات

  .ضرورة وجود إستراتيجية رياضية واضحة في دولة قطر 

  .مشاركة جميع الموظفين في مختلف المستويات اإلدارية في وضع األسس واألفكار لإلستراتيجيات الجديدة 

 .الخاتمة

 صقققياغة علقققى قطقققر فقققي الرياضقققة لتطقققوير اإلسقققتراتيجية بقققاإلدارة الخاصقققة الخطقققة تركقققز أنقققه لنقققا تبقققين ختامقققا

 القققدرات حققدود فققي إنجققاز أعلققى تحقيققق لأجقق مققن ذلققك  الرياضققة. أهققداف لتحقيققق المققوارد وتخصققيص عمققل وخطققة رؤيققة

 أسققققباير مؤسسققققة مثققققل: الرياضققققية بالمؤسسققققات الخاصققققة الرياضققققية النتققققائج تحسققققين فققققي المسققققاهمة إلققققى ويهققققدف الحاليققققة

 عقققالوة الرياضقققي. القطقققاع مؤسسقققات مقققن وغيرهقققا والمشقققاريع لقققإلرث العليقققا واللجنقققة القطريقققة، األولمبيقققة واللجنقققة زون،

 اإلدارة خقققالل مقققن لهقققا المناسقققبة القطريقققة الرياضقققية البيئقققة فقققي المختلفقققة الرياضقققية األنظمقققة خقققالإد أهميقققة بيقققان ذلقققك، علقققى

 الرياضي، القطاع يتبعها التي اإلستراتيجية

http://www.ajrsp.com/
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 خقققالل مقققن هقققذا كقققل  والرياضقققة. البدنيقققة التربيقققة تطقققوير بقطقققر الرياضقققة لتطقققوير اإلسقققتراتيجية الخطقققة وتعزيقققز 

 مقققن العديقققد تحقيقققق خقققالل مقققن الهقققدف ويتحققققق الرياضقققي القطقققاع تحقيقهقققا إلقققى يسقققعى التقققي البدنيقققة التربيقققة معلومقققات تحديقققد

 .الرياضية األنشطة

 

 .المراجع قائمة

تم االسترجاع  جريدة الشرق.مايو(.   0، 0202. )0200-0202قطاع اإلثراء الثقافي والتمييز الرياضي  الثقافة تدشن إستراتيجية

 https://cutt.us/jcX0Hمن الرابط التالي: 

. تم االسترجاع من جريدة الشرقمايو(. اإلدارة اإلستراتيجية محرك أساسي وراء نجاح أي مؤسسة.  2، 0204الدرعي، وليد. )

 https://cutt.us/L4Y26الرابط التالي: 

. تقققققم جريقققققدة لوسقققققيل اإللكترونيقققققةمقققققايو(.  0، 0202تدشقققققين إسقققققتراتيجية قطقققققاع اإلثقققققراء الثققققققافي والتميقققققز الرياضقققققي. )

 https://cutt.us/75Yrwاالسترجاع من الرابط التالي: 

الة ماجستير(. )رسمايو(. دور اإلدارة اإلستراتيجية في تحقيق الفعالية التنظيمية بالمؤسسات الرياضية.  02، 0202خزار، بشير. )

  https://cutt.us/fgE7A:االسترجاع من الرابط التاليتم 

م االسترجاع ت موقع أسود البيزنس.صفات ومهارات القائد اإلستراتيجي.  -يونيو(. القائد اإلستراتيجي  02، 0202خطاب، محمد. )

 https://cutt.us/UWAq4من الرابط التالي: 

تم االسترجاع من الرابط التالي:  موضوع. موقعيوليو(. مفهوم اإلدارة االستراتيجية.  02، 0202صالح، رزان. )

https://cutt.us/m6LVu 

(. االتجاهات الحديثة في اإلدارة االستراتيجية الرياضية ]نسخة إلكترونية[. تم 0202عبد الغني، نعمان، ورضا، حمروش. )

 https://cutt.us/HE4Qt الرابط التالي: اإللكتروني من anyflipاسترجاعه من قاعدة بيانات 

. تققققم االسققققترجاع عربققققي اإللكترونققققيeموقققققع مققققارس(. معوقققققات التخطققققيط اإلسققققتراتيجي.  02، 0202عضققققيبات، والء. )

 https://cutt.us/x6i7xمن الرابط التالي: 

 https://cutt.us/0IPjJ تم االسترجاع من الرابط التالي: مجلة رواد األعمال.سبتمبر(.  05، 0205مسري، وسيم بن حسن. )

 https://cutt.us/Q4uF7 مدونة[. تم االسترجاع من الرابط التالي:رواد](. 0202معنى مؤشر األداء الرئيسي. )

(. اإلدارة اإلستراتيجية الحديثة. ]نسخة إلكترونية[. تم استرجاعه من قاعدة بيانات المنهل من 0204محمد، هاني محمد. )

 https://cutt.us/hN8lN الرابط التالي:

. 0202 -0200األولمبيقققققة القطريقققققة تدشقققققن إسقققققتراتيجية الرياضقققققة أغسقققققطس(. اللجنقققققة  2، 0200محمقققققودي، العربقققققي. )

 https://cutt.us/ufSyu تم االسترجاع من الرابط التالي: جريدة العرب اإللكترونية.
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 . تم االسترجاع من الرابط التالي: جريدة الشرقديسمبر(.  00، 0202. )0202مؤسسة أسباير زون. إسهام في تحقيق رؤية قطر 

https://cutt.us/m4mPD 

 

 .المالحق

 الشخصية. المقابالت أسئلة

 ما مدى تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في المؤسسات الرياضية في دولة قطر؟ 

 ما هي أهم مالمح االستراتيجية العامة للمؤسسات الرياضية؟ 

  هي التغييرات المطلوبة في المنظمة التي ساعدت على تهيئة االستراتيجية للتنفيذ؟ما 

 ما هي أهم مشاكل تنفيذ االستراتيجية؟ 

 ما هي األدوات المستخدمة في تقييم االستراتيجية؟ 

 ماهي أهم النتائج التي تم الحصول إليها عند تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية؟ 

 علقة في اإلدارة االستراتيجية في القطاع الرياضي في الدولة؟هل هناك أي اقتراحات أخرى مت 
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