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 1.1املقدمة
التطور التاريخي ملفهوم الرياضة:

مصطلح الرياضة ظهر ألول مرة في إسبانيا ( )1140يعني النقل(عندما يحولون الناس مشاغلهم واهتماماتهم
بالعمل الي التسلية و الترويح من خالل الرياضة) ،الهروب (لعبة االستغماية) ،الترفيه.
تطور هذا املفهوم في انكلترا الصناعية و أصبح يعني الرهان
و ينظر الي الرياضة في عصرنا الحالي على أنها منظور مزدوج :كنظام مغلق ونظام مفتوح (غارسيا1990 ،؛ بويغ
وهاينمان .)1991 ،وباعتبارها نظاما مغلقا ،يمكن أن تفهم الرياضة على أنها جميع األنشطة الحركية (البدنية
والفكرية)و يكون الغرض من ممارسة هذه االنشطة املنافسة
في حين اعتبارها كنظام مفتوح يمكن أن تشمل الجوانب األخرى ذات الصلة باأللعاب وممارسة الرياضة
البدنية البسيطة و يكون الغرض من ممارسة االلعاب التمتع و الترفيه عن النفس.

.
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1.2امشكلة الدراسة
•ضعف االسلوب االداري املمارس في االندية الرياضية.
و لغرض تطوير الرياضة في بلد ما ينبغي أن يكون ذلك مقرونا بالتطوير الفكر االداري و هذا يتأتي بالتعامل مع
االندية كمؤسسات ذات أهداف محددة و العمل على انتهاج االسلوب االداري الذي يضمن تحقيق هذه
االهداف و ذلك عبر اختيار الكفاءات القادرة على ادارتها وفق الرؤية املقترحة و التخطيط السليم على املدى
الزمني مما يتضمن تحقيق االهداف و االنجاز و بالتالي االرتقاء بالرياضة كنتيجة حتمية لتطوير االندية التي
تشكل بمجملها صورة الرياضة في البلد.

•ضعف تشريعات و قوانين الرياضة التي تخدم استراتيجية و تنفيذ الخصصة في املجال الرياض ي.
•القاء الضوء على أهمية الرياضة كونها عامل اساس ي للنهوض و تنمية املجتمع اقتصاديا و اجتماعيا و
سياسيا .
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 1.3أهداف الدراسة
• الكشف على أهمية مساهمة اإلدارة الرياضية في تحسين سير املنشأة الرياضية .
•التعرف على جوانب و ابعاد ادارة االعمال الرياضية.
•دراسة املتطلبات الواجب توفرها لخصحصة املنظمات الرياضية .

•التعرف على دور الرياضة الفعال في منظومة العوملة.
•دراسة واقع الهيكل االداري في املؤسسات الرياضية .

•التعرف على مدى استفادة البطوالت الرياضية والنوادي والجمعيات من املسؤولية االجتماعية للشركات.
•التعرف على أهمية ريادة االعمال في مجال الرياضة .
•التعرف على متطلبات تطوير االندية والهيئات الرياضية.
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• التعرف على مدى تأثير السياحة الرياضية على النمو االقتصادي باعتبار السياحة أكبر صناعة من نوعها
في العالم حسب منظمة السياحة العاملية .
• التعرف على السوق الرياض ي و انعكاساته على صناعة الرياضة من خالل :
فهم صناعة الرياضة و تحليل القوى املنافسة في السوق الرياض ي.-التعرف على االحتياجات الفعلية للمستهلك الرياض ي بحيث يمكن تلبية كافة متطلباته .
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 1.4أهمية الدراسة
تعد الرياضة احد اسباب رقي املجتمعات وهي نشاط ال ينفصل عن النشاطات األخرى التي ترقى
باملجتمعات الي مصاف االمم املتقدمة ،وبالتالي فان من الواجب دعم هذا النشاط متى ما طلب ذلك .
لقد أصبحت الرياضة في الوقت الحالي عملية تجارية مربحة في كثير من بلدان العالم ،وغدا
االستثمار الرياض ي من أهم ضروب االستثمار الغائبة عن الذهن و من أكثر االسلحة فعالية بتوفير
مصادر تمويل جديدة و تقليص االعتماد على التمويل الحكومي.
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1.5منهجية الدراسة
نالحظ من خالل املخطط أن معظم الدراسات و االبحاث التي تناولت موضوع الرياضة تقوم على االعتماد على
املنهج (النوعي) الوصفي التحليلي كونه أكثر مالئمة لطبيعة هذا النوع من البحوث من تحديد املشكلة ووصفها
و دراستها دراسة وافية
.
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1.6االطارالنظري
من خالل االطالع و مراجعة أكثر من  150ورقة بحثية منشورة في املجالت العلمية املحكمة التي تخص مجال
الرياضة قمنا باستبعاد  50ورقة بحثية كونها ال تتطابق مع مجاالت ادارة االعمال الرياضة التي اردنا تناولها في
حين تم التركيز على  100ورقة بحثية تناولت االدارة الرياضية و مجاالتها فوجدنا انه تم تناول موضوع الرياضة
من جانبين :
الجانب االول  :تم التركيز على تطويرو ادارة االعمال الرياضية()Sport Business Management
الجانب الثاني  :انه تم استخدام الرياضة كأداة لتنمية و تطوير املجتمعات و النهوض بها ( Sport for
)development
و سوف نستعرض بش ىء من التفصيل املواضيع التي تم تناولها في كل جانب

11

Public health

Sport for
development

Intercultural
exchange
Conflict resolution
Social inclusion
disability
Economic development of
region

Sponser ship

Sport
Sport industry

Globalization

Economic

Though sport
Marketing
For sport
Human Resourse

Spectors
Sport Business
Management
Tourism

Economic

Recuirment
practices in sport

12

Privatization

Sport tourists

Sport attractive
visitors

Sport
organizations

Active
participants

Players

Coaches

الجانب االول  :ادارة االعمال الرياضية ()Sport Business Management

أوال  :التسويق الرياض ي Marketing
و يعتبر التسويق الرياض ي مجال جديد نسبيا على املستوى املحلي و التسويق الرياض ي عبارة عن ايجاد قنوات و
مصارف للدخل االقتصادي بالنسبة للفعاليات الرياضية  ،ويأتي التسويق الرياض ي من البطوالت في االندية و
املنتخبات و اللجان االوملبية .
ويشهد التسويق الرياض ي نموا مضطردا و متناسبا مع محاولة الشركات املنتجة توسيع اسواقها في ظل السوق
العاملية الحرة  ،واصبحت الشركات حول العالم تخصص نصيب جيد للتسويق الرياض ي من ميزانيتها العامة .
و بنمو مجال التسويق الرياض ي و انتشاره و تنافس الشركات على رعاية االحداث الرياضية غدت املنشأت
االنتاجية هي املمول الرئيس ملعظم املناشط الرياضية الصغيرة منها و الكبيرة خاصة في الدول املتقدمة و الكثير
من دول العالم.
وصف واقع التسويق الرياض ي في قطاع غزة :بعيد عن االتجاه العاملي نحو بناء االسواق الرياضية و الذي هو
ينحصر في بعض االساليب التقليدية كتسويق االنشطة والخدمات.
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ثانيا  :االقتصاد الرياض ي ()Sport Economics
• ان الدعم االقتصادي ضرورة لكل رياضة تخصصية و تنافسية والعالم يشهد تغيرا في الجانب الرياض ي
من حيث الدعم االقتصادي  ،فلم تعد الرياضة عامال منهكا لالقتصاد .بل اصبحت أحد الروافد
االقتصادية للعديد من الدول و املؤسسات .
• نالحظ ان الرياضة العربية لم تصل ملرحلة التكامل مع االقتصاد العربي  ،وذلك لفقد الحلقة فيما بينها
وهي قضية التسويق الرياض ي
• ان القتصاد مقدرة لالرتقاء بالرياضة و لكن توجد عقبات تواجه االقتصاد هنا في غزة :
• عدم معرفة املؤسسات و الشركات ماهية التسويق الرياض ي و الدور الهام الذي يلعبه و كيفية ادارة
هذا التسويق
• الحل يكمن في ادارة االمكانيات ادارة صحيحة فاملشكلة ادارية بالدرجة االولى .
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ثالثا :الرعاية الرياضية ()Sponsorship
• لقد حققت الجهات املنظمة لالحداث الرياضية ارباحا خيالية بسبب ما تدفعه هذه املنشأت من أموال
لرعاية الحدث الرياض ي في سبيل الدعاية ملنتوجاتها خاصة مع انتشار القنوات الفضائية التلفزيونية
التي تساعد في انتشار منتجات الشركة عبر دول العالم كلها(.حيث أن املصلحة مشتركة بين املنظمين و
التلفزيون  ،حيث كل منهم يجني ارباح معنوية ومادية من جراء تنظيم الحدث الرياض ي.
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رابعا :خصخصة الرياضة ()Privatization in sport
• من املالحظ ان خصخصة االدارة الفندقية هنا في قطاع غزة ساهمت في تحسين مستويات الخدمة و رفع كفاءة
العاملين و زيادة الدخل .
• بالتالي من املتوقع ان خصخصة االندية الرياضية ان تحدث طفرة ملستوى أداء العاملين باالندية و تحسين
الخدمات و االنشطة التي يقدمها النادي و تطوير كفاءة العاملين و مديري النادي الرياض ي .
اإلجراءات والسياسات التمويلية الالزمة لخصخصة األندية الرياضية التي عرجت عليها الدراسات السابقة :
 .1تحديد مصادر التمويل الغير حكومى واالستفادة من األنشطة واملنشآت واملالعب واملرافق من خالل عمليات
تسويق مقننه يشرف عليها متخصصين .
 .2تشجيع التبرعات املادية والعينية وإنشاء قنوات تليفزيونيه وزيادة املشاريع التمويلية واالستفادة من كل
ا
اإلمكانات واملوارد املتاحة ودعم منظومة بيع الالعبين واالستعانة بالشركات املتخصصة في ذلك فضال عن اقتراح
اللوائح وسبل تطبيعها فيما يخص بالتسويق واالحتراف واعتبار منتجات وخدمات النادي قابلة للربح املالي
ا
واملادي بشكل تجارى وفقا لقوانين وقواعد مرنه طموحه على املستوى االستثماري التجاري.
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خامسا  :ريادة االعمال الرياضية ) (Entrepreneurship
• أن ريادة األعمال أمر بالغ األهمية لقطاع الرياضة ألنه يسمح بتغيير طلبات املستهلكين مع زيادة التركيز
على االبتكار.
• وقد دفعت التغيرات في التكنولوجيا الكثير من االبتكار في مجال الرياضة .وقد أدى التقدم في
التكنولوجيا من حيث الهندسة واملواد الجديدة إلى زيادة اإلنجازات الرياضية.
• وقد ابتكرت تقنيات جديدة مثل ألعاب الفيديو الرياضية .
• قد أدت االبتكارات في املعدات والتكنولوجيا إلى ظهور رياضات جديدة مثل الرياضات املتطرفة التي
يجري تطويرها مثل القفز بالحبال ،والطيران املظلي ،وتسلق الجبال ،والتجديف ،وتسلق الصخور،
والغوص ،ومطاردة العواصف ،وركوب األمواج ،والتجديف باملياه البيضاء.
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سادسا  :السياحة )(Tourism
• تعرف السياحة الرياضية على نطاق واسع بأنها "السفر للمشاركة في النشاط الرياض ي ،والسفر
ملشاهدة االحداث الرياضة ،والسفر لزيارة أحد املعالم الرياضية" ديلبي1998 ،
• حسب (منظمة السياحة العاملية )2011 ،وتعد السياحة أكبر صناعة من نوعها في العالم ،وأسرع
قطاعاتها نموا هي السفر املرتبط بالرياضة أو األنشطة البدنية .
• وتشير التقديرات إلى أن السياحة الرياضية العاملية بلغت  600مليار دوالر أو  10في املائة من سوق
السياحة الدولية في عام 2008سالتزمان2011 ،
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الجانب الثاني  :برنامج الرياضة من اجل التنمية Programe Sport For Development
اصبح استخدام الرياضة كأداة لتعزيز التغيير االجتماعي شائعا على نحو متزايد ..فقد ركزت معظم
الدراسات على ضرورة انشاء العديد من منظمات التنمية الرياضية في البلدان املنخفضة واملتوسطة
الدخل.
و يقصد ببرنامج التنمية الرياضية او الرياضة من اجل التنمية  :استخدام الرياضة كوسيلة الحداث تأثير
ايجابي على الصحة العامة و االهتمام االجتماعي باالطفال و االدماج االجتماعي للمحرومين واملعاقين و
التنمية االقتصادية للمناطق و الدول و تعزيز التبادل بين الثقافات و حل النزاعات و افشاء السالم.
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توصيات السئلة بحثية جديرة للدراسة :
•
•
•
•
•
•
•

.إدارة األعمال الرياضية:
 :1Rما هي طبيعة املوارد البشرية املتاحة في األندية الرياضية؟
 :2Rما هو مدى فعالية وكفاءة املوارد البشرية للمنظمات الرياضية؟
 :3Rما هي التحديات املحددة التي ينظر إليها على أنها تقود الحاجة إلى إدارة فعالة للموارد البشرية
للموظفين املدفوعين واملتطوعين؟
 :4Rما هي الحوافز التي تقدم لالعبين املهرة في النوادي الرياضية؟
 :5Rما هي سلسلة القيمة للمنتجات الرياضية؟
 :6Rما هو تأثير رعاية األحداث الرياضية على األعمال التجارية؟
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•
•
•
•
•
•

 :R7ما هي املوارد املالية املتاحة لألندية الرياضية في قطاع غزة؟
 :R8إلى أي مدى تستفيد الشركات واملؤسسات من األحداث الرياضية؟
:R9ما هو هيكل امللكية في صناعة الرياضة؟
:R10دراسة العالقة بين تطبيق التخطيط االستراتيجي و تطور األندية الرياضية؟
:R11أثر برامج التدريب و التوعية بأهمية التخطيط االستراتيجي على فاعلية االداء في االندية
الرياضية؟
:R12تصور مقترح للتخطيط االستراتيجي لألندية الرياضية في قطاع غزة؟
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الرياضة من أجل التنمية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 :R1ما هو إسهام القطاع الرياض ي في التنمية االقتصادية (خريطة القطاع الرياض ي في االقتصاد الفلسطيني) ؟
 :R2كيف يمكن تطوير القطاع الرياض ي للمساهمة في التنمية االقتصادية؟
 :R3ما هي مساهمة القطاعين العام والخاص والقوانين واألنظمة في تطوير قطاع الرياضة في قطاع غزة؟
 :R4كيف تساهم الجهات املانحة املهتمة ومنظمات املجتمع املدني في تطوير القطاع الرياض ي؟
 :R5ما هي البنية التحتية املتاحة لتطوير الرياضة؟
 :R6إلى أي مدى تدرج الرياضة بشكل خاص لألشخاص ذوي اإلعاقة واإلناث؟
R8ما هو دور الرياضة في حل النزاعات بين الدول و افشاء السالم؟
 :R9ما هي التحديات التي يواجهها خبراء التغذية الرياضية مع الرياضيين؟
:R10كيف يعمل العقل في األلعاب الفردية مقابل مباريات الفريق؟
 :R11هل تلعب رياضة دورا في تشكيل الشخصية؟
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شكرا ً لحسن االستماع
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 1.1املقدمة
كنتيجة للطلب املتزايد على املنتجات الزراعية لالستهالك املحلي أو للتصــدير بالضافة لصغر حجم
الحيازات الزراعية الناتجة من تفتت امللكية والزحف العمراني  .أدى ذلك إلى تكثيف الزراعة في
قطــاع غزة واالستخدام املكثف للكيماويات الزراعية وما نتج عنها من آثـ ـ ــار سلبية على الصحة العامة
والبيئة  .دعا ذلك األمر إلى أهمية تطبي ـ ـ ــق أساليب زراعية أكثر أمانا  ،حيث خلصت الدراسات إلى أنه
هناك إمكانيــة فنية وتسويقية  ،ولكن ماهي املنظومة املؤسساتية واألطر القانوني ـ ــة التي ستشرف على
عملية إنتاج وتسويق املنتجات اآلمنة وضمان حقوق املستهلكين .
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 1.2مشكلة الدراسة
ما هي املنظومة املؤسساتية واألطر القانونية املالئمة لنتاج املنتجات الزراعية اآلمنة وتسويقها
والرقابة عليها ؟
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 1.3أهداف الدراسة
 .1تحديد كل املؤسسات ذات الصلة والتي يمكن أن يكون لها دور في تطبيق املنظومة.
 .2إلى أي مدى يمكن دعم املزارع في التحول إلى الزراعة العضوية .
 .3تحقيق ثقة وتقبل املستهلكين للمنظومة املقترحة .
 .4تقدير التكاليف املترتبة لتطبيق املنظومة ومدى امكانية تغطيتها من خالل سلسلة القيمة .
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 1.4أهمية الدراسة
التعرف على نموذج مؤسساتي يسمح ويشجع تطبيق أساليب الزراعة اآلمنة بما يضمن تحقيق أرباح
معقولة للمزارع وحماي ـ ــة حقـ ــوق املستهلكين وكسب ثقتهم مما يساهم في حل مشكلة االستخدام
املكثف للكيمـ ــاويات الزراعيـ ــة .
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 1.5منهجية الدراسة
 .1اعتماد املنهج الوصفي التحليلي في بيان املخاطر الصحية والبيئية واالقتصادية للزراعة التقليدية
مقابل فوائد الزراعة العضوية .
 .2إجراء استبيان لشريحة من املستهلكين ملعرفة مدى وعيهم باملخاطر الزراعية التقليدية وقياس
جاهزيتهم الستهالك املنتجات الزراعية العضوية .

 .3عقد لقاءات مع ممثلي املؤسسات الرسمية وغير الرسمية للخروج بتصور عملي آلليات تسويق
املنتجات العضوية بالضافة القتراح إطار قانوني ملنح شهادة املنتج العضوي لضفاء مصداقية في
نظر املستهلك املحلي .
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 1.6نتائج الدراسة
 .1ضعف الوعي العام بأنماط الزراعة املختلفة ووعيه املتوسط باملخاطر الصحية املترتبة على
استخدام املواد الكيماوية .

 .2املستهلك هو املحور الرئيس ي وأساس العملية التسويقية وأيضا هو املعيار الذي من خالله يمكن
الحكم على نجاح أو فشل تسويق السلع والخدمات .
 .3أهم العوامل املرتبطة بقرار املستهلك الشرائي للمنتجات العضوية هي الرغبة في الشراء والقدرة
الشرائية معا « الطلب الفعال» بالضافة لثقافة املستهلك .
 .4أكثر الجهات التي يثق بها املستهلك في إصدار الشهادة بعضوية املنتجات الزراعية « سواء
الشهادة املحلية أو العاملية » هي مؤسسة املواصفات واملقاييس .
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 1.1املقدمة
 نظرا ألن خطط التنمية بحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة قد ال يكون بوسع الدول توفيرها ،لجأتالدول إلى انشاء أسواق األوراق املالية لتكون مصدرا من مصادر تمويل التنمية.
 تعمل أسواق األوراق املالية على نقل رؤوس األموال من ذوي الفائض إلى ذوي العجر املالي ممايعظم صور استغالل املوارد املالية بصورة أفضل تعود بالنفع على االقتصاد الوطني( .لها مميزات
وسلبيات)ز
 وجود اختالف في نتائج األبحاث االقتصادية حول العالقة بين سوق األوراق املالية والنمواالقتصادي وتأثير كل منهما على اآلخر.
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 1.2مشكلة الدراسة
• في ظل اختالف نتائج األبحاث االقتصادية حول دور أسواق األوراق املالية في النمو االقتصادي.
• ومع توسع نشاط بورصة فلسطين وتطور أدائها-:
• -ارتفاع عدد الشركات املدرجة 18 :عام 1997م إلى  48عام 2017م.

• -ارتفاع القيمة السوقية 510 :مليون $عام  1997إلى  3.4مليار $عام 2017م.
• -مؤخرا حصلت على العضوية الكاملة في اتحاد البورصات العاملية.

• وبالتزامن مع تواجد بورصة فلسطين في بيئة سياسية واقتصادية غير مستقرة .برز تساؤل
الدراسة (ما دور بورصة فلسطين في النمو االقتصادي؟)
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 1.3أهداف الدراسة
• بيان قنوات تأثير نشاط بورصة فلسطين على النمو االقتصادي.
• التعرف على واقع وتطور بورصة فلسطين خالل فترة عملها.
• دراسة مدى ارتباط النمو االقتصادي في فلسطين بتطور نشاط البورصة وبيان اتجاه العالقة
السببية بينهما.
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 1.4أهمية الدراسة
 الكشف عن مدى تأثير متغيرات بورصة فلسطين (معدل الرسملة السوقية ،معدل التداول ،معدلالدوران) على النشاط االقتصادي الفلسطيني متمثال في نصيب الفرد من الناتج املحلي الحقيقي
كمؤشر على النمو االقتصادي.
 معرفة مدى االرتباط بين النمو االقتصادي ونشاط بورصة فلسطين الذي أخذ في التطور والتوسعخالل السنوات األخيرة بانضمام كبرى الشركات االقتصادية الفلسطينية لها ،وبيان اتجاه العالقة
السببية بينهما.
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 1.5منهجية الدراسة
اعتمدت منهج التحليل الوصفي بالرجوع إلى األدبيات االقتصادية التي تناولت العالقة بين سوق
األوراق املالية والنمو االقتصادي ،وبيان القنوات التي تؤثر من خاللها أسواق األوراق املالية على
النمو االقتصادي ،وآلية مساهمة بورصة فلسطين في زيادة النمو االقتصادي في فلسطين.
إضافة إلى منهج التحليل القياس ي من خالل بناء نموذج قياس ي عبر الزمن للمتغيرات على شكل
معادلة خط انحدار متعدد ومعالجة السلسلة الزمنية وفق قواعد واختبارات االقتصاد القياس ي
املطلوبة لهذه املعادالت ،وكذلك دراسة اتجاه العالقة السببية بين نشاط بورصة فلسطين والنمو
االقتصادي في فلسطين.
أهم االختبارات القياسية املستخدمة:
اختبار نموذج متجه تصحيح الخطأ  ،جرانجر للسببية ،تحليل مكونات التباين ،دالة االستجابة
الفورية.
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 1.6نتائج الدراسة
 توجد عالقة توازنيه في األجل الطويل بين متغيرات الدراسة :املتغير التابع نصيب الفرد من الناتجاملحلي الحقيقي ،واملتغيرات املستقلة معدل الرسملة السوقية ومعدل التداول .وأن سرعة
التعديل في األجل القصير لتحقيق التوازن طويل األجل هي  %28في السنة.
 مما يعني أن املتغير التابع (نصيب الفرد من الناتج الحقيقي) يحتاج ملرور ما يقارب  3.5سنةالستيعاب كامل الصدمة أو التغيرات التي تطرأ على متغيرات بورصة فلسطين املستقلة (معدل
الرسملة السوقية ،ومعدل التداول)
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 1.6نتائج الدراسة
 أن  %48من التغيرات في املتغير التابع (نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي) تفسرهااملتغيرات املستقلة املدرجة في النموذج (معدل الرسملة السوقية ومعدل التداول) في مستواها
اللوغاريتمي.
 يوجد عالقة سببية في األجل الطويل بين املتغيرات املستقلة املدرجة في النموذج (معدل الرسملةالسوقية ومعدل التداول) واملتغير التابع (نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي) في مستواها
اللوغاريتمي.
 يوجد عالقة سببية أحادية االتجاه في األجل القصير تتجه من املتغير املستقل معدل الرسملةالسوقية نحو املتغير التابع نصيب الفرد من الناتج املحلي الحقيقي في مستواها اللوغاريتمي.
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 1.1املقدمة
عانت وزارة الصحة الفلسطينية منذ بدأت بممارسة مهامها وخصوصا في سبيل توفير الخدمات الصحية،
وسبل تقديمها لشعب عاني فترات طويلة في ظل شح اإلمكانيات واالعتماد على املنح الخارجية بالدرجة األولى
والتي ال تلبي الحد املطلوب .
ونظرا لوجود فجوة ما بين الخدمات الصحية املطلوبة و املقدمة فقد كان البد من وجود ما يغطي تلك
الفجوة ،ولهذا وجد نظام العالج في الخارج؛ لسد تلك الفجوة بالحد املقبول ،ورغم قصور التمويل الالزم
لتغطية تلك التكاليف املترتبة على تحويالت العالج بالخارج ،والتي تعتبر نفقاتها مهمة نسبيا بالنسبة ملوازنة
وزارة الصحة الفلسطينية ،ومع ذلك لم تتمكن الوزارة من معالجتها والحد منها رغم الجهود املبذولة .فقد
ظلت قاصرة وذلك لكبر حجم املشكلة وتشعباتها ،وارتباطاتها من جوانب سياسية واقتصادية ،وصحية،
وتأمل وزارة الصحة الفلسطينية على املدي البعيد الحد من تحويالت العالج بالخارج وبالتالي التحكم بتكلفتها
العالية ،وإن كانت تلك الجهود لن تفض ي للقضاء على هذه الظاهرة نهائيا للتطور التكنولوجي ،والذي يصعب
مواكبته وانتشار االمراض وصعوبة السيطرة عليها ،لصعوبة التحكم في أسباب حدوثها .
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 1.2مشكلة الدراسة
املشكلة األساسية للدراسة تكمن في تزايد فاتورة العالج بالخارج (تكاليف العالج بالخارج) ،والتي
تتحملها موازنة وزاره الصحة الفلسطينية  ،وهي تعتبر عبئا جوهريا على موازنة وزارة الصحة خاصة
وعلى موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية عامة  ،فربما تكمن األسباب في تزايد األمراض بين أفراد
املجتمع الفلسطيني ،وعدم القدرة على عالجها في فلسطين  ،وبنفس الوقت الخلل في التحكم في
نظام التكاليف املرتبط بنظام العالج بالخارج.

اتجهت الدراسة في طرحها ألربعة أسئلة رئيسة وهي :
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-1هل يتغير عدد تحويالت العالج في الخارج تبعا للجهة الطبية املتعاقد معها في املحافظات الجنوبية للفترة
ما بين (2015-2004م) ؟
-2هل تتغير تكاليف العالج في الخارج تبعا للجهة الطبية املتعاقد معها في املحافظات الجنوبية للفترة ما بين
(2015-2004م) ؟
-3ماهي العوامل املؤثرة في عدد تحويالت العالج في الخارج وتكلفتها في املحافظات الجنوبية خالل الفترة ما
بين (2015-2004م) ؟

-4ما هي اإلجراءات املمكن إتباعها لخفض تكاليف العالج في الخارج ؟
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 1.3أهداف الدراسة
يكمن هدف الدراسة بشكل أساس ي في التعرف على العوامل املؤثرة على تكاليف العالج في الخارج من
خالل -:
-1التعرف على السياسيات املتبعة في املراكز الصحية ،واملستشفيات وعالقتها بالتحويالت في العالج
بالخارج.

-2دراسة األسباب الحقيقية لالرتفاع املتزايد لفاتورة العالج في الخارج.
-3وضع الحلول املناسبة واملالئمة لتقليل التكاليف وخفضها على املوازنة دون التأثير على الخدمات
املقدمة للمرض ى وجودتها.
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 1.4أهمية الدراسة
تنبع أهميه الدراسة من أهميه املوضوع املشار إليه حيث صنفت الدراسة تلك األهمية كما يلي:
أوال  :األهمية العملية :
تقديم املقترحات من أجل خفض تكاليف العالج بالخارج والتي سيكون لها األثر اإليجابي على الوضع
املالي لوزارة الصحة الفلسطينية .

ثانيا  :األهمية العلمية :
فهي دراسة فلسطينية محلية تفتح األبواب لدراسات أخرى تسعى للوصول إلى سبل خفض التكاليف
والرقابة عليها في املؤسسات الصحية الحكومية الفلسطينية .
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 1.5منهجية الدراسة
قد تم تحديد جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة بعد االطالع على الدراسات السابقة املتعلقة
بموضوع الدراسة التي تسعى إلى التعرف على العوامل املؤثرة على تكاليف العالج بالخارج لوزارة
الصحة الفلسطينية وسبل تخفيضها فقد اتبعت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي كما يلي -:
أ .املنهج الوصفي:

فقد تم استخدام املنهج الوصفي القائم على وصف الظاهرة ،ثم القيام بتحليلها وإجراء املقارنات
باستخدام الجداول والرسوم البيانية املناسبة ملثل هذا النوع من الدراسات لدراسة املشكلة نظريا .
ب .املنهج التحليلي:
فقد تم استخدام املنهج التحليلي ،لتحليل ودراسة جميع متغيرات الدراسة ومدى إثبات عالقة
االرتباط بينهما والتحليل الكمي  ،اعتمادا على النشرات والتقارير الصادرة من وزارة الصحة
الفلسطينية  ،عن طريق استخدام البرنامج اإلحصائي( ،SPSSكما لجأ الباحث إلى املقابالت
الشخصية مع شخصيات ذات صلة بمحل الدراسة؛ الستخالص النتائج املرجوة.
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 1.6نتائج الدراسة
تظهر النتائج النهائية التي تم استنتاجها من خالل الدراسة امليدانية واملتمثلة في عدد التحويالت
وتكلفتها وأسباب ومشاكل هذه التحويالت خالل الفترة ما بين ( 2015-2004م) ما يلي-:

-1هناك تباين في عدد التحويالت تعود للجهة املتعاقد معها على شراء الخدمة للفترة ما بين (-2004
2015م) في املحافظات الجنوبية  ،وكانت هذه الفروق لصالح املشافي األهلية في القدس بأعلى وسط
حسابي بينما سجلت املشافي في اململكة األردنية الهاشمية أدنى قيمة وسط حسابي.
-2هناك تباين في عدد التحويالت تعود للجهة املتعاقد معها لشراء الخدمة لصالح املشافي في
جمهورية مصر العربية عن الفترة املحصورة ما بين (2006 -2004م).
-3هناك تباين في عدد التحويالت تعود للجهة املتعاقد معها لشراء الخدمة لصالح املشافي داخل
الخط األخضر خالل (عام 2007م).
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-4ال يوجد تباين في عدد التحويالت تعود للجهات املتعاقد معها لشراء الخدمة خالل الفترة املحصورة ما بين
(2012 -2008م).

-5يوجد تباين في عدد التحويالت تعود للجهة املتعاقد معها لشراء الخدمة لصالح كل من مشافي القدس عن الفترة
املحصورة ما بين (2015-2013م) .
 -6يوجد تباين في تكاليف التحويالت تعود للجهة املتعاقد معها لشراء الخدمة منها في املحافظات الجنوبية
(2015-2004م) وكانت هذه الفروق لصالح التحويالت داخل الخط األخضر .
 -7يوجد تباين في تكلفة التحويالت تعود للجهة املتعاقد معها لشراء الخدمة عن الفترة ما بين (2007-2004م)،
حيث كانت هذه الفروق لصالح جمهورية مصر العربية وداخل الخط األخضر .
 -8يوجد تباين في تكاليف التحويالت تعود للجهات املتعاقد معها لشراء الخدمة خالل الفترة الزمنية املحصورة ما
بين (2009-2008م) .

 -9يوجد تباين في تكاليف التحويالت تعود للجهات املتعاقد معها لشراء الخدمة (لعام 2010م)  ،حيث كانت تلك
الفروق لصالح كل من داخل الخط األخضر أوال  ،وجمهورية مصر العربية ثانيا  ،لكن في (عام  2011م)ال يوجد
تباين في تكاليف التحويالت تعود للجهات املتعاقد معها لشراء الخدمة.
12
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 1.1املقدمة
تعتبر االستثمارات األجنبية املباشرة من أهم املواضيع التي شهدت قدرا من االهتمام والدراسة ملا لها
من أهمية ودور واضح في التأثير على تمويل االقتصاد بشكل عام  ,و أثر كبير على النمو االقتصادي
بشكل خاص  ,حيث شهد العالم زيادة ملحوظة في نصيب االستثمارات األجنبية املباشرة من إجمالي
صافي التدفقات  ,في ظل تغيرات مصاحبة للبيئة االقتصادية والبيئة السياسية الدولية  ,من أهمها
استمرار األزمة املالية لعدد كبير من الدول  ,وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة .

تتميز االستثمارات األجنبية بدورها الفعال في تراكم رأس املال  ,وفي رفع كفاءة رأس املال البشري ,
وزيادة قدراته اإلدارية والتنظيمية  ,ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول املضيفة  ,تلك املميزات
جعلت معظم الدول العربية تتسابق إلى خلق التحفيزات والتدابير لدعم خلق مناخ استثماري جاذب
لهذا النوع من االستثمارات  ,في ظل تفاقم أزمة املديونية الخارجية ( فجوة االدخار  -االستثمار )
والصادرات  ,حيث ارتفعت مديونيتها الخارجية  ,بسبب وجود عجز في موازنتها العامة  ,وانخفاض كل
من االدخار واالستثمار مما أدى إلى انخفاض معدالت النمو االقتصادي لهذه الدول .
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تحتاج معظم الدول إلى االستثمارات األجنبية ,لكونها تستطيع أن تلعب دورا أساسيا في زيادة معدالت نموها
االقتصادي ,فهي تمكنها من استغالل مواردها الطبيعية ,كما تسهم في تنمية بنيتها التحتية كمشروعات
الطاقة والطاقة املتجددة واملياه واالتصاالت والسياحة وغيرها من مشروعات البنية التحتية الحيوية ,
وكذلك تدريب األيدي العاملة املحلية ,وتنمية وتطوير مختلف الصناعات .,لذلك أضحى من الثابت أن من
أهم الخصائص املميزة للسياسات االقتصادية للدول في العصر الحالي ,وال سيما النامية منها ,هو تطلعها
بشكل الفت للنظر إلى مساهمة رأس املال األجنبي في تمويل اقتصادها  ,سواء أكان ذلك في صورة استثمارات
أجنبية عامة أو خاصة.

ومع زيادة ارتفاع تدفقات االستثمارات االجنبية املباشرة لتصل إلى أعلى معدالتها منذ بدء األزمة االقتصادية
واملالية العاملية عام  , 2008والذي لم يكن واضح األثر في معدالت االنتاجية لبعض هذه الدول  ,فهناك
أهمية واضحة الستمرارية جذب هذه االستثمارات لبعض دول الشرق االوسط  ,واعتبارها بديال للتمويل من
خالل القروض الخارجية  ,كذلك اعتبارها محرك أساس ي لنجاح العملية التصديرية  ,بسبب ضعف القدرة
التنافسية لبعض املنتجات املحلية داخل هذه البلدان .
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 1.2مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ي التالي :
ما هو أثر االستثمار األجنبي املباشر على النمو االقتصادي ؟
و يتفرع منه األسئلة التالية :
 /1ما العالقة بين االستثمار األجنبي املباشر والنمو االقتصادي؟
 /2ماهي املتغيرات االقتصادية التي من خاللها يمر أثر االستثمار األجنبي املباشر على النمو
االقتصادي؟
 /3ما هي اهم املميزات واملحفزات التي ساعدت على جذب االستثمار األجنبي لدول ال 𝐴𝑁𝐸𝑀 ؟

 /4ما هي الدوافع لهذه االستثمارات لتصدير رءوس اموالها نحو هذه الدول ؟
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 1.3أهداف الدراسة
 /1التعرف على نظريات االستثمار االجنبي املباشر من حيث طبيعته واتجاهاته والعوامل املؤثرة فيه .
 /2استعراض حجم ومصادر تدفقات االستثمارات األجنبية في دول عينة الدراسة.
 /3تقدير أثر االستثمارات األجنبية على النمو في هذه الدول .
 /4تحديد اتجاه العالقة بين عناصر النمو للناتج املحلي و حجم االستثمارات األجنبية .
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 1.4أهمية الدراسة
تمكن أهمية الدراسة في النقاط التالية :
 إدراك حقيقة أن االستثمار األجنبي املباشر يقوم بدور املحرك الرئيس ي لعملية النمو االقتصادية ,حيث أنه يقوم
بدور املعزز الستكمال النقص الذي قد يوجد في رؤوس األموال املحلية في البلدان املضيفة.

 ابراز أهمية أثر االستثمارات األجنبية املباشرة في البلدان املضيفة و ذلك من خالل ما تحمله من قدرة على نقل
التكنولوجيا و التقنية املتطورة  ,و ما يصاحب ذلك من إمكانيات لتدريب العمالة واكسابها مهارات اإلنتاج و
التسويق و اإلدارة املتقدمة مما يزيد من فرص التشغيل و رفع إنتاجية األفراد واملؤسسات و بالتالي ّ
تحسن األداء
االقتصادي.
 مدى أهمية الدور الذي تلعبه الحكومات في تحسين النشاط االقتصادي  ,فنتيجة لهذه الظروف املتغيرة باستمرار
وغير املستقرة لبعض من بلدان عينة الدراسة  ,اصبح دور الحكومة مهما في وضع السياسات و املحفزات التي تشجع
الشركات متعددة الجنسية من االستثمار داخل البلد املضيف .

 التعرف على جوانب استفادة دول عينة الدراسة من االستثمارات األجنبية التي استقطبتها ومدى عملها على تحقيق
النمو االقتصادي والتنمية املستدامة .
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 1.5منهجية الدراسة
لتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدمتالباحثة :
 /1املنهج الوصفي التحليلي لتطور االستثمارات األجنبية  ,باعتباره األنسب لتقديم صورة وصفية
تحليلية للمتغيرات االقتصادية الكلية ,ومن أجل اإلملام بالجوانب النظرية للدراسة ,واألنظمة
والسياسات املتعلقة بالدول موضع الدراسة من خالل عرض الجداول والرسوم البيانية .
 /2املنهج التحليلي القياس ي الذي يشتمل على األساليب القياسية الحديثة لتحديد دور االستثمار
األجنبي املباشر في النمو االقتصادي  ,والذي يساعد بشكل كبير على تفسير النتائج على أرض الواقع
من خالل استعراض االحصائيات املتعلقة باملوضوع وذلك باستخدام النموذج الديناميكي
𝑠𝑖𝑠𝑦𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑠𝑦𝑠 𝑎𝑡𝑎𝐷 𝑙𝑒𝑛𝑎𝑃 𝑐𝑖𝑚𝑎𝑛𝑦𝐷 ,وسوف يتم استخدام طريقة الفروق
العامة للعزوم )𝑀𝑀𝐺 ( 𝑠𝑡𝑛𝑒𝑚𝑜𝑀 𝑓𝑜 𝑑𝑜 𝑇ℎ𝑒 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑀𝑒𝑡ℎاملقترحة
من جانب 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑡𝑠𝑒 𝑑𝑛𝑜𝐵 . 𝐴𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛𝑜 − 𝐵𝑜𝑣𝑒𝑟/𝐵𝑙𝑢𝑛𝑑𝑒𝑙𝑙 −
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 1.6نتائج الدراسة
اعتمدت الدراسة في تحليل البيانات استخدام األسلوب الديناميكي للنموذج املقترح مسبقا  ,وكانت
نتائج تقدير النموذج كما في الجدول اآلتي:
𝒓𝒓𝑬 𝑺𝒕𝒅.

𝒕𝒏𝒆𝒊𝒄𝒊𝒇𝒇𝒆𝒐𝑪

𝒆𝒍𝒃𝒂𝒊𝒓𝒂𝑽

𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 ln 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑐𝑢 , 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 176 ,𝑛𝑜.𝑜𝑓 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑠 = 8
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)ln 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑐𝑢 (𝐿1

0.0253

∗∗∗0.0699

)ln 𝐹𝐷𝐼𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 (𝐿2

0.0265

∗∗∗0.211

𝑒𝑑𝑎𝑟𝑇 ln

0.0080

∗∗∗−0.0306

𝐷𝐼𝐴 ln

0.0191

∗∗∗0.129

𝑢𝑐𝐸𝐶𝐹 ln

0.3962

∗∗∗−2.0579

𝑡𝑛𝑎𝑡𝑠𝑛𝑜𝑐

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑎𝑛𝑡𝑠 = 211 , 𝑤𝑎𝑙𝑑 𝑐ℎ𝑖2 7 = 7168.53 , 𝑝𝑟𝑜𝑏 > 𝑐ℎ𝑖2 = 0.000

املصدر :مخرجات برنامج  Stata 12باستخدام طريقة 𝐷𝑃𝐷

مالحظة :٭٭٭ معنوي عند  ,%1٭٭عند  ,%5٭ عند %10
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وبناء ملا سبق سيكون النموذج ّ
املقدر بالشكل التالي :
𝟐𝒕−

𝒌𝒄𝒐𝒕𝒔𝑰𝑫𝑭 𝒏𝒍 𝟑𝟐𝟗𝟗𝟔𝟎 + 𝟎.

𝟏𝒕−

𝒖𝒄𝒄𝒑𝑷𝑫𝑮𝒏𝒍 𝟐𝟑𝟒𝟒𝟖 𝒍𝒏 𝑮𝑫𝑷𝒑𝒄𝒄𝒖 = −𝟐. 𝟎𝟓𝟕𝟗 + 𝟎.

𝜺 +𝟎. 𝟐𝟏𝟏𝟏𝟔 𝒍𝒏 𝑶𝑷𝑬𝑵 − 𝟎. 𝟎𝟑𝟎𝟔𝟏 𝒍𝒏 𝑨𝑰𝑫 + 𝟎. 𝟏𝟐𝟗𝟎𝟔 𝒍𝒏 𝑭𝑪𝑬 +
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شكرا ً لحسن االستماع
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