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املقدمة1.1

:التطور التاريخي ملفهوم الرياضة

واهتماماتهممشاغلهمالناسيحولون عندما)النقليعني(1140)إسبانيافيمرةألول ظهرالرياضةمصطلح
.الترفيه،(االستغمايةلعبة)،الهروب(الرياضةخاللمنالترويحوالتسليةاليبالعمل

الرهانيعنيأصبحوالصناعيةانكلترافياملفهومهذاتطور 

بويغ؛1990ا،غارسي)مفتوحونظاممغلقكنظام:مزدوجمنظور أنهاعلىالحاليعصرنافيالرياضةاليينظرو
البدنية)ةالحركياألنشطةجميعأنهاعلىالرياضةتفهمأنيمكن،مغلقانظاماوباعتبارها.(1991،وهاينمان
املنافسةاالنشطةهذهممارسةمنالغرضيكون و(والفكرية

ياضةالر وممارسةباأللعابالصلةذاتاألخرى الجوانبتشملأنيمكنمفتوحكنظاماعتبارهاحينفي
.النفسعنالترفيهوالتمتعااللعابممارسةمنالغرضيكون والبسيطةالبدنية

.
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امشكلة الدراسة1.2

.الرياضيةاالنديةفياملمارساالداري االسلوبضعف•

معبالتعاملأتييتهذاواالداري الفكربالتطويرمقروناذلكيكون أنينبغيمابلدفيالرياضةتطويرلغرضو
هذهتحقيقيضمنالذياالداري االسلوبانتهاجعلىالعملومحددةأهدافذاتكمؤسساتاالندية

املدىعلىمالسليالتخطيطواملقترحةالرؤيةوفقادارتهاعلىالقادرةالكفاءاتاختيار عبرذلكواالهداف
التياالنديةويرلتطحتميةكنتيجةبالرياضةاالرتقاءبالتاليواالنجازواالهدافتحقيقيتضمنمماالزمني
.البلدفيالرياضةصورةبمجملهاتشكل

.ياض يالر املجالفيالخصصةتنفيذو استراتيجيةتخدمالتيالرياضةقوانينو تشريعاتضعف•

و ماعيااجتو اقتصاديااملجتمعتنميةو للنهوضاساس يعاملكونهاالرياضةأهميةعلىالضوءالقاء•
.سياسيا
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أهداف الدراسة 1.3

 .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 •

.لشركاتالتعرف على مدى استفادة البطوالت الرياضية والنوادي والجمعيات من املسؤولية االجتماعية ل•

.التعرف على أهمية ريادة االعمال في مجال الرياضة •

.التعرف على متطلبات تطوير االندية والهيئات الرياضية•



نوعهامنناعةصأكبرالسياحةباعتباراالقتصاديالنموعلىالرياضيةالسياحةتأثيرمدىعلىالتعرف•
.العامليةالسياحةمنظمةحسبالعالمفي

:خاللمنالرياضةصناعةعلىانعكاساتهوالرياض يالسوق علىالتعرف•

.الرياض يالسوق فياملنافسةالقوى تحليلوالرياضةصناعةفهم-

.اتهمتطلبكافةتلبيةيمكنبحيثالرياض يللمستهلكالفعليةاالحتياجاتعلىالتعرف-
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أهمية الدراسة 1.4

ترقىالتياألخرى النشاطاتعنينفصلالنشاطوهياملجتمعاترقياسباباحدالرياضةتعد
.ذلكلبطمامتىالنشاطهذادعمالواجبمنفانوبالتالياملتقدمة،االمممصافاليباملجتمعات

وغداالعالم،بلدانمنكثيرفيمربحةتجاريةعمليةالحاليالوقتفيالرياضةأصبحتلقد
بتوفيرةفعالياالسلحةأكثرمنوالذهنعنالغائبةاالستثمارضروبأهممنالرياض ياالستثمار

.الحكوميالتمويلعلىاالعتمادتقليصوجديدةتمويلمصادر
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منهجية الدراسة 1.5

تماد على نالحظ من خالل املخطط أن معظم الدراسات و االبحاث التي تناولت موضوع الرياضة تقوم على االع
املشكلة ووصفها الوصفي التحليلي  كونه أكثر مالئمة لطبيعة هذا النوع من البحوث من تحديد( النوعي)املنهج 

و دراستها دراسة وافية

  .
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االطار النظري 1.6

المجتخصالتياملحكمةالعلميةاملجالتفيمنشورةبحثيةورقة150منأكثرمراجعةواالطالعخاللمن
فياولهاتناردناالتيالرياضةاالعمالادارةمجاالتمعتتطابقالكونهابحثيةورقة50باستبعادقمناالرياضة

الرياضةموضوعتناول تمانهفوجدنامجاالتهاوالرياضيةاالدارةتناولتبحثيةورقة100علىالتركيزتمحين
:جانبينمن

Sport)الرياضيةاالعمالادارةتطويرو علىالتركيزتم:االول الجانب Business Management)

Sport)بهاالنهوضواملجتمعاتتطويرولتنميةكأداةالرياضةاستخدامتمانه:الثانيالجانب for
development)

جانبكلفيتناولهاتمالتياملواضيعالتفصيلمنبش ىءنستعرضسوفو
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(Sport Business Management)ادارة االعمال الرياضية : الجانب االول 
 Marketingالتسويق الرياض ي : أوال 

ن ايجاد قنوات و و يعتبر التسويق الرياض ي مجال جديد نسبيا على املستوى املحلي و التسويق الرياض ي عبارة ع
الت في االندية و مصارف للدخل االقتصادي بالنسبة للفعاليات الرياضية ، ويأتي التسويق الرياض ي من البطو 

.املنتخبات و اللجان االوملبية 
في ظل السوق ويشهد التسويق الرياض ي نموا مضطردا و متناسبا مع محاولة الشركات املنتجة توسيع اسواقها

. يتها العامة العاملية الحرة ، واصبحت الشركات حول العالم تخصص  نصيب جيد للتسويق الرياض ي من ميزان
نشأتاملو بنمو مجال التسويق الرياض ي و انتشاره و تنافس الشركات على رعاية االحداث الرياضية غدت 

املتقدمة و الكثير الرياضية الصغيرة منها و الكبيرة خاصة في الدول املناشطاالنتاجية هي املمول الرئيس ملعظم 
.من دول العالم

ة و الذي هو بعيد عن االتجاه العاملي نحو بناء االسواق الرياضي: وصف واقع التسويق الرياض ي في قطاع غزة
.ينحصر في بعض االساليب التقليدية كتسويق االنشطة والخدمات
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(Sport Economics)االقتصاد الرياض ي  : ثانيا 

جانب الرياض ي ان الدعم االقتصادي ضرورة لكل رياضة تخصصية و تنافسية والعالم يشهد تغيرا في ال•
فد بل اصبحت أحد الروا.من حيث الدعم االقتصادي ، فلم تعد الرياضة عامال منهكا لالقتصاد 

.االقتصادية للعديد من الدول و املؤسسات 

حلقة فيما بينها  نالحظ ان الرياضة العربية لم تصل ملرحلة التكامل مع االقتصاد العربي ، وذلك لفقد ال•
وهي قضية التسويق الرياض ي 

:ان القتصاد مقدرة لالرتقاء بالرياضة و لكن توجد عقبات تواجه االقتصاد هنا في غزة •

ية ادارة عدم معرفة املؤسسات و الشركات ماهية التسويق الرياض ي و الدور الهام الذي يلعبه و كيف•
هذا التسويق 

.يكمن في ادارة االمكانيات ادارة صحيحة  فاملشكلة ادارية بالدرجة االولى الحل•
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(Sponsorship)الرياضيةالرعاية:ثالثا

أموالمنأتاملنشهذهتدفعهمابسببخياليةارباحاالرياضيةلالحداثاملنظمةالجهاتحققتلقد•
التلفزيونيةيةالفضائالقنواتانتشارمعخاصةملنتوجاتهاالدعايةسبيلفيالرياض يالحدثلرعاية

واملنظمينبينمشتركةاملصلحةأنحيث).كلهاالعالمدول عبرالشركةمنتجاتانتشارفيتساعدالتي
.الرياض يالحدثتنظيمجراءمنوماديةمعنويةارباحيجنيمنهمكلحيث،التلفزيون 
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Privatization)الرياضةخصخصة:رابعا in sport)

كفاءةعرفوالخدمةمستوياتتحسينفيساهمتغزةقطاعفيهناالفندقيةاالدارةخصخصةاناملالحظمن•
.الدخلزيادةوالعاملين

تحسينوباالنديةالعاملينأداءملستوى طفرةتحدثانالرياضيةاالنديةخصخصةاناملتوقعمنبالتالي•
.الرياض يالناديمديري والعاملينكفاءةتطويروالنادييقدمهاالتياالنشطةوالخدمات

:سابقةالالدراساتعليهاعرجتالتيالرياضيةاألنديةلخصخصةالالزمةالتمويليةوالسياساتاإلجراءات

تحديد. عملياتلخالمنواملرافقواملالعبواملنشآتاألنشطةمنواالستفادةحكومىالغيرالتمويلمصادر1
.متخصصينعليهايشرفمقننهتسويق

تشجيع. كلمنتفادةواالسالتمويليةاملشاريعوزيادةتليفزيونيهقنواتوإنشاءوالعينيةاملاديةالتبرعات2
 كذلفياملتخصصةبالشركاتواالستعانةالالعبينبيعمنظومةودعماملتاحةواملوارداإلمكانات

ا
اقتراحعنفضال

املاليللربحقابلةالناديوخدماتمنتجاتواعتبارواالحترافبالتسويقيخصفيماتطبيعهاوسبلاللوائح
 تجارى بشكلواملادي

ا
.التجاري االستثماري املستوى علىطموحهمرنهوقواعدلقوانينوفقا
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( Entrepreneurship)ريادة االعمال الرياضية : خامسا 

ن مع زيادة التركيز أن ريادة األعمال أمر بالغ األهمية لقطاع الرياضة ألنه يسمح بتغيير طلبات املستهلكي•
.على االبتكار

قدم في وقد أدى الت. وقد دفعت التغيرات في التكنولوجيا الكثير من االبتكار في مجال الرياضة•
.التكنولوجيا من حيث الهندسة واملواد الجديدة إلى زيادة اإلنجازات الرياضية

.وقد ابتكرت تقنيات جديدة مثل ألعاب الفيديو الرياضية •

تطرفة التي قد أدت االبتكارات في املعدات والتكنولوجيا إلى ظهور رياضات جديدة مثل الرياضات امل•
لق الصخور، يجري تطويرها مثل القفز بالحبال، والطيران املظلي، وتسلق الجبال، والتجديف، وتس

.والغوص، ومطاردة العواصف، وركوب األمواج، والتجديف باملياه البيضاء
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(Tourism)السياحة : سادسا 

والسفرالرياض ي،النشاطفيللمشاركةالسفر"بأنهاواسعنطاقعلىالرياضيةالسياحةتعرف•
1998ديلبي،"الرياضيةاملعالمأحدلزيارةوالسفرالرياضة،االحداثملشاهدة

وأسرعالعالم،فينوعهامنصناعةأكبرالسياحةوتعد(2011العاملية،السياحةمنظمة)حسب•
.البدنيةاألنشطةأوبالرياضةاملرتبطالسفرهينمواقطاعاتها

سوق مناملائةفي10أودوالرمليار600بلغتالعامليةالرياضيةالسياحةأنإلىالتقديراتوتشير•
2011سالتزمان،2008عامفيالدوليةالسياحة
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Programeالتنميةاجلمنالرياضةبرنامج:الثانيالجانب Sport For Development
معظمركزتفقد..متزايدنحوعلىشائعااالجتماعيالتغييرلتعزيزكأداةالرياضةاستخداماصبح

توسطةواملاملنخفضةالبلدانفيالرياضيةالتنميةمنظماتمنالعديدانشاءضرورةعلىالدراسات
.الدخل

تأثيرالحداثكوسيلةالرياضةاستخدام:التنميةاجلمنالرياضةاوالرياضيةالتنميةببرنامجيقصدو
وعاقينواملللمحروميناالجتماعياالدماجوباالطفالاالجتماعياالهتماموالعامةالصحةعلىايجابي
.السالمءافشاوالنزاعاتحلوالثقافاتبينالتبادلتعزيزوالدول وللمناطقاالقتصاديةالتنمية
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:توصيات السئلة بحثية جديرة للدراسة 

:إدارة األعمال الرياضية.•

•R1 :ما هي طبيعة املوارد البشرية املتاحة في األندية الرياضية؟

•R2 :ما هو مدى فعالية وكفاءة املوارد البشرية للمنظمات الرياضية؟

•R3 :لبشرية ما هي التحديات املحددة التي ينظر إليها على أنها تقود الحاجة إلى إدارة فعالة للموارد ا
للموظفين املدفوعين واملتطوعين؟

•R4 :ما هي الحوافز التي تقدم لالعبين املهرة في النوادي الرياضية؟

•R5 :ما هي سلسلة القيمة للمنتجات الرياضية؟

•R6 :ما هو تأثير رعاية األحداث الرياضية على األعمال التجارية؟
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•7R :ما هي املوارد املالية املتاحة لألندية الرياضية في قطاع غزة؟

•8R :إلى أي مدى تستفيد الشركات واملؤسسات من األحداث الرياضية؟

•:R9 ؟ما هو هيكل امللكية في صناعة الرياضة

•:R10 ؟دراسة العالقة بين تطبيق التخطيط االستراتيجي و تطور األندية الرياضية

•:R11 االندية أثر برامج التدريب و التوعية بأهمية التخطيط االستراتيجي على فاعلية االداء في
؟الرياضية

•:R12 ؟تصور مقترح للتخطيط االستراتيجي لألندية الرياضية في قطاع غزة
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:الرياضة من أجل التنمية

•R1 : ؟( لفلسطينيخريطة القطاع الرياض ي في االقتصاد ا)ما هو إسهام القطاع الرياض ي في التنمية االقتصادية

•R2 :كيف يمكن تطوير القطاع الرياض ي للمساهمة في التنمية االقتصادية؟

•R3 :زة؟ما هي مساهمة القطاعين العام والخاص والقوانين واألنظمة في تطوير قطاع الرياضة في قطاع غ

•R4 :كيف تساهم الجهات املانحة املهتمة ومنظمات املجتمع املدني في تطوير القطاع الرياض ي؟

•R5 :ما هي البنية التحتية املتاحة لتطوير الرياضة؟

•R6 :إلى 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؟

•R10:كيف يعمل العقل في األلعاب الفردية مقابل مباريات الفريق؟

•:R11هل تلعب رياضة دورا في تشكيل الشخصية؟
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شكراً لحسن االستماع 
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املقدمة 1.1

حجملصغرضافةبال للتصــديرأواملحليلالستهالكالزراعيةاملنتجاتعلىاملتزايدللطلبكنتيجة
فيراعةالز تكثيفإلىذلكأدى.العمرانيوالزحفامللكيةتفتتمنالناتجةالزراعيةالحيازات

العامةصحةالعلىسلبيةآثــــــــارمنعنهانتجوماالزراعيةللكيماوياتاملكثفواالستخدامغزةقطــاع
 أكثرزراعيةأساليبتطبيــــــــــقأهميةإلىاألمرذلكدعا.والبيئة

 
أنهإلىساتالدراخلصتحيث،أمانا

علىستشرفتيالالقانونيــــــةواألطراملؤسساتيةاملنظومةماهيولكن،وتسويقيةفنيةإمكانيــةهناك
.املستهلكينحقوق وضماناآلمنةاملنتجاتوتسويقإنتاجعملية
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مشكلة الدراسة 1.2

وتسويقهاةاآلمنالزراعيةاملنتجاتلنتاجاملالئمةالقانونيةواألطراملؤسساتيةاملنظومةهيما
؟عليهاوالرقابة
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أهداف الدراسة 1.3

تحديد كل املؤسسات ذات الصلة والتي يمكن أن يكون لها دور في تطبيق املنظوم. .ة1

إلى أي مدى يمكن دعم املزارع في التحول إلى الزراعة العضوية . 2.

تحقيق ثقة وتقبل املستهلكين للمنظومة املقترحة . 3.

تقدير التكاليف املترتبة لتطبيق املنظومة ومدى امكانية تغطيتها من خالل س. .لسلة القيمة 4
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أهمية الدراسة 1.4

أرباححقيقتيضمنبمااآلمنةالزراعةأساليبتطبيقويشجعيسمحمؤسساتينموذجعلىالتعرف
ستخداماال مشكلةحلفييساهممماثقتهموكسباملستهلكينحقـــــوق وحمايـــــــةللمزارعمعقولة
.الزراعيـــــةللكيمـــــاوياتاملكثف
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منهجية الدراسة1.5

التقليديةللزراعةةواالقتصاديوالبيئيةالصحيةاملخاطربيانفيالتحليليالوصفياملنهجاعتماد.1
.العضويةالزراعةفوائدمقابل

وقياسيديةالتقلالزراعيةباملخاطروعيهممدىملعرفةاملستهلكينمنلشريحةاستبيانإجراء.2
.العضويةالزراعيةاملنتجاتالستهالكجاهزيتهم

تسويقآللياتعمليبتصور للخروجالرسميةوغيرالرسميةاملؤسساتممثليمعلقاءاتعقد.3
فيمصداقيةاءلضفالعضوي املنتجشهادةملنحقانونيإطارالقتراحبالضافةالعضويةاملنتجات

.املحلياملستهلكنظر
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نتائج الدراسة 1.6

ضعف. علىرتبةاملتالصحيةباملخاطراملتوسطووعيهاملختلفةالزراعةبأنماطالعامالوعي1
.الكيماويةاملواداستخدام

املستهلك.  التسويقيةالعمليةوأساسالرئيس ياملحور هو2
 
يمكنخاللهمنالذياملعيارهووأيضا

.والخدماتالسلعتسويقفشلأونجاحعلىالحكم

أهم. والقدرةالشراءفيالرغبةهيالعضويةللمنتجاتالشرائياملستهلكبقراراملرتبطةالعوامل3
 الشرائية

 
.املستهلكلثقافةبالضافة«الفعالالطلب»معا

أكثر. سواء»يةالزراعاملنتجاتبعضويةالشهادةإصدارفياملستهلكبهايثقالتيالجهات4
.واملقاييساملواصفاتمؤسسةهي«العامليةأواملحليةالشهادة
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املقدمة1.1

لجأتا،توفيرهالدول بوسعيكون القدكبيرةأموالرؤوسإلىبحاجةالتنميةخططألننظرا-
.التنميةتمويلمصادرمنمصدرالتكون املاليةاألوراقأسواقانشاءإلىالدول 

مماياملالالعجرذوي إلىالفائضذوي مناألموالرؤوسنقلعلىاملاليةاألوراقأسواقتعمل-
مميزاتلها).نيالوطاالقتصادعلىبالنفعتعودأفضلبصورةاملاليةاملوارداستغاللصور يعظم

ز(وسلبيات

لنمووااملاليةاألوراقسوق بينالعالقةحول االقتصاديةاألبحاثنتائجفياختالفوجود-
.اآلخرعلىمنهماكلوتأثيراالقتصادي
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مشكلة الدراسة1.2

.قتصادياالالنموفياملاليةاألوراقأسواقدور حول االقتصاديةاألبحاثنتائجاختالفظلفي•

-:أدائهاوتطور فلسطينبورصةنشاطتوسعومع•

.م2017عام48إلىم1997عام18:املدرجةالشركاتعددارتفاع-•

.م2017عام$مليار3.4إلى1997عام$مليون 510:السوقيةالقيمةارتفاع-•

.العامليةالبورصاتاتحادفيالكاملةالعضويةعلىحصلتمؤخرا-•

تساؤل رز ب.مستقرةغيرواقتصاديةسياسيةبيئةفيفلسطينبورصةتواجدمعوبالتزامن•
(االقتصادي؟النموفيفلسطينبورصةدور ما)الدراسة
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أهداف الدراسة 1.3

.االقتصاديالنموعلىفلسطينبورصةنشاطتأثيرقنواتبيان•

.عملهافترةخاللفلسطينبورصةوتطور واقععلىلتعرفا•

العالقةاهاتجوبيانالبورصةنشاطبتطور فلسطينفياالقتصاديالنموارتباطمدىدراسة•
.بينهماالسببية



8

أهمية الدراسة 1.4

معدلل،التداو معدلالسوقية،الرسملةمعدل)فلسطينبورصةمتغيراتتأثيرمدىعنالكشف-
الحقيقيلياملحالناتجمنالفردنصيبفيمتمثالالفلسطينياالقتصاديالنشاطعلى(الدوران
.االقتصاديالنموعلىكمؤشر

والتوسعطور التفيأخذالذيفلسطينبورصةونشاطاالقتصاديالنموبيناالرتباطمدىمعرفة-
العالقةتجاهاوبيانلها،الفلسطينيةاالقتصاديةالشركاتكبرى بانضماماألخيرةالسنواتخالل

.بينهماالسببية
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منهجية الدراسة 1.5

سوق بينقةالعالتناولتالتياالقتصاديةاألدبياتإلىبالرجوعالوصفيالتحليلمنهجاعتمدت
علىاليةاملاألوراقأسواقخاللهامنتؤثرالتيالقنواتوبياناالقتصادي،والنمواملاليةاألوراق
.طينفلسفياالقتصاديالنموزيادةفيفلسطينبورصةمساهمةوآليةاالقتصادي،النمو

شكللىعللمتغيراتالزمنعبرقياس ينموذجبناءخاللمنالقياس يالتحليلمنهجإلىإضافة
اس يالقياالقتصادواختباراتقواعدوفقالزمنيةالسلسلةومعالجةمتعددانحدارخطمعادلة

والنموسطينفلبورصةنشاطبينالسببيةالعالقةاتجاهدراسةوكذلكاملعادالت،لهذهاملطلوبة
.فلسطينفياالقتصادي

:املستخدمةالقياسيةاالختباراتأهم

ستجابةاال دالةالتباين،مكوناتتحليلللسببية،جرانجر،الخطأتصحيحمتجهنموذجاختبار
.الفورية
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الدراسةنتائج1.6

الناتجمنالفردنصيبالتابعاملتغير:الدراسةمتغيراتبينالطويلاألجلفيتوازنيهعالقةتوجد-
سرعةوأن.التداول ومعدلالسوقيةالرسملةمعدلاملستقلةواملتغيراتالحقيقي،املحلي

.السنةفي%28هياألجلطويلالتوازن لتحقيقالقصيراألجلفيالتعديل

سنة3.5بيقار ماملروريحتاج(الحقيقيالناتجمنالفردنصيب)التابعاملتغيرأنيعنيمما-
معدل)تقلةاملسفلسطينبورصةمتغيراتعلىتطرأالتيالتغيراتأوالصدمةكاملالستيعاب
(التداول ومعدلالسوقية،الرسملة



11

الدراسةنتائج1.6

تفسرها(حقيقيالاإلجمالياملحليالناتجمنالفردنصيب)التابعاملتغيرفيالتغيراتمن%48أن-
مستواهايف(التداول ومعدلالسوقيةالرسملةمعدل)النموذجفياملدرجةاملستقلةاملتغيرات

.اللوغاريتمي

الرسملةمعدل)النموذجفياملدرجةاملستقلةاملتغيراتبينالطويلاألجلفيسببيةعالقةيوجد-
مستواهافي(اإلجمالياملحليالناتجمنالفردنصيب)التابعواملتغير(التداول ومعدلالسوقية

.اللوغاريتمي

الرسملةدلمعاملستقلاملتغيرمنتتجهالقصيراألجلفياالتجاهأحاديةسببيةعالقةيوجد-
.اللوغاريتميامستواهفيالحقيقياملحليالناتجمنالفردنصيبالتابعاملتغيرنحوالسوقية
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املقدمة1.1

الصحية،الخدماتتوفيرسبيلفيوخصوصامهامهابممارسةبدأتمنذالفلسطينيةالصحةوزارةعانت
األولىبالدرجةةالخارجياملنحعلىواالعتماداإلمكانياتشحظلفيطويلةفتراتعانيلشعبتقديمهاوسبل
.املطلوبالحدتلبيالوالتي

لكتيغطيماوجودمنالبدكانفقداملقدمةواملطلوبةالصحيةالخدماتبينمافجوةلوجودونظرا
الالزملالتمويقصور ورغماملقبول،بالحدالفجوةتلكلسدالخارج؛فيالعالجنظاموجدولهذاالفجوة،
ملوازنةبالنسبةنسبياةمهمنفقاتهاتعتبروالتيبالخارج،العالجتحويالتعلىاملترتبةالتكاليفتلكلتغطية

فقد.ولةاملبذالجهودرغممنهاوالحدمعالجتهامنالوزارةتتمكنلمذلكومعالفلسطينية،الصحةوزارة
وصحية،ة،واقتصاديسياسيةجوانبمنوارتباطاتهاوتشعباتها،املشكلةحجملكبروذلكقاصرةظلت
بتكلفتهاالتحكموبالتاليبالخارجالعالجتحويالتمنالحدالبعيداملديعلىالفلسطينيةالصحةوزارةوتأمل

 الظاهرةهذهعلىللقضاءتفض يلنالجهودتلككانتوإنالعالية،
 
يصعبوالذيجي،التكنولو للتطور نهائيا

.حدوثهاأسبابفيالتحكملصعوبةعليها،السيطرةوصعوبةاالمراضوانتشارمواكبته
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مشكلة الدراسة1.2

والتي،(الخارجبالعالجتكاليف)بالخارجالعالجفاتورةتزايدفيتكمنللدراسةاألساسيةاملشكلة
 تعتبروهي،الفلسطينيةالصحةوزارهموازنةتتحملها

 
 عبئا

 
خاصةالصحةةوزار موازنةعلىجوهريا

أفرادبيناضاألمر تزايدفياألسبابتكمنفربما،عامةالفلسطينيةالوطنيةالسلطةموازنةوعلى
فيالتحكميفالخللالوقتوبنفس،فلسطينفيعالجهاعلىالقدرةوعدمالفلسطيني،املجتمع

.بالخارجالعالجبنظاماملرتبطالتكاليفنظام

:وهي الدراسة في طرحها ألربعة أسئلة  رئيسة اتجهت 
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 الخارجفيالعالجتحويالتعدديتغيرهل-1
 
للفترةالجنوبيةاتاملحافظفيمعهااملتعاقدالطبيةللجهةتبعا

؟(م2015-2004)بينما

 الخارجفيالعالجتكاليفتتغيرهل-2
 
بينماللفترةلجنوبيةااملحافظاتفيمعهااملتعاقدالطبيةللجهةتبعا

؟(م2004-2015)

ماالفترةخالليةالجنوباملحافظاتفيوتكلفتهاالخارجفيالعالجتحويالتعددفياملؤثرةالعواملماهي-3
؟(م2015-2004)بين

؟الخارجفيالعالجتكاليفلخفضإتباعهااملمكناإلجراءاتهيما-4
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أهداف الدراسة 1.3

منالخارجفيالعالجتكاليفعلىاملؤثرةالعواملعلىالتعرففيأساس يبشكلالدراسةهدفيكمن
-:خالل

العالجفيتحويالتبالوعالقتهاواملستشفياتالصحية،املراكزفياملتبعةالسياسياتعلىالتعرف-1
.بالخارج

.الخارجفيالعالجلفاتورةاملتزايدلالرتفاعالحقيقيةاألسبابدراسة-2

الخدماتعلىيرالتأثدون املوازنةعلىوخفضهاالتكاليفلتقليلواملالئمةاملناسبةالحلول وضع-3
.وجودتهاللمرض ىاملقدمة
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أهمية الدراسة 1.4

:يليماكاألهميةتلكالدراسةصنفتحيثإليهاملشاراملوضوعأهميهمنالدراسةأهميهتنبع

:العمليةاألهمية:أوال

الوضععلىابياإليجاألثرلهاسيكون والتيبالخارجالعالجتكاليفخفضأجلمناملقترحاتتقديم
.الفلسطينيةالصحةلوزارةاملالي

:العلميةاألهمية:ثانيا

التكاليففضخسبلإلىللوصول تسعىأخرى لدراساتاألبوابتفتحمحليةفلسطينيةدراسةفهي
.الفلسطينيةالحكوميةالصحيةاملؤسساتفيعليهاوالرقابة
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منهجية الدراسة 1.5

تعلقةاملالسابقةالدراساتعلىاالطالعبعدالدراسةموضعالظاهرةوأبعادجوانبتحديدتمقد
لوزارةخارجبالالعالجتكاليفعلىاملؤثرةالعواملعلىالتعرفإلىتسعىالتيالدراسةبموضوع
-:يليكماليليالتحالوصفياملنهجالدراسةهذهاتبعتفقدتخفيضهاوسبلالفلسطينيةالصحة

:الوصفياملنهج. أ

املقارناتاءوإجر بتحليلهاالقيامثمالظاهرة،وصفعلىالقائمالوصفياملنهجاستخدامتمفقد
 كلةاملشلدراسةالدراساتمنالنوعهذاملثلاملناسبةالبيانيةوالرسومالجداول باستخدام

 
.نظريا

:التحليلياملنهج. ب

عالقةإثباتومدىالدراسةمتغيراتجميعودراسةلتحليلالتحليلي،املنهجاستخدامتمفقد
 ،الكميوالتحليلبينهمااالرتباط

 
صحةالوزارةمنالصادرةوالتقاريرالنشراتعلىاعتمادا

املقابالتإلىالباحثلجأكما،SPSS)اإلحصائيالبرنامجاستخدامطريقعن،الفلسطينية
.املرجوةالنتائجالستخالصالدراسة؛بمحلصلةذاتشخصياتمعالشخصية
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الدراسةنتائج1.6

التحويالتعددفيواملتمثلةامليدانيةالدراسةخاللمناستنتاجهاتمالتيالنهائيةالنتائجتظهر
-:يليما(م2015-2004)بينماالفترةخاللالتحويالتهذهومشاكلوأسبابوتكلفتها

-2004)بينامللفترةالخدمةشراءعلىمعهااملتعاقدللجهةتعودالتحويالتعددفيتباينهناك-1
وسطبأعلىسالقدفياألهليةاملشافيلصالحالفروقهذهوكانت،الجنوبيةاملحافظاتفي(م2015
.حسابيوسطقيمةأدنىالهاشميةاألردنيةاململكةفياملشافيسجلتبينماحسابي

فيافياملشلصالحالخدمةلشراءمعهااملتعاقدللجهةتعودالتحويالتعددفيتباينهناك-2
.(م2006-2004)بينمااملحصورةالفترةعنالعربيةمصرجمهورية

داخلافياملشلصالحالخدمةلشراءمعهااملتعاقدللجهةتعودالتحويالتعددفيتباينهناك-3
.(م2007عام)خاللاألخضرالخط
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بينماورةاملحصالفترةخاللالخدمةلشراءمعهااملتعاقدللجهاتتعودالتحويالتعددفيتباينيوجدال-4
.(م2008-2012)

الفترةعنقدسالمشافيمنكللصالحالخدمةلشراءمعهااملتعاقدللجهةتعودالتحويالتعددفيتباينيوجد-5
.(م2015-2013)بينمااملحصورة

الجنوبيةاتاملحافظفيمنهاالخدمةلشراءمعهااملتعاقدللجهةتعودالتحويالتتكاليففيتباينيوجد-6
.األخضرالخطداخلالتحويالتلصالحالفروقهذهوكانت(م2004-2015)

،(م2007-2004)بينماالفترةعنالخدمةلشراءمعهااملتعاقدللجهةتعودالتحويالتتكلفةفيتباينيوجد-7
.األخضرالخطوداخلالعربيةمصرجمهوريةلصالحالفروقهذهكانتحيث

مااملحصورةنيةالزمالفترةخاللالخدمةلشراءمعهااملتعاقدللجهاتتعودالتحويالتتكاليففيتباينيوجد-8
.(م2009-2008)بين

تلككانتحيث،(م2010لعام)الخدمةلشراءمعهااملتعاقدللجهاتتعودالتحويالتتكاليففيتباينيوجد-9
 األخضرالخطداخلمنكللصالحالفروق

 
 العربيةمصروجمهورية،أوال

 
يوجدال(م2011عام)فيلكن،ثانيا

.الخدمةلشراءمعهااملتعاقدللجهاتتعودالتحويالتتكاليففيتباين
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املقدمة1.1

لهاملاالدراسةو االهتماممنقدراشهدتالتياملواضيعأهممناملباشرةاألجنبيةاالستثماراتتعتبر
االقتصاديالنموعلىكبيرأثرو,عامبشكلاالقتصادتمويلعلىالتأثيرفيواضحودور أهميةمن

إجماليمنةاملباشر األجنبيةاالستثماراتنصيبفيملحوظةزيادةالعالمشهدحيث,خاصبشكل
أهمهامن,دوليةالالسياسيةوالبيئةاالقتصاديةللبيئةمصاحبةتغيراتظلفي,التدفقاتصافي

.والطاقةالغذاءأسعاروارتفاع,الدول منكبيرلعدداملاليةاألزمةاستمرار

,البشري املالرأسكفاءةرفعوفي,املالرأستراكمفيالفعالبدورهااألجنبيةاالستثماراتتتميز
املميزاتلكت,املضيفةالدول إلىالحديثةالتكنولوجياونقل,والتنظيميةاإلداريةقدراتهوزيادة
جاذبثماري استمناخخلقلدعموالتدابيرالتحفيزاتخلقإلىتتسابقالعربيةالدول معظمجعلت

(ثماراالست-االدخارفجوة)الخارجيةاملديونيةأزمةتفاقمظلفي,االستثماراتمنالنوعلهذا
كلخفاضوان,العامةموازنتهافيعجزوجودبسبب,الخارجيةمديونيتهاارتفعتحيث,والصادرات

.الدول لهذهاالقتصاديالنمومعدالتانخفاضإلىأدىمماواالستثماراالدخارمن
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 تلعبأنتستطيعلكونهااألجنبية,االستثماراتإلىالدول معظمتحتاج
 
 دورا

 
نموهامعدالتيادةز فيأساسيا

كمشروعاتيةالتحتبنيتهاتنميةفيتسهمكماالطبيعية,مواردهااستغاللمنتمكنهافهي,االقتصادي
,حيويةالالتحتيةالبنيةمشروعاتمنوغيرهاوالسياحةواالتصاالتواملياهاملتجددةوالطاقةالطاقة
منأنابتالثمنأضحىلذلك.,الصناعاتمختلفوتطويروتنميةاملحلية,العاملةاأليديتدريبوكذلك

تطلعهاهوا,منهالناميةسيماوالالحالي,العصرفيللدول االقتصاديةللسياساتاملميزةالخصائصأهم
استثماراتورةصفيذلكأكانسواء,اقتصادهاتمويلفياألجنبياملالرأسمساهمةإلىللنظرالفتبشكل
.خاصةأوعامةأجنبية

االقتصاديةاألزمةبدءمنذمعدالتهاأعلىإلىلتصلاملباشرةاالجنبيةاالستثماراتتدفقاتارتفاعزيادةومع
فهناك,الدول هذهلبعضاالنتاجيةمعدالتفياألثرواضحيكنلموالذي,2008عامالعامليةواملالية
منتمويلللبديالواعتبارها,االوسطالشرق دول لبعضاالستثماراتهذهجذبالستمراريةواضحةأهمية
القدرةضعفبسبب,التصديريةالعمليةلنجاحأساس يمحركاعتبارهاكذلك,الخارجيةالقروضخالل

.البلدانهذهداخلاملحليةاملنتجاتلبعضالتنافسية
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مشكلة الدراسة1.2

:السؤال الرئيس ي التالي في دراسة المشكلة تكمن 

ما هو أثر االستثمار األجنبي املباشر على النمو االقتصادي ؟

:و يتفرع منه األسئلة التالية 

ما العالقة بين االستثمار األجنبي املباشر والنمو االقتصادي؟/ 1

ى النمو ماهي املتغيرات االقتصادية التي من خاللها يمر أثر االستثمار األجنبي املباشر عل/ 2
االقتصادي؟

؟𝑀𝐸𝑁𝐴ما هي اهم املميزات واملحفزات التي ساعدت على جذب االستثمار األجنبي لدول ال / 3

ما هي الدوافع لهذه االستثمارات لتصدير رءوس اموالها نحو هذه الدول ؟/ 4
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الدراسةأهداف1.3

.فيهاملؤثرةاملوالعو واتجاهاتهطبيعتهحيثمناملباشراالجنبياالستثمارنظرياتعلىالتعرف/1

.الدراسةعينةدول فياألجنبيةاالستثماراتتدفقاتومصادرحجماستعراض/2

.الدول هذهفيالنموعلىاألجنبيةاالستثماراتأثرتقدير/3

.األجنبيةاالستثماراتحجمواملحليللناتجالنموعناصربينالعالقةاتجاهتحديد/4
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الدراسةأهمية1.4

:التاليةالنقاطفيالدراسةأهميةتمكن

يقومأنهيثحاالقتصادية,النمولعمليةالرئيس ياملحركبدور يقوماملباشراألجنبياالستثمارأنحقيقةإدراك
.املضيفةالبلدانفياملحليةاألموالرؤوسفييوجدقدالذيالنقصالستكمالاملعزز بدور 

نقلعلىرةقدمنتحملهماخاللمنذلكواملضيفةالبلدانفياملباشرةاألجنبيةاالستثماراتأثرأهميةابراز
ونتاجاإل مهاراتواكسابهاالعمالةلتدريبإمكانياتمنذلكيصاحبماو,املتطورةالتقنيةوالتكنولوجيا

األداءتحّسنبالتاليوواملؤسساتاألفرادإنتاجيةرفعوالتشغيلفرصمنيزيدممااملتقدمةاإلدارةوالتسويق
.االقتصادي

باستمراريرةاملتغالظروفلهذهفنتيجة,االقتصاديالنشاطتحسينفيالحكوماتتلعبهالذيالدور أهميةمدى
تشجعالتيتاملحفزاوالسياساتوضعفيمهماالحكومةدور اصبح,الدراسةعينةبلدانمنلبعضاملستقرةوغير

.املضيفالبلدداخلاالستثمارمنالجنسيةمتعددةالشركات

تحقيقعلىهاعملومدىاستقطبتهاالتياألجنبيةاالستثماراتمنالدراسةعينةدول استفادةجوانبعلىالتعرف
.املستدامةوالتنميةاالقتصاديالنمو
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منهجية الدراسة 1.5

:الباحثةاستخدمتالدراسةهذهأهدافلتحقيق

وصفيةصورةيملتقداألنسبباعتباره,األجنبيةاالستثماراتلتطور التحليليالوصفياملنهج/1
واألنظمةللدراسة,النظريةبالجوانباإلملامأجلومنالكلية,االقتصاديةللمتغيراتتحليلية

.البيانيةوالرسومالجداول عرضخاللمنالدراسةموضعبالدول املتعلقةوالسياسات

االستثمارور دلتحديدالحديثةالقياسيةاألساليبعلىيشتملالذيالقياس يالتحليلياملنهج/2
الواقعأرضعلىجالنتائتفسيرعلىكبيربشكليساعدوالذي,االقتصاديالنموفياملباشراألجنبي

يالديناميكالنموذجباستخداموذلكباملوضوعاملتعلقةاالحصائياتاستعراضخاللمن

𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠,الفروقطريقةاستخداميتموسوف
𝑇ℎ𝑒للعزومالعامة 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑 𝑜𝑓 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 ( 𝐺𝑀𝑀)املقترحة

𝐴𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛𝑜جانبمن − 𝐵𝑜𝑣𝑒𝑟/𝐵𝑙𝑢𝑛𝑑𝑒𝑙𝑙 − 𝐵𝑜𝑛𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛.
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نتائج الدراسة 1.6

سبقا , وكانت اعتمدت الدراسة في تحليل البيانات استخدام األسلوب الديناميكي للنموذج املقترح م
: نتائج تقدير النموذج كما في الجدول اآلتي

𝐷𝑃𝐷باستخدام طريقة Stata 12مخرجات برنامج : املصدر

10%, ٭ عند 5%, ٭٭عند %1٭٭٭ معنوي عند : مالحظة

𝑺𝒕𝒅. 𝑬𝒓𝒓𝑪𝒐𝒆𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆

𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 ln𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑐𝑢 , 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 176 ,𝑛𝑜.𝑜𝑓 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑠 = 8

0.02150.8443∗∗∗ln 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑐𝑢 (𝐿1)

0.02530.0699∗∗∗ln 𝐹𝐷𝐼𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 (𝐿2)

0.02650.211∗∗∗ln 𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒

0.0080−0.0306∗∗∗ln 𝐴𝐼𝐷

0.01910.129∗∗∗ln 𝐹𝐶𝐸𝑐𝑢

0.3962−2.0579∗∗∗𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡

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

𝒍𝒏 𝑮𝑫𝑷𝒑𝒄𝒄𝒖 = −𝟐. 𝟎𝟓𝟕𝟗 + 𝟎. 𝟖𝟒𝟒𝟑𝟐 𝒍𝒏𝑮𝑫𝑷𝒑𝒄𝒄𝒖 𝒕−𝟏
+ 𝟎. 𝟎𝟔𝟗𝟗𝟐𝟑 𝒍𝒏 𝑭𝑫𝑰𝒔𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒕−𝟐

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