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أ

قال الله تعالى:

ن آمَنُوا مِنكُمْ
ع اللَّهُ الَّذِي َ
}يَرْ َف ِ
علِمَ دَرَجَاتٍ{
وَالَّذِينَ أُوتُوا الِ ِ
(المجادلة)11 :

ب

إلى أمي ووالدي،نبع العطاء حفظيما اهلل وأطال في عمرييما.
إلى زوجتي رمز الوفاء شريكة حياتي ورفيقة دربي .
إلى أوالدي وبناتي فمذات كبدي.إلى إخوتي وأخواتي األعزاء.
إلى أصدقائي وزمالئي جميعاً .
إلى وطني الغالي فمسطين الحرة بإذن اهلل.
إلييم جميعاً ىذا الجيد المتواضع.
سائالً المولي (عز وجل) أن يجعمو في ميزان حسناتنا

ج

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين سيدنا محمد بن
عبد اهلل وعمى آلو وصحبو وسمم.
بداي ًة،أشكر اهلل العمي القدير الذي وفقني إلتمام ىذه الدراسة ،ويطيب لي أن أتقدم
فمن ساىم بشكل مباشر،أو غير مباشر في إنجاز ىذه
بجزيل الشكر والتقدير ّ

الدراسةالتي كانت بماثابة الحمم بالنسبة لي،وقد وفقني اهلل إلى تحقيقو،
وأخص بالشكر والتقدير الدكتور نبيل عبد شعبان الموح (حفظو اهلل)،الذي كان لي شرف
موافقتو عمى اإلشراف عمى ىذه الدراسة ومساعدتي في إثرائيا من خالل مالحظاتو
القيمةوالسديدة.
وأتقدم بالشكر والتقدير أيضاً من:
المناقش الداخمي :د /محمد ابراىيم المدىون .
والمناقش الخارجي :د /رضوان محمود بارود .
وذلك لتفضميما بالموافقة عمي مناقشة ىذه الدراسة.
والشكر موصول إلى األستاذ سييل أبو زىير المدقق المغوي ليذه الدراسة .
وأتقدم بالشكر الجزيل ألكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،ممثمة بالدكتور
محمدالمدىون ،رئيس مجمس إدارتيا والعاممين فييا  ،و اإلخوة زمالء الدراسة جميعاً
عى ما قدموا لي من فرصو لالرتقاء والتطوير.
د

ممخص البحث .
ىدؼ البحث إلى التعرؼ إلى كاقع التخطيط االستراتيجي في ك ازرة الصحة الفمسطينية بقطاع
غزة ،كدكره في تحديد مستكل تنمية المكارد البشرية فييا.
كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في إجراء البحث ككنو أكثر المناىج استخدامان في
دراسة الظكاىر االجتماعية كاإلنسانية،حيث تككف مجتمع البحث المستيدؼ مف العامميف في اإلدارات
ذات العالقة بالتخطيط كتنمية المكارد البشرية ،في ك ازرة الصحة الفمسطينية بقطاع غزة ،مف رئيس
شعبة حتى ككيؿ ك ازرة ،كالبالغ عددىـ ( )698مكظفان،عممان بأف الباحث قاـ باستخداـ طريقة العينة
العشكائية الطبقية حسب المسمى الكظيفي ،حيث تـ تكزيع ( )033استبانة عمى مجتمع البحث كقد تـ
استرداد ( )472استبانة بنسبة (.)%9..0
كاعتمد الباحث في إعداد ىذا المبحث عمى البيانات الثانكية ،مف خالؿ االطالع عمى الدراسات

السابقة التي تناكلت مكضكع التخطيط االستراتيجي ذا العالقة بمكضكع البحث ،في حيف تـ الحصكؿ
عمى البيانات األكلية الالزمة لمدراسة ،بكاسطة استبانة صممت خصيصان لذلؾ ،التي تعد األداة

الرئيسية في جمع البيانات ،لمكقكؼ عمى دكر التخطيط االستراتيجي كعالقتو بتنمية المكارد البشرية في
الك ازرات الفمسطينية.

كجاءت أىـ نتائج البحث الرئيسة مؤكدة عمى مدل اىتماـ ك ازرة الصحة الفمسطينية ،في قطاع

غزة ،بالتخطيط بدرجة عالية ،إال إف قدرتيا عمى ترجمو ىذا االىتماـ في تنمية كتطكير المكارد البشرية
حيث جاءت بدرجة متكسطة نتيجة مجمكعة مف العكامؿ الذاتية كالخارجية ،حيث بمغ مستكل التخطيط
االستراتيجي بك ازرة الصحة نسبة ( ،)%99.34كمستكل تنمية المكارد البشرية بمغ نسبة (،)%97.69
كأف التخطيط االستراتيجي يؤثر في تنمية المكارد البشرية ،كتكصؿ البحث إلى مجمكعة مف
التكصيات ،أىميا:تعزيز ثقافة التخطيط كالتطكير لدل العامميف كاالستفادة مف التغذية الراجعة في
إعداد خطط كبرامج ك ازرة الصحة.

ه

Abstract
The purpose of this research is to identify the strategic planning in the
Ministry of Health in the Gaza Strip and its role in determining the level of
human resources development.
I have been using descriptive and analytical approach in a search being the
most commonly used methods in the study of social and human phenomena,
Where the research community targeted employees in the relevant department
of planning and human resources development in the Ministry of Health in the
Gaza Strip, from the head of Division, to the Deputy Minister of totaling
(896) employees, Note that the researcher using the stratified random
sampling method by the Job Title, It was distributed (300) Questionnaires on
the research community and it has been recovered (274) Questionnaires that
show result (91.3%).
And Researcher adopted in the preparation of this research on secondary data
through access to previous studies that have addressed the issue of the
relationship of strategic planning a research topic, while it obtained for the
study of the initial data by a questionnaire designed specifically for that,
Which is the main tool to collect data to determine the role of strategic
planning and its relationship to human resource development in the
Palestinian ministries.
The most important results emphasize the interest of the Palestinian Health
Ministry in the Gaza Strip with a high degree of planning, however, the
ability to translate this interest on the development of human resources was
moderately As a result a group of internal and external factors, Where the
level of strategic planning at the Ministry of Health reached to (59.02)%, and
the Human resource development reached to (57.89)%, And strategic
planning affects the development of human resources, the research come with
many recommendations, the most important is reinforcement the planning and
development of the employees staff and benefit from the feedback in the
preparation of plans and programs of the Ministry of Health.
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الفصل األول
اإلطار العام لمبحث

1


الفصل األول :اإلطار العام لمبحث
مقدمة:
تعػد اإلدارة العامػؿ الػرئيس فػي بنػاء كنجػاح المؤسسػات ،لمػا تمثمػو مػف أىميػة فػي تحقيػؽ أىػػدافيا

تمررية.
بما يضمف ليا القدرة عمى المنافسة كاالس ا

كيتفػػؽ عممػػاء اإلدارة عمػػى أف التخطػػيط االسػػتراتيجي يعػد العامػػؿ األساسػػي فػػي نجػػاح المؤسسػػة،

كأحد أىـ مراحؿ العممية اإلدارية فييػا؛ ككنػو يمثػؿ األسػمكب األمثػؿ بػيف أسػاليب كطػرؽ العمػؿ الختيػار
البدائؿ كفؽ اإلمكانيات المتاحة كطبيعتيا المرغكب فييا.
كتكمف أىمية التخطيط االستراتيجي في تحقيقو مجمكعة مف الفكائد ،أىميػا :مسػاعدة المؤسسػات

في تحقيؽ األىداؼ طكيمة األمد مف خالؿ ترجمة الخطط االستراتيجية كالمكضكعية إلى خطط كبػرامج
ك مكازنات تفصيمية قابمة لمتطبيؽ (.ىاينز ( ،)433.،الخطيب.)4330 ،
كتعػػكد مبػػررات اسػػتخداـ التخطػػيط االسػػتراتيجي إلػػى تعقػػد كتشػػابؾ العالقػػات كالمسػػئكليات كتعػػدد
العكامػػؿ التػػي تػػؤثر فػػي أداء العمػػؿ ،كأىػػـ ىػػذه المبػػررات تتمثػػؿ فػػي اكتشػػاؼ األخطػػاء كالفجػػكات الالفتػػة

فػ ػ ػػي عمػ ػ ػػؿ المؤسسػ ػ ػػة ،كتػ ػ ػػكلي مػ ػ ػػدير جديػ ػ ػػد لممؤسسػ ػ ػػة يختمػ ػ ػػؼ فػ ػ ػػي أسػ ػ ػػمكبو كطريقػ ػ ػػة قيادتػ ػ ػػو ليػ ػ ػػا
(القطاميف.)4334،

ك يمثؿ التخطيط االستراتيجي العممية التي يتـ فييا تحديد رسالة المؤسسة كتحديد االستراتيجيات

كالسياسات لتكفير المكارد كتقسيميا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ " " Glaister&Falshow,1999

كيقصد كػذلؾ بػالتخطيط االسػتراتيجي تحديػد مجمكعػة مػف األنشػطة كالميػاـ المتكقػع أف تقػكـ بيػا

المؤسسػػة ،مػػع األخػػذ باالعتبػػار البيئػػة الداخميػػة كالخارجيػػة بمػػا تشػػممو مػػف نقػػاط قػػكة كضػػعؼ (حامػػد،
.).992

إف تكامؿ عمميػات ادارة المػكارد البشػرية فػي منظكمػة متجانسػة كبمكرتيػا فػي اسػتراتيجية متكاممػة،

يػػتـ دمجيػػا فػػي االسػػتراتيجية العامػػة لممنظمػػة ،يحقػػؽ ليػػا فرص ػان أفضػػؿ لتكػػكيف كتشػػغيؿ م ػكارد بش ػرية

متمي ػزة ؛ لػػذا أصػػبح ىػػـ اإلدارة األكؿ فػػي أداء الم ػكارد البش ػرية التأكػػد مػػف تكافقيػػا ،مػػف حيػػث األسػػاليب
كالتناسؽ ،مع باقي المكارد المستخدمة (ككريؿ.) 43.4،04،

كىػػذا مػػا يؤكػػد أىميػػة الػ ػربط بػػيف التخطػػيط االسػػتراتيجي كتنميػػة المػ ػكارد البش ػرية لمػػا تمثمػػو م ػػف
ضركرة ممحة في تحقيؽ االنسجاـ كالتناغـ بيف المكارد البشرية كاالستراتيجية العامة لممؤسسة.
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كالسػمطة الكطنيػة الفمسػطينية بمػا تشػممو مػف ك ازرات كمؤسسػات عامػة تقػكـ بتقػديـ ميػاـ كخػػدمات

مختمفػػة تمعػػب دك انر حيكي ػان ضػػمف عمميػػة التنميػػة الشػػاممة ،التػػي تع ػد تنميػػة الم ػكارد البش ػرية محػػك انر رئيس ػان

فييا.

كتعتبػػر ك ازرة الصػػحة الفمسػػطينية مػػف أىػػـ الػػك ازرات الفمسػػطينية ؛ لمػػا تمثمػػو مػػف ثقػػؿ فػػي حجػػـ

كنكعيػػة الميػػاـ المنكطػػة بيػػا ،إضػػافة إلػػى كبػػر عػػدد منتسػػبييا مقارنػػة مػػع الػػك ازرات األخػػرل ،فضػالن عػػف

الدكر اإلنساني الذم تقكـ بو ،حيث تعتبر خير مثاؿ لتطبيؽ البحث عمييا.

كمػف ىنػا ،تكمػػف أىميػة البحػػث عبػر محاكلػػة التعػرؼ إلػػى دكر التخطػيط االسػػتراتيجي فػي تنميػػة
المكارد البشرية في الك ازرات الفمسطينية كاسقاطيا عمى ك ازرة الصحة في قطاع غزة.

مشكمة البحث:
يعد التخطيط االستراتيجي أحد المفاىيـ االدارية المعاصرة ؛ ككنػو أحػد األدكات الفاعمػة التػي يػتـ

مف خالليا تحقيؽ االسػتق ارر لممؤسسػة عمػى المػدل الطكيػؿ ،كبمػا يضػمف ليػا النجػاح كالتفػكؽ فػي عػالـ
يتسـ بالمتغيرات كالمستجدات المستمرة ،مما يتطمب االستخداـ الفاعؿ لعممية التخطيط االستراتيجي فػي

المؤسسات المختمفة ،كمنيا المؤسسات كالمرافؽ الحككمية.
كم ػػف كاق ػػع عم ػػؿ الباح ػػث ف ػػي مج ػػاؿ العم ػػؿ الص ػػحي كاطالع ػػو عم ػػى عممي ػػة التخط ػػيط كنت ػػائج
الد ارسػات السػابقة فإنػو قصػك انر فػي تكامػؿ عمميػة التخطػيط فػي تطػكير المػكارد البشػرية فػي ك ازرة الصػػحة
الفمسطينية.

كىػػذا مػػا أكدتػػو نتػػائج الد ارسػػة االستكشػػافية التػػي قػػاـ بيػػا الباحػػث مػػف خػػالؿ االسػػتبانة التػػي تػػـ
تكزيعيػ ػػا عم ػ ػى ( )50مكظف ػ ػان بػػػك ازرة الصػػػحة ،حيػ ػػث تبػػػيف أف ال ػػكزف النس ػػبي لجميػ ػػع فق ػ ػرات التخطػ ػػيط

االستراتيجي -بشكؿ عاـ  -بمغت ) .)% 69.38كأف الكزف النسي لجميع فقرات تنمية المػكارد البشػرية
بمغ ) ، )% .73.50كىذا ما يؤكد كجكد مشكمة تستدعي إعداد ىذه الدراسة.
تػػـ تكزيػػع ( )23اسػػتبانة ،ه كقػػد تػػـ اسػػتراجاع منيػػا ( )08اسػػتبانة ،كىػػي التػػي مثمػػت العينػػة

االستطالعية ،كقد بمؼ الكزف النسبي لجميع فقرات التخطػيط االسػتراتيجي (  ،) %88.6ككػذلؾ الػكزف
النسبي لجميع فقرات تنمية المكارد البشرية بشكؿ عاـ بمغ (. )%66.42
كقػد حصػػمت العينػػة المسػػتطمعة بأنػػو "يػػتـ االسػػتعانة بػػذكم الخبػرة فػػي تػػدريب المػػكظفيف فػػي ك ازرة
الصحة" عمى أعمى درجة مكافقة بكزف نسبي ( .)% 82.29كتتكفر المكازنات المناسبة لعمميات تػدريب
المػػكظفيف فػػي ك ازرة الصػػحة" قػػد حصػػمت عمػػى أقػػؿ درجػػة مكافقػػة بػػكزف نسػػبي ) .)%52.08كىػػذا يعنػػي
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كزرة الصػػحة الفمسػطينية فػػي قطػػاع غػزة
كجػكد مشػػكمة فػػي عمميػة تنميػػة المػكارد كتػػدريب المػكظفيف لػػدل ا

نتيجة لعدـ تكفير المكازنات الالزمة ليا.

كبنػػا نء عمػػي ى ػذه المؤش ػرات،التي حصػػؿ عمييػػا الباحػػث مػػف خػػالؿ الد ارسػػة اإلستكشػػافية كالعينػػة
اإلستطالعية تبيف كجكد مشكمة حقيقية في ىذا الجانب ،كاستطاع أف يصيغ مشكمة الدراسة في السؤال

الرئيس التالي :

ما دور التخطيط االستراتيجي في تنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة الفمسطينية
بغزة ؟
كيتفرع منو األسئمة اآلتية :
 ..ما كاقع التخطيط االستراتيجي في ك ازرة الصحة الفمسطينية؟
 .4ما مستكل تنمية المكارد البشرية في ك ازرة الصحة الفمسطينية؟
 .0ما عالقة التخطيط االستراتيجي في تنمية المكارد البشرية بك ازرة الصحة الفمسطينية؟
 .2ىؿ يكجد أثر لمتخطيط االستراتيجي في تنمية المكارد البشرية في ك ازرة الصحة الفمسطينية ؟
 .9ىؿ تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ( α ≥ )3.39فػي متكسػطات اسػتجابات
المبحػػكثيف حػػكؿ كاقػػع التخطػػيط االسػػتراتيجي ب ػك ازرة الصػػحة تعػػزل لمتغي ػرات (:الجػػنس ،العمػػر،

المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة)؟

 .8ىؿ تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ( α ≥ )3.39فػي متكسػطات اسػتجابات

المبحػػكثيف حػػكؿ كاقػػع تنميػػة الم ػكارد البش ػرية بػػك ازرة الصػػحة تعػػزل لمتغي ػرات ( :الجػػنس ،العمػػر،

المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة)؟

أىمية البحث:
تكمف أىمية البحث في ككنو يتناكؿ مكضكع التخطيط االسػتراتيجي كالعكامػؿ المػؤثرة فيػو؛ إذ يعػد
مفيكـ التخطيط االستراتيجي أحد المفاىيـ المعاصرة الذم تزداد أىميتو في ظؿ المتغيػرات كالمسػتجدات

المسػػتمرة  ،خاصػػة التكنكلكجيػػة كالسياسػػية منيػػا ،ممػػا يسػػتكجب تبنػػي مفيػػكـ التخطػػيط االسػػتراتيجي مػػف
منظكر عممي لمكاكبة التطكرات اإلدارية في ك ازرات كمؤسسات السمطة الفمسطينية كاسػقاطيا عمػى ك ازرة
الصػػحة لم ػػا تمثمػػو م ػػف ثقػػؿ ف ػػي حجػػـ كنكعي ػػة الميػػاـ المنكط ػػة بيػػا ،كاس ػػتفادة القػػائميف عم ػػى اإلدارات

المذككرة فييا بما يتيح ليـ تصكيب مسار التخطيط االستراتيجي كانعكاسو عمى تنمية المكارد البشرية.
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أىداف البحث :
يسعي البحث إلي تحقيؽ عدد مف األىداؼ عمي النحك التالي -:
 ..التعرؼ إلى كاقع التخطيط االستراتيجي في ك ازرة الصحة الفمسطينية.
 .6تحديد مستكل تنمية المكارد البشرية في ك ازرة الصحة الفمسطينية.
 .4تحديد دكر التخطيط االستراتيجي في تنمية المكارد البشرية بك ازرة الصحة الفمسطينية.
 .2الكشؼ عف الفركؽ في كجيات نظر العينة المبحكثة حكؿ متغيرات البحث.
 .9تقديـ تكصيات لصناع القرار لصناع القرار معتمدان عمى نتائج الدراسة.

متغيرات البحث:
 المتغير المستقل:
يمثؿ التخطيط االستراتيجي مجمكعة مف العناصر ،كالتي تشمؿ( :صالح.)2004،
 ..تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية.
 .4صياغة االستراتيجية (الرؤية  ،الرسالة  ،األىداؼ).
 .0كجكد خطة استراتيجية.
 .2تنفيذ الخطة االستراتيجية.
 .9مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية.
 المتغير التابع:
تشمؿ تنمية المكارد البشرية العناصر الرئيسة التالية( :صالح.)2004،
 ..المشاركة في إعداد الخطط كالبرامج.
 .4أنظمة كاجراءات العمؿ المتعمقة بالمكارد البشرية.
 .0تعزيز البحث العممي في الك ازرة.
 .2تدريب كتطكير المكارد البشرية في الك ازرة.
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نموذج متغيرات الدراسة

المتغير المستقل

المتغير التابع

التخطيط االستراتيجي

تنمية الموارد البشرية

 .1المشاركة في إعداد الخطط.

 ..تحميؿ البيئة الداخمية
كالخارجية .

 .2تطكير أنظمة كاجراءات العمؿ
المتعمقة بالمكارد البشرية.

 .4صياغة االستراتيجية (الرؤية،
الرسالة ،األىداؼ) .

 .3تعزيز البحث العممي في
الك ازرة .

 .0كجكد خطة استراتيجية.

 .4تدريب كتطكير المكارد البشرية

 .2تنفيذ الخطة االستراتيجية.

في الك ازرة.

 .5مراقبة كتقييـ الخطة
االستراتيجية.

جرد بكاسطة الباحث
المصدر :ي

المتغٌرات الشخصٌة
(الجنس،العمر،المؤهل ،الوظٌفة ،سنوات الخدمة)

فرضيات البحث:
 الفرضية الرئيسة األ ولى :يكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مسػتكل (( )α ≥ )3.39بػيف
التخطيط االستراتيجي كتنمية المكارد البشرية ،بك ازرة الصحة الفمسطينية ،كيتبمكر عنيا عدد مف
الفرضيات الفرعية التالية :

 .0يكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة  α ≥ 3.39بػػيف تحميػػؿ البيئػػة الداخميػػة
كالبيئة الخارجية كتنمية المكارد البشرية.
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 .6يكج ػػد عالق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل دالل ػػة  α ≥ 3.39ب ػػيف ص ػػياغة االس ػػتراتيجية
كتنمية المكارد البشرية.

 .4يكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة  α ≥ 3.39بػػيف كجػػكد خطػػة اسػػتراتيجية
كتنمية المكارد البشرية.

 .3يكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مسػتكل داللػة  α ≥ 3.39بػيف تنفيػذ الخطػة االسػتراتيجية
كتنمية المكارد البشرية.

 .5يكج ػػد عالق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل دالل ػػة  α ≥ 3.39ب ػػيف مراقب ػػة كتقي ػػيـ الخط ػػة
االستراتيجية كتنمية المكارد البشرية.

 الفرضية الرئيسة الثانية :يكجد أثر ذك داللة إحصائية عنػد مسػتكل ( )α ≥ )3.39لمتخطػيط
االستراتيجي عمى تنمية المكارد البشريةبك ازرة الصحة الفمسطينية.
 الفرضية الرئيسة الثالثة :تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل ( )α ≥ )3.39حػكؿ
التخطػ ػػيط االسػ ػػتراتيجي تعػ ػػزل لممتغي ػ ػرات اآلتيػ ػػة ( :الجػ ػػنس ،المؤىػ ػػؿ العممػ ػػي ،مكػ ػػاف العمػ ػػؿ،

المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة).

 الفرضية الرئيسة الرابعة :تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل ( )α ≥ )3.39حػكؿ
تنمية المكارد البشرية تعزل لممتغيرات اآلتية ( :الجنس ،المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ ،المسػمى

الكظيفي ،سنكات الخدمة).

حدود البحث:
 الحد الموضوعي :تناكؿ البحث عمى دكر التخطيط االستراتيجي في تنمية المكارد البشرية.
 الحد المكاني :تـ اقتصار البحث عمى كزارة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة.
 الحد الزماني :تـ تطبيؽ البحث في العاـ (. ) 43.8 - 43.9
 الحد البشري :العاممكف بكظائؼ إشرافية في اإلدارات ذات العالقة بالتخطيط كتنمية المكارد
البشرية ،مثؿ :إدارة التخطيط كالتطكير ،كحدة الجكدة ،إدارة تنمية كتطكير المكارد البشرية ،إدارة
الشئكف اإلدارية في ك ازرة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة باإلضافة لمفئة العميا بالك ازرة.
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التعريف االجرائي لمصطمحات البحث :
 التخطـــيط االســـتراتيجي " :العممي ػػة الت ػػي ي ػػتـ فيي ػػا تحدي ػػد رس ػػالة المؤسس ػػة كص ػػنع االس ػػتراتيجيات
كالسياسات لتكفير المكارد كتقسيميا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ)1999)،Glaister&Falshow .
 التعريـــــف اإلجرائـــــي " :مجمكعػ ػػة السياسػ ػػات كالخط ػ ػكات التنفيذيػ ػػة التػ ػػي تسػ ػػتخدميا ك ازرة الصػ ػػحة
الفمسطينية لتحقيؽ األىداؼ طكيمة األجؿ ذات التأثير البالغ عمى مستقبؿ المؤسسة ".
مػػػف خػ ػػالؿ المصػ ػػطمحات المسػ ػػتخدمة فػ ػػي الد ارسػ ػػة كأى ػػداؼ كفرضػ ػػيات الد ارس ػػة إسػ ػػتنبط الباحػ ػػث
التعريؼ السابؽ.
 إدارة المــــوارد البشــــرية  " :األنشػ ػػطة اإلداريػ ػػة المتعمقػ ػػة بحصػ ػػكؿ ك ازرة الصػ ػػحة الفمسػ ػػطينية عمػ ػػى
مكظفييػػا مػػف الم ػكارد البش ػرية ،كتحضػػيرىا كتطكيرىػػا كتنميتيػػا بمػػا يمكػػف مػػف تحقيػػؽ الػػك ازرة بػػأعمى
مستكل مف الكفاءة كالفاعمية".
 تنميـة المـوارد البشـرية " :الجيػػد المخطػط الػذم تقػكـ بػو المؤسسػػة لتسػييؿ تعمػـ العػامميف المعػػارؼ
كالميارات كالسمككيات المرتبطة بالكظيفة") Noe.2006. p.36( .
كيعرفيا الباحث إجرائيان بأنيا " :الدرجة التي سيمنحيا أفراد العينة لدكر التخطيط االستراتيجي في تنميػة

المكارد البشرية ،التي ستظير مف خالؿ البحث" .

مػػػف خػ ػػالؿ المصػ ػػطمحات المسػ ػػتخدمة فػ ػػي الد ارسػ ػػة كأى ػػداؼ كفرضػ ػػيات الد ارسػ ػػة إسػ ػػتنبط الباحػ ػػث

التعريؼ السابؽ إضافة إلى الطرؽ كاألساليب االحصائية في أعداد الدراسات كاألبحاث كتحميميا.
صعوبات الدراسة-:
اىـ الصعكبات التي كاجيت الباحث ىك جمع االستبانات مف المستطمع اراؤىـ بعد تكزيع االستبانة

عمييـ ،حيث تـ التكجو ليـ اكثر مف مرة كلكف دكف جدكل ،مما ادل بنا التكاصؿ مع اكثرىـ شخصيان،

كىذا بدكره زاد مف الجيد المبذكؿ كالكقت المستغرؽ في اعداد الدراسة.
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الفصل الثاني  :اإلطار النظري

 المبحث األول :التخطيط االستراتيجي.
 المبحث الثاني :تنمية الموارد البشرية.
 المبحث الثالث واقع التخطيط اإلستراتيجي ودوره في تنمية المواردفي وزارة
الصحة الفمسطينية.
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المبحث األول :التخطيط االستراتيجي
مقدمة :
يع ػػد مص ػػطمح التخط ػػيط االس ػػتراتيجي م ػػف المص ػػطمحات الحديث ػػة الت ػػي تي ػػتـ باس ػػتخداـ الكس ػػائؿ

كالتقنيات لتحقيؽ األىداؼ .كقد تطكر مفيكـ التخطيط االستراتيجي كأصبح يسػتخدـ فػي كافػة قطاعػات
الدكلػػة المختمفػػة ،كأصػػبح لفػػظ اسػػتراتيجية شػػائع االسػػتخداـ فػػي كثيػػر مػػف األنشػػطة الحياتيػػة كالتربكيػػة
كالنظـ اإلدارية.

كيي ػ ػػدؼ التخط ػ ػػيط االس ػ ػػتراتيجي إل ػ ػػى مجابي ػ ػػة كمالحق ػ ػػة التغيػ ػ ػرات المتسػ ػ ػارعة ،كالتكي ػ ػػؼ م ػ ػػع

المستجدات التي تط أر عمى الساحة العالمية ،مف خالؿ االستثمار في العنصػر البشػرم ،بتنميػة القػدرات

كاعداد الككادر الفنية كاإلدارية ،كتطكير كتحسيف طرؽ كأساليب األداء عف طريػؽ كضػع خطػط كبػرامج
ممنيجة ك مرحمية( .مقداد ،كالف ار. (2010
فالتخطيط االستراتيجي عممية ذىنية تحميمية الختيار المكانػة المسػتقبمية لممؤسسػة ،تبعػان لمتغيػرات

التػػي تحصػػؿ فػػي البيئػػة الخارجيػػة ،كتبػػدأ ىػػذه العمميػػة مػػف خػػالؿ تحديػػد رسػػالة المؤسسػػة ،كتحميػػؿ البيئػػة

فييا ككضع األىداؼ ،كتقييميا ،كاختيار األنسب منيا (السالـ.)4333 ،

كالتخطػيط ىػػك تحديػػد الكجيػة التػػي نػػذىب إلييػػا ككضػع المعػػايير التػػي تمكننػا مػػف معرفػػة كصػػكلنا
إلػػى اليػػدؼ المطمػػكب ،كتكجيينػػا كيػػؼ سنصػػؿ اليػػو .كعميػػو فػػالتخطيط ىػػك البػػديؿ عػػف الحػػظ الجيػػد،
كبعبارة أخرل فالتخطيط ىك مقاصدنا التي تعكس رؤيتنا لممستقبؿ(. )Kaufman;1992

كالتخط ػػيط االس ػػتراتيجي يتعام ػػؿ م ػػع القض ػػايا االس ػػتراتيجية ،كيمك ػػف اعتب ػػار القض ػػية اس ػػتراتيجية

عنػػدما يكػػكف تركيزىػػا عمػػى الفعاليػػة كتػػؤثر فػػي عػػدد كبيػػر مػػف السػػكاف كطكيمػػة المػػدل ،كتخػػص قطاع ػان

كبيػ انر .بينمػا يركػػز ( )Bryson;1980عمػى أف الميػـ ىػػك عمميػة التفكيػر كالتطبيػػؽ االسػتراتيجي كلػػيس
عممية التخطيط بحػد ذاتيػا .كقػد عػرؼ ( ).99. ، Mintzberg.sالخطػة االسػتراتيجية بأنيػا " نمػكذج

أك خطػػة تعمػػؿ عمػػى دمػػج األىػػداؼ األساسػػية كالسياسػػات كاإلج ػراءات المتتاليػػة ،كالم ػكارد المخصصػػة
لممؤسسػػة بطريقػػة فريػػدة كقابمػػة لمتطبيػػؽ باالسػػتناد إلػػى نقػػاط القػػكة كالضػػعؼ كالتغي ػرات البيئيػػة المتكقعػػة

كاألنشطة المحتممة بكاسطة المعارضيف األذكياء".

ك تبرز أىمية التخطيط االستراتيجي مف خالؿ ما يمي( :ىاينز.)4337،
 تشجيع القادة عمى كضع رؤية مشتركة لممستقبؿ. كضع مجمكعة مف المقاييس المحددة التي تساعد عمى تحقيؽ النجاح باستمرار. التكيؼ مع العالـ المتغير بشكؿ أكبر.10


 يعد أسمكبان جديدان لتفكير كاسع النطاؽ عمى المستكل االستراتيجي.أىمية التخطيط االستراتيجي:
تبرز أىمية التخطيط اإلستراتيجي من األمور التالية ( :الخطيب.)6112،
 يساعد عمى رفع درجة التنبؤ بالتغيرات في البيئة المحيطة ،ككيفية التأقمـ معيا. يكضح صكرة المؤسسة أماـ كافة أصحاب العالقة. يزكد التخطيط االستراتيجي المؤسسة بدليؿ إرشادم حكؿ ما الذم تسعى لتحقيقو.وىناك بعض العوامل التي تؤكد عمى أىمية التخطيط وىي  ( :مدني0111،م ).
 يساعد عمى اختيار الطريؽ األمثؿ لتحقيؽ المنافع بيف البدائؿ المتاحة. يساعد عمى تقميؿ درجة المخاطر في العمؿ بما قدمو مف تنبؤات كخطط بديمة. يساعد عمى تحقيؽ االستثمار األمثؿ لممكارد البشرية كالمادية.ل ػػذا ف ػػأف التخط ػػيط االس ػػتراتيجي الفاع ػػؿ يي ػػتـ بالنجاع ػػة كالفاعمي ػػة ،كيس ػػيؿ التكاص ػػؿ ،كيض ػػمف

اس ػػتم اررية المؤسس ػػة كبقاءى ػػا ،كيح ػػدد الف ػػرص كاالس ػػتجابة لممخ ػػاطر المتكقع ػػة ،كيس ػػاعد عم ػػى تكض ػػيح

االتجاه المستقبمي ،ك يساىـ في عممية اتخاذ الق اررات ،كيحسف األداء كيمكننا مف التعامؿ بشكؿ أفضؿ
مػػع الظػػركؼ المتغي ػرة ،باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ ف ػإف التخطػػيط يعمػػؿ عمػػى تكثيػػؼ الجيػػكد كتركيزىػػا نحػػك

القضػػايا التػػي تع ػد مػػف االكلكيػػات االسػػتراتيجية كيعمػػؿ عمػػى تالقػػي كجيػػات النظػػر كالجيػػكد الجماعيػػة.
()1988،Bryson
مبررات التخطيط االستراتيجي( :العارف 6111،م).
 مرشد كدليؿ لممؤسسة حكؿ ما تسعى الكصكؿ إليو. يزكد المسئكليف بأساليب كمالمح التفكير بصكرة شاممة. يساعد المؤسسة عمى تكقع التغيرات ككيفية المكاجية كالتأقمـ معيا. يساعد عمى تخصيص كتكزيع المكارد. يساعد عمى المبادرة كاإلبداع. -يكضح صكرة الشركة كيعكس مكانتيا أماـ اآلخريف.
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و تتضح مؤشرات التخطيط االستراتيجي من خالل العناصر الرئيسية التالية:
 الرسالة" :كىي كصؼ دقيؽ لطبيعة المؤسسة كلمبرر كجكدىا ،كلمقيـ األساسية التي تستميـ بيا،
كتميزىا عف مؤسسات شبيية .كرسالة المؤسسة ىي القاعدة التي تستنبط منيا الرسالة المحددة

التي تشير إلى طبيعة التعميـ أك األبحاث أك نكعية الخريجيف...إلخ ،كىي تعكس فمسفة المؤسسة
كطمكحيا كتكضح طبيعة النشاط الذم تيتـ بو ،كتعبر عف مبررات النشأة كىكيتيا التي تنفرد بيا.

فالرسالة تكضح سبب كجكد المؤسسة ،كتمثؿ المرشد الرئيسي لكافة الق اررات كالجيكد التي تتخذىا"

( الربيعي.)4337،

 الرؤية المستقبمية" :ىي الطمكحػات كالتصػكرات لمػا يجػب أف تكػكف عميػو المؤسسػة فػي المسػتقبؿ،
كتمػػؾ الطمكحػػات ال يمكػػف تحقيقيػػا فػػي الكقػػت الحػػالي ،كلكػػف يؤمػػؿ تحقيقيػػا فػػي المسػػتقبؿ .فيػػي

تعكس النظرة المستقبمية التي تطمح بتحقيقيا المؤسسة عمى المدل البعيد.

تثير الحماس لدل العػامميف ،كتعمقػا فػييـ ركح التفػاؤؿ
كمف شأف الرسالة كالرؤية المستقبمية معان أف ا

كاألم ػػؿ ،كتض ػػعا أم ػػاميـ الص ػػكرة الذىني ػػة لمالم ػػح المؤسسػ ػة الت ػػي ينتم ػػكف إليي ػػا كالمس ػػتقبؿ ال ػػذم
ينتظرىـ ،كتعمقا انتماءىـ لخدمة المؤسسة كتحقيؽ طمكحاتيـ " ( .الكبيسي.)4339،

 القيم" :تعد القيـ مجمكعة المكاثيؽ األخالقية المكجية لعمؿ المؤسسة التي تحكـ سػمكؾ المسػتفيديف
منيػ ػػا ،كتكجيػ ػػاتيـ ،كمػ ػػا أنيػ ػػا تحكػ ػػـ الق ػ ػ اررات التػ ػػي تتخػ ػػذىا فػ ػػي تحقيػ ػػؽ أىػ ػػدافيا االسػ ػػتراتيجية ".

(حمس.)43.4،

 االســتراتيجية " :كتعنػػى بالنتػػائج النيائيػػة التػػي يجػػب أف تحققيػػا المؤسسػػة فػػي فت ػرة زمنيػػة محػػددة،
بحيػػث يمكػػف قيػػاس تمػػؾ النتػػائج كتطكيرىػػا ،كتكػػكف تمػػؾ المرتبطػػة بشػػكؿ مباشػػر بالمؤسسػػة التنمكيػػة
كقابمة لمتطبيؽ في بيئتيا " ( .حمس.)43.4،
متطمبات التخطيط االستراتيجي (:العوجي.)0191 ،
مما ييتطمب ذكره أف التخطيط االستراتيجي يجب أف يتكفر لديو مجمكعة مف المتطمبات التي تعمؿ
عمى تحقيؽ أىدافو كىي :
 التحديد الدقيؽ لميدؼ المقصكد تحقيقو. ضركرة تكفر البيانات كالمعمكمات المكثكقة كالكافية. التعرؼ إلى اإلمكانيات المادية كالبشرية المتاحة لتنفيذ اليدؼ. إيجاد عالقة تفاعمية بيف مخططي االستراتيجية كمنفذييا. التحديد المسبؽ كالدقيؽ لمتكاليؼ المطمكبة كالعمؿ عمى ضماف تكفرىا.12


 كضع خطة زمنية لتنفيذ األىداؼ. تكفر معايير قياس االنجازات الحاصمة مقارنة بالمحددة.عوامل نجاح عممية التخطيط االستراتيجي  ( :لبد.)6115 ،
إف التنفيػػذ الفاعػػؿ لمخطػػط ال يػػتـ إال تحػػت قيػػادة فاعمػػة كقػػادرة ،خاصػػة كممػػا تكسػػعت المؤسسػػة

ككب ػػرت ،ف ػػال يمك ػػف إغف ػػاؿ أىمي ػػة تنفي ػػذ الخط ػػة ألف ذل ػػؾ يتكق ػػؼ عم ػػى أىمي ػػة الميم ػػة المػػراد تنفي ػػذىا.
كيتضح مما سبؽ أف التخطيط يتركز في المستكيات اإلدارية العميا.

كتنفيذ الفاعؿ يتضمف فترة زمنية طكيمة ،مقارنة بالمدد الزمنية كمما اتجينا إلػى أسػفؿ المسػتكيات

اإلدارية المختمفة ،حتى الكصكؿ إلى نقطة األداء األكلى التشغيمية ،كما تتناقص درجة األىمية ،كيككف
التخطيط في ىذه المراحؿ ثانكيان.
كتتمثؿ أىـ عكامؿ نجاح عممية التخطيط االستراتيجي في اآلتي :
 فعالية العالقة بيف القائميف عمى عممية التخطيط كالقائميف عمى التنفيذ. مدل كفاية المعمكمات ،ك دقتيا. شمكلية التخطيط. دقة التنبؤات ،كامكانية السيطرة عمى متغيرات التنفيذ. كفاءة األجيزة التنفيذية. التفاعؿ مع الخطة مف طرؼ المعنييف. القيكد الداخمية :تتمثؿ في الحدكد القصكل مف الطاقات اإلنتاجية التي يمكف استغالليا ،مثؿ:كفاءات األفراد كالمعدات المتاحة لالستخداـ ،كتكفر المكازنات الكافية .

 القيكد الخارجية :كتتمثؿ في القكانيف كالمكائح العامة كاالعتبارات السياسية كاالجتماعية التيتستطيع اإلدارة التفاعؿ معيا كاستغالليا لصالح الخطة .
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مزايا التخطيط االستراتيجي ( :المغربي.)0111 ،
يحقؽ التخطيط االستراتيجي مجمكعة مف المزايا لتحسيف أداء المؤسسة كذلؾ مف خالؿ االتي :
 كضكح الرؤية المستقبمية ،كاتخاذ الق اررات االستراتيجية. التفاعؿ البيئي عمى المدل البعيد. تحقيؽ النتائج االقتصادية كاالجتماعية. القدرة عمى إحداث التغيير. تخصيص المكارد كاالمكانيات المتاحة بطريقة فاعمة.معوقات التخطيط االستراتيجي ( :لبد.)2007 ،
كتكمف أىمية التعرؼ عمى معكقات التخطيط االستراتيجي في العمؿ عمى الحد منيا كانجاح عممية

التخطيط ذاتيا ،كأىـ المعكقات ىي :

 عدـ دقة أك كفاية المعمكمات كالبيانات. عدـ صحة التنبؤات كاالفتراضات. إغفاؿ الجانب اإلنساني مما يؤدم إلى مقاكمتيا. االعتماد عمى الجيات األجنبية في كضع الخطة بصكرة كاممة. القيكد الحككمية (اإلدارية كالقانكنية). -عدـ تكفر أك كفاية المكازنات.

أنواع الخطط:
يناط بالتخطيط عدة أنكع مف الخطط مف كجية نظر عمماء االدارة  ،يكرده الباحث كالن

عمى حذه .

 الخطة االسـتراتيجية" :ىػي الخطػة التػي تعػدىا المؤسسػة لتكضػح الصػكرة الكميػة ليػا ،كاطػار العمػؿ
الخاص بيا .كتكضح بيئة العمؿ التي تعمؿ فييا المؤسسة ،مف نقاط القكة كالضعؼ ،كاالستراتيجية

التي تسعى إلى تحقيقيا".

كقػػد عػػرؼ ( ).99. ، Mintzbergالخطػػة االسػػتراتيجية بأنيػػا " :نمػػكذج أك خطػػة تعمػػؿ عمػػى
دمج األىداؼ األساسية كالسياسات كاإلجراءات المتتاليػة ،كالمػكارد المخصصػة لممؤسسػة بطريقػة فريػدة
كقابم ػػة لمتطبي ػػؽ ،باالس ػػتناد إل ػػى نق ػػاط الق ػػكة كالض ػػعؼ كالتغيػ ػرات البيئي ػػة المتكقع ػػة كاألنش ػػطة المحتمم ػػة
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بكاسػػطة المعارضػػيف األذكيػػاء" .كبػػدكف الخطػػة االسػػتراتيجية قػػد تقػػكـ المؤسسػػة بتنفيػػذ عػػدد مػػف الب ػرامج
كالنشاطات ،إال أف نتائجيا ال تحقؽ رؤيتيا أك رسالتيا.

 الخطة التشغيمية" :ىي خطة تحدد المياـ المطمكبة ،ككيؼ سيتـ إنجازىا؟ كمف المسئكؿ عنيا؟ كما
المدة الزمنية إلنجازىا؟ كما المكارد المطمكبة إلنجازىا؟
كتأتي ىذه الخطط لترجمة االستراتيجية المكجكدة في الخطة االستراتيجية إلى أنشطة ،كيعد إعدادىا
أسيؿ مف إعداد الخطة االستراتيجية (النمر. )1996،

 الخطة التنفيذية" :ىي الخطة التي تعدىا المؤسسة لتنفيذ بعض األعماؿ كالنشاطات الخاصة
بتطكير المؤسسة ،كمف أىـ أمثمتيا :خطة تطكير الجكدة ،الخطة التسكيقية ،خطة تخفيض

المخزكف ،خطة تقييـ األداء ،كغير ذلؾ" (النمر. )1996،

 خطة المشروع" :ىي الخطة التي يتـ كضعيا في مرحمة إعداد مشركع أك برنامج أك خدمة،
كتتضمف ىذه الخطة مبررات المشركع ،كبمعنى آخر ،االحتياجات التي جاء المشركع ليستجيب

إلييا مثؿ  :أىدافو ،كاجراءاتو كنشاطاتو ،كفريؽ العمؿ ،كالمكازنة ،كالنتائج المتكقعة ...إلخ "
(النمر. )1996،

أنواع التخطيط االستراتيجي( :ج القدس المفتكحة  ،اإلدارة اإلستراتيجية . )2014 ،
التخطيط االستراتيجي يتـ تصنيفو حسب المستكيات اإلدارية في المؤسسة عمى النحك التالي:
 ..المستكل المؤسسي(اإلدارة العميا).
 .4المستكل الكظيفي (اإلدارة الكسطى).
 .0المستكل التشغيمي(اإلدارة الدنيا).
أما أنكاع الخطط مف ناحية الزمف فيي(طكيمة  ،متكسطة،قصيرة) كتمارس استراتجيان حسب

المستكيات اإلدارية كبالترتيب .

 الخطط طويمة األجل :يعد أساس ىذا النكع تقسيـ التخطيط مف حيث النطاؽ الزمني ،كتتراكح المػدة
الزمنية ليذه الخطط مف ( ).3-0سنكات أك أكثر (حبيش.99. ،ـ).
 التخطيط قصير األجل :تقسـ االىػداؼ لعامػة لممؤسسػة عػادة إلػى صػغيرة االجػؿ ،كتقػكـ أقسػاـ ىػذه
الكحدات بتنفيذىا في فترة ال تتعدل سػنة ،حيػث تضػمف المؤسسػة خططيػا طكيمػة األجػؿ بمجمكعػة
مف الخطط قصيرة األجؿ (عالقي. ).996 ،
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 التخطــيط ال ـوظيفي :ىػػك تخطػػيط أقػػرب لمرحمػػة التنفيػػذ ،كمػػف ش ػأنو تحقيػػؽ نسػػبة عاليػػة مػػف نجػػاح
الخطػ ػػة الرئيسػ ػػة ،كعػ ػػادة تكضػ ػػع الخطػ ػػط التكتيكيػ ػػة ألغ ػ ػراض محػ ػػددة كلفتػ ػػرة زمنيػ ػػة محػ ػػددة ،كفق ػ ػان

لممتغيرات المكجكدة أماـ المنفذ( .النمر. )1996 ،
مراحل عممية التخطيط:

يعتبر التخطيط مرحمة مف مراحؿ العممية اإلدارية كىك رؤية المستقبؿ أك التنبؤ بو ،كىػذا يتطمػب

ػر عميق ػان كدقيق ػان لمػػا يمكػػف  ،أك لمػػا يجػػب أف يحصػػؿ فػػي المسػػتقبؿ ،حيػػث ترتكػػز الفمسػػفة اإلداريػػة
تفكيػ ان

لنظاـ التخطيط االستراتيجي عمى أنو عممية مستمرة تبدأ بتحديد المياـ التنظيمية كتحديد االستراتيجيات
كالسياسػػة الالزمػػة لتحقيػػؽ ىػػذا بكضػػع الخطػػط المسػػتقبمية لمتأكػػد مػػف تنفيػػذ االسػػتراتيجيات لمكصػػكؿ إلػػى

النتػػائج النيائيػػة ،كمػػا أنيػػا عمميػػة يتحػػدد بمكجبيػػا بدايػػة نػػكع المجيػػكدات التػػي يجػػب القيػػاـ بيػػا كمتػػى ؟
ككيؼ ؟ كمف يقكـ بيا ؟ كما ىي النتائج المترتبة عف ذلؾ؟
كينتج عف التخطيط سمسمة مف الخطط التي تتعرض لمتغير بتغيير الظركؼ ،كليس ىذا فحسب،

بػػؿ بتغييػػر طريقػػة التفكيػػر فػػي كضػػع الخطػػط ،كمػػا أف التخطػػيط االسػػتراتيجي يقتضػػي تأمػػؿ المس ػتقبؿ
باستمرار كبطريقة منيجيػة أكثػر مػف ككنػو إجػراءات كأسػاليب كىياكػؿ  ،فيػك يػربط الخطػط االسػتراتيجية

بالبرامج متكسطة األجؿ كالمكازنات قصيرة األجؿ كخطط التشغيؿ.
 المرحمة األولى :إعداد الخطة

كتشمؿ ىذه المرحمة الخطكات التالية ( : :حبيش0110 ،م).
 التحديد المسبؽ لمغايات كاالىداؼ المطمكب الكصكؿ إلييا. تحديد اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ ىذا البديؿ. كضع البرامج الزمنية الالزمة لتنفيذ اليدؼ. تحديد األنشطة الالزمة لتحقيؽ اليدؼ. تحديد الجيات المسؤكلية عف تنفيذ ىذه النشاطات. المرحمة الثانية :مرحمة اعتماد الخطة.
 المرحمة الثالثة :مرحمة تنفيذ الخطة.
 المرحمة الرابعة  :مرحمة متابعة تنفيذ الخطة.
 المرحمة الخامسة  :مراجعة كتقييـ الخطة نفسيا.
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المبحث الثاني :تنمية الموارد البشرية
تمييد:
تعد المكارد البشرية األساس في تحقيؽ استراتيجية المنظمة كالكصكؿ إلى األىداؼ التي تسعى

إلييا ،كينظر إلى المكارد البشرية عمى أنيا أحد أىـ المكارد التي يجب إدارتيا كالتخطيط ليا بعناية ،
فاألشخاص العاممكف في المنظمة ىـ جزءان مف األصكؿ كليسكا جزء مف التكاليؼ .كمف ىنا تأتي

أىمية التخطيط الفاعؿ ليؤالء األشخاص ،بالشكؿ الذم يجعميـ يساعدكف في تحقيؽ المنظمة ،حيث
تيتـ عممية تخطيط المكارد البشرية بالحصكؿ عمى األشخاص المناسبيف ،ك بعد األخذ بمتطمبات كؿ

كظيفة مف خالؿ مخرجات تحميؿ كتصميـ العمؿ( .نعيـ 43.4،ـ)

كتيدؼ عممية تخطيط المكارد البشرية إلى تأميف كجكد القكل العاممة المطمكبة كمان كنكعان،

كتشغيميا بكفاءة كفعالية بصكرة تسيـ في تحقيؽ األىداؼ العامة  ،كذلؾ مف خالؿ تبني سياسات تكفؿ
تحقيؽ أفضؿ تكازف ممكف عمى كافة المستكيات كالفئات ،كباستخداـ المعمكمات الكافية كالدقيقة.

تبعا الختالؼ كجيات نظر المفكريف كالمؤلفيف ،كأىـ
كقد تعددت تعاريؼ إدارة المكارد البشرية ن
ىذه التعاريفات:
لقد عرؼ (كلياـ سيككال " ("w_sikulaإدارة األفراد بأنيا :استخداـ القكل العاممة داخؿ
المؤسسة أك بكاسطة المؤسسة ،كيشمؿ ذلؾ عمميات تخطيط القكل العاممة لممؤسسة :االختيار

كالتعييف ،كتقييـ األداء ،كالتدريب كالتنمية ،كالتعكيض كالمرتبات ،كالعالقات الصناعية ،كتقديـ الخدمات
االجتماعية كالصحية لمعامميف ( المغربي .)4337،

كما تعرؼ بأنيا ذلؾ النشاط اإلدارم المتعمؽ بتحديد احتياجات المشركع مف القكل العاممة ،

كالعمؿ عمى تكفيرىا باألعداد كالكفاءات المحددة،كتنسيؽ االستفادة مف ىذه الثركة البشرية بأعمى كفاءة
ممكنة.

كتعرؼ أيضا بأنيا " :النشاط اإلدارم الذم يتمثؿ في كضع تخطيط لمقطاع البشرم الذم

سيضمف ديمكمة كجكد القكل العاممة التي تحتاجيا المؤسسة كديمكمة إمدادىا بالعناصر البشرية

المطمكبة ( نعيـ.)43.4 ،

كما يتمثؿ ىذا النشاط في تنمية قدرات العامميف كتحسيف أدائيـ كرفع كفاءتيـ الفنية كالعممية
كاالستم اررية فيو ،كحثيـ عمى المشاركة بكالئيـ الذاتي لتحقيؽ المؤسسة.
كيدخؿ في ىذا كؿ مف :تكفير المزايا كالحكافز المادية كاألدبية كالمعنكية إلشباع حاجياتيـ أك

رغباتيـ الفردية أك الجماعية.
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كما عرفت (مارتيف.ج " ("martiinإدارة األفراد بأنيا :ذلؾ الجانب مف اإلدارة الذم ييتـ بالناس كأفراد

أك مجمكعات ،كعالقتيـ داخؿ التنظيـ ،ككذلؾ الطرؽ التي يستطيع بيا األفراد المساىمة في كفاءة

التنظيـ ،كتشمؿ الكظائؼ التالية :تحميؿ التنظيـ ،تخطيط القكل العاممة ،التدريب كالتنمية اإلدارية،

أخير
العالقات الصناعية ،مكافأة كتعكيض العامميف ،كتقديـ الخدمات االجتماعية كالصحية ،ثـ
ان

المعمكمات كالسجالت الخاصة بالعامميف )شحادة .)43.3،

كتعرؼ عممية تخطيط المكارد البشرية بأنيا " :عممية التنبؤ بعدد كنكعية العامميف الالزميف

لمعمؿ ،كمدل إمكانية تمبية ىذه الحاجة في المكاف كالكقت المناسبيف لتأميف تنفيذ المياـ المككمة بكفاءة
كفعالية " (الكبيسي.)4339،
ككمفيكـ حديث إلدارة المكارد البشرية ىناؾ أربع نقاط جكىرية يمكف تمخيصيا في ما يمي:

(نعيـ)43.4،

 البحث عف الرجؿ أك الشخص المناسب.تبعا لالحتياجات.
 يجب أف تككف عممية التكظيؼ ن يجب أف تككف عممية التكظيؼ في الكقت المناسب. كضع األشخاص في أماكنيـ المناسبة.ػاء عم ػ ػػى م ػ ػػا س ػ ػػبؽ يمك ػ ػػف تحدي ػ ػػد الجكان ػ ػػب األساس ػ ػػية لعممي ػ ػػة تخط ػ ػػيط المػ ػ ػكارد البشػ ػ ػرية
ك بن ػ ػ ن
بالتالي ( :الكبيسي. )4339،
 تخطيط المكارد البشرية عمميػة منيجيػة ،كمػا أنػو يمثػؿ جػزءان مػف عمميػة تحػدث بعػد نػكع مػف اإلدراؾكالبحث كليس مجرد شيء يحدث مف قبيؿ الصدفة.

 عمميػػة التخطػػيط ىػػذه عمميػػة مسػػتمرة ؛ كذلػػؾ ألف المنظمػػة كأىػػدافيا كبيئػػة العمػػؿ التػػي تعمػػؿ مػػفخالليا مستمرة في التغيير.

 ىناؾ حاجة إلى تقييـ المتطمبات مف المكارد البشرية كمان كنكعان. يعتمد مستكل المكارد البشرية عمى ما ىك متكفر منيا في سكؽ العمؿ. -ينبغي أف تككف المكارد البشرية عمى المستكل المطمكب لتحقيؽ الفاعمية التي تيدؼ إلييا المنظمة.
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أىمية إدارة الموارد البشرية:
تنبع أىمية إدارة المكارد البشرية في التنظيـ اإلدارم مف ككنيا أىـ عناصر العممية اإلنتاجية

فيو ،كال بد مف تكفر الكفاءات الجيدة القادرة عمى األداء كالعطاء المتميزيف .

و تكمن أىمية إدارة الموارد لمموارد البشرية في أنيا تحقق اآلتي ( :أبو زايد6119،م )
 تخفيض التكاليؼ المرتبطة بالمكارد البشػرية عػف طريػؽ التنبػؤ الػدقيؽ بالحاجػات المسػتقبمية لكػؿو
كظيفة مف الكظػائؼ فػي المنظمػة ،كىػذا يػؤدم إلػى اسػتثمار الطاقػات البشػرية بش و
ػكؿ كف وػؤ كتقميػؿ
الفػػائض فػػي بعػػض الكظػػائؼ كالعجػػز فػػي كظػػائؼ أخػػرل ،السػػيما تمػػؾ الكظػػائؼ التػػي تتطمػػب
ميار و
بعرض و
و
قميؿ منيا.
ات عاليةن كتكاجو

 المػػدخالت المطمكبػػة (ميػػارات ،قابميػػات ،خصػػائص) فػػي الكقػػت المناسػػب ،ممػػا يػػؤدم إلػػى نجػػاحبرامج تخطيط كتطكير المسار الميني لمعامميف.
 المكازنة الكفؤة بيف نشاطات ككظائؼ إدارة المكارد البشػرية كالمنظمػة ،بحيػث تحقػؽ ىػذه المكازنػةكفاءة األداء الفردم كالتنظيمي.

 بن ػػاء القاع ػػدة األساس ػػية لنج ػػاح خط ػػط كسياس ػػات المػ ػكارد البشػ ػرية األخ ػػرل كاالختي ػػار كالت ػػدريبكالتحفيز ..إلخ.

ػكؿ منس و
 رفع مستكل رضا العامميف عػف أعمػاليـ كمنظمػتيـ ،بتػكفير الكفػاءات بش وػجـ مػع حاجػات
كمتطمبات المنظمة

كضع خطة المكارد البشرية عمى المستكل القكمي ،كبصكروة خاصة في المؤسسات التابعة لمقطاع العاـ
،أك تمؾ المؤسسات العاممة في ظؿ النظاـ االشتراكي.
أىداف إدارة الموارد البشرية:
ىنػػاؾ العديػػد مػػف األىػػداؼ العامػػة بػػإدارة المػكارد البشػرية بصػػكرة عامػػة ،التػػي يمكػػف تمخيصػػيا بػػاآلتي:
(أبك ندل.)4338 ،
 المساىمة في تحقيؽ الشركة . تكظيؼ الميارات كالكفاءات المتحفزة كعالية التدريب. زيادة الرضا الكظيفي كتحقيؽ الذات عند المكظفيف إلى أعمى قدر ممكف. إيصاؿ سياسات المكارد البشرية إلى جميع المكظفيف في المنظمة . المساىمة في المحافظة عمى السياسات السمككية كأخالقيات العمؿ.19


 إدارة كضبط عممية "التغيير" لتعكد بالنفع عمى كؿ مف المنظمة كالمكظؼ. السعي إلى تحقيؽ معادلة مستكل األداء الجيد ،كىي المقدرة كالرغبة .حيث إف زيػادة المقػدرة تتمثػؿ فػي بػرامج تػدريب كتطػكير العػامميف ،كأمػا زيػادة الرغبػة كتتمثػؿ فػي أنظمػة
الحكافز كالسالمة كيتمثؿ أيضان تخطيط المكارد البشرية باآلتي-:

أىداف تخطيط الموارد البشرية :
كيمكف القكؿ إف اليدؼ الرئيسي لتخطيط المكارد البشرية يتمثؿ في الحصكؿ عمى العدد الالزـ كالنكع
المناسب مف المكظفيف ،كالمحافظة عمى طاقات العامميف كاستثمارىا ،كتعزيز دافعيتيـ نحك العمؿ

كاعداد ميزانية المكارد البشرية ،سكاء في مجاؿ التكظيؼ أك التدريب أك الخدمات أك إنياء الخدمات

باإلضافة إلى تحقيؽ التكامؿ بيف الخطط االستراتيجية لممنظمة كاستراتيجية المكارد البشرية كأنظمتيا

المختمفة ،كأىـ أىداؼ تخطيط المكارد البشرية ىي  ( :أبو ندى .) 6112 ،

 التعػػرؼ إلػػى الكضػػع القػػائـ لمقػػكل العاممػػة بصػػكرة تفصػػيمية يمكػػف مػػف تحديػػد المعػػالـ األساسػػية لقػػكلالعمؿ المتاحة.

 التعرؼ إلى مصػادر المػكارد البشػرية كد ارسػتيا كتقييميػا بيػدؼ تحديػد أسػمكب االسػتفادة المثمػى منيػافي تنفيذ خطة المكارد البشرية مف حيث الكـ كالنكع.

 التعػػرؼ ،مػػف خػػالؿ البيانػػات كالمعمكمػػات إلػػى المشػػاكؿ التػػي تحػػد مػػف االسػػتخداـ األمثػػؿ لقػػكة العمػػؿالحالية كالمتاحة في الحاضر كالمستقبؿ.

 محاكل ػ ػػة كض ػ ػػع حم ػ ػػكؿ مكض ػ ػػكعية لمش ػ ػػاكؿ ع ػ ػػدـ االس ػ ػػتخداـ األمث ػ ػػؿ لق ػ ػػكة العم ػ ػػؿ م ػ ػػع ض ػ ػػركرةالتركيز_بصفة خاصة_عمى كضع حمكؿ مشكمتي البطالة المقنعة كالعجز في بعض فئات العامميف.
 التنبػؤ بأعػداد كنكعيػات المػكارد البشػرية الالزمػة لمختمػؼ األنشػطة  ،فػػي المنظمػة ،خػالؿ فتػرة زمنيػػةمناسػػبة فػػي المسػػتقبؿ ،بحيػػث يغطػػي ىػػذا التنبػػؤ المػػكارد البش ػرية الالزمػػة لاحػػالؿ كالتكسػػعات فػػي
األنشطة المختمفة خالؿ الفترة المحددة.

 تحديػػد معػػالـ سياسػػات كخطػػط التعيػػيف كالتػػدريب الالزمػػة ،لضػػماف الكصػػكؿ إلػػى مسػػتكل التشػػغيؿاالقتصادم السميـ كالمستقر داخؿ المنشأة .
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الوظائف الرئيسية إلدارة الموارد البشرية:
إف كضع أم استراتيجية  Strategyإلدارة المكارد البشرية يجب أف تككف مستمدة كمتماشية مع

االستراتيجية العامة لممنظمة ،كمتماشية مع رؤيا  Visionكرسالة  Missionالمنظمة.Objectives

بحيث يتضمف عمؿ كتطكير أنظمة إدارة المكارد البشرية ،يجب أف تشتمؿ عمى القياـ بالكظائؼ كالمياـ

التالية( :الطيراكم(2010،

 التحميؿ الكظيفي (  )Job Analysisكالذم يشمؿ الكصؼ الكظيفيكالتكصيؼ الكظيفي .
 نظاـ االختيار كالتعييف (.(Recruitment and Selection
 نظاـ تقييـ األداء (.)Performance Appraisal
 نظاـ التعكيض كالمكافأة (.)Compensation and Benefits System
 تطكير المكارد البشرية ).(Human Resources Development
 نظاـ تحفيز المكظفيف (.)Motivation and Incentives
 تخطيط المكارد البشرية (.)Human Resources Planning
 كضع الصالحيات كالمسؤكليات ).)Authorities and Responsibilities
 كضع كتحديث اليياكؿ التنظيمية (.)Organization Structure
 كضع أنظمة السالمة(.)Health and Safety
 دراسة مشاكؿ العامميف كمعالجتيا (.)Employee Problem Solving
تنمية الموارد البشرية:
تعػرؼ بأنيػػا :مجمكعػة الميػػاـ المرتبطػة بالحصػػكؿ عمػى األفػراد كتػدريبيـ ،كتطػػكيرىـ كحفػزىـ كتنظػػيميـ
كالمحافظػػة عمػػييـ ،بحي ػث يجػػب إنجػػاز ىػػذه الميػػاـ بأسػػمكب يمكػػف المؤسسػػة مػػف التعامػػؿ مػػع أم مػػف
المتغيرات البيئية كالظركؼ التنافسية كضماف تحقيؽ أىداؼ المؤسسة في األمد البعيد

( السالم و صالح ).

كما تعرؼ بأنيا :نشاط أك كظيفة رئيسية تخصصية في المؤسسة محكر عمميػا العنصػر البشػرم ،ككػؿ
ما يتعمؽ بو مف أمكر كظيفية منذ ساعة تعيينو في المؤسسة ،كحتػى سػاعة تركػو ليػا ،فيػي تسػعى إلػى
الحصكؿ عمى أفراد القكل العاممة الالزميف لممنشأة مف حيث العدد التي تخدـ أغراضيا
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(عقيمي.).998:

أىمية تنمية الموارد البشرية:
تكتس ػػب تنمي ػػة المػ ػكارد البشػ ػرية كإح ػػدل كظ ػػائؼ المؤسس ػػة العصػ ػرية أىمي ػػة كبيػ ػرة ف ػػي الق ػػرف الح ػػادم
كالعش ػريف ،فيػػي تنميػػة ألىػػـ كأغمػػى أصػػكؿ المؤسسػػة ،إذ أف مػػا يميزىػػا عػػف بػػاقي ىػػذه األصػػكؿ أنيػػا
أص ػػكؿ مفكػ ػرة ،حي ػػث أني ػػا تعم ػػد لاف ػػادة المثم ػػى م ػػف مكاردى ػػا البشػػرية (م ػػديريف كمرءكس ػػيف) فتش ػػجعيـ
مناخا ينمي ذلؾ كينشطو
كتدفعيـ لالجتياد كاالبتكار كتييئ ن

(أبو زايد. )6119،01 :

كيػػرل الباحػػث انػػو ميمػػا اىتمػػت المؤسسػػة بتحػػديث التجيي ػزات كتعزيػػز القػػدرة التمكيميػػة كحػػددت أىػػدافنا
طمكحة لمستكل األداء كأخرل لمتميز عمى المنافسيف ،فإف كؿ ىذا لف يتسػنى تحقيقػو دكف بشػر قػادريف
محف ػزيف يعممػػكف بػػركح الفريػػؽ ،ف ػالمكارد البش ػرية تت ازيػػد قيمتيػػا كانتاجيتيػػا بػػالخبرات المتراكمػػة ،كبالتػػالي
فيي تمثؿ أصالن تتزايد قيمتو كأىمية حسف اإلفادة منو.
كيمكف تقسيـ أىمية المكارد البشرية عمى النحك التالي ( :أبك زايد.)..: 4336 :
أ) عمى مستوى المؤسسة.
 ..المػكارد البشػرية تت ازيػػد قيمتيػػا كانتاجيتيػػا بػػالخبرات المتراكمػػة كبالتػػالي فيػػي تمثػػؿ أصػالن تت ازيػػد قيمتػػو
كأىمية اإلفادة منو بمركر الكقت.
 .4ىناؾ عالقة تكامميػة ميمػة بػيف إدارة تنميػة المػكارد البشػرية كغيرىػا مػف اإلدارات كالكظػائؼ األخػرل
لممنظمة.
 .0يؤدم أم تقصير في تقدير االحتياجات مف المكارد البشرية إلعاقة أعماؿ اإلدارات األخرل.
ب) عمى مستوى الدولة.
 ..المكارد البشرية أساس لالستقالؿ كالنفكذ االقتصادم.
 .4المكارد البشرية أداة تنافس عالمية.
 .0العقكؿ المبتكرة تخفض فاتكرة التكنكلكجيا المستكردة.
 .2المكارد البشرية الفاعمة أداة لزيادة الصادرات.

22


 .9المكارد البشرية تكمؿ ثركة الدكلة.
 .8استقطاب العقكؿ أصبح ساحة لمصراع العالمي.
كترل (شمتكت ).9-.2:4339 :أف أىمية تنمية المكارد البشرية تكمف فيما يمي:
أ -أنيا تيتـ بالمكارد الرئيسية في المؤسسة كىـ األفراد.
ب -ال تكجد مؤسسة دكف تنمية لممكارد البشرية.
ت -تقكـ بتطكير ميارات األفراد العامميف بالمؤسسة.
ث -تضع الخطط المناسبة لمتدريب.
ج -تقكـ بدراسة مشاكؿ األفراد كمعالجتيا.
ح -تختار األفراد المناسبيف لشغؿ الكظائؼ.
كيػػرل الباحػػث أف أىميػػة تنميػػة الم ػكارد البش ػرية تنبػػع مػػف أىميػػة العنصػػر البشػػرم ك الػػذم ىػػك محػػكر
االىتماـ ك الركيزة األساسية في عمؿ ىذا الجزء مف المؤسسة ،فمف المعركؼ أف أية منظمة ميما كاف
حجميا أك طبيعة نشاطيا ال بد أف يككف لدييا في أم لحظة معينة مككنات رئيسة ثالثة كىػي (المػكارد
البشرية-المكارد الماديػة-بيئػة العمػؿ) ،ك ترجػع أىميػة العنصػر البشػرم لمسػمات كالمميػزات التػي يحظػى
بيا كتميزه عف المكارد األخرل.

مسئوليات تنمية الموارد البشرية:
تعتمد مسئكليات تنمية المكارد البشرية في معظـ المؤسسات عمى أربعة مستكيات رئيسة :

( أحمد.) 63-79 ،4339 :
 )0اإلدارة ( العميــا-الوســطى-الــدنيا ) :تتحمػػؿ مسػػئكلية تكػػكيف كتكصػػيؿ رؤيػػة مسػػتقبمية كاضػػحة عػػف
مفيػػكـ تنميػػة الم ػكارد البش ػرية فػػي المؤسسػػة ،كايجػػاد البيئػػة المناسػػبة التػػي يمكػػف أف يػػنجح كيزدىػػر فييػػا
األفراد كتكفير المكارد المالية الالزمة ،كااللتزاـ بتطبيؽ خطة العمؿ مف قبؿ اإلدارات كاألقسػاـ المختمفة،
كمتابعػػة القيػػاـ باإلجراءات.كمػػا تتحمػػؿ اإلدارة المسػػئكليات األساسػػية لضػػماف أف األف ػراد يمكػػنيـ تأديػػة
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كظػػائفيـ كفػػاءة كفعاليػػة كيتمتعػكا بفػػرص تعمػػـ مسػػتمرة لتنميػػة قػػدراتيـ كطاقػػاتيـ الكامنػػة ،ىػػذه المسػػئكلية
سكاء منفردة أك بمساعدة جية متخصصة.
 )6الفــرد :كعضػػك فػػي فريػػؽ المؤسسػػة فعميػػو تقػػع مسػػئكلية تعمػػـ احتياجاتػػو المرتبطػػة بالعمػػؿ اليػػكمي،
كطمكحات المستقبؿ الكظيفي ،كالتنمية الذاتية.
أحيانػا
 )4الجية المتخصصة :فالمؤسسة ربما يككف لدييا كظيفة متخصصػة مسػئكلة عػف تنميػة الفػرد ك ن
أحيانا أقساـ التدريب سكاء داخؿ قسـ األفراد أك بشكؿ مستقؿ عنيا.
تككف إدارة األفراد ىي المسئكلة ،ك ن

كيرل الباحث أف مسئكلية تنمية المكارد البشرية بأم منظمة مف المؤسسات ال تقع عمى عاتؽ

المكظفيف بمفردىـ ،إنما ىي مسئكلية جماعية ،يشترؾ بيا جميع العامميف بالمؤسسة مف رؤساء

كمرؤكسيف ،كعمى كافة المستكيات اإلدارية كاإلشرافية كالفنية ،فيي عممية متكاممة مخطط ليا
مكضكعيا ،كقائمة عمى معمكمات دقيقة ،يتكلد عنيا مجمكعة أنشطة كبرامج تسعي إليجاد قكة عمؿ
ن
متناسبة مع متطمبات العمؿ بالمؤسسة ،في ظؿ ظركؼ كقكاعد كأساليب األداء المطمكبة كامكانياتو،
بقصد تحقيؽ األىداؼ العامة لممنظمة.
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المبحث الثالث :واقع التخطيط االستراتيجي في وزارة الصحة الفمسطينية.
إف التخطيط االستراتيجي لممؤسسات الفمسطينية حاجة ممحة ؛ ككنو يساعد في التعامؿ مع حالة
عدـ االستقرار السائدة بطريقة أكثر منطقية ،حيث يالحظ أف الكعي تجاه أىميػة التخطػيط االسػتراتيجي

في فمسطيف يتزايد بيف المينييف كصناع القرار كالجيات المانحة كالسياسييف أيضان.
أوالً :واقع التخطيط في وزارة الصحة الفمسطينية

كنتيجة لمكضع السياسي؛ فقد تـ كضع الخطة الصحية االستراتيجية الكطنية في الضػفة الغربيػة

خطػ ػػة مؤقتػ ػػة ،غطػ ػػت الفت ػ ػرة مػ ػػف عػ ػػاـ 4336ـ حتػ ػػى عػ ػػاـ 43.3ـ ،كتػ ػػـ إتباعيػ ػػا بكضػ ػػع " الخطػ ػػة
االستراتيجية الكطنية الصػحية الفمسػطينية " التػي غطػت الفتػرة مػف  43..حتػى عػاـ 43.0ـ ،حػي تػـ

التركي ػز فييػػا عمػػى الضػػفة الغربيػػة بالدرجػػة األكلػػى ،ككانػػت النتيجػػة النيائيػػة ليػػذا النشػػاط كضػػع خطػػة
اسػػتراتيجية لقطػػاع الصػػحة فػػي غ ػزة  ،قابمػػة لمتحػػديث فػػي حػػاؿ تحسػػف الكضػػع السياسػػي لتشػػمؿ كافػػة

األراضي الفمسطينية.
كعمي ػػو فػ ػإف التخط ػػيط االس ػػتراتيجي ل ػػو العدي ػػد م ػػف المي ػػاـ؛ حي ػػث يأخ ػػذ بع ػػيف االعتب ػػار اآلث ػػار

مرشد يدؿ عمى طريػؽ ،كيرسػـ خارطػة لطنشػطة كيحػدد المسػؤكلية كالمسػاءلة
الخارجية الميمة ،كما أنو
ه
فػػي المؤسسػػة  )Andrews ،.963(.كمػػف خػػالؿ التخطػػيط االسػػتراتيجي ،يمكػػف تحديػػد مػػا لػػدينا مػػف
مكارد ،كما نحتاج إليو ككيفية الحصكؿ عميو.

كالتخطػػيط االسػػتراتيجي الفاعػػؿ ييػػتـ بالنجاعػػة كالفاعميػػة كيسػػيؿ التكاصػػؿ ،كيضػػمف اسػػتم اررية

المنظمػػة كبقاءىػػا ،كيحػػدد الفػػرص كاالسػػتجابة لممخػػاطر المتكقعػػة ،كيسػػاعد التخطػػيط االسػػتراتيجي عمػػى
التكضيح المستقبمي ،كيساىـ في منطقية عممية اتخاذ الق اررات.

كجدير الذكر أنو بعد انتقاؿ السمطات الصحية إلى السمطة الكطنية الفمسػطينية ،تػـ كضػع اثنتػيف

مػػف الخطػػط الصػػحية الكطنيػػة االسػػتراتيجية  ،األكل ػى كانػػت فػػي عػػاـ .992ـ ،تػػـ التركيػػز فييػػا عمػػى
الغايػػات ،كالطمكحػػات ،ك بمشػػاركة ضػػئيمة مػػف المينيػػيف فػػي الميػػداف ( .الخطػػة االسػػتراتجية لػػك ازرة الصػػحة،
)43.8-43.2

كتميزت تمؾ الخطػة بالسياسػات ذات المسػتكل العػالي ،كقمػة االىتمػاـ بالمجػاؿ الميػداني ،إال أنيػا

قدمت الرؤية كالتكجييات ك الخطكط العريضة .كشممت الخطة خمسة مجاالت ذات أكلكية عمػى النحػك

اآلتي ( :الخطة االستراتجية لك ازرة الصحة.)43.8-43.2 ،
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 ..تطكير كادارة النظاـ الصحي.
 .4الرعاية الصحية األكلية كالثانكية األساسية.
 .0تنمية المكارد البشرية
 .2الصحة البيئية.
 .9ربط كدعـ الرعاية الصحية لمفمسطينييف في الشتات.
كفي كقت الحؽ ،تػـ تصػميـ خطػة عمػؿ مؤقتػة لمسػنكات بػيف (.996 – .998ـ) مػع التركيػز

فييا عمى ثالثة مجاالت رئيسية ،عمى النحك اآلتي ( :الخطة االستراتجية لك ازرة الصحة)43.8-43.2 ،

أ.

دعـ الييئة الكطنية لمصحة في إدارة القطاع الصحي بكفاءة كفاعمية.

ب .االرتقاء بمستكل خدمات الراعية الصحية.
ج .صياغة مفصمة لمخطة الكطنية لمقطاع الصحي لمدة خمس سنكات.
كقد تـ إعداد تمؾ الخطة الصحية االستراتيجية الخمسية في عاـ 4333ـ  ،حيث غطت الفترة

ما بيف ()4330-.999ـ.

كعمى عكس الخطة األكلى ،تـ إعداد ىذه الخطة مف خالؿ عممية تشاكرية كاسعة النطاؽ،

كقدمت تحميالن تفصيميان لمكضع المتعمؽ بمختمؼ القطاعات الفرعية في مجاؿ الصحة ،كتحديد

االستراتيجيات في المقاـ األكؿ ،كأىـ المحاكر التي شممتيا تمؾ الخطة :
أ .بناء القدرات المؤسسية.
ب .الرعاية الصحية األكلية.
ج .الخدمات الصحية الثانكية كالمتقدمة.
د .الخدمات المساندة الداعمة.

كلكف تعقد الكضع في قطاع غزة كخصكصيتو ازد مف الحاجة لمتخطيط الصحي المناسب ،حيث

َّ
إف اسػػتمرار حال ػػة الط ػكارئ المزمن ػػة ،كاآلثػػار المترتب ػػة ع ػػف الحصػػار المش ػػدد كالمتكاصػػؿ بع ػػد الحػػربيف
األخيػ ػرتيف عم ػػى قط ػػاع غػ ػزة ف ػػي ديس ػػمبر 4336ـ ،كف ػػي ن ػػكفمبر 43.4ـ ،كنظ ػػاـ الرعاي ػػة الص ػػحية

الفمسػػطيني ،الػػذم عػػانى لسػػنكات طكيمػػة مػػف التعدديػػة ،كعػػدـ التكجيػػو االسػػتراتيجي لمقطػػاع الصػػحي.
إضػػافة إلػػى االزدكاجيػػة كانعػػداـ النجاعػػة كاىػػدار الم ػكارد؛ النػػاجـ عػػف ضػػعؼ دكر ك ازرة الصػػحة كييئػػة
تنسيؽ ما أبرز ضركرة الحاجة إلى التخطػيط ،الػذم مػف خاللػو يػتـ تحديػد األدكار المختمفػة التػي تتعمػؽ
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بالمؤسسات المختمفة .فكجكد خطط كاضحة سيؤدم إلى تقميؿ التسكيؽ بػيف مقػدمي الخػدمات؛ لػذا فمػف
الضركرم أف يتـ تعزيز التنسيؽ بيف مختمؼ مقدمي الخدمات الصحية في قطاع غزة ،كبناء تكافػؽ فػي

اآلراء بيف ذكم العالقة.
كبعػػد االنقسػػاـ السياسػػي الػػذم كقػػع فػػي عػػاـ 4337ـ ،كضػػعت ك ازرة الصػػحة فػػي غػزة ،كنظيراتيػػا
في راـ اهلل خطط و
عمؿ مختمفةن ،كلكف بدكف تنفيذ المشاكرات المطمكبة بيف غزة كالضفة الغربية.
كقد جاءت الرؤية كالرسالة كالفمسفة لمخطة االستراتيجية لمك ازرة لطعكاـ ( )43.8-43.2كاالتي:
ػافى ،متمت ػػع برعاي ػػة ص ػػحية راقي ػػة كش ػػاممة
 الرؤيـــة :الكص ػػكؿ س ػػكيان إل ػػى مجتم ػػع فمس ػػطيني مع ػ ن
كمستدامة كذات جكدة عالية.
 الرسالة :االرتقػاء بالحالػة كالممارسػات الصػحية لممجتمػع الفمسػطيني ،خصكصػان الفئػات اليشػة،
بضماف تقديـ خدمات صحية مناسبة كعادلة كشاممة كمتكفرة كآمنػة كمجديػة كفاعمػة تسػتند إلػى

داللة ،كتتمحكر حكؿ المستفيد ،كذلؾ مف خالؿ تنفيذ البرامج الصحية ،كالمبػادرات المجتمعيػة،
كرسـ السياسات بطريقة تشاركية كمتكاممة ،كمتعددة القطاعات كتنمكية كمستدامة.
 الفمســـفة :الفمسػػفة ىػػي القػػيـ العميقػػة ،كالمعػػايير ،كاالفت ارضػػات ،كالمعتقػػدات التػػي يقػػكـ عمييػػا
األداء كالممارسػػات فػػي النظػػاـ الصػػحي الفمسػػطيني .كتعكػػس المبػػادئ األخالقيػػة ،أك المعػػايير
المقبكلة لمقدمي الرعاية الصحية ،كالمؤسسات ،كالنظاـ الصحي الفمسطيني ككؿ.
خطة وزارة الصحة التشغيمية لمعام 6105م:
قامػػت كحػػدة التخطػػيط كرسػػـ السياسػػات بػػك ازرة الصػػحة  ،كبالتعػػاكف كالتنسػػيؽ التػػاـ مػػع مختمػػؼ

إالدارات العامة كالكحدات ،بإنجاز الخطة التشغيمية لمك ازرة ،كالتػي تشػمؿ األىػداؼ المػراد تحقيقيػا خػالؿ
الع ػػاـ  ،كك ػػذلؾ األنش ػػطة المختمف ػػة الت ػػي تحق ػػؽ ى ػػذه األى ػػداؼ،حيث عكس ػػت الخط ػػة حج ػػـ الطمكح ػػات
كالمجيكدات التي تقكـ بيا إدارات ككحدات الك ازرة المختمفة في كؿ القطاعات داخؿ مرافؽ الك ازرة.

كجاءت الخطة التشغيمية معتمدة كمسترشدة بما جاء في الخطة االستراتيجية في جزء كبير منيا،

كأس ػػاس لتحقي ػػؽ االس ػػتراتيجية المكض ػػكعة كترس ػػيخ مفي ػػكـ التخط ػػيط بش ػػقيو االس ػػتراتيجي كالتش ػػغيمي،

لمكصكؿ إلى المرحمة التي يصبح فييا التخطيط نيجان لمعمؿ المستقبمي ،إيمانان بدكره الفاعؿ في تحسػيف
بيئة العمؿ كاالستفادة منيا ،ككذلؾ تمتيف التنسيؽ كالتعاكف بيف مختمؼ الكحدات كاإلدارات في الك ازرة.
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ثانيا :واقع تنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة الفمسطينية
تقكـ اإلدارة العامة لتنمية القكل البشرية بتنفيذ خطتيا التشغيمية في مجاؿ تطكير المكارد

البشرية كفقا الىدفيا في ىذا المجاؿ كالتي تمثمت في االتي-:

(الخطة التشغيمية لك ازرة الصحة )08 :43.9

 تطكير قدرات ككادر الك ازرة مف خالؿ الدكرات التدريبية المخطط ليا كذات األكلكية. تطكير قدرات ككادر الك ازرة مف خالؿ االبتعاث الخارجي في التخصصات المختمفة. تطكير قدرات ككادر الك ازرة مف خالؿ عقد ثالثة برامج دبمكـ عالى متخصص. تنفيذ برامج التدريب االلزامي (طب بشرم ،طب أسناف ،عالج طبيعي ،صيدلة ،تحاليؿ طبية). إعداد قاعدة بيانات محدثة لممكارد البشرية في الك ازرة. حكسبة برامج التدريب في الخدمة. نشر ثقافة البحث العممي في أكساط ككادر الك ازرة. تنظيـ عممية البحث الصحي.ككانت مف اىـ االنجازات في مجاؿ تنمية المكارد البشرية التي قامت بيا ك ازرة الصحة الفمسطينية

ممثمة باالدارة العامة لتنمية المكارد البشرية ىي كاالتي-:

جدكؿ رقـ().
البعثات كاالجازات الدراسية (الخارجية) لمعامميف بك ازرة الصحة خالؿ

االعكاـ()43.9-43.0

بعثات
دراسية

اجازة
دراسية
بدون راتب

اجازة براتب
(من الرصيد)

مهمة عمل

االجمالي

3102

6

01

61

08

018

3102

02

24

20

32

002

3104

00

20

26

03

011

النوع

السنة

المصدر  :تقارير معامالت اإلبتعاث واإلجازات الخارجية (ديوان الموظفين العام )3106
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يتض ػػح م ػػف الج ػػدكؿ الس ػػابؽ كخ ػػالؿ االعػ ػكاـ ( )43.9-43.2-43.0كج ػػكد اىتم ػػاـ م ػػف قب ػػؿ ك ازرة
الصحة مف اجؿ تطكير المكارد البشرية مف خالؿ مجاالت متعددة كارفادىـ لمؤسسات خارج قطاع غزة
كبنسب تقريبا متساكية.
جدول رقم ()3

الدكرات التدريبية الداخمية لمعامميف بك ازرة الصحة خالؿ االعكاـ()43.9-43.0
عدد الدورات

دورات
حاسوب

دورات إدارية

دورات صحية

عدد المستفيدين

3102

33

7

5

01

273

3102

33

2

8

01

0132

3105

32

2

2

02

597

السنة

الوصف

المصدر  :وحدة تنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة(. )6102

يتض ػػح م ػػف الج ػػدكؿ الس ػػابؽ ك خ ػػالؿ االعػ ػكاـ( )43.9-43.0اف ك ازرة الص ػػحة ل ػػدييا اىتم ػػاـ بتنمي ػػة
المكارد البشرية مف خالؿ عقد دكرات تدريبية مختمفة داخؿ الك ازرة اك في ديكاف المكظفيف العاـ كيتضػح
مػػف الجػػدكؿ ايضػػا اف العػػاـ  43.2ىػػك العػػاـ االكفػػر حظػػا فػػي عػػدد الػػدكرات التدريبيػػة التػػي تػػـ عقػػدىا
لممكظفيف كيعزك الباحث ذلؾ الى مدل تكفر امكانيات تنفيذ دكرات تدريبية سكاء داخؿ الك ازرة اك داخػؿ
ديكاف المكظفيف العاـ.
مف خالؿ ىذا البحث تبيف لمباحث أف السمطة الفمسطينية قامت بجيكد حثيثة في مجاؿ
التخطيط في ك ازرة الصحة ،إال أف ىذه الجيكد ركزت في البداية عمى الجكانب النظرية دكف أف تنعكس

بصكرة مباشرة عمى أداء الك ازرة ،إضافةن إلى أف التخطيط في ك ازرة الصحة تأثر سمبان نتيجة مجمكعة

مف العكمؿ المختمفة ،كأىميا سياسات االحتالؿ اإلسرائيمي كاالنقساـ الداخمي.

كىذا ما إستدعى إعداد خطط كاقعية يمكف تنفيذىا في ظؿ المعطيات الحالية ،كتعتمد بالحد

األدنى عمى اآلخريف ،كتركز عمى مجاؿ تنمية كتطكير المكارد البشرية باعتبارىا أىـ ما تمتمكو الك ازرة
مف رأس ماؿ .كمف ىنا تكمف أىمية ربط التخطيط في تنمية كتطكير المكارد البشرية ،كالتي ىي محكر

رسالتنا ىذه.
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الفصل الثالث  :الدراسات السابقة
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الفصل الثالت :الدراسات السابقة
تناكؿ الفصؿ الثالث الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع البحث ،حيث تـ استعراض الدراسات

لمدرسػػات العربيػػة ،كالثػػاني لمد ارسػػات األجنبيػػة ،كمػػا تػػـ ترتيػػب الد ارسػػات
كتصػػنيفيا تحػػت بنػػديف :األكؿ ا
السابقة حسب التاريخ مف األقدـ إلى األحدث ،كما يمي:

 الدراسات العربية:
 -0دراسة (الموح6103 ،م) :عمميات إدارة المعرفة ودورىا في تطوير الموارد البشـرية فـي و از ارت
السمطة الفمسطينية في قطاع غزة.

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى دكر عمميات إدارة المعرفة متمثمة في اكتساب المعرفة،

كتخزيف كنقؿ كتطبيؽ المعرفة في تطكير المكارد البشرية في ك ازرات السمطة الفمسطينية بقطاع غزة.

كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،حيث تـ تطبيقو عمى الكظائؼ اإلشرافية مف رئيس

شعبة إلى ككيؿ ك ازرة باستخداـ العينة الطبقية العشكائية حيث بمغت ( )993مفردة.

كجاءت النتائج لتؤكد كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف عمميات ادارة المعرفة ،كتطكير
المكارد البشرية ،ككجكد ضعؼ لدل

ك ازرات السمطة الفمسطينية في رصد مبالغ كافية الكتساب

المعرفة ،بينما السمطة تعمؿ عمى تخزيف المعرفة مف خالؿ عقد الندكات لكجكد تقبؿ مف قبؿ المكظفيف
في نقؿ كمشاركة المعرفة بداخميا ،ككذلؾ يكجد تخطيط لممكارد البشرية ،كلكف مطمكب تطكير آليات

اختيار المكارد البشرية في الك ازرة بشفافية كنزاىة ،كأف التدريب الذم يحصؿ عميو المكظفكف يزيد

بدرجة متكسطة مف معرفتيـ كخبرتيـ ككفاءتيـ في العمؿ ،كلكف يكجد ضعؼ شديد لمحكافز المادية
كالمعنكية فييا.

 -6دراسة (شراب " :)6100 ،التخطيط االستراتيجي وعالقتو بالميزة التنافسية "– دراسة ميدانية
في شركات توزيع األدوية في محافظات غزة.

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى كاقػػع ممارسػػة التخطػػيط االسػػتراتيجي كعالقتػػو بػػالميزة التنافسػػية

لش ػػركات تكزي ػػع األدكي ػػة ف ػػي محافظ ػػات غػ ػزة  ،م ػػف خ ػػالؿ اتب ػػاع الم ػػنيج الكص ػػفي التحميم ػػي كأس ػػمكب
الحصػػر الشػػامؿ لمجتمػػع الد ارسػػة  ،كتػػـ جمػػع البيانػػات بكاسػػطة اسػػتبانة أعػػدت ليػػذا الغػػرض .كتكصػػمت

الدراسة إلى نتائج عديدة  ،مف أىميا:

 كجػكد عالقػة ذات داللػة إحصػائية بػيف ممارسػة التخطػيط االسػتراتيجي كتحقيػؽ الميػزة التنافسػػيةالمتمثمة في (التمايز ،اإلبداع ،التكمفة األقؿ).
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 كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي اس ػػتجابات مجتم ػػع الد ارس ػػة ،ح ػػكؿ ك ػػؿ م ػػف ممارس ػػةالتخطيط االستراتيجي كالميزة التنافسية في ىذه الشركات تعزل لمتغير المدراء.

 عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي اسػػتجابات مجتمػػع الد ارسػػة ،حػػكؿ كػػؿ مػػف ممارسػػةالتخطػػيط االسػػتراتيجي كالميػزة التنافسػػية فػػي ىػػذه الشػػركات تعػػزل لممتغيػرات التنظيميػػة( :العمػػر

الزمني ،عدد العامميف ).

 عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي اسػػتجابات مجتمػػع الد ارسػػة ،حػػكؿ كػػؿ مػػف ممارسػػةالتخط ػػيط االس ػػتراتيجي كالميػ ػزة التنافس ػػية ف ػػي ى ػػذه الش ػػركات تع ػػزل لمتغيػػرات الم ػػدراء (المؤى ػػؿ

العممي ،سنكات الخدمة).
 -4دراســــة (الطيــــراوي " :)6101،دور اســــتراتيجيات تنميــــة المــــوارد البشــــرية فــــي تطــــوير األداء

المؤسساتي في المنظمات غير الحكومية في غزة".

ىػ ػػدفت ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة التعػ ػػرؼ إلػ ػػى دكر اسػ ػػتراتيجية تنميػ ػػة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية فػ ػػي تطػ ػػكير األداء

المؤسس ػػاتي ،م ػػف خ ػػالؿ د ارس ػػة كاق ػػع التخط ػػيط االس ػػتراتيجي لتنمي ػػة المػ ػكارد البشػ ػرية ،كم ػػدل تطكرى ػػا
كالتعرؼ إلى المستكل الميني لمقائميف عمػى صػياغة كمتابعػة كتقيػيـ تمػؾ االسػتراتيجيات ،كتكحيػد اتجػاه
استثمار العنصر البشرم لتطكير األداء لتحقيؽ األىداؼ.
أىـ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة
 أف  %63مف عينة الدراسة افادة اف المنظمات غير الحككمية لدييا استراتيجيات لتنميػة
المكارد البشرية ،كاف مستكل تطكير ىذه االستراتيجيات كاف بمستكل عالي .

 أف التمكيؿ الخارجي يساىـ بشكؿ أساسي في تطكير ىذه االستراتيجيات .

 أف  %79مف القائميف عمى كضع ىذه االستراتيجيات ليس لدييـ مؤىؿ عممي مناسب .
كقػػد أكص ػت الد ارسػػة بضػػركرة كجػػكد ل ػكائح تنظيميػػة تقرىػػا السػػمطة كالجيػػات المختصػػة ،تمػػزـ

المنظمػػات غي ػػر الحككمي ػػة بكجػػكد خط ػػة اس ػػتراتيجية ،كضػػركرة خم ػػؽ ثقاف ػػة تنظيميػػة ح ػػكؿ أىمي ػػة إدارة
المكارد البشرية كدكرىا في خمؽ ميزة تنافسية.

كأكص ػ ػت أيض ػ ػان بضػ ػػركرة إنشػ ػػاء كحػ ػػدات متخصصػ ػػة إلدارة الم ػ ػكارد البش ػ ػرية ،ضػ ػػمف اليياكػ ػػؿ

التنظيمية لػدل المنظمػات غيػر الحككميػة ،كبنػاء عالقػات شػراكة حقيقيػة مػع الممػكليف ،كتصػميـ أنظمػة
أداء مينيػػة قائمػػة عمػػى أسػػاس األداء ،كنظػػاـ تػػأميف صػػحي ،كسػػمـ ركاتػػب يسػػاىـ فػػي تنميػػة كتطػػكير
قدرات العامميف ،كتكفير فرص لمتدريب كالتعميـ تساىـ في دعمو المنظمات.
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 -3دراسة (الدجني" :)2006 ،واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسـالمية فـي ضـوء معـايير

الجودة".

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى كاقػػع التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي الجامعػػة اإلسػػالمية بغػزة  ،مػػف

خالؿ تحميؿ الخطة االستراتيجية في ضكء معايير الجكدة ،التي أقرتيا الييئة الكطنية لالعتماد كالجػكدة
كالنكعيػػة لمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي فػػي فمسػػطيف ،كقػػد تعػػرض البحػػث لمػػدل كضػػكح مفيػػكـ التخطػػيط

االستراتيجي ،كمدل ممارستو ،كمدل تكافر معايير الجكدة المعتمدة التي تضمنيا نمكذج الييئة الكطنية
لالعتمػػاد كالجػػكدة كالنكعيػػة لمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي فػػي فمسػػطيف ،فػػي الخطػػة االسػػتراتيجية لمجامعػػة

اإلسػػالمية بغػزة ،كمعػػايير مككنػػات الخطػػة االسػػتراتيجية الجيػػدة ،كمػػدل تكافرىػػا فػػي الخطػػة االسػػتراتيجية

لمجامعة ،ثـ الصيغ كالتكصيات المقترحة التي تسيـ في تطكير التخطيط االسػتراتيجي فػي الجامعػة فػي
ضكء معايير الجكدة.
كلتحقيؽ الدراسة ،اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمػي ،كمػنيج تحميػؿ المحتػكل ،كقػاـ بتصػميـ

استبانة مككنة مف ( )58فقرة ،مكزعة عمى أربعة أبعاد ،ىي-:
 -مدل كضكح مفيكـ التخطيط االستراتيجي .

 اتجاىات إدارة الجامعة نحك التخطيط االستراتيجي. درجة ممارسة إدارة الجامعة لعممية التخطيط االستراتيجي. درجػػة ت ػكافر معػػايير الييئػػة الكطنيػػة لالعتمػػاد كالجػػكدة كالنكعيػػة فػػي الخطػػة االسػػتراتيجيةلمجامعة اإلسالمية.

كقد تـ تكزيع االستبانة عمى كؿ مجتمع البحث المتمثؿ بإدارة الجامعة ،كفريؽ التخطيط كالجكدة،

البالغ عددىـ ( )117عضكان ،كما قاـ الباحث بإعداد بطاقة تحميؿ محتكل ،كعقد كرشة لمجمكعة بؤرية
مككنة مف عشرة مف أساتذة الجامعة مف كميات كدكائر مختمفة  ،لتحميؿ محتكل الخطة.

وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج ،أىميا-:
 كضكح المفيكـ العاـ لمتخطيط االستراتيجي لدل إدارة الجامعة بدرجة مرتفعة بمغت ) ،)79.98كقدارتفعػ ػػت درجػ ػػة الميػ ػػؿ بدرجػ ػػة مرتفعػ ػػة جػ ػػدا لممفيػ ػػكـ الػ ػػذم ي ػ ػربط التخطػ ػػيط االسػ ػػتراتيجي بػ ػػالجكدة
بنسبة ). (88.08
 أف نسػ ػػبة ( )75.89مػ ػػف مجتمػ ػػع البح ػ ػث يمارسػ ػػكف التخطػ ػػيط االسػ ػػتراتيجي ،كيعتبػ ػػركف أف جػ ػػكدةالتخطيط االستراتيجي خطكة الزمة كميمة لتحقيؽ الجكدة الشاممة في سياسات الجامعة كأدائيا .
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 تػكافر معػػايير الييئػػة الكطنيػػة لالعتمػػاد كالجػػكدة كالنكعيػػة فػػي مككنػػات الخطػػة االسػػتراتيجية لمجامعػػةبنسبة مرتفعة بمغت (.)75.36

 كجػػكد ضػػعؼ فػػي صػػياغة بعػػض جكانػػب الرؤيػػة كالرسػػالة كمػػف حيػػث (عمكميػػة الرؤيػػة كضػػعؼاستشرافيا لممستقبؿ ،شمكلية بعض األىداؼ ،عدـ دقة التعبير في بعض جكانب الرسالة).

 عدـ رضا إدارة الجامعػة عػف جػكدة القاعػات كالمختبػرات ،كم ارفػؽ األنشػطة المرافقػة لممنيػاج ،حيػثبمغت نسبة تكافر المعايير( ،)67.17كىي نسبة جيدة تقترب مف المتكسط.
 -5دراسة (أبو ندى" :)2006 ،معوقات استخدام التخطيط االستراتيجي في المنظمات غير اليادفة

لمربح في قطاع غزة".

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى معكقات ممارسػة كاسػتخداـ التخطػيط االسػتراتيجي فػي المنظمػات
غيػػر اليادفػػة ،كالتأكػػد مػػف مػػدل كجػػكده كقيػػاس درجػػة رسػػميتو .كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث معيػػار كجػػكد خطػػة

اس ػػتراتيجية مكتكب ػػة لم ػػدة ث ػػالث س ػػنكات عمػ ػى األق ػػؿ كمعي ػػار لكج ػػكد التخط ػػيط االس ػػتراتيجي الرس ػػمي،
كاستخدـ الباحث المسح الشامؿ ؿ ( (742منظمة غير ىادفة لمربح بقطاع غزة .

وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا–:
 بمغػػت نسػػبة المنظمػػات غيػػر الحككميػػة غيػػر اليادفػػة لمػربح ،التػػي ال تسػػتخدـ التخطػػيط االسػػتراتيجيالرسمي) )% 97.3مف مجتمع الدراسة.

 تكج ػػد عالق ػػة إيجابي ػػة ب ػػيف اس ػػتخداـ التخط ػػيط االس ػػتراتيجي كالس ػػمات الشخص ػػية (الخبػ ػرة كالمؤى ػػؿالعممي) ،كال تكجد عالقة إيجابية مع الجنس.

 تكجػػد فركقػػات ذات داللػػة إحصػػائية فػػي اسػػتخداـ التخطػػيط االسػػتراتيجي الرسػػمي تعػػزل لممعكقػػاتذات العالقة باإلدارة العميا ،كىي( :مستكل معرفة ككعػي كدعػـ كالتػزاـ أفػراد اإلدارة العميػا بػالتخطيط
االس ػػتراتيجي ،كك ػػذلؾ مس ػػتكل الصػ ػراع ب ػػيف أفػ ػراد اإلدارات العمي ػػا كمق ػػاكمتيـ الس ػػتخداـ التخط ػػيط

االستراتيجي) ،حيث بمغ المتكسط لفقرات ىذه المحاكر ( )1.48كالكزف النسبي.)% 29.6) ،
 تكجػػد عالقػػة إيجابيػػة بػػيف اسػػتخداـ التخطػػيط االسػػتراتيجي كالمعكقػػات ذات العالقػػة بػػالمكارد ،كىػػي:(تخصػ ػػيص م ػ ػكارد ماليػ ػػة ،ككجػ ػػكد فريػ ػػؽ لمتخطػ ػػيط االسػ ػػتراتيجي ،ككجػ ػػكد مػ ػػدراء لتمػ ػػؾ المنظمػ ػػات
بمػ ػؤىالت رس ػػمية ف ػػي اإلدارة) ،حي ػػث بم ػػغ ع ػػدد المنظم ػػات الت ػػي ل ػػدييا ى ػػذا الن ػػكع م ػػف المعكق ػػات

(.)602
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ػائيا ف ػػي اس ػػتخداـ التخط ػػيط االس ػػتراتيجي الرس ػػمي تع ػػزل لممعكق ػػات ذات
 تكج ػػد فركق ػػات دال ػػة إحص ػ نالعالقة بالمنظمة ،كىي ( :ثقافة التخطيط االستراتيجي كمالءمة المنظمة لو)  ،حيػث بمػغ المتكسػط
لفقرات ىذه المحاكر ( )2.17كالكزف النسبي (.)% 43.35
 المنظمػػات التػػي تسػػتخدـ التخطػػيط االسػػتراتيجي الرسػػمي لػػدييا معكقػػات ذات عالقػػة بتنفيػػذ الخطػػطاالسػػتراتيجية ،كىػػي (:حػػدكث بعػػض األزمػػات ،قصػػكر فػػي قػػدرات العػػامميف ،ظيػػكر بعػػض المشػػاكؿ
مف داخؿ كخارج تمؾ المنظمػات ،قصػكر فػي عمميػة االتصػاؿ ،عػدـ فيػـ مػف قبػؿ العػامميف لمخطػط

االستراتيجية) حيث بمغ المتكسط لفقرات ىذا المحكر ( (3.76كالكزف النسبي ).)% 75.3

كقػػد ك ػػاف مػػف أى ػػـ تكصػػيات البح ػػث :الب ػػدء باسػػتخداـ التخط ػػيط االسػػتراتيجي ك ػػأداة م ػػف أدكات

اإلدارة الحديثة ،التي تساعد المنظمات بالتأقمـ كالتكيؼ مع بيئتييا الداخمية كالخارجية.

 -2دراسة (العفيف" : )6115 ،العوامل المؤثرة عمى التخطـيط االسـتراتيجي فـي األجيـزة الحكوميـة
األردنية :دراسة ميدانية".

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى العكامػػؿ المػػؤثرة عمػػى التخطػػيط االسػػتراتيجي التاليػػة فػػي األجيػزة
الحككمي ػػة األردنيػ ػػة( :الكفػ ػػاءات البش ػ ػرية ،التمكيػ ػػؿ ،التش ػ ػريعات ،المعمكمػ ػػات ،التكنكلكجيػ ػػا) ،كاسػػػتيدؼ
اإلدارتيف العميا كالكسطى لمتعرؼ إلى اتجاىػاتيـ نحػك ىػذه العكامػؿ كأثرىػا عمػى التخطػيط االسػتراتيجي.
كألغ ػراض جمػػع البيانػػات فقػػد تػػـ تصػػميـ اسػػتبانو شػػاممة لكػػؿ متغي ػرات البحػػث ،كتكزيعيػػا عمػػى جمي ػع

المػ ػػديريف ،كالبػ ػػالغ عػ ػػددىـ ( ،)494كتػ ػػـ اسػ ػػترجاع ( )447اسػ ػػتبانة ،منيػ ػػا ( )444صػ ػػالحة لمتحميػ ػػؿ
اإلحصائي ،أم حكالي ( )%78مف االستبانات المكزعة.

كقػػد أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي اتجاىػػات المػػديريف نحػػك

التخطػػيط االسػػتراتيجي تعػػزل إلػػى المتغي ػرات الديمكغرافيػػة(،الجنس ،العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي ،المسػػتكل
اإلدارم ،الخبرة العممية).
 -1دراسة (أبو زيد" :)6114 ،التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية في القطاعين العام والخاص:
دراسة ميدانية مقارنة".

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة تسػػميط الضػػكء عمػػى كاقػػع التخطػػيط االسػػتراتيجي لممػكارد البشػرية فػػي القطػػاعيف
العػاـ كالخػاص ،كمػػدل كضػكح مفيػػكـ ىػذا التخطػػيط لػدل مػديرم المػكارد البشػرية فػػي القطػاعيف ،كمػػدل
تطبيؽ المفيكـ في الممارسة الفعمية ألنشطة المكارد البشرية المختمفة ،كالفركقات في ىذه الممارسة بيف

القطاعيف العاـ كالخاص .كقد تككف مجتمع البحث مف مديرم المكارد البشػرية فػي منظمػات القطػاعيف

العاـ كالخاص ،حيث بمغ عدد منظمات القطاع العاـ ( )93منظمة كمنظمات القطاع الخاص (،).40
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مف خالؿ دليؿ سكؽ عماف المالي لعاـ 4330ـ .أما عينة البحث فتككنت مف ( )93مدي انر فػي القطػاع

العاـ ،ك ( )93مدي انر مف القطاع الخاص ،شكمت ما نسبتو في القطاعيف ( )%93لمقطاع العاـ ك نسبة

( )%26لمقطاع الخاص مف المجتمع.

كمف خالؿ الخمفية النظرية لمدراسة ،كتحميؿ إجابات أفراد العينة تمكف الباحث مف الكصكؿ إلى

مجمكعة مف النتائج ،مف أىميا :ىنالؾ و
تدف في نسبة المرأة في المناصب اإلدارية الكسطى كالعميا،
كىنالؾ نسبة عالية مف المدراء الذيف أجرم عمييـ البحث يحممكف الشيادات الجامعية األكلى كالعميا.
كال يكجد كضكح لدل مديرم المكارد البشرية لممنظمات في القطاعيف العاـ كالخاص ،في مفيكـ
التخطيط االستراتيجي لممكارد البشرية .كأف منظمات القطاعيف ال تستفيد جزئيان مف كجكد الحاسب لدييا

في مجاؿ التخطيط االستراتيجي لممكارد البشرية .كمف أىـ المعكقات التي تحكؿ دكف تبني خطة

استراتيجية لممكارد البشرية ضعؼ نظاـ التغذية الراجعة في القطاعيف ،كضعؼ نظاـ الحكافز كتدني
مكقع إدارة المكارد البشرية لدل القطاع العاـ.
 -9دراسة (الغزالي " :)6111،التخطيط االستراتيجي في المؤسسات العامة األردنية".
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة معرفػػة مػػدل كضػػكح مفيػػكـ التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي المؤسسػػات العامػػة
األردنيػػة كعالقتيػػا بدرجػػة الممارسػػة ،كالتعػػرؼ إلػػى مػػدل اسػػتخداـ نظػػاـ التخطػػيط االسػػتراتيجي كأسػػمكب

إدارم ح ػػديث .كك ػػذلؾ التع ػػرؼ إل ػػى م ػػدل المش ػػاركة ف ػػي كض ػػع الخط ػػط االس ػػتراتيجية م ػػف المس ػػتكيات
المختمف ػػة ،كاتج ػػاه الم ػػدراء نح ػػك م ازي ػػا التخط ػػيط االس ػػتراتيجي ،كم ػػدل ممارس ػػتو ف ػػي المؤسس ػػات العام ػػة

األردنية .كتككف مجتمع البحث مف ( )403فردان بكاقع ( )27مؤسسة عامة ،كأىـ النتائج التػي تكصػمت

إلييػػا الباحثػػة أف )%73.0( :مػػف مػػديرم اإلدارات لػػدييـ فيػػـ صػػحيح لمتخطػػيط االسػػتراتيجي ،كأف ىػػذه
المؤسسػػات تقػػكـ بممارسػػة التخطػػيط االسػػتراتيجي بدرجػػة متكسػػطة ،كأف الجيػػات المشػػاركة فػػي كضػػع

الخطط االستراتيجية ىي بالدرجة األكلى المدير العاـ يميو لجنة التخطيط.
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الدراسات األجنبية:
-0دراسة( : )Mostaghim،2013بعنوان " نظرة عامة في التخطيط االستراتيجي ودوره في

إدارة الموارد البشرية في المؤسسات".

ىدفت ىذه الدراسة الى تحديد كر التخطيط االستراتيجي في ادارة المكارد البشرية في المؤسسات
في جميكرية إيراف.
تطػػرؽ ىػػذا البحػػث إلػػى أحػػد أىػػـ عناصػػر اإلدارة  ،كىػػك التخطػػيط ككضػػع عناصػػر البنيػػة التحتيػػة
لعممية اإلدارة عف طريؽ تكامؿ كؿ الجيكد كاألنشطة لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة.
كاسػػتخدـ البػػاحثكف المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي عبػػر الطريقػػة المسػػحية فػػي تكزيػػع االسػػتبانة ،التػػي شػػممت
جميع العامميف في دائرة التخطيط في المؤسسات الحككمية.

ككانت مف أىـ نتائج الدراسة
 كجكد ضعؼ في مشاركة العامميف في البرامج المختمفة لممؤسسة .
 كجكد ضعؼ في العالقة بيف اإلدارة المالية كالمكازنة ككحدة التخطيط لممكارد البشرية .
كمػػف تكصػػيات البحػػث أف تقكيػػة عناصػػر البنيػػة التحتيػػة لعمميػػة اإلدارة يمزمي ػا التأكػػد مػػف فاعميػػة

اسػػتخداـ الم ػكارد ،كتقكيػػة الػػركح المعنكيػػة مػػف خػػالؿ جعميػػـ يشػػارككف فػػي الب ػرامج المختمفػػة لممؤسسػػة،
كايجاد عالقة كاضحة بيف اإلدارة المالية كالمكازنة ككحدة التخطيط لممكارد البشرية.
كأكصػى البحػػث اعتبػػار العنصػػر البشػػرم أىػػـ عكامػػؿ النجػػاح فػػي زيػػادة اإلنتاجيػػة لممؤسسػػة ،كأف
التخطػػيط االسػػتراتيجي الجيػػد يزيػػد كيحسػػف مػػف كفػػاءة العنصرالبشػػرم ،كذلػػؾ عػػف طريػػؽ اتخػػاذ ق ػ اررات
ببصيرة كحكمة.

 -4د ارس ػػة (Others،2008

&

 :)Ruddبعنػ ػكاف " التخطـــيط

االســـتراتيجي

واألداء".

ىدفت ىذه الدراسة تكضيح العالقة بيف التخطيط االستراتيجي كاألداء ،كمدل تأثيره عمى العامميف
مف جنسيات مختمفة ،كخاصة أنو بتعدد الجنسيات أصبح مف الضركرم عمى المدراء أف يتعممكا إذا ما
كاف التخطيط االستراتيجي يعزز أداء المؤسسات فػي حالػة تعػدد الثقافػات .كاسػتخدـ الباحػث عينػة مػف

المؤسسات الدكلية كأكدت نتػأج الد ارسػة أف نمػكذج التخطػيط االسػتراتيجي العػاـ مناسػب لكػؿ الثقافػات،
كما أظيرت أف ىناؾ عالقة بسيطة بػيف الثقافػة كالتخطػيط ،حيػث كجػد البحػث أف بعػض القػيـ الثقافيػة
تأثير بسيطان عمى التخطيط كاألداء.
تؤثر
ان

 -0د ارسػػة ( :)Statham،2006بعنػكاف " كفــاءات اإلدارة االســتراتيجية بــين مــديري القــوى البشــرية
في كميات المجتمع في والية تكساس األمريكية ".
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ىػػ ػػدفت الد ارسػػ ػػة التعػ ػ ػػرؼ إلػ ػ ػػى المسػػ ػػتكيات المتكقعػػ ػػة كالحقيقيػ ػ ػػة لمكف ػ ػػاءات الضػ ػ ػػركرية لػ ػ ػػادارة

االسػتراتيجية الفاعمػػة بػػيف كجيػػات نظػػر كػػؿ مػػف مػػديرم القػػكل البشػرية كالمػػديريف التنفيػػذييف فػػي كميػػات
المجتمع في كالية تكساس .كاستخدـ الباحث فػي د ارسػتو المػنيج الكصػفي التحميمػي ،كأعػد الباحػث لػذلؾ

اسػػتبانة مككنػػة مػػف مجػػاالت عديػػدة ،كاسػػتخدـ الباحػػث الطريقػػة المسػػحية فػػي تكزيعػػو االسػػتبانة ،التػػي
شممت جميع العامميف في مجاؿ إدارة القػكل البشػرية كالمػديريف التنفيػذييف فػي كميػات المجتمػع فػي كاليػة
تكساس.
كمػػف أىػػـ نتػػائج الد ارسػػة أف مػػدراء القػػكل البش ػرية لػػدييـ مبالغػػة فػػي عكامػػؿ الكفػػاءة فػػي اإلدارة
االستراتيجية عند مقارنتيا بكجيات نظر المدراء التنفيذييف ،كأف المدراء التنفيذييف كمدراء القػكل البشػرية
اتفقكا في تقديرىـ لمكفاءات الضركرية كالمتكقعة لطداء االسػتراتيجي لمػديرم القػكل البشػرية ،عمػى الػرغـ

م ػػف أف م ػػدراء الق ػػكل البش ػػرية يعتق ػػدكف أف الكف ػػاءة الحقيقي ػػة منس ػػجمة م ػػع درج ػػة الكف ػػاءة المطمكب ػػة أك
المتكقعة بعكس المدراء التنفيذييف.
 -2د ارسػة ( :)French& Other،2004بعنػكاف " دور التخطـيط االسـتراتيجي فـي أداء منشـتت
الخدمات المينية الصغيرة ".

ىدفت ىذه الدراسة بياف العالقة بيف أداء المنشأة كجكانب أكجو التخطيط االستراتيجي فييا،
حيث تـ تحديد عدد مف العناصر ذات العالقة مثؿ :رؤية كاضحة ،كرسالة ،كطاقات كامنة كتكجيات

تنافسية كسكقية ،ككذلؾ تصنيؼ التخطيط إلى تخطيط عشكائي ( دكف تخطيط( ،ك تخطيط رسمي،

كغير رسمي ،كالتخطيط المتطكر .كمف خالؿ استخداـ مقاييس متعددة لتقييـ العالقة بيف العناصر
السابقة كتصنيفات التخطيط ،كأداء المنشأة؛ فقد تكصؿ البحث إلى أنو ال تكجد عالقة جكىرية بيف

قياس األداء كالعناصر السابقة ،إال أنيا تكصمت إلى أف ىناؾ عالقة ميمة بيف الربح كالتخطيط غير
الرسمي.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
تعد الدراسات السابقة ذات أىمية لمبحث العممي؛ ككنيا عممت عمى تكجيو الباحثيف إلى منيجية

البحث العممي المناسبة ،كترشيده بما تكصمت إليو مف نتائج كتكصيات كتكقع ما يمكف أف يصؿ إليو

أك يصادفو في العممية البحثية ،كاالستفادة مف األدكات التي استخدمت لجمع البيانات.

كقد جاءت ىذه الدراسة مكممة لمدراسات السابقة مف حيث سد الفراغ فييا ،كما أغفمتو في بعض

الجكانب المتعمقة بالمكارد البشرية ،حيث تناكؿ البحث جميع أنشطة المكارد في القطاع العاـ مع
إسقاطيا عمى ك ازرة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة  ،كىذا ما يؤكد أف ىذه الدراسة ىي تكممة

لمدراسات السابقة في بعض الجكانب كتعزيز بعض الجكانب في أنشطة المكارد البشرية.
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من خالل عرض وتحميل الدراسات السابقة نستخمص النتائج التالية:
 اىتمػت جميػع الد ارسػات السػابقة بػاألداء المؤسسػي ،أك األداء الػكظيفي ،كمػا يػؤثر عميػو كمػايرتبط معو مف عالقات إيجابية أك سمبية.

 تميزت الدراسات السابقة ببيئة بحثية مختمفة ،فكاف منيا خارج فمسطيف ،مثؿ :مصر كاألردف. -الد ارسػات السػابقة تشػابيت فػي اسػتخداميا المػنيج الكصػفي التحميمػي كأسػمكب بحػث عممػي

لتحقيػؽ أىػدافيا ،كاسػتخدمت االسػتبانة المحكمػة لجمػع البيانػات كالمعمكمػات مػف عينػة البحػث

التي  -في أغمبيػا  -كانػت عينػة عشػكائية طبقيػة مػف مجتمعػات البحػث ،كالبقيػة كانػت مسػحان
شامالن لعينة البحث.

اء فػي نتائجيػا أك
 ركػزت أغمػب الد ارسػات السػابقة عمػى عناصػرالتنمية كالتػدريب كالتشػريع ،سػك نتكصياتيا ،مما يؤكد دكرىا في التنمية كالتدريب كالتشريع فػي رفػع مسػتكل أداء الفػرد ،كبالتػالي
أداء المؤسسػة بشػكؿ عػاـ ،كمػا أكصػت بعػض ىػذه الد ارسػات بكضػع اسػتراتيجيات لمتنميػة
كالتدريب ،بما يحقؽ أكبر منفعة ممكنة مف العممية مثؿ دراسة الطيراكم(2010).
 اىتمػت د ارسػة نعػيـ ( ،)43.4بقيػاس كتقيػيـ األداء اإلدارم ،كمػا قػد تفضػي إليػو مػف تجكيػداألداء كتحسينو.
وقد خمصت الدراسات السابقة إلى مجموعة من النتائج ،أىميا-:
 إف دعـ المؤسسات يجب أف يكػكف مػف خػالؿ عمميػة تكظيػؼ ،تيػتـ بمعػايير صػارمة الختيػارالعنصر األكفأ عبر استقطاب أكسع مف األفراد الجيػديف ،الػذيف يمتمكػكف المػؤىالت كالميػارات
كالسمككيات المناسبة لمكظيفػة ،كالمؤىمػة لتحقيػؽ األىػداؼ المطمكبػة بالفاعميػة المطمكبػة ،سػبيالن

إلدارة أداء العناصر البشرية بأقؿ جيد كتكمفة.

 -إف تنميػة المػكارد البشػرية المسػتمرة كالمتجػددة باسػتمرار ،كمكاكبػة المكظػؼ التطػكر العممػي

كالعممي بشتى أنكاعو :اإلدارم كالتخصصي كالفني ،مف خالؿ التػدريب ،كفقػان الحتيػاج حقيقػي

محدد ،ىي استراتيجية ميمة فػي إدارة األداء الفاعػؿ كبصػكرة مسػتمرة ،كمكاكبػة لمتقػدـ كمحققػة
لطىداؼ.
 إف الحكافز الماديػة كالمعنكيػة ،كأنظمتيػا كعػدالتيا كفاعميتيػا ،تشػكؿ عػامالن ميمػان جػدان كعنصػ انرفاعالن في إدارة األداء الفاعؿ.
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أوجو االتفاق :تتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي كأسمكب
عممي لمدراسة ،كاستخداـ االستبانة كأداء لجمع البيانات كالمعمكمات مف عينة البحث ،كتستخدـ العينة

العشكائية الطبقية كأغمب الدراسات السابقة.

أوجو االختالف :يختمؼ ىذا البحث بأنو استخدـ أسمكب المقابمة كتحميؿ المضمكف ،في جمع
المعمكمات كالبيانات ،في صياغة استراتيجية إلدارة األداء.
يختمػؼ ىػذا البحػث فػي الحػدكد الزمانيػة كمجتمعيػا كعينتيػا ،فيػك يشػمؿ جميػع العػامميف فػي

اإلدارات ذات العالقة بالمكارد البشرية في ك ازرة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة.
أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
 -تـ االستعانة بالدراسات السابقة في صياغة االستبانة كمحاكرىا.

 ساىمت الدراسات السابقة في اختيار الباحث منيج البحث كاداة البحث الرئيسية. االستفادة مف اإلطار النظرم كالمراجع المستخدمة.الفجوة البحثية.
الدراسات السابقة

ركزت عمى األداء المؤسسي أك األداء

الكظيفي ،كما يؤثر عميو ،كما يرتبط معو
بعالقات إيجابية أك سمبية.

ركزت عمى بيئات بحثية مختمفة فكاف منيا

في فمسطيف كالخارج ،مثؿ :مصر كاألردف.

ركزت عمى عناصر التنمية كالتدريب

كالتشريع ،سكاء في نتائجيا أك تكصياتيا.

الفجوة البحثية

لـ تركز عمى األداء المؤسسي أك األداء الكظيفي.

لـ تركز عمى بيئة ك ازرة الصحة بعينيا.

لـ تركز عمى عناصر التنمية كالتدريب كالتشريع،

كدكر التخطيط في تنمية المكارد البشرية في ك ازرة
الصحة.

الدراسة الحالية

ركزت عمى التخطيط االستراتيجي كتنمية المكارد
البشرية.

ركزت عمى مكضكع التخطيط االستراتيجي مف

كاقع الخطط الخاصة بك ازرة الصحة الفمسطينية.
ركزت عمى عناصر تطكير كتحسيف دكر

التخطيط االستراتيجي في تنمية المكارد البشرية
في ك ازرة الصحة الفمسطينية.

المصدر :إعداد الباحث
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الفصل الرابع
منيجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
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الفصل الرابع :منيجية الدراسة
تمييد:
تعد منيجية البحػث كاجراءاتيػا محػك انر رئيسػان يػتـ مػف خاللػو إنجػاز الجانػب التطبيقػي مػف البحػث،

كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي ،لمتكصؿ إلى النتائج التي
ي ػػتـ تفس ػػيرىا ف ػػي ض ػػكء األدبي ػػات المتعمق ػػة بمكض ػػكع البح ػػث ،كبالت ػػالي التحق ػػؽ م ػػف األى ػػداؼ الت ػػي ت ػػـ

كضعيا.

كبنػػاء عمػػى ذلػػؾ تنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ كصػػفان لممػػنيج المتبػػع كمجتمػػع كعينػػة البحػػث ،ككػػذلؾ أداة

البحػػث المسػػتخدمة كطريقػػة إعػػدادىا ككيفيػػة بنائيػػا كتطكيرىػػا ،كمػػدل صػػدقيا كثباتيػػا ،كينتيػػي الفصػػؿ
بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات كاستخالص النتائج ،كفيمػا يمػي كصػؼ ليػذه

اإلجراءات.

منيج البحث:
مف أجؿ تحقيؽ البحث قاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،الذم يحاكؿ مػف خاللػو

كصػؼ الظػاىرة مكضػكع البحػث ،كتحميػؿ بياناتيػا ،كالعالقػة بػيف مككناتيػا كاآلراء التػي تطػرح حكليػا
كالعمميات التي تتضمنيا كاآلثار التي تحدثيا.

كيعرؼ )الحمداني  )4338،المنيج الكصفي التحميمي بأنو "المنيج الذم يسعى لكصؼ الظكاىر

أك األحداث المعاصرة أك الراىنة ،فيك أحد أشػكاؿ التحميػؿ كالتفسػير المػنظـ لكصػؼ ظػاىرة أك مشػكمة،
الدرسػػة كالظػكاىر التػػي
كيقػػدـ بيانػػات عػػف خصػػائص معينػػة فػػي الكاقػػع ،كتتطمػػب معرفػػة المشػػاركيف فػػي ا

ندرسيا كاألكقات التي نستعمميا لجمع البيانات".

مصادر البيانات:
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:
 ..المصادر الثانوية :اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظرم لمد ارسػة إلػى مصػادر البيانػات الثانكيػة،
الت ػػي تتمث ػػؿ ف ػػي الكت ػػب كالم ارج ػػع العربي ػػة كاألجنبي ػػة ذات العالق ػػة ،كال ػػدكريات كالمق ػػاالت كالتق ػػارير،
الدرسػػة ،كالبحػػث كالمطالعػػة فػػي مكاقػػع اإلنترنػػت
كاألبحػػاث كالد ارسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت مكضػػكع ا

المختمفة ،إضافة إلى الخطط االستراتيجية كالتشغمية الخاصة بك ازرة الصحة الفمسطينية.

 .4المصادر األولية :لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث لجأ الباحث إلى جمع البيانات األكليػة
مف خالؿ االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة ،التي صممت خصيصان ليذا الغرض.
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مجتمع البحث:
كبناء عمى مشكمة البحث
ييعرؼ مجتمع البحث بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث،
ن
كأى ػػدافيا فػ ػإف المجتم ػػع المس ػػتيدؼ يتك ػػكف م ػػف الع ػػامميف ف ػػي اإلدارات ذات العالق ػػة ب ػػالتخطيط كتنمي ػػة

المكارد البشرية ،كمف ىـ يعممكف بكظيفػة رئػيس شػعبة حتػى كظيفػة ككيػؿ ك ازرة  ،البػالغ عػددىـ ()698
مكظفان(.إدارة التنمية كالقكل البشرية43.9 ،ـ)

عينة البحث:
قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ طريقػػة العينػػة الطبقيػػة العشػكائية حسػػب المسػػمى الػػكظيفي ،حيػػث تػػـ تكزيػػع

( )033اسػ ػػتبانة بنسػ ػػبة ( ،)%00.2كذلػ ػػؾ حسػ ػػب جػ ػػدكؿ (ماسػ ػػيكراف )24. : 4338،عمػ ػػى مجتمػ ػػع
البحث ،كقد تـ استرداد ( )472استبانة بنسبة(.)%9..0

أداة البحث:
تـ إعداد استبانة حكؿ "دكر التخطيط االستراتيجي في تنمية المكارد البشػرية بػك ازرة الصػحة الفمسػطينية،
الدرسػة مػف
حيث تعتبر االستبانة احد اىـ كسائؿ جمع البيانات خاصػة ليػذا البحػث .ك تتكػكف اسػتبانة ا

ثالثة أقساـ:

 المحــور األول :عبػػارة عػػف البيانػػات الشخصػػية عػػف المسػػتجيب (الجػػنس ،العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي،
المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة).
 المحور الثاني :عبػارة عػف واقـع التخطـيط االسـتراتيجي فـي الـوزارة ،كيتكػكف مػف( )49فقػرة ،مػكزع
عمى  2مجاالت ،كىي:
 المجال األول :تحميؿ البيئة الداخمية ك البيئة الخارجية ،كيتككف مف ( )9فقرات. المجال الثاني :صياغة االستراتيجية (الرؤية ،الرسالة ،األىداؼ) ،كيتككف مف ( )9فقرات. المجال الثالث :كجكد خطة استراتيجية ،كيتككف مف ( )9فقرات. المجال الرابع :تنفيذ الخطة االستراتيجية ،كيتككف مف ( )9فقرات. المجال الخامس :مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية ،كيتككف مف ( )9فقرات. المحـور الثالــث :عبػػارة عػف تنميػػة المػكارد البشػرية فػػي ك ازرة الصػحة ،كيتكػػكف مػف( )43فقػرة ،مػػكزع
عمى  2مجاالت :
 -المجال األول :العاممكف (مشاركة المكارد البشرية في إعداد الخطط) ،كيتككف مف ( )9فقرات.
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 المجال الثاني :أنظمة كاجراءات العمؿ في مجاؿ المكارد البشرية ،كيتككف مف ( )9فقرات. المجال الثالث :تعزيز البحث العممي في ك ازرة الصحة ،كيتككف مف ( )9فقرات. -المجال الرابع :تدريب كتطكير المكارد البشرية في ك ازرة الصحة ،كيتككف مف ( )9فقرات.

كقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبانة حسب جدكؿ
(:).
جدول ( :)4درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة
الدرجة

مكافؽ بدرجة

مكافؽ بدرجة

مكافؽ بدرجة

مكافؽ بدرجة

مكافؽ بدرجة كبيرة

قميمة جدان

قميمة

متكسطة

كبيرة

جدان

0

6

4

3

5

خطوات بناء االستبانة:
قاـ الباحث بإعداد أداة البحث لمعرفػة " دور التخطـيط االسـتراتيجي فـي تنميـة المـوارد البشـرية بـوزارة

الصحة الفمسطينية " ،كاتبع الباحث الخطكات التالية لبناء االستبانة –:

 ..اإلطػالع عمػػى األدب اإلدارم كالد ارسػات السػػابقة ذات الصػمة بمكضػػكع البحػث ،كاالسػػتفادة منيػا فػػي
بناء االستبانة كصياغة فقراتيا.

 .4استشػػار الباحػػث عػػددان مػػف أسػػاتذة الجامعػػات الفمسػػطينية كالمش ػرفيف فػػي تحديػػد مجػػاالت االسػػتبانة
كفقراتيا.

 .0تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة.
 .2تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.
 .9تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية.
 .8تـ مراجعة كتنقيح االستبانة مف قبؿ المشرؼ.
 .7تػػـ عػػرض االسػػتبانة عمػػى ( ).9مػػف المحكمػػيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي جامعػػة األقصػػى
كأكاديمية اإلدارة كالسياسة ،كالممحؽ رقـ ( ).يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.
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 .6في ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعػض فقػرات االسػتبانة مػف حيػث الحػذؼ أك اإلضػافة أكالتعػديؿ،
لتستقر االستبانة في صكرتيا النيائية ،ممحؽ (.)4

صدق االستبانة:
صدؽ االستبانة يعني " أف تقيس االستبانة مػا كضػعت لقياسػو" (الجرجػاكم ،)43.3،كمػا يقصػد
بالصدؽ "شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحيػة ،ككضػكح فقراتيػا
كمفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تكػكف مفيكمػة لكػؿ مػف يسػتخدميا" (عبيػدات كآخػركف .)433. ،كقػد

تـ التأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف ،كىما:
 .0صدق االستبانة من وجية نظر المحكمين .
ػددا مػف المحكمػيف المتخصصػيف فػي مجػاؿ
يقصػد بصػدؽ المحكمػيف " أف يختػار الباحػث ع ن
الظاىرة أك المشكمة مكضكع البحث" (الجرجاكم ،)43.3،حيث تـ عرض االستبانة عمى مجمكعػة مػف
المحكميف تألفت مف ( ).9متخصصان في اإلدارة ،كأسػماء المحكمػيف بػالممحؽ رقػـ ( ،).كقػد اسػتجاب
الباحػػث آلراء المحكمػػيف كقػػاـ بػػإجراء مػػا يمػػزـ مػػف حػػذؼ كتعػػديؿ فػػي ضػػكء المقترحػػات المقدمػػة ،كبػػذلؾ

خرجت االستبانة في صكرتيا النيائية – انظر :الممحؽ رقـ(.)4
 .6صدق المقياس:
أوالً :االتساق الداخمي)Internal Validity( :

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الػذم تنتمػي

إليو ىذه الفقرة ،كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة ،كذلػؾ مػف خػالؿ حسػاب معػامالت
االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات مجػػاالت االسػػتبانة كالدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ نفسػػو ،كقػػد تػػـ ذلػػؾ عمػػى

العينة االستطالعية المككنة مف ( )08مفردة.

ثانياً :االتساق الداخمي لمجاالت "واقع التخطيط االستراتيجي في الوزارة".
يكضح جدكؿ ( )4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " تحميؿ البيئة الداخمية ك البيئة
الخارجية " كالدرجة الكمية لممجاؿ ،الذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل معنكيػة
 α ≥0.05كبذلؾ يعد المجاؿ صادقنا لما كضع لقياسو.
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جدول ()3
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تحميل البيئة الداخمية والخارجية " والدرجة الكمية
لممجال

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

().Sig

..

تحدد الك ازرة الفرص كالتيديدات التي تؤثر عمى عمميا في المستقبؿ.

.911

*0.000

.4

تحدد الك ازرة نقاط القكة كنقاط الضعؼ في بيئتيا الداخمية.

.900

*0.000

.0

تحدد الك ازرة أنكاع كطبيعة المستفيديف مف خدماتيا.

.881

*0.000

.2

تدرس الك ازرة تكجييات كاىتمامات المستفيديف مف خدماتيا.

.928

*0.000

.9

تراعي الك ازرة التجارب السابقة كالظركؼ الحالية .

.907

*0.000

الفقرة

م

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة . α ≥ 0.05
يكضح جدكؿ ( )0معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " صياغة االستراتيجية (الرؤية،

الرسالة ،األىداؼ)" كالدرجػة الكميػة لممجػاؿ ،الػذم يبػيف أف معػامالت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل
معنكية  α ≥ 0.05كبذلؾ يعد المجاؿ صادقنا لما كضع لقياسو.
جدول ()5
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " صياغة االستراتيجية (الرؤية ،الرسالة ،األىداف) "
والدرجة الكمية لممجال

م

معامل بيرسون

الفقرة

القيمة االحتمالية

لالرتباط

().Sig

..

تضع الك ازرة رؤية كرسالة كاضحتيف مف قبؿ العامميف داخميا.

.902

*0.000

.4

تحدد الك ازرة مجاؿ نشاطيا الحالي ككجيتيا االستراتيجية.

.944

*0.000

.0

تضع الك ازرة رسالة طمكحة كمحفزة لمعامميف داخميا.

.848

*0.000

46


.2

تتميز خطط الك ازرة بالمركنة كالكضكح.

.914

*0.000

.9

تتميز خطط الك ازرة بالقابمية لمقياس.

.813

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
يكضح جدكؿ ( )8معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " كجكد خطة استراتيجية"
كالدرجة الكمية لممجاؿ ،الذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية α ≥ 0.05

كبذلؾ يعد المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.

جدول ()2
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " وجود خطة استراتيجية " والدرجة الكمية لممجال
معامل

م

بيرسون

الفقرة

القيمة

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

..

تختار الك ازرة االستراتيجيات بما ينسجـ مع رؤيتيا كرسالتيا كأىدافيا.

.910

*0.000

.4

تحدد الك ازرة سياسات كاضحة تساعد عمى تنفيذ أىدافيا االستراتيجية.

.916

*0.000

.0

تنسجـ الخطط التنفيذية التي تضعيا الك ازرة مع خططيا االستراتيجية.

.905

*0.000

.2

يشارؾ العاممكف في الك ازرة في إعداد خططيا االستراتيجية.

.888

*0.000

.9

تشرؾ الك ازرة المتخصصيف عند كضع الخطط كتقيميا.

.918

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة . α ≥ 0.05
يكضح جدكؿ ( )7معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " تنفيذ الخطة االستراتيجية "
كالدرجة الكمية لممجاؿ ،الذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية α ≥ 0.05

كبذلؾ يعد المجاؿ صادقنا لما كضع لقياسو.
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جدول ()1
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تنفيذ الخطة االستراتيجية " والدرجة الكمية لممجال
م

معامل بيرسون لالرتباط القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

..

تمتزـ الك ازرة بالجداكؿ الزمنية التي تضعيا عند إعداد الخطة.

.827

*0.000

.4

تراعي الك ازرة تكزيع المياـ عند تنفيذ الخطة عمى جميع اإلدارات كالكحدات.

.788

*0.000

.0

تقكـ الك ازرة بتطكير قدرات العامميف فييا بما يساىـ في تنفيذ الخطط كالبرامج.

.885

*0.000

.2

تمتزـ الك ازرة بالمكازنة التي كضعتيا.

.845

*0.000

.9

تمتزـ الك ازرة باألنظمة اإلدارية المكضكعة لتنفيذ الخطة.

.884

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة . α ≥ 0.05
يكض ػػح ج ػػدكؿ ( )6معام ػػؿ االرتب ػػاط ب ػػيف ك ػػؿ فقػ ػرة م ػػف فقػ ػرات مج ػػاؿ " مراقب ػػة كتقي ػػيـ الخط ػػة
االستراتيجية " كالدرجة الكمية لممجاؿ ،الذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية

 ، α ≥ 0.05كبذلؾ يعد المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.
جدول ()9

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مراقبة وتقييم الخطة االستراتيجية " والدرجة الكمية لممجال
معامل بيرسون لالرتباط

القيمة االحتمالية ().Sig

م
..

تقكـ الك ازرة بمراجعة كتقييـ الخطط التنفيذية باستمرار .

.898

*0.000

.4

تمتمؾ الك ازرة نظاـ مراقبة كتقيـ كاضحان كمكتكبان.

.903

*0.000

.0

تستفيد الك ازرة مف نتائج التقييـ في تطكير عمميا.

.883

*0.000

.2

تعتمد الك ازرة آليات محددة لمرقابة عمى تنفيذ الخطة .

.869

*0.000

.817

*0.000

.9

الفقرة

تستخدـ الك ازرة معايير كمؤشرات كاضحة لمحكـ عمى نجاح
الخطة.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة . α ≥ 0.05
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االتساق الداخمي لمجاالت " تنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة "
يكضػػح جػػدكؿ ( )9معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػرة مػػف فق ػرات مجػػاؿ " العػػامميف (مشػػاركة الم ػكارد

البشرية في إعداد الخطط)" كالدرجػة الكميػة لممجػاؿ ،الػذم يبػيف أف معػامالت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد
مستكل معنكية  α ≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما كضع لقياسو.
جدول ()1
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " العاممين (مشاركة الموارد البشرية في إعداد الخطط)"
والدرجة الكمية لممجال

م

الفقرة

معامل بيرسون لالرتباط

القيمة االحتمالية ().Sig

..

يتـ كضع خطط تطكير المكارد البشرية كفؽ استراتيجيات الك ازرة.

.892

*0.000

.4

تشجع بيئة الك ازرة عمى االتصاؿ كالتكاصؿ المباشر مع المسئكليف.

.910

*0.000

.0

يساىـ العاممكف في الك ازرة في اتخاذ الق اررات كتطكير خططيا.

.906

*0.000

.2

يتـ تطكير قدرات العامميف بالك ازرة عبر برامج تطكيرية خاصة.

.936

*0.000

.9

تشجع خطط الك ازرة العامميف فييا عمى تحقيؽ طمكحاتيـ.

.864

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة . α ≥ 0.05
يكضح جدكؿ ( ).3معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " أنظمة كاجػراءات العمػؿ فػي

مجػػاؿ الم ػكارد البش ػرية " كالدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ ،الػػذم يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد
مستكل معنكية  ، α ≥ 0.05كبذلؾ يعد المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.
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جدول ()01
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " أنظمة واجراءات العمل في مجال الموارد البشرية "
والدرجة الكمية لممجال

م

معامل بيرسون لالرتباط

الفقرة

القيمة االحتمالية
().Sig

..

تتسـ العمميات كاإلجراءات الرئيسية في الك ازرة بالكضكح كالشفافية.

.888

*0.000

.4

يمتزـ العاممكف في الك ازرة باإلجراءات كالعمميات كفؽ الخطة المكضكعة.

.861

*0.000

.0

ييستفاد مف التغذية الراجعة في تطكير ك تحسيف إجراءات عمؿ الك ازرة.

.935

*0.000

.2

ييستفاد مف مؤشرات قياس األداء في ترتيب أكلكيات الك ازرة.

.901

*0.000

.9

تؤخذ مالحظات المستفيديف مف خدمات الك ازرة بعيف االعتبار .

.856

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
يكضح جدكؿ ( )..معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " تعزيز البحث العممي في

ك ازرة الصحة " كالدرجة الكمية لممجاؿ ،الذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل

معنكية  ، α ≥ 0.05كبذلؾ يعد المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.
جدول ()00

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تعزيز البحث العممي في وزارة الصحة " والدرجة
الكمية لممجال

م

معامل بيرسون

الفقرة

القيمة االحتمالية

لالرتباط

().Sig

..

تكجد رؤية كاضحة لدل ك ازرة الصحة لتعزيز البحث العممي فييا .

.895

*0.000

.4

تشجع الك ازرة ككادرىا عمى المشاركة في المؤتمرات كالندكات العممية .

.850

*0.000

.0

تكفر ك ازرة الصحة لككادرىا فرص االبتعاث لمتدريب في الخارج .

.888

*0.000

.2

يتـ مكافأة المكظفيف في حاؿ قامكا بتقديـ أفكار كابتكارات لتطكير العمؿ .

.897

*0.000
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.9

يطبؽ العاممكف في ك ازرة الصحة معارفيـ كخبراتيـ في أعماليـ اليكمية .

.898

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة . α ≥ 0.05
يكضػػح جػػدكؿ ( ).4معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات مجػػاؿ " تػػدريب كتطػػكير الم ػكارد
البشػرية فػػي ك ازرة الصػػحة " كالدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ ،الػذم يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد

مستكل معنكية  ، α ≥ 0.05كبذلؾ يعد المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.
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جدول ()06
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تدريب وتطوير الموارد البشرية في وزارة الصحة "
والدرجة الكمية لممجال

م

معامل بيرسون

الفقرة

القيمة االحتمالية

لالرتباط

().Sig

..

يتـ إعداد خطة التدريب بعد حصر االحتياجات التدريبية .

.875

*0.000

.4

تكجد برامج تدريب متخصصة لممكارد البشرية في ك ازرة الصحة .

.859

*0.000

.0

يشترط لالرتقاء مف كظيفة ألخرل اجتياز برامج التدريب التخصصية .

.830

*0.000

.2

يزيد التدريب مف معرفة كخبرة ككفاءة المكظفيف في العمؿ .

.870

*0.000

.9

يتمـ االستعانة بالمعمكمات كاإلحصاءات في تخطيط المكارد البشرية.

.904

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة . α ≥ 0.05
ثانيا :الصدق البنائي)Structure Validity( :
ً
يعػ ػد الص ػػدؽ البن ػػائي أح ػػد مق ػػاييس ص ػػدؽ األداة ال ػػذم يق ػػيس م ػػدل تحق ػػؽ األى ػػداؼ الت ػػي تري ػػد األداة
الكصكؿ إلييا ،كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجػاالت البحػث بالدرجػة الكميػة لفقػرات االسػتبانة ،كقػد
تـ ذلؾ عمى العينة االستطالعية المككنة مف  23مفردة.

يبيف جدكؿ ( ).0أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االسػتبانة دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل

معنكية  ، α ≥ 0.05كبذلؾ تعد جميع مجاالت االستبانة صادقة لما كضعت لقياسو.
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جدول ()04
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية ليا
معامل بيرسون لالرتباط

القيمة االحتمالية )(Sig.

المجال
تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية.

.843

*0.000

صياغة االستراتيجية (الرؤية ،الرسالة ،األىداؼ).

.890

*0.000

كجكد خطة استراتيجية.

.913

*0.000

تنفيذ الخطة االستراتيجية.

.927

*0.000

مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية.

.817

*0.000

كاقع التخطيط االستراتيجي في الك ازرة.

.927

*0.000

العاممكف (مشاركة المكارد البشرية في إعداد الخطط).

.939

*0.000

أنظمة كاجراءات العمؿ في مجاؿ المكارد البشرية.

.951

*0.000

تعزيز البحث العممي في ك ازرة الصحة.

.945

*0.000

تدريب كتطكير المكارد البشرية في ك ازرة الصحة.

.952

*0.000

تنمية المكارد البشرية في ك ازرة الصحة.

.917

*0.000

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة . α ≥ 0.05
ثبات االستبانة:(Reliability) :
يقصد بثبات االستبانة أف تعطي االسػتبانة النتػائج نفسػيا إذا أعيػد تطبيقيػا مػرات عديػدة متتاليػة،

كيقصد بو –أيضا– إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا ،أك ما ىػي
درجة اتساقو كانسجامو كاستم ارريتو عنػد تكػرار اسػتخدامو فػي أكقػات مختمفػة (الجرجػاكم،)97 :43.3،
كقد تـ تطبيؽ ذلؾ عمى العينة االستطالعية المككنة مف  23مفردة.

كقػػد تحقػػؽ الباحػػث مػػف ثبػػات اسػػتبانة البحػػث مػػف خػػالؿ معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ Cronbach's

 ،Alpha Coefficientككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ (.).2
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جدول ()03
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
الفقرات

معامل ألفا
كرونباخ

الصدق

عدد

تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية.

5

0.941

0.970

صياغة االستراتيجية (الرؤية ،الرسالة ،األىداؼ).

5

0.929

0.964

كجكد خطة استراتيجية.

5

0.941

0.970

تنفيذ الخطة االستراتيجية.

5

0.900

0.949

مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية.

5

0.922

0.960

كاقع التخطيط االستراتيجي في الك ازرة.

25

0.973

0.986

العاممكف (مشاركة المكارد البشرية في إعداد الخطط).

5

0.938

0.968

أنظمة كاج ارءات العمؿ في مجاؿ المكارد البشرية.

5

0.933

0.966

تعزيز البحث العممي في ك ازرة الصحة.

5

0.931

0.965

تدريب كتطكير المكارد البشرية في ك ازرة الصحة.

5

0.916

0.957

تنمية المكارد البشرية في ك ازرة الصحة.

20

0.978

0.989

جميع المجاالت مع نا

45

0.981

0.990

المجال

الذاتي*

*الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ
يتضح مف النتائج المكضحة في جػدكؿ ( ).2أف قيمػة معامػؿ ألفػا كركنبػاخ مرتفعػة لكػؿ مجػاؿ،

حي ػػث تتػ ػراكح ب ػػيف ( ،)0.978،0.900بينم ػػا بمغ ػػت لجمي ػػع فقػ ػرات االس ػػتبانة ( .)0.981كك ػػذلؾ قيم ػػة
الصػػدؽ الػػذاتي مرتفعػػة لك ػػؿ مجػػاؿ ،حيػػث تت ػراكح ب ػػيف ( )0.989،0.949بينمػػا بمغػػت لجميػػع فقػػرات
اإلستبانة ( ،)0.990كىذا يعنى أف الثبات مرتفع كداؿ إحصائيان.
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كبػػذلؾ تكػػكف االسػػتبانة فػػي صػػكرتيا النيائيػػة ،كمػػا ىػػي فػػي الممحػػؽ ( )0قابمػػة لمتكزيػػع .كيكػػكف

الباح ػػث ق ػػد تأك ػػد م ػػف ص ػػدؽ كثب ػػات اس ػػتبانة البح ػػث ،مم ػػا يجعم ػػو عم ػػى ثق ػػة تام ػػة بص ػػحة االس ػػتبانة
كصالحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عف أسئمة البحث كاختبار فرضياتيا.

األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تػـ تفريػغ كتحميػؿ االسػتبانة مػف خػالؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي Statistical Package for the
.(SPSS)Social Sciences

 .0اختبار التوزيع الطبيعي : Normal Distribution Test
تـ استخداـ اختبار ككلمجكركؼ  -سمرنكؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما
إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ (.).9
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جدول ( )05
يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
قيمة االختبار

القيمة االحتمالية )(Sig.

المجال
تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية.

0.906

0.385

صياغة االستراتيجية (الرؤية ،الرسالة ،األىداؼ).

0.972

0.301

كجكد خطة استراتيجية.

0.913

0.375

تنفيذ الخطة االستراتيجية.

0.787

0.565

مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية.

0.757

0.616

كاقع التخطيط االستراتيجي في الك ازرة.

0.632

0.819

العاممكف (مشاركة المكارد البشرية في إعداد الخطط).

0.860

0.450

أنظمة كاجراءات العمؿ في مجاؿ المكارد البشرية.

0.757

0.615

تعزيز البحث العممي في ك ازرة الصحة.

1.117

0.165

تدريب كتطكير المكارد البشرية في ك ازرة الصحة.

0.995

0.275

تنمية المكارد البشرية في ك ازرة الصحة.

1.117

0.165

جميع المجاالت معان

0.620

0.837

كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( ).9أف القيمة االحتمالية ) (Sigلجميع مجاالت

البحث أكبر مف مستكل الداللة  ، 0.05كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التكزيع

الطبيعي ،حيث تـ استخداـ االختبارات المعممية لاجابة عف فرضيات البحث.
وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 ..النسب المئكية كالتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلكصؼ عينة البحث.
 .4المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم.
 .0اختبار ألفا كركنباخ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
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 .2اختبار ككلمجكركؼ  -سمرنكؼ ) :Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sلمعرفة ما إذا
كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.

 .9معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقكـ
ىػػذا االختبػػار عمػػى د ارسػػة العالقػػة بػػيف متغي ػريف ،كقػػد تػػـ اسػػتخدامو لحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي
كالصدؽ البنائي لالستبانة ،كالعالقة بيف المتغيرات.

 .8اختبػػار  Tفػػي حالػػة عينػػة كاحػػدة ( )T-Testلمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد
كصؿ درجة المكافقة المتكسطة ،كىػي ، 3أـ زادت أك قمػت عػف ذلػؾ .كلقػد تػـ اسػتخدامو لمتأكػد

مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.
 .7نمكذج تحميؿ االنحدار المتدرج الخطي (.)Linear Stepwise Regression- Model
 .6اختبار  Tفي حالة عينتيف ( ، )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ
فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.
 .9اختبار تحميؿ التبايف األحػادم )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفػة
ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.
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الفصل الخامس
تحميل البيانات واختبار فرضيات البحث ومناقشتيا
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الفصل الخامس :تحميل البيانات واختبار فرضيات البحث ومناقشتيا
تمييد:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضػان لتحميػؿ البيانػات كاختبػار فرضػيات البحػث ،كذلػؾ مػف خػالؿ اإلجابػة

عػػف أسػػئمة البحػػث كاسػػتعراض أبػػرز نتػػائج االسػػتبانة ،التػػي تػػـ التكصػػؿ إلييػػا مػػف خػػالؿ تحميػػؿ فقراتيػػا،
كالكق ػػكؼ عم ػػى البيان ػػات الشخص ػػية الت ػػي اش ػػتممت عم ػػى (الج ػػنس ،العم ػػر ،المؤى ػػؿ العمم ػػي ،المس ػػمى

الكظيفي ،سنكات الخدمة)؛ لذا تـ إجراء المعالجػات اإلحصػائية لمبيانػات المتجمعػة مػف اسػتبانة البحػث،
إذ تػػـ اسػػتخداـ برنػػامج الػػرزـ اإلحصػػائية لمد ارسػػات االجتماعيػػة ) (SPSSلمحصػػكؿ عمػػى نتػػائج البحػػث

التي تـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.

الوصف اإلحصائي لعينة البحث وفق البيانات الشخصية:
كفيما يمي عرض لخصائص عينة البحث كفؽ البيانات الشخصية :
 توزيع عينة البحث حسب الجنس:جدول ( :) 02توزيع عينة البحث حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

195

71.2

أنثى

79

28.8

المجموع

274

100.0

يتضػػح مػػف جػػدكؿ ( ).8أف مػػا نسػػبتو ( )%71.2مػػف عينػػة البحػػث ذكػػكر ،بينمػػا ( )%28.8إنػػاث،
كيعكد ذلؾ أف غالبية العامميف في ك ازرة الصحة خاصة في اإلدارات المذككرة مف الذككر .
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 توزيع عينة البحث حسب العمر:جدول ( :)01توزيع عينة البحث حسب العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية %

 49سنة فأقؿ

2

0.7

 09-48سنة

31

11.3

 29-08سنة

134

48.9

 28سنة فأكثر

107

39.1

المجموع

274

100.0

يتضح مف جدكؿ ( ) .7أف ما نسبتو ) )%0.7مف عينة البحث أعمارىـ ( )49سنة فأقؿ،
( )%11.3تتراكح أعمارىـ مف( )09 -48سنة )%48.9( ،تتراكح أعمارىـ مف( )29 -08سنة ،بينما

) )%39.1أعمارىـ( )28سنة فأكثر .كيفسر ذلؾ باف الفئة العمرية ( )48309اكثر حصكالن عمى
المؤىالت العممية كالخبرة كالتدريب ،بخالؼ الفئات االخرل التي قد ال تجتمع بيا ماسبؽ معان.

 توزيع عينة البحث حسب المؤىل العممي:جدول (  :)09توزيع عينة البحث حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية %

دكتك ارة

4

1.5

ماجستير

114

41.6

بكالكريكس

151

55.1

دبمكـ

5

1.8

المجموع

274

100.0

يتض ػ ػ ػ ػػح م ػ ػ ػ ػػف ج ػ ػ ػ ػػدكؿ (  ).6أف نس ػ ػ ػ ػػبتو ( )%1.5م ػ ػ ػ ػػف عين ػ ػ ػ ػػة البح ػ ػ ػ ػػث م ػ ػ ػ ػػؤىميـ العممػػ ػ ػ ػػي

دكتك ارة )%41.6(،مؤىميـ العممي ماجستير ) %55.1 ( ،مؤىميـ العممي بكالكريكس ،بينما ()%1.8
مػػؤىميـ العممػػي دبمػػكـ .كيمكػػف تفسػػير ذلػػؾ أف اإلدارات المػػذككرة تحتػػاج إلػػى حممػػة المػػؤىالت العمميػػة

العميا كالتخصصات العممية ذات العالقة ،كىذا ما يتضح أيضان مف نسبة حممة درجة الماجستير ،كالتي

بمغت (.)%2..8
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 توزيع عينة البحث حسب المسمى الوظيفي:جدول (  :)01توزيع عينة البحث حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

العدد

النسبة المئوية %

ككيؿ ك ازرة

1

0.4

ككيؿ مساعد

1

0.4

مدير عاـ

4

1.5

نائب مدير عاـ

1

0.4

مدير دائرة

48

17.5

نائب مدير دائرة

1

0.4

رئيس قسـ

145

52.9

رئيس شعبة

73

26.6

المجموع

274

100.0

يتضح مف جدكؿ (  ).9أف ما نسبتو (  )%0.4مف عينة البحث مسماىـ الكظيفي ككيؿ ك ازرة،

ككيؿ مساعد ،نائب مدير عاـ كنائب مدير دائرة ،ك(  ) %1.5مسماىـ الكظيفي مدير عاـ،

ك( )%17.5مسماىـ الكظيفي مدير دائرة ،ك(  )%52.9مسماىـ الكظيفي رئيس قسـ ،بينما

( )%26.6مسماىـ الكظيفي رئيس شعبة .يالحظ أف نسبة المكظفيف تتناسب عكسيان مع المستكل
اإلدارم  ،كمما تحقؽ نسبة العامميف فيو .كىذا أمر طبيعي في العمؿ اإلدارم المؤسسي.

 توزيع عينة البحث حسب سنوات الخدمة:جدول (  :)61توزيع عينة البحث حسب سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية %

أقؿ مف  9سنكات

3

1.1

 .3 - 9سنكات

13

4.7

 .9-..سنة

103

37.6

 .9سنة فأكثر

155

56.6

المجموع

274

100.0
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يتض ػػح م ػػف ج ػػدكؿ ( )43أف م ػػا نس ػػبتو (  ) %1.1م ػػف عين ػػة البح ػػث س ػػنكات خ ػػدمتيـ أق ػػؿ م ػػف ()9

سنكات ،ك) )%4.7تتراكح سنكات خدمتيـ مف ( ).3-9سػنكات ،ك(  )%37.6تتػراكح سػنكات خػدمتيـ
مف ( ).9-..سنة ،بينما ( )%56.6سنكات خدمتيـ ( ).9سنة فأكثر.
المحك المعتمد في البحث )Ozen et al، 2012(:
لتحديد المحؾ المعتمد في البحث ،فقد تـ تحديد طكؿ الخاليا في مقياس ليكػرت الخماسػي ،مػف

خالؿ حسػاب المػدل بػيف درجػات المقيػاس ( .)2=.-9كمػف ثػـ تقسػيمو عمػى أكبػر قيمػة فػي المقيػاس
لمحصػكؿ عمػى طػكؿ الخميػة ،أم ( ،)3.63=9/2كبعػد ذلػؾ تػـ إضػافة ىػذه القيمػة إلػى أقػؿ قيمػة فػي

المقياس (بداية المقياس كىي كأحد صحيح( كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،كىكذا أصبح طكؿ
الخاليا كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:
جدول ()60
يوضح المحك المعتمد في البحث
طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

درجة الموافقة

مف 1.80 - 1

مف %36- %20

أكبر مف 2.60 - 1.80

أكبر مف %52 - %36

قميمة جدان
قميمة

أكبر مف 3.40 – 2.60

أكبر مف %68 -%52

متكسطة

أكبر مف 4.20 – 3.40

أكبر مف %84 -%68

كبيرة

أكبر مف 5 - 4.20

أكبر مف %100-% 84

كبيرة جدان
المصدر  :إعداد الباحث

كلتفسير نتائج البحث كالحكـ عمى مستكل االستجابة ،اعتمد الباحث عمى ترتيب المتكسطات

الحسابية عمى مستكل المجاالت لالستبانة ككؿ كمستكل الفقرات في كؿ مجاؿ ،كقد حدد الباحث درجة
المكافقة حسب المحؾ المعتمد لمدراسة.
 تحميل فقرات االستبانة:لتحميؿ فقرات االستبانة تـ استخداـ المتكسط الحسابي ،كالنسػبي ،كاالنحػراؼ المعيػارم ،كاختبػار Tلعينػة
كاحدة.
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أوالً :تحميل فقرات "واقع التخطيط االستراتيجي في الوزارة":
أ .تحميل فقرات مجال "تحميل البيئة الداخمية والخارجية"
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار المتكسػػط الحسػػابي ،كالنسػػبي ،كاالنحػراؼ المعيػػارم ،كاختبػػار Tلعينػػة كاحػػدة.

النتائج مكضحة في جدكؿ (.)44

جدول ()66
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " تحميل البيئة الداخمية والخارجية "
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

الترتيب

3.64

0.92

72.70

11.46

*0.000

1

3.19

1.01

63.80

3.10

*0.001

2

2.97

1.05

59.41

-0.46

0.323

3

2.68

1.02

53.58

-5.20

*0.000

5

9

تراعي الك ازرة التجارب السابقة كالظركؼ الحالية .

2.73

1.21

54.67

-3.64

*0.000

4

8

جميع فقرات المجاؿ معان.

3.04

0.71

60.85

0.99

0.162

م

.

4
0
2

الفقرة

تحدد الك ازرة الفرص كالتيديدات التي تؤثر عمى
عمميا في المستقبؿ.
تحدد الك ازرة نقاط القكة كنقاط الضعؼ في بيئتيا
الداخمية.
تحدد الك ازرة أنكاع كطبيعة المستفيديف مف خدماتيا.
تدرس الك ازرة تكجييات كاىتمامات المستفيديف مف
خدماتيا.

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
مف جدكؿ ( )44يمكف استخالص ما يمي:
 -المتكس ػػط الحس ػػابي لمفقػ ػرة األكل ػػى" تح ػػدد ال ػػك ازرة الف ػػرص كالتيدي ػػدات الت ػػي ت ػػؤثر عم ػػى عممي ػػا ف ػػي

المس ػ ػ ػػتقبؿ " يس ػ ػ ػػاكم (( (3.64الدرج ػ ػ ػػة الكمي ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف  ،)9أم أف ال ػ ػ ػػكزف النس ػ ػ ػػبي( ،)%72.70قيم ػ ػ ػػة
االختب ػػار) ، (11.46كأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )Sig.تس ػػاكم( ، )0.000كى ػػذا يعن ػػي أف ىن ػػاؾ مكافق ػػة
بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
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 -المتكسػ ػػط الحسػ ػػابي لمفق ػ ػرة الرابعػ ػػة "تػ ػػدرس الػ ػػك ازرة تكجييػ ػػات كاىتمامػ ػػات المسػ ػػتفيديف مػ ػػف خػ ػػدماتيا"

يسػ ػػاكم( ، )2.68أم أف الػ ػػكزف النسػ ػػبي( ،)%53.58قيمػ ػػة االختبػ ػػار( ،)-5.20كأف القيمػ ػػة االحتماليػ ػػة
( )Sig.تسػػاكم( ، )0.000كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة مػػف قبػػؿ أف ػراد العينػػة عمػػى ىػػذه
الفقرة.

 بش ػ ػ ػ ػػكؿ ع ػ ػ ػ ػػاـ يمك ػ ػ ػ ػػف الق ػ ػ ػ ػػكؿ ب ػ ػ ػ ػػأف المتكس ػ ػ ػ ػػط الحس ػ ػ ػ ػػابي يس ػ ػ ػ ػػاكم( ،)3.04كأف ال ػ ػ ػ ػػكزف النس ػ ػ ػ ػػبييس ػػاكم( ،)%60.85قيم ػػة االختب ػػار( ،)0.99كأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )Sig.تس ػػاكم( ،)0.162كى ػػذا
يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى كجػػكد خطػػط اسػػتراتيجية كتشػػغيمية لػػدل ك ازرة الصػػحة ،تقػكـ الػك ازرة عنػػد

إعػػدادىا لمخطػػط بد ارسػػة البيئػػة الداخميػػة كالخاصػػة بمػػا فييػػا الفػػرص كالتيديػػدات ،كاسػػتطالعات التقيػػيـ،

التي يتـ مف خالليا– كذلؾ – معرفة رأم المستفيديف مف خدمات الك ازرة.

ب .تحميل فقرات مجال " صياغة االستراتيجية (الرؤية ،الرسالة ،األىداف)"
تـ اسػتخداـ اختبػار المتكسػط الحسػابي ،كالنسػبي ،كاالنحػراؼ المعيػارم ،كاختبػار Tلعينػة كاحػدة .النتػائج

مكضحة في جدكؿ (.)40

جدول ()64

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "صياغة اإلستراتيجية
(الرؤية ،الرسالة ،األىداف) "
المتوسط الحسابي

0

تضع الك ازرة رسالة طمكحة كمحفزة لمعامميف داخميا.

2.79

1.14

55.77

-3.09

*0.001

3

2

تتميز خطط الك ازرة بالمركنة كالكضكح.

2.72

1.10

54.36

-4.22

*0.000

4

9

تتميز خطط الك ازرة بالقابمية لمقياس.

2.62

1.18

52.41

-5.32

*0.000

5

8

جميع فقرات المجاؿ معان.

2.85

0.79

56.99

-3.16

*0.001

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
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الوزن النسبي

4

تحدد الك ازرة مجاؿ نشاطيا الحالي ككجيتيا االستراتيجية.

3.03

1.20

60.58

0.40

0.344

2

قيمة االختبار

االنحراف المعياري

القيمة االحتمالية ().Sig

.

تضع الك ازرة رؤية كرسالة كاضحتيف مف قبؿ العامميف داخميا.

3.09

1.20

61.76

1.21

0.114

1

م

الترتيب

الفقرة

مف جدكؿ ( )40يمكف استخالص ما يمي:
 المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى " تضع الك ازرة رؤية كرسالة كاضحة مف قبػؿ العػامميف داخميػا "يسػػاكم )( (3.09الدرجػػة الكميػػة مػػف، )9أم أف الػػكزف النسػػبي ) ،)%61.76كقيمػػة االختبػػار

( ،)1.21كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم (، )0.114كىذا يعني أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة
متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
 المتكسط الحسابي لمفقػرة الخامسػة " تتميػز خطػط الػك ازرة بالقابميػة لمقيػاس " يسػاكم ) (2.62أمأف الػ ػػكزف النسػ ػػبي ) ،)%52.41كقيمػ ػػة االختبػ ػػار ) ،(-5.32كأف القيمػ ػػة االحتماليػ ػػة ()Sig.
تساكم ) ،(0.000كىذا يعني أف ىناؾ مكافقػة بدرجػة متكسػطة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذه

الفقرة.

 -بش ػػكؿ ع ػػاـ يمك ػػف الق ػػكؿ ب ػػأف المتكس ػػط الحس ػػابي يس ػػاكم  ،2.85كأف ال ػػكزف النس ػػبي يس ػػاكم

( ،)%56.99كقيم ػػة االختب ػػار ( ،)-3.16كأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )Sig.تس ػػاكم )،)0.001
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

 كيعزك الباحث ذلؾ إلى كجكد رؤية كرسػالة ،لمػك ازرة  ،إال أف ىنػاؾ عػدـ رضػا مػف المسػتطمعيفعػػف ذلػػؾ ،كيمكػػف تفسػػير ذلػػؾ إلػػى عػػدـ تعمػػيـ الخطػػط عمػػى المسػػتطمعيف ،بحيػػث يػػتـ مقارنػػة

النت ػػائج باالنج ػػازات ،إض ػػافة لع ػػدـ كج ػػكد نظ ػػاـ حػ ػكافز ممم ػػكس م ػػف طػػرفيـ يممح ػػؽ م ػػف ط ػػرؼ
الك ازرة ،كيستفيد منو المكظفكف .
ج .تحميل فقرات مجال " وجود خطة استراتيجية ".
تـ استخداـ اختبار المتكسط الحسابي ،كالنسبي ،كاالنحراؼ المعيارم ،كاختبار Tلعينة كاحدة.

النتائج مكضحة في جدكؿ (.)42
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جدول ()63
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " وجود خطة استراتيجية "
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ()Sig.

تختار الك ازرة االستراتيجيات بما ينسجـ مع رؤيتيا كرسالتيا

الترتيب

م

.

الفقرة

3.69

1.06

*0.000 10.73 73.82

1

3.17

1.01

63.47

2.84

*0.002

2

2.90

1.16

-1.42 58.01

0.079

3

2

يشارؾ العاممكف في الك ازرة في إعداد خططيا االستراتيجية.

2.80

1.14

*0.002 -2.84 56.06

4

9

تشرؾ الك ازرة المتخصصيف عند كضع الخطط كتقييميا.

2.72

1.26

*0.000 -3.63 54.44

5

8

جميع فقرات المجاؿ معان.

3.06

0.77

0.109

4
0

كأىدافيا.

تحدد الك ازرة سياسات كاضحة تساعد عمى تنفيذ أىدافيا
االستراتيجية.
تنسجـ الخطط التنفيذية التي تضعيا الك ازرة مع خططيا
االستراتيجية.

61.16

1.24

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
مف جدكؿ ( )42يمكف استخالص ما يمي:
 المتكس ػػط الحس ػػابي لمفقػ ػرة األكل ػػى " تخت ػػار ال ػػك ازرة االس ػػتراتيجيات بم ػػا ينس ػػجـ م ػػع رؤيتي ػػا كرس ػػالتياكأىػ ػ ػػدافيا " يسػ ػ ػػاكم )( )3.69الدرجػ ػ ػػة الكميػ ػ ػػة مػ ػ ػػف ،)5أم أف الػ ػ ػػكزف النسػ ػ ػػبي ( ،)%73.82كقيمػ ػ ػػة

االختبار( ،)10.73كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم( ،)0.000كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجػة
كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
 -المتكس ػػط الحس ػػابي لمفقػ ػرة الخامس ػػة " تش ػػرؾ ال ػػك ازرة المتخصص ػػيف عن ػػد كض ػػع الخط ػػط كتقييمي ػػا "

يس ػ ػ ػ ػ ػػاكم( ،)2.72أم أف ال ػ ػ ػ ػ ػػكزف النس ػ ػ ػ ػ ػػبي( ،)%54.44كقيم ػ ػ ػ ػ ػػة االختب ػ ػ ػ ػ ػػار( ،)-3.63كأف القيم ػ ػ ػ ػ ػػة
االحتمالية( )Sig.تساكم ( ،)0.000كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة متكسػطة مػف قبػؿ أفػراد العينػة
عمى ىذه الفقرة.

 -بش ػ ػ ػ ػػكؿ ع ػ ػ ػ ػػاـ يمك ػ ػ ػ ػػف الق ػ ػ ػ ػػكؿ ب ػ ػ ػ ػػأف المتكس ػ ػ ػ ػػط الحس ػ ػ ػ ػػابي يس ػ ػ ػ ػػاكم( ،)3.06كأف ال ػ ػ ػ ػػكزف النس ػ ػ ػ ػػبي

يسػػاكم( ،)%61.16كقيمػػة االختبػػار ( ،)1.24كأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاكم( ،)0.109كىػػذا
يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
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كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى كجػػكد مكافقػػة– أص ػالن– عمػػى أف لمػػك ازرة رؤيػػة كرسػػالة ،كأف المسػػتطمعيف غيػػر
ارضػػيف عػػف درجػػة مشػػاركتيـ فػػي إعػػداد الخطػػط ،حيػػث درجػػة رضػػاىـ متكسػػطة ،كىػػذا مػػا يسػػتمزـ مػػف
الك ازرة بذؿ المزيد مف مشاركة األدكات المختمفة في إعداد الخطط كالبرامج .
د .تحميل فقرات مجال " تنفيذ الخطة االستراتيجية".
تـ اسػتخداـ اختبػار المتكسػط الحسػابي ،كالنسػبي ،كاالنحػراؼ المعيػارم ،كاختبػار Tلعينػة كاحػدة .النتػائج

مكضحة في جدكؿ (.)49

جدول ()65
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " تنفيذ الخطة االستراتيجية "

الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ()Sig.

الترتيب

تمتزـ الك ازرة بالجداكؿ الزمنية التي تضعيا عند إعداد الخطة.

3.07

1.20

61.47

1.01

0.157

1

3.06

1.23

61.25

0.84

0.202

2

2.83

1.09

56.62

-2.55

*0.006

3

.2

تمتزـ الك ازرة بالمكازنة التي كضعتيا.

2.75

1.21

55.02

-3.37

*0.000

4

.9

تمتزـ الك ازرة باألنظمة اإلدارية المكضكعة لتنفيذ الخطة.

2.75

1.19

54.93

-3.48

*0.000

5

جميع فقرات المجال معاً.

2.90

0.81

57.93

-2.12

*0.018

م

..
.4

.0

تراعي الك ازرة تكزيع المياـ عند تنفيذ الخطة عمى جميع
اإلدارات كالكحدات.
تقكـ الك ازرة بتطكير قدرات العامميف فييا بما يساىـ في تنفيذ
الخطط كالبرامج.

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
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مف جدكؿ ( )49يمكف استخالص ما يمي-:
 المتكسػػط الحسػػابي لمفق ػرة األكلػػى " تمتػػزـ الػػك ازرة بالجػػداكؿ الزمنيػػة التػػي تضػػعيا عنػػد إعػػداد الخطػػة "يسػاكم ( 3.07الدرجػػة الكميػػة مػػف  ،)9أم أف الػػكزف النسػػبي( ،)%61.47كقيمػػة االختبػػار( )1.01كأف

القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم ) ،(0.157كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجػة متكسػطة مػف قبػؿ أفػراد

العينة عمى ىذه الفقرة.

 -المتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة " تمتزـ الك ازرة باألنظمة اإلداريػة المكضػكعة لتنفيػذ الخطػة " يسػاكم

) ،)2.75أم أف ال ػ ػػكزف النس ػ ػػبي ( ،)%54.93كقيم ػ ػػة االختب ػ ػػار ( ، )-3.48كأف القيم ػ ػػة االحتمالي ػ ػػة
( ).Sigتساكم) ، )0.000كىذا يعني أف ىناؾ مكافقػة بدرجػة متكسػطة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذه
الفقرة.

 بشػ ػػكؿ ع ػ ػػاـ يمك ػ ػػف الق ػ ػػكؿ ب ػ ػػأف المتكسػ ػػط الحس ػ ػػابي يس ػ ػػاكم ( ،)2.90كأف ال ػ ػػكزف النس ػ ػػبي يس ػ ػػاكم( ،)%57.93كقيمة االختبار( ،)-2.12كأف القيمػة االحتماليػة ( )Sig.تسػاكم ( ،)0.018كىػذا يعنػي
أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

كيعزك الباحث التزاـ الك ازرة في تنفيذ الخطط بدرجة متكسطة لمجمكعة مف العكامػؿ اإلداريػة كالسياسػية،

التي تحكؿ دكف قياـ الك ازرة بمياميا كفؽ ما تـ التخطيط لو .

ه .تحميل فقرات مجال " مراقبة وتقييم الخطة االستراتيجية ".
تـ اسػتخداـ اختبػار المتكسػط الحسػابي ،كالنسػبي ،كاالنحػراؼ المعيػارم ،كاختبػار Tلعينػة كاحػدة .النتػائج
مكضحة في جدكؿ (.)48
جدول ()62
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " مراقبة وتقييم الخطة
االستراتيجية"

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة االختبار



القيمة االحتمالية ()Sig.
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الترتيب

م

الفقرة

..

تقكـ الك ازرة بمراجعة كتقييـ الخطط التنفيذية باستمرار .

3.10

1.27

61.91

1.24

0.108

2

.4

تمتمؾ الك ازرة نظاـ مراقبة كتقييـ كاضح كمكتكب.

3.10

1.20

62.07

1.42

0.079

1

.0

تستفيد الك ازرة مف نتائج التقييـ في تطكير عمميا.

2.83

1.19

56.61

-2.35

*0.010

3

.2

تعتمد الك ازرة آليات محددة لمرقابة عمى تنفيذ الخطة .

2.83

1.19

56.59

-2.36

*0.009

4

2.79

1.24

55.87

-2.75

*0.003

5

2.93

0.81

58.58

-1.44

0.076

.9

تستخدـ الك ازرة معايير كمؤشرات كاضحة لمحكـ عمى نجاح
الخطة.
جميع فقرات المجال معاً.

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
مف جدكؿ ( )48يمكف استخالص ما يمي:
 -المتكسط الحسابي لمفقرة الثانية " تمتمؾ الك ازرة نظػاـ مراقبػة كتقػيـ كاضػحان كمكتكبػان " يسػاكم ()3.10

(الدرج ػ ػػة الكمي ػ ػػة م ػ ػػف ، )5أم أف ال ػ ػػكزف النس ػ ػػبي ( ،)%62.07كقيم ػ ػػة االختب ػ ػػار( )1.42كأف القيم ػ ػػة
االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاكم (  ،) 0.079كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة مػػف قبػػؿ أف ػراد

العينة عمى ىذه الفقرة.
 المتكسػػط الحسػػابي لمفق ػرة الخامسػػة " تسػػتخدـ الػػك ازرة معػػايير كمؤش ػرات كاضػػحة لمحكػػـ عمػػى نجػػاحالخطػ ػػة " يسػ ػػاكم(،)2.79أم أف الػ ػػكزف النسػ ػػبي( ،)%55.87كقيمػ ػػة االختبػ ػػار( ،)-2.75كأف القيمػ ػػة
االحتمالية ( )Sig.تساكم ( ،)0.003كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسػطة مػف قبػؿ أفػراد العينػة
عمى ىذه الفقرة.

 -بشػ ػػكؿ ع ػ ػػاـ يمكػ ػ ػف الق ػ ػػكؿ ب ػ ػػأف المتكسػ ػػط الحس ػ ػػابي يس ػ ػػاكم ( ،)2.93كأف ال ػ ػػكزف النس ػ ػػبي يس ػ ػػاكم

( ،)%58.58كقيمة االختبار( ،)-1.44كأف القيمػة االحتماليػة ( )Sig.تسػاكم ( ،)0.076كىػذا يعنػي
أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى اعتماد الكزارة عمػى الػنظـ كالمػكائح المكتكبػة فػي تنفيػذ الميػاـ المنكطػو بيػا ،إال

أف درجػػة الرضػػا عػػف ىػػذه الميػػاـ جػػاءت متكسػػطة ،نتيجػػة عػػدـ الرضػػا عػػف معػػايير كمؤش ػرات القيػػاس
المستندة إلييا في الرقابة.
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و .تحميل جميع فقرات " واقع التخطيط االستراتيجي في الوزارة ".
تـ استخداـ اختبار المتكسط الحسابي ،كالنسبي ،كاالنحراؼ المعيارم ،كاختبار Tلعينة كاحدة .النتائج

مكضحة في جدكؿ (.)47

جدول ()61
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع فقرات واقع التخطيط االستراتيجي في الوزارة
المتوسط الحسابي

االنحراف لمعياري

الوزن النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ()Sig.

الترتيب

تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية.

3.04

0.71

60.85

0.99

0.162

2

صياغة االستراتيجية (الرؤية ،الرسالة ،األىداؼ).

2.85

0.79

56.99

-3.16

*0.001

5

كجكد خطة استراتيجية.

3.06

0.77

61.16

1.24

0.109

1

تنفيذ الخطة االستراتيجية.

2.90

0.81

57.93

-2.12

*0.018

4

مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية.

2.93

0.81

58.58

-1.44

0.076

3

واقع التخطيط االستراتيجي في الوزارة.

2.95

0.67

59.02

-1.20

0.115

البند

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
مف جدكؿ ( )47تبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات كاقع التخطيط االسػتراتيجي فػي الػك ازرة
يساكم )() 2.95الدرجة الكميػة مػف  ،)5أم أف الػكزف النسػبي ) ،)%59.02كقيمػة االختبػار()-1.20

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم ( ،(0.115كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة متكسػطة مػف قبػؿ
أفراد العينة عمى فقرات كاقع التخطيط االستراتيجي في الك ازرة بشكؿ عاـ.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى كجكد اىتماـ مف قيادة الك ازرة عمى إعداد خطة استراتيجية ليا ،كىذا أمر

بػػدييي لطبيعػػة عمػػؿ الػػك ازرة كالظػػركؼ التػػي تعمػػؿ فييػػا ،خاصػػة تػػداعيات الحصػػار اإلسػرائيمي كضػػعؼ
المكازنػػات التشػػغيمية ليػػا ،كتطػػكر أعػػداد المسػػتفيديف مػػف خػػدماتيا إضػػافة لمػػا تحتاجػػو الػػك ازرة نفسػػيا مػػف
تطكير الكسائؿ كالمعدات التي تستخدميا .

70


كىذا ما يستدعي مف ك ازرة الصحة الفمسطينية تعزيز ثقافة التخطػيط لػدل العػامميف فييػا كاشػركيـ

بدرجة أكبر في إعداد الخطػط كالبػرامج  ،إضػافة إلػى العمػؿ عمػى تػكفير مقكمػات كعكامػؿ نجػاح عمميػة
التخطيط ذاتيا كتنفيذ الخطط التشغمية المنبثقة عنيا ،مع التركيز عمى دكر كأثر التخطػيط االسػتراتيجي

في عممية تنمية المكارد البشرية في الك ازرة .

ثانياً :تحميل فقرات " تنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة ".
 .0تحميل فقرات مجال " العاممين (مشاركة الموارد البشرية في إعداد الخطط)".
تـ اسػتخداـ اختبػار المتكسػط الحسػابي ،كالنسػبي ،كاالنحػراؼ المعيػارم ،كاختبػار Tلعينػة كاحػدة .النتػائج
مكضحة في جدكؿ (.)46
جدول ()69
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " العاممين (مشاركة الموارد
البشرية في اعداد الخطط ) "

يتـ تطكير قدرات العامميف بالك ازرة عبر برامج تطكيرية
خاصة.
تشجع خطط الك ازرة العامميف فييا عمى تحقيؽ
طمكحاتيـ.
جميع فقرات المجال معاً.

المتوسط الحسابي

خططيا.

االنحراف المعياري

يساىـ العاممكف في الك ازرة في اتخاذ الق اررات كتطكير

الوزن النسبي

.9

المسئكليف.

قيمة االختبار

.2

تشجع بيئة الك ازرة عمى االتصاؿ كالتكاصؿ المباشر مع

()Sig.

.0

الك ازرة.

3.03

1.09

60.67

0.50

0.308

2

2.84

1.18

56.73

-2.27

*0.012

3

2.75

1.13

54.91

-3.70

*0.000

4

2.65

1.23

52.99

-4.65

*0.000

5

2.98

0.79

59.64

-0.38

0.353
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القيمة االحتمالية

.4

يتـ كضع خطط تطكير المكارد البشرية كفؽ استراتيجيات

3.64

1.08

72.74

9.65

*0.000

1

الترتيب

م

..

الفقرة

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
مف جدكؿ ( )46يمكف استخالص ما يمي:
 -المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى " يتـ كضع خطط تطكير المػكارد البشػرية كفػؽ اسػتراتيجيات الػك ازرة "

يسػػاكم )( )3.64الدرجػػة الكميػػة مػػف  ،)5أم أف الػػكزف النسػػبي( ،)%72.74كقيمػػة االختبػػار(،)9.65
كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم( ،)0.000كىذا يعني أف ىناؾ مكافقػة بدرجػة كبيػرة مػف قبػؿ أفػراد

العينة عمى ىذه الفقرة.
 المتكسػػط الحسػػابي لمفق ػرة الخامسػػة " تشػػجع خطػػط الػػك ازرة العػػامميف فييػػا عمػػى تحقيػػؽ طمكحػػاتيـ "يساكم ( ،) 2.65أم أف الكزف النسبي ( ،)%52.99كقيمة االختبار( ،)-4.65كأف القيمة االحتماليػة

( )Sig.تساكم ( ،)0.000كىذا يعني أف ىناؾ مكافقػة بدرجػة متكسػطة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذه

الفقرة.

 -بش ػ ػ ػ ػػكؿ ع ػ ػ ػ ػػاـ يمك ػ ػ ػ ػػف الق ػ ػ ػ ػػكؿ ب ػ ػ ػ ػػأف المتكس ػ ػ ػ ػػط الحس ػ ػ ػ ػػابي يس ػ ػ ػ ػػاكم  ،2.98كأف ال ػ ػ ػ ػػكزف النس ػ ػ ػ ػػبي

يسػػاكم( ،)%59.64كقيمػػة االختبػػار( ،)-0.38كأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاكم( ،)0.353كىػػذا
يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف الػػك ازرة تأخػػذ فػػي االعتبػػار ،عنػػد كضػػعيا الخطػػط كالب ػرامج ،تطػػكير

الم ػ ػكارد البش ػ ػرية فييػ ػػا ،كلكػ ػػف جػ ػػاءت درجػ ػػة رضػ ػػا المسػ ػػتطمعيف عػ ػػف ذلػ ػػؾ متكسػ ػػطة ،حيػ ػػث يرغػ ػػب
المستطمعكف بالمزيد مف االىتماـ بيـ.
 .6تحميل فقرات مجال " أنظمة واجراءات العمل في مجال الموارد البشرية ".
تـ اسػتخداـ اختبػار المتكسػط الحسػابي ،كالنسػبي ،كاالنحػراؼ المعيػارم ،كاختبػار Tلعينػة كاحػدة .النتػائج

مكضحة في جدكؿ (.)49
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جدول ()61
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " أنظمة واجراءات العمل في
مجال الموارد البشرية "
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ()Sig.

الترتيب

3.07

1.25

61.34

0.88

0.190

1

2.95

1.15

59.03

-0.69

0.245

2

0

ييستفاد مف التغذية الراجعة في تطكير ك تحسيف إجراءات
عمؿ الك ازرة.

2.82

1.07

56.43

-2.73

*0.003

3

2

ييستفاد مف مؤشرات قياس األداء في ترتيب أكلكيات
الك ازرة.

2.81

1.17

56.24

-2.61

*0.005

4

2.72

1.26

54.44

-3.56

*0.000

5

2.88

0.80

57.54

*0.006 -2.52

م

.

4

9
8

الفقرة

تتسـ العمميات كاإلجراءات الرئيسية في الك ازرة بالكضكح
كالشفافية.
يمتزـ العاممكف في الك ازرة باإلجراءات كالعمميات كفؽ
الخطة المكضكعة.

تؤخذ مالحظات المستفيديف مف خدمات الك ازرة بعيف
االعتبار .

جميع فقرات المجال معاً.

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
مف جدكؿ ( )49يمكف استخالص ما يمي:
 المتكسػػط الحسػػابي لمفق ػرة األكلػػى " تتسػػـ العمميػػات كاإلج ػراءات الرئيسػػية فػػي الػػك ازرة بالكضػػكحكالشػػفافية " يسػػاكم )( (3.07الدرجػػة الكميػػة مػػف ،)5أم أف الػػكزف النسػػبي( ،)%61.34كقيمػػة

االختبار( ،)0.88كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم( ،)0.190كىذا يعني أف ىنػاؾ مكافقػة
بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
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 المتكس ػػط الحس ػػابي لمفقػ ػرة الخامس ػػة " تؤخ ػػذ مالحظ ػػات المس ػػتفيديف م ػػف خ ػػدمات ال ػػك ازرة بع ػػيفاالعتبػػار " يسػػاكم(،)2.72أم أف الػػكزف النسػػبي( ،)%54.44كقيمػػة االختبػػار( ،)-3.56كأف

القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاكم( ،)0.000كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة مػػف
قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 بشػ ػ ػػكؿ عػ ػ ػػاـ يمكػ ػ ػػف القػ ػ ػػكؿ بػ ػ ػػأف المتكسػ ػ ػػط الحسػ ػ ػػابي يسػ ػ ػػاكم( ،)2.88كأف الػ ػ ػػكزف النسػ ػ ػػبييس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكم( ،)%57.54كقيم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة االختب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار( ،)-2.52كأف القيم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة االحتمالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ()Sig.
تساكم( ،)0.006كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى فقػرات

ىذا المجاؿ.
 رغـ أف نتيجة الفقرة التي نصت عمى إنشػاء العمميػات كاإلجػراءات الرئيسػة بالكضػكح جيػدة ،إالأف نتيج ػػة رض ػػا المس ػػتطمعيف ع ػػف اس ػػتفادة ال ػػك ازرة م ػػف التغذي ػػة الراجع ػػة ،ف ػػي تط ػػكير كتحس ػػيف

إجراءات العمؿ متكسطة ،كىذا بحد ذاتو يعني كجكد خمؿ تتحممو قيادة الك ازرة .
 .4تحميل فقرات مجال " تعزيز البحث العممي في و ازرة الصحة ".
تـ اسػتخداـ اختبػار المتكسػط الحسػابي ،كالنسػبي ،كاالنحػراؼ المعيػارم ،كاختبػار Tلعينػة كاحػدة .النتػائج

مكضحة في جدكؿ (.)03

جدول ()41
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "تعزيز البحث العممي في وزارة
الصحة"

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

كالندكات العممية .

الوزن النسبي

تشجع الك ازرة ككادرىا عمى المشاركة في المؤتمرات

قيمة االختبار

العممي فييا .

القيمة االحتمالية ()Sig.

.4

تكجد رؤية كاضحة لدل ك ازرة الصحة لتعزيز البحث

الترتيب

م

..

الفقرة

3.11

1.22

62.16

1.45

0.074

1

2.92

1.23

58.36

-1.09

0.137

2
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.0

.2

.9

تكفر ك ازرة الصحة لككادرىا فرص االبتعاث لمتدريب في
الخارج .
يتـ مكافأة المكظفيف في حاؿ قامكا بتقديـ أفكار كابتكارات

لتطكير العمؿ .

يطبؽ العاممكف في ك ازرة الصحة معارفيـ كخبراتيـ في
أعماليـ اليكمية .
جميع فقرات المجال معاً.

2.79

1.15

55.75

-3.02

*0.001

3

2.63

1.19

52.58

-5.11

*0.000

5

2.72

1.23

54.38

-3.73

*0.000

4

2.83

0.83

56.68

*0.001 -3.29

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
مف جدكؿ ( )03يمكف استخالص ما يمي:
 المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى " تكجد رؤية كاضحة لدل ك ازرة الصحة لتعزيز البحث العممػي فييػا "يسػػاكم )( (3.11الدرجػػة الكميػػة مػػف ، )9أم أف الػػكزف النسػػبي( ،)%62.16كقيمػػة االختبػػار(،)1.45
كأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاكم( ،)0.074كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة مػػف قبػػؿ

أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
 -المتكسط الحسابي لمفقرة الرابعة " يتـ مكافأة المكظفيف في حاؿ قامكا بتقػديـ أفكػار كابتكػارات لتطػكير

العمػ ػػؿ " يسػ ػػاكم(،)2.63أم أف ال ػ ػػكزف النسػ ػػبي( ،)%52.58كقيم ػ ػػة االختبػ ػػار( ،)-5.11كأف القيم ػ ػػة
االحتمالية ( )Sig.تساكم( ،)0.000كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة متكسػطة مػف قبػؿ أفػراد العينػة
عمى ىذه الفقرة.

 -بش ػ ػػكؿ ع ػ ػػاـ يمك ػ ػػف الق ػ ػػكؿ ب ػ ػػأف المتكس ػ ػػط الحس ػ ػػابي يس ػ ػػاكم( ،)2.83كأف ال ػ ػػكزف النس ػ ػػبي يس ػ ػػاكم

( ،)%56.68كقيمة االختبار( ،)-3.29كأف القيمػة االحتماليػة ( )Sig.تسػاكم ( ،)0.001كىػذا يعنػي
أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف ىنػػاؾ رؤيػػة كاضػػحة لػػدل ك ازرة الصػػحة الفمسػػطينية لتعزيػػز البحػػث

العممػػي فييػػا ،إال أف درجػػة رضػػاىـ عػػف ذلػػؾ متكسػػطة ،كىػػذا يحتػػاج إلػػى المزيػػد مػػف الجيػػد مػػف الػػك ازرة
الجؿ ترجمة ىذه الرؤية عمى أرض الكاقع.
 .3تحميل فقرات مجال " تدريب وتطوير الموارد البشرية في وزارة الصحة " .
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار المتكسػػط الحسػػابي كالنسػػبي كاالنح ػراؼ المعيػػارم كاختبػػار Tلعينػػة كاحػػدة .النتػػائج

مكضحة في جدكؿ (.)0.
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جدول ()40
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " تدريب وتطوير الموارد
البشرية في وزارة الصحة "

يزيد التدريب مف معرفة كخبرة ككفاءة المكظفيف في العمؿ.
يتمـ االستعانة بالمعمكمات كاإلحصاءات في تخطيط المكارد
البشرية.
جميع فقرات المجال معاً.

المتوسط الحسابي

التخصصية.

االنحراف المعياري

.9

يشترط لالرتقاء مف كظيفة ألخرل اجتياز برامج التدريب

الوزن النسبي

.2

الصحة .

قيمة االختبار

.0

تكجد برامج تدريب متخصصة لممكارد البشرية في ك ازرة

القيمة االحتمالية ()Sig

.4

يتـ اعداد خطة التدريب بعد حصر االحتياجات التدريبية .

الترتيب

م

..

الفقرة

3.25

1.24

65.04

3.32

*0.001

1

3.00

1.20

59.92

-0.05

0.480

2

2.72

1.17

54.45

-3.86

*0.000

4

2.82

1.17

56.32

-2.56

*0.005

3

2.66

1.21

53.16

-4.62

*0.000

5

2.89

0.83

57.74

*0.013 -2.23

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
مف جدكؿ ( )0.يمكف استخالص ما يمي:
 -المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى " يتـ إعداد خطة التدريب بعد حصػر االحتياجػات التدريبيػة " يسػاكم

)( (3.25الدرج ػػة الكمي ػػة م ػػف  ،)5أم أف ال ػػكزف النس ػػبي ( ،)%65.04كقيم ػػة االختب ػػار( ،)3.32كأف
القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم( ،)0.001كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة متكسػطة مػف قبػؿ أفػراد

العينة عمى ىذه الفقرة.

 المتكسػػط الحسػػابي لمفق ػرة الخامسػػة " يػػتمـ االسػػتعانة بالمعمكمػػات كاإلحصػػاءات فػػي تخطػػيط الم ػكاردالبش ػرية" يسػػاكم ) ،)2.66أم أف الػػكزف النسػػبي ( ،)%53.16كقيمػػة االختبػػار( ،)-4.62كأف القيمػػة
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االحتمالية ( )Sig.تساكم ) ،) 0.000كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة
عمى ىذه الفقرة.

 -بشػ ػػكؿ ع ػ ػػاـ يمك ػ ػػف الق ػ ػػكؿ ب ػ ػػأف المتكسػ ػػط الحس ػ ػػابي يس ػ ػػاكم ) ،)2.89كأف ال ػ ػػكزف النس ػ ػػبي يس ػ ػػاكم

) ،)%57.74كقيمة االختبار ( ،)-2.23كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم ) ،)0.013كىذا يعنػي
أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى اىتماـ الك ازرة بتطكير المكارد البشرية كقياميا بإعداد حصر االحتياجات

التدريسية كالعممية مستندة إلى اإلحصاءات في ذلؾ.

 .5تحميل جميع فقرات " تنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة ".
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار المتكسػػط الحسػػابي ،كالنسػػبي ،كاالنحػراؼ المعيػػارم ،كاختبػػار Tلعينػػة كاحػػدة.

كجاءت النتائج مكضحة في جدكؿ (.)04

جدول ()46
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sigلجميع فقرات تنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة

تعزيز البحث العممي في ك ازرة الصحة.

2.83

0.83

56.68

-3.29

*0.001

4

تدريب كتطكير المكارد البشرية في ك ازرة الصحة.

2.89

0.83

57.74

-2.23

*0.013

2

تنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة.

2.89

0.73

57.89

*0.009 -2.37

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ()Sig

أنظمة كاجراءات العمؿ في مجاؿ المكارد البشرية.

2.88

0.80

57.54

-2.52

*0.006

3

الترتيب

العاممكف (مشاركة المكارد البشرية في إعداد الخطط).

2.98

0.79

59.64

-0.38

0.353

1

البند

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
مف جدكؿ ( )04تبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات تنمية المكارد البشرية في ك ازرة الصحة

يسػػاكم )( )2.89الدرجػػة الكميػػة مػػف ، )5أم أف الػػكزف النسػػبي( ،)%57.89كقيمػػة االختبػػار()-2.37
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كأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاكم(، )0.009كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة مػػف قبػػؿ
أفراد العينة عمى فقرات تنمية المكارد البشرية في ك ازرة الصحة بشكؿ عاـ.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى عدـ قدرة ك ازرة الصحة عمى ترجمة مػا تطمػح إليػو فػي ىػذا المجػاؿ عمػى

أرض الكاقػ ػع ،كى ػػذا م ػػا أكدت ػػو د ارس ػػة ( أب ػػك ن ػػدل ) 4338،م ػػف ظي ػػكر بع ػػض المش ػػاكؿ داخ ػػؿ كخ ػػارج

المنظمػػات التػػي تحػػكؿ دكف تحقيػػؽ أثػػر التخطػػيط عمػػى عمميػػة تنميػػة الم ػكارد الشػرية فييػػا ،ممػػا يػػنعكس
سمبان عمى األداء العاـ فييا.

اختبار فرضيات البحث:
 الفرضــية الرئيســة األولـى :يكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة  α ≥ 3.39بػػيفالتخطيط االستراتيجي كتنمية المكارد البشرية.
يبػػيف جػػدكؿ ( )00أف معامػػؿ االرتبػػاط يسػػاكم ( ،)0.809كأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاكم
) ،)0.000كىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة ( ،)0.05كىػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية
بيف التخطػيط االسػتراتيجي كتنميػة المػكارد البشػرية .ك يعػزك الباحػث ذلػؾ إلػى أف تنميػة المػكارد البشػرية

جزء أساسي مف عممية التخطيط ،كال يمكف ألم مؤسسة أف تنمك كتتطكر دكف التركيز عمييا  ،كىذا ال
يتـ إال ضمف خطة معتمدة كفاعمة ،كىذا ما يتكفر لدل ك ازرة الصحة .
جدول ( )44معامل االرتباط بين التخطيط االستراتيجي وتنمية الموارد البشرية
الفرضية
يكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α ≥ 3.39بيف تحميؿ البيئة
الداخمية كالبيئة الخارجية كتنمية المكارد البشرية.

يكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α ≥ 3.39بيف صياغة
االستراتيجية (الرؤية ،الرسالة ،األىداؼ) كتنمية المكارد البشرية.

يكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α ≥ 3.39بيف كجكد خطة
استراتيجية كتنمية المكارد البشرية.

يكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α ≥ 3.39بيف تنفيذ الخطة
االستراتيجية كتنمية المكارد البشرية.

يكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α ≥ 3.39بيف مراقبة كتقييـ
الخطة االستراتيجية كتنمية المكارد البشرية.

يكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  α ≥ 3.39بيف التخطيط
االستراتيجي كتنمية المكارد البشرية.

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
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معامل بيرسون
لالرتباط

القيمة االحتمالية
)(Sig

.588

*0.000

.646

*0.000

.684

*0.000

.768

*0.000

.810

*0.000

.809

*0.000

 الفرضــــية الرئيســــة الثانيــــة :يكج ػػد أث ػػر ذك دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل ( α ≥ )3.39لمتخط ػػيطاالستراتيجي عمى تنمية المكارد البشرية.
من نتائج االنحدار المتعدد باستخدام طريقة  Stepwiseيمكن استنتاج ما يمي:
 تبيف أف المتغيرات المؤثرة عمى المتغير التابع تنمية المػكارد البشػرية ىػي :مراقبػة كتقيػيـ الخطػةاالستراتيجية ،كتنفيذ الخطػة االسػتراتيجية ،كصػياغة االسػتراتيجية (الرؤيػة ،الرسػالة ،األىػداؼ)،
كأف باقي المتغيرات تبيف أف تأثيرىا ضعيؼ.

المعػ ػ َّػدؿ يس ػػاكم ( ،)3.7.6كى ػػذا يعنػػػي
 معام ػػؿ التحدي ػػد يسػ ػػاكم( ،)3.744كمعام ػػؿ التحدي ػػد يأف( )%7..6مػػف التغيػػر فػػي تنميػػة الم ػكارد البش ػرية (المتغيػػر التػػابع) تػػـ تفسػػيرىا مػػف خػػالؿ
العالقػػة الخطيػػة كالنسػػبة المتبقيػػة ( ،)%46.4قػػد ترجػػع إلػػى عكامػػؿ أخػػرل تػػؤثر عمػػى تنميػػة

المكارد البشرية .كيعػكد ذلػؾ إلػى عػدـ فعاليػة الرقابػة نتيجػة تػداعيات االنقسػاـ كالحصػار ،حيػث
ال تستطيع الجيات الرقابية المختصة تطبيؽ العقكبات عمى المخالفيف لعدـ تػكفر بيئػة ،إضػافة
لتداخؿ العمؿ الطبي مع العمؿ الميني.

ما أكدتو دراسة ( أبك زيد )4330 ،مف عدـ استفادة المؤسسات في القطاع العاـ مف مفيكـ

التخطيط االستراتيجي ،كأثره عمى تنمية كتطكير المكارد البشرية فييا ،مما يؤدم إلى تدني مكقع إدارة
المكارد الشرية فييا.
جدول ()43
تحميل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار
المتغيرات المستقمة

معامالت

قيمة اختبار T

Sig

المقدار الثابت .

0.428

4.283

0.000

مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية .

0.454

9.626

0.000

تنفيذ الخطة االست ارتيجية .

0.287

6.021

0.000

0.111

2.602

0.010

صياغة االستراتيجية (الرؤية ،الرسالة،

األىداؼ).

االنحدار

القيمة االحتمالية

المعدَّل= 1.109
معامل التحديد ُ

معامل التحديد = 1.166
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تنميػػة المػكارد البشػرية =  *0.454 + 0.428مراقبػػة كتقيػػيـ الخطػػة االسػػتراتيجية *0.287 +

تنفيذ الخطة اإلستراتيجية  * 0.111 +صياغة اإلستراتيجية (الرؤية ،الرسالة ،األىداؼ).

مػػف خػػالؿ جػػدكؿ ( )02تبػػيف أف المتغي ػرات المسػػتقمة حسػػب أىميتيػػا فػػي تفسػػير " تنميػػة الم ػكارد

البشرية " حسب قيمة اختبار  ،Tىي :مراقبة كتقييـ الخطة االسػتراتيجية ،كمػف ثػـ مراقبػة كتقيػيـ الخطػة

االستراتيجية ،كأخي ار صياغة االستراتيجية (الرؤية ،الرسالة ،األىداؼ).

كيعزك الباحث ذلؾ إلى عدـ قدرة جيات الرقابة مف القياـ بمياميا عمى أكمؿ كجو ،حيػث اتفقػت

ىذه النتائج مع بعض الدراسات ،إذ ال يمكف تطبيؽ أنظمة الرقابة– بما فييا العقكبات– عمى المخالفيف
نتيجة عدـ تكفر بيئة العمؿ المناسبة الناتجة عف االنقساـ ك الحصار اإلسرائيمي لقطاع غزة .
 الفرضــية الرئيســة الثالثــة :تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة  α ≥ 3.39حػػكؿدكر التخط ػػيط االس ػػتراتيجي تع ػػزل لممتغيػ ػرات اآلتي ػػة (:الج ػػنس ،العم ػػر ،المؤى ػػؿ العممػ ػي ،المس ػػمى

الكظيفي ،سنكات الخدمة).

تػـ اسػتخداـ اختبػار " Tلعينتػيف مسػتقمتيف" لمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػائية،

كىك اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسطىي مجمكعتيف مف البيانات .كذلؾ تـ استخداـ اختبار " التبايف
األحادم " لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ،كىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة 0

متكسطات أك أكثر.

ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  ،α ≥ 3.39حػكؿ دكر التخطػيط االسػتراتيجيتعزل إلى الجنس.
من النتائج الموضحة في جدول ( )43يمكن استنتاج ما يمي:
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" Tلعينتيف مستقمتيف " أقؿ مف مسػتكل الداللػة
( )0.05لمجػ ػػاؿ " تنفيػػػذ الخطػ ػػة االسػ ػػتراتيجية " كبػ ػػذلؾ يمكػػػف اسػ ػػتنتاج أن ػػو تكجػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة
إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة البحػػث ،حػػكؿ ىػػذا المجػػاؿ ،تعػػزل إلػػى الجػػنس كذلػػؾ لصػػالح

ال ػػذككر ،ك ػػكف الع ػػامالت أق ػػؿ ع ػػددان م ػػف ال ػػذككر ،إض ػػافة إل ػػى أف م ػػؤىالتيـ أق ػػؿ درج ػػة م ػػف ال ػػذككر ك
انحصار مجاؿ تخصصيـ باألعماؿ اإلدارية كالسكرتارية .

أما بالنسبة لباقي المجاالت ككاقع التخطيط االستراتيجي ،فقد تبيف أف القيمة االحتمالية )(Sig.
أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة ) ،(0.05كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
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متكسطات تقديرات عينة البحث ،حػكؿ ىػذه المجػاالت ككاقػع التخطػيط االسػتراتيجي ،تعػزل إلػى العمػر،
ككف ذلؾ التخطيط االستراتيجي كعمـ كممارسة مجاؿ حديث ال يرتبط بسف محدكد.

جدول ()45
نتائج اختبار"  Tلعينتين مستقمتين " – الجنس

أنثى

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ()Sig

تحميؿ البيئة الداخمية كالبيئة الخارجية.

3.07

2.97

1.115

0.266

صياغة االستراتيجية (الرؤية ،الرسالة ،األىداؼ).

2.90

2.72

1.773

0.077

كجكد خطة استراتيجية.

3.10

2.96

1.377

0.170

تنفيذ الخطة االستراتيجية.

2.96

2.73

2.190

*0.029

مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية.

2.96

2.85

1.052

0.294

كاقع التخطيط االستراتيجي في الك ازرة.

3.00

2.84

1.806

0.072

المتوسطات
المجال

ذكر

* الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ،α ≥ 1.15حول دور التخطيط االستراتيجي

تعزى إلى العمر.

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )08يمكف استنتاج ما يمي:
تبيف أف القيمة االحتمالية ) ،(Sig.المقابمة الختبار" التبػايف األحػادم " أكبػر مػف مسػتكل الداللػة

) )0.05لممجػػاليف " تحميػػؿ البيئػػة الداخميػػة كالبيئػػة الخارجيػػة ،ككجػػكد خطػػة اسػػتراتيجية " ،كبػػذلؾ يمكػػف
اسػػتنتاج أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة البحػػث ،حػػكؿ ىػػذيف

المجاليف ،تعزل إلى العمر .كيعكد سػبب ذلػؾ– كمػا تػـ اإلشػارة إليػو– إلػى أف التخطػيط االسػتراتيجي ال
يػ ػرتبط بصػػػكرة عامػػػة بالسػػػف ،ككنػ ػو عمم ػ ػان ح ػ ػديثان مػػػف حيػػػث الت ػػدريس فػػػي الجامعػ ػػات كالممارسػػػة فػػػي

المؤسسات.
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أما بالنسبة لباقي المجاالت ككاقع التخطيط االسػتراتيجي ،فقػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة )(Sig.

أق ػػؿ م ػػف مس ػػتكل الدالل ػػة ( ،)0.05كب ػػذلؾ يمك ػػف اس ػػتنتاج أن ػػو تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف

متكسػطات تقػػديرات عينػػة البحػث ،حػػكؿ ىػػذه المجػػاالت ككاقػػع التخطػػيط االسػػتراتيجي ،تعػػزل إلػػى العمػػر
كذلػػؾ لصػػالح الػػذيف أعمػػارىـ ( )28سػػنة فػػأكثر  .كيػػتـ االسػػتثناء فػػي ذلػػؾ لصػػالح الػػذيف تفػػع أعمػػارىـ

بيف( )28سنة فأكثر ككنو يرتبط بالممارسة كالخبرة بالدرجة األكلى .
جدول ()42

نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر
قيمة االختبار

فأقل

سنة

فأكثر

()Sig.

المجال

 45سنة

35-42

 32سنة

القيمة االحتمالية

المتوسطات

تحميؿ البيئة الداخمية كالبيئة الخارجية.

2.90

2.99

3.15

2.394

0.093

صياغة االستراتيجية (الرؤية ،الرسالة ،األىداؼ).

2.66

2.77

3.00

3.670

*0.027

كجكد خطة استراتيجية.

2.97

3.01

3.15

1.172

0.311

تنفيذ الخطة االستراتيجية.

2.82

2.75

3.11

6.415

*0.002

مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية.

2.77

2.78

3.16

7.476

*0.001

كاقع التخطيط االستراتيجي في الك ازرة.

2.82

2.86

3.11

5.056

*0.007

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ،α ≥ 1.15حول دور التخطيطاالستراتيجي تعزى إلى المؤىل العممي.

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )07يمكف استنتاج ما يمي:
تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػػة الختبػػار" Tلعينتػػيف مسػػتقمتيف " أكبػػر مػػف مسػػتكل
الداللة ) (0.05لممجاليف " تحميؿ البيئػة الداخميػة كالبيئػة الخارجيػة ،ككجػكد خطػة اسػتراتيجية " ،كبػذلؾ
يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة البحث ،حكؿ ىذيف

المجػاليف ،تعػػزل إلػػى المؤىػػؿ العممػػي .كيعػػزل ذلػػؾ لتقػارب عػػدد الحاصػػميف عمػػى المػػؤىالت العمميػػة مػػف
الدرجة الجامعية األكلى كالدرجة الثانية.

82


أما بالنسبة لباقي المجاالت ككاقع التخطيط االسػتراتيجي ،فقػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة )(Sig.

أق ػػؿ م ػػف مس ػػتكل الدالل ػػة )، )0.05كب ػػذلؾ يمك ػػف اس ػػتنتاج أن ػػو تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف
متكسطات تقديرات عينة البحث ،حػكؿ ىػذه المجػاالت ككاقػع التخطػيط االسػتراتيجي ،تعػزل إلػى المؤىػؿ
العممي ،كذلؾ لصالح الذيف مؤىميـ العممي د ارسػات عميػا .كيعػكد ذلػؾ الرتبػاط حممػة المػؤىالت العمميػة
العميا بالخبرة كسنكات العمؿ كالممارسة العممية لمتخطيط .
جدول ()41
نتائج اختبار"  Tلعينتين مستقمتين " – المؤىل العممي
قيمة االختبار

عميا

فأقل

().Sig

المجال

دراسات

بكالوريوس

القيمة االحتمالية

المتوسطات

تحميؿ البيئة الداخمية كالبيئة الخارجية.

3.12

2.99

1.498

0.135

صياغة االستراتيجية (الرؤية ،الرسالة ،األىداؼ).

2.97

2.76

2.224

*0.027

كجكد خطة استراتيجية.

3.15

2.99

1.787

0.075

تنفيذ الخطة االستراتيجية.

3.01

2.81

2.039

*0.042

مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية.

3.06

2.83

2.390

*0.018

كاقع التخطيط االستراتيجي في الك ازرة.

3.06

2.87

2.314

*0.021

* الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ،α ≥ 1.15حول دور التخطيط االستراتيجي

تعزى إلى المسمى الوظيفي.

م ػػف النت ػػائج المكض ػػحة ف ػػي ج ػػدكؿ ( )06تب ػػيف أف القيم ػػة االحتمالي ػػة ) (Sig.المقابم ػػة الختب ػػار

"التبػػايف األحػػادم " أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة ) (0.05لجميػػع المجػػاالت ككاقػػع التخطػػيط االسػػتراتيجي،
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة البحػث ،حػكؿ

ىذه المجػاالت ككاقػع التخطػيط االسػتراتيجي ،تعػزل إلػى المسػمى الػكظيفي كذلػؾ لصػالح الػذيف مسػماىـ

الكظيفي نائب مدير دائرة فأعمى.

كيعػػزل ذلػػؾ إلػػى أف الػػذيف لػػدييـ مسػػميات إداريػػة عمي ػا ىػػـ مػػف حمم ػة المػػؤىالت العميػػا ،كلػػدييـ

الخبرة كالممارسة العممية في مجاؿ التخطيط بصكرة عامة كالعمؿ الصحي بصكرة خاصة .
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جدول ()49
نتائج اختبار" التباين األحادي " – المسمى الوظيفي

تحميؿ البيئة الداخمية كالبيئة الخارجية.

3.50

2.87

3.03

17.329

*0.000

صياغة االستراتيجية (الرؤية ،الرسالة ،األىداؼ).

3.40

2.66

2.81

20.936

*0.000

كجكد خطة استراتيجية.

3.57

2.89

3.00

17.942

*0.000

تنفيذ الخطة االستراتيجية.

3.44

2.66

2.94

21.907

*0.000

مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية.

3.42

2.70

3.00

18.043

*0.000

كاقع التخطيط االستراتيجي في الك ازرة.

3.47

2.75

2.95

26.890

*0.000

المجال

نائب مدير
دائرة فأعمى

رئيس قسم

().Sig

رئيس شعبة

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ،α ≥ 1.15حول دور التخطيط االستراتيجيتعزى إلى سنوات الخدمة.

مف النتائج المكضحة فػي جػدكؿ ( )09تبػيف أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.المقابمػة الختبػار"  Tلعينتػيف
مسػػتقمتيف " أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة ) )0.05لجميػػع المجػػاالت ،ككاقػػع التخطػػيط االسػػتراتيجي ،كبػػذلؾ
يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة البحػث ،حػكؿ ىػذه

المجاالت ككاقع التخطيط االستراتيجي ،تعزل إلى سنكات الخدمة .كيعزك الباحث ذلػؾ إلػى أف سػنكات

الخدمة كحدىا ال تكفي ما لـ تقترف بالمؤىؿ العممي كالممارسة العممية التخطيط.
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جدول ()41
نتائج اختبار" Tلعينتين مستقمتين" – سنوات الخدمة
قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ()Sig

تحميؿ البيئة الداخمية كالبيئة الخارجية.

2.96

3.11

1.761

0.079

صياغة االستراتيجية (الرؤية ،الرسالة ،األىداؼ).

2.76

2.92

-

0.094

كجكد خطة استراتيجية.

3.03

3.08

1.679
-

0.609

تنفيذ الخطة االستراتيجية.

2.79

2.98

0.511
-

0.066

مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية.

2.86

2.98

كاقع التخطيط االستراتيجي في الك ازرة.

2.88

3.01

المتوسطات
المجال

أقل من 05

 05سنة

سنة

فأكثر

1.849
-

0.254

1.144
-

0.104

1.631

 الفرضية الرئيسة الرابعة :تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة  ،α ≥ 3.39حػكؿدكر تنمي ػػة المػ ػكارد البشػ ػرية تع ػػزل لممتغيػ ػرات اآلتي ػػة (:الج ػػنس ،العم ػػر ،المؤى ػػؿ العممػ ػي ،المس ػػمى

الكظيفي ،سنكات الخدمة).

تـ استخداـ اختبار "  Tلعينتيف مستقمتيف" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللػة إحصػائية،

كىك اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات .كذلؾ تـ استخداـ اختبار " التبايف
األحادم " لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ،كىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة 0

متكسطات أك أكثر.
ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ،α ≥ 1.15حول دور تنمية المواردالبشرية تعزى إلى الجنس.

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )23تبػيف أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.المقابمػة الختبػار" T
لعينتيف مستقمتيف " أكبر مف مستكل الداللة ( )0.05لجميػع المجػاالت ،كتنميػة المػكارد البشػرية ،كبػذلؾ
يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة البحػث ،حػكؿ ىػذه

85


المجاالت كتنمية المكارد البشرية ،تعزل إلػى الجػنس .ك يعػزل ذلػؾ إلتاحػة الفػرص أمػاـ الجميػع (ذكػكر

كاناث) في مجاؿ تنمية المكارد البشرية.

جدول ()31
نتائج اختبار" Tلعينتين مستقمتين" – الجنس

العاممكف ( مشاركة المكارد البشرية في إعداد الخطط).

3.00

2.94

0.586

0.558

أنظمة كاجراءات العمؿ في مجاؿ المكارد البشرية.

2.89

2.85

0.336

0.737

تعزيز البحث العممي في ك ازرة الصحة.

2.81

2.88

-

0.527

تدريب كتطكير المكارد البشرية في ك ازرة الصحة.

2.88

2.90

0.634
-

0.834

تنمية المكارد البشرية في ك ازرة الصحة.

2.90

2.89

المجال

ذكر

0.210
0.092

().Sig

أنثى

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.927

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ،α ≥ 1.15حول دور تنمية المواردالبشرية تعزى إلى العمر.

م ػػف النت ػػائج المكض ػػحة ف ػػي ج ػػدكؿ (  )2.تب ػػيف أف القيم ػػة االحتمالي ػػة ) (Sig.المقابم ػػة الختب ػػار
"التبػػايف األحػػادم " أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة ) )0.05لجميػػع المجػػاالت كتنميػػة المػكارد البشػرية ،كبػػذلؾ

يمكػف اسػػتنتاج أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة البحػػث ،حػػكؿ ىػػذه
المجاالت كتنمية المكارد البشرية ،تعزل إلػى العمػر كذلػؾ لصػالح الػذيف أعمػارىـ(  ) 28سػنة فػأكثر .ك
يفسر ذلؾ بأف سنكات الخدمة الطكيمة أتاحت ليـ تنمية كتطكير قدراتيـ المينية.

86


جدول ()30
نتائج اختبار"التباين األحادي" – العمر

35-42
سنة

 32سنة
فأكثر

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ()Sig

العاممكف (مشاركة المكارد البشرية في إعداد الخطط).

2.70

2.87

3.20

7.739

*0.001

أنظمة كاجراءات العمؿ في مجاؿ المكارد البشرية.

2.47

2.73

3.18

*0.000 14.642

تعزيز البحث العممي في ك ازرة الصحة.

2.40

2.74

3.08

*0.000 10.121

تدريب كتطكير المكارد البشرية في ك ازرة الصحة.

2.51

2.75

3.17

*0.000 12.215

تنمية المكارد البشرية في ك ازرة الصحة.

2.52

2.77

3.16

*0.000 13.988

المتوسطات
المجال

 45سنة
فأقل

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ،α ≥ 1.15حول دور تنمية الموارد

البشرية تعزى إلى المؤىل العممي.

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )24تبيف أف القيمة االحتمالية ) ،(Sig.المقابمة الختبار"T
لعينتيف مستقمتيف" ،أقؿ مف مستكل الداللة ) )0.05لجميع المجاالت كتنمية المكارد البشرية ،كبذلؾ
يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة البحث حكؿ ىذه

المجاالت كتنمية المكارد البشرية تعزل إلى المؤىؿ العممي ،كذلؾ لصالح الذيف مؤىميـ العممي دراسات

عميا.

فال شؾ أنو مف البدييي أف يتميز ذك كالمؤىالت العممية نتيجة سنكات الخدمة كالقابمية الذاتية
لمتأىيؿ كالتطكير .
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جدول ()36
نتائج اختبار" Tلعينتين مستقمتين" – المؤىل العممي
قيمة االختبار

عميا

فأقل

().Sig

المجال

دراسات

بكالوريوس

القيمة االحتمالية

المتوسطات

العاممكف (مشاركة المكارد البشرية في إعداد الخطط).

3.14

2.86

2.822

*0.005

أنظمة كاجراءات العمؿ في مجاؿ المكارد البشرية.

3.07

2.73

3.573

*0.000

تعزيز البحث العممي في ك ازرة الصحة.

2.96

2.74

2.227

*0.027

تدريب كتطكير المكارد البشرية في ك ازرة الصحة.

3.00

2.80

2.008

*0.046

تنمية المكارد البشرية في ك ازرة الصحة.

3.04

2.78

2.991

*0.003

* الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ،α ≥ 1.15حول دور تنمية المواردالبشرية تعزى إلى المسمى الوظيفي.

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )20تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"التبايف
األحػػادم " أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة ) (0.05لجميػػع المجػػاالت كتنميػػة الم ػكارد البش ػرية ،كبػػذلؾ يمكػػف
استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة البحث ،حكؿ ىذه المجػاالت

كتنمية المكارد البشرية ،تعزل إلى المسمى الكظيفي ،كذلػؾ لصػالح الػذيف مسػماىـ الػكظيفي نائػب مػدير
دائرة فأكثر .كيعزل ذلؾ أنيـ مف ذكم الخبرة كالمؤىالت العممية العميا.
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جدول ()34
نتائج اختبار "التباين األحادي" – المسمى الوظيفي

العاممكف (مشاركة المكارد البشرية في إعداد الخطط).

3.40

2.81

3.01

11.947

*0.000

أنظمة كاجراءات العمؿ في مجاؿ المكارد البشرية.

3.40

2.63

2.95

21.498

*0.000

تعزيز البحث العممي في ك ازرة الصحة.

3.34

2.63

2.85

16.187

*0.000

تدريب كتطكير المكارد البشرية في ك ازرة الصحة.

3.43

2.64

2.96

20.760

*0.000

تنمية المكارد البشرية في ك ازرة الصحة.

3.39

2.68

2.94

21.646

*0.000

المجال

نائب مدير
دائرة فأكثر

رئيس قسم

().Sig

رئيس شعبة

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
 يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ،α ≥ 1.15حول دور تنمية المواردالبشرية تعزى إلى سنوات الخدمة.

كمف النتائج المكضحة في جدكؿ (  )22يمكف استنتاج ما يمي:
تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) ،(Sig.المقابمػػة الختبػػار" Tلعينتػػيف مسػػتقمتيف" ،أكبػػر مػػف مسػػتكل
الداللػة ) )0.05لممجػػاليف " :تعزيػػز البحػػث العممػػي فػػي ك ازرة الصػػحة ،كتػػدريب كتطػػكير المػكارد البشػرية

فػػي ك ازرة الصػػحة " ،كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،بػػيف متكسػػطات
تقديرات عينة البحث حكؿ ىذيف المجاليف ،تعزل إلػى سػنكات الخدمػة؛ كػكف أف الخبػرة يجػب أف تقتػرب
بالمؤىؿ العممي كالخبرة في العمؿ المباشر في مجاؿ التخطيط .
أمػا بالنسػبة لبػػاقي المجػاالت كتنميػة المػكارد البشػرية ،فقػد تبػػيف أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.أقػػؿ
مف مستكل الداللة ) ،(0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متكسػطات
تقػػديرات عينػػة البحػػث ،حػػكؿ ىػػذه المجػػاالت كتنميػػة المػكارد البش ػرية ،تعػػزل إلػػى سػػنكات الخدمػػة ،كذلػػؾ

لصالح الذيف تقع سنكات خدمتيـ عند ( ).9سنة فأكثر.
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كيمك ػػف تفسػ ػػير ذلػػػؾ أف مػػػف بمغػػػت سػػػنكات خػػػدمتيـ ( ) .9س ػػنة فػ ػػأكثر ى ػػـ الحاصػ ػػمكف عمػػػى

المػػؤىالت العمميػػة العميػػا ،كحصػػمكا عمػػى التأىيػػؿ كالتػػدريب الكػػافي إضػػافة لمممارسػػة العمميػػة فػػي مجػػاؿ
التخطيط .
جدول ()33
نتائج اختبار" Tلعينتين مستقمتين" – سنوات الخدمة
قيمة االختبار

العاممكف (مشاركة المكارد البشرية في إعداد الخطط).
أنظمة كاجراءات العمؿ في مجاؿ المكارد البشرية.

2.87
2.73

3.06
2.99

1.994

تدريب كتطكير المكارد البشرية في ك ازرة الصحة.

2.82

2.94

سنة

2.75

تعزيز البحث العممي في ك ازرة الصحة.

2.79

تنمية المكارد البشرية في ك ازرة الصحة.

فأكثر

2.90
2.97

* الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
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2.589
1.475
1.136
1.977

().Sig

المجال

أقل من 05

 05سنة

القيمة االحتمالية

المتوسطات

*0.047
*0.010
0.141
0.257

*0.049

الفصل السادس :النتائج والتوصيات
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الفصل السادس  :النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج:
أكدت نتائج الدراسة بصكرة عامة أف ىناؾ عالقة قكية بيف التخطيط االستراتيجي كتنمية المػكارد

البش ػرية ،فػػي ك ازرة الصػػحة الفمسػػطينية ،فػػي قطػػاع غ ػزة ،كػػكف تنميػػة الم ػكارد البش ػرية جػػزءان أساسػػيان فػػي
عممي ػػة التخط ػػيط .كال يمك ػػف ألم مؤسس ػػة أف تنم ػػك كتتط ػػكر دكف التركي ػػز عميي ػػا ض ػػمف خط ػػة معتم ػػده

كفاعمػػة ،كىػػذا م ػػا يتػػكفر لػػدل ك ازرة الص ػػحة الفمسػػطينية ،ف ػػي قطػػاع غ ػزة ،ض ػػمف الخطػػة االس ػػتراتيجية
كالتشغيمية.
كيمكف تصنيؼ نتائج الدراسة كفؽ المحاكر الرئيسة كاالتي:
أ) النتائج المتعمقة بالتخطيط االستراتيجي في وزارة الصحة الفمسطينية:
 ..تقكـ ك ازرة الصحة الفمسطينية ،عند إعدادىا لمخطط االستراتيجية كالتشغيمية ،بدراسة البيئة الداخمية
كالخارجية ليا ،بما فييا مف نقاط قػكة كضػعؼ كفػرص كتيديػدات ،إضػافة إلػى اسػتطالعات التقيػيـ

التي يتـ مف خالليا ،كذلؾ معرفة رأم المستفيديف مف خدمات الك ازرة.

 .4تتضػػمف الخطػػة االسػػتراتيجية ،لػػدل ك ازرة الصػػحة الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة ،كجػػكد رؤيػػة كرسػػالة
لم ػػك ازرة ،إال أف ىن ػػاؾ ع ػػدـ رضػ ػا م ػػف المس ػػتطمعيف ع ػػف ذل ػػؾ ،نتيج ػػة ع ػػدـ تعم ػػيـ الخط ػػط عم ػػى

المستطمعيف ليتـ مقارنة األىداؼ باإلنجازات  ،إضافة لعدـ كجكد نظػاـ حػكافز مممػكس مطبػؽ مػف
طرؼ الك ازرة يستفيد منو المكظفكف.
 .0تقكـ ك ازرة الصحة الفمسطينية ،في قطاع غزة ،بمشاركة العامميف فييا بدرجة غير كافية عند إعػداد
الخطط كالبرامج ،كىذا ما أكدتو نتائج رضا المستطمعيف ،حيث كانت درجة رضاىـ متكسطة ،ممػا
يستكجب عمى الك ازرة بذؿ المزيد مف مشاركة اإلدارات المختمفة في إعداد الخطط كالبرامج.
 .2أدل اعتماد ك ازرة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة  ،عمى النظـ كالمػكائح المكتكبػة الحرفيػة ،كعػدـ
كضكح معايير كمؤشرات القياس المستندة عمييا في الرقابة ،كالعكامػؿ السياسػية كاإلداريػة بيػا ،إلػى
انخفػػاض قػػدرتيا عمػػى تنفيػػذ الميػػاـ المنكطػػة بيػػا ،كىػػذا مػػا أكدتػػو نتيجػػة الرضػػا عػػف ذلػػؾ ،حيػػث

جاءت بدرجة متكسطة.

 .9دلت نتائج الدراسة عمى أف العمميات كاإلجراءات الرئيسة ،في ك ازرة الصحة الفمسطينية ،فػي قطػاع
غػ ػزة  ،تتس ػػـ بالكض ػػكح الجي ػػد ،إال أف نتيج ػػة رض ػػا المس ػػتطمعيف ع ػػف اس ػػتفادة ال ػػك ازرة م ػػف التغذي ػػة

الراجعة ،في تطكير كتحسيف إجراءات العمؿ ،جاءت بدرجة متكسطة ،كىذا بحد ذاتو يعني كجكد
خمؿ لدل قيادة الك ازرة كالقائميف عمى التخطيط فييا ،يدؿ عمى غيػابيـ عػف كاقػع الخػدمات المقدمػة
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لممػكاطنيف ،كضػػعؼ إشػراؾ المػػكظفيف فػػي إعػػداد الخطػػط كالبػرامج ،ممػػا يػػؤثر سػػمبان عمػػى االسػػتفادة
مف التغذية الراجعة المتكفرة مف طرفيـ.

 .8أكضػػحت نتػػائج البحػػث أف ىنػػاؾ رؤيػػة كاضػػحة ،لػػدل ك ازرة الصػػحة الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة،
لتعزيز البحث العممي فييا ،إال أف درجة رضا المبحكثيف عف ذلؾ كانػت متكسػطة؛ ممػا يسػتدعي
المزيد مف الجيد مف الك ازرة بترجمة ىذه الرؤية عمى أرض الكاقع.

 .7دلمت نتائج البحث إلى كجكد فركؽ ذات داللة حكؿ دكر التخطيط االسػتراتيجي لػدل ك ازرة الصػحة

الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػزة تعػػزل إلػػى الجػػنس لصػػالح الػػذككر ،كػػكف العػػامالت فييػػا أقػػؿ عػػدادان مػػف

الػػذككر ،إضػػافة أف مػػؤىالتيف أقػػؿ درجػػة مػػف الػػذككر كانحصػػار مجػػاؿ تخصصػػيـ بأعمػػاؿ اإلدارة
كالسكرتارية.

 .6دلت نتائج البحػث عمػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة ،حػكؿ دكر التخطػيط االسػتراتيجي لػدل ك ازرة
الصػ ػػحة الفمسػ ػػطينية فػ ػػي قطػ ػػاع غ ػ ػزة ،تعػ ػػزل إلػ ػػى العمػ ػػر .كيعػ ػػكد سػ ػػبب ذلػ ػػؾ إلػ ػػى أف التخطػ ػػيط
االسػػتراتيجي ال يػرتبط بصػػكرة عامػػة بالسػػف ؛ ككنػػو عممػان حػػديثان مػػف حيػػث التػػدريس فػػي الجامعػػات
كالممارسة في المؤسسات .كيسػتثنى مػف ذلػؾ الػذيف بمغػكا مػف العمػر ( )28سػنة فػأكثر حيػث يعػكد

ذلؾ إلى نتيجة الممارسة كالخبرة لدييـ.

 .9بينػػت نتػػائج البحػػث إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة حػػكؿ دكر التخطػػيط االسػػتراتيجي لػػدل ك ازرة
الصحة الفمسطينية في قطاع غزة ،تعزل إلى المؤىؿ العممػي ،كيعػزل ذلػؾ لتقػارب عػدد الحاصػميف
عمػػى المػػؤىالت العمميػػة مػػف الدرجػػة الجامعي ػة األكلػػى كالدرجػػة الثانيػػة .كيسػػتثنى مػػف ذلػػؾ حممػػة

المؤىالت العممية العميا نتيجة تكفر الخبرة كالممارسة كسنكات العمؿ لدييـ .
 ..3يتضح مف خالؿ نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة  ،حكؿ دكر التخطيط االسػتراتيجي لػدل
ك ازرة الصػػحة الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػزة ،الفمسػػطينية تنسػػب إلػػى لمتغيػػر المسػػمى الػػكظيفي لصػػالح
الذيف مسماىـ الكظيفي نائب مدير دائػرة فػأعمى .كيعػزل ذلػؾ إلػى أف الػذيف لػدييـ مسػميات إداريػة

عميػا ىػػـ مػػف الػػذيف يحممػػكف المػػؤىالت العميػػا كالخبػرة كالممارسػػة فػػي مجػػاؿ التخطػػيط بصػػكرة عامػػة
كالعمؿ الصحي بصكرة خاصة.
 ...دلػت نتػائج البحػث أنػػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػػائية ،حػكؿ دكر التخطػيط االسػػتراتيجي،
تعزل إلى سنكات الخدمة ،كيعزل ذلؾ إلى أف سنكات الخدمة كحدىا ال تكفػي مػالـ تقتػرف بالمؤىػؿ

العممي كالممارسة العممية التخطيط.
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ب) النتائج المتعمقة بتنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة:
 ..بينت نتائج البحث أف المتغيػرات المػؤثرة عمػى تنميػة المػكارد البشػرية ،مػف مراقبػة كتقيػيـ الخطػة

االسػػتراتيجية كتنفيػػذىا ك صػػياغة االسػػتراتيجية (الرؤيػػة ،الرسػػالة ،األىػػداؼ) ،تأثيرىػػا ضػػعيؼ،

كيعزل ذلؾ إلى كجكد عكامؿ أخرل تؤثر عمى تنميػة المػكارد البشػرية ،كالػى عػدـ فعاليػة الرقابػة
نتيجػػة تػػداعيات االنقسػػاـ كالحصػػار ،حيػػث ال تسػػتطيع تطبيػػؽ العقكبػػات عمػػى المخػػالفيف بسػػبب

تداخؿ العمؿ الطبي مع العمؿ السياسي.

كزرة الصػػحة الفمسػػطينية بتنميػػة كتطػػكير الم ػكارد البش ػرية فييػػا غيػػر كػ و
ػاؼ ،حيػػث
 .4إف اىتمػػاـ ا
جاءت درجة رضا المبحكثيف عف ذلؾ متكسطة ،كيعكد ذلؾ إلى تػداعيات الحصػار اإلسػرائيمي
كضػػعؼ المكازنػػات التشػػغيمية ليػػا ،كتطػػكر أعػػداد المسػػتفيديف مػػف خػػدماتيا إضػػافة لمػػا تحتاجػػو

الك ازرة نفسيا مف تطكر الكسائؿ كالمعدات التي تستخدميا.
كزرة الصػػحة الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػزة بإعػػداد حصػػر االحتياجػػات
 .0أكػػدت النتػػائج ضػػعؼ قيػػاـ ا
التدريبية كالعممية فييا ،باالستناد إلػى اإلحصػاءات العمميػة فػي ذلػؾ ،كالػى ضػعؼ قػدرتيا عمػى

ترجمة ما تطمح إليو في ىذا المجاؿ عمى أرض الكاقع.

ج) النتائج المتعمقة بفرضيات البحث:
 ..أكضػػحت نتػػائج الد ارسػػة أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة حػػكؿ تنميػػة الم ػكارد البش ػرية تعػػزل إلػػى
الجػػنس ،كيعػػزل ذلػػؾ إلتاحػػة الفػػرص أمػػاـ الجميػػع ( ذكػػكر كانػػاث) ،فػػي مجػػاؿ تنميػػة الم ػكارد
البشرية.

 .4دلت نتائج البحث عمى كجكد فركؽ ذات داللػة حػكؿ تنميػة المػكارد البشػرية ،تعػزل إلػى العمػر،
كذل ػػؾ لص ػػالح ال ػػذيف تق ػػع أعم ػػارىـ عن ػػد ( )28س ػػنة ف ػػأكثر ،كيفس ػػر ذل ػػؾ أف س ػػنكات الخدم ػػة

الطكيمة أتاحت ليـ إمكانية تنمية كتطكير قدراتيـ المينية.

 .0أكػػدت نتػػائج البحػػث أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة ،حػػكؿ دكر تنميػػة الم ػكارد البش ػرية ،تعػػزل إلػػى

المؤىػػؿ العممػػي لص ػالح ذكم المػػؤىالت العمميػػة العميػػا فػػال شػػؾ أنػػو مػػف البػػدييي أف يتميػػز ذكك
المؤىالت العممية نتيجة سنكات الخدمة كالقابمية الذاتية لمتأىيؿ كالتطكير.

 .2كضػػحت نتػػائج البحػػث انػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة حػػكؿ دكر تنميػػة المػكارد البشػرية تعػػزل إلػػى
المسمى الكظيفي لصالح الػذيف مسػماىـ الػكظيفي نائػب مػدير دائػرة فػأكثر ،ك يعػزل ذلػؾ أنيػـ
مف ذكم الخبرة كالمؤىالت العممية العميا.
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 .9اكضحت نتػائج البحػث أنػو ال يكجػد فػركؽ ذات داللػة ،حػكؿ دكر تنميػة المػكارد البشػرية ،تعػزل
إلى سنكات الخدمة ،ككف أف الخبرة يجب أف تقترف بالمؤىؿ العممي كالعمؿ المباشػر فػي مجػاؿ
التخطيط  ،باستثناء الذيف بمغت سنكات خدمتيـ ( ).9سنة فػأكثر ،كيمكػف تفسػير ذلػؾ أف مػف
بمغػػت سػػنكات خػػدمتيـ ( ).9سػػنة فػػأكثر ىػػـ الحاصػػمكف عمػػى المػػؤىالت العمميػػة العميػػا كعمػػى

التأىيؿ كالتدريب الكافي ،إضافة لمممارسة العممية في مجاؿ التخطيط.

ثانياً :التوصيات:
في ضكء النتائج التي خمص إليو البحث  ،ال بد لمباحث إف يقدـ مجمكعة مف التكصيات كىي:
 ..ضػ ػػركرة اسػ ػػتفادة ك ازرة الصػ ػػحة الفمسػ ػػطينية ،فػ ػػي قطػ ػػاع غ ػ ػزة ،مػ ػػف التغذيػ ػػة الراجعػ ػػة  ،س ػ ػكاء مػ ػػف
المكظفيف لدييا ،أك مف المكاطنيف في إعداد خطط كبرامج الػك ازرة  ،مػف خػالؿ إعػداد اسػتطالعات

الػأرم الدكريػػة حػػكؿ أدائيػػا ك ازرة الصػػحة ،بحيػػث تقػػكـ بيػػا ىػػي  ،عبػػر إداراتيػػا المختصػػة ،إضػػافة
لقياـ جيات بحثية مينية كمستقمة مف خارج ك ازرة الصحة.
 .4تعزيز ثقافة التخطيط كالتطكير لدل العامميف في ك ازرة الصحة الفمسطينية  ،مف خالؿ إشراؾ أكبر
عػدد ممكػػف مػػف اإلدارات كالمػكظفيف فػػي إعػػداد الخطػط كالبػرامج ،كعػػدـ اقتصػار ذلػػؾ عمػػى المجػػاف

المختصة.
 .0تعزيػز كجػػكد المػرأة فػػي عمميػػة التخطػيط لػػدل ك ازرة الصػحة الفمسػػطينية فػػي قطػاع غػزة ،عبػػر إدراج
أكبػػر نسػػبة ممكنػػة مػػف اإلنػػاث ،س ػكاء فػػي إعػػداد الخطػػط أك اسػػتيدافيا  ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تكثيػػؼ
البرامج في مجاؿ صػحة المػرأة كالطفػؿ ،خاصػة أف نسػب اإلنػاث كالػذككر فػي المجتمػع الفمسػطيني

متقارب ػػة ،كف ػػؽ نت ػػائج المس ػػح الس ػػكاني الص ػػادر ع ػػف الجي ػػاز المرك ػػز لاحص ػػاء الفمس ػػطيني لمع ػػاـ
43.2ـ.
 .2تعزيز التعاكف في مجاؿ البحث العممي بيف ك ازرة الصػحة الفمسػطينية فػي قطػاع غػزة ،كالمؤسسػات
األكاديميػػة ،عبػػر إعػػداد البحػػكث التطبيقيػػة فػػي مجػػاؿ عمػػؿ الػػك ازرة ،كعػػدـ االقتصػػار عمػػى البحػػكث

النظرية.

 .9تفعي ػػؿ ص ػػفحة ال ػػك ازرة عم ػػى الش ػػبكة العنكبكتي ػػة ،عب ػػر نش ػػر ممخص ػػات لمرس ػػائؿ كالبح ػػكث العممي ػػة
المتخصصػػة لمنتسػػبي الػػك ازرة ،أك المقػػاالت كالنش ػرات العمميػػة الصػػحية المبسػػطة ،بمػػا يتناسػػب مػػع

قدرات المكظفيف كيعكد عمييـ بالفائدة.
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 .8تفعيػػؿ اإلعػػالـ التنمػػكم ف ػػي مجػػاؿ القطػػاع الص ػػحي ،س ػكاء عمػػى ص ػػعيد العػػامميف فػػي ال ػػك ازرة أك
المكاطنيف مف خالؿ البرامج المرئية كالسمعية كالمحاضرات األكاديمية كالمدرسية.

 .7تسكيف العامميف في ك ازرة الصحة الفمسطينية فػي قطػاع غػزة  ،عمػى المسػميات الكظيفيػة العميػا مػف
حممػ ػػة المػ ػػؤىالت العمي ػ ػا فػ ػػي المجػ ػػاؿ الصػ ػػحي أك اإلدارة الصػ ػػحية ،مػ ػػف ذكم الخب ػ ػرة كالممارسػ ػػة
العممية ،ككف التخطيط الصحي يعتمد بالدرجة األكلى عمى التخصص كالخبرة.

 .6إعػػداد دليػػؿ إج ػراءات العمػػؿ لػػك ازرة الصػػحة الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة ،كنش ػره عمػػى مكقػػع الػػك ازرة
ليكػػكف متاح ػان لمجميػػع ،لالط ػالع عميػػو كاالسػػتفادة منػػو ،س ػكاء لممػػكظفيف أك الم ػكاطنيف ،مػػع م ارعػػاة
التجدي ػػد المس ػػتمر ل ػػو ك ػػؿ فتػ ػرة؛ حي ػػث يس ػػاعد دلي ػػؿ إجػػراءات العم ػػؿ ف ػػي تس ػػييؿ إنج ػػاز األنش ػػطة
كالمياـ ،كيقمؿ مف الكقت كالتكاليؼ ،إضافة لتعزيز مبدأ المساءلة كالشفافية.

 .9تكثيػػؼ ب ػرامج تنميػػة كتطػػكير الم ػكارد البش ػرية ضػػمف خطػػط كب ػرامج ك ازرة الصػػحة الفمسػػطينية فػػي
قطاع غزة ،عبر االعتماد– في ذلؾ –عمى حصر االحتياجات التدريبية كالعممية فييا كفؽ األسس

العممية المتعارؼ عمييا.

 ..3بناء قاعدة بيانات كمعمكمات دقيقة كشاممة ،في مجاؿ التدريب لػدل ك ازرة الصػحة الفمسػطينية فػي
قطاع غػزة ،تعتمػد عمػى المعمكمػات كاإلحصػاءات الرسػمية ،تسػاىـ فػي تطػكير قػدرتيا عمػى ترجمػة
ما تطمح إليو الك ازرة في ىذا المجاؿ عمى أرض الكاقع.

 ...ربػط التػػدريب فػػي مجػػاؿ تنميػػة كتطػػكير المػكارد البشػرية ،لػػدل ك ازرة الصػػحة الفمسػػطينية فػػي قطػػاع
غػ ػزة ،بالمس ػػار ال ػػكظيفي بحي ػػث ال ي ػػتـ ترقي ػػة أك تس ػػكيف أم مكظػ ػؼ اإل بع ػػد أف يجت ػػاز ال ػػدكرات

المحددة لكؿ رتبة كظيفية.
 ..4إدراج خطػ ػػط كب ػ ػرامج التػ ػػدريب ،فػ ػػي مجػ ػػاؿ تنميػ ػػة كتطػ ػػكير الم ػ ػكارد البش ػ ػرية لػ ػػدل ك ازرة الصػ ػػحة
الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة ،ضػػمف الخطػػط االسػػتراتيجية كالتشػػغيمية ،كرصػػد المكازنػػات التشػػغيمية

الالزمة ليا ضمف المكازنة العامة لمك ازرة.
 ..0إنشػػاء مركػػز التػػدريب التخصصػػي لػػدل ك ازرة الصػػحة الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػزة ،كدعمػػو بمػػا يمػػزـ
مػػف احتياجػػات بشػرية كماديػػة كمنػػاىج عمميػػة ( :مػػدربيف ،مكازنػػات ،قاعػػات تػػدريب حديثػػة كمجيػزة

...إلخ).
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خطة مقترحة لتنفيد التوصيات ()35
الر
قم

التوصية

جية التنفيذ

اإلجراء

المدة

 إعداد استطالعات دكرية لتقييـاألداء مف كجية نظر المكظفيف
االستفادة مف التغذية
0

الراجعة ،سكاء مف
المكظفيف ،أك مف
المكاطنيف.

كالمكاطنيف.

-

كالسياسات.

 إنشاء صندكؽ الشكاكل الخاصبالمكاطنيف.
 -تعزير الرقابة الخارجية عمى أداء

كحدة التخطيط

-

االدارة العامة لمرقابة
الداخمية.

ك ازرة الصحة.

ربع سنكم.

دائـ.

 نشر الخطط التشغيميةتعزيز ثقافة التخطيط
6

كالتطكير لدل العامميف
في الك ازرة.

كاالستراتيجية عمى مكقع الك ازرة.
 -عقد كرشات عمؿ لتقييـ

-

كحدة التخطيط
كالسياسات.

اإلنجازات مقارنة باألىداؼ التي

نصؼ سنكم.

تضمنتيا الخطط.

 التنسيؽ مع المؤسسات األكاديميةفي إعداد البحكث حكؿ ك ازرة
الصحة.
تعزيز التعاكف في مجاؿ
4

البحث العممي بيف الك ازرة

كالمؤسسات األكاديمية

 -تقديـ التسييالت كالمعمكمات

-

كالسياسات.

الالزمة لمباحثيف في مجاؿ عمؿ

الك ازرة.

كحدة التخطيط

-

اإلدارة العامة لتنمية

دائـ.

المكارد البشرية.

 نشر ممخصات الرسائؿ كالبحكثالعممية المتخصصة كالمقاالت
كالنشرات العممية عمى مكقع
الك ازرة.

3

تفعيؿ االعالـ التنمكم في
المجاؿ البيئي كالصحي.

تنفيذ البرامج المرئية كالسمعية
كالمحاضرات المدرسية كاالكاديمية
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-

كحدة التخطيط
كالسياسات.

دائـ

لممكاطنيف في المجاؿ البيئي

-

مركز المعمكمات.

كالصحي.
ديكاف المكظفيف العاـ

 تسكيف العامميف عمىالمسميات الكظيفية

العميا ،مف حممة

5

المؤىالت العميا في
المجاؿ الصحي،

ممثؿ بػ :
 -تفعيؿ النزاىة كالشفافية في

-

التسكيف كالترقيات كالتدكير.
 -ربط التدريب بالمسار الكظيفي.

كالسياسات.
-

إعداد دليؿ إجراءات
العمؿ لمك ازرة ،ك

2

-

كمعمكمات دقيقة

كشاممة تعتمد عمى

1

-

-

كحدة التخطيط
كالسياسات بمشاركة

إعداد دليؿ إجراءات العمؿ.

-

بالتعاكف مع مركز حاسكب .

-

تطكير كتحديث قاعدة البيانات
المتعمقة بمجاؿ تخطيط كتنمية

كافة اإلدارات

التخصصي في
-

-

كدعمو بما يمزـ مف احتياجات

الك ازرة.
إنشاء مركز التدريب

(مدربيف ،مناىج ،مكازنات،

الك ازرة

كحدة التخطيط
كالسياسات.

-

اإلدارة العامة لتنمية

(  8شير ).

المكارد البشرية.

بالتنسيؽ مع ديكاف المكظفيف
بشرية كمادية كمعرفية

التخصصي لدل

(  8شير ).

احتياجات عممية ك تدريبية.

الرسمية.

-

-

المكارد البشرية مف حصر

كاإلحصاءات

9

-

كالكحدات العامة.

المعمكمات

تعزيز التدريب

اإلدارة العامة لتنمية
كحدة الرقابة كالتفتيش.

نشره عمى مكقعيا.
بناء قاعدة بيانات

دائـ

المكارد البشرية.

كمف ذكم الخبرة .

-

كحدة التخطيط

قاعات تدريب حديثة كمجيزة

...إلخ ).
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-

كحدة التخطيط
كالسياسات.

-

اإلدارة العامة لتنمية
المكارد البشرية.

(  8شير).

مصادر ومراجع الدراسة
المراجع العربية:

 الكتب
 ..أبك ندل ،يكنس ( " : )2006معكقات استخداـ التخطيط االستراتيجي في المنظمات غير اليادفة لمربح
في قطاع غزة ( ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية – غزة – فمسطيف).
 .4الجرج ػػاكم ،زي ػػاد( .)43.3القكاع ػػد المنيجي ػػة لبن ػػاء االس ػػتبياف ،الطبع ػػة الثاني ػػة ،مطبع ػػة أبن ػػاء الجػ ػراح،
فمسطيف.
 .0الربيعػػي ،سػػعيد بػػف حمػػد ( " ،)4337التعمػػيـ العػػالي فػػي عصػػر المعرفػػة :التغي ػرات كالتحػػديات كافػػاؽ
المستقبؿ " ،دار الشركؽ االردف.
 .2الخطيػػب ،أحمػػد كاحمػػد معايعػػة ( " ، )4338االدارة االبداعيػػة لمجامعػػات :نمػػاذج حديثػػة " ،دار الكتػػاب
العالمي ،عماف.
 .9السالـ ،مؤيد كاخركف ")4334( ،ادارة المكارد البشرية :مدخؿ استراتيجي" ،عالـ الكتاب الحديث.
 .8حبيش ،فكزم (.99.ـ) اإلدارة العامة كالتنظيـ اإلدارم  ،دار النيضة العربية ،بيركت.
 .7الحمداني ،مكفؽ ( :)4338مناىج البحث العممي ،مؤسسة الكراؽ لمنشر ،األردف ،عماف.
 .6الحمالكم ،محمد رشاد (.990ـ) ،التخطيط االستراتيجي ،مكتبة عيف شمس  ،القاىرة .
 .9خطاب ،عايدة سيد (.969ـ) ،اإلدارة كالتخطيط االستراتيجي ،دار الفكر العربي ،القاىرة .
 ..3ج القدس المفتكحة  ،اإلدارة اإلستراتيجية . 2014 ،
 ...السممي ،عمي (.963ـ)  ،تطكير الفكر التنظيمي ،مكتبة غريب  ،القاىرة.
 ..4شاكيش مصطفى نجيب ( ،)4339إدارة المكارد البشرية  ،إدارة األفراد  ،دار الشركؽ  ،عماف.
 ..0شحادة نظمي كآخركف (،)4333إدارة المكارد البشرية ،دار الصفا لمنشر كالتكزيع  ،عماف  ،األردف.
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 ..2صػػالح  ،محمػػد فػػالح ( ،)4332إدارة الم ػكارد البش ػرية  ،عػػرض كتحميػػؿ ،دار الحامػػد لمنشػػر كالتكزيػػع،
عماف،األردف .
 ..9القطػػاميف ،احمػػد ( " ،)4334االدارة االسػػتراتجية :حػػاالت كنمػػاذج تطبيقيػػة " ،دار مجػػدالكم لمطباعػػة
كالنشر ،عماف ،االردف
 ..8العارؼ ،نادية (4333ـ)  ،اإلدارة االستراتيجية ،الدار الجامعية  ،اإلسكندرية.
 ..7عبيػػدات ،ذكقػػاف كعػػدس ،عبػػد الػػرحمف ،كعبػػد الحػػؽ ،كايػػد ( .)433.البحػػث العممػػي -مفيكمػػو كأدكاتػػو
كأساليبو ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 ..6عسكر ،سمير (.967ـ)  ،أصكؿ اإلدارة ،دار القمـ ،دبي.
 ..9الع ػ ػ ػ ػ ػ ػػكجي ،مص ػ ػ ػ ػ ػ ػػطفى (.966ـ) ،أس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليب التع ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكف فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي مج ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ التخط ػ ػ ػ ػ ػ ػػيط  ،الري ػ ػ ػ ػ ػ ػػاض .
أكما سيكارف (– )43.0طرؽ البحث في اإلدارة  -دار المريخ لمنشربالقاىرة .
 .43العينيف ،عبد الشافي (.992ـ) نحك نمكذج فاعؿ لػادارة االسػتراتيجية ،مجمػة النيضػة اإلداريػة ،طنطػا
 :أكاديمية السادات لمعمكـ اإلدارية .
 .4.الغػالبي ،طػاىر كالعػامرم ،صػالح )، (2007اإلدارة كاألعمػاؿ ،الطبعػة األكلػى ،دار كائػؿ لمنشػر
كالتكزيع  :األردف  -عماف.
 .44الكبيسػي ،عػػامر ( )4339إدارة المػكارد البشػرية ،جامعػة نػػايؼ بػف عبػػد العزيػز لمعمػػكـ األمنيػة ،الريػػاض
السعكدية .
 .40مص ػػطفمف محم ػػكد ( " ،)4338المػ ػكارد البشػ ػرية :م ػػدخؿ لتحقي ػػؽ الميػ ػزة التنافس ػػية " ،ال ػػدار الجامعي ػػة،
االسكندرية ،مصر.
 .42لبػد ،عمػاد ( )4337مبػادئ االدارة كالتخطػيط ،جامعػة األزىػر ،بغػزة ،الطبعػة الثانيػة ،مطبعػة جامعػة
األزىر :فمسطيف-غزة.
 .49المغربي ،عبد الحميد (.999ـ) ،اإلدارة االستراتيجية ،القاىرة مجمكعة النيؿ العربي.
 .48المغربي ،كامؿ (.996ـ) اإلدارة  :مبادئ كمفاىيـ ككظائؼ ،الرياض  :مطابع النيؿ .
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 .47مقػداد ،محمػد كالفػرا ،ماجػد) ، (2011منػاىج البحػث العممػي كالتحميػؿ اإلحصػائي فػي العمػكـ اإلداريػة
كاالقتصادية ،مطبعة الجامعة اإلسالمية  :فمسطيف -غزة .
 .46النم ػػر ،سػ ػػعكد ب ػػف محمػػػد كآخػ ػػركف (.998ـ ) اإلدارة العام ػػة :األسػ ػػس كالكظ ػػائؼ ،الريػ ػػاض :مطػ ػػابع
الفرزدؽ التجارية.
 .49ياسيف ،سعد غالب (.996ـ)  ،اإلدارة االستراتيجية  ،دار اليازكرل العممية لمنشر كالتكزيع  ،عماف.
 .03يكسػػؼ ،سػػمير ،عبػػد الشػػافي محمػػد (.992ـ) ،إدارة المنظمػػات :األسػػس النظريػػة كالن ػكاحي التطبيقيػػة،
دار االتحاد العربي لمطباعة ،القاىرة .
 .0.عقيمي ،عمرك كصفي " ،.998 ،ادارة القكل العاممة" ،دار زىراف لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 .04ىاينز ،ستيفف ( " ) 433.التخطيط االستراتيجي الناجح " ،رفاعي حمد كسيد عبد العػاؿ ،دار الفػاركؽ
لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.


الرسائل العممية

 .00أبك زيد ،ذياب محمد ( " )4330التخطيط االستراتيجي لممػكارد البشػرية فػي القطػاعيف العػاـ كالخػاص -
د ارسػػة ميدانيػػة مقارنػػة" ( .رسااةلة مةجسااتٌر ،مٌاار منشااورا ،تصٌااة اعلتصااةد والعصااوع ا دارٌااة ،جةمعااة
الٌرموك ،إربد ،عمةن).
 .02الػدجني ،إيػاد "  ( 2006 ) :كاقػع التخطػيط االسػتراتيجي فػي الجامعػة اإلسػالمية فػي ضػكء معػايير
الجكدة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة اإلسالمية  -غزة  -فمسطيف.
 .09الطيراكم ،عبد المنعـ ) "،)43.3دكر استراتيجيات تنمية المكارد البشرية في تطكير األداء المؤسساتي
في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة " ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،فمسطيف ،غزة.
 .08العفيؼ (" :)4339العكامؿ المؤثرة عمى التخطيط االسػتراتيجي فػي األجيػزة الحككميػة األردنيػة  :د ارسػة
ميدانية ".
 .07عالقي ،مدني (.2.8ق) اإلدارة :دراسة تحميمية لمكظائؼ كالق اررات اإلدارية ،جدة دار زىراف.
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 .06الغ ازلػي ،عبػاس ( ،)4333التخطػػيط االسػتراتيجي فػػي المؤسسػات العامػػة األردنيػة – د ارسػػة ميدانيػة مػػف
كجية نظر اإلدارة العميا .رسالة ماجسػتير ،كميػة االقتصػاد كالعمػكـ اإلداريػة ،قسػـ اإلدارة العامػة ،جامعػة
اليرمكؾ ،األردف.
 .09المػػكح ،نبيػػؿ (43.2ـ) "عمميػػات إدارة المعرفػػة كدكرىػػا فػػي تطػػكير الم ػكارد البش ػرية فػػي ك ازرات السػػمطة
الفمسطينية ".
 .23الم ػػدلؿ ،عب ػػداهلل ("، )43.4تطبي ػػؽ إدارة المعرف ػػة ف ػػي المؤسس ػػات الحككمي ػػة الفمس ػػطينية كأثرى ػػا عم ػػى
مستكل األداء" ،رسالة ماجستير  ،الجامع اإلسالمية بغزة .
 .2.نع ػػيـ (" ، )43.4كاق ػػع تنمي ػػة المػ ػكارد البشػ ػرية ب ػػك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ الع ػػالي كعالقتي ػػا بمس ػػتكل األداء
اإلدارم" رسالة ماجستير غير منشكرة،الجامعة االسالمية-غزة-فمسطيف.
 .24أبك ازيػد ،بسػمة ( :)4336كاقػع إدارة كتنميػة المػكارد البشػرية فػي المصػارؼ العاممػة فػي فمسػطيف كسػبؿ
تطكيره ،رسالة ماجستير غير منشكرة– الجامعة اإلسالمية-كمية التجارة ،غزة.
 .20شػػمتكت ،أمػػاني ( :)4339تنميػػة الم ػكارد البش ػرية كمػػدخؿ اسػػتراتيجي لتعظػػيـ االسػػتثمار ف ػي العنصػػر
البشػػرم فػػي ككالػػة الغػػكث بقطػػاع غ ػزة  ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة – الجامعػػة اإلسػػالمية  -كميػػة
التجارة  ،غزة.
 .22أحمػػد ،محمػػد سػػمير ( :)4339اإلدارة اإلسػػتراتيجية كتنميػػة المػكارد البشػرية ،عمػػاف ،دار المسػػيرة لمنشػػر
كالتكزيع.
الخطط والبرامج
 .29ك ازرة الصحة الفمسطينية ،الخطة االستراتيجية لمقطاع الصحي ،محافظات غزة ( 43.8 -43.2ـ).
 .28ك ازرة الصحة الفمسطينية ،الخطة التشغيمية الصحية ،يناير (43.9ـ) .
مقاالت .

102


 صػحيفة الشػرؽ،" يكـ العمػاؿ العػالمي كمسػتقبؿ العمػاؿ مػف خػالؿ ازمػة البطالػة، زيف العابديف، الركابي.27
.ـ4338  مايك8 ،االكسط

:المراجع األجنبية
1. Hoffman, R. C. (2007). The strategic planning process and performance
relationship: Does culture matter?. Journal of Business Strategies,
24(1), 27.
2. French, S. J., Kelly, S. J., & Harrison, J. L. (2004). The role of strategic
planning in the performance of small, professional service firms: A
research note. Journal of Management Development, 23(8), 765-776.
3. Mostaghim, H. A., Mirghiyasi, S., Mirnabili, S. M., & Zaman, H.
(2013). INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY
RESEARCH IN BUSINESS.
4. Ozen، G.، Yaman، M. and Acar، G. (2012). Determination of the
employment status of graduates of recreation department. The Online
Journal of Recreation and Sport ، Vol. 1، Issue 2.
5. Rudd, J. M., Greenley, G. E., Beatson, A. T., & Lings, I. N. (2008).
Strategic planning and performance: Extending the debate. Journal of
business research, 61(2), 99-108 .
6. Stedham (2006 ). " Straegic Management Competencies Among Chief
Human Resource of Facers in Texas Public Community Colleges ".
7. Glaister, K. W. & Flashaw, J. R. (1999). Strategic Planning: Still Going
Strong? Long Rang Planning, Vol. 32, No. 1, PP. 107- 116.
8. Kaufman, R. (1992). Strategic planning plus: an organizational guide.
9. Bryson , John , M, ( 1988 ) : Strategic Planning for public and non profit
Organization , Josses _Bass publishers , San Francisco.
10.Mintzberg.s ،1991 Learning 1, Planning 0: Reply to Igor Ansoff.
Strategic Management Journal .
11.Andrews،1980 : Andrews, Kenneth R., The Concept of Corporate
Strategy, Richard D. Irwin, .
103


المالحق
ممحق رقم ( )0أسماء المحكمين
م

مكان العمل

االسم

أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا

..

د .محمد إبراىيـ المدىكف

.4

د .سامي أبك الركس

الجامعة اإلسالمية

.0

د .يكسؼ بحر

الجامعة اإلسالمية

.2

د  .أكرـ سمكر

الجامعة اإلسالمية

.9

د .عماد سعيد لبد

.8

د .رفيؽ األغا

جامعة األزىر

.7

د  .مركاف األسطؿ

جامعة األزىر

.6

د .نياية التمباني

جامعة األزىر

.9

د .أيمف كماؿ بكير

جامعة األزىر

..3

د.خميؿ ماضي

جامعة األزىر

...

د  .فتحي مكي

جامعة األزىر

..4

د .ـ  /خمداف رضكاف

الجياز المركزم لاحصاء الفمسطيني

..0

د .زاىر طنطيش

الجياز المركزم لاحصاء الفمسطيني

..2

د .معتصـ سعيد صالح

..9

د  .أكرـ سمكر

جامعة القدس المفتكحة

ك ازرة الصحة الفمسطينية
الجامعة اإلسالمية
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ممحق رقم ( )6االستبانة
الجزء األول ( :البيانات الشخصية):
 الجنس : -العمر :

أنثى.

ذكر.
( )25سنة فأقؿ.

( )35-26سنة .

( )45-36سنة .

()46

سنة فأكثر .
 -المؤىؿ العممي :

دكتك ارة.

ماجستير.

 -المسمى الكظيفي:

ككيؿ ك ازرة.

ككيؿ مساعد

بكالكريكس.
مدير عاـ.

دبمكـ .
نائب مدير

عاـ.
مدير دائرة.
 -سنكات الخدمة:

نائب مدير دائرة.
(أقؿ مف  )5سنكات.

رئيس قسـ.

( )10-5سنكات.

( 15سنة) فأكثر.
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رئيس شعبة.
( )15-11سنة.

الجزء الثاني ( :محاور االستبانة ):
المحور األول  :واقع التخطيط االستراتيجي في الوزارة.
متوفر بدرجة
المؤشر

م.

كبيرة
جداً

المجال األول  (:تحميل البيئة الداخمية والبيئة الخارجية )
.1

تحدد الك ازرة الفرص كالتيديدات التي تؤثر عمى عمميا في المستقبؿ.

.2

تحدد الك ازرة نقاط القكة كالضعؼ في بيئتيا الداخمية.

.3

تحدد الك ازرة أنكاع كطبيعة المستفيديف مف خدماتيا.

.4

تدرس الك ازرة تكجييات كاىتمامات المستفيديف مف خدماتيا.

.5

تراعي الك ازرة التجارب السابقة كالظركؼ الحالية .

المجال الثاني  :صياغة االستراتيجية (الرؤية ،الرسالة ،األىداف)
.1

تضع الك ازرة رؤية كرسالة كاضحة مف قبؿ العامميف داخميا.

.2

تحدد الك ازرة مجاؿ نشاطيا الحالي ككجيتيا االستراتيجية.

.3

الكزرة رسالة طمكحة كمحفزة لمعامميف داخميا.
تضع ا

.4

تتميز خطط الك ازرة بالمركنة كالكضكح.

.5

تتميز خطط الك ازرة بالقابمية لمقياس.

المجال الثالث  :وجود خطة استراتيجية :
.1

تختار الك ازرة االستراتيجيات بما ينسجـ مع رؤيتيا كرسالتيا كأىدافيا.

.2

تحدد الك ازرة سياسات كاضحة تساعد عمى تنفيذ أىدافيا االستراتيجية.
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كبيرة متوسطة

قميمة

قميمة
جداً

.3

تنسجـ الخطط التنفيذية التي تضعيا الك ازرة مع خططيا االستراتيجية.

.4

يشارؾ العاممكف في الك ازرة في إعداد خططيا االستراتيجية.

.5

تشرؾ الك ازرة المتخصصيف عند كضع الخطط كتقييميا.

المجال الرابع :تنفيذ الخطة االستراتيجية
.1
.2

.3

تمتزـ الك ازرة بالجداكؿ الزمنية التي تضعيا عند إعداد الخطة.
تراعي الك ازرة تكزيع المياـ عند تنفيذ الخطة عمى جميع اإلدارات
كالكحدات.
تقكـ الك ازرة بتطكير قدرات العامميف فييا بما يساىـ في تنفيذ الخطط
كالبرامج.

.4

تمتزـ الك ازرة بالمكازنة التي كضعتيا.

.5

تمتزـ الك ازرة باألنظمة اإلدارية المكضكعة لتنفيذ الخطة.

المجال الخامس  :مراقبة وتقييم الخطة االستراتيجية
.1

تقكـ الك ازرة بمراجعة كتقييـ الخطط التنفيذية باستمرار .

.2

تمتمؾ الك ازرة نظاـ مراقبة كتقييـ كاضح كمكتكب.

.3

تستفيد الك ازرة مف نتائج التقييـ في تطكير عمميا.

.4

تعتمد الك ازرة آليات محددة لمرقابة عمى تنفيذ الخطة .

.5

تستخدـ الك ازرة معايير كمؤشرات كاضحة لمحكـ عمى نجاح الخطة.
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المحور الثاني :تنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة.
متوفر بدرجة
المؤشر

م.

كبيرة
جداً

المجال األول :العاممون ( مشاركة الموارد البشرية في إعداد الخطط )
.1

يتـ كضع خطط تطكير المكارد البشرية كفؽ استراتيجيات الك ازرة.

.2

تشجع بيئة الك ازرة عمى االتصاؿ كالتكاصؿ المباشر مع المسئكليف.

.3

يساىـ العاممكف في الك ازرة في اتخاذ الق اررات كتطكير خططيا.

.4

يتـ تطكير قدرات العامميف بالك ازرة عبر برامج تطكيرية خاصة.

.5

تشجع خطط الك ازرة العامميف فييا عمى تحقيؽ طمكحاتيـ.

المجال الثاني  :أنظمة واجراءات العمل في مجال الموارد البشرية .
.1
.2

تتسـ العمميات كاإلجراءات الرئيسية في الك ازرة بالكضكح كالشفافية.
يمتزـ العاممكف في الك ازرة باإلجراءات كالعمميات كفؽ الخطة
المكضكعة.

.3

ييستفاد مف التغذية الراجعة في تطكير كتحسيف إجراءات عمؿ الك ازرة.

.4

ييستفاد مف مؤشرات قياس األداء في ترتيب أكلكيات الك ازرة.

.5

تؤخذ مالحظات المستفيديف مف خدمات الك ازرة بعيف االعتبار .

المجال الثالث :تعزيز البحث العممي في وزارة الصحة .
.1

تكجد رؤية كاضحة لدل ك ازرة الصحة لتعزيز البحث العممي فييا.

.2

تشجع الك ازرة ككادرىا عمى المشاركة في المؤتمرات كالندكات العممية.

.3

تكفر ك ازرة الصحة لككادرىا فرص االبتعاث لمتدريب في الخارج.
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كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة
جداً

.4

.5

يتـ مكافأة المكظفيف في حاؿ قامكا بتقديـ أفكار كابتكارات لتطكير
العمؿ.
يطبؽ العاممكف في ك ازرة الصحة معارفيـ كخبراتيـ في أعماليـ
اليكمية.

المجال الرابع  :تدريب وتطوير الموارد البشرية في وزارة الصحة .
.1

يتـ إعداد خطة التدريب بعد حصر االحتياجات التدريبية.

.2

تكجد برامج تدريب متخصصة لممكارد البشرية في ك ازرة الصحة.

.3

يشترط لالرتقاء مف كظيفة ألخرل اجتياز برامج التدريب التخصصية.

.4

يزيد التدريب مف معرفة كخبرة ككفاءة المكظفيف في العمؿ.

.5

يتمـ االستعانة بالمعمكمات كاإلحصاءات في تخطيط المكارد البشرية.
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مجاالت الدراسة:
المحور األول /التخطيط االستراتيجي :
مستوى التأٌٌد
ع

الفقرا
موافق

1

ٌوجد لدى وزارا الصحة الفصسطٌنٌة خطة متتوبة طوٌصة األمد.

2

تتضمن الخطة اعستراتٌجٌة لصوزارا رؤٌة ورسةلة وأهداف واضحة ومتتوبة.

3

تحتوي الخطة اعستراتٌجٌة لصوزارا عصى سٌةسةت ومٌزانٌةت وبرامج وأنشطة.

4

ٌتع وضع نظةع رسمً لصرلةبة عصى تنفٌذ الخطة اعستراتٌجٌة لوزارا الصحة.

5

ٌتع مراجعة وتعدٌل الخطة اعستراتٌجٌة بنة ًء عصى التغذٌة الراجعة.

محةٌد

مٌر موافق

المحور الثةنً /تنمٌة الموارد البشرٌة :

مستوى التأٌٌد
ع

الفقرا
موافق

1

ٌوجد دراسة عحتٌةج الوزارا من الموارد البشرٌة.

2

تتوفر خطط وبرامج تدرٌبٌة محددا األهداف.

3

ٌتع اعستعةنة بذوي الخبرا فً تدرٌب الموظفٌن فً وزارا الصحة.

4

تتوفر الموازنةت المنةسبة لعمصٌةت تدرٌب الموظفٌن فً وزارا الصحة.

5

ٌتع اعرتقةء بأصحةب التفةءا وإعدادهع لتولً المنةصب العصٌة فً وزارا الصحة.

6

ٌتمتع الموظفون الفنٌون فً الوزارا بمهةرات عةلٌة.

7

ٌتمتع الموظفون اعدارٌون فً الوزارا بمهةرات عةلٌة.
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محةٌد

مٌر موافق

