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 اإلطار العام للدراسة
 

 : المقدمة 1.1

 تتسم بيئة في خدماتها وتؤدي التعقيد، من عالية بدرجة تتسم متغيرة، بيئة في ؤسساتالم تعيش      
 العوامل :مثل الخارجية بالقوى والمتمثلة ةالمؤثر  التغيير وقوى ،والضغوط االقتصادي، واالنفتاح بالتحديات،
 والقيم، المؤسسة، أهداف تغير: مثل الداخلية والقوى واالجتماعية، والتكنولوجية، والسياسية، ،االقتصادية
 المؤسسات تحفيز في األساس العامل كان العمل، وأساليب واألفراد التنظيمي، والمناخ واالتجاهات،

  (2009 ،عبود بن) .التميز تفعيل نحو ودفعها

 يشهدها التي البيئية التغيرات ظل في أساسي مطلب هو مؤسسة أي في التميز لتطبيق فالسعي     
 النهوض على تساعدها إدارية فلسفة تبني المؤسسات هذه على يحتم والذي ،الوضع الفلسطيني اليوم

حداث الصعوبات وتخطي  بيئة في والمنافسة البقاء على القدرة إلى للوصول األداء في وتطوير تفوق وا 
 .بسرعة العمليات فيها وتتغير المنتجات وتتقادم التكنولوجيا وتتطور اتاالستراتيجيو  األساليب فيها تتحول

 (2005)الدوري، 

 من األداء مستويات لرفع اإلداري التطوير ضرورات من ضرورة المؤسسي التميز أن نجد وهكذا      
 تحكم التي السياسات من متكاملة منظومة وجود ،استراتيجية خطة توافر: أهمها عدة مقومات توافر خالل
 البشرية، الموارد لتنمية متطور نظام للجودة، متطور نظام مرنة، تنظيمية هياكل ،ؤسسةالم عمل وتنظم
 واتخاذ والسياسات الخطط لتطبيق والمعايير األسس وضع تتولى فعالة قيادة للمعلومات، متطور نظام
 ( 2003 زايد، (.ونجاحها المؤسسات تميز أجل من وذلك العاملين، وقدرات مهارات تطوير ،تراراالق

 بناء في االستراتيجي التخطيط على يرتكز ومؤشراته معاييره بكل المؤسسي التميز تحقيق نأ كما     
 طوتخطي الهياكل، وتطوير ،والنظم السياسات، بتخطيط لمتمثلةا مكوناته لكل وصلب سليم أساس

 لها ويتيح ،المؤسسة أهداف يحقق بما والمادية البشرية اإلمكانات وتطوير الموارد، واستثمار العمليات،
 .المستمر والتحسين التطوير بهدف منتظمة، بصورة وتحديثه مؤسسي تنظيمي تحليل إجراء على القدرة

 (2010 الدوري،)

 االستراتيجي التخطيط إطار في المتاحة للفرص المنظمة استغالل عن المؤسسي التميز يعبر وحيث     
 ،األداء على والحرص المصادر وكفاية الهدف، وضوح يسودها مشتركة رؤية إلدراك وااللتزام الفعال،

(Zairi, 2005) ،المختلفة مواردوال اإلمكانيات معرفة من المسئولين تمكن استراتيجية خطةوجود  فإن لذا 
 وتوجيه ،الموارد لهذه الفعال التخصيصو  مختلفة، وبرامج طخط عبر للمؤسسة تتوفر أن يمكن التي
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 تغيرات وأي ،االستراتيجية واألمور القضايا توقع على ؤسساتالم مساعدة إلى باإلضافة األنشطة، وتكامل
 مدى تأثيره في يفوق المؤسسات لدى دافعا خلقوت ،المتغيرات تلك لمواجهة اتاالستراتيجي ووضع جوهرية،
 تقود إدارية أداة هي االستراتيجية فالخطة ،لهم بالنسبة العمل هذا وأهمية لقيمة ؤسساتالم تلك إدراك

 اتجاه نفس في وتدفعهم المؤسسة في فرد كل ووقت وموارد طاقة على تركز ألنها التميز إلى المؤسسة
 (Olson, 2007) .األهداف تحقيق

 الرؤية على تركز وأن واالنفتاح والتجدد مرونةوال بالحيوية تتميز أن يجب المتميزة ؤسسةالم فان لذا     
 نقاط لىإ التعرف بهدف والخارجية الداخلية للبيئتين معمق استراتيجي تحليل عملو  واألهداف، والرسالة

 التميز تحقيق تضمن والتي المالئمة اتاالستراتيجي لصياغة تمهيدا والتحديات والفرص والضعف القوة
 (2010 الدوري،) .افسيةالتن راتالقد وتعزيز داءباأل

وما أفرزه االنقسام ، ونظرًا ألهمية وحيوية هذا الموضوع في الواقع الحالي لوزارات السلطة الفلسطينية      
الفلسطيني من تحديات خاصة تعاني منها هذه الوزارات، وتؤثر سلبًا على أدائها وانجازاتها وفاعليتها، لذا 

من خالل المساهمة في تحسين  ةقيق التميز المؤسسي له أهمية كبير في تح االستراتيجيفإن دور التخطيط 
تطوير األداء المؤسسي من أجل  القرار رسالتها وأهدافها، ومساعدة صناع أدائها ومساعدتها في تحقيق

ؤسسي، وسيتم تطبيقها كحالة دراسية على وزارتي للوزارات الفلسطينية وفقًا لمعايير التميز المالشامل 
تسعيان إلى اإلسهام الفاعل في تنمية القطاع  حيث أن الوزارتانقطاع غزة، ب شئون االجتماعيةالعمل وال

من خالل تنظيم سياسات االجتماعي الحكومي وخفض معدل الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني 
ت نوعية وتقديم خدماالتشغيل والتدريب وتنظيم التشريعات والقوانين الخاصة بسوق العمل في فلسطين،  

في مجال القوى العاملة ضمن آليات منهجية تهدف إلى تطوير قدرات العمالة للوصول إلى تشغيل ذاتي 
توفير الضمان االجتماعي  وتحقيق األمن والحماية االجتماعية من خاللمن خالل برامج التدريب المهني 

والجرحى، وتوسيع  هداء واألسرىرة والمهمشة وأسر الشلألسر الفقيالتموينية تنظيم المساعدات و  الشامل
 قاعدة المستفيدين من الـتأمين الصحي واالعفاءات الجامعية.

 التميز تحقيق في االستراتيجي التخطيط دور معرفةل متواضعة خطوة عدت دراسةال هذا فإن     
 .وزارتي العمل والشئون االجتماعية  في المؤسسي
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 :دراسةال مشكلة 1.2

الوزرتان تمارسان التخطيط  لباحث في وزراتي العمل والشئون االجتماعية وجد أننظراً  لعمل ا     
-2102االستراتيجي منذ سنوات، وال أدل على ذلك من وجود الخطة االستراتيجية لدي الوزارتين لعام )

ار (، وأن اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات في الوزارتين تعكف على تدريب الكادر البشري باستمر 2102
على كيفية ممارسة عمليات التخطيط االستراتيجي وآلية توظيفها بما يخدم طبيعة عمل وأهداف كل إدارة 

 باهتماميحظ  لم المؤسسي والتميز االستراتيجي التخطيط بين الربط في الوزارتين، ولكن وجد الباحث أن
 أن عمله خالل الباحث الحظ حيث ،زارتينالو  القائمين على التخطيط االستراتيجي في قبل من كاف
 التميز ومعايير مؤشرات عن منفصل بشكل توضع تزال ال االستراتيجية الخطط وصياغة التخطيط عملية
 الذي األمر أدائها، لتحسين خططا تضع ثم االستراتيجية خططها تضع الوزارتان أن الحظ كما ،يالمؤسس
 . المؤسسي التميز مع كاملهوت االستراتيجي التخطيط دور أهمية إدراك في ضعف إلى يشير

 :التالي  الرئيس السؤال عن لإلجابة السعي في تكمن الرئيسة دراسةال مشكلة فإن تقدم ما على وبناءً 

 وزارتي العمل والشئون االجتماعية في المؤسسي التميز تحقيق في االستراتيجي التخطيط دور ما 
 ؟بقطاع غزة 

 :التالية الفرعية األسئلة السابق الرئيس السؤال من ويتفرع

 ؟ بقطاع غزة في وزارتي العمل والشئون االجتماعية االستراتيجيما مستوى تطبيق التخطيط  .0

 ؟ بقطاع غزة ما مستوى توافر معايير التميز المؤسسي في وزارتي العمل والشئون االجتماعية .2

 التخطيط يقتطب مستوى بين (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هل توجد .3
 االجتماعية والشئون العمل وزارتي في توافر معايير التميز المؤسسي مستوىو  االستراتيجي
 ؟الفلسطينية

جوهرية في وجهات نظر أصحاب الوظائف اإلشرافية حول مستوي تطبيق التخطيط  فروق توجدهل  .4
 ت الشخصية التاليةامتغير لل تعزىبقطاع غزة في وزارتي العمل والشئون االجتماعية  االستراتيجي

 ؟ )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة(

جوهرية في وجهات نظر أصحاب الوظائف اإلشرافية حول مستوي توافر معايير  فروق توجدهل  .2
 ات الشخصية التاليةمتغير لل تعزىبقطاع غزة التميز المؤسسي في وزارتي العمل والشئون االجتماعية 

 ؟ س، العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة()الجن
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 : دراسةال متغيراتنموذج و  1.3

 ( نموذج الدراسة، حيث تظهر فيه المتغيرات كالتالي:1.1يشكل النموذج )

 .االستراتيجيالتخطيط : لمستقلا المتغير

 .التميز المؤسسي: تابعال رالمتغي

 والمتمثل التابع المتغير على االستراتيجيوالمتمثل في التخطيط  المتغير المستقل دور دراسة سيتم حيث
 بعض معايير التميز المؤسسي. في

 

 نموذج الدراسة(: 1.1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الباحث

وخصوصًا نماذج التميز العالمية، التميز المؤسسي  أدبيات ودراسات وكتب فيلباحث على ا بعد اطالع
السابقة من معايير التميز المؤسسي، وذلك ألنها األكثر انسجامًا مع طبيعة  المعايير الستةاحث الباختار 

 بقطاع غزة. عمل وزارتي العمل والشئون االجتماعية

  

 المتغير المستقل

 

 

 

التخطيط 
 االستراتيجي

 بعالمتغير التا

 :معايير التميز المؤسسي

 القيادة .1

 .اتاالستراتيجيو  السياسات .2

 .البشرية الموارد .3

 .اإلجراءات/العمليات .4

 .المستفيدين رضا .5

 .جودة الخدمة .6
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 :دراسةال فرضيات 1.4

 التخطيط تطبيق مستوى بين (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد .0
بقطاع  االجتماعية والشئون العمل وزارتي في توافر معايير التميز المؤسسي مستوىو  االستراتيجي

 ؟غزة

 أفراد عينة تقديرات متوسطات بين (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .2
بقطاع غزة  االجتماعية والشئون العمل وزارتي في االستراتيجي التخطيط تطبيق مستوى حول الدراسة

 ؟ لمتغيرات )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة( ىتعز 

أفراد عينة  تقديرات متوسطات بين (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .3
 بقطاع غزة االجتماعية والشئون العمل وزارتي في توافر معايير التميز المؤسسي مستوى حول الدراسة

 ؟ لمتغيرات )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة( ىتعز 

 

 :دراسةال أهمية  1.5

 : اآلتية النقاط في دراسةال أهمية تظهر

، الوزارتين  أداء تطوير على وزاتي العمل والشئون االجتماعية في القرار صناع مساعدة في المساهمة .0
 وفق معايير التميز المؤسسي.

 والدارسين للباحثين والتميز المؤسسي االستراتيجي التخطيط مجال في المعرفة تحسين في همةالمسا .2
 . وزارتي العمل والشئون االجتماعية ات/وموظفي

 في التطبيقية الدراسات من المزيد إلجراء الباحثين أنظار توجيه في الدراسة هذه تسهم أن المأمول من .3
 .اإلداري دبلأل إضافة يشكل بما الهام المجال هذا

والتميز المؤسسي، واألولي  االستراتيجيالتي تربط بين التخطيط  " أوائل الدراسات" من  تعتبر الدراسة .4
 .علم الباحث دوددراسة تطبيقية في القطاع الحكومي، وذلك وفقًا لحك
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  :دراسةال أهداف 1.6

 :إلى دراسةال هدفت

 قطاع في الفلسطينية االجتماعية والشئون العمل وزارتي في االستراتيجي التخطيط واقع الكشف عن .0
 . غزة

 قطاع الفلسطينية في االجتماعية والشئون العملتي وزار  في المؤسسي التميز مدي توافر معايير تحديد .2
 .غزة

 والشئون العمل وزارتي في  المؤسسي التميز تحقيق في االستراتيجي لتخطيطا دور على التعرف .3
 . غزة قطاع في الفلسطينية االجتماعية

والتميز المؤسسي باإلضافة  االستراتيجيتقديم إطار نظري حول المفاهيم األساسية لكل من التخطيط  .4
 إلى نتائج الدراسة التطبيقية.

ز والتمي االستراتيجيتقديم توصيات ومقترحات تساهم في تحسين أداء الوزارتين فيما يتعلق بالتخطيط  .2
 اقي المؤسسات الحكومية.على بالمؤسسي، ومن ثم يمكن تعميمها 

 

 دراسة:ال حدود 1.7

 :التالية بالحدود دراسةال مجال تحدد

 .المؤسسي التميز تحقيق في االستراتيجي التخطيط دور دراسة  :(األكاديمي) الموضوعي الحد .0

 ألسباب الغربية الضفة مع التواصل لصعوبة وذلك، غزة قطاع على الدراسة اقتصرت :المكاني الحد .2
غالق حصار من فرضه وما حتاللباال تتعلق  نقسام بين شطري الوطن.، واالوا 

الوظائف اإلشرافية فقط )وكيل مساعد، مدير عام، مدير دائرة،  على رت الدراسةاقتص :البشري الحد .3
 رئيس قسم، رئيس شعبة(.

 . م 2013 – 2014 بين ما الواقعة الفترة على رت الدراسةاقتص :الزمني الحد .4

 . االجتماعية والشئون العمل وزارتي على رت الدراسةصاقت :المؤسسي الحد .2
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 :مصطلحات الدراسة 1.8

 :التالي النحو علىالموضحة  والمفاهيم المصطلحات، من عدداً  الدراسة ناولتت

 : التخطيط .0

 وكذلك والبرامج، واإلجراءات، والسياسات، األهداف، مختلف تحديد تتضمن عملية "بأنه التخطيط يعرف
  (92 ص،  2002اللوزي،.)"معالجتها وطرق المتوقعة المشاكل ومعرفة التمويل، مصادرو  العمل، طرق

 :االستراتيجية .2

 هذه مستقبلية عن ممكنة معلومات على بناء مستمرة قرارات اتخاذ عملية" بأنها االستراتيجية تعرف
 ضوء في النتائج وقياس القرارات، هذه لتنفيذ الالزمة المجهودات وتنظيم المستقبل، في وآثارها القرارات
 (04 ص ،2110 خطاب،) ."للمعلومات الراجعة للتغذية نظام توافر طريق عن التوقعات

 :االستراتيجي التخطيط .3

 والغايات رسالة المنظمة، فيها تحدد( سنوات 5_3) األجل طويلة خطة" بأنه االستراتيجي التخطيط يعرف
 االعتبار بعين األخذ مع لتحقيقها، الزمنية والبرامج تحقيقها، وطرق تحقيقها، إلى تسعى التي واألهداف
 ( 5، ص2005 الفرا،). "للمؤسسة الحالية واإلمكانيات والموارد البيئية، والفرص التهديدات

 :المؤسسة .4

طار نسبي، اجتماعي نظامتعرف المؤسسة على أنها "  الناس من مجموعة أنشطة بين عقالني، تنسيقي وا 
 في محددة، بهيكلية عالقاتهم وتنتظم مشتركة، أهداف تحقيق نحو يتجهون ومتداخلة، عالقات تربطهم
 (14ص،  2002العدلوني،) ."والمسئولية السلطة محددة خطوط ذات وظيفية وحدات

 :التميز .2

 األساسية الممارسات من مجموعة على بناء  النتائج وتحقيق المنظمة إدارة في المهارة " بأنه التميز يعرف
دارة الهدف، وثبات والقيادة بالعمالء واالهتمام النتائج، على التركيز :على تشتمل التي  العمليات، وا 

شراك  االجتماعية والمسؤولية الشراكات، بين المتبادلة والمنفعة واإلبداع، المستمر والتحسين األفراد، وا 
 ,Aldallal)  ". بأسره والمجتمع لألفراد متوازن بشكل المصلحة ألصحاب المنافع وتحقيق المشتركة،

(2005, P 27 
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 :المؤسسي التميز .6

 للعمليات والتنفيذ األداء من عادية غير عالية مستويات تحقق المؤسسي والتفوق اإلداري اإلبداع من حالة
 يحققه ما على تتفوق وانجازات نتائج عنه ينتج بما المؤسسة، في وغيرها والمالية والتسويقية اإلنتاجية

، 2002 السلمي،) .المؤسسة في كافة المصلحة وأصحاب المستهدفة الفئة عنها وترضي المنافسون،
 ( 96ص
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 السابقة الدراسات

 المقدمة: 2.1

 أهم على للوقوف الحالية، الدراسة بموضوع تتعلق التي السابقة الدراسات بجمع العديد من الباحث قام
 توصلت التي النتائج وأهم تبنتها، التي واإلجراءات األساليبعلى  تعرفالو  تناولتها، التي الموضوعات

 بالتخطيط االستراتيجي اهتمت التي الدراسات حثالبا سيعرض حيث منها، االستفادة مدى وتوضيح إليها،
 الباحث تناول فقد ،التميز المؤسسي مجال في وخاصة الموضوع لحداثة قلتها ورغم ،المؤسسي والتميز
اإلطار النظري للدراسة، واالستفادة مما توصل إليه  إثراء بهدف الموضوع، من القريبة الدراسات بعض

 ل.الباحثون السابقون في هذا المجا
 

  :فلسطينيةال الدراسات 2.2

 (2013 الدجني،) دراسة .1

 األوروبي األنموذج ضوء في غزة بمحافظات األرقم دار مدارس في المؤسسي األداء واقع: "بعنوان 
 ".تطويره وسبل للتميز

واقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة في ضوء على تعرف الهدفت الدراسة إلى 
االستبانة  ةواستخدام أدا اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي،و ، األوروبي للتميز وسبل تطويره األنموذج

( فقرة، وتطبيقها على مجتمع الدراسة المتألف من جميع العاملين في 66والتي قام بتصميمها مكونة من )
 .ا( عضو 178مدارس دار األرقم بمحافظات غزة )أكاديمي، إداري(، والبالغ عددهم )

 : عدة نتائج، من أهمها وقد توصلت الدراسة إلى

  بلغت درجة تقدير العاملين في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة لألداء المؤسسي لمدارسهم في
 .%(70.24ضوء األنموذج األوروبي للتميز )

 تعزي لمتغير )الجنس، ، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات العاملين
 (.، سنوات الخدمةالتخصص األكاديمي

  لصالح أصحاب المسمى الوظيفي العاملين، وجود فروق ذات إحصائية بين متوسطات تقديرات
 اإلداري.
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  بينت النتائج وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين معيار "القيادة واإلدارة" وباقي المعايير
لموارد المالية والمادية، نطاق عمل المؤسسة، الخدمات األخرى "التخطيط المؤسسي، الموارد البشرية، ا

 المقدمة للمجتمع".

 : الدراسة توصيات أهم وكانت

  إعادة صياغة رؤية مدارس دار األرقم ورسالتها، مع إشراك جميع الفئات المستفيدة من المدارس في
 وضعها.

 لتحفيز، وتحسين البيئة بناء جسور الثقة بين مجلس اإلدارة والعاملين من خالل تعزيز جوانب ا
 المدرسية وتطوير آليات التواصل االجتماعي.

 .تحديث الخطة االستراتيجية للمدرسة بحيث تكون واضحة ومعلنة مع إشراك المعنيين في وضعها 
 

 (2013دراسة )سهمود،  .2

 تميزلل األوروبي ضوء النموذج في تطويرها وسبل األقصى جامعة في التميز إدارة واقعبعنوان: " 
EFQM "  

 وفق تطويرها وسبلبقطاع غزة  األقصى جامعة في التميز إدارة واقع عن الكشف إلى الدراسة هدفت
 اإلشرافية الوظائف أصحاب نظر وجهاتخالل  من ذلك تم حيث ،EFQM للتميز األوروبي النموذج

 الدراسة اعتمدتو  ،(إدارية/أكاديمية األقسام رؤساء والوحدات، الدوائر ،مدراء الجامعة مجلس أعضاء)
( 116) بلغ الذي الدراسة لمجتمع الشامل الحصر أسلوب استخدام تم و التحليلي، الوصفي المنهج على

 . للدراسة كأداة األولية البيانات جمع في االستبانة واستخدمت مفردة،

 :أهمها ، منالنتائج من العديد إلى الدراسة وتوصلت

 للتميز األوروبي النموذج ضوء في، المتمثلة التميز ارةإد لعناصر األقصى جامعة تطبيق مستوى أن 
EFQM (%60) عن يقل . 

 عناصر تطبيق مستوى حول اإلشرافية الوظائف أصحاب نظر وجهات في اختالف وجود عدم 
المستوى الوظيفي، ) يعزي للمتغيرات األقصى جامعة في EFQMالتميز إلدارة األوروبي النموذج

 (.التخصص، المؤهل العلمي
  النموذج عناصر تطبيق مستوى حول اإلشرافية الوظائف أصحاب نظر وجهات في اختالف جودو 

 الفئة لصالح واالختالف، الخدمة لسنوات يرجع األقصى جامعة في EFQMالتميز إلدارة األوروبي
 ". سنة 15 من أكثر"
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 : الدراسة توصيات أهم وكانت

 عليها المؤثرة العوامل من للتأكد وتوضيحها المستهدفة الفئة رضا مدى من التحقق مؤشرات تعزيز 
 . عليه هي مما اكبر وبشكل

 وعالقات والمشاركة والتمكين الوظيفي التطوير من كل عن العاملين رضا قياس مؤشرات تعزيز 
 .العمل

 أهداف تحقيق على العاملين تشجيع مستوى رفع على األقصى جامعة في الجامعية القيادة تعمل أن 
 .أنشطتها وتطوير الجامعة وغايات

 
 (2012دراسة )بشير،  .3

بعنوان: " درجة ممارسة كليات التربية للتخطيط االستراتيجي وعالقته بإدارة الجودة الشاملة من وجهة 
 نظر أعضاء هيئة التدريس ".

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة كليات التربية للتخطيط االستراتيجي وعالقته بإدارة الجودة 
املة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بها، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكون الش

مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية بكليات التربية في الجامعات الفلسطينية الثالث 
تمع الدراسة ج( عضوًا، وتم أخذ العينة من كامل م158)اإلسالمية، األزهر، األقصى(، والبالغ عددهم )

( 82قامت الباحثة بتصميم أداة واحدة هي االستبانة، وقد تكونت من محورين و)بطريقة المسح الشامل، و 
( لتحليل استجابات SPSSفقرة، وقامت الباحثة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للبيانات االجتماعية )

 أفراد العينة.
 :وقد توصلت الدراسة إلي عدة نتائج، من أهمها

  (.68.94بنسبة ) متوسطةبلغت درجة ممارسة كليات التربية لعمليات التخطيط االستراتيجي درجة% 
 ( 62.41بلغت درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة درجة متوسطة بنسبة.)% 
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة كليات التربية

 راتيجي تعزي لمتغير الجامعة.للتخطيط االست
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تطبيق كليات التربية

 لمعايير الجودة الشاملة تعزي لمتغير المؤهل العلمي.
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تطبيق كليات التربية

 معايير الجودة الشاملة تعزي لمتغير المسمى الوظيفي.ل
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  توجد عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة
 كليات التربية للتخطيط االستراتيجي ومتوسط تقديراتهم لدرجة تطبيق معايير الجودة الشاملة. 

 : الدراسة توصيات أهم وكانت

 ام بالبدائل االستراتيجية عند إعداد الخطط االستراتيجية، باعتبار عامل عدم االستقرار في البيئة االهتم
 الفلسطينية وكثرة التغيرات السياسية واالقتصادية التي تؤثر على عملية التطبيق.

 خالل  العمل الجاد على نشر ثقافة مفهوم إدارة الجودة الشاملة ومبادئها داخل المؤسسات التعليمية من
 تدريب أعضاء هيئة التدريس.

 ليتسنى لها أن تقوم بمهامها في تطبيق إدارة الجودة.ضمان الجودة في كل جامعةوحدة  تفعيل دور ، 

 (2011دراسة )المصري،  .4

بعنوان: "درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للتخطيط االستراتيجي وعالقته بالثقافة التنظيمية 
 افظات غزة "السائدة في مدارسهم_ مح

هدفت الدراسة لمعرفة درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للتخطيط االستراتيجي وعالقته بالثقافة 
التنظيمية السائدة في مدارسهم بمحافظات غزة، ولتحقيق هدف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي 

( فقرة، واستبانة للثقافة 61ونة من)التحليلي، وقام بتصميم استبانتين، استبانة للتخطيط االستراتيجي مك
( فقرة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية 39التنظيمية مكونة من )

( مديرا ومديرة، ولمعالجة البيانات تم استخدام برنامج الرزم 134بمحافظات غزة والبالغ عددهم )
 (.SPSSاإلحصائية للبيانات االجتماعية )

 صلت الدراسة إلى النتائج التالية:وقد تو 

  (82.18)درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للتخطيط االستراتيجي حصلت على وزن نسبي.% 
 أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري المدارس  تقديرات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 )الجنس، وسنوات الخدمة، والمؤهل العلمي(.لمتغيرات  تعزى االستراتيجي التخطيط في محافظات غزة

  موافقة بدرجة متوسطة على ممارسة تحليل البيئة الخارجية في مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات
 قطاع غزة.

  موافقة بدرجة كبيرة على ممارسة التحليل االستراتيجي في مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات قطاع
 غزة.
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 (2011دراسة )شراب،  .5

ان: " التخطيط االستراتيجي وعالقته بالميزة التنافسية " _ دراسة ميدانية في شركات توزيع األدوية بعنو 
 في محافظات غزة .

 لشركات ةيالتنافس زةيبالم وعالقته التخطيط االستراتيجي ممارسة واقع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 الشامل الحصر وأسلوب لي،يالتحل الوصفي جالمنه إتباع خالل من غزة، محافظات في ةياألدو  عيتوز 

 أعضاء عيجم على وزعت الغرض، لهذا أعدت ستبانةا بواسطة اناتيالب جمع وتم، الدراسة لمجتمع
 الجهة بصفتهم( 74) عددهم والبالغ غزة محافظات في ةياألدو  عيتوز  شركات في والمدراء اإلدارة مجالس
 .جييستراتاال طيالتخط ةيعمل عن المسئولة

 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها:

 المتمثلة ةيالتنافس زةيالم قيوتحق جييتاستر اال طيالتخط ممارسة نيب ةيإحصائ داللة ذات عالقة وجود 
 .سةراالد موضوع للشركات( األقل التكلفة اإلبداع، ز،يالتما) في

 طيالتخطممارسة  من كل حول سةراالد مجتمع ستجاباتا في ةيإحصائ داللة ذات فروق وجود 
 .ءراالمد عمر ريلمتغ تعزى الشركات هذه في ةيالتنافس زةيوالم جييتراستاال

 طيالتخطممارسة  من كل حول الدراسة مجتمع ستجاباتا في ةيإحصائ داللة ذات فروق وجود عدم 
 دعد الزمني، العمر) ةيميالتنظ راتيللمتغ تعزى الشركات هذه في ةيالتنافس زةيوالم االستراتيجي

 .(نيالعامل
  طيالتخطممارسة  حول الدراسة مجتمع ستجاباتا في ةيإحصائ داللة ذات فروق وجود عدم 

 . (خدمةال سنوات العلمي، المؤهل) للمدراء ةيالشخص راتيللمتغ تعزى الشركات هذه في جييستراتاال
 

 (2010دراسة )مصلح،  .6

افظة قلقيلية من وجهة نظر في مح بعنوان: " واقع التخطيط االستراتيجي في الوزارات الحكومية
 ".الموظفين اإلشرافيين

 محافظة في الحكومية الوزارات في االستراتيجي التخطيط واقع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 المسمى التخصص، العلمي، المؤهل ،سنوات الخدمة العمر،) متغيرات من لكل أثر وجود وفحص قلقيلية،

 التخطيط واقع نحو الدراسة عينة استجابات في ،(التخطيط في ريبيةالتد الدورات عدد الوظيفي،
 منت عينة الدراسة تكون، و قلقيلية محافظة في بها يعملون التي الحكومية الوزارات في االستراتيجي
 فيالباحث  استخدم( موظف/ة، و 111) الموظفين عدد بلغ وقد قلقيلية محافظة في شرافييناإل الموظفين
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 في توزعت فقرة( 56) تضمنت البيانات لجمع استبانه تصميم فتم التحليلي، الوصفي لمنهجا الدراسة هذه
 .مجاالت ستة

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها:

 ما بين كانت قلقيلية محافظة في الحكومية الوزارات في االستراتيجي التخطيط لواقع الدرجات أن 
 .التقييم مجال على منخفضة وكانت األولى الخمس المجاالت علىوكبيرة  متوسطة

 العلمي، المؤهل ،سنوات الخدمة العمر،) متغيرات من لكل إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم 
 .كافة األبعاد على( التخصص

  الرؤية) األولى الخمسة بعاداأل المسمى الوظيفي على متغيرل إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم 
 على فروق ووجود ، وعلى الدرجة الكلية لألبعاد،(الرقابة التنفيذ، التخطيط، زارة،الو  أهداف والرسالة،

 .التقييم بعد
 
 ( 2009، الجعبري) دراسة .7

 ".الغربية الضفة في العالي التعليم المؤسسات أداء تطوير في التميز إدارة دور: "بعنوان

أحداث تطوير األداء مؤسسات التعليم هدفت الدراسة إلى تعرف مدى فاعلية إدارة التميز ومساهمتها في 
العالي في الضفة الغربية، وذلك من خالل التعرف على التطبيقات الفرعية لكل عنصر من عناصر إدارة 

القيادة باإلبداع، السياسات/االستراتيجيات، إدارة الموارد البشرية، إدارة العمليات، العالقة )التميز التالية: 
 ، وانعكاس ذلك على نتائج األعمال. (لبة والبحث العلميوالموارد، التركيز على الط

( فقرة، لقياس 79اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وقامت بتصميم استبانة الدراسة المكونة من )
درجة تحقق عناصر التميز، وكذلك لقياس نتائج األعمال في تلك المؤسسات، حيث تم االستعانة 

، ونموذج مالكوم بالدريج، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع رؤساء EFQM باألنموذج األوروبي للتميز
ونواب مؤسسات التعليم العالي، ومسئولي وحدات الجودة والتخطيط والتطوير في تلك المؤسسات العاملة 

( مؤسسة كعينة 31( مؤسسة، وقد تم توزيع أداة الدراسة على )34في الضفة الغربية، والبالغ عددهم )
 ( استبانه، أي بواقع استبانتين، لكل مؤسسة. 62ة، حيث يتم توزيع )للدراس

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها:

 بتوافر معايير  يتعلق فيما متوسطة إمكانيات تمتلك الغربية الضفة في العالي التعليم مؤسسات أن
 التميز فيها.
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 لعناصر الغربية الضفة في العالي التعليم مؤسسات بامتالك يتعلق فيما ما نوعا إيجابية النتائج كانت 
 . متوسط العالي التعليم لمؤسسات األداء مستوى أن النتائج بينت كما التميز، إدارة

 وفي التميز إدارة لعناصر وممارستها امتالكها بمدى يتعلق فيما المؤسسات تلك بين تفاوت يوجد 
 حسب المؤسسات لهذه ترتيًبا الدراسة قدمت كما. هاب المرتبطة الذاتي التقييم وآلية األعمال نتائج

 .البيانات تحليل على بناء تحقيقها تم التي الدرجات
 

 (2008دراسة )سكيك،  .8

 بعنوان: " تنمية مهارات مديري المدارس الثانوية في مجال التخطيط االستراتيجي في محافظات غزة ".

في مجال التخطيط االستراتيجي في  الثانويةهدفت هذه الدراسة إلى تنمية مهارات مديري المدارس 
محافظات غزة، ولإلجابة على أسئلة الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع 

 ( مديرًا ومديرة.117الدراسة من )

 وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:

  ( صياغة االستراتيجيةليل البيئة الداخلية والخارجية، )تحدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهارة
 من وجهة نظر المستجيبين  بلغت درجة كبيرة.

  ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المستجيبين وجهة نظرهم لمتغير الجنس
 وذلك لصالح اإلناث.

 االستبانة مجاالت بجميع قةالمتعل المستجيبين متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم 
 .التعليمية والمنطقة الخدمة، وسنوات العلمي، المؤهل لمتغيرات تعزى نظرهم وجهة من

 (2008دراسة )أبو عامر،  .9

 ".تطويره وسبل اإلداريين نظر وجهة من الفلسطينية الجامعات في اإلدارية الجودة واقعبعنوان: "

 منفي محافظات غزة  الفلسطينية الجامعات في اإلدارية ودةالج واقع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 لموضوع لمالءمته التحليلي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت تطويره، وسبل اإلداريين نظر وجهة

 إداري، أكاديمي) وظيفي مسمى يحملون اللذين الموظفين جميع من الدراسة مجتمع تكون وقد الدراسة،
 القدس األقصى، اإلسالمية، األزهر،) غزة محافظات في األربع ينيةالفلسط الجامعات في( إداري

 من%( 81.1) نسبته ما أي فردا( 227) منهم استجاب وقد  فردا،( 280) عددهم والبالغ ،(المفتوحة
 على وزعت فقرة، (71) من تكونت وقد للدراسة، كأداة االستبانة بتصميم الباحثة قامت، و الدراسة مجتمع
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 الجودة ثقافة للجودة، االستراتيجي التخطيط اإلدارية، القيادة: )الدراسة بموضوع علقتت مجاالت( 7)
 وقامت ،(المستفيد رضا الجودة، وتوكيد الرقابة اإلدارية، المعلومات نظم البشرية، الموارد إدارة اإلدارية،
 .عينةلل االجتماعية اتللدراس حصائيةاإل الرزم برنامج باستخدام( SPSS) أفراد استجابات تحليلب الباحثة

 :أهمها ،نتائج عدة وقد توصلت الدراسة إلى

 في غزة محافظات في الفلسطينية الجامعات في اإلدارية الجودة توافر أن الدراسة نتائج أظهرت 
 .%(69.8) نسبي بوزن  بلغ العينة أفراد لدى الدراسة أداة مجاالت

 في اإلدارية الجودة توافر حول اإلداريين ينةع أفرادبين تقديرات  إحصائية داللة ذات فروق توجد 
 .(المفتوحة القدس األقصى، اإلسالمية، األزهر،) الجامعة لمتغير تعزى الفلسطينية الجامعات

 في اإلدارية الجودة توافر في اإلداريين عينة أفراد تقديراتبين   إحصائية داللة ذات فروق توجد ال 
 (.الخدمة سنوات العلمي، المؤهل الوظيفي، المسمى) لدراسةا لمتغيرات تعزى الفلسطينية الجامعات

 : الدراسة توصيات أهم وكانت

 مؤسسات في والعاملين اإلدارية القيادات لدى اإلدارية الجودة بمفهوم الوعي وزيادة تعميق على العمل 
 .الفلسطينية العالي التعليم

 وتمكين الصالحيات ومنح لجودةا حلقات خالل من القرارات اتخاذ في المشاركة دائرة توسيع 
 .الموظفين

 لإلداريين المهنية للتنمية متخصصة تدريبية برامج وتوفير البشرية الموارد استثمار على العمل 
 .الجامعة في والعاملين

 
 (2007دراسة )السويطي،  .11

 " بعنوان: " واقع إدارة الجودة الشاملة في جامعة القدس المفتوحة

واقع إدارة الجودة الشاملة في جامعة القدس المفتوحة في الضفة الغربية وقطاع هدفت الدراسة إلى معرفة 
( مشرفًا، وتكونت 328البالغ عددهم )من جميع المشرفين األكاديميين  يتكون مجتمع الدراسةغزة ، حيث 

(، %90( استبانة، بنسبة )159ردة )في حين بلغ عدد االستبانات المست( مشرفًا، 177عينة الدراسة من )
 ( فقرة.49( مجاالت ينبثق عنها )8واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة، وتتكون من )

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها:

 بدرجة متوسطة. جامعة القدس المفتوحة في واقع إدارة الجودة أن الدراسة نتائج أظهرت 
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 نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جامعة  هناك فروق جوهرية في اتجاهات المشرفين األكاديميين
 القدس المفتوحة وفقًا لمتغير )طبيعة العمل، موقع الجامعة(.

  ال يوجد فروق جوهرية في اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جامعة
 الخدمة، البرنامج األكاديمي(.القدس المفتوحة وفقًا لمتغيرات )العمر، الجنس، المؤهل العلمي، سنوات 

 : الدراسة توصيات أهم وكانت

  زيادة االهتمام بثقافة إدارة الجودة الشاملة في الجامعة من خالل تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل
 بصورة أكبر لمختلف شرائح العاملين.

 ابهة، ووضع برامج تعزيز كادر دائرة ضبط النوعية بالجامعة واالستعانة بخبرات المؤسسات المش
متكاملة تتعلق باالهتمام بالدارسين، والتركيز عليه بصورة أفضل، وتحسين عمليات تصميم العمليات 

 األكاديمية والدراسية.
 
 (2007 ،هاشم أبو) دراسة .11

 ".  بغزة الغوث وكالة مدارس في االستراتيجي التخطيط واقع" بعنوان

 الباحث استخدم ،تطويره سبل على والتعرف ، االستراتيجي التخطيط واقع دراسة إلى الدراسة هذه هدفت
 لوكالة التابعة المدارس ومديرات مديري جميع من الدراسة مجتمع تكون وقد التحليلي الوصفي المنهج
 بتصميم الباحث قام الدراسة أهداف ولتحقيق ،ة/مدير (150) الدراسة عينة بلغت قد و،  بغزة الغوث
 من (10) تشمل لمجموعة موجهة شخصية ومقابلة الدراسة لعينة موجهة بانةاست وهما للدراسة أداتين

 . المدرسي التطوير مشروع على المدربين وبعض بغزة، الغوث بوكالة والتعليم التربية برامج عن المسئولين

 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد

 لمدارسهم، االستراتيجي التخطيط تجاه وجيدة ايجابية اتجاهات لديهم ينبالمستجي من مرتفعة نسبة 
 .االستراتيجي التخطيط تطبيق يمكن أنه يرون المستجيبين من%( 77.33)

 وجيدة صحيحة بصورة العملية هذه تمارس%( 82.5) ينبالمستجي من مرتفعة نسبة. 
  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المستجيبين المتعلقة بجميع مجاالت

 جزاء االستبانة تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي.وأ
  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المستجيبين المتعلقة بتطبيق التخطيط

 ( سنوات.5)األقل من االستراتيجي تعزي لمتغير سنوات الخدمة، لصالح 
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 المتعلقة بوضوح المفاهيم  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المستجيبين
) المرحلة(، ي تعزى لمتغير نوع/مستوي المدرسةواالتجاهات والممارسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيج

 وعدد سنوات الخدمة.  

  2007) ،شويخال (دراسة .12

 بعنوان: " واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة" .

 محافظات في التقني التعليم مؤسسات في االستراتيجي التخطيط واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت
 تعرضت وقد المؤسسات، تلك في االستراتيجي التخطيط تطبيق وكيفية طبيعة تحديد حيث من غزة،

 الهيكل مناسبة ودرجة ثقافته، انتشار ومدى ، االستراتيجي بالتخطيط الكليات إدارات التزام لمدى الدراسة
 التخطيط لعملية البشرية الموارد توافر ومدى االستراتيجي، التخطيط عملية مع للكليات تنظيميال

 .االستراتيجية للخطة الالزمة المالية الموارد وتوافر االستراتيجي،
 (60) من مكونة استبانة بتصميم وقام ، التحليلي الوصفي المنهج الباحث اتبع الدراسة، أهداف ولتحقيق

 في األقسام ورؤساء ونواب بعمداء المتمثل) الشامل الحصر (الدراسة مجتمع على زيعهاتو  تم، فقرة
 عليها حصل التي البيانات ولمعالجة، عضًوا (86) عددهم والبالغ ، غزة محافظات في التقنية الكليات
 .(SPSS) اإلحصائية الرزم برنامج استخدام تم إحصائًيا، الباحث

  :أهمها النتائج من دالعدي إلى الدراسة توصلت وقد

 عالقة توجد أنه على يوافقون الدراسة عليهم أجريت الذين من (77.34%) نسبة أن الدراسة أظهرت 
 .االستراتيجي بالتخطيط الكلية إدارة التزام ومدى التقني التعليم مؤسسات في االستراتيجي التخطيط بين

 االستراتيجي التخطيط بين عالقة وجود يؤيدون الدراسة عينة من (71.46%) نسبة أن الدراسة بينت 
 . االستراتيجي التخطيط عملية يخدم بما ثقافته انتشار ومدى التقني التعليم مؤسسات في

 مؤسسات في االستراتيجي التخطيط بين عالقة توجد أنه الدراسة عينة من (70.21%) نسبة يرى 
 الهيكل وبناء بطبيعة االستراتيجي طالتخطي يتأثر حيث للكلية، التنظيمي والهيكل التقني التعليم

 .فيه اإلدارية والمستويات للكلية التنظيمي
 التخطيط بين عالقة توجد أنه على يوافقون العينة أفراد من (71.23%) نسبة أن الدراسة أظهرت 

 في العلمية الكفاءات دور يعزز مما البشرية، الموارد وكفاءة التقني التعليم مؤسسات في االستراتيجي
 .االستراتيجي التخطيط مليةع
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 التخطيط بين عالقة توجد أنه على توافق العينة أفراد من (66.69%) نسبة أن الدراسة بينت 
 عملية تطوير شأنها من والتي المالية، الموارد وتوافر التقني التعليم مؤسسات في االستراتيجي
 .االستراتيجي التخطيط

 الوظيفي والمستوى العلمي المؤهل وبين العاملين جاباتاست بين فروق توجد ال أنه الدراسة أظهرت 
 .الخدمة وسنوات الكلية اسم مع فروق هناك كانت بينما ، االستراتيجي التخطيط وعملية والنوع

 (2006دراسة )أبو فارة،  .13

 بعنوان: " واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية _الضفة الغربية ". 

 وتم ،الغربية الضفة في الفلسطينية الجامعات في الشاملة الجودة دارةإ واقع قياس لىإ راسةالد هذههدفت 
 العشرة الرئيسة العناصر تناولت العشر الفرضيات وهذه ،الدراسة هذه في أساسية فرضيات عشر اختبار

 من( 234) من مكونة عينة من الالزمة البيانات لجمع االستبانة أداة استخدام تم، و الشاملة الجودة دارةإل
 .عشوائية بصورة اختيارهم تم التدريسية الهيئة عضاءأ

 وقد توصلت نتائج الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها:

 الجودة دارةإ عناصر من رئيسة عناصر بسبعة جوهريا اهتماما تولي ال الفلسطينية الجامعات نأ 
 والتحسين العليا، دارةاإل العملية، وتصميم ة،ميينظتال والثقافة المستفيد، على التركيز): وهي الشاملة

 . (الموردين مع والعالقة العاملين، على والتركيز المستمر،
 دارةإ عناصر من فقط عناصر لثالثة واضحا اهتماما تولي الجامعات نأ أيضا الدراسة أظهرت 

 . (المجتمعي والبعد ،جودة الخدمات وضمان الدقيق، القياس): وهي الشاملة الجودة

  2006) ،يالدجن (دراسة .14

 . "الجودة معايير ضوء في اإلسالمية الجامعة في االستراتيجي التخطيط واقع " : بعنوان

 تحليل خالل من ، بغزة اإلسالمية الجامعة في االستراتيجي التخطيط واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت
 والنوعية والجودة لالعتماد الوطنية ةالهيئ أقرتها التي الجودة معايير ضوء في االستراتيجية الخطة

 االستراتيجي التخطيط مفهوم وضوح لمدى الدراسة تعرضت وقد فلسطين، في العالي التعليم لمؤسسات
 والجودة لالعتماد الوطنية الهيئة نموذج تضمنها التي المعتمدة الجودة معايير توافر ومدى ممارسته ومدى

 ومعايير بغزة اإلسالمية للجامعة االستراتيجية الخطة في فلسطين في العالي التعليم لمؤسسات والنوعية
 والتوصيات الصيغ ثم للجامعة االستراتيجية الخطة في توافرها ومدى الجيدة، االستراتيجية الخطة مكونات
 .الجودة معايير ضوء في الجامعة في االستراتيجي التخطيط تطوير في تسهم التي المقترحة
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 بتصميم وقام المحتوى، تحليل ومنهج التحليلي، الوصفي المنهج الباحث اتبع سة،الدرا أهداف ولتحقيق
 الجامعة، بإدارة المتمثل الدراسة مجتمع كل على االستبانة توزيع تم وقد ،ةفقر  (58) من مكونة استبانة
 ياناتالب ولمعالجة( عضوًا، 105استجاب منهم ) ، عضواً  (117) عددهم البالغ والجودة، التخطيط وفريق
 (SPSS).  برنامج استخدام تم ، إحصائياً  الباحث عليها حصل التي

 : أهمها النتائج من العديد إلى الدراسة توصلت وقد

 (79.98%) بلغت مرتفعة بدرجة الجامعة إدارة لدى االستراتيجي للتخطيط العام المفهوم وضوح .  
 جودة أن ويعتبرون راتيجياالست التخطيط يمارسون الدراسة مجتمع من (75.89%) نسبة أن 

 . وأدائها الجامعة سياسات في الشاملة الجودة لتحقيق ومهمة الزمة خطوة االستراتيجي التخطيط

 75.36%) ) بلغت مرتفعة بنسبةالجامعة  في والنوعية والجودة لالعتماد الوطنية الهيئة معايير توافر 

 استشرافها وضعف الرؤية موميةع) حيث من واألهداف والرسالة الرؤية صياغة في ضعف وجود 
 (.الرسالة جوانب بعض في التعبير دقة عدم األهداف، بعض شمولية للمستقبل،

 .موافقة بدرجة كبيرة على االهتمام بتحديد أنواع وطبيعة المستفيدين في الجامعة االسالمية بقطاع غزة 
 
  (2006)أبو ندى،  دراسة .15

 . "غزة قطاع في للربح الهادفة غير المنظمات في يجياالسترات التخطيط استخدام معوقات " بعنوان

 غير المنظمات في االستراتيجي التخطيط واستخدام ممارسة معوقات علي التعرف إلي الدراسة هدفت
 استراتيجية خطة وجود معيار الباحث استخدم وقد ،رسميته درجة وقياس وجوده مدي من والتأكد الهادفة
 الباحث واستخدم الرسمي االستراتيجي التخطيط لوجود كمعيار ألقلا علي سنوات ثالث لمدة مكتوبة
 . غزة بقطاع للربح هادفة غير منظمة( 742ـ )ل الشامل المسح

 :أهمها النتائج من مجموعة الي الدراسة توصلت وقد 

 االستراتيجي التخطيط تستخدم ال(  (97.3%للربح الهادفة غير المنظمات من العظمي الغالبية أن. 
 والمؤهل )سنوات الخدمة، الشخصية والسمات استراتيجي التخطيط استخدام بين ايجابية عالقة توجد 

 .الجنس مع ايجابية عالقة توجد وال (العلمي
 ذات للمعوقات تعزى الرسمي االستراتيجي التخطيط استخدام في إحصائًيا دالة ذات فروقات توجد 

  (.، الموارد، المنظمةالعليا اإلدارةــ )ب العالقة
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  2006) األشقر، (دراسة .16

 . "غزة قطاع في المحلية الحكومية غير المنظمات في االستراتيجي التخطيط واقع دراسة "ن :بعنوا

 غزة قطاع في الحكومية غير المنظمات في االستراتيجي التخطيط واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت
 كما المنظمات، هذه في االستراتيجي تخطيطال لممارسة المحددة والمعوقات المفهوم، وضوح حيث من

 للتخطيط المدير فهم في والتنظيمية الشخصية والمتغيرات السمات أثر على التعرف إلى هدفت
 لجمع كأداة االستبانة الدراسة اعتمدت وقد التحليلي، الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد االستراتيجي،

 . مديرا (133) على طبقت حيث البيانات،

 :أهمها عدة نتائج إلى الدراسة توصلتو  

 وأنهم االستراتيجي، للتخطيط العلمي للمفهوم وضوح لديهم المنظمات مديري من(66.7%)  أن 
الممارسة  لفقرات العام النسبي الوزن بلغ حيث عالية بدرجة التخطيط من النوع هذا يمارسون

(72.4%(. 
 كمعوقات عام بشكل االستبانة في عليهم عرضها تم التي المحددة للمعوقات ينظرون ال المديرين أن 

 .االستراتيجي التخطيط ممارسة عملية أمام تقف
 تعزى االستراتيجي التخطيط تواجه قد التي المعوقات حول إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم 

 عمر) التنظيمية للخصائص وكذلك ،(الخدمة سنوات عمره، المدير، جنس) الشخصية للخصائص
 تعزى إحصائية داللة ذات فروق هناك بينما ،(الدائمين العاملين عدد المتطوعين، عدد ،المؤسسة
 .للمدير العلمي المؤهل الشخصي للمتغير

 الستراتيجي لدي مديري عدم وجود فروق ذات داللة احصائية حول الممارسة العملية للتخطيط ا
 مؤهل العلمي، الفئة العمرية(.غير حكومية تعزي لمتغير )الجنس، سنوات الخدمة، الالمنظمات 

 للتخطيط العملية الممارسة ومستوى المفهوم وضوح بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود عدم 
  .االستراتيجي

 
  2005) ،اهلل عطا (دراسة .17

 . " غزة قطاع في المقاوالت قطاع في االستراتيجي التخطيط واقع: " بعنوان

 وضوح مدى ضوء في المقاوالت شركات في االستراتيجي التخطيط واقع استكشاف إلى الدراسة هدفت
 أسلوب الباحثة استخدمت كما التحليلي، الوصفي المنهج استخدمت ،استخدامه ودرجة وأهميته مفهومه
  ة.الدراس لمجتمع الشامل المسح
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 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد

 (%64.5) االستراتيجي للتخطيط المتكامل العلمي المفهوم يدركون ال المقاوالت شركات مدراء من 
  .مزاياه نحو ايجابية توجهات لديهم ولكن

 لفقرات الوزن النسبي بلغ حيث متوسطة بدرجة االستراتيجي التخطيط بممارسة شركات المقاوالت تقوم 
 .(68.6%)ل المجا هذا

 ومدى االستراتيجي طيطالتخ واستخدام وأهمية مفهوم حول إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم 
 الشخصية والتنظيمية. المتغيرات لبعض تعزى المتاحة الموارد على اإلدارة سيطرة

 واستخدامه االستراتيجي التخطيط مفهوم بن إحصائية داللة ذات عالقة وجود عدم. 
  دراك االستراتيجي التخطيط استخدام بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود  قدرة وبين أهميته، وا 

 التفاعل تحقيق وبين والخارجية الداخلية الشركة بيئة في الحاصلة المتغيرات مع التكيف على لشركةا
 ة.المختلف اإلدارية المستويات بين والحوار

 (2002دراسة )أبو معمر،  .18

بعنوان: " التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية كمدخل لرفع كفاءة وفاعلية المنظمات الصناعية بقطاع 
 .غزة " 

هدفت الدراسة إلى التعرف على األسلوب العلمي للتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في المنظمات 
الصناعية بقطاع غزة، وقد انطلقت هذه الدارسة من اعتبار أن التخطيط االستراتيجي هو أفضل الوسائل 

واستخدم الباحث المنهج ، على رفع كفاءة وفاعلية المنظمات الضرورية الستثمار الموارد وتعظيم قدراتها
الوصفي التحليلي، واالستبانة كأداة للدراسة الميدانية، وقد تكون مجتمع الدراسة وعينتها من مجموعة من 

 المنظمات الصناعية في قطاع غزة.

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

 .غياب التخطيط االستراتيجي في المنظمات الصناعية الخاصة بقطاع غزة 
 ياب االرتباط والتنسيق بين االستراتيجية العامة واستراتيجية الموارد البشرية عند كثير من الشركات.غ 
  أثبتت الدراسة أن االرتباط والتنسيق بين استراتيجيتي المنظمة والموارد البشرية يؤدي إلى رفع كفاءة

 وفاعلية المنظمة ككل.
  استراتيجية الموارد البشرية.عدم وضوح االستراتيجية العامة يؤدي إلى خلل في 
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 عربية: ال الدراسات 2.3

  (2113 الهادي،) .1

 ."األداء وتميز النوعية الجودة نحو العربي العالي التعليم مؤسسات تغيير إدارة" :بعنوان

 في والتمييز النوعية الجودة إلى للوصول التعليم مؤسسات تغيير إدارة على التعرف إلى الدراسة هدفت
 الدراسة تناولت وقد ،والجودة التنفيذ حول البيانات على المستند التحليلي الوصفي المنهج دمامستخ األداء
 األداء وتميز النوعية الجودة إدارة وأساليب الجامعية المؤسسات في المطلوبة واآلليات التغيير إدارة كيفية

 العربية الجامعات في تطبيقه باألنس بالنموذج لألخذ العالمية الجودة جوائز ونماذج للتغير حديث كمدخل
 تجارب وخاصة المتقدمة الدول بعض في العالي التعليم مؤسسات تجارب إلى أيضا الدراسة وتطرقت
 مقترح تصور إلى الدراسة وتوصلت نجاحاً  التجارب أكثر من كونها والبريطانية األمريكية الجامعات بعض
 نموذجأ تصوير وضع خالل من والتميز والنوعية ودةالج نحو بها لالرتقاء العربية الجامعات في تطبيقه
 وفق الشاملة للجودة برنامج وتنفيذ الشاملة، الجودة نماذج من مناسب نموذجأ واختيار للتغيير، هيكلي

 وتطويرها، المطلوبة االستراتيجية ووضع االستراتيجية الترتيبات تشتمل والمراحل المهام من مجموعة
حداث التنفيذ، موضع خطوات لسبعا ذات التخطيط عملية ووضع  نموذج معايير بحسب الذاتي التقييم وا 
 .األداء في وتميز ونوعية جودة نحو للتحول مقترحة إجرائية تطبيقات وأخيرا المطبق، الجودة

 

  2010) ،النسور (دراسة  .2

 ارةوز  في تطبيقية دراسة " المؤسسي التميز تحقيق في المتعلمة المنظمة خصائص أثر " :بعنوان
 .األردنية العلمي والبحث العالي التعليم

 وفرق والحوار، ،رالمستم التعلم (المتعلمة المنظمة خصائص أثر عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت
 والعمليات، البشرية، ،والموارد القيادة (المؤسسي التميز تحقيق في) والتواصل واالتصال والتمكين، العمل،

 شملت استبانة بتصميم الباحثة قامتو مي،العل والبحث العالي التعليم وزارة في) المالي والتميز والمعرفة،
 وتحليلها البيانات جمع جرى ذلك ضوء وفي ،الدراسة عينة من األولية المعلومات لجمع وذلك فقرة  (50)
 من الدراسة عينة تكونت، و  SPSSاالجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة باستخدام الفرضيات واختبار
 .فوق فما البكالوريوس حملة الوزارة موظفي من  (194)

 :أهمها كان النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت 
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 التعلم) األردنية العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في المتعلمة المنظمة خصائص امتالك مستوى أن 
 .سًطامتو  كان (والتواصل واالتصال والتمكين، العمل، وفرق والحوار، المستمر،

 التميز ) األردنية العملي والبحث العالي التعلم وزارة في المؤسسي التميز أبعاد تطبيق مستوى أن 
 .متوسًطا (المالي والتميز المعرفي، والتميز بالعمليات، والتميز البشرية، بالموارد والتميز القيادي،

 التعليم بوزارة المؤسسي ميزالت تحقيق في المتعلمة المنظمة لخصائص معنوية داللة ذي تأثير وجود 
 . (0.05 ) داللة مستوى عند األردنية العلمي والبحث العالي

 واالتصال والتمكين، العمل، وفرق الحوار، (المتعلمة المنظمة لخصائص معنوية داللة ذي تأثير وجود 
 العلمي البحثو  العالي التعليم وزارة في البشرية بالموارد والتميز القيادي التميز بتحقيق )والتواصل
 .األردنية

 
  2010) ،حسن (دراسة .3

 شركة في تطبيقية دراسة " المؤسسي التميز تحقيق في وأثرها البشرية الموارد إدارة ممارسات " :بعنوان
 .الخلوية لالتصاالت الكويتية زين

 شركة في المؤسسي التميز تحقيق في البشرية الموارد إدارة ممارسات أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت
 فقرة (40) شملت استبانة بتصميم الباحث قام الدراسة أهداف ولتحقيق، الخلوية لالتصاالت الكويتية زين
 وتحليل جمع جرى ذلك ضوء وفي، ةمفرد (253) من المكونة الدراسة عينة من األولية المعلومات لجمع

 . SPSS تماعيةاالج للعلوم االحصائية الحزمة باستخدام الفرضيات واختبار البيانات

 البسيط االنحدار تحليل ومنها الدراسة، أهداف لتحقيق اإلحصائية األساليب من العديد استخدام وتم
 . وفرضياتها الدراسة لبيانات التحليل عملية إجراء وبعد والمتعدد،

 :أبرزها النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت 

 مستوى عند جودة الخدمةو  القيادي التميز تحقيق في والتعيين لالستقطاب معنوية داللة ذي أثر وجود 
 .الخلوية لالتصاالت الكويتية زين شركة في (0.05) 

 مستوى عند جودة الخدمةو  القيادي التميز تحقيق في والتطوير للتدريب معنوية داللة ذي أثر وجود 
 .الخلوية لالتصاالت الكويتية زين شركة في  (0.05)

 مستوى عند جودة الخدمةو  القيادي التميز تحقيق في األداء تقييمل معنوية داللة ذي أثر وجود 
 .الخلوية لالتصاالت الكويتية زين شركة في  (0.05)

 (0.05) مستوى عند جودة الخدمةو  القيادي التميز تحقيق في للتعويضات معنوية داللة ذي أثر وجود 
 .الخلوية لالتصاالت الكويتية زين شركة في
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  (2119، النصير)دراسة  .4

 ."التميز نحو سعيا   الجودة تطبيق في والمحلية والعربية العالمية الجامعات بعض تجارب" :بعنوان

 تطبيق في الجامعات تلك وتجارب والسعودية، والعربية العالمية الجامعات واقع تحليل إلى الدراسة هدفت
 وضع إلى هدفت كما االعتماد، على بعضها وحصول مشكالتها، على والتغلب أدائها لتحسين الجودة
 . والبيانات للوثائق التحليلي الوصفي المنهج استخدام خالل ومن. الجامعي العمل جودة لتحسين تصور

 : عدد من النتائج أبرزها إلى الدراسة توصلت

 والتميز األفضل إلى للوصول الشاملة الجودة معايير تطبيق إلى جامعي نظام ألي ماسة حاجة هناك. 
 يعود الشاملة الجودة معايير تطبيق في والسعودية والعربية العالمية الجامعات بين تفاوت هناك 

 .تلك أو الجامعة بهذه الخاصة للظروف
 يعود بعضها العالي التعليم في الشاملة الجودة معايير تطبيق تعترض التي العقبات بعض هناك 

 . عشوائيةوال  التخطيط سوء أو البشرية الموارد ضعف أو المالية الموارد لضعف
 
 (2007 بدح،) دراسة .5

 ".األردنية الجامعات في الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق إمكانية درجة" :بعنوان 

 األردنية، الجامعات في الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق إمكانية درجة على التعرف إلى الدراسة هدفت
 الخاصة العشرة المجاالت تضم ةاستبان ءببنا الباحث قام كما الوصفي، المنهج الباحث استخدم وقد

 من الدراسة عينة وتكونت العشرة، المجاالت على موزعة فقرة( 100) من تكونت الشاملة، الجودة بمبادئ
 بلغ وقد األردنية، الجامعات لجميع اإلدارية الوحدات ومديري األكاديمية، األقسام ورؤساء عمداء جميع
 .فردا( 508) عددهم

 :أهمها نتائج عدة إلى دراسةال توصلت وقد 

 كبيرة األردنية الجامعات في الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق إمكانية جاءت . 
 بين المقترح الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق مكانيةإ درجة في إحصائية داللة ذات فروق وجود 

 .العمداء لصالح األردنية اتالجامع في اإلدارية الوحدات ومديري األكاديمية األقسام ورؤساء عمداء
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 ( 2005صالحية، دراسة )أبو دولة و  .6

 بين مقارنةبعنوان: "تقييم مستوى ممارسة التخطيط االستراتيجي في إدارة الموارد البشرية ، دراسة 
 ".األردنية والخاص العام القطاعين منظمات

 ممارسة مستوى تقييم نحو ةالبشري الموارد إدارة مديري اتجاهات على التعرف إلى الدراسة هدفت
 الخاص القطاع ومنظمات العام القطاع منظمات في البشرية الموارد إدارة في االستراتيجي التخطيط
 ككل المنظمة مستوى على رسمية استراتيجية خطط وجود مدى) أهمها أبعاد، عدة خالل من األردنية
 (. بينهما والتكامل طالرب عملية تحقيق ومدى ، البشرية الموارد إدارة مستوى على

 بتوزيع الباحثان وقام. الميدانية الدراسة وأسلوب التحليلي، الوصفي المنهج على الدراسة اعتمدت وقد
 الكلي المجتمع تمثل وهي والخاص، العام القطاع منظمات على استبانة( 96) وعددها االستبانات

 .للدراسة

 :الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم ومن

 عام بشكل االستراتيجي التخطيط غياب. 
 المبحوثة المنظمات أغلب في البشرية الموارد إلدارة متكاملة استراتيجية خطط وجود عدم. 
 الموارد إلدارة متكاملة استراتيجية خطة تبني دون تحول التي المعوقات من العديد الدراسة أظهرت 

 بين الربط عملية وغياب العليا، ارةاإلد من كاف   دعم وجود عدم) :المعوقات هذه ومن البشرية،
 المتدني الوظيفي والمستوى البشرية الموارد إلدارة االستراتيجي والتخطيط ككل االستراتيجي التخطيط
 (.فعال راجعة تغذية نظام وجود وعدم البشرية، الموارد إدارة في للعاملين

 (2005 زامل،) دراسة .7

 ".بغداد جامعة -الرشد وابن الهيثم ابن التربية كليتي في لةالشام الجودة إدارة تطبيق متطلبات" :بعنوان

 جامعة في رشد وابن الهيثم، ابن كليتي في الشاملة الجودة إدارة تطبيق متطلبات تحديد إلى الدراسة هدفت
 تم حيث التحليلي، الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد التدريس، هيئة أعضاء نظر وجهة من بغداد

 القيادة: )هي مجاالت سبعة على موزعة فقرة( 113) على احتوت للدراسة، كأداة نةاالستبا استخدام
 تصميم - البشرية الموارد وتنمية إدارة -وتحليلها المعلومات جمع نظام -االستراتيجي التخطيط - اإلدارية
دارة العمليات  االستبانة يقتطب تم وقد( ورضاه المستفيد على التركيز - الجودة وتقويم قياس - جودتها وا 

 .الكلي المجتمع من (%25) بنسبة التدريسية الهيئة من عضوا( 88) قدرها عينة على
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 :أهمها، من نتائج عدة إلى الدراسة توصلت وقد

  إدارية قيادة وجوددليل على  وهذا ،درجة كبيرة االستراتيجي التخطيط ومجال اإلدارية القيادة مجالنال 
 .ةالشامل الجودة إدارة نظام تطبق

 في المشاركة تفعيل في الجامعة إدارة دور يوضح وهذا ،درجة كبيرة البشرية الموارد إدارة مجال نال 
 .الشاملة الجودة أهداف تحقيق باتجاه الصالحيات وتفويض القرارات اتخاذ

 الجودة إدارة نظام تطبيق نجاح في جدا ضروري متطلب التدريب أن . 
 تلبية إلى تسعى الجامعة إدارة أن يؤكد وهذا درجة كبيرة، اهورض المستفيد على التركيز مجال نال 

 .المستفيدين احتياجات
 
 2003) المبعث،  (دراسة .8

  .السعودية العربية المملكة " العالي التعليم في االستراتيجي للتخطيط مقترح تصور"   :بعنوان

 بعض وبيان التقليدي، والتخطيط االستراتيجي التخطيط بين الفروق بعض توضيح إلى الدراسة هدفت
 خالل من العالي للتعليم التخطيط في المملكة نموذج ودراسة العربي، المجتمع في العالي التعليم مشكالت

 .العالي التعليم في االستراتيجي للتخطيط مقترح تصور تقديم و المحتوى، تحليل منهج

 :أهمها ، مننتائجعدة  إلى الدراسة توصلت وقد

 التخطيط وتحقيق يتفق بما المملكة في الجامعية المؤسسات في التنظيمية لالهياك تطوير ضرورة 
 .المعلومات عصر فرضه الذي االستراتيجي

 الجامعات يلزم والجامعات العالي التعليم مؤسسات إدارة في االستراتيجي التخطيط تبني إن 
 تطوير :أهمها ومن ط،التخطي عملية متطلبات تجاه واضحة استراتيجية وتبني المنهجية بالممارسات

 .االستراتيجي التخطيط مجال في العاملة للقوى المهنية القدرات
 
 ( 2002،والنجار السالم) راسةد .9

 المنظمات في ممارسته ومستوى االستراتيجي للتخطيط العلمي المفهوم وضوح بين العالقة" بعنوان
 ، األردن."الصغيرة الصناعية

 حيث من الصغيرة الصناعية المنظمات في االستراتيجي التخطيط واقع استكشاف إلى الدراسة هذه هدفت
 الشخصية الخصائص لبعض وفقا العالقة طبيعة على والتعرف ممارسته ومستوى وضوحه مدى
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 محافظة في منظمة (96) يمثلون مديرا (96) على وتوزيعها استبانة بتصميم الباحثان قام وقد والتنظيمية،
 .اربد

 :أهمها ، مننتائج عدة ىإل الدراسة توصلت وقد

 العلمي للمفهوم واضح فهم لديهم الصغيرة الصناعية المنظمات في المديرين من فقط (%37.5) أن 
 .االستراتيجي للتخطيط

 متفاوتة درجات هناك وان المتكاملة بصيغته االستراتيجي التخطيط فعليا تمارس ال المنظمات هذه أن 
 .خطواته على التركيز من

 ممارسة ودرجة للمدير العلمي المستوى بين (0.05) مستوى عند إحصائية داللة تذا وجود فروق 
 .االستراتيجي التخطيط

 ( 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عندي مستوي )( بين )سنوات الخدمة، الفئة العمرية
 للمدير ودرجة ممارسة التخطيط االستراتيجي.

 ذات إيجابية ارتباط عالقة لها( للمنظمة القانوني كلالش الصناعة، نوع) التنظيمية الخصائص أن 
 .المدير عند االستراتيجي التخطيط مفهوم وضوح درجة مع (0.05) مستوى عند إحصائية داللة

 ممارسة خطوات اغلب في (0.05) ثقة مستوى عند إحصائية داللة ذات معنوية فروق توجد 
 .االستراتيجي للتخطيط الواضح مفهومال تملك التي المنظمات لصالح االستراتيجي التخطيط

 
  2000) ،الغزالي (دراسة .11

 اإلدارة نظر وجهة من ميدانية دراسة " األردنية العامة المؤسسات في االستراتيجي التخطيط"   :بعنوان
 العليا

 التخطيط بمفهوم األردنية العامة المؤسسات في العليا اإلدارات وعي مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت
 وضع في المشاركة درجة على التعرف إلى هدفت كما، المؤسسات تلك في ممارسته درجة و الستراتيجيا

 مجتمع تكون وقد ،الخطط هذه وضع عند االعتبار بعين تؤخذ التي العوامل و االستراتيجية الخطط
 . عامة مؤسسة (47) بواقع ، فرداً  (230) من الدراسة

 :أهمها ، مننتائج عدة إلى الدراسة توصلت قد و

 بمفهوم ووعي صحيح فهم األردنية العامة المؤسسات في العليا اإلدارات مديري من (57.3%) لدى 
 في وضوح عدم او غموض (42.7%) بلغت منهم كبيرة نسبة لدى بينما االستراتيجي، التخطيط
 .االستراتيجي التخطيط مفهوم
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 الوزن  بلغ حيث متوسطة بدرجة راتيجياالست التخطيط بممارسة األردنية العامة المؤسسات تقوم
 .(67.8%)ل المجا هذا لفقرات النسبي

 التخطيط مزايا نحو ايجابية اتجاهات ردنيةاأل العامة المؤسسات في العليا اإلدارات مديري لدى 
 .االستراتيجي

 ( عملها وطبيعة وعمرها، المؤسسة، حجم) التنظيمية العوامل بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
 .االستراتيجي التخطيط مفهوم ووضوح

 ممارسة ودرجة الموظفين بعدد ممثال المؤسسة حجم بين إحصائية داللة ذات ايجابية بين عالقة هناك 
 .االستراتيجي التخطيط
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 :األجنبية الدارسات 2.4

 (Saada, 2013)دراسة  .1

 كدراسة UCAS العالي التعليم مؤسسات في EFQM التميز نموذج من القيادة معيار تطبيق"بعنوان: 
 "ةحال

"Applying Leadership Criterion of EFQM Excellence Model In 

Higher Education Institutions -UCAS as a Case Study" 

 لنموذجل وفقاً  العالي التعليم مؤسسات في القيادة معيار تطبيق مدى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 كونها وذلك عملية، كحالةبقطاع غزة  التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية حالة دراسة تم وقد للتميز وروبياأل

 .غزة قطاع في 20081110:اآليزو شهادة على حازت التي الوحيدة الجامعية المؤسسة

 ،البيانات لجمع رئيسية كأداة االستبيان استخدام تم دوق التحليلي يالوصف المنهج حثاالب اعتمد وقد
 .الكلية في واألكاديميين اإلداريين من ( موظف64( من مكونة عينة على الدراسة وطبقت

 :عدد من النتائج أهمها  إلى الدراسة توصلت وقد

 بلغ للتميز األوروبي للنموذج القيادة معيار تطبيق عند الجامعية الكلية في القيادي األداء مستوى أن .0
 متقارب. بمستوى مطبقة الفرعية المعايير وأن ،(%02.11حوالي)

 الطلبة مع القادة بتفاعل يتعلق والذي النموذج في الثالث الفرعي المعيار في نسبي ارتفاع وجود .2
 والذي – النموذج ترتيب وفق –األول المعيار يليه ،(%01.00( بنسبة األخرى المعنية الجهاتو 

 الكلية مع العالقة ذات الجهات بمشاركة الكلية في القيم ومنظومة والرسالة للرؤية القادة بتطوير يتعلق
 اإلداري النظام وتطبيق تطوير في القادة جهود بدراسة المتعلق الثاني المعيار ثم ،(%00.02 (بنسبة

 التنافس روح إذكاء في القادة بجهود المتعلق الخامس المعيار تاله ،(%02.56) بنسبة وتحسينه
 المتعلق الرابع المعيار جداً  بسيط بفارق أخيراً  وحل ،(%03.12) بنسبة المؤسسة في التغيير وتشجيع
 .)%03.51 (بنسبة التميز ثقافة نشر على والعمل للموظفين القادة وتشجيع بدعم
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 (Berghout, 2011) دراسة .2

 " االستراتيجي والتخطيط العالمية الجودة تعزيز:  اإلسالمي العالم في التعليمي التميز" بعنوان: 

" Educational Excellence in The Islamic World: Enhancing Global Quality 

and Strategy Planning" 

 

 التعليمي التميز تعزيز عملية في االستراتيجي والتخطيط العالمية الجودة من كل دور الدراسة هذه تتناول
 الجودة لتطوير عملي إطار توفير إلى وهدفت الدراسة ،المستدامة للتنمية وفرص مضافة قيمة وخلق

 العالمية، وتقديم الجودة جوانب مختلف في التدقيق وكذلك العالمية، العالي التعليم مؤسسات في العالمية
 حالة دراسة تقديم تم حيث العالمية، الجودة ثقافة لتطوير الالزمة االستراتيجي التخطيط عن عامة لمحة
 .ماليزيا في العالمية اإلسالمية الجامعة في الجودة لتحقيق االستراتيجي التخطيط تنفيذ عن

 :وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، من أهمها 

 حيثمن  االستراتيجي التخطيط تعتمد على جيدة منهجية تطلبي والتعليمية التميز نحو تحول أي أن 
 .الرئيسية األداء ومؤشرات األهدافو  واالستراتيجية الرئيسية النتائج ومجاالت والرسالة الرؤية

  وأفعال أعمال إلى ترجمتها يتم حتى وفعالة هادفة تماماً  ليست وحدها واألفكار الكلمات أن بينت، 
 تحولوثقافة  اً نظام نخلق عندما بدأي وتميز شاملة جودة على للحصول السعيفإن  هنا ومن
 . نتائجإلى  والمخرجات خططالو  ستراتيجياتاال

 (Santos-Vijande & Alvarez-Gonzalez, 2007)دراسة  .3

 التميز نموذج على القائمة للبحوث االستقصائية الدراسة: الشركات وأداء الشاملة الجودة إدارة" 
EFQM  " 

" TQM and firms performance: An EFQM excellence model research 

based survey" 

 بالمؤسسة الخاص التميز نموذج بتنفيذ الشاملة الجودة إدارة لقياس أداة تطوير هو الدراسة من الهدف
 األعمال أداء ومعايير اإلدارية الممارسات بين ةالعالق على التجريبية األدلة وتقديم الجودة إلدارة األوروبية

 شركاتمدراء  خالل من جمعت التي المسح بيانات وظفت الدراسة، الغاية لهذه تحقيقاً  النموذج هذا في
 الخصائص الختبار التأكيدي العامل تحليل واستخدم ،سبانيةاال والخدمات التحويلية الصناعات
 مجموع فرضية بين والعالقات القياس ،( the psychometric properties) للقياس السيكومترية
دارة الممارسات  .المعادلة النماذج وضع باستخدام الهيكلي التنظيمي األداء فحص يتم الجودة وا 

 :نتائج، من أهمهاوتوصلت الدراسة إلى العديد من ال
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 األوروبي التميز نموذج في المقترحة الشاملة الجودة إدارة ممارسات اعتماد EFQM للشركات يسمح 
 .النموذج في المدرجة النتائج معايير في منافساتها على التفوق

 (Boulter, 2007) دراسة .4

  "أوروبا في المالي ءدااأل جودة دارةإ على للتميز االوربية المؤسسة نموذج تبني تأثير": بعنوان

"The Effect of Adopting the European Foundation for Quality 

Management (EFQM) Excellence Model on Financial Performance in 

Europe" 

هــدفت هــذه الدراســة إلــى تطبيــق نمــوذج المؤسســة األوروبيــة للتميــز علــى مجموعــة مــن الشــركات األوروبيــة 
افســـة فـــي عـــالم األعمـــال مـــن خـــالل فهـــم حـــاالت الشـــركات والمؤسســـات التـــي طبقـــت هـــذا لمســـاعدتها للمن

النموذج وذلك من أجل تحديد الحلول الممكنة من أجل فهم الفجوات وردم الهوة بين األهداف المخطط لها 
 والنتائج التي تتحقق على أرض الواقع.

 :وتوصلت الدراسة إلى

 ز يســاعد الشــركات علــى المنافســة العالميــة فــي عــالم األعمــال تطبيــق نمــوذج المؤسســة األوروبيــة للتميــ
 باعتباره نظام لإلدارة وأداة لتحسين نتائج األداء الرئيسية في أوروبا.

 

 ( Maassen, 2005& Potman  ( دراسة .5

 هولندا "العالي للتعليم االستراتيجي التخطيط: "بعنوان
(Strategic Planning for Higher Education ) 

 القائم المؤسسي التميز على يعتمد وتكيفاً  ومرونة تنوعاً  أكثر العالي للتعليم نظام إنشاء إلى الدراسة هدفت
 التعليم في الجديد الهولندي التخطيط نظام إدخال بعد وذلك المؤسسية، االستراتيجية االختيارات على

 خالل من العالي لتعليما مؤسسات في االستراتيجي التخطيط تحقيق على الدراسة ركزت كما العالي،
 النموذج الستراتيجية نموذج – التكيف استراتيجية نموذج الخطى، النموذج:  هي متميزة أو مستقلة نماذج

 مدى لقياس كأداة واالستبانة الباحثان، استخدمه الذي التحليلي الوصفي المنهج خالل ومن التفسيري،
 .النماذج مالئمة
 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد
 العالي التعليم لمؤسسات التطبيق في األفضل التفسيري النموذج يعتبر. 
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 تحاول عندما المؤسسات تواجهها التي المشاكل بعض تفسير على يساعد المؤسسية مفهوم إن 
 .وتنفيذها استراتيجياتها صياغة

  (Dubas & Nijhawan,  2005)دراسة .6

 الشاملة" الجودة إدارة ضوء في التميز أنموذج "اختبار  :بعنوان

"A test of the EFQM excellence Model of TQM" 

 في التقدم مدى بين العالقة توضيح على وركزت للتميز، األوروبي لألنموذج شرح سةاالدر  هذه قدمت
 في أعمال مؤسسة  (32) مدراء  على اسةر الد طبقت وقد األعمال، نتائج على لتميزا عناصر تطبيق
 تميز.ال تطبيق في مختلفة مستويات ذات إسبانيا

 ، من أهمها:النتائج من العديد إلى الدراسة توصلت وقد

 تادزدا  فكلما النتائج، تحقق درجة مع يتناسب تميزال لعناصر المؤسسة وتطبيق امتالك درجة أن 
 .اإليجابية األعمال نتائج تزداد التطبيق، درجة

 ( (Cantu & Olivares, 2005 دراسة .7

 ن:بعنوا

TQM Excellence Models, Are They Pragmatic or Based on Good Wishes. 

 على وتوضيح عالقتها التميز جوائز معظم في المذكورة التميز عناصر أهمية لتحليل الدراسة هذه جاءت
 في صناعية ( مؤسسة31) في الجودة مدراء على وزعت استبانه باستخدام الدراسة أجريت وقد األداء،
 .% 20.20 االسترداد نسبة وكانت المكسيكية، مونتيري مدينة

 ، من أهمها:النتائج من العديد إلى الدراسة توصلت وقد

 دارة والتخطيط القيادة أن  الوضع التنافسي على تأثير العناصر أكثر هي والمعرفة المعلومات وا 
 دور يأتي ثم بشرية، ومنال الموارد مثل األخرى العناصر فاعلية لتحقيق متطلبات وتعتبر للمنظمات،

 .أعمال المؤسسات نتائج على ايجابي اثر ذات العناصر وهذه العمليات، إدارة
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  (Rippon, 2002)  دراسة .8

 . "للربح الهادفة غير للمنظمات استراتيجي أسلوب" :بعنوان

 المدراء زويدت بهدف أفريقيا جنوب في األهلية للمنظمات االستراتيجي األسلوب تطوير على الدراسة ركزت
 تطبيق إلى االستراتيجية اإلدارة وعناصر مبادئ لتحويل بأداة األهلية المؤسسات في القرارات ومتخذي
دارة األهلية، المنظمات أدارة إلنجاح  على دراسته في الباحث اعتمد، وفاعلية أكثر بصورة مؤسساتهم وا 
 وخطط استراتيجية وخطط عمل راقوأو  دراسات من عليه الحصول تمكن كلما لمحتوى وتحليل مراجعة
 . الدراسة بموضوع عالقة ذات ومشاريع لبرامج

 ، من أهمها: النتائج من العديد إلى الدراسة توصلت وقد

 مما الشخصية لمصالحهم يستغلونها أفراد خالل من تدار األحوال من كثير في األهلية المؤسسات أن 
 . إدارتها يسيئون يجعلهم

 بأداة المؤسسات لتلك القرارات ومتخذي المدراء لمساعدة إطار لوجود الحاجة يإل الدراسة أشارت كما 
 .عملي تطبيق إلى االستراتيجية اإلدارة وعملية مبادئ لتحويل

 
 ( 1995 بايرمان، الخفاجي،) دراسة .9

دارة االستراتيجي التخطيط: "  بعنوان   ببريطانيا"  األكاديمية المؤسسات في الشاملة الجودة وا 

Strategic Planning and Total Quality Management In Academic Institutions  

 ألداء االستراتيجي الزمني البعد تعكس بحيث الشاملة الجودة إدارة فلسفة توسيع إلى الدراسة هدفت
 في الجودة استراتيجية ودمج االستراتيجي، والتخطيط الشاملة الجودة بين الربط خالل من ككل المؤسسة

 إلى باإلضافة التحليلي الوصفي المنهج الباحثان استخدم وقد االستراتيجي، التخطيط وأهداف ناتمكو 
 .االرتباطي المنهج

 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد

 الخطة مكونات في الشاملة الجودة استراتيجية دمج يتطلب للجامعات االستراتيجي التخطيط تطوير إن 
 .االستراتيجية

 وتوفير الجودة، من عال   بمستوى تتمتع تعليمية برامج تقديم تضمينها يتطلب الجامعة رسالة تطوير 
تاحة المجتمع، وخدمة البحث وتشجيع المستفيدين، خدمة   .والموظفين الطلبة من لمشاركة الفرصة وا 

 جراءات سياسات تقييم عملية تسهم  .الداخلية للبيئة أفضل تحليل في التخطيط وا 
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 :على الدراسات السابقة ليق العامالتع 2.5

من خالل استعراضنا للدراسات السابقة والمتوفرة لدينا حول موضوع الدراسة نستنتج بان معظمها تحدثت 
 في المؤسسات المختلفة. التخطيط االستراتيجي، وكذلك واقع توافر معايير الجودة والتميز تطبيقواقع عن 

 التالي:ومن خالل ما سبق من دراسات يتضح لنا 

  من وماله  ممارسة التخطيط االستراتيجيأن معظم الدراسات السابقة هدفت إلى توضيح مدى أهمية
 .األداءدور مهم وكبير وفعال في تحسين وتطوير 

  من ومالهما  تطبيق معايير الجودة والتميزأن معظم الدراسات السابقة هدفت إلى توضيح مدى أهمية
 .األداءوتطوير دور مهم وكبير وفعال في تحسين 

  أن الدراسات السابقة استخدمت في معظمها المنهج الوصفي التحليلي وذلك باالعتماد على أدوات تلك
 ستبانه، مقابلة، مالحظة،....الخ(.الدراسات )ا

 حيث اختلفت أحجام على مجتمع الدراسة ل منها بناءً أن الدراسات السابقة تباينت العينة الدراسية لك ،
 نها حسب الفئة التي استهدفتها.العينات لكل م

 أهمية  ذوتطبيق التخطيط االستراتيجي وتطبيق معايير الجودة والتميز  بينت الدراسات السابقة أن
 .كبيرة في معظم دول العالم

 
 أوجه اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:   

 2112منها: دراسة ) بشير، دف مع بعض الدراسات السابقة اتفقت الدراسة الحالية من حيث اله( 
ي الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة والتي هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة كليات التربية ف
نظر أعضاء هيئة التدريس، ودراسة  للتخطيط االستراتيجي وعالقته بإدارة الجودة الشاملة من وجهة

 اإلسالمية الجامعة في ستراتيجياال التخطيط واقع على التعرفوالتي هدفت إلى  )2116)الدجني، 
 معايير ضوء في االستراتيجية الخطة تحليل خالل من والتعرف على مدى توافر معايير الجودة  بغزة،
 .فلسطين في العالي التعليم لمؤسسات والنوعية والجودة لالعتماد الوطنية الهيئة أقرتها التي الجودة

 إتباعها المنهج الوصفي التحليلي. سابقة فياتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات ال 
 ها أداة االستبانة كأداة للدراسةاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام  . 

، ودراسة )شراب، )2100، ودراسة )المصري، )2103)سهمود، اتفقت الدراسة مع كل من، دراسة 
، ودراسة )أبو )2110ودراسة )السويطي،  ،)2115، ودراسة )سكيك، )2101ودراسة )مصلح،  ،)2100
ودراسة )عطا اهلل،  ،(Santos-Vijande & Alvarez-Gonzalez, 2007)دراسة و  ،)2110هاشم، 
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،  (Dubas & Nijhawan, 2005)دراسةو ،)2112، ودراسة )أبو دولة وصالحية، )2112
ن حيث الفئة المستهدفة وذلك م، )2111ودراسة )الغزالي،  ،( (Cantu & Olivares, 2005دراسةو 

 والمتمثلة في أصحاب الوظائف اإلشرافية والمستويات اإلدارية العليا.

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :

 لدراسة في اختيار منهج الدراسة واالطالع على التجارب الحديثة لتلك الدراسات مما مهد الطريق ل
 .الحالية الوصول إلى هدفها

  ات المستخدمة في الدراسات السابقة وبالتالي انتقاء ما يتناسب منها مع موضوع االطالع على األدو
 الدراسة الحالية تمهيدًا لبناء أداتها المتمثلة باالستبانة .

 ة في تقديم التوصيات واالقتراحاتاالستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات السابق. 
 

 :من حيثأوجه اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 

 دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق التميز المؤسسي.على  ف: هدفت الدراسة إلى التعر الهدف
 .وزارتي العمل والشئون االجتماعية_ قطاع غزة: الدراسة تمت في  البيئة

 .وليس جميع العاملين فيها: تم اختيار أصحاب الوظائف اإلشرافية  المجتمع
التابع معايير والمتغير التخطيط االستراتيجي، ن كل من المتغير المستقل : إيجاد العالقة بي المتغيرات

 التميز المؤسسي )القيادة، السياسات واالستراتيجيات، العاملين "الموارد البشرية"، العمليات/االجراءات،
 المستفيدين "الفئة المستهدفة"، جودة الخدمة(

 :ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

 والذي التخطيط االستراتيجي، وواقع توافر معايير التميز المؤسسيالدراسة الحالية لواقع  تتطرق 
 .وزارةفي تطوير األداء المؤسسي في ال ميسه كالهما

 استخدام الدراسة الحالية أسلوب الحصر الشامل لمجتمعها المتمثل في أصحاب الوظائف اإلشرافية. 
 من حيث تناولها لقطاع  على المستوى المحلي ن الدراسات السابقةوتتميز هذه الدراسة عن غيرها م

خصوصًا على المستوى المحلي حيث -من وجهة نظر الباحث-مهم لم يتطرق له كثيرًا من الباحثين
 والتي تربط بين التخطيط االستراتيجي والتميز المؤسسي في القطاع الحكومي.أنها األولى من نوعها 
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 االستراتيجيالتخطيط 

 :مقدمة 1.1

إن من أبرز سمات العصر الحديث تلك التغيرات الهائلة في المعارف اإلنسانية، وما ترتب عليها من      
بني ثقافة التغيير المستمر في أساليب أداء األعمال، لمواجهة الطموحات المتنامية لألطراف ذات العالقة ت

الذي يستوجب  األمر بأداء األعمال بأعلى درجات الجودة الشاملة ومعاييرها، وصوال لمخرجات متميزة،
عادة هندسة نظم األعمال القائمة ون ماذجها، إضافة للتنمية المستمرة ضرورة التحليل والتطوير المستمر، وا 

 (  17، ص2000الهيتي، ) .والتكيف مع متطلباتها للموارد البشرية، لمواجهة عمليات التحسين والتطوير

مرحلة أساسية ومهمة من مراحل العملية اإلدارية، كونه يمثل أسلوبا في  االستراتيجيويعد التخطيط      
عمل، الختيار أفضل  البدائل مالئمة  مع اإلمكانات المتاحة من التفكير والمفاضلة بين أساليب وطرق ال

ناحية، وطبيعة األهداف المرغوب تحقيقها من ناحية أخرى، وذلك في عالم أصبح أصغر من حجمه 
الجغرافي بسبب ثورة المعلومات واالتصاالت والتطور التكنولوجي و المعرفي أو ما يسمى بظاهرة العولمة 

 .أن رياح التغيير بما تحمله من متغيرات متنوعة باتت تطال كل أطرافه بال ريبوعصر االنترنت، إذ 
 ( 96 ، ص2000الغزالي، )

 :مفهوم التخطيط 1.2

 والتوجيه كالتنظيم األخرى الوظائف تسبق حيث اإلدارة، وظائف من األولى الوظيفة التخطيط يعتبر     
إلى  ووصوال العليا باإلدارة بدءً  اإلدارية المستويات مختلف في التخطيط عملية وتتم والرقابة، التنسيق و

 :يلي فيما منها البعض إدراج يمكن تعاريف عدة للتخطيط أعطيت ولقد الدنيا، اإلدارات

 تحقيق وكيفية لها والوضع المستهدف للمنظمة الحالي الوضع تحدد التي اإلدارية الوظيفة" هو التخطيط
 تحقيق إلى الوسائل المؤدية وتحديد السياسات وصياغة النهائية، افواألهد الغايات تحديد خالل من ذلك
 الغايات من لكل، الزمنية البرمجة مع لذلك، الضرورية الموارد وتخصيص واألهداف الغايات تلك

 ( 106، ص2003أبو بكر، . )"والوسائل واألعمال واألهداف
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 المنظمة تحضير أجل من المصممة اإلدارية األنشطة مجموعة"كما ُيعرف التخطيط على أنه      
 على المنظمة تساعد والبشرية المادية الموارد باستغالل الخاصة القرارات أن من والتأكد المستقبل، لمواجهة
 ( 83، ص1999مصطفى، . )"وأهدافهاتها غايا تحقيق

 هدف قلتحقي المناسب األسلوب أو الوسيلة تحديد" هو التخطيط أن( 2006) الماضي، يري كما      
 ( 55، ص2006 الماضي،.)"المتاحة واإلمكانات المحيطة الظروف ضوء في مستقبلي،

عملية منهجية مستمرة  وبالنظر إلي التعريفات السابقة للتخطيط ُيعرف الباحث التخطيط على أنه      
، والتنسيق بين الموارد واإلمكانيات المطلوبة يتم من خاللها تحديد الغايات واألهداف، السياسات والبرامج،

   .األعمال واألنشطة والرقابة عليها للوصول إلى األهداف خالل فترة محددة

 : االستراتيجي التخطيط مفهوم 1.3

 الحاضر الوقت في العمل وتنظيم قرارات  لصنع  مستمرة عملية" بأنه االستراتيجي التخطيط ُيعرف     
 منهجية، بطريقة لتنفيذها المطلوبة الجهود وتنظيم راتالقرا هذه بمستقبل كبيرة معرفة مع منهجية بطريقة
 أخرى جهة ومن المنظمة، المنهجية المرتدة التغذية طريق عن بالتوقعات القرارات هذه نتائج وقياس

 والبيئة التنافسية، والحالة المستهلك، وحاجات السوق، ظروف مراجعة يتضمن االستراتيجي فالتخطيط
 (  23ص  ،2003 الخطيب،. ) "والتكنولوجية واالجتماعية، االقتصادية،

وسياساتها  االستراتيجية وخططها وأهدافها المنظمة رسالة تطوير عملية" على أنه القطامين ويعرفه     
 (85، ص 2002القطامين، ". )مستهدف مستقبلي موقف إلى حالي موقف من منظم انتقال تحقيق بهدف

 وتحديد الرئيسي وبمسارها، وبأهدافها المنظمة برسالة لتبصيروا التصميم" على أنه ماهر ويعرفه      
 ( 23، ص2002ماهر، ". )ذلك لتحقيق الالزمة واألعمال واألنشطة العمليات

. ) "هذا الشكل وتحقيق المستقبل في للمنظمة المثالي بالشكل التبصر" على أنه وتعرفه العارف     
 (8، ص 2003العارف، 

أنه تحديد مجموعة األنشطة أو األعمال التي من المتوقع أن تؤديها  الستراتيجياويقصد بالتخطيط       
الشركة، مع األخذ بعين االعتبار مجموعة الفرص والتهديدات الخارجية التي تواجه المنظمات في الوقت 
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ق، موقعا بارزا في العملية اإلدارية، فهو الذي يوضح معالم الطري االستراتيجينفسه، ويحتل التخطيط 
 لمجاالتأي منظمة تصقل سياسة المنظمة وتوظف جميع ا استراتيجيةفويحدد مسار العملية اإلدارية، 

 ( 39، ص2000الهيتي، ). ناجحة من أجل تحقيق أهداف المنظمة استراتيجيةلخلق 

 نهعلى أ االستراتيجيُيعرف الباحث التخطيط  االستراتيجيوبالنظر إلي التعريفات السابقة للتخطيط      
العملية التي يتم بواسطتها تصور وتخيل مستقبل المنظمة، والتي يتم من خاللها تحديد رسالتها ووضع 

اتها، واتخاذ القرارات الخاصة بتطوير العمليات واإلجراءات التي تسعى إلى تحقيق هذا استراتيجيأهدافها و 
خذ بعين االعتبار مجموعة نقاط القوة المستقبل، ضمن برامج زمنية مستقبلية يتم تنفيذها ومتابعتها مع األ

والضعف في البيئة الداخلية للمنظمة ومجموعة الفرص والتهديدات الخارجية التي تواجهها، لالنتقال 
 .بالمنظمة من الوضع الحالي إلى الوضع المستقبلي

 :االستراتيجيأهمية التخطيط  1.4

 ما وهذا، األداء في الكفاءة إلى يؤدي ألنه نظراً  ترفاً  وليس، ضرورة االستراتيجي التخطيط يعد      
 استخدام وتتمحور أهمية، االستراتيجي التخطيط تستخدم التي العالمية المنظمات معظم عليه أجمعت
 ( 21ص ،2002، العارف: )يلي فيما االستراتيجي التخطيط

 .لتحقيقه تسعى الذي ما حول بمرشد المنظمة يزود .0
 .المنظمة ككل في التفكير ومالمح، ببأسلو  بالمنظمة المسؤولين يزود .2
 .معها وكيفية التأقلم، المحيطة البيئة في التغيرات توقع على المنظمة يساعد .3
 .استخدامها طرق وتحديد ،المتاحة الموارد( توزيع أي) تخصيص على المنظمة يساعد .4
 .المحيطة والفرص ،والتهديدات، التغيير لرياح المديرين وحساسية، وعي يرفع .2
 .المديرون يقدمها التي الموازنات تقييم في السليم لمنطقا يقدم .6
 .لها وليس متلقياً ، اإلحداث بصنع ويبادر، ومبتكراً ، خالقاً  المدير يجعل .0
 . كافة المصالح أصحاب جماعات أمام المنظمة صورة يوضح .5
( الدنيا_  سطىالو _  العليا) في التخطيط الثالث اإلدارية المستويات بين البناء والحوار التفاعل يحقق .1

 ووهب، حافظ،. )اإلدارية العملية في القرارات ويرشد اتخاذ وتطوره، نجاحه وسبل التنظيم مستقبل عن
 ( 119، ص2003
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 والتحليل الدراسة على قائم بشكل علمي المؤسسة في المستقبلية القرارات اتخاذ أساليب دعم في يسهم .01
 ووهب، حافظ،) .للتنفيذ قابلية وأكثرها القرارات أفضل التخاذ المختلفة البدائل بين والمقارنة والتنبؤ
 ( 119، ص2003

 وكفاءته فاعليته وزيادة نشاط التنظيم على المحيطة للظروف السلبية اآلثار من التقليل على يعمل .00
 ( 242، ص2001 غنيم،).بتصرف الخدمة أو للمنتج أفضل جودة إحداث في واإلسهام

 في المؤسساتية التنمية لبرنامج االستراتيجي والتخطيط اإلدارة دليل في Okuma, (2003) ذكر وقد
 وهي. للمؤسسات االستراتيجي التخطيط أهمية عن فيها عبر العناصر من مجموعة( اليوناسو) مؤسسة
  :كالتالي

 المؤسسة، أداء على إيجابا يؤثر للمؤسسة واضحة عمل وخطة وأهداف رسالة وجود :النتائج تحسين .1
 تحقيق تعظيم في يساهم أن يمكن متابعة ونظام للمؤسسة واضحة مستقبلية ةخط وجود أن كما

 .والمحاسبة الشفافية من كبيرة درجة إلى والوصول األهداف
عادة مستقبلي بشكل التفكير على المؤسسة يجبر الجيد االستراتيجي التخطيط :والتوجيه التركيز .2  وا 

 .المؤسسة مسار وتصحيح والتنظيم التركيز
 وحلها مواجهتها يصعب التي والفرص المشاكل من مجموعة تواجه أحيانا المؤسسات :كلالمشا حل .3

 مخطط بطريقة المشاكل أو المتداخلة القضايا لحل الطريقة هو االستراتيجي التخطيطو  منفصل، بشكل
 .لها

 التعلم لتشجيع ممتازة بفرصة المؤسسة يزود االستراتيجي التخطيط :الفريق وبناء للتعلم فرصة .4
 .العالقة ذوي واألفراد المؤسسة داخل وااللتزام

 أن وخاصة فعال وتسويق اتصال أداة يكون أن يمكن االستراتيجي التخطيط :والتسويق االتصال .5
 واستمرار للمساهمة كمتطلب للمؤسسة االستراتيجية الخطط عن يسألون للمؤسسات الممولين بعض
 .الدعم

 في المؤسسة يساعد االستراتيجي التخطيط :لمستقبليةوا الحالية األزمات تجنب وأ على التغلب .6
 والحصول مواردها تحديد في يساعدها وكذلك تواجهها التي والمستقبلية الحالية األزمات على التغلب
 .للمجتمع أفضل بصورة خدماتها تقديم من يمكنها مما المهارات وامتالك الموارد من المزيد على

(Okuma,2003, P 4-6) 
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 :االستراتيجي التخطيط أهداف 1.5

 المنظمة التجاهات وفقا األهداف من العديد تحقيق إلى االستراتيجي التخطيط نظام يهدف     
 التخطيط يسعى التي األهداف ألهم عرض يلي وفيما التخطيط، عملية فيه تتم الذي وخصائص الموقف

 ( 7-8، ص2000عوض، ): لتحقيقها االستراتيجي

 والقوى واألنظمة والقواعد واإلجراءات التنظيمي الهيكل في تعديالت بإجراء داخلياً  المنظمة يئةته .0
 .وفعالية بكفاءة الخارجية البيئة مع التعامل على تهاقدر  من يزيد الذي بالشكل العاملة

 معها المتعاملين رضا وزيادة السوق في المنظمة حصة زيادة على تعمل ومؤثرة هامة قرارات اتخاذ .2
 أو كله تمعالمج كان أم المساهمين من كانوا سواء وجودها من المصلحة ألصحاب وتعظيم المكاسب

 .منه قطاع
 السنوية واألهداف األجل طويلة األهداف وضع يتم بحيث النسبية، واألهمية األولويات تحديد .3

جراء والسياسات  .األولويات ذهبه باالسترشاد تخصيص الموارد عمليات وا 
 هي المنظمة قيمة زيادة في تفشل التي فاإلدارة اإلدارة، كفاءة على كمللح الموضوعي المعيار إيجاد .4

 .المنظمة داخل وتطوير إنجازات من تدعيه ما حجم كان مهما فاشلة إدارة
لوجود  االنحرافات وتصحيح واكتشاف والرقابة والتنسيق القرارات اتخاذ عمليات وكفاءة فاعلية زيادة .2

 .يجيةاالسترات األهداف في تتمثل معايير
 المعيار هو التهديدات ومقاومة الفرص استغالل أن باعتبار الخارجية والبيئة السوق على التركيز .6

 .المنظمات لنجاح األساسي
 المشاكل اكتشاف للمدير يمكن بحيث والتهديدات، والفرص والضعف القوة نقاط عن البيانات تجميع .0

 لقرارات فعل رد هي المدير قرارات تكون نأ من بدال القيادة بزمام األخذ يمكنه وبالتالي مبكرا
 .ات المنافسيناستراتيجيو 
 التي الخطط تحقيق في العاملين التزام من يزيد مما الجماعي العمل خالل من العاملين اشتراك تشجيع .5

 األداء تقييم ألسس فهمهم من ويزيد للتغيير مقاومتهم من ويقلل عليها ووافقوا مناقشتها اشتركوا في
 .المنظمة داخل وافزالح ومنح
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 :االستراتيجي التخطيط خصائص 1.6

 المختلفة التخطيط ألنواع نوعياً  تطوراً  يأتي كونه من تنطلق عديدة خصائص االستراتيجي للتخطيط     
 (10، ص 2008 الفلسطينية، األهلية المؤسسات تطوير مركز) :يلي هذه الخصائص ما أهم ولعل

 أن كما بنفسها، إلى النهوض باستمرار المؤسسة تسعى إذ التغيير، ارةإد هو االستراتيجي التخطيط إن .0
 ال أنه حيث التغيير عملية إدارة ومن الضروري الجديدة، األفكار وتتطور تتغير، المحيطة ظروفها
نما بشكل تلقائي، معه النجاح يجلب أن للتغيير يمكن  .إدارة عملية إلى يحتاج وا 

 اختيار كيفية فقط يعني ال هذا أن إذ ونموها، المؤسسة تطور ولحتصور  هو االستراتيجي التخطيط .2
نما والنشاطات، األهداف  .المتغيرة البيئة مع للتالقي نفسها بتغيير المؤسسة تقوم كيف أيضا يعني وا 

 تخطيط يعني المدى طويل فالتخطيط المدى، طويل تخطيط من أكثر هو االستراتيجي التخطيط .3
 والمشاريع للنشاطات برمجة وهو العملية، لهذه ونتاج االستراتيجي طالتخطي من جزء وهو تشغيلي
 .الموضوعة االستراتيجية األهداف إلى الوصول في تساهم التي والبرامج

نما بسيطة، مهمة ليست كعملية االستراتيجي التخطيط .4  الخيوط من لمجموعة مركبة وجمع إشراك هي وا 
 للمستقبل، الرؤية وترسيم هوية المؤسسة تحديد وهي المؤسسة، تواجهها التي للظروف والتحليالت

 .والفعل دالئل للنشاط ووضع االستراتيجية الخيارات وانتقاء
 لألنماط النظرة التقليدية تتجاوز األنشطة، ومتنوعة األوجه، متعددة واسعة عملية االستراتيجي التخطيط .2

نما متخصص، في وديناميكيوظي نشاط مجرد ليس االستراتيجي فالتخطيط التخطيط، من األخرى  وا 
 بالتفكير يتسم حيث التحليلي، التفكير العقالني من مستوىً  وأعمق أبعادًا، وأغنى شمواًل، أوسع هو

 الداخلية) البيئية المتغيرات لكافة شاملة صياغة نظرة محاولة من ينطلق الذي المتبصر الموضوعي
 ( 6، ص2001للمحاسبين القانونيين،  العربي المجمع(.)والخارجية

 
 :االستراتيجيمعوقات التخطيط  1.7

 : يأتي كما االستراتيجي التخطيط معوقات( 2116) بيمك، خبراء لخص

 .المشاركة على تحث ال المنظمة ثقافة .0
 .االستراتيجي التخطيط على الرئيسية القيادات قدرة عدم .2
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 .والقدرات األساسية واإلمكانات الموارد توفر عدم .3
 .الداخلية الصراعات .4
 .االستراتيجي للتخطيط كافية معلومات توفر عدم .2
 .المحددة الرؤية مع تتناسب ال الرسالة صياغة .6
 .االستراتيجيةالقرارات  مع تتناسب وال المنظمة رسالة مع تتجاوب ال وأنشطة برامج بتنفيذ القيام .0
 .المتابعة غياب .5
 .بالمؤسسة المحيطة البيئة من ضغوط .1

 )45 ص، 2116 بيمك، خبراء. )المستهدفة ئاتالف مع التواصل أو التجاوب عدم .01
 

 :االستراتيجيمراحل التخطيط  1.8

 :االستراتيجيةمرحلة إعداد الخطة  1.8.1

قرارها االستراتيجية للخطة اإلعداد مرحلة تمثل       أن كما التخطيط، لعملية الفعلية البداية بمثابة وا 
 وجوهر معنى المرحلة هذه تمثل إذ خطيطية،الت العملية في عنها غنى ال كونها من تنبع أهميتها
 :التالية الخطوات من مجموعة المرحلة هذه وتتضمن ،(59، ص 1999 خميس،.)التخطيط

 :االستراتيجيالتحليل  .1
 على تأثيره ألهمية بالمنظمة، المحيطة البيئية للقوى االستراتيجي بالتحليل االستراتيجية اإلدارة تقوم      
 في الحاصل التغير مدى لتشخيص االستراتيجية اإلدارة تستخدمها أدوات مجموعة هوف وأنشطتها، أهدافها
 أجل من المنظمة في التنافسية والميزات السمات وتشخيص والتهديدات الفرص وتحديد الخارجية البيئة

 راتيجياالست التحليل بين االيجابية العالقة تحقيق في اإلدارة يساعد بشكل الداخلية بيئتها علي السيطرة
 (83، ص  2005الدوري،.)المطلوبة االستراتيجية وتحديد المنظمة أهداف وتحديد للبيئة

 في للمساعدة األعمال خلفية عن والمعلومات البيانات من هائل كم تجميع التحليل مرحلة وتتطلب     
 نحو على التوجهات كيدبالتأ ستؤثر التخطيط على القائمين لدى المتوافرة فالحقائق السليمة، القرارات اتخاذ
 ( 8، ص2002 المثلى، اإلدارة سلسلة). المتخذ القرار

  (130- 129، ص2000السلمي، ) :إلى عادة االستراتيجي التحليل لعملية المطلوبة البيانات وتصنف
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 الثبات، أو االنخفاض أو للزيادة واتجاهاتها للظواهر السابقة القيم توضح والتي :التاريخية المعلومات 
 االتجاهات على تدل التي األساسية المؤشرات بعض استخالص من تمكن التاريخية المعلومات يمةوق

 .للظاهرة المستقبلية
 قيمة، معلومات وهي الحالية، الزمن نقطة في هو كما الموقف أبعاد تصف وهي الحاضرة: المعلومات 

 .اإلدارة إلى هاب تصل التي السرعة مدى على التخطيط أغراض خدمة في فعاليتها وتتوقف
 تضع أساسها على والتي المستقبل في المحتملة باألحداث التنبؤات وهي المستقبلية: المعلومات 

 .التخطيط عموماً  لعمليات هام أساس وهي توقعاتها، وتبني تقديراتها اإلدارة
 :إلى قسمين االستراتيجيوينقسم التحليل 

 :للبيئة الخارجية االستراتيجيالتحليل  . أ
 االستراتيجية اختيار عند والضرورية المهمة األمور من الخارجية البيئية العوامل وتحليل دراسة تعد    

 معين مكان في بها المحيطة الظروف على والتعرف للمنظمة المتاحة الفرص تحديد خالل من المناسبة
 فهاأهدا لتحقيق الفرص تلك استغالل من المنظمة وتتمكن محددة زمنية فترة وفي السوق، من

 سواء للمنظمة سلبية آثاراً  أو خطراً  تسبب قد التي المحتملة المخاطر أو التهديدات ، وتحديداالستراتيجية
 ( 158، ص2005 الدوري،.)أذواق المستهلكين في تغيرات أو للسوق منافسين بدخول

 للبيئة الخارجية: االستراتيجي/أ أهمية التحليل 1

 :التالية النقاط تكمن في الخارجية البيئة تحليل أهمية ( إلى أن2003يشير أبو بكر، )

 إمكانيات بين للتفاعالت النهائي الناتج معينة زمنية نقطة عند منظمة ألية القائم الوضع يعتبر .0
 مفتوح نظام بمثابة هي منظمة أي أن ذلك الخارجية، البيئة المتغيرات وخصائص وخصائص المنظمة

 .بينهما متبادل وتأثير تفاعل وجود يستوجب الذي ، األمربها تعمل التي البيئة في
 البيئة مع والتكيف التفاعل على تهاقدر  بمدى يتحدد ونموها، بقاءها وبالتالي منظمة أي نجاح إن .2

 .البيئة هذه في العالقة ذوي األطراف أهداف تحقيق وعلى فيها التي تعمل الخارجية
في  تؤثر التي والتهديدات والقيود غوطالض من العديد وكذلك الفرص من العديد المنظمات تواجه .3

 المنظمات على يفرض الذي األمر أهدافها، وتحقيق أعمالها ممارسة في تهاوكفاء تهاوقدر  سلوكها،
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 وبرامج خطط وضع قبل وتأثيرها تهاواتجاها وأبعادها والتهديدات، والقيود الفرص هذه ترتكز أين إدراك
 .بها الخاصة العمل

 أو تغيير إلى عادة تضطر حيث فيها، تعمل التي الخارجية البيئة بمتغيرات المنظمات أهداف تتأثر .4
 في يكون لما استجابة األهداف لهذه النسبي والوزن في األهمية تغيير أو أهدافها تطوير أو تعديل

 .ديداتتهو  قيود أو فرص من البيئية المتغيرات
 أو اقتصادية كانت سواء الخارجية البيئية بالظروف وخططها تهاسياسا وكذا المنظمة استراتيجية تتأثر .2

 في دائما تكون أن المنظمة من يتطلب الذي األمر اجتماعية، أو تكنولوجية أو سياسية أو تسويقية
أبو بكر، )  .ديداتته أو قيود أو فرص من فيها يكمن وما الخارجية بيئتها مع الرؤيا وضوح منطقة
 (201- 200، ص2003

 

 للبيئة الخارجية:  ستراتيجياال/أ خطوات التحليل 2

 (117- 115، ص2003)مرسي،  :ويتم تحليل البيئة الخارجية من خالل خطوتين رئيسيتين

 : األولى /أ الخطوة1/2

 :وهي البيئية العوامل من مجموعات أربع إلى األعمال بيئة تقييم وتتضمن

 .التكنولوجيا التحتية، أو األساسية المال، البنية رأس العمالة، الطبيعية، الموارد االقتصادية: العوامل .0
االستقرار، االيديولوجيا، المؤسسات السياسية، العالقات مع المؤسسات الدولية،  العوامل السياسية: .2

 .التكنولوجيا
الهيكل االجتماعي وديناميكيته، منظور الطبيعة البشرية، التوجه بشأن الزمن  العوامل الثقافية: .3

 دوار ) الذكور _ اإلناث(.والمكان، الديانة، اللغة، األ
 االتجاه نحو المدن، الهجرة، الحالة الصحية.نمو السكان،  العوامل الديموغرافية )السكانية(: .4
 :الثانية الخطوة/أ 2/2

 :مستويات أربعة إلى األعمال لبيئة تقسيم وتتضمن

 .الدول بين التفاعالت أنواع كل ويشمل األول المستوى .0
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 .الحكومة وسياسات تراتيجيةاسب ويتأثر القومي المستوى .2
 .للشركة المباشرة التنافس بيئة ويشمل الصناعة مستوى .3
  .بمفردها الشركة وعمليات استراتيجية ويشمل الشركة مستوى .4

 

 للبيئة الداخلية: االستراتيجيالتحليل  . ب
 مجاالت اء،األد مستويات لتحديد التنظيم داخل على تفصيلية نظرة إلقاء الداخلية البيئة بتحليل يقصد    
 ( 70، ص2002 ،المرسي وآخرون) .الضعف ومجاالت القوة،

 المنظمة موارد على أكد فالبعض الداخلية، البيئة عوامل تحديد في والكتاب الباحثون اختلف وقد     
 تتمثل وتنظيمية إدارية عوامل على آخرون وأكد والمعنوية، واإلنتاجية، والبشرية، المالية، بالموارد المتمثلة
 األفراد، التسويق، باإلنتاج، متمثلة وظيفية كعوامل المنظمة موارد إلى إضافة وثقافتها المنظمة بهيكل
 (124 ص ،2010 الدوري،. )والربحية العوامل المالية على تركيزهم كان والبعض ،والمالية

 للبيئة الداخلية: االستراتيجي/ب أهمية التحليل 1

 :التالية النقاط في الداخلية تكمن البيئة تحليل ميةأه ( إلى أن1999ويشير المغربي، )

 . للمنظمة المتاحة والمعنوية والبشرية المادية واإلمكانات القدرات تقييم في المساهمة .0
 . الصناعة في المنظمات من لغيرها بالنسبة المنظمة موقف إيضاح .2
 . مستقبالً  مهاتدعي طرق عن والبحث منها لالستفادة وتعزيزها القوة نقاط وتحديد بيان .3
 القوة نقاط ببعض  تفاديها أو ومعالجتها، عليها التغلب يمكن حتى وذلك الضعف نقاط وتحديد بيان .4

 .للمنظمة الحالية
 ،(والتهديدات الفرص) الخارجي والتحليل( والضعف القوة نقاط) الداخلي التحليل بين الترابط ضرورة .2

 إزالة خالل من تحجيمها أو المخاطر وتجنب لداخلية،ا القوة نقاط خالل من التسويقية الفرص النتهاز
  (131، ص 1999. )المغربي، الضعف نقاط
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 :الخارجية والتهديدات والفرص الداخلية والضعف القوة نقاط تعريف/ب 2

  :كالتالي والتهديدات والفرص والضعف القوة( 2005) الدوري، عرف

 العمل، في ايجابي بشكل تساهم والتي المنظمة في ةالمتوفر  األشياء عن عبارة هي : Strengthsالقوة
 بمهارة العمل انجاز في وتساهم القوة عناصر تعزز جيدة إمكانيات المنظمة تعطي التي الخصائص أو

 وقدرة والتنظيمية، اإلدارية الكفاءات وتوفر المالية، الموارد كفاءة في القوة عناصر وتتمثل ،عالية وخبرة
 .قوية وسمعة بارزا واسما للتنافس، عالية

  المنظمة إمكانات في فقر أو نقص إلى تؤشر التي النقاط في تتمثل :Weaknesses الضعف
 قادرة غير تجعلها التي الحالة هي أو ،لها المنافسة المنظمات موارد مع مواردها مقارنة عند وخصوصا

 وفشل والبشرية، المادية الموارد ضعف مثل التنافسية الميزة إلي الوصول عدم في ترغمها أو التنافس على
 .التسويق مهارات وضعف والتطوير، البحوث جانب في

 زمنية فترة وفي معين، مكان في بالمنظمة المحيطة الظروف تلك هي :Opportunitiesالفرص
 الناجحة المنظمات، االستراتيجية أهدافها تحقيق في الظروف تلك استغالل من المنظمة وتتمكن محددة،

 لتعظيم باستغاللها والقيام لخلقها والبحث الدؤوب العمل من البد بل إليها، تأتي لكي الفرصة من رتنتظ ال
 .لها التنافسية الميزة وتحقيق أهدافها

 اً آثار  أو خطرا تسبب فسوف حصلت ما إذا والتي المحتملة األحداث تلك هي : Threatsالتهديدات
 (185- 155، ص2005)الدوري،  .سلبية

 :ستراتيجيةاالصياغة  .2
 فن" قيادة يعني كما الجنرال، علم يعني وهو اإلغريقي، األصل إلي االستراتيجية مصطلح جذور تعود    

 فن"  أنه واضحة بصورة سيعني اإلدارة حقل إلى المصطلح نقل فإن لذلك الجنرال، هذا عند" الحرب
 التي العملية الوسائل هي أو والتخطيط، ارةاإلد مهارة عن فني تعبير هي االستراتيجيةف ،" اإلدارة أو القيادة
 (47، ص2004 حبتور، بن.)المنشودة األهداف تحقيق إلى تؤدي

 السياق فهم  على قائمة شامل، أسلوب عن عبارة" بأنها االستراتيجية Shapiro, (2003) عرفت كما    
ن لها، والتصدي عالجتهام تحاول التي والمشكلة والضعف القوة مواطن تشمل كما به، تعمل الذي العام  وا 
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 إال اعتماده، ننوي الذي األسلوب هو وما نحقق أن نريد ماذا توضح وهي عمل، إطار تمنح االستراتيجية
 (Shapiro, 2003, P 1) ".محددة بذاتها أنشطة تتناول ال أنَّها

 الشركة توجهات  يحدد الذي المحدد االختيار تعني" بأنها االستراتيجية Olsen, (2007) عرف بينما    
 ,Olsen). "البيئية للمتغيرات استجابة أكثر الشركة يجعل بما الديناميكية، البيئة في يحدث بما وعالقته

2007, P 10) 

 بالثبات وتزودها المؤسسة توحد مشتركة نظرة" بأنها االستراتيجية( (2009وآخرون،  النعيمي وعرف    
 (91، ص  2009وآخرون، النعيمي. )"الصحيح هباالتجا تتحرك المؤسسة وتبقى القرارات في

 التالؤم يكفل بما البعيد، المدى على غاياتها وتحديد للمنظمة، المستقبلية الخطط وضع" وُتعرف على أنها
 (25، ص2010 الدوري،) ."ةوكفؤ  فاعلة بطريقة بها المحيطة والبيئة الرسالة وبين ورسالتها، المنظمة بين

 ( 8، ص2005الفرا، (: التالي حول قرارات اتخاذ يتطلب ذلك فإن ، كوينهاوت االستراتيجية ولصياغة

 .ورسالتها ، وغرضها المؤسسة، قيم تحديد .0
 .الرسالة لتحقيق األجل طويلة أهداف وضع .2
 .األجل طويلة األهداف لتحقيق االستراتيجية اختيار .3

 

 :االستراتيجيةوضع الخطة  .3
 ( 87، ص2002 وآخرون، المرسي،: )هي خطوات ثبثال للمؤسسة االستراتيجية الخطة وضع ويمر

 المنظمة: رؤية صياغة . أ
 ماذا توضحي فه االستراتيجي التخطيط عملية عليه تبنى يالذ ساساأل حجر المؤسسية الرؤية تعتبر    
 .المستقبل يف نكون وأ نصبح نأ نريد

 إليها، الوصول في ترغب يالت الوجهة يحدد الذي للمنظمة المستقبلي المسار" بأنها الرؤية وتعرف    
 وآخرون، المرسي،)". لتنميتها تخطط واإلمكانات التي القدرات ونوعية تحقيقه، تنوي الذي السوقي والمركز
 (87، ص 2005
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 مستقبلية طموحات من بتحقيقه القيادة أو اإلدارة تحلم ما" هي( 2006) الماضي، عند والرؤية    
 المنظمة أفراد كافة تجعل أن على وقدرتها بالمستقبل وتفاؤلها يرتهابص ودرجة القيادة تمثل وهي للمنظمة،
 ( 131ص، 2006 الماضي،)". على تحقيقها متناغم بشكل ويعملون الرؤية هذه حقيقة يعيشون

 ( 9، ص2004 العمري،) :الجيدة الرؤية خصائص/أ 1

 ألن للرؤية، يفتقر حتماً  نهفإ يعيشها، التي اللحظة على قاصراً  اإلنسان وعي كان فإذا :للنمو هادفة .1
 النمو فرص يتحين أن عليه يجب ولهذا اإلنسان، حياة في النمو وتستوجب المستقبل تستشرف الرؤية
 .إمكاناته ويزيد حياته ليعيش

 حواجز لتقليل االستراتيجية الخيارات وكل الحالية المؤسسة وقدرات أوضاع على تقوم :ومرنة واقعية .2
 .التنافسي التقدم وعوائق

 .غاياتها تحقيق سبيل في المؤسسة تحرزه الذي التقدم مقدار قياس يمكن بحيث :للقياس قابلة .3
 غاية باعتبارها محدد زمني مدى يحكمها ال الطموحة الرؤية أن الكثيرون يعتقد :بتاريخ محددة .4

 تكون أن يفضل ما فترة خالل بالتحقيق محددة تكون أن ينبغي الرؤية أن والحقيقة مقيدة، غير عظمى
 . قياسها يمكن حتى األمد طويلة

 المراهنة يمكن فإنه ،الراهنة األوضاع منظور من ،واقعيتها عن النظر وبغض التحقيق ممكنة :العملية .5
. البعيد المدى على تحقيقها إلى للسعي المتعاملين معها فئات قدرات واستنهاض نبيل، كهدف عليها

دريس، حمدان،)  ( 126، ص2007 وا 
 

 نظمة:رسالة الم . ب
 العديد تناول وقد وغاياتها، رؤيتها تحديد في المنظمة عليه ترتكز وأساسا هاما، عنصرا تمثل الرسالة    
 األساسي الغرض" تعني بأنها المنظمة رسالة( 2010)، ياسين عرف حيث الرسالة، مفهوم الكتاب من
 عن تعبير أيضا وهي ستمرارها،وا وجودها مبرر لها، الجوهرية المهمة أو المنظمة، أجله من وجدت الذي
 ."األساسية وقيمها المنظمة ومصالح ألنشطة، ومنتجات، تفضيال أكثر وتوصيف جهة، من العامة الرؤيا

 ( 45، ص2010) ياسين، 
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 :الناجحة الرسالة خصائص/ب 1

 من البد عامة، وبصفة ،أخرى على منظمة من الرسالة بها تتمثل التي والسمات الخصائص تختلف     
 ذكرها كما بالتالي والتي تتمثل وجودها، أسباب عن تعبر والتي الناجحة للرسالة أساسية خصائص توفر

 (: (2005،الدوري

 .وواقعية شاملة بصورة مستقبال، عليه تكون أن ترغب وما المنظمة فلسفة عن تعبر .0
 وأهدافها هاغايات مع المنظمة رسالة تتطابق أن ينبغي :وأهدافها المنظمة غايات مع التطابق .2

 .االستراتيجية
 المنظمة مستوى على األهداف مع ينسجم بما والسياسات اتاالستراتيجي وضع ضرورة وهو :االنسجام .3

 .البرامج أو الوحدات مستوى على أو
 تعمل التي والداخلية الخارجية البيئة طبيعة االعتبار بعين تأخذ أن المنظمة رسالة من ينبغي :التكيف .4

 .والتفوق معها للتوافق الظروف تلك مع تتكيف لكي مستقبال، تتوقعه وما لياحا المنظمة فيها
 عبر المرغوبة أهدافها المنظمة تحقيق بكيفية دقيق بتوصيف الناجحة الرسالة تتسم :الفعال التوصيف .2

 .خدمية أم إنتاجية أكانت سواء تؤديها، التي واألنشطة األعمال
 ومكوناتها المنظمة أجزاء بين التكامل من حالة خلق على هابقدرت الناجحة الرسالة تتمثل :التكامل .6

 التكامل) الوحدات ومستوى المنظمة مستوى على أم ،(األفقي التكامل) واألقسام األنشطة بين سواء
 .المنظمة مع المتعاملين أهداف تحقيق إمكانية ،(العمودي

 .االجتماعية المسؤولية تحقيق على القدرة .0
 .معينين ومكان بزمان المجتمع وظروف قيم مع يتالءم بما المنظمة ومعتقدات قيم ترسيخ على القدرة .5
 ( 55ص، 2005 الدوري،.)للمنظمة التنافسية الميزة تحقيق على القدرة .1

 

 واألهداف: االستراتيجيةالغايات  . ت
 ىبالمستو  الوصل وهمزة االستراتيجي المستوى حلقات آخر الغايات أو االستراتيجية األهداف وتمثل    
 النظر ويمكن اإلجرائي، أو العملياتي التخطيط ومستوى والرسالة الرؤية تتوسط فهي التخطيط، من التالي
 تحقيقها على العمل ينبغي موضوعية شروط أو حاالت باعتبارها الغايات أو االستراتيجية األهداف إلى
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قرار ترسيخ أجل من  مدبولي،) .المؤسسة رسالة تضمنتها التي والمعتقدات المفاهيم الحاكمة مجموعة وا 
 (95، ص 2001

 ترتبط والتي للمنظمة النهائية النتائج" إلى يشير الغايات مفهوم فإن( 2002)، المرسي أشار وكما    
 إلى رسالة الغايات تستند ما وعادة، المماثلة المنظمات من غيرها عن يميزها الذي الغرض بتحديد
 ( 120، ص2002 وآخرون، المرسي،) ".المنظمة

 واقع إلى ورسالتها المنظمة مهام لترجمة تحقيقها المطلوب النتائج إلى األهداف مفهوم يشير حين في    
مكانية الدقيق، بالتحديد وتتسم عملي،  (189، ص 2001 خطاب،) .التفصيل إلى والميل القياس وا 

 /ت أهمية صياغة األهداف:1

 الدوري،: )التالية الجوانب في وتتمثل للمنظمة همةم وظائف من تحققه بما األهداف، صياغة أهمية تكمن
 (58 ص، 2010

 وعلى األعمال وحدة مستوى وعلى المنظمة مستوى على اتاالستراتيجي وضع في العليا اإلدارة تساهم .0
 .الوظائف مستوى

 .بها تعمل التي للبيئة المنظمة تعريف على األهداف تساعد .2
 القرارات اتخاذ في العليا لإلدارة مرشدا أو دليال هدافاأل تعد حيث القرارات، التخاذ مرشدا تعد .3

 .المالئمة
 ومراكز أدوار وتحديد واألقسام، لألفراد والمسؤوليات السلطات تحديد في العليا اإلدارة األهداف تساعد .4

 .للمنظمة التنظيمي الهيكل في األفراد
 .التنظيمي األداء لتقييم معايير األهداف تزود .2
 .الرسالة أو الغاية من أكثر ملموسة مرامي هي األهداف .6
 . المنظمة في واألفراد األقسام بين السائدة العالقات طبيعة تحديد في تساهم .0
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 :الجيدة األهداف ومعايير خصائص/ت 2

 األفراد جانب من اإلمكان بقدر ومفهومة سهلة بكلمات األهداف تصاغ أن يجب :والفهم الوضوح .0
 على تصاغ وأن فهمها موحداً  يكون بحيث الصياغة ودقيقة محددة كونت وأن تحقيقها، سيتولون الذين
 ( 468، ص2005 غنيمة،. )متوقعة نتائج شكل

 يصعب التي األهداف لبعض االعتبار مع ،المستطاع بالقدر الكمي القابلة للقياس :للقياس القابلية .2
 المؤسسة إدارة من االجتهاد ينبغي أنه إال واالنتماء، والوالء الوظيفي الرضا كتحقيق كمياً  قياسها
 الدالة المؤشرات والنتائج بعض إلى الوصول في تساعد ووصفية كمية وأساليب وطرق مقاييس لوضع
 (98، ص 1999 المغربي،. )األهداف هذه مثل تحقيق على

 أعمال بيئة في المتوقعة غير التغيرات مع التكيف تحقيق على بالقدرة األهداف تتسم بحيث :المرونة .3
 وليس الهدف مستوى التغيير في يكون أن بمعنى للتعديل، محدد إطار وفق المرونة وتكون ؤسسة،الم
 ( 143، ص2002 وآخرون، المرسي،. )طبيعته في

 في المستويات والقرارات األنشطة بين والتضارب التناقض صور تختفي بحيث :والتكامل التوازن .4
 ( 51، ص2000 السلمي،). المؤسسة في التنظيمية التقسيمات بين أو المختلفة، اإلدارية

أو  الداخلية سواء العمل محددات مع تتعارض فال :للمؤسسة المحيطة الظروف مع التوافق .2
 ( 51، ص2000 السلمي،. )الخارجية

 تحقيقها، عن المسؤولة األطراف جميع بمشاركة وضعت قد األهداف تكون بحيث :والقبول المشاركة  .6
 مع تنسجم التي األهداف من النوعيات تلك واألفراد المديرون ييبن أن المتوقع من أنه كما

 مثل الخارجية، الفئات ليشمل القبول يمتد أن ويفضل للمشاركة نتيجة يأتي فالقبول تفضيالتهم،
 األهداف تحقيق دون عائقاً  تقف قد التي الفئات من وغيرها التشريعية المنظمات أو الضغط جماعات
 ( 144، ص2002 ون،وآخر  المرسي،. )المزمعة

 تثير التي بالدرجة مرتفعة تكون أن بمعنى تحفيزي، مستوى في األهداف توضع بحيث :التحفيز .0
 المرسي،. )سهلة التحقيق األهداف كانت إذا إال يتأتى ال وهذا المتميز، األداء على وتستحثهم األفراد

 ( 144، ص2002 وآخرون،
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 عنها التعبير تم كما للمؤسسة العامة األغراض مع ةالموضوع األهداف تتناسب أن يجب :المالءمة  .5
. المؤسسة غايات تحقيق سبيل في لألمام خطوة كونه يعكس أن يجب هدف فكل رسالتها، في
 ( 144، ص2002 وآخرون، المرسي،)
 

 :االستراتيجيةمرحلة تنفيذ الخطة  2.8.1

 إلى العامة واألهداف الرؤى ترجمة في المهمة المراحل من االستراتيجيةالخطة  تطبيق عملية تعد     
 والتي بعضها البعض مع المترابطة األنشطة من سلسلة عن عبارة"  االستراتيجية وتنفيذ عملي، واقع

 ( 293، ص2005 الدوري،".)اختيارها يتم التي االستراتيجية متطلبات تكوين تتضمن

 ما تشمل التي التنفيذية بالخطط مثلالمت العملي اإلطار وضع خالل من االستراتيجيةالخطة  نفيذت ويتم
 (68، ص 1996)القطامين،  :يلي

  :األجل قصيرة األهداف وضع .1
عن  عادة تقل فترة في إليها التوصل مطلوب نتائج عن عبارة"  بأنها األجل قصيرة األهداف وتعرف    
 ( 454، ص2005 غنيم،. )المدى طويلة األهداف تحقيق في تسهم و سنة،

 :تنفيذيةال البرامج وضع .2
 وينتهي معين، هدف لتحقيق األنشطة من مجموعة متضمنة تصميمها يتم تنفيذية خطط عن البرامج رتعب

 (127، ص2003 العبد،. ) لمرة واحدة تستخدم مؤقتة خطة فالبرنامج الهدف، هذا تحقيق بمجرد البرنامج

 األمور من عدد وتحديد جمعها، تم التي الخام البيانات تحويل إلى التنفيذية والبرامج الخطط إعداد ويهدف
 عدة أموراً  تتضمن أن ينبغي التنفيذية البرامج أن على التأكيد مع هدف، بكل تتعلق التي واألولويات

 (68، ص 1996)القطامين،  :أهمها

 .التنفيذ طريقة .0
 (.المتوقعة النواتج) األداء مؤشر .2
 (.؟ العمل سيؤدي من) التنفيذ مسؤولية .3
 .للتنفيذ ةالزمني المدة تحديد .4
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 .المتوقعة التكلفة .2
 .النهائية والمراجعة المتابعة .6

 

 : المالية الموازنات .3
 الحصول بموجبها يتم التي الكيفية توضح وهي محددة، زمنية فترة تغطي مالية خطة هي الموازنة    
 (128، ص 2003 العبد،. )المختلفة االستخدامات على توزيعها وكيفية المطلوبة األموال على

 يتم ثم المطلوب، النشاط وحدة موازنات تحديد طريق عن هدف لكل المالية المخصصات وضع ويتم    
 المختلفة، الموازنات بين والترابط التفاهم تحقيق مراعاة مع ككل الوظيفي المستوى ظل في الموازنات إعداد

 (318، ص 2003 مرسي،. )وتشغيلياً  اً استراتيجي الالزمة األموال وامتزاج

 :كالتالي وهي االستراتيجية الخطة تطبيق لنجاح النصائح من مجموعة( 2006) بيمك، براءخ أورد

 الخطة يقوض أن يمكن الجزء هذا إهمال إن حيث العليا، اإلدارة وتعزيز موافقة على الحصول .0
 .العاملين بقية على انتقاله يضمن للخطة فحماسهم بالكامل االستراتيجية

 كل ودور وخطواتها الخطة أقسام تحديد هذا ويعني االستراتيجية ةالخط لتنفيذ عمل برنامج وضع .2
 .التنفيذ في ومسؤوليتها تنفيذها في العمل وحدات من وحدة

 الن الجديدة االستراتيجية بالخطة والمسئولين المنفذين كل معرفة يضمن لالتصاالت نظام وضع .3
 .السليم والتصرف القبول أساس والفهم الفهم أساس المعرفة

 نتيجة التعديالت بعض إلى التنظيم يحتاج قد حيث االستراتيجية للخطة المناسب التنظيم شكل يدتحد .4
 أو البعض إلغاء أو وحدات دمج أو جديدة تنظيمية وحدات إنشاء بمعنى الجديدة االستراتيجية للخطة
 .الوحدات على العاملين توزيع إعادة

 للعمل، المطلوبة الخبرات وتحديد ،االستراتيجية طةالخ لتنفيذ المناسبين والعاملين المديرين توفير .2
 كان إذا ما وتحديد المطلوبة بالخبرات المتوفرة الخبرات ومقارنة بالمؤسسة المتوفرة الخبرات ودراسة
 .الخارج من بها االستعانة سيتم أو المتوفرة الخبرات على االعتماد سيتم

 الجديدة بالتغييرات إقناعهم ينبغي لذلك راتيجيةاالست للخطة العاملين رفض أو مقاومة على السيطرة .6
 .منها عليهم ستعود التي والفوائد لهم االستراتيجية الخطة شرح مثل الممكنة السبل بكافة
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 والربط الضبط على للحفاظ جزاءات أنظمة واستخدام لتشجيعهم ومعنوية مادية حوافز نظم مااستخد .0
ثارة  .الجديدة االستراتيجية للخطة الوالء وبناء للتنفيذ الحماس وا 

 والمراجعة للخطة والتعديل والتطوير السنوية المراجعة: طريق عن االستراتيجي التخطيط عملية تكرار .5
 من جديدة ألجيال فرصة لمنح ولكن الخطة لتحديث فقط ليس سنوات ثالث كل للخطة الشاملة
 تحقيق لمتابعة دورية تقارير ملع إلى باإلضافة للمؤسسة، والءها وتعلن الخطة هذه لتملك القيادات
 119) ص ،2006 بيمك خبراء). للخطة والخطوات العملية الفرعية واألهداف العام للهدف االنجاز

 

 :االستراتيجيةالرقابة وتقييم الخطة  1.8.3

 بوضع المخطط عمل ينتهي ال إذ التخطيط، عملية في المراحل أهم من الخطة متابعة مرحلة تعتبر     
 وتكمن ،تالفيها على والعمل الخطة في انحرافات أية ومالحظة تنفيذها من يتأكد أن عليه يجب لب الخطة
 بعض ظهور لها يتضح قد التطبيق عمليات على رقابتها خالل من المؤسسة أن في المتابعة أهمية

 قتحقي على ينعكس مما أنشطتها، على تنفيذ قدرتها من تحد أو المؤسسة تمنع قد التي المشكالت
 ( 42، ص2007 اللوح،. )األهداف

 اإلدارة عملية من رئيساً  ومكوناً  جزءاً  كونها إطار في ستراتيجيةلال والتقييم الرقابة عملية تأتيو      
 االنحرافات، أو التجاوزات أو األخطاء، رصد أو تعرف األولى بالدرجة تستهدف ال والرقابة ،االستراتيجية

نما ن التنفيذ، وكفاءة التخطيط ودقة التفكير صحة من التأكد إلى أساساً  تهدف وا   على الرقابة عملية وا 
 الخطة جودة من والتأكد ،االستراتيجي التفكير جودة من التأكد من تمتد االستراتيجية الخطة تطبيق

 وآخرون، المرسي،) .المستهدف للمخطط ومطابقته األداء الفعلي جودة من التأكد حتى ،االستراتيجية
2002 ،405) 

 :مستويات ثالث إلى( 1996) القطامين، حسب االستراتيجية الرقابة وتصنف

 :االستراتيجي المستوى على الرقابة .1
 المجتمع مع بعالقتها يتعلق فيما للمؤسسة العام االستراتيجي االتجاه على الرقابة إحكام لىإ وتهدف
 .المستقبل باتجاه العام االستراتيجي واتجاهها تخدمه الذي
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 : التكتيكي المستوى على ةالرقاب .2
 األدائية النتائج أن من والتأكد االستراتيجية الخطط تنفيذ عملية على الرقابة إحكام لىإ وتهدف
 .الموضوعة األهداف مع متطابقة

 : التشغيلي المستوى على الرقابة .3
 .المدى قصيرة والخطط النشاطات على الرقابية اإلجراءات بأحكام وتتعلق

 تزود وبذلك الموضوعة األهداف مع الحالي األداء مقارنة إلي تهدف االستراتيجية قابةالر  عملية أن أي
 األمر تطلب إذا الضرورية التصحيحية اإلجراءات واتخاذ النتائج لتقييم الضرورية الراجعة بالتغذية اإلدارة
 (150 ص، 1996 القطامين،. )ذلك
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 التميز المؤسسي
 

 مقدمة: 2.1

 باألداء واالرتقاء المنافسة على قدرتها في تؤثر ومعيقات بمشكالت المؤسسات من الكثير تمر      
 التي المفاهيم من مفهوم التميز المؤسسي ويعد وأهدافها، غاياتها بدوره يحقق الذي المستوى إلى للوصول
 التفوق أسس على المؤسسة ومقومات عناصر كل يجمع شامل مدخل إلى الحاجة عن للتعبير وجدت
 لها يكفل الخارجية، وبما بيئتها في واألوضاع المتغيرات لمواجهة يةعال قدرات لها تحقق والتي والتميز
الداخلية، وهو السبيل الوحيد لبقاء المؤسسات  ومكوناتها عناصرها كافة وتنسيق ترابط على العمل

 (10، ص 2112السلمي، ) .المستمر والتطوير السريعة الحركة على القائم اليوم عالم واستمرارها في

 المفهوم والتعريف، لتوضيح للتميز المؤسسي مفاهيمي مدخل تقديم هو المبحث لهذا األول الهدف إن     
  الجوائز العالمية ألهم وعرض للمؤسسات ومتطلباته، ومعرفة خصائص ومعايير التميز، التميز وأهمية
 في مجال التميز المؤسسي. والمحلية والعربية

 مفهوم التميز المؤسسي: 2.2

 تشير حيث االكتشاف، حديث ليس االنجليزية اللغة في "Excellence" بـ يسمى ام أو التميز     
 إلى ترجمته تعني والذي "Aristeia" بمفهوم اإلغريق يستخدمه كان المفهوم هذا أن إلى الدراسات
 اإلغريق عند أما ،"هوال وأكثر شجاعة، األحوال، أفضل" أي "Best, Braver, Mightter" االنجليزية

 (iston) والثاني الخير، أو الضوء تدفق ويعني (AR) األول مقطعين من يتكون لكلمة أصال كان فقد
  (Anninos, 2007, P 309) .والتوافق االستقرار تعني والتي

 في لإلدارة األساسية الغاية يبلور جامع مفهوم المعرفة ثورة بعثتها التي التطورات قمة على ظهر و
 هو ذلك أخرى، ناحية من بها تتصف أن يجب التي الرئيسية السمة ويبرز ناحية، من المعاصرة المؤسسة
، ص 2002 السلمي،: )الحديثة اإلدارة في محوريين بعدين إلى أوضحنا كما التميز ويشير، التميز مفهوم

12) 

 مسبوقة غير نتائج نجازإ بمعنى التميز تحقيق إلى السعي هي الحقيقية اإلدارة غاية إن :األول البعد
 .التعلم بمنطق نفسها على بها وتتفوق بل ينافسها، من كل على بها فوقتت

 أن يجب وفعاليات نظم من تعتمده وما وقرارات أعمال من اإلدارة عن يصدر ما كل إن :الثاني البعد
 كي الحقيقية الفرص ويهيئ االنحراف أو للخطأ مجاالً  تترك ال التي الكاملة الفائقة الجودة أي بالتميز يتسم



64 
 

 Doing right things right the مرة أول من وتاماً  صحيحاً  تنفيذا الصحيحة األعمال تنفيذ يتحقق

first time. 

 التميز بعدي أن كما اآلخر، دون احدهما يتحقق وال واحدة لعملة وجهان ويعتبران متكامالن انوالبعد
 للتعلم السبل وتيسير باستمرار والمتجدد كمالمترا المعرفي الرصيد استثمار على وتاماً  كلياً  اعتماداً  يعتمدان
 .الواقع ارض على المعرفة تلك تفعيل يتم حتى Organizational Learning التنظيمي

  تعريف التميز المؤسسي: 2.3

 يعكس التعدد وهذا واألبحاث، والدراسات الكتب من العديد من ينطلق المؤسسي التميز تعريف إن    
 المؤسسي، التميز مفاهيم لتحديد جهودها تركز المعاصرة اإلدارية المداخل جعلت التي المفهوم أهمية
 على ركز اإلنسانية العالقات ومدخل المؤسسي للتميز كأساس الكفاءة مفهوم حدد العلمية اإلدارة فمدخل

 الجماعي، العمل مثل، مصطلحات المؤسسي التميز قاموس إلى وأضاف للعاملين، ةاالجتماعي الحاجات
 ذلك في بما اإلدارية الجهود تواصلت وقد التنظيمية، والثقافة والمناخ، الحياة، وجودة العمل، وفرق

 في الكلية المنظمة أهداف تحقيق على يركز الذي الفاعلية مفهوم حددت التي المعاصرة اإلدارية المداخل
 (42، ص 2003 زايد،) .المتعددة البيئية التغييرات ظل

 منظمة في يحدث أن يمكن (Excellence is a way of life) للحياة لوبأس عن عبارة التميزف    
 (Ajaif, 2008, P 227) صغيرة أو كبيرة، حكومية أو غير حكومية، تقدم خدمة أو تصنع سلعة.

 إنجاز بكيفية يرتبط منهج على تعتمد إدارية وفلسفة فكري نمط( على أنه "2007ويعرفه السيد، )    
 المصلحة أصحاب من سواء كافة، األطراف احتياجات إشباع في الموازنة لتحقيق ةللمنظم ملموسة نتائج

 (114، ص  2007السيد،) ".المستمر والتحسين واإلبداع التعلم من ثقافة إطار في ككل، المجتمع وأ

 معينة لمنظمة واإلجرائية الصريحة المعرفة من المقدرة الخبرة" بأنه (2009ه الصيرفي، )يعرفكما     
، 2009 الصيرفى،)". متميزة بطريقة مهمة يةأ ألداء الموجه والكفء الناجح المتفرد األداء تعكس يالتو 

 ( 6ص 

 وتفهم العمالء على التعرف في الوضوح" هوالمؤسسي  التميز أن Standen, (2004) ويؤكد    
 غير المستقبلية طلباتوالمت االحتياجات تلك بتلبية كافة المنظمة عناصر واهتمام واحتياجاتهم مطالبهم
 والمجتمع لألفراد متوازن بشكل المصلحة ألصحاب المنافع ويحقق التوقع يفوق أداء خالل من المتوقعة
 (Standen, 2004, P 6)".بأسره
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 وظهوره العمل مجال يف المماثلة المؤسسات من غيرها أداء على المنظمة وتفوق تفرد من حالة وهو    
، ص  2006العوايشة،) .خرىاأل للمؤسسات بالنسبة شأنها وتعلي سة وتبرزهاالمؤس تميز يالت بالصورة

30)  

االرتقاء  وبالنظر إلي التعريفات السابقة للتميز المؤسسي ُيعرف الباحث التميز المؤسسي على أنه    
موسة، من بأداء المؤسسة من ثقافة الحد األدنى إلى ثقافة اإلتقان والتميز، للوصول إلى أفضل النتائج المل

  أجل تحقيق توقعات ورغبات المستفيدين وتلبية متطلباتهم المستقبلية. 

 متطلبات التميز المؤسسي: 2.4

 شرح يلي وفيما المستدام، التميز لتحقيقالمؤسسي  للتميز األساسيةمتطلبات ال من مجموعة هناك    
 (EFQM، 2013.للجودة يةاألوروب المؤسسة: )أدناه الموضح الشكل وفق متطلباتال لتلك توضيحي

 األساسية للتميز المؤسسي المتطلبات( 2.1) الشكل

 

 
 (EFQM، 2113.للجودة األوروبية المؤسسة: )المصدر

 

 إضافة قيمة للمستفيدين

 خلق المستقبل المستدام

 تسخير اإلبداع واالبتكار

 (إدارية مرونة)الحركة خفة مع إدارة

 تطوير القدرة التنظيمية

 األفرادخالل مواهب  النجاح من

 الحفاظ على نتائج متميزة

 القيادة مع الرؤية واإللهام والنزاهة
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 قيمة إضافة على باستمرار تعمل المتميزة فالمؤسسات (:المستهدفة الفئة) للمستفيدين قيمة إضافة .0
 االحتياجات تلك تلبية واستباق احتياجاتهم فهم خالل من وذلك (المستفيدين) المستهدفة للفئة

 . والتوقعات

 في حولها من على يجابيإ تأثير لها يكون المتميزة المؤسسات أن حيث: المستدام المستقبل خلق .2
 والبيئية االقتصادية الظروف حين في المجتمعات نهضة جلأ من األداء تعزيز خالل من العالم

 .لها واالجتماعية

 القدرات تعزيز خالل من يكون المتميزة المؤسسات قدرات تعزيز نإ حيث :التنظيمية القدرة تطوير .3
 .التنظيمية حدودها وخارج داخل للتغيير فعالة إدارة خالل ومن التنظيمية

 من األداء مستويات وزيادة المتميزة للمؤسسات قيمة توليد خالل من وذلك :واالبتكار اإلبداع تسخير .4
 .المصلحة أصحاب من اإلبداع تسخير طريق عن المنهجي واالبتكار المستمر التحسين خالل

 وتحقق المستقبل تشكل قيادة لديها المتميزة المؤسسات أن حيث :والنزاهة واإللهام الرؤية مع القيادة .2
 .أخالقهاو  قيمها خالل من كقدوة بوصفها ذلك

 قدرتهاب تتميز واسع نطاق على بتميزها المعترف فالمؤسسات (:إدارية مرونة) الحركة خفة مع إدارة .6
 .والتهديدات للفرص وكفاءة بفعالية واالستجابة التحديد على

 وخلق األفراد قيمة خالل من المتميزة للمؤسسات النجاح يكون حيث :األفراد مواهب خالل من النجاح .0
 .لألفراد والشخصية للمؤسسة التنظيمية األهداف كل لتحقيق التمكين ثقافة

 المدى على االحتياجات تلبي والتي باهرة نتائج تحقق المتميزة فالمؤسسات :متميزة ئجنتا على الحفاظ .5
 .بهم الخاصة التشغيل بيئة إطار في وذلك المصلحة أصحاب لجميع والطويل القصير

 المتطلبات األساسية للتميز المؤسسي على النحو التالي:  Porter & Tanner, (2004) كما صنف

 توضيح يتم ذإ التميز، منهجيات لجميع الداعم فهو القادة سلوك عن يعبر وهو :ةالغاي وثبات القيادة .0
 .التميز لتحقيق السعي في لموظفيهم وتشجيعهم سلوكهم خالل من المنظمة وغاية قيم اتجاه

 على األخير الحكم مصدر هو أن العميل التميز مداخل كل تؤكد :المتعاملين من المستمد التميز .2
 والمحتملين الحاليين للعمالء والمستقبلية الحالية االحتياجات وفهم المنتجات، عيةونو  الخدمات تميز
 تصميم في حاسما يكون العميل فصوت به، واالحتفاظ العميل ووالء لتحقيق وسيلة أفضل يعد

 .العمالء على تؤثر التي الخدمات عرض أو العمليات
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 خطط وتبني االستراتيجي التوجه هميةأ على تؤكد التميز منهجيات جميع :االستراتيجي التوجه .3
 .التنظيم أجزاء كل في االستراتيجي والتكامل التنسيق وتحقيق المنظمة في االستراتيجي التطوير

 التميز، منهجيات في حاسمين عنصرين المستمر والتحسين التعلم يعد :المستمر والتحسين التعلم .4
 المشاركة تحقيق خالل من واالبتكار لإلبداع مناسبة بيئة توفير في تسهم والتحسين التعلم فتحفيز
 .للمعرفة الفعالة

 يعتمد المنظمة فنجاح التميز، إطار في مهما عنصرا يعد الموظفين مستوى :األفراد على التركيز .2
 الموظفين هؤالء ومقدرة موظفيها، لدى واإلبداع والمهارات المعرفة، مستوى تنمية على كبيرا اعتمادا
 .المنظمة في والتمكين الثقة ثقافة تدعمها التي المشتركة القيم خالل من أفضل تكون

 منفعة ذي متبادلة استراتيجية وضع إلى بحاجة المنظمة أن تؤكد التميز منهجيات :كاتاالشر  تطوير .6
 ومنظمات والموردين العمالء ذلك في بما الخارجيين، الشركاء من مجموعة مع األجل طويلة مشتركة
 .الطويل المدى على الشراكة نجاح يحقق للشركاء مستديمة يمةق فتقديم ، التعليم

 الفعلية الحقائق أساس على العمليات إدارة تكون أن على التميز مداخل جميع تركز :بالحقائق اإلدارة .0
 من الراجعة التغذية أساس على العمليات تحسين ويكون العمالء، لمتطلبات ملبية العمليات لتصميم
 متطلبات لتلبية مقدرتها على العمليات قدرة وتقاس ذاتها، العمليات من راجعةال والتغذية العميل
 .العمالء

 ذلك ويعد الرئيسيين المصلحة أصحاب جميع احتياجات بين التوازن تحقيق خالل من :النتائج توجيه .5
 صلحةالم أصحاب لجميع قيمة بخلق يهتم فالتميز الناجحة، اتاالستراتيجي لوضع ومحورًيا مهًما جزًءا

 .ككل والمجتمع والجمهور، والشركاء، والموردين، والموظفين العمالء، ذلك في بما الرئيسيين،

 األخالقي فالسلوك العامة، تجاه المسؤولية على التميز مناهج كل تحرص :االجتماعية المسؤولية .1
 ,Porter & Tanner) .المنظمة لمصالح الطويل المدى على هميةأ لهما الصالحة والمواطنة

(2004, P 6-7 
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 أهمية التميز المؤسسي: 2.5

 المنظمات في للتميز الداعمة القوى بلورة في المنظمات مكانيةإ من تنبع المؤسسي التميز أهمية إن     
 والمكانة المكان وحفظ المحدودة، غير المنافسة وتحقيق السريعة، التغيير معدالت تحقيق خالل من

 على والقدرة بالجودة، الشعور تنامي ثم( التنظيمي والهيكل التنظيمية، والثقافة البشرية، القوى) التنظيمية
 كما المنظمات في المؤسسي التميز أهمية بيان ويمكن بداعات،واإل المعلومات في التكنولوجيا توظيف

 (46، ص 2003 زايد،: )يلي

 .ظهورها حال تواجهها التي العقبات على للتعرف وطرق وسائل إلى بحاجة المنظمات .0
 بخصوص المهمة القرارات اتخاذ من تتمكن حتى المعلومات، لجمع وسيلة إلى بحاجة المنظمات .2

 والتميز والمبادرة اإليثار بروح يتسم الذي الموظف ومن ترقيته؟ يجب الذي من مثل البشرية الموارد
 .األداء؟ في

 من يتمكنوا حتى ،ونلموظفا أو ونالمدير  سواء مستمرة بصفة أعضائها تطوير إلى بحاجة المنظمة .3
 .المنافسة المنظمات مع قياًسا األداء، في تميًزا أكثر المنظمة جعل في المساعدة

 في والتمعن جماعة؟ أم فرًدا أكان سواء القرار لصانع الالزمة المهارات توفر إلى بحاجة المنظمة .4
 .ظماتالمن في والتميز اإلبداع تحقيق في وأهميته به يقوم الذي الدور حساسية

 خالل من األداء مستويات لرفع اإلداري التطوير ضرورات من ضرورة المؤسسي التميز أن نجد وهكذا    
 وقدراتهم، مهاراتهم تطوير إن إذ المنظمة، في اإلدارية الهيئة وأعضاء العاملين، وقدرات مهارات تطوير
 من فرد كل يشعر بحيث والمنافسة والمبادأة، واالبتكار، الفريق، روح تسوده فعال تنظيم وجود يتطلب
 كافة وجهودهم طاقاتهم بذل إلى العاملين يدفع الشعور هذا إن له، ملًكا ةالمنظم بأن العاملين األفراد
عطاء  . ونجاحها المنظمات تميز أجل من لديهم ما كل وا 

 خصائص التميز المؤسسي: 2.6

 (Grote, 2002, P 65) :وهي المهمة، الخصائص من بمجموعة ،تميزاً  تحقق التي المنظمات تتمتع   

 حيث المؤسسي، التميز مصادر أهم من دعي الصعبة عمالاأل قبول إن إذ :الصعبة األعمال قبول .1
 .الصفر من العمل وبدء العمليات وتحسين للمنظمات، السريع والتعلم النمو فرص

 .عليه والتشجيع التميز يزتحف في بارز دور ولها كقدوة، تعمل القيادة إن إذ الكفء: القيادة توفر .2



69 
 

 وتحمل األخطاء، ارتكاب إن إذ المنظمات، قدرة مستويات توضح فالمصاعب :المصاعب تحمل .3
 .وتميزها المنظمة قدرات صقل في يسهم ومواجهتها، لألزمات المنظمة

 ديدوبالتح العمل، نطاق خارج الخبرات لديها يتوفر المتميزة المنظمات إن :العمل عن ةالبعيد الخبرات .4
 .األداء في التميز الكتساب الفرص، من العديد تقدم التي المجتمع خدمة

 أقل أهميته تكون األداء في التميز ألنشطة المنظمات في السائد المعياري النظام إن :التدريب برامج .5
 .المنظمات تميز من تعزز التي التدريبية الفرص من مباشره تعلمه يتم لما بالنسبة

 لتأدية األساليب أفضل اختيار خالل من بها، الخاص التنبؤ نظام دقة تعزيز بها ويقصد: الدقة .6
 . المنظمة تميز على التأثير في التنبؤ دقة أهمية على يؤكد داخلي مناخ وبناء المهمات،

 

 التميز المؤسسي:) عناصر ( معايير  2.6

 لتلك توضيحي شرح يلي وفيما ،المؤسسي للتميز األساسية معايير ) العناصر(ال من مجموعة هناك     
 (EFQM، 2013.للجودة األوروبية المؤسسة: )أدناه الموضح الشكل وفق معايير )العناصر(ال

 
 : معايير )عناصر( التميز المؤسسي )2.2الشكل رقم )

 

 
 (EFQM، 2113.للجودة األوروبية المؤسسة: )المصدر
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 المستهدفة
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 الرئيسية



71 
 

 القيادة:  2.7.1

، طلوبة للنجاح على المستوي البعيدقيم م از الرسالة والرؤية ويطوروندة إنجكيف يطور وينسق القا     
، وهم على صلة شخصية بما يدور لضمان أن نظام إدارة نها عبر أفعال وتصرفات مناسبةويطبقو 

 المؤسسة تم تطويره، وتطبيقه، ويكون ذلك من خالل التالي:

 افة التميز.يطور القادة الرسالة والرؤية والقيم وهم نماذج قدوة للثق .0
يتفاعل القادة بصفة شخصية من أجل ضمان تطوير وتطبيق نظام اإلدارة للمؤسسة وتحسينه  .2

 باستمرار.
 يتفاعل القادة مع الزبائن ، الشركاء ، وممثلين المجتمع. .3
 يحفز ويدعم ويكرم القادة األفراد العاملين في المؤسسة. .4

 :االستراتيجيةالسياسة و  2.7.2

واضحة تركز على أصاب المصلحة ومدعومة  استراتيجيةسة رسالتها ورؤيتها عبر كيف تطبق المؤس     
بالسياسات ذات العالقة ، وكذلك مدعومة بالخطط واألهداف والغايات والعمليات، ويكون ذلك من خالل 

 التالي:

 مبنية على احتياجات الحاضر والمستقبل وتوقعات أصحاب المصلحة. االستراتيجيةالسياسة و  .0
المبنية على معلومات من مؤشرات اإلدارة، البحث، التعلم، وأنشطة ذات عالقة  االستراتيجيةة و السياس .2

بداع.  وا 
 تنشر عبر إطار من العمليات الرئيسية. االستراتيجيةالسياسة و  .3
 توصيلها وتطبيقها. االستراتيجيةالسياسة و  .4

 : العاملين 2.7.3

د الكامل ألفرادها على الصعيد الشخصي، أو على كيف تدير وتطور وتبث المؤسسة المعرفة والجه     
تها استراتيجيصعيد الفرق، أو صعيد المؤسسة بشكل أوسع وتخطط هذه األنشطة حتى تدعم سياساتها و 

 والتشغيل الفعال لعملياتها، ويكون ذلك من خالل التالي:

دارة وتحسين موارد العاملينيتم  .0  .تخطيط وا 
 .ى معرفة ومؤهالت العاملينالحفاظ عليتم التعرف على تطوير و  .2
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عطائهم صالحيات. يتم التفاعل مع العاملين .3  وا 
 والمؤسسة. هناك حوار ما بين العاملين .4
 .مكافأة وتمييز واالهتمام بالعاملينيتم  .2

 الشراكة والموارد:  2.7.4

كيف تخطط وتدير المؤسسة عالقاتها الخارجية ومواردها الداخلية من أجل دعم سياساتها     
 التالي: إتمام اتها واألفعال ذات الجدوى لعملياتها، ويكون ذلك من خاللاتيجياستر و 

 إدارة العالقات الخارجية. .0
 إدارة المالية. .2
 إدارة اآلالت والموارد والمباني. .3
 إدارة التكنولوجيا. .4
 إدارة المعلومات والمعرفة. .2

 العمليات:  2.7.5

 بشكل وتلبي اتهااستراتيجيو  سياستها دعم جلأ من عملياتها من المؤسسة وتحسن تدير تصمم، كيف    
 المصلحة، ويكون ذلك من خالل التالي: وأصحاب لزبائنها إضافية قيمة وتخلق كامل

 .نظامي بشكل العمليات تدار و تصمم .0
 إضافية قيمة وخلق كامل بشكل تلبية أجل من االبتكار مستخدما الحاجة، عند العمليات، تحسين يتم .2

 .صلحةالم وأصحاب لزبائنها
 . وتوقعاته الزبون احتياجات على بناء والمنتجات الخدمات وتطوير تصميم يتم .3
صالح توصيل، إنتاج، يتم .4  .والخدمات المنتجات وا 
 .الزبائن مع العالقات وتحسين إدارة يتم .2

  الزبائن: نتائج 2.7.6

 :؟، وذلك من خالل التالي الخارجيين بزبائنها عالقتها في المؤسسة تحقق ماذا     

 .اإلحساس قياس .0
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 .األداء مؤشرات .2
 

  :األفراد نتائج 2.7.7

 أفرادها؟، وذلك من خالل: مع العالقة في المؤسسة تحقق ماذا   

 .اإلحساس قياس .0
 .األداء مؤشرات .2

 

 :المجتمع نتائج 2.7.8

 الدولي؟، وذلك من خالل: الوطني، المحلي، مجتمعها مع  العالقة في المؤسسة تحقق ماذا: تعريف   

 .اإلحساس اسقي .0
 .األداء مؤشرات .2

 

  :الرئيسية األداء نتائج 2.7.9

 الفرعيين ؟، وذلك من خالل المعيارين المخطط ألدائها بالنسبة العالقة في المؤسسة تحقق ماذا    
 على تحتوي القياسات بعض للمؤسسة، والغاية الهدف على باالعتماد لهما التطرق يجب والذي التاليين
 .وبالعكس الرئيسية األداء لمخرجات إرشادات

 .الرئيسية األداء مخرجات .0
 (EFQM ،2103. للجودة األوروبية المؤسسة) .الرئيسية األداء مؤشرات .2
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 جوائز التميز المؤسسي: 2.8

من أشهر جوائز التميز على المستوي العالمي، الجائزة األوروبية للجودة والتميز، جائزة ديمنج،      
وعلى المستوي العربي جائزة دبي لألداء الحكومي المتميز، وعلى المستوي المحلي جائزة  وجائزة بالدريج،

 فلسطين الدولية للتميز واإلبداع. 

 :للجودة والتميز الجائزة األوروبية 2.8.1

، وذلك من قبل المؤسسة األوروبية للجودة والتميز 1991ُقدمت الجائزة األوروبية للجودة والتميز عام      
European Foundation for Quality Managementة لتقييم الجائزة ، والتي اعتمدت معايير رئيس

 العاملين، العمليات، رضا والموارد، الشراكات ات،االستراتيجيو  السياسات البشرية، الموارد القيادة،)هي 
 لمساعدةر الرئيسية  تعتبر من أهم األط، و (األداء ومؤشرات نتائج المجتمع، خدمة المستهدفة، الفئة رضا

أن يشارك في  ويمكن التميز، تحقيقو  وزيادة تقدمها وقوتها، التنافسية قدراتها تعزيز على المؤسسات
 (2100 القيسي،) .خارجها أو أوروبا داخل وسواء أوروبية وغير أوروبية مؤسسات الحصول على الجائزة

 :Demingجائزة ديمنج  2.8.2

والمهندسين، والذي اعتمد معايير للعلماء  الياباني االتحاد خالل من ،1951 عام ُقدمت جائزة ديمنج     
دارة التنظيم السياسات،)رئيسية لتقييم الجائزة هي   التعليم التخطيط، التحليل، المعلومات، التنظيم، وا 

 للعالم اً تكريم االسم بهذا وسميت، (الرقابة النتائج، التنميط، الجودة، تأثيرات الجودة، ضمان والتدريب،
، (2011القيسي،)، الجودة على الرقابة مجال في انجازات من حققه لما Edward Deming األمريكي

 من سلسلة بعقد األمريكية المتحدة الواليات في الجودة ضبط خبراء ابرز احد وهو ديمنج.د قام حيث
 والمهندسين للمديرين لجودةا لضبط األساسية المبادئ درس خاللها من والتي العلمية والندوات المحاضرات

 The) .اليابان في لتنفيذها دافعة قوة وأعطتهم المشاركين أذهان في تعاليمه ترسخت حيث اليابان، في

W. Edwards Deming Institute، 2013 ). 

 :Baldrige  بالدريج مالكوم 2.8.3

 التجارة لوزارة التابع تكنولوجياوال للمعايير القومي المعهد، من خالل 1987قدمت جائزة بالدريج عام      
، االستراتيجي وتحليلها، التخطيط القيادة، المعلومات)والذي اعتمد معايير رئيسية لتقييم الجائزة  األمريكية،
 تهدف إذ ،(العميل الجودة، رضا والخدمات، نتائج المنتجات في الجودة البشرية، تأكيد الموارد استخدام
 التميز، متطلبات فهم وتعظيم المنافسة، في األهمية متزايد كعنصر تميزلبا الوعي ترقية إلى الجائزة
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 فئات هي فئات ثالث إلى الجائزة هذه وتمنح الناجحة، تميزال اتاستراتيجي معلومات في المشاركة وتشجيع
 (2006 الخرشة،) .الصغيرة واألعمال والخدمات، المصنع،

 الفائزين، عن اإلعالن تاريخ إلى التقديم تاريخ من اً عام الجائزة على الحصول عمليات تستغرقو       
 ، الجائزة معايير مع يتوافق جودة نظام لتطوير سنوات 10-8 المؤسسة تستغرق أن المنطقي ومن

 باتجاه المؤسسة داخل سويةً  تعمل جهات مجموعة تضافر الجائزة على للحصول التسجيل ويتطلب
 وأهداف مسؤولية جهة لكل فيكون االتساقية، من عالية وبدرجة ةالمشترط والبنود المتطلبات مع االلتقاء
 (2004.)الحجار،  الجهة تلك نجاح مستويات تحديد بغية كمياً  عنها التعبير يجري ما غالباً  محددة

 ( 2009المتميز، الحكومي لألداء دبي برنامج)جائزة دبي لألداء الحكومي المتميز:  2.8.4

 المتالحقة، التطورات مواكبة من لتمكينه الحكومي قطاعها أداء بمستوى االرتقاء على دبي حرصت     
طالق اإلبداع روح تشجع حديثة إدارية مفاهيم تطبيق على قدراته وتعزيز  ودعم لبناء والقدرات الملكات وا 

 فيه، األداء بمستوى واالرتقاء الحكومي، القطاع تطوير إلى الجائزة تهدف إذ التنظيمي، التميز استراتيجية
حداث نقلة نوعية وحقيقية في مستوي أداء الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية،   توفير خالل منوا 

 الحكومي، القطاع في اإليجابية المنافسة وروح البناء التعاون تشجع تحفيزية عمل وظروف معنوي حافز
 وترشيد الكفاءة ورفع تاجيةاإلن وتحسين الحكومية، والجهات الدوائر في واإلبداع التميز مفاهيم ونشر
 السياسة القيادة،)، واعتمدت معايير رئيسية لتقييم الجائزة هي المستوى عالية خدمات وتقديم اإلنفاق

 نتائج البشرية، الموارد نتائج المتعاملين، نتائج العمليات، والموارد، الشراكة البشرية، الموارد ،االستراتيجيةو 
 (www.dubaiexcellence.ae) (.ةالرئيسي األداء نتائج المجتمع،

 ( 2013واإلبداع، للتمّيز الدولية فلسطين جائزة: )واإلبداع للتمّيز الدولية فلسطين جائزة 2.8.5

 الفلسطيني اإلبداع لتتويج مسيرتها خالل من واإلبداع للتميز الدولية فلسطين جائزة نموذج سعي يتواصل     
 تركيز في ُيسِهم بما والمعايير اآلليات تطوير إلى سعيها عبر تقّدمها ثمار الجائزة وتقطف المجاالت، شتى في
-www.pal). فلسطين بها تتمّيز خاصة حالة في اإلبداع ومفهوم لمعاني الفلسطيني المجتمع رؤية

awards.ps( 

 التنموية، برامجها من كواحدة المجتمعية للتنمية تاالتصاال مجموعة مؤسسة احتضنتها هذه الجائزة التي     
 وأثر دور من لذلك لما والتمّيز، اإلتقان سبيل في ويتفانى جهده يبذل من كلّ  وتكريم تقدير بأهمية منها إيماناً 
 على والمتراكمة الصمود وتعزيز للمواطن، الكريمة الحياة ظروف توفير في واإلخالص التفاني ِقَيم ترسيخ في
 بعد عاماً  أهدافها تنفيذ في باهراً  نجاحاً  الجائزة أحرزت ولقد، المستقلة الفلسطينية الدولة بناء نحو جازاتاإلن
 الشخصية اإلبداعية التجارب لتشجيع منصةً  الجائزة غدت بحيث ، الجائزة أمناء مجلس بإشراف وذلك عام،

http://www.pal-awards.ps/
http://www.pal-awards.ps/
http://www.pal-awards.ps/
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 درب على بالسير تمسكهم يضمن وبما العطاء، مواصلة على يحفزهم بما المتميزين ولمتابعة والجماعية،
 .إبداعاتهم وتعميم إسهاماتهم استدامة ويحقق التميز،

 الفائزين، واختيار والتقييم الترّشح وآليات معايير تطوير إلى الجائزة إدارة َعَمدت األهداف هذه ولبلوغ     
 رؤية مع وينسجم يتوافق بما تدامةواالس المثلى اإلدارية والممارسات األداء معايير تطوير مع بالتوازي وذلك

 .   الفلسطيني المجتمع في وممارسة وثقافة كمفهوم وتعميمه والتمّيز اإلبداع استدامة نحو الجائزة على القائمين

 الصورة تعزيز في المتمّثلة أهدافها تحقيق إلى متطلِّعةً  البّناء نهِجها على السير في الجائزة وتستمرّ      
 التمّيز في األمثلة أفضل أبناؤها يضرب والتي الصمود، بنماذج ربوعها تزخر والتي لفلسطين المشرقة
 المتمّيزين، وتكريم الخاّلقة، والمشاريع األفكار ودعم اإلبداعية، الطاقات استكشاف إلى سعيها كذلك واإلبداع،
براز  وبناء المجتمع تقدم في اهمتس التي اإلبداع ثقافة ونشر الفائدة تعميم شأنه من ما المشّرفة، النماذج وا 

 .فلسطين

 المعايير الرئيسية لتقييم الجائزة:

 ومدى المعلومات تكنولوجيا استخدام والتنموية، اإلبداعية المبادرات ،االستراتيجي التخطيط القيادة،)
 ،العمالء خدمة واألنشطة، العمليات إدارة وتنميتها، البشرية الموارد إدارة والتحديث، التطور مواكبة

 ( .والتنموي المؤسسي األداء نتائج االجتماعية، المسؤولية

  :إلى الجائزة هذه وتهدف

 أدائها تطوير على والمهنية اإلدارية والكوادر الفلسطينية األراضي في العاملة المؤسسات تشجيع .0
 .والمهنية اإلدارية بممارساتها واالرتقاء خدماتها وتحسين

 وتحفيز المبدعة والمبادرات والكفاءات الرائدة والتجارب النوعية واإلنجازات المتميز األداء تقدير .2
 في وترسيخه والتميز اإلبداع مواصلة على الفلسطينية األراضي في البشرية والموارد المؤسسات
 .الصالحة والمواطنة السائدة الثقافة أشكال من كشكل الفلسطيني المجتمع

 واإلبداع الحديثة واإلدارة التميز مفاهيم وتطبيق نشر في اماإلسه شأنها من والتي التقييم معايير تطوير .3
 التجارب أو األفراد أو المؤسسات مستوى على سواء اإلدارية الممارسات أفضل وتعميم والتميز،
 .الرائدة

 في لآلخرين حسنة وقدوة به يحتذي مثاالً  وتقديمه ومثابرته إبداعه على الفلسطيني اإلنسان تكريم .4
-www.pal) .واإلبداع والصمود التحدي على القدرة أو اإلنساني، مجالوال العمل مجال

awards.ps( 

http://www.pal-awards.ps/
http://www.pal-awards.ps/
http://www.pal-awards.ps/
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 جتماعيةاال والشئون العمل تيوزار 
 

 مقدمة: 3.1

 28تسلمت وزارتي العمل والشئون االجتماعية، مهامهم وصالحياتهم في قطاع غزة وأريحا، بتاريخ      
ن المبادئ الفلسطيني اإلسرائيلي، الموقع في واشنطن في العام عالإثر إبرام اتفاق إ، على م1994 تموز

 .م1993

م، في كل من 1967وفي ضوء قرار تأسيس الوزارتين على األراضي الفلسطينية المحتلة في عام      
الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد باشرت الوزارتان أعمالهما في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، وبعدد قليل 

نجاز الهيكلية العامة للوزارتين، وصياغة السياسة العامة لهما، وتحديد من الك ادر المتوفر، وتم إعداد وا 
الهيكل  ،والشئون االجتماعية االختصاصات والمهام الملقاة على الوحدات اإلدارية بهما.)وزارة العمل

 ( 2004التنظيمي،

 وواقع التخطيط االستراتيجي تصاصاتواخ الهيكل التنظيمي استعراض يتم سوف المبحث هذا وفي     
 .من الوزارتين بكل  

 :وزارة العمل 3.2

 مقدمة: 3.2.1

 معدل خفض خالل من الحكومي االجتماعي القطاع تنمية في الفاعل اإلسهام إلى العمل وزارة تسعى
 وتتيح، العامل وسالمة صحة على خاللها من تحافظ آمنة بجعلها العمل بيئة وتهيئة المجتمع، في البطالة

، وتسوية النزاعات العمالية وحماية وتطوير ودولية إقليمية معايير وفقمهنية  مهارات اكتساب له
 الديموقراطية النقابية، وتأسيس نظام عصري للتأمينات االجتماعية ضمن إطار قانوني يؤمن استقالليته.

وسياساتها وبما يلبي متطلبات  في سبيل تحقيق أهدافها ولتتمكن من النهوض بمسؤولياتها وتنفيذ خططهاو 
تحديد البنية الهيكلية و شرعت الوزارة في وضع هيكلها التنظيمي العمل بأقصى درجات الكفاءة والمرونة، 

 (2004)وزارة العمل، الهيكل التنظيمي،  الخاصة بالوزارة وتحديد االدارات العامة فيها.
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  :للوزارة التنظيمي الهيكل 3.2.2 

وزارة العمل، الهيكل ) :التالية ةالرئيس المكونات من العمل لوزارة العام التنظيمي الهيكل يتألف    
 ( 2004التنظيمي ،

 .المتخصصة الوحدات من وعدد الوزير مكتب به ويرتبط الوزير، ديوان .0
 .العامة واإلدارات الوحدات من عدد به ويرتبط الوكيل، .2
 .الوزير من بقرار بها كلفوني الملفات، من عدد على ويشرفون المساعدون، الوكالء .3
 :اإلدارات العامة .4

 عليها تتوزع عامة، إدارات( 9) ، عدد2004 عام في أعدت والتي للوزارة العامة الهيكلية تضمنت
 واألقسام الدوائر من واسعة مجموعة خالل من اختصاصاتها، مجاالت شتى في الوزارة ومهام أنشطة
 كما األنسب، الوجه على المحددة المهام تأدية يكفل وظيفي لسلتس وفق العامة، لإلدارات التابعة والشعب
 باإلضافة التابعة، الوظيفية التشكيالت إلى إضافة عامة، إدارة كل واختصاصات مهام الهيكلية حددت
  المهني. التدريب مراكز وفي المحافظات في العمل مديريات في الموظفين من أعداد لوجود

 

 ومسمياتهم عملعدد الموظفين في وزارة ال  يوضح )2.1) قمر جدول                   

 عدد الموظفين المسمى الوظيفي الرقم
 2 وكيل مساعد 1
 2 مدير عام 2
 24 مدير دائرة 3
 24 رئيس قسم 4
 1 رئيس شعبة 5
 30 إداري جامعي – مهندس 6
 3 مساعد قانوني + باحث قانوني 7
 51 إداري دبلوم + مدرب 8
 02 ونالمهني 9
 00 الخدمات 11

 217 اإلجمالي
 م . 2013المصدر : وزارة العمل، دائرة شئون الموظفين، بيانات غير منشورة ، 
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  : هي العمل وزارة في العامة اإلداراتوبخصوص 
 .والسياسات للتخطيط العامة اإلدارة . أ
 .العامة والعالقات والعربية الدولية للعالقات العامة اإلدارة . ب
 .البشرية والقدرات والمالية اإلدارية للشئون امةالع اإلدارة . ت
 .العمل لعالقات العامة اإلدارة . ث
 .العمل وحماية للتفتيش العامة اإلدارة . ج
 .اإلدارة العامة للتشغيل . ح
 .اإلدارة العامة للتأمينات االجتماعية . خ
 .اإلدارة العامة للتدريب المهني . د
  .اإلدارة العامة للتعاون . ذ

 

 اختصاصات الوزارة: 3.2.3

 وتحسين العاملة القوى حول األساسية المعلومات توفير طريق عن العمل سوق تنظيم في المساهمة .0
 البطالة من للحد وذلك العمل سوق احتياجات حسب المدربة العاملة القوى وتأهيل التشغيل خدمات
 .والفقر

 الحركة في دورها وتفعيل لعملها المنظم القانوني المناخ تهيئة خالل من التعاونية بالحركة النهوض .2
 من والحد واالجتماعية االقتصادية التنمية في ناشط دور في للمساهمة وذلك فلسطين في اإلنتاجية

 .للمرأة اإلنتاجية للطاقة أوسع ومشاركة الفقر
 للتأمينات عصري نظام تأسيس خالل من العاملة للطبقة االجتماعية الحماية تحقيق في المساهمة .3

 .للعامل كريمة اةحي لكفالة االجتماعية
 االجتماعيين الشركاء بين بناءة عمل عالقات وترسيخ العمل وشروط ظروف تحسينالمساهمة في  .4

 )2114)وزارة العمل، الهيكل التنظيمي،  .الثالثي بالتشاور نهوضا
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 :في وزارة العمل واقع التخطيط االستراتيجي 3.3
 

  مقدمة: 3.3.1
ت نوعية في مجال تنمية القوى العاملة في سوق العمل، ولعل خفض تقديم خدماإلى وزارة العمل تسعي 

نسبة البطالة في المجتمع أحد أهم أولوياتها، يأتي ذلك ضمن آليات منهجية تهدف إلى تنمية وتطوير 
قدرات القوى العاملة للوصول إلى التشغيل الذاتي، من خالل برامج التدريب المهني، باإلضافة إلى العمل 

الخريجين المهارات المطلوبة من خالل إدماجهم في برامج التشغيل الطويل، كما تقدم الوزارة على إكساب 
العديد من البرامج التنموية في الحفاظ على حقوق العمال، وحمايتهم من سوء االستعمال وكذلك من 

 )2102-2102)وزارة العمل، الخطة االستراتيجية،  المخاطر المهنية.

من خالل اإلدارة العامة للتخطيط ( 2102-2102) االستراتيجية الخطة العمل وزارة وضعت لقد
خالل هذه  التطويرية تطلعاتهاتحقيق  إلى لتصبو بالوزارة اإلدارات العامة جميع بإشراكوالسياسات 

التي تضمنتها الخطة مجموعة من االنجازات ، العاميين الماضيين خاللوزارة العمل حيث حققت  ،األعوام
 التشغيل المؤقت، وتشغيل عامل على بند 2111 وذلك من خالل تشغيل، الحد من نسبة البطالةمن بينها 
 0411بحوالي  سوق العملالوزارة  كما رفدت شهر في المؤسسات الحكومية، 00دة خريج لم 2111

باإلضافة إلى ما ، الدورات المهنية النظاميةرنامج تخصص متنوع بعد اجتيازهم ب 00عامل مهني في 
 في تتركز ،ة ضمن دورات تدريبية مهنية قصيرةعامل مصنفين كأيدي عاملة شبه ماهر  0521ارب يق

تطوير مراكز التدريب المهني أما على صعيد  ،قطاع غزة اء بهدف المساهمة في برامج اعمارأعمال البن
ية يحتاجها إضافة وحدات إنشائية جديدة واستحداث برامج تدريب فقد تمخانيونس(  –دير البلح  –)رفح 

 .امجي األلمنيوم وكهرباء السياراتالسوق منها برن

 2111تشغيل ب ، حيث قامتومنذ بداية العام الجاري بدأت وزارة العمل بتنفيذ برنامج جدارة للخريجين
في سيعملون  ،شهور 6على بند التشغيل المؤقت لمدة  سيتم تشغيلهم خريج 01111خريج من إجمالي 

عداد الوثيقة المرجعية لنظام سوق العمل الفلسطيني، واعتماد المجلس  حكومية،المؤسسات األهلية وال وا 
األعلى للتدريب المهني كمؤسسة ناظمة لعمل التدريب المهني في فلسطين، وتطوير المعايير الوطنية 
 لإلجازة المهنية، من خالل البدء في المرحلة األولى من تنفيذ برنامج اإلجازة المهنية في القطاعات

   اإلنشائية. 
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االستراتيجية والفرعية والبرامج التي تناولتها الخطة  هداف الرئيسةلرسالة الوزارة واألوفيما يلي عرض 
  للوزارة.

 :الوزارة رسالة 3.3.2

 من االجتماعية، والعدالة االقتصادي النمو تحقيق في الفعالة المساهمة إلى الفلسطينية العمل وزارة تسعى
 النقابية، الحرية واحترام اإلنتاج، أطراف بين بناءة عمل عالقات وترسيخ العمل، عاتتشري تحديث خالل

 تأهيل بمستوى واالرتقاء االجتماعي، الضمان من متطور نظام إلى المستند الكريم العمل توفر وضمان
 الفئات اجإدم في يساهم مما التعاوني العمل مساحة وزيادة وكفاءتها، إنتاجيتها لزيادة العمالة وتدريب
 وتلبية العمل سوق وتنظيم الخاصة، االحتياجات وذوي والجرحى المحررين كاألسرى تضررا األكثر

 ديمقراطية ودولة متكافل مجتمع في مواطن لكل حقا العمل باعتبار وبيئته، شروطه وتحسين احتياجاته
 )2102-2102)وزارة العمل، الخطة االستراتيجية،  .مستقلة

 :رئيسة والفرعيةال هدافاأل 3.3.3

 رفع مستوى األداء الفني للعمالة الفلسطينية وتحسين مخرجات التدريب المهني. .1

 ية:لاألهداف الفرعية التا الهدف الرئيس تم صياغةولتحقيق 

 المهني التدريب لمراكز والنوعي الكمي التطوير. 
 المهني المجال في والمدربين العاملين أداء تطوير. 
 التدريب عملية في المكتسبة المهنية للمهارات والتقويم التعليم وآليات المناهج تطوير. 
 وطنية لمعايير وفقاً  ممهن بخريج العمل سوق رفد. 

 ويتم تحقيق األهداف من خالل البرامج والمشاريع التالية:

 .برنامج الدورات المهنية النظامية 
 .برنامج الدورات المهنية القصيرة 
 في قطاع اإلنشاءات. برنامج اإلجازة المهنية للعمال 
 .برنامج إعداد المدرب المحترف 
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 .برنامج إعداد المعايير المهنية الوطنية 
 إنشاء مركز تدريب مهني معتمد. مشروع 

 تنظيم وترقية خدمات وبرامج التشغيل الوطنية بما يساهم في رفع مستويات التشغيل. .2

 ولتحقيق الهدف الرئيس تم صياغة األهداف الفرعية التالية:

 ض معدالت البطالةخف. 
 .تنظيم مؤسسات التشغيل في سوق العمل وتنمية قطاعات التشغيل المحلية 
 تنظيم العمالة الوافدة من الخارج. 
 .تأمين تحصيل المستحقات المالية للعمالة الفلسطينية التي عملت في األراضي المحتلة 

 ويتم تحقيق األهداف من خالل البرامج والمشاريع التالية:

  تشغيل الخريجين.برنامج 
 .برنامج التشغيل المؤقت 
 .برنامج التشغيل في الخارج 
 وخلق فرص عمل. برنامج المشاريع الصغيرة 
 .برنامج قاعدة بيانات نظام سوق العمل الفلسطيني 

 
 

 .العمالي االجتماعي للتأمين عادلة منظومة بناء .3

 ولتحقيق الهدف الرئيس تم صياغة األهداف الفرعية التالية:

 االجتماعية التأمينات وحدة لتنظيم الالزمة واألنظمة والقوانين التشريعات الاستكم. 
 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. إنشاء 
 التأمينات بمنظومة االلتزام إلى العالقة أصحاب توجيه خالل من العمل سوق ضبط في اإلسهام 

 .االجتماعية

 :التالية عوالمشاري البرامج خالل من األهداف تحقيق ويتم



83 
 

 .مشروع إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
 .مشروع اإلطار التشريعي لنظام التأمينات االجتماعية 
 .برنامج الـتأمينات االجتماعية 

 

 تهيئة بيئة العمل العادلة واآلمنة والخالية من المخاطر المهنية. .4

 :ولتحقيق الهدف الرئيس تم صياغة األهداف الفرعية التالية

 .رفع مستوى الوعي العمالي بقانون العمل وآليات تطبيقه 
 .تفعيل القوانين والتشريعات الناظمة لعمليات التفتيش وشروط العمل في المنشآت المحلية 
 .استكمال اللوائح التفسيرية المفسرة لمواد قانون العمل الخاصة بالتفتيش وحماية العمل 
 يش وحماية العمل.أدلة إجراءات العمل الخاصة بالتفت تطوير 

 :التالية والمشاريع البرامج خالل من األهداف تحقيق ويتم

 .برنامج إعداد مفتش مؤهل 
 .)برنامج االستشارات القانونية لطرفي اإلنتاج )صاحب العمل، العامل 
 .برنامج الشراكة مع المؤسسات األكاديمية إلعداد الدراسات الخاصة ببيئة العمل وسبل تحسينها 
 سح الوطني الشامل وتحديث بيانات المنشآت.برنامج الم 

 

 .النقابية العالقات وتنظيم العمالية، الحقوق وحماية اإلنتاج، أطراف بين العمل عالقات تطوير .5

 ولتحقيق الهدف الرئيس تم صياغة األهداف الفرعية التالية:

 غزة محافظات في النقابية الحركة دعم. 
 بينها العالقة وتنظيم العمل أصحاب منظماتو  النقابية المؤسسات مع الشراكة تفعيل. 
 العمل ظروف وتحسين العمالية المنازعات حل في اإلسهام. 

 ويتم تحقيق األهداف من خالل البرامج والمشاريع التالية:

 .برنامج التوعية واإلرشاد بقانون العمل وأساليب التفاوض الجماعي 
  العمالية.مشروع حماية ورعاية التطور الديموقراطي للنقابات 
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 .المجتمع في التعاون ثقافة وتعزيز التعاوني العمل تنظيم .6

 ولتحقيق الهدف الرئيس تم صياغة األهداف الفرعية التالية:

 .تطوير وتنظيم الحركة التعاونية الفلسطينية 
 تنفيذها ومتابعة لتحقيقه الالزمة واإلجراءات األنظمة ووضع التعاون، قانون بأحكام التعريف. 
 المجتمع في التعاونية الجمعيات ودور بأهمية التوعية. 

 ويتم تحقيق األهداف من خالل البرامج والمشاريع التالية:

 .مشروع دراسة أوضاع الجمعيات واالتحادات التعاونية وتحسين أوضاعها 
 .برنامج نشر الثقافة والقيم التعاونية 
 ت الخاصة في الحركة التعاونية.برنامج دمج المرأة والشباب واألسرى المحررين وذوي االحتياجا 
   .2102-2102)وزارة العمل، الخطة االستراتيجية، برنامج تسجيل الجمعيات التعاونية( 

 

 :االجتماعية الشؤون وزارة3.4 

 مقدمة: 3.4.1

الشئون االجتماعية إلى إرساء المجتمع السليم والتنمية المستدامة من خالل ضمان الحياة  وزارة تسعى
لفلسطيني ورفع مستوى معيشته بديناميكية تؤدي إلى االعتماد على الذات حول مجتمع الكريمة لإلنسان ا

 معان إلى مجتمع استثماري يحقق األهداف المنشودة.

في سبيل تحقيق أهدافها ولتتمكن من النهوض بمسؤولياتها وتنفيذ خططها وسياساتها وبما يلبي متطلبات و 
تحديد البنية الهيكلية و ت الوزارة في وضع هيكلها التنظيمي العمل بأقصى درجات الكفاءة والمرونة، شرع
 )2114)وزارة الشئون االجتماعية، الهيكل التنظيمي، الخاصة بالوزارة وتحديد االدارات العامة فيها. 

  :للوزارة التنظيمي الهيكل 3.4.2

ارة الشئون االجتماعية، وز ) :التالية الرئيسية المكونات من العمل لوزارة العام التنظيمي الهيكل يتألف
 ( 2004الهيكل التنظيمي،
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 .المتخصصة الوحدات من وعدد الوزير مكتب به ويرتبط الوزير، ديوان .0
 .العامة واإلدارات الوحدات من عدد به ويرتبط الوكيل، .2
 .الوزير من بقرار بها يكلفون الملفات، من عدد على ويشرفون المساعدون، الوكالء .3
 :اإلدارات العامة .4

 عليها تتوزع عامة، إدارات( 4) ، عدد2004 عام في أعدت والتي للوزارة العامة الهيكلية تضمنت
 واألقسام الدوائر من واسعة مجموعة خالل من اختصاصاتها، مجاالت شتى في الوزارة ومهام أنشطة
 كما نسب،األ الوجه على المحددة المهام تأدية يكفل وظيفي تسلسل وفق العامة، لإلدارات التابعة والشعب
 باإلضافة التابعة، الوظيفية التشكيالت إلى إضافة عامة، إدارة كل واختصاصات مهام الهيكلية حددت
  .المهني التدريب مراكز وفي المحافظات في الشئون االجتماعية مديريات في الموظفين من أعداد لوجود
 

 ومسمياتهم وظفين في وزارة الشئون االجتماعيةعدد الم  يوضح )2.2)  رقم جدول

 عدد الموظفين المسمى الوظيفي الرقم

 2 وكيل مساعد 1
 3 مدير عام 2
 20 مدير دائرة 3
 26 رئيس قسم 4
 5 رئيس شعبة 5
 195 إداري جامعي – باحث اجتماعي 6
 - مساعد قانوني + باحث قانوني 7
 119 إداري دبلوم + مدرب 8
 36 ونالمهني 9
 41 الخدمات 11

 447 اإلجمالي
 

 م . 2013، دائرة شئون الموظفين، بيانات غير منشورة ، المصدر : وزارة الشئون االجتماعية
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  : هي الشئون االجتماعية وزارة في العامة اإلداراتوبخصوص 
 .للحماية االجتماعية العامة اإلدارة . أ
 للرعاية االجتماعية. العامة اإلدارة . ب
 .والمالية اإلدارية للشئون العامة اإلدارة . ت
   للتنمية والتخطيط. العامة اإلدارة . ث

 

 :الوزارة اختصاصات 3.4.3

 البشرية الموارد تنمية خالل منواالعتماد على الذات،  القائمة، االقتصادية التبعية على القضاء .0
 اإلنتاجية العملية في الفعلية المشاركة من المؤهلة القدرات وتمكين الفقيرة، التجمعات وتفعيل المحلية،
 .للمجتمع

 وتطوير والمخيمات، والريف المدن في المهمشة للفئات المعيشي المستوى تحسينالمساهمة في  .2
 من المتسربين و واألحداث واألسرة واألطفال والمسنين المعوقين بفئات الخاصة االجتماعية البرامج
 شاملة ميةتن لتحقيق المدني والمجتمع األهلية المنظمات مع والتنسيق التعاون مستوى ورفع سار المد

 .الفلسطيني لمجتمعنا متكاملة
 ومكافحة اإليجابية واالتجاهات القيم تعزيز بهدف المجتمعي، الوعي مستوى رفعالمساهمة في  .3

 .المجتمع في السلبية الظواهر
 أفضل إلى االجتماعية الرعاية بخدمات للرقي الوزارة وقدرات أداء مستوى تحسينالمساهمة في  .4

 .ممكن مستوى
 للطاقة أوسع ومشاركة الفقر من والحد واالجتماعية االقتصادية التنمية في ناشط دور في المساهمة .2

 .للمرأة اإلنتاجية
 .المجتمع بناء في األساسية اللبنة باعتبارها وتماسكها األسرة استقرار دعمالمساهمة في  .6
 )2114نظيمي، )وزارة الشئون االجتماعية، الهيكل الت .االجتماعية الحماية تحقيق في المساهمة .0
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 واقع التخطيط االستراتيجي في وزارة الشئون االجتماعية: 3.5
 

  مقدمة: 3.5.1
تسعى وزارة الشئون االجتماعية إلى توفير الضمان االجتماعي الشامل، وتنسيق الخدمات االجتماعية 

لذين يبحثون عن لذوي الحاجة من األرامل واأليتام والعجزة والمسنين والعمال وذوي االحتياجات الخاصة ا
إمكانية تطوير وضعهم بعدما أصبحوا في حالة بطالة، كما توفر المساعدات للهيئات والمؤسسات التي 
تشكلها الرعاية االجتماعية، وتشرف على أسر الشهداء والجرحى، وتهتم بالطفل والمرأة الفلسطينية، وتقديم 

ياتهم التعليمية عن طريق استيعابهم في مراكز خدمات تأهيلية ألبناء اسر المنتفعين الذين لم يواصلوا ح
 )2102-2102)وزارة الشئون االجتماعية، الخطة االستراتيجية،  التدريب والتأهيل المهني.

اإلدارة العامة من خالل ( 2102-2102) االستراتيجية الخطة الشئون االجتماعية وزارة وضعت لقد
خالل هذه  تحقيق تطلعاتها التطويرية إلى لتصبو بالوزارة اإلدارات العامة جميع بإشراك للتنمية والتخطيط

التي مجموعة من االنجازات ، العاميين الماضيين خالل وزارة الشئون االجتماعيةحيث حققت  ،األعوام
من خالل البرنامج الوطني للحماية ألف أسرة  41جتماعية لـ توفير الحماية االمن تضمنتها الخطة 

من خالل برنامج الغذاء العالمي  ألف أسرة فقيرة 22ساعدات التموينية لـ االجتماعية، وتوفير الم
طرد غذائي من خالل برنامج المساعدات  6111وتوزيع طرود غذائية بواقع للمساعدات التموينية، 

حالة من ذوي االحتياجات  2111بيت من بيوت األسر الفقيرة، وتشغيل  31التموينية الطارئة، وترميم 
 ألف طالب. 26ديم اعفاء مدرسي لـ الل برامج التشغيل المؤقت، وتقالخاصة من خ

م الجاري بدأت وزارة الشئون االجتماعية بتوسيع االستفادة من البرنامج الوطني للحماية ومنذ بداية العا
ألف أسرة، وزيادة المستفيدين من برنامج الغذاء العالمي للمساعدات التموينية  63االجتماعية ليغطي 

بيت،  211بإجمالي ، وزيادة عدد البيوت التي سيتم ترميمها لألسر الفقيرة ألف أسرة فقيرة 22 ليشمل
اإلعفاءات  توسيع االستفادة منمستفيد، و  2111وتوسيع قاعدة المستفيدين من الـتأمين الصحي إلى 

 طالب. 6111 الجامعية لتشمل

االستراتيجية والبرامج التي تناولتها الخطة  وفيما يلي عرض لرسالة الوزارة واألهداف الرئيسة والفرعية
  للوزارة.
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 :الوزارة رسالة 3.5.2

 فلسطينية أسرة لكل االقتصادي والنمو االجتماعي واألمن الشاملة التنمية تحقيق على الوزارة رسالة ترتكز
 لإلنسان الكريمة الحياة لضمان المعيشة مستوى ورفع السليم المجتمع لبناء االجتماعي للرفاه وصوال

 عملية إطار في طائفي أو عقائدي أو جنسي أو عرقي تمييز دون المساواة أسس وعلى الفلسطيني
 الكفاءة درجات بأقصى العمل متطلبات يلبى بما والخاص األهلي و الرسمي القطاع بين ما شاملة تنسيقية
 (2102-2102)وزارة الشئون االجتماعية، الخطة االستراتيجية،  .والمرونة

 :الرئيسة والفرعية والبرامج هدافاأل 3.5.3

 رعاية وتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة. .0
 ولتحقيق الهدف الرئيس تم صياغة األهداف الفرعية التالية:

 تفعيل شبكات حماية الطفولة في محافظات غزة. 
 رفع المستوي التعليمي والثقافي والمكانة االجتماعية للمرأة. 
  في المجتمع مهنيًا واجتماعياً دمج األشخاص ذوي اإلعاقة. 

 ويتم تحقيق األهداف من خالل البرامج والمشاريع التالية:
 ترميم وبناء بيوت الفقراء.  مشروع 
 االعفاءات المدرسية والجامعية مشروع. 
 لذوي اإلعاقة برنامج المشاريع الصغيرة. 
 .برنامج التدريب المهني والفني للمرأة 
 قافي للمرأة والطفل.برنامج التعزيز التعليمي والث 
 .برنامج خلق فرص عمل للمرأة بتفعيل الوحدات االنتاجية في مراكز التمكين 

 

 التخفيف من حدة الفقر: .2
 ولتحقيق الهدف الرئيس تم صياغة األهداف الفرعية التالية:

 .تطوير برنامج الحماية االجتماعية 
 .تطوير برنامج المساعدات النقدية والطارئة 
  األمن الغذائي لألسر المحتاجة.العمل على ضمان 
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 .تدريب وتشغيل الطلبة المحتاجين مهنيا 
 تدريب وتشغيل األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

 ويتم تحقيق األهداف من خالل البرامج والمشاريع التالية:
 .برنامج المساعدات النقدية 
 .برنامج المساعدات التموينية 
 .برنامج تشغيل ذوي االحتياجات الخاصة 
  نامج األدوات المساندة لذوي االحتياجات الخاصة.بر 
 .برنامج خلق فرص عمل لخريجي مراكز التأهيل والتدريب المهني 

 

 :تنمية الموارد البشرية والمادية للوزارة .3
 ولتحقيق الهدف الرئيس تم صياغة األهداف الفرعية التالية:

 تدريب وتحسين قدرات الموارد البشرية في الوزارة. 
  الكفاءة المهنية لمؤسسات الوزارة ومراكزها االجتماعية.رفع مستوي 
 .التواصل مع الجهات المانحة لجلب التمويل 
 .تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات في الوزارة 

 ويتم تحقيق األهداف من خالل البرامج والمشاريع التالية:
  الدورات التدريبيةبرنامج. 
  تطوير منشآت الوزارةبرنامج. 
  2102-2102) وزارة الشئون االجتماعية، الخطة االستراتيجية،  .العمليات حوسبةبرنامج( 
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  واإلجراءات الطريقة

 المقدمة: 3.1

 منهج تعريف ذلك ومن الدراسة، تنفيذ في الباحث اتبعها التي لإلجراءات مفصالً  وصفاً  الفصل هذا يتناول
عداد الدراسة، عينة وتحديد الدراسة، مجتمع ووصف الدراسة،  من والتأكد ،(اإلستبانة) الدراسة أداة وا 
 وفيما النتائج، معالجة في استخدمت التي اإلحصائية واألساليب الدراسة، إجراءات وبيان ،وثباتها صدقها
  .اإلجراءات لهذه وصف يلي

 :الدراسة منهج 3.2

 الظاهرة صفيذي ال التحليلي الوصفي المنهج باستخدام الباحث قام الدراسة أهداف تحقيق أجل من 
 العالقة وبيان بياناتها وتحليل(، تحقيق التميز المؤسسيفي  االستراتيجيدور التخطيط ) الدراسة موضوع

 أشكال أحد وهو، تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها تطرح التي واآلراء مكوناتها بين
 بيانات جمع طريق عن كمياً  وتصويرها محددة مشكلة أو ظاهرة لوصف المنظم العلمي والتفسير التحليل

خضاعها وتحليلها وتصنيفها المشكلة أو الظاهرة عن مقننة ومعلومات  . الدقيقة للدراسات وا 

 :الدراسة مصادر 3.3

 :البيانات من أساسيين نوعين علي الدراسة اعتمدت

 الدراسـة مفـردات بعـض لدراسـة اسـتبيانات بتوزيـع الميـداني الجانـب في بالبحث وذلك: األولية البيانات -1
 :برنـــامج باســـتخدام وتحليلهـــا تفريغهـــا ثـــم ومـــن، الدراســـة موضـــوع فـــي الالزمـــة المعلومـــات وتجميـــع وحصـــر
SPSS (Statistical Package For Social Science) ،اإلحصائية االختبارات واستخدام اإلحصائي 
 .الدراسة موضوع تدعم ومؤشرات قيمة ذات لدالالت الوصول بهدف المناسبة

 المتعلقــــة أو الخاصــــة والمنشـــورات والــــدوريات الكتــــب بمراجعـــة  الباحــــث قــــام لقـــد: الثانويااااة البيانااااات -2
فااااي تحقيااااق التميااااز  االسااااتراتيجيدور التخطاااايط  عاااان بالكشــــف تتعلــــق والتــــي، الدراســــة قيــــد بالموضـــوع
 والطـــرق األســـس علـــي التعـــرف أجـــل مـــن وذلـــك، علمـــي بشـــكل الدراســـة موضـــوع إثـــراء بهـــدف، المؤسساااي

 .الدراسة قبلحدثت  التي المستجدات آخر عن تصور أخذ وكذلك، الدراسات كتابة في السليمة العلمية
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 :الدراسة مجتمع 3.4

 االجتماعيــــة والشــــؤون العمــــل وزارتــــي فــــي اإلشــــرافية المواقــــع فــــي المــــوظفين مــــن الدراســــة مجتمــــع يتكــــون
 .وموظفة موظفاً ( 021) عددهم والبالغ، 2104 للعام  غزة بمحافظات

 الختبار ستبانة( ا30عينة استطالعية حجمها ) توزيعوتم حيث استخدم الباحث طريقة المسح الشامل، 
 العينة عدد استثناء تم لالختبار االستبانة وسالمة صدق من التأكد بعد، االستبانة وثبات الداخلي االتساق

، ومن ثم استكمال توزيع باقي االستبانات بعد ذلك على باقي أفراد مجتمع  الدراسة،  (30) االستطالعية
 .%(011) بنسبة ستبانةا) 021) وقد تم استرداد

 (3.1) رقم جدول

 أصحاب المسميات الوظيفية اإلشرافيةالموظفين  عدد يوضح

 المسمى الوظيفي الرقم
 العدد

 تانالوزار مجموع 
 وزارة العمل

وزارة الشئون 
 االجتماعية

 4 2 2 وكيل مساعد 1

 8 3 5 مدير عام 2

 44 20 24 مدير دائرة 3

 50 26 24 رئيس قسم 4

 14 5 9 رئيس شعبة 5

 120 56 64 اإلجمالي
 

 م . 2013المصدر : وزارة العمل، وزارة الشئون االجتماعية، دائرة شئون الموظفين، بيانات غير منشورة ،                  
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 الدراسة وفق البيانات الشخصية: الوصف اإلحصائي لمجتمع 3.5

 عينة الدراسة.أفراد  عرض لجداول تبين خصائص وسماتفيما يلي 

 (3.2) رقم جدول

   الجنس حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح

 % النسبة المئوية العدد الجنس

 85.00 102 ذكر

 15.00 18 أنثى

 100 120 المجموع
 

ويعزو الباحث ارتفاع عدد الذكور عن اإلناث، أن المسميات اإلشرافية تتطلب درجة أعلي من تحمل 
في مديريات العمل والشئون االجتماعية، ومراكز التدريب المهني في المحافظات، مما الضغط وخاصة 

 يمنح أهمية لعنصر الذكور في هذا المجال. 

 (3.3)جدول رقم 

  العمرية الفئة حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح

 النسبة المئوية العدد الفئة العمرية

26-35 54 45.00 

36-45 38 31.67 

 23.33 28 رفاكث 46

 100 120 المجموع
 

، )42-26هم من الفئات العمرية المتوسطة ) عينة الدراسةأفراد الجدول أعاله أن أغلبية ويالحظ من 
بالحيوية والجدية والطاقة ن يتحلون معينة الدراسة، وهم مأفراد من % 06.60والذي يشكل ما نسبته 

 . الوزارتيناء وتحسين وتنمية العمل في ، وما لهذا العمر من أهمية في بنالضرورية للعمل
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 (3.4)جدول رقم 

  العلمي المؤهل حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 3.33 4 دكتوراه 

 20.00 24 ماجستير 

 70.83 85 سو بكالوري

 5.83 7 دبلوم 

 100 120 المجموع
 

لدراسة يحملون درجة البكالوريوس ويليهم حملة الماجستير، وهذه النسب عينة اأفراد  أن غالبيةويالحظ 
 تدل على وجود كادر وظيفي متميز لديه مؤهالت علمية واطالع أكاديمي واسع.

 (3.5)جدول رقم 

  الوظيفي المسمى حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح

 النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي

 3.33 4 وكيل مساعد
 6.67 8 دير عامم

 36.67 44 مدير دائرة
 41.67 50 رئيس قسم
 11.67 14 رئيس شعبة
 100.00 120 المجموع

 
 

عينة الدراسة من أصحاب المسمى الوظيفي مدير أفراد ويالحظ من الجدول أعاله أن نسبة عالية من 
كما  األقسام والدوائر، ألن الوزارتان تقومان على عدد كبير مندائرة، ورئيس قسم، وهو توزيع طبيعي 

 في كافة محافظات قطاع غزة. الوزارتانيوجد فروع ومديريات ومراكز 
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 (3.6)جدول رقم 

   الخدمة سنوات عدد حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح

 النسبة المئوية العدد سنوات الخدمة

 14.17 17 سنوات 5اقل من 
 40.00 48 سنوات 11 – 5من
 15.83 19 سنوات  15 – 11من

 30.00 36 فأكثرسنة  15
 100 120 المجموع

 
 

( سنة، بنسبة 02إلى  2عينة الدراسة لديهم سنوات خدمة من )أفراد ويالحظ أن الجزء األكبر من 
 وهذا طبيعي في ضوابط التدرج الوظيفي والترقية للمسميات اإلشرافية. (22.53%)

ن موظفي سنة فأكثر، إلى أنهم م 02ات خدمتهم لسنو  )%31ويعزو الباحث وجود النسبة المرتفعة )
جتماعية التابعة لإلدارة المدنية التي كان يديرها الحاكم العسكري قبل قدوم وزارتي العمل والشئون اال

 السلطة الوطنية الفلسطينية وما زالوا على رأس عملهم.
 

 :أداة الدراسة  3.6

 مــن عينــة رأي واســتطالع الدراســة بمشــكلة المتعلقــة الســابقة والدراســات التربــوي األدب علــى االطــالع بعــد
 وفـق اإلسـتبانة ببنـاء  الباحـث قـام الرسمي غير الطابع ذات الشخصية المقابالت طريق عن المتخصصين

 :اآلتية الخطوات

 .اإلستبانةالرئيسية التي شملتها  مجاالتالتحديد  .0
 .بعدصياغة الفقرات التي تقع تحت كل  .2
فــي  اإلســتبانة( يوضــح 4( فقــرة والملحــق رقــم )50تها األوليــة والتــي شــملت )فــي صــور  اإلســتبانةإعــداد  .3

 صورتها األولية.
 .تار مدي مالئمتها لجمع البيانااإلستبانة علي المشرف من أجل اختبعرض  .4
 تعديل اإلستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف. .2
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بعضـهم أعضـاء هيئـة تـدريس  ،المختصين بالعلوم اإلدارية( من المحكمين 01على ) اإلستبانةعرض  .6
( يبـين 2والملحـق رقـم ) وزارة العمـلوديوان المـوظفين العـام، و األزهر،  جامعةو الجامعة اإلسالمية،  في

 أعضاء لجنة التحكيم.
تعـديل وصـياغة بعـض الفقـرات وقـد بلـغ حـذف و وبعد إجراء التعـديالت التـي أوصـى بهـا المحكمـون تـم  .0

يمثلــون اســتبانة  مجــاالتخمســة ( فقــرة موزعــة علــى 36النهائيــة )بعــد صــياغتها  اإلســتبانةعــدد فقــرات 
يمثلـــون اســـتبانة واقـــع التميـــز  مجـــاالت( فقـــرة موزعـــة علـــى ســـتة 42، و) االســـتراتيجيواقـــع التخطـــيط 

خماســي )كبيــرة جــدًا، كبيــرة، متوســطة، حيــث أعطــى لكــل فقــرة وزن مــدرج وفــق ســلم متــدرج المؤسســي، 
فااي  االسااتراتيجيدور التخطاايط لمعرفــة  (1، 2، 3، 4، 2)ان التاليــة قليلــة، قليلــة جــدًا( أعطيــت األوز 
ـــراد عينـــة الدراســـة مـــا بـــين  تحقياااق التمياااز المؤسساااي ـــذلك تنحصـــر درجـــات أف درجـــة  (051، 36)ب

 ((4والملحق رقم ، الستبانة واقع التميز المؤسسي (222، 42)، واالستراتيجيالستبانة واقع التخطيط 
 النهائية. في صورتها اإلستبانةيبين 

توزيــع اإلســتبانة علــي جميــع أفــراد العينــة لجمــع البيانــات الالزمــة للدراســة، وقــد تــم تقســيم اإلســتبانة إلــي  .5
 ثالثة أقسام كالتالي:

 يحتوي علي الخصائص العامة لمجتمع وعينة الدراسة. القسم األول:

 االسـتراتيجيلتخطـيط تتنـاول واقـع ا مجـاالتفقرة موزعـة علـي خمسـة  (36)يتكون من  القسم الثاني:
 كالتالي:

 (3.7)جدول رقم 

   االستراتيجيواقع التخطيط  تعدد فقرات مجاال يوضح

 عدد الفقرات المجال

 7 االستراتيجيالتحليل : األول المجال

 7 االستراتيجيةصياغة : الثاني المجال

 7 استراتيجية خطة وجود: الثالث المجال

 8 راتيجيةاالست الخطة تنفيذ: الرابع المجال
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 7 االستراتيجية الخطة وتقييم مراقبة: الخامس المجال

 36 االستراتيجي التخطيط واقع الستبانة الكلية الدرجة

 

 كالتالي:تتناول واقع التميز المؤسسي  مجاالت( فقرة موزعة على ستة 42يتكون من ) القسم الثالث:

 (3.8)جدول رقم 

   مؤسسيواقع التميز ال تعدد فقرات مجاال يوضح

 عدد الفقرات المجال

 11 القيادة :األول المجال

 8 اتاالستراتيجيالسياسات و : الثاني المجال

 7 العاملين: الثالث المجال

 6 العمليات: الرابع المجال

 6 الفئة المستهدفة: الخامس المجال

 7 جودة الخدمة: السادس المجال

 45 المؤسسي التميز واقع الستبانة الكلية الدرجة
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 المحك المعتمد في الدراسة:
لقد تم تحديد المحك المعتمد في الدراسة من خالل تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي، من 

(، ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول على 0=4-2خالل حساب المدى بين الدرجات)
هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس)بداية المقياس(، (، وبعد ذلك إضافة 1.5=2/4طول الخلية أي)

(، وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو 0وهي الواحد صحيح )
 موضح بالجدول التالي:

 (3.9جدول )

 المحك المعتمد في الدراسة

 درجة التوافر الوزن النسبي المقابل له طول الخلية

 قليلة جداً  % فأقل63من  0.51 – 0.11من 

 قليلة %20-% 63أكثر من  0.31 – 0..0من 

 متوسطة %.3-% 20أكثر من  1..6 – 0.30من 

 كبيرة %..-% .3أكثر من  01.. – 0..6من 

 كبيرة جداً  %011-% ..أكثر من  2.11 – 00..من 
 

 

   هو الحالة هذه في النسبي الوزن نيكو  وبذلك " جدا قليلة بدرجة " لالستجابة (1) الدرجة ثالباح اختار
 .االستجابة هذه مع يتناسب وهو%20 
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 :اإلستبانةصدق  3.7

 كالتالي:االستبانة وذلك قام الباحث  بتقنين فقرات اإلستبانة وذلك للتأكد من صدقة 

 صدق المحكمين: .1

 المتخصصـينأسـاتذة جـامعيين مـن المحكمـين فـي صـورتها األوليـة علـى مجموعـة مـن  اإلستبانةتم عرض 
ممــن يعملــون فــي الجامعــات الفلســطينية فــي محافظــات غــزة، حيــث قــاموا بإبــداء آرائهــم  فــي العلــوم اإلداريــة

الســتبانة، ا مجــاالتمــن  بعــد، ومــدى انتمــاء الفقــرات إلــى كــل اإلســتبانةومالحظــاتهم حــول مناســبة فقــرات 
 .الفقرات وتعديل بعضها اآلخر وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض

 صدق االتساق الداخلي: .2

علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن  اإلســتبانةجــرى التحقــق مــن صــدق االتســاق الــداخلي لالســتبانة بتطبيــق 
االســتبانة  مجــاالتمــن  بعــد، وتــم حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون بــين درجــات كــل موظفــًا وموظفــة( 31)

تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجـة والدرجة الكلية لالستبانة وكذلك 
 .(SPSSالذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي ) للمجالالكلية 

 :االستراتيجياستبانة واقع التخطيط  -أ
 (3.11الجدول )

 للمجالع الدرجة الكلية م ( االستراتيجياألول: )التحليل  المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 1.10دالة عند  0.616 الفرص والتهديدات التي تؤثر على عملها في المستقبل.  تحدد الوزارة   .1

 1.10دالة عند  0.675 نقاط الضعف والقوة في بيئتها الداخلية. تحدد الوزارة   .2

3.  
تعرف على النظم )السياسية، االقتصادية، البيئة الخارجية لل تحلل الوزارة 

 االجتماعية، الثقافية،... ( التي تؤثر في عملها في المستقبل.
 1.10دالة عند  0.713
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معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

4.  
البيئة الداخلية للتعرف على الموارد )البشرية، المالية،  تحلل الوزارة 

 اإلدارية،.. ( التي تؤثر على عملها.
 1.10دالة عند  0.571

 1.10دالة عند  0.476 أنواع وطبيعة المستفيدين من خدماتها. ةتحدد الوزار    .5

 1.10دالة عند  0.511 .المستفيدين من خدماتها واهتمامات توجهات الوزارة تدرس   .6

 1.10دالة عند  0.495 أو إيجابًا على أدائها.ماالت المستقبلية المؤثرة سلبًا االحت الوزارةتراعي    .7

 10463( = 1011( وعند مستوى داللة )28) ر الجدولية عند درجة حرية 

   10361 ( =1015( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية ) 

 

والدرجـة الكليـة لفقراتـه دالـة عنـد  المجـالمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن  الجدول السابق يبين
 المجـالوبذلك تعتبـر فقـرات  ،(0.713-0.476معامالت االرتباط بين )وتراوحت (، 1.10مستوى داللة )

 صادقة لما وضعت لقياسه.

 (3.11الجدول )

 للمجالمع الدرجة الكلية  ( االستراتيجيةالثاني: )صياغة  المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.05 عند دالة 0.381 ها.رؤية واضحة ومفهومة من قبل العاملين داخل الوزارةتضع    .1

 1.10 عند دالة 0.601 المستقبلية. االستراتيجيةمجال نشاطها الحالي ووجهتها  الوزارةتحدد رؤية    .2

 1.10دالة عند  0.487 رسالة طموحة ومحفزة للعاملين داخلها. الوزارةتضع    .3

 1.10دالة عند  0.673 مع األهداف التي تضعها. الوزارةتتكامل رسالة    .4

 1.10دالة عند  0.657 أهدافها وفق رؤية واضحة لديها. الوزارةتضع    .5

 1.10دالة عند  0.615 مع رسالتها. الوزارةتنسجم أهداف    .6
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معامل  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

7.  
في صياغتها لألهداف المرونة والسهولة والوضوح وقابلية  الوزارةتراعي  

 التطبيق والقياس.
 1.10دالة عند  0.628

 10463( = 1011وعند مستوى داللة ) (28ر الجدولية عند درجة حرية ) 

   10361 ( =1015( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية ) 

والدرجـة الكليـة لفقراتـه دالـة عنـد  المجـالمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن  الجدول السابق يبين
وبـذلك تعتبـر فقـرات  ،(0.673-0.381)معامالت االرتبـاط بـين وتراوحت (، 1.12،1.10مستوى داللة )

 صادقة لما وضعت لقياسه. المجال

 (3.12الجدول )

 للمجالمع الدرجة الكلية  ( استراتيجيةالثالث: )وجود خطة  المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

1.  
الداخلية  دراتهاق مع تتالءم التي المناسبة اتاالستراتيجي الوزارة تضع 

 .تواجهها التي الخارجية والظروف
 1.10دالة عند  0.656

 1.12دالة عند  0.422 بما ينسجم مع رؤيتها ورسالتها وأهدافها. اتاالستراتيجي الوزارةتختار    .2

 1.10دالة عند  0.571 .االستراتيجيةسياسات واضحة تساعد وتضمن تنفيذ أهدافها  الوزارةتحدد    .3

 1.10دالة عند  0.479 .االستراتيجيةمع خططها  الوزارةلخطط التنفيذية التي تضعها تنسجم ا   .4

 1.10دالة عند  0.720 .االستراتيجيةالعاملين/ات فيها في إعداد خططها  الوزارةتشرك    .5

 1.10دالة عند  0.741 .االستراتيجيةهيكل تنظيمي مناسب لتنفيذ خطتها  الوزارةتضع    .6

7.  
لمتخصصين عند وضع الخطة التنفيذية المساعدة في   ا الوزارةتشرك  

 .االستراتيجيةتطبيق الخطة 
 1.12دالة عند  0.379

 10463( = 1011( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

  10361 ( =1015( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
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والدرجـة الكليـة لفقراتـه دالـة عنـد  المجـالط بين كل فقرة من فقرات معامالت االرتباأن  الجدول السابق يبين
وبـذلك تعتبـر فقـرات  (،1.040-1.301معامالت االرتبـاط بـين )وتراوحت (، 1.12،1.10مستوى داللة )

 صادقة لما وضعت لقياسه. المجال

 (3.13الجدول )

 للمجالمع الدرجة الكلية  ( راتيجيةاالستالرابع: )تنفيذ الخطة  المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 1.10دالة عند  0.500 بالبرامج والجداول الزمنية التي وضعتها عند صياغة الخطة. الوزارةتلتزم    .1

 1.12دالة عند  0.459 توزيع مسئوليات تنفيذ الخطة على جميع الدوائر واألقسام. الوزارةتراعي    .2

3.  

 تنفيذ الخطط في يساهم بما فيها ات/العاملين قدرات بتطوير الوزارة تقوم 
 .والبرامج

 1.12دالة عند  0.408

 1.10دالة عند  0.671 بالموازنة التي وضعت في الخطة. الوزارةتلتزم    .4

 1.10دالة عند  0.621 باألنظمة اإلدارية التي وضعتها لتنفيذ الخطة. الوزارةتلتزم    .5

 1.10دالة عند  0.646 .االستراتيجيةبالهيكل التنظيمي الذي وضعته لتنفيذ خطتها  الوزارة تلتزم   .6

 1.10دالة عند  0.591 .الخطة تضمنتها التي االستراتيجية القضايا بين  الوزارة توازن   .7

 1.10دالة عند  0.538 .المختلفة والدوائر األقسام خطط بين التكامل الوزارة تحقق   .8

 10463( = 1011( وعند مستوى داللة )28ية عند درجة حرية )ر الجدول 

   10361 ( =1015( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية ) 
 

والدرجـة الكليـة لفقراتـه دالـة عنـد  المجـالأن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  يبين الجدول السابق
( ، وبذلك تعتبر فقرات .6000-1.415الت االرتباط بين )(، وتراوحت معام1.12،1.10مستوى داللة )

 صادقة لما وضعت لقياسه. المجال
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 (3.14الجدول )

 للمجالمع الدرجة الكلية  ( االستراتيجيةالخامس: )مراقبة وتقييم الخطة  المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 1.10دالة عند  0.672 .االستراتيجيبتقييم مرحلي لعملية التخطيط  الوزارةتقوم    .1

 1.10دالة عند  0.595 بمراجعة الخطط التنفيذية باستمرار. الوزارةتقوم    .2

 1.10دالة عند  0.782 دوراً  رقابياً  على تنفيذ الخطة. الوزارةتمارس    .3

 1.12دالة عند  0.456 نظام مراقبة وتقييم واضح ومكتوب. الوزارةتمتلك    .4

 1.10دالة عند  0.613 من نتائج التقييم في تطوير عملها. الوزارةتستفيد    .5

 1.10دالة عند  0.624 .الخطة تنفيذ على للرقابة محددة آليات الوزارة تعتمد   .6

 1.10دالة عند  0.630 .االستراتيجية تنفيذ على للحكم واضحة ومؤشرات معايير الوزارة تستخدم   .7

 10463( = 1011( وعند مستوى داللة )28ولية عند درجة حرية )ر الجد 

   10361 ( =1015( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية ) 
 

والدرجـة الكليـة لفقراتـه دالـة عنـد  المجـالمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن  الجدول السابق يبين
وبذلك تعتبر فقرات  ( ،1.052-.4260امالت االرتباط بين )معوتراوحت (، 1.12،1.10مستوى داللة )

 صادقة لما وضعت لقياسه. المجال
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 استبانة واقع التميز المؤسسي: -ب

 (3.15الجدول )

 للمجالمع الدرجة الكلية  األول: )القيادة(  المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 1.10دالة عند  0.639 .للوزارة االستراتيجيدارة العليا الرؤية والرسالة وتعرف بالهدف توضح اإل  .1

 1.10دالة عند  0.483 تتبنى اإلدارة العليا التخطيط لالحتياجات المستقبلية.  .2

 1.12دالة عند  0.438 .الرفيع والخلق السلوك مستوى على للمرؤوسين قدوة الوزارة في العليا اإلدارة  .3

 1.10دالة عند  0.633 .الوزارة في النظم وتحسين ومراجعة تطوير في بفعالية العليا اإلدارة اركتش  .4

 1.12دالة عند  0.456 تحدد اإلدارة العليا احتياجات المستفيدين وتستجيب لها.  .5

6.  
 المستهدفة للفئات لالستماع الكافي الوقت الوزارة في العليا اإلدارة تخصص

 .مشكالتهم وحل
 1.10دالة عند  0.583

7.  
تهتم اإلدارة العليا بإقامة الدورات المتخصصة التي تهدف إلي تعريف 

 الموظفين في جميع المستويات بأهمية خدمة المستفيدين.
 1.12دالة عند  0.385

8.  
استناداً  إلى حاجات ورغبات  االستراتيجيةتتبنى اإلدارة العليا األهداف 

 المستفيدين.
 1.10دالة عند  0.584

 1.12دالة عند  0.377 تعمل اإلدارة العليا بالشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني .  .9

11.  
وتطوير  الوزارةتشجع اإلدارة العليا العاملين على تحقيق أهداف وغايات 

 أنشطتها.
 1.10دالة عند  0.749

 1.10دالة عند  0.680 تقدر اإلدارة العليا األفكار والمساهمات اإليجابية المقدمة من قبل العاملين.  .11

 10463( = 1011( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية ) 

   10361 ( =1015( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية ) 
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 عنـد دالـة لفقراتـه الكليـة والدرجـة المجـال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت أن السابق الجدول يبين
 تعتبــــر وبــــذلك ،( 1.041 -.3000) بــــين االرتبــــاط معــــامالت وتراوحــــت ،(1.10،1.12) داللــــة مســــتوى
 .لقياسه وضعت لما صادقة المجال فقرات

 (3.16الجدول )

 للمجالمع الدرجة الكلية  ( اتاالستراتيجيالثاني: )السياسات و  المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 1.10دالة عند  0.726 .وفعالية كفاءةب أهدافها تحقيق من الوزارة تمكن اتاستراتيجي وضع يتم  .1

 1.12دالة عند  0.457 .للوزارة االستراتيجية الخطة مع الموضوعة واألنشطة البرامج تنسجم  .2

 1.10دالة عند  0.566 .السليمة القرارات التخاذ والالزمة الموفرة المعلومات جودة مراعاة يتم  .3

4.  
 وضع في الخارجية ولبيئتها الداخلية الوزارة قدرات تحليل من االستفادة يتم

 .للوزارة والبرامج اتاالستراتيجي
 1.12دالة عند  0.411

 1.10دالة عند  0.666 .فعاليتها و كفاءتها مدى لمعرفة الوزارة اتاستراتيجي تقييم يتم  .5

 1.10دالة عند  0.619 .محددة تأولويا حسب وأنشطتها الوزارة برامج وضع يتم  .6

 1.10دالة عند  0.573 .باستمرار الرئيسية الوزارة أهداف تطوير يتم  .7

 1.10دالة عند  0.695 .الوزارة أهداف و العاملين أهداف بين انسجام يوجد  .8

 10463( = 1011( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية ) 

   10361 ( =1015( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية ) 
 

 عنـد دالـة لفقراتـه الكليـة والدرجـة المجـال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت أن السابق الجدول يبين
 تعتبــــر وبــــذلك ،( 1.026-1.400) بــــين االرتبــــاط معــــامالت وتراوحــــت ،(1.10 ،1.12) داللــــة مســــتوى
 .لقياسه وضعت لما صادقة المجال فقرات
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 (3.17الجدول )

 للمجالمع الدرجة الكلية  ( الموارد البشريةالثالث: ) المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 1.10دالة عند  0.541 .الوزارة استراتيجية وفق البشرية الموارد تطوير خطط توضع  .1

 1.10دالة عند  0.744 اصل المباشر مع المسئولين.على االتصال والتو  الوزارةتشجع بيئة   .2

 1.10دالة عند  0.587 في اتخاذ القرار وتطوير خططها. الوزارةيسهم العاملون في   .3

4.  
من خالل برامج تطويرية معدة لهذا  الوزارةيتم تطوير قدرات العاملين ب

 الغرض.
 1.10دالة عند  0.687

5.  
لتحقيق طموحاتهم وتشجيعهم على  ةالوزار ُيفسح المجال أمام العاملين في 

 ذلك.
 1.10دالة عند  0.619

 1.10دالة عند  0.782 بهدف إطالعهم على سياساتها. الوزارةيتم التواصل مع العاملين في   .6

 1.10دالة عند  0.752 قناعة قوية تعكس توجهاتها ووالء عميق لها. الوزارةيمتلك العاملين في   .7

 10463( = 1011( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

   10361 ( =1015( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
 

 عنـد دالـة لفقراتـه الكليـة والدرجـة المجـال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت أن السابق الجدول يبين
 المجال فقرات تعتبر وبذلك ،( 1.052-1.240) بين االرتباط معامالت وتراوحت ،(1.10) داللة مستوى
 .لقياسه وضعت لما صادقة
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 (3.18الجدول )

 للمجالمع الدرجة الكلية  الرابع: )العمليات(  المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 1.12دالة عند  0.431 بالوضوح. الوزارةتتسم العمليات واإلجراءات الرئيسية في   .1

 1.10دالة عند  0.609 .الواقع همف ضوء في وعملياتها إجراءاتها الوزارة تطور  .2

3.  
باإلجراءات والعمليات وفق النظام والخطة  الوزارةيلتزم العاملين في 

 الموضوعة.
 1.10دالة عند  0.684

4.  
 وتحسين تطوير في المستهدفة الفئات من الراجعة التغذية من يستفاد
جراءات علميات  1.10دالة عند  0.780 . الوزارة وا 

 1.10دالة عند  0.652 . الوزارةيستفاد من مؤشرات قياس األداء في ترتيب أولويات   .5

6.  
بعين االعتبار في تطوير  الوزارةتؤخذ مالحظات المستفيدين من خدمات 

جراءات تقديم الخدمات .  1.10دالة عند  0.679 عمليات وا 

 10463( = 1011( وعند مستوى داللة )28حرية )ر الجدولية عند درجة 

   10361 ( =1015( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
 

 عنـد دالـة لفقراتـه الكليـة والدرجـة المجـال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت أن السابق الجدول يبين
 فقرات تعتبر وبذلك ،( 1.051-1.430) بين االرتباط معامالت وتراوحت ،(1.12،1.10) داللة مستوى
 .لقياسه وضعت لما صادقة المجال

 (3.19الجدول )

 للمجالمع الدرجة الكلية  الخامس: )الفئة المستهدفة(  المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 1.10دالة عند  0.496 .لمستفيدينا رضا مستوى لقياس واضحة إجراءات توجد  .1

 1.12دالة عند  0.367 .مستفيدينال رضا على المؤثرة العوامل لتحديد واضحة مؤشرات تتوفر  .2
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معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 1.10دالة عند  0.544 .األخطاء رصدو  االيجابي الوزارة أداء لقياس مؤشرات يتوفر  .3

 1.12دالة عند  0.406 .توثيقها ويتم الشكاوى الوزارة ترصد  .4

 1.10دالة عند  0.514 .مستفيدينال رضا لتحقق افاً أهد الوزارة تضع  .5

6.  
 تقديم في والتميز الجودة مستويات أعلى إلى وصوللل الوزارة تسعى

 .المستفيدين رغبة تلبية على قادرة مخرجات يضمن بما الخدمات
 1.10دالة عند  0.721

 10463( = 1011( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

   10361 ( =1015( وعند مستوى داللة )28ولية عند درجة حرية )ر الجد

 عنـد دالـة لفقراتـه الكليـة والدرجـة المجـال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت أن السابق الجدول يبين
 فقرات تعتبر وبذلك ،( 1.020-1.360) بين االرتباط معامالت وتراوحت ،(1.12،1.10) داللة مستوى
 .لقياسه وضعت لما ةصادق المجال

 (3.21الجدول )

 للمجالمع الدرجة الكلية  الخدمة(  جودةالسادس: ) المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 1.10دالة عند  0.525 ها.اتاستراتيجيمع  الوزارةتنسجم الخدمات التي تقدمها   .1

 1.10دالة عند  0.465 ت للمستفيدين بالسرعة والراحة .تتسم إجراءات تقديم الخدما  .2

3.  
للتطوير والتحسين  الوزارةتخضع إجراءات تقديم الخدمات المختلفة في 

 المستمرين .
 1.10دالة عند  0.737

4.  
 في بما المقدمة الخدمات وتنوع جودة في الخالق اإلبداع على الوزارة تشجع
 . الناجحة التجارب من االستفادة ذلك

 1.10دالة عند  0.549
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معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 1.10دالة عند  0.662 على الوسائل التكنولوجية الحديثة في إجراءات تقديم خدماتها. الوزارةتعتمد   .5

6.  
بإجراء استطالعات مستمرة للتعرف على حاجات المستفيدين  الوزارةتقوم 

 المتنوعة .
 1.10دالة عند  0.676

7.  
تها لتحسين آليات تقديم بالرقابة وبشكل مستمر على إدارا الوزارةتقوم 

 الخدمات .
 1.10دالة عند  0.524

 10463( = 1011( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية ) 

   10361 ( =1015( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية ) 
 

 عنـد دالـة لفقراتـه الكليـة ةوالدرجـ المجـال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت أن السابق الجدول يبين
 المجال فقرات تعتبر وبذلك ،( 1.030-1.462) بين االرتباط معامالت وتراوحت ،(1.10) داللة مستوى
 .لقياسه وضعت لما صادقة
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 الصدق البنائي: .3

مــن  بعــدقــام الباحــث  بحســاب معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل  للمجــاالت الصــدق البنــائيللتحقــق مــن 
 .بالدرجة الكلية لالستبانة بعداألخرى وكذلك كل  والمجاالتاالستبانة  تمجاال

 :االستراتيجياستبانة واقع التخطيط  - أ

 

 (3.21الجدول )

  لالستبانة الكلية بالدرجة بعد كل وكذلك األخرى مجاالتوال االستبانة مجاالت من بعد كل ارتباط معامالت مصفوفة

 
الدرجة الكلية 
 لإلستبانة

المجال 
 ألول ا

المجال 
 الثاني

المجال 
 الثالث 

المجال 
 الرابع 

المجال 
 الخامس  

التحليل : المجال األول
     1 0.664 االستراتيجي

صياغة : المجال الثاني
    1 0.635 0.783 االستراتيجية

 خطة وجود: الثالث المجال
   1 0.548 0.342 0.816 استراتيجية

 الخطة تنفيذ: الرابع المجال
  1 0.569 0.410 0.422 0.772 راتيجيةاالست

 مراقبة: الخامس المجال
 االستراتيجية الخطة وتقييم

0.678 0.125 0.343 0.538 0.464 1 

 10463( = 1011( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية ) 

   10361 ( =1015( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية ) 

 

الــبعض وبالدرجـة الكليــة لالســتبانة ارتباطــًا  يبعضــهاتـرتبط  مجــاالتالجــدول السـابق أن جميــع يتضـح مــن ال
االتســاق  نة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن( وهــذا يؤكــد أن االســتبا1.10ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة )

 الداخلي.
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 استبانة واقع التميز المؤسسي: - ب

 مــن بعــد كــل درجــة بــين االرتبــاط معــامالت بحســاب  حــثالبا قــام مجــاالتلل البنااائي الصاادق مــن للتحقــقو 
 .لالستبانة الكلية بالدرجة بعد كل وكذلك األخرى مجاالتوال االستبانة مجاالت

 (3.22الجدول )

 لالستبانة الكلية بالدرجة بعد كل وكذلك األخرى مجاالتوال االستبانة مجاالت من بعد كل ارتباط معامالت مصفوفة

 
الدرجة الكلية 

 تبانةلالس

 المجال
 األول 

 المجال
 الثاني

 المجال
 الثالث 

 المجال
 الرابع 

 المجال
 الخامس  

 المجال
 السادس

 المجال
      1 0.891 القيادة:األول

: الثاني المجال
السياسات 

 اتاالستراتيجيو 
0.803 0.640 1     

: الثالث المجال
    1 0.383 0.602 0.726 العاملين 

: الرابع المجال
   1 0.303 0.581 0.594 0.705 لياتالعم

: الخامس المجال
  1 0.329 0.244 0.611 0.411 0.599 الفئة المستهدفة

: السادس المجال
 1 0.415 0.437 0.636 0.462 0.645 0.792 جودة الخدمة

 10463( = 1011( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية ) 

   10361 ( =1015( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية ) 

الــبعض وبالدرجـة الكليــة لالســتبانة ارتباطــًا  يبعضــهاتـرتبط  مجــاالتاليتضـح مــن الجــدول السـابق أن جميــع 
( وهـذا يؤكــد أن االسـتبانة تتمتــع بدرجــة عاليـة مــن واالتســاق 1.10ذو داللـة إحصــائية عنـد مســتوى داللــة )

 الداخلي.
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 : االستبانة ثبات 3.8

ـــك بعـــد تطبيقهـــا علـــى أجـــ ـــات اإلســـتبانة وذل ـــراد العينـــة االســـتطالعية رى الباحـــث خطـــوات التأكـــد مـــن ثب أف
  .بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

 طريقة التجزئة النصفية: .1

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية حيث احتسبت 
االستبانة وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات وذلك  مجاالتمن  بعدة النصف األول لكل درج

بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان 
 ( يوضح ذلك:4.23والجدول )  (Spearman-Brown Coefficient)براون

 (3.23الجدول )

االستبانة وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد  مجاالتمن  بعدن نصفي كل يوضح معامالت االرتباط بي
 التعديل

 المجال

عدد 
 الفقرات

االرتباط قبل 
 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

 0.601 0.553 *7 االستراتيجيالتحليل : األول المجال

 0.631 0.626 *7 االستراتيجيةصياغة : الثاني المجال

 0.552 0.549 *7 استراتيجية خطة وجود: الثالث المجال

 0.734 0.732 8 االستراتيجية الخطة تنفيذ: الرابع المجال

 0.602 0.592 *7 االستراتيجية الخطة وتقييم مراقبة: الخامس المجال

 0.696 0.534 36 االستراتيجي التخطيط واقع الستبانة الكلية الدرجة

 0.750 0.748 *11 ةالقياد :األول المجال

 0.695 0.533 8 اتاالستراتيجيالسياسات و : الثاني المجال

 0.736 0.732 *7 العاملين: الثالث المجال
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 0.739 0.586 6 العمليات: الرابع المجال

 0.663 0.496 6 الفئة المستهدفة: الخامس المجال

 0.644 0.641 7 جودة الخدمة: السادس المجال

 0.898 0.883 *45 المؤسسي التميز واقع ستبانةال الكلية الدرجة

 * تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين. 

 (1.515) االساتراتيجيواقع التخطايط السـتبانة  (1.616)يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي 
مـن الثبـات تطمـئن الباحـث  عاليـة هذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة  واقع التميز المؤسسيالستبانة 

 إلى تطبيقها على عينة الدراسة.

 طريقة ألفا كرونباخ: .2

، وذلك إليجاد معامل ثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات
ل االســـتبانة وكـــذلك لالســـتبانة ككـــ مجـــاالتمـــن  بعـــداالســـتبانة، حيـــث حصـــل علـــى قيمـــة معامـــل ألفـــا لكـــل 

 ( يوضح ذلك:4.24والجدول )

 (3.24الجدول )

 االستبانة وكذلك لالستبانة ككل  مجاالتمن  بعديوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 0.618 7 االستراتيجيالتحليل : األول المجال

 0.656 7 االستراتيجيةصياغة : الثاني المجال

 0.665 7 استراتيجية خطة وجود: الثالث المجال

 0.674 8 االستراتيجية الخطة تنفيذ: الرابع المجال

 0.719 7 االستراتيجية الخطة وتقييم مراقبة: الخامس المجال
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 0.870 36 االستراتيجي التخطيط واقع الستبانة الكلية الدرجة

 0.754 11 القيادة :األول المجال

 0.727 8 اتاتيجياالستر السياسات و : الثاني المجال

 0.803 7 العاملين: الثالث المجال

 0.717 6 العمليات: الرابع المجال

 0.734 6 الفئة المستهدفة: الخامس المجال

 0.679 7 جودة الخدمة: السادس المجال

 45 المؤسسي التميز واقع الستبانة الكلية الدرجة
0.910 

 

 ،االســـتراتيجي( الســـتبانة واقـــع التخطـــيط 1.501) يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن معامـــل الثبـــات الكلـــي
هــذا يــدل علــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة عاليــة  مــن الثبــات  ،( الســتبانة واقــع التميــز المؤسســي1.101)

 تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 3.9

تـم اســتخدام األســاليب اإلحصــائي و  (SPSS)سـتبانة مــن خـالل برنــامج لقـد قــام الباحـث  بتفريــغ وتحليــل اإل
 اإلحصائية التالية:

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية. .0

 ."Pearson" إليجاد صدق االتساق الداخلي لالستبانة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون .2

سـبيرمان بـروان للتجزئـة النصـفية المتسـاوية، إليجاد معامـل ثبـات االسـتبانة تـم اسـتخدام معامـل ارتبـاط  .3
 ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ.

 للفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين. ""T.Testاختبار  .4

 تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر. .2
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 رابعالفصل ال
 

 واختبار الفرضيات اسةالدر حتليل نتائج
 

 

 

 .الدراسة أسئلة من األول السؤال عن اإلجابة 4.1

 .الدراسة أسئلة من الثاني السؤال عن اإلجابة 2.4

 .للدراسة لفرضية األولىواختبار ا الثالث السؤال عن اإلجابة 3.4

 .للدراسة واختبار الفرضية الثانية الرابع السؤال عن اإلجابة 4.4

 .للدراسة واختبار الفرضية الثالثة الخامس لسؤالا عن اإلجابة 5.4
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 الدراسة واختبار الفرضيات تحليل نتائج

 إليها التوصل تم التي للنتائج تفصيلي عرضاإلجابة عن تساؤالت الدراسة، و ب الفصل هذا في الباحث قام
، ثم التحقق نتائج من إليه التوصل تم ما ومناقشة تفسير إلى باإلضافة الدراسة، أدوات تطبيق خالل من

 الواقع بمتغيرات الدراسة.من فروض الدراسة لمعرفة عالقة هذا 

 :الدراسة أسئلة من األول السؤال عن اإلجابة 1.4

 العمل وزارتي في االستراتيجي التخطيط تطبيق مستوى ما ": على الدراسة أسئلة من األول السؤال ينص
 ؟ االجتماعية والشئون

 والشئون العمل وزارتي في االستراتيجي طيطالتخ تطبيق مستوى بدرجة لقةالمتع النتائج ولتفسير
 لتحليل فقرات االستبانة. الموضحة اآلتية الجداول بإعداد الباحث قام االجتماعية

 Tللعينة الواحدة والجدول التالي يحتوي على المتوسط الحسابي النسبي وقيمة  Tحيث تم استخدام اختبار 
معيار، ويكون المعيار إيجابي بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت ومستوى الداللة لكل 

ومستوى معنوية  "005"عند درجة حرية  0.16الجدولية والتي تساوي  Tالمحسوبة اكبر من قيمة  Tقيمة 
(، ويكون المعيار سلبي %61والوزن النسبي أكبر من  1.12)أو مستوى المعنوية أقل من  "1.12"
الجدولية  Tالمحسوبة أصغر من قيمة  Tمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة ب

)أو مستوى المعنوية أقل من  "1.12"ومستوى معنوية  "005" عند درجة حرية  0.16والتي تساوي 
توى المعنوية %(، وتكون آراء العينة في المعيار محايدة إذا كان مس31والوزن النسبي أقل من  1.12
 .1.12أكبر 

 

 )تحليل البيئة الداخلية والخارجية( االستراتيجي التحليل: األول المجالتحليل فقرات 

 (1.4) جدول

  ترتيبها وكذلك المجال فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعيارية واالنحرافات والمتوسطات التكرارات

 الفقرة م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
 قيمة

 المعنوية
 الترتيب

 على تؤثر التي والتهديدات الفرص  الوزارة تحدد 1
 .المستقبل في عملها

416 3.467 0.697 69.33 7.331 0.000 3 
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 الفقرة م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
 قيمة

 المعنوية
 الترتيب

 بيئتها في والقوة الضعف نقاط الوزارة تحدد 2
 .الداخلية

415 3.458 0.660 69.17 7.611 0.000 4 

3 
 النظم على للتعرف الخارجية البيئة وزارةال تحلل

... ( الثقافية، االجتماعية، االقتصادية، السياسية،)
 .المستقبل في عملها في تؤثر التي

386 3.217 0.597 64.33 3.978 0.000 7 

4 
 الموارد على للتعرف الداخلية البيئة الوزارة تحلل

 على تؤثر التي... ( اإلدارية، المالية، البشرية،)
 .عملها

404 3.367 0.579 67.33 6.940 0.000 5 

 1 0.000 18.695 80.50 0.601 4.025 483 .خدماتها من المستفيدين وطبيعة أنواع الوزارة تحدد 5

 من المستفيدين واهتمامات توجهات الوزارة تدرس 6
 .خدماتها

436 3.633 0.685 72.67 10.126 0.000 2 

 أو سلباً  المؤثرة ستقبليةالم االحتماالت الوزارة تراعي 7
 .أدائها على إيجاباً 

393 3.275 0.608 65.50 4.958 0.000 6 

  0.000 13.181 69.83 2.860 3.492 2933 الدرجة الكلية للمجال 

 

 :السابق الجدول من يتضح

 :كانت المجال في فقرة أعلى أن

 المرتبة احتلت"  خدماتها من نالمستفيدي وطبيعة أنواع الوزارة تحدد" على نصت والتي( 2) الفقرة 
، 05.612المحسوبة تساوي  t، وقيمة %51.21 قدره نسبي بوزن، و 4.122بمتوسط حسابي  األولى

على هذه  بدرجة كبيرة العينةأفراد من قبل موافقة أن هناك ، وهذا يعني 0.000تساوي  المعنوية قيمةو 
 الفقرة.

قدمها للجمهور، لعاملين بطبيعة ونوعية الخدمات التي تويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام الوزارة بتوعية ا
 واجراءات تقديمها، مما يعزز سهولة تحديد طبيعة ونوعية المستفيدين من خدماتها. وتدريبهم على آليات
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االهتمام بتحديد على موافقة بدرجة كبيرة  ظهرتوالتي أ( 2006دراسة )الدجني،  مع النتيجة واتفقت هذه
والتي  )0992، بايرمان، الخفاجيراسة )، ودالجامعة االسالمية بقطاع غزة فيتفيدين وطبيعة المس أنواع

المؤسسات األكاديمية  فيكبيرة على االهتمام بتحديد أنواع وطبيعة المستفيدين بدرجة موافقة  ظهرتأ
  ببريطانيا.

 :كانت المجال في فقرة أدنى وأن

 االقتصـادية، السياسـية،) النظم على للتعرف الخارجية البيئة الوزارة تحلل" على نصت والتي( 3) الفقرة 
متوسط حسابي ب األخيرة المرتبة احتلت"  المستقبل في عملها في تؤثر التي... ( الثقافية، االجتماعية،

 تســـاوي معنويـــةال، وقيمـــة 3.105ســـوبة تســـاوي المح t، وقيمـــة %64.33 قـــدره نســـبي وزن، و 3.200
 على هذه الفقرة.بدرجة متوسطة ة من أفراد العينة ، وهذا يعني أن هناك موافق0.000

ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى ضــعف النظــام السياســي واالقتصــادي الفلســطيني المتقلــب فــي قطــاع غــزة، وعــدم 
ع المتغيرات في سوق العمل وتلبية احتياجاتـه، باإلضـافة إلـى قلـة المـوارد واإلمكانـات قدرته على التكامل م

  بشكل عام.

علــى ممارســة  متوســطة( والتــي أظهــرت موافقــة بدرجــة 2011المصــري، دراســة )دراســة مــع هــذه الاتفقــت و 
 )2110دراســة )أبــو هاشــم، ، و تحليــل البيئــة الخارجيــة فــي مــدارس المرحلــة الثانويــة بمحافظــات قطــاع غــزة

تحليل البيئة الخارجية فـي مـدارس وكالـة الغـوث بقطـاع ممارسة والتي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة على 
والتي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة على ممارسة تحليل البيئة الخارجية  )2112، ودراسة )عطا اهلل، غزة

والتي أظهـرت موافقـة بدرجـة كبيـرة  )2115واختلفت مع دراسة )سكيك، ، في شركات المقاوالت بقطاع غزة
والتي  )2112سة )األشقر، ودرا على ممارسة تحليل البيئة الخارجية في المدارس الثانوية بمحافظات غزة،

أظهــرت موافقــة بدرجــة متدنيــة علــى ممارســة تحليــل البيئــة الخارجيــة فــي المنظمــات الغيــر حكوميــة المحليــة 
 بقطاع غزة.

)تحليل  االستراتيجي التحليل " :األول المجال فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عامة وبصفة
 الوزن من اكبر وهي %61.53 يساوي النسبي والوزن ،3.492 تساوي " البيئة الداخلية والخارجية(

 والتي الجدولية t قيمة من أكبر وهي 03.050 تساوي المحسوبة t وقيمة"  %61"  المحايد النسبي
من أفراد  وهذا يعني أن هناك موافقة ،1.12 منأقل  وهي 0.000 تساوي وقيمة المعنوية ،0.16 تساوي
 ذا المجال.على فقرات ه كبيرةبدرجة  العينة
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دراكها أنتحسين البيئة الدا علىويعزو الباحث ذلك إلى حرص الوزارة   خلية واالهتمام بالبيئة الخارجية، وا 
كانات يساعد على االستخدام األمثل لإلم، و االستراتيجيفي عملية التخطيط أساس  االستراتيجيالتحليل 

 .يجياالسترات عملية التخطيط المادية والبشرية بما ُيساهم في

ممارسة التحليل على  كبيرةموافقة بدرجة  أظهرتالتي و ( 2011)المصري، دراسة واتفقت هذه النتيجة مع 
موافقة  والتي أظهرت )2115ودراسة )سكيك،  مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات غزة، االستراتيجي في

ودراسة )الدجني،  فظات غزة،في المدارس الثانوية بمحا ليل االستراتيجيالتح بدرجة كبيرة على ممارسة
في الجامعة االسالمية  موافقة بدرجة كبيرة على ممارسة التحليل االستراتيجي والتي أظهرت( 2006

أن الغالبية العظمى من المنظمات  ( والتي أظهرت2006دراسة )أبو ندى، مع  واختلفتبقطاع غزة، 
التي أظهرت و ( 2002معمر، دراسة )أبو و جي، ال تمارس التحليل االستراتي بقطاع غزة بحالغير هادفة للر 

 .غياب التحليل االستراتيجي في المنظمات الصناعية بقطاع غزة
 

 (أهداف رسالة، رؤية،) االستراتيجية صياغة الثاني: تحليل فقرات المجال

 (4.2) جدول

  ترتيبها وكذلك لالمجا فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعيارية واالنحرافات والمتوسطات التكرارات

 الفقرة م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

 قبل من ومفهومة واضحة رؤية الوزارة تضع  1
 .داخلها العاملين

451 3.758 0.661 75.17 12.568 0.000 1 

 اووجهته الحالي نشاطها مجال الوزارة رؤية تحدد  2
 .المستقبلية االستراتيجية

443 3.692 0.591 73.83 12.816 0.000 2 

 للعاملين ومحفزة طموحة رسالة الوزارة تضع  3
 .داخلها

400 3.333 0.690 66.67 5.292 0.000 7 

 6 0.000 9.220 70.00 0.594 3.500 420 .تضعها التي األهداف مع الوزارة رسالة تتكامل  4

 5 0.000 9.628 71.33 0.645 3.567 428 .لديها واضحة رؤية وفق فهاأهدا الوزارة تضع  5

 3 0.000 11.192 73.33 0.653 3.667 440 .رسالتها مع الوزارة أهداف تنسجم  6
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 الفقرة م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

 المرونة لألهداف صياغتها في الوزارة تراعي  7
 .والقياس التطبيق وقابلية والوضوح والسهولة

435 3.625 0.636 72.50 10.766 0.000 4 

  0.000 14.946 71.83 3.036 3.592 3017 الدرجة الكلية للمجال 

 

 :السابق الجدول من يتضح

 :كانت المجال في فقرة أعلى أن

 احتلـت"  داخلهـا العـاملين قبـل مـن ومفهومـة واضـحة رؤيـة الـوزارة تضـع" علـى نصـت والتـي( 0) الفقرة 
 المحســوبة تســاوي tة يمــ، وق%75.17 قــدره نســبي بــوزن، و 3.025بمتوســط حســابي  األولــى المرتبــة

بدرجــة ، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة 1.111 ســاويالمعنويــة ت قيمــة، و 02.265
 على هذه الفقرة. كبيرة

 ويعزو الباحث ذلك إلـى أن رؤيـة الـوزارة تحظـى باهتمـام ورعايـة مـن قبـل الـوزارة فـال تخلـو نشـرة تعريفيـة أو
سنوية دون أن تتضمن رؤية الوزارة، كمـا الحـظ الباحـث وجـود رؤيـة الـوزارة علـى ير تقار  خطط تطويرية أو

 الصفحة الخاصة بها على اإلنترنت.

والتـــي أظهـــرت موافقـــة بدرجـــة كبيـــرة علـــى وجـــود رؤيـــة  )2115دراســـة )ســـكيك، واتفقـــت هـــذه النتيجـــة مـــع 
والتـي  )2110الشـويخ، )ودراسـة  واضحة ومفهومة من قبل العاملين في المدارس الثانوية بمحافظات غزة،

ــيم  أظهــرت موافقــة بدرجــة كبيــرة علــى وجــود رؤيــة واضــحة ومفهومــة مــن قبــل العــاملين فــي مؤسســات التعل
( والتي أظهرت موافقـة بدرجـة كبيـرة علـى وجـود رؤيـة واضـحة 2006ودراسة )الدجني، التقني بقطاع غزة، 

 والتي )2112دراسة )األشقر، غزة، واختلفت مع  ومفهومة من قبل العاملين في الجامعة االسالمية بقطاع
علـى وجـود رؤيـة واضـحة ومفهومـة مـن قبـل العـاملين فـي المنظمـات الغيـر  أظهرت موافقة بدرجة متوسـطة
 حكومية المحلية بقطاع غزة.

 :كانت المجال في فقرة أدنى وأن

 المرتبـة احتلـت " داخلهـا للعـاملين ومحفـزة طموحـة رسـالة الـوزارة تضـع"  علـى نصـت والتـي(  3) الفقرة 
، 2.212 المحسـوبة تسـاوي tة يمـ، وق%66.60 قـدره نسـبي ، وبـوزن3.333حسابي  بمتوسط خيرةاأل
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علـى بدرجـة متوسـطة ، وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة 1.111 ساويقيمة المعنوية تو 
 هذه الفقرة.

أكبـــر بمشـــاركة جميـــع العـــاملين فـــي وضـــع رســـالة ويعـــزو الباحـــث ذلـــك أن الـــوزارة يجـــب أن تـــولي اهتمامـــًا 
 الوزارة، وأن تراعي التكامل واالنسجام ما بين رسالة الوزارة وطموحات العاملين فيها.

والتي أظهرت موافقة بدرجة متوسـطة علـى وجـود رسـالة  )2112دراسة )عطا اهلل،  واتفقت هذه النتيجة مع
والتـــي أظهـــرت  )2112طـــاع غـــزة، ودراســـة )األشـــقر، طموحـــة ومحفـــزة للعـــاملين فـــي شـــركات المقـــاوالت بق

الغيــر حكوميــة المحليــة  موافقــة بدرجــة متوســطة علــى وجــود رســالة طموحــة ومحفــزة للعــاملين فــي المنظمــات
والتــي أظهــرت موافقــة بدرجــة كبيــرة علــى وجــود رســالة  (2012)بشــير، دراســة  واختلفــت مــعبقطــاع غــزة، 

( 2011)المصـري، يـة الجامعـات الفلسـطينية بقطـاع غـزة، ودراسـة طموحة ومحفزة للعاملين في كليات الترب
والتي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة على وجـود رسـالة طموحـة ومحفـزة للعـاملين فـي مـدارس المرحلـة الثانويـة 

  بمحافظات غزة.

 تساوي " صياغة االستراتيجية ": الثاني المجال فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عامة وبصفة
 t وقيمة"  %61"  المحايد النسبي الوزن من اكبر وهي %00.53 يساوي النسبي والوزن ،3.592
 تساوي وقيمة المعنوية ،0.16 تساوي والتي الجدولية t قيمة من أكبر وهي 04.146 تساوي المحسوبة
ات هذا من أفراد العينة بدرجة كبيرة على فقر  وهذا يعني أن هناك موافقة ،1.12 منأقل  وهي 0.000
 المجال.

 للجميع، وميسرة بطريقة واضحة نشر رؤيتها ورسالتها وأهدافها على الوزارة حرص إلىويعزو الباحث ذلك 
اهتمام على اإلنترنت، و بالوزارة  الصفحة الخاصة وجود الرؤية والرسالة واألهداف على الباحث حيث الحظ

صحاب الوظائف اإلشرافية لتضمين الرؤية ة ألجية من خالل التعليمات الصادر الوزارة بصياغة االستراتي
إدراك أصحاب الوظائف ، والتعريفية منشوراتها وكافة ف في التقارير السنوية لإلنجازاتوالرسالة واألهدا

اإلشرافية أن صياغة االستراتيجية تعكس فلسفة الوزارة وطموحها والغاية من وجودها وتسهل عليهم فهم 
 راتيجي.وتطبيق مراحل التخطيط االست

وجود صياغة موافقة بدرجة كبيرة على  والتي أظهرت (2012مع دراسة )بشير، نتيجة الدراسة اتفقت و 
 أظهرت التيو ( 2011)المصري، ودراسة ، الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةب كليات التربية في استراتيجية

ودراسة  انوية بمحافظات غزة،في مدارس المرحلة الث وجود صياغة استراتيجيةموافقة بدرجة كبيرة على 
في الوزارات الحكومية  وجود صياغة استراتيجيةموافقة بدرجة كبيرة على  والتي أظهرت (2010)مصلح، 

على موافقة بدرجة كبيرة  ( والتي أظهرت2006، ودراسة )األشقر، في محافظة قلقيلية بالضفة الغربية
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دراسة )أبو ندى، مع  واختلفتالمحلية بقطاع غزة، الغير حكومية  في المنظمات وجود صياغة استراتيجية
ال تضع صياغة  بقطاع غزة المنظمات الغير هادفة للربح أن الغالبية العظمى من والتي أظهرت (2006

التي أظهرت غياب الصياغة االستراتيجية في المنظمات و  (2002معمر، دراسة )أبو ، و استراتيجية
 الصناعية بقطاع غزة.

 

 استراتيجية خطة وجود :الثالث لمجالا فقرات تحليل
 (4.3) جدول

  ترتيبها وكذلك المجال فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعيارية واالنحرافات والمتوسطات التكرارات

 الفقرة م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

1 
 تتالءم التي المناسبة اتستراتيجياال الوزارة تضع
 التي الخارجية والظروف الداخلية قدراتها مع

 .تواجهها

419 3.492 0.648 69.83 8.310 0.000 4 

 رؤيتها مع ينسجم بما اتاالستراتيجي الوزارة تختار 2
 .وأهدافها ورسالتها

430 3.583 0.616 71.67 10.372 0.000 2 

 تنفيذ وتضمن ساعدت واضحة سياسات الوزارة تحدد 3
 .االستراتيجية أهدافها

433 3.608 0.612 72.17 10.886 0.000 1 

 مع الوزارة تضعها التي التنفيذية الخطط تنسجم 4
 .االستراتيجية خططها

423 3.525 0.648 70.50 8.879 0.000 3 

 خططها إعداد في فيها ات/العاملين الوزارة تشرك 5
 .االستراتيجية

389 3.242 0.745 64.83 3.555 0.001 7 

 خطتها لتنفيذ مناسب تنظيمي هيكل الوزارة تضع 6
 .االستراتيجية

393 3.275 0.698 65.50 4.318 0.000 6 

 الخطة وضع عند المتخصصين الوزارة تشرك 7
 .االستراتيجية الخطة تطبيق في المساعدة التنفيذية

399 3.325 0.700 66.50 5.085 0.000 5 

  0.000 10.777 68.07 3.100 3.413 2886 للمجال الدرجة الكلية 
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 :السابق الجدول من يتضح

 :كانت المجال في فقرة أعلى أن

 تحـــــدد الـــــوزارة سياســـــات واضـــــحة تســـــاعد وتضـــــمن تنفيـــــذ أهـــــدافها "  علـــــى نصـــــت والتـــــي(  3) الفقـــــرة
 tة يم، وق%72.17 قدره نسبي ، وبوزن3.615بمتوسط حسابي  األولى المرتبة احتلت"  االستراتيجية

، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل 1.111 ســاويقيمــة المعنويــة ت، و 01.556 المحســوبة تســاوي
 على هذه الفقرة. كبيرةبدرجة أفراد العينة 

ويعزو الباحث ذلك أن هناك فهم واضح والتزام كبير من قبل الوزارة بممارسة التخطـيط االسـتراتيجي، وهـذا 
نمــا يتطلــب ذلــك وضــع يعنــي أن الــوزارة تعــي أن ال تخطــيط االســتراتيجي لــيس فقــط رؤيــة ورســالة وأهــداف وا 

 سياسات واضحة تساعد في تنفيذها.

تحديــد سياســات والتــي أظهــرت موافقــة بدرجــة كبيــرة علــى  (2012مــع دراســة )بشــير، هــذه النتيجــة اتفقــت و 
( والتــي أظهــرت 2011)المصــري، ودراســة ، فــي كليــات التربيــة بالجامعــات الفلســطينية بقطــاع غــزةواضــحة 

ودراســة  فــي مــدارس المرحلــة الثانويــة بمحافظــات غــزة،تحديــد سياســات واضــحة موافقــة بدرجــة كبيــرة علــى 
( والتي أظهرت موافقة بدرجة كبيـرة علـى تحديـد سياسـات واضـحة فـي الجامعـة االسـالمية 2006)الدجني، 
 بقطاع غزة.

 :كانت المجال في فقرة أدنى وأن

 احتلت"  االستراتيجية خططها إعداد في فيها ات/العاملين الوزارة تشرك"  ىلع صتن والتي( 2) الفقرة 
 المحســوبة تســاوي t، وقميــة %64.53 قــدره نســبي ، وبــوزن3.242بمتوســط حســابي  خيــرةاأل المرتبــة
بدرجــة ، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة 1.111 ســاويقيمــة المعنويــة ت، و 3.222
 ذه الفقرة.على همتوسطة 

علــى الــوزارة أن تعطــي اهتمامــًا أكبــر بمشــاركة جميــع العــاملين فــي وضــع الخطــة ويعــزو الباحــث ذلــك أن 
 االستراتيجية وخاصة العاملين في المراكز والمديريات التابعة للوزارة في المحافظات.

مشـــاركة  موافقـــة بدرجـــة متوســـطة علـــى والتـــي أظهـــرت( 2010دراســـة )مصـــلح، واتفقـــت هـــذه النتيجـــة مـــع 
ودراسـة  في الوزارات الحكومية في محافظة قلقيليـة بالضـفة الغربيـة، ستراتيجيةاالخطة ال العاملين في إعداد

مشــــاركة العــــاملين فــــي إعــــداد الخطــــة علــــى ( والتــــي أظهــــرت موافقــــة بدرجــــة متوســــطة 2006)الــــدجني، 
 الجامعة االسالمية بقطاع غزة.في  االستراتيجية
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 " وجود الخطة االستراتيجية ": الثالث المجال فقرات لجميع الحسابي متوسطال أن يتبين عامة وبصفة
 t وقيمة"  %61"  المحايد النسبي الوزن من اكبر وهي %68.07 يساوي النسبي والوزن ،3.403 تساوي

 تساوي وقيمة المعنوية ،0.16 تساوي والتي الجدولية t قيمة من أكبر وهي 10.777 تساوي المحسوبة
من أفراد العينة بدرجة متوسطة على فقرات هذا  وهذا يعني أن هناك موافقة ،1.12 منأقل  وهي 0.000
 المجال.

 ، حيث تقوم الوزارةاالستراتيجي التخطيط عملية في الموظفين شاركةم انخفاض إلى ذلك الباحث ويعزو

 فيوالمراكز  ديرياتالم في دون أن تشارك الموظفين ،الرئيس الوزارة مقر في االستراتيجية الخطط بوضع

للمشاركة ، باإلضافة إلى عدم اهتمام الوزارة في استقطاب الخبراء والمتخصصين من خارج الوزارة وضعها
 االستراتيجية.   في وضع الخطة

موافقة بدرجة متوسطة على وجود خطة  أظهرت التيو ( 2012واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )بشير، 
موافقة بدرجة  والتي أظهرت( 2011طينية بقطاع غزة، ودراسة )المصري، في الجامعات الفلس استراتيجية

في مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات غزة، ودراسة )مصلح،  وجود خطة استراتيجيةمتوسطة على 
في الوزارات الحكومية في  وجود خطة استراتيجيةموافقة بدرجة متوسطة على  والتي أظهرت( 2010

 المنظمات أن والتي أظهرت( 2002دراسة )السالم والنجار، مع الغربية، واختلفت  محافظة قلقيلية بالضفة
والتي ( 2006دراسة )أبو ندى، ، و المتكاملة بصيغته االستراتيجي التخطيط تمارس ال األردنيةالصناعية 
ودراسة  إلى أن الغالبية العظمى من المنظمات الغير هادفة للربح ال يوجد لديها خطة استراتيجية، أظهرت

 ستراتيجية في المنظمات الصناعية بقطاع غزة.االخطة الالتي أظهرت غياب و ( 2002)أبو معمر، 
 

 االستراتيجية الخطة تنفيذ :الرابع تحليل فقرات المجال
 (4.4) جدول

  ترتيبها وكذلك المجال فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعيارية واالنحرافات والمتوسطات التكرارات

 الفقرة م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

 وضعتها التي الزمنية والجداول بالبرامج الوزارة تلتزم 1
 .الخطة صياغة عند

403 3.358 0.605 67.17 6.486 0.000 7 

 على الخطة تنفيذ مسئوليات توزيع الوزارة تراعي 2
 .واألقسام لدوائرا جميع

424 3.533 0.660 70.67 8.849 0.000 3 
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 الفقرة م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

 بما فيها ات/العاملين قدرات بتطوير الوزارة تقوم 3
 .والبرامج الخطط تنفيذ في يساهم

391 3.258 0.601 65.17 4.708 0.000 8 

 1 0.000 10.312 72.67 0.673 3.633 436 .الخطة في وضعت التي بالموازنة الوزارة تلتزم 4

 لتنفيذ وضعتها التي اإلدارية باألنظمة الوزارة تلتزم 5
 .الخطة

434 3.617 0.638 72.33 10.596 0.000 2 

 لتنفيذ وضعته الذي التنظيمي بالهيكل الوزارة تلتزم 6
 .االستراتيجية خطتها

424 3.533 0.673 70.67 8.684 0.000 3 

 التي االستراتيجية القضايا بين  الوزارة توازن 7
 .الخطة تهاتضمن

409 3.408 0.655 68.17 6.833 0.000 6 

 والدوائر األقسام خطط بين التكامل الوزارة تحقق 8
 .المختلفة

418 3.483 0.622 69.67 8.519 0.000 5 

  0.000 11.758 69.56 3.564 3.478 3339 للمجالالدرجة الكلية  

 

 :السابق الجدول من يتضح

 :كانت المجال في فقرة أعلى أن

 األولـى المرتبـة احتلـت"  الخطـة فـي وضـعت التـي بالموازنـة الوزارة تلتزم"  على نصت والتي( 4) الفقرة 
قيمـة ، و 01.302 المحسـوبة تسـاوي t، وقميـة %72.67 قدره نسبي ، وبوزن3.633بمتوسط حسابي 

هــذه  علــىبدرجــة كبيــرة ، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة 1.111 ســاويالمعنويــة ت
 الفقرة.

ويعزو الباحث ذلك وعي الوزارة الكبير بأهمية الموارد المالية في تنفيذ بـرامج الخطـة االسـتراتيجية، وأن أي 
متابعــة تــأخير تنفيــذ بعــض األنشــطة والمهــام، كمــا أن هنــاك خلــل فــي االلتــزام ببنــود الموازنــة قــد يــؤدي إلــى 

 .وهيئة الرقابة اإلدارية والمالية قبل وزارة المالية بنود الموازنة منالمخصصات المالية في رقابة على و 

في االلتزام بالموازنة على  موافقة بدرجة كبيرة أظهرت التيو ( 2012دراسة )بشير،  اتفقت هذه النتيجة مع
( والتي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة على 2006ودراسة )الدجني،  الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة،
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 والتي أظهرت( 2010دراسة )مصلح، ، واختلفت مع في الجامعة االسالمية بقطاع غزةالموازنة بااللتزام 
    .في الوزارات الحكومية في محافظة قلقيلية بالضفة الغربيةااللتزام بالموازنة موافقة بدرجة متوسطة على 

 :كانت المجال في فقرة أدنى وأن

 صـــياغة عنـــد وضـــعتها التـــي الزمنيـــة الجـــداولو  بـــالبرامج الـــوزارة تلتـــزم"  علـــى نصـــت والتـــي( 0) الفقـــرة 
 tة يمـــ، وق%60.00 قـــدره نســـبي ، وبـــوزن3.325بمتوســـط حســـابي  خيـــرةاأل المرتبـــة احتلـــت"  الخطـــة

، وهذا يعني أن هناك موافقـة مـن قبـل أفـراد 1.111 ساويقيمة المعنوية ت، و 6.456 المحسوبة تساوي
 على هذه الفقرة.بدرجة متوسطة العينة 

ذلـــك إلـــى اإلمكانـــات الماديـــة والبشـــرية المحـــدودة والتـــي تـــؤثر ســـلبًا علـــى االلتـــزام بـــالبرامج  ويعـــزو الباحـــث
الوزارة يجب أن تعتمد نظام الحوافز والمكافآت للعـاملين الـذين يبـدعون فـي تنفيـذ  كما أنوالجداول الزمنية، 

 .الخطة االستراتيجية ويلتزمون بالبرامج والجداول الموضوعة

االلتـزام بـالبرامج موافقة بدرجة متوسطة على  والتي أظهرت( 2010دراسة )مصلح، ة مع اتفقت هذه النتيج
دراسـة )بشــير، ، واختلفـت مـع فـي الـوزارات الحكوميــة فـي محافظـة قلقيليـة بالضـفة الغربيــة والجـداول الزمنيـة

امعات الفلسطينية في الج أظهرت موافقة بدرجة كبيرة على االلتزام بالبرامج والجداول الزمنية التيو ( 2012
( والتـي أظهـرت موافقـة بدرجـة كبيـرة علـى االلتـزام بـالبرامج والجـداول 2006ودراسـة )الـدجني،  بقطاع غـزة،

   الزمنية في الجامعة االسالمية بقطاع غزة.

 " تنفيذ الخطة االستراتيجية"  :الرابع المجال فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عامة وبصفة
 t وقيمة"  %61"  المحايد النسبي الوزن من اكبر وهي %69.56 يساوي النسبي والوزن ،3.478 تساوي

 تساوي وقيمة المعنوية ،0.16 تساوي والتي الجدولية t قيمة من أكبر وهي 11.758 تساوي المحسوبة
ا على فقرات هذ كبيرةمن أفراد العينة بدرجة  وهذا يعني أن هناك موافقة ،1.12 منأقل  وهي 0.000
 المجال.

ويعــزو الباحــث ذلــك أن الــوزارة تراعــي أولويــات األنشــطة والمســئوليات عنــد تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية، كمــا 
أنها تلتزم باألنظمة اإلدارية التي وضعتها عند تنفيذ الخطة، باإلضـافة إلـى أنهـا تحقـق التكامـل بـين خطـط 

 األقسام والدوائر المختلفة عند التنفيذ.

كبيرة على تنفيذ الخطة موافقة بدرجة  ظهرتالتي أو ( 2012تيجة مع دراسة )بشير، واتفقت هذه الن
موافقة  ( والتي أظهرت2011في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، ودراسة )المصري،  االستراتيجية

ي، ودراسة )الدجنفي مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات غزة،  كبيرة على تنفيذ الخطة االستراتيجيةبدرجة 
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في الجامعة االسالمية بقطاع  تنفيذ الخطة االستراتيجيةموافقة بدرجة كبيرة على  ظهرت( والتي أ2006
أن الغالبية العظمى من المنظمات الغير هادفة  التي أظهرتو ( 2006دراسة )أبو ندى، مع واختلفت غزة، 

 المنظمات أن التي أظهرتو ( 2002دراسة )السالم والنجار، و للربح ال يوجد لديها خطة استراتيجية، 
التي و ( 2002ودراسة )أبو معمر، ، المتكاملة بصيغته االستراتيجي التخطيط تمارس ال األردنيةالصناعية 

 أظهرت غياب خطة استراتيجية في المنظمات الصناعية بقطاع غزة.
 

  االستراتيجية الخطة وتقييم مراقبة الخامس: تحليل فقرات المجال
 (4.5) جدول

  ترتيبها وكذلك المجال فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعيارية واالنحرافات والمتوسطات اتالتكرار 

 الفقرة م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

1 
 التخطيط لعملية مرحلي بتقييم الوزارة تقوم

 .االستراتيجي
402 3.350 0.545 67.00 7.040 0.000 1 

2 
 التنفيذية الخطط بمراجعة الوزارة تقوم

 .باستمرار
391 3.258 0.527 65.17 5.375 0.000 3 

 2 0.000 6.281 65.83 0.509 3.292 395 .الخطة تنفيذ على رقابياً  دوراً  الوزارة تمارس 3

4 
 واضح وتقييم مراقبة نظام الوزارة تمتلك

 .ومكتوب
368 3.067 0.618 61.33 2.081 0.024 7 

5 
 تطوير في التقييم نتائج من الوزارة تستفيد
 .عملها

378 3.150 0.575 63.00 2.859 0.005 4 

6 
 تنفيذ على للرقابة محددة آليات الوزارة تعتمد
 .الخطة

376 3.133 0.647 62.67 2.256 0.026 6 

7 
 للحكم واضحة ومؤشرات معايير الوزارة تستخدم
 .ستراتيجيةاال تنفيذ على

378 3.150 0.461 63.00 3.564 0.001 4 

  0.000 51818 64.00 2.636 3.200 2688 للمجالالدرجة الكلية  
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 :السابق الجدول من يتضح

 :كانت المجال في فقرة أعلى أن

 ــيم الــوزارة تقــوم"  علــى نصــت والتــي(  0) الفقــرة  احتلــت"  االســتراتيجي التخطــيط لعمليــة مرحلــي بتقي
 المحســوبة تســاوي tة يمــ، وق%60.11 قــدره نســبي ، وبــوزن3.321بمتوســط حســابي  ولــىاأل ةالمرتبــ

بدرجــة ، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة 1.111 ســاويقيمــة المعنويــة ت، و 0.141
 على هذه الفقرة.متوسطة 

ة، ولكــن عليهــا أن تعطــي خــالل مراحــل الخطــة االســتراتيجيويعــزو الباحــث ذلــك أن الــوزارة تســتخدم التقيــيم 
اهتماماً أكبر من خالل استخدام االجـراءات التصـحيحية المناسـبة لكـل المراحـل بنـاء علـى نتـائج تقيـيم أداء 

 الخطة االستراتيجية.

التقييم المرحلي موافقة بدرجة متوسطة على  والتي أظهرت( 2010دراسة )مصلح، واتفقت هذه النتيجة مع 
، واختلفــت مــع فــي الــوزارات الحكوميــة فــي محافظــة قلقيليــة بالضــفة الغربيــةجية لعمليــة التخطــيط االســتراتي

كبيــــرة علــــى التقيــــيم المرحلــــي لعمليــــة التخطــــيط موافقــــة بدرجــــة  ( والتــــي أظهــــرت2011دراســــة )المصــــري، 
 .في مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات غزةاالستراتيجي 

 :كانت المجال في فقرة أدنى وأن

 المرتبــة احتلــت"  ومكتــوب واضــح وتقيــيم مراقبــة نظــام الــوزارة تمتلــك"  علــى نصــت والتــي(  4) الفقــرة 
، 2.150 المحسـوبة تسـاوي tة يمـ، وق%60.33 قـدره نسـبي ، وبـوزن3.160بمتوسط حسابي  خيرةاأل
علـى بدرجـة متوسـطة ، وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة 1.124 ساويقيمة المعنوية تو 

 هذه الفقرة.

ويعــزو الباحــث ذلــك أن الــوزارة يجــب أن تعطــي اهتمامــًا أكبــر بمتابعــة تقيــيم الخطــة االســتراتيجية، والتركيــز 
 التغذية الراجعة أثناء مراحل التقييم لالستفادة منها في معالجة األخطاء.  وتدوين المالحظات في

امـتالك نظـام توسـطة علـى موافقة بدرجـة م والتي أظهرت( 2010دراسة )مصلح، واتفقت هذه النتيجة مع  
، واختلفـت مـع في الوزارات الحكومية في محافظـة قلقيليـة بالضـفة الغربيـةمراقبة وتقييم للخطة االستراتيجية 

كبيـــرة علـــى امـــتالك نظـــام مراقبـــة وتقيـــيم للخطـــة موافقـــة بدرجـــة  ( والتـــي أظهـــرت2011دراســـة )المصـــري، 
 .غزة في مدارس المرحلة الثانوية بمحافظاتاالستراتيجية 
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 مراقبة وتقييم الخطة " :الخامس المجال فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عامة وبصفة
"  المحايد النسبي الوزن من اكبر وهي %64.00 يساوي النسبي والوزن ،3.200 تساوي " االستراتيجية

وقيمة  ،0.16 تساوي والتي الجدولية t قيمة من أكبر وهي 5.181 تساوي المحسوبة t وقيمة"  61%
من أفراد العينة بدرجة متوسطة  وهذا يعني أن هناك موافقة ،1.12 منأقل  وهي 0.000 تساوي المعنوية

 على فقرات هذا المجال.

أن الوزارة غير حاسمة في الرقابة على تطبيق الخطة االستراتيجية وخاصة في ويعزو الباحث ذلك إلى 
ت، كما أنها ال تعطي أولوية في األهمية لتقييم الخطة المديريات والمراكز المنتشرة في المحافظا

االستراتيجية وتصحيح األخطاء، باإلضافة إلى قلة استخدام معايير ومؤشرات واضحة للحكم على تنفيذ 
ها، بعض أصحاب الوظائف اإلشرافية بالتعرف على نقاط القوة وتعزيز  هناك ضعف عندالخطة، كما أن 

بتفويض ، وعدم إيمانهم االستراتيجيةيها خالل مراحل الخطة فوالتعرف على نقاط الضعف وتال
 الوقت الكافي.  االستراتيجيةالصالحيات مما ال يتوفر لديهم الوقت الكافي لمنح مراقبة وتقييم الخطة 

متوسطة على مراقبة وتقييم موافقة بدرجة  والتي أظهرت (2012دراسة )بشير، واتفقت هذه النتيجة مع 
( والتي 2011دراسة )المصري، واختلفت مع ، ي الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةف تيجيةالخطة االسترا

في مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات كبيرة على مراقبة وتقييم الخطة االستراتيجية موافقة بدرجة  أظهرت
 في وميةالحك الوزارات في االستراتيجي التخطيط واقعأظهرت أن والتي  (2010مصلح، دراسة )، و غزة

أن الغالبية  أظهرت( التي 2006دراسة )أبو ندى، و ، التقييم مجال على منخفضة كانت قلقيلية محافظة
( 2002، ودراسة )أبو معمر، يوجد لديها تخطيط استراتيجيير هادفة للربح ال العظمى من المنظمات الغ

 زة.في المنظمات الصناعية بقطاع غ التي أظهرت غياب التخطيط االستراتيجيو 
 

 فقرات مجاالت: واقع التخطيط االستراتيجيجميع تحليل 

 (4.6)الجدول 

 واقع التخطيط االستراتيجياالستبانة  مجاالتفقرات  فات المعيارية والوزن النسبي لكلالتكرارات والمتوسطات واالنحرا

 المجال
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 نويةالمع

 0.000 14.114 68.81 12.309 3...1 14863 االستراتيجي التخطيط واقع الستبانة الكلية الدرجة
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يساوي "  واقع التخطيط االستراتيجيفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجاالت " وبص
 أكبر وهو (%68.81)ات الفقر  لكل النسبي الوزن نأ حيث ايجابية أفراد عينة الدراسة آراء ، وأن3.440

 الجدولية t قيمة من أكبر وهي 14.114 تساوي المحسوبة t وقيمة ،" %60 " الوزن النسبي المحايد من
وهذا يعني أن هناك موافقة  ،1.12 منأقل  وهي 0.000 تساوي الداللة ومستوى ،0.16 تساوي والتي
 ط االستراتيجي.مجاالت واقع التخطيعلى فقرات  أفراد العينة بدرجة متوسطة من

، االستراتيجي التخطيطممارسة ب وزارتي العمل والشئون االجتماعية من واضحاً  اً التزامإلى  وهذا يشير
شرافية بأهمية تطبيق وممارسة عة الكاملة لدي أصحاب الوظائف اإلباإلضافة إلى الفهم الواضح والقنا

 .الوزارةفي تطور ونمو  االستراتيجيالتخطيط 

، (2005 اهلل، عطا)و ،(2000 الغزالي،) من كل دراسة إليها توصلت التي النتيجة مع وبالمقارنة
 ممارسة هناك أن إلى األولى توصلت حيث نتيجة الدراسة، مع قاربةمت أنها نجد (،2012و)بشير، 
ل المجا هذا لفقرات وزن النسبيب األردنية العامة المؤسسات مديري لدى االستراتيجي للتخطيط

في قطاع غزة بوزن  المقاوالت قطاع لدى االستراتيجي التخطيط ممارسة أظهرت لثانيةوا، (%67.8)
في الجامعات الفلسطينية بقطاع درجة ممارسة كليات التربية  ، والثالثة أظهرت(68.6%) إجمالي نسبي
 مما يعزز نتيجة الدراسة.(، %68.94بوزن نسبي ) االستراتيجيلعمليات التخطيط غزة 

في الجماعات ممارسة كليات التربية  أن أظهرتوالتي  (2012)بشير،  دراسة مع الدارسةواتفقت نتيجة 
( التي 2007ودراسة )أبو هاشم،  ،متوسطةاالستراتيجي بدرجة لعمليات التخطيط الفلسطينية بقطاع غزة 

ة ، ودراسمتوسطةالتخطيط االستراتيجي في مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة بدرجة  ممارسةأظهرت أن 
( التي أظهرت أن المنظمات الغير حكومية المحلية بقطاع غزة تمارس التخطيط 2006)األشقر، 

 االستراتيجي التخطيط ممارسةوالتي أظهرت  (2005 اهلل، عطا)ودراسة ، متوسطةاالستراتيجي بدرجة 
 .متوسطةبدرجة في قطاع غزة  المقاوالت قطاع لدى

 غزة محافظة في الثانوية المدارس مديري ممارسة أظهرت والتي (2101 المصري،) دراسةواختلفت مع 
 في االستراتيجي التخطيط واقع أن أظهرت التي( 2116 الدجني،) ودراسةكبيرة،  بدرجة االستراتيجي للتخطيط
 من العظمي الغالبية أنالتي أظهرت  (2006دراسة )أبو ندى، و  ،كبيرة بدرجة غزة بقطاع االسالمية الجامعة

( والتي 2005دراسة )أبو دولة وصالحية، و ، االستراتيجي التخطيط تستخدم ال للربح الهادفة رغي المنظمات
)أبو  ودراسة أظهرت غياب التخطيط االستراتيجي بشكل عام في منظمات القطاعين الخاص والعام األردنية،

 ،قطاع غزةالتي أظهرت غياب التخطيط االستراتيجي في المنظمات الصناعية الخاصة ب (2002معمر، 
والتي أظهرت أن المنظمات الصناعية الصغيرة األردنية ال تمارس التخطيط  (2002ودراسة )السالم والنجار، 

 االستراتيجي.
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 :الدراسة أسئلة من الثاني السؤال عن اإلجابة 4.2

 وزارتااي فااي المؤسسااي التميااز معااايير تااوافر مسااتوى مااا " :علــى الدراســة أســئلة مــن الثــاني الســؤال يــنص
 ؟ االجتماعية والشئون العمل

 التالية والجداول المئوية، والنسب والمتوسطات التكرارات باستخدام الباحث قام التساؤل هذا عن ولإلجابة
 :ذلك توضح

 القيادة :األول تحليل فقرات المجال
 (4.7) جدول

  ترتيبها وكذلك لمجالا فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعيارية واالنحرافات والمتوسطات التكرارات

 الفقرة م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

 بالهدف وتعرف والرسالة الرؤية العليا اإلدارة توضح 1
 .للوزارة االستراتيجي

444 3.700 0.616 74.00 12.442 0.000 2 

 4 0.000 11.175 72.67 0.621 3.633 436 .المستقبلية لالحتياجات يطالتخط العليا اإلدارة تتبنى 2

 مستوى على للمرؤوسين قدوة الوزارة في العليا اإلدارة 3
 .الرفيع والخلق السلوك

452 3.767 0.658 75.33 12.770 0.000 1 

 ومراجعة تطوير في بفعالية العليا اإلدارة تشارك 4
 .الوزارة في النظم وتحسين

438 3.650 0.630 73.00 11.294 0.000 3 

 وتستجيب المستفيدين احتياجات العليا اإلدارة تحدد 5
 .لها

431 3.592 0.542 71.83 11.953 0.000 6 

 الكافي الوقت الوزارة في العليا اإلدارة تخصص 6
 .مشكالتهم وحل المستهدفة للفئات لالستماع

414 3.450 0.659 69.00 7.479 0.000 10 

7 
 التي المتخصصة الدورات بإقامة العليا اإلدارة تهتم

 المستويات جميع في الموظفين تعريف إلي تهدف
 .المستفيدين خدمة بأهمية

393 3.275 0.648 65.50 4.651 0.000 11 
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 الفقرة م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

 إلى استناداً  االستراتيجية األهداف العليا اإلدارة تتبنى 8
 .المستفيدين ورغبات حاجات

420 3.500 0.622 70.00 8.810 0.000 9 

 المجتمع مؤسسات مع بالشراكات العليا اإلدارة تعمل 9
 . المدني

432 3.600 0.627 72.00 10.481 0.000 5 

 أهداف تحقيق على العاملين العليا اإلدارة تشجع 10
 .أنشطتها وتطوير الوزارة وغايات

428 3.567 0.590 71.33 10.516 0.000 7 

 اإليجابية والمساهمات األفكار العليا اإلدارة تقدر 11
 .العاملين قبل من المقدمة

425 3.542 0.634 70.83 9.363 0.000 8 

  0.000 15.937 71.41 4.313 3.570 4713 الدرجة الكلية للمجال 

 

 :يتضح من الجدول السابق

 :كانت المجال في فقرة أعلى أن

 والخلـق السـلوك مسـتوى علـى لمرؤوسـينل قـدوة الـوزارة فـي العليـا اإلدارة"  على نصت والتي(  3) الفقرة 
ـــت"  الرفيـــع ـــة احتل ـــىاأل المرتب  tة يمـــ، وق%02.33 قـــدره نســـبي ، وبـــوزن3.060بمتوســـط حســـابي  ول

، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل 1.111 ســاويقيمــة المعنويــة ت، و 02.001 المحســوبة تســاوي
 على هذه الفقرة. بدرجة كبيرةأفراد العينة 

إلــى أن اإلدارة العليــا فــي الــوزارة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن التحلــي بأخالقيــات العمــل، ويعــزو الباحــث ذلــك 
وسلوكيات تحوز على رضا العاملين في الوزارة، كما أنها تجيد مهارات االتصال والتواصل وبناء العالقـات 

 االجتماعية مع العاملين وتهتم بكسب والئهم.

أظهـرت موافقـة بدرجـة كبيـرة علـى مسـتوي وسـلوك  والتـي( 2013واتفقـت هـذه النتيجـة مـع دراسـة )سـهمود، 
بدرجة  أظهرت موافقة والتي( 2013وقدوة اإلدارة العليا في جامعة األقصى بقطاع غزة، ودراسة )الدجني، 

 والتـــي( 2005، ودراســـة )زامـــل، األرقـــمفـــي مؤسســـة دار مســـتوي وســـلوك وقـــدوة اإلدارة العليـــا علـــى كبيـــرة 
 ،رة علـى مسـتوي وسـلوك وقـدوة اإلدارة العليـا فـي كليـات التربيـة فـي جامعـة بغـدادبدرجـة كبيـأظهرت موافقـة 
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مسـتوي وسـلوك وقـدوة علـى بدرجـة متوسـطة ( والتـي أظهـرت موافقـة 2009دراسـة )الجعبـري، واختلفت مـع 
 .في مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربيةاإلدارة العليا 

 :كانت المجال في فقرة أدنى وأن

 تعريـف إلـي تهـدف التـي المتخصصة الدورات بإقامة العليا اإلدارة تهتم"  على نصت والتي(  0) الفقرة 
بمتوســط حســابي  خيــرةاأل المرتبــة احتلــت"  المســتفيدين خدمــة بأهميــة المســتويات جميــع فــي المــوظفين
 ســاويقيمــة المعنويــة ت، و 4.620 المحســوبة تســاوي tة يمــ، وق%62.21 قــدره نســبي ، وبــوزن3.202
 على هذه الفقرة.بدرجة متوسطة ، وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة 1.111

ويعـــزو الباحـــث ذلـــك أن علـــى الـــوزارة االهتمـــام بتوضـــيح أهميـــة خدمـــة الجمهـــور للعـــاملين فيهـــا مـــن خـــالل 
 دورات متخصصــة فــي هــذا المجــال اســتناداً بــالعــاملين وتزويــد االهتمــام بدراســة حاجــات ورغبــات الجمهــور، 

  لتلك الرغبات.

( والتـي أظهـرت موافقـة بدرجـة متوسـطة علـى اهتمـام اإلدارة 2010دراسـة )حسـن، واتفقت هذه النتيجة مـع 
العليـــا بالـــدورات التـــي تهـــدف إلـــى توضـــيح أهميـــة خدمـــة المســـتفيدين فـــي شـــركة زيـــن الكويتيـــة لالتصـــاالت 

وســــطة علــــى اهتمــــام اإلدارة العليــــا ( والتــــي أظهــــرت موافقــــة بدرجــــة مت2010الخليويــــة، ودراســــة )النســــور، 
ـــيم والبحـــث العلمـــي  ـــة خدمـــة المســـتفيدين فـــي وزارة التربيـــة والتعل ـــدورات التـــي تهـــدف إلـــى توضـــيح أهمي بال

( والتــي أظهــرت موافقــة بدرجــة متدنيــة علــى اهتمــام اإلدارة 2013دراســة )ســهمود،  األردنيــة، واختلفــت مــع
 خدمة المستفيدين في جامعة األقصى بقطاع غزة.العليا بالدورات التي تهدف إلى توضيح أهمية 

 والوزن ،3.570تساوي  " القيادة"  :األول المجال فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عامة وبصفة
 تساوي المحسوبة t وقيمة"  %61"  المحايد النسبي الوزن من اكبر وهي %71.41 يساوي النسبي

أقل  وهي 0.000 تساوي وقيمة المعنوية ،0.16 تساوي والتي الجدولية t قيمة من أكبر وهي 15.937
 على فقرات هذا المجال. من أفراد العينة بدرجة كبيرة وهذا يعني أن هناك موافقة ،1.12 من

الوزارة للعاملين،  اإلدارة العليا على وضوح رؤية، ورسالة، وأهداف حرصويعزو الباحث ذلك إلى 
 باإلضافة إلى ،إلدارية وآليات تطبيقهاوالمهام ا، يكل التنظيميعلى وضوح الهباإلضافة إلى حرصها 

مشاركتها في تخطيط وتنفيذ ومتابعة و العاملين فيها، و الوزارة ما بين اإلدارة العليا في مستمر وجود تواصل 
 لألفكار اإليجابية للعاملين وتشجيعهم على تحقيق األهداف.األنشطة، وتقبلها 

والتـــي أظهـــرت أن مســـتوي األداء القيـــادي فـــي الكليـــة  (Saada, 2013) اســـةواتفقـــت هـــذه النتيجـــة مـــع در 
علــى بدرجــة كبيــرة موافقــة أظهــرت  والتــي (2010)حســن،  الجامعيــة فــي قطــاع غــزة بدرجــة كبيــرة، ودراســة
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والتي أظهـرت  (2009ودراسة )الجعبري، ، زين الكويتية لالتصاالت الخليويةمجال القيادة في شركة توافر 
ودراسـة )أبـو عـامر، ، التعليم العالي في الضفة الغربيةفي مؤسسات  القيادةعلى مجال رجة كبيرة بدموافقة 
، ي الجامعـات الفلسـطينية بقطـاع غـزةمجال القيـادة فـتوافر على بدرجة كبيرة موافقة أظهرت والتي  (2008

فـي كليـات التربيـة فـي مجـال القيـادة تـوافر علـى بدرجـة كبيـرة موافقـة  أظهـرت والتي (2005ودراسة )زامل، 
تــوافر علــى بدرجــة متوســطة موافقــة أظهــرت  والتــي (2013واختلفــت مــع دراســة )الــدجني، جامعــة بغــداد، 

علـى بدرجة متوسـطة أظهرت موافقة  والتي (2013ودراسة )سهمود، ، جال القيادة في مؤسسة دار األرقمم
بدرجـة موافقة أظهرت  والتي (2010ور، ودراسة )النس ،قيادة في جامعة األقصى بقطاع غزةتوافر مجال ال

ودراســة )الســويطي،  ،ردنيــةمجــال القيــادة فــي وزارة التربيــة والتعلــيم والبحــث العلمــي األتــوافر علــى متوســطة 
الضفة )توافر مجال القيادة في جامعة القدس المفتوحة على بدرجة متوسطة موافقة  والتي أظهرت (2007

تـوافر مجـال  علـىبدرجـة متوسـطة موافقـة  والتـي أظهـرت (2006فـارة، ودراسة )أبو  ،(الغربية وقطاع غزة
 .القيادة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية

 

 اتاالستراتيجيو  السياسات الثاني: المجالتحليل فقرات 
 (4.8) جدول

  ترتيبها لكوكذ المجال فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعيارية واالنحرافات والمتوسطات التكرارات

مجموع  الفقرة م
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

1 
 تحقيق من الوزارة تمكن اتاستراتيجي وضع يتم

 .وفعالية كفاءةب أهدافها
419 3.492 0.580 69.83 9.291 0.000 4 

2 
 الخطة مع الموضوعة واألنشطة البرامج تنسجم

 .وزارةلل االستراتيجية
427 3.558 0.619 71.17 9.881 0.000 2 

3 
 التخاذ والالزمة الموفرة المعلومات جودة مراعاة يتم

 .السليمة القرارات

413 3.442 0.605 68.83 7.994 0.000 6 

4 
 ولبيئتها الداخلية الوزارة قدرات تحليل من االستفادة يتم

 .للوزارة لبرامجوا اتاالستراتيجي وضع في الخارجية
397 3.308 0.531 66.17 6.357 0.000 7 

5 
 و كفاءتها مدى لمعرفة وزارةال اتاستراتيجي تقييم يتم

 .فعاليتها

389 3.242 0.502 64.83 5.273 0.000 8 
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مجموع  الفقرة م
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

6 
 أولويات حسب وأنشطتها وزارةال برامج وضع يتم

 .محددة
436 3.633 0.647 72.67 10.717 0.000 1 

 3 0.000 8.565 70.33 0.661 3.517 422 .باستمرار الرئيسية وزارةال هدافأ تطوير يتم 7

 5 0.000 7.598 69.33 0.673 3.467 416 .وزارةال أهداف و العاملين أهداف بين انسجام يوجد 8

  0.000 12.710 69.15 3.153 3.457 3319 للمجالالدرجة الكلية  

 

 :السابق الجدول من يتضح

 :كانت المجال في فقرة أعلى أن

 احتلــت"  محــددة أولويــات حســب وأنشــطتها وزارةالــ بــرامج وضــع يــتم"  علــى نصــت والتــي(  6) الفقــرة 
 المحســوبة تســاوي tة يمــ، وق%02.60 قــدره نســبي ، وبــوزن3.633بمتوســط حســابي  ولــىاأل المرتبــة

بدرجــة عينــة ، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد ال1.111 ســاويقيمــة المعنويــة ت، و 01.000
 على هذه الفقرة.كبيرة 

ويعـزو الباحـث ذلـك إلـى أن هنـاك فهـم واضـح لـدي الـوزارة بطبيعـة عملهـا والفئـة التـي تسـتهدفها، باإلضــافة 
 وفق األولويات.واألنشطة إلى حرص الوزارة على ممارسة التخطيط االستراتيجي ووضع البرامج 

بدرجـة كبيـرة علـى وضـع البـرامج موافقـة التـي أظهـرت ( و 2009دراسـة )الجعبـري، واتفقت هـذه النتيجـة مـع 
)الـدجني، دراسـة واختلفـت مـع واألنشطة حسب األولويات في مؤسسات التعلـيم العـالي فـي الضـفة الغربيـة، 

على وضع البـرامج واألنشـطة حسـب األولويـات فـي مؤسسـة  متوسطة( والتي أظهرت موافقة بدرجة 2013
والتــي أظهــرت موافقــة بدرجــة متدنيــة علــى وضــع البــرامج واألنشــطة  (2013)ســهمود، دار األرقــم، ودراســة 

  حسب األولويات في جامعة األقصى بقطاع غزة.

 :كانت المجال في فقرة أدنى وأن

 احتلـت"  فعاليتهـا و كفاءتهـا مـدى لمعرفـة وزارةال استراتيجيات تقييم يتم"  على نصت والتي(  2) الفقرة 
 المحســوبة تســاوي tة يمــ، وق%64.53 قــدره نســبي ، وبــوزن3.242بمتوســط حســابي  خيــرةاأل المرتبــة
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بدرجــة ، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة 1.111 ســاويقيمــة المعنويــة ت، و 2.203
 على هذه الفقرة. متوسطة

ة وتقيـيم الخطـكبر في عمل مراجعـة لالسـتراتيجيات، ويعزو الباحث ذلك إلى أن الوزارة بحاجة إلى اهتمام أ
 .ضع بدائل استراتيجية أكثر تطوراً واالستفادة من التغذية الراجعة في و االستراتيجية 

تقيــــيم علــــى  متوســــطة( والتــــي أظهــــرت موافقــــة بدرجــــة 2013دراســــة )الــــدجني، واتفقــــت هــــذه النتيجــــة مــــع 
 متوســطةبدرجــة موافقــة ( والتــي أظهــرت 2009فــي مؤسســة دار األرقــم، ودراســة )الجعبـري، االسـتراتيجيات 

دراســة )ســهمود، واختلفــت مــع فــي مؤسســات التعلــيم العــالي فــي الضــفة الغربيــة،  تقيــيم االســتراتيجياتعلــى 
  والتي أظهرت موافقة بدرجة متدنية على تقييم االستراتيجيات في جامعة األقصى بقطاع غزة. (2013

 واالستراتيجيات " " السياسات :ثانيال المجال فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عامة وبصفة
 t وقيمة"  %61"  المحايد النسبي الوزن من اكبر وهي %69.15 يساوي النسبي والوزن ،3.457تساوي 

 تساوي الداللة ومستوى ،0.16 تساوي والتي الجدولية t قيمة من أكبر وهي 12.710 تساوي المحسوبة
ينة بدرجة كبيرة على فقرات هذا من أفراد الع وهذا يعني أن هناك موافقة ،1.12 أقل من وهي 0.000
 المجال.

وضوح  وذلك من خالل، الوزارة سياسات واالستراتيجيات التي تتبناهاوضوح الويعزو الباحث ذلك إلى 
بممارسة التخطيط من قبل الوزارة وانسجامها مع األهداف الموضوعة، واالهتمام األنشطة والبرامج 

 االستراتيجي.

على مجال بدرجة كبيرة والتي أظهرت موافقة  (2009اسة )الجعبري، در واتفقت نتيجة الدراسة مع 
 (2008دراسة )أبو عامر، و  ،التعليم العالي في الضفة الغربيةفي مؤسسات  السياسات واالستراتيجيات

ي الجامعات الفلسطينية توافر مجال السياسات واالستراتيجيات فعلى بدرجة كبيرة موافقة حيث أظهرت 
توافر مجال السياسات على بدرجة كبيرة موافقة حيث أظهرت  (2005اسة )زامل، ودر  ،بقطاع غزة

( حيث أظهرت 2013واختلفت مع دراسة )الدجني، ، ربية في جامعة بغدادواالستراتيجيات في كليات الت
بقطاع غزة، توافر مجال السياسات واالستراتيجيات في مؤسسة دار األرقم على بدرجة متوسطة موافقة 
مجال السياسات  توافرعلى متوسطة بدرجة موافقة  أظهرتحيث  (2013 )سهمود، ودراسة

 . بقطاع غزةواالستراتيجيات في جامعة األقصى 
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  (البشرية الموارد) العاملين الثالث: تحليل فقرات المجال
 (4.9) جدول

  ترتيبها وكذلك المجال فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعيارية واالنحرافات والمتوسطات التكرارات

 الفقرة م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

1 
 استراتيجية وفق البشرية الموارد تطوير خطط توضع
 .الوزارة

406 3.383 0.582 67.67 7.210 0.000 3 

2 
 مباشرال والتواصل االتصال على الوزارة بيئة تشجع
 .المسئولين مع

437 3.642 0.658 72.83 10.675 0.000 1 

3 
 وتطوير القرار اتخاذ في الوزارة في العاملون يسهم

 .خططها
400 3.333 0.555 66.67 6.578 0.000 4 

4 
 برامج خالل من بالوزارة العاملين قدرات تطوير يتم

 .الغرض لهذا معدة تطويرية

389 3.242 0.502 64.83 5.273 0.000 7 

5 
 لتحقيق الوزارة في العاملين أمام المجال ُيفسح

 .ذلك على وتشجيعهم طموحاتهم
397 3.308 0.619 66.17 5.457 0.000 5 

6 
 طالعهما بهدف الوزارة في العاملين مع التواصل يتم
 .سياساتها على

391 3.258 0.615 65.17 4.602 0.000 6 

7 
 تعكس يةقو  قناعة الوزارة في العاملين يمتلك

 .لها عميق ووالء توجهاتها
411 3.425 0.631 68.50 7.383 0.000 2 

  0.000 9.636 67.40 2.946 3.370 2831 الدرجة الكلية للمجال 

 

 :يتضح من الجدول السابق

 :كانت المجال في فقرة أعلى أن

 المسـئولين مـع المباشـر والتواصـل االتصـال علـى الـوزارة بيئـة تشـجع"  علـى نصـت والتـي( 2) الفقـرة  "
المحســوبة  t، وقميــة %02.53 قــدره نســبي ، وبــوزن3.642بمتوســط حســابي  ولــىاأل المرتبــة احتلــت
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، وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفـراد العينـة 1.111 مستوي المعنوية يساوي، و 01.602 تساوي
 على هذه الفقرة.بدرجة كبيرة 

الـوزارة  حة ومستمرة مـع المسـئولين علـى صـعيد العـاملين فـيويعزو الباحث ذلك أن الوزارة تتيح قنوات مفتو 
بداعات العـاملين،  أو الجمهور الذي تخدمه، من خالل بالسـماع لشـكاوى الجمهـور واالهتمـام تلبية طموح وا 

 ومحاولة حلها. 

تشجيع بيئة االتصال على بدرجة كبيرة أظهرت موافقة  ( والتي2005دراسة )زامل، اتفقت هذه النتيجة مع 
( والتـي 2010، واختلفـت مـع دراسـة )النسـور، في كليات التربية فـي جامعـة بغـدادوالتواصل مع المسئولين 

أظهرت موافقـة علـى تـوافر مجـال المـوارد البشـرية فـي وزارة التربيـة والتعلـيم والبحـث العلمـي األردنيـة بدرجـة 
لـى تشـجيع بيئـة االتصـال والتـي أظهـرت موافقـة بدرجـة متوسـطة ع) 2110متوسـطة، ودراسـة )السـويطي، 

، ودراســـة )أبـــو فـــارة، (الضــفة الغربيـــة وقطـــاع غــزة)والتواصــل مـــع المســـئولين فــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة 
( والتي أظهرت موافقة متوسطة على تشجيع بيئة االتصال والتواصـل مـع المسـئولين فـي الجامعـات 2006

 الفلسطينية في الضفة الغربية. 

 :كانت المجال في فقرة أدنى وأن

 لهـذا معدة تطويرية برامج خالل من بالوزارة العاملين قدرات تطوير يتم"  على نصت والتي(  4) الفقرة 
 tة يمــ، وق%64.53 قــدره نســبي ، وبــوزن3.242بمتوســط حســابي  خيــرةاأل المرتبــة احتلــت"  الغــرض

مـن قبـل أفـراد  ، وهذا يعني أن هناك موافقـة1.111 ساويقيمة المعنوية ت، و 2.203 المحسوبة تساوي
 على هذه الفقرة. بدرجة متوسطةالعينة 

ويعــزو الباحــث ذلــك أن علــى الــوزارة أن تعطــي اهتمامــًا أكبــر بمعرفــة قــدرات وامكانــات العــاملين فــي الــوزارة 
 وتطويرها وتعزيزها من خالل الدورات التدريبية والبرامج التطويرية.

لتي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة على تطوير قدرات وا (2009دراسة )الجعبري، واتفقت هذه النتيجة مع 
حيث أظهرت موافقـة  (2008دراسة )أبو عامر، و  العاملين في مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية،

دراســة )الســويطي، و  بدرجــة متوســطة علــى تطــوير قــدرات العــاملين فــي الجامعــات الفلســطينية بقطــاع غــزة،
جة متوسطة علىى تطىو ر قىدرات العىاملي  فىي جامعىة القىدس المفتوحىة والتي أظهرت موافقة بدر) 0112

والتــي أظهــرت موافقــة متوســطة علــى تطــوير  (2006ودراســة )أبــو فــارة، ، (الضىىفة الغربيىىة وقطىىاع غىىزة)
حيـث  (2013 )سـهمود، قدرات العاملين في الجامعات الفلسـطينية فـي الضـفة الغربيـة، واختلفـت مـع دراسـة

 في جامعة األقصى بقطاع غزة. متدنية على تطوير قدرات العاملينبدرجة أظهرت موافقة 
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"  (الموارد البشرية (املينالع"  :ثالثال المجال فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عامة وبصفة
 t وقيمة"  %61"  المحايد النسبي الوزن من اكبر وهي %67.40 يساوي النسبي والوزن ،3.370تساوي 

 تساوي الداللة ومستوى ،0.16 تساوي والتي الجدولية t قيمة من أكبر وهي 9.636 تساوي المحسوبة
على فقرات هذا  متوسطةمن أفراد العينة بدرجة  وهذا يعني أن هناك موافقة ،1.12 أقل من وهي 0.000
 المجال.

 د البشريةالموار  يجب أن تولي تركيزًا واهتمامًا أكبر على تدريب الوزارة أنث ذلك إلى ويعزو الباح
كسابهم شراكهم الموارد البشرية وتمكين ألدائهم، الالزمة المهارات وا   الحوافز ومنحهم القرارات، اتخاذ في وا 
معايير التميز المؤسسي  مستوى الوالء واالنتماء للوزارة، حيث أن توافر رفع على تعمل التي والمكافآت

 جميع في توافر التميز يمكن لموارد البشريةا أداء خالل الموارد البشرية، ومن يعتمد باألساس على
 . داخل إدارات ووحدات الوزارة والعمليات اإلجراءات

توافر مجال  علىبدرجة متوسطة موافقة  أظهرت والتي (2010دراسة )النسور، واتفقت نتيجة الدراسة مع 
والتي  (2009الجعبري، )ودراسة ، الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي األردنية

الي في الضفة في مؤسسات التعليم الع الموارد البشريةمجال توافر على بدرجة متوسطة أظهرت موافقة 
توافر مجال الموارد على بدرجة متوسطة موافقة أظهرت  والتي (2008ودراسة )أبو عامر،  ،الغربية

بدرجة والتي أظهرت موافقة ) 0112ي، ودراسة )السويط، الفلسطينية بقطاع غزةالبشرية في الجامعات 

، (قطاع غزةالضفة الغربية و)في جامعة القدس المفتوحة  الموارد البشر ةعلى توافر مجال متوسطة 

في الموارد البشرية توافر مجال على بدرجة متوسطة موافقة والتي أظهرت  (2006ودراسة )أبو فارة، 
أظهرت عدم توافر  والتي (2013فت مع دراسة )سهمود، واختل، ة في الضفة الغربيةالجامعات الفلسطيني

أظهرت موافقة  والتي (2005ودراسة )زامل، ، مجال الموارد البشرية في جامعة األقصى بقطاع غزة
 على توافر مجال الموارد البشرية في كليات التربية في جامعة بغداد.بدرجة كبيرة 
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 (جراءاتاإل) العمليات :الرابع تحليل فقرات المجال
 (4.11) جدول

  ترتيبها وكذلك المجال فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعيارية واالنحرافات والمتوسطات التكرارات

 الفقرة م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

1 
 وزارةال في الرئيسية واإلجراءات العمليات تتسم

 .بالوضوح
441 3.675 0.596 73.50 12.399 0.000 1 

2 
 همف ضوء في وعملياتها إجراءاتها وزارةال تطور
 .الواقع

439 3.658 0.615 73.17 11.729 0.000 2 

3 
 وفق والعمليات باإلجراءات الوزارة في العاملين يلتزم
 .الموضوعة والخطة النظام

424 3.533 0.579 70.67 10.094 0.000 3 

4 
 في المستهدفة الفئات من الراجعة التغذية من يستفاد
جراءات علميات وتحسين تطوير  . الوزارة وا 

406 3.383 0.663 67.67 6.330 0.000 5 

5 
 أولويات ترتيب في األداء قياس مؤشرات من يستفاد
 . الوزارة

397 3.308 0.619 66.17 5.457 0.000 6 

6 
 بعين الوزارة دماتخ من المستفيدين مالحظات تؤخذ

جراءات عمليات تطوير في االعتبار  تقديم وا 
  الخدمات

411 3.425 0.575 68.50 8.099 0.000 4 

  0.000 121711 69.94 2.573 3.497 2518 الدرجة الكلية للمجال 

 

 :يتضح من الجدول السابق

 :كانت المجال في فقرة أعلى أن

 احتلــت"  بالوضــوح الــوزارة فــي الرئيســية واإلجــراءات اتالعمليــ تتســم"  علــى نصــت والتــي(  0) الفقــرة 
 المحســوبة تســاوي tة يمــ، وق%03.21 قــدره نســبي ، وبــوزن3.602بمتوســط حســابي  ولــىاأل المرتبــة

بدرجــة ، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة 1.111 ســاويقيمــة المعنويــة ت، و 02.311
 على هذه الفقرة.كبيرة 
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ـــ ـــات ويعـــزو الباحـــث ذل ـــة ولـــوائح منظمـــة للعملي ـــى امـــتالك الـــوزارة أنظمـــة عمـــل وقـــوانين وهياكـــل إداري ك إل
 واإلجراءات تتناسب مع الوقع والتغيرات التي قد تمر بها الوزارة.

العمليات  وضوحوالتي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة على  (2009)الجعبري، دراسة اتفقت هذه النتيجة مع 
( 2013دراسة )سهمود، ات التعليم العالي في الضفة الغربية، واختلفت مع واالجراءات الرئيسية في مؤسس

في جامعة األقصى بقطاع موافقة بدرجة متدنية على وضوح العمليات واالجراءات الرئيسية أظهرت  والتي
وضوح العمليات واالجراءات والتي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة على  (2010دراسة )النسور، و غزة، 

  .في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي األردنية الرئيسية

 :كانت المجال في فقرة أدنى وأن

 احتلـت " الـوزارة أولويـات ترتيـب فـي األداء قيـاس مؤشـرات مـن يسـتفاد"  علـى نصـت والتـي(  2) الفقرة 
 المحســوبة تســاوي tة يمــ، وق%66.00 قــدره نســبي ، وبــوزن3.315بمتوســط حســابي  خيــرةاأل المرتبــة
بدرجــة ، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة 1.111 ســاويقيمــة المعنويــة ت، و 2.240
 على هذه الفقرة. متوسطة

ويعـزو الباحــث ذلـك إلــى أن الـوزارة يجــب أن تــولي اهتمامـًا أكبــر باالسـتفادة مــن مؤشـرات األداء مــن خــالل 
وير المؤشـرات وتعظـيم حجـم االسـتفادة منهـا فـي االهتمام بالتغذية الراجعـة وتقيـيم األداء واسـتخدامه فـي تطـ

 ترتيب أولويات الوزارة.

والتـي أظهـرت موافقـة بدرجـة متوسـطة علـى االسـتفادة مـن  (2010دراسـة )النسـور، اتفقت هذه النتيجـة مـع 
والتـي  (2009)الجعبـري، مؤشرات قياس األداء في وزارة التربية والتعلـيم والبحـث العلمـي األردنيـة، ودراسـة 

هرت موافقة بدرجة متوسطة االستفادة من مؤشرات قياس األداء في مؤسسات التعلـيم العـالي فـي الضـفة أظ
والتي أظهرت موافقة بدرجىة متوسىطة علىى افسىتفادة مى  م  ىرات ) 0112ودراسة )السويطي، ، الغربية

والتـي  (2006ة، ودراسـة )أبـو فـار ، (الضىفة الغربيىة وقطىاع غىزة)األداء في جامعىة القىدس المفتوحىة قياس 
األداء فــي الجامعــات الفلســطينية فــي  قيــاس أظهــرت موافقــة بدرجــة متوســطة علــى االســتفادة مــن مؤشــرات

موافقـة بدرجـة متدنيـة علـى االسـتفادة أظهـرت  والتـي( 2013دراسـة )سـهمود،  ، واختلفـت مـعالضـفة الغربيـة
  .في جامعة األقصى بقطاع غزةاألداء قياس من مؤشرات 

تساوي "  العمليات/االجراءات"  :رابعال المجال فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عامة وبصفة
 t وقيمة"  %61"  المحايد النسبي الوزن من اكبر وهي %69.94 يساوي النسبي والوزن ،3.497
 تساوي وقيمة المعنوية ،0.16 تساوي والتي الجدولية t قيمة من أكبر وهي 12.700 تساوي المحسوبة
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على فقرات هذا  كبيرةمن أفراد العينة بدرجة  وهذا يعني أن هناك موافقة ،1.12 أقل من وهي 0.000
 المجال.

العـــاملين بالمعلومــات المطلوبـــة  أدلـــة إرشــادية )بروشـــور(، لتعريــف الــوزارة تـــوفيرويعــزو الباحــث ذلـــك إلــى 
مر بـــين اإلدارات المختلفــــة التنســـيق المســـتواهتمــــام الـــوزارة ب ،بخصـــوص العمليـــات واإلجـــراءات واألساســـية

ــــة فــــي انجــــاز  ــــع االزدواجي ــــد واضــــح للصــــالحيات والمســــئوليات لمن وتحقيــــق التكامــــل فــــي األعمــــال وتحدي
 تحديد األولويات في إنجاز العمليات.، باإلضافة إلى العمليات

ال على توافر مجبدرجة كبيرة أظهرت موافقة  والتي (2013)الدجني، دراسة  مع الدارسة نتيجةواتفقت 
بدرجة كبيرة والتي أظهرت موافقة  (2009)الجعبري، ودراسة ، ت في مؤسسة دار األرقم بقطاع غزةالعمليا

( 2013دراسة )سهمود، واختلفت مع  ،التعليم العالي في الضفة الغربيةفي مؤسسات العمليات على مجال 
 والتي (2010)النسور، سة دراو ، أظهرت عدم توافر مجال العمليات في جامعة األقصى بقطاع غزة والتي

والتعليم والبحث العلمي على توافر مجال العمليات في وزارة التربية بدرجة متوسطة أظهرت موافقة 
والتي أظهرت أن مجال العمليات غير متوفر في جامعة القدس  (2007دراسة )السويطي، و ، األردنية

بدرجة متوسطة ( والتي أظهرت موافقة 2006)أبو فارة، دراسة ، و (قطاع غزةالضفة الغربية و)المفتوحة 
 ,Cantu & Olivares )دراسةو عات الفلسطينية في الضفة الغربية، على توافر مجال العمليات في الجام

 مدينة في صناعية مؤسسةوالتي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة على توافر مجال العمليات  (2005
 .المكسيكية مونتيري

 

 (المستفيدين) المستهدفة الفئة :سالخام تحليل فقرات المجال
 (4.11) جدول

  ترتيبها وكذلك المجال فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعيارية واالنحرافات والمتوسطات التكرارات

 الفقرة م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

1 
 رضا مستوى لقياس حةواض إجراءات توجد

 .لمستفيدينا
398 3.317 0.565 66.33 6.141 0.000 4 

2 
 على المؤثرة العوامل لتحديد واضحة مؤشرات تتوفر
 .مستفيدينال رضا

388 3.233 0.514 64.67 4.971 0.000 6 
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 الفقرة م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

3 
 رصدو  االيجابي وزارةال أداء لقياس مؤشرات يتوفر

 .األخطاء

393 3.275 0.579 65.50 5.201 0.000 5 

 2 0.000 8.994 70.83 0.660 3.542 425 .توثيقها ويتم الشكاوى وزارةال ترصد 4

 3 0.000 9.929 70.50 0.579 3.525 423 .مستفيدينال رضا لتحقق أهدافاً  وزارةال تضع 5

6 

 الجودة مستويات أعلى إلى وصوللل وزارةال تسعى
 قادرة مخرجات يضمن بما الخدمات تقديم في والتميز

 .المستفيدين رغبة تلبية لىع

439 3.658 0.692 73.17 10.421 0.000 1 

  0.000 11.455 68.15 2.439 3.402 2466 الدرجة الكلية للمجال 

 

 :السابق الجدول من يتضح

 :كانت المجال في فقرة أعلى أن

 تقـديم فـي والتميـز الجـودة مسـتويات أعلـى إلـى وصـوللل وزارةالـ تسـعى"  علـى نصـت والتـي( 6) الفقـرة 
بمتوســط  ولــىاأل المرتبــة احتلــت"  المســتفيدين رغبــة تلبيــة علــى قــادرة مخرجــات يضــمن بمــا الخــدمات
قيمـة المعنويـة ، و 01.420 المحسوبة تسـاوي tة يم، وق%03.00 قدره نسبي ، وبوزن3.625حسابي 

 .الفقرةعلى هذه بدرجة كبيرة ، وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة 1.111 ساويت

ويعزو الباحث ذلك أن الوزارة تعـي جيـدًا أن جـودة الخـدمات التـي تقـدمها هـي األداة الرئيسـية لتحقيـق رضـا 
 المؤشر الحقيقي لمستوي تميز الوزارة. دين، وأن تحقيق رضا المستفيدين هوالمستفي

لى الوصول إلى والتي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة ع (2009)الجعبري، دراسة واتفقت هذه النتيجة مع 
ودراسة  أعلي مستويات الجودة والتميز في تقديم الخدمات في مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية،

الوصول إلى أعلي مستويات الجودة والتميز في ( والتي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة على 2005)زامل، 
أظهرت  والتي( 2013دراسة )سهمود،  ، واختلفت معفي كليات التربية في جامعة بغدادتقديم الخدمات 

في جامعة موافقة بدرجة متدنية على الوصول إلى أعلي مستويات الجودة والتميز في تقديم الخدمات 
والتي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة على الوصول  (2007دراسة )السويطي، و  ، األقصى بقطاع غزة



144 
 

دراسة )أبو (، و الضفة الغربية وقطاع غزة)مفتوحة إلى أعلي مستو ات الجودة والتميز في جامعة القدس ال
الوصول إلى أعلي مستويات الجودة والتميز في ( والتي أظهرت موافقة بدرجة متوسطة على 2006فارة، 

 في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية. تقديم الخدمة

 :كانت المجال في فقرة أدنى وأن

 مسـتفيدينال رضـا علـى المؤثرة العوامل لتحديد واضحة راتمؤش تتوفر"  على نصت والتي( 2) الفقرة  "
المحســوبة  tة يمــ، وق%64.60 قــدره نســبي ، وبــوزن3.233بمتوســط حســابي  خيــرةاأل المرتبــة احتلــت
، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة 1.111 ســاويلمعنويــة تا قيمــة، و 4.100 تســاوي

 .على هذه الفقرة بدرجة متوسطة

المؤشـــرات التـــي تحـــدد العوامـــل  دراســـةأكثـــر بو الباحـــث ذلـــك إلـــى أن الـــوزارة يجـــب أن تـــولي اهتمامـــًا ويعـــز 
رضــاهم عــن جــودة الخــدمات، قيــاس مــدي اجــراء اســتطالعات لالمــؤثرة علــى رضــا المســتفيدين مــن خــالل 

 تها.وسرعة واتقان األداء لمعرفة نقاط القوة في العوامل المؤثرة وتعزيزها ونقاط الضعف ومعالج

تـوفر مؤشــرات علـى  متوسـطة( والتــي أظهـرت موافقـة بدرجـة 2005دراسـة )زامـل، واتفقـت هـذه النتيجـة مـع 
دراســـة )أبـــو فـــارة، و ، فـــي كليـــات التربيـــة فـــي جامعـــة بغـــدادلتحديـــد العوامـــل المـــؤثرة علـــى رضـــا المســـتفيدين 

المـــؤثرة علـــى رضـــا تـــوفر مؤشـــرات لتحديـــد العوامـــل ( والتـــي أظهـــرت موافقـــة بدرجـــة متوســـطة علـــى 2006
 والتـــي( 2013دراســـة )ســـهمود،  ت الفلســـطينية فـــي الضـــفة الغربيـــة، واختلفـــت مـــعفـــي الجامعـــا المســـتفيدين
فـي جامعـة موافقة بدرجة متدنية على توفر مؤشرات لتحديد العوامل المؤثرة علـى رضـا المسـتفيدين أظهرت 

قـة بدرجـة متدنيـة علـى تـوفر مؤشـرات والتي أظهرت مواف (2009)الجعبري، دراسة و  ، األقصى بقطاع غزة
  التعليم العالي في الضفة الغربية.تحديد العوامل المؤثرة على رضا المستفيدين في مؤسسات 

 (المساتفيدينالفئة المستهدفة )"  خـامسال المجال فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عامة وبصفة
 وقيمـة"  %61"  المحايـد النسبي الوزن من اكبر وهي %68.05 يساوي النسبي والوزن ،3.402تساوي " 
t قيمة من أكبر وهي 11.455 تساوي المحسوبة t تسـاوي الداللة ومستوى ،0.16 تساوي والتي الجدولية 

على فقرات هـذا  متوسطةمن أفراد العينة بدرجة  وهذا يعني أن هناك موافقة ،1.12 أقل من وهي 0.000
 .المجال

، في ظل ضعف اإلمكانات الوزارة تعيشها التي واالقتصادية السياسية وضاعاألذلك إلى ويعزو الباحث 
 رضا مستوى إن إذ المادية والبشرية بسبب الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة،

 الوزارة. في المحقق الجودة لمستوى انعكاس هو المستفيد
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على مجال بدرجة متوسطة التي أظهرت موافقة و  (2009واتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة )الجعبري، 
حيث  (2008، ودراسة )أبو عامر، التعليم العالي في الضفة الغربيةالفئة المستهدفة في مؤسسات 

، ي الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةعلى توافر مجال الفئة المستهدفة فبدرجة متوسطة أظهرت موافقة 
في  الفئة المستهدفةعلى توافر مجال  بدرجة متوسطةافقة والتي أظهرت مو  (2006ودراسة )أبو فارة، 
 .ة في الضفة الغربيةالجامعات الفلسطيني

حيث أظهرت عدم توافر مجال الفئة المستهدفة في جامعة األقصى  (2013واختلفت مع دراسة )سهمود، 
ر في جامعة والتي أظهرت أن مجال الفئة المستهدفة غير متوف (2007ودراسة )السويطي، بقطاع غزة، 

حيث أظهرت موافقة على توافر  (2005، ودراسة )زامل، )الضفة الغربية وقطاع غزة(القدس المفتوحة 
 مجال الفئة المستهدفة في كليات التربية في جامعة بغداد.بدرجة كبيرة على 

 

 جودة الخدمة السادس: تحليل فقرات المجال
 (4.12) جدول

  ترتيبها وكذلك المجال فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن لمعياريةا واالنحرافات والمتوسطات التكرارات

 الفقرة م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

1 
 مع الوزارة تقدمها التي الخدمات تنسجم

 .اتهااستراتيجي
429 3.575 0.603 71.50 10.439 0.000 2 

2 
 بالسرعة للمستفيدين الخدمات تقديم إجراءات سمتت

 . والراحة
424 3.533 0.660 70.67 8.849 0.000 3 

3 
 الوزارة في المختلفة الخدمات تقديم إجراءات تخضع
 . المستمرين والتحسين للتطوير

422 3.517 0.594 70.33 9.531 0.000 4 

4 

 وتنوع جودة في الخالق اإلبداع على وزارةال تشجع
 التجارب من االستفادة ذلك في بما المقدمة خدماتال

 . الناجحة

412 3.433 0.645 68.67 7.363 0.000 5 

5 
 في الحديثة التكنولوجية الوسائل على الوزارة تعتمد

 .خدماتها تقديم إجراءات
434 3.617 0.700 72.33 9.646 0.000 1 
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 الفقرة م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

6 
 على للتعرف مستمرة استطالعات بإجراء الوزارة تقوم
 . المتنوعة المستفيدين جاتحا

375 3.125 0.629 62.50 2.176 0.032 7 

7 
 إداراتها على مستمر وبشكل بالرقابة الوزارة تقوم

 . الخدمات تقديم آليات لتحسين
393 3.275 0.594 65.50 5.075 0.000 6 

  0.000 15.006 68.09 2.934 3.404 2889 الدرجة الكلية للمجال 

 

 :سابقيتضح من الجدول ال

 :كانت المجال في فقرة أعلى أن

 تقديم إجراءات في الحديثة التكنولوجية الوسائل على الوزارة تعتمد"  على نصت والتي(  2) الفقرة 
 tة يم، وق%02.33 قدره نسبي ، وبوزن3.600بمتوسط حسابي  ولىاأل المرتبة احتلت"  خدماتها

، وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد 1.111 ساويقيمة المعنوية ت، و 9.646 المحسوبة تساوي
 .على هذه الفقرة بدرجة كبيرةالعينة 

عمليات تقديم عمليات تقديم الخدمات، سواء مراحل حوسبة جميع ل إلى سعي الوزارةويعزو الباحث ذلك 
 .في المحافظات الخدمات في المديريات والمراكزعمليات تقديم الخدمات في مقر الوزارة الرئيس، أو 

والتي أظهرت موافقة بدرجة كبيرة على اعتماد الوسائل  (2010دراسة )حسن،  واتفقت هذه النتيجة مع
والتي أظهرت  (2006ودراسة )أبو فارة،  ،التكنولوجية الحديثة في شركة زين الكويتية لالتصاالت الخليوية

     ة في الضفة الغربية.ات الفلسطينيفي الجامع بدرجة كبيرة على اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثةموافقة 

 :كانت المجال في فقرة أدنى وأن

 حاجـــات علـــى للتعـــرف مســـتمرة اســـتطالعات بـــإجراء الـــوزارة تقـــوم"  علـــى نصـــت والتـــي(  6) الفقـــرة 
، %62.21 قدره نسبي ، وبوزن3.022بمتوسط حسابي  خيرةاأل المرتبة احتلت"  المتنوعة المستفيدين

، وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة مـن 1.111 سـاويقيمـة المعنويـة ت، و 2.176 ويالمحسـوبة تسـا tة يموق
 .على هذه الفقرة بدرجة متوسطةقبل أفراد العينة 
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بدراسـة بـالطرق واآلليـات التـي مـن خاللهـا تقـوم تـولي اهتمامـًا أكبـر  أنالـوزارة علـى أن  ويعزو الباحث ذلك
 ي تقديم الخدمات، بحيث تحقق رضا المستفيدين.ومعرفة رغبات وحاجات المستفيدين لالعتماد عليها ف

موافقىىة بدرجىىة متوسىىطة علىىى اجىىراء  والتىىي أظهىىرت (2007دراســة )الســويطي، واتفقــت هــذه النتيجــة مــع 

 ،)الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة(فىي جامعىة القىدس المفتوحىة  استطالعات للتعرف علىى حاجىات المسىتفيد  
موافقة بدرجة متدنيـة علـى اجـراء اسـتطالعات للتعـرف رت ( حيث أظه2013واختلفت مع دراسة )سهمود، 

( والتـي أظهـرت موافقـة 2010)حسـن، ودراسـة فـي جامعـة األقصـى بقطـاع غـزة،  على حاجات المسـتفيدين
زيـن الكويتيـة لالتصـاالت في شـركة  اجراء استطالعات للتعرف على حاجات المستفيدينعلى بدرجة كبيرة 

 الخليوية.

ـــع الحســـابي المتوســـط أن يتبـــين عامـــة وبصـــفة تســـاوي "  جاااودة الخدماااة"  :ســـادسال المجـــال فقـــرات لجمي
 t وقيمـــة"  %61"  المحايـــد النســبي الـــوزن مـــن اكبـــر وهــي %68.09 يســـاوي النســـبي والــوزن ،3.404
 تســاوي وقيمــة المعنويــة ،0.16 تسـاوي والتــي الجدوليــة t قيمــة مـن أكبــر وهــي 15.006 تســاوي المحسـوبة
على فقرات هـذا  متوسطةمن أفراد العينة بدرجة  وهذا يعني أن هناك موافقة ،1.12 أقل من وهي 0.000
 المجال

علــى الــوزارة إتاحــة جميــع خــدماتها فــي جميــع المــديريات والمراكــز التابعــة لهــا فــي  أن  ويعــزو الباحــث ذلــك
عطـــاء اهتمـــام أكبـــر باســـتخدام الـــوزارة  المحافظـــات وعـــدم واحتفـــاظ بعـــض منهـــا فـــي مقـــر الـــوزارة الـــرئيس، وا 

، والتركيــز علــى التغطيــة اإلعالميــة المســتمرة واإلنترنــت فــي عملياتهــا مــع المســتفيدينللتكنولوجيــا الحديثــة 
نجازات الوزارة من خالل الموقع اإللكتروني  جتماعي. أو عبر صفحات التواصل اال ألنشطة وا 

على توافر جة متوسطة بدر حيث أظهرت موافقة  (2008دراسة )أبو عامر،  واتفقت نتيجة الدراسة مع
والتي أظهرت  (2007دراسة )السويطي، و  في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، جودة الخدمةمجال 
، الغربية وقطاع غزة(على مجال جودة الخدمة في جامعة القدس المفتوحة )الضفة بدرجة متوسطة موافقة 

دة الخدمة في جامعة األقصى ( حيث أظهرت عدم توافر مجال جو 2013دراسة )سهمود، واختلفت مع 
على مجال جودة الخدمة في بدرجة كبيرة ( والتي أظهرت موافقة 2010)حسن، ، ودراسة بقطاع غزة

بدرجة كبيرة ( والتي أظهرت موافقة 2006، ودراسة )أبو فارة، شركة زين الكويتية لالتصاالت الخليوية
 الضفة الغربية. على توافر مجال جودة الخدمة في الجامعات الفلسطينية في
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 تحليل جميع فقرات مجاالت: واقع توافر معايير التميز المؤسسي

 (4.13)الجدول 

 فقرات مجاالت واقع توافر معايير التميز المؤسسيالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 

 المجال
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
سبيالن  

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 0.000 15.006 69.39 15.427 37..1 16318 التميز المؤسسي واقع الستبانة الكلية الدرجة

 

"  توافر معايير التميز المؤسسيواقع وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجاالت " 
 وهو (%69.39)الفقرات  لكل النسبي الوزن نأ حيث ايجابية أفراد عينة الدراسة آراء ، وأن3.401يساوي 
 t قيمة من أكبر وهي 15.006 تساوي المحسوبة t وقيمة ،" %60 " الوزن النسبي المحايد من أكبر

 موافقةوهذا يعني  ،1.12 منأقل  وهي 0.000 تساوي الداللة ومستوى ،0.16 تساوي والتي الجدولية
 .ت واقع توافر معايير التميز المؤسسيمن أفراد العينة بدرجة كبيرة على فقرات مجاال

)أبو عامر، دراسة و  ،(2013 ،دجنيال) دراسة من كل دراسة إليها توصلت التي النتيجة مع وبالمقارنة
 مدارس دار األرقم بمحافظات أن إلى األولى توصلت حيث نتيجة الدراسة، مع قاربةمت أنها نجد( 2008
معايير  توافر أن درجة أظهرت والثانية، %(70.24)بوزن نسبي  لديها توافر معايير التميز المؤسسي غزة

مما يعزز نتيجة ، %(69.8) نسبي بوزن غزة محافظات في الفلسطينية الجامعات في اإلدارية الجودة
 الدراسة. 

 غزة مدارس دار األرقم بمحافظات أن والتي أظهرت (2013 ،دجنيال)واتفقت نتيجة الدارسة مع دراسة 
والتي أظهرت أن توافر  (2008)أبو عامر، بدرجة كبيرة، ودراسة  معايير التميز المؤسسي لديها توافر

 (2007 بدح،) دراسةمعايير لجودة اإلدارية في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة بدرجة كبيرة، و 
)الدجني، ودراسة  والتي أظهرت أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات األردنية بدرجة كبيرة،

االسالمية  جامعةفي ال والنوعية والجودة لالعتماد الوطنية الهيئة معايير توافر والتي أظهرت )2116
والتي أظهرت أن تطبيق التميز المؤسسي  (2013)سهمود، واختلفت مع دراسة  كبيرة، بنسبةبقطاع غزة 

ي أظهرت ضعف في والت (2005)علون،  ودراسة، في جامعة األقصى بقطاع غزة بدرجة منخفضة
 .تطبيق معايير الجودة الشاملة في كليات جامعة التحدي بالكويت
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 :للدراسة واختبار الفرضية األولى الثالث السؤال على اإلجابة .3.

 داللاة مساتوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل"  :على الدراسة أسئلة من الخامس السؤال ينص
(α ≤ 0.05 )فاي المؤسساي التمياز معاايير تاوافر ومساتوى االساتراتيجي خطايطالت تطبياق مساتوى بين 

 " الفلسطينية؟ االجتماعية والشئون العمل وزارتي

 :التالي الفرض بصياغة الباحث قام السؤال هذا عن ولإلجابة

 مساتوى باين (α ≤ 0.05) داللاة مساتوى عناد إحصاائية داللاة ذات عالقاة توجاد: أنـه علـى الفـرض يـنص

 والشائون العمال وزارتاي فاي المؤسساي التمياز معاايير تاوافر مساتوىو  الساتراتيجيا التخطايط تطبياق

 .الفلسطينية االجتماعية

 ( باينα ≤  0.05) العالقـة إليجـاد بيرسـون ارتبـاط معامـل اسـتخدامب الباحث قام الفرض هذا عن ولإلجابة

 والشائون العمال وزارتاي فاي المؤسسي التميز معايير توافر مستوىو  االستراتيجي التخطيط تطبيق مستوى

 .الفلسطينية االجتماعية

 

 (4.14)جدول

 والشئون العمل وزارتي في توافر معايير التميز المؤسسي مستوىو  االستراتيجي التخطيط تطبيق مستوى معامل االرتباط بين
 الفلسطينية االجتماعية

 

 المجال
 القيادة:األول

: الثاني المجال
السياسات 

 االستراتيجياتو 

 المجال
: الثالث
الموارد 
 البشرية

 المجال
: الرابع

 العمليات

 المجال
: الخامس
الفئة 

 المستهدفة

 المجال
: السادس
جودة 
 الخدمة

الدرجة 
الكلية 
الستبانة 
واقع التميز 
 المؤسسي

التحليل : األول المجال
 0.655** 0.514** 0.524** 0.582** 0.512** 0.486** 0.645** االستراتيجي

: الثاني المجال
 0.560** 0.416** 0.437** 0.491** 0.424** 0.478** 0.542** صياغة االستراتيجية

وجود : الثالث المجال
 0.679** 0.560** 0.495** 0.665** 0.457** 0.587** 0.631** خطة استراتيجية

تنفيذ : الرابع المجال
 0.727** 0.540** 0.521** 0.686** 0.488** 0.681** 0.697** الخطة االستراتيجية
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: الخامس المجال
مراقبة وتقييم الخطة 

 االستراتيجية

**0.474 **0.512 **0.325 **0.435 **0.244 **0.291 **0.466 

 الستبانة الكلية الدرجة
 التخطيط واقع

 االستراتيجي
**0.746 **0.686 **0.549 **0.715 **0.557 **0.582 **0.772 

 

 0.228( = 0.01)د مستوى داللة وعن( 118)ر الجدولية عند درجة حرية **

   0.174 ( =0.05)وعند مستوى داللة ( 118)ر الجدولية عند درجة حرية *  

 

أن معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لواقع التخطيط االستراتيجي والدرجة الكلية  السابق الجدول من ضحيت
 تطبيق مستوى بينقوية  موجبة ةرتباطيا عالقة وجودمما يعني  %،00لواقع التميز المؤسسي يساوي 

 االجتماعية والشئون العمل وزارتي في المؤسسي التميز معايير توافر مستوىو  االستراتيجي التخطيط

 .الفلسطينية

ويعزو الباحث ذلك إلى أن العالقة بين مستوي تطبيق التخطيط االستراتيجي، ومستوي توافر معايير التميز 
ني أن التميز المؤسسي بحاجة إلى تطبيق التخطيط االستراتيجي، كما المؤسسي هي عالقة تكاملية، بمع

أن التميز المؤسسي يزداد بازدياد تطبيق وممارسة التخطيط االستراتيجي، حيث أشارت بعض الكتب 
 والنماذج التي تناولت موضوع معايير التميز المؤسسي أن التخطيط االستراتيجي هو أحد معايير التميز.

 نحو تحول أي أنوالتي أظهرت   (Berghout, 2011) كدراسة ،نتائج مع بعض الدارساتواتفقت هذه ال
أشارت إلى التي  (2006)الدجني، ودراسة ، االستراتيجي التخطيط تعتمد على جيدة منهجية يتطلب التميز

ويعتبرون أن جودة  االستراتيجي%( من مجتمع الدراسة يمارسون التخطيط 75.89ان ما نسبته )
 الخفاجي،)خطوة الزمة ومهمة في تحقيق الجودة الشاملة، كما تتفق مع دراسة  االستراتيجيالتخطيط 
 الشاملة الجودة استراتيجية دمج يتطلب االستراتيجي التخطيط تطوير التي أوضحت أن ،(0112 بايرمان،

 .االستراتيجية الخطة مكونات في
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 :للدراسة ضية الثانيةواختبار الفر  الرابع السؤال عن اإلجابة 4.4

جوهرياة فاي وجهاات نظار أصاحاب الوظاائف اإلشارافية  فاروق توجادهال : أنـه علـى الثالـث السـؤال يـنص
فاااي وزارتاااي العمااال والشااائون االجتماعياااة تعااازي لمتغيااار  االساااتراتيجيحاااول مساااتوي تطبياااق التخطااايط 

 ؟ )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة(

 :التالية الفرضية بصياغة الباحث قام السؤال هذا عن بةولإلجا

أفراد عينة  تقديرات متوسطات بين (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
 تعزى الفلسطينية االجتماعية والشئون العمل وزارتي في االستراتيجي التخطيط تطبيق مستوى حول الدراسة

 ؟ المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة( مر، المؤهل العلمي،لمتغيرات )الجنس، الع

 : الفرعي األول الفرض

 بين (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: علـى األولالفرعي  الفرض ينص

 الجانس لمتغيار تعازى االساتراتيجي التخطايط تطبياق مساتوى حاول أفاراد عيناة الدراساة تقاديرات متوسطات

 .(أنثى ذكر،)
 

 :ذلك يوضح( 23) والجدول " T. test" اختبار باستخدام الباحث قام الفرض هذا عن ولإلجابة
 

 

 (4.15)جدول 

 الجنسلالستبانة تعزى لمتغير " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

 المتوسط العدد الجنس المجال
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة الداللة "ت"قيمة 

التحليل : األول المجال
 االستراتيجي

 1.809 2.668 24.245 102 ذكر

 

0.073 

 

غير دالة 
 3.666 25.556 18 أنثى إحصائياً 

صياغة : الثاني المجال
 االستراتيجية

 1.134 2.823 25.010 102 ذكر

 

0.259 

 

غير دالة 
 4.057 25.889 18 أنثى إحصائياً 

غير دالة  0.082 1.755 2.958 23.843 102 ذكروجود خطة : الثالث المجال
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 المتوسط العدد الجنس المجال
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة الداللة "ت"قيمة 

 تراتيجيةاس
 إحصائياً    3.687 25.222 18 أنثى

 الخطة تنفيذ: الرابع المجال
 االستراتيجية

 2.350 3.362 27.510 102 ذكر

 

0.020 

 
 1.12دالة عند 

 4.217 29.611 18 أنثى

مراقبة : الخامس المجال
 االستراتيجيةوتقييم الخطة 

 2.044 2.413 22.196 102 ذكر

 

0.043 

 
 1.12دالة عند 

 3.518 23.556 18 أنثى

 الستبانة الكلية الدرجة
 االستراتيجي التخطيط واقع

 2.273 11.415 122.804 102 ذكر

 

0.025 

 
 1.12دالة عند 

 15.554 129.833 18 أنثى

 1.96( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 118)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

 2.58( = 0.01)وعند مستوى داللة ( 118)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

، (0.05)عند مستوى داللـة الجدولية " ت"من قيمة  اقلالمحسوبة " ت"أن قيمة  السابقيتضح من الجدول 
متوسـطات  بـين وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائيةعـدم وهـذا يـدل علـى األول والثاني والثالاث،  المجال فـي

وهـــذا يعنـــي أن الـــذكور واإلنـــاث ، الجـــنسلمتغيـــر تعـــزى  مجـــاالتحـــول هـــذه ال أفـــراد عينـــة الدراســـةتقـــديرات 
األول  المجــالفــي وزارتــي العمــل والشــئون االجتماعيــة يــرون بــنفس الدرجــة مســتوى تطبيــق  المــوارد البشــرية

 . االستراتيجيوالثاني والثالث من التخطيط 

بطبيعة وفلسفة عمل واحدة، وأنهم تلقوا  جنسين يعمل في نفس البيئة، ويتحلى الويعزو الباحث ذلك أن كال
 .نفس برنامج التدريب من نفس الجهة دون تمييز على أساس الجنس

عنــد مســتوى داللــة الجدوليــة " ت"مــن قيمــة  أكبــرالمحســوبة " ت"أن قيمــة  الســابقيتضــح مــن الجــدول كمــا 
وهـذا يـدل علـى وجـود فـروق ذات داللـة لدرجاة الكلياة لالساتبانة، الراباع والخاامس وا المجال فـي، (0.05)

والدرجـة الكليــة لالســتبانة تعــزى  مجــاالتحـول هــذه ال أفــراد عينــة الدراســةبــين متوســطات تقـديرات إحصـائية 
 .، ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث(ذكر، أنثى)الجنسلمتغير 

دراسـة يشـغلون وظـائف تنفيذيـة ورقابيـة، رغـم أن ويعزو الباحـث ذلـك أن عـدد كبيـر مـن اإلنـاث فـي عينـة ال
قلة عدد اإلناث بالنسبة للذكور في حجم  في أن تكون هذه الفروق ذات أهمية، وذلك بسببالباحث يشكك 

 .من حجم العينة (%15)عينة الدراسة، والذي يمثل تقريبا ً 
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لــــة إحصــــائية بــــين مــــن حيــــث وجــــود فــــروق ذات دال (2008ســــكيك، )واتفقــــت نتيجــــة الدراســــة مــــع دراســــة 
ــــة الدراســــةمتوســــطات تقــــديرات  ــــاث أفــــراد عين ــــر الجــــنس، لصــــالح اإلن واختلفــــت مــــع دراســــة ، تعــــزى لمتغي

، (2006أبو ندى، ) ، ودراسة(2007أبو هاشم، )، ودراسة (2007الشويخ، )، ودارسة (2011المصري، )
أفــراد ســطات تقــديرات مــن حيــث عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متو  (2006األشــقر، )ودراســة 

  .تعزى لمتغير الجنس عينة الدراسة

 : الثانيالفرعي  الفرض

 باين (α ≤ 0.05)  داللاة مساتوى عناد إحصاائية داللاة ذات فاروق توجاد ال :علـى الثـاني الفـرض يـنص

 الفئاة لمتغيار تعازى االساتراتيجي التخطايط تطبياق مساتوى حاول أفاراد عيناة الدراساة تقاديرات متوساطات
 .(فوق فما 46 من ،45-36 من ،35-26 من ،25 من أقل)العمرية 

 . One Way ANOVA األحادي التباين تحليل أسلوب استخدامب الباحث قام الفرض هذا عن ولإلجابة
 

 (4.16)جدول 

 الفئة العمريةومستوى الداللة تعزى لمتغير " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
متوسط  الحرية

 المربعات
 "ف"قيمة 

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

التحليل : األول المجال
 االستراتيجي

 5.102 2 10.204 بين المجموعات

0.620 

 

0.540 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 8.234 117 963.387 داخل المجموعات

  119 973.592 المجموع

صياغة : الثاني المجال
 االستراتيجية

 18.489 2 36.978 بين المجموعات

2.041 

 

0.134 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 9.057 117 1059.614 داخل المجموعات

  119 1096.592 المجموع

وجود : الثالث المجال
 استراتيجيةخطة 

 14.850 2 29.700 بين المجموعات

1.560 

 

0.215 

 

 غير دالة
 إحصائياً 

 9.521 117 1114.000 داخل المجموعات

  119 1143.700 المجموع

تنفيذ : الرابع المجال
 االستراتيجيةالخطة 

 0.951 12.084 2 24.168 بين المجموعات

 

0.389 

 

غير دالة 
 12.711 117 1487.157 داخل المجموعات إحصائياً 
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درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
متوسط  الحرية

 المربعات
 "ف"قيمة 

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

  119 1511.325 المجموع

مراقبة : خامسال المجال
وتقييم الخطة 
 االستراتيجية

 15.144 2 30.288 بين المجموعات

2.225 

 

0.113 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 6.808 117 796.512 داخل المجموعات

  119 826.800 المجموع

الدرجة الكلية الستبانة 
واقع التخطيط 
 االستراتيجي

 258.169 2 516.339 بين المجموعات

1.725 

 

0.183 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 149.677 117 17512.253 داخل المجموعات

  119 18028.592 المجموع

 4.78( = 0.01)وعند مستوى داللة ( 2.119)الجدولية عند درجة حرية  ف

   3.07( = 0.05)وعند مستوى داللة  (119.2)الجدولية عند درجة حرية  ف

 

 ،(0.05)الجدولية عند مستوى داللة " ف"من قيمة أقل المحسوبة  "ف"ن قيمة يتضح من الجدول السابق أ
 فروق ذات داللة إحصائية بين ، وهذا يدل على عدم وجودوالدرجة الكلية لالستبانة مجاالتجميع الفي 

الفئة  متغيرل تعزىوالدرجة الكلية لالستبانة  مجاالتجميع ال حول أفراد عينة الدراسة تقديرات متوسطات
 .العمرية

مما يعني قبول فرضية الدراسة الخاصة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
 .تعزي لمتغير الفئة العمرية االستراتيجيحول مستوي تطبيق التخطيط  أفراد عينة الدراسة

مستوي هم من أصحاب الوظائف اإلشرافية وبالتالي نظرتهم ل أفراد عينة الدراسةويعزو الباحث ذلك أن 
متقاربة، وأن عمر الموظف ال يؤثر على وجهة نظره نحو واقع التخطيط  االستراتيجيتطبيق التخطيط 

 .موضوعة ويتم تنفيذها بغض النظر عن العمر االستراتيجية، كما أن الخطط االستراتيجي

والنجار،  السالم) ، ودراسة (2006األشقر، )، ودراسة (2011مصلح، ) اتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة 
تعزى  أفراد عينة الدراسة، من حيث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات (2002

، من حيث وجود فروق ذات داللة إحصائية (2011شراب، )واختلفت مع دراسة ، لمتغير الفئة العمرية
 .تعزى لمتغير الفئة العمرية أفراد عينة الدراسةبين متوسطات تقديرات 
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 : الفرعي الثالث الفرض

 باين (α ≤ 0.05) داللاة مساتوى عناد إحصاائية داللاة ذات فاروق توجاد ال: علـى الثالـث الفـرض يـنص

 المؤهال لمتغيار تعازى االساتراتيجي التخطايط تطبياق مساتوى حاول أفاراد عيناة الدراساة تقاديرات متوساطات
 .(دكتوراه ماجستير، بكالوريوس، فأقل، دبلوم) العلمي

 .One Way ANOVAاألحادي التباين تحليل أسلوب استخدامب الباحث قام الفرض هذا نع ولإلجابة
 

 (4.17)جدول 

 المؤهل العلميومستوى الداللة تعزى لمتغير " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
 الحرية

متوسط 
 "ف"قيمة  بعاتالمر 

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

التحليل : األول المجال
 االستراتيجي

 0.179 1.491 3 4.474 بين المجموعات

  

  

0.911 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 8.354 116 969.118 داخل المجموعات

   119 973.592 المجموع

: الثاني المجال
 االستراتيجيةصياغة 

 0.055 0.517 3 1.551 بين المجموعات

  

  

0.983 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 9.440 116 1095.040 داخل المجموعات

   119 1096.592 المجموع

وجود : الثالث المجال
 استراتيجيةخطة 

 1.597 15.124 3 45.372 بين المجموعات

  

  

0.194 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 9.468 116 1098.328 داخل المجموعات

   119 1143.700 المجموع

تنفيذ : الرابع المجال
 االستراتيجيةالخطة 

 0.939 11.943 3 35.829 بين المجموعات

  

  

0.424 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 12.720 116 1475.496 داخل المجموعات

   119 1511.325 المجموع

: الخامس المجال
مراقبة وتقييم الخطة 

 1.925 13.069 3 39.208 بين المجموعات

  

0.129 

  

غير دالة 
 6.790 116 787.592 داخل المجموعات إحصائياً 
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درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
 الحرية

متوسط 
 "ف"قيمة  بعاتالمر 

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

       119 826.800 المجموع جيةاالستراتي

الدرجة الكلية الستبانة 
واقع التخطيط 
 االستراتيجي

 0.654 99.983 3 299.948 بين المجموعات

  

  

0.582 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 152.833 116 17728.644 داخل المجموعات

   119 18028.592 المجموع

 3.94 ( =0.01)وعند مستوى داللة ( 119.3)الجدولية عند درجة حرية  ف

 2.68( = 0.05)وعند مستوى داللة  (119.3)الجدولية عند درجة حرية  ف

 

 ،(0.05)الجدولية عند مستوى داللة " ف"من قيمة أقل المحسوبة " ف"ن قيمة يتضح من الجدول السابق أ
 فروق ذات داللة إحصائية بين وهذا يدل على عدم وجود، والدرجة الكلية لالستبانة مجاالتجميع الفي 

المؤهل  متغيرل تعزىوالدرجة الكلية لالستبانة  مجاالتهذه ال حول أفراد عينة الدراسة تقديرات متوسطات
 .العلمي

اسة الخاصة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مما يعني قبول فرضية الدر 
 .تعزي لمتغير المؤهل العلمي االستراتيجيحول مستوي تطبيق التخطيط  أفراد عينة الدراسة

ويعزو الباحث ذلك إلى أنه يتم اختيار أصحاب الوظائف اإلشرافية على أساس الكفاءة العلمية العالية، 
ولديهم قدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بها، كما  االستراتيجيومعرفة بعملية التخطيط وأنهم على دراية 

هم من أصحاب الوظائف اإلشرافية، ومعظمهم يحمل مؤهل علمي جامعي  أفراد عينة الدراسةأن معظم 
 مدراكها  و  اهتمامهم عكسي الذي األمر، من حجم عينة الدراسة (%94)بكالوريوس ودراسات عليا بنسبة 

 . ، وهذا يعزز قبول الفرضيةراتيجيستاال لتخطيطا ممارسة هميةأل

، (2011شراب، )، ودراسة (2011المصري، )، ودراسة (2012بشير، )اتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة 
الشويخ، ) ، ودراسة(2007أبو هاشم، )، ودراسة (2008سكيك، )، ودراسة (2010مصلح، ) ودراسة
من حيث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  (2006األشقر، )، ودراسة (2007

 . تعزي لمتغير المؤهل العلمي أفراد عينة الدراسةتقديرات 
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من  (2002السالم والنجار، )ودراسة  ،(2005عطا اهلل، )، ودراسة (2006أبو ندى، )واختلفت مع دراسة 
تعزي لمتغير المؤهل  فراد عينة الدراسةأحيث وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 

 .   العلمي

 : الرابعالفرعي  الفرض

 باين (α ≤ 0.05) داللاة مساتوى عناد إحصاائية داللاة ذات فاروق توجاد ال :علـى الرابـع الفـرض يـنص

 مسامىلمتغيار ال تعازى االساتراتيجي التخطايط تطبياق مساتوى حاول أفاراد عيناة الدراساة تقاديرات متوساطات
 (.شعبة رئيس قسم، رئيس دائرة، مدير عام، مدير مساعد، وكيل وزارة، وكيل)الوظيفي

 .One Way ANOVAاألحادي التباين تحليل أسلوب استخدامب الباحث قام الفرض هذا عن ولإلجابة

 

 (4.18)جدول 

 المسمى الوظيفي ومستوى الداللة تعزى لمتغير" ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

التحليل : األول المجال
 االستراتيجي

 7.645 4 30.581 بين المجموعات

0.932 

 

0.448 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 8.200 115 943.011 داخل المجموعات

  119 973.592 موعالمج

صياغة : الثاني المجال
 االستراتيجية

 10.425 4 41.702 بين المجموعات

1.137 

 

0.343 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 9.173 115 1054.890 داخل المجموعات

  119 1096.592 المجموع

وجود : الثالث المجال
 استراتيجيةخطة 

 12.670 4 50.679 بين المجموعات

1.333 

 

0.262 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 9.505 115 1093.021 داخل المجموعات

  119 1143.700 المجموع

تنفيذ : الرابع المجال
 االستراتيجيةالخطة 

 6.225 4 24.900 بين المجموعات

0.482 

 

0.749 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 12.925 115 1486.425 داخل المجموعات

  119 1511.325 المجموع



158 
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

مراقبة : الخامس المجال
وتقييم الخطة 
 االستراتيجية

 1.962 4 7.849 بين المجموعات

0.276 

 

0.893 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 7.121 115 818.951 داخل المجموعات

  119 826.800 المجموع

الدرجة الكلية الستبانة 
واقع التخطيط 
 االستراتيجي

 151.691 4 606.763 بين المجموعات

1.001 

 

0.410 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 151.494 115 17421.829 داخل المجموعات

  119 18028.592 المجموع

 3.47 ( =0.01)وعند مستوى داللة ( 119.4)الجدولية عند درجة حرية  ف

 2.44( = 0.05)وعند مستوى داللة  (119.4)الجدولية عند درجة حرية  ف

 

 ،(0.05)الجدولية عند مستوى داللة " ف"من قيمة أقل المحسوبة " ف"ن قيمة أيتضح من الجدول السابق 
 فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين وهذا يدل على عدم وجـود، والدرجة الكلية لالستبانة مجاالتجميع الفي 

ى المسـم متغيـرل تعـزىوالدرجـة الكليـة لالسـتبانة  مجـاالتهـذه ال حـول أفـراد عينـة الدراسـة تقـديرات متوسـطات
 .الوظيفي

ممــا يعنــي قبــول فرضــية الدراســة الخاصــة بعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات 
 .تعزي لمتغير المسمى الوظيفي االستراتيجيحول مستوي تطبيق التخطيط  أفراد عينة الدراسة

وجمــيعهم يمارســون هــم مــن أصــحاب الوظــائف اإلشــرافية،  أفــراد عينــة الدراســةويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن 
، الـوزارةويكونون على إطالع كامل بالخطط والبرامج والسياسات وكـل مـا يجـري فـي  االستراتيجيالتخطيط 

وبالتــالي توجــد لــديهم رؤيــة ومفهــوم واضــح لمعظــم القضــايا ومنهــا موضــوع الدراســة، وأنهــم جمــيعهم يــرون 
 . من منظور متقارب االستراتيجيأهمية تطبيق التخطيط 

مـن حيـث عـدم وجـود فـروق  (2007الشـويخ، ) ، ودراسة (2010مصلح، )تيجة الدراسة مع دراسة اتفقت ن
 .تعزي لمتغير المسمى الوظيفي أفراد عينة الدراسةذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
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 : الفرعي الخامس الفرض

 بين  (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :على الخامس الفرض ينص

 سنوات لمتغير إلى تعزى االستراتيجي التخطيط تطبيق مستوى حول أفراد عينة الدراسة تقديرات متوسطات
  (.سنوات 15 من أكثر سنة، 15-11 من سنوات، 11-6 من ،سنوات 5 من أقل) الخدمة

 .One Way ANOVAاألحادي التباين تحليل أسلوب استخدامب الباحث قام الفرض هذا عن ولإلجابة
 

 (4.19)جدول 

 سنوات الخدمةومستوى الداللة تعزى لمتغير " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
متوسط  الحرية

 المربعات
 "ف"قيمة 

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

التحليل : األول المجال
 االستراتيجي

 1.495 12.077 3 36.231 بين المجموعات

  

  

0.220 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 8.081 116 937.361 داخل المجموعات

   119 973.592 المجموع

صياغة : الثاني المجال
 االستراتيجية

 1.637 14.846 3 44.539 بين المجموعات

  

  

0.185 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 9.069 116 1052.053 لمجموعاتداخل ا

   119 1096.592 المجموع

وجود : الثالث المجال
 استراتيجيةخطة 

 1.971 18.493 3 55.480 بين المجموعات

  

  

0.122 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 9.381 116 1088.220 داخل المجموعات

   119 1143.700 المجموع

تنفيذ : الرابع المجال
 االستراتيجيةة الخط

 3.237 38.915 3 116.744 بين المجموعات

  

  

0.025 

  

  

دالة عند 
1.12 

 12.022 116 1394.581 داخل المجموعات

   119 1511.325 المجموع

مراقبة : الخامس المجال
 االستراتيجيةوتقييم الخطة 

 2.031 13.755 3 41.264 بين المجموعات

  

  

0.113 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 6.772 116 785.536 داخل المجموعات

   119 826.800 المجموع
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درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
متوسط  الحرية

 المربعات
 "ف"قيمة 

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

الدرجة الكلية الستبانة 
 االستراتيجيواقع التخطيط 

 3.103 446.379 3 1339.136 بين المجموعات

  

  

0.029 

  

  

دالة عند 
1.12 

 143.875 116 16689.456 داخل المجموعات

   119 18028.592 المجموع

 3.94 ( =0.01)وعند مستوى داللة ( 119.3)الجدولية عند درجة حرية  ف

   2.68( = 0.05)وعند مستوى داللة  (119.3)الجدولية عند درجة حرية  ف

( 0.05)الجدوليـة عنـد مسـتوى داللـة " ف"من قيمة أقل المحسوبة " ف"ن قيمة يتضح من الجدول السابق أ
بـــين فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية  وهـــذا يـــدل علـــى عـــدم، ث والخاااامساألول والثااااني والثالااا المجاااالفاااي 

 .سنوات الخدمةتعزى لمتغير  مجاالتحول هذه ال أفراد عينة الدراسةمتوسطات تقديرات 

لـنفس الظـروف البيئيـة، وطبيعـة العمـل فـي  ويعزو الباحث ذلك أن أصـحاب الوظـائف اإلشـرافية يخضـعون
علــى  االســتراتيجيوالبــرامج التــي يخضــعون لهــا فــي مجــال التخطــيط ، باإلضــافة إلــى توحــد الــدورات الــوزارة

 االســتراتيجياخــتالف ســنوات الخدمــة، ولــيس علــى حســب ســنوات الخدمــة، باإلضــافة إلــى أهميــة التخطــيط 
وبغـض النظـر عـن  الـوزارةبكافة مجاالته في عمل الوزارة حيث يعد ضرورة وليس ترفًا تبعًا لحساسية عمل 

 .عدد سنوات الخدمة

( 0.05)الجدولية عند مستوى داللة " ف"من قيمة أكبر المحسوبة " ف"ن قيمة يتضح من الجدول السابق أ
بـــين  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية وهـــذا يـــدل علـــى وجـــود ،الراباااع والدرجاااة الكلياااة لالساااتبانة المجاااالفـــي 

 .سنوات الخدمةتعزى لمتغير  أفراد عينة الدراسةمتوسطات تقديرات 

 :ي والجداول التالية توضح ذلكالمجاللفروق قام الباحث باستخدام اختبار شيفيه ولمعرفة اتجاه ا
 (4.21)جدول 

 سنوات الخدمةتعزى لمتغير  االستراتيجيةتنفيذ الخطة : الرابع المجاليوضح اختبار شيفيه  في 

 

 سنة 51أكثر من  سنة 15-11 سنوات 10-5 سنوات 5أقل من 

29.235 26.833 27.316 28.750 

 سنوات 1أقل من 

29.235 

0 
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 سنوات 5-10

26.833 

*2.402 0 
  

 سنة 11-15

27.316 

1.920 0.482 0 
 

 سنة 51أكثر من 

28.750 

0.485 *1.917 1.434 
 

 1.11دالة عند *

سـنوات لصـالح األقـل  10-5سـنوات ومـن  5يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين الخدمة األقـل مـن 
، ولـم سـنة 15مـن  سـنة لصـالح الخدمـة األكثـر 15سنوات واألكثر مـن  10-5من سنوات، والخدمة  5من 

 .يتضح فروق في الخدمات األخرى
 (4.21)جدول 

 سنوات الخدمةتعزى لمتغير  االستراتيجيواقع التخطيط الدرجة الكلية الستبانة يوضح اختبار شيفيه  في 

 

 سنة 51أكثر من  سنة 15-11 سنوات 10-5 سنوات 5أقل من 

127.706 120.479 122.053 127.500 

 سنوات 1أقل من 

127.706 

0 
   

 سنوات 5-10

120.479 

*7.227 0 
  

 سنة 11-15

122.053 

5.653 1.573 0 
 

 سنة 51أكثر من 

127.500 

0.206 *7.021 5.447 
 

 1.11دالة عند *

سـنوات لصـالح األقـل  10-5سـنوات ومـن  5وجود فروق بين الخدمة األقل مـن  ةيتضح من الجدول السابق
، ولـم سـنة 51مـن  سـنة لصـالح الخدمـة األكثـر 15سنوات واألكثر مـن  10-5سنوات، والخدمة من  5من 

 .يتضح فروق في الخدمات األخرى
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ســنوات،  10-5ســنوات ومــن  5بــين الخدمــة األقــل مــن  فــروق ذات داللــة إحصــائية ويعــزو الباحــث وجــود
سنوات  6، أي قبل 2007لة االنقسام السياسي الذي حصل في لصالح األقل في سنوات الخدمة، إلى مرح

، حيـــث وجـــدت الحكومـــة نفســـها تواجـــه تحـــدي هـــو األصـــعب مـــن نوعـــه أفـــراد عينـــة الدراســـةمـــن اســـتجابة 
باســتنكاف المــوظفين، والــذي أجبــر الحكومــة فــي حينهــا للــدخول فــي حالــة مــن االســتثنائية والطارئــة وضــيق 

حكوميــة، فقامــت بشــغل الوظــائف اإلشــرافية بمــوظفين تــم اختيــارهم دون أن الوقــت لتســيير أمــور الــوزارات ال
يخضعوا إلجراءات ومعايير الكفاءة المهنية والمنافسة، وربما تنقصهم الخبرة والمعرفة والقـدرة علـى ممارسـة 

، مقارنـــة بـــالموظفين األقـــل فـــي ســـنوات الخدمـــة والـــذين خضـــعوا إلجـــراءات االســـتراتيجيعمليـــات التخطـــيط 
 سىىيتي ، أي قبـل 2011يير الكفــاءة المهنيـة فــي االختيـار، حيــث أن ديــوان المـوظفين العــام ومنـذ عــام ومعـا

نظامـًا محكمـًا وشـفافًا يخضـع لمعـايير الكفـاءة المهنيـة والمنافسـة  ، قد فـرضأفراد عينة الدراسةمن استجابة 
 .في اختيار أصحاب المواقع اإلشرافية في الوزارات الحكومية

ســـنة،  02كثـــر مـــن أو  ،ســـنوات 10-5 مـــن بـــين الخدمـــة فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية وجـــود ويعــزو الباحـــث
إلى أن سنوات الخدمة األكثر لها دور أكبر في زيادة خبـرات المـوظفين،  في سنوات الخدمة لصالح األكثر

جراءات وأنشطة الوزارة، وتكسـبهم مهـارات أكثـ ر مـن وقدراتهم على اتخاذ القرارات، وفهم أوضح لسياسات وا 
 خالل التجارب ومالمسة المشكالت وحلولها خالل فترة العمل الطويلة.

والتـي أظهـرت وجـود فـرق ذات داللـة احصـائية  (2007أبو هاشـم، )اتفقت نتيجة الدراسة مع ، ومع دراسة 
والتي أظهرت وجود فـرق ذات داللـة  (2007الشيوخ، )، ودراسة سنوات 2وكانت الفروق لصالح األقل من 

مـن حيـث وجـود فـروق  (2006أبـو نـدى، )ودراسـة ، سـنة 02وكانـت الفـروق لصـالح األكثـر مـن  احصائية
 االسـتراتيجيحول مستوي تطبيق التخطـيط  أفراد عينة الدراسةذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 

 .يعزي لمتغير سنوات الخدمة

ودراســـة ، (2008ســـكيك، )ة ودراســـ، (2011 المصـــري،)دراســـة و ، (2011شـــراب، )واختلفـــت مـــع دراســـة 
من حيث عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين  (2002السالم والنجار، )ودراسة  ،(2006األشقر، )

يعــزي لمتغيــر ســنوات  االســتراتيجيحــول مســتوي تطبيــق التخطــيط  أفــراد عينــة الدراســةمتوســطات تقــديرات 
 .ةالخدم
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 :للدراسة الثةالث واختبار الفرضية الخامس السؤال عن اإلجابة 4.5

 اإلشارافية الوظاائف أصاحاب نظار وجهاات فاي جوهرياة فاروق توجاد هال:  أنـه علـى الرابـع السـؤال يـنص
تعاازي لمتغياار  االجتماعيااة والشاائون العماال وزارتااي فااي المؤسسااي التميااز معااايير تااوافر مسااتوي حااول

 ؟)الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة(
 

 :التالية الفرضية بصياغة الباحث قام السؤال هذا عن بةولإلجا
 

أفاراد عيناة  تقاديرات متوساطات باين (α ≤ 0.05)  داللاة مساتوى عناد إحصاائية داللاة ذات فاروق توجاد ال
 الفلساطينية االجتماعياة والشائون العمال وزارتاي فاي توافر معايير التمياز المؤسساي  مستوى حول الدراسة

 ؟ المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة( ، العمر، المؤهل العلمي،لمتغيرات )الجنس تعزى

 : األولالفرعي  الفرض

 باين (α ≤  0.05) داللاة مساتوى عناد إحصاائية داللاة ذات فاروق توجاد ال: علـى ولاأل الفـرض يـنص

 لمتغيار إلاى تعازى المؤسساي التمياز معاايير تاوافر مساتوى حاول أفاراد عيناة الدراساة تقاديرات متوساطات
 .(أنثى ذكر،) الجنس

 :ذلك يوضح( 31) والجدول"  T. test" اختبار باستخدام الباحث قام الفرض هذا عن ولإلجابة

 (4.22)جدول 

 الجنسلالستبانة تعزى لمتغير " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

االنحراف  المتوسط العدد الجنس المجال
 المعياري

 لةمستوى الدال  قيمة الداللة "ت"قيمة 

 القيادة:األول المجال
 3.004 4.050 38.794 102 ذكر

 

0.003 

 
 1.10دالة عند 

 4.851 42.000 18 أنثى

السياسات : الثاني المجال
 اتاالستراتيجيو 

 3.774 2.972 27.225 102 ذكر

 

0.000 

 
 1.10دالة عند 

 3.104 30.111 18 أنثى

الموارد : الثالث المجال
 البشرية

 2.236 2.855 23.343 102 ذكر

 

0.027 

 
 1.12دالة عند 

 3.144 25.000 18 أنثى

 العمليات: الرابع المجال
 2.572 2.548 20.735 102 ذكر

 

0.011 

 
 1.12دالة عند 

 2.304 22.389 18 أنثى
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االنحراف  المتوسط العدد الجنس المجال
 المعياري

 لةمستوى الدال  قيمة الداللة "ت"قيمة 

الفئة : الخامس المجال
 المستهدفة

 1.272 2.403 20.431 102 ذكر

 

0.206 

 

غير دالة 
ىأنث إحصائياً   18 21.222 2.602 

جودة : السادس المجال
 الخدمة

 2.648 2.834 23.784 102 ذكر

 

0.009 

 
 1.10دالة عند 

 3.025 25.722 18 أنثى

 الستبانة الكلية الدرجة
 المؤسسي التميز واقع

 3.192 14.700 154.314 102 ذكر

 

0.002 

 
 1.10دالة عند 

 15.801 166.444 18 أنثى

 1.96( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 118)الجدولية عند درجة حرية  "ت"قيمة 

 2.58( = 0.01)وعند مستوى داللة ( 118)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

 

( 0.05)عنـد مسـتوى داللـة الجدوليـة " ت"مـن قيمـة  اقلالمحسوبة " ت"أن قيمة  السابقيتضح من الجدول 
أفـراد بـين متوسـطات تقـديرات وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية  عـدموهذا يـدل علـى ، الخامس المجال في

 .الجنسلمتغير تعزى  المجالحول هذا  عينة الدراسة

 مجااااالتجمياااع ال الجدوليـــة فـــي" ت"مـــن قيمـــة  أكبـــرالمحســـوبة " ت"أن قيمـــة  الســـابقيتضـــح مـــن الجـــدول 
بــين ت داللــة إحصــائية وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق ذا الخااامس المجااالوالدرجااة الكليااة لالسااتبانة عاادا 

 (ذكـر، أنثـى)الجنسلمتغير تعزى والدرجة الكية  مجاالتحول هذه ال أفراد عينة الدراسةمتوسطات تقديرات 
 .ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث

مــن حيــث وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى  (2007الســويطي، )اتفقــت نتيجــة الدراســة مــع دراســة 
 .ثلمتغير الجنس، لصالح اإلنا

مــن حيــث عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات  (2013الــدجني، )واختلفــت مــع دراســة 
 .تعزى لمتغير الجنس أفراد عينة الدراسةتقديرات 
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 : الفرعي الثاني الفرض
 

 باين (α ≤ 0.05) داللاة مساتوى عناد إحصاائية داللاة ذات فاروق توجاد ال: علـى الثـاني الفـرض يـنص

 الفئة لمتغير إلى تعزى المؤسسي التميز معايير توافر مستوى حول أفراد عينة الدراسة تتقديرا متوسطات
 (فوق فما 46 من ،45-36 من ،35-26 من ، 25 من أقل) العمرية
 . One Way ANOVA األحادي التباين تحليل أسلوب استخدامب الباحث قام الفرض هذا عن ولإلجابة

 

 (4.23)جدول 

 الفئة العمريةومستوى الداللة تعزى لمتغير " ف"المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة مصدر التباين ومجموع 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
متوسط  الحرية

 المربعات
 "ف"قيمة 

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 القيادة:األول المجال

 29.600 2 59.199 بين المجموعات

1.607 

 

0.205 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 18.416 117 2154.726 داخل المجموعات

  119 2213.925 المجموع

السياسات : الثاني المجال
 اتاالستراتيجيو 

 8.139 2 16.278 بين المجموعات

0.816 

 

0.445 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 9.972 117 1166.714 داخل المجموعات

  119 1182.992 المجموع

الموارد : الثالث جالالم
 البشرية

 8.231 2 16.462 بين المجموعات

0.947 

 

0.391 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 8.688 117 1016.530 داخل المجموعات

  119 1032.992 المجموع

 العمليات: الرابع المجال

 6.808 2 13.617 بين المجموعات

1.029 

 

0.361 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 6.618 117 774.350 تداخل المجموعا

  119 787.967 المجموع

الفئة : الخامس المجال
 المستهدفة

 3.037 2 6.073 بين المجموعات

0.506 

 

0.604 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 5.997 117 701.627 داخل المجموعات

  119 707.700 المجموع
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مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
متوسط  الحرية

 المربعات
 "ف"قيمة 

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

جودة : السادس المجال
 الخدمة

 2.889 2 5.779 بين المجموعات

0.332 

 

0.718 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 8.706 117 1018.546 داخل المجموعات

  119 1024.325 المجموع

الدرجة الكلية الستبانة واقع 
 التميز المؤسسي

 202.630 2 405.261 بين المجموعات

0.849 

 

0.430 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 238.603 117 27916.606 داخل المجموعات

  119 28321.867 لمجموعا

 4.78( = 0.01)وعند مستوى داللة ( 119.2)الجدولية عند درجة حرية  ف

   3.07( = 0.05)وعند مستوى داللة  (119.2)الجدولية عند درجة حرية  ف

 

 (0.05)الجدولية عنـد مسـتوى داللـة " ف"من قيمة أقل المحسوبة " ف"ن قيمة يتضح من الجدول السابق أ
بين متوسطات وجد فروق ذات داللة إحصائية ال تأي أنه ،  والدرجة الكلية لالستبانة مجاالتلجميع افي 

 .الفئة العمريةتعزى لمتغير والدرجة الكلية  مجاالتحول هذه ال أفراد عينة الدراسةتقديرات 

ات مما يعني قبول فرضية الدراسة الخاصة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقدير 
 .تعزي لمتغير الفئة العمرية توافر معايير التميز المؤسسيحول مستوي  أفراد عينة الدراسة

 ،ويعزو الباحث ذلك أن معايير التميز المؤسسي تتجاوز حدود العمر، فهي ال تنحصر ضمن عمر معين
والعمليات، في تصرفات وسلوكيات األشخاص، والسياسات واألهداف، واألنشطة  ممارستهانظرًا إلمكانية 

 .بغض النظر عن العمر

من حيث عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين  (2007السويطي، )واتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة 
 .لمتغير الفئة العمرية أفراد عينة الدراسةت متوسطات تقديرا
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 : الفرعي الثالث الفرض

 باين (α ≤ 0.05) داللاة مساتوى دعنا إحصاائية داللاة ذات فاروق توجاد ال: علـى الثالـث الفـرض يـنص

 لمتغيار إلاى تعازى المؤسساي التمياز معاايير تاوافر مساتوى حاول أفاراد عيناة الدراساة تقاديرات متوساطات
 .(دكتوراه ماجستير، بكالوريوس، فأقل، دبلوم)العلمي المؤهل

 . One Way ANOVA األحادي التباين تحليل أسلوب استخدامب الباحث قام الفرض هذا عن ولإلجابة
 

 (4.24)جدول 

 المؤهل العلميومستوى الداللة تعزى لمتغير " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
متوسط  الحرية

 المربعات
 "ف"قيمة 

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 القيادة:األول المجال

 31.093 3 93.279 جموعاتبين الم

1.701 

 

0.171 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 18.281 116 2120.646 داخل المجموعات

  119 2213.925 المجموع

السياسات : الثاني المجال
 اتاالستراتيجيو 

 9.028 3 27.083 بين المجموعات

0.906 

 

0.441 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 9.965 116 1155.908 داخل المجموعات

  119 1182.992 المجموع

الموارد : الثالث المجال
 البشرية

 3.403 3 10.208 بين المجموعات

0.386 

 

0.763 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 8.817 116 1022.784 داخل المجموعات

  119 1032.992 المجموع

 العمليات: الرابع المجال

 2.512 3 7.536 بين المجموعات

0.373 

 

0.772 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 6.728 116 780.431 داخل المجموعات

  119 787.967 المجموع

الفئة : الخامس المجال
 المستهدفة

 3.279 3 9.836 بين المجموعات

0.545 

 

0.652 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 6.016 116 697.864 داخل المجموعات

  119 707.700 المجموع
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درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
متوسط  الحرية

 المربعات
 "ف"قيمة 

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

جودة  :السادس المجال
 الخدمة

 3.885 3 11.656 بين المجموعات

0.445 

 

0.721 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 8.730 116 1012.669 داخل المجموعات

  119 1024.325 المجموع

الدرجة الكلية الستبانة 
 واقع التميز المؤسسي

 175.637 3 526.911 بين المجموعات

0.733 

 

0.534 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 239.612 116 27794.955 لمجموعاتداخل ا

  119 28321.867 المجموع

 3.94( = 0.01)وعند مستوى داللة ( 119.3)الجدولية عند درجة حرية  ف

   2.68( = 0.05)وعند مستوى داللة  (119.3)الجدولية عند درجة حرية  ف

( 0.05)ليـة عنـد مسـتوى داللـة الجدو " ف"من قيمة أقل المحسوبة " ف"ن قيمة يتضح من الجدول السابق أ
بين متوسطات  وجد فروق ذات داللة إحصائيةال تأي أنه ،  بانةوالدرجة الكلية لالست مجاالتالجميع في 

 .المؤهل العلميتعزى لمتغير  والدرجة الكلية مجاالتحول هذه ال أفراد عينة الدراسةتقديرات 

ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  مما يعني قبول فرضية الدراسة الخاصة بعدم وجود فروق
 .مؤهل العلميتعزي لمتغير ال توافر معايير التميز المؤسسيحول مستوي  أفراد عينة الدراسة

توافر معايير التميز المؤسسي ال يرتبط بشكل مباشـر بـالمؤهالت العلميـة، بقـدر مـا ويعزى الباحث ذلك أن 
لها األشخاص، وطموحاتهم إلـى التحسـين ومـدي رضـاهم عـن العمـل يرتبط بالخبرة والكفاءة والقيم التي يحم

 الذي يمارسونه واإلنجازات التي قدموها.

 (2008أبو عامر، )، ودراسة (2012بشير، )، ودراسة (2013سهمود، )اتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة و 
تعـزي لمتغيـر  راسـةأفـراد عينـة الدمن حيث عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات 

 .المؤهل العلمي
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 : الفرعي الرابع الفرض

 باين  (α ≤ 0.05) داللاة مساتوى عناد إحصاائية داللاة ذات فاروق توجاد ال: علـى الرابـع الفـرض يـنص

 المسامى تعازى المؤسساي التمياز معاايير تاوافر مساتوى حاول أفاراد عيناة الدراساة تقاديرات متوساطات
 .(شعبة رئيس قسم، رئيس دائرة، مدير عام، مدير مساعد، وكيل) الوظيفي

 . One Way ANOVAاألحادي التباين تحليل أسلوب استخدامب الباحث قام الفرض هذا عن ولإلجابة
 

 (4.25)جدول 

 المسمى الوظيفيومستوى الداللة تعزى لمتغير " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

درجات  مجموع المربعات التباينمصدر  المجال
 الحرية

متوسط 
 "ف"قيمة  المربعات

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 القيادة:األول المجال

 19.135 4 76.540 بين المجموعات

1.030 

 

0.395 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 18.586 115 2137.385 داخل المجموعات

  119 2213.925 المجموع

سياسات ال: الثاني المجال
 اتاالستراتيجيو 

 2.292 4 9.169 بين المجموعات

0.225 

 

0.924 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 10.207 115 1173.823 داخل المجموعات

  119 1182.992 المجموع

الموارد : الثالث المجال
 البشرية

 10.887 4 43.549 بين المجموعات

1.265 

 

0.288 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 8.604 115 989.442 عاتداخل المجمو 

  119 1032.992 المجموع

 العمليات: الرابع المجال

 4.459 4 17.837 بين المجموعات

0.666 

 

0.617 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 6.697 115 770.130 داخل المجموعات

  119 787.967 المجموع

الفئة : الخامس المجال
 المستهدفة

 6.871 4 27.482 بين المجموعات

1.162 

 

0.332 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 5.915 115 680.218 داخل المجموعات

  119 707.700 المجموع
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درجات  مجموع المربعات التباينمصدر  المجال
 الحرية

متوسط 
 "ف"قيمة  المربعات

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

جودة : السادس المجال
 الخدمة

 17.585 4 70.341 بين المجموعات

2.120 

 

0.083 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 8.296 115 953.984 داخل المجموعات

  119 1024.325 المجموع

الدرجة الكلية الستبانة واقع 
 التميز المؤسسي

 171.340 4 685.362 بين المجموعات

0.713 

 

0.585 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 240.317 115 27636.505 داخل المجموعات

  119 28321.867 المجموع

 3.47 ( =0.01)وعند مستوى داللة ( 119.4)الجدولية عند درجة حرية  ف

   2.44( = 0.05)وعند مستوى داللة  (119.4)عند درجة حرية الجدولية  ف

 

( 0.05)الجدولية عند مستوى داللة " ف"من قيمة أقل المحسوبة " ف"ن قيمة يتضح من الجدول السابق أ
بين متوسطات وجد فروق ذات داللة إحصائية ال تأي أنه ، والدرجة الكلية لالستبانة مجاالتجميع الفي 

 .المسمى الوظيفيتعزى لمتغير والدرجة الكلية  مجاالتحول جميع ال ة الدراسةأفراد عينتقديرات 

مما يعني قبول فرضية الدراسة الخاصة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
 .مسمى الوظيفيتعزي لمتغير ال توافر معايير التميز المؤسسيحول مستوي  أفراد عينة الدراسة

هي معايير عامة ويمكن ألي من أصحاب ذلك إلى أن معايير التميز المؤسسي  ويعزى الباحث
المستويات اإلشرافية أن يلمسها في كافة اإلجراءات، كما أن توافرها يعتمد على الخبرات الميدانية في 

 .مكان العمل، وهو موحد لكل أصحاب المستويات اإلشرافية

من حيث عدم وجود فروق  (2008أبو عامر، )، ودراسة (2013سهمود، )اتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة 
 .تعزي لمتغير المسمى الوظيفي أفراد عينة الدراسةذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 

من حيث وجود فروق ذات داللة إحصائية  (2007بدح، )، ودراسة (2012بشير، )واختلفت مع دراسة 
 .تعزي لمتغير المسمى الوظيفي أفراد عينة الدراسةبين متوسطات تقديرات 
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 : الفرعي الخامسالفرض 

 بين (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: على السادس الفرض ينص

 لمتغير إلى تعزى المؤسسي التميز معايير توافر مستوى حول أفراد عينة الدراسة تقديرات متوسطات
  (.سنوات 15 من أكثر سنة، 15-11 من سنوات، 11-6 نم ،سنوات 5 من أقل) الخدمة سنوات

 . One Way ANOVA  األحادي التباين تحليل أسلوب استخدامب الباحث قام الفرض هذا عن ولإلجابة
 

 (4.26)جدول 

 سنوات الخدمةومستوى الداللة تعزى لمتغير " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
متوسط  الحرية

 المربعات
 "ف"قيمة 

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 القيادة:األول المجال

 51.956 3 155.868 بين المجموعات

2.928 

 

0.037 

 

دالة عند 
1.12 

 17.742 116 2058.057 داخل المجموعات

  119 2213.925 المجموع

السياسات : الثاني المجال
 اتاالستراتيجيو 

 25.126 3 75.377 بين المجموعات

2.631 

 

0.053 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 9.548 116 1107.615 داخل المجموعات

  119 1182.992 المجموع

الموارد : الثالث المجال
 البشرية

 4.917 3 14.750 بين المجموعات

0.560 

 

0.642 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 8.778 116 1018.242 داخل المجموعات

  119 1032.992 المجموع

 العمليات: الرابع المجال

 11.034 3 33.102 بين المجموعات

1.696 

 

0.172 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 6.507 116 754.864 داخل المجموعات

  119 787.967 المجموع

الفئة : الخامس المجال
 المستهدفة

 9.531 3 28.594 وعاتبين المجم

1.628 

 

0.187 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 5.854 116 679.106 داخل المجموعات

  119 707.700 المجموع
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درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
متوسط  الحرية

 المربعات
 "ف"قيمة 

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

جودة : السادس المجال
 الخدمة

 8.039 3 24.116 بين المجموعات

0.932 

 

0.428 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 8.622 116 1000.209 داخل المجموعات

  119 1024.325 المجموع

الدرجة الكلية الستبانة واقع 
 التميز المؤسسي

 484.679 3 1454.036 بين المجموعات

2.093 

 

0.105 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 231.619 116 26867.831 داخل المجموعات

  119 28321.867 المجموع

 3.94 ( =0.01)وعند مستوى داللة ( 119.3)الجدولية عند درجة حرية  ف

   2.68( = 0.05)وعند مستوى داللة  (119.3)الجدولية عند درجة حرية  ف

 

الجدوليـــة عنـــد مســـتوى داللـــة " ف"مـــن قيمـــة أقـــل المحســـوبة " ف"ن قيمـــة يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أ
أفـراد عينـة بـين متوسـطات تقـديرات وجد فروق ذات داللـة إحصـائية تأي أنه  األول المجالفي ( 0.05)

 .سنوات الخدمةتعزى لمتغير  المجالا حول هذ الدراسة

الجدوليــة عنــد مســتوى داللــة " ف"مــن قيمــة  أكبــرالمحســوبة " ف"ن قيمــة يتضــح مــن الجــدول الســابق أ
وجــد فــروق ذات تأي أنــه  األول المجااالبانة، عاادا والدرجااة الكليااة لالساات مجاااالتالجميااع فــي ( 0.05)

تعـزى والدرجـة الكليـة  مجـاالتحـول جميـع ال راسـةأفـراد عينـة الدبين متوسطات تقـديرات داللة إحصائية 
 .سنوات الخدمةلمتغير 

 :ي والجداول التالية توضح ذلكالمجالولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شيفيه 

 (4.27)جدول 

 سنوات الخدمةتعزى لمتغير  القيادة:األول المجاليوضح اختبار شيفيه  في 

 

واتسن 10-5 سنوات 5أقل من   سنة 51أكثر من  سنة 11-15 

39.882 38.208 38.526 40.806 

 سنوات 1أقل من 

39.882 
0 
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 سنوات 5-10

38.208 
1.674 0 

  

 سنة 11-15

38.526 
1.356 0.318 0 

 

 سنة 51أكثر من 

40.806 
0.923 *2.597 2.279 

 

 1.11 عند دالة*

 الخدمة لصالح سنة 15 من واألكثر سنوات 10-5 من الخدمة بين فروق وجود السابق الجدول من يتضح
 .األخرى الخدمات في فروق يتضح ولم سنة، 15 من األكثر

ســـنة،  02، وأكثـــر مـــن ســـنوات 10-5 مـــن بـــين الخدمـــة فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية ويعــزو الباحـــث وجـــود
رات إلــــى أن ســــنوات الخدمــــة األكثــــر لهــــا دور أكبــــر فــــي زيــــادة خبــــ فــــي ســــنوات الخدمــــة، لصــــالح األكثــــر

جـــراءات وأنشـــطة الـــوزارة، المـــوظفين، وقـــدراتهم علـــى اتخـــاذ القـــرارات،  وتكســـبهم وفهـــم أوضـــح لسياســـات وا 
 مهارات أكثر من خالل التجارب ومالمسة المشكالت وحلولها خالل فترة العمل الطويلة.

مــــن حيــــث وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين  (2013ســــهمود، )اتفقــــت نتيجــــة الدراســــة مــــع دراســــة 
 . سنة 15تعزى لمتغير سنوات الخدمة، لصالح األكثر من  أفراد عينة الدراسةوسطات تقديرات مت

 (2007السـويطي، )، ودراسة (2008أبو عامر، )، ودراسة (2013الدجني، )واختلفت الدارسة عن دراسة 
لمتغيـر تعـزى  أفـراد عينـة الدراسـةمن حيث عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات 

 .سنوات الخدمة
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 النتائج والتوصيات والمقترحات

 المقدمة: 5.1

يه الدراسة الميدانية من تفسير يقدم هذا الفصل ملخصًا لنتائج الدارسة وذلك من خالل ما توصلت إل
 االستراتيجيللنتائج واختبار للفرضيات التي تجيب عن تساؤالت الدراسة والتي دارت حول دور التخطيط 

وتساهم في ، ويقدم الفصل التوصيات وسبل التطوير التي تراها الدراسة مهمة في تحقيق التميز المؤسسي
ؤسسي في وزارتي العمل رص توافر معايير التميز المتعزيز فو  ،االستراتيجيتحسين واقع التخطيط 

 جتماعية.والشئون اال

 نتائج الدراسة: 5.2

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تم تقسيمها إلى ثالث محاور على النحو التالي:

 :االستراتيجيمستوي تطبيق التخطيط  محور نتائج .1

 بنسبة  كبيرةدرجة  االستراتيجيالتحليل جال على فقرات م أفراد عينة الدراسةفقة بلغت درجة موا
 محفزة رسالة صياغة عليها المجال هذا في أعلى درجة المتالك الوزارة تسعى ولكي، (69.83%)

 .تضعها التي األهداف مع بالتكامل وتتسم داخلها للعاملين

 يرة بنسبة فقة أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال صياغة االستراتيجية درجة كببلغت درجة موا
 البيئة بتحليل تهتم أن عليها المجال هذا في أعلى درجة المتالك الوزارة تسعى ولكي، (71.83%)

 أو االقتصادية أو السياسية سواء أدائها على تؤثر التي المستقبلية االحتماالت وتراعي الخارجية
 .الثقافية أو االجتماعية

 ت مجال وجود خطة استراتيجية درجة متوسطة بنسبةفقة أفراد عينة الدراسة على فقرابلغت درجة موا 
مشاركة العاملين تعزيز  عليها المجال هذا في أعلى درجة المتالك الوزارة تسعى ولكي، (%.12.3)

والمتخصصين فيها في إعداد خطط الوزارة االستراتيجية وتضع الهياكل التنظيمية بما يتناسب وتنفيذ 
 الخطط.

 بنسبة  درجة كبيرة االستراتيجيةعلى فقرات مجال تنفيذ  نة الدراسةأفراد عيفقة بلغت درجة موا
االلتزام بالبرامج  عليها المجال هذا في أعلى درجة المتالك الوزارة تسعى ولكي، %(23.39)

والجداول الزمنية التي وضعتها في الخطة، وتوزيع المسئوليات بين اإلدارات بما يتناسب وطبيعة 
  عاملين بما يحقق التكامل بين خطط األقسام والدوائر واإلدارات.العمل، وتطوير قدرات ال
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 درجة  االستراتيجيةمراقبة وتقييم الخطة على فقرات مجال  أفراد عينة الدراسةفقة بلغت درجة موا
أن تستفيد  عليها المجال هذا في أعلى درجة المتالك الوزارة تسعى ولكي، (%.3)متوسطة بنسبة 

لعمليات التخطيط االستراتيجي، من خالل مراجعة ورقابة الخطط باستمرار،  من التقييم المرحلي
 واالستفادة من نتائج التقييم واعتماد مؤشرات واضحة للحكم على تنفيذ الخطط. 

  وزارتي العمل في  التخطيط االستراتيجي على مستوي تطبيق أفراد عينة الدراسةبلغت درجة موافقة
، وهي درجة تحتم على الوزارة التركيز (%68.81) بنسبة سطةة درجة متو جتماعيوالشئون اال

التخطيط االستراتيجي  واقع تطبيقواالهتمام على نقاط الضعف التي ظهرت في مؤشرات مجاالت 
  وتعزيز نقاط القوة، بحيث ترتقي الي مستوي أفضل ومتقدم في تطبيق التخطيط االستراتيجي.

  مستوي تطبيق حول  أفراد عينة الدراسةطات تقديرات سبين متو وجود فروق ذات داللة إحصائية
  .كانت الفروق لصالح اإلناث، و (ذكر، أنثى)الجنسلمتغير تعزى  االستراتيجيالتخطيط 

  مستوي تطبيق حول  أفراد عينة الدراسةسطات تقديرات بين متو وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم
 ة.الفئة العمريلمتغير تعزى  االستراتيجيالتخطيط 

  مستوي تطبيق حول  أفراد عينة الدراسةسطات تقديرات بين متو وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم
 المؤهل العلمي.لمتغير تعزى  االستراتيجيالتخطيط 

  مستوي تطبيق حول  أفراد عينة الدراسةسطات تقديرات بين متو وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم
 المسمى الوظيفي.لمتغير تعزى  االستراتيجيالتخطيط 

  مجال تنفيذ حول  أفراد عينة الدراسةسطات تقديرات بين متو وجود فروق ذات داللة إحصائية
 سنوات. 2وكانت الفروق لصالح األقل من  سنوات الخدمة،لمتغير تعزى التخطيط االستراتيجي 

  جة الكلية لواقع الدر حول سطات تقديرات أفراد عينة الدراسة بين متو وجود فروق ذات داللة إحصائية
 سنة. 15من  وكانت الفروق لصالح األكثر سنوات الخدمة،لمتغير تعزى التخطيط االستراتيجي 

 

 :توافر معايير التميز المؤسسيمستوي  محور نتائج .2

 ولكي، %(71.41)درجة كبيرة بنسبة  القيادةفقة أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال بلغت درجة موا 
أن تشجع اإلدارة العليا لتخصيص وقت  عليها المجال هذا في أعلى درجة كالمتال الوزارة تسعى

ومحاولة حل مشكالتهم، وتحديد احتياجاتهم واالستجابة لها، كافي لالستماع للموظفين والمواطنين 
 وتقدير األفكار والمساهمات االيجابية من قبلهم.

 اسات واالستراتيجيات درجة كبيرة بنسبة فقة أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال السيبلغت درجة موا
تقييم االستراتيجيات  عليها المجال هذا في أعلى درجة المتالك الوزارة تسعى ولكي، %(69.15)
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لمعرفة مدي كفاءتها وفاعليتها، والعمل على تطوير األهداف واالستراتيجيات باستمرار بحيث تنسجم 
 أهداف الوزارة مع أهداف العاملين.

  فقة أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال الموارد البشرية درجة متوسطة بنسبةموابلغت درجة 
االهتمام بتطوير قدرات  عليها المجال هذا في أعلى درجة المتالك الوزارة تسعى ولكي، %(67.40)

 .ال أمام تحقيق طموحاتهم ورغباتهمالعاملين ومساهمتهم في صناعة القرار وافساح المج

 (69.94)بنسبة  فقرات مجال العمليات درجة كبيرة قة أفراد عينة الدراسة علىفبلغت درجة موا% ،
االستفادة من التغذية الراجعة من  عليها المجال هذا في أعلى درجة المتالك الوزارة تسعى ولكي

 الفئات المستهدفة في تطوير وتحسين عملياتها واجراءاتها وترتيب أولوياتها.

 ينة الدراسة على فقرات مجال الفئة المستهدفة درجة متوسطة بنسبةفقة أفراد عبلغت درجة موا 
توفير مؤشرات  عليها المجال هذا في أعلى درجة المتالك الوزارة تسعى ولكي، %(68.05)

واجراءات واضحة لقياس أداء الوزارة وتصحيح األخطاء في حال حدوثها، وسهولة وسرعة تقديم 
 الخدمات بما يحقق رضا المستفيدين.

  فقة أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال جودة الخدمة درجة متوسطة بنسبة موابلغت درجة
عليها أن تشجع على االبداع  المجال هذا في أعلى درجة المتالك الوزارة تسعى ولكي، %(68.09)

لدي موظفيها، وتنوع الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خالل اجراء استطالعات مستمرة للتعرف 
 دين، وتعزيز الرقابة على أدائها بما يضمن تحسين آليات تقديم الخدمات.حاجات المستفيعلى 

 العمل وزارتي في المؤسسي التميز معايير توافر مستوي على الدراسة عينة أفراد موافقة درجة بلغت 
 مامواالهت التركيز الوزارة على تحتم درجة وهي، %(61.31) بنسبة كبيرة درجة االجتماعية والشئون
 القوة، نقاط وتعزيز واقع التميز المؤسسي مجاالت مؤشرات في ظهرت التي الضعف نقاط على
  . تعزيز وامتالك فرص أكبر للتميز المؤسسي في أدائها الي ترتقي بحيث

  توافر معايير التميز حول  أفراد عينة الدراسةسطات تقديرات بين متو وجود فروق ذات داللة إحصائية
  .كانت الفروق لصالح اإلناث، و (ذكر، أنثى) الجنسمتغير لتعزى المؤسسي 

  توافر معايير حول  أفراد عينة الدراسةسطات تقديرات بين متو وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم
  الفئة العمرية.لمتغير تعزى التميز المؤسسي 

  توافر معايير ول ح أفراد عينة الدراسةسطات تقديرات بين متو وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم
  المؤهل العلمي.لمتغير تعزى التميز المؤسسي 

  توافر معايير حول  أفراد عينة الدراسةسطات تقديرات بين متو وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم
  المسمى الوظيفي.لمتغير تعزى التميز المؤسسي 
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  توافر معايير التميز حول  ةأفراد عينة الدراسسطات تقديرات بين متو وجود فروق ذات داللة إحصائية
 سنة. 15سنوات الخدمة، وكانت الفروق لصالح األكثر من لمتغير تعزى المؤسسي 

 

 :في تحقيق التميز المؤسسي االستراتيجيدور التخطيط  محور نتائج .3

ومستوي توافر  االستراتيجيبين مستوي تطبيق التخطيط  %00 بنسبة قوية ةرتباطية موجباتوجد عالقة 
 زاد فكلما في تحقيق التميز المؤسسي، االستراتيجيللتخطيط لتميز المؤسسي، أي ان هناك دور معايير ا
 .صحيح والعكس المؤسسي التميز معايير فرص توافر عزز ذلك من االستراتيجي التخطيط تطبيق

 توصيات الدراسة: 5.3

 :االستراتيجيتتعلق بالتخطيط توصيات  .1

 نشر  خالل من االستراتيجي التخطيط ممارسة نحو الفلسطينية في الوزارات العاملين اتجاهات تعزيز
 .نحوه االيجابية المفاهيم تعمق التي الثقافة

 تساعد إدارية أداة باعتبارهالوزارات ا قبل من االستراتيجي التخطيط عملية وتطبيق بممارسة االستمرار 
 .والخارجية الداخلية بيئتها ظروف مع والتأقلم التكيف على وزاراتال

 وطرح نبؤات المستقبلية لواقع الوزارات الفلسطينيةهتمام بتحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية والتاال ،
عند وضع الخطة  االستراتيجيةالبدائل تتسم بالمرونة في مواجهة التغيرات، ووضع  اتاستراتيجي

قتصادية التغيرات السياسية واال ية، وكثرةستقرار في البيئة الفلسطينعامل عدم االباعتبار  االستراتيجية
 التي تؤثر في عملية التطبيق.

 تبني خالل من االستراتيجي، التخطيط وأهمية بمفهوم العاملين لدي تنظيمية ثقافة بناء إلى السعي 
 .الفلسطينية للوزارات االستراتيجية الخطة إعداد عند ومبادئها، التميز استراتيجية

  كالتخطيط باستخدام نماذج التميز، والعمل على االستراتيجيتخطيط النماذج الحديثة في الاستخدام ،
 نمذجة التخطيط في كافة مراحله.

 شراكهم في  تعزيز القدرة المؤسسية لدي الوزارات الفلسطينية  دوراتمن خالل تدريب الموظفين وا 
عداد قاعدة بيا ،االستراتيجيتدريبية متخصصة بالمهارات اإلدارية وخاصة التخطيط  نات بالخبراء وا 

 في مجاالت التخطيط والجودة والعمل على االستعانة بهم واستقطابهم.
  االهتمام بالتنسيق المستمر والبناء بين اإلدارات العاملة في الوزارات الفلسطينية لبناء سياسة متقدمة

 .االستراتيجيومتطورة تخدم التخطيط 
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 عداد االستراتيجية الخطة إعداد في ةوزارات الفلسطينيال في العاملين من عدد أكبر مشاركة  الخطط وا 
 .المجاالت مختلف في القرارات صنع عملية في التنفيذية

  وعمل تقييم مرحلي للعملية، لالستفادة من نتائج  ،االستراتيجيةمراجعة دورية سنوية للخطة إجراء
 والتأكد من مدى تحقق أهداف الخطة للعام الواحد. التقييم في تطوير العمل،

 باستخدام األدوات واآلليات المستخدمة في عملية  االستراتيجيةزيز الرقابة والتقييم على الخطة تع
 .االستراتيجيةكم على تنفيذ الخطة الرقابة، واستخدام معايير ومؤشرات واضحة في الح

 
 توصيات تتعلق بالتميز المؤسسي: .2

 خالل تدريب العاملين، وعقد  ، مننشر ثقافة التميز المؤسسي ومبادئها داخل الوزارات الفلسطينية
 الورش واللقاءات التعريفية.

  العمل على تعزيز جوهر عمل الوزارات الفلسطينية من خالل، وضع الوزارات الفلسطينية لبرامجها
 .وفق معايير التميز المؤسسيوخططها 

 تسنى لها القيام تفعيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء وحدة الجودة والتميز في الوزارات الفلسطينية، لي
 بمهامها ودورها في مراقبة تطبيق معايير الجودة والتميز.

 وتطبيقهاالجودة والتميز  مجال يف مثل النموذج األوروبي، واألمريكي عالمًيا الناجحة بالنماذج األخذ 
 ةيتنفيذ أدلة وضع، و التطبيق وآليات والبشرية المادية اإلمكانات مراعاة مع ي الوزرات الفلسطينية،ف

 .البرامج لتنفيذ مؤهلين وخبراء متخصصة أجهزة عليها تشرف تميزوال الجودة لوحدات عملية
 الحديثة في إجراءات تقديم الخدماتحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية أل الوزارات الفلسطينية اقتناء. 
  والوصف نالموظفي نظام مثل، بالسياسات المتعلقة أنظمة الوزارات الفلسطينية تطويرتطبيق 

 الرضا إلى تؤدي بحيث األنظمة، هذه ترابط من والتأكد التقويم، ونظام الحوافز، ونظام الوظيفي،
 .وزاراتلل الداخلي األداء وتجويد واإلتقان الوظيفي

 مختلف في المتخصصة العمل فرق بناء وتشجيع الجماعي، والعمل الفريق روح على التأكيد 
 .وزرات الفلسطينيةلل اإلداري التنظيم لداخ مترابطة حلقات وفقالمجاالت 

 وزرات، وبين الجمهور بهدف بال اإلدارية المستويات مختلف بينوالتواصل  االتصال قنوات عزيزت
 .االستماع لهم وحل مشاكلهم

 للتخلص، داخلًيا والتقييم التطبيق وآليات الجودة برامج على للحكم تستخدم ومؤشرات مقاييس إعداد 
 .المعيقة والمشكالت المعوقات لمعالجة المناسبة المقترحات ووضع األخطاء من
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 :مقترحات الدارسة 5.4

  في رفع كفاءة العاملين في الوزارات الفلسطينية. االستراتيجيدور التخطيط 
  في الوزارات  االستراتيجيالتغيرات المستقبلية وظروف عدم التأكد وأثرها على ممارسة التخطيط

  الفلسطينية.
 في الوزارات الفلسطينية. االستراتيجيلتخطيط معوقات ا 
  في الوزارات الفلسطينية. معايير التميز المؤسسيالكفايات والمهارات الالزمة لتطبيق 
  التميز في تحسين األداء المؤسسي في الوزارات الفلسطينية. تطبيق معاييردور 
 .معوقات تطبيق معايير التميز المؤسسي في الوزارات الفلسطينية 
 قع أداء المؤسسات الحكومية وفق النموذج األوروبي للتميز.وا 
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 (1ملحق )

 ستبانة()اال المحكمين ألداة الدراسةسماء السادة أقائمة 

 

 

 

 

 

 

 

 جهة العمل االسم م

 وزير الشباب والرياضة والثقافة  محمد المدهون د. .0

 وكيل مساعد وزارة العمل د. أيمن اليازوري  .2

 مدير عام التخطيط والسياسات_ وزارة العمل د. عالء الدين السيد .3

 ديوان الموظفين العام د. نبيل اللوح .4

 الجامعة اإلسالمية د. وسيم الهابيل .2

 الجامعة اإلسالمية د. يوسف بحر .6

 الجامعة اإلسالمية د. سامي أبو روس .0

 الجامعة اإلسالمية د. أكرم سمور .5

 جامعة األزهر د. نهاية التلباني .1

 جامعة األزهر د. وفيق األغا .01
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 (2ملحق )

 

 ةاستبان
 

 المحترمين              اإلشرافية / موظفي المواقع السادة

 ورحمة اهلل وبركاته،،، كمعلي السالم

دور التخطيط " بعنوانتير رسالة ماجس طلباتاستكمااًل لمت أعدتالتي  االستبانة أيديكمبين  أضعيسرني أن 
"  والتي في تحقيق التميز المؤسسي _ دراسة تطبيقية على وزارتي العمل والشئون االجتماعية االستراتيجي

 : إلىتهدف 

 في وزارتي العمل والشئون االجتماعية. االستراتيجيالتعرف على واقع التخطيط  -0
 ن االجتماعية.التعرف على واقع التميز المؤسسي في وزارتي العمل والشئو  -2
 في تحقيق التميز المؤسسي في وزارتي العمل والشئون االجتماعية. االستراتيجيمعرفة دور التخطيط  -3
أمل من حضرتكم قراءة ما ورد في هذه االستبانة من فقرات بدقة وموضوعية، واإلجابة عما جاء فيها بوضع ن لذا

 أمام اإلجابة التي تعبر عن وجهة نظركم . (X)عالمة 

 

 كم خالص تحياتي وجزيل شكريول

 

 الباحث

 ماهر فرج أبوريا

  0599681126/جوال

 

 والسياسة اإلدارة أكاديمية
 غزة-العليا راساتللد

 مع المشترك البرنامج
 غزة-األقصى جامعة
 واإلدارة القيادة برنامج
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 )البيانات الشخصية(: لالجزء األو

 الجنس: 

  أنثى     ذكر 
      

 :العمر 

 سنة 45 – 36   سنة  35 –   26  سنة فأقل   25

 سنة فأكثر  46

 المؤهل العلمي: 

 بكالوريوس     يرماجست      دكتوراة 
 لومدب 
 

 المسمى الوظيفي : 

 مدير عام     وكيل مساعد    وكيل وزارة 
 رئيس شعبة     رئيس قسم    مدير دائرة 
 

 الخدمة: سنوات 

 سنة  15 –  11          سنوات 10 –  5سنوات          5أقل من      

 سنة 15أكثر من          
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 الجزء الثاني: ) محاور اإلستبانة(

 في الوزارة االستراتيجي: واقع التخطيط ور األولالمح

 المؤشر م.
 متوفر بدرجة

 كبيرة
 جدا  

 قليلة متوسطة كبيرة
 قليلة
 جدا

 )تحليل البيئة الداخلية والخارجية( االستراتيجياألول : التحليل  المجال

      تحدد الوزارة  الفرص والتهديدات التي تؤثر على عملها في المستقبل. .1
      تحدد الوزارة نقاط الضعف والقوة في بيئتها الداخلية. .2

3. 

تحلل الوزارة البيئة الخارجية للتعرف على النظم )السياسية، 
االقتصادية، االجتماعية، الثقافية،... ( التي تؤثر على عملها 

 في المستقبل.

     

4. 
، تحلل الوزارة البيئة الداخلية للتعرف على الموارد )البشرية

 المالية، اإلدارية،... ( التي تؤثر على عملها.
     

      تحدد الوزارة أنواع وطبيعة المستفيدين من خدماتها. .5
      .المستفيدين من خدماتها واهتمامات توجهات الوزارة تدرس .6

7. 
تراعي الوزارة االحتماالت المستقبلية المؤثرة سلباً  أو إيجابًا على 

      أدائها.

 )رؤية، رسالة، أهداف( االستراتيجيةالثاني : صياغة  المجال

      تضع الوزارة رؤية واضحة ومفهومة من قبل العاملين داخلها. .1

2. 
 االستراتيجيةتحدد رؤية الوزارة مجال نشاطها الحالي ووجهتها 

      المستقبلية.

      تضع الوزارة رسالة طموحة ومحفزة للعاملين داخلها. .3
      تتكامل رسالة الوزارة مع األهداف التي تضعها. .4

      تضع الوزارة أهدافها وفق رؤية واضحة لديها. 5.
      تنسجم أهداف الوزارة مع رسالتها. .6

7. 
تراعي الوزارة في صياغتها لألهداف المرونة والسهولة والوضوح 

 وقابلية التطبيق والقياس.
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 المؤشر م.
 متوفر بدرجة

 كبيرة
 جدا  

 قليلة متوسطة كبيرة
 قليلة
 جدا

  استراتيجيةود خطة الثالث : وج المجال

1. 
 قدراتها مع تتالءم التي المناسبة اتاالستراتيجي الوزارة تضع

      .تواجهها التي الخارجية الداخلية والظروف

بما ينسجم مع رؤيتها ورسالتها  اتاالستراتيجيتختار الوزارة  .2
      وأهدافها.

3. 
ا تحدد الوزارة سياسات واضحة تساعد وتضمن تنفيذ أهدافه

 .االستراتيجية
     

4. 
تنسجم الخطط التنفيذية التي تضعها الوزارة مع خططها 

      .االستراتيجية

      .االستراتيجيةتشرك الوزارة العاملين/ات فيها في إعداد خططها  .5
      .االستراتيجيةتضع الوزارة هيكل تنظيمي مناسب لتنفيذ خطتها  .6

.7 
ند وضع الخطة التنفيذية المساعدة تشرك الوزارة المتخصصين ع

 .االستراتيجيةفي تطبيق الخطة 
     

  االستراتيجيةالرابع : تنفيذ الخطة  المجال

1. 
تلتزم الوزارة بالبرامج والجداول الزمنية التي وضعتها عند صياغة 

      الخطة.

2. 
تراعي الوزارة توزيع مسئوليات تنفيذ الخطة على جميع الدوائر 

      م.واألقسا

3. 
تنفيذ  في يساهم بما فيها ات/العاملين قدرات بتطوير الوزارة تقوم

      .والبرامج الخطط

      تلتزم الوزارة بالموازنة التي وضعت في الخطة. .4
      تلتزم الوزارة باألنظمة اإلدارية التي وضعتها لتنفيذ الخطة. .5

6. 
ضعته لتنفيذ خطتها تلتزم الوزارة بالهيكل التنظيمي الذي و 

 .االستراتيجية
     

      .الخطة تضمنتها التي االستراتيجية القضايا بين الوزارة  توازن .7
      .المختلفة والدوائر األقسام خطط بين التكامل الوزارة تحقق .8
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 المؤشر م.
 متوفر بدرجة

 كبيرة
 جدا  

 قليلة متوسطة كبيرة
 قليلة
 جدا

 االستراتيجيةالخامس : مراقبة وتقييم الخطة  المجال

      .االستراتيجية التخطيط تقوم الوزارة بتقييم مرحلي لعملي .1
      تقوم الوزارة بمراجعة الخطط التنفيذية باستمرار. .2
      تمارس الوزارة دوراً  رقابياً  على تنفيذ الخطة. .3
      تمتلك الوزارة نظام مراقبة وتقييم واضح ومكتوب. .4

      تستفيد الوزارة من نتائج التقييم في تطوير عملها. .5

      .الخطة تنفيذ على للرقابة محددة آليات الوزارة تعتمد .6

7. 
 تنفيذ الخطة على للحكم واضحة ومؤشرات معايير الوزارة تستخدم

 .االستراتيجية
     

 

 المحور الثاني : واقع التميز المؤسسي في الوزارة

 المؤشر م.
 متوفر بدرجة

 كبيرة
 جدا  

 
 كبيرة

 
 متوسطة

 
 قليلة

 قليلة
 جدا

 األول :  القيادة لمجالا

1. 
توضح اإلدارة العليا الرؤية والرسالة وتعرف بالهدف 

      للوزارة. االستراتيجي

      تتبنى اإلدارة العليا التخطيط لالحتياجات المستقبلية. .2

3. 
 السلوك مستوى على للمرؤوسين قدوةاإلدارة العليا في الوزارة 

      .الرفيع والخلق

4. 
 النظم وتحسين ومراجعة تطوير في بفعاليةإلدارة العليا ا تشارك

      وزارة.ال في

      تحدد اإلدارة العليا احتياجات المستفيدين وتستجيب لها. .5
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 المؤشر م.
 متوفر بدرجة

 كبيرة
 جدا  

 
 كبيرة

 
 متوسطة

 
 قليلة

 قليلة
 جدا

.6 
 للفئات لالستماع الكافي الوقتاإلدارة العليا في الوزارة  تخصص
      .مشكالتهم وحل المستهدفة

7. 

لدورات المتخصصة التي تهدف إلي تهتم اإلدارة العليا بإقامة ا
تعريف الموظفين في جميع المستويات بأهمية خدمة 

 المستفيدين.
     

8. 
استناداً  إلى حاجات  االستراتيجيةتتبنى اإلدارة العليا األهداف 

      ورغبات المستفيدين.

      تعمل اإلدارة العليا بالشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني . .9

10. 
ع اإلدارة العليا العاملين على تحقيق أهداف وغايات الوزارة تشج

 وتطوير أنشطتها.
     

11. 
تقدر اإلدارة العليا األفكار والمساهمات اإليجابية المقدمة من 

 قبل العاملين.
     

 اتاالستراتيجيالثاني : السياسات و  المجال

1. 
 كفاءةب تمكن الوزارة من تحقيق أهدافها اتاستراتيجييتم وضع 

      .وفعالية

2. 
 االستراتيجية الخطة مع الموضوعة واألنشطة البرامج تنسجم

      .وزارةلل

3. 
 القرارات التخاذ والالزمة الموفرة المعلومات جودةيتم مراعاة 

 .السليمة
     

4. 
قدرات الوزارة الداخلية ولبيئتها الخارجية  تحليل من االستفادة يتم
      للوزارة. والبرامج اتياالستراتيج وضع في

      .فعاليتها و كفاءتها مدى لمعرفةوزارة ال اتاستراتيجي تقييميتم  .5
      .محددة أولويات حسب وأنشطتهاوزارة ال برامج وضع يتم .6
      .باستمرار الرئيسيةوزارة ال أهداف تطوير يتم 7.
      .رةوزاال أهداف و العاملين أهداف بين انسجام يوجد .8
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 المؤشر م.
 متوفر بدرجة

 كبيرة
 جدا  

 
 كبيرة

 
 متوسطة

 
 قليلة

 قليلة
 جدا

 الثالث : العاملين )الموارد البشرية( المجال

      .الوزارة استراتيجية وفق البشرية الموارد تطوير خطط توضع .1

2. 
تشجع بيئة الوزارة على االتصال والتواصل المباشر مع 

      المسئولين.

      يسهم العاملون في الوزارة في اتخاذ القرار وتطوير خططها. .3

4. 
تم تطوير قدرات العاملين بالوزارة من خالل برامج تطويرية ي

 معدة لهذا الغرض.
     

5. 
ُيفسح المجال أمام العاملين في الوزارة لتحقيق طموحاتهم 

      وتشجيعهم على ذلك.

6. 
طالعهم على صل مع العاملين في الوزارة بهدف ايتم التوا
      سياساتها.

7. 
رة قناعة قوية تعكس توجهاتها ووالء يمتلك العاملون في الوزا

      عميق لها.

 الرابع : العمليات ) اإلجراءات ( المجال

      تتسم العمليات واإلجراءات الرئيسية في الوزارة بالوضوح. .1
      .الواقعهم ف ضوء في وعملياتها إجراءاتهاوزارة ال تطور .2

3. 
لعمليات وفق النظام يلتزم العاملون في الوزارة باإلجراءات وا

 والخطة الموضوعة.
     

4. 
 تطوير في المستهدفة الفئات من الراجعة التغذية من يستفاد

جراءات الوزارة .       وتحسين علميات وا 

      يستفاد من مؤشرات قياس األداء في ترتيب أولويات الوزارة . .5

6. 
عتبار تؤخذ مالحظات المستفيدين من خدمات الوزارة بعين اال

جراءات تقديم الخدمات .       في تطوير عمليات وا 
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 المؤشر م.
 متوفر بدرجة

 كبيرة
 جدا  

 
 كبيرة

 
 متوسطة

 
 قليلة

 قليلة
 جدا

 الخامس : الفئة المستهدفة )المستفيدين( المجال

      .لمستفيدينا رضا مستوى لقياس واضحة إجراءات توجد .1

2. 
 رضا على المؤثرة العوامللتحديد  واضحة مؤشرات تتوفر

      .مستفيدينال

      .األخطاء رصدو  االيجابيزارة و ال أداءلقياس  مؤشرات يتوفر .3
      .توثيقها ويتم الشكاوىوزارة ال ترصد .4
      .مستفيدينال رضا لتحقق أهدافاً وزارة ال تضع .5

6. 

 في والتميز الجودة مستويات أعلى إلى وصولوزارة للال تسعى
على تلبية رغبة  قادرة مخرجات يضمن بماتقديم الخدمات 

 .المستفيدين
     

 جودة الخدمةالسادس :  المجال

      ها.اتاستراتيجيتنسجم الخدمات التي تقدمها الوزارة مع  .1
      تتسم إجراءات تقديم الخدمات للمستفيدين بالسرعة والراحة . .2

3. 
تخضع إجراءات تقديم الخدمات المختلفة في الوزارة للتطوير 

      والتحسين المستمرين .

4. 
 الخدمات وتنوع جودة في الخالق اإلبداع علىوزارة ال تشجع
 . الناجحة التجارب من االستفادة ذلك في بما المقدمة

     

5. 
تعتمد الوزارة على الوسائل التكنولوجية الحديثة في إجراءات 

      تقديم خدماتها.

6. 
تقوم الوزارة بإجراء استطالعات مستمرة للتعرف على حاجات 

      المستفيدين المتنوعة .

7. 
تقوم الوزارة بالرقابة وبشكل مستمر على إداراتها لتحسين آليات 

      تقديم الخدمات .
 

 ماهر فرج أبورياالباحث/              شكرا  لجهودكم الكريمة         


