ئلــــــــشاس
أًا الوْلع أدًاٍ همذم الشسالت الخي ححول العٌْاى:

"ٚالغ اٌتخط١ط االعتشات١جٚ ٟدٚسٖ ف ٟاعتذاِح ِٕظّاخ اٌخذِاخ االجتّاػ١ح فٟ
لطاع غضج"
ألش بأى ها اشخولج عليَ ُزٍ الشسالت ئًوا ُي ًخاج جِذي الخاص ،باسخثٌاء ها حوج اإلشاسة ئليَ حيثوا ّسدّ ،ئى
ُزٍ الشسالت ككل ،أّ أي جضء هٌِا لن يمذم هي لبل لٌيل دسجت أّ لمب علوي أّ بحثي لذٓ أيت هإسست حعليويت أّ
بحثيت أخشٓ.
كوا ألش بحك أواد١ّ٠ح اإلداسج ٚاٌغ١اعح ٌٍذساعاخ اٌؼٍ١ا في حمْق الٌشش لِزٍ الشسالت ّأًَ ال يجْص الٌشش ئال
بوْافمت سسويت هكخْبت هي األكاديويت.
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مـمخـص الدراســة
واقع التخطيط االستراتيجي ودوره في استدامة منظمات الخدمات االجتماعية في قطاع غزة 

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع التخطيط االستراتيجي كدكره في استدامة منظمات

الخدمات االجتماعية في قطاع غزة كتككنت عينة الدراسة مف مدراء منظمات الخدمات
االجتماعيةفيقطاعغزة كالبالغعددىـ()209مدي انر،كتـاستخداـالمنيجالكصفيالتحميمي

كاالستبانةكأداةلمدراسة .

كأظيرت الدراسةأفكاقعالتخطيطاالستراتيجيلدلمنظماتالخدماتاالجتماعيةفي

قطاعغزةجاءبنسبةمرضيةبدرجةكبيرة %76.0عمىجميععناصرالتخطيطاالستراتيجي

لممنظمات ،كأف كاقع االستدامة في منظمات الخدمات االجتماعية في قطاع غزة جاء بنسبة
مرضيةبدرجةكبيرة ()76.7%كىيتشيرإلىمستكل جيد لعمميات االستدامةفيمنظمات
الخدمات االجتماعية في قطاع غزة ،كما يكجد عالقة طردية دالة إحصائيا بيي الخخطيط

االسخشاحيجي في هإسساث الخذهاث االجخواعيت في لطاع غضة ّاسخذاهت حلك الوإسساث،كأنوال

تكجد اختالفات بيف الجنسيف فيما يتعمؽ بكاقع التخطيط كدكره في االستدامة في مجاالت

(األىداؼ–التنفيذ -الرقابة -التقييـ -االستدامة) ،كتكجد اختالفات بيف الجنسيف في مجاالت

(الرؤية كالرسالة-التخطيط) كذلؾ لصالح اإلناث .كأنو ال تكجد فركؽ بيف تقديرات مديرم
منظمات الخدمات االجتماعية تعزل إلى (المنطقة الجغرافية كعمر المنظمة) ،كما ال تكجد

فركؽبيفتقديراتمديرممنظماتالخدماتاالجتماعيةتعزلإلىعددالعامميففيالمنظمة
بمجاالت (األىداؼ–التنفيذ -التقييـ -االستدامة) ،كتكجد فركؽ مجاالت (الرؤية كالرسالة-

التخطيط-الرقابة).

كأكصت الدراسة بضركرة نشر كتعزيز مفيكـ التخطيط االستراتيجي لدل منظمات

الخدمات االجتماعية في قطاع غزة مف خالؿ التركيز عمى (الرؤية كالرسالة ،األىداؼ،

التخطيط ،التنفيذ ،الرقابة ،التقييـ) ،كعقددكراتمتخصصةفيالتخطيطاالستراتيجيكالتنمية

المستدامة بيدؼ صقؿ خبرة المدراء كرفع درجة الكعي لدييـ ،كالتأكيد عمى ضركرة إشراؾ
العامميف كذكم االختصاص كالمستفيديف في اعداد الخطط االستراتيجية لممنظمة ،ك ضركرة

االىتماـبكجكدخطةتنفيذيةاستراتيجيةلممنظمة مكتكبةككاضحة  ،كتبنينظاـرقابيكتقيمي
مكارد المالية سكاء
كاضح كمكتكب يتالءـ مع طبيعة عمؿ المنظمة ،كالسعي لتنكيع كتنمية ال 

الداخميةأكالخارجية لممنظمةكالتشبيؾمعالمؤسساتغيرالربحيةالرسميةذاتالعالقةكذلؾ
لتعزيزكتناميفرصالتعمـالمتبادؿبيفالمنظماتذاتالخبراتالمختمفةكاإلمكاناتالمتنكعة .
ق

Study Abstract
The reality of strategic planning and its role in the sustainability of social
service organizations in Gaza Strip
The purpose of this study is to identify the reality of strategic planning and its
role in the sustainability of social service organizations in the Gaza Strip
The study sample consists of a total of (209) managers of social service
organizations in Gaza Strip. The descriptive analytical approach and the
questionnaire have been used in the study.
Results of the study showed that the reality of strategic planning at the social
service organizations in Gaza Strip passed by a percentage of 76.0% in all strategic
planning for organizations elements, and The reality of sustainability of these
organizations passed by a percentage of 76.7% as (expected) pointing to an
acceptable level of the operations of sustainability in social service organizations in
Gaza Strip. Also, there is astatistically function centrifugal relationship between
strategic planning in social service organizations in Gaa Strip and the sustainalility of
these organizations. there are no differences between the two genders in the reality of
planning and its role in the sustainability in the fields of (targets – implementation monitoring – evaluation – sustainability), and there are differences between the two
genders in the fields of (vision – message and planning) in favor for females. Also,
there are no differences among social services organizations manager's estimation
and this refers to the (geographical are and the age of the organizations) As well as
there are no differences between social service organization managers estimation and
this refers to the number of workers at the organizations in the fields of (targets –
implementation – evaluation and sustainability), and there are differences in the
fields of (vision – message – planning and monitoring).
The study recommended to spread and promote the concept of strategic
planning in the social service organizations in Gaza Strip through the focus on
(vision ad message, targets, planning, implementations – monitoring – evaluation),
the study also recommended to hold specialized courses in the strategic planning and
sustainable development for social service organizations managers in Gaza Strip in
order to burnish their skills and raise their awareness, and the emphasize of the
necessity to involve the specialized workers in formulation o the strategic plans for
the organization as well and the necessity of the presence of written and clear
strategic implementation plan for the organization. as the emphasize to adopt a clear
and written regulatory system at the organization, then networking with other related
nonprofit official organizations to enhance mutual learning opportunities between the
organizations with different experiences and various abilities.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسُ
 1.1وكدوة
 2.1وشلـمـة الدراصــة وتضاؤالتها
 3.1أهداف الدراصـة
 4.1أهىًة الدراصــة
 5.1وتػريات الدراصة

 1.1مقدمة:
النعػفالنػاس،
يعيشاإلنسافمنذالقدـمعالجماعةألنوبطبعواليحبأفيعػيشمنعػز

لذافإنويحتاجإلىأفيديركيدبرأعمالو،فاإلدارةكسيمةميمةلتسييرأمرالجماعةكالفردنحػك

اإلدارةداخؿالمؤسسة،
اىدافيا،ككذلؾميمةلتسييرأمكرالمؤسسةنحكتحقيؽأىدافيافتطبيؽ 
سكاءكانتكبيرةاكصغيرة،تجاريةأكصناعيةأكرياضيةأكعسكرية.كعمىالرغـمػفكجػكد

قميؿمفالمؤسساتالتيحققتنجاحانبدكفإدارةفعالةإالأفىذااليعنيأفالتقدـالحضػارم
يق ػػكـب ػػدكفجي ػػكداإلدارة.كتع ػػرؼاإلدارةعم ػػىأني ػػاذل ػػؾالنش ػػاطال ػػذميي ػػتـبتخط ػػيطكتنظ ػػيـ
كتكجيػوكرقابػةأعمػػاؿانخػريفلتحقيػػؽاألىػداؼ،كمػػفىػذاالتعريػػؼنجػدأفالتخطػػيطأحػدأىػػـ

كظائؼالعمميةاإلداريةفبدكفالتخطيطالنستطيعتحقيؽأىدافناكالكصكؿإلىغاياتنا .

لػػذلؾيقػػاؿإفالفشػػؿفػػيالتخطػػيطىػػكالتخطػػيطلمفشػػؿ،كاليغػػربعػػفبػػاؿأحػػدأىميػػة

التخطيطلممياـكالمشركعاتكافة .

إفالتخطػػيطميػػـجػػدانلونسػػافكىػػكعكػػسالعشػكائيةكالعفكيػػةكاالرتجػػاؿكعػػدـالنظػػاـ.

استخدـاإلنسافمنذنشأتواسػمكبالتخطػيطلمتغمػبعمػىمشػكمةالمػكاردالمحػدكدةأمػاـحاجاتػو

المتعػػددة،كلعػػؿأبػػرزفك ػرةقديمػػةقيمػػتفػػيالتخطػػيطكالتػػيتناقميػػاالتػاريختعػػكدإلػػىمػػاقػػاـبػػو
سيدنايكسؼعميوالسالـفيتفسيرحمـفرعكفمصرفيذلػؾالتػاريخكتكزيعػولممحصػكؿبػيف

الس ػػنيفالعج ػػاؼكس ػػنيفال ػػركاج.ف ػػالتخطيطى ػػكبكص ػػمةتحدي ػػداالتج ػػاهالمرغ ػػكبفي ػػوإلنج ػػاح

األعماؿكىكالدليؿالكاضحلمكصكؿالياالىداؼالمطمكبة(أبكالنصر .)27:2012،

كالتخطيط االستراتيجي كأحد أنػكاع التخطػيط يتعمػؽبتحديػداتجػاهالمنظمػةفػيالمسػتقبؿ

الذمينطكمبدكرهعمىتحديػدكػؿمػفرؤيػةكرسػالةالمنظمػةكأىػدافيابنػاءعمػىتحميػؿلمكضػع
الحاليكالمستقبميلكؿمفالبيئةالمحيطةكالقدراتالذاتية،بعػدىايػتـترجمػةتمػؾاألىػداؼإلػي

برامجكخطػطعمػىالمسػتكياتاالسػتراتيجية:بػرامجكخطػططكيمػةاألجػؿعمػىمسػتكلالمنظمػة
ككػػؿكعمػػىالمسػػتكياتالكظيفيػػةب ػرامج،كخطػػطمتكسػػطةاألجػػؿعمػػىمسػػتكلكػػؿكظيفػػةمػػف
كظػػائؼاإلنتػػاجكالتسػػكيؽكاألف ػرادكاألم ػكاؿكعمػػىالمسػػتكياتالتشػػغيمية،ب ػرامجكخطػػطقصػػيرة

األجؿعمىمستكلالتشغيؿاليكمي(أبكالنصر .)85:2012،

كنظػ ػ انرألىمي ػػةدكرالمنظم ػػاتغي ػػرالربحي ػػةف ػػيفمس ػػطيفف ػػيت ػػكفيرخ ػػدماتكاس ػػعة

لممكاطنيف،تشمؿمجاالتالحياةالمدنية:التنمية،كالتعميـ،كالصحة،كاإلعالـ،حقكؽاإلنسػاف،

كالم ػ ػرأة،كم اركػ ػػزاألبحػ ػػاث،كالتػ ػػدريبالتنمػ ػػكمكالمينػ ػػي،إضػ ػػافةإلػ ػػىخػ ػػدماتإغاثػ ػػةتقػ ػػدميا
الجمعي ػػاتالخيري ػػةكلج ػػافالزك ػػاةلتكاج ػػومش ػػكالتالفق ػػرالت ػػيأكج ػػدىااالح ػػتالؿ،فق ػػدلعب ػػت
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المنظمػػاتغيػػرالربحيػػةالفمسػػطينيةكمنػػذمطمػػعالقػػرفالماضػػيدك انربػػالغاألىميػػةفػػيتطػػكير
المجتم ػػعالفمس ػػطيني،فمن ػػذنش ػػأتياكان ػػتج ػػزءاناليتجػ ػزأم ػػفعممي ػػةالتح ػػررال ػػكطنيكالتنمي ػػة
الكطنية،كبذلؾفقػدارتبطػتعمميػةتطػكرالمؤسسػاتبػالكاقعالسياسػيكاالجتمػاعيالمتغيػرفػي

فمسطيف،كقػدكاكػبذلػؾعمميػةتطػكيرمفػاىيـالمجتمػعالمػدنيالفمسػطيني،كمػاكاتسػمتبػركح

خالقةكقدرةعمىالصمكدكالعمؿفيبيئةعمىدرجةبالغةمفالتعقيد(.العداربة .)8:2011،

كتحظياالستدامةباىتماـكاسع ،كيكاديبدكاليكـأفكؿشيءيككفمستدامان،كىذامػا

نجػػدهفػػيمصػػطمحالتنميػػةالمسػػتدامةكنجػػدهفػػيميثػػاؽاألعمػػاؿالمسػػتدامةالػػذمأصػػدرتوغرفػػة
التجارةالدكليةبمبادئوالستةعشركمػانجػدهفػيتحميػؿالبػاحثيفالػذيفيػركفأفاالسػتدامةىػي

طرؽجديدةلمتفكيػرحػكؿالػدكراإلنسػانيكػأفرادأكشػركاتاكمجتمعػات.فاالسػتدامةمصػطمح
تـطرحوفيالثمانياتبعدأفجػرلالحػديثعػفاقتصػاداالنقػراضكنفػادالم ػكاردكفػيمقػدمتيا

ػدىكررسالمػػاؿالطبيعػػيلػػيرضكىػػيتعنػػيأحقيػػةاألجيػػاؿالقادمػػةفػػيأفيتمتع ػكا
أ
الطاقػػةكتػ
ببيئةآمنةكصحيةكماتمتعبياالجيؿالحاليكمفقبمومفاألجياؿالسابقة .

(نجـ .)497:2011،
كلعػؿ ىػذه المضػاميف كالمفػاىيـ كاألدكار الجديػدة كالتػي جػاءت فػي ظػؿ تنػاميدكر

المنظمػات ،كقػدرتيا عمػى إحػداث التنميػة االجتماعيػة المسػتدامة اقتضػت كال ازلػت تقتضػي مػف
منظمػات العمػؿ األىمػي إجػراء مراجعػة شػاممة كجذريػة لرؤاىػا كألىػدافيا كالسػتراتيجياتيا ،بػؿ

كتقتضيمنيا أيضا ضركرة أف تبتكر كتبدع في تطكير خطط كبرامج تنمكية تستجيب لحاجات

الجميكر كتقكـعمى المصمحة الكطنيػة العامػة ،باإلضػافة إلػى ضػركرة تطػكير أنظمتيػا اإلداريػة
كالمالية ،لتتمكفىذه المنظمات مف مكاجية تحػديات ىػذه المرحمػة .ككػذلؾ يتكجػب عمػى إدارات

ىػذه المنظمػات فيػـكممارسػة التخطػيط االسػتراتيجي كػأداة تمكنيػا مػف التفاعػؿ كالتعػاطي مػع

مككنػات بيئتيػا الداخميػة كمػاتمتمكػو مػف مػكارد كمػا يجػرم فػي بيئتيػا الخارجيػة كمػا تحممػو مػف

يمكناىػا مػف النجػاح كاالسػتمرار بمػا
النكتعاطيػان حكيمػيف ّ
فػرص كمػا تنػذر بػو مػف مخػاطر ،تفػاع 
يعكد بالنفع عمييا كعمى المجتمع ككؿ.

 2.1مشكمة الدراسة:

تشػػكؿمنظمػػاتالمجتمػػعالمػػدنيفػػياأل ارضػػيالمحتمػػةقطاعػػاكاسػػعانكمتنكع ػانكمػػؤث انر،

بسػػبباتسػػاعنطػػاؽاألنشػػطةالتػػيتقػػكـبيػػافػػيكافػػةالمجػػاالتحيػػثتقػػكـمنظمػػاتالمجتمػػع

الم ػػدنيبػ ػإدارةحػ ػكالي%90م ػػفالخ ػػدماتاالجتماعي ػػةف ػػياأل ارض ػػيالفمس ػػطينية (ككس ػػتانيني
كآخركف .)8:2011،
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طّالعػ ػػوعمػ ػػىطبيعػ ػػةعمػ ػػؿمنظمػ ػػاتالخػ ػػدمات
ػوكا 
كمػ ػػفخػ ػػالؿخب ػ ػرةالباحػ ػػثكعممػ ػ 

االجتماعيػػة،نجػػدأفمنظمػػاتالمجتمػػعالمػػدنيفػػيقطػػاعغ ػزةكنخػػصبالػػذكرالمنظمػػاتالتػػي
تقدـالخدماتاالجتماعيةتكاجوالعديدمفالمشاكؿالميمة،كالتيتتمثؿفيضآلةالدعـالمقدـ

،كالبن ػػاءالييكم ػػيلمعظ ػػـمنظم ػػاتالخ ػػدمات
م ػػفالمؤسس ػػاتالحككمي ػػةأكالمنظم ػػاتالداعم ػػة 

االجتماعيػ ػػةالي ػ ػرتبطباألىػػػداؼالتػ ػػيتنشػ ػػأألجميػ ػػا،كمػػػاتفتق ػػدبعضػ ػػياإلػػػيكضػ ػػعالخطػ ػػط
كاألىداؼالكاضحةكالبعيدةالمدمالستمرارنشاطيا ،كضعؼمستكماألداءفييانتيجةالنعػداـ
برامجالتأىيؿكالتدريبالمكجيةلقيادتياكأعضاءالييئاتاإلداريةالعاممةفييا .

كاالعتمػ ػػادالكامػ ػػؿعمػ ػػىالتمكيػ ػػؿالخػ ػػارجيكالػ ػػذميشػ ػػكؿأكبػ ػػرنقطػ ػ ػػةضعػ ػ ػػؼلػ ػ ػػدل

ػاعرضػ ػػة
منظمػػاتالمجتمػػعالمػػدنيممػػايػػؤثرسػػمبانعمػػىاالسػػتدامةالماليػ ػػةليػػا،كالػػذميجعميػ ػ ُ
ألكلكياتالجيػػاتالمانحػػةكسياسػػاتياالتمكيمية،كممايجعميػاأيضػانتتج ػػوأكث ػػرفأكث ػػرلتك ػػكف

مكجي ػ ػػةنح ػ ػػكتنفي ػػذالمش ػ ػػاريع،كمعتم ػ ػػدةعميي ػ ػػاب ػ ػػدالنم ػ ػػفالتركي ػ ػػزعم ػ ػػىالب ارم ػ ػػجف ػ ػػيعممي ػ ػػا

(سكنجككآخركف .)2013،


يرمالشكبكي()2005أفالتمكيػؿكمصػدرلمؤسسػاتالمجتمػعالمػدنيأساسػيكميػـ،

بؿبدكنواليمكفليذهالمؤسساتأفتقكـبدكرىاالمنشكد .

كفػػيظػػؿعػػدـاالسػػتقراراإلدارمكالمػػاليلممنظمػػاتكػػافل ازم ػانعمػػيمػػديرمالمنظمػػات

العمػػؿعمػػىاسػػتدامةىػػذهالمنظمػػاتمػػفخػػالؿالتنميػػةالمسػػتدامة.كمػػفىنػػافػػإففيػػـمػػديرم
الّؽ ،مػف أجػؿ زيػادة
منظمػاتالخػدماتاالجتماعيػة لمتخطػيطاالسػتراتيجي كممارسػتو بشػكؿ خػ 

فػرص اسػتدامة كنجػاح المنظمػات الالتػي يػديركنياكذلػؾلضػماف قيػاـ ىػذه المنظمػات بػاألدكار

المناطة بيا عمى أفضؿ كجو .لذا ستحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابةعف السؤاؿ الرئيس التالي  :

ما واقع التخطـيط االسـتراتيجي ودوره فـي اسـتدامة منظمـات الخـدمات االجتماعيـة فـي

قطاع غزة؟

كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية :
 .1ماكاقعالتخطيطاالستراتيجيلدممنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة؟ 
 .2ماكاقعاالستدامةفيمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة؟ 

 .3ماعالقةالتخطيطاالستراتيجيباستدامةمؤسساتالخدماتاالجتماعيةبقطاعغزة؟ 
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 .4ىػؿتختمػػؼتقػديراتمػػديرممنظمػاتالخػػدماتاالجتماعيػةلكاقػػعالتخطػيطاالسػػتراتيجي
ػةالجغرافيػة،

كدكرهفياستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةباختالؼ(الجنس،المنطق

عمرالمنظمة،عددالعامميففيالمنظمة،عددالمستفيديفمفالمنظمة)؟

 3.1أىداف الدراسة:

تسعى ىذه الدراسة لتحقيؽ األىداؼ التالية :

 -1التعػػرؼعمػػىكاقػػعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيمنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةفػػيقطػػاع
غزة .

 -2التعرؼعمىكاقعاالستدامةفيمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة.

 -3اختبارالعالقةبيفالتخطيطاالستراتيجيكاستدامةمنظمػاتالخػدماتاالجتماعيػةفػي
قطاعغزة .

 -4تحديػػدأىػػـالمتغي ػراتالديمكغرافيػػة(الجػػنس،المنطقػػةالجغرافيػػة،عمػػرالمنظمػػة،عػػدد
العػػامميففػػيالمنظمػػة،ع ػػددالمسػػتفيديفمػػفالمنظمػػة)ب ػػيفتقػػديراتمػػديرممنظم ػػات
الخدماتاالجتماعيةلكاقعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػاتالخػدمات

االجتماعية .

 4.1أىمية الدراسة:
االىمية النظرية:
أ-

تنبػع األىميػة النظريػةلمد ارسػة مػف أىميػة التخطػيط االسػتراتيجي ذاتػو كالتػي تفػرض

االىتمػاـ بػو كسػمكؾ إدارمأساسػي يتكجػب عمػى المػدراء فػي اإلدارة العميػا ممارسػتو
باعتبػاره بعػدا ىامػا مػف األبعػاد كالميػاراتالشخصػية ليػؤالء المػدراء حيػث ينبغػي
قياسيا لدييـ عند تقييميـ كعنػد تقيػيـ نجػاح أك فشػؿ المنظمػاتالتػي يػديركنيا ذلػؾ
ألف ىذا البعد يعكس مدل تمتعيـ بخاصية التفكير االستراتيجي سيما كأف ىناؾمف
يعتقد باف التخطيط االستراتيجي ىك نتاج التفكير

االستراتيجي.

ب -تنبػع األىميػة النظريػةلمد ارسػة مػف أىميػة االسػتدامةالتػييجػبأفتكػكفنيػجفػي
عمميػػاتالتخطػػيطاالسػػتراتيجي،بحيػػثيػػنجـعني ػاتػػأثيراتإيجابيػػةعمػػىالصػػعيد

االقتصادمكالبيئيكاالجتماعي.
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االىمية العممية:
أ -تكمػفاألىميػةالعمميػةفػيإسػياـالد ارسػةفػيسػد جػزء كلػك بسػيط مػف الػنقص فػي
الدراسات المتعمقة بالتخطيط االستراتيجي ،كخاصة المتعمقةبالتخطيط االسػتراتيجي
في قطاع منظماتالخػدماتاالجتماعيػةكربطػوباالسػتدامةليػذهالمنظمػات ،عمػى
المستكل المحمي عمى األقؿ.
ػيئاجديػ نػداالػػىالمعرفػػةكالبحػػثالعممػػيكتكجػػوأنظػػار

ب -ربمػػاتضػػيؼىػػذهالد ارسػػةشػ ن
قطػػاع

منظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةأىميػػةالتخطػػيط

االسػػتراتيجي

كربطػػو

باالستدامة،كذلؾمفخالؿماسيتـالتكصؿإليومفنتائجكتكصيات.
ت -قديتمكفالمعنيكفمفاالستفادةمفىذهالدراسة كمفنتائجياكتكصياتيافيإجراء

دراساتأعمؽلتطكيرقطاع منظماتالخدماتاالجتماعية .

االىمية العممية:

أ -تتمثػؿاألىميػةالعمميػةفػيتقػديـ د ارسػة ينتفػع بيػا القطػاع األىمػي عامػة كالمسػتكل
القيادم فيو خاصة مف خالؿ إثراء معرفتيـبمفيكـ التخطػيط االسػتراتيجي كأبعػاده،
األمر الذم قد يساىـ في رفع مستكل أداءىـ اإلدارم فيىذا الجانب،كماقدتكجػو
الد ارس ػػةاالنتب ػػاهنح ػػكجع ػػؿالتفكي ػػرباالس ػػتدامةأساس ػػيف ػػيك ػػؿخط ػػكةتخطكى ػػا
اإلداراتالعمي ػ ػ ػػاف ػ ػ ػػيمنظم ػ ػ ػػاتالخ ػ ػ ػػدماتاالجتماعي ػ ػ ػػةعن ػ ػ ػػدماتق ػ ػ ػػكـب ػ ػ ػػالتخطيط
االستراتيجي.
ب -قدتساعدالدراسةالباحثمفخالؿعمموفيكضعبرامجتدريبيةلوداراتالعميا

فيمنظماتالخدماتاالجتماعيةبغزة،تساىـفيتطكيرقدراتيـكتنميةمياراتيـ.
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 5.1متغيرات الدراسة
أ -المتغيراتالمستقمة كتتمثؿفيانتي :
 .1الرؤيةكالرسالة.
 .2األىداؼ.

 .3التخطيط.
 .4التنفيذ.

 .5الرقابة.
 .6التقييـ.

ب -المتغيراتالتابعة كتتمثؿفياالستدامة 

ت -المتغيراتالديمكغرافية كتتمثؿفيانتي :

 -1الجنس 

 -2المنطقةالجغرافية 
 -3عمرالمنظمة 

 -4عددالعامميففيالمنظمة 
 -5عددالمستفيديفمفالمنظمة
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شكل رقم  1يوضح متغيرات الدراسة

المستقمة

التابعة

الرؤية والرسالة.
األىداف.

التخطيط.

االستدامة

التنفيذ.

الرقابة.
التقييم.

المتغيرات الديموغرافية

الجنس

المنطقة الجغرافية
عمر المنظمة

عدد العاممين في المنظمة

عدد المستفيدين من المنظمة

جرد بواسطة الباحث
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 6.1فرضيات الدراسة
 1.6.1الفرضية الرئيسة األولي:
التكجػػدعالقػػةذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة()0.05بػػيفالتخطػػيط
االستراتيجيكاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة.
ويشتق منيا الفرضيات الفرعية التالية :
 -1التكجػ ػػدعالقػ ػػةذاتداللػ ػػةإحصػ ػػائيةعنػ ػػدمسػ ػػتكلداللػ ػػة()0.05بػ ػػيفالرؤيػ ػػة
الرسالةكاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة.

ك

 -2التكج ػػدعالق ػػةذاتدالل ػػةإحص ػػائيةعن ػػدمس ػػتكلدالل ػػة()0.05ب ػػيفاألى ػػداؼ
كاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة.

 -3التكجػػدعالق ػػةذاتدالل ػػةإحص ػػائيةعنػػدمس ػػتكلدالل ػػة()0.05ب ػػيفالتخط ػػيط
كاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة.

 -4التكجػ ػػدعالقػ ػػةذاتداللػ ػػةإحصػ ػػائيةعنػ ػػدمسػ ػػتكلداللػ ػػة()0.05بػ ػػيفالتنفيػ ػػذ
كاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة.

 -5التكجػ ػػدعالقػ ػػةذاتداللػ ػػةإحصػ ػػائيةعنػ ػػدمسػ ػػتكلداللػ ػػة()0.05بػ ػػيفالرقابػ ػػة
كاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة.

 -6التكجػ ػػدعالقػ ػػةذاتداللػ ػػةإحصػ ػػائيةعنػ ػػدمسػ ػػتكلداللػ ػػة()0.05بػ ػػيفالتقيػ ػػيـ
كاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة.

 2.6.1الفرضية الرئيسية الثانية:
التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()0.05فيتقديراتمديرم

منظماتالخدماتاالجتماعيةلكاقعالتخطيطاالستراتيجيكدكرهفياستدامةمنظمػاتالخػدمات

االجتماعيػػةتعػػزل(الجػػنس ،المنطقػػةالجغرافيػػة ،عمػػرالمنظمة،عػػددالعػػامميففػػيالمنظمػػة ،عػػدد
المستفيديفمفالمنظمة)
ويشتق منيا الفرضيات الفرعية التالية :
 .1التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()0.05فيتقديراتمديرم
منظماتالخػدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

الخدماتاالجتماعيةتعزلإلىجنسالمدير(ذكر–أنثى).

 .2التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()0.05فيتقديراتمديرم
منظماتالخػدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

الخدماتاالجتماعيةتعزلإلىالمنطقةالجغرافية .

 .3التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()0.05فيتقديراتمديرم
منظماتالخػدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

الخدماتاالجتماعيةتعزلإلىعمرالمنظمة .

 .4التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()0.05فيتقديراتمديرم
منظماتالخػدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

الخدماتاالجتماعيةتعزلإلىعددالعامميففيالمنظمة .

 .5التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()0.05فيتقديراتمديرم
منظماتالخػدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

الخدماتاالجتماعيةتعزلإلىعددالمستفيديفمفالمنظمة.
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الفصل الثانٌ
اإلطـــــــار الهظـــــرٍ
وكدوة.
 1.2املبحث األوه :التخطًط االصرتاتًجٌ.
 2.2املبحث الثانٌ :االصتداوة.
 3.2املبحث الثالث :وهظىات اخلدوات االجتىاعًة.

مقدمة:
يعتبرىذاالفصؿمفالفصكؿالمؤسسةلمدراسة،حيثيتطرؽالباحثفيىػذاالفصػؿ
إلىالعديدمفالمراجعالتياستفادمنيافياعداددراستو،كلتسييؿذلؾفقدقاـالباحثبتقسيـ
ىػػذاالفص ػػؿإل ػػىثالث ػػةمباح ػػثحس ػػبالمص ػػطمحاتالػ ػكاردةف ػػيعنػ ػكافالد ارس ػػة،حي ػػثتن ػػاكؿ
المبحػػثاألكؿمكضػػكعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكتػػـالتطػػرؽفػػيىػػذاالمبحػػثإلػػىمفيػػكـكأىميػػة
كخصائصالتخطػيطاالسػتراتيجيكصػكالنإلػىالحػديثعػفم ارحػؿالتخطػيطاالسػتراتيجي،كمػا
تناكؿالمبحثالثانيفيىذاالفصؿمكضكعاالستدامةكتـالتطرؽفيىذاالمبحثإلػىمفيػكـ
التنمي ػػةالمس ػػتدامةكتعريفي ػػاكأىميتي ػػاكأى ػػدافياكخصائص ػػياكأبعادى ػػاكاالطػ ػراؼالمش ػػاركةف ػػي
تنميتيػػاكمككناتيػػاكأنماطيػػاككاقػػعالتنميػػةالمسػػتدامةفػػيفمسػػطيفكمتطمبػػاتالتنميػػةالمسػػتدامة،
كمػػاتنػػاكؿالمبحػػثالثالػػثفػػيىػػذاالفصػػؿمكضػػكعمنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػة،حيػػثتػػـ
التطػػرؽفػػيىػػذاالمبحػػثإلػػىمفيػػكـالمنظمػػاتاألىميػػةكتصػػنيفياكتكزيعيػػاكمجاالتيػػاكانتيػػى
المبحثبالمعكقاتالتيتكاجوىذهالمنظمات .
يػػرلالباحػػثأفىػػذاالفصػػؿيزخػػربكثيػػرمػػفاألدبيػػاتذاتالعالقػػةالمفيػػدةفػػيتحقيػػؽ
نتػػائجالد ارسػػة،كذلػػؾنتيجػػةاسػػتعراضالعديػػدمػػفالم ارجػػعكالمؤلفػػاتكالرسػػائؿالعمميػػةفػػيىػػذا
المجاؿ،اضافةإلىتعميقاتالباحثككجيةنظرهالتيعممتعمىاثراءىذاالفصؿ .
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املبحث األول :التخطًط االسرتاتًجٌ
 1.1.2وكدوة.
 2.1.2وفهىم التخطًط االصرتاتًجٌ.
 3.1.2أهىًة التخطًط االصرتاتًجٌ.
 4.1.2خصائص التخطًط االصرتاتًجٌ.
 5.1.2وزاحن التخطًط االصرتاتًجٌ.
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 1.1.2مقدمة:
لقػػدت ازيػػدفػػيالسػػنكاتاألخيػرةاسػػتخداـمفيػػكـ"التخطػػيطاالسػػتراتيجي"ضػػمفالمفػػاىيـ
اإلداريةالحديثةالتييجبعمىالمؤسسةأفتتبناىافػيعمميػااإلدارم،إذامػاأرادتأفتحقػؽ
األىداؼالتينشػأتمػفأجميػا،كأفتضػمفاسػتم ارريتياكبقاءىػا،كيركػزالتخطػيطاالسػتراتيجي
عمىالعالقةمابيفالمؤسسةكالبيئػةالتػيتعمػؿبيػا،كبػذلؾفيػكيتضػمفتحديػدالسػماتالكميػة

لميػػاـالمؤسسػػةكاألىػػداؼالتػػيتسػػعىالمؤسسػػةإلػػىتحقيقيػػامػػفخػػالؿتحميػػؿالظػػركؼالبيئيػػة
المختمف ػػةلممؤسس ػػةكاس ػػتخدامياف ػػيص ػػياغةى ػػذهاألى ػػداؼكتطكيرى ػػاكم ػػفث ػػـتحقيقيا(.س ػػالـ

كآخركف )99:1998،
كسػػيتطرؽالباحػػثفػػيىػػذاالمبحػػثإلػػىمراجعػػةاألدباإلدارملمتعػػرؼعمػػىاإلطػػار
كالمفػػاىيـلمتخطػػيطاالسػػتراتيجي ،ككػػذلؾأىميتػػو،كخصائصػػو،كمراحمػػو،ككػػذلؾالتعػػرؼعمػػى
الصعكباتاليتكاجيوأثناءالتصميـكالتطبيؽكالتقييـ .

 2.1.2مفيوم التخطيط االستراتيجي:
ػدمايػػذكرالتخطػػيطكاألشػػخاصالمخططػػكففػػإفأكؿمػػايتبػػادرإلػػىالػػذىفنبػػياهلل
عنػ ُ

يكسؼالصديؽعميوالسالـ،كيؼالكقدأنقذاهللعمىيديومصركمػاحكليػامػفأزمػةغذائيػة

طاحنػة،ألمػػتبيػػـفػيذلػػؾالعصػػر،فخطػطليػػاأحسػػفالتخطػيطلمػػدةخمسػػةعشػرعامػان،أقػػاـ
فييػػااقتصػػادمصػػرحيػػثكانػػتالز ارعػػةأساسػػوكمحػػكره،فقػػداعتمػػدعمػػىزيػػادةاإلنتػػاج،كتقميػػؿ

االستيالؾ،كتنظيـاالدخار،كاعادةاالستثمار،حتىنجتمصػرمػفىػذهاالزمػة،بػؿكػافليػا
الفضؿعمىماحكليامفالبمػداففػياجتيػازىػذهاالزمػة(المجػالد.)3:2014،إفمػاقػاـبػو

سيدنايكسؼعميوالسالـمفإدارةاقتصاديةلونتاجالمصرممثمػتحالػومتقدمػةمػفالتخطػيط
ِ
ػاالصػ ِّػد ُ ِ ِ
سػ ْػبع
ػؼأَيِّيَػ
ِّ
كسػ ُ
بقَػراتسػػماف َ
ػيسػ ْػب ِع َ
يػ ْأ ُكمُيُ َّف َ
يؽأَ ْفتنػػافػ َ
االسػػتراتيجي،حيػػثقػػاؿتعػػالىُ :ي ُ
ِ
ػىالنػ ِ َّ
ُخػ َػريابِسػػاتلَ َعمِّػػيأ َْرِجػػعُإِلَػ َّ
ػاؿ
ػكف()46قػ َ
كأ َ
سػ ْػنُبالت ُ
خ ْ
ػاسلَ َعميُػ ْػـ َ
ي ْعمَ ُمػ َ
ػاؼك َسػ ْػب ِع ُ
ضػػر َ
عجػ َ
م َّماتَْأ ُكمُكف()47ثَُّـ ِ ِ
فيس ْنبِم ِوإِالَّ َقِميالن ِ
دأَبانفَماحص ْدتُـفَ َذركه ِ
ِِ
ب ْعِد
يف َ
يأْتيم ْف َ
َ
ُُ
َ
س ْب َعسن َ
تَْزَرُع َ
َ َ ْ ُ ُ
كف َ
ِ
صُنكف()48ثَُّـ ِ ِ
م َّماتُ ْح ِ
عشدادي ْأ ُكْمفماقَ َّدمتُـلَي َّفإِالَّ َقمِيالن ِ
ذلِ َؾس ْب ِ
عاـفي ِػو
ب ْعِدذلِ َؾ
يأْتيم ْف َ
َ
َ
َ َ
َ
ْ ْ ُ
يو ِ
الناس ِ
كف((.)49سكرةيكسؼ )49-46:
ُي ُ
كِف َ
ي ْعص ُر َ
غاث َّ ُ َ
اؿعفمعنىالتخطيطيجػاببأجكبػةمتعػددة،كمػفأشػخاص
كمنذذلؾالكقتكافالسؤ
ُ

مختمفيففيالحقبالزمنيةالمختمفة،كىذايدؿعمىعدـكجكداتفاؽبيفالباحثيفعمػىتعريػؼ
ػيطكافكػػافىنػػاؾشػػبوإجمػػاعغيػ َػرمباشػػرعمػػىمحتػػكلىػػذاالمفيػػكـفػػي
محػػددلمفيػػكـالتخطػ 
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مس ػ ػػتكياتوكمراحم ػ ػػوالمختمف ػ ػػة،عم ػ ػػىال ػ ػػرغـم ػ ػػفاخ ػ ػػتالؼالزكاي ػ ػػاالت ػ ػػيتتن ػ ػػاكؿى ػ ػػذاالمفي ػ ػػكـ

(غنيـ .)27:2008،

فالتخطيط"عمميةرسـاألىػداؼالتػييػرادالتكصػؿإلييػاخػالؿفتػرةزمنيػةمعينػة،كمػفثػـحشػد
اإلمكانياتالالزمةلتحقيؽتمؾاألىداؼكفؽأساليبتختصرالتكمفة،كتعظـالنتائج" 

(الكرخي .)21:2009،

كالتخطيطىك"االختيارالمرتبطبالحقائؽ،ككضعكاستخداـالفركضالمتعمقةبالمستقبؿ

عندتصكراألنشطةالمقترحةكتككينياالتييعتقدبضركرتيالتحقيؽالنتائجالمنشكدة" 

(السكارنة .)36:2010،
ككذلؾيمكفتعريؼالتخطيطبأنو"عمميةالتنبؤبالمستقبؿكاالسػتعدادلػو،كالنظػرإلػى.

الماضيكالحاضرقبؿكضعأىداؼالمستقبؿ"(أبكالنصر )29:2012،

كميمااختمفتكتعددتالتعريفاتالخاصةبػالتخطيطكتعػددتإالأنيػاتكػادتجمػععمػى

أفالتخطػػيطعبػػارةعػػفتحديػػداألىػػداؼالمرغكبػػةبدقػػةكادراؾالعكامػػؿالمػػؤثرةعمػػىاألىػػداؼ
كاقتػراحمسػػاراتالعمػػؿكالبػرامجالتػػيتكفػػؿتحقيػػؽاألىػػداؼبفاعميػػةكاتخػػاذالقػ ارراتالتػػيتكػػكف

أكثركفاعمية(.عبدالمطيؼ )188:2002،

كمػػايعتبػػرالتخطػػيطاالسػػتراتيجيخطػػكةأساسػػيةفػػيالمنظمػػاتالحككميػػة،كالخدميػػة،
كالمنظمػػاتالربحيػػة،كغيػػرالربحيػػةلزيػػادةرض ػىالمتعػػامميفمعيػػا،كالمسػػتفيديفمػػفخػػدماتيا،
حيثأفالتخطيطاالستراتيجييعنيمحاكلةالتبصربمستقبؿالمنظمة،كتصميـرسالة،ككضع

أى ػػداؼتح ػػددمس ػػاراتالمنظم ػػةمس ػػتقبالن،باإلض ػػافةإل ػػىتحدي ػػدالعممي ػػات،كاألنش ػػطةالالزم ػػة
لتحقيؽذلؾ(عكض .)6:2004،

كلكيتنجحعمميةالتخطيطاالستراتيجيالبدأفتككفالمنظمةمستعدةمفحيثتكجو
الم ػػديريفكت ػػكفراإلمكاني ػػات،ككج ػػكدالتنظ ػػيـالمالئ ػػـ،كالمن ػػاخالمش ػػجع،كالب ػػدأفتش ػػارؾك ػػؿ

المسػػتكياتاإلداري ػػةف ػػيالمنظمػػةف ػػيتص ػػميـكتنفي ػػذالخطػػةاالس ػػتراتيجيةحس ػػباالختص ػػاص
كالمسئكلية،حتىيؤدمالتخطيطاالستراتيجيإلىالنتائجالمرجكةعمىالمدلالطكيؿ .

(العارؼ .)34:2001،

كعنػػدذكػػرالتخطػػيطفػػالبػػدمػػفالحػػديثعػػف"االسػػتراتيجية"كمفيػػكـلػربطالعالقػػةبينيػػا
كبػػيفالتخطػػيط،فاالسػػتراتيجية((Strategyمفيػػكـقػػديـيػػؤرخاسػػتخداموفػػيسػػنة()400قبػػؿ
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الميالد،كىػيمشػتقةمػفالكممػةالالتينيػة()Strategosكقػداسػتخدمتألكؿمػرةفػيالمجػاؿ

العسكرملتعنيمجمؿالعممياتالعسكريةلتحقيؽاألىداؼالعميا(نجـ .)130:2011،

كبيذاالمعنىانتقمتاالستراتيجيةمفالميدافالعسكرمإلىميدافإدارةاألعماؿكاإلدارة

العامة،لتنتقؿبعدذلؾإلىمختمػؼأنشػطةالمجتمػع،ممػاجعميػاتأخػذمػفىػذهاألنشػطةالعديػد

مػػفالمض ػاميفالجديػػدة،التػػيعكسػػتطبيعػػةتمػػؾاألنشػػطةممػػاأدلذلػػؾإلػػىتكسػػيعمعػػاني
االسػػتراتيجيةكمضػػامينيا،لػػذلؾتعػػددتمعػػانياالسػػتراتيجيةكدالالتيػػاالعمميػػةحتػػىصػػارليػػا

معافكأكصاؼكثيرة(محمد .)45:2011،

إفمػػفأبسػػطتعاريفيػػاأنيػػاك"مجمكعػػةالق ػ ارراتكالتص ػرفاتالتػػيتنشػػأعنيػػاصػػياغة

الخططكتنفيذىاكالتيتحقؽأىداؼالمنظمةكطمكحاتيابالشكؿالمرغكب .

(الكرخي .)45:2009،

كتُعرؼاالستراتيجيةبأنيػا"اتجػاهعػاـكقػرارتتخػذهالمؤسسػةيحػددمسػارعمميػاخػالؿ

مدةمحددة"(الدجني .)25:2011،

اتيجيةبأنيامسارأكمسمؾتختارهالمنظمةكأساسليامفبيف
كىناؾمفيعرؼاالستر
ْ

عددمفالمساراتالبديمةالمتكفرةلدييا؛لتحقيؽأىدافيا(أبكالنصر .)124:2012،

كيسػتخمصالباحػثمػفالتعريفػاتآنفػةالػذكرأفاالسػتراتيجيةىػي:عمميػةاتخػاذالقػرار
حكؿاالستخداـاألمثؿلممساراتالتيتكفؿالكصكؿإلىاألىداؼالمنشكدةبدقةكميارة .
كىنػػانالحػػظأفاالسػػتراتيجيةكالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكجيػػافلعمميػػةكاحػػدة،فػػإذاكانػػت
االستراتيجيةعمميةفكرية،فإفالخطةعمميةتطبيقية،كاذاكانتاالستراتيجيةتيتـبالعمكميػات،

فػػإفالخطػػةتيػػتـبالجزئيػػات،كاذاكانػػتاالسػػتراتيجيةتنظػػربشػػمكؿكتكامػػؿألكضػػاعالمؤسسػة،
كم ػػفمختم ػػؼأبعادى ػػالرس ػػـمع ػػالـالمس ػػتقبؿالم ػػأمكؿبمكغ ػػو،كتعي ػػيفتكجي ػػاتتم ػػؾالمؤسس ػػة

لمكصػػكؿإلػػىذلػػؾالمسػػتقبؿ،فػػإفالخطػػةاالسػػتراتيجيةتحػػددخطػػكطالسػػيركمجػػاالتالحركػػة،
كالعمؿلبمكغالمستقبؿكبالتاليفكجكدأممنيماضػركرملخخػر،كاذاكانػتاالسػتراتيجيةتعتمػد

عمىعددمحدكدمفاألفرادذكمالقدراتالفكريةالعاليػةلبنائيػا،فػإفالخطػةاالسػتراتيجيةتعتمػد
عمػػىعػػددأكبػػرمػػفاألف ػرادلتنفيػػذىاكتحقيػػؽأىػػدافيا،كبالتػػاليفػػإفتكامػػؿالجػػانبييفكتعاكنيمػػا
يرفعمفقدرةالمؤسسةعمىتحقيؽماتصبكإليو(محمد .)53:2011،

كعمػػىىػػذايمكػػفتعريػػؼالتخطػػيطاالسػػتراتيجيبأنػػو"مجمكعػػةمػػفالعمميػػاتتبػػدأبرسػػـ

الصكرةالتيتريدالمؤسسػةأفتكػكفعمييػافػيالمسػتقبؿ،ثػـتحديػداألىػداؼاالسػتراتيجيةالتػي
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تساعدعمىتحقيؽىذهالصكرة،ثـتحديداالستراتيجياتالكفيمةبتحقيؽىػذهاألىػداؼكالكسػائؿ

بعدمعرفةالتحدياتفيالبيئةالداخميةكالخارجية"(حافظكالبحيرم .)88:2006،

كمػ ػػايمكػ ػػفتعريفػ ػػوبأنػ ػػو"عمميػ ػػةمسػ ػػتمرةلتصػ ػػميـخطػ ػػطتشػ ػػمؿكظػ ػػائؼالمؤسسػ ػػة،

كتطكيرىػػا،كتقػػكـىػػذهالعمميػػةعمػػىنظػػاـلممعمكمػػات،ككضػػعالقػ ارراتاالسػػتراتيجيةعمػػىضػػكء

تقييـمستمرلممتغيراتالبيئيةالداخميةلممؤسسة(المغربي .)110:2006،

كيعرؼأيضانبأنػو"مفيػكـإدارميتضػمفتحميػؿجميػعالمتغيػراتالداخميػةكد ارسػتيافػي
ُ

المؤسس ػػةالمتمثم ػػةبنق ػػاطالق ػػكةكالض ػػعؼ،كالمتغيػ ػراتالخارجي ػػةالمحيط ػػةبالمؤسس ػػةالمتمثم ػػة
بػػالفرصكالتيديػػدات،كيػػتـمػػفخػػالؿصػػياغةرسػػالةالمؤسسػػةكرؤيتيػػاككضػػعاالسػػتراتيجيات

كاألىداؼالتيتطمحالمؤسسػةالكصػكؿإلييػاخػالؿالفتػرةالزمنيػةالمخطػطليػا،مػعاالسػتغالؿ
األمثؿلكافةالمكاردالمتاحة(الشكيخ .)26:2007،

كيعػػرؼبأن ػػو"عممي ػػةاختيػػارأى ػػداؼالمنظم ػػةكتحديػػدسياس ػػتياكاس ػػتراتيجياتياالالزم ػػة
ُ

لتحقيػػؽاألىػػداؼ،كتحديػػداألسػػاليبالضػػركرية؛لضػػمافتنفيػػذىػػذهالسياسػػاتكاالسػػتراتيجيات
المكضكعة(المدادحةكالنكافعة .)63:2013،
كيعرؼبأنو"اإلعدادالمسبؽلماتريدالمنظمةالكصكؿإليوفيالمسػتقبؿ،بمػايتضػمنو

ذلؾمفتنبؤككضعاألىداؼكاالستراتيجياتكالسياساتكاإلجراءاتكالقكاعدكالبرامجالمناسبة"
(عكض .)150:2004،


كىناؾتعريؼيقكؿ":أفالتخطيطاالسػتراتيجيىػكجيػدممتػزـإلصػدارقػ ارراتأساسػية

كأفعػػاؿكسياسػػاتتقػػكدكتجسػػدماىيػػةالمنظمػػة،مػػاذاتفعػػؿ؟كلمػػاتقػػكـبػػذلؾ؟مػػفخػػالؿالػػتالؤـ
بيفمصادرالمنظمةالخاصةكالتيديداتكالفرصالخارجيةالتيتعمؿفيظمياالمؤسسة" .

( .)NDC, 2008:7



كمػػاعرفػػت(العػػارؼ)17:2001،التخطػػيطاالسػػتراتيجيبأنػػو"التخطػػيطاالسػػتراتيجي

عمميػػةمتكاصػػمةكنظاميػػةيقػػكـفييػػااألعضػػاءمػػفالقػػادةفػػيالمنظمػػةباتخػػاذالق ػ ارراتالمتعمقػػة

بمس ػػتقبؿتم ػػؾالمنظم ػػةكتطكرى ػػاباإلض ػػافةإل ػػىاإلجػ ػراءاتكالعممي ػػاتالمطمكب ػػةلتحقي ػػؽذل ػػؾ

المستقبؿالمنشكد،كتحديدالكيفيةالتييتـبياقياسمستكلالنجاحفيتحقيقو" .

كمفىنانجدأفتعريػؼمفيػكـالتخطػيطاالسػتراتيجييتفػاكتبػاختالؼكجيػاتالنظػر
حكؿاليدؼمفالتخطيط،إذأنواليكجدتعريؼجامعكمانعلمفيكـالتخطيط ،

17

حيثيستنتجالباحثمفالتعريفػاتالسػابقةأفالتخطػيطاالسػتراتيجيعبػارةعػفعمميػة

تب ػػدأبكضػػػعاألى ػػداؼثػػػـالتحميػ ػػؿالبيئ ػػيالجيػػػدلممؤسس ػػةكتحدي ػػداالسػ ػػتراتيجياتكالسياسػ ػػات
كالخططالتفصيميةالتيتضمفتنفيذاالستراتيجياتبصكرةتؤدمإلىتحقيؽاألىداؼالمطمكبة.

كعم ػػىذل ػػؾف ػػالتخطيطبي ػػذهالص ػػكرةيع ػػدعممي ػػةيتح ػػددم ػػفخاللي ػػابش ػػكؿمس ػػبؽن ػػكعالجي ػػد

التخطيطػػيالمطمػػكب،كتكقيتػػو،ككيفيػػةتنفيػػذهكالشػػخصأكالجيػػةالتػػيسػػتتكلىالتنفيػػذ،ككيفيػػة
التعامػػؿمػػعالنتػػائجكىػػذايعنػػيأنيػػاعمميػػةتسػػيرعمػػىأسػػسمفيكمػػة،كلكنيػػافػػينفػػسالكقػػت
تتصؼباالستم اررية؛الحتػكاءالتغيػراتالتػيقػدتحػدثفػيالبيئػة،كافكػافذلػؾاليعنػيتغييػر

الخططكؿيكـ،كلكفعندماتككفىناؾضركرةلذلؾ .

 3.1.2أىمية التخطيط االستراتيجي
يعتبرالتخطيطاالستراتيجيذاتأىميةبالغةلممنظماتتتمثؿفيمايمي :
 .1حيثيرل(مساعدة)85:2013،أىميتو:

أ-أفالتخطػػيطاالسػػتراتيجييػػزكدالمنظمػػاتبػػالفكرالرئيسػػيليػػا،كىػػذاالفكػػرىػػكمػػف
أىػػـالعناصػػرداخػػؿالمنظمػػةلمػػالػػومػػفأىميػػةفػػيتكػػكيفكتقيػػيـكػػؿمػػفاألىػػداؼ،

كالخطط،كالسياسات.

ب -كيسػػاعدالتخطػػيطاالسػػتراتيجيالمنظمػػاتعمػػيكضػػعمقػػاييسدقيقػػةلممراقبػػةعمػػى
األداءكتقيمو.

 .2التخطيطيركزعمىأىداؼالمنظمة:حيػثتسػعىالمنظمػاتإلػىكضػعخطػطإلنجػاز
ىذهاألىداؼ،كمتابعةىذهالخططدكريانكتعديميا،كتطكيرىافيالكقتالمناسبةتماشيان
معالظركؼالمستقبمية،كبمايضمفتحقيؽأىدافيا(العارؼ.)7:2002،

 .3التخطػػيطيػػكفرالنفقػػات:مػػفخػػالؿاالسػػتخداـاألمثػػؿلمم ػكاردالماديػػةكالماليػػةكالبش ػرية
بكفاءةيؤدمإلىتخفيضالتكاليؼ(.المجمكعةاالستشاريةلمساعدةالفقراء)2002:5،

 .4التخطيطأساسلمرقابة:حيثاليمكفالفصؿبيفالتخطػيطكالرقابػة،فالمػديراليمكنػو
مراقبةأمعمؿمالـيكفىناؾبرنامجتخطيطليذاالعمػؿ،فعمميػةالمراقبػةتصػبحبػال

فائدةبدكفتخطيط(الغالبيكأخركف.)22:2006:

 .5يساعدالتخطيطاالستراتيجيعمىالتكصػؿإلػىقػ ارراتاسػتراتيجيةفػياألكقػاتالحرجػة
مػ ػ ػ ػػفنمػ ػ ػ ػػكالمؤسسػ ػ ػ ػػةكتطكرىػ ػ ػ ػػاكالتػ ػ ػ ػػيت ػ ػ ػ ػرتبطبتحػ ػ ػ ػػدياتحاليػ ػ ػ ػػةأكمحتممػ ػ ػ ػػةفػ ػ ػ ػػي

المستقبؿ(العجمي.)400:2008،
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 .6تحقيؽالعمػؿالمتكامػؿلجميػعأجػزاءالمنظمػة:فػالتخطيطيسػمحلػودارةبػاالطالععمػى
األجػزاءالمختمفػةفػػيالمنظمػة،كتحقيػػؽالتكامػؿبػيفىػػذهاالجػزاءكالعمػػؿعمػىالتنسػػيؽ
بينيػػافػػالتخطيطيقمػػؿمػػفالح ػكادثالمفاجئػػةعػػفطريػػؽالتنبػػؤبالمسػػتقبؿ،كيمكػػفمػػف

تجنباألزماتالتيتعترضعمؿاإلدارة(.)Bryson, 1990: 15

 .7يرل(حمداف،ادريس)18-17:2007،أىميتو:

أ-أفالتخطػػيطيسػػاعدف ػػيعمميػػةاالتصػػاؿ:حي ػػثيعمػػؿعمػػىإيج ػػادقن ػكاتاتص ػػاؿ
متعػػددةفػػيكػػؿاالتجاىػػات،كمػػايسػػاعدفػػيتنظػػيـالعالقػػاتبػػيفالمسػػتكياتاإلداريػػة

المختمفة.

ب-يزكدالمنظماتبػالفكرالرئيسػيليػا:كىػذاالفكػرمػفأىػـالعناصػرداخػؿالمنظمػة
لمالومفأىميةفيتككيفكتقييـاألىداؼكالخططكالسياسات.

كبيذايضمفالتخطيطاالستراتيجيالنجػاحلممنظمػة،فػالشػؾأفالمػدراءالػذيفيتبعػكف

مثؿذلؾالنظاـسيككنكفافضؿممالكلـيتبعكه(حمداف،ادريس .)18-17:2007،

كنرلأفالتكجونحكالتخطيطاالستراتيجيفيالمؤسساتأصبحأم انرضركريان،كماأف

ى ػػذاالتكج ػػودفع ػػتإلي ػػوع ػػدةعكام ػػؿكمتغيػ ػراتداخمي ػػةكخارجي ػػةفرض ػػتالعدي ػػدم ػػفالتغيػ ػرات
الييكميةفياليياكؿالتنظيميةكاإلجراءاتكالمياراتكالقدراتاإلدارية .

فمقػدبػاتكاضػػحانافكظػائؼالمؤسسػػاتالبػدأفتتطػػكربحيػثتشػػمؿمجػاؿالتصػػميـ

كالتنفيػػذكالمتابعػػةلمسياسػػاتالتنافسػػيةعمػػيالمسػػتكمالمحمػػيكالػػكطنيكىػػكمػػايمكػػفأفيتحقػػؽ
عفطريؽالتخطيطاالستراتيجي.

 4.1.2خصائص التخطيط االستراتيجي:
لمتخط ػػيطاالس ػػتراتيجيخص ػػائصعدي ػػدةتنطم ػػؽم ػػفككن ػػوي ػػأتيتط ػػك انرنكعيػ ػانألنػ ػكاع

التخطيطالمختمفةكلعؿأىـخصائصالتخطيطاالستراتيجيمايمي :

 .1يشجععمىالتفكيراالستراتيجيكيكضحاتجاهالمستقبؿكيركزعمىالعمؿالفريقي.
 .2يس ػ ػ ػػاعدعم ػ ػ ػػىاتخ ػ ػ ػػاذالقػ ػ ػ ػ ارراتالحالي ػ ػ ػػةف ػ ػ ػػيض ػ ػ ػػكءم ػ ػ ػػايمك ػ ػ ػػفأفيترت ػ ػ ػػبعمييػػ ػ ػػا
المستقبؿ(العجمي.)405:2008،

كيرل(المجمعالعربيلممحاسبيفالقانكنييف)6:2001،أفمفخصائصالتخطيطاالستراتيجي :
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أ-أنوعمميػةمتكاممػةكمتنكعػةاألبعػادلصػياغةكتطبيػؽخطػةاسػتراتيجيةشػاممةتػؤدم

إلىإكسابأكخمؽالميزةالتنافسيةلممؤسسة .

ب-ينطمػػؽالتخطػػيطاالسػػتراتيجيمػػفتحميػػؿمنيجػػيشػػامؿلممركػػزالتنافسػػيالحػػالي

لممؤسس ػػة،كلمف ػػرصكالتيدي ػػداتالحالي ػػةكالمتكقع ػػةف ػػيبيئ ػػةاألعم ػػاؿ،كلعناص ػػرالق ػػكة
كالضعؼالذاتيةالمكجكدةفيداخؿالمؤسسةمفجيةأخرل .

ج-كالتخطػػيطاالسػػتراتيجيعمميػػةكاسػػعةمتعػػددةاألكجػػو،كمتنكعػػةاألنشػػطة،تتجػػاكز

النظرةالتقميديةلينماطاألخرلمفالتخطيط،فالتخطيطاالسػتراتيجيلػيسمجػردنشػاط
كظيفيكديناميكيمتخصص،كانماىكأكسعشمكالن،كأغنىأبعادان،كأعمؽمسػتكلمػف

التفكيػػرالعقالنػػيالتحميمػػي،حيػػثيتسػػـبػػالتفكيرالمكضػػكعيالمتبصػػرالػػذمينطمػػؽمػػف
محاكلةصياغةنظرةشاممةلكافةالمتغيراتالبيئية(الداخميةكالخارجية) .

 .3يس ػػعىالتخط ػػيطاالس ػػتراتيجيإل ػػىإيج ػػادتص ػػكرتس ػػتطيعم ػػفخالل ػػوأفتحق ػػؽميػ ػزة
تنافسية،كذلؾمفخػالؿتحميػؿاالتجاىػاتالمتكقعػةكالممكنػةكالتركيػزعمػىالمسػتقبؿ،
كيتمي ػػزالتخط ػػيطاالس ػػتراتيجيبأن ػػون ػػكعيكيرك ػػزعم ػػىإنت ػػاجكتكري ػػداألفك ػػارغي ػػر

المسبكقة(انغا .)65:2005،

 .4يحقؽالتخطيطاالستراتيجيالتفاعػؿكالحػكارالبنػاءبػيفالمسػتكياتاإلداريػةالػثالثفػي
التخطيط(العميا_ال كسطى_الدنيا)عفمستقبؿالتنظيـكسبؿنجاحػوكتطػكره،كيرشػد

اتخاذالق ارراتفيالعمميةاإلدارية .

 .5يسػػيـالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيدعػػـأسػػاليباتخػػاذالق ػ ارراتالمسػػتقبميةفػػيالمؤسسػػة
بشػػكؿعممػػيقػػائـعمػػىالد ارسػػةكالتحميػػؿكالتنبػػؤكالمقارنػػةبػػيفالبػػدائؿالمختمفػػةالتخػػاذ

أفضؿالق ارراتكأكثرىاقابميةلمتنفيذ(حافظ،ككىب .)119:2003،

 .6يعمػػؿالتخطػػيطاالسػػتراتيجيعمػػىالتقميػػؿمػػفانثػػارالسػػمبيةلمظػػركؼالمحيطػػةعمػػى
نشاطالتنظيـكزيادةفاعميتوككفاءتوكاإلسياـفيإحداثجكدةأفضؿلممنتجأكالخدمة

(غنيـ .)242:2001،

 5.1.2مراحل التخطيط االست ارتيجي
إفالتخطيطكعمميػةأساسػيةينطػكمعمػىمجمكعػةمترابطػةمػفالم ارحػؿ،كالتػييسػبقيا

عمميػػةالمسػػحالبيئػػي،كتػػأتيىػػذهالمرحمػػةلمتحضػػيرلعمميػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجي،كتركػػزعمػػى
تحميؿالبيئةالخارجيةلمعرفةالفرصكالتيديدات،كتحميؿالبيئةالداخميػةلمكشػؼعػفنقػاطالقػكة
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كالضػعؼ،ممػػايسػيؿإعػػدادكصػياغةالخطػػةاالسػتراتيجيةفػػيضػكءالبيئػػةالخارجيػةكالداخميػػة،
كيشمؿالمسحالبيئيالعناصرالتالية :
تحميل البيئة الخارجية:

.1

يعنيتحميؿالبيئةالخارجيػةرصػدمػايحػدثفييػامػفتغيػراتإيجابيػة،أمفػرصيمكػف

استغالليالصالحالمنظمة،كرصدالتغيراتالسمبيةالتيتمثؿتيديدالممنظمة،كالتغيرفيالبيئة
الخارجيةىكالذميكجدالفرصكالتيديدات،كتتككفالبيئةالخارجيةلممنظمةمفالقكلالمختمفة

الت ػػيتق ػػعخ ػػارجح ػػدكدالمنظم ػػة،كتتفاع ػػؿم ػػعبعض ػػيالت ػػؤثرعم ػػىالمنظم ػػاتبط ػػرؽمختمف ػػة

(عكض.) 95 :2004،كتحتكمالبيئةالخارجيةعمىعنصريفكىما :

أ -البيئــــة العامــــة:تتضػ ػػمفالقػػػكلالخارجيػ ػػةالمػػػؤثرةعمػػػىالق ػ ػ ارراتالتنظيمي ػػةكالقصػ ػػيرة
كالطكيمةاألجؿ،كتشمؿالقكلاالقتصادية،كالتكنكلكجية،كالثقافية،كاالجتماعية،كالقكل

السياسية،كالتشريعية.(Hunger& Wheelen, 2006: 73).
ب -البيئــة الخاصــة:كتشػػمؿالعناصػػرأكالمجمكعػػاتذاتالتػػأثيرالمباشػػرعمػػىعمميػػات

التنظػ ػػيـاألساسػ ػػية،كمػ ػػفبعػ ػػضعناصػ ػػرىاالزبػ ػػائف،كالمسػ ػػاىميف،كالحككمػ ػػة،كالقػ ػػكل
العاممة،كالمكرديف،كاالتحاداتالتجارية).( Hunger& Wheelen, 2006: 82
تحميل البيئة الداخمية:

.2

يعنيتحميؿالبيئةالداخميةتجميعبياناتعفاألداءالداخميلممنظمة،كتحميميالمكشػؼ

عفنقاطالقكةكالضعؼداخؿالمنظمةنفسيا،كيقصدبنقاطالقكةالمزاياكاإلمكانياتالتيتتمتع
بيػػاالمنظمػػةبالمقارنػػةبمػػايتمتػػعبػػوالمنافسػػكف،كتتمثػػؿنقػػاطالضػػعؼفػػيقصػػكراإلمكانػػات
كالمشكالتالتيتعكؽالمنظمةعفالمنافسةبفاعميةكماأنيػاتقمػؿمػفرضػاءالمتعػامميفمعيػا

(عكض .(135 :2004،
كتشػػمؿالبيئػػةالداخميػػةكػػؿمػػفالعناصػػرالتاليػػة(Hunger& Wheelen, 2006: 114-

):116

أ -الييكل التنظيمي:كيتضمفاالتصاالت،كالسمطة،كسمسمةالقيادة،كالذميتـكصفوفي
الييكؿالتنظيمي.

كتشمؿالمعتقدات،كالتكقعات،كالقيـالمشتركةفيمابيفأعضاءالمنظمة.

ب -الثقافة:


ت -المــــوارد:كتش ػػمؿأص ػػكؿالش ػػركةم ػػفأص ػػكؿمالي ػػةكمادي ػػةكمي ػػاراتكق ػػدراتبشػ ػرية

كمكاىبإدارية.
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المرحمة األولى :صياغة الخطة االستراتيجية:
كىػػيتتعمػػؽبكضػػعالخطػػططكيمػػةاألجػػؿلمقابمػػةالفػػرصكالتيديػػداتالبيئيػػةفػػيمقابػػؿ

القػػكلكالضػػعؼكالتنظيمػػي،كلػػذافيػػيتتضػػمفتعريػػؼرؤيػػةكرسػػالةالمنظمػػةكتحديػػداألىػػداؼ
التييجبتحقيقياككضعاالستراتيجياتكالسياساتالمرشدةليعماؿ .
) (Hunger& Wheelen, 2006: 163
عناصر الخطة االستراتيجية:
 .1الرؤية:فقدعرؼ)(Johnson& Scholes,2002: 12الرؤيةبأنيا"ماتحمـاإلدارة
أكالقيادةبتحقيقومفطمكحاتمسػتقبميةلممنشػأة.يتكافػؽىػذامػععػكض)(8 :2004
حيثعرفيا"ىيأحالـالمنظمةكطمكحاتياالتياليمكفتحقيقيػافػيظػؿاإلمكانػات

الحالية،كافكافمفالممكفالكصكؿإلييافياألجؿالطكيؿ"،كأيضايتكافؽذلؾمع
تعريؼ)"Pearce & Robinson (2005:27أفالرؤيةتمثؿالقيػادةكدرجػةبصػيرتيا
كتفاؤليػػابالمس ػػتقبؿ،كق ػػدرتياعم ػػىأفتجع ػػؿكافػػةأفػػرادالمنظم ػػةيعيش ػػكفحقيق ػػةى ػػذه

الرؤية،كيعممكفبشكؿمتناغـعمىتحقيقيا،كتتمثؿالرؤيػةفػيالتصػكراتكالطمكحػات
الكبػػرلالتػػيتريػػدالمنظمػػةتحقيقيػػاكيتطمػػبأفتكػػكفالرؤيػػةكاضػػحةككاقعيػػةكشػػاممة
.2

كقابمةلمتطبيؽ".

الرســالة:حيػػثعرفيػػا)(Johnson& Scholes,2002: 12بأنيػػاتعكػػسالغػػرضأك
السببمفكجكدالمؤسسة،ككيفيةمساىمةالمؤسسػةباتجػاهتحقيػؽرؤيتيػا".كىػذايتكافػؽ
مػػػعتعريػ ػػؼعػ ػػكض)(9:2004لمرسػػػالةبأنيػ ػػا"كثيقػ ػػةمكتكب ػػةتمثػ ػػؿدسػ ػػتكرالمنظمػ ػػة
كالمرشػدالرئيسػيلكافػةالقػدراتكالجيػكد،كتغطػػيعػادةفتػرةزمنيػةطكيمػةنسػبيان".كمػػاأف
الرسالةالكاضحةتصؼقيـكأكلكياتالمنظمة(الماضػي.(32 :2006 ،كتميػزالرسػالة
المؤسسػػةعػػفغيرىػػامػػفالمؤسسػػاتالمتشػػابيةحيػػثتحػػددالرسػػالةمجػػاؿعممياتيػػامػػف

منظ ػػكرالمن ػػتجأكالس ػػكؽ،كى ػػيالت ػػيتخم ػػؽش ػػعك انرعامػ ػانيح ػػرؾدكاف ػػعكاف ػػةاألطػ ػراؼ

.3

المتعاممةمعالمنظمة(العارؼ.(20 :2002،

األىـــداف:فق ػػدع ػػرؼ)(Johnson& Scholes,2002:13األى ػػداؼبأني ػػا"النت ػػائج
طكيمةالمدلالتيتحاكؿالمنظمةإنجازىافيإطاررسالتيااألساسػية"،كيتكافػؽذلػؾمػع
تعريؼعكضبأفاألىداؼ"ىيالنتائجالتػيتسػعىالمنظمػةلتحقيقيػافػيفتػرةتزيػدعػف
ع ػػاـكالت ػػيتكض ػػعباالسترش ػػادبرس ػػالةالمنظم ػػة"كيتف ػػؽم ػػعتعريفي ػػا &
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Pearce

)Robinson (2005: 29بأنيا"النتائجالنيائيةلينشطةالمخططةفػيإطػاررسػالتيا

المحػػددة،كيجػػبأفتكػػكفمحػػددةكقابمػػةلمقيػػاسككاقعيػػةكقابمػػةلمتحقيػػؽكمحػػددةبػػزمف
معيف"،كتعداألىداؼضركريةلنجاحالمنظمة،ألنياتحػدداالتجػاه،كتسػاعدفػيالتقيػيـ،

كتكشؼاألكلكيات،كتركزعمىالتنسيؽ،كتككفأساسالتخطيطالفعاؿكالتنظيـكالتحفيز

.4

كالرقابة(العارؼ.(23 :2002،

الخطط االستراتيجية:حيثعرفيا)Pearce & Robinson (2005:112بأنيا"خطة
شاممةتسعىلتحقيؽرسالةكأىداؼالمؤسسػة".كىػذايتفػؽمػعتعريػؼالعػارؼ (2002:

)24ب ػػأفالخط ػػةاالس ػػتراتيجية"ى ػػيالكس ػػيمةالت ػػيتمك ػػفم ػػفتحقي ػػؽاألى ػػداؼطكيم ػػة
األجػػؿ،كقػػدتشػػمؿاسػػتراتيجياتاألعمػػاؿ،التكسػػعالجغ ارفػػي،كالتنكيػػع،كالش ػراء،كتطػػكير

.5

المنتج،كاختراؽالسكؽ".

السياسات"فقػدعػرؼ)(Johnson& Scholes2002: 13السياسػاتبمثابػةتكجييػات
أكإرشاداتعامةيتـكضعيالممساعدةفػيتحقيػؽاألىػداؼالتشػغيميةالمكضػكعة،غالبػا
مػػايػػتـصػػياغتياف ػػيالمسػػتكلاإلدارماألعمػػىليمتػػزـبي ػػاالمسػػتكياتالتػػيتمييػػا".كم ػػا

عرفتياالعػارؼ)(24 :2002بأنيػاالكسػائؿالتػيتمكػفمػفتحقيػؽاألىػداؼالسػنكيةأك
تتض ػػمفالسياس ػػاتكالقكاع ػػداإلجػ ػراءاتالمكض ػػكعةبي ػػدؼالكص ػػكؿليى ػػداؼالمح ػػددة،
كىيالتيتكجوعمميةاتخاذالق ارراتكتتناكؿالمكاقؼالمتكررة"،كىذاالتعريؼيتكافؽمع

الماضػي)(10 :2006بأنيػا"اإلرشػاداتالعامػةالتػيتسػاعدفػيصػناعةالقػرار،كتػربط
بيفصػياغةاالسػتراتيجيةكتنفيػذىا،كمػاأفالسياسػاتتسػاعدالعػامميففػيالمنظمػةعمػى
تنفيػػذالرسػػالةكأىػػدافياكاسػػتراتيجيتيا"،كيتكافػػؽذلػػؾمػػعتعريػػؼدركيػػشكتكػػال (309

):1995بأفالسياسات"ىيمجمكعةالقكاعػدكالػنظـالتػيتحكػـسػيرالعمػؿ،كالمحػددة
سػػمفانبمعرفػػةاإلدارةالعميػػا،كالتػػييسترشػػدبيػػاالعػػاممكففػػيالمسػػتكياتالمختمفػػةفػػيكافػػة

القػ اررات،كالتصػرفاتالمتعمقػػةبتحقيػػؽاألىػػداؼ"،كتعبػػرالسياسػػاتتكجييػػاتعامػػةيقػػكـ
بكضػػعياالمسػػتكلاإلدارماألعمػػىمػػعم ارعػػاةمشػػاركةالمسػػتكياتالتاليػػة،كذلػػؾإلرشػػاد
التفكير،كالق ارراتكالتصرفاتلممديريف،كمساعدييـلتنفيذاستراتيجيةالمنشاة،فالسياسػات

بػػذلؾتعمػػؿعمػػىتػػكفيراإلرشػػاداتالالزمػػةلجعػػؿعمميػػاالتنفيػػذتسػػيربصػػكرةمتسػػقةمػػع
األىداؼكاالستراتيجيةلممنشأة).( Hunger& Wheelen, 2006: 15

23

المرحمة الثانية :تنفيذ االستراتيجية
.1

يتطمػػبالتحػػكؿمػػفمرحمػػةكضػػعاالسػػتراتيجيةإلػػىمرحمػػةتطبيقيػػانقػػؿالمسػػئكليةإلػػى
مديرماألقساـ،كالكحدات،كالمكظفيففػيالمؤسسػة،كلكػفقػدتنشػأبعػضالمشػاكؿأثنػاء

عمميػػةالتنفيػػذنتيجػػةليػػذاالتحكيػػؿفػػيالمسػػئكليةخاصػػةإذامػػاكانػػتالق ػ ارراتالمتعمقػػة

باالسػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجيةمفاجئػ ػ ػ ػ ػ ػػةلممػ ػ ػ ػ ػ ػػديريففػ ػ ػ ػ ػ ػػياإلدارةالكسػ ػ ػ ػ ػ ػػطىكالػ ػ ػ ػ ػ ػػدنيا،كقػ ػ ػ ػ ػ ػػدعػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ
) Pearce & Robinson (2005: 152عمميةتنفيذاالسػتراتيجيةبأنيػا"تتعمػؽبتحكيػؿ
ازنػ ػ ػػات
كترجمػ ػ ػػةاالسػ ػ ػػتراتيجياتكالسياسػ ػ ػػاتإلػ ػ ػػىتص ػ ػ ػرفاتمػ ػ ػػفخػ ػ ػػالؿالب ػ ػ ػرامجكالمك 

كاإلجػراءات،كىػػذهالعمميػػةتطمػػبتغي ػراتداخػػؿالثقافػػةالتنظيميػػة،كاليياكػػؿكنظػػـاإلدارة
داخػؿالتنظػيـككػؿ،كىػذايتكافػؽمػعتعريػؼ )Hunger& Wheelen (2006: 214
الػػذمعرفيػػابأنيػػا"عمميػػةكضػػعالخطػػطاالسػػتراتيجيةكالسياسػػاتحيػػزالتنفيػػذمػػفخػػالؿ

تطػػكيرالب ػرامجكالميزانيػػاتكاالج ػراءاتالتشػػغيمية"،كعرفػػتالعػػارؼ)(14:2002عمميػػة
تنفيػذاالسػػتراتيجية"بأنيػػاتعبئػةكتكجيػػوالعػػامميفكالمػديريفلكضػػعاالسػػتراتيجياتالمقػػررة

مكضعالتنفيذ" .

عناصر تنفيذ االستراتيجية:
أ -البرامج :أشارالماضي)(39:2006أفالبرامجىي"ىيمجمكعةمفالنشاطاتأك
الخط ػكاتالالزمػػةلتحقيػػؽخطػػةذاتغػػرضمحػػدد،كمػػاأنيػػاتجعػػؿاالسػػتراتيجيةذات
صػػبغةعمميػػة"،كىػػذايتكافػػؽمػػعتعريػػؼ)Hunger& Wheelen (2006:16بػػأف
البرامجىي"عبارةعفكضعاألنشطةالتشػغيميةمكضػعالتنفيػذ،كذلػؾمػفأجػؿتطبيػؽ

الخطةاالستراتيجيةمفحيثاألىداؼكالرسالة".
كماعرفياعكض)"(2004:11ىيخطةتنفيذيةتعمؿعمػىتحقيػؽىػدؼاسػتراتيجي

معيفكمحدد،لياميزانية،كمجمكعةمفالمكاردالماديةكالبشرية" .

ب -الموازنــــات التقديريــــة:عػ ػػرؼالماضػ ػػي)(2006:39المكازنػ ػػاتبأنيػ ػػاترجمػ ػػةلب ػ ػرامج

المنشأةعمػىشػكؿقػيـماليػة،حيػثتتضػمفكضػعقػكائـلمتكمفػةالتفصػيميةلكػؿبرنػامج
ألغراضالتخطيطكالرقابة،كيتكافؽمعتعريػؼ)Hunger& Wheelen (2006: 17

بأف"المكازناتعبارةعفتحكيؿبػرامجالمنشػأةإلػىقػيـماليػة،كتسػتخدـىػذهالقػيـفػي
عمميةالتخطيطكالرقابةكماأنياتشمؿعمىتفاصيؿتكمفةاألنشطة".
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ت -اإلجـراءات:عػػرؼ)Hunger& Wheelen (2006:17اإلجػراءاتبأنيػػا"مجمكعػػة

مػػفالخطػكاتأكانليػػاتالتػػيتصػػؼبالتفصػػيؿكيفيػػةتنفيػػذالميػػاـبالتحديػػد،كمػػاأنيػػا
تصؼاألنشطةالمختمفةالتييجبتنفيذىالتحقيؽبرامجالمنشأة".

الصعوبات التي تواجو المنظمات أثناء تنفيذ االستراتيجية:
أشػارالماضػي)(403-402 :2006إلػىالصػعكباتالتػيتكاجييػاالمنظمػاتأثنػاء
عمميةتنفيذاالستراتيجية :
 .1أفتستغرؽالتنفيذكقتانأطكؿممامخططلو.
 .2كجكدمشكالتغيرمتكقعة.

 .3ضعؼالتنسيؽبيفاألنشطة.

 .4حدكثأزماتحكلتاالنتباهعفالتنفيذ.
 .5نقصفيقدراتاألفرادالقائميفعمىالتنفيذ.
 .6عكامؿبيئةخارجيةاليمكفالسيطرةعمييا.

 .7نقصفيالمياراتالقياديةكالتكجيولدلمديرماإلدارات.

 .8نقصفيالتعميماتكالتدريبلدلالمستكياتالدنيامفالعامميف.
 .9عدـالقدرةعمىتعريؼمياـكأنشطةالتنفيذاألساسية.

 .10ع ػػدـقػػػدرةنظػػػـالمعمكمػ ػػاتعم ػػىتػػػكفيرالقػػػدرال ػػالزـم ػػفمتابعػػػةلينشػ ػػطةالتنفيذيػػػة
المختمفة.

المرحمة الثالثة :الرقابة والتقييم
اليمكػػفأفتػػنجحاسػػتراتيجياتالمنظمػػةإالإذاكانػػتمتناسػػبةمػػعاإلمكانيػػاتالداخميػػة

كالخارجيةلممنظمة،كلذلؾينبغيأفيتـرقابةكتقييـتمؾاإلمكانياتبطريقةكاقعيةكدقيقةحتػى
تضعالمنظمػةاسػتراتيجياتيافػيحػدكدإمكانياتيػاالحقيقيػة)،(Holladay 2006: 97كفيمػايمػي

تعريؼالرقابةكالتقييـ :
 -1الرقابة:
كقػػدعػػرؼ)(Hunger& Wheelen 2006:17الرقابػػةعمػػىأنيػػا"عمميػػةتػػتـلتتبػػع
كرقابػػةأنشػػطةالمنظمػػة،كنت ػػائجأدائيػػاالفعمػػيفػػيمقاب ػػؿاألداءالمرغػػكبأكالمخطػػط،كيق ػػكـ

الم ػػديركففػ ػيك ػػؿالمس ػػتكياتاإلداري ػػةباالعتم ػػادعم ػػىالمعمكم ػػاتالمرت ػػدةالتخ ػػاذالتصػ ػرفات
العالجيةكحؿالمشكالت"،كماعرفيػا)Holladay (2006: 98بأنيػا"التأكػدافالتنفيػذقػدتػـ
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كف ػػؽالخط ػػطكالمع ػػاييرالمس ػػتيدفة،كأفالخطػ ػكاتالتص ػػحيحيةق ػػداتخ ػػذتلتص ػػحيحالتنفي ػػذأك

تعديؿالخطػط".كمػاعرفػتالعػارؼ)(194:2002الرقابػةبأنيػا"تشػمؿكػؿاألنشػطةالمطمكبػة
لمتأكدمفأفالعممياتالفعميػةتتماشػىمػعالعمميػاتالمخططػة،حيػثيقػععمػىعػاتؽالمػديريف

فػػيالمنظمػػةمسػػئكلياترقابيػػةمثػػؿتقيػػيـاألداء،كاتخػػاذاإلج ػراءاتالالزمػػةلتقميػػؿعػػدـالكفػػاءة

إلىأدنىحدممكف"،كماعرؼالماضي)(463 :2006الرقابةبأنيا"ىيالتيتعطينطاقيػا
الزمنيفيالعادةمفبدايةتنفيذاالسػتراتيجية،كحتػىتحقيػؽالنتػائجالمرجػكة،كالتػيتحػدثفييػا

كيفي ػػةم ػػفالتط ػػكراتكالتغيػ ػراتف ػػيكاف ػػةالمتغيػ ػراتالت ػػيت ػػـبن ػػاءاالس ػػتراتيجيةكتطبيقي ػػابن ػػاء
عمييا"،كتتككفالرقابةمفأربعخطكاترئيسةكماتراىا) العارؼ : (194:2002،
أ-

كضعمعاييراألداء.

ج -

مقارنةاألداءالفعميمعمعايراألداءالمخططة.

ب -قياساألداءالفردمكالتنظيمي.
د-

اتخاذاإلجراءاتالتصحيحية.

 -2التقييم :
حي ػ ػػثع ػ ػػرؼع ػ ػػكض(:2004ص)16عممي ػ ػػةالتقي ػ ػػيـبأني ػ ػػا"مقارن ػ ػػةالنت ػ ػػائجالفعمي ػ ػػة

باألىػػداؼالمتكقعػػةمػػفتطبيػػؽاالسػػتراتيجية،كاكتشػػاؼاالنح ارفػػاتالتػػيقػػدتكػػكففػػيمرحمػػة

تصػػميميا،حيػػثتحتػػاجالمنظمػػةإلػػيتجميػػعبيانػػاتمػػفالبيئػػةالداخميػػةكالخارجيػػةحتػػىيمكػػف
الحكػ ػػـعمػ ػػىمػ ػػدلنجػ ػػاحاالسػ ػػتراتيجياتفػ ػػيتحقيػ ػػؽأىػ ػػدافيا،كيتبػ ػػعذلػ ػػؾاتخػ ػػاذالخط ػ ػكات

التص ػػحيحية،أكلتغيي ػػربع ػػضاألنظم ػػة،كىياك ػػؿالعم ػػؿالت ػػيكان ػػتالس ػػببف ػػيع ػػدـتحقي ػػؽ
األى ػػداؼالت ػػياس ػػتيدفتيااالس ػػتراتيجيات".كق ػػدأش ػػارتالع ػػارؼ(:2002ص)367أفتقي ػػيـ

االستراتيجيةيشمؿثالثانشطةأساسية :
أ-

دراسةكتحميؿاألساسالذمتقكـعميواستراتيجيةالمنظمة.

ب -مقارنةالنتائجالمتكقعةبالنتائجالفعمية.
ج -

اتخاذإجراءاتتصحيحيةلمتأكدمفأفاألداءيتماشىمعالخطط .

أماالصعكباتالتيتكاجوتقييـاالستراتيجيةكماأشارتإليياالعارؼ) :(370 :2002
أ-

زيادةتعقدالبيئةبصكرةمممكسة.

ج -

زيادةعددالمتغيراتالبيئية.

ب -زيادةصعكبةالتنبؤبالمستقبؿبدقة.
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د-

معدؿالتقادـالسريعلمخططميماكانتتتسـبالدقة.

ق -زيادةعدداألحداثالمحميةكالعالميةالتيتؤثرعمىالمنظمات.
كبرغـمفأفالتقييـكالرقابةأخرعنصػريفمػفعناصػرالتخطػيطاالسػتراتيجي،فإنيمػا

قػػدتظي ػرافن ػكاحيالضػػعؼفػػيتنفيػػذاالسػػتراتيجية،كمػػفثػػـتحػػثالعمميػػاتفػػيالمنظمػػةكميػػا

عمػػىالبػػدءمػػفجديػػدم ػرةثانيػػة،كيالحػػظأفلضػػماففعاليػػةعمميػػةالتقيػػيـكالرقابػػةفالبػػدمػػف
الحصػ ػػكؿعمػ ػػىاسػ ػػترجاعفػ ػػكرمكس ػ ػريع،كغيػ ػػرمتحيػ ػػزعػ ػػفاألداءفػ ػػيالمنظمػ ػػةكفػ ػػؽتػ ػػدرج

الن .
مستكياتيا،حيثإفىذااالسترجاعيمكفالمديريفمفمقارنةماحدثفع 

(العارؼ (362 :2002،

ممخص :

كيػػرلالباحػػثأفالتخطػػيطاالسػػتراتيجيىػػكأحػػدالميػػاراتاألساسػػيةلمقيػػادةكىػػكعبػػارة

عفخارطةتُرشدؾإلىالطريؽالصحيحبيفنقطتيف،أكلياأيفأنتانف،كاألخػرلأيػفترغػب
أفتككففيالمستقبؿككيؼيمكنؾأفتحقؽذلؾ.كماأنػوأحػدأىػـالعناصػراألساسػيةكأكليػا

الالزمةلنجػاحاإلدارةفػيأممنظمػةأكمؤسسػة.حيػثيمػرالتخطػيطاالسػتراتيجيبعػدةم ارحػؿ
أكخطكاتتعتبرضركريةكىيصياغةالخطةاالستراتيجيةكمرحمةأكلى،كتعنيتحديػدغايػة
كرسالةالمنظمةكالتيتعبرعفسببقيامياأككجكدىا،ككضعاالىداؼكالخططاالسػتراتيجية

كالسياسػػاتالتػػيتسػػاعدفػػيتحقيػػؽاألىػػداؼالتشػػغيميةالمكضػػكعة،كالمرحمػػةالثانيػػةتتمثػػؿفػػي
تنفيذاالستراتيجيةعػفطريػؽالبػرامجكترجمتيػابالميزانيػاتككضػعقػكائـالتكمفػةالتفصػيميةكمػف

ثػػـتتبعيػػااإلجػراءاتالتػػيتصػػؼكيفيػػةتنفيػػذالميػػاـبالتحديػػد،ثػػـتػػأتيالمرحمػػةالثالثػػةكالتػػيال

يمك ػػفاالس ػػتغناءعني ػػاف ػػيأممنظم ػػةميم ػػاكان ػػتكبيػ ػرةأـص ػػغيرة،كى ػػيتمث ػػؿف ػػيالمرحم ػػة
النيائيػػةالرقابػػةكالتقيػػيـ،فإنيمػػاتخػػدماففػػيتحديػػدنقػػاطالضػػعؼفػػيعمميػػةتنفيػػذاالسػػتراتيجية

السػػابقةكىػػذيحفػػزاإلدارةعمػػىعمميػػةالتصػػحيح.حيػػثتخضػػعكػػؿاالسػػتراتيجياتلعمميػػةتقيػػيـ

لمعرفػػةمػػدلتناسػػبيامػػعالتغي ػراتالتػػيتحػػدثفػػيالبيئػػةالداخميػػةكالخارجيػػةكلتقيػػيـمػػدلدقػػة
التنبؤاتالتىتحتكيياالخطط.كيتطمبذلؾمقارنةالنتائجالفعميةباألىداؼالمتكقعةمفتطبيؽ

االستراتيجيةأكفيمرحمةتطبيػؽاالسػتراتيجية.كمػفأجػؿضػماففاعميػةكػؿمػفالرقابػةكالتقيػيـ
البػػدأفيعتمػػداإلداريػػكفعمػػىمعمكمػػاتدقيقػػةكمكضػػكعيةكسػريعةمػػفالعػػامميفتحػػترئاسػػتيـ
عػػفطريػػؽمػػايسػػمىبالتغذيػػةالعكسػػيةكباسػػتخداـىػػذهالمعمكمػػاتيسػػتطيعالمػػدراءمقارنػػةمػػا

يجرلفعميانمعماتـالتخطيطلومسبقا .
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 1.2.2مقدمة:
ظيػػرمفيػػكـاالسػػتدامةكمفيػػكـعػػاـككػػافلظيػػكرهصػػدلقػػكمكانعكػػاسفػػيكثيػػرمػػف
النػكاحيمنيػػاالناحيػػةاالجتماعيػػةكاالقتصػػاديةكالسػػكانيةكالمائيػػةكالغذائيػػةكغيرىػػامػػفالنػكاحي

التيالحصرليا .

كماأفالتنميةأصػبحتىػدفانمنشػكدانلكػؿذمعمػؿفػيجميػعمنػاحيالحيػاةاقتصػاديان

كاجتماعيػ ػانكبيئيػ ػانكسياسػ ػػيانكتكنكلكجيػ ػانكفػ ػػيك ػػؿمج ػػاؿم ػػفش ػػأنوأفيرقػ ػػيب ػػالفردكرفاىيتػػػو.
كأصػ ػػبحتكػ ػػذلؾمقصػ ػػكدالحككمػ ػػاتفكضػ ػػعتليػ ػػاالخطػ ػػطكجنػ ػػدتليػ ػػااألم ػ ػكاؿكالطاقػ ػػات.

كارتبطتاالستدامةبالتنميةارتباطانكثيقانكاصبحتاطػرفيفمتالزمػيففػيجميػعالمجػاالتبحيػث
النإلػى
اليمكفتطبيؽاالستدامةإالمعالتنمية.بؿتعدلاالمرلمتجديدفيمفيكـالتنميػةكصػك

االعت ػراؼبحػػؽاألجيػػاؿالقادمػػةمػػفاالسػػتفادةمػػفم ػكاردكطاقػػاتالبمػػدكىػػكمػػاعػػرؼالحق ػان

بالتنميةالمستدامة .

كسػػيتطرؽالباحػػثفػػيىػػذاالمبحػػثإلػػىمفيػػكـالتنميػػةالمسػػتدامةكتعريفيػػاكأىميتيػػا
كأىدافياكخصائصياكأبعادىاكاالطراؼالمشاركةفػيتنميتيػاكمككناتيػاكأنماطيػاككاقػعالتنميػة

المستدامةفيفمسطيفكمتطمباتالتنميةالمستدامة .

 2.2.2مفيوم التنمية المستدامة
بدأمفيكـالتنميةالمستدامةيظيرفياألدبياتالتنمكيةالدكليةتحتتػأثيراالىتمامػات
تيادرساتكتقاريرنػادمركمػاالشػييرة
الجديدةبالحفاظعؿالبيئة،كنتيجةلالىتماماتالتيأثار ا
حكؿضركرةالحفاظعؿالمكاردالطبيعيةالقابمةلمنضكب،كعمىالبيئةكالتكازنػاتالجكىريػةفػي

األنظمةالبيئية).(Ecosystemsكقدانتشراستعماؿالتنميةالمستدامةبسببتكاثراألحداث

المسػػيئةلمبيئػػةكارتفػػاعدرجػػةالتمػػكثعالميػػا.كانتشػػرأيضػػافػػياألدبيػػاتاالقتصػػاديةالخاصػػة

بالع ػػالـالثال ػػثنظػ ػ انرلتعث ػػرالكثي ػػرم ػػفالسياس ػػاتالتنمكي ػػةالمعم ػػكؿبي ػػاالت ػػيأدتإل ػػيتف ػػاقـ
المديكنيػةالخارجيػةكتػردلاإلنتاجيػةكخاصػةفػػيالقطػاعالصػناعيككػذلؾإلػيتكسػعالفركقػػات
االجتماعيػػةفػػيعػػددكبيػػرمػػفالػػدكؿبػػؿإلػػيالمجاعػػةأكقمػػةالتغذيػػةفػػيبعػػضاألحيػػافلػػدل

الفئػػاتالفقي ػرةالتػػيسػػاءتأحكاليػػافػػيالثمانينيػػاتبػػالرغـمػػفكػػؿاالسػػتثماراتالتػػينفػػذتفػػي

العقديفالسابقيف(السنبؿ .)20:2001،
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 3.2.2تعريف التنمية المستدامة:

لقدعانتالتنميةالمستدامةمفالتزاحـالشديدفيالتعريفاتكالمعانيكذلؾ ارجػعلتعػدد

النأك
استخداماتيافالبعضيتعامؿمعياكرؤيػةأخالقيػةكالػبعضاألخػري ارىػانمكذجػانتنمكيػانبػدي 

ربماأسمكباإلصالحاألخطػاءكالتعثػراتالتػيليػاعالقػةبالبيئػةكىنػاؾمػفيتعامػؿمعيػاعمػى
أنيػػاقضػػيةإداريػػةكمجمكعػػةمػػفالق ػكانيفكالق ػ ارراتالتػػيتعمػػؿعمػػىتكعيػػةكتخطػػيطاسػػتغالؿ

المكاردبشكؿأفضؿ(شيخك .)24:2015،

كيعرؼبعضالمختصيفالتنميةبأنياتحسيفنكعيةحياةالفردأكمجمكعةمفاألفراد.
كىػيسمسػػمةمػػفالمتغيػراتالكميػػةكالنكعيػػةبػػيفجماعػةمعينػػةمػػفالسػكافمػػفشػػأنياأفتػػؤدم

بمركرالزمفإلىارتفاعمستكلالمعيشةكتغيرأسمكبالحياة(الحسف .)7:2009،

كيعػدمفيػكـالتنميػةمػفأكثػرالمفػاىيـعمكميػةكشػمكلية،كيػرتبطبفكػرةالتقػدـكيتضػػمف

التغيػػركالتطػػكرمػػفحالػػةإلػػىأخػػرل،كيشػػغؿالنمػػكاالقتصػػادمعمكدىػػاالفقػػرفكػػؿمػػفالتنميػػة
كالنمػػكيشػػترطأحػػدىماانخػػرفالتنميػػةعمميػػةتغيػػرنػػكعيلمػػاىػػكقػػائـسػكاءأكػػافاقتصػػاديانأك

اجتماعيانأكثقافيان(حامد .)21:2007،

كالتنميةالمستدامةىيتمؾالتنميػةالتػييػديـاسػتم ارريتياالنػاسأكالسػكاف،امػاالتنميػة
المس ػػتديمةفي ػػيالتنمي ػػةالمس ػػتمرةاكالمتكاص ػػمةبش ػػكؿتمق ػػائيغي ػػرمتكم ػػؼكف ػػيالعدي ػػدم ػػف

الدراساتالعربيةالمتخصصةاستخدـالمصطمحافمترادفيف(.غنيـكأبكزنط .)23:2007،

أماالمفيكـالعممي،فقدكردمفيكـالتنميةالمستدامةألكؿمرةفيتقريرالمجنةالعالميػة

لمبيئػػةكالتنميػػةعػػاـ،1987كعرفػػتىػػذهالتنميػػةفػػيالتقريػػرعمػػىأنيػػا:تمػػؾالتنميػػةالتػػيتمبػػي
حاجػػاتالحاضػػردكفالمسػػاكمةعمػػىقػػدرةاألجيػػاؿالمقبمػػةفػػيتمبيػػةحاجياتيػػا.كبالتػػالييمكػػف
القكؿإفالتنميةالمستدامةتسعىلتحسيفنكعيةحياةاإلنساف،كلكفليسعمىحسابالبيئة .

(غنيـكأبكزنط .)25:2007،

كقدعرؼالمبػدأالثالػثالػذمتقػررفػيمػؤتمراألمػـالمتحػدةلمبيئػةكالتنميػةالػذمانعقػد
فيريكدمجانيركعاـ1992التنميةالمستدامةبأنيا"ضركرةإنجازالحؽفيالتنمية"بحيث
تحدثعمىنحكمتساكالحاجاتالتنمكيةكالبيئيةألجياؿالحاضركالمستقبؿ .

(مكسشيت .)17:2000،
كيمكػػفالقػػكؿأفلمتنميػػةالمسػػتدامةعػػدةأىػػداؼأىميػػاارتقػػاءاإلنسػػافكسػػداحتياجاتػػو،

مفصػحةكتعمػيـكسػكافكمعاممػةكبنيػةتحتيػةكحريػةرأم،كنكعيػةحيػاة،كالتسػييالتالمتكخػاة
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مفالحككمةكالشعب،معالمحافظةعمىحقكؽكمكارداألجياؿالقادمةفيالتنمية.كأالتعرض
حياتيـلمخطر،مفخالؿتدميرأكاستيالؾمكاردكخيراتاألرض .

(رضاكصالح .)131:2009،
كرغػػـاالخػػتالؼفػػيتعريػػؼالتنميػػةالمسػػتدامةفػػإفمضػػمكنياىػػكالترشػػيدفػػيتكظيػػؼ

الم ػكاردالمتجػػددةبصػػكرةالتػػؤدمإلػػىتالشػػيياأكتػػدىكرىاأكتػػنقصمػػففائػػدةتجنييػػاأجيػػاؿ
المستقبؿ.كماأنيػاتتضػمفالحكمػةفػياسػتخداـالمػكاردالتػيالتتجػددبحيػثالتحػرـاألجيػاؿ

القادمػةمػػفاالسػػتفادةمنيػػا.كػذلؾفػػإفالتنميػػةالمسػػتدامةتتطمػباسػػتيالؾمصػػادرالطاقػػةغيػػر
المتجددةبمعدؿبطيءلضمافانتقاؿسمسكتدريجيإلىمصادرالطاقةالمتجددة .

(فطاني .)131:2006،

كمايرلالباحثأفالتنميػةالمسػتدامةىػياالسػتعماؿالمثػاليكالفعػاؿلجميػعالمصػادر
البيئيةكاالجتماعيةكاالقتصاديةمعالتركيزعمىحياةأفضؿذاتقيمةعاليةلكؿفردمػفأفػراد

المجتمعفيالحاضركالمستقبؿدكفإىدارحؽاألجياؿالقادمةمفاالنتفاعبيذهالمصادر .

 4.2.2أىمية التنمية المستدامة

تنبعأىميةالتنميةالمستدامةمفككنياتنطمؽمفمبػدأأفالبشػرمركػزاىتماميػاحيػث

تستجيبالحتياجاتالجيؿالحاليدكفالتضحيةكالمساسباحتياجػاتاألجيػاؿالقادمػةأكعمػى

حسابقدراتيـلتكفيرسبؿالعػيشالكػريـ.كمػاتتجمػىأىميػةالتنميػةالمسػتدامةأيضػامػفخػالؿ
األىداؼالتيتصبكإليياكالفكائدالتيتتحقؽمفجرائياكالتييمكفتمخيصأىمياعمىالنحك

التالي(:الجكزم .)73:2012،
-

أنيػػاتسػػيـفػػيتحديػػدالخيػػاراتككضػػعاالسػػتراتيجياتكرسػػـالسياسػػاتالتنمكيػػةبرؤيػػة
الن .
مستقبميةأكثرتكازنانكعد 

-

ػةكاإلداريػػة
أنيػػاتنطمػػؽمػػفأىميػػةتحميػػؿاألكضػػاعاالقتصػػاديةكالسياسػػيةكاالجتماعيػ 

-

تشػػجععمػػىتكحيػػدالجيػػكدكالتعاضػػدبػػيفالقطاعػػاتالحككميػػةكالخاصػػةحػػكؿمػػايػػتـ

-

برؤيةشمكليةكتكامميةكتجنباألنانيةفيالتعامؿمعالمكاردكالطاقاتالمتاحة .

االتفػاؽعميػومػفأىػداؼكبػرامجتسػيـفػيتمبيػةحاجيػػاتجميػعفئػاتالمجتمػعالحاليػػة
كالقادمة.

تنشػػطكتػػكفرفػػرصالمشػػاركةفػػيتبػػادؿالخب ػراتكالميػػاراتكتتسػػـفػػيتفعيػػؿالتعمػػيـ

كالتدريبكالتكعيةلتحفيزاإلبداع .
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 5.2.2أىداف التنمية المستدامة:

كلمتنميػةالمسػػتدامةأىػداؼعديػػدةالبػدأفتكػػكفقابمػةلمتحقيػػؽلتخػدـالمجتمػػعالمحمػػي

بشكؿالمطمكبكالتيرسمتألجموليجياؿالحاليةكالقادمة،كمفىذهاألىداؼ :
 تنميةقابمةلالستمراركتيدؼأيضانإلىاالىتماـبالعالقةالمتبادلةمابيفاإلنسػافكمحيطػوالطبيعيكبيفالمجتمعكتنميتو،كالتركيػزلػيسعمػىالكػـبػؿعمػىالنػكعمثػؿتحسػيفتكزيػع
الدخؿبيفأفرادالمجتمعكتكفيرفرصالعمؿكالصحةكالتربيةكاإلسكاف،كماتيدؼالتنمية

المسػػتدامةأيض ػانإلػػىاالىتمػػاـبشػػكؿرئػػيسبتقيػػيـاألثػػرالبيئػػيكاالجتمػػاعيكاالقتصػػادم
لممشاريعالتنمكية.كحيثأفالبيئةىيالمخزكفالطبيعيلممكاردالتييعتمدعمييااإلنسػاف
كأفالتنميػػةىػػياألسػػمكبالتػػيتتبعيػػاالمجتمعػػاتلمكصػػكؿإلػػىالرفاىيػػةكالمنفعػػة،لػػذافػػإف

األىداؼالتنمكيةالبيئيةيكمؿبعضياالبعض(العداربة .)43:2011،
 كم ػػفاألى ػػداؼاليام ػػةلمتنمي ػػةالمس ػػتدامة:تحقي ػػؽحي ػػاةص ػػحيةكمنتج ػػة،كتحقي ػػؽالعدال ػػةاالجتماعيػػةكتعزيػػزالمسػػاكاة،كالحػػدمػػفسياسػػاتالتنميػػةالتػػيتزيػػدحجػػـالفجػػكةبػػيفالغنػػي
كالفقيػػر،كت ػػكفيرالحػػؽليجي ػػاؿالقادمػػةف ػػيالمػ ػكاردالطبيعيػػة،كالث ػػركاتمػػفخ ػػالؿترش ػػيد

اسػػتيالكيادكفإس ػراؼ،رفػػعالمسػػتكلالمعيشػػياألف ػرادكالقضػػاءعمػػىالفقػػر،كاقامػػةش ػراكة
عالميةمفأجؿالتنمية،كتفعيؿمبدأالشراكةالسياسية(سكيمـ .(45:2008،
يرلالباحثأنومفأىػـأىػداؼالتنميػةالمسػتدامةالتػيمػفشػأنياالتػأثيرفػيالظػركؼ

الحياتيةلونسافىي :

تأميفالحصكؿعمىالمياهالكافيةلالسػتعماؿالمنزلػيكالز ارعػة،كالغػذاءلضػمافاألمػف

الغذائي،كالصحةكذلػؾبالرعايػةالصػحيةكالكقائيػةكتحسػيفالصػحةكاألمػاففػيأمػاكفالعمػؿ،
كالمػػ ػػأكلكالخػ ػ ػػدمات،أمضػ ػ ػػمافاإلمػػ ػػدادالكػ ػ ػػافيكاالسػ ػ ػػتعماؿالكام ػ ػػؿلم ػ ػ ػكاردالبنػ ػ ػػاءكنظػ ػ ػػـ
المكاصػػالت،كأخيػراالػػدخؿكذلػػؾبكاسػػطةفػػرصالعمػػؿفػػيالقطػػاعالرسػػمي،كتيػػدؼاالسػػتدامة

أيضانإلىدعـالمشاريعكخمؽالكظائؼليغمبيةالفقيرةفيالقطاعغيرالرسمي.

 6.2.2خصائص التنمية المستدامة:

تتمتػػعالتنميػػةالمسػػتدامةبمجمكعػػةمػػفالممي ػزاتكالخصػػائصالتػػيتميزىػػاعػػفالتنميػػة

بمفيكمياالتقميدمكىيكماذكرتيا(سكيمـ .)46:2008،

االســتمرارية:كالمقصػػكدبيػػاعمميػػةاالسػػتدامةكالتكاصػػؿفػػيالتنميػػةألنيػػامعيػػارنجػػاحالعمميػػة
التنمكيةفيتنميةالمجتمعفيجميعمجاالتوكتكامؿجميعغاياتولتحقيؽالنمكالمنشكد .
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تنظيم استخدام الموارد الطبيعية:خاصةالقابمةلمنفاذكالمتجددةبمايضمفحؽاألجياؿالقادمة
فيياكذلؾباستثمارالمصادرالمتجددةبمعػدؿمسػاكلمعػدؿمػايتجػددفييػاكأفيكػكففػيحػدكد
قدرةالبيئةعمىاستيعابو.كاستثمارالمصادرغيرالمتجددةبمعػدؿمسػاكلمعػدؿاكتشػاؼبػدائؿ

متجددة .
تحقيــق التــوازن البيئــي:كىػػكالمعيػػارالضػػابطلمتنميػػةالمسػػتدامة،أمالمحافظػػةعمػػىسػػالمة
الحياةالطبيعيةكانتاجثركاتمتجددة.معاالستخداـالعادؿلمثركاتغيرالمتجددة .
التكامل:فالتنميةالمستدامةتتركزعمىتحقيؽالتكامؿكالتبادؿبيفأىداؼمختمفةلثالثأنظمة
أساسيةىيالنظاـاالقتصادمكالنظاـاالجتماعيكالنظاـالبيئي .
كي ػ ػػرلالباح ػ ػػثأفخص ػ ػػائصالتنمي ػ ػػةالمس ػ ػػتدامةمتمثم ػ ػػةف ػ ػػيارب ػ ػػعخص ػ ػػائصى ػ ػػي

االستم اررية،كتنظيـاستخداـالمكاردالطبيعية،كتحقيؽالتكازفالبيئي،كأخيػ انرالتكامػؿ،حيػثاف
جميعىذهالخصائصمكمؿلخخرحيثانوالبػدمػفكجػكدتنظػيـالسػتخداـالمػكاردالطبيعيػة

لض ػػمافاالس ػػتم اررية،ك ػػذلؾالب ػػدم ػػفتحقي ػػؽالتػ ػكازفالبيئ ػػيالممث ػػؿلممعي ػػارالض ػػابطلمتنمي ػػة

المسػػتدامةكالػػذمعػػفطريقػػوتػػتـعمميػػةتنظػػيـاسػػتخداـالم ػكاردالطبيعيػػةالتػػيتػػؤدمفػػينيايػػة
المطػ ػػاؼإلػ ػػىاالسػ ػػتم ارريةكالديمكمػ ػػةفػ ػػيالمنظكمػ ػػةككػ ػػؿالمتمثمػ ػػةفػ ػػيالتكامػ ػػؿاالقتصػ ػػادم

كاالجتماعيكالبيئي .

 7.2.2أبعاد التنمية المستدامة

تتمح ػ ػػكرأبع ػ ػػادالتنمي ػ ػػةالمس ػ ػػتدامةف ػ ػػيأبع ػ ػػادرئيس ػ ػػيةيمك ػ ػػفتمخيص ػ ػػياف ػ ػػيالت ػ ػػالي:

(شيخك )30-28:2015،
 -1البعد االقتصادي:
تسػػعىالتنميػػةالمسػػتدامةإلػػىتحسػػيفمسػػتكلالرفاىيػػةلونسػػافمػػفخػػالؿزيػػادةنصػػيبو

مػػفالسػػمعكالخػػدماتالضػػركريةكفػػيظػػؿمحدكديػػةالم ػكاردلػػفيتحقػػؽىػػذاالمسػػعيإالبتػػكفر
العناصرالتالية :

 تكفرعناصراإلنتاجالضركريةلمعمميةاإلنتاجية .-

رفعمستكلالكفاءةكالفاعميةليفرادبتنفيذالسياساتكالبرامجالتنمكية .

زيادةمعدالتالنمكفيمختمػؼمجػاالتاإلنتػاجلزيػادةمعػدالتالػدخؿالفػردمكتنشػيط

التغذيةالعكسيةبيفالمدخالتكالمخرجات.
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 -2البعد االجتماعي:
يشمؿالمككنػاتكاألنسػاؽالبشػريةكالعالقػاتالفرديػةكالجماعيػةكمػاتقػكـبػومػفجيػكد

تعاكنيةأكماتسببومفمشاكؿأكتطرحومفاحتياجات.أماعناصرىذاالبعدفيي :

 الحكػػـالرشػػيدالمتمثػػؿفػينمػػطالسياسػػاتكالقكاعػػدكمػػدلالشػراكةبػػيفالقطػػاعالخػػاصكقطاعالمجتمعالمدني .

 التمكػػيف:كيقصػػدبػػوتكعيػػةالمجتمػػعبضػػركرةاإلسػػياـفػػيبنػػاءكتعبئػػةطاقاتػػومػػفأجػػؿالمستقبؿ .
 االندماجكالشراكةإلقامةمجتمعمكحدفيأىدافوكمتضامففيمسؤكلياتو . -3البعد البيئي:

كيركزعمػىحػسالتعامػؿمػعالمػكاردالطبيعيػةكتكظيفيػالصػالحاإلنسػاف،دكفإحػداث

خمؿفيمككناتالبيئةكذلؾلفيتحقؽإالباالىتماـبالعناصرالتالية :
-

التنكعالبيكلكجيالمتمثؿفيالبشرالنباتاتكالغاباتالحيكاناتكالطيكركاألسماؾ .

-

الثركاتكالمكاردالمكتشفةكالمخزكنةمفالطاقةالمتجددةكالناضبة .

-

التمكثالبيئيالذميخؿبصحةالكائناتالحية .

 -4البعد التكنولوجي:
يمكفتحقيؽاالستدامةالتكنكلكجيةمفخالؿاألخذباالعتباراتالتالية :
األخذبالتكنكلكجياتالمحسنةكالتشريعاتالزاجرةكالعمؿعؿالحدمفانبعاثاتالغازات

المسببةلالحتباسالحرارلكحمايةتدىكرطبقةاألكزكف .
 -5البعد السياسي:

إفغيػػابالبعػػدالسياسػػيلمتنميػػةالمسػػتدامةكالػػذميبمػػكرهمفيػػكـالحكػػـال ارشػػدأثػػربػػالغ

عمػػىكاف ػػةاألبع ػػاداألخػػرلاالقتص ػػاديةكاالجتماعي ػػةكالبيئي ػػةبصػػكرةتعي ػػؽالتنمي ػػةالمس ػػتدامة.

فالبعػدالسياسػػيىػػكالركيػزةاألساسػػيةلتحقيػػؽالتنميػةالمسػػتدامةمػػفخػالؿتجسػػيدمبػػادئالحكػػـ
ػدكادارةالحيػػاةالسياسػػيةبشػػكؿي ارعػػيكيضػػمفمرتك ػزاتالديمقراطيػػةكالشػػفافيةفػػياتخػػاذ
ال ارشػ 
الق ارراتكتناميالثقةكالمصداقيةكتكليالسيادةكاالستغالليةلممجتمعبأجيالوالمتالحقة .
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 8.2.2االطراف المشاركة في التنمية المستدامة

كترل(سكيمـ)47-46 :2008،أفاالطراؼالمشاركةفيالتنميةالمستدامةىي :

الحكومـــة المركزيـــة:تخ ػػتصالحككم ػػةبمس ػػتكياتياالمختمف ػػةب ػػالنكاحيالسياس ػػيةكتكجي ػػوتكزي ػػع
المػ ػكاردم ػػعإع ػػدادأط ػػرالعم ػػؿالمنظم ػػةكالالزم ػػةلتنفي ػػذالمش ػػركعاتالتنمكي ػػةف ػػيالمج ػػاالت
المختمفة .

المحميـــات:كتمث ػػؿالمس ػػتكلالحك ػػكميذااالتص ػػاؿالمباش ػػرم ػػعالس ػػكاف،كيق ػػععمي ػػةااللتػ ػزاـ
الدستكرمبضمافامدادالسكافبالخدماتإمػامػفخالليػاأكعػفطريػؽالتعػاكفكالمشػاركةمػع
جيػػاتخاصػػةكغيػػرحككميػػة،كغالبػػامػػايقتصػػردكرىػػاعمػػىاإلدارةكاإلش ػراؼلضػػعؼقػػدرتيا
التمكيميةباإلضافةالىالعديدمفالمشاكؿكالمعكقاتالمحددةلقدرتيا .

ػاتكاالتحػػاداتالتػػيالتتبػػعاألجيػزة
المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص :كتشػػمؿالييئ 
الحككميػػةبمختمػػؼمسػػتكياتيا.كالتػػيأنشػػئتلتحقيػػؽأىػػداؼتنمكيػػةكتضػػـالعديػػدمػػفالخب ػراء

كالمتخصصيففيشتىالمجاالت .

ىاكادارتيػامػف
الجمعيات األىمية :كىينكعيةمفالمنظماتالرسميةأكغيرالرسميةيػتـإنشػاؤ 
قبؿالمكاطنيفلتمبيةاحتياجاتيـاالقتصاديةكاالجتماعيةكالماديةكتكفيركتحسيفالخدماتكىي
غالباماتككفضعيفةمفالناحيةالتمكيمية،كتفتقرلممياراتالتخطيطيػةالفعالػةلمتنميػةالمحميػة

لكنياتضـمجاؿكاسعمفاألنشطةكالرياضةكالصحةكالتكظيؼ .

القيـــادات الشـــعبية واألىميـــة:كالمقصػػكدبيػػاممثم ػػيالشػػعبالمنتخبػػيفكتتبػػايفأدكارىػػـكم ػػدل
ػيتوكأسػػمكبوكخبرتػػوفػػي
تػػأثيرىـعمػػىالم ػكاطنيفبالمنطقػػةتبع ػانلتنشػػئةالعضػػكالثقافيػػةكشخصػ 

العمؿالقيادم .

الجيات المانحة:كىيالجياتالممكلةلمشركعاتالتنميػةسػكاءكانػتمحميػةأكدكليػة،كيكػكف
ليذهالجياتضكابطكشركطلتمكيؿالمشركعات .

 9.2.2مكونات وأنماط االستدامة:

تكجدعدةأنماطلالستدامةتمثؿمككناتالتنميػةالمسػتدامةحسػب(:2015،seoنػت)،

كيمكفإجمالياعمىالنحكالتالي :
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 -1االستدامة البشرية:
بدأاالىتماـكاضحانانفبمدلارتبػاطالتنميػةالبشػريةبمفيػكـالتنميػةالمسػتدامة،حيػث

تبػػرزىػػذهالعالقػػةمػػفخػػالؿالحاجػػةالماسػػةإليجػػادت ػكازفبػػيفالسػػكافمػػفجيػػةكبػػيفالم ػكارد
المتاح ػػةم ػػفجي ػػةأخ ػػرل،كبالت ػػاليفي ػػيعالق ػػةب ػػيفالحاض ػػركالمس ػػتقبؿبي ػػدؼض ػػمافحي ػػاة
كمستكلمعيشةأفضؿليجياؿالقادمةكالذميحتاجإلىربطقضاياالبيئةبالتنميةبشػكؿمحػدد

كمستمر،حيثإّنوالكجكدلتنميةمستدامةبدكفالتنميةالبشرية .
ُ
 -2االستدامة المؤسسية:

تُعنياالستدامةالمؤسسيةبالمؤسساتالحككميةكالػىأممػدلتتصػؼتمػؾالمؤسسػات

باليياكؿالتنظيميةالقادرةعمىأداءدكرىافيخدمةمجتمعاتيا،كحتىيمكفأفتؤدمدكرىافي

تحقيػػؽالتنميػػةالمسػػتدامة،بجان ػبدكرالمنظمػػاتغيػػرالحككميػػةكمؤسسػػاتالمجتمػػعالمػػدني
كالىأممدليككفلتمؾالمؤسسػاتكدكرفػيتنميػةمجتمعاتيػا،كبجانػبالمؤسسػاتالحككميػة

كغي ػػرالحككمي ػػة كم ػػدلمش ػػاركةالقط ػػاعالخ ػػاصمتم ػػثالنف ػػيالش ػػركاتالعامم ػػةف ػػيالمج ػػاالت

المختمفةفيخدمةالمجتمعالمحيطكخدمةأىداؼالتنميةبتمؾالمجتمعات .
 -3االستدامة االقتصادية:

تكصػػؼالتنميػػةباالسػػتدامةاالقتصػػاديةعنػػدماتتضػػمفالسياسػػاتالتػػيتكفػػؿاسػػتمرار

األنشػػطةاالقتصػػاديةبػػالمجتمعكأداءالػػدكرالمنتظػػرمنيػػا،كتكػػكففػػينفػػسالكقػػتسػػميمةمػػف
الناحيػػةاإليككلكجيػػةفالتنميػػةالزراعيػػةكالريفيػػة–عمػػىسػػبيؿالمثػػاؿ–تتسػػـباالسػػتدامةعنػػدما
تككفسميمةمفالناحيةاإليككلكجيةكقابمػةلمتطبيػؽمػفالناحيػةاالقتصػاديةكعادلػةمػفالناحيػة

االجتماعيػػةكمناس ػػبةمػػفالناحي ػػةالثقافيػػة،كأفتك ػػكفإنسػػانيةتعتم ػػدعمػػىني ػػجعممػػيش ػػامؿ،

كتعالجالتنميةالزراعيةكالريفيةالمستدامةبحكػـتعريفيػاقطاعػاتمتعػددةالتشػمؿالز ارعػةفقػط

بؿالمياهكالطاقةكالصحةكالتنكعالبيكلكجي .
 -4االستدامة البيئية:

ُيقصدباالستدامةالبيئيةبأنياقدرةالبيئةعمىمكاصمةالعمؿبصكرةسميمة،لذلؾيتمثؿ

ىدؼاالستدامةالبيئيةفيالتقميػؿإلػىأدنػىحػدمػفالتػدىكرالبيئػي،كتتطمػباالسػتدامةتغذيتػو
بشكؿطبيعي،بمعنىأفتككفالطبيعةقادرةعمىتجديدالتكازفالبيئػي،كيمكػفأفيتحقػؽذلػؾ
بدمجاالعتباراتالبيئيةعندالتخطيطلمتنميةحتػىاليػتـإلحػاؽاألضػراربػرأسالمػاؿالطبيعػي

كذلؾكحدأدنى .
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 10.2.2واقع التنمية المستدامة في فمسطين :

فيمايتعمؽبالتنميةالمستدامةفيفمسػطيففقػدرألالكثيػرمػفالبػاحثيفكالمختصػيفأف

التنميػػةيجػػبأفتتكاكػػبجنب ػانإل ػىجنػػبمػػعقيػػاـالدكلػػةالفمسػػطينيةالمسػػتقمة،بمعن ػىاسػػتحالة
تطبيػػؽالتنميػػةفػػيظػػؿكجػػكداالحػػتالؿ،حيػػثإفالمفيػػكـالتنمػػكمينبغػػيأفيقػػكـعمػىأسػػاس

التغييػػرالشػػامؿفػػيجميػػعن ػكاحيالحيػػاةالسياسػػيةكاالقتصػػاديةكاالجتماعيػػةكالفكريػػةكذلػػؾفػػي
ظػػؿكجػػكدسػػيادةلمدكلػػةتػػتحكـفػػيمكاردىػػاكق ارراتيػػاالسياسػػيةكعم ػىالصػػعيدانخػػرىنػػاؾم ػف

يػ ػػرلبكجػ ػػكبالتنميػ ػػةفػ ػػيظػ ػػؿاالحػ ػػتالؿبيػ ػػدؼالحفػ ػػاظعم ػ ػىالثكابػ ػػتكالمقػ ػػدراتالسياسػ ػػية
كاالقتصاديةحيثإفعمميةالتنميةفيفمسطيفكاجيتشتىأنكاعالسمبكالتعطيػؿالتػيأثػرت

عمىجكانبياالمختمفةكيعتبراالحتالؿاإلسػرائيميالسػببال ػرئيسفػيسػمبكتعطيػؿالتنميػةفػي
فمسطيفبيدؼخدمةأىدافوالسياسيةكاالقتصاديةكبالتاليفإفالتنميةاالقتصػاديةفػيفمسػطيف
تطكرممحكظاخالؿفترةاالحتالؿ(باركد .)12:2005،
لـتشيد ان

إفخطػػطالتنميػػةالمسػػتدامةالتػػييتكجػػبعم ػىدكلػػةفمسػػطيفكضػػعياتصػػطدـعم ػى
أرضالكاقػػعبالمعيقػػاتالسياسػػيةالتػػييفرضػػيااالحػػتالؿاإلس ػرائيميعم ػىالفمسػػطينييف،حيػػث
تتعػػرضالم ػكاردالطبيعيػػةالفمسػػطينيةإل ػىإج ػ ارءاتكممارسػػاتتقػػكـبيػػاسػػمطاتاالح ػتالؿم ػف

طرؼكاحدمحدثةتغييراتجذريةفياالتزاناتالطبيعيةالقائمة،كتعتبرفمسطيفالحالةالفريدة

فػػيالعػػالـالتػػيتتعػػرضإؿمخططػػيفمتناقضػػيفالسػػتغالؿمكاردىػػا،إحػػداىماأصػػيؿصػػاحب
أرضكالثانيدخيؿيممؾالقكةكاإلمكانيػاتكعميػوتعتبػرفمسػطيفنمكذجػالمعالقػةالعضػكيةبػيف

التدىكرالبيئيكالنزاعاتالسياسية(معيداألبحاثالتطبيقية .(9:2006،
كممػػاشػػكؿأحػػدأىػػـالمعيقػػاتلمتنميػػةقيػػاـاالحػػتالؿاإلسػرائيميبش ػفحػػركبمتكاصػػمة
عم ػ ػ ػ ػ ػىكافػ ػ ػ ػ ػػةمؤسسػ ػ ػ ػ ػػاتدكلػ ػ ػ ػ ػػةفمسػ ػ ػ ػ ػػطيفكبالتحديػ ػ ػ ػ ػػدعم ػ ػ ػ ػ ػىقطػ ػ ػ ػ ػػاعغ ػ ػ ػ ػ ػزةفػ ػ ػ ػ ػػياإلع ػ ػ ػ ػ ػكاـ
،2014،2012،2008كالسيمااستيدافولكافةالم ؤسساتالحككميةكالمدنيةكاألمنيةكتدميرىا

بالكامػؿكمنيػػاعمػىسػػبيؿالمثػاؿالجامعػػاتكالمػػدارسكالمستشػفياتكمطػػارغػزةالػػدكليكمينػػاء
ةالبحرل،كتدميركافةالبنىالتحتية،كالتيعممتدكلػةفمسػطيفعمػىإنشػائيالممسػاىمةفػي
غز 
تحقيؽالرفاهكتكفيرالعيشالكريـألفرادالشعبالفمسطينيفيالضفةالغربيةكقطاعغزة .

 11.2.2متطمبات التنمية المستدامة في فمسطين :

يمكفحصرالمتطمباتالعامةلمتنميةالمسػتدامةحسػبمػاي ارىػا(عمػي)111:2013،

فيمايمي :
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 -1القصدفياستيالؾالثركاتكالمكاردالطبيعية.
 -2سداالحتياجاتالبشريةفيترشيداالستيالؾ.
 -3العنايةبالتنميةالبشريةفيالمجتمع .
 -4التنميةاالقتصاديةالرشيدة .
 -5الحفاظعمىالبيئة .

 -6الشراكةفيالعالقاتالخارجيةكالداخمية.
كيفص ػ ػػؿ(الجي ػ ػػازالمرك ػ ػػزملوحص ػ ػػاءالفمسػ ػ ػػطيني)55:2014،متطمب ػ ػػاتالتنمي ػ ػػة
المستدامةفيفمسطيفعمىالنحكالتالي  :
أ -عمى الصعيد البيئي:
 -1تدخؿالمجتمعالدكليلكقؼاالعتداءاتاإلسرائيميةعمىالبيئةالفمسطينية.

 -2دع ػػـاالس ػػتراتيجيةالبيئي ػػةالفمس ػػطينيةلحماي ػػةالمص ػػادرالطبيعي ػػةمػ ػفجمي ػػعمص ػػادر
التمكث .

 -3ضركرةإدارةكتطكيرالمكاردالمائيةكدعـجيكدتنميةمصادرالمياهالمتجددة.
 -4المساعدةفينقؿتكنكلكجياصديقةلمبيئةفيمختمؼالمجاالتكالزراعةكالصناعة.
 -5المساعدةفيكضعأسسسميمةلمتخطيطالعمرانيبمايتجنباإلضراربالبيئة .
 -6دعـخططالحدمفتمكثاليكاءكالماءكالتربة .

 -7العمؿعؿحمايةالبيئةالبحريةكتكسيعشبكاتالصرؼالصحي .

 -8التخطيطالقطاعيلمبيئةكفؽمنيجالتكامؿفيالتخطيطبيفركائزالتنميةالمستدامة .

ب .عمى الصعيد االجتماعي :
 -1دعـالبرامجالكطنيةلمتخفيؼمفحدةالفقر،كزيادةدخؿالفردكتعزيزدكرالمرأة.
 . -2بناءالقدرات،كدعـالشبابالفمسطينيكاعطاءأىميةأكبرلمتعميـالمينيكالتدريب 5
المالئـكاإلدارةالسميمةلممصادرالبشرية.

كتعزيزدكر
 . -3التركيزعمىتقكيةقدراتالمؤسساتالعاممةفيمجاؿالتنميةاالجتماعية 
المؤسساتغيرالحككميةكالقطاعالخاص.

 -4المسػ ػػاعدةعم ػ ػىنقػ ػػؿكتػ ػػكطيفالتكنكلكجيػ ػػاالمالئمػ ػػةإل ػ ػىفمسػ ػػطيف،كتطػ ػػكيرالقػ ػػدرات
الفمسػػطينيةفػػيمجػػاؿالبحػػثالعممػػيكاالسػػتفادةمػفالػػدعـالفنػػيالمتػػاحمػفالمؤسسػػات
كالمنظماتالدكليةفيىذاالمجاؿ .
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 -5تقكيػػةالػػركابطمػػعالمؤسسػػاتالدكليػػةكككػػاالتالتمكيػػؿكمؤسسػػاتاألمػػـالمتحػػدةذات
العالقةبالتنميةاالجتماعية.

 -6دعـالمؤسساتالصحيةكالتعميميةكالخدماتاالجتماعيةماديانكفنيان.

 -7التكعيةبأىداؼالتنميةالمستدامةفيالمدارسكالجامعاتكالمجتمعاتالمحمية.
ج .عمى الصعيد االقتصادي:
 -1تكثيػػؼالجيػػكداإلقميميػػةكالدكليػػةإلعػػادةبنػػاءالبنيػػةاالقتصػػاديةالتػػيدمرىػػااالحػػتالؿ
اإلسرائيميبمافيذلؾإنياءحالةالحصارالمفركضةعمىالمدفكالقرلالفمسطينية .
 -2دعـالقطاعاتاإلنتاجيةكالزراعةكالصناعةكالتجارةكالسياحة .
 -3المسػ ػػاعدةفػ ػػيتػ ػػكفيربيئ ػ ػةمالئمػ ػػةلجػ ػػذبالمسػ ػػتثمريفكذل ػ ػؾلالسػ ػػتثمارفػ ػػيمختمػ ػػؼ
القطاعات.

 -4تعزيػ ػ ػػزدكراإلدارةاالقتصػ ػ ػػاديةلمؤسسػ ػ ػػاتالدكلػ ػ ػػةكذل ػ ػ ػؾبتطػ ػ ػػكيرقػ ػ ػػدراتالػ ػ ػػك ازرات
كالمؤسساتذاتالعالقة.
د .عمى الصعيد السياسي:
 .1مطالبةالمجتمعالدكليبتحمؿمسؤكلياتومفأجؿإيجادبيئةمالئمةلدعـالجيكدالراميػة
لتحقيؽاالستقراركالسالـكذلؾبإنياءاالحتالؿاإلسرائيميلفمسطيف .

 .2تطبيػ ػػؽالسػ ػػيادةالدائم ػ ػةكالكاممػ ػػةلمشػ ػػعبالفمسػ ػػطينيعمػ ػػىمصػ ػػادرهالطبيعي ػ ػةكالحػ ػػدكد
كاألجكاءالفمسطينيةفيكؿـالضفةالغربيةكقطاعغزةكالقػدسبنػا نءعمػىقػرارالجمعيػة
العمكميةليمـالمتحدةرقـ .55/209

 .3تركيػػزالجيػػكدالدكليػػةنحػػكتعزيػػزقػػدراتالمؤسسػػاتالفمسػػطينيةلمسػػاعدتياعمػىمكاجيػػة
التحدياتالحاليةكالمستقبمية.

 .4زي ػػادةالمس ػػاعداتالمالي ػػةكالفني ػػةلدكل ػػةفمس ػػطيفلتط ػػكيرخط ػػةش ػػاممةلبن ػػاءالمؤسس ػػات
كالنيكضبالمجتمعالفمسطيني(الجيازالمركزملوحصاءالفمسطيني.)55:2014،
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ممخص :

يػػرلالباحػػثأفمفيػػكـاالسػػتدامةمػػفأكثػػرالمكاضػػيعالحيكيػػةالتػػييػػتـتػػداكليافػػي

مجتمعاتنػػا،كبشػػكؿخػػاصفػػيالقطػػاعالمؤسسػػي،كلكػػفمػػاىػػياالسػػتدامة؟كمػػاالػػذمتعنيػػو؟

ككيػػؼيمكننػػاأفنتبنػػىكمؤسسػػات،التنميػػةالمسػػتدامة؟السػػيماأفمفيػػكـاالسػػتدامةيكتسػػب
أىميةأكبػرمػفأمكقػتمضػىفػيضػكءاالنتشػارالمتنػاميلممبػادراتالتػيتنسػبلالسػتدامة،
خاصةفػيالمجػاؿالبيئػيكزيػادةكعػياألفػرادلخثػارالتػيتخمفيػاممارسػاتنااليكميػةعمػىالبيئػة

المحيط ػػةبن ػػا،حي ػػثيمك ػػفتعريفي ػػاباني ػػااالس ػػتعماؿالمث ػػاليكالفع ػػاؿلجمي ػػعالمص ػػادرالبيئي ػػة
كاالجتماعي ػػةكاالقتص ػػاديةم ػػعالتركي ػػزعم ػػىحي ػػاةأفض ػػؿذاتقيم ػػةعالي ػػةلك ػػؿف ػػردم ػػفأفػ ػراد
المجتمعفيالحاضػركالمسػتقبؿدكفإىػدارحػؽاألجيػاؿالقادمػةمػفاالنتفػاعبيػذهالمصػادر،

كمػػاتبػػرزأىميػػةالتنميػػةالمسػػتدامةم ػفككنيػػاتنطمػػؽمػػفمبػػدأأفالبشػػرمركػػزاىتماميػػاحيػػث
تستجيبالحتياجاتالجيؿالحاليدكفالتضحيةكالمساسباحتياجػاتاألجيػاؿ،كمػاأفلمتنميػة

المسػػتدامةأىػػداؼعديػػدةكالتػػيمػػفشػػأنياالتػػأثيرفػػيالظػػركؼالحياتيػػةلونسػػافكىػػيتػػأميف
ػتعماؿالمنزل ػػيكالز ارع ػػة،كالغ ػػذاءلض ػػمافاألم ػػفالغ ػػذائي،

الحص ػػكؿعم ػػىالمي ػػاهالكافي ػػةلالس ػ
كالصػػحةكذلػػؾبالرعايػػةالصػػحيةكالكقائيػػةكتحسػػيفالصػػحةكاألمػػاففػػيأمػػاكفالعمػػؿ،كالمػػأكل

كالخدمات،أمضمافاإلمدادالكافيكاالستعماؿالكامؿلمكاردالبناءكنظػـالمكاصػالت،كأخيػرا

الػدخؿكذلػػؾبكاسػػطةفػرصالعمػػؿفػػيالقطػاعالرسػػمي،كمػػاتتمتػعالتنميػػةالمسػػتدامةبمجمكعػػة
مفالخصػائصمتمثمػةفػيأربػعخصػائصىػياالسػتم اررية،كتنظػيـاسػتخداـالمػكاردالطبيعيػة،
كتحقيؽالتكازفالبيئي،كأخي انرالتكامؿ،كماأفىناؾأبعادلمتنميةالمستدامةيمكفتمخيصيافي

البعػػداالقتصػػادمكالبعػػداالجتمػػاعيكالبعػػدالبيئػػيكالبعػػدالتكنكلػػكجيكالبعػػدالسياسػػي،كمػػا
كيكجدالعديدمفاألطراؼالمشػاركةفػيالتنميػةالمسػتدامةكىػي:الحككمػةالمركزيػةكالمحميػات

كالمنظم ػػاتغي ػػرالحككمي ػػةكالقط ػػاعالخ ػػاصكالجمعي ػػاتاألىمي ػػةكالقي ػػاداتالش ػػعبيةكاألىمي ػػة
كالجياتالمانحة،كماتكجدعػدةأنمػاطلالسػتدامةكيمكػفإجماليػاعمػىالنحػكالتػالي:االسػتدامة
البشريةكاالستدامةالمؤسسيةكاالستدامةاالقتصػاديةكاالسػتدامةالبيئيػة،أمػافيمػايتعمػؽبالتنميػة
المستدامةفيفمسطيففقدرألالكثيرمفالباحثيفكالمختصيفأفالتنميةيجبأفتتكاكبجنبان
إل ػىجنػػبمػػعقيػػاـالدكلػػةالفمسػػطينيةالمسػػتقمة،بمعن ػىاسػػتحالةتطبيػػؽالتنميػػةفػػيظػػؿكجػػكد

االحػ ػػتالؿ،أمػ ػػابالنسػ ػػبةلمتطمبػ ػػاتالتنميػ ػػةالمسػ ػػتدامةفػ ػػيفمسػ ػػطيففإنػ ػػويمكػ ػػفحصػ ػػرىػ ػػذه
المتطمباتفيالقصدفياستيالؾالثركاتكالمكاردالطبيعية كسداالحتياجاتالبشريةفيترشيد
االستيالؾكالعنايةبالتنميةالبشريةفيالمجتمعكالتنميةاالقتصاديةالرشيدة كالحفاظعمىالبيئة


كالشراكةفيالعالقاتالخارجيةكالداخمية.
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 1.3.2مقدمة:
ػذميعتبرىػا

تعتبرالمنظماتاألىميةالفمسػطينيةمػفأىػـمككنػاتالمجتمػعالفمسػطينيال
بػػدكرهأحػػدأعمػػدةالكيػػافالفمسػػطينيكشػريكانأساسػػيانفػػيعمميػػةالبنػػاءكالتنميػػة،كمػػاتشػػارؾتمػػؾ

المنظمػػاتفػػيزيػػادةالػػكعيكتحسػػيفظػػركؼالفقػراءكالمحتػػاجيفلمػػاتقدمػػومػػفخػػدماتكبػرامج
كمشػػاريعتعمػػؿعمػػىتقميػػؿظػػاىرةالفقػػرفػػيظػػؿالممارسػػاتاإلس ػرائيميةالمتمثمػػةفػػيالحصػػار

كاإلغالؽكالعدكافالمتكررعمىقطاعغزة .

كسيسمطالباحثفيىذاالمبحثالضػكءعمػىمنظمػاتالخػدماتاالجتماعيػة،ككنيػا
ىيمجتمعالعينةالػذمسػتجرلعميػوالد ارسػة،حيػثسػيتناكؿىػذاالمبحػثمنظمػاتالخػدمات

يعياكمجاالتياكأخي انرالمعكقاتالتػيتكاجػوىػذه

االجتماعية،مفحيثمفيكمياكتصنيفياكتكز

المنظمات .

 2.3.2مفيوم المنظمات األىمية :
يظيراختالؼفيتعريؼالمنظماتاألىميةبحسػبالجيػاتالمعرفػةكاألزمنػةكاألمكنػة

كالنظرياتكالقناعاتالسياسيةحتىكقتناىذا،كفيمايميبعضانليذهالتعريفات :

عرؼقانكفالجمعياتالخيريةكالييئاتالذمأصدرتوالسمطةالفمسػطينيةالمنظمػاتأك

الييئػػاتعمػػىأنيػػا"شخصػػيةمعنكيػػةمسػػتقمةتنشػػأبمكجػػباتفػػاؽبػػيفعػػدداليقػػؿعػػفسػػبعة

أشخاصلتحقيؽأىػداؼمشػركعةتيػـالصػالحالعػاـدكفاسػتيداؼجنػياألربػاحالماليػةبيػدؼ
اقتساموبيفأعضاءاكتحقيؽمنفعةشخصية"(الكقائعالفمسطينية .)7:2000،
كعرفياالبنؾالدكلي()2001المنظمػاتاألىميػةعمػىأنيػامنظمػاتخاصػةتقػكـعمػى
أنشطةلدفعالمعاناةكالدفاععفمصالحالفقراءكحمايةالبيئةكتحقيؽتنميةالمجتمع .
كعرفتبأنيامؤسساتغيرحككمية،كغيرىادفةلمػربح،أنشػئتمػفقبػؿمجمكعػةمػف

النػػ ػػاس،فػ ػ ػػيإطػ ػ ػػارالمجتمػ ػ ػػعالمػػ ػػدني،يعممػ ػ ػػكفمػ ػ ػػفأجػ ػ ػػؿىػ ػ ػػدؼمح ػ ػ ػددكرفاىيػ ػ ػػةالمجتمػ ػ ػػع
(عيسى .)9:2001،
كمػػاعرفػػتعمػػىأنيػػاىيئػػةذاتشخصػػيةاعتباريػػةمسػػتقمةالتيػػدؼلتحقيػػؽربػػحمػػف
مزاكلػةنشػػاطيا،كانمػػاتيػػدؼإلػػىتحقيػػؽاغػراضاجتماعيػػةأكعمميػػةأكاقتصػػاديةتنمكيػػة،مػػف

امثمتياالمنظماتالخيريةكاالجتماعيةكاإلغاثيةكالصحيةكالتربكية(الجديمي .)17:2005،
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كق ػػدعرفي ػػاأب ػػكالنص ػػر()15،2007عم ػػىأني ػػامنظم ػػاتغي ػػرربحي ػػة،كالعم ػػؿبي ػػا

تطكعيان،كماتيدؼإلىتقديـخدماتعديدةكمتنكعةيحتاجإليياالمجتمع .

كقدعرفتأيضأأنياأممنظمةتؤسسكتػدارمػفقبػؿمػكاطنيفدكفأمتمثيػؿرسػمي

الن،كتمػػنحكافػػة
لط ػكاقـأكككػػاالتحككميػػة،كتعتبػػرالمنظمػػةغيػػرحككميػػةكيان ػانعػػدليانمسػػتق 
يةكاإلنسانيةمعالمحافظةعمػى
الحقكؽكالكاجباتكالصالحياتالضركريةلتحقيؽأىدافياالخير 

استقالليا(النباىيف .)52:2008،
كعرفػػتعمػػىأنيػػامنظمػػاتغيػػرربحيػػةالصػػمةليػػابمؤسسػػاتالدكلػػةأكالمؤسسػػات
الربحيةالتابعةلمقطاعالخاص،كيعمؿفيتمؾالمؤسساتأفػرادأكمجمكعػاتتسػتمدقكتيػامػف
اءأكانػػتىػػذهالمؤسسػػات
الحريػػاتالطبيعيػػةلونسػػاف،كبالقػػدرالػػذمتتػػاحبػػوتمػػؾالحريػػاتس ػك ن
تسعىإلقامةمجتمعمدنيلحمايةالحقكؽالساسيةكاالقتصادية،أكلخدمػةأغػراضعامػةتعػكد

بالنفععمىالمكاطنيفبصفةعامةكالعمػؿفػيمجػاالتالصػحةكالثقافػةكحمايػةالبيئػةكمحاربػة

الفقركنحكذلؾ(محسف .)76:2008،

كىنػػايػػرلالباحػػثأفالتعريفػػاتالسػػابقةجميػػايتفػػؽحػػكؿمفيػػكـالمنظمػػاتاألىميػػةمػػف

حي ػػثج ػػكىراألداءكطبيع ػػةاألى ػػداؼكنط ػػاؽالعم ػػؿكخص ػػائصالق ػػائميفعميي ػػا،ل ػػذايمخ ػػص

الباح ػػثتعريف ػػولممنظم ػػاتاألىمي ػػةاجرائيػ ػانعم ػػىأني ػػاعب ػػارةع ػػفمنظم ػػاتخيري ػػةكاقتص ػػادية
كاجتماعيةكثقافيةكصػحيةتعمػؿفػيميادينيػاالمختمفػةبشػكؿشػبومسػتقؿعػفىيمنػةالمؤسسػة

الرسػػمية،كتقػػكـبالعديػػدمػػفالفعاليػػاتكالب ػرامجالمختمفػػةلتحقيػػؽأغ ارضػػياعبػػرمجمكعػػةمػػف
ادالمتطكعيفكغيرالمتطكعيفالذيفيعممكفبأجر .

األفر

 3.3.2تصنيف المنظمات األىمية.
يمكفتصنيؼالمنظماتاألىميةحسبطبيعةعممياإلى(:شيخعمي:2008،ص )51-50
 .1الجمعيػػاتالخيريػػةكالتعاكنيػػات،كالتػػيسػػاىمتفػػيتقػػديـالخػػدماتالمختمفػػةلممجتمػػع
الفمسطيني،سكاءكافعميصعيدالزراعةأكالصحة.

 .2المنظماتالجماىيرية،كالمؤسساتكالمنظماتالتنمكية.

 .3المراكزكمؤسساتالبحثكاإلعػالـ،كحقػكؽاإلنسػاف،كالتػيتيػتـبقضػاياتعزيػزالثقافػة
المدنيةلممجتمعالفمسطيني.

 .4المؤسساتكالييئاتالتيتقكـبالدفاععفحقػكؽاإلنسػافكمصػالحفئػاتمحػددةداخػؿ
المجتمع،كمفاألمثمةعميياالنقاباتكاالتحاداتالمختمفة .
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 4.3.2توزيع الجمعيات عمى محافظات قطاع غزة:
تنتشػػرالجمعيػػاتالخيريػػةكالييئػػاتاألىميػػةفػػيمحافظػػاتقطػػاعغػزةالخمسػػة(الشػػماؿ
كغ ػزةكالكسػػطىكخػػانيكنسكرفػػح)كتتنػػكعأىػػدافياكبرامجيػػاكمشػػاريعياحسػػبمػػاقطعػػتعمػػى

نفسػػيامػػفعمػػؿ،حيػػثبمػغالعػػدداإلجمػػاليلمجمعيػػاتالخيريػػةكالييئػػاتاألىميػةالمسػػجمةحتػػى
2012/12/31ـف ػػيمحافظ ػػاتقط ػػاعغ ػػزة()786تكزع ػػتعم ػػىالمحافظ ػػاتالخمس ػػةكف ػػؽ

الجدكؿالتالي :

جدول  : 1.2تكزيعالجمعياتالخيريةعمىمحافظاتقطاعغزة 
1

المحافظة

الترتيب

عدد الجمعيات

1

غزة 

 408

2

الشماؿ 

 116

3

خانيكنس 

 95

4

الكسطى 

 93

5

رفح 

 74
 786


المصدر(:دائرة االبحاث والدراسات بوزارة الداخمية:2014،ص.)3

 5.3.2توزيع الجمعيات حسب قطاع العمل في محافظات قطاع غزة:
تتكزعالجمعياتمفحيػثمجػاالتالعمػؿالتػيتغطييػاإلػىالعديػدمػفالقطاعػاتالتػي
تنطػػكمتحتيػػاعػػدةأنشػػطةتخػػدميا،بحسػػبأىػػدافياالتػػيكضػػعتيالنفسػػيافػػينظاميػػااألساسػػي

عن ػػدإنش ػػائيا،أكتم ػػؾالت ػػياض ػػافتياكع ػػدلتياخ ػػالؿمس ػػيرةعممي ػػا،ل ػػذافإنن ػػانج ػػدالكثي ػػرم ػػف

الجمعياتتعمؿفيمجاالتعدة،اجتماعية،كصحية،كتنمكية .

لذاتـتقسيـالجمعياتمفحيثقطاعالعمػؿالمصػنفةتحتػو،بنػاءعمػىأغمػبأىػدافيا

كليسكؿأىػدافياكأنشػطتيا،بمعنػىأننػاسػنجدجمعيػاتتعمػؿفػياالجتمػاعيكليػاأنشػطةفػي
المجاؿالصحيكالتنمكمكاالقتصادم...إلخأحيانان .
كالجدكؿالتالييبيفتكزيعالجمعياتحسبقطاعالعمؿفيمحافظاتقطاعغزة :
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جدول : 2.2توزيع الجمعيات حسب قطاع العمل في محافظات قطاع غزة
2

الترتيب

عدد الجمعيات في كل قطاع في

قطاع العمل

محافظات قطاع غزة

1

الجمعياتاالجتماعية 

 389

2

الجمعياتالثقافية 

 74

3

الجمعياتالشبابية 

 54

4

جمعياتاألمكمةكالطفكلة 

 44

5

الجمعياتالطبية 

 40

6

الجمعياتالنقابية 

 40

7

الجمعياتالزراعية 

 35

8

الجمعياتالتعميمية 

 32

9
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المجمكع 
المصدر( :دائرة االبحاث والدراسات)9 :2014،

يظي ػػرم ػػفالج ػػدكؿالس ػػابؽأفالجمعي ػػاتاالجتماعي ػػةلي ػػاالنص ػػيباألكب ػػرم ػػفحي ػػث

العدد،حيثإفعددىايساكمتقريبانمجمكعجمعياتالقطاعاتاألخرلفبمغتنسبتياإليباقي
الجمعيػػات()%49.5فيمػػاكػػافأقػػربقطػػاعليػػاىػػكالجمعيػػاتالثقافيػػة()74جمعيػػةكبنس ػبة
()%9كيتض ػػحالف ػػارؽالكبي ػػرىن ػػافيم ػػاب ػػيفالجمعي ػػاتاالجتماعي ػػةكالجمعي ػػاتاألخ ػػرللع ػػدة
أسبابأىميا :
 .1القطاعاتالفرعيةالمتنكعةالتيتغطيياالجمعياتاالجتماعيػةفيػيتعمػؿفػيمجػاالت
رعاي ػػةاالسػ ػرةالفقيػ ػرةكالميمش ػػة،كرعاي ػػةالمس ػػنيف،كرعاي ػػةاألح ػػداث،كرعاي ػػةاأليت ػػاـ،
كاإلغاثةالعاجمةكالطكارئ...إلخ.
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 .2طبيع ػػةكنكعي ػػةالتمكي ػػؿكالمس ػػاعداتالت ػػيتق ػػدـف ػػيمحافظ ػػاتغػ ػزة،كالت ػػيتتس ػػـف ػػي
معظميابالطابعاإلغاثيكاإلنساني.


 .3التطػكرالتػاريخيفػػيعمػؿالمؤسسػػاتاألىميػة،فػدارتػػبطكلفتػرةطكيمػػةعمػؿالجمعيػػات
مكاإلنساني(دائرةاالبحاثكالدراسات .)10-9:2014،
بالعمؿالخير 

 6.3.2مجاالت عمل المنظمات األىمية:
اوالً :مجال الرعاية
كييتـىذاالمجاؿبتقديـالرعايةكيتحددعميالنحكالتالي(:محمكد:2010،نت) 
 .1رعايةاألسرة .
 .2رعايةاألمكمةكالطفكلة .
 .3رعايةالمسنيف .
 .4رعايةاأليتاـ .

 .5رعايةالمعكقيفكذكماالحتياجاتالخاصة .
 .6رعايةاألحداث .

 .7رعايةالمسجكنيف .
ثانياً  :قطاع التعميم
يؤثرالتعميـتأثي انرعمىجميعمككناتالتنمية،بؿإفكفاءةاالستثمارفيأمقطاعمف

قطاعػػاتالتنميػػةيعتمػػدعمػػىكفػػاءةاالسػتثمارفػػيقطػػاعالتعمػػيـمػػعالتركيػػزعمػػىجػػكدةالتعمػػيـ
كمالءمتوكعمىمضمكنوكأساليبوالتربكية،كمفنماذجالمشاريعالتىتدعمياالمنظماتاألىمية

فيقطاعغزةكتقكـعمىتنفيذىامايمي :

 .1دعـطمبةالمدارسكتأميفالحقيبةالمدرسيةكاالحتياجاتالتعميميةالمختمفة.
 .2دعـطمبةالجامعاتبالمساىمةفيالرسكـالجامعية.
 .3تأميفكصكؿالفقراءإليالتعميـاألكاديميكالميني.

 .4إعػ ػػادةتأىيػ ػػؿالمػ ػػدارسبمػ ػػافييػ ػػاالتػ ػػرميـ،كتجييػ ػػزاألقسػ ػػاـكالمختب ػ ػراتبالحكاسػ ػػيب
كالمكتبات.

 .5ض ػػمافح ػػؽالفقػ ػراءف ػػيالتعم ػػيـالج ػػامعي،م ػػفخ ػػالؿدع ػػـص ػػندكؽالطال ػػبالمحت ػػاج
(.)Mellor, 2001: 3
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ثالثاً :قطاع الصحة
إفأحدالحمػكؿالفعالػةلزيػادةكفػاءةقطػاعالخػدماتالصػحيةىػكتػدعيـدكرالجمعيػات

األىميػػةفػػيتقػػديـالخػػدماتالصػػحية،خاصػػةفػػيظػػؿمػػايمكػػفافتقدمػػوىػػذهالجمعيػػاتمػػف
مسػػاعداتلتنفيػػذب ػرامجالصػػحةالعامػػةكفػػيحالػػةانخفػػاضحجػػـالم ػكاردالماليػػةالمتاحػػةليػػذه

المؤسسات،يمكفأفينصباالىتمػاـالػرئيسليػاعمػىتقػديـخػدماتالرعايػةالصػحيةاألكليػة.
(مركزالمعمكماتكدعـاتخاذالقرار،2005،ص .)18
رابعاً :قطاع الزراعة
ت ػػـإنش ػػاءم ارك ػػزلتط ػػكيرالمش ػػاريعالص ػػغيرةكلتنظ ػػيـعممي ػػةاالرش ػػادالز ارع ػػيكم ػػنح

القركضالزراعيػة(أريحػاكغػزة).كػذلؾتػـإنشػاءم اركػزلصػحةالحيكانػاتكالحفػاظعمػىالثػركة

الس ػ ػ ػػمكية،كمػ ػ ػ ػفنم ػ ػ ػػاذجالمش ػ ػ ػػاريعالت ػ ػ ػػينف ػ ػ ػػذتياالمؤسس ػ ػ ػػاتاألىمي ػ ػ ػػةف ػ ػ ػػيقط ػ ػ ػػاعغػ ػ ػ ػزة:
(شياب )51،2013،
 .1إعادةتشجيراألراضيالزراعيةالمدمرة.
 .2إنشاءأكترميـآبارزراعيةكاقامةشبكاترمجديدةليراضيالزراعية.
 .3تكفيراألسمدةكالدكيةالزراعيةلممزارعيف.
 .4إنشاءمزارعالدجاجالالحـكالبياض.
 .5دعـمزارعيالثركةالحيكانية.

 .6إنشاءمزارعالماشيةإلنتاجالمحكـكالحميب.
 .7إنشاءمزارعاالستزراعالسمكي.
خامساً :قطاع البيئة
كتشمؿنشاطاتكاسعةلمتثقيػؼالبيئػيكالحػدمػفالتمػكثكنشػرمطبكعػاتعػفالز ارعػة

كالبيئػ ػػةالبحريػ ػػة(غ ػ ػزة)،كتطػ ػػكيرنمػ ػػاذجزراعيػ ػػةحديثػ ػػةفػ ػػيكػ ػػؿمػ ػػف:أريحػ ػػاكغ ػ ػزة،كتميػ ػػة
المشػػركعاتالزراعيػػةالصػػغيرةكالمسػػاىمةفػػيحػػؿمشػػاكؿالتسػػكيؽالز ارعػػيكب ػرامجاإلق ػراض

كاالدخار(ثابت،2010،ص .)148
سادساً :التأىيل والتدريب

كتشػػمؿتػػرميـمبػػافصػػحيةكشػػبابيةكعقػػددكراتتأىيػػؿمينػػي،كانشػػاءريػػاضمكزعػػة

عمىأنحاءالضفةالغربيةكغزة،كتنظيـبرامجتعميـلغاتأجنبيػة،كالعنايػةبػالمعكقيفكتػأىيميـ،
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كتدريبمتطكعيفلمحكاألمية،كتعزيزالقدراتالمؤسسية،كتنظػيـرحػالتلمػدفكقػرلالػكطف،

كانشاءمكتبات،كتنظيـدكراتتقنية،كتنظيـبرامجلتعميـاألمياتكتدريبيفعمىكيفيةالتعامؿ
معأبنائيف،كتنفيذبرامجالبناءالمؤسسيكتنظيـاألسرة،كانشاءمدارسلتدريبالفنكفليطفػاؿ

فيغزةكالضفة(ثابت .)148،2010،

 7.3.2معوقات المنظمات األىمية:
يمخصتقريرمعيدأبحاثالسياسػاتاالقتصػاديةالفمسػطيني(مػاس)القيػكدالتػيتعػاني

منياىذهالمنظماتبالتالي:قيكدالممكليفيميياقيكدسمطاتاالحتالؿثـقيكدالمجتمعالمحمي
كفػػيالترتيػػباألخيػػرتػػأتيقيػػكدالسػػمطة.كتتمثػػؿقيػػكدالممػػكليففػػيالتػػدخؿفػػيتصػػميـالبػرامج

كتكجيييانحكأكلكياتمعينةككذلؾفيآلياتصرؼكمتابعةالمنحالمقدمةليذهالمنظمات .

كتتمثػػؿقيػػكداالحػػتالؿفػػيإعاقػػةكصػػكؿالمسػػاعداتلػػبعضىػػذهالمنظمػػات.أمػػاقيػػكد

المجتمػػعالمحمػػيفتتمثػػؿفػػيضػػعؼتفاعمػػومػػعب ػرامجالمنظمػػةكفػػيقيػػكدثقافيػػةتحػػدمػػفقػػدرة

المنظمػػةعمػػىالكصػػكؿإلػػيالمسػػتيدفيف.كتتمثػػؿقيػػكدالسػػمطةالكطنيػػةالفمسػػطينيةف ػيإعاقػػة
التػ ػراخيصأكتجمي ػػدأرص ػػدتياالمالي ػػةل ػػدلالبن ػػكؾكف ػػيالمتابع ػػةذاتالبع ػػداألمن ػػيلبعض ػػيا
كاستيدافيابالمتابعةمفقبؿىيئاتالرقابة(ماس )71:2008،

كيرلعطية()19-17:2006أفالمنظماتالخيريةتعانيمفجممةمػفالمشػكالت،كتكاجػو

العديدمفالتحدياتالتيلياارتباطبالبناءالمؤسسيمثؿ :
 .1مشكالتتتعمؽبالبنيةالتنظيمية .
مشكالتفيالقيادةكاإلدارة .

.2

 .3مشكالتفيالمكاردالبشرية .
 .4مشكالتالمكاردالمالية .

 .5مشكالتفيبرامجالتسكيؽكالتركيجألنشطةالمنظمة .
 .6مشكالتفياألنظمةكالمكائحكأساليبالعمؿ .
 .7مشكالتفياالستراتيجيةكالرؤيةكالرسالة.
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ممخص:
كيرلالباحثأفعمؿالمنظماتاألىميةفيقطاعغزةفيالفترةالحاليةقػدتقمػصإلػى
الحداألدنىبسببالمعيقاتكالتحدياتالتيفرضتعمييامفكاقعالحصاركاالنقساـكتحديات

ػح
ذمأدلإلىالحدمفمجاؿعممياكاغالقيافيبعػضاألحيػافبسػببش ّ

خارجيةلممنظماتال

التمكيؿكتجميدأرصدتياكعدـقدرتياعمىدفعنفقاتيػاالتشػغيميةاألمػرالػذلانعكػسسػمبانعمػى
أدائيػػاكمنظمػػاتمجتمػػعمػػدنيتسػػيـفػػيالػػدعـلػػدفععجمػػةالتنميػػةكتمبيػػةاحتياجػػاتالمجتمػػع
كك ػػذلؾالمعيق ػػاتالداخمي ػػةمتمثم ػػةف ػػيغي ػػابالممارس ػػاتالديمكقراطي ػػةأكض ػػعفياداخ ػػؿى ػػذه
المنظماتأكضعؼالتنسيؽبيفالمنظماتأنفسػياأكغيػاباالسػتراتيجياتاإلنمائيػةمػفجيػة

كض ػػعؼالبن ػػاالمؤسس ػػيكنق ػػصالق ػػدراتالبشػ ػريةم ػػفجي ػػةأخ ػػرل.ك ػػؿذل ػػؾأدلإل ػػىالكاق ػػع
المتردمالذمتمربوالمنظماتغيرالحككميةفيالكقتالحالي .
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الفصل الثالث
الدراســـــات الشـــــابكُ
 1.3الدراصات الفمضطًهًة
 2.3الدراصات العزبًة
 3.3الدراصات األجهبًة
 4.3التعكًب عمى الدراصات الضابكة


الدراسات السابقة:
مقدمة:

لػـ يػتمكف الباحػث مػف الكصػكؿ إلػى د ارسػات تتعمػؽ بػالتخطيط االسػتراتيجي كعالقتػو

باستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةسكاء عمى مستكل الكطف أك الدكؿ المجاكرة ،بينما كجد

عػدة د ارسػات اىتمػت بػالتخطيط االسػتراتيجيأك االسػتدامة تػـ إجراؤىػا عمػى مجتمعػات د ارسػة

أخرل ال تنتمي لممنظمات الحككمية كبعض الد ارسػات التػي اىتمػت بالمؤسسػات غيػر الحككميػة

طّمػعالباحػثعمػػىمجمكعػةمػفالد ارسػػات
مػف زكايػػا إداريػة أخػرلحسػػبعمػـالباحػث،كقػػدا 
السػابقةبمغػتثمػػانيكعشػريفد ارسػػةمػابػػيففمسػطينيةكعربيػػةكأجنبيػة،تمحػػكرتىػذهالد ارسػػات
بػػيفاألعػكاـ()2015-2002كقػػدتطرقػػتىػػذهالد ارسػػاتإلػػىالعديػػدمػػفالمعمكمػػاتالتػػيتيػػـ

مكضكعالدراسة كمفىذه الدراسات :

 1.3الدراسات الفمسطينية:
-1

دراســـة العكشـــية ( : )2015دراســـة بعنـــوان قيـــاس مـــدى فعاليـــة الـــنيج التشـــاركي

لتخطيط وتقييم ورقابة الموارد البشرية (  )HR-PPMEفـــــــــي تحقيـــــــــق اســـــــــتدامة
مؤسسات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة

ىدفتالدراسةالتعرؼعمػيمػدلفعاليػةالػنيجالتشػاركيلتخطػيطكتقيػيـكرقابػةالمػكارد
البش ػريةفػػيتحقيػػؽاسػػتدامةمؤسسػػاتالمجتمػػعالمػػدنيالعاممػػةفػػيالقطػػاعالز ارعػػيفػػيقطػػاع

غزة،كقداستخداـالباحثالمنيجالكصػفيالتحميمػي،،كمػاتكػكفمجتمػعالد ارسػةمػف()41مػف
العامميففيمنظماتالمجتمعالمدنيكقدأظيرتالدراسةأفكظائؼالتخطػيطكالرقابػةكالتقيػيـ

التشاركيةتساىـفياستدامةالمنظمات،كماتبيفكجكدعالقةطرديةبيفكؿكظائؼالتخطيط
كالرقابػػةكالتقيػػيـالتشػػاركيةمػػعاسػػتدامةمنظمػػاتالمجتمػػعالمػػدني،إضػػافةإلػػيكجػػكدفػػركؽفػػي

متكسػػطاتإجابػػاتالمبحػػكثيفحػػكؿمػػدلفعاليػػةالػػنيجالتشػػاركيلتخطػػيطكتقيػػيـكرقابػػةالمػكارد
البش ػريةفػػيتحقيػػؽاالسػػتدامةتعػػزللمتغيػػر(عمػػرالمبحػػكث،عمػػرالمنظمػػة،المحافظػػة،عػػدد

العػػامميف)،فػػيحػػيفعػػدـكجػػكدفػػركؽتعػػزللمتغيػػر(الجػػنس،المؤىػػؿالعممػػي،عػػددسػػنكات
الخدمة).كقػدأكصػػتالد ارسػةبضػػركرةمراجعػةبػرامجالمنظمػػاتبيػدؼدمػػجمبػدأالمشػػاركةفييػػا

لمنحالمكظفيففيياالدافعيةالكافيةلتحقيؽاالستدامة .


51

-2

دراسة أبو حسنة ( :)2014دراسة بعنوان ميارات التخطيط االستراتيجي لدى قيـادات
كميات التربية في الجامعات الفمسطينية وعالقتو بتحسين األداء المؤسسي ليا

ى ػ ػػدفتالد ارس ػ ػػةالتع ػ ػػرؼإل ػ ػػىدرج ػ ػػةممارس ػ ػػةقي ػ ػػاداتكمي ػ ػػاتالتربيػ ػ ػةف ػ ػػيالجامع ػ ػػات

الفمس ػػطينيةلمي ػػاراتالتخط ػػيطاالس ػػتراتيجي،كعالقتي ػػابتحس ػػيفاألداءالمؤسس ػػي،كق ػػداس ػػتخدـ

الباحػػثالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي،،كمػػاتكػػكفمجتمػػعالد ارسػػةمػػف()149عض ػكانمػػفأعضػػاء
الييئػػةالتدريسػػيةفػػيكميػػاتالتربيػػةفػػيالجامعػػةاإلسػػالمية،كجامعػػةاألزىػػر،كجامعػػةاألقصػػى.
كقدأظيػرتالنتػائجأفدرجػةمكافقػةأفػرادعينػةالد ارسػةعمػىممارسػةقيػاداتكميػاتالتربيػةفػي

الجامعاتالفمسطينيةلمياراتالتخطيطاالستراتيجيإلىدرجةمرتفعةبنسػبة(،)%74.88كمػا
أنوتكجدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةبػيفمتكسػطتقػديراتأعضػاءىيئػةالتػدريسلدرجػةامػتالؾ
قيػػاداتكميػػاتالتربيػػةفػػيالجامعػػاتالفمسػػطينيةلميػػاراتالتخطػػيطاالسػػتراتيجيتعػػزللمتغيػػر
الجامعةكذلؾلصالحالجامعةاإلسػالمية،عػدامجػاليفاثنػيفكىمػا":امتالؾميػارةصػياغةرؤيػة

كرسػػالةالكميػػة".كقػػدأكصػػتالد ارسػػةبضػػركرةكضػػعآليػػاتمحػػددةكممنيجػػة،تعمػػؿعمػػىتعزيػػز
مشػػاركةالمجتمػػعالػػداخميكالخػػارجيلكميػػاتالتربيػػةفػػيعمميػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجي،كم ارعػػاة

المركنةفي الخططاالستراتيجية ،بحيثتعمؿعمىربطاستراتيجيةالكميةمعالظركؼالمحيطبيا .
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دراسة قباجة ( :)2012دراسة بعنوان مـدى اسـتخدام التخطـيط االسـتراتيجي لممـوارد

البشرية في الشركات المدرجة في بورصة فمسطين .

ىدفتالدراسةالتعرؼمدلاستخداـالتخطيطاالستراتيجيلممكاردالبشريةفيالشركات
المدرج ػػةف ػػيبكرص ػػةفمس ػػطيف،كق ػػداس ػػتخداـالباح ػػثالم ػػنيجالكص ػػفيالتحميم ػػي،،كم ػػاتك ػػكف
ػيبكرصػػةفمسػػطيف.كقػػدأظيػػرت

مجتمػػعالد ارسػػةمػػفالقػػادةكاإلداريػػيففػػيالشػػركاتالمدرجػػةفػ

النتػػائجأفاسػػتخداـالتخطػػيطاالسػػتراتيجيلمم ػكاردالبش ػريةفػػيالشػػركاتالمدرجػػةفػػيبكرصػػة
فمسػػطيفجػػاءمتكسػػطبشػػكؿعػػاـجميػػعمجاالتػػوبنسػػبة،%75.7أمػػافيمػػايتعمػػؽفػػيمجػػاؿ
االسػػتقطابكاالختبػػاركالتعيػػيففػػإفمػػانسػػبتو%66.2مػػنيـيعتقػػدبأنػػولػػدلالشػػركاتتحميػػؿ

كظيفػيلمكظػائؼالمػرادشػغمياداخػؿالشػػركة،كفيمػايتعمػؽبالتػػدريبفػإف%65.4يتفقػكفبػػأف

الش ػػركةالت ػػييعمم ػػكفبي ػػاتق ػػكـبت ػػدريبالمػ ػكاردالبشػ ػرية،كج ػػاءتقي ػػيـاألداءبنس ػػبتو%52.2
يعتقػػدكفبأن ػػويكجػػدىن ػػاؾنظػػاـمح ػػددلمح ػكافزكالمكاف ػػآتكالتعكيضػػات.كق ػػدأكصػػتالد ارس ػػة

ضركرةتكضيحالمفيكـالعمميلمتخطيطاالستراتيجيلممكاردالبشريةلمقياداتاإلداريػةكجميػع

ب
العػػامميففػػيالشػػركاتالمدرجػػةفػػيبكرصػػةفمسػػطيف،كاسػػتخداـنظػػاـرقابػػةفعػػاؿكربػػطالحػكافز

كالمكافآتبتقييـاألداءلمعامميف.
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دراسة شراب ( :)2011دراسة بعنوان التخطيط االستراتيجي وعالقتو بالميزة التنافسية
دراسة ميدانية في شركات توزيع األدوية في محافظات غزة

ىػػدفتىػػذهالد ارسػػةالتعػػرؼعمػػىكاقػػعممارسػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكعالقتػػوبػػالميزة

التنافسيةلشركاتتكزيعاألدكيةفيمحافظاتغزة،مػفخػالؿاتبػاعالمػنيجالكصػفيالتحميمػي،
كأسمكبالحصرالشامؿلمجتمعالدراسة.كتكػكفمجتمػعالد ارسػةمػف()74شػركة.كقػدأظيػرت

النتػػائجأفشػػركاتتكزيػػعاألدكيػػةفػػيمحافظػػاتغ ػزةتقػػكـبممارسػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجيمػػف
خالؿممارسةالمراحؿاألساسيةلو،كماكأظيرتأفىذهالشركاتتعتمدعمىالتمػايزكاإلبػداع
كالتكمفػػةاألقػػؿفػػيتحقيػػؽالمي ػزةالتنافسػػيةليػػا.كقػػدأكصػػتالد ارسػػةبتعزيػػزاالىتمػػاـبالييكػػؿ

التنظيمػػيلمشػػركاتكالعمػػؿعمػػىصػػياغةرسػػالةالشػػركةبحيػػثتكػػكفقابمػػةلمتحػػكؿإلػػىخطػػط
كسياساتكبرامجعمؿ،كالحرصعمىأفتتسـأىداؼالشركةبالمركنةكالقدرةعمىالتكيؼمع

التغيراتغيرالمتكقعةالتيتؤثرعمىالكصكؿلتحقيؽىذهاألىداؼ .
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دراسة العداربة ( :)2011دراسة بعنوان نحو استدامة المؤسسات غير الربحية بعيـداً

عن التمويل الخارجي في الضفة الغربية  /اإلغاثة الزراعية نموذجاً

ىػػدفتىػػذهالدارسػػةالتعػػرؼإلػػىاسػػتدامةالمؤسسػػاتغيػػرالربحيػػةبعيػػدانعػػفالتمكيػػؿ

الخػػارجيفػػيالضػػفةالغربيػػة"/اإلغاثػػةالزراعيػػةنمكذجػان،كمػػاتكػػكفمجتمػػعالد ارسػػةمػػف()34
خدـ
مكظف ػانلمػػفليػػـعالقػػةمباش ػرةبالتمكيػػؿ،كاسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالكصػػفي،فػػيحػػيفاسػػتُ َ
برنامجالرزـاإلحصائيةلمعمكـاالجتماعيػةSPSSفػيتحميػؿكمعالجػةالبيانػاتإحصػائيان.كقػد

أظيػػرتالد ارسػػةأفمصػػادرالتمكيػػؿالمحمػػيالمسػػتداـكفػػرصالحصػػكؿعميػػولتمكيػػؿأنشػػطة
اإلغاث ػػةالزراعي ػػةج ػػاءتبدرج ػػة"منخفض ػػة".كالمعكق ػػاتالت ػػيتكاج ػػواإلغاث ػػةلمحص ػػكؿعم ػػى
التمكيؿالمحميجاءتبدرجة"متكسطة"،كماتمثمتأىـالمعكقاتالتيتكاجػواإلغاثػةالزراعيػة

لمحصػػكؿعمػػىالتمكيػػؿالمحم ػيفػػي(:الكض ػػعاالقتصػػادمالفمسػػطينيالمتػػردم).كقػػدأكص ػػت

الدراسةضركرةالتركيزعمىالمشاريعالمدرةلمدخؿ،كالقادرةعمىتكفيرفرصاالسػتدامةالذاتيػة
ليػػامم ػػايكف ػػؿت ارج ػػعدكراالعتمػػادعم ػػىالتمكي ػػؿالخ ػػارجيلوغاثػػةالزراعي ػػة،كاي ػػالءاإلغاث ػػة

الزراعيةاىتمامانرسميانبجميعأشكالولضمافسالمةأدائياكقدرتياعمىاالستم اررية .
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دراســة أبــو عيشــة ) :)2011دراســة بعن ـوان :التخطــيط االســتراتيجي فــي مؤسســات

التمويل األصغر وعالقتو بتحقيق األىداف اإلنمائية لألمـم المتحـدة فـي األلفيـة الثالثـة
دراسة ميدانية عمى محافظات قطاع غزة

كقػدىػػدفتىػذهالد ارسػػةالتعػرؼعمػػىأثػػرممارسػةالتخطػػيطاالسػتراتيجيفػػيمؤسسػػات

التمكي ػػؿاألص ػػغركعالقت ػػوبتحقي ػػؽاألى ػػداؼاإلنمائي ػػةليم ػػـالمتح ػػدةف ػػياأللفي ػػةالثالث ػػةكلق ػػد
استخدمتالباحثةالمنيجالكصفيالتحميمي،كماكتككفمجتمعالد ارسػةمػف()69مػفالعػامميف

فػػيمؤسسػػاتالتمكيػػؿاألصػػغرك()321مػػفالمنتفعػػيفمػػفالمؤسسػػاتكعينػػةطبقيػػةعش ػكائية
لمجتمعالبحث .

كق ػػدأظي ػػرتالد ارس ػػةأفالتخط ػػيطاالس ػػتراتيجيف ػػيمؤسس ػػاتالتمكي ػػؿالص ػػغري ػػؤثر

إيجابيانذاداللةاحصائيةبشكؿعاـ،كبدرجةمرتفعةعمىتحقيػؽاألىػداؼاإلنمائيػة،كمػاتػؤثر
ػذىاكالرقابػػةكالتقيػػيـتػػأثي انرايجابي ػانكبدرجػػةمرتفعػػةجػػدانعمػػى
صػػياغةالخطػػةاالسػػتراتيجيةكتنفيػ 
تحقيػػؽاألىػػداؼاالنمائيػػة.كقػػدأكصػػتالد ارسػػةبضػػركرةدمػػجاألىػػداؼاإلنمائيػػةأثنػػاءم ارحػػؿ

التخطػػيطاالسػػتراتيجيمػػفخػػالؿاسػػتيداؼالفق ػراء،كذكمالػػدخؿالمحػػدكد،كتػػكفيرم ػكاردماليػػة
داخميةكخارجيةلتحقيؽاألىداؼاإلنمائية .
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دراســة زيــد)  :)2010دراســة بعن ـوان :مســاىمة إدارة الم ـوارد البشــرية فــي اســتدامة
منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية
كقدىدفتىذهالدراسةالتعرؼمدلمسػاىمةكظػائؼإدارةالمػكاردالبشػريةفػياسػتدامة

منظمػػاتالمجتمػػعالمػػدنيفػػيالضػػفةالغربيػػة،كلقػػداسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي،

كمػاكتكػكفمجتمػػعالد ارسػةمػػف()104مػفجميػػعمػدراءالمػكاردالبشػريةفػػيمنظمػاتالمجتمػػع

المػػدنيفػػيالضػػفةالغربيػػة.كقػػدأظيػػرتالد ارسػػةأفكظػػائؼإدارةالمػكاردالبشػريةتسػػاىـبدرجػػة
كبيرةفياستدامةمنظماتالمجتمعالمدنيفيالضفةالغربية،كمابينتأفىناؾعالقةارتباط

إيجابي ػػةب ػػيفكظ ػػائؼإدارةالمػ ػكاردالبشػ ػريةكتحقي ػػؽاالس ػػتدامة.كق ػػدأكص ػػتالد ارس ػػةبض ػػركرة
االىتمػ ػػاـبعمميػ ػػاتالتخطػ ػػيطكالتنسػ ػػيؽفػ ػػيأنظمػػػةالم ػ ػكاردالبش ػ ػرية،كتقي ػػيـالكظػ ػػائؼكتحديػ ػػد
مستكياتاألجكربشكؿيحقؽلممكظفيفالعدالةكالمساكاة،ككضعسياساتكاضحةتعتمدعمييا
فيعممياتاالختياركالتعييف،لمكصكؿإلىأفضؿالعناصرالبشريةكفؽأنظمةحفزفعالةفػي

منظماتالمجتمعالمدني .
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دراســة صــيام ( :)2010دراســة بعنـوان تطبيــق التخطــيط االســتراتيجي وعالقتــو بــأداء
المؤسسات األىمية النسوية في قطاع غزة

ىػ ػػدؼىػ ػػذاالبحػ ػػثإلػ ػػىالتع ػ ػرؼعمػ ػػىتطبيػ ػػؽالتخطػ ػػيطاالسػ ػػتراتيجيكعالقتػ ػػوبػ ػػأداء

المؤسساتاألىميةالنسكيةفيقطػاعغػزة،كاسػتخدمتالباحثػةالمػنيجالكصػفيالتحميمػي،حيػث

كزعػػت69اسػػتبانةكاسػػتردت67اسػػتبانة،ككػػذلؾقامػػتالباحثػػةبػػإجراء5مقػػابالتكمجمكعػػة
مركػزةكاحػػدةمػػعمػػدراء/اتالمؤسسػػاتاألىميػػةالنسػ كيةأكأعضػػاءمجمػػساإلدارة.كقػػدأظيػػرت

الد ارسػ ػػةأفإداراتالمؤسسػ ػػاتاألىميػ ػػةالنسػ ػػكيةلػ ػػدييافيػ ػػـكاضػ ػػحكقناعػ ػػةبعمميػ ػػةالتخطػ ػػيط
االسػتراتيجيكتشػجعالعػػامالتعمػىالمشػاركةفػػيالتخطػيطاالسػتراتيجي،كتقػػكـبتطػكيررؤيػػة

كرسػػالةكاضػػحةكأىػػداؼاسػػتراتيجيةكمحػػددةكاضػػحةكمكتكبػػة.كقػػدأكصػػتالد ارسػػةبضػػركرة
االس ػػتمراربتطبي ػػؽالتخط ػػيطاالس ػػتراتيجيم ػػفقب ػػؿالمؤسس ػػاتالنس ػػكية ،كالعم ػػؿعم ػػىت ػػذليؿ
الصعكباتالتيتكاجوعمميةالتخطيطاالستراتيجيبكؿمراحميػا،كالقيػاـبعقػدالػدكراتالتدريبيػة
لودارةالعمياليذهالمؤسساتفيالتخطيطاالستراتيجي .
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دراســـة الكـــردي ( :)2010دراســـة بعنـــوان درجـــة تطبيـــق التخطـــيط االســـتراتيجي فـــي
مديريات التربية والتعميم في محافظات الضفة الغربية من وجية نظر العاممين فييا

ىػػدفتىػػذهالد ارسػػةالتعػػرؼدرجػػةتطبيػػؽالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيمػػديرياتالتربيػػة
كالتعميـفيمحافظاتالضفةالغربيةمػفكجيػةنظػرالعػامميففييػا،كتكػكفمجتمػعالد ارسػةمػف

()417عامػػؿ،كلتحقيػػؽىػػدؼالد ارسػة،قامػػتالباحثػػةبإعػػداداسػػتبانة.كقػػدأظيػػرتالد ارسػػةأف
ىنػاؾدرجػةمتكسػطةلتطبيػؽالتخطػيطاالسػتراتيجيفػيمػديرياتالتربيػةكالتعمػيـفػيمحافظػػات

الضػ ػػفةالغربيػ ػػةمػ ػػفكجيػ ػػةنظػ ػػرالعػ ػػامميففييػ ػػا،كمػ ػػاتكجػ ػػدفػ ػػركؽذاتداللػ ػػةإحصػ ػػائيةفػ ػػي
متكسطاتاستجاباتالعامميفلدرجةتطبيؽالتخطيطاالستراتيجي.كقدأكصتالدراسةبضركرة

ػدارسأيضػػا،
بنػػاءثقافػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجي،كنشػػرىافػػيكافػػةمػػديرياتالتربيػػةكالتعمػػيـ،كالمػ
ن

كذلػؾلتسػػييؿتبنيػػوعنػػدالحاجػػةلمعمػػؿبػػو،كمػاأنػػومػػفالضػػركرةتػػدريبالعػػامميففػػيمػػديريات
التربيةكالتعميـعمىمياراتالتخطيطاالستراتيجي،ككيفيةإعدادخططاستراتيجية .

 -10دراســة يــونس ( :)2009بعنـوان توظيــف التخطــيط االســتراتيجي فــي تطــوير اإلشـراف
التربوي في محافظات غزة .

ىػػدفتالد ارسػػةالتعػػرؼالكيفيػػةالتػػييمكػػفمػػفخالليػػاتكظيػػؼالتخطػػيطفػػياإلش ػراؼ

التربػػكمفػػيمحافظػػاتغ ػزة،كاسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي،كبمغػػتعينػػةالد ارسػػة
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()100مشرؼ/ةتربكممفأصؿ()151مشرؼ/ةمجتمعالد ارسػة.كأظيػرتالد ارسػةأفدرجػة
ت ػكافرمتطمبػػاتتكظيػػؼالتخطػػيطاالسػػتراتيجيلتطػػكيراإلش ػراؼالتربػػكممتكسػػطةبػػكزفنسػػبي

،%63.72كماالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةفيمتكسطتقديراتالمشرفيفلدرجػةتػكافر
متطمبػػاتتكظيػػؼالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػياإلشػراؼالتربػػكمتعػػزملمتغيػراتالجػػنس،المؤىػػؿ

العممػ ػػي،المنطقػ ػػةالتعميميػ ػػة،سػ ػػنكاتالخدمػ ػػةككػ ػػذلؾالحػ ػػاؿفيمػ ػػايتعمػ ػػؽبمعكقػ ػػاتالتخطػ ػػيط
االستراتيجي.كقدأ كصتالدراسةبضركرةإعدادقاعػدةبيانػاتكمعمكمػاتمتكاممػةعػفالعػامميف
كالمعمم ػػيفكالمشػ ػرفيفالترب ػػكييفكم ػػديرمالم ػػدارسكالط ػػالبكنت ػػائجاالختب ػػاراتكدالالتى ػػذه

النتائجحتىتككفىذهالقاعدةرافدانأساسيالعمميةالتخطيطاالستراتيجي.
 -11دراســة ســكيك ( :)2008بعن ـوان تنميــة مي ـارات مــديري المــدارس الثانويــة فــي مجــال
التخطيط االستراتيجي في محافظات غزة .

كق ػػدى ػػدفتى ػػذهالد ارس ػػةتنمي ػػةمي ػػاراتم ػػديرمالم ػػدارسالثانكي ػػةف ػػيمج ػػاؿالتخط ػػيط

االسػػتراتيجيفػػيمحافظػػاتغ ػزة،كاسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي،كصػػمـاسػػتبانة
كزعػػتعمػػىجميػػعأف ػرادمجتمػػعالد ارسػػة()117مػػدير/ة.كقػػدأظيػػرتالد ارسػػةأنػػوالتكجػػد
فركؽذاتداللةإحصائيةفيدرجةتقديرمديرمالمدارسلممارسةالتخطيطاالستراتيجيتعزل
لمجنس،المؤىؿالعممي،مستكلالخطة،كالمنطقةالتعميمية.كأفدرجةممارسػةمػديرمالمػدارس

الثانكيةلميارةصياغةرسػالةالمدرسػة.%88.69كأفدرجػةممارسػةمػديرمالمػدارسالثانكيػة

لميػػارةصػػياغةالرؤيػػة.%85.62كقػػدأكصػػتالد ارسػػةبضػػركرةأفتقػػكـك ازرةالتربيػػةكالتعمػػيـ
اتيجيكاعػادة

العالي،بعقددكراتتدريبيةدكريةفيمجػاؿالتخطػيطاالسػتراتيجيكالتفكيػراالسػتر
النظػػرفػػياألسػػاليبكالػػنظـاإلداريػػةالتقميديػػة،كالبػػدءباسػػتخداـالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكأسػػمكب
إدارميساعدالمدارسالثانكيةعمىالتأقمـمعبيئتياالداخميةكالخارجية .

 -12دراســة أبــو ىاشــم (  :)2007بعنـوان واقــع التخطــيط االســتراتيجي فــي مــدارس وكالــة
الغوث في قطاع غزة وسبل تطويره .

ىدفتىذهالدراسةإلىد ارسػةكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيفػيمػدارسككالػةالغػكثفػي

قطػػاعغ ػزةكسػػبؿتطػػكيره،كاسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػيكقػػدتكػػكفمجتمػػععينػػة
الدراسة150مدير/ة.كقاـالباحثبتصميـأداتػيفلمد ارسػةكىمػااسػتبانةمكجيػةلعينػةالد ارسػة
كمقابمػػةشخصػػيةمكجيػػةلمجمكعػػةتشػػمؿ10مػػفالمسػػئكليفعػػفبػرامجالتربيػػةكالتعمػػيـبككالػػة

الغػػكثبغ ػزة،كبعػػضالمػػدربيفعمػػىمشػػركعالتطػػكيرالمدرسػػي.كقػػدأظيػػرتالد ارسػػةأفنسػػبة
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منخفضةمفالمستجيبيفلدييـفيـكاضحلممفاىيـالمتعمقػةبػالتخطيط%60.45نسػبةمرتفعػة

م ػػفالمس ػػتجيبيفل ػػدييـاتجاى ػػاتايجابي ػػةكجي ػػدةتجػ ػاهالتخط ػػيطاالس ػػتراتيجيلمدارس ػػيـ،نس ػػبة
متكس ػػطةم ػػفالمس ػػتجيبيف%72.7أك ػػدتعمػ ػػىكج ػػكدص ػػعكباتتعت ػػرضعممي ػػةالتخطػ ػػيط

االس ػػتراتيجي.كق ػػدأكص ػػتالد ارس ػػةبض ػػركرةنش ػػرثقاف ػػةالتخط ػػيطاالس ػػتراتيجيكالتأكي ػػدعم ػػى
مفيكمػػوالصػػحيحكأىميتػػو،كتشػػجيعالمػػدارسعمػػىالتعمػػؽفػػيالد ارسػػاتالمسػػتقبمية،كاسػػتخداـ
الحاسكبفيعمميةالتخطيطمػفخػالؿتصػميـقاعػدةبيانػاتكاحصػائياتكميػةكنكعيػةتتعمػؽ

بالبيئةالداخميةكالمعطياتالخارجيةلتسيؿدراسةالكاقع .

 -13دراسة العف ( :)2007عنـوان الدراسـة :االسـتدامة المؤسسـاتية  :محـورة الممارسـات
الجيدة إلدارة المشاريع في المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة.

ىػ ػػدفتىػ ػػذهالد ارسػ ػػةلمعرفػ ػػةكاقػ ػػعاالسػ ػػتدامةالمؤسسػ ػػاتيةمػ ػػفخػ ػػالؿتعمػ ػػيـأفضػ ػػؿ
الممارسػ ػػاتاإلداريػ ػػةالجيػ ػػدةإلدارةالمشػ ػػاريعفػ ػػيالمنظمػ ػػاتغيػ ػػرالحككميػ ػػةفػ ػػيقطػ ػػاعغ ػ ػزة،
كاس ػػتخدـالباح ػػثالم ػػنيجالكص ػػفيالتحميم ػػيلمكص ػػكؿإل ػػىنت ػػائجالد ارس ػػة،كق ػػدص ػػمـالباح ػػث

اسػ ػػتبانةطبقػ ػػتعمػ ػػىعينػ ػػةالد ارسػ ػػة.كقػ ػػدأظيػ ػػرتالد ارسػ ػػةأفممارسػ ػػاتإدارةالمشػ ػػاريعفػ ػػي
المؤسسػػاتغيػػرالحككميػػةضػػعيفةبنسػػبكبي ػرةباسػػتثناءكجػػكدعػػددكػػاؼمػػفالك ػكادرالمينيػػة
لتنفيذنشاطاتالمشاريع،كأفالجياتالمانحةلـتسيـبشػكؿفعػاؿفػيالحػدمػفالمشػاكؿالتػي

تكاجػوإدارةالمشػاريعفػيالمؤسسػاتغيػػرالحككميػةبػؿعمػىالعكػػسسػاعدتفػيزيػادةحػػدتيا،
كالمنظماتغيرالحككميةالفمسطينيةتكصؼبأنيامثقمةبطكاقمياكبقمةمكازناتيا،كلديياأقساـ

مييكمة،كيتصؼمدراءالمشاريعفيالمنظماتغيرالحككميةعادةباعتمادىـعمىالخبرةأكثر
مفاعتمادىـعمىالمستكمالعمميالمناسبكالمياراتالالزمة.كقدأكصتالدراسةبعمؿإطار

لمممارساتاإلداريةالجيػدةإلدارةالمشػاريعفػيالمنظمػاتغيػرالحككميػةألكثػرمػفجيػةتتمثػؿ
ف ػػياألبعػ ػػادالتاليػ ػػة(البع ػػدالتنظيمػ ػػي،إدارةالمشػػػاريع،مجتم ػػعالمس ػػتفيديف،الجيػ ػػاتالمانحػ ػػة،
كالجياتالحك كمية) 

 -14دراسة الموح (  :)2007بعنوان معوقات تطبيـق التخطـيط االسـتراتيجي فـي الجامعـات
الفمسطينية في قطاع غزة .

ى ػػدفتالد ارس ػػةلمتع ػػرؼعم ػػىمعكقػ ػػاتتطبي ػػؽالتخط ػػيطاالس ػػتراتيجيف ػػيالجامعػ ػػات

الفمس ػػطينيةف ػػيقط ػػاعغػ ػزة،كاس ػػتخدـالباح ػػثالم ػػنيجالكص ػػفيالتحميم ػػيلمكص ػػكؿإل ػػىنت ػػائج

الد ارسػػة،كقػػدصػػمـالباحػػثاسػػتبانةطبقػػتعمػػىعينػػةالد ارسػػةباسػػتخداـأسػػمكبالمسػػحالشػػامؿ
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ألفرادالعينة.كأظيرتالدراسةأفمانسبتو%67.78مفأفرادالعينةتكافؽعمىأفمتطمبات
إنجػػاحعمميػػةتطبي ػػؽالتخطػػيطاالسػػتراتيجيف ػػيالجامعػػاتالفمسػػطينيةف ػػيقطػػاعغ ػزةمت ػػكفرة

بمس ػػتكلمناس ػػب،كم ػػاتكص ػػمتالد ارس ػػةال ػػىأفىن ػػاؾت ػػكفرلمييك ػػؿالتنظيم ػػيالمناس ػػبف ػػي

الجامع ػػاتبمس ػػتكلجي ػػد،%67.43تت ػػكفرثقاف ػػةالتخط ػػيطاالس ػػتراتيجيكالش ػػعكربأىميت ػػو
بنسبة%67.21فيالجامعاتالثالثة.كقدأكصتالدراسةبضركرةالعمؿعمىتطكيرأنظمة

المعمكماتاإلداريةكتحديثياباستمرار،كتطكيرالييكؿالتنظيمػيبمػايتناسػبمػعطبيعػةعمػؿ
المؤسسة،كبذؿالمزيدمفالجيكدفيسبيؿنشرثقافةالتخطيطاالستراتيجيلدلالعامميففػي

الجامعة .
 -15دراســـة األشـــقر ( :)2006دراســـة بعنـــوان واقـــع التخطـــيط االســـتراتيجي لـــدى مـــديري
المنظمات غير الحكومية المحمية في قطاع غزة

ىػػدفتىػػذهالد ارسػػةإلػػىالتعػػرؼعمػػىكاقػػعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيالمنظمػػاتغيػػر

الحككمي ػػةف ػػيقط ػػاعغػ ػزة،كلق ػػداس ػػتخدـالباح ػػثالم ػػنيجالكص ػػفيالتحميم ػػيكأس ػػمكبالد ارس ػػة
الميدانية،كماكتككفمجتمػعالد ارسػةمػف()109مػدراءالمنظمػاتالغيػرحككميػة.كقػدأظيػرت

الدراسةأف%66.7مفمديرمالمنظماتلدييـكضكحلممفيػكـالعممػيلمتخطػيطاالسػتراتيجي،
كأنيـيميمكالممارسةىذاالنػكعمػفالتخطػيطبدرجػةعاليػة،ككجػكدمعكقػاتأخػرلكتغييػرطػاقـ

العامميفبيففترةكأخرل،كنقصاإلمكانياتالمادية،كأفىناؾفركؽتعزللممتغيػرالتنظيمػي

كعمرالمؤسسة.كقدأكصتالدراسةبضركرةالبناءعمىىػذهالنتػائجكمحاكلػةالسػيرقػدماعمػى
نفػسالطريػػؽالمؤديػػةإلػػىتعمػػيـفيػػـأعمػػؽكممارسػػةأكثػػرجديػػةفػػيىػػذاالقطػػاع،كمػػاأكصػػت

المنظماتبالتأكدمفكضكحرسالتياكرؤيتيا .

 2.3الدارسات العربية
-1

تيميزر ( :)2014دراسة بعنـوان دور التخطـيط االسـتراتيجي لممـوارد البشـرية
ا
دراسة
في تحقيق أىداف المنظمة

تيدؼالدراسةإلىالكشؼعفمدلمساىمةالتخطيطاالسػتراتيجيلممػكاردالبشػريةفػي
تحقيػ ػػؽأىػ ػػداؼالمنظمػ ػػةمػ ػػفخػ ػػالؿإج ػ ػراءد ارسػ ػػةميدانيػ ػػةفػ ػػيإحػ ػػدلالمؤسسػ ػػاتالعمكميػ ػػة

االقتص ػػاديةكى ػػيمؤسس ػػة"س ػػكنمغاز"،كق ػػدأظي ػػرتالد ارسػ ػةأفإدارةالمػ ػكاردالبشػ ػريةكمختم ػػؼ
كظائفيافيالمنظمةمحؿالد ارسػةما ازلػتمجػردكظيفػةمسػاعدةمنحصػرةفػيالجكانػباإلداريػة
كتنفيػػذالمػكائحكالقػكانيف،بػػؿما ازلػػتمنفصػػمةعػػفالتخطػػيطاالسػػتراتيجيلممنظمػػةبصػػفةعامػػة،
58

كماالحظناأفاألفراديشػتككفمػفضػعؼعالقػتيـبمسػيرييـبسػببعػدـإشػراكيـفػيالقػ اررات

كفيتحديدأىداؼالعمؿ.كقػدأكصػتالد ارسػةبضػركرةتزكيػدالمؤسسػاتالعمكميػةسػكاءكانػت
اقتصػػ ػػادية،أـذاتطػ ػ ػػابعخػ ػ ػػدماتيبكافػ ػ ػػةالكسػػ ػػائؿالتكنكلكجيػ ػ ػػةالحديث ػ ػػةالالزمػ ػ ػػةلمتخطػ ػ ػػيط

اتيجيجنباإلىجنبمعالكفاءاتالبشريةالمناسبةلمتعامؿمعكؿجديد .
االستر
ن
-2

دراسة القرني (: )2012دراسة بعنوان التخطيط االستراتيجي في مدارس التعميم العام
بمحافظة الطائف تصور مقترح

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىمدلكضكحمفيكـالتخطيطاالستراتيجيفيمدارسالتعمػيـ
العاـبمحافظةالطائؼكمايراىامديرمالمدارس،كلتحقيؽأىػداؼالد ارسػةاتبػعالباحػثالمػنيج
الكصػػفيالتحميػػؿ،ككانػػتعينػػةالد ارسػػةىػػينفػػسمجتمػػعالد ارسػػةالػػذميشػػمؿجميػػعمػػديرم

كمػ ػػديراتمػ ػػدارسمحافظػ ػػةالطػ ػػائؼلعػ ػػاـ1431ق1432/ق،كأظيػ ػػرتالد ارسػ ػػةأفالمتكسػ ػػط
النسػػبيلدرجػػةتأييػػدمػػديرمالمػػدارسحػػكؿمتطمبػػاتالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيمػػدارسالتعمػػيـ

العاـبمغ()%86.75بدرجةعاليةجدان،كأفالتصكرالمقترحلمتخطيطاالستراتيجيفيمدارس
التعميـالعاـيتمتعبقكةكفعالية،كيؤكدنجاحتطبيقوفيمدارسالسعكدية.كماأكصػتالد ارسػة
بضركرةتنظيـك ازرةالتربيةكالتعميـدكراتتدريبيةعمىنحكمركزلمديرمالمدارسفيمكضػكع

التخطيطاالستراتيجيككيفيةكضعالخطةاالستراتيجية .
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دراســـــة المميجـــــي ويوســـــف ( : ) 2011دراســـــة بعنـــــوان إدارة عمميـــــات التخطـــــيط
االستراتيجي لمتعميم الجامعي في مصر-دراسة تحميمية

ى ػػدفتالد ارس ػػةإل ػػىالتع ػػرؼإل ػػىأساس ػػياتالتخط ػػيطاالس ػػتراتيجيم ػػفحي ػػثمبادئ ػػو،

كأسسػػو،كمراحمػػو،كالكشػػؼعػػفكاقػػعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيبعػػضالجامعػػاتالمصػريةمػػف
كجيةنظربعضأعضاءىيئػةالتػدريسالعػامميفبيػا،حيػثطبقػتالد ارسػةعمػىبعػضكميػات

جػػامعتيطنطػػاكبنيػػابعينػػةمقػػدارىا()130مفػػردة،كقػػداعتمػػدالباحثػػافعمػػىالمػػنيجالكصػػفي
التحميميلتحقيؽأىداؼالدراسة،كاعتمدالباحثافعمىمجمكعةمفاألدكاتتتمثػؿفػيالزيػارات
الميدانيػػة،كالمقػػابالتالشخصػػية،كاالسػػتبانة،كقػػداسػػتخدـالباحثػػافبرنػػامجالتحميػػؿاإلحصػػائي

()SPSSلتحميؿاستجاباتأفرادالعينة،كقدأظيػرتالد ارسػةقمػةاسػتفادةالجامعػةمػفتجػارب
الجامعػػاتاألخػػرلفػػيالتخطػػيطاالسػػت ارتيجي،كتجاىػػؿإطػػالعاألف ػرادالعػػامميفكأعضػػاءىيئػػة

التػػدريسباس ػػتمرارعم ػػىالخط ػػطالمس ػػتقبميةلمجامعػػة ،كس ػػعيإدارةالجامع ػػةإل ػػىت ػػدعيـالثقاف ػػة
المشػػجعةلمتخطػػيطاالسػػتراتيجيكنشػػرىافػػيجميػػعالكحػػداتاإلداريػػةكالكميػػات،باإلضػػافةإلػػى
،كافتقػادأعضػاءىيئػةالتػدريس
مراعاةالخطةاالستراتيجيةلمثقافةالتنظيميةالسائدةبيذهالكميات 
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كاألف ػرادالعػػاممكفبالجامعػػةالمعرفػػةالكافيػػةبػػالتخطيطاالسػػتراتيجي،نتيجػػةقمػػةتقػػديـالجامعػػة

لب ػرامجتدريبيػػةحػػكؿالتخطػػيطاالسػػتراتيجيليف ػرادالعػػامميف ،كقمػػةاعتمػػادإدارةالجامعػػةعمػػى
مؤشػراتكاضػػحةفػػيتقيػػيـالخطػػطاالسػػتراتيجيةلمكميػػات،كغيػػابالػػدكرالرقػػابيإلدارةالجامعػػة

لعمميػػةتنفي ػػذالخطػػطاالس ػػتراتيجية،كمػػاتكاج ػػوع ػػدةمعكقػػاتكمني ػػاضػػعؼالميزاني ػػةلعممي ػػات
التخطيطاالستراتيجي،كضعؼارتباطالرؤيةاالستراتيجيةبكاقعالجامعة،كقمةالدكراتالتدريبية

التيتقدمياالجامعةلتنميةمياراتالتخطيطاالستراتيجيلدلالعامميف .
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دراسـة صـبري ( )2010دراســة بعنـوان العوامـل الحرجــة لمتخطـيط االسـتراتيجي وأثرىــا

عمى أداء المنظمة دراسة تطبيقية عمى البنوك التجارية األردنية

ىدفتالدراسةإلىالكشؼعفالعكامؿالحرجةلمتخطيطاالستراتيجيكأثرىاعمىأداء

البنكؾالتجاريةاألردنية،كلتحقيؽأىداؼالدراسةقاـالباحثبتصميـاستبانةشممت()55فقرة
كذلؾلجمعالمعمكماتاألكليةمفعينةالدراسة.كفيضكءذلؾجرلجمعالبياناتكتحميميا

كاختبارالفرضياتباستخداـالحزـاالحصائيةلمعمكـاالجتماعية،SPSSتككنتعينةالدراسة
مف()264فر ناد ،كقدأظيرتالدراسةأفمستكلأىميةكضكحاالتجاهاالستراتيجيكدعـالقيادة
العمياكالمركنةاالستراتيجيةكالتكنكلكجياكمستكلأداءفيالبنكؾالتجاريةاألردنيةكافمرتفعان،
كما بينت النتائج كجكد أثر ذم داللة معنكية لعكامؿ النجاح الحرجة لمتخطيط االستراتيجي

مجتمعة كمنفردة عمى أداء البنكؾ التجارية األردنية عند مستكل داللة (. )0.05كقد أكصت

الدراسة بإجراء المزيد مف الدراسات فيما يتعمؽ بعكامؿ النجاح الحرجة لمتخطيط االستراتيجي
كعالقتيابأداءالمنظمةفيقطاعاتأخرلكاجراءدراسةتتعمؽبأثرالتخطيطاالستراتيجيعمى

كفاءةكفاعميةالشركاتفيقطاعاتإنتاجيةأخرل .
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دراســـة الحوســـني ( )2009دراســـة بعنـــوان درجـــة تطبيـــق مراحـــل عمميـــة التخطـــيط
االستراتيجي في وزارة التربية والتعميم بسمطنة عمان :

ىػدفتالد ارسػػةالتعػرؼإلػػىدرجػػةتطبيػؽم ارحػػؿعمميػػةالتخطػيطاالسػػتراتيجيفػػيك ازرة
بيةكالتعميـبسمطنةعماف.كتككفمجتمعالدراسةمفجميعالقادةاإلداريػيففػيك ازرةالتربيػة
التر 
كالتعمػػيـبسػػمطنةعمػػاف،كتػػـاختيػػارعينػػةطبقيػػةعش ػكائيةتككنػػتمػػف(،)311كلتحقيػػؽىػػدؼ

الد ارسػػة،تػػـتصػػميـاسػػتبانة،كتػػـتحميػػؿالبيانػػاتباسػػتخداـالمتكسػػطاتالحسػػابية،كاالنح ارفػػات

المعياريػػةكتحميػػؿالتبػػايفاألحػػادم،كأظيػػرتالد ارسػػةأفدرجػػةتطبيػػؽم ارحػػؿعمميػػةالتخطػػيط

االستراتيجيمفقبؿالقادةاإلدارييففيك ازرةالتربيةكالتعميـبسمطنةعماف،كانػتمتكسػطةفػي
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جمي ػػعم ارح ػػؿعممي ػػةالتخط ػػيطاالس ػػتراتيجي،ع ػػدـكج ػػكدف ػػركؽذاتدالل ػػةإحص ػػائيةلم ارح ػػؿ

عمميػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجي،مػػفقبػػؿالقػػادةاإلداريػػيففػػيك ازرةالتربيػػةكالتعمػػيـبسػػمطنةعمػػاف
تعزلإلىمتغير"المسمىالكظيفي" .
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دراســــة يعقــــوب( :)2008دراســــة بعنــــوان العالقــــة بــــين التخطــــيط االســــتراتيجي وأداء

المؤسسات :حالة دراسية لبعض الشركات المساىمة االردنية في الفترة2008 -2001

ىػدفتىػػذهالد ارسػػةإلػػىتحميػػؿالعالقػػةبػػيفالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكتنظػػيـكفػػاءةاألداء
ب ػػيفالنظري ػػةكالتطبي ػػؽ،ل ػػدلع ػػددم ػػفالش ػػركاتالمس ػػاىمةاألردني ػػة.كأثبت ػػتالد ارس ػػةص ػػحة
الفرضيةاألكلػىفيمػايتعمػؽبالعالقػةاإليجابيػةالمباشػرةبػيفاعتمػادالتخطػيطاالسػتراتيجيكرفػع
مسػػتكلكفػػاءةاألداءفػػيالشػػركاتالمختػػارة.كقػػدأظيػػرتالد ارسػػةأفالشػػركاتاألردنيػػةتمػػارس
التخطػػيطاالسػػتراتيجيعمػػىالكجػػواألكمػػؿعمػػىالػػرغـمػػفكجػػكدبعػػضأكجػػوالقصػػكر،كمػػاأف
اعتمػادالتخطػيطاالسػتراتيجيمػفجانػبىػذهالشػركاتأعطػىنتػائجإيجابيػة،كأدلفػيتحسػػيف
عكائدىاالمالية،كاإلنتاجية،كحصصياالسكقية،كبخاصةفيأسكاؽالتصديرالخارجية،كماأف
اليياكػ ػػؿالتنظيميػ ػػةفػ ػػيالشػ ػػركاتمكضػ ػػكعالبحػ ػػثالتحتػ ػػكمعمػ ػػىكحػ ػػداتأكأقسػ ػػاـخاصػ ػػة
بالتخطيط،كتنظيـاإلداراتأكاألقساـ.ىذايحػتـعمػىاإلدارةالعميػاتحمػؿمسػؤكلياتالتخطػيط
االستراتيجي .
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دراسة السالم والنجـار ( :)2002دراسـة بعنـوان العالقـة بـين وضـوح المفيـوم العممـي
لمتخطيط االستراتيجي ومستوى ممارستو في المنظمات الصناعية الصغيرة

كقػ ػػداسػ ػػتيدفتىػ ػػذهالد ارسػ ػػةاستكشػ ػػاؼكاقػ ػػعالتخطػ ػػيطاالسػ ػػتراتيجيفػ ػػيالمنظمػ ػػات

الصناعيةالصغيرةمفحيثمدلكضكحوكمستكلممارستوكالتعرؼعمىطبيعػةالعالقػةكفقػا
لبعضالخصائصالشخصػيةكالتنظيميػة،كقػدقػاـالباحثػافبتصػميـاسػتبانةكتكزيعيػاعمػى96

مديرايمثمكف96منظمةفيمحافظةإربد.كقداظيرتالدراسةأف%37.5فقطمػفالمػديريف
فيالمنظماتالصناعيةالصػغيرةلػدييـفيػـكاضػحلممفيػكـالعممػيلمتخطػيطاالسػتراتيجي،كأف

ػةكأفىن ػػاؾدرج ػػات
ى ػػذهالمنظم ػػاتالتم ػػارسفعمي ػػاالتخط ػػيطاالس ػػتراتيجيبص ػػيغتوالمتكامم ػ 

متفاكتػػةمػػفالتركيػػزعمػػىخطكاتػػو،كمػػايكجػػدعالقػػةارتبػػاطإيجابيػػةذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيف
المستكلالعمميلممديركدرجةكضكحمفيكـالتخطيطاالستراتيجي .
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 3.3الدراسات األجنبية:
-1

دراسة  )2013( Musengeدراسة بعنوان تقييم دور التخطيط التشـاركي فـي إنجـاز
واستدامة مشاريع يممكيا المجتمع،دراسة حالة عمى مشروع إنارة شـوارع بوتونـدو فـي

زامبيا

يرلالباحثأنوكعمىالرغـمفتبنيالحككمػةفػيزامبيػالمػنيجالتشػاركيفػيالتخطػيط

لممشاريعإالأفمعظـىذهالمشػاريعتتعػرضالنتقػاداتحػادة،الفتقارىػالعنصػراالسػتدامةكىػك

مايعنيإنفاؽمبالغطائمةمفقبػؿالحككمػةتكػكفعرضػةلمنيػبمػفقبػؿالمسػئكليفبالمشػركع

ػركعلػػـتتصػػؼبالتشػػاركيةكذلػػؾلعػػدـإش ػراؾذكم
كقػػدأظيػػرتالد ارسػػةأفعمميػػاتتنفيػػذالمشػ 
العالقةفيالتنفيذكلـتتكفرمساحةلمتغيرعندالحاجةلػذلؾ،كعػدـكجػكدتنسػيؽبػيفالمشػاريع

التػػييػػتـتنفيػػذىامػػعحاجػػاتالمجتمػػع،كمػػاأفىنػػاؾضػػعفانفػػيالتخطػػيطالفتقػػارهالمشػػاركة

المجتمعية.كماأكصتالدراسةضػركرةأفتضػـكػؿمرحمػةمػفم ارحػؿالتخطػيطجيػاتمحميػة
كلجافكمراجعةأدلةالمشاريعلضمافالمشػاركةالمجتمعيػةفػيعمميػةالتخطػيطكتحسػيفانتقػاؿ

المعمكماتكاالتصاؿبيفجميعاألطراؼ
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دراسة  : )2010( Mathwai and Karaدراسة بعنوان :أدوات التقييم المؤسسي
لتحقيق االستدامة في مؤسسات التعميم العالي  :نقاط القوة والضعف ،واآلثار المترتبة

عمى ذلك .بريطانيا

ىدفتىذهالدراسةتحميؿالجيكدالحديثةلقياساالستدامةفيمؤسساتالتعمػيـالعػالي،

بتحدي ػػدالمؤشػ ػراتالمعياري ػػةلق ػػادةالمؤسس ػػاتكأفض ػػؿالممارس ػػات،كتب ػػادؿالخبػ ػراتكالتج ػػارب
باإلض ػػافةلت ػػكفيرأداةلقي ػػاسم ػػدلالتق ػػدـالمح ػػرزف ػػيتعزي ػػزمفي ػػكـاالس ػػتدامةداخ ػػؿالح ػػرـ

الجامعي،كفيىذهالكرقةتـاستعراض11أداةمفأدكاتالتقييـفيعددمػفالمؤسسػات.كقػد

أظيػػرتالد ارسػػةأفأىػػـسػػماتأدكاتالتقيػػيـالمثاليػػةالمسػػتخدمةفػػيتحديػػداالسػػتدامةداخ ػػؿ
الحرـالجامعيتمؾالتػيتكػكفقابمػةلمقيػاسكالمقارنػة،كتبػيفأفىنػاؾاختالفػانبػيفالجامعػات

مفناحيةالتطكر،كاستخدامياأدكاتمثاليةفيتقييـأدائيا.
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دراســة  )2010(Claireدراســة بعنـوان  :كيــف يــتعمم القــادة التربــويين كيفيــة تطــوير

التخطيط االستراتيجي لمدارسيم.كولومبيا

ىدفتالدراسةإلىالحصكؿعمػىالمزيػدمػفالتبصػرفػيكيفيػةتعمػـقػادةالتعمػيـكضػع

اسػ ػ ػػتراتيجياتلمؤسسػ ػ ػػتيـمػ ػ ػػفخػ ػ ػػالؿالتخطػ ػ ػػيطاالسػ ػ ػػتراتيجي،كطبقػ ػ ػػتىػ ػ ػػذهالد ارسػ ػ ػػةعمػ ػ ػػى
اختصاصػػييفكقػػادةتربػػكييففػػيمجتمػػعالمػػدارسكالمؤسسػػاتالتعميميػػة،كقػػداسػػتخدـالباحػػث

أسمكبدراسةالحالة،كقداستخداـأداةالمقابمةالشخصية،كتحميؿالكثائؽ.كأظيرتالد ارسػةأف
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التخطيطاالستراتيجيىكنجاحلمتخطيطالمستقبمي،كأفالقادةالػذمعكسػكاعمميػةالتطػكرمػف
خػػالؿالتكاصػػؿم ػػعالماضػػيمػػفأج ػػؿالكصػػكؿلممسػػتقبؿكمكاجي ػػةالتحػػدياتسػػينجحكفف ػػي
تطػػكيراالسػػتراتيجياتكأفأغمػػبقػػيـالتخطػػيطاالسػػتراتيجيترجػػعلمتعػػاكفكالعمػػؿالجمػػاعي،

كالذمساعدعمىظيكرأفكارجديدة.
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دراسة  ( 2008 (Rudd & Othersدراسة بعنوان التخطيط االستراتيجي واألداء
ى ػػدفتى ػػذهالد ارس ػػةبح ػػثالعالق ػػةب ػػيفالتخط ػػيطاالس ػػتراتيجيكاألداءف ػػيالمنظم ػػات

متكسػطةككبيػرةالحجػـفػيالمممكػةالمتحػدة،فيػيتبحػثفػيالتػأثيراتالمتعمقػةبػأربعأنػكاعمػف

المركنةفيالتخطيطاالستراتيجيكىي(المركنةالتشغيميةكالمركنةالماليػةكالمركنػةالتكنكلكجيػة
كالمركنةالييكمية)كعالقتياباألداءعمىاعتبارأفمركنةالقػ ارراتكالبػدائؿالجديػدةالتػييكلػدىا

التخطػػيطاالسػػتراتيجيتسػػمحأكتػػؤدمإلػػىتغيي ػراتإيجابيػػةعمػػىصػػعيدالمؤسسػػة،كىػػؿيػػتـ
تكييفيػػامػػعبيئػػةالمؤسسػػةالمضػػطربة.كقػػدأظيػػرتالد ارسػػةأفالتخطػػيطاالسػػتراتيجيلػػوتػػأثير

مباشػػركايجػػابيعمػػىالمركنػػةالتشػػغيميةكأفالمركنػػةالتشػػغيميةليػػاتػػأثيرإيجػػابيمباشػػرعمػػى
األداءالمالي،كماأفالتخطيطاالستراتيجيلوتأثيرمباشركايجػابيعمػىالمركنػةالييكميػةكأف

المركنػػةالييكميػػةليػػاتػػأثيرإيجػابيمباشػػرعمػػىاألداءغيػػرالمػػالي،كلػػوتػػأثيرمباشػػركايجػػابي
عمػػىالمركنػػةالتكنكلكجيػػةكأفالمركنػػةالتكنكلكجيػػةليػػاتػػأثيرإيجػػابيمباشػػرعمػػىاألداءغيػػر

المػػالي،كمػػايكجػػدلػػوتػػأثيرمباشػػركايجػػابيعمػػىالمركنػػةالماليػػةكأفالمركنػػةالماليػػةليػػاتػػأثير
إيجابيمباشرعمىاألداءالمالي.أمأفاثنيفمفأنكاعالمركنةتتكسطالعالقةبيفالتخطػيط
االستراتيجيكاألداءالمالي،كاالثنيفانخػريفتتكسػطالعالقػةبػيفالتخطػيطاالسػتراتيجيكاألداء

غيرالمالي .
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دراسة  :)2007( Daviesدراسة بعنوان  :من خطـط المدرسـة التطويريـة إلـى إطـار

التخطيط االستراتيجي المممكة المتحدة

ىدفتالدراسةالتأكيدعمىأفطرؽالتخطيطالتقميديةلـتعدتخدـاحتياجاتالمدارس،
كمػػاتؤكػػدعمػػىأىميػػةكجػػكدطريقػػةجديػػدةأمػػاـقيػػاداتالمػػدارسكاداراتيػػالمكاجيػػةالتحػػدمفػػي

األلفيػػةالجديػػدة،كتتمثػػؿىػػذهالطريقػػةفػػيمفيػػكـالتكجػػواالسػػتراتيجيالػػذميتمحػػكرفػػينمػػكذج
جديػػدلمتخطػػيطيحػػؿمحػػؿاإلطػػارالمحػػدكدلمتخطػػيطالتطػػكيرملممدرسػػة،كقػػداسػػتخدـالباحػػث

المػػنيجالكصػػفيالتحميمػػيحيػػثأظيػػرتأفالتكجيػػاتاالسػػتراتيجيةلممدرسػػةتتمثػػؿفػػيإيجػػاد
تكقع ػػاتعالمي ػػة كمس ػػتقبؿن ػػاجح،كرب ػػطالمدرس ػػةبالبي ػػتم ػػفخ ػػالؿتط ػػكيرالمجتم ػػعالمحم ػػي،

63

كتػػكفيرالتعمػػيـالمبنػػىعمػػىاسػػتخداـالتكنكلكجيػػا،كتصػػميـكتطبيػػؽمؤشػراتكدالئػػؿأداءدقيقػػة
،كالتركيزعمىاألىداؼالسنكية.
مفخالؿاستخداـنظاـالرقابةكالمحاسبة 
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دراســة روبنســونRobinson،

( : )2005دراســة بعن ـوان التغمــب عمــى معوقــات

التخطيط االستراتيجي التي تواجو تطبيقو في المؤسسات العامة

كىػػدفتالد ارسػػةالتعػػرؼتحديػػدالمعيقػػاتالعامػػةلممؤسسػػةالكنديػػة،كالتػػيتكاجييػػافػػي

التقػػدـ،باتجػػاهاتبػػاعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيككضػػعالحمػػكؿالمناسػػبة،كىػػذهالد ارسػػةعبػػارةعػػف
ػردايعممػػكففػػي
مقالػػةتكصػػؿإلييػػاالباحػػثعػػفطريػػؽإج ػراءالمقػػابالتالشخصػػيةلػ ػ()26فػ ن

مؤسسػػات،س ػكاءك ػػانكامػػديريفأكعػػامميفف ػػيالمؤسسػػة،كقػػدأظي ػػرتالد ارسػػةأفىنػػاؾع ػػدة
أسبابلعدـاألخذبالتخطيطاالستراتيجي،فالبعضمنياقديككفغيركاضح،بسببأنيػاتػأتي

مفالخػارج،أكبسػببفريػؽالعمػؿالػذمينظػرإليػوأنػومجػردمضػيعةلمكقػتكالمػاؿ،كاالىتمػاـ
بالعمػػؿاليػػكمييجعػػؿعػػدـكجػػكدكقػػتكػػاؼلمتخطػػيطاالسػػتراتيجي،كنقػػصالمعرفػػةالمتعمقػػة
ب ػػالتخطيطاالس ػػتراتيجي.كل ػػـتت ػػكفرل ػػدييـثقاف ػػةع ػػفالتخط ػػيطاالس ػػتراتيجي،كمعظ ػػـتح ػػديات

التخطػ ػػيطكانػ ػػتناتجػ ػػةعػ ػػفالتغي ػ ػراتالممكنػ ػػةكالمكجػ ػػكدةفػ ػػيالمؤسسػ ػػة،ألفأمتغييػ ػػرفػ ػػي

االستراتيجيةممكفأفيك كفلوتأثيرممحػكظأكذاتمغػزلعمػىالعمميػات.كاألفػرادالػذيفكػاف
طبيعياضدعمميةالتخطيطكيحاربكنيا .
لدييـفكرةسمبيةعفالتخطيطاالستراتيجي،يككن كف
ن

 4.3التعقيب عمى الدراسات السابقة:
مػػػفخػ ػػالؿاسػ ػػتعراضالد ارسػ ػػاتالسػ ػػابقةكجػػػدالباحػ ػػثأفىػ ػػذهالد ارسػ ػػاتقػ ػػدتناكلػ ػػت

التخطيطاالستراتيجيمفعدةاتجاىاتتتمثؿفي(قيػاسمػدلفعاليػةالػنيجالتشػاركيلتخطػيط
كتقي ػ ػػيـكرقاب ػ ػػةالمػ ػ ػكاردالبشػػ ػريةكمي ػ ػػاراتالتخط ػ ػػيطاالس ػ ػػتراتيجي،كم ػ ػػدلاس ػ ػػتخداـالتخط ػ ػػيط

االسػػتراتيجيكالتخطػػيطاالسػػتراتيجي،كعالقتػػوبػػالميزةالتنافسػػية،كتطبيػػؽالتخطػػيطاالسػػتراتيجي

ككاقػػعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكتكظيػػؼالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكتنميػػةميػػاراتمػػديرمالمػػدارس
الثانكيةفيمجاؿالتخطيطاالستراتيجي،كمعكقاتتطبيؽالتخطيطاالستراتيجيكدكرالتخطيط
ػاتكأثػرالتخطػيطاالسػتراتيجي
االستراتيجيكالعالقةبيفالتخطيطاالستراتيجيكأداءالمؤسس 

كتقيػػيـمسػػتكلممارسػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكالعالقػػةبػػيفكضػػكحالمفيػػكـالعممػػيلمتخطػػيط
االستراتيجيكالتغمبعمىمعكقاتالتخطيطاالستراتيجيكالتخطيطاالستراتيجيالفعاؿ) .
كمػػاتناكلػػتالعديػػدمػػفالد ارسػػاتاالسػػتدامةمػػفعػػدةاتجاىػػاتتتمثػػؿفػػي(قيػػاسمػػدل
فعاليػػةال ػػنيجالتش ػػاركيلتخط ػػيطكتقيػ ػيـكرقاب ػػةالم ػكاردالبشػػريةف ػػيتحقي ػػؽاس ػػتدامةمؤسس ػػات
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المجتمعالمدني ،كنحكاستدامةالمؤسساتغيرالربحيةبعيدانعػفالتمكيػؿالخػارجي،كمسػاىمة
إدارةالم ػ ػكاردالبش ػ ػريةفػ ػػياسػػػتدامةمنظمػ ػػاتالمجتمػ ػػعالم ػػدنيكاالسػ ػػتدامةالمؤسسػ ػػاتيةمحػ ػػكر
الممارسػػاتالجيػػدةإلدارةالمشػػاريع ،كتقيػػيـدكرالتخطػػيطالتشػػاركيفػػيإنجػػازكاسػػتدامةمشػػاريع
يممكياالمجتمعك أدكاتالتقييـالمؤسسيلتحقيؽاالستدامةفيمؤسساتالتعميـالعالي)

كنجػػدفػػيىػػذهالد ارسػػاتأفكػػؿباحػػثتنػػاكؿد ارسػػتوكفقػػالرؤيتػػوالبحثيػػةمػػفخػػالؿ
األىػػداؼكالمنيجيػػةكالنتػػائجكالتكصػػيات،حيػػثأجريػػتعمػػىقطاعػػاتمختمفػػةمنيػػاالمؤسسػػات

األىميةكالقطاعالخاصكالقطاعالعاـكالشركاتالكبرلكالصغرلفيبيئاتكأماكفمختمفة .

كقػػداشػػتركتىػػذهالد ارسػػةمػػعالد ارسػػاتاألخػػرلفػػيبعػػضالمتغي ػراتكلكنيػػااختمفػػت

معيافيطبيعةالبيئةكالمكافالػذمأُجريػتفييػاالد ارسػة،حيػثأجريػتالد ارسػاتاألخػرلعمػى

مجتمعاتمختمفةعفمجتمعالدراسةالحالية،كمفأكجواالستفادةمفالدراساتالسابقة :
 .1إعدادخطةالدراسة.

 .2اختيارمنيجالدراسةالمناسب.
 .3بناءأداةالدراسة .
طّمعالباحثعمىمجمكعةمفالدراساتالسػابقةبمغػتثمػانيكعشػريفد ارسػةمػابػيف
كا 

فمسػػطينيةكعربيػػةكأجنبيػػة،تمحػػكرتىػػذهالد ارسػػاتبػػيفاألع ػكاـ()2015-2002كقػػدتطرقػػت
ىذهالدراساتإلىالعديدمفالمعمكماتالتيتيـمكضكعالدراسة :
.i

د ارس ػػاتتناكل ػػتالتخط ػػيطاالس ػػتراتيجيف ػػيمؤسس ػػاتالقط ػػاعالخ ػػاصكالقط ػػاعالع ػػاـ
كالشركاتالكبرل،مثؿدراسة(:أبكحسنة(،)2014،قباجػة(،)2012،شػراب،)2011،
(أبػػكعيشػػة(،)2011،صػػياـ(،)2010،الكػػردم(،)2010،يػػكنس(،)2009،سػػكيؾ،
(،)2008المكح(،)2007،أبػكىاشػـ(،)2007،االشػقر(،،)2006،تيميػراز،)2014،
(القرن ػ ػ ػ ػػي(،)2012،المميج ػ ػ ػ ػػيكيكس ػ ػ ػ ػػؼ(،)2011،ص ػ ػ ػ ػػبرم(،)2010،الحكس ػ ػ ػ ػػني،
(،)2009يعقػكب(،)2008،السػالـكالنجػارRudd & (،)2010، Claire(،)2002،
(،)2007، Davies(،(2008،Othersركبنسكف.،)2005 ، Robinson

.ii

د ارسػػاتتناكلػػتاسػػتراتيجياتالتخطػػيطالمسػػتداـكالػػنيجالتشػػاركيلمتخطػػيطكاالسػػتدامة
مث ػػؿد ارس ػػة(:العكش ػػيةMusenge(،)2015،

(،)2013،العدارب ػػة(،)2011،زي ػػد،

(،)2010،Mathwai and Kara(،)2010العؼ .)2007،
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.iii

دراساتأخرمتناكلتالدكرالتمكيميمثؿدراسة(العداربة .)2011،

أوالً :أوجو االتفاق
اتفقتالدراساتالسابقةعمىعدةأمكر :
 .1من حيث األىداف:اتفقػتمعظػـالد ارسػاتفػيتناكليػالمتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػي
ػيكعمػىالكيفيػةالتػييمكػفمػفخالليػاتكظيػؼالتخطػيطاالسػتراتيجي
التطكيرالمؤسس 

فػػيالعديػػدمػػفالمسػػتكياتاإلداريػػة،كالتعػػرؼعمػػيدكرهفػػيإنجػػاحكتخطػػيالمعكقػػات
التيتكاجوىذهالمنظمات.

 .2مــــن حيــــث مجتمــــع وعينــــة الدراســــة:تكافقػ ػػتىػ ػػذهالد ارسػ ػػةمػ ػػعد ارسػ ػػة(،العكشػ ػػية،
(،)2015زيد(،)2010،صياـ(،)2010،االشقر.)2006،
 .3مــن حيــث أدوات الدراســة:اتفقػػتمػػعمعظػػـالد ارسػػاتالسػػابقةعمػػىاسػػتخداـاالسػػتبانة
كأداةقياسرئيسية،كذلؾبيدؼقياسمجاالتكمتغيراتالدراسة .
 .4من حيث نتائج الدراسة:تباينتدرجاتالتكافؽفينتائجالدراساتالسابقةالتيأكردىػا
الباحثكفقالميدؼالرئيسمفالدراسة.
ثانياً :أوجو االختالف
 .1مــن حيــث اليــدف الــرئيس:حيػػثىػػدفتىػػذهالد ارسػػةإلػػىالتعػػرؼعمػػىكاقػػعالتخطػػيط
االس ػػتراتيجيكدكرهف ػػياس ػػتدامةمنظم ػػاتالخ ػػدماتاالجتماعي ػػةف ػػيقط ػػاعغػػزةكذل ػػؾ
بيػدؼالػربطبػػيفالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكدكرهفػػيعمميػػةاالسػػتدامةالتػػيتحقػػؽأىػػداؼ

منظماتالخدماتاالجتماعية.
 .2من حيث البيئة:حيػثإفالد ارسػةتمػتفػيقطػاعغػزةفػيظػؿظػركؼخاصػةأبرزىػا
الحصار،كالذمألقىبظاللوعميمنظماتالخدماتاالجتماعيةمفخػالؿغيػابشػبو
تاـلمصادرالتمكيؿ.

 .3مـــن حيـــث المجتمـــع:حي ػػثتك ػػكفمجتم ػػعالد ارس ػػةالحالي ػػةإداراتمنظم ػػاتالخ ػػدمات
االجتماعيةفيقطاعغزة.
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 .4مــن حيــث أداة الدراســة:مػػفحيػػثشػػمكليةالمػػنيجالمسػػتخدـ،تػػـاسػػتخداـاالسػػتبانة،
كتككنتمػفسػبعةأبعػادرئيسػيةكىػيمجػاالتالتخطػيطاالسػتراتيجيكاالسػتدامة،ككػؿ
بعديتضمفعددمفاألسئمةالفرعية.

ثالثاً :أوجو االستفادة من الدراسات السابقة
 .1تمػػتاالسػػتفادةمنيػػافػػياختيػػارمػػنيجالد ارسػػةكاالطػػالععمػػىالتجػػاربالحديثػػةلتمػػؾ
الدراساتمماميدالطريؽلمدراسةالحاليةلمكصكؿإلىأىدافيا .
 .2االطالععمىاألدكاتالمستخدمةفيالدراساتالسابقةكبالتاليانتقػاءمػايتناسػبمنيػا
اسةالحاليةتمييدالبناءأداتياكالمتمثمةفياالستبانة .

معمكضكعالدر
 .3االس ػػتفادةم ػػفنت ػػائجكتكص ػػياتالد ارس ػػاتالس ػػابقةف ػػيتق ػػديـالتكص ػػياتكاالقت ارح ػػات
لمدراسةالحالية.

ربعاً :ما تميزت بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 .1تمثػػؿالد ارسػػةجيػػدميػػدانيلمتعػػرؼعمػػىكاقػػعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكدكرهفػػياسػػتدامة
منظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة.

ػكةكالقص ػػكرف ػػيعممي ػػة
 .2التركي ػػزعم ػػىكاق ػػعالتخط ػػيطاالس ػػتراتيجيكمعرف ػػةمػ ػكاطفالق ػ 
التخطيطاالستراتيجيلمنظماتالخدماتاالجتماعية.

 .3التركيػزعمػػىربػػطالتخطػػيطاالسػػتراتيجيباالسػتدامةكمعرفػػةمػػدمقػػدرةالمنظمػػاتعمػػى
االستم اررية.

 .4ركزتىذهالدراسةعمىمنظماتالخدماتاالجتماعيةنظ انرلقمػةالد ارسػاتالتػيتناكلػت
ىذاالقطاعالميـ.

 .5تكجػػوالد ارس ػػةاالنتب ػػاهنح ػػكجع ػػؿالتفكي ػػرباالس ػػتدامةأساس ػػيف ػػيك ػػؿخط ػػكةتخطكى ػػا
اإلداراتالعميافيمنظماتالخدماتاالجتماعيةعندماتقكـبالتخطيطاالستراتيجي.
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جدول : .1.3يوضح مصفوفة الفجوة البحثية
3

م
1

اسم الدراسة
دساعح تؼٕٛاْ " ل١ااط ِاذ ٜفؼاٌ١اح اٌإٙ
اٌتشاااسوٌ ٟتخطاا١ط ٚتم١ااٚ ُ١سلاتااح اٌّااٛاسد
اٌثشاااش٠ح فااا ٟتسم١اااك اعاااتذاِح ِإعغااااخ
اٌّجتّاااااغ اٌّاااااذٔ ٟاٌؼاٍِاااااح فااااا ٟاٌمطااااااع
اٌضساػ ٟف ٟلطاع غضج"
"ِٙاااااساخ اٌتخطاااا١ط االعااااتشات١جٌ ٟااااذٜ
ل١ااااااداخ وٍ١ااااااخ اٌتشت١اااااح فااااا ٟاٌجاِؼااااااخ
اٌفٍغاااااااط١ٕ١ح ٚػحلتاااااااٗ تتسغااااااا ٓ١ا دا
اٌّإعغٌٙ ٟا"
" ِاااذ ٜاعاااتخذاَ اٌتخطااا١ط االعاااتشات١جٟ
ٌٍّٛاسد اٌثشش٠ح ف ٟاٌششواخ اٌّذسجاح فاٟ
تٛسصح فٍغط"ٓ١
اٌتخطااا١ط االعاااتشات١جٚ ٟػحلتاااٗ تااااٌّ١ضج
اٌتٕافغااا١ح "دساعاااح ِ١ذأ١اااح فااا ٟااااشواخ
تٛص٠غ ا د٠ٚح فِ ٟسافظاخ غضج"
"ٔساا ٛئعااتذاِح اٌّإعغاااخ غ١ااش اٌشتس١ااح
تؼ١اااذان ػااآ اٌتّ٠ٛاااً اٌخااااسج ٟفااا ٟاٌ ااافح
اٌغشت١ح " /اإلغاثح اٌضساػ١ح ّٔٛرجان"
"اٌتخطاااا١ط االعااااتشات١ج ٟفااااِ ٟإعغاااااخ
اٌتّ ً٠ٛا صغش ٚػحلتاٗ تتسم١اك ا ٘اذاي
اإلّٔائ١ااح ٌمِااُ اٌّتسااذج فاا ٟا ٌف١ااح اٌ اٌ ااح
دساعح ِ١ذأ١ح ػٍِ ٝسافظاخ لطاع غضج"

7

"ِغاااااّ٘ح ئداسج اٌّااااٛاسد اٌثشااااش٠ح فااااٟ
اعاااتذاِح ِٕظّااااخ اٌّجتّاااغ اٌّاااذٔ ٟفاااٟ

2

3
4
5
6

الباحث
اٌؼىش١ح ()2015

موضوع الدراسة
اٌتؼااااشي ػٍااااِ ٟااااذ ٜفؼاٌ١ااااح اٌاااإ ٙفمسطين
اٌتشاااااسوٌ ٟتخطاااا١ط ٚتم١ااااٚ ُ١سلاتااااح
اٌّااٛاسد اٌثشااش٠ح فاا ٟتسم١ااك اعااتذاِح
ِإعغاخ اٌّجتّغ اٌّذٟٔ

أت ٛحغٕح ()2014

ِّاسعح ل١اداخ وٍ١اخ اٌتشت١ح ف ٟفمسطين
ٌّٙاساخ
اٌفٍغط١ٕ١ح
اٌجاِؼاخ
اٌتخط١ط االعتشات١جٚ ،ٟػحلتٙا
تتسغ ٓ١ا دا اٌّإعغٟ
ِؼشفح ِذ ٜاعتخذاَ اٌتخط١ط فمسطين
االعتشات١جٌٍّٛ ٟاسد اٌثشش٠ح فٟ
اٌششواخ اٌّذسجح ف ٟتٛسصح فٍغطٓ١
اٌتخط١ط
اٌتؼشي ػٍٚ ٝالغ ِّاسعح
فمسطين
تاٌّ١ضج
ٚػحلتٗ
االعتشات١جٟ
اٌتٕافغ١ح ٌششواخ تٛص٠غ ا د٠ٚح
ئعتذاِح اٌّإعغاخ غ١ش اٌشتس١ح تؼ١ذان فمسطين
ػٓ اٌتّ ً٠ٛاٌخاسج ٟف ٟاٌ فح
اٌغشت١ح
تخط١ط
اٌ
ِّاسعح
أثش
ػٍٝ
ٌٍتؼشي
فمسطين
االعتشات١ج ٟفِ ٟإعغاخ اٌتًّ٠ٛ
ا صغش ٚػحلتٗ تتسم١ك ا ٘ذاي
اإلّٔائ١ح ٌمُِ اٌّتسذج ف ٟا ٌف١ح
اٌ اٌ ح
اٌتؼشي ئٌِ ٝذِ ٜغاّ٘ح ٚظائف فمسطين
ئداسج اٌّٛاسد اٌثشش٠ح ف ٟاعتذاِح

لثاجح ()2012
اشاب ()2011
اٌؼذاستح ()2011
أت ٛػ١شح ))2011

ص٠ذ ()2010

البمد
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مجتمع الدراسة
ِإعغااااااااخ اٌّجتّاااااااغ
اٌّاااااذٔ ٟاٌؼاٍِاااااح فاااااٟ
اٌمطاااااع اٌضساػاااا ٟفااااٟ
لطاع غضج

ما تميزت بو الدراسة الحالية

وٍ١اخ اٌتشت١ح ف ٟتميزت الدراسة بما يمي:
اإلعحِ١ح،
اٌجاِؼح
ا ص٘ش.1 ،تمثـل الدراسـة جيـد ميــداني
ٚجاِؼح
لصٝ
ا
ٚجاِؼح
لمتعـــرف عمـــى واقـــع التخطـــيط
اٌششواخ اٌّذسجح فٟ
االســــــــــــتراتيجي ودوره فــــــــــــي
تٛسصح فٍغطٓ١
اســــتدامة منظمــــات الخــــدمات
اشواخ تٛص٠غ ا د٠ٚح االجتماعية في قطاع غزة.
فِ ٟسافظاخ غضج"
.2التركيز عمى واقـع التخطـيط
اإلغاثح اٌضساػ١ح
االســـتراتيجي ومعرفـــة مـــواطن
القــــوة والقصــــور فــــي عمميــــة

ِإعغاخ
ا صغش

اٌتّ ً٠ٛالتخطـــــــــــــيط االســـــــــــــتراتيجي
لمنظمـــــــــــــــــات الخـــــــــــــــــدمات
االجتماعية.

اٌّجتّغ
ِٕظّاخ
اٌّذٔ ٟف ٟاٌ فح

.3التركيـز عمــى ربـط التخطــيط

م

اسم الدراسة
اٌ فح اٌغشت١ح"

الباحث

موضوع الدراسة
ِٕظّاخ اٌّجتّغ اٌّذٟٔ

البمد

مجتمع الدراسة
اٌغشت١ح

ما تميزت بو الدراسة الحالية
االســــــــــتراتيجي باالســــــــــتدامة
ومعرفــة مــدي قــدرة المنظمــات

" 8تطث١اااك اٌتخطااا١ط االعاااتشات١جٚ ٟػحلتاااٗ
تأدا اٌّإعغاخ ا ٍ٘١ح إٌغ٠ٛح ف ٟلطااع
غضج"
" 9دسجااح تطث١ااك اٌتخطاا١ط االعااتشات١ج ٟفااٟ
ِاااذ٠ش٠اخ اٌتشت١اااح ٚاٌتؼٍااا ُ١فاااِ ٟسافظااااخ
اٌ اافح اٌغشت١ااح ِاآ ٚجٙااح ٔظااش اٌؼااآٍِ١
فٙ١ا"
 " 10تٛظ١ف اٌتخط١ط االعتشات١ج ٟف ٟتط٠ٛش
اإلاشاي اٌتشت ٞٛفِ ٟسافظاخ غضج"
 " 11تّٕ١ح ِٙاساخ ِذ٠ش ٞاٌّاذاسط اٌ أ٠ٛاح
فااااِ ٟجاااااي اٌتخطاااا١ط االعااااتشات١ج ٟفااااٟ
ِسافظاخ غضج"
ٚ" 12الااغ اٌتخطاا١ط االعااتشات١ج ٟفااِ ٟااذاسط
ٚواٌااااح اٌغااااٛع فاااا ٟلطاااااع غااااضج ٚعااااثً
تط٠ٛشٖ"

ص١اَ ()2010
اٌىشد)2010( ٞ

ٔٛ٠ظ ( )2009
عى١ه ()2008
أت٘ ٛااُ( )2007

اٌتخط١ط فمسطين
تأدا

اٌتؼشي ػٍ ٝتطث١ك
ٚػحلتٗ
االعتشات١جٟ
اٌّإعغاخ ا ٍ٘١ح إٌغ٠ٛح
تطث١ك اٌتخط١ط االعتشات١ج ٟف ٟفمسطين
ِذ٠ش٠اخ اٌتشت١ح ٚاٌتؼٍ ُ١فِ ٟسافظاخ
اٌ فح اٌغشت١ح
اٌتؼشي ػٍ ٝاٌى١ف١ح اٌتّ٠ ٟىٓ ِٓ فمسطين
خحٌٙا تٛظ١ف اٌتخط١ط ف ٟاإلاشاي
اٌتشتٞٛ
اٌّذاسط
ِذ٠شٞ
ِٙاساخ
تّٕ١ح
فمسطين
اٌتخط١ط
ِجاي
فٟ
اٌ أ٠ٛح
االعتشات١جٟ
دساعح ٚالغ اٌتخط١ط االعتشات١ج ٟف ٟفمسطين
ِذاسط ٚواٌح اٌغٛع ف ٟلطاع غضج
ٚعثً تط٠ٛشٖ

اٌّإعغاخ
ا ٍ٘١ح عمى االستمرارية.
إٌغ٠ٛح ف ٟلطاع غضج

اٌتشت١ح .4ركـــزت ىـــذه الدراســـة عمـــى
ِذ٠ش٠اخ
ِسافظاخ
فٟ
ٚاٌتؼٍُ١
منظمات الخدمات االجتماعيـة
اٌ فح اٌغشت١ح
نظـــــ ارً لقمـــــة الدراســـــات التـــــي
اٌّششف ٓ١اٌتشت ٓ١٠ٛف ٟتناولت ىذا القطاع الميم.
ِسافظاخ غضج
ِذ٠شٞ
اٌّذاسط  .5توجو الدراسة االنتباه نحو
اٌ أ٠ٛح فِ ٟسافظاخ
جعـــــــل التفكيـــــــر باالســـــــتدامة
غضج
ِذاسط ٚواٌح اٌغٛع أساسي في كل خطوة تخطوىـا
ف ٟلطاع غضج
اإلدارات العميــــا فــــي منظمــــات
الخـــدمات االجتماعيـــة عنـــدما

تقوم بالتخطيط االستراتيجي.
 " 13االعااااااااتذاِح اٌّإعغااااااااات١ح ِ :سااااااااٛسج
اٌّّاسعااااخ اٌج١اااذج إلداسج اٌّشااااس٠غ فاااٟ
اٌّإعغاخ غ١ش اٌسى١ِٛح ف ٟلطاع غضج"
ِ " 14ؼٛلاااخ تطث١ااك اٌتخطاا١ط االعااتشات١جٟ
ف ٟاٌجاِؼاخ اٌفٍغط١ٕ١ح ف ٟلطاع غضج "

اٌؼف ()2007
اٌٍٛح ( )2007

ِؼشفح ٚالغ االعتذاِح اٌّإعغات١ح ِٓ فمسطين
خحي تؼّ ُ١أف ً اٌّّاسعاخ اإلداس٠ح
اٌج١ذج إلداسج اٌّشاس٠غ
اٌتخط١ط
تطث١ك
اٌتؼشي ػٍِ ٝؼٛلاخ
فمسطين
االعتشات١ج ٟف ٟاٌجاِؼاخ اٌفٍغط١ٕ١ح
ف ٟلطاع غضج
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اٌّإعغاخ
اٌسى١ِٛح
غضج"
اٌجاِؼاخ اٌفٍغط١ٕ١ح
ف ٟلطاع غضج
فٟ

غ١ش
لطاع

اسم الدراسة
م
ٚ" 15الغ اٌتخطا١ط االعاتشات١جٌ ٟاذِ ٜاذ٠شٞ
إٌّظّاخ غ١ش اٌسى١ِٛح اٌّسٍ١ح ف ٟلطااع
غضج"
" 16دٚس اٌتخطاااااا١ط االعااااااتشات١جٌٍّ ٟااااااٛاسد
اٌثشش٠ح ف ٟتسم١ك أ٘ذاي إٌّظّح"
" 17اٌتخط١ط االعتشات١ج ٟفِ ٟذاسط اٌتؼٍاُ١
اٌؼاَ تّسافظح اٌطائف تصٛس ِمتشح"
18

"ئداسج ػٍّ١ااااااخ اٌتخطااااا١ط االعاااااتشات١جٟ
ٌٍتؼٍ ُ١اٌجاِؼ ٟفِ ٟصش-دساعح تسٍ١ٍ١ح"

" 19اٌؼٛاًِ اٌسشجح ٌٍتخط١ط االعتشات١جٟ
ٚأثش٘ا ػٍ ٝأدا إٌّظّح دساعح تطث١م١ح
ػٍ ٝاٌثٕٛن اٌتجاس٠ح ا سدٔ١ح"
 20دسجااااح تطث١ااااك ِشاحااااً ػٍّ١ااااح اٌتخطاااا١ط
االعاااتشات١ج ٟفاااٚ ٟصاسج اٌتشت١اااح ٚاٌتؼٍاااُ١
تغٍطٕح ػّاْ"
 " 21اٌؼحلح ت ٓ١اٌتخط١ط االعتشات١ج ٚ ٟأدا
اٌّإعغاخ :حاٌح دساع١ح ٌاثؼ اٌشاشواخ
اٌّغااااااّ٘ح ا سدٔ١اااااح فااااا ٟاٌفتاااااشج-2001
"2008

موضوع الدراسة
الباحث
اٌتؼشي ػٍٚ ٝالغ اٌتخط١ط
االعتشات١جٌ ٟذِ ٜذ٠ش ٞإٌّظّاخ
ا امش ()2006
غ١ش اٌسى١ِٛح اٌّسٍ١ح
ت١ّ١ضاس ( )2014اٌىشف ػٓ ِذِ ٜغاّ٘ح اٌتخط١ط
االعتشات١جٌٍّٛ ٟاسد اٌثشش٠ح فٟ
تسم١ك أ٘ذاي إٌّظّح
اٌتؼشي ئٌِ ٝذٚ ٜضٛح ِفَٛٙ
اٌمشٔ)2012( ٟ
اٌتخط١ط االعتشات١ج ٟفِ ٟذاسط
اٌتؼٍ ُ١اٌؼاَ تّسافظح اٌطائف وّا
٠شا٘ا ِذ٠ش ٚاٌّذاسط
اٌٍّ١جااااٛ٠ٚ ٟعااااف ئٌااا ٝاٌتؼاااشي ئٌااا ٝأعاعااا١اخ اٌتخطااا١ط
االعااااتشات١جِ ٟاااآ ح١ااااث ِثادئااااٗٚ ،
() 2011
أعغااِٗٚ ،شاحٍااٗٚ ،اٌىشااف ػاآ ٚالااغ
اٌتخطااااا١ط االعاااااتشات١ج ٟفااااا ٟتؼااااا
اٌجاِؼااااخ اٌّصاااش٠ح ِااآ ٚجٙاااح ٔظاااش
تؼ أػ اا ٘١ةاح اٌتاذس٠ظ اٌؼاآٍِ١
تٙا
صثش )2010( ٞاٌىشف ػٓ اٌؼٛاًِ اٌسشجح ٌٍتخط١ط
االعتشات١جٚ ٟأثش٘ا ػٍ ٝأدا اٌثٕٛن
اٌتجاس٠ح ا سدٔ١ح
اٌسٛعٕ )2009( ٟاٌتؼشي ئٌ ٝدسجح تطث١ك ِشاحً
ػٍّ١ح اٌتخط١ط االعتشات١ج ٟفٟ
ٚصاسج اٌتشت١ح ٚاٌتؼٍُ١
اٌتخط١ط
تٓ١
اٌؼحلح
تسًٍ١
٠ؼمٛب ()2008
االعتشات١جٚ ٟتٕظ ُ١وفا ج ا دا تٓ١
إٌظش٠ح ٚاٌتطث١ك
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البمد
فمسطين
الجزائر

مجتمع الدراسة
غ١ش
إٌّظّاخ
اٌسى١ِٛح اٌّسٍ١ح فٟ
لطاع غضج
ِإعغح "عٍٔٛغاص"

السعودية

جّ١غ ِذ٠شِٚ ٞذ٠شاخ
ِذاسط ِسافظح اٌطائف
ٌؼاَ ٖ1432/ٖ1431

ِصش

تؼااا وٍ١ااااخ جااااِؼتٟ
طٕطا ٚتٕٙا

األردن

اٌتجاس٠ح

اٌثٕٛن
ا سدٔ١ح

سمطنة عمان اٌمادج اإلداس ٓ١٠فٟ
ٚصاسج اٌتشت١ح ٚاٌتؼٍُ١
تغٍطٕح ػّاْ
اٌّغاّ٘ح
اٌششواخ
األردن
االسدٔ١ح

ما تميزت بو الدراسة الحالية

م
22
23

24
25

اسم الدراسة
"اٌؼحلاااح تاااٚ ٓ١ضاااٛح اٌّفٙااا َٛاٌؼٍّاااٟ
ٌٍتخطا١ط االعااتشات١جِٚ ٟغااتِّ ٜٛاسعااتٗ
ف ٟإٌّظّاخ اٌصٕاػ١ح اٌصغ١شج"
"تم١اا ُ١دٚس اٌتخطاا١ط اٌتشاااسو ٟفاا ٟئٔجاااص
ٚاعتذاِح ِشااس٠غ ٍّ٠ىٙاا اٌّجتّغ،دساعاح
حاٌح ػٍاِ ٝشاشٚع ئٔااسج ااٛاسع تٛتٔٛاذٚ
ف ٟصاِث١ا"
أدٚاخ اٌتم ُ١١اٌّإعغٌ ٟتسم١ك االعاتذاِح
فااِ ٟإعغاااخ اٌتؼٍاا ُ١اٌؼااأٌ : ٟماااط اٌمااٛج
ٚاٌ ؼفٚ ،ا٢ثاس اٌّتشتثح ػٍ ٝرٌه
و١ااف ٠ااتؼٍُ اٌمااادج اٌتشت٠ٛا ْٛو١ف١ااح تطاا٠ٛش
اٌتخط١ط االعتشات١جٌّ ٟذاسع .ُٙوٌِٛٛث١ا

البمد

الباحث
اٌغاٌُ ٚإٌجاس
()2002

موضوع الدراسة
اعتىشاي ٚالغ اٌتخط١ط االعتشات١ج ٟاألردن
ف ٟإٌّظّاخ اٌصٕاػ١ح اٌصغ١شج

Musenge
)(2013

اٌتؼشي ػٍ ٝدٚس اٌتخط١ط اٌتشاسو ٟزامبيا
ف ٟئٔجاص ٚاعتذاِح ِشاس٠غ ٍّ٠ىٙا
اٌّجتّغ

دساعح حاٌح ػٍٝ
ِششٚع ئٔاسج اٛاسع
تٛتٔٛذٚ

Mathwai and
(Kara (2010

تسٍ ً١اٌجٛٙد اٌسذ ٠ح ٌم١اط بريطانيا
االعتذاِح فِ ٟإعغاخ اٌتؼٍ ُ١اٌؼاٌٟ

ِإعغاخ اٌتؼٍ ُ١اٌؼاٌٟ

)Claire(2010

و١ف١ح تؼٍُ لادج اٌتؼٍٚ ُ١ضغ وٌِٛٛث١ا
اعتشات١ج١اخ ٌّإعغت ِٓ ُٙخحي
اٌتخط١ط االعتشات١جٟ

ٚلادج
اختصاصْٛ١
تشت ْٛ٠ٛفِ ٟجتّغ
اٌّذاسط ٚاٌّإعغاخ
اٌتؼٍ١ّ١ح
ِتٛعطح
إٌّظّاخ
ٚوث١شج اٌسجُ فٟ
اٌٍّّىح اٌّتسذج
اٌّذاسط
ل١اداخ
ٚئداساتٙا

& Rudd
 " 26اٌتخط١ط االعتشات١جٚ ٟا دا "
تسث اٌؼحلح ت ٓ١اٌتخط١ط االعتشات١ج ٟالمممكة
ٚ (Others ( 2008ا دا ف ٟإٌّظّاخ ِتٛعطح ٚوث١شج
المتحدة
اٌسجُ
 ِٓ 27خطط اٌّذسعح اٌتط٠ٛش٠ح ئٌ ٝئطاس ) Davies (2007اٌتأو١ذ ػٍ ٝأْ طشق اٌتخط١ط اٌتمٍ١ذ٠ح المممكة
ٌُ تؼذ تخذَ احت١اجاخ اٌّذاسط
اٌتخط١ط االعتشات١جٟ
المتحدة
Robinson
 " 28اٌتغٍاااااااة ػٍاااااااِ ٝؼٛلااااااااخ اٌتخطااااااا١ط
تسذ٠ذ اٌّؼ١ماخ اٌؼاِح ٌٍّإعغح كندا
اٌىٕذ٠حٚ ،اٌت ٟتٛاجٙٙا ف ٟاٌتمذَ،
((2005
االعااااتشات١ج ٟاٌتاااا ٟتٛاجااااٗ تطث١مااااٗ فااااٟ
تاتجاٖ اتثاع اٌتخط١ط االعتشات١جٟ
اٌّإعغاخ اٌؼاِح"
ٚٚضغ اٌسٍٛي إٌّاعثح
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مجتمع الدراسة
اٌصٕاػ١ح
إٌّظّاخ
اٌصغ١شج

اٌّإعغاخ اٌؼاِح

ما تميزت بو الدراسة الحالية

الفصل الرابع
مههجًُ وإجراءات الدراسُ
1.4وكدوة
 2.4وههج الدراصة
 3.4وصادر مجع البًانات
 4.4دلتىع الدراصة
 5.4أداة الدراصة
 6.4صدق األداة
 7.4األصالًب اإلحصائًة

 1.4مقدمة
يتناكؿالباحثفيىذاالفصػؿكصػفانلمػنيجالد ارسػةكمجتمعيػاكعينتيػا،باإلضػافةإلػى

أداةالد ارسػػةكخط ػكاتإعػػدادىاكالتأكػػدمػػفصػػدؽكثبػػاتأداةالد ارسػػة،كأيضػػاسػػيتـاسػػتعراض
األساليباإلحصائيةالمستخدمةكالتياعتمدعميياالباحثفيتحميؿالدراسة،كفيمايميكصػفان

لمعناصرالسابقة .

 2.4مجتمع الدراسة
يتكػكفمجتمػػعالد ارسػػةمػػفجميػػعمػػديرممنظمػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةفػػيقطػػاعغػزة

كالبػػالغعػػددىـ()442فػػردانكمػػاىػػكمكضػػحفػػيالجػػدكؿرقػػـ(،)1.4بحسػػبإحصػػائياتك ازرة

الداخمية–مديريةالشؤكفالعامةلمعاـ .2015


جدول  : .1.4توزيع منظمات الخدمات االجتماعية بحسب المنطقة
4

المنطقة

عدد منظمات الخدمات االجتماعية

النسبة المئوية

الشمال

54

%12.2

غزة

211

%47.8

الوسطى

51

%11.5

خانيونس

69

%15.6

رفح

57

%12.9

االجمالي

442

%100

المصدر  :جرد بواسطة الباحث باالستناد إلى إحصائية وزارة الداخمية – مديرية الشؤون العامة لمعام 2015

 3.4عينة الدراسة
 .1العينة االستطالعية:
قاـالباحثبتطبيؽأداةالدراسةعمىعينةاستطالعيةتتككفمف()31فردانمفمجتمع

الد ارسػػةالمتمثػػؿبمػػديرممنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةفػػيقطػػاعغػزةبيػػدؼالتأكػػدمػػفصػػدؽ
كثباتأداةالدراسة .
 .2العينة الرئيسية:
التالية :

ت ػ ػ ػػـحس ػ ػ ػػابحج ػ ػ ػػـالعين ػ ػ ػػةالمالئم ػ ػ ػػةألغػ ػ ػ ػراضالد ارس ػ ػ ػػةباالعتم ػ ػ ػػادعم ػ ػ ػػىالمعادل ػ ػ ػػة
2

)(Gauderman, 2002 : 480

2

SS = (Z * P (1-P)) / C
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حيثإف :

(:)Zقيمةاإلحصائي1.96(Zعندمستكلثقة )%95

(:)SSحجـالعينةالمطمكب،

(:)Pنسبةالدقة(:)C( )%51فترةالثقة(  )0.05 = 5

كتػ ػػـإج ػ ػراءتصػ ػػحيحإحصػ ػػائيلحجػ ػػـالعينػ ػػةالنػ ػػاتجمػ ػػفالمعادلػ ػػةالسػ ػػابقةباسػ ػػتخداـ

المعادلةالتاليةكذلؾنظ انرلككفمجتمعالدراسةمحدكد :Finite Population
)NEW SS = SS / ( 1 + ((SS – 1) / POP)) (Gauderman, 2002 : 480
حيثأف :
(:)NEW SSحجـالعينةالنيائي:)POP( ،حجـمجتمعالدراسة 

كق ػػدبم ػػغحج ػػـالعين ػػةالمطم ػػكبألغػ ػراضالد ارس ػػةالحالي ػػةباالعتم ػػادعم ػػىالمع ػػادالت

السابقة()216فردان،كقدقاـالباحثبتكزيع()251استبيانانكذلؾلتعػكيضالفاقػدأكالتػالؼإف
كج ػػد،كت ػػـاالعتم ػػادعم ػػىأس ػػمكبالعين ػػةالعشػ ػكائية،حي ػػثأخ ػػذباالعتب ػػارعن ػػدتكزي ػػعالعين ػػة

مراعاتيالمنسبةالمئكيةلعددمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيالمنطقػةالتػيتتبػعليػاالجمعيػة،
كعنداستردادأدكاتالدراسةمفأفػرادالعينػةبمػغعػدداالسػتبياناتالمسػتردة()213اسػتبيانان،ثػـ

اسػػتبعدمنيػػا()4اسػػتبياناتبسػػببعػػدـاكتمػػاؿالبيانػػاتفييػػا،كبػػذلؾبمػػغالعػػددالنيػػائيلعينػػة
الد ارسػة()219فػػردانبنسػبةتمثػػؿ()%47.3مػػفمجتمػعالد ارسػػة،كالجػػدكؿالتػالييكضػػحأعػػداد
كنسباالستبياناتالتيتـتكزيعياكالمستردةمنيا :

جدول : .2.4أعداد االستبيانات الموزعة والمستردة وتوزيع عينة الدراسة
5

المديرية

توزيع

صافي العدد

فاقد
غير مرجع

غير مكتمل

إجمالي الفاقد

العدد

شمال غزة

 31

4

1

5

 25

 %12

غزة

 121

 12

2

 14

 116

 %51.7

الوسطى

 31

7

1

7

 23

 %11

خانيونس

 41

8

1

9

 31

 %14.8

رفح

 31

6

1

6

 24

 %11.5

250

 37

4

 41

 219

 %111

المجموع

( %من العينة)
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كيرلالباحثأفالسػببفػيتكاجػدأكثػرمػف%50مػفمنظمػاتالخػدماتاالجتماعيػة

فيمدينةغزةيعكدلككفالمدينةتمثؿمركػزقطػاعغػزة،كيتكاجػدبيػامعظػـالمؤسسػاتالدكليػة
كالػك ازراتالفمسػطينيةكمػػاكتكجػدبيػػاأعمػىنسػبةسػػكاف،كأفتمػؾالمنظمػػاتكافكانػتمتكاجػػدة
فيمدينةغزةإالأفالعديدمنيايخدـفيمناطؽمختمفةمفقطاعغزة .

 4.4أداة الدراسة
تيػػدؼىػػذهالد ارسػةإلػػىمعرفػػةكاقػػعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكدكرهفػػياسػػتدامةمنظمػػات

الخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة،كلتحقيػؽأىػداؼالد ارسػةقػاـالباحػثبإعػداداسػتبانةممحػؽ
رقـ()2لمتعرؼعمىىذاالكاقع،كاتبعالباحثفيإعداداالستبانةالخطكاتالتالية :
 .1االطالععمىالدراساتالمتخصصةفيمجاؿالتخطيطاالستراتيجيكاستدامةالمنظمات .
 .2االطالععمىاألدكاتالبحثيةالمتعمقةبمكضكعالبحثفيبعضالدراساتالسابقة.

 .3صػياغةفقػراتاالسػتبيافبصػػكرتيااألكليػة،كذلػػؾبمػػايتكافػؽمػػعمعطيػاتاإلطػػارالنظػػرم
كالدراساتالسابقة.

اشتممتاألداةبصكرتيااألكليػةعمػى()45فقػرة،كبعػدالتحكػيـكحسػابالصػدؽالثبػات

مػػفخػػالؿالعينػػةاالسػػتطالعيةأصػػبحعػػددالفقػرات()55فقػرة،كأمػػاـكػػؿفقػرةمقيػػاسخماسػػي
لتحديدتقديراتمدراءالمنظماتليذاالدكر،كقدكانتاإلجابةلكؿفقرةمفالفقراتكفؽمقيػاس

(ليكارت)الخماسيكالتالي:

جدول  : .3.4مقياس ليكارت الخماسي.
6

التصنيف

كبيرةجدا

كبيرة

متكسطة

قميمة

قميمةجدا

5

4

3

2

1

النقاط


ىذاكقدتـتقسيم االستبانة إلى قسمين:


القسػػـاألكؿ:كيحتػػكلىػػذاالقسػػـعمػػيمجمكعػػةمػػفاألسػػئمةتتعمػػؽبالسػػماتالشخصػػية



القسـالثاني:ينػاقشىػذاالقسػـكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

ألفرادالعينة.

الخدماتاالجتماعية،كيتككفىذاالقسـمف7محاكركالتالي:

 -المحكراألكؿ:يناقشرؤيةكرسالةالمنظمةكيتككفمف5فقرات.

75

 -المحكرالثاني:يناقشأىداؼالمنظمةكيتككفمف8فقرات.

 المحكرالثالث:يناقشعنصرالتخطيطفيالمنظمةكيتككفمف10فقرات. -المحكرالرابع:يناقشعنصرالتنفيذفيالمنظمةكيتككفمف8فقرات.

 -المحكرالخامس:يناقشعنصرالرقابةفيالمنظمةكيتككفمف8فقرات.

 المحكرالسادس:يناقشعنصرالتقييـفيالمنظمةكيتككفمف6فقرات . -المحكرالسابع:يناقشعنصراالستدامةفيالمنظمةكيتككفمف10فقرات .

 5.4صدق األداة

يع ػػرؼ(عبي ػػدات)15:1988،ص ػػدؽاألداةبأن ػػو"ق ػػدرتياعم ػػىقي ػػاسم ػػاكض ػػعت

لقياسو"،كقداستخدـالباحثالطرؽالتاليةلمتأكدمفصدؽاألداة :
 -1صدق االستبانة من وجية نظر المحكمين

قاـالباحػثبعػرضاألداةبصػكرتيااألكليػةعمػىمجمكعػةمػفالمحكمػيفالمتخصصػيف

ػاءكاإلدارةكالقيػػادة(ممحػػؽرقػػـ،)3تألفػػتمػفاثنػػاعشػػرمحكمػان،اثنػػافمػػفأعضػػاء
فػػياالحصػ 
الييئػػةالتدريسػػيةفػػيأكاديميػػةاإلدارةكالسياسػػةلمد ارسػػاتالعميػػافػػيتخصصػػاتاإلدارةكالقيػػادة،
كسبعةمفأعضاءالييئةالتدريسيةفيكميػةالتجػارةبالجامعػةاإلسػالميةفػيتخصصػاتاإلدارة
ػارةبجامعػةاالزىػرفػيتخصصػات
كاإلحصاء ،كثالثةمفأعضاءالييئةالتدريسيةفيكميةالتج 

اإلدارةكاإلحصػاء كفػػيتخصصػػاتالرياضػيات،كقػػدطمػػبالباحػػثمػفالسػػادةالمحكمػػيفإبػػداء
الػ ػرأمكالمالحظ ػػاتكالمقترح ػػاتح ػػكؿاألداةكم ػػدلمالءمتي ػػاألغػ ػراضالد ارس ػػة،كق ػػدحص ػػؿ
الباحثعمىبعضانراءكالمقترحاتمفالسادةالمحكميف،كقاـفيضكءذلؾبتعديؿصػياغة

بعضالفقرات،كحذؼكاضافةفقراتأخرل،بحيثأصبحعددفقراتاالستبانة()55فقػرة،كلػـ
يػػدخؿالباحػػثأمتعػػديؿعمػػىالمقيػػاسالخماسػػيالمسػػتخدـحيػػثاتفػػؽغالبيػػةالمحكمػػيفعمػػى

مالءمتولمداللةعمىدرجةكؿفقرة .
 -2صدق االتساق الداخمي
يعرؼ(أبكلبدة)72:1982،صدؽاالتساؽالداخميبأنو"التجانسفيأداءالفردمف

فقػرةألخػػرل،أماشػػتراؾجميػػعفقػراتاألداةفػػيقيػػاسخاصػػيةمعينػػةفػػيالفػػرد"،كقػػدتػػـإيجػػاد
صػػدؽاالتسػػاؽالػػداخميلػػيداةبعػػدتجريبيػػاعمػػىعينػػةالد ارسػػةاالسػػتطالعيةمػػفخػػالؿحسػػاب

معامؿاالرتباطبيفكؿفقرةمففقراتاالستبانةمعالمجاؿالذمتنتميإليوكمعالدرجػةالكميػة
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لالستبانة،كحسابمعامؿارتباطكؿمجاؿمعالدرجةالكميةلالستبانة،كذلػؾلمتعػرؼعمػىقػكة
معامؿاالرتباطالناتجكالجدكؿالتالييكضحذلؾ :

جدول  : .4.4يوضح صدق االتساق الداخمي الستبيان واقع التخطيط االستراتيجي ودوره في استدامة
7

منظمات الخدمات االجتماعية من خالل معامالت ارتباط بيرسون ).)N=30

المجال

رؤيــــــــة ورســــــــالة
المنظمة

األىداف

التخطيط

التنفيذ

الرقابة

التقييم

االستدامة 

رقم الفقرة

معامل ارتباط
الفقرة بالمجال

معامل ارتباط
الفقرة باالستبيان

رقم الفقرة

ككل

معامل ارتباط
الفقرة بالمجال

معامل ارتباط
الفقرة باالستبيان
ككل

1

*0.439

*0.39

4

*0.414

**0.781

2

**0.516

**0.779

5

**0.75

*0.409

3

**0.668

**0.625

6

**0.481

**0.602

10

**0.649

**0.676

7

**0.496

**0.49

11

**0.687

**0.81

8

**0.688

**0.813

12

*0.458

**0.642

9

**0.821

*0.426

13

**0.741

**0.522

 14

**0.557

**0.559

19

**0.677

**0.768

 15

**0.533

**0.488

20

**0.491

**0.617

 16

**0.538

**0.714

21

**0.82

**0.734

 17

**0.698

**0.761

22

**0.533

*0.371

 18

**0.791

**0.486

23

*0.377

**0.777

 24

**0.6

**0.596

28

**0.626

**0.56

 25

**0.659

**0.782

29

**0.707

**0.812

 26

*0.369

**0.823

30

**0.633

**0.787

 27

**0.748

*0.386

31

*0.397

**0.676

 32

*0.429

**0.539

36

**0.654

**0.596

 33

**0.685

**0.799

37

**0.721

**0.592

 34

**0.777

**0.591

38

**0.586

**0.483

 35

**0.714

**0.733

39

**0.577

**0.623

 40

*0.447

**0.633

43

**0.781

*0.427

 41

**0.68

**0.672

44

*0.399

**0.524

 42

**0.669

**0.643

45

**0.573

**0.694

 46

**0.602

*0.423

51

**0.595

*0.437

 47

**0.505

*0.447

52

**0.644

**0.545

 48

**0.488

**0.705

53

**0.63

**0.486

 49

**0.652

**0.49

54

**0.761

**0.473

 50

**0.55

**0.483

55

**0.707

**0.695

(*) تعني أن معامل االرتباط دال عند مستوى ( 0.05القيمة الحرجة لـ )0.361 = R

(**) تعني أن معامل االرتباط دال عند مستوى ( 0.01القيمة الحرجة لـ )0.463 = R
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معامل ارتباط
المجال

باالستبيان
ككل
**0.779

**0.803

**0.746

**0.738

**0.824

**0.684

**0.796

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفجميعمعامالتاالرتباطدالػةإحصػائيانممػايػدؿعمػىأف

االستبانةتتمتعبقكةاالرتباطبيفالفقراتكالدرجةالكميةلالستبانة .

 -3ثبات األداة 
الثباتىك"إعطاءالمقياسلمنتائجنفسياتقريبانفيكؿمرةيطبؽفيياعمػىالمجمكعػة

نفسيامفاألفراد"(أبكلبدة،)261:1982،كقدتـحسابمعامؿثباتاألداةبطريقتيفىما :
 طريقة كرونباخ ألفامعادلةكركنباخ()Cronbachكالتييشارإلييااختصا انربعامػؿألفػا(،)Alpha Coefficient
كتأخػ ػ ػ ػ ػػذالصػ ػ ػ ػ ػػيغةالتاليػ ػ ػ ػ ػػة =:ف(/ف–(-1 *})1مج ػ ػ ػ ػ ػػع2ؼ/ع2س)}(عػ ػ ػ ػ ػػكدة،
 )355:2002
حيثإف :
=معامؿألفا .

ف=عددفقراتالمقياس .



ع2ؼ=تبايفاالستجاباتعمىكؿفقرةفيالمقياس .
ع2س=تبايفاالستجاباتعمىالمقياسككؿ .
مجػع2ؼ=مجمكعالتبايناتلعددفمفالفقرات .

-

طريقة التجزئة النصفية 
تعتمدىذهالطريقةعمىتجزئةاألداةإلىجزئيف،كحسابمعامؿاالرتباطبيفالجزئيف،

كمفثَـيتـإجراءتصحيحكتعديؿإحصائيلمعامؿاالرتباطالمحسكببكاسطةمعادلةسبيرماف

براكفالتنبؤية) )Spearman – Brown Prophecy Formula
كىذهالمعادلةىي :
ث=2ر+1(/ر)(أبكحطب كصادؽ )14:1980،
حيثأف :

ث=معامؿثباتالمقياسكمو .

ر=القيمةالمحسكبةلمعامؿاالرتباطبيفاالستجاباتعمىالجزئييف .

كالجدكؿالتالييكضحقيـمعامالتالثباتلالستبيافكمجاالتوبطريقتيألفاكركنباخكالتجزئة

النصفية :
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جدول  : 5.4معامالت الثبات لالستبيان ومجاالتو باستخدام طريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية.
8

المجال

قيمة معامل الثبات

عدد الفقرات

ألفا كرونباخ

التجزئة النصفية

الرؤية والرسالة

5

 0.845

 0.821

األىداف

8

 0.869

 0.834

التخطيط

10

 0.891

0.856

التنفيذ

8

0.905

0.871

الرقابة

8

 0.809

0.785

التقييم

6

 0.784

 0.757

االستدامة

 10

 0.885

 0.831

االستبيان ككل

 55

 0.934

 0.897

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفجميعمعامالتالثباتليداةمرتفعةممايؤكدعمىثبات
االستبيافكصالحيتولالستخداـ،أنظراالستبيافبصكرتوالنيائيةفيممحؽرقـ( .)2

 6.4األساليب اإلحصائية
اعتمػػدالباحػػثاألسػػاليباإلحصػػائيةالبارامتريػػةالمعمميػػةفقػػدأظيػػرتعمميػػةاستكشػػاؼ

البيانػػاتمػػفخػػالؿاختبػػاراعتداليػػةالتكزيػػع(كػػكلمجرؼسػػميرنكؼ)

Kolmogorov-Smirnov

For Tests of Normalityأفالعينةتخضعلمتكزيعاالعتداليحيثلـتظيرالنتائجكجكدفػركؽ
دالةإحصائيانبيفتكزيعالعينةكالتكزيعاالعتدالي،كالجدكؿالتالييكضحنتائجاختباراعتداليػة
التكزيع :

جدول  : .6.4اختبار  Kolmogorov-Smirnovالعتدالية توزيع عينة الدراسة
9

قيمة اإلحصائي

درجات الحرية

Sig.

الداللة اإلحصائية

0.059

209

0.078

غيردالة

كبالتالياعتمدالباحثاألساليباإلحصائيةالتالية :
 -1لحسابالصدؽكالثباتألداةالدراسةقاـالباحثباستخداـمعامالتاالرتباطلبيرسكف .
 -2لوجابػػػةعمػ ػػىس ػ ػؤاؿالد ارسػ ػػةاألكؿاسػ ػػتخدـالباحػ ػػثالمتكسػ ػػطاتكالتك ػ ػ ارراتكاألكزاف
النسبية .

 -3لوجابةعمىسؤاؿالدراسةالثالثاستخدـالباحثمعامالتاالرتباطلبيرسكف .
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 -4الختبارصحةفرضالدراسةاألكؿاستخدـالباحثاختبار""Tلعينتيفمستقمتيفكغيػر
متساكيتيف  .Unequal Independent Samples T - Test

 -5الختبارصحةفركضالدراسةمػفالثػانيحتػىالخػامساسػتخدـالباحػثتحميػؿالتبػايف
األحػادم  One Way ANOVAكمػفثػـاسػتخداـاختبػارشػيفيولممقارنػاتالبعديػة

المتعددة  .Scheffe Post Hoc Test For Multiple Comparisons

خصائص العينة:
-1

الجنس
جدول  : .7.4األعداد واألوزان النسبية ألعداد أفراد مجتمع الدراسة في ضوء متغير الجنس
10

الجنس

عدد

%

ذكر

168

80.4%

أنثى

41

19.6%



يتضحمفالجدكؿأفنسبةالذككرمفمدراءمنظماتالخدمةاالجتماعيةبمغتحػكالي
%80كيمكػػفتفسػػيرذلػػؾبػػأفتمػػؾالمنظمػػاتخدماتيػػةتحتػػؾبػػالجميكربشػػكؿكبيػػركتفضػػؿ
مجػػالسإداراتتمػػؾالمنظمػػاتكجػػكدرجػػؿأكثػػرمػػفكجػػكدام ػرأةلككنػػوأقػػدرعمػػىالتعامػػؿمػػع

الجميكركتحمؿالضغكطالتييمارسياىذاباإلضافةإلىأفنسبةاإلناثتتكافؽمػعإحصػائية
مركزاإلحصاءالفمسطينيكالذميقكؿإفنسبةعمؿاإلناثيمثؿحكالي%19.1تقريبػان(مركز

اإلحصاءالفمسطيني .)2015،
-2

العمر
جدول  : .8.4األعداد واألوزان النسبية ألعداد أفراد مجتمع الدراسة في ضوء متغير عمر المنظمة
11

عمر المنظمة

عدد

%

أقؿمف5سنكات

12

5.7%

10–5سنكات

92

44%

10سنكاتفأكثر

105

50.3%



يتض ػػحم ػػفالج ػػدكؿأفحػ ػكالي%94م ػػفمنظم ػػاتالخدم ػػةاالجتماعي ػػةمض ػػىعم ػػى

تأسيس ػػيا5س ػػنكاتف ػػأكثر،كيمك ػػفتفس ػػيرذل ػػؾبأن ػػوف ػػيظ ػػؿحال ػػةاالنقس ػػاـف ػػإفس ػػمطةالنق ػػد
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أصدرتق اررابكقؼفتححساباتبنكيةلمجمعياتكالمؤسساتالخدماتيػة،ممػاأثػرعمػىتأسػيس

الجمعيػػاتالجديػػدة،كمػػاأفمنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةتحتػػاجإلػػىكقػػتحتػػىتكسػػبثقػػة
الجميكركالمانحيف .
عدد العاممين

-3

جدول : 9.4األعداد واألوزان النسبية ألعداد أفراد مجتمع الدراسة في ضوء متغير عدد العاممين في المنظمة
12

عدد العاممين في المنظمة

عدد

%

أقؿمف5

79

37.8%

–5أقؿمف10

33

15.8%

–10أقؿمف15

19

9.1%

15فأكثر

78

37.3%



يتضحمفالجػدكؿأفحػكالي%54مػفالمنظمػاتاالجتماعيػةيعمػؿبيػاأقػؿمػف10
أف ػراد،كيع ػػكدذلػػؾلقم ػػةالمش ػػاريعالتػػيأص ػػبحتتنفػػذىاتم ػػؾالمنظم ػػاتنتيجػػةالصػػراعاتف ػػي

المنطقةالعربية،مماجعػؿالكثيػرمػفمشػاريعالخدمػةاالجتماعيػةتتجػونحػكالمنػاطؽالمنككبػة
فػػيسػػكرياكالػػيمفكليبيػػاكمصػػركالسػػكداف،بينمػػانجػػدأفىنػػاؾح ػكالي%46مػػفالمنظمػػات

االجتماعيةيعمؿبياأكثرمف10أفرادكيرجعذلؾأفىناؾالعديدمفالمنظماتقديمةككبيرة
كمتأصمةفيالعمؿاالجتماعيكلياالعديدمػفالفػركعفػيقطػاعغػزةكتحتػاجإلػيأعػدادلمعمػؿ

فيياكبفركعياألنياتعتبرمفأعمدةالعمؿاالجتماعيفيقطاعغزة .
عدد المستفيدين

-4

جدول : 10.4األعداد واألوزان النسبية ألعداد أفراد مجتمع الدراسة في ضوء متغير عدد المستفيدين من المنظمة
13

عدد المستفيدين من المنظمة

عدد

%

أقؿمف1000

47

%22.5

–1000أقؿمف2000

39

18.6%

–2000أقؿمف3000

30

14.4%

3000فأكثر

93

44.5%
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يتضحمفالجدكؿأفحػكالي%45مػفالمنظمػاتاالجتماعيػةتخػدـأكثػرمػف3000

فػػردفػػأكثر،كيعػػكدذلػػؾلسػػكءالظػػركؼاالقتصػػاديةلممػكاطنيففػػيقطػػاعغػزةفػػيظػػؿالحصػػار
ادمفاعتمادالمكاطنيفعمىالمنظماتالتيتقدـاإلعانػاتليػـ،بينمػا

الصييكنيالغاشـ،مماز
نجػػدأفالنسػػبةالباقيػػةترجػػعإلػػىمنظمػػاتتخػػدـأقػػؿمػػف3000فػػردكيرجػػعذلػػؾلحداثػػةىػػذه

المنظماتأكطبيعةالمنطقةالسكنيةالتيتغطييا .
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الفصل اخلامص
حتلًل البًانات وتفشريها
 1.5واقع التخطًط االصرتاتًجٌ لدى وهظىات اخلدوات االجتىاعًة يف
قطاع غشة
 2.5واقع االصتداوة يف وهظىات اخلدوات االجتىاعًة
 3.5عالقــة التخطــًط االصــرتاتًجٌ باصــتداوة ودصضــات اخلــدوات
االجتىاعًة بكطاع غشة:

مقدمة:
يعرضىذاالفصؿالنتائجالتيتـالتكصؿإلييابنػاءعمػىالمعالجػاتاإلحصػائيةالتػي

أجريػػتعمػػىمػػاتػػـجمعػػوكتحميمػػومػػفبيانػػاتمػػفخػػالؿأداةالد ارسػػة،باإلضػػافةإلػػىتفسػػير
كمناقشةماتـالتكصؿإليومفنتائجمفخالؿاإلجابةعميتساؤالتالدراسة .
كمااعتمدالباحػثفػيتحديػدطػكؿالفتػرةعمػىمقيػاسليكػارتالخماسػي(الحػدكدالػدنيا

كالعميا)المستخدمةفيمحاكرالدراسةحيثتـاحتسابالمدل :
المدل= 4=1-5

ثـتقسيـالمدلعمىعددفتراتالمقياسالخمسةحيثكافطكؿالفترة %16

طكؿالفترة=%16=5÷0.8=5÷4كىكمايساكمالكزفالنسبيلمفترة 

كالجدكؿالتالييظيرتفسيرالبياناتكذلؾبعداالعتمادعمىالمعادالتالسابقة :
جدول : .1.5مقياس الحكم عمى مستويات االجابة
14

الدرجة

الوزن النسبي الستجابات أفراد العينة عمى الفقرات

غيرمرضيبدرجةقميمةجدان 

-%20أقؿمف %36

مرضيبدرجةقميمةجدان 
مرضيبدرجةمتكسطة 

-%36أقؿمف %52
-%52أقؿمف %68

مرضيبدرجةكبيرة 

-%68أقؿمف %84

مرضيبدرجةكبيرةجدان 

%84فمافكؽ 

 1.5واقع التخطيط االستراتيجي لدى منظمات الخدمات االجتماعية في قطاع غزة
ماكاقعالتخطيط االستراتيجي لدى منظمات الخدمات االجتماعيةفيقطاعغزة؟ 

كلوجابػػةعمػػىالسػؤاؿفقػدتػػـحسػػابالمتكسػػطاتكالتكػ ارراتكاألكزافالنسػػبيةلكػػؿفقػرة

مففقراتكؿمجاؿمفمجاالتاالستبيافالستةاألكلى،كالجدكؿرقـيكضحذلؾ :
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جدول : .2.5واقع التخطيط االستراتيجي لدى منظمات الخدمات االجتماعية في قطاع غزة.
15

الفقرات

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

  1الرؤية والرسالة

5

3.903

0.679

78.1%

2

  2األىداف

8

3.969

0.710

79.4%

1

  3التخطيط

10

3.675

1.031

73.5%

5

  4التنفيذ

8

3.788

0.849

75.8%

4

  5الرقابة

8

3.895

0.846

77.9%

3

  6التقييم

6

3.598

0.835

72.0%

6

  7المجاالت ككل

45

3.802

0.793

76.0%

المجال

م

عدد

المتوسط

النسبي%

الترتيب

يتض ػ ػ ػػحم ػ ػ ػػفالج ػ ػ ػػدكؿالس ػ ػ ػػابؽأفاألكزافالنس ػ ػ ػػبيةلممج ػ ػ ػػاالتتراكح ػ ػ ػػتب ػ ػ ػػيف%72
ك،%79.4حيثبمغالفرؽبيفأعمىكزفنسبيكأقؿكزفنسػبي7.4%كىػذايشػيرإلػىعػدـ
تشػػتتالتبػػايففػػياألداءعمػػىمجػػاالتاالسػػتبانةالسػػتة،بمعنػػىأفاألكزافالنسػػبيةلممجػػاالت

كانػػتمتقاربػػةنكع ػانمػػا،ممػػايشػػيرإلػػىأفكاقػػعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيمنظمػػاتالخػػدمات

االجتماعي ػػةف ػػيقطػ ػػاعغػ ػزةجػ ػػاءبق ػػدرمتق ػػاربعمػ ػػىجمي ػػععناصػ ػػرالتخط ػػيطاالسػ ػػتراتيجي

لممؤسسات،كبصفةعامةبمغالكزفالنسبيلكاقعالتخطيطاالستراتيجي،%76كىككزفنسػبي
يعكسكاقعانجيدكمرضيبدرجةكبيرةلمتخطيطاالستراتيجيفيمنظمػاتالخػدماتاالجتماعيػة

فيقطاعغزة .

كتشيرالمتكسطاتكاألكزافالنسػبيةفػيالجػدكؿالسػابؽإلػىأفمحػكراألىػداؼحصػؿ
عمػػىأعمػػىكزفنسػػبيبمػػغ،77.9%تالىػػامحػػكرالتنفيػػذبػػكزفنسػػبي،%75.8حيػػثحصػػمت

ىذهالمجاالتعمىأكزافنسبيةأعمىمف .%75

فيالمقابؿحصؿمجاالالتخطيطكالتقييـعمىكزفنسبيأقؿمف%75حيثحصػال

عمػػى%72،%73.5عمػػىالتػكالي،كىمػػايشػػيرافإلػػىأفالػػدكرفييمػػاضػػمفالمقيػػاسمرضػػي
بدرجةكبيرة .

كيعزكالباحثىذهالنتيجةإلىاىتماـإداراتالمنظماتبالتخطيطاالستراتيجيكتنفيذه

ق ػػدراالمك ػػافحي ػػثنج ػػدأفنس ػػبةكبيػ ػرةم ػػفالمنظم ػػاتل ػػدييارؤي ػػةكرس ػػالةكأى ػػداؼكاض ػػحة
كمكتكبػػةكمػػاأنػػويكجػػدتنفيػػذجيػػدلمخطػػط،حيػػثتتفػػؽىػػذهالنتيجػػةمػػعد ارسػػةصػػياـ()2111

التػػيخمصػػتأفإداراتالمؤسسػػاتاألىميػػةالنسػػكيةلػػدييافيػػـكاضػػحكقناعػػةبعمميػػةالتخطػػيط
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االسػػتراتيجي ،كد ارسػػةاألشػػقر()2116التػػيأظيػػرتأف%66.7مػػفمػػديرمالمنظمػػاتغيػػر

الحككميةلدييـكضكحلمفيكـالتخطيطاالستراتيجي،كدراسةالقرني( )2112كالتػيأظيػرتأف
المتكسطالنسبيلدرجػةتأييػدمػديرمالمػدارسحػكؿمتطمبػاتالتخطػيطاالسػتراتيجيفػيمػدارس

التعم ػيـالعػػاـبمػػغ()%86.75بدرجػػةعاليػػةجػػدان ،كد ارسػػةصػػبرم( )2111كالتػػيأظيػػرتأف
مستكلأىميةكضكحاالتجاهاالستراتيجيكدعـالقيادةالعميػاكالمركنػةاالسػتراتيجيةكالتكنكلكجيػا

كمسػػتكلأداءفػػيالبنػػكؾالتجاريػػةاألردنيػػةكػػافمرتفع ػان،كيػػرلالباحػػثىػػذااالتفػػاؽيرجػػعإلػػى

التقػػاربالزمنػػىبػػيفبعػػضىػػذهالد ارسػػات.كمػػاأفىػػذايتعػػارضمػػعد ارسػػةأبػػكىاشػػـ()2117
كالتػػيتكصػػمتإلػػيعػػدـكضػػكحالمفيػػكـالعممػػيالصػػحيحلعمميػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجي،د ارسػػة

المميجيكيكسؼ()2111كالتيأظيرتقمةاستفادةالجامعةمفتجاربالجامعاتاألخرلفي

التخطػػيطاالسػػت ارتيجي،كتجاىػػؿإطػػالعاألفػرادالعػػامميفكأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسباسػػتمرارعمػػى
الخطػػطالمسػػتقبميةلمجامعػػة ،كد ارسػػةالحكسػػني()2119كالتػػيأظيػػرتأفدرجػػةتطبيػػؽم ارحػػؿ
عمميػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجيمػػفقبػػؿالقػػادةاإلداريػػيففػػيك ازرةالتربيػػةكالتعمػػيـبسػػمطنةعمػػاف،

كانتمتكسطةفيجميعم ارحػؿعمميػةالتخطػيطاالسػتراتيجي ،كد ارسػةالسػالـكالنجػار()2112
التيتشػيرإلػيتػدنينسػبةكضػكحالوفِوْم العلووي للخخطويط االسوخشاحيجي،كيرجػعالباحػثىػذا

التعػػارضبػػيفالد ارسػػاتإلػػيأفأف ػرادالعينػػةأجػػابكاحسػػبفيميػػـالعػػاـلمتخطػػيطدكفاإلدراؾ
كاالنتباهلممعنىالعمميالصحيحلعمميةالتخطيطاالستراتيجي .

 1.1.5واقع الرؤية والرسالة في التخطيط االستراتيجي
مػػاكاقػػعالرؤيػػةكالرسػػالةفػػيالتخطػػيطاالسػػتراتيجيلػػدلمنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػة

فيقطاعغزة؟ 

كلوجابةعمىالسؤاؿفقدتـحسابالمتكسػطاتكاالنح ارفػاتالمعياريػةكاألكزافالنسػبية

لكؿفقرةمففقراتمجاؿالرؤيةكالرسالة،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ :
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جدول : .3.5مجال الرؤية والرسالة.
16

م
1
2
3
4
5


الفقرة
لدلالمؤسسةرؤيةكرسالةكاضحةكمكتكبة 

ىن ػػاؾمعرف ػػةكفي ػػـم ػػفقب ػػؿالع ػػامميفبرؤي ػػةكرس ػػالة
المؤسسةتمكنيـمفااللتزاـبيا 
يتـإشراؾالعامميففيإعدادالرؤيةكالرسالة 

يستطيعالمستفيدكفذكمالعالقػةاالطػالععمػىرؤيػة
المؤسسةكرسالتيا 

تسػ ػ ػػتعيفالمؤسسػ ػ ػػةبمتخصصػ ػ ػػيفلصػ ػ ػػياغةالرؤيػ ػ ػػة
كالرسالة
المجاؿككؿ 

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي%

الترتيب

4.306

0.606

86.1%

1

4.077

0.638

81.5%

2

3.469

1.038

69.4%

5

4.019

1.096

80.4%

3

3.646

1.060

72.9%

4

3.903

0.679

78.1%

يتضػػحمػػفالجػػدكؿالسػػابؽأفأعمػػىكزفنسػػبيفػػيىػػذاالمجػػاؿكػػافلمفقػرة()1بػػكزف

()%86.1كالذميشيرإليأفالمؤسسػاتلػدييارؤيػةكرسػالةكاضػحةكمكتكبػة،كأفأدنػيكزف
نسػػبيفػػيىػػذاالمجػػاؿكػػافلمفق ػرة()3بػػكزف()%69.4كالتػػيتشػػيرإلػػيإش ػراؾالعػػامميففػػي

إعدادالرؤيةكالرسالة،كمانالحظأفىناؾثالثفقػراتحصػمتعمػىمعػدؿأعمػىمػف،%75
كيشػػيرمحتػػكلتمػػؾالفق ػراتكضػػكحالرؤيػػةكالرسػػالةكفيػػـالعػػامميفليػػاكىػػيمتاحػػةلممسػػتفيديف

لالطالععمييا،كماأفالػكزفالنسػبيليػذاالمجػاؿ()%78.1كىػينسػبةمرضػيةبدرجػةكبيػرة
بصفةعامةلمرؤيةكالرسالة .

كيعػػزكالباحػػثالنتيجػػةالسػػابقةإلػػىأفالعديػػدمػػفالمنظمػػاتتجػػدأفالرؤيػػةكالرسػػالة

ض ػػركريةلتك ػػكيفالمنظم ػػةل ػػذلؾتمج ػػأالمنظم ػػاتإل ػػيأفتك ػ ّػكفل ػػدييارؤي ػػةكرس ػػالةكاض ػػحة
كمكتكبػػة.كمػػاتحػػرصالمنظمػػاتعمػػىأفتكػػكفرؤيتيػػاكرسػػالتياكاضػػحةكمفيكمػػةمػػفقبػػؿ

طّالععمىىذهالرؤيةكالرسالة،لذلؾ
العامميفلدييا،كماتمكفالمستفيديفكذكمالعالقةمفاال 
فييتجعميامفضمفمنشكراتيافػيمكاقعيػاااللكتركنيػةكنشػراتيا،كلكننػانجػدأفالمشػكمةمػف

خالؿخبرتناكعممنافيىذهالمنظماتتكمػففػيإعػدادرؤيػةكرسػالةالمنظمػات،حيػثنجػدأف
نسبةكبيرةمفالمنظماتعندإعدادرؤيتياكرسالتيافإنياقدالتشرؾالعامميففيالمنظمػةكال

تس ػػتعيفبجي ػػاتخارجي ػػةمتخصص ػػةف ػػيى ػػذهالمج ػػاالت،كى ػػذايتكاف ػػؽم ػػعد ارس ػػةأب ػػكحس ػػنة

()2114التيأظيرتكجكدضعؼفيمشاركةالمجتمػعالػداخميكالخػارجيلكميػاتالتربيػةفػي
عمميػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجي ،كد ارسػػةالمميجػػيكيكسػػؼ( )2111كالتػػيأظيػػرتتجاىػػؿإطػػالع
األفػ ػرادالع ػػامميفكأعض ػػاءىيئ ػػةالت ػػدريسباس ػػتمرارعم ػػىالخط ػػطالمس ػػتقبميةلمجامع ػػة،كيع ػػزك

الباحػػثىػػذااالتفػػاؽإلػػىأفالمنظمػػاتتمجػػأفػػيإعػػدادكصػػياغةرؤيتيػػاكرسػػالتياإلػػيأعضػػاء
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المجالسكاإلداراتدكفاألخذباالعتبارلباقيالعامميففيالمنظمةباعتبارىـاليممكػكفالخبػرة

الكافيػػةلػػذلؾ.ليػػذانجػػدأحيان ػانفػػيبعػػضالمنظمػػاتأفالعػػامميفداخػػؿالمنظمػػةغيػػرمقتنعػػيف
برؤيةكرسالةالمنظمة،كتتعارضىذهالنتائجمعد ارسػةصػياـ()2111كد ارسػةالمػكح()2117

كالت ػػيأظيػ ػػرتاالىتمػ ػػاـبإش ػ ػراؾالعػ ػػامميففيي ػػابػ ػػالتخطيطاالسػ ػػتراتيجي،كيعػ ػػزكالباحػػػثىػػػذا
التعػػارضال ػػياىتم ػػاـككعػػيالمؤسس ػػاتالنسػ ػ كيةكبع ػػضالمؤسسػػاتاالخ ػػرلبض ػػركرةإشػػراؾ

العامميف .

 2.1.5واقع األىداف في التخطيط االستراتيجي

مػػاكاقػػعاألىػػداؼفػػيالتخطػػيطاالسػػتراتيجيلػػدلمنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةفػػي

قطاعغزة؟ 

كلوجابةعفالسػؤاؿفقػدتػـحسػابالمتكسػطاتكاالنح ارفػاتالمعياريػةكاألكزافالنسػبية

لكؿفقرةمففقراتمجاؿاألىداؼ،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ :
جدول : .4.5مجال األىداف
17

م
6
7
8
9
 11
 11
 12

المتوسط

الفقرة
تضــع المؤسســة أىــدافا محــددة وواضــحة لممؤسســة وواقعيــة
قابمة لمتحقيق
يـــتم إشـــراك العـــاممين فـــي المؤسســـة فـــي صـــياغة األىـــداف
االستراتيجية

المعياري

4.230

0.891

84.6%

1

3.273

0.974

65.5%

8

النسبي%

تأخــذ المؤسس ـة بعــين االعتبــار طبيعــة المجتمــع الفمســطيني
وثقافتـــو والظـــروف التـــي يمـــر بيـــا عنـــد صـــياغة األىـــداف

4.019

0.995

80.4%

5

االستراتيجية

تراعي المؤسسة عند وضـع األىـداف االسـتراتيجية إمكاناتيـا

الداخمية

تحقــق األىــداف االســتراتيجية الت ـوازن بــين األىــداف قصــيرة

األجل وطويمة األجل

تتصـــف األىـــداف االســـتراتيجية بالموضـــوعية بحيـــث تعكـــس
القدرات الحقيقية لممؤسسة

تتصـــف األىـــداف االســـتراتيجية بالمرونـــة والشـــمولية بحيـــث
يمكن تعديميا كمما استحدثت ظروف جديدة

  13تتم صياغة أىداف المؤسسة بطريقة قابمة لمقياس



الحسابي

االنحراف

الوزن

الترتيب

المجال ككل

88

4.220

0.826

84.4%

2

4.077

0.851

81.5%

4

3.967

0.749

79.3%

6

4.120

0.956

82.4%

3

3.847

1.045

76.9%

7

3.969

0.710

79.4%

يتضػػحمػػفالجػػدكؿالسػػابؽأفأعمػػىكزفنسػػبيفػػيىػػذاالمجػػاؿكػػافلمفقػرة()6بػػكزف

()%84.6كالػػذميشػػيرإلػػيأفلممؤسسػػةأىػػدافانمحػػددةككاضػػحةككاقعيػػةقابمػػةلمتحقيػػؽ،كأف

أدن ػػيكزفنس ػػبيف ػػيى ػػذاالمج ػػاؿك ػػافلمفقػ ػرة()7ب ػػكزف()%65.5كالت ػػيتش ػػيرإل ػػياشػ ػراؾ
العامميففيالمؤسسةفيصياغةاألىداؼاالستراتيجية،فيحيفكانػتالتقػديراتمرتفعػةعمػى

الفق ػراتاألخػػرلضػػمفمحػػكراألىػػداؼمػػفحيػػثكضػػكحاألىػػداؼكمراعاتيػػالكاقػػعالمؤسسػػة
كثقافػػةالمجتمػػعكمركنتيػػاكشػػمكلياكتنكعيػػاكمكضػػعيتياكقابميتيػػالمقيػػاس.كبشػػكؿعػػاـنجػػدأف

الكزفالنسبيليذاالمجاؿ()%79.4كىينسبةمرضيةبدرجةكبيرةبصفةعامةليىػداؼفػي
التخطيطاالستراتيجيلممنظمة .
يعزكالباحثالنتيجةالسابقةإلىأفإداراتمنظماتالخػدماتاالجتماعيػةتػكليأىميػة

كبي ػ ػ ػرةعنػ ػ ػػدصػ ػ ػػياغةأىػ ػ ػػدافيااالسػ ػ ػػتراتيجية،حيػ ػ ػػثأفىػ ػ ػػذهاإلداراتعنػ ػ ػػدكضػ ػ ػػعياأىػ ػ ػػدافيا
االستراتيجيةفإنياتجتيدلكيتككفىذهاألىػداؼبيػاجميػعالمكاصػفاتالجيػدةالمتمثمػة(بالدقػة

كالمكض ػػكعيةكالمحد كديػ ػةكالكض ػػكحكالكاقعي ػػةكالش ػػمكليةكالمركن ػػةكالقابمي ػػةلمتحقي ػػؽ)إل ػػيح ػػد
كبي ػػر.كى ػػذايتف ػػؽم ػػعد ارس ػػةأب ػػكحس ػػنة()2114كد ارس ػػةأب ػػكعيش ػػة()2111كد ارس ػػةص ػػياـ

( ،)2111كد ارس ػػةشػ ػراب(،)2111كيع ػػزكالباح ػػثى ػػذااالتف ػػاؽب ػػيفالد ارس ػػاتإل ػػيأفالبيئ ػػة
الداخميةكالخارجيةالتيتعمؿبياغالبيةالمنظماتقريبةمفبعضػياالػبعض،لػذلؾفيػيتعمػؿ

جاىػػدةلصػػياغةأىػػداؼذاتمكاصػػفاتجيػػدة،لػػذلؾنجػػداىػػدافياكخططيػػاقريبػػةكمتشػػابيةمػػف

بعض ػػياال ػػبعض.كلكنن ػػانج ػػدأفإداراتالمنظم ػػاتعن ػػدص ػػياغةأى ػػدافيااالس ػػتراتيجيةتغي ػػب
تركيزىاعمىإشراؾالعػامميففػيصػياغةىػذهاألىػداؼممػايجعػؿتحقيػؽىػذهاألىػداؼصػعبة
الفيـكالتحقيؽمفقبؿبعضالعامميففيالمنظمات،كىذايتعػارضمػعد ارسػةصػياـ()2111
كيرجػػعالباحػػثىػػذااالخػػتالؼإلػػياخػػتالؼالبيئػػةالداخميػػةلممؤسسػػاتالنسػػكيةحيػػثأننػػانجػػد

التزامانأكبرفيالمنظماتالنسائيةفيتنفيذالخطػطاالسػتراتيجيةالخاصػةبمنظمػاتيـ،كمػانجػد

أيضػ ػانأفاإلداراتعن ػػدص ػػياغةأى ػػدافياق ػػدالتي ػػتـبكج ػػكدمؤشػ ػراتلمعم ػػؿعم ػػىقي ػػاسى ػػذه
األىداؼفيظؿالبيئةالمحيطةبالمنظمة .

 3.1.5واقع عمميات التخطيط لدى منظمات الخدمات االجتماعية
ماكاقععممياتالتخطيطلدلمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة؟ 
كلوجابةعمىالسؤاؿفقدتـحسابالمتكسػطاتكاالنح ارفػاتالمعياريػةكاألكزافالنسػبية
لكؿفقرةمففقراتمجاؿالتخطيط،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ :
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جدول : .5.5مجال التخطيط
18

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

3.278

1.232

65.6%

10

3.335

1.210

66.7%

9

3.603

1.229

72.1%

7

3.732

1.175

74.6%

4

3.967

1.269

79.3%

2

4.091

1.142

81.8%

1

3.928

1.070

78.6%

3

21

عممية التخطيط االستراتيجي لدى المؤسسة مستمرة

3.660

1.081

73.2%

6

22

تقوم المؤسسة بوضع خطط وبرامج قابمة لمتنفيذ

3.670

1.110

73.4%

5

3.483

1.348

69.7%

8

3.675

1.031

73.5%

م
14
15
16
17
18
19
21

23


المتوسط

الفقرة
يشـــارك كـــل المـــوظفين فـــي عمميـــة التخطـــيط كـــل حســـب

تخصصو

تستعين المؤسسة بمتخصصـين لوضـع الخطـط المسـتقبمية

ليا

تقــوم المؤسســة بدعــداد خطــة مكتوبــة طويمــة األجــل تغطــي

فترة زمنية مستقبمية

تحدد خطة المؤسسة موازنات تقديرية خاصة بجميع أوجـو

أنشطتيا

تتصف الخطة االستراتيجية بالمرونـة بحيـث يمكـن تعـديميا
كمما استحدثت ظروف جديدة

تقــوم المؤسســـة عنـــد إعـــداد الخطـــة االســـتراتيجية بتحميـــل
البيئة الداخمية لموقوف عمى نقاط القوة والضعف

تقــوم المؤسســـة عنـــد إعـــداد الخطـــة االســـتراتيجية بتحميـــل
البيئة الخارجية لمعرفة الفرص والتيديدات

تقوم المؤسسة بمشاركة المستفيدين من المجتمـع المحمـي
عند إعداد خطتيا االستراتيجية

المجال ككل

النسبي%

الترتيب



يتضحمفالجدكؿالسابؽأفأعمػيكزفنسػبيفػيىػذاالمجػاؿكػافلمفقػرة()19بػكزف

(،)%81.8كالتػػيتشػػيرإلػػيأفالمؤسسػػةعنػػدإعػػدادالخطػػةاالسػػتراتيجيةتقػػكـبتحميػػؿالبيئػػة
الداخميػػةلمكقػػكؼعمػػىنقػػاطالقػػكةكالضػػعؼ،كأفأدنػػىكزفنسػػبيفػػيىػػذاالمجػػاؿكػػافلمفق ػرة
()14ب ػػكزف(،)%65.6كالت ػػيتش ػػيرإشػ ػراؾك ػػؿالم ػػكظفيفف ػػيعممي ػػةالتخط ػػيطك ػػؿحس ػػب
تخصصػػو،كمػػانالحػػظأفالفقػرات21،18حصػػمتعمػػىأكزافاعمػػىمػػف،%75حيػػثيشػػير
محت ػػكلتم ػػؾالفقػ ػراتقي ػػاـالمنظم ػػةبتحمي ػػؿالبيئ ػػةالداخمي ػػةكالخارجي ػػة،كاع ػػدادىالخط ػػةتتس ػػـ
بالمركنة،مفالجانبانخرحصمتباقيالفقراتعمىأكزافنسبيةأقؿمف%75ككافأدناىػا

الفقػ ػرات23،15كالت ػػييتض ػػمفمحتكاى ػػامش ػػاركةالمجتم ػػعالمحم ػػيف ػػيالتخط ػػيطكاالس ػػتعانة
بالمتخصصيف،كبشػكؿعػاـنجػدأفالػكزفالنسػبيليػذاالمجػاؿ()%73.5كىػينسػبةمرضػية

بدرجةكبيرةلعممياتالتخطيط .
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يع ػػزكالباحػػػثالنتيج ػػةالسػ ػػابقةإلػػػىأفإداراتالمنظم ػػاتم ػػفالكاض ػػحأنيػػػاالتػػػكلي

اىتمامانبالبنكدالمتعمقةبإشػراؾالعػامميففػيعمميػةالتخطػيط،أكإشػراؾمتخصصػيفمػفخػارج
المنظمةفيعمميةالتخطيط،ككذلؾمشاركةالمستفيديفمػفالمجتمػعالمحمػيفػيىػذهالعمميػة،

لككنيػػاتعتقػػدأفالتخطػػيطمػػفميػػاـاإلدارةالعميػػافػػيالمؤسسػػة،كخكف ػانمػػفاطػػالعالمؤسسػػات
المتخصصػػةبعمميػػةالتخطػػيطعمػػيمػػايػػدكرداخػػؿىػػذهالمنظمػػات،كىػػذايتفػػؽمػػعد ارسػػةأبػػك

حس ػػنة()2114كد ارس ػػةقباج ػػة( )2112كد ارس ػػةتيميػ ػراز( )2114كد ارس ػػةالمميج ػػيكيكس ػػؼ

()2111ك د ارسػػةركبنسػػكف()Robinson،2115التػػيتكصػػمتإلػػيأفىنػػاؾضػػعؼعػػاـ
لمشاركةالمجتمعالداخميكالخارجيبعمميةالتخطيطاالسػتراتيجي،كيرجػعىػذاالتكافػؽبػيفىػذه
الدراساتإلػيالبيئػةالداخميػةأكالخارجيػةالمشػتركةبينيػا.كمػاتتعػارضىػذهالنتيجػةمػعد ارسػة

)2111(Claireالت ػػيأظيػ ػػرتأفأغم ػػبقػػػيـالتخط ػػيطاالسػ ػػتراتيجيترج ػػعلمتعػ ػػاكفكالعمػ ػػؿ
الجمػػاعي،كد ارسػػةصػػياـ()2111التػػيأظيػػرتمشػػاركةالعػػامميففػػيعمميػػةالتخطػػيطكيعػػزك
الباحػػثىػػذاالتعػػارضإلػػيأفطبيعػػةالبيئػػةالداخميػػةفػػيالمنظمػػاتالنسػػكيةتختمػػؼعنيػػافػػي

المؤسسػػاتاالخػػرل،إضػػافةإلػػىذلػػؾالػػدكراتالتدريبيػػةالتػػيتتمقيػػاقيػػاداتالمنظمػػاتالنسػػكية
حسبماأظيرتيادراسةصياـ(.)2111مفجيػةاخػرلنجػدأفإداراتالمنظمػاتعنػدإعػداد
خطتيػػااالسػػتراتيجيةتقػػكـبعمػػؿتحميػػؿداخمػػيكخػػارجيلبيئػػةالمنظمػػة،كتقػػكـبتحديػػدمكازنػػات

لتنفيذأنشطتيا،كماأنياتقكـبعمميةالتخطيطباستمرار،كتككفىذهالخططمكتكبةكتغطيفترة
زمنيةمستقبمية،كليػابػرامجقابمػةلمتنفيػذ،كتعمػؿعمػيتعػديمياكممػالػزـاألمػرلػذلؾ.كىػذايتفػؽ

مػػعد ارسػػةصػػياـ()2111كد ارسػػةأبػػكحسػػنة()2114كد ارسػػةاالشػػقر()2116كالتػػيأظيػػرت

امػػتالؾأف ػرادالعينػػةميػػاراتتحميػػؿالبيئػػةالداخميػػةكالخارجيػػةكتحديػػدالم ػكاردالماديػػةكالبش ػرية
لمؤسساتيـبدرجةكبيرة .

كنسػػتخمصمػػفىػػذاأفإداراتالمنظمػػاتتيػػتـبعمميػػةالتخطػػيطبشػػكؿكبيػػر،كلكنيػػا

تحتاجإلىالتركيزعمىبعضالجكانبالسمبية،كاعادةالنظرفيياكمحاكلػةالتصػحيحلمكصػكؿ
إلىأفضؿالنتائج .

 4.1.5واقع عمميات التنفيذ لدى منظمات الخدمات االجتماعية
مػػاكاقػػععمميػػاتالتنفيػػذفػػيالتخطػػيطاالسػػتراتيجيلػػدلمنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػة

فيقطاعغزة؟ 
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كلوجابةعمىالسؤاؿفقدتـحسابالمتكسػطاتكاالنح ارفػاتالمعياريػةكاألكزافالنسػبية

لكؿفقرةمففقراتمجاؿالتنفيذ،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ :
جدول : .6.5مجال التنفيذ
19

م
24
25
26
27
28
29
31
31


المتوسط

الفقرة
تتبنــى اإلدارة العميــا تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية والسياســات
المتعمقة بيا

تعــد المؤسســة مـوارد بشــرية نوعيــة ومؤىمــة لتنفيــذ الخطــة

االستراتيجية

تعيـد المؤسسـة النظـر فـي ىيكميـا التنظيمـي بطريقـة تالئـم

تنفيذ االستراتيجية

تتبنى المؤسسة التـدريب الـالزم لتنميـة الميـارات المطموبـة

لتنفيذ االستراتيجية

توفر المؤسسة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ االستراتيجية
تعتمـــد المؤسســـة عمـــى التعـــاون المشـــترك بـــين األقســـام
والدوائر لتنفيذ البرامج وخطط العمل
تعتمد المؤسسة مبدأ المرونة في تنفيذ استراتيجيتيا
ترتكـــــز المؤسســـــة عمـــــى المنيجيـــــة العمميـــــة فـــــي تنفيـــــذ

االستراتيجية
المجال ككل

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

3.876

1.124

77.5%

3

3.756

0.786

75.1%

5

3.474

0.991

69.5%

8

3.636

0.981

72.7%

6

3.636

0.972

72.7%

6

4.115

0.880

82.3%

1

4.033

0.932

80.7%

2

3.780

1.060

75.6%

4

3.788

0.849

75.8%

النسبي%

الترتيب



يتضحمفالجدكؿالسابؽأفأعمػيكزفنسػبيفػيىػذاالمجػاؿكػافلمفقػرة()29بػكزف
(،)%82.3كالتيتشيرإلياعتمادالمؤسسةعمىالتعاكفالمشترؾبيفاألقساـكالدكائرلتنفيذ
البرامجكخططالعمؿ،كأفأدنيكزفنسبيفيىذاالمجاؿكػافلمفقػرة()26بػكزف(،)%69.5
كالتيتشيرإليإعادةنظرالمؤسسةفيىيكمياالتنظيميبطريقةتالئػـتنفيػذاالسػتراتيجية،كمػا

نالحظأفجميعالفقراتحصمتعمىأكزافنسبيةأعمىمف%75باستثناءالفقرات()28،27
كالتػػيتتضػػمفاالىتمػػاـبالتػػدريبكتػػكفيرالمػكاردالماليػػةحيػػثحصػػمتتمػػؾالفقػراتعمػػىأكزاف

المالحظأفالفقرة31حصمتعمىأكزافأعمىمف %81كتتضمفاعتمادمنيج

دكف،%75ك
مرففيعممياتالتنفيذ.كبشكؿعاـنجدأفالػكزفالنسػبيليػذاالمجػاؿ()%75.8كىػينسػبة

مرضيةبدرجةكبيرةلعممياتالتنفيذفيالتخطيطاالستراتيجي .

يعزكالباحثالنتيجةالسابقةإلىأفإداراتالمنظمػاتتػكليأىميػةكبيػرةلتنفيػذالخطػط

االستراتيجيةكتعمؿبشكؿكبيرعمىإنجاحيػا،كخاصػةفػيظػؿالظػركؼالمتغيػرةالتػيتعيشػيا
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ىػػذهالمنظمػػات،لػػذلؾنجػدأفاإلداراتتشػػددعمػػيتعػػاكفاألقسػػاـداخػػؿالمنظمػػةلتنفيػػذالبػرامج
كاالنشطة،كتعتمدمبدأالمركنةفيتنفيذىذهالخططكىذايتفؽمعدراسةالمكح()2117كالتي

أظيػػرتأفإدارةالجامعػػةلػػديياالمركنػػةالكافيػػةلمقابمػػةالتغي ػراتالتػػيتحػػدثفػػيالبيئػػةكالقػػدرة
عميالتكيؼمعيا،كماتعمدالمنظماتعميأفتتبنىالتدريبالالزـلتنميػةالميػاراتالمطمكبػة

فػػيالك ػكادرالبش ػريةكتػػكفيرالم ػكاردالماليػػةالالزمػػةلتنفيػػذاالسػػتراتيجيةفػػيظػػؿمنيجيػػةعمميػػة
متكاممةكىذايتفؽمعدراسةقباجة()2112التيتكصمتأف%65.4يتفقكفبأفالشركةالتي
يعممػػكفبيػػاتقػػكـبتػػدريبالمػكاردالبش ػرية،ككػػذلؾد ارسػػةصػػياـ()2111التػػيتكصػػمتإلػػىأف

المنظماتتقػكـبتطػكيرقػدراتعاممييػابمػايسػاىـفػيتنفيػذالخطػةاالسػتراتيجية،ككػذلؾد ارسػة

المػػكح()2117التػػيأظيػػرتسػػعياإلدارةالعميػػالتطػػكيرقػػدراتالعػػامميفكتحسػػينيا كتنميتيػػا،
كلكننػػانجػػدأفالمنظمػػاترغػػـأنيػػاتيػػتـاىتمػػاـكبيػػرفػػيعمميػػةالتعػػاكفبػػيفأقسػػاـالمنظمػػة

المختمفػػة،إالأنيػػاتحتػػاجإلعػػادةصػػياغةكبنػػاءكترتيػػبىيكميػػاالتنظيمػػيبطريقػػةتالئػػـتنفيػػذ
االسػ ػػتراتيجياتالمطمكبػ ػػةبشػ ػػكؿجيػ ػػدكىػ ػػذايتفػ ػػؽمػ ػػعد ارسػ ػػةش ػ ػراب( ،)2111كد ارسػ ػػةالمػ ػػكح

( ،)2117كدراسة(يعقكب،)2118،الذيفتكصمكاإلػيإدخػاؿتعػديالتباليياكػؿالتنظيميػةبمػا
يتناسػػبمػػعتنفيػػذاالسػػتراتيجية،كمػػاتتفػػؽمػػعد ارسػػة (2118(Rudd & Othersحيػػث

أظيػػرتأفالتخطػػيطاالسػػتراتيجيلػػوتػػأثيرمباشػػركايجػػابيعمػػىالمركنػػةالييكميػػة،كيرجػػعىػػذا
ػةكالخارجيػػةلمجتمػػعالد ارسػػةفػػيد ارسػػةش ػرابكالمػػكحكالد ارسػػة
االتفػػاؽإلػػيتش ػابوالبيئػػةالداخميػ 

الحالية .

 5.1.5واقع عمميات الرقابة لدى منظمات الخدمات االجتماعية
مػػاكاقػػععمميػػاتالرقابػػةفػػيالتخطػػيطاالسػػتراتيجيلػػدلمنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػة
فيقطاعغزة؟ 
كلوجابةعمىالسؤاؿفقدتـحسابالمتكسػطاتكاالنح ارفػاتالمعياريػةكاألكزافالنسػبية
لكؿفقرةمففقراتمجاؿالرقابة،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ:
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جدول : .7.5مجال الرقابة
20

م
32
33
34

المتوسط

الفقرة
تقوم المؤسسة بمراقبة أداء سير العمل في الخطة
تعتمــد المؤسســة منيجيــة شــاممة لمرقابــة اإلداريــة والماليــة
بناء عمى التقارير الداخمية والخارجية
تضــع المؤسســة جــدوال زمنيــا لتقيــيم مــدى تنفيــذ خططيــا
وتحقيق أىدافيا

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

3.971

0.940

79.4%

2

3.789

0.997

75.8%

7

3.885

1.121

77.7%

4

النسبي%

الترتيب

تشــعر المؤسســة العــاممين فييــا بــأن عمميــة الرقابــة ىــي

35

تعاون مشترك من اجل تنفيذ الخطـة االسـتراتيجية وتحقيـق

3.852

1.034

77.0%

6

األىداف المرسومة

36
37
38
39


تشـــعر المؤسســـة العـــاممين بـــأن اليـــدف مـــن الرقابـــة ىـــو

الكشف عن األخطاء من أجل تصحيح االنحرافات

تقوم المؤسسة بوضع آلية لدراسة أسباب عدم القدرة عمى
تنفيذ االستراتيجية (ان لم تكن ىناك قدرة عمى التنفيذ)

تحديد المعـايير بدقـة مـن قبـل المؤسسـة يسـيم فـي فعاليـة

العممية الرقابية االستراتيجية

تقوم المؤسسة بوضع معايير لألداء من أجل مقارنة األداء

الفعمي مع األداء المطموب
المجال ككل

3.923

1.049

78.5%

3

3.761

1.014

75.2%

8

4.110

0.952

82.2%

1

3.871

0.897

77.4%

5

3.895

0.846

77.9%


يتضحمفالجدكؿالسػابؽأفأعمػىكزفنسػبيفػيىػذاالمجػاؿكػافلمفقػرة()38بػكزف

(،)%82.2كالتػػيتشػػيرإلػػيتحديػػدالمعػػاييربدقػػةمػػفقبػػؿالمؤسسػػةيسػػيـفػػيفعاليػػةالعمميػػة
الرقابيػػةاالسػػتراتيجية،كأفأدنػػيكزفنسػػبيفػػيىػػذاالمجػػاؿكػػافلمفق ػرة()37بػػكزف()%75.2
كالتيتشيرإليقياـالمؤسسةبكضعآليةلدراسةأسبابعدـالقدرةعمػىتنفيػذاالسػتراتيجية(إف
لـتكفىناؾقدرةعمػىالتنفيػذ)،كمػانالحػظأفجميػعالفقػراتحصػمتعمػىأكزافنسػبيةأعمػى

مػػف،%75كالمالحػػظأفالفقػرة32عمػػىكزفقريػػبمػػف%81كيشػػيرمحتكاىػػاإلػػىمػػدلقيػػاـ

المؤسسػ ػػةبعمميػ ػػةالرقابػ ػػةأثنػ ػػاءالتخطػ ػػيط،كبشػ ػػكؿعػ ػػاـنجػ ػػدأفالػ ػػكزفالنسػ ػػبيليػ ػػذاالمجػ ػػاؿ
()%77.9كىينسبةمرضيةبدرجةكبيرةلعممياتالرقابةفيالتخطيطاالستراتيجي .
يعػػزكالباحػػثالنتيجػػةالسػػابقةإلػػىأفإداراتالمنظمػػاتتعتبػػرالرقابػػةضػػركريةكميمػػة
لمتأكدمفسػيرالعمػؿبالطريقػةكالشػكؿالصػحيح،حيػثإفالمنظمػةتقػكـبتحديػدالمعػاييربدقػة
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لمتأكدمففعاليةالعمميةالرقابيةاالستراتيجية،كما كتقكـبمراقبةأداءسيرالعمؿفيالخطةعف

طريػػؽىػػذهالمعػػايير،كفػػيضػػكءىػػذهالمعػػاييرفػػإفالمنظمػػاتتشػػعرالعػػامميفلػػدييابػػأفعمميػػة
الرقابػػةاليػػدؼمنيػػاىػػكالكشػػؼعػػفاألخطػػاءكالتجػػاكزاتالتػػيتنػػتجأثنػػاءالعمػػؿلتصػػحيحيا

كتعديؿاالنحرافاتبيا،لذلؾفإفالمنظماتتضعجدكالنزمنيانلتقييـمدلتنفيذخططياكتحقيؽ

أىػػدافيا،كمػػاتقػػكـبكضػػعمعػػاييرلػػيداءمػػفأجػػؿمقارنػػةاألداءالفعمػػيمػػعاألداءالمطمػػكب،

ػاءعمػىالتقػاريرالداخميػةكالخارجيػة
كتعتمدالمنظمػاتمنيجيػةشػاممةلمرقابػةاإلداريػةكالماليػةبن ن

إلػػيحػػدمػػا.كقػػدبػػداذلػػؾكاضػػحانفػػياعتمػػادإداراتالمنظمػػاتعمػػىالتقػػاريرالخاصػػةبطبيعػػة

س ػػيرالعم ػػؿالت ػػيي ػػتـأخ ػػذىام ػػفم ػػديرمال ػػدكائركاألقس ػػاـف ػػيالمنظم ػػة،إض ػػافةإل ػػىالتق ػػارير
المحاس ػػبيةالمدقق ػػةم ػػفالم ػػدققيفال ػػداخمييفكمكات ػػبالت ػػدقيؽالمحاس ػػبي،كأخيػ ػ انرالتق ػػاريرالت ػػي

تعتم ػػدىاك ازرةالداخمي ػػةع ػػفطري ػػؽالبرن ػػامجالجدي ػػدبرن ػػامجمؤشػ ػراتأداءالجمعي ػػاتالخيري ػػة
كالييئػػاتاألىميػػة.كىػػذاكمػػويتفػػؽمػػعمػػاأظيرتػػود ارسػػةالمػػكح()2117أفاإلدارةالعميػػاتقػػكـ
بالرقابػػةعمػػىالخطػػةاالسػػتراتيجيةبشػػكؿكامػػؿكمراجعتيػػاكتحػػديثياباسػػتمرار،ك د ارسػػةقباجػػة

()2112التيأظيرتاستخداـنظاـرقابػةفعػاؿيسػتخدـعنػدتنفيػذالخطػةاالسػتراتيجيةلممػكارد

البشػ ػرية،كد ارس ػػةشػ ػراب()2111التػ ػيأظي ػػرتاالىتم ػػاـبالرقاب ػػةكالمتابع ػػةلمتأك ػػدم ػػفسػ ػير
األمكركماخططليا،ك دراسةصياـ()2111التيأظيرتأفالمؤسساتالنسكيةتمارسدك انر

رقابيػانعمػػىتنفيػػذخططيػػااالسػػتراتيجية،كد ارسػػة)2007(Daviesالتػػيأظيػػرتأفالتكجيػػات
االستراتيجيةلممدرسةتتمثؿفيتصػميـكتطبيػؽمؤشػراتكدالئػؿأداءدقيقػةمػفخػالؿاسػتخداـ

نظػػاـالرقابػػةكالمحاسػػبة،كيعػػزكالباحػػثىػػذاالتكافػػؽإلػػيتقػػاربالكقػػتالزمنػػيالتػػياجريػػتبػػو

ىذهالدراسات،كتشابوالبيئةالمحيطة،مماجعميػاتمػرببيئػةداخميػةكخارجيػةقريبػةمػفبعضػيا

.كماتتعارضىذهالنتائجمعماأظيرتو دراسةالمميجيكيكسؼ()2111كالتػيأكػدت

البعض
غيابالدكرالرقابيإلدارةالجامعةلعمميةتنفيذالخططاالستراتيجية .

 6.1.5واقع عمميات التقييم لدى منظمات الخدمات االجتماعية
ماكاقععممياتالتقييـفيالتخطيطاالستراتيجيلدلمنظمػاتالخػدماتاالجتماعيػةفػيقطػاع
غزة؟ 

كلوجابةعمىالسؤاؿفقدتـحسابالمتكسػطاتكاالنح ارفػاتالمعياريػةكاألكزافالنسػبية

لكؿفقرةمففقراتمجاؿالتقييـ،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ :
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جدول : .8.5مجال التقييم
21

م
41
41
42
43
44
45


الفقرة
تعتمد المؤسسة عممية تقييم مستمرة لألداء

تضــــع المؤسســــة نظــــام حــــوافز ومكافــــ ت لتطــــوير األداء
لممساعدة في تحقيق األىداف
تعتمد المؤسسة منيجية لمتقيـيم اإلداري و المـالي تتضـمن

تقارير داخمية وخارجية

تقوم المؤسسة بوضع معايير محددة لقياس رضا الجميور
عن الخدمات المقدمة ليم
تستفيد المؤسسة من التغذية الراجعة من المجتمع المحمي
لتمبية احتياجاتو الحالية والمستقبمية

تعتمـــد المؤسســـة معـــايير النزاىـــة والشـــفافية عنـــد إجـــراء
عممية التقييم
المجال ككل

المتوسط
الحسابي
3.670

االنحراف
المعياري
1.052

الوزن
النسبي%
73.4%

3

3.072

1.042

61.4%

6

3.933

0.928

78.7%

2

3.416

1.011

68.3%

5

3.536

0.951

70.7%

4

3.962

0.814

79.2%

1

3.598

0.835

72.0%

الترتيب



يتضحمفالجدكؿالسػابؽأفأعمػىكزفنسػبيفػيىػذاالمجػاؿكػافلمفقػرة()45بػكزف

(،)%79.2كالتيتشيرإلياعتمادالمؤسسةمعاييرالنزاىةكالشفافيةعنػدإجػراءعمميػةالتقيػيـ،
كأفأدنىكزفنسبيفيىذاالمجاؿكافلمفقرة()41بػكزف(،)%61.4كالػذميشػيرإلػي كضػع
المؤسسةنظاـحكافزكمكافآتلتطكيراألداءلممساعدةفيتحقيؽاألىػداؼ،كمػانجػدأفالفقػرة

42حص ػػمتعم ػػىكزفنس ػػبيأعم ػػى%75كيش ػػيرمحتكاىم ػػااعتم ػػادمنيجي ػػةلمتقي ػػيـاإلدارم

كالم ػػاليكرف ػػعالتق ػػاريرالداخمي ػػةكالخارجي ػػة،كبش ػػكؿع ػػاـنج ػػدأفال ػػكزفالنس ػػبيلي ػػذاالمج ػػاؿ

()%72كىينسبةمرضيةبدرجةكبيرةلعممياتالتقييـفيالتخطيطاالستراتيجي .

يعزكالباحثالنتيجةالسابقةإلػىأنػوبػالنظرإلػىاألىميػةالكبيػرةلعمميػةالتقيػيـلمخطػط

مرضػيةبدرجػػةكبيػرةفػيىػػذهالعمميػة،كىػػذا
االسػتراتيجيةفػيالمنظمػػاتنجػدأفنتيجتيػاجػػاءت 

يؤكػ ػػدعمػ ػػىأفإداراتالمنظمػ ػػاتتػ ػػدرؾأىميػ ػػةمرحمػ ػػةالتقيػ ػػيـككاحػ ػػدةمػ ػػفم ارحػ ػػؿالتخطػ ػػيط

االسػػتراتيجي،كالتقػػؼعنػػدتصػػميـالخطػػةاالسػػتراتيجيةكتنفيػػذىا،بػػؿالبػػدمػػفالمتابعػػةكالتقيػػيـ

لمتأكدمفأفالتنفيذيسيرفياالتجاهالسميـ .

كمػػاأفانخفػػاضىػػذهالنسػػبةمقارنػػةمػػعنسػػبمجػػاالتالتخطػػيطاالسػػتراتيجياالخػػرل

تعكػػسحاجػػةالمنظمػػاتإلػػىالتطػػكيركالتحسػػيففػػيىػػذاالجانػػب،كىػػذايتفػػؽمػػعد ارسػػةالمػػكح

()2117بػػأفنسػػبةإدارةالجامعػػةبالرقابػػةعمػػىالخطػػةاالسػػتراتيجيةكمراجعتيػػاىػػي،%67.12

كد ارسػ ػػةالمميجػ ػػيكيكسػ ػػؼ()2111التػ ػػيأظيػ ػػرتقمػ ػػةاعتمػ ػػادإدارةالجامعػ ػػةعمػ ػػىمؤش ػ ػرات

كاضػػحةفػػيتقيػػيـالخطػػطاالسػػتراتيجيةلمكميػػات،كد ارسػػة(Mathwai and Kara)2111
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كالتػػيخمصػػتإلػػيأفأىػػـسػػماتأدكاتالتقيػػيـالمثاليػػةالمسػػتخدمةفػػيتحديػػداالسػػتدامةداخػػؿ
الحػػرـالجػػامعيتمػػؾالتػػيتكػػكفقابمػػةلمقيػػاسكالمقارنػػة ،كد ارسػػةصػػياـ()2010التػػيأظيػػرت
كجكدعالقةايجابيػةبػيفمتابعػةكتقيػيـالخطػةاالسػتراتيجيةكأداءالمؤسسػاتالنسػكية.كرغػـأف

المنظم ػػاتتق ػػكـبعممي ػػةتقي ػػيـمس ػػتمرةل ػػيداءإل ػػىح ػػدم ػػا،كتعتم ػػدفيي ػػاعم ػػىمع ػػاييرالن ازى ػػة
ػةكالخارجيػ ػػةعنػػػدإجػ ػػراءعمميػ ػػةالتقيػ ػػيـاالسػ ػػتراتيجياإلدارم
كالشػػػفافيةكعمػ ػػىالتقػ ػػاريرالداخميػ ػ 

افزكالمكافآتالتيتساعدفيتطػكيراألداء
كالمالي،إالأننانجدأفىناؾ ضعؼفينظاـالحك 
كتحقي ػػؽاألى ػػداؼكى ػػذايتكاف ػػؽم ػػعد ارس ػػةقباج ػػة()2112الت ػػيتكص ػػمتإل ػػي أفم ػػانس ػػبتو
%52.2مفالمستجيبيفألسئمةالدراسةيعتقدكفبانويكجدىناؾنظاـمحددلمحكافزكالمكافآت
كالتعكيض ػػاتل ػػدلتم ػػؾالش ػػركات،كم ػػاأن ػػويكج ػػدقص ػػكرف ػػيالمع ػػاييرالمح ػػددةلقي ػػاسرض ػػا

الجميػػكرعػػفالخػػدماتالمقدمػػةليػػـ ،كالتغذيػػةالراجعػػةمػػفالمجتمػػعالمحمػػيلتمبيػػةاحتياجاتػػو
الحاليةكالمستقبمية،كيرجعىذاالقصكرإليضعؼالتكاصؿمعالمجتمعالمحمي .

 2.5واقع االستدامة في منظمات الخدمات االجتماعية

ماكاقعاالستدامةفيمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة؟ 

كلوجابةعمىالسؤاؿفقدتـحسابالمتكسػطاتكاالنح ارفػاتالمعياريػةكاألكزافالنسػبية

لكؿفقرةمففقراتمجاؿاالستدامة،كالجدكؿرقـ()23يكضحذلؾ :
جدول : .9.5عمى مجال االستدامة
22

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

3.536

1.290

70.7%

9

47

تيتم المنظمة بجودة األداء داخميا

3.823

1.194

76.5%

5

48

تيتم المنظمة بجودة الخدمات التي تقدميا لممستفيدين

4.019

1.087

80.4%

3

49

تيتم المنظمة بكفاءة عمميات االتصال الداخمي والخارجي

3.876

1.062

77.5%

4

51

تعمل المنظمة عمى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في عمميا

3.656

1.008

73.1%

8

51

تعمل المنظمة عمى احترام القوانين وأخالقيات العمل

4.225

0.884

84.5%

1

52

تعمل المنظمة عمى ترشيد النفقات التشغيمية والتطويرية

4.115

0.913

82.3%

2

53

تقوم المنظمة بددارة الموارد البشرية والمادية ضمن رؤية واضحة

3.794

1.015

75.9%

6

54

يوجد عمميات تقييم ومتابعة شاممة ومستمرة داخل المنظمة

3.789

1.149

75.8%

7

3.526

0.899

70.5%

10

3.836

0.904

76.7%

م
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الفقرة
يوجــــد لممنظمــــة خطــــة واضــــحة طويمــــة المــــدى فــــي ضــــوء
اإلمكانيات المتوفرة.

يوجــد اســتمرارية فــي الحصــول عمــى التمويــل مــن الممــولين

ومن المشاريع الخاصة بالمنظمة.
المجال ككل
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الترتيب

يتضحمفالجدكؿالسػابؽأفأعمػيكزفنسػبيفػيىػذاالمجػاؿكػافلمفقػرة()51بػكزف

()%84.5كالتيتشيرإلياحتػراـالمنظمػاتالقػكانيفكأخالقيػاتالعمػؿ،كأفأدنػىكزفنسػبي
فػػيىػػذاالمجػػاؿكػػافلمفق ػرة()55بػػكزف()%71.5كالتػػيتشػػيرإلػػياسػػتم ارريةالحصػػكؿعمػػى
التمكيؿمفالممكليفكمفالمشاريعالخاصةبالمنظمة،كمانالحظأفالفقػرات52،48حصػمت

عمػػىأكزافاعمػػىمػػف،%81حيػػثيشػػيرمحتػػكلتمػػؾالفق ػراتقيػػاـالمنظمػػةباالىتمػػاـبجػػكدة
الخدماتكترشيداالنفاؽ،كحصمت4فقراتأخرلعمىكزفنسػبيأعمػىمػف%75كأقػؿمػف
ػاؿكادارةالمػكاردكالمتابعػػةالشػػاممة،
%81كيتعمػػؽمحتكاىػػابجػػكدةاألداءككفػػاءةعمميػػاتاالتصػ 

مفالجانبانخرحصمتباقيالفقراتعمىأكزافنسبيةأقؿمف%75كالتييتضمفمحتكاىا
كجػػكدالخط ػػةكتحقي ػػؽمبػػدأتك ػػافؤالف ػػرص.كبشػػكؿع ػػاـنج ػػدأفالػػكزفالنس ػػبيلي ػػذاالمج ػػاؿ

()%76.7كى ػ ػػينس ػ ػػبةمرض ػ ػػيةبدرج ػ ػػةكبيػ ػ ػرةلعممي ػ ػػاتاالس ػ ػػتدامةف ػ ػػيمنظم ػ ػػاتالخ ػ ػػدمات
االجتماعيةفيقطاعغزة .
يعػػزكالباحػػثالنتيجػػةالسػػابقةإلػػىأفمنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةفػػيقطػػاعغ ػزة

تعم ػػؿجاى ػػدةالس ػػتدامتياكالحف ػػاظعم ػػىديمكمتي ػػا،كيظي ػػرذل ػػؾم ػػفخ ػػالؿاحترامي ػػالقػ ػكانيف

كأخالقيػػاتالعم ػػؿ،كترش ػػيدالنفق ػػاتالتش ػػغيميةكالتطكيريػػة ،كاىتمامي ػػابج ػػكدةالخ ػػدماتالداخمي ػػة

كالخارجيػ ػػةالتػ ػػيتقػ ػػدميالممسػ ػػتفيديف،كمػ ػػاتيػ ػػتـالمنظمػ ػػةبكفػ ػػاءةعمميػ ػػاتاالتصػ ػػاؿالػ ػػداخمي
كالخػػارجي،ك تقػػكـالمنظم ػاتأيض ػانب ػإدارةالم ػكاردالبش ػريةكالماديػػةضػػمفرؤيػػةكاضػػحة كتقيػػيـ
كمتابعةشاممةمستمرةداخؿالمنظمةإليحدما،كىذايتفؽمعدراسة Mathwai and Kara

()2111كالتيخمصت ئلي أفأىـسماتأدكاتالتقييـالمثاليةالمستخدمةفػيتحديػداالسػتدامة
داخػػؿالحػػرـالجػػامعيتمػػؾالتػػيتكػػكفقابمػػةلمقيػػاسكالمقارنػػة.إالأننػػانجػػدأفىنػػاؾضػػعؼ
كاضحفيكج كدخطػةكاضػحةطكيمػةالمػدلفػيضػكءاإلمكانيػاتالمتػكفرة كتحقيػؽمبػدأتكػافؤ

الفرصفيالعمؿداخؿىذهالمنظمات،كىذايتفؽمعدراسةزيد()2111التيأظيرتضركرة
االىتمػ ػػاـبعمميػ ػػاتالتخطػ ػػيطكالتنسػ ػػيؽفػ ػػيأنظمػػػةالم ػ ػكاردالبش ػ ػرية،كتقي ػػيـالكظػ ػػائؼكتحديػ ػػد

مسػػتكياتاألجػػكربشػػكؿيحقػػؽلممػػكظفيفالعدالػػةكالمسػػاكاة.إضػػافةإلػػيالضػػعؼفػػياسػػتم اررية

الحصػػكؿعمػػىالتمكيػػؿمػػفالممػػكليفالخػػارجييف،كيرجػػعذلػػؾإلػػيالمعيقػػاتكالتحػػدياتالتػػي

فرضػػتعمػىالمنظمػػاتنتيجػػةالحصػػاركاالنقسػػاـكتحػػدياتخارجيػػة،كالػػذمأدلإلػػىالحػػدمػػف
مجاؿعمميابسببشحالتمكيؿكتجميدأرصدتياكعدـقدرتياعمىدفعنفقاتيػاالتشػغيميةاألمػر

الػػذلانعكػػسسػػمبانعمػػىأدائيػػا،كربػػطالممػػكليفالخػػارجييفتمػػكيميـبأىػػدافيـ،كلػػيسبأىػػداؼ

المنظمػ ػةكحاج ػػةالمجتم ػػع،كى ػػذايتف ػػؽم ػػعد ارس ػػةالع ػػؼ()2117الت ػػيتكص ػػمتأفالجي ػػات
المانحػػةلػػـتسػػيـبشػػكؿفعػػاؿفػػيالحػػدمػػفالمشػػاكؿالتػػيتكاجػػوإدارةالمشػػاريعفػػيالمؤسسػػات
غيرالحككميةبػؿعمػىالعكػسسػاعدتفػيزيػادةحػدتيا.ككػذلؾالمعيقػاتالداخميػةمتمثمػةفػي
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ضعؼالبناالمؤسسيكنقصالقدراتالبشريةمفجيةأخرل.كماأفالمنظمػاتتعػانيكبشػكؿ
كبيرمفضعؼالتمكيؿالذاتيكالمتمثػؿفػيالمشػاريعالخاصػةبالمنظمػةكيرجػعذلػؾإلػيعػدـ

اسػػتثمارم ػكاردالمنظمػػةالفائض ػةعػػفحاجتيػػاالتشػػغيميةفػػيمشػػاريعتػػدرعمييػػااألم ػكاؿ.كىػػذا
يتفػػؽمػػعد ارسػػةالعداربػػة()2111التػػيتكصػػمتأفمصػػادرالتمكيػػؿالمحمػػيالمسػػتداـكفػػرص
الحصكؿعميولتمكيؿأنشطةاإلغاثةالزراعيةجاءتبدرجة"منخفضة .

 3.5عالقة التخطيط االستراتيجي باستدامة مؤسسات الخدمات االجتماعية بقطاع غزة:
ماعالقةالتخطيطاالستراتيجيباستدامةمؤسساتالخدماتاالجتماعيةبقطاعغزة؟ 

ولإلجابة عن السؤال السابق قام الباحث باختبار الفرضية الرئيسة الصفرية األولي التالية:

التكجدعالقةدالةإحصائياعندمستكل()0.05≤ αبيفالتخطيطاالستراتيجيفي

مؤسساتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزةكاستدامةتمؾالمؤسسات 

ويشتق منيا الفرضيات الفرعية التالية :

 .1التكجػ ػػدعالقػ ػػةذاتداللػ ػػةإحصػ ػػائيةعنػ ػػدمسػ ػػتكلداللػ ػػة()0.05بػ ػػيفالرؤيػ ػػة
الرسالةكاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة.

ك

 .2التكج ػػدعالق ػػةذاتدالل ػػةإحص ػػائيةعن ػػدمس ػػتكلدالل ػػة()0.05ب ػػيفاألى ػػداؼ
كاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة.

 .3التكجػػدعالق ػػةذاتدالل ػػةإحص ػػائيةعنػػدمس ػػتكلدالل ػػة()0.05ب ػػيفالتخط ػػيط
كاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة.

 .4التكجػ ػػدعالقػ ػػةذاتداللػ ػػةإحصػ ػػائيةعنػ ػػدمسػ ػػتكلداللػ ػػة()0.05بػ ػػيفالتنفيػ ػػذ
كاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة.

 .5التكجػ ػػدعالقػ ػػةذاتداللػ ػػةإحصػ ػػائيةعنػ ػػدمسػ ػػتكلداللػ ػػة()0.05بػ ػػيفالرقابػ ػػة
كاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة.

 .6التكجػ ػػدعالقػ ػػةذاتداللػ ػػةإحصػ ػػائيةعنػ ػػدمسػ ػػتكلداللػ ػػة()0.05بػ ػػيفالتقيػ ػػيـ
كاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة.

كالختبارصحةالفرضيات السابقةاستخدـالباحثمعامؿارتباطبيرسكفلداللةالعالقة
بيفمتغيريف،Pearson Correlation Coefficientكالجدكؿالتالييكضحذلؾ :
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جدول : .10.5معامل ارتباط بيرسون لداللة العالقة بين التخطيط االستراتيجي واستدامة مؤسسات الخدمات
23

االجتماعية بقطاع غزة

معامل االرتباط باالستدامة

المجال

قيمة r

الداللة اإلحصائية

الرؤية والرسالة

 **0.369

دالةعند 0.01

األىداف

 **0.451

دالةعند 0.01

التخطيط

 **0.351

دالةعند 0.01

التنفيذ

**0.409

دالةعند 0.01

الرقابة

 **0.398

دالةعند 0.01

التقييم

 **0.285

دالةعند 0.01

مجاالت التخطيط االستراتيجي

 **0.374

دالةعند 0.01

(**)القيمةالحرجةلمعامؿارتباطبيرسكفعندمستكل0.01بدرجاتحرية 0.182=208

تبيف النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ إلي كجكد عالقة ارتباطية ذات داللة

إحصائيةبيفمجاالتالتخطيطاالستراتيجيكاالستدامةكىيكالتالي :

-1

مجال الرؤية والرسالة :

يتضحلنامفالجدكؿالسابؽأفىناؾعالقةارتباطيةطرديةذاتداللةإحصائيةبيف

مجاؿالرؤيةكالرسالةكاالستدامةفيمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة ،كىذايدؿ
عمى أنو كمما زاد االىتماـ بكجكد رؤية كرسالة كاضحة كمكتكبة كمفيكمة كمصاغة مف قبؿ

العامميف كالمختصيف كيستطيع كؿ مف لو عالقة االطالع كاالستفادة منيا أدل ذلؾ لزيادة

استدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة .
-2

مجال األىداف:

يتضحلنامفالجدكؿالسابؽأفىناؾعالقةارتباطيةطرديةذاتداللةإحصائيةبيف

مجاؿاألىداؼكاالستدامةفيمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة،كىذايدؿعمىأنو

كممازاداالىتماـبكجكدأىداؼاستراتيجيةتككفبياجميعالمكاصفاتالجيدةالمتمثمة(بالدقة

كالمكضكعيةكالمحد كديةكالكضكحكالكاقعيةكالشمكليةكالمركنةكالقابمية لمتحقيؽ)إليحدكبير

أدلذلؾلزيادةاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة،حيثأفذلؾيدلؿعمى
القدراتالحقيقيةلممنظمةمفخالؿمكضكعيةكمركنةككاقعيةىذهاألىداؼ ،كماتزيداستدامو
ىذه المنظمات عف طريؽ اشراؾ المكظفيف كالمتخصصيف في صياغة ىذه االىداؼ كأخذ
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االعتبارات لطبيعة المجتمع الفمسطيني كثقافتو كمراعاتيا إلمكانياتيا الداخمية كالخارجية ،كىذا
يدؿعمىأىميةكضعاألىداؼاالستراتيجيةلممنظمات .

-3

مجال التخطيط:
يتبيف لنا مف النتائج في الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ عالقة ارتباطية طردية ذات داللة

إحصائيةبيفمجاؿالتخطيطكاالستدامةفيمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة،كىذا
يدؿ عمى أنو كمما زاد االىتماـ بالتخطيط االستراتيجي أدل ذلؾ إلى زيادة استدامة منظمات
الخدماتاالجتماعية،كذلؾمفخالؿمشاركةالعامميفكذكماالختصاصفيعمميةالتخطيط

ممايشعرالعامميففيالمنظمةباالنتماءلمنظماتيـ،كما تؤدمزيادةاالىتماـبالتخطيطالي
تحميؿ البيئة الداخميةالخارجية لممنظمة،كالكقكؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ لممنظمة ،ككضع

مكازنات تقديرية بجميع أنشطة المنظمة ،كاعداد خطط مكتكبة لفترات زمنية مستقبمية ،مما
يصبإيجابيانفياستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعية .

-4

مجال التنفيذ:
يتبػػيفلنػػامػػفالنتػػائجفػػيالجػػدكؿالسػػابؽأفىنػػاؾعالقػػةارتباطيػػةطرديػػةذاتداللػػة

إحصائيةبيفمجاؿالتخطيطكاالستدامةفيمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة،كىذا

يػ ػػدؿعمػ ػػىأنػ ػػوكممػ ػػازاداالىتمػ ػػاـبالتنفيػ ػػذأدلذلػ ػػؾإلػ ػػىزيػ ػػادةاسػ ػػتدامةمنظمػ ػػاتالخػ ػػدمات
االجتماعيػػة،كذلػػؾمػػفخػػالؿتبنػػياإلدارةالعميػػاخطػػةتنفيذيػػةكاضػػحة،ككجػػكدك ػكادربش ػرية
مؤىمةكمدربة،كتكفيرالمكاردالماليةالالزمةلمتنفيذ،ككجكدمبدأالمركنةفػيعمميػةالتنفيػذ،كػؿ
ىذايعتمدعمػىكجػكدىيكميػةتنظيميػةتالئػـتنفيػذالخطػطاالسػتراتيجية،ككػؿىػذايصػبإيجابػان

فيالعمؿعمىاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعية .
-5

مجال الرقابة :
يتبػػيفلنػػامػػفالنتػػائجفػػيالجػػدكؿالسػػابؽأفىنػػاؾعالقػػةارتباطيػػةطرديػػةذاتداللػػة

إحصائيةبيفمجاؿالرقابةكاالسػتدامةفػيمنظمػاتالخػدماتاالجتماعيػةفػيقطػاعغػزة،كىػذا

يػ ػػدؿعمػ ػػىأنػ ػػوكممػ ػػازاداالىتمػ ػػاـبالرقابػ ػػةأدلذلػ ػػؾإلػ ػػىزيػ ػػادةاسػ ػػتدامةمنظمػ ػػاتالخػ ػػدمات
االجتماعيػػة،كذلػػؾمػػفخػػالؿتبنػػياإلدارةالعميػػاتحديػػدمعػػاييردقيقػػةلعمميػػةالرقابػػة،كتحديػػد
جداكؿزمنيةلتنفيذخططيا،كاشعارالعامميففيالمنظمػةأفعمميػةالرقابػةىػيتعػاكفمشػترؾ
كىيعمميةلتصحيحاألخطاءكاالنحرافات،كمقارنةاألداءالفعميباألداءالمطمكب .
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-6

مجال التقييم :
يتضحلنامفالجدكؿالسابؽأفىناؾعالقةارتباطيةطرديةذاتداللػةإحصػائيةبػيف

مجاؿالتقيػيـكاالسػتدامةفػيمنظمػاتالخػدماتاالجتماعيػةفػيقطػاعغػزة،كىػذايػدؿعمػىأنػو
كممازاداالىتماـبالتقييـأدلذلؾإلىزيادةاسػتدامةمنظمػاتالخػدماتاالجتماعيػة،كذلػؾمػف

خػػالؿتبنػػياإلدارةالعميػػاعمميػػاتتقيػػيـمسػػتمرة،ككضػػعنظػػاـح ػكافزكمكافػػآتلتطػػكيراألداء،
كاعتمادمنيجيةلمتقييـاإلدارمكالمػالي،ككضػعمعػاييرمحػددةلقيػاسمػدلرضػاالجميػكرعػف

الخػػدماتالمقدمػػةليػػـ،كاالسػػتفادةمػػفالتغذيػػةالراجعػػةمػػفالمجتمػػعالمحمػػي،كاعتمػػادمعػػايير
النزاىةكالشفافيةفيعممياتالتقييـ،كؿىذايزيدمفاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعية .

كبالنظرإليجميعالمجاالتفيالجدكؿالسابؽيتضح أفجميعمعامالتاالرتباط

دالةإحصائياعندمستكلداللة 0.01كىذايؤكدعمىقكةالعالقةبيفالتخطيطاالستراتيجي
فيمؤسساتالخدماتاالجتماعيةكاستدامةتمؾالمؤسسات،كبالتالينخمصإلىكجكدعالقة

طردية دالة إحصائيا عند مستكل ( )1.11 = αبيي الخخطيط االسخشاحيجي في هإسساث

الخذهاث االجخواعيت في لطاع غضة ّاسخذاهت حلك الوإسساث .

كيرل الباحث أف النتيجة السابقة تشير إلى االرتباط الكثيؽ بيف عناصر التخطيط

االستراتيجيفيالمؤسسةكاستدامتيا،فتكافرالتخطيطاالستراتيجي فيالمؤسسةيشكؿعنصرا

ىاما لنجاح المؤسسة كقدرتيا عمى التحمؿ ،كما يؤدم إلى محافظتيا عمى المسؤكلية لممدل
قيؽكاإلدارة المسؤكلةفياستخداـالمكارد،كبالتاليفيكيحقؽ
الطكيؿ،بمايحقؽ اإلشراؼالد 
المفيكـ الرئيس لالستدامة كىذا يتفؽ مع دراسة العكشية ( )2015التي أظيرت أف كظائؼ
التخطيطكالرقابةكالتقييـالتشاركيةتساىـفياستدامةالمنظمات،كماتبيفكجكدعالقةطردية

بيفكؿكظائؼالتخطيطكالرقابةكالتقييـالتشاركيةمعاستدامةمنظماتالمجتمعالمدني .كما

تتعارض ىذه النتيجة مع دراسة  )2013( Musengeالتيأظيرت تبني الحككمةفيزامبيا
لمنيجالتشاركيفيالتخطيطلممشاريعإالأفمعظـىذهالمشاريعتفتقرلعنصراالستدامة.
 4.5الفرضية الرئيسية الثانية:
التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()0.05فيتقديراتمديرم

منظماتالخدماتاالجتماعيةلكاقعالتخطيطاالستراتيجيكدكرهفياستدامةمنظمػاتالخػدمات
االجتماعيػػةتعػػزل(الجػػنس ،المنطقػػةالجغرافيػػة ،عمػػرالمنظمة،عػػددالعػػامميففػػيالمنظمػػة ،عػػدد
المستفيديفمفالمنظمة)
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ويشتق منيا الفرضيات الفرعية التالية :
 -1ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0.05  فــي تقــديرات
مديري منظمات الخدمات االجتماعيـة لواقـع التخطـيط االسـتراتيجي ودوره فـي اسـتدامة

منظمات الخدمات االجتماعية تعزى إلى جنس المدير (ذكر – أنثى).

كالختبػ ػ ػ ػػارصػ ػ ػ ػػحةىػ ػ ػ ػػذاالفػ ػ ػ ػػرضفقػ ػ ػ ػػدتػ ػ ػ ػػـاسػ ػ ػ ػػتخداـاختبػ ػ ػ ػػارtلعينتػ ػ ػ ػػيفمسػ ػ ػ ػػتقمتيف

"Two Independent Samples "T.Testكذلؾلمتعرؼعمػىداللػةالفػركؽبػيفالػذككر

كاإلناثفيكػؿمجػاؿمػفمجػاالتاالسػتبانةكفػيالدرجػةالكميػةلالسػتبانة،كالجػدكؿرقػـ()24
يكضحذلؾ :
جدول : .11.5نتائج اختبار  tلفروق المتوسطات بين الذكور واإلناث في تقديراتيم لواقع التخطيط
24

االستراتيجي ودوره في استدامة منظمات الخدمات االجتماعية باختالف الجنس.

المجال
الشؤيت ّالشسالت
األُذاف
الخخطيط
الخٌفيز
الشلابت
الخميين
االسخذاهت
االسخبياى ككل

المتوسط

االنحراف
0.674

الجنس

العدد

ذككر

168

3.839

إناث

41

4.166

0.645

ذككر

168

3.937

0.708

إناث

41

4.101

0.713

ذككر

168

3.601

1.068

إناث

41

3.978

0.803

ذككر

168

3.775

0.896

إناث

41

3.845

0.629

ذككر

168

3.892

0.893

إناث

41

3.909

0.623

ذككر

168

3.590

0.902

إناث

41

3.630

0.481

ذككر

168

3.790

0.951

إناث

41

4.024

0.652

ذككر

168

3.772

0.842

إناث

41

3.954

0.617

المعياري

الحسابي

T test

Sig.

**-2.806

0.005

دالة 

-1.326

0.186

غيردالة 

*-2.120

0.035

دالة 

-0.472

0.637

غيردالة 

-0.111

0.912

غيردالة 

0.785

غيردالة 

-1.494

731.0

غيردالة 

-1.289

0.181

غيردالة 

-0.273

(*) قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية ( )207وعند مستوى داللة (1.984= )0.05

(**) قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية ( )207وعند مستوى داللة (2.626= )0.01
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الداللة

اإلحصائية

يتضحمفالجدكؿالسابؽمايمي :
 تكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة()0.01=فػػيتقػػديراتمػػديرم
منظماتالخدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

المجتمعالمدني(مجاؿالرؤيةكالرسالة)تعزلإلىجنسالمديركذلؾلصالحاإلناث .

 تكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة()0.05=فػػيتقػػديراتمػػديرم
منظماتالخدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

المجتمعالمدني(مجاؿالتخطيط) 

 التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()0.05فيتقديراتمديرم
منظماتالخدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

المجتمعالمدنيفيباقيالمجاالتتعزلإلىجنسالمدير(ذكر–أنثى) .

كيعزكالباحثالتقػاربالكاضػحفػيقػيـنسػبمتكسػطاتاالسػتجابةلمػذككرإلػىاإلنػاث

إلػىأفالجنسػيفيخضػػعكفلػنفسظػركؼبيئػػةالعمػؿكتطبػؽعمػػييـخطػطكسياسػاتمتقاربػػة،
كيمارسكفنفسالمياـكاألنشطةالكظيفية،كيتحممكفنفساألعباء،كماأننانجدأفالمنظمات

التيتقكدىاإناثغالبانتيتـبأفيككفىناؾرؤيةكرسالةكاضػحةكمكتكبػةلممنظمػةلكػيتكػكف
دليؿتسيرعميوىذهالمنظمة،كذلؾتيتـاإلناثبجانبالتخطػيطاكثػرمػفالػذككركغالبػانتمجػأ
المنظمػػاتالتػػيتقكدىػػااالنػػاثإلػػيأفتكػػكفىػػذهالخطػػطمكتكبػػةككاضػػحةكتعمػػؿعمػػىالسػػير
عمػػىىػػذهالخطػػطكتنفيػػذىابحػػذافيرىا،كىػػذامػػاجعػػؿاالنػػاثيتفػػكقفعمػػيالػػذككرفػػيمجػػاالت

الرؤيةكالرسالةكالتخطيطفيىذهالتساؤؿكىذايتعارضمعدراسةأبكعيشة()2111ك دراسة
يكنس()2119ك دراسةسكيؾ()2118ك دراسةأبكىاشػـ()2117ك د ارسػةاالشػقر()2116
التيأشارتإلىأنوالتكجدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةبػيفمتكسػطاتتقػديراتمجتمػعالبحػث

تعػ ػػزللمتغيػ ػػرالجػ ػػنس،كد ارسػ ػػة الكػ ػػردم()2111التػ ػػيأشػ ػػارتإل ػ ػىكج ػ ػ كدفػ ػػركؽذاتداللػ ػػة
إحصػػائيةفػػيمتكسػػطاتاسػػتجاباتالعػػامميفلدرجػػةتطبيػػؽالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيمػػديريات
ػة،تعػػزللمتغيػػرالجػػنس،كلصػػالحالػػذككر،أمػػافػػي
التربيػػةكالتعمػػيـفػػيمحافظػػاتالضػػفةالغربيػ ُ

بػػاقيالمجػػاالتالمتعمقػػةفػػيىػػذهالفرضػػيةفإننػػانجػػدأفال ػذككركاالنػػاثالتكجػػدبيػػنيـفػػركؽ
ذاتداللػػةاحصػػائيةتعػػزلإلػػيجػػنسالمػػديرفػػيمجػػاالتالتنفيػػذكالرقابػػةكالتقيػػيـكاالسػػتدامة،

كىػػذايتفػػؽمػػعد ارسػػةأبػػكعيشػػة()2111كد ارسػػةيػػكنس()2119كد ارسػػةسػػكيؾ()2118
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كدراسةأبكىاشػـ()2117كد ارسػةاالشػقر()2116التػيأشػارتإلػىأنػوالتكجػدفػركؽذات
داللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتمجتمعالبحثتعزللمتغيرالجنس .

كيرلالباحثأفىذاالتكافؽناتجمفطبيعةحجـالمسؤكلياتكاألعباءالمينيةالكاحػدة

التيالتتأثربالجنسىذاناىيػؾإلػىأنيػـيعممػكفمػعمجتمػعمتشػابوفػيكثيػرمػفالمككنػات،
كماأفالتخطيطاالستراتيجيبشكؿعاـاليرتبطبجنسالمخطط .

 -2ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0.05  فــي تقــديرات
مديري منظمات الخدمات االجتماعيـة لواقـع التخطـيط االسـتراتيجي ودوره فـي اسـتدامة

منظمات الخدمات االجتماعية تعزى إلى المنطقة الجغرافية.

كالختبارصحةىذاالفرضفقدتـاستخداـاختبارتحميؿالتبايفاألحادم One Way

Analysis Of Variance ANOVAكذلػػؾلمتعػػرؼعمػىداللػػةالفػركؽبػػيفمسػػتكيات

متغيػػرالمنطقػػةالجغرافيػػةفػػيكػػؿمجػػاؿمػػفمجػػاالتاالسػػتبانةكفػػيالدرجػػةالكميػػةلالسػػتبانة،
كالجداكؿالتاليةتكضحذلؾ :
جدول  : .12.5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع التخطيط االستراتيجي ودوره في استدامة
25

منظمات الخدمات االجتماعية بحسب مستويات متغير المنطقة الجغرافية.
المجال

اٌشؤ٠ح ٚاٌشعاٌح

ا ٘ذاي

اٌتخط١ط

المنطقة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الشماؿ

25

3.736

0.765

غزة

106

3.951

0.687

الكسطى

23

3.991

0.534

خانيكنس

31

3.916

0.713

رفح

24

3.767

0.634

الشماؿ

25

3.785

0.788

غزة

106

4.015

0.692

الكسطى

23

3.837

0.795

خانيكنس

31

3.992

0.707

رفح

24

4.052

0.634

الشماؿ

25

3.436

0.966

غزة

106

3.729

1.038

الكسطى

23

3.635

1.091

خانيكنس

31

3.719

1.082

رفح

24

3.663

0.985
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المجال

اٌتٕف١ز

اٌشلاتح

اٌتمُ١١

االعتذاِح

االعتث١اْ وىً

المنطقة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الشماؿ

25

3.525

0.808

غزة

106

3.820

0.848

الكسطى

23

3.815

0.862

خانيكنس

31

3.831

0.944

رفح

24

3.844

0.774

الشماؿ

25

3.710

0.841

غزة

106

3.923

0.853

الكسطى

23

3.935

0.836

خانيكنس

31

3.899

0.808

رفح

24

3.922

0.918

الشماؿ

25

3.347

0.728

غزة

106

3.596

0.812

الكسطى

23

3.667

0.848

خانيكنس

31

3.726

0.901

رفح

24

3.639

0.950

الشماؿ

25

3.576

0.920

غزة

106

3.879

0.901

الكسطى

23

3.904

0.733

خانيكنس

31

3.910

0.967

رفح

24

3.754

0.985

الشماؿ

25

3.836

0.904

غزة

106

3.583

0.802

الكسطى

23

3.845

0.802

خانيكنس

31

3.819

0.778

رفح

24

3.855

0.852
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جدول  : .13.5نتائج اختبار  ANOVAلفروق المتوسطات في التقديرات لواقع التخطيط االستراتيجي ودوره
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في استدامة منظمات المجتمع المدني باختالف المنطقة الجغرافية.

المجال

الشؤيوووووووووووووووووووووت
ّالشسالت

العمر
بيفالمجمكعات 

داخؿالمجمكعات 

المجمكع 

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

1.572

4

0.393

94.356

204

0.463

95.928

208

1.657

4

0.414

103.328

204

0.507

104.985

208

1.842

4

0.460

219.074

204

1.074

220.916

208

1.983

4

0.496

148.086

204

0.726

150.069

208

0.995

4

0.249

147.700

204

0.724

148.695

208

2.235

4

0.559

142.949

204

0.701

145.184

208

2.325

4

0.581

167.656

204

0.822

169.981

208

1.487

4

0.372

133.343

204

0.654

134.830

208

بيفالمجمكعات 

داخؿالمجمكعات 

األُذاف

المجمكع 

بيفالمجمكعات 

داخؿالمجمكعات 

الخخطيط

المجمكع 

بيفالمجمكعات 

داخؿالمجمكعات 

الخٌفيز

المجمكع 

بيفالمجمكعات 

داخؿالمجمكعات 

الشلابت

المجمكع 

بيفالمجمكعات 

داخؿالمجمكعات 

الخميين

المجمكع 

بيفالمجمكعات 

االسخذاهت

داخؿالمجمكعات 

المجمكع 

بيفالمجمكعات 

االسخباًت ككل

داخؿالمجمكعات 

المجمكع 

قيمة F

0.849

0.818

0.429

0.683

0.344

0.797

0.707

0.569

Sig.

0.495

0.515

0.788

0.605

0.848

0.528

0.588

0.686

الداللة
اإلحصائية
غيردالة 

غيردالة 

غيردالة 

غيردالة 

غيردالة 

غيردالة 

غيردالة 

غيردالة 

يتضحمفالجدكؿالسابؽمايمي :
التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()0.05فيتقديراتمديرم
منظماتالخدماتاالجتماعيةلكاقعالتخطيطاالستراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػاتالمجتمػع
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المدنيتعزلإلىالمنطقةالجغرافيةكذلؾفيجميعالمجاالتكفيالدرجةالكميةلكاقعالتخطػيط
االستراتيجي .

كيعػػزكالباحػػثتمػػؾالنتيجػػةإلػػىأفكاقػػعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكدكرهفػػياالسػػتدامةال

يتأثربالمنطقةالجغرافيةالتيتنتميإليياالمنظمة،كذلؾيعكدإلػىمحدكديػةمسػاحةقطػاعغػزة
الجغرافيةالتيتبمغمساحتيا361كيمكمترمربػع،كىػذاسػيؿعمميػةالتنقػؿبػيفالمنظمػاتفػي

كاف ػػةالمحافظ ػػاتاألم ػػرالػ ػػذمس ػػاىـف ػػيكجػػػكدانتش ػػاركبي ػػرلممنظمػ ػػاتداخ ػػؿقط ػػاعغ ػ ػزة،
باإلضػػافةإلػػىانشػػاءفػػركعليػػافػػيمنػػاطؽمتعػػددةداخػػؿالقطػػاع،إضػػافةإلػػىذلػػؾالتطػػكرات
العمميػػةكالتكنكلكجيػػاكالتقنيػػةاليائمػػةباإلضػػافةإلػػىثػػكرةاالتصػػاالتكاإلنترنػػتكخاصػػةمكاقػػع

ػغيرةكىػػذاسػػيؿعمميػػة
التكاصػػؿاالجتمػػاعيالتػػيقربػػتكػػؿبعيػػدكجعمػػتمػػفالعػػالـقريػػةصػ 
االتصاؿكالتكاصؿكتكظيفيالخدمةالمنظماتفيمابينياداخؿقطاعغزة،كىذايتفؽمعدراسة

الكػػردم()2111الػػذمأشػػارإلػػىعػػدـكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػػطاتدرجػػة
تطبيػػؽالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيمػػديرياتالتربيػػةكالتعمػػيـفػػيمحافظػػاتالضػػفةالغربيػػة،مػػف

كجيػػةنظػػرالعػػامميففييػػا،تعػػزللمتغيػػرمكقػػعمديريػػةالتربيػػةكالتعمػػيـ،كيتفػػؽمػػعد ارسػػةيػػكنس

()2119الذمأشارفيياأنوالتكجدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةفػيمتكسػطتقػديراتالمشػرفيف
لدرج ػػةتػ ػكافرمتطمب ػػاتتكظي ػػؼالتخط ػػيطاالس ػػتراتيجيف ػػياإلشػ ػراؼالترب ػػكمتع ػػزملممنطق ػػة

التعميميػػة،كمػػايتفػػؽأيض ػانمػػعد ارسػػةسػػكيؾ()2118التػػيأشػػارفييػػاأنػػوالتكجػػدفػػركؽذات
داللةإحصائيةفيدرجةتقديرمديرمالمدرسةالثانكيةلمبػرراتاسػتخداـالتخطػيطاالسػتراتيجي
فيمحافظاتغزةمفكجيةنظرىـتعزللمتغيرالمديريةالتيتتبعلياالمدرسةكيعػزكالباحػث

ىذاالتكافؽبيفالدراساتإلىأنياأجريتفيمناطؽمحافظاتغزةممايدلؿعمىتشابوالبيئػة

الخارجيةلممنظمات .

 -3ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0.05  فــي تقــديرات
مديري منظمات الخدمات االجتماعيـة لواقـع التخطـيط االسـتراتيجي ودوره فـي اسـتدامة

منظمات الخدمات االجتماعية تعزى إلى عمر المنظمة.

كالختبػ ػ ػػارصػ ػ ػػحةىػ ػ ػػذاالفػ ػ ػػرضفقػ ػ ػػدتػ ػ ػػـاسػ ػ ػػتخداـاختبػ ػ ػػارتحميػ ػ ػػؿالتبػ ػ ػػايفاألحػ ػ ػػادم

One Way Analysis Of Variance ANOVAكذلػؾلمتعػرؼعمػىداللػةالفػركؽبػيف

مس ػػتكياتمتغي ػػرعم ػػرالمنظم ػػةف ػػيك ػػؿمج ػػاؿم ػػفمج ػػاالتاالس ػػتبانةكف ػػيالدرج ػػةالكمي ػػة
لالستبانة،كالجداكؿالتاليةتكضحذلؾ :
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جدول  : .14.5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع التخطيط االستراتيجي ودوره في استدامة
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منظمات الخدمات االجتماعية بحسب مستويات متغير عمر المنظمة.

المجال

اٌشؤ٠ح ٚاٌشعاٌح

عمر المنظمة

أقؿمف5سنكات 

-5أقؿمف10سنكات 

10سنكاتفأكثر 
االجمالي 

أقؿمف5سنكات 

ا ٘ذاي

-5أقؿمف10سنكات 

10سنكاتفأكثر 
االجمالي 

أقؿمف5سنكات 

اٌتخط١ط

-5أقؿمف10سنكات 

10سنكاتفأكثر 
االجمالي 

أقؿمف5سنكات 

-5أقؿمف10سنكات 

اٌتٕف١ز

10سنكاتفأكثر
االجمالي 

أقؿمف5سنكات 

اٌشلاتح

-5أقؿمف10سنكات 

10سنكاتفأكثر 
االجمالي 

أقؿمف5سنكات 

-5أقؿمف10سنكات 

اٌتمُ١١

10سنكاتفأكثر
االجمالي 

أقؿمف5سنكات 

االعتذاِح

-5أقؿمف10سنكات 

10سنكاتفأكثر 
االجمالي 

أقؿمف5سنكات 

االعتث١اْ وىً


-5أقؿمف10سنكات 

10سنكاتفأكثر 
االجمالي 

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

12

4.000

0.490

92

3.959

0.641

105

3.844

0.728

209

3.903

0.679

12

3.563

0.916

92

3.959

0.786

105

4.024

0.598

209

3.969

0.710

12

3.725

0.850

92

3.750

1.039

105

3.603

1.045

209

3.675

1.031

12

3.813

0.818

92

3.848

0.862

105

3.733

0.846

209

3.788

0.849

12

3.844

0.758

92

3.942

0.864

105

3.861

0.844

209

3.895

0.846

12

3.625

0.820

92

3.609

0.836

105

3.586

0.844

209

3.598

0.835

12

3.850

0.755

92

3.904

0.859

105

3.774

0.959

209

3.836

0.904

12

3.768

0.753

92

3.854

0.810

105

3.772

0.812

209

3.808

0.805

119

جدول  : .15.5نتائج اختبار  ANOVAلفروق المتوسطات في التقديرات لواقع التخطيط االستراتيجي ودوره
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في استدامة منظمات المجتمع المدني باختالف عمر المنظمة.

المجال

الشؤيوووووووووووووووووووووت
ّالشسالت
األُذاف

الخخطيط

الخٌفيز

الشلابت

الخميين

االسخذاهت

االسخباًت ككل

العمر
بيفالمجمكعات 

داخؿالمجمكعات 
المجمكع 
بيفالمجمكعات 
داخؿالمجمكعات 
المجمكع 
بيفالمجمكعات 
داخؿالمجمكعات 
المجمكع 
بيفالمجمكعات 
داخؿالمجمكعات 
المجمكع 
بيفالمجمكعات 
داخؿالمجمكعات 
المجمكع 
بيفالمجمكعات 
داخؿالمجمكعات 
المجمكع 
بيفالمجمكعات 
داخؿالمجمكعات 
المجمكع 
بيفالمجمكعات 
داخؿالمجمكعات 
المجمكع 

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع
0.766

2

0.383

95.162

206

0.462

95.928

208

2.307

2

1.154

102.678

206

0.498

104.985

208

1.094

2

0.547

219.822

206

1.067

220.916

208

0.650

2

0.325

149.419

206

0.725

150.069

208

0.355

2

0.177

148.340

206

0.720

148.695

208

0.035

2

0.018

145.149

206

0.705

145.184

208

0.832

2

0.416

169.149

206

0.821

169.981

208

0.353

2

0.176

134.477

206

0.653

134.830

208

المربعات

قيمة F

0.829

2.314

Sig.

0.438

0.101

0.513
0.600

0.448

0.246

0.025

0.507

0.270

0.639

0.782

0.975

0.603

0.764

الداللة

اإلحصائية
غيردالة 

غيردالة 

غيردالة 

غيردالة 

غيردالة 

غيردالة 

غيردالة 

غيردالة 

يتضحمفالجدكؿالسابؽمايمي :

التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()0.05فيتقديراتمديرم

منظماتالخدماتاالجتماعيةلكاقعالتخطيطاالستراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػاتالمجتمػع

المدني .

كيعػػزكالباحػػثتمػػؾالنتيجػػةإلػػىأفالمنظمػػةتكلػػدكيكلػػدمعيػػاالتخطػػيطاالسػػتراتيجي

كتبحػ ػػثمػ ػػفخاللػ ػػوعمػ ػػىاسػ ػػتدامتيا،أمأفالمنظمػ ػػةالتسػ ػػتطيعأفتسػ ػػتغنيعػ ػػفالتخطػ ػػيط
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االس ػػتراتيجيميم ػػاك ػػافعمرى ػػاالزمن ػػي،كنج ػػدأفى ػػذهالنتيج ػػةتتع ػػارضم ػػعد ارس ػػةاألش ػػقر

()2116التػػيأظيػػرتأنػػوتكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةفػػيدرجػػةكضػػكحالمفيػػكـالعممػػي
لمتخطػػيطتعػػزللمتغيػػرعمػػرالمؤسسػػةكذلػػؾلصػػالحالمؤسسػػاتالتػػييتػراكحعمرىػػامػػف5إلػػى

أقؿمف11سػنكاتككػذلؾد ارسػةابػكعيشػة()2111التػيأظيػرتأنػوتكجػدفػركؽذاتداللػة
احصػػائيةبػػيفمتكسػػطاتتقػػديراتمجتمػػعالبحػػثحػػكؿمجػػاؿ(رسػػالةالمؤسسػػة)تعػػزللمتغيػػر

العمػػرالزمنػػيلممؤسسػػةكذلػػؾلصػػالحالمؤسسػػاتالتػػيأعمارىػػا()15-11سػػنة .فػػيحػػيفتتفػػؽ
ىذهالنتيجػةمػعالنتيجػةالتػيأظيرتيػاد ارسػةأبػكعيشػة()2111أنػوالتكجػدفػركؽذاتداللػة

إحص ػػائيةب ػػيفمتكس ػػطاتتق ػػديراتمجتم ػػعالبح ػػثح ػػكؿب ػػاقيالمج ػػاالتتع ػػزللمتغي ػػرالعم ػػر
الزمنػػيلممؤسسػػة،كد ارسػػة(السػػالـكالنجػػار)2112،كالتػػيخمصػػتإلػػىعػػدـكجػػكدفػػركؽدالػػة
إحصائيابػيفالمػديريففػيالمشػركعاتالصػغيرةتعػزلإلػىعمػرالمؤسسػة.كيعػزكالباحػثىػذا
التكافػػؽكاالخػػتالؼبػػيفالد ارسػػاتإلػػىاالخػػتالؼكالتشػػابوبػػيفمجتمػػعكعينػػاتالبػػاحثيفككػػذلؾ

البيئةالمحيطةبمجتمعاتالدراسة .

 -4ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0.05  فــي تقــديرات
مديري منظمات الخدمات االجتماعيـة لواقـع التخطـيط االسـتراتيجي ودوره فـي اسـتدامة

منظمات الخدمات االجتماعية تعزى إلى عدد العاممين في المنظمة.

كالختبارصحةىذاالفرضفقدتـاستخداـاختبارتحميؿالتبايفاألحادم One Way
Analysis Of Variance ANOVAكذلػػؾلمتعػػرؼعمػىداللػػةالفػركؽبػػيفمسػػتكيات

متغيػػرع ػػددالع ػػامميففػػيالمنظم ػػةف ػػيك ػػؿمجػػاؿم ػػفمج ػػاالتاالسػػتبانةكف ػػيالدرج ػػةالكمي ػػة
لالستبانة،كالجداكؿالتاليةتكضحذلؾ :
جدول  : .16.5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع التخطيط االستراتيجي ودوره في استدامة
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منظمات الخدمات االجتماعية بحسب مستويات متغير عدد العاممين في المنظمة.

المجال

عدد العاممين

أقؿمف5

–5أقؿمف 10

اٌشؤ٠ح ٚاٌشعاٌح

–10أقؿمف 15
15فأكثر 
االجمالي 

ا ٘ذاي

أقؿمف 5

–5أقؿمف 10

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

79

4.109

0.556

33

3.921

0.612

19

3.716

0.434

78

3.733

0.807

209

3.903

0.679

79

3.960

0.794

33

4.136

0.408
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المجال

عدد العاممين

–10أقؿمف 15
15فأكثر 
االجمالي 

أقؿمف 5

–5أقؿمف 10

اٌتخط١ط

–10أقؿمف 15
15فأكثر 
االجمالي 

أقؿمف 5

–5أقؿمف 10

–10أقؿمف 15

اٌتٕف١ز

15فأكثر 
االجمالي 

أقؿمف 5

–5أقؿمف 10

اٌشلاتح

–10أقؿمف 15
15فأكثر 
االجمالي 

أقؿمف 5

–5أقؿمف 10

–10أقؿمف 15

اٌتمُ١١

15فأكثر 
االجمالي 

أقؿمف 5

–5أقؿمف 10

االعتذاِح

–10أقؿمف 15
15فأكثر 
االجمالي 

أقؿمف 5

–5أقؿمف 10

االعتث١اْ وىً

–10أقؿمف 15
15فأكثر 
االجمالي 

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

19

3.901

0.627

78

3.923

0.741

209

3.969

0.710

79

3.870

0.979

33

3.906

0.794

19

3.621

0.778

78

3.392

1.163

209

3.675

1.031

79

3.951

0.752

33

3.788

0.617

19

3.796

0.776

78

3.622

1.011

209

3.788

0.849

79

3.991

0.824

33

4.155

0.659

19

3.921

0.529

78

3.683

0.955

209

3.895

0.846

79

3.667

0.791

33

3.667

0.568

19

3.868

0.736

78

3.434

0.969

209

3.598

0.835

79

4.010

0.742

33

3.852

0.729

19

3.837

0.634

78

3.653

1.127

209

3.836

0.904

79

3.937

0.737

33

3.924

0.616

19

3.806

0.635

78

3.628

0.945

209

3.808

0.805
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جدول : .17.5نتائج اختبار  ANOVAلفروق المتوسطات في التقديرات لواقع التخطيط االستراتيجي ودوره
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في استدامة منظمات المجتمع المدني باختالف عدد العاممين في المنظمة.

المجال

الشؤيوووووووووووووووووووووت
ّالشسالت
األُذاف

الخخطيط

الخٌفيز

الشلابت

الخميين

االسخذاهت

االسخباًت ككل

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع
6.270

3

2.090

89.658

205

0.437

95.928

208

1.182

3

0.394

103.804

205

0.506

104.985

208

11.043

3

3.681

209.873

205

1.024

220.916

208

4.254

3

1.418

145.815

205

0.711

150.069

208

6.485

3

2.162

142.210

205

0.694

148.695

208

4.022

3

1.341

141.162

205

0.689

145.184

208

5.028

3

1.676

164.953

205

0.805

169.981

208

4.295

3

1.432

130.535

205

0.637

134.830

208

العمر
بيفالمجمكعات 

داخؿالمجمكعات 
المجمكع 
بيفالمجمكعات 
داخؿالمجمكعات 
المجمكع 
بيفالمجمكعات 
داخؿالمجمكعات 
المجمكع 
بيفالمجمكعات 
داخؿالمجمكعات 
المجمكع 
بيفالمجمكعات 
داخؿالمجمكعات 
المجمكع 
بيفالمجمكعات 
داخؿالمجمكعات 
المجمكع 
بيفالمجمكعات 
داخؿالمجمكعات 
المجمكع 
بيفالمجمكعات 
داخؿالمجمكعات 
المجمكع 

المربعات

قيمة F

4.779

0.778

3.595

1.993

3.116

1.947

2.083

2.248

Sig.

0.003

0.508

0.015

0.116

0.027

0.123

0.104

0.084

الداللة

اإلحصائية
دالةعند
 0.01

غيردالة 
دالةعند
 0.05

غيردالة 
دالةعند
 0.05

غيردالة 

غيردالة 

غيردالة 

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
 تكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة()0.01=فػػيتقػػديراتمػػديرم
منظماتالخدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

المجتمعالمدني(مجاؿالرؤيةكالرسالة)تعزلإلىعددالعامميففيالمنظمة.
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 تكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة()0.05=فػػيتقػػديراتمػػديرم
منظماتالخدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات
المجتمعالمدني(مجاؿالتخطيطكمجاؿالرقابة)تعزلإلىعددالعامميففيالمنظمة .
 التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()0.05فيتقديراتمديرم
منظماتالخدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات
المجتمعالمدني(فيباقيالمجاالت)تعزلإلىعددالعامميففيالمنظمة .
كلمتع ػػرؼعم ػػىكجي ػػةالف ػػركؽب ػػيفمس ػػتكياتمتغي ػػرع ػػددالع ػػامميفف ػػيالمنظم ػػةف ػػي
المجاالتالتيأظيرتنتائجتحميؿالتبايفاألحػادمداللتيػااإلحصػائيةاسػتخدـالباحػثاختبػار
شيفيولممقارناتالبعدية،Sheffee Post Hocكالجدكؿالتالييكضحذلؾ :

جدول  : .18.5نتائج اختبار شيفيو لداللة الفروق بين مستويات متغير عدد العاممين في المنظمة لممجاالت
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ذات الداللة في تحميل التباين.
المجال

مستويات متغير عدد العاممين

أقؿمف5

5-10
الرؤية والرسالة
10-15

15فأكثر

أقؿمف5

5-10
التخطيط
10-15

15فأكثر

فروق المتوسطات

الخطأ المعياري لفرق
المتوسطات

Sig.

الداللة
اإلحصائية

5-10

0.188

0.137

0.600

غيردالة

10-15

0.393

0.169

0.148

غيردالة

15فأكثر

0.376

0.106

0.006

دالةعند0.01

أقؿمف5

-0.188

0.137

0.600

غيردالة

10-15

0.205

0.190

0.762

غيردالة

15فأكثر

0.188

0.137

0.600

غيردالة

أقؿمف5

-0.393

0.169

0.148

غيردالة

5-10

-0.205

0.190

0.762

غيردالة

15فأكثر

-0.018

0.169

1.000

غيردالة

أقؿمف5

-0.376

0.106

0.006

دالةعند0.01

5-10

-0.188

0.137

0.600

غيردالة

10-15

0.018

0.169

1.000

غيردالة

5-10

-0.036

0.210

0.999

غيردالة

10-15

0.249

0.259

0.820

غيردالة

15فأكثر

0.477

0.162

0.036

دالةعند0.05

أقؿمف5

0.036

0.210

0.999

غيردالة

10-15

0.285

0.291

0.812

غيردالة

15فأكثر

0.514

0.210

0.116

غيردالة

أقؿمف5

-0.249

0.259

0.820

غيردالة

5-10

-0.285

0.291

0.812

غيردالة

15فأكثر

0.229

0.259

0.854

غيردالة

أقؿمف5

-0.477

0.162

0.036

دالةعند0.05

5-10

-0.514

0.210

0.116

غيردالة
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المجال

مستويات متغير عدد العاممين

أقؿمف5

5-10
الرقابة
10-15

15فأكثر

فروق المتوسطات

الخطأ المعياري لفرق
المتوسطات

Sig.

الداللة
اإلحصائية

10-15

-0.229

0.259

0.854

غيردالة

5-10

-0.165

0.173

0.823

غيردالة

10-15

0.069

0.213

0.991

غيردالة

15فأكثر

0.308

0.133

0.151

غيردالة

أقؿمف5

0.165

0.173

0.823

غيردالة

10-15

0.234

0.240

0.812

غيردالة

15فأكثر

0.473

0.173

0.061

غيردالة

أقؿمف5

-0.069

0.213

0.991

غيردالة

5-10

-0.234

0.240

0.812

غيردالة

15فأكثر

0.238

0.213

0.741

غيردالة

أقؿمف5

-0.308

0.133

0.151

غيردالة

5-10

-0.473

0.173

0.061

غيردالة

10-15

-0.238

0.213

0.741

غيردالة

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفنتائجاختبارشيفيوتشيرإلىمايمي :
أوالً :مجال الرؤية والرسالة

 تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()0.01=بيفتقديراتمػديرم
المنظمػػاتالتػػييعمػػؿبيػػاأقػػؿمػػف5عػػامميفكالمنظمػػاتالتػػييعمػػؿبيػػا15عػػامال
فأكثرلصالحالمنظماتالتييعمؿبيا5عامميففأقؿ .

 التكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة()0.05بػػيفتقػػديرات
مديرمالمنظماتفيباقيمستكياتمتغيرعددالعامميففيالمؤسسة .
ثانياً :مجال التخطيط

 تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()0.05=بيفتقديراتمػديرم
المنظمػػاتالتػػييعمػػؿبيػػاأقػػؿمػػف5عػػامميفكالمنظمػػاتالتػػييعمػػؿبيػػا15عػػامال
فأكثرلصالحالمنظماتالتييعمؿبيا5عامميففأقؿ .

 التكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة()0.05بػػيفتقػػديرات
مديرمالمنظماتفيباقيمستكياتمتغيرعددالعامميففيالمؤسسة .
ثالثاً :مجال الرقابة

 التكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة()0.05بػػيفتقػػديرات
مديرمالمنظماتفيجميعمستكياتمتغيرعددالعامميففيالمؤسسة .
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كيعػػزكالباحػػثالنتيجػػةالسػػابقةإلػػىأفالمنظمػػاتالتػػيعػػددالعػػامميفبيػػاأقػػؿمػػف5

تعمؿعمػىإشػراؾالعػامميفبيػافػيمجػاؿاعػدادرؤيتيػاكرسػالتياكخطتيػا،أكثػرمػفالمنظمػات
النفػأكثركذلػؾلمحدكديػةالعػامميفبيػا،كىػذاالفػرؽنػاتجعػفقػكةاإلدارة
التييعمؿبيا15عػام 
اإلداريػةتكػكف
فيعمميةالتخطيطاالستراتيجيلممنظماتمحدكدةالعامميف،كحيثإفالعمميات 

مركزةكمحدكدةفياألشخاصالقائميفعمىإدارتيا،كىػذايجعميػاتنػافسالمنظمػاتذاتطػكاقـ
العمػػؿالكبيػرة،كفػػيضػػكءىػػذهالنتػػائجنجػػدىاتتعػػارضمػػعد ارسػػةشػراب()2111التػػيأشػػارت
إلػػيعػػدـكجػػكدداللػػةاحصػػائيةفػػيممارسػػةالتخطػػيطتعػػزللمتغيػػرعػػددالعػػامميففػػيالشػػركة،

كمػػاأشػػارتد ارسػػةاالشػػقر()2116ك د ارسػػةالسػػالـكالنجػػار()2112أنػػواليكجػػدفػػركؽذات
داللةإحصائيةفيدرجػةكضػكحالمفيػكـالعممػيلمتخطػيطتعػزللمتغيػرعػددالعػامميفالػدائميف
كدراسةأبكعيشة()2111التيأظيرتأنوالتكجدفركؽذاتداللةاحصػائيةبػيفمتكسػطات

تقديراتمجتمعالبحثحكؿباقيالمجاالتتعزللمتغيرعددالعامميف .
بينمػػانجػػدأفبػػاقيمسػػتكياتمتغيػػرعػػددالعػػامميففػػيالمؤسسػػةالتػػؤثرفػػيمجػػاالت
الرؤيػػةكالرسػػالةكالتخطػػيط،كجميػػعمسػػتكياتمتغيػػرعػػددالعػػامميففػػيالمؤسسػػةاليػػؤثرفػػي

مجػاؿالرقابػة.حيػػثيػرلالباحػػثعػدـتػػأثيربػاقيمسػتكياتمتغيػػرعػددالعػػامميففػيالمؤسسػػة
إلىأفإداراتىذهالمنظماتتتمتعبخبرةفيعمميػةفػيالتخطػيطاالسػتراتيجيكىػذايػدلؿعمػى
قكةىذهالمنظماتكقكةإداراتياالمتالكياعناصربشريةمؤىمةلقيادتياناتجعػفكجػكداالعػداد

الكبيرةفيالعامميفلدييا .

 -5ال توجــد فــروق ذات دالل ـة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0.05  فــي تقــديرات
مديري منظمات الخدمات االجتماعيـة لواقـع التخطـيط االسـتراتيجي ودوره فـي اسـتدامة

منظمات الخدمات االجتماعية تعزى إلى عدد المستفيدين من المنظمة.

كالختبػ ػ ػػارصػ ػ ػػحةىػ ػ ػػذاالفػ ػ ػػرضفقػ ػ ػػدتػ ػ ػػـاسػ ػ ػػتخداـاختبػ ػ ػػارتحميػ ػ ػػؿالتبػ ػ ػػايفاألحػ ػ ػػادم
One Way Analysis Of Variance ANOVAكذلػؾلمتعػرؼعمػىداللػةالفػركؽبػيف
مستكياتمتغيرعددالمستفيديفمفالمنظمةفيكؿمجاؿمػفمجػاالتاالسػتبانةكفػيالدرجػة

الكميةلالستبانة،كالجداكؿالتاليةتكضحذلؾ :
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جدول : .19.5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع التخطيط االستراتيجي ودوره في استدامة
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منظمات الخدمات االجتماعية بحسب مستويات متغير عدد المستفيدين من المنظمة.

المجال

اٌشؤ٠ح ٚاٌشعاٌح

ا ٘ذاي

اٌتخط١ط

اٌتٕف١ز

اٌشلاتح

اٌتمُ١١

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

عدد المستفيدين
أقؿمف1000

47

3.974

0.678

–1000أقؿمف 2000

39

3.908

0.791

–2000أقؿمف 3000

30

4.193

0.366

3000فأكثر 

93

3.772

0.682

االجمالي 

209

3.903

0.679

أقؿمف1000

47

3.729

0.823

–1000أقؿمف 2000

39

4.112

0.691

–2000أقؿمف 3000

30

4.104

0.682

3000فأكثر 

93

3.987

0.644

االجمالي 

209

3.969

0.710

أقؿمف1000

47

3.623

0.883

–1000أقؿمف 2000

39

3.836

1.082

–2000أقؿمف 3000

30

3.853

1.123

3000فأكثر 

93

3.575

1.048

االجمالي 

209

3.675

1.031

أقؿمف1000

47

3.734

0.596

–1000أقؿمف 2000

39

3.910

1.033

–2000أقؿمف 3000

30

4.021

0.815

3000فأكثر 

93

3.690

0.876

االجمالي 

209

3.788

0.849

أقؿمف1000

47

3.771

0.784

–1000أقؿمف 2000

39

4.115

0.938

–2000أقؿمف 3000

30

4.042

0.749

3000فأكثر 

93

3.819

0.853

االجمالي 

209

3.895

0.846

أقؿمف1000

47

3.379

0.594

–1000أقؿمف 2000

39

3.718

0.903

–2000أقؿمف 3000

30

3.928

0.877

3000فأكثر 

93

3.552

0.869
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عدد المستفيدين

المجال

االعتذاِح

االعتث١اْ وىً

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

االجمالي 

209

3.598

0.835

أقؿمف1000

47

3.702

0.732

–1000أقؿمف 2000

39

3.918

1.127

–2000أقؿمف 3000

30

4.217

0.503

3000فأكثر 

93

3.746

0.953

االجمالي 

209

3.836

0.904

أقؿمف1000

47

3.696

0.688

–1000أقؿمف 2000

39

3.936

0.928

–2000أقؿمف 3000

30

4.047

0.719

3000فأكثر 

93

3.734

0.820

االجمالي 

209

3.808

0.805



جدول  : .20.5نتائج اختبار  ANOVAلفروق المتوسطات في التقديرات لواقع التخطيط االستراتيجي ودوره
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في استدامة منظمات المجتمع المدني باختالف عدد المستفيدين من المنظمة.
المجال

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

4.365

3

1.455

91.563

205

0.447

95.928

208

4.090

3

1.363

داخؿالمجمكعات  100.896

205

0.492

104.985

208

3.014

3

1.005

داخؿالمجمكعات  217.902

205

1.063

220.916

208

3.248

3

1.083

داخؿالمجمكعات  146.821

205

0.716

150.069

208

3.803

3

1.268

داخؿالمجمكعات  144.892

205

0.707

148.695

208

6.266

3

2.089

205

0.678

العمر

بيفالمجمكعات 
الشؤيت ّالشسالت

داخؿالمجمكعات 

المجمكع 

بيفالمجمكعات 

األُذاف

المجمكع 

بيفالمجمكعات 

الخخطيط

المجمكع 

بيفالمجمكعات 

الخٌفيز

المجمكع 

بيفالمجمكعات 

الشلابت

المجمكع 
الخميين

بيفالمجمكعات 

مجموع

داخؿالمجمكعات  138.918

118

المربعات

قيمة F

3.257

2.770

0.945

1.512

1.793

3.082

Sig.

0.023

0.043

0.420

0.213

0.150

0.028

الداللة

اإلحصائية
دالةعند

 0.05

دالةعند

 0.05

غيردالة 

غيردالة 

غيردالة 
دالةعند

 0.05

المجال

مجموع

العمر

المربعات

الحرية

145.184

208

6.201

3

2.067

داخؿالمجمكعات  163.780

205

0.799

169.981

208

3.455

3

1.152

داخؿالمجمكعات  131.374

205

0.641

134.830

208

المجمكع 

بيفالمجمكعات 

االسخذاهت

المجمكع 

بيفالمجمكعات 

االسخباًت ككل

درجات

متوسط

المجمكع 

المربعات

قيمة F

Sig.

2.587

1.797

0.054

0.149

الداللة

اإلحصائية

غيردالة 

غيردالة 

يتضحمفالجدكؿالسابؽمايمي :
 تكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة()0.05=فػػيتقػػديراتمػػديرم
منظماتالخدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

المجتم ػػعالم ػػدني(ف ػػيمج ػػاالتالرؤي ػػةكالرس ػػالة،كاألى ػػداؼكالتقي ػػيـ)تع ػػزلإل ػػىع ػػدد

المستفيديفمفالمنظمة .

 التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()0.05فيتقديراتمديرم
منظماتالخدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

المجتمعالمدني(فيباقيالمجاالت)تعزلإلىعددالمستفيديفمفالمنظمة .

كلمتعػػرؼعمػػىكجيػػةالفػػركؽبػػيفمسػػتكياتمتغيػػرعػػددالمسػػتفيديفمػػفالمنظمػػةفػػي

المجاالتالتيأظيرتنتائجتحميؿالتبايفاألحػادمداللتيػااإلحصػائيةاسػتخدـالباحػثاختبػار
شيفيولممقارناتالبعدية،Sheffee Post Hocكالجدكؿالتالييكضحذلؾ :

جدول  : 21.5نتائج اختبار شيفيو لداللة الفروق بين مستويات متغير عدد المستفيدين من المنظمة
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لممجاالت ذات الداللة في تحميل التباين.

المجال

مستويات متغير عدد المستفيدين
-1000أقؿمف

الرؤية والرسالة
-1000أقؿمف
2000

المتوسطات

المتوسطات

اإلحصائية

0.067

0.145

0.975

غيردالة

-0.219

0.156

0.581

غيردالة

3000فأكثر

0.202

0.120

0.415

غيردالة

أقؿمف1000

-0.067

0.145

0.975

غيردالة

-0.286

0.162

0.379

غيردالة

0.136

0.127

0.769

غيردالة

2000

أقؿمف1000

فروق

الخطأ المعياري لفرق

Sig.

الداللة

-2000أقؿمف
3000

-2000أقؿمف
3000

3000فأكثر
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المجال

مستويات متغير عدد المستفيدين
أقؿمف1000
-2000أقؿمف
3000

3000فأكثر

0.219

0.156

0.581

0.286

0.162

0.379

غيردالة

3000فأكثر

0.421

0.140

0.031

دالةعند0.05

أقؿمف1000

-0.202

0.120

0.415

غيردالة

-0.136

0.127

0.769

غيردالة

-0.421

0.140

0.031

دالةعند0.05

-1000أقؿمف
2000

-1000أقؿمف
2000
3000

-1000أقؿمف
2000
-2000أقؿمف
3000
3000فأكثر
أقؿمف1000
-1000أقؿمف
2000

األىداف
-2000أقؿمف
3000

3000فأكثر

-2000أقؿمف

-2000أقؿمف
3000

3000فأكثر

0.383

0.152

0.098

غيردالة

0.008

3000فأكثر

0.126

0.134

0.830

غيردالة

أقؿمف1000

0.375

0.164

0.158

غيردالة

-0.008

0.170

1.000

غيردالة

3000فأكثر

0.118

0.147

0.888

غيردالة

أقؿمف1000

0.258

0.126

0.242

غيردالة

-0.126

0.134

0.830

غيردالة

-0.118

0.147

0.888

غيردالة

-0.339

0.178

0.310

غيردالة

-0.548

0.192

0.046

دالةعند0.05

3000فأكثر

-0.173

0.147

0.713

غيردالة

أقؿمف1000

0.339

0.178

0.310

غيردالة

-0.210

0.200

0.777

غيردالة

3000

-1000أقؿمف
2000

-1000أقؿمف
2000

2000

التقييم

-0.258

0.126

0.242

غيردالة

0.170

-1000أقؿمف

2000

-0.375

0.164

0.158

غيردالة

1.000

3000

-1000أقؿمف

-0.383

0.152

0.098

غيردالة

غيردالة

-2000أقؿمف

أقؿمف1000

المتوسطات

المتوسطات

غيردالة

-2000أقؿمف

أقؿمف1000

فروق

الخطأ المعياري لفرق

Sig.

الداللة
اإلحصائية

-2000أقؿمف
3000

-2000أقؿمف
3000

3000فأكثر

0.166

0.157

0.773

غيردالة

أقؿمف1000

0.548

0.192

0.046

دالةعند0.05

0.210

0.200

0.777

غيردالة

3000فأكثر

0.376

0.173

0.196

غيردالة

أقؿمف1000

0.173

0.147

0.713

غيردالة

-1000أقؿمف
2000
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المجال

مستويات متغير عدد المستفيدين
-1000أقؿمف
2000
-2000أقؿمف
3000

فروق

الخطأ المعياري لفرق

المتوسطات

المتوسطات

Sig.

الداللة
اإلحصائية

-0.166

0.157

0.773

غيردالة

-0.376

0.173

0.196

غيردالة

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفنتائجاختبارشيفيوتشيرإلىمايمي :
أوالً :مجال الرؤية والرسالة
 تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()0.01=بيفتقديراتمػديرم
المنظماتالتييسػتفيدمنيػا-2111أقػؿمػف3111شػخص،كالمنظمػاتالتػييسػتفيد

منيا3111شخصفأكثرلصالحالمنظماتالتييستفيدمنيا-2111أقؿمف3111
شخص .
 التكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة()0.05بػػيفتقػػديرات
مديرمالمنظماتفيباقيمستكياتمتغيرعددالمستفيديفمفالمؤسسة .

ثانياً :مجال األىداف
 التكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة()0.05بػػيفتقػػديرات
مديرمالمنظماتفيجميعمستكياتمتغيرعددالمستفيديفمفالمؤسسة .

ثالثاً :مجال التقييم
 تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة()0.01=بيفتقديراتمػديرم
المنظماتالتييسػتفيدمنيػا-2111أقػؿمػف3111شػخص،كالمنظمػاتالتػييسػتفيد

منيػػاأقػػؿمػػف1111شػػخصلصػػالحالمنظمػػاتالتػػييسػػتفيدمنيػػا-2111أقػػؿمػػف
3111شخص.
التكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة()0.05بػػيفتقػػديرات
مديرمالمنظماتفيجميعمستكياتمتغيرعددالمستفيديفمفالمؤسسة.
كيرلالباحثأفظيكرالفركؽفيمجاالت(الرؤيػةكالرسػالة،األىػداؼ،التقيػيـ)كالػذم

جاءلصالحالمؤسساتالتييتراكحعددالمستفيديففييا(-2111أقؿمف)3111مستفيد،قد
يع ػػكدإل ػػىأخط ػػاءالمعاين ػػةاإلحص ػػائيةحي ػػثل ػػـيتن ػػاكؿالباح ػػثمتغي ػػر(ع ػػددالمس ػػتفيديفم ػػف

المؤسسػػة)كأحػػدالمتغي ػراتالرئيسػػةعنػػدسػػحبالعينػػة،كقػػدأخػػذتقػػيـىػػذاالمتغي ػربعػػدجمػػع
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بيانػاتاالسػتبياناتكتحميميػا،كجػاءتنػاكؿالباحػثليػػذاالمتغيػررغبػةمنػوفػيالبحػثعػفأكبػػر

عػػددمػػفالمتغي ػراتالتػػيقػػدتػػؤثرأكتفسػػركاقػػعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيمنظمػػاتالمجتمػػع
الم ػػدني،كبص ػػفةعام ػػةكم ػػفقػ ػراءةالنت ػػائجالت ػػيت ػػـالتكص ػػؿإليي ػػافإن ػػول ػػـتظي ػػرف ػػركؽدالػ ػة
إحصائياتعزللمتغير(عددالمستفيديفمفالمؤسسة)كذلؾفيالدرجةالكميةلالستبياف .

أمػػافيمػػايتعمػػؽبػػالفركؽالظػػاىرةفػػيمجػػاالت(الرؤيػػةكالرسػػالة،األىػػداؼ،التقييـ)كالتػػي
جاءتلصالحالمؤسساتالتييتراكحعددالمستفيديففييا(-2111أقؿمػف)3111مسػتفيد،

فقديعػكدذلػؾلطبيعػةالتنظػيـاإلدارمكنكعيػةالعػامميففػيتمػؾالمؤسسػاتكلػيسبالضػركرةأف
يككفمصدرتمؾالفركؽىكعددالمستفيديف،فقدتككفالمؤسساتالتييتراكحعددالمستفيديف

فييػػا(-2111أق ػػؿم ػػف)3111مسػػتفيدكالمنتمي ػػةلمعين ػػةتش ػػترؾفػػيخص ػػائصأخ ػػرلكن ػػكع
القيادةاإلداريةككفاءةالعامميفكنكعيةالخدماتالتيتقدمياتمؾالمؤسسات .
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المقدمة:
بناءعمىالدراسةالميدانيةالتيقاـبيػاالباحػثحػكؿكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكره
 ن

فػػياسػػتدامةمنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةفػػيقطػػاعغػزة،فقػػدخمصػػتالد ارسػػةلمجمكعػػةمػػف
النتائجكذلؾمفخالؿالبيانػاتالتػيجمعيػاالباحػثمػفاالسػتبانة،كتػـعػرضكتفسػيرالنتػائج
كربطيابالدراساتالسػابقةذاتالعالقػةبشػكؿمفصػؿفػيالفصػؿالخػامس،أمػافػيىػذاالفصػؿ

فسيتـاستخالصأىـالنتائجالتيتكصمتإليياالدراسةككذلؾأىـالتكصيات .

 1.6نتائج الدراسة
أظيـــرت النتـــائج المتعمقـــة بالســـؤال األول لمدراســـة والـــذي يـــنص عمـــى  ،مـــا واقـــع التخطـــيط
االستراتيجي لدى منظمات الخدمات االجتماعية في قطاع غزة ؟ حيث أظيرت النتائج ما يمي:

 .1كاقػػعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيلػػدلمنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةفػػيقطػػاعغ ػزةجػػاءبنسػػبة

مرضيةبدرجةكبيرة%76.0عمىجميععناصرالتخطيطاالستراتيجيلممؤسسات.

 .2كاقعالرؤيةكالرسالةفيالتخطيطاالستراتيجيلدلمنظماتالخدماتاالجتماعيػةفػيقطػاع
غزةجاءبنسبةمرضيةبدرجةكبيرة%78.1كىيتشيرإلىكاقعجيدلمرؤيةكالرسالة.

 .3كاقػعاألىػداؼفػيالتخطػيطاالسػتراتيجيلػدلمنظمػاتالخػدماتاالجتماعيػةفػيقطػاعغػزة

جػػاءبنسػػبةمرضػػيةبدرجػػةكبي ػرة%79.4كىػػيتشػػيرإلػػىكاقػػعجيػػدليىػػداؼفػػيالتخطػػيط
االستراتيجيلممنظمة.

 .4كاقععممياتالتخطيطلدلمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزةجاءبنسػبةمرضػية
بدرجةكبيرة()%73.5كىيتشيرإلىكاقعجيدلعممياتالتخطيط.

 .5كاقععممياتالتنفيذفيالتخطيطاالستراتيجيلدلمنظماتالخػدماتاالجتماعيػةفػيقطػاع

غ ػزةجػػاءبنسػػبةمرضػػيةبدرجػػةكبي ػرة%75.8كىػػيتشػػيرإلػػىكاقػػعجيػػدلعمميػػاتالتنفيػػذفػػي

التخطيطاالستراتيجي.

 .6كاقععممياتالرقابةفيالتخطيطاالستراتيجيلدلمنظماتالخدماتاالجتماعيػةفػيقطػاع
غزةجاءبنسبةمرضػيةبدرجػةكبيػرة%77.9كىػيتشػيرإلػىكاقػعمتػكازفلعمميػاتالرقابػةفػي

التخطيطاالستراتيجي.
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 .7كاقػععمميػاتالتقيػيـفػيالتخطػيطاالسػتراتيجيلػدلمنظمػاتالخػدماتاالجتماعيػةفػي
قطاعغزةجاءبنسػبةمرضػيةبدرجػةكبيػرة()%72كىػيتشػيرإلػىكاقػعجيػدلعمميػات
التقييـفيالتخطيطاالستراتيجي.
أظيرت النتـائج المتعمقـة بالسـؤال الثـاني لمدراسـة والـذي يـنص عمـى  ،مـا واقـع االسـتدامة فـي
منظمات الخدمات االجتماعية في قطاع غزة ؟ حيث أظيرت النتائج ما يمي:

 .1كاقػػعاالسػػتدامةفػػيمنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةفػػيقطػػاعغ ػزةجػػاءبنسػػبةمرضػػية
بدرجةكبيرة()%76.7كىيتشيرإلىمسػتكلمقبػكؿلعمميػاتاالسػتدامةفػيمنظمػات
الخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة.
أظيــرت النتــائج المتعمقــة بالس ـؤال الثالــث لمدراســة والــذي يــنص عمــى  ،مــا عالقــة التخطــيط
االسـتراتيجي باســتدامة منظمــات الخــدمات االجتماعيــة فــي قطــاع غــزة ؟ حيــث أظيــرت النتــائج
ما يمي:

 -1كجكدعالقةطرديةدالةإحصائياعندمستكل( )0.05 =αبين التخطيط االستراتيجي
في مؤسسات الخدمات االجتماعية في قطاع غزة واستدامة تلك المؤسسات.
أظيرت النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع لمدراسة والذي ينص عمى  ،ىل تختمف تقديرات مـديري
منظمـــات الخـــدمات االجتماعيـــة لواقـــع التخطـــيط االســـتراتيجي ودوره فـــي اســـتدامة منظمـــات

الخدمات االجتماعية باختالف (الجنس ،المنطقة الجغرافية ،عمر المنظمـة ،عـدد العـاممين فـي

المنظمة ،عدد المستفيدين من المنظمة)؟ حيث أظيرت النتائج ما يمي:

 .1كاقػػعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكدكرهفػػياسػػتدامةمنظمػػاتيـبػػاختالؼالجػػنسج ػاءبنسػػبة
متسػ ػػاكيةب ػ ػػيفالػ ػػذككركاإلن ػ ػػاثف ػ ػػيمجػ ػػاالت(األى ػ ػػداؼ–التنفيػ ػػذ-الرقاب ػ ػػة-التقي ػ ػػيـ-
االستدامة).
 .2تكج ػ ػػدف ػ ػػركؽب ػ ػػيفتق ػ ػػديراتم ػ ػػديرممنظم ػ ػػاتالخ ػ ػػدماتاالجتماعي ػ ػػةلكاق ػ ػػعالتخط ػ ػػيط
االستراتيجيكدكرهفياستدامةمنظماتيـفيمجاالت(الرؤيةكالرسالة-التخطيط)تعزل
إلىجنسالمديركذلؾلصالحاإلناث.
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 .3التكج ػػدفػ ػػركؽبػػػيفتق ػػديراتمػ ػػديرممنظمػ ػػاتالخ ػػدماتاالجتماعيػ ػػةلكاقػ ػػعالتخطػ ػػيط
االستراتيجيكدكرهفياستدامةمنظماتيـتعزلإلى(المنطقةالجغرافيػةكعمػرالمنظمػة)
كذلؾفيجميعالمجاالتكفيالدرجةالكميةلكاقعالتخطيطاالستراتيجي.
 .4التكج ػػدفػ ػػركؽبػػػيفتق ػػديراتمػ ػػديرممنظمػ ػػاتالخ ػػدماتاالجتماعيػ ػػةلكاقػ ػػعالتخطػ ػػيط
االستراتيجيكدكرهفياستدامةمنظماتيـتعزلإلىعددالعامميففيالمنظمةبمجػاالت
(األىداؼ–التنفيذ-التقييـ-االستدامة).
 .5تكج ػ ػػدف ػ ػػركؽب ػ ػػيفتق ػ ػػديراتم ػ ػػديرممنظم ػ ػػاتالخ ػ ػػدماتاالجتماعي ػ ػػةلكاق ػ ػػعالتخط ػ ػػيط
االس ػػتراتيجيكدكرهف ػػياس ػػتدامةمنظم ػػاتيـف ػػيمج ػػاالت(الرؤي ػػةكالرس ػػالة-التخط ػػيط-
الرقابة)تعزلإلىعددالعامميففيالمنظمة.
ػةلكاق ػ ػػعالتخط ػ ػػيط
 .6تكج ػ ػػدف ػ ػػركؽب ػ ػػيفتق ػ ػػديراتم ػ ػػديرممنظم ػ ػػاتالخ ػ ػػدماتاالجتماعي ػ ػ 
االستراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػاتيـبمجػاليالرؤيػةكالرسػالةكالتخطػيطتعػزلإلػى
عػددالعػػامميففػيالمنظمػػاتالتػييعمػػؿبيػاأقػػؿمػف5عػػامميفكالمنظمػاتالتػػييعمػػؿ
النفأكثرلصالحالمنظماتالتييعمؿبيا5عامميففأقؿ.
بيا15عام 
 .7التكج ػػدفػ ػػركؽبػػػيفتق ػػديراتم ػ ػديرممنظمػ ػػاتالخ ػػدماتاالجتماعيػ ػػةلكاقػ ػػعالتخطػ ػػيط
االستراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػاتيـبمجػاليالرؤيػةكالرسػالةكالتخطػيطتعػزلإلػى
متغيرعددالعامميففيالمنظمةفيباقيالمستكيات.
 .8التكج ػػدفػ ػػركؽبػػػيفتق ػػديراتمػ ػػديرممنظمػ ػػاتالخ ػػدماتاالجتماعيػ ػػةلكاقػ ػػعالتخطػ ػػيط
االستراتيجيكدكرهفياستدامةمنظماتيـبمجاؿالرقابةفيجميعمسػتكياتمتغيػرعػدد
العامميففيالمؤسسة.
 .9التكج ػػدفػ ػػركؽبػػػيفتق ػػديراتمػ ػػديرممنظمػ ػػاتالخ ػػدماتاالجتماعيػ ػػةلكاقػ ػػعالتخطػ ػػيط
االس ػػتراتيجيكدكرهف ػػياس ػػتدامةمنظم ػػاتيـتع ػػزلإل ػػىع ػػددالمس ػػتفيديفم ػػفالمنظم ػػة
بمجاالت(التخطيط-التنفيذ-الرقابة-االستدامة).
 .10تكج ػ ػػدف ػ ػػركؽب ػ ػػيفتق ػ ػػديراتم ػ ػػديرممنظم ػ ػػاتالخ ػ ػػدماتاالجتماعي ػ ػػةلكاق ػ ػػعالتخط ػ ػػيط
االسػػتراتيجيكدكرهفػػياسػػتدامةمنظمػػاتيـتعػػزلإلػػىعػػددالمسػػتفيديفمػػفالمنظمػػةفػػي
مجاالت(الرؤيةكالرسالة-األىداؼ-التقييـ).
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 .11تكج ػ ػػدف ػ ػػركؽب ػ ػػيفتق ػ ػػديراتم ػ ػػديرممنظم ػ ػػاتالخ ػ ػػدماتاالجتماعي ػ ػػةلكاق ػ ػػعالتخط ػ ػػيط
االستراتيجيكدكرهفياستدامةمنظماتيـبمجاليالرؤيةكالرسالةكالتقييـتعزلإلىعدد
المس ػ ػػتفيديفف ػ ػػيالمنظم ػ ػػاتالت ػ ػػييس ػ ػػتفيدمني ػ ػػا-2000أق ػ ػػؿم ػ ػػف3000ش ػ ػػخص،
كالمنظماتالتييستفيدمنيا3000شخصفأكثرلصػالحالمنظمػاتالتػييسػتفيدمنيػا
-2000أقؿمف3000شخص .
 .12التكج ػػدفػ ػػركؽبػػػيفتق ػػديراتمػ ػػديرممنظمػ ػػاتالخ ػػدماتاالجتماعيػ ػػةلكاقػ ػػعالتخطػ ػػيط
االس ػػتراتيجيكدكرهف ػػياس ػػتدامةمنظم ػػاتيـتع ػػزلإل ػػىع ػػددالمس ػػتفيديفم ػػفالمنظم ػػة
بمجػاالتالرؤيػػةكالرسػػالةكاألىػداؼكالتقيػػيـفػػيبػػاقيمسػتكياتمتغيػػرعػػددالمسػػتفيديف
مفالمؤسسة.

 2.6توصيات الدراسة:
التوصيات المتعمقة بمحور التخطيط االستراتيجي وتتمثل في التالي:
 -1نشركتعزيزمفيكـالتخطيطاالستراتيجيلدلمنظماتالخدماتاالجتماعيةفػيقطػاع
غ ػزةمػػفخػػالؿالتركيػػزعمػػى(الرؤيػػةكالرسػػالة،األىػػداؼ،التخطػػيط،التنفيػػذ،الرقابػػة،

التقييـ).
االستراتيجيعندمديرممنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغػزة
 -2تطكيرالتخطيط 
ػتمرة،بيػدؼصػقميـكرفػعدرجػةالػكعي
عفطريؽكضعبرامجتدريبيػةمتخصصػة كمس 
بأىميػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجي،حيػػثيسػػيـذلػػؾفػػيمكاجيػػةالتغي ػراتكالتحػػدياتالتػػي

تكاجييـعمىالصعيدالداخميكالخارجي .

 -3التأكي ػػدعم ػػىض ػػركرةاالىتم ػػاـبص ػػياغةرؤي ػػةكرس ػػالةكأى ػػداؼالمنظم ػػةبش ػػكؿيمب ػػي
احتياجاتالمنظمةبطريقةعمميةصحيحة.

 -4ضركرةإشػراؾالعػامميفكذكماالختصػاصكالمسػتفيديففػيإعػدادالخطػطاالسػتراتيجية
لمنظماتالخدماتاالجتماعيةلماليامفأىميةفيتحديدالمسارالصحيحلممنظمة.

التأكيدعمىضركرةاالىتماـبكجػكدخطػةتنفيذيػةاسػتراتيجيةلممنظمػةمكتكبػةككاضػحة

-5
بشكؿيمبياحتياجاتيالماليامفأىميةفيتحديدالمياـكالكاجباتأفقيانكرأسيان.

 -6التأكيػػدعمػػىضػػركرةاالىتمػػاـبمركنػػةكمالئمػػةاليياكػػؿالتنظيميػػةلمػػاليػػامػػفدكرميػػـ
فيتنفيذاالستراتيجيات.
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 -7التأكيدعمىضركرةتبنينظاـرقابيكاضػحكمكتػكبيػتالءـمػعطبيعػةعمػؿالمنظمػة
لككنوكظيفةىامةكأساسيةلكؿالمستكياتاإلداريةسكاءالعمياأكالدنيا.

 -8تعزيػػزاالىتمػػاـبعمميػػةتقيػػيـاألداءبشػػكؿنظػػاميكدقيػػؽكبمشػػاركةجميػػعاألط ػراؼ
الت ػػيم ػػفالممك ػػفأفتس ػػتفيدم ػػفالنت ػػائجالنيائي ػػةلعممي ػػةالتقي ػػيـ،كذل ػػؾعم ػػىجمي ػػع

انتياءبالعامميف.
مستكياتالمنظمةبدءانمفاإلدارةالعمياك ن

 -9ضركرةكضعنظاـلمحكافزكالمكافآتلتطكيراألداءكالعمؿعمىتحقيؽاألىداؼ.

التوصيات المتعمقة بمحور االستدامة وتتمثل في التالي:
ػديرممنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةفػػيقطػػاع
 -1نشػػركتعزيػػزالتنميػػةالمسػػتدامةلػػدلمػ 
غزةمفخالؿالتركيزعمىأبعادالتنميةالمستدامة.

 -2عقددكراتمتخصصةفيالتنميةالمستدامةلمديرممنظماتالخػدماتاالجتماعيػةفػي
قطاعغزةبيػدؼصػقؿميػاراتيـكرفػعدرجػةالػكعيبأىميػةربػطالتخطػيطاالسػتراتيجي

باستدامةالمنظمة.

 -3يجػ ػػبعمػ ػػىالمنظمػ ػػاتأفتسػ ػػعىلتنكيػ ػػعكتنميػ ػػةمكاردىػ ػػاالماليػ ػػةس ػ ػكاءالداخميػ ػػةأك
الخارجية،معضركرةالتركيزعمػىالمشػاريعالمػدرةلمػدخؿ،كالقػادرةعمػىتػكفيرفػرص
االستدامةالذاتيةلياكازالةالمشاكؿالتيتعيؽتطبيقيا.
 -4التشػبيؾمػػعالمؤسسػػاتغيػرالربحيػػةالرسػػميةذاتالعالقػػةكذلػؾلتعزيػػزكتنػػاميفػػرص
الػػتعمـالمتبػػادؿبػػيفالمنظمػػاتذاتالخب ػراتالمختمفػػةكاإلمكانػػاتالمتنكعػػة،باإلضػػافة
إلىتعظيـنطاؽكفرصالكصكؿإلىعددأكبركمتنكعمفالقاعدةالمجتمعية.

 3.6الدراسات المقترحة:
استكمااللمدراسةالحاليةيقترحالباحثاجراءالدراساتالتالية :
 -1دكرالتخطيطاالستراتيجيفيالحدمفأزماتمنظماتالخدماتاالجتماعية.
 -2دكرالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػياسػػتدامةالتمكيػػؿالػػداخميكالخػػارجيلمنظمػػاتالخػػدمات
االجتماعية.

 -3دكرالقيػاداتالشػػابةفػػيتطػكيرالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكالتنميػةالمسػػتدامةفػػيمنظمػػات
الخدماتاالجتماعية.
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المصادر

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم
المراجع العربية 
أبكالنصر،مػدحت( .)2007إدارة منظمات المجتمع المدني :دراسـة فـي الجمعيـات األىميـة

من منظور التمكين والشراكة والشفافية والمساءلة والقيادة والتطوع والتشبيك والجودة.

إيتراؾلمنشركالتكزيع،القاىرة،الطبعةاألكلى .
أبكالنصر،مدحتمحمػد،مقومات التخطيط والتفكير االسـتراتيجي المتميـز،المجمكعػةالعربيػة
لمتدريبكالنشر،القاىرة،الطبعةاألكلى2012،ـ .

أبكحسنة،أحمدجػالؿ(:)2014ميارات التخطـيط االسـتراتيجي لـدى قيـادات كميـات التربيـة

فــي الجامعــات الفمســطينية وعالقتــو بتحســين األداء المؤسســي ليــا،رسػػالةماجسػػتير،

الجامعةاإلسالمية-غزة-فمسطيف .
أب ػػكعيش ػػة،س ػػميرةمحم ػػد(:)2011التخطـــيط االســـتراتيجي فـــي مؤسســـات التمويـــل الصـــغر
وعالقتو بتحقيق األىداف اإلنمائية لألمم المتحدة في األلفيـة الثالثـة  :دراسـة ميدانيـة

عمى محافظات قطاع غزة ،رسالةماجستير،جامعةاألزىر-غزة-فمسطيف .

أبػػكلبػػدة،سػػبع(،)1982مبــادئ القيــاس النفســي والتقــويم التربــوي،ط،3الجامعػػةاألردنيػػة،
عماف .
أبكىاشـ،محمدخميػؿ(:)2007واقـع التخطـيط االسـتراتيجي فـي مـدارس وكالـة الغـوث فـي
قطاع غزة وسبل تطويره،رسالةماجستير،الجامعةاإلسالمية-غزة-فمسطيف .

األشقر،إبراىيـ(:)2006دراسة واقع ممارسة التخطيط االستراتيجي لـدى مـديري المنظمـات
غير الحكومية في قطاع غزة،رسالةماجستير،الجامعةاإلسالمية-غزة-فمسطيف .

األغا،محمد()2005محاضرات في التخطيط التربوي،الجامعةاإلسالمية،غزة.
باركد،نعيـ(")2005متطمبات التنمية المستدامة والمتكاممة مـن المؤشـرات اإلحصـائية "رسػالة
ماجستيرالجامعةاإلسالمية،غزة .
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تيمي ػزار،كمػػاؿ(:)2014دور التخطــيط االســتراتيجي لممــوارد البشــرية فــي تحقيــق أىــداف
المنظمة،رسالةماجستير،جامعةمحمدخيضر-بسكرة-الجزائر .

ثابت،كائؿ(.)2010مشاكل التدريب اإلداري في المؤسسات غير الحكومية العاممة في قطاع

غزة.مجمةجامعةاألزىربغزة،سمسمةالعمكـاإلنسانية،المجمد(،)12العدد(،)1جامعػة

األزىر،غزة .
الجديمي،محمد(:)2005دور الموازنة كأداة تخطيط مالي في المنظمات غيـر الحكوميـة فـي
قطاع غزة.رسالةماجستير،كميةالتجارة،الجامعةاإلسالمية-غزة-فمسطيف .

الجيازالمركزملوحصاءالفمسطينيكسمطةجكدةالبيئػة(")2014البيئــــة والتنميــــة المسـتدامة
في فمسطين  2014راـاهللفمسطيف

الجكزم،جميمة(:)2012أىمية المحاسبة البيئية في استدامة التنميـة،مقػاؿمنشػكر،جامعػة
الجزائر .
حػػافظ،إج ػػالؿ،ككىػػب،سكس ػػف(،)2003أصـــول اإلدارة ،مـــدخل متكامـــل،الطبع ػػةاألكل ػػي،
جامعةعيفشمس:مصر .
حافظ،محمدكالبحيرم،السيد()2006تخطيط المؤسسات التعميمية.مصر:عالـالكتب.
حامد،سييرأحمد(:)2007إشكالية التنمية في الوطن العربي،الطبعةاألكلى،دار
الحس ػػف،عيس ػػىمحم ػػكد(:)2009اإلعــــالم والتنميــــة،دارالزىػ ػرافلمنش ػػركالتكزي ػػع،المممكػػػة
األردنيةالياشمية .
حم ػػداف،خالػػػد.كادريػ ػػس،كائػ ػػؿ()2007االســــتراتيجية والتخطــــيط االســــتراتيجي.األردف:دار
اليازكرمالعممية.
الحكسػػني،محمػػدبػػفشػػامس()2009درجــة تطبيــق مراحــل عمميــة التخطــيط االســتراتيجي فــي

وزارة التربيـــــــــة والتعمـــــــــيم بســـــــــمطنة عمـــــــــان،مجم ػ ػ ػ ػػةد ارس ػ ػ ػ ػػاتالعم ػ ػ ػ ػػكـالتربكي ػ ػ ػ ػػة،

المجمد،36العدد 244-22،1
دائ ػرةاالبحػػاثكالد ارسػػات،اإلدارة العامـــة لمشـــئون العامـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة قطـــاع

الشــئون العامــة والسياســة (،)2014دليػػؿالجمعيػػاتالخيريػػةكالييئػػاتالمحميػػة،،ك ازرة
الداخميةكاألمفالكطني،اإلصداراألكؿ.
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الدجني،إياد()2011دور التخطيط االستراتيجي فـي جـودة األداء المؤسسـي :دارسـة وصـفية

تحميميـــة فـــي الجامعـــات النظاميـــة الفمســـطينية.رسػػالةدكتػػكراهغيػػرمنشػػكرة،الجامعػػة

اإلسالمية:فمسطيف.
دركيش،عبدالكريـ.كتكال،ليمي.)1995(.أصول اإلدارة العامة .القاىرة،مصر.
رضا،جماؿكصالح،عمي( :)2009مدخل إلـى عمـم التنميـة ،دارالشػركؽلمنشػر،الطبعػة
األكلى،راـاهلل .
زيػػد،أحمػػدحمػزة(:)2010مســاىمة إدارة الم ـوارد البشــرية فــي اســتدامة منظمــات المجتمــع
المدني في الضفة الغربية،رسالةماجستير،جامعةالقدس-فمسطيف .

سالـ،فؤادكآخركف(:)1998المفاىيم اإلدارية الحديثة،مركزالكتباألردني.
الس ػػالـ،مؤي ػػدكالنج ػػار،ف ػػايز ،العالقـــة بـــين وضـــوح المفيـــوم العممـــي لمتخطـــيط االســـتراتيجي
ومســتوى ممارســتو فــي المنظمــات الصــناعية الصــغيرة :دراســة ميدانيــة فــي محافظــات

اربد ،مجمةدراساتالعمػكـاإلداريػة،عمػادةالبحػثالعممػيفػيالجامعػةاألردنيػة،العػدد
الثاني،المجمد،29يكليك .2002
السكارنة ،بالؿ( )2010التخطيط الستراتيجي.األردف ،دار الميسر لمنشر.
س ػػكيؾ،س ػػاميةاس ػػماعيؿ(:)2008تنميـــة ميـــارات مـــديري المـــدارس الثانويـــة فـــي مجـــال

التخطيط االسـتراتيجي فـي محافظـات غـزة،رسػالةماجسػتير،الجامعػةاإلسػالمية-غػزة-
فمسطيف .

السػػنبؿ،عبػػدالعزيػػز :)2001(،دور المنظمــات العربيــة فــي التنميــة المســتدامة ،أكاديميػػة
نايؼالعربيةلمعمكـاألمنية،الرياض .
سػػكنجك،دانيمػػك،كآخػػركف"االطــار االســتراتيجي لتطــوير قطــاع المؤسســات األىميــة الفمســطينية
، 2017-2013اعدادمركزتطكيرالمؤسساتاالىميةالفمسطينية .2013،

سكيمـ،سػيير(:)2008استراتيجيات استدامة الشوارع التجارية التقميدية حالة دراسية خان

التجار في مدينة نابمس(،رسالةماجستير)جامعةالنجاحالكطنية،نابمس-فمسطيف .

شػ ػراب،سػ ػائدحس ػػف(:)2011التخطـــيط االســـتراتيجي وعالقتـــو بـــالميزة التنافســـية دراســـة

ميدانيـــة فـــي شـــركات توزيـــع األدويـــة فـــي محافظـــات غـــزة ،رسػػالةماجسػػتير،جامعػػة

األزىر-غزة-فمسطيف .
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شػػياب،عبػػدالػػرحيـ(:)2013دور المنظمــات األىميــة فــي الحــد مــن معــدالت الفقــر خــالل

الحصـــار اإلســـرائيمي عمـــى قطـــاع غـــزة،رس ػػالةماجس ػػتير،الجامع ػػةاإلس ػػالمية-غػ ػزة-

فمسطيف .
الش ػػكيخ،ع ػػاطؼ()2007واقـــع التخطـــيط االســـتراتيجي فـــي مؤسســـات التعمـــيم التقنـــي فـــي
محافظات غزة.رسالةماجستيرغيرمنشكرة،الجامعةاإلسالمية:فمسطيف.

شيخعمي،ناصر،دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فمسـطين،
رسالةماجستير،جامعةالنجاح،نابمس،فمسطيف2008-ـ .
شػػيخك،أشػػرؼ(.)2015دور المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي دعـــم التعمـــيم لتحقيـــق التنميـــة

المستدامة في محافظات غزة،رسالةماجستير،كميةالتربيػة،الجامعػةاإلسػالمية،غػزة،

فمسطيف .
ص ػػياـ،آم ػػاؿ( )2010تطبيـــق التخطـــيط االســـتراتيجي وعالقتـــو بـــأداء المؤسســـات األىميـــة
النسوية في قطاع غزة رسالةماجستير،الجامعةاإلسالمية–غزة-فمسطيف .

العارؼ ،نادية( )2001اإلدارة استراتيجية :إدارة االلفية الثالثة الدار الجامعية مصر.
العارؼ ،نادية( )2002التخطيط االستراتيجي والعولمة :الدار الجامعية .مصر
عبدالمطيؼ،رشاد()2002أساليب التخطيط لمتنمية:المكتبةالجامعية..مصر
عبداليادم،عزت،كآخركف،دور المنظمات األىمية في بنـاء المجتمـع المـدني،مركػزبيسػاف.
لمبحكثكاإلنماء،راـاهلل،فمسطيف 2002،
عبي ػػدات،س ػػميماف(،)1988القيــــاس والتقــــويم التربــــوي،دارالش ػػركؽلمنش ػػركالتكزي ػػع،ط،1
عماف .
العجمػػي،محمػػدحسػػنيف(:)2008اإلدارة والتخطــيط التربــوي النظريــة والتطبيــق،دارالميس ػرة
لمنشركالتكزيعكالطباعةعماف–األردف .
العداربػػة،إس ػػماعيؿ( )2011نحـــو إســـتدامة المؤسســـات غيـــر الربحيـــة بعيـــداً عـــن التمويـــل

الخــارجي فــي الضــفة الغربيــة  /اإلغاثــة الزراعيــة نموذجــاً رسػػالةماجسػػتير،جامعػػة

القدس–القدس–فمسطيف .
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عطي ػػة،محم ػػدن ػػاجي(":)2006البنـــاء المؤسســـي فـــي المنظمـــات الخيريـــة الواقـــع وآفـــاق
التطوير  ،دراسة ميدانية،صنعاءالجميكريةاليمنية .

العؼ،إبراىيـ(:)2007االستدامة المؤسساتية :محورة الممارسـات الجيـدة إلدارة المشـاريع

فــي المؤسســات غيــر الحكوميــة،رسػػالةماجسػػتيرغيػػرمنشػػكرة،كميػػةالتجػػارة،الجامعػػة

اإلسالمية،غزة،فمسطيف .
العؼ،ساميةاسماعيؿ(:)2008االستدامة المؤسساتية  :محـورة الممارسـات الجيـدة إلدارة

المشــاريع فــي المؤسســات غيــر الحكوميــة فــي قطــاع غــزة،رسػػالةماجسػػتير،الجامعػػة

اإلسالمية-غزة-فمسطيف .
العكشية،ادىـمحمػكد(:)2015قياس مدى فعاليـة الـنيج التشـاركي لتخطـيط وتقيـيم ورقابـة
المـــوارد البشـــرية ( )HR-PPMEفـــي تحقيـــق اســـتدامة مؤسســـات المجتمـــع المـــدني

العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة،رسالةماجسػتير،الجامعػةاإلسػالمية-غػزة-

فمسطيف .
عمػػيأشػػرؼ(")2013دور البحــث العممــي والدراســات العميــا فــدي الجامعــات الفمســطينية فــي

تحقيــق التنميــة المســتدامة – جامعــات غــزة نموذجــاً رس ػػالةماجس ػػتيرغيػػرمنشػػكرة

الجامعةاإلسالميةغزة .

ػةالتدريسػية،داراألمػؿلمنشػركالتكزيػع،ط،2

عكدة،أحمػد(،)2002القيػاسكالتقػكيـفػيالعممي
عماف .

ع ػػكض،محم ػػد)2004(.اإلدارة االســـتراتيجية األصـــول واألســـس العمميـــة.ال ػػدارالجامعي ػػة،
مصر.
عيسى،ماىر(.)2001المنظمات غير الحكومية إلى أين؟.مجمةاألفؽ،غزة،العدد( .)20
الغػ ػػالبي،طػ ػػاىر.كالعبػ ػػادم،كاثػ ػػؽ.كادريػ ػػس،كائػ ػػؿ)2005(.اســــتراتيجية األعمــــال  :مــــدخل
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املالحــــــــل



ممحق 1
االعتثأح تصٛستٙا إٌٙائ١ح
برنامج الدراسات العميا المشترك بين

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى


األخوة مديري المؤسسات غير الحكومية……………………………:
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

أضع بين أيديكم استبانة خاصة برسالة ماجستير في القيادة واإلدارة تيدف إلى التعرف عمى
(واقع التخطيط االستراتيجي ودوره في استدامة منظمات الخدمات االجتماعية في قطاع غزة).

ويحدو الباحث األمل الكبير في تكرمكم بدعطاء جزء من وقتكم الثمين لإلجابة عمى ىذا

االستبيان بدقة وموضوعية ،عمما بان المعمومات التي سيتم الحصول عمييا سوف يتم

التعامل معيا بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي.
إن تعاونكم معنا يعد دعما لمبحث العممي والتنمية في فمسطين.

واسمحوا لي بان أتقدم بجزيل الشكر ووافر التحية لكم.
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

الـبـاحــث

محمود فايز محمود مميحة

جوال0599309003/
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أوال :معمومات عامة (الرجاء وضع إشارة  xأمام الخيار المناسب)
-١الجنس  :
()ذكر



-2عمرالمنظمةبالسنيف :
()أقؿمف٥سنكات

()10سنكاتفأكثر 







()أنثى 
()-5أقؿمف10سنكات 

-3عددالعامميفالدائميففيالمنظمة :
()أقؿمف5مكظفيف 
()–10أقؿمف15



-4عددالمستفيديفمفالمنظمة :
()أقؿمف1000مستفيد

()-5أقؿمف 10
()15فأكثر 
()-1000أقؿمف2000مستفيد 

()–2000أقؿمف3000مستفيد

-5المحافظة :

()3000مستفيدفأكثر 

()محافظةغزة()محافظةالشماؿ()محافظةرفح 
()محافظةخافيكنس()محافظةالكسطي 
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ـ

بدرجة

األسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػئمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة 

كبيرة
جداً

الرؤوةىوالرسالة ى
.1
.2
.3
.4
.5

لدلالمؤسسةرؤيةكرسالةكاضحةكمكتكبة 
ىنػ ػػاؾمعرفػ ػػةكفيػ ػػـمػ ػػفقبػ ػػؿالعػ ػػامميفبرؤيػ ػػةكرسػ ػػالة

المؤسسةتمكنيـمفااللتزاـبيا 

يتـإشراؾالعامميففيإعدادالرؤيةكالرسالة 
يس ػػتطيعالمس ػػتفيدكفذكمالعالق ػػةاالط ػػالععم ػػىرؤي ػػة
المؤسسةكرسالتيا 
تستعيفالمؤسسةبمتخصصيفلصياغةالرؤيةكالرسالة
االهداف ى

.6
.7

تضعالمؤسسةأىدافامحددةككاضحةلممؤسسةككاقعيػة
قابمةلمتحقيؽ 
يػػتـاشػراؾالعػػامميففػػيالمؤسسػػةفػػيصػػياغةاألىػػداؼ
االستراتيجية 
تأخذالمؤسسةبعيفاالعتبارطبيعةالمجتمعالفمسطيني

.8

.9
.10
.11
.12

كثقافتوكالظركؼالتػييمػربيػاعنػدصػياغةاألىػداؼ
االستراتيجية 

ت ارع ػ ػػيالمؤسس ػ ػػةعن ػ ػػدكض ػ ػػعاألى ػ ػػداؼاالس ػ ػػتراتيجية
إمكاناتياالداخمية 
تحق ػ ػػؽاألى ػ ػػداؼاالس ػ ػػتراتيجيةالتػ ػ ػكازفب ػ ػػيفاألى ػ ػػداؼ
قصيرةاألجؿكطكيمةاألجؿ 
تتصػ ػ ػػؼاألىػ ػ ػػداؼاالسػ ػ ػػتراتيجيةبالمكضػ ػ ػػكعيةبحيػ ػ ػػث
تعكسالقدراتالحقيقيةلمم ؤسسة 
تتصؼاألىداؼاالستراتيجيةبالمركنػةكالشػمكليةبحيػث
يمكفتعديمياكممااستحدثتظركؼجديدة 

 .13تتـصياغةأىداؼالمؤسسةبطريقةقابمةلمقياس 
التخطوط ى
.14
.15

يش ػػارؾكػػؿالمػػكظفيفف ػػيعمميػػةالتخطػػيطكػػؿحس ػػب
تخصصو 
تس ػ ػ ػ ػػتعيفالمؤسس ػ ػ ػ ػػةبمتخصص ػ ػ ػ ػػيفلكض ػ ػ ػ ػػعالخط ػ ػ ػ ػػط
المستقبميةليا 
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بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قميمة

بدرجة

قميمة جداً

ـ

.16
.17
.18
.19
.20

بدرجة

األسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػئمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة 

كبيرة

تقكـالمؤسسةبإعدادخطةمكتكبػةطكيمػةاألجػؿتغطػي
فترةزمنيةمستقبمية 
تح ػػددخط ػػةالمؤسس ػػةمكازن ػػاتتقديري ػػةخاص ػػةبجمي ػػع

أكجوأنشطتيا 

تتص ػ ػػؼالخط ػ ػػةاالس ػ ػػتراتيجيةبالمركن ػ ػػةبحي ػ ػػثيمك ػ ػػف
تعديمياكممااستحدثتظركؼجديدة 
تقػػكـالمؤسسػػةعنػػدإعػػدادالخطػػةاالسػػتراتيجيةبتحميػػؿ
البيئةالداخميةلمكقكؼعمىنقاطالقكةكالضعؼ 
تقػػكـالمؤسسػػةعنػػدإعػػدادالخطػػةاالسػػتراتيجيةبتحميػػؿ
البيئةالخارجيةلمعرفةالفرصكالتيديدات 

 .21عمميةالتخطيطاالستراتيجيلدلالمؤسسةمستمرة 
 .22تقكـالمؤسسةب كضعخططكبرامجقابمةلمتنفيذ 
.23

تقكـالمؤسسةبمشاركةالمستفيديفمفالمجتمػعالمحمػي
عندإعدادخطتيااالستراتيجية 
التنفوذ ى

.24
.25
.26
.27

تتبنىاإلدارةالعمياتنفيػذالخطػةاالسػتراتيجيةكالسياسػات
المتعمقةبيا 
تعػػدالمؤسسػػةمػكاردبش ػريةنكعيػػةكمؤىمػػةلتنفيػػذالخطػػة
االستراتيجية 
تعيدالمؤسسةالنظرفػيىيكميػاالتنظيمػيبطريقػةتالئػـ
تنفيذاالستراتيجية 
تتبنىالمؤسسةالتدريبالالزـلتنميةالميػاراتالمطمكبػة

لتنفيذاالستراتيجية 

 .28تكفرالمؤسسةالمكاردالماليةالالزمةلتنفيذاالستراتيجية 
.29

تعتمدالمؤسسةعمىالتعاكفالمشترؾبيفاألقساـ 

كالدكائرلتنفيذالبرامجكخططالعمؿ 

 .30تعتمدالمؤسسةمبدأالمركنةفيتنفيذإستراتيجيتيا 
ترتكػ ػ ػػزالمؤسسػ ػ ػػةعمػ ػ ػػىالمنيجي ػ ػ ػةالعمميػ ػ ػػةفػ ػ ػػيتنفيػ ػ ػػذ
 .31االستراتيجية 
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الرقابة ى
 .32تقكـالمؤسسةبمراقبةأداءسيرالعمؿفيالخطة 
.33
.34

تعتمدالمؤسسةمنيجيةشػاممةلمرقابػةاإلداريػةكالماليػة
بناءعمىالتقاريرالداخميةكالخارجية 

تضػػعالمؤسسػػةجػػدكالزمنيػػالتقيػػيـمػػدلتنفيػػذخططيػػا
كتحقيؽأىدافيا 
تشػػعرالمؤسس ػػةالعػػامميففيي ػػابػػأفعممي ػػةالرقابػػةى ػػي

 .35تع ػ ػػاكفمش ػ ػػترؾم ػ ػػفاج ػ ػػؿتنفي ػ ػػذالخط ػ ػػةاالس ػ ػػتراتيجية
كتحقيؽاألىداؼالمرسكمة 

.36

تش ػػعرالمؤسس ػػةالع ػػامميفب ػػأفالي ػػدؼم ػػفالرقاب ػػةى ػػك
الكشؼعفاألخطاءمفأجؿتصحيحاالنحرافات 

تق ػػكـالمؤسس ػػةبكض ػػعآلي ػػةلد ارس ػػةأس ػػبابع ػػدـالق ػػدرة
 .37عم ػػىتنفي ػػذاالس ػػتراتيجية(افل ػػـتك ػػفىن ػػاؾق ػػدرةعم ػػى
التنفيذ) 

.38
.39

تحديدالمعػاييربدقػةمػفقبػؿالمؤسسػةيسػيـفػيفعاليػة
العمميةالرقابيةاالستراتيجية 
تقػػكـالمؤسس ػػةبكضػػعمع ػػاييرلػػيداءم ػػفأجػػؿمقارن ػػة

األداءالفعميمعاألداءالمطمكب 
التقووم ى

 .40تعتمدالمؤسسةعمميةتقييـمستمرةليداء 
.41
.42
.43
.44
.45

تض ػػعالمؤسس ػػةنظ ػػاـحػ ػكافزكمكاف ػػآتلتط ػػكيراألداء
لممساعدةفيتحقيؽاألىداؼ 
تعتمدالمؤسسةمنيجيةلمتقييـاإلدارمكالماليتتضمف
تقاريرداخميةكخارجية 
تق ػ ػػكـالمؤسس ػ ػػةبكض ػ ػػعمع ػ ػػاييرمح ػ ػػددةلقي ػ ػػاسرض ػ ػػا
الجميكرعفالخدماتالمقدمةليـ 
تس ػ ػػتفيدالمؤسس ػ ػػةم ػ ػػفالتغذي ػ ػػةالراجع ػ ػػةم ػ ػػفالمجتم ػ ػػع
المحميلتمبيةاحتياجاتوالحاليةكالمستقبمية 
تعتم ػػدالمؤسس ػػةمع ػػاييرالن ازىػ ػػةكالش ػػفافيةعنػ ػػدإج ػ ػراء
عمميةالتقييـ 
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االستدامة ى
.46

يكجػػدلممنظمػػةخطػػةكاضػػحةطكيمػػةالمػػدلف ػػيضػػكء
اإلمكانياتالمتكفرة .

 .47تيتـالمنظمةبجكدةاألداءداخميا 
 .48تيتـالمنظمةبجكدةالخدماتالتيتقدميالممستفيديف 
.49
.50

تي ػ ػ ػػتـالمنظم ػ ػ ػػةبكف ػ ػ ػػاءةعممي ػ ػ ػػاتاالتص ػ ػ ػػاؿال ػ ػ ػػداخمي
كالخارجي 
تعمػ ػػؿالمنظمػ ػػةعمػ ػػىتحقيػ ػػؽمبػ ػػدأتكػ ػػافؤالفػ ػػرصفػ ػػي

عمميا 

 .51تعمؿالمنظمةعمىاحتراـالقكانيفكأخالقياتالعمؿ 
 .52تعمؿالمنظمةعمىترشيدالنفقاتالتشغيميةكالتطكيرية 
.53
.54
.55

تقكـالمنظمةبإدارةالمػكاردالشػريةكالماديػةضػمفرؤيػة
كاضحة 
يكجػ ػػدعمميػ ػػاتتقيػ ػػيـكمتابعػ ػػةشػ ػػاممةكمسػ ػػتمرةداخػ ػػؿ
المنظمة 
يكجداستم ارريةفيالحصكؿعمىالتمكيؿمػفالممػكليف

كمفالمشاريعالخاصةبالمنظمة .
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ممحق 2
لائّح ٌجٕح اٌتسىُ١
م
1

اجلهة

االسم

الجامعة االسالمية

أ.د .سمير صافي

2

د .يوسف بحر

الجامعة االسالمية

3

د .أكرم سمور

الجامعة االسالمية

4

د .سامي أبو الروس

الجامعة االسالمية

5

د .خالد دىميز

الجامعة االسالمية

6

د .وائل الداية

الجامعة االسالمية

7

د .ياسر الشرفا

الجامعة االسالمية

8

د .وفيق اآلغا

جامعة األزىر

9

د .محمد فارس

جامعة األزىر
اكاديمية اإلدارة والسياسة

 10د .محمد المدىون
 11د .نبيل عبد الموح

اكاديمية اإلدارة والسياسة

 12أ .محمود مطر

جامعة األزىر
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