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 َّلا قَِليًلا
ِ
ننَِي َدأًَبا فََما َحَصْدُُتْ فََذُروُه ِِف ُسنُْبِِلِ إ ْبَع س ِ ا تَأُُْكُوَن قَاَل تَْزَرُعوَن س َ ُُثا يَأِِْت ِمْن   ( 74 ) ِمما

ِصُنوَن  ا ُُتْ َّلا قَِليًلا ِمما
ِ
ْمُُتْ لَهُنا إ ْبٌع ِشَدإٌد يَأُُْكَْن َما قَدا ُُثا يَأِِْت ِمْن بَْعِد َذِِلَ عَاٌم ِفيِه   ( 74 ) بَْعِد َذِِلَ س َ

وَن   ( 74 ) يَُغاُث إلنااُس َوِفيِه يَْعِِصُ
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 اإلهـــــذاء
 

 كالتسليـ.إلى سيد الخلؽ أهمعيف سيدنا محمد عليو أفضؿ الصالة 

 .إلى أركاح شيدام فلسطيف الحبيبة

 عمرىا.إلى ركح كالدم الغالث رحمو اهلل  ككالدتث أطاؿ اهلل فث 

 الغالية.ليا  زكهتث  اكحبِّ  إلى رمز اةخالص كالعطام  كفامن 

 كأخكاتث.أ رمنث اهلل بحبيـ كعطائيـ  إخكانث  فٍ إلى مى 

  كبناتث.كسر ابتسامتث  أبنائث  سعادتث إلى مصدر 

كَّاد الف ر  كحملة مشاعؿ العلـ  أساتذتث كمعلِّمث ك ؿ مى   اف لو  فٍ إلى ري
 صدرم.فضؿ فث تعليمث  كن ش حركؼ العلـ فث 

 اضع.المتك ىدم ىذا العمؿ أي  اإلى هميع الباحايف  كأحبتث هميعن 

 

 الباحث                                                     
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 شـــكر وتقـذَـر
 

  اهلل يشكرُ  الناس، ال ال يشكرُ  ن  م 

طب ال لكب كحبيبيا  محمد بف عبداهلل  األمة  الـ على نبثِّ الة كالسَّ الحمد هلل رب العالميف  كالصَّ 

 كعلى آلو كصحبو كسلَّـ.

 لنا إ  ما علمتنا إنؾ أنت العليـ الح يـ.الليـ   علـ 

 َلحَيَّ  أَْوَعْمتَ  الَّتِي وِْعَمتَكَ  أَْشُكرَ  أَنْ  أَْ ِزْلىِي َجب    كؿ الحؽ سبحانو كتعالى فث مح ـ التنزيؿ ي

الِ  ِلبَاِركَ  فِي بَِرْحَمتِكَ  َ أَْرِخْحىِي خَْرَضايُ  َصالًِصا أَْلَملَ  َ أَنْ  َ الَِديَّ  َ َلحَ     .]99 : النمل[   ِصرهَ الوَّ
 نث ةتماـ ىذا كفَّ  أحمده سبحانو على هزيؿ نعمو  كهميؿ عطائو  كعظيـ فضلو ك رمو  إلى أفٍ 

 كالمسلميف.ينفع بو اةسالـ  الهيد المتكاضع  كأسأؿ اهلل العظيـ أفٍ 

نِّ   عمي األيوبي منصور محمدـ بالش ر كالت دير مف عطكفة الد تكر/ أت دَّ  علثَّ أفٍ  اث ألهد لزامن كا 

لو ب بكؿ اةشراؼ على ىذه الرسالة  كعلى ما بذلو مف هيد  ريـ  كما أسداه لث مف نصح كتكهيو   لتفضُّ

 كأىلو.للعلـ  اكنبراسن  اكأسأؿ اهلل أف يسدِّد على طريؽ الحؽ خطاه  ليظؿ سندن 

الد تكر/ سامث أبك طو ا داخلينا  ك قشة: الد تكر/ محمد المدىكف مناقشن كأت دَّـ بالش ر إلى لهنة المنا

 ا خارهينا.اقشن من

كالسياسة للدراسات العليا ممالة برئيسيا  اةدارةـ بعظيـ الش ر كا متناف إلى أ اديمية  ما كأت دَّ 

كهميع العامليف فييا  على ما قدَّمكه مف عكف كمساعدة كتسييالت كهميؿ  محمد إبراىيم المدىونالد تكر/ 

 عطام.

 لرسالة  كما تكفي ث إ  باهلل.أسأؿ اهلل أف أ كف قد كفِّ ت فث ىذه ا اكأخيرن 

 الباحث                                                                             
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 خالصت انذراصت
 

غزة على  محافظاتفث بلديات  يريفالتخطيط ا ستراتيهث لدل المد ممارساتأار  إلى ىدفت الدراسة التعرؼ
المكظفيف مف كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفث التحليلث  كتـ اختيار مهتمع الدراسة  .فييا الميؤسَّسثاألدام 

 يرككىـ )مدمف العامليف بالكظائؼ اةشرافية كاةدارية   ( مفردة248فث بلديتث خانيكنس كرفح كالبالغ عددىـ )
(  كتـ استخداـ أسلكب الحصر الشامؿ كذلؾ ألقساـ  كرؤسام الشعب  كاةداريكف  كرؤسام افما فكؽ الدكائر

( استبانة 238لصغر حهـ مهتمع الدراسة كرغبة الباحث فث الحصكؿ على نتائج أ ار دقة  كتـ استرداد )
 أداة ا ستبانة لهمع البيانات.   كاستخدـ الباحث%(96بنسبة )

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
%( مف مهتمع الدراسة يركف أف مستكل ممارسات التخطيط ا ستراتيهث 58.04) أظيرت نتائج الدراسة أفَّ 

 بدرهة مكاف ة متكسطة. ك شفت نتائج الدراسة أفَّ  هامفث بلديات محافظات غزة  يريفلدل المد
 هامفث بلديات محافظات غزة  الميؤسَّسثمستكل تطكر األدام  %( مف مهتمع الدراسة يركف أفَّ 51.56)

 بين α) ≥ 0.05) د لةعند مستكل بدرهة مكاف ة قليلة. كبينت النتائج كهكد عالقة ذات د لة إحصائية 

أبعاد ممارسة التخطيط ا ستراتيهث )الرؤية ا ستراتيهية  الرسالة ا ستراتيهية  األىداؼ ا ستراتيهية  
فث بلديات  الميؤسَّسثاألدام  تنفيذ الخطة ا ستراتيهية( كتحسيفالتحليؿ ا ستراتيهث  الخيار ا ستراتيهث  

أكضحت ك  (.0.908عامؿ ا رتباط )محافظات غزة مف كهية نظر العامليف فث البلديات  حيث بلغ م
أبعاد ممارسة التخطيط  بين α) ≥ 0.05) د لةعند مستكل النتائج كهكد أار ذك د لة إحصائية 

األدام  تنفيذ الخطة ا ستراتيهية( كتحسيفا ستراتيهث )التحليؿ ا ستراتيهث  الخيار ا ستراتيهث  
لعامليف فث الكظائؼ اةشرافية كاةدارييف فث بلديات فث بلديات محافظات غزة مف كهية نظر ا الميؤسَّسث

 باقث المتغيرات تأايرىا ضعيؼ. أفَّ  تيبيِّفمحافظات غزة  ك 
 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أىميا:

يػؼ ساعد البلػديات علػى التػأقلـ كالت الة تتعزيز ممارسة عملية التخطيط ا ستراتيهث باعتبارىا أداة إدارية فعَّ 
مػػػع الظػػػركؼ البيئيػػػة الداخليػػػة كالخارهيػػػة المحيطػػػة بيػػػا.  مػػػا يهػػػب علػػػى البلػػػديات ا ىتمػػػاـ ب عػػػداد الخطػػػة 
ا سػػػػتراتيهية مػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػتامار المػػػػكارد البشػػػػرية كالماليػػػػة للتخطػػػػيط ا سػػػػتراتيهث. كالعمػػػػؿ علػػػػى تػػػػذليؿ 

تيهث ب ػػػؿ مراحليػػػا. كضػػػركرة الصػػػعكبات كالتحػػػديات الماديػػػة كالبشػػػرية التػػػث تكاهػػػو عمليػػػة التخطػػػيط ا سػػػترا
كا ىتماـ بالبنية  المكارد المتاحة فث البلديات لضماف سير العمؿ كتح يؽ األىداؼ المنشكدة. هميعاستامار 

فػث  الميؤسَّسػثاألدام  المػالث كالبشػرم للمسػاىمة فػث تحسػيفالتحتية كالت نكلكهيػة كتخصػيص المػكارد بشػ ييا 
 البلديات.
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Abstract 

 
This study aimed to identify the impact of the strategic planning practices of the 

Managers in the municipalities of Gaza governorates on the institutional 

performance. The researcher used the analytical descriptive method. The study 

population was chosen from the employees in the two municipalities of Khan 

Younis and Rafah (248), who are supervisors and administrators (department 

directors, heads of divisions, heads of divisions and administrators). The 

comprehensive inventory method was used for the small size of the study 

community and the researcher's desire to obtain more accurate results. A total of 

(238) questions were retrieved (96%). The researcher used the questionnaire to 

collect data. 

The study reached a number of results, the most important of which are: 

The results of the study showed that (58.04%) of the study population see that the 

level of strategic planning practices among managers in the municipalities of the 

Gaza Governorates has reached a moderate level of approval. The results of the 

study revealed that (51.56%) of the society of the study believe that the level of 

improving  institutional performance in the municipalities of the governorates of 

Gaza has reached a low degree of approval. The results showed a statistically 

significant relationship at the level of significance (α ≥ 0.05) between the 

dimensions of the strategic planning exercise (strategic vision, strategic message, 

strategic objectives, strategic analysis, strategic choice, implementation of the 

strategic plan) and  improving  institutional performance in the municipalities of 

Gaza governorates. (0.908). The results showed that there is a statistically 

significant effect at the level of (α ≥ 0.05) between the dimensions of strategic 

planning practice (strategic analysis, strategic choice, implementation of the 

strategic plan) and improving institutional performance for Municipalities of 

Gaza Governorates from the point of view of workers in the supervisory and 

administrative posts in the municipalities of Gaza Governorates, and it was found 

that the other variables have a weak effect. 

The study reached a number of recommendations, the most important of 

which are: 

Promote the practice of strategic planning as an effective management tool that 

helps municipalities acclimate and adapt to the internal and external 

environmental conditions surrounding them. Municipalities should also pay 

attention to the preparation of the strategic plan by investing human and financial 

resources for strategic planning. and work to overcome the difficulties and 

challenges of material and human facing the process of strategic planning in all 

stages. and the need to invest all available resources in the municipalities to 

ensure the progress of work and achieve the desired goals. and attention to 

infrastructure and technology and allocate resources both financially and human 

to contribute in improving institutional performance for Municipalities.



 نفصم األولا
 

 اإلطار انعاو نهذراصت
 

 .مقدمة

 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا. 1.1

  أىداف الدراسة. 2.1

 الدراسة.أىمية  3.1

 الدراسة. متغيرات 4.1

 فرضيات الدراسة. 5.1

 حدود الدراسة. 6.1

 مصطمحات الدراسة. 7.1

 .محددات الدراسة 8.1

 .ممخصال  
 
 



 
 

 
2 

 مقدمة:

حيػث يم ػف للمؤسسػات  افػة  عاـ لعمؿ المنظمات بش ؿ  اكنيهن  ا ستراتيهث كسيلةن  التخطيطي  يعتبري 
مػف أهػؿ إدارة المػكارد المحػدكدة للمؤسسػة بطري ػة أ اػر ع النيػة   كذلػؾ المناسػب اتخاذ ال رارات فػث الكقػت 

  للكصػػكؿ ا  ػػانكا أـ مؤسسػػاتلزيػػادة كتحسػػيف الخػػدمات كتح يػػؽ رضػػا أ بػػر مػػف المػػكاطنيف كالعمػػالم أفػػرادن 
 .ألدام مؤسسث متميز

يا ت ـك بتطكير عملياتيػا بطري ػة غيػر منظمػة كذلؾ ألنَّ  ؛فث التنظيـ سكم تعانث منظماتمعظـ ال إفَّ 
كبرؤية غير كاضحة  كدكف خطط استراتيهية سليمة  مما أدل إلى عدـ ال فامة كالفعالية  كبالتالث أدل إلى 

 . إفَّ الرضػػػا لػػػادارة العليػػػادل إلػػػى عػػػدـ انخفػػػاض كضػػػعؼ كاضػػػح فػػػث مسػػػتكل كهػػػكدة األدام  كىػػػذا بػػػدكره أ
 انػػت تتبػػع فػػث تطػػكير عملياتيػػا ليػػا عكاقػػب علػػى المػػدل الطكيػػؿ إذا مػػا  منظمػػاتالطري ػػة التػػث ت ػػـك بيػػا ال
 خطط استراتيهية منظمة.

يهلب العديد مف الفكائد  تطبيؽ التخطيط ا ستراتيهث يم ف أفٍ  يعت د العديد مف ال تٌاب كالباحايف أفَّ 
ير رسالة كرؤية المنظمة  كالت يؼ مع المناطؽ المحيطة بيا كتح يؽ األىػداؼ المحػددة للمنظمة  ماؿ: تطك 

ليػػا. كالتخطػػيط ا سػػتراتيهث فػػث المنظمػػات العامػػة يشػػمؿ أنشػػطة متنكعػػة ماػػؿ: تحديػػد األىػػداؼ التنظيميػػة  
نشػػامكتحديػػد الميػػاـ   ارهيػػة ل ػػؿ العمػػؿ الداخليػػة  كتحديػػد ال ضػػايا الرئيسػػية  ككضػػع اسػػتراتيهيات خ فػػرؽ كا 

إنتػػاج ال ػػرارات األساسػػية  اتخػػاذ  قضػػية معينػػة  كالتخطػػيط للسػػيطرة كاعتمػػاد اةهػػرامات  كالتخطػػيط  عتمػػاد
 .(Salkic, 2014: 63)النتائج اةهرامات كا تصا ت كالرقابة المستمرة على 

التنظيميػػة فػػث األشػػ اؿ  ميمػػة مػػا ير ػػز التخطػػيط ا سػػتراتيهث علػػى ا ىتمػػاـ بال ضػػايا كالتحػػديات ال
ػػبالتػػالث يي   بؿ لمعالهتيػػاكيسػػاعد صػػانعث ال ػػرار للعاػػكر علػػى سيػػ ف التخطػػيط ا سػػتراتيهث المنظمػػات مػػف م ِّ

 تحديد أىدافيا ا ستراتيهية كاتخاذ قرارات حالية فث ضكم نتائهيا المست بلية.
مف أهؿ مراهعة األعماؿ كاألىػداؼ  المنظمات لدل مديرم  مييمِّا اكيلعب التخطيط ا ستراتيهث دكرن 

كصياغتيا لت كف قادرة على تكهيو األدام بش ؿ حرفث مف خالؿ التح ـ بالظركؼ المتغيرة المحيطة بالبيئة 
 .(David, 2013 :17)للمنظمات الداخلية كالخارهية 

فث الك يات المتحدة األمري ية كغيرىا  الميؤسَّسثل د برز استخداـ مؤشرات األدام ب ارة ل ياس األدام 
لالعتمػػاد علػػى ىػػذه المؤشػػرات  اكنظػػرن  الخػػدمات محليػػة فػػث ت ػػديـ ال لمنظمػػاتمػػف الػػدكؿ التػػث تعتمػػد علػػى ا

فث حيف تستخدـ مؤشرات األدام بدرهػة أقػؿ ب ايػر  العمالم كاست طاب المزيد مف  الميؤسَّسثاألدام  حسيفلت
ك خػتالؼ  فييػا ل صػكر أنظمػة المعلكمػات  اخػاص فػث ت ػديـ الخػدمات نظػرن فث الػدكؿ التػث تعتمػد ال طػاع ال

 .(5 :2011الدهنث  )األدام مصادر التمكيؿ كمف اـ ضعؼ الحافز ل ياس 
سػػتند إلػى مهمكعػػة مػػف المعػايير كالمؤشػػرات التػػث تتنػاكؿ هكانػػب عمػػؿ ي الميؤسَّسػػثاألدام  تحسػيفإفَّ 

مػف  دَّ المؤسسة ككضػع اسػتراتيهية لتحسػيف أدائيػا  لػذلؾ  ػاف   بيػالمنظمات بش ؿ عاـ  للكقكؼ على كاقع 
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ا ىتمػػػاـ بممارسػػػات التخطػػػيط ا سػػػتراتيهث كا عتمػػػاد علػػػى خطػػػط اسػػػتراتيهية سػػػليمة كذات رؤيػػػة كاضػػػحة 
 لي كف مف أكلكياتيا تحسيف األدام.  

در مػػف األىميػػة كألفَّ البلػػديات تمػػارس فػػث عصػػرنا الحاضػػر ال ايػػر مػػف األنشػػطة التػػث تعتبػػر علػػى قػػ
كالتث تساىـ فث تحديد حاهات المكاطنيف كالمشا ؿ التث يكاهيكنيا كالسعث إلى التغلب علييا كحليػا  كىػذا 

العليػػػا ال ائمػػػة علػػػى تلػػػؾ المؤسسػػػات بػػػأٍف تيػػػكلث ممارسػػػات التخطػػػيط ا سػػػتراتيهث لػػػدييا  اةدارةيتطلػػػب مػػػف 
ػػا يػػنع س بػػأاره علػػى األدام  ؾ تسػػاىـ فػػث تح يػػؽ التنميػػة ا قتصػػادية مػػف خػػالؿ   كىػػث بػػذلالميؤسَّسػػثاىتمامن

تنظيـ كتنسيؽ كتحسيف كتطكير العمؿ اةدارم داخؿ  ياناتيا كعلػى الخطػط ا سػتراتيهية لمػدف كمحافظػات 
 .محافظات غزة

كتػربط بينيػا كبػيف  يريفك فت ارنا للدراسات التث تر ز على ممارسات التخطيط ا ستراتيهث لدل المد
فػػث بلػػديات  يريف؛ هػػامت ىػػذه الدراسػػة ممارسػػات التخطػػيط ا سػػتراتيهث لػػدل المػػدلميؤسَّسػػثاتحسػػيف األدام 
ىػذا الهانػب الميػـ فػث مهػاؿ عمػػؿ   لتل ػث الضػػكم علػى الميؤسَّسػثاألدام  تحسػيفكأارىػا فػث  محافظػات غػزة
 .محافظات غزةالبلديات فث 

 
 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا: 1.1

على   افة مف أىـ المداخؿ اةدارية الذم يساعد المؤسسات اعد التخطيط ا ستراتيهث كاحدن يي 
النهاح كا ستمرارية  كالتغلب على المخاطر التث تعترض المنظمة فث محيط عمليا  فث ظؿ ازدياد 

م انية استغالؿ الفرص التث تكهب على المنظمات أفٍ  تصبح منظمات ريادية  المنافسة العالمية كالمحلية  كا 
 .(13: 2010)الس ارنة   البعيدفث أدائيا على المدل 

 ارتأل الباحث أفَّ  الناس  ف دألىمية البلديات كما ت دمو مف خدمات لشريحة كاسعة مف  اكنظرن 
عملية    كأفَّ الميؤسَّسثاألدام ث مف دراستو  كذلؾ بسبب تدنِّ  دَّ بي  التخطيط ا ستراتيهث محكر رئيسث  

 مييمِّاتلعب دكرنا  و الريادم فث تح يؽ أعمالياالتخطيط ا ستراتيهث كالتث تكضع بش ؿ منفصؿ عف التكهُّ 
تأاير عناصر التخطيط ا ستراتيهث  إلىؼ مف التعرُّ  دى بي    وي   كنتيهة لذلؾ ف د كهد الباحث أنَّ فث األدام

 على  فامة أدام البلديات.
ا ستراتيهث فث المنظمات ي كف ليا تأاير مباشر  طالتخطيدرهة  نت الدراسات الحدياة أفَّ كقد بيَّ 

بارزة بيف منيج المنظمة  ىناؾ ركابطى  على أدام تلؾ المنظمات كت ييميا   ما أكضحت الدراسات أفَّ 
 (.(Mahalli, 2013: 41-51المنظمات للتخطيط ا ستراتيهث كأدام األعماؿ المكهكدة فث 

كمف ىنا ت مف مش لة الدراسة فث تحديد الكصكؿ الصحيح فث التنفيذ العملث للخطط ا ستراتيهية 
 .الميؤسَّسثمف أهؿ تح يؽ األىداؼ المنشكدة كالكصكؿ إلى  فامة األدام  سلفناالمكضكعة 

مش لة الدراسة  ف د اعتمد الباحث على مهمكعة  الظاىرة سببكفث إطار قياـ الباحث بدراسة 
ذات العالقة كاألدبيات الساب ة كتكصيات كم ترحات بعض الدراسات   الشعكر بالمش لة كمنيا رمصاد
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دت كهكد ؛ كالتث أ َّ البلديات المبحكاةدراسة است شافية حكؿ مكضكع الدراسة فث قاـ ب عداد بالمكضكع  ك 
البلديات. إضافة هو فث ظؿ التحديات كالصعكبات كاألزمات التث تكا الميؤسَّسثقصكر أك ضعؼ فث األدام 

كىث إحدل بلديات محافظات غزة  كيم ف عرض   فث بلدية رفح نفسو إلى عمؿ الباحث فث مهاؿ التطبيؽ
 ما هام فث ىذه المصادر على النحك التالث:

 :نتائج الدراسات السابقة 
أشػػارت العديػػد مػػف الدراسػػات التػػث تناكلػػت المنظمػػات غيػػر الح كميػػة بخاصػػة كالمنظمػػات األخػػرل 

يا تعانث مف بعض المش الت كأكهو ال صكر التث تستكهب بأنكاعيا بعامة بالشرح كالتحليؿ؛ إلى أنَّ 
 تطكير عملياتيا اةدارية  كمف أىـ ىذه المش الت ما يلث:

 وي ( إلى كهكد ضعؼ فث برامج التدريب الم دمة للعامليف   ما أنَّ 2016أشارت دراسة )ىنية   .1
يكهد ضعؼ فث  وي العامليف المستخدـ فث المنظمة   ما أنَّ  يكهد ضعؼ فث نمكذج ت ييـ أدام

 اشراؾ العامليف فث مناقشة استراتيهيات المنظمة كتكهياتيا المست بلية.
نظاـ  العامليف فث المنظمة يركف بدرهة متكسطة أفَّ  ( أفَّ 2014أظيرت دراسة )النهار   .2

الذاتية كالنمك المينث للعامليف   الترقيات يعتمد بش ؿ أساسث على األقدمية   على المبادرات
  يتـ تحفيز العامليف على اةبداع كا بت ار   ما   يتـ استطالع رأم المستفيديف  وي  ذلؾ ف نَّ 
 بأدائيا. 

( كهكد ضعؼ فث عملية تكايؽ مؤسسات التعليـ العالث فث 2013بينت دراسة )الدهنث   .3
مف ش كل المستفيديف مف هكدة الخدمة فلسطيف  كرتابة اةهرامات كتع يداتيا  مما يزيد 

 الم دمة ليـ. 
ضعؼ فث إشراؾ العامليف فث الشر ات المساىمة فث كهكد ( 2011أكضحت دراسة )هبر   .4

العدالة  عملية صنع كاتخاذ ال رارات اةدارية  كفث عملية التخطيط ككضع األىداؼ   ذلؾ ف فَّ 
 كالشفافية فث اختيار المكظفيف للترقية فييا ضعؼ.

 
 :الدراسة االستكشافية 

لغػػػرض ال يػػػاـ بالدراسػػػة ا ست شػػػافية كهمػػػع البيػػػات األكليػػػة عػػػف مشػػػ لة الدراسػػػة قػػػاـ الباحػػػث ب عػػػداد 
ر ػػزت علػػى المتغيػػر التػػابع للدراسػػة المتماػػؿ  التػػث السػػاب ةكاألدبيػػات اسػػتبانة با عتمػػاد علػػى الدراسػػات 

ات إداريػػػة مسػػػتكىيعملػػػكف فػػث  افنػػػكظَّ ( مي 30)عػػدد علػػػى   كتػػػـ تكزيعيػػا فػػث البلػػػديات الميؤسَّسػػػثبػػاألدام 
  كتػػـ اسػػترداد ا سػػتبانات بشػػ ؿ  امػػؿ. ك انػػت أىػػـ نتائهيػػا  مػػا ىػػث ةالمبحكاػػ مختلفػػة فػػث البلػػديات

 ( التالث: 1.1مكضحة بالهدكؿ رقـ )
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 (: يوضح نتائج الدراسة االستكشافية1.1جدول رقم )
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 النسبي الوزن
% 

 67.3 3.4 يكهد تطكير مستمر فث هكدة الخدمات التث ت دميا البلدية للمستفيديف. .1

 64.0 3.2 يتسـ اليي ؿ التنظيمث فث البلدية بكضكح األدكار كالمسؤكليات. .2

 65.3 3.3 يكهد كصؼ كظيفث كاضح للعامليف فث البلدية. .3

 58.0 2.9 ب فامة.تحرص البلدية على ضماف استامار المكارد المتاحة  .4

 53.3 2.7 تكفر البلدية البرامج التدريبية المتنكعة لتطكير أدام العامليف. .5

6. 
تتميز أنظمة المعلكمات المستخدمة فث البلدية بالحدااة كمكا بة التطكر 

 الت نكلكهث.
3.3 66.7 

 64.0 3.2 كالكحدات.تسعى البلدية إلى تبسيط العمليات كاةهرامات الداخلية بيف األقساـ  .7

8. 
يتكفر معايير كم اييس مناسبة لمراقبة األعماؿ   تشاؼ ا نحرافات كالعمؿ 

 على تصحيحيا.
3.1 62.0 

 61.3 3.1 تحدد البلدية أكلكيات الخدمات الم دمة التث تتفؽ مع احتياهات المستفيديف. .9

 56.7 2.8 تحرص البلدية على نشر ا افة هكدة الخدمات فث البلدية. .10

 49.3 2.5 يتكفر بيئة عمؿ مالئمة لتشهيع العامليف على المبادرة كا بت ار. .11

 53.3 2.7 ت يـ البلدية مكاردىا المتاحة بش ؿ دكرم للتأ د مف هكدة أدائيا. .12

 50.7 2.5 ت يـ البلدية رضا المستفيديف مف الخدمات الم دمة. .13

 59.3 3.0 فعالة لهلب التمكيؿ.تمتلؾ البلدية استراتيهية  .14

 55.3 2.8 تعمؿ البلدية على ت ليؿ الت اليؼ غير الضركرية دكف التأاير على هكدة األدام. .15
 59.1 3.0 المجموع

 
( توصل الباحثث إلثى 1.1االستكشافية كما ىو موضح في جدول رقم ) االستبانةمن خالل تحميل   

 وىي: ،مشكمة الدراسةمجموعة من الظواىر التي تعزز من 
األدام  كاقػػػع يػػػركف أفكىػػػث نسػػػبة متكسػػػطة  %( مػػػف العينػػػة 59.1)مػػػا نسػػػبتو  ظيػػػرت النتػػػائج أفَّ أ .1

 .فث البلديات بيا قصكرمف كهية نظر العامليف  محافظات غزةالبلديات ب فث الميؤسَّسث
بيئػػة عمػػؿ مالئمػػة ر فُّ كى تىػػ %( مػػف العينػػة كىػػث نسػػبة متكسػػطة  يػػركف أفَّ 49.3أشػػارت النتػػائج أف ) .2

لتشهيع العامليف على المبػادرة كا بت ػار فييػا قصػكر. فػث حػيف  انػت نتػائج ت يػيـ رضػا المسػتفيديف 
 .ا%( كىث نسبة متكسطة أيضن 50.7مف خدمات البلدية بكاقع )
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يػػات لمنمػػاذج كأنظمػػة لتطػػكير الع البلػػديات علػػىإدارة أشػػارت النتػػائج إلػػى كهػػكد قصػػكر فػػث اعتمػػاد  .3
تػكفر البلديػة البػرامج التدريبيػة  ما    .ا%( كىث نسبة متكسطة نسبين 64حيث بلغت نسبة ) الداخلية

 %( كىث نسبة متكسطة.53.3  حيث بلغت النتائج نسبة )المتنكعة لتطكير أدام العامليف
م إدارة البلديات   ت ـك بت ييـ المكارد المتاحة بش ؿ دكرم للتأ د مف هكدة األدا أكضحت النتائج أفَّ  .4

%( كىػػث نسػػبة متكسػػطة   مػػا يكهػػد 53.3حيػػث بلغػػت النتػػائج مػػا نسػػبتو )  مػػا عية إلػػى حػػد  ك بمكضػػ
 %(.58حيث بلغت النتائج ما نسبتو )  ضماف استامار المكارد المتاحة ب فامةقصكر فث 

بالشػػػػ ؿ  بكضػػػػكح األدكار كالمسػػػػؤكليات  يتسػػػػـ اليي ػػػػؿ التنظيمػػػػث فػػػػث البلديػػػػة  أفَّ  أظيػػػػرت النتػػػػائج .5
الكصػؼ الػكظيفث    كأفَّ ا%( كىػث نسػبة متكسػطة نسػبين 64المطلكب حيػث بلغػت النتػائج مػا نسػبتو )

 %( كىث نسبة متكسطة.65.3ك انت نتيهتو بنسبة )  للعامليف غير كاضح
تكفر معايير كم اييس مناسبة لمراقبة األعمػاؿ   تشػاؼ ا نحرافػات كالعمػؿ  ما أشارت النتائج إلى  .6

 .ا%( كىث نسبة متكسطة نسبين 62بنسبة ) اعلى تصحيحي
 اآلتث:  الرئيس كعليو يم ف إظيار مش لة الدراسة مف خالؿ إاارة السؤاؿ

 الُمؤسَّسيغزة عمى األداء  محافظاتفي بمديات  يرينكيف تؤثر ممارسات التخطيط االستراتيجي لدى المد
 فييا؟

 السؤال الرئيس مجموعة من التساؤالت التالية: ويتفرع من

 التخطيط ا ستراتيهث فث بلديات محافظات غزة؟ ممارسة ما مستكل .1
 ما مستكل أدام بلديات محافظات غزة؟ .2
 التخطيط ا ستراتيهث كاألدام فث بلديات محافظات غزة؟ ممارسة ما طبيعة العالقة بيف .3
 أدام بلديات محافظات غزة؟التخطيط ا ستراتيهث على ممارسة ما تأاير  .4
 اتبعن ممارسة التخطيط ا ستراتيهث المبحكايف حكؿ  متكسطات استهاباتما الفركؽ بيف  .5

المؤىؿ العلمث  المسمى الكظيفث  سنكات الخبرة   العمر  الهنس للمتغيرات الديمغرافية )
 ؟(م اف العمؿ

للمتغيرات  اتبعن  الميؤسَّسثمستكل األدام المبحكايف حكؿ  متكسطات استهاباتبيف ما الفركؽ  .6
 ؟(المؤىؿ العلمث  المسمى الكظيفث  سنكات الخبرة  م اف العمؿ العمر  الهنس الديمغرافية )

 
 أىداف الدراسة:  2.1
 تحسػػػػػيف فػػػػػث يريفأاػػػػػر ممارسػػػػػة التخطػػػػػيط ا سػػػػػتراتيهث لػػػػػدل المػػػػػدعػػػػػف  ال شػػػػػؼى  الدراسػػػػػةي  ؼي تيػػػػػدً   

 مف خالؿ تح يؽ األىداؼ التالية: بلديات محافظات غزةفث  الميؤسَّسثاألدام 
 .التخطيط ا ستراتيهث فث بلديات محافظات غزةممارسة التعرؼ إلى مستكل  .1
 .ال شؼ عف مستكل أدام بلديات محافظات غزة .2
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 .التخطيط ا ستراتيهث كاألدام فث بلديات محافظات غزةممارسة معرفة طبيعة العالقة بيف  .3
 .ا ستراتيهث على أدام بلديات محافظات غزةالتخطيط ممارسة قياس تأاير  .4
 اتبعن  ممارسة التخطيط ا ستراتيهثالمبحكايف حكؿ  متكسطات استهاباتبيف معرفة الفركؽ  .5

برة  م اف المسمى الكظيفث  سنكات الخ  العمر  المؤىؿ العلمث الهنس للمتغيرات الديمغرافية )
 .(العمؿ

للمتغيرات  اتبعن  الميؤسَّسثمستكل األدام المبحكايف حكؿ  متكسطات استهاباتبيف معرفة الفركؽ  .6
 .(برة  م اف العمؿالمسمى الكظيفث  سنكات الخ  العمر  المؤىؿ العلمث الهنس الديمغرافية )

األدام  سات التخطيط ا ستراتيهث فث تحسيفت ديـ الم ترحات ال فيلة بنهاح تفعيؿ أار ممار  .7
 فث بلديات محافظات غزة. الميؤسَّسث

 
 أىمية الدراسة:  3.1

  حيث إفَّ طبيعة عمؿ البلديات ك تحسيف أدامكىلمكضكع ميـ   تناكليافث  الدراسةتبرز أىمية 
ل اة على  اىؿ كبزيادة عدد الس اف تزداد األعبام المي   ـ خدماتيا باستمرار للمكاطنيفيت د البلديات ىك

ماؿ  إدارية هديدة تيتـ أ ار بأساليب أفٍ  اتيزداد عدد المكظفيف مما يستدعث ىذه المؤسس اكتل ائين   البلديات
ن سـ أىمية  م ف أفٍ يكمف ىنا   الميؤسَّسثاألدام فث تحسيف لمساعدتيا ؛ ممارسات التخطيط ا ستراتيهث

 االاة أقساـ:  إلىالبحث 
 األىمية النظرية:  .1

 كم علػػى مكضػػكع يتَّسػػـ بالحدااػػة كاألىميػػة  حيػػث تبػػرز أىميػػة الدراسػػة فػػث  كنيػػا تل ػػث الضػػ
يعتبػػر مفيػػـك ممارسػػػات التخطػػيط ا سػػػتراتيهث مػػف المفػػػاىيـ الحدياػػة فػػػث العصػػر الحػػػالث  

 حيث أصبح التخطيط يماِّؿ بعدنا ميمنا فث عالـ اليكـ. 
 كاأل ػاديمييف  البػاحايف مػف العديد تناكلوي لـ بمكضكع تتعلؽ  كنيا مف الدراسة أىمية ت مف 

الباحػػػػث(  كالتػػػػث تػػػػدرس العالقػػػػة بػػػػيف كنػػػػدرة األدبيػػػػات كالدراسػػػػات السػػػػاب ة )علػػػػى حػػػػد علػػػػـ 
فػػث بلػػديات محافظػػات غػػزة كتحسػػيف األدام  يريفممارسػػات التخطػػيط ا سػػتراتيهث لػػدل المػػد

 . الميؤسَّسث
  ٍتسػػػػيـ ىػػػػذه الدراسػػػػة فػػػػث إضػػػافة مػػػػادة علميػػػػة إلػػػػى الم تبػػػػات الفلسػػػػطينية  يأمػػػؿ الباحػػػػث أف

 مرهعنا للباحايف كالميتميف.كالعربية  ك 
 اىتمػػاـ البػػاحايف كالميتمػػيف مسػػت بالن لل يػػاـ بدراسػػات أخػػرل مماالػػة مػػف  قػػد تايػػر ىػػذه الدراسػػة

 غير الهانب الذم تطرَّؽ لو الباحث. هكانب أخرل
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 األىمية التطبيقية: .2
  البلديات تهاه يأمؿ الباحث أٍف ت دِّـ نتائج الدراسة النصائح كاةرشادات لمتخذم ال رار فث

تطكير اآلليات  كاتخاذ اةهرامات الالزمة لتحسيف مستكل األدام  مف خالؿ ا ىتماـ 
 بممارسات التخطيط ا ستراتيهث.

  ا فث هكدة األدام  كالذم رن التخطيط ا ستراتيهث األ ار تأايال شؼ عف أبعاد ممارسات
 ظات غزة.فث بلديات محاف الميؤسَّسثينع س على تحسيف مستكل األدام 

 ألىمية لمباحث: ا .3
 ممارسػػػات التخطػػػيط الدراسػػػة معلكمػػػات كمعػػػارؼ الباحػػػث حػػػكؿ مكضػػػكع ميػػػـ كىػػػك  أىاٍػػػرىت

 ميارات البحث العلمث. فضالن عف أفَّ  تنمية  ك ذلؾ الميؤسَّسثا ستراتيهث كتحسيف األدام 
 .اةدارةدرهة الماهستير فث تخصص ال يادة ك  علىالدراسة تيعتبر مف متطلبات الحصكؿ 

 
 متغيرات الدراسة: 4.1
تـ اعتماد األبعاد مف دراسة )الحليمث  ( كقد ممارسة التخطيط ا ستراتيهثكىك ) المتغير المستقل: .1

(  كدراسة 2016(  كدراسة )داكد  2015(  كدراسة )أبك حطب  2016(  كدراسة )مليحة  2017
 ف فَّ   كعليو .(Karel et al, 2013)  كدراسة (Salkic, 2014)(  كدراسة 2012)ال اضث  

 )الرؤية ىث:  المعتمدة فث الدراسة الحالية األبعاد الستة لممارسة التخطيط ا ستراتيهث
   الخيارا ستراتيهث   التحليؿا ستراتيهية   األىداؼا ستراتيهية   الرسالةا ستراتيهية
 (.الخطة ا ستراتيهية   تنفيذا ستراتيهث

( كقد اعتمد الباحث فث دراسة المتغير التابع فث البلديات الميؤسَّسثيتماؿ بػ )األدام المتغير التابع:  .2
(  2014أبك حسنة  كدراسة ) ( 2014النهار  ) (  كدراسة2015على دراسة  ؿ )حسينة  

 (.2012)فرج اهلل   (  كدراسة2013الدهنث  ) كدراسة
كقد تـ تحديدىا   لبيانات الشخصية للمبحكايفكىث تلؾ المتغيرات الخاصة با :المتغيرات الديمغرافية .3

 .(برة  م اف العمؿالمسمى الكظيفث  سنكات الخ  العمر  المؤىؿ العلمث الهنس )  التالث:
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 متغيرات الدراسةأنموذج (: 1.1شكل رقم )

رِّ  متغيرات  الدراسات الساب ة با عتماد غلىدت بكاسطة الباحث الدراسة هي
 

 فرضيات الدراسة: 5.1
بيدؼ تكفير إهابة مناسبة للتساؤ ت البحاية المطركحة  تسعى الدراسة إلى اختبار صحة 

 الفرضيات التالية:
أبعاد  بين α) ≥ 0.05عند مستكل معنكية )تكهد عالقة ذات د لة إحصائية األولى:  الرئيسية الفرضية

)الرؤية ا ستراتيهية  الرسالة ا ستراتيهية  األىداؼ ا ستراتيهية  التحليؿ  ممارسة التخطيط ا ستراتيهث
بلديات فث  الميؤسَّسثاألدام  كتحسيفا ستراتيهث  الخيار ا ستراتيهث  تنفيذ الخطة ا ستراتيهية( 

 .العامليف فث البلديات ظركهية ن محافظات غزة مف
 ويشتق منيا الفرضيات الفرعية التالية:

الرؤيػػػػة ا سػػػػتراتيهية  بييييين α) ≥ 0.05عنػػػػد مسػػػػتكل معنكيػػػػة )تكهػػػػد عالقػػػػة ذات د لػػػػة إحصػػػػائية  .1
 فث بلديات محافظات غزة مف كهية نظر العامليف فث البلديات. الميؤسَّسثاألدام  كتحسيف

 التخطيط االستراتيجي
 )المتغير المستقل(

 .الرؤية االستراتيجية.1
 الرسالة االستراتيجية..2
 .األىداف االستراتيجية.3
 التحميل االستراتيجي..4
 الخيار االستراتيجي..5
 تنفيذ الخطة االستراتيجية..6

 

 

 

 

  األداء المؤسسي

 )المتغير التابع(

 

 (غرافيةالديمالمتغيرات ) 

 العممي، المسمى الوظيفي، المؤىل ،العمر الجنس،
 برة، مكان العملسنوات الخ
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الرسػػػالة ا سػػػتراتيهية  بيييين α) ≥ 0.05عنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة )تكهػػػد عالقػػػة ذات د لػػػة إحصػػػائية  .2
 فث بلديات محافظات غزة مف كهية نظر العامليف فث البلديات. الميؤسَّسثاألدام  كتحسيف

األىػػػداؼ ا سػػػتراتيهية  بيييين α) ≥ 0.05عنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة )تكهػػػد عالقػػػة ذات د لػػػة إحصػػػائية  .3
 ات غزة مف كهية نظر العامليف فث البلديات.فث بلديات محافظ الميؤسَّسثاألدام  كتحسيف

التحليػػػؿ ا سػػػتراتيهث  بيييين α) ≥ 0.05عنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة )تكهػػػد عالقػػػة ذات د لػػػة إحصػػػائية  .4
 فث بلديات محافظات غزة مف كهية نظر العامليف فث البلديات. الميؤسَّسثاألدام  كتحسيف

الخيػػػػار ا سػػػػتراتيهث  بييييين α) ≥ 0.05عنػػػػد مسػػػتكل معنكيػػػػة )تكهػػػد عالقػػػػة ذات د لػػػػة إحصػػػػائية  .5
 فث بلديات محافظات غزة مف كهية نظر العامليف فث البلديات. الميؤسَّسثاألدام  كتحسيف

تنفيػذ الخطػة ا سػتراتيهية  بيين α) ≥ 0.05عنػد مسػتكل معنكيػة )تكهد عالقة ذات د لة إحصػائية  .6
 امليف فث البلديات.فث بلديات محافظات غزة مف كهية نظر الع الميؤسَّسثاألدام  كتحسيف

أبعػػػاد  بيييين α) ≥ 0.05عنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة )يكهػػػد أاػػػر ذك د لػػػة إحصػػػائية الثانيثثثة:  الرئيسثثثية الفرضثثثية
ممارسػػة التخطػػيط ا سػػتراتيهث )الرؤيػػة ا سػػتراتيهية  الرسػػالة ا سػػتراتيهية  األىػػداؼ ا سػػتراتيهية  التحليػػؿ 

فػػػػػث بلػػػػػديات  الميؤسَّسػػػػػثاألدام  ا سػػػػػتراتيهية( كتحسػػػػػيفتنفيػػػػػذ الخطػػػػػة ا سػػػػػتراتيهث  الخيػػػػػار ا سػػػػػتراتيهث  
 محافظات غزة مف كهية نظر العامليف فث البلديات.

 فث استهابة α) ≥ 0.05معنكية ) لكهد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستك   تالفرضية الثالثة: 
حكؿ أبعاد ممارسة التخطيط ا ستراتيهث فث بلديات محافظات غزة باختالؼ خصائصيـ المبحكايف 
 .(برة  م اف العمؿالمسمى الكظيفث  سنكات الخ  العمر  المؤىؿ العلمث الهنس الديمغرافية )

 فث استهابة α) ≥ 0.05معنكية ) لكهد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستك   ت الفرضية الرابعة:
 الهنس الديمغرافية )فث بلديات محافظات غزة باختالؼ خصائصيـ  الميؤسَّسثحكؿ األدام  المبحكايف

 .(برة  م اف العمؿالمسمى الكظيفث  سنكات الخ  العمر  المؤىؿ العلمث
 

 حدود الدراسة: 6.1
 فث تحسيف أار ممارسة التخطيط ا ستراتيهثعلى دراسة  ت الدراسةاقتصر : الحد الموضوعي 

 . غزة بلديات محافظاتفث  الميؤسَّسثاألدام 
 فما فكؽ   دائرة   كىـ: )مديرلبلديات المبحكاةفث االعامليف الدراسة على  تقتصر ا: الحد البشري

 . رئيس قسـ  رئيس شعبة  مكظؼ إدارم(
 ـ2018تـ إهرام ىذه الدراسة خالؿ العاـ الدراسث : الحد الزمني. 
 ا مف البلديات منيإحيث   بلديتث خانيكنس كرفح علىدراسة ىذه ال تقتصر ا: ؤسساتيالم الحد

 .الخمس ال برل فث محافظات غزة
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 مصطمحات الدراسة: 7.1
 ألغراض الدراسة، تم تعريف المصطمحات التالية: تحقيًقا 

 التخطيط : 
"عملية التنبؤ بالمست بؿ كا ستعداد لو  كالنظر إلى الماضث كالحاضر قبؿ رسـ ككضع : وي يعرؼ بأنَّ 

 (.29: 2012أىداؼ المست بؿ" )أبك النصر  
 :االستراتيجية  

  الدهنث)اتهاه عاـ كقرار تتخذه المؤسسة يحدد مسار عمليا خالؿ مدة زمنية محددة" "ىث 
2011 :25). 

 :التخطيط االستراتيجي 
عملية اختيار أىداؼ المنظمة كتحديد سياستيا كاستراتيهياتيا الالزمة لتح يؽ األىداؼ  " وي يعرؼ بأنَّ 

المدادحة )كتحديد األساليب الضركرية؛ لضماف تنفيذ ىذه السياسات كا ستراتيهيات المكضكعة" 
 .(63: 2013 كالنكافعة 

  الُمؤسَّسياألداء:  
تفاعليا مع عناصر بيئتيا الداخلية كالخارهية" "المنظكمة المت املة لنتاج أعماؿ المنظمة فث ضكم 

 (.67: 2007)الدكرم  
 :البمدية 

يا كحدة بلكرة للسياسات العامة   ما أنَّ  ا ستراتيهثالبلدية أك الييئة المحلية ىث كحدة البنام  إفَّ 
فيث تماؿ العالقة ال كية بيف الح كمة المر زية كالح ـ   ىذه السياسات ككضع أسس تنفيذىا

 بنامن  اا الكحدة التث تبلكر حاهات الس اف كتحدد أكلكياتيحلث فث المحليات المختلفة   ما أنيَّ الم
)أبك سمرة   تنمكية دكف إىماؿ للحاهات الطارئة التث قد تبرز بيف الحيف كاآلخر على أسس كقكاعد

2017 :1206). 
 

 الدراسة: صعوبات 8.1
 مهمكعة مف الصعكبات أانام إعداد الدراسة تمالت فث التالث: كاهيت الباحث

 .ات كصعكبة الحصكؿ عليياالمتغير  بيف العالقة ذات كاألهنبية العربية الساب ة الدراسات قلة .1
 الصعكبة فث الحصكؿ على بعض البيانات الدقي ة مف بعض البلديات مكضكع الدراسة. .2
 .كالدراسة الباحث على المباشر كتأايرىا الركاتب أزمة .3
 .تأخر استالـ ا ستمارات المكزعة .4
 .محافظات غزةفث  طكيلة اتكلفتر  المستمر كان طاعيا ال يربام أزمة .5
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 ممخصال

 
أاػػػػػػر ج البحػػػػػث العلمػػػػػث لدراسػػػػػة مكضػػػػػكع اعتمػػػػػد الباحػػػػػث فػػػػػث ىػػػػػذا الفصػػػػػؿ علػػػػػى خطػػػػػػكات مػػػػػني

  حيػػػػػػػث غػػػػػػػزة محافظػػػػػػػاتبلػػػػػػػديات فػػػػػػػث  الميؤسَّسػػػػػػػثاألدام  فػػػػػػػث تحسػػػػػػػيف ممارسػػػػػػػة التخطػػػػػػػيط ا سػػػػػػػتراتيهث
كعلػػػػى مشػػػػ لة الدراسػػػػة كالتػػػػث تػػػػـ تعزيزىػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػتخداـ   ىػػػػذا الفصػػػػؿ علػػػػى م دمػػػػة عامػػػػة اشػػػػتمؿ

الدراسػػػػػػػة ا ست شػػػػػػػافية كتكصػػػػػػػيات الدراسػػػػػػػات السػػػػػػػاب ة   مػػػػػػػا حػػػػػػػدد الباحػػػػػػػث السػػػػػػػؤاؿ الػػػػػػػرئيس كتسػػػػػػػاؤ ت 
حػػػػػدكد الدراسػػػػػة الدراسػػػػػة  كمػػػػػف اػػػػػـ تحديػػػػػد أىػػػػػداؼ الدراسػػػػػة كأىميتيػػػػػا كفركضػػػػػيا  كتطػػػػػرؽ الباحػػػػػث إلػػػػػى 

 طار النظرم للدراسة(.)اة للفصؿ الاانث ا  تمييدن كمحدداتيا كمصطلحاتيا
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 انفصم انثاٍَ

 
 اإلطار انُظرٌ نهذراصت

 
 

 المبحث األول: التخطيط االستراتيجي. 1.2
 

 .الُمؤسَّسيالمبحث الثاني: األداء  2.2
 

 .محافظات غزةالمبحث الثالث: واقع البمديات في  3.2
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 تمييد:
يعيش عالمنا اليـك بيئة متغيرة كمع دة فث هميع نكاحث الحياة السياسية  كا هتماعية   

أصعب فث تح يؽ أىداؼ البلديات   اةدارةكا قتصادية  كالعلمية  كالت نكلكهية  كالا افية  مما هعؿ ميمة 
األمر الذم تتطلب مف البلديات الت يؼ مع ىذه البيئة مف أهؿ النمك كالب ام كا ستمرارية فث أدام نشاطاتيا 
لتح يؽ أىدافيا التث تسعى إلييا مكاهية األزمات ب فامة كفاعلية  فالتخطيط ييعد الكظيفة األكلى كمف أىـ 

مؿ على ا نت اؿ مف العمؿ اةدارم العشكائث إلى بيئة العمؿ التث تعتمد على يع وي ألنَّ  ؛اةدارةكظائؼ 
ف البلديات مف مكاهية الصعكبات كالتحديات التث تعترضيا فث م ِّ يي  وي المشار ة كا بت ار كاةبداع   ما أنَّ 

 دؼ مرسكـ.المست بؿ كىك الطريؽ المناسب لتحسيف األدام  مما يهعؿ مف العملية اةدارية تسير ضمف ى
  افة  مكضكع التخطيط ا ستراتيهث ىك الكظيفة الميمة التث فرضت نفسيا فث المياديف إفَّ  

التخطيط يساعد  ألفَّ  ؛كحظيت باىتماـ الدكؿ كالمؤسسات بمختلؼ أنكاعيا كتكضع فث م دمة أكلكياتيا
البلديات مف خالؿ التغير  إلى التحديات ال بيرة التث تكاهوالبلديات مف مكاهية مست بليا  كبالنظر 

  ا هتماعث كالحضرم كالتطكر الت نكلكهث الحاصؿ فث المهتمع هرام تلؾ الت نية.
ألىمية البلديات فث خدمة المهتمع المحلث  كحاهاتيا الماسة ألساليب كطرؽ هديدة مف  كنظرنا 

بعامة كبلديات  ظات غزةمحافأهؿ إحداث التغيير كالتطكير المرهك  ف د سلط الباحث الضكم على بلديات 
 محافظات رفح كخانيكنس بخاصة.

غية تح يؽ السالؼ الذ ر  كلتسييؿ البحث  ف د قيٌسـ ىذا الفصؿ إلى ـ  كبي  دَّ على ما تى  كتأسيسنا 
 االاة مباحث على النحك اآلتث:

 المبحث األكؿ: التخطيط ا ستراتيهث.
 .الميؤسَّسثالمبحث الاانث: األدام 

 .محافظات غزةالمبحث الاالث: كاقع البلديات فث 
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 املبحث األول
 

 انتخطُط االصرتاتُجٍ 1.2
 

 تمييد.

 مفيوم التخطيط والتخطيط االستراتيجي. 1.1.2

 أىمية التخطيط االستراتيجي. 2.1.2

 أىداف التخطيط االستراتيجي. 3.1.2

 خصائص التخطيط االستراتيجي. 4.1.2

 التخطيط االستراتيجي.معوقات  5.1.2

 مراحل التخطيط االستراتيجي.  6.1.2

 الممخص.
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 المبحث األول
 التخطيط االستراتيجي 1.2

 
 تمييد:

ات بتحليؿ ييعدُّ التخطيط ا ستراتيهث حهر األساس فث حياة المنظمات  حيث ت كـ المنظم
المتغيرة كتبعاتيا على أعماؿ المنظمة كما يعنيو  ؿ   كتدرس ا حتياهات األكضاع السائدة محليِّا كعالميِّا

م اناتيا الداخلية  كتتعرؼ إلى مكاقع ال كة  ذلؾ مف فرص كتيديدات   ما ت كـ المنظمة بتشخيص قدراتيا كا 
مة للت يؼ مع كالضعؼ الداخلية فييا  كبعدىا تسعى المنظمة مف خالؿ كضع استراتيهياتيا المالئً 

 ص المتاحة  كالتغلب على التيديدات للحفاظ على استمرارية ب ائيا.   المعطيات  استغالؿ الفر 
اةدارية خيرة استخداـ مفيكـ "التخطيط ا ستراتيهث" ضمف المفاىيـ ل د تزايد فث السنكات األك 

ؽ األىداؼ التث نشأت ح ِّ تي  تتبناىا فث عمليا اةدارم إذا ما أرادت أفٍ  الحدياة التث يهب على المؤسسة أفٍ 
 تضمف استمراريتيا كب امىا. أهليا  كأفٍ  مف

كازدادت أىمية التخطيط ا ستراتيهث فث عصر العكلمة كالمتغيرات المتالح ة المتأتية مف البيئة 
الخارهية  فأصبحت المنظمة معنية أ ار مف أم كقت مضى بالتعرؼ إلى  ؿ ما يهرم خارج حدكدىا  لذا 

 لميمة لادارة ا ستراتيهية. ييعد التخطيط ا ستراتيهث أحد العناصر ا
كيتناكؿ ىذا المبحث مفيكـ التخطيط ا ستراتيهث  كأىميتو  كخصائصو   ما كيتطرؽ إلى مراحؿ 

 صياغة الخطة ا ستراتيهية.
 

 مفيوم التخطيط والتخطيط االستراتيجي: 1.1.2
مت فيو ل د راج مفيكـ التخطيط طكيؿ المدل فث منتصؼ الستينات خاصة فث الكقت الذم اىت

 وي الح كمة األمري ية بعملية التخطيط ا قتصادم كتبنث بعض المنظمات ألساليب التخطيط كالبرمهة  إ  أنَّ 
فث أكاخر الستينات تعرض التخطيط طكيؿ المدل  نت ادات منيا تهاىلو للكسائؿ كاألدكات الالزمة لتطبيؽ 

دريس  التخطيط  مف ىنا ظير التخطيط ا ستراتيهث ليحؿ محؿ التخط : 2007يط طكيؿ المدل )حمداف كا 
5.)  

العلمث أغنت المضمار  ثسيامات الباحايف التإمف  ديدى عىناؾ ال فَّ أ نهدي  اةدارةكفى ميداف علـ 
التخطيط يعنث  تخطيط  ف د عرؼ التخطيط بال اير مف التعريفات  فمف كهية نظر )ىنرم فايكؿ( ف فَّ لل

 (.67: 2013"التكقع بما سي كف عليو الكضع فث المست بؿ مع ا ستعداد ليذا المست بؿ" )الصباب  
"الت رير الم دـ بما يهب عملو  ك يؼ يم ف عملو  كمف الذم ي ـك  :التخطيط ىك كيرل ) كنت( أفَّ 

(. فث 169: 2002)الشرقاكم  بالعمؿ  فيك يغطث الفهكة بيف ما نحف فيو كما نرغب فث الكصكؿ إليو" 
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"رسـ األنشطة المست بلية با ستناد إلى الح ائؽ الخاصة  :( بأنو72: 2011حيف يعرفو )الصانع  
 على تهميع كتحليؿ تلؾ الح ائؽ". بالمكاقؼ  كبنامن 

( بأنو عملية مستمرة تتضمف تحديد طري ة سير األمكر لاهابة 31: 2009 ما عرفو )ىاريسكف  
 نفعؿ  كمف ي كـ بو  كأيف  كمتى  ك يؼ". ماؿ ما يهب أفٍ  عف األسئلة

كقد مارست المنظمات عملية التخطيط بأش اؿ مختلفة عبر سنكات طكيلة إلى ما ىث عليو اآلف  
يف ىما تشخيص مش الت المنظمة كتكفير ن طة تر يز كاتهاه مَّ يً ؽ ليا هانبيف مي ح ِّ يستطيع أف يي  وي ألنَّ 

ي تسب المظاىر ا ستراتيهية التث  يط عندما أخذ البيعد ا ستراتيهث استطاع أفٍ المنظمة. إ  أف التخط
. كقد (Macmillan & Tampoe, 2000: 32)ساىمت فث تعزيز أىميتو بيف المنظمات المختلفة 

كىذا يعكد إلى ا ختالؼ فث  ؛كاختلفت كهيات النظر حكؿ مفيكمو  تعددت تعريفات التخطيط ا ستراتيهث
دامة العالقة بيف  وي ( التخطيط ا ستراتيهث بأنَّ kotler) كيعرؼعاده  دراسة أب "عملية إدارية خاصة بكضع كا 

عادة ترتيب األنشطة بالش ؿ الصحيح الذم يح ؽ النمك كاألرباح فث  أىداؼ المؤسسة كتطلعاتيا  كا 
 (. 13: 2012المست بؿ" )ال بيسث  

دريس   "عملية متكاصلة كنظامية ي ـك بيا األعضام  :على أنو فاهي رَّ عى ( فى 104: 2007أما )الغالبث كا 
مف ال ادة فث المؤسسة باتخاذ ال رارات المتعل ة بمست بؿ تلؾ المؤسسة كتطكرىا  باةضافة إلى اةهرامات 
كالعمليات المطلكبة لتح يؽ ذلؾ المست بؿ المنشكد كتحديد ال يفية التث يتـ فييا قياس مستكل النهاح فث 

 تح ي و. 
"عملية اتخاذ ال رارات فيما يتعلؽ  :التخطيط ا ستراتيهث ىك ( رأل أفَّ 61: 2008ا )مازف  أم

 بأىداؼ المؤسسة  كاستخداـ المكارد كتطبيؽ السياسات مف أهؿ تح يؽ ىذه األىداؼ".
"ال درة على التكقع كالتكافؽ بيف ال درات الذاتية  :وي ( على أنَّ 8: 2010 ما يعرفو )ال حطانث  

 سة كالفرص المتاحة أك التيديدات الناشئة عف البيئة الخارهية".للمؤس
عملية نظامية لتحديد  يفية انت اؿ المنظمة " :وي ( التخطيط ا ستراتيهث بأنَّ 10: 2007كيعرؼ )حمداف     

  كعملية اتخاذ قرارات تستند باألساس على مهمكعة مف "مف الكضع الراىف إلى مست بليا المرغكب
 كىث:التساؤ ت  

  أيف نحف اآلف؟Where are we now 
  أيف نرغب أف ن كف؟Where do we want to be 
  يؼ سنصؿ إلى ىناؾ؟ How do we  get there 
  يؼ ن يس مدل ت دمنا؟ How do we measure our Progress 

"ا ختيار المرتبط بالح ائؽ  : ( ىك36: 2010كالتخطيط ا ستراتيهث  ما عرفو )الس ارنة  
كالتث يعت د   كاستخداـ الفركض المتعل ة بالمست بؿ عند تصكر ا نشطة الم ترحة كت كينيا ككضع
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"عملية التنبؤ بالمست بؿ كا ستعداد لو  كالنظر إلى  :ىك التح يؽ النتائج المنشكدة"  كأيضن  بضركرتيا
 (.29: 2012الماضث كالحاضر قبؿ كضع أىداؼ المست بؿ" )أبك النصر  

قدرة المنظمة على تحديد كصياغة : وُ ا سبق يعرف الباحث التخطيط االستراتيجي بأنَّ عمى م وترتيًبا
أىدافيا  كبلكرة أكلكياتيا فث المدل البعيد  كتحديد البرامج كالمشاريع ال ادرة على تح يؽ تلؾ األىداؼ  

المتاحة كالمعكقات  م انات كالمكاردية  مع األخذ بعيف ا عتبار اةككضع البدائؿ السليمة كالمنت اة بعنا
 المحتملة.

 
 أىمية التخطيط االستراتيجي: 2.1.2

يكفر الفرص للعامليف فث المنظمات مف خالؿ مشار تيـ  وي ت مف أىمية التخطيط ا ستراتيهث بأنَّ 
فث عملية اتخاذ ال رارات  كالذم يشعرىـ بالمشار ة فث تح يؽ نكع مف الرضا لدييـ؛  ما يح ؽ التخطيط 

ت كف قرارات المنظمة عبارة عف رد فعؿ لألحداث الهارية  ال درة على التأاير كال يادة    ألفٍ  ا ستراتيهث
 (.16: 2012كمهرد مستهيبة ليا )ال بيسث  

التخطيط ا ستراتيهث يشهع على أدام عمؿ أفضؿ للمنظمات كتكهيو طاقاتيا التكهيو   ما أفَّ 
للتفاعؿ مع البيئة  ؛كت ييـ كتكهيو ىذا اليدؼ  حك ىدؼ كاحدأعضامىا يعملكف ن أفَّ  د مفٍ األماؿ  كالتأ ُّ 

التخطيط ا ستراتيهث يعنث عملية يتـ فييا تحديد  يفية كصكؿ المنظمة إلى ما تسعى إليو  المتغيرة  لذا ف فَّ 
: 2007كبالكقت نفسو  عملية تحديد ما الذم سكؼ ت كـ بو المنظمة ةنهاز أىدافيا كتح ي يا )إدريس  

3.) 
 أىمية التخطيط ا ستراتيهث تتماؿ فيما يلث: ( بأفَّ 85: 2013كضح )مساعدة  كي

  ييعدُّ التخطيط ا ستراتيهث مف ال نكات الميمة لالتصاؿ بيف العامليف فث المنظمة للتغلب على
 المش الت التث يكاهيكنيا  ك ذلؾ المش الت التث تكاهو منظمتيـ.

 ف ر الرئيسث ليا  كىذا الف ر ىك مف أىـ العناصر داخؿ يزكد التخطيط ا ستراتيهث المنظمات بال
 ا لو مف أىمية فث ت كيف كت ييـ  ؿ مف األىداؼ  كالخطط  كالسياسات.مى لً  ؛المنظمة

   يساعد التخطيط ا ستراتيهث المنظمة على كضع م اييس دقي ة للرقابة على األدام كت ييمو
 كيضمف النهاح لمنظمات األعماؿ.

مف الفكائد التث تحصؿ علييا المنظمة مف هرام  ىناؾ العديدى  ( أفَّ 27: 2015كترل )هبر  
 اتباعيا منيهيات علمية فث عمليات التخطيط ا ستراتيهث  كالتث تتماؿ باآلتث:

  َّالخطة كعملياتيا تيعدُّ خارطة طريؽ لتح يؽ النهاح  كذلؾ مف خالؿ تحديد الرؤية كا تهاه  إف
 الشمكلث للمنظمة.

 لتخصيص المكارد المالية  كالبشرية  كالمعلكماتية  كالمعرفية. طارناتعطث إ 
 .تخلؽ بيئة عمؿ للهميع ليصبحكا ملتزميف كمشار يف فث تح يؽ األىداؼ 
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  كالمبادرة  كاةبداع.اةدارةعمليات  زي زِّ عى تي   
 .تعطث أىمية كمعنى لألىداؼ الفرعية كاألىداؼ التشغيلية 

ا يهث على تح يؽ ال درة على التنسيؽ بيف مختلؼ أكهو النشاط  يعمؿ التخطيط ا سترات أيضن
 (.18: 2013)المدىكف   اةدارةكا لتزاـ باألىداؼ ا ستراتيهية التث تضعيا 

 ما يعمؿ التخطيط ا ستراتيهث على الت ليؿ مف اآلاار السلبية للظركؼ المحيطة التث تعمؿ على 
 (.37 :2005زيادة ال فامة كالفعالية )عطا اهلل  
التخطيط ا ستراتيهث السليـ يساعد المنظمة على تح يؽ األىداؼ التث  كبذلؾ يم ننا ال كؿ بأفَّ 

كضعتيا مف خالؿ رسـ الطريؽ بدقة ككضكح عبر الممارسيف كالخبرام فييا   ما يعمؿ على تكضيح 
عملية التخطيط ا ستراتيهث تعمؿ على تكفير  الخطط كالسياسات التث تتبعيا المنظمة  باةضافة إلى أفَّ 

فيما  الت لفة كالهيد  على الع س تمامناالمكارد المالية كالبشرية كالمعلكمات التث تساعد المنظمة فث ت ليؿ 
 لـ تتبع المنظمة عملية التخطيط ا ستراتيهث.

 
 أىداف التخطيط االستراتيجي: 3.1.2

؛ 41: 2005تبلكرت أىداؼ التخطيط ا ستراتيهث فث هملة مف الن اط التالية )ـ. برايسكف  
 (:Simpson, 2012: 46؛ 158-156: 2009حسيف كحميد  

 .يساعد على تسييؿ ا تصا ت كالمشار ات 
  العليا نحك المكضكعات ذات األكلكية. اةدارةتكهيو 
 قرارات أفضؿ. تكفير المعلكمات لادارة العليا بحيث تتخذ 
 .تحديد كتكهيو مسار العمؿ فث المنظمة 
 .صياغة كتطكير رسالة المنظمة كأىدافيا ا ستراتيهية المختلفة 
 .ا ستغالؿ األماؿ للمكارد المتاحة 
 .تكحيد الهيكد داخؿ المنظمة 

ع تحديد األىداؼ بكضكح  كمف اـٌ ربطيا ميرت ز على  ا ستراتيهث تخطيطال نستنتج مما سبؽ أفَّ 
  تطكير الشعكر بفعالٌية استخداـ المكارد الميتاحة  كهعليا مف األكلكيات الرئيسيةك   كظيفة التنظيـ اةدارم

ا عتماد على مهمكعةو مف المؤشرات التث ك   تكفير قاعدةو تساعد على تغيير آلية العمؿ عند الحاهة لذلؾك 
 .تساعد على ت ييـ فعالية العمؿ

 
 االستراتيجي:خصائص التخطيط  4.1.2

: 2012؛ محمد  53 – 52: 2011يتميز التخطيط ا ستراتيهث بالخصائص التالية )الدهنث  
390:) 
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  .ير ز على البيئة الداخلية كالخارهية على حد سكام  كيعتمد على المعلكمات ال مية كالنكعية معان 
 ارية الاالث فث التخطيط ات اةدمستكىيح ؽ التخطيط ا ستراتيهث التفاعؿ كالحكار البنام بيف ال

الدنيا( عف مست بؿ التنظيـ كسبؿ نهاحو كتطكره  كيرشد اتخاذ ال رارات فث -الكسطى-)العليا
 العملية اةدارية.

  ييسيـ التخطيط ا ستراتيهث فث دعـ أساليب اتخاذ ال رارات المست بلية فث المنظمة بش ؿ علمث
 ؿ ال رارات كأ ارىا قابلية للتنفيذ. قائـ على الدراسة كالتحليؿ كالتكقع  تخاذ أفض

 ستراتيهية يسعى التخطيط ا ستراتيهث إلى كضع مسارات رئيسية للفعؿ ا ستراتيهث تتماؿ بخطط ا
مف الخطط الرسمية الت ليدية  أقؿ رسمية  كأقؿ اباتنا  كأ ار تغييرنا  كأكسع شمك ن  كأعمؽ تحليالن 

 التث تنغلؽ على اكابت مبادئيا  كقكاعد عمليا  كمراحؿ تنفيذىا. 
  للمنظمة فث فترة طكيلة األهؿ  ميًيمَّةيعمؿ التخطيط ا ستراتيهث على إحداث تغييرات هكىرية ك

 كت اليؼ  بيرة كهيكد ميمة.
 تتميز بالخصائص التالية: عملية التخطيط ا ستراتيهث ( بأفَّ 28: 2015كتضيؼ )هبر  

 .عملية التخطيط ا ستراتيهث عملية مستمرة  كليست عملية مؤقتة أك طارئة 
  كالعامليف. اةدارةعملية التخطيط ا ستراتيهث ىث عملية تشار ية  تشارؾ فييا 
 .تؤسس كتؤ د عملية التخطيط ا ستراتيهث على الم اييس كالمعايير الحالية للنتائج 

التخطيط ا ستراتيهث أصبح مف الضركريات الملحة لنهاح المنظمة   كؿ بأفَّ كب م اننا ال
 بير بدراسة كتحليؿ البيئة مف خالؿ تحديد ن اط ال كة كالمحافظة  كاستمراريتيا  فيث عملية ترتبط إلى حد  

 علييا كتهنب كعالج ن اط الضعؼ  كاستغالؿ الفرص المتاحة كتهنب التيديدات المتكقعة.
 

 التخطيط االستراتيجي:معوقات  5.1.2
؛ العتيبث  45: 2008يم ف إبراز معكقات التخطيط ا ستراتيهث فث الن اط التالية )الضمكر  

2012 :19:) 
 قلة المكارد  صعكبة الكصكؿ إلييا  صعكبة إدارتيا كن ص ال درات  :ضعؼ المكارد المتاحة  ماؿ

 لذلؾ.
 يبدأ للتغيير السريع فث عناصر  قبؿ أفٍ  مناربة مما قد يهعؿ التخطيط مت ادالبيئة الخارهية مضط

 البيئة )ال انكنية كالسياسية كا قتصادية(. 
 .همع المعلكمات غير مالئمة حكؿ المتغيرات ا ستراتيهية فث البيئة 
 .التخطيط ا ستراتيهث يحتاج إلى كقت كت لفة  بيرة 
  .عدـ قدرة المدير ا ستراتيهث على إدراؾ الفرص كالمخاطر الح ي ية 
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مف أىـ معكقات التخطيط ا ستراتيهث كالمش الت التث تكاهيو ىث مش الت المتابعة  كيرل الباحث أفَّ 
مف الخطط هيدة الصياغة كمت املة العناصر   ينهح ال ائمكف على  ا ايرن  كتنفيذ الخطط  حيث إفَّ 

ا ستراتيهث  كعدـ كضكح ضعؼ الا افة بأىمية التخطيط  :أىميا  اةدارات فث تنفيذىا  عتبارات  ايرة
التخطيط ا ستراتيهث ىك مسؤكلية  المسؤكليات المتعل ة بالتخطيط ا ستراتيهث  كا عت اد الخاطئ بأفَّ 

 .العليا ف ط رةاةدا
 

 مراحل التخطيط االستراتيجي: 6.1.2
( ك )هبر  58: 2009ي كـ التخطيط ا ستراتيهث على مهمكعة مف المراحؿ  ما يؤ د )ال رخث  

م أم ضعؼ فث إحدل ىذه ؤدِّ يي  امتالزمن  ث تتابعيا كعالقتيا ببعضيا أساسنا( بحيث تش ؿ ف29: 2015
ضعؼ فث بنام الخطة كربما تعرضيا إلى إخفاقات خالؿ التطبيؽ   المراحؿ أك إحدل حل اتيا األصغر إلى

هكدة الخطكة الالح ة تعتمد على هكدة ساب تيا   تبدأ مرحلة إ  بعد انتيام التث تسب يا؛ ألفَّ  فال يهكز أفٍ 
 فخطكات العمؿ مترابطة كمت املة كمستمرة  كهميعيا تخضع للمتابعة كالمراهعة الدكرية لضماف سالمتيا.

 المرحمة األولى: التحميل االستراتيجي البيئي:
ا ستراتيهية بالتحليؿ ا ستراتيهث لل كل البيئية المحيطة بالمنظمة  ألىمية تأايره على  اةدارةت ـك 

ا ستراتيهية لتشخيص مدل التغير الحاصؿ فث  اةدارةأىدافيا كأنشطتيا  فيك مهمكعة أدكات تستخدميا 
الفرص كالتيديدات  كتشخيص السمات كالميزات التنافسية فث المنظمة مف أهؿ  البيئة الخارهية كتحديد

يهابية بيف التحليؿ ا ستراتيهث فث تح يؽ العالقة اة اةدارةاعد السيطرة على بيئتيا الداخلية بش ؿ يس
 .(83: 2005للبيئة  كتحديد أىداؼ المنظمة  كتحديد ا ستراتيهية المطلكبة )الدكرم  

حلة التحليؿ تهميع  ـ ىائؿ مف البيانات كالمعلكمات عف خلفية األعماؿ للمساعدة فث كتتطلب مر 
اتخاذ ال رارات السليمة  فالح ائؽ المتكافرة لدل ال ائميف على التخطيط ستؤار بالتأ يد على التكهيات نحك 

 .(8: 2002المالى   اةدارةال رار المتخذ )سلسلة 
 رئيسييف  ىما: كين سـ التحليؿ البيئث إلى قسميف

 ئة الداخمية: تحميل البيأواًل 
  كتحديد هؿ تحديد ن ط قكتيا كضعفيا حالينات كـ المنظمة بتحليؿ استراتيهث للبيئة الداخلية مف أ

 (: 155-124: 2005كتأخذ ش ليف )الدكرم   ب ال كة كالضعؼ المتكقعة مست بالن هكان
 :كتساىـ فث   تلؾ الخصائص التث تعطث المنظمة إم انيات هيدة تعزز عناصر ال كة نقاط القوة

 إنهاز العمؿ بميارة كخبرة عالية  كالتث يهب ا عتماد علييا بش ؿ رئيسث.
 :ىث الحالة التث تهعؿ المنظمة غير قادرة على التنافس أك ترغميا فث عدـ الكصكؿ  نقاط الضعف

 لث يهب العمؿ على ت كيتيا كتحكيليا إلى ن اط قكة.إلى الميزة التنافسية  كبالتا
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 نات البيئة الداخمية:كو  مُ 
ىث: اليي ؿ التنظيمث  الا افة التنظيمية   ؿ عناصر ال كة كعناصر الضعؼ فث االث محاكركتتماَّ 

 (:19: 2013السائدة فييا  كالمكارد المتاحة ليا  حيث )صباح  
  :ظيمث يتـ تحديد العالقات ال ائمة فث المنظمة كتكزيع األدكار بمكهب اليي ؿ التنالييكل التنظيمي

ات مستكىكالمسؤكليات كالصالحيات  كتتحدد شب ات ا تصاؿ كانسياب المعلكمات بيف مختلؼ ال
ةدارات الرئيسية كالفرعية كصك ن إلى مستكل الفرد باعتباره التنظيمية كاةدارية  كى ذا تتش ؿ ا

 لكظيفة معينة ضمف ىذا اليي ؿ. شاغالن 
  :تماؿ اةطار ال يمث كاألخالقث كالسلك ث الذم تعتمده المنظمة فث الثقافة التنظيمية السائدة

يم ف رؤية الا افة ب كنيا تماؿ مهمكعة ال يـ  وي تعامالتيا مع مختلؼ األطراؼ  كمع ذلؾ ف نَّ 
ر السلك ية  كا تصا ت  كالت اليد كاألعراؼ كالمعت دات  كا فتراضات  كالرمكز  كالط كس  كالمعايي

بالمنظمات األخرل   اقياسن  ةن صكصيَّ ا كخي السائدة فث منظمة ما  بحيث تعطى ليذه المنظمة تفرُّدن 
 تيا الخاصة.كيَّ لذلؾ بصمة المنظمة كىي 

 :ينصب ا ىتماـ المر ز الناهحة أفٍ  اةدارةمف المسلمات األساسية فث  إفَّ  الموارد المتاحة 
ا ستراتيهييف على خلؽ حالة ح ي ية مف التكازف بيف الخطط ا ستراتيهية كبيف المكارد  يريفللمد

المتاحة داخؿ المنظمة  لتمكيؿ تلؾ الخطط كالمكارد المتاحة فث المنظمة  كالتث تماؿ ذلؾ المزيج 
ـ المعلكمات اةدارية  مف المكارد المالية  كالبشرية  كالت نكلكهيا  كاألنظمة اةدارية المختلفة  كنظ

 الة  كالمكارد ذات الصلة بالبحث كالتطكير.كنظـ التسكيؽ الفعَّ 
 رجية: تحميل البيئة الخاثانًيا

ع عمليا كتؤدم إلى دعمو أك عرقلتو كتت كف خارج نطاؽ المنظمة التث تتفاعؿ م كتتضمف العكامؿ ال امنة
 البيئة الخارهية مف قسميف:

 بيئة التعامل المباشر: .1
يا ذلؾ المحيط الذم يتضمف مهمكعة مف المنظمات كاألفراد كال كل التث تتفاعؿ بصكرة عرؼ بأنَّ كتي 

مباشرة مع عمؿ المنظمة  تؤار بيا كتتأار بال رارات التث تتخذىا  كمف األمالة على ذلؾ البنكؾ  
كحماية  كالمنافسيف  كالمكرديف  كالمستيل يف  كالعامليف فث المنظمات الخاصة بحماية البيئة

المستيلؾ كالمؤسسات التعليمية كالح كمية كالمهتمع المحلث الذم تعمؿ فث  نفو المنظمة  كيطلؽ 
على ىذه الفئات تسمية "أصحاب المصالح" كذلؾ  كنيا تمتلؾ مصالح مشركعة كميمة فث 

 (.30: 2015المنظمة )هبر  
 بيئة المجتمع العامة: .2

كالتث تؤار على عمؿ   مهمكعة العكامؿ فث المهتمع األكسعف البيئة ا هتماعية العامة مف تت كَّ 
 كتتألؼ ىذه البيئة مف العكامؿ التالية:  المؤسسة
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مؤسساتو   بهميعىث مهمكعة مف العكامؿ التث تؤار على المهتمع  العوامل االقتصادية: .أ 
ا فالمتغيرات ا قتصادية ال لية  ا ستيالؾ  كا ستامار  كالنمك ا قتصادم تتح ـ بي

عكامؿ  ايرة   تأاير للمنظمة فييا  كل ف ليذه المتغيرات تأاير  بير على نشاط المنظمة 
 (. 165: 2009)ال رخث  

تؤار على الفرص  تستطيع ىذه العكامؿ بش ؿ دراماتي ث أفٍ  غرافية:الديمالعوامل  .ب 
إلى زيادة م ؤدِّ كالتيديدات البيئية للمنظمة. كتشمؿ ىذه التغيرات  زيادة الس اف التث تي 

م إلى ؤدِّ تناقص حهـ الس اف يي  الطلب على المنتهات أك الخدمة الم دمة  كبالم ابؿ ف فَّ 
تحر ات  ت ليؿ حهـ الطلب على المنتهات أك الخدمات التث ت دميا المنظمة.  ما أفَّ 

العليا  اةدارةيبة العمرية للس اف  تفرض على ات الدخؿ  كالتر مستكىالس اف  كتغير 
ـ كتلؾ البيئة الديمكغرافية المحيطة بالمنظمة )الدكرم  اختيار استراتيهية تتالمى  للمنظمة
2005 :91 .) 

ىث تعبر عف مستكل المعرفة كالت دـ كالتهديد الت نكلكهث كالعلمث  العوامل التكنولوجية: .ج 
 (.193: 2010بالمهتمع كدرهة تطكير المعرفة كتطبي يا )الس ارنة  

ىث تعنث تأاير الهك السياسث العاـ  عالقة الدكلة التث  ونية:العوامل السياسية والقان .د 
لمنتهاتيا.  اعن تكقَّ مي  على الدكؿ األخرل التث تش ؿ سكقنا قائمنا أك سكقناتعمؿ فييا المنظمة 

ا العكامؿ ال انكنية فتعنث تأاير ال كانيف التث تسنيا السلطة التشريعية على أعماؿ أمَّ 
ف التث قد تعرقؿ عمؿ المنظمة  أك تضع قيكدان على المنظمة مف حيث كضع ال كاني

نشاطاتيا أك تلؾ التث تساعد المنظمة  العناية بنمك ال طاع الخاص كخصخصة بعض 
 (.63: 2009الخدمات التث ت دميا الدكلة )ال طاميف  

المنظمات المنافسة كتحديد ن اط قكتيـ كضعفيـ  إلىييعدُّ التعرؼ  العوامل التنافسية: .ق 
مف المراهعة الخارهية   مِّايً مي  اـ كالفرص كالتيديدات كاألىداؼ كا ستراتيهيات هزمن كقدراتي

تهميع كت ييـ المعلكمات عف المنافسيف ضركرم لكضع استراتيهية ناهحة  حيث إفَّ 
 (. 178: 2011)العارؼ  

 خطوات تحميل البيئة الخارجية:
 (:31: 2015؛ هبر  161: 2009تتلخص الخطكات فيما يلث )ال رخث  

 تحديد العكامؿ التث تؤار على المنظمة كذلؾ بيدؼ رصد حر تيا كتعييف اتهاىيا. .1
 همع البيانات كالمعلكمات كاستيفائيا مف مختلؼ المصادر. .2
التنبؤ حيث يستلـز ذلؾ إهرام مهمكعة مف التكقعات المست بلية للعكامؿ الخارهية التث تحيط  .3

بؤ المختلفة  العصؼ الذىنث  كاست رام ا تهاىات كذلؾ باستخداـ كسائؿ التن ؛بالمنظمة
 لخ.إكالسيناريكىات  كاألساليب الرياضية  كالتنبؤ باستخداـ السالسؿ الزمنية كأسلكب دلفث  ..
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البحث عف اآلاار المباشرة كغير المباشرة ليذه العكامؿ مف خالؿ تحليؿ اتهاىاتيا كالتنبؤ بيذه  .4
 ا تهاىات.

مف أهؿ تحديد الفرص كالتيديدات عف طريؽ كصؼ اآلاار المباشرة  تحليؿ الفرص كالتيديدات .5
 تكاهييا المنظمة. كغير المباشرة التث يتكقع أفٍ 

 

 
 

 ( يوضح خطوات تحميل البيئة الخارجية1.2شكل )
 ( 132: 2009المصدر: )ال رخث  

 
 أدوات تحميل البيئة:

 لتحليؿ بيئة المنظمة نذ ر منيا: ًعدَّة ىناؾ أدكات كأساليب
 تحليؿ مسيرة المنظمة. .1
 تحليؿ المصفكفة الرباعية. .2
 تحليؿ الفهكات. .3

 كسنستعرض األدكات كاألساليب كفؽ الترتيب التالث:
 المنظمة : تحميل مسيرةأواًل 

بحيث تكظؼ المعلكمات كالبيانات   حيث تماؿ ىذه األداة استعراض كاقع المنظمة بأسلكب تحليلث
كيحتكم على ما يلث )ال رخث    المتعددة عف هكانب عمليا لتحديد مؤشرات أدائيا كاتهاىاتيا المست بلية

2009 :157-158:) 
 .الخدمات الم دمة مف حيث طبيعتيا كمدل مالممتيا لحاهات المستفيديف 
  كماىث العالقة بيف   يـ كمنابع ا افة المنظمةا افة كقيـ المنظمة: األسس التث تستند علييا ىذه ال

 النهاح أك الفشؿ الذم قطعتو المنظمة كىذه ال يـ كالا افة؟
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 تحديد العوامل التي تؤثر على المنظمة

 جمع البيانات والمعلومات

 التنبؤ

 البحث عن اآلثار المباشرة وغير المباشرة

 تحليل الفرص والتهديدات
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  الت نكلكهيا ككسائؿ العمؿ المستخدمة مف حيث درهة تطكرىا كاستهابتيا لتطكر اةنتاج كمهاراتيا
 للت دـ العلمث.

 .البيئة الخارهية التث تعمؿ فييا المنظمة 
 خدمات المنظمة كما ىث حاهاتيـ كمستكل رضاىـ عنيا. المستفيدكف مف 
 .التحديات كالنهاحات كتشمؿ تحديد التحديات التث تكاهو المنظمة كمستكل النهاح الذم أحرزتو 
 SWOTتحميل المصفوفة الرباعية  :ثانًيا

( مف أىـ التحليالت المستخدمة فث عملية التحليؿ البيئث للمؤسسة  حيث SWOTييعدُّ تحليؿ )
ي ـك بتحليؿ البيئة الداخلية كالخارهية للمؤسسة  كالعمؿ على م ارنة ن اط ال كة كن اط الضعؼ بالتيديدات 

الة ا ستراتيهية الفعَّ  كالفرص التث تكاهو المؤسسة. حيث ي كـ ىذا المدخؿ على افتراض أساسث  مؤدَّاه أفَّ 
ة كبيف المكقؼ فث بيئتيا الخارهية ىث التث تنهح فث إحداث مطاب ة بيف ال درات الداخلية للمؤسس

 (.221: 2010)الس ارنة  
 (SWOT(: يوضح المصفوفة الرباعية التحميمية )1.2جدول )

 القوة والضعف

 الفرص والتيديدات

 نقاط القوة

(S) 

 نقاط الضعف

(W) 

 الفرص

(O) 

 الفرص(-استراتيجيات )القوة

(S-O) 

 الفرص(-استراتيجيات )الضعف

(W-O) 

 التيديدات

(T) 

 التيديدات(-استراتيجيات )القوة

(S-T) 

 التيديدات(-استراتيجيات)الضعف

(W-T) 

 (.221  2010  س ارنةالمصدر: )ال
 

( على الد ئؿ اآلتية التث تشير إلى المكقؼ ا ستراتيهث للمنظمة فث اختيار 1.2يحتكم الش ؿ )
 (:221: 2010  اتيا كأىدافيا المست بلية )الس ارنةالعناصر التث تتناسب قدر 

(: تيتـ بمكاصلة تكظيؼ الفرص التث تتالمـ مع عناصر ال كة S-Oالفرص ) –استراتيهيات ال كة  .1
(S.لدل المنظمة ) 

( W(: تيتـ ببذؿ الهيكد للتغلب على مكاطف الضعؼ )W-Oالفرص ) –استراتيهيات الضعؼ  .2
 (.Oل ث تكاصؿ المنظمة ا ستفادة مف الفرص )

(: تحدد الطرؽ التث يم ف للمنظمة استخداـ عناصر قكتيا S-Tالتيديدات ) –استراتيهيات ال كة  .3
(S( لت ليؿ تعرضيا للمخاطر )T.الخارهية ) 
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( W(: كىث تؤسس خطة دفاع لحماية ن اط الضعؼ )W-Tالتيديدات ) –استراتيهيات الضعؼ  .4
 ( الخارهية. Tلدل المنظمة مف سرعة تأارىا بالتيديدات )

  اتثالثًا: تحميل الفجو 
 ت األدام الحالية يماؿ هكىر عمليات التخطيط طكيؿ عدَّ ع األدام المست بلث فث ضكم مي قُّ كى تى  إفَّ 

لتحديد ا حتياهات المتكقعة لالستامار فث المصانع كالمعدات  كرأس  ع أساسناتكقَّ األهؿ  كيماؿ النمك المي 
لتحديد أرقاـ األرباح المتكقعة  ذلؾ  كت ديرات األرباح بدكرىا تشير إلى حهـ     ما ييعدُّ أساسناالماؿ العامؿ

المكارد المتاحة لتأييد قرارات ا ستامار. ف ذا ما برزت فهكة بيف مستكل األدام المتكقع  كمستكل األدام 
 (.230: 2006مف المحتمؿ األخذ بعيف ا عتبار إم انية تغيير ا ستراتيهية )إدريس   وي المرغكب ف نَّ 
ىذا التحديد نيائث  بؿ تب ى  تحديد الكضع الحالث كالكضع المرغكب )األىداؼ(   يعنث أفَّ  إفَّ 

 (:193: 2009عملية التفاعؿ بيف الكضعيف مستمرة  ما يتضح مف الش ؿ التالث )ال رخث  
 
 
 
 
 

 العالقة بين الفجوة واألىداف( يوضح 2.2شكل )
 (193: 2009المصدر: )ال رخث  

 
ي ار االستراتيجي  رابًعا: الخ 

كىث المرحلة التث تع ب عملية التحليؿ البيئث  كىث المرهع فث العملية المتسلسلة كالمترابطة 
دىا عملية حدِّ ير تي لمعاي هية كتحديد األفضؿ مف بينيا كف ناكالتث يتـ فييا عرض البدائؿ ا ستراتي  الخطكات

 (.15: 2010على نتائج التحليؿ البيئث ) رماشة   ار ذاتيا كالتث تعتمد أساسنايى الخى 
 (:25: 2012كيتـ اختيار البديؿ ا ستراتيهث الذم يتمتع بالخصاص التالية )طميلة  

 .الذم يعتمد على ن اط ال كة التث تتمتع بيا المنظمة 
  الضعؼ التث تعانث منيا المنظمة.الذم يساعد فث التغلب على ن اط 
 .الذم يساعد فث ا ستفادة مف الفرص التث تفرزىا البيئة 
 .الذم يساعد فث الحد مف تأاير تيديدات البيئة 
 .م اناتيا  الذم يتناسب مع مكارد المنظمة كا 
  َّة.الذم يح ؽ األىداؼ المرهك 

 

مرغوب الوضع ال الوضع الحالي
 )األىداف(

 الفجوة
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 صياغة االستراتيجية: المرحمة الثانية:
 مفيوم االستراتيجية:
غري ث كىك يعنث علـ الهنراؿ   ما يعنث قيادة مصطلح ا ستراتيهية إلى األصؿ اةتعكد هذكر 

( سيعنث 10: 2010)صياـ   اةدارةن ؿ المصطلح إلى ح ؿ  "فف الحرب" عند ىذا الهنراؿ  لذلؾ ف فَّ 
 اىتماـ ال اير مف"  كمف ىنا أصبحت ا ستراتيهية مكضع اةدارة"فف ال يادة أك  وي بصكرة كاضحة أنَّ 
    بؿ أنيا أصبحت تحتؿ اليكـ المكاقع األكلى مف األىمية منذ دخكليا عيمكمنا اةدارةالباحايف فث مهاؿ 

 .(19: 2004المنيهث فث إطار منظمات األعماؿ )الزعبث  
"إعداد األىداؼ كالغايات األساسية طكيلة األهؿ  :يا( على أنَّ Alfried Chandlerيا )فى  ما عرَّ 

 . (8: 2001للمنظمة  كاختيار خطط العمؿ كتخصيص المكارد الضركرية لبلكغ الغايات" )عدكف  
تح يؽ المسار الذم اختارتو كا ستفادة  اةدارة"مهمكعة الخطط المكهية التث تساعد  اكىث أيضن 

يا مف الفرص المحيطة بيا  كمكاهية ال يكد كالتيديدات كالمخاطر التث تتعرض ليا لتح يؽ أىداف
 .(26: 2007ا ستراتيهية  مع التأ د مف تنفيذ الخطط كالبرامج المحددة" )الشكيخ  

"خطط كأنشطة المنظمة التث يتـ كضعيا بطري ة تضمف خلؽ  :يا( أنَّ Thomasا فث نظر )أمَّ 
 .(15: 2012درهة مف التكافؽ كالتطابؽ بيف رسالة المنظمة كأىدافيا" )خير الديف  

( على أنيا "ت كـ بتحديد أفضؿ مست بؿ David McKean, 2012: 10-11فث حيف عرفيا )
 للمنظمة كمتابعتو  كذلؾ مف خالؿ كضع منيج لتح يؽ التكاصؿ بكضكح خطكاتيا".

صياغة ا ستراتيهية كت كينيا يتطلب قرارات حكؿ تحديد قيـ المنظمة   كفث ضكم ما سبؽ ف فَّ 
كغرضيا كرسالتيا  كىث تماؿ خطة أك العملية التث تتضمف كضع كتصميـ كمف اـ تنفيذ كتح يؽ أىداؼ 

 طكيلة األهؿ لتح يؽ الرسالة  كبلكغ المنظمة أىدافيا المنشكدة. 
 الثالثة: وضع الخطة االستراتيجيةالمرحمة 
 (:87: 2002ىث )المرسث كآخركف    سة باالث خطكاتيمر كضع الخطة ا ستراتيهية للمؤسَّ ك 

األساس الذم تبنى عليو عملية التخطيط  ة حهرى الميؤسَّسي الرؤيةي  تعتبري صياغة رؤية المنظمة:  .1
 نصبح أك ن كف فث المست بؿ.  ا ستراتيهث  فيث تكضح ماذا نريد أفٍ 

لمست بلث للمنظمة الذم يحدد الكهية التث ترغب فث الكصكؿ إلييا  "المسار ا :ياعرؼ بأنَّ كتي 
 م انات التث تخطط لتنميتيا".تنكم تح ي و  كنكعية ال درات كاةكالمر ز السكقث الذم 

أك ال يادة بتح ي و مف طمكحات مست بلية للمنظمة  كىث تماؿ ال يادة  اةدارة"ما تحلـ  :كالرؤية ىث
يعيشكف ح ي ة ىذه   افة تهعؿ أفراد المنظمة كدرهة بصيرتيا كتفاؤليا بالمست بؿ كقدرتيا على أفٍ 

 (.131: 2006الرؤية كيعملكف بش ؿ متناغـ على تح ي يا" )الماضث  
ترت ز عليو المنظمة فث تحديد رؤيتيا  ا  كأساسن اىامن  تماؿ الرسالة عنصرنارسالة المنظمة:  .2

"الغرض األساسث الذم كهدت  :كغاياتيا  كقد تناكؿ العديد مف ال تاب مفيكـ الرسالة  فيث تعنث
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ا رمف أهلو المنظمة  أك الميمة الهكىرية ليا  مبر  تعبير عف الرؤية  كهكدىا كاستمرارىا  كىث أيضن
ألنشطة  كمنتهات  كمصالح المنظمة كقيميا األساسية"  عامة مف هية  كتكصيؼ أ ار تفضيالن ال

 (.45: 2010)ياسيف  
تماؿ األىداؼ ا ستراتيهية أك الغايات آخر حل ات المستكل الغايات االستراتيجية واألىداف:  .3

ا ستراتيهث كىمزة الكصؿ بالمستكل التالث مف التخطيط  فيث تتكسط الرؤية كالرسالة كمستكل 
تث أك ا هرائث  كيم ف النظر إلى األىداؼ ا ستراتيهية أك الغايات باعتبارىا التخطيط العمليا

قرار مهمكعة المفاىيـ  حا ت أك شركط مكضكعية ينبغث العمؿ على تح ي يا مف أهؿ ترسيخ كا 
(. كيشير مفيـك الغايات إلى 95: 2001كالمعت دات التث تضمنتيا رسالة المنظمة )مدبكلث  

للمنظمة كالتث ترتبط بتحديد الغرض الذم يميزىا عف غيرىا مف المنظمات الماالة  "النتائج النيائية 
(. فث حيف يشير 120: 2002كعادة ما تستند الغايات إلى رسالة المنظمة" )المرسث كآخركف  

مفيكـ األىداؼ إلى النتائج المطلكب تح ي يا لترهمة مياـ المنظمة كرسالتيا إلى كاقع عملث  
م انية ال ياس كالميؿ إلى التفصيؿ )خطاب  كتتسـ بالتحدي  (.189: 2001د الدقيؽ  كا 

 رابعة: تنفيذ الخطة االستراتيجيةالمرحمة ال
تيعدُّ عملية تطبيؽ الخطة ا ستراتيهية مف المراحؿ الميمة فث ترهمة الرؤل كاألىداؼ العامة إلى 

لمترابطة مع بعضيا البعض كالتث تتضمف كاقع عملث  كتنفيذ ا ستراتيهية "عبارة عف سلسلة مف األنشطة ا
 (.293: 2005ت كيف متطلبات ا ستراتيهية التث يتـ اختيارىا" )الدكرم  

عملية التنفيذ ا ستراتيهث تتمحكر حكؿ خلؽ ىيا ؿ  ( إلى أفَّ 310: 2013شير )مساعدة  كيي 
 تنظيمية هديدة كال ياـ بعمليات هديدة كت ديـ منتهات أك خدمات هديدة تتالمـ كتح يؽ أىداؼ المنظمة.

ىاتيف المرحلتيف  ( أفَّ 311: 2013يرل )مساعدة  العالقة بين صياغة االستراتيجية وتنفيذىا:  .1
ال سة يعتمد على قدرتيا فث  ً نهاح المؤسَّ  قات  بيرة  حيث إفَّ تتباد ف التأاير كبينيما عال

تصؿ المؤسسة  المرحلتيف بش ؿ صحيح كدقيؽ كمترابط  كفث كاقع الحياة العملية   يم ف أفٍ 
 كباستمرار كلفترات زمنية طكيلة كعديدة كبش ؿ دائـ إلى تح يؽ ىذه المعادلة  حيث يم ف أفٍ 

غة بسبب عدـ ال درة على استشراؼ المست بؿ بش ؿ دقيؽ يحصؿ ضعؼ نسبث فث عملية الصيا
 ص الحاصؿ فث مرحلة النَّ  دَّ سي تى  كفث األمد البعيد  كمف ىنا ينتظر مف عمليات التنفيذ الفاعؿ أفٍ 

ا فث حالة  كف عمليات صياغة ا ستراتيهية كعمليات تنفيذىا ضعيفة ف ننا نتكقع الصياغة  أمَّ 
سة سكام بتحسيف قدرتيا فث الصياغة أك بتطكير آليات التنفيذ ؤسَّ عالهو المتي  فشالن يم ف أفٍ 
 ك كادرىا البشرية.
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 ش ؿ )...( يكضح العالقة بيف صياغة ا ستراتيهية كتنفيذىا
دريس    (441:  2009)الغالبث كا 

 
 

 ( يوضح العالقة بين صياغة االستراتيجية وتنفيذىا3.2شكل )
دريس    (441: 2009المصدر: )الغالبث كا 

 
 الميام الرئيسية لتنفيذ االستراتيجية: .2

كبغض النظر عف طبيعة المنظمة كحهميا كالظركؼ المحيطة بيا كالفلسفة التث تؤمف بيا 
 (:357: 2008ىذه المياـ ىث )رشيد كهالب   ف فَّ  اةدارة
 .بنام المنظمة كفؽ المكارد كالم درات ال فيلة بالتنفيذ الناهح لالستراتيهية 
  َّما التث تسيـ فث خلؽ ال يمة.كضع المكازنات بغية تكهيو المكارد نحك النشاطات   سي 
 .تحديد السياسات كاةهرامات التث تسيـ فث دعـ عملية التنفيذ الناهح 
  إقرار الممارسات كاةهرامات التث تعزز مف عملية التحسيف المستمر فث إنهاز نشاطات

 سلسلة ال يمة.
 ؿ التث تسيـ فث إرسام دعائـ نظـ المعلكمات كا تصا ت كالتهارة اةل تركنية كنظـ التشغي

 نهاح المنظمة فث أدام أدكارىا ا ستراتيهية بنهاح.
 .ربط نظـ الحكافز كالم افآت ب نهاز األىداؼ كالتنفيذ الناهح لالستراتيهية 
 .تييئة بيئة العمؿ كا افة المنظمة يسيماف فث تسييؿ عملية التنفيذ ا ستراتيهث 
  دار  ة عمليات التنفيذ.ممارسة النشاطات ال يادية المطلكبة لتكهيو كا 

 
 
 

                

 

(2 ) 
إمكانية االنقاذ ولكن يفترض 

 التغيير

    (1) 

 نجــــــــاح

 رديئة

(3) 

 مشكالت دائمة

(4) 

 فشل محقق

 صياغة االستراتيجية
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 مراحل تنفيذ الخطة االستراتيجية: .3
 (:277: 2010تتضمف مراحؿ تنفيذ الخطة ا ستراتيهية ما يلث )الس ارنة  

يتعيدكا با ختيارات  على المديريف التنفيذييف فث المنظمات أفٍ  أفَّ  تيبيِّفك صنع االختيارات:  . أ
ىذه ا ختيارات تهبر أقساـ المنظمة على  حكؿ األسكاؽ  المنتهات  منيهيات اةنتاج  إفَّ 

 التعيد ب يفية تنفيذىا.
عند صنع قرار ا ختيارات ا ستراتيهية  يتأار هميع العامليف فث  وي أنَّ  تيبيِّفكالتث  المحاذاة: . ب

يعملكا   ؿ ال ادة على المستكل الكظيفث مف المفترض أفٍ  المنظمة بيذا ال رار  حيث إفَّ 
ع العامليف ملتزميف بالغرض العاـ للمنظمة  كقيميا  كغاياتيا مع منظماتيـ لهعؿ همي

العامليف سكؼ  ؿَّ  ي  ا ستراتيهية المحددة  كمبادراتيا  كىذا يؤدم إلى التكازف مف خالؿ أفَّ 
 ي كمكف باألعماؿ المطلكبة منيـ ةنهاز الغايات كاألىداؼ ا ستراتيهية للمنظمة.

مف مراحؿ تنفيذ الخطة  ( بأفَّ 51: 2015  ( ك )هبر315: 2013كيضيؼ )المساعدة  
 ا ستراتيهية:

كالتث تكضح أنو عند المكاف ة على الخطة المكضكعة  يبدأ العاملكف  تنفيذ المبادرات: . أ
باةنهاز لتح يؽ ت دـ كنهاح المنظمة  كىنا يتطلب مف العامليف كالمديريف العمؿ على 

تشغيلية  باةضافة إلى العمليات اةدارية ت امؿ الخطة ا ستراتيهية مع الخطط العملية كال
 المطلكبة كالمكازنات لتح يؽ عملية الرقابة.

ي كمكا بالمراقبة بش ؿ مستمر  أصحاب المصالح مف المفترض أفٍ  إفَّ  تأسيس العمميات: . ب
مع متابعة عملية تنفيذ ا ستراتيهية  باةضافة إلى قياميـ بتأسيس العمليات المطلكبة 

العامليف ي كمكف ب نهاز  تضمف تنفيذ المبادرات بش ؿ صحيح  كبأفَّ  كالممارسات التث
ي كمكا بمراهعة  النتائج المرغكبة  باةضافة إلى قياميـ باألعماؿ الساب ة يهب أفٍ 

ا عتبارات اليي لية لمنظماتيـ لتحديد ما إذا  انت عمليات إنهاز النتائج قد تمت بش ؿ 
 كعة.صحيح لدعـ التنفيذ للمبادرات المكض
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 ( يوضح مراحل عممية التنفيذ االستراتيجي4.2شكل )
رِّد بكاسطة الباحث   با عتماد على الدراسات الساب ةهي

 
 وتقييم الخطة االستراتيجيةالمرحمة الخامسة: الرقابة 

ينتيث عمؿ التخطيط عتبر مرحلة متابعة الخطة مف أىـ المراحؿ فث عملية التخطيط  إذ   تي 
انحرافات فث الخطة كالعمؿ على  د مف تنفيذىا كمالحظة أميتأ َّ  بكضع الخطة  بؿ يهب عليو أفٍ 

المنظمة مف خالؿ رقابتيا على عمليات التطبيؽ قد  تصحيحيا كتالفييا  كت مف أىمية المتابعة فث أفَّ 
قدرتيا على تنفيذ أنشطتيا  مما يتضح ليا ظيكر بعض المش الت التث قد تمنع المنظمة أك تحد مف 

 .(42: 2007ينع س على تح يؽ األىداؼ )اللكح  
 اةدارةمف عملية  ارئيسيِّ  اكم كنن  لالستراتيهية فث إطار  كنيا هزمناكتأتث عملية الرقابة كالت ييـ 

 نحرافات  ا ستراتيهية  كالرقابة   تستيدؼ بالدرهة األكلى تعريؼ أك رصد األخطام  أك التهاكزات أك ا
نما تيدؼ أساسن  فَّ  اكا  عملية الرقابة على  إلى التأ د مف صحة التف ير كدقة التخطيط ك فامة التنفيذ  كا 

تطبيؽ الخطة ا ستراتيهية تمتد مف التأ د مف هكدة التف ير ا ستراتيهث  كالتأ د مف هكدة الخطة 
: 2002لمخطط المستيدؼ )المرسث كآخركف  ا ستراتيهية  حتى التأ د مف هكدة األدام الفعلث كمطاب تو ل

405). 
 ات:مستكى( إلى االث 150: 1996كتصنؼ الرقابة ا ستراتيهية حسب )ال طاميف  

كتيدؼ إلى إح اـ الرقابة على ا تهاه ا ستراتيهث العاـ الرقابة عمى المستوى االستراتيجي:  .1
اىيا ا ستراتيهث العاـ باتهاه للمؤسسة فيما يتعلؽ بعالقتيا مع المهتمع الذم تخدمو  كاته

 المست بؿ.

 صنع الخيارات

 المحاذاة

 تنفيذ المبادرات

تأسيس 
 العمميات

عملية التنفيذ 

 االستراتيجي



 
 

 
32 

كتيدؼ إلى إح اـ الرقابة على عملية تنفيذ الخطط ا ستراتيهية الرقابة عمى المستوى التكتيكي:  .2
 النتائج األدائية متطاب ة مع األىداؼ المكضكعة. كالتأ د مف أفَّ 

ى النشاطات كالخطط قصيرة كتتعلؽ ب ح اـ اةهرامات الرقابية علالرقابة عمى المستوى التشغيمي:  .3
عملية الرقابة ا ستراتيهية تيدؼ إلى م ارنة األدام الحالث مع األىداؼ المكضكعة   المدل. أم أفَّ 
بالتغذية الراهعة الضركرية لت ييـ النتائج كاتخاذ اةهرامات التصحيحية  اةدارةكبذلؾ تزكد 

 الضركرية إذا تطلب األمر ذلؾ.
 االستراتيجية:مراحل وخطوات الرقابة 

ن ـك بعرضيا بمكهز مختصر على النحك  تمر عملية الرقابة ا ستراتيهية بمراحؿ متعددة يم ف أفٍ 
 (:418: 2002التالث )إدريس كالمرسث  

 أواًل: مرحمة تحديد ما يجب قياسو
ح  ة فث التنفيذية إلى تحديد األنشطة كالعمليات كالنتائج المت اةدارةالعليا  ك ذلؾ  اةدارةتحتاج 

تتأ د  أفٍ  االتنفيذ الفعلث لالستراتيهيات كالسياسات كالخطط كالبرامج الكاهب متابعتيا كت ييميا  كتحتاج أيضن 
تخضع إلى ال ياس كبطري ة مكضكعية كم بكلة  ىذه األنشطة كالعمليات كالنتائج المتح  ة يم ف أفٍ  مف أفَّ 

نشطة أك العمليات بغض ستخدامو لهميع المها ت أك األط ايتـ تخطي ال ياس يهب أفٍ  كمتناس ة  لذلؾ ف فَّ 
 تعترض ذلؾ. النظر عف الصعكبات التث يحتمؿ أفٍ 

 
 ثانًيا: مرحمة وضع معايير األداء

يتـ فث ىذه المرحلة كضع المعايير التث سكؼ تستخدـ فث ت ييـ األدام  حيث يتـ م ارنة األدام 
مة السيلة لحاهاتيا إلى إدراؾ ح ي ث لبيئة العمؿ الفعلية الفعلث بيا  كعملية كضع المعايير ليست بالمي
 كنكعية األىداؼ أك النتائج كالمطلكب تح ي يا.

 : مرحمة القياس والمقارنة )التقييم(ثالثًا
كتتضمف   ؿ ىذه المرحلة فث قياس األدام الفعلث كالم ارنة بيف األدام الفعلث كالمعايير المحددةتتماَّ 

 ىما:  هانبيف رئيسييف
 .قياس النتائج الفعلية لألدام بغرض تحديد ا نحرافات عف المعايير المكضكعة 
  تكصيؿ المعلكمات كالبيانات إلى مرا ز المسؤكلية حتى يتسنى تحليؿ ا نحرافات كاتخاذ اةهرامات

 التصحيحية المناسبة فث الكقت المناسب.
 : مرحمة اتخاذ اإلجراءات التصحيحيةرابًعا

األخيرة مف الت ييـ كفييا يتـ إعادة األمكر إلى نصابيا الطبيعث  كتعد ىذه المرحلة كتماؿ المرحلة 
أسباب  إلىيكاهو متخذ ال رار مش لتيف فث ىذه المرحلة  كىما: التعرؼ  وي نَّ إحيث   الةأساسية كفعَّ 
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بيؽ اةهرام ا نحرافات  اـ اختيار أنسب الطرؽ لعالج ىذه ا نحرافات باةضافة إلى التأ د مف نهاح تط
 التصحيحث.

لتطبيؽ  قابالن  منظمةلبحث عف أفضؿ الطيرؽ لمعرفة إذا  اف كضع النستنتج مما سبؽ ضركرة ا
الخطة ا ستراتيهٌية؛ عف طريؽ مراقبة التغٌيرات المؤارة على العمؿ مع التر يز على ا ستراتيهيات المتبعة  

  كالحرص لمنظمةتنظيـ كتخطيط العمؿ فث اكالعمؿ على مما ييساىـ فث ت ييـ  فامتيا فث تح يؽ األدام. 
  مما ييساعد على الت ليؿ مف عمؿعلى ا بتعاد عف األخطام  كميتابعة المياـ كاألنشطة الخاٌصة فث فريؽ ال

دراؾ أٌنو   يكهد شثم ك تراهع التخطيط ا ستراتيهث.  أخطام أك بيانات  نيائث  بؿ مف المم ف تغيير أما 
  .ى مراهعتيا مف أهؿ معرفة ما ىث األشيام الميناسبة كغير الميناسبة لتح يؽ النهاح فث العمؿبا عتماد عل

 
 
 
 

 الممخص
 
ػالتخطػيط ا سػتراتيهث يى  مف خالؿ ما تـ طرحػو فػث ىػذا الفصػؿ  يم ننػا ال ػكؿ بػأفَّ     ًعػدَّة مراحػؿب رُّ مي

تبدأ بكضػع الرؤيػة ا سػتراتيهية  اػـ مرحلػة صػياغة الرسػالة ا سػتراتيهية إلػى تحديػد األىػداؼ ا سػتراتيهية  
تطبيؽ الخيار ا ستراتيهث.  "  كأخيرنا"SWOTمع دراسة كتحليؿ البيئة الداخلية كالخارهية عف طريؽ تحليؿ 

تج عنػػو اخػتالؼ كتعػػدد التعػاريؼ التػػث ك ػاف ىػذا مػػدعاة لالخػتالؼ فػػث كهيػات النظػػر بػيف البػاحايف  ممػػا نػ
يػػا تنت ػػؿ بالمنظمػػة إلػػى كضػػع أفضػػؿ بالمسػػت بؿ  مػػف خػػالؿ قػػدمت لمصػػطلح التخطػػيط ا سػػتراتيهث  إ  أنَّ 

عمليػػػة كضػػػع رؤيػػػة مسػػػت بلية بيػػػدؼ اتخػػػاذ ال ػػػرارات ا سػػػتراتيهية التػػػث تتعلػػػؽ بالحاضػػػر كالمسػػػت بؿ  كالتػػػث 
يا كأىدافيا ا ستراتيهية بأعلى درهة مف ال فامة كالفعالية  كيح ؽ تتبناىا المنظمة للكصكؿ إلى تح يؽ غايات

إف شػام اهلل فػث المبحػث  الميؤسَّسػثكعليػو  سػيتـ تنػاكؿ مكضػكع األدام للمنظمة ميػزة تنافسػية  كأفضػؿ أدام. 
 التالث.
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 ثانيالمبحث ال

 الُمؤسَّسيداء األ 2.2
 

 تمييد:
 اةدارة  كيم ف اعتباره كليد نظريات اةدارةييعد مفيـك إدارة األدام مف المفاىيـ الحدياة فث مهاؿ 

 باتو كمعاييره كأساليبو الفعالة كالتث تح ؽ األىداؼتطلَّ لو مي  ت امالن مي  االمختلفة  كالتث اعتبرت األدام نظامن 
 المرهكة للمنظمات على اختالؼ أغراضيا كطبيعة ت كينيا. 

فاألدام سكام أ اف على مستكل العامؿ أك الفريؽ أك المؤسسة ىك الكسيلة التث يم ف مف خالليا 
ات حيث يؤار أدام العامؿ بش ؿ أك بآخر مستكىتكل ال فامة كالفاعلية على أم مستكل مف ىذه التحديد مس

على أدام الفريؽ   ما يؤار مستكل األدام الفردم أك الهماعث على مستكل أدام المؤسسة   ؿ  كتختلؼ 
تغيير كالتفهر طبيعة التحديات التنافسية كيزداد مستكاىا فث العصر الحديث الذم يتميز بالسرعة كال

  امشتر ن  اكعالمين  اسامين  ناصره كالعكامؿ المؤارة فيو ىدفنابدراسة األدام كع ا ىتماـ المعرفث  كبيذا يصبح
ـ يً كلتح يؽ التميز كتعزيز ال درة التنافسية فث مؤسسات األعماؿ سكام أ انت صناعية أـ خدمية  كمف المي 

ب دارة أدام المكارد  اإدارة األدام   تعنث ف ط أدام العامؿ أك الفريؽ  مكارد بشرية  بؿ تيتـ أيضن  شير أفَّ ني  أفٍ 
 (. 38: 2017كالت نكلكهية )الغناـ  األخرل  الهكانب المالية كالمعلكماتية 

اتو  مستكى  كأىميتو  كخصائصو  كأبعاده  ك الميؤسَّسثكنستعرض فث ىذا المبحث مفيكـ األدام 
  كمحا ت األدام الميؤسَّسث  كمؤشرات قياس األدام الميؤسَّسث  كقياس األدام الميؤسَّسثس األدام كقيا

 .الميؤسَّسث  كعملية تحسيف األدام الميؤسَّسث
 

 :الُمؤسَّسيمفيوم األداء  1.2.2
بالنسبة للمنظمات بش ؿ عاـ  بؿ ي اد ي كف الظاىرة الشمكلية  اكهكىريِّ  ميًيمِّا ااألدام مفيكمن  عدُّ يي 

ل افة فركع كح كؿ المعرفة اةدارية كبالرغـ مف  ارة البحكث كالدراسات التث تناكلت مفيكـ األدام  إ  أنو 
 لـ يتـ التكصؿ إلى إهماع أك اتفاؽ حكؿ مفيكـ محدد ليذا العنكاف كيعكد ذلؾ  ختالؼ الم اييس كالمعايير

فث دراسة األدام كقياسو كالتث ترتبط بش ؿ كايؽ باألىداؼ  يريفالتث تعتمد علييا المنظمات كالمد
    كا تهاىات التث تسعى المنظمة لتح ي يا. 

قدرة المنظمة على استخداـ مكاردىا ب فامة  " :وي بأنَّ  الميؤسَّسثاألدام  كآخركف( Peterson)كعرؼ 
نتاج مخرهات متناغمة مع   .(Peterson, et al, 2003: 1) أىدافيا كمناسبة لمستخدمييا"كا 

"المنظكمة المت املة لنتاج أعماؿ فث ضكم تفاعليا مع عناصر  :وي )مخيمر كآخركف( بأنَّ  فوي  ما كعرَّ 
األدام ىك  ( أفَّ Wheelen & Hunger. كيرل )(29: 2000 )مخيمر كآخركف  بيئتيا الداخلية كالخارهية"
 .(Wheelen & Hunger, 2009, 243) النتيهة النيائية للنشاط
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"المحصلة النيائية للهيكد  أك النشاطات  أك العمليات  أك  :وي بأنَّ  الميؤسَّسثؼ )رباعية( األدام رِّ عى كتي 
ات مستكىالسلك يات  كالتث تتعلؽ باألىداؼ أك النتائج التث تسعى المنظمات إلى تح ي يا  كذلؾ على 

االث  ىث المستكل الفردم  كالكظيفث الهزئث )أدام الكحدات(  كال لث )أدام المنظمة   ؿ فث إطار مف 
 .(122: 2011ربايعة  ) التأايرات البيئية المتبادلة(

"مهمكع المدخالت كالمخرهات التث تنتج عف تفاعؿ المنظكمة  :وي بأنَّ  الميؤسَّسثؼ األدام رَّ عى كيي 
كم كناتيا مع البيئة الداخلية كالخارهية داخؿ المؤسسة لتح يؽ أىدافيا التنظيمية  ةدارةاالمت املة لعمليات 

 (.69: 2014ب فامة كفعالية" )المدىكف  
الذم تبذلو المؤسسة مف أهؿ  حصيلة كنتاج الهيد" :وي بأنَّ  الميؤسَّسثؼ )هبر( األدام رِّ عى فيما تي 

 (.60: 2015" )هبر  كالخارهية الداخلية البيئةتح يؽ أىدافيا فث ضكم التفاعؿ مع عناصر 
"محصلة سلكؾ الفرد فث ضكم اةهرامات كالت نيات التث تكهو العمؿ نحك  وي )حسينة( بأنَّ  فوي كعرَّ 

تح يؽ ا ىداؼ المرغكبة  كيعتبر انع اس كم ياس لمدل نهاح الفرد أك فشلو فث تح يؽ ىذه األىداؼ 
 (.36: 2015المتعل ة بالعمؿ" )حسينة  

أهؿ تح يؽ ىدؼ معيف"  كعرفو )غناـ( بأنو "حصيلة الهيد الذم يبذلو المكظفيف فث المنظمة مف
 (.39: 2017)غناـ  

الهيد الذم يبذؿ كالسلك يات التث : وُ بأنَّ  الُمؤسَّسيعمى ما سبق يعرف الباحث األداء  وترتيًبا
نتاج مخرهات متناغمة مع أىدافيا ا ستراتيهية  اتنع س على استخداـ المنظمة لمكاردى كمناسبة المتاحة  كا 

 كالخارهية. التفاعؿ مع عناصر البيئة الداخلية فث ضكم للمستفيديف مف خدماتيا
 

 :الُمؤسَّسيأىمية األداء  2.2.2
كمف العفكية إلى   فث  كنو ين ؿ العمؿ مف الفردية إلى الهماعية الميؤسَّسثتبرز أىمية األدام          

كمف التأاير المحدكد إلى   كمف محدكدية المكارد إلى تعددية المكارد  كمف الغمكض إلى الكضكح  التخطيط
مف تكفر مهمكعة مف الصفات ألم  دَّ بي   ما    كمف الكضع العرفث إلى الشرعية ال انكنية  التأاير الكاسع

كالتف ير   كالعـز كالتك ؿ على اهلل تعالى  أىميا: ا نفتاح كالنضكج  الميؤسَّسثتبدأ بالعمؿ  ريد أفٍ هية تي 
)العدلكنث( على أىمية تكفر عشرة عناصر للبدم فث رحلة  زى  ما ر َّ   الالزمةكالميارات اةشرافية   اةيهابث
 (:22-21: 2002كأكردىا  ما يلث )العدلكنث    الميؤسَّسثالبنام 
 كضكح الف رة التث قامت مف أهليا المؤسسة. .1
 كالحصكؿ على الترخيص ال انكنث لبدم العمؿ كفؽ شركطو. سة ؤسَّ المي مشركعية  .2
 مؤىلة كقادرة كمتحمسة كمتفرغة ليذا العمؿ.كهكد قيادة  .3
مع الحفاظ على ا ست اللية   مف مصادر تمكيؿ ذاتية كمتنكعة كمستمرة  تكفر رأس ماؿ  اؼو  .4

 ككهكد نظاـ مالث كمحاسبث دقيؽ.  بالتصرؼ
 كفث نظر منافسييا. كالمتعامليف فث نظر العامليف  سة ؤسَّ للمي إيهاد سمعة هيدة  .5
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 الصعكبات كالتغلب على   كتح يؽ أىدافيا  ى اتخاذ قراراتيا دكف تدخؿ خارهثسة علدرة المؤسَّ قي  .6
هبار اآلخريف على مسايرتيا.  كا 

 مف العامليف األ فام المنهزيف كالمتحمسيف كالم تنعيف. هذب عدد  اؼو  .7
كمكا ة كمدكنة كمعركفة ل ؿ الهيات  علييا محددة ككاضحة كمتفؽ  عمؿ كهكد لكائح كأنظمة  .8

 كمتناسبة أىداؼ المؤسسة. معيا المعاملة المعنية ك 
كم تكبة كمعركفة للهيات المعنية  علييا كمدركسة كمتفؽ  ككاضحة محددة  كبرامج كهكد خطط  .9

 التث ستتعامؿ معيا.
 كهكد نظاـ للرقابة كالمتابعة كالت كيـ المستمر للتأ د مف سالمة التخطيط كالتنفيذ..10
كعلى رأسيا عنصر  كالنهاح كتعتبر العناصر الساب ة  زمة كميمة ألم مؤسسة ترغب بالتميز         

لما لل يادة مف دكر  بير فث إنهاح  الساب ة كالتث تؤار ب يهابية على باقث العناصر  للعمؿ ال يادة المؤىلة 
 المؤسسة أك إفشاليا.

 

 :الُمؤسَّسيخصائص األداء  3.2.2
 كاصفات كالخصائص التث تهعلو عمالن ميمىيَّزناالذم ننشده بمهمكعة مف الم الميؤسَّسثيتصؼ األدام 

 (:22: 2002 كأىـ ىذه الخصائص ما يلث )العدلكنث 
المحافظة على ابات العمؿ كاستمراره  مف خالؿ الخبرات الترا مية  كالتهارب الساب ة التث تارم  .1

 المؤسسة  ك  تتأار بتغيير ال يادات.
ماد على هماعية األدام كالمشار ة فث اتخاذ ال رار مف قبؿ المختصيف كالخبرام ةدارة ا عت .2

 كال رار. اةدارةالمؤسسة  كيضمف على عدـ تفرد رئيس المؤسسة ب
المحافظة على ا ست رار اةدارم كالمالث للمؤسسة نحك تطكير المؤسسة فث إطار كاضح مف  .3

 فث تح يؽ األىداؼ. الكاهبات كالمسؤكليات  كمشار ة هماعية
األفراد العامليف فث المؤسسة نحك تطكير المؤسسة فث إطار كاضح مف  هميعاستامار هيكد  .4

 الكاهبات كالمسؤكليات  كمشار ة هماعية فث تح يؽ األىداؼ.
التر يز على العنصر البشرم كتنميتو كتأىيلو باستمرار  كاست طاب أفضؿ ال فامات مف خالؿ  .5

 ا فث التكظيؼ. سياسة متطكرة تعتمدى
 التر يز على هكدة األساليب كالنظريات اةدارية بما ينع س على هكدة الخدمات. .6
تاحة المهاؿ للمتميزيف لممارسة ت دميـ فث الكظائؼ العليا.  .7  إيهاد ال يادات البديلة  كا 

مف  الميؤسَّسثتتميز البلديات بمهمكعة خصائص لتطكير أدائيا  نستنتج مما سبؽ ضركرة أفٍ 
الت ليدية  كالعمؿ على تكايؽ الصلة  اةدارةخالؿ انحياز ال يادة نحك العمؿ مف خالؿ الخركج عف أنماط 

مع المستفيديف كا ستهابة لم ترحاتيـ  كالعمؿ على زيادة إنتاهية البلدية مف خالؿ العامليف بتكفير الا ة 
 كالمشار ة  كا ىتماـ ب يـ البلدية.
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 :ُمؤسَّسيالأبعاد األداء  4.2.2
كىث )الكقفث    ذك أبعاد متعددة ف د أشار )الكقفث( إلى االاة أبعاد لألدام الميؤسَّسثاألدام         
2004 :145:) 
األدام المالث: كىك مفيكـ ضيؽ لألدام  كير ز على استخداـ المؤشرات المالية  ماؿ: الربحية  .1

 كالنمك.
عد بيف األدام المالث كاألدام التشغيلث  كبذلؾ فيك البي األدام المالث كاألدام التشغيلث: يهمع ىذا  .2

يضيؼ ال فامة فث تح يؽ استخداـ للمكارد المتاحة بيدؼ الحصكؿ على المردكدات. كير ز ىذا 
 ماؿ: الحصة السكقية كت ديـ منتج هديد ذم هكدة عالية.مؤشرات  البعد على 

  كىك يعبر عف مدل تح يؽ الميؤسَّسثلألدام  ية: كيعد ىذا البيعد األ ار شيمك ن الفاعلية التنظيم .3
 المنظمة ألىدافيا.

 
 :الُمؤسَّسيات األداء مستوى 5.2.2
ات قياس األدام  سكام مف حيث األىداؼ كالغايات التث مستكىعلى الرغـ مف تعدد كتنكع تصنيؼ  

 ات حسب )الغناـ مستكىيم ف تمايليا باالث  وي ترمث إلييا  أك مف حيث شمكليتيا كعمكميتيا  إ  أنَّ 
 كىث  اآلتث:( 46: 2017
 :كىك مستكل قياس األدام العاـ  كييدؼ إلى قياس أدام قطاع معيف ماؿ قطاع  المستوى األول

 التعليـ  الصحة  كغيره  كالدكلة ىث الهية المسئكلة عف ىذا ال ياس.
 :كييدؼ إلى قياس أدام الكحدات الفرعية داخؿ  الميؤسَّسثكىك مستكل قياس األدام  المستوى الثاني

 المؤسسات  كىنا ت كف الكحدة اةدارية ىث كحدة ال ياس المتبعة.
 :مستكل قياس األدام الفردم  كييدؼ إلى قياس أدام األفراد العامليف داخؿ  المستوى الثالث

 حدة ال ياس المتبعة.الكحدات اةدارية فث المؤسسة  كىنا ي كف الفرد داخؿ الكحدة اةدارية ىك ك 
يختلؼ عف  ؿ كاحد منيا  وي ات الساب ة  إ  أنَّ مستكىعلى ال الميؤسَّسثكبالرغـ مف احتكام األدام         

 منفردان  فيك يختلؼ عف األدام الفردم كعف األدام العاـ ألنو محصلة ليما كلتأايرات البيئة علييما.
كصؿ التث تربط بيف المستكل اليش ؿ ىمزة  الميؤسَّسثدام مستكل قياس األ كيرل )اابت( بأفَّ         

سات على مستكل ؤسَّ األدنى المتماؿ ب ياس األدام الفردم  بالمستكل األعلى المتماؿ ب ياس األدام العاـ للمي 
سات ؤسَّ الدكلة   ؿ  لتش ؿ فث مهمليا سلسة مترابطة تيدؼ إلى ا رت ام بمستكل األدام اةهمالث للمي 

 (.15: 2001)اابت  
 (:16: 2006فث اآلتث )مخيمر كآخركف   الميؤسَّسثكتتحدد الفلسفة التث ي كـ علييا األدام         
  َّات األدام ىك هزم مف مستكل أدام  لث أ بر بالمنظمة.مستكى ؿ مستكل مف  إف 
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  َّية أهزام ال ؿ قياس األدام ال ائـ على ا ىتماـ باألهزام دكف إدراؾ ن اط التالمس كالحر ة مع ب إف 
يبعد المؤسسة عف الماالية كي كدىا إلى مهمكعة مف الصراعات التث تؤدم فث النياية لليدـ 

 كتشتيت الهيكد.
  إذا حدث تفكؽ ما نتيهة النظرة الهزئية فيك تفكؽ مؤقت يؤدم إلى ا ختالفات كالتدىكر فث المدل

 البعيد.
  َّىك تصاعد لت امؿ األف ار كالسياسات كالنظـ  سثالميؤسَّ إدراؾ طبيعة النظرة ال لية لألدام  إف

 للكصكؿ إلى الماالية الت املية.
  َّإلى  إدراؾ ا ختالؼ مع األهزام كصك ن النظرة الت املية لألدام   تعنث عدـ ا ختالؼ بؿ تعنث  إف

 التهانس اةدارم  كالذم يؤدم إلى الهماعية فث األدام اةدارم كتح يؽ اةبداع اةدارم.
 

 :الُمؤسَّسيقياس األداء  6.2.2
تعلـ أيف ىث اآلف مف حيث   انت المنظمة   ي كف تحسيف مف دكف قياس. ف ذا ما يم ف أفٍ           

لف تتم ف مف الكصكؿ إلى حيث تريد.  كبالتأ يد ف نياعملياتيا  فيث لف تتم ف مف معرفة مست بليا   كاقع
 .(45: 2014)الحسف   مف دكف بكصلة أك خريطةبدكف قياس  السفر فث صحرام كاسعة  فالعمؿ

كقياس األدام ىك عبارة عف إتباع طري ة منظمة لت ييـ المدخالت كالمخرهات كالعمليات فث 
 المنظمات  أما م ياس األدام فيك أداة ميمة للح ـ على األمكر   المكازيف كالم اييؿ  كغيرىا.

ليو  ستتحكؿ األمكر إلى مزاج األشخاص كبدكف م ياس كاضح كسيؿ ا ستخداـ كمبسط كمتفؽ ع
 (.237: 2011كانطباعاتيـ كت ديراتيـ الخاصة فث الح ـ على األمكر كت ييميا )محمد  

  قياس األدام يزكدنا ف ط بالبيانات سةؤسَّ عف إدارة أدام المي  ؤسسةقياس أدام المكيختلؼ 
أما إدارة األدام فتتضمف ال ياـ  ا يكمدل نهاح مشاريعيا كاستراتيهيات ؤسسةالم كالمعلكمات حكؿ كضع

قرارات تصحيحية يتبعيا تنفيذ خطط تحسيف كتطكير ألدام  بعمليات تحسيف األدام بعد قياسو كاتخاذ
األدام دكف اتخاذ إهرامات تصحيحية ت كد  يهب عدـ الخلط بينيما كعدـ ا  تفام ب ياس    ؿ سةؤسَّ المي 
 (.25: 2013)أبك  ريـ   مة إلى كهيتيا الصحيحةظالمن
 

 :الُمؤسَّسيمؤشرات قياس األداء  7.2.2
تتحدث معظـ األدبيات عف مؤشرات ل ياس األدام فث منظمات األعماؿ التث تيدؼ إلى تح يؽ 
أرباح بؿ كتعتبره كاحد مف مؤشرات األدام فييا كال ليؿ يتحدث عف مؤشرات قياس أدام فث البلديات  كقد 

 ( عدد مف المؤشرات تغطث الهكانب األساسية:18: 1999ذ ر )مخيمر كآخركف  
 المهمكعػة مف المؤشرات علػى طبيعة نشاط  مؤشرات تتعلؽ بفاعلية تح يؽ األىداؼ  كتػػتكقؼ تلػػؾ

 كأىداؼ  ؿ كحدة.
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 المتاحة  كتتضمف نسبة الت اليؼ اةهمالية إلى حهـ  مؤشػػرات تػػتعلؽ ب فػػامة اسػػتخداـ المػػكارد
 ة الخدمة الم دمة(.المخرهات )ت لف

 .مؤشػػػرات تػػػتعلؽ باةنتاهية 
 .مؤشػرات تػتعلؽ بمسػتكل هػكدة الخدمات الم دمة 

 (:52: 2010)صياـ   ربعػة  مؤشػرات لػألداماألعناصػر ال اقترح ىذه كفث ظؿ مفاىيـ إدارة الهكدة
اةت اف كمدل هكدة  كىك المؤشر الخاص ب يفية الح ـ على هكدة األدام مػف حيػث درهػةالجودة:  .أ 

 .المنتج سكام  اف سلعة أك خدمة
 .معدؿ األدام ا لتح يؽ معدؿ م بكؿ مف النمك فثا دافعن ا تفاؽ على  مية المنتج عنصرن  الكمية: .ب 
 كىك بياف تكقعث يحدد متى يتـ تنفيذ مسؤكليات العمؿ كيراعى فػث ا تفػاؽالوقت:  .ج 

 ى لمتطلبات األدام مف حيث  ـ اةنتاج المطلػكب ا الحد األدنعلى الكقت المناسب للتنفيذ دائمن 
 .كعدد العامليف فث نفس الكظيفة  كأىداؼ المنظمة  كتدريب كخبرة األفراد

ها باع  ت  االواجب  عبارة عن بيان توقعي للخطوات أو اإلجراءات الـضروريةاإلجراءات )العممية(:  .د 

 .لتنفيذ المسؤولية المطلوبة
  التالث: الميؤسَّسث( مهمكعة مف مؤشرات األدام Macpherson & Pabariبينما يذ ر)

 كالتث كردتالغرض مف كهكدىا  ػسة فػث تح يػؽؤسَّ كالتث تتح ؽ عندما تنهح المي  :سةؤسَّ فاعمية المُ  .أ 
 كا ستراتيهية. فث نظاميا الػداخلث كرسػالتيا كأىػدافيا العامػة

للكصكؿ إلى األىداؼ   للمػكارد الماليػة كالبػشريةكتتماؿ فث ا ستخداـ األماؿ  :سةؤسَّ كفاءة المُ  .ب 
مع المخرهات  كىؿ المخرهات  سة تنفذ أنشطتيا بت اليؼ تتالمـؤسَّ كىنا يتـ السؤاؿ إذا ما  انت المي 

سة  باةضافة إلى إذا ما  اف التنفيذ لألنشطة ؤسَّ المي  لألنشطة كالبرامج تتالمـ مع حهػـ العػامليف فػث
 .لتنفيذه  اؼو كال لكقت المحػدد لػوكالبرامج يتـ فث ا

  اك يفن  ا من  الخدمات الم دمة رضا المػستفيديف كذكم العالقػة عػف لؿ بمدكتتماَّ : مةءالمال االرتباط/ .ج 
الفئات المستيدفة  كما درهة  احتياهات بمعنى ىؿ المنظمة تختار برامهيا كأنشطتيا بما يتالمـ مػع

 .رضاىـ علييا
البرامج كاألنشطة المختلفة   سة على تهنيد األمكاؿ الالزمة لتنفيػذؤسَّ المي  كتع س قدرة: االستدامة .د 

على  لدييا ال درة فث عمليا  كىؿ كىؿ لدييا المكارد المالية كالبشرية التث تم نيا مف ا ستمرار
برامج  ما  انتا ستدامة تسأؿ إذا  ت ديـ خدماتيا لمستفيدييا بنفس ال فامة كالفاعلية   ما أفَّ 

 .كالا افث لمؤسسة كأنشطتيا تتناغـ مػع الكضػع ا هتمػاعثا
تصنيؼ ىذه  رغػـ ا خػتالؼ فػث وي النظر إلى مؤشرات األدام المختلفة نهد أنَّ  معافمف خالؿ إ

 كا ستخداـاألىداؼ   ماؿ: تح يؽ  سةؤسَّ ة فث عمؿ المي يا على محاكر رئيسهميعن ؽ فً تتَّ يا المؤشرات إ  أنَّ 
على ا ستمرار مع الحفاظ على الهكدة فث ت ديـ خدماتيا كبما يح ػؽ  سةؤسَّ ك ذلؾ قدرة المي للمكارد   األماؿ
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  كىذا ما تـ مراعاتو عند تصميـ أداة ال ياس بحيث شملت يابكللمهتمع المحلث المحيط  الرضػا لمػستفيدييا
 .محافظات غزةا ستبانة على هميع محاكر عمؿ بلديات 

 
 لية عممو وتطويرهآو  الُمؤسَّسي(: يوضح نظام األداء 5.2شكل )

رِّد بكاسطة الباحث   با عتماد على الدراسات الساب ةهي
 

 :الُمؤسَّسيمجاالت األداء  8.2.2
سات كلطبيعة مياميا  على الرغـ ؤسَّ للمرهعيات الفلسفية للمي  كف نا الميؤسَّسثتعدد مها ت األدام ت

 هكىر ىذه المها ت تتفؽ بنسبة  بيرة  كفيما يلث عرض ليذه المها ت: مف ا ختالؼ  إ  أفَّ 
 العميا واألنظمة: اإلدارةالمجال األول: كفاءة وفعالية 

التث مف  الميؤسَّسثالتث تدير المؤسسة  كبالبنية التنظيمية للبنام  اةدارةؽ ىذا المهاؿ بال يادة ك يتعلَّ 
خالليا تح ؽ إدارة المؤسسة أىدافيا  فث إطار منظكمة بشرية كمادية  تحت ـ إلى سياسات كاضحة  كأنظمة 
كقكانيف معتمدة تعمؿ على تنظيـ العمؿ مف خالؿ العمؿ بلكائح تفصيلية ل ؿ مهاؿ مف مها تيا  باةضافة 

ت كف بيئة  ب أفٍ يا ككاهباتيـ   ما تتطلَّ إلى ىيا ؿ ترسـ مسار اتصا تيا كحدكد مسؤكليات العامليف في
سة ؤسَّ العمؿ تتناسب كطبيعة أعماليا  كا افة تنظيمية تسيـ فث تكحيد اتهاىات المكظفيف نحك رسالة المي 

دام  كتطكير يدؼ إلى ت كيـ المسار  كتحسيف األبمنظكمة رقابية ت اةدارةكرؤيتيا  كربط عناصر الح ـ ك 
سات إلى ؤسَّ كر يزة ميمة مف ر ائز المؤسسة  كتلهأ المي  كتعد األنظمة محكرنالتنظيمث   ما بنية العمؿ ا

ع م كناتيا البشرية كالمادية  كتتنكَّ  بهميعسة ؤسَّ إعداد لكائح متعددة كاعتبارىا قكاعد حا مة تنظـ شؤكف المي 
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صؼ الكظيفث كأدلة اللكائح لتشمؿ أنظمة شؤكف المكظفيف كالنظاـ المالث  كنظاـ اللكاـز كالمشتريات  كالك 
فث تناكليـ األنظمة مف حيث شمكلية  اةدارةالعمليات. كتتفاكت كهيات النظر كالمفاىيـ التث قدميا علمام 

سة  كمع ذلؾ يركف هميعان بأف األنظمة ما ىث إ  كسيلة كأداة ؤسَّ هكانب عمؿ المي  لهميعىذه األنظمة 
 .(164-154: 2011سة )الدهنث  ؤسَّ لتح يؽ أىداؼ المي 

 المجال الثاني: تنمية الموارد البشرية:
 Gommez-Mejia, etا ىتماـ بتنمية المكارد البشرية يتر ز على أدام األفراد  كبذلؾ يعرؼ ) إفَّ 

al َّدارة أدام الفرد فث المنظمة"   ما يعرفو ) :وي ( ت ييـ األدام بأن  Cummings and"مماالة كقياس كا 
Worley الراهعة كالتث تتضمف الت ييـ المباشر ألدام األفراد أك هماعات العمؿ مف قبؿ ( بأنو "نظاـ التغذية

 .(85: 2011المشرفيف أك المديريف )ال ساسبة  
ا حديانا اصطالح تنم ( إلى أفَّ 268-267: 2002تشير )حسف   ية المكارد البشرية ييعد اصطالحن
كف كعث  امؿ بأىميتو كتأايره كارتباطو باألدام اصطالح تنمية المكارد البشرية د نسبيِّا  كيستخدـ أحياننا

   فيم ف ت ييـ أم أدام مؤسسث على أساس أربعة معايير  كىث:الميؤسَّسث
 هكدة كمنفعة المنتهات كالخدمات التث ت دميا المؤسسة. .1
 ال فامة فث ت ديـ كتكفير ىذه المنتهات كالخدمات. .2
 المعيشث للفرد.تأاير المؤسسة على المهتمع كهكدة كنكعية المستكل  .3
 تأاير المؤسسة على المكارد البشرية كعلى هكدة مناخ العمؿ. .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الُمؤسَّسي(: يوضح عناصر ومحركات الموارد البشرية في األداء 6.2شكل )
 (2002)حسف   المصدر:

عناصر ومحركات تنمية الموارد 

 البشرية في األداء المؤسسي

قياس ومتابعة 
نتائج الموارد 

 البشرية

التمكين 
والمشاركة 

 والتواصل

إدارة عمليات 
وخدمات 
الموارد 

 البشرية

االستقطاب 

 والتعيين

تقييم 
الوظائف 

 والتعويضات

إدارة المواهب 
والجدارات 

 الوظيفية

تخطيط 
الموارد 

 البشرية

إدارة 
المعرفة 

 والتطوير
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 المجال الثالث: إدارة المعمومات:
 ( استخدامات ت نكلكهيا المعلكمات  ما يلث: 158-153: 2005)إدريس   دى حدَّ 

سات ت نكلكهيا المعلكمات كبصفة أساسية فث ؤسَّ تستخدـ المي  توافر المعمومات الالزمة لألعمال: .1
نماذج دعـ مياـ تمتد مف )ت ارير كمعلكمات عف األفراد كالكظائؼ  كحساب المرتَّبات إلى تصميـ 

نترنت( التث مف خالليا ي كـ العمالم ب رساؿ أكامر الطلب للمنتهات مكاقع اة العركض إلى تصميـ
 كالخدمات التث يرغبكف فث شرائيا.

حيث يم ف أف تساعد ت نكلكهيا المعلكمات فث زيادة ال درة على ا بت ار  كي كف  تعزيز االبتكار: .2
اد طرؽ لتنفيذ األعماؿ ة ب يهسة بتطكير )الكظائؼ كالبيانات الكظيفيؤسَّ ذلؾ مف خالؿ قياـ المي 

 (.إل تركنينا
تماؿ ت نكلكهيا المعلكمات أداة لل ضام على قيكد الكقت كالمساحة   اختزال الوقت والمساحة: .3

ك أداة لل ضام على قيكد المساحة يم ف تفيميا مف خالؿ ال درة التخزينية التث تتمتع بيا  كبالتالث 
عة لتحطيـ قيكد الكقت الذم يستغرؽ فث تشغيؿ كبث تستخدـ أدكات متنك  سة أفٍ ؤسَّ يم ف للمي 

 عرض(.-تخزيف-المعلكمات )تهييز
 
 
 
 
 

    
 

 مكونات نظام معمومات الموارد البشرية ( يوضح7.2شكل )
 ( 2005)إدريس   المصدر:

 
يت امؿ  احديان  اأىمية إدارة المعلكمات تنبع مف  كنيا مكضكعن  ( بأفَّ 61: 2011كيرل )العالكؿ  

يهاد الترا ـ نَّ إ  حيث اةدارةمع غيره مف المكاضيع الف رية الحدياة فث مهاؿ  يا تسيـ فث تطكر المعرفة كا 
المعرفة المعرفث فث ظؿ انتشار نظـ ا تصا ت الحدياة كاتساع الشب ة العن بكتية  مما سيؿ انتشار 

سات كتح يؽ األىداؼ المرغكبة  فمف خالليا تستطيع ؤسَّ كتبادليا  ك ذلؾ تسيـ فث رفع مستكل أدام المي 
ة المعرفة المستخدمة فث أعماليا كتطبي اتيا  كمف اـ  يفية العمؿ على رفع كتطكير سات إدراؾ ماىيَّ ؤسَّ المي 

 ىذه المعرفة مف أهؿ تح يؽ األىداؼ المرهكَّة.

 بيانات وظيفية
 تجهيز 
 تخزين 

 عرض

 تقارير
 معلومات

عن األفراد 
 والوظائف
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دارة المعلكمات بفعالية ك فامة  ف د تـ تصميـ نظـ خاصة ب دارة المعرفة  تيدؼ إلى كمف أهؿ إ
بش ؿ مت امؿ  كقد همع المعلكمات كتخزينيا كاسترهاعيا كن ليا  بحيث تعمؿ ىذه الكظائؼ مع بعضيا 

 (:64: 2005منيا ىث )حهازم   ذ ر حهازم عددنا
 .ت نكلكهيا الشب ات 
 شمؿ برامج الدعـ الهماعث  كنظـ إدارة الكاائؽ  كمستكدعات البيانات  نظـ المعلكمات اةدارية  كت

 كنظـ التن يب عف البيانات  كنظـ مساندة ال رارات.
أ ار مف أم كقت مضى  فيك  ايمِّ سات أصبح مي ؤسَّ استخداـ الت نكلكهيا فث المي  كيم ننا ال كؿ أفَّ 

ة لدل المي  كالخاصة على حد  سكام  مف حيث إدارة كتكايؽ  سات العامةؤسَّ يش ؿ أىمية قصكل كضركرة ملحَّ
المعلكمات  كحسف استخداميا فث عمليات اتخاذ ال رارات كالتخطيط للمست بؿ  كما يترتب علييا مف ت ليؿ 

 كاختزاؿ الكقت لدل ىذه المؤسسات.
 الرابع: تطوير العمميات الداخميةالمجال 

 أواًل: أساليب العمميات الداخمية
( إلى أف نشاط تطكير أساليب العمليات الداخلية ييعدُّ مف األنشطة 122: 2011شيخة  شير )أبك يي 

اةدارية الحدياة  كقد عرفتو الك يات المتحدة األمري ية أانام الحرب العالمية الاانية  إذ استخدمت كحدات 
ع اةدارةللتنظيـ ك  ادة بنام الييا ؿ التنظيمية ضمف أهيزتيا اةدارية لل ياـ بالبحكث كالدراسات التنظيمية كا 

دارة النماذج كتصميـ م اف العمؿ  فل ؿ تنظيـ ىدؼ يسعى إلى تح ي و  ك   كتبسيط إهرامات العمؿ كا 
 يتح ؽ ىذا اليدؼ إ  مف خالؿ العمليات التنظيمية بما فث ذلؾ األفراد كاةهرامات كأساليب العمؿ.

 ا يلث:( م93: 2002كمف ىذه األساليب  ما يشير )اللكزم  
كيتكافر ىذا األسلكب فث التنظيمات اةدارية ذات الييا ؿ  األسموب التقميدي )المتسمسل(: .1

التنظيمية الطكيلة  كيتطلب ىذا األسلكب المركر فث خطكات  ايرة كمتعددة تمر على عدد  بير 
لى ا يلييا مف الخطكات؛ كىذا يشير إمف العامليف  حيث ي كـ  ؿ كاحد بخطكة عمؿ تختلؼ عمَّ 

 التخصص فث أدام الخطكات كاألعماؿ.
نهازه  األسموب المتوازي لسير العمل .2 : كفث ىذا النكع ي كـ مكظؼ كاحد باستالـ العمؿ المطلكب كا 

كب هرام  ؿ ما يلـز عليو مف العمليات التث تحددىا إهرامات المعاملة ليذا النكع مف األعماؿ فث 
فث إنهاز المعاملة التث تيسلَّـ لو  كفث حالة  المؤسسة  ك  يشترؾ مع المكظؼ مكظفكف آخركف

العمؿ ي سـ بيف مكظفيف أك أ ار حسب  مية المعامالت   كهكد  مية  بيرة مف األعماؿ  ف فَّ 
كيك ؿ ل ؿ مكظؼ أمر ال ياـ بهميع الخطكات المطلكبة ةنهاز المعاملة  كلتشابو األعماؿ التث 

انب بعضيا البعض بحيث يسير العمؿ فث خطكط م اتبيـ ترتب به ي كـ بيا المكظفكف  ف فَّ 
 متكازية. 
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 وي (  كحسب ىذا األسلكب ف نَّ 246-242: 2011)عصفكر   أسموب الوقت الواحد )اآلن الواحد(: .3
ظَّفىيف اانيف أك أ ار أفٍ  ي كما ب نهاز خطكتيف أك أ ار على نفس المعاملة فث نفس  ي كف ب م اف ميكى

يشترط أف ي دـ الطلب على نسختيف أك أ ار  كذلؾ  وي األسلكب ف نَّ  الكقت؛ كةنهاز المعامالت بيذا
لتكزيعيا على المكظفيف المختصيف لي كـ  ؿ كاحد منيـ ب نهاز ال سـ المخصص لو فث نفس 
الكقت الذم ي كف فيو المكظؼ اآلخر ي كـ ب نهاز ما ىك مطلكب منو  كيشترط أف ت كف المدة 

ذا حصؿ  الزمنية الالزمة ةنهاز الخطكتيف اللتيف ستتماف فث كقت كاحد  متساكية أك مت اربة  كا 
م إلى تأخير المعامالت  ليا  كالمدة الزمنية ةنهاز العمؿ ذلؾ سيؤدِّ  تأخير عند أحد المكظفيف ف فَّ 

 كفؽ ىذا األسلكب ت كف أقصر مف تلؾ المدة فث األسلكب المتسلسؿ لسير العمؿ.
 ثانًيا: إجراءات العمل

( بأف اةهرامات ىث الخطكات التفصيلية كالمراحؿ التث تمر بيا العملية 89: 2002)اللكزم  فيد يي 
 ى ا نتيام منيا.اةدارية مف البداية كحتَّ 

كىث الخطكات التفصيلية التث يمر بيا أدام ميمة معينة  مراحليا المختلفة مف البداية حتى النياية  
 (.314: 2011ما )أبك شيخة   كىذه الخطكات محددة ل يفية ال ياـ بعمؿ

 ثالثًا: خصائص إجراءات العمل
 إهرامات العمؿ تتميز بما يلث: ( بأفَّ 91: 2002يرل )اللكزم  

 السرعة كالدقة فث أدام األعماؿ. .1
 تحسيف هكدة الخدمة أك السلعة المنتهة. .2
 .تكحيد كتمااؿ األدام .3
 ا بتعاد عف اةرباؾ كا زدكاهية كالفكضى. .4

 مف خصائص إهرامات العمؿ: ( بأفَّ 80: 2015كتضيؼ )هبر  
 البساطة كالكضكح كالمنط ة كالبعد عف التع يد. .1
 ت كف مت املة كغير متعارضة كتؤدم إلى تح يؽ اليدؼ. .2
 ا ست رار كالمركنة فث آف كاحد. .3
 على ح ائؽ كأرقاـ فعلية   على افتراضات. ستؤس .4

 رابًعا: تبسيط إجراءات العمل
عملية تبسيط إهرامات العمؿ تستيدؼ ال شؼ عف أسيؿ  ( بأفَّ 307 :2011يرل )أبك شيخة  

أف ي كف فلسفة يتبناىا خبير التنظيـ كاألساليب   دَّ كأفضؿ طري ة ألدام عمؿ ما كتنفيذىا  كتبسيط العمؿ   بي 
 مف كقت العامليف فث الكحدة التنظيمية المعنية  بيدؼ أفٍ  اغايتيا التخلص مف التفصيالت التث تستنفذ  ايرن 

كيصؿ تبسيط إهرامات العمؿ إلى غايتو إذا ما تـ ال ياـ بالعمؿ المكصؿ إلى  يضطلعكا بأعماؿ أ ار أىمية
 اليدؼ بأفضؿ طري ة مم نة.
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 : إدارة النماذجاخامسً 
اؽ مطبكعة أك نماذج مف الحاسب "عبارة عف أكر  :وي ( النمكذج بأنَّ 122: 2002ؼ )اللكزم  عرِّ يي 

يتـ إرساليا عبر الحاسب أك اةنترنت أك الفا س  كىذا ما ىك  ئتيا بالبيانات الالزمة  كأحياننااآللث تتـ تعب
 فث المؤسسات للتخفيؼ مف األعماؿ الكرقية. امتبع حالين 

 سادًسا: أىمية النماذج
لكسائؿ المساعدة فث الم اتب الح كمية النماذج تيعدُّ مف ا ( بأفَّ 357: 2011كيشير )عصفكر  

ت اف  كالنمكذج المطبكع  كم اتب الشر ات  فيث ضركرية لل ياـ باألعماؿ  كةنهاز المعامالت بسرعة كا 
 يسيؿ قياـ المكظفيف بأعماليـ  فيك يساعد فث ت ليؿ كالكقت.

 إدارة العمميات وتبسيط اإلجراءات: تقييم سابًعا
المنيهية المطب ة لتصميـ  مراهعة  تطكير  تبسيط إهرامات كأنظمة العمؿ  ير ِّز ىذا المهاؿ على 

 :(82: 2015كتتـ عف طريؽ )هبر  
دارة العمليات الرئيسية. .1  تحديد كا 
هرامات العمؿ. .2  تكايؽ أنظمة كا 
 مراهعة كتطكير كتبسيط اةهرامات. .3
 تطكير العمليات. .4

 المجال: الخامس: جودة الخدمات:
 دمة: مفيوم الخأواًل 

نشاط معنكم أك سلعة متغايرة كغير نمطية فث "يا: ( الخدمة بأنَّ 37: 2005ؼ )العنزم  عرِّ كيي 
الغالب  كمل يتيا   تتغير ك  تنت ؿ  ك  يم ف ن ليا أك تصديرىا إلى م اف آخر  كل ف نظاـ ت ديميا يم ف 

ر الملمكسة كالتث تح ؽ منفعة "النشاطات غي :يا( بأنَّ 16: 2009فيا )الطائث كالعالؽ  عرِّ كيي  ."ين ؿ أفٍ 
للزبكف أك العميؿ  كالتث ليست بالضركرة مرتبطة ببيع سلعة أك خدمة أخرل  أم إنتاج أك ت ديـ خدمة 

 معينة   يتطلب استخداـ سلعة مادية".
 : خصائص الخدمةثانًيا

: 2007تتسـ الخدمة بعدد مف الخصائص األساسية التث تميزىا عف السلع منيا: )أبك النصر  
268) 
 متعددة كمتنكعة. .1
 عدـ إم انية تخزيف الخدمة  ستخداميا فث كقت آخر أك عند الحاهة. .2
 المركنة. .3
 غير قابلة لالستدعام كالفحص. .4
 ليا شركط للحصكؿ علييا. .5
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 مف كهكد أشخاص لت ديميا. دَّ   بي  .6
 (:84: 2015)هبر  : مراحل تقديم الخدمة النموذجية ثالثًا

 مرحمة ما قبل الخدمة: .1
  بات العمؿ متطلَّ  هميعمر ز ت ديـ الخدمة هاىز لتل ث الخدمات  مف خالؿ كهكد

 الضركرية  كالتث تساىـ فث إيصاؿ صكرة ذىنية هيدة للمتعامؿ قبؿ طلب الخدمة.
  ة عف الخدمة التث يتل اىا المتعامؿ  كىذا األمر يتطلب كهكد  افو الحصكؿ على معلكمات

الهية على المكقع اةل تركنث  أك مف خالؿ ا تصاؿ تفاصيؿ عف الخدمات التث ت دميا 
بياتؼ مر ز ت ديـ الخدمة كا هابة على استفسارات المكاطنيف  أك مف خالؿ مكظؼ 

 ا ستعالمات داخؿ مر ز ت ديـ الخدمة.
 مرحمة التقدم لمخدمة: .2

   كىنا تختلؼ يبدأ المتعامؿ بعد ا نتيام مف المرحلة األكلى با نت اؿ لمرحلة الت دـ للخدمة
لب الخدمة بالياتؼ أك مف الطرؽ التث يتكاصؿ فييا المتعامؿ مع المكظؼ  ف ما ي كف ط

 لمر ز ت ديـ الخدمة. خالؿ اةنترنت أك بالحضكر شخصينا
    فث طلبو سكام  اف  اىتمامنا ملحكظنايشعر المتعامؿ فث ىذه المرحلة أف ىناؾ  أفٍ  دَّ بي

 البريد اةل تركنث أك الم ابلة الشخصية.بطري ة الرد عليو على الياتؼ أك 
 مرحمة اإلجراءات: .3

    يشعر المتعامؿ فث ىذه المرحلة بالراحة كا ىتماـ  ففث ىذه المرحلة ت ار  أفٍ  دَّ بي
 التفاصيؿ كاألكراؽ  كفييا يتـ دفع الرسـك المطلكبة.

 .يفضؿ عدـ مركر المتعامؿ على عدد  بير مف المكظفيف 
 عة الصدر مف المكظؼ كتكضيح المتطلبات للمتعامليف بيدكم.تتطلب ىذه المرحلة س 

 مرحمة انتياء الخدمة: .4
يتـ إنهاز  فث ىذه المرحلة قد تنتيث الخدمة مف أكؿ مرة أك يستلـز األمر العكدة مرة أخرل  إلى أفٍ 

ؿ إنهازىا مف أكَّؿ مرة.  الخدمة بالش ؿ النيائث  كيفضَّ
 

 :الُمؤسَّسيعممية تحسين األداء  9.2.2
يعتبر التحسيف المستمر فلسفة إدارية تيدؼ إلى العمؿ على تطكير العمليات كاألنشطة المتعل ة 

 :التحسيف المستمر ىك باآل ت كالمكاد كاألفراد كطرؽ اةنتاج بش ؿ مستمر  كيرل هكراف كهكدفرم بأفَّ 
يحدث ىذا فث  غير مسبكقة مف األدام"  كيهب أفٍ  اتمستكى"اةحداث المنظـ لتغيير مفيد  كالحصكؿ على 

إلى حالة ال ماؿ المنشكدة  مف خالؿ ا ستناد إلى معايير  ينا  كىك يعتبر سعينا متكاصالن التحسيف تدريه
 (.43: 2011رقابة األدام كالتر يز على اةبداع كتشهيعو )الشبلث كآخركف  
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الحدياة كالمت دمة كمحاكلة ت ليؿ  ـ اآل ت كاألهيزةالمنافسة ال كية كاةبداع   ينتهاف مف استخداك 
نما باستخداـ أىـ مصدر على اةطالؽ كىك كأصبح يح ـ على نهاح أم العاملكف   النف ات فحسب كا 

كحسف أدائيـ ألعماليـ. ك يفية استامار رأس الماؿ  ىتماميا ب درات مكظفييا ك فاماتيـامؤسسة بمدل 
 .التر يز على األدامرم  ك البش

ؾ إذا قمت عملية تحسيف األدام تتطلب نظرة شمكلية تبدأ مف الهذكر  كىذا أمر بدييث ألنَّ  ما أفَّ 
بمعالهة ظكاىر المش لة كقشكرىا الخارهية فستظير مف هديد. على الرغـ مف أىمية التعليـ كالتدريب لزيادة 

الصكرة تت امؿ عندما نر ز على  ؿ المكارد المم نة  ا مف المطلكب  ألفَّ يب ى هزمن  وي اةنتاهية إ  أنَّ 
فَّ  ا مف أنكاع التعليـ المستمر  كبالتالث تكفير عملية تحسيف األدام ذاتيا تعتبر نكعن  لتحسيف األدام  كا 

 (. 23-22: 2016)األغبرم   مخزكف ميارم محترؼ فث المؤسسة
با عتمادية على المكارد   امالن  اارتباطن مرتبطة  الميؤسَّسثعملية تحسيف األدام  كيرل الباحث أفَّ 

تحسِّف مف األدام بش ؿ مستمر  كىذا بدكره يعتمد  البشرية مع كهكد المعدات الالزمة التث مف شأنيا أفٍ 
 على تصحيح األخطام كسد الفهكات التث قد تعيؽ كتعرقؿ األدام فث المؤسسات.

 :خطوات تحسين األداء 
خطكات تحسيف األدام تمر بعدة خطكات   أفَّ  تيبيِّفمف خالؿ ا طالع على الدراسات الساب ة 

 :(03/10/2017 التالث )الشكامرة  نت: بتاريخ 
 تحميل األداء األولى:الخطوة 

 :كىما  كيرتبط بعملية تحليؿ األدام مفيكميف فث تحليؿ بيئة العمؿ
 المتاحة فث بيئة العمؿ كالالزمة لتح يؽ  الكضع المرغكب: كيصؼ اةم انات كال درات

 .كأىداؼ المؤسسة استراتيهية
  الكضع الحالث/الفعلث: يصؼ مستكل أدام العمؿ كاةم انات كال درات المتاحة  ما ىث

 .امكهكدة فعلين 
كينتج عف ىذيف المفيكميف إدراؾ الفهكة فث األدام  كمف خالليا يم ف إدراؾ المشا ؿ المتعل ة 

 .عمؿ على إيهاد الحلكؿ ليا كمحاكلة تكقع المشا ؿ التث قد تحدث مست بالن باألدام كال
ىذه الفهكة أك على األقؿ ت ليصيا إلى  إغالؽاليدؼ مف تحليؿ األدام ىك محاكلة  ف فَّ   ذالً 

 .أدنى مستكل باستخداـ أقؿ الت اليؼ
 البحث عن جذور المسببات الثانية:الخطوة 

نبدأ مف هذكرىا. كىنا نبدأ بالسؤاؿ لماذا تكهد ىذه الفهكة فث  يهب عند تحليؿ أم مش لة أفٍ 
األدام؟ كنبدأ بهمع المعلكمات المم نة لتحديد كتعريؼ سبب ضعؼ األدام قبؿ اختيار كسيلة 

 .  نخهؿ مف مكاهية كمصارحة أنفسنا أك المتسببيف بضعؼ األدام المعالهة  يهب أفٍ 
 :أسباب ضعؼ األدامأحد العناصر التالية مف  كيم ف اعتبار
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 قلة التغذية الراهعة عف األدام. 
 ضعؼ فث التحفيز. 
  كالمياراتضعؼ فث المعرفة. 
 ة أك غير مالئمة للعمؿ افو حتياهات غير ا. 
  كالمهتمع المحيطضعؼ فث التر يز على الزبائف. 

 الخطوة الثالثة: اختيار وسيمة التدخل أو المعالجة

 ابة لمشا ؿ األدامػػكت امؿ با سته  منتظمة كشاملةري ة ػط كػى ؿ فث ا ختيارػػالتدخ
 مة لتهاكزه  كعادة ما ت كف ا ستهابة مهمكعة مف اةهراماتكمسبباتو  كأىـ الطرؽ المالئً 
ف األدام  كيتـ تش يؿ اةهرامات المالئمة للشر ة كلكضعيا المالث يتماؿ أ ار مف كسيلة لتحس
 على الفائدة المرهكة  كأيضا ت ييـ المؤسسة كنهاحيا ي اس بمدل اكالت لفة المتكقعة اعتمادن 

المؤسسة   ت ليؿ الفهكة فث األدام كالتث ت اس بمدل تحسيف األدام كالنتائج التث تكصلت إلييا
المؤسسة لذا يهب  لى نتائج ميمة فثا  كعادة ما يؤدم التدخؿ الشامؿ كالمت امؿ إلى التغيير ك 

أىداؼ المؤسسة قبؿ تطبيؽ  تحسيف األدام آخذة بعيف ا عتبار تغييرل استراتيهية ت كف أم أفٍ 
 .اتمستكىػلضماف قبكليا كتطبي يا فث  ؿ ال ا ستراتيهية

 الخطوة الرابعة: تطبيق وسيمة أو طريقة المعالجة

 للمتابعة اـ تحليؿ أك ا كف نظامن يكضع حيز التنفيذ  اـ يمة بعد اختيار الطري ة المالئً 
التغيير التث ت كف فث األعماؿ اليكمية مع ا ىتماـ بتأاير األمكر المباشرة  تضميف مفاىيـ

 .المباشرة بالنسبة للتغيير لضماف تح يؽ فعالية المؤسسة كتح يؽ أىدافيا ب فامة كغير

  الخطوة الخامسة: مراقبة وتقييم األداء

على  بعض األساليب كالحلكؿ ت كف ليا آاار مباشرة ت كف ىذه العملية مستمرة؛ ألفَّ  يهب أفٍ 
التغيير  ت كف لديؾ كسائؿ مراقبة كمتابعة تر ز على قياس تحسيف األدام  ما يهب أفٍ 

محاكلة  الحاصؿ  لتكفير تغذية راهعة كمب رة لنتيهة تلؾ الكسائؿ  كلت ييـ التأاير الحاصؿ على
الفعلث  مر مع الت ييـ الرسمث بيف األدامسد الفهكة فث األدام؛ يهب الم ارنة كبش ؿ مست

منيا فث  كالمرغكب كبذلؾ ن كف حصلنا على معلكمات مف الت ييـ يم ف استخداميا كا ستفادة
 عمليات ت ييـ أخرل مف هديد.

  الُمؤسَّسيطرق تحسين األداء  : 
كتحليؿ العكامؿ  اتومستكىتحسيف األدام   يتح ؽ إ  مف خالؿ الدراسة الشاملة لعناصره ك  إفَّ 

الة لتحسيف كتطكير تلؾ العكامؿ  كفلسفة تحسيف التنظيمية المؤارة فيو كالبحث عف األساليب الفعَّ 
 .(59: 2008األدام تماؿ سياسة عامة تنتيهيا المنظمات الحدياة )الفايدم  

 



 
 

 
51 

 كىث:  ( االث مداخؿ لتحسيف األدامHaynes, 2009: 228) دحدِّ يي ك 
 الموظف المدخل األول: تحسين

تحسيف المكظؼ أ ار العكامؿ صعكبة فث التغيير مف بيف العكامؿ الاالاة  ( أفَّ Haynesكيرل )
 كيم ف تحسيف األدام مف خالؿ:  المذ كرة

 التر يز على نكاحث ال كة لدل المكظؼ. .أ 
 التر يز على التكازف بيف ما يرغب الفرد فث عملو  كبيف ما يؤديو الفرد بامتياز. .ب 
ت كف مهيكدات تحسيف األدام مرتبطة  ىداؼ الشخصية: حيث يهب أفٍ الربط بيف األ .ج 

التحسيف  كمنسهمة مع اىتمامات كأىداؼ المكظؼ كا ستفادة منيا مف خالؿ إظيار أفَّ 
المرغكب فث تح يؽ ىذه ا ىتمامات مما يزيد مف تح يؽ التحسينات المرغكبة مف قبؿ 

 المكظؼ.
 المدخل الثاني: تحسين الوظيفة

اتغيير فث مياـ الكظيفة ال إفَّ  حيث تساىـ كاهبات الكظيفة فث تدنث   لتحسيف األدام يكفر فرصن
 مستكل األدام إذا  انت تفكؽ قدرات كميارات المكظؼ.

 ؿ ميمة  كن طة البداية فث دراسة كسائؿ تحسيف األدام فث كظيفة معينة ىث معرفة مدل ضركرة
ا ى بعد زكاؿ منفعتيا مع إم انية ا ستمرار فث أدام بعض المياـ حتَّ  مف مياـ الكظيفة  خصكصن

كت رار أدام مياـ خاصة ب دارة بأخرل بيف إدارات أك أقساـ داخؿ المنظمة بسبب عدـ ا ة اةدارات 
كاألقساـ فيما بينيا فث أدام المياـ على كهو صحيح  باةضافة إلى إتاحة الفرصة للمكظفيف مف 

 ة فث فرؽ العمؿ أك مهمكعات مياـ أك لهاف  ك ذلؾ مف خالؿ تكسيع نطاؽ كقت آلخر للمشار 
ارائيا )رضا    (.60: 2003الكظيفة كا 

 المدخل الثالث: تحسين الموقف
ر سلكؾ الفرد فث مكقؼ معيف بما يمل و مف معارؼ كميارات كقدرات كسمات شخصية   يتأاَّ 

لتث تؤدل فييا الكظيفة تعطث الفرد  كالمكاقؼ ا ا لطبيعة المكقؼ الذم يكاهيور أيضن ف ط  بؿ يتأاَّ 
ا  (. 60: 2008للتغيير )الفايدم   فرصن

للتغيير الذم قد يؤدم إلى تحسيف األدام  افالمكقؼ أك البيئة التث تؤدل فييا الكظيفة تعطث فرصن 
كمدل ات التنظيمية كالطري ة التث تـ بيا تنظيـ الهماعة  مستكىمف خالؿ معرفة مدل مناسبة عدد ال

مناسبة ككضكح خطكط ا تصاؿ كالمسئكلية  كفعالية التفاعؿ المتبادؿ مع اةدارات األخرل كمع 
الهميكر المستفيد مف الخدمة  باةضافة إلى إيهاد أسلكب اةشراؼ المناسب مف خالؿ تح يؽ 
ف درهة مناسبة مف التناسؽ بيف األسلكب اةشرافث كبيف مستكل الرشد الذم يتمتع بو المكظفي

 (. 61: 2003)رضا  
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تتطلب نظرة شمكلية تبدأ مف الهذكر  كىذا األمر يتطلب معالهة  الميؤسَّسثعملية تحسيف األدام  إفَّ 
ظكاىر المش لة كقشكرىا الخارهية كا   ستظير مف هديد  كعلى الرغـ مف أىمية التدريب لزيادة اةنتاهية 

تت امؿ عندما نر ز على  ؿ المكارد المم نة لتحسيف األدام الصكرة  يب ى هزمنا مف المطلكب  ألفَّ  وي إ  أنَّ 
 . الميؤسَّسث

 
 :الُمؤسَّسيالعالقة بين التخطيط االستراتيجي واألداء  10.2.2

مف خالؿ اطالع الباحث على بعض الدراسات الساب ة التث درست ممارسات التخطيط 
اب تَّ الدراسة  ك ذلؾ محاكلة العديد مف ال ي   أك مكاضيع مشابية لمكضكع الميؤسَّسثا ستراتيهث كاألدام 

ىذا المكضكع لـ يحظى  األدام  تكصؿ الباحث بأفَّ ا ستراتيهث فث تحسيف  كالباحايف إبراز دكر التخطيط
   كىناؾ ندرة فث الدراسات الساب ة فث مهاؿ ال طاع الخدماتث خاصة فث البلديات. اؼو با ىتماـ ال

يهلب العديد مف  تطبيؽ التخطيط ا ستراتيهث يم ف أفٍ  لباحايف أفَّ اب كاتَّ يعت د العديد مف ال ي 
الفكائد للمنظمة  ماؿ: تطكير رسالة كرؤية المنظمة  كالت يؼ مع المناطؽ المحيطة بيا كتح يؽ األىداؼ 
المحددة ليا. كالتخطيط ا ستراتيهث فث المنظمات العامة يشمؿ أنشطة متنكعة ماؿ: تحديد األىداؼ 

نشامة  كتحديد المياـ  التنظيمي العمؿ الداخلية  كتحديد ال ضايا الرئيسية  ككضع استراتيهيات  فرؽ كا 
إنتاج ال رارات  خارهية ل ؿ قضية معينة  كالتخطيط للسيطرة كاعتماد اةهرامات  كالتخطيط  عتماد

 .(Salkic, 2014: 63) النتائجاألساسية  اتخاذ اةهرامات كا تصا ت كالرقابة المستمرة على 
  فث األش اؿ التنظيمية ميًيمَّة ما ير ز التخطيط ا ستراتيهث على ا ىتماـ بال ضايا كالتحديات ال

م ف التخطيط ا ستراتيهث المنظمات مف كيساعد صانعث ال رار للعاكر على سبؿ لمعالهتيا. بالتالث يي 
 يا المست بلية.فث ضكم نتائهلية تحديد أىدافيا ا ستراتيهية كاتخاذ قرارات حا

ا بالنسبة للمنظمات بش ؿ عاـ  كيحظى بأىمية  برل فث تسيير كهكىرين  ميًيمِّا ااألدام مفيكمن  عدُّ يي ك 
بش ؿ خاص  لذلؾ سنحاكؿ فث ىذا  اةدارةسات  كيماؿ ال اسـ المشترؾ  ىتماـ الباحايف فث علـ ؤسَّ المي 

لمفيكـ اـ التمييز بيف المصطلحات االتطرؽ إلى ة األدام مف خالؿ الهزم مف الفصؿ الاانث دراسة ماىيَّ 
 ات كالمعايير كالعكامؿ المؤارة فيو.مستكىال ريبة منو كال

"المخرهات أك األىداؼ التث يسعى النظاـ لتح ي يا  كىك  :األدام ىك دريس أفَّ ا  كيرل الغالبث ك 
مفيكـ يربط بيف أكهو النشاط كبيف  وي  مف األىداؼ كالكسائؿ الالزمة لتح ي يا"  أم أنَّ الِّ مفيكـ يع س  ي 

 .(77: 2007)الغالبث   األىداؼ التث تسعى المؤسسة إلى تح ي يا"
كيتهلى ا ىتماـ بتحسيف األدام مف خالؿ مدخؿ ممارسات التخطيط ا ستراتيهث كالتث تعد سمة 

أف ارىـ مف سمات التطكر اةدارم فث الكقت الحاضر  ل كنيا تحث األفراد فث المنظمة على طرح 
 .(217 :2010)الداكم   كمعرفتيـ كممارسة التخطيط ا ستراتيهث لمعالهة مش التيا كتعزيز م انتيا
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مف المياديف التث   تزاؿ بحاهة  الميؤسَّسثكييعد الربط بيف التخطيط ا ستراتيهث كتحسيف األدام 
 اةدارةيتـ ا ستناد إلى ح ي ة كىث ضركرة اقتناع  أفٍ  دَّ بي  إلى مزيد مف التح ؽ كالدراسة  كلتح يؽ ذلؾ  

كىث التطبيؽ الصحيح   الميؤسَّسثبط بيف ممارسات التخطيط ا ستراتيهث كتحسيف األدام العليا بمسألة الرَّ 
 انت  الميؤسَّسثليا. حيث إفَّ أغلب الدراسات التث تحدات عف عالقة التخطيط ا ستراتيهث باألدام 

تعليمية أك البنكؾ كالمصارؼ  كل ف  اف ىناؾ ندرة فث الدراسات التث تناكلت عالقة مؤسسات أمنية أك 
 فث مهاؿ البلديات.  الميؤسَّسثممارسات التخطيط ا ستراتيهث بتحسيف األدام 

وذلك من  ؛غزة أداء بمديات محافظاتالتخطيط االستراتيجي يساىم في تحسين  ويرى الباحث أنَّ 
 خالل التالي:

البلديات مف الكفام بالتزاماتيا تهاه المهتمع مف خالؿ ت ديـ الخدمات بش ؿ عصرم كهكدة ييمى ِّف  .1
 عالية.

اؿ فث تحسيف كالتث   تساىـ بش ؿ فعَّ   ييمى ِّف البلديات مف ت ليؿ الت اليؼ التشغيلية غير الضركرية .2
 هكدة الخدمة الم دمة للهميكر.

 ت دميا بما يتناسب مع مسؤكلياتيا ا هتماعية.ييمى ِّف البلديات مف تطكير خدماتيا التث  .3

على كضع هدكلث مت امؿ لهميع الدكائر كالكحدات كاألقساـ   اييمى ِّف البلديات مف الحرص دائمن  .4
 لتهنب التزاحـ كالتعارض فث المياـ كاألعماؿ. 

لنهاح تح يؽ ييمى ِّف البلديات مف الحصكؿ على الت نيات الت نكلكهية الحدياة كالمتطكرة الالزمة  .5
 أىدافيا ا ستراتيهية  كزيادة اةنتاهية.

كذلؾ عف طريؽ تطكير الكظائؼ كخلؽ أك تطكير  ؛ييمى ِّف البلديات مف زيادة عائداتيا المالية .6
 خدمات هديدة.

 ات األدام.مستكىييمى ِّف البلديات مف إعداد برامج عمؿ مختلفة  تم ِّنيـ مف ا رت ام ب .7

عداد المكازنات التشغيلية التث تخدـ تنفيذ الخطة التشغيلية كالخطة ا ستراتيهية ييمى ِّف البلديات مف إ .8
 على طكؿ فترة تنفيذ الخطة.

ات  مستكىإلى طكاقـ عاملة على هميع ال د كتنمية المكارد البشرية  كيصك ن ييمى ِّف البلديات مف إعدا .9
 .الميؤسَّسثيف األدام كقادرة على ال ياـ بالمياـ بش ؿ مينث كفعَّاؿ  كيعمؿ على تحس

ييمى ِّف البلديات مف تطكير العالقة مع الهيات ذات العالقة كأصحاب المصالح على هميع  .10
سات كتسييؿ تح ي يا كتنفيذىا ب فامة عالية  ما ؤسَّ اختالفاتيـ  خدمة ألىداؼ الخطة كرسالة المي 

 .الميؤسَّسثاألدام تحسيف يدفع إلى 
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 الممخص
 
ب ػػؿ هكانبػػو  كاألدبيػػات السػػاب ة  الميؤسَّسػػثقػػاـ الباحػػث فػػث ىػػذا المبحػػث باسػػتعراض مكضػػكع األدام   

  كأبعػػػاد األدام الميؤسَّسػػػث  كأىميػػػة األدام الميؤسَّسػػػثالتػػػث تحػػػدات عنػػػو  حيػػػث تنػػػاكؿ الباحػػػث مفيػػػـك األدام 
  كخصػػائص الميؤسَّسػػثس األدام   كقيػػاالميؤسَّسػػثات األدام مسػػتكى  ك الميؤسَّسػػث  كعناصػػر األدام الميؤسَّسػػث
  اػـ خػتـ المبحػث بػالربط بػيف الميؤسَّسػث  كعملية تحسيف األدام الميؤسَّسث  كمها ت األدام الميؤسَّسثاألدام 

كحاكؿ الباحث تكظيؼ ما كرد فث ذلؾ البحث مف ف رات بما يخدـ   الميؤسَّسثالتخطيط ا ستراتيهث كاألدام 
غػزة إف شػام اهلل فػث المبحػث  محافظػاتكعليو  سيتـ تناكؿ مكضػكع كاقػع البلػديات فػث  أىداؼ ىذه الدراسة.

 التالث.
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 ثالثالمبحث ال

 محافظات غزةواقع البمديات في  3.2

 تمييد:
 تية  كالتث يتـ مف خالليا ت ديـ معظـ الخدمات األساسيةمؤسسات الخدماالتعتبر البلديات مف أىـ      

حيث تمارس البلديات فث عصرنا كالتث تضمف ليـ حياة صحية كآمنة   فث المهتمعات بهميع أش اليا
التث تساىـ فث تحديد حاهات ك   الحاضر ال اير مف األنشطة التث تعتبر على قدر  بير مف األىمية

فث تح يؽ التنمية تساىـ  بذلؾ كحليا  كىث عليياالمكاطنيف كالمشا ؿ التث يكاهيكنيا كالسعث إلى التغلب 
 مف خالؿ تنظيـ كتنسيؽ كتطكير العمؿ اةدارم داخؿ المدف. ا قتصادية 

كنستعرض فث ىذا المبحث تعريؼ البلدية  نشأة البلديات  أىداؼ البلدية  كظائؼ البلدية  أساليب 
 .خانيكنس كرفح تثبلديتمكيؿ البلديات  تكزيع البلديات كتصنيفيا  كنبذة 

 

 :مديةتعريف الب 1.3.2
ـٌ بسٌ اف المنط ة الػٌتث يكهد بيا  البلدية ىث هماعة عمكمية )يعنث غير خاٌصة(  محلٌية )يعنث تيت

مست ٌلة )تمنح س اف تلؾ المنط ة است اللية عف السلطة اةدارية المر زية بالعاصمة أك كىث م ٌر البلدية(  
المدنية  فيث ليا اسـ  كتاريخ ميالد أك تاريخ (. كليا مساحة ترابية محٌددة  كتتمتع بالشخصية الهميكرية
 إحداث.

 ما أٌنيا ليا ح كؽ ككاهبات   حؽ الشرام كالبيع كال رام  ككاهب تنظيؼ الشكارع كالحفاظ على 
اللكحات اةرشادية  كتر يب كزراعة األشهار  إنارة الطرؽ كتهييز الشكارع   كتهميؿ مداخليا المدينةنظافة 

عطام تراخيص لسكاؽ األكالعمؿ على تنظيـ  كالصرؼ  كال ياـ بتصريؼ مياه األمطار مخططات البنام كا 
تسمح البلدية لس اف المنط ة بتسيير شؤكنيـ المحلية كتنظيـ حياتيـ الصحث كتكفير المياه كال يربام.  ما 

لمتأتية مف اليكمٌية  كىث ليا مكارد مالية متنكعة خاصة بيا تهمعيا مف األدامات البلدية كمف المداخيؿ ا
 . رام األمالؾ البلدية أك بيعيا  ك ذلؾ مف م ابؿ الخدمات المختلفة التث ت دميا للمكاطنيف بتلؾ المنط ة

يا كحدة بلكرة ىذه للسياسات العامة   ما أنَّ  ا ستراتيهثالبلدية أك الييئة المحلية ىث كحدة البنام  إفَّ    
ال كية بيف الح كمة المر زية كالح ـ المحلث فث المحليات  السياسات ككضع أسس تنفيذىا فيث تماؿ العالقة

تنمكية دكف  على أسس كقكاعد ا الكحدة التث تبلكر حاهات الس اف كتحدد أكلكياتو بنامن المختلفة   ما أنيَّ 
 .(1206: 2006)أبك سمرة   إىماؿ للحاهات الطارئة التث قد تبرز بيف الحيف كاآلخر

م الحاصؿ فث الحياة  كنتيهة للتضارب فث المصالح بيف أفراد مع التكسع العمرانث كالبشر ك 
تنظـ سير األمكر ك تنسؽ األعماؿ المختلفة  دارة تحاكؿ أفٍ كا  مف كهكد سلطة  بيدَّ   المهتمع الكاحد  اف 

الحياتية اليكمية ب در المستطاع للناس؛ مما يؤدم إلى انخفاض عدد النزاعات بيف أفراد المهتمع  ما تعمؿ 
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إنيام العشكائية فث العمؿ  كل ف بسبب التطكر نفسو أصبح األمر   ي تصر عند ذلؾ؛ بؿ صارت على 
يزيد مف رفعة كرفاىية المهتمع  كأصبح ليا نشاط اهتماعث قائمنا  تلؾ السلطات تعمؿ  ؿ ما مف شأنو أفٍ 

 .)100 :2007المصلحة العامة )الشيخ عيد   على
 

 :نشأة البمديات 2.3.2
 ت ف لـ حيث  محافظات غزة فث كخاصة فلسطيف فث الميمة ال طاعات مف البلديات قطاع يعتبر

 السياسث بالكضع مرتبطة فيث الفلسطينث الشعب ليا يتعرض التث الصعبة األكضاع عف بمعزؿ البلديات
 الترىؿ مف تعانث العامانية الدكلة بدأت للميالد عشر الاامف ال رف أكاخر فحٌتى مرَّ السنيف على ال ائـ

 تطكير ذلؾ أبرز مف ف اف المختلفة  األنظمة على بنيكية إصالحات إدخاؿ تطلب بدكره كىذا كالضعؼ 
 السلطة عف تنكب بحيث البلديات كت كيف المر زية  السلطة فث إصالحات خالؿ مف اةدارية األنظمة
ا السامث المندكب أصدر البريطانث ا حتالؿ بداية كمع ،المكاطنيف شئكف إدارة فث المر زية  يتـ مرسكمن
 كبى ىى ـ( 1927) عاـ فلسطيف فث بلدية انتخابات أكؿ كأهريت ـ( 1926) عاـ فث بلدية انتخابات بمكهبو
 البالد  فث البلديات عمؿ لتنظيـ المعتمد البلديات قانكف صدر حيف ـ(1934) عاـ حٌتى حالو على الكضع
 البلديات كضع على تغيير أم يطرأ كلـ العاـ ذلؾ فث بلدم مهلس لعشريف انتخابات إهرام بمكهبو تـ حيث
 أما بالبلديات  الخاصة ال كانيف إصدار كتـٌ  الغربية  الضفة أمكر األردف تكٌلت حيث ـ( 1948) عاـ حتى
 كلـ البريطانث  ا نتداب قكانيف تطبيؽ فث ا ستمرار تـٌ  حيث مصر  أمكره تكٌلت ف د محافظات غزة فث
 ا حتالؿ مف ال طاع احتالؿ ىحتَّ  كذلؾ كخانيكنس  غزة :ماىي   بلديتيف سكل محافظات غزة فث ي ف

محافظات  فث بلديتيف ب ضافة استحداث آخر  اف حٌتى ىك  ما الحاؿ كب ى ـ( 1967) عاـ اةسرائيلث
 كتـ الفلسطينية  السلطة هامت حٌتى عليو ىك  ما الحاؿ كب ث .ـ(1974) عاـ كرفح البلح دير :ماىي   غزة

 عددىا كصؿ حتى المحلى الح ـ كزارة تنظيميا على أشرفت محافظات غزة فث هديدة بلديات استحداث
 (.63 :2012سالـ  ) المحافظات حسب مكزعة بلدية (25) إلى حالينا

ـ( تعتبر البلديات "شخصية اعتبارية 1997( مف قانكف الييئات المحلية )3كحسب المادة رقـ )
است الؿ مالث تحدد كظائفيا كسلطاتيا بمت ضث أح اـ ال انكف"  يتكلى إدارة الييئة المحلية مهلس ذات 

يحدد عدد أعضامه كف نا لنظاـ يصدر عف الكزير  كيصادؽ عليو مهلس الكزرام  كينتخب رئيسو كأعضامه 
حت إطار المنظمات التث   انتخابنا حرنا كمباشرنا كف نا ألح اـ قانكف ا نتخابات"  حيث تندرج البلديات ت

 (.1997تيدؼ إلى الربح )قانكف الييئات المحلية  
 

 :أىداف البمدية 3.3.2
 المر زية الييئات بيف الالمر زم النظاـ فث السلطة تكزيع كرام مف تح ي يا يرهع ًعدَّة أىداؼ ىناؾ

 (:97 :2011 ماضث ) كىث  المحلية كالييئات
 :السياسية األىداف .1



 
 

 
57 

 .اةدارة ديم راطية تح يؽ .أ 
 .بنفسو نفسو يح ـ أفٍ  على الشعب تدريب .ب 
 .ال كمث الت امؿ كتح يؽ الكطنية الكحدة دعـ .ج 
 الحركب ماؿ الدكلة بيا تمر التث السياسية األزمات تهاه حصيف درع ىك البلدية نظاـ .د 

 .كا ن البات كالاكرات
 :واالقتصادية اإلدارية األهداف .2

 . البيركقراطية على كال ضام اةدارية ال فامة تح يؽ .أ 
 اليادفة المختلفة النشاطات فث سكينا للعمؿ الح كمة هيكد هانب إلى الشعبية الهيكد دفع .ب 

 . المحلث المهتمع تنمية إلى
 كحهميا الكحدة لطبيعة اتبعن  ألخرل محلية كحدة مف األدام أنماط تغيير فث المركنة .ج 

 .أىليا كحاهات
 :االجتماعية األىداف .3

 .الشعبية بال اعدة المر زم البنام لربط كسيلة البلدية .أ 
 الرسـك مردكد كعكدة الح كمة  مع السلطة اقتساـ خالؿ مف: ا هتماعية العدالة تح يؽ .ب 

 األمكاؿ ىذه مف المباشر ا نتفاع كبالتالث المحلية  المرافؽ إلى المحلية كالضرائب
 . المحصلة

 النشاطات كتدير الكحدة  حر ة تنظـ ألنيَّا: الهسـ مف الع ؿ بم انة المنتخبة البلدية .ج 
 . كال مة ال اعدة بيف ربط كسيلة كىث المرهكة  المصالح كتح يؽ

 كت ايؼ األفراد  ىمـ كاستعالم المختلفة  المحلية الكحدات بيف المنافسة ركح إطالؽ .د 
 . المختلفة المحلية المشاريع ةنهاح الهيكد

 .  المحلية بالشئكف يتعلؽ فيما الح كمة على الضغط تخفيؼ .ق 
 

 :وظائف البمديات  4.3.2
 ىذه تتماؿ لمهتمعيا الخدمات مف العديد ت دـ حيث المكاطف  خدمة فث فاعالن  دكرنا للبلديات إفَّ 
 (.1997 الفلسطينية  المحلية الييئات قانكف) فث الخدمات
 العاـ اليي لث المخطط ب عداد البلدية ت كـ :ومتابعتو السكاني لمتجمع الييكمي المخطط إعداد .1

 . أخرل هية مف المحلث الح ـ كزارة كمع هية  مف المكاطنيف مع بالتنسيؽ
 سكام األبنية ةنشام التراخيص ب صدار التنظيمث دكرىا خالؿ كمف البلدية ت ـك :التراخيص إصدار .2

 .إلخ.. سياحية   زراعية  صناعية  تهارية  ألغراض أك الس ف  ألغراض
 المركرم المخطط ب عداد كالمكاصالت كزارة الن ؿ مع كبالتعاكف البلدية ت كـ :المرور ىندسة .3

 الرئيسية. مداخليا عند أك المدينة داخؿ سكام شارع ل ؿ السير اتهاىات كتحديد
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 المخطط حدكد ضمف التحتية البنث خدمات بت ديـ البلدية ت كـ :التحتية الُبنى خدمات تقديم .4
 اليي لث.

 
 :(1207: 2006)أبك سمرة  البلديات  ت دميا التث التحتية البنى خدمات أىـ كفيما يلث

 .الكطنية بالشب ة كبربطيا الداخلية المياه تكزيع شب ات إنشام :المياه .1
 . الطاقة لسلطة كالمنخفض العالث الضغط شب ات ب نشام تسمح :الكيرباء .2
 إنشام على البلدية تعمؿ  ما المكاطنيف  يخدـ بما الطرؽ صيانة كتعبيدىا  الطرؽ شؽ :الطرق .3

 . المشاة كممرات األرصفة
 . ا تصا ت لشب ة البلدية شكارع فث ا تصا ت شب ة بتمديد تسمح :االتصاالت شبكة .4
 الصرؼ شب ات مخططات ب عداد البلدية ت ـك :المياه تصريف وشبكات الصحي الصرف شبكة .5

نشام للمشتر يف  الخدمة كت ديـ الشب ات  كتنفيذ التن ية  كمحطات الصحث  تصريؼ شب ات كا 
 . المياه

تالفيا كن ليا العامة كالمحالت كالمنازؿ الشكارع مف كالفضالت النفايات همع :النظافة .6  كتنظيـ كا 
 . ذلؾ

 الصحة على للمحافظة الالزمة كاةهرامات ا حتياطات هميع اتخاذ :عمييا والرقابة العامة الصحة .7
 تصريؼ مف للتابت األخرل كالمحالت المسا ف كميراقبة الناس  ببف األكبئة تفشث كمنع العامة
 ةبادة التدابير كاتخاذ العامة المحاؿ فث الصحية األدكات نظافة كمف منتظمة بصكرة نفاياتيا
 . الضارة كالزكاحؼ كالهرذاف الفئراف كم افحة األخرل كالحشرات البعكض

نشاؤىا العامة األسكاؽ تنظيـ :العامة األسواق .8  منيا  ؿ فث تباع التث البضائع أنكاع كتعييف كا 
 . خارهيا بيعيا كحظر

 المخطط على العامة كالمنتزىات للحدائؽ مكاقع بتخصيص البلدية ت ـك :والمنتزىات الحدائق .9
 . المكاطنيف يخدـ بما تنفيذه على كتعمؿ اليي لث 

 كالسينما التمايؿ كدكر كالمالعب كالنكادم كالم اىث المطاعـ كمراقبة تنظيـ :العامة المحالت .10
غالقيا فتحيا مكاعيد كتحديد األخرل كالمالىث العامة  . تذا رىا ببع رسكـ كاستيفام كا 

 الا افية كالنكادم كالمدارس العامة كالم تبات المتاحؼ إنشام :والرياضة الثقافية المؤسسات .11
 . المختصة الح كمية الهيات مع بالتنسيؽ كمراقبتيا كالمكسي ية  كا هتماعية كالرياضية

 . كتنظيميا العمكمية كالنزؿ الفنادؽ مراقبة :الفنادق .12
لغاؤىا الم ابر إنشام :المقابر .13  كتنظيـ كدفنيـ  المكتى كن ؿ كمكاصفاتيا  مكاقعيا كتعييف كا 

 .المختصة الح كمية الهيات مع بالتنسيؽ كذلؾ الم ابر  حرمة على كالمحافظة الهنازات 
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 كالتهمعات الصناعية  المناطؽ بتحديد البلدية ت كـ :الحرفية والمحميات الصناعة المناطق إنشاء .14
 يخدـ بما إنشائيا على كالعمؿ الالزمة  التحتية البنية إعداد اـ كمف اليي لث  المخطط على الحرفية

 .  المكاطنيف
البلدية إذ قامت باستغالؿ هميع أدكات البنام كالتطكير الممنكحة ليا فث قانكف الح ـ  فَّ  ف ليذا

فث بنام المهتمع مف الناحية الا افية كا قتصادية كالصحية  ايهابن إأك  االمحلث ت كف قد قامت بالتدخؿ سلبن 
 كالبيئية على حد سكام.

 مديات:أساليب تمويل الب  5.3.2
 :)60: 2008تمكيؿ البلديات بصفة عامة  ما يلث )أبك رحمة  يم ف تصنيؼ أساليب 

: ت كـ البلدية بفرض ضريبة فث ش ؿ نسبة مئكية يتـ تعليتيا على أنكاع مف الضرائب اإلضافية .1
 .الضرائب التث تفرضيا الح كمة المر زية  كتحصؿ لحساب الكحدة المر زية

الحؽ فث مشار ة الح كمة المر زية فث : يتـ إعطام البلدية المشاركة في الحصيمة الضريبية .2
  الحصيلة الضريبية  ي لؿ ذلؾ مف ا ستغالؿ المالث لادارة المحلية.

عطى البلدية الحؽ فث فرض كهباية أنكاع معينة مف تي  فرض أعباء ورسوم محمية خاصة .3
رام كالمكارد مف الضرائب  يح ؽ ذلؾ است ال ن  بيرنا للبلدية إٌ  أنو قد يخلؽ تفاكتنا فث العبم كالا

  منط ة ألخرل.
: ت كـ الح كمة المر زية بت ديـ إعانات لادارات المحلية مف حصيلة مكاردىا اإلعانة الحكومية .4

 .المختلفة  قد ت كف اةعانة مشركطة بالصرؼ على تأدية خدمة معينة
 

 :توزيع البمديات وتصنيفيا 6.3.2
 تصنيف البمديات: أواًل 

بشأف الييئات المحلية الفلسطينية  البلديات فث فلسطيف إلى  ـ(1997)لسنة ( 1)ؼ قانكف رقـ صنَّ 
با ستناد إلى التعداد الس انث  كتاريخ إنشائيا مع المالحظة أفَّ ىذا )أ  ب  ج  د(  رئيسية ربع تصنيفاتأ

شأت التصنيؼ لـ يؤار على عملياتيا أك مسؤكلياتيا. إضافةن إلى البلديات كالمهالس المحلية كال ركية  أن
الكزارة لهاف مشاريع قركية لت كـ بدكر البلديات نيابة عف كزارة الح ـ المحلث فث التهمعات الصغيرة هدنا 
التث   تتهاكز عدد س انيا األلؼ نسمة  كبذلؾ أصبح الح ـ المحلث يت كف مف الكحدات التالية )كزارة 

 (: 2017  الح ـ المحلث بيانات غير منشكرة
 

 ضح الفئات التي تتكون منيا الوحدات المحمية (: يو 2.2جدول رقم )
 المعايير الفئة الرقم
 مرا ز المحافظات.  بلدية فئة " أ " .1
 ـ. 1994أنشئت قبؿ عاـ  بلدية فئة " ب " .2
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 .15000ـ كعدد س انيا يزيد على 1994أنشئت بعد عاـ  بلدية فئة " ج " .3
 . 15000ـ بعدد س اف أقؿ مف 1994أنشئت بعد عاـ  بلدية فئة " د " .4
 . 5000عدد س انيا أقؿ مف  مهالس قركية  .5
 تهمعات صغيرة هدنا. لهاف مشاريع  .6

 (.2017  )كزارة الح ـ المحلث بيانات غير منشكرةالمصدر: 
 
 

  ا: توزيع البمدياتثانيً 
 E D  C( بلدية مصنفة إلى خمسة تصنيفات )25على خمس كعشريف ) محافظات غزةشتمؿ ت

 B   A  ي كـ صندكؽ   ك )   رفحخانيكنس( مكزعة على خمسة محافظات )شماؿ غزة  غزة  دير البلح
على امتالؾ أدكات معززة لألدام كاستخداـ ىذه األدكات   من اقراض البلديات بتصنيؼ البلديات بنا  تطكير ك 

للبلديات فث  ثكضعيا الصندكؽ لتع س األدام الفعل امؤشرن  (16) ستة عشر على من ابن كيتـ قياس األدام
 :الرشيدة  كالهدكؿ التالث يكضح ىذه المؤشرات اةدارةممارسات  مهاؿ

 
 مؤشرات األداء لتصنيف البمدياتيوضح  (:3.2جدول رقم )

الر
 /المرتبة شروط االرتقاء المؤشر قم

 التصنيف
على البلدية تح يؽ  .للعاـ الذم يسبؽ عملية الت ييـ تدقيؽ خارهث تاـ .1

هميع مؤشرات 
الدنيا المراتب 
 إلى باةضافة

 (5مف  3)
 (5مف  4)
 (5مف  5)

 
 
A 
A+ 

A++ 

اللذيف يسب اف عملية  للعاميف كالربحيةفائض فث الميزانية التشغيلية  .2
 (.%15)ت ؿ عف    بنسبةالت ييـ 

/فرد للعاـ شي ؿ 100 مف فامة هيدة فث تحصيؿ اةيرادات أ بر  .3
كىث   بنكد محددة فث الميزانية التشغيلية) الت ييـالذم يسبؽ عملية 

 .كرسـك م ابؿ خدمات( كاةهازاتخص رسـك الرُّ 
هكدة الخدمة الم دمة للمكاطنيف مف خالؿ مر ز خدمات الهميكر  .4

(  )أ ار  )رخص البنام خالؿ شيريف  برامة الذمة خالؿ نفس اليـك
متنزىات ل ؿ فرد فث المناطؽ الحضرية فث بلديات  2ـ 0.5مف 

محافظات متنزىات ل ؿ فرد فث  2ـ 0.3الضفة الغربية  أ ار مف 
 .ات الضفة الغربية(كالمناطؽ الريفية مف بلدي غزة

 .نظاـ إدارة مالية مت امؿ معتمد كاستخداـكهكد  .5
على البلدية تح يؽ  .اتسهيؿ كت ييـ األصكؿ الاابتة كتحديث السهؿ سنكين  .6

هميع مؤشرات 
  المراتب الدنيا
 باةضافة إلى

 
 
 
B 

كهكد دليؿ تشغيؿ كصيانة ل طاعث الطرؽ كالمبانث العامة  نف ات  .7
تشغيلية كالربحية  إنفاؽ مف الميزانية ال( %10) ار مف أالصيانة 
ط إنفاقو على صيانة الطرؽ كالمبانث خطَّ مف المي ( %70) أ ار مف
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 (5مف  2) .العامة كذلؾ للعاـ الذم يسبؽ عملية الت ييـ
 (5مف  4 كأ 3)

 (5مف  5)

B+ 
B++ 8. ذيف كالربحية ألم مف العاميف اللَّ التشغيلية  فائض فث الميزانية

 (.%5)يسب اف عملية الت ييـ بنسبة   ت ؿ عف 
شي ؿ/فرد للعاـ  50 مف فامة مرضية فث تحصيؿ اةيرادات أ بر  .9

كىث   الذم يسبؽ عملية الت ييـ )بنكد محددة فث الميزانية التشغيلية
 .كرسـك م ابؿ خدمات( كاةهازاتخص رسـك الرُّ 

البلدية  كما  كاستاماراتقياـ البلدية باةفصاح عف مشاريع  .10
فصاح عف   ك ذلؾ اةا ستراتيهيةالتنمكية  الخطة مفتنفيذه  تـ

 .ت رير المدقؽ الخارهث
على البلدية تح يؽ  .ذيف يسب اف عملية الت ييـتدقيؽ خارهث لعاـ ألم مف العاميف اللَّ  .11

هميع مؤشرات 
  المراتب الدنيا
 باةضافة إلى

 (5مف  2)
 (5مف  4 كأ 3)

 (5مف  5)

 
 
C 
C+ 
C++ 

كهكد دليؿ إهرامات مالث كمحاسبث بحيث تصدر البلدية ت ارير  .12
 .مالية ربعية بمكهب الدليؿ

 .كهكد خطة تنمكية استراتيهية محداة بمشار ة مهتمعية .13
/فرد للعاـ شي ؿ 25 مف أ بر اةيرادات فامة أساسية فث تحصيؿ  .14

الذم يسبؽ عملية الت ييـ )بنكد محددة فث الميزانية التشغيلية كىث 
 .كرسـك م ابؿ خدمات( كاةهازاتخص رسـك الرُّ 

قياـ البلدية باةفصاح عف الخطة ا ستراتيهية كالبيانات المالية  .15
 .كمرتبة البلدية

لتطكيرية كمصادقتيا ا كالميزانية كالربحيةتسليـ المكازنة التشغيلية  .16
الذم يسبؽ  للعاـ الكزارةمف كزارة الح ـ المحلث حسب نماذج 

 عملية الت ييـ.

 D D تح يؽ مؤشر

عدـ تح يؽ ام  .عدـ تصديؽ المكازنة .17
 مؤشر

E 

قراض البلديات )المصدر:   .(2017 صندكؽ تطكير كا 
 

 :كالتصنيفات التكزيع طري ة يكضح التالث كالهدكؿ
 

 تصنيف البمديات حسب مؤشرات األداء: يوضح (4.2جدول رقم )
 البلدية المحافظة

التصنيف 
2102 

 2102التصنيف 

 +B B خان يونس خان يونس
 +B B رفح رفح

قراض البلديات )المصدر:   (.2017 صندكؽ تطكير كا 
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( +Bـ( ىك )2017(  أفَّ تصنيؼ بلديتث خانيكنس كرفح قيد الدراسة لعاـ )19هدكؿ رقـ ) ييبيِّف 
 البلديات ت كـ بتطكير نفسيا.  ـ(  كىذا يىديؿ على أفَّ 2012( فث العاـ )Bبعد أٍف  اف )

 
 

  :خانيونس ورفح تيبمديعن نبذة  7.3.2
 نصؼ مليكف نسمة ي ارب ما إلى خدماتيا بت ديـ محافظات غزة فث بلديتث خانيكنس كرفح ت كـ

 فث ال برل بلديتث خانيكنس كرفح مف البلديات كتعتبر ( دكنـ 843303) حكالث تبلغ مساحة فث ي طنكف
المكظفيف  عدد الهدكؿ المدرج أدناه يكضح تكزيع .افن كظَّ ( مي 600) مكظفييا عدد كيبلغ محافظات غزة

  البلديات. النفكذ على كالس اف كمساحة
 

 ورفح  خانيونس : يوضح توزيع عدد الموظفين والسكات ومساحة النفوذ في بمديتي(5.2جدول رقم )

النسبة إلى  مساحة النفوذ اسم البمدية
 المحافظة

النسبة إلى 
 القطاع

مجموع أعداد السكان 
(2016 -2017) 

 عدد الموظفين
 المثبتين

 400 234.219 %14.74 %48.57 دكنـ 533803 خانيونس
 200 210.541 %8.36 %48.36 دكنـ 303500 رفح

 600 444374 %23.1 %100 دونم 843303 اإلجمالي
 (.2017الفلسطينث   لاحصامالهياز المر زم )كزارة الح ـ المحلث غزة  ك المصدر: هرد بكاسطة الباحث  

 
 (:2017كزارة الح ـ المحلث  )وفيما يمي نبذة عن بمديتي خانيونس ورفح 

 أواًل: بمدية خانيونس
  كقد عملت منذ ذلؾ الحيف على ت ديـ الخدمات األساسية (ـ1917)تأسست بلدية خاف يكنس عاـ         

نارة الشكارع  كتصميـ كشؽ كتعبيد الطرؽ كصيانتيا للمدينة كالتخطيط العاـ    كالمحافظة على نظافتيا  كا 
نشام األسكاؽ العامة كالحدائؽ كالمتنزىات   شب ات المياه كالصرؼ الصحث  كتشهير الطرقات كتمديد كا 

نسمة  (234.219) كت دـ خدماتيا إلى حكالث  ة كالمرا ز الا افية كالمنشآت الرياضيةكالم تبات العام
 .دكنـ (533803)حكالث  مساحة يس نكف فث

 ثانًيا: بمدية رفح
ا   كقبؿ ذلؾ   اف يماليا مهلس قركم  كما يعرؼ ت ليدين ـ(1972عاـ )حظيت رفح بمنزلة بلدية         
كفث أع اب معاىدة  امب   ارفح لـ ي ف سكل مهمكعة مف التهمعات الس انية األصغر حهمن  مدينةباسـ 

إلى قسميف  األكؿ منيما تحت  المدينةمت (  قسٌ ـ1982)ديفيد األكلى بيف إسرائيؿ كمصر فث العاـ 
  كبسبب مكقعيا الحدكدم مع مصر  كقبؿ ا نسحاب السيادة المصرية  كالاانث بو س اف فلسطينيكف

ـ(  عانت مدينة رفح مف كيالت ا هتياحات اةسرائيلية 2005فث سبتمبر ) محافظات غزةاةسرائيلث مف 
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صابة العديد مف  المت ررة على مناطؽ الشريط الحدكدم مع مصر التث أدت ليدـ آ ؼ المنازؿ كاستشياد كا 
 .دكنـ (303500) حكالث مساحة نسمة يس نكف فث (210.541) كت دـ خدماتيا إلى حكالث المدنييف 

 
 
 
  

 الممخص
 

استعرض الباحث خالؿ ىذا المبحث التعريؼ بالبلديات  كاألىداؼ التث أنشئت مف أهليا البلػديات          
ؽ إلػػػى الكظػػػائؼ كالخػػػدمات التػػػث ت ػػػدميا كذ ػػػر منيػػػا السياسػػػية كاةداريػػػة كا قتصػػػادية كا هتماعيػػػة  كتطػػػرَّ 

 تيػػػػة التػػػػث ت ػػػػـك بت ػػػػديـ الخػػػػدمات األساسػػػػية فػػػػثمؤسسػػػػات الخدماالتعتبػػػػر البلػػػػديات مػػػػف أىػػػػـ البلػػػػديات  لػػػػذا 
ػػػا  المهتمعػػػات عػػػف مصػػػادر كأسػػػاليب التمكيػػػؿ للبلػػػديات كعػػػف تكزيػػػع كدرهػػػة تصػػػنيؼ  كتحػػػدث الباحػػػث أيضن

كعليػػػو  سػػػيتـ تنػػػاكؿ مكضػػػكع  البلػػػديات  كفػػػث الختػػػاـ اسػػػتعرض الباحػػػث نبػػػذة عػػػف بلػػػديتث خػػػانيكنس كرفػػػح.
 اهلل فث الفصؿ التالث.الدراسات الساب ة إف شام 
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 انفصم انثانث

 
 انذراصــاث انضــابقت

 
 تمييد.  

 .التي تناولت التخطيط االستراتيجيالدراسات الفمسطينية  1.3  

 .الدراسات العربية التي تناولت التخطيط االستراتيجي 2.3

 .اولت التخطيط االستراتيجيجنبية التي تنالدراسات األ 3.3

  .الُمؤسَّسيالدراسات الفمسطينية التي تناولت األداء  4.3

 .الُمؤسَّسيربية التي تناولت األداء الدراسات الع 5.3

  .الُمؤسَّسينبية التي تناولت األداء جالدراسات األ 1.5

 التعقيب عمى الدراسات السابقة. 7.3

 البحثية. الفجوة 8.3

 .الممخص
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 تمييد:
مف ركافد المعرفة النظرية كالعملية  ك ذلؾ خبرات كتهارب  اأساسين  اؿ الدراسات الساب ة رافدن ماِّ تي 

الباحايف الساب يف  كا طالع على أىـ إنهازاتيـ كالنتائج كالتكصيات التث خلصت ليا دراساتيـ كبحكايـ 
ث ت كيف خلفية عف مكضكع كالتث ليا األار ال بير فث إارام معرفة كمعلكمات الباحث  مما تساعده ف

 كتهنب األخطام التث كقع بيا الباحاكف الساب كف. كشمك ن  لؾ إنهازىا بش ؿ أفضؿ كأ ار عم نادراستيا  ك ذ
كاألدام  التث تناكلت مكضكعث التخطيط ا ستراتيهثكقد استعرض الباحث أىـ الدراسات الساب ة 

 ش ؿ مباشر أك غير مباشر  حيث قاـام  انت ب  كمكضكعات ذات عالقة بمكضكع الدراسة سك الميؤسَّسث
  ( دراسة10)   كدراسات عربية( دراسة12) ىث: دراسات فلسطينية  الباحث بت سيميا إلى االث أقساـ

   كتـ ترتيبيا مف األحدث إلى األقدـ حسب تاريخ نشرىا.( دراسة13) كدراسات أهنبية
 

 :االستراتيجيالتخطيط التي تناولت الفمسطينية الدراسات  1.3
( بعنوان: "درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتخطيط 2017دراسة )الحميمي،  .1

 االستراتيجي وعالقتيا بتنمية الميارات القيادية لدى معممييم".
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درهة ممارسة مديرم المدارس الاانكية بمحافظات غزة للتخطيط 
ا ستراتيهث كعالقتيا بتنمية الميارات ال يادية لدل معلمييـ. كت كف مهتمع الدراسة مف هميع معلمث 

كمعلمة   ا( معلمن 4446كالبالغ عددىـ ) (ـ2017 – 2016)المدارس الاانكية بمحافظات غزة للعاـ 
 ( معلمان كمعلمة.450كبلغت عينة الدراسة )

 مت الدراسة إلى النتائج التالية:وتوصَّ 
  َّالمتكسط ال لث لدرهة ممارسة مديرم المدارس الاانكية بمحافظات غزة للتخطيط  إف

المتكسط  %(  كأفَّ 78.40ا ستراتيهث مف كهية نظر معلمييـ  انت مرتفعة بكزف نسبث )
رسة مديرم المدارس الاانكية بمحافظات غزة لدكرىـ فث تنمية الميارات ال لث لدرهة مما

 %(.77.80لدل معلمييـ مف كهية نظر المعلميف  انت مرتفعة بكزف نسبث )
  يهابية )طردية( ذات د لة إحصائية عند مستكل الد لة إكهكد عالقة ارتباطية     

(1.15 ≥α)  الدراسة لدرهة ممارسة مديرييـ طات درهات ت دير أفراد عينة تكسِّ بيف مي
للتخطيط ا ستراتيهث  كبيف متكسطات درهات ت دير أفراد العينة لدرهة ممارسة مديرييـ 

 لدكرىـ فث تنمية الميارات ال يادية لدل المعلميف.
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 وأوصت الدراسة بما يمي:
 خطيط ضركرة قياـ مديريات التربية كالتعليـ بع د كرش عمؿ لمديرم المدارس فث مهاؿ الت

 ا ستراتيهث كمهاؿ تنمية الميارات ال يادية.
  تشهيع المعلميف على ا تساب  ؿ ما ىك هديد فث مهاؿ التخطيط ا ستراتيهث كا تساب

 الميارات ال يادية.
 

( بعنوان: "واقع التخطيط االستراتيجي ودوره في استدامة منظمات الخدمات 2016دراسة )مميحة،  .2
 .االجتماعية في محافظات غزة"

كاقع التخطيط ا ستراتيهث كدكره فث استدامة منظمات الخدمات  إلىىدفت الدراسة التعرؼ 
عليو تـ استخداـ    كبنامن ا( مديرن 209ا هتماعية فث محافظات غزة  كت كف مهتمع الدراسة مف )

 دراسة.لل أداةن  ستبانةفث التحليلث كا سلكب الحصر الشامؿ. كتـ استخداـ المنيج الكصأ
 مت الدراسة إلى النتائج التالية:وتوصَّ 
  كاقع التخطيط ا ستراتيهث لدل منظمات الخدمات ا هتماعية فث محافظات غزة هام بنسبة

كاقع  %( على هميع عناصر التخطيط ا ستراتيهث للمنظمات  كأفَّ 76مرضية بدرهة  بيرة )
رضية بدرهة ة مي ا ستدامة فث منظمات الخدمات ا هتماعية فث محافظات غزة هام بنسب

%( كىث تشير إلى مستكل هيدة لعمليات ا ستدامة فث منظمات الخدمات 76.7 بيرة )
 ا هتماعية فث محافظات غزة. 

  سات الخدمات ؤسَّ بيف التخطيط ا ستراتيهث فث مي  كهد عالقة طردية دالة احصائيناتي
تكهد اختالفات بيف الهنسيف سات  كأنو   ؤسَّ ا هتماعية فث محافظات غزة كاستدامة تلؾ المي 

-الت ييـ-الرقابة-التنفيذ-فيما يتعلؽ بكاقع التخطيط كدكره فث ا ستدامة فث مها ت )األىداؼ
 ا ستدامة(.

 وأوصت الدراسة بما يمي:
   ضركرة نشر كتعزيز مفيكـ التخطيط ا ستراتيهث لدل منظمات الخدمات ا هتماعية فث

 -التنفيذ -التخطيط -األىداؼ -الرسالة -)الرؤية محافظات غزة مف خالؿ التر يز على
 الت ييـ(.  -الرقابة

  ع د دكرات متخصصة فث التخطيط ا ستراتيهث كالتنمية المستدامة بيدؼ ص ؿ خبرة
 كرفع درهة الكعث لدييـ. يريفالمد

  شراؾ العامليف كذكم ا ختصاص كالمستفيديف فث إعداد الخطط إالتأ يد على ضركرة
ة للمنظمة  كضركرة ا ىتماـ بكهكد خطة تنفيذية استراتيهية للمنظمة م تكبة ا ستراتيهي
 ككاضحة. 
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( بعنوان: "درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة 2015دراسة )أبو حطب،  .3

 لمتخطيط االستراتيجي المدرسي وعالقتيا بمستوى إدارة المعرفة".
ممارسة مديرم مدارس ك الة الغكث بمحافظات غزة للتخطيط ؼ إلى درهة ىدفت الدراسة التعرُّ 

ت درهات ا ستراتيهث المدرسث كعالقتيا بمستكل إدارة المعرفة  كدراسة د لة الفركؽ بيف متكسطا
ف مهتمع الدراسة لمتغيرات الدراسة )الهنس  التخصص  سنكات الخدمة(. كت كَّ  ت دير أفراد العينة تبعنا

 ا( معلمن 369لمة لمدارس ك الة الغكث بمحافظات غزة  ك انت عينة الدراسة )كمع ( معلمنا8262مف )
 دراسة.لل كا ستبانة أداةن  ثكمعلمة. كتـ استخداـ المنيج الكصفث التحليل

 مت الدراسة إلى النتائج التالية:وتوصَّ 
  درهة ممارسة مديرم مدارس ك الة الغكث بمحافظات غزة للتخطيط ا ستراتيهث المدرسث

 %( بدرهة  بيرة.82.20بلغت )
 ( 80.20مستكل إدارة المعرفة لدل مديرم مدارس ك الة الغكث بمحافظات غزة بلغ )%

 بدرهة  بيرة.
 عند مستكل الد لة  اطية )طردية( مكهبة دالة إحصائيناتكهد عالقة ارتب(1.15 ≥α)  بيف

س ك الة الغكث متكسطات درهات ت دير أفراد عينة الدراسة لدرهة ممارسة مديرم مدار 
بمحافظات غزة للتخطيط ا ستراتيهث المدرسث كبيف متكسطات درهات ت ديرىـ لمستكل إدارة 

 المعرفة.
 وأوصت الدراسة بما يمي:

  منح دائرة التربية كالتعليـ العالث بك الة الغكث الا ة كالصالحيات الالزمة لمديرم المدارس
 عملية التخطيط ا ستراتيهث المدرسث.لممارسة إدارة المعرفة بفاعلية أ ار لتدعيـ 

  ضركرة تبنث برنامج محكسب ةدارة المعرفة فث مدارس ك الة الغكث كربطيا بنتائج التحليؿ
 ث يتسنى ليا معالهة ن اط الضعؼ  ؛ا ستراتيهث للمدارس  طالع إدارة التعليـ علييا

 كا رت از على ن اط ال كة لالرت ام بمستكل المدارس. 
 

( بعنوان: "ميارات التخطيط االستراتيجي لدى قيادات كميات التربية في 2014دراسة )أبو حسنة،  .4
 ليا".  الُمؤسَّسيالجامعات الفمسطينية وعالقتيا بتحسين األداء 

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درهة ممارسة قيادات  ليات التربية فث الهامعات الفلسطينية لميارات 
ليا مف كهية نظر أعضام الييئة التدريسية  الميؤسَّسثكعالقتيا بتحسف األدام  التخطيط ا ستراتيهث 

  كت كنت ا( عضكن 149ف مهتمع الدراسة مف  ليات التربية فث الهامعات الفلسطينية مف )فييا. كت كَّ 
ستخداـ اسلكب الحصر الشامؿ لصغر حهـ المهتمع أ  حيث تـ ا( مكظفن 149عينة الدراسة مف )
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 كلتح يؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفث التحليلث  كاستخدمت ا ستبانة أداةن نة. كالعيِّ 
 لهمع البيانات.

 مت الدراسة إلى أىم النتائج التالية: وتوصَّ 
  بلغت درهة مكاف ة أفراد عينة الدراسة على ممارسة قيادات  ليات التربية فث الهامعات

 %(. 77.18على درهة مرتفعة بنسبة ) سثالميؤسَّ الفلسطينية لتحسيف األدام 
  بلغت درهة مكاف ة أفراد عينة الدراسة على ممارسة قيادات  ليات التربية فث الهامعات

 %(.74.88الفلسطينية لميارات التخطيط  ستراتيهث على درهة مرتفعة بنسبة )
  هكد عالقة طردية متكسطة ذات د لة إحصائية بيف ت ديرات أعضام ىيئة التدريس لدرهة ك

امتالؾ قيادات  ليات التربية فث الهامعات الفلسطينية لميارات التخطيط ا ستراتيهث 
 .الميؤسَّسثكت ديراتيـ لدرهة ممارستيـ لتحسيف األدام 

 وأوصت الدراسة بما يمي:
 ت الهيدة لدل أعضام الييئة التدريسية فث ال ليات كالهامعات العمؿ على ترسيخ الممارسا

 كذلؾ بالعمؿ على تشهيع العمؿ الهماعث بيف العامليف كأعضام ىيئة التدريس. 
  إشراؾ العامليف فث عملية اتخاذ ال رارات  ككضع آليات لتبادؿ الخبرات بيف أعضام الييئة

 التدريسية. 
 

: دراسة الُمؤسَّسيبعنوان: "دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء  (2011، الدجني)دراسة  .5
 وصفية تحميمية في الجامعات النظامية الفمسطينية". 

. كت ديـ الميؤسَّسثكاقع التخطيط ا ستراتيهث فث تح يؽ هكدة األدام  إلى ؼالتعرُّ الدراسة دفت ى
م كناتو مف بيف المؤشرات كالمعايير  لهميعؿ الفاع الميؤسَّسثمؤشرات أدام كاضحة كمحددات لألدام 
ف التخطيط كلها يريفف مهتمع الدراسة مف العمدام كالمدت كَّ ك الدكلية التث تناسب البيئة الفلسطينية. 

  ك انت عينة الدراسة ( عضكنا130قصى كالبالغ عددىـ )األكهامعة  اةسالميةكالهكدة فث الهامعة 
 أسلكب الحصر الشامؿ لصغر حهـ المهتمع.   لذا استخدـ الباحثا( عضكن 130)

 مت الدراسة إلى أىم النتائج التالية: وتوصَّ 
  كهكد عالقة بيف مستكل دكر التخطيط ا ستراتيهث كمعيار الفلسفة كالرسالة كاألىداؼ  أحد

 . الميؤسَّسثأبعاد هكدة األدام 
  ئة الداخلية كالخارهية. عدييا التحليؿ البيئث للبيتكافر هكدة التخطيط ا ستراتيهث فث بي 
  الميؤسَّسثكهكد عالقة بيف دكر التخطيط ا ستراتيهث كهكدة األدام. 
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 وأوصت الدراسة بما يمي:
  كضع آليات محددة كممنيهة تضمف مشار ة أكسع لمهتمع الهامعة الداخلث كالخارهث عند

 صياغة رؤية كرسالة الهامعة كعند تحديايا.
  األكلكية التث ي كف باستطاعة الهامعة تح ي يا كتكفير المكارد المالية ترتيب األىداؼ بحسب

ى مف مكازنة غطَّ كالمادية الالزمة ليا  كذلؾ مف خالؿ ت سيميا إلى أىداؼ ضركرية تي 
 .رىا مف خالؿ مشاريع تمكيؿ خارهيةالهامعة  كأىداؼ تطكيرية ينبغث العمؿ على تكفي

 يتضمف مها ت العمؿ المختلفة  كذلؾ كضع دليؿ سياسات كاضح  كمكاؽ  كمعلف  
 لضماف تكحيد تنفيذ األعماؿ كفؽ رؤية مكحدة لتكهيات الهامعات كسياستيا.

 
 :راسات العربية التي تناولت التخطيط االستراتيجيالد 2.3
دراسة -"معوقات التخطيط االستراتيجي في الدوائر الحكومية( بعنوان: 2017، دراسة )تويج .1

 محافظة النجف األشرف". تطبيقية في ديوان
بات المتطلَّ  إلىىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع التخطيط ا ستراتيهث فث الدكائر الح كمية  كالتعرؼ 

التث تم ف الدكائر مف تطبيؽ التخطيط ا ستراتيهث بنهاح كالمعكقات التث تحد مف تطبي و  كالحلكؿ 
الدراسة مف العامليف بديكاف محافظة النهؼ ف مهتمع ت كَّ ك  الم ترحة للتغلب على تلؾ المعكقات.

 سلكب الحصر الشامؿ.أ  لذا تـ استخداـ ا( شخصن 92  كبلغت عينة الدراسة )ا( شخصن 92كعددىـ )
 لهمع البيانات. كاعتمد الباحث المنيج الكصفث التحليلث  كا ستبانة أداةن 

 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:
 اسليمن  لمسؤكليف مف تكهيو المنظمة تكهينااتيهث ىك الطري ة التث تم ف االتخطيط ا ستر  فَّ أ  

دارية الركتينية اليكمية كمكاهية األزمات  إلى رؤية مف ا نت اؿ مف مهرد العمليات اة ابدمن 
 مختلفة للعكامؿ الداخلية كالخارهية ال ادرة على التغيير فث البيئة المحيطة بيا.

  العليا  اةدارةة التخطيط ا ستراتيهث مف قبؿ ة كضعيفة فث تبنث عملينسبة اىتماـ قليل كهديي
 فث ديكاف المحافظة.

  د مف تطبيؽ التخطيط ا ستراتيهث فث ديكاف المحافظة  ك اف أبرزىا ىك معكقات تحي  كهدتي
ا نشغاؿ بالمشا ؿ الركتينية اليكمية  كضعؼ التنسيؽ بيف ال ائميف على صياغة الخطط 

 فث الديكاف. ا ستراتيهية
 وأوصت الدراسة بما يمي:

  العليا فث الديكاف على تبنث عملية التخطيط ا ستراتيهث  كرفع درهة اىتماميا  اةدارةحث
بالفكائد المتكخاة مف ىذه العملية  باعتبارىا أداة تساعد الديكاف على الت يؼ كالتأقلـ مع 

 الظركؼ البيئية الداخلية كالخارهية.
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 خطة استراتيهية م تكبة ككاقعية لفترة زمنية مست بلية محددة  كمتابعة تنفيذ  العمؿ على إعداد
 م انات المالية كالبشرية عند صياغة ىذه الخطط.راعث اةتي  فٍ أالخطط كفؽ األزمة المحددة  ك 

 
( بعنوان: "التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية وأثره في مراحل المسار 2016، فيصل)دراسة  .2

 بحث ميداني في وزارة الصحة العراقية".-الوظيفي
ك اف  ىدفت الدراسة إلى تحليؿ العالقة بيف التخطيط ا ستراتيهث للمكارد البشرية كالمسار الكظيفث.

بغداد  حيث ر زت -مهتمع البحث كزارة الصحة العراقية كبعض المرا ز الصحية فث هانب ال رخ
نة   كبلغت عيِّ (مدير قسـ  كمدير شعبة  كمدير مر ز صحثمدير عاـ  ك )شرافية على المسميات اة

 لهمع البيانات. أداةن  ستبانةداـ المنيج الكصفث التحليلث  كا كتـ استخ  ا( شخصن 45الدراسة )
 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

 زارة التخطيط ا ستراتيهث للمكارد البشرية يرتبط بالمسار الكظيفث المعتمد فث الك  فَّ أ
 على أدام الكزارة كتح يؽ أىدافيا. المبحكاة  مما ينع س إيهابنا

  عدـ كهكد قسـ خاص يعنى بالتخطيط ا ستراتيهث للمكارد البشرية فث كزارة الصحة  إذ تتـ
 عات سنكية لمعالهة المعكقات.عملية التخطيط ا ستراتيهث عبر اهتما

  يساىـ التخطيط ا ستراتيهث فث تحسيف أدام المكارد البشرية فث م ر كزارة الصحة كبعض
 المرا ز الصحية التابعة ليا مف خالؿ التر يز على الكظيفة كال ائـ على الكظيفة.

 وأوصت الدراسة بما يمي:
  التدريبية كبنام خطط الدريب كقياس تشخيص ا ستراتيهيات الحدياة فث تحديد ا حتياهات

 العائد على ا ستامار كفؽ متطلبات الهكدة.
  ضركرة اىتماـ كزارة الصحة بمكضكع تم يف العامليف  كالذم يساعد فث حث العامليف

 كتشهيعيـ على فعالية تلؾ الخطط.
 

بحث -تراتيجيبعنوان: "زيادة جودة التعميم الجامعي عمى وفق التخطيط االس( 2016، داود)دراسة  .3
 استطالعي لعينة من كميات جامعة بغداد".

هكدة ىدفت الدراسة التعرؼ إلى  يفية التخطيط ا ستراتيهث لمؤسسات التعليـ كفؽ متطلبات ريادة ال
( 65ة بغداد كالبالغ عددىـ )ف مهتمع البحث مف العامليف بهامعكت كَّ فث النظاـ التعليمث الهامعث. 

ا سلكب الحصر أستخداـ اىـ مهتمع الدراسة  لذا تـ  ا( شخصن 65البحث )نة   ك انت عيِّ شخصن
 لهمع البيانات. كاستخدـ الباحث المنيج الكصفث التحليلث  كا ستبانة أداةن  الشامؿ.
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 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:
  دراؾ ألىمية عمليات إدارة الهكدة فث هامعة بغداد كمعرفة ا ستر اتيهيات يكهد كعث كا 

.  الالزمة لتح ي يا مف قبؿ طاقـ العمؿ المكهكد فييا  مف قمة اليـر إلى أدنى اليـر
  اةدارةالدعـ المتكاصؿ كا لتزاـ بأىمية تطكير الهكدة مف قبؿ رئاسة الهامعة كمسؤكلث 

 العليا فث المؤسسة التعليمية.
 وأوصت الدراسة بما يمي:

  ٍز هامعة بغداد مفيكـ الهكدة على الصعيد النظرم كالتطبي ث لدل العامليف فييا    عزِّ تي  أف
سيما الع كؿ ا ستراتيهية فييا كالذيف يضطلعكف بمياـ رسـ ا ستراتيهيات مف أهؿ تح يؽ 

 ال متغيرم الدراسة )التخطيط ا ستراتيهث كريادة الهكدة(. ً التنسيؽ الف رم كالعملياتث لً 
  كالتزاـ ص المكهكدة فث المؤسسة عينة البحث فيما يخص التحسيف المستمراستامار الفر  

العليا تهاه استراتيهية الهامعة كالعامليف فييا  كتعزيز مستمر لهيكد ال يادات العليا  اةدارة
 فث مهاؿ ا ستباقية كا ست اللية للخطط ا ستراتيهية المكضكعة.

 
بحث -التخطيط االستراتيجي القيادية وتأثيرىا فيالميارات بعنوان:  (2015، محمود)دراسة  .4

 ". تطبيقي في وزارة التخطيط العراقية
ىدفت الدراسة إلى معرفة ما الميارات ال يادية المتكفرة فث كزارة التخطيط العراقية  كما أىميا للكزارة  

مهتمع الدراسة مف ف كت كَّ  كمعرفة العالقة كالتأاير بيف الميارات ال يادية كالتخطيط ا ستراتيهث.
كزير  مدير عاـ  معاكف مدير عاـ   ( ك يؿى 89العامليف بكزارة التخطيط العراقية كالبالغ عددىـ )

سلكب الحصر أىـ مهتمع الدراسة  كتـ استخداـ  ا( شخصن 89رئيس قسـ  ك انت عينة الدراسة )
 دراسة.لل أداةن استخدـ الباحث المنيج الكصفث التحليلث  كا ستبانة ك  الشامؿ.

 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:
 ( كىك أعلى مف 3.9قدره ) ر الميارات ال يادية قد حصؿ على كسط حسابث عاؿو تغيِّ مي  فَّ أ

 الميارات ال يادية ميمة حسب آرام العينة. الكسط الفرضث  مما يؤ د أفَّ 
 عادىا كبيف متغير التخطيط عالقة ارتباطية قكية كمعنكية بيف الميارات ال يادية كأب تكهد

ية ا ستراتيهث كأبعاده  مما يشير إلى دكر الميارات ال يادية كالميارة الذاتية كالميارة الفن
 يهابث للتخطيط ا ستراتيهث.كالميارة الف رية كالميارة اةنسانية  فث التفعيؿ اة

 ال يادية كأبعادىا   أف هميع فرضيات التأاير تشير إلى كهكد تأاير إيهابث معنكم للميارات
ث(  مما ىداؼ كالتحليؿ كالخيار ا ستراتيه ستراتيهث كأبعاده )الرسالة كاألعلى التخطيط ا

دارييف فث كزارة التخطيط العراقية للميارات ال يادية سكؼ يؤار بش ؿ يشير إلى تبنث ال ادة اة
 فث تحسيف التخطيط ا ستراتيهث فييا.
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 وأوصت الدراسة بما يمي:
 ع المديريف كرؤسام األقساـ على تفكيض الصالحيات إلى األفراد األ فام مف أهؿ إبراز تشهي

 مياراتيـ كتنميتيا.
  دارية فعالية  مف خالؿ إالتأ يد على الميارات ال يادية كتعزيزىا كاستغالليا فث خلؽ قيادات

 خلؽ بيئة صحية تشهع على التخطيط ا ستراتيهث.
  اؿ يسيـ فث إنهاح التخطيط ا ستراتيهث.معلكمات فعَّ التأ يد على تكفير نظاـ 

 
"عالقثثة الممارسثثات االسثثتراتيجية إلدارة المثثوارد البشثثرية وأداء  ( بعنثثوان:2012 )القاضثثي،دارسثثة  .5

 ".األردنالعاممين وأثرىا عمى أداء المنظمات: دراسة تطبيقية عمى الجامعات الخاصة في 
التعػػرؼ إلػػى أاػػر الممارسػػات ا سػػتراتيهية ةدارة المػػكارد البشػػرية علػػى أدام الهامعػػات ىػػدفت الدارسػػة 
الدراسػػػة فػػػراد عينػػػة أ  كبلػػػغ عػػػدد التحليلػػػثكاسػػػتخدمت الدارسػػػة المػػػنيج الكصػػػفث   األردفالخاصػػػة فػػػث 

   ك انت ا ستبانة ىث أداة الدراسة.افن كظَّ ( مي 88)
 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

 كهد أار ذك د لة إحصائية للممارسات ا ستراتيهية ةدارة المكارد البشرية على أدام العامليف ي
 .األردففث الهامعات الخاصة فث 

  يكهػػد أاػػػر ذك د لػػػة إحصػػػائية لالسػػػت طاب كالتعيػػػيف  كالتػػػدريب كالتطػػػكير  كمشػػػار ة العػػػامليف
 .األردفعلى أدام العامليف فث الهامعات الخاصة فث 

  األردفيكهد أار ذك د لة لنظـ التعكيضات على أدام العامليف فث الهامعات الخاصة فث. 
 وأوصت الدراسة بما يمي:

  فرصة للمشار ة فث اتخاذ  األردفإعطام العامليف فث الهامعات الخاصة فث ضركرة
 ال رارات.

  فرصة ا قتراح  األردفالحفاظ على استمرار كتشهيع العامليف فث الهامعات الخاصة فث
 كالتحسينات التث يركنيا مناسبة.

 
 :جنبية التي تناولت التخطيط االستراتيجيالدراسات األ 3.3
 "."دور التخطيط االستراتيجي في المؤسسات غير الربحية بعنوان: ((Aqdas, et al, 2017دراسة  .1

"Strategic Planning Role in Non-Profit Organizations". 

  فث با ستاف التأ يد على دكر التخطيط ا ستراتيهث فث المؤسسات غير الربحيةىدفت الدراسة إلى 
كتسليط الضكم على دكر ال ائد فث التخطيط ا ستراتيهث  باةضافة إلى ت ييـ أىمية التخطيط 

 يطا ستراتيهث ألم نهاح فث المؤسسة   ما تيدؼ إلى التح يؽ فث المش الت التث تكاهو التخط
 ا ستراتيهث.
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 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  سات فث الكصكؿ إلى أىدافيا كتحسيف أدائيا ب فامة ؤسَّ ساعد التخطيط ا ستراتيهث المي يي
 كفاعلية.

  ا للمها ت الهديدة.سات على العمؿ فث تغيير البيئة كصياغة ا ستراتيهيات كف ن ؤسَّ ساعد المي يي 
  سة لتح يؽ األىداؼ كالغايات بفعالية ك فامة عالية.ؤسَّ فرص للعامليف فث المي يعمؿ على تكفير 

 
"كفاءات التخطيط وأداء العاممين في جامعة  بعنوان: ((Solomon & Ayebale, 2017دراسة  .2

 موني، أوغدا".
"Planning Competence and Staff Performance in MUNI University, 

UGANDA". 

التعرؼ إلى العالقة بيف  فامات التخطيط كأدام العامليف فث السياؽ الفريد لهامعة ىدفت الدراسة 
مكنث األكغندية. كقد استخدـ الباحااف المنيج الكصفث التحليلث )ال مث كالنكعث(  كت كف مهتمع 
كعينة الدراسة مف أفراد مهلس الهامعة كالعامليف اةدارييف كأعضام ىيئة التدريس  كالبالغ عددىـ 

 لهمع البيانات. ا  كاستخدـ الباحث ا ستبانة أداةن ( فردن 112)
 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  تكهد عالقة ترابطية بيف ال فامة فث التخطيط كأدام العامليف  فعندما ي كف التخطيط بطري ة
بش ؿ  بير بسيطة كمحددة ككاقعية ك املة يهعؿ  فامة التخطيط أ ار حيكية مما يسيـ 

يهابث فث أدام العامليف.  كا 
 وأوصت الدراسة بما يمي:

  شراؾ العامليف فث إعداد الخطة التر يز على ت ديـ الخطط فث الكقت المناسب  كا 
 ا ستراتيهية كتنفيذىا لضماف النهاح فث تح يؽ األىداؼ.

 
التخطيط عناصر القيادة المتصورة في " بعنوان: ((Abdul Rashida, et al, 2016دراسة  .3

 ".االستراتيجي في الجامعة العامة
"The Importance of Perceived Leadership Elements in Strategic 

Planning at Public University". 

العناصر ال يادية المتصكرة كىث: )اتخاذ ال رارات ال يادية  أسلكب أىمية ىدفت الدراسة التعرؼ إلى 
كقد استخدـ   فث عملية التخطيط ا ستراتيهث فث الهامعات الماليزية ال يادة  مركنة قيادة التغيير(

الباحاكف المنيج الكصفث التحليلث  كت كف مهتمع كعينة الدراسة مف أعضام ىيئة التدريس فث 
 لهمع البيانات. ا ستبانة أداةن  كفكاستخدـ الباحا  ا( فردن 150إحدل الهامعات العامة  كالباغ عددىـ )

 



 
 

 
74 

 الدراسة إلى أىم النتائج التالية:وقد خمصت 
 اتخاذ ال رارات ال يادية أظيرت نتيهة إيهابية عالية نحك التخطيط ا ستراتيهث م ارنة  أفَّ  تيبيِّف

 .ليا عالقة ارتباطية بمركنة قيادة التغيير مع المتغيريف اآلخريف  كأفَّ 
 فث بيئة سريعة  اتت امؿ معن  اتخاذ ال رارات ال يادية كمركنة قيادة التغيير ىث عناصر مزدكهة

 التغير.
 الدعامة   انةاألىمية للتخطيط ا ستراتيهث فيك بم بالغى  بر اتخاذ ال رارات ال يادية أمرنايعت

 كالر يزة للهامعة.
 

في  ستراتيجي عمى إدارة المنظمات العامة"أثر التخطيط اال بعنوان: ((Salkic, 2014دراسة  .4
 ".البوسنة واليرسك

"Impact of strategic planning on Management of Public Organization 

in Bosnia and Herzegovina". 

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تأاير التخطيط ا ستراتيهث على إدارة المنظمات العامة فث البكسنة 
 ( منظمة تابعة200كاليرسؾ  كقد استخدـ الباحاكف المنيج الكصفث التحليلث  كت كف مهتمع مف )

( منظمة عامة  كاستخدـ الباحث 800لادارة العامة للح كمة فث البكسنة كاليرسؾ مف أصؿ )
 لهمع البيانات. ا ستبانة أداةن 

 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:
  َّاستخداـ التخطيط ا ستراتيهث فث المنظمات العامة يعمؿ على زيادة  فامة كفعالية إدارة  أف

المكارد التنظيمية بش ؿ ع النث  كي لؿ مف إم انية تخصيص المكارد على أساس تفضيالت 
  كىذا يساىـ فث مف ا ستهابة لضغكط سياسية معينة اذاتية أك مشاعر كطمكحات أك نكعن 

 .النية كأ ار  فامة كفعالية للمنظمة فث ت ديـ خدمات عامة هيدةإدارة شفافة كع 
 

بعنوان: "التخطيط االستراتيجي وأداء األعمال لممشروعات الصغرى  ((Karel, et al, 2013دراسة  .5
 والصغيرة والمتوسطة".

"Strategic Planning and Business Performance of Micro, Small and 

Medium-Sized Enterprises". 

التخطيط ا ستراتيهث بش ؿ خاص   ما  ك  سيَّ ا ستراتيهية اةدارةىدفت الدراسة إلى دراسة قضايا 
التخطيط ا ستراتيهث على األدام العاـ لألعماؿ فث المنظمات المبحكاة  حيث تـ تأاير  حيث درس

سات للظركؼ ؤسَّ بلية الت يؼ للمي اة قاسمَّ البنام على نتائج تهريبية للدراسة البحاية األصلية المي 
(  كالتث أهريت مف خالؿ مسح استبياف 2012-2007ا قتصادية المعاصرة خالؿ السنكات مف )

( 677(. كبلغ حهـ مهتمع الدراسة )2013  2012  2011فث االث هك ت خالؿ األعكاـ )
 . تشيؾ كسلكفا يامنظمة تعمؿ فث الغالب فث قطاع الشر ات الصغيرة كالمتكسطة فث هميكرية ال
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 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:
 سات )الدكراف كالت اليؼ ؤسَّ دام المي أ كمعايير ا ستراتيهثترابط بيف مستكل التخطيط  يكهد

 .كالربح كا ستامارات كفترة الع كد(
 تأاير إيهابث كاضح لالستراتيهية على معايير أدام الشر ات. يكهد 

 
بعنوان: "ظيور التخطيط االستراتيجي المجتمعي في نيو  (,Prior & Herriman  (2010دراسة .6

 ".ساوث ويمز، أستراليا: التأثيرات والتحديات والفرص
"The Emergence of Community Strategic Planning in New South 

Wales, Australia: Influences, Challenges and Opportunities". 

 فث كيلزىدفت الدراسة إلى البحث فث ظيكر التخطيط ا ستراتيهث فث قطاع الح ـ المحلث 
(NSW .) على خلفية سلسلة مف التأايرات الكاسعة التث تتراكح بيف ا ىتماـ المتزايد بالديم راطية

ا ل يفية تطكر التخطيط  التشار ية مف خالؿ تكفير البنية التحتية المستدامة. كىك يكفر فيمن
 ا ستراتيهث للمهتمع خالؿ الع كد ال ليلة الماضية لتهسيد ىذه التأايرات.

 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:
   ىناؾ زيادة ا ىتماـ فث الديم راطية التشار ية مف خالؿ تكفير البنية التحتية المستدامة

لى مدل الع كد ال ليلة ر عالتخطيط ا ستراتيهث قد تطكَّ  خلصت الدراسة إلى أفَّ  اأيضن 
 الماضية لتهسد التأايرات الناهمة عنو. 

  يات كفرص مشتر ة شيدت مف قبؿ المهالس المحلية فث نيك ساكث كيلز التث تحدِّ  كهدتي
كىذه الخطط ىث كرام ظيكر التخطيط   تعيدت للمهتمع فث كضع خطط استراتيهية

 الطكيؿ.التشار ث على المدل 
 

   4.3 الدراسات الفمسطينية التي تناولت األداء الُمؤسَّسي:
في  الُمؤسَّسي( بعنوان: "دور الذكاء االستراتيجي في تطوير األداء 2018دراسة )البوجي،  .1

 ". محافظات غزةالمنظمات الصحية غير الحكومية ب
فث المنظمات  الميؤسَّسثدكر الذ ام ا ستراتيهث فث تطكير األدام  إلى ىدفت الدراسة التعرؼ

كقد استخدمت الباحاة المنيج الكصفث التحليلث  كتـ اختيار . محافظات غزةالصحية غير الح كمية ب
( 52عددىا )حيث بلغ  محافظات غزةمهتمع الدراسة مف مكظفث المنظمات الصحية غير الح كمية ب

  كتـ ا( مكظفن 246ة قكاميا )كتـ اختيار عينة عشكائية طب ي  ا( مكظفن 936منظمة بعدد مكظفيف )
( استبانة بنسبة 234لعينة الدراسة  كتـ استرداد ) اتكزيع استبانات على عدد المبحكايف كف ن 

 %(  كاستخدمت الباحاة أداة ا ستبانة لهمع البيانات.95.1)
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 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:
 أظيرت النتائج كهكد ( 0.05عالقة ذات د لة إحصائية عند مستكل د لة ≥α بيف عناصر )

الذ ام ا ستراتيهث )ا ستشراؼ  تف ير النظـ  الرؤية المست بلية  الشرا ة  الدافعية( كتطكير 
 .محافظات غزةغير الح كمية ب الصحية فث المنظمات الميؤسَّسثاألدام 

 د لة إحصائية عن أار ذك أكضحت النتائج كهكد( 0.05د مستكل د لة ≥α بيف عناصر )
 فث المنظمات الميؤسَّسثالذ ام ا ستراتيهث )تف ير النظـ  الشرا ة  الدافعية( كتطكير األدام 

 تأثيرها ضعيف. المتغيراتباقي  أن   ت بي نو، محافظات غزةغير الح كمية ب الصحية
 مت الدراسة إلى اىم التوصيات التالية:وقد توصَّ 
  العليا فث المنظمات الصحية غير الح كمية بهميع عناصر الذ ام  اةدارةضركرة اىتماـ

التث أظيرت النتائج أىميتيا   الميؤسَّسثا ستراتيهث  كالعناصر التث تساىـ فث تطكير األدام 
 . الميؤسَّسثكأارىا فث تطكير األدام 

  ر للكقكؼ على مدل التطكرات المتح  ة الدكرم كالمستم الميؤسَّسثاعتماد أسلكب الت ييـ الذاتث
 بيف فترة كأخرل  كاستخداـ النتائج  تغذية راهعة فث عمليات التخطيط المست بلية.

 
( بعنوان: "مدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية وعالقتيا بتميز األداء 2016دراسة )ىنية،  .2

 ". محافظات غزةلدى قطاع الصناعات الغذائية في  الُمؤسَّسي
لدل  الميؤسَّسثىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل ممارسة الرشاقة ا ستراتيهية كعالقتيا بتميز األدام 

. كلتح يؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج محافظات غزةقطاع الصناعات الغذائية فث 
انحصر  الكصفث التحليلث  كاستخدـ الباحث أسلكب الحصر الشامؿ فث إهرام الدراسة الميدانية حيث

مهتمع الدراسة فث شر ات الصناعات الغذائية المسهلة  عضك فث اتحاد الصناعات الغذائية فث 
 لهمع البيانات.  ( شر ة  كاستخدـ الباحث ا ستبانة أداةن 67  كالتث بلغت عددىا )محافظات غزة

 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:
  صائية بيف ممارسة الرشاقة ا ستراتيهية كبيف التميز فث عالقة طردية قكية ذات د لة إحكهد تي

 .محافظات غزةلدل قطاع الصناعات الغذائية فث  الميؤسَّسثاألدام 
  لدل قطاع  الميؤسَّسثكهد أار ذك د لة إحصائية للرشاقة ا ستراتيهية على التميز فث األدام يي

أبعاد الرشاقة  حيث أظيرت نتائج الدراسة أفَّ   محافظات غزةالصناعات الغذائية فث 
)المسؤكلية المشتر ة  الم درات  :ىث  الميؤسَّسثا ستراتيهية المؤارة على التميز فث األدام 

 باقث األبعاد تأايرىا ضعيؼ.  الهكىرية  سرعة ا ستهابة  اختيار األىداؼ ا ستراتيهية( كأفَّ 
 التالية:وقد توصمت الدراسة إلى اىم التوصيات 

 .ضركرة كهكد خطة استراتيهية شاملة تتسـ بالمركنة لشر ات الصناعات الغذائية 
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 .على الشر ات تكفير  ادر ذك  فامة عالية  يساعد فث الكصكؿ للتميز فث األدام 
 

: دراسة الُمؤسَّسي( بعنوان: "عمميات إدارة المعرفة وعالقتيا بتميز األداء 2014دراسة )المدىون،  .3
 تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم العالي في محافظات غزة". 

فث ضكم استخداـ  الميؤسَّسثىدفت الدراسة التعرؼ إلى عمليات إدارة المعرفة كعالقتيا بتميز األدام 
  محافظات غزةالنمكذج األمري ث )مال ـك بالدريدج( للتميز فث كزارة التربية كالتعليـ العالث فث 

 يؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفث التحليلث  كاستخدـ أسلكب الحصر الشامؿ كلتح
لهمع البيانات مف مهتمع الدراسة  كالمتماؿ بهميع العامليف فث كزارة التربية كالتعليـ العالث كهميع 

فكؽ(  كالذيف يشغلكف كظائؼ إشرافية )مف رئيس قسـ فما   غزةالمديريات على مستكل محافظات 
 لهمع البيانات.    كاستخدـ الباحث ا ستبانة أداةن ا( مكظفن 259كت كنت عينة الدراسة مف )

 وقد خمصت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:
  َّمستكل تكافر معايير النمكذج األمري ث للتميز فث كزارة التربية كالتعليـ  أظيرت النتائج أف

 %(.74.89حيث بلغ المتكسط الحسابث النسبث )  ا اف هيدن  محافظات غزةالعالث فث 
  ( بيف عمليات إدارة المعرفة 0.05) لكهكد عالقة ارتباطية ذات د لة إحصائية عند مستك

 .محافظات غزةفث كزارة التربية كالتعليـ العالث فث  الميؤسَّسثكتميز األدام 
 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

  لكزارة التربية  الميؤسَّسثالمعرفة  مدخؿ لتطكير كتحسيف األدام الفردم ك ضركرة تبنث إدارة
مف أىميا: زيادة قدراتيا على   ذلؾ سيح ؽ للكزارة العديد مف الفكائد كالتعليـ العالث  إذ أفَّ 

الت يؼ مع ما يحدث فث محيطيا مف تغيرات  كزيادة قدراتيا على تلبية احتياهات المهتمع 
 زيادة قدراتيا على المنافسة فث األدام. إلى إضافةالمحيط بيا 

 
في مؤسسات التعميم الشرعي  الُمؤسَّسي( بعنوان: "درجة فاعمية األداء 2014دراسة )النجار،  .4

 بوزارة األوقاف بمحافظات غزة في ضوء األنموذج األوروبي لمتميز وسبل تطويره". 
بمؤسسات التعليـ الشرعث بكزارة األكقاؼ  الميؤسَّسثىدفت الدراسة التعرؼ إلى درهة فاعلية األدام 

ا إذا  اف ىناؾ فركؽ بمحافظات غزة فث ضكم األنمكذج األكركبث للتميز كسبؿ تطكيره  كال شؼ عمَّ 
ذات د لة إحصائية بيف متكسطات ت ديرات العامليف فث مؤسسات التعليـ الشرعث بمحافظات غزة 

)الهنس  المسمى  :راتإلى متغيِّ  تيعزلم األنمكذج األكركبث لمؤسساتيـ فث ضك  الميؤسَّسثلألدام 
الكظيفث  اسـ المؤسسة  سنكات الخدمة(  كلتح يؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفث 

 . افن كظَّ ( مي 106نت عينة الدراسة مف )لهمع البيانات  كت كَّ  التحليلث  كاستخدمت ا ستبانة أداةن 
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 أىم النتائج التالية:وتوصمت الدراسة إلى 
  سات التعليـ الشرعث بكزارة األكقاؼ بمحافظات غزة لألدام ؤسَّ بلغت درهة ت دير العامليف فث مي

%( بدرهة 76.26ساتيـ فث ضكم األنمكذج األكركبث للتميز لهميع المعايير )ؤسَّ لمي  الميؤسَّسث
 عالية.

  سات ؤسَّ ت دير العامليف فث مي أظيرت النتائج كهكد فركؽ ذات د لة إحصائية بيف متكسطات
لمؤسساتيـ  الميؤسَّسثالتعليـ الشرعث بكزارة األكقاؼ بمحافظات غزة لدرهة فاعلية األدام 

كمتغير اسـ   لمتغير الهنس لصالح اةناث تيعزلالتعليمية فث ضكم النمكذج األكركبث للتميز 
 سة لصالح مدرسة األكقاؼ الشرعية للبنات.ؤسَّ المي 

 الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:وتوصمت 
  الت كيـ كالمتابعة الدكرية كالمستمرة لمدل تح يؽ أىداؼ الخطة التنفيذية مف خالؿ الت رير الربع

 سة التعليمية.ؤسَّ سة لالستفادة منو فث عمليات التخطيط المست بلية للمي ؤسَّ سنكم الذم ت دمة المي 
  سة على مفاىيـ كمعايير التميز بيدؼ تحسيف أدائيـ. ؤسَّ اعتماد التدريب المستمر للعامليف بالمي 

 
( بعنوان: "ميارات التخطيط االستراتيجي لدى قيادات كميات التربية في 2014دراسة )أبو حسنة،  .5

 ليا".  الُمؤسَّسيالجامعات الفمسطينية وعالقتيا بتحسين األداء 
فث الهامعات الفلسطينية لميارات  ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درهة ممارسة قيادات  ليات التربية

ليا مف كهية نظر أعضام الييئة التدريسية  الميؤسَّسثالتخطيط ا ستراتيهث  كعالقتيا بتحسف األدام 
 فييا. كلتح يؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفث التحليلث  كاستخدمت ا ستبانة أداةن 

 . ا( مكظفن 149)نت عينة الدراسة مف لهمع البيانات  كت كَّ 
 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  بلغت درهة مكاف ة أفراد عينة الدراسة على ممارسة قيادات  ليات التربية فث الهامعات
 %(.77.18على درهة مرتفعة بنسبة ) الميؤسَّسثالفلسطينية لتحسيف األدام 

 ليات التربية فث الهامعات  بلغت درهة مكاف ة أفراد عينة الدراسة على ممارسة قيادات 
 %(.74.88الفلسطينية لميارات التخطيط  ستراتيهث على درهة مرتفعة بنسبة )

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:
 ؛العمؿ على ترسيخ الممارسات الهيدة لدل أعضام الييئة التدريسية فث ال ليات كالهامعات 

شراؾ  كذلؾ بالعمؿ على تشهيع العمؿ الهماعث بيف العامليف كأعضام ىيئة التدريس  كا 
 العامليف فث عملية اتخاذ ال رارات  ككضع آليات لتبادؿ الخبرات بيف أعضام الييئة التدريسية.

 .كضع نظاـ حكافز للعامليف كأعضام ىيئة التدريس ب ليات التربية 
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في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة في  الُمؤسَّسي"واقع األداء ( بعنوان: 2013دراسة )الدجني،  .6
 ضوء األنموذج األوروبي لمتميز وسبل تطويره". 

فث مدارس دار األرقـ بمحافظات غزة فث ضكم  الميؤسَّسثىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع األدام 
ا إذا  اف ىناؾ فركؽ ذات د لة إحصائية بيف األنمكذج األكركبث للتميز كسبؿ تطكيره  كال شؼ عمَّ 

لمدارسيـ فث ضكم  الميؤسَّسثمتكسط ت ديرات العامليف فث مدارس دار األرقـ بمحافظات غزة لألدام 
)الهنس  التخصص األ اديمث  المسمى الكظيفث  اسـ  :راتإلى متغيِّ  تيعزلاألنمكذج األكركبث للتميز 

أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفث التحليلث  المدرسة  سنكات الخدمة(. كلتح يؽ 
نت عينة الدراسة مف هميع لهمع البيانات  كت كَّ  كالمنيج البنائث التطكيرم  كاستخدمت ا ستبانة أداةن 

   ما ا( مكظفن 178العامليف فث مدارس دار األرقـ بمحافظات غزة )أ اديمث  إدارم(  كالبالغ عددىـ )
 فث مدارس دار األرقـ. الميؤسَّسثمهمكعة البؤرية لتطكير األدام استخدـ الباحث ال

 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:
 لمدارسيـ  الميؤسَّسثزة لألدام بلغت درهة ت دير العامليف فث مدارس دار األرقـ بمحافظات غ

 %(.70.24فث ضكم األنمكذج األكركبث للتميز )
  كباقث المعايير األخرل اةدارةإحصائية بيف معيار "ال يادة ك كهد عالقة طردية ذات د لة يي "

سة  الخدمات ؤسَّ   المكارد البشرية  المكارد المالية كالمادية  نطاؽ عمؿ المي الميؤسَّسث"التخطيط 
 الم دمة للمهتمع". 

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:
  للكقكؼ على مدل التطكرات المتح  ة بيف فترة اعتماد أسلكب الت ييـ الذاتث الدكرم كالمستمر

 كاستخداـ النتائج  تغذية راهعة فث عمليات التخطيط المست بلية.  كأخرل
 .تكفير التمكيؿ كالميزانيات كالمكارد الالزمة لعمليات التطكير المدرسث 

 
( بعنوان: "دور االستثمار في تكنولوجيا المعمومات في تطوير األداء 2012دراسة )فرج اهلل،  .7

في مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية: دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية  الُمؤسَّسي
 ". محافظات غزةالعاممة ب

يا المعلكمات فث تطكير األدام ىدفت الدراسة التعرؼ إلى الدكر الذم يلعبو ا ستامار فث ت نكلكه
  باةضافة إلى معرفة طبيعة كقكة العالقة بيف ا ستامار فث ت نكلكهيا المعلكمات بأبعاده الميؤسَّسث

  كذلؾ مف خالؿ تطبيؽ الدراسة على الهامعات الفلسطينية العاملة الميؤسَّسثاألربعة كتطكير األدام 
خدـ الباحث المنيج الكصفث التحليلث  كاستخدمت . كلتح يؽ أىداؼ الدراسة استمحافظات غزةب

نت عينة مف المكظفيف ذكم المناصب اةدارية فث الهامعات لهمع البيانات  كت كَّ  ا ستبانة أداةن 
 .افن كظَّ ( مي 294الفلسطينية  كالبالغ عددىـ )
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 مت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:وتوصَّ 
  كهد عالقة ذات د لة إحصائية بيف ا ستامار فث ت نكلكهيا المعلكمات بأبعاده األربعة كبيف تي

 .محافظات غزةفث الهامعات الفلسطينية العاملة فث  الميؤسَّسثتطكير األدام 
 ( مف أفراد العينة على أفَّ 79.39ىناؾ مكاف ة بنسبة )%  ا ستامار فث ت نكلكهيا المعلكمات

األنظمة اةدارية فث الهامعة كتطكير إهرامات العمؿ بما يح ؽ األىداؼ  يعمؿ على تطكير
 ا ستراتيهية للهامعة.

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:
  ل تركنية مستحداة تعمؿ على تميز الهامعة كتح يؽ ال يمة التث إالعمؿ على ت ديـ خدمات

 يتكقعيا العمالم ب فامة كفاعلية.
  شراؾ المكظفيف فث المزيد مف الدكرات التدريبية سكامن فث النكاحث اةدارية أك على إالعمؿ

 .الميؤسَّسثالنكاحث الت نية لرفع  فامتيـ فث تلؾ النكاحث مف أهؿ تطكير األدام 
 

 :الُمؤسَّسيالدراسات العربية التي تناولت األداء  5.3
دراسة  الُمؤسَّسي"أثر التطوير التنظيمي في تحسين األداء  ( بعنوان:2016 )الدعجة،دارسة  .1

 ميدانية لدى الجيات المشاركة في جائزة الممك عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية".
التعرؼ إلى أار التطكير التنظيمث لدل الهيات المشار ة فث هائزة الملؾ عبد اهلل ىدفت الدارسة 

 الميؤسَّسث  كبياف التطكير التنظيمث كأاره فث تحسيف األدام الميؤسَّسثدام الاانث على تحسيف األ
لدل الهيات المشار ة كالفائدة التث ت دميا لمتخذم ال رار فث تبنث السياسات الكاضحة كاتخاذ 

ف ت كَّ ك   التحليلثكاستخدمت الدارسة المنيج الكصفث   ال رارات المناسبة فيما يتعلؽ بتحسيف األدام
كالتث   سات العامة كالدكائر كالسلطات المست لة المشار ةؤسَّ مع الدراسة مف هميع الكزارات كالمي مهت

 ( هية.90تطبؽ معايير هائزة الملؾ عبد اهلل لتميز األدام الح كمث كالشفافية كالبالغ عددىا )
 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  لدل  الميؤسَّسثكهد أار ذك د لة إحصائية للتطكير التنظيمث بأبعاده فث تحسيف األدام يي
 الهيات المشار ة بالهائزة.

  اتبعن  الميؤسَّسثكهد فركؽ ذات د لة إحصائية فث تصكرات المبحكايف نحك األدام تي 
 )المؤىؿ العملث  العمر  الخبرة  كالنكع ا هتماعث(. :للمتغيرات الشخصية

 توصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:و   
  كالعمؿ على دراسة المياـ  الميؤسَّسثتحليؿ كاقع حاؿ كحدات التطكير التنظيمث كاألدام

 ة ليا.الميؤسَّسيكاألدكار التث ت ـك بيا ىذ الكحدات بيدؼ بنام كتعزيز ال درات 
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  هرائث لكحدات التطكير التنظيمث كاألدام فث الهيات  الميؤسَّسثإعداد دليؿ تنظيمث كا 
 المشار ة فث هائزة الملؾ عبد اهلل لتميز األدام الح كمث كالشفافية.

 
: دراسة حالة الُمؤسَّسي"دور إدارة المعرفة في تحسين األداء  ( بعنوان:2015 )حسينة،دارسة  .2

 بسكرة". -كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير جامعة محمد خيضر
لى إبراز الدكر الذم الميؤسَّسثالتعرؼ إلى دكر إدارة المعرفة فث تحسيف األدام ىدفت الدارسة    كا 

يا فث ظؿ التحديات كمحاكلة الرفع مف فعاليتيا كأدائ تلعبو إدارة المعرفة فث ب ام كنمك المؤسسات
مف  ا( أستاذن 60) بلغت عينة الدراسةك   التحليلثكاستخدمت الدارسة المنيج الكصفث التث تكاهييا. 

 أساتذة  لية العلـك ا قتصادية التسيير كالعلـك التهارية فث هامعة بس رة.
 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

 كالذم يم ف مف خاللو مراقبة نشاط المؤسسة كاتخاذ يعتبر ت ييـ كقياس األدام ضركرينا  
 ال رارات التصحيحية الالزمة لتح يؽ األىداؼ.

  المحكر )كىث:   مف أربعة محاكر أساسية لبطاقة األدام المتكازف الميؤسَّسثيت كف األدام
 .(المالث  العمليات الداخلية  التعلـ كالنمك  رضا الزبائف

 :وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية
  األخذ بآرائيـ إعطام إدارة المعرفة األكلكية فث العمؿ كمشار ة األساتذة فث هميع عملياتيا مع

 الشخصية فث عيف ا عتبار.
  على ن ؿ  اةدارةضركرة استخداـ كسائؿ ت نكلكهيا حدياة لتكزيع كتطبيؽ المعرفة كتشهيع

 األف ار.
 

: دراسة الُمؤسَّسي"دور استراتيجية التصدير في تحسين األداء  ( بعنوان:2015 )كحيمي،دارسة  .3
 طولقة بسكرة". -التمورحالة مؤسسة حدود سميم لتوضيب وتصدير 

كاستخدمت الدارسة . الميؤسَّسثالتعرؼ إلى دكر استراتيهية التصدير على األدام ىدفت الدارسة 
كاستخدـ الباحث الم ابلة الشخصية  كالمالحظة  كتحليؿ الكاائؽ  أدكات   التحليلثالمنيج الكصفث 
 لهمع المعلكمات.

 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:
 يختلؼ باختالؼ المعايير التث تعتمد فث دراستو كقياسو. الميؤسَّسثمفيـك األدام  فَّ إ 
  َّحيث تسمح ليا بالنمك كا ست رار  الميؤسَّسثعلى األدام  ابارزن  ا ستراتيهية التصدير أارن  إف

ىث األ ار قدرة على خلؽ أسكاؽ هديدة كالحصكؿ  افث السكؽ  فالمؤسسة األ ار تصديرن 
 على أ بر حصة فث السكؽ الدكلية.
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 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:
  إعطام عناية أ بر لل طاع الخاص مف طرؼ الدكلة يزيد مف التحفيزات الهبائية لزيادة العمؿ

 ره فث العمؿ التصديرم.ا ستامارم كخلؽ الفائض اةنتاهث مف أهؿ التصدير كتفعيؿ دك 
  تكفير آليات هذب ا ستامار األهنبث المباشر  ست طاب أ بر عدد مم ف مف المستامريف

األهانب لتنشيط العمؿ اةنتاهث كا ستفادة مف الخبرة كالت نكلكهيا لزيادة اةنتاج مف أهؿ 
 التصدير.

 
"دور المسؤولية االجتماعية في تحسين أداء المنظمة: دراسة  ( بعنوان:2014 )الحسن،دارسة  .4

 باتنة". -حالة لمؤسسة نفطال وحدة 
  كبياف أىمية الميؤسَّسثالتعرؼ إلى دكر المسؤكلية ا هتماعية فث تحسيف األدام ىدفت الدارسة 

فث عملية  المسؤكلية ا هتماعية  أداة ت ييميو مف بيف مهمكعة األساليب التث تعتمدىا المنظمة
براز أىمية ت ييـ األدام داخؿ المنظمة ا قتصادية كاستخدمت الدارسة المنيج الكصفث   الت ييـ  كا 

فث  ا( مكظفن 50البيانات  كبلغت عينة الدراسة )لهمع  الباحث ا ستبانة أداةن  كقد استخدـ  التحليلث
 الشر ة المبحكاة.

 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:
  بيف أبعاد المسؤكلية ا هتماعية كبطاقة األدام  اعالقة ذات د لة إحصائية قكية هدن  كهدتي

 المتكازف.
  للعديد مف المشا ؿ التث تكاهو  عتبر المسؤكلية ا هتماعية أىـ مصدر للنهاح كالتفكؽ كحالن تي

المؤسسة  انخفاض مستكل أدائيا  كطاقة مبدعة كخالقة تعطث ميزة تنافسية كتحسف أدام 
 لمؤسسة عند ا ىتماـ بيا.ا

 
 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

  المسؤكلية ا هتماعية  ك ذلؾ يهب تحفيز المنظمات التث ت كـ بدكر اهتماعث إيهابث لخلؽ
 ت كف رقابة على الشر ات. منافسة بيف المنظمات   ما يهب أفٍ 

  ا هتماعية لترسيخ ىذا المفيكـ.بنام ا افة تنظيمية ت كـ على أساس كمبادئ المسؤكلية 
 

"أثر إدارة سمسمة التوريد عمى أداء المنظمة: دراسة ميدانية في  ( بعنوان:2013 )البرازي،دارسة  .5
 الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية".

ل كيتية التعرؼ إلى أار سلسلة التكريد على أدام المنظمة فث شر ة الصناعات اىدفت الدارسة 
كاستخدمت الدارسة المنيج   ( شر ة27المدرهة فث سكؽ ال كيت لألكراؽ المالية  كالبالغ عددىا )
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كبلغ ات الصناعية ال كيتية  شر الالعامليف فث  يريف  كت كف مهتمع الدراسة مف المدالتحليلثالكصفث 
 الدراسة.  ك انت ا ستبانة ىث أداة ا( مديرن 89الدراسة )فراد عينة أعدد 

 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:
  كهكد تأاير ةدارة سلسلة التكريد على أدام الشر ات الصناعية ال كيتية المدرهة فث سكؽ

ال كيت لألكراؽ المالية كذلؾ  مف كهية نظر المديريف فث اةدارات العليا. كقد  اف التأاير 
 بالمستكل المرتفع.

 المكرديف على أدام الشر ات الصناعية ال كيتية المدرهة فث سكؽ  كهكد تأاير للعالقة مع
 ال كيت لألكراؽ المالية كذلؾ  مف كهية نظر المديريف فث اةدارات العليا.

  كهكد تأاير للعالقة مع الكسطام على أدام الشر ات الصناعية ال كيتية المدرهة فث سكؽ
 ريف فث اةدارات العليا.ال كيت لألكراؽ المالية كذلؾ  مف كهية نظر المدي

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:
  ٍاع ال رار كمف ي ع على عات و كضع ا ستراتيهيات على تحليؿ خصائص نَّ يعمؿ صي  أف

المكرديف  مف حيث عدد المكرديف كقدراتيـ  كحهـ ا ستامارات لدييـ  ك يفية ربط 
 تحديد ن اط قكة المكرديف.المعلكمات  كطبيعة عملية التعاقد  مف أهؿ 

 مف قبؿ الشر ات ألىمية إدارة سلسلة التكريد   كنيا ذات   اؼو العمؿ على إيالم ا ىتماـ ال
 أىمية  بيرة فث تحسيف أدام ىذه الشر ات.

 
 : الُمؤسَّسيجنبية التي تناولت األداء الدراسات األ 6.5
بعنوان: "ثقافة المنظمة المتعممة، األداء التنظيمي واالبتكار ( (Hussein, et al, 2016دراسة  .1

 ".في المؤسسة العامة لمتعميم العالي في ماليزيا: دراسة أولية الُمؤسَّسي
"Learning Organization Culture, Organizational Performance and 

Organizational Innovativeness in a public Institution of Higher 

Education in Malaysia: A Preliminary Study". 
ا افة المنظمة  ىدفت الدراسة إلى الكصكؿ لنظرة ااقبة فث تح يؽ األدام التنظيمث كا بت ار مف منظكر

ا اختبار مستكل التعليـ العالث فث ماليزيا  كمعرفة العالقة بيف المنظمة المتعلمة  المتعلمة  كخصكصن
ة العالقة بيف المنظمة المتعلمة كا بت ار التنظيمث  كقد تـ الحصكؿ على كاألدام التنظيمث  كمعرف

 مف مؤسسات التعليـ العالث فث منصب محاضر. ( أ اديمينا40)البيانات مف 
 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  َّالتعاكف كتعلـ  أفَّ  دى هً التعليـ المستمر صاحب أعلى عالقة مع األدام التنظيمث  فث حيف كي  أف
 .الميؤسَّسثالفريؽ لت كف مرتبطة إلى حد  بير مع ا بت ار 
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  َّالمنظمة المتعلمة ترتبط ارتباطنا  هميع أبعاد ا افة تحليؿ ا رتباط بيف المتغيرات يشير إلى أف
اب ؿ مف األدام ال كاي نا هميع أبعاد المنظمة  على أفَّ  تنظيمث كا بت ار  كىذا يدؿُّ أيضن

 ة على نفس ال در مف األىمية بالنسبة لألدام التنظيمث.المتعلم
  فث تح يؽ أدام أفضؿ. ميًيمَّةالتعاكف كالتعلـ الهماعث يساىماف مساىمة 

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:
  ِّمة  أمر حيكم لضماف تح يؽ األدام العالث كا بت ار.تعلِّ ث ا افة المنظمة المي تبن 
  التهريبية مف خالؿ دمج المنظمة المتعلمة مع األدام كا بت ار التنظيمث لما استخداـ األدلة

 ت كف متطكرة فث المست بؿ. ة ألفٍ مَّ لذلؾ مف أىمية فث تح يؽ تطلعات األي 
 

بعنوان: "تحميل األداء التنظيمي باستخدام بطاقة األداء ( (Hatian and Irawan, 2015دراسة  .2
 ندونيسيا".أالمتوازن في بنك جابربانتن في 

"Analyzing organizational performance using the Balanced Scorecard at 

Gabarbanten Bank in Indonesia". 

كالتث لدييا أربعة أبعاد ل ياس   ىدفت الدراسة إلى قياس األدام ال لث باستخداـ بطاقة األدام المتكازف
كالذم همع مزيج مف   خدـ المنيج ا ست شافثاألدام فث بنؾ هابربانتف فث أندكنيسيا  حيث است

البيانات الكصفية كال مية تبعيا بالتحليؿ اةحصائث للكصكؿ إلى نتائج الدراسة. حيث تـ فث ىذا 
البحث تحليؿ األدام لبنؾ هابربانتف فث أندكنيسيا  كذلؾ بفحص مدل تطبي و لألبعاد األربعة لبطاقة 

  عد العمليات الداخليةكبي   عد العمالمكبي   عد المالثالبي :)ىث  األربعةاألدام المتكازف  حيث  انت األبعاد 
  حيث تـ همع البيانات األكلية الالزمة ل ياس رضا العمالم فث بعد العمالم  (مكـ كالنُّ عد التعلُّ كبي 

  ياسيا البيانات الاانكية ل تمى خدً ستأي مك  كاألبعاد األخرل ـ كالنُّ عد التعلُّ كقياس رضا المكظفيف فث بي 
أندكنيسيا  بالعمالم كالمكظفيف العامليف فث بنؾ هابربانتف  مف انن حيث  اف مهتمع الدراسة م كَّ 

 مف عمالم البنؾ. عميالن  (400)يعملكف لدل البنؾ ك  افن كظَّ مي  (100)لت عينة الدراسة مف كتش َّ 
 مت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:توصَّ 
 بهميع أبعادىا  كالتث ( %82.45)يطبؽ بطاقة األدام المتكازف بنسبة  أف بنؾ هابربانتف

 فت  نسبة أدام هيدة. نِّ صي 
 

 بعنوان: "تطبيق نموذج التميز األوروبي في قياس أداء المنظمة". (Mahalli, 2013)دراسة  .3
"Applying the EFQM Model in Performance Measuring Of 

Organization". 

إلى قياس األدام لمشركع قائـ لصناعة الفك ذ فث إيراف بنامن على معيار التم يف فث ىدفت الدراسة 
نمكذج التميز األكركبث  كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفث التحليلث  كقد استعمؿ الباحث ا ستبانة 

 رئيسية لهمع البيانات.  أداةن 
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 مت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:وتوصَّ 
  َّالمعايير المعنية لنطاؽ التم يف فث نمكذج التميز األكركبث كدرهة إنهاز األىداؼ تشير  أف

إلى تعزيز كتحسيف أدام  ام نسبين كتؤدِّ    ؿ معايير نطاؽ التم يف تتعلؽ بأدام الشر ة إلى أفَّ 
 . (%67.4)   كمعيار المكارد البشرية(%77.7) حيث  اف معيار ال يادة  الشر ة
 ة إلى أىم التوصيات التالية:وتوصمت الدراس

 كالتث تعتبر هكانب قكة   ضركرة العمؿ على تطكير إدارة المكارد البشرية كعملياتيا المختلفة
 بالمشركع. 

 
بعنوان: "أثر ممارسات استراتيجية إدارة الموارد البشرية عمى أداء بيئة  (Sani, 2012)دراسة  .4

 التأمين في نيجيريا".
"SHRM and Organizational Performance in the Nigerian Insurance 

Industry". 

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أار ممارسات استراتيهية إدارة المكارد البشرية على أدام شر ات التأميف فث 
نيهيريا  ك ذلؾ دراسة ما إذا  انت فعالية ممارسات استراتيهية إدارة المكارد البشرية على أدام 

ت مشركطة بمناخ م اف عمؿ المنظمات أـ    كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفث التحليلث  المنظما
 تأميف عاملة فث نيهيريا  كقد استعمؿ الباحث ا ستبانة أداةن  شر ةى  (18)ف مهتمع الدراسة مف كت كَّ 

 لهمع البيانات. 
 

 مت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:وتوصَّ 
  َّممارسات استراتيهية إدارة المكارد البشرية المنظمة مع التدريب  كنظاـ تخطيط الكظائؼ   أف

كالتعريؼ الكاضح للعمؿ ىـ المفتاح الرئيسث لممارسات استراتيهية إدارة المكارد البشرية فث 
شر ات التأميف  أما مدل اشتراط ىذه الممارسات بمناخ م اف العمؿ ف د كهد الباحث عالقة 

 ة لذلؾ.متكسط
  يهابية بيف ممارسات إدارة المكارد البشرية كأدام المنظمات.إكهد عالقة تي 

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:
  مف دكر  بير فث  اا ليمى لً  ؛ات إدارة المكارد البشريةاستراتيهيضركرة تبنث شر ات التأميف

 .المبحكاة اتلشر ا أدامتعزيز 
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بعنوان: "إدارة األداء في المنظمات غير  (Abdel-Kader & Wadongo, 2011)دراسة  .5
 الحكومية: شواىد من كينيا".

"Performance Management in NGOs: Evidence from Kenya". 

ىدفت الدراسة إلى است شاؼ أدام ممارسات إدارة األدام الخاصة بالمنظمات غير الح كمية فث  ينيا 
طار التح ـ الم دـ مف قبؿ )فيريرا كاكتلث  عف طريؽ استخداـ إدارة األدام ك  (  كاستخدمت 2009ا 

الدراسة المنيج الكصفث التحليلث  كقد استعمؿ الباحااف الم ابلة كمناقشات المهمكعات المر زة  أداتيف 
 لهمع البيانات. 

 مت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:وتوصَّ 
  كعكامؿ نهاح أساسية تضمنتيا فث عملية المنظمات غير الح كمية لدييا قيـ هكىرية

 إدارة األدام كالممارسيف لو.  مف باحاثنت  الِّ التخطيط ا ستراتيهث الرسمث  المخرهات تضمَّ 
  َّ( ىما مف أىـ 2009إدارة األدام كاةطار التح ـ )فيريرا كاكتلث   برىنت الدراسة على أف

ممارسات إدارة األدام بيف العديد مف   ست شاؼ يستخدميا الباحاكف األدكات التث يم ف أفٍ 
 المنظمات غير الح كمية.

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:
 علكمات محكسبة بحيث ضركرة تضميف أنظمة العمؿ داخؿ المنظمات غير الح كمية بأنظمة م

 على  فامة أدام المنظمات غير الح كمية. تنع س ايهابنا
 

بعنوان: "العالقة السببية بين سياسات إدارة الموارد  (Katou & Budhwar, 2010)دراسة  .6
 البشرية واألداء التنظيمي: أدلة من قطاع التصنيع اليوناني".

"Causal relationship between HRM policies and organizational 

performance: Evidence from the Greek manufacturing sector". 

 
ىدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بيف سياسات إدارة المكارد البشرية كاألدام التنظيمث فث قطاع 

أداةن التصنيع اليكنانث  كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفث التحليلث  كقد استعمؿ الباحث ا ستبانة 
 لهمع البيانات.

 مت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:وتوصَّ 
  شراؾ يهابإكهد عالقة تي ية بيف ممارسات إدارة المكارد البشرية كالتدريب كالتكظيؼ كالترقية  كا 

 المكظفيف  كالحكافز  كالسالمة كالصحة مف هية كأدام المنظمة مف هية أخرل.
 مت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:وتوصَّ  

  ِّمف دكر  بير  اا ليمى لً  ؛ث شر ات التصنيع اليكنانية سياسات إدارة المكارد البشريةضركرة تبن
 .المبحكاة اتللشر  أدام التنظيمثفث تعزيز 
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بعنوان: "أثر االستثمار في تكنولوجيا المعمومات واستراتيجيات  (Chari, et-al, 2008)دراسة  .7

 ".الُمؤسَّسيالتنويع عمى كفاءة األداء 
"The Impact of Information Technology Investment and 

Diversification Strategies on Firm Performance". 

ىدفت الدراسة إلى تكضيح أار ا ستامار فث ت نكلكهيا المعلكمات كاستراتيهيات التنكيع على  فامة 
( 117  كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفث التحليلث  كبلغت حهـ عينة الدراسة )الميؤسَّسثاألدام 

 شر ة تـ الحصكؿ على بياناتيا مف الت رير السنكم لالستامار فث ت نكلكهيا المعلكمات. 
 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

  َّفث اتخاذ ال رارات كالعمؿ الشر ات  يرمزيادة ا ستامار فث ت نكلكهيا المعلكمات ساعد مد أف
 على تح ي يا.

  َّالميؤسَّسثث استراتيهيات ا ستامار فث ت نكلكهيا المعلكمات يسيـ فث تحسيف األدام تبنِّ  أف. 
 مت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:وتوصَّ 
 .ضركرة ا ىتماـ بتدريب العامليف على استخداـ ت نكلكهيا المعلكمات 
  ا ستامار فث ت نكلكهيا المعلكمات مف خالؿ التنكيع فث التكهو إلى زيادة فرص

 ا ستراتيهيات.
 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 7.3
التث درست أار ممارسات الساب ة نالحظ قلة الدراسات الساب ة  الدراسات استعراض خالؿ مف

  كعلى الرغـ فث بلديات محافظات غزة الميؤسَّسثاألدام  فث تحسيف يريفالتخطيط ا ستراتيهث لدل المد
كأخرل أ دت على  ىمية ممارسة التخطيط ا ستراتيهثمعظـ الدراسات قد أ دت على أ مف ذلؾ نالحظ أفَّ 

  كفيما يلث استعراض أكهو التشابو كا ختالؼ بيف الدراسة الحالية الميؤسَّسثأىمية تطكير كتحسيف األدام 
 بالفهكة البحاية التث تسعى إلى تغطيتيا.كالدراسات الساب ة مدعمةن 

 :من حيث الموضوع 
التخطيط منيا ما تناكؿ مكضكع  مف خالؿ استعراض الدراسات الساب ة كهد الباحث أفَّ 

(  2016(  كدراسة )فيصؿ  2017(  كدراسة )تكيج  2017ماؿ دراسة )الحليمث   االستراتيجي
 ,Solomon & Ayebale،  رجاسة ((Aqdas, et al, 2017(  دراسة 2016كدراسة )مليحة  

(،  رجاسة 2016مثل رجاسة )الدلجة،  الُوؤسَّسياألداء  تحسين،  مىها خىا   ملضلع ((2017

 .(Mahalli, 2013)كدراسة  ،(Hussuein , 2016) (،  رجاسة2015)حترىة، 
 :من حيث الزمان 

ـ كحتى عاـ 2010  ف د تـ إهراؤىا فث الفترة ما بيف يع الدراسات الساب ة حدياة نسبيناهم
 ـ. 2018
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 :من حيث المكان 
 ة(  كدراس2016    فمنيا الفلسطينية  دراسة )مليحةعت أما ف تطبيؽ الدراسات الساب ةتنكَّ 
)تكيج     ليبيا  الهزائر(  دراسةاألردف  كمنيا العربية )ال كيت  السعكدية  (2016  ىنية)

  (2015  كدراسة )حسينة  (2016(  كدراسة )الدعهة  2016)ال ساسبة   (  كدراسة2017
 ,Sani)كدراسة ، (Salkic, 2014) ،  رجاسة(Mahalli, 2013) هنبية  دراسةكمنيا األ

2012).  
 :من حيث المنيج 

كذلؾ  ؛اتف ت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات فث استخداميا المنيج الكصفث التحليلث
على مهمكعة مف  المالممتيا لمكضكع الدراسة  مف حيث تهميع البيانات الخاصة بالبحث اعتمادن 

 المراهع العربية كاألهنبية.
 :من حيث أداة الدراسة 

للدراسة  كبعض  اتف ت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات الساب ة فث استخداميا ا ستبانة أداةن 
 .(2015 ) حيلث سة ار دهانب ا ستبانة  ة بالدراسات استخدمت الم ابل

 :من حيث المجتمع وعينة الدراسة 
ف مهتمع الدراسات الساب ة مف العامليف فث المؤسسات الح كمية كغير الح كمية ماؿ: ت كَّ 

)الكزارات الح كمية  الشر ات  البنكؾ  الهامعات  كالمدارس  كالمستشفيات  المصانع الغذائية  
 يركفإذاعات إعالمية(  كل ف تنكعت طبيعة العامليف فمنيـ: )المدشر ات ا تصا ت  

مات  كأعضام مهلس إدارة  مدير منظمة  نائب مدير  مدير دائرة  كالمعلِّ  كفمكالمسؤكلكف  المعلِّ 
 قساـ  أ اديمييف فث الهامعات(.أميندس  رؤسام 

(  كمنيا 2016ساسبة  )ال كاستخدمت بعض الدراسات الساب ة العينة العشكائية البسيطة  دراسة 
 .(2014(  كدراسة )أبك حسنة  2016مليحة  مف استخدـ أسلكب المسح الشامؿ  دراسة )

 
 أوجو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

كأارىا على األدام  التخطيط ا ستراتيهثؼ إلى أحدث الدراسات التث تناكلت مكضكع التعرُّ  .1
 .الميؤسَّسث

 لل ـ ال بير مف المعلكمات التث احتكتيا. االدراسة الحالية فث الهانب النظرم نظرن إارام  .2
 .التحليلث الكصفث المنيج كىك الدراسة  منيج ختيارا .3
مع ا طالع على األدكات المستخدمة فث الدراسات الساب ة  كبالتالث انت ام ما يتناسب منيا  .4

 .كالمتمالة فث ا ستبانة لبنام أدكاتيا  مكضكع الدراسة الحالية تمييدنا
 .للدراسة المناسبة راتالمتغيِّ  تحديد .5
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 .للدراسة المناسبة اةحصائية المعالهات نكع إلى ؼالتعرُّ  .6
 لى بنام النتائج كالتكصيات الختامية للدراسة.إؼ استفادت فث التعرُّ  .7

 أوجو االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
كىذا   تتكافؽ مع مهاؿ ممارسات التخطيط ا ستراتيهث فث الكقت الحاضرمنحت أىمية ذات قيمة  .1

 يت اطع مع اىتماـ الدراسات الساب ة بيذا المكضكع.
)الرؤية  الرسالة  األىداؼ  التحليؿ  زت الدراسات الساب ة على التخطيط ا ستراتيهث بأبعاده ر َّ  .2

  أبعاد لممارسات التخطيط ا ستراتيهث فث دراستنا الحالية. (  التنفيذالخيار
 

 أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات الساب ة أنيا:

فث  يريفممارسات التخطيط ا ستراتيهث لدل المدتميزت ىذه الدراسة فث مكضكعيا  حيث تدرس  .1
 .  كىك مكضكع ميـ ندرت الدراسة فيوالميؤسَّسثدام كأارىا فث األبلديات محافظات غزة 

بيف متغير التخطيط عت د أف ىذه الدراسة مف الدراسات الميمة التث تناقش ىذا المكضكع كتربط يي  .2
ا ستراتيهث بأبعاده اآلتية: )الرؤية  الرسالة  األىداؼ  التحليؿ  الخيار(  كبيف هكدة األدام 

كيأمؿ  أار العالقة بينيـ على أرض الكاقع كذلؾ فث بلديات محافظات غزة  كدراسة الميؤسَّسث
 ت كف ىذه الدراسة إضافة هديدة إلى الم تبة العربية. الباحث أفٍ 

ث ستساعد ىذه الدراسة البلديات فث محافظات غزة فث تعزيز ترسيخ ممارسات التخطيط ا ستراتيه .3
 .الميؤسَّسثعلى األدام  ايهابن إمما سينع س  يريفلدل المد

كاستنباط  يريفستتناكؿ ىذه الدراسة ال ضايا المتعل ة بممارسات التخطيط ا ستراتيهث لدل المد .4
 تساؤ ت البحث كأدكاتو  مف أهؿ إارام اةطار النظرم للدراسة الحالية.

 
 الفجوة البحثية: 1.5

 الهدكؿ التالث يكضح الفهكة البحاية للدراسة:
 يوضح الفجوة البحثية: (1.3جدول رقم )

 ما ستركز عميو الدراسة الحالية الفجوة البحثية ما ركزت عميو الدراسات السابقة
لى إتطرقت الدراسات الساب ة 

 التخطيط ا ستراتيهث كدكره
 اتك ذلؾ تحدَّ   ًعدَّة راتمتغيِّ ب

األدام تحسيف تطكير ك عف 
  ةدَّ عً  بمتغيِّرات كعالقتو الميؤسَّسث

الساب ة التث تربط  ندرة الدراسات
العالقة بيف ممارسات التخطيط 

فث  يريفدا ستراتيهث لدل الم
 بلديات محافظات غزة كتحسيف

حد علـ  على – الميؤسَّسثدام األ

سيتـ دراسة أار ممارسة التخطيط 
ا ستراتيهث بأبعاده المختلفة فث 

و   نَّ إلبلديات  حيث اتحسيف أدام 
تكهد دراسات تعاملت مع المتغيريف 

 .امحلين  امعن 
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حيث يعد مفيكـ -الباحث
ممارسات التخطيط ا ستراتيهث 

ىـ المفاىيـ الحدياة التث أأحد 
تتبناىا أم منظمة تبحث عف 

لذم ينع س فث أعماليا كا التميز
األدام فييا  كت مف  علث تحسيف

الفهكة البحاية فث ىذه الدراسة 
فث السعث نحك معرفة مدم 

فث البلديات  يريفممارسة المد
ط ا ستراتيهث كاسياميا للتخطي

األدام فث ىذه فث تحسيف 
 البلديات. 

 

اعتمدت الدراسات الساب ة فث 
اختيار أبعاد  ايرة كمتنكعة 

 رم الدراسة المست ؿ كالتابع.لمتغيِّ 

دراسات كثرة األبعاد المستخدمة لم
وعدم االلتزام بأبعاد  عياالسابقة وتنو  

 األداء. مقياس تحسين
 

اختيار  ستعتمد الدراسة الحالية على
فث  األبعاد األ ار استخدامنا كت رارنا

 الدراسات الساب ة.

فث  الساب ة الدراسات تـ تطبيؽ
 مختلفةكمؤسسات  مهتمعات

على الهامعات  كالمحا ـ 
النظامية  كك الة الغكث  
كالتعليـ  كالمدارس الاانكية 
كال ليات الهامعية  كالبنكؾ 

كلـ يتـ التهارية  كالمستشفيات  
 .البلدياتمهتمع تطبي يا على 

تختلؼ معظـ الدراسات الساب ة 
مف حيث اليدؼ كمهاؿ 

 التطبيؽ  مع ىذه الدراسة.

ريف لمتغيِّ ا على ستر ز الدراسة ىذه
البلديات فث محافظات على مهتمع 

 تتطرؽ لـ خدماتيث قطاع كىك غزة 
 .بالتطبيؽ لو الساب ة الدراسات مف أم

د بكاسطة رِّ  الباحث با عتماد على الدراسات الساب ة. هي
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 الممخص
 

 اكالتػػػػث تماػػػػػؿ رافػػػػػدن  مػػػػػف الدراسػػػػات السػػػػػاب ة المتعل ػػػػة بمكضػػػػػكع الدراسػػػػػة اىػػػػػذا الفصػػػػؿ عػػػػػددن  تنػػػػاكؿ  
مػػػػػف ركافػػػػػد المعرفػػػػػة النظريػػػػػة كالعمليػػػػػة  ك ػػػػػذلؾ خبػػػػػرات كتهػػػػػارب البػػػػػاحايف السػػػػػاب يف  كا طػػػػػالع  اأساسػػػػػين 

علػػػػػػى أىػػػػػػـ إنهػػػػػػازاتيـ كالنتػػػػػػائج كالتكصػػػػػػيات التػػػػػػث خلصػػػػػػت ليػػػػػػا دراسػػػػػػاتيـ كبحػػػػػػكايـ  كالتػػػػػػث ليػػػػػػا األاػػػػػػر 
مكضػػػػػكع دراسػػػػػتو  ك ػػػػػذلؾ ال بيػػػػػر فػػػػػث إاػػػػػرام معرفػػػػػة كمعلكمػػػػػات الباحػػػػػث  مػػػػػف خػػػػػالؿ ت ػػػػػكيف خلفيػػػػػة عػػػػػف 

 ف.هنب األخطام التث كقع بيا الباحايف الساب يكت كشمك ن  اإنهازىا بش ؿ أفضؿ كأ ار عم ن 
التػػػػػػػػػػػث تناكلػػػػػػػػػػػت مكضػػػػػػػػػػػكعث التخطػػػػػػػػػػػيط كقػػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػػتعرض الباحػػػػػػػػػػػث أىػػػػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػاب ة   

  كمكضػػػػػػػػكعات ذات عالقػػػػػػػػة بمكضػػػػػػػػكع الدراسػػػػػػػػة سػػػػػػػػكام  انػػػػػػػػت بشػػػػػػػػ ؿ الميؤسَّسػػػػػػػػثكاألدام  ا سػػػػػػػػتراتيهث
ىػػػػػػث: دراسػػػػػػات فلسػػػػػػطينية    مباشػػػػػػر أك غيػػػػػػر مباشػػػػػػر  حيػػػػػػث قػػػػػػاـ الباحػػػػػػث بت سػػػػػػيميا إلػػػػػػى اػػػػػػالث أقسػػػػػػاـ

كدراسػػػػػات عربيػػػػػة  كدراسػػػػػات أهنبيػػػػػة  كتػػػػػـ ترتيبيػػػػػا مػػػػػف األحػػػػػدث إلػػػػػى األقػػػػػدـ حسػػػػػب تػػػػػاريخ نشػػػػػرىا  اػػػػػـ 
كعليػػػػو  سػػػػيتـ تنػػػػاكؿ مكضػػػػكع تػػػػـ بيػػػػاف الفهػػػػكة البحايػػػػة.  اع ٌػػػػب الباحػػػػث علػػػػى الدراسػػػػات السػػػػاب ة  كأخيػػػػرن 

هراماتيا إف شام اهلل فث الفصؿ التالث.م  نيهية الدراسة كا 
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 انفصم انرابع
 

 يُهجُت انذراصت وإجراءاتها
 

 تمييد.

  دراسة.منيجية وأسموب ال 1.4

 الدراسة.مجتمع  2.4

 .أداة الدراسة 3.4

 .الدراسة إعداد 4.4

 .االستبانة وثبات صدق 4.4

 .التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة 4.4

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة. 4.4

 .ممخصال
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 الفصل الرابع

جراءاتيا  منيجية الدراسة وا 

 تمييد:
هراماتيا محكرن تي   الدراسػة نهػاز الهانػب التطبي ػث مػف إا يتـ مػف خاللػو ا رئيسين عتبر منيهية الدراسة كا 

ػ ؿ إلػى النتػائج التػث يػتـ كعف طري يا يتـ الحصكؿ على البيانات المطلكبػة ةهػرام التحليػؿ اةحصػائث للتكصُّ
كبالتػػػالث تح ػػػؽ األىػػػداؼ التػػػث تسػػػعى إلػػػى  الدراسػػػة تفسػػػيرىا فػػػث ضػػػكم أدبيػػػات الدراسػػػة المتعل ػػػة بمكضػػػكع 

 تح ي يا.
ك ػػػػذلؾ أداة الدراسػػػػة  راسػػػػة كعينػػػػة الدكمهتمػػػػع  متبػػػػعنيج الللمػػػػا تنػػػػاكؿ ىػػػػذا الفصػػػػؿ كصػػػػفن يحيػػػػث 

ا لاهػرامات كمػدل صػدقيا كاباتيػا.  مػا يتضػمف كصػفن   ك يفية بنائيػا كتطكيرىػاإعدادىا المستخدمة كطري ة 
  يا لهمػػػع بيانػػػات الدراسػػػةكاألدكات التػػػث اسػػػتخدم كت نينيػػػا أداة الدراسػػػة  تصػػػميـفػػػث  الباحػػػث ابيػػػـ التػػػث قػػػا

يلػػث  اكفيمػ النتػائج كاسػتخالص لبيانػات اسػتخدمت فػػث تحليػؿ اكينتيػث الفصػؿ بالمعالهػات اةحصػائية التػث 
 كصؼ ليذه اةهرامات.

 
 : دراسةمنيجية وأسموب ال 1.4

ف ػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الكصػػػفث   بنػػػامن علػػػى طبيعػػػة الدراسػػػة كاألىػػػداؼ التػػػث تسػػػعى لتح ي يػػػا        
كيعبػػر عنيػػا  ادقي نػػ اكالػػذم يعتمػػد علػػى دراسػػة الظػػاىرة  مػػا تكهػػد فػػث الكاقػػع كييػػتـ بكصػػفيا كصػػفن  التحليلػػث 

 مػػا   ي تفػػث ىػػذا المػػنيج عنػػد همػػع المعلكمػػات المتعل ػػة بالظػػاىرة مػػف أهػػؿ است صػػام   اك مينػػ ا يفينػػ اتعبيػػرن 
ؿ إلػى اسػػتنتاهات يبنػػث علييػػا بػؿ يتعػػداه إلػػى التحليػػؿ كالػربط كالتفسػػير للكصػػك  المختلفػػة مظاىرىػا كعالقاتيػػا 

 .(100: 2006الحمدانث  ) التصكر الم ترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عف المكضكع
 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

ل تػػب كالمراهػػع العربيػػة كاألهنبيػػة ذات العالقػػة  كالػػدكريات لحيػػث اتهػػو الباحػػث  المصثثادر الثانويثثة: .1
  كالبحػث كالمطالعػة دراسػةكاألبحاث كالدراسػات السػاب ة التػث تناكلػت مكضػكع ال كالم ا ت كالت ارير 

 فث مكاقع اةنترنت المختلفة.
همػػع البيانػػات  ىإلػػ ةالباحاػػ تلهػػأ دراسػػةلمعالهػػة الهكانػػب التحليليػػة لمكضػػكع ال المصثثادر األوليثثة: .2

 ليذا الغرض. ااألكلية مف خالؿ ا ستبانة  أداة رئيسة للبحث  صممت خصيصن 
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 مجتمع الدراسة: 2.4
مػف   ( مفػردة248المكظفيف فث بلػديتث خػانيكنس كرفػح كالبػالغ عػددىـ )ف مهتمع الدراسة مف يت كَّ   

الدكائر  كرؤسام األقساـ  كرؤسام الشػعب  كاةداريػيف(   يرك)مد :العامليف بالكظائؼ اةشرافية كاةدارية كىـ
كذلؾ ل لة عدد مهتمع الدراسة كرغبة الباحث فث الحصكؿ على نتائج  ؛كتـ استخداـ أسلكب الحصر الشامؿ

ألسػمام البلػػديات  ا%(. كيم ػػف بيػاف مهتمػػع الدراسػة كف نػػ96( اسػػتبانة بنسػبة )238أ اػر دقػة  كتػػـ اسػترداد )
 كالمسميات الكظيفية فث البلديات المبحكاة   التالث:

 البمديات والمسميات الوظيفية(: يوضح مجتمع الدراسة وفقًا ألسماء 3.4جدول رقم )
 اإلجمالي رفح خانيونس المسمى الوظيفي م
 25 15 10 فكؽ دائرة فمامدير  .9
 41 23 18 رئيس قسـ  .2
 74 29 45 رئيس شعبة  .3
 108 26 82 مكظؼ إدارم .4

 248 93 155 المجموع
 ـ.2198على إحصائيات كزارة الح ـ المحلث   الباحث اعتمادنا هيرِّد بكاسطةالمصدر: 

 
 :أداة الدراسة 3.4
  ُرات اختيار أداة الدراسة:بر  م 

  ك ما للحصكؿ على معلكمات كح ائؽ هديدة   تكفِّرىا مصادر أخرل الطرؽأفضؿ  تعتبر مف
تكفِّر  ك تكزيعياتتميَّز بالسيكلة كالسرعة فث   ك معلكمات يريدىا ث للمستهيب حريَّة اةد م بأمِّ تعط

 .الكقت كالت اليؼ
 

في بمديات  راءميارات التخطيط االستراتيجي لدى المدقاـ الباحث ب عداد أداة الدراسة لمعرفة 
 ستبانة:  كاتبع الباحث الخطكات التالية لبنام ا الُمؤسَّسياألداء محافظات غزة وأثرىا في تحسين 

كا ستفادة منيا فث   على األدب اةدارم كالدراسات الساب ة ذات الصلة بمكضكع الدراسة ا طالع .1
 ستبانة كصياغة ف راتيا.بنام ا 

 كف راتيا. ا ستبانةمف أساتذة الهامعات الفلسطينية فث تحديد أبعاد  ااستشار الباحث عددن  .2
 .ا ستبانةتحديد المها ت الرئيسية التث شملتيا  .3
 ات التث ت ع تحت  ؿ مهاؿ.تحديد الف ر  .4
بدام المالحظات. .5  عرض ا ستبانة على المشرؼ للن اش كا 
 .أساسييف محكريفكقد ت كنت مف   ستبانة فث صكرتيا األكليةتـ تصميـ ا  .6
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كاةدارية  ( مف المح ميف ذكم الخبرة فث المها ت األ اديمية10ستبانة على )تـ عرض ا  .7
أسمام  ييبيِّف( 2فث  ؿ مف الهامعات كالمؤسسات الح كمية. كالملحؽ رقـ ) كالهكدة كاةحصائية
 المح ميف.

 كالتعديؿ مف حيث الحذؼ أك اةضافة  ا ستبانةفث ضكم آرام المح ميف تـ تعديؿ بعض ف رات  .8
 (.3) رقـ ملحؽ ما ىك مكضح فث  ف رة ( 60ستبانة فث صكرتيا النيائية على )لتست ر ا 

 العية:العينة االستط 
( مكظفنا  تـ اختيارىـ بطري ة عشكائية مف العامليف 31) نت عينة الدراسة ا ستطالعية مفكٌ  ت

الدراسة  كالتح ؽ مف  ةبغرض ت نيف أدا بالكظائؼ اةشرافية كاةدارية فث بلديتث خانيكنس كرفح
النيائث لعدـ كهكد إدخاليـ فث التحليؿ اةحصائث للتطبيؽ على العينة األصلية  كقد تـ ا صالحيتي

 . أم تعديؿ لـ يهرم على الدراسة ا ستطالعية   كألنومشا ؿ فث الصدؽ كالابات
 

 :الدراسةأداة  إعداد 4.4
ميارات التخطيط االستراتيجي لدى المدراء في بمديات محافظات غزة وأثرىا في  استبانةتـ إعداد 

  االاة أقساـ:ستبانة الدارسة مف اتت كف ، والُمؤسَّسياألداء تحسين 
الهنس  العمر  سنكات الخبرة  المسمى كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستهيب )القسم األول: 

 (.الكظيفث  المؤىؿ العلمث  م اف العمؿ
)الرؤية ا ستراتيهية  الرسالة ا ستراتيهية    عن ممارسات التخطيط االستراتيجيوىو عبارة  :القسم الثاني

اتيهية  التحليؿ ا ستراتيهث  الخيار ا ستراتيهث  تنفيذ الخطة  ا ستراتيهية( با عتماد األىداؼ ا ستر 
 . ف رة (45)ت كف مف يك  على الدراسات الساب ة

 ف رة. (15)ف مف ت كَّ يك   با عتماد على الدراسات الساب ة  الُمؤسَّسيعن األداء وىو عبارة  لث:القسم الثا
 الفقرات عمى محاور االستبانةتوزيع يوضح : 2.4 رقم جدول

 ـ
 
# 

 عدد الفقرات المحاور

1.  

ممارسات التخطيط 
 االستراتيجي 

 8 االستراتيجية : الرؤيةأواًل 
 8 االستراتيجية ثانًيا: الرسالة  .2
 8 ثالثًا: األىداف االستراتيجية  .3
 8 رابًعا: التحميل االستراتيجي  .4
 5 : الخيار االستراتيجيخامًسا  .5
 8 تنفيذ الخطة االستراتيجية :سادًسا  .6

 45 إجمالي المحور األول: ممارسات التخطيط االستراتيجي ـ

 15 الُمؤسَّسي: األداء أواًل  الُمؤسَّسياألداء   .1
 15 الُمؤسَّسيإجمالي المحور الثاني: األداء  ـ
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 صدق وثبات االستبانة:  5.4
الدراسة )ا سػتبانة(  كذلػؾ علػى النحػك ي صد بصدؽ كابات ا ستبانة التح ؽ مف صدؽ كابات أداة 

 التالث:
 :صدق أداة الدراسة )االستبانة( 3.4.4

تػػدخؿ فػػث التحليػػؿ مػػف ناحيػػة  ككضػػكح  ي صػػد بالصػػدؽ شػػمكؿ ا سػػتبانة ل ػػؿ العناصػػر التػػث يهػػب أفٍ 
أداة  ف راتيا كمفرداتيا مف ناحية اانية  بحيث ت كف مفيكمة ل ؿ مف يسػتخدميا   مػا ي صػد بالصػدؽ أفَّ 

آخػػر  كتيعػػد الدراسػػة صػػادقة إذا حػػددت مػػدل صػػالحية  ااس ت ػػيس مػػا كضػػعت ل ياسػػو ك  ت ػػيس شػػيئن ال يػػ
 الباحث اختبارات الصدؽ التالية: لدرهاتيا  كمف أهؿ التح ؽ مف صدؽ أداة الدراسة  أهر 

 المحكمين "الصدق الظاىري":آراء صدق  .أ 

مهمكعػة مػف المح مػيف بلػغ عػددىـ حيث قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة فث صكرتيا األكلية علػى 
ػػ10) كالػػذيف قػػامكا بػػدكرىـ بت ػػديـ     مختصػػيف فػػث مهػػاؿ إدارة األعمػػاؿ كالهػػكدة كاةحصػػاما( مح من

 النصح كاةرشاد كتعديؿ كحذؼ ما يلـز على ف رات ا ستبانة.
العبػارات ل يػاس مػا كضػعت ألهلػو   مػةمالممف المح مػيف إبػدام آرائيػـ فػث مػدل  كقد طلب الباحث

كمػػدل كضػػكح صػػياغة العبػػارات كمػػدل مناسػػبة  ػػؿ عبػػارة للمهػػاؿ الػػذم ينتمػػث إليػػو  كمػػدل  فايػػة 
العبػػارات لتغطيػػة  ػػؿ محػػكر مػػف محػػاكر متغيػػرات الدراسػػة األساسػػية  ىػػذا باةضػػافة إلػػى اقتػػراح مػػا 

مػػػف تعػػػديؿ صػػػياغة العبػػػارات أك حػػػذفيا  أك إضػػػافة عبػػػارات هديػػػدة ألداة  اكضػػػركرين  ايركنػػػو مناسػػػبن 
اسة  ك ذلؾ إبدام آرائيـ فيما يتعلؽ بالبيانات األكلية )الخصائص الشخصية كالكظيفية المطلكبة الدر 

المستخدـ فث ا ستبانة   الخماسث)لي رت(  (Likert-Scale) (  إلى هانب م ياسييبيِّفمف المسته
النيائيػػػة. كتر ػػػزت تكهييػػػات المح مػػػيف علػػػى انت ػػػاد طػػػكؿ  افػػػث صػػػكرتي ةناا سػػػتب تكبػػػذلؾ خرهػػػ

بعػػػض المح مػػػيف نصػػػحكا  علػػػى بعػػػض العبػػػارات المت ػػػررة   مػػػا أفَّ  تحتػػػكما سػػػتبانة حيػػػث  انػػػت 
ضافة بعض العبارات إلى محاكر أخرل.  بضركرة ت ليص بعض العبارات مف بعض المحاكر  كا 

 صدق المقياس: .ب 
 ة:صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبان 

عػد الػػذم ي صػد بصػدؽ ا تسػاؽ الػداخلث  مػدل اتسػاؽ  ػػؿ ف ػرة مػف ف ػرات ا سػتبانة مػع البي 
تنتمث إليو ىذه الف رة  حيث تـ حساب ا تساؽ الداخلث لف رات ا ستبانة على عينة الدراسة 

 ػػؿ ف ػػرة  ف( مفػػردة  كذلػػؾ بحسػػاب معػػامالت ا رتبػػاط بػػي30ا سػػتطالعية البػػالغ حهميػػا )
 ية للمهاؿ التابعة لو على النحك التالث:كالدرهة ال ل
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 ممارسات التخطيط االستراتيجيالمحور األول:  لجميع مجاالتالداخمي  االتساق صدق .1

 : (3.4جدول رقم )
 ممارسات التخطيط االستراتيجيلجميع مجاالت المحور األول: الداخمي االتساق صدق يوضح 

عدد  المحاور م.
 الفقرات

معامل 
 الداللة االرتباط

 0.001 0.920 8 المهاؿ األكؿ: الرؤية ا ستراتيهية .1
 0.001 0.872 8 المهاؿ الاانث: الرسالة ا ستراتيهية .2
 0.001 0.906 8 المهاؿ الاالث: األىداؼ ا ستراتيهية .3
 0.001 0.933 8 المهاؿ الرابع: التحليؿ ا ستراتيهث .4
 0.001 0.925 5 ا ستراتيهثالمهاؿ الخامس: الخيار  .5
 0.001 0.950 8 المهاؿ السادس: تنفيذ الخطة ا ستراتيهية .6

 

 
ممارسػػات التخطػػيط مهػػاؿ مػػف المحػػكر األكؿ: ( معػػامالت ا رتبػػاط بػػيف  ػػؿ 3.4هػػدكؿ رقػػـ ) ييبػػيِّف
معامالت ا رتباط المبينة دالػة عنػد مسػتكل د لػة  أفَّ  ييبيِّف  كالذم للمحكر األكؿث لِّ ال ي  ؿكالمعدَّ  ا ستراتيهث

 (.0.05ال يمة ا حتمالية ل ؿ ف رة أقؿ مف ) فَّ إ(  حيث 0.05)
 

 ممجال األول: الرؤية االستراتيجية لالداخمي  االتساق صدق  1.1
 لمجال األول: الرؤية االستراتيجيةاالداخمي االتساق صدق : يوضح (4.4جدول رقم )

معامل  المحاور م.
 الداللة االرتباط

 0.001 0.876 لدل البلدية رؤية استراتيهية كاضحة كمحددة للطمكح المست بلث. .1
 0.001 0.834 تتميز رؤية البلدية بالمركنة كالكاقعية. .2
 0.001 0.805 رؤية البلدية محددة بتاريخ مناسب لتح ي يا. .3
 0.001 0.848 صاغ الرؤية فث ضكم المتغيرات البيئية.تي  .4
 0.001 0.880 تعلف البلدية عف رؤيتيا للمهتمع الداخلث كالخارهث على السكام. .5

6. 
تسعى البلدية إلى ترسيخ العلـ كالمعرفة كتكظيؼ الت نية للكصكؿ إلػى الرقػث 

 الحضارم.
0.885 0.001 

 0.001 0.893 رؤية البلدية قابلة لل ياس بم دار الت دـ الذم تحرزه البلدية. .7
 0.001 0.880 ت كد رؤية البلدية عملية التغيير اةدارم نحك الكضع المأمكؿ للبلدية. .8
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 المهػػاؿ األكؿ: الرؤيػػة ا سػػتراتيهية ػػؿ ف ػػرات ( معػػامالت ا رتبػػاط بػػيف 4.4هػػدكؿ رقػػـ ) ييبػػيِّف
(  0.05معامالت ا رتباط المبينة دالة عند مستكل د لة ) أفَّ  ييبيِّف  كالذم للمهاؿ األكؿث لِّ ال ي  ؿكالمعدَّ 

  (.0.05حيث أف ال يمة ا حتمالية ل ؿ ف رة أقؿ مف )
 

 ممجال الثاني: الرسالة االستراتيجيةلالداخمي  االتساق صدق 2.1
 الداخمي لممجال الثاني: الرسالة االستراتيجيةاالتساق صدق : يوضح (5.4جدول رقم )

معامل  المحاور م.
 الداللة االرتباط

 0.001 0.792 تمتلؾ البلدية رسالة كاضحة كمفيكمة للهميع. .1
 0.001 0.794 ز رسالة البلدية بالمركنة كالكاقعية.تتميَّ  .2
 0.001 0.873 رسالة البلدية الغاية التث كهدت مف أهليا البلدية. تيبيِّف .3

4. 
تضػػػمف الرسػػػالة تكظيػػػؼ هميػػػع اةم انيػػػات بمػػػا ينسػػػهـ كالرؤيػػػة المسػػػت بلية 

 0.001 0.866 للبلدية. 

 0.001 0.809 تشرؾ البلدية الهيات ذات العالقة فث صياغة رسالتيا. .5
 0.001 0.842 ت ـك البلدية ب عداد رسالتيا بش ؿ متكازف كفؽ اةم انات كالمكارد المتاحة. .6

7. 
ػػػػيى رسػػػػالة البلديػػػػة قً ف تتضػػػػمَّ  كمعت ػػػػدات أخالقيػػػػة تػػػػتالمـ مػػػػع قػػػػيـ كفلسػػػػفة  امن

 المهتمع.
0.774 0.001 

 0.001 0.812 تيعتبر رسالة البلدية ىث اةطار المميز ليا عف باقث البلديات. .8
 

 
 المهػاؿ الاػانث: الرسػالة ا سػػتراتيهية ػؿ ف ػػرات ( معػػامالت ا رتبػاط بػيف 5.4هػدكؿ رقػـ ) ييبػيِّف

معػػػػامالت ا رتبػػػػاط المبينػػػػة دالػػػػة عنػػػػد مسػػػػتكل د لػػػػة  أفَّ  ييبػػػػيِّف  كالػػػػذم للمهػػػػاؿ الاػػػػانثث لِّػػػػال ي  ؿكالمعػػػػدَّ 
 (.0.05ال يمة ا حتمالية ل ؿ ف رة أقؿ مف ) فَّ إ(  حيث 0.05)

 
 ممجال الثالث: األىداف االستراتيجيةلالداخمي  االتساق صدق 3.1

 ممجال الثالث: األىداف االستراتيجيةلالداخمي االتساق صدق : يوضح (6.4جدول رقم )

معامل  المحاور م.
 الداللة االرتباط

 0.001 0.817 محددة ككاضحة قابلة للتطبيؽ. اتضع البلدية أىدافن  .1
 0.001 0.804 يتـ إشراؾ العامليف فث البلدية فث صياغة األىداؼ ا ستراتيهية. .2

3. 
الفلسػطينث كالظػركؼ التػث يمػر تأخذ البلديػة بعػيف ا عتبػار طبيعػة المهتمػع 

 بيا عند صياغة األىداؼ ا ستراتيهية.
0.832 0.001 

 0.001 0.836 راعث البلدية عند كضع األىداؼ ا ستراتيهية إم اناتيا الداخلية.تي  .4
 0.001 0.591ؽ األىػػػداؼ ا سػػػتراتيهية التػػػكازف بػػػيف األىػػػداؼ قصػػػيرة األهػػػؿ كطكيلػػػة ح ِّػػػتي  .5
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معامل  المحاور م.
 االرتباط

 الداللة

 األهؿ.

األىػػداؼ ا سػػتراتيهية بالمكضػػكعية بحيػػث تع ػػس ال ػػدرات الح ي يػػة تتصػػؼ  .6
 للبلدية.

0.867 0.001 

7. 
 حداتتي اسػصؼ األىداؼ ا ستراتيهية بالمركنػة بحيػث يم ػف تعػديليا  لمػا تتَّ 
 هديدة. ركؼه ظي 

0.838 0.001 

 0.001 0.852 تتـ صياغة أىداؼ البلدية بطري ة قابلة لل ياس. .8
 

 
 المهػاؿ الاالػث: األىػداؼ ا سػتراتيهية ؿ ف رات ( معامالت ا رتباط بيف 6.4هدكؿ رقـ ) ييبيِّف

معػػػػامالت ا رتبػػػػاط المبينػػػػة دالػػػػة عنػػػػد مسػػػػتكل د لػػػػة  أفَّ  ييبػػػػيِّف  كالػػػػذم للمهػػػػاؿ الاالػػػػثث لِّػػػػال ي  ؿكالمعػػػػدَّ 
 (.0.05ال يمة ا حتمالية ل ؿ ف رة أقؿ مف ) فَّ إ(  حيث 0.05)

 
 ممجال الرابع: التحميل االستراتيجيلالداخمي  االتساق صدق 4.1

 ممجال الرابع: التحميل االستراتيجيلالداخمي االتساق صدق : يوضح (7.4جدول رقم )

معامل  المحاور م.
 الداللة االرتباط

 0.001 0.930 لدل البلدية هيات متخصصة لتحليؿ البيئة الداخلية كالخارهية ليا. .1
 0.001 0.939 قاعدة بيانات تساعد فث رصد التغيرات البيئية للبلدية.تتكافر فث البلدية  .2
 0.001 0.948 تسعى البلدية لمعرفة ن اط ال كة كالضعؼ فث بيئتيا الداخلية. .3
 0.001 0.955 تسعى البلدية لمعرفة ن اط الفرص كالتيديدات فث بيئتيا الخارهية. .4
 0.001 0.939 فرص يم ف استامارىا بش ؿ هيد. تسعى البلدية إلى تحكيؿ التيديدات إلى .5
 0.001 0.946 تطمح البلدية لمعرفة أفضؿ ا ستهابات للتغييرات البيئية المتسارعة. .6
 0.001 0.912 للعامليف للمشار ة فث عملية التحليؿ البيئث. تاح مهاؿ  اؼو يي  .7
 0.001 0.918 كتنكيعيا.تعمؿ البلدية هاىدة لفيـ كمعرفة مصادر التمكيؿ كتعزيزىا  .8

 

 
المهػػاؿ الرابػػع: التحليػػؿ ا سػػتراتيهث  ػػؿ ف ػػرات ( معػػامالت ا رتبػػاط بػػيف 7.4هػػدكؿ رقػػـ ) ييبػػيِّف

(  0.05معامالت ا رتباط المبينة دالة عند مستكل د لة ) أفَّ  ييبيِّف  كالذم للمهاؿ الرابعث لِّ ال ي  ؿكالمعدَّ 
 (.0.05ال يمة ا حتمالية ل ؿ ف رة أقؿ مف ) فَّ إحيث 
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 ممجال الخامس: الخيار االستراتيجيلالداخمي  االتساق صدق 5.1
 ممجال الخامس: الخيار االستراتيجيلالداخمي االتساق صدق : يوضح (8.4جدول رقم )

معامل  المحاور .م
 الداللة االرتباط

 0.001 0.887 البلدية.يتناسب الخيار ا ستراتيهث مع رسالة  .1

 0.001 0.935 يعمؿ أصحاب الخبرة فث البلدية  فريؽ عمؿ  ختيار البديؿ المناسب. .2

 0.001 0.933 يتحدد الخيار ا ستراتيهث المناسب حسب المكارد المتاحة للبلدية. .3

 0.001 0.919 يم ف للبلدية كضع خطة طارئة فث حالة فشؿ ا ستراتيهية المختارة. .4

 0.001 0.912 تشارؾ البلدية المستفيديف فث اختيار البديؿ ا ستراتيهث المناسب. .5
 

 
 المهػاؿ الخػامس: الخيػار ا سػتراتيهث ؿ ف ػرات ( معامالت ا رتباط بيف 8.4هدكؿ رقـ ) ييبيِّف

معػػػامالت ا رتبػػػاط المبينػػػة دالػػػة عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة  أفَّ  ييبػػػيِّف  كالػػػذم للمهػػػاؿ الخػػػامسث لِّػػػال ي  ؿكالمعػػػدَّ 
 (.0.05ال يمة ا حتمالية ل ؿ ف رة أقؿ مف ) فَّ إ(  حيث 0.05)

 
 ممجال السادس: تنفيذ الخطة االستراتيجيةلالداخمي  االتساق صدق 6.1

 ممجال السادس: تنفيذ الخطة االستراتيجيةلالداخمي االتساق  : يوضح(9.4جدول رقم )

معامل  المحاور .م
 الداللة االرتباط

1. 
المسػػت بلية  الرؤيػػة لتح يػػؽ تفصػػيلية تنفيذيػػة لػػدل البلديػػة خطػػة

 ا ستراتيهية.
0.767 0.001 

 0.001 0.801 تحدد البلدية الدائرة أك ال سـ الم لؼ بتنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية. .2

 0.001 0.901 أدائيا.تضع البلدية مؤشرات أدام كاضحة تم نيا مف قياس  .3

4. 
تلتػػػػـز إدارة البلديػػػػة بالكقػػػػت الزمنػػػػث المحػػػػدد لتنفيػػػػذ األنشػػػػطة الم ترحػػػػة فػػػػث 

 الخطة.
0.902 0.001 

 0.001 0.902 تعمؿ إدارة البلدية على تهنيد األمكاؿ الالزمة لتنفيذ خططيا. .5

 0.001 0.897 يتـ تحديث اليي ؿ التنظيمث بما يتالمـ مع تنفيذ الخطة ا ستراتيهية. .6

 0.001 0.901 تشهع إدارة البلدية العامليف على تنفيذ ا ستراتيهية. .7

 0.001 0.890 ت ـك إدارة البلدية بتطكير قدرات العامليف فييا بما يسيـ فث تنفيذ الخطة. .8
 

 
 ا ستراتيهيةلمهاؿ السادس: تنفيذ الخطة  ؿ ف رات ا( معامالت ا رتباط بيف 9.4هدكؿ رقـ ) ييبيِّف

(  0.05معػامالت ا رتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل د لػة ) أفَّ  ييبػيِّف  كالذم للمهاؿ السادسث لِّ ال ي  ؿكالمعدَّ 
 (.0.05ال يمة ا حتمالية ل ؿ ف رة أقؿ مف ) فَّ إحيث 
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 الُمؤسَّسياألداء لممحور الثاني: الداخمي  االتساق صدق .2
 الُمؤسَّسي: األداء لممحور الثانيالداخمي االتساق صدق : يوضح (10.4جدول رقم )

معامل  المحاور .م
 الداللة االرتباط

يتسـ اليي ؿ التنظيمث فث البلدية بكضكح األدكار كالمسؤكليات بيف ال كادر  .1
 اةدارية كالتنفيذية فييا.

0.584 0.001 

 0.001 0.679 فث البلدية.  الميؤسَّسثكهد مؤشرات قياس محددة كمناسبة ل ياس األدام تي  .2

3. 
تأخذ البلدية بالحسباف الش اكل كالم ترحات الم دمة مف المكظفيف لتحسيف 

 األدام.
0.678 0.001 

4. 
لمتابعة المكظفيف كحؿ   اؼو العليا فث البلدية الكقت ال اةدارةص خصِّ تي 

 مشا ليـ.
0.734 0.001 

 0.001 0.856 بيئة عمؿ البلدية. ىناؾ استهابة سريعة للمتغيرات التث تحدث فث .5

العليا فث البلدية على ضماف  فامة استامار المكارد المتاحة  اةدارةتحرص  .6
 )المادية  كالبشرية  كالمعلكماتية(.

0.887 0.001 

7. 
ل ياس مدل رضا  كأخرلتسعى البلدية لكضع مسح ميدانث بيف فترة 

 المهتمع على خدماتيا.
0.845 0.001 

8. 
تحرص البلدية على تطكير خدماتيا التث ت دميا للمهتمع المحلث بما 

 .ا هتماعيةيتناسب مع مسؤكليتيا 
0.885 0.001 

9. 
تعمؿ البلدية على دعـ أنشطة البحث كالتطكير مف أهؿ ا رت ام بأدائيا 

 .الميؤسَّسث
0.877 0.001 

 0.001 0.908 قرارات سليمة.يتـ مراعاة هكدة المعلكمات الالـز تكافرىا  تخاذ  .10

 0.001 0.901 تسعى البلدية إلى استامار قدرات العامليف كالطاقات ال امنة لدييـ .11

12. 
لدل البلدية استراتيهية لتطكير أدائيا اةدارم باستخداـ كسائؿ ت نكلكهية 

 حدياة كمتطكرة.
0.909 0.001 

 0.001 0.874 التمكيؿ. الة لهلباستراتيهية فعَّ  بلديةتمتلؾ إدارة ال .13

14. 
على ت ليؿ الت اليؼ غير الضركرية دكف التأاير على  بلديةتعمؿ إدارة ال
 هكدة األدام.

0.880 0.001 

 0.001 0.887 تحرص إدارة البلدية على ضماف استامار مكاردىا المتاحة ب فامة. .15
 

 
 ؿكالمعػدَّ  الميؤسَّسػثاألدام  ؿ ف ػرات المحػكر الاػانث ( معامالت ا رتباط بيف 10.4هدكؿ رقـ ) ييبيِّف

 إفَّ (  حيػػث 0.05معػػامالت ا رتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتكل د لػػة ) أفَّ  ييبػػيِّفكالػػذم  للمحػػكر الاػػانثث لِّػػال ي 
 (.0.05ال يمة ا حتمالية ل ؿ ف رة أقؿ مف )
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 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة  2.5.4
تعطث ىذه ا ستبانة نفس النتيهة لػك تػـ إعػادة تكزيػع ا سػتبانة أ اػر مػف  ا ستبانة أفٍ ي صد بابات 

مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط  أك بعبارة أخرل يعنػث ا سػت رار فػث نتػائج ا سػتبانة كعػدـ تغييرىػا بشػ ؿ 
كللتح ػؽ مػف ابػات اسػتبانة خالؿ فترات زمنيػة معينػة   ًعدَّة ات بير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا على األفراد مرَّ 

ىمػػا: التهزئػػة النصػػفية كمعامػػؿ   نػػة ا سػػتطالعية نفسػػيا بطػػري تيفهريػػت خطػػكات الابػػات علػػى العيِّ الدراسػػة أي 
 ألفا  ركنباخ.

  طريقة التجزئة النصفيةSplit-Half Coefficient: 

الزكهيػة الرتبػة ل ػؿ تـ إيهاد معامؿ ارتبػاط بيرسػكف بػيف معػدؿ األسػئلة الفرديػة الرتبػة كمعػدؿ األسػئلة 
كقػػػػػد تػػػػػـ تصػػػػػحيح معػػػػػامالت ا رتبػػػػػاط باسػػػػػتخداـ معامػػػػػؿ ارتبػػػػػاط سػػػػػبيرماف بػػػػػراكف للتصػػػػػحيح   بعػػػػػد
(Spearman-Brown Coefficient :حسب المعادلة التالية ) 

ىنػػاؾ معامػػؿ  أفَّ  ييبػػيِّف( 9كقػػد بػػيف هػػدكؿ رقػػـ )  معامػػؿ ا رتبػػاط (ر)حيػػث   معامػػؿ الابػػات  
 مػػا  ممػػا يطمػػئف الباحػػث علػػى اسػػتخداـ ا سػػتبانة ب ػػؿ طمأنينػػة.  لف ػػرات ا سػػتبياف اابػػات  بيػػر نسػػبين 

معػامالت  أفَّ  فاستخدـ طري ة ألفا  ركنباخ ل ياس ابات ا ستبانة  طري ة اانية ل ياس الابػات كقػد بػيَّ ك 
 ف الباحث على استخداـ ا ستبانة ب ؿ طمأنينة. طمئً الابات مرتفعة مما يي 
 ألفا كرونباخ و  يوضح معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية(: (11.4جدول رقم )

عدد  المجاالت م
 الفقرات

كرونباخ 
 ألفا

سبيرمان 
 براون

 0.937 0.984 45 ممارسات التخطيط االستراتيجي .1
 0.885 0.951 8 المهاؿ األكؿ: الرؤية ا ستراتيهية 1.1
 0.874 0.929 8 المهاؿ الاانث: الرسالة ا ستراتيهية 1.2
 0.807 0.844 8 المهاؿ الاالث: األىداؼ ا ستراتيهية 1.3
 0.964 0.980 8 المهاؿ الرابع: التحليؿ ا ستراتيهث 1.4
 0.895 0.953 5 المهاؿ الخامس: الخيار ا ستراتيهث 1.5
 0.901 0.955 8 المهاؿ السادس: تنفيذ الخطة ا ستراتيهية 1.6
 0.888 0.968 15 الُمؤسَّسياألداء  .2

 
أداة الدراسػػة )ا سػػتبانة( صػػادقة فػػث قيػػاس مػػا  مػػف نتػػائج اختبػػارم الصػػدؽ كالابػػات أفَّ  الباحػػثيػػرل 

    مػا يؤىليػا لت ػكف أداة قيػاس مناسػبة كفاعلػة ليػذه الدراسػةايا اابتة بدرهة عالية هػدن كضعت ل ياسو   ما أنَّ 
 . يا النيائيةكيم ف تطبي يا با ة  كبذلؾ ت كف ا ستبانة فث صكرت

1

2

ج

ج
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 :التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة 6.4
 (((Sample K-S -1سػػمرنكؼ –) ػػكلمهركؼ  ز ىػػذا المبحػػث علػػى نتػػائج اسػػتخداـ اختبػػارر ِّػػيي 
البيانات تتبػع التكزيػع الطبيعػث مػف عدمػو  باةضػافة إلػى ذلػؾ سػيتـ تحليػؿ اسػتهابات أفػراد عينػة  لمعرفة أفَّ 

الدراسػػة نحػػك متغيػػرات الدراسػػة المسػػت لة كالتابعػػة  كسػػي ـك الباحػػث بعػػرض كتحليػػؿ اةهابػػات عػػف  ػػؿ متغيػػر 
د عػػرض الهػػػداكؿ علػػى حػػدة  للكصػػػكؿ إلػػى اسػػتنتاهات تػػػرتبط بػػو  اػػػـ سػػيتـ تفسػػير تلػػػؾ النتػػائج  كذلػػؾ بعػػػ

 اةحصائية التث تكضح نتائج ا ختبارات.
 اختبار كولمجروف( 1سمرنوف–اختبار التوزيع الطبيعي-Sample K-S):)) 

لمعرفػػة ىػػؿ تتبػػع البيانػػات  (((Sample K-S-1سػػمرنكؼ –الباحػػث اختبػػار ) ػػكلمهركؼ  اسػػتخدـ
معظػػػـ ا ختبػػػارات  ت ألفَّ التكزيػػػع الطبيعػػػث أـ  ؟ كىػػػك اختبػػػار ضػػػركرم فػػػث حالػػػة اختبػػػار الفرضػػػيا

  .اي كف تكزيع البيانات طبيعين  المعلمية تشترط أفٍ 
 

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)الطبيعي يوضح اختبار التوزيع : (12.4جدول رقم )
عدد  المجاالت م

 الفقرات
 Z قيمة

القيمة 
 االحتمالية

 0.102 0.071 45 ممارسات التخطيط االستراتيجي .1

 0.112 0.069 8 األكؿ: الرؤية ا ستراتيهيةالمهاؿ  1.1

 0.108 0.055 8 المهاؿ الاانث: الرسالة ا ستراتيهية 1.2

 0.109 0.059 8 المهاؿ الاالث: األىداؼ ا ستراتيهية 1.3

 0.071 0.105 8 المهاؿ الرابع: التحليؿ ا ستراتيهث 1.4

 0.079 0.066 5 المهاؿ الخامس: الخيار ا ستراتيهث 2.1

 0.153 0.085 8 المهاؿ السادس: تنفيذ الخطة ا ستراتيهية 2.2

 0.115 0.089 15 الُمؤسَّسياألداء  2.3

 
ػػيي  كر أ بػػػر مػػػف امحػػػالال يمػػػة ا حتماليػػػة ل ػػؿ  فَّ إ( نتػػػائج ا ختبػػار  حيػػػث 12.4ح الهػػػدكؿ رقػػػـ )كضِّ

0.05  (sig. > 0.05) ُّكيهػػب اسػػتخداـ ا ختبػػارات   البيانػػات تتبػػع التكزيػػع الطبيعػػث علػػى أفَّ    كىػػذا يػػدؿ
 مية.علَّ المي 
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 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 7.4
 تـٌ استخداـ األدكات اةحصائية التالية:

النسب المئكية كالت رارات كالمتكسط الحسابث: يستخدـ ىذا األمر بش ؿ أساسث ألغراض معرفة ت رار  .1
 . كيتـ ا ستفادة منيا فث كصؼ عينة الدراسة  متغير مافئات 

 (  لمعرفة ابات ف رات ا ستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا  ركنباخ ) .2

- اختبار  كلمهكركؼ استخداـ( لمعرفة ابات ف رات ا ستبانة.split halfاختبار التهزئة النصفية ) .3
ما إذا  انت  يستخدـ ىذا ا ختبار لمعرفة K-S) )  : Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ

 .البيانات تتبع التكزيع الطبيعث مف عدمو

( ل ياس درهة ا رتباط: ي كـ ىذا Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف ) .4
. كقد تـ استخدامو لحساب ا تساؽ الداخلث كالصدؽ البنائث ا ختبار على دراسة العالقة بيف متغيريف

 لالستبانة  كالعالقة بيف المتغيرات.

 كل د تـ استخدامو للتأ د مف د لة المتكسط ل ؿ ف رة.( T-Test) ( فث حالة عينة كاحدةTاختبار ) .5

 ت( لمعرفة ما إذا  اف ىناؾ فركقاIndependent Samples T-Test) ( فث حالة عينتيفTاختبار ) .6
 ست لة. ذات د لة إحصائية بيف مهمكعتيف مف البيانات الم

 (. One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحليؿ التبايف األحادم  .7

 
 

 الممخص
 

تناكؿ الباحث خالؿ ىذا الفصؿ المنيهية التث تـ استخداميا فث الدراسة  حيث تعتبػر مػف المحػاكر 
األساسية ةنهاز الهانب التطبي ث مف الدراسة  استعرض الباحث مف خالليا المنيج المسػتخدـ كىػك المػنيج 

ة كالمصػادر الاانكيػة الكصؼ التحليلث الذم يناسب الظاىرة مكضكع الدراسة  كتحدث عػف المصػادر الرئيسػي
لهلب المعلكمات الخاصة بالدراسة  كقد تـ تحديد مهتمع كعينػة الدراسػة باسػتخداـ أسػلكب الحصػر الشػامؿ  

د مػػف صػػدؽ كابػػات ا سػػتبانة بعرضػػيا علػػى مهمكعػػة مػػف كتػػـ التأ ُّػػ كاألداة المسػػتخدمة كىػػث أداة ا سػػتبانة 
 يػػاس عػػف ا تسػاؽ الػػداخلث لمعرفػػة مػػدل اتسػػاؽ المح مػيف المتخصصػػيف فػػث المهػػاؿ  كتػـ إهػػرام صػػدؽ الم

ـٌ الحديث عف ابات ف رات ا سػتبانة مػف خػالؿ طري ػة   ؿ ف رة مف ف رات ا ستبانة بالمحكر الخاص بيا  كت
ـٌ اسػػتعراض المعالهػػات اةحصػػائية المسػػتخدمة كا ختبػػارات التػػث تمػػت.  كعليػػو  سػػيتـ التهزئػػة النصػػفية  كتػػ

 ت كاختبار فرضيات الدراسة إف شام اهلل فث الفصؿ التالث.تناكؿ مكضكع تحليؿ البيانا
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 انفصم اخلايش

 
 حتهُم انبُاَاث واختبار فرضُاث انذراصت

 
 تمييد.

  المحك المعتمد في الدراسة. 1.5

   الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية. 2.5

 تحميل فقرات االستبانة. 3.5

 تحميل اختبار فرضيات الدراسة. 4.5

 الممخص.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
916 

 الفصل الخامس

 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 تمييد:
  كذلؾ مف خالؿ اةهابة عف تحليؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةل اف ىذا الفصؿ عرضن يتضمَّ 

كالكقكؼ  ف راتيا أسئلة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج ا ستبانة كالتث تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ تحليؿ 
)النكع  المؤىؿ العلمث  المسمى الكظيفث  سنكات الخدمة  على متغيرات الدراسة التث اشتملت على 

إذ تـ استخداـ برنامج  الدراسة  استبانةلذا تـ إهرام المعالهات اةحصائية للبيانات المتهمعة مف  ال لية( 
للحصكؿ على نتائج الدراسة التث سيتـ عرضيا كتحليليا  (SPSS)الرـز اةحصائية للدراسات ا هتماعية 

 فث ىذا الفصؿ. 
 

 :المحك المعتمد في الدراسة 1.5
الخماسث ( Likert) لي رت م ياس فث الخاليا طكؿ تحديد تـ ف د الدراسة فث المعتمد المحؾ لتحديد

 الم يػاس فػث قيمػةأ بػر  علػى ت سػيمو اػـ ( كمػف4 1-5) الم يػاس درهػات بػيف المػدل حسػاب خػالؿ مػف
 الم يػاس فػث قيمػة أقػؿإلػى ىػذه ال يمػة  إضػافةكبعد ذلػؾ تػـ  (0.80 4/5) أم الخلية طكؿ على للحصكؿ

  مػا الخاليػا طػكؿ أصػبح كى ػذا الخليػة  ليذه األعلى الحد لتحديد كذلؾ) صحيح كاحد كىث الم ياس بداية)
 (: 1.5ىك مكضح فث هدكؿ رقـ )

 
 المعتمد في الدراسة: يوضح المحك (1.5رقم )جدول 

 مكافؽ بشدة مكافؽ متكسط غير مكافؽ غير مكافؽ بشدة ا ستهابة
 5 4 3 2 1 الدرهة
درجة 
 الوزن الرقمي الموافقة

 الوزن النسبي % المتوسط الحسابي
 إلى من إلى من

 36 20 1.80 1.00 1 قميمة جًدا
 52 36 2.60 1.80 2 قميمة

 68 52 3.40 2.60 3 متوسطة
 84 68 4.20 3.40 4 كبيرة

 100 84 5.00 4.20 5 اكبيرة جدً 
 (84 :2016)أبك عيدة  المصدر: 
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 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية  2.5
 كفؽ البيانات الشخصية.لمكظفث بلديتث خانيكنس كرفح كفيما يلث عرض لخصائص عينة الدراسة 

 
 اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصيةالوصف يوضح  (:2.5جدول رقم )

 
 النسبة العدد البيان م.
 الجنس .1
 79.4 189 ذ ر 
 20.6 49 أناى 

 100.0 238 المجموع
   العمر .2
 16.8 40 سنة 30أقؿ مف  
 31.1 74 سنكات 40لى أقؿ مف إ 30مف  
 28.6 68 سنكات 50لى أقؿ مف إ 40مف  
 23.5 56 سنة فأ ار 50 

 100.0 238 المجموع
 المؤىل العممي .2
 44.1 105 دبلكـ 
 29.8 71 ب الكريكس 
 16.4 39 دراسات عليا 

 100.0 238 المجموع

 المسمى اإلشرافي .3
 44.1 105 مكظؼ إدارم 
 29.8 71 رئيس شعبة 
 16.4 39 رئيس قسـ 
 9.7 23 مدير دائرة فما فكؽ 

 100.0 238 المجموع
 سنوات الخبرة .4

 9.2 22 سنكات 5أقؿ مف  
 21.4 51 سنكات 10لى أقؿ مف إ 5مف  
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 النسبة العدد البيان م.
 19.7 47 سنة 15لى أقؿ مف إ 10مف  
 49.6 118 سنة فأ ار 15 

 100.0 238 المجموع
 مكان العمل .5
 61.3 146 بلدية خاف يكنس 
 38.7 92 بلدية رفح 

 100.0 238 المجموع
 

 انكا مف الذ كر بينما  ييبيِّف%( مف المسته79.4ما نسبتو ) أفَّ ( يتضح 2.5مف خالؿ هدكؿ )
كك %(  انكا مف اةناث  كىث نسبة مرتفعة  20.6) غالبية العامليف بالبلديات لفئة الذ كر بسبب  الباحث يىعزي

آليات ا يلة كخفيفة  كمشغلث آبار كمضخات   لتث تتطلب طب ات عاملة مف )سائ ثنكعية األعماؿ اطبيعة ك 
 كحراس  كقارئ عدادات  كمفتشيف حرؼ كصحة ...إلخ( حيث   ت كل اةناث على ماؿ تلؾ األعماؿ

  ك  يم ف لاناث العمؿ بعد ساعات الدكاـ الرسمية كالب ام فث العمؿ لساعات كيتطلب بذؿ مهيكدو عاؿو 
ا تكظيؼ اةناث لـ   مع عادات كت اليد مهتمعاتنا المحافظة ذلؾ يتنافى متأخرة مف الليؿ  ألَّفَّ  ك ذلؾ أيضن

 ـ(.    1994ي ف بالسابؽ قبؿ قدـك السلطة الكطنية الفلسطينية فث عاـ )
لى أقؿ مف إ 30فث الفئة العمرية مف  ييبيِّف%( مف أعمار المسته31.1ما نسبتو )  ما يتضح أفَّ 

كك   (%28.6) بنسبة سنكات 50لى أقؿ مف إ 40مف سنكات  يلييا الفئة العمرية  40 الباحث تنكع  يىعزي
األعمار للحفاظ على است رار  هميعالفئات العمرية للعامليف فث البلديات بسبب حاهة البلديات المتنكعة ل
ك ذلؾ قانكف الخدمة المدنية يشترط  كديمكمة العمؿ فث المؤسسة بعد خركج بعض المكظفيف للمعاش 

 معظـ عينة الدراسة مف الفئة اةشرافية. ا  كأيضن عامنا 98للتكظيؼ فكؽ سف 
%( بينما حملة الدراسات العليا 29.8) ييبيِّفلت نسبة حملة الب الكريكس مف المسته ما ش َّ 

كك %(  16.4)ماهستير  د تكراة( ) بنسبة  سبشيادة الب الكريك  المين الباحث نسبة المكظفيف المؤىليف ع يىعزي
فث هميع أسكاؽ العمؿ بهميع  سمعظـ خريهث الهامعات ىـ مف حملة شيادة الب الكريك  عالية بسبب أفَّ 

ال طاعات  حيث يكهد تكهو لدل البلديات لتعزيز كتدعيـ ر ائز البلديات بال ادر البشرم المميز مف خالؿ 
 سامتال و لشيادات علمية  كنظرنا ألفَّ معظـ عينة الدراسة مف الفئة اةشرافية حيث تعتبر درهة الب الكريك 

ظيفة إشرافية أك إدارية. أما بخصكص تدنث حملة شيادة الشيادات الحد األدنى لمتطلبات الحصكؿ على ك 
العليا يرهع إلى أفَّ البلديات ليست مؤسسات أ اديمية  لذا نهد حملة الشيادات العليا يفضلكف العمؿ 

 بالهامعات دكف البلديات بسبب الركاتب العالية.
%( بينما رئيس شعبة 44.1ارم )كالذيف يعملكف بمسمى مكظؼ إد ييبيِّفلت نسبة المستهىذا كش َّ 
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ا لمتطلبات كحاهة العمؿ للتعامؿ مع عدد رن تفاع نسبة المكظفيف اةدارييف نظكيرل الباحث ار %(  29.8)
 بير مف المكاطنيف يلزمو بالطرؼ اآلخر مكظفيف إدارييف  ك ذلؾ التنكع كالتعددية فث ال ادر البشرم ميـ 

 ت.كمطلكب كمناسب لليي ؿ التنظيمث للبلديا
%( 21.4%(  بينما )49.6سنة فما فكؽ ) 15الذيف خبرتيـ  ييبيِّفىذا كقد ش لت نسبة المسته

كك سنكات   10الى أقؿ مف  5 انت خبرتيـ تنحصر ما بيف  إلى أقؿ  5مف %( 21.4الباحث نسبة ) يىعزي
ب ة بسبب بسبب عدـ فتح باب التكظيؼ أماـ الشباب فث الفترة السا  قلة سنكات الخبرة سنكات 91مف 

سنكات  ك ذلؾ  91األكضاع المالية السيئة التث تمر بيا البلديات  كبذلؾ ت كف مدة خبرتيـ   تزيد عف 
%( بسبب قدـ المكظفيف العامليف 49.6سنة فأ ار على أعلى نسبة ) 15حصكؿ سنكات الخبرة للفئة مف 

   بالبلديات.
كك %(  38.7  بينما مف بلدية رفح )(%61.3) مف بلدية خانيكنس ييبيِّف ما بلغت نسبة المسته  يىعزي

 الباحث ذلؾ لزيادة عدد مكظفث بلدية خانيكنس عف مكظفث بلدية رفح إلى الضِّعؼ.  
 

 تحميل فقرات االستبانة: 3.5
 الوزن النسبي لفقرات المجاالت 
لتحليؿ t (One Sample T test)لتحليؿ ف رات ا ستبانة 

 t أفراد العينة يكاف كف على محتكاىا إذا  انت قيمة يهابية بمعنى أفَّ إالف رة  عتبرف رات ا ستبانة  كت
كالكزف النسبث  0.05قؿ مف أ القيمة االحتمالية)أك 1.97الهدكلية كالتث تساكم  t بر مف قيمة أالمحسكبة 

  t أفراد العينة   يكاف كف على محتكاىا إذا  انت قيمة الف رة سلبية بمعنى أفَّ  عتبر%(  كت60 بر مف أ
كالكزف النسبث  0.05قؿ مف أ القيمة االحتمالية)أك 1.97 الهدكلية كالتث تساكم tالمحسكبة أصغر مف قيمة 

(.0.05)  بر مفأليا  القيمة االحتمالية%(  كت كف آرام العينة فث الف رة محايدة إذا  اف 60قؿ مف أ
 

 األول: ممارسات التخطيط االستراتيجي: ت المجالتحميل فقرا
 األول: الرؤية االستراتيجية المحورتحميل فقرات  1.3.5

    

آرام أفراد  ييبيِّفكالذم   (3.5)كالنتائج مبينة فث هدكؿ رقـ   نة الكاحدةللعيِّ  tتـ استخداـ اختبار 
 .الرؤية ا ستراتيهيةالمحكر األكؿ  فث ف راتنة الدراسة عيِّ 

 األول: الرؤية االستراتيجية المحورفقرات  ح تحميل: يوض  (3.5جدول رقم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 الترتيب االحتمالية

1. 
لػػػػػػدل البلديػػػػػػة رؤيػػػػػػة اسػػػػػػتراتيهية كاضػػػػػػحة 

 كمحددة للطمكح المست بلث.
3.47 69.41 0.949 7.653 0.000 1 

 2 0.000 4.890 0.901 65.71 3.29 تتميز رؤية البلدية بالمركنة كالكاقعية. .2
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3. 
رؤيػػػػػػػػة البلديػػػػػػػػة محػػػػػػػػددة بتػػػػػػػػاريخ مناسػػػػػػػػب 

 لتح ي يا.
3.20 64.03 0.848 3.670 0.000 4 

 3 0.000 3.908 0.879 64.45 3.22 صاغ الرؤية فث ضكم المتغيرات البيئية.تي  .4

الػداخلث تعلف البلديػة عػف رؤيتيػا للمهتمػع  .5
 كالخارهث على السكام.

3.16 63.11 1.038 2.311 0.022 5 

6. 
تسػػػعى البلديػػػة إلػػػى ترسػػػيخ العلػػػـ كالمعرفػػػة 
كتكظيػػػػػػؼ الت نيػػػػػػة للكصػػػػػػكؿ إلػػػػػػى الرقػػػػػػث 

 الحضارم.
3.08 61.51 1.073 1.088 0.278 6 

7. 
رؤيػػػة البلديػػػة قابلػػػة لل يػػػاس بم ػػػدار الت ػػػدـ 

 7 0.544 0.607 0.961 60.76 3.04 الذم تحرزه البلدية.

8. 
ت كد رؤية البلدية عملية التغيير اةدارم 

 نحك الكضع المأمكؿ للبلدية.
2.91 58.24 0.975 -1.397 0.164 8 

  0.000 3.188 16.471 63.40 3.17 جميع الفقرات
 

 "الرؤية االستراتيجيةالكزف النسبث المحكر األكؿ " أفَّ النتائج  تيبيِّف( 3.5مف خالؿ هدكؿ )
%( 60.0( أم أ بر مف )3%( أم بدرهة مكاف ة متكسطة كىك أ بر مف ال يمة ا فتراضية العدد )63.40)

على ىذا  ييبيِّفاستهابات المسته ( كىذا يعنث أفَّ 0.05( كىث أقؿ مف )0.000ك انت ال يمة ا حتمالية )
كك ، المهاؿ  انت إيهابية ىث كصؼ كصياغة  كالتث الرؤيةإلى اىتماـ البلديات ب  الباحث ذلؾ يىعزي
ؽ بيا كتتفكَّ  بلدياتع الييا الفضؿ تتطلَّ أكىث كصؼ لصكرة مست بلية   لى تح ي وإللمست بؿ الذم تتطلع 

فٍ كضاعيا الراىنة أعلى   . ار مف هكانب ىذه الصكرةأك أفث هانب  لـ ي ف ب در  اؼو  كا 
فث  "ومحددة لمطموح المستقبمي.لدى البمدية رؤية استراتيجية واضحة  ( "1هامت الف رة )كقد 

( بدرهة مكاف ة  بيرة كىك %69.41)بلغ الكزف النسبث  المرتبة األكلى فث ترتيب ف رات ىذا المهاؿ  حيث
 (0.05) مف أقؿكىث ( 0.000)كال يمة ا حتمالية تساكم  %( 60.0( أم أ بر مف )3أ بر مف العدد )
كك   ييبيِّفإيهابية حسب المستهاآلرام  انت فث ىذه الف رة  فَّ أمما يدؿ على  سياسة  إلى أفَّ  الباحث ذلؾ يىعزي

البلدية فث ذلؾ كضع المستفيديف كالكصكؿ بيـ إلى فيـ سريع كبسيط ككاضح حكؿ حلـ البلدية الذم ترنك 
دارية كتحفيزىـ اتيـ اةمستكىفييا بغض النظر عف  إلى هانب مخاطبة البلديات للعامليفإلى الكصكؿ إليو  

  .بتكضيح محددات ىذه الرؤية للعمؿ مف أهؿ تح يؽ أىداؼ البلدية بعيدة المدل ا ستراتيهية
تقود رؤية البمدية عممية التغيير اإلداري نحو  ( كىث "8بينما هام فث المرتبة األخيرة الف رة )

مف العدد %( بدرهة مكاف ة متكسطة كىث أقؿ 58.24" حيث بلغ الكزف النسبث )الوضع المأمول لمبمدية
مما يدؿ على ( 0.05( كىث أ بر مف )0.164%( كال يمة ا حتمالية للف رة بلغت )60.0( أم أقؿ مف)3)
كك اآلرام فث ىذه الف رة  انت على الحياد   فَّ أ ذلؾ إلى كهكب ا ىتماـ أ ار بكضكح الرؤية   الباحث يىعزي
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كللنخب فث المهتمع  البلديات للعامليفلدل العامليف لدكرىا الفاعؿ فث عملية التغيير كضركرة إشراؾ 
 المحلث بش ؿ أ بر فث صياغة الرؤية كفيـ أبعادىا المست بلية.

( كالتث أظيرت مكاف ة المبحكايف 2015)هبر   مع بعض الدراسات  دراسة ىذه النتائج اتفقت
كك %(  56.30بدرهة متكسطة على الف رة "الرؤية ا ستراتيهية" بكزف نسبث )  ىذا ا تفاؽ إلى الباحث يىعزي

الرؤية ىث كصؼ كصياغة  ألفَّ مدل كضكح الرؤية لدل العامليف كمدل إشرا يـ فث صياغتيا  كذلؾ 
 .للمست بؿ الذم تتطلع المنظمة الى تح ي و

%( ك انت 82.40( بكزف نسبث )2015مع دراسات  دراسة )أبك حطب   واختمفت ىذه النتائج
( ك انت بكزف نسبث 2017بدرهة مكاف ة  بيرة حكؿ أىمية "الرؤية ا ستراتيهية"  كدراسة )الحليمث  

 ا%( كبدرهة مكاف ة  بيرة حكؿ أىمية "الرؤية ا ستراتيهية"  كالتث أظيرت مكاف ة بدرهة  بيرة أيضن 78.60)
كك  رة "الرؤية ا ستراتيهية"  على الف ىذا ا ختالؼ يشير إلى أىمية الحرص على كضكح  أفَّ  الباحث يىعزي

شراؾ العامليف كالنخب فث المهتمع المحلث فث صياغتيا لت كف قابلة للتطبيؽ على  الرؤية ا ستراتيهية كا 
 .ياالمدل البعيد لتح ي 

    الرسالة االستراتيجيةالمحور الثاني: تحميل فقرات  2.3.5
آرام أفراد عينة  ييبيِّفكالذم   (4.5)كالنتائج مبينة فث هدكؿ رقـ   للعينة الكاحدة tتـ استخداـ اختبار 

 .الرسالة ا ستراتيهية المحكر الاانث فث ف راتالدراسة 
 

 الرسالة االستراتيجية الثاني: المحورفقرات  ح تحميل: يوض  (4.5جدول رقم )

 البيان م.
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

1. 
تمتلؾ البلدية رسالة كاضحة كمفيكمػة 

 للهميع.
3.48 69.66 0.926 8.046 0.000 1 

2. 
تتميػػػػػػػػػػػز رسػػػػػػػػػػػالة البلديػػػػػػػػػػػة بالمركنػػػػػػػػػػػة 

 كالكاقعية.
3.40 67.98 0.930 6.620 0.000 2 

3. 
رسالة البلدية الغاية التػث كهػدت  تيبيِّف

 3 0.000 5.936 0.884 66.81 3.34 مف أهليا البلدية.

4. 
تضػػػػػػػػػمف الرسػػػػػػػػػالة تكظيػػػػػػػػػؼ هميػػػػػػػػػع 
اةم انيػػػػػػػػػات بمػػػػػػػػػا ينسػػػػػػػػػهـ كالرؤيػػػػػػػػػة 

 المست بلية للبلدية. 
3.11 62.27 0.923 1.896 0.059 6 

5. 
تشػػػػرؾ البلديػػػػة الهيػػػػات ذات العالقػػػػة 

 فث صياغة رسالتيا.
3.04 60.84 1.105 0.586 0.558 7 

ت ػػػػـك البلديػػػػة ب عػػػػداد رسػػػػالتيا بشػػػػ ؿ  .6
متػػػػػػػػكازف كفػػػػػػػػؽ اةم انػػػػػػػػات كالمػػػػػػػػكارد 

2.94 58.82 1.053 -0.861 0.390 8 
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 المتاحة.

7. 
ػيى ف رسػالة البلديػة قً تتضمَّ  كمعت ػدات  امن

أخالقيػػػػػػػة تػػػػػػػتالمـ مػػػػػػػع قػػػػػػػيـ كفلسػػػػػػػفة 
 المهتمع.

3.28 65.55 0.971 4.404 0.000 5 

8. 
البلديػػػػػػة ىػػػػػػث اةطػػػػػػار  تيعتبػػػػػػر رسػػػػػػالة

 المميز ليا عف باقث البلديات.
3.33 66.55 0.964 5.242 0.000 4 

  0.000 4.667 15.903 64.81 3.24 جميع الفقرات
 

 "الرسالة االستراتيجيةالكزف النسبث للمحكر الاانث " أفَّ النتائج  تيبيِّف( 4.5مف خالؿ هدكؿ )
 (%60.0) ( أم أ بر مف3%( أم بدرهة مكاف ة متكسطة كىث أ بر مف ال يمة المفترضة العدد )64.81)

على ىذا  ييبيِّفاستهابات المسته كىذا يعنث أفَّ   (0.05( كىث أقؿ مف )0.000ك انت ال يمة ا حتمالية )
كك ، المهاؿ  انت إيهابية  امن يى برسالتيا  بحيث تمتلؾ قً ذلؾ إلى مدل حرص كاىتماـ البلديات  الباحث يىعزي

 كمعت دات تنسهـ مع ا افة المهتمع المحتضف كالشريؾ ليا فث تنفيذ خطتيا ا ستراتيهية كخططيا التنمكية.
فث المرتبة األكلى فث  "تمتمك البمدية رسالة واضحة ومفيومة لمجميع. ( "1هامت الف رة )كقد 

( 3( بدرهة مكاف ة  بيرة كىك أ بر مف العدد )%69.66) بلغ الكزف النسبث ترتيب ف رات ىذا المهاؿ  حيث
 فَّ أمما يدؿ على  (0.05) مف أقؿكىث   (0.001) كال يمة ا حتمالية تساكم %( 60.0أم أ بر مف )

ك  ك ييبيِّفاآلرام  انت فث ىذه الف رة إيهابية حسب المسته الباحث ذلؾ إلى مدل حرص كاىتماـ البلديات  يىعزي
ف ره قصيرة تعبر عف  ىث الرسالة تنسهـ رسالتيا مع كاقع كمعت دات كقيـ المهتمع كا افتو  كأفَّ  على أفٍ 

ف مى غاية المؤسسة كىث تهيب على عدد مف األسئلة منيا: لماذا كهدت المؤسسة كما ىك عمليا الرئيس؟ كلً 
 يا؟ـ المؤسسة خدماتيا أك منتهاتيا؟ ك يؼ تؤدم المؤسسة عمليا كت دـ خدمات دِّ تي 

تقوم البمدية بإعداد رسالتيا بشكل متوازن وفق  ( كىث "6بينما هام فث المرتبة األخيرة الف رة )
 (%60.0) %( بدرهة مكاف ة متكسطة كىث أقؿ مف58.82" بكزف نسبث ) اإلمكانات والموارد المتاحة

على  ييبيِّفآرام المسته فَّ أعلى  مما يدؿُّ   (0.05( كىث أقؿ مف )0.000كال يمة ا حتمالية للف رة بلغت )
كىذه الف رة  انت سلبية  ك  داد رسالتيا اىتماـ البلديات بش ؿ أقؿ مف المأمكؿ فث إع إلىالباحث ذلؾ  يىعزي
م انات كالمكارد المتاحة  كقد ي كف ذلؾ نتيهة الظركؼ التث تعيشيا البلديات فث بش ؿ متكازف ككفؽ اة

 ى محافظات غزة.الكضع الراىف نتيهة الحصار المفركض عل
( كالتث أظيرت مكاف ة المبحكايف 2015)هبر   ىذه النتائج مع بعض الدراسات  دراسة اتف ت

كك %(  56.92بدرهة متكسطة على الف رة "الرسالة ا ستراتيهية" بكزف نسبث )  ىذا ا تفاؽ إلى الباحث يىعزي
مف الهميع كبش ؿ متكازف كفؽ ة كهكد اىتماـ لدل البلديات فث إعداد رسالتيا بش ؿ كاضح كمفيكم

 م انات كالمكارد المالية كالبشرية المتاحة.اة
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( كالتث  انت بكزف نسبث 2015كاختلفت ىذه النتائج مع دراسات  دراسة )أبك حطب  
( 2016%( كالتث أظيرت مكاف ة بدرهة  بيرة حكؿ أىمية "الرسالة ا ستراتيهية"  كدراسة )ظاىر  84.20)

كك  %( كالتث أظيرت مكاف ة بدرهة  بيرة حكؿ أىمية "الرسالة ا ستراتيهية" 84.62)بكزف نسبث   يىعزي
 كاقع كا افة كمعت دات المهتمع.  ك كمهتمع الدراسة كطبيعة العمؿ إلى اختالؼ م اف ذلؾ الباحث

 
 األىداف االستراتيجيةالمحور الثالث: تحميل فقرات  3.3.5

    

آرام أفراد  ييبيِّفكالذم   (5.5)كالنتائج مبينة فث هدكؿ رقـ   للعينة الكاحدة tتـ استخداـ اختبار 
 .األىداؼ ا ستراتيهيةالمحكر الاالث  فث ف راتعينة الدراسة 

 األىداف االستراتيجية الثالث: المحورفقرات  ح تحميل: يوض  (5.5جدول رقم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 الترتيب االحتمالية

محػددة ككاضػحة قابلػة  اتضع البلدية أىػدافن  .1
 للتطبيؽ.

3.18 63.70 0.98 2.896 0.004 1 

2. 
يتـ إشراؾ العامليف فث البلدية فث صػياغة 

 األىداؼ ا ستراتيهية.
3.05 61.09 1.05 0.801 0.424 2 

3. 
تأخػػػػػػػػذ البلديػػػػػػػػة بعػػػػػػػػيف ا عتبػػػػػػػػار طبيعػػػػػػػػة 

الفلسػػػطينث كالظػػػركؼ التػػػث يمػػػر المهتمػػػع 
 بيا عند صياغة األىداؼ ا ستراتيهية.

2.98 59.66 1.01 -0.256 0.799 4 

4. 
تراعػػػػػػػػث البلديػػػػػػػػة عنػػػػػػػػد كضػػػػػػػػع األىػػػػػػػػداؼ 

 ا ستراتيهية إم اناتيا الداخلية.
2.92 58.32 1.05 -1.232 0.219 5 

5. 
تح ػػػؽ األىػػػداؼ ا سػػػتراتيهية التػػػكازف بػػػيف 

 كطكيلة األهؿ.األىداؼ قصيرة األهؿ 
3.01 60.17 2.86 0.045 0.964 3 

6. 
تتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ ا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيهية 
بالمكضػػػػػػػػػكعية بحيػػػػػػػػػث تع ػػػػػػػػػس ال ػػػػػػػػػدرات 

 الح ي ية للبلدية.
2.80 55.97 1.04 -2.980 0.003 8 

7. 
تتصػػػػؼ األىػػػػػداؼ ا سػػػػتراتيهية بالمركنػػػػػة 

ات حدً بحيػػػػػػػث يم ػػػػػػػف تعػػػػػػػديليا  لمػػػػػػػا اسػػػػػػػتي 
 ظركؼ هديدة.

2.84 56.72 1.03 -2.439 0.015 6 

8. 
تتـ صياغة أىداؼ البلدية بطري ة قابلة 

 لل ياس.
2.82 56.47 1.07 -2.548 0.011 7 

  0.000 0.786- 19.37 59.01 2.95 جميع الفقرات
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 "األىداف االستراتيجيةالكزف النسبث للمحكر الاالث " أفَّ النتائج  تيبيِّف( 5.5مف خالؿ هدكؿ )
% ك انت 60.0( أم أقؿ مف 3%( بدرهة مكاف ة متكسطة كىث أقؿ مف ال يمة المفترضة العدد )59.01)

على ىذا المهاؿ  ييبيِّفاستهابات المسته كىذا يعنث أفَّ   (0.05( كىث أقؿ مف )0.000ال يمة ا حتمالية )
كك ،  انت سلبية ؿ كعدـ كهكد فريؽ تخطيط اىتماـ البلديات بش ؿ أقؿ مف المأمك  إلىالباحث ذلؾ  يىعزي

عداد أىدافيا ا ستراتيهية بالش ؿ األماؿ  كضعؼ ال درة على استغالؿ  استراتيهث قادر على صياغة كا 
 المكارد المتاحة ا ستغالؿ األماؿ لتح يؽ تلؾ األىداؼ على المدل البعيد.

فث المرتبة األكلى فث " دة وواضحة قابمة لمتطبيقحدَّ مُ  اتضع البمدية أىدافً  ( "1هامت الف رة )كقد 
( بدرهة مكاف ة متكسطة كىك أ بر مف العدد %63.70)بلغ الكزف النسبث  ترتيب ف رات ىذا المهاؿ  حيث

مما يدؿ على  (0.05) مف أقؿكىث  ( 0.000)كال يمة ا حتمالية تساكم  %( 60.0( أم أ بر مف )3)
ك  ك فييبيِّ اآلرام  انت فث ىذه الف رة إيهابية حسب المسته فَّ أ اىتماـ البلديات كحرصيا  إلىالباحث ذلؾ  يىعزي

 تضع أىدافيا ا ستراتيهية بش ؿ محدد ككاضح كينسهـ مع رؤيتيا المست بلية لت كف قابلة للتطبيؽ. على أفٍ 
تتصف األىداف االستراتيجية بالموضوعية بحيث ( كىث "6بينما هام فث المرتبة األخيرة الف رة )

 (%60.0) %( بدرهة مكاف ة متكسطة كىث أقؿ مف55.97". بكزف نسبث )الحقيقية لمبمديةتعكس القدرات 
على  ييبيِّفآرام المسته فَّ أعلى  مما يدؿُّ   (0.05( كىث أقؿ مف )0.003كال يمة ا حتمالية للف رة بلغت )

كىذه الف رة سلبية  ك  دافيا بحيث تع س إلى افت ار البلديات للمكضكعية عند صياغة أىالباحث ذلؾ  يىعزي
 كتسخيرىا مف أهؿ تح يؽ ىذه ا ىداؼ. ال درات الح ي ية للبلديات كافت ارىا للخبرة فث استغالؿ مكاردىا

ايف ( كالتث أظيرت مكاف ة المبحك 2015)هبر   ىذه النتائج مع بعض الدراسات  دراسة ف تاتَّ 
كك %(  57.86ىداؼ ا ستراتيهية" بكزف نسبث )بدرهة متكسطة على الف رة "األ ىذا ا تفاؽ  الباحث يىعزي

فٍ  إلى   أك بش ؿ متكازف كفؽ  اف ب در غير  اؼو  كهكد اىتماـ لدل البلديات فث إعداد كصياغة أىدافيا كا 
 ا م انات كالمكارد المالية كالبشرية المتاحة.

%( 84.62)( كالتث  انت بكزف نسبث 2016كاختلفت ىذه النتائج مع دراسات  دراسة )ظاىر  
( بكزف نسبث 2017كأظيرت درهة مكاف ة  بيرة حكؿ أىمية "األىداؼ ا ستراتيهية"  كدراسة )الحليمث  

( 2014%( ك انت بدرهة مكاف ة  بيرة حكؿ أىمية "األىداؼ ا ستراتيهية"  كدراسة )أبك حسنة  77.60)
كيهية"  ك %(  كالتث أظيرت مكاف ة بدرهة  بيرة على "األىداؼ ا سترات80.67بكزف نسبث )  الباحث يىعزي

م انات كمكارد المهتمع.  ك كمهتمع الدراسة كطبيعة العمؿ إلى اختالؼ م اف ذلؾ  كاقع كا 
 

 التحميل االستراتيجيالمحور الرابع: تحميل فقرات  4.3.5
  

آرام أفراد  ييبيِّفكالذم   (6.5)كالنتائج مبينة فث هدكؿ رقـ   للعينة الكاحدة tتـ استخداـ اختبار 
 .الرابع: التحليؿ ا ستراتيهث المحكر فث ف راتعينة الدراسة 
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 الرابع: التحميل االستراتيجي المحورفقرات  ح تحميل: يوض  (6.5جدول رقم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 الترتيب االحتمالية

لتحليػػػؿ  لػػػدل البلديػػػة هيػػػات متخصصػػػة .1
 البيئة الداخلية كالخارهية ليا.

2.47 49.41 1.27 -6.456 0.000 3 

2. 
تتػػكافر فػػث البلديػػة قاعػػدة بيانػػات تسػػاعد 

 فث رصد التغيرات البيئية للبلدية.
2.53 50.50 1.28 -5.715 0.000 2 

3. 
تسػػػػػػػػػعى البلديػػػػػػػػػة لمعرفػػػػػػػػػة ن ػػػػػػػػػاط ال ػػػػػػػػػكة 

 كالضعؼ فث بيئتيا الداخلية.
2.55 51.01 1.30 -5.320 0.000 1 

4. 
تسػػػػػػعى البلديػػػػػػة لمعرفػػػػػػة ن ػػػػػػاط الفػػػػػػرص 

 7 0.000 7.116- 8;1.23 48.66 2.43 كالتيديدات فث بيئتيا الخارهية.

5. 
تسعى البلدية إلى تحكيػؿ التيديػدات إلػى 

 فرص يم ف استامارىا بش ؿ هيد.
2.44 48.82 1.22 -7.067 0.000 6 

6. 
تطمح البلدية لمعرفة أفضؿ ا سػتهابات 

 للتغييرات البيئية المتسارعة.
2.46 49.24 1.24 -6.666 0.000 4 

7. 
للعامليف للمشار ة فث  تاح مهاؿ  اؼو يي 

 عملية التحليؿ البيئث.
2.30 45.97 1.16 -9.319 0.000 8 

تعمؿ البلدية هاىدة لفيـ كمعرفة  .8
 مصادر التمكيؿ كتعزيزىا كتنكيعيا.

2.46 49.16 1.28 -6.526 0.000 5 

  0.000 7.197- 23.37 49.10 2.45 جميع الفقرات

 
 "التحميل االستراتيجيالكزف النسبث للمحكر الرابع " أفَّ النتائج  تيبيِّف( 6.5مف خالؿ هدكؿ )

ك انت  (%60.0) ( أم أقؿ مف3كىث أقؿ مف ال يمة المفترضة العدد )  %( بدرهة مكاف ة قليلة49.10)
على ىذا المهاؿ  ييبيِّفاستهابات المسته كىذا يعنث أفَّ   (0.05( كىث أقؿ مف )0.000ال يمة ا حتمالية )

ك  ك  انت سلبية ذلؾ بسبب افت ار البلديات لفريؽ عمؿ قادر على تحليؿ البيئة الداخلية كلديو  الباحث يىعزي
كتحليؿ البيئة الخارهة باستغالؿ الفرص المتاحة الخبرة لتعزيز ن اط ال كة كتحكيؿ ن اط الضعؼ إلى قكة  

 كتهنب التيديدات كالمش الت.
فث المرتبة  "تسعى البمدية لمعرفة نقاط القوة والضعف في بيئتيا الداخمية( "3هامت الف رة )كقد 

( بدرهة مكاف ة قليلة كىك أقؿ مف %51.01)بلغ الكزف النسبث  األكلى فث ترتيب ف رات ىذا المهاؿ  حيث
مما يدؿ   (0.05) مف أقؿكىث  ( 0.000)كال يمة ا حتمالية تساكم  %( 60.0( أم أقؿ مف )3العدد )
ك  ك ييبيِّفاآلرام  انت فث ىذه الف رة سلبية حسب المسته فَّ أعلى  ذلؾ إلى اىتماـ البلديات  الباحث يىعزي

كليس لدييا الخبرة لتعزيز ن اط ال كة كتحكيؿ ن اط الضعؼ إلى  بيئة الداخلية كل ف ب در غير  اؼو تحليؿ الب
 مصدر قكة.
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لمعاممين لممشاركة في عممية  تاح مجال كاف  يُ  ( كىث "7بينما هام فث المرتبة األخيرة الف رة )
%( كال يمة ا حتمالية 60.0%( بدرهة مكاف ة قليلة كىث أقؿ مف )45.97" بكزف نسبث )التحميل البيئي

على ىذه الف رة  انت  ييبيِّفآرام المسته فَّ أعلى  مما يدؿُّ   (0.05( كىث أقؿ مف )0.000بلغت ) للف رة
كسلبية  ك  ذلؾ نتاج قلة إشراؾ البلديات العامليف فييا بعملية التحليؿ بش ؿ يسمح ليـ فيـ  أفَّ  الباحث يىعزي

بدام رأييـ فث عملية التحليؿ ألىميتيا.  كاقع كبيئة المؤسسة الداخلية كالخارهية كا 
( كالتث أظيرت مكاف ة المبحكايف 2015)هبر   ىذه النتائج مع بعض الدراسات  دراسة ف تاتَّ 

كك %(  53.1بدرهة متكسطة على الف رة "التحليؿ ا ستراتيهث" بكزف نسبث )  الباحث ىذا ا تفاؽ إلى يىعزي
فٍ    كذلؾ ألىمية فيـ كتحليؿ البيئة  اف ب در غير  اؼو  كهكد اىتماـ لدل البلديات بعملية التحليؿ كا 

 ديمكمة عمؿ ىذه المؤسسات.ك فث نهاح كاست رار  ميًيمِّا ايلعب دكرن  الداخلية كالخارهية كالذم
كالتث أظيرت مكاف ة المبحكايف  (2017كاختلفت ىذه النتائج مع دراسات  دراسة كدراسة )كىاب  

( كالتث  انت 2016)ظاىر  كدراسة ، %(47.3بكزف نسبث )" بدرهة قليلة على الف رة "التحليؿ ا ستراتيهث
%( كأظيرت درهة مكاف ة  بيرة حكؿ أىمية "التحليؿ ا ستراتيهث"  كدراسة )أبك حسنة  82.48بكزف نسبث)

كك %(  كالتث أظيرت مكاف ة بدرهة  بيرة على "التحليؿ ا ستراتيهث"   71.36( بكزف نسبث )2014  يىعزي
م انات كمكارد المهتمع  كمدل   ك ع الدراسةكمهتم كطبيعة العمؿ إلى اختالؼ م افالباحث ذلؾ  كاقع كا 

 اختالؼ بيئات العمؿ الداخلية كالخارهية كطبيعتيا.
 

 الخيار االستراتيجيتحميل فقرات المحور الخامس:  5.3.5
آرام أفراد عينة  ييبيِّفكالذم   (7.5)كالنتائج مبينة فث هدكؿ رقـ   للعينة الكاحدة tتـ استخداـ اختبار 

 .الخامس: الخيار ا ستراتيهثالمحكر  فث ف راتالدراسة 
 الخامس: الخيار االستراتيجيالمحور فقرات  ح تحميل: يوض  (7.5جدول رقم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 الترتيب االحتمالية

1. 
يتناسػػػػػب الخيػػػػػار ا سػػػػػتراتيهث مػػػػػع رسػػػػػالة 

 البلدية.
2.86 57.23 1.06 -2.010 0.046 1 

2. 
يعمػػػؿ أصػػػحاب الخبػػػػرة فػػػث البلديػػػة  فريػػػػؽ 

 2 0.008 2.691- 1.08 56.22 2.81 عمؿ  ختيار البديؿ المناسب.

3. 
يتحػدد الخيػػار ا سػػتراتيهث المناسػػب حسػػب 

 المكارد المتاحة للبلدية.
2.72 54.37 1.08 -4.009 0.000 3 

4. 
حالػػة يم ػػف للبلديػػة كضػػع خطػػة طارئػػة فػػث 

 فشؿ ا ستراتيهية المختارة.
2.65 53.03 1.07 -5.040 0.000 4 

5. 
تشارؾ البلدية المستفيديف فث اختيار البديؿ 

 ا ستراتيهث المناسب.
2.63 52.69 1.06 -5.331 0.000 5 

  0.000 4.155- 19.65 54.71 2.74 جميع الفقرات
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 "الخيار االستراتيجي"الخامس: الكزف النسبث للمحكر  أفَّ النتائج  تيبيِّف( 7.5مف خالؿ هدكؿ )
%( 60.0( أم أقؿ مف )3%( بدرهة مكاف ة متكسطة كىث أقؿ مف ال يمة المفترضة العدد )54.71)

على ىذا  ييبيِّفاستهابات المسته كىذا يعنث أفَّ   (0.05( كىث أقؿ مف )0.000ك انت ال يمة ا حتمالية )
"الخيار  محكرة فث هانب  افو إلى افت ار البلديات إلى ال درة ال ذلؾ الباحث كيىعزي ك ، المهاؿ  انت سلبية

دىا لمعايير تحدِّ  هية كتحديد األفضؿ مف بينيا كف ناا ستراتيهث" كالتث يتـ فييا عرض البدائؿ ا ستراتي
 .على نتائج التحليؿ البيئث اكالتث تعتمد أساسن   ار ذاتيايى عملية الخى 

فث المرتبة األكلى فث  "يتناسب الخيار االستراتيجي مع رسالة البمدية ( "1)هامت الف رة كقد 
( بدرهة مكاف ة متكسطة كىك أقؿ مف العدد %57.23)بلغ الكزف النسبث  ترتيب ف رات ىذا المهاؿ  حيث

 فَّ أمما يدؿ على  (0.05) مف أقؿكىث  ( 0.046)كال يمة ا حتمالية تساكم  %( 60.0( أم أقؿ مف )3)
ك  ك ييبيِّفاآلرام  انت فث ىذه الف رة سلبية حسب المسته ذلؾ إلى مدل اىتماـ البلديات بف رة  الباحث يىعزي

كالتث تنسهـ مع رسالة البلديات   "الخيار ا ستراتيهث" ألىميتيا فث ا ختيار مف بيف البدائؿ المتاحة
فٍ   ز.كبحاهة إلى تعزي  اف ب در غير  اؼو  كأىدافيا ا ستراتيهية كا 

تشارك البمدية المستفيدين في اختيار البديل  ( كىث "5بينما هام فث المرتبة األخيرة الف رة )
%( كال يمة 60.0%( بدرهة مكاف ة متكسطة كىث أقؿ مف )52.69" بكزف نسبث )االستراتيجي المناسب

على ىذه الف رة  يِّفييبآرام المستهف أمما يدؿ على ( 0.05( كىث أقؿ مف )0.046ا حتمالية للف رة بلغت )
ك انت سلبية  ك  ب شراؾ الهيات ذات العالقة   اؼو الباحث ذلؾ إلى اىتماـ البلديات ب در غير  يىعزي

كأصحاب المصالح كالمستفيديف فث عملية "ا ختيار ا ستراتيهث" مف بيف البدائؿ المطركحة كالمم نة بما 
 رد البلديات.يخدـ تكهيات ىذه الهيات كينسهـ مع رؤية كرسالة كمكا

( كالتث أظيرت مكاف ة بدرهة 2014)زعيبث   ىذه النتائج مع بعض الدراسات  دراسة ف تاتَّ 
ك%(  ك 53متكسطة على ف رة "الخيار ا ستراتيهث" كبكزف نسبث ) ىذا ا تفاؽ إلى مدل اىتماـ  الباحث يىعزي

فٍ   يا تكليو أىميةالبلديات بمكضكع الخيار ا ستراتيهث كأنَّ  يساعد فث التغلب  وي   ألنَّ  اؼو  انت ب در غير  كا 
على ن اط الضعؼ التث تعانث منيا المؤسسة  كيساعد فث ا ستفادة مف الفرص التث تفرزىا البيئة كيحد 

 مف التيديدات.
( كالتث أظيرت مكاف ة بدرهة 2016كاختلفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات  دراسة )محمكد  

ك(  ك 3.66ر ا ستراتيهث" بمتكسط حسابث ) بيرة حكؿ أىمية "الخيا إلى اختالؼ ذلؾ يعكد  الباحث أفَّ  يىعزي
 كاقع كبيئة المهتمع كالمكارد المالية كالبشرية المتاحة.  ك كمهتمع الدراسة كطبيعة العمؿ م اف

 
 تنفيذ الخطة االستراتيجيةالمحور السادس: فقرات  تحميل 6.3.5

  

آرام أفراد  ييبيِّفكالذم   (8.5)كالنتائج مبينة فث هدكؿ رقـ   للعينة الكاحدة tتـ استخداـ اختبار 
 .: تنفيذ الخطة ا ستراتيهيةالسادس المحكر فث ف راتعينة الدراسة 
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 : تنفيذ الخطة االستراتيجيةسادسال المحورلفقرات  : تحميل(8.5جدول رقم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 الترتيب االحتمالية

 تفصػػيلية تنفيذيػػة لػػدل البلديػػة خطػػة .1
 المست بلية ا ستراتيهية. الرؤية لتح يؽ

3.27 65.38 0.96 4.338 0.000 2 

2. 
تحػػػػدد البلديػػػػة الػػػػدائرة أك ال سػػػػـ الم لػػػػؼ 

 بتنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية.
3.31 66.22 0.97 4.923 0.000 1 

3. 
البلديػػػػػػػة مؤشػػػػػػػرات أدام كاضػػػػػػػحة تضػػػػػػع 

 تم نيا مف قياس أدائيا.
2.90 57.98 1.11 -1.398 0.163 3 

4. 
تلتـز إدارة البلدية بالكقت الزمنػث المحػدد 

 4 0.000 5.058- 1.05 53.11 2.66 لتنفيذ األنشطة الم ترحة فث الخطة.

5. 
تعمػػػؿ إدارة البلديػػػة علػػػى تهنيػػػد األمػػػكاؿ 

 الالزمة لتنفيذ خططيا.
2.63 52.69 1.10 -5.105 0.000 5 

6. 
يتـ تحػديث اليي ػؿ التنظيمػث بمػا يػتالمـ 

 مع تنفيذ الخطة ا ستراتيهية.
2.53 50.67 1.15 -6.259 0.000 7 

7. 
تشػػهع إدارة البلديػػة العػػامليف علػػى تنفيػػذ 

 ا ستراتيهية.
2.57 51.34 1.17 -5.689 0.000 6 

8. 
ت ػػػػػػػػػػـك إدارة البلديػػػػػػػػػػة بتطػػػػػػػػػػكير قػػػػػػػػػػدرات 
العػػػػػػامليف فييػػػػػػػا بمػػػػػػا يسػػػػػػػيـ فػػػػػػث تنفيػػػػػػػذ 

 الخطة.
2.51 50.25 1.15 -6.538 0.000 8 

  0.000 3.295- 18.93 55.96 2.80 جميع الفقرات

 
 "تنفيذ الخطة االستراتيجية الكزف النسبث للمحكر السادس " أفَّ النتائج  تيبيِّف( 8.5مف خالؿ هدكؿ )

%( 60.0( أم أقؿ مف )3%( بدرهة مكاف ة متكسطة كىث أقؿ مف ال يمة المفترضة العدد )55.96)
على ىذا  ييبيِّفاستهابات المسته كىذا يعنث أفَّ   (0.05( كىث أقؿ مف )0.000ك انت ال يمة ا حتمالية )

ك  ك المهاؿ  انت سلبية ككضع خطة استراتيهية بعملية التخطيط  الباحث ذلؾ إلى اىتماـ البلديات  يىعزي
فٍ  تطبيؽ الخطة تنفيذ ك فث هانب عملية   اؼو  اف ب در غير  تتناسب مع احتياهاتيا كرؤيتيا المست بلية  كا 

 ا ستراتيهية ألنيا مف المراحؿ الميمة فث ترهمة الرؤل كاألىداؼ العامة إلى كاقع عملث.
فث  "تحدد البمدية الدائرة أو القسم المكمف بتنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية  ( "2هامت الف رة )كقد 

( بدرهة مكاف ة متكسطة %66.22)بلغ الكزف النسبث  المرتبة األكلى فث ترتيب ف رات ىذا المهاؿ  حيث
 مف أقؿكىث  ( 0.000)كال يمة ا حتمالية تساكم  %( 60.0( أم أ بر مف )3كىك ػأ بر مف العدد )

كك   ييبيِّفاآلرام  انت فث ىذه الف رة إيهابية حسب المسته فَّ أعلى  مما يدؿُّ  (0.05) ذلؾ إلى  الباحث يىعزي
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أىمية الخطة ا ستراتيهية كاىتماـ البلديات بعملية التخطيط ا ستراتيهث  كالخطة التنمكية  كل ف مع 
ملية التخطيط ا ستراتيهث مما لع يريفضعؼ عاـ  فث كضكح األدكار بالش ؿ المناسب  كقلة ممارسة المد

 يحدث تداخؿ فث المياـ كالصالحيات.
تقوم إدارة البمدية بتطوير قدرات العاممين فييا بما ( كىث "8بينما هام فث المرتبة األخيرة الف رة )

%( كال يمة 60.0%( بدرهة مكاف ة قليلة كىث أقؿ مف )50.25" بكزف نسبث ) يسيم في تنفيذ الخطة
على ىذه الف رة  ييبيِّفآرام المستهف أمما يدؿ على ( 0.05( كىث أقؿ مف )0.000ا حتمالية للف رة بلغت )

كك  انت سلبية    إلى ضعؼ الهيات ال ائمة على عملية التخطيط فث البلديات  كعدـ تطبيؽ الباحث يىعزي
دائرة للتخطيط كعدـ كهكد   ا فت ار للتدريب الهيد للعامليف ةهالخطة كتنفيذىا بالش ؿ األماؿ نتي

 فريؽ تخطيط استراتيهث مدرب بش ؿ هيد.ل ككهكد شاغر كظيفثا ستراتيهث  
( كالتث أظيرت مكاف ة بدرهة 2017)كىاب   ىذه النتائج مع بعض الدراسات  دراسة ف تاتَّ 

ك%(  ك 57.9متكسطة لف رة "تنفيذ الخطة ا ستراتيهية" بكرزف نسبث ) ىناؾ  إلى أفَّ  ذلؾ الباحث يىعزي
فٍ  اكاضحن  ااىتمامن  بعملية التنفيذ ا ستراتيهث  كالتث تتمحكر حكؿ خلؽ ىيا ؿ   اؼو  اف ب در غير  كا 

هديدة  كت ديـ منتهات أك خدمات هديدة  كتتالمـ كتح يؽ أىداؼ  تنظيمية هديدة  كال ياـ بعمليات
 المؤسسة.

( كالتث أظيرت مكاف ة بدرهة 2014كاختلفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات  دراسة )أبك حسنة  
( كالتث أظيرت 2016%(  كدراسة )ظاىر  73.17 بيرة لف رة "تنفيذ الخطة ا ستراتيهية" بكرزف نسبث )

( 2017%(  كدراسة )الحليمث  80.95ة  بيرة لف رة "تنفيذ الخطة ا ستراتيهية" بكرزف نسبث )مكاف ة بدره
ك%(  ك 9%.79.20كالتث أظيرت مكاف ة بدرهة  بيرة لف رة "تنفيذ الخطة ا ستراتيهية" بكرزف نسبث )  يىعزي

مكارد المالية كالبشرية كاقع كبيئة المهتمع كال  ك كمهتمع الدراسة كطبيعة العمؿ اختالؼ م افالباحث إلى 
ات مستكىالمتاحة  كالتبايف الكاضح فث قدرات البلديات كالمؤسسات على التخطيط ا ستراتيهث  كاختالؼ 

شراؾ العامليف فث ذلؾ كحسب ا ختصاصات  تنفيذ الخطط ا ستراتيهية مف خالؿ الدكائر ذات العالقة كا 
 المتاحة.

 
 الُمؤسَّسياألداء المجال الثاني: فقرات  تحميل 7.3.5

  

آرام أفراد عينة  ييبيِّفكالذم  (9.5)نة فث هدكؿ رقـ كالنتائج مبيَّ   للعينة الكاحدة tتـ استخداـ اختبار 
 .الميؤسَّسث: األدام المهاؿ الاانث فث ف راتالدراسة 
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 الُمؤسَّسي: األداء المجال الثانيفقرات  ح تحميل: يوض  (9.5جدول رقم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

القيمة  tقيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

1. 
يتسـ اليي ؿ التنظيمث فث البلدية 
بكضكح األدكار كالمسؤكليات بيف 
 ال كادر اةدارية كالتنفيذية فييا.

3.21 64.20 0.94 3.464 0.001 1 

2. 
كهد مؤشرات قياس محددة كمناسبة تي 

 فث البلدية.  الميؤسَّسثل ياس األدام 
3.04 60.84 0.98 0.661 0.509 2 

3. 
تأخذ البلدية بالحسباف الش اكل 

كالم ترحات الم دمة مف المكظفيف 
 لتحسيف األدام.

2.92 58.49 1.01 -1.153 0.250 3 

4. 
العليا فث البلدية  اةدارةتخصص 
لمتابعة المكظفيف كحؿ   اؼو الكقت ال
 مشا ليـ.

2.59 51.85 0.97 -6.475 0.000 5 

5. 
ىناؾ استهابة سريعة للمتغيرات التث 

 تحدث فث بيئة عمؿ البلدية.
2.58 51.60 1.04 -6.213 0.000 6 

6. 
العليا فث البلدية على  اةدارةتحرص 

ضماف  فامة استامار المكارد المتاحة 
 )المادية  كالبشرية  كالمعلكماتية(.

2.63 52.69 1.17 -4.800 0.000 4 

7. 
تسعى البلدية لكضع مسح ميدانث بيف 
فترة كأخرل ل ياس مدل رضا المهتمع 

 على خدماتيا.
2.46 49.24 1.16 -7.150 0.000 9 

8. 
على تطكير خدماتيا تحرص البلدية 

التث ت دميا للمهتمع المحلث بما 
 يتناسب مع مسؤكليتيا ا هتماعية.

2.57 51.34 1.25 -5.340 0.000 7 

9. 
تعمؿ البلدية على دعـ أنشطة البحث 

كالتطكير مف أهؿ ا رت ام بأدائيا 
 .الميؤسَّسث

2.42 48.49 1.27 -7.012 0.000 11 

10. 
الالـز  يتـ مراعاة هكدة المعلكمات
 تكافرىا  تخاذ قرارات سليمة.

2.45 48.99 1.28 -6.629 0.000 10 

11. 
تسعى البلدية إلى استامار قدرات 
 .العامليف كالطاقات ال امنة لدييـ

2.29 45.71 1.25 -8.812 0.000 15 

12. 
لدل البلدية استراتيهية لتطكير أدائيا 
اةدارم باستخداـ كسائؿ ت نكلكهية 

2.49 49.75 1.39 -5.692 0.000 8 
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 كمتطكرة.حدياة 

13. 
تمتلؾ إدارة البلدية استراتيهية فعالة 

 لهلب التمكيؿ.
2.31 46.13 1.29 -8.268 0.000 14 

14. 
تعمؿ إدارة البلدية على ت ليؿ الت اليؼ 
غير الضركرية دكف التأاير على هكدة 

 األدام.
2.32 46.39 1.36 -7.727 0.000 13 

15. 
إدارة البلدية على ضماف تحرص 

 استامار مكاردىا المتاحة ب فامة.
2.38 47.65 1.38 -6.883 0.000 12 

  0.000 37.833 19.80 51.56 2.58 جميع الفقرات 
 

 "الُمؤسَّسياألداء  الكزف النسبث للمهاؿ الاانث " أفَّ النتائج  تيبيِّف( 9.5مف خالؿ هدكؿ )
%( ك انت 60.0( أم أقؿ مف )3كىث أقؿ مف ال يمة المفترضة العدد )  %( بدرهة مكاف ة قليلة51.56)

على ىذا المهاؿ  ييبيِّفاستهابات المسته كىذا يعنث أفَّ   (0.05( كىث أقؿ مف )0.000ال يمة ا حتمالية )
ك  ك  انت سلبية ج حصيلة كنتاكالذم ىك الباحث ذلؾ إلى الضعؼ العاـ فث أدام دكائر كأقساـ البلديات  يىعزي

 الداخلية المؤسسة مف أهؿ تح يؽ أىدافيا فث ضكم التفاعؿ مع عناصر البيئة امؿ الذم تبذلو  الهيد
 .كالخارهية

يتسم الييكل التنظيمي في البمدية بوضوح األدوار والمسؤوليات بين  ( "1هامت الف رة )كقد 
بلغ الكزف النسبث  فث المرتبة األكلى فث ترتيب ف رات ىذا المهاؿ  حيث "الكوادر اإلدارية والتنفيذية فييا 

كال يمة ا حتمالية  %( 60.0( أم أ بر مف )3( بدرهة مكاف ة متكسطة كىك ػأ بر مف العدد )64.20%)
اآلرام  انت فث ىذه الف رة إيهابية حسب  فَّ أعلى  مما يدؿُّ   (0.05) مف أقؿكىث  ( 0.001)تساكم 
ك  ك بيِّفيي المسته طالع البلديات لمكظفييا على الييا ؿ التنظيمية ككصؼ الكظائؼ الباحث ذلؾ إلى ا يىعزي

ف  اف بش ؿ غير  فث    كىك ما يدفع إلى كضكح األدكار ك الِّ  اؼو كالدرهات كسلـ الترقيات كالم افآت كا 
 م انو كحسب ا ختصاصات كالمياـ المك لة إلييـ.

تسعى البمدية إلى استثمار قدرات العاممين  ( كىث "11األخيرة الف رة )بينما هام فث المرتبة 
%( كال يمة 60.0%( بدرهة مكاف ة قليلة كىث أقؿ مف )45.71" بكزف نسبث )والطاقات الكامنة لدييم
ة على ىذه الف ر  ييبيِّفآرام المسته فَّ أعلى  مما يدؿُّ   (0.05( كىث أقؿ مف )0.000ا حتمالية للف رة بلغت )

ك انت سلبية  ك  ذلؾ يرهع إلى ضعؼ اىتماـ البلديات ب درات ال كادر العاملة بالمؤسسة  الباحث أفَّ  يىعزي
ات ال امنة لدل مكظفييا  حيث يظير قكتدريبيا كتطكيرىا  ك  تسعى إلى منح الفرص ال املة لتفهير الطا

 ذلؾ مدل ا ىتماـ بال ـ   النكع أك ال يؼ.
كالتث أظيرت مكاف ة بدرهة متكسطة  (2195)هبر   مع بعض الدراسات  دراسةىذه النتائج  ف تاتَّ 

ك%(  ك 56.15لف رة "تنفيذ الخطة ا ستراتيهية" بكرزف نسبث )  ىناؾ ذلؾ يعكد إلى أفَّ  الباحث أفَّ  يىعزي
فٍ  الميؤسَّسثاألدام مف هانب البلديات ب اكاضحن  ااىتمامن     كنو ين ؿ العمؿ مف الفردية  اؼو  اف ب در غير  كا 
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إلى الهماعية  كمف العفكية إلى التخطيط  كمف الغمكض إلى الكضكح  كمف محدكدية المكارد إلى تعددية 
 .المكارد  كمف التأاير المحدكد إلى التأاير الكاسع  كمف الكضع العرفث إلى الشرعية ال انكنية

كالتث أظيرت مكاف ة بدرهة  بيرة  (2197)غناـ  كاختلفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات  دراسة 
( كالتث أظيرت مكاف ة 2014%(  كدراسة )أبك حسنة  76.67" بكرزف نسبث )الميؤسَّسثلف رة "األدام 

( كالتث أظيرت 2010%(  كدراسة )صياـ  77.18" بكرزف نسبث )الميؤسَّسثبدرهة  بيرة لف رة "األدام 
ك%(  ك 81.45" بكرزف نسبث )الميؤسَّسثم مكاف ة بدرهة  بيرة لف رة "األدا ذلؾ يعكد إلى  الباحث أفَّ  يىعزي

كالمكارد المالية كالبشرية المتاحة  كالتبايف الكاضح فث قدرات   كمهتمع الدراسة كطبيعة العمؿ اختالؼ م اف
 .البلديات كالمؤسسات

 أبعاد محاور الدراسة:تحميل  8.3.5
    

 أبعاد محاور الدراسة ح تحميل: يوض  (10.5جدول رقم )

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 الترتيب االحتمالية

 2 0.002 3.188 16.47 63.40 3.17 الرؤية ا ستراتيهية .1
 1 0.000 4.667 15.90 64.81 3.24 الرسالة ا ستراتيهية .2
 3 0.432 0.786- 19.37 59.01 2.95 األىداؼ ا ستراتيهية .3
 6 0.000 7.197- 23.37 49.10 2.45 التحليؿ ا ستراتيهث .4
 5 0.000 4.155- 19.65 54.71 2.74 الخيار ا ستراتيهث .5
 4 0.001 3.295- 18.93 55.96 2.80 تنفيذ الخطة ا ستراتيهية .6

  0.083 1.741- 17.37 58.04 2.90 ممارسات التخطيط االستراتيجي
  0.000 37.833 19.80 51.56 2.58 الُمؤسَّسياألداء 

 

 لممارسات التخطيط االستراتيجيالكزف النسبث  أفَّ النتائج  تيبيِّف( 10.5مف خالؿ هدكؿ )
%( ك انت ال يمة ا حتمالية 60.0%( بدرهة مكاف ة متكسطة كىث أقؿ مف ال يمة المفترضة )58.04)
على ىذا المهاؿ  انت على  ييبيِّفاستهابات المسته كىذا يعنث أفَّ   (0.05( كىث أ بر مف )0.083)

كك ، الحياد بعملية التخطيط  ككضع خطة استراتيهية تتناسب مع احتياهاتيا الباحث إلى اىتماـ البلديات  يىعزي
فٍ  يا مف ألنَّ  ؛تطبيؽ الخطة ا ستراتيهيةك  تنفيذ فث هانب عملية  اؼو  اف ب در غير  كرؤيتيا المست بلية  كا 

 المراحؿ الميمة فث ترهمة الرؤل كاألىداؼ العامة إلى كاقع عملث.
 فث المرتبة األكلى فث ترتيب المها ت  حيث "الرسالة االستراتيجية ( "2هام المحكر الاانث )كقد 

كال يمة ا حتمالية تساكم  %( 60.0( بدرهة مكاف ة متكسطة كىك أ بر مف )%64.81)بلغ الكزف النسبث 
  ييبيِّفاآلرام  انت فث ىذه الف رة إيهابية حسب المسته فَّ أعلى  مما يدؿُّ  (0.05) مف أقؿكىث  ( 0.000)
كك  مدل حرص كاىتماـ البلديات برسالتيا  بحيث تمتلؾ قيـ كمعت دات تنسهـ مع ا افة الباحث ذلؾ إلى  يىعزي

 المهتمع المحتضف كالشريؾ ليا فث تنفيذ خطتيا ا ستراتيهية كخططيا التنمكية. 
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%( 49.10" بكزف نسبث )التحميل االستراتيجيبينما هام فث المرتبة األخيرة المحكر الرابع كىك "
( كىث أقؿ مف 0.000%( كال يمة ا حتمالية للف رة بلغت )60.0ىث أقؿ مف )بدرهة مكاف ة قليلة ك 

كعلى ىذه الف رة  انت سلبية  ك  ييبيِّفآرام المستهف أمما يدؿ على ( 0.05) ذلؾ بسبب الباحث إلى أف  يىعزي
تحكيؿ ن اط افت ار البلديات لفريؽ عمؿ قادر على تحليؿ البيئة الداخلية كلديو الخبرة لتعزيز ن اط ال كة ك 
 الضعؼ إلى قكة  كتحليؿ البيئة الخارهة باستغالؿ الفرص المتاحة كتهنب التيديدات كالمش الت.

 
 تحميل اختبار فرضيات الدراسة: 4.4

 الدراسة.  تكهد عالقة ذات د لة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات  :الصفرية الفرضية .1
 تكهد عالقة ذات د لة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة. :البديمةالفرضية  .2

  يم ف رفض الفرضية  ف نوٌ  α) ≥ 0.05)الد لة أ بر مف مستكل  Sig.(P-value)إذا  انت 
الصفرية كبالتالث   تكهد عالقة ذات د لة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة  أما إذا 

فيتـ رفض الفرضية الصفرية  α) ≥ 0.05)أقؿ مف مستكل الد لة  Sig.(P-value) انت 
تكهد عالقة ذات د لة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات  كقبكؿ الفرضية البديلة ال ائلة بأنوَّ 

 الدراسة.
 

 الدراسة: تحميل اختبار فرضيات
 الفرضية الرئيسية األولى: 

أبعاد ممارسة التخطيط  بين α) ≥ 0.05)عند مستوى معنوية توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
االستراتيجي )الرؤية االستراتيجية، الرسالة االستراتيجية، األىداف االستراتيجية، التحميل االستراتيجي، 

في بمديات محافظات غزة من  الُمؤسَّسيتحسين األداء الخيار االستراتيجي، تنفيذ الخطة االستراتيجية( و 
 وجية نظر العاممين في البمديات.

 الُمؤسَّسياألداء ممارسات التخطيط االستراتيجي و بين  ح العالقة(: يوض  11.5)جدول رقم 

 العوامل المؤثرة في التخطيط االستراتيجي م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 0.001 0.803* ا ستراتيهيةالمحكر األكؿ: الرؤية  1
 0.001 0.737* المحكر الاانث: الرسالة ا ستراتيهية 2
 0.001 0.784* المحكر الاالث: األىداؼ ا ستراتيهية 3
 0.001 0.884* المحكر الرابع: التحليؿ ا ستراتيهث .4
 0.001 0.881* المحكر الخامس: الخيار ا ستراتيهث .5
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 0.001 0.904* تنفيذ الخطة ا ستراتيهيةالمحكر السادس:  .6
 0.001 0.908* ياالستراتيجممارسات التخطيط 

 .α≤0.05عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائيً  *
 

ممارسات التخطيط ( معامؿ ا رتباط بيف  ؿ مف أبعاد العكامؿ 99.5هدكؿ رقـ )ح يكضِّ 
ىناؾ عالقة طردية بيف  حيث أظيرت النتائج أفَّ   فث بلديات محافظات غزة الميؤسَّسثاألدام ا ستراتيهث ك 

حيث  انت قيمة معامؿ ا رتباط  الميؤسَّسثالعكامؿ المؤارة فث ممارسات التخطيط ا ستراتيهث كاألدام 
(  ىذا كعند دراسة األبعاد الم كنة لمستكل التخطيط 1.15( كالد لة اةحصائية أقؿ مف )1.918)

 التالث:  تيبيِّفراتيهث ا ست
حيث بلغ معامؿ   الميؤسَّسثتكهد عالقة ذات د لة إحصائية بيف الرؤية ا ستراتيهية كاألدام  .1

 (.1.15( كىث أقؿ مف )1.119( كالد لة اةحصائية )1.813ا رتباط )

حيث بلغ معامؿ   الميؤسَّسثتكهد عالقة ذات د لة إحصائية بيف الرسالة ا ستراتيهية كاألدام  .2
 (.1.15( كىث أقؿ مف )1.119( كالد لة اةحصائية )1.737ا رتباط )

حيث بلغ معامؿ   الميؤسَّسثتكهد عالقة ذات د لة إحصائية بيف األىداؼ ا ستراتيهية كاألدام  .3
 (.1.15( كىث أقؿ مف )1.119( كالد لة اةحصائية )1.784ا رتباط )

حيث بلغ معامؿ   الميؤسَّسثة بيف التحليؿ ا ستراتيهث كاألدام تكهد عالقة ذات د لة إحصائي .4
 (.1.15( كىث أقؿ مف )1.119( كالد لة اةحصائية )1.884ا رتباط )

حيث بلغ معامؿ   الميؤسَّسثتكهد عالقة ذات د لة إحصائية بيف الخيار ا ستراتيهث كاألدام  .5
 (.1.15أقؿ مف ) ( كىث1.119( كالد لة اةحصائية )1.889ا رتباط )

حيث بلغ معامؿ   الميؤسَّسثكاألدام  تنفيذ الخطة ا ستراتيهيةتكهد عالقة ذات د لة إحصائية بيف  .6
 (.1.15( كىث أقؿ مف )1.119( كالد لة اةحصائية )1.914ا رتباط )

 
كك  ىمتو فث عملية التخطيط ا ستراتيهث كمساالباحث النتيهة إلى إدراؾ إدارة البلديات أىمية  يىعزي

بيئة العمؿ ىث المحدد الرئيسث لهكدة كمستكل إنتاهية    باةضافة إلى إدرا يا بأفَّ الميؤسَّسثتحسيف األدام 
العامليف فث البلديات المبحكاة   ما تيدؼ إدارة البلديات مف خالؿ ممارسة عملية التخطيط إلى تحديد 
معالـ الطريؽ الذم ستسير فيو البلدية فث المست بؿ مف حيث أىدافيا  كمها ت نشاطيا  كالبرامج التث 

رات الداخلية كالخارهية بما عيف ا عتبار هميع المؤاِّ ب تح يؽ ىذه األىداؼ  آخذةن ستعتمدىا فث سبيؿ 
 .الميؤسَّسثعلى أدائيا  اينع س إيهابن 

( التث بينت 2017كاتف ت نتيهة الفرضية مع بعض نتائج الدراسات الساب ة  دراسة )الحليمث  
ت غزة للتخطيط ا ستراتيهث كتنمية كهكد عالقة بيف درهة ممارسة مديرم المدارس الاانكية بمحافظا

( التث بينت كهكد عالقة بيف ميارات التخطيط 2014الميارات ال يادية لدل معلمييـ. كدراسة )أبك حسنة  
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دارسة . ك الميؤسَّسثا ستراتيهث لدل قيادات  ليات التربية فث الهامعات الفلسطينية كتحسيف األدام 
بيف الممارسات ا ستراتيهية ةدارة المكارد البشرية كأدام  التث بينت كهكد عالقة( 2012 )ال اضث 

 ,Solomon & Ayebale. كدراسة األردفالعامليف كأارىا على أدام المنظمات فث الهامعات الخاصة فث 

 التث بينت كهكد عالقة بيف  فامات التخطيط كأدام العامليف فث هامعة مكنث  أكغدا. (2017)
 

 : الفرضية الرئيسية الثانية
أبعاد ممارسة التخطثيط االسثتراتيجي  بين α) ≥ 0.05عند مستوى معنوية )يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

)الرؤيثثثة االسثثثتراتيجية، الرسثثثثالة االسثثثتراتيجية، األىثثثداف االسثثثثتراتيجية، التحميثثثل االسثثثتراتيجي، الخيثثثثار 
في بمثديات محافظثات غثزة مثن وجيثة  الُمؤسَّسيتحسين األداء االستراتيجي، تنفيذ الخطة االستراتيجية( و 

 نظر العاممين في البمديات.
 

ل ياس أار المتغير المست ؿ  Stepwise ختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحليؿ ا نحدار الخطث التدريهث 
 التالث: تيبيِّف(  كقد الميؤسَّسث)ممارسات التخطيط ا ستراتيهث( على المتغير التابع )األدام 

كىك  الميؤسَّسثاألدام ( أف Stepwiseنمكذج ا نحدار النيائث باستخداـ طري ة ا نحدار التدريهث ) ييبيِّف
يماؿ المتغير التابع يتأار بصكرة هكىرية كذات د لة إحصائية ف ط ب ؿ مف )تنفيذ الخطة ا ستراتيهية  

ا ستراتيهية  الرسالة  )الرؤيةالتحليؿ ا ستراتيهث  كالخيار ا ستراتيهث( كقد تـ استبعاد المتغيرات 
ا ستراتيهية  كاألىداؼ ا ستراتيهية( لعدـ كهكد تأاير على المتغير المست ؿ )ممارسات التخطيط 

 ا ستراتيهث(. 
 

 ح تحميل االنحدار التدريجي (: يوض  12.5جدول رقم )
((Stepwise :المتغير التابع ) الُمؤسَّسياألداء) 

 الوتغيراث الوستقلت
هعاهالث 

 االنحذار
 الخطأ الوعيار

هعاهالث 

االنحذار 

 الوعياريت

Beta 

 tقيوت 

القيوت 

 االحتواليت

sig. 

هستوى 

الذاللت عنذ 

(0.05) 

 غير داؿ 5050. 6680.  1.620 1.082 الاابت
 داؿ 0000. 6.752 4180. 0650. 4370. تنفيذ الخطة ا ستراتيهية
 داؿ 0000. 5.709 3120. 0460. 2640. التحليؿ ا ستراتيهث
 داؿ 0000. 4.036 2360. 0590. 2380. الخيار ا ستراتيهث

 ANOVAحتهُم انتباٍَ 
 0.000 ال يمة ا حتمالية F 488.098قيمة اختبار 

Rالمعدؿ  معامؿ التفسيرقيمة 
 0.000 ال يمة ا حتمالية لمعامؿ التفسير 0.860 2
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 معادلة التأثير: 
)التحليؿ ا ستراتيهث( +  0.264)تنفيذ الخطة ا ستراتيهية( +  0.437+  1.082  الميؤسَّسثاألدام 
 )الخيار ا ستراتيهث( 0.238

    فث حاؿ تابيت الخيار ا ستراتيهث كالتحليؿ ا ستراتيهث  ك لما زاد تنفيذ الخطة ا ستراتيهية بم دار
 بم دار كحدة كاحدة. الميؤسَّسثلى زيادة فث األدام إل ذلؾ ( أدَّ 0.437)

  بم دار  التحليؿ ا ستراتيهث  ك لما زاد الخيار ا ستراتيهث كتنفيذ الخطة ا ستراتيهيةفث حاؿ تابيت
 بم دار كحدة كاحدة. الميؤسَّسثلى زيادة فث األدام إل ذلؾ أدَّ ( 0.264)

  بم دار خيار ا ستراتيهث ال  ك لما زاد كتنفيذ الخطة ا ستراتيهية التحليؿ ا ستراتيهثفث حاؿ تابيت
 بم دار كحدة كاحدة. الميؤسَّسثلى زيادة فث األدام إل ذلؾ أدَّ ( 0.238)
كك   الميؤسَّسثاألدام كهكد تأاير بيف ممارسات التخطيط ا ستراتيهث بش ؿ عاـ كتحسيف  الباحث يىعزي

إلى اىتماـ إدارة البلديات كحرصيا على ممارسة التخطيط ا ستراتيهث بالش ؿ األماؿ  كالذم يب ييا 
ممارسة التخطيط  . كليذا ف فَّ الميؤسَّسثاألدام على مؤارنا ضمف دائرة التنافس  كينع س بدكره 

انام لهة األزمات قبؿ كألمعا اكر المست بلث للبلدية كأيضن ف البلديات مف كضع التصُّ ا ستراتيهث ييم ِّ 
  ا يدكر فث البيئة الداخلية للبلديةمى ر عف فيـ كاقعث لً الخطيط ا ستراتيهث ييعبِّ  فَّ كقكعيا  حيث إ

كمحاكلة التعرؼ إلى ن اط ال كة كالضعؼ فييا  ك ذلؾ فيـ البيئة الخارهية كالتعرؼ على الفرص 
ف استشراؼ المست بؿ كاةعداد لو مف خالؿ صياغة ف البلدية مكالتيديدات التث تنطكم علييا  مما ييم ِّ 

 مهمكعة مف البدائؿ ا ستراتيهية التث ت كد البلدية لتح يؽ أىدافيا.
( التث بينت كهكد 2016ف ت نتيهة الفرضية مع بعض نتائج الدراسات الساب ة  دراسة )مليحة  كاتَّ 

منظمات الخدمات ا هتماعية فث محافظات أار أبعاد كاقع التخطيط ا ستراتيهث كدكره فث استدامة 
هكدة تحسيف التخطيط ا ستراتيهث فث  نت كهكد أار ألبعادالتث بيَّ  (2011  الدهنث)دراسة غزة  ك 
التث بينت  ((Aqdas, et al, 2017  كدراسة فث الهامعات النظامية الفلسطينية الميؤسَّسثاألدام 

 ,Salkicغير الربحية  كدراسة  تسيف أدام المؤسساكهكد أار ألبعاد التخطيط ا ستراتيهث فث تح

التث بينت كهكد أار لممارسة التخطيط ا ستراتيهث على إدارة المنظمات العامة فث البكسنة  ((2014
التث بينت كهكد أار ألبعاد التخطيط ا ستراتيهث على  ((Kare, et al, 2013كاليرسؾ  كدراسة 

 صغيرة كالمتكسطة.أدام األعماؿ للمشركعات الصغرل كال

 
 الفرضية الثالثة: 

حول المبحوثين  في استجابة α) ≥ 0.05معنوية ) ىفروق ذات داللة إحصائية عند مستو وجد ال ت
 الجنس،الديمغرافية )أبعاد ممارسة التخطيط االستراتيجي في بمديات محافظات غزة باختالف خصائصيم 

 .(برة، مكان العملالمسمى الوظيفي، سنوات الخ ،العمر، المؤىل العممي
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حول  α) ≥ 0.05)الفرض الفرعي األول: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
 لمجنس. ُتعزىمستوى التخطيط االستراتيجي في بمديات محافظات غزة 

 (:13.5جدول )
 لمجنس ُتعزىغزة  محافظاتمستوى التخطيط االستراتيجي في بمديات ح الفروق اإلحصائية بين يوض  

الوسط  العدد الجنس البيان
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  قيمة ت المعياري

 اإلحصائية

 الرؤية االستراتيجية
 16.63 63.69 189 ذ ر

0.527 0.598 
 15.95 62.30 49 أناى

 الرسالة االستراتيجية
 15.94 64.59 189 ذ ر

-0.420 0.675 
 15.88 65.66 49 أناى

 األىداف االستراتيجية
 19.20 59.38 189 ذ ر

0.571 0.568 
 20.17 57.60 49 أناى

 التحميل االستراتيجي
 23.48 49.11 189 ذ ر

0.022 0.982 
 23.19 49.03 49 أناى

 الخيار االستراتيجي
 19.28 55.30 189 ذ ر

0.918 0.360 
 21.08 52.41 49 أناى

تنفيذ الخطة 
 االستراتيجية

 18.65 56.61 189 ذ ر
1.053 0.293 

 19.98 53.42 49 أناى
مستوى التخطيط 

 االستراتيجي
 17.25 58.30 189 ذكر

0.458 0.648 
 18.01 57.02 49 أنثى

 

ت ديرات  اتمستكىبيف كهد فركؽ ذات د لة إحصائية تي يتضح أنو    (13.5) مف خالؿ هدكؿ
حيث  انت قيمة ت   مستكل ممارسات التخطيط ا ستراتيهث بش ؿ عاـ كالهنسحكؿ فراد العينة أ
ك(. ك 0.05( كىث أ بر مف )0.648( كقيمة الد لة اةحصائية )0.458) ذلؾ لعدـ كهكد  الباحث يىعزي

التخطيط ا ستراتيهث مستكل ممارسات حكؿ فراد العينة ات ت ديرات أمستكىبيف فركؽ ذات د لة إحصائية 
السياسة العامة للبلديات فث ممارسات التخطيط ا ستراتيهث تلـز الهميع مف الهنسيف  كالهنس  بسبب أفَّ 

 مف الهنسيف ملزمكف بتطبيؽ اللكائح دكف تمييز  كىذا يدؿ على أفَّ  يالِّ بالعمؿ تحت ذات الظركؼ 
  تكهد  وي (  كالتث أظيرت أنَّ 2015اسة )أبك حطب  كال كانيف دكف تميز. كقد اتف ت نتائج الدراسة مع در 

ممارسات التخطيط أفراد العينة تهاه  استهاباتفث   α) ≥ 0.05)حصائية عند مستكل إفركؽ ذات د لة 
(  كدراسة )الحليمث  2015الهنس  كقد اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة )هبر  لمتغير  تيعزل ا ستراتيهث

فراد العينة ات ت ديرات أمستكىبيف دت نتائج دراستيـ بكهكد فركؽ ذات د لة إحصائية (  حيث أ َّ 2017
مستكل ممارسات التخطيط ا ستراتيهث كالهنس. كيفسر ذلؾ بسبب اختالؼ قدرات الهنسيف حكؿ حكؿ 
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مستكل ممارسات التخطيط ا ستراتيهث  كمدل ال درة على تحمؿ أعبام كضغكط العمؿ مف الهنس اآلخر 
 بب طبيعة عمؿ البلديات.بس
 

حول  α) ≥ 0.05) معنويةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرض الفرعي الثاني: 
 .لمعمر ُتعزىغزة  محافظاتمستوى التخطيط االستراتيجي في بمديات 

 (14.5جدول )
 لمعمر ُتعزىغزة  محافظاتمستوى التخطيط االستراتيجي في بمديات ح الفروق اإلحصائية بين يوض  

الوسط  العدد العمر البيان
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  قيمة ف المعياري

 اإلحصائية

 الرؤية االستراتيجية

 16.86 64.56 40 سنة 30أقؿ مف 

0.081 0.970 
 17.55 63.14 74 سنة 40لى أقؿ مف إ 30مف 
 14.71 63.31 68 سنة 50لى أقؿ مف إ 40مف 

 17.14 63.04 56 سنة 50أ بر مف 
 16.47 63.40 238 المجموع

 الرسالة االستراتيجية

 17.28 65.94 40 سنة 30أقؿ مف 

0.309 0.819 
 16.02 65.54 74 سنة 40لى أقؿ مف إ 30مف 
 14.65 63.35 68 سنة 50لى أقؿ مف إ 40مف 

 16.49 64.82 56 سنة 50أ بر مف 
 15.90 64.81 238 المجموع

 األىداف االستراتيجية

 19.31 59.88 40 سنة 30أقؿ مف 

1.028 0.381 
 20.13 59.43 74 سنة 40لى أقؿ مف إ 30مف 
 16.24 55.81 68 سنة 50لى أقؿ مف إ 40مف 

 21.73 61.74 56 سنة 50أ بر مف 
 19.37 59.01 238 المجموع

 التحميل االستراتيجي

 23.28 53.06 40 سنة 30أقؿ مف 

1.284 0.281 
 24.57 48.99 74 سنة 40لى أقؿ مف إ 30مف 
 21.12 44.96 68 سنة 50لى أقؿ مف إ 40مف 

 24.22 51.43 56 سنة 50أ بر مف 
 23.37 49.10 238 المجموع

 الخيار االستراتيجي

 22.09 54.60 40 سنة 30أقؿ مف 

0.678 0.566 
 21.01 55.24 74 سنة 40لى أقؿ مف إ 30مف 
 17.02 52.18 68 سنة 50لى أقؿ مف إ 40مف 

 19.13 57.14 56 سنة 50أ بر مف 
 19.65 54.71 238 المجموع
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تنفيذ الخطة 
 االستراتيجية

 20.04 57.44 40 سنة 30أقؿ مف 

0.284 0.837 
 20.28 55.98 74 سنة 40لى أقؿ مف إ 30مف 
 16.26 54.34 68 سنة 50لى أقؿ مف إ 40مف 

 19.65 56.83 56 سنة 50أ بر مف 
 18.93 55.96 238 المجموع

مستوى التخطيط 
 االستراتيجي

 18.46 59.56 40 سنة 30أقل من 

0.547 0.650 
 18.60 58.24 74 سنة 40لى أقل من إ 30من 
 14.72 55.89 68 سنة 50لى أقل من إ 40من 

 18.07 59.30 56 سنة 50أكبر من 
 17.37 58.04 238 المجموع

 

ات ت ديرات مستكىبيف كهد فركؽ ذات د لة إحصائية ( يتضح أنو   تي 14.5ف خالؿ هدكؿ )م
( كقيمة 0.547حيث  انت قيمة ؼ )  مستكل التخطيط ا ستراتيهث بش ؿ عاـ كالعمرحكؿ فراد العينة أ

ك(. ك 0.05( كىث أ بر مف)0.650الد لة اةحصائية ) ذلؾ لعدـ كهكد فركؽ ذات د لة  الباحث يىعزي
مستكل ممارسات التخطيط ا ستراتيهث كالعمر  بسبب حكؿ فراد العينة ات ت ديرات أمستكىبيف إحصائية 

األعمار بالعمؿ  هميعطيط ا ستراتيهث تلـز الهميع مف السياسة العامة للبلديات فث ممارسات التخ أفَّ 
تحت ذات الظركؼ دكف تمييز  كىذا يدؿ على أفَّ الهميع ملزمكف بتطبيؽ اللكائح كال كانيف دكف تميز. كقد 

حصائية عند إ  تكهد فركؽ ذات د لة  وي (  كالتث أظيرت أنَّ 2015اتف ت نتائج الدراسة مع دراسة )هبر  
لمتغير  تيعزل ممارسات التخطيط ا ستراتيهثأفراد العينة تهاه  استهاباتفث  α)  ≥ 0.05)مستكل 

(  كدراسة 2018(  كدراسة )الشيخ أحمد  2016العمر. كقد اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة )فارس  
ت ديرات  اتمستكىبيف دت نتائج دراستيـ بكهكد فركؽ ذات د لة إحصائية (  حيث أ َّ 2014)البيطار  

مستكل ممارسات التخطيط ا ستراتيهث كالعمر. كيفسر ذلؾ إلى تنكع الفئات العمرية حكؿ فراد العينة أ
للعامليف فث البلديات بسبب حاهة البلديات المتنكعة ل افة األعمار للحفاظ على است رار كديمكمة العمؿ فث 

 98)  فة المدنية يشترط للتكظيؼ فكؽ سً ك ذلؾ قانكف الخدم المؤسسة بعد خركج بعض المكظفيف للمعاش 
 .عامنا( 
 

حول  α) ≥ 0.05)معنوية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرض الفرعي الثالث: 
 .ل العمميلممؤى   ُتعزىغزة  محافظاتمستوى التخطيط االستراتيجي في بمديات 
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 ( 15.5جدول )
 ل العمميلممؤى   ُتعزىح الفروق اإلحصائية بين مستوى التخطيط االستراتيجي يوض  

الوسط  العدد المؤىل العممي المتطمبات
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  قيمة ف المعياري

 اإلحصائية

 الرؤية االستراتيجية

 15.15 61.48 81 دبلـك فأقؿ

7.230 0.001 
 17.01 62.75 139 ب الكريكس
 11.54 77.08 18 عليادراسات 

 16.47 63.40 238 المجموع

 
 الرسالة االستراتيجية

 15.04 63.40 81 دبلـك فأقؿ

2.798 0.063 
 15.86 64.57 139 ب الكريكس
 18.36 73.06 18 دراسات عليا
 15.90 64.81 238 المجموع

 
 األىداف االستراتيجية

 19.80 58.40 81 دبلـك فأقؿ

6.418 0.002 
 19.02 57.39 139 ب الكريكس
 13.31 74.31 18 دراسات عليا
 19.37 59.01 238 المجموع

 التحميل االستراتيجي

 22.31 46.60 81 دبلـك فأقؿ

5.504 0.005 
 23.77 48.35 139 ب الكريكس
 18.63 66.11 18 دراسات عليا
 23.37 49.10 238 المجموع

 االستراتيجيالخيار 

 19.17 51.56 81 دبلـك فأقؿ

5.499 0.005 
 19.45 54.79 139 ب الكريكس
 18.58 68.22 18 دراسات عليا
 19.65 54.71 238 المجموع

تنفيذ الخطة 
 االستراتيجية

 18.86 54.75 81 دبلـك فأقؿ

4.483 0.012 
 18.72 55.02 139 ب الكريكس
 17.20 68.61 18 دراسات عليا
 18.93 55.96 238 المجموع

 
مستوى التخطيط 

 االستراتيجي

 16.36 56.33 81 دبموم فأقل

6.119 0.003 
 17.73 57.30 139 بكالوريوس
 13.74 71.43 18 دراسات عميا
 17.37 58.04 238 المجموع

 

فراد ات ت ديرات أمستكىبيف يكهد فركؽ ذات د لة إحصائية  وي ضح أنَّ ( يتَّ 15.5مف خالؿ هدكؿ )
( كقيمة 6.119حيث  انت قيمة ؼ )  ؿ العلمثمستكل ممارسات التخطيط ا ستراتيهث كالمؤىِّ حكؿ العينة 
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حيث بلغ   (  ك انت الفركؽ لصالح الدراسات العليا0.05( كىث أقؿ مف )0.003الد لة اةحصائية )
كك  %(.57.30)%( يليو حملة الب الكريكس بكزف نسبث 71.43الكزف النسبث ) ذلؾ إلى قياـ  الباحث يىعزي

البلديات بتأىيؿ كتدريب هميع العامليف على ممارسات التخطيط ا ستراتيهث كفؽ مؤىليـ العلمث 
كقد  ت التخطيط ا ستراتيهث.ا لذلؾ مف أىمية فث تطكير كتحسيف مستكل ممارسامى كتحصيليـ األ اديمث  لً 

حصائية إتكهد فركؽ ذات د لة  وي (  كالتث أظيرت أنَّ 2015اتف ت نتائج الدراسة مع دراسة )أبك حطب  
لمتغير  تيعزل ممارسات التخطيط ا ستراتيهثأفراد العينة تهاه  استهاباتفث   α) ≥ 0.05)عند مستكل 

(  كدراسة 2016(  كدراسة )فارس 2015دراسة )هبر  كقد اختلفت نتائج الدراسة مع  المؤىؿ العلمث.
( حيث أ دت نتائج دراستيا بعدـ 2017(  كدراسة )الحليمث  2016(  كدراسة )ظاىر 2014)البيطار 

مستكل ممارسات التخطيط حكؿ فراد العينة ات ت ديرات أمستكىبيف كهكد فركؽ ذات د لة إحصائية 
ؾ إلى تنكع المؤىالت العلمية للعامليف فث البلديات بسبب حاهة كيفسر ذل ا ستراتيهث كالمؤىؿ العلمث.

البلديات ل افة المؤىالت العلمية للحفاظ على است رار كديمكمة العمؿ فث المؤسسة كا رت ام بمستكل 
التنكع فث المؤىالت العلمية يؤدم بدكره  فَّ إحيث التخطيط ا ستراتيهث كالكصكؿ بو إلى مستكل تنافسث  

 م انات كيعمؿ على تحسيف مستكل ممارسة التخطيط ا ستراتيهث.ال درات كاة إلى التنكع فث
 

حول  α) ≥ 0.05)معنوية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرض الفرعي الرابع: 
 .لممسمى الوظيفي عزىتُ غزة  محافظاتمستوى التخطيط االستراتيجي في بمديات 

 

 (16.5جدول )
 لممسمى الوظيفي ُتعزىالفروق اإلحصائية بين مستوى التخطيط االستراتيجي في بمديات محافظات غزة 

 العدد المسمى الوظيفي البيان
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ف المعياري

الداللة 
 اإلحصائية

 الرؤية االستراتيجية

 17.35 63.43 105 مكظؼ إدارم

1.315 0.270 
 15.40 62.22 71 رئيس شعبة
 15.15 61.86 39 رئيس قسـ

 17.31 69.57 23 مدير دائرة فما فكؽ
 16.47 63.40 238 المجموع

 الرسالة االستراتيجية

 17.12 64.50 105 مكظؼ إدارم

2.823 0.04 

 13.24 63.24 71 رئيس شعبة
 15.65 63.27 39 رئيس قسـ

 16.22 73.70 23 مدير دائرة فما فكؽ

 15.90 64.81 238 المجموع
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 األىداف االستراتيجية

 19.80 62.02 105 مكظؼ إدارم

4.569 0.004 
 17.95 54.37 71 رئيس شعبة
 18.43 54.42 39 رئيس قسـ

 18.82 67.39 23 مدير دائرة فما فكؽ
 19.37 59.01 238 المجموع

 االستراتيجي التحميل

 22.29 52.40 105 مكظؼ إدارم

5.564 0.001 
 23.50 44.89 71 رئيس شعبة
 24.70 40.64 39 رئيس قسـ

 18.29 61.30 23 مدير دائرة فما فكؽ
 23.37 49.10 238 المجموع

 الخيار االستراتيجي

 20.39 55.50 105 مكظؼ إدارم

1.963 0.120 
 18.51 51.94 71 رئيس شعبة
 19.03 52.82 39 رئيس قسـ

 19.46 62.78 23 مدير دائرة فما فكؽ
 19.65 54.71 238 المجموع

تنفيذ الخطة 
 االستراتيجية

 20.01 56.79 105 مكظؼ إدارم

2.003 0.114 
 16.70 53.98 71 رئيس شعبة
 18.09 52.76 39 رئيس قسـ

 20.49 63.70 23 مدير دائرة فما فكؽ
 18.93 55.96 238 المجموع

مستوى التخطيط 
 االستراتيجي

 17.81 59.35 105 موظف إداري

3.329 0.020 
 15.69 55.32 71 رئيس شعبة
 17.45 54.39 39 رئيس قسم

 17.61 66.65 23 مدير دائرة فما فوق
 17.37 58.04 238 المجموع

 

فراد ات ت ديرات أمستكىبيف كهد فركؽ ذات د لة إحصائية تي  وي ضح أنَّ ( يتَّ 16.5مف خالؿ هدكؿ )
( 3.329حيث  انت قيمة ؼ )  مستكل التخطيط ا ستراتيهث بش ؿ عاـ كالمسمى الكظيفثحكؿ العينة 

الدكائر فما  يرم(  حيث  انت الفركؽ لصالح مد0.05( كىث أقؿ مف )0.020كقيمة الد لة اةحصائية )
ك%(. ك 59.35%( يليو المكظفيف اةدارييف بكزف نسبث )66.65فكؽ بكزف نسبث ) الباحث كهكد  يىعزي

مستكل ممارسات التخطيط ا ستراتيهث حكؿ فراد العينة ت ديرات أ اتمستكىبيف فركؽ ذات د لة إحصائية 
هماعن  اين كالمسمى الكظيفث  بسبب أفَّ ىناؾ تكهُّ  مف هميع المسميات الكظيفية على تطبيؽ كتحسيف  اكا 

ات كاألدكار الكظيفية كعدـ مستكىمستكل التخطيط ا ستراتيهث بالنظر إلى المسمى الكظيفث لتحديد ال
 (  كالتث أظيرت أنَّوي 2015بك حطب  تداخليا فث اليي ؿ التنظيمث. كقد اتف ت نتائج الدراسة مع دراسة )أ
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ممارسات أفراد العينة تهاه  استهاباتفث  α)  ≥ 0.05)حصائية عند مستكل إتكهد فركؽ ذات د لة 
(  2015المسمى الكظيفث. كقد اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة )هبر  لمتغير  تيعزل التخطيط ا ستراتيهث

(  حيث أ دت نتائج دراستيا 2016(  كدراسة )ظاىر 2014(  كدراسة )البيطار 2016كدراسة )فارس 
مستكل ممارسات التخطيط حكؿ فراد العينة ديرات أات ت مستكىبيف بعدـ كهكد فركؽ ذات د لة إحصائية 
 لما ارت ى المستكل الكظيفث للعامليف أصبحكا أ ار  وي ر ذلؾ بسبب أنَّ ا ستراتيهث كالمسمى الكظيفث. كيفسَّ 

هراما ىذا المستكل  بالهكدة كا لتزاـ بمعاييرىا  كأفَّ  ت كاستراتيهيات المنظمة التث تيعنىعلمنا بسياسات كا 
 ر على ممارسة التخطيط ا ستراتيهث بميارة عالية.يصبح أقد

حول  α) ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالفرض الفرعي الخامس: 
 .لسنوات الخبرة ُتعزىغزة  محافظاتمستوى التخطيط االستراتيجي في بمديات 

 (17.5جدول )
 لسنوات الخبرة ُتعزىغزة  محافظاتمستوى التخطيط االستراتيجي في بمديات الفروق اإلحصائية بين 

الوسط  العدد الخبرة البيان
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  قيمة ف المعياري

 اإلحصائية

 الرؤية االستراتيجية

 13.02 70.23 22 سنة 5أقؿ مف 

2.243 0.084 
 17.90 65.78 51 سنة 10لى أقؿ مف إ 5مف 
 16.81 61.01 47 سنة 15لى أقؿ مف إ 10مف 

 15.99 62.06 118 سنة 15أ بر مف 
 16.47 63.40 238 المجموع

 الرسالة االستراتيجية

 15.51 70.23 22 سنة 5أقؿ مف 

1.828 0.143 
 17.20 67.40 51 سنة 10لى أقؿ مف إ 5مف 
 14.84 63.46 47 سنة 15لى أقؿ مف إ 10مف 

 15.64 63.22 118 سنة 15أ بر مف 
 15.90 64.81 238 المجموع

 األىداف االستراتيجية

 16.42 67.27 22 سنة 5أقؿ مف 

3.045 0.030 
 20.25 63.14 51 سنة 10لى أقؿ مف إ 5مف 
 18.09 55.85 47 سنة 15لى أقؿ مف إ 10مف 

 19.48 56.95 118 سنة 15أ بر مف 
 19.37 59.01 238 المجموع

 التحميل االستراتيجي

 18.19 62.73 22 سنة 5أقؿ مف 

4.166 0.007 
 25.52 52.89 51 سنة 10لى أقؿ مف إ 5مف 
 22.90 44.10 47 سنة 15لى أقؿ مف إ 10مف 

 22.51 46.91 118 سنة 15أ بر مف 
 23.37 49.10 238 المجموع
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 الخيار االستراتيجي

 17.46 64.00 22 سنة 5أقؿ مف 

2.986 0.032 
 23.15 58.04 51 سنة 10لى أقؿ مف إ 5مف 
 18.00 51.49 47 سنة 15لى أقؿ مف إ 10مف 

 18.51 52.81 118 سنة 15أ بر مف 
 19.65 54.71 238 المجموع

تنفيذ الخطة 
 االستراتيجية

 18.39 64.77 22 سنة 5أقؿ مف 

2.929 0.034 
 20.64 58.82 51 سنة 10لى أقؿ مف إ 5مف 
 18.44 51.97 47 سنة 15لى أقؿ مف إ 10مف 

 17.99 54.66 118 سنة 15أ بر مف 
 18.93 55.96 238 المجموع

مستوى التخطيط 
 االستراتيجي

 15.15 66.71 22 سنة 5أقل من 

3.404 0.018 
 19.41 61.21 51 سنة 10لى أقل من إ 5من 
 16.78 54.86 47 سنة 15من لى أقل إ 10من 

 16.52 56.32 118 سنة 15أكبر من 
 17.37 58.04 238 المجموع

 

فراد ات ت ديرات أمستكىبيف كهد فركؽ ذات د لة إحصائية تي  وي ضح أنَّ يتَّ  (17.5) مف خالؿ هدكؿ
( كقيمة 3.404حيث  انت قيمة ؼ )  مستكل التخطيط ا ستراتيهث بش ؿ عاـ كسنكات الخبرةحكؿ العينة 

الذيف ت ؿ خبرتيـ  ييبيِّف(  ك انت الفركؽ لصالح المسته0.05( كىث أقؿ مف )0.018الد لة اةحصائية )
لى أقؿ مف إ 5)الذيف تنحصر خبرتيـ ما بيف  ييبيِّف%(  يليو المسته66.71سنكات بكزف نسبث ) 5عف 
ك%(. ك 61.21بكزف نسبث ) (سنكات 10 الباحث ذلؾ إلى الت ارير الدكرية التث يشارؾ بيا هميع  يىعزي

(  كدراسة )أبك 2014المكظفيف بالنظر إلى خبرتيـ. كقد اتف ت نتائج الدراسة مع دراسة )أبك حسنة  
حصائية عند مستكل إتكهد فركؽ ذات د لة  (  كالتث أظيرت أنَّوي 2016)فارس   (  كدراسة2015حطب  

(0.05 ≤ (α   سنكات لمتغير  تيعزل ممارسات التخطيط ا ستراتيهثأفراد العينة تهاه  تاستهابافث
(  كدراسة 2018(  كدراسة )الشيخ أحمد  2015الخبرة. كقد اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة )هبر  

دت نتائج دراستيا بعدـ كهكد فركؽ ذات د لة (  حيث أ َّ 2016(  كدراسة )ظاىر 2014)البيطار 
مستكل ممارسات التخطيط ا ستراتيهث كسنكات الخبرة. حكؿ فراد العينة ات ت ديرات أتكىمسبيف إحصائية 

بمعايير  افث العمؿ كأ ار اىتمامن  اسن كيفسر ذلؾ بسبب أنو  لما زادت خبرات العامليف أصبحكا أ ار تمرُّ 
 الهكدة التث ترفع كتعمؿ على تحسيف مستكل ممارسات التخطيط ا ستراتيهث  كالتث تتطكر بالت ادـ.

 
حول  α) ≥ 0.05)معنوية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرض الفرعي السادس: 

 .لمكان العمل ُتعزىغزة  محافظاتمستوى التخطيط االستراتيجي في بمديات 
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 (18.5) جدول
 لمكان العمل ُتعزىغزة  محافظاتمستوى التخطيط االستراتيجي في بمديات ح الفروق اإلحصائية بين يوض  

الوسط  العدد العمل البيان
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  قيمة ت المعياري

 اإلحصائية

 الرؤية االستراتيجية
 17.52 68.41 146 خانيكنس

6.380 0.000 
 10.64 55.46 92 رفح

 الرسالة االستراتيجية
 17.36 68.34 146 خانيكنس

4.482 0.000 
 11.27 59.21 92 رفح

 األىداف االستراتيجية
 20.62 65.07 146 خانيكنس

6.599 0.000 
 12.15 49.40 92 رفح

 التحميل االستراتيجي
 21.93 59.16 146 خانيكنس

9.950 0.000 
 15.35 33.13 92 رفح

 االستراتيجيالخيار 
 20.30 61.42 146 خانيكنس

7.349 0.000 
 12.73 44.04 92 رفح

تنفيذ الخطة 
 االستراتيجية

 19.90 61.93 146 خانيكنس
6.678 0.000 

 12.41 46.47 92 رفح
مستوى التخطيط 

 االستراتيجي
 17.92 64.23 146 خانيونس

7.740 0.000 
 10.73 48.21 92 رفح

 

حكؿ فراد العينة ات ت ديرات أمستكىبيف كهد فركؽ ذات د لة إحصائية تي  وي ح أنَّ يكضِّ  (18.5) هدكؿ
( كقيمة 7.740حيث  انت قيمة ت )  مستكل ممارسات التخطيط ا ستراتيهث بش ؿ عاـ كم اف العمؿ

(  حيث  انت الفركؽ لصالح بلدية خاف يكنس بكزف 0.05( كىث أقؿ مف )0.000الد لة اةحصائية )
كك %(. 64.23نسبث ) ذلؾ بسبب حهـ اليي ؿ التنظيمث ببلدية خانيكنس الذم يفكؽ بلدية  الباحث أفَّ  يىعزي

. عف ا تفاؽ كا ختالؼ مع الدراسات الساب ة فث ىذا اريبن رفح مف حيث الحهـ كالعدد إلى نسبة الضِّعؼ ت 
حكر )م اف العمؿ( ضمف التحليؿ ذ رت ىذا الم دراسة حسب علـ الباحث بأفٍ  ر أمالمحكر  فلـ تتكفَّ 

شرافية كالمسميات الكظيفية ؤىالت العلمية كأصحاب الكظائؼ اةعدد حملة الم ر ذلؾ أفَّ كيفسَّ  حصائث. اة
خانيكنس منو فث رفح  مما يرفع مف مستكل ممارسات التخطيط ا ستراتيهث لدل بلدية  فث اأ ار عددن 
 خانيكنس.

 
 الفرضية الرابعة: 

حول المبحوثين  في استجابة α) ≥ 0.05معنوية ) ىذات داللة إحصائية عند مستو  وجد فروقال ت
العمر، المؤىل  الجنس،) الديمغرافيةفي بمديات محافظات غزة باختالف خصائصيم  الُمؤسَّسياألداء 
 .(برة، مكان العملالمسمى الوظيفي، سنوات الخ ،العممي
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األداء حول  α) ≥ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرض الفرعي األول: 
 .لمجنس ُتعزىفي بمديات محافظات غزة  الُمؤسَّسي

 
 (19.5جدول )

 لمجنس ُتعزىفي بمديات محافظات غزة  الُمؤسَّسياألداء يوضح الفروق اإلحصائية بين 

الوسط  العدد الجنس البيان
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  قيمة ت المعياري

 اإلحصائية

 الُمؤسَّسياإلداء 
 20.01 52.42 189 ذكر

1.316 0.189 
 18.81 48.24 49 أنثى

 

فراد العينة ات ت ديرات أمستكىبيف كهد فركؽ ذات د لة إحصائية تي    وي ح أنَّ ( يكضِّ 19.5هدكؿ )
( كىث 0.189( كقيمة الد لة اةحصائية )1.316حيث  انت قيمة ت )  كالهنس الميؤسَّسثاألدام حكؿ 

ك(. ك 0.05أ بر مف ) الهنسيف مت اربيف فث األف ار كا تهاىات كالميكؿ  الباحث ذلؾ إلى أفَّ  يىعزي
 البلديات يعتمد على ال فامة الشخصية كليس على الهنس. االعمؿ فث المؤسسات كخصكصن  كالميارات  كأفَّ 

(  2017(  كدراسة )غناـ  2017كاتف ت ىذه النتائج مع بعض الدراسات الساب ة  دراسة )عبد اليادم  
ألدام (  التث أشارت لعدـ كهكد فركؽ بيف متكسطات استهابة المبحكايف حكؿ ا2017بك سمرة  أكدراسة )
  كمدل ال درة الميؤسَّسثاألدام للهنس. كيفسر ذلؾ بسبب اختالؼ قدرات الهنسيف حكؿ  تيعزل الميؤسَّسث

 على تحمؿ أعبام كضغكط العمؿ مف الهنس اآلخر بسبب طبيعة عمؿ البلديات.
 

األداء حول  α) ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالفرض الفرعي الثاني: 
 .لمعمر ُتعزىفي بمديات محافظات غزة  الُمؤسَّسي
 لمعمر ُتعزىمستوى التخطيط االستراتيجي في بمديات محافظات غزة (: الفروق اإلحصائية بين 20.5جدول )

 العدد العمر البيان
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ف المعياري

الداللة 
 اإلحصائية

 الُمؤسَّسياألداء 

 22.74 53.73 40 سنة 30أقؿ مف 

0.397 0.755 
 19.74 52.47 74 سنة 40لى أقؿ مف إ 30مف 
 18.57 49.88 68 سنة 50لى أقؿ مف إ 40مف 

 19.42 50.83 56 سنة 50أ بر مف 
 19.80 51.56 238 المجموع

 

فراد العينة ات ت ديرات أمستكىبيف كهد فركؽ ذات د لة إحصائية تي    وي ح أنَّ ( يكضِّ 20.5هدكؿ )
( كقيمة الد لة اةحصائية 0.397حيث  انت قيمة ؼ )  بش ؿ عاـ كالعمر الميؤسَّسثاألدام حكؿ 

ك(. ك 0.05( كىث أ بر مف )0.755) الباحث ذلؾ إلى أف الغالبية العظمى مف العامليف ىـ مف فئة  يىعزي
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بغض النظر عف الفئة  الميؤسَّسث الشباب كأعمارىـ مت اربة كبالتالث لدييـ نفس النظرة حكؿ محكر األدام
(  كدراسة )غناـ  2017العمرية. كاتف ت ىذه النتائج مع بعض الدراسات الساب ة  دراسة )عبد اليادم  

(  التث أشارت لعدـ كهكد فركؽ بيف متكسطات استهابة المبحكايف 2017بك سمرة  أ(  كدراسة )2017
غالبية العامليف فث البلديات ىـ مف فئة  فسير ذلؾ: ىك أفَّ كتلمتغير العمر.  تيعزل الميؤسَّسثحكؿ األدام 

م انات  الشباب بسبب احتياج البلديات ليذه الفئة  ستمرار كديمكمة العمؿ   متال ـ هيد كنشاط كطاقات كا 
 قياسان بفئة  بار السف. الميؤسَّسثاألدام تعمؿ على تحسيف 

 
حول  α) ≥ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرض الفرعي الثالث: 

 .لممؤىل العممي ُتعزىفي بمديات محافظات غزة  الُمؤسَّسياألداء 
 

 لممؤىل العممي ُتعزى الُمؤسَّسياألداء (: يوضح الفروق اإلحصائية بين 21.5جدول )

الوسط  العدد الجنس المتطمبات
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  قيمة ف المعياري

 اإلحصائية

 الُمؤسَّسياألداء 

 19.30 49.50 81 دبلـك فأقؿ

3.109 0.046 
 19.96 51.38 139 ب الكريكس
 18.37 62.22 18 دراسات عليا
 19.80 51.56 238 المجموع

 

حكؿ فراد العينة ات ت ديرات أمستكىبيف كهد فركؽ ذات د لة إحصائية تي  وي ح أنَّ يكضِّ  (21.5)هدكؿ 
( كىث 0.046( كقيمة الد لة اةحصائية )3.109حيث  انت قيمة ؼ )  كالمؤىؿ العلمث الميؤسَّسثاألدام 

%( يليو فث 62.22(  حيث  انت الفركؽ لصالح حملة الدراسات العليات بكزف نسبث )0.05أقؿ مف )
كك %(. 59.38)الب الكريكس بكزف نسبث  عدـ كهكد فركؽ ذات د لة إحصائية  السبب فث الباحث أفَّ  يىعزي

بيئة العمؿ كىث البلديات  ألفَّ  اكالمؤىؿ العلمث نظرن  الميؤسَّسثاألدام حكؿ فراد العينة ات ت ديرات أمستكىبيف 
كاحدة لهميع  االلكائح كال كانيف كأنظمة العمؿ أيضن  ألفَّ  اكنظرن   كاحدة لهميع مؤىالت العامليف المختلفة

(  كدراسة )غناـ  2197كاختلفت نتائج الدراسة مع دراسات  دراسة )ابك سمرة  لمختلفة. مؤىالت العامليف ا
ات مستكىبيف كالتث تشير إلى عدـ كهكد فركؽ ذات د لة إحصائية  (2197بك سمرة  أ(  كدراسة )2197

مهتمع البلديات ىك مهتمع  . كتفسير ذلؾ: أفَّ كالمؤىؿ العلمث الميؤسَّسثاألدام حكؿ فراد العينة ت ديرات أ
خدماتث كمخرهاتو ىك الخدمة الم دمة إلى الهميكر  كبالتالث   ينظر إلى المؤىؿ العلمث نسبة إلى حهـ 

 كهكدة المخرهات.
األداء حول  α) ≥ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرض الفرعي الرابع: 

 .لممسمى الوظيفي ُتعزىفي بمديات محافظات غزة  الُمؤسَّسي
 



 
 

 
938 

 ( 22.5جدول )
 لممسمى الوظيفي ُتعزىفي بمديات محافظات غزة  الُمؤسَّسياألداء ح الفروق اإلحصائية بين يوض  

الوسط  العدد المسمى الوظيفي البيان
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  قيمة ف المعياري

 اإلحصائية

 الُمؤسَّسياألداء 

 21.28 53.79 105 إدارم مكظؼ

2.935 0.034 
 18.08 48.79 71 رئيس شعبة
 16.67 46.29 39 رئيس قسـ

 20.25 58.84 23 مدير دائرة فما فكؽ
 19.80 51.56 238 المجموع

حكؿ فراد العينة ات ت ديرات أمستكىبيف كهد فركؽ ذات د لة إحصائية تي  وي ح أنَّ يكضِّ  (22.5)هدكؿ 
( 0.034( كقيمة الد لة اةحصائية )2.935كالمسمى الكظيفث حيث  انت قيمة ؼ ) الميؤسَّسثاألدام 

ك(. ك 0.05كىث أقؿ مف ) ات مستكىبيف السبب فث كهكد فركؽ ذات د لة إحصائية  الباحث أفَّ  يىعزي
الكظائؼ ككصفيا فث الييا ؿ  ختالؼ  كالمسمى الكظيفث نظرنا الميؤسَّسثاألدام حكؿ فراد العينة ت ديرات أ

كاختلفت نتائج الدراسة مع دراسات  دراسة  التنظيمية ما يمنع تداخؿ المياـ كالصالحيات كاألدكار الكظيفية.
بيف كالتث تشير إلى عدـ كهكد فركؽ ذات د لة إحصائية  (2197بك سمرة  أ(  كدراسة )2197)غناـ  
مهتمع البلديات  كتفسير ذلؾ: أفَّ كالمسمى الكظيفث.  لميؤسَّسثااألدام حكؿ فراد العينة ات ت ديرات أمستكى

ىك مهتمع خدماتث كمخرهاتو ىك الخدمة الم دمة إلى الهميكر  كبالتالث يعمؿ كفؽ ىي ؿ تنظيمث كاضح 
 لنكعية الخدمات الم دمة كا ختصاصات الالزمة ألدائيا. ااألدكار كالمسميات طب ن 

 

حول  α) ≥ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرض الفرعي الخامس: 
 .لسنوات الخبرة ُتعزىفي بمديات محافظات غزة  الُمؤسَّسياألداء 

 (23.5جدول )
 لسنوات الخبرة ُتعزىفي بمديات محافظات غزة  الُمؤسَّسياألداء ح الفروق اإلحصائية بين يوض  

الوسط  العدد الخبرة البيان
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  قيمة ف المعياري

 اإلحصائية

 الُمؤسَّسياألداء 

 20.90 63.64 22 سنة 5أقؿ مف 

3.761 0.012 
 22.56 53.65 51 سنة 10لى أقؿ مف إ 5مف 
 18.50 49.16 47 سنة 15لى أقؿ مف إ 10مف 

 18.09 49.36 118 سنة 15أ بر مف 
 19.80 51.56 238 المجموع

 

حكؿ فراد العينة ات ت ديرات أمستكىبيف كهد فركؽ ذات د لة إحصائية تي  وي ح أنَّ ( يكضِّ 23.5هدكؿ )
( كقيمة الد لة اةحصائية 3.761حيث  انت قيمة ؼ )  بش ؿ عاـ كسنكات الخبرة الميؤسَّسثاألدام 
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سنكات بكزف  5الذيف ت ؿ خبرتيـ عف  ييبيِّف(  ك انت الفركؽ لصالح المسته0.05( كىث أقؿ مف )0.012)
سنكات بكزف نسبث  10لى أقؿ مف إسنكات  5%(  يليو الذيف تنحصر خبرتيـ ما بيف 63.64نسبث )

ك%(. ك 53.65) غالبية العامليف ليـ سنكات متفاكتة كغير مت اربة مف الخبرة فث  الباحث ذلؾ إلى أفَّ  يىعزي
  (2197بك سمرة  أ(  كدراسة )2197 دراسة )غناـ  راسات مهتمع البلديات. كاختلفت ىذه النتائج مع د

  تكهد فركؽ ذات د لة إحصائية بيف متكسطات ت ديرات عينة الدراسة حكؿ األدام  وي التث أ دت على أنَّ 
نسبة العامليف الذيف يتـ تعيينيـ فث مهتمع  كيفسر ذلؾ: أفَّ عزم إلى عدد سنكات الخبرة. تي  الميؤسَّسث

تكاهدكا  فكالذي افيف األ بر سنِّ كظَّ بالمي  االبلديات ىـ مف فئة الشباب كلـ تترا ـ لدييـ سنكات خبرة طكيلة قياسن 
 فث الخدمة أل ار مف عشر سنكات.

 
حول  α) ≥ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرض الفرعي السادس: 

 .لمكان العمل ُتعزىفي بمديات محافظات غزة  الُمؤسَّسياألداء 
 (24.5جدول )

 لمكان العمل ُتعزىفي بمديات محافظات غزة  الُمؤسَّسياألداء ح الفروق اإلحصائية بين يوض  

الوسط  العدد العمل البيان
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  قيمة ت
 اإلحصائية

 الُمؤسَّسياألداء 
 20.28 59.15 146 خانيونس

8.499 0.000 
 11.23 39.51 92 رفح

 

حكؿ فراد العينة ات ت ديرات أمستكىبيف كهد فركؽ ذات د لة إحصائية تي  وي ح أنَّ ( يكضِّ 24.5هدكؿ )
( 0.000( كقيمة الد لة اةحصائية )8.499بش ؿ عاـ كالعمؿ حيث  انت قيمة ت ) الميؤسَّسثاألدام 

ك%(. ك 59.15(  حيث  انت الفركؽ لصالح بلدية خانيكنس بكزف نسبث )0.05كىث أقؿ مف ) الباحث  يىعزي
كذكم  بيرة مف أصحاب المسميات اةشرافية كالمكظفيف ا دارييف  اذلؾ إلى أف بلدية خانيكنس تمتلؾ أعدادن 

داخليا بنسبة تفكؽ بلدية رفح  الميؤسَّسثالخبرات الطكيلة كالميارات كالمعدات الالزمة لضماف نهاح األدام 
  التث (2197(  كدراسة )غناـ  2197 دراسة )أبك سمرة  إلى الضِّعؼ. كاختلفت ىذه النتائج مع دراسات 

ت ت ديرات عينة الدراسة حكؿ األدام   تكهد فركؽ ذات د لة إحصائية بيف متكسطا وي أ دت على أنَّ 
نسبة بلدية خانيكنس تفكؽ بلدية رفح مف حيث الحهـ  ر ذلؾ: أفَّ كيفسَّ عزم إلى م اف العمؿ. تي  الميؤسَّسث

ما يدفع بكهكد فكارؽ شاسعة فث  الضِّعؼكعدد العامليف فييا مف ذكم الخبرات كالتأىيؿ العالث إلى نسبة 
 .الميؤسَّسثاألدام 
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 الممخص

 
اسػػتعرض الباحػػث فػػث ىػػذا الفصػػؿ تحليػػؿ خصػػائص مهتمػػع الدراسػػة  كالتػػث تضػػمنت الكصػػؼ اةحصػػائث 
للمهتمػػع كف نػػا لسػػماتيـ الشخصػػية  كالتػػث تمالػػت فػػث )الهػػنس  العمػػر  المؤىػػؿ العلمػػث  المسػػمى الػػكظيفث  

المتماػؿ فػث )ممارسػات  سنكات الخبرة  م اف العمؿ(  اـ تطرؽ الباحث إلى تحليؿ ف رات المتغيريف المسػت ؿ
(. اػػـ أكضػػح الباحػػث نتػػائج اختبػػار الميؤسَّسػػثالتخطػػيط ا سػػتراتيهث(  كالمتغيػػر التػػابع المتماػػؿ فػػث )األدام 

الفرضيات كأكهو ا تفاؽ كا ختالؼ مع الدراسات الساب ة كتـ التع يب علييا  كمػف اػـ عمػؿ ملخػص لنتػائج 
 مكضكع النتائج كالتكصيات إف شام اهلل فث الفصؿ التالث. كعليو  سيتـ تناكؿالفرضيات كالتع يب علييا. 
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 انفصم انضــادس

 
 انُتــائج وانتـىصـُاث

 
 تمييد.

   نتائج الدراسة. 1.6

 توصيات الدراسة. 2.6

 الدراسات المستقبمية المقترحة. 3.6

 .ممخصال
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات

 تمييد:
 تحسيف على الدراسة التث أهريت حكؿ أار ممارسات التخطيط ا ستراتيهث لدل المدرام على بنامن 

ة  كمف خالؿ ما تطرقت إليو مف المفاىيـ كالهكانب فث اةطار فث بلديات محافظات غز  الميؤسَّسثدام األ
َـّ النظرم كأدبيات  مف خالؿ ا ستبانة  كبعد نتائج التحليؿ  همعو مف بيانات أكلية الدراسة  باةضافة إلى ما ت

اةحصائث المناسب لمها ت الدراسة مف بيانات ا ستبانة الممالة للمتغير المست ؿ كللمتغير التابع  كتفسير 
 ىذه النتائج كالتكصيات  ما يظير فث ىذا الفصؿ. 

 
 نتائج الدراسة: 1.6
تغير المست ؿ )ممارسات نتائج المتعل ة بالمخلصت الدراسة لمهمكعة مف النتائج مصنفة  اآلتث: ال  

(  كنتائج متعل ة باختبار الميؤسَّسث(  كالنتائج المتعل ة بالمتغير التابع )األدام التخطيط ا ستراتيهث
 الفرضيات  كنتائج تح يؽ األىداؼ.

 (تغير المستقل )ممارسات التخطيط االستراتيجيالنتائج المتعمقة بالم :أواًل 
ممارسات التخطيط مستكل  يركف أفَّ %( مف مهتمع الدراسة 58.04) الدراسة أفَّ أظيرت نتائج  .1

 .بدرهة مكاف ة متكسطة هامفث بلديات محافظات غزة  يريفا ستراتيهث لدل المد

األكزاف النسبية لمها ت المحكر األكؿ ممارسات التخطيط ا ستراتيهث لدل  بينت النتائج أفَّ  .2
  ما يلث:  هامت غزةمحافظات المدرام فث بلديات 

  كىك بدرهة مكاف ة   %(64.81) االستراتيجية ةالرسال مهاؿالكزف النسبث ةهمالث بلغ
 .متكسطة

  (  كىك بدرهة مكاف ة 63.40) الرؤية االستراتيجية مهاؿةهمالث الكزف النسبث بلغ%
 .متكسطة

  بدرهة مكاف ة كىك %(  59.01) األىداف االستراتيجية مهاؿةهمالث الكزف النسبث بلغ
 .متكسطة

  (  كىك بدرهة 55.96) تنفيذ الخطة االستراتيجية مهاؿةهمالث الكزف النسبث بلغ%
 مكاف ة متكسطة. 

  كىك بدرهة مكاف ة %(  54.71) خيار االستراتيجيال مهاؿةهمالث الكزف النسبث بلغ
 . متكسطة
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  كىك بدرهة مكاف ة  %( 49.10) التحميل االستراتيجي مهاؿةهمالث الكزف النسبث بلغ
 .قليلة

 
 (الُمؤسَّسيالنتائج المتعمقة بالمتغير التابع )األداء  :ثانًيا

 الميؤسَّسثاألدام  تحسيفالدراسة يركف أف مستكل  %( مف مهتمع51.56)  شفت نتائج الدراسة أفَّ  .1
 .بدرهة مكاف ة قليلة هامبلديات محافظات غزة فث 

 
 النتائج المتعمقة باختبار الفرضيات: :ثالثاً 

 0.05) د لةعند مستكل أظيرت نتائج الفرضية الرئيسية األكلى كهكد عالقة ذات د لة إحصائية  .1
≤ (α أبعاد ممارسة التخطيط ا ستراتيهث )الرؤية ا ستراتيهية  الرسالة ا ستراتيهية  األىداؼ  بين

األدام  تحسيفالخيار ا ستراتيهث  تنفيذ الخطة ا ستراتيهية( ك ا ستراتيهية  التحليؿ ا ستراتيهث  
فث بلديات محافظات غزة مف كهية نظر العامليف فث البلديات  حيث بلغ معامؿ  الميؤسَّسث
 (.0.908ا رتباط )

 ا بالنسبة لنتائج الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية األكلى  انت على النحك التالث:أمَّ  .2
  حيث بلغ   الميؤسَّسثتكهد عالقة ذات د لة إحصائية بيف الرؤية ا ستراتيهية كاألدام

 (.1.15( كىث أقؿ مف )1.119( كالد لة اةحصائية )1.813معامؿ ا رتباط )

  حيث بلغ   الميؤسَّسثتكهد عالقة ذات د لة إحصائية بيف الرسالة ا ستراتيهية كاألدام
 (.1.15( كىث أقؿ مف )1.119( كالد لة اةحصائية )1.737معامؿ ا رتباط )

  حيث بلغ   الميؤسَّسثتكهد عالقة ذات د لة إحصائية بيف األىداؼ ا ستراتيهية كاألدام
 (.1.15( كىث أقؿ مف )1.119( كالد لة اةحصائية )1.784معامؿ ا رتباط )

 حيث بلغ  الميؤسَّسثة بيف التحليؿ ا ستراتيهث كاألدام تكهد عالقة ذات د لة إحصائي
 (.1.15( كىث أقؿ مف )1.119( كالد لة اةحصائية )1.884معامؿ ا رتباط )

  حيث بلغ   الميؤسَّسثتكهد عالقة ذات د لة إحصائية بيف الخيار ا ستراتيهث كاألدام
 (.1.15أقؿ مف )( كىث 1.119( كالد لة اةحصائية )1.889معامؿ ا رتباط )

  حيث   الميؤسَّسثكاألدام  تنفيذ الخطة ا ستراتيهيةتكهد عالقة ذات د لة إحصائية بيف
 (.1.15( كىث أقؿ مف )1.119( كالد لة اةحصائية )1.914بلغ معامؿ ا رتباط )

أبعػػػاد ممارسػػػة  بيييين α) ≥ 0.05) د لػػػةعنػػػد مسػػػتكل نػػػت النتػػػائج كهػػػكد أاػػػر ذك د لػػػة إحصػػػائية بيَّ  .3
التخطػػػػيط ا سػػػػتراتيهث )التحليػػػػؿ ا سػػػػتراتيهث  الخيػػػػار ا سػػػػتراتيهث  تنفيػػػػذ الخطػػػػة ا سػػػػتراتيهية( 

فث بلديات محافظات غزة مف كهية نظر العامليف فث الكظائؼ اةشرافية  الميؤسَّسثاألدام  تحسيفك 
 باقث المتغيرات تأايرىا ضعيؼ. أفَّ  تيبيِّفكاةدارييف فث بلديات محافظات غزة  ك 
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 فػث اسػتهابات α) ≥ 0.05) د لػة لفػركؽ ذات د لػة إحصػائية عنػد مسػتك ضحت النتائج كهػكد أك  .4
غػػػػزة بػػػػاختالؼ  ممارسػػػػات التخطػػػػيط ا سػػػػتراتيهث فػػػػث بلػػػػديات محافظػػػػاتأبعػػػػاد حػػػػكؿ المبحػػػػكايف 

  المسػػػمى الػػػكظيفث  سػػػنكات الخبػػػرة  م ػػػاف المؤىػػػؿ العلمػػػثلمتغيػػػر ) تيعػػػزلخصائصػػػيـ الشخصػػػية 
 (.العمؿ

 فث استهابات α) ≥ 0.05) د لة لفركؽ ذات د لة إحصائية عند مستك  النتائج أنو   تكهدنت بيَّ  .5
حكؿ أبعاد ممارسات التخطيط ا ستراتيهث فث بلديات محافظات غزة باختالؼ المبحكايف 

 (.الهنس  العمرلمتغير ) تيعزلخصائصيـ الشخصية 
 فػث اسػتهابات α) ≥ 0.05) د لػة لفػركؽ ذات د لػة إحصػائية عنػد مسػتك أكضحت النتائج كهػكد  .6

 تيعػزلفث بلػديات محافظػات غػزة بػاختالؼ خصائصػيـ الشخصػية  الميؤسَّسثحكؿ األدام المبحكايف 
 ر )المؤىؿ العلمث  المسمى الكظيفث  سنكات الخبرة  م اف العمؿ(.لمتغيِّ 

 فث استهابات α) ≥ 0.05) د لة لفركؽ ذات د لة إحصائية عند مستك نت النتائج أنو   تكهد بيَّ  .7
 تيعزلفث بلديات محافظات غزة باختالؼ خصائصيـ الشخصية  الميؤسَّسثحكؿ األدام المبحكايف 

 ر )الهنس  العمر(.لمتغيِّ 
 

 نتائج اختبار الفرضيات :ارابعً 
 مف تحليؿ الدراسة الميدانية المتعل ة باختبار الفرضيات ما يلث: تيبيِّف  
 

 نتائج اختبار الفرضياتتمخيص ح يوض  (: 1.6جدول رقم )
 

الدراسات التي اتفقت أو  النتيجة الفرضية
 اختمفت مع الدراسة

عند مستكل معنكية تكهد عالقة ذات د لة إحصائية  :ىاألولالرئيسية  الفرضية
(0.05 ≤ (α  أبعاد ممارسة التخطيط ا ستراتيهث )الرؤية ا ستراتيهية  بين

ا ستراتيهية  التحليؿ ا ستراتيهث  الخيار الرسالة ا ستراتيهية  األىداؼ 
فث بلديات  الميؤسَّسثاألدام  تحسيفا ستراتيهث  تنفيذ الخطة ا ستراتيهية( ك 

 محافظات غزة مف كهية نظر العامليف فث البلديات.

ثبت صحة 
 الفرضية

 (  2017  )الحليمث
 .(2012  )ال اضث

عنػد مسػتكل معنكيػة تكهد عالقػة ذات د لػة إحصػائية  الفرضية الفرعية األولى:
(0.05 ≤ (α  فػػػث بلػػػديات  الميؤسَّسػػػثاألدام  الرؤيػػػة ا سػػػتراتيهية كتحسػػػيفبيييين

 محافظات غزة مف كهية نظر العامليف فث البلديات.

ثبت صحة 
 الفرضية

  ( 2017  )الحليمث
 (.2015  )أبك حطب

عنػد مسػتكل معنكيػة تكهد عالقػة ذات د لػة إحصػائية  الفرضية الفرعية الثانية:
(0.05 ≤ (α  فػػث بلػػديات  الميؤسَّسػػثاألدام  الرسػػالة ا سػػتراتيهية كتحسػػيفبييين

 محافظات غزة مف كهية نظر العامليف فث البلديات.

ثبت صحة 
 الفرضية

 (  2016)ظاىر  
 .(2015)هبر  
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الدراسات التي اتفقت أو  النتيجة الفرضية
 الدراسة اختمفت مع

عنػد مسػتكل معنكيػة تكهد عالقػة ذات د لػة إحصػائية  الفرضية الفرعية الثالثة:
(0.05 ≤ (α  فػػث بلػػديات  الميؤسَّسػػثاألدام  األىػػداؼ ا سػػتراتيهية كتحسػػيفبييين

 محافظات غزة مف كهية نظر العامليف فث البلديات.

ثبت صحة 
 الفرضية

 ( 2017)الحليمث  
 (.2014)أبك حسنة  

عنػد مسػتكل معنكيػة تكهد عالقة ذات د لػة إحصػائية  الفرضية الفرعية الرابعة:
(0.05 ≤ (α  فػػث بلػػديات  الميؤسَّسػػثاألدام  التحليػػؿ ا سػػتراتيهث كتحسػػيفبييين

 محافظات غزة مف كهية نظر العامليف فث البلديات.

ثبت صحة 
 الفرضية

 (  2017  )كىاب
 (.2016)ظاىر  

عنػػػد مسػػػتكل تكهػػػد عالقػػػة ذات د لػػػة إحصػػػائية  الخامسثثثة:الفرضثثثية الفرعيثثثة 
فػػػث  الميؤسَّسػػػثاألدام  الخيػػػار ا سػػػتراتيهث كتحسػػػيفبيييين  α) ≥ 0.05معنكيػػػة )

 بلديات محافظات غزة مف كهية نظر العامليف فث البلديات.

ثبت صحة 
 الفرضية

 (  2016  )محمكد 
 (.2014  )زعيبث

عنػػػد مسػػػتكل تكهػػػد عالقػػػة ذات د لػػػة إحصػػػائية  سثثثة:الفرضثثثية الفرعيثثثة الساد
 الميؤسَّسػػثاألدام  تنفيػػذ الخطػػة ا سػػتراتيهية كتحسػػيفبييين  α) ≥ 0.05معنكيػػة )

 فث بلديات محافظات غزة مف كهية نظر العامليف فث البلديات.

ثبت صحة 
 الفرضية

 (  2017)كىاب  
 (.2016)ظاىر  

عنػػد مسػػتكل معنكيػػة يكهػػد أاػػر ذك د لػػة إحصػػائية  الثانيثثة:الرئيسثثية الفرضثثية 
(0.05 ≤ (α  أبعػػاد ممارسػػة التخطػػيط ا سػػتراتيهث )الرؤيػػة ا سػػتراتيهية  بييين

الرسػػػػالة ا سػػػػتراتيهية  األىػػػػداؼ ا سػػػػػتراتيهية  التحليػػػػؿ ا سػػػػتراتيهث  الخيػػػػػار 
فػػث بلػػديات  الميؤسَّسػػثاألدام  تنفيػػذ الخطػػة ا سػػتراتيهية( كتحسػػيفا سػػتراتيهث  

 محافظات غزة مف كهية نظر العامليف فث البلديات.

ثبت صحة 
 الفرضية

Aqdas, et al, 

2017),) 
Salkic, 2014).) 

معنكية  مستكلكهد فركؽ ذات د لة إحصائية عند   ت الفرضية الثالثة:
(0.05 ≤ (α حكؿ أبعاد ممارسة التخطيط ا ستراتيهث المبحكايف  استهابة فث

العمر   الهنس الديمغرافية )فث بلديات محافظات غزة باختالؼ خصائصيـ 
 .(برة  م اف العمؿالمسمى الكظيفث  سنكات الخ  المؤىؿ العلمث

  

   ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:
حكؿ  (α≤0.05) معنكية  تكهد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل  .1

 .للهنس تيعزلغزة  محافظاتمستكل التخطيط ا ستراتيهث فث بلديات 
صحة  بتث

 الفرضية
 ( 2017)الحليمث  
 (.2015)هبر  

حكؿ  (α≤0.05) معنكية  تكهد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل  .2
 .للعمر تيعزلغزة  محافظاتمستكل التخطيط ا ستراتيهث فث بلديات 

ثبت صحة 
 الفرضية

 (  2018  )الشيخ أحمد
 (.2014  )البيطار

حكؿ  (α≤0.05) معنكيةتكهد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل  .3
للمؤىؿ  تيعزلغزة  محافظاتمستكل التخطيط ا ستراتيهث فث بلديات 

 .العلمث

ثبت عدم 
صحة 
 الفرضية

 (  2016)فارس  
 (.2014)البيطار  

حكؿ  (α≤0.05) معنكية  تكهد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل  .4
للمسمى  تيعزلغزة  محافظاتمستكل التخطيط ا ستراتيهث فث بلديات 

 الكظيفث.

ثبت عدم 
صحة 
 الفرضية

 (  2016)فارس  
 (.2015)أبك حطب  
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الدراسات التي اتفقت أو  النتيجة الفرضية
 اختمفت مع الدراسة

حكؿ  (α≤0.05) معنكية  تكهد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل  .5
لسنكات  تيعزلغزة  محافظاتمستكل التخطيط ا ستراتيهث فث بلديات 

 .الخبرة

عدم ثبت 
صحة 
 الفرضية

 (  2018)الشيخ أحمد  
 (.2014)أبك حسنة  

حكؿ  (α≤0.05) معنكية  تكهد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل  .6
لم اف  تيعزلغزة  محافظاتمستكل التخطيط ا ستراتيهث فث بلديات 

 .العمؿ

عدم ثبت 
صحة 
 الفرضية

 

معنكية  مستكلكهد فركؽ ذات د لة إحصائية عند   ت :الفرضية الرابعة
(0.05 ≤ (α فث بلديات  الميؤسَّسثحكؿ األدام المبحكايف  فث استهابة

العمر  المؤىؿ  الهنس الديمغرافية )محافظات غزة باختالؼ خصائصيـ 
 .(برة  م اف العمؿالمسمى الكظيفث  سنكات الخ  العلمث

  

   ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:
حكؿ  (α≤0.05) معنكية  تكهد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل  .1

 .للهنس تيعزلغزة  محافظاتفث بلديات  الميؤسَّسثاألدام 
صحة  بتث

 الفرضية
 (  2017  )عبد اليادم
 (.2017  )غناـ

حكؿ  (α≤0.05) معنكية  تكهد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل  .2
 .للعمر تيعزلغزة  محافظاتفث بلديات  الميؤسَّسثاألدام 

ثبت صحة 
 الفرضية

 (  2017)أبك سمرة  
 (.2017)غناـ  

حكؿ  (α≤0.05) معنكيةتكهد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل  .3
 .للمؤىؿ العلمث تيعزلغزة  محافظاتفث بلديات  الميؤسَّسثاألدام 

ثبت عدم 
صحة 
 الفرضية

 (  2017)عبد اليادم  
 (.2017)غناـ  

حكؿ  (α≤0.05) معنكية  تكهد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل  .4
 للمسمى الكظيفث. تيعزلغزة  محافظاتفث بلديات  الميؤسَّسثاألدام 

عدم ثبت 
صحة 
 الفرضية

 (  2017)أبك سمرة  
 (.2017)غناـ  

حكؿ  (α≤0.05) معنكية  تكهد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل  .5
 .لسنكات الخبرة تيعزلغزة  محافظاتفث بلديات  الميؤسَّسثاألدام 

عدم ثبت 
صحة 
 الفرضية

 (  2017)أبك سمرة  
 (.2017)غناـ  

حكؿ  (α≤0.05) معنكية  تكهد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل  .6
 .لم اف العمؿ تيعزلغزة  محافظاتفث بلديات  الميؤسَّسثاألدام 

عدم  بتث
صحة 
 الفرضية

 (  2017)أبك سمرة  
 (.2017)غناـ  
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 النتائج المتعمقة بتحقيق األىداف ا:خامسً 
 لما يلث: ا( كف ن 2.6على النحك المكضح فث الهدكؿ رقـ )أظيرت النتائج تح ؽ أىداؼ الدراسة   

 
 النتائج المتعمقة بتحقيق األىدافيوضح (: 2.6جدول رقم )

 مجال تحققو مدى تحققو اليدف الرقم

1. 

التخطيط ا ستراتيهث ممارسة ؼ إلى مستكل التعرُّ 
 .فث بلديات محافظات غزة

 تحقق

ؿ تحليؿ محاكر ممارسة مف خال
   ما ىك ا ستراتيهثالتخطيط 

( كحتى 3.5مكضح مف هدكؿ رقـ )
 (.8.5هدكؿ )

2. 
 .ال شؼ عف مستكل أدام بلديات محافظات غزة

 تحقق
مف خالؿ تحليؿ محكر األدام 

   ما ىك مكضح فث الميؤسَّسث
 (.9.5هدكؿ رقـ )

3. 
التخطػػػػػػػػيط ممارسػػػػػػػػة معرفػػػػػػػػة طبيعػػػػػػػػة العالقػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف 
 تحقق .محافظات غزةا ستراتيهث كاألدام فث بلديات 

مف خالؿ اختبار الفرضية األكلى  
 ما ىك مكضح مف هدكؿ رقـ 

(11.5). 

4. 
التخطيط ا ستراتيهث على أدام ممارسة قياس تأاير 

 تحقق .بلديات محافظات غزة
مف خالؿ اختبار الفرضية الاانية  
 ما ىك مكضح فث هدكؿ رقـ 

(12.5.) 

5. 

المبحكايف  استهاباتمتكسطات بيف معرفة الفركؽ 
للمتغيرات  اتبعن  ممارسة التخطيط ا ستراتيهثحكؿ 

المسمى   العمر  المؤىؿ العلمث الهنس الديمغرافية )
 .(برة  م اف العمؿالكظيفث  سنكات الخ

 تحقق

مف خالؿ اختبار الفرضية الاالاة  
 ما ىك مكضح مف هدكؿ رقـ 

 .(18.5كحتى هدكؿ رقـ ) (13.5)

6. 

المبحكايف  متكسطات استهاباتبيف معرفة الفركؽ 
للمتغيرات  اتبعن  الميؤسَّسثمستكل األدام حكؿ 

المسمى   العمر  المؤىؿ العلمث الهنس الديمغرافية )
 .(برة  م اف العمؿالكظيفث  سنكات الخ

 تحقق

  مف خالؿ اختبار الفرضية الرابعة
 ما ىك مكضح مف هدكؿ رقـ 

 .(24.5كحتى هدكؿ ) (19.5)

7. 
أار ممارسات ت ديـ الم ترحات ال فيلة بنهاح تفعيؿ 

 الميؤسَّسثألدام ا فث تحسيف التخطيط ا ستراتيهث
 .فث بلديات محافظات غزة

 تحقق
التكصيات التث كضعيا الباحث فث 

 ضكم نتائج الدراسة.
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 توصيات الدراسة: 2.6
 ت دـ الباحث بالتكصيات التالية:يفث ضكم اةطار النظرم للدراسة  كالنتائج التث أسفرت عنيا  

 (تغير المستقل )ممارسات التخطيط االستراتيجيتوصيات متعمقة بالم أواًل:
اعد البلديات على التأقلـ الة تستعزيز ممارسة عملية التخطيط ا ستراتيهث باعتبارىا أداة إدارية فعَّ  .1

 ؼ مع الظركؼ البيئية الداخلية كالخارهية المحيطة بيا.كالت ي
رض ا المست بلية لغا عتماد على التخطيط ا ستراتيهث لعملياتيترسيخ على إدارة البلديات  .2

الحصكؿ على ميزة تنافسية تساعدىا على تح يؽ أىدافيا المست بلية بما ينع س إيهابان على أدائيا 
 .الميؤسَّسث

فث الدكرات التدريبية  يشارؾ العاملكف فث الكظائؼ اةشرافية كالمكظفكف اةداريكف ضركرة أفٍ  .3
ة بما يؤىليـ لكضع الخطط ا ستراتيهية كالسياسات  افو تل ث المعلكمات اللكالندكات ككرش العمؿ 

 المطلكبة للبلديات.
تعمؿ إدارة البلديات على ع س رؤية كرسالة البلدية على العامليف  كالمستفيديف على حدو سكام  أفٍ  .4

 على تطكير هكدة الخدمة الم دمة للمستفيديف. ابما تنع س إيهابن 
المخططكف فث البلديات ب هرام المسكحات الالزمة لغرض همع البيانات كالمعلكمات  ي كـى  يهب أفٍ  .5

 ية التحليؿ البيئث  ككضع ا ستراتيهيات المالئمة كبما يخدـ تكهيات البلديات. المطلكبة لل ياـ بعمل
ا ىتماـ بمتابعة تنفيذ الخطة ا ستراتيهية مف خالؿ إعطام م افآت كحكافز لألدام الهيد  كعدـ  .6

 ا قتصار على خطط استراتيهية ممتازة مف حيث اةعداد.
ككاقعية لفترة زمنية مست بلية محددة  كمتابعة تنفيذ خطة استراتيهية م تكبة كفؽ العمؿ مراعاة  .7

 الخطط كفؽ األزمنة المحددة  مع مراعاة إم انياتيا عند صياغة الخطة.
العليا فث البلديات على ترسيخ ا افة التخطيط ا ستراتيهث  كتعزيز مبدأ المشار ة  اةدارةتعمؿ  أفٍ  .8

ات اةدارية  افة على ت ديـ الم ترحات التث مستكىكاألخذ بكهيات نظر العامليف فييا  كتشهيع ال
 تسيـ فث صياغة كتنفيذ الخطة ا ستراتيهية.

على البلديات ا ىتماـ ب عداد الخطة ا ستراتيهية مف خالؿ استامار المكارد البشرية كالمالية  .9
 للتخطيط ا ستراتيهث.

عملية التخطيط ا ستراتيهث العمؿ على تذليؿ الصعكبات كالتحديات المادية كالبشرية التث تكاهو  .10
 ب ؿ مراحليا.

ا ستعانة بالخبرام كا ستشارييف مف خارج البلديات عند كضع الخطة األخذ بعيف ا عتبار  .11
 ا ستراتيهية.

قكاعد كنماذج تهريبية فث البلديات العربية كاألهنبية كمحاكلة تطبي يا فث بلديات  ا ستفادة مف .12
 محافظات غزة.
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 (الُمؤسَّسيتوصيات متعمقة بالمتغير التابع )األداء  ثانًيا:
تصميـ ىيا ؿ هديدة تتسـ بالمركنة كعدـ مف خالؿ  مية للبلدياتتطكير المستمر للييا ؿ التنظيال .1

التداخؿ فث ا ختصاصات كالمسؤكليات بيف كحدات العمؿ  كذلؾ لتتم ف مف تعزيز قدرتيا على 
 الت يؼ مع الظركؼ كالمتغيرات.

المػػػكارد المتاحػػػة فػػػػث البلػػػديات لضػػػماف سػػػير العمػػػؿ كتح يػػػؽ األىػػػػداؼ  هميػػػعضػػػركرة اسػػػتامار  .2
 المنشكدة.

لبلػػديات علػػى تحسػػيف األدام اسػػتخداـ أسػػلكب التعزيػػز كالتحفيػػز مػػف أهػػؿ تشػػهيع العػػامليف فػػث ا .3
   كذلؾ مف خالؿ تضميف األنظمة بما يدعـ م افأة األدام المتميز.الميؤسَّسث

على حضكر الل امات التدريبية كالمؤتمرات العلمية كالمشار ة فث الندكات فث تشهيع العامليف  .4
 كالحرص على تكافرىا لرفع مستكل ال فامة كالفاعلية لدييـ.  داخؿ فلسطيف كخارهيا

ا ىتمػػاـ بالبنيػػة التحتيػػة كالت نكلكهيػػة كتخصػػيص المػػكارد بشػػ ييا المػػالث كالبشػػرم للمسػػاىمة فػػث  .5
 .فث البلديات ثالميؤسَّسألدام ا حسيفت

بمالح ة بيئتيا  كتشخيص  ة كمت املة تساعد البلدياتبنام نظـ اتصا ت كمعلكمات متطكر  .6
 العكامؿ المتح مة فييا  كالتطكرات المختلفة التث تتصؼ بيا.

تحديث النماذج كاألنظمة لتطكير العمليات الداخلية  كالعمؿ على تبسيط العمليات كاةهرامات  .7
 كتسريع العمليات بيف الدكائر كاألقساـ اةدارية.الداخلية كحكسبتيا 

تعزيز العالقة مع هميكر المستفيديف مف خالؿ إشراؾ المهتمع المحلث فث تخطيط الخدمات  .8
 الم دمة.

الػػػة لهلػػػب التمكيػػػؿ  لتػػػكفير التمكيػػػؿ كالمكازنػػػات كالمػػػكارد الالزمػػػة لعمليػػػات تطػػػكير اسػػػتراتيهية فعَّ  .9
 .الميؤسَّسثالتطكير 

تنظيمية قكية داعمة لابداع كالتميز كالعمؿ الهماعث كالهكدة الشاملة تح ػؽ األىػداؼ  بنام ا افة .10
 للكصكؿ إلييا. البلدياتالتث تسعى 
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 (: خطة عمل زمنية لتنفيذ توصيات الدراسة3.6جدول رقم )

الجية المسؤولة عن  التوصيات
 التنفيذ

 اإلطار 
 )الفترة الزمنية(

 االستراتيجيمحور ممارسة التخطيط 
الة تساعد تعزيز ممارسة عملية التخطيط ا ستراتيهث باعتبارىا أداة إدارية فعَّ 

يؼ مع الظركؼ البيئية الداخلية كالخارهية المحيطة البلديات على التأقلـ كالت 
 بيا.

 المهلس البلدم. 
 مستمر .العليا اةدارة 

ا ستراتيهث لعملياتيا ينبغث على إدارة البلديات ا عتماد على التخطيط 
المست بلية لغرض الحصكؿ على ميزة تنافسية تساعدىا على تح يؽ أىدافيا 

 .الميؤسَّسثعلى أدائيا  االمست بلية بما ينع س إيهابن 

 .المهلس البلدم 
 العليا. اةدارة 
 .قسـ التخطيط 

 مستمر

فث  يشارؾ العاملكف فث الكظائؼ اةشرافية كالمكظفكف اةداريكف ضركرة أفٍ 
ة بما يؤىليـ لكضع  افو الدكرات التدريبية كالندكات ككرش العمؿ لتل ث المعلكمات ال

 الخطط ا ستراتيهية كالسياسات المطلكبة للبلديات.

 العليا. اةدارة 
 .مستمر رؤسام األقساـ 

تعمؿ إدارة البلديات على ع س رؤية كرسالة البلدية على العامليف   أفٍ 
على تطكير هكدة الخدمة الم دمة  اكالمستفيديف على حدو سكام بما تنع س إيهابن 

 للمستفيديف.

 .المهلس البلدم 
 مستمر العليا. اةدارة 

ي ـك المخططكف فث البلديات ب هرام المسكحات الالزمة لغرض همع  يهب أفٍ 
يانات كالمعلكمات المطلكبة لل ياـ بعملية التحليؿ البيئث  ككضع ا ستراتيهيات الب

 المالئمة كبما يخدـ تكهيات البلديات. 

 العليا. اةدارة 
 .رؤسام األقساـ 
 .قسـ التخطيط 

 مستمر

ا ىتماـ بمتابعة تنفيذ الخطة ا ستراتيهية مف خالؿ إعطام م افآت كحكافز 
 تصار على خطط استراتيهية ممتازة مف حيث اةعداد.لألدام الهيد  كعدـ ا ق

 .المهلس البلدم 
 العليا. اةدارة 

 مستمر

العمؿ على إعداد خطة استراتيهية م تكبة ككاقعية لفترة زمنية مست بلية محددة  
كمتابعة تنفيذ الخطط كفؽ األزمنة المحددة  مع مراعاة إم انياتيا عند صياغة 

 الخطة.

 .المهلس البلدم 
 العليا. اةدارة 
 .قسـ التخطيط 

 مستمر

العليا فث البلديات على ترسيخ ا افة التخطيط ا ستراتيهث   اةدارةتعمؿ  أفٍ 
ات مستكىكتعزيز مبدأ المشار ة كاألخذ بكهيات نظر العامليف فييا  كتشهيع ال

اةدارية  افة على ت ديـ الم ترحات التث تسيـ فث صياغة كتنفيذ الخطة 
 ية.ا ستراتيه

 .مهلس ال لية 
 .عمادة ال لية 

 مستمر

يهب على البلديات ا ىتماـ ب عداد الخطة ا ستراتيهية مف خالؿ استامار 
 المكارد البشرية كالمالية للتخطيط ا ستراتيهث.

 .المهلس البلدم 
 العليا. اةدارة 

 مستمر

عملية العمؿ على تذليؿ الصعكبات كالتحديات المادية كالبشرية التث تكاهو 
 التخطيط ا ستراتيهث ب ؿ مراحليا.

 .المهلس البلدم 
 العليا. اةدارة 

 مستمر

ضركرة ا ستعانة بالخبرام كا ستشارييف مف خارج البلديات عند كضع الخطة 
 ا ستراتيهية.

 

 .المهلس البلدم 
 مستمر العليا. اةدارة 
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كاألهنبية كمحاكلة ا ستفادة مف قكاعد كنماذج تهريبية فث البلديات العربية 
 تطبي يا فث بلديات محافظات غزة.

 

 .المهلس البلدم 
 مستمر العليا. اةدارة 

الجية المسؤولة عن  التوصيات
 التنفيذ

 اإلطار 
 )الفترة الزمنية(

 في البمديات الُمؤسَّسيمحور األداء 
تتسػـ التطكير المستمر للييا ؿ التنظيمية للبلديات مف خالؿ تصميـ ىيا ؿ هديدة 

بالمركنة كعدـ التداخؿ فث ا ختصاصات كالمسؤكليات بيف كحػدات العمػؿ  كذلػؾ 
 لتتم ف مف تعزيز قدرتيا على الت يؼ مع الظركؼ كالمتغيرات.

 .المهلس البلدم 
 العليا. اةدارة 
 .قسـ التخطيط 

 مستمر

المػػكارد المتاحػػة فػػث البلػػديات لضػػماف سػػير العمػػؿ كتح يػػؽ  هميػػعضػػركرة اسػػتامار 
 األىداؼ المنشكدة.

 العليا. اةدارة 
 .رؤسام األقساـ 
 .قسـ التخطيط 

 مستمر

لبلػػػديات علػػػى اسػػتخداـ أسػػػلكب التعزيػػػز كالتحفيػػز مػػػف أهػػػؿ تشػػػهيع العػػامليف فػػػث ا
م افأة األدام   كذلؾ مف خالؿ تضميف األنظمة بما يدعـ الميؤسَّسثتحسيف األدام 

 المتميز.

 .المهلس البلدم 
 العليا. اةدارة 
 .رؤسام األقساـ 

 مستمر

تشهيع العامليف على حضكر الل امات التدريبية كالمؤتمرات العلمية كالمشار ة فث 
الندكات فث داخؿ فلسطيف كخارهيا كالحرص على تكافرىا لرفع مستكل ال فامة 

 كالفاعلية لدييـ.

 .المهلس البلدم 
 العليا. اةدارة 
 .رؤسام األقساـ 

 مستمر

المػػالث كالبشػػرم ا ىتمػػاـ بالبنيػػة التحتيػػة كالت نكلكهيػػة كتخصػػيص المػػكارد بشػػ ييا 
 فث البلديات. الميؤسَّسثاألدام  للمساىمة فث تحسيف

 .المهلس البلدم 
 العليا. اةدارة 

 مستمر

بمالح ة بيئتيا   بنام نظـ اتصا ت كمعلكمات متطكرة كمت املة تساعد البلديات
 كتشخيص العكامؿ المتح مة فييا  كالتطكرات المختلفة التث تتصؼ بيا.

 .المهلس البلدم 
 العليا. اةدارة 
 .رؤسام األقساـ 

 مستمر

تحديث النماذج كاألنظمة لتطكير العمليات الداخلية  كالعمؿ على تبسيط العمليات 
 بيف الدكائر كاألقساـ اةدارية.كاةهرامات الداخلية كحكسبتيا كتسريع العمليات 

 العليا. اةدارة 
 .رؤسام األقساـ 
 .قسـ التخطيط 

 مستمر

تعزيز العالقة مع هميكر المستفيديف مف خالؿ إشراؾ المهتمع المحلث فث 
 تخطيط الخدمات الم دمة.

 العليا. اةدارة 
 .رؤسام األقساـ 

 مستمر

الة لهلب التمكيؿ  لتكفير التمكيؿ كالمكازنات كالمكارد الالزمة طكير استراتيهية فعَّ ت
 .الميؤسَّسثلعمليات التطكير 

 العليا. اةدارة 
 .رؤسام األقساـ 
 .قسـ التخطيط 

 مستمر

بنام ا افة تنظيمية قكيػة داعمػة لابػداع كالتميػز كالعمػؿ الهمػاعث كالهػكدة الشػاملة 
 للكصكؿ إلييا. البلدياتتح ؽ األىداؼ التث تسعى 

 .المهلس البلدم 
 العليا. اةدارة 
 .قسـ التخطيط 

 مستمر
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 دراسات مستقبمية مقترحة: 3.6
كذلؾ مف خالؿ إهرام  ؛ضركرة إهرام دراسات ذات عالقة بمكضكع الدراسة الحالية يرل الباحث

 الدراسات الم ترحة التالية:
  غزة. بمحافظاتتطبيؽ التخطيط ا ستراتيهث فث البلديات معكقات 
  فث البلديات بمحافظات غزة. الميؤسَّسثأار الت ييـ الذاتث على تحسيف األدام 
 غزة. بالبلديات بمحافظات الميؤسَّسثاألدام  دكر نماذج التميز فث تحسيف 
  فث البلديات بمحافظات غزة. الميؤسَّسثمعكقات تحسيف األدام 
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 املراجعاملصادر و
 
 
 

 أواًل: المصادر والمراجع العربية.

 ا: المراجع األجنبية.ثانيً 
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 المصادر والمراجع العربية: أواًل:
 ال رآف ال ريـ.

 
 الكتب العربية:

  مصر  المهمكعة العربية معوقات التخطيط والتفكير االستراتيجي المتميز(: 2012أبك النصر  مدحت )
 للتدريس كالنشر.

حصائي في العموم النفسية مناىج البحث وطرق التحميل اإل(: 2010أبك حطب  فؤاد  كصادؽ  آماؿ )
   م تبة األنهلك المصرية.والتربوية واالجتماعية

تقثثثثثثثويم أداء كميثثثثثثثات التعمثثثثثثثيم والتثثثثثثثدريب التقنثثثثثثثي مثثثثثثثن وجيثثثثثثثة نظثثثثثثثر (: 2014أبػػػػػػػك شػػػػػػػمالة  فػػػػػػػرج )
 المست بؿ التطبي ث  غزة  فلسطيف.   بكلت نيؾالمعممين في محافظات غزة

   دار صفا للنشر كالتكزيع  عماف  األردف.1  طالتنظيم وأساليب العمل(: 2011أبك شيخة  نادر )

  1  طاالستراتيجية )مفاىيم ونماذج تطبيقية( اإلدارة(: 2002إدريس  اابت  كالمرسث  هماؿ الديف )
 مصر  الدار الهامعة.

ا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيهية للمػػػػػػػػػػػػػػػػػكارد البشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية  ترهمػػػػػػػػػػػػػػػػػة: إينػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس  اةدارة(: 2008أرمسػػػػػػػػػػػػػػػػػتركنج  ماي ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ )
 الك يؿ  ال اىرة  مهمكعة النيؿ العربية.

 –االسثثثثثثثثثتراتيجي لممؤسسثثثثثثثثثات العامثثثثثثثثثة وغيثثثثثثثثثر الربحيثثثثثثثثثة التخطثثثثثثثثثيط  (:2003برايسػػػػػػػػػكف  هػػػػػػػػػكف )
المكهػػػػػػػكد محمػػػػػػػد  عبػػػػػػػد  )ترهمػػػػػػػة( واسثثثثثثثتدامتو الُمؤسَّسثثثثثثثيدليثثثثثثثل عمثثثثثثثل لثثثثثثثدعم االنجثثثثثثثاز 

   بيركت  م تبة لبناف.تعز 
  االسثثثثثثثثثثثثتراتيجية والتخطثثثثثثثثثثثثيط االسثثثثثثثثثثثثتراتيجي(: 2009بنػػػػػػػػػػػػث حمػػػػػػػػػػػػداف  خالػػػػػػػػػػػػد  ككائػػػػػػػػػػػػؿ  إدريػػػػػػػػػػػػس )
 عماف  دار اليازكرم للنشر كالتكزيع.

  ال ػػػػػػػػػػاىرة  دار قبػػػػػػػػػػام للنشػػػػػػػػػػر  كيثثثثثثثثثثف تقثثثثثثثثثثيم أداء الشثثثثثثثثثثركات والعثثثثثثثثثثاممين(: 2001اابػػػػػػػػػػت  زىيػػػػػػػػػػر)
 مصر.

دريس  كائؿ )   دار اليازكرم االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي منيج معاصر(: 2007حمداف  خالد  كا 
 العلمية للنشر كالتكزيع  عماف  األردف.

االستراتيجية لمموارد البشرية في ظل إعادة الييكمة، االندماج،  اإلدارة(: 2003خطاب  عايدة سيد )
   )د.ط(  ال اىرة  دار شر ة الحريرم للطباعة.مشاركة المخاطر
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األسثثثثثثثثثثس : تكنولوجيثثثثثثثثثثا األداء البشثثثثثثثثثثري فثثثثثثثثثثي المنظمثثثثثثثثثثات (:2003)بػػػػػػػػػػراىيـ إدرة  عبػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػارم 
 العربيػػػػػػػػػةالمؤسسػػػػػػػػػة  ال ػػػػػػػػػاىرة  النظريثثثثثثثثثة ودالالتيثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي البيئثثثثثثثثثة العربيثثثثثثثثثة المعاصثثثثثثثثثرة،

 للتنمية.
 عمػػػػػػػػػاف   االسثثثثثثثثثتراتيجية مفثثثثثثثثثاىيم وعمميثثثثثثثثثات وحثثثثثثثثثاالت دراسثثثثثثثثثية اإلدارة(: 2007الػػػػػػػػدكرم  ز ريػػػػػػػػػا )

 .األردفدار اليازكرم العلمية للنشر كالتكزيع  
  االسثثثثثثثثتراتيجية: مفثثثثثثثثاىيم وعمميثثثثثثثثات وحثثثثثثثثاالت دراسثثثثثثثثية اإلدارة :(2005الػػػػػػػػدكرم  ز ريػػػػػػػػا مطلػػػػػػػػؾ )

 كالتكزيع.  دار اليازكرم العلمية للنشر األردفعماف 
   ال اىرة  مطابع الدار الميندسيف.القيادة االستراتيجية(: 2012الرب  سيد هاد )

  دار المناىج للنشر كالتكزيع  االستراتيجية مدخل تكاممي اإلدارة(: 2008صالح  كهالب  إحساف ) رشيد 
 عماف  األردف.

 . )د.ط(. عماف: مر ز ال تب األردنث.المفاىيم االدارية الحديثة(: 1995سالـ  فؤاد كآخركف )

 األردف.  دار المسيرة للنشر  التخطيط االستراتيجي(: 2010الس ارنة  بالؿ )

دار المسػػػػػػػػػػػػػيرة للنشػػػػػػػػػػػػػر     عمػػػػػػػػػػػػػافالتخطثثثثثثثثثثثثثيط االسثثثثثثثثثثثثثتراتيجي (:2010) السػػػػػػػػػػػػػ ارنة  بػػػػػػػػػػػػػالؿ خلػػػػػػػػػػػػػؼ
 .كالتكزيع

   م تبة لبناف  ناشركف  لبناف.التفكير االستراتيجي(: 2002سلسلة اةدارة المالى )

  ال ػػػػػػػػػػػػاىرة  دار قبػػػػػػػػػػػػام للطباعػػػػػػػػػػػػة تطثثثثثثثثثثثثوير أداء وتجديثثثثثثثثثثثثد المنظمثثثثثثثثثثثثات(: 1999السػػػػػػػػػػػػلمث  علػػػػػػػػػػػػى )
 كالنشر.
  ا س ندرية  مصر  الدار الهامعة  2ط العممية االدارية )وظائف المدير(،(: 2002الشرقاكم  علث )
 .169ص: 

  إربد  األردف  عالـ ال تب الحديث للنشر 1  طمبادئ وأساسيات اإلدارة(: 2011الصانع  نبيؿ زنكف )
 .72كالتكزيع  ص:

  الممل ة العربية السعكدية  4  طالحديثة ارةاإلدساسيات أ(: 2013الصباب  أحمد عبداهلل  كآخركف )
 .67خكارـز العلمية للنشر كالتكزيع  ص:

  دار اليازكرم العلمية للنشر كالتكزيع  دارة عمميات الخدمةإ(: 2009الطائث  حميد  كالعالؽ بشير )
 ال كيت.
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   مصر  الدار الهامعية.التخطيط االستراتيجي والعولمة(: 2001العارؼ  نادية )

دور المنظمثثثثثثثثثثات األىميثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي بنثثثثثثثثثثاء المجتمثثثثثثثثثثع (: 2002عبػػػػػػػػػػد اليػػػػػػػػػػادم  عػػػػػػػػػػزت كآخػػػػػػػػػػركف )
 نمام  راـ اهلل  فلسطيف.  مر ز بيساف للبحكث كاةالمدني

دار ابػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػـز للطباعػػػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػػػركت    الُمؤسَّسثثثثثثثثثثثثيالعمثثثثثثثثثثثثل (: 2002العػػػػػػػػػػػػدلكنث  محمػػػػػػػػػػػػد أ ػػػػػػػػػػػػـر )
 كالنشر كالتكزيع  لبناف.

   دار المسيرة كالتكزيع كالطباعة  األردف.واألساليب أصول التنظيم(: 2011عصفكر  محمد شا ر )

  م تبة 1  طدارة جودة الخدمات العامة المفاىيم وأساليب التطويرإ(: 2005العنزم  عكض خلؼ )
 الفالح للنشر كالتكزيع  ال كيت.

 اإلدارة (:2007)الغػػػػػػػػػػػػػػػػػالبث  طػػػػػػػػػػػػػػػػػاىر محسػػػػػػػػػػػػػػػػػف منصػػػػػػػػػػػػػػػػػكر. إدريػػػػػػػػػػػػػػػػػس  كائػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ محمػػػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػػػبحث 
   دار كائؿ للنشر.األردف  عماف  )منظور منيجي متكامل( االستراتيجية
  عمػػػػػػػػػػػاف  دار االسثثثثثثثثثثثتراتيجية حثثثثثثثثثثثاالت ونمثثثثثثثثثثثاذج تطبيقيثثثثثثثثثثثة اإلدارة(: 2002)ال طػػػػػػػػػػػاميف  أحمػػػػػػػػػػػد 

 .األردف  مهد كم للنشر كالتكزيع
  عماف  األردف  دار المناىج عرض نظري وتطبيقي-التخطيط االستراتيجي(: 2004ال رخث  مهيد )
 كالتكزيع.للنشر 

  دار من خالل تكنولوجيا المعمومات الُمؤسَّسيتحسين فاعمية األداء (: 2011ال ساسبة  كصفث )
 اليازكرم  عماف  األردف.

   الطبعة الاانية  دار كائؿ للطباعة كالنشر  عماف  األردف.داريةالتنمية اإل(: 2002اللكزم  مكسى )

 )د.ط(. )د.ف(. ال اىرة. .االستراتيجية اإلدارة(: 2006الماضث  محمد )

  إدارة وتقيثثثثثثثثثثثثيم األداء الثثثثثثثثثثثثوظيفي بثثثثثثثثثثثثين النظريثثثثثثثثثثثثة والتطبيثثثثثثثثثثثثق(: 2013المحاسػػػػػػػػػػػػنة  إبػػػػػػػػػػػػراىيـ )
 عماف  دار هرير للنشر كالتكزيع.

  عمػػػػػػػػػػاف  دار التخطثثثثثثثثثثيط التربثثثثثثثثثثوي االسثثثثثثثثثثتراتيجي الفكثثثثثثثثثثر والتطبيثثثثثثثثثثق(: 2011محمػػػػػػػػػػد  أحمػػػػػػػػػػد )
 الميسر للنشر كالتكزيع.

  لألجيثثثثثثثثثثثزة الحكثثثثثثثثثثثومي الُمؤسَّسثثثثثثثثثثثيقيثثثثثثثثثثثاس األداء (: 2000مخيمػػػػػػػػػػػر  عبػػػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػػز كآخػػػػػػػػػػػركف )
 المنظمة العربية للتنمية اةدارية. ال اىرة  هامعة الدكلة العربية 
  دار 1  طحاالت تطبيقية-وعمميات-مفاىيم-االستراتيجية(: اةدارة  2013مساعدة  ماهد عبد الميدم )

 عماف  األردف.المسيرة للنشر كالتكزيع  
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حثثثثثاالت ث  عمميثثثثثاتث  مفثثثثثاىيم: االسثثثثثتراتيجية اإلدارة (:2013)مسػػػػػاعدة  ماهػػػػػد عبػػػػػد الميػػػػػدم 
   دار المسيرة للنشر كالتكزيع.األردف  عماف تطبيقية

آليثثثثثثثثات استشثثثثثثثثراف –يجي والمثثثثثثثثدير العربثثثثثثثثي تالتخطثثثثثثثثيط االسثثثثثثثثترا :(2010)النهػػػػػػػػار  فريػػػػػػػػد راغػػػػػػػػب 
 .الدار الهامعية    اةس ندرية  مصر2050المستقبل عام 

  )ترهمة( ناطكرية عالم الديف  االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي اإلدارة(: 2009ىاريسكف  ديفيد )
 .31عماف  األردف  دار زىراف للنشر كالتكزيع  ص:

  ميثثثثثثثثثثثثارات إدارة األداء: معثثثثثثثثثثثايير وتطبيقثثثثثثثثثثثثات الجثثثثثثثثثثثودة فثثثثثثثثثثثثي األداء(: 1999ىػػػػػػػػػػػالؿ  محمػػػػػػػػػػػد )
 األدام كالتنمية.مر ز تطكير ال اىرة  

كيثثثثثثثف –والتخطثثثثثثثيط االسثثثثثثثتراتيجي  ميثثثثثثثارات التفكيثثثثثثثر (:2008)ىػػػػػػػالؿ  محمػػػػػػػد عبػػػػػػػد الغنػػػػػػػث حسػػػػػػػف 
دار نشػػػػػػػػر مر ػػػػػػػػز تطػػػػػػػػكير األدام كالتنميػػػػػػػػة  ال ػػػػػػػػاىرة    تثثثثثثثثربط بثثثثثثثثين الحاضثثثثثثثثر والمسثثثثثثثثتقبل

 مصر.
 

 الرسائل العممية:
(: ميػػػػارات التخطػػػػيط ا سػػػػتراتيهث لػػػػدل قيػػػػادات  ليػػػػات التربيػػػػة فػػػػث الهامعػػػػات 2014أبػػػػك حسػػػػنة  أحمػػػػد )

   ليػة التربيػة  رسثالة ماجسثتير غيثر منشثورةليػا   الميؤسَّسػثالفلسطينية كعالقتيا بتحسػيف األدام 
   فلسطيف. اةسالميةالهامعة 

بمحافظات غزة للتخطيط ا ستراتيهث  (: درهة ممارسة مديرم ك الة الغكث2015أبك حطب  أشرؼ )
  الهامعة اةسالمية  رسالة ماجستير غير منشورةالمدرسث كعالقتيا بمستكل إدارة المعرفة  

 غزة  فلسطيف.

حالة تطبي ية على  -(: فاعلية نظاـ ت ييـ ا دام كأاره على مستكل أدام العامليف2009أبك حطب  مكسى )
  الهامعة اةسالمية  غزة  رسالة ماجستير غير منشورةهمعية أصدقام المريض الخيرية  

 فلسطيف.

(: دكر الخصائص الريادية فث تحسيف مستكل األدام الميؤسَّسث  دراسة 2017أبك سمرة  حاـز خميس )
  أ اديمية اةدارة كالسياسة دراسة غير منشورةتطبي ية على الهامعات الفلسطينية الخاصة  

 طيف.للدراسات العليا  غزة  فلس
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(: عالقػػػػة نظػػػػـ المعلكمػػػػات اةداريػػػػة فػػػػث تحسػػػػيف األدام اةدارم: دراسػػػػة ميدانيػػػػة 2013أبػػػػك  ػػػػريـ  أيمػػػػف )
   ليػػة رسثثالة ماجسثثتير غيثثر منشثثورة  محافظػػات غػػزةبػػالتطبيؽ علػػى المنظمػػات غيػػر الح كميػػة ب

 ا قتصاد كالعلـك اةدارية  هامعة األزىر  فلسطيف.
(: عالقة نظـ المعلكمات ا دارية فث تحسيف األدام اةدارم: دراسة ميدانية 2013أبك  ريـ  أيمف محمد )

   لية رسالة ماجستير غير منشورةبالتطبيؽ على المنظمات غير الح كمية بمحافظات غزة  
 ا قتصاد كالعلـك اةدارية  هامعة األزىر  غزة  فلسطيف.

 -(: التطكير اةدارم كأاره فث تحسيف أدام العامليف بالهامعة الكطنية2016األغبرم  فاطمة عبدالرحمف )
    لية العلـك ا دارية  الهامعة الكطنية  صنعام.رسالة ماجستير غير منشورةصنعام  

(: تصميـ بيئة العمؿ كالتغيػرات المنشػكدة لتح يػؽ الميػزة التنافسػية: دراسػة تطبي يػة 2014األيكبث  منصكر )
   هامعة الهناف  لبناف.غير منشور ةأطروحة دكتورات التعليـ العالث الفلسطينث  على مؤسسا

(: أار إدارة سلسلة التكريد على أدام المنظمة: دراسة ميدانية فػث الشػر ات الصػناعية 2013البرازم  تر ث )
   ليػة األعمػاؿ  هامعػة رسالة ماجسثتير غيثر منشثورةالمدرهة فث سكؽ ال كيت لألكراؽ المالية  

 .األردفالشرؽ األكسط  
للييئات العامة فث  الميؤسَّسث(: أار استخداـ ت نكلكهيا المعلكمات على تحسيف األدام 2005بر ات  خالد )

   ليػة ا قتصػاد كالعلػـك السياسػية  هامعػة غيثر منشثورة ةرسالة دكتورامهاؿ المكاصالت كالن ؿ  
 ال اىرة  مصر.

الهزائريػػة: دراسػػة  ا قتصػػاديةت يػػيـ فعاليػػة نظػػاـ ت يػػيـ أدام العػػامليف فػػث المؤسسػػة  (:2007)بعهػػث  سػػعاد 
  هامعػػة ر غيثثر منشثثورةيرسثثالة ماجسثثتمؤسسػػة تكزيػػع كتسػػكيؽ المػػكاد البتركليػػة منط ػػة سػػطيؼ  

المتعػػددة نفطػػاؿ مسػػيلة التسػػيير كالعلػػـك  CLPبكضػػياؼ بالمسػػيلة   ليػػة العلػػـك ا قتصػػادية كعلػػـك 
 ية  قسـ العلـك التهارية  فرع إدارة األعماؿ  تخصص علـك تهارية.التهار 

قنيػػات ا تصػػاؿ كدكرىػػا فػػث تحسػػيف األدام: دراسػػة تطبي يػػة علػػى الضػػباط (: 2006)بػػف مػػانع  محمػػد علػػث 
  هامعػػػة نػػػايؼ العربيػػػة للعلػػػـك األمنيػػػة  غيثثثر منشثثثورة رسثثثالة ماجسثثثتيرالعػػػامليف بػػػاألمف العػػػاـ  
 العلـك اةدارية  الرياض  الممل ة العربية السعكدية.الدراسات العليا  قسـ 

فػث المنظمػات الصػحية غيػر  الميؤسَّسػث(: دكر الذ ام ا ستراتيهث فث تطكير األدام 2018البكهث  ريياـ )
كالسياسػػة للدراسػػات  اةدارة  أ اديميػػة رسثثالة ماجسثثتير غيثثر منشثثورة  محافظػػات غػػزةالح كميػػة ب

 العليا  غزة  فلسطيف.
أاػر إدارة الهػكدة الشػاملة علػى األدام الحػالث للمؤسسػات ا قتصػادية: مػع  دراسػة (:2006)بكمديف  يكسؼ 

  هامعػة الهزائػر   ليػة العلػـك غيثر منشثورة ةرسثالة دكتثورا  دراسة حالػة المعمػؿ الهزائػرم الهديػد
 .التسييرالعالمية على شيادة الهكدة  الحاصؿ- ISO"علـك كعلـك التسيير  قسـ  ا قتصادية
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 دراسػػة حالػػة –دكر اسػػتراتيهية التنكيػػع فػػث تحسػػيف أدام المؤسسػػة الصػػناعية (: 2013)عمػػر   هغػػدييف تػػيـ
  تخصػػص اقتصػػاد صػػناعث  رسثثالة ماجسثثتير غيثثر منشثثورةمؤسسػػة  كنػػدكر )بػػرج بػػكعريريج(  

 هامعة بس رة   لية العلـك ا قتصادية كالتهارية كعلـك التسيير.
كزارة  الميؤسَّسػػػػػث يػػػػػيـ الػػػػذاتث كالتخطػػػػػيط ا سػػػػػتراتيهث كعالقتػػػػو بتحسػػػػػيف األدام (: الت2015هبػػػػر  نهػػػػػكل )

 غزة. –كالسياسة للدراسات العليا  اةدارة  أ اديمية رسالة ماجستير غير منشورةالصحة  
(: دكر المسؤكلية ا هتماعية فث تحسيف أدام المنظمة: دراسة حالة لمؤسسة 2014الحسف  بك ب ر محمد )
   ليػػة العلػػـك ا قتصػػادية كالتهاريػػة كعلػػـك رسثثالة ماجسثثتير غيثثر منشثثورةباتنػػة   –ة نفطػػاؿ كحػػد

 بس رة  الهزائر. -التسيير  هامعة محمد خيضر
: دراسة حالػة  ليػة العلػـك ا قتصػادية الميؤسَّسث(: دكر إدارة المعرفة فث تحسيف ا دام 2015حسينة  قلبك )

   ليػػػة العلػػػـك رسثثثالة ماجسثثثتير غيثثثر منشثثثورةكالتهاريػػػة كعلػػػـك التسػػػيير بهامعػػػة محمػػػد خيضػػػر  
 ا قتصادية كالتهارية كعلـك التسيير  هامعة محمد خيضر  بس رة  الهزائر.

دراسػػة كصػػفية تحليليػػة فػػث  :الميؤسَّسػػث(: دكر التخطػػيط ا سػػتراتيهث فػػث هػػكدة األدام 2011الػػدهنث  إيػػاد )
   ليػػة التربيػػة  هامعػػة دمشػػػؽ  غيثثر منشثثثورة ةأطروحثثثة دكتثثوراالهامعػػات النظاميػػة الفلسػػطينية  

 سكريا.
فػػث مػػدارس دار األرقػـ بمحافظػػات غػػزة فػػث ضػػكم األنمػػكذج  الميؤسَّسػػث(: كاقػػع األدام 2013) علػػىالػدهنث  

  اةسػالمية   ليػة التربيػة  الهامعػة ورةرسالة ماجستير غيثر منشثاألكركبث للتميز كسبؿ تطكيره  
 فلسطيف.

دراسػػة ميدانيػػة لػػدل  الميؤسَّسػػث(: أاػػر التطػػكير التنظيمػػث فػػث تحسػػيف األدام 2016الدعهػػة  فػػراس محمػػكد )
أطروحثثثة الهيػػػات المشػػػار ة فػػػث هػػػائزة الملػػػؾ عبػػػد اهلل الاػػػانث لتميػػػز األدام الح ػػػكمث كالشػػػفافية  

ا قتصػػادية كالتهاريػة كعلػـك التسػيير  هامعػػة أبػك ب ػر بل ايػػد      ليػة العلػكـغيثر منشثثورة ةدكتثورا
 الهزائر.

العكامػػؿ المػػػؤارة فػػػث فاعليػػػة األدام الػػكظيفث لل يػػػادات األمنيػػػة: دراسػػػة  (:2004)الربيػػؽ  محمػػػد بػػػف ابػػػراىيـ 
رسالة   تطبي ية على الضباط العامليف فث قيادة قكات أمف المنشآت كال كات الخاصة ألمف الطرؽ

 السعكدية. العربية.منية  الممل ة األ  هامعة نايؼ للعلـك ماجستير غير منشورة
(: اةبداع اةدارم كعالقتو باألدام الكظيفث: دراسة تطبي ية على األهيزة 2003رضا  حاتـ علث حسف )

أ اديمية نايؼ  رسالة ماجستير غير منشورة،األمنية بمطار الملؾ عبدالعزيز الدكلث بهدة  
 ة للعلـك األمنية  السعكدية.العربي

فػػػث المػػػدارس الاانكيػػػة لػػػكزارة التربيػػػة كالتعلػػػيـ فػػػث دكلػػػة  الميؤسَّسػػػث(: ت يػػػيـ األدام 2006الزعػػػابث  سػػػليماف )
 .األردفعماف   ية األردن  الهامعة غير منشورة ةرسالة دكتورااةمارات العربية المتحدة  
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دراسة تطبي ية  -(: التخطيط ا ستراتيهث كبنام منظمات متميزة ت نكلكهينا2004الزعبث  ماهد راضث )
  هامعة غير منشورة اإلدارةأطروحة دكتوراة فمسفة في على منظمات صناعة األدكية األردنية  

األعماؿ  عماف   عماف للدراسات العربية العليا   لية الدراسات اةدارية كالمالية العليا  قسـ إدارة
 .19األردف  ص:

(: التخطػػيط ا سػػتراتيهث كعالقتػػو بػػالميزة التنافسػػية "دراسػػة ميدانيػػة فػػث شػػر ات 2011شػػراب  سػػائد حسػػف )
 –غػػػزة -  هامعػػػة األزىػػػرغيثثثر منشثثثورة رسثثثالة ماجسثثثتيرتكزيػػػع األدكيػػػة فػػػث محافظػػػات غػػػزة"  

 فلسطيف.
مؤسسػػات التعلػػيـ الت نػػث فػػث محافظػػات غػػزة  (: كاقػػع التخطػػيط ا سػػتراتيهث فػػث 2007الشػػكيخ  عػػاطؼ )

   فلسطيف.اةسالمية   لية التهارة  الهامعة رسالة ماجستير غير منشورة
معكقػػات تطبيػػؽ الخطػػط ا سػػتراتيهية فػػث بلػػديات محافظػػات غػػزة مػػف كهيػػة  (:2013)صػػباح  ريػػـ سػػييؿ 

    الهامعػػة اةسػػالميةمنشثثورةرسثثالة ماجسثثتير غيثثر العليػػا كاةدارات التنفيذيػػة فييػػا   اةدارةنظػػر 
  لية التهارة  قسـ أدارة األعماؿ  غزة  فلسطيف.

  تطبيؽ التخطيط ا سػتراتيهث كعالقتػو بػأدام المؤسسػات األىليػة النسػكية (2010)أماؿ نمر حسيف   صياـ
   هامعة األزىر  غزة  فلسطيف.رسالة ماجستير غير منشورةفث محافظات غزة  

  األردفكاقػع التخطػيط ا سػتراتيهث للمػكارد البشػرية فػث ال طػاع العػاـ فػث  (:2008)الضمكر  مكفؽ محمػد 
  األ اديميػة العربيػة للعلػـك الماليػػة كالمصػرفية   ليػة العلػـك الماليػػة غيثثر منشثورة ةأطروحثة دكتثورا

 كالمصرفية  قسـ إدارة األعماؿ.
رية األ اديمية فث الهامعات الفلسطينية (: دكر ادارة المعرفية فث تنمية المكارد البش2011العالكؿ  سمر )

   هامعة األزىر  غزة  فلسطيف.رسالة ماجستير غير منشورةبمحافظات غزة  

أسػاليب إدارة األزمػات مػديرم المػدارس الح كميػة فػث محافظػات غػزة  (:2009)عبد العػاؿ  رائػد فػؤاد محمػد 
غػػزة   ليػػة  الهامعػػة اةسػػالمية  رسثثالة ماجسثثتير غيثثر منشثثورةكعالقتيػػا بػػالتخطيط ا سػػتراتيهث  

 تربكية. إدارة-التربيةالتربية  قسـ أصكؿ 
التخطػػػيط ا سػػػتراتيهث كالتحسػػػيف المسػػػتمر علػػػى فاعليػػػة المؤسسػػػات  أاػػػر (:2012)عػػػامر ذايػػػب   العتيبػػػث

 .األردف  هامعة الشرؽ األكسط  رسالة ماجستير غير منشورةالمست لة فث دكلة ال كيت  
دكر تحليػػػػؿ البيئػػػػة الخارهيػػػػة فػػػػث صػػػػياغة اسػػػػتراتيهيات المؤسسػػػػات الصػػػػغيرة  (:2009)  ياسػػػػيف عطػػػػا اهلل

رسالة ماجستير غيثر كالمتكسطة بالهزائر   المؤسسات الصغيرةكالمتكسطة: دراسة حالة عينة مف 
   تخصص تسيير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  هامعة بس رة.منشورة



 
 

 
969 

دراسة ميدانية على  -(: كاقع التخطيط ا ستراتيهث فث قطاع الم اك ت2005عطااهلل  سمر رهب  )
  الهامعة اةسالمية  غزة  رسالة ماجستير غير منشورةشر ات الم اك ت فث محافظات غزة  

 فلسطيف.

-HRرد البشػرية )(: قياس مدل فعالية النيج التشار ث لتخطيط كرقابػة المػكا2015الع شية  أدىـ محمكد )
PPME فػػػػػث تح يػػػػػؽ اسػػػػػتدامة مؤسسػػػػػات المهتمػػػػػع المػػػػػدنث العاملػػػػػة فػػػػػث ال طػػػػػاع الزراعػػػػػث فػػػػػث )

 فلسطيف. –غزة  -  الهامعة اةسالميةرسالة ماجستير غير منشورةمحافظات غزة  
فػث المستشػفيات  الميؤسَّسػث(: أبعاد المنظمة األخالقية كدكرىا فث تحسيف هكدة األدام 2017)   هيادالغناـ

كالسياسػػػة للدراسػػػات العليػػػا  غػػػزة   اةدارة  أ اديميػػػة رسثثثالة ماجسثثثتير غيثثثر منشثثثورةالفلسػػػطينية  
 فلسطيف.
(: دكر التخطػػػػيط ا سػػػػتراتيهث فػػػػث رفػػػػع ال فػػػػامة اةنتاهيػػػػة لػػػػدل العػػػػامليف فػػػػث 2017الغػػػػكطث  محمػػػػكد )

  الهامعػػة تير غيثثر منشثثورةرسثثالة ماجسثثمؤسسػػات التعلػػيـ العػػالث بمحافظػػات غػػزة   ليػػة التربيػػة  
   فلسطيف.غزة-اةسالمية

العليػػا فػػث البنػػكؾ التهاريػػة كالتخطػػيط  اةدارة(: العالقػػة بػػيف الخصػػائص الرياديػػة لػػدل 2016فػػارس  نػػاديف )
دراسػػة ميدانيػػة علػػى المػػدرام فػػث البنػػكؾ التهاريػػة   ليػػة التهػػارة   -ا سػػتراتيهث فػػث محافظػػات غػػزة
 غزة  فلسطيف. -اةسالميةالهامعة   رسالة ماجستير غير منشورة

: الميؤسَّسػػثأاػػر فعاليػػة أنظمػػة تخطػػيط مػػكارد المؤسسػػة فػػث تميػػز األدام  (:2012)الفػػاعكرم  أسػػمام مػػركاف 
  هامعػػة الشػرؽ األكسػػط  رسثالة ماجسثثتير غيثثر منشثورةدراسػة تطبي يػة فػػث أمانػة عمػاف ال بػػرل  

 .األردفاف   لية إدارة ا عماؿ  قسـ األعماؿ اةل تركنية  عم
دراسة م ارنة بيف  -(: فرؽ العمؿ كعالقتيا بأدام العامليف فث األهيزة األمنية2008الفايدم  سالـ بر ة )

   هامعة نايؼ للعلـك األمنية  الرياض  السعكدية.رسالة دكتوراةا هيزة بمدينة الرياض  

فث مؤسسات  الميؤسَّسث(: دكر ا ستامار فث ت نكلكهيا المعلكمات فث تطكير األدام 2012فرج اهلل  أحمد )
  محافظػػػات غػػػزةالتعلػػػيـ العػػػالث الفلسػػػطينية: دراسػػػة تطبي يػػػة علػػػى الهامعػػػات الفلسػػػطينية العاملػػػة ب

   فلسطيف.اةسالمية   لية التهارة  الهامعة رسالة ماجستير غير منشورة
(: عالقػػة الممارسػػات ا سػػتراتيهية ةدارة المػػكارد البشػػرية كأدام العػػامليف كأارىػػا علػػى 2012ث  زيػػاد )ال اضػػ

رسثثثالة ماجسثثثتير غيثثثثر   األردفأدام المنظمػػػات: دراسػػػة تطبي يػػػة علػػػى الهامعػػػات الخاصػػػػة فػػػث 
 .األردف   لية األعماؿ  هامعة الشرؽ األكسط  منشورة
تخطػػيط ا سػػػتراتيهث للمػػكارد البشػػرية فػػػث الشػػر ات المدرهػػة فػػػث (: مػػػدل اسػػتخداـ ال2012قباهػػة  محمػػد )

 فلسطيف.-  هامعة الخليؿرسالة ماجستير غير منشورةبكرصة فلسطيف  
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ا سػػػتراتيهية لتحسػػػيف ال ػػػدرة التنافسػػػية  اةدارة (:2010)ال حطػػػانث  فيصػػػؿ بػػػف محمػػػد بػػػف مطلػػػؽ الحنفػػػرم 
  رسثثثالة ماجسثثثتير غيثثثر منشثثثورةالشػػػاملة   كالهػػػكدة ا سػػػتراتيهثا لمعػػػايير األدام للشػػػر ات كف نػػػ

 الهامعة الدكلية البريطانية   لية إدارة األعماؿ.
(: أار التخطيط ا ستراتيهث فث تبنث التهارة ا ل تركنية الحصة 2012ال بيسث  محمد عادؿ حمد )

رسالة ردف  دراسة تطبي ية على شر ات البرمهيات المتبنية للتهارة ا ل تركنية فث األ-السكقية
  هامعة الشرؽ ا كسط   لية األعماؿ  عماف  لكترونية غير منشورةماجستير في االعمال اإل 

 األردف.

: دراسػػػة حالػػػة مؤسسػػػة الميؤسَّسػػػث(: دكر اسػػػتراتيهية التصػػػدير فػػػث تحسػػػيف األدام 2015 حيلػػػث  الهباريػػػة )
   ليػة العلػـك ر منشثورةرسالة ماجستير غيثطكل ة بس رة   -حدكد سليـ لتكضيب كتصدير التمكر

 بس رة  الهزائر. -ا قتصادية كالتهارية كعلـك التسيير  هامعة محمد خيضر
معكقػػػػات تطبػػػػؽ الخطػػػػيط ا سػػػػتراتيهث فػػػػث الهامعػػػػات الفلسػػػػطينية فػػػػث  :(2007اللػػػػكح  عػػػػادؿ منصػػػػكر )
   غزة  فلسطيف.اةسالمية  الهامعة رسالة ماجستير غير منشورةمحافظات غزة  

(: دكر التخطيط ا ستراتيهث فث زيادة فاعلية اةدارة المدرسية 2008مازف  سليـ محمكد نكر الديف )
  قسـ أصكؿ التربية  غزة  اإلسالميةرسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة بمحافظات غزة  

 فلسطيف.

: دراسػػة تطبي يػػة علػػى سػػثالميؤسَّ (: عمليػػات إدارة المعرفػػة كعالقتيػػا بتميػػز األدام 2014المػػدىكف  محمػػكد )
 اةدارة  أ اديميػػة رسثثالة ماجسثثتير غيثثر منشثثورةكزارة التربيػػة كالتعلػػيـ العػػالث فػػث محتفظػػات غػػزة  

 كالسياسة للدراسات العليا  غزة  فلسطيف.
دراسة  -(: التخطيط ا ستراتيهث باستخداـ بطاقة األدام المتكازف2013المدىكف  منى إبراىيـ خليؿ )

دارة األزمات  الدبلكـ المينث فث إدارة منظمات المهتمع  تطبي ية على مر ز التدريب المهتمعث كا 
   الهامعة اةسالمية  غزة  فلسطيف.رسالة ماجستير غير منشورةالمدنث  

مساىمة ةعداد م اربة تسييريو مبنية على الفػارؽ ا سػتراتيهث: دراسػة حالػة  (:2007) بد المليؾمزىكده  ع
   هامعة الحاج لخضر باتنة.غير منشورة ةأطروحة دكتوراقطاع الطحف بالهزائر  

(: كاقػػػع التخطػػػيط ا سػػػتراتيهث كدكره فػػػث اسػػػتدامة منظمػػػات الخػػػدمات 2016مليحػػػة  محمػػػكد فػػػايز محمػػػد )
كالسياسػػػػة  اةدارة  أ اديميػػػػة رسثثثثالة ماجسثثثثتير غيثثثثر منشثثثثورةا هتماعيػػػػة فػػػػث محافظػػػػات غػػػػزة  

 فلسطيف. –غزة  –للدراسات العليا 
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الكظيفث فث المنظمات األىلية الفلسطينية  (: األنماط ال يادية كعالقتيا باألدام2010ناصر  حسف محمكد )
  اةسػػػالمية   ليػػػة التهػػػارة  الهامعػػػة رسثثثالة ماجسثثثتير غيثثثر منشثثثورةمػػػف كهيػػػة نظػػػر العػػػامليف  

 فلسطيف.
فػػػػث مؤسسػػػػات التعلػػػػيـ الشػػػػرعث بػػػػكزارة األكقػػػػاؼ  الميؤسَّسػػػػث(: درهػػػػة فاعليػػػػة األدام 2014النهػػػػار  مػػػػازف )

رسثثثالة ماجسثثثتير غيثثثر ث للتميػػػز كسػػػبؿ تطػػػكيره  بمحافظػػػات غػػػزة فػػػث ضػػػكم األنمػػػكذج األكركبػػػ
   فلسطيف.اةسالمية   لية التربية  الهامعة منشورة
لػػػدل قطػػػاع  الميؤسَّسػػػث(: مػػػدل ممارسػػػة الرشػػػاقة ا سػػػتراتيهية كعالقتيػػػا بتميػػػز األدام 2016ىنيػػػة  محمػػػد )

   ليػػة التهػػارة  الهامعػػة رسثثالة ماجسثثتير غيثثر منشثثورة  محافظػػات غػػزةالصػػناعات الغذائيػػة فػػث 
   فلسطيف.اةسالمية

(: تطكير ا افة المنظمة لتحسيف األدام الميؤسَّسث فث البنكؾ التهارية األردنية  2004الكقفث  علث عكض )
 أطركحة د تكراة  عماف  هامعة عماف العربية للدراسات العليا  عماف  األردف.

 سػػػػتراتيهث فػػػػث تطػػػػكير اةشػػػػراؼ التربػػػػكم فػػػػث تكظيػػػػؼ التخطػػػػيط ا (:2009) يػػػػكنس  نزيػػػػو حسػػػػف حسػػػػيف
   ليػػة التربيػػة  قسػػـ أصػػكؿ   الهامعػػة اةسػػالميةرسثثالة ماجسثثتير غيثثر منشثثورةمحافظػػات غػػزة  

 التربكية  غزة  فلسطيف. اةدارة التربية:
 

 المجالت والدوريات:
: دراسػػة تطبي يػػة علػػى ال ليػػات الميؤسَّسػػث(: بيئػػة العمػػؿ كأارىػػا فػػث تح يػػؽ التميػػز 2015األيػػكبث  منصػػكر )

 .  2  العدد: مجمة كمية فمسطين التقنية المحكمةالت نية الح كمية فث محافظات غزة"  
(: التخطػػيط ا سػػتراتيهث للمػػكارد البشػػرية فػػث الكظيفػػة 2014البغػػدادم  عبػػد الصػػاحب  كالمكسػػكم  سػػياد )

  جمثثثة كميثثثة التربيثثثة األساسثثثيةمفػػػث مؤسسػػػات الدكلػػػة فػػػث العػػػراؽ   اةدارةمػػػكظفث  اةداريػػػة لػػػدل
 .85  العدد: 20المهلد: 

اسػػػػػتخداـ الحػػػػػدس فػػػػػث صػػػػػياغة الخريطػػػػػة  (:2013)الحػػػػدراكم  رافػػػػػد حميػػػػػد. الزىيػػػػػرم  مػػػػػركة عبػػػػػد ال ػػػػريـ 
ا سػػػتراتيهية بػػػالتر يز علػػػى بطاقػػػة األدام المتػػػكازف: دراسػػػة تحليليػػػة فػػػث عػػػدد مػػػف فػػػركع مصػػػرؼ 

  العػراؽ  هامعػة واإلداريثة االقتصثاديةالغثرى لمعمثوم مجمثة الرافديف فث محافظة النهؼ األشػرؼ  
 .29 العدد:  9 المهلد:ال كفو  
نظػػػػـ المعلكمػػػػات كعالقتيػػػػا فػػػػث ت ػػػػكيـ األدام ا سػػػػتراتيهث للمنظمػػػػات  :(2013) عطػػػػا اهللحسػػػػيف  حفصػػػػة 

 .37: العدد  مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعةالصحية  
أاػػػػر ا ختيػػػػار فػػػػث المػػػػكارد البشػػػػرية لتح يػػػػؽ أىػػػػداؼ  (:2009)حسػػػػيف  محمػػػػد عػػػػكده. حميػػػػد  أحمػػػػد مهيػػػػد 

 اإلدارة النهػػػؼ  مهلػػػةميدانيػػػة آلرام عينػػػة مػػػف مػػػدرام فنػػػادؽ مدينػػػة  دراسػػػة-ا سػػػتراتيهثالتخطػػػيط 
 .  العراؽ74 العدد:  واالقتصاد
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 ليػة   مجمة الباحث. جامعة قاصدي مرباحم  تحليؿ األسس النظرية لمفيكـ األدا (:2010)الداكم  الشيخ 
 .7 العدد:  كرقلةكالتهارية كعلـك التسيير   ا قتصاديةالعلـك 
(: الم ارنة المرهعية مدخؿ لتحسيف األدام الميؤسَّسث فث المنظمات العامة: دراسة 2011ربابعة  فاطمة )

(  7(  العدد )26  المهلد )تةمجمة جامعة مؤ تطبي ية على المهلس األعلى للعلكـ كالت نكلكهيا  
109-164. 

دراسة  -فث المنظمات العامة الميؤسَّسث(: الم ارنة المرهعية مدخؿ لتحسيف األدام 2011رباعية  فاطمة )
 .1  العدد: مجمة جامعة مؤتةتطبي ية على المهلس األعلى للعلكـ كالت نكلكهيا  

دكر نظػػاـ المعلكمػػات ا سػػتراتيهث فػػث التخطػػيط  (:2012الرهػػث  منصػػكر ناصػػر كنػػاـز  محمػػكد مل ػػاكم )
  مجمثثة كميثثة بغثثداد لمعمثثوم االقتصثثادية العثثراقيػػة  األردندراسػػة ميدانيػػة فػث البنػػكؾ  –ا سػتراتيهث 

 .33 دد:عال
(: التخطػػيط ا سػػتراتيهث للمؤسسػػات الصػػحية كدكره فػػث تطػػكير 2017العبػػادم  ىاشػػـ  كالمػػؤمف  إحسػػاف )

 .2  العدد: 14  المهلد: الغري لمعموم االقتصادية واإلداريةمجمة رأس الماؿ البشرم  
ديوان المطبوعات (: اةدارة كالتخطيط ا ستراتيهث  بف ع نكف الهزائر  2001عدكف  ناصر دادم )

 .8  ص:الجامعية

مركثثز دراسثثات التخطػػيط ا سػػتراتيهث كدكره فػػث تح يػػؽ الميػػزة التنافسػػية   (:2010) رماشػػة  عبيػػر حسػػكف 
   العراؽ.ةالكوف

(: أبعاد بيئة العمؿ المادية كالمعنكية كدكرىا فث تحسيف  فامة األدام 2014ماضث  خليؿ إسماعيؿ )
المجمة العممية لمدراسات التجارية دراسة تطبي ية على الهامعات الفلسطينية  -الكظيفث للعامليف

 .102-139(  1  مصر. ع)والبيئية

ميػػارات ال ائػػد اةدارم كأارىػػا فػػث التخطػػيط ا سػػتراتيهث: دراسػػة تطبي يػػة فػػث  :(2012محمػػد  صػػفام تيػػو )
 .2 العدد:  5 لد:مهال  أوروك لمعموم اإلنسانيةمجمة  ليات هامعة ال كفة  
(: نمكذج م ترح للتخطيط المدرسث ا ستراتيهث كبنام ال درات 2001مدبكلث  محمد عبدالخالؽ )

  مجمة كمية التربيةسيف  هامعة ا مارات العربية المتحدة  التخطيطية لدل مهمكعة مف الممار 
 .18  ع16اةمارات  مج 

(: أاػػػػر ا لتػػػػزاـ التنظيمػػػػث علػػػػى أدام المؤسسػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ ا لتػػػػزاـ 2014م ػػػػرم  ز يػػػػة  كحيػػػػاكم  نعيمػػػػة )
منعػة )باتنػػة(   كحػدة-الغذائيػةالتنظيمػث دراسػة ميدانيػة فػث المؤسسػة الكطنيػة للعصػير كالمصػبرات 

 . 13  العدد: 7  هامعة البصرة  المهلد: جمة دراسات إداريةم



 
 

 
965 

 
 التقارير والمؤتمرات:

ت يػػػػيـ أدام المنظكمػػػػة المصػػػػرفية الهزائريػػػػة  ملت ػػػػى األكؿ   (:2004)بلم ػػػدـ  مصػػػػطفى. بكشػػػػعكر  راضػػػػية 
الكاقػػػع كالتحػػػديات  المػػػنظـ ب ليػػػة العلػػػـك – ا قتصػػػادية كالتحػػػك تالمنظكمػػػة المصػػػرفية الهزائريػػػة 

اةنسػػانية كالعلػػكـ ا هتماعيػػة باةشػػراؼ العلمػػث لمخبػػر العكلمػػة كاقتصػػاديات شػػماؿ إفري يػػا برعايػػة 
علث  مهمػع  بهامعة حسيبة بف بك ديسمبر  15ك 14كزير التعليـ العالث كالبحث العلمث يكمث: 

 النصكص العلمية.
ار إدراؾ المعرفة فث تكظيفيا لدل المنظمات األردنية  المؤتمر العلمث (: قياس أ2005حهازم  ىياـ )

نيساف  هامعة الزيتكنة   28-25الدكلث السنكم الخامس )اقتصاد المعرفة كالتنمية ا قتصادية(  
 األردف.
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 املالحق
 
 
 

 ( استبانة الدراسة االستكشافية.1ممحق رقم ) أواًل:

 ( قائمة المحكمين.2ممحق رقم ) ا:ثانيً 

 ( االستبانة في صورتيا النيائية.3ممحق رقم ) ا:ثالثً 
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 .( اصتباَت انذراصت االصتكشافُت1يهحق رقى ) -أوالا 
 

 

 

       
 ورعاكن،،،حفظكن هللا                  ...................................................... /ةالسيذ

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،
 

أتكهػػػػػو إلػػػػػي ـ بالت ػػػػػدير كا حتػػػػػراـ كأاٌمػػػػػف هيػػػػػكد ـ ال بيػػػػػرة فػػػػػث خدمػػػػػة البحػػػػػث العلمػػػػػث  كباةشػػػػػارة      
 إلى المكضكع أعاله ف ننث أقـك ب عداد دراسة بعنكاف: 

وأثرها يف  حمافظاث غزةممارصاث انتخطُط االصرتاتُجٍ نذي املذراء يف بهذَاث 
ضٍحتضني األداء 

َّ
ؤص

ُ
 بهذَتٍ خاَُىس ورفحدراصت يُذاَُت عهٍ : امل

 
-اةدارةلمتطلػػػػػػػػب الحصػػػػػػػػكؿ علػػػػػػػػى درهػػػػػػػػة الماهسػػػػػػػػتير فػػػػػػػػث برنػػػػػػػػامج ال يػػػػػػػػادة ك  ما ن كذلػػػػػػػػؾ اسػػػػػػػػت 

كالسياسػػػػػػة للدراسػػػػػػات العليػػػػػػا كهامعػػػػػػة األقصػػػػػػى  اةدارةبرنػػػػػػامج الدراسػػػػػػات العليػػػػػػا المشػػػػػػترؾ بػػػػػػيف أ اديميػػػػػػة 
هػػػػرام الدراسػػػػػة ا سػػػػتطالعية يي  – ذ إننػػػػػا فػػػػث مرحلػػػػػة إعػػػػداد الخطػػػػػة كا  مػػػػن ـ الت ػػػػػـر باةهابػػػػػة رهػػػػػى غػػػػزة  كا 

مػػػػػػػن ـ تػػػػػػػكخث الكاقعيػػػػػػػة كالدقػػػػػػػة كالمكضػػػػػػػكعية فػػػػػػػث إهابػػػػػػػات ـ  كذلػػػػػػػؾ  عػػػػػػػف ف ػػػػػػػرات ىػػػػػػػذه ا سػػػػػػػتبانة آمػػػػػػػالن 
ػػػػ البيانػػػػات المعطػػػػاة ستسػػػػتخدـ لتح يػػػػؽ أىػػػػداؼ البحػػػػث  بػػػػأفَّ  اللمسػػػػاعدة فػػػػث تح يػػػػؽ أىػػػػداؼ الدراسػػػػة. علمن

 العلمث كستعامؿ بسرية تامة  كسكؼ تعرض نتائج ىذه الدراسة بمنتيى الصدؽ كالمكضكعية. 
 

واالحترام،وتقبلوا خالص التقذير 
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 في الخانة المخصصة لإلجابة: (√)الرجاء اإلجابة عن جميع فقرات االستبانة وذلك بوضع إشارة 

 م
 
 الفقرة

شدة 
ق ب

أواف
 

فق
أوا

 

طة
وس

 مت
رجة

 بد
فق

أوا
 

فق
 أوا

ال
 

ق 
أواف

ال 
شدة

ب
 

1. 
يكهػػػػػد تطػػػػػكير مسػػػػػتمر فػػػػػث هػػػػػكدة الخػػػػػدمات التػػػػػث ت ػػػػػدميا البلديػػػػػة 

      للمستفيديف.

      يتسـ اليي ؿ التنظيمث فث البلدية بكضكح األدكار كالمسؤكليات. .2
      يكهد كصؼ كظيفث كاضح للعامليف فث البلدية. .3
      تحرص البلدية على ضماف استامار المكارد المتاحة ب فامة. .4
      تكفر البلدية البرامج التدريبية المتنكعة لتطكير أدام العامليف. .5

6. 
تتميػػػز أنظمػػػة المعلكمػػػات المسػػػتخدمة فػػػث البلديػػػة بالحدااػػػة كمكا بػػػة 

      التطكر الت نكلكهث.

7. 
تسعى البلدية إلى تبسيط العمليات كاةهرامات الداخلية بػيف األقسػاـ 

      كالكحدات.

8. 
معػػػػػػػايير كم ػػػػػػػاييس مناسػػػػػػػبة لمراقبػػػػػػػة األعمػػػػػػػاؿ   تشػػػػػػػاؼ يتػػػػػػػكفر 

      ا نحرافات كالعمؿ على تصحيحيا.

تحػػدد البلديػػة أكلكيػػات الخػػدمات الم دمػػة التػػث تتفػػؽ مػػع احتياهػػات  .9
      المستفيديف.

      تحرص البلدية على نشر ا افة هكدة الخدمات فث البلدية. .10
      لتشهيع العامليف على المبادرة كا بت ار.يتكفر بيئة عمؿ مالئمة  .11
      ت يـ البلدية مكاردىا المتاحة بش ؿ دكرم للتأ د مف هكدة أدائيا. .12
      ت يـ البلدية رضا المستفيديف مف الخدمات الم دمة. .13
      تمتلؾ البلدية استراتيهية فعالة لهلب التمكيؿ. .14

15. 
ت ليؿ الت اليؼ غير الضركرية دكف التأاير على تعمؿ البلدية على 

      هكدة األدام.
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 ( قائًت احملكًني.2يهحق رقى ) -ثاَُاا 

 

 مكان العمل اسم المحكم الرقم
 اةسالميةالهامعة  د. أحمد برىـك .1
  لية فلسطيف الت نية د. آماؿ الحيلة .2
 كالسياسة للدراسات العليا  اةدارةأ اديمية  د. خليؿ ماضث .3
 هامعة ال دس المفتكحة د. سامث أبك طو .4
  لية فلسطيف الت نية د. شذا أبك سليـ .5
  لية فلسطيف الت نية د. عاطؼ الشكيخ .6
 كالسياسة للدراسات العليا اةدارةأ اديمية  د. محمد الهريسث .7
 كالسياسة للدراسات العليا  اةدارةأ اديمية  د. محمد المدىكف .8
 كالسياسة للدراسات العليا  اةدارةأ اديمية  د. محمكد الشنطث .9

 ديكاف المكظفيف العاـ د. نبيؿ اللكح .10
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 ( االصتباَت يف صىرتها انُهائُت.3يهحق رقى ) -ثانثاا 

 

 

       
 ورعاكن،،،حفظكن هللا                  ...................................................... /ةالسيذ

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،
 

أتكهػػػػػو إلػػػػػي ـ بالت ػػػػػدير كا حتػػػػػراـ كأاٌمػػػػػف هيػػػػػكد ـ ال بيػػػػػرة فػػػػػث خدمػػػػػة البحػػػػػث العلمػػػػػث  كباةشػػػػػارة      
 إلى المكضكع أعاله ف ننث أقـك ب عداد دراسة بعنكاف: 

ممارصاث انتخطُط االصرتاتُجٍ نذي املذراء يف بهذَاث حمافظاث غزة وأثرها يف 
ضٍحتضني األداء 

َّ
ؤص

ُ
 ٍ خاَُىس ورفحدراصت يُذاَُت عهٍ بهذَت: امل

 
-اةدارةلمتطلػػػػػػػػب الحصػػػػػػػػكؿ علػػػػػػػػى درهػػػػػػػػة الماهسػػػػػػػػتير فػػػػػػػػث برنػػػػػػػػامج ال يػػػػػػػػادة ك  كذلػػػػػػػػؾ اسػػػػػػػػت ما ن 

كالسياسػػػػػػة للدراسػػػػػػات العليػػػػػػا كهامعػػػػػػة األقصػػػػػػى  اةدارةبرنػػػػػػامج الدراسػػػػػػات العليػػػػػػا المشػػػػػػترؾ بػػػػػػيف أ اديميػػػػػػة 
هػػػػػرام الدراسػػػػػة  – ذ إننػػػػػا فػػػػػث مرحلػػػػػة إعػػػػػداد كا  باةهابػػػػػة عػػػػػف ف ػػػػػرات رهػػػػػى مػػػػػن ـ الت ػػػػػـر يي  البحايػػػػػةغػػػػػزة  كا 

ث الكاقعيػػػػػػة كالدقػػػػػػة كالمكضػػػػػػكعية فػػػػػػث إهابػػػػػػات ـ  كذلػػػػػػؾ للمسػػػػػػاعدة فػػػػػػث مػػػػػػن ـ تػػػػػػكخِّ  ىػػػػػػذه ا سػػػػػػتبانة آمػػػػػػالن 
ػػػػػػػ البيانػػػػػػػات المعطػػػػػػػاة ستسػػػػػػػتخدـ لتح يػػػػػػػؽ أىػػػػػػػداؼ البحػػػػػػػث العلمػػػػػػػث  بػػػػػػػأفَّ  اتح يػػػػػػػؽ أىػػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػػة. علمن

 كضكعية. كستعامؿ بسرية تامة  كسكؼ تعرض نتائج ىذه الدراسة بمنتيى الصدؽ كالم
 

واالحترام،وتقبلوا خالص التقذير 
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 الشخصية: المعلومات أواًل 

 ( في المربع المناسب الختيارك: )√من فضلك ضع إشارة 

 الجنس: -1

  ذ ر                     أناث      

 العمر: -2

 سنة              40سنة إلى أقؿ مف 30سنة                   مف  30أقؿ مف  

 سنة فأ ار  50               سنة  50سنة إلى أقؿ مف 40مف  

 العممي:المؤىل  -3

     د تكراةب الكريكس             ماهستير                         دبلـك 

 المسمى الوظيفي: -4

 مكظؼ إدارم           رئيس شعبة            رئيس قسـ            مدير دائرة فما فكؽ     

 :الخبرةسنوات  -5

           سنكات 10 لث أقؿ مف إسنكات  5سنكات                       مف 5  أقؿ مف  

 سنة فأ ار                     15سنة                  15لث أقؿ مفإسنكات   10مف

 مكان العمل: -6

          رفح  بلدية خانيكنس                             بلدية       
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 ثانًيا: فقرات االستبانة

 احملىر األول: ممارصاث انتخطُط االصرتاتُجٍ: 
 في الخانة المخصصة لإلجابة: (√)الرجاء اإلجابة عن جميع فقرات االستبانة وذلك بوضع إشارة 

 م
 
 الفقرة

شدة 
ق ب

أواف
 

فق
أوا

 

طة
وس

 مت
رجة

 بد
فق

أوا
 

فق
 أوا

ال
شدة 
ق ب

أواف
ال 

 

 المجال األول: الرؤية االستراتيجية

1. 
اسػػػػػػتراتيهية كاضػػػػػػحة كمحػػػػػػددة للطمػػػػػػكح لػػػػػػدل البلديػػػػػػة رؤيػػػػػػة 

      المست بلث.

      تتميز رؤية البلدية بالمركنة كالكاقعية. .2
      رؤية البلدية محددة بتاريخ مناسب لتح ي يا. .3
      تصاغ الرؤية فث ضكم المتغيرات البيئية. .4

5. 
تعلػػػف البلديػػػة عػػػف رؤيتيػػػا للمهتمػػػع الػػػداخلث كالخػػػارهث علػػػى 

      السكام.

6. 
تسػػػػعى البلديػػػػة إلػػػػى ترسػػػػيخ العلػػػػـ كالمعرفػػػػة كتكظيػػػػؼ الت نيػػػػة 

      للكصكؿ إلى الرقث الحضارم.

      رؤية البلدية قابلة لل ياس بم دار الت دـ الذم تحرزه البلدية. .7

8. 
ت كد رؤية البلدية عملية التغيير اةدارم نحك الكضع المأمكؿ 

      للبلدية.

 الرسالة االستراتيجيةالمجال الثاني: 
      تمتلؾ البلدية رسالة كاضحة كمفيكمة للهميع. .1
      تتميز رسالة البلدية بالمركنة كالكاقعية. .2
      رسالة البلدية الغاية التث كهدت مف أهليا البلدية. تيبيِّف .3

4. 
تضػػمف الرسػػالة تكظيػػؼ هميػػع اةم انيػػات بمػػا ينسػػهـ كالرؤيػػة 

      المست بلية للبلدية. 

      تشرؾ البلدية الهيات ذات العالقة فث صياغة رسالتيا. .5

6. 
ت ػػػػـك البلديػػػػة ب عػػػػداد رسػػػػالتيا بشػػػػ ؿ متػػػػكازف كفػػػػؽ اةم انػػػػات 

      كالمكارد المتاحة.

7. 
ػػايى تتضػػمف رسػػالة البلديػػة قً  كمعت ػػدات أخالقيػػة تػػتالمـ مػػع قػػيـ  من

      كفلسفة المهتمع.

     تيعتبػػػػػر رسػػػػػالة البلديػػػػػة ىػػػػػث اةطػػػػػار المميػػػػػز ليػػػػػا عػػػػػف بػػػػػاقث  .8



 
 

 
975 

 م
 
 الفقرة

شدة 
ق ب

أواف
 

فق
أوا

 

طة
وس

 مت
رجة

 بد
فق

أوا
 

فق
 أوا

ال
شدة 
ق ب

أواف
ال 

 

 البلديات.
 المجال الثالث: األىداف االستراتيجية

      محددة ككاضحة قابلة للتطبيؽ. اتضع البلدية أىدافن  .1

2. 
صػػػػػػياغة األىػػػػػػداؼ يػػػػػػتـ إشػػػػػػراؾ العػػػػػػامليف فػػػػػػث البلديػػػػػػة فػػػػػػث 

      ا ستراتيهية.

3. 
تأخػػػػػػذ البلديػػػػػػة بعػػػػػػيف ا عتبػػػػػػار طبيعػػػػػػة المهتمػػػػػػع الفلسػػػػػػطينث 

      كالظركؼ التث يمر بيا عند صياغة األىداؼ ا ستراتيهية.

4. 
تراعػػػػث البلديػػػػة عنػػػػد كضػػػػع األىػػػػداؼ ا سػػػػتراتيهية إم اناتيػػػػا 

      الداخلية.

5. 
بػػػػيف األىػػػػداؼ قصػػػػيرة تح ػػػػؽ األىػػػػداؼ ا سػػػػتراتيهية التػػػػكازف 

 األهؿ كطكيلة األهؿ.
     

تتصػػػػػؼ األىػػػػػداؼ ا سػػػػػتراتيهية بالمكضػػػػػكعية بحيػػػػػث تع ػػػػػس  .6
      ال درات الح ي ية للبلدية.

7. 
تتصػػؼ األىػػداؼ ا سػػتراتيهية بالمركنػػة بحيػػث يم ػػف تعػػديليا 

       لما استحدات ظركؼ هديدة.

      لل ياس.تتـ صياغة أىداؼ البلدية بطري ة قابلة  .8
 المجال الرابع: التحميل االستراتيجي )تحميل البيئة الداخمية والبيئة الخارجية(

لػػػػػػػدل البلديػػػػػػػة هيػػػػػػػات متخصصػػػػػػػة لتحليػػػػػػػؿ البيئػػػػػػػة الداخليػػػػػػػة  .1
      كالخارهية ليا.

2. 
تتػػػكافر فػػػث البلديػػػة قاعػػػدة بيانػػػات تسػػػاعد فػػػث رصػػػد التغيػػػرات 

      البيئية للبلدية.

      لمعرفة ن اط ال كة كالضعؼ فث بيئتيا الداخلية. تسعى البلدية .3

4. 
تسػػػػعى البلديػػػػة لمعرفػػػػة ن ػػػػاط الفػػػػرص كالتيديػػػػدات فػػػػث بيئتيػػػػا 

      الخارهية.

5. 
تسػػػػػػعى البلديػػػػػػة إلػػػػػػى تحكيػػػػػػؿ التيديػػػػػػدات إلػػػػػػى فػػػػػػرص يم ػػػػػػف 

      استامارىا بش ؿ هيد.

6. 
تطمػػػػح البلديػػػػة لمعرفػػػػة أفضػػػػؿ ا سػػػػتهابات للتغييػػػػرات البيئيػػػػة 

 المتسارعة.
     

      للعامليف للمشار ة فث عملية التحليؿ البيئث.  اؼو يتاح مهاؿ  .7
     تعمؿ البلدية هاىدة لفيـ كمعرفة مصادر التمكيؿ كتعزيزىا  .8
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 كتنكيعيا.
 المجال الخامس: الخيار االستراتيجي

      يتناسب الخيار ا ستراتيهث مع رسالة البلدية. .1

2. 
أصػحاب الخبػرة فػث البلديػة  فريػؽ عمػؿ  ختيػار البػديؿ يعمؿ 

      المناسب.

3. 
يتحػػػدد الخيػػػار ا سػػػتراتيهث المناسػػػب حسػػػب المػػػكارد المتاحػػػة 

      للبلدية.

4. 
يم ػػف للبلديػػة كضػػع خطػػة طارئػػة فػػث حالػػة فشػػؿ ا سػػتراتيهية 

      المختارة.

5. 
ا سػػػػتراتيهث تشػػػػارؾ البلديػػػػة المسػػػػتفيديف فػػػػث اختيػػػػار البػػػػديؿ 

 المناسب.
     

 المجال السادس: تنفيذ الخطة االستراتيجية

1. 
 الرؤيػػة لتح يػػؽ تفصػػيلية تنفيذيػػة لػػدل البلديػػة خطػػة

 المست بلية ا ستراتيهية.
     

2. 
تحػػػدد البلديػػػة الػػػدائرة أك ال سػػػـ الم لػػػؼ بتنفيػػػذ أنشػػػطة الخطػػػة 

      التنفيذية.

      تم نيا مف قياس أدائيا. تضع البلدية مؤشرات أدام كاضحة .3

4. 
تلتػػػػػـز إدارة البلديػػػػػة بالكقػػػػػت الزمنػػػػػث المحػػػػػدد لتنفيػػػػػذ األنشػػػػػطة 

      الم ترحة فث الخطة.

      تعمؿ إدارة البلدية على تهنيد األمكاؿ الالزمة لتنفيذ خططيا. .5

6. 
يػػػػتـ تحػػػػديث اليي ػػػػؿ التنظيمػػػػث بمػػػػا يػػػػتالمـ مػػػػع تنفيػػػػذ الخطػػػػة 

      ا ستراتيهية.

      تشهع إدارة البلدية العامليف على تنفيذ ا ستراتيهية. .7

8. 
ت ػػـك إدارة البلديػػة بتطػػكير قػػدرات العػػامليف فييػػا بمػػا يسػػيـ فػػث 

      تنفيذ الخطة.
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ضٍاحملىر انثاٍَ: األداء 

َّ
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1.  
يتسـ اليي ؿ التنظيمث فث البلدية بكضكح األدكار كالمسؤكليات 

 بيف ال كادر اةدارية كالتنفيذية فييا.
     

فث  الميؤسَّسثكهد مؤشرات قياس محددة كمناسبة ل ياس األدام تي  .2
 البلدية. 

     

3. 
تأخذ البلدية بالحسباف الش اكل كالم ترحات الم دمة مف المكظفيف 

      األدام.لتحسيف 

4. 
لمتابعة المكظفيف   اؼو العليا فث البلدية الكقت ال اةدارةتخصص 

      كحؿ مشا ليـ.

5. 
ىناؾ استهابة سريعة للمتغيرات التث تحدث فث بيئة عمؿ 

 البلدية.
     

6. 
العليا فث البلدية على ضماف  فامة استامار  اةدارةتحرص 

 المكارد المتاحة )المادية  كالبشرية  كالمعلكماتية(.
     

7. 
ل ياس مدل  كأخرلتسعى البلدية لكضع مسح ميدانث بيف فترة 

 رضا المهتمع على خدماتيا.
     

8. 
تحرص البلدية على تطكير خدماتيا التث ت دميا للمهتمع المحلث 

 .ا هتماعيةبما يتناسب مع مسؤكليتيا 
     

9. 
تعمؿ البلدية على دعـ أنشطة البحث كالتطكير مف أهؿ ا رت ام 

      .الميؤسَّسثبأدائيا 

      يتـ مراعاة هكدة المعلكمات الالـز تكافرىا  تخاذ قرارات سليمة. .10

11. 
تسعى البلدية إلى استامار قدرات العامليف كالطاقات ال امنة 

 .لدييـ
     

لدل البلدية استراتيهية لتطكير أدائيا اةدارم باستخداـ كسائؿ  .12
      ت نكلكهية حدياة كمتطكرة.

      استراتيهية فعالة لهلب التمكيؿ. بلديةتمتلؾ إدارة ال .13

14. 
على ت ليؿ الت اليؼ غير الضركرية دكف  بلديةتعمؿ إدارة ال

      التأاير على هكدة األدام.

15. 
تحرص إدارة البلدية على ضماف استامار مكاردىا المتاحة 

 ب فامة.
     


