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منصورأحمد امتياز نايف 



 د  

 التعريفات االجرائية
 

التخطيط 
 االستراتيجي

عمليرررررة تحررررردد شررررراأ المؤسسرررررة ومسرررررتابلهاا وتهرررررتم بتصرررررميم اسرررررتراتيجيات  :
وويررررررع اهررررررداف وبرررررررامس زمنيررررررة تجعررررررأ المؤسسررررررة قررررررادرة علررررررى تو يررررررف 

واسرررررت مار اللرررررري الذايرررررة فررررري يرررررو   واسرررررتخدام أم رررررأ للمررررروارد المتاحرررررةا
التحليرررررررررررأ للبيئترررررررررررين الداخليرررررررررررة والخارجيرررررررررررة وصررررررررررروال لتحايررررررررررر  االهرررررررررررداف 

 .(2112الهالليا .) المنشودة
 جهررررررررررد أ  تصررررررررررور يماررررررررررن وال.  إليهررررررررررا الوصرررررررررروأ المطلرررررررررروب الغايررررررررررات : ا هداف

 للمجهررررررودات العررررررام االتجرررررراه يحرررررردد فالهرررررردف. هرررررردف دون منررررررتس جمرررررراعي
 (2112: نعيمأبو بارا ال)  .الجماعية

 تبررررررين خرررررررائط بم ابررررررة المررررررديرين بمعرفررررررة تويررررررع الاواعررررررد مررررررن مجموعررررررة : السياسات
 توجرررررو الترررري ا سرررررئلة مررررن تالرررررأ هررررذا فررررري وهرررري المرؤوسرررررين أمررررام الطريرررر 

 (2112: المغربي) المما لة المشااأ في الرؤسا  إلى
 فرررري سرررراسوا . الروتينيررررة العمليررررات تنليررررذ ايليررررة عررررن سررررللا محررررددة طرياررررة : اةجرا ات

 (2112: أبو بارا النعيم) . زمني تتابع فيها أن اةجرا ات
 يمارررررن وال. المسررررتابأ فررررري ا حررررواأ عليرررررو سررررتاون عمرررررا افترايررررات ويررررع : التنبؤ

: المغربررررريا  ربيرررررة) .المسرررررتايأ عرررررن افترايرررررات ويرررررع دون خطرررررة ويرررررع
2112) 

 تاونررررررت ترررررريال االفترايررررررات تسررررررجيأ يررررررتم فليهررررررا, للتنبررررررؤ المرررررراد  الم هررررررر : الموازنات
 ترتيبرررررا مرتبرررررة المسرررررتابأ احتياجرررررات بتاررررردير اشرررررفا وهررررري المسرررررتابأ عرررررن

. محرررررددة زمنيرررررة فتررررررة فررررري المشررررررو  نشررررراطات أو بعررررر  وتغطررررري من مرررررا
 (2112: ابو بارا النعيم)

 الوقررررررت تحديررررررد مررررررع ترنرليرررررررذهاا الواجررررررررب والتلصرررررريلية ا ساسررررررية العمليررررررات : البرامس الزمنية
 (2112: المغربي). عملية اأ ةنها  المتوقع

التحليأ 
 االستراتيجي

عمليرررررررة فحررررررري وتحديرررررررد العناصرررررررر االسرررررررتراتيجية فررررررري البيئترررررررين الداخليرررررررة  :
 (2111الذنيباتا . )والخارجية



 ه  

الررررذ  يتاررررون مررررن العديررررد مررررن الرررروزارات والمصررررال  والهيئررررات والمؤسسررررات  : الاطا  العام
عمررررأ فرررري حررررين ت. حيررررم يعمررررأ مع مهررررا يررررمن الموازنررررة العامررررة للحاومررررة

. مؤسسرررررررررات اخرررررررررر  بصرررررررررورة مسرررررررررتالة وخرررررررررارج اطرررررررررار الموازنرررررررررة العامرررررررررة
 (2117صبر ا )

وزارة التربية 
 :والتعليم الللسطينية

 فرري وتطررويره الللسررطيني التعلرريم علررى اةشررراف مسررؤولية تتررولى الرروزارة الترري :
 لترروفير وتسررعى  .العررالي والتعلرريم العررام التعلرريم قطرراعي فرري مراحلرروا مختلررف
 وجودة نوعية تحسين واذلك التعليما سن في هم من لجميع االلتحا  فري
 تنميرة وارذلك  .العصرر مسرتجدات مرع يتال م بما بو لالرتاا  والتعلم التعليم
 المررررواطن إعررررداد أجررررأ مررررن التعليمرررريا الاطررررا  فرررري العاملررررة البشرررررية الاررررو 

  (  .واقتدار بالا ة بواجباتو الايام على والاادر المؤهأا الللسطيني

http://www.mohe.gov.ps/BrowseArticles.aspx?CatID=81 
 بعملررررررو المو ررررررف قيررررررام عررررررن المعبرررررررة االداريررررررة السررررررلوايات مررررررن مجموعررررررة : االدا  الو يلي

 المطلوبررررررررررة اللنيررررررررررة والخبرررررررررررة التنليررررررررررذا وحسررررررررررن االدا ا جررررررررررودة وتيررررررررررمن
 المن مررررررة اعيررررررا  بايررررررة مررررررع والتلاعررررررأ االتصرررررراأ عررررررن فيررررررال للو يلررررررةا
 االسررررررتجابة نحررررررو والسررررررعي عملررررررو تررررررن م الترررررري الداريررررررةا برررررراللوائ  وااللتررررررزام

 (2112العمر ا ) .حري باأ لها



 و  

 ملخص الدراسة
ا وهي بعنوان 2177أجريت هذه الدراسة في اللترة الواقعة ما بين شهر  آذار واانون االوأ من العام 

 .ى ا دا  الو يلي في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية وأ ره عل واقع التخطيط االستراتيجي

هدفت الدراسة الى التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية 
وأ ره على ا دا  الو يلي من خالأ التعرف الى مد  ادراك المديرين العاملين لملهوم التخطيط 

 .ا ودرجة ممارستووأهميتواالستراتيجي 

المديرين العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية في اليلة الغربية م لت هذه الدراسة 
ا حيم تم اختيار عينة من هؤال  المديرين باستخدام العينة الطباية العشوائية بلغ 212والبالغ عددهم 

 % .25ا  ما نسبتو  52عددها 

تم جمع البيانات ودراسة واختبار والنجاز هذه الدراسة تم استخدام المنهس الوصلي التحليليا و 
اللرييات باالستعانة بمرجعيات ساباة ذات صلة بالمويو  ا اما تم تصميم استبيان خاي بهدف 

حيم تم تحليأ مخرجات االستبيان ومعالجتها احصائيا وعريها بواسطة برنامس الحزم . جمع البيانات
  SPSSاالحصائية للعلوم االجتماعية  

تعز  (  ≥α) 1015))سة عدم وجود فرو  ذات داللة احصائية عند مستو  داللة ا هرت نتائس الدرا
المديرين العاملين في وزارة التربية  ةدراك( سنوات الخبرة ٬المؤهأ العلمي ٬الجنس ٬العمر)لمتغير 

 اما ا هرت النتائس عدم وجود فرو  ٬وأهميتووالتعليم العالي الللسطينية لملهوم التخطيط االستراتيجي 
المؤهأ  ٬الجنس ٬العمر)تعز  لمتغير (  ≥α) 1015))ذات داللة احصائية عند مستو  داللة 

التخطيط االستراتيجي على االدا  الو يلي في وزارة التربية والتعليم العالي  تأ يرحوأ ( ٬العلمي
لصال  ( ≥α) 1015))ذات داللة احصائية عند مستو  داللة  النتائس وجود فرو  وأ هرت ٬الللسطينية

 .التخطيط االستراتيجي على االدا  الو يلي تأ يرحوأ ( سنوات الخبرة)متغير 

وبنا  على ما توصلت اليو الدراسة من نتائس؛ فان الدراسة تادم بع  التوصيات التي يمان اخذها 
ان : ومن هذه التوصيات. على االدا  الو يلي وأ رهبعين االعتبار في تطبي  التخطيط االستراتيجي 

 ٬اوم وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية بزيادة نسبة المديرات االنام في المناصب االداريةت
ليتمانوا من تطبي  ما  ٬ويرورة ان تاوم الوزارة بعمأ برنامس خاي لتو يف الخريجين الحدي ين

 ة في االدارة التي واستلادة الوزارة من الن ريات الحدي ٬تعلموه وبالتالي حصولهم على الخبرة من جهة
 .مما يؤهلهم الستالم مناصب ادارية عليا ٬تعلمها هؤال  الخريجون وتطبياها
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Abstract: 

 

This study was conducted during the period between March, 2011 – December, 2011. The 

study sample was chosen from directors at the Palestinian ministry of education and higher 

education in Ramallah and al-bireh governorate. The study aimed at identifying the reality 

of strategic planning and its influence on job performance in the Palestinian ministry of 

education and higher education from the perspectives of from directors at the ministry. The 

study population was composed of all directors at the Palestinian ministry of education 

whose number is (208). Study sample was developed by using the random stratified sample 

with a percentage of (25%) of the study population. The descriptive analytical method was 

used by applying a questionnaire composed of (48) items. The investigation consists of two 

parts: the first part contained independent study variables (age٬ gender٬ qualifications and 

years of experience at work). And the second part consisted of the understanding of 

directors at the ministry to the concept and importance of strategic planning, extent of 

practicing strategic planning. Data analysis was done using the (spss) program in obtaining 

standard deviations and the (one way ANOVAs) test. 

 

Results of the study showed that extent of understanding of directors at the ministry the 

concept of strategic planning and its importance was high and reached (82.2%). And the 

strategic planning practiced at the ministry of education is high and reaches a percentage 

(72.3%). Moreover, the results of the study showed that a director at the ministry 

performance is good with percentage (86%). The study also showed that there are no 

statistically significant differences at the level (α≤ 1015) depending on the area of study due 

to the variables (age, gender, educational qualification). Meanwhile, the results showed the 

existence of differences in the study sample due to the variable (work experience) in terms 

of the effect of strategic planning on job performance. 

 

The researcher recommends the need of the Palestinian Ministry of Higher Education to 

hold more specialized training workshop in the skills of strategic planning and to enhance 

the capacity of the managers to install and apply strategic plans. The need of the ministry 

to install special programs for the employment of fresh graduates so to be able to obtain 

job experience, and at the same the ministry can benefit from modern theories in 

management and administration that is taught to these fresh graduates and to apply it. 
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 الفصل االول
______________________________________________________ 

 اإلطار العام للدراسة
 

 مقدمة 4.4
 

 ير مألوفة  سماعناا فا يرًا ما نجدها تتردد في إطار  لم تعد المة التخطيط اةستراتيجي  ريبة أو
المناقشات أو الحوارات التي قد ي يرها بع  ا فراد أو الجماعات فيما بينهما أو في إطار وسائأ 
وأجهزة اةعالم المختللةا حتى أن هذه الالمة أصبحت تم أ إحد  الملردات الدارجة على ألسنة 

  .لحاالتالمواطن العاد  في ا ير من ا
 

صحي  أنها قد تطرح يمن ملهوم  ير نايس أو دقي  في بع  ا حيانا إال أنها في الغالب تباى 
يم أ جوهر فارة التخطيط اةستراتيجي ومحور ملهوموا أنو عنصر العاأ " عنصر أساسي "تشير إلى 

يعود إلى عدم " ذااذا وا"أو السلوك المحتام للعاأا فإذا قاأ أحد ا شخاي بأننا فشلنا في تحاي  
أو قولو أن هذا " اذا واذا"التخطيط أو الرؤيا المستابليةا أو أننا نريد تخطيطا حتى نحا  أهدافنا في 

 .الشخي رجأ مخطط وذلك الشخي عديم التخطيط
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أوليا بأننا نريد عماًل عاليا واعيا حتى ننج  في تحاي  أهدافناا أو في  ̋إن اأ ذلك يادم لنا إيحا 
مشاالناا أو أن التمييز بين الشخي المخطط و ير المخطط هو قدرة ا وأ على إخيا  مواجهة 

وأخذًا بهذه اللارة وترتيبا  .سلواياتو وتصرفاتو  حاام العاأا بينما يتراها ال اني للتلاائية والعشوائية
 :عليهاا يمان أن نصأ إلى نتيجتين فرعيتين هما

 

 ان أن ياون إال عمال أو سلواا إنسانياا وذلك باعتبار أن التخطيط اةستراتيجي ال يم: أوال 

 .أن السلوك العالي هو السلوك المميز لإلنسان عن  يره من المخلوقات
 أن التخطيط اةستراتيجي ال يمان أن ياون  اهرة حدي ةا بأ ال بد أن تاون  اهرتو :  انيا

 ام قائم فعال او احاأ للدراسة قديمة قدم اةنسان نلسوا إما بروزه في صورتو المن مةا أو ان
 .قد يعود بد  الحديم فيو إلى بدايات الارن المايي

 
وأن أ  مالح ات لعمليات التخطيط الحربية التي اانت تاوم بها الجيوش منذ الادما  ابر دليأ على 

لذلك وجود هذه ال اهرة فعال بصورتها المتطورة نسبياا إال أنها لم تان  تتم من خالأ ن ام متخصي 
 .وطباا  سس علمية مدروسة

 
لم تمن  العديد من المؤسسات وحتى المجتمعات التخطيط اةستراتيجي وال التخصي فيو ما يستح  
من اهتمام وعنايةا ويعز  السبب في ذلك إلى ن رة المجتمع لمويو  التخطيط وملهومو الخاطئ لوا 

فراد في المجتمع العربي أنو يمانهم فالتخطيط هو واحد من المواييع التي ي ن الا ير من ا 
وأفيأ م اأ على ذلك على ما يحدم من  بالجامعة لدراستوا االلتحا التخصي فيو دون الحاجة إلى 

أزمات في نسبة ابيرة من مؤسساتنا حين أصب  اأ فرد فيها يعتبر نلسو مستشارا ومحلال وخبيرا 
وجا ت . ة إلى وجهات ن ر  ير قابلة للنااشللتخطيطا وأن لديو الحلوأ الشافية لألزمةا هذا إياف

الا ير من هذه التحليالت بعيدة عن الواقعا وذلك لعدة أسباب أهمها الجهأ بالمعلومات ا ساسية 
حيم تاود المعلومة السطحية . للتخطيط والتي يحتاجها اللرد ليبني عليها أ  تحليأ علمي ومويوعي

 .صلة النهائية إلى تيليأ وييا المر  إلى استنتاجات خاطئة تؤد  في المح
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اما ان الحاجة الماسة إلى الخبرة العلمية والعملية في التخطيط التي تمان اللرد من معرفة ايلية 
فالطبيب على سبيأ الم اأ ال . استخدام المعلومات للتوصأ إلى التحليأ المنطاي والعملي والواقعي

 رية والتدريب العملي على ذلكا واستخدام معارفو تلك يمانو إجرا  عملية جراحية إال بعد الدراسة الن
 .في تخطيط وتنليذ العملية

 

لذلك فالتخطيط اةستراتيجي يعتبر عملية تخطيطية تتيمن مجموعة من النشاطات اللارية الن رية 
وتتطلب مستو  عاِأ من المهارات اللاريةا ويعتبر التخطيط اةستراتيجي عملية مستابلية؛ تهدف إلى 

اما . اي  انتااأ من م من موقف حالي إلى موقف مستابلي مستهدف يلوقو قيمة وقدرا على اةنجازتح
في المن مات لتحاي  أهدافهاا وبالتالي تعزيز أهمية تحديد ( السلوك الو يلي للعاملين)يشاأ ا دا  

سة واجبات ومسؤوليات الو يلة؛ لاي يتسنى للمو ف معرفة واجباتو وحاوقوا ومن  م ممار 
 .المحددة لو يلتو وتحمأ المسؤولية الناتجة عنها واالختصاصاتالصالحيات 

 
 مشكلة الدراسة 2.1
 

أصب  العالم قرية صغيرة بليأ  ورة اةتصاالت وسياسات اةنلتاح والعولمةا فأصب  اةرتااز على 
الداخلية والخارجية  التخطيط اةستراتيجي يرورة لنجاح واستمرارية المن ماتا باستخدام تحليأ البيئتين

للمن مات ومن  م اختيار اةستراتيجيات المناسبة وتطبياها وتصحي  ا خطا  وتعديأ االنحرافات أينما 
وجدتا لذلك لم يعد اةعتماد على الخبرات الشخصية والساباة فاط ملتاحا لتحاي  ا هدافا بأ يجب 

فاعلية أدا  المو لين بيسر وسهولة  االعتماد على خطة أو خطط مدروسة وهادفة تعمأ على زيادة
 .وتؤد  في النهاية إلى تحاي  ا هداف المرسومة بالاية وفاعلية

 
ما هو واقع التخطيط اةستراتيجي في وزارة التربية : "ويمان تلخيي مشالة الدراسة بالسؤاأ اآلتي

 ".والتعليم العالي الللسطينية وأ ره على ا دا  الو يلي ؟
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 دراسةأهداف ال 3.1
 

ترتاز الدراسة على عدد من ا هداف الرئيسة واللرعيةا أما الهدف الرئيس فيتم أ في التعرف على 
أما . واقع التخطيط اةستراتيجي في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية وأ ره على ا دا  الو يلي

 :ا هداف اللرعية لهذه الدراسة فتتلخي في اآلتي
 

  لملهوم  وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينيةإدراك المدرا  العاملين في  التعرف إلى مد
 .التخطيط اةستراتيجي وأهميتو

  وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينيةالتعرف إلى درجة ممارسة التخطيط اةستراتيجي في. 

  وزارة التربية والتعليم التعرف إلى درجة تأ ير التخطيط اةستراتيجي على ا دا  الو يلي في
 .العالي الللسطينية

  التعرف على تأ ير خصائي العينة على إجابات المبحو ين من مو لي وزارة التربية والتعليم
  .العالي الللسطينية في اليلة الغربية

 

 أسئلة الدراسة 1.4

 
 الرئيس فهو تتم أ أسئلة الدراسة في سؤاأ رئيس تنب   عنو عدد من ا سئلة اللرعيةا أما السؤاأ 

ما هو واقع التخطيط اةستراتيجي في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية وأ ره على : "اما يلي
 :أما ا سئلة اللرعية فهي". ا دا  الو يلي ؟

 
 لملهوم التخطيط  وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينيةمد  إدراك المدرا  العاملين في  ما

 ؟ميتو اةستراتيجي وأه

  ؟ وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينيةدرجة ممارسة التخطيط اةستراتيجي في ما هي 

  درجة تأ ير التخطيط االستراتيجي على ا دا  الو يلي في وزارة التربية والتعليم العالي ما
 ؟ الللسطينية

 اختالف خصائصهم؟هأ تختلف استجابات مو لي وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية ب 
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 فرضيات الدراسة  1.4

 

  1015) اةحصائية الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات فرو ال يوجد (α≤   حوأ إدراك
ملهوم التخطيط االستراتيجي لد  المدرا  العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية 

 (.  يا سنوات الخبرةالعمرا  الجنسا المؤهأ العلم): تعز  للمتغيرات التالية

  1015) اةحصائية الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات فرو ال يوجد (α≤  حوأ تأ ير
التخطيط اةستراتيجي على ا دا  الو يلي في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية تعز  

 (.  العمرا  الجنسا المؤهأ العلميا سنوات الخبرة): للمتغيرات التالية

 يوجد تأ ير ايجابي للتخطيط االستراتيجي على االدا  الو يلي في وزارة التربية والتعليم  ال
 .العالي الللسطينية

 

 همية الدراسة أ 1.4

 
 :سبابا اهمهاتعتبر هذا الدراسة ذات اهمية للعديد من ا 

 

  تسليطها اليو  على مويو  مهم لالرتاا  بمستو  المؤسسات والاطاعات على اختالف
ساس نجاح المؤسسات والاطاعات اذا أوهو مويو  التخطيط االستراتيجي والذ  هو  نواعهاأ
 .حسن استخداموأ

  ن ريا ومرجعا للدراسات الالحاة في مويو  التخطيط  ̋ن تشاأ هذه الدراسة إطاراأمن المتوقع
 .دا  الو يلي ره على ا أاالستراتيجي و 

  في للت ن ر المسؤولين _ لمتوقعةفي حاأ تطبي  الماترحات ا_قد تسهم هذه الدراسة
دا   ره على ا أهمية التخطيط االستراتيجي و أومتخذ  الارار في الاطا  العام الللسطيني الى 

 .ن يدفعهم لزيادة االهتمام بهذا المجاأ والتخصي فيوأالو يلي مما يمان 

 ولى في المؤسسة ا  تتناوأ هذه الدراسة وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية والتي تعتبر
 .صناعة جيأ ذو مواصلات يمان االعتماد عليو للنهو  بالبلد ااأ
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 مبررات الدراسة 1.4

 
 :لاد جا ت الدراسة انطالقا مما يأتي

 
  بحام ودراسات حوأ مويو  أعلى الر م من قيام الا ير من الباح ين والدارسين بعمأ

ساسية بالتخطيط والتي لمعلومات ا نو ال يزاأ هناك ناصا باأالتخطيط االستراتيجي إال 
  تحليأ علمي ومويوعيا لذلك فان هذه الدراسة تؤاد على أيحتاجها اللرد ليبني عليها 

 .دا  الو يليهمية التخطيط االستراتيجي ودوره المؤ ر في ا أ

  الحاجة الماسة الى الخبرة العلمية والعملية في التخطيط االستراتيجي التي تمان اللرد من
رفة استخدام المعلومات للتوصأ الى التحليأ المنطاي والعلمي والمويوعي والوصوأ الى مع

 .هداف المويوعةتحاي  ا 

  استاماال لمتطلبات الحصوأ على درجة الماجستير في بنا  المؤسسات والتنمية البشرية وقع
همية على اختيار الباح ة على هذا البحم لياون عنوانا لرسالة الماجستير لما لو من اال

 .الصعيد العلمي

 

 حدود الدراسة 2.4
 
 :تم أ حدود الدراسة فيما يليت
 

 واللصأ الدراسي  2177-2171البحم في اللصأ الدراسي ال اني  إعدادتم : الحدود الزمانية
 .2172 -2177 ا وأ

 وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية في اليلة الغربية: الحدود الماانية. 

  والدوائر في وزارة التربية والتعليم العالي  ا قسامالمدرا  العامين ومدرا  : البشريةالحدود
 .الللسطينية في اليلة الغربية
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 هيكلية الدراسة  3.4
 

 :تتألف هيالية الدراسة من خمسة فصوأا هي
 

 تهاعر  عاما وتمهيد للدراسة ومشالتهاا وأهميتهاا وأهدافهاا وأسئلتها وفرييا:اللصأ ا وأ. 

 وا ساسياتيتيمن اةطار الن ر  لمويو  الدراسةا حيم يوي  الملاهيم : اللصأ ال اني 
 واةجرا اتا وملهوم االهداف وأنواعوللتخطيط االستراتيجي من حيم ملهوم التخطيط وفوائده 

 .والسياسات والتنبؤ والبرامس الزمنية ودراسة حالة وزارة التربية والتعليم الللسطينية

  يتناوأ هذا اللصأ عريا شامال لمنهجية الدراسة اا دوات ومجتمع الدراسة : ال الماللصأ
 .ومد  اختبار صد  و بات أدوات الدراسة

 ويشتمأ على عر  النتائس وتحليأ بيانات االستبانة ومناقشتها: اللصأ الرابع. 

 يتم التوصأ وتتيمن االستنتاجات والتوصيات التي تنب   عن النتائس التي س: اللصأ الخامس
 .إليهاا والخاتمة
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 الفصل الثاني
______________________________________________________ 

 االطار النظري والدراسات السابقة
 

 قدمةم 1.2
 

سيتناوأ هذا البحم ملهوم التخطيط االستراتيجي وتطورها واهم االفترايات التي يبنى عليها التخطيط 
حو وخصائصوا واهميتو وعناصره وانواعوا اما يتناوأ اييا من الذ  ياوم بعملية االستراتيجي ومالم

ويتناوأ اييا ملهوم االدا  الو يلي والاطا  العام ووزارة التربية والتعليم العالي . التخطيط االستراتيجي
 .  الللسطينية

 
 وتطوره مفهوم التخطيط االستراتيجي 2.2
 

وما يتبعها من اهداف متوسطة  ٬ينجم عنو من اهداف بعيدة المد يعتبر التخطيط االستراتيجي وما 
وقصيرة المد  وتحويلها الى برامس وسياسات وفعاليات وخطط تنليذية حجر االساس في من مات 

وتدرس االحتياجات المتغيرة  ٬حيم تاوم المن مات بتحليأ االويا  السائدة محليا وعالميا ٬االعماأ
اما تاوم المن مة بتشخيي  ٬وما يعنيو اأ ذلك من فري او تهديدات ٬مةوتبعاتها على اعماأ المن 

مااناتهاقدراتها  بعدها تسعى من مات االعماأ  ٬لتتعرف على مواقع الاوة واليعف فيها ٬الداخلية وا 
والتغلب  ٬من خالأ ويع االستراتيجيات المالئمة للتايف مع المعطيات؛ ااستغالأ اللري المتاحة
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والعابات للحلا  على استمرارية باائها وصوال بها لتبؤ الموقع الرياد  في في جميع على التهديدات 
 . مجاالت نشاطها

 
والمتغيرات المتالحاة والمنتلسة الحاجة  ٬وقد ازدادت اهمية التخطيط االستراتيجي في عصر العولمة

التعرف على اأ ما المن مة معنية اا ر من ا  وقت ميى ب فأصبحت ٬المتأتية من البيئة الخارجية
 .يجر  خارج حدودها بما في ذلك المتغيرات والمعطيات االقتصادية والدولية

 
لاد راج ملهوم التخطيط طويأ المد  في منتصف الستينات خاصة في الوقت الذ  اهتمت فيو 

 ٬التخطيط والبرمجة  ساليبوتبني بع  المن مات  ٬الحاومة االمرياية بعملية التخطيط االقتصادية
 وا دواتانو وفي اواخر الستينات تعر  التخطيط طويأ المد  النتاادات منها تجاهلو للوسائأ  إال

ومن هنا  هر التخطيط االستراتيجي ليحأ محأ التخطيط طويأ  ٬الالزمة لتطبي  التخطيط
 (. 2112: ادريس ٬حمدان.)المد 

 
توقع حالة  بأنو( 2112: المغربي)و فاد عرف ٬لاد عرف التخطيط االستراتيجي بالا ير من التعريلات
دراكوالمة المستابأ نسبية اال ر على فهم  ٬المستابأ واالستعداد لمواجهة متغيرات هذا المستابأ  وا 

ولان الذ  ال اختالف عليو انو ما دام التخطيط استراتيجيا فنجد ان اهتمام المديرين يصب   ٬المديرين
 .المطلوبة بابر الحجم والايمة واةمااناتوتتسم الموارد  ٬اابروتعد اللترة الزمنية للتخطيط  ٬متزايدا
عملية تحدد شاأ المؤسسة ومستابلهاا وتهتم بتصميم استراتيجيات وويع اهداف وبرامس زمنية وبأنو 

تجعأ المؤسسة قادرة على تو يف واستخدام أم أ للموارد المتاحةا واست مار اللري الذاية في يو  
اما يعرف (. 2112الهالليا . )لداخلية والخارجية وصوال لتحاي  االهداف المنشودةالتحليأ للبيئتين ا

العملية التي يتم بواسطتها تصور وتخيأ مستابأ المن مة وعملية تطوير " بأنوالتخطيط االستراتيجي 
 (.2113الصرنا ". )االجرا ات اليرورية لتحاي  هذا المستابأ

 
نو عملية اتخاذ قرارات وويع أهداف واستراتيجيات وبرامس زمنية ويعرف التخطيط االستراتيجي أييا بأ

بأنو ا سلوب الذ  تختاره ( 2111السلميا )اما يعرفو (. 2117 نيما . )مستابلية وتنليذها ومتابعتها
االدارة لالستلادة من الموارد المتاحةا وتحاي  أفيأ النتائس من خالأ استلادة المؤسسات من نااط 
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بأنو ا سلوب العلمي ( 7222خطابا )وعرفو  .تغلب على نااط اليعف التي تعاني منهاالاوة بها وال
دارتهاالذ  تلجأ اليو االدارة في رصد وتو يف الموارد المتاحة   . وصوال الى ا هداف المنشودة وا 

 
ا وخططتها االستراتيجية وسياساته وأهدافهاوالتخطيط االستراتيجي هو عملية تطوير رسالة المؤسسة 

للمرحلة الاادمةا فهي اذن عملية تخطيطية تتيمن مجموعة من النشاطات اللارية الن ريةا وتتطلب 
مستوً  عاليا من المهارات اللاريةا فهو التدبير المسب  الذ  يحدد مسار المؤسسة في المستابأا وهو 

بلي مستهدف الى موقف مستا أييا عملية مستابلية تهدف الى تحاي  انتااأ من م من موقف حالي
 .) Wheelen & Hunger, 2111) .يلوقو قيمة وقدرة على االنجاز

 
هو اقرب تعريف لللهم واالستيعاب لاونو يوي  ملهوم ( 2112: المغربي)تر  الباح ة ان تعريف 

ويبنى التخطيط االستراتيجي عادة على عدة افترايات جوهرية ال  .التخطيط االستراتيجي بشاأ جيد
 (2112: المغربي: )ومن اهم هذه االفترايات ٬حليلها والتااد منهابد من فحصها وت

 
 اعادة تن يم مستو  المن مة التي ستاون عليو. 

 تحليأ البيئة التنافسية التي ستواجهها الم مة بعد اعادة تن يمها. 

  سنوات قادمة 5-3الن رة الشاملة للعوامأ االقتصادية خالأ فترة. 

 مةتدعيم االتجاه التسوياي للمن . 

 تحديد معدالت االرباح الماموأ تحاياها. 

 بيان ويع المن مة بين مجموعة المن مات الم يلة. 

 مراجعة احتياجات ومتطلبات المتعاملين مع ما تادمو المن مة اوال باوأ. 

 اهمية استخدام التانولوجيا في تادم صناعة المن مة. 
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 مالمح التخطيط االستراتيجي3.2  
 

التخطيط االستراتيجي  امية في البداية ولانها عموما يمان الاوأ أنو يتيمن قد تبدو مالم  
 ( 2112العارفا : ) السمات التالية

 
 هو ن ام متاامأ يتم بشاأ متعمد وبخطوات متعارف عليها. 

  هو ن ام لتحديد مسار الشراة في المستابأ ويتيمن ذلك تحديد رسالة المؤسسة واهدافها
 .حاي  ذلك والجهود الموجهة نحو تخصيي المواردوالتصرفات الالزمة لت

  هو ن ام يتم من خاللو تحديد مجاالت تميز الشراة في المستابأ وتحديد مجاأ اعماأ
 .الشراة مستابال وأنشطة

  هو رد فعأ لاأ من نااط الاوة واليعف في ادا  الشراة وللتهديدات واللري الموجودة في
 .التميز والتنافس المتاحة امام الشراة في المستابأالبيئة وذلك لتطوير وتنمية مجاالت 

  هو أسلوب عمأ على مستو  مجلس االدارة واالدارة العليا واالدارة التنليذية وبشاأ يحدد
 .ويميز مساهمة اأ مستو  وو يلتو داخأ الشراة

  هو أسلوب تحديد العوائد والمزايا التي ستعود على جماعات اصحاب المصال  في الشراةا
 .  اانت مزايا اقتصادية او  ير اقتصادية وهو ما يبرر باا  الشراةسوا

 

 خصائص التخطيط االستراتيجي 1.2
 

ان نجاح الخطة االستراتيجية يرتبط الى حد ابير بما تحويو من خصائي فريدة ومتجددة ومرنة وقادرة 
مان جعلها اساسا للنجاح اما ان الخطة بحد ذاتها ال ي ٬على االستجابة للمتغيرات والمعطيات البيئية

يتمتع التخطيط االستراتيجي الناج  . دون التدخأ اللاعأ لتطوير العمليات الناتجة عنها الخطة
 (2112: ادريس ٬حمدان:) بمجموعة من الخصائي تتم أ فيما يلي

 

 ان عملية التخطيط االستراتيجي ذات مدلوأ رؤيو  وحاياي. 

 اديةتدعم باطار للعمأ وليس بمجرد تنبؤات م. 

  متنا رة وأفاار وأهدافعملية شمولية وتااملية وليست عمليات تجميع لرؤية وقيم. 
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 تطور من خالأ فري  عمأ متاامأ. 

  عمليات التخطيط االستراتيجي الجيدة تعطى اتجاها وليس ارباك وتشويشا نتيجة ا رة الدخوأ
 .في تلاصيأ  ير مبررة

 وليس مجرد  ٬العمال  والسو  ومتطلبات البيئةعمليات التخطيط االستراتيجي الجيدة موجهة ب
 .عمليات تخطيط موجهة بذاتها

 البيئة وليست  بأبعادبالتااطع الحاصأ  ومتأ رة ٬عملية التخطيط االستراتيجي الجيدة متلاعلة
 .قصيرة الن ر متوجو بتلاعأ االحدام داخأ المن مة

 لألحداماردود فعأ الخطة  يوتأت ٬متأخرةست يول ٬ان تاون فاعلة باتجاه اللري المتاحة 
 .البيئية

 وليست عمليات ا ر سلبي ٬عملية التخطيط االستراتيجي اللاعلة تتسم بالمغامرة والهجوم. 

 وليست دفاعية مغلاة ٬ان تاون عملية التخطيط االستراتيجي هجومية ملتوحة. 

 مدةان تاون عملية التخطيط االستراتيجي عمليات تسارعية مرنة وليست اناماشية جا. 

  وليست مجرد ايافات متاطعة با ولوياتعملية التخطيط االستراتيجي موجهة. 

 ان ياون التخطيط االستراتيجي واقعي وليست عملية مساومات سياسية. 

 ان التنليذ هو ملتاح النجاح وليس ن رية مجردة. 

 تباهيوال تويع على الرفوف لل ٬ان تاون عملية التخطيط االستراتيجي متجهة الى النتائس. 

  ان تاون عملية التخطيط االستراتيجي مااسة وتحتو  على مجموعة من المعايير والمؤشرات
 .وليست مجرد فيا  فيلا 

  او تمهأ تأجيأوليست  أفعاأمن المهم ان تعطي عملية التخطيط االستراتيجي. 

 وليست عملية عريية ٬عملية التخطيط االستراتيجي عملية مستمرة. 

 
 ط االستراتيجيأهمية التخطي 1.2
 

يعد التخطيط االستراتيجي مهما ويرورياا وليس ترفاا ن را  نو يؤد  الى الالا ة في ا دا ا وهذا ما 
تجمع عليو اأ الشراات العالمية التي تستخدم التخطيط االستراتيجيا وفيما يلي بع  النااط التي 

 (2112 العارفا: )تعر  اهمية استخدام التخطيط االستراتيجي ومبرراتو
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 يزود الشراة بمرشد حوأ ما الذ  تسعى لتحاياو. 

  ومالم  للتلاير في الشراة ااأ بأسلوبيزود المسؤولين. 

 يساعد الشراة على توقع التغيرات في البيئة المحيطة بها وايلية التأقلم معها. 

 يساعد الشراة على تخصيي الموارد المتاحة وتحديد طر  استخدامها. 

  المديرين لرياح التغيير والتهديدات واللري المتاحةيزود وعي وحساسية. 

 يادم المنط  السليم في تاييم الموازنات التي يادمها المديرون. 

 ين م التسلسأ في الجهود التخطيطية عبر المستويات االدارية المختللة. 

 يجعأ المدير خالقا ومبتارا ويبادر بصنع االحدام وليس متلايا لها. 

  امام اافة جماعات اصحاب المصال يوي  صورة الشراة. 

 

 

 عناصر التخطيط االستراتيجي 1.2
 

 (2115: درويش ٬مندورة: )يتاون التخطيط االستراتيجي من مجموعة من العناصر وهي
  لإلستراتيجيةويع اةطار العام . 
 احةالمت اللري تحديد مع داخلية أو خارجية اانت سوا  بالمنشأة المحيطة البيئية العوامأ دراسة 

 .الملروية والايود
 تحديد ا هداف والغايات . 
 بينها والماارنة البديلة االستراتيجيات ويع . 
 المحيطة البيئية ال روف إطار في ا هداف تحاي  من يع م الذ  االستراتيجي البديأ اختيار. 
 جأا  طويلة والغايات ا هداف ترجمة يتم حيم والموازنات والبرامس والخطط السياسات ويع 

 .زمنية برامس شاأ في وويعها ا جأا وقصيرة ا جأ متوسطة أهداف إلى
 هذه وتاييم مراجعة مع المويوعة والخطط واالستراتيجيات ا هداف يو  في ا دا  تاييم 

 . المحيطة البيئية ال روف يو  في المويوعة والخطط االستراتيجيات

  المنشأة تايف تحاي   مراعاة مع تراتيجيةاالس لتنليذ الالزمة التن يمية المتطلبات استيلا 
 .  االستراتيجية للارارات المصاحبة للتغيرات
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 .يبين عناصر التخطيط االستراتيجي (  207)الشاأ رقم 
 

 
 

 عناصر التخطيط االستراتيجي: 702شاأ 
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 عملية التخطيط االستراتيجي 1.2
 

 ( 2112:  ربية ٬المغربي:)او الخطوات تمر عملية التخطيط االستراتيجي بمجمعة من المراحأ
 

  المن مة وأهدافتحديد رسالة. 

 تحديد الخصائي والسمات العامة للمن مة. 

  عدادتحديد البيئة الخارجية الحالية  .التنبؤات بشان البيئة المستابلية وا 

 الايام بمراجعة الموارد والترايز على جوانب اليعف والاوة الداخلية. 

 ت البديلة والتاتياات والتصرفات االخر تنمية االستراتيجيا. 

 تاييم واختيار االستراتيجيات. 

  اختيار مد  االتسا. 

 اعداد الخطة الموقلية او البديلة. 

 
 انواع التخطيط االستراتيجي 2.2
 

هناك عدة اسس يمان تصنيف انوا  التخطيط االستراتيجي بنا  عليهاا وفيما يلي اهم هذه 
 :التصنيلات

 
 (2114 ٬العبد) أنواعثالثة  األساسنيف حسب مدة سريان الخطة، والخطط تبعا لهذا التص .4.2.2

 
  التخطيط قصير المد ا وهو الذ  يحاوأ ان يخطط للترة ال تزيد عن سنتين في اطوأ

 . الحاالتا و البا ما تاون اللترة المحددة سنة واحدة فاط او اقأ

 وح في مع م االحيان بين  الم وخمس التخطيط متوسط المد ا وهو الذ  يغطي فترة تترا
 .سنواتا اما المد  العام والمألوف لم أ هذه الخطط عادة هو التخطيط لمدة خمس سنوات
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  التخطيط طويأ المد ا وهو التخطيط الذ  يغطي فترة تزيد عن خمس سنوات وقد تصأ الى
في مع م  عشرين او خمس وعشرين سنةا وذلك في ابعد االحيانا وان المد  المعموأ بو

 .سنوات 71 – 5االحيان ياع بين 

 

 : واما يالح ا فان اتبا  ا  من االنوا  ال ال ة الساباة يعتمد على العاملين التاليين
 

التخطيط االستراتيجي حسب المستوى الذي ستطبق فيه الخطة، والخطط هنا عدة انواع  .2.2.2
 ( 4312درويش، تكال، ) :أهمها

 
 ى المستو  الاوميا وهو الذ  يتم على مستو  المجتمع او الدولة التخطيط االستراتيجي عل 

 .اأن يتم التخطيط للتنمية على مستو  الدولة ااأ م ال. ااأ

   التخطيط االستراتيجي على المستو  االقليميا وهو الذ  يتم على مستو  احد او بع
 .االقاليم في المجتمع او الدولة

 لمحليا وهو الذ  تاوم بو السلطات المحلية داخأ التخطيط االستراتيجي على المستو  ا
الدولةا او الذ  تاوم بو السلطة المرازية على مستو  الوحدات او بعيها او احداهاا اأن 

 .يتم التخطيط للتنمية على مستو  بلدية م ال

  التخطيط على مستو  المشرو ا وهو الذ  تاوم بو سلطة المشرو  من اجأ انجاز اهدافو اأن
 .تخطيط لمشرو  مصنعيتم ال

 

 :التخطيط االستراتيجي حسب ميدان او قطاع االنتاج، وهناك ثالثة انواع رئيسة وهي .4.2.2
 

  الزراعي وين ر  باةنتاجوهو الاطا  المتعل  ( التخطيط الزراعي)التخطيط في قطا  الزراعة
 .م االعماأاليو انو الاطا  االوأ بين الاطاعات المختللةا ن را الن الزراعة هي اقد

  ويم أ الاطا  ال اني( التخطيط الصناعي)التخطيط في قطا  الصناعة. 

  ويم أ الاطا  ال الم( تخطيط الخدمات) التخطيط في قطا  الخدمات. 
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 :التخطيط االستراتيجي حسب المجال، وهنالك نوعين رئيسين هما .1.2.2
 

 اومات في المن مة المعنيةوهو الذ  يتعل  باافة المتغيرات او الم: التخطيط الالي. 

 او بع  هذه المتغيرات او الماومات بأحدوهو الذ  يتعل  : التخطيط الجزئي. 

 
 من الذي يقوم بالتخطيط االستراتيجي 3.2

 

ياوم اأ المديرون بالمؤسسات بالتخطيط االستراتيجيا اأ في حدود اختصاصوا فالمدير العام ياوم 
ا وياوم مديرو االدارات اأ في حدود اختصاصو بالتخطيط بالتخطيط االستراتيجي للمشرو  ااأ

انو من اليرور  ان تنسجم الخطط مع  إالوهاذاا وبالر م من ان اأ مدير ياوم بالتخطيط ... ةدارتو
بعيها في سبيأ تحاي  اهداف المشرو ا من اجأ هذا  البا ما يتم ويع الخطط باالشتراك مع 

يتاون اعياؤها من مدير  ادارات المشرو  (. جنة التخطيطل)االخرين في المشرو  بهيئة تسمى 
 .برئاسة المدير العام

 

 ان ذلك ال يعني باليرورة ان ياوم باأ ما  إالوبالر م من الاوأ بان اأ مدير ياوم بالتخطيط 
يتعل  بالتخطيط االستراتيجيا فالمدير العام يعتمد الى حد ابير على البيانات التي تصأ اليو من 

رة الوسطىا اما ان المدير ياوم بالتخطيط بإمال  ارادتو في خطوط عريية على المديرين االدا
المرؤوسينا الذين سياومون بويع الخطط والبيانات التلصيلية في حدود الخطوط العريية المرسومة 

ت واعتماد المدير العام لخطط المشرو  هو في جوهره تخطيطا فاالعتماد يتعل  باتخاذ الارارا. لهم
 .النهائية المتعلاة بما يجب ان يتم وايف يتم ومتى يتم
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 (2111: المغربي، غربية: )دور رئيس مجلس ادارة الشركة في التخطيط االستراتيجي .4.3.2
 

 ان يتبنى مجهودات التخطيطا ويعمأ على حم الجميع على المشاراة االيجابية. 

 تصف بالويوح ومن السهأ فهموا ان ياون مسؤوال عن ويع ن ام متاامأ للتخطيطا ي
 .وتوزيع اعبا  المسؤوليات على اللري  الاائم بالتخطيط

 يناأ اقتراحات االطراف المستليدة من الشراة عن ويع االستراتيجيات. 

 قيادة المناقشات وعاد االجتماعات الخاصة بتحديد االهدافا ورسالة المن مة واالستراتيجيات. 

 بات للبد  في خطوات التخطيط االستراتيجياصدار االوامر باعداد الخطا. 

 اعالن البد  في واالنتها  من اأ خطوة من خطوات التخطيط االستراتيجي. 

 تعيين اللري  الاائم بالتخطيط االستراتيجي او االستعانة بخبرا  من الخارج. 

 ةان ياوم بمناقشة وتعديأ والموافاة على الخطط االستراتيجي لاأ قسم ودائرة في الشرا. 

 متابعة ومراقبة تنليذ الخطط. 

 تاديم النص  والمشورة في تنليذ الخطط االستراتيجية. 

  حيم ان سلطة رئيس مجلس االدارة اابر من العيو المنتدب فهو ياوم بمعاقبة العيو
على ا  تاصير في التنليذ واذلك ماافأتو في حاأ اجادتو ( من خالأ المجلس)المنتدب 

 .للعمأ

 

 :مجلس االدارة المنتدب في التخطيط االستراتيجيدور عضو  .2.3.2
 

ان دور عيو مجلس االدارة المنتدب  او المدير اللعلي والتنليذ  في التخطيط االستراتيجي للشراة 
 (2115ماهرا : )هو
 

 انو ياوم باتخاذ الارارات التنليذية حتى يجعأ من السهأ تنليذها. 

 ياس تأ يرها على الخطط االستراتيجية وتنليذهاان ياوم بتتبع ال روف المحيطة بالشراةا وق. 

  االجتما  بالمديرين التنليذيينا وان ياود عملية تنمية االفاار االستراتيجية من خاللهم
 .وتصعيدها الى رئيس الشراة



 19 

  ان ياود عملية التنليذا حيم ياوم بناأ الخطط االستراتيجية المتل  عليها من قبأ رئيس
 .التنليذية المختللةالشراة الى المستويات 

   ا ارة حماس ودافعية المديرين التنليذيين من خالأ ويع ان مة الحوافز المرتبطة بتحاي
 .االستراتيجيات

 متابعة استخدام الموارد المتاحة بالا ة. 

 توقيع العااب على ا  تاصير او اهماأ في تنليذ االستراتيجيات في المستويات التنليذية. 

 م الشراةا وتم يلها فيما يمس الخطط االستراتيجيةان ياوم بالتحدم باس. 

 ياوم بتحاي  التوازن بين المصال  المختللة لالطراف المستليدة في المن مة. 

 ان ياوم بتتبع االعتبارات السياسية والاانونية والتلاو  مع هذه الجهات. 

 ياوم بتاييم للبيئة الخارجية من فري وتهديدات. 

 خلية من نااط قوة ويعفياوم بتاييم للبيئة الدا. 

   ان ياوم بتتبع التطورات العالمية التانولوجية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية واالسوا
 .والمنافسة لمعرفة ايلية االستلادة منها

 ان ياوم بخل  مناخ مالئم للتخطيط االستراتيجي داخأ الشراة. 

 ان ياوم باياس المنلعة من ا  قرار قبأ وا نا  تنليذه. 

 

 (2111ماهر، : )دور مدير التخطيط في التخطيط االستراتيجي .4.3.2
 

  بحيم تغطي اأ مجاالت الشراة اا جأاعداد ان مة تخطيطية في المد  طويأ وقصير. 

 مساعدة االدارة العليا في تحديد االهداف العامة والسياسات واالستراتيجيات. 

 تي لها تأ ير على خطط المشرو تحديد العناصر الموجودة بالبيئة وبالمشرو  وال. 

  مساعدة رئيس مجلس االدارة في تحديد االهداف العامة والسياسات واالستراتيجيات الخاصة
 .بالشراة

   التوصية بما يجب عملو بخصوي االست مارات الجديدةا والتوسعاتا وتنويع المنتجاتا والبد
 .من شراات اخر في او االنتها  من اصناف جديدةا واالندماج او االنلصاأ 

 المساعدة في ترجمة خطط االدارة العليا الى خطط تنليذية في باقي االدارات. 
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   تاييم التهديدات الخارجيةا واللري المحيطة بالشراةا وتاييم نااط الاوة واليعف في االدا
 .الداخلي للشراة

 تاديم النص  والمعونة لاأ مدير بالشراة بخصوي ويع الخطط. 

 أ انوا  الخطط قبأ عريها على رئيس الشراةاتابة وصيا ة ا. 

 اتابة وصيا ة االدلة واللوائ  المن مة لخطوات الخطط المختللة بالشراة. 

 تصميم وتنليذ الدراسات والبحوم الخاصة بخطط الشراة. 

 تدريب مدير  الشراة على ايلية التخطيط. 

 تطبي  احدم االساليب اللنية والنماذج العلمية في التخطيط. 

 بعة تطبي  الخطةا وتحديد انحرافات التنليذ عن معايير الخطةمتا. 

 

 محاور التخطيط االستراتيجي 41.2
 

 :تخطيط االستراتيجية وهييجدر التمييز بين اهم المحاور االساسية التي تدور حولها عملية ال
 

 :االهداف .4.41.2
 

ياها بطرياة متااملة ومتتابعة تمان وتحا ٬تم أ االهداف النتائس المراد تحاياها على مد  زمني متوسط
وهي مطلوبة لترجمة رسالة المن مة ومهمتها الى نواحي محدودة ومجردة  ٬من تحاي   ايات المن مة

: النعيم ٬ابو بار:) وتم أ معلمات عند تطبي  المؤسسة لرسالتها ومهامها وتشمأ ٬ويمان قياسها
2112) 

 
 الحالة او االويا  المر وب تحاياها. 

 لاياس التادم تجاه الغاية المطلوبة وسيلة. 

 مويوعي وقابأ للتحاي  -هدف يمان تحاياو. 

 اطار زمني يمان من خاللو تحاي  الهدف. 
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 :السياسات  .2.41.2
 
 من ومئاتا حلها المطلوب المشااأ من مئات فهناكا اليسيرة ا مور من ليس عمأ أ  إدارة إن

 بإستمرار تحدم أ  متاررة طبيعة ذات والارارات المشااأ ههذ بع  أن إال. اتخاذها الواجب الارارات
 هذه وتسمى المما لة الحاالت اأ في تطبي  قواعد ويع اليرور  فمن لذلك. ا يرة فترات وفي

 الطري  تبين خرائط بم ابة المديرين بمعرفة تويع الاواعد من مجموعة فالسياسات. السياسات الاواعد
 ٬المغربي.)المما لة المشااأ في الرؤسا  إلى توجو التي ا سئلة من الأت هذا في وهي المرؤوسين أمام

2112) 
 

 :االجراءات  .4.41.2
 

 وما عملو يجب ما لهم تحدد فهي ا عماأا تنليذهم في والمرؤوسين المديرين ترشد السياسات أن بما
 يسمى ما وهذاا ليذالتن بها يتم التي للطري  التلصيلية الخطوات تذار ال ولانها عملوا يجوز ال

حيم توي  الخطوات  ٬تبين ايلية ادا  نشاط او عمأ معين طرياة إذن فاةجرا ات.باةجرا ات
 (  2112: النعيم ٬ابو بار) . المتتابعة لتنليذ العمأ بصورة تلصيلية

 
 :التنبؤ .1.41.2

 
 ويع دون خطة ويع يمان وال. المستابأ في ا حواأ عليو ستاون عما افترايات ويع التنبؤ هو
 _ المديرين يلزم  نو اليرور  من أنو اماا السبب لهذا فالتنبؤ يرور . المستايأ عن افترايات

 التي وبالمشااأ, تحاياها المطلوب وبا هدافاالمستابأ في بالتالير_  مستوياتهم اختالف على
. الخطة ويع في مشالة هنالك اانت لماا تماما معروفة المستابأ في ا حواأ اانت فإذا ستحدم

 عن االفترايات اانت فالما اةدارة في ا ساسي الحجر_  الواقع في_  التنبؤ يتي  هنا ومن
 ( 2112:  ربية ٬المغربي. )سليما التخطيط اانا نلسو للمستابأ مطاباة المستابأ
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 :الموازنات  .1.41.2
 

 وعلى. المستابأ عن تاونت التي اتاالفتراي تسجيأ يتم فليهاا للتنبؤ الماد  الم هر هيالموازنات 
 أو بع  وتغطي من ما ترتيبا مرتبة المستابأ احتياجات بتادير اشف   Budget فالموازنة هذا

وهي الترجمة الرقمية لخطط وبرامس المؤسسة وذلك في شاأ . محددة زمنية فترة في المشرو  نشاطات
 (  2112: النعيم ٬ابو بار) . قيم مادية او مالية

 
 :البرامج الزمنية ...1.41

 
  العمليات يوي  فالبرنامس زمني برنامس شاأ في ا عماأ تسجأ لم ما تم قد التخطيط أن يعتبر ال

 اشررتات هنررا ومررن. عمليررة اررأ ةنهررا  المتوقررع الوقررت تحديررد مررع يررذهاالتن الواجررب والتلصرريلية ا ساسررية
 وجرود تصرور يمارن وال التخطريط م راهر من ماد  م هر الزمنية البرامس إن. الزمنية البرامس: التسمية
 ةدارتهرررا تارررون قرررد امرررا. ارررراأ للمن مرررة شررراملة الزمنيرررة البررررامس تارررون وقرررد. زمنيرررة بررررامس دون تخطررريط
 مختلرررف تنليرررذ عرررن المسرررؤولين خايشرررا  البررررامس تحررردد ا حرررواأ مرررن ا يرررر وفررري. المختللرررة وأقسرررامها
 (2112 ٬المغربي .)ا عماأ

 
 تيجيالتحليل االسترا 44.2

 
 .في البيئتين الداخلية والخارجية اةستراتيجيةعملية فحي وتحديد العناصر  بأنويعرف 

 
 :البيئة الخارجية .4.44.2

 

وفي . تتاون من مجموعة من العناصر الموجودة في محيط عمأ المؤسسة الذ  سيتم انجازه مستابال
وتشمأ هذه البيئة على اللري المتاحة  العادة ال تاع هذه العناصر تحت سيطرة ادارة المؤسسة مباشرةا

: هذه البيئة تتاون اساسا من قسمين. لعمأ المؤسسة والمخاطر التي تعرقأ سعيها ال تنام هذه اللري
حيم تتيمن بيئة المهام العناصر التي تؤ ر مباشرة في عمليات المؤسسة . بيئة المهام وبيئة المجتمع

 .المؤسسة الخارجيةي هر بيئة ( 202)الشاأ . (2111الذنيباتا . )الرئيسة
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 (2111الذنيباتا : )بيئة المؤسسة الخارجية: 202شاأ 
 

 :البيئة الداخلية. 2.44.2

 

تتاون البيئة الداخلية من مجموعة من العناصر التي تاع مباشرة تحت سيطرة ادارة المؤسسةا وتتيمن 
ال اافة التن يمية السائدة فيها وفي الموارد نااط الاوة ونااط اليعف في البنا  التن يمي للمؤسسةا وفي 

 (2112 ٬المغربي.)المتاحة وتتيمن هذه العناصر هياأ المؤسسة و اافتها ومواردها
 

يتيمن التحليأ االستراتيجي للبيئة دراسة للبيئتين الداخلية والخارجية للمؤسسةا بهدف تحديد العناصر 
ية هي تلك المؤشرات ذات االهمية الابر  التي من والعناصر االستراتيج. االستراتيجية في اليهما

ويسمى هذا التحليأ بتحليأ . الممان ان تؤ ر سلبا او ايجابا على عمأ المؤسسة في المستابأ
الى العناصر االستراتيجية في ( W)و( S)وتعود ( SOWT)العناصر االستراتيجية او ما يطل  عليو 

 عوامأ اليعف( w)بينما تم أ   Strengthsعوامأ الاوة ( S) البيئة الداخلية للمؤسسةا حيم تم أ 

weaknesses  اما . فيها(O )و(T ) فتم الن العناصر االستراتيجية في بيئة المؤسسة الخارجيةا
 المخاطر والتهديدات ( T)ا بينما تم أ OPPORTUNITIES  اللري المتاحة( O)حيم تم أ 
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Threats  (2112: النعيم ٬ابو بار. )تلادة من تلك اللريالتي تعمأ يد محاوالت المؤسسة االس .
 .يبين مصلوفة العناصر االستراتيجية  302الشاأ 

 

 
 

 2112 -جامعة الادس الملتوحة –االدارة االستراتيجية  -مصلوفة العناصر االستراتيجية: 302شاأ 
 

 :(HOPE; 2006 : )وضع وصياغة الرؤية والرسالة .4.44.2
 

يختر  حجب الزمن وينطو   ٬والحلم والحاياة ٬ور يجمع بين الخياأ والواقعتص: بأنهاتعرف الرؤية 
تتجاوز الى حد ابير بيئتها وويعها التنافسي  ٬على تحديات للدور والغايات المستابلية لمن مة ما

 (2112 ٬المغربي. )الحاليين
 

ومن  م  اا خر ات الخصائي اللريدة للمن مة التي تجعلها مميزة عن المن م:بأنهاالة رتعرف الرس
وتدأ  ٬وتعاس الملهوم الذاتي للمن مة ٬فهي تاشف عن الصورة التي تحاوأ المن مة ان تاون عليها

على المنتس االساسي او االسوا  التي تخدمها؛ لذا يماننا الاوأ ان رسالة المن مة هي الغر  او 
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حليأ االستراتيجي في المؤسسات وفيما يلي نموذج للت. (2112: النعيم ٬ابو بار). السبب في وجودها
(202) 
 

 
 

 (2115. دوا ) دور التحليأ و التلاير االستراتيجيين في تاوين الرؤية: 202شاأ 
 

 األداء الوظيفي  42.2
 

الى معنى المشي مشيا ليس بالسريع وال " أد "يشير المعنى اللغو  لللعأ :ا دا  وا دا  الو يلي
ااأ أد  فالن الدين بمعنى قياها وأد  فالن الصالة أ  قام بها بالبطي ا وأد  الشي  قام بوا وي

وهاذا يتي  بأن المعنى الدقي  في اللغة العربية لالمة أدا  هو . وأد  الشهادة أ  أدلى بها ٬لوقتها
 .قيا  الشي  أو الايام بو

 
بها للتأاد من أما بالمعنى االصطالحي فيعرف ا دا  بأنو قيام الشخي با عماأ والواجبات المالف 

فهو عبارة عن سلوك عملي يؤديو فرد أو مجموعة من ا فراد . صالحيتو لمباشرة مهام وأعبا  و يلتو
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أو مؤسسة يتم أ في أعماأ وتصرفات وحراات ماصودة من أجأ عمأ معين لتحاي  هدف محدد أو 
 (2117:المبييينا جرادات.)مرسوم

 
 قيام عن المعبرة اةدارية السلوايات من جموعةبأنو م الو يلي ا دا ( 2112العمر ا )عرف 
 عن فيال للو يلةا المطلوبة اللنية والخبرة التنليذا وحسن ا دا ا جودة وتيمن بعملو المو ف
 نحو والسعي عملو تن م التي اةدارية باللوائ  وااللتزام المن مة أعيا  باية مع والتلاعأ االتصاأ
تمام تحاي  إلى( 7222 حسنا)اما عرفو  الو يلي ا دا  يشير اما. حري باأ لها االستجابة  وا 

 ما و البا الو يلةا متطلبات اللرد بها يحا  التي الايلية يعاس وهو اللرد لو يلة الماونة المهام
 أساس على فيااس ا دا  أما المبذولة الطاقة إلى يشير فالجهد والجهدا ا دا  بين وتدخأ لبس يحدم
 .اللرد حااها التي النتائس

 
 لتحاياهاا الالزمة والوسائأ ا هداف من اال تعاس التي ا نشطة أهم من الو يلي ا دا  ويعتبر
 بالمخرجات ويرتبط. العمأ هذا في المر وب اةنجاز مستو  بلوغ أو العامأ الا ة مد  عن ويعبر
 حلوأ عن متصال بح ا ال مانينات حابة شهدت ا دا  و همية تحاياهاا إلى المن مة تسعى التي

 عن للبحم من مات عن التاارير العلمية الدوريات وذخرت الو يليا با دا  المتعلاة المشاالت
عادة جديدة قيادات  بصورة السياسات صنع في العاملين إشراك ومحاولة التن يمية هياالها تصميم وا 
 الملموسةا والجماعية اللردية للجهود جديدة حوافز وابتدا  الجودةا حلاات ن ام واستحدم. أابر

 سلوايات عن ا دا  وهو عبارة تحسين هي واحدة  اية تحاي  على تراز التي ا ساليب وابتدعت
 الخصائي تلاعأ نتيجة تاونت والتي ينجزها التي والنتائس بهاا ياوم التي والمهام والواجبات العامأ
 وبما العامأ يشغلها التي الو يلة اربإط والسلوايات النتائس هذه تتعل  بحيم الموقلية مع اللردية
 (2112العمر ا . ) ومهام واجبات من تحتويها
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 :مستويات األداء الوظيفي .4.42.2
 

 (2117:المبييينا جرادات: )هناك  ال ة مستويات لألدا  الو يلي وهي
 

 موعة التن يم هو عبارة عن ن ام الي أو جزئي يحتاج إلى مج: ا دا  على المستو  التن يمي
: من المدخالت ويادم عددا من المخرجات لزبائنوا ويتاون هذا الن ام من عدة عناصر هي

السو  أو مجموعة المستهلاين متلاي المنتس أو الخدمةا إيافة الى المصادر التي يحتاجها 
رأس الماأا التانولوجياا الموارد : التن يم للحصوأ على المخرجات اليرورية لعملو وهي

بها  يتأ رالبيئة اةقتصادية والسياسية واةجتماعية والايم التي .لتشريعاتا الوقتالبشريةا ا
 .ويعتبر اأ تن يم ن اما يجب أن يتايف مع المتغيرات والمؤ رات الداخلية والخارجية. التن يم

 ويتاون ا دا  على المستو  التن يمي من العناصر االساسية التالية: 
 

o تم بالمخدومين أو الجهات التي ستواجو لها الخدمات أو المنتس وته: اةستراتيجية وا هداف
 .ونوعية هذه السلع أو الخدمات وفي أ  مستو  سيتم تحديد أسعارها ونوعيتها

o ويراز التحليأ هنا على مستو  الا ة وفعالية هذا الهياأ ومد  قدرتو : الهياأ التن يمي
 .على خدمة العمليات التي ستنتس السلع أو الخدمات

o وهو ا داة التي يمان استخدامها بطرياة تخدم اةستراتيجية وا هداف: الماياس. 

o وهنا يجر  البحم في ايلية تسيير اةدارة في مسارات واتجاهات وايف تاون : اةدارة
 .عملية التصويب والتصحي 

 

 ويراز على التأاد من وجود العناصر التالية: ا دا  على مستو  العمليات: 

 

o  ومد  يرورتها وأهميتها لتحاي  إستراتيجيات المن مةالعمليات. 

o  أهداف العمليات حيم يجر  التأاد من تواف  وتاامأ تلك ا هداف مع أهداف المن مة
 .ااأ

o  تصميم أو هيالة العمليات وهنا يتم التأاد من أن تصميم العمليات وهيالتها موجو لخدمة
 .أهداف العمليات ومتطلباتو
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o  ويمان تحليأ . يتم هنا التأاد من أن ن ام إدارة العمليات الؤ وفعاأقياس العمليات حيم
 .االنحرافاتالعمأ وتصويب 

 

 من المعروف أن مخرجات أ  تن يم تأتي عن طري  العمليات : ا دا  على مستو  الو يلة
وأن العمليات تدار وتؤد  بواسطة ا فراد المنت مين في العمأ على شاأ فر  أو جماعات أو 

أما أهم العوامأ التي تحدد . بمختلف المستويات والتخصصات ومجاالت العمأ وحدات
 :مستو  فعالية ا دا  في المستو  الو يلي فهي

o وجود الو يلة ومد  يرورتها ةنتاج العملية أو المساهمة في إنتاج جز  من العملية. 

o  تناسبها مع العام للو يلة ومد   االختصايأهداف الو يلة أو ما يعرف أحيانا باسم
 .أهداف العملية

o تصميم الو يلة وهيالتها مما يسم  بتحاي  أدا  و يلي الؤ وفعاأ. 

o قياس الو يلة حيم يجر  التأاد من إماانية قياس ا دا  الو يلي . 

o   إدارة الو يلة حيم تتم عن طري  عملية مراقبة أدا  الو يلة وتحليلها وتصحي
 .اةنحرافات في ا دا 

 

يافة إلى أن . ا دا  في جميع المستويات مع بعيها البع  وانسجامرورة تواف  وبصلة عامة ي وا 
ا دا  في مستويات المن مة والعملية والو يلية يحتاج إلى أهداف محددة قابلة للاياس تعاس توقعات 

اج اما أن ا دا  في المستويات ال ال ة يحت. المستليدين من الخدمات أو السلع التي تادمها المن مة
 من تحاي  ا هداف بالا ة وفعاليةالى تصميم أو هياأ يتيمن ماونات رئيسة تمان 

 
 :أهمية األداء الوظيفي .2.42.2

 
 النهائي الناتس باعتباره والتادم النجاح تحاي  تحاوأ من مة أ  داخأ ابيرة أهمية الو يلي لألدا 

 يعد ذلك فإن مرتلعا الناتس هذا اان افإذ المن مةا أو اللرد بها ياوم التي ا نشطة جميع لمحصلة
 حين باا  وأطوأ استارارا أا ر تاون فالمن مة وفعاليتهاا واستارارها المن مة لنجاح وايحا مؤشرا
 بمستو  وقيادتها المن مة إدارة إهتمام أن عام بشاأ الاوأ يمان  م ومن. مميزا العاملين أدا  ياون
 المن مة داخأ تن يمي مستو  أ  في ا دا  فإن  م ومن ابها العاملين إهتمام عادة يلو  ا دا 
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 مرحلة ال هورا مرحلة) في المتم لة المختللة مراحلها في حياتها بدورة ارتباطو إلى للمن مة بالنسبة
 قدرة إن إذ( الريادة مرحلة التميزا مرحلة واللخرا السمعة مرحلة اةستارارا مرحلة واةستمراريةا الباا 

 على يعتمد انما تادما أا ر مرحلة أ  في والدخوأ النمو مراحأ من ما مرحلة تخطي ىعل  المن مة
 الى ذلك تتعد  بأ فاط المن مة مستو  على الو يلي ا دا  أهمية تتوقع ال اما .فيها ا دا  مستو 
 (  2171 صليحةا. )الدولة في واةجتماعية اةقتصادية التنمية خطط نجاح في ا دا  أهمية

 
 :محددات األداء الوظيفي .4.42.2

 
 إن تحديد مستو  ا دا  اللرد  يتطلب معرفة مجموعة من العوامأ التي تحدد هذا المستو  وتلاعأ 

 حيم يميز بع  الباح ين بين  ال ة محددات لألدا  الو يلي وهي . هذه العوامأ فيما بينها
 (7222.محمد)
 

 لجسمية والعالية التي يبذلها اللرد  دا  مهمتوحيم يشير الجهد المبذوأ إلى الطاقة ا: الجهد. 

 هي الخصائي الشخصية المستخدمة  دا  الو يلة: الادرات. 

 الذ  يعتاد اللرد أنو من اليرور  توجيو جهوده  االتجاهويشير إلى : ادراك الدور أو المهمة
 .في العمأ من خاللو

 

 :طرق تحسين األداء الوظيفي .1.42.2
 

نتاجية العمليات يعرف تحسين ا دا   الو يلي بأنو استخدام جميع الموارد المتاحة لتحسين المخرجات وا 
 ( 2111.سعيد). وتحاي  التاامأ بين التانولوجيا الصحيحة التي تو ف رأس الماأ بالطرياة الم لى

 

ه هناك العديد من الطر  وا ساليب التي يمان من خاللها العمأ على تحسين ا دا  الو يلي ومن هذ
 ( 2112.محمد). الطر  ما يلي

 

 تنمية الاو  البشرية بالتدريب. 
 خل  الدوافع والحوافز عند العاملين. 

 با هداف اةدارة. 
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 العمأ الجماعي والتشاراي. 

 تصميم العمأ. 

 إزالة العناصر  ير المنتجة في العمأ. 

 تحسين أساليب العمأ المستخدمة. 

 

 :قياس االداء الوظيفي .1.42.2
 

وال سيما مراقبة  ٬س االدا  على انو المراقبة المستمرة النجازات برامس المن مة وتسجيلهايعرف قيا
وعادة ما تاون الجهة التي تاوم  ٬وتسجيأ جوانب سير التادم نحو تحاي   ايات مويوعة مسباا

ان  ومن الجدير بالذار ٬عملية قياس االدا  هي االدارة المسؤولة عن ملردات برنامس المن مة بإجرا 
والمنتجات والخدمات التي تنشا  ٬مااييس االدا  يمان ان تتناوأ نو  او مستو  انشطة البرنامس المنلذة

 .تلك المنتجات والخدمات المادمةونتائس  ٬عن البرنامس
 

ومن الناحية الامية فان مااييس االدا  تعطي المن مة صورة مهمة حوأ المنتجات والخدمات 
ومن بين االمور الهامة التي يمان ان . انتاج تلك الخدمات والمنتجات والعمليات التي تؤد  الى

 (2112: ادريس ٬حمدان: )تساعد في معرفة مااييس االدا  الجيدة ما يلي
 

 مستو  جودة االعماأ. 

 مستو  تحاي  الغايات. 

  مستو  ريا العمال. 

 مستو  التحسينات واين ومتى يجب ان تاون. 

  مع المعايير والمااييس االحصائية المويوعةتطاب  االجرا ات والعمليات. 
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 :عملية قياس االداء الوظيفي .4.1.42.2
 

: تتيمن عملية قياس االدا  الو يلي جمع المعلومات حوأ االدا  اللعلي من المصادر التالية
 (2112: عباس)
 

 مالح ة االفراد العاملين ومتابعتهم. 

 التاارير االحصائية. 

 التاارير الشلوية. 

 التاارير الماتوبة. 

 

ويمان  .ان االستعانة بهذه المصادر في جمع المعلومات يؤد  الى زيادة المويوعية في قياس االدا 
 ( 2112: ادريس٬حمدان)تصنيف مع م مااييس االدا  يمن واحد من التصنيلات الستة العامة التالية 

 

  مااييس اللاعليةEffectiveuess  :مستو  تحاي  االهداف. 

 ييس الالا ةمااEfficiency  :حسن استخدام الموارد. 

  مااييس الجودةQuality : مستو  تلبية المنتوج لمتطلبات وتوقعات العمال. 

  مااييس التوقيتTimelines : وهي تايس مد  انجاز العمأ بشاأ صحي  وفي الوقت
 .المحدد لو

  مااييس االنتاجيةProductivity :ملية ماسومة على قيمة وهي الايمة الميافة من قبأ الع
 .العمأ وراس الماأ المستهلك

  مااييس السالمةSafety : مد  االلتزام بالمعايير الصحية العامة واجرا ات السالمة في
 . العمأ
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 نشوء القطاع العام وتطوره في الوطن العربي وفلسطين 44.2
 

 :ظهور القطاع العام وتطوره .4.44.2
 

شأن البلدان النامية اانت عندما نالت استااللها السياسي قد ور ت هيااأ إن البلدان العربية شأنها 
ذات تراايب معينة جر  تحريرها لخدمة مصال  الاو  اةستعمارية ومرتازة على اندماج إقتصاد 

اةرتاازية والبنى التحتية االساك الحديدية  المنشآتوأن  .المستعمرات في الن ام اةقتصاد  الدولي
 خر  من وسائط الناأ والموانئ ووسائأ اةتصاالت التي شيدتها الدولة بأمواأ عامة قد وا شااأ ا

لى جانب ذلك اانت هناك أشااأ معينة لإلنتاج ( بعد االستاالأ)آلت  إلى حوزة الدولة الجديدة وا 
النصراو  وآخرونا ).ا خر  إلى الدولة ها قد آلت هياشباات الاهربا  أو منشآت إسالة الميا

7221). 
 

 اً وبسبب يآلة الحصيلة في العمالت ا جنبية التي تستطيع هذه اةقتصادات اسبهاا فاد صار أمر 
طبيعيا أن تتولى الدولة عنها إحتاار التجارة الخارجيةا أو تشرف على تن يمهاا من أجأ أن تبسط 

طنينا فإنها قد وجدت الدولة الجديدة سلطتها وت بت أقدامهاا وتبرر مشروعيتها وتلاى قبوال لد  الموا
ولعلو لم يان يدور في . من اليرور  تاديم الخدمات اةجتماعية إما لاا   من رمز  أو مجانا

الحسبان آنذاك أن تاديم تلك الخدمات اان في نهاية ا مر ذا أهمية لتطوير الاو  العاملة الالزمة 
وأن الدولة الجديدة من أجأ أن . ةدارة اةقتصاداتا بغ  الن ر عن طبيعة ملاية وسائأ اةنتاج

أو توسيع الاوات المسلحة والشرطة التي اان قد / تلر  وجودها وتحمي سطوتها قامت بتأسيس و
جر  تدريبها وتجهيزها لمدة طويلة من قبأ السلطات اةستعمارية لتيمن بذلك وال ها لألن مة التي 

 .أقامتها
 

 فترة ما بين الحربين واذلك الحرب العالمية ال انية مرة أخر ا واما في سائر ا قطار النامية فإن 
قد شهدتا نموا سريعا في الناتس الاوميا حيم اانت هذه ا قطار قد ايطرها الاساد الابير و روف 
الحرب لإلنخراط في حراة تصنيعية تعوييا عن اةستيراد ا مر الذ  وسع الناحية التن يمية في 

 .انشغالها بشؤون التجارة الخارجية السياسة اةقتصادية للدولة وزاد
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ويمان الاوأ أنو خالأ اللترة الممتدة حتى نهاية الحرب العالمية ال انيةا اانت مع م ا نشطة 
والسياسة  اةقتصادية للدولة تميأ نحو الترايز على تشييد البنى التحتيةا وتاديم الخدمات اةجتماعيةا

يافة إلى إنتاج السلع الالزمة لتلك الخدمات التي العامة لإلقتصاد وتن يم حراة التجارة ال خارجية وا 
تاع في نطا  دائرة اةحتاارات الطبيعيةا ومعنى ذلك أن الاطاعات المنتجة للسلع والخدمات ا خر  

 (7221النصراو  وآخرونا . )قد اانت ميدانا لعمأ الاطا  الخاي
 

ومي االعربية دورا مهما في  هور المشرو  ال أدت الصدف التاريخية والمرتازات ال اافية في البلدان
 .وزيادة تدخأ الدولة في النشاط االقتصاد 

 

 اةدارة ا جنبية عشية اةستاالأ أورم البلدان العربية المستالة حدي ا ويعا ( تعريب)ي ف
فإلى جانب الجهاز اةدار  هناك مشروعات عامة ابيرةا خاصة في مجاأ الخدمات . راهنا

قتصاديةا فاان على الدولة  العامةا تحت إشراف اةدارات اةستعمارية  سباب سياسية وا 
 .الجديدة أن تستمر في إدارة هذه المشروعات والمؤسسات

 ور ت اأ البلدان العربيةا في الوقت نلسوا عالقات خارجية مايلة ومرتبطة بالمرااز الغربية .
إقتصادية متوايعةا اانت تجارتها  ولما اانت أا ر حاومات البلدان العربية ذات إماانيات

الخارجية في حالة عجز مستمرا ا مر الذ  ايطر حاومات هذه البلدان الى التدخأ في 
 .ميدان التجارة الخارجية لاي ال يللت الزمام بالنسبة إلى عجز ميزان المدفوعات

 ولة إدارة ما اان معروفا من مدراات وموارد طبيعية أو تم ااتشافو فيما بعدا آأ إلى الد
ولما اانت الموارد الطبيعية هي المصدر الرئيسي للعمالت الخارجيةا وتساهم بنصيب . وملاية

 .ابير في الدخأ الاوميا فاد تحولت ميزانية الدولة إلى مراز حساس للنصيب االقتصاد 

  النشاط اةقتصاد  الحاومي واللرد  المملوك لألجانب في  أ ( تعريب)في مراحأ الحاة تم
دراة اةستعماريةا ا مر الذ  أملتو  روف خاصة في اأ بلدا فتم تمصير النشاط اة

وامتد بذلك النشاط االقتصاد  للدولة ليشمأ المشروعات اللردية . االقتصاد  اللرد  وتعرياو
 .أو المهجورة في بع  البلدان اما حدم في الجزائر" المعربة"والحاومية 

  ة تحاي  معدالت نمو عالية والتوجو العام نحو التخطيط إلحاح التنمية االقتصادية ويرور
اةقتصاد ا دعا إلى مزيد من تدخأ الدولة في النشاط االقتصاد  لتأمين تنليذ الخطط 
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حاام  قتصاديا لتبرير تأميم الاطا  الخاي وا  اةقتصاديةااما طرح شعار اةشترااية سياسيا وا 
 .الابية على اةقتصاد الاومي

 
اطا  العام إلى الوجودا في بع  البلدان العربية وأن النشاط اةقتصاد  للبلدان العربية وهاذاا برز ال

وحيم وجد الاطا  العاما تايف الن ام السياسي لدعم السلطة المرازية . عامة قد تزايد لألسباب نلسها
طة وأحاديتها وأن المبررات السياسية واةقتصادية لمرازية السل. على المستويين السياسي واةقتصاد 

اانت الاية اةنتاج أو الالا ة اةنتاجية وعدالة التوزيعا تحت هذا الشعار أصب  الاطا  العام يستشعر 
 (7221النصراو  وآخرونا . )بادسية خاصة

 
 :القطاع العام في فلسطين .2.44.2

 
حيم يعمأ  يتاون الاطا  العام الحاومي من العديد من الوزارات والمصال  والهيئات والمؤسسات

في حين تعمأ مؤسسات أخر  بصورة مستالة وخارج إطار . مع مها يمن الموازنة العامة للحاومة
 .الموازنة العامة

 
لاد نما الجهاز اةدار  للاطا  الحاومي وتطور بصورة متسارعة من حيم التوسع في تأسيس الوزارات 

ة تتم فيها إيافة الوحدات والدوائر الجديدة والوحدات الجديدة دون وجود إطار عام لذلك التوسعا أو آلي
وال يوجد أ  تن يم أو هياأ إدار  معتمد للسلطة الللسطينيةا ويبلغ عدد الوزارات  والمؤسسات 
الحاومية حوالي  ال ا وستين وحدة حاوميةا ويمان تصور الهياأ التن يمي للسلطة الللسطينية اما 

 (2113صبر ا : )على النحو التالي 2117جا  في موازنة السلطة الللسطينية لسنة 
 

 هناك سبع وعشرون وزارة يمن السلطة الللسطينية وهي : الوزارات في السلطة الللسطينية
الداخليةا والتعليما والصحةا والعدأا والحام المحليا وشؤون المن مات االهليةا : وزارات

ساانا والتموينا والدولة لشؤون والشؤون المدنيةا وا وقافا والصناعةا وا شغاأ العامةا واة
ا سر ا والدولة لشؤون البيئةا والتعليم العاليا والعمأا واةعالما وال اافةا والشباب والريايةا 
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والتجارة واةقتصادا والشؤون البرلمانيةا والناأ والمواصالتا والبريد واةتصاالتا والشؤون 
 . ط والتعاون الدوليوالزراعةا والتخطي واآل اراةجتماعيةا والسياحة 

 ماتب : الهيئات والمؤسسات واللجان العاملة بصورة مستالة عن الوزارات وتشمأ اال من
الرئاسةا ومجلس الوزرا ا وهيئة الرقابة العامةا وديوان المو لين العاما والجهاز المراز  

دارة وشؤون العشائرا وديو  ان قايي لإلحصا  الللسطينيا والهيئة العامة لإلستعالماتا وا 
الاياةا ومؤسسة بادارا وهيئة المدن الصناعيةا والهيئة العامة لتشجيع اةست مارا ومؤسسة 
المواصلات والمااييسا والمراز الوطني للبحوم الزراعيةا وهيئة اةذاعة والتللزيونا وملويية 

 .التوجيو الوطنيا واللجنة الوطنية للتربية وال اافة والعلوم

 مجلس الوطني الللسطينيا واللجنة التنليذيةا والدائرة السياسيةا المؤسسات الخاصة بال
والصندو  الاوميا ودائرة العالاات الاوميةا ودائرة الالجئينا وهيئة الموسوعة الللسطينيةا 

 .والسلارات

  السلطة الخاصة م أ سلطة الطيران المدنيا وسلطة الموانئ البحريةا وسلطة الطاقةا وسلطة
ا والهيئة العامة للتبغا والهيئة "وفا"سطين الليائيةا وواالة االنبا  الللسطينية المياها وقناة فل

 .العامة للبتروأا وهيئة التأمين والمعاشات

  المؤسسات ا منيةا وقوات الشرطةا وا من الوطنيا وأجهزة المخابرات والمؤسسات التابعة لها
 (.2113صبر ا )

 

 :طينيةوزارة التربية والتعليم الفلس .4.44.2
 

ا تشالت وزارة التربية 7222بعد تسلم السلطة الوطنية الللسطينيةا مهام التعليم في فلسطين عام 
أنيطت صالحيات التعليم العالي بوزارة جديدة حملت اسم وزارة التعليم  7222والتعليم العاليا وفي عام 

وفي تعديأ وزار  على   .ية والتعليمالعالي والبحم العلميا فيما  لت الوزارة ا م تحمأ اسم وزارة الترب
تم إعادة دمس الوزارتين في وزارة واحدة حملت اسم وزارة التربية  2112الحاومة الللسطينية عام 

 (.موقع وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية.)  .والتعليم العالي
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مختلف مراحلوا في قطاعي التعليم تتولى الوزارة مسؤولية اةشراف على التعليم الللسطيني وتطويره في 
وتسعى لتوفير فري اةلتحا  لجميع من هم في سن التعليما واذلك تحسين  .العام والتعليم العالي

واذلك تنمية الاو  البشرية  .نوعية وجودة التعليم والتعلم لإلرتاا  بو بما يتال م مع مستجدات العصر
لمواطن الللسطيني المؤهأا والاادر على الايام بواجباتو العاملة في الاطا  التعليميا من أجأ إعداد ا

 .بالا ة واقتدار
 

ا على 7222حرصت وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينيةا منذ توليها قيادة دفة التعليم عام 
النهو  بالعملية التربويةا وبذلت جهودًا ابيرة في هذا المجاأا وسط  روف سياسية صعبةا فاد 

وأخذت   .ابيرًاا وور ت تراة  ايلةا وبنية تربوية شبو مدمرةا خّللها االحتالأ اةسرائيلي تحملت عبئاً 
 .على عاتاها أن تنج ا وويعت ذلك نصب عينيها هدفًا للتحاي 

 

ألف معلما واةشراف على قرابة أللي  31مليون طالب وأا ر من  707وحين الحديم عن إدارة شؤون 
معاهد العلياا واالنطال  في مشرو  ابير تمّ أ ببد  تطبي  أوأ منهاج مدرسة وعشرات الجامعات وال

فلسطينيا والبد  بتطبي  خطة خمسية تطويرية شاملة للنهو  بالتعليم الللسطيني وتوفيره للجميعا 
وتحمأ عب  التزايد الحاصأ في عدد المواليدا ا مر الذ  يجعلنا في سبا  متسار  لبنا  المزيد 

دارس لحأ المشااأ الناتجة عن االات ا  في الصلوف الدراسيةا فإننا نطمع في مّد يد والعديد من الم
العون لنا ومساندتنا محليًا وعربيًا ودوليًاا لتخّطي الصعاب والوصوأ الى الهدف السامي والنبيأا 

زارة التربية موقع و ) .وتوفير أجوا  التلاؤأ وا مأ لجيأ فلسطيني واعدا ينشد العلم والحياة بحرية وأمان
 (.والتعليم العالي الللسطينية

 

و ن الوزارة تدرك مد  أهمية تطوير التعليم العام وتحسين نوعيتوا ومد  أهمية تحاي  معايير الجودة 
فيما يتعل  بالتعليم الجامعيا فاد عملت جاهدة لتدريب المعلمين وتأهيلهما لخل  قاعدة تربوية قادرة 

ن نحو مجريات العصر الحديما عصر المعلومات المتسارعة على ا خذ بيد أطلاأ فلسطي
 7211والتانولوجيا الحدي ةا فعملت على إدخاأ الحاسوب الى المدارسا وأصب  لديها أا ر من 

ا "االنترنت"مختبر حاسوب يستخدمها الطلبةا وتم ربط بع  هذه المدارس بشباة المعلومات العالمية 
ة لتدريب جميع المعلمين الللسطينيين في دورات مستمرة لرفع وفي استمرار لهذه الجهود تبنت خط

 .الا تهم وأدائهما وتعمأ حاليًا على تنليذ استراتيجية تدريب وتأهيأ المعلمين بالتعاون مع الجامعات
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ويمن جهودها الرامية إلى إيجاد بنية تحتية في المجاأ المهني والتانيا فاد تبنت الوزارة استراتيجية 
أ تطوير ن ام التعليم والتدريب المهني والتاني والمصادر البشرية وتطوير الموارد المادية أييًا تشم

 .والمناهس وا ن مة والتشريعات المتعلاة بالتعليم المهني
 

وتدرك الوزارة أن دربها طويأ وشا ا  ير أنو بالعزيمة والتصميم والم ابرة واةرادةا سيحلأ باالنجازاتا 
  (.موقع وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية.) مشرقة ومشّرفةوسيليي إلى نهاية 

 
 دراسات سابقة 41.2

 
 استحوذ مويو  التخطيط اةستراتيجي على إهتمام العديد من الباح ينا فاد تناوأ الباح ون هذا 

سبة المويو  من عدة جوانبا وفي عدة قطاعات وذلك  هميتو بالنسبة لألدا  الو يلي واذلك بالن
لنجاح المؤسسات في أعمالها وبالنسبة  همية التخطيط اةستراتيجي التي هي أساس تحاي  أهداف 

 : وفي ما يلي بع  ا دبيات الساباة التي ناقشت مويو  التخطيط اةستراتيجي .المؤسسات
 

 :عربيةالدراسات ال: أوال. 4.41.2
 

دراسرة حالرة  -علرى ا دا  الرو يلي للعراملين عنروان المنراخ التن يمري وترأ يره :(2171صليحةا )دراسة 
هررردفت هرررذه الدراسرررة الرررى التعررررف علرررى المنررراخ التن يمررري بعناصرررره   :برررومرداس" أمحمرررد بررروقرة"جامعرررة 

وابعراده المختللررة والتعررف علررى االدا  الرو يلي وملهومررو ومحدداترو والتعرررف علرى مررد  ترأ ير عناصررر 
لارررا  المنررراخ التن يمررري علرررى ا دا  الرررو يلي للعرررام عطرررا  فاررررة وايرررحة عرررن الصرررحة التن يميرررة وا  لين وا 

وقرد اعتمردت  .اليو  على نااط الاوة التي يجب تعزيزها وعلى نااط اليعف التي يجب الايا  عليهرا
الدراسررة علررى المررنهس الوصررلي التحليلرريا فلرري الجانررب الن ررر  تررم اسررتعرا  وتحليررأ الملرراهيم الخاصررة 

ومحاولررررة فهررررم العالقررررة بررررين مختلررررف عناصررررر المنرررراخ التن يمرررري  بالمنرررراخ التن يمرررري وا دا  الررررو يلي
سرااط  ومستويات ا دا  الو يلي للعاملينا أما في الجانب التطبياي فاد اعتمدت الدراسة على تاريرب وا 

ومررن  .بررومرداس انمرروذج" أمحمررد برروقرة"الدراسررة الن ريررة علررى واقررع المن مررات الجزائريررة بإتخرراذ جامعررة 
رجت بها الدراسة يرورة إهتمام المسؤولين في جامعة بومرداس بعناصر المنراخ أهم التوصيات التي خ
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التن يمرري فرري الجامعررة دون التمييررز فيمررا بينهرراا ومحاولررة الوقرروف علررى العناصررر الترري مررن شررأنها أن 
 . تعمأ على خل  توجهات سلبية نحو المناخ التن يمي السائد لد  المو لين

 
دراسة تطبياية على الاطا  –ر ال اافة التن يمية على االدا  الو يلي بعنوان ا : (2171سميعا )دراسة 

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على طبيعة ال اافة التن يمية السائدة  :المصرفي في الجمهورية اليمنية
في الاطا  المصرفي اليمني والتعرف على طبيعة اال ر الذ  تتراو ال اافة التن يمية على ادا  اللرد 

وقد  .ك التعرف على اهم ابعاد ال اافة التن يمية الداعمة والمحلزة لالدا  على مستو  اللردواذل
اما تم االعتماد على االستبانة اادة لجمع بيانات . اعتمدت هذه الدراسة على المنهس الوصلي التحليلي

ي الاطا  المصرفي واان من اهم النتائس التي توصلت اليها الدراسة تدني مدراات العاملين ف .الدراسة
اليمني لل اافة التن يمية و بوت اال ر المعنو  لل اافة التن يمية على االدا  الو يلي والى صعوبة 

اما توصلت الدراسة اييا الى ان طبيعة اال ر الذ  تتراو ال اافة . فصأ ادا  اللرد عن  اافة المن مة
السلوك المصاحب لللرد عند ادائو لمهام  التن يمية على ادا  اللرد يامن في تا يرها المباشر على

 .و يلتو
بعنوان  درجة تطبي  التخطيط االستراتيجي في مديريات التربية والتعليم في : (2171الارد ا)دراسة 

هدفت هذه الدراسة الى معرفة درجة تطبي  . محاف ات اليلة الغربية من وجهة ن ر العاملين فيها
لتربية والتعليم في محاف ات اليلة الغربية من وجهة ن ر التخطيط االستراتيجي في مديريات ا

الجنسا الخبرةا المسمى الو يليا المؤهأ : العاملين فيهاا بااليافة الى بيان ا ر متغيرات الدراسة
العلميا موقع مديرية التربية والتعليم على درجة تطبي  التخطيط االستراتيجيا وتاون مجتمع الدراسة 

( 7721)ي مديريات التربية والتعليم في محاف ات اليلة الغربيةا والبالغ عددهم من جميع العاملين ف
من مجتمع % 35عامالا ا  ما يعادأ ( 271)وتم اختيار عينة طباية عشوائية تاونت من . عامال
ولتحاي  هدف الدراسة قامت الباح ة باعداد استبيان خاي لجمع المعلومات ومن  م تحليلها . الدراسة
واان من اهم النتائس التي توصلت اليها  .SPSSم الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية باستخدا

اما اوصت الباح ة . الدراسة ان مديريات التربية والتعليم تطب  التخطيط االستراتيجي بنسبة متوسطة
ة تدريب بيرورة بنا   اافة التخطيط االستراتيجي ونشرها في اافة مديريات التربية والتعليما ويرور 

العاملين في مديريات التربية والتعليم على مهارات التخطيط االستراتيجي وايلية اعداد الخطة 
 .االستراتيجية
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لد  مدير  المن مات ( التخطيط االستراتيجي)بعنوان واقع ممارسة (: 2112االشارا  وواد  )دراسة 
التخطيط ) عرف على واقع هدفت هذه الدراسة الى الت : ير الحاومية المحلية في قطا   زة

في المن مات  ير الحاومية في قطا   زةا وذلك من خالأ التعرف على مد  ويوح ( االستراتيجي
الملهوم العلمي للتخطيط االستراتيجي لد  مدير  تلك المن ماتا ومد  الممارسة والتطبي  لهذا 

تراتيجي اما يراها المديرونا الملهوما مع التعرف على معوقات التي قد تواجو عملية التخطيط االس
والتعرف على ا ر بع  الخصائي الشخصية والتن يمية في ويوح الملهوما واذلك معرفة ما اذا 
اانت هناك فروقا احصائية بين المديرين في ممارسة عملية التخطيط االستراتيجي تعز  لويوح 

الدراسة الميدانيةا حيم نم  لوبوأسالملهوم لديهما وقد استخدمت الدراسة المنهس الوصلي التحليلي 
. من مة لياوم مديرو تلك المن مات باالجابة عن اسئلتها( 733)تصميم استبيان خاي وتوزيعو على 

واان من اهم النتائس التي خلصت اليها . االحصائي  SPSSوقد تم تحليأ االستبيان باستخدام برنامس 
 وأنهململهوم العلمي للتخطيط االستراتيجيا من مدير  المن مات لديهم ويوح ل% 2201الدراسة ان 

اما ا هرت الدراسة ان المديرين ال ين رون . يميلون لممارسة ذلك النو  من التخطيط بدرجة عالية
وبنا  على النتائس التي توصلت . للمعوقات المحددة التي تم عريها عليهم في االستبيان بشاأ عام

مام بعاد دورات تدريبية مختصة بالمهارات االدارية عامة توصي بزيادة االهت فإنهااليها الدراسة 
وبالتخطيط االستراتيجي بشاأ خايا وعلى المديرين ان يعملوا على تاريس وترسيخ  اافة  التخطيط 
االستراتيجي في من ماتهم بجعلها جز ًا ال يتجزأ من ال اافة العامة لتلك المن ماتا ويرورة اعادة 

 . الجهود والموارد في المن مةات البوصلة التي تحدد وجهة الن ر من قبأ بع  المن م
 

بعنوان واقع التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في الاطا  العام في : ( 2112)دراسة اليمور 
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في الاطا   :االردن
تاون  .رف على العوامأ المؤ رة على التخطيط االستراتيجي في الوزارات االردنيةوالتع اا ردنيالعام 

( 23)مجتمع الدراسة من جميع العاملين في ادارات الموارد البشرية في الوزارات االردنية والبالغ عددها 
( 722) وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من العاملين في ادارات الموارد البشرية وبلغ عددها. وزارة

ومن اجأ تحاي  هدف الدراسة وجمع المعلومات الالزمة قام الباحم بتطوير استبيان . عامال وعاملة
واان من اهم ما توصلت اليو الدراسة من نتائس وجود عالقة ارتباطية ايجابية ذات داللة  .خاي بذلك

الموارد البشرية في  دارةةاحصائية بين انشطة ادارة الموارد البشرية وممارسة التخطيط االستراتيجي 
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اما اهم التوصيات التي خرج بها الباحم من خالأ دراستو يرورة تزود االجهزة . الوزارات االردنية
الحاومية االردنية باافة الوسائأ التانولوجية الحدي ة الالزمة للتخطيط االستراتيجيا ويرورة زيادة 

عطا هاالهتمام بمويو  التخطيط االستراتيجي  همية التي تستح  والتأايد على يرورة االهتمام اال وا 
يجادبن ام التغذية الراجعة في الهياأ التن يمي في الاطا  العام  ن ام معلوماتي فعاأ يخدم  وا 

 .التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية
 

 رة بعنوان واقرع التخطريط االسرتراتيجي فري مؤسسرات التعلريم التانري فري محاف: ( 2111الشويخا)دراسة 
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقرع التخطريط االسرتراتيجي فري مؤسسرات التعلريم التانري فري  . زة

وقرد  .محاف ات  زة مرن حيرم تحديرد طبيعرة وايليرة تطبير  التخطريط االسرتراتيجي فري تلرك المؤسسرات
تو ودرجة مناسربة تعريت الدراسة لمد  التزام ادارات الاليات بالتخطيط االستراتيجي ومد  انتشار  ااف

الهياأ التن يمي للاليات مع عملية التخطيط االستراتيجي ومد  توافر الموارد البشرية لعملية التخطريط 
فاررة ترم  21وقد اتبع الباحم المنهس الوصلي التحليليا وقام بتصرميم اسرتبيان مارون مرن  .االستراتيجي

واران مرن نترائس الدراسرة ان  .س  الشرامأتوزيعها على مجتمع الدراسة حيم استخدم الباحم اسلوب الم
من المبحو ين يرون ان هناك عالقة بين التخطيط االستراتيجي فري مؤسسرات التعلريم %  11032نسبة 

مررن المبحررو ين يؤيررردون % 17022التانرري ومررد  التررزام ادارة الاليرررة بررالتخطيط االسررتراتيجيا وان نسررربة 
ت التعلرريم التانرري ومررد  انتشررار  اافتررو بمررا يخرردم وجررود عالقررة بررين التخطرريط االسررتراتيجي فرري مؤسسررا

وقررررد اوصررررت الدراسررررة بمجموعررررة مررررن التوصرررريات مررررن اهمهررررا اسررررتخدام  .عمليررررة التخطرررريط االسررررتراتيجي
التخطريط االسررتراتيجي اأسررلوب ادار  حررديم يسراعد المؤسسررات بجميررع انواعهررا علرى التررأقلم مررع بيئتهررا 

ر لالسرتراتيجيات المويروعةا واسرتبداأ تلرك التري ال ترتال م الخارجية والداخليةا ويرورة التايريم المسرتم
 .مع االهداف والغايات المويوعة

 
بعنرروان واقررع التخطرريط االسررتراتيجي فرري مرردارس واالررة الغرروم فرري قطررا   ررزة : (2111هاشررما)دراسررة 

غرزة هدفت هذه الدراسة الى دراسة واقع التخطيط االستراتيجي فري مردارس واالرة الغروم ب .وسبأ تطويره
وقرد اسرتخدم الباحرم اداترين للدراسرة همرا اسرتبيان موجرو الرى عينرة الدراسرة  .والتعرف على سربأ تطرويره

مرن المسرؤولين عرن بررامس التربيرة والتعلريم بواالرة الغروم  71وماابلة شخصرية موجهرة لمجموعرة تشرمأ 
المبحرو ين لرديهم  واان من اهم النتائس التي توصأ اليها الباحم ان هناك نسبة منخليرة مرن .في  زة
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فهرررم وايررر  للملررراهيم المتعلارررة برررالتخطيط االسرررتراتيجي وان هنررراك نسررربة مرتلعرررة مرررن المبحرررو ين لرررديهم 
امررا ا هرررت الدراسررة اييررا عرردم وجررود  .اتجاهرات ايجابيررة وجيرردة تجرراه التخطرريط االسررتراتيجي لمدارسرهم

االستبيان  وأجزا جميع مجاالت فرو  ذات داللة احصائية بين متوسطات اجابات المبحو ين المتعلاة ب
تعرررز  لمتغيرررر الجرررنس والمؤهرررأ العلمررريا وعررردم وجرررود فررررو  اييرررا برررين متوسرررطات اجابرررات المبحرررو ين 
المتعلاررة بويرروح الملرراهيم واالتجاهررات والممارسررات المتعلاررة بررالتخطيط االسررتراتيجي تعررز  لمتغيررر نررو  

اجات تمان الباحرم مرن عرر  مجموعرة  وفي يو  مجموعة من االستنت .المدرسة وعدد سنوات الخبرة
مرن التوصريات م رأ يرررورة نشرر  اافرة التخطرريط االسرتراتيجي والتأايرد علرى ملهومررو الصرحي  وارأ مررا 
يتعل  بو مرن خرالأ ويرع اطرار ن رر  معتمرد يناسرب فلسرلة وطريارة عمرأ دائررة التعلريم بواالرة الغروم 

 . اومن  م ادراجو يمن دورات معهد التربية بجميع مستوياته

 
بعنوان واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة االسالمية في يو  معايير : (2112)دراسة الدجني 

. هدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة االسالمية بغزة .الجودة
ة الوطنية لالعتماد من خالأ تحليأ الخطة االستراتيجية في يو  معايير الجودة التي اقرتها الهيئ

ما "والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين وذلك من خالأ االجابة على السؤاأ الرئيس 
وقد تعريت الدراسة  ".واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة االسالمية في يو  معايير الجودة؟

افر معايير الجودة المعتمدة التي لمد  ويوح ملهوم التخطيط االستراتيجي ومد  ممارستو ومد  تو 
تيمنها نموذج الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين في 
الخطة االستراتيجية للجامعة االسالمية بغزة ومعايير ماونات الخطة االستراتيجية الجيدةا ومد  

غ والتوصيات الماترحة التي تسهم في تطوير التخطيط توافرها في الخطة االستراتيجية للجامعة  م الصي
لتحاي  اهداف الدراسة اتبع الباحم المنهس و  .االستراتيجي في الجامعة في يو  معايير الجودة

( 771)الوصلي التحليلي ومنهس تحليأ المحتو ا وقد تم عمأ استبيان لجمع البيانات من عينة عددها 
النتائس اان من اهمها ويوح ملهوم التخطيط االستراتيجي وتوصلت الدراسة الى عدد من . عيوا

ا وا هدافالدارة الجامعة بدرجة مرتلعةا اال انو وجد يعف في صيا ة بع  جوانب الرؤية والرسالة 
واان من اهم التوصيات . وعدم ريا ادارة الجامعة عن الااعات والمختبرات ومراف  االنشطة للمنهاج

ورة تبني استراتيجية الجودة ومبادئها عند اعداد الخطة االستراتيجية التي اوصت بها الدراسة ير 
وتطوير . التخطيط االستراتيجي وأهميةللجامعة والسعي الى بنا   اافة تن يمية لد  العاملين بملهوم 
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معايير ومؤشرات ادا  وايحة ومعتمدة تصل  لاياس عملية التخطيط االستراتيجي في اافة مراحلها 
 .والخدمات االدارية والعمأ على تحسين المراف  وتطبي  المعايير التي تناولتها الدراسة ودعم الجودة

 
 على ميدانية دراسة :المااوالت قطا  في االستراتيجي التخطيط واقع" بعنوانا: (2115عطا اهللا )دراسة 

باطرا   رزة إلرى هدفت هذه الدراسة التي ُأجريت على قطا  المااوالت  . زة قطا  في المااوالت شراات
استاشرراف واقررع التخطرريط االسررتراتيجي فرري شررراات المارراوالت فرري يررو  مررد  ويرروح ملهومررو وأهميتررو 
ودرجرررة اسرررتخدامو فررري تلرررك الشررررااتا ودرجرررة المشررراراة فررري ويرررع الخطرررط اةسرررتراتيجية والاررردرة علرررى 

 .د ويع هذه الخططالتايف مع المتغيرات البيئية الداخلية والخارجيةا والتي تؤخذ بعين االعتبار عن
 2205وأ هررت النترائس أن  .واعتمدت الدراسة على المنهس الوصلي التحليلي وأسرلوب الدراسرة الميدانيرة

مررن مرردرا  شررراات المارراوالتا ال يرردراون الملهرروم العلمرري المتاامررأ للتخطرريط االسررتراتيجيا ولاررن % 
حة بنسرب متلاوترةا ال تردأ علرى اسرتخدام لديهم توجهات إيجابية نحو مزاياها ويتم استغالأ الموارد المتا

وأويحت نتائس اختبارات اللرو  عدم وجود فرو  . التخطيط االستراتيجي با سلوب العلمي المناسب
ذات داللررة إحصررائية حرروأ ملهرروم وأهميررة واسررتخدام التخطرريط االسررتراتيجي ومررد  سرريطرة اةدارة علررى 

ا ماعردا بعر  1015التن يميرةا عنرد مسرتو  داللرة الموارد المتاحة تعز  لبع  المتغيررات الشخصرية و 
وأوصت الدراسة بيرورة البد  باستخدام ملهوم التخطيط االستراتيجي اأسلوب إدار  حرديم  .العناصر

يسرراعد الشررراات علررى التررأقلم مررع بيئتهررا الداخليررة والخارجيررةا واررذلك أوصررت الدراسررة بترروفير المزيررد مررن 
ا حوأ ملهوم التخطيط االستراتيجي واةدارة اةستراتيجيةا واذلك التأايد الدورات التدريبية لإلدارات العلي

علررررى مبرررردأ المشرررراراة فرررري ويررررع الخطررررط اةسررررتراتيجية بحيررررم تترررراح اللرصررررة للمرررردرا  والمسررررئولين فرررري 
 .المستويات اةدارية المختللة المشاراة في إعداد هذه الخطط

 
 .دار  االستراتيجي عند المدير الللسطينيبعنوان آرا  حوأ السلوك اال: (2113اللراا )دراسة 

هدفت هذه الدراسة الى تويي  سمات السلوك االدار  االستراتيجي من وجهة ن ر المدير الللسطينيا 
واذلك تاييم مد  تأ ر العامأ ال اافي على السلوك االدار  الللسطيني والى تطوير اللار االستراتيجي 

اتيايا وقد استخدم الباحم المنهس الوصلي التحليليلي اجرا  من خالأ يرورة تغلبو على اللار الت
واان من اهم ما توصلت اليو هذه الدراسة من نتائس هو تغلب السلوك التاتياي على السلوك  .الدراسة

االستراتيجي عند المدير الللسطيني وان العالقة طردية بين السلوك االدار  االستراتيجي والمستو  
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توا اما ان هناك عالقة ايجابية بين حجم المنشأة والسلوك االدار  االستراتيجيا العلمي للمدير وخبر 
 .واقتصار عملية التخطيط على المستويات االدارية العليا

 
 المن مرات وفاعليرة الرا ة لرفرع امردخأ االسرتراتيجي بعنروان التخطريط: (2002 معمررا أبرو)دراسرة 

 للتخطريط العلمري ا سرلوب تطبير  محاولرة اسرةالدر  تناولرت .  رزة قطرا  الخاصرةا فري الصرناعية

 التخطريط ن رام أن باعتبار  زةا قطا  في الخاصة الصناعية في المن مات البشرية للموارد االستراتيجي

 وفاعليرة الا ة رفع على قدرتها وتع يم المواردا هذه الست مار اليرورية أفيأ الوسائأ هو االستراتيجي

 للمروارد االسرتراتيجي التخطريط  يراب :يلري مرا الباحرم إليهرا توصرأ تريال النترائس أهرم ومرن المن مراتا

لرد   المختللرة التخطيطيرة الملراهيم برين الخلرط  رزةا قطرا  فري الخاصرة الصرناعية المن مرات البشررية فري
 االسرتراتيجيات والخطرطا وبرين المرد  طويرأ والتخطريط االسرتراتيجي التخطريط م رأ العليرا اةدارة أعيا 

سرتراتيجية العامرة اةسرتراتيجية بين والتنسي  اطاالرتب  ياب  أن إلرى الدراسرة البشرريةا وتوصرلت المروارد وا 

ستراتيجية العامة اةستراتيجية بين ارتباط هناك  وجرود إلى باةيافة اليازجيا في شراة البشرية الموارد وا 

دارة الشراة إستراتيجية بين تنسي   ال وأنو اللخامة وشراة شومر وشراة العودة من شراة اأ في ا فراد وا 
 والتنسي  االرتباط أن الدراسة وأ بتت الدراسةا مويع باقي المن مات بين لألفراد إدارة أو إستراتيجية توجد

ستراتيجية الموارد البشرية إستراتيجية بين اللعاأ  اارأا المن مرة وفاعليرة الرا ة من يرفع سوف المن مة وا 

 .البشرية الموارد إستراتيجية في الخلأ من نوعاً  يحدم أن ماني العامة ويوح االستراتيجية وعدم
 

دراسررة ميدانيررة ) بعنرروان التخطرريط االسررتراتيجي فرري المؤسسررات العامررة االردنيررة : (2111الغزالرريا)دراسررة
هرردفت هررذه الدراسررة الررى التعرررف علررى مررد  وعرري االدارات العليررا فرري  (.مررن وجهررة ن ررر االدارة العليررا

امررا  .الردنيررة بملهرروم التخطرريط االسررتراتيجي ودرجررة ممارسررتو فرري تلررك المؤسسرراتالمؤسسررات العامررة ا
هرردفت الررى التعرررف علررى درجررة المشرراراة فرري ويررع الخطررط االسررتراتيجي ة والعوامررأ الترري تؤخررذ بعررين 

 وأسررلوبوقررد اعتمرردت هررذه الدراسررة علررى المررنهس الوصررلي التحليلرري  .االعتبررار عنررد ويررع هررذه الخطررط
وتوصلت الدراسة الى عدة نتائس  .داف الدراسةهة حيم تم اعداد استبيان اأداة لتحاي  االدراسة الميداني

مررن مرردير  االدارات العليررا فرري المؤسسررات العامررة االردنيررة لررديهم فهررم %( 5103)انررو لررد   :أهمهررامررن 
 مررو  %( 2201)صررحي  ووعرري بملهرروم التخطرريط االسررتراتيجي بينمررا لررد  نسرربة ابيرررة مررنهم بلغررت 

وان الجهرات المشراراة فري ويرع الخطرط االسرتراتيجية . يوح في ملهروم التخطريط االسرتراتيجيوعدم و 
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هي بالدرجة االولى المدير العام يليو مجلس ادارة المؤسسة  م لجنة التخطيط في المؤسسة في حين ان 
 تاليررف لجنررة خاصررة مررن داخررأ المؤسسررة وجميررع رؤسررا  االقسررام والوحرردات التن يميررة يشرراراون بدرجررة

ادار  حرديم  اأسرلوبالدراسة بيرورة البد  باستخدام ملهوم التخطيط االسرتراتيجي  وأوصت .متوسطة
يسرراعد المن مررات علررى التررأقلم مررع بيئتيهررا الداخليررة والخارجيررةا واررذلك التأايررد علررى مبرردأ المشرراراة فرري 

داريرررة الررردنيا ويرررع الخطرررط االسرررتراتيجية بحيرررم تتررراح اللرصرررة للمررردرا  والمسرررؤولين فررري المسرررتويات اال
 .للمشاراة في اعداد هذه الخطط

 
 :جنبيةاالدراسات ال: ثانيا. 2.41.2

 
هدفت  :بعنوان التخطيط االستراتيجي في التعليم العالي حاياة ام خياأ:   Cowburn, 2005 دراسة

ية هذه الدراسة الى الاشف عن الجدأ الاائم حوأ قدرة الجامعات في المملاة المتحدة على ممارسة عمل
وقد اعتمدت هذه  .-الصيا ة االستراتيجي والتنليذ والتاويم -التخطيط االستراتيجي  ال ية المراحأ

الدراسة على المنهس الوصلي التحليلي للخطة االستراتيجية الستشار  تمويأ مؤسسات التعليم العالي 
اان من اهم و  .وبع  خطط مؤسسات التعليم العالي 2112 -2113 لألعوام  HEFCEفي انجلترا  

 -النتائس التي توصلت اليها هذه الدراسة ان مؤسسات التعليم العالي جيدة في الجز  االوأ من العملية 
ولان عند الوصوأ الى الممارسة العملية والتطبي  فان العديد من المؤسسات  -صيا ة االستراتيجي

 .الخطط تباى حبرا على ور تواجو صعوبات في تطبي  الخطة االستراتيجية في تحاي  االهداف فان 
 

بعنوان التعرف على فوائد ومعوقرات التخطريط االسرتراتيجي :  Grant and Thomases 2004دراسة 
هدفت هرذه الدراسرة للتعررف الرى المويروعات المتعلارة بلوائرد . 72في المؤسسات التعليمية في المرحلة 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهس  .ومعوقات تطبي  التخطيط االستراتيجي في المؤسسات التعليمية
بح را محامرا مرن مرؤتمرات 22و. ماالرة صرحلية 22و. اتابا 22حيم اانت عبارة عن تحليأ . التحليلي
وارران مررن اهررم النتررائس الترري توصررلت اليهررا الدراسررة وجررود . رسررائأ داترروراه ومصررادر اخررر  2عالميررة و

االلترررزام برررالتخطيط االسرررتراتيجي والتطبيررر   ناررري فررري تمويرررأ عمليرررات التخطررريط االسرررتراتيجي وان مرررد 
ايافة الى عدم المرونة التي ادت الى . العملي للخطة من المعوقات التي تواجو التخطيط االستراتيجي

 . يعف التخطيط االستراتيجي
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بعنروان التخطرريط االسررتراتيجي اللعراأ فرري المن مررات :   O, Regan. Ghobadian, 2002دراسرة 
هدفت هذه الدراسة الى التعرف علرى التخطريط الرسرمي والعالقرة برين الرسرمية فري  :الصغيرة والمتوسطة

التخطريط االسررتراتيجي والمعيارات الترري تواجرو التنليررذ والعالقررة برين التخطرريط االسرتراتيجي الرسررمي ونررو  
 سرةوقد اان مرن اهرم النترائس التري توصرلت اليهرا هرذه الدرا .اة تابعةر الشراة سوا  اانت شراة ام او ش

ان الشررراات التابعررة تواجررو معياررات التنليررذ بدرجررة اقررأ مررن الشررراات االم ولاررن االختالفررات هررذه ليسررت 
وان الشررراات الترري تتبررع التخطرريط الرسررمي تواجررو معياررات اقررأ عنررد تنليررذه مررن . ذات داللررة احصررائية

 .الشراات التي تتبع التخطيط  ير الرسمي
 

 :ابقةنظرة على الدراسات الس: ثالثا. 4.41.2
 
 هدفت بع  الدراسات الى التعرف على واقع التخطيط االسرتراتيجي فري : من حيم اهداف الدراسة

. اليررررمور)و( 2111. هاشررررم)و( 2111. الشررررويخ)المؤسسررررات والاطاعررررات المختللررررة م ررررأ دراسررررة 
وبعررر  الدراسرررات هررردفت (. 2115. عطرررا اهلل)و( 2112. االشرررار)و( 2112. الررردجني)و( 2112

. الاررررد )ة تطبيررر  وممارسرررة التخطررريط االسرررتراتيجي فررري المؤسسرررات م رررأ دراسرررة الرررى معرفرررة درجررر
وبع  الدراسرات هردفت الرى التعررف علرى المنراخ التن يمري (. 2112. االشار& واد  )و( 2171

 (.2171. سميع)و( 2171. صليحة)وال اافة التن يمية وا ره على االدا  الو يلي م أ دراسة 
 د اتلاررت الدراسررات فرري اسررتخدام المررنهس الوصررلي التحليلرري امررنهس لارر: مررن حيررم المررنهس المسررتخدم

 ..مناسب لهذا النو  من الدراسات
 لاد استخدمت مع م الدراسات االستبيان اادة لجمع والبيانات بااليافة الى : من حيم اداة الدراسة

 .ان بع  الدراسات استخدمت الى جانب االستبيان اسلوب الماابلة الشخصية
 ( 2111 ٬الشرررويخ)و ( 2171 ٬صرررليحة)مجتمرررع وعينرررة دراسرررة : ع وعينرررة الدراسرررةمرررن حيرررم مجتمررر

 .تاررون مررن المررو لين فرري الجامعررات والمؤسسررات التعليميررة(  2111 ٬هاشررم)و( 2112 ٬الرردجني)و
 .فاد تاون مجتمعها وعينتها من المو لين في الاطا  المصرفي اليمني( 2171 ٬سميع)أما دراسة 

أمررا  .ون مجتمررع وعينتهررا مررن المررو لين فرري مررديريات التربيررة والتعلرريمتارر( 2171 ٬الارررد )دراسررة 
اانررررت مررررن العرررراملين فرررري ( 2112 ٬االشررررار)و ( 2112. االشررررار& واد  )مجتمررررع وعينررررة دراسررررة 

جتمعها من الاطا  العام فاانت عينتها وم( 2112 ٬اليمور)أما دراسة  .المن مات  ير الحاومية
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فاانررت مجتمعهررا وعينتهررا عبررارة عررن تحليررأ للخطررة (   Cowburn, 2005)أمررا دراسررة . االردنرري
(  Grant and Thomases 2004)أمرا دراسرة  .االستراتيجية لمؤسسرات التعلريم العرالي االمريايرة

 .مؤتمرات ورسائأ داتوراه وأبحامفإن مجتمعها وعينتها اانت عبارة عن تحليأ اتب وصحف 
 

 :راسات السابقةموقع الدراسة الحالية من الد: رابعا. 1.41.2
 

 :اانت للباح ة المالح ات االتية وا جنبيةمن خالأ مراجعة الدراسات الساباة العربية 
 

  التي تحد ت عن مويو  التخطيط  وا جنبيةوجدت جميع الدراسات الساباة العربية
االستراتيجي ان التخطيط االستراتيجي جهد جماعي مشترك يسعى الى تحاي  اهداف 

الأ فهم العاملين لملهوم التخطيط االستراتيجي ومبادئو واهميتو وايلية المؤسسات من خ
 .تطبياهم لو في مؤسساتهم

  على االدا  الو يلي في وزارة التربية والتعليم  وأ رهعدم التطر  لمويو  التخطيط االستراتيجي
التي  ( 2171الارد  )باست نا  دراسة  -على حد علم الباح ة –العالي الللسطينية  تحديدا

   رتحد ت عن واقع التخطيط االستراتيجي في مديريات التربية والتعليم ولانها لم تتطر  
 .التخطيط على االدا  الو يلي فيها

  وجدت ان بع  الدراسات التي تحد ت عن مويو  التخطيط االستراتيجي قد تطرقت الى
التي تحد ت ( 2111 ٬ويخالش)البحم حوأ التخطيط االستراتيجي في قطا  التعليم م أ دراسة 

 ٬هاشم)ودراسة . عن واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم التاني في محاف ة  زة
التي تحد ت عن واقع التخطيط االستراتيجي في مدارس واالة الغوم في قطا   زة ( 2111

في التي تحد ت عن واقع التخطيط االستراتيجي ( 2112 ٬الدجني)ودراسة . وسبأ تطويره
 .الجامعة االسالمية في يو  معايير الجودة

  رازت الدراسات في مجملها ان التخطيط االستراتيجي من اهم عناصر االدارة االستراتيجية
 .ومن اهم عوامأ نجاح المؤسسات في تحاي  اهدافها ووصولها الى مستويات مرموقة ومميزة
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 ة متخصصة بالتخطيط رازت بع  الدراسات الساباة على يرورة عمأ دورات تدريبي
االستراتيجي من اجأ ترسيخ  اافة التخطيط االستراتيجي لد  العاملين في المؤسسات 

 .والاطاعات المختللة

   التخطيط االستراتيجي ودوره في المن مات الحاومية   هميةتاوم الدراسات الساباة بعر
وقد  .درا  في اتخاذ الاراراتومساعدة الم واةدارةو ير الحاومية وتأ يره على االدا  الو يلي 

 :اانت هذه االدبيات طرياا ومرشدا للباح ة بشاأ عمأ على

 

o  الالزمة وا فاارتعزيز هذه الدراسة وتدعيمها بالمعلومات. 

o  ومحاوره  وأهدافو وأهميتوزيادة الوعي لبع  الملاهيم المرتبطة بالتخطيط االستراتيجي 

 .وأهميتوالو يلي وملهومو  دا با المختللة واذلك الملاهيم المتعلاة 

o من عدم تعار  الدراسات الساباة مع الدراسة هذه التأاد. 

 
 :تختلف هذه الدراسة عن الدراسات الساباة فيما يلي

 

  اما تختلف هذه الدراسة عن سابااتها في انها تهتم باون التخطيط االستراتيجي يساهم في
همية فيها اونو يتاون من مجموعة من خدمة ا دا  الو يلي في المؤسسات لما لو من ا

 . مؤسسة النجاح بدونها   العناصر التي ال يمان 

  اما تختلف هذه الدراسة عن  يرها اييا في اونها تناولت دراسة حالة وزارة التربية والتعليم
العالي الللسطينية في اليلة الغربية باعتبارها المؤسسة االولى في صناعة جيأ ذو مواصلات 

 .االعتماد عليو للنهو  بالبلد ااأيمان 
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 الفصل الثالث
______________________________________________________ 

 الطريقة واالجراءات
 

 مقدمة 4.4
 

وف   ٬يتناوأ هذا اللصأ عريا للخطوات والمراحأ التي اتبعتها الباح ة في سبيأ اعداد هذه الدراسة
الوصوأ الى هدف الدراسة والذ  يتم أ في معرفة واقع التخطيط من اجأ  ٬اصوأ البحم العلمي

 .على االدا  الو يلي وأ رهاالستراتيجي في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية 
 

 منهج الدراسة 2.4
 

 ٬هذه الدراسة   را هذا االسلوب  لمالئمةوذلك  ٬استخدمت هذه الدراسة المنهس الوصلي التحليلي
على  وأ رهالى معرفة واقع التخطيط االستراتيجي في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية  التي تهدف

يجاد ٬االدا  الو يلي وقد اعتمدت الباح ة في ذلك على االدب  ٬العالقة بين متغيرات هذه الدراسة وا 
ك بهدف جمع اما واعتمدت هذه الدراسة على االستبانة وذل .الن ر  الساب  حوأ مويو  الدراسة

وقد اان البرنامس  ٬حيم تم معالجة البيانات التي تم جمعها من عينة الدراسة المبحو ة ٬البيانات
 .هو قاعدة تحليأ هذه البيانات( SPSS) االحصائي التحليلي 
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 اداة الدراسة 4.4
 

ذات العالقة  وعلى مراجعة االدبيات الساباة ٬تم االعتماد بشاأ رئيس على االستبانة في جمع البيانات
 ( 7ملح  رقم.)بمويو  الدراسة

 
 صدق االستبانة 1.4
 

لالرتاا  بمستواها وليمان تحاي   ٬تم تحايم استبانة الدراسة من قبأ عدد من االااديميين والمختصين
وقد اان لمالح ات هؤال  المحامين احسن اال ر في . ( 2ملح  رقم.)الهدف الذ  ويعت من اجلو

وللحي اتسا  فارات االستبانة داخليا تم  ٬بانة وويعها في صورتها النهائيةتطوير وتحسين االست
 . احتساب معامأ ارونباخ اللا لاامأ االستبانة ولاأ محور على حدة

 
 قيمة معامأ ارونباخ اللا لمحاور االستبانة: 703جدوأ 

 
عدد  المحاور

 االسئلة

قيمة معامل 
 كرونباخ

ين في وزارة التربية والتعليم العالي لملهوم التخطيط مد  فهم وادراك المدرا  العامل 7
 االستراتيجي واهميتو

72 2502% 

 %2102 27 مد  ممارسة التخطيط االستراتيجي في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية 2

 %2207 73 قياس االدا  الو يلي 3

 
 ٬الداخلي مرتلع لاافة محاور االستبانةان معامأ ارونباخ اللا لالتسا   703يتي  من نتائس الجدوأ 

 .وعليو اعتبرت االستبانة صادقة
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 ثبات االداة 1.4
 

حيم تم اختيار . خطوات ال بات على العينة بطرياة معامأ ارونباخ اللا بإجرا وقد قامت الباح ة 
 71لغربية عددهم عينة من المدرا  العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية في اليلة ا

 .ووزعت عليهم االستبانات لالجابة عليها  م اعيدت اليهم بعد حوالي اسبو  لالجابة عليها من جديد
 

 تصحيح االداة 1.4
 

لاد تم اعتماد التوزيع التالي لللارات في عملية تصحي  فارات االستبانة واستخراج النتائس وفاا لماياس 
 .(203شاأ ) ليارت الخماسي

 
 ماياس ليارت المستخدم في الدراسة: 2.3 جدوأ

 
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

5 2 3 2 7 

 
 مفتاح التصحيح 1.4

 
 (.303)ماياس تصحي  اةجابة في الدراسة اما هو مبين في الجدوأ 

 
 ملتاح تصحي  االجابات: 303جدوأ 

 
 الدرجة الوسط الحسابي

 مرتلعة فما فو  3027

 محايد 302 -2027

 منخلية 2027اقأ من 

 



 51 

 حدود الدراسة 2.4
 

في . 2172 -2177االوأ واللصأ  2177-2171لدراسي ال اني في اللصأ اتم اجرا  هذه الدراسة 
حيم م لت الدراسة المدرا  العامين ومدرا   ٬وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية في اليلة الغربية

 . في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية في اليلة الغربية الدوائر ورؤسا  االقسام
 

 مجتمع الدراسة 3.4
 

يتاون مجتمع الدراسة من جميع المديرين العامين ومدير  الدوائر ورؤسا  االقسام في وزارة التربية 
يرين العامين حيم بلغ عدد المد. 212والبالغ عددهم . والتعليم العالي الللسطينية في اليلة الغربية

 .733اما رؤسا  االقسام فبلغ عددهم . 51وعدد مدير  الدوائر . 72
 

 عينة الدراسة 41.4
 

تتاون عينة الدراسة من عينة من المديرين العامين ومدير  الدوائر ورؤسا  االقسام في وزارة التربية 
من مجتمع %  25تو ا  ما نسب 52وبلغ عددها . والتعليم العالي الللسطينية في اليلة الغربية

 .(203جدوأ ) وقد تم اختيار العينة باستخدام العينة الطباية العشوائية المنت مة. الدراسة
 

 .توزيع المبحو ين بحسب المسمى الو يلي: 203شاأ 
 

 العينة المجتمع المسمى الوظيفي

 5 72 مدير عام

 32 733 مدير دائرة

 75 51 رئيس قسم

 52 212 المجمو 
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 فية اختيار العينةكي 44.4
 

هناك قاعدة عامة يتبعها الباح ون في تحديد حجم العينة االنسب للدراسة التي ياومون بهاا حسب نو  
 (.2112قواسمة واخرونا . )يبين ذلك( 503)الدراسةا والجدوأ التالي 

 
 تحديد حجم العينة االنسب للدراسةقواعد معتمدة في : 503جدوأ 

 
 ترحالحجم المق نوع الدراسة
 فردا لاأ متغير في االرتباط واالنحدار المتعدد 31 ارتباطية
 فردا في اأ مجموعة 75 تجريبية
بيع )لمجتمع ابير % 71ا و(بيع مئات)من افراد من مجتمع صغير نسيبيا %21 وصفية

 (.عشرات االلوف)لمجتمع ابير جدا % 5ا و(االف
 افراد لاأ فارة 71_ 5 تحليل عاملي

 
 بيانات الدراسة معالجة 42.4

 
وقد خرجت البيانات  ٬( SPSS)تم تلريغ بيانات االستبانة على الحاسوب بواسطة الرزمة االحصائية 

 م عريت بصورتها  ٬االولية بعد تحليلها على هيئة تارارات حسابية ونسب مئوية وانحرافات معيارية
 . Excellببرنامس  النهائية في هذه الدراسة بنمطها الامي والنوعي وذلك باالستعانة
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 الفصل الرابع
______________________________________________________ 

 عرض النتائج ومناقشتها
 

 مقدمة 4.1
 

حيرررررم يرررررتم تنررررراوأ نترررررائس اسرررررتبانة المبحرررررو ين  ٬يتنررررراوأ هرررررذا اللصرررررأ عريرررررا ومناقشرررررة لنترررررائس الدراسرررررة
ة والتعلررررررريم العرررررررالي الللسرررررررطينية  وا رررررررره علرررررررى حررررررروأ واقرررررررع التخطررررررريط االسرررررررتراتيجي فررررررري وزارة التربيررررررر

مررررن خررررالأ الرجررررو  الررررى محرررراور الدراسررررة والتعرررررف علررررى النتررررائس الترررري تررررم التوصررررأ  ٬االدا  الررررو يلي
 .اليها

 

فـــــي وزارة التربيـــــة والتعلـــــيم العـــــالي  نالعـــــاملي نيالمـــــدير مـــــدى فهـــــم وادراك : المحـــــور االول 2.1
 هميتهوأالفلسطينية لمفهوم التخطيط االستراتيجي 

 

تررررررررم اسررررررررتخراج نسرررررررربة االجابررررررررات  ٬مررررررررن اجررررررررأ اسررررررررتخراج النتررررررررائس المتعلاررررررررة بمحررررررررور الدراسررررررررة االوأ
 .المحايدة واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية

قد حازت على اعلى نسبة اجابة محايدة؛ حيم (  2رقم )ان اللارة ( 702)يتي  من نتائس الجدوأ 
تلتها اللارة (. 2103)اما النسبة المئوية لها فبلغت  ٬(.1.8)واالنحراف المعيار  لها  ٬(2031)بلغت 

في حين بلغت  ٬(1021)واالنحراف المعيار  لها  ٬(2022)والتي حصلت على اجابة محايد ( 2رقم )
واالنحراف  ٬(2027)والتي حصلت على اجابة محايد ( 7رقم )تلتها اللارة (. 2502)نسبتها المئوية 
 (.2202)ين بلغت نسبتها المئوية في ح ٬(1021)المعيار  لها 
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 وزارة فررري العررراملين المررردرا  وادراك فهرررم لمرررد  المعياريرررة واالنحرافرررات االجابرررات المحايررردة: 702جررردوأ 
 تنازليا مرتبة وأهميتو االستراتيجي التخطيط لملهوم العالي والتعليم التربية

 
 الرقم

 محايد الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 مرتلعة 87.3 0.82 4.37 افيأ قرارات اتخاذ في االستراتيجي التخطيط يساهم 2
 الى للوصوأ السليم الطري  االستراتيجي التخطيط لي بالنسبة 2

 االهداف
 مرتلعة 85.8 0.80 4.29

 مرتلعة 84.2 0.80 4.21 لي بالنسبة وايحا االستراتيجي التخطيط ملهوم يعتبر 7
 ينجزها التي االعماأ في ال اة درجة من اتيجياالستر  التخطيط يزيد 1

 العاملون
 مرتلعة 84.2 0.75 4.21

 مرتلعة 83.8 0.69 4.19 المتاحة الموارد لتو يف علمي اسلوب االستراتيجي التخطيط 5
 مرتلعة 83.8 0.74 4.19 اليهم الموالة للمهام العاملين ادا  االستراتيجي التخطيط يحسن 2
 لتحاي  ونهاية بداية لو برنامس االستراتيجي طيطالتخ لي بالنسبة 3

 معين هدف
 مرتلعة 83.1 0.72 4.15

 مرتلعة 81.5 0.71 4.08 العمأ في التخصي على االستراتيجي التخطيط يساعد 73
 اللري من االستلادة من الوزارة االستراتيجي التخطيط يمان 77

 المتاحة
 مرتلعة 81.2 0.70 4.06

 البشرية االحتياجات توفير على االستراتيجي التخطيط يساعد 72
 المناسب الوقت في الالزمة

 مرتلعة 80.8 0.71 4.04

 مرتلعة 80.4 0.70 4.02 الالزمة االمواأ توفير على االستراتيجي التخطيط يساعد 2
 اتمام في لمساعدتهم للعاملين دليال االستراتيجي التخطيط يعتبر 72

 اعمالهم
 عةمرتل 78.8 0.70 3.94

 مرتلعة 78.1 0.80 3.90 جديدة خدمات ابتاار في االستراتيجي التخطيط يساهم 71
 في المتاحة لللري استغالأ االستراتيجي التخطيط لي بالنسبة 2

 الخارجية البيئة
 مرتلعة 76.9 0.89 3.85

 مرتلعة 82.2 0.44 4.11 الدرجة الالية  
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 ٬(3025)على ادنى اجابة محايدة؛ حيم بلغت قد حازت (  2رقم )اما يتي  اييا ان اللارة 
قد حازت (  71رقم ) م اللارة (. 1202)اما النسبة المئوية لها فبلغت  ٬(1022)واالنحراف المعيار  لها 

اما النسبة المئوية لها  ٬(1021)واالنحراف المعيار  لها  ٬(3021)على اجابة محايدة حيم بلغت 
واالنحراف المعيار   ٬(3022)والتي حصلت على اجابة محايد ( 72رقم )تلتها اللارة (. 1207)فبلغت 

 (.1202)في حين بلغت نسبتها المئوية  ٬(1011)لها 
 

 مدى ممارسة التخطيط االستراتيجي في وزارة التربية والتعليم العالي: : المحور الثاني 4.1
 

نسبة االجابات المحايدة  تم استخراج ٬من اجأ استخراج النتائس المتعلاة بمحور الدراسة ال اني
 .واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية

 
 وزارة في االستراتيجي التخطيط ممارسة المعيارية لمد  واالنحرافات االجابات المحايدة: أ-202جدوأ 

 تنازليا مرتبة الللسطينية العالي والتعليم التربية
 الرقم

 محايد الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 الخطة تتيمنها التي االستراتيجية للايايا تطبياها في الوزارة توازن 72
   االستراتيجية

 مرتلعة 78.1 1.12 3.90

 مرتلعة 76.9 1.06 3.85 تواجهها ان يمان التي التحديات على بالتعرف الوزارة تاوم 7

 مرتلعة 76.2 0.95 3.81 الوزارة اهداف على المحيطة البيئية التغيرات تؤ ر 71

 مرتلعة 75.8 1.04 3.79 المستابأ نحو تطوير  توجو الوزارة لد  يوجد 72

 مرتلعة 73.7 0.86 3.69 امامها المتاحة اللري على بالتعرف الوزارة تاوم 2

 االماانيات يو  في لنلسها ويعتها التي االهداف الوزارة تحا  73
 لديها المتاحة

 مرتلعة 73.8 1.04 3.69

 مرتلعة 73.5 1.15 3.67 فيها العاملين اذهان في وايحة رسالة الوزارة تمتلك 2

 مرتلعة 73.5 1.02 3.67 رسالتها عن منب اة عامة اهدافا الوزارة تمتلك 71

 مرتلعة 73.1 1.06 3.65 االستراتيجية خططها ةعداد الاافي الوقت الوزارة توفر 5

 مرتلعة 73.1 0.90 3.65 وايحة رؤية وف  الوزارة تعمأ 1



 56 

 مرتلعة 73.1 0.88 3.65 اهدافها بتحاي  مرتبطة  ايات الوزارة تمتلك 77

 مرتلعة 72.7 0.97 3.63 قوتها نااط على بالتعرف الوزارة تاوم 3

 بالتخطيط قيامها عند متنوعة معلومات مصادر على الوزارة تعتمد 72
 االستراتيجي

 مرتلعة 71.9 1.01 3.60

 مرتلعة 71.2 1.00 3.56 االنشطة لاافة شاملة ساتسيا الوزارة تتبع 75

 مرتلعة 70.4 0.96 3.52 رؤيتها على بنا ا اهدافها الوزارة تيع 2

 
 في االستراتيجي التخطيط ممارسة المعيارية لمد  واالنحرافات االجابات المحايدة: ب -202جدوأ 

 تنازليا مرتبة الللسطينية العالي والتعليم التربية وزارة
 قمالر 

 محايد الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 يةئو الم

 الدرجة

 بالتخطيط للايام الالزم الوقت توفير على قادرون الوزارة في المدرا  2
 االستراتيجي

 مرتلعة 70.0 0.87 3.50

 متوسطة 69.8 1.07 3.49 اهدافها تنليذ ييمن مما وايحة سياسات الوزارة تتبع 72
 متوسطة 69.6 0.98 3.48 التنليذ ا نا  االستراتيجيات على بةبالرقا الوزارة تاوم 21
 متوسطة 68.8 1.02 3.44 يعلها نااط على بالتعرف الوزارة تاوم 2

 متوسطة 68.5 1.00 3.42 االستراتيجي التخطيط على للرقابة خاصة معايير الوزارة لد  يوجد 27
 متوسطة 67.3 1.07 3.37 اهدافها  لتحاي تيعها التي الزمنية بالبرامس الوزارة تلتزم 72
 مرتلعة 72.3 0.79 3.61 الدرجة الالية 

 
قد حازت على اعلى نسبة اجابة محايدة؛ حيم (  72رقم )ان اللارة ( 202)يتي  من نتائس الجدوأ 

تلتها اللارة (. 1207)اما النسبة المئوية لها فبلغت  ٬(7072)واالنحراف المعيار  لها  ٬(3021)بلغت 
في حين بلغت  ٬(7012)واالنحراف المعيار  لها  ٬(3025)والتي حصلت على اجابة محايد ( 7م رق)

واالنحراف  ٬(3027)والتي حصلت على اجابة محايد ( 71رقم )تلتها اللارة (. 1202)نسبتها المئوية 
 (.1202)في حين بلغت نسبتها المئوية  ٬(1025)المعيار  لها 
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 ٬(3031)قد حازت على ادنى اجابة محايدة؛ حيم بلغت (  72رقم )اما يتي  اييا ان اللارة 
قد حازت (  27رقم ) م اللارة (. 2103)اما النسبة المئوية لها فبلغت  ٬(7011)واالنحراف المعيار  لها 

اما النسبة المئوية لها  ٬(7011)واالنحراف المعيار  لها  ٬(3023)على اجابة محايدة حيم بلغت 
واالنحراف المعيار   ٬(3022)والتي حصلت على اجابة محايد ( 2رقم )لتها اللارة ت(. 2205)فبلغت 

 (.2202)في حين بلغت نسبتها المئوية  ٬(7012)لها 
 

 قياس االداء الوظيفي: المحور الثالث 1.2
 

تم استخراج نسبة االجابات المحايدة  ٬من اجأ استخراج النتائس المتعلاة بمحور الدراسة ال الم
 .رافات المعيارية والنسب المئويةواالنح

 
 والتعليم التربية وزارة في المعيارية لاياس االدا  الو يلي واالنحرافات االجابات المحايدة: 302جدوأ 

 تنازليا مرتبة الللسطينية العالي
 محايد الفقرة الرقم

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة يةمئو ال

 مرتلعة 88.5 0.75 4.42 الو يلة ادا  ا نا  لمواردل الجيد االستخدام على الادرة لد  1

 مرتلعة 88.1 0.75 4.40 اشغلها التي بالو يلة المتعلاة الجوانب باافة ألم ان استطيع 3

 مرتلعة 87.7 0.80 4.38  عالية بجودة الي المواأ العمأ ادا  استطيع 2

 مرتلعة 87.3 0.93 4.37 لو يلتي ادائي عند بالحماس اتمتع 7

 مرتلعة 87.3 0.74 4.37 الدوام بأوقاتاتايد  2

 مرتلعة 86.5 0.68 4.33 ادائو عند لعملي بالتخطيط اقوم 2

 مرتلعة 86.5 0.92 4.33 والتطوير االبدا  على الادرة لد  73

 مرتلعة 85.8 0.70 4.29 المحدد الوقت  في مني المطلوبة المهام انجاز استطيع 2

 مرتلعة 85.8 0.82 4.29 الطارئة الحاالت في فالتاي على الادرة لد  71

 مرتلعة 85.9 1.03 4.29 الي الموالة اليومية االعماأ انجاز في الر بة لد  77

 مرتلعة 85.8 0.94 4.29 اليومية االعماأ تن يم على الادرة لد  72

 مرتلعة 85.4 0.89 4.27  بالا ة بالعمأ الخاصة االدوات استخدام يمانني 2

 مرتلعة 83.5 0.76 4.17 جيد بشاأ بالو يلة المتعلاة االحاام اصدار من اناتم 5

 مرتلعة 86.3 0.55 4.32 الدرجة الالية  
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قد حازت على اعلى نسبة اجابة محايدة؛ حيم ( 1رقم )ان اللارة ( 302)يتي  من نتائس الجدوأ 
تلتها اللارة (. 2205)لها فبلغت  اما النسبة المئوية ٬(1015)واالنحراف المعيار  لها  ٬(2022)بلغت 

في حين بلغت  ٬(1015)واالنحراف المعيار  لها  ٬(2021)والتي حصلت على اجابة محايد ( 3رقم )
واالنحراف  ٬(2032)والتي حصلت على اجابة محايد ( 2رقم )تلتها اللارة (. 2207)نسبتها المئوية 
 (.2101)في حين بلغت نسبتها المئوية  ٬(1021)المعيار  لها 

 ٬(2071)قد حازت على ادنى اجابة محايدة؛ حيم بلغت (  5رقم )اما يتي  اييا ان اللارة 
قد حازت ( 2رقم ) م اللارة (. 2305)اما النسبة المئوية لها فبلغت  ٬(1012)واالنحراف المعيار  لها 

ة المئوية لها اما النسب ٬(1022)واالنحراف المعيار  لها  ٬(2021)على اجابة محايدة حيم بلغت 
واالنحراف المعيار   ٬(2022)والتي حصلت على اجابة محايد ( 72رقم )تلتها اللارة (. 2502)فبلغت 

 (.2502)في حين بلغت نسبتها المئوية  ٬(1022)لها 
نسبة اجابة  أعلىقد حاز على  " قياس االدا  الو يلي"مما سب  يتي  ان مجاأ الدراسة ال الم 

 المئوية ونسبتو 1055 يساو  المعيار  انحرافو واان( 2032) تساو  محايدةال اتواانت االجاب محايدة
 لملهوم العالي والتعليم التربية وزارة في العاملين المدرا  وادراك فهم مد " ا وأ المجاأ  م ا2203

 بتوونس 1022 يساو  المعيار  انحرافو واان( 2077) بلغ المحايد حيم "وأهميتو االستراتيجي التخطيط
 والتعليم التربية وزارة في االستراتيجي التخطيط ممارسة مد  "اما مجاأ الدراسة ال اني   ا2202 المئوية
 المعيار  انحرافو واان 3027  بواقع االجابات المحايدة  أدنى على حصأفاد   "الللسطينية العالي
 :يوي  ذلك( 202)والجدوأ التالي  .1203 المئوية ونسبتو 1012 يساو 

 
واقررع التخطرريط  حرروأ الدراسررة اسررتمارة لمجرراالت المعياريررة واالنحرافررات االجابررات المحايرردة: 202 دوأجرر

 ا دا  الو يلي علىوأ ره  الللسطينية العالي والتعليم التربية وزارةاالستراتيجي في 

الوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة يةئو الم

 العالي والتعليم التربية وزارة في العاملين المدرا  وادراك فهم مد 
 وأهميتو االستراتيجي التخطيط لملهوم

 مرتلعة 82.2 0.44 4.11

 العالي والتعليم التربية وزارة في االستراتيجي التخطيط ممارسة مد 
 الللسطينية

 مرتلعة 72.3 0.79 3.61

 مرتلعة 86.3 0.55 4.32 قياس االدا  الو يلي
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 رضياتاختبار الف 1.1
 

 :الفرضية االولى .4.1.1
 

الدراك ملهوم  ≥α) 1015) اةحصائية الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات فرو ال يوجد 
التخطيط االستراتيجي لد  المدرا  العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية تعز  للمتغيرات 

 (. سمى الو يليا سنوات الخبرةالعمرا  الجنسا المؤهأ العلميا الم): التالية
 
  تبعاا لمتغير العمر: أوالا: 

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور ادراك ملهوم التخطيط ( 502)يوي  الجدوأ 

ويبين الجدوأ  ٬االستراتيجي واهميتو لد  المدرا  العاملين في وزارة التربية والتعليم تبعا لمتغير العمر
وان المبحو ين الذين تتراوح  ٬ 71سنة بلغ عددهم  31د العينة الذين تاأ اعمارهم عن الساب  ان افرا

في حين بلغ عدد المبحو ين الذين تتراوح اعمارهم  ٬ 72بلغ عددهم  21اقأ من – 31اعمارهم ما بين 
وتعزو . فاط 5بلغ عددهم  فأا رسنة  51وان المبحو ين الذين اعمارهم ٬ 72 51اقأ من -21بين 

اا ر  21اقأ من  -31و من  31باح ة السبب في اون المبحو ين من اللئتين العمريتين اقأ من ال
خرتين في اون هاتين اللئتين اا ر قدرة وجدارة في ادارة المناصب التي يشغلونها عددا من اللئتين ا 

وادارة العمأ  واعتماد الوزارة على اللئات العمرية الشابة لما لديهم من طموحات وقدرات على تلعيأ
 .بحيوية للنهو  بمستو  الوزارة واالرتاا  بو

 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لمتغير العمر: 502جدوأ 
المتوسط  العدد متغير العمر المحور

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 وزارة في العاملين المدرا  وادراك فهم مد 
 لتخطيطا لملهوم العالي والتعليم التربية

 واهميتو االستراتيجي

 0.46 4.10 17 سنة 31اقأ من 

 0.46 4.07 18 21اقأ من  – 31

 0.49 4.17 12 51اقأ من  – 27

 0.22 4.12 5 سنة فأا ر 51

 0.44 4.11 52 المجمو 
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 (ONE WAY Analysis of Variance)  ا حرراد  التبرراين تحليررأ اختبررار نتررائس: 202  جردوأ
التخطيط االستراتيجي لد  المدرا  العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي الدراك ملهوم 
 تبعًا لمتغير العمرالللسطينية 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 المرررررررررررردرا  وادراك فهررررررررررررم مررررررررررررد 
 التربيرررررررررررة وزارة فررررررررررري العررررررررررراملين

 التخطريط هوململ العالي والتعليم
 واهميتو االستراتيجي

 0.946 0.12 0.03 3 0.08 بين المجموعات

   0.20 48 9.83 داخأ المجموعات

 المجمو 
9.91 51    

 
 دالة ليست بذلك وهي ا1015 من أابر α قيمة أن تبين ا حاد  التباين اختبار إلى االستنادب

 مستو  عند إحصائية داللة ذات فرو  وجود بعدم الاائلة الصلرية اللريية نابأ فإننا لذا إحصائياا
الدراك ملهوم التخطيط االستراتيجي لد  المدرا  العاملين في وزارة  ≥α) 1015) اةحصائية الداللة

 .تبعًا لمتغير العمرالتربية والتعليم العالي الللسطينية 
 
  تبعاا لمتغير الجنس: ثانياا: 

 
الدراك ملهوم التخطيط االستراتيجي لد   Independent Samples Test اختبار نتائس: 102جدوأ 

 تبعًا لمتغير الجنسالمدرا  العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية 

دراك المدراء العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي لمفهوم التخطيط االستراتيجي وأهميته   مدى فهم وا 

 ان ى ذار الجنس

 20 32 العدد

 4.12 4.1 المتوسط الحسابي

 0.43 0.45 االنحراف المعياري

 0.14- 0.14- قيمة ت

  50 درجات الحرية

  0.889 مستوى الداللة
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 بذلك وهي ا1015 من أا ر α قيمة أن تبين Independent Samples Test اختبار إلى باالستناد
 عند إحصائية داللة ذات فرو  وجود بعدم اائلةال الصلرية اللريية نابأ فإننا لذا إحصائياا دالة ليست
الدراك ملهوم التخطيط االستراتيجي لد  المدرا  العاملين في  ≥α) 1015) اةحصائية الداللة مستو 

 .تبعًا لمتغير الجنسوزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية 
 
 تبعا لمتغير المؤهل العلمي: ثالثا 
 

طات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور ادراك ملهوم التخطيط لمتوسا(  202 )يوي  الجدوأ 
ويتبين . االستراتيجي واهميتو لد  المدرا  العاملين في وزارة التربية والتعليم تبعا لمتغير المؤهأ العلمي
وان  ٬ 2من نتائس الجدوأ الساب  ان المبحو ين الحاصلين على مؤهأ علمي دبلوم فاقأ بلغ عددهم 

في حين بلغ عدد الحاصلين على ٬ 22 ين الحاصلين على مؤهأ علمي باالوريوس بلغ عددهم المبحو 
. فاط 7والحاصلين على مؤهأ علمي داتوراه عددهم  ٬ 73مؤهأ علمي ماجستير من المبحو ين 

وتعزو الباح ة السبب في ارتلا  نسبة الحاصلين على درجة الباالوريوس الى اون مع م افراد العينة 
اذلك سو  ٬ 21اقأ من - 31ومن  31لئات العمرية الصغيرة التي اعمارها يمن اللئة اقأ من من ال

الويع االقتصاد  الللسطيني مما يصعب على المو لين تحمأ اعبا  مالية اخر  الستاماأ 
 .الدراسات العليا دون مساعدة جهات معينة

 
اك ملهرررروم التخطرررريط االسررررتراتيجي لررررد  الدر  المعياريررررة واالنحرافررررات الحسررررابية المتوسررررطات: 202 جرررردوأ

 .العلمي المؤهأ لمتغير تبعا"  المدرا  العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية
متغير المؤهل  المحور

 العلمي
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التربية وزارة في العاملين المدرا  وادراك فهم مد 
 االستراتيجي التخطيط لملهوم العالي والتعليم
 واهميتو

 0.44 3.78 9 دبلوم فأقأ

 0.41 4.19 29 باالوريوس

 0.44 4.12 13 ماجستير

 . 4.43 1 داتوراه

 0.44 4.11 52 المجمو 
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(  ONE WAY Analysis of Variance)  ا حرراد  التبرراين تحليررأ اختبررار نتررائس : 202 جرردوأ
اتيجي لرد  المردرا  العراملين فري وزارة التربيرة والتعلريم العرالي الدراك ملهوم التخطيط االستر 

 .العلمي المؤهأ لمتغير تبعا"  الللسطينية

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

مد  فهم وادراك المدرا  العاملين 
في وزارة التربية والتعليم العالي 

التخطيط االستراتيجي لملهوم 
 واهميتو

 0.077 2.43 0.43 3 1.3 بين المجموعات

   0.18 48 8.6 داخأ المجموعات

    51 9.91 المجمو 

 
 إحصائياا دالة ليست بذلك وهي ا1015 من أابر α قيمة أن تبين ا حاد  التباين اختبار إلى باالستناد

 الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات فرو  وجود بعدم الاائلة الصلرية اللريية نابأ فإننا لذا
الدراك ملهوم التخطيط االستراتيجي لد  المدرا  العاملين في وزارة التربية  ≥α) 1015) اةحصائية

 .العلمي المؤهأ لمتغير تبعا"  والتعليم العالي الللسطينية
 
 العمل في الخبرة سنواتتبعا لمتغير : رابعا 
 

الدراك ملهرروم التخطرريط االسررتراتيجي لررد   المعياريررة واالنحرافررات الحسررابية تالمتوسررطا : 7102 جرردوأ
 الخبررة سرنوات لمتغيرر تبعا المدرا  العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية 

 .العمأ في
المتوسط  العدد العمل في الخبرة سنوات متغير المحور

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 في العاملين المدرا  كوادرا فهم مد 
 لملهوم العالي والتعليم التربية وزارة

 واهميتو االستراتيجي التخطيط

 0.48 4.13 18 سنوات 5أقأ من 

 0.36 4.00 13 سنوات 71-2من 

 0.46 4.15 21 سنوات 71أا ر من 

 0.44 4.11 52 المجمو 

 

رية لمحور ادراك ملهوم التخطيط المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا (7102)يوي  الجدوأ
ويتبين من نتائس الجدوأ الساب  ان . االستراتيجي واهميتو تبعا لمتغير سنوات الخبرة في العمأ
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وان المبحو ين الذين يملاون ٬ 72سنوات بلغ عددهم  5المبحو ين الذين يملاون سنوات خبرة اقأ من 
دد المبحو ين الذين يملاون سنوات خبرة في حين بلغ ع٬ 73سنوات عددهم  71 -2سنوات خبرة من 

وتعزو الباح ة السبب في ارتلا  عدد االشخاي الذين يملاون خبرة اا ر . 27سنوات  71اا ر من 
سنوات الى ان الوزارة تهتم بويع مدرا  يملاون ما يالي من الخبرة ليستطيعوا ادارة مناصبهم  71من 

ذلك حيم انو الما زاد عدد سنوات العمأ زادت الخبرة بالا ة وفاعلية وحتى تستليد من خبراتهم في 
 .  الماتسبة لد  الشخي وتعددت

 

( ONE WAY Analysis of Variance)  ا حراد  التبراين تحليرأ اختبرار نترائس : 7702 جردوأ
الدراك ملهررروم التخطررريط االسرررتراتيجي لرررد  المررردرا  العررراملين فررري وزارة التربيرررة والتعلررريم 

 .العمأ في الخبرة سنوات لمتغير تبعا العالي الللسطينية 

 مصدر التباين  
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

مد  فهم وادراك المدرا  العاملين 
في وزارة التربية والتعليم العالي 
لملهوم التخطيط االستراتيجي 

 واهميتو

 0.627 0.47 0.09 2 0.19 بين المجموعات

     0.2 49 9.72 خأ المجموعاتدا

       51 9.91 المجمو 

 
 إحصرائياا دالرة ليست بذلك وهي ا1015 من أابر α قيمة أن تبين ا حاد  التباين اختبار إلى باالستناد

 الداللرررة مسرررتو  عنرررد إحصرررائية داللرررة ذات فررررو  وجرررود بعررردم الاائلرررة الصرررلرية اللريرررية نابرررأ فإننرررا لرررذا
الدراك ملهررروم التخطررريط االسرررتراتيجي لرررد  المررردرا  العررراملين فررري الاطرررا  العرررام  ≥α) 1015) اةحصرررائية

 لمتغيرررر تبعرررا الللسررطيني مرررن وجهرررة ن ررر المررردرا  العررراملين فرري وزارة التربيرررة والتعلررريم العررالي الللسرررطينية 
 .العمأ في الخبرة سنوات
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 :الفرضية الثانية .2.1.1
 

حوأ تأ ير  ≥α) 1015) اةحصائية الداللة مستو  عند ةإحصائي داللة ذات فرو ال يوجد يوجد 
التخطيط اةستراتيجي على ا دا  الو يلي في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية تعز  للمتغيرات 

 (.  العمرا  الجنسا المؤهأ العلميا المسمى الو يليا سنوات الخبرة): التالية
 
  تبعاا لمتغير العمر: أوالا 
 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لمتغير العمر : 7202جدوأ  
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد متغير العمر المحور

 قياس االدا  الو يلي

 1022 2012 17 سنة 31اقأ من 

 1022 2021 18 21اقأ من  – 31

 1051 2037 12 51اقأ من  – 27

 1022 2052 5 سنة فأا ر 51

 1055 2032 52 المجمو 

 

 االستراتيجي التخطيط تأ ير لمحور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات الساب  الجدوأ يوي 
ويبين الجدوأ الساب  ان افراد . العمر لمتغير تبعا العالي والتعليم التربية وزارة في الو يلي االدا  على

وان المبحو ين الذين تتراوح اعمارهم ما بين  ٬ 71عددهم سنة بلغ  31العينة الذين تاأ اعمارهم عن 
اقأ -21في حين بلغ عدد المبحو ين الذين تتراوح اعمارهم بين  ٬ 72بلغ عددهم  21اقأ من – 31
وتعزو الباح ة السبب . فاط 5سنة فاا ر بلغ عددهم  51وان المبحو ين الذين اعمارهم ٬ 72 51من 

اا ر عددا من اللئتين  21اقأ من  -31و من  31لعمريتين اقأ من في اون المبحو ين من اللئتين ا
االخرتين في اون هاتين اللئتين اا ر قدرة وجدارة في ادارة المناصب التي يشغلونها واعتماد الوزارة 
على اللئات العمرية الشابة لما لديهم من طموحات وقدرات على تلعيأ وادارة العمأ بحيوية للنهو  

 .ة واالرتاا  بوبمستو  الوزار 
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 (ONE WAY Analysis of Variance) ا حرراد  التبرراين تحليررأ اختبررار نتررائس: ..73 جرردوأ
حرروأ تررأ ير التخطرريط اةسررتراتيجي علررى ا دا  الررو يلي فرري وزارة التربيررة والتعلرريم العررالي 

 تبعًا لمتغير العمرالللسطينية 

 مصدر التباين  
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 مربعاتال

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 قياس االدا  الو يلي

 

 10755 7023 1052 3 7052 بين المجموعات

     1022 48 73022 داخأ المجموعات

       51 75022 المجمو 

 
 دالة ليست بذلك وهي ا1015 من أابر sig قيمة أن تبين ا حاد  التباين اختبار إلى باالستناد
 مستو  عند إحصائية داللة ذات فرو  وجود بعدم الاائلة الصلرية اللريية ابأن فإننا لذا إحصائياا

حوأ تأ ير التخطيط اةستراتيجي على ا دا  الو يلي في وزارة التربية  ≥α) 1015) اةحصائية الداللة
 .تبعًا لمتغير العمروالتعليم العالي الللسطينية 

 
  تبعاا لمتغير الجنس: ثانياا. 

 
حرروأ تررأ ير التخطرريط اةسررتراتيجي  Independent Samples Test اختبررار ائسنترر : ..72 جرردوأ

 تبعًا لمتغير الجنسعلى ا دا  الو يلي في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية 
 

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

مستو  
 الداللة

 قياس االدا  الو يلي
 10527 50 1052- 1052 2022 32 ذار

   1027- 1022 2031 20 ان ى

 
 بذلك وهي ا1015 من أا ر α قيمة أن تبين Independent Samples Test اختبار إلى باالستناد
 عند إحصائية داللة ذات فرو  وجود بعدم الاائلة الصلرية اللريية نابأ فإننا لذا إحصائياا دالة ليست
حوأ تأ ير التخطيط اةستراتيجي على ا دا  الو يلي في  ≥α) 1015) يةاةحصائ الداللة مستو 

 .تبعًا لمتغير الجنسوزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية 
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 تبعا لمتغير المؤهل العلمي: ثالثا 
 

حررروأ ترررأ ير التخطررريط اةسرررتراتيجي علرررى  المعياريرررة واالنحرافرررات الحسرررابية المتوسرررطات : 7502 جررردوأ
 .العلمي المؤهأ لمتغير تبعا لو يلي في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينيةا دا  ا

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد متغير المؤهل العلمي المحور

 قياس االدا  الو يلي

 1052 2013 9 دبلوم فأقأ

 1052 2032 29 باالوريوس

 1031 2032 13 ماجستير

 . 2022 1 داتوراه

 1055 2032 52 المجمو 

 

 االستراتيجي التخطيط تأ ير لمحور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات الساب  الجدوأ يوي 
ويتبين من نتائس  .العلمي المؤهأ لمتغير تبعا العالي والتعليم التربية وزارة في الو يلي االدا  على

وان المبحو ين  ٬ 2علمي دبلوم فاقأ بلغ عددهم  الجدوأ الساب  ان المبحو ين الحاصلين على مؤهأ
في حين بلغ عدد الحاصلين على مؤهأ ٬ 22الحاصلين على مؤهأ علمي باالوريوس بلغ عددهم 

وتعزو . فاط 7والحاصلين على مؤهأ علمي داتوراه عددهم  ٬ 73علمي ماجستير من المبحو ين 
باالوريوس الى اون مع م افراد العينة من الباح ة السبب في ارتلا  نسبة الحاصلين على درجة ال

اذلك سو  ٬ 21اقأ من - 31ومن  31اللئات العمرية الصغيرة التي اعمارها يمن اللئة اقأ من 
الويع االقتصاد  الللسطيني مما يصعب على المو لين تحمأ اعبا  مالية اخر  الستاماأ 

 .الدراسات العليا دون مساعدة جهات معينة
 

(  ONE WAY Analysis of Variance)  ا حراد  التبراين تحليرأ اختبرار ائسنتر : ..72 جردوأ
حرروأ تررأ ير التخطرريط اةسررتراتيجي علررى ا دا  الررو يلي فرري وزارة التربيررة والتعلرريم العررالي 

 .العلمي المؤهأ لمتغير تبعاالللسطينية 

 
 مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 لداللةا

 قياس االدا  الو يلي

 10323 7072 1032 3 7017 بين المجموعات

     103 48 72023 داخأ المجموعات

       51 75022 المجمو 
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 إحصائياا دالة ليست بذلك وهي ا1015 من أابر α قيمة أن تبين ا حاد  التباين اختبار إلى باالستناد
 الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات فرو  وجود بعدم ةالاائل الصلرية اللريية نابأ فإننا لذا

حوأ تأ ير التخطيط اةستراتيجي على ا دا  الو يلي في في وزارة التربية  ≥α) 1015) اةحصائية
 .العلمي المؤهأ لمتغير تبعاوالتعليم العالي الللسطينية 

 
 العمأ في الخبرة سنواتتبعا لمتغير : رابعا 

 
حرروأ تررأ ير التخطررريط اةسررتراتيجي علرررى  المعياريرررة واالنحرافررات الحسرررابية سررطاتالمتو  : ..71 جرردوأ

 الخبرررة سررنوات لمتغيررر تبعررا ا دا  الررو يلي فرري وزارة التربيررة والتعلرريم العررالي الللسررطينية
 .العمأ في

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمل في الخبرة سنوات متغير المحور

قياس االدا  
 يليالو 

 1055 2011 18 سنوات 5أقأ من 

 1051 2032 13 سنوات 71-2من 

 1057 2057 21 سنوات 71أا ر من 

 1055 2032 52 المجمو 

 
 التخطررررررريط ترررررررأ ير لمحرررررررور المعياريررررررة واالنحرافرررررررات الحسرررررررابية المتوسررررررطات السررررررراب  الجررررررردوأ يويرررررر 

 الخبررررررة سرررررنوات لمتغيرررررر تبعرررررا لعررررراليا والتعلررررريم التربيرررررة وزارة فررررري الرررررو يلي االدا  علرررررى االسرررررتراتيجي
ويتبرررررين مرررررن نترررررائس الجررررردوأ السررررراب  ان المبحرررررو ين الرررررذين يملارررررون سرررررنوات خبررررررة اقرررررأ . العمرررررأ فررررري
سرررررنوات  71 -2وان المبحررررو ين الرررررذين يملاررررون سررررنوات خبرررررة مررررن ٬ 72سررررنوات بلررررغ عررررددهم  5مررررن 

سرررررنوات  71 فررررري حرررررين بلرررررغ عررررردد المبحرررررو ين الرررررذين يملارررررون سرررررنوات خبررررررة اا رررررر مرررررن٬ 73عرررررددهم 
 71وتعررررررزو الباح ررررررة السرررررربب فرررررري ارتلررررررا  عرررررردد االشررررررخاي الررررررذين يملاررررررون خبرررررررة اا ررررررر مررررررن . 27

سررررررررنوات الررررررررى ان الرررررررروزارة تهررررررررتم بويررررررررع مرررررررردرا  يملاررررررررون مررررررررا يالرررررررري مررررررررن الخبرررررررررة ليسررررررررتطيعوا ادارة 
مناصرررربهم بالرررررا ة وفاعليرررررة وحترررررى تسرررررتليد مرررررن خبرررررراتهم فررررري ذلرررررك حيرررررم انرررررو المرررررا زاد عررررردد سرررررنوات 

 .  خبرة الماتسبة لد  الشخي وتعددتالعمأ زادت ال
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نرف   فإننا لذا ا1015 من أقأ α قيمة أن تبين( 7202جدوأ ) ا حاد  التباين اختبار إلى باالستناد
 1015) اةحصائية الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات فرو  وجود بعدم الاائلة الصلرية اللريية

(α≤  ا دا  الو يلي في الاطا  العام الللسطيني من وجهة ن ر حوأ تأ ير التخطيط اةستراتيجي على
 ونابأ.العمأ في الخبرة سنوات لمتغير تبعاالمدرا  العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية 

 ≥α) 1015) اةحصائية الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات فرو  بوجود الاائلة البديلة اللريية
 تبعالتخطيط اةستراتيجي على ا دا  الو يلي في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية حوأ تأ ير ا

 .العمأ في الخبرة سنوات لمتغير
 

( ONE WAY Analysis of Variance) ا حراد  التبراين تحليرأ اختبرار نترائس : ..72 جردوأ
تربيرة والتعلريم العرالي حوأ تأ ير التخطيط اةستراتيجي على ا دا  الو يلي فري وزارة ال

 .العمأ في الخبرة سنوات لمتغير تبعا الللسطينية

 
 مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 قياس االدا  الو يلي
 

 10131 3052 1022 2 7022 بين المجموعات

     1021 49 73032 داخأ المجموعات

       51 75022 المجمو 

 
 :الفرضية الثالثة .4.1.1

 
ال يوجد تأ ير ايجابي للتخطيط االستراتيجي على االدا  الو يلي في وزارة التربية والتعليم العالي 

 .الللسطينية
 

 الداللة مستو  عند إحصائية داللة ذات فرو ال يوجد " من خالأ اختبار اللريية االحصائية االولى 
اك ملهوم التخطيط االستراتيجي لد  المدرا  العاملين في وزارة التربية الدر  ≥α) 1015) اةحصائية

 (. العمرا  الجنسا المؤهأ العلميا سنوات الخبرة): والتعليم العالي الللسطينية تعز  للمتغيرات التالية
 

ونو يمارس وأنهماتي  ان المديرين المبحو ين لديهم ادراك جيد لملهوم التخطيط االستراتيجي واهميتوا 
 داللة ذات فرو ال يوجد " ومن خالأ اختبار اللريية االحصائية ال انية. بشاأ جيد وصحي 
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حوأ تأ ير التخطيط اةستراتيجي على ا دا   ≥α) 1015) اةحصائية الداللة مستو  عند إحصائية
الجنسا المؤهأ   العمرا): الو يلي في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية تعز  للمتغيرات التالية

اتي  ان االدا  الو يلي لعينة المبحو ين حصأ على درجة ابيرة مما يعاس (. العلميا سنوات الخبرة
 .ان ادا  المبحو ين عالي وجيد 

 
ومن ذلك يتي  ان هناك تأ ير ايجابي للتخطيط االستراتيجي على االدا  الو يلي في وزارة التربية 

هذا ما اادتو نتائس تحليأ االستبيان واختبار اللرييتين االولى وال انيةا والتعليم العالي الللسطينيةا و 
ال يوجد تأ ير ايجابي للتخطيط االستراتيجي على :" وبنا  على ذلك نرف  اللريية البح ية الصلرية

جد يو : " ا ونابأ اللريية البح ية البديلة"االدا  الو يلي في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية
 ".تأ ير ايجابي للتخطيط االستراتيجي على االدا  الو يلي في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية
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 الصة النتائجخ 6.4
 

  يتي  من نتائس الدراسة ان مد  فهم وادراك المديرين العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي
 % .2202بدرجة مرتلعة بلغت  وأهميتوستراتيجي الللسطينية لملهوم التخطيط اال

  خلصت نتائس الدراسة الى ان مد  ممارسة التخطيط االستراتيجي في وزارة التربية والتعليم
 .وهي بدرجة مرتلعة% 1203العالي الللسطينية اانت بنسبة 

 لسطينية جيد يتي  من نتائس الدراسة ان االدا  الو يلي في وزارة التربية والتعليم العالي الل
 % .2203حيم بلغت نسبتو المئوية 

  خلصت نتائس الدراسة الى انو ال يوجد فرو  ذات داللة احصائية للهم وادراك المديرين في
ا وبناً  على ذلك  تم وأهميتووزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية للتخطيط االستراتيجي 

 .قبوأ اللريية الصلرية االولى

 دراسة الى انو ال يوجد فرو  ذات داللة احصائية حوأ تأ ير التخطيط خلصت نتائس ال
االستراتيجي على االدا  الو يلي في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينيةا تعز  لمتغير 

 .وبناً  على ذلك تم قبوأ اللريية الصلرية ال انية( العمرا الجنسا المؤهأ)

 ن االحاد  فاننا نرف  اللريية الصلرية اللرعية المنب اة وباالستناد الى نتائس اختبار التباي
 1015) ال يوجد فرو  ذات داللة احصائية عند مستو  داللة" عن اللريية الصلرية ال انية 

(α≤  حوأ تأ ير التخطيط االستراتيجي على االدا  الو يلي في وزارة التربية والتعليم العالي
ة في العمأا ونابأ اللريية البديلة الاائلة بوجود فرو  تعز  لمتغير سنوات الخبر  الللسطينية

ذات داللة احصائية حوأ تأ ير التخطيط االستراتيجي على االدا  الو يلي في وزارة التربية 
 .  والتعليم العالي الللسطينية تعز  لمتغير سنوات الخبرة في العمأ
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 الفصل الخامس
______________________________________________________ 

 االستنتاجات والتوصيات
 

من خالأ اجرا  هذه الدراسة وبنا  على عريها ومناقشة بياناتها وفريياتها فاد خلصت الدراسة على 
 :العديد من االستنتاجات واالقتراحات وف  االتي

 
 االستنتاجات 4.1
 

 لللسطينية يعتبر ملهوم التخطيط ان نسبة ابيرة من المديرين في وزارة التربية والتعليم العالي ا
 .التعامأ معو وبإماانهماالستراتيجي وايحا لهما 

 تاوم وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية بدراسة وتحليأ للبيئتين الداخلية والخارجية. 

 هناك رسالة مؤسسية ورؤية وايحة للعاملين في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية. 

 وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية معايير خاصة للرقابة على التخطيط يوجد لد  
 .االستراتيجي

  يتمتع المديرين في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية بادرة جيدة على استخدام الموارد
 .المتاحة لهم أ نا  أدائهم لو ائلهم

  والتعليم العالي الللسطينية تتراوح اعمارهم ما بين أن مع م المديرين العاملين في وزارة التربية
 .21الى اقأ من  31
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  أن عدد المديرين الذاور في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية اابر من عدد المديرات
 .االنام

  أن اللئة االابر من المديرين العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية حاصلين
 .رجة الباالوريوسعلى د

  وأهميتوسنوات يدراون ملهوم التخطيط االستراتيجي  71أن المديرين الذين تزيد خبرتهم عن 
 .بشاأ اابر من المديرين الذين تاأ خبرتهم عن ذلك

  تهتم وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية بويع مديرون يملاون من الخبرة ليتمانوا من
 .لونها بالا ة وفاعلية حتى تستليد من خبرتهم في ذلكإدارة المناصب التي يشغ

  ان الوزارة تعتمد على اللئات العمرية الشابة في ادارة مناصب رئيس قسم ومدير دائرة لما لديهم
دارة العمأ بحيوية لالرتاا  بمستو  الوزارة  .من طموحات وقدرات على تلعيأ وا 

 
 التوصيات 2.1
 

 :إن الباح ة توصي ما يليالساباة ف االستنتاجاتبنا  على 
 

على الر م من ان ملهوم التخطيط االستراتيجي يعتبر وايحا لد  نسبة ابيرة من المديرين العاملين 
للتخطيط االستراتيجي ابيرةا وان  ممارستهمفي وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينيةا وان درجة 

انو يجب البنا  عليها ومحاولة  إالتعتبر مبشرةا  االدا  الو يلي لديهم عالي وجيدا وان هذه النتائس
السير قدما على نلس الطري  المؤدية الى تعمي  اعم  وممارسة اا ر جدية في التخطيط 

 :  االستراتيجيا ولذلك توصي الباح ة باآلتي
 

  زيادة االهتمام بعاد الدورات التدريبية المتخصصة بمهارات التخطيط االستراتيجي. 

  زارة بتوفير التغذية الراجعة في اأ مرة تاوم بها بدراسة وتحليأ للبيئتين الداخلية ان تاوم الو
 . والخارجيةا لالستلادة منها عند قيامها بعملية التخطيط االستراتيجي

  وتسليمهم مناصب ادارية وذلك لاونهم  31ان تاوم الوزارة بتو يف فئات عمرية اقأ من
الن رية ما يساعدهم على تطبياها عمليا وتاوين الخبرة خريجون حدي ون ويملاون من المعرفة 

 .     لديهما وتطبياهم لن ريات حدي ة
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  يرورة ان تاوم وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية بزيادة نسبة المديرات االنام في
 .المناصب االدارية

 للسطينية على استاماأ يرورة تشجيع المديرين العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي ال
  .وتوفير من  خاصة لذلك( ماجستير وداتوراه)دراستهم العليا 

  يرورة ان تاوم وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية بعمأ برنامس خاي لتو يف الخريجون
 .الحدي ون ليتمانوا من الحصوأ على خبرة في العمأ

 ي مناصب ادارية عليا م أ مدير عام وعدم ان تاوم الوزارة بويع اللئات العمرية الشابة ف 

اقتصار هذه المناصب على الابار في السنا والذين يعملون منذ فترة طويلة في وزارة التربية 
 . والتعليم

  عطا يرورة من  ال اة ابداعاتهم وذلك من خالأ اتبا  االسلوب  ة هاراللرصة للمو لين  وا 
لهم االمر الذ  يشعرهم بماانتهم وب اة االدارة  الديماراطي في االدارة وتلوي  الصالحيات

مما يؤد  الى زيادة جهودهم في العمأ حيم  يؤ ر ذلك ايجابيا  بأنلسهمفيهم واذلك  اتهم 
 .على ادائهم الو يلي

  تللت هذه الدراسة الن ر الى اهمية اجرا  دراسات مستابلية حوأ: 

 

o  على مستو  ممارستوأ ر دورات التدريب الخاصة بالتخطيط االستراتيجي. 

o  المن مات الناجحة في عملهاا والاشف عما اذا اان هناك عالقة  ةحد دراسة حالة
 .للتخطيط االستراتيجي بهذا النجاح
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 قائمة المراجع والدراسات
 

 :المراجع العربية
 

  االدارة االستراتيجية وجودة التلاير والارارات في المؤسسات(:"2112)ابو بارا ما النعيما ف 
 . ا الدار الجامعيةا االساندريةا مصر"المعاصرة

  تاييم مستو  ممارسة التخطيط االستراتيجي في ادارة الموارد (: 2115)أبو دولةا صالحية
 .البشريةا المجلة العربية لالدارةا االردن

  ادارة الموارد البشريةا الماتب الجامعي الحديما االساندريةا مصر(: 7222)حسنا م. 

 دار " االدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي منهس معاصر(: "2112)ريس حمدانا واد
 .اليازور  للنشر والتوزيعا عمانا االردن

    جامعة عين شمسا مصرا"سلسلة محايرات  ير منشورة" (:7222)خطابا. 
  أصوأ اةدارة العامةا ماتبة االنجلو المصريةا الطبعة ( :7212)درويشا ا تاالا أ

 .اجمهورية مصر العربيةال انية

  دور التحليأ و التلاير االستراتيجيين في تاوين الرؤية  (:2115)دوا اج 
. رسالة داتوراه  . ((دراسة تحليلية آلرا  عينة في شراات الاطا  الصناعي العراقي )) 

 .العرا  -بغداد -الجامعة المستنصرية

 الادس الملتوحةا فلسطينا جامعة "مبادئ االدارة(: "2111) الذنيباتاما وأخرون. 

 جامعة . رسالة ماجستير. ال اافة التن يمية ودورها في رفع مستو  االدا ( : 2111)ا خ سعيد
 .السعودية –نايف العربية للعلوم االمنية 

  مصر -ماتبة الغريبا"االدارة المعاصرة" (:2111)السلميا علي. 
  شراة بيت الخبرة الللسطيني لالستشارات والدراسات..HOPE  2112 . 

  مواطنا المؤسسة الللسطينية ا"الاطا  العام يمن االقتصاد الللسطيني" (:2113)ن ا صبر
 .فلسطين -لدراسة الديماراطيةا رام اهلل

  دار الريا للنشرا ا"صناعة التنمية االدارية في الارن الحاد  والعشرين" (:2113)الصرنار
 .سوريا
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 االية التجارة جامعة االساندرية"ي والعولمةالتخطيط االستراتيج" (:2112)العارفا ن. 

 االردن -دار وائأ للنشرا عمان" ادارة الموارد البشرية مدخأ استراتيجي(:" 2112)عباسا س. 

  دار الجامعة الجديدة " مدخأ اتخاذ الارارات وبنا  المهارات ادارة االعماأ(:" 2113)العبدا ج
 .للنشرا مصر

  علومات االدارية المحوسب على ادا  العاملين في شراة ا ر ن م الم( :2112)العمر ا أ
 . زةا فلسطين -الجامعة السالمية -االتصاالت الللسطينية

   دار ريا للنشر والتوزيعا عمانا"التخطيط اسس ومبادئ عامة" (:2117) نيما. 

  االردن_اجامعة الادس الملتوحةا عمان "مناهس البحم العلمي(: "2112)وآخرونالاواسمة. 
 الدار الجامعيةا االساندريةا جمهورية مصر العربية ا زماتادارة (: 2112)هرا أ ما. 

  الدار الجامعيةا ا"دليأ المدير خطوة بخطوة في التخطيط االستراتيجي" (:2115)ماهراأ
 .مصر -االساندرية

 العوامأ المؤ رة على مشاراة المو لين في صنع الارار وعالقتو بمستو  (:2112)ا ب محمد
 .السعودية –جامعة نايف العربية للعلوم االمنية . -رسالة ماجستير -ئهمادا

  االساندرية. الماتب الجامعي الحديم -ادارة الموارد البشرية(: 7222)ح محمدا. 

   الماتبة العصريةا " االدارة االستراتيجية باياس االدا  المتوازن(:" 2112)المغربيا
 .المنصورةا مصر

  الماتبة " االدارة االستراتيجية باياس االدا  المتوازن(:" 2112)المغربيا ا  ربيةا ر
 .العصريةا المنصورةا مصر

   بحوم  ا"الاطا  العام والاطا  الخاي في الوطن العربي" (:7221)النصراو  واخرون
ومناقشات الندوة اللارية التي ن مها مراز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع الصندو  

 .لبنان -بيروت -  االقتصاد  واالجتماعيالعربي لالنما
  التخطيط االستراتيجي ودينامياية التغيير في الن م " (:2112)الهاللياالشربيني

 .مصر -االماتبة العصريةا المنصورة"التعليمية
  فلسطين.المعهد الوطني للتدريب التربو -وزارة التربية والتعليم العالي الللسطيني. 

  رسالة ماجستير  ير .االدا  االستراتيجي في شراات المالحة االردنيةتاييم (: 7222)الوقليا
 .االردن -عمان -جامعة اأ البيت. منشورة
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 Wheelen, T.L. and Hunger, J.D. ”strategic Management and 

Business Policy” Reading , Mass: Addison Wesley ,2000. 
 

 :الرسائل الجامعية
 

 المن مات وفاعلية الا ة لرفع امدخأ االستراتيجي تخطيطال" (2112) ا معمرا أبو 

 .اليمن أرو ا الملاة جامعة ماجستيرا رسالة ا" زة قطا  في  الخاصة الصناعية
  واقررع التخطرريط االسررتراتيجي فرري الجامعررة االسررالمية فرري يررو  معررايير (:" 2112)الرردجنيا أا

 .ينفلسط–ا رسالة ماجستيرا الجامعة االسالميةا  زة "الجودة

 دراسرة تطبيايرة علرى الاطرا   -ا رر ال اافرة التن يميرة علرى االدا  الرو يلي:"( 2171)زا سميعا
 .اليمن. جامعة حلوان. رسالة ماجستير" المصرفي في الجمهورية اليمنية

   واقررع التخطرريط االسررتراتيجي فرري مؤسسررات التعلرريم التانرري فرري محاف ررات (:"2111)الشررويخا
 .فلسطين -معة االسالميةا  زةا رسالة ماجستيرا الجا" زة

 رسررررررالة " المنرررررراخ التن يمرررررري وتررررررأ يره علررررررى االدا  الررررررو يلي للعرررررراملين(:"2171: )صررررررليحةا ش
 .ماجستيرا جامعة أمحمد بوقرة بومرداسا الجزائر

  واقررررع التخطرررريط االسررررتراتيجي للمرررروارد البشرررررية فرررري الاطررررا  العررررام فرررري (:" 2112)اليررررمورا م
 .ااديمية العربية للعلوم المالية والمصرفيةا االردنا رسالة داتوراها اال"االردن

 دراسررة حالررة ميدانيررة _واقررع التخطرريط االسررتراتيجي فرري قطررا  المارراوالت(: "2115)عطررا اهللاس
 .فلسطين -ا رسالة ماجستيرا الجامعة االسالميةا  زة"على شراات المااوالت في قطا   زة

 دراسة ميدانية من _ مؤسسات العامة االردنيةالتخطيط االستراتيجي في ال(: "2111)الغزاليا ك
 .االردن -ا رسالة ماجستيرا جامعة اليرموك"وجهة ن ر االدارة العليا

 ا مجلرررة "ارا  حررروأ السرررلوك االدار  االسرررتراتيجي عنرررد المررردير الللسرررطيني( : " 2113)اللرررراا م
 .فلسطين -ا  زةالجامعة االسالميةاالمجلد ال انيا العدد الحاد  عشرا الجامعة االسالمية

 درجررررة تطبيرررر  التخطرررريط االسررررتراتيجي فرررري مررررديريات التربيررررة والتعلرررريم فرررري (:" 2171) الارررررد ا
ا رسرررالة ماجسرررتيرا جامعرررة النجررراح "محاف رررات اليرررلة الغربيرررة مرررن وجهرررة ن رررر العررراملين فيهرررا

 .الوطنيةا فلسطين
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  ا   رزة وسربأ واقع التخطيط االستراتيجي فري مردارس واالرة الغروم فري قطر(: "2111)هاشمام
 .فلسطين -ا رسالة ماجستيرا الجامعة االسالميةا  زة"تطويره

  واقرررع ممارسرررة التخطررريط االسرررتراتيجي لرررد  مررردير  المن مرررات (:" 2112)واد ا رااالشرررارا أا
( سلسرلة الدراسرات االنسررانية)ا مجلرة الجامعررة االسرالمية" يرر الحاوميرة المحليرة فرري قطرا   رزة

 .فلسطين -ا زة127ي – 211ني يالمجلد السابعا العدد ال ا
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 ’Regan, Nicholas & Ghobadian , Abby "Formal strategic planning; the 

key to effective business process management" ,business process 

management Journal ,MCB University press, USA, 2002. 
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 االستبانة  7ملح  
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العليا

 لتنمية المستدامةاعهد م
 تخصص بناء مؤسسات وتنمية بشرية

 
 :بة وبعدتحية طي. السادة في وزارة التربية والتعليم العالي الللسطينية المحترمين/ السيدات

 
 :تاوم الباح ة بإجرا  دراسة بعنوان

 
 األداء الوظيفي علىواقع التخطيط االستراتيجي في القطاع العام الفلسطيني وأثره 

 وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية –دراسة حالة 
 

/ ارردس وذلرك اسرتاماال لرسرالة الماجسررتير احرد متطلبرات الحصرروأ علرى درجرة الماجسررتير مرن جامعرة ال
 .معهد التنمية المستدامة مسار بنا  مؤسسات وتنمية موارد بشرية . ابو ديس

 
من خالأ التطورات التانولوجية والجهود المستمرة لتشجيع تطبي  التخطيط االستراتيجي في المؤسسات 

وا رره الدراسة بهردف التعررف علرى واقرع التخطريط االسرتراتيجي فري الاطرا  العرام  بإجرا الللسطينية ناوم 
 .على االدا  الو يلي من خالأ دراسة حالة وزارة التربية والتعليم العالي

 
ارجررو مررنام التليررأ بتعبئررة االسررتبانة الترري تررم اعرردادها لهررذا الغررر  علمررا برران االجابررات  فررإننيوعليررو 

 .ستعامأ بسرية تامة ولن تستخدم إال   را  البحم العلمي
 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم
 

امتياز منصور:  الباحثة 
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 البيانات الشخصية: الجزء االول
 

 العمر  .4

 21اقأ من  – 31. سنة                              ب 31اقأ من  0 أ

 سنة فأا ر 51. د                              51اقأ من  – 27. ج
 
 ان ى. ب        ذار                   . أ          الجنس. 2
 
 المؤهل العلمي. 4
 باالوريوس . دبلوم فأقأ                                      ب. أ
 داتوراه . ماجستير                                      د. ج
 
 سنوات الخبرة في العمل. 1
 سنوات 71  - 2من . سنوات                               ب 5اقأ من . أ
 سنوات  71اا ر من .ج
 

 على االداء الوظيفي وأثرهيط االستراتيجي التخط: الجزء الثاني
 :وأهميتومد  فهم وادراك المدرا  العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي لملهوم التخطيط االستراتيجي  :ا وأالمحور 
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      يجي وايحا بالنسبة لييعتبر ملهوم التخطيط االسترات 7
بالنسبة لي التخطيط االستراتيجي الطري  السليم للوصوأ الى  2

 االهداف
     

بالنسبة لي التخطيط االستراتيجي برنامس لو بداية ونهاية  3
 هدف معين لتحاي 

     

بالنسبة لي التخطيط االستراتيجي استغالأ لللري المتاحة في  2
 البيئة الخارجية

     

      التخطيط االستراتيجي اسلوب علمي لتو يف الموارد المتاحة 5
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      يساهم التخطيط االستراتيجي في اتخاذ قرارات افيأ 2
يزيد التخطيط االستراتيجي من درجة ال اة في االعماأ التي  1

 ينجزها العاملون
     

      هميحسن التخطيط االستراتيجي ادا  العاملين للمهام الموالة الي 2
      يساعد التخطيط االستراتيجي على توفير االمواأ الالزمة 2

      يساهم التخطيط االستراتيجي في ابتاار خدمات جديدة 71
يمان التخطيط االستراتيجي الوزارة من االستلادة من اللري  77

 المتاحة
     

يساعد التخطيط االستراتيجي على توفير االحتياجات البشرية  72
 الالزمة في الوقت المناسب

     

      يساعد التخطيط االستراتيجي على التخصي في العمأ 73
مام تيعتبر التخطيط االستراتيجي دليال للعاملين لمساعدتهم في ا 72

 اعمالهم
     

 

 
 :مدى ممارسة التخطيط االستراتيجي في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية:المحور الثاني 
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      تاوم الوزارة بالتعرف على التحديات التي يمان ان تواجهها 7
      تاوم الوزارة بالتعرف على اللري المتاحة امامها 2
      تاوم الوزارة بالتعرف على نااط قوتها 3
      نااط يعلها تاوم الوزارة بالتعرف على 2
      توفر الوزارة الوقت الاافي العداد خططها االستراتيجية 5
المدرا  في الوزارة قادرون على توفير الوقت الالزم للايام  2

 بالتخطيط االستراتيجي
     

      تعمأ الوزارة وف  رؤية وايحة 1
      تيع الوزارة اهدافها بنا ا على رؤيتها 2
      ارة رسالة وايحة في اذهان العاملين فيهاتمتلك الوز  2

      تمتلك الوزارة اهدافا عامة منب اة عن رسالتها 71
      تمتلك الوزارة  ايات مرتبطة بتحاي  اهدافها 77
      يوجد لد  الوزارة توجو نحو المستابأ 72
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تحا  الوزارة االهداف التي ويعتها لنلسها في يو   73
 متاحة لديهااالماانيات ال

     

      تتبع الوزارة سياسات وايحة مما ييمن تنليذ اهدافها 72
      تتبع الوزارة سياسات شاملة لاافة االنشطة 75
تعتمد الوزارة على مصادر معلومات متنوعة عند قيامها  72

 بالتخطيط االستراتيجي
     

      تؤ ر التغيرات البيئية المحيطة على اهداف الوزارة 71
      تلتزم الوزارة بالبرامس الزمنية التي تيعها لتحاي  اهدافها 72
توازن الوزارة في تطبياها للايايا االستراتيجية التي تتيمنها  72

 الخطة االستراتيجية  
     

      تاوم الوزارة بالرقابة على االستراتيجيات ا نا  التنليذ 21
للرقابة على التخطيط يوجد لد  الوزارة معايير خاصة  27

 االستراتيجي
     

 
 قياس االداء الوظيفي : المحور الثالث
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      اتمتع بالحماس عند ادائي لو يلتي 7
      استطيع ادا  العمأ المواأ الي بجودة عالية  2
      الجوانب المتعلاة بالو يلة التي اشغلها استطيع ان ألم باافة 3
      استطيع انجاز المهام المطلوبة مني في  الوقت المحدد 2
      اتمان من اصدار االحاام المتعلاة بالو يلة بشاأ جيد 5
      يمانني استخدام االدوات الخاصة بالعمأ بالا ة  2
       نا  ادا  الو يلةلد  الادرة على االستخدام الجيد للموارد ا 1
      الدوام بأوقاتاتايد  2
      اقوم بالتخطيط لعملي عند ادائو 2

      لد  الادرة على التايف في الحاالت الطارئة 71
      لد  الر بة في انجاز االعماأ اليومية الموالة الي 77
      لد  الادرة على تن يم االعماأ اليومية 72
      على االبدا  والتطوير لد  الادرة 73
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 محامي االستبيان بأسما قائمة : 2ملح  
 

 مكان العمل اسماء المحكمين
 جامعة بيرزيت نصر عبد الاريم. د.أ

 جامعة الادس الملتوحة ذياب جرار. د
 جامعة الادس عبد الوهاب الصباغ. د

 جامعة الادس ابراهيم الصليبي. د
 جامعة الادس علي صال . د
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