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  . الوطنيوانتمائهمإلى أساتذتي بجهدهم 

  .إلى أرواح شهداء الوطن بتضحياتهم

  .إلى عائلتي بإخالصها

  .أهدي جهدي المتواضع هذا

  

  هردا يدشكري علي 

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  إقرار 

  
 في بناء المؤسسات من مت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستيرأقر أنا مقدم هذه الرسالة إنها قد

 وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تمت اإلشارة له . جامعة القدس-برنامج التنمية الريفية

  .حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  

  

  

  :التوقيع

  

  هيدردا شكري علي 

  

  :التاريخ

  

  

  

  

  

أ  



  شكر وعرفان
  

 وتقديري إلى كل من قدم جهدا في إبراز هذه امتنانييسعدني أن أتقدم بجزيل شكري وعظيم 

  الرسالة إلى حيز الوجود

  

ن جهد مميز ومتابعة حثيثة في إلى أساتذتي الدكتور أسامة شهوان والدكتور زياد قنام، لما بذلوه م

لة، فقد كان لمالحظاتهم وتوجيهاتهم عظيم األثر إلخراج هذه الرسالة  على إعداد هذه الرساإشرافهما

  .المتواضعة إلى حيز الوجود

  

إلى كافة الزمالء في وزارة الحكم المحلي الوزير والوكيل والوكالء المساعدين وكافة المدراء 

ن، كما العامين والمدراء والموظفين في الوزارة وفي مديريات الحكم المحلي في محافظات الوط

أتقدم بشكري إلى جميع رؤساء البلديات ومجالس الخدمات المشتركة للتخطيط والتطوير على 

  .مساعدتهم جميعا في توفير المعلومات المطلوبة

  

  .إلى الدكتور سمير حزبون رئيس غرفة التجارة والصناعة في محافظة بيت لحم

  

  .إلى األخ النائب عيسى قراقع على تدقيقه الرسالة لغويا

  

  .إلى الزمالء في وزارة التخطيط

  

شكري علي ردا يده

ب  



  اتتعريف
  

 معين، وزارة الحكم وإداري جغرافيوحدة الحكم المحلي في نطاق   :  الهيئة المحلية

   )1997(, المحلي

وتعتبر هذه ) مركز المحافظة( وهي المدن الفلسطينية المركزية   :  بلدية أ

ت  الخدمات والنشاطاأكثر البلديات هيئات محلية كبيرة الحجم وتقدم

 تهتم بالجوانب أنها إلى إلضافةاالمحلية من حيث الكم والنوع ب

ر لتنظيمية فقط ولكن يتوقع منها دوالتنموية ليس داخل حدودها ا

  )2004 وحباس، إشتية( في فلسطينةالتنميفعال في مجال 

 وهي  نسمة15000وهي المدن الرئيسية التي يزيد عدد سكانها عن   :  بلدية ب

، دائرة وزارة الحكم المحلي.(متوسطة في حجمها الوظيفي

  )2006، التشكيالت

مجلس الخدمات 

المشترك للتخطيط 

  والتطوير 

هو عبارة عن أطار يتكون من الهيئات المحلية األعضاء ويتمتع   :

االعتبارية  وذمة مالية مستمده من الشخصية اعتبارية بشخصية

) 1( إلى قانون الهيئات المحلية رقم ادااستن والذمة المالية المستقلة

ويحكم عمله الداخلي نظام ) 15( فقره ج من المادة 1997لسنة 

 الصادر عن وزير 2003مجالس الخدمات المشتركة المعدل لسنة 

 دائرة المجالس المشتركةوزارة الحكم المحلي،(الحكم المحلي 

2004 (  

عودة ).(عددها/ع المشاهداتومجم(معدل القيم لجميع المشاهدات  :  الحسابيالوسط 

  )1992، وملكاوي

التباين بين (  النحرافات المشاهدات عن وسطهالتربيعياالجذر   :  االنحراف المعياري

  )1992 عودة وملكاوي،).(القيم

 بين متوسطات متغير مكون من توقاالفر يستخدم لفحص   :    تاختبار

  ).1992 عودة، وملكاوي،.(خيارين

يستخدم لتحديد مصادر الفروق بين أي خيارين من خيارات   :  األحادي اختبار التباين

 تم فحص الفرضيات بالنسبة لها باستخدام اختبار يالمتغيرات الت

  )1992، ي، وملكاوعودة(األحاديالتباين 

 بحيث يتم فحص الفرضية ورفضها أو قبولهـا تبعـا           إحصائيةقيمة    :  اإلحصائيةلة الالد

  ).1992 عودة وملكاوي،.(ةاإلحصائيلقيمة الدالة 

ج  



يستخدم لتحديد مصادر الفروق بـين أي خيـارين مـن خيـارات               :  اختيار شيفيه

المتغيرات التي تم فحص الفرضيات بالنسبة لها باسـتخدام اختبـار           

  ).1992عودة وملكاوي،  (األحاديالتباين 

 فن وعلم ومنهج وهو أيضا نشاط متعدد  عنالتخطيط هو عبارة  :  التخطيط 

 دائماً لتحقيق ويسعى Multi dimensional activity بعاد األ

 ىويتعاط   seeks to be integrativeالتكامل بين أبعاده المختلفة 

في بعده الزمني مع الماضي والحاضر والمستقبل وتصميم جسوراً 

  ).1999غنيم، ".(بينها، وهو أيضا عملية جماعية ليست فردية 

ة عن جهد منظم يقود إلى الوصول إلى قرارات وأعمال دقيقة عبار  :  التخطيط االستراتيجي

 وهذا العمل،تقود المنظمة إلى معرفة ماهية عملها وسبب هذا 

يتطلب تخطيط على أعلى مستوى وجمع المعلومات الدقيقة والمفيدة 

والتي من خاللها يتم توضيح المهام واكتشاف وتطوير بدائل 

 ،2004"(قبلية للمنظمة  مع ربطها بالنظرة المستإستراتيجية

Bryson(.  

د  



  المختصرات
  

أينما وردت المختصرات أدناه، وفي أي جزء أو فصل من هذه رسالة فإنها تعني وتدل على 

  :المفاهيم التي تقابلها في الشرح أدناه

  

  ).العربية: (قائمة المختصرات

  

  الداللة    المختصر

  

 االقتصاديةمعهد أبحاث ) (ماس(يني  الفلسطاالقتصاديةمعهد أبحاث السياسيات   :  )ماس(

   ).2001(، )ماس(

  ). 2005(أريج )  القدس –معهد األبحاث التطبيقية (  :  معهد أريج

Applied Research Institute – Jerusalem (ARIJ) (2005). 

  ).2004اشتية وحباس (. واالعمارةالمجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمي    بكدار

  .ر الفلسطينيةمنظمة التحري    ف.ت.م

  

  ).إلنجليزيةا(:المختصراتقائمة 
 

Description 
 

 Abbreviation 

Japan International Cooperative Agency  
  ".  فلسطين–جايكا " الوآالة الدولية للتعاون الدولي

: JICA 
  

United Nation Development Program  
   اإلنمائي األمم المتحدة برنامج

: UNDP  
  

Deloitte & touche  : Dtt 

United States Agency For International Development : USAID 

World Bank. : WB 
Local Rural Development Program. : LRDP 
Geographical Information System. : G I S   

  

  

  

ه  



 ملخص الدراسة 
  

 حزيران م وشهر 2005 ين أولتشرأجريت هذه الدراسة في الفترة الزمنية الواقعة بين شهر 

 ومدراءفي الضفة الغربية ) أ و ب(  ومثل مجتمع هذه الدراسة رؤساء البلديات المصنفة،م2006

 ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة للتخطيط والتطوير البلديات التي يوجد فيها هذا المنصب

 وزارة الحكم المحلي في والمدراء العامون لمديرياتواإلدارة العليا في وزارة الحكم المحلي 

 هذه الدراسة هو سعيه وبطريقة علمية سليمة إجراءوما دفع الباحث إلى . محافظات الضفة الغربية

 واقع التخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي الفلسطيني ومدى العمل بهذا المنهج التنموي ةلمعرف

 التعرف على مدى وجود إلىم وهدفت الدراسة بشكل عا.  الحكم المحلي الفلسطينيةمؤسساتفي 

  . التي تواجهه والصعوباتوممارسة التخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي ومعرفة العقبات

  

ع المعلومات ودراسة م وقام بج. التحليلييوقد استخدم الباحث في إنجاز هذه الدراسة المنهج الوصف

 وقام بتحليل ا كم.األدبيات السابقةر الفرضيات باالستعانة باإلستبانة والمقابلة ومراجعة باواخت

ومعالجة مخرجات اإلستبانة إحصائيا وعرضها بواسطة حزمة العلوم االجتماعية اإلحصائية 

SPSS.  

  

 وإلمامهم إدراكهمنتائج الدراسة أن غالبية المبحوثين يؤكدون وبالمستوى المتوسط وأظهرت 

 التخطيط وما يحويه هذا ملمفهو راكهمإدبمتطلبات التخطيط االستراتيجي والياته وذلك من خالل 

 للتعامل مع القوى إدراكهمن  المبحوثوأكد اكم.  عملية التخطيط االستراتيجيأساسياتالمفهوم من 

 وأهميتهاالبشرية وفق متطلبات وقواعد التخطيط االستراتيجي وفهمهم للمشاركة المجتمعية والياتها 

 للتعامل مع الموارد المالية والمادية والعامل وثونإدراك المبح وتبين. في التخطيط االستراتيجي

 إدراكهم على أكدواع قواعد التخطيط االستراتيجي كما الزمني والحفاظ على البيئة بما يتناسب م

وأكد غالبية . ودور المجالس المشتركة في عملية التخطيط االستراتيجيواألنظمة القوانين ألهمية

قص التكنولوجيا والمتمثلة في عدم توفر قواعد البيانات وعلى المبحوثين على التأثير السلبي لن

 األجنبي السياسية االقتصادية والمفاهيم االجتماعية السائدة والدعم لألوضاع أيضاالتأثير السلبي 

منصب المبحوثين هو متغير  أن النتائج وأظهرت. المشروط على عملية التخطيط االستراتيجي

  .إجاباتهم ىينة المبحوثين عل بين خصائص عاً تأثيراألكثر

  

. حلي الفلسطيني لتكون أكثر وضوحا     إعادة صياغة رسالة الحكم الم     هذه الدراسة توصيات  ومن أهم   

التركيز على زيادة الكوادر واللجان المتخصصة في التخطـيط االسـتراتيجي وتكثيـف البـرامج               

و  



ي التخطيط بشكل عـام والتخطـيط       التدريبية لكافة مستويات العاملين في الحكم المحلي الفلسطيني ف        

للقاءات االستـشارية مـع     وتكثيف االجتماعات وا  .وزيادة الوعي البيئي  .  خاص لاالستراتيجي بشك 

 م إلعطـاء    1997 لعام   1ضرورة تطوير وتعديل قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم         . الجمهور

.  خاصة في أنظمـة المعلومـات      وعقد دورات تدريبية  . مزيد من الالمركزية لهيئات الحكم المحلي     

تعظيم المشاركة والتأثير في الحياة السياسية للمساهمة في الوصول إلى االستقرار السياسي وتطوير             

إيجاد الطرق المناسبة لالعتمـاد علـى المـوارد         .قتصاد الفلسطيني البنية التحتية الالزمة لتطوير اال    

 في اعتماد هيكليـات     اإلسراع.ي في سياق سياسي   األجنبي الذي يأت  الذاتية وليس البقاء رهينة الدعم      

العمل وبسرعة على انجاز مخططات      المشتركة ولوزارة الحكم المحلي و     موحدة للبلديات والمجالس  

 األراضيهيكلية لكافة الهيئات المحلية الفلسطينية وذلك من خالل دراسة الواقع الحالي الستخدامات             

 الفلسطيني بما يتناسب مع التطلعات المستقبلية التي تحفـظ   األبنيةوالمناطق الصناعية وتطوير نظام     

 . المستقبلية في عملية التخطيطاألجيالحقوق 

ز  



Strategic planning in the Palestinian local government 
The current situation and potentials 

 
Abstract 
 
This study was conducted between October 2005 and June 2006. The universe of the study 
comprised mayors in the municipalities classified as(categories A&B), municipalities` 
directors and chairmen of the joint service councils for planning and Development, senior 
administrators in the Palestinian Ministry of Local Government as well as the directors of 
the ministry in the West Bank. In conducting this study, the researcher sought to 
scientifically investigate the status of strategic planning in the Palestinian local government 
and the extent to which this scientific method was applied in local government institutions 
.In general, and the research was designed to determined whether strategic planning is 
practiced in local government and to identify the obstacles and difficulties in face. 
 
The methodology of this study is based on the descriptive analytic approach. The 
researcher has utilized the empirical method in collecting and analyzing data, using 
questionnaire, interviews and extensive review of literature on the topic. Questionnaire 
result were processed and analyzed using the statistical package SPSS. 
 
The result of the study indicate that a significant majority of those surveyed are generally 
aware and understand what strategic planning management is, what is entails and the basic 
mechanics it involves. The subjects realized the importance of personal and its role in 
strategic management. They also showed and understanding of the importance of 
stakeholders` participation in the strategic process. The result also indicate that the subject 
of the study have significant appreciation of the financial, material and time variables as 
well as the environmental impact of the strategic planning. They also showed that they 
were conscious of the impact of the governmental laws and regulations on strategic 
planning in Palestine. The majority stressed the negative influence which the lake of 
information technology and data base exercise in this respect, as well as the negative 
impact of the prevailing political and social conditions, societal values and conditional 
foreign aid on strategic planning in the country. The variable found to exercise the most 
important influence on the subjects` response to the questions was the level of the 
administrative position the respondent occupies. 
 
Based on the results of the study, the researcher recommends that the mission statements in 
local government institutions in Palestine be revised and rewritten in a more specific 
manner, with emphasis on the necessity of increasing the number of strategists and 
committees specialized in strategic planning. Increasing the number of training programs at 
all administrative levels of local government with focus on programs designed to provide 
skills in the field of strategic management. Other recommendations include higher 
awareness of environmental issues, intensifying meeting and dialogues with the citizens, 
the necessity of modifying the local government councils Law of 1997 for the purpose of 
providing a higher degree of decentralization for local government agencies. The 
researcher also recommends that special training course in information technology be held 
as well as the development of the economic infrastructure which is vital for the economic 
growth in Palestine. Ways should be found to insure sustainability in local resources to 
reduce dependence of foreign donors which seek to implement there political agendas. The 
researcher calls for the adoption of unified organizational charts for both the municipalities 

ح  



and joint services councils as well as for the ministry of local government. He also 
recommends that the work on zoning plans for all local councils be speeded up through 
comprehensive study of the ways in which agricultural lands and industrial parks are being 
used, and develop the system of building constructions in Palestine to be in harmony with 
the expectations and aspiration that aim at preserving the wrights of the future generation. 
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  الفصل األول 

______________________________________________________  

   العام للدراسةاإلطار
  

  المقدمة1.1

  

لعل االهتمام الحقيقي بوضع الهيئات المحلية الفلسطينية بدأ مع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية 

، وال 1994م المحلي في عام ، وتحديدا بعد إنشاء وزارة الحك1993 عام أوسلوعلى اثر اتفاقيات 

يخفى على احد أن هذه الهيئات المحلية كانت مهمشة بشكل مقصود ومبرمج طيلة فترة االحتالل 

وما أن تشكلت الوزارة حتى بدأ االهتمام بهذه ) 1996جرباوي، (، 1967اإلسرائيلي منذ عام 

ان للمجالس البلدية الهيئات المحلية بشكل جدي وفعلي على ارض الواقع، حيث تم اعتماد لج

والقروية في كافة المدن والقرى الفلسطينية التي لم تكن فيها هيئات ومجالس، وقد اقر المجلس 

، وهو القانون الذي ينظم 1997عام  )1(التشريعي الفلسطيني قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 

رة جهدا في دعم هذه الهيئات من  الوزاتؤلالعالقة بين هذه الهيئات ووزارة الحكم المحلي، ولم 

خالل مشاريع البنية التحتية وبناء القدرات وتوفير اآلليات والمعدات الالزمة لعمل هذه الهيئات سعياً 

منها للتخفيف من معاناة المواطنين وتعويضهم عن فترة المعاناة السابقة في ظل االحتالل، وأصبح 

 هيئة محلية 481لسطينية ولغاية إعداد هذه الدراسة عدد هذه الهيئات في عهد السلطة الوطنية الف

دائرة   الحكم المحلي،ة وزار( . لجنة مشاريع116 مجلس قروي و233 بلدية و132موزعة على 

  ).2006 ، واالنتخاباتالتشكيالت

  

إن عملية دعم الهيئات المحلية من قبل السلطة الوطنية ومؤسساتها وخاصة وزارة الحكم المحلي 

، تركز إستراتيجية الذي لم يستند في مجمله إلى خطط تنموية والطارئالدعم اإلغاثي أخذت طابع 

على سد االحتياجات الناقصة في البنية التحتية لهذه الهيئات من طرق ومدارس وعيادات وروضات 
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واليات ومعدات وأجهزة، وأصبح هدف كل هيئة محلية هو تحقيق التنمية والتطور خاصة في مجال 

تحتية، إال انه وبسبب الظروف السياسية غير العادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني البنية ال

وإنما استندت إلى توجه  تستطيع هذه الهيئات الوصول إلى تخطيط استراتيجي فعال  لم،ومؤسساته

عام يهدف إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الهيئات للمواطنين وإنشاء مشاريع جديدة، 

لقول أن جميع الخطط التنموية التي تم وضعها من قبل وزارات السلطة الوطنية وبإشراف ويمكن ا

وزارة التخطيط لم تنفذ عل شكل خطط تنموية وإنما تم تنفيذ أجزاء منها على شكل مشاريع معينة 

  .في قطاعات مختلفة

  

دية من خالل ن األهمية التي تكمن في هذه الدراسة هي إمكانية التوصل إلى حلول جذرية وجإ

االهتمام بالتخطيط االستراتيجي في عملية التخطيط التنموية في الوزارة والهيئات التابعة لها 

ومن خالل هذا البحث تبين نقص . واالبتعاد عن العشوائية والتوجهات في تنمية هذه الهيئات

فلسطيني، مما حدا الدراسات التي تناولت جانب التخطيط والتخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي ال

ظهور فروق شاسعة ومتباينة بين الهيئات المحلية في عدد المشاريع التي تم تنفيذها وتطوير  إلى

سس أالخدمات التي تقدمها حيث تم توزيع هذه المشاريع وأموال الدعم وفي اغلب األحيان على 

افيا وفي كثير من العالقات الشخصية والمصالح الذاتية، وفي أحيان أخرى استنادا إلى الجغر

األحيان ألسباب سياسية، إغالقات، جدار الفصل العنصري، مما جعل هذا التباين واضح على 

ارض الواقع فتجد أن بعض الهيئات المحلية حصلت على حصة كبيرة من المشاريع رغم صغر 

لم تحصل مساحتها وقلة عدد سكانها وفي المقابل نجد هيئات محلية كبيرة المساحة وكثيرة السكان 

  .إال على النزر القليل من المساعدات والمشاريع

  

رؤيا واضحة تماما إن عدم القيام بهذه الدراسة من شأنه أن يبقى الحكم المحلي الفلسطيني بدون 

 وبالتالي استمرار حالة التخبط والعشوائية المبني على أسس علمية، ستراتيجيالتخطيط االتخطيط ولل

ة في النهاية للمجتمعات الفلسطينية، لقد تبين أن هناك العديد من الدراسات التي لن تحقق تنمية شامل

السابقة التي تناولت قضايا تتعلق بنواحي معينة في الحكم المحلي الفلسطيني مثل المركزية 

والالمركزية ونظام التشكيالت المتبع للهيئات المحلية واالنتخابات والجوانب القانونية اإلدارية ودور 

لهيئات في التنمية االقتصادية، إال أن نقص الدراسات في موضوع التخطيط االستراتيجي هذه ا

تحديدا وحسب حدود معرفة الباحث، جعل الباحث يفكر بجدية في هذا الموضوع سعياً إلى تقديم 

موضوع لم يدرس سابقا بشكل معمق ويمكن االستفادة منه مستقبالً لتطوير عمل هذه الهيئات، وقد 

 1997يار موضوع الدراسة لكونه قريبا من عمل الباحث في وزارة الحكم المحلي منذ عام تم اخت

وبحكم إطالعه اليومي والمباشر على آليات عمل الهيئات المحلية وكيفية تعاملها مع تحديد األهداف 
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حقيق واالحتياجات ووضع اآلليات المناسبة وتوفير الموارد البشرية والمادية الالزمة للوصول إلى ت

ى  مبنية على أسس علمية لدإستراتيجيةأهداف الهيئة المحلية، ولم يلمس الباحث وجود أية خطة 

  .الهيئات المحلية موضوع الدراسة

  

ويهدف الباحث من هذه الدراسة إلى تقديم المساعدة ومد يد العون إلى رؤساء الهيئات المحلية 

، كما أن وضع جي، المستخدم في الدول المتطورةيالفلسطينية لالستفادة من أسلوب التخطيط االسترات

 تصويب فيهذه الدراسة أمام أصحاب القرار في وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية سيساعدهم 

طريقة اتخاذ قراراتهم وتحديد تصوراتهم المستقبلية وطرق التنبؤ بها ووضع الخطط واإلجراءات 

 المناسبة للوصول إلى أهداف هذه الخطط، وال شك أن وتوفير الموارد المالية والمادية والبشرية

الوزارات والمؤسسات األخرى ذات العالقة المباشرة مع الهيئات المحلية مثل وزارة األشغال 

والزراعة والصحة والتربية والتعليم ستستفيد من هذه الدراسة لتنسيق وتوجيه وتوحيد الجهود نحو 

  . واعدةتحقيق أهداف تنموية مستقبلية

  

تخطيط االستراتيجي من الواقع عدم وجود دراسات حول ال إعداد هذه الدراسة إلىومما دفع الباحث 

 كونه يعتبر موضوع في زيادة المعرفة العلمية لديه والرغبة ،سب حدود معرفة الباحثالفلسطيني ح

 ولقد اختار الباحث هيئات الحكم المحلي .المؤسساتالدراسة عنصرا هاما في تطور عمل 

لفلسطيني لتكون موضوعا لهذه الدراسة كونه أحد موظفي هذا القطاع ولرغبته في إثارة الوعي ا

  .لدى الموظفين حول التخطيط االستراتيجي وتعزيز مفهومه لديهم

  

 مشكلة البحث 2.1

  

 في مجال الحكم المحلي بشكل مستمر منذ سنوات  وخبرته العمليةنظراً لطبيعة عمل الباحث

البلديات والمجالس (اشر ويومي على عمل وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية وإطالعه بشكل مب

 الباحث اإلجابة ل، حاو)القروية ولجان المشاريع ومجالس الخدمات المشتركة للتخطيط والتطوير 

 عمل الوزارة والهيئات المحلية وخاصة البلديات ومجالس الخدمات على األسئلة التالية، هل يستند،

 هي ا وفق أساليب إدارية علمية حديثة؟ ومكة للتخطيط والتطوير إلى تخطيط إستراتيجيالمشتر

 والمجلس تالوزارة والبلديا(المعوقات التي تواجه التخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي 

  ).المشتركة
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   أهمية البحث3.1

  

 في اإلستراتيجيلتخطيط تكمن أهمية الدراسة في أهمية الموضوع الذي تتناوله وهو دراسة واقع ا

المشتركة التي حسب الخدمات وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية وخاصة البلديات ومجالس 

  :إلىمعرفة الباحث لم يتم دراسته من قبل باإلضافة حدود 

  

 فعالة في الحكم المحلي والهيئات إستراتيجيةبيان األسباب التي تحول دون وضع خطط  •

 ).مجلس الخدمات المشتركةالبلديات و.(المحلية

البلديات ومجلس .( وزارة الحكم المحلي والهيئات المحليةواهتماممعرفة مدى وعي  •

 .االستراتيجي لعملية التخطيط ).الخدمات المشتركة

البلديات ومجلس .(األثر اإليجابي والفائدة التي ستعود على الحكم المحلي والهيئات المحلية •

 .االعتبار بعين اإلستراتيجيع في حالة أخذ التخطيط  والمجتم).الخدمات المشتركة

زيادة المعرفة العلمية من خالل المعلومات التي ستوفرها الدراسة وبالتالي استخدامها في  •

  ).البلديات ومجلس الخدمات المشتركة( وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية

 المحلي والهيئات المحلية توفير المعلومات الالزمة ألصحاب القرار في وزارة الحكم •

وتعزيز قدراتها من خالل والمجالس المشتركة الحكم المحلي والبلديات وزارة  بأداء لالرتقاء

 .المنشودة األمثل لمواردها في تحقيق التنمية االستخدام
 
   أهداف البحث 4.1

  

  :إلىتهدف هذه الدراسة 

  

 بلديات(والهيئات المحليةالمحلي  في وزارة الحكم اإلستراتيجيالتعرف على واقع التخطيط  •

 ).ومجالس خدمات مشتركة

  الوزارة وأثر ذلك على أداءاإلستراتيجيالتعرف على إمكانيات ومعوقات التخطيط  •

 .والتطويرالبلديات ومجالس الخدمات المشتركة للتخطيط و

فاهيم  باعتباره احد الماإلستراتيجية أو اإلدارة اإلستراتيجيالتعرف على مفهوم التخطيط  •

 .المحليةالحديثة وخلق الوعي التخطيطي لدى وزارة الحكم المحلي والهيئات 

المساهمة في وضع األسس الصحيحة للتخطيط التي تقود إلى تحسين أداء وزارة الحكم  •

 .المشتركةالمحلي والبلديات والمجالس 
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  أسئلة البحث  5.1

  

  :سيجيب هذا البحث عن األسئلة التالية
 

 البلديات( لدى وزارة الحكم المحلي للنهوض بالهيئات المحلية راتيجيةإستهل هناك خطة  •

 في الضفة الغربية في كافة المجاالت ؟ ) والمجالس المشتركة

الكادر )  والمجالس المشتركةالبلديات(هل يتوفر لدى وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية  •

 وتنفيذها ومتابعتها تيجيةاإلستراالبشري المدرب والمؤهل القادر على وضع الخطط 

 وتقييمها ؟

 مع الوزارات والهيئات األخرى ذات اإلستراتيجيةهل تنسق وزارة الحكم المحلي خططها  •

 العالقة في السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني ؟ 

مجالس  والالبلديات(هل تسمح اإلمكانيات المالية في وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية  •

  وفي حال وضعها ما مدى تطبيقها ؟ .لها المناسبة اإلستراتيجيةبوضع الخطط ) المشتركة

هل ساهم تشكيل مجالس الخدمات المشتركة للتخطيط والتطوير من قبل وزارة الحكم  •

 المحلي في تفعيل التخطيط في الوزارة والهيئات المحلية ؟

زارة الحكم المحلي والهيئات المحلية على هل تساعد القوانين واألنظمة المعمول بها في و •

  ؟ وممارسة فاعلة للتخطيطإيجاد وعي

وزارة وبلديات (ما هي المعوقات التي تواجه التخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي  •

 ؟)ومجالس مشتركة

  

  فرضيات البحث6.1

  

 ال:  فكانتةرئيسيالفرضية عدد من الفرضيات الرئيسية والفرعية، وأما التقوم هذه الدراسة على 

  .الغربية الضفة –يوجد تخطيط استراتيجي في الحكم المحلي الفلسطيني 

  

 : فكانت كما يأتيالفرعيةالفرضيات وأما 

  

o هناك عدم وضوح لمفهوم التخطيط االستراتيجي لدى العاملين في الحكم المحلي الفلسطيني. 

o لحكم المحليليس هناك اهتمام بالمشاركة المجتمعية لدى العاملين في ا . 

o ليس هناك إدراك ألهمية الموارد المالية والمادية لدى العاملين في الحكم المحلي. 
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o  يتم التعامل مع القوى البشرية لدى العاملين في الحكم المحلي الفلسطيني وفق متطلبات ال

 التخطيط االستراتيجي

o ليس هناك اهتمام بالعامل الزمني لدى العاملين في الحكم المحلي. 

o يس هناك قناعة بأهمية الحفاظ على البيئة لدى العاملين في الحكم المحليل . 

o  ليس هناك فهم ألهمية القوانين واألنظمة ودورها في التخطيط االستراتيجي لدى العاملين

 .في الحكم المحلي

o ليس هناك اهتمام بتكنولوجيا المعلومات لدى العاملين في الحكم المحلي. 

o  على التخطيط االستراتيجي في الحكم .لألوضاع السياسية السائدة ليس هناك تأثير سلبي

 .المحلي

o على التخطيط االستراتيجي في الحكم .ليس هناك تأثير سلبي لألوضاع االقتصادية السائدة

 .المحلي

o ال يحد الدعم األجنبي المشروط من التخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي. 

o تطوير التخطيط االستراتيجي في يلتخطيط والتطوير فلم يساهم تشكيل المجالس المشتركة ل 

 .الحكم المحلي

o تساعد المفاهيم االجتماعية السائدة على تطوير التخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي. 

o  عند مستوى داللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة )a = 0.05 ( المبحوثين اتجاهاتفي  

 والعمر والمؤهل )الوظيفة(المحافظة والمنصب  تعزى إلى االستراتيجينحو التخطيط 

 الوظيفة ومدة الخدمة في األكاديمي 
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  الفصل الثاني 

______________________________________________________  

  اإلطار النظري وخلفية الدراسة
  

   مفهوم التخطيط 1.2

  

 وأساليبه مهمة في حياة لهومراحتعتبر دراسة مفهوم التخطيط ومعرفة مضمونه ومكوناته 

المجتمعات في ظل التطور المعرفي والتكنولوجي واالقتصادي الذي يشهده العالم، واستيعاب مفهوم 

التخطيط يشكل بداية لمعرفة أهمية التخطيط وأهدافه ومبرراته وبالتالي يمكن تفسير الجهود 

لمنهج التنموي ألحداث التغيير والموارد التي تبذلها الحكومات والمؤسسات في سبيل ترسيخ هذا ا

  .والتطور نحو األفضل في حياة مجتمعاتنا

  

تباينت تعريفات مفهوم التخطيط من باحث آلخر ونظراً لظروف المكان والزمان التي يستند إليها 

فمنهم . الباحثون في تعريفاتهم، وليس هناك تعريف يتفق عليه كافة الباحثين حول مفهوم التخطيط

لمفهوم يجب أن يستند إلى الهدف من التخطيط ومنهم من يعتبر انه يستند إلى  أعتبر أن امن

 معظم نمانية والمكانية، وبالرغم من أن األسس الرئيسية لمفهوم التخطيط مشتركة بيزالظروف ال

" الباحثين إال أن تعريف هذا المفهوم كان حسب نظرة الباحث وهدفه من التعريف، فمنهم من عرفه 

أو منهج يهدف إلى دراسة جميع الموارد واإلمكانيات المتاحة في المنطقة أو اإلقليم أو بأنه أسلوب 

ومنهم ). 1999خميس، ".(الدولة ومن ثم استخدامها استخداما لتتمشى واحتياجات وتطلعات المجتمع 

 التخطيط هو عبارة عن الوسائل الالزمة  ".من ربط التعريف بإخضاع القوانين لتوجهات المخططين

". إلخضاع سير وعمل القوانين االقتصادية والتنمية االقتصادية لتوجيهات وإرادة المخططين

  ).1999خميس، (
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والتخطيط ليس مجرد كلمة تردد وإنما هي مجموعة من األساليب واإلجراءات والطرق التي تتدرج 

ضل منه مستقبالً للوصول إلى تحقيق األهداف المنشودة ألي مؤسسة في تغيير الواقع الحالي إلى أف

 فن وعلم ومنهج وهو أيضا نشاط متعدد  عنالتخطيط هو عبارة. " نحو تحقيق التنمية المستقبلية

 seeks دائماً لتحقيق التكامل بين أبعاده المختلفة ويسعى Multi dimensional activity األبعاد 

to be integrative   مستقبل وتصميم جسوراً  في بعده الزمني مع الماضي والحاضر والىويتعاط

  ).1999غنيم، ".(بينها، وهو أيضا عملية جماعية ليست فردية 

  

ة ظرنونالحظ من خالل التعريف السابق أن التخطيط يجب أن يربط بين الماضي والواقع الحالي وال

لوصول إليها لتصبح العملية متكاملة ومتناسقة للوصول إلى االمستقبلية التي تسعى المؤسسة 

ن مفهوم التخطيط باألهداف ووقد ربط الباحث.  من عملية التخطيط التي تتطلع لها المؤسسةاألهداف

التخطيط عبارة عن جهد موجه ومقصود ومنظم لتحقيق هدف أو أهداف معينة في " والزمان والمال 

" وقد ارتبط التخطيط كمفهوم بعملية التغيير). 1999, غنيم".(فترة زمنية محددة بمال وجهد محددين 

طريقة تفكير وأسلوب عمل منظم لتطبيق أفضل الوسائل ألمعرفيه من أجل توجيه وضبط عملية 

 وقد أتفق معظم ).1999م،غني".( بقصد تحقيق أهداف واضحة ومحددة متفق عليها الراهنةالتغيير 

 الباحثين على أن التخطيط ألي مؤسسة أو تنظيم يجب أن يعني االستخدام األمثل والفعال للموارد

وأعتبر التخطيط من .البشرية واإلمكانيات والموارد المتاحة من أجل تحقيق أهداف مستقبلية واضحة

ليه في إالتخطيط هو األعداد المسبق لما تريد المنظمة الوصول  "أهم الوظائف اإلدارية في المنظمة

جراءات المستقبل بما يتضمنه ذلك من تنبؤ ووضع األهداف واالستراتيجيات والسياسيات واإل

 وقد تطرق بعض الباحثين إلى شروط نجاح  ).1999عوض، ".(والقواعد والبرامج المناسبة 

  : وهيالتخطيط

  

 .وجود مشاركة في كافة المستويات والخبرات في التنظيم •

 .وجود أهداف واضحة ومكتوبة لما يمكن تحقيقه في األجل القصير واألجل الطويل •

 .)1999عوض، .(لومات المتاحة للتنبؤ بالمستقبلوجود كوادر قادرة على استخدام المع •
 

ومن خالل استعراض التعريفات السابقة لمفهوم التخطيط يمكن للباحث أن يعرف التخطيط بأنه 

أسلوب إداري مميز يشخص بشكل تفصيلي الواقع الحالي للمؤسسة من جميع الجوانب ويضع 

ما يتناسب مع اإلمكانيات المادية والمالية األهداف المستقبلية التي تسعى المؤسسة للوصول إليها ب

والبشرية المتوفرة والظروف المحيطة بالمؤسسة سواء كانت داخلية أم خارجية ويتم تنظيم ذلك في 

  .خطوات متسلسلة مبنية على معلومات دقيقة
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  : نشأة وتطور التخطيط1.1.2

  

لمتمثله بالغذاء والكساء سعى اإلنسان مع مرور األيام إلى تطوير ضروريات وأساسيات حياته أ

والمأوى وعلى هذا يمكن القول أن مسألة التخطيط مسألة شخصية أو أسرية أو في أحسن 

االحتماالت على مستوى الجماعة، وبأساليب متواضعة وبسيطة حاول اإلنسان معالجة مشاكله 

  )1999خميس، (.والتعامل معها بتفكير وهذه البداية الفعلية لعملية التخطيط

  

ناحية اقتصادية وعلى أثر دخول أآلله في شتى عمليات اإلنتاج وزيادة انتشارها ومع زيادة من 

 التنافس بين دول العالم المختلفة، فإن مشاكل كثيرة ومتنوعة قد اشتدادالنمو السكاني واالقتصادي و

نمو أكثر نشأت أو زاد انتشارها، مما تطلب من اإلنسان زيادة جهده للتغلب على المشاكل ولتحقيق 

  .في أنتاج القطاعات

  

مجاالت في مختصين الباحثين المن كان محط اهتمام من قبل العديد ومع أن االهتمام بالتخطيط 

بحث في ( في كتابه Smith إال إن االهتمام األكبر كان من علماء االقتصاد حيث استطاع ،مختلفة

 والتي يمكن أن تساعد في تكوين أن يبين عناصر التنمية األساسية) طبيعة وأسباب ثروة األمم

  : الثروة بما يلي

  

 .استحداث تغييرات أساسية في بناء المجتمع •

تباع سياسة اقتصادية تساعد في تحقيق التراكم الرأسمالي وتقوم على أساس االدخار إ •

 .ومحاربة الفساد

 .العاملةزة تحقيق التقدم الفني والتقني من خالل تقسيم العمل ورفع الكفاءة اإلنتاجية لألجه •

 ).1999 ،سخمي(.أتباع الحرية االقتصادية •
 

ظلت فكرة التخطيط تأخذ بالنمو في اتجاهات مختلفة مع بدايات العقد الثاني حيث ظهرت أحداث 

، ومن العوامل التي وإستراتيجيةكانت بمثابة عوامل دفع قوية باتجاه زيادة األيمان بالتخطيط كفلسفة 

  :واعتماده كنهج تنموي يطساعدت على تطور مفهوم التخط

  

 حيث استخدمت ألمانيا التخطيط إلدارة دفة 1917-1914قيام الحرب العالمية األولى  •

الحرب وفيما بعد استخدم في تنظيم عملية تحول االقتصاد القومي ليتالءم مع ظروف 

 ). 1999خميس،.(الحرب
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اد زراعي متخلف إلى قيام اإلتحاد السوفيتي بوضع خطة تنموية لتحويل اقتصاده من اقتص •

 ).1999، غنيم( 1917 عام اقتصاد صناعي متقدم وذلك بعد الثورة االشتراكية

والتي عرفت بالكساد  1929ظهور األزمة االقتصادية في الواليات المتحدة األمريكية عام  •

 وما نجم عنها من مشكالت اقتصادية واجتماعية في الدول Biggest Depressionالعظيم 

مما أستدعى حكومات تلك الدول إلى السعي من أجل السيطرة على هذه األوروبية 

 ).1999غنيم، ( المشكالت ووضع الحلول المناسبة لها

 حيث ساهمت في األخذ بمبدأ التخطيط للموارد 1945-1939وقوع الحرب العالمية الثانية  •

، خميس( .بيةاألورو ط االشتراكي إلى العديد من الدولاالقتصادية وانتقال منهج التخطي

1999.( 

أخذت كثير من الدول النامية حديثة االستقالل باعتماد وتطبيق التدخل االقتصادي من خالل  •

 ).1999غنيم، .(الدولة وتوجيه الفعاليات والنشاطات االقتصادية بشكل علمي

ظهور دراسات تنموية وأساليب تخطيط تراكمية بفعل تجارب دولية مثل فرنسا التي أنشأت  •

، ثم هولندا التي 1952-1947لتخطيط ووضعها أول خطة تنموية وخماسية للسنوات هيئة ل

شكلت مكتب مركزي للتخطيط ومهامه تدور حول أعداد وتنفيذ ومتابعة برامج لها عالقة 

 ). 1999خميس، .( بالدخل القومي

  

  :ألمريكيةسباب التي أدت إلى تعزيز التخطيط في الدول األوروبية والواليات المتحدة األومن ا
 

 .تزعزع ثقة الشعوب والحكومات بقدرة االقتصاد الحر على تحقيق التنمية االقتصادية •

الدمار الهائل نتيجة الحرب العالمية األولى والحرب العالمية الثانية والذي أدى إلى ترسخ  •

القناعة بأن التخطيط هو الطريق األمثل لحل كثير من المشكالت االقتصادية واالجتماعية 

 ). 1999غنيم،.(لبطالة والفقر وإعادة بناء اقتصاد هذه الدولكا

  

أما في الدول العربية والدول النامية حديثة االستقالل فإن التخطيط بدأ فيها في أواخر الخمسينات 

، واهتمت الدول )1999خميس،  (1968-1959حين أعدت مصر أول خطة تنموية للسنوات 

  :النامية بالتخطيط لكي يساعدها على

  

 .التغلب على المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي خلفتها سنوات االستعمار الطويلة •

 .توفير العيش الكريم لشعوبها •

 .جسر الهوة االقتصادية واالجتماعية بين الدول الصناعية والدول النامية •
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إيجاد سياسات توزيع مكانية عادلة للتخفيف من الفوارق بين أقاليم ومناطق هذه  •

 ).1999غنيم، .(الدول
 

ومنذ مطلع الخمسينات انتشرت فكرة التخطيط في معظم دول العالم، وأصبح تدخل الحكومة في 

ا شائعا وخاصة في الدول النامية، األمر الذي أدى بالدول الرأسمالية إلى عملية التخطيط أمر

 األخيرة تغيرت محاربة فكرة تدخل الدولة في عملية التخطيط بمراحلها المختلفة، وفي السنوات

فكرة التخطيط من تخطيط برامج ومشاريع تنموية إلى إعداد برامج ومشاريع تشجع المجتمعات 

للقيام بالمشاريع التي تعتبرها حيوية لها، حيث أصبح بهذه الطريقة يقوم بمهمة الترويج والترغيب، 

اسية واجتماعية ما ونتج عن هذا التغيير في توجه التخطيط باإلضافة إلى عوامل اقتصادية وسي

 والتي أصبحت من سمات العالم اليوم وتقضي هذه Privatizationيعرف بظاهرة الخصخصة 

عن إعداد وتنفيذ الخطط ) البلديات( الظاهرة بتنازل الحكومات الوطنية أو اإلقليمية أو المحلية 

ولى هذه التنموية في المجاالت الخدماتية واإلنتاجية إلى القطاع الخاص الذي أصبح يت

  ).1999، خميس.(المهمة

  

  :دوافع التخطيط .1.2.2

  

يكون التخطيط ناجحاً وفعاالً ال بد أن تتوفر القناعات الكاملة لعملية التخطيط، وهناك العديد حتى 

فإن ) 1999 خميس،( وفي رأي كمنهج،من األمور التي تدفع اإلنسان أو المؤسسة العتماد التخطيط 

  :فيثل دوافع عملية التخطيط تتم

  

ضمان نمو لمختلف القطاعات االجتماعية االقتصادية التي تعمل في مجاالت اإلنتاج  •

 .والخدمات

اعتماد مستوى عالي من التنسيق لضمان عدم تبديد الوقت والجهد والمال في مشاريع  •

 .وبرامج مكررة

دة أو غير تجنب االستغالل السيئ للموارد واإلمكانيات المحلية ال سيما في مجاالته المحدو •

 .المتجددة

 .جسر الهوة بين مستويات الدخل والنمو المعيشي بشكل عام بين أقاليم الدولة الواحدة •

 .المحافظة على توجيه وضبط استخدامات األرض للحد من تدهور صحة البيئة •

االستفادة من المنجزات العلمية والثقافية من خالل تنظيم الطاقات والجهود المتاحة  •

  .هامنواالستفادة 
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  :  أهداف التخطيط.1.3.2

  

ال يمكن الوصول إلى التخطيط إال بعد أن تصل الحكومات والمجتمعات إلى قناعات مطلقه بأهمية 

التخطيط وقدرته على حل المشاكل وتحقيق التنمية، وال يمكن الوصول إلى هذه التنمية إال بعد 

ف األهداف بين المجتمعات وضع أهداف واضحة يتم السعي من أجل الوصول إليها، وقد تختل

وأحياناً داخل المجتمع الواحد إال أنها تدور في مجالين فأما أن تكون األهداف من أجل حل مشكلة 

لمجتمع في كافة مجاالت حياته توضع لتحسين حالة ا) األهداف(ي منها المجتمع أو أنها أو أزمة يعان

  : أهم أهداف التخطيط بما يلي) 1999خميس،  ( تطرقوقد

  

زيادة معدالت اإلنتاج في شتى القطاعات التي تساهم في تلبية احتياجات المجتمع بدل من  •

 . استيرادها من الخارج

 .العمل على رفع المستويات المعيشية في جميع مجاالت الحياة •

تحسين كفاءة أداء العمل في القطاعات التي تتولى تقديم الخدمات االجتماعية واإلنسانية  •

 .يم والصحة والتنمية االجتماعيةكالتربية والتعل

 .أحداث نقله نوعية وكمية على المستوى المعيشي للسكان •

توجيه المشاعر الوطنية والوالء لدى أفراد وهيئات المجتمع وأثر ذلك االيجابي على التنمية  •

 .بشكل عام

تنظيم التحركات السكانية بين مناطق الدولة لمعالجة اإلختالالت أن وجدت في التوزيع  •

 .الجغرافي

 . سن التشريعات واألنظمة المساعدة على تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية •
 

  : خصائص التخطيط.1.4.2

  

 نجاح أي خطة يستند إلى مجموعة من الظروف والعوامل والصفات والتي يمكن أنمما ال شك فيه 

 وقابله للتطبيق أن نطلق عليها خصائص يجب أن تتوفر في أي خطة لتكون هذه الخطة سليمة

  :هذه الخصائص إلى ) 1999 غنيم،( أشار وقد األهداف،وتؤدي الغرض منها في تحقيق 

  

 . ويتم تنفيذه بشكل تدريجيFlexible ومرن Continuous مستمر ،لتخطيط الجيدا •

، ألن Systems Approachيقوم على خطة وسياسة واضحتين ويعتمد أسلوب التنظيم  •

 .ة عبارة عن منظومات من العالقة المتبادلة بين جوانب عديدةعمليات التغيير والتنمي
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 . ببعده الزمني والمكاني و بمحتواه وإجراءاتهIntegrated approachأسلوب متكامل  •

 . ويعني عدم االنقطاع أو التوقفSustainable approachأسلوب مستدام    •

 لجميع المشاكل  اإلحاطة بمعنى أن يكون التخطيط شامالComprehensiveًالشمولية  •

 .بكافة جوانبها

 مشاركة السكان والمجموعات المستهدفة في Community Approachأسلوب مجتمعي  •

 . مراحله المختلفة

والقابلة للتنفيذ، والتي تتطلب الدقة في جميع المعلومات وتحليلها وكلما  Realism الواقعية  •

 .كانت الخطة قريبة من الواقع تكون ناجحة
 

في عملية التخطيط من ناحية الخطوات واإلجراءات   إضافة أن التسلسل المنطقيويمكن هنا

  .السليم عملية التخطيطالمترابطة كخاصية مهمة في 

  

  : أنواع التخطيط.1.5.2

  

ن التخطيط إلى عدة أنواع استنادا إلى أسس ومعايير تصنيف مختلفة ورغم التباين ويقسم الباحث

واع أال أنه وبشكل عام يتفق معظم الباحثين على أنواع رئيسية للتخطيط أحياناً في تقسيمات هذه األن

  :يليفيما ) 1999 غنيم،(وقد لخصها 

  

  :التخطيط حسب الشمول. 1

  

 والذي يتعامل مع جميع القطاعات Comprehensive Planningالتخطيط الشامل  •

  .االقتصادية

  .قطاع معين ألحداث التغيير فيه يهتم بPartial or Sectoralالتخطيط الجزئي أو القطاعي  •

  

   :اإلطارالتخطيط حسب . 2

 يركز على القضايا اإلنسانية مع وضع خطوط General Planningالتخطيط العام  •

  .عريضة للتنمية مستقبالً

  . يهتم بالتفاصيل والنواحي التطبيقيةDetailed Planningالتخطيط التفصيلي  •

  

   :اإلدارةالتخطيط حسب . 3
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 من مهمة الحكومات المركزية التي  وذلكCentralized Planningركزي التخطيط الم •

  .التخطيطية القرارات والسياساتتصدر 

 ويكون على مستوى األقاليم Decentralized Planningالتخطيط الالمركزي  •

   .التنمويةوالمحافظات بالدولة إذ تعطى صالحيات ألعداد الخطط 

  

  : التخطيط حسب أسلوب العمل. 4

  

من خالل األفراد والجماعات داخل المجتمع أي Flexible Planningالمرن خطيط الت •

  .ذلكلهم حرية تنفيذ البرامج أو االمتناع عن 

 أي على األفراد والجماعات من األخذ Imperative Planningالتخطيط اإللزامي  •

  .بالخطط على شكل قوانين وتشريعات وتطبيقها

  

  : التخطيط حسب الوظيفة . 5

  

قيق استقرار حيث يعمل على تحCorrective Planningخطيط التصحيحي أو الوظيفي تال •

 ضمن األطر واألنظمة االقتصادية القائمة وذلك بتطويرها للوصل اقتصادي في المجتمع

 . إلى أهداف معينة

  أي تحقيق األهداف المنشودة من خالل تغيير Structural Planningالتخطيط البنيوي  •

 .ادية واالجتماعية السائدة  االقتصيةالبن

  

   :واألهدافالتخطيط حسب الشكل . 6

  

 يتناول جانباً اقتصاديا أو اجتماعيا لتحقيق هدف Single Objectiveتخطيط وحيد الهدف  •

   .مترفعمعين كان يعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي 

 اجتماعي يتناول أكثر من جانب اقتصادي أو:Multi objective تخطيط متعدد األهداف •

   .“أقامة طرق بين منطقتين في إقليم "لتحقيق عدة أهداف مثال 

   :الزمنيةالتخطيط حسب المدة . 7

  

  .سنوية خطط تنموية –تخطيط قصير المدى  •

 .الخمسية خطط تنموية ثالثية والخطط –تخطيط متوسط المدى  •
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  .سنوات طويلة  الخطط التي تحتاج إلى–تخطيط طويل المدى  •

  

  :المكانيسب المستوى التخطيط ح. 8

  

  .التخطيط القومي أو الوطني ويكون على مستوى الدولة •

  .التخطيط اإلقليمي على مستوى التقسيم اإلداري في البلد الواحد •

  .التخطيط المحلي ويتم على مستوى التجمعات السكانية كالمدن والقرى وأجزاء منها •

  

  :  مراحل عملية التخطيط.1.6.2

  

ة بالعديد من المراحل حيث يتم في كل مرحلة أنجاز مهمات معينة تحضيراً عملية التخطيطيالتمر 

للمرحلة التي تليها وتكون قاعدة لها ولالنتهاء من هذه المراحل تكون العملية التخطيطية قد استكملت 

   :بالتاليمراحل التخطيط ) 1999خميس،  (ضحووأكافة متطلباتها 

  

 :  الفعلية لعملية التخطيط وأهم خطواتهامرحلة األعداد واإلقرار وتمثل البداية •

  

o  تحديد أهداف أولية للخطة والتي غالباً ما تعبر عن الرغبة في معالجة مشكالت معينه

أو زيادة تطور في حجم مستوى العمل وفي هذه الخطوة تظل األهداف قابلة للتعديل 

 .والمراجعة

o  إلى كتب وتقارير منشورة جمع البيانات والمعلومات عن الحالة المدروسة باالستناد

 .ميدانيةوغير منشورة أو بالرجوع إلى مسوحات 

o تحليل البيانات والمعلومات بناء على طبيعة المعلومات واألهداف. 

o  تحديد األهداف التفصيلية ويتم هنا جدولة األهداف المرسومة بحيث تصنف حسب

 .األولوية منها طبيعتها ودرجة أهميتها والتي تتسم بالموضوعية والمرونة واألهم

o مناقشة األهداف التفصيلية من قبل اللجان وأصحاب االختصاص والفكر والمجتمع. 

o عداد السياسات واإلجراءات المطلوبةإ. 

o عداد تقرير الخطة أي إعداد الصيغة األولية لوثيقة الخطة تمهيداً لرفعه إلى اللجنة إ

مة للخطة أو مؤتمر وطني  إلى اللجنة العاهالعليا للخطة والتي بدورها تقوم برفع

 وبالغالب تقوم لجنة صياغة تقرير الخطة بعد ،موسع حيث تجري مناقشات مستفيضة

 .فترة زمنية كافية بتقديم الخطة إلى الجهات المختصة للتصديق عليها 
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o  بالدولة) الحكومة (تصديق الخطة من قبل الجهات العليا. 
 

فحص مدى ودقة األهداف التخطيطية، حيث مرحلة التنفيذ وهي المحك الذي يتم من خالله  •

يتم اإليعاز بجهات معينة بمباشرة التنفيذ وبهذا ال بد من توافر مرتكزات مهمة لتنفيذ الخطة 

   :يليوهي كما 

  

o توفر الموارد المالية سواء على شكل ميزانية عامه أو مصادر التمويل. 

o توفر كوادر بشرية مؤهلة. 

o  المتابعةتوفر لجان فنية للقيام بعملية. 

o وضوح البرنامج الزمني. 

o وضوح البعد المؤسسي الذي سيتولى تنفيذ المهام. 

  

مرحلة المتابعة والتقييم أي التعرف على سير أعمال وتنفيذ البـرامج والمـشاريع الـواردة            •

  :ويتكون مفهوم المتابعة من عناصر رئيسية .بالخطة من قبل فريق من المختصين 

  

o مراقبة ومالحقة. 

o يهنصح وتوج. 

o ردع وعقاب .  

  

كل سليم، وال يمكن فصل المتابعة والتقييم عن الخطة شولضمان نجاح الخطة ال بد من متابعتها ب

  ):1999خميس،  (:استنادا الى ال يمكن التأكد من تحقيق الخطة ألهدافها وتتم المتابعة ذلكفبدون 

  

 .ضمان مطابقة ما يجري تنفيذه من برامج ومشاريع مختلفة •

 .مشكالت والمعوقات التي تواجه تنفيذ البرامج والمشاريعاكتشاف ال •

 .عدم تأجيل معالجة المشكالت والصعوبات التي تواجه تنفيذ ما ورد بالخطة •

 .اقتراح التعديالت المالئمة على هيكل الخطة التي يجري تنفيذها •

 . ضمان توفر شروط أفضل لنجاح الخطط القادمة •
 

ستويات وأهمها المستوى الوطني والمستوى القطاعي واإلقليمي تتم عملية المتابعة من خالل عدة م

   .المدنيوعلى مستوى المؤسسات وأهمها هيئة التخطيط العليا والسلطة التشريعية وهيئات المجتمع 
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   اإلستراتيجية 2.2

  

  :فيما يلي يتناول الباحث مفهوم اإلستراتيجية وأبعادها

  

  :اإلستراتيجية مفهوم .1.2.2

  

يرات المستمرة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والثقافية السائدة في في ظل المتغ

ن التخطيط اإلستراتيجي إ فالمجاالت،العالم وما قادت إليه هذه التغيرات من تقدم وازدهار في كافة 

تي  وذلك من خالل الحكومات والمؤسسات الالمذهل،لعب دوراً هاماً في الوصول إلى هذا التقدم 

حددت أهدافها ونظرتها المستقبلية ووضعت اإلجراءات والطرق ووفرت اإلمكانيات المادية 

والبشرية للوصول إلى أهدافها ضمن خطط تم وضعها ثم تنفيذها وفق مراحل منظمة وبأساليب 

  .اإلستراتيجيعلمية، ويمكن اعتبار ما سبق بأنه جوهر عملية التخطيط 

  

ستراتيجوس ا(ين أصلها إلى الكلمة اليونانية رجع الباحث ُيوالتي Strategy تعني كلمة اإلستراتيجية 

Strategoes ( وتعني فنون الحرب وإدارة المعارك)،1999 المغربي.(  

  

سبيل للعمل يتعلق بجانب يمثل "  مفهوم له العديد من التعريفات فالبعض يعرفها بأنها واإلستراتيجية

رون بأنها خطط وأنشطة المنظمة التي يتم وضعها بطريقة أهمية دائمة للمنظمة ككل، ويعرفها آخ

تضمن درجة من التطابق بين رسالة المنظمة وأهدافها وبين هذه الرسالة والبيئة التي تعمل بها 

  ).2004حبتور، " (بصورة فعالة وذات كفاءة عالية 
 

   :اإلستراتيجية أبعاد مفهوم .2.2.2

  

غاية محددة وهي رسالة المنظمة في المجتمع وال يمكن ألي اإلستراتيجية ما هي أال وسيلة لتحقيق 

 أال إذا كانت رسالتها في المجتمع واضحة ومحددة تحديداً اإلستراتيجيةمنظمة أن تستخدم مفهوم 

تهدف إلى خلق درجة من التطابق وبكفاءة عالية بين أهداف المنظمة وغايات المنظمة، أي  .دقيقاً

الظروف البيئية التي توجد فيها في ظل عدم توفر ثبات نسبي للبيئة أنها تعكس رسالة المنظمة في 

مع األخذ بعين االعتبار التهديدات والفرص البيئية والموارد واإلمكانيات الحالية الداخلية خاصة فيما 

لهذا ال بد من إجراء التغيرات  ).2004حبتور، . (يتعلق بالهيكل التنظيمي والقيادة والقوة والقيم

 وهذا يدل على دائمة، كي تستمر عملية التطابق بين رسالة المنظمة والبيئة بصورة اتيجيةاإلستر
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 أي أنها توفر أسلوباً متميزاً للتنبؤ المنظمة،أهمية تحليل البيئة الداخلية والخارجية التي تعمل فيها 

ية نات الرشيدة المببالمستقبل وتشكيله باستخدام اإلمكانيات المتاحة بواسطة نظام حكيم التخاذ القرار

  .وواقعيةعلى معطيات فعلية 

  

 والتخطيط االستراتيجي على اهتمامات الباحثين اإلستراتيجيةستحوذ مصطلح اإلدارة القد 

 التفكير، فالتخطيط االستراتيجي هو عنصر مهم من عناصر وإستراتيجيةوالمختصين بالتنظيم 

لفترة طويلة ألجل وتوقع ما يحدث وتخصص ، الذي يقدم على عملية تنبؤ اإلستراتيجيةاإلدارة 

  ).2004حبتور، (الموارد واألمانات المالية في نطاق الزمن الذي تحدده الخطة 

  

المسار الرئيسي " بمثابة المرشد الرئيسي للمؤسسةاإلستراتيجيةواعتبر بعض الباحثين إن اإلدارة 

طط وبرامج وسياسات العمل المرشد لفكر اإلدارة ولمتخذي القرارات في المؤسسة عند وضع خ

لتحقيق رسالتها وأهدافها، ومن ثم ال يجوز اختيار هذه االستراتيجيات وصياغتها بمعزل عن 

فن وعلم وتشكيل "واعتبرها باحثون آخرون بأنها ).2004،  بكرأبو".(مخرجات عملية التحليل البيئي

العارف، ( ".من تحقيق أهدافهاوتنفيذ وتقييم القرارات الوظيفية المتداخلة التي تمكن المنظمة 

2002.(   

  

 بأنها عملية تستطيع المنظمة من خاللها التكيف مع بيئتها لتحقيق اإلستراتيجيةويمكن اعتبار اإلدارة 

  ).1999المغربي، (أهدافها التنظيمية من خالل تعزيز مكانة المنظمة في المجتمع 

  

  :مفهوم التخطيط اإلستراتيجي .3.2.2

  

 هو عبارة عن التبصر بالشكل المثالي للمنظمة  Strategic Planningاتيجي هو التخطيط االستر

  :في المستقبل من خالل

  

  .المؤسسة المستقبل الخاص بشكل خفاياكشف  •

  .في المستقبلبأوضاع المؤسسة التي قد تكون عليها التبصر  •

 .  مستقبالً ورؤيا المؤسسةتصور توجهات ومسار  •

 ). 2004حبتور، .(المؤسسة التي تدخل فيها تخيل مجال األعمال واألنشطة •

  

  :وبشكل عام فإن مالمح التخطيط االستراتيجي تبرز من خالل
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  .نظام متكامل يتم بخطوات متفق عليها •

  . مستقبالًالمؤسسةد مسار حدُينظام  •

 . مستقبالً ومجال أعمالهاالمؤسسةتحديد مجاالت تميز  •

 .المؤسسةرد فعل من خالل نقاط القوة والضعف في إدارة  •

 ).2004حبتور، .(على مستوى مجلس اإلدارة واإلدارة العلياإداري جيد أسلوب عمل  •

  

 على عالقته أجمعت إنها أالعدد تعريفات التخطيط االستراتيجي من قبل الباحثين تغم من روبال

  :بن على عدة افتراضات جوهريةيبالمستقبل واالستعداد لمواجهة متغيرات هذا المستقبل و

  

 .المنظمةة تنظيم المستوى الذي ستكون عليه إعاد •

 .تحليل البيئة التنافسية التي تواجهها بعد إعادة تنظيمها •

 . سنوات قادمة5-3النظرة الشاملة للعوامل االقتصادية خالل فترة  •

 .تدعيم االتجاه التسويقي للمنظمة •

 .تحديد معدالت األرباح المأمول بها •

 . لهامات المثيلةبيان وضع المنظمة بين مجموعة المنظ •

 .مراجعة مهام وأعمال المنظمة طبقاً ألبعاد الجودة الشاملة •

 ).2004 المغربي،(أهمية استخدام التكنولوجيا في تقدم المنظمة  •

  

ن التخطيط االستراتيجي بعملية اتخاذ القرارات والبرامج الزمنية للوصول ووقد ربط بعض الباحث

  ووضع أهداف واستراتيجيات وبرامج زمنية مستقبلية أنه عملية اتخاذ قرارات" إلى األهداف 
 

 وأنه األسلوب العلمي الذي تلجأ إليه اإلدارة في رصد وتوظيف الموارد المتاحة ومتابعتها،وتنفيذها 

 إلى تنظيم الجهد آخرونوتطرق باحثون ). 1999غنيم، ".(وإدارتها وصوالً إلى األهداف المنشودة 

  .المنظمة نحو التطور وتحقيق األهداف المستقبليةالذي يقود إلى قرارات تقود 

  

عبارة عن جهد منظم يقود إلى الوصول إلى قرارات وأعمال دقيقة تقود " التخطيط االستراتيجي 

 وهذا يتطلب تخطيط على أعلى مستوى وجمع العمل،المنظمة إلى معرفة ماهية عملها وسبب هذا 

 إستراتيجيةا يتم توضيح المهام واكتشاف وتطوير بدائل المعلومات الدقيقة والمفيدة والتي من خالله

 .)Bryson ،2004"(مع ربطها بالنظرة المستقبلية للمنظمة 
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أن التخطيط االستراتيجي هو عبارة عن مجموعة من المفاهيم )  Bryson,2004 (كما أعتبر 

إدارة المهام الموكلة واإلجراءات واألدوات التي تم تصميمها من اجل مساعدة القادة واإلداريين في 

   :علىليهم في المنظمة، وان التخطيط االستراتيجي يساعد إ

  

 . تسهيل االتصال والمشاركة •

 .تبني قرارات منطقية تحليلية •

 .تطوير تطبيقات ناجحة وشفافة •

 ). (Bryson, 2004 .تقيم اختالف المصالح والقيم •

  

عة من العناصر التي ال بد من توفرها  أن التخطيط االستراتيجي يتكون من مجموونوأعتبر الباحث

 :هذه العناصر بـ) 2004 غنيم،(لنجاح التخطيط االستراتيجي في أي منظمة ولخص 

  

 .لإلستراتيجيةاإلطار العام  •

 .دراسة العوامل البيئية الداخلية والخارجية في المنظمة وتحديد نقاط القوة والضعف •

 .تحديد األهداف والبدائل بشكل واضح •

 .سيات وتحديد البرامج والمشاريع ووضع الجداول الزمنية الالزمة للتنفيذرسم السيا •

 .تحديد الموارد المالية والبشرية الالزمة من أجل تحقيق األهداف •

 .قدرة المنظمة على التكيف مع أي تغيرات قد تحدث •
 

  :أبجديات التخطيط االستراتيجي. 4.2.2

  

خطيط االستراتيجي يجب األخذ بها لتكون عملية  إلى أن هناك أبجديات للت)Bryson, 2004(أشار 

 التخطيط االستراتيجي سليمة وفاعلة وتؤدي إلى تحقيق األهداف المستقبلية المرجوة منها

   .)1.1(شكل

  

) أ، ب( محتويات .كيفية الوصول إلى هناك) ج(إلى أين تذهب وتبين ) ب(أين أنت وتبين ) أ(تبين 

بنية ونظام، اتصاالت، برامج وخدمات، أشخاص ومهارات، هي مهمات المنظمة أو مهام جديدة، 

 لمهام مختلفة، اإلستراتيجيةهي الخطة ) ج(المحتوى .عالقات، ميزانيات وعوامل دعم أخرى

) أ إلى ج ( أعادة بناء أو إعادة هندسة، اختيار الميزانية للوصول من ،تخطيط لوظائف مختلفة

، في حين للوصول من اإلستراتيجيةذه عملية صياغة يتطلب توضيح الرؤيا، المهام واألهداف، وه
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، ولعمل تخطيط استراتيجي بشكل جيد ال بد من تحديد كيف يجب اإلستراتيجيةهو تنفيذ ) ج إلى ب(

 بأن التخطيط المقصود،وتداخلهم يجب أن يظهر بفاعلية، وهذا ) أ، ب، ج(أن تتصل كل من 

  . (Bryson, 2004)تاهيم واإلجراءات واألدوا مجموعة من المفبلاإلستراتيجي ليس عمل منفرد 

  

  
   إلى أن هناك أبجديات للتخطيط االستراتيجي يجب األخذ بها لتكون عملية ا)Bryson, 2004(أشار 

  .أبجديات التخطيط االستراتيجي:  1.2شكل

  

  : العامةة متطلبات تطبيق التخطيط االستراتيجي في اإلدار.5.2.2

  

قد تطرق بعض الباحثين إلى ضرورة توفر العديد من العناصر والمقومات األساسية لضمان ل

هذه ) 2005، بكرأبو (التطبيق الفعال والناجح للتخطيط االستراتيجي في اإلدارة العامة وقد لخص 

مات بما يليالمقو:  

  

 لإلدارة العليا تهيئة وحدات الجهاز اإلداري وذلك من خالل التهيئة المعنوية السلوكية •

 .والقيادات األخرى في المؤسسة وتعزيز االنتماء والرضا الوظيفي
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التهيئة اإلدارية من خالل التعرف على المهارات وإعداد التوجيهات والتعليمات الالزمة  •

 .واالهتمام بالتدريب للكادر اإلداري

فير البيانات والمعلومات التهيئة الفنية المهنية بالتعرف على األساليب واألدوات الالزمة لتو •

 .اإلستراتيجيةالالزمة لتطبيق الخطة 

 والتخطيط االستراتيجي وذلك بتعزيز اإلستراتيجيةتوفير المعلومات التي تتطلبها اإلدارة  •

 .اإلجراءات التنفيذية للحصول على المعلومات الضرورية لعملية التخطيط

الحوافز بممارسة اإلدارة تحقيق منهج التفكير االستراتيجي بتصميم وربط نظام  •

 . وتنمية التفكير المنهجي والرؤية العلمية ألعضاء وحدات الجهاز اإلدارياإلستراتيجية

وضع التخطيط االستراتيجي على جدول أولويات اإلدارة العليا من خالل االهتمام بالوقت  •

 .والحرص واالنضباط واإلدراك والوضوح

 وذلك من خالل التعريف بأهمية اإلستراتيجية الخطة المعرفة الكاملة والدقيقة بمنهج إعداد •

التخطيط االستراتيجي وبمناهج هذا التخطيط وتوفير المتطلبات األساسية للقيام بهذه العملية 

 .والتعريف بالمصطلحات والمفاهيم الرئيسية التي تستخدم في عملية التخطيط االستراتيجي
 

  :فوائد التخطيط االستراتيجي. 6.2.2

  

  :لة تطبيق التخطيط االستراتيجي سيكون له فوائد كثيرة على المؤسسة وأدائها، أهمهافي حا

  

رعاية التفكير االستراتيجي، العمل والتعلم من خالل الحوار بين العاملين الرئيسين  •

وأصحاب القرار، ويأتي هذا التفكير االستراتيجي والتعلم من خالل جمع المعلومات حول 

 .لية والخارجية، واهتمامات العديد من أصحاب القرارالظروف البيئية الداخ

تحسين اتخاذ القرارات المهمة، حيث تشير معظم الدراسات الحديثة إلى أن نصف القرارات  •

 ويركز التخطيط  تفشل نتيجة لضعف إجراءات عملية اتخاذ القرارات،اإلستراتيجية

ي القرارات على تحديد ما  وتحديات مهمة تواجه المنظمة وتساعد متخذاالستراتيجي حول

  .القرارالذي يجب عمله، وماهية العواقب في حالة الفشل، واختبار عدة أسس دفاعية حول 

 والثاني، األولوالذي يندرج من البندين )  تعزيز العمل المنظمأي(تعزيز الفعالية للمنظمة  •

قديم المهام  مشجعه على توضيح وإظهار وتاالستراتيجي المؤسسات المرتبطة بالتخطيط إن

وهذا يتضمن تلك ( والرد بحكمة على المتطلبات والضغوط الداخلية والخارجية التنظيمية،

والتعامل بكفاءة عالية مع الظروف المتغيرة بشكل مستمر ) األمور بتحمل المسؤولية

 إن جيد، يكونوا مدارين بشكل أن أي وبمعنى آخر فإنهم مشجعون على ومتسارع،
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يداً تنتج إنتاجاً أفضل وترد رداً أفضل ولها تأثير أكبر أو يمكن المؤسسات المدارة ج

 . جيداًالمدارةغير  عليها أكثر من تلك المؤسسات االعتماد

على أن تأخذ المحيط ) المنظمات( أو يمكنه أن يساعد المؤسسات االستراتيجيإن التخطيط  •

أو ( على خلق أجواء أفضل  معاًاالثنانحتى يتمكن ) في الحسبان(أو  االعتباراألوسع بعين 

 .)خلق بيئة محيطة أفضل

 إن صناع به،الناس الذين يعملون ) منفعة( يمكن إفادة االستراتيجي فإن التخطيط وأخيراً، •

 ،مومسؤولياتهالقرار ومتخذي القرارات الرئيسية ممكن مساعدتهم من أجل إنجاز مهامهم 

يمكنهم تحسين قدرات وخبرات ) تيجياالستراعملية التخطيط (والمشاركين في هذه العملية 

في )  المرغوبة العامةأي األخالق ( وأيضاً خلق قيم عامه لديهم،فريق العمل العامل 

 اإلستراتيجي بالتخطيط الفاعلة وتحديد أدوارهم ومسؤولياتهم من خالل المشاركة المجتمع،

Bryson, 2004).( 

  

 أو قيادة المنظمة كما ال يمكن اإلستراتيجيتفكير  بديالً عن الاإلستراتيجي التخطيط اعتبارال يمكن 

 التنظيمية تحتوي على عدد هائل من المصادر فاإلستراتيجيات .التنظيمي لإلبداع مرادف اعتباره

  ).Bryson, 2004 (.سواء مصادر مخططة أو غير مخططة

  

  : معوقات التخطيط االستراتيجي.7.2.2

  

 من األسباب التي تعيق عملية التخطيط االستراتيجي فقد تطرق العديد من الباحثين إلى الكثير

  :وتجعل منه أمرا صعبا ومعقدا ال يمكن أن يتحقق بدون تذليل هذه المعيقات

  

 . المديرين وترددهم في استخدام هذا األسلوب لدىرغبةالعدم  •

 .البيئة الخارجية المضطربة مما قد يجعل التخطيط متقادما قبل أن يبدأ •

 .احةضعف الموارد المت •

 ).2002العارف،.(احتياج التخطيط االستراتيجي إلى وقت وتكلفة كبيرة •

  

  : اإلستراتيجي دورة التغيير .8.2.2

  

 تحقيق التنمية بكافة جوانبها إلى كطريقة علمية ومنهجية تهدف اإلستراتيجيمن يؤمنون بالتخطيط 

  ).Bryson, 2004 (. التالية بعين االعتباراألمورعليهم اخذ 
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  .المنظمة الحيوية التي تواجه باالحتياجات اإللمام •

 .للمنظمة واإلستراتيجياتثر على القيم والمهام العوامل التي تؤ معرفة •

 .المنظمة القوى الخارجية والتي من المحتمل أن تؤثر على مهمة أهميةتأكيد على ال •

 .الحالمص واألفضليات الخارجية والداخلية ألصحاب هتماماتالا االعتباراألخذ بعين  •

 .الحكوميةمشاركة اإلدارة الدنيا في حالة التخطيط داخل المؤسسات  •

 .الخططيتطلب تأكيد صريح للقضايا الحساسة كمفتاح للمشاركة لغاية بناء التزام نحو  •

 .التنفيذ إستراتيجيات أهمية الخطط التطويرية لغاية إبراز •

 .مستقبالً المؤسسة إيجابيات لتحديد تالقراراتركيز حول تنفيذ  •

  

  : مراحل التخطيط االستراتيجي .9.2.2

  

  :).2.1( شكل  السليماإلستراتيجي عشر خطوات لعملية التخطيط )Bryson, 2004(وقد حدد 

 والغرض منها كخطوة أولى هي التفاوض اإلستراتيجي، على خطوات التخطيط الموافقة .1

 :علىركيز  من خارجها وهنا يجب التأوبين أصحاب القرار سواء من داخل المنظمة 
 

o  الجهدالغاية من. 

o  المفضلةالخطوة الثانية.  

o  زمنيأعداد جدول. 

o  بالفعلتحديد دور ووظائف أعضاء المجموعة الملتزمة نحو القيام. 

o الفعل الموارد األخرى الضرورية لمتابعة الفعل وحدود أو محددات التزام.  
 

  .الرسميفويض غير  التفويض الرسمي أو التباستخدامتحديد صالحيات المنظمة سواء  .2

 .المنظمةتوضيح قيم ومهام  .3

 .للمنظمةتقييم البيئة الداخلية والخارجية  .4

 .المنظمة التي تواجه اإلستراتيجيةتحديد القضايا  .5

 .القضايا للتعامل مع تلك استراتيجياتصياغة  .6

 .إستراتيجيةمراجعة وتبني خطة  .7

 .فعالةتأسيس رؤية مؤسسية  .8

 .فعالةتطوير خطة تنفيذية  .9

  . تقييم االستراتيجيات وعملية التخطيط االستراتيجيأداة .10



.(Bryson, 2004)).نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.((S.W.O.T) ومتطلبات كل مرحلة دور التغيير االستراتيجي ومراحل التخطيط االستراتيجي:  2.2شكل
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   االستراتيجي في فلسطين التخطيط3.2

  
  : تمهيد.1.3.2

  

 التخطيط االستراتيجي في فلسطين وخاصة في الحكم المحلي فمن الطبيعي جداً أن عند الحديث عن

 التخطيط ه لم يعرف الشعب الفلسطيني و مؤسساتإذ، 1993 الحديث بعد اتفاقية أوسلو عام نبدأ

 ال يمكن الحديث عن تخطيط و تخطيط استراتيجي ه ألناالحتالل في ظل  بشكله السليماالستراتيجي

 الذي عمل وبشكل ممنهج على وضع كافة العراقيل والمعيقات أمام اإلسرائيلي اللاالحتفي ظل 

 على وجودها في ظل اإلبقاءال لمحاولة إالمؤسسات الفلسطينية التي لم يكن لديها حول أو قوه 

 الموارد االحتالل، ولم تتوفر لهذه المؤسسات في عهد االحتاللالهجمة الشرسة من قبل سلطات 

 علمنا إذا وخاصة اإلستراتيجيةشرية و البيئية المناسبة التي تساعدها على وضع الخطط المالية والب

خطيط ومنذ بدء السلطة الوطنية عملها من ت السياسي متطلب أساسي لعملية الاالستقرارأيضاً أن 

 اإلستراتيجيةخالل وزاراتها ومؤسساتها بدأ االهتمام والتفكير بالتخطيط بشكل عام ووضع الخطط 

  .خاصشكل ب

  

 في السلطة الوطنية العديد من الخطط األخرىوقد وضعت وزارة التخطيط بالتعاون مع الوزارات 

التنموية في محاولة لسد احتياجات المواطنين في كافة القطاعات بعد فترة الحرمان و القهر 

، وكان ال بد اإلسرائيلي االحتاللوالمعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني ومؤسساته في ظل سنوات 

 من خالل قراءة إليها الوصول إلىللسلطة أن تحدد نظرتها المستقبلية وأهدافها التنموية التي تسعى 

الواقع الذي تعيشه وأن تعمل جاهدة على توفير الموارد و اإلمكانيات والطاقات الالزمة لتنفيذ هذه 

ستراتيجي هو الوصول في النهاية الخطط باآلليات و الطرق المناسبة إيماناً بأن هدف التخطيط اإل

 و المعيشي ألبناء الشعب ألخدماتي تحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات ورفع المستوى إلى

  .القادمة األجيالالفلسطيني وتحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على حقوق 

  

  :فلسطينواقع التخطيط في . 2.3.2

  

 على واقع اإلطالع بشكل عام ال بد من ستراتيجياإل مفهوم التخطيط استعراض تم أنوبعد 

 بداية من معرفة معوقات التخطيط في  ذلك ال بدوالستيعاب في فلسطين اإلستراتيجيالتخطيط 

 الالزمة لتنفيذ الخطط المتالحقة التي وضعتها األموالفلسطين رغم أن السلطة بذلت جهداً في تجنيد 

 عدم تطبيق هذه الخطط بشكل كامل وتمثلت هذه إلىي أدت  أنها واجهت الكثير من العقبات التإال
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االنتفاضة  اندالعوبسبب العقبات باألوضاع السياسية التي نتجت عن عدم تطبيق االتفاقيات السياسية 

 عقبات إلى الالزمة لتنفيذ هذه الخطط باإلضافة األموال توفر  ولعدم2000الفلسطينية في عام 

  :ومعوقات أخرى أهمها

  

 العنصري، وإقامة جدار الفصل األراضيات الناتجة عن االحتالل من مصادرة المعوق •

حل ل و الفصل بين المحافظات و السيطرة على مصادر المياه وعدم وجود أفق واإلغالق

 .سياسي واستقرار

 المزيد من إلىضعف البنية التحتية الموجودة حالياً والتي تعتبر غير مناسبة و تحتاج  •

 .التنمويةشجعة ومناسبة لعملية التخطيط التطوير لجعلها م

قلة الموارد المالية الالزمة للخطط و االعمار واالعتماد في التمويل على الدول المانحة  •

 االستقرار السياسي والذي يعتبر شرطاً عدم وجودوضعف االقتصاد الفلسطيني الناتج عن 

 .وتقويتهلتحقيق االستقرار االقتصادي 

 .التخطيط مما أثر سلباً على عملية اإلداريو الفساد المالي و اإلنفاق غير المبرمج  •

شروط الممولين و الدول المانحة و التي في غالبها ما تستخدم كورقة ضغط سياسية لتقديم  •

 االحتاللمزيد من التنازالت السياسية من قبل السلطة و الشعب الفلسطيني لصالح سياسة 

 .اإلسرائيلي

 بعملية تنمية حقيقية في فلسطين وإنما خلق حالة من الدعم  الدول المانحةاهتمامعدم  •

 .تنموية والمشروط واغلبه ذو توجهات سياسية وليست اإلنمائي

 المقدمة من الدول المانحة و الممولين عن طريق فرض الخبراء األموالصرف الكثير من  •

 .العالية ذوي الرواتب واألجانبوالفنيين 

طنية الفلسطينية وعدم التنسيق الفعال والكافي بين مؤسسات تعدد المرجعيات في السلطة الو •

الوطنية السلطة في تنفيذ أولويات الخطط أي بمعنى آخر ضعف وفشل أحياناً أداء السلطة 

 .المؤسسات واألموال إدارة في

  .فيهاعدم التزام الدول المانحة و الممولين بالمبالغ التي تعهدوا  •

  

 الذي نفذته بتوحيد قناة مالية واحدة هي وزارة المالية اإلصالح ورغم محاولة السلطة وفي برنامج

 أن تعدد الصالحيات وتداخلها وعدم التنسيق إال األخيرة، في السنوات الفلسطينيةة الوطنية طفي السل

 بطرق عشوائية وليس على أساس تنموي األموال نفوذهم في صرف المسئولينواستخدام بعض 

وكان يجب أن توضع العديد من الشروط .وضعهالتنموية التي تم  فشل معظم الخطط اإلىأدى 

الواجب توفرها لتشكيل أرضية مناسبة لتطبيق الخطط التنموية في فلسطين وأهم هذه الشروط توريد 
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 وزارة المالية فقط لتوحيد مرجعية القنوات المالية إلى التي تقدم من الدول المانحة األموالكافة 

تخضع جميع المشاريع لمبدأ الشفافية و المساءلة وأن توزع هذه المشاريع وتحديد المشاريع وأن 

ولويات  الوطنية وسلم األلالحتياجاتعلى كافة القطاعات بشكل عادل يراعى التوزيع الجغرافي وفقاً 

  . خطط إستراتيجية مبنية على أسس علمية واضحة و سليمةإلى استناداً

  

 الذين يتقاضون األجانب من الخبراء االستفادة وي هذه البرامج ف الخبراء الفلسطينيينإشراككما أن 

وأن من شأنه أن يعزز مكانة هؤالء الخبراء  ،جزءاً كبيراً من المساعدات التي تقدمها الدول المانحة

   . الخبراء األجانب المجال للخبراء الفلسطينيين للحلول مكانفسحييتم 

  

  :تيجيتجارب فلسطين في التخطيط االسترا .3.3.2

  

قبل إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية قامت منظمة التحرير الفلسطينية بالعديد من الدراسات أثنـاء              

دائرة الـشؤون االقتـصادية     (وجودها في الخارج حول التنمية الفلسطينية، ولعل أبرز ما قامت به            

  :هو) 1993في عام ف .ت.موالتخطيط في 

  

 لعملية األولىالذي يعد بمثابة المحاولة : 2000-1994ي  السباعي الفلسطينالبرنامج اإلنمائي .1

التخطيط اإلستراتيجي في فلسطين حيث تم إعداده من قبل الكفاءات الفلسطينية وبالتعاون مع 

 الفلسطيني على عدد من االقتراحات السياسية اإلنمائي لقد قام البرنامج فلسطينية،كفاءات غير 

ن السلطة الوطنية ستكون قادرة على صنع القرار  البرنامج أوافترض الديمغرافية،و 

 على أساس وحدة جغرافية الفلسطينية قائمة وأن تكون الدولة واإلنمائياالقتصادي و السياسي 

  :البرنامجوكانت أهداف الضفة، بين قطاع غزة و 

  

تصحيح التشوهات واالضطرابات واالختالالت واالختناقات الموروثة عن االحتالل  •

 .اإلسرائيلي

 من فرص العمل الجديدة سنوياً وتوفير المساكن لمواجهة االحتياجات عدد كبيرخلق  •

 .للسكانالمتزايدة 

 .االجتماعية البنية التحتية و االقتصادية و تحسينتوسيع و •

 .األساسيةإشباع الحاجات  •

 .العلمية القدرات التكنولوجية وتطوير المهارات البشرية اكتساب •

 .الذات على االعتمادالمجتمع على زيادة قدرة االقتصاد و  •
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  :واعتمد البرنامج العديد من االستراتيجيات لتنفيذه أهمها

  

o إقامة توازن رشيد بين الزراعة والصناعة. 

o  الدافعة لتشجيع التصدير وتلك الدافعة لإلحالل محل اإلستراتيجيةإقامة توازن رشيد بين 

 .المستوردات

o  اختيار التقنية المناسبة بعناية 

o المساندة للنشاط االقتصاديواألطر المؤسسات والهيكليات مةإقا . 

o تمتين الترابط والتفاعل بين القطاعات. 

o والمياه المتوقع استردادهااألرض القصوى من موردي اإلفادة . 

o حشد طاقات فلسطينيي الشتات . 

o  االعتماد على النفسإستراتيجيةانتهاج . 

o من المساعدة العربية والدوليةاإلفادة . 

o األساسية بالحريات وتمتعه الفلسطيني المجتمع في اإلنسان من احترام حقوق إلفادةا 

  ).2003النقيب، (.والمشاركة السياسية

  

 ألف(بليون أو ) 11.6( الفلسطيني بنحواإلنمائيهذا وقدر حجم االستثمارات الالزمة للبرنامج 

  .دوالرمليون ) 1660( وبمتوسط 1991 بأسعار عام أمريكيدوالر ) مليون 

 مليار دوالر من المدخرات الوطنية أما الباقي فسوف يتم البحث عنه 3,50المتوقع تحويل وكان من 

  ).1993 دائرة الشؤون االقتصادية ،ف.ت.م (عن طريق الدول المانحة

  

 وتحقيق بعض المنجزات ولكن كانت هناك عقبات كثيرة حالت دون األهدافوقد تم تنفيذ بعض 

 الالزمة لهذا البرنامج نتيجة األموالامج بشكل كامل ومن هذه العقبات عدم توفر تنفيذ أهداف البرن

 ذلك العقبات التي وضعها إلى إضافة نفسها،عدم وفاء الدول المانحة بالوعودات التي قطعتها على 

  .وتسببت فيها قوات االحتالل في كافة االتجاهات

  

ة ومن خالل وزارة التخطيط العديد من الخطط وضعت السلطوبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية 

 في محاولة منها لتطوير كافة القطاعات في كافة أرجاء الوطن اآلنالتنموية منذ تأسيسها ولغاية 

  .التنميةوجاءت هذه الخطط مركزة على البنية التحتية في أغلبها والتي تعتبر أساسية لعملية 
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كانت هذه بمثابة المحاولة ): 1998زارة التخطيط، و( 2000- 1998 ةالفلسطينيالخطة الثالثية  .2

 منذ دخول السلطة في الضفة و القطاع وقد تم وضع هذه الخطة عن طريق وزارة األولى

 والقطاع الخاص بشكل عام وتمثلت أهم أهداف ةالفلسطينيالتخطيط بالتنسيق مع باقي الوزارات 

  :فيهذه الخطة 

  

o  طالة في فلسطين والركود االقتصادي من أهم  إذ أن البيوالنمو االقتصادالتشغيل

 فالخطة تحاول إيجاد فرص عمل الفلسطيني،المشاكل الملحة التي يعاني منها االقتصاد 

 في العمل األفراد هؤالء اندماججديدة لتستوعب العدد المتزايد من العمالة الفائضة تتيح 

  ).2003 النقيب،( للدخل القومي اإلجماليمما يزيد الناتج 

o  حيث من المعروف أن قطاع الزراعة و الريف ، الفلسطينيفوتطوير الريإنعاش 

الفلسطينية،  العام للخطة التنموية اإلطار(يمثالن أهمية خاصة في المجتمع الفلسطيني

   )1998 تدراسات، بيرزي جبرنام

o  األوضاع االجتماعية تعطي السلطة الوطنية أولوية قصوى لتحسين األوضاعتحسين 

 التنمية االجتماعية مالزمة للتنمية االقتصادية في عملية باعتبارعية في فلسطين االجتما

 رفع وتطوير مستوى الخدمات االجتماعية إلىالتنمية الشاملة وبالتالي تسعى السلطة 

 )2003النقيب، (.ورفع مستوى المعيشة ومحاربة الفقر

  

التخطيط وكانت وزارة : )1999وزارة التخطيط، ( 2003-1999 الطوارئ الفلسطينيةخطة  .3

 ضمن وزارة الزراعة استشارية الدولي قد أصدرت هذه الخطة بإشراف لجنة والتعاون

(  العامة و الحكم المحلي ومدير عام المجلس االقتصادي للتنمية وإعادة االعمار واألشغال

  :أولوياتحيث شملت هذه الخطة على ثالثة ) بكدار

  

o دة في تقليص الفجوة بين العرض و الطلب في توليد وخلق فرص عمل جديدة للمساع

 .البطالةسوق العمل وتخفيض حدة 

o  االهتمام بالقطاع الزراعي كوسيلة لتقليص الفجوة اآلخذة في االتساع بين مستوى

 .الريفالمعيشة في المدينة و 

o  االهتمام بالبناء المؤسساتي لخلق بيئة مشجعة ومساندة لنمو القطاع الخاص وتشجيع

  ).2003النقيب، ( الوافدة األجنبية لالستثماراتر المحلي وتقديم الحوافز االستثما
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 فقد الفلسطيني، ضد الشعب اإلسرائيلية اإلجراءات وتصعيد 2000 عام األقصى انتفاضةومع بدأ 

 ذلك على الوضع السياسي الذي أصبح سيئاً وغير مستقراً مما أثر على الوضع االقتصادي انعكس

 تأثيراً سلبياً على كافة القطاعات االقتصادية و االنتفاضة السياسي وقد أثرت هذه كونه يتبع الوضع

 و اإلسرائيليةاالجتماعية عند الشعب الفلسطيني و العمالة الفلسطينية التي عانت من اإلغالقات 

الحصار والقتل و القمع و التنكيل اليومي مما حال دون تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني في السير 

 إلىدماً نحو التنمية الشاملة في كافة المجاالت وقد تحولت إستراتيجية السلطة في هذه المرحلة ق

  .الشرسةإستراتيجية تستطيع من خاللها الصمود و الوقوف أما إجراءات االحتالل 

  

 واإلغالق وتعويض المتضررين نتيجة الحصار األضرار لتصليح األولويةوركزت على إعطاء 

وتحولت الخطط من خطط إستراتيجية .الفلسطينية لمناطق السلطة الوطنية رائيلياإلسواالجتياح 

  .السلبية خطط طارئة إنمائية تتعامل مع االنتفاضة وأثارها إلىتنموية 

  

 للشعب الفلسطيني من غذاء األساسية توفير االحتياجات إلىحيث سعت السلطة في هذه المرحلة 

 هدف آخر إلى كما سعت السلطة األساسية اإلنتاجيةعات وملبس ومأوى وذلك من خالل دعم القطا

 ومن المؤكد أن نسبة ،انهيارها وهو الحفاظ على مؤسسات السلطة وضمان عدم األهميةفي غاية 

 اإلنفاق بالمقارنة مع ارتفعت الطارئ الذي يذهب قسماً كبيراً منها في دعم الموازنة قد اإلنفاق

  .التنموي

  

وضعت هذه ): 2003 ،وزارة التخطيط( 2004-2003 صادية للتثبيتالخطة االجتماعية االقت .4

الخطة وزارة التخطيط وهدفت منها إعادة االستقرار االجتماعي واالقتصادي في محاولة لتوجيه 

معونات المانحين نحو تلبية مجموعة من أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية التي يمكن أن 

 2000جتماعية واالقتصادية اآلخذة في التدهور وحتى عام تحقق بعض االستقرار في البيئة اال

كان معظم الدعم المقدم من المانحين يتخذ شكل المساعدات التنموية التي أنصبت بشكل أساسي 

 .في مجال بناء القدرات المؤسساتية وإعادة اإلعمار

  

 هذه ندتاستو ).2005وزارة التخطيط، ( ، )2007-2005(خطة التنمية المتوسطة المدى  -5

  :التالية اإلستراتيجية إلىالخطة 

  

o  الطويل التنمية على المدى باحتياجات القصيرة المدى اإلغاثةربط. 

o  عليها اإلشرافتعزيز قيادة السلطة الوطنية إلدارة المساعدات وتنسيقها و. 
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o  وتوزيعهاتوجيه تدخالت المانحين نحو تحريك الموارد الوطنية. 

o ن أجل تعزيز القدرة على التخطيط للتنمية بناء قدرات القطاع العام م 
 

 للتخطيط الوطني وتوزيع الموارد في اإلجمالية الفعالية تعزيزوتهدف خطة التنمية متوسطة المدى 

  :خالل الفلسطينية المحتلة كافة وذلك من األراضيأنحاء 

  

o  المستقبليةتوفير التحليل الراهن والسيناريوهات للتنمية. 

o لتحقيقها زمني مدته ثالث سنوات ر، وإطااإلغاثةتنمية و وضع أهداف واضحة لل. 

o  للدخل األولويةتعريف مجاالت. 

o تتسم بالوضوح والشفافية وآليات لتحديد المشاريع التي تحظى اختيارتقديم معايير و 

 .باألولوية

o  تعريف آليات فعالة للمراقبة وذلك لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية و المانحين من تتبع

رف المساعدات وتقييم فعالية مشاريع المساعدات وتوجيه عملية تعديل المشاريع من ص

  )  وزارة التخطيط – 2007-2005خطة التنمية .(خالل فترة التطبيق

  

 وزارة التخطيط بأنها اعتبرتها والذي )2007-2005( ما ورد في خطة التنمية إلى وباالستناد

تنفيذية في مجال التنمية حيث تم االطالع عليها ومراجعتها حصيلة جهد وأفكار تنظيم عمل السلطة ال

  .التنفيذية كأداة لتقييم عمل وقياس إنجاز السلطة استخدمتمن قبل السلطة التنفيذية وبالتالي 

  

 لذلك العام كما افترض بشكل كامل وكباقي الخطط ثم تنفيذ الخطة لم تنفذ 2005وبعد مرور عام 

 على أسس مشاركة  نجد أنها لم تبُنأيضا في تفاصيل هذه الخطة نظرنا  علماً بأنه إذامنها،أجزاء 

 فيها بشكل إستراتيجي واالحتياجاتفعلية من قبل كافة الوزارات المتخصصة ولم تحدد األولويات 

 الحقيقية على أرض االحتياجاتالعديد من المشاريع في شتى المجاالت دون ربطها مع  واقترحت

  .االعتبارد من األمور بعين الواقع ودون أخذ العدي

 العديد من البرامج والخطط التي حاولت السلطة من خاللها تحقيق السابقةويضاف إلى هذه النماذج 

 لعام االستثمار وبرنامج 1996 التنمية لعام إستراتيجية منها برنامج ة عديداتجاهاتالتنمية في 

  .التخطيط من قبل وزارة  وضعهاالتي تم العامة واالستثمارات وخطة الطوارئ 1997

  

 أصدر الرئيس 2002 حزيران عام 2بتاريخ ): 2004شهوان، (.) يوم 100 (اإلصالحخطة .  6

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ونتيجة للضغوط الدولية التي مورست عليه خاصة من قبل 
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 وسوءة بالفساد  واللتان اتهمتا السلطة الوطنية الفلسطينيوإسرائيل األمريكيةالواليات المتحدة 

 تغييرات إجراء والتي تتضمن لإلصالح مرسوماً رئاسيا بالبدء بتنفيذ خطة المائة يوم اإلدارة

  ).2004شهوان، ( والمالية واألمن اإلدارة في أساسية

  

  : العام للخطةاإلطار •

  

o تعزيز الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.  

o سات الحكومية من خالل مراجعة طريقتها في العمل  هيكلية الوزارات والمؤسإعادة

 اإلصالح عمل حديثة وفعالة للخدمة المدنية كعنصر هام في عملية أساليبوخلق 

 .لتعزيز الكفاءة والفاعلية في خدمة المواطن

o  التحضير النتخابات الهيئات المحلية والرئاسية والمجلس التشريعي بالتعاون مع

 .زيز الديمقراطية والشفافية والمحاسبةمنظمات المجتمع المدني لتع
 

  : التاليةاألمور في المجال المالي فقد حددت الخطة أما •

  

o  وزارة المالية لتعزيز مصداقية السلطة الوطنية الفلسطينية في الداخل أداءتحسين 

  .والخارج

o  الضرائب والجمارك والعائدات وأموال من الدول المانحة األموال إيداعحصر 

  .لألموالت في وزارة المالية ووقف تعدد الجهات المستقبلة واالستثمارا

o تنظيم العمليات االستثمارية والتجارية التي تدار من قبل السلطة الوطنية إعادة 

الفلسطينية من خالل تأسيس صندوق االستثمار الفلسطيني وأن يدار من قبل مجلس 

  . يتمتع بالمصداقية وفق المعايير الدوليةإدارة

o إلشراف وإخضاعه الرواتب صرفلتعيينات في القطاع العام وتوحيد نظام الحد من ا 

  .وزارة المالية 

o  وقت ممكنأسرع نظام التقاعد ووضعه موضع التنفيذ في إنهاءالعمل على .  

o تفعيل وتطوير جهاز الرقابة العامة وتعزيزه بمدققين من وزارة المالية الفلسطينية. 

  

 : في المجال القضائي •

  

o تعيين القضاة وبناء المحاكم والسجون الحديثةكاز القضائي وتلبية احتياجاته تنشيط الجه .  
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o  المحاكمإدارة وتحديث نظام النيابةتنفيذ المتطلبات مثل تأسيس دوائر وكالء . 

o  القضائياألداءتحضير لوائح قضائية من شأنها تفعيل . 

o طرفاً فيها مختصة بالبث في القضايا التي تكون الحكومةإدارية محاكم إنشاء . 

  

 أن السلطة الوطنية بوزارتها المختصة ،السابقةومن المالحظ من خالل استعراض المحاوالت 

نمية في كافة المجاالت وخاصة وزارة التخطيط قد عملت جاهدة على وضع خطط للنهوض بالت

ل دقيق  بشكاالحتياجات أال انه نالحظ أن هذه الخطط لم تحدد ،إلى خطط موضوعة مسبقاًاستناداً 

 أعتمد وإنما جيد،ولم تستطيع أيضاً أبراز األولويات التي تحتاجها التجمعات السكانية واألفراد بشكل 

 عن أن اغير مرتبطة بالواقع على األرض عد إلى رؤيا استندتعلى تصورات في أغلب األحيان 

شكل ب عدم تنفيذها اهم إلى حد كبير في مما ساإلشكاليات العديد من ااعترضتهتنفيذ هذه الخطط قد 

 الباحث لم تنجح خطط التنمية الفلسطينية في تحقيق التنمية المرجوة في تنفيذ كافة اعتقادكامل وفي 

  . فيهااقترحتالمشاريع التي 

   

 واألوضاع السياسية السائدة ولعدم التنسيق الالزمةمن األسباب الرئيسية لذلك عدم توفر األموال و

والمساءلة ولهذه األسباب وغيرها لم تستطع هذه  وعدم الشفافية تصةوالوزارات المخ بين الجهات

  .الخطط أن ترى النور على ارض الواقع
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   لثالفصل الثا

______________________________________________________  

  اإلدارة المحلية في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية
  

   المقدمة 1.3

  

 وغيـر فاعلـة طـوال العهـود        مهمشة المحلية في فلسطين وكيف كانت       دارةاإل تاريخ   إلىبالنظر  

 ، نجد أنـه طـرأ تغييـر         اإلسرائيلي وعهد االحتالل    واألردنيالسابقة، العهد العثماني والبريطاني     

 الـشرعية   وإعطائهـا جذري عليها في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية من ناحية تعزيز مكانتهـا             

 2004 ذلك باالنتخابات التي جرت في معظم الهيئـات المحليـة فـي عـام                الالزمة لعملها وتجسد  

 يعطـي الـوزارة     1997 لعام   1 قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم       أن، ورغم   2006 و 2005و

 هذه الهيئـات وفـي عهـد        إن إال على عمل الهيئات المحلية      باإلشرافصالحيات مركزية واسعة    

 إدارة قادرة علـى     وأصبحتن الصالحيات والشخصية االعتبارية     السلطة الوطنية تمتعت بالكثير م    

 وصـارت تعكـس    أوسـع  وأصبحت صفتها التمثيلية      أكثر من أي وقت مضى     شؤون نفسها بنفسها  

  .األحيانتوجهات سياسية تمثيلية في معظم 

  

  فلسطين  المحلية في اإلدارة 2.3

  

 سلسلة من اتخذت التي 1994قامت السلطة الوطنية بتأسيس وزارة الحكم المحلي عام  •

  :ومنهااإلجراءات 

 لحم، بيت الخليل، القدس،قسمت الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ستة عشر محافظة وهي  •

 .ورفح يونس، خان ، غزةغزة، شمال اهللا، رام طولكرم، جنين، قلقيلية، نابلس، أريحا،

 ). 2004 شهوان،(
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ية التي تعاقبت على حكم فلسطين من تغيير التوجه المركزي الذي مارسته السلطات المركز •

 مزيد من الصالحيات لهيئات الحكم المحلي من وإعطاءخالل التوجه اإلداري والمالي 

 لسنة 5 رقم االنتخابات وقانون 1997لعام ) 1( قانون الهيئات المحلية رقم إصدارخالل 

  . وتعديالته1996

 بلدية بما فيها 129) 2004(م  عدد كبير من البلديات حتى أصبح عددها حتى عااستحداث •

 239 في محافظة بيت لحم وواثنان مجالس محلية في محافظة القدس 9أمانة القدس و 

 إشتية(  هيئات حكم محلي 509عها يساوي  لجنة مشاريع ليكون مجمو141مجلس قروي و

 ).2004حباس، و

لي القريبة من  نظام مجالس الخدمات المشتركة لعدد من مجالس هيئات الحكم المحاستحداث •

 ).1997 العام )1(رقم  إلى قانون الهيئات المحلية استنادا(بعضها البعض 

 إقليمية لألشراف على علمية التخطيط والتطوير في منطقة إقليميةتشكيل لجان تخطيط  •

 .معينة

 مديريات الحكم المحلي في محافظات الوطن للعمل على استحداث :المركزيعلى الصعيد  •

 .المحليي مع وزارة الحكم التواصل اإلدار

تشكيل لجان مركزية للتخطيط والتنمية وهدفها الوصول إلى تخطيط من حيث القطاعات  •

 .الجغرافيةوالمناطق 

 .مركزية لجنة 12تشكيل لجان مركزية للتنظيم والبناء في كافة المحافظات وعددها  •

  

هو تطوير وترسيخ والمحلية من خالل التوجه اإلداري المركزي والالمركزي على مستوى الهيئات 

 الهيئات اختصاصالديمقراطية وتقليل الفجوة بين الريف والحضر، وتغيير في نقل الصالحيات إلى 

 بالتأكيد مع التنسيق مع رياضية، مالعب وإنشاء مدارس،المحلية وتمثل ذلك في التعليم وتوفر 

   .عوالتشري القرار اتخاذالدائرة المركزية كمؤسسات لها دورها في 

  

  التخطيط اإلستراتيجي في الحكم المحلي الفلسطيني  3.3

  

 ظهر عهد جديد في 1994منذ تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية صالحياتها في الحكم المحلي عام 

 اإلسرائيلي وركزت االحتاللمسيرة الهيئات المحلية للتعويض عن سنوات الحرمان الطويلة في ظل 

رة المشرفة على آدائها على استحداث وتطوير البنية التحتية المدمرة هذه الهيئات المحلية والوزا

  . والتي كانت توصف بالتخلف في المدن الرئيسية وانعدامها في القرى واألرياف الفلسطينية
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 السياسي وعدم قيام دولة فلسطين ذات سيادة على األراضي االستقرارومما ال شك فيه أن عدم 

 التعسفية االحتاللات اإلسرائيلية في الضفة الغربية واستمرار إجراءات الفلسطينية ووجود المستوطن

من مصادرة األراضي واإلغالقات والحواجز العسكرية بين محافظات الضفة الغربية وبين المدن 

عوامل معيقة عبارة عن  جميع هذه الظروف العزل،الفلسطينية وجدار الفصل العنصري وسياسة 

اتيجي للحكم المحلي الفلسطيني وهيئاته المحلية أمراً صعباً أن لم يمكن وتجعل من التخطيط اإلستر

  .مستحيالً
 

 الهيئات المحلية الفلسطينية مبدأ تخطيط الكثير من المشاريع والتي في اعتمدتونتيجة لذلك فقد 

  إلى التجمعاتُه يأخذ طابع التخطيط الشمولي طريقمعظمها يتركز على مشاريع البنية التحتية ولم

وفي حقيقة األمر لم تستطيع وزارة الحكم المحلي ونتيجة لما سبق أعداد أي خطط  .السكانية

   .اإلستراتيجيةبالمفهوم العلمي للخطط طويلة المدى  إستراتيجية

  

جدها واضحة أال أن ذلك لم نزارة ورسالتها ومهمتها وأهدافها ومن خالل اإلطالع على رؤية الو

 سواء لتطوير الوزارة نفسها أو للهيئات المحلية إستراتيجية خطط يترجم إلى آليات عمل لبناء

 الوزارة ألداءوعملت كافة دوائر وأقسام الوزارة بآليات هدفت إلى التطوير المستمر واليومي 

وهيئاتها المحلية ونفذت العديد من البرامج والمشاريع التي ساهمت في بناء البنية التحتية وبناء 

بيق األنظمة والقوانين ولكن ذلك في أطار توجهات عامه وليس في أطار خطط القدرات وترسيخ تط

 وهذا ينتج عن حجم الضغط من قبل الهيئات المحلية التي سعت إلى متكاملة،إستراتيجية شمولية 

الحصول على أكبر قدر من المشاريع وخاصة فيما يتمثل بقطاعات البنية التحتية نتيجة للنقص 

 مما جعل الوزارة وأجهزتها تحت طلب اإلسرائيلي االحتاللن والقهر في فترة الهائل بسبب الحرما

   .والخدماتمتزايد يوماً بعد يوم للبحث عن تمويل لملئ الفراغ وسد النقص في المشاريع 

  

هذا وبالنظر إلى إنجازات الوزارة خاصة على صعيد المشاريع التي تم الحصول على التمويل 

دها مشاريع حيوية وأساسية للهيئات المحلية مع مالحظة عدم توزيع هذه الالزم لها وتنفيذها تج

 في جميع األحوال إليها توزيعها على معايير أو أسس يستند عملية لم تبنالمشاريع بشكل عادل أي 

 األسس  المدى والسريعة مع أنها لم تراِع أن هذه المشاريع نوع من الخطط قصيرةاعتبرناوإذا 

ومعرفة االحتياجات الحقيقية للمجتمع دقيق ط والمتمثلة بدراسة الواقع بشكل الحقيقية للتخطي

 للموارد المتوفرة سواء كانت استنادا بناء على المشاركة المجتمعية األولوياتالفلسطيني وتحديد 

  .عمليالمادية أو البشرية بشكل جيد والتنبؤ بالمستقبل والسعي إلى تحقيق األهداف بشكل 
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، البرامج وزارة الحكم المحلي (المحليم المشاريع التي نفذتها وزارة الحكم  أه:1.3جدول 

  )أ-2005 .والمشارع

  
قيمة المنحة   أسم البرنامج  الرقم

)$(  

تاريخ 

  البداية

تاريخ 

  االنتهاء

  المنفذين  الممولة  األهداف

برنامج تأهيل   .1

وصيانة البنية 

  التحتية 

11,000,000  

حزيران 
2003  

أيلول 
2005  

ادة تأهيل مرافق البنية إع

التحتية من طرق وصرف 

  صحي ومباني بلديات 

USAID  وزارة الحكم المحلي

الهيئات المحلية 

  المستفيدة 

برنامج تطوير   .2

المجتمع الشامل 
ICDP 

10200000  

كانون 

ثاني 
2004  

كانون 

األول 
2004  

تطوير الريف الفلسطيني 

خلق فرص عمل ، تحسين 

  وضع البنية التحتية 

وزارة الحكم المحلي   لبنك الدولي ا

الهيئات المحلية 

   وبكدار المستفيد

برنامج إعادة   .3

تأهيل الطرق 

 ERRPالطارئ 
6,500,000  

كانون 

ثاني 
2004  

كانون 

أول 
2004  

إعادة تأهيل وصيانة بعض 

  الطرق الرابطة بين الهيئات  

الوكالة 

األمريكية 

 للتنمية
USAID  

وزارة الحكم المحلي، 

األشغال ، وزارة 

الهيئات المحلية 

   المستفيد

برنامج دعم   .4

الخدمات الطارئة 

  للبلديات 

15000,000  

كانون 

ثاني 
2004  

حزيران 
2005  

رفع كفاءة وتحسين البنية 

  التحتية 

البنك 

 اإلسالمي

  للتنمية 

الهيئات –الوزارة 

  المحلية المستفيدة 

مشروع تأمين   .5

مياه جنوب 

  الخليل 

750,000  

كانون 

ثاني 

/2005  

كانون 

 األول
2005  

تطوير بعض التجمعات 

  الواقعة جنوب الخليل 

الحكومة 

  البريطانية 

الوزارة والهيئات 

  المستفيدة 

المنحة الفرنسية   .6

  6,000,000  لمدينة غزة 
كانون 

2/2004  

كانون 

األول 
2004  

الحكومة   تحسين وضع البنية التحتية 

  الفرنسية 

 الهيئات –الوزارة 

  ة المستفيدة المحلي

برنامج المشروع   .7

الكندي لجنوب 

  قطاع غزة 

1700000  

كانون 

ثاني 
2004  

حزيران 
2005  

الحكومة   تحسين وضع البنية التحتية 

  الكندية 

الوزارة والهيئات 

  المحلية المستفيدة 

المنحة السويدية   .8

لمنطقة شمال 

  غزة 

3200,000  

كانون 

ثاني 
2004  

كانون 

أول 
2004  

الحكومة    البنية التحتية تحسين وضع

  السويدية 

الوزارة والهيئات 

  المحلية المستفيدة 

الصندوق العربي   .9

لتطوير قطاع 

  الطرق 

10000000  

كانون 

ثاني 
2005  

كانون 

أول 
2005  

إعادة تأهيل الطرق في 

  قطاع غزة 

الصندوق 

  العربي 

الوزارة والهيئات 

  المحلية المستفيدة 

  

  :مثلن البرامج الفرعية ويضاف إلى ذلك العديد م

  

 .اإليطاليةبرنامج دعم الخدمات الطارئ والممول من الحكومة  •

 .غزة لقطاع الدنمركيالمشروع  •

 .البلدياتالبرنامج الطارئ لدعم خدمات  •
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 .السويديةبرنامج دعم الخدمات الطارئ والممول من الحكومة  •
 
ي الفلسطيني وخاصة البلديات فقد  علي صعيد التخطيط االستراتيجي في هيئات الحكم المحلأما

سسات  تنموية بمساعدة بعض المؤمج وبرااً بعض البلديات وخاصة الكبيرة منها خططأعدت

شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي ( خاصة في مجال البنية التحتيةاألجنبيةوالجهات 

 ورفع مستوى الموظفين التدريب وبناء القدرات (اإلداريوفي المجال )  العامةواألبنيةوالطرق 

ومن ) مسالخ، معالجة نفايات صلبة(  خدماتيةأخرى مجاالت إلى باإلضافةهذا ).  ومالياإداريا

 عام  (Deloitte & Touche) على ذلك الخطة التي وضعتها بلدية الخليل بالتعاون معاألمثلة

 البنك  بإشرافللبلديات في الضفة الغربية وغزة ضمن برنامج تطوير البنية التحتية 2000

  : التاليةاألهداف تحقيق إلى، حيث هدفت هذه الخطة (WB)الدولي

  

 واقعية وبرنامج استثماري لمدة ثالث سنوات لتحسين البنية إلستراتيجيةالتحضير  •

 .التحتية والخدمات التي تقدمها البلدية

 . والقدرات التخطيطية في البلديةاإلدارةتعزيز  •

 . المجتمع المحلي شريكا في البرنامج التطويريوجعلاالجتماعية تعظيم المشاركة  •

  

 تطبيقها على الواقع أن إال ، قد تم وضعها في بلديات عديدة العديد من البرامجأنوقد لوحظ 

 وما ترتب على ذلك من انعكاسات األقصى انتفاضة اندالع أهمهااصطدم بالعديد من المعوقات 

 أوراق على هذه البرامج والخطط مجرد أبقىة مما  االقتصادية واالجتماعياألوضاعسلبية على 

  . هذه الهيئاتأرشيف إلى أضيفت
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  الرابعالفصل 

______________________________________________________  

  الحكم المحلي الفلسطيني
  

  وزارة الحكم المحلي 1.4

  

ية وبقرار رئاسي بتاريخ  بعد أقامة السلطة الوطنية الفلسطين الحكم المحليتأسست وزارة

 وقد حددت الوزارة رسالتها بتطوير نظم الحكم المحلي الفلسطيني وفقاً للتطلعات 25/4/1994

السياسية للشعب الفلسطيني ومن أجل تعزيز التنمية وبناء الديمقراطية والمساءلة لدى هيئات الحكم 

 والسياسية واالقتصادية اعيةاالجتمالمحلي من خالل تطوير نظم ثم تصحيحها لمالئمة األوضاع 

 وقد حددت الوزارة سياستها وأهدافها وواجباتها وحسب ما ورد في موقعها على .الفلسطينيللشعب 

 : بما يلي)www.Molg.gov.ps( ةالكترونيالشبكة 

  

   ).ب-2005.وزارة الحكم المحلي، رسالة وأهداف(: للوزارةة السياسة العام1.1.4

  

 في وزارة الحكم المحلي واالرتقاء بمؤسسات اإلداريةي والالمركزية  مفهوم الحكم المحلدترشي •

 االنتخاب على مع أهدافنا الوطنية في بناء مجتمع مدني فلسطيني يستند لتتالءمالحكم المحلي 

 .الديمقراطي

 الريف الفلسطيني بما يساهم في جسر الفجوة بين الريف و النهوض بمستوى الخدمات في •

 .الفلسطينيالحضر 

 .الفلسطينيناء القدرة الذاتية للهيئات المحلية ب •

مراجعة أوضاع الهيئات المحلية التي كانت قبل قيام السلطة الوطنية وصوالً لرؤية في مجال  •

 .الفلسطينية و الخصوصية تتالءمالحكم المحلي 
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 ).ب-2005.وزارة الحكم المحلي، رسالة وأهداف (: أهداف الوزارة 2.1.4

  

 .الدولة بين محافظاتموية للمحافظات للحد من الفوارق التنموية إعداد الخطة التن •

قل السلطات و الصالحيات من مركز ن المناسبة لاآللية ووضع اإلدارية الالمركزية اعتماد •

 .الهدف مديريات الحكم المحلي في المحافظات بما ينسجم وهذا ىلإالوزارة 

إدارتها و العاملين فيها وتطوير رفع مستوى الخدمات في كافة المجالس وزيادة كفاءة  •

 .أدائها

 لزيادة الموارد الذاتية للمجالس المحلية من أجل تنفيذ اإلمكانياتتوفير كافة السبل و  •

 .وجهالمشاريع والقيام بواجباتها على أكمل 

  

  :المحلي األهداف اإلستراتيجية لوزارة الحكم 3.1.4

  

 2006 دراسة أجرتها في شهر شباط وقد حددت مؤسسة النخبة لالستشارات اإلدارية في •

بالتعاون مع وزارة ) مشروع تحديد احتياجات تدريبية وتطوير مناهج التدريب ( بعنوان 

واستنادا إلى الخطة  )  J I C A (الحكم المحلي وبتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

صالح الحكم المحلي امج إالتشغيلية لوزارة الحكم المحلي والتي تم إعدادها في إطار برن

 واستنادا إلى النقاشات مع 2004 والحكومة اليابانية في عام  U N D Pالممول من قبل

 :المسؤولين في الوزارة حددت أهداف الوزارة اإلستراتيجية بما يلي 

  

تطوير إستراتيجية الالمركزية في نظام الحكم المحلي الفلسطيني من خالل تطوير وتوجيه  •

لقوانين و اإلجراءات المالية و اإلدارية والحاسوبية في الوزارة والهيئات المحلية األنظمة و ا

إلى حد كبير عن مركز  من الفاعلية لالستغناء األقصى الحد إلى لسواء للوصوعلى حد 

  .القرار

 القدرات التنظيمية واإلدارية في الحكم المحلي من خالل تحديد المهام و المسؤوليات زتعزي •

و المديريات واألقسام وصوالً إلى وصف واضح للوظائف على مستوى الموظفين لإلدارات 

في كل من الوزارة و الهيئات المحلية باإلضافة إلى بناء إستراتيجيات وخطط عمل واضحة 

في الوزارة ومساعدة الهيئات المحلية وتعزيز قدرتها لتمكينها من إعداد الخطط الهيكلية 

 .التطويريةوالبرامج 

المشاركة الجماهيرية في أنشطة الهيئات المحلية وترسيخ مفهوم الشفافية و المسائلة تعزيز  •

 .المحليةداخل الهيئات 
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تعزيز قدرات الهيئات المحلية في تقديم الخدمات وتطوير المرافق العامة ويالحظ من  •

مقارنة األهداف اإلستراتيجية مع األهداف السابقة للوزارة عدم وضوح أهداف الوزارة 

 .تناقضهاشكل سليم وأحياناً ب
 

 ).ب-2005.وزارة الحكم المحلي، رسالة وأهداف (: واجبات الوزارة4.1.4

  

 .تنفيذها على تنظيمها وإدارتها ومراقبة واإلشرافوضع سياسة عامة للوزارة  •

 بالوزارة والهيئات يمات المتعلقة   ل و التع  األنظمة على تطبيق القوانين و      اإلشرافالمراقبة و    •

 .لذلك القانونية الالزمة اإلجراءات واتخاذية المحل

 .بهايمات و القوانين المعمول لمراقبة أعمال المجالس والتأكد من مطابقتها لألنظمة و التع •

 .المحليةتطوير النظام المحلي في فلسطين بغية النهوض بالهيئات  •

جالس وال تستطيع   المساعدة على توفير مصادرة التمويل للمشاريع الحيوية التي تحتاجها الم          •

 .تكاليفهاميزانياتها المحلية تحمل 

 .المنشودة المجالس المحلية لتحقيق التطور و التنمية موازناتتوجيه  •

 .تنفيذها على حسن األشرافمساعدة المجالس في وضع تصاميم ومواصفات لمشاريعها و  •

 .العامةلخدمات يمات الداعية لتطوير وتحسين ال و التعاألنظمةإعداد مشاريع القوانين و  •

 .بأعمالهاتزويد المجالس بكافة المعلومات الضرورية المتعلقة  •

للوزارة دراسة واقع األداء اإلداري والعمل على رفع إنتاجية وزيادة كفاءة الجهاز اإلداري              •

  .المجالس و
 

المحلي  النظرية و المفاهيمية لعمل وزارة الحكم المحلي ورؤيتها للحكم           األسسشكلت النقاط السابقة    

 مفاهيم ورسـالة وزارة الحكـم المحلـي         1997لعام  ) 1(الفلسطيني ولقد عزز إصدار قانون رقم       

ومـسؤوليات  حلي والهيئـات المحليـة       القانون ينظم العالقة بين وزارة الحكم الم       االفلسطيني، وهذ 

  .الوزارة وشكل هذا القانون اإلطار القانوني لعمل .عملهاوواجبات هذه الهيئات وطريقة 

فقد بين عالقة الـوزارة     ) 2(مادة   ) 1/1997(ووفقاً ألحكام قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم        

  :خاللبالهيئات المحلية من 

  

 علـى   واإلشـراف لمقررة ألعمال مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية       ارسم السياسة العامة     •

وأعمال الميزانيـات و     هذه المجالس وشؤون تنظيم المشاريع العامة        واختصاصاتوظائف  

 .المجالسالرقابة المالية و اإلدارية والقانونية واإلجراءات الخاصة بتشكيل هذه 
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 .فلسطين في اإلقليميالقيام باألعمال الفنية و اإلدارية المتعلقة بأعمال التنظيم و التخطيط  •

ود وضع أية أنظمة أو لوائح الزمة من أجل تنفيذ واجباتها المنصوص عليها في البن •

السابقة أو بمقتضى أحكام القانون ومن خالل اإلطالع على التقارير الداخلية للوزارة 

والنشرات وتوصيات اللجان التي شكلت بين الحين و اآلخر حول دور ومهام وسياسة 

وواجبات وأهداف الوزارة يتبين أن هناك عدم وضوح وتطابق في كافة المفاهيم و 

 الحديثة في إدارة شؤون الحكم المحلي وعدم توحيد المصطلحات مما يدل على التجربة

  .الصحيحالمصطلحات وفهمها بالشكل 
 

 لم يتطرق بشكل مباشر 1997لعام ) 1( أن قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم إلىهذا باإلضافة 

 أهميته  ذكر التخطيط االستراتيجي أوإلىالتي تحدد عالقة الوزارة بالهيئات المحلية ) 2(في المادة 

 في فلسطين والذي اإلقليميللحكم المحلي الفلسطيني وآلياته وإن كان ذكر أعمال التنظيم و التخطيط 

 بمعنى تنظيم المخططات الهيكلية و الشوارع ولم اإلقليمييقتصر في هذه الحالة على التخطيط 

فلسطيني وكيفية  الخاصة بهيئات الحكم المحلي الاإلستراتيجية وضع الخطط التنموية إلىيتطرق 

 كذلك ومن خالل المدى،الرقي بها وبمستوى أدائها في كافة المجاالت وفق خطط إستراتيجية بعيدة 

 يحظىمراجعة كافة النشرات وورشات العمل و التقارير و المشاريع التي عملت بها الوزارة لم 

 بعض وباستثناء  داخل الوزارة أو داخل الهيئات المحليةاهتمام بأي االستراتيجي،التخطيط 

المحاوالت في الوزارة وفي الهيئات المحلية في إعداد الخطط اإلستراتيجية الجزئية وغير الشاملة 

 كافياً بالتخطيط االستراتيجي وإن اهتماما لم يتبين أن هناك ورق،والتي في معظمها بقيت حبراً على 

 أن إاللية التخطيط في الحكم المحلي مكان قد تم تشكيل مجلس من اإلدارة العليا في الوزارة لتولي ع

 على اقتصرت اجتماعاتههذا المجلس لم يكن فاعالً ولم ينتج عنه أية خطة إستراتيجية حقيقية وإنما 

  .معينتوجهات عامة غير مركزة في موضوع 

  

   )ج-2005 .مجلس التنظيم األعلىوزارة الحكم المحلي،( . مجلس التنظيم األعلى 2.4

  

 من وزير الحكم المحلي رئيسا وعضوية العديد األعلى تم تشكيل مجلس التنظيم الوزارة ةأمع نش

 الثقافة، الوطني، العمل، الصحة، االقتصاد التخطيط، وزارة (العالقة من الوزارات والهيئات ذات 

 العام، النائب الزراعة، وزارة والمواصالت، النقل اإلسكان، العامة، األشغال واآلثار،السياحة 

، األراضي سلطة المحلي، دائرة التخطيط العمراني في وزارة الحكم المهندسين، نقابةالقدس،  وأمين

والمجلس عبارة عن سلطة بالمستوى الوطني ويمارس صالحياته في كافة ) وسلطة جودة البيئة

  :إلى ويستند قانونياً الفلسطينيةالمناطق السلطة الوطنية 
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 تناول العالقة بين الوزارة و الهيئات المحلية  الذي1997قانون الهيئات المحلية لعام  .1

ومجالسها وبين الوظائف والسلطات و الصالحيات في المجاالت الكفيلة بتقديم الخدمات 

 .للمواطنين عبر تلك الهيئات وضمن حدود الهيئات المحلية

  في1936لسنة ) 28( للضفة ورقم1966لسنة ) 79( رقم األبنية المدن والقرى وقانون تنظيم .2

قطاع غزة والتي تتناول وظائف التخطيط العمراني و التنظيم و البناء وسلطاتها وصالحياتها 

 مللتنظي العامة اإلدارةوزارة الحكم المحلي، (.المحلية و اإلقليميةبالمستويات الوطنية و 

 ).2006،والتخطيط العمراني
 

 :يلي أعاله فإن هذه السلطات كما لقانون التنظيم واستنادا

  

 وهو سلطة بالمستوى الوطني يمارس صالحياته في كافة مناطق األعلى التنظيم مجلس •

 .الفلسطينيةالسلطة الوطنية 

 للتخطيط و البناء على مستوى كل محافظة واللجنة المركزية في محافظات اإلقليميةاللجنة  •

 وتمارس صالحياتها ضمن حدود منطقة اإلقليميقطاع غزة وهي سلطة التنظيم بالمستوى 

 .محافظات أو ضمن حدود محافظة معينة أو عدة اإلقليميةلتنظيم ا

 وهي )القرى(في   واللجنة المحلية للتنظيم)البلديات(في اللجنة المحلية للتنظيم و البناء  •

سلطة التنظيم بالمستوى المحلي وتمارس صالحياتها ضمن حدود منطقة التنظيم المحلية أو 

 .الهيكليحدود المخطط 
 

 المنصوص عليهـا فـي      اإلجراءاتلسلطات بممارسة صالحياتها القانونية وفق تسلسل       وتقوم هذه ا  

م التعامل مع اللجنة المحلية و      ت حيث ي  .منها المرعية وحسب ما هو موضح لكل        األنظمةالقوانين و   

 هو عبـارة     وإذا كان التخطيط االستراتيجي    معامالته،اللجنة اإلقليمية من قبل المواطنين كٌل حسب        

 الهيكلية كنوع من تنظيم اسـتخدام        اعتبار المخططات     لمشاكل قد تنتج في المستقبل فيمكن      عن حل 

للحفاظ على حقوق األجيـال      العامة   األماكن و   األبنيةو تخطيط الشوارع و     األراضي في المستقبل    

  وقد أظهرت  السكانية،فيسجل هنا أن المجلس أنجز العديد من هذه المخططات للتجمعات           المستقبلية  

 اإلدارة العامة للتخطيط    وزارة الحكم المحلي،  (البيانات الخاصة بالمخططات الهيكلية و التي أعدتها        

 1994 ومن عـام  2005 في شهر حزيران  G I S دائرة الدراسات و دائرة –و التنظيم العمراني 

  .(1.4)جدول. )2005وحتى عام 
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  . لسكانية في محافظات الضفة الغربية  المخططات الهيكلية للتجمعات اوأوضاععدد  : 1.4جدول

  

عدد الهيئات   المحافظة

  المحلية

هيكلي 

  مصدق

معلن 

  لالعتراضات

قيد 

  العمل

النسبة المئوية 

  المنجزة

  61  -  4  17  28  القدس

  18  4  3  13  71 رام اهللا و البيرة 

  44  2    4  9  أريحا 

  3  2  1  1  39  بيت لحم 

  7  1  1  6  92  الخليل 

  5  4  1  3  59  نابلس 

  20  6  2  7  35  طولكرم

  5  6    4  77  جنين

  5  4  3  1  19  سلفيت

  7  4  1  1  15  طوباس

  3  12    1  34  قلقيلية

  76  6    19  25  قطاع غزة

  15  51  16  77  503  المجموع 

  

  هيكلية وزارة الحكم المحلي 3.4

  

ة الحكم وزار(، هيكلية وزارة الحكم المحلي المؤقتة والمعتمدة في الوزارة .)1.4(يبين الشكل رقم

  ).2006المحلي، دائرة الشؤون اإلدارية، 

  



 هيكلية وزارة الحكم المحلي :1.4شكل  
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 العالقات العامة

   PCU)(وحدة تنسيق المشاريع
 الرقابة الداخلية  )صندوق البلديات (

الوآيل المساعد لشؤون إدارة  ةوآيل الوزار
 الوزارة

  
الوآالء المساعدين لشؤون الهيئات المحلية 
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 بأن عدد ،)2006، اإلدارية العامة للشؤون اإلدارة وزارة الحكم المحلي،(ويتبين من معلومات 

 وقد أظهر التحليل الوصفي لبيانات قسم، 232 األقسام دائرة وعدد 116ئر في الوزارة هو االدو

 بأن )2006،اإلدارية لالستشاراتمؤسسة النخبة ( أعدتهاالموظفين في وزارة الحكم المحلي التي 

  ).2.4(جدول. موظفا450ًعدد الموظفين في الوزارة يبلغ 

  

  اإلداريحسب المستوى  توزيع الموظفين في الوزارة :2.4جدول 

  

  %النسبة  العدد  اإلداريالمستوى   الرقم

  4.4  20  مستوى القرار والتوجيه ورسم السياسات  -1

  8  36  مستوى الوظائف القيادية  -2

  66.4  299   التخصصيةاإلشرافيةمستوى الوظائف   -3

  12  54  )التخصصية( مستوى الوظائف التنفيذية  -4

  9.2  41  )اسل،سائقمر(مستوى الوظائف المساندة  -5

  100  450   عدد الموظفينإجمالي

  

ن في الوزارة يشغلون مواقع يمن الموظف% 78 حوالي بأن) 3.4(رقم وتشير البيانات في جدول 

أو ما يماثلها .رئيس قسمير عام ومدير مديرية ومدير دائرة ودكمستوى م وإشرافيةقيادية إدارية 

ائف تخصصية تنفيذية مثل المحاسبين والمهندسين  المقابل بأن الذين يشغلون وظويالحظ في

  %.12ال تتجاوز المساندة األخرى  اإلداريةوالعالقات العامة والوظائف 
  

  هل العلميؤ حسب الم في الوزارة توزيع الموظفين:3:4جدول

  

النسبة   )المؤهل(المستوى العلمي   الرقم

  المئوية
  19.30  توجيهي فما فوق  -1

  21.80  3-دبلوم سنة  -2

  51.1  بكالوريوس  -3

  6.7  ماجستير ودبلوم عالي  -4

  1.1  دكتوراه  -5

  100  المجموع
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 نسبة أن إلى) 3.4(جدول  الدراسة نفسها أشارتوحول المؤهالت العلمية لموظفي الوزارة فقد 

بوظائف سائق ومراسل % 9منهم حوالي % 20الموظفين الذين ليس لديهم مؤهل علمي حوالي 

تراوح ما بين التنفيذية والدنيا، وأن هناك بعض الموظفين ممن يشغلون وظائف والباقي بوظائف ت

 التخصص إلىشرافية أو حتى قيادية ممن يحملون مؤهل علمي بكالوريوس وبالنظر إتنفيذية أو 

  . الموقع الوظيفي المستهدفأوا ما عن طبيعته الوظيفية  نوعيكون الموظف بعيداً

  

  البلديات في فلسطين  4.4

  
 االنتداببلدية وفي فترة ) 22 (1917لغ عدد البلديات في فترة الحكم المحلي العثماني ولغاية ب

 بتاحبلدية بما فيها بلدية تل أبيب و) 24( أصبح عدد البلديات في فلسطين 1948البريطاني ولغاية 

  )2004شهوان، (.تكفا

  

)  24(ضعت إلى الحكم األردني وفي العهد األردني وصل عدد البلديات في الضفة الغربية والتي خ

مجلة الحكم (.بلديتانبلدية وفي قطاع غزة الذي خضع للحكم المصري بلغ عدد البلديات فيه 

  ).2000 الثالث، د، العدالمحلي

  

ضافة بلدية إ دبلدية بع ) 25(  وصل عدد البلديات في الضفة الغربية اإلسرائيلي حتاللاالوفي عهد 

 بعد ترفيع بلدية دير البلح ورفح من مجلس ،اتبلدي)  4( طاع غزة واحدة هي بلدية يطا، وفي ق

  ).2000 الرابع، د، العدمجلة الحكم المحلي(.بلديةقروي إلى 

  

تحداث العديد من اسنشاء وزارة الحكم المحلي تم إوفي عهد السلطة الوطنية الفلسطينية وبعد 

 ة، دائروزارة الحكم المحلي(بلدية) 132 (الدراسة،عداد هذه إصبح عددها وحتى أن أ إلىالبلديات 

  .).4.3( جدول كالتاليموزعة ) 2006، التشكيالت واالنتخابات

  

بلدية منها ) 33(في محافظات الضفة الغربية وعددها )  بأ،(وتناول هذا البحث البلديات المصنفة 

ات المركزية وهي هي البلدي) أ ( حيث تعتبر البلديات المصنفة ،)ب(بلدية ) 24(و) أ (بلديات ) 9(

  .الحجموتعتبر هذه البلديات هيئات محلية كبيرة ) مركز المحافظة (المدن الفلسطينية الرئيسية 

نسمة وهي متوسطة الحجم في ) 15000(وهي المدن التي يزيد عدد سكانها عن ) ب(بلديات 

  .الوظيفيحجمها 
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وزارة الحكم  (  فلسطينفي  ) ريع مشا ن، لجا  قروية س، مجال بلديات( عدد الهيئات المحلية   :4.4جدول  

  :)2006 التشكيالت واالنتخابات، ة، دائرالمحلي

  
  بلديات

  الرقم
ضفة (المحافظة

  )غربية
  المجموع

  د  جـ  ب  أ

مجموع عدد 

  البلديات

مجلس 

  قروي

مجلس 

  محلي

لجنة 

  مشاريع

  1  بلدية /11  17  10  2  6  2    28  القدس   .1

    بلديةد/2  5  3  2      1  8  أريحا   .2

  19    10  5  2  2    1  34  قلقيلية  .3

  5    17  11  3  6  1  1  33  طولكرم  .4

  2    48  18  5  6  5  2  68  رام اهللا  .5

      10  9  7  1  1    19  سلفيت  .6

  8    20  10  1  6  2  1  38  بيت لحم  .7

  1    49  9  1  7    1  59  نابلس  .8

  7    5  3    2  1    15  طوباس  .9

  34    30  12  1  6  4  1  76  جنين  .10

  39    22  17    8  8  1  67  الخليل  .11

  116    233  107  24  50  24  9  456  مجموع الضفة 

  )قطاع غزة(المحافظة
        7    3  3  1  7  خانيونس   .1

        3      2  1  3  رفح   .2

        4      2  1  4  شمال غزة   .3

        4  3      1  4  غزة   .4

        7  2  1  3  1  7  وسط غزة   .5

        25  6  4  10  5  25  ) قطاع غزة(مجموع 

  116    233  132  30  54  24  14  481  المجموع الكلي 

  

نـشاء وزارة الحكـم المحلـي       إوهي البلديات التي تم تشكيلها مع بداية        ) ج(بلديات المصنفة   الأما  

فهي البلـديات الـصغيرة     ) د( نسمه ، أما بلديات      10,000الفلسطيني ويتراوح عدد سكانها حوالي      

ستبعاد اوقد تم   . )2004ية، وحباس،   إشت(. نسمة   10,000 ولغاية   5,000والتي يتراوح عددها بين     

 واالتـصال بلديات غزة من البحث نظراً لصعوبة األوضاع السياسية السائدة وصـعوبة الوصـول              

  .معها
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 سكان البلديات موضـوع الدراسـة       د عد  :5.4 لجدو كالتاليوالبلديات التي شملها البحث موزعة      

  :2006حصاء الفلسطيني منتصف حسب تقديرات الجهاز المركزي لإل

  

  )1999الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  (عدد سكان البلديات موضوع الدراسة: 5.4جدول 

  

  عدد السكان  المدينة  المحافظة  عدد السكان  المدينة  المحافظة
  9756  مدينة سلفيت  سلفيت  16,689  بيت جاال

  16,087  طوباس  طوباس  29,297  بيت لحم
  بيت لحم

  35,760  جنين  15,388  بيت ساحور

  9990  عرابه  20,416  مدينة أريحا  أريحا

  19,694  قباطية  21,803  حلحول

  14,429  يعبد  13,447  سعير

  18.826  أذنا

  نجنيمحافظة 

  16,644  ونماليا

  25,595  الرام  166.003  الخليل

  18,883  بني نعيم
  القدس

  17,398  العيزرية

  45,463  مدينة طولكرم  21,554  دورا

  42,853  يطا
  طولكرم

  7315  مدينة عنبتا

  44,709  مدينة قلقيليا  قلقيليا  28,568  الظاهرية

  لالخلي

  134,116  مدينة نابلس  نابلس  17500  السموع

        6156  بني زيد الغربية

        7253  سلواد

        6624  بير زيت

        39,538  البيرة

        25,467  رام اهللا

        13,274  بيتونيا

  رام اهللا

        6928   دبواندير

  ).927,290(وعدد السكان. ........................................................)33(عدد البلديات  المجوع

  

   الخدمات المشتركة للتخطيط والتطوير  مجالس5.4

  

 وهي تحاول تعزيز العمل المشترك بين الهيئات المحلية 1994منذ تأسيس وزارة الحكم المحلي عام 

لتي تمثل التجمعات السكانية في القرى والمدن الفلسطينية خاصة أن عدد هذه الهيئات المحلية قد ا

 بعد تشكيل الوزارة بشكل كبير فكان ال بد من البحث عن آلية لتعزيز المشاركة المجتمعية أزداد

من خالل ) UNDP(وصوالً إلى التنمية المطلوبة، وكانت البداية مع برنامج األمم المتحدة األلماني 
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حيث تم تشكيل العديد من اللجان المشتركة بين الهيئات ) LRDP(برنامج التنمية الريفية المحلية 

والتي شملت الهيئات المحلية المتقاربة ) قليمية لجان التخطيط اإل(المحلية أطلق عليها في حينه 

وبلغ عدد هذه اللجان ) 2004جتماعياً وهدفت إلى وضع الخطط التنموية لهذه التجمعات اجغرافياً و

تجمع ) 225( تضم أكثر من إقليميةلجنة تخطيط ) 17(المشكلة في الضفة الغربية وغزة والقدس 

  ).2006 ،حبش(سكاني 

  

نوني الالزم لعملها وبسبب تشكيل اطار القاإلوبسبب مشاكل عديدة منها عدم تمتع هذه اللجان ب

يد من الهيئات المحلية فقد أصدرت الوزارة قراراً مجالس خدمات مشتركة من قبل الوزارة بين العد

 عبارة عن مجالس خدمات مشتركة اإلقليمية بموجبه كافة لجان التخطيط اعتبرت 1998في عام 

تحت اسم مجالس خدمات ) 70 (اإلجماليمجلس خدمات مشترك ليصبح عددها ) 55(لتضاف إلى 

ذي تم بموجبه تنظيم آليات تشكيل  وال1998لسنة ) 1(مشتركة، وأصدرت الوزارة نظام رقم 

 وأستند النظام إلى واجتماعياوتأليف مجالس خدمات مشتركة بين الهيئات المحلية المتقاربة جغرافياً 

) 1(بند رقم ) ج(فقرة ) 15( وتحديداً المادة 1997لعام ) 1(قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 

 للوزير أنشاء مجلس خدمات مشترك المعنيةلية بموافقة الهيئات المح" والتي نصت على أن 

يعتبر " وكل مجلس يشكل أو يتألف حسب النظام المذكور ، عة متقاربة من الهيئات المحليةلمجمو

 وهو يعتبر إليه مالي وإداري ولها أن تشتري أو تستأجر أو تمتلك ما تحتاج استقاللمؤسسة ذات 

 حبش،( يوكل من يشاء في اإلجراءات القضائية أوأو ينيب عنه   أن يقاضي واعتبارية لهشخصية 

2006.(  

  

 الدائرة القانونيـة،    المحلي، الحكم   ةوزار( ،)1( أصدرت الوزارة نظاماً معدالً رقم       2003وفي عام   

 التي كانت قـد     اإلقليميةوالذي بموجبه تم دمج مجالس الخدمات المشتركة ولجان التخطيط          ) 2003(

 المـشاركة  لتـشجيع  UNDPمن خـالل  ) LRDP( الريفية المحلية شكلت كنتاج لبرنامج التنمية

 شكلت  21/4/2004وبتاريخ  . 1999-1994لشعبية في مشاريع تطوير الريف الفلسطيني من عام         ا

ـ      الحكم المحلي دائرة متخصصة تسمى      وزارة   شتركة للتخطـيط   دائرة شؤون مجالس الخـدمات الم

 السابقة إلى مجالس خدمات مشتركة في       اإلقليميةخطيط  علماً بأنه تم تحويل كافة لجان الت       ،والتطوير

 دائـرة   المحلي،وزارة الحكم   (وقد حددت دائرة المجالس المشتركة للتخطيط ولتطوير          .1998عام  

  :بـأهدافها األساسية  )2004، المجالس المشتركة

  

 .الفلسطينيصالح الحكم المحلي إالمساهمة في جهود الوزارة نحو  •

 .المشتركةواقم العاملة في المجالس أعداد وتدريب الط •
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 .الفلسطينيتوحيد الرؤيا حول دور المجالس المشتركة للتخطيط والتطوير في الحكم المحلي  •

التعاون والتنسيق مع الدوائر المركزية في الوزارة في كل ما يتعلق في أعداد الخطط  •

 .المشتركة القرارات المتعلقة بالمجالس واتخاذالالزمة 

تقليص عدد الهيئات المحلية من خالل دمج التجمعات السكانية المتقاربة العمل على  •

 .واحدةوالمتجانسة في هيئه محلية 

  

  )6.4(كالتالي جدولمجلساً موزعة ) 86(وقد بلغ عدد المجالس المشتركة في الضفة الغربية وغزة 

  

ة الغربية وقطاع  عدد مجالس الخدمات المشتركة للتخطيط والتطوير في محافظات الضف:6.4جدول 

  ).2004(وزارة الحكم المحلي، دائرة المجالس المشتركة،(.غزة

  

  عدد مجالس الخدمات المشتركة  المحافظة  الرقم
  6  القدس  .1
  14  رام اهللا والبيرة  .2

  7  أريحا  .3
  8  بيت لحم  .4
  7  الخليل  .5
  6  نابلس  .6
  4  طولكرم  .7
  13  جنين  .8
  3  سلفيت  .9

  4  طوباس  .10
  4  قلقيلية  .11
  10  قطاع غزة  .12

  86  المجموع
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  الخامسالفصل 

______________________________________________________  

  منهجية الدراسة
  

   البحث وأدواتمنهج  1.5

  

يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يستند إلى جمع البيانات لتحقيق أهداف هذه الدراسة 

تم مقابلة وزير الحكم حيث ).المقابلة(و  )االستبيان(سة ينة الدراسة باستخدام أدوات الدرامن أفراد ع

 معالجة البيانات وتحليلها وتمت.  والعمل على تحليلها وتبوبيها والحصول على النتائجالمحلي،

 يل الكمي بالنسبة، التحل)SPSS( باستخدام الحاسوب بواسطة برنامج الرزم اإلحصائية الجاهزة

  .تم استخدام التحليل الكيفي بالنسبة للمقابالتلالستبيانات و

  

   الدراسةأداة  2.5
 

 وبشكل ثانوي على مراجعة والمقابلة ستبانةإل الباحث بشكل رئيس على افي جمعه للبيانات اعتمد

 واألنظمة واللوائح ن باإلضافة إلى القوانيوملفات وزارة الحكم المحلي،وسجالت  ووثائق األدبيات

ستبانة إلتكونت ا :يلي كما استبانهوقد قام الباحث بتصميم  المتعلقة بعمل الوزارة والهيئات المحلية،

، بغرض جمع )1.5جدول ( محور 13 فقرة موزعة على 73 الدراسة الرئيسة من أداةوهي 

 5(وفيها تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي لإلجابات، وهي دائماً . البيانات من عينة الدراسة 

وتم التعامل ).  درجة1(، مطلقاً ) درجة2(، نادراً ) درجات3(ً أحيانا، ) درجات4 (، غالباً)رجاتد

ذات مستوى جيد ويدل ) 5 و 4( بين إجاباتهامع هذه المقاييس، بأن الفقرات والمحاور التي جاءت 

م التعامل ت) 3.99و.3( التي جاءت بين اإلجابات إلى جيد لمتطلبات التخطيط وبالنسبة إدراكعلى 

 ي التاإلجابات أما تعزيز وتطوير، إلى بالمستوى المتوسط وتحتاج المواضيع التي شملتها إنهاعلى 

 . تعزيزىإل وبحاجة  المتدنيبالمستوى أنها أساسفقد تم التعامل معها على ) 2.99و.1(جاءت بين 

  ).1.5(ملحق 
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  ):ستبانةإلتحكيم ا (األداةصدق  3.5

  

 األكاديميينتم عرضها على عدد من  و لألهداف التي وضعت من أجلهالضمان تحقيق اإلستبانة

والمتخصصين لمراجعتها وتحكيمها، وقد كان لمالحظات هؤالء المحكمين أحسن األثر في تطويرها 

  .وتحسينها ووضعها في صورتها النهائية

  

  .ستبانة على محاورهاإلتوزيع فقرات ا: 1.5جدول 

  

  عدد األسئلة  المحور  الرقم
  12   عامة وتعريفيةأسئلة  -1

  16  مفهوم التخطيطوضوح   -2

  14  القوى البشرية التعامل مع   -3

  10  المشاركة االجتماعية   -4

  6   المالية والمادية اإلمكانيات  -5

  3  والعامل البيئيالعامل الزمني   -6

  5   واألنظمةالقوانين   -7

  2  التكنولوجيا في التخطيط  -8

  1  اسي في التخطيط الوضع السيتأثير  -9

  1   الوضع االقتصادي في التخطيطتأثير  -10

  1   المشروط على التخطيطاألجنبي الدعم تأثير  -11

  1طيط والتطوير خ للتةالمشتركمجالس الخدمات   -12

  1   في التخطيطاالجتماعيأثر العامل   -13

  

  :  الدراسةأداةثبات  4.5

  

 ممن سيتم أفرادأن تم توزيعها على عينة مصغرة من عشرة ستبانة بإلقام الباحث بالتحقق من ثبات ا

 لإلجابة عليها من جديد، بعد ذاك أسبوع بعد حوالي إليهم ثم أعيدت عليهم،ستبانة النهائية إلتوزيع ا

 الداخلي للفقرات وبلغت االتساق لفحص  (Cronbach Alpha)تم احتساب معامل كرونباخ ألفا
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ستبانة إل اأصبحت بأغراضها، وبالتالي يفيستبانة بثبات إل اعتمتإلى  وهذه نتيجة تشير )0.91(قيمته

  .زة ليتم توزيعها على كامل عينة الدراسةهجا

  

  تحليل البيانات  5.5

  

 اإلحصاء وقد اعتمد في التحليل على البيانات، تحليله ي فاإلحصائية SPSSاستخدم الباحث حزمة 

 التشابه لمعرفة T واختبار) لمعيارية والنسب المئويةكالتكرارات الحسابية واالنحرافات ا(الوصفي 

 ANOVA One Way Analysis ) األحادي واختبار التباين الدراسة،واالختالف بين عينة 

Variance). بين متوسطات متغير مكون من أكثر من خيارين توقاالفر لتحديد الذي يستخدم 

 خيارات  من خيارينيادر الفروق بين أ وهو اختبار إحصائي يستخدم لتحديد مصSceffeواختبار 

  .(ANOVA) اختبار لها باستخدام النسبةبالفرضيات  تم فحص يالمتغيرات الت

  

  حدود الدراسة 6.5

  

وعددها ) أوب( تشتمل الدراسة على كافة بلديات محافظات الضفة الغربية المصنفة :المكانيةالحدود 

والتطوير في الضفة الغربية والمصنفة مجالس ، وعلى مجالس الخدمات المشتركة للتخطيط  )33( 

وعلى وزارة الحكم المحلي والمديريات ) 40( وعددها وفاعلة ومرشحة لالستمرارمتعددة الخدمات

  .في محافظات الضفة الغربية

  

 2005 أول تشرين الدراسة في الفترة الواقعة بين شهر هذه بإجراءقام الباحث : الزمنيةالحدود  •

 .2006 وحزيران

  

تقتصر هذه الدراسة على تناول إمكانيات ومعوقات التخطيط االستراتيجي : لحدود الموضوعيةا •

في وزارة الحكم المحلي وبلديات الضفة الغربية ومجالس الخدمات المشتركة للتخطيط 

  .والتطوير

  

  صعوبات واجهت الباحث 7.5
 

ة الوصول إلى مراكز صعوبة تنقل الباحث بين كافة محافظات الضفة الغربية وبالتالي صعوب

  .األبحاث والدراسات مما قد يؤثر على توفر البيانات الكاملة
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 مجتمع الدراسة  8.5

  

  :من اجل تحقيق أهداف الدراسة فقد اختار الباحث ثالث مجتمعات للدراسة كالتالي

  

المجتمع األول ويتكون من جميع رؤساء البلديات في كافة محافظات الضفة الغربية  •

والبالغ عددها ). ب(وبلديات ) أ(ب تصنيف وزارة الحكم المحلي إلى بلديات والمصنفة حس

  ).2.5(بلدية في الضفة الغربية موزعة حسب جدول) 84(من أصل . بلدية ) 33( 

  

 ة، دائـر  وزارة الحكـم المحلـي    (:  . موضوع الدراسـة وتـصنيفاتها      البلديات أسماء :2.5 جدول

  )2006التشكيالت واالنتخابات، 

  

عدد   المحافظة  الرقم

  )أ(البلديات

عدد 

  )ب(البلديات

  أسماء البلديات

   (*)الرام والعيزرية  2  -  القدس  -1

الخليل، سعير، حلحول، إذنا، بني نعيم، دورا، يطا،   8  1  الخليل   -2

  الظاهرية والسموع

رام اهللا   -3

  والبيرة

 زيت، ر، بيد، سلوارام اهللا، البيرة، بني زيد الغربية  5  2

   وبيتونيادير دبوان

  نابلس  -  1  نابلس  -4

  بيت لحم، بيت جاال، وبيت ساحور  2  1  بيت لحم  -5

  طولكرم وعنبتا  1  1  طولكرم  -6

  أريحا  -  1  أريحا  -7

  سلفيت  1  -  سلفيت  -8

  قلقيلية  -  1  قلقيلية  -9

  طوباس  1  -  طوباس  -10

  جنين، قباطية، عرابة، يعبد، اليامون  4  1  جنين  -11
    24  9   33 المجموع

  . مجالس محليةبوضع القدس تعتمد الوزارة تسميةألسباب سياسية تتعلق (*) 
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معهـد  . خارطة للضفة الغربية تبين حدود المحافظات ومواقع البلديات موضوع الدراسـة           1.5شكل  

  ).2006( أريج

  

 : ويتكون من وزارة الحكم المحليالمجتمع الثاني •

  

 العامةء والمدراء العامون والمدراء لإلدارات الوكيل والوكالء المساعدين وكافة المدرا •

 : وهي)2006اإلدارة العامة، للشؤون اإلدارية،  (في الوزارة
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 .تنمية الموارد البشرية اإلدارة العامة ل. 13 .الوزارةوكيل . 1

 مجالس المشتركة اإلدارة العامة لل. 14  الوزارة إدارةالوكيل المساعد لشؤون . 2

  أمانة سر مجلس التنظيم األعلى . 15 د لشؤون الهيئات المحلية الوكيل المساع. 3

  دائرة المرأة . 16 الوكيل المساعد لشؤون المديريات . 4

  للملفات العاماإلدارة . 17 .اإلدارة العامة للمشاريع. 5

 مستشار الوزير للمشاريع . 18 .اإلدارة العامة للتشكيالت وشؤون االنتخابات. 6

  مستشار الوزير لشؤون البيئة . 19 .العامة للتوجيه والرقابةاإلدارة . 7

  دائرة الرقابة الداخلية . 20 . اإلدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني. 8

 دائرة الموازنات. 21 .اإلدارة العامة للشؤون المالية. 9

 الدائرة القانونية. 22 .اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية. 10

   هه الطاقة والميانمستشار الوزير لشؤو.23 .رة العامة للموازناتاإلدا. 11

  دائرة التخطيط اإلقليمي.24 .اإلدارة العامة للدراسات والتخطيط. 12
 

مديريات وزارة الحكم المحلي في محافظات الضفة مدراء وكافة المدراء العامين   •

 والبيرة، سلفيت، أريحا،  القدس، رام اهللا،الخليل، بيت لحم:( وهي11 وعددها الغربية

 ). قلقيلية وجنيننابلس، طولكرم،، طوباس
 

رؤساء المجالس المشتركة للتخطيط والتطوير والمصنفة : المجتمع الثالث ويتكون من •

) مجالس فاعلة ومرشحه لالستمرار لفترات طويلة(حسب تصنيفات وزارة الحكم المحلي 

مجتمع ) 2.5(ضح الشكلو وي.)2.5( ملحق. مجلساً في الضفة الغربية40 ويبلغ عدده

 .الدراسة

  

ة مجتمع الدراس

رئيس مجلس 
خدمات, 40, 

32%

مدير عام 
مديرية, 11, 

9%

مدير عام في 
الوزارة , 19, 

15%

وآيل/وآيل 
وساعد , 5, 

4%

رئيس بلدية, 
27% ,33

مدير بلدية, 
13% ,16

 
 

  مجتمع الدراسة :2.5 شكل
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   عينة الدراسة9.5

  

كافة رؤساء البلديات في محافظات الـضفة        :إن عينة الدراسة هي كامل مجتمع الدراسة المكون من        

الء الوكيل والـوك   ، هذا المنصب  اومدراء هذه البلديات التي يتوفر فيه     ) ب(و) أ(الغربية والمصنفة   

ن ووكافة المـدراء العـام     في الوزارة    العامةالمساعدون وكافة المدراء العامون والمدراء لإلدارات       

لمديريات الحكم المحلي في كافة محافظات الضفة الغربية وجميع رؤساء مجالس الخدمات            والمدراء  

 ).سـتمرار لالمجالس فاعله ومرشـحة     (تطوير في الضفة الغربية والمصنفة      المشتركة للتخطيط وال  

   .توزيع االستمارات) 3.5(ويبين شكل 

  

توزيع االستمارات على المحافظات 
جنوب =بيت لحم والخليل

وسط = القدس ورام اهللا وأريحـا 
ـشمال  = نابلس وجنين وطولكرم وقلقيليـا وطوبـاس وـسلفيت   

جنوب, 29, 
23%

وسط, 57, 
46%

شمال, 38, 
31%

  
  

  ،  التي تم توزيعها على محافظات الضفة الغربيةتأعداد االستبيانا:  3.5شكل 

  

   :خصائص عينة الدراسة 10.5
  

يشغلون منصب رئيس  %) 32(فيما يتعلق بمتغير المنصب، أوضحت النتائج أن غالبية المبحوثين

 %) 27(بلغت نسبة المبحوثين الذين يشغلون منصب رئيس البلديةمجلس خدمات مشترك، في حين 

، والذين  %)15( وبلغت نسبة المبحوثين الذين يشغلون منصب مدير عام في وزارة الحكم المحلي

 يشغلون منصب مدير عام مديرية ، يليهم الذين %)13(يشغلون منصب مدير بلدية بلغت نسبتهم

يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير ) 4.5(شكل).  %4(ومنصب وكيل ووكيل مساعد %) 9(

  .المنصب
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رئيس مجلس 
خدمات, 40, 

32%

مدير عام 
مديرية, 11, 

9%

مدير عام في 
الوزارة , 19, 

15%

وآيل/وآيل 
وساعد , 5, 

4%

رئيس بلدية, 
27% ,33

مدير بلدية, 
13% ,16

  
  

  .توزيع المناصب للمبحوثين: 4:5شكل 

  

 %) 5(هم من الذكور وأن  %) 95(بالنسبة لمتغير الجنس، أوضحت النتائج أن غالية المبحوثين 

  .يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس) 5.5(شكل . اإلناثفقط هم من 

  

ذآر, 118, 
95%

انثى, 6, 
5%

  
  

  .توزيع الجنس للمبحوثين: 5.5كل ش

  

 هم من الفئة العمرية نالمبحوثيمن  %) 45(بالنسبة لمتغير عم المبحوثين، أظهرت النتائج أن 

) 39-30(، تليها الفئة العمرية  %)39(بنسبة ) فأكثر-50(، تليها الفئة العمرية بنسبة )40-49(
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يبين توزيع عينة ) 6.5( شكل  %).5(، بنسبة )29-20(، تليها الفئة العمرية  %)11(بنسبة 

  .الدراسة حسب متغير العمر
  

 ,50فأآثر, 48
39%

20-29, 6, 
5%

30-39, 14, 
11% 40-49, 56, 

45%

  
  

  .توزيع الفئات العمرية للمبحوثين: 6.5شكل 

  

منهم هم من حملة شهادة  % 46بالنسبة للتحصيل العلمي للمبحوثين، أظهرت النتائج أن حوالي 

في حين أن . من المبحوثين هم من حملة شهادات في الدراسات العليا % 28.2البكالوريوس ونسبة 

  ).7.5(شكل . النسبة المتبقية يتقاسمها بالتساوي حملة شهادة الدبلوم والتوجيهي

  

بكالوريوس, 
46% ,57

دراسات 
عليا, 35, 

28%
ثانوي, 16, 

13%

دبلوم, 16, 
13%

 
 
  .التحصيل العلمي للمبحوثين: 7.5كل ش
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بأن غالبية المبحوثين وبنسبة ) 5.5( فأظهرت النتائج شكل للمبحوثين،دة الخدمة مأما فيما يتعلق ب

قد  %) 24.2( النتائج بأن ما نسبته أظهرتحدة، كما لم تتعدى مدة خدمتهم السنة الوا %) 30.6(

سنوات وباقي ) 5-1(منهم امضوا بين  %) 20.20(سنوات، وأن ) 10-5(امضوا في وظيفتهم بين

يبين توزيع عينة ) 8.5(شكل %. 15سنوات حوالي ) 10( من أكثرالمبحوثين لهم في وظيفتهم 

  .ب متغير مدة الخدمة في الوظيفةالدراسة حس
 

عشرة - اقل 
من15, 24, 

19%

رة-  خمسةعش
فما فوق, 7, 

6%

خمس 
سنوات - أقل 
من 10, 30, 

سنة - اقل من 
 ,25 ,5
20%

أقل من سنة , 
31% ,38

 
 
.توزيع مدة الخدمة في الوظيفة  للمبحوثين: 8.5كل ش
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  السادسالفصل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نتائج الدراسة 
  

في هذا القسم سيقوم الباحث بعرض ومناقشة نتائج تحليل اإلستبانة، والمقابلة مـع وزيـر الحكـم                 

  ).1.6ملحق(.المحلي

  

  طيط االستراتيجي مدى وضوح مفهوم التخ 1.6

  

 حول مدى وضوح مفهوم التخطيط االستراتيجي لدى العاملين في الحكم المحلي الفلسطيني جـاءت              

  ).1.6(إجابات المبحوثين كما هي ملخصة في الجدول 

  

، )4.31( إلى قيمة المتوسط الحسابي العام إلجابـات المبحـوثين           واستنادا) 1.6(من الجدول أدناه    

،  بالمـستوى الجيـد    وثين يؤكدون وضوح مفهوم التخطيط االستراتيجي لديهم      يتضح أن معظم المبح   

هناك عدم وضوح لمفهوم التخطيط االستراتيجي لدى العـاملين         (وهذا يعني رفض الفرضية القائلة      

  ).في الحكم المحلي الفلسطيني

  

تراتيجي لـدى   سليم وإيجابي لمفهوم التخطيط االس    جيد و أما أهم المجاالت التي تؤكد بأن هناك فهم         

  :يه) 4(العاملين في الحكم المحلي الفلسطيني مؤكدة بمعدالت متوسطات حسابية أكثر من 
 

 .استخدام المعلومة الدقيقة المتوفرة والموارد المتاحة ومواطن القوة في المؤسسة بفعالية •

 .يتحديد األولويات واالحتياجات المستقبلية عبر دراسة الواقع من أجل التخطيط المستقبل •

  .تذليل العقبات ووضع الخطط وضمان تنفيذها والعمل على تقييم هذه الخطط بشكل مستمر •

 63 
 



المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول مدى وضوح : 1.6جدول رقم 

  .مفهوم التخطيط اإلستراتيجي لدى العاملين في الحكم المحلي الفلسطيني

  

قم
لر
ا

  

  الفقـــــــــرات
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 1.02 3.86  .لدينا رسالة واضحة نعتمد عليها في التخطيط االستراتيجي 1
 0.98 3.86  . خطة تطوير مستقبلية للمجتمع المحلي الذي تعمل فيهمؤسسةلدى ال  2
 لتطوير مرافق المجتمع المحلي في إلحاحا التخطيط هو المهمة األكثر  3

  .فلسطين
4.53 0.77 

أهدف إلى تطوير البنية التحتية لرفع مستوى الخدمات العامة للمجتمع            4

  . المحلي
4.68 0.60 

سعى إلى دراسة الوضع الراهن في المؤسسة التي أعمل فيها مـن            أ  5

  .جميع جوانبه لتطويره مستقبالً
4.63 0.62 

أحاول قدر إمكانياتي وضع تصورات مستقبلية حول تطوير المؤسسة           6

  .مل فيهاالتي أع
4.57 0.57 

 0.62 4.44  .أحاول قدر إمكانياتي تحديد احتياجات المجتمع المحلي بعد دراستها  7
أحاول ترتيب األولويات من هذه االحتياجات وفق أهميتها للمجتمـع            8

  .المحلي
4.46 0.64 

 0.69 4.35  .أسعى إلى توفير البيانات الدقيقة الالزمة عن هذه االحتياجات  9
 0.61 4.60  .ل االستفادة من الفرص المتاحة التي تفيد المجتمع المحليأحاو  10
أستغل مواطن القوة في مؤسستي للتغلب على العقبات التي تعترض   11

  .تنفيذ أي مشروع
4.41 0.78 

هناك لجنة خاصة في مؤسستي مهمتها دراسة األولويـات لتحديـد             12

  .األهم منها
3.41 1.27 

 0.63 4.42  .ستغالل أمثل للموارد المتاحةأحاول الوصول إلى ا  13
أعمل على تذليل العقبات التي تعترض تنفيـذ أي مـشروع يتعلـق               14

  .بتطوير المجتمع المحلي
4.46 0.66 

 0.82 4.24  .أقوم بمتابعة تنفيذ الخطة التي تضعها المؤسسة بشكل دقيق  15
مـن  أقوم بتقييم الخطة التي تضعها المؤسسة السـتخالص العبـر             16

  .مواطن الفشل
4.06 0.82 

  

  المعدل العام للمحور
4.31 0.43 
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 لدى العاملين فـي الحكـم       مستوى متوسط وفي المقابل أظهرت النتائج في الجدول أعاله أن هناك          

) 3.86 و   3.41(المحلي الفلسطيني في فهم بعض المجاالت وبمعدالت متوسـطات حـسابية بـين              

  : أهمها

  

 .شكل عام ضعف وضوح رسالة المؤسسة ب •

 . وجود خطة تطويرية لدى المؤسسةنقص •

 .ن متخصصة في التخطيط لدى المؤسسةوجود لجاقلة  •

  

، بأن طـاقم    2006وهذا ما يؤكده وزير الحكم المحلي في المقابلة التي أجريت معه في شهر شباط               

  .رالتخطيط في الوزارة موجود على الورق فقط وأن اإلدارة العليا هي التي تقوم بهذا الدو

  

وباإلشارة إلى النتائج أعاله يمكن القول بأن الرسالة بحاجة إلى مزيد من التوضيح نظراً ألهميتهـا                

في عملية التخطيط االستراتيجي، وكذلك فان الخطط التطويرية بحاجة إلى بذل المزيد من الجهـود               

  . تيجيوأخيرا يجب التركيز على تكثيف وجود وعمل اللجان المتخصصة في التخطيط االسترا

  

أما فيما يتعلق بتأثير خصائص عينة المبحوثين على إجاباتهم حول مدى وضوح مفهـوم التخطـيط                

  ) 2.6(اإلستراتيجي لدى العاملين في الحكم المحلي الفلسطيني فيتلخص في جدول رقم 

  

 ألثر خصائص   (ANOVA)الدالالت اإلحصائية اإلختبارية، وتحليل التباين األحادي       : 2.6جدول  

  . المبحوثين على إجاباتهم حول مفهوم التخطيط اإلستراتيجيعينة

  

  الداللة اإلحصائية F  الخصائص

 1.7360.181  المحافظة

 3.0940.012  المنصب

 1.5690.200  العمر

 1.0470.374  المؤهل العلمي

 0.8940.470  مدة الخدمة في الوظيفة

  

، والمـؤهالت العلميـة، للمبحـوثين       رعمـا من الجدول أعاله، يتبين أن متغيرات المحافظة، وأال       

 جـاءت قيمـة الـدالالت       ثباإلضافة إلى مدة خدمتهم، ليس لها أي تأثير على طبيعة إجاباتهم، حي           
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ليس (، وبالتالي يمكن قبول الفرضيات القائلة بأنه        0.05اإلحصائية وتحليل التباين األحادي أكبر من       

  ).وثينهناك تأثير لتلك المتغيرات على إجابات المبح

  

) 0.012(على الجانب األخر تظهر قيمة الداللة اإلحصائية في الجدول أعـاله لمتغيـر المنـصب                

بأنه ليس هناك تأثير لهذا المتغير علـى إجابـات          (رفض الفرضية القائلة    ن وبهذا،  0.05أصغر من   

  ).المبحوثين حول مفهوم التخطيط

  

فهوم التخطيط االستراتيجي، أظهر اختبار      محور م   حول وعن تأثير منصب المبحوثين على إجاباتهم     

شيفيه أن منصب الوكيل والوكالء المساعدين هم األكثر تأثيرا حيث كـان المتوسـطات الحـسابية                

إلجاباتهم أقل من بقية المبحوثين، وهذا يمكن أن يعزى إلى أنهم وبحكم موقعهم القيادي وخبـرتهم                

لواقع عمله، يدركون أكثـر مـن غيـرهم مـن          استناداً  يلة في عملهم وحسب معرفة الباحث و      الطو

المبحوثين الفهم الدقيق والسليم لمفهوم التخطيط االستراتيجي، وبالتالي كانت إجاباتهم أكثر دقة مـن              

بقية المبحوثين وعكسوا الواقع الحقيقي لمستوى إدراك العاملين في الحكم المحلي الفلسطيني لحقيقة             

 يؤكده الباحث من خالل عالقته اليومية فـي مجـال عملـه             مفهوم التخطيط االستراتيجي، وهذا ما    

  . ومعرفته بطريقة فهم وعمل رؤساء البلديات ورؤساء المجالس المشتركة في محافظة بيت لحم

  

ومما يؤكد ذلك عدم وجود أية خطة إستراتيجية في أي مجال لديهم، وعدم وجود لجان متخصـصة                 

ود معرفة الباحث ال يستغلون مواطن القـوة فـي          في التخطيط لدى مجالسهم، كما أنهم وحسب حد       

مجالسهم، وما يمكن أن يدعم ذلك أن البلديات الثالث الكبرى بيت لحم وبيت جاال وبيـت سـاحور                  

كما أن مجلس الخدمات المشترك     . تعيش أزمة مالية خانقة، يعود السبب الرئيسي لها لغياب التخطيط         

من خالل احد المشاريع    ) فة وشاحنات وسيارات  جرا(ريف شرق بيت لحم حصل على معدات ثقيلة         

 معطلة وال تعمل بـسبب   شبه مليون دوالر، وهي اآلنالربع بمبلغ يقارب  USAIDالممولة من أل

مديريـة الحكـم المحلـي بيـت لحـم دائـرة التوجيـه              (عدم وجود خطة مسبقة لهذا المـشروع      

صول على المشروع ومـن ثـم       حيث كانت فكرتهم وطريقة عملهم هو أوال الح       . )2005والرقابة،

 الوقت الحاضر فعال هم غيـر قـادرين علـى إدارتـه، حتـى إن                يوفر في كيفية إدارته،     التفكي

المصاريف التشغيلية غير قادرين على توفيرها، وقد طرح الباحث فكرة بيع هذه المعـدات علـى                

مـن بقـاء    . جـدوى  وزير الحكم المحلي وتوزيع أثمانها على الهيئات المحلية األعضاء ألنه أكثـر           

   .المعدات دون عمل وفائدة
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   القوى البشرية2.6

  

حول كيفية تعامل العاملين في الحكم المحلي الفلسطيني مع القوى البشرية وفق متطلبات التخطـيط               

  ). 3.6(االستراتيجي جاءت النتائج كما هي ملخصة في الجدول 

  

ارية إلجابات المبحوثين حول إدارة القوى يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي: 3.6جدول 

  .البشرية وفق قواعد التخطيط االستراتيجي

.  

قم
لر
ا

  

  الفقـــــــــرات
الوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 1.30 3.89  .ين الموظفين في المؤسسة يتم وفق مبدأ تكافؤ الفرص تعي  17
وظفين حسب  الهيكل التنظيمي المعمول به في مؤسستي يوضح مهام الم          18

  .تخصصاتهم
3.78 1.12 

 0.80 3.93  .أعقد اجتماعات دورية مع الموظفين لمناقشة التصورات المستقبلية  19
 0.95 4.12  .نظام الحوافز في مؤسستي بحاجة إلى تطوير  20
استخدم أساليب استطيع بواسطتها التنبؤ باالحتياجـات المطلوبـة مـن             21

  .الموارد البشرية
3.49 0.81 

 0.78 4.07  .سعى إلى تنمية المهارات الالزمة للموظفينأ  22
أهتم بمراجعة األنظمة التي تعمل بموجبها المؤسسة تمهيداً للعمل علـى             23

  .تطويرها
4.05 0.85 

 0.78 3.92  .أقوم بتفويض بعض الصالحيات للموظفين  24
 0.66 4.59  .أعتقد أن وجود نظام جيد للحوافز يعزز انتماء الموظفين للمؤسسة  25
أشعر أنه لدى الكادر الوظيفي المتوفر في المؤسسة كفاءة فنية لوضـع              26

  .خطة إستراتيجية مستقبلية
3.62 0.92 

 0.97 3.39  .أشعر بانتماء الموظفين للعمل وأن معنوياتهم عالية  27
 0.65 4.36  .أتقبل األفكار الجديدة للعاملين  28
 0.72 4.41  .ايةأدرس األفكار الجديدة للعاملين بعن  29
 0.66 4.60  .أطبق األنظمة اإلدارية على جميع الموظفين دون تمييز  30

 0.39 4.02  المعدل العام للمحور

  

، أن معظـم    )4.02(واستنادا إلى قيمة المتوسط الحـسابي العـام         ) 3.6 (ويتضح من الجدول أعاله   

وهذا .  قواعد التخطيط االستراتيجي   المبحوثين يدركون اآلليات السليمة إلدارة الموارد البشرية وفق       
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ال يتم التعامل مع القوى البشرية في الحكم المحلـي الفلـسطيني            ( يعني رفض الفرضية القائلة بأنه      

  ).وفق متطلبات وقواعد التخطيط االستراتيجي

  

أما أوجه التعامل مع القوى البشرية وفق قواعد التخطيط االستراتيجي، فتؤكدها معدالت اإلجابـات              

  :وتتضح في المجاالت التالية) 4(تي جاءت اكبر من ال

  

 .أهمية نظام الحوافز الجيد في المؤسسة في تعزيز االنتماء وأهميته بالنسبة للموارد البشرية •

االهتمام بعملية التدريب وبناء القدرات للموظفين ومراجعة األنظمـة التـي تـسير عمـل                •

 في اإلدارة، وهذا يؤكـده وزيـر الحكـم          المؤسسة وتطويرها لتتناسب مع األنظمة الحديثة     

أن هناك برنامج لرفع القـدرات فـي هـذا          "المحلي في المقابلة التي تم اإلشارة إليها سابقاً         

 ".اإلطار مع البلديات في موضوع التخطيط بشكل عام والتخطيط المالي واالستراتيجي

رية دون تمييز يعتبر مؤشراً     كما أن األفكار الجديدة للعاملين ودراستها وتطبيق األنظمة اإلدا         •

 .إيجابياً على فهم جيد لدور الموارد البشرية المدربة في عملية التخطيط االستراتيجي
 

على الجانب اآلخر أظهرت النتائج أن هناك العديد من المجاالت التي يحتاج فيها العاملين لتعزيـز                

حيـث كانـت معـدالت      . يجيوتدعيم تعاملهم مع القوى البشرية وفق قواعد التخطـيط االسـترات          

  :وهي) 4 واقل من 3(المتوسطات الحسابية لإلجابات بين
 

 . الفرص غير معمول به بالشكل السليممبدأ تكافؤ •

 . الموظفتواجبات ومسؤولياالهيكل التنظيمي في المؤسسة ال يوضح بشكل كامل  •

 .عقد االجتماعات الدورية مع الموظفين ليست بالمستوى المطلوب •

 .مستخدمة في التنبؤ باالحتياجات المطلوبة من الموارد البشرية غير فعالةاألساليب ال •

 ال يدركون أهمية تفويض الصالحيات للموظفين فـي إدارة المـوارد البـشرية              المسئولون •

 .بالمستوى المطلوب
 

من النتائج السابقة يتضح أن مؤسسات الحكم المحلي بحاجة إلى تعزيز وتطوير لطريقـة تعيينـات                

ين ليكون بشكل عملي وضمن االحتياجات المطلوبة وبمنح فرصة للتنافس بين الكفاءات، كما             الموظف

يعتقد الباحث بأنه يجب تعزيز االجتماعات الدورية مع الموظفين لما يحقق ذلك من تغذية راجعـة                

كما يجب وضع طرق وأساليب إدارية حديثة من شـأنها أن تحـدد             . تفيد في تطوير العمل اإلداري    

  .ياجات الدقيقة من الموظفين المتخصصين بالشكل السليم واستنادا إلى دراسات واقعيةاالحت
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أما فيما يتعلق بتأثير خصائص عينة الدراسة على إجابات المبحوثين حول تعامل العاملين في الحكم               

  ). 4.6(المحلي مع الموارد البشرية وفق قواعد التخطيط االستراتيجي فيلخصها الجدول 

  

 ألثر خـصائص   (ANOVA)الدالالت اإلحصائية اإلختبارية، وتحليل التباين األحادي: 4.6جدول 

  .عينة المبحوثين على إجاباتهم حول القوى البشرية

  

 الداللة اإلحصائية F  الخصائص

 3.4460.035  المحافظة

 2.6350.027  المنصب

 1.1170.345  العمر

 1.2490.295  المؤهل العلمي

 1.9830.101  مدة الخدمة 

  

أن متغيـرات أعمـار العـاملين     (ANOVA) من الجدول أعاله، اظهر تحليل التبـاين األحـادي  

ـ                ثومؤهالتهم األكاديمية باإلضافة إلى مدة خدمتهم، ليس لها أي تأثير على طبيعـة إجابـاتهم، حي

 قبـول   ، وبالتـالي يمكـن   0.05جاءت قيمة الدالالت اإلحصائية وتحليل التباين األحادي أكبر من

  ).ليس هناك تأثير لتلك المتغيرات على إجابات المبحوثين(الفرضيات القائلة بأنه 

  

أما عن تأثير موقع المحافظة والمنصب، أظهر اختبار شيفيه أن محافظات المبحوثين، القـدس ورام               

اهللا وأريحا أثرت في إجابات المبحوثين حول محور القوى البشرية، وهذا يمكن أن يعزى إلـى أن                 

 تم تـسجيلها علـى      24إجابات المبحوثين من اإلدارة العليا في وزارة الحكم المحلي والبالغ عددهم            

 التعامـل مـع     ةمحافظة رام اهللا كون مقر الوزارة يقع في محافظة رام اهللا ، وهؤالء يدركون كيفي              

عهـم  القوى البشرية  أكثر من بقية المبحوثين كونهم يعملون في مقـر الـوزارة الرئيـسي، واطال                

المباشر على آليات التعامل مع القوى البشرية، فالتعيينات في الوزارة لم تتم في معظمها وفق مبـدأ                 

تكافؤ الفرص من خالل اإلعالن عنها مثالً في الصحف وإفساح المجال للمنافـسة وفـق األسـس                 

ت الشخـصية  المعروفة من شهادات وخبرات واجتياز مقابلة أو امتحان، وإنما كانت تتم وفق العالقا         

وقدرة تأثير هؤالء على الوزير لتعيين من يهمهم أمرهم من الموظفين، هذا باإلضافة إلى أن معظم                

من هم في اإلدارة العليا وحسب معرفة الباحث بهم هم من كوادر حركة فتح واستخدموا هذه الميزة                 

 من الوزراء الذين هم     في جلب معظم التعيينات بتواقيع مباشرة إما من الرئيس الراحل أبو عمار أو            

نفسهم يعلمون كما يعلم الباحث وبحكم طبيعة عملة بـأن هيكليـة            أأيضا من نفس الحركة، وهؤالء      
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 برنـامج اإلصـالح     وزارة الحكم المحلي والتي صرف عليها مبالغ طائلة جداً منذ سنوات ضـمن            

ى ذلك وبحكم واقع عمـل      أضف إل .  الوزارة من انجازها لغاية اآلن بالشكل النهائي       اإلداري لم تنتهِ  

الباحث وعلمه في طبيعة الصراعات بين اإلدارة العليا فيما بينهم حول الصالحيات واالمتيـازات،              

بالمقارنة مـع رؤسـاء     وبالتالي فالتنازع على الصالحيات وليس تفويضها هي الصفة الغالبة، ذلك           

هيكلية هذه البلديات، تفتقر إلى     يتبين أن   .  المجالس المشتركة في محافظة بيت لحم      ءساالبلديات ورؤ 

مديريـة الحكـم    ( ونطاق اإلشـراف لموظفيهـا       تالوصف الوظيفي وتحديد الواجبات والمسؤوليا    

فعلي سبيل  . مما ساهم في حالة الترهل اإلداري     )أ-2006،دائرة التوجيه والرقابة  -بيت لحم -المحلي

ية إن هناك العديد من الموظفين فـي        المثال تبين من خالل تقارير دائرة الرقابة على الهيئات المحل         

بلدية بيت لحم يعملون بوظائف أخرى وال يقومون بأي عمل في البلدية، كما تبين أن هناك العديـد                  

  . وليس وفقا لمؤهالتهممن الموظفين قد تم تعيينهم ألسباب اجتماعية وسياسية

  

ت العلمية الالزمة لـشغل     وتبين أيضا إن موظفين يقومون بأعمال حسابية مهمة ال يملكون المؤهال          

مثل هذه المناصب أما عن المجالس المشتركة فال يوجد في مجلس الخدمات المشترك لريف شـرق                

 هيئة محلية سوى سكرتيرة وليس هناك أي موظفين آخرين مثل مهندسين            19بيت لحم والذي يضم     

ـ              ة المجـالس   أو مختصين في التخطيط ورئيس المجلس يشغل منصب حكومي وكذلك الحال في بقي

وهذا ). ب  -2006بيت لحم، دائرة التوجيه والرقابة،    -مديرية الحكم المحلي  (المشتركة في المحافظة  

  .ما يؤكد وجهة نظر الباحث حول دقة إجابات المبحوثين

  

   المشاركة المجتمعية3.6

  

جـدول  حول مدى االهتمام بالمشاركة المجتمعية لدى العاملين في الحكم المحلي الفلسطيني يلخص ال         

  .، رأي المبحوثين في كيفية االهتمام بالمشاركة المجتمعية)5.6(

  

أن المبحـوثين يـدركون     ) 3.46(، واستنادا إلى قيمة المتوسط الحسابي       )5.6(ويتضح من الجدول    

وهـذا يعنـي    . وبالمستوى المتوسط تقريبا أهمية المشاركة المجتمعية والتعامل معها بشكل ايجابي         

ليس هناك اهتمام بالمشاركة المجتمعية لدي العاملين في الحكم المحلـي           ( بأنه   رفض الفرضية القائلة  

  ).الفلسطيني
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أما أوجه االهتمام االيجابية بالمشاركة المجتمعية فتتمثل من خالل دراسة شكاوي الجمهور بعنايـة              

 حيث كان معدل اإلجابات فـوق المتوسـط       . ومن خالل التشاور مع اآلخرين حين اتخاذ القرارات       

  ).4(وكانت قيمة المتوسط الحسابي اكبر من ) غالباً و دائماً(بين

  

وتبين النتائج أن هناك ضعفاً في إدراك أهمية بعض المجاالت في الموارد البشرية وهذا ما أكدتـه                 

  :أهمها) 4 واقل من 3(المتوسطات الحسابية والتي تراوحت بين 

  

 .دمها مؤسسات الحكم المحليضعف قياس رأي المجتمع المحلي في الخدمات التي تق •

 .مناقشة المشاريع مع ممثلين للمجتمع ضعيفة •

 .كما أن التنسيق والتشاور مع المؤسسات األخرى ضعيفاً أيضاً •

 .عدم أخذ رأي ومقترحات مؤسسات المجتمع المحلي بشكل كافي •

  . ضعيفةنكما أن االستعانة بخبرات من األكاديميي •

  

  :وأهمها) 3(الت فتؤكدها المتوسطات الحسابية اقل من أما عن أوجه القصور في بعض المجا
 

 .االجتماعات الدورية مع الجمهور وأخذ رأي الجمهور نادرةً الحدوث •

 .ليس هناك جهد يبذل إلطالع المجتمع المحلي عن طبيعة عمل المؤسسة ومشاريعها •

 .ندرة استخدام النشرات الدورية للتوجه إلى الجمهور •

  

بقة بأن المشاركة المجتمعية في الحكم المحلي الفلسطيني بحاجة إلى تعزيـز            ويتضح من النتائج السا   

خاصة في تكثيف االجتماعات الدورية مع المواطنين والحرص على معرفة رأي المـواطنين فـي               

المشاريع التي ينفذها الحكم المحلي وتوجيه نشرات دورية لهم حول نشاطات الحكم المحلي، وتعزيز              

   .ذات العالقةالمجتمعية ت التنسيق مع المؤسسا

  

وهذا ما يؤكده وزير الحكم المحلي في المقابلة المشار إليها سابقاً حيث أشار إلى أن لدى الـوزارة                  

رؤيا لنظام الحكم المحلي الفلسطيني شارك فيها مجموعة من الخبراء تستند في مجمل ما تستند إليه                

كما أكد في نفس المقابلة أنه بدرجة معينـة يـتم           زيادة المشاركة الشعبية في عمل الهيئات المحلية،        

  . التنسيق مع الوزارات األخرى والمؤسسات ذات العالقة
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يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول المـشاركة          : 5.6جدول  

  .المجتمعية

  

قم
لر
ا

  

  الفقـــــــــرات
الوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

عى إلى مناقشة فكرة أي مشروع مستقبلي مع نخبة من          أس  31

  .المجتمع المحلي
3.75 0.81 

قبل البدء في تنفيذ أي مشروع أتصل مع المؤسسات ذات            32

  .العالقة لمشاركتها الرأي
3.90 0.96 

أولي أهمية ألخذ رأي مؤسسات المجتمع المدني فـي أي            33

  .مشاريع مقترحة
3.51 0.87 

 0.94 2.90  .دورية استشارية مع الجمهورأعقد اجتماعات   34
 0.83 4.24  .شكاوى الجمهور تدرس بعناية   35
أ قوم بمسوحات دوريـة لمعرفـة رأي الجمهـور فـي              36

  .المشاريع
2.85 1.09 

أ قوم بمسوحات دوريـة لمعرفـة رأي الجمهـور فـي              37

  .الخدمات
3.05 1.15 

هناك نشرات دورية موجهة للجمهـور حـول مـشاريع            38

  .المجتمع المحلي
2.57 1.13 

 0.76 4.09  .أتخذ قراراتي بعد التشاور مع اآلخرين  39
أستعين برأي ذوي الخبرة من األكاديميين حول أي فكـرة            40

  .مستقبلية 
3.77 0.91 

 0.60 3.46  المعدل العام للمحور

  

 العاملين في الحكم    أما فيما يتعلق بتأثير خصائص عينة الدراسة على إجابات المبحوثين حول تعامل           

  ) .6.6(المحلي مع الموارد البشرية وفق قواعد التخطيط االستراتيجي فيلخصها الجدول 
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 ألثـر   (ANOVA)الدالالت اإلحصائية اإلختبارية، وتحليــل التبــاين األحـادي  : 6.6جدول 

  .خصائص عينة المبحوثين على أجابتهم حول المشاركة االجتماعية

  

 ة اإلحصائيةالدالل F  الخصائص

 0.3000.741  المحافظة

 2.2110.058  المنصب

 1.1580.329  العمر

 0.8370.476  المؤهل العلمي

 0.9160.457  مدة الخدمة 

  

 أن متغيرات المحافظـة ومنـصب    (ANOVA) من الجدول أعاله، اظهر تحليل التباين األحادي

 جاءت قيمة   ثير على طبيعة إجاباتهم، حي    وأعمار ومؤهالت ومدة خدمة المبحوثين، ليس لها أي تأث        

 ، وبالتالي يمكن قبول الفرضيات القائلة       0.05الدالالت اإلحصائية وتحليل التباين األحادي أكبر من        

  ).ليس هناك تأثير لتلك المتغيرات على إجابات المبحوثين(بأنه 

  

   الموارد المالية والمادية4.6

  

رأي المبحـوثين   ) 7.6(رد المالية والمادية يلخص الجدول      حول مدى إدراك أهمية التعامل مع الموا      

  .في كيفية التعامل مع هذه الموارد

  

بأن معظم المبحوثين   ) 4.04(أدناه، واستنادا إلى قيمة المتوسط الحسابي       ) 7.6(ويتضح من الجدول    

 وهذا يقودنا   يدركون كيفية التعامل مع الموارد المالية والمادية وفق متطلبات التخطيط االستراتيجي،          

ليس هناك إدراك ألهمية الموارد المالية والمادية لدى العاملين في الحكم           (إلى رفض الفرضية القائلة     

   ). المحلي الفلسطيني 

  

وحول أوجه هذا اإلدراك االيجابي فيتمثل في المجاالت التي تؤكدها المتوسطات الحـسابية والتـي               

  :وهي) 4(جاءت اكبر من 

  

 .لتفعيل الجباية في مؤسسات الحكم المحليوضع آليات فعالة  •

 .مناقشة بنود الموازنة قبل إقرارها ومعرفة تفاصيل بنودها •

 73 
 



أهمية توفير المتطلبات الالزمة من أجهزة معـدات وتـوفير المـصادر الماليـة للخطـط                 •

 .المستقبلية
 

ت حسابية بـين    وفي الجانب اآلخر أظهرت النتائج أن هناك فهماً متوسطاً لدى المبحوثين وبمتوسطا           

  :في المجاالت التالية) 4 واقل من 3(

  

 .المعايير التي تقيس األداء المالي في المؤسسة •

 .مراقبة الخطط المالية ونتائجها •
 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين فيما يتعلق بـالموارد           :7.6جدول  

  . المالية والمادية

  

قم
لر
ا

  

 الوسط ا  المعيارياالنحرافلحسابي  تالفقـــــــــرا

 1.01 4.07  .أسعى إلى وضع آليات مناسبة من شأنها تفعيل الجباية  41
أناقش الموازنة مع المختـصين مناقـشة مستفيـضة قبـل             42

  .أقرارها
4.10 1.06 

 1.13 3.62  .لدي معايير موضوعية لقياس األداء المالي في المؤسسة  43
لمؤسستي لكي تنـسجم مـع الخطـط        أراقب الخطط المالية      44

  .المالية للحكم المحلي
3.90 1.15 

أحرص على توفير أي متطلبات من أجهزة ومعدات الزمة           45

  .لتنفيذ المشروع المقترح
4.27 0.81 

أحاول البحث عن مصادر مالية لتمويل الخطط المـستقبلية           46

  .فيما يتفق مع مواد قانون الهيئات المحلية في هذا المجال
4.28 0.97 

 0.78 4.04  المعدل العام للمحور
 

واستنادا إلى النتائج السابقة فإن معايير قياس األداء المالي بحاجة إلى تطوير أكثر وهذا ما يؤكـده                 

أن الوزارة تعمل على وضع إستراتيجية ماليـة        (وزير الحكم المحلي في المقابلة المشار إليها سابقاً         

. )ات واضحة في تطوير عمل الهيئات المحلية في الجانب المـالي          للهيئات المحلية وتم وضع سياس    

وحسب وجهة نظر الباحث فان النظام المستخدم في وضع موازنات الهيئات المحلية والـذي يحـدد                

أساس االستحقاق وليس األساس النقدي في إعداد هذه الموازنات لهو اكبر دليل عل ضـعف هـذه                 

ية، خاصة وان الموازنة تعتبر بمثابة خطة الهيئة المحلية للعام          الطريقة في قياس أداء الهيئات المحل     
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القادم مترجمة إلى أرقام، وللتوضيح فأساس االستحقاق يتوجب فيه عـدم إظهـار أي عجـز فـي                  

وهذه الطريقة ال تقيس الوضع المالي الفعلي للهيئة المحليـة وال تـتم المـصادقة علـى                 . الموازنة

 ظهر أي عجز في هذه الموازنات وللحصول على هـذه المـصادقة             الموازنة من قبل الوزير إذا ما     

 المتوقعة وغير المحصلة فعليا في موازناتها وبالتـالي         اإليراداتتضطر الهيئات المحلية إلى وضع      

يتم تغطية العجز بشكل وهمي مما يفقد الموازنة الهدف منها، وال يمكن اعتبارها أداة قياس ماليـة                 

  .ناجعة

  

بتأثير خصائص عينة الدراسة على إجابات المبحوثين حول كيفية تعامل العاملين في            أما فيما يتعلق    

  ) 8.6( وفق قواعد التخطيط االستراتيجي فيلخصها الجدول  المالية والماديةالحكم المحلي مع الموارد

  

 ألثـر   (ANOVA)الدالالت اإلحصائية اإلختبارية، وتحليل التبــاين األحـــادي  : 8.6جدول 

  .ينة المبحوثين على أجابتهم حول الموارد المالية والماديةخصائص ع

  

 الداللة اإلحصائية F  الخصائص

 0.006 5.278  المحافظة

 13.4690.000  المنصب

 0.135 1.891  العمر

 0.182 1.647  المؤهل العلمي

 0.205 1.505  مدة الخدمة 

  

ألعمار والمـؤهالت األكاديميـة   اأن  (ANOVA) من الجدول أعاله، اظهر تحليل التباين األحادي

ـ             جـاءت قيمـة الـدالالت       ثومدة الخدمة للمبحوثين، ليس لها أي تأثير على طبيعة إجاباتهم، حي

ليس (، وبالتالي يمكن قبول الفرضيات القائلة بأنه        0.05اإلحصائية وتحليل التباين األحادي أكبر من       

ا عن تأثير المحافظـة والمنـصب فـأظهر         أم .)هناك تأثير لتلك المتغيرات على إجابات المبحوثين      

والـذين تـم    ( اختبار شيفيه بأن منصب الوكيل والوكيل المساعد والمدراء العامون في الـوزارة             

والمدراء العامون في المديريات هم األكثر تـأثيراً فـي إجابـات            ) احتسابهم على محافظة رام اهللا    

 وفق متطلبات التخطيط اإلستراتيجي وهذا يمكن       المبحوثين حول التعامل مع الموارد المالية والمادية      

 أكثر من بقية المبحوثين لكيفية التعامل مع الموارد المالية          نأن يعزى إلى أن إدراك هؤالء المسؤولي      

والمادية وما يؤكد ذلك ومن واقع وتجربة الباحث في محافظة بيت لحم ومعرفتـه ببقيـة أوضـاع                  

ت لديه من خالل اللقاءات واالجتماعـات وورشـات العمـل           البلديات في الضفة الغربية والتي تولد     
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وعالقته مع زمالئه في الوزارة يستطيع أن يورد األمثلة التالية من محافظة بيت لحم والتي يعتقـد                 

  :الباحث أنها تنطبق على بقية المحافظات

  

بلغت ديون سلطة المياه والمجاري في محافظة بيت لحم والتي تشرف على إدارتها مجلس               •

لصالح دائـرة   ) بيت لحم وبيت جاال وبيت ساحور     ( دارة مكون من البلديات الثالث الكبرى     إ

-مديرية الحكم المحلي  .(2006مياه الضفة الغربية أربعين مليون شيكل لغاية منتصف عام          

، وهذا يدلل عل فشل مجلس اإلدارة في        )ج-2006الرقابة،التوجيه و محافظة بيت لحم،دائرة    

 .لجباية في المحافظةوضع آليات لتفعيل ا

تبين لدى الباحث ومن خالل إجراءات المصادقة على موازنات البلديات المذكورة أعاله إن              •

رؤساء البلديات وحتى األعضاء ال يعرفون ماذا تعني بنود الموازنة بشكل دقيق وأنهم على              

 سبيل المثال تصرفوا بأموال أكثر مما هي مخصصة في بعض البنود 

في بلدية الخضر هذا العام عدم فعالية الرقابة المالية من قبل رئيس البلدية             تبين وكما حصل     •

حيث تم اكتشاف عمليات اختالس وسرقة أموال البلدية من قبل بعض الموظفين الذين تـم               

محافظة بيت لحـم، دائـرة      -مديرية الحكم المحلي  (. والمحاكمة تحويلهم إلى النيابة للتحقيق   

 ).د-2006التوجيه والرقابة،

  

   العامل الزمني 5.6

  

رأي ) 9.6(العامل الزمني لدى العاملين في الحكم المحلي الفلسطيني يلخص الجدول           ب حول االهتمام 

 واستنادا إلى قيمة المتوسط     )9.6 (ويتضح من الجدول أدناه،    .المبحوثين حول أهمية العامل الزمني    

مني والتعامل معه بجديه وفهم عالي،      بأن معظم الباحثين يدركون أهمية العامل الز      ) 4.37(الحسابي  

ليس هناك اهتمام بالعامل الزمني لدى العـاملين فـي الحكـم            ( وهذا يعني رفض الفرضية القائلة      

  ). المحلي الفلسطيني 

  

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول العامل الزمني: 9.6جدول 

  

قم
لر
ا

  

سط الحسابيالو  الفقـــــــــرات  االنحراف المعياري 

 0.70 4.37  .أهتم بمتابعة الجدول الزمني عند تنفيذ أي مشروع  47

 0.70 4.37  المعدل العام للمحور
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أما فيما يتعلق بتأثير خصائص عينة الدراسة على إجابات المبحوثين حول العامل الزمني فيلخصها              

  ) .10.6(الجدول 

  

 ألثر خصائص   (ANOVA) اإلختبارية، وتحليل التباين األحادي      الدالالت اإلحصائية : 10.6جدول  

  . عينة المبحوثين على أجابتهم حول العامل الزمني

  

 الداللة اإلحصائية F  الخصائص

 1.2990.277  المحافظة

 1.8280.112  المنصب

 2.1780.094  العمر

 0.1140.952  المؤهل العلمي

 0.2350.918  مدة الخدمة 

  

 أن متغيرات المحافظـة والمنـصب       (ANOVA)أعاله، اظهر تحليل التباين األحادي      من الجدول   

ـ         ثوالعمر والمؤهل العلمي ومدة الخدمة للمبحوثين، ليس لها أي تأثير على طبيعـة إجابـاتهم، حي

، وبالتـالي يمكـن قبـول       0.05جاءت قيمة الدالالت اإلحصائية وتحليل التباين األحادي أكبر من          

  )ليس هناك تأثير لتلك المتغيرات على إجابات المبحوثين(ة بأنه الفرضيات القائل

  

   أهمية العامل البيئي6.6

  

حول االهتمام بأهمية العامل البيئي لدى العاملين في الحكم المحلي الفلـسطيني يلخـص الجـدول                

ويتضح من الجدول أدنـاه، واسـتنادا إلـى قيمـة            .رأي المبحوثين حول االهتمام بالبيئة      ) 11.6(

بأن االهتمام بالحفاظ على البيئة أكثر من المتوسط وهذا يعنـي رفـض             ) 3.83(المتوسط الحسابي   

  ).ليس هناك قناعة في الحكم المحلي الفلسطيني بأهمية الحفاظ على البيئة( الفرضية القائلة 

  

 أن االهتمام   وهذه النتيجة تؤكد مدى الحاجة إلى تعزيز القناعة باالهتمام بالبيئة الفلسطينية أكثر حيث            

 أما فيما يتعلق بتأثير خصائص عينـة الدراسـة علـى إجابـات              . الحالي ليس بالمستوى المطلوب   

  ) .12.6(المبحوثين حول العامل البيئي فيلخصها الجدول 
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  .يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول الحفاظ على البيئة: 11.6جدول 

  

  الفقـــــــــرات  
الوسط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

أقوم بدراسة اآلثار البيئيـة المحتملـة ألي          48

  .مشروع بشكل مستفيض
3.83 1.01 

أتوقف عن وضع أي خطة إسـتراتيجية إذا          49

  .ثبت أنها ستكون مضرة للبيئة
3.83 1.36 

 0.81 3.83  المعدل العام للمحور

  

 ألثـر   (ANOVA)، وتحليل التبـاين األحـــادي       الدالالت اإلحصائية اإلختبارية  : 12.6جدول  

   البيئيخصائص عينة المبحوثين على أجابتهم حول العامل 

  

 الداللة اإلحصائية F  الخصائص

 1.1110.332  المحافظة

 0.3710.868  المنصب

 1.4490.232  العمر

 0.2670.849  المؤهل العلمي

 1.5660.188  مدة الخدمة 

  

 أن متغيرات المحافظـة والمنـصب       (ANOVA)ر تحليل التباين األحادي     من الجدول أعاله، اظه   

ـ         ثوالعمر والمؤهل العلمي ومدة الخدمة للمبحوثين، ليس لها أي تأثير على طبيعـة إجابـاتهم، حي

، وبالتـالي يمكـن قبـول       0.05جاءت قيمة الدالالت اإلحصائية وتحليل التباين األحادي أكبر من          

  )س هناك تأثير لتلك المتغيرات على إجابات المبحوثينلي(الفرضيات القائلة بأنه 

  

   القوانين واألنظمة7.6

  

أهمية القوانين واألنظمة لدى العاملين في الحكم المحلي الفلسطيني ومساعدتها على التخطـيط              حول

  . ي القوانين واألنظمة المعمول بهارأي المبحوثين ف) 13.6(االستراتيجي فيلخص الجدول 
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 يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول القـوانين            :13.6جدول  

  . واألنظمة

  

قم
لر
ا

  

  الفقـــــــــرات
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
أعتقد أن القوانين واألنظمة الخاصة بالحكم المحلي تساعد على           50

  .تحديد االحتياجات المستقبلية
3.34 1.00 

أن القوانين واألنظمة الخاصة بالحكم المحلي تجعل مـن         أعتقد    51

  .وضع رؤيا مستقبلية أمراً ممكناً
2.87 1.02 

القوانين واألنظمة الخاصة بالحكم المحلي تتيح الحرية الكاملـة           52

  .لتحديد األولويات
3.20 1.19 

القوانين واألنظمة الخاصة بالحكم المحلي ال تحد من التطـور            53

  .اإلداري
3.32 1.15 

54  
تساعد القوانين واألنظمة الخاصة بالحكم المحلي على االستعانة 

  .بالكوادر المتخصصة لتحديد األهداف
3.31 1.24 

 0.83 3.21  المعدل العام للمحور

  

بأن غالبية المبحوثين تدرك    ) 3.21(ه، واستنادا إلى قيمة المتوسط الحسابي       لجدول أعال ويتضح من ا  

ية القوانين واألنظمة في عملية التخطيط االستراتيجي وهذا يعنـي رفـض            بالمستوى المتوسط أهم  

ليس هناك فهم ألهمية القوانين واألنظمة في الحكم المحلي الفلسطيني ودورها فـي             (الفرضية القائلة   

  ).التخطيط االستراتيجي

  

مة تبين أن هناك    وتظهر النتائج بأن معظم إجابات المبحوثين على الفقرات المتعلقة بالقوانين واألنظ          

، بـأن   )أحيانـا ( حـول    )3 (تأكيد لدى المبحوثين بالمستوى المتوسط وبمعدالت متوسطات حسابية       

القوانين واألنظمة الخاصة بالحكم المحلي تساعد في تحديد االحتياجات المستقبلية كما أنهـا تـساعد       

وبالمقابـل كانـت      .صةأيضاً وبالمستوى نفسه على التطور اإلداري واالستعانة بالكوادر المتخص        

 وبمعدل متوسـط    متدنيةإجابات المبحوثين حول مساعدة القوانين واألنظمة في وضع رؤيا مستقبلية           

  ).نادراً وأحياناً(بين )2.87(حسابي 

 79 
 



  

وبشكل عام فان هذه النتيجة تدل على مدى الحاجة الماسة إلى العمل على تطوير القوانين واألنظمة 

ساعدة وميسرة لعملية التخطيط االستراتيجي من خالل إعطاء المزيد من في الحكم المحلي لتكون م

الالمركزية وبالتالي زيادة فعالية عملية التخطيط االستراتيجي وهذا ما أكده وزير الحكم المحلي في 

  ،المقابلة المشار إليها سابقا

  
ينص علـى وجـوب     إن قانون الهيئات المحلية يوجد فيه مركزية زيادة عن اللزوم، والقانون            "

 عديدة من الوزارة، وفي ظل هذه المصادقات المطلوبة مـن الـصعب    تالحصول على مصادقا  

وضع خطط إستراتيجية بعيدة المدى في القطاعات المختلفة، واعتقد أن القـانون بحاجـة إلـى                

  ".تطوير في هذا اإلطار ومن خالل إجراءات لمنح صالحيات أكثر للهيئات المحلية

  

لق بتأثير خصائص عينة الدراسة على إجابات المبحوثين حول دور القوانين واألنظمـة             أما فيما يتع  

  ) .14.6(في عملية التخطيط االستراتيجي فيلخصها الجدول 

  

 أن المحافظـة والمنـصب      (ANOVA)، اظهر تحليل التباين األحـادي       )14.6 (هدنامن الجدول أ  

ـ   والعمر والمؤهل العلمي ومدة الخدمة للمبحوثين، لي      ثس لها أي تأثير على طبيعـة إجابـاتهم، حي

، وبالتـالي يمكـن قبـول       0.05جاءت قيمة الدالالت اإلحصائية وتحليل التباين األحادي أكبر مـن         

  )ليس هناك تأثير لتلك المتغيرات على إجابات المبحوثين(الفرضيات القائلة بأنه 

  

 ألثـر   (ANOVA)ن األحـادي    الدالالت اإلحصائية اإلختبارية، وتحـليل التبــاي     : 14.6جدول  

  .خصائص عينة المبحوثين على أجابتهم حول القوانين واألنظمة

  

 الداللة اإلحصائية F  الخصائص

 0.0030.997  المحافظة

 0.7360.598  المنصب

 0.8300.480  العمر

 0.5240.666  المؤهل العلمي

 0.9260.451  مدة الخدمة 
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   أهمية تكنولوجيا المعلومات 8.6

  

حول توفر التكنولوجيا وأهميتها في عملية التخطيط االستراتيجي لدى العاملين في الحكـم المحلـي               

  .رأي المبحوثين حول تلك األهمية) 15.6(الفلسطيني يلخص الجدول 

  

يمكننا قبول الفرضية التـي     ) 3.44 (الحسابي للمحور في الجدول أدناه      واستنادا إلى قيمة المتوسط     

   ). اهتمام بتكنولوجيا المعلومات لدى الحكم المحلي الفلسطينيليس هناك(تنص على 

  

دقيقة محوسبة ومعلومات  معلومات   أنظمة   بأن هناك إدراك ألهمية وجود    ) 15.6(يتضح من الجدول    

وبمعدل ) أحيانا(لكي تساعد في وضع الخطط اإلستراتيجية حيث كانت إجابات المبحوثين أكثر من             

  ) .3.10(متوسط حسابي 

  

بمعـدل متوسـط    و   أظهرت النتائج أن هناك إدراك ألهمية وجود قاعدة بيانات في المؤسـسة              كما

   .)3.78(حسابي 

  

وتدل تلك النتائج على ضرورة تعزيز فهم أهمية تكنولوجيا المعلومات وبشكل مكثف فـي الحكـم                

  .المحلي الفلسطيني لما لذلك من انعكاس إيجابي على عملية التخطيط االستراتيجي

  

ـ             أما  فـي   ا فيما يتعلق بتأثير خصائص عينة الدراسة على إجابات المبحوثين حول دور التكنولوجي

  ) .16.6(التخطيط االستراتيجي فيلخصها الجدول 

  

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حـول أهميـة            : 15.6جدول  

  . محلي الفلسطينيالتكنولوجيا للتخطيط االستراتيجي في الحكم ال

  
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي  الفقـــــــــرات  الرقم

 ةسـب ة شبكة من أنظمـة المعلومـات المحو       تمتلك المؤسس ال    55

  .تحتوي على المعلومات الضرورية للقيام بمشاريع تطويرية
3.10 1.24 

 إمكانيـات تطـوير     يعيقعدم امتالكنا لقاعدة بيانات محوسبة        56

  .اتيجيةإسترخطط 
3.78 1.06 

 0.85 3.44  المعدل العام للمحور
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 ألثر خصائص   (ANOVA)الدالالت اإلحصائية اإلختبارية، وتحليل التباين األحادي       : 16.6جدول  

  .عينة المبحوثين على أجابتهم حول التكنولوجيا

  

 الداللة اإلحصائية F  الخصائص

 3.8960.053  المحافظة

 4.7450.051  المنصب

 1.4270.238  العمر

 2.5600.058  المؤهل العلمي

 0.5890.671  مدة الخدمة 

  

 متغيـرات المحافظـة المنـصب    أن  (ANOVA)األحاديمن الجدول أعاله، اظهر تحليل التباين 

ـ         ثوالعمر والمؤهل العلمي ومدة الخدمة للمبحوثين، ليس لها أي تأثير على طبيعـة إجابـاتهم، حي

، وبالتـالي يمكـن قبـول       0.05ائية وتحليل التباين األحادي أكبر من       جاءت قيمة الدالالت اإلحص   

  )ليس هناك تأثير لتلك المتغيرات على إجابات المبحوثين(الفرضيات القائلة بأنه 

  

   تأثير األوضاع السياسية السائدة على التخطيط االستراتيجي9.6

  

لمحلي الفلسطيني يلخص الجدول    حول أثر األوضاع السياسية على التخطيط االستراتيجي في الحكم ا         

  .رأي المبحوثين في هذا التأثير) 17.6(

  

بأن هناك تأكيد بأن األوضاع السياسة السائدة تؤثر على عملية التخطيط           ) 17.6(يتضح من الجدول    

االستراتيجي حيث كانت إجابات المبحوثين منخفضة وقريبة من نادراً وبمعـدل متوسـط حـسابي               

ليس هناك تأثير سـلبي     (ذلك يمكننا رفض الفرضية الفرعية التي تنص على         ،واستنادا إلى   ) 2.20(

   ).لألوضاع السياسية السائدة على التخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي الفلسطيني 

  

ومما يؤكد ذلك صعوبة وضع خطط إستراتيجية في ظل االحتالل وعدم االستقرار السياسي ويؤكـد               

كيف سيتم التخطيط فـي منـاطق ال        “في المقابلة المشار إليها سابقاً      ذلك إجابة وزير الحكم المحلي      

يوجد فيها تواصل جغرافي؟ جزء كبير من األراضي الفلسطينية تخضع لـإلدارة اإلسـرائيلية وال               

نملك صالحيات إدارية على هذه األراضي، االحتالل ومعوقاته عامل كبير في تعطيـل التخطـيط               

  ".طينيةاالستراتيجي في األراضي الفلس
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ومن الواضح في هذا الوقت بالذات تأثير األوضاع السياسية بعد االنتخابات الفلسطينية والحـصار              

المفروض على الشعب الفلسطيني والهادف إلى الضغط من اجل تقديم المزيد من التنازالت السياسية              

 الفلـسطينية   بما يخدم مصالح االحتالل وخططه، وانعكس هذا الحصار سلبيا على كافة القطاعـات            

وخاصة قطاع الحكم المحلي حيث توقفت المشاريع وانحدرت الجباية إلى أدنى مستوياتها وأصبحت             

  .للمواطنينفقط الهيئات المحلية تصارع من اجل البقاء واالستمرار في تقديم خدماتها األساسية 

  

ـ     : 17.6جدول   وثين حـول تـأثير   يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبح

  .األوضاع السياسية على التخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي الفلسطيني

  

قم
لر
ا

  

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي  الفقـــــــــرات

 0.86 2.20  .األوضاع السياسية السائدة تجعل التخطيط المستقبلي أمرا ممكناً  57

 0.86 2.20  المعدل العام للمحور

  

يتعلق بتأثير خصائص عينة الدراسة على إجابات المبحوثين حول تأثير األوضاع السياسية            أما فيما   

  ) .18.6(على التخطيط االستراتيجي فيلخصها الجدول 

  

 ألثر  (ANOVA)الدالالت اإلحصائية اإلختبارية، وتحـليل التبـاين األحادي: 18.6جدول 

ضاع السياسية على  عينة المبحوثين على أجابتهم حول تأثير األوصخصائ

  .التخطيط االستراتيجي

  

 الداللة اإلحصائية F  الخصائص

 0.5360.586  المحافظة

 0.8720.502  المنصب

 1.1720.323  العمر

 0.4110.745  المؤهل العلمي

 0.5140.725  مدة الخدمة 

  

لعمـر   أن المحافظـة والمنـصب وا      (ANOVA)من الجدول أعاله، اظهر تحليل التباين األحادي        

 جاءت قيمة   ثوالمؤهل العلمي ومدة الخدمة للمبحوثين، ليس لها أي تأثير على طبيعة إجاباتهم، حي            
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، وبالتالي يمكن قبول الفرضيات القائلـة  0.05الدالالت اإلحصائية وتحليل التباين األحادي أكبر من      

  ).ليس هناك تأثير لتلك المتغيرات على إجابات المبحوثين(بأنه 

  

   األوضاع االقتصادية السائدة على التخطيط االستراتيجي تأثير10.6

  

حول اثر األوضاع االقتصادية على التخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي الفلـسطيني يلخـص              

  .رأي المبحوثين في هذا التأثير) 19.6(الجدول 

 عمليـة    بأن هناك تأكيد بأن األوضاع االقتصادية تـؤثر علـى          جتظهر النتائ ) 19.6(ومن الجدول   

وبمعدل متوسط حسابي   ) نادراً ومطلقاً ( التخطيط االستراتيجي حيث كانت إجابات منخفضة جداً بين       

ليس هنـاك تـأثير     (، واستنادا إلى ذلك يمكننا أن نرفض الفرضية الفرعية التي تنص على             )1.81(

  ). لألوضاع االقتصادية السائدة على التخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي الفلسطيني

وهذا يدل على أن عدم استقرار األوضاع السياسية يؤدي أيضاً إلـى عـدم اسـتقرار األوضـاع                  

  .االقتصادية الذي يعتبر استقرارها شرطاً للوصول إلى تخطيط إستراتيجي فعال

   

ومما يدعم ذلك، األوضاع االقتصادية السائدة الحالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني من زيادة عـدد               

 مـن   فَين عن العمل بشكل كبير وكذلك تدني مستوى الدخل وارتفاع نسبة الفقر بشكل وصُ             العاطل

وهذا ناتج عن األوضاع االقتصادية الـصعبة والتـي         . بعض المسئولين الدوليين بأنه خطير وحرج     

  . واضحا وجليا لألوضاع السياسية التي تعيشها القضية الفلسطينيةاتعتبر انعكاس
 

توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحـوثين حـول تـأثير       يبين الم : 19.6جدول  

  .األوضاع االقتصادية على التخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي الفلسطيني

  

قم
لر
ا

  

  الفقـــــــــرات
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 تساعد على توفير األمـوال الالزمـة         السائدة األوضاع االقتصادية   58

  .تنفيذ الخطط المستقبليةل
1.81 0.72 

 0.72 1.81  المعدل العام للمحور

  

أما فيما يتعلق بتأثير خصائص عينة الدراسة على إجابات المبحوثين حول تأثير األوضاع السياسية              

  ).20.6(على التخطيط االستراتيجي فيلخصها الجدول
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 ألثـر   (ANOVA)باين األحــادي الدالالت اإلحصائية اإلختـبارية، وتحليـل الت: 20.6جدول 

  .خصائص عينة المبحوثين على أجابتهم حول تأثير األوضاع االقتصادية

  
  الداللة اإلحصائية F  الخصائص

 1.9501.47  المحافظة

 1.3270.267  المنصب

 1.3650.257  العمر

 0.6710.571  المؤهل العلمي

 0.7470.562  مدة الخدمة 

  

 أن متغيرات المحافظـة والمنـصب       (ANOVA)حليل التباين األحادي    من الجدول أعاله، اظهر ت    

ـ         ثوالعمر والمؤهل العلمي ومدة الخدمة للمبحوثين، ليس لها أي تأثير على طبيعـة إجابـاتهم، حي

، وبالتـالي يمكـن قبـول     0.05جاءت قيمة الدالالت اإلحصائية وتحليل التباين األحادي أكبر من

  ).ناك تأثير لتلك المتغيرات على إجابات المبحوثينليس ه(الفرضيات القائلة بأنه 

  

   الدعم األجنبي المشروط 11.6

  

النتائج بأن هناك تأكيد من قبل العاملين في الحكم المحلي الفلـسطيني بـأن              ) 21.6(يلخص الجدول   

الدعم األجنبي المشروط يؤثر سلباً على عملية التخطيط االستراتيجي حيث كانت إجابات المبحوثين             

، واستنادا إلى ذلك يمكننا أن نـرفض الفرضـية          ) 2.25(قل من المتوسط وبمعدل متوسط حسابي       أ

ال يحد الدعم األجنبي المشروط من التخطيط االستراتيجي في الحكـم المحلـي             (الفرعية التي تنص  

   ، ومما يؤكد هذه النتيجة إجابة وزير الحكم المحلي في المقابلة المشار إليها سابقاً)الفلسطيني

  
الدعم الذي يقدم من الدول األجنبية مقدم لمشروع سياسي وهو ليس مرتبط بعملية تنمية فعليه               " 

تحتاجها األراضي الفلسطينية، بقدر ما يعتمد على االنفراج السياسي في المنطقة وكلمـا كـان               

هناك أزمة سياسية كلما قل هذا الدعم، في حين يستخدم هذا الـدعم كوسـيلة للـضغط علـى                   

 من أجل أمور سياسية معينة، أعتقد أن العالم معني في أيجاد تنمية فـي األراضـي           نطينييالفلس

الفلسطينية وعدم زيادة معدالت الفقر ووضع حد للتراجع االقتصادي، لكن ليس دائماً يكون هذا              

الكالم هو المعيار، وهناك دول وبرامج تسعى إليجاد تنمية وتستخدم بعض البـرامج األخـرى               

ي علمية الضغط السياسي على السلطة الوطنية الفلسطينية في العملية التفاوضية والعملية            أحياناً ف 

  ".السياسية
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يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحـوثين حـول الـدعم            : 21.6جدول

  . األجنبي المشروط وتأثيره على التخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي الفلسطيني

  

ا
قم
لر

  

  الفقـــــــــرات
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 يحـد مـن      ال الدعم المشروط المقدم من الجهات األجنبية       59

  .عملية التخطيط المستقبلي
2.25 0.94 

 0.94 2.25  المعدل العام للمحور

  

جنبـي  أما فيما يتعلق بتأثير خصائص عينة الدراسة على إجابات المبحوثين حول تأثير الـدعم األ              

  ) .22.6(المشروط على التخطيط االستراتيجي فيلخصها الجدول 

  

الدالالت اإلحصائية اإلختبارية، وتـحليل التـباين األحادي ألثر خـصائص عينـة           : 22.6جدول  

المبحوثين على أجابتهم حول تأثير الـدعم األجنبـي المـشروط علـى التخطـيط               

  .االستراتيجي

  

  الخصائص

  

F الداللة اإلحصائية 

 0.1350.874  المحافظة

 0.2290.949  المنصب

 0.6310.596  العمر

 0.5670.638  المؤهل العلمي

 2.1720.076  مدة الخدمة 

  

 أن متغيرات المحافظـة والمنـصب       ANOVA)(من الجدول أعاله، اظهر تحليل التباين األحادي        

ـ   والعمر والمؤهل العلمي ومدة الخدمة للمبحوثين، ليس لها أي تأثير       ثعلى طبيعـة إجابـاتهم، حي

، وبالتـالي يمكـن قبـول       0.05جاءت قيمة الدالالت اإلحصائية وتحليل التباين األحادي أكبر من          

  ).ليس هناك تأثير لتلك المتغيرات على إجابات المبحوثين(الفرضيات القائلة بأنه 
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   مجالس الخدمات المشتركة للتخطيط والتطوير12.6

   

النتائج بأن هناك تأكيد بأن تشكيل المجالس المشتركة يساهم إيجابا في ) 23.6(يلخص الجدول رقم 

وبمعدل متوسط ) أحيانا(عملية التخطيط االستراتيجي حيث كانت إجابات المبحوثين أكثر من 

لم يساهم تشكيل (، واستنادا إلى ذلك يمكننا أن نرفض الفرضية الفرعية التي تنص) 3.76(حسابي 

 االستراتيجي في الحكم المحلي طة للتخطيط والتطوير في تطوير التخطيمجالس الخدمات المشترك

  وهذا ما أكده وزير الحكم المحلي في المقابلة المشار إليها سابقاً،).الفلسطيني

  
أن تشكيل المجالس المشتركة خطوة رائدة في عملية التخطيط االستراتيجي ألن الكل يدرك أن              "

ضافر الجهود لحلها وال تستطيع الهيئة المحلية لوحدها حـل          المشاكل التي تواجههم بحاجة إلى ت     

المشكلة، ولذلك عليها أن تفكر جيداً في وضع خطط مستقبلية لعملية التغلب علـى اإلشـكاليات                

وتحسين أنواع الخدمات التي يقدمها للسكان، هذه الفرصة تعطي مجالس الهيئات التفكير في هذا              

  ". بةاإلطار وبالتالي وضع الخطط المناس

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابـات المبحـوثين حـول مجـالس            : 23.6جدول  

  . الخدمات المشتركة

  

قم
لر
ا

  

  الفقـــــــــرات
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
ساهم تشكيل مجالس الخدمات المشتركة للتخطيط والتطوير         60

  .في زيادة االهتمام بالخطط المستقبلية
3.76 0.89 

 0.89 3.76  المعدل العام للمحور

  

أما فيما يتعلق بتأثير خصائص عينة الدراسة على إجابات المبحوثين حـول المجـالس المـشتركة                

  .هذا التأثير) 24.6(يلخص الجدول 

  

 أن متغيرات المحافظة والعمر والمؤهل      (ANOVA)من الجدول دناه اظهر تحليل التباين األحادي        

 جاءت قيمة الـدالالت  ثخدمة للمبحوثين، ليس لها أي تأثير على طبيعة إجاباتهم، حي   العلمي ومدة ال  

ليس (، وبالتالي يمكن قبول الفرضيات القائلة بأنه        0.05اإلحصائية وتحليل التباين األحادي أكبر من       

  ).هناك تأثير لتلك المتغيرات على إجابات المبحوثين
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 ألثـر   (ANOVA)ية، وتحليل التبـــاين األحـادي  الدالالت اإلحصائية اإلختبار: 24.6جدول 

  .خصائص عينة المبحوثين على أجابتهم حول المجالس المشتركة

  

 الداللة اإلحصائية F  الخصائص

 0.9510.389  المحافظة

 4.5120.001  المنصب

 1.1320.339  العمر

 0.3220.810  المؤهل العلمي

 1.6030.178  مدة الخدمة 

  

 عن تأثير منصب المبحوثين على محور المجالس همنصب فأظهر اختبار شيفيأما عن تأثير ال

المشتركة أن منصب الوكيل والوكيل المساعد هو األكثر تأثيراً في إجابات المبحوثين حول مساهمة 

المجالس المشتركة في التخطيط اإلستراتيجي وهذا يمكن أن يعزى إلى قلة عددهم أوالً وإلى عدم 

المشتركة ثانياً نظراً لوجود إدارة متخصصة في إدارة ومتابعة المجالس المشتركة عالقتهم بمجالس 

يرأسها مدير عام وموقعها في بيت لحم وليس في مقر الوزارة رام اهللا مما يجعل العالقة بين هذه 

اإلدارة والوكالء محدودة وبالتالي عدم إطالعهم المباشر واليومي على هذه المجالس ودورها وطرق 

  .هاعمل

  

  )الثقافة السائدة ( المفاهيم االجتماعية 13.6

  

فـي  ) الثقافـة الـسائدة  ( النتائج بأن هناك قناعة بأن المفاهيم االجتماعية )25.6(يلخص جدول رقم    

المجتمع الفلسطيني تؤثر على عملية وضع خطط مستقبلية حيث كانت إجابات المبحوثين أقل مـن               

 الفرضية الفرعيـة    نرفض، واستنادا إلى ذلك يمكننا أن       ) 2.81(المتوسط وبمعدل متوسط حسابي     

تساعد المفاهيم االجتماعية السائدة على تطوير التخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي           (التي تنص   

  وهذا ما أكده وزير الحكم المحلي في المقابلة المشار إليها سابقاً). الفلسطيني

  
لتخطيط، االرتجال وحل المشكلة اآلنية هـو حافزنـا         بشكل عام لم نتعود على أن نبدأ عملنا با        " 

  .للعمل وكما يقال الخياط يقيس مائة مرة ويقص مرة واحدة ونحن بسرعة نستعمل المقص

وذلك بسبب ظروف حياتنا الصعبة والتغيرات الكثيرة التي نعيشها، تبقينا نفكر دائمـاً ونرتجـل      

ار، فكلما كان الواقع فيه ثبات كلما كان هناك         أفكار جديدة للتعامل مع الواقع الذي يتغير باستمر       
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قدرة على التخطيط وكلما كانت المتغيرات متعددة نفتقد القدرة على وضع الخطط وتصبح غيـر      

قابلة للتنفيذ، التخطيط هو مجموعة من المعطيات وتكون الخطة ناتجة عنها، إذا التخطيط الناتج              

  ". التخطيط في ظل تغير المعطيات باستمرارعنها يتغير باستمرار ولذلك ال جدوى من عملية

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابـات المبحـوثين حـول المفـاهيم            : 25.6جدول

  .لسائدةاالجتماعية ا

  

قم
لر
ا

  

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي  الفقـــــــــرات

المفاهيم االجتماعية السائدة ال تحد من وضع خطـط           61

  .ةمستقبلي
2.81 0.84 

 0.84 2.81  المعدل العام للمحور

  

  

أما فيما يتعلق بتأثير خصائص عينة الدراسة على إجابات المبحوثين حـول المفـاهيم االجتماعيـة                

  ) .26.6(فيلخصها الجدول 

  

 الدالالت اإلحصائية اإلختبارية، وتحليل التباين األحـادي ألثـر خـصائص عينـة            : 26.6جدول  

  بتهم حول المفاهيم االجتماعية المبحوثين على أجا

  

 الداللة اإلحصائية F  الخصائص

 0.4400.645  المحافظة

 1.3720.240  المنصب

 1.1880.317  العمر

 2.9760.134  المؤهل العلمي

 2.7190.233  مدة الخدمة 

  

 أن متغيرات المحافظـة والمنـصب       (ANOVA)من الجدول أعاله، اظهر تحليل التباين األحادي        

 جاءت قيمة الدالالت اإلحـصائية      ث ليس لها أي تأثير على طبيعة إجاباتهم، حي        للمبحوثين،لعمر  وا

ليس هناك تأثير   (، وبالتالي يمكن قبول الفرضيات القائلة بأنه        0.05وتحليل التباين األحادي أكبر من    

  ).لتلك المتغيرات على إجابات المبحوثين
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  ) الفرضية العامة(ي الفلسطيني  التخطيط اإلستراتيجي في الحكم المحل14.6

  

، والتي تمثل إجابات المبحوثين على كافة فقرات        أدناه) 27.6( تبين النتائج التي يظهرها جدول رقم     

 موجـود علـى     ستراتيجي في الحكم المحلي الفلـسطيني     الخطيط ا التستمارة بكافة محاورها، أنه     اال

 في الحكم المحلـي     نالعامليمعرفة وإلمام   ويتمثل في   المستوى النظري وليس على المستوى العملي       

 المتوسط   بالمستوى اإللمام  هذا االستراتيجي وإن كان  الفلسطيني لمتطلبات وقواعد وآليات التخطيط      

وهذا يقودنا إلى رفـض     ). 0.36( واالنحراف المعياري ) 3.78( حيث بلغ معدل المتوسط الحسابي    

 -في الحكـم المحلـي الفلـسطيني       ياستراتيجتخطيط  ال يوجد   ( الفرضية العامة والتي تنص على      

  ).الضفة الغربية

  

ويتضح هذا بشكل جيد لدى العاملين في الحكم المحلي الفلسطيني في المحاور التالية والتي جـاءت                

  :وهي) 4( من أكثرمعدالت المتوسطات الحسابية لها 

 .وضوح مفهوم التخطيط اإلستراتيجي •

 .ت وقواعد التخطيط اإلستراتيجيالتعامل مع القوى البشرية وفق متطلبا •

 .متطلبات وقواعد التخطيط اإلستراتيجي  والتعامل معها وفقأهمية الموارد المالية والمادية •

 . والتعامل معه وفق متطلبات وقواعد التخطيط اإلستراتيجي.أهمية العامل الزمني •

  

لعـاملين فـي الحكـم       من التخطيط االستراتيجي لدى ا     أما المحاور التي ظهر فيها مستوى متوسط      

 3( لها بين    ةالحسابيالمحلي الفلسطيني فتمثلت في المحاور التالية والتي جاءت معدالت المتوسطات           

  :فهي) 4واقل من 

  

 .المشاركة المجتمعية •

 .العامل البيئي •

 .واألنظمةالقوانين  •

 .ي ودورها في تعزيز التخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي الفلسطينالمجالس المشتركة •

  

بعض ل يللتأثير السلب العاملين في الحكم المحلي الفلسطيني إدراكوفي المقابل جاءت النتيجة لتؤكد 

 وبمعدالت متوسطـات حسابية محاور على التخطيط اإلستراتيجي في الحكم المحلي الفلسطينيال

  :والتي تمثلت في التالية) 2.82 و1.80(متدنية بين 
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 . اإلستراتيجيأهمية التكنولوجيا في التخطيط •

 .في التخطيط اإلستراتيجيالسائدة تأثير األوضاع السياسية  •

 .في التخطيط اإلستراتيجيالسائدة تأثير األوضاع االقتصادية  •

 .تأثير الدعم األجنبي المشروط في التخطيط اإلستراتيجي •

 .تأثير المفاهيم االجتماعية في التخطيط اإلستراتيجي •

  

 المبحوثين نستطيع القول بأن التخطيط االستراتيجي بالمفهوم العلمـي          وبشكل عام واستناداً إلى رأي    

موجود في الحكم المحلي الفلسطيني وال زال بحاجة إلى مزيد من التطوير واالهتمـام ولـم يبلـغ                  

واعتبر وزير الحكم المحلي في المقابلة المشار إليها سابقا إن هناك           . المستوى المطلوب من التطبيق   

من الصعب وضع خطط إستراتيجية     " االستراتيجي في الحكم المحلي الفلسطيني      نقص في التخطيط    

 بشكل عام فإذا تم وضع خطة وبعد فترة زمنيـة           ا، هذ في ظل االحتالل، هناك توجه وليس تخطيط      

تغيرت المعطيات تجد نفسك بأنك مضطر لتغيير الخطة، وتجد نفسك أنك ال تسير باتجـاه الهـدف                 

كمـا أشـار فـي      " ك تغيير من مرحلة إلى مرحلة في ظل عدم االستقرار         البعيد الذي وضعته وهنا   

  .المقابلة نفسها إلى كيفية الوصول إلى تخطيط استراتيجي فعال في الحكم المحلي الفلسطيني

  
 من خالل توحيد الرؤيا بين الوزارات واعتماد سياسات واضحة في الحكومات المختلفة ألن              "

 اعتماد سياسات في هذا اإلطار وبحاجة إلى تفكير متعمـق           التخطيط اإلستراتيجي بحاجة إلى   

وبحاجة إلى إمكانيات لتنفيذ ذلك، وكذلك إلى إدارة سياسية للتنفيذ في هذا الموضوع، وتعتقـد               

  . أن هناك صعوبات كثيرة في هذا الموضوع

ـ                ر أن تسيير األمور اليومية للسلطة ممثلة بالحكومة يبعد الحكومة بدرجة معينـة عـن التفكي

اإلستراتيجي واالرتباط بالتفكير اإلستراتيجي، وعملية السالم وتعطل عملية السالم والمعوقات          

السياسية ومعوقات االحتالل تحد من التمكن من وضع أي خطة إستراتيجية، المعوقات حالـت              

  ".دون وضع خطط إستراتيجية وأصبحت الوزارة تبتعد شيئاً فشيئاً عن التخطيط اإلستراتيجي

  

 وجهة نظر الباحث ومن خالل طبيعة عمله وخبرته يستطيع أن يؤكد ورغم النتائج، وجهـة                وحسب

نظره المتفقة مع وجهة نظر وزير الحكم المحلي بأن المؤشرات الموضوعية للتخطيط االستراتيجي             

في الحكم المحلي الفلسطيني ضعيفة على ارض الواقع وال تستند في غالبيتها إلى األسـس العلميـة                 

حة والمتمثلة بدراسة العوامل الداخلية والخارجية للمؤسسة وتحديد نقاط القوة والضعف فيهـا             الصحي

ووضع األهداف البعيدة المدى التي تسعى المؤسسة لتحقيقها انطالقا من واقعها الحالي وان أظهرت              

جي إال أن   النتائج أن هناك فهما ال بأس به في إدراك العاملين لمتطلبات وقواعد التخطيط االسـتراتي              
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الباحث يعتقد أن واقع التخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي الفلسطيني ال يشير إلى أنـه مطبـق                 

  :بالشكل السليم وهذا ممكن تأكيده من خالل النقاط التالية

  

 وجـود   يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحـوثين حـول          :27.6جدول

  .الحكم المحلي الفلسطينيتخطيط استراتيجي في 

  

المتوســط   المحور الرقم

  الحسابي

االنحـــراف 

  المعياري

  0.43  4.31  مفهوم التخطيط االستراتيجي  -1

  0.40  4.02  القوى البشرية  -2

  0.59  3.46  المشاركة المجتمعية  -3

  0.78  4.04  المالي والمادي  -4

  0.70  4.37  الزمن  -5

  0.81  3.83  )البيئة(المكان  -6

  0.83  3.21  لقوانين واألنظمةا  -7

  0.85  3.44  التكنولوجيا  -8

  0.86  2.20   السائدةاألوضاع السياسية  -9

  0.72  1.80   السائدةاألوضاع االقتصادية  -10

  0.94  2.25  الدعم األجنبي المشروط  -11

  0.89  3.76  المجالس المشتركة  -12

  0.84  2.82  المفاهيم االجتماعية  -13

راتيجي فـي الحكـم المحلـي الفلـسطيني         التخطيط االست  -14

  )المعدل العام لالستمارة( االستمارة بشكل عام 
3.78  0.36  

  

جميع البلديات والمجالس المشتركة في محافظة بيت لحم تعاني من أزمة مالية حادة وخانقة               •

 . الرئيسية لذلك غياب التخطيط االستراتيجياألسبابومن 

ة مخطط هيكلي حديث وبعض هذه المخططات مضى        ليس هناك لدى معظم بلديات المحافظ      •

 .من األشكالسب مع الواقع الحالي وال بأي شكل  سنة وال تتنا25عليها أكثر من 
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من مجاالت  ضع أي خطة إستراتيجية في أي مجال        فشل المجالس المشتركة والبلديات في و      •

 .عملها

ن رغم المبالغ الطائلة التـي      عدم انجاز هيكلية وزارة الحكم المحلي بشكلها النهائي لغاية اآل          •

 .صرفت عليها ضمن برنامج اإلصالح اإلداري

 رغم صرف مبالغ هائلة من      1997 لعام   1عدم تعديل قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم         •

 .اجل ذلك الهدف عن طريق برنامج اإلصالح أيضا

ـ             • ة باعتمـاد كادرهـا     عدم إقرار نظام موظفي الهيئات المحلية لغاية اآلن مما حدا بكل بلدي

 .الوظيفي بطريقة تختلف عن األخرى وبما يتناسب مع مصلحة موظفيها

عدم القدرة على دمج البلديات المتقاربة مع بعضها البعض للمساعدة على وضـع الخطـط                •

 . علمية سليمة وخلق أجسام قوية في جميع المجاالتأسسالتنموية على 

 مما يـسبب    ةيطينالفلس على الهيئات المحلية      مطبق اآلنعدم وجود نظام مالي موحد لغاية        •

  . لهذه الهيئات ولوزارة الحكم المحليإرباكا
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  ابعالفصل الس

______________________________________________________  

  االستنتاجات والتوصيات

  
  يتناول هذا الجزء من الدراسة أهم االستنتاجات والتوصيات 

  

   االستنتاجات1.7

  

  :كن تلخيص أهم االستنتاجات التي توصل إليها الباحث من هذه الدراسة بما يلييم

  

وزارة، بلـديات،   (هناك وضوح لمفهوم التخطيط اإلستراتيجي في الحكم المحلي الفلسطيني           •

 .بشكل عام) مجالس مشتركة 

 .رسالة الحكم المحلي الفلسطيني غير واضحة بشكل كامل •

 .مرافق المجتمع المحليهناك نقص في الخطط التطويرية ل •

 .هناك نقص في اللجان المتخصصة بالتخطيط اإلستراتيجي في الحكم المحلي الفلسطيني •

يوجد أدراك وفهم لكيفية التعامل مع القوى البشرية في الحكم المحلـي الفلـسطيني وفـق                 •

 .متطلبات التخطيط االستراتيجي بشكل عام

 .جتمعية في الحكم المحلي الفلسطينيهناك فهم متوسط المستوى ألهمية المشاركة الم •

 .هناك نقص حاد في االجتماعات الدورية مع الجمهور •

 .هناك أدراك جيد واهتمام بالعامل الزمني وأهميته في التخطيط اإلستراتيجي •

 .يوجد وعي بأهمية المحافظة على البيئة •

 .تها إلى التطويريدرك الحكم المحلي الفلسطيني أهمية القوانين واألنظمة المعمول بها وحاج •

 .ليس هناك اهتمام بتكنولوجيا المعلومات في الحكم المحلي الفلسطيني •
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يدرك الحكم المحلي الفلسطيني وبشكل جيد تأثير األوضاع السياسية الـسلبي واالقتـصادية              •

 .على التخطيط اإلستراتيجي

 . الفلسطينيالدعم األجنبي المشروط يحد من عملية التخطيط اإلستراتيجي في الحكم المحلي •

 .هناك أدراك لدور تشكيل المجالس المشتركة االيجابي في عملية التخطيط اإلستراتيجي •

الـسلبي  ) الثقافة الـسائدة  (يدرك الحكم المحلي الفلسطيني تأثير المفاهيم االجتماعية السائدة          •

 . على التخطيط اإلستراتيجي
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  : التوصيات2.7
  

 . واضحة تماماًيجب أن تكونني  الحكم المحلي الفلسطيوزارة رسالة •

  واللجان المتخصـصة فـي التخطـيط اإلسـتراتيجي          المدربة والمؤهلة  زيادة عدد الكوادر   •

 فـي عمـل الحكـم المحلـي         والقادرة على وضع الخطط وتحليل المشروعات ومتابعتهـا       

 .الفلسطيني

مـستويات  تصميم برامج تدريبية وعقد دورات تدريبية خاصة بالتخطيط اإلستراتيجي لكافة            •

 .العاملين في الحكم المحلي الفلسطيني 

 .زيادة الوعي البيئي لدى العاملين في الحكم المحلي الفلسطيني وأهمية الحفاظ على البيئة •

 . لتدارس قضايا التخطيط االستراتيجيتكثيف االجتماعات واللقاءات االستشارية للجمهور •

مزيداً من الالمركزية لهيئـات الحكـم        قانون الهيئات المحلية الفلسطيني بما يضمن        تعديل •

 .المحلي الفلسطيني

 لخدمـة عمليـة التخطـيط       بذل جهود حقيقية في توفير أنظمة المعلومات اإلدارية الحديثة         •

 .االستراتيجي

 .عقد دورات تدريبيه خاصة في موضوع قواعد البيانات •

سي ليكون مؤثراً في    الحكم المحلي الفلسطيني يجب أن يكون له دوراً فاعالً في العمل السيا            •

 .الوصول إلى االستقرار السياسي

 .الحكم المحلي الفلسطيني يجب أن يوفر البنية التحتية الالزمة للتطوير االقتصادي •

يجب على الحكم المحلي أن ال يبقى أسيراً للدعم المقدم من الدول والمؤسسات األجنبية وأن                •

 .موارد الذاتيةيضع الخطط المناسبة لالعتماد على اإلمكانيات وال

تعزيز دور المجالس المشتركة في عملية التخطيط اإلستراتيجي من خالل تدريب رؤسـائها      •

 .والعاملين فيها

العمل مع المجتمع المحلي لتعزيز مفهوم التخطيط اإلسـتراتيجي وأهميتـه فـي تطـوير                •

 المجتمعات المحلية وإنهاء سلبيات العمل العشوائي غير المنظم 

ماد هيكلية وزارة الحكم المحلي واعتماد هيكليات موحـدة فـي الهيئـات             اإلسراع في اعت   •

 .المحلية وحسب تصنيفاتها

العمل وبسرعة على انجاز مخططات هيكلية لكافة الهيئات المحلية الفلسطينية وذلـك مـن               •

 األبنية والمناطق الصناعية وتطوير نظام      األراضيخالل دراسة الواقع الحالي الستخدامات      

 المـستقبلية فـي     األجيـال  بما يتناسب مع التطلعات المستقبلية التي تحفظ حقوق          الفلسطيني

 .عملية التخطيط
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اإلسراع في اعتماد نظام موظفين الهيئات المحلية الفلسطينية لتوحيد الكادر الوظيفي في هذه              •

  .الهيئات

جـب   من خالل وزارة التخطيط الذي ي      مرجعيته توحيد   إلىمنهجية التخطيط   يجب أن تستند     •

 كجزء من خطـة      ذات العالقة  األخرى مع الوزارات    يكون لها الدور الرئيسي بالتنسيق    أن  

 .التطوير الوطني

يجب إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط نظراً ألهميته في دعم االقتصاد الـوطني                •

 .بعين االعتبار وإمكانية مساهمته في تمويل الخطط التنموية  احتياجاتهوضرورة أخذ 

ء فريق وطني للتخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي ووضع آليـة لعملـه وطريقـة               إنشا •

مراجعته لتنفيذ الخطط على أن يرتبط مع أدوات التخطيط والتطوير في البلديات والمجالس             

  المشتركة

  .العمل على وضع المعايير للحكم على أولويات وأهداف الخطط اإلستراتيجية •

  

  

  

  

  

  
  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 97 
 



  ع المراج
  

   قائمة المراجع بالعربية-1
  

رؤية إستراتيجية لحماية الجهاز اإلداري من التخلف :اإلدارة العامة ):2005( .م.أبو بكر،م •

 .اإلسكندرية.الدار الجامعية.والفساد

 النشأة الوظيفية : البلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين):2004(أ  ، حباس،م ،شتيةإ •

المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية .، الطبعة األولىاديةودورها في التنمية االقتص

 .بكدار،القدس.واألعمار

دراسات  جاإلطار العام للخطة التنموية الفلسطينية،، برنام ):1998( زيت جامعة بير •

  .التنمية

اإلدارة والحكم المحلي في فلسطين في عهد االحتالل  ):2003، بآ(. جرادات، ي •

 .38-33 ص ص، العدد الرابع، )1994-1967(اإلسرائيلي 

-1948(دارة والحكم المحلي في فلسطين في العهد العربياإل ):2003آذار، (. جرادات،ي •

 .41-37، العدد الثالث،ص ص )1967

أي نوع من السلطات نريد؟ دراسة الحالة الدراسية، مركز البحوث ):1996 (.جرباوي، ع •

 .فلسطين .نابلس.والدراسات الفلسطينية

-1997 سكان التجمعات الفلسطينية ):1999 (لمركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز ا •

 .فلسطين .، رام اهللا2010

 إدارة جديدة في عالم متغير، الطبعة -اإلدارة اإلستراتيجية ):2004( .ص. حبتور، ع •

 .ندار المسيرة، عما. األولى

ن وجهة نظر تقييم دور الجهات المانحة في دعم وتمويل المشاريع م :)2006(. حبش، ج •

. فلسطين .جامعة القدس.  محافظة جنين- دراسية– حالة -مجالس الخدمات المشتركة

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(

 األولى، دار الشروق للنشر والتوزيع، ةمدخل إلى التخطيط، الطبع ):1999( .ي.خميس، م •

 .عمان

 ة متوسطة المدىخطة التنمي ):2005( وزارة التخطيط -السلطة الوطنية الفلسطينية •

  . فلسطين-رام اهللا. وزارة التخطيط.2005-2007

-1998 خطة التنمية الفلسطينية ):1998(  وزارة التخطيط-السلطة الوطنية الفلسطينية •

 .فلسطين-، رام اهللاط وزارة التخطي.2000
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-1999 خطة الطواريء الفلسطينية ):1999(  وزارة التخطيط-السلطة الوطنية الفلسطينية •

 .فلسطين-، رام اهللاط وزارة التخطي.2003

الخطة االجتماعية االقتصادية  ):2003(  وزارة التخطيط-السلطة الوطنية الفلسطينية •

 .فلسطين-، رام اهللاط وزارة التخطي.2004-2003 للتثبيت

  .اإلسكندرية. ، الدار الجامعيةالتخطيط اإلستراتيجي والعولمة ):2002( .نالعارف،  •

عناصر البحث ومناهجه :أساسيات البحث العلمي ):1992(. ف ،ملكاوي،. عودة،أ •

 .األردن-اربد.مكتب الكتاني.الطبعة الثانية:والتحليل اإلحصائي لبياناته

.  الجامعيةراإلدارة اإلستراتيجية األصول واألسس العلمية، الدا ):1999( .أ.عوض،م •

 .اإلسكندرية

دار صفاء للنشر . عة األولىالتخطيط أسس ومبادئ عامة، الطب ):1999( .م.غنيم، ع •

 .نوالتوزيع، عما

 .فلسطين .بيت لحم .قسم الخرائط ):2006(أريج  -معهد األبحاث التطبيقية •

اإلدارة اإلستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين،  ):1999( .ع.ع المغربي، •

 .ع.م.ج-القاهرة-مجموعة النيل العربية، مدينة نصر. الطبعة األولى

م االبرنامج الع ):1993( دائرة الشؤون االقتصادية والتخطيط -ة التحرير الفلسطينيةمنظم •

 .المجلد األول. 2000-1994:إلنماء االقتصاد الوطني الفلسطيني للسنوات

 األوراق فلسطينية، مدخل نظري نحو صياغة رؤية تنموية ):2003(. النقيب، ف •

 .2003 ، ماس) 1(المحورية، 

 .البرامج والمشاريع، رام اهللا فلسطين): أ-2005(ي وزارة الحكم المحل •
(http://www.molg.gov.ps/programsdetails.aspx?lng=2&tabindex=1&pid.htm.24.4.2006) 

 .رسالة وأهداف، رام اهللا فلسطين): ب-2005( وزارة  الحكم المحلي •
) http://www.molg.gov.ps/ministry.aspx?lng=2&tabindex=9htm.24.4.2006( 

 فلسطين.  مجلس التنظيم األعلى، رام اهللا:)ج-2005( وزارة الحكم المحلي •
) http://www.molg.gov.ps/cmember.aspx?lng=2&tabindex=9.htm .24.4.2006(  

الهيئات المحلية  ):2006.( التشكيالت واالنتخاباتةوزارة الحكم المحلي الفلسطيني، دائر •

 .فلسطين.رام اهللا.الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة

 دائـرة الدراسـات و      – اإلدارة العامة للتخطيط و التنظيم العمراني        وزارة الحكم المحلي،   •

 وحتـى عـام   1994من عام دراسة حول المخططات الهيكلية،  ):G I S  ،)2005دائرة 

 .رام اهللا فلسطين.  2005

، قـانون تنظـيم     )2006(  اإلدارة العامة للتخطيط و التنظيم العمراني      وزارة الحكم المحلي،   •

   .فلسطين.رام اهللا. 1966لسنة ) 79(األبنية رقم
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دراسة داخلية عن وضع ):2006(وزارة الحكم المحلي، اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية،  •

 .رام اهللا فلسطين. الموظفين في الوزارة

رام .طينيةقانون الهيئات المحلية الفلس): 1997(وزارة الحكم المحلي، الدائرة القانونية،  •

 .فلسطين.اهللا

نظام مجالس الخدمات المشترك للتخطيط :)2003(، ةوزارة الحكم المحلي، الدائرة القانوني •

 .فلسطين. رام اهللا.2003لعام ) 1(والتطوير رقم 

تقرير الدراسة األولى، ):2006(وزارة الحكم المحلي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي،  •

 تأعداد النخبة لالستشارا.يبية وتطوير مناهج التدريبمشروع تحديد احتياجات تدر

 .فلسطين.رام اهللا.اإلدارية

نشرة عن دائرة المجالس :)2004(وزارة الحكم المحلي، دائرة المجالس المشتركة،  •

 .فلسطين.بيت لحم .المشتركة للتخطيط والتطوير

-2006(والرقابة،  بيت لحم، دائرة التوجيه -وزارة الحكم المحلي، مديرية الحكم المحلي •

 .تقرير إداري ومالي عن بلدية الخضر في محافظة بيت لحم):د

 محافظة بيت لحم، دائرة التوجيه والرقابة، -وزارة الحكم المحلي، مديرية الحكم المحلي •

 .تقرير إداري ومالي عن سلطة المياه والمجاري في محافظة بيت لحم):ج-2006(

-2006 ( بيت لحم، دائرة التوجيه والرقابة-لمحليوزارة الحكم المحلي، مديرية الحكم ا •

 .تقرير إداري ومالي عن البلديات في محافظة بيت لحم):أ

محافظة بيت لحم، دائرة التوجيه الرقابة، -وزارة الحكم المحلي، مديرية الحكم المحلي •

 . إداري ومالي عن أوضاع المجالس المشتركة في محافظة بيت لحميتقرير داخل:)2005(

محافظة بيت لحم، دائرة التوجيه والرقابة، -ة الحكم المحلي، مديرية الحكم المحليوزار •

 . تقرير إداري ومالي عن المجالس المشتركة في محافظة بيت لحم):ب-2006(

. الفلسطيني يجي في الحكم المحليالتخطيط االسترات):2006شهر شباط (وزير الحكم المحلي •

 . شخصياتصال

 100 
 



 نجليزية قائمة المراجع باال-2
  

• Bryson, M, John (2004): Strategic Planning for Public and Non profit 
Organizations, 3rd edition. Jossey-Bass.USA. 

• Shahwan, U. (2003): Public Administration in Palestine Past and Present, 
University Press of America, Inc. Lanham, Maryland. USA. 
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    الدراسةاستبانه 1.5 ملحق

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ستبانها

   هـ/المحترم.........................................................................................األخت /األخ
  

  

  ..........................................محافـظـة 
  

  ة وبعد،تحية طيب
بنـاء  /   التنميـة الريفيـة المـستدامة         يالماجستير ف تأتي هذه الدراسة كجزء من متطلبات  استكمال درجة          

  . جامعة القدس–عمادة الدراسات العليا  / مؤسسات والتنمية البشريةال

اقـع   الو -التخطيط االستراتيجي في الحكـم المحلـي الفلـسطيني        ( يقوم الباحث بإعداد دراسة ميدانية حول       

  في الخانة التي تتفق مـع وجهـة    X، يرجى التكرم باإلجابة عن األسئلة بتمعن ووضع إشارة ) واإلمكانيات

نظرك علماً بأن المعلومات التي ستقومون بتعبئتها سوف تعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث                

  .راجياً إعادتها بالسرعة الممكنة العلمي،

                       .دكم المباركة وحسن تعاونكمشاكرا لكم سلفا جهو

  هردا يدشكري :   الباحث                                                                                                                       

 أسامة شهوان. د:إشراف                                                                  

  جامعة القدس                                                                                        

                                                                                                2006   
 
  

_______________________________________________________________________________________  
  :مالحظة •

وزارة الحكم المحلي،مديريات الحكم المحلي،البلديات،مجالس الخدمات  " فهي تعني المؤسسةحيثما وردت 
".المشترآة للتخطيط والتطوير  
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  بيانات حول المؤسسة :  أوال

  

  :في المربع المناسبX)  (إشارةيرجى وضع 

  
    ...................................................................................:اسم المؤسسة  1
    .......................................................................................:المحافظة  2
    .........................................:..........................................سنة التأسيس  3
    في حالة بلدية"التصنيف   4

     د- 4........................ج: 3........................ ب-2........................ أ-1  
    عدد العاملين  5

    ................................:........ إناث-2...............................:...... ذكور-1  
    عدد الدوائر واألقسام في المؤسسة  6

    :.........................................  أقسـام- 2:.............................. دوائـر-1  
    هل المؤسسة عضو في مجلس خدمات مشتركة للتخطيط والتطوير  7

    ................................ ال-2..................................................... نعم-1  

    في حالة اإلجابة بنعم يرجى ذكر اسم المجلس
    "بلدية أو مجالس الخدمات المشتركة للتخطيط والتطوير" في حالة عدد أعضاء المجلس  8

    ...............:......................... إناث-2:..................................... ذكور-1  

  

  بيانات شخصية : ثانياً 

  
    المنصب  9

    رئيس مجلس خدمات مشتركة -4........مدير بلدية -3........عضو بلدية - 2....... رئيس البلدية-1  

     مدير عام في الوزارة-6................. مدير عام مديرية-5  
    الجنس  10

    :........................................ إناث-2........:............................. ذكور-1  
    العمر  11

     سنة فأكثر50 -4.............49-40 -3.............39-30 -2............. سنة20-29 -1  
    المؤهل األكاديمي  12

    سات عليادرا -4.................جامعي -3............دبلوم -2............ثانوية عامة -1  
    :.......................................................................................التخصص  13
    مدة الخدمة في الوظيفة الحالية  14

    10 أقل من- 5 من-3.................5 أقل من -2............................ أقل من سنة-1  

     سنة فأكثر15 -5........................15أقل من -10 من -4  
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  مفهوم التخطيط :  المحور األول 

قم
لر
ا

  

ماً  الفقـــــــــرات
دائ

لباً  
غا

اناً  
حي
أ

راً  
ناد

لقاً  
مط

  

            .لدينا رسالة واضحة نعتمد عليها في التخطيط االستراتيجي 1
            . خطة تطوير مستقبلية للمجتمع المحلي الذي تعمل فيهمؤسسةلدى ال  2
            .التخطيط هو المهمة األكثرالحاحا لتطوير مرافق المجتمع المحلي في فلسطين  3
            . أهدف إلى تطوير البنية التحتية لرفع مستوى الخدمات العامة للمجتمع المحلي  4
سعى إلى دراسة الوضع الراهن في المؤسسة التي أعمل فيها مـن جميـع جوانبـه                أ  5

  .لتطويره مستقبالً

          

            .أحاول قدر إمكانياتي وضع تصورات مستقبلية حول تطوير المؤسسة التي أعمل فيها  6
            .أحاول قدر إمكانياتي تحديد احتياجات المجتمع المحلي بعد دراستها  7
            .أحاول ترتيب األولويات من هذه االحتياجات وفق أهميتها للمجتمع المحلي  8
            .انات الدقيقة الالزمة عن هذه االحتياجات  إلى توفير البيأسعى  9

            .أحاول االستفادة من الفرص المتاحة التي تفيد المجتمع المحلي  10
            .أستغل مواطن القوة في مؤسستي للتغلب على العقبات التي تعترض تنفيذ أي مشروع  11

            . األهم منهاهناك لجنة خاصة  في مؤسستي مهمتها دراسة األولويات لتحديد  12
            .أحاول  الوصول إلى استغالل أمثل للموارد المتاحة   13
أعمل على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ أي مشروع  يتعلـق بتطـوير المجتمـع                  14

  .المحلي

          

            .أقوم بمتابعة تنفيذ الخطة التي تضعها المؤسسة بشكل دقيق  15
            .  العبر من مواطن الفشلالستخالصضعها المؤسسة أقوم بتقييم الخطة التي ت  16

  القوى البشرية:المحور الثاني 
            ) .مبدأ تكافؤ الفرص (تعيين الموظفين في المؤسسة  يتم وفق   17
            .الهيكل التنظيمي المعمول به في مؤسستي يوضح مهام الموظفين حسب تخصصاتهم  18
            .ظفين لمناقشة التصورات المستقبليةأعقد اجتماعات دورية مع المو  19
            .نظام الحوافز في مؤسستي بحاجة إلى تطوير   20
            . استطيع بواسطتها التنبؤ باالحتياجات المطلوبة من الموارد البشريةأساليباستخدم   21
            . للموظفينالالزمةأسعى إلى تنمية المهارات   22
            . تعمل بموجبها المؤسسة تمهيداً للعمل على تطويرهاأهتم بمراجعة األنظمة التي  23
            .أقوم بتفويض بعض الصالحيات للموظفين   24
            .أعتقد أن وجود نظام جيد للحوافز يعزز انتماء الموظفين للمؤسسة  25
 إستراتيجيةأشعر أنه لدى الكادر الوظيفي المتوفر في المؤسسة كفاءة فنية لوضع  خطة                26

  .قبليةمست

          

            .أشعر بانتماء الموظفين للعمل وأن معنوياتهم عالية  27
            .أتقبل األفكار الجديدة للعاملين  28
            .أدرس األفكار الجديدة للعاملين بعناية  29
            .أطبق األنظمة اإلدارية على جميع الموظفين دون تمييز  30

  :المشاركة المجتمعية :المحور الثالث 
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            .أسعى إلى مناقشة فكرة أي مشروع مستقبلي مع نخبة من المجتمع المحلي  31
            .قبل البدء في تنفيذ أي مشروع أتصل مع المؤسسات ذات العالقة لمشاركتها الرأي  32
            .أولي أهمية ألخذ رأي مؤسسات المجتمع المدني في أي مشاريع مقترحة  33
            .ارية مع الجمهورأعقد اجتماعات دورية استش  34
            .شكاوى الجمهور تدرس بعناية   35
            .أ قوم بمسوحات دورية لمعرفة رأي الجمهور في المشاريع  36
            .أ قوم بمسوحات دورية لمعرفة رأي الجمهور في الخدمات  37
            .هناك نشرات دورية موجهة للجمهور حول مشاريع المجتمع المحلي  38
            . التشاور مع اآلخرين بعدقراراتي بشكل فرديأتخذ   39
            .مستقبلية فكرة حول أيأستعين برأي ذوي الخبرة من األكاديميين   40

   :العوامل المالية والمادية: المحور الرابع 

            .أسعى إلى وضع آليات مناسبة من شأنها تفعيل الجباية  41
            . قبل أقرارها مستفيضة أناقش الموازنة مع المختصين مناقشة  42
            .لدي معايير موضوعية لقياس األداء المالي في المؤسسة  43
            .أراقب الخطط المالية لمؤسستي لكي تنسجم مع الخطط المالية للحكم المحلي  44
            .أحرص على توفير أي متطلبات من أجهزة ومعدات الزمة لتنفيذ المشروع المقترح  45
 البحث عن مصادر مالية لتمويل الخطط المستقبلية فيما يتفق مع مـواد قـانون               أحاول  46

  .الهيئات المحلية في هذا المجال

          

  :العامل الزمني :المحور الخامس 

            .اهتم بمتابعة الجدول الزمني عند تنفيذ أي مشروع  47
  :)البيئي( العامل المكاني: المحور السادس

            .ر البيئية المحتملة ألي مشروع بشكل مستفيضأقوم بدراسة اآلثا  48
            . إذا ثبت أنها ستكون مضرة للبيئةاستراتيجيه وضع أي خطة أتوقف عن  49

  :القوانين واألنظمة:المحور السابع

أعتقد أن القوانين واألنظمة الخاصة بالحكم المحلي تساعد على تحديـد   االحتياجـات                 50

  .المستقبلية

          

عتقد أن القوانين واألنظمة الخاصة بالحكم المحلي تجعل من وضع رؤيا مستقبلية أمراً             أ  51

  .محدوداً 

          

            .القوانين واألنظمة الخاصة بالحكم المحلي ال تتيح الحرية الكاملة لتحديد األولويات  52
            . تحد من التطور اإلداري  الالقوانين واألنظمة الخاصة بالحكم المحلي  53
 بالكوادر المتخصصة   االستعانة تساعد القوانين واألنظمة الخاصة بالحكم المحلي على          54

  .لتحديد األهداف 

          

  االتكنولوجي: المحور الثامن
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 تحتـوي علـى المعلومـات       ةالمحو سب تمتلك المؤسسة شبكة من أنظمة المعلومات       ال    55

  .الضرورية للقيام بمشاريع تطويرية

          

             .إستراتيجية إمكانيات تطوير خطط يعيقمتالكنا لقاعدة بيانات محوسبة عدم ا  56
  األوضاع السياسية: المحور التاسع

            .ممكنااألوضاع السياسية السائدة تجعل التخطيط المستقبلي أمرا   57
  األوضاع االقتصادية: المحور العاشر

            .لالزمة لتنفيذ الخطط المستقبليةاألوضاع االقتصادية تساعد على توفير األموال ا  58

  األجنبيعم الد:المحور الحادي عشر

            . يحد من عملية التخطيط المستقبلي الالدعم المشروط المقدم من الجهات األجنبية  59
  مشتركةالمجالس ال:المحور الثاني عشر 

االهتمام بالخطط  ساهم تشكيل مجالس الخدمات  المشتركة للتخطيط والتطوير في زيادة             60

  .المستقبلية

          

  المفاهيم االجتماعية السائدة: المحور الثالث عشر
            .تحد من وضع خطط مستقبليةال المفاهيم االجتماعية السائدة   61

شكراً لتعاونكم
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  عدد وأسماء مجالس الخدمات المشتركة في الضفة الغربية :2.5 ملحق

  
  عدد السكان  رك أسم المجلس المشت  المحافظةالرقم 

  2005 إحصاءحسب 

  B2. 29,163  للريف الشرقي- مجلس الخدمات المشترك   بيت لحم 1

  B1. 42,328 الغربي للريف - مجلس الخدمات المشترك     2

  80,558   بيت لحم-المجلس المركزي المشترك للخدمات والتخطيط والتطوير   3

  ____ .المجلس المشترك إلدارة النفايات الصلبة   4

  99,438  شمال غرب الخليل- مجلس الخدمات المشترك   الخليل 1

  17,261  يطا - مجلس الخدمات المشترك    2

  50,575  ريف غرب دورا - مجلس الخدمات المشترك    3

  27,921  شمال شرق الخليل- مجلس الخدمات المشترك    4

  40,717 مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير جنوب شرق القدس  القدس 1

  58,469 مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير شمال شرق القدس   2

  18,018 شمال القدسمجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير    3

  14,652 "أ "غرب القدسمجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير شمال    4

  14,608 "ب "غرب القدسمجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير شمال    5

  19,226  شمال شرق جنين- مجلس الخدمات المشترك   جنين 1

  37,121 2 ج- مجلس الخدمات المشترك    2

  48,814 3ج/لمياه الشرب والصرف الصحي غرب / مجلس الخدمات المشترك    3

  _____ مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة    4

  31,376 "أ"شرق نابلس / مجلس الخدمات المشترك   نابلس 1

  35,300 "ب"شرق نابلس / مجلس الخدمات المشترك    2

  17,827 جنوب شرق نابلس/ مجلس الخدمات المشترك    3

  16,875 شمال غرب نابلس/ مجلس الخدمات المشترك    4

  20,630 جماعين/ حوارة / مجلس الخدمات المشترك    5

  39,078 منطقة طوباس / مجلس الخدمات المشتركة   طوباس 1

  2901 لالغوار الشمالية/ مجلس الخدمات المشتركة    2

  28,136 غرب سلفيت/ مجلس الخدمات المشترك   سلفيت 1

  13,751 شرق سلفيت/ مجلس الخدمات المشترك    2

  25,424 جنوب سلفيت/ مجلس الخدمات المشترك    3

  58,033 رام اهللا مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير لمنطقة   رام اهللا والبيرة 1

  13040 المجموعة األولى للنفايات /مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير    2

  9869 المجموعة الثانية  للنفايات /مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير    3

  4319 المجموعة الخامسة  للنفايات /مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير    4

  12,611 المجموعة السادسة للنفايات /دمات المشترك للتخطيط والتطوير مجلس الخ   5

  15,749 المجموعة السابعة للنفايات /مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير    6

  10,054 المجموعة الحادية عشر للنفايات /مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير    7

  11,610  تعشر للنفاياالمجموعة الثانية /والتطوير مجلس الخدمات المشترك للتخطيط    8

  9843 المجموعة الثالثة عشر للنفايات /مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير    9

  8510 الكفريات/ مجلس الخدمات المشترك   طولكرم 1

  50,891 الشعراوية/ مجلس الخدمات المشترك    2

 107 
 



  30,906 واد شعير/ مجلس الخدمات المشترك    3

  7935 مجلس الصعبيات   4

  17,536 المجلس االول للخدمات المشتركة للتخطيط والتطوير  قلقيلية 1

  22,474  للخدمات المشتركة للتخطيط والتطويراألوسطالمجلس    2

  12,822 المجلس الغربي للخدمات المشتركة للتخطيط والتطوير   3

  2558 مجلس المروج للخدمات المشتركة  أريحا 1

  7075  الجنوبي للخدمات المشتركةاألغوارمجلس    2

  4520 مجلس الجفتلك الفروش للخدمات المشتركة   3

  ____ واألغوار أريحا -  النفايات الصلبة إلدارةالمجلس المشترك    4
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 12/2/2006تمت يـوم األحـد الموافـق        التي   وزير الحكم المحلي      مع المقابلةأسئلة  : 1.6ملحق  

   من بعد الظهر في مكتبه في مقر وزارة الحكم المحلي رام اهللالساعة الثانية

  

هل قامت وزارة الحكم المحلي بوضع خطط إسـتراتيجية لتطـوير عمـل             : السؤال األول  •

  الهيئات المحلية في فلسطين ؟؟

  في أي جانب تم وضع هذه الخطط ؟؟ : السؤال الثاني •

 يـساعد الهيئـات     1997 لعـام    1رقم  هل تعتقد أن قانون الهيئات المحلية       : السؤال الثالث  •

  المحلية على وضع خطط إستراتيجية مستقبلية ؟؟ 

  هل لدى الوزارة طاقم متخصص في التخطيط االستراتيجي ؟؟ : السؤال الرابع  •

مع الوزارات األخرى بشكل مستمر     هل تنسق الوزارة خططها وبرامجها      : السؤال الخامس  •

   ؟

ط اإلستراتيجي في الحكم المحلي الفلسطيني حسب       ما هي معوقات التخطي   : السؤال السادس  •

  : رأيكم

يـام  لماذا لم يتم تطبيق الخطط اإلستراتيجية الوطنية التي تم وضعها منـذ ق            : السؤال السابع  •

   السلطة الوطنية الفلسطينية ؟

 المحلـي   كيف ترى كيفية الوصول إلى تخطيط إستراتيجي فعـال للحكـم          : السؤال الثامن  •

   تقبل ؟الفلسطيني في المس

  هل قامت الوزارة بتدريب الهيئات المحلية على التخطيط اإلستراتيجي ؟؟ : السؤال التاسع •

األخرى في التخطـيط    هل استفادت وزارة الحكم المحلي من تجارب الدول         : السؤال العاشر  •

   اإلستراتيجي ؟

يجي سـترات ما تأثير األوضاع السياسية السائدة علـى التخطـيط اإل         : السؤال الحادي عشر   •

  الخاص بالحكم المحلي ؟

ما تأثير الدعم المقدم من الـدول األجنبيـة علـى وضـع الخطـط               : السؤال الثاني عشر   •

  الخاص بالحكم المحلي الفلسطيني ؟اإلستراتيجية 

هل تعتبر أن تشكيل المجالس المشتركة سـاهم فـي تعزيـز عمليـة              : السؤال الثالث عشر   •

   فلسطيني ؟يجي في الحكم المحلي الالتخطيط اإلسترات

 المحليـة ستـساهم فـي       تهل تعتقد أن االنتخابات التي جرت للهيئا      : السؤال الرابع عشر     •

   ط االستراتيجي لدى هذه الهيئات ؟تعزيز مفهوم التخطي

 ال تـساعد علـى      هل تعتقد أن الثقافة السائدة لدى المجتمع المحلية       : السؤال الخامس عشر   •

 .؟وضع خطط مستقبلية 
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  فهرس الجداول 
  

  عنوان الجدول  رقمال

  

  الصفحة

  38   ...............أهم المشاريع التي نفذتها وزارة الحكم المحلي  1.3
عدد وأوضاع المخططات الهيكلية للتجمعات الـسكانية فـي           1.4

  ...................................محافظات الضفة الغربية 
45  

  47  ........دارياإلتوزيع الموظفين في الوزارة حسب المستوى   2.4
  47  .......................هل العلميؤتوزيع الموظفين حسب الم  3.4
في ) بلديات،مجالس قروية،لجان مشاريع  (عدد الهيئات المحلية    4.4

  ....................................................فلسطين
49  

از الجه سكان البلديات موضوع الدراسة حسب تقديرات        دعد  5.4

  ...............2006حصاء الفلسطيني منتصف  لإليالمركز
50  

 فـي  عدد مجالس الخدمات المشتركة للتخطـيط والتطـوير         6.4

  ........................محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة
52  

  54  .......................ستبانة على محاورهاإلتوزيع فقرات ا  1.5
  56  ................ضوع الدراسة وتصنيفاتها أسماء البلديات مو  2.5
المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة إلجابـات           1.6

المبحوثين حول مدى وضوح مفهوم التخطيط اإلسـتراتيجي        

  ....................لدى العاملين في الحكم المحلي الفلسطيني

64  

ين األحـادي   الدالالت اإلحصائية اإلختبارية، وتحليـل التبـا        2.6

(ANOVA)        ألثر خصائص عينة المبحوثين على إجابـاتهم 

  ..........................حول مفهوم التخطيط اإلستراتيجي

65  

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة إلجابـات          3.6

المبحوثين حول إدارة القوى البشرية وفق قواعـد التخطـيط          

  ................................................االستراتيجي

67  

ــاين     4.6 ــل التب ــة، وتحلي ــصائية اإلختباري ــدالالت اإلح ال

 ألثر خصائص عينة المبحوثين علـى   (ANOVA)األحادي

  .................................إجاباتهم حول القوى البشرية

69  

  72يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة إلجابـات          5.6
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  مبحوثين حول المشاركة المجتمعيةال
الدالالت اإلحـصائية اإلختباريـة، وتحليـــل التبــاين           6.6

 ألثر خصائص عينة المبحوثين علـى   (ANOVA)األحادي

  ...........................أجابتهم حول المشاركة االجتماعية

  

73  

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة إلجابـات          7.6

   ..............المبحوثين فيما يتعلق بالموارد المالية والمادية
74  

ـــاين    8.6 ــل التب ــة، وتحلي ــصائية اإلختباري ــدالالت اإلح ال

 ألثر خصائص عينة المبحـوثين   (ANOVA)األحــادي

  ...................على أجابتهم حول الموارد المالية والمادية

75  

فـات المعياريـة إلجابـات      المتوسطات الحـسابية واالنحرا     9.6

  ..............................المبحوثين حول العامل الزمني
76  

الدالالت اإلحصائية اإلختبارية، وتحليـل التبـاين األحـادي           10.6

(ANOVA)        ألثر خصائص عينة المبحوثين على أجـابتهم 

   ........................................حول العامل الزمني

77  

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة إلجابـات          11.6

  ..........................المبحوثين حول الحفاظ على البيئة
78  

الدالالت اإلحصائية اإلختبارية، وتحليل التباين األحـــادي         12.6

(ANOVA)        ألثر خصائص عينة المبحوثين على أجـابتهم 

   .........................................البيئيحول العامل 

78  

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة إلجابـات          13.6

  .......................... المبحوثين حول القوانين واألنظمة
79  

الدالالت اإلحصائية اإلختبارية، وتحـليل التبـاين األحـادي         14.6

(ANOVA)       بتهم  ألثر خصائص عينة المبحوثين على أجـا

  .....................................حول القوانين واألنظمة

80  

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة إلجابـات          15.6

المبحوثين حول أهمية التكنولوجيا للتخطيط االستراتيجي فـي        

   ....................................الحكم المحلي الفلسطيني

81  

الت اإلحصائية اإلختبارية، وتحليـل التبـاين األحـادي         الدال  16.6

(ANOVA)        ألثر خصائص عينة المبحوثين على أجـابتهم 
82  
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  ............................................حول التكنولوجيا
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة إلجابـات          17.6

لـى التخطـيط    المبحوثين حول تأثير األوضاع الـسياسية ع      

  ....................االستراتيجي في الحكم المحلي الفلسطيني

83  

ــة، وتحـــليل التبـــاين   18.6 الــدالالت اإلحــصائية اإلختباري

 ألثر خصائص عينة المبحوثين علـى   (ANOVA)األحادي
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يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة إلجابـات          21.6

المبحوثين حول الدعم األجنبـي المـشروط وتـأثيره علـى           
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86  
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