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  إقرار
  

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت إلى جامعة القدس لنيل درجة الماجـستير، وأنهـا نتيجـة أبحـاثي                   

ـ                    ة الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي

  . درجة عليا ألية جامعة أو معهد

  

  

  

  .........................:التوقيع

  

  صالح عبد الرحمن أحمد يوسف 

  

  .........................:التاريخ



 
 

ب 

  كر وعرفان ش

  
  .الحمد هللا الذي علم اإلنسان ما لم يعلم، وجعل العلم نورا يهدي به إلى طريق الصواب

  

 فرصة التعلم بتوفيرها الكوادر العلمية والمتطلبات التي ساهمت في          أشكر جامعة القدس التي منحتني    

انجاز هذه الدراسة، وأخص بالذكر الدكتور زياد قنام على اهتمامه ومساعدته العلمية التي رافقـت               

  .جميع مراحل الدراسة في البرنامج وحتى أثناء إعداد هذه الدراسة

  

على هذه الدراسة وتابع مراحلها بتفاعل واهتمام،       وأود أن اشكر الدكتور سهيل سلطان الذي أشرف         

كما أشكر وزارة التربية والتعليم العالي ممثلة بعمادة كليـة          . مما كان له األثر المباشر في انجازها      

العروب، التي كان لمساندتها واهتمامها، والتسهيالت التي منحتنـي إياهـا أثنـاء             / فلسطين التقنية 

  .في إنجاز هذه الدراسةمراحل الدراسة الدور الفاعل 

  

واتقدم بالشكروالتقدير الى الخبراء األكاديميين الذين قاموا بتحكيم اداة الدراسة مما أدى إلى االرتقاء              

بمصداقيتها، وأود أن اتقدم بالشكر الى لجنة مناقشة الرسالة المؤلفة من الدكتور سهيل سلطان رئيساً               

دكتورعبد الوهاب الصباغ ممتحناً داخلياً، وإلـى الـدكتور   والدكتور مفيد الشامي ممتحناً خارجياً وال    

  .خضر جمعة على  مراجعة وتدقيق ترجمة الملخص باللغة االنجليزية

  

كما أشكر كافة الزمالء الذين مثلوا مجتمع الدراسة في الكليات على تعاونهم الواضح واسـتجابتهم               

شكر عمداء الكليات على تعاونهم وتسهيلهم      كما أ . الصادقة والسريعة في االجابة عن اسئلة االستبانة      

مهمة توزيع االستبانة على المبحوثين، وهنا أتقدم بالشكر الخاص الى الزمالء المهنـدس محـسن               

  .القواسمي والزميلة سمر حمايل على مساعدتهم في توزيع وجمع االستبانة من الزمالء المبحوثين

  

ان على تطوعها في طباعة الدراسة، والزميل رائـف         واتقدم بالشكر واالمتنان الى الزميلة رنا حميد      

الكركي على مساعدته في تنسيق الدراسة واشكر الزميل خالد الغروز على توفير معظـم مراجـع                

الدراسة من المكتبات، وأخيراً اتقدم بالشكر الى كل من مد لي يد العون والمساندة في إنجـاز هـذه                 

  . الدراسة

  

صالح عبد الرحمن أحمد يوسف 



 
 

ج 

  لمصطلحاتا
  

حيث إن هذه الدراسة تبحث في موضوع العالقة بيـن التخطيـط االستراتيــجي وأداء مـوظفي               

الكليـات التقنية الحكومية في الضفة الغربية، فقد وردت مفاهيم ومصطلحات تخدم هذه الدراسـة،              

    : اآلتيةولهذه المصطلحات والمفاهيم تعريفات نظرية وأخرى إجرائية، وقد تم اعتماد التعريفات

  

من وظائف االدارة الرئيسية، يعبر عن ادراك المستقبل واعداد ما يلزم             :  التخطيط

للتعامل معه، وهوعملية وضع الغايات وتطوير االستراتيجيات وتحديد        

   )2007الغالبي وادريس، .( المهام والمدة الزمنية  لتحقيقها

  
داف واسـتراتيجيات وبـرامج زمنيـة       عملية اتخاذ قرارات ووضع أه      :  التخطيط االستراتيجي

   )  2008الصيرفي، ( مستقبلية وتنفيذها ومتابعتها 

  

عملية يتم من خاللها تنمية وصيانة العالقة بين المنظمة والبيئة التـي              : اإلدارة االستراتيجية 

تعمل فيها عن طريق تنمية او تحديد غايات واهـداف واسـتراتيجيات            

  )  2009احمد،.( التي تمارسها المنظمةنمو وخطط لالعمال واالنشطة

  

  :  الخطة االستراتيجية

  

دليل عملي يستند الى دراسة العوامل  الداخلية والخارجية التي توجـه            

عمليتي تحديد الغايات االستراتيجية وتوزيع الموارد من اجـل تحقيـق      

   )2007بني حمدان وادريس، ( نتائج هادفة مع مرور الوقت

  

تحديد غايات وأهداف نمو وخطط لألعمال واألنشطة التـي تمارسـها             :  االستراتيجية 

   )2008ابوفارة، ( المنظمة

  

األداء في اللغة هو اإليصال والقضاء،او هو إيقاع الفعـل فـي وقتـه               :  األداء

المحدد له، ويشير مفهوم األداء الى درجة انجاز المهام المكونة لوظيفة           

 الفـرد متطلبـات وظيفتـه  الفرد، ويعكس الكيفية التـي ينجـز بهـا        

   ).2009المبلغي، ( 

  

يقصد به الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة             :  الموظف



 
 

د 

في نظام تشكيالت الوظائف المدنية علـى موازنـة احـدى الـدوائر             

قـانون الخدمـة    .( الحكومية ايا كانت طبيعة تلك الوظيفة او مـسماها        

  ) 2005المدنية، 

  

كليات فلسطين 

  التقنية 

هي مؤسسات حكومية هدفها خدمة المجتمع االنساني العربي    :

 وتشرف ،وخاصة الفلسطيني في المجاالت العلمية والثقافية والتقنية

عليها وزارة التربية والتعليم العالي وتقر سياساتها، وتعمل على نموها 

 وتقدم . )1995ظام االساس، الن.( وازدهارها لتتمكن من تادية رسالتها

 وال تقل مدة الدراسة فيها عن سنة ،او مهنية/برامج تعليمية تقنية و

   )2005نخلة، ( دراسية واحدة تنتهي بمنح شهادة الدبلوم  



 
 

ه 

  ملخص الدراسة
  

تَمثل هدف هذه الدراسة في التعرف إلى العالقة بيـن التخطيـط االستراتيــجي وأداء مـوظفي               

، وُأجريت هذه الدراسة فـي      )دراسة ميدانية تحليلية    ( نية الحكومية في الضفة الغربية      الكليـات التق 

ومثل فيها الموظفـون االكـاديميون    .2010 وشباط 2009الفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني 

وقد كان من دواعـي     . واالداريون في الكليات التقنية الحكومية في الضفة الغربية مجتمع المبحوثين         

جراء هذه الدراسة عدم تركيز دراسات التخطيط االستراتيجي للتعليم التقنـي علـى اداء المـوارد                ا

البشرية العاملة في الكليات بهدف تقييمه وتطويره، فقد جاءت هذه الدراسة لتكون من اوائل دراسات               

وظفين في هـذه    التخطيط االستراتيجي للكليات التقنية الحكومية في الضفة الغربية وعالقته باداء الم          

الكليات بهدف استفادة صانعي القرار في الوزارة والكليات او حتـى المبحـوثين بنتائجهـا علميـا                 

   .وتطبيقيا

  

 صممت استبانة تقيس العالقة بين التخطيط االسـتراتيجي واداء          ،ومن اجل  تحقيق اهداف الدراسة     

 ثـم   . من قبل أكاديميين مختـصين     وتم تقييمها ،موظفي الكليات التقنية الحكومية في الضفة الغربية      

 مبحوث كعينة صدفية من الموظفين االكاديميين واالداريين العاملين في الكليـات            180وزعت على   

 وتـم   ،وقد اجريت الدراسة بحسب اسس المـنهج الوصـفي        .في محافظات رام اهللا والقدس والخليل     

  . SPSS)(ية المعروف بتحليل البيانات باالستعانة بالبرنامج االحصائي للعلوم االجتماع

  

اما اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة حول العالقة بين التخطيط االستراتيجي واداء موظفي 

  :الكليات التقنية فتتلخص في ما ياتي

  

السس التخطيط االستراتيجي في الكليات التقنية الحكومية في الضفة الغربية  ولكن  ان هناك تطبيق

بين وجود رؤية ورسالة واهداف للكليات، لكنها غير واضحة بشكل كاف  حيث ت،بدرجة متوسطة

 كما بينت النتائج ان هناك خطط استراتيجية للكليات، لكنها تفتقر الى آلية تنفيذ ،لدى موظفي الكليات

 فقد تبين من خالل نتائج الدراسة ان هناك معيقات ،اما عن معيقات التخطيط. مقرة وواضحة

جي للكليات تمثل اهمها في ضعف الصالحيات االدارية الممنوحة للكليات من للتخطيط االستراتي

الوزارة  وقصور نظام الحوافز في تشجيع االداء وعدم اشراك جميع المستويات االدارية في عملية 

 وفي ما يتعلق بالعالقة بين تطبيق الخطة االستراتيجية على اداء الموظفين ،التخطيط  في الكليات

 فقد بينت النتائج الى ان هناك عالقة ارتباطية متوسطة المستوى بين تطبيق التخطيط في الكليات

 وبينت نتائج الدراسة ايضا ان مجتمع المبحوثين ايدوا ،االستراتيجي واداء موظفي الكليات التقنية



 
 

و 

بدرجة عالية وجود متطلبات ضرورية لتطوير التخطيط االستراتيجي في الكليات تمثلت في 

اعة الوزارة وادارات الكليات بضرورة التخطيط االستراتيجي واهميته وتوفير الموارد ضرورة قن

 وان يسند التخطيط الى كفاءات ،المالية والبشرية الالزمة لتطبيق الخطط االستراتيجية في الكليات

وايد المبحوثين ايضا ضرورة اعداد خطط ،مدربة تمتلك مهارات كافية في التخطيط االستراتيجي

راتيجية قابلة للتنفيذ في ظل ظروف البيئتين الداخلية والخارجية التي تعمل فيها الكليات كمتطلب است

  .لتطبيق التخطيط االستراتيجي في الكليات

  

وكان من اهم استنتاجات الدراسة ان هناك مركزية عالية في التخطيط االستراتيجي للكليات من قبل 

 التخطيط االستراتيجي في هذه الكليات ال يستطيع زيادة االدارات العليا فيها وان مستوى تطبيق

فاعلية االداء في تحقيق اهداف الكليات وبلوغ غاياتها، كما استنتجت الدراسة ان العالقة بين 

بل ،التخطيط االستراتيجي للكليات ال يمكن الكليات ان تكون في موقع المنافس للمؤسسات المثيلة

  . لمنافسهي اقرب الى التهديد منه الى ا

  

حول مدى تطبيق التخطيط االستراتيجي في الكليات التقنية الحكومية بينت نتائج الدراسة ان هناك 

تعزى لمتغير المسمى الوظيفي )   ≤ α 0.05( فروقا ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

لكليات فقد بينت وحول العالقة بين تطبيق التخطيط االستراتيجي واداء موظفي ا). العميد ونائبيه(

تعزى لمتغير )  ≤ α 0.05( نتائج الدراسة ان هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

  على رئيس القسم)العميد ونائبيه(المسمى الوظيفي 

  

في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة حول العالقة بين التخطيط االستراتيجي واداء موظفي 

لدراسة ضرورة اعادة صياغة رؤية ورسالة واهداف الكلية بمشاركة العاملين ما  اقترحت ا،الكليات

 وتحديد معايير اداء وظيفي اشمل واوضح ،من شانه المساهمة في الحد من المركزية في التخطيط

 ولتسهيل ذلك فقد اقترحت الدراسة تعزيز ثقافة الجودة والتخطيط ،في الخطة االستراتيجية للكليات

 واقترحت الدراسة ايضا تفعيل وتعزيز نظام الحوافز ،ي لدى العاملين في هذه  الكلياتاالستراتيج

 وحول ،وربطه بنتائج تقييم اداء الموظف بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في الكليات

مساهمة المجتمع المحلي في التخطيط للكليات فقد اقترحت الدراسة اشراكه في عملية التخطيط 

واقترحت الدراسة على المهتمين والباحثين في موضوع التخطيط االستراتيجي  .اتيجي للكياتاالستر

 مهارات التخطيط االستراتيجي وعالقتها :مواضيع الجراء المزيد من البحث فيها كان اهمها

 و اخيرا ، ومعيقات تحديد البدائل االستراتيجية في الخطة االستراتيجية،بمستوى االداء المؤسسي

  رحت الدراسة البحث في أثر االستراتيجية  في الهيكل التنظيمي للمنظمةاقت



 
 

ز 

The relation between the strategic planning and the performance of 
employee at the governmental technical colleges in the West Bank: 
analytical field study  
 
Abstract 
 
This study aimed at investigating the implementation of the strategic planning bases at the 
governmental technical colleges in the West Bank and its impacts on the performance of 
employees. It also aimed at investigating the strategic planning problems of these colleges 
and the basic requirements for developing the strategic planning there. This study was 
conducted from January until December 2009 and the descriptive methodology was 
applied. The instrument used to collect data was a questionnaire distributed among the 
employees at colleges. 
 
The results of the study showed that the level of implementing the bases of strategic 
planning at colleges is medium and there is an acceptable relationship between the 
colleges’ strategic planning and the performance of their employees. In addition, the 
college’s mission, vision and objectives were unclear. Among the important dilemmas for 
strategic planning were the weakness of the colleges’ administrative authorities given to 
them by the Ministry, the conflict of administrative authorities, the focus of the motivation 
system on short –term results and the absence of participation of all administrative levels in 
planning. 
 
The results also revealed that the participants of the study strongly supported the necessity 
of offering the basic requirements for college strategic planning which are mainly the 
contentment of the Ministry and college of both the necessity of strategic planning and the 
presence of its qualified staff, the financial and human resources for planning, the 
preparation of plans to be implemented and the need for making all administrative levels 
participate in planning. In the light of these results, the researcher suggested that the vision, 
mission and objectives of the college should be paraphrased in cooperation with those 
working in it. The college administrative circles as well as the local community should 
participate in the process of planning. The mechanism of implementing the college 
strategic planning should be defined.  
 
Additionally, the study suggested that the college should be independent in its strategic 
planning, the definition of having clearer and more comprehensive strategic criteria and in 
reinforcing the system of assessment and monitoring of performance at college. Finally, 
the present study suggested positively reinforcing the motivation system and linking it with 
the assessment results in order to promote the college human resources.  
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  الفصل األول

______________________________________________________  

  موضوع الدراسة وخلفيتها
  

   مقدمة 1.1

  

 ما ادى الى تراكم     ،شهدت السنوات األخيرة تطورا كبيرا في الفكر اإلداري واالستراتيجي للمنظمات         

 المعرفة والخبرة وتكييفها لمـا      في كم المعرفة والخبرة العملية فيها بما يمكن من االستفادة من هذه           

وقد اشارت نتائج الدراسات التي حاولت اختبار العالقة بين اداء المؤسسات           . يالئم متطلبات المنظمة  

 وان المؤسسات التي تدار استراتيجيا تمتعـت        ،وتبنيها للتخطيط االستراتيجي الى انها عالقة ايجابية      

 نتائج هذه الدراسات يعني ان التخطـيط االسـتراتيجي          ان. ق تلك التي ال تدار استراتيجيا     باداء يفو 

بناء  و ).2002 القطامين،( ويعتبر مسؤوال عن تحسين االداء فيها        ،اسلوب علمي الدارة المؤسسات   

 وايا كان نوع نشاطها هـو كيفيـة         ، فقد اصبح الشغل الشاغل الدارة أي منظمة اليوم        ،على ما تقدم  

 وبما يساعدها ذلك على البقـاء واالسـتمرار         ،محدودة للمنظمة االستخدام االمثل والكفء للموارد ال    

 لذا  ، ومن هنا برزت الحاجة للتخطيط االستراتيجي لوضع الخطط االستراتيجية وتنفيذها          ،والمنافسة

فان ما يتعين على المنظمة هو اعداد نفسها للغد المجهول حيـث يقـول ولـسون بـان التخطـيط                    

رة الحديثة لم يفن ولكنه تغير، لـذلك بـرزت الحاجـة الـى              االستراتيجي كمدخل من مداخل االدا    

االستراتيجية واالدارة االستراتيجية كمنظور متكامل متجسدا على شكل خطة تتـصف بالـشمولية             

  ).2007بني حمدان وادريس،.(تحقيقهابهدف تحقيق الغايات التي تسعى المنظمات ل

  

الكبيرة او تلك التي تمارس انشطة متعددة       وال يقتصر التخطيط االستراتيجي على مؤسسات االعمال        

 فـالتخطيط االسـتراتيجي يـصلح لالعمـال         ،او تمتلك موارد ضخمة واعداد كبيرة من الموظفين       

وربما يعود مفهوم اقتصار التخطـيط علـى        . الصغيرة والكبيرة ويصلح لمنظمات االعمال وغيرها     

المشكلة ربما ال تكمن فـي التخطـيط          لكن   ،المؤسسات الكبرى الى اعتبار التخطيط عملية روتينية      
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ان ما تقدم يعني ان التخطيط االسـتراتيجي        . )2009 ،الخطيب.(االستراتيجي لكنها تكمن في تطبيقه    

يمكن تطبيقه في المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، من هنا كان ال بـد مـن التطـرق الـى                   

لها من دور تنموي في رفد السوق المحلـي         التخطيط االستراتيجي في الكليات التقنية الحكومية لما        

  .بالكوادر الفنية التي تلبي احتياجات سوق العمل

  

 وجهدت لتعزيز موقعها وسعت الى التميز واالرتقـاء         ،1995بدأت الكليات التقنية عملها في العام       

بمستوى طالبها في ظل غياب وجود أي خطة إستراتيجية او تخطيط استراتجي فقد كانت محـدودة                

 ما ادى في حينـه      ،مكانيات من حيث الموارد البشرية لبعض التخصصات وكذلك الموارد المادية         اال

الى احداث صعوبة في  تناسب البنية التحتية مع متطلبات البرامج التقنية من مبان وتجهيزات تقنية                

ى انها   عل 1995وضعف التسويق االعالمي لهذا النشاط الجديد لهذه الكليات، فقد عرفت حتى العام             

قد كان من الضروري القيام بهذا       ول ).2008وزارة التربية والتعليم العالي،   (.معاهد لتدريب المعلمين  

العمل البحثي لرسم صورة واضحة وحقيقية عن واقع التخطيط االسـتراتيجي فـي هـذه الكليـات            

والـسبب  . ويرهوانعكاساته على اداء موظفيها ومعيقات تطبيقه فيها، وكذلك المتطلبات االساسية لتط          

 لذلك تـاتي    ،في ذلك عدم اهتمام الباحثين بدراسة العالقة بين التخطيط االستراتيجي واداء الموظف           

اهمية قيام الباحث باجراء هذه الدراسة آمال ان تكون اسهاما ومرجعا جديدا في هذا المجال ومكملة                

  .خصوصا التقنية الحكومية  والتخطيط االستراتيجي للكلياتعمومالدراسات التخطيط االستراتيجي 

  

   مشكلة الدراسة2.1

  

نظرا ألهمية دور التخطيط االستراتيجي في مختلف مراحل العمل في حياة أي منظمة أو مؤسسة 

على اختالف أنشطتها، ونظرا ألهمية دور التخطيط االستراتيجي في االرتقاء بالعمل المؤسسي 

فإن مشكلة ،المساهمة في تحقيق التنمية في فلسطينوكذلك اهمية دور الكليات الحكومية التقنية في 

ما هو واقع التخطيط االستراتيجي في الكليات التقنية الحكومية في  :الدراسة تتمثل في السؤال اآلتي

  الضفة الغربية وما هي انعكاساته على أداء الموظفين فيها؟

  

   مبررات الدراسة 3.1

  

 بعد تحويلها من معاهد     1995جال التعليم التقني في العام      بدأت الكليات التقنية الحكومية عملها في م      

إلعداد المعلمين إلى كليات تقنية للمساهمة في رفد سوق العمل بالفنيين المؤهلين والمـدربين فـي                

 مرت هذه الكليات كغيرها من المؤسسات بظروف مختلفة         1995 فمنذ العام    ،مختلف البرامج التقنية  
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 وكان من بين هذه الظـروف مـا يتعلـق بواقـع     ،با وايجابا على ادائهاكان لها تاثيرات متباينة سل   

 ما دعا الباحث للقيام بهذه الدراسـة        ،التخطيط االستراتيجي وعالقته باداء الموظفين في هذه الكليات       

  :وقد كان من اهم هذه المبررات

  

ضوء على استكمال الدراسات التي تناولت واقع التخطيط االستراتيجي فقط بدراسة تسلط ال •

  .عالقة التخطيط االستراتيجي باداء الموظف

 .اهمية فاعلية دور مجتمع الدراسة في كفاة االداء وتحقيق غايات الكليات •

 .اهتمام الباحث الشخصي كونه موظفا في احدى هذه الكليات •
 

  أهداف الدارسة  4.1

  

  :تسعى الدراسة الى تحقيق االهداف اآلتية

  

لتخطيط االستراتيجي في الكليات التقنية الحكومية في التعرف على مدى تطبيق أسس ا •

  .الضفة الغربية

التعرف على العالقة بين تطبيق التخطيط االستراتيجي وأداء العاملين في الكليات التقنية  •

 .الحكومية في الضفة الغربية

التعرف على معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الكليات التقنية الحكومية في الضفة  •

 .الغربية

التعرف على المتطلبات األساسية لتطوير التخطيط االستراتيجي في الكليات التقنية الحكومية  •

 .في الضفة الغربية

التعرف على تأثير خصائص عينة المبحوثين في الكليات التقنية الحكومية في الضفة  •

 . الغربية على إجاباتهم
 

   اسئلة الدراسة 5.1

  

  :االسئلة التاليةهدفت الدارسة ان تجيب على 

  

  ؟تقنية الحكومية في الضفة الغربيةمدى تطبيق أسس التخطيط االستراتيجي في الكليات ال ما •
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 ما العالقة بين تطبيق التخطيط االستراتيجي واداء العاملين في الكليات التقنية الحكومية في  •

 الضفة الغربية ؟

 قنية الحكومية في الضفة الغربية ؟ ما معيقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الكليات الت •

ما هي المتطلبات االساسية لتطوير التخطيط االستراتيجي في الكليات التقنية الحكومية في  •

 الضفة الغربية ؟

 ما تأثير خصائص المبحوثين في الكليات التقنية الحكومية في الضفة الغربية على إجاباتهم؟  •
 
    فرضيات الدراسة6.1

  

  :ص المبحوثين على اجاباتهم اعتمدت الفرضيات االحصائية التاليةلمعرفة تاثير خصائ

  

في المتوسطات ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   •

الحسابية إلجابات المبحوثين حول مدى تطبيق اسس التخطيط االستراتيجي للكليات تعزى 

  .لمتغيرات خصائص المبحوثين

في المتوسطات ) α≥0.05(لة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات دال •

الحسابية إلجابات المبحوثين حول معيقات التخطيط االستراتيجي للكليات تعزى لمتغيرات 

 .خصائص المبحوثين

في المتوسطات ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   •

تطلبات االساسية لتطوير التخطيط االستراتيجي الحسابية إلجابات المبحوثين حول الم

 .للكليات تعزى لمتغيرات خصائص المبحوثين

في المتوسطات ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   •

الحسابية إلجابات المبحوثين حول  العالقة بين تطبيق التخطيط االستراتيجي للكليات وأداء 

 . لمتغيرات خصائص المبحوثينموظفي الكليات تعزى

  

    أهمية الدراسة7.1

  

  : تتمثل اهمية الدراسة فيما يأتي

  

كونها من اوائل الدراسات العلمية الميدانية المرتبطة بالتخطيط االستراتيجي للكليات  :علميا •

مصادر الدراسة ومنهجها ( فقد اتبعت الدراسة االسلوب العلمي في اختيار ،التقنية الحكومية
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ول على نتائج ذات موثوقية عالية، بهدف الحص) مي واداة القياس المستخدمة فيهاالعل

يجي وادء موظفي في تقديم دليل علمي على العالقة بين التخطيط االستراتتها مساهمو

اثارة  جديدة يستفيد بنتائجها الباحثين، باالضافة الى اضافة دراسة علميةالكليات المبحوثة، و

 .ين للبحث في التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العاليفضول الباحثين اآلخر
 

تزويد صناع القرار في وزارة التربية والتعليم العالي وادارات الكليات بنتائج  :تطبيقيا •

تساعد على اعادة تقييم التخطيط االستراتيجي للكليات وعالقته باداء الموظفين بهدف زيادة 

 استفادة مؤسسات مثيلة من النتائج في  و.ملة في الكلياتفاعلية اداء الموارد البشرية العا

 .تعزيز مهارة البحث العلمي لدى الباحث و.تطبيق التخطيط االستراتيجي فيها
 

موضوع في تحديد العالقة بين التخطيط واالداء هذا الاهمية  :اهمية التخطيط االستراتيجي •

  .في زيادة كفاءة الكليات لتحقق غايتها

  

   لدارسة هيكليه ا8.1

  

  :تشتمل الدراسة على خمس فصول موزعة كما يأتي

  

 ومبررات ،يعرض خلفية الدراسة، وتشمل مقدمة ومشكلة الدارسة واهميتها: الفصل األول •

  . القيام بالدراسة وتفصيل هيكلية الدارسة

 تتضمن محتوياته اإلطار النظري والدراسات السابقة والتخطيط االستراتيجي :الفصل الثاني •

  .ليات التقنية الحكوميةللك

 ،يتطرق الى منهج الدراسة وأدواته والمجتمع الذي اجريت عليه الدراسة: الفصل الثالث •

 ويبين ايضا ،وعينه الدراسة وخصائصها واجراءات التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها

  .حدود الدراسة الزمانية والمكانية والبشرية و التحليل االحصائي لخصائص العينه

يعرض نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم الحصول عليها من : الفصل الرابع •

المبحوثين ثم عرض ومناقشة تلك النتائج واالجابة عن اسئلة الدراسة والتحقق من صحة 

  .الفرضيات

  .يتضمن االستنتاجات والمقترحات التي بنيت على نتائج الدراسة:  الفصل الخامس •
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  صل الثانيالف

______________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة  

  
   مقدمة1.2

  

يستعرض هذا الفصل االطارالنظري للدراسة والدراسات السابقة التي توفرت للباحث من المراجع 

 علمية أو ذات الصلة بموضوع الدراسة بمختلف انواع هذه المراجع من كتب وأبحاث وأوراق

  ).االنترنت(الشبكة العنكبوتية 

  

  مفهوم التخطيط االستراتيجي2.2

  

 فالتخطيط اذا وظيفة ،يعني المستقبل الي منشاة تحقيق الهدف االساسي الذي انشات من اجله، وعليه

ادارية رئيسية تتناول تحديد ما يلزم انجازه من اعمال مستقبال وذلك بالطريقة والوقت الالزمين 

ولتتمكن المنشاة من القيام بمهمتها عليها التعرف الى التغيرات في البيئة التي تعمل ). 2009، احمد(

وتقتضي طبيعة التخطيط ان ال يكون .فيها والتي قد تؤثر سلبا او ايجابا على عملها في المستقبل

ذهان  وانما على افتراضات وتنبؤات واسعة ومتعددة في ا،ارتجاليا يقوم على التجربة والخطأ

  )2007الغالبي وادريس،.( فالتخطيط يوفر الجهد والمال،المخططين عند اعدادهم للخطط

  

 التبصر بالشكل المثالي عني الكثير من الباحثين بتعريف التخطيط فمنهم من عرفه على انه وقد

او ). 2004،حبتور( للمؤسسة في المستقبل من خالل التبصر بخفايا المستقبل وأوضاع المؤسسة 

 جهد منظم يقود للوصول الى قرارات وأعمال دقيقة تقود المؤسسة الى معرفة ماهية عملها انه
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 اوانه عملية اتخاذ قرارات ووضع أهداف واستراتيجيات وبرامج زمنية ،)Bryson, 2004( وسببه

التبصر بالشكل المثالي للمنظمة في المستقبل  وهو ،)2008الصيرفي،(مستقبلية وتنفيذها ومتابعتها 

ويمكن ان يتضح التعريف العملي للتخطيط من خالل ارتباطه بظاهرتين ). 2004العارف،(تحقيقه و

يمكن مالحظتهما المنظمات هما استخدام الخطوات الرسمية المنظمة ووجود نتائج محددة وواضحة 

  (Mintzberg,1994). تهدف المنظمة الى تحقيقها في إطارنظام متكامل للقرارات
  

تعريفات السابقة ان التخطيط االستراتيجي يختلف باختالف المستوى الذي يتم فيه يتضح من خالل ال

  .وعالقته بالمستقبل ومواجهة تغيراته

  

  :اهداف التخطيط 1.2.2.

  

تعتبر االهداف في أي  عمل او نشاط  البوصلة التي توجه سلوك العاملين في أي منظمة، فالتخطيط 

 وعليه فان عملية التخطيط ليست عبثية او ،االستراتيجيةيعتبر عنصرا اساسيا من عناصر االدارة 

  :هي) 2009الصيرفي،(مزاجية اذا ان لها اهداف تسعى لتحقيقها وهذه االهداف بحسب 

  

  .ان يقوم بتزويد المنظمة بالفكر الرئيسي ويساعد على توقع بعض القضايا االستراتيجية •

 .توجيه وتكامل االنشطة مع االدارة التنفيذية •

 . كوادر لالدارة العليااعداد •

 .زيادة قدرة المنظمة على االتصال بالمجموعات البيئية المختلفة داخل المنظمة •
 

  :ضرورة التخطيط االستراتيجي. 2.2.2

  

  :ان التخطيط االستراتيجي اصبح ضروريا لالسباب اآلتية) 2005ابو بكر،( يرى ابو 

  

واسلوب عمل لوحدات الجهاز اصبح منهاج التخطيط االستراتيجي حتمي كمنهج تفكير  •

  .االداري لمواجهة المشكالت وقصور الموارد

يعد ضروريا لتحديد و استثمار الفرص المتاحة لتعظيم المنافع من هذه الموارد في ظل  •

  .القيود والتهديدات المفروضة على المنظمة

رجة عن يعد وسيلة منهجية لتقليل درجة عدم التأكد والمخاطر المرتبطة بالمتغيرات الخا •

 .سيطرة المنظمة
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 : متطلبات التخطيط3.2.2.

  

 وبما ان التخطيط يبحث في المستقبل وكيفية تحقيق ،يقتضي انجاز أي عملية توفير متطلبات اساسية

 :اآلتيك) 2006 (ردايده ه، وهي بحسبالصورة المرجوة للمنظمة فال بد من توفير متطلبات

  

  .ا والقيادات األخرى في المؤسسة وتعزيز االنتماء التهيئة المعنوية السلوكية لإلدارة العلي •

 .التعرف على المهارات وإعداد التوجيهات والتعليمات الالزمة والتدريب للكادر اإلداري •

 . التهيئة الفنية بالتعرف على األساليب واالداوات الالزمة لتطبيق الخطة اإلستراتيجية •

ام الحوافز بممارسة اإلدارة تحقيق منهج التفكير االستراتيجي بتصميم وربط نظ •

 . اإلستراتيجية وتنمية التفكير المنهجي والرؤية العلمية ألعضاء وحدات الجهاز اإلداري

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

 .والحرص واالنضباط واإلدراك والوضوح

عداد الخطة اإلستراتيجية وذلك من خالل التعرف بأهمية المعرفة الكاملة والدقيقة بمنهج إ •

 .التخطيط االستراتيجي ومناهجه
 

  : اساليب تصميم نظام التخطيط االستراتيجي.4.2.2

  

  :ان هناك اربع اساليب لتصميم نظام التخطيط االستراتيجي هي) 2007الغالبي وادريس،(يذكر 

  

لمركزية والجهة التي تقوم بالتخطيط  يتبع في المنظمات التي تتسم با:من اعلى السفل •

 اما في المنظمات التي تتسم بالالمركزية فرئيس المنظمة ،االستراتيجي هي االدارة العليا

هو الذي يقوم باعداد الخطوط العريضة والتوجيهات الى االدارات واالقسام ليقوموا 

لتعديالت عليها اذا بالتخطيط ثم تراجع الخطة بعد الصياغة وربما تحال لالقسام الجراء ا

  .اقتضت الحاجة

 تقوم االقسام بتقديم الخطط حول اهداف المنظمة الرئيسية هفي: التخطيط من اسفل العلى •

والفرص واالخطار الخارجية والمنتجات والعائد والموارد المطلوبة والزمن الالزم وبعد 

 .جاعها للتعديالتذلك يتم مراجعتها من قبل االدارة العليا وقبولها او تعديلها او ار

يتم التنسيق من خالل الحوار بين القيادات في االدارة : المزج بين االسلوبين االول والثاني •

 وغالبا ما يتبع هذا االسلوب في المنظمات الكبيرة التي تتبع ،العليا ومديري االدارات

  .الالمركزية وخبرتها طويلة متراكمة في التخطيط
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ستخدم في المنظمات الكبيرة حيث يعتمد الرئيس فريق ي: فريق التخطيط االستراتيجي •

مخططين يقدموا له خططا مكتوبة ثم يعقد سلسلة من االجتماعات مع الفريق المعتمد 

  .الجراء النقاش حول الخطط
 

ولكن هذه االساليب قد تخضع لبعض التعديالت وفقا للظروف البيئية المحيطة والظروف الميدانية 

 .وفلسفة االدارة العليا في هذه المنظمةالتي تعيشها المنظمة 

  

  : مكونات التخطيط االستراتيجي.5.2.2

  

تتمثل الرؤية في التصورات والطموحات الكبرى التي تريد المنظمة تحقيقها، : الرؤية •

ويتطلب ان تكون الرؤية واضحة وواقعية وشاملة وقابلة للتطبيق، والرؤية توضع من قبل 

  )Thompson& Strickland,2004.(و من قبل القيادة العليافرد او بمشاركة العاملين ا

تشير الميول الجديدة في تشكيل عناصر الرسالة الى االهتمام بثالث مسائل بارزة : الرسالة •

  :وهذه المسائل هي،في التخطيط االستراتيجي للمنظمة
 

o الفئات المستفيدة من خدمات او منتجات المنظمة( الزبون( 

o  ج المقدم،النشاطالمنت( جودة الخدمة.(  

o حيث ان خطاب الرؤية يعبر عن طموح القيادة التنفيذية للمنظمة: خطاب الرؤية. 
 

والرسالة هي قائمة تتضمن اعالن لرؤية وفلسفة واهداف المنظمة ويفترض ان تجيب على  •

لمستفيدة من خدماتها او منتجاتها، من هي الفئة ا لماذا وجدت المنظمة، و:االسئلة التالية

والرسالة مهمة ايضا في صياغة استراتيجية  . تقدم المنظمة انشطتها او خدماتهاكيفو

ومن االهمية بمكان اشراك اكبر ،المنظمة وهي مطلوبة قبل صياغة االستراتيجيات البديلة

 )Pearce &Robinson,2003.(عدد ممكن من المديرين في عملية صياغة الرسالة

  :ويقصد به )لبيئيالتحليل ا( تحليل الموقف االستراتيجي •
 
o يهدف الى تحليل جوانب القوة والضعف النسبية في ): البيئة الداخلية( التحليل الداخلي

المنظمة ويشمل تحليل كافة الموارد البشرية والمالية والمادية ومناخ العمل والثقافة 

 .حددةوذلك وفق معايير م،التنظيمية وانماط القيادة واالتصال والتقويم والرقابة والتمويل

 :هم مكونات عناصر البيئة الداخليةوأ
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  .الموارد البشرية -

 .الهيكل التنظيمي -

 .النظم االدارية والمعلوماتية -

 .ادوات واساليب تقديم الخدمة -

 .فلسفة المنظمة واالنماط االدارية فيها -

  

o ويقصد به تحليل البيئة الخارجية لعمل المنظمة بغرض اكتشاف : التحليل الخارجي

  :ديدات في بيئة المنظمة الخارجية وتشمل نوعين من المتغيراتالفرص والته

  

 .)دولية/اقتصادية / قانونية / سياسية / اجتماعية:( متغيرات البيئةالعامة -

 / المستهلكين / الموردين / الحكومة / المنافسين( :متغيرات البيئة الخاصة -

  :ي كما يأتي فهالمتغيرات على المنظمةهذه تاثير أما ).المنظمات العمالية

  

   ا.تؤثر على استراتيجية المنظمة: المجموعة االولى 

 .تؤثر على العمليات التشغيلية: لمجموعة الثانية 

  

 ويشترط في االهداف ،يمثل الهدف النهاية المرغوبة والتي توجه الجهود تجاهها: االهداف •

  .ان تكون محددة وقابلة للقياس وواقعية وممكنة التحقيق ومحددة بزمن معين

ان السياسة تعني حدود واتجاهات العمل ) 2008،ابو فارة( يذكر : السياسات االستراتيجية •

االداري، وبتعبير اخر هي قرار معلوم اتخذ مسبقا ليشكل معيارا في التطبيق االداري 

 وهي  العمل التاملي والذكي لصانعي ،ومرشدا للمديرين في اتخاذ قرارات ادارية الحقا

كما يمكن ،ل الروتينية التي يمكن برمجتها واعتبارها اساسا للقراراتالقرارات واالعما

  . القول ان السياسات هي مجموع االتجاهات التي تساعد على تحقيق اهداف المنظمة

  

بعض المنظمات تعتمد سياسة عمل تقليدية معروفة مسبقا،وقد يكون  فان صدر السياسةأما حول م

اطا على المنظمة وتسمى السياسة في هذه الحالة سياسة مصدر السياسة رايا فرديا يفرض اعتب

قسرية ويمكن ان تنشا سياسة العمل من قبل مجلس ادارة المنظمة ويتم تحويل الصالحية الالزم بما 

ائدة في البيئة الخارجية يتالءم مع السياسات العرفية وهذا النوع ينسجم مع اهداف والحالة العامة الس

  :للمنظمة

  



 
 

11

 يمكن القول ان ،(Burgelman & Grove,2006)بحسب : ستراتيجيةالقرارات اال •

 عملية عقالنية تتبلور في اختيار بين بدائل متعددة ذات مواصفات تتناسب مع القرار هو

االمكانيات المتاحة واالهداف المطلوبة، وتصنف القرارات الى عدة انواع من حيث 

  . اط المنظمة اآلني والمستقبلياالهمية والزمن والوزن النسبي في تاثيرها على نش

اذا ارادت المنظمة اختيار افضل البدائل االستراتيجية يمكنها  :اختيار االستراتيجية المناسبة •

ان تستعين بعدد من المعايير مثل الموارد المتاحة للمنظمة والجوانب السياسية داخل 

اخرى ترى المنظمة انها المنظمة ومواطن القوة النسبية او اعتبارات المخاطرة او معايير 

 ذلك النه ليس هناك ما يسمى باالستراتيجية ،تساعدها في اختيار االستراتيجية االفضل

  .المثلى التي تصلح لكل المنظمات في كل الظروف

وهي اآلليات والخطوات المتبعة وفق السياسات المرسومة  :اجراءات تنفيذ االستراتيجية •

ة الذين يقومون بتنفيذ هذه االجراءات وهي قواعد في المنظمة وتشمل االشخاص واالجهز

  )Marcus,2005(.تضبط وتحكم التنفيذ، وتكون منبثقة من االهداف والسياسات المرسومة

تعتبر المتابعة عملية اساسية لمعرفة كيفية سير الخطة  :المتابعة والتقييم للخطة •

ي الخطة مع ما تحقق من  ويتم ذلك بمقارنة المعايير الموجودة ف،االستراتيجية المعدة

اهداف على ارض الواقع،واذا ما وجد هناك فروق بين ما خطط له وما انجز اقتضى ذلك 

وزارة التربية .(البحث عن اسباب هذا االنحراف عن المسار المطلوب من اجل تعديله

  )2005والتعليم العالي،

  

   االدارة واالدارة االستراتيجية3.2

  

المصادر االدراية بأنها تنسيق الموارد البشرية وغير البشرية من اجل  تعرف االدراة في :االدراة

  )2004حبتور،. (تحقيق اهداف المنظمة

  

  : االستراتيجية1.3.2.

  

،وقد عرفت )2008أبو فارة،"(السوق"الى العربية بمعنى ) strategy(ترجمت كلمة االستراتيجية 

 لالعمال واالنشطة التي تمارسها على انها تحديد غايات واهداف واستراتيجيات نمو وخطط

 وعرفت على انها الطريقة التي تستخدمها المؤسسة للتكيف مع البيئة ،)2009احمد،(المنظمة

ان الهدف الرئيس لالدارة االستراتيجية هو ) Marcus,2005 (، ويرى)2005السالم،.(والتاثير فيها

ويعرف .لى االقل لمدة عشر سنواتاالفضلية في االستدامة التنافسية او االداء فوق المتوسط ع
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Porter وهو احد رواد االستراتيجيات االستراتيجية التنافسية على انها بناء  دفاعي قوي ضد 

المنافسين وايجاد موقع في الصناعة حيث تكون القوى اضعف ما يكون وانه لكل منشاة استراتيجية 

لمنشأة ووسائلها لتحقيق تنافسية شاملة تمثل خليطا من االهداف المستخدمة من قبل ا

او هي تحديد االهداف االساسية الطويلة االمد للمنظمة تتبنى مجموعة من ) 2004حبتور،.(اهدافها

  )2005السالم،.(االفعال وتخصيص الموارد الضرورية لتحقيق تلك االهداف

  

 : اهمية صناعة وتنفيذ االستراتيجية2.3.2.

  

وتنفيذ االستراتيجية تحتل اعلى االولويات في  ان صناعة  (Thompson&others,2005)يعتبر

  :المهام االدارية في المنظمة وذلك لسببين كبيرين هما

  

 ،هناك حاجة ملزمة للمدراء للتحضير لصناعة الشكل الذي ستدار به المنظمة :اوال •

فاستراتيجية واضحة معقولة هي وصفة ادارية للعمل في المنظمة وخارطة طريقها الى 

ان كسب السوق يتطلب . خطتها الرضاء الزبائن وتحقيق اهداف االداءالمنافسة وهي

 .تصورا جيدا الستراتيجية انتهازية تستغل الفرص المتاحة بشكل فعال

وان ،ان منظمة ذات استراتيجية واضحة ومركزة من المرجح ان تكون اقوى اداًء :ثانيا •

ستراتيجية في صناعة وتنفيذ الحقيقة التي ال يمكن الهروب منها هي ان مهارة االدارة اال

كما ان ،االستراتيجية لها تاثير ايجابي على نمو الدخل والممتلكات وعائد االستثمار

المنظمة التي ليس لها اتجاه واضح المعالم من المؤكد ان اهداف ادائها ستكون مبهمة 

وستتخبط استراتيجيتها ويعتريها الخلل وربما التصدع  او حتى لن تستطيع تنفيذ 

  .استراتيجيتها بشكل تنافسي

  

  لمخططون االستراتيجيون؟ من هم ا4.2

  

هم جهاز يساعد  مجلس االدارة واالدارة العليا في اداء وظائف ومهام االدارة االستراتيجية، وهـو                

  :)2009شريعة،(  وهم بحسب ،يتكون من احدى الفئات التالية

  

  .لمنظمةاالداريين القائمين على مهام التخطيط االستراتيجي ل •

  .اداريين  متخصصين  في جمع وتحليل البيانات الالزمة  لعملية التخطيط االستراتيجي •

  .فريق التخطيط االستراتيجي/ نخبة •
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   معوقات التخطيط االستراتيجي5.2

  

ليس استخدام التخطيط االستراتجي باالمر الهين فهناك الكثير من الصعوبات والمعيقات التي 

  :)2004،العارف(ستراتجي وتجعل منها مهمة صعبة ومنها بحسب تعترض عملية التخطيط اال

  

عدم رغبة المديرين وترددهم في استخدام هذا االسلوب اعتقاداً منهم ان الوقت المطلوب  •

  .للتخطيط غير كاف وان التخطيط االستراتيجي ليس مسؤولية المدير

ذلك بسبب تغير سريع في بيئة خارجية مضطربة ما قد يجعل التخطيط متقادما قبل ان يبدأ و •

  .البيئة الخارجية للمنظمة وارتفاع تكلفة متابعة التغير

مشاكل التخطيط االستراتيجي تترك انطباعاً سلبياً في ذهن المديرين وذلك بسبب مشاكل  •

وضع نظام التخطيط وغموضه ال يجعل المدير متقبال للفكرة وكذلك مشاكل جميع البيانات 

  .ارة الخطة االستراتجيةوتحليلهاووجود خطأ في اد

  ) مهنية ، فنية، بشرية، مادية،مالية( ضعف الموارد المتاحة  •

  .ارتفاع تكلفة التخطيط والحاجة لوقت اكثر للتخطيط •
 

  مستويات التخطيط6.2

  

  ):2007بني حمدان وادريس،( هناك ثالث مستويات للتخطيط يوضحها

  

لة الرئيـسة التـي تغطـي وتوجـه          يعد هذا المستوى المظ    :مستوى التخطيط االستراتيجي   •

المستويات التخطيطية األخرى في المنظمة حيث يتضمن هذا المستوى من التخطيط  رؤيـة   

ورسالة المنظمة، وعوامل النجاح الحرجة والغايات واألهداف اإلستراتيجية للمنظمة ويغطي          

فهو إذا ،يةأيضا  استراتيجيات المنظمة للوصول الى الغايات وتحقيق األهـداف اإلسـتراتيج     

  .يتصف بالشمولية  والتكاملية  في التطور وهو تجددي الفلسفة

 ويشمل هذا المستوى األهداف التشغيلية والـسياسية         :)العملياتي  (مستوى التخطيط التشغيلي     •

والبرامج  الالزمة للوصول الى األهداف حيث يمثل هذا المستوى  أهمية كبيرة  للمنظمـة                

 ويعتبر هذا المستوى  من التخطـيط مـن          .ف والمعايير الملموسة  ألنه األكثر تحديد لألهدا   

   .اختصاصات اإلدارة الوسطى ومن حيث الزمن يكون  لالجل المتوسط  والقريب

 يمثل هذا المـستوى إدارة النتـائج واألداء المتـضمنة للرقابـة          :مستوى التخطيط التكتيكي   •

  .اإلدارة االشرافيهوتحوير الخطط للوصول للنتائج المرغوبة وهو من اختصاص 
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   الموارد البشرية7.2

  

مع تزايد اهتمام العالم بالمعرفة  وأهميتها انصب االهتمام على تأثير أهمية إدارة العنصر البـشري                

القادر على امتالك هذه المعرفة داخل المنظمات بشكل عام والمنظمات التعليمية على وجه التحديـد               

ازدياد الطلب على قوة عمـل  )  Globalization(لمة  فقد تطلب ظهور العو.والجامعات خصوصا

ذات مهارات عالية ومتعددة في الوقت نفسه وعليه فان ذلك يقتـضي التركيزعلـى مفهـوم  إدارة                  

وإدارة المعرفة للتركيز باألساس على ضرورة إدارة الكفاءات البـشرية  )  T Q M(الجودة الشاملة 

بلي ليراعي تسارع وتغير األحداث الداخلية والخارجيـة        ومهاراتها وفق التطور االستراتيجي المستق    

  )2008،قوي.(في بيئة المنظمات

  

  : العوامل المؤثرة على اداء وانتاجية الموارد البشرية.1.7.2

  

يتاثر اداء وانتاجية الموارد البشرية بالعديد من العوامل عند عملية تحويل المدخالت الى مخرجات،              

موعة من الباحثين الدوليين في منظمة العمل الدولية العوامل المـؤثرة           وقد قسمت دراسة قام بها مج     

مجموعـة   :هـي ) 2009احمـد، (على االداء واالنتاجية في المنشآت الى ثالث مجموعات بحسب          

مجموعـة  صر الفنية والتنظيمية في المنـشاة، و      مجموعة العنا وامل البيئية التي تحيط بالمنشاة، و     الع

  ).لعملجماعات ا(العنصر البشري 

  

   تحليل العمل 8.2

  

عملية يتم من خاللها تحديد مواصفات الوظائف في المنظمة والمواصفات المطلوبة في شاغلي هذه              

 ويتم ذلك بعد جمع معلومات وحقائق عن طبيعة وظائف المنظمة ثم تحليلها وتقديمها في               ،الوظائف

ي تؤدي فيها تلك الوظائف واالمراض      قوائم تبين المهام والمسؤوليات والصالحيات وكذلك البيئه الت       

والمخاطر المحتملة في بيئة العمل ومن ثم تحديد و معرفة المهارات والقدرات الالزمـة الواجـب                

  )2003 ،ديسلر.(توفرها في الموارد البشرية ألداء هذه الوظائف

  

  مفهوم األداء9.2

  

، ويشير  )2009المبلغي،( المحدد له  األداء في اللغة هو اإليصال والقضاء،او هو إيقاع الفعل في وقته          

 ويعكس الكيفية التي ينجز بهـا الفـرد         ،مفهوم األداء الى درجة انجاز المهام المكونة لوظيفة الفرد        
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تقييم أداء العاملين بأنه  العملية التي تعنى بقيـاس           ) 2002( فقد عرف نصر اهللا     .متطلبات وظيفته 

هم في علمهم الحالي للتعرف على مدى مقدرتهم على          وصالحياتهم وانجازاتهم وسلوك   كفاءة العاملين 

ويعرف االداء بانه قيام فـرد او       .تحمل مسؤولياتهم الحالية واستعدادهم لتقلد مناصب أعلى مستقبالً       

  )2003عباس . (مجموعة بانجاز هدف او أهداف المؤسسة

  

  :  األداء في منظمات القطاع العام.1.9.2

  

ييم لوظيفة منظمات القطاع العام وهـو تقيـيم أدائهـا،  ففـي              هناك جانب اساسي في أي عملية تق      

التسعينات من القرن الماضي ظهر اهتمام بالتخطيط والتحسين المستمر لألداء من قبـل الحكومـة               

وعليه فان المدير التنفيذي لمنظمة القطاع العام يتطلع ليرى ما إذا كان األداء جيدا وفي تحـسن ام                  

 فإذا كان األداء ال يتحسن وإذا لـم تكـن       .هواألساس في ازدهار المنظمة   وقد أصبح ذلك التقييم     . ال

أما بالنسبة لألداء في منظمات القطاع      .النتائج في تحسن فهناك مشكلة خطيرة تستوجب إعادة النظر        

  ):Joyce, 2000( العام فقد أصبحت تحكم من خالل وجهة نظر المستفيد منها فمثال بحسب

  
  . لى األداء من خالل عدد الطلبةفي الجامعة يمكن الحكم ع •

  .في المستشفيات يحكم على األداء من خالل لوائح االنتظار ولوائح الزمن •

  : العالقة بين التخطيط واالداء.2.9.2    .في المدارس يحكم على األداء من خالل االمتحانات التي يجتازها الطلبة •
  

 والمؤسسة باالسـتراتيجيات طويلـة االمـد       نبثق المعيار العام لالداء من اهمية ربط اداء الموظفين        

والمهمات الموسعة للمنظمة ككل، حيث يستنبط الموظفين االهداف والغايات من دوائـرهم والتـي              

والمعاييرهي بيانات مكتوبة تصف كيف يمكـن تاديـة         ،بالمقابل تقوم بدعم المهام واهداف المنظمة     

ان تقييم األداء هو عملية دوريـة       ) 2002(ويعتبر عادل صالح    ) 2006بن نزار، (العمل بشكل جيد  

والعمل على تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف ما         ،هدفها قياس نقاط القوة والضعف في االداء      

بمراحـل   ) 2003( وتمر عملية االداء بحسـب ديسـلر         .يساعد ويضمن  تحقيق فاعلية المنظمة     

أمـا أبـو شـيخة      .يله  وتشجيعه وتقييمـه    متعددة  تتمثل في تحليل  الوظائف وتعريف االداء وتسه         

فيعرفه بأنه  وسيلة يتم من خاللها إصدار حكم موضوعي على قدرة الموظـف فـي أداء                 ) 2001(

 و كذلك التحقق من سلوكه أثناء العمل ومن مدى التحسن الذي طرأ على أسـلوب                ،واجبات وظيفته 

سؤوليات إضافية وذلك بما يـضمن       والتحقق من قدراته على تحمل اعباء وم       ،أدائه لواجبات وظيفته  

بأنه نظام يمكـن    ) 2005ماهر،( ويرى.فعالية المنظمة في الحاضر وإقرار بقائها وفعاليتها مستقبال       

  .من تحديد مدى كفاءة أداء العاملين ألعمالهم
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  : معدالت االداء.3.9.2

  

 الظروف يفكمية العمل التي ينجزها فرد واحد او مجموعة من األفراد خالل زمن معين هو 

 وأنواع معدالت االداء قسمين كمي ونوعي ويعرف .الطبيعية للعمل ومستوى محدد من االداء

واما المعدل ) تحديد كمية معينة من وحدات العمل التي تنتج في وقت معين ( المعدل الكمي بأنه

  )2001،وهعلي( . النوعي فانه الوصول الى إنتاج وإحداث العمل بمستوى معين من الجودة واإلتقان

  

  : تقييم األداء.4.9.2

  

هو نظام رسمي تقوم بتصميمه إدارة الموارد البشرية في المنظمة ويشتمل على مجموعة من 

األسس والقواعد العلمية واإلجراءات التي وفقا لها  يتم تقييم  أداء الموارد البشرية في المنظمة 

 مستوى إداري أعلى المستوى األدنى  بحيث يقيم كل،سواء كانوا رؤساء او مرؤسيين او فرق عمل

و يقصد ايضا بتقييم االداء انه دراسة ،)2004عقليي،( .منه بدءا من قمة الهرم التنظيمي الى قاعدته

وتحليل ألداء العاملين لعملهم ومالحظة سلوكهم أثناء العمل للحكم على مدى نجاحهم ومستوى 

 على إمكانيات النمو والتقدم في المستقبل وتحمل كفاءتهم في القيام بأعمالهم الحالية، وأيضا للحكم

  )2000عبد الباقي،.(لمسؤوليات اكبراو ترقية لوظيفةاخرى

  

  : اهمية تقييم األداء.5.9.2

  

يعتبر تقييم أداء الموارد البشرية من المواضيع التي تحتل أهمية كبيرة في مجال العمل في كافة 

 وذلك الن تقييم األداء مرتبط ،خدماتية او غيرهاانواع المنظمات حكومية كانت او صناعية او 

مباشره بإنتاجية العمل في المنظمة وفاعليتها التنظيمية و التي يتوقف عليها بقاء المنظمة واستمرار 

نشاطها وتستخدم نتائج تقييم األداء في معرفة مستوى اداء كل عامل في المنظمة فردا كان ام فريقا 

يات وسلبيات األداء ما يترتب عليه وضع أساس يقوم عليه تحسين فهي تساعد على معرفة ايجاب

  )2004شاويش،(.االداء المستقبلي في المنظمة

  

  : أهداف تقييم األداء.6.9.2

  

 فتقييم األداء ،ان تقييم األداء يشمل زاويتين رئيسيتين هما الكفاية اإلنتاجية واستعداد األفراد للتقدم

   ):2004شاويش،( ما يذكرها يسعى لتحقيق األهداف التالية ك
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  . توحيد األسس التي تتم بناءا عليها الترقية او زيادة األجور او ايقاع الجزاءات •

تنمية المنافسة بين األفراد وتشجيعهم على بذل جهود اكبر حتى يستفيدوا من فرص التقدم  •

 .المفتوحة أمامهم كماً لزيادة اإلنتاجية

 .ام المختلفة للمنظمة لتسهيل تخطيط القوى العاملة فيهاامكانية قياس إنتاجية وكفاية األقس •

تحديد وتدريب األفراد الذين يحتاجون الى تدريب مميز بهدف تحسين قدرتهم على المحافظة  •

على مستوى عال من اإلنتاجية وتزويد ادارة  المنظمة بهذه المعلومات لتسليط  الضوء على 

 . تبار والتدريب والترقية والنقلالسياسات المستقبلية  للمنظمة الغراض االخ
 

  : نطاق معايير تقييم االداء.7.9.2

  

  :وهذه المعايير هي،يشتمل على ثالث جوانب اساسية تتحدد في ضوئها معايير التقويم

  
مثل المزايا التي يجب تحلي الفرد بها اثناء اداء مهام : معايير تصف الخصائص الشخصية •

  .واالنتماءعمله  كاالخالص واالمانة والوالء 

 ويقصد بذلك السلوكيات االيجابية التي تصدر عن الفرد الخاضع :معايير تصف السلوك •

للتقييم مثل التعاون والمبادرة والمواظبة على العمل وتحدي صعاب العمل وحسن التعامل 

 .والقدرة على االتصال

 لذي يقيم اداءهوهذه المعايير توضح ما يراد تحقيقه من قبل الفرد ا: معايير تصف النتائج •

من انجازات يمكن قياسها وبالتالي يمكن تقييمها من حيث الكم والجودة والتكلفة والزمن،  •

  )2006بن نزار،(وهذه المعايير تعتبر اكثر دقة في وصف االداء الجيد 
  الكليات التقنية الحكومية وواقع التخطيط االستراتيجي فيها10.2 

  

فقد ".بعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية  " 1995لها في العام بدأت الكليات التقنية الحكومية عم

 كبيرة للتعليم أهمية العالي التربية والتعليم وزارة أولتوقد .عملت قبل ذلك كمعاهد إلعداد المعلمين

 المجتمع حاجة تم تطويرها لتناسب والتي ،الحكومية للكليات الالزم التخطيط بعمل وذلك التقني

 المرحلة طالب من الخريجين أعداد بتزايد التقنية الكليات نشأة ارتبطت هذه المرحلة فقدفي  الفلسطيني

التي  الهامة والتحوالت التطورات عن استيعابهم،فضال من الجامعات تتمكن لم العامة الذين الثانوية

قل والن واإلعالم واالتصاالت المواصالت وشبكات المعلومات نظم في الفلسطيني المجتمع شهدها

مواجهة  على قادرة بشرية أطر إلى الحاجة عزز الذي األمر ؛ المجاالت من وغيرها والصناعة

وواجبات  مسؤوليات التقنية الكليات على بدوره ووضع واالجتماعي، االقتصادي التغيير متطلبات
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 دًياتح العوامل المحلي،فقد شكلت هذه العمل سوق التنمية واحتياجات خطط متطلبات تحقيق في هامة

 أنماط تطوير من خالل المتغيرات تلك لتستطيع ان تستوعب العالي التعليم مؤسسات أمام قوًيا

 وتقنية فنية كوادر إعداد وتأهيل تتولى جديدة تعليمية مؤسسات قيام على وتعمل التعليم، ونظم وأساليب

 العاملة، القوى هرم في والجامعي المتخصص الماهر، العامل بين الهوة لجسر متوسط، مستوى ذات

  )2007،الشويخ(.وتطويره المجتمع تنمية في واإلسهام

  

 رام اهللا ، العروب،خضوري( تشكلت الكليات التقنية الحكومية في الوطن من كليات فلسطين التقنية

  )ديرالبلح وخانيونس( في الضفة الغربية وفي قطاع غزة كليات فلسطين التقنية) للبنات،األمة

   

 تدرسها وتدرب فيها هذه الكليات على سبيل المثال ال الحصر الحاسوب والفنون اما البرامج التي

وجميعها تمنح درجة ( وتقنيات اإلعالم والمحاسبة واإلدارة المالية والمصرفية وأتمتة المكاتب 

ً  وقانونياً لوزارة التربية وا،من الناحية القانونية واإلدارية, )الدبلوم  لتعليم  تتبع هذه الكليات إداريا

  :العالي، ويبين الشكل ترتيب الكليات في هيكلية الوزارة

  

  
  

  .ترتيب الكليات في هيكلية الوزارة: 1.2شكل 

  

  )1997،دليل الكليات. (يطبق على موظفي الكليات قانون الخدمة المدنية للسلطة الوطنية الفلسطينية

  

  ستراتيجية للمنظمات التعليمية متطلبات اإلدارة اإل11.2

  

  :اهم متطلبات االدارة االستراتيجية للمؤسسات التعليمية وهي ) 2008،قوي(عرض يست
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  التحليل المنظومي وتحدياته •

  التخطيط االستراتيجي  •

  تحديد البدائل اإلستراتيجية للتعليم  •

  معرفة استراتيجيات العلوم والتكنولوجيا  •

  معرفة مداخل وتكلفة وتمويل التخطيط  •

  

  للتعليم العالي الفلسطيني التخطيط االستراتيجي 12.2

  

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعداد خطة إستراتيجية عشرية للتعليم العالي الفلسطيني             

  : وقد شملت الخطة2001عام 

  

  . رسالة التعليم العالي •

 .الغايات التي تسعى الخطة االستراتيجية لتحقيقها •

  .تحديد اولويات التعليم العالي •

  .تي تواجه التعليم العالي في فلسطينالتحديات ال •

  .2005تم إعداد خطة عمل تفصيلية يتم بموجبها تنفيذ اإلستراتيجية عام  •

  )2009،ابو عيشة.(اجري تحليل الوضع في كل مجال اختصاص •
 

 : التحديات والمشكالت التي تواجه التعليم العالي في فلسطين.1.12.2

  

  :)2007كحيل،( التحديات يلخص اهمها يواجه التعليم العالي في فلسطين جملة من

  

  .ضعف التمويل واالقتصاد على المستوى الوطني •

 . المضايقات التي تتعرض لها الجامعات بسبب سياسات واجراءات االحتالل •

   .ضعف التخطيط في مؤسسات التعليم العالي •

  . عدم مقدرة نظام التعليم العالي على تلبية احتياجات سوق العمل بشكل مالئم •

 . تخوف من انخفاض مستوى جودة التعليم العاليال •

  .ضياع فرص التحاق بالتعليم العالي •

  .عدم توفرهيكلية إدارية فعالة على المستويين الوطني والمؤسسي •
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  :)2009 شريعة،(لمشكالت التي تواجه مؤسسات التعليم العالي بحسب أما 

  

 .مشكالت تتعلق باألهداف •

  .مشكالت تتعلق بالمشاركة •

  . تتعلق بالبياناتمشكالت •

  .مشكالت تتعلق باالعتماد •

   .مشكالت تتعلق بالمصادر •
 

   الخطط االستراتيجية للكليات التقنية13.2

  

 جهدت لتعزيز موقعهـا وسـعت الـى التميـز           1995عندما بدأت الكليات التقنية عملها في العام        

استراتجي فقـد كانـت     واالرتقاء بمستوى طالبها بعيداً عن وجود أي خطة إستراتيجية او تخطيط            

امكانياتها محدودة من حيث الموارد البشرية لبعض التخصصات وعدم تناسب البنية التحتيـة مـع               

 قـام   1996في العام    و . وفي ما يأتي عرض للخطط االستراتيجية للكليات       ،متطلبات البرامج التقنية  

ة للتعليم والتدريب المهنـي     طاقم من الخبراء في التدريب المهني بإعداد مقترح اإلستراتيجية الوطني         

 حيث ضم الطاقم خبراء من وزارة العمل ووزارة التربيـة والتعلـيم ووزارة              ،والتقني في فلسطين  

 ،وجامعة القدس المفتوحـة   " معاً التنموي   "التخطيط والتعاون الدولي ووكالة الغوث الدولية ومركز        

جلس االستشاري للتدريب المهني في      من قبل الم   15/7/1996وقد تم إعداد وإقرار هذا المقترح في        

 وقد جاءت هذه االستراتيجيات على شكل بيان سياسي يصف الرؤيـا المـستقبلية لنظـام                .فلسطين

اإلسـتراتيجية   ( . ويحدد خـصائص ومالمـح هـذا النظـام         ،التدريب المهني والتقني في فلسطين    

  .  )1997،الوطنية

  

ية غير مكتملة تضمنت مراجعة وتحليل للوثـائق      خليل نخلة بعمل إستراتيج   .  قام  د   2005في عام   و

 :والمسودات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي للتعليم العالي وهي

  

  .1997خطة ترشيد التعليم العالي الفلسطيني  •

 .1999وثيقة التوجيهات المستقبلية المقترحة للتعليم العالي  •

 .2000طيني المسودة األولى لوثيقة اإلستراتيجية التعليم العالي الفلس •

 .2002إستراتيجية تمويل التعليم العالي الفلسطيني  •

 2012-2008الخطة االستراتيجية الخمسية  •



 
 

21

 وضعتها التي الطوارئ خطط وفق بالعمل(2001-2005) بين ما الفترة في التعليمية المسيرة اتسمت

 االحـتالل  سياسة فرضتها التي االغالقات والفصل ظروف مع تجاوبا العالي والتعليم وزارة التربية

 علـى  الفتـرة  هـذه  خـالل  العالي والتعليم التربية وزارة  فقد حرصت،الثانية االنتفاضة فترة خالل

 التعلـيم  لتطـوير  الخمـسية  الخطة تطبيق على جاهدة األمد فعملت طويلة استراتيجية على المحافظة

 أحيـاء  فلـسطين  شهدت 2008 العام وبداية 2007 عام نهاية وفي.2005 - 2001 للعام الفلسطيني

 التربيـة  وزارة عملت قد و.السلطةالوطنية وزارات وقطاعات كافة في االستراتيجي التخطيط لعملية

 التطويريـة  الخطةالتربويـة  إلعداد والتحضير الفلسطيني التعليم واقع تشخيص على جاهدة والتعليم

 اإلعداد بدأ التي الوطنية سطينيةواإلصالح الفل التنمية خطة في لإلسهام 2005 عام منذ االستراتيجية

   . 2007  عام أواخر في لها
 

التطويريةالحاليـة   التربوية الخطة على تعتمد الوطنية واإلصالح التنمية خطة فإن التعليم، يخص وفيما

 األساسـي   فالتعليم،المدرسة قبل يبدأ  ما شامل تعليمي بنظام االلتحاق للمواطن ا الخطة تضمن حيث

 .العـالي  والتعلـيم  غيرالنظامي و النظامي التعليم و والتقني المهني العام والتعليم التعليموالثانوي ثم 

 الثـانوي  فـوق  وما الثانوي المستويين على والتقني المهني التدريب تزويد على أيضا الخطة وتركز

  .العمل لسوق الشباب الفلسطيني لتهيئة

  

والتقني  المهني التعليم قطاع تطوير ليكون يبقى راتيجيةاالست التطويرية التربوية للخطة العام الهدف إن

 وٍزارة قبـل  مـن  العالي التعليم لقطاع الحالية االستراتيجية أعدت وقد وعادل دائما مرنا مالئما كفؤا

 الـشركاء  كافة بين اإلجماع بناء هدفها وكان .2002 في العام العلمي والبحث العالي والتعليم التربية

وزارة التربيـة  (االسـتراتيجية   لتطبيق الدعم المادي لتوفير الحالي اإلصالح اتوآلي مسوغات على

  .)2008والتعليم العالي،
 

   الدراسات السابقة14.2

  

تطرق الباحثون الى التخطيط االستراتيجي وآثاره على عمل المؤسسات فـي مختلـف الدراسـات               

ار المؤسسات في التنمية فقد جـاء       بحسب المشاكل البحثية المختلفة، ونظرا ال ختالف أهداف وادو        

اهتمام الباحث بالدراسات التي تتعلق بأداء العاملين في الكليات التقنية الحكومية في فلسطين نظـرا               

لخصوصية وضع هذه الكليات وعدم اهتمام الباحثين بدراسة العالقة بين الخطة اإلستراتيجية وأداء             

  .ت التقنية الحكومية بشكل خاصالعاملين في المؤسسات التعليمية عامة والكليا
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  : الدراسات العربية.1.14.2

  

فقد ،، بعنوان انموذج مقترح للتخطيط االستراتيجي في الجامعات الفلسطينية)2009(دراسة فرهود 

بينت نتائج الدراسة ان درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي من قبل القادة االكاديميين متوسطة او 

ت الدراسة عن وجود معوقات تعيق التخطيط االستراتيجي اهمها التمويل  وكشف،منخفضة في الغالب

والوضع السياسي والموارد البشرية والبيئة الخارجية وكان من ضمن التوصيات اجراء دراسات 

تحليلية واقعية للبيئات الخارجية والداخلية للجامعات  والكشف عن المعيقات التي تعيق التخطيط 

واقع التخطيط االستراتيجي في "، بعنوان،)2009(اما دراسة الخطيب.عاتاالستراتيجي في الجام

،فقد هدفت الدراسة الى  معرفة واقع التخطيط "منظمات شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية

االستراتيجي في منظمات شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية ومعيقاته وطرق تدعيمه وتوصلت 

 يوجد رؤية ولكنها غير واضحة لدى منظمات الشبكة وهناك اهتمام الدراسة الى نتائج اهمها انه

بالبدائل والخيارات االستراتيجية من قبل القائمين على منظمات الشبكة كما ان هناك تنفيذ للخطة 

 كما كشفت الدراسة عن وجود معيقات ،االستراتيجية وممارسة للتقويم والرقابة من قبل االدارة العليا

يط االستراتيجي اهمها ارتباط نظام الحوافز بالنتائج قصيرة االجل وليس بالغايات في تطبيق التخط

االستراتيجية وعدم التحديث المستمر لعملية التخطيط االستراتيجي واالعتقاد بان التخطيط هو 

واقع ممارسة "بعنوان ) 2009(وفي دراسة االشقر . مسؤولية جهة مختصة وليس مسؤولية الجميع

توصلت ".ستراتيجي لدى مديري المنظمات غير الحكومية المحلية في قطاع غزة التخطيط اال

الدراسة الى نتائج تبين وجود معوقات في ممارسة التخطيط االستراتيجي لدى المنظمات المبحوثة 

وكان من توصيات الدراسة .اهمها تغيير طاقم العاملين بين فترة واخرى ونقص االمكانات المادية

ين في التخطيط واستمرار عملية التخطيط بحيث ال تكون موسمية او حسب الحاجة مشاركة العامل

  . وترسيخ ثقافة التخطيط االستراتيجي لدى موظفي المنظمات المبحوثة،او في االزمات فقط

  

مدى تطبيق انموذج التخطيط االستراتيجي في الجامعات "، بعنوان)2008(وفي دراسة سميرات

، فقد هدفت الدراسة الى معرفة واقع التخطيط االستراتيجي في "الغربيةالفلسطينية بجنوب الضفة 

تحليل  ( :الجامعات الفلسطينية وقياس مستوى قدرة المسئولين على صياغة عناصر التخطيط وهي

 وتقييم الحاجات ورؤية الجامعة وأهدف الجامعة واستراتيجيات تحقيق ،البيئة الخارجية والداخلية

 والتوصل الى ،السبل التي يمكن االعتماد عليها للتغلب على هذه المعوقات واقتراح ،)األهداف

نموذج مقترح لتحسين التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفلسطينية، وتوصلت الدارسة الى ان 

معظم الجامعات الفلسطينية بها خطط استراتيجية ولكنها تحتاج الى تحديث، وان الجامعات فيها 

نها غير فاعلة ويرجح سميرات ان السبب هو ضعف اهتمام االدارة العليا دوائر للتخطيط ولك
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 وفي .بالتخطيط بجميع انواعه،كما ان الخطط الموجودة تحتاج الى التحديث والبدائل االستراتيجية

" واقع اإلدارة اإلستراتيجية في مستشفيات جنوب الضفة الغربية"بعنوان ) 2008مجاهد،( دراسة

إلى التعرف إلى واقع اإلدارة اإلستراتيجية في المستشفيات الحكومية والخاصة حيث هدفت الدراسة 

في جنوب الضفة الغربية، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع المدراء ومتخذي القرارات في 

موظفاً موزعين على ) 90(المستشفيات الخاصة والحكومية في جنوب الضفة الغربية والبالغ عددهم 

وكان من أهم نتائج الدراسة عدم وجود عالقة ذات ) 2008-2007( الفترةمستشفى خالل) 15(

داللة إحصائية في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة في مجالها الكلي، 

وفقاً للمجاالت الفرعية في المستشفيات الحكومية والخاصة وعالقتها بالمتغيرات الديمغرافية 

تبين وجود ). ات الخبرة، المسمى الوظيفي، ونوع المستشفى حكومياً أو خاصاًالمؤهل العلمي، سنو(

فروق ذات داللة إحصائية في مستويات استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة 

حول صياغة اإلستراتيجية، في المستشفيات الحكومية والخاصة حسب متغير المؤهل العلمي 

بين وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات أفراد عينة كما ت. والمسمى الوظيفي

) 2008زيداني،(وفي دراسة   .الدراسة على مجال التقييم والرقابة لصالح المستشفيات الحكومية

" واقع اإلدارة اإلستراتيجية في المنظمات األهلية الفلسطينية في محافظة رام اهللا والبيرة"بعنوان 

 منظمة من منظمات القطاع األهلي الفلسطيني في مدينتي رام 144 الدراسة منحيث تكون مجتمع

اهللا والبيرة وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل واقع اإلدارة اإلستراتيجية في المنظمات األهلية 

الفلسطينية في منطقة رام اهللا، كما هدفت إلى معرفة أثر كل من الجنس،وعمر المنظمة، وسنوات 

الت والمستوى الوظيفي على عمليات اإلدارة اإلستراتجية في المنظمات األهلية الخبرة، والمؤه

الفلسطينية وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها ال توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو 

واقع اإلدارة اإلستراتيجية في منظمات القطاع األهلي الفلسطيني تعزى لمتغير النوع االجتماعي و 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو واقع اإلدارة اإلستراتيجية من وجهة نظر ،ى الوظيفيالمستو

اإلداريين العاملين في منظمات القطاع األهلي الفلسطيني تعزى لمتغير عمر المؤسسة والمؤهل 

 وخلصت الدراسة إلى بعض التوصيات وهي تشكيل لجنة لتحليل البيئة ،العلمي  وسنوات الخبرة

ة والداخلية تقوم بإعداد الدراسات والتقارير التي ترصد الفرص والتهديدات المتعلقة الخارجي

بالمنظمة ونقاط القوة والضعف مع التركيز على البيئة التكنولوجية والموارد البشرية والهيكل 

التنظيمي وزيادة مشاركة المدراء ورؤساء األقسام في فهم الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف 

التفاعل معها، وتشكيل لجنة لتحليل الفجوة اإلستراتيجية وتفعيل مشاركة المديرين ورؤساء األقسام و

في صياغة الرؤية والرسالة واستخدام فريق من خارج المنظمة التي يزيد عمرها عن عشر سنوات 

سنوات إلدارة عملية الصياغة اإلستراتيجية وتفعيل مشاركة المدراء ورؤساء األقسام الذين تقل 
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خبرتهم عن عشر سنوات، وتفعيل مشاركة المديرين ورؤساء األقسام الذين تقل مؤهالتهم عن 

  .مستوى الدراسات العليا، واالستمرار في مشاركة فاعلة من قبل اإلناث في اإلدارة اإلستراتيجية

  

طبيق على قناة بالت"ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات االعالمية"بعنوان) 2008( ما دراسة آل ثانيأ

، فهدفت الى اثبات ان هناك عالقة بين التخطيط 2006 -2004الجزيرة الفضائية في الفترة من  

االستراتيجي ومستوى اداء قناة الجزيرة، كما هدفت الى اثبات ان هناك عالقة بين الجودة الشاملة 

ة الجودة الشاملة ومستوى  كما هدفت الى اثبات ان هناك عالقة بين ادار،ومستوى اداء قناة الجزيرة

اداء قناة الجزيرة،وقد بينت نتائج الدراسة انه يوجد عالقة بين التخطيط االستراتيجي ومستوى اداء 

قناة الجزيرة وان هناك عالقة بين الجودة الشاملة وادارة الجودة الشاملة ومستوى اداء قناة 

الستبانة اداة لجمع البيانات من وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في الدراسة  وا.الجزيرة

المبحوثين،وقد مثل مسؤولي االدارة العليا في قناة الجزيرة والبالغ عددهم خمسون موظفا مجتمع 

 البشرية الموارد أداء على التنظيمي المناخ أثر"، بعنوان )2008(وفي دراسة الفرا والشنطي.الدراسة

 أداء مستوى على الى التعرف ،هدفت الدراسة"زةغ قطاع في الوطنية الفلسطينية السلطة وزارات في

 عينة لدي الوظيفي واألداء التنظيمي المناخ بين العالقة وتحليل.الفلسطينية بالوزارات البشرية الموارد

 الفلسطينية الوطنية وزارات السلطة في السائد التنظيمي المناخ أبعاد تأثير مدى على والتعرف.الدراسة

 القيادة امااهم النتائج فكانت ميل الوزارات بهذه التنظيمي المناخ وتقييم رية،البش الموارد أداء على

 أسلوب الصالحيات واعتماد تفويض عن والعزوف المركزية، أسلوب إتباع إلى بالوزارة اإلدارية

 بدون أعمالهم من إنجاز العاملين تمكين وعدم المرؤوسين، لدى األمور بتفاصيل والتدخل الفردية،

 أن إال الوزارات، لمعظم تنظيمية هياكل وجود الدراسة وأظهرت.العليا اإلدارية للمستويات الرجوع

 وتبين العامة، واألهداف الوزارات إستراتيجية مع تتوافق ال وأنها خلل كبير من تعاني الهياكل هذه

 عدم الدراسة وأظهرت.والمرؤوسين الرؤساء بين القائمة والعالقات السلطة في خطوط غموض وجود

 والتخصصات العلمية مع المؤهالت العاملين يشغلها التي الوظائف وواجبات ومهام طبيعة تناسب

 دراسة يتم ال حيث بالوزارات، القرار اتخاذ آليات في خلل وجود الدراسة وبينت.عليها الحاصلين

 إشراك عدم إلى إضافة القرارات، صدور قبل المتاحة البدائل تقييم يتم وال مشروعات القرارات

 المقدرة النتائج وبينت البشرية الموارد أداء نحو إيجابية توجهات الدراسة وأظهرت.ذلك العاملين في

العمل  أخطاء تصحيح على وقدرتهم المناسبة وبالسرعة بالدقة أعمالهم إنجاز على العالية للعاملين

 بالقوانين والتزامهم صحيحة بصورة األعمال إلنجاز الكافيين والوقت الجهد وبذلهم

 لمرؤوسيهم العاملين مصارحة نتيجة سلبية انعكاسات ايضا وجود الدراسة نتائج وأظهرت.واألنظمة

اما دراسة .للوزارات ملحة حاجة الديمقراطية األساليب تعزيز بات هنا ومن بالعمل، أمور تتعلق في

 اإلدارية العلوم كليات أداء على وأثرها الجودة إدارة نظام تطبيق مدى"بعنوان ،)2008(غانم 
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 الجودة نظم تطبيق أثر على وقد هدفت الدراسة الى التعرف"الفلسطينية الجامعات واالقتصادية في

 تطبيق تفعيل شأنها من التي التوصيات بعض وعرض.واالقتصادية اإلدارية العلوم كليات أداء على

 الجامعات في االقتصاديةو اإلدارية العلوم كليات في ألداء نمطي الوصول وبالتالي الجودة نظم

 أن موافقون المبحوثين أن وتوصلت الدراسة الى نتائج اهمها .للمستجدات العالمية مواكب الفلسطينية

 الطالب( المستفيدين رضا مجال باستثناء األداء وتطويره، تحسين على يعمل الجودة إدارة نظام تطبيق

 الطلبة من كبير عدد وجود بسبب حوله تردد المبحوثين حيث ) العمل وأرباب األمور وأولياء

 ذو تبيان وجود وعدم.موفقًا يكن لم التعليمي عائد االستثمار وبالتالي العمل بسوق يلتحقوا لم الخريجين

 اإلدارية العلوم كليات أداء في الجودة نظم تطبيق مدى حول العينة إجابات أفراد في إحصائية داللة

  .واالقتصادية

  

ما مدى جاهزية الجامعات الفلسطينية للتخطيط االستراتيجي من " بعنوان، )2008(دراسة دعيبس

،فقد توصلت الدراسة الى نتائج اهمها تباين "وجهة نظر االداريين ومدرسي االدارة والتخطيط فيها

الجامعات الفلسطسنية في ما بينها من حيث الجاهزية للتخطيط  االستراتيجي تبعا لمتغير اسم 

ين في وجهات النظر حول مدى جاهزية الجامعات الفلسطينية للتخطيط الجامعة وكذلك تبا

 التخطيط واقع" بعنوان)2007( الشويخ  دراسة وفي.االستراتيجي تبعا لمتغير الرتبة االكاديمية

 واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت"غزة محافظات في التقني مؤسسات التعليم في اإلستراتيجي

 وكيفية طبيعة تحديد حيث من ،غزة في محافظات التقني التعليم مؤسسات في االستراتيجي التخطيط

 المنهج الباحث اتبع الدراسة، أهداف ولتحقيق المؤسسات تلك في اإلستراتيجي التخطيط تطبيق

 الدراسة مجتمع على توزيعها تم فقرة ( 60 ) مكونة من استبانة بتصميم وقام ،التحليلي الوصفي

 ( 86 ) عددهم والبالغ ،غزة محافظات في التقنية الكليات في ورؤساءاألقسام ونواب بعمداء المتمثل 

 عليهم أجريت الذين من (% 77.34 ) نسبة أن:أهمها النتائج من العديد إلى الدراسة توصلت ،عضًوا

 ومدى التقني التعليم مؤسسات في اإلستراتيجي التخطيط بين توجد عالقة أنه على يوافقون الدراسة

 الدراسة عينة من (% 71.46 ) نسبة أن الدراسة بينت  و.بالتخطيط اإلستراتيجي الكلية إدارة التزام

 بما ثقافته انتشار ومدى التقني التعليم مؤسسات في التخطيط اإلستراتيجي بين عالقة وجود يؤيدون

 بين قةعال توجد أنه الدراسة عينة من (% 70.21 ) نسبة يرى و.اإلستراتيجي التخطيط عملية يخدم

 التخطيط يتأثر حيث للكلية، التنظيمي والهيكل التقني التعليم في مؤسسات اإلستراتيجي التخطيط

 أن الدراسة أظهرت كما.فيه اإلدارية والمستويات للكلية التنظيمي وبناءالهيكل بطبيعة اإلستراتيجي

 في اإلستراتيجي طبين التخطي عالقة توجد أنه على يوافقون العينة أفراد من (% 71.23 ) نسبة

 التخطيط عملية في الكفاءات العلمية دور يعزز مما البشرية، الموارد وكفاءة التقني التعليم مؤسسات

 بين عالقة توجد أنه على توافق العينة أفراد من (% 66.69 ) نسبة أن الدراسة بينت و.اإلستراتيجي
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 تطوير شأنها من والتي المالية، واردالم وتوافر التقني التعليم مؤسسات في التخطيط اإلستراتيجي

 التقنية الكليات عن تتميز والخاصة األهلية الكليات أن الدراسة كشفت و. اإلستراتيجي عملية التخطيط

 الكليات إدارات الستقالل وذلك الدراسة مجاالت معظم في اإلستراتيجي عمليةالتخطيط في الحكومية

 الكليات من أكثر بها المتبرعة الدول واهتمام وبشري، مالي دعم لتوفير وسعيها،والخاصة األهلية

والمستوى  العلمي المؤهل وبين العاملين استجابات بين فروق توجد ال أنه الدراسة أظهرت و.الحكومية

وسنوات  الكلية اسم مع فروق هناك كانت بينما ،اإلستراتيجي التخطيط وعملية والنوع الوظيفي

 في التقنية بالكليات للعاملين التدريب عملية ، تقييم)2007(دية اما دراسة المدهون وسع.الخدمة

 بالكليات العاملين تدريب عملية وجهة نظر المتدربين هدفت الدراسة الى تقييم من غزة محافظات

 التدريبية االحتياجات عن الكشف ومحاولة المتدربين، نظر من وجهة غزة محافظات في التقنية

 وفقًا التقنية الكليات في العاملين تدريب برامج تقييم دراسة في إلى الفروق رفوالتع للعاملين، الوظيفية

وقد توصلت نتائج الدراسة .والكلية الخبرة، وسنوات العمل، ومجال والمؤهل العلمي، الجنس، :لمتغير

 .تدريب للحصول على العاملين تشجيع في التقنية الكليات إدارة تتبعها التي السياسات وضوح الى عدم

 االحتياجات التدريبية تحديد عند يراعى فال التدريبية، االحتياجات تحديد في واضح قصور وانه يوجد

 وال.جديدة لوظيفة نقل الموظف أو ترقية إمكانية ومدى األداء، تقييم ونتائج للموظف، الوظيفي الوصف

 وأثناء قبل تقييم منتظمة خطة توفري فال التدريبية، العملية تقييم في اهتماًما التقنية الكليات إدارة تبدي

 معايير يراعى ال التدريبية للعملية التخطيط وعند.التدريب ألهداف مستقل تقييم على تحتوى وبعد،

 أساليب وتساهم.اإلستراتيجية النظرة إلى تفتقر بالتدريب،والخطط الخاصة الشاملة الجودة إدارة

 العاملين قدرة على ينعكس إيجاًبا بما العاملين أداء ليةفاع زيادة في التقنية بالكليات المتبعة التدريب

  .واالبتكار اإلبداع على

  

 غزة قطاع في الفلسطينية للوزارات التنظيمية الهياكل تطور" بعنوان ،)2007(دراسة الفرا واللوح 

 الهيكل على حصلت التي التطورات على ،هدفت الدراسة الى التعرف"اإلدارية الكفاءة على وأثره

للوزارات في السلطة الوطنية  اإلدارية الكفاءة على التغير هذا واثر الفلسطينية تنظيمي للوزاراتال

 ناتج الفلسطينية للوزارات التنظيمية الهياكل في خلل   يوجد:الدراسة فهي نتائج اما أهم. الفلسطينية

 البالغ األثر الخلل لهذا كانالهياكل،و إعداد على القائمين كفاءة وعدم المتالحقة الوزارية التغيرات عن

 بما الهيكليات هذه دراسة إعادة يستوجب ما اإلداري أدائها تطوير على الفلسطينية الوزارات قدرة في

 مفتوحا المجال ترك عدم هو الدراسة توصيات هذه أهم من وكان .الوزارات هذه إستراتيجية مع يتفق

 معمقة، دراسات وبدون الشخصية أهوائه رة حسبللوزا التنظيمي الهيكل في يعدل أن جديد وزير لكل

وفي .الصالحيات تداخل لتجنب لهم الوظيفية وتوضيح المهام الموظفين توزيع إعادة ضرورة وكذلك

واقع التخطيط االستراتيجي في المنظمات االهلية جنوب الضفة "،بعنوان )2007(دراسة حاليقة 
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عرفة واقع التخطيط االستراتيجي لتلك المنظمات ، هدفت الدراسة الى م"الغربية وعالقته باالداء

وعالقته باالداء وقد توصلت الدراسة الى نتائج تبين ان لدى المنظمات المبحوثة القدرة على 

 كما تبين ان هناك مساهمة كبيرة للتخطيط االستراتيجي في رفع ،ممارسة التخطيط االستراتيجي

ن ابرز المراحل تطبيقا في التخطيط كانت صياغة وقد كشفت الدراسة ا،مستوى اداء تلك المنظمات

االستراتيجية،اما اهم التوصيات فتمثلت في االهتمام بالحوافز بمختلف أنواعها المادية والمالية لما 

لذلك من مردود ايجابي في رفع كفاءة االداء لدى العاملين في تلك المنظمات وكذلك ضرورة توفير 

  .قاعدة بيانات للمنظمات االهلية

  

معوقات التخطيط االستراتيجي في المؤسسات الحكومية في " ،بعنوان )2007(وفي دراسة عايش 

توصلت الدراسة الى نتائج تفيد بان هناك معوقات ".محافظة بيت لحم في اعقاب انتفاضة االقصى

للتخطيط االستراتيجي في هذه المنظمات منها عدم االستقرار السياسي وتقليص الموارد المالية 

وقد اوصت الدراسة باعداد دورات تدريبية لموظفي تلك المؤسسات ،لمقدمة للمؤسسات المبحوثةا

اإلدارة "بعنوان ) 2007(اما دراسة لميا وزاهر وسلطين.لبيان اهمية التخطيط االستراتيجي في عملها

ية دراسة ميدانية على المنظمات الصناع" (اإلستراتيجية وأثرها في رفع أداء منظمات األعمال

حيث تكون مجتمع الدراسة من مجموعة المنظمات الصناعية العامة في ) العامة في الساحل السوري

، )107(وشملت عينة الدراسة جميع المدراء في المنظمة البالغ عددهم) 13(الساحل السوري وعددها

لسوري هدفت الدراسة إلى تشخيص ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية في منظمات األعمال في الساحل ا

وكان من أهم نتائج الدراسة أن هناك عدداً محدوداً جداً من مديري المنظمات لديهم معلومات عن 

مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية ومكوناتها، كما أظهرت وجود قصور كبير في كيفية وضع الدعائم 

ت عن عملية في المنظما) الداخلية والخارجية(اإلستراتيجية في المنظمات وفي عملية تحليل البيئة

بالمفهوم العلمي الواجب تطبيقها، كما أظهرت القصور بشكل ) الداخلية والخارجية(تحليل البيئة 

سواء على مستوى المنظمة أم على المستوى الوظيفي في (كبير في عملية اختيار االستراتيجيات

  . عن عملية اختيار تلك االستراتيجيات بالمفهوم العلمي الواجب تطبيقه) المنظمات

  

نظام الحوافز والمكافآت واثره في تحسين االداء الوظيفي في "  بعنوان،)2007(وفي دراسة العكش

 نظام الحوافز  على كان اهم اهداف الدراسة االطالع". وزارات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة

. الخصوص بوجه الفلسطينية السلطة وزارات في  اداء العاملين مستوى تحسين في ودوره الحكومية

 .األداءالوظيفي وتحسين تطوير في ودوره العام، القطاع مؤسسات في الحوافز نظام ومعرفة وتقييم

 بنظام الحوافز وعالقتها الحكومي، الوظيفي األداء بانخفاض تتعلق التي المشاكل على والتعرف

 األداء تطوير في متساه العلمية اسة الدر نتائج من توصيات إلى الخلوص وإمكانية.حاليا به المعمول
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وتوصلت الدراسة الى نتائج .األداء في والمعنوية المادية الحوافز أهمية وتوضح الوظيفي الحكومي،

 في أداء العاملين تحسين في ودوره والمكافآت، الحوافز نظام لفعالية ضعيف أثر هناك أن :اهمها

 ،المدنية الخدمة في قانون الحوافز نظام في خلل على يدلل وهذا غزة، قطاع في الفلسطينية ات الوزار

 أهدافه يحقق ال الحكومي الحوافز نظام األداء وأن لتحسين يحفز ال التقاعد قانون أن النتائج و أظهرت

عامة،  بصفة العدالة تسوده ال اإلضافية والمزايا الرواتب نظام  وأن.الوظيفي األداء وتحسين رفع في

 رفع باتجاه تدعم وال الوزارات، في العاملين نظر وجهة من مقبولة االجتماعية غير العالوات وأن

المسابقات  خالل من الوظيفية الترقية في المنافسة أساليب تستخدم ال الوزارات  وان.األداء مستوى

 تطوير لم يدعم عليها الموظفين اوتسكين للوزارات التنظيمية الهياكل في خلل هناك وأن واالختبارات،

 معايير هناك وليس الحوافز، نظام في الترقية منح وآليات طرق في خلل هناك ن وأ.الوظيفي األداء

 على سلًبا تؤثر والمحسوبية بالواسطة تمنح التي قيات التر وأن ،الحوافز لمنح وضوابط إدارية

 الدراسة نتائج الحوافزوالمكافآت وأظهرت نظام تطبيق في سوء يوجد أنه يوضح وذلك أداءالموظفين،

 ال الموظفين معظم وأن الوظيفي، تحسين األداء على يساعد وال ومتدني، فاعل، غير لمكافآتا نظام أن

 المكافآت ومناسبة كفاية عدم العينة أفراد معظم  ويرى.المكافآت منح وآليات نظام عن جيًدا يعلمون

 تقييم تائجن أن الموظفين ويجد.يستحقها لمن تمنح ال المكافآت بالغالب وأن ء، األدا لتحسين كحافز

 العليا اإلدارات في والتوجهات السياسات وأن.بإخالص وفعالية للعمل وتدفعهم تحفزهم االيجابية األداء

 بيئة وتهيئة تنمية نواحي وتهمل ،موظفيها بين والتعاون مبادئ اإلخاء تعزيز على تعمل ال للوزارات

  . لموظفيها االجتماعية يبالنواح االهتمام عدم خالل من الواحد، روح الفريق يسودها عمل

  

 التقني مؤسسات التعليم في الشاملة الجودة إدارة معوقات تطبيق" بعنوان) 2006(اما دراسة راضي

 إدارة تطبيق معوقات على الى التعرف الدارسة تهدف" وسبل التغلب عليها في محافظات غزة،

واعتمدت الدراسة ،عليها لتغلبوسبل ا غزة محافظات في التقني التعليم مؤسسات في الشاملة الجودة

 وتكون ،الشخصية المقابالت إلى المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت االستبانة كاداة للدراسةاضافة

 في الجودة لجان وأعضاء األقسام، ورؤساء العمداء ونواب العمداء جميع الدراسة من وعينة مجتمع

 المهنية العلوم مجتمع كلية ،البلح بدير تقنية،ال فلسطين كلية وهي ،غزة في محافظات التقنية الكليات

 مجتمع غزة كلية ،برفح العربية، المجتمع كلية ،يونس بخان والتكنولوجيا، العلوم كلية ،والتطبيقية بغزة

 الدراسي موظفاً للعام ( 113 ) عددهم والبالغ ،(الوكالة غزة، تدريب كلية ،بغزة السياحية، للدراسات

 ،التخطيط في المركزية تتبع الكليات وصلت الدراسة الى نتائج اهمها أنوت.2007 .-2006 األول

 ، في الكليات للعمل العاملين انتماء لضعف يؤدي ما العمل؛ وفرق الجماعي العمل تفعيل لعدم وتسعى

 وفي دراسة ردايدة.الثقة منحهم عدم بسبب الكلية؛ على مقدرات الحفاظ على حرصهم وقلة

ط االستراتيجي في الحكم المحلي،هدفت الدراسة الى معرفة واقع التخطيط ،بعنوان التخطي)2006(
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االستراتيجي في مؤسسات الحكم المحلي الفلسطيني ومدى العمل به فيها،وقد توصلت الدراسة الى 

نتائج كان اهمها ادراك غالبية المبحوثين والمامهم بمتطلبات التخطيط االستراتيجي وآليات 

لمبحوثين على التاثير السلبي لنقص التكنولوجيا الذي يتسبب في نقص قواعد تطبيقه،واكد غالبية ا

البيانات وكذلك ادراكهم  للتاثير السلبي لالوضاع السياسية واالقتصادية السائدة كما اظهرت النتائج 

اما .ان متغير منصب المبحوثين هو االكثر تاثيرا بين خصائص عينة المبحوثين على اجاباتهم

 معايير في ضوء اإلسالمية الجامعة في االستراتيجي التخطيط واقع" بعنوان،)2006(ني دراسة الدج

 في غزة، اإلسالمية الجامعة في االستراتيجي التخطيط واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت"الجودة

 لالعتماد الوطنية الهيئة أقرتها التي الجودة معايير ضوء في اإلستراتيجية الخطة تحليل من خالل

 النتائج من العديد إلى الدراسة وقد توصلت،فلسطين في العالي التعليم لمؤسسات والجودة والنوعية

 الوطنية الهيئة معايير الجامعة و توافر إدارة لدى االستراتيجي للتخطيط العام المفهوم وضوح:أهمها

 جوانب بعض ةصياغ في ضعف وجود اإلستراتيجية  الخطة مكونات في والنوعية والجودة لالعتماد

 بعض للمستقبل و شمولية استشرافها وضعف الرؤية عمومية حيث من واألهداف والرسالة الرؤية

 القاعات جودة عن الجامعة إدارة رضا جوانب الرسالة وعدم بعض في التعبير دقة عدم األهداف و

  .للمنهاج المرافقة األنشطة ومرافق والمختبرات،

  

همية التخطيط االستراتيجي للموارد وأثر التدريب في فاعليتها حول أ) 2006(دراسة عبد اللطيف 

بالتطبيق على معهد ديوان الضرائب في السودان فقد هدفت الدراسة لتوضيح أهمية التخطيط 

االستراتيجي للموارد البشرية وإمكانية االعتماد عليها كميزة تنافسية ال تقل أهمية عن الموارد 

 أثر التدريب الفعال في تنمية الموارد البشرية بالخدمة المدنية كما هدفت للتعرف على .األخرى

وقد اتبعت الباحثة منهج دراسة الحالة الختبار فرضيات البحث  .عامة وربط ذلك بتطوير األداء

باالعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي لتحليل بيانات االستبانة الموزعة على عينة عشوائية مكون 

غلي الوظائف المختلفة بديوان الضرائب وقد قامت الدراسة باختبار ثالثة  فرداً من شا25من 

 هناك عالقة ترابطية ذات داللة إحصائية بين كفاءة الموظف المتدرب في :أوالً :فرضيات هي

 هناك عالقة ترابطية ذات داللة إحصائية بين :ثانياً .فنيات العمل الضريبي وتوسيع المظلة الضريبية

 فقدان المنهجية العلمية في العملية :ثالثاً .لتدريب وتنمية قدرات ومهارات األفرادكفاءة برامج ا

التدريبية وعدم تحديد االحتياجات التدريبية بشكل موضوعي وعلمي له األثر السلبي في االستفادة 

وقد توصلت  . وقد تم من خالل الدراسة إثبات صحة الفرضيات الثالثة.من برامج التدريب المقدمة

يعتبر التخطيط االستراتيجي المحور األساسي  :لباحثة إلى عدة نتائج من خالل الدراسة أهمهاا

إن تدريب الموارد  .تعتبر الموارد البشرية أهم عناصر اإلنتاج والمنافسة .للعملية اإلدارية السليمة

  .البشرية بشكل سليم يؤدي إلى النهوض بتطوير األداء ومواكبة عالمية الكفاءات
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حول التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في القطاعين العام ) 2003(ة ابو زيد دراس

بينت نتائج الدراسة ان هناك معوقات تحول دون تبني خطة استراتيجية للموارد البشرية ،والخاص

واهم هذه المعوقات هو ضعف نظام التغذية الراجعة في القطاعين العام والخاص  وضعف نظام 

بعنوان ) 2003(وفي دراسة المبعوث .ي موقع ادارة الموارد البشرية في القطاع العامالحوافز  وتدن

تصور مقترح للتخطيط االستراتيجي في ادارة مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية "

السعودية،فقد هدفت الدراسة الى التعرف على الفرق بين اسلوبي التخطيط االستراتيجي والتقليدي 

م وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها ان الخطط المكتوبة ال تاخذ طريقها في التعلي

وضرورة تطوير الهياكل التنظيمية في المؤسسات الجامعية في المملكة بما يتفق و تحقيق ،للتنفيذ

  .غايات الخطة االستراتيجية

  

ة،فقد اوصت الدراسة حول التخطيط االستراتيجي في مجال التربي) 1995(اما دراسة زيدان 

بضرورة توفير االمكانيات المادية والبشرية والتنظيمية الالزمة لتطبيق التخطيط االستراتيجي 

  .وضرورة مشاركة المؤثرين والمتاثرين بالتخطيط االستراتيجي  في عملية التخطيط

  

اتيجية ، تناول عبيدات في دراسته استر))2008(كما ورد في دعيبس  ،)1995(عبيدات (دراسة 

المنظمة والعوامل المؤثرة في تطويرها للشركات الصناعية االردنية وكان من اهم النتائج التي 

خلصت اليها الدراسة ان الشركات تقوم بعملية تشخيص العوامل البيئية قبل ان تقوم بتطوير 

  .استراتيجيتها وانها تهتم اكثر بالعوامل البيئية

  

  : الدراسات االجنبية.2.14.2

  

 تصورأعضاء مجلس التخطيط في كلية مجتمع واين :بعنوان) Brewer 2003( سة بريوردرا

هدفت الدراسة الى تحديد مدى إدراك أعضاء مجلس ،لمشاركتهم في عملية التخطيط االستراتيجي

 وبشكل عام فان أعضاء المجلس يرون ،التخطيط بكلية واين لمشاركتهم في التخطيط االستراتيجي

 وسجل أعضاء ،ية وتدل على أنهم يعطون قيمة لهذه المشاركة في خدمة الكليةان خبرتهم ايجاب

 بينما ابدي أعضاء المجلس ،المجلس التغيرات في فهمهم لعملية التخطيط االستراتيجي وتنفيذهم لها

 ودلت نتائج المعلومات التي شاركوا بها على ان ،حرصا والتزاما بعملية التخطيط االستراتيجي

لية جدا في التنفيذ على مستوى البرنامج في عمليات فرعية لعملية التخطيط المشاركة عا

 وتطوير استراتيجيات ، صياغة األهداف العامة والخاصة،التحليل البيئي ( :االستراتيجي وهي

ويرى أعضاء المجلس ان التخطيط االستراتيجي على ) التنفيذ وتطوير الخطط لتقويم المخرجات 
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مسؤولية مدراء الكلية،وقد استطاع أعضاء المجلس ربط التخطيط على المستوى المؤسسي هو 

مستوى البرامج بالتخطيط على مستوى المؤسسة وأكثر من ذلك فهم يرون ان خططهم اإلستراتيجية 

التي تم تطويرها على مستوى برامجهم تعتبر وسائل لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية الشاملة وأكد أعضاء 

ر في االستعداد للمشاركة في التخطيط االستراتيجي مما اثر في تنفيذ عملية المجلس ان لديهم قصو

 ويتوقعوا عناية اكبر من الكلية لتدريبهم على مهارت التخطيط ،التخطيط االستراتيجي في الكلية

  .ولزيادة فهمهم للتخطيط االستراتيجي

  

جي المستخدمة في المناطق بعنوان عملية التخطيط االستراتي)  Moxly 2003( اما دارسة موسكلي 

هدفت الدارسة الى تحديد كيفية توظيف التخطيط .التعليمية في الواليات الشرقية الجنوبية األمريكية

االستراتيجي في المناطق التعليمية بالواليات الشرقية الجنوبية األمريكية  والى أي مدى كانت عملية 

ليمية وقد طور الباحث أداة مسح وزعت على التخطيط مدركة بشكل فعال لدى مدراء المناطق التع

ودلت النتائج ) فلوريدا و جورجيا وكارولينا وكينتكي وميسنبي (  واليات وهي 5 مديراً و 180

من المدراء وافقوا بشدة % 94.5على ان غالبية المناطق التعليمية كان بها خطة إستراتيجية حالية 

من المدراء قدروا مستوى الفاعلية الكلية  % 66.7بان التخطيط االستراتيجي كتدريب مفيد وان 

للتخطيط االستراتيجي بمستوى عالي وكانت هناك عالقة بين تقدير المدراء لفاعلية التخطيط 

واالستخدام الفعال لموارد المنطقة التعليمية والتأثير المباشر على تحصيل الطلبة وكذلك فان ممارسة 

  .رسالة والهدف وتحليل األداء وخطط التنفيذ وقياس التقدمالتخطيط االستراتيجي أدت الى فهم ال

  

 بعنوان مدى فهم التعليم النظمي الناتج عن التخطيط  (Sloane 2003)وفي  دراسة سلوني 

هدفت الدارسة الى فهم أفضل اآلراء لألفراد العاملين ،االستراتيجي في المؤسسة التربوية الخاصة

 عضوا من الهيئة التدريسية والعاملين متضمنة مدراء 21لة في التخطيط االستراتيجي وتمت مقاب

المدارس والمعلمين والعاملين وبينت النتائج ان المشاركين في التخطيط االستراتيجي قد استفادوا من 

 باإلضافة الى أنهم اجابوا ،مشاركتهم في التخطيط في تنمية المهارات والقدرات والكفاءات المهنية

مدارس كانت مستقلة في انجاز رسالة المدرسة وكانت الحاجة قوية للتعاون بان األقسام عبر ال

والمشاركة وأكدوا ان التخطيط اإلستراتيجيي ساعد المؤسسة للنظر والتأكد من احتماالت المستقبل 

  .وساعدها في اقرار سياستها وإجراءاتها وأنظمتها وقيمها

  

هدفت ،خطيط في كليات مجتمع كاليفونيابعنوان رسالة المؤسسة والت): Ohearn )2003دراسة 

الدارسة الى تحديد المدى الذي تتكامل فيه رسالة المؤسسة كعنصر اساسي من عناصر التخطيط 

) 36( وتضمنت عينة الدارسة العشوائية ،االستراتيجي مع عمليات التخطيط االستراتيجي المؤسسي
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اء الكليات ومدراء المكاتب االعتماد حول كلية مجتمع في كليفورنيا حيث تم توجيه استبانه الى مدر

 ،المدى الذي ترتبط به رسالة المؤسسة بإدارة الموارد والتسويق وأهداف الكلية واألولويات التربوية

أسئلة وان ) 9( ودلت النتائج ان هناك اتفاقا عاما بين مدراء الكليات ومدراء مكاتب االعتماد في

ن في السؤال المتعلق بالعالقة بين عناصر رسالة المؤسسة هناك تباينا بين استجابات المجموعتي

وأهداف الكلية، باإلضافة الى وجود فرق كبير في الفهم حول كيفية ارتباط رسالة المؤسسة 

  .بالمظاهر األخرى للمؤسسة

  

 بعنوان العالقة بين التخطيط اإلستراتيجية والنمو في Stewart,   (2002( وفي دراسة ستيوارت

،هدفت الدراسة الى الكشف عن العالقة بين التخطيط االستراتيجي والنمو في .الصغيرةالمؤسسات 

 من المؤسسات الصناعية في 121المؤسسات الصناعية وقد طبقت الدارسة على عينة عشوائية من

اطلنطا باستخدام استبانه لقياس العالقة بين التخطيط االستراتيجي والنمو في المؤسسات الصغيرة 

اد المبحوثين من مشاركتهم في التخطيط في تنمية المهارات والقدرات والكفاءات المهنية وقد استف

واإلضافة الى أنهم اجابوا بان األقسام عبر المؤسسة كانت مستقلة في انجاز رسالة المؤسسة وكانت 

د من الحاجة قوية للتعاون والمشاركة وأكدوا ان التخطيط االستراتيجي ساعد المؤسسة للنظر والتأك

  .احتماالت المستقبل وساعدها في التغيير في سياستها وإجراءاتها وأنظمتها وقيمها

  

 الهيئة التدريسية ودعم المدير األكاديمي من اجل :بعنوان) Nunez 2001نونز ( اما دراسة 

هدفت الدارسة الى تحليل أنشطة التخطيط ،التخطيط االستراتيجي في سياق إصالح التعليم العالي

 واكتشاف مستويات الدعم بين المدراء واألكاديميين ،راتيجي في سياق إصالح التعليم العالياالست

عوامل ترتبط بالتخطيط وهي ) 5( باإلضافة الى ان هذه الدراسة كشفت تأثير ،والهيئة التدريسية

صناعة القرار المؤسسي ونموذج بيئة التخطيط ومستوى المشاركة وعمق التنفيذ ومستوى الدعم 

بادرات اإلصالح، وكشفت النتائج ان المدراء األكاديميين دعموا أنشطة التخطيط االستراتيجي في لم

المؤسسة وكذلك فان العوامل الخمسة كانت ترتبط بشكل دال مع مستوى دعم أنشطة التخطيط 

 االستراتيجي وساعدت النتائج القادة التربويين وقادة الجامعات والمخططين االستراتيجيين ولجان

  .ام بها لدعم التخطيط االستراتيجيالتعليم العالي في الوالية في تحديد الشروط التي يجب االهتم

  

  : التعليق على الدراسات السابقة.3.14.2

  

ولت الدارسات السابقة التي حصل عليها الباحث موضوع التخطيط االستراتيجي وتناول البعض تنا

وارد البشرية العاملة في المؤسسات والمنظمات على منها العوامل المؤثرة على اداء وكفاءة الم
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 فقد تناول الباحثون موضوع التخطيط االستراتيجي في مختلف انواع المؤسسات ،اختالف انواعها

من حيث نشاطها سؤاء كان تعليميا كالجامعات والكليات التقنية والمدارس المهنية او الشركات 

 وهذا يعطي اهمية ،سات البيئية او حتى الوزاراتالتجارية او المؤسسات الصناعية او المؤس

لضرورة تطبيق التخطيط االستراتيجي في كافة انواع المؤسسات حيث اثبتت الدراسات تفوق 

  .المؤسسات التي تطبق التخطيط االستراتيجي على نظيراتها التي ال تطبقه

  

اء االدب النظري للدراسة وقد كان من فوائد االطالع على الدراسات السابقة انها ساهمت في اثر

وقد  .التي قام بها الباحث والمناهج التي اعتمدها الباحثون في دراستهم وطريقة تعقيبهم على النتائج

تشابهت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استخدام غالبية الدراسات السابقة المنهج الوصفي 

   .واالداة التي استخدمها الباحثو االستبانة أداة للقياس وهذا يتطابق مع المنهج 

  

وقد اختلفت الدراسات السابقة مع دراسة الباحث في ان الدارسة الحالية ركزت على التخطيط 

االستراتيجي وعالقته باداء الموظف بينما ركزت الدراسات االخرى على دراسة واقع التخطيط 

عن الدارسات السابقة من حيث حدود واختالف نتائج الدراسة .االستراتيجي او اداء الموارد البشرية

  .الدارسة
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  الفصل الثالث

_____________________________________________________  
  الطريقة واالجراءات

  

   تمهيد1.3

  

 وكذلك مجتمع ،يستعرض هذا الفصل منهج وأدوات الدراسة التي اختارها الباحث الجراء دراسته

والطريقة التي اتبعها ، وعينه الدراسة وخصائصها،احث الدراسةالدراسة الذي اجرى عليه الب

الباحث للتاكد من  صدق أداة الدراسة،وكيفية التحقق من ثبات األداة والحدود والمحددات التي 

  . والتحليل االحصائي لخصائص العينه،تحددت بها الدراسة

  

  منهج الدراسة 2.3

  

در مختلفة استخدمت الدراسة المنهج الوصفي بعد دراسة األدب المتصل من كتب ومراجع ومصا

فهو المنهج الذي . الميداني في هذه الدراسة حيث ان هذا المنهج هو المالئم الهداف هذه الدراسة

 ،يهدف إلى وصف الظاهرة كما هي في الواقع ومن ثم تحليلها وتفسيرها وربطها بالظواهر االخرى

 الدراسة ولتحقيق فهم افضل وادق للظواهر المتعلقة وذلك للوصول الى المعرفة الدقيقة حول مشكلة

  ).2007 ،قنام(بها والوقوف على دالالتها 

  

   اداة الدراسة3.3

  

 6استخدم الباحث االستبانة في جمع البيانات من المبحوثين حيث تم تطوير استبانة مكونة من 

 التخطيط محاور، ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة واالدب المتصل بموضوع

  . استفاد الباحث من تسجيل بعض الفقرات االكثر تكرارا في الدراسات السابقة,االستراتيجي واالداء 
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  : صدق االداة.1.3.3

  

لمعرفة صدق االستبانة تم عرضها على عدد من االكاديمين ذوي الخبرة سعيا للوصول الى درجة 

من اجله اال وهو العالقة بين التخطيط عالية من المصداقية في قياس الهدف الذي اختيرت وصممت 

 وقد كان لمالحظاتهم ،االستراتيجي واداء موظفي الكليات التقنية الحكومية في الضفة الغربية

وتعديالتهم اثرا ايجابيا في تحسين بناء محاور وفقرات االستبانة فقد تم اعادة صياغة  بعض 

ولفحص صدق  .ية بعض المجاالت فيهاالفقرات واختزال عدد من الفقرات  واعادة ترتيب وتسم

  . االستبانة احصائيا تم احتساب معامل كرومباخ الفا لتقدير درجة التجانس وانسجام مجاالت الدراسة

  

  .قيم معامل كرومباخ الفا لالتساق الداخلي لمحاور االستبانة: 1.3جدول 

  
  المجاالت الرقم

 
 كرمباخ ألفا

 0.85 رؤية الكلية 1

 0.78 رسالة الكلية 2

 0.90 البيئة الداخلية للكلية 3

 0.86 بيئة الكلية الخارجية 4

 0.90 أهداف الكلية 5

  0.82 آلية صياغة وعرض الخطة اإلستراتيجية 6

 0.89 السـيا سـات المنبثقة عن الخطة 7

 0.94 البدائل والخيارات اإلستراتيجية 8

 0.91 التقويــم والرقـابــة 9

 0.86 لتخطيط االستراتيجيجاهزية الكلية ل 10

 0.85 مرحلة تنفيذ الخطة االستراتيجية 11

 0.86 معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي للكلية 12

 0.94 متطلبات أساسية لتطوير التخطيط في الكلية 13

 0.98 العالقة بين تطبيق التخطيط وأداء الموظف 14

  0.88  الدرجة الكلية  

  

وهي نسبة مرتفعة، اما لكل محور  ) 0.88( عامل كرومباخ الفا هيان م) 1.3(يتضح من جدول 

  . وعليه اعتبرت االستبانة صادقة ووزعت على المبحوثين0.98 – 0.79على حدة فكانت قيمته بين
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  :)االستبانة( ثبات اداة الدراسة 2.3.3

  

انة وكل محور للتحقق من ثبات االستبانة تم احتساب معامل اربتاط بيرسون لكل من كامل االستب

  .على حدة

  

لمصفوفة إرتباط كامل ) Pearson correlation(نتائج معامل اإلرتباط بيرسون : 2.3جدول 

  .اإلستبانة، وكل محور من محاور اإلستبانة على حدة

  
مستوى الداللة  قيمة ر المجاالت الرقم

 0.000 **0.677 رؤية الكلية 1

 0.000 **0.630 رسالة الكلية 2

 0.000 **0.656  البيئة الداخلية للكلية 3

 0.000 **0.677 بيئة الكلية الخارجية 4

 0.000 **0.697 أهداف الكلية 5

 0.000 **0.680 آلية صياغة وعرض الخـطة اإلستراتيجية 6

 0.000 **0.635 السياسات المنبثقة عن الخطة 7

 0.000 **0.627 البدائل والخيارات اإلستراتيجية 8

 0.000 **0.759 التقويم والرقابة 9

 0.000 **0.765 جاهزية الكلية لتنفيذ الخطة 10

 0.000 **0.579  مرحلة تنفيذ الخطة 11

 0.000 -**0.286 معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي للكلية 12

 0.000 **0.431 متطلبات أساسية لتطوير التخطيط في الكلية 13

 0.000 **0.738 خطيط وأداء الموظفالعالقة بين تطبيق الت 14

 0.000 **0.677 الدرجة الكلية 

  

) **0.677(أعاله أن قيمة معامل إرتباط بيرسون لكامل اإلستبانة جاءت ) 2.3(الجدول (يظهر من 

 و **0.765(، ولمحاور اإلستبانة تراوحت قيمة المعامل بين )0.000(وبمستوى داللة إحصائية 

وهذا يبين أن جميع الدالالت ). 0.000 و 0.000(صائية تراوحت بين وبدالالت إح) -**0.286

وعليه ترفض فرضية عدم ثبات اإلستبانة كاملة، وعدم ثباتها على 0.05 اإلحصائية جاءت أقل من 

 .مستوى المحاور، ونتيجة لذلك اعتبرت اإلستبانة ثابتة وتم توزيعها على كامل المبحوثين



 
 

37

  ة البعدية الدراسة القبلية والدراس4.3

  

 موظف اجريت عليهم دراسة قبلية وبعدية حيث وزعت عليهم االستبانة 12تم اختيار مجموعة من 

لالجابة عليها ثم أعيد توزيعها عليهم بعد اسبوع لالجابة عليها مرة اخرى وكانت النتائج كما في 

  .الجدول ادناه

  

   . نتائج الدراسة القبلية والبعدية:3.3جدول 

  

 كرومباخ ألفا للدراسة البعدية  للدراسة القبليةكرومباخ ألفا

90% 87.3% 

  

وهي درجة % 90اعاله بان درجة االتساق الداخلي للدراسة القبلية قد وصل ) 3.3(يتبن من الجدول

بعد ) الثانية (  وبعد اجراء الدراسة ، وتدل على وجود درجة عالية من االتساق الداخلي،مرتفعة جدا

وهي ايضا درجة اتساق مرتفعة جدا وهذا % 87.3 االتساق الداخلي هي اسبوع تبين ان درجة

  .، وبالتالي تم تعميم االستبانة على المبحوثين0.05ويوضح لنا عدم وجود فروق كبيرة وهي اقل 

  

   تحليل البيانات5.3

  

ت  حيث تم استخراج المتوسطا،Spss)(تم تحليل البيانات حاسوبيا باستخدام البرنامج اإلحصائي ال

 لمعرفة الفروق في المتوسطات الحسابية T- test واختبارات ،الحسابية واالنحرافات المعيارية

  لمعرفة الفروق في المتوسطات One Way  Anova والتباين االحادي ،لمتغيرات ذات معيارين

   .الحسابية للمتغيرات ذات األكثر من معيارين،واختبار شيفيه للمقارنات البعدية

  

  محددات الدراسة  حدود و6.3

  

   فلسطين – أجريت هذه الدراسة في الضفة الغربية :الحدود المكانية •

 .2010 حتى كانون اول 2009 بدأت الدراسة في كانون ثاني :الحدود الزمنية •

  شملت موظفي الكليات التقنية الحكومية في الضفة الغربية وهـذه الكليـات            :الحدود البشرية  •

/ كليـة االمـة    ، و رام اهللا للبنات  /لية فلسطين التقنية    ، وك عروبال/كلية فلسطين التقنية     :هي

 .القدس
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على موظفي الكليات المتواجدين على رأس عملهم و  فتتمثل في االقتصار محددات الدراسةأما 

 230( الموظفون العاملون في الكليات فمثله مجتمع الدارسة وأما .استثنت الدراسة موظفي الخدمات

  ).موظف

  

  : لدراسة عينة ا7.3

  

كان هدف الدراسة هو المسح الشامل لمجتمع الدراسة غير ان تغيب بعض الموظفين عن موقع 

  .العمل اثناء توزيع االستبانات ادى الى اعتماد عينة صدفية لمن توفر وجوده من المبحوثين

  

  . عينة الدراسة:4.3جدول 

  

ة الى مجتمع الدراسةنسبة العيناستبانة تم تحليلها استبانة موزعة عدد الموظفين
200 185 140 70% 

  

  : خصائص عينة الدراسة الديمغرافية.1.7.3

  

يستعرض هذا الجزء من الدراسة ويعلق على الخصائص االساسية للمبحوثين، والتي لها دور في 

  .اجاباتهم حول العالقة بين التخطيط االستراتيجي واداء موظفي الكليات المبحوثة
  

 .ص العينة الديمغرافيةخصائ:  أ- 5.3جدول 
 

 %النسبة  العدد  المتغيرات

 الجنس 57.1 80 ذكر

 42.9 60 أنثى

 24.3 34 30أقل من 

31-40 55 39.3 

41-50 39 27.9 

 العمر

51-60 12 8.6 

 20.7 29 دبلوم

 32.9 46 بكالوريوس

 36.4 51 ماجستير

 الدرجة العلمية

 10.0 14 دكتوراه
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 .ائص العينة الديمغرافية خصب - 5.3جدول 
 

 %النسبة  العدد  المتغيرات

 1.4 2 عميد

 1.4 2 نائب عميد أكاديمي

 2.1 3 نائب عميد إداري

 7.1 10 رئيس قسم أكاديمي

 14.3 20 رئيس قسم إداري

 37.1 52 مدرس

 11.4 16 فني

 المسمى الوظيفي

 25.0 35 موظف إداري

 43.6 61 العروب

 44.3 62 رام اهللا للبنات
 الكلية التي تعمل بها

 12.1 17 األمة

 25.0 35 5اقل من 

6-10 44 31.4 
 عدد سنوات الخبرة

 43.6 61 11أكثر من 

 12.9 18 هندسة

 26.4 37 إدارة

 21.4 30 آداب

 5.4 8 علوم

 9.3 13 حاسوب

 التخصص

 24.3 34 فنون

  

43%

57%

ذآر انثى

 
  

   جنس المبحوثين:1.3شكل 
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ان نسبة الذكور اعلى من نسبة االناث ويرى الباحث ان هذا الفرق ال يوجد له ) 1.3( يبين الشكل 

تفسير محدد اذ انه ال توجد قيود قانونية على التوظيف بالنسبة للجنس في الكليات كما انه اليوجد 

  .قيود اجتماعية على عمل االناث في الكليات

  

  
  

   عمر المبحوثين:2.3شكل 

   

 سنة احتلت النسبة االعلى بين الفئات العمريةتلتها الفئة 40-31ان الفئة ) 2.3(يتضح من الشكل 

ويرى الباحث ان هذا التدرج له عالقة .60 -51وكان آخر الفئات هي الفئة من ،50 -41من 

 حيث استمر بعض الموظفين في 1995 في العام مباشرة بتاريخ بدء الكليات عملها ككليات تقنية

العمل في الكليات وهؤالء هم بعض الموظفين االداريين وبعض المدرسين الذين يدرسون المساقات 

من نسبة الموظفين ككل،كما تم استقطاب % 30ويشكل هؤالء ما يقرب من ) غير التقنية(العامة

  .لكلية التدريسية واالداريةموظفين جدد من مختلف التخصصات لتلبية احتياجات ا

  

وهذا  % 37.1ان فئة المدرس مثلت اعلى نسبة من اجمالي العينة  حيث بلغت ) .33(يبين الشكل

حسب راي الباحث يشكل وضعا طبيعيا حيث تضم فئة المدرسين كل الذين يحملون شهادات 

رسين تحدده وتتحكم به و بشكل اساسي فان نسبة المد).البكالوريوس والماجستير والد كتوراة(بدرجة

اما في ما يخص فئة الموظف .احتياجات البرامج التدريسية ودرجة الشهادة التي تمنحها للطالب

ان نسبة  )3.3(االداري فتتبع مباشرة فئة المدرسين من حيث نسبة تمثيلها في العينة، ويبين الشكل 

لك حسب تفسير الباحث يعود من حجم العينة وهي نسبة مرتفعة وذ%25الموظفين االداريين بلغت 

   30اقل من    40 -31  50 - 41  60 -51
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الى طبيعة تصنيف العمل في الكليات حيث يصنف المدرس فقط تصنيف اكاديمي وباقي الموظفين 

  .بمختلف مستوياتهم االدارية او حتى تخصصاتهم يصنفون على انهم اداريون

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

عميد  نائب  
عميد 
أآاديمي

نائب  
عميد 
إداري  

رئيس  
قسم  
أآاديمي

رئيس  
قسم  

إداري  

مدرس  فني موظف  
إداري  

1.4 1.4 2.1
7.1

14.3

37.1

11.4

25

المسمى الوظيفي  

  
  

   المسمى الوظيفي:3.3شكل 

  

دبلوم بكالوريوس ماجستير دآتوراه

20.7
32.9 36.4

10

الدرجة العلمية 
الدرجة العلمية  

  
  

   الدرجة العلمية:4.3شكل 

  

اعاله ان غالبية المبحوثين كانوا من حملة الماجستير ) 4.3(ويتبين من النتائج الموضحة في الشكل 

اما  % 20.7 في حين ان حملة الدبلوم مثلت ،من البكالوريوس% 32.9 وما نسبته ، %36.4بنسبة 
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حث ذلك الى ان نسبة كبيرة من حملة ،ويفسر البا%10حملة الدكتوراة فقد كانت اقل نسبة وهي 

البكالوريوس تابعوا دراستهم وحصلوا على درجة الماجستير،يضاف الى ذلك ان اطالق برامج 

بكالوريوس تطلب قانونيا توظيف مدرسين بدرجة ماجستير فأعلى للتدريس في برامج البكالوريوس، 

بلوم  ممن أتموا دراستهم  وحصلوا اما فئة درجة البكالوريوس فهناك ايضا الكثيرون من حملة الد

على درجة البكالوريوس، وبالنسبة لفئة الدكتوراة وهي اقل نسبة اذ ان غالبيتهم ممن حصلوا على 

  .بحسب معرفة الباحث% 7درجة الدكتوراة اثناء فترة خدمتهم في الكلية وهذه النسبة تتعدى 

  

  
  

  عمل بها الكلية التي ت:5.3شكل 

  

وهذا توزيع طبيعي حسب راي الباحث . النسب المئوية للمبحوثين من كل كلية) 5.3(يبين الشكل 

  .من مجتمع الدارسة ككل% 70بالنسبة للعدد الحقيقي للموظفين حيث ان هذه النسب تمثل 

  

% 43.9 سنة احتلت اعلى نسبة من العينة حيث بلغت 11ان الفئة اكثر من  ) 6.3(يبين الشكل  

 استدعي ذلك 1995ويفسر الباحث سبب ذلك انه عندما تم البدء في العمل ككليات حكومية تقنية في 

تعيين موظفين جدد وذلك بسبب اختالف برامج التدريس، فقد كانت هذه الكليات عبارة عن معاهد 

رة العداد المعلين فقط، وبعد ان اصبحت كليات تقنية تطلب لك تخصصات جديدة،ما ادى الى ضرو

ومازالو على راس عملهم تعدت . 1995استقطاب موظفين جدد، وعليه فان من تم تعيينهم في  

 سنة،هذا من جهة، ومن جهة اخرى هناك من استمروا في  عملهم مثل مدرسو اللغة 11خبرتهم 

العربية والفكر االسالمي وغيرها من المساقات التي ال تتطلب مؤهالت فنية او هندسية  فهؤالء تم 

سنة 11نتقالهم الى الكلية بشكل تلقائي، ومن االهمية بمكان ان نعلم ان هذه الفئة التي لها اكثر من ا
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من اجمالي موظفي كل كلية حاليا وهذا ما ادى الى  ان % 30خبرة في الكليات تمثل حاليا حوالي 

  .تكون نسبتهم مرتفعه

  

  
  

  خبرة عدد سنوات ال:6.3شكل 

  

 5ثم فئة اقل من % 31.4 سنوات حيث بلغت 10-6 بالنسبة للعينة االجمالية يليها في ذلك فئة 

من اجمالي العينة وبحسب رأي الباحث فإن تدرج نسب سنوات الخبرة هو تدرج % 25سنوات مثلت

  .طبيعي بالنسبة لعمر الكلية

  

من اجمالي العينة حيث بلغت ،حصلت فئة تخصص االدارة على اعلى نسبة  )7.3( بحسب الشكل 

 ويعزو الباحث السبب في ذلك  الى ان الكثير من برامج الدراسة في الكليات تتضمن %26.4

مساقات في االدارة والتسويق وغيرها من مساقات االدارة باالضافة الى ان غالبية االقسام االدارية 

من  %24.3ص الفنون وقد بلغت يلي ذلك تخص .تتطلب مؤهال اداريا ليتمكن شاغلها من ممارستها

ويرى الباحث ان السبب في ذلك ان كلية رام اهللا للبنات تضم برامج كثيرة في الفنون .حجم العينة

التطبيقية اضف الى ذلك ان كلية العروب بها ايضا قسم خاص بفنون التلفزيون وتقنيات االعالم 

من العينة % 21.4ب حيث بلغت نسبته ثم ياتي بعدها تخصص االدا .وهذا ما ادى الى هذا االرتفاع

ويفسر الباحث ذلك ان كل ما يتعلق باللغات والثقافة والفكر والجغرافيا والتاريخ يضم الى تخصص 

ويرى الباحث ان هناك بعض % 12.1اآلداب، يتبعها فئة تخصص الهندسة حيث بلغت 

سة الحاسوب وهندسة مثل هند) بكالوريوس فاعلى( التخصصات تحتاج الى مهندس بدرجة هندسة 

   5اقل من   10 - 6  11اكثر من 
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من اجمالي العينة ويرى % 9.3اما تخصص الحاسوب فقد كانت نسبته .الكهرباء والبيئة وغيرها

الباحث انه يفترض ان تكون هذه النسبة اعلى لكون الكليات تدرس تخصص الحاسوب وفيها الكثير 

 السبب ان من مختبرات واجهزة الحاسوب التي يستخدمها الطلبة والموظفون  ولكن قد يعود

  .تخصص الحاسوب  يضم فئتين هما هندسة الحاسوب والبرمجيات

  

  
  

  . التخصص:7.3شكل 

  

وبالعودة الى تصنيف االستبانة للمعلومات الشخصية والوظيفية للمبحوثين فقد صنف مهندسو 

  ت هذه النسبة في العينة الحاسوب في فئة الهندسة وهذا حسب اعتقاد الباحث هو الذي ادى تشت

من العينة والسبب في ذلك ان % 5.4 اما فئة العلوم فقد كانت اقل نسبة في العينة حيث مثلت 

المساقات التي تحتاج الى مدرس علوم محدودة جدا في البرامج الدراسية مثل الرياضيات والفيزياء 

   .النسبة االقل في العينةوالعلوم وهذا بحسب راي الباحث السبب في حصول هذا التخصص على 

  

  :بنى الباحث تفسيره  لنسب خصائص عينة الدراسة  على اآلتي

  

  .التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة •

 .1995الباحث موظف في إحدى هذه الكليات منذ العام  •

 .االستناد الى المالحظة المباشرة وتنوع مهام عمل الباحث منذ بدء خدمته في الكلية •
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 . فين في كل كليةسجالت شؤون الموظ •

 .االطالع على و تلقي دورة تدريبية في قانون الخدمة المدنية •

 .الباحث عضو فريق التقييم الذاتي والتخطيط االستراتيجي في الكلية التي يعمل بها •
 

 :على المبحوثين تلخصت في ما يليواجه الباحث بعض الصعوبات أثناء توزيع االستبانة 

  

 ظرا لتغيب بعض أفراد العينة عن عملهم تأخر جمع بعض االستمارات ن •

انتشار العينة في محافظتي الخليل ورام اهللا والقدس حيث تسببت الحواجز العسكرية في  •

 . عرقلة تحرك الباحث لهذه المواقع

 .اشتراط بعض المبحوثين تسليم االستمارات للباحث شخصيا •
 

تعاون مشهود من قبل ادارات على صعيد التسهيالت في جمع البيانات فقد حصل الباحث على 

 .الكليات الثالث ممثلة بعمدائها ونوابهم وباقي الزمالء الموظفين في الكليات الثالث دون استثناء
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  الفصل الرابع

______________________________________________________  

  النتائج

  
   مقدمة1.4

  

اء عملية التحليل االحصائي الجابات المبحـوثين       يعرض هذا الفصل ويناقش نتائج الدراسة بعد اجر       

، ولتقدير درجة العالقة بين التخطـيط االسـتراتيجي واداء مـوظفي            )(SPSSباستخدام برنامج ال  

الكليات التقنية الحكومية في الضفة الغربية، فقد اعتمد الباحث قيم المتوسط الحسابي لهذا الغـرض               

   :)2006الجابر، (كرت بالترتيب التاليباستخدام مقياس من خمس درجات حسب سلم لي

  

  ، ) 5 – 4.2اتفق بشدة( •

   ،)4.2> - 3.4اتفق( •

  ، ) 3.4> - 2.6محايد( •

  ، )2.6> - 1.8ال اتفق ( •

  ) 1.8> -1ال اتفق مطلقا ( •

  

  مناقشة النتائج 2.4

  

  .في ما ياتي يعرض الباحث ويناقش نتائج دراسته

  

  :لنتائج المتعلقة بالسؤال االول. 1.2.4

  

  دى تطبيق أسس التخطيط االستراتيجي في الكليات التقنية الحكومية في الضفة الغربية ؟ما م
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  .رؤية الكلية: 1.4جدول 

  

المتوسط الحسابي العبارة الرقم

 3.27 واضحة 1

 3.32 واقعية  2

 2.75 معلنة للعاملين 3

 2.38 يشترك العاملون في صياغتها  4

 2.93 الدرجة الكلية 

  

وتعني ان ) 2.93(ان الدرجة الكلية للمجال االول رؤية الكلية هي  ) 1.4(الجدول تظهر نتائج 

 فقد كان لها اعلى 2تقديرات المبحوثين تعطي درجة متوسطة لسمات رؤية الكلية،اما العبارة رقم

 4وتعني درجة متوسطة،في حين ان ادنى متوسط حسابي  كان للفقرة)3.32(متوسط في المجال 

 ويرى الباحث ان السبب في اجابات المبحوثين ربما عدم وضوح ،ي درجة متدنيةوتعن) 2.38(وهو

 ان مشاركة العاملين في صياغتها مقتصرة 4في سمات رؤية الكلية حيث من الواضح في الفقرة

 و  )2006(وهذا يتفق مع الدجني .على فئة قليلة من العاملين وكذلك ضعف تعميمها لدى العاملين

  .)2006(راضي

  

  . رسالة الكلية:2.4جدول

  

المتوسط  العبارةالرقم
 3.44 واضحة 1

 2.95 معلنة للعاملين 2

 2.49يشترك العاملون في صياغتها 3

 2.96الدرجة الكلية

  

وتعنـي ان    )2.96(ان الدرجة الكلية للمجال الثاني رسالة الكلية هي         ) 2.4( توضح بيانات الجدول  

بـاعلى  ) 1(جة متوسطة حول سمات رسالة الكلية، وجاءت فقرة رقم          تقديرات المبحوثين تعطي در   

وتعنـي  ) 2.49(  بأقل متوسط حسابي   3والفقرة رقم   ،وتعني درجة مرتفعة    ) 3.44(متوسط حسابي 

  .درجة متدنية
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ويرى الباحث ان السبب في اجابات المبحوثين ربما عدم وضوح في سمات رسالة الكلية حيث مـن   

ملين في صياغتها مقتصرة على فئة قليلة من العـاملين وكـذلك ضـعف              الواضح ان مشاركة العا   

  ).2006( و راضي) 2006( تسويقها لدى العاملين وهذا يتفق مع دراسة الدجني

  

  .  البيئة الداخلية للكلية3.4جدول 

  

 المتوسط الحسابي العبارة الرقم
 3.06 تهتم الكلية بتأثير البيئة الداخلية على األداء الوظيفي فيها 1

 2.80 تحلل الكلية نقاط القوة في بيئتها الداخلية 2

 2.78 تحلل الكلية نقاط الضعف في بيئتها الداخلية 3

 2.88 الدرجة الكلية 

  

وتعني ان ) 2.88(أن الدرجة الكلية للمجال الثالث البيئة الداخلية للكلية ) 3.4(جدول  وضحي

يل البيئة الداخلية من قبل الكلية،وقد كان للفقرة تقديرات المبحوثين تعطي درجة متوسطة حول تحل

 بأقل متوسط حسابي 3والفقرة رقم ،وتعني درجة متوسطة) 3.06( أعلى متوسط حسابي وهو1رقم 

ويعني  ذلك  ان الكلية تقوم بتحليل البيئة الداخلية بدرجة . وهي درجة متوسطة ايضا) 2.78(

ي ذلك هو ضعف قدرة المخططين على التحليل متوسطة،وبحسب راي الباحث ربما يكون السبب ف

او نقص المعلومات والميزانيات الالزمة او عدم اهتمام االدارة بدرجة كبيرة تجاه تحليل البيئة 

  ).2008(المشار اليهافي دعيبس ) 1995(وهذه النتائج تتفق مع دراسة عبيدات  .الداخلية للكلية
  

  لية الخارجية بيئة الك:4.4جدول 

  

 المتوسط الحسابي عبارةالالرقم
 3.01 تستكشف الكلية الفرص المتاحة في بيئتها الخارجية 1

 2.88 تحلل الكلية التهديدات التي تواجهها في بيئتها المحيطة 2

 2.95 الدرجة الكلية 

  

 )2.95(أن الدرجة الكلية للمجال الرابع بيئة الكـلية الخارجية هي )4.4(توضح معطيات الجدول 

 1 تقديرات المبحوثين تعطي درجة متوسطة للكلية في تحليل البيئة الخارجية،الفقرة رقموتعني ان

 بمتوسط حسابي اقل 2ثم العبارة  ،وتعني درجة متوسطة) 3.01(حصلت على  متوسط حسابي 
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وبحسب الباحث ربما يكون السبب هو ضعف قدرة المخططين  .تعني درجة متوسطة)2.88(وهو

جاه معلومات والميزانيات الالزمة او عدم اهتمام االدارة بدرجة كبيرة تعلى التحليل او نقص ال

  ).2008(المشار اليها في دعيبس ) 1995(وذلك يتفق مع عبيدات .تحليل البيئة الخارجية للكلية

  

  . أهداف الكلية:5.4جدول

  

 المتوسط الحسابي العبارةالرقم
 3.46 محددة 1

 3.42 قابلة للقياس 2

 3.39 هايمكن تحقيق 3

 3.01 محددة بمدة زمنية 4

 3.27 تعكس رسالة الكلية 5

 2.60 يشترك العاملون في صياغتها 6

 3.19 الدرجة الكلية 

  

وتعني ان )3.19(أن الدرجة الكلية للمجال الخامس أهداف الكلية هي ) 5.4(توضح معطيات الجدول

على 1ية،وقد حصلت العبارة رقم تقديرات المبحوثين تعطي درجة متوسطة حول سمات اهداف الكل

 حصلت على اقل متوسط 6وتعني درجة مرتفعة، والعبارة رقم  )3.46(أعلى متوسط حسابي بلغ 

ويرى الباحث ان السبب في اجابات المبحوثين  .وهي درجة متوسطة)2.60(حسابي في المجال وهو

ملين في صياغتها ربما عدم وضوح في سمات اهداف الكلية حيث من الواضح ان مشاركة العا

وتتفق النتائج مع ،مقتصرة على فئة محدودة من العاملين وكذلك ضعف تعميمها على  العاملين

  .)2006(و الدجني) 2003(اوهيران
  

  .  آلية صياغة وعرض الخطة اإلستراتيجية:6.4جدول

  

 المتوسط الحسابي العبارة الرقم
 3.26 يوجد خطة إستراتيجية للكلية 1

 2.67 ر بين جميع المستويات اإلدارية في إعداد الخطةيحصل التشاو 2

 2.45 تعرض الخطة على العاملين قبل إقرارها 3

 2.79 الدرجة الكلية 
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أن الدرجة الكلية للمجال السادس آلية صياغة وعرض الخطة  )6.4( توضح معطيات الجدول

ة حول آلية صياغة وتعني ان تقديرات المبحوثين تعطي درجة متوسط) 2.79(اإلستراتيجية 

وعرض الخطة االستراتيجية التي تقوم بها الكلية،أما أعلى درجة في المجال فقد كان لصالح العبارة 

والعبارة التي حصلت على اقل متوسط في ،،وهي درجة متوسطة) 3.26( بمتوسط حسابي1رقم 

 ذلك ان هناك ويعني.وهي درجة متدنية ) 2.45( فقد كان متوسطها 3المجال فهي العبارة رقم 

خطة استراتيجية للكلية ولكن اليتم اشراك جميع المستويات في صياغتها وكذلك تدني درجة عرض 

الخطة  على العاملين قبل اقرارها وهذا يفسر حسب راي الباحث بان آلية الصياغة والعرض 

) 2002(وهذا يختلف مع نتائج دراسة بريور. مقتصرة على مستويات ادارية  معينة في الكلية

وربما يعود سبب االختالف الى عدم اشراك كافة ،)2003(ويختلف مع نتائج دراسة موسكلي 

المستويات االدارية في التخطيط وعدم عرض الخطة على العاملين قبل اقرارها  ويتفق مع دراسة 

  ).2008(سميرات

  

  السياسات المنبثقة عن الخطة:7.4جدول 

  

 المتوسط الحسابي العبارة الرقم
 2.95 اضحةو 1

 2.94 تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة 2

 2.94 الدرجة الكلية 

  

أن الدرجة الكلية للمجال السابع السياسات المنبثقة عن الخطة ) 7.4(توضح معطيات الجدول 

وتعني ان تقديرات المبحوثين تعطي درجة متوسطة حول سمات السياسات المنبثقة عن  )2.94(

 1أما أعلى المتوسطات في المجال فكانت من نصيب العبارة رقم  ة للكلية،الخطة االستراتيجي

وكالهما تعني ) 2.94( بمتوسط 2تلتها العبارة رقم ،وتعني درجة متوسطة) 2.95(بمتوسط حسابي

  .درجة متوسطة

  

وتدل اجابات المبحوثين على ان السياسات المنبثقة عن الخطة متوسطة الدرجة ويعني ذلك حسب 

وهذه النتائج تتفق . احث ان القرارات المتخذة لتحديد المعاييرفي الخطة ليست واضحة تماماراي الب

وتختلف ايضا مع دراسة ) 2003(وتختلف مع دراسة سلوني ،)2007(مع دراسة المدهون والفرا 

  .وربما يعود سبب االختالف الى مركزية التخطيط،)2002(ستيوارت
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  .تراتيجيةالبدائل والخيارات اإلس: 8.4 جدول

  

 المتوسط الحسابي  العبارة الرقم 

 3.00 تحدد الكلية مجموعة من البدائل قبل اتخاذ القرار 1

 2.84 )إظهار أوجه القوة والضعف فيه(تقيم الكلية كل بديل 2

 2.97 تراعي الكلية  عوامل البيئة الداخلية في اختيار البديل المناسب 3

 2.95خارجية في اختيار البديل المناسبتراعي الكلية عوامل البيئة ال 4

 2.94 الدرجة الكلية 

  

أن الدرجة الكلية للمجال الثامن البدائل والخيارات اإلستراتيجية ) 8.4(توضح معطيات الجدول

وتعني ان تقديرات المبحوثين تعطي درجة متوسطة حول آلية تحديد وتقييم واختيار البدائل ) 2.94(

) 3.00( بمتوسط حسابي 1أما أعلى متوسط حسابي فجاء للعبارة رقم ،االستراتيجية في الخطة

وذلك .وتعني درجة متوسطة) 2.84( اقل متوسط حسابي هو 2وتعني درجة متوسطة،وللعبارة رقم

يعني استجابة متوسطة من قبل الكلية  في اختيار البدائل وتقييمها ومراعاة عوامل بيئةالكلية في 

وربما يعود السبب حسب راي الباحث الى ضعف القائمين . بدائل المناسبةتحديد وتقيييم واختيار ال

على التخطيط او االستقرار المالي الذي تتمتع به الكليات الحكومية والذي اليتوفر للمنظمات 

وربما يعود ) 2008(وتختلف مع دراسة  سميرات ) 2009(االخرى،وهذا يتفق مع دراسةالخطيب

احث الى ضعف القدرة على تحديد البدائل المناسبة او بسبب عدم سبب االختالف بحسب راي الب

  .قناعة ادارات الجامعات بضرورة ايجاد البدائل في الخطة

  

  .التقويم والرقابة: أ-9.4جدول 

  

 المتوسط الحسابي العبارة الرقم
 3.13 يوجد معايير واضحة تعتمدها الكلية في تقييم أدائها المؤسسي 1

 3.21 حة تعتمدها الكلية في تقييم أداء موظفيهايوجد معايير واض 2

 2.97 يقاس األداء المؤسسي للكلية بصورة دورية 3

 3.54 يقاس أداء الموظف بصورة دورية 4

 2.78 تقارن الكلية بين األداء المنجز والمخطط له 5

 2.85 تستخدم الكلية نتائج التقييم لمعالجة  األداء المؤسسي 6
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  .ويم والرقابة التق:ب-9.4جدول 

  

 المتوسط الحسابي العبارة الرقم
 2.79 تستخدم الكلية نتائج التقييم لمعالجة  أداء الموظفين 7

 2.72 تعتمد الكلية معايير الجودة واالعتماد في تقييم أدائها 8

 2.99 تقوم الكلية بعملية التقييم الذاتي ألدائها 9

 2.79 أدائهاتستعين الكلية بمقيمين خارجيين لتقييم  10

 2.98 الدرجة الكلية 

  

أن الدرجة الكلية للمجال التاسع التقويم والرقابة في الكلية  هي ) 9.4(توضح معطيات الجدول 

وتعني هذه النتائج  ان تقديرات المبحوثين تعطي درجة متوسطة حول آليـة التقويم ) 2.98(

 حصلت على أعلى متوسط حسابي 4بارة رقم  ويتنين من النتائج ان الع،والرقابة المطبقة في الكلية

) 2.72( فكان لها أدنى متوسط حسابي وصل 8 أما العبارة رقم ،وتعني درجة مرتفعة) 3.54(بلغ 

 و يعني ذلك للمبحوثين ان الكلية تمارس التقويم والرقابة بدرجة .وتعني أيضا درجة متوسطة

جابات المبحوثين وربما يكون السبب  حصلت على درجة عالية في ا4 ولكن الفقرة رقم ،متوسطة

. في ذلك ان غالبية الموظفين يعلمون بوجود تقييم دوري للموظف سواء كان فصلي او سنوي

وبحسب راي الباحث فانه من الممكن ان يرد ذلك الى تدني اهتمام الجهاز االداري في الكليات 

 كما ان ، وتتابع هذه العملية اداريابعملية التقويم والرقابة وعدم وجود معاييروآليات واضحة تضبط 

وقد بينت النتائج انه ،عملية التقويم والرقابة لها عالقة بوجود وتطبيق معايير الجودة في الكلية

وتتفق هذه النتائج  مع دراسة الخطيب ،حضور معايير الجودة ضعيف في الخطة االستراتيجية

سبب االختالف بحسب راي الباحث الى وربما يعود ) 2003(وتختلف مع دراسة ابو زيد ) 2009(

ضعف التخطيط االستراتيجي في هذه المنظمات وضعف نظام الرقابة والتقييم وضعف مراعاة 

  .معايير الجودة  فيها
  

  . جاهزية الكلية للتخطيط االستراتيجي: أ-10.4جدول 
  

 المتوسط الحسابي العبارةالرقم
 3.07 التخطيط في الكليةمختصة ب...))  لجنة، دائرة،( مخططينيوجد  1

 2.77 يتوفر قاعدة بيانات شاملة عن الكلية 2

 2.85 يمتلك المخططون المهارة في تحديد الموارد الالزمة إلعداد الخطة 3
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  . جاهزية الكلية للتخطيط االستراتيجي: ب-10.4جدول 
  

 المتوسط الحسابي العبارةالرقم
 2.80 التغيراتيمتلك المخططون مرونة كافية في مواجهة  4

 2.80 توفر الكلية موازنة خاصة للتخطيط 5

 2.86 الدرجة الكلية  

  

أن الدرجة الكلية للمجال العاشر جاهزية الكلية للتخطيط ) 10.4(توضح معطيات الجدول 

أما أعلى ،وتعني درجة متوسطة لجاهزية الكلية للتخطيط االستراتيجي) 2.86(االستراتيجي بلغت 

وتعني درجة متوسطة،أما العبارة التي ) 3.07( بمتوسط حسابي1كان للعبارة رقم متوسط حسابي ف

وتعني أيضا درجة ) 2.77( بمتوسط حسابي 2حصلت على ادني متوسط حسابي فكانت العبارة رقم

وبحسب راي الباحث فان هذه النتائج تدل على مهارة متوسطة لدى جهة التخطيط في .متوسطة

 ،ات ال تلبي احتياجات التخطيط وموازنة غير كافية للقيام بعملية التخطيطالكلية ووجود قاعدة بيان

  ).2007(و حاليقة ) 2008(ومع دعيبس) 2006(وتتفق هذه النتائج معدراسة ردايدة 

  

  .مرحلة تنفيذ الخطة: 11.4جدول 

  

 متوسط حسابي العبارةالرقم
 3.02 توفر الكلية الموارد  البشرية الالزمة لتنفيذ خطتها 1

 3.00 توفر الموارد المالية الالزمة لتنفيذ خطتها 2

 2.98 توفر الكلية الموارد المادية الالزمة لتنفيذ خطتها 3

 2.60تحدث الكلية التغيرات الالزمة في هيكلها التنظيمي ليالئم تنفيذ الخطة 4

 2.25 توفر الكلية نظام حوافز لحث العاملين على تنفيذ الخطة 5

 2.77 كلية تنفيذ برامج العمل المعتمدة في الخطةتستطيع ال 6

 2.79 الوقت الذي تخصصه الكلية لتنفيذ الخطة كافي 7

 2.77 الدرجة الكلية 

  

 وصلت  مرحلة تنفيذ الخطةأن الدرجة الكلية للمجال الحادي عشر) 11.4(توضح معطيات الجدول 

أما العبارة  ل مرحلة تنفيذ الخطة،وتعني ان تقديرات المبحوثين تعطي درجة متوسطة حو) 2.77(

وتعني درجة ) 3.02( فقد حصلت على أعلى متوسط حسابي في إجابات المبحوثين وصل 1رقم 
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وتعني هذه .و تعني درجة متدنية) 2.25 (5أما ادني متوسط حسابي في فكان للعبارة رقم ،متوسطة

 5اما الفقرة ،بة متوسطة المستوى النتائج ان استجابة الكلية لخطوات ومتطلبات تنفيذ الخطة استجا

فقد كان تقدير المبحوثين لها متدني وربما يعود السبب ان غالبية المبحوثين ال يتلقون الحوافز التي 

 وتتفق هذه النتائج مع دراسة .تشجعهم على تنفيذ الخطة اوان الحوافز ربما تقتصر على فئة معينة

وربما يعود سبب االختالف ) 2003(بعوثو تختلف مع الم) 2009(والخطيب ) 2007(العكش

حسب راي الباحث الى استقرار عوامل البيئة لهذه الجامعات وحرص الهياكل التنظيمي فيها الى 

  .عدم احداث تغييرفي هذه الهياكل  بسسب تنفيذ الخطط االستراتيجية

  

  :آراء المبحوثين في المجاالت التالية: 12.4جدول

  

 متوسط حسابي المجاالتالرقم
 2.93 رؤية الكلية 1

 2.96 رسالة الكلية 2

 2.88 البيئة الداخلية للكلية 3

 2.95 بيئة الكلية الخارجية 4

 3.19 أهداف الكلية 5

 2.79 آلية صياغة وعرض الخطة اإلستراتيجية 6

 2.94 السيا سات المنبثقة عن الخطة 7

 2.94 البدائل والخيارات اإلستراتيجية 8

 2.98 قابةالتقويم والر 9

 2.86 جاهزية الكلية 10

 2.77 مرحلة تنفيذ الخطة 11

  2.92  الدرجة الكلية

  

لمجمل مجاالت واقع التخطيط ) 12.4(بالرجوع الى نتائج المتوسطات الحسابية في الجدول 

يوجد تخطيط : فانه يمكن االجابة على السؤال االول بانه) 2.92(االستراتيجي في الكلية  

بق في الكلية ولكن مدى تطبيق اسس هذا التخطيط  ليس بدرجة عالية بل بدرجة استراتيجي مط

متوسطة في جميع مجاالته دون استثناء وهذا يعني انه لكي يحقق التخطيط غايات الكلية يجب اعادة 

التشخيص لواقع التخطيط االستراتيجي في الكلية والعمل على تعزيز االسباب التي من شأنها تمكين 
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من تحقيق غايات الكلية وعالج االسباب التي تحول دون تحقيق التخطيط لغاياته والعمل التخطيط 

  .على تفادي هذه االسباب في المستقبل

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني2.2.4

  

  : فللعالقة بين التخطيط وأداء الموظنتائج المتوسطات الحسابية :  أ-13.4جدول 

  

 ابيالمتوسط الحس العبارةالرقم
 3.26 تحديد ا المعايير األساسية ألداء الموظف 1
 3.26 توجيه أداء الموظف نحو تحقيق غايات الكلية 2
 3.21  من الموظفتحديد كمية العمل المطلوبة 3
 3.21  من الموظفتحديد نوعية العمل المطلوبة 4
 3.10 تحديد الزمن الالزم إلنجاز العمل 5
 3.03 توضيح كيفية تنفيذ العمل 6
 2.90 برمجة أولويات تنفيذ العمل 7
 2.67 توفير محفزات على اإلبداع في العمل 8
 2.83 تعزيز ثقافة الجودة في األداء  9

 2.87 تحديد معايير الجودة لألداء 10
 2.86 إلغاء تضارب الصالحيات اإلدارية الذي يعرقل العمل 11
 3.02االستغالل األمثل زيادة فاعلية األداء من خالل إظهار طريقة  12
توفير فرص التطور المهني للموظف من خالل تحديد االحتياجات  13

 ...)دراسة،(في الخطة

3.09 

 2.81 )آنية،مستقبلية(توفير البدائل في مواجهة الطوارئ  14

 2.95 التقليل من تكرار العمل نفسه من قبل عدة موظفين في الوقت نفسه 15
 3.05  مهارات الموظف ايجابيا لصالح العملتوظيف 16
 3.25 الالزمة النجاز العمل.........) بيانات،معلومات،(توفيرالمعرفة 17
 3.03 تحسين أداء الموظف بتحسين أنماط االتصال السائدة في الكلية 18
 2.95 توفير نظام رقابة وتقييم تستخدم نتائجه في معالجة أداء الموظف 19
 3.05ر الطاقات باستقطاب موارد بشرية مناسبة من تقليل هد 20
 2.83 تحسين أداء الموظف باعتماد الخطة لنظام حوافز مرتبط بأدائه 21
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  : فللعالقة بين التخطيط وأداء الموظنتائج المتوسطات الحسابية : ب -13.4جدول 

  

 المتوسط الحسابي العبارةالرقم
 3.00 ء الموظف من خالل تحديث أدوات األداءتحسين أدا 22
 2.90معالجة أخطاء األداء بالمرجعية إلى نظام تقييم األداء المطبق في  23
 2.90 إظهار آثار العمل بروح الفريق في تحسين أداء الموظف 24
 2.96 إلغاء تعارض األدوار التي يؤديها الموظف 25
 2.71حسب مقتضى )ذكر،أنثى(جتماعيتحديد حجم استقطاب النوع اال 26
 2.99 الدرجة الكلية 

  

 أن الدرجة الكلية للمجال الرابع عشر العالقة بين التخطيط وأداء )13.4(الجدول توضح معطيات 

عطي درجة متوسطة العالقة بين تطبيق التخطيط وتعني ان تقديرات المبحوثين ت)2.99 (فالموظ

االستراتيجي واداء الموظف في الكلية، أما العبارة التي حصلت على أدنى الدرجات في إجابات 

وتعني درجة ) 2.67(  حيث بلغ متوسطها الحسابي 8المبحوثين في هذا المجال فهي العبارة رقم 

  . متوسطة وهي األقل درجة في هذا المجال

  

 هذه النتائج ان المبحوثين يرون ان العالقة بين تطبيق الخطة واداء الموظف عالقة ليست وتعني

قوية، ويرى الباحث انها نتيجة تسلسلية منطقية لها ارتباط مباشر بنتائج واقع التخطيط االستراتيجي 

للكلية بمجمل مجاالته فمن الطبيعي حسب راي الباحث ان تحدد المدخالت طبيعة وحجم 

و مع ).2007(و الفرا واللوح) 2008(وهذه النتائج تتفق مع الفرا والشنطي.جاتالمخر

وتتفق مع حاليقة ) 2003(وموسكلي) 2009(واالشقر ) 2008(و تتفق مع غانم) 2006(راضي

  .)2008(وآل ثاني) 2007(و الشويخ ) 2006(، وتتفق مع دراسة عبد اللطيف )2007(

  

ما العالقة بين تطبيق التخطيط االستراتيجي واداء  :ثانياالجابة على السؤال الأما فيما يخص 

بالعودة الى نتائج المتوسطات الحسابية  فالعاملين في الكليات التقنية الحكومية في الضفة الغربية ؟

بين ) 2.99(يمكن االجابة على السؤال الثاني بانه يوجد عالقة بدرجة متوسطة)13.4(في الجدول

ء العاملين في الكليات أي ان هذه العالقة ليست قوية وال ضعيفة ولكنها التخطيط االستراتيجي وادا

التحقق غايات الكلية،فهي تحتاج الى تعزيز وتطوير وتوضيح معايير االداء والرقابة والتقويم في 

ويرى الباحث ان هذه النتيجة مرتبطة بنتائج واقع التخطيط في الكلية، وعليه ،فيذهاالخطة ومتابعة تن
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ية وتعزيز التخطيط وتطبيقه سيؤدي الى تقوية العالقة لتصبح اقوى مما هي عليه بين فان تقو

  .التخطيط االستراتيجي واداء العاملين في الكليات

  

  : عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث.3.2.4

  

  .معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي للكلية: 14.4جدول

  

متوسط ال العبارةالرقم

 حسابيال
 3.65 عف الصالحيات الممنوحة من الوزارة للكلية للقيام بالتخطيطض 1

تدنى مستوى اهتمام اإلدارة بالتخطيط باعتباره أداة مهمة لتحقيق غايات  2

 الكلية

3.22 

 3.39 عدم إشراك التنفيذيين في الكلية في عملية التخطيط 3

 2.80 ضعف الموارد البشرية العاملة في الكلية 4

 2.92 ارد المالية للكليةضعف المو 5

 3.05 ضعف انسجام البيئة المادية للكلية مع الخطة  6

 3.10 غياب الواقعية عن التخطيط  7

 3.00 قلة المعلومات الالزمة إلعداد الخطة  8

 3.05 فهم سطحي لرسالة الكلية من قبل المخططين 9

 3.22 ليةضعف قدرة المخططين على توضيح أهداف التخطيط لموظفي الك 10

 3.22 ضعف تدريب القائمين على التخطيط 11

 3.53 تضارب الصالحيات اإلدارية 12

 3.06 مقاومة العاملين للتخطيط لخوفهم من التغيير 13

تركيز نظام الحوافز الحالي على النتائج قصيرة األجل وليس على غايات  14

 الكلية

3.41 

 3.37 ية الجميعاعتقاد الموظفين بأن التخطيط ليس مسؤول 15

 3.09 ضعف قناعة اإلدارة بأهمية التكنولوجيا الحديثة في تحقيق غايات الكلية 16

 3.39 )سياسية اجتماعية، اقتصادية، قانونية،( الخارجيةللكلية تغيرفي عوامل البيئة 17

 3.19 الدرجة الكلية
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وقات التخطيط أن الدرجة الكلية للمجال الثاني عشر مع) 14.4(توضح معطيات الجدول

وتعني ان تقديرات المبحوثين تعطي درجة متوسطة حول معوقات ) 3.19(االستراتيجي للكلية 

وتعني درجة ) 3.65( أعلى متوسط حسابي1التخطيط االستراتيجي للكلية، كان للعبارة رقم 

ني انها وتع) 3.41( والمتعلقة بنظام الحوافز فقد بلغ متوسطها الحسابي14مرتفعة،اما العبارة رقم

وهو األدنى في ) 2.80( حصلت على المتوسط الحسابي4العبارة رقم ،تعيق التخطيط بدرجة مرتفعة

ويعني ذلك ان هناك معيقات للتخطيط في الكلية والتي التمكن .هذا المجال وتعني درجة متوسطة

مبحوثين الكلية من القيام بالتخطيط بالمستوى المطلوب وبحسب راي الباحث ربما تدل اجابات ال

 على مدى ادراكهم للدرجة العالية التي تعيق بها الوزارة عملية 14و12 و1للفقرات 

وكذلك تضارب الصالحيات االدارية و  تدني مستوى الحوافز وعدم اشراك المستويات ،التخطيط

ة االدارية التنفيذية في التخطيط واعتقاد  نسبة عالية من المبحوثين ان التخطيط مسؤولية جهة محدد

وربما مرد ذلك الى عدم وجود وصف وظيفي واضح على مستوى ،،وليس مسؤولية الجميع

والخطيب ) 2009(وتتفق هذه النتائج مع دراسة فرهود .الموظفين وعلى مستوى الدوائر واالقسام

  ).2007(و الشويخ ) 2007( و عايش )2009(و االشقر ) 2009(

  

تطبيق التخطيط االستراتيجي في الكليات التقنية ما معيقات  :االجابة على السؤال الثالثأما 

حول معيقات التخطيط  )14.4(بالعودة الى نتائج الجدول فالحكومية في الضفة الغربية ؟

الى وجود معيقات للتخطيط في الكلية اهمها  ضعف )3.19(االستراتيجي للكلية، تشير الدرجة الكلية

 بالتخطيط و تضارب الصالحيات اإلدارية و تركيز الصالحيات الممنوحة من الوزارة للكلية للقيام

نظام الحوافز الحالي على النتائج قصيرة األجل وليس على غايات الكلية،ومن المؤكد ان هذه 

المعيقات التعيق التخطيط فقط وانما تؤثر على المخرجات االخرى المرتبطة بالتخطيط من خالل 

  .تاثيرها السلبي على التخطيط

  

  :ناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع عرض وم.4.2.4

  

ما هي المتطلبات األساسية لتطوير التخطيط االستراتيجي في الكليات التقنية الحكومية في الضفة 

  الغربية ؟

  

أن الدرجة الكلية للمجال الثالث عشر متطلبات أساسـية لتطـوير           ) 15.4(توضح معطيات الجدول    

 تقديرات المبحوثين تعطي درجة مرتفعة حـول المتطلبـات          وتعني ان ) 3.76(التخطيط في الكلية    

 كان لها المتوسط الحسابي األعلى فـي        2االساسية الالزمة لتطوير التخطيط في الكلية،العبارة رقم        
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 فقد كانت ذات المتوسط الحسابي األدنى       7وتعني درجة مرتفعة،أما العبارة رقم      ) 3.85(هذا المجال   

ويعني ذلك حسب راي المبحوثين انهم يـرون        .ضا تعني درجة مرتفعة   ولكنها أي ) 3.57(في المجال   

ان كل تلك المتطلبات اساسية وبدرجة عالية في تطوير التخطيط االستراتيجي في الكلية بشكل يمكن               

  ).2001(ونونز) 1995(وهذه النتائج تتفق مع زيدان. من تنفيذ الخطة وتحقيق الغايات

  

 .ر التخطيط في الكلية متطلبات أساسية لتطوي:15.4جدول 

  

 المتوسط الحسابي العبارة الرقم
 3.75 قناعة الوزارة بضرورة التخطيط  1

 3.85 قناعة الكلية بضرورة التخطيط  2

 3.74 توفير الموازنة الالزمة للتخطيط  3

 3.83 إسناد التخطيط إلى كفاءات قادرة على القيام به 4

 3.80 إعداد خطة قابلة للتنفيذ 5

 3.77 لتقييم الدوري للخطة ا 6

 3.57 إشراك جميع المستويات اإلدارية في الكلية في عملية التخطيط 7

 3.76 الدرجة الكلية 

  

ما هي المتطلبات األساسية لتطبيق التخطـيط االسـتراتيجي فـي            :االجابة على السؤال الرابع   أما  

،تشير الدرجة الكلية   )15.4( نتائج الجدول  بالعودة الى  ف الكليات التقنية الحكومية في الضفة الغربية ؟      

الى ان هذه المتطلبات تـساهم      ) 3.76(للمتطلبات االساسية لتطوير التخطيط االستراتيجي في الكلية        

وعليه يجب على الكلية االخذ بها لتطوير التخطيط        ،في تطوير التخطيط االستراتيجيي وبدرجة عالية     

 غلـب ا فـي الت  فير هذه المتطلبات من شانه المساهمة ايض      االستراتيجي وتحقيق غايات الكلية الن تو     

  .على معيقات التخطيط

  

  : عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس.5.2.4

  

  ما تأثير خصائص عينة المبحوثين في الكليات التقنية الحكومية في الضفة الغربية على إجاباتهم؟ 

  

 :على فرضيات الدراسة وهي كاآلتيتتمثل االجابة على السؤال الخامس باالجابة 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حـول مـدى              :الفرضية االولى  •

تطبيق أسس التخطيط االستراتيجي في الكليات التقنية الحكومية في الـضفة الغربيـة عنـد               

  . تعزى لمتغيرات خصائص المبحوثينα =0.05مستوى الداللة 

  

  .ج الفرضية االولىنتائ: 16.4جدول 

  

 مستوى الداللة اإلحصائيةF /  Tقيمة   المتغير

 0.473 1.128 الجنس 

 0.797 0.339 العمر

 0.603 0.620 الدرجة العلمية

 0.044 2.354 المسمى الوظيفي

 0.071 2.703 الكلية التي تعمل لديها

 0.685 0.380 عدد سنوات الخبرة

 0.725 0.568 التخصص

  

 الكلية التي تعمل ، العمر، الدرجة العلمية،أن كال من الجنس) 16.4( يات الجدول تشير معط

لديها،سنوات الخبرة، التخصص،  ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية 

  أما المسمى الوظيفي ، يعزى لهذه المتغيرات وبذلك الفرضيات قبلت0.05عند المستوى اقل من 

وبذلك .0.05روقات إحصائية  تعزى لهذا المتغير حيث أن مستوى الداللة اقل من فانه يوجد ف

ومن اجل التعرف على مصادر الفروق فقد تم استخراج . نستطيع القول بان الفرضية رفضت

اختبار شيفيه للمقارنات البعدية فتبين ان الفروق جاءت لصالح الموظفين من أصحاب الوظائف 

 وهي درجة مرتفعة وتعني الموافقة 3.89فقد بلغ المتوسط الحسابي عندهم )  العميد ونائبيه(العليا 

 وتعني محايد  ، وهي درجة متوسطة3.06اما بالنسبة للموظفين االداريين فان المتوسط الحسابي بلغ 

  . وبهذا يكون أصحاب المناصب العليا اكثر معرفة ودراية بالتخطيط االستراتيجي من غيرهم

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين " والتي نصها :ةالفرضية الثاني •

حول معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي للكلية من وجهة نظر موظفي الكليات التقنية 

 تعزى لمتغيرات خصائص α =0.05الحكومية في الضفة الغربية عند مستوى الداللة 

  .المبحوثين
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  .ثانيةنتائج الفرضية ال: 17.4جدول 

  
 مستوى الداللة اإلحصائية F /  Tقيمة المتغير
 0.019 0.750 الجنس

 0.416 0.956 العمر

 0.332 1.150 الدرجة العلمية

 0.623 0.702 المسمى الوظيفي

 0.121 2.143 الكلية التي تعمل لديها

 0.817 0.202 عدد سنوات الخبرة

 0.725 0.568 التخصص

  

 الكلية ، المسمى الوظيفي، العمر، الدرجة العلمية،أن كال من الجنس) 17.4( تشير معطيات الجدول

التي تعمل لديها،  سنوات الخبرة، التخصص،  ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات 

  أما ، يعزى لهذه المتغيرات وبذلك الفرضيات قبلت0.05داللة إحصائية عند المستوى اقل من 

 .0.05ت إحصائية  تعزى لهذا المتغير حيث أن مستوى الداللة اقل من الجنس فانه يوجد فروقا

وجاءت الفروق لصالح العاملين الذكور على اإلناث  .وبذلك نستطيع القول بان الفرضية رفضت

  . عند اإلناث3.15 مقابل 3.22حيث وصل المتوسط الحسابي لدى الذكور 

  

ة في استجابات المبحوثين حول ال توجد فروق ذات داللة إحصائي :الفرضية الثالثة •

المتطلبات األساسية لتطوير التخطيط في الكلية من وجهة نظر موظفي الكليات التقنية الحكومية 

  . تعزى لمتغيرات خصائص المبحوثينα =0.05في الضفة الغربية عند مستوى الداللة 

  

  . نتائج الفرضية الثالثة:أ-18.4جدول 

  
 داللة اإلحصائيةمستوى ال F /  Tقيمة المتغير

 0.243 2.004 الجنس 

 0.242 1.410 العمر

 0.007 4.234 الدرجة العلمية

 0.119 1.789 المسمى الوظيفي

 0.482 0.734 الكلية التي تعمل لديها

 0.566 0.572 عدد سنوات الخبرة

 0.634 0.687 التخصص
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 الكلية التي تعمل ،لوظيفي العمر، المسمى ا،أن كال من الجنس) 18.4( تشير معطيات الجدول

لديها،  سنوات الخبرة، التخصص،  ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية 

  أما الدرجة العلمية فانه ، يعزى لهذه المتغيرات وبذلك الفرضيات قبلت0.05عند المستوى اقل من 

 وبذلك نستطيع .0.05داللة اقل من يوجد فروقات إحصائية  تعزى لهذا المتغير حيث أن مستوى ال

ومن اجل التعرف على مصادر الفروق فقد تم استخراج اختبار شيفيه . القول بان الفرضية رفضت

للمقارنات البعدية تبين أن الفروق جاءت لصالح العاملين من حملة شهادة الماجستير على حملة 

 وهي درجة مرتفعة في حين عند 4.01الدبلوم فان المتوسط الحسابي عند حملة الماجستير وصل 

  . وهي درجة متوسطة3.31حملة الدبلوم وصل  

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول العالقة  :الفرضية الرابعة •

بين تطبيق التخطيط االستراتيجي وأداء موظفي الكليات التقنية الحكومية في الضفة الغربية عند 

  . تعزى لمتغيراتخصائص المبحوثينα= 0.05مستوى الداللة 
  

  .نتائج الفرضية الرابعة: 19.4جدول  

  

مستوى الداللة اإلحصائية F /  Tقيمة   المتغير 

 0.186 0.590 الجنس 

 0.959 0.101 العمر

 0.365 1.068 الدرجة العلمية

 0.005 3.580 المسمى الوظيفي

 0.049 3.082 الكلية التي تعمل لديها

 0.173 1.779 نوات الخبرةعدد س

 0.364 1.099 التخصص

  

 سـنوات الخبـرة،     ، العمر، الدرجـة العلميـة     ،أن كال من الجنس   ) 19.4(  تشير معطيات الجدول  

التخصص، ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى اقل مـن                 

 أما المسمى الوظيفي و الكلية التي تعمل لديها          . يعزى لهذه المتغيرات وبذلك الفرضيات قبلت      0.05

ك  وبـذل  .0.05فانه يوجد فروقات إحصائية  تعزى لهذه المتغيرات حيث أن مستوى الداللة اقل من               

ومن اجل التعرف على مصادر الفروق فقـد تـم اسـتخراج            . نستطيع القول بان الفرضية رفضت    

جاءت لصالح الموظفين من أصـحاب الوظـائف        اختبار شيفيه للمقارنات البعدية فتبين ان الفروق        



 
 

63

على رئيس القسم   فقد بلغ المتوسط الحسابي عند أصحاب المناصب العليا             ) العميد ونائبيه   ( العليا  

وعن مكان العمل    . 2.55  وهي درجة مرتفعة   وعند رؤساء األقسام بلغ المتوسط الحسابي              3.69

لى العاملين في كلية العروب بمتوسط حسابي عنـد         جاءت الفروق لصالح العاملين في كلية األمة ع       

   .2.82 وعند العاملين في كلية العروب 3.34العاملين في كلية االمة 

  

   ملخص النتائج 6.2.4

  

  :خلصت الدراسة الى نتائج أهمها

  

  رؤية الكلية تتسم بدرجة متوسطة من الوضوح والواقعية  •

 .من اشتراك العاملين في صياغتهارسالة الكلية واضحة بدرجة عالية ودرجة متدنية  •

 .تقوم الكلية بتحليل البيئتين الداخلية والخارجية بدرجة متوسطة  •

وبدرجة متوسطة فـي إمكانيـة تحقيقهـا        ،أهداف الكلية واضحة وقابلة للقياس بدرجة عالية       •

 .وتحديدها بمدة زمنية وعكسها لرسالة الكلية

  العليا وال تعرض على العاملين قبل إقرارها تصاغ خطة الكلية االستراتيجية من قبل االدارة •

 . السياسات المنبثقة عن الخطة متوسطة  الوضوح والمساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة •

 .تهتم الكلية بتحديد وتقييم واختبار البدائل اإلستراتيجية بدرجة متوسطة •

ي ظـل معـايير تقـويم       ف(تمارس الكلية عملية الرقابة والتقييم على األداء بدرجة متوسطة           •

 .ومعايير جودة غير محدده بوضوح

 .جاهزية الكلية للتخطيط هي جاهزية بمستوى متوسط في االستعداد بشكل عام •

تنفذ الخطة االستراتيجية للكلية بدرجة متوسطة من توفير الموارد الالزمة ومتطلبات اخرى             •

 في الهيكل التنظيمي لتنفيذ الخطة من حيث الوقت المخصص للتنفيذ وإحداث التغيرات 

يوجد عالقة بدرجة متوسطة من االرتباط بين تطبيق التخطيط االستراتيجي وأداء العـاملين              •

 .في الكلية من حيث تحديد معايير األداء ووسائل تحسين أداء الموظف

توجد معيقات للتخطيط االستراتيجي بدرجة عالية أهمهـا ضـعف الـصالحيات اإلداريـة               •

الوزارة وتضارب الصالحيات اإلدارية وتركيز نظام الحـوافز علـى          الممنوحة للكلية من    

 .النتائج قصيرة األجل وعدم إشراك جميع المستويات اإلدارية في التخطيط

قدر المبحوثين وبدرجة عالية ان هناك متطلبات أساسية لتطوير التخطيط االستراتيجي فـي              •

الستراتيجي وضرورة إسـناده الـى      الكلية أهمها قناعة الوزارة والكلية بضرورة التخطيط ا       
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كفاءات قادرة على التخطيط وتوفير الموارد المالية والمادية والبـشرية للتخطـيط وإعـداد              

 .خطط قابلة للتنفيذ وإشراك جميع المستويات اإلدارية في التخطيط

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول مدى تطبيق اسس التخطـيط               •

 α =0.05جي للكليات التقنية الحكومية في الضفة الغربية عنـد مـستوى الداللـة          االستراتي

العميـد  ( تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح الموظفين من أصحاب الوظـائف العليـا             

  )ونائبيه 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في اسـتجابات المبحـوثين حـول معوقـات التخطـيط                 •

موظفي الكليات التقنية الحكومية في الضفة الغربية عنـد         االستراتيجي للكلية من وجهة نظر      

لصالح العاملين الـذكور    .فقد جاءت النتائج  ، تعزى  لمتغير الجنس      α =0.05مستوى الداللة   

  عند اإلناث3.15 مقابل 3.22على اإلناث حيث وصل المتوسط الحسابي لدى الذكور 

حول المتطلبات األساسية لتطـوير  توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين   •

 تعزى لمتغير الدرجة العلمية،فقد جـاءت       α =0.05التخطيط في الكلية عند مستوى الداللة       

النتائج لصالح العاملين من حملة شهادة الماجستير على حملة الدبلوم فان المتوسط الحسابي             

ـ         4.01عند حملة الماجستير وصل      دبلوم وصـل     وهي درجة مرتفعة في حين عند حملة ال

 . وهي درجة متوسطة3.31

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول العالقة بين تطبيق التخطـيط        •

االستراتيجي وأداء موظفي الكليات التقنية الحكومية في الضفة الغربية عند مستوى الداللـة             

α =0.05          فقد تبـين    ،بها الموظف  تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ومتغير الكلية التي يعمل 

علـى  ) العميد ونائبيـه    ( ان الفروق جاءت لصالح الموظفين من أصحاب الوظائف العليا          

رئيس القسم  وعن مكان العمل جاءت الفروق لصالح العاملين في كلية األمة على العاملين                

 في كلية العروب 
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  االستنتاجات والمقترحات

  
   االستنتاجات1.5

  

  :ئج الدراسة، توصل الباحث الى االستنتاجات اآلتيةبعد عرض ومناقشة نتا

  

  .توجد لدى العاملين ضبابية في سمات رؤية ورسالة وأهداف الكلية وضعف في تعميمها •

 .هناك مركزية في عملية التخطيط االستراتيجي في الكلية •

 .درجة الوضوح والتحديد في معايير تنفيذ الخطة ما يخلق الضبابية في األداءتفاوت  •

 .ضعف نظام الحوافز بدرجة كبيرة ما يؤثر سلباً على األداء الفردي والمؤسسي •

 .عدم وضوح آليات تنفيذ الخطة •

 اهتمام غير كاف بالبدائل اإلستراتيجية في الخطة •

 .ضعف اداء نظام الرقابة والتقويم في الكلية •

العالقة الحالية بين التخطيط واداء الموظف عالقة متوسطة القوة اليمكـن ان تـؤدي الـى                 •

تطوير االداء وزيادة فاعليته في تحقيق غايات الكلية، فهي نتاج علمي ومنطقي للمـستوى              

 . الحالي للتخطيط االستراتيجي في الكلية

تـي تليهـا فـي متسلـسلة     ترتبط كل مرحلة من مراحل التخطيط بالمرحلة التي تسبقها وال  •

 .خطوات التخطيط ما يدل على حتمية ترابط مراحل التخطيط ارتباطا مباشرا

 يضمن توفير متطلبات التخطيط درجة عالية من التغلب على معيقات التخطيط االستراتيجي •

التخطيط االستراتيجي الحالي للكلية ال يتيح لها ان تكون فـي موقـع المنـافس بـل هـي        •

 . منه الى المنافسةللتهديدات اقرب
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 االقتراحات  2.5

  

قسم الباحث االقتراحات التي توصل الى اهميتها في المساهمة في تطوير التخطـيط االسـتراتيجي               

  :وتحسين االداء للكليات الى

  

 .اقتراحات خاصة بآليات تطوير التخطيط االستراتيجي للكليات المبحوثة •

 وترقية لدراسة الباحث حـول التخطـيط        اقتراحات بحثية للباحثين للقيام بدراسات استكمال      •

 .االستراتيجي في الكليات المبحوثة
 

  : اقتراحات عامة.1.2.5
 

  .اعادة صياغة رؤية ورسالة واهداف الكلية بمشاركة العاملين •

 .اشراك الدوائر التنفيذية في الكلية في عملية التخطيط •

 لكليةتعزيز ثقافة الجودة والتخطيط االستراتيجي لدى العاملين في ا •

 .اشراك المجتمع المحلي في عملية التخطيط للكلية •

 .تحديد آليات تنفيذ للخطة االستراتيجية للكلية •

 .زيادة مهارة المخططين بعقد دورات تدريبية خاصة بهذا الغرض •

 .استقالل الكلية  في التخطيط االستراتيجي •

 .تحديد معايير اداء اشمل واوضح في الخطة االستراتيجية للكلية •

 .يل و تعزيز نظام التقييم والرقابة على االداء في الكليةتفع •

 .تعزيز نظام الحوافز ايجابيا وربطه بنتائج التقييم لرفع الكفاءة •
  

 : اقتراحات على الباحثين للمزيد من البحث.2.2.5

  

  .مهارات التخطيط االستراتيجي وعالقتها بمستوى االداء المؤسسي •

 .قتها باتخاذ القرار االستراتيجيمهارات التخطيط االستراتيجي وعال •

 .معيقات تحديد البدائل االستراتيجية في الخطط االستراتيجية •

 .اثر االستراتيجية في الهيكل التنظيمي •
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  :مراجع الدراسة

  

  :المراجع العربية

 

رؤية إستراتيجية لحماية الجهاز االدراي من الفساد، الدار الجامعية،          ):  2005(  م أبو بكر،  •

  .ية، مصراإلسكندر

  التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في القطاعين العام):2003.(ذ ابو زيد، •

 .  دارصفاء للنشروالتوزيع،عمان،االردن1إدارة الموارد البشرية، ط): 2000( شيخه،نأبو •
(http://209.85.229.132/search?q=cache:aIlI3w    -udI0J:www.kfupm.edu 1-8-2009) 

  .التخطيط االستراتيجي  للتعليم العالي في فلسطين): 2009( .يشة، سأبو ع •

  )غير منشور.(السلوك التنظيمي،جامعة القدس):2008( .ي ابو فارة، •

اإلدارة اإلستراتيجية وتنمية المـوارد البـشرية، دار المـسيرة للنـشر            ): 2009(  .احمد،م •

  .والتوزيع، عمان، األردن

ستراتيجي لـدى مـديري المنظمـات غيـر         واقع ممارسة التخطيط اال   ): "2009.(األشقر،إ •

 "الحكومية المحلية في قطاع غزة
(http://www.rnpc.ps/pdf/8.pdf, 5-11-2009) 

بالتطبيق علـى قنـاة     " ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات االعالمية     ): 2008.(آل ثاني،ف  •

  .معرفة للطباعة والنشر،بيروت،دار ال1الجزيرة الفضائية،ط

 عربيـة   1التخطيطي االستراتيجي للمؤسسات غير الربحية، ط     ):2007_.(أليسون،م،كاي،و •

  .أولى، مكتبة العبيكان،الرياض

، مركـز   1النهضة واكتساب المعرفة في الوطن العربـي، ط       ): 2002.(اإلمام،م، وآخرون  •

  .دراسات الوحدة العربية، بيروت،لبنان

 ،دليل تدريبي الدارة االداء)2006.(بن نزار •
(http://www.arabvolunteering.org/corner/avt96.html, 5/6/2009) 

اإلستراتيجية والتخطـيط االسـتراتيجي، دار اليـازوري        ):2007.(بني حمدان،خ،إدريس،و  •

  .ن،األردنالعلمية للنشر والتوزيع،عما

، مركـز   1تنمية الموارد البشرية في ظل العولمة ومجتمع المعلومات،ط       ):2008.(بوحنية،ق •

  . عمان–الكتاب األكاديمي 

 مقياس ليكرت الخماسي ):2006( .خ الجابر، •
(http://www.arabicstat.com/board/showthread.php?t=920, 2/7/2009) 
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، دار المـسيرة،     1اإلدارة اإلستراتيجية،إدارة  جديدة في عالم متغيـر،ط       ): 2004(حبتور،ع •

  .عمان

واقع التخطيط االستراتيجي في المنظمات األهلية بجنوب الضفة الغربية         ): 2007(حاليقة،ي •

 )رةرسالة ماجستير غير منشو.(وعالقته باألداء،جامعة القدس،فلسطين

التخطيط االستراتيجي في مؤسسات شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية،        ) 2009(الخطيب، و  •

  )رسالة ماجستير غير منشوره(جامعة القدس، فلسطين،

واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسالمية فـي ظـل معـايير            ): 2006( الدجني،أ •

  )غير منشورة رسالة ماجستير ( الجودة، الجامعة االسالمية،فلسطين 

ما مدى جاهزية الجامعات الفلسطينية للتخطيط االستراتيجي من وجهة         ): 2008. (دعيبس، أ  •

رسـالة ماجـستير    . (نظر اإلداريين ومدرس اإلدارة والتخطيط فيها، جامعة القدس،فلسطين       

  ).غير منشورة

  .إدارة الموارد البشرية دار المريخ، الرياض): 2003(ديسلر، ج، •

تقويم األداء، ترجمة سامي الغول، معهد اإلدارة الوطنية، مكتبة الملك          ): 1994(ديكسون، ن  •

  .فهد الوطنية، الرياض

معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم التقنـي فـي            ): 2006(راضي،م   •

رسـالة ماجـستير غيـر      (محافظات غزة وسبل التغلب عليها، الجامعة اإلسالمية،فلسطين        

  ).منشورة

رسـالة  ( التخطيط االستراتيجي للحكم المحلي، جامعة القدس،فلسطين       ): 2006.(ده، ش رداي •

  ).ماجستير غير منشورة 

 مبرراتـه   - مفهومه وعملياته  -التخطيط االستراتيجي في مجال التربية    )1995.(زيدان،هـ •

  ومتطلباته، مجلة دراسات تربوية

نظمات األهليـة الفلـسطينية فـي       واقع اإلدارة اإلستراتيجية في الم    ):" 2008. (زيداني، م  •

  .محافظة رام اهللا والبيرة، جامعة القدس، فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة

إدارة الموارد البشرية، مدخل استراتيجي، عـالم الكتـاب         ): 2002. (صالح، ع . السالم، م  •

  .الحديث للنشر والتوزيع، اربد

  .،دار وائل للنشر،عمان2،ط الهيكل والتصميم–نظرية المنظمة ): 2005.(السالم،م •

مدى تطبيق أنموذج التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفلسطينية        ): 20085.(سميرات،ع •

  .بجنوب الضفة الغربية،جامعة القدس،فلسطين

  .إدارة الموارد البشرية، دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان،األردن): 2004.(شاويش،م •
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الذاتي والتخطيط االستراتيجي،كلية فلسطين التقنيـة      دورة بعنوان التقييم    ): 2009(شريعة،م •

  .العروب،الخليل،فلسطين/

واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني فـي محافظـات           ) 2007(الشويخ،ع   •

  ).رسالة ماجستير غير منشورة ( غزة، الجامعة االسالمية،فلسطين 

  .االسكندرية–حورس الدولية ، مؤسسة 1التخطيط االستراتيجي،ط): 2008(الصيرفي،م  •

  التخطيط االستراتيجي والعولمة، الدار الجامعية اإلسكندرية، مصر): 2004(العارف،ن •

معوقات التخطيط االستراتيجي في المؤسـسات غيـر الحكوميـة فـي            ): 2007.(عايش،ر •

  .محافظة بيت لحم،في أعقاب انتفاضة األقصى، جامعة القدس،فلسطين

  .مدخل استراتيجي دار وائل، عمان–موارد البشرية إدارة ال): 2003.(عباس،س •

  .إدارة الموارد البشرية، الدار الجامعية، اإلسكندرية): 2002.(عبد الباقي،ص •

 .اثر التدريب وفاعليته على التخطيط االستراتيجى للموارد البشرية) 2006.(عبد اللطيف،ن •
(http://www.sustech.edu/sudannewAR/thesis2AR.php?coll_0-no=6&id=481/11/2009) 

 .االردن–إدارة الموارد البشرية،بعد استراتيجي، دار وائل،عمان ):2004.(عقيلي،ع •

نظام الحوافز والمكافآت وأثره في تحسين األداء الوظيفي فـي وزارات           ):2007.(العكش،ع •

رسـالة ماجـستير    .(السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، الجامعة اإلسالمية، فلسطين        

  ).ر منشورهغي

  .ايتراك للنشر والتوزيع، المنيا1تنمية مهارات شؤون العاملين،ط): 2001(عليوة، س •

  .، داروائل،عمان،األردن1اإلدارةاإلستراتيجية،ط):2008( الغالبي،ط،إدريس،و •

مدى تطبيق إدارة الجودة وأثرها على أداء كليـات العلـوم اإلداريـة             ): 2008.( غانم،ف •

  .1،ع16ت الفلسطينية،مجلة الجامعة االسالمية،مجواالقتصادية في الجامعا

اثر المناخ التنظيمي على اداء الموارد الببشرية فـي وزارات          ): 2008.(الفرا، م، الشنطي،م   •

  .1،ع16السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة،مجلة الجامعة اإلسالمية مج 

الفلسطينية في قطـاع غـزة      تطوير الهياكل التنظيمية للوزارات     ): 2007.(الفرا،م،اللوح،ن •

  .2،ع10وأثره على الكفاية اإلدارية،مجلة الجامعة اإلسالمية، مج

أنموذج مقترح للتخطيط االستراتيجي في الجامعات الفلسطينية،جامعة       ): 2009.( فرهود، ن  •

  ).رسالة دكتوراه غير منشوره.(اليرموك،االردن

/ يل العام،كليـة فلـسطين التقنيـة        الدل ):1997.( العروب/ فلسطين، كلية فلسطين التقنية      •

  .العروب، فلسطين

( الخطة الخمسية التطويرية االستراتيجية     ): 2008.(فلسطين، وزارة التربية والتعليم العالي     •

  . رام اهللا–، وزارة التربية والتعليم العالي )2008-2012
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  .قانون الخدمة المدنية، وزارة العمل، رام اهللا): 2005. (فلسطين، وزارة العمل •

النظام األساسي للكليـات التقنيـة، وزارة       ): 1995(فلسطين،وزارة التربية والتعليم العالي      •

  .التربية والتعليم العالي، رام هللا

االستراتيجية الوطنية للتعلـيم والتـدريب       ): 1997. (فلسطين،وزارة التربية والتعليم العالي    •
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   االستبانة:1.1ملحق

  جامعة القدس

  كلية الدراسات العليا 

  بناء المؤسسات/معهد التنمية المستدامة

  

  

   الرحمن الرحيمبسم اهللا

  

  األخوة الزمالء/األخوات الزميالت

  

  سالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهال

  

  :فإن الباحث يعد دراسة بعنوان

  

العالقة بين التخطيط االستراتيجي وأداء موظفي الكليات التقنية 

  )دراسة ميدانية تحليلية( الحكومية في الضفة الغربية
  

 .بناءالمؤسـسات /وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التنمية المـستدامة            

يرجى منكم التكرم باإلجابة عن فقرات هذه االستبانة  آمال منكم توخي الواقعية والموضوعية فـي                

إن البيانات المعطاة ستستخدم لتحقيـق أهـداف        .وذلك للمساعدة في تحقيق أهداف الدراسة     ،إجاباتكم

البحث العلمي وستعامل بسرية تامة، وسوف تعـرض نتـائج هـذه الدراسـة بمنتهـى الـصدق                  

  .وعيةوالموض

  

  أشكر لكم تعاونكم

  

  صالح البداونة:الباحث

  

  نسهيل سلطا.د: إشراف
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  : البيانات الشخصية: المحور االول

  
  أنثى          ذكر:       الجنس.1

  )60-51       (، ) 50 -41   (،) 40-31(،   )30أقل من :(العمر.2

  دكتوراة ماجستير                                       بكالوريوس                       دبلوم                    توجيهي :الدرجة العلمية.3

)  فني ()   مدرس    ())إداري( رئيس قسم ))     أكاديمي(رئيس قسم )  ()إداري(نائب عميد  )) (أكاديمي(نائب عميد  ( ) عميد: (المسمى الوظيفي.4

  )     موظف إداري(
  األمة                        رام اهللا للبنات                                        العروب     : التي تعمل لديهاالكلية.5
  سنة11ن أكثر م                                                10- 6                                      5اقل من :   عدد سنوات الخبرة في الكلية.6
  ):...................حدد/ غير ذلك(        فنون            حاسوب               علومآداب                  إدارة                      ةهندس              :التخصص.7

  

التخطيط االستراتيجي =الخطة االستراتيجية للكلية،التخطيط=الخطة،إدارة الكلية=ية، الكلية ي الكل/موظف=ين/العامل:تعني) حيثما وردت(الرجاء مراعاة أن الكلمات اآلتية:مالحظـة

  أداء موظف الكلية=وزارة التربية والتعليم العالي،األداء=للكلية،الوزارة
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  طيـط االستراتيجي في الكليةخواقع الت: المحور الثاني

  

  

  ي في استعمالها في اإلجابة/ أو أي إشارة  ترغب√ة   في الخانة   المناسبة   لوجهة نظرك، وذلك   بوضع إشارةالرجاء   اإلجابة   عن   جميع   فقرات   االستبان

  االجابة  الــفقـــرات

  ال اتفق مطلقا ال اتفق محايد أتفق أتفق بشدة تتصف رؤية الكلية بأنها: رؤية الكلية

     واضحة  .1
     واقعية   .2
     معلنة للعاملين  .3
     يشترك العاملون في صياغتها   .4

 ....هي السبب في وجود الكلية وهي تتصف بأنها:لة الكليةارس
     واضحة  .5
     معلنة للعاملين  .6
     يشترك العاملون في صياغتها  .7

 لية للكليةالبيئة الداخ
     تهتم الكلية بتأثير البيئة الداخلية على األداء الوظيفي فيها  .8
     كلية نقاط القوة في بيئتها الداخليةتحلل ال  .9

     تحلل الكلية نقاط الضعف في بيئتها الداخلية  .10
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 بيئة الكلية الخارجية
     تستكشف الكلية الفرص المتاحة في بيئتها الخارجية  .11
     تحلل الكلية التهديدات التي تواجهها في بيئتها المحيطة  .12

 تتسم هذه االهداف بأنها: على تحقيقهاللكلية اهداف تعمل:أهداف الكلية
     محددة  .13
     قابلة للقياس  .14
     يمكن تحقيقها  .15
     محددة بمدة زمنية  .16
     تعكس رسالة الكلية  .17
     يشترك العاملون في صياغتها  .18

 آلية صياغة وعرض الخطة االستراتيجية
     يوجد خطة استراتيجية للكلية  .19
      بين جميع المستويات اإلدارية في إعداد الخطةيحصل التشاور   .20
      تعرض الخطة على العاملين قبل إقرارها  .21

 تتسم بأنها :يا سات المنبثقة عن الخطةالس
     واضحة  .22
     تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة  .23

 البدائل والخيارات االستراتيجية
     خاذ القرارتحدد الكلية مجموعة من البدائل قبل ات  .24
     )إظهار أوجه القوة والضعف فيه(تقيم الكلية كل بديل  .25
     تراعي الكلية  عوامل البيئة الداخلية في اختيار البديل المناسب  .26
      تراعي الكلية عوامل البيئة الخارجية في اختيار البديل المناسب  .27
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 بـةاالتقويم والرق
     لكلية في تقييم أدائها المؤسسييوجد معايير واضحة تعتمدها ا  .28
     يوجد معايير واضحة تعتمدها الكلية في تقييم أداء موظفيها  .29
     يقاس األداء المؤسسي للكلية بصورة دورية  .30
     يقاس أداء الموظف بصورة دورية  .31
       تقارن الكلية بين األداء المنجز والمخطط له  .32
     يم لمعالجة  األداء المؤسسيتستخدم الكلية نتائج التقي  .33
     تستخدم الكلية نتائج التقييم لمعالجة  أداء الموظف  .34
     تعتمد الكلية معايير الجودة واالعتماد في تقييم أدائها  .35
     تقوم الكلية بعملية التقييم الذاتي ألدائها  .36
     تستعين الكلية بمقيمين خارجيين لتقييم أدائها  .37

 جاهزية الكلية للتخطيط االستراتيجي  وتنفيذ الخطة االستراتيجية: الثالثالمحور 
      مختصة بالتخطيط في الكلية.......)) دائرة،لجنة،مستشار،(مخططين(يوجد .38

     يتوفر قاعدة بيانات شاملة عن الكلية.39
      ة إلعداد الخطةيمتلك المخططون المهارة في تحديد الموارد الالزم.40

      يمتلك المخططون مرونة كافية في مواجهة التغيرات.41
42.

يط
خط
للت

ة 
كلي
 ال
زية
اه
ج

 

     توفر الكلية موازنة خاصة للتخطيط
     توفر الكلية الموارد  البشرية الالزمة لتنفيذ خطتها.43
     توفر الموارد المالية الالزمة لتنفيذ خطتها.44
     لموارد المادية الالزمة لتنفيذ خطتهاتوفر الكلية ا.45
      تحدث الكلية التغيرات الالزمة في هيكلها التنظيمي ليالئم تنفيذ الخطة.46

     توفر الكلية نظام حوافز لحث العاملين على تنفيذ الخطة.47
48.

 

مرحلة 

تنفيذ 

 الخطة

     تستطيع الكلية تنفيذ برامج العمل المعتمدة في الخطة



 
 

77

     كلية لتنفيذ الخطة كافيالوقت الذي تخصصه ال.49

 معوقات التخطيط االستراتيجي للكلية: محور الرابعال
      ضعف الصالحيات الممنوحة من الوزارة للكلية للقيام بالتخطيط  .50

      .تدنى مستوى اهتمام اإلدارة بالتخطيط باعتباره أداة مهمة لتحقيق غايات الكلية  .51
      في عملية التخطيطعدم إشراك التنفيذيين في الكلية  .52
     ضعف الموارد البشرية العاملة في الكلية  .53
     ضعف الموارد المالية للكلية  .54
     ضعف انسجام البيئة المادية للكلية مع الخطة   .55
     غياب الواقعية عن التخطيط   .56
     قلة المعلومات الالزمة إلعداد الخطة   .57
     قبل المخططينفهم سطحي لرسالة الكلية من   .58
      ضعف قدرة المخططين على توضيح أهداف التخطيط للموظفين الكلية  .59
     ضعف تدريب القائمين على التخطيط  .60
     تضارب الصالحيات اإلدارية  .61
     مقاومة العاملين للتخطيط لخوفهم من التغيير  .62
      يس على غايات الكليةتركيز نظام الحوافز الحالي على النتائج قصيرة األجل ول  .63

     اعتقاد الموظفين بأن التخطيط ليس مسؤولية الجميع  .64
      ضعف قناعة اإلدارة بأهمية التكنولوجيا الحديثة في تحقيق غايات الكلية  .65
      ...)قانونية،اقتصادية،اجتماعية،سياسية، ثقافية(تغير  في عوامل البيئة الخارجية للكلية   .66

 :متطلبات أساسية لتطويرالتخطيط في الكلية:سالمحورالخام
     قناعة الوزارة بضرورة التخطيط   .67
     قناعة الكلية بضرورة التخطيط   .68
     توفير الموازنة الالزمة للتخطيط   .69
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     إسناد التخطيط إلى كفاءات قادرة على القيام به  .70
     إعداد خطة قابلة للتنفيذ  .71
     خطة التقييم الدوري لل  .72
      إشراك جميع المستويات اإلدارية في الكلية في عملية التخطيط  .73

برأيك ماهي درجة العالقة بين تطبيق الخطة االستراتيجية ( :فالعالقة بين التخطيط وأداء الموظ:المحورالسادس

 ؟)للكلية وأداء الموظف
  ضعيفة ضعيفة متوسطةقويةقوية جدا 

      األساسية ألداء الموظفتحديد ا المعايير  .74
     توجيه أداء الموظف نحو تحقيق غايات الكلية  .75
      من الموظفتحديد كمية العمل المطلوبة  .76
      من الموظفتحديد نوعية العمل المطلوبة  .77
     تحديد الزمن الالزم إلنجاز العمل  .78
     توضيح كيفية تنفيذ العمل  .79
     لعملبرمجة أولويات تنفيذ ا  .80
      ما من شانه تحسين أداء الموظفين،توفير محفزات على اإلبداع في العمل  .81

     تعزيز ثقافة الجودة في األداء   .82
     تحديد معايير الجودة لألداء  .83
     إلغاء تضارب الصالحيات اإلدارية الذي يعرقل العمل  .84
      الل األمثل لموارد الكليةزيادة فاعلية األداء من خالل إظهار طريقة االستغ  .85

      ...)دراسة،(توفير فرص التطور المهني للموظف من خالل تحديد االحتياجات في الخطة  .86

     )مستقبلية،آنية(توفير البدائل في مواجهة الطوارئ   .87
      التقليل من تكرار العمل نفسه من قبل عدة موظفين في الوقت نفسه  .88
      ايجابيا لصالح العملتوظيف مهارات الموظف  .89
      الالزمة النجاز العمل.........) بيانات،معلومات،(توفير المعرفة  .90
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     تحسين أداء الموظف بتحسين أنماط االتصال السائدة في الكلية  .91
      توفير نظام رقابة وتقييم تستخدم نتائجه في معالجة أداء الموظف  .92
      ....)العدد،المؤهالت،(اب موارد بشرية مناسبة من حيثتقليل هدر الطاقات وذلك باستقط  .93

      تحسين أداء الموظف باعتماد الخطة لنظام حوافز مرتبط بأدائه  .94
     تحسين أداء الموظف من خالل تحديث أدوات األداء  .95
      معالجة أخطاء األداء بالمرجعية إلى نظام تقييم األداء  .96

      فريق في تحسين أداء الموظفإظهار آثار العمل بروح ال  .97

     إلغاء تعارض األدوار التي يؤديها الموظف  .98
حسب مقتضى الخطة،ما ينعكس إيجابا على )ذكر،أنثى(تحديد حجم استقطاب النوع االجتماعي  .99

).توفير الوقت،حجم العمل،البدائل(أداء الموظف بـ 

     

  

  اقتراحات/مالحظات

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

  

  

  اشكر لكم تعاونكم

  الباحث



 
 

80

   رسالة طلب تحكيم االداة:2.1ملحق 

  

  دسجامعة الق

  كلية الدراسات العليا 

  بناء المؤسسات/معهد التنمية المستدامة

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  المحترم:............حضرة

  

  :بعد التحية

  

  :فان الباحث يعد دراسة بعنوان

  

العالقة بين التخطيط االستراتيجي وأداء موظفي الكليات التقنية 

  ) تحليليةدراسة ميدانية( الحكومية في الضفة الغربية
  

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التنمية الريفية المـستدامة            

 هـذه    بتحكـيم  يرجى مـنكم التكـرم    ،ونظرا لخبرتكم في هذا المجال    .بناء المؤسسات /

ومقدرا لكم الجهد والوقت المبـذولين فـي        ،االستبانة التي طورها الباحث كأداة للدراسة     

  .سبيل ذلك

  

  .لكم جهودكم في خدمة البحث العلميشاكرا 

  

  صالح البداونة:الباحث

  سهيل سلطان.د: اشراف
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  . أسماء محكمي استبانة الدراسة:1.3 ملحق

  

 جامعة القدس  د محمود الجعفري. أ

 جامعة القدس المفتوحة  د ياسر المالح.أ

 جامعة القدس زياد قنام.د

 جامعة القدس محمود أبو سمرة. د
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