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 هـداءاإل

  

  ،ماميأارا الطريق أن نابي اللذأ وميأ إلى

  

  ،اإلحتاللابعين داخل سجون قال إخوتيخص بالذكر أو واتي،خأإخوتي و جميع إلى

  

   عمي مهدي،أبن إلى روح عمي محمد رحمه اهللا، وإلى

  

 ،عائلته منذر واألخ إلى

  

 ، قنَّام على هذه الرسالة ليخرجها بهذه الصورة الدكتور زيادشرافاإل من قام بإلى
 

   علي دخل اهللا،األخ إلى

  

  وزوجته،" كر السأبو"حمد جبارة األخ أ إلى

  

ي، نا وأخص بالذكر الصديقات سمر، سحر، رجاء، هبة، أمصدقاء والزمالء،األ واألهل جميع إلىو

  . حلوةأبوفداء اللحام، رنين، والزميل فادي 

  

  . عملي هذا المتواضعأهدي

  

  وفاء سامح فارس الخطيب
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أ   

  

  

  

  

  

  

  

  

  قراراإل

  

ها نتيجة أبحـاثي الخاصـة      نإ درجة الماجستير و   ها قدمت لجامعة القدس لنيل    نإا مقدم الرسالة    أنأقر  

 أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليـا  أو هذه الرسالة أن له حيثما ورد، واإلشارةستثناء ما تم  إب

  . معهدأوألي جامعة 

  

  

  التوقيع

  

  وفاء سامح فارس الخطيب

  

  التاريخ
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ب   

  ناشكر وعرف
  

  .خيراًأالً وأوله الفضل  اهللا،الحمد 

  

وكافة  كاديمي،األ واإلداري، ممثلة بكادرها القدس جامعة إلىباحثة بكل من الشكر والتقدير تتقدم ال

  .لتحاق بالدراسة في الجامعة ولدوام المساعدة والعونتاحتهم الفرصة لها لإلموظفيها وعامليها إل

  

،  من جهد وعطاء لما بذلوه ويبذلوهةاإلداريكاديمية واأل التنمية المستدامة ممثالً بهيئته معهد إلىو

  .سطنبولي، وفؤاد الكرديوتخص بالذكر عبير إ

  

 المشرف الرئيس لهذه الدراسة، والذي لم يبخل قنَّام الدكتور زياد نامتناإلوتخص الباحثة بالشكر و

  .بتوجيهاته وعلمه وجهده ووقته طيلة فترة العمل في هذه الدراسة

  

متحني الرسالة لما قدماه من مالحظات علمية  فارة، والدكتور مفيد الشامي مأبووالدكتور يوسف 

  .بمستواها العلمي اإلرتقاءت في اهمس

  

  .خص بالذكر مديره منذر القرعتستثناء، وإطاقم فندق الروكي بال  جميع إلىو

  

ي، وايشق نا فارة، والدكتور ذوقأبو وتخص بالذكر الدكتور يوسف ستبانةاإل لجنة تحكيم إلىو

  حميد،أبوكتور مفيد الشامي، والدكتور منير حبشية، والدكتور محمد والدكتور حنا قاقيش، والد

 زميالتها وزمالئها في الدراسة، والعمل، الذين لم يبخلوا إلى و.والدكتور عبد الرحمن التميمي

  . حلوةأبووتخص بالذكر الزميل فادي . بالعون والمساعدة

  

طرش، مجدي األ صايمة، عماد وأب وتخص بالذكر رائد عبد ربه، فهد  كافة المبحوثينإلىو

  .عامر عوض اهللا، ، عمر زبن حساسنةمحمدالمحتسب، 

  

  

  وفاء سامح فارس الخطيب
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ج   

  مصطلحات الدراسة
  

 التخطيط
Planning  

 ستثماروإ مستقبلية بوسائل مناسبة أهدافعملية منظمة مستمرة لتحقيق  :

 دارةاإل(لويات مختارة بعناية و بشكل أفضل وفقاً ألاتكاناإلمو الموارد

كما وهو عملية تطوير رسالة ). 2006العامة للتربية والتعليم للبنات، 

 وسياساتها للمرحلة القادمة، بمعنى التدبير ، وخططها،هاأهداف و،المؤسسة

كما ). 1996القطامين، (المسبق الذي يحدد مسار المؤسسة في المستقبل 

لي، يشمل التنبؤ رار حاضر يتعلق بحدث مستقبق إتخاذه أنويمكن تعريفه ب

فهو عنصر .  لهذا المستقبلاإلستعدادبما سيكون عليه في المستقبل مع 

 وهو الوظيفة .ستمرارهإ و، وبقائه، حيوية لنجاح المشروعأداة و،أساسي

، )2003ي، واالسبع(ي مدير رى ألاألخ التي تسبق كل الوظائف ةاإلداري

ه يعبر عن نا أل عناصرهوي من وعنصر حيدارةاإلكما وهو جزء مهم من 

 ).2007، وإدريسالغالبي ( وتهيئة مستلزمات التعامل معه ، المستقبلكدراإ
 

 ، العليا في المؤسسةدارةاإل عملية مستمرة يقوم بها التخطيط فإجرائياًأما 

، هاأهدافوالتي من خاللها يضعون خطة لسير عمل المؤسسة وتحقيق 

 . للمستقبلداداإلستع هو عبارة عن مرحلة التهيؤ، وأنبمعنى 

  

 ةاإلستراتيجي
Strategy   

 مما اإلستفادةقرارات هامة ومؤثرة تتخذها المؤسسة لتعظيم قدرتها على   :

تتيحه البيئة من الفرص، ولوضع أفضل الوسائل لحمايتها مما تفرضه البيئة 

عليها من تهديدات، وتتخذ على مستوى المؤسسة، ومستوى وحداتها 

تعرف و كما، 1999)عوض، ( مستوى الوظائف ، وكذلك علىةاإلستراتيجي

 العليا دارةاإل عام مرشد للتفكير والتصرف تتخذه إطارها أن بةاإلستراتيجي

 العليا للمؤسسة ليصبح بعد تبنيه وسيلة لتحقيق تلك هدافاألمستمداً من 

 دارةاإل، وموجهاً للقرارات المصيرية المستقبلية التي تتخذها تلك هدافاأل

التنافسي ولمواطن اردها صوب التطوير المستمر لموقفها في تعبئة مو

 إلىحداث الموائمة والتكيف مع البيئة الخارجية وصوالً إقوتها من خالل 

  ).2004الركابي، ( رسالتها أداء

  

 خطة مدروسة على المدى الطويل تتضمن ةاإلستراتيجي فإجرائياًما وأ
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د   

 شاملة تحدد كما وهي خطةة لمشاريع المؤسسة المستقبلية، ساسياأل هدافاأل

  . المؤسسةأهدافكيفية تحقيق رسالة و
 

التخطيط 

 اإلستراتيجي
Strategic 
Planning  

 والعمليات ،جراءاتاإلعملية تتصور بها المؤسسة مستقبلها وتضع   :

 وغايات ،أهداف والتأثير به، وذلك بوضع ،الضرورية لبلوغ ذلك المستقبل

، )2004الضويحي، (دة رة زمنية محد والعمل على تحقيقها في فت،واضحة

ة من وظائف أساسي ووظيفة ، ومعقدة،ه عمليات مستمرةأنكما ويعرف ب

 ومراقبة عمليات ، وتنفيذها،ةاإلستراتيجيالخطط  إعداد تتعلق بدارةاإل

 ).2007، وإدريسالغالبي ( وتقييمها ،التنفيذ
 

تم تحديثها حسب متجددة يتخطيط عملية  التخطيط اإلستراتيجي فإجرائياًأما 

 أهداف للمؤسسة، بما يتناسب تحقيق المستجدات الخارجية والداخلية

 .وطموحات المؤسسة

  

 دارةاإل

 ةاإلستراتيجي
Strategic 

Management  

، إدارة رسالة المؤسسة من خالل جازنإ التي تستهدف ةاإلداريالعملية  :

العملية التي  هي أو). 2005السالم، (وتوجيه عالقة المؤسسة مع بيئتها 

 التي جلاألثر طويل األتتضمن تصميم، وتنفيذ، وتقييم القرارات ذات 

ين، هما زيادة قيمة المؤسسة من وجهة نظر العمالء، والمسإلىتهدف 

 كما وهي تصور المؤسسة لعالقتها .1999)عوض، (والمجتمع ككل 

 بحيث يوضح هذا التصور نوع العمليات التي يجب ،المتوقعة مع بيئتها

 والغايات ،ليه المؤسسةإ تذهب أن بها على المدى البعيد الذي يجب القيام

 كما وهي تلك العمليات الالزمة .)2005السالم، ( تحققها أنالتي يجب 

تائج  بعض النجازنلوضع وتنقيح وتطبيق بعض التصرفات الالزمة إل

متصلة من القرارات والتصرفات التي تؤدي المرغوب فيها، وهي سلسلة 

 المؤسسة أهدافة فعالة تساعد في تحقيق إستراتيجي تكوين أو تنمية إلى

 الناجمة عن جراءاتاإل، وهي مجموعة من القرارات و)2006الحسيني، (

ات المصممة لتحقيق غايات مؤسسة ما اإلستراتيجيصياغة وتطبيق 

 .)2004الركابي، (
 

 التي ألعمالا الخطوات و عبارة عن هيةاإلستراتيجي دارةاإل فإجرائياًأما 

 تحديد سير المؤسسة التي أجلصحاب القرارات في المؤسسة من أيقوم بها 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

ه   

 داخل إليها والغايات والطموحات التي يسعون هدافاألمن خاللها يحققون 

 .المؤسسة

  

  الخطة اإلستراتيجية
Strategic Plan 

  

 إلى و، وماذا نريد،التي تجيب عن أسئلة من نحنهي  ةاإلستراتيجيالخطة   :

معرفتنا بعناصر قوة المؤسسة   وكيف سندير المنافسة في ضوء،أين نتجه

المتاحة   والفرص، وفي ضوء تحديات الخارج، وعناصر ضعفها،الداخلية

  ).2007، ناالسلط (.فيه

  

هي خطة مختصرة تحتوى على كل  الخطة اإلستراتيجية فإجرائياًما أ

الخطة علماً . اهأهدافالمعلومات التي تحتاجها المؤسسة في تحقيق 

 تحقيق إلى هي خطة عمل شاملة تهدف المؤسسة من خاللها ةاإلستراتيجي

  . الموضوعةهدافاأل

  

شبكة المنظمات 

   البيئية
Network of 

environmental 
organizations 

 الفلسطينية العاملة في مجال يةاألهل بين مختلف المنظمات ةهيئة تنسيقي  :

ة القضايا البيئية الفلسطينية، وذلك من خالل  خدمإلىتهدف الشبكة . البيئة

ة، ، وتعزيز وبناء كفاءة وقدرة كل منظماألعضاءتنسيق جهود المنظمات 

رى على الصعيد المحلي األخمع المنظمات وتقوية العالقات داخل الشبكة 

والدولي، بما في ذلك المؤسسات الحكومية المحلية والمنظمات البيئية 

  ).2006 البيئية الفلسطينية، يةاألهلات شبكة المنظم(الدولية 

  

 مجموعة من المنظمات يوجد فيما  فشبكة المنظمات البيئية هيإجرائياًما أ

عمالها تم التنسيق بين هذه المنظمات في أبينها تشابه في العمل، حيث ي

 التي هدافاألكبر عدد من أجل تحقيق أزدواجية في العمل من اإللتفادي 

  .نظماتليها هذه المتهدف إ

  

 لبرامجا
Program  

عض والتي تستهدف نفس بب عضهاموعة من المشاريع المرتبطة بمج  :

  ).2005الصباغ،  (القطاع، كبرنامج الزراعة، وبرنامج الصحة

  

  المشاريع
Projects 

 معينة، ومحددة لخدمة فئات أهداف منها تحقيق  الغايةشطةناألمجموعة من   :

  ).2005الصباغ، ( مجموعات محددة أو
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و   

ة المهام الالزمة لتحقيق خطو شطةناأل  فالمشاريع هي عبارة عنإجرائياًما أ

 ة عن جهد مؤقت يتم القيام به من أجلهي عبارذات غرض محدد، كما و

 المنتج له بداية وله نهاية أي أناً بمة فريدة، علم خدأوالحصول على منتج 

  .ستمراريةاإلال يحمل صفة 

  

 شبكة
Net Work  

 تتفاعل فيما بينها، يؤدي جزاءاأل نظام يتكون من مجموعة من عبارة عن  :

وتنظم في شبكة من العالقات المتبادلة . جزاء دورهاألل جزء من هذه ك

فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين النظام الخارجي من جهة أخرى 

  ).2005عودة، (

  

ي العمل م ف ينسجمون فيما بينهاألطراف فالشبكة مجموعة من إجرائياًوأما 

 األطراف لمعرفة طبيعة عمل كل طرف من  المسبق،التنسيقمن خالل 

  .زدواجية في العملاإللتفادي 
 

  المؤسسات
Institutions 

  . في شبكة المنظمات البيئية الفلسطينيةاألعضاءالمؤسسات   :

  حلم تصبو إليه المؤسسة بصفه عامة مستقبالًأوصورة تخيلية ذهنية،   :  Visionالرؤية 

 أن طموحات لما يجب أو توجهات أو هي تصورات أو). 2008عبيدات، (

  ).2005مخيمر، ( تكون عليها المؤسسة في المستقبل

  

  .ليهالحلم الذي ترغب المؤسسة الوصول إ فالرؤية هي إجرائياًما وأ

  

 الرســالة
Mission  

، وبمعنى أكثر تفصيالً، هي األعمالمبرر وجود المؤسسة في دنيا   :

 العليا بما يعكس فلسفتها، وقيمها دارةاإلعة عبارات تصيغها مجمو

سواق المستهدفة، وأسس األة للنشاط، وساسياألت االلوياتها، والمجأوو

  ).2008قاقيش، (المنافسة المتبعة، والصورة المستقبلية للمؤسسة 

  

  . السبب في وجودهاأو فالرسالة هي غرض المنظمة إجرائياًما وأ

  

قواعد إرشادية وإطار سلوكي يعبر عن نظرة المؤسسة وفلسفتها وأسلوب   :   Valuesالقيم 
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ز  

الثقافة (تعاملها مع المجتمع، والمتعاملين، والموظفين، وتنطلق القيم من 

 دارةاإللتزام إ ناحرص المؤسسة على تعميمها، وضمالتي ت) المؤسسية

  ).2008عبيدات، (العليا، والموظفين بتطبيقاتها، ومتطلباتها 

  

 تتصف بها أنم مجموعة من السلوكيات التي يجب  فالقيإجرائياً ماوأ

  .هاأهدافالمنظمات وتعمل بها كذلك، والتي من خاللها تحقق رسالتها و

  

 هدافاأل
Objectives  

ليها، وهي التي تحدد ما إ الوصول أوالنتائج النهائية المطلوب تحقيقها،   :

 من رؤية المؤسسة دافهاأل يتحقق، وتشتق أنيجب تحقيقه، ومتى يجب 

  ).2007حاليقة، (ورسالتها 

  

  . المؤسسةشطةن النتائج النهائية ألهي هدافاأل فإجرائياًوأما 

  

  ).2008عبيدات، (الغايات والنتائج المراد تحقيقها خالل مده زمنية معينة   :  Goalsالغايات 

  

في ي ترغب وتطمح المؤسسة  فالغايات تكمن في النتائج التإجرائياً وأما

  .ليهاالوصول إ

  

  وناإلستراتيجي
Strategists 

 شطةناأل ورؤساء ةاإلستراتيجي العليا، ورؤساء الوحدات دارةاإلطبقة   :

  ).1999عوض، ( ةاإلستراتيجي القرارات إتخاذالرئيسية، والذين لهم حق 

  

وأما إجرائياً فاإلستراتيجيون مجموعة من األشخاص ذات عالقة وإهتمام 

راتيجي، ولديهم خبرة واسعة في هذا الحقل، يكون مهمتهم بالتخطيط اإلست

داخل المؤسسة التخطيط اإلستراتيجي لسير عملها، وذلك من أجل التوصل 

لما يطمحون إليه من نتائج وأهداف، بمعنى اإلستراتيجيون هم المسؤولون 

  .عن نجاح وفشل المؤسسة
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  مختصرات
  

 United Nations Relief and :  الالجئينوكالة غوث وتشغيل 
Working Agency 

:  UNRWA 

-Applied Research  Institute :   القدس- التطبيقية األبحاثمعهد 
Jerusalem   

:  ARIJ 

 The Center for Agricultural :  مركز الخدمات الزراعية
Services  

:  TCAS 

 The Center for :   ليةواألمركز تنمية الرعاية الصحية 
Development in Primary 
Health Care- Al Quds 
University 

:  CDPHC 

 Land Research Center  :  LRC :  رضاألمركز أبحاث 

 The Palestinian Association :  المؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقافي
for Cultural Exchange  

:  PACE 

 Palestinian Hydrology :  مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين
Group  

:  PHG 

مركز السالمة على الطرق وسالمة 

  البيئة

: Roads and Environmental 
Safety Center  

:  RESC 

 Union of Agricultural Work :   العمل الزراعيلجان إتحاد
Committees 

:  UAWC 

 Union of Palestinian :   الطبية الفلسطينيةاإلغاثة لجان إتحاد
Medical Relief Committees  

:  UPMRC 

 WaterandSoil :  وحدة أبحاث المياه والتربة البيئية
Environmental Research 
Unit, Bethlehem University 

:  WSERU 

 Water and Environmental :  وحدة أبحاث المياه والتربة البيئية
Studies Center 

:  WESC 

 Wildlife Palestine Society  :  WLPS :  جمعية الحياة البرية في فلسطين

 البيئية يةاألهلشبكة المنظمات 

  الفلسطينية

: Palestinian Environmental 
Non Governmental 
Organization Net Work 

:  PENGON 
 
 

 Palestinian Agricultural     الزراعيةاإلغاثة لجان إتحاد
Relief Committees 

: 
  

PARC 
 

  للعلوم حزمة البرامج

  اإلجتماعية

  Statistical Package fro 
Social Sciences 
 

: SPSS 
 

 Analysis of variance : ANOVA    تحليل التباين

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

ط   

  ملخص الدراسة
  

ومثل كل من . 2008 حتى آب 2008ي ناون ثكان أجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة ما بين

 البيئية يةاألهل في مؤسسات شبكة المنظمات دارات البرامج والدوائر والمشاريعإ العليا واإلدارات

الممنهجة المحلية الدراسات ائل أومن ، وتعتبر جتمع هذه الدراسة  م مؤسسة21الفلسطينية وعددها 

، ةشبكة المنظمات البيئية الفلسطيني في مؤسسات التخطيط اإلستراتيجيومعيقات واقع لت واالتي تن

 والدراسات التي تتحدث عن األدبياتندرة ومثلت . هاستخدامالوسائل الكفيلة بتدعيم وتعميق تلك و

  . مبررات هذه الدراسةأهم محليا التخطيط اإلستراتيجي

  

ختبار إوسئلة األ جابة علىاإلو البياناتتم جمع و هذه الدراسة المنهج الوصفي، جازنإستخدم في أ

 خاصة إستبانة السابقة ومعالجتها بالنقد والتحليل، وتصميم األدبيات بمراجعة اإلستعانة باتالفرضي

  .)(SPSS اإلجتماعية للعلوم حصائيةاإلبالدراسة، وتحليل ومعالجة وعرض النتائج بواسطة الرزمة 

  

سات الشبكة وضوح في مفهوم  لدى القائمين على مؤسأنفجاءت ب نتائج هذه الدراسة، أهما وأم

، كما التخطيط اإلستراتيجيعلى ممارسة  مؤسسات الشبكة لديها قدرة أن و،التخطيط اإلستراتيجي

 نتائج الدراسة على أكدتكما .  الوطنيةةاإلستراتيجيالخطة ة تنسجم مع إستراتيجيولديها خطة 

 بالبدائل والخيارات تمامإهوجود رؤية في مؤسسات الشبكة ولكن ينقصها بعض الوضوح، ووجود 

 في ةاإلستراتيجي للخطة تنفيذعلى وجود  أكدتوكذلك .  قبل القائمين عليها منةاإلستراتيجي

. ةاإلستراتيجي  العليا آليات التقويم والرقابةاإلدارات ممارسة إلىضافة إمؤسسات الشبكة المبحوثة، 

وعة من المعوقات التي تعيق تطبيق  وجود مجم،ليه الدراسة من نتائجإ ما توصلت أهم من أنكما 

 ،هاأهم عينة الدراسة، من أفرادظر  في المؤسسات المبحوثة من وجهة نالتخطيط اإلستراتيجي

 المرسومة، ةاإلستراتيجيرتباطه بالغايات إ دون جلاألوجود نظام حوافز يركز على النتائج قصيرة 

 هو التخطيط اإلستراتيجي أنعتقاد إلا، واإلستراتيجيالتخطيط وعدم التحديث المستمر لعمليات 

، ةاإلداري وليس مسؤولية جميع المستويات اإلستراتيجيالتخطيط مسؤولية جهة متخصصة في 

 الدراسة أكدتووضع نظـم جديـدة دون تهيئة الثقـافة المؤسـسية الموائمة لهذه النظم، كما و

 المؤسسة إدارةها مواكبة ، ومنالتخطيط اإلستراتيجيوجود مقترحات تسهم في تطوير تطبيق 

 ، وتقييم دوري للخططاإلبتكار الحديثة، وتبني نظام حوافز يشجع على ةاإلداريساليب لأل

التخطيط ، والتخطيط اإلستراتيجي المالية الضرورية لنجاح اتكاناإلم، وتوفير اإلستراتيجية

،  اإلستراتيجيةلخطط المتاحة، ووضع سياسات تنفيذية لاتكاناإلم الفاعل في حدود اإلستراتيجي

  .اإلستراتيجيالتخطيط  الفاعلة من الخبرة المتراكمة للمؤسسة في اإلستفادةو

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

ي   

 التخطيط اإلستراتيجيق بيها، ضرورة تطأهم من كاناسة بمجموعة من التوصيات وخرجت الدر

ثناء أ كافة المستويات فين  العامليإشراكفي مؤسسات الشبكة بشكل فاعل في جميع مراحله، و

دية واعها الماأن بالحوافز بمختلف هتماماإل وصياغتها للمؤسسات، وكذلك الخطة اإلستراتيجية وضع

يجابي على رفع كفاءة العاملين في مؤسسات الشبكة ودعمها بكوادر إوالمعنوية لما لها من مردود 

 ورة عمل تقييم دوري للخطةروض. التخطيط اإلستراتيجيمؤهلة ذات خبرات عالية في مجال عمل 

 أفراد لدى جميع التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات الشبكة، وتعميق تعريف مفهوم ةاإلستراتيجي

 متطورة في مؤسسات الشبكة، والعمل  إستراتيجيشاء دوائر تخطيطنإوضرورة . عينة الدراسة

 ب الموارد البشريةناج إلى التخطيط اإلستراتيجيعلى توفير الموارد المالية التي يحتاجها تطبيق 

الخطة  تعيق تطبيق  العمل على التقليل والحد من المعوقات التيإلىخيراً توصي الدراسة أالمتوفرة، 

 العينة المبحوثة، وتدعيم المقترحات التي تسهم في أفرادالتي ظهرت حسب رأي  ،اإلستراتيجية

 .التخطيط اإلستراتيجيتطوير تطبيق 
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Strategic planning in the Network of the Palestinian Environmental 
Organizations between obstacles and supportive prospective 
 
Abstract 

  
This study was conducted between January and August, 2008, with the aim of studying the  
Status and obstacles of strategic planning in the Network of the Palestinian Environmental 
Organizations, in addition to identify possible supportive prospective to its 
implementation. The directors of the organizations and managers of the programs, 
departments and projects in 21 organizations belonging to the Palestinian Environmental 
Non-Governmental Organizations represented the target group of this study. Lacke of local 
samilar studies was the base for its conductance. 

  
The study used the Descriptive Approach, and the data was collected, the questions were 
answered, the hypothesis were tested by reviewing and analyzing the related literature, and 
with the help of a questionnaire, the results of which were analyzed, processed and 
presented through the Statistical Package of Social Sciences (SPSS). 

  
The most important results of this study were: the directors of the network have clear 
understanding of the concept of strategic planning. The network organizations have 
strategic plans that goes in harmony with the international one. The organizations have 
visions that lack clarity, and lack the attention of having strategic alternatives. they 
implement the strategic plans, and practice the strategic monitoring and evaluation. Among 
the results were also, that the most important constraints that hinder the application of 
strategic planning in the organizations are: the existence of a system focused on short-term 
results without a link to the strategic goals, no continued modernization of the planning 
operations, and the belief that strategic planning is the responsibility of a specialized staff, 
and not the responsibility of all administrative levels. Among the results were suggestion 
that could contribute to the development of the application of strategic planning. those 
include the establishment of the administration keep up with modern management 
techniques, and build a system of incentives to encourage innovation, and periodic 
assessment of the plans, and the provision of financial resources necessary for the success 
of strategic planning, planning within the means available, to develop policies and 
operational plans, and take advantage of the accumulated experience of actors of the 
organizations in planning. 

  
The study recommended: effective application of the strategic planning, in all stages, in the 
organizations. Likewise, involving all staff, at all levels, in developing and drafting the 
strategic plan. Attention should be given to the various material and moral incentives, 
which have positive impacts on enhancing the efficiency of the personnel, in addition to 
providing the network with qualified cadres in the field of strategic planning. Moreover, it 
is recommended to establish planning departments, provided with the needed financial 
resources in line with the required qualified human resources. Finally, the study 
recommended to work on minimizing and reducing the obstacles that hinder the 
implementation of the strategic planning, and to strengthen the suggestions that contribute 
to its development. 
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  لواألالفصل 

______________________________________________________ 

  الدراسةخلفية 
  

 مقدمة 1.1
  

 مقصور فقط على الشركات والمؤسسات الكبيرة فقط، تلك التخطيط اإلستراتيجي أنالبعض  يظن

 ذلك مفهوم قد أنالحقيقة .  ضخمة من الموظفينإعدادمحددة و غير مواردالشركات التي تمتلك 

قد ينبع .  السواء الكبيرة والصغيرة علىاألعمال ينفع التخطيط اإلستراتيجيباً للصواب فنايكون مج

نية غير ذات جدوى لكن  عملية روتيالتخطيط اإلستراتيجي أنحساس باإل من الخاطئذلك المفهوم 

مهما . عملية التطبيقي  ولكن تكون فالتخطيط اإلستراتيجي المشكلة عادةً ال تكون في أنالحقيقة 

كه للفرص المحيطة به، دراإمن قدرة الفرد على  يوسع التخطيط اإلستراتيجي نإصغر حجم العمل ف

لوياته أوه وترتيب أهداف ديدجه القوة والضعف لديه وبالتالي تمكنه من تحأوبرؤية ه يسمح له أنكما 

وغالباً . ، والشكل الذي سوف يتخذهاألعمال نامعرفة ميدب ه يبدأأنوكما  ).2008شامية، (بوضوح 

التخطيط  ف. فهم بيئة العمل رسمي أكثرل بشكأو ه تقدير ظروف العملأن هذا بإلىر ما يشا

ولوجية، وموقع المنافسين نية ومنهجية للتحوالت التكأنءة مت يشجع على القيام بقرااإلستراتيجي

 وتوقع ،قبل المستإلىوأذواق المستهلكين، كما ويشجع على العمل بطريقة تفاعلية من خالل التطلع 

  ).2007ر، وينزايمو وستونر رايف( له اإلستراتيجيالتخطيط التغيير و

  

 تمرين يجب أو ، نشاط وليس، والقيادةدارةاإل جزءاً متكامالً من التخطيط اإلستراتيجيتعد عملية 

 تكون جزء من نظام متكامل يقوم أن يجب التخطيط اإلستراتيجيتهاء منه ثم تركه، فعملية ناإل

تعتبر وكما  .لمستقبلية اهدافاأل تحقيق أجل وذلك من ، اليومية لجميع نواحي الحياةدارةاإلتوجيه ب

 مهمة في حياة ،ساليبهأ و، ومراحله، ومكوناته، ومعرفة مضمونه،التخطيط اإلستراتيجيدراسة 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

2 
  

ستيعاب إ الذي يشهده العالم، و،قتصادياإل و، والتكنولوجي،المجتمعات في ظل التطور المعرفي

 ، ومبرراته،هأهداف و،تيجياإلستراالتخطيط ية أهم يشكل بداية لمعرفة اإلستراتيجيالتخطيط مفهوم 

سبيل ترسيخ هذا  في ، والمؤسسات،وبالتالي يمكن تفسير الجهود والموارد التي تبذلها الحكومات

  .2001) هاينز،(فضل في حياة مجتمعاتنا األر نحو حداث التغيير والتطوالمنهج التنموي إل

  

،  وتحديد غايتها،سالتها وتصميم رتصور الرؤى المستقبلية للمؤسسة، ،التخطيط اإلستراتيجيف

 ونقاط القوة ، والمخاطر المحيطة بها، الفرصنا وبيئتها بما يسهم في بيبعاد العالقة بين المؤسسة،أو

 ، ووضعها موضع التنفيذ وتقويمها،ةاإلستراتيجي القرارات إتخاذ أجلوالضعف التي لديها من 

 للعمل سلوباًإ و، فكراًط اإلستراتيجيالتخطي على تبني قبال المؤسساتإ تزايد أنكما و. ومراقبتها

 التخطيط اإلستراتيجيسس  تحققها عند تطبيقها ألأن الفوائد التي تستطيع إلىلى واأليعود بالدرجة 

 خياراًً ال يمكن صبحأ التخطيط اإلستراتيجي أن إلىيضا أقبال مرده اإل هذا إن. بشكل فعال

رة على مواجهة التحديات غير العادية على كثر قدأ تكون أن أجل تتبناه من أن الإ للمؤسسات

 ال بد من التحدث كان التخطيط اإلستراتيجي إلى للحاجة  هنا ونتيجةًفمن .المستوى المحلي والعالمي

 الذي يتم داخل مؤسسات شبكة المنظمات البيئية اإلستراتيجيالتخطيط  أساسيوبشكل  ولكن ه،عن

التخطيط   بحثي يعطي نظرة حقيقية عن واقع ال بد من القيام بعملكانحيث ، الفلسطينية

 أهمه، وكذلك  معيقات ممارستأهم و شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية مؤسسات فياإلستراتيجي

ات  والدراساألبحاث أنخصوصاً وتعزيز تبنيه وتطبيقه في هذه المؤسسات، المقترحات الكفيلة ب

ية الدراسة والمتمثلة في قيام الباحثة أهماءت فمن هنا ج. دنى حدالمنجزة في هذا الحقل نادرة أل

التخطيط في دراسات  ومكمل للنقص الواضح ،بعمل بحثي جديد قد يكون مرجع للباحثين الجدد

  . على المستوى المحلياإلستراتيجي

  

  مبررات الدراسة2.1

  

  :هذه الدراسة من المبررات التاليةطلقت نإ

  

 .وقلة المعلومات المتوفرة  على حد علم الباحثة ،قلة الدراسات المنجزة في هذا الموضوع •

 ،التخطيط اإلستراتيجي وهو ،مهمكون الدراسة المقترحة تسلط الضوء على موضوع  •

 " يكون نواة التنمية في فلسطين أنية والذي من الممكن هماألسلطه على مجتمع غاية في وتُ

 ."شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية
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 يكون نقطة ارتكاز للباحثين أن ،ج بنتاج علمي قيم من الممكنرغبة الباحثة في الخرو •

 .القادمين المهتمين بنفس الموضوع

 بالتعرف على التحديات والصعوبات ،قد تفيد هذه الدراسة المسؤولين في المؤسسات البيئية •

 . الفلسطينية البيئية في شبكة المنظمات،التخطيط اإلستراتيجيالتي تعيق تطبيق 

ها ستتبنى نفس الموضوع أن حيث ،التخطيط اإلستراتيجية في دراسة موضوع رغبة الباحث •

 .شاء اهللانإ الدكتوراهمستقبالً في مرحلة 

  

  ية الدراسةأهم 3.1

  

  :ية لهذه الدراسة فيما يليهماألتكمن 

  

 حول العقبات الداخلية والخارجية هذه الدراسة تصوراً واضحاً تضيف أنمن المتوقع  •

 المنظمات البيئية شبكة  مؤسسات فيلتخطيط اإلستراتيجيايق التي تعيق تطب

ه المؤسسات  هذه المؤسسات لما قد يعزز ممارسة هذإدارةوكذلك رؤية ، الفلسطينية

 .اإلستراتيجيللتخطيط 

 الفلسطينية البيئية لتقديم نموذجاً ناجحاً للمنظمات كون وسيلةتهذه الدراسة قد  إعداد •

ابل  عبر تجربة محلية، وهذا النموذج قد يكون قتراتيجيالتخطيط اإلسالمحلية في مجال 

 أنل مؤسسات من المفترض واه يتننإ خاصة و،خرىأإلعادة تبنيه من قبل مؤسسات 

 .اإلستراتيجيالتخطيط تكون قد قطعت مشواراً طويالً في مجال 

 التي تعتبر رائدة في مجال ، والمنظماتل قطاع هام من المؤسساتواهذه الدراسة تتن •

 ).ية حدودهاأهمية الدراسة تنبع من أهمأن بمعنى (  لعمل التنمويا

  

  مشكلة الدراسة 4.1

  

بالعمل المؤسسي، ولدور مؤسسات شبكة المنظمات  اإلرتقاء في التخطيط اإلستراتيجينتيجةً لدور 

 معيقات أهم جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على واقع و،البيئية في تحقيق التنمية الفلسطينية

داخل ليات الكفيلة بتعزيز تطبيقه اآلوتلك .  في هذه المؤسساتالتخطيط اإلستراتيجيطبيق ت

  .مؤسسات الشبكة
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  سة الدراأهداف 5.1

  

التعرف  فيتمثل في ا الهدف الرئيسوأم. ة الرئيسة والفرعيهدافاأل عدد من إلىترتكز الدراسة 

 معيقات أهم وت البيئية الفلسطينية في مؤسسات شبكة المنظماالتخطيط اإلستراتيجي  واقع:على

  . في هذه المؤسساتهاستخدامالكفيلة بتدعيم وتعميق  الوسائل أهمتطبيقه، و

  

  : الفرعية لهذه الدراسة تتلخص في التعرف علىهدافاأل أهموأما 

  

 .التخطيط اإلستراتيجي هذه المؤسسات نحو إتجاهاتومفهوم  •

 .إلستراتيجيالتخطيط ومستوى تنفيذ هذه المؤسسات لقدرة  •

تدعيم تطبيقه وسائل  و،التخطيط اإلستراتيجيالمعيقات الداخلية والخارجية التي تعيق تطبيق  •

 .في نشاطات هذه المؤسسات

 .إجاباتهمتأثير خصائص عينة المبحوثين على  •

  

  الدراسةوفرضيات أسئلة  6.1

  

 فهو  أما السؤال الرئيس، الفرعيةاألسئلةنبثق عنه عدد من  يتمثل أسئلة الدراسة في سؤال رئيست

التخطيط التي تعيق تطبيق  العوامل أهم وما هي ،التخطيط اإلستراتيجي هو واقع ما :اآلتيك

ليات الكفيلة بتعزيز اآلهي  وما ،مؤسسات شبكة المنظمات البيئية الفلسطينيةفي  اإلستراتيجي

  : يليسئلة الفرعية فهي كمااألأما  ؟وتدعيم تطبيقه في هذه المؤسسات

  

 .اإلستراتيجي هذه المؤسسات للتخطيط إدارةما مفهوم  •

 .التخطيط اإلستراتيجي هذه المؤسسات نحو إدارة إتجاهاتما هي  •

 .التخطيط اإلستراتيجي قدرة المؤسسات على تطبيق مدىما  •

هذه   فيالتخطيط اإلستراتيجي التي تعيق تطبيق ، المعيقات الداخلية والخارجيةأهمما هي  •

 .المؤسسات

 . في نشاطات هذه المؤسساتالتخطيط اإلستراتيجيتدعيم تطبيق ب  الكفيلةوسائلي الما ه •

  .عمالهاأ في اإلستراتيجيمستوى تنفيذ هذه المؤسسات للتخطيط ما  •

 .إجاباتهمما هو تأثير الخصائص الديمغرافية لعينة المبحوثين على  •
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 حصائيةاإلالفرضية  الدراسة عتمدتإ إجاباتهمثين على للتعرف على تأثير خصائص عينة المبحوو

  :ةاآلتي

  

في المتوسطات الحسابية ) α ≥ 0.5( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة "

 في مؤسسات شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية التخطيط اإلستراتيجي المبحوثين حول واقع جاباتإل

العمر، (ئص المبحوثين قه تعزى لمتغيرات خصاليات الكفيلة بتدعيم تطبياآل أهمومعيقات تطبيقه، و

 الجنس، الدرجة العلمية، التخصص، طبيعة المؤسسة التي يعمل بها الموظف، طبيعة العمل الحالي

التخطيط كتساب المعرفة بإ، وطريقة التخطيط اإلستراتيجي، عدد سنوات الخبرة في للموظف

 ).اإلستراتيجي

  

  هيكلية الدراسة 7.1

  

  :اآلتيعلى ستة فصول على النحو تشتمل الدراسة 

  

ية أهم الدراسة، أسئلة وفرضيات الدراسة، أهدافمقدمة، مشكلة الدراسة،   :  لواألالفصل 

  .مبررات الدراسة، وهيكلية الدراسةالدراسة، 

التخطيط ل موضوع وا ويتن النظري والدراسات السابقة،اإلطار  :  يناالفصل الث

  .دراسات السابقة ذات العالقة الأهمالمؤسسات، و في اإلستراتيجي

 وتفصيل التخطيط اإلستراتيجيل نظرة عامة حول واتنيو ،خلفية الدراسة  :  الفصل الثالث

  . البيئية الفلسطينيةيةاألهل المنظمات أعمق لشبكة

خصائصها، أدوات اته، مجتمع البحث، وعينة البحث ومنهجية البحث وأدو  :  الفصل الرابع

، وحدود الدراسة، داةاألسة والتحكيم، ثبات  الدراأداةالبحث، صدق 

  .حصائي لخصائص عينة الدراسةاإليل والتحل

  .حصائي، وعرض ومناقشة النتائجاإلالتحليل   :  الفصل الخامس

  .المقترحات واإلستنتاجات  :  الفصل السادس

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

6 
  

  

  

  

  

  

  

  يناالفصل الث

______________________________________________________  

  والدراسات السابقة النظري طاراإل
  

  مقدمة 1.2

  

التي تم الحصول عليها من خالل  النظري والدراسات السابقة اإلطار ل هذا الفصل من الدراسةواتن

 أوترنت ناإل أوت، اال المقأو ،بالكتمن الرجوع للمراجع ذات العالقة بنفس الموضوع سواء 

تها الخاصة إستراتيجي لكل مؤسسة أن ، حيثالتخطيط اإلستراتيجي المؤسسات المختصة بموضوع

 المخفية من الطريقة تاإلستراتيجياستدالل على اإلة ظاهرة أم خفية، ويمكن إستراتيجيت كانسواء أ

يتها وبالنظر أيضاً ناالتي تختار بها المؤسسة نشاطاتها، وكذلك من خالل قراراتها فيما يتعلق بميز

  .همقاتأو الطريقة التي يقضي بها العاملون إلى

  

  اإلستراتيجي لتخطيط النظري لاإلطار 2.2

  

  .التخطيط اإلستراتيجييم والموضوعات ذات العالقة بمفهوم ل الدراسة المفاهوافيما يأتي تتن

  

  :التخطيط اإلستراتيجي مفهوم .2.21.

  

  : هذه التعريفاتهمص ألي، وفيما يأتي تلخاإلستراتيجيتباينت التعريفات النظرية للتخطيط 

  

 ة، خدمما يتعلق برسالتهافيؤيا مستقبلية ة متعلقة بمستقبل المؤسسة وتطوير رأساسيخيارات  •

 .)2007اهللا،  عبد (الخ...مواردها الماليةوموظفيها، و ،برامجها
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 وغايات واضحة، والعمل على تحقيقها في إطار فترة زمنية محددة، وفي ظل أهدافوضع  •

الحازمي (  بلوغ الحالة المستقبلية المرجوةالموارد البشرية والمالية الممكنة، حتى يتسنى

 )2003وآخرون، 
 

المستقبل، من خالل التبصر بخفايا عبارة عن التبصر بالشكل المثالي للمؤسسة في  •

 ).2004حبتور، ( ضاع المؤسسةأوالمستقبل، و

  

 معرفة إلى تقود المؤسسة ،عمال دقيقةأ قرارات وإلىعبارة عن جهد منظم يقود للوصول  •

 Bryson, 2004).( ملها وسبب هذا العملماهية ع

  

 لتطوير خطة معينة، ولحل المشاكل إعتمادهاليات التحليل المنهجية التي يتم مجموع من عم •

 ).2000الخزامي، ( التي تواجه المؤسسة

  

خرى تستخدم لهدف واحد، مساعدة المؤسسة على أ إدارية أداة أي أنها شأن شإدارية أداة •

ائها يعملون عضأ أن وللتأكد من ،ستجابتها لبيئة متغيرةإها في لوياتأوتركيز تصورها و

 ).2007ليسون والحموي، أ(باتجاه الهدف نفسه 

  

 وتنفيذها ،ات وبرامج زمنية مستقبليةإستراتيجي وأهداف قرارات ووضع إتخاذعملية  •

 ).2008الصيرفي، (ومتابعتها 

  

جمعت على عالقته أها أن الإ ،لباحثين من قبل االتخطيط اإلستراتيجيبالرغم من تعدد تعريفات 

، التخطيط اإلستراتيجي تعرف أنفمن هنا يمكن للباحثة .  لمواجهة متغيراتهاإلستعدادبالمستقبل و

 قرارات خاصة تخاذرات البيئة الداخلية والخارجية إل متغياإلعتباره جهد موجه يأخذ بعين أنب

 قبل القائمين على المؤسسة فهم يتصورون  وهو نشاط مستمر من.بالمؤسسة والعمل على تنفيذها

 .هدافاأل والسياسات الالزمة لتحقيق هذه هدافاأل من خالل وضع ،من خالله مستقبل مؤسستهم

 فهو عبارة عن العمليات ، بحسب ما تراه الباحثةالتخطيط اإلستراتيجيوأما بالنسبة لتعريف 

 قرارات هامة خاصة إتخاذ أجلسة من التي يقوم بها المسؤولون في المؤسالمستمرة والمنتظمة 

 أهداف تحقيق  يمكنبمستقبل مؤسستهم من خالل تحديد المسار والطريق الصحيح الذي من خالله

 تخطيط بعيد التخطيط اإلستراتيجي   كما وترى الباحثة.راريتهامستإ وبالتالي نجاحها و،المؤسسة
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 األساليبت المستهدفة بأفضل االويحدد المج،  المتغيرات الداخلية والخارجيةاإلعتبارالمدى يأخذ في 

 .المنافسة

  

 :التخطيط اإلستراتيجيمحتويات مفهوم . 2.2.2

  

  : ما يلي)2006دريس، إغالبي وال(ها حسب أهم على محتويات، التخطيط اإلستراتيجييشتمل 

  

 .هأهدافدراك آفاق المستقبل، وتحديد إل) فكرية وعملية( منهجية إداريةعمليات  •

ات وعوامل البيئة، كانمإناشئة عن مقارنة قدرات المؤسسة ون الخيارات المجموعة م •

 .هدافاأل جازن تكون مالئمة إلأنويفترض 

 . بعيدة المدى تعكس التصور الشامل للمؤسسة في بيئة المستقبلأهداف •

 .ةاإلستراتيجيالخطط  ومتابعة تنفيذ هذه ، خطط عمل تفصيليةإلىتطوير الخيارات عمليات  •

 .ظامية فعالة لعملية التنفيذطريقة ن •

 .ب القوة والضعف والفرص والتهديداتنايحدد ويحلل الفرص البديلة، وجو •

ن وبي ، وموارد المؤسسةأهداف للتطوير والمحافظة على الموائمة الجيدة بين يةإدارعملية  •

 .تغير فرصها التسويقية

  

  :التخطيط اإلستراتيجيمتطلبات تطبيق  .3.2.2

  

 التطبيق الفعال ناة لضمساسياأل  ضرورة توفير العديد من المتطلباتإلىباحثين لقد تطرق بعض ال

  :)2006ردايدة، (  والمقومات ما يليالمتطلبات، ومن هذه اإلستراتيجييط والناجح للتخط

  

 العليا دارةمن خالل التهيئة المعنوية السلوكية لإل وذلك ،اإلداريالجهاز  وحدات تهيئة •

 .تماء والرضا الوظيفيناإل وتعزيز ،المؤسسةرى في األخوالقيادات 

 والتعليمات الالزمة ، التوجيهاتإعداد من خالل التعرف على المهارات وةاإلداريالتهيئة  •

 .اإلداري بالتدريب للكادر هتماماإلو

 والمعلومات البيانات الالزمة لتوفير ،دواتاأل واألساليبالتعرف على بالتهيئة الفنية المهنية  •

 .الخطة اإلستراتيجيةتطبيق الالزمة ل

 وذلك بتعزيز ،التخطيط اإلستراتيجي وةاإلستراتيجي دارةاإلتوفير المعلومات التي تتطلبها  •

 .اإلستراتيجيالتخطيط على المعلومات الضرورية لعملية  التنفيذية للحصول جراءاتاإل
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 ارةداإل بتصميم وربط نظام الحوافز بممارسة اإلستراتيجيتحقيق منهج التفكير  •

 .اإلداريعضاء وحدات الجهاز  وتنمية التفكير المنهجي والرؤية العلمية أل،ةاإلستراتيجي

 بالوقت هتماماإل من خالل ، العليادارةاإللويات أو على جدول التخطيط اإلستراتيجيوضع  •

 .دراك والوضوحاإلضباط وناإلوالحرص و

ية أهم وذلك من خالل التعرف ب،ةالخطة اإلستراتيجي إعدادالمعرفة الكاملة والدقيقة بمنهج  •

 .اإلستراتيجيالتخطيط  وبمناهج هذا التخطيط اإلستراتيجي

  

  :فهي على النحو التالي) 2008، كانأغابي( حسب التخطيط اإلستراتيجيوأما عن متطلبات 

  

 . بوضع رؤيا لما تراه لنفسها في المستقبللمؤسسة تقوم اأن التخطيط اإلستراتيجييتطلب  •

 . الصورة الواسعة من منطلق طويل المدىإلى ط اإلستراتيجيالتخطيينظر  •

 . يومية على مستوي عملي، فصلية، خطة سنويةالخطة اإلستراتيجيةع يترافق م •

 .لتزام تجاه المشاركةاإل المسؤولية والتخطيط اإلستراتيجييتطلب  •

 .اإلستراتيجيالتخطيط  الثالث في عملية ةاإلداريمشاركة المستويات  •

 . من خالل خطة تنفيذية مرحليةالخطة اإلستراتيجية يتم تطبيق •

  

  : تكمن فيالتخطيط اإلستراتيجي متطلبات أنيقول ف) 2007مركز تدريب بنك فلسطين، (أما و

  

 .التخطيط اإلستراتيجي عليا تؤمن بإدارةوجود  •

 .هيكل تنظيمي واضح ومناسب للمؤسسة •

 .التخطيط اإلستراتيجينوعة للقيام ب والمت، والمهارات المناسبة،ات الماديةكانماإلتوفر  •

 ).التحليل البيئي(دراك القصور جيداً إصورة واضحة عن بيئة المؤسسة، و •

 .التخطيط اإلستراتيجيداريين ملتزمين بإموظفين و •

الخطة  بحجم الفوائد المترتبة على تطبيق ةاإلستراتيجيالخطة قناعة كاملة للمشاركين ب •

 .اإلستراتيجية

  

  :لتخطيط اإلستراتيجيامميزات  .4.2.2

  

  : منها)2003الحازمي وآخرون،  (بحسب  بعدة صفاتالتخطيط اإلستراتيجيز يتمي
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 .ةأساسيه بصفة أفرادصفة الواقعية لصورة مجتمع العمل و •

 .صفة الشمول بحيث ال يقتصر على متغير واحد •

 .صفة المرونة •

 .) سنوات فأكثر3من  (جلاألطويل  •

 .لتزامات فيه عادة ضخماإلحجم  •

 وشمولية النظرة، وحجم جلاأله ليس من السهل التراجع في نتائجه، بسبب طول نإ •

 .لخا… ماتلتزااإل

  

  :اإلستراتيجي العامة للتخطيط هدافاأل .5.2.2

  

تاجي شامل ومتطور، ونستطيع نإ وبناء هيكل  تحقيق قاعدة التنميةإلى التخطيط اإلستراتيجييهدف 

 بما )2007مجلس النواب البحريني، ( حسب اإلستراتيجي ة للتخطيطساسياأل هدافاأل  نجملأن

  :يلي

  

 .يةكانس في التركيبة السناوالتج تحقيق مبدأ التوازن التنموي •

 . والجامعاتاألفرادلتنمية التفكير العام لدى  ،يناسناإليجابي مع الثقافة والفكر اإلالتفاعل  •

 .اكبة متطلبات التنمية الشاملةجتماعياً لموإ و،ونفسياً ً، وفكريا، صحياًاألفرادتنمية  •

 . داخل المجتمع دور المؤسسةإبراز و،تاجننوعية لإلال التركيز على التنمية •

 . وتحقيق التوازن في الحياة، المجتمعأفرادمستوى المعيشة بين  التقليل من التباين في •

 . العامةةاإلستراتيجيالخطط  أثناء تنفيذ ،التنمية البيئية المحافظة على •

 يعمل في ظلها جميع ،للبحوث العلمية والتقنية والطبيعية  قاعدة عامةإيجادعلى العمل  •

 . والجماعاتاألفراد

 . بما يخدم التنمية الشاملة في المجتمع، واللوائحظمةناألتطوير وتحديث  •

  ويقلل مناألعمال بما يحقق التوازن في تنفيذ ، للقوى العاملةوالمتكافئالعادل  التوزيع •

 .البطالة

المادي لذلك وتعزيز   وتوفير الدعم،به اإلرتقاء المبادرات الفردية لتطوير العمل ودعم •

 .يجابيةاإل األعمال

 والتعدينية وغيرها مما يخدم ، والزراعية،والتجارية ،ت الصناعيةاالتاج في المجناإلتنويع  •

 .المجتمع

 . التنمية الشاملة بما يخدم،مثل للموارد البشرية والماديةاأل والصحيح ستخداماالتحقيق  •
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 .يخدم التنمية سراف حتىاإل عن الفساد وفاق العام في الدولة بعيداًناإلتوجيه ودعم  •

  

  :اآلتيفتكمن ب) 2008، كانأغابي( حسب اإلستراتيجيالتخطيط  أهدافوأما عن 

  

 . بشكل عامدارةعملية داعمة لإل •

 .يوفر رؤيا مشتركة وسبب للوجود •

 .لتزاماإليزيد من  •

 .موالاأل لعملية تجنيد يأساسمتطلب  •

 .لوياتواألفرصة لتحديد  •

 .زمات والمهدداتاألية التعامل مع كانإم •

  

  : تكمن بما يليالتخطيط اإلستراتيجي أهداف أنيرى  ف)1999الجندي، ( أماو

  

 .تجاه المؤسسةإ تغيير •

 .سراع بالنمو وتعظيم الفائدةاإل •

 .تصالاإلتطوير عملية  •

 .الرقابة على العمليات الجارية •

 .شطةناألالمهمة، وتطوير التنسيق الداخلي بين  شياءاأل الموارد على أوتركيز المصادر  •

 .التعرف على سير المؤسسة البطيئة •

 . التغييرات البيئية بغية التكيف معها بصورة أفضلإلىتباه ناإلتوجيه  •

ات الحالية للقيام بعمليات من التكيف والتعديل في ضوء التغير شطةناألمراجعة وفحص  •

 . المؤسسةأهدافالبيئية و

 .تجاه الذي تسير فيه المؤسسة وآلية تحقيق ذلكاإلتصميم خريطة تبين  •

ب القوة ناية المؤسسة في ضوء جوكانمإ نا لبي،التحليالت الموقفية والمخاطر توفير •

 .والضعف بها

 . بالممارسات المستمرة، وتدريب الرؤساءهتماماإل •

  

  :فتكمن في) 2008 الصيرفي،( حسب يجيالتخطيط اإلسترات أهدافما عن أو

  

 . بالفكر الرئيسي لهاؤسسةتزويد الم •
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 .ةاإلستراتيجي على توقع بعض القضايا ديساع •

 .يساعد على تخصيص الفائض من الموارد •

 . والتنفيذيةةاإلداري شطةناأليساعد على توجيه وتكامل  •

 . العليادارة كوادر لإلإعداديفيد في  •

 .تصال بالمجموعات المختلفة داخل البيئة المنظمةاإلى  علؤسسةيزيد من قدرة الم •

  

 قابلة ةاإلستراتيجيالخطة  عملية كتابة أن ،اإلستراتيجي العظيمة للتخطيط هدافاأل من أنكما و

 كل قسم كانمإ على مستوى المؤسسة، فبالتخطيط اإلستراتيجي تكتمل عملية أنللتكرار، وبالتالي ما 

الخاصة التي تصبح في آخر المطاف جزءاً من بتكار خطتهم إة  مجموعة فرعية ضمن المؤسسأو

 ).2007فراي وستونر ووينزايمر، ( على مستوى المؤسسة الخطة اإلستراتيجية

  

  :التخطيط اإلستراتيجيخصائص . 6.2.2

  

  :ها ما يليأهم لعل من اإلستراتيجيهناك العديد من الخصائص للتخطيط 

  

ليها إرجية والداخلية المحيطة، والنظر عوامل البيئية الخاويتطلب دراسة ال: الشمول والتكامل •

والتقنية والثقافية، وكون هذه العوامل  اإلقتصاديةبصورة شاملة، منها العوامل السياسية و

 بالديناميكية ليتحقق التوافق والتكيف مع البيئة التخطيط اإلستراتيجي يتسم أنمتغيرة فيتطلب 

 ).2006مرسي، (المحيطة 

التنبؤ بالتغيرات التي تحدث في  بالمرونة من حيث التخطيط اإلستراتيجييتسم : المرونة •

 اإلعتبارخذ المعلومات الخاصة بهذه التنبؤات في أيتم  أنالعوامل البيئية المحيطة، ويجب 

 ).2005مخيمر،  (ةاإلستراتيجي  القراراتإتخاذعند 

  

  :يفتكمن فيما يل) 2008شامية، ( الخصائص حسب أهموأما عن 

  

 .دارتهإ توجيه المستقبل وناسن معني بالمستقبل، فهو يتيح لإلالتخطيط اإلستراتيجي •

 . معينأجل تغيير عمل وسيلة للتفكير والتصرف من التخطيط اإلستراتيجي •

 ةاإلستراتيجي دارةاإل تكون جهود أن، فال يمكن  عملية مستمرة وعائدةالتخطيط اإلستراتيجي •

 . لها بداية ونهايةأوحدة بمثابة نشاط لفترة زمنية وا

 .دارةرى لإلاألخ إطاراً لتوجيه المراحل التخطيط اإلستراتيجييشكل  •
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 .لجهود عملية صعبة تتطلب بذل المزيد من االتخطيط اإلستراتيجي •

  

  : هي كما يلي)2007دريس، إ ونابني حمد( حسب التخطيط اإلستراتيجيوأما عن خصائص 

  

رباكاً وتشويشاً نتيجة كثرة إتجاهاً، وليس إة تعطي  الجيدالتخطيط اإلستراتيجيعمليات  •

 .الدخول في تفاصيل غير مبررة

ئة،  بالعمالء وحاجات السوق ومتطلبات البيه الجيدة موجهالتخطيط اإلستراتيجيعمليات  •

 . بذاتهاهوليس مجرد عمليات تخطيط موجه

 صل بأبعاد البيئة، وليست الجيدة متفاعلة، ومتأثرة بالتقاطع الحاالتخطيط اإلستراتيجيعملية  •

 .ؤسسةحداث داخل الماألقصيرة النظر بتفاعل 

 .حداث البيئيةأخرة، وتأتي كردود فعل لألتجاه الفرص المتاحة، وليست متإ تكون فاعلة بأن •

 الفعالة تتسم بالمغامرة والهجوم، وليست عمليات تأثر سلبي التخطيط اإلستراتيجيعملية  •

 .وردود أفعال

 بتعريف وتوضيح محدد ، وتقومير المالية للنتائج المقاييس والمعايتؤسس وتؤكد على •

 للمسؤوليات

 . تمهلأو أفعال، وليس تأجيل التخطيط اإلستراتيجي تعطي عملية أنمن المهم  •

 .، وليست عملية عرضية عملية مستمرةالتخطيط اإلستراتيجيعملية  •

 تكون أن، و دفاعية مغلقةفتوحة، وليست هجومية مالتخطيط اإلستراتيجي تكون عملية أن •

 .مات سياسيةوا عملية مسواقعية وليس

 . النتائجإلى متجهة التخطيط اإلستراتيجي تكون عملية أن •

  

  :التخطيط اإلستراتيجيعوامل نجاح  .7.2.2

  

 ،ؤسسةمية الشاملة ويحقق النماء للم يخدم التنجحا مفيداًناً اإلستراتيجيالتخطيط  نجعل أنإذا أردنا 

مجلس النواب  (ها حسبأهم لب تهيئة بعض العوامل الهامة منذلك يتط نإ ف،خدمة المجتمعثم يمتد ل

  :اآلتي )2007البحريني، 

  

 .على نظام واقعي متكامل بعيد عن التخمين والحدس التخطيط اإلستراتيجي يقوم أن •

 .تطبيقها  تكون القرارات واقعية يمكنأن •

 .معها بيئة العمل التي تتفاعل نابعة من واقع ةاإلستراتيجيالخطة  تكون أن •
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 حتى نضمن ، جميع العاملين الذين يهمهم ذلكةاإلستراتيجيالخطة  يشترك في وضع أن •

 .الجميع وحماسهم لتطبيقها تفاعل

 .والمجتمعات األفراد العامة للتخطيط حاجة هدافاأل تحقق أن •

 .دة والنقصوالتطوير والزيا  الموضوعة قابلة للتغييرةاإلستراتيجيالخطة  تكون أن •

النماء والتطور   الموضوعة لتحقيقهدافاأل منسجمة مع ةاإلستراتيجيالخطة  تكون أن •

 .ؤسسةللم

 .المؤسسة  نابعة من بيئة العمل التي تقع فيهاةاإلستراتيجيالخطة  تكون أن •

 .لويات في العمل بالمؤسسةواأل على ةاإلستراتيجيالخطة  تركز أن •

 .لة للتقييم والمتابعة والرقابة قابةاإلستراتيجيالخطة   تكونأن •

 .ةاإلستراتيجيالخطة  العقبات التي تعترض تنفيذ قليلعلى ت  العليا والتنفيذيةدارةاإل تعمل أن •

 .التغذية المرتدة لقيوت ،األفكار على طرح ةاإلستراتيجيالخطة  تعمل أن •

  

  :التخطيط اإلستراتيجي فشل إلى تؤدي أن العوامل التي يمكن أهم .8.2.2

  

  العواملههذ أهم ومن ، التقليل من نجاحهأو التخطيط اإلستراتيجي فشل إلىناك عدة عوامل تؤدي ه

  :ما يلي 2007)حاليقة، (حسب 

  

 .التخطيط اإلستراتيجيالمختصين في مجال  بالخبراء اإلستعانةعدم  •

غفال صفة الشمولية إ و،اإلحصاءاتو المعلومات أو وصحتها البياناتعدم التأكد من دقة  •

 .ليه نظرة جزئية خاطئةإ والنظر ،التخطيط اإلستراتيجيوالتكامل في 

 . مدلوالتها ومسبباتها ونتائجهاإلى دون النظر ،رقاماأل واإلحصاءات الزائد على اإلعتماد •

 عن جهاز اإلستراتيجيالتخطيط ستقاللية جهاز إاءة المخططين من المنفذين نتيجة ضعف كف •

ية اإلستراتيجيالتخطيط ستئثار المخططين بالعملية إ و،رفينوعدم التنسيق بين الط ،التنفيذ

 . المنفذين فيهاإشراكدون 

  .على معلومات غير مكتملة اإلعتماد و، المثاليةهدافاألوضع  •

  

  :التخطيط اإلستراتيجيمعوقات مشكالت و 9.2.2.

  

، اإلداريتواجه القائمين عليه خاصة في العمل  معوقاتمشكالت و الهامة األعماللكل عمل من 

 ، مجموعة من المعوقات وتنفيذهايواجه صياغتها  حيثةاإلستراتيجيالخطة ومن تلك المهام وضع 
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الخطة  ومنها ما يعود لطبيعة ،والتنفيذ ،اإلستراتيجيالتخطيط منها ما يعود للمختصين في 

ي، مجلس النواب البحرين (حسب  نلخص بعض تلك المعوقاتأن نفسها، ويمكن لنا ةاإلستراتيجي

  : بما يلي)2007

  

،  والبرمجة،التخطيط اإلستراتيجيب جرائية الخاصةاإل السياسات إعدادعن عجز القيادات  •

 .في المؤسسة اإلداري والتقويم لما يخدم العمل ، والمتابعة، والمراقبة،والتنفيذ

ل مما يجع بتعادهم عن مباشرة التنفيذإو، الخطط اإلستراتيجية إعدادعزال القائمين على نإ •

 . بعيداً عن الواقعالتقويم

 ،متابعتها للمستجدات الحضارية  وعدم،التخطيط اإلستراتيجي المتبعة في األساليبتقادم  •

 .والعلمية ، والتقنية،اإلجتماعية و،اإلقتصاديةوالمتغيرات 

وجامدة بعيدة عن  ، والعمل على وتيرة واحدة قديمة،ةاإلداريجمود التفكير لدى القيادات  •

 .اإلبتكارو ،التطوير

،  والرقي،تحقيق التقدم إلى الفعال الذي يهدف اإلستراتيجيالتخطيط غياب أسلوب  •

 . والعاملين فيهاللمؤسسة،

 عن المتغيرات التي تحدث في أساليب العمل المؤسسة  القيادات العليا فيلدىغض البصر  •

 .ذ بهااألخ وعدم اإلداري

 . وال يفيد العمل بشيءه غير مجٍدأن ب،تيجياإلسترا النظرة الدونية عند القيادات للتخطيط •

 أو وتنفيذها ،الخطط اإلستراتيجية عداد إلإعتمادهاالتي يتم  ، والبشرية،قلة الموارد المالية •

 .عدامهانإ

 .اإلداري  التي تخدم العملالخطط اإلستراتيجية إعداد بتدريب القائمين على هتماماإل عدم •

 . وعدم تطويرها،إلستراتيجيالتخطيط ا المتبعة في األساليبجمود  •

 . وتنفيذها،ةاإلستراتيجيالخطط  إعدادالمعنوية للقائمين على ، والحوافز المادية عدم توفير •

 . العليا والتنفيذيةاإلداراتالتنسيق بين  غياب •

 وعدم تحديد الصالحيات وغياب وحدة القيادة مما ةاإلداري األعمالزدواجية في تنفيذ اال •

 .ؤوليةالمس  ضياعإلىيؤدي 

 األعمال  حتى في،اإلداري في العمل التخطيط اإلستراتيجيية همغياب الرؤية الواضحة أل •

 .الصغيرة

السرية و ، المناسبكانفي الم  ووضع الرجل المناسب، بإعادة التأهيل للعاملينهتماماإلعدم  •

 .العاملين المختصين عليها  وعدم إطالع، واللوائحظمةناألفي صياغة بعض 
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وعدم تفويض العاملين المختصين في  ،في الصالحيات لدى بعض القيادات العلياالمركزية  •

 .األعمالبعض 

 وللعاملين ،التخطيط اإلستراتيجيللقيادات العليا التي تقوم ب عدم وضوح رسالة المؤسسة •

 .الخطط اإلستراتيجيةالقائمين على تنفيذ 

 ،التخطيط اإلستراتيجي ملين تجاه وللعا، وهي النظرة القاصرة للقيادات، الشخصيةتجاهاتاإل •

 . ومحاربتهاةاإلستراتيجيالخطط حساس بالفشل يجعلهم يحجمون عن وضع اإلو

  وعند العاملين القائمين،عند القادة الخطط اإلستراتيجية عدادالمعلومات الالزمة إل قصور •

 .بالتنفيذ

الخطط  إعدادم بللقيا  الروتينية عند القادة، وعدم وجود الوقت الكافياألعمالتراكم  •

 .اإلستراتيجية

 . وتيسير الطرق،وتحديد البدائل ،ر البحوث الالزمة والمعلومات الكاملة للمخططينتوفعدم  •

 .اإلداري قلة الكفاءة للقوى العاملة في العمل •

عليها وقت طويل من   ومضى، لدى بعض المنظمات التي عفا عليها الزمنةاإلداريالهياكل   •

 .دون تطوير

 . في تطويرهااإلداريصالح اإل  واللوائح، وغياب دور،ظمةناألة عدم مالءم •

 إما لتحفظ القيادات ،الخطط اإلستراتيجية عدادصعوبة الحصول على المعلومات الالزمة إل •

 .ظمةناأل  وإما لعدم السماح بذلك في بعض،العليا عليها

رم الوظيفي حتى اله  بداية من أعلى،ستوى المشاركة من جميع العاملين بالمؤسسةتدني م •

 .أصغر وظيفة في السلم

 . وصعوبة تنفيذها،الخطط اإلستراتيجية ية في بعضن والعقال،غياب الواقعية •

العمالة الوافدة في   الوطنية إلحالل العمالة الوطنية محلةاإلستراتيجيالخطة عدم تفعيل  •

يدي العاملة األقيام  يةكانجنبية مع إماألصرار على وجود العمالة اإل و،بعض القطاعات

 .تشار البطالة في المجتمعنإ إلى مما أدى ،الوطنية بالعمل

 . العلياةاإلداريغياب المساءلة للقيادات  •

حجام عن اإلورفض التغيير، وقلة الحوافز، والعاملة، كالتجميد الوظيفي،  مشاكل القوى •

 .التجمد العقليو إهدار وقت العمل بما ال يفيد،و العمل، أداءة في االالالمب وقبول التدريب،

 .المعايير  عدم موضوعية تلكأو، ؤسسات وقياسه للم، الكليداءاألغياب معايير تقويم  •

 .المساءلة أو القرارات، والخوف من الوقوع في الخطأ إتخاذسلبية  •

 .العمل المراد التطبيق فيه نا تجديدها قبل تهيئة ميدأو ، الجديدةظمةناألطرح  •
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الخطة عاملين قبل تطبيق ال  والجو النفسي وتدريب،ة المادياتكاناإلمعدم توفير  •

 .ة الموضوعةاإلستراتيجي

والداخلية  ، والبيئية الخارجية،ةالموضوع الخطط اإلستراتيجية التام بين سجامناإلعدم وجود  •

 .ؤسسةللم

 .ؤسسة والهدف العام للم،ة للعملالموضوع الخطط اإلستراتيجيةتفاق بين االعدم وجود  •

 .متابعة العمل وتقييمهو ،قواعد لكيفية قيادة العاملين  علىلخطط اإلستراتيجيةا حتواءإعدم  •

  

  :اآلتي فهي ك)2007عبد اهللا، (حسب  التخطيط اإلستراتيجيمعوقات مشكالت ووأما بالنسبة ل

  

 تستهلك التخطيط اإلستراتيجيعملية  ):المالالوقت و (التخطيط اإلستراتيجيتكاليف عملية  •

 في ستثمارها إل للقائمين على المؤسسةنا ضرورينار يعتبحيث ،والمال  من الوقتكثيراً

 . خاصة في وضع تكون فيه الموارد شخصيةالمؤسسةبتطبيق رسالة  برامج متعلقة

نزوع القائمين  :للمؤسسة الخطط اإلستراتيجيةعلى ) غير المنظم(العشوائي يل العملضتف •

 ودهم على العمل وفق خطط رسمية وعدم تع، تبني العمل العشوائيإلى المؤسسة على

 .للمؤسسة

مصيرية حادة  أزماتي نا التي تع يتطلب من المؤسسات:الأومعالجة القضايا المصيرية  •

 .ةإستراتيجي قبل البدء في وضع خطط ،الأو األزماتوحل  معالجة

 كثير من ر تبذمؤسسات كثير من ال:الخطط اإلستراتيجيةبة في تطبيق الرغ عدم وجود •

 يضعوا المؤسسةة فعالة لكن القائمين على إستراتيجي في وضع خطط ،الجهد ،لوقتا ،المال

 .تباعهاإدراج المكاتب دون أ  فيةاإلستراتيجيالخطط هذه 
عدم وضع كل طاقتها لتطوير   تفضلالمؤسسات بعض :ة ضعيفةإستراتيجيتبني خطط  •

مر األ ،خاطئةفرضيات   بوضع خطط ضعيفة مبنية علىوتكتفي ،ة فعالةإستراتيجيخطط 

 .نهايتها إلى وبالتالي يؤدي ،خاطئ في مسار المؤسسة سير إلىالذي يؤدي 

  

  :اآلتيالمعوقات بو  المشكالتلقد لخص) 2002(ما العارف أو

  

 .سلوباألهذا  استخداميرين وترددهم في عدم الرغبة لدى المد •

 . يبدأأن قبل  متقادماًاإلستراتيجيالتخطيط البيئة الخارجية المضطربة مما قد يجعل  •

 .ضعف في الموارد المتاحة •

 . وقت وتكلفة كبيرةإلى التخطيط اإلستراتيجيحتياج إ •
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 فتكمن فيما )2007دريس، إ ونابني حمد( حسب التخطيط اإلستراتيجيوأما عن مشكالت ومعوقات 

  :يلي

  

، وقد يرجع ذلك التخطيط اإلستراتيجي استخدام ترددهم في أوعدم رغبة مديري المنظمات  •

 :إلى

  

o حديث المديرين عن عدم توفر الوقت الكافي لديهم. 

o الحديثة في عملية األساليب استخدامب بعض المديرين في نا من جةاالالالمب 

 .التخطيط اإلستراتيجي

o  التخطيط اإلستراتيجي استخداملمام بعض المديرين بالمهارات التي يتطلبها إعدم. 

  

 . لدى مدراء المؤسساتط اإلستراتيجيالتخطيطباع السيء الذي تتركه مشاكل ناإل •

 . وقت وتكلفة عاليةإلى يحتاج التخطيط اإلستراتيجي •

 .تجاهل المنافسة •

 .تجاهل ثقافة المؤسسة •

  

فهي ) 1999الجندي، ( حسب التخطيط اإلستراتيجي المشكالت والمعوقات التي تعتري أهموأما عن 

  :اآلتيك

  

 مشكلة ،اإلستراتيجي التمهيدية للتخطيطحيث تبرز في المراحل : هدافاألمشكالت تختص ب •

 . المستهدفةهدافعدم تمكن المخططين من التحديد الدقيق لأل

التخطيط ية عملية أهم المؤسسة بأفرادحيث تعد عملية اقتناع : مشكلة المشاركة •

 أو عداداإل سواء من خالل مرحلة ةاإلستراتيجيالخطة ة لدعم أساسي ركيزة ،اإلستراتيجي

 .التنفيذ

عدم الفهم  هاأهم ولعل ،البيانات استخدامفثمة مشكالت وثيقة الصلة بكيفية : البياناتلة مشك •

 أوعالم عن التقدم اإل، وعدم النجاح في مواصلة التخطيط اإلستراتيجيالكامل لعملية 

 .التخطيط اإلستراتيجيالتطور الذي تحدثه مجموعة 

 تتوقف ،التخطيط اإلستراتيجيعلى  قدرة المؤسسة أنتكمن في :  المتبادلاإلعتمادمشكلة  •

 . المتبادل بين التنظيمات الفرعية المكونة لهااإلعتمادبدرجة كبيرة على 
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الموارد المتخصصة لجهود و عدم توافر المصادر  تتمثل في:مشكالت تتعلق بالمصادر •

 البحث عن إلى، وكذلك عدم قياس نفقات التنفيذ مما يدفع المؤسسة اإلستراتيجيالتخطيط 

 .هاأهدافخرى كي تنفذ أئل ابد

  

  :التخطيط اإلستراتيجي إختصاصاتام ومه .10.2.2

  

 تتمثل فيما )2007مجلس النواب البحريني، ( حسب التخطيط اإلستراتيجي إختصاصات مهام وأهم

  :يأتي

  

جه النشاطات أو والتقارير المتعلقة ب،والمعلومات ،البيانات وتحليل ، وتنسق،إعدادوجمع،  •

 .اإلجتماعية و،اإلقتصادية

 ، وإجراء البحوث،اإلجتماعية و،اإلقتصادية العامة للتنمية ةاإلستراتيجيالخطط قتراح إ •

 .زمة لذلكوالدراسات الال

 والهيئات ، والمؤسسات العامة،الحكومية شائية المقترحة من الجهاتناإلدراسة المشروعات  •

ية نا مشروع ميزإعدادة في هماسوالم ، العامةةاإلستراتيجيالخطة ييمها في ضوء  وتق،العامة

 .ية العامةنا في إطار الميزالتنمية

 .المعنية  في ذلك مع الجهاتالتعاون و، السياسات العامة لتخطيط البيئة، ومتابعة،قتراحإ •

 .واللوائح يننا وفقا ألحكام القوةاإلحصاءات المركزيالقيام بأعمال  •

 ،جنبيةاألومع الدول العربية، ، والفني قتصادياإل التعاونومتابعة شؤون  ،تنسيق •

 . والدولية،اإلقليميةوالمنظمات العربية 

 الفني على شرافاإللكترونية واإلالحاسبات  استخداموضع وتنفيذ السياسة العامة في مجال  •

 . ومتابعة برنامج التدريب عليها، ووضع،منها ما لدى الوزارات

 ، والجهات الحكومية، مع الوزاراتلتعاونا و، العامةةاإلستراتيجيالخطة متابعة تنفيذ برامج  •

 . وكيفية تنفيذها والتنسيق بينها، الفرعية لكل منهاةاإلستراتيجيالخطط  في وضع

  

  :التخطيط اإلستراتيجيمبررات تبني  11.2.2.

  

يعتمد تطوير ونجاح  مبررات تبني المؤسسة له، حيث أهم التخطيط اإلستراتيجيفوائد تمثل 

 للتأميناتالهيئة العامة  ( حسبفوائدها أهم من أنة واضحة لها إذ ستراتيجيإالمؤسسات وجود خطة 

  :اآلتي تتمثل ب)2008،  في السعوديةاإلجتماعية
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 .تقديم معلومات مفيدة لمتخذي القرار •

 . بشكل واضحهاأهدافوجود خطة لنمو المؤسسة وتحقيق  •

 معلنة إتجاهاتا في  وتنسق جهوده،قسام والوحدات المختلفة في المؤسسةاألتسهيل عمل  •

 .ومحددة

 محددة من قبل العاملين في المؤسسة بعد دراسة هذه أهداف تولّد التطلع نحو تحقيق  •

 . ومستهدفة،طالقاً من رؤية واضحةنإ ،هدافاأل

 . النجاح الممكنةمحاور تحديد إلى تؤدى  •

 . ومستوى أدائها،قياس تقدم المؤسسة و آلية لرصدأو أداة تقدم  •

  . المتخذة في المؤسسة وتزيد من تفهم العاملين لهاجراءاتاإلات و تدعم القرار •

  

  :)2003الحازمي وآخرون، (ـ  تتمثل بالتخطيط اإلستراتيجي فوائد أن بوهناك من يؤكد

  

 .سلوب منظم للتعامل مع المستقبلإ •

 التهديدات المحتملة إلى والتعرف ،إستثمارها الفرص المتاحة والعمل على إلىالتعرف  •

 .ثارهاآ التقليل من أو على تفاديها والعمل

 . وتحليلها، القسمأو ،دارةاإل مصادر القوة والضعف في إلىالتعرف  •

ت المستقبل مما يساعدها على التكيف مع المتغيرات االحتمإ في معرفة دارةاإلوضع  •

قضية الرئيسة التي تواجه لويات للتعامل مع الواألويساعد المديرين على وضع . الجديدة

 . القسمأو ارةداإل

 .اتهاكان وما هي إم،هجازنإ وما هو مطلوب منها ، تعرف نفسها أكثردارةاإليجعل  •

 .يوفر طريقة أفضل لتوزيع الموارد •

 . اتجاه متفق عليهما لتتبعهماأويعطي المديرين طريقة  •

 .دارةاإل في اإلدارييبني نظام الضبط  •

 .يجابي في العمل وليس رد الفعلاإليشجع التصرف  •

 .داءاأل بنظام أفضل لتقويم دارةاإل يزود •

، دارةاإل أهداف المشاركة في إبداء وجهة نظرهم في تحديد دارةاإليتيح لجميع منسوبي  •

 وتنفيذها مما يولد لديهم الشعور بالمشاركة وتحقيق درجة الخطة اإلستراتيجيةثم رسم ومن 

 .من الرضا الوظيفي

ب والمحافظة على نفس المستوى من الدعم  الحصول على الدعم المناسفييساعد المديرين  •

 . العامةدارةاإلمن قبل 
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 . القسمأو دارةاإل في داءاأل وكفاية ،تاجيةناإليساعد على زيادة  •

  

  :التخطيط اإلستراتيجيخطوات 12.2.2. 

  

  :)2003الحازمي وآخرون،  ( تتمثل فيما يأتيالتخطيط اإلستراتيجي خطوات أهم

  

 .اإلستراتيجيتخطيط  القسم للأو  دارةاإلتهيئة  •

 .التخطيط اإلستراتيجيتفاق على ضرورة اإل  •

 . القسمأو دارةاإل تحديد رؤية مستقبلية للنجاح في  •

 . ومهامها الرسميةدارةاإل كتابة رسالة  •

 . القسمأو دارةتحليل وضع البيئتين الداخلية والخارجية لإل •

 .م القسأو دارةاإل التي تواجه ةاإلستراتيجي تحديد القضايا  •

 . العامةهدافاأل صياغة  •

 والبرامج  ومؤشرات تحقيقها، ووضع السياساتةاإلستراتيجي التفصيلية هدافاأل صياغة  •

 .والمشروعات التنفيذية

 .التخطيط اإلستراتيجيات وعملية اإلستراتيجيتقويم  •
 

 :التخطيط اإلستراتيجيعناصر 13.2.2. 

  

  :ها ما يليأهمن ، ماإلستراتيجي العناصر للتخطيط هناك العديد من

  

 .ةستراتيجيعام لإل إطار، وصياغة هدافاألتحديد  •

ي تتيحها والمخاطر التي تفرضها، وتحديد الفرص الت، دراسة العوامل الخارجية المحيطة •

 .ضعفد ما تتضمنه من نقاط القوة والوكذلك العوامل الداخلية وتحدي

 .تصور وصياغة السيناريوهات •

 ووضع السياسات ،المدى متوسطة وقصيرة أهداف لىإ المدى طويلة هدافاألترجمة  •

 .لتحقيقهاوالموازنات البرامج الزمنية و ةاإلستراتيجيالخطط و

 هذه ومراجعة وتقييم،  الموضوعةةاإلستراتيجيالخطط  وهدافاأل في ضوء داءاألتقييم  •

 . في ظل الظروف المحيطةةاإلستراتيجيالخطط 

 .ةاإلستراتيجي للقرارات المصاحبةتهيئة المناخ العام للتغيرات  •
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  :التخطيط اإلستراتيجي مهام أداءين في اإلستراتيجيدور المخططين  .14.2.2

  

 دارةاإل و،دارةاإلهم جهاز مساعد لمجلس ، 2003)مرسي، (حسب ين اإلستراتيجيالمخططين 

قائمين لاين اإلداري، وهذا الجهاز يتكون من ةاإلستراتيجي دارةاإل مهام ووظائف أداء على ،العليا

 نخبة أو، التخطيط اإلستراتيجي قسم أو دارةاإل، سواء ؤسسة للمالتخطيط اإلستراتيجيمهام ب

  .ةاإلستراتيجي البياناتوتحليل  ، في تجميعينمتخصصين داريإ أو، التخطيط اإلستراتيجي

  

 :اإلستراتيجيليات المخطط ومهام ومسؤ .15.2.2

  

، ومن هذه المهام اإلستراتيجيع بها المخطط ت يتمأنيجب ليات التي وهناك العديد من المهام والمسؤ

  :ما يلي )2003، مرسي( حسب لياتووالمسؤ

  

 مثل مسح البيئة اإلستراتيجي التي يحتاجها المدير البياناتالمساعدة في جمع وتنظيم وتحليل  •

  من قبلةاإلستراتيجي القرارات إلى للحصول على المعلومات وصوالً ،الداخلية والخارجية

 . العليادارةاإل

 .جراء دورة المراجعة السنوية لإلستراتيجيات المتبعة إل،اإلعداد والترتيب والتنظيم •

 مثل أساليب تحديد الموقف ،التخطيط اإلستراتيجيث أساليب المساعدة في تطبيق أحد •

 .لتنافسي للمنشأة، ووحدات أعمالها وتحليل الصناعة وظروف التنافسا

، السياسات هدافاأل التغيرات الممكنة في الرسالة، أن المنشأة بشارةإد إلىتقديم المقترحات  •

 .اتاإلستراتيجيو

 ،ين في كل المستوياتاإلستراتيجي للمديرين التخطيط اإلستراتيجيتسهيل وتنسيق مجهودات  •

 وبلورة القضايا ،الخطط اإلستراتيجية إعداد أنومساعدتهم وتقديم النصح لهم بش

 .ةاإلستراتيجي

 ووحدات أعمالها ، الكلي للمنشأةاإلستراتيجي داءاألمعلومات المطلوبة عن تقييم توفير ال •

 .تها الوظيفية المختلفةاالومج

  

  :التخطيط اإلستراتيجيية أهم16.2.2. 

  

  :اآلتيتتمثل ب )2007دريس، إ ونابني حمد(  حسبالتخطيط اإلستراتيجيية التي تكمن في هماأل نإ
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 أهم بالفكر الرئيسي لها، والذي يعد من األعمالسسات  مؤالتخطيط اإلستراتيجييزود  •

الخطط ، فاألهداالعناصر داخل المؤسسة التي تساعد في تكوين وتقييم كل من 

 .، السياساتةاإلستراتيجي

 تحدث أن على توقع بعض القضايا التي يمكن ،التخطيط اإلستراتيجيمدخل  استخداميساعد  •

ات الالزمة للتعامل مع هذه اإلستراتيجي ووضع ،ارجية في البيئة الخأوداخل بيئة المؤسسة 

 . من تغيراتاالقضايا وما يصاحبه

 وذلك من خالل ، العلياةاإلداري الكوادر للمستويات إعدادفي  التخطيط اإلستراتيجييفيد  •

 إلى التي يمكن مواجهتها عندما يتم ترقيتهم ،مشاركتهم وتدريبهم على التفكير والمشاكل

 .عليا بالمؤسسة إداريةمناصب 

للتعامل مع القضايا لويات المالئمة واألعلى وضع  ، المدراءالتخطيط اإلستراتيجييفيد  •

 .الرئيسية المطروحة أمامهم

 للتغلب ،تصال بين العاملين في المؤسسة من القنوات الهامة لإلالتخطيط اإلستراتيجييعتبر  •

 .مؤسستهم وكذلك المشاكل التي تواجه تواجههم،على المشاكل التي 

 إلى باإلضافة على تدريب المدراء لكي يكونوا قادة أكفاء، التخطيط اإلستراتيجييساعد  •

 .دارةاإلها إعطائهم قدرة أكبر في أن لديهم التي من شةاإلداريتنمية القدرات 

 من خالل ، على إتاحة الفرصة أمام العاملين في المؤسسةالتخطيط اإلستراتيجييساعد  •

مر الذي يولد لديهم الشعور بالمشاركة األ ، القراراتإتخاذ في عملية مشاركتهم بأفكارهم

 .وتحقيق درجة من الرضا لديهم

 . وتقييمهداءاأل المؤسسة على وضع مقاييس دقيقة لرقابة التخطيط اإلستراتيجييساعد  •

 الذين رون المديأن، فبدون شك األعمال النجاح لمؤسسة التخطيط اإلستراتيجييضمن  •

 .ام سيكونون أفضل ذلك النظيتبعون مثل

  

 :)1.2شكل (تكمن في محتويات فهي  حسب ، التخطيط اإلستراتيجيية أهمما عن أو

  

  :مراحل عملية التخطيط اإلستراتيجي17.2.2. 

  

 )2008أغابيكان، (إن عملية التخطيط اإلستراتيجي تمر بعدة مراحل، ومن هذه المراحل حسب 

  ):1.2الشكل (يوضحها 
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  )2004ن والعدلوني، االسويد (.التخطيط اإلستراتيجي يةهمأ: 1.2شكل 

  

 .التخطيط اإلستراتيجي عملية دارةتعيين مجموعة إل •

 . بمستشار خارجي للمساعدةاإلستعانةيمكن  •

 .التخطيط اإلستراتيجيالحصول على الموافقة على عملية  •

 .تجميع المعلومات •

 .فاقاتخاإلمراجعة الرؤيا، الرسالة، النجاحات و •

 .يل المعلوماتتحل •

 .لويةأوالخروج بخطة  •

 . مع المعنيينةاإلستراتيجيالخطة   وتعديلمراجعة •

 .مراجعة نهائية •

 .الخطة اإلستراتيجيةتنفيذ  •

 .جعة التنفيذ والتعديل حسب الحاجةمرا •
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  :التخطيط اإلستراتيجي واعأن18.2.2. 

  

 الموجودة داخل   ةاإلداريت  ويا رئيسية وهي حسب المست    أقسام ثالثة   إلى التخطيط اإلستراتيجي ينقسم  

  : هي)2008يوسف، (  حسبقساماأل وتلك ؤسسةالم

  

ـ األ إدارةويقـصد بـه     : ؤسسة على مستوى الم   التخطيط اإلستراتيجي  •  تحـدد   التـي  شطةن

ة لهذه  ساسياأل، والرسالة   رىاألخ ؤسسات تميزها عن الم   والتي ؤسسةالخصائص المميزة للم  

 وعملية تخـصيص المـوارد      ،ؤسسةتعامل معها الم  سوق الذي سوف ت    والمنتج وال  ؤسسةالم

 . تتبعهاالتي ةاإلستراتيجي األعمال مفهوم المشاركة بين وحدات إدارةو

  

 إدارةوهي عبـارة عـن   : ةاإلستراتيجي األعمال على مستوى وحدات     لتخطيط اإلستراتيجي  •

ل معـين    حتى تتمكن من المنافسة بفعالية في مجا       ،ةاإلستراتيجي األعمالمجهودات وحدات   

 إذا تاإلسـتراتيجيا  ككل، وتظهر هـذه  ؤسسة وتشارك في أغرض الم   األعمالت  االمن مج 

محاسبتها عن نتائجهـا     أو ،هدافاأل الموارد و  فيت هناك وحدات رئيسية لها إستقاللية       كان

 أن في هذه الحالة يمكن لكل وحدة        ، الوحدات يمن إيرادات وتكاليف بصورة مستقلة عن باق      

سـتثمارات  اإل و، والمنتجـات ،واألسواق ،ات مناسبة لظروفها عن المنافسين إستراتيجيتتخذ  

 . ثالث سنواتإلى من سنة ناحياأل في أغلب جلاألمتوسطة فترة ال وهي تغطي ،المختلفة
 

ـ  فـي توضـع   ات  إستراتيجي وهي   :الوظيفيمستوى  ال على   جياإلستراتيالتخطيط   • ت اال مج

ل عن  على كل مدير مسؤو   ف ،لموارد البشرية ا ،التسويق ،تاجناإل وهي   ،ؤسسةوظيفية في الم  

 يعمـل فيـه فـي تحقيـق      الـذي ة المجـال    هما يحدد مس  أنت الوظيفية   االإحدى هذه المج  

ة الوظيفيـة،   ستراتيجي الكلية عند وضعهم لإل    ةاإلستراتيجي ويضع نصب عينيه     ،ةاإلستراتيجي

 ة فـي هما المسأجل من ،ن نشاط معيأو وظيفة معينة إدارةهي الطريقة المعتمدة في  هاأنكما  

ت الجـدارة   االات بتنمية وتغذية مج   اإلستراتيجي و ةاإلداري والوحدات   ؤسسة الم أهدافتحقيق  

 . بميزة تنافسيةاألعمال وحدة أولتزويد المنظمة 

  

  :اإلستراتيجيلتخطيط النموذج العام ل 19.2.2.

  

العدلوني،  ناالسويد (ب نظر  حس اإلستراتيجي هو عبارة عن النموذج العام للتخطيط        )2.2 شكل( نإ

2004:(  
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  .اإلستراتيجيالنموذج العام للتخطيط : 2.2شكل 

  

  ):2004 والعدلوني، ناالسويد(  حسباإلستراتيجيمراحل العمل نموذج و فيبين )3.2 شكل(وأما 

  

  :منهجيات التخطيط اإلستراتيجي20.2.2. 

  

 )2007جبريل، (ه المنهجيات حسب ومن هذهناك منهجيات عديدة تستخدم للتخطيط اإلستراتيجي 

  :ما يلي
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 .تقييم الوضع الحالي وكيف حدث •

 ).ideal stateناً اأو ما يسمى أحي(تحديد الغايات واألهداف  •

 .رسم الطريق لتحديد هذه الغايات واألهداف •

  . Draw-See-Thinkهناك منهج آخر يسمى  •

  

o Draw :ما هي الصورة المثالية أو الوضع النهائي المرغوب؟ 

o See :ما هو الوضع الحالي، وما هي الفجوة بينه وبين الوضع المثالي، ولماذا؟ 

o Think : يلاها لسد الفجوة بين الوضع الحإتخاذما هي اإلجراءات التي ينبغي 

 والوضع المثالي؟

o Plan :ما هي الموارد المطلوبة لتنفيذ ذلك؟ 

  

 
  

  .اإلستراتيجي نموذج العمل: 3.2شكل 
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  :التخطيط اإلستراتيجية مخرجات عملي 21.2.2.

  

 هذه أهمتهاء من هذه العملية ينتج عدة مخرجات ناإل، والتخطيط اإلستراتيجيبعد القيام بعملية 

  :ما يلي) 2008عبيدات، (المخرجات حسب 

  

 .سنوات) 10-5(، )جلاألطويلة  (الخطة اإلستراتيجية •

 . سنوات3: جلاأل المتوسطة ةاإلستراتيجيالخطط  •

 .سنوية: جلاأل قصيرة ةجياإلستراتيالخطط  •

  

 :محاذير التخطيط اإلستراتيجي 22.2.2.

  

 للتأميناتالهيئة العامة (هناك العديد من المحاذير للتخطيط اإلستراتيجي، ومن هذه المحاذير حسب 

  : ما يلي)2008، اإلجتماعية

  

سرعة  الصعبة والمحفوفة بإمكانية الخطأ نظراً لاألمور من ، المستقبل والتخطيط لهيعد •

 .التغيرات في الظروف والبيئة المحيطة

• وذلك ،كلفاً من الناحية المالية والبشرية للمؤسسة يمكن للتخطيط االستراتيجي أن يكون م 

 .في مرحلة صياغة اإلستراتيجية ومرحلة متابعة تنفيذها

  وهذا ما يجعل، إن التخطيط االستراتيجي ال يحل عادة القضايا والمشاكل اآلنية الملحة •

 .العمل االستراتيجي صعباً في خضم مجموعة من المشاكل اآلنية

ناميكية، قد تؤثر عتبارها مسألة ديإيجية وعدم تحديثها دورياً، وعدم  إن وجود خطة إسترات •

 وعلى مدى مرونة إدارة المؤسسة وبالتالي ، القرار في المؤسسةإتخاذعلى مدى مرونة 

 .ئةارة تجاه بعض المتغيرات المفاجسوء اإلد

  

 :اإلستراتيجيلتخطيط ل رشاديإطار إ 23.2.2.

  

، وهذا رشاديإطار إكمل، ال بد من وجود األ على الوجه التخطيط اإلستراتيجي تحقيق أجلمن 

  : يشتمل على)2008عبيدات، (حسب  اإلطار
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 مستقبالً ه حلم نصبوا إليأو، وهي صورة تخيلية ذهنية، (Vision)تحديد رؤية المؤسسة   . أ

 .بصفه عامة
 

 يعبر عن نظرة ،قيم وقواعد إرشادية وإطار سلوكيهي ، و(Values)تحديد قيم المؤسسة   . ب

المؤسسة وفلسفتها وأسلوب تعاملها مع المجتمع والمتعاملين والموظفين، والتي تنطلق من 

 العليا دارةاإللتزام إ نا وضم، التي تحرص المؤسسة على تعميمها،الثقافة المؤسسية

 .ها ومتطلباتهاوالموظفين بتطبيقات
 

فقره قصيرة تعبر عن غاية المؤسسة، عن وهي عبارة : (Mission)تحديد رسالة المؤسسة   . ت

 يتـم أن و،وعامة ، ومحددة، تكون مكتوبةأنمراعاة ويجب عند تحديد رسالة المؤسسة 

 األسئلة تجيب على عدد من ها من قبـل أعلـى سـلطة في المؤسسة، والرسالةإعداد

 :منها

  

 ؟ي وما هو عملها الرئيس،جدت المؤسسةلماذا و •

  منتجاتها؟أو ،لمن تقدم المؤسسة خدماتها •

  وتقدم خدماتها؟،كيف تؤدي المؤسسة عملها •

  

 ، زمنيةفترةوالنتائج المراد تحقيقها خالل ، وهي الغايات (Goals)تحديد الغايات المستقبلية   . ث

 هدافاألتحقيق، متقدمة على متوافقة مع رسالة المؤسسة، قابلة للقياس وال  تكونأنويجب 

 .لويات العملأوتعكس  مقبولة ومرنه، غير متضاربة أي واضحة ومفهومة، السابقة،
 

ت العمل االتحديد مجة العمل المالئمة، وذلك من خالل إستراتيجيتحديد واختيار خطة و  . ج

 الخاصة بكل مجال منتحديد عوامل ومعايير النجاح الرئيسة التي يجب التركيز عليها، و

 النجاح في نام والبرامج والسياسات الالزمة لضجراءاتاإل وظمةناألتحديد ت، االهذه المج

 . في المؤسسة والعمل على تطويرهاتحليل طبيعة الثقافة التنظيمية السائدةكل مجال، و

  

   هو بناء القدرة؟التخطيط اإلستراتيجي هل 24.2.2.

  

داً من أكثر الفعاليات تكراراًَ التي تمارسها  واحالتخطيط اإلستراتيجيفي الحقيقة يعتبر . نعم

ففي العقد . )2007ليسون والحموي، أ(، وذلك حسب ط بناء القدرةماأنالمؤسسات بين مختلف 

حسب  التخطيط اإلستراتيجيالمؤسسات، ف ببناء القدرة لدى هتماماإلالماضي شوهد نمواً ضخماً في 
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وأما . اًاستخدامكثرها أ لبناء القدرة، وشطةناأله نشاط من مجموعة محددة من أنبول اليت يعرف ب

عادة التنظيم وبناء روح الفريق، وتطوير إ الداخلية، ودارةاإلرى فتتضمن تقوية األخالنشاطات 

  .دواراأل وختصاصاتاإلالقيادة، والتعاقد مع مستشارين متعددي 

  

 تستخدم هذه النشاطات ، المؤسسات غير الربحيةأن الدراسات الحالية تظهر أنكثر من ذلك، فأو

  .المختلفة لبناء القدرة بقدر ما تستخدمها تقريباً شركات القطاع الخاص

  

  :مداخل التخطيط اإلستراتيجي 25.2.2.

  

  :ما يلي) 2008.الصيرفي،(التخطيط اإلستراتيجي يحتوي على عدة  مداخل لعل من أهمها حسب 

  

لتخطيط اإلستراتيجي، يـتم مـن خـالل     ااستخداموفقا لهذا المدخل فإن بداية    : مدخل الطير  •

رؤية ودراسة وتحليل البيئة الخارجية للمؤسسة، هذا ويشتمل على البيئة العامة والتنافـسية             

وفيه يتم البحث عن الفرص المتاحة في البيئة ليـتم إسـتثمارها، وتحـاول اإلدارة أن                . لها

 الـذي يبحـث فـي       تحصل على أفضل الفرص المتوفرة أمامها، وشبه هذا المدخل بالطير         

شجرة كبيرة وذات أغصان متعددة على غصن معين ليقف عليه، وبالرغم من ذلـك فأنـه                

ستكون هناك محددات كثيرة لالختيار، وعلى المؤسسة أن تختار أحد البدائل المتاحة أمامها،             

وكذلك الحال بالنسبة للطير حيث ال يمكن أن يبقى محلقا في الجو لفترة طويلة، وإنما عليـه             

ن يختار أحد األغصان، وهكذا بالنـسبة لمؤسـسات األعمال،عليهـا أن تختـار إتجاهـا                أ

إستراتيجيا معينا، ومن المحتمل أن يكون هذا اإلختيار إعتباطي أو عشوائي وعندها سيكون             

محفوفاً بالمخاطرة، أي أن المؤسسة تحلل وتدرس البيئة الخارجيـة ومتغيراتهـا المـؤثرة،       

 .يار اإلستراتيجي المالئم لهاوعلى ضوء ذلك تحدد الخ
 
وهذا المدخل يستند إلى فكرة مفادها يجب على المؤسسة أن تحلل وتدرس            : مدخل السنجاب  •

بيئتها الداخلية لتُُكون نقطة االنطالق في التفكير اإلستراتيجي، حيث يـتم اإلعتمـاد علـى               

لى أفضل مـا يمكـن      المهارات والخبرات والموارد التي تمتلكها اإلدارة، وكذلك اإلعتماد ع        

عمله ولتحدد نقاط قوتها وضعفها، وسمي بالسنجاب لكونه ينطلق داخل الشجرة من األسـفل     

إلى األعلى، وهذا يعني أن تنطلق اإلدارة أوالً من واقع مؤسستها وتختار أحد البدائل، وقـد            

 قـرار   وعليه ففي المدخل األول قد يتم إتخـاذ       . يكون القرار أسهل لمحدودية أحد الخيارات     

إستراتيجي واحد كبير، إال أنه وفقاً للمدخل الثاني قد تتخذ مجموعة من القرارات المحدودة،              
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 عدد الفرص المتاحة كما يراها المدخل األول، وبالرغم من ذلـك ووفقـاً              هنا ربما ال يرى   

 .للمدخل الثاني فاإلدارة تعرف مسار توجهاتها المستقبلية بناء على ضوء مواردها

  

  :هيكل عملية التخطيط اإلستراتيجي  26.2.2.

  

ي /، أنظر)2007بني حمدان وإدريس، (للتعرف على هيكل عملية التخطيط اإلستراتيجي حسب 

  ):4.2شكل (

  

) 5.2شكل (ي /ولفهم اإلطار العام لعملية التخطيط اإلستراتيجي وإعداد الخطة اإلستراتيجية، أنظر

  ):2007بني حمدان وإدريس، (وذلك حسب 

  

  
  

  . هيكل عملية التخطيط اإلستراتيجي:4.2كل ش
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  .الخطة اإلستراتيجية إعداد والتخطيط اإلستراتيجي العام لعملية اإلطار: 5.2شكل 

  

  الدراسات السابقة 3.2

  

 التخطيط اإلستراتيجيل موضوع وا من الدراسات العلمية التي تتنأي إيجاد من ةلم تتمكن الباحث

  : ما يليوىعلى المستوى المحلي س خصوصاً
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لي الفلسطيني الواقع  في الحكم المحالتخطيط اإلستراتيجي "بعنوان: )2006(ردايدة دراسة 

. ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لجامعة القدس" الضفة الغربية–  حالة دراسية-  ياتكاناإلمو

 ،المحلي في الحكم اإلستراتيجي التخطيط التعرف على مدى وجود وممارسة إلىهدفت الدراسة 

 هذه الدراسة المنهج جازنإستخدم الباحث في إوقد . بات والصعوبات التي تواجههومعرفة العق

ة  والمقابلة ومراجعستبانةاإل باإلستعانةختبار الفرضيات بإوقام بجمع المعلومات ودراسة و. يالوصف

وثين يؤكدون ح غالبية المبأن ،هاأهم اإلستنتاجات العديد من إلى وتوصل.  السابقةاألدبيات

 وذلك من خالل ،لياتهآ والتخطيط اإلستراتيجيلمامهم بمتطلبات إدراكهم وإوبالمستوى المتوسط 

التخطيط ات عملية أساسي وما يحويه هذا المفهوم من ،اإلستراتيجيالتخطيط دراكهم لمفهوم إ

ت وقواعد دراكهم للتعامل مع القوى البشرية وفق متطلباإكما وأكد المبحوثين . اإلستراتيجي

. التخطيط اإلستراتيجييتها في أهملياتها وآ وفهمهم للمشاركة المجتمعية و،التخطيط اإلستراتيجي

ئص عينة المبحوثين على كثر تأثيراً بين خصااأل متغير منصب المبحوثين هو أنوأظهرت النتائج 

 .إجاباتهم

  

نسيقية بين مختلف المنظمات شبكة ت "بعنواندراسة ): 2006(شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية 

 وذلك دمة القضايا البيئية الفلسطينية، خإلى وهي تهدف لسطينية العاملة في مجال البيئة، الفيةاألهل

وتقوية العالقات داخل  وتعزيز كفاءة وقدرة كل منظمة ،األعضاءمن خالل تنسيق جهود المنظمات 

، بكة المنظمات البيئية الفلسطينيةش(  "رى على الصعيد المحلي والدولياألخالمنظمات والشبكة 

 وذلك من ، البيئيةيةاألهلنبعت فكرة تأسيس وتشكيل منظمة شبكية تنظم عمل المنظمات ). 2006

راضي األالذي يحيط بخالل إدراك المنظمات العاملة في مجال البيئة لخطورة الواقع البيئي 

 اإلحتالل قبل سلطات مدة ومقصودة منفهناك مخاطر واضحة وسياسة تلويث بيئي متعالفلسطينية، 

رض األغتصاب إلفة، كطار البيئية المختاألخمما يهدد المجتمع الفلسطيني بالكثير من ، اإلسرائيلي

راضي الفلسطينية كمدافن األالمناطق و استخدام وشجار،األلمزروعات وقتالع اإ و،اإلستيطانو

ت المنظمات البيئية الفلسطينية خطورة هذا الواقع  لقد أدركلنفايات الخطرة والمواد الملوثة،ومكبات ل

 ولذلك فقد ، تضافر الجهودإلىالبيئية بحاجة طار األخ التصدي لمثل هذه أنوهذا جعلها تدرك 

طار، وسبل األخارست هذه جتماعات وتدإنظمات البيئية الفلسطينية سلسلة عقدت مجموعة من الم

 إقامة شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية في عام النإعجتماعات اال وقد نتج عن هذه ، لهاالتصدي

للقيام بذلك فقد تبنت هذه و .ار التي تهدد البيئة الفلسطينيةطاألخ وذلك بهدف التصدي لتلك م، 2000

 تأهيل وتعزيز دور المنظمات ،هاأهممر األ المتعلقة بهذا هدافاألالشبكة مجموعة من السياسات و

 وتكثيف الوعي البيئي والتثقيف زدواجية،اإلودها لتفادي التضارب وهالبيئية المختلفة وتنسيق ج

 بناء قواعد ،خطار البيئيةهم في سياسة التصدي لألإشراكالبيئي بين قطاعات الشعب الفلسطيني و
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 والحفاظ على ، تطوير البيئة الفلسطينية وحمايتهاأجلذلك من و معلومات تتعلق بكل عناصر البيئة،

لجمعية  ا ويتألف الهرم التنظيمي لهذه الشبكة من والسياحية فيها،،ثريةاأل و،لمائيةا و،الحياة البرية

المرجعية النهائية  يعية لها وتعتبر الهيئة التشر، المؤسسين لهذه الشبكةاألعضاءكون من ت تالعامة

مرة كل  والتشريعية والعضوية وغيرها، وتجتمع ةاإلداري المالية ولكل ما يتعلق بالشبكة من الشؤون

قبل الجمعية  وتنتخب من ،البيئيةأعضاء من المنظمات  )7(من   تتألفاللجنة التنسيقيهو .عامين

لة تعمل على متابعة الشؤون العامة وتصريف ؤووهي عبارة عن هيئة مسالعامة لمدة عاميين، 

 .القضايا اليومية للشبكة وذلك بشكل طوعي

  

 جنوب الضفة يةاألهل في المنظمات ط اإلستراتيجيالتخطيواقع " بعنوان، )2007(حاليقة دراسة 

 إلىهدفت الدراسة . ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لجامعة القدس"داءاألالغربية وعالقته ب

 جنوب الضفة الغربية وعالقته يةاألهل في المنظمات التخطيط اإلستراتيجيالتعرف على واقع 

 إلى داخل هذه المؤسسات، كما وسعت الدراسة التخطيط اإلستراتيجي، ودرجة تطبيق داءاألب

 وقد قام الباحث .يةاألهل المنظمات أداء في تطوير التخطيط اإلستراتيجية هماالتعرف على مدى مس

.  السابقةاألدبيات والمقابلة ومراجعة ستبانةاإل باإلستعانةختبار الفرضيات بإ ودراسة والبياناتبجمع 

 عندها القدرة على ممارسة يةاألهل المنظمات أن ،هاأهم تائج الن العديد منإلىوتوصل الباحث 

 في رفع اإلستراتيجية كبيرة للتخطيط هما وجود مسإلى، وكذلك توصلت التخطيط اإلستراتيجي

حوثين يؤكدون وبالمستوى  غالبية المبأن، كما ويةاألهل في المنظمات داءاألوتحسين مستوى 

دراكهم لمفهوم إ وذلك من خالل ،لياتهآ ولتخطيط اإلستراتيجيا بمتطلبات وإلمامهمدراكهم إالمتوسط 

 كما. التخطيط اإلستراتيجيات عملية أساسيويه هذا المفهوم من ت وما يحاإلستراتيجيالتخطيط 

ت كان يةاألهل تطبيقاً في المؤسسات التخطيط اإلستراتيجيبرز مراحل أ أنوأظهرت الدراسة 

التخطيط  ضرورة تطبيق ،هاأهم كانما عن توصيات الباحث فأ، وسسةؤ في المةاإلستراتيجيصياغة 

 بالحوافز هتماماإلبشكل فاعل وعملي في جميع مراحله، كذلك  يةاألهل في المنظمات اإلستراتيجي

 لدى العاملين في داءاألكفاءة يجابي في رفع إدية والمعنوية لما لها من مردود واعها الماأنبمختلف 

 وذلك من خالل زيادة التشبيك فيما ،يةاألهل للمنظمات بيانات توفير قاعدة خيراًأ، ويةاألهلالمنظمات 

  .بينها

  

عالمي ودوره في مواجهة الكوارث اإل اإلستراتيجيالتخطيط " بعنوان، )2004(دراسة الضويحي 

 اإلستراتيجيالتخطيط  التعرف على المعوقات التي تحول دون نجاح إلىهدفت الدراسة " زماتاألو

الخطط ستنباط إ إلى باإلضافة والكوارث في الدفاع المدني، األزمات في مواجهة عالمياإل

عالم اإل ووسائل زمات والكوارث بالدفاع المدنياألعالمية الالزمة لمواجهة اإل ةاإلستراتيجي
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 واألجهزةدارات العالقات العامة بالدفاع المدني إك، والتعرف على مدى التنسيق بين المناسبة لذل

 نتائج أهمومن . البيانات لجمع أداة كستبانةاإلستخدم الباحث المنهج الوصفي وإوقد . يةعالماإل

دارات العالقات إدراك إزمات والكوارث، واأل دور مهم في التخفيف من حدة لإلعالمالدراسة، 

زمات، ووجود تنسيق ألاعالم لمواجهة الكوارث واإلية اللجوء لوسائل أهمالعامة بالدفاع المدني ب

 المعوقات التي أهممن  نإخيراً أعالمية، واإلجهزة األدارات العالقات العامة بالدفاع المدني وإين ب

زمات عدم وضوح األعالمي بالدفاع المدني في مواجهة اإل اإلستراتيجيالتخطيط تحول دون نجاح 

بلبلة  إلى وصعوبة تنفيذها، وتزويد الجمهور بمعلومات غير صحيحة تؤدي ةاإلستراتيجيالخطة 

  .فكاراأل

  

هدفت هذه " األردنيواقع تخطيط القوى العاملة في القطاع العام " بعنوان ،)2000 (دراسة الناطور

 من حيث طبيعة األردنيواقع تخطيط القوى العاملة في القطاع العام  التعرف على إلىالدراسة 

 تخطيط القوى العاملة، إختصاصاتالمتعلقة بتخطيط القوى العاملة ومدى ممارسة مهام والمعلومات 

 للقوى العاملة في اإلستراتيجيالتخطيط  المعوقات التي تواجه أهم التعرف على إلىضافة اإلب

 المتعلقة بتخطيط القوى العاملة في القطاع  المعلوماتأن نتائج هذه الدراسة أهمو. األردنيالقطاع 

كما وتوصلت  .خدمة بدرجة متوسطةها متوافرة ودقيقة بدرجة عالية ومستأنتمتاز ب األردنيالعام 

 المعنية بتخطيط القوى العاملة لمهام ةاإلداري مدى ممارسة الموظفين بالوحدات أن إلىالدراسة 

 وجود معوقات تواجه إلى وتوصلت . بدرجة متوسطة نسبياًكان تخطيط القوى العاملة إختصاصاتو

ها نقص الحوافز المادية أهم كانة، حيث  بدرجة عالياألردنيتخطيط القوى العاملة في القطاع العام 

 ونقص عدد العاملين المتخصصين في ،والمعنوية الممنوحة للعاملين في مجال تخطيط القوى العاملة

  .تخطيط القوى العاملة

  

 النماذج  وتوجيه مسارات الحلول وفقالتخطيط اإلستراتيجي" بعنوان، )2005 (باشيوةدراسة 

ت هدف، "اتها في الوطن العربيإستراتيجي السياسات التعليمية وصناعة: وتنبؤاتها دراسة حالة

 وفق تجاهاتاإلتجاه معتمد لتحديد إتخطيط العمليات ك منها، األمور تحقيق العديد من إلىالدراسة 

بعاد والمعايير األلقياس توجيه مسارات الحلول وفق النماذج وتنبؤاتها ، التخطيط اإلستراتيجي

 والبدائل المتاحة من تحليل التكلفة، ووضع المعايير الموضوعية هدافاأل بهتماماإلالقائمة، 

 اسة النتائج التي خرجت بها هذه الدرأهمومن  هذه الدراسة المنهج التحليلي، واعتمدت .للمفاضلة

لتحاق في اإل في المجتمع، وجود تباين في األفرادلتعليم لجميع في اعدم وجود فرص متكافئة 

 في تخطيط وتقييم وتقويم النظام التعليمي التربوي، اإلنسانيةة المجتمع ومنظماته عدم مشاركالتعليم، 

شاعة حب العلم  السليمة إلجراءاتاإلكما وال يوجد تفاعل بين مراحل التعليم كافة، وعدم وجود 
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ليم للجميع والعمل قامة فرص التعإ،  توصيات هذه الدراسةأهمعن ما أو.  المجتمعأفرادوالتعلم لدى 

 وإشاعة التعليم مدى الحياة لمختلف طبقات ، تسرب المتعلمين من المراحل الدراسية كافةلى قضاءع

لتحاق اإلالقضاء على التباين في  حقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية،الشعب ولجميع المراحل وت

 أجللتعليم من تحسين نوعية ا  لبناء مستقبل المجتمع، اجتماعياًاً وسالمستقراراًإعتباره إبالتعليم و

حترام المواطنة، والمعتقدات إو ، سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامةحتياجات أفضل إلهستجابإ

 بكافة ناسناإل ونشر مبادئ حقوق .ستقاللية التعليم وفصله عن السياسةإعتماد إالدينية وتأطيرها ب

تخطيط وتقييم وتقويم النظام  في اإلنسانية تعزيز مشاركة المجتمع ومنظماته يها،نامفاصلها ومع

 وتقوية التنسيق والتفاعل بين مراحل التعليم كافة مع بعضها البعض ومع ،التعليمي التربوي

  .رىاألخالقطاعات المجتمعية 

  

 الموارد البشرية نحو تقييم إدارة مديري إتجاهات" بعنوان، )2005 (ه دولة وصالحيأبودراسة 

 الموارد البشرية في منظمات القطاع العام إدارة في التخطيط اإلستراتيجيمستوى ممارسة 

 الموارد إدارة مديري إتجاهات التعرف على إلىهدفت الدراسة ، "ةاألردنيات القطاع الخاص ومنظم

 الموارد البشرية في منظمات إدارة في التخطيط اإلستراتيجيالبشرية نحو تقييم مستوى ممارسة 

ها مدى وجود خطط أهمبعاد ، أة من خالل عدة األردنيص  ومنظمات القطاع الخا،القطاع العام

  الموارد البشرية، ومدى تحقيقإدارة ككل وعلى مستوى المنظمة رسمية على مستوى ةإستراتيجي

 أهمومن . عتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليليإو. عملية الربط والتكامل بينهما

 بشكل عام، وكذلك عدم وجود التخطيط اإلستراتيجيغياب  هذه الدراسة إليهاالنتائج التي توصلت 

ظهرت ألمنظمات المبحوثة، وكذلك غلب اأ الموارد البشرية في دارةة متكاملة إلإستراتيجيخطط 

.  الموارد البشريةدارة متكاملة إلةإستراتيجيلمعوقات التي تحول دون تبني خطة الدراسة العديد من ا

 ةاإلداري والمبادئ والنظم األساليبعادة النظر في إرورة  توصيات هذه الدراسة ضأهمومن 

داري حديث يساعد المنظمات بجميع إ كأسلوب التخطيط اإلستراتيجي استخدام، والبدء بةالتقليدي

 تعي وتدرك منظمات القطاع أنوكذلك ضرورة . م مع بيئتها الداخلية والخارجيةأقلواعها على التأن

 الموارد البشرية، وتعمل على تنميتها وتطوير إدارةية دور أهمالعام ومنظمات القطاع الخاص 

  .اتهاإستراتيجي

  

، هدفت "إستراتيجيالعالقة بين الجامعة وسوق العمل من منظور " بعنوان ،)2005( زاهر دراسة

التخطيط  ورصد نموذجين من أكثر نماذج ،اإلستراتيجييات التفكير كان التعرف على إمإلىالدراسة 

 للمؤسسات الجامعية، أحدهما يركز على اإلستراتيجيالتخطيط  في اًاستخدام حداثة وياإلستراتيج

ية وا يناسب تلك المؤسسات من زينا الثأن، في حين )خاصة القيم (بعاد السيكولوجية للتخطيطاأل
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كاديمية لها، وفحصه الدقيق القائم على التحليل األات التعليمية واإلستراتيجيعنايته وتدقيقه في 

ة للكفاءة والفاعلية، وبما روالحرج للكفاءة الداخلية والخارجية المتعلقة بها في إطار معايير مجا

جامعة ( ستخدم الباحث في دراسته حالة تطبيقيهإوقد . هاأهدافينسجم مع طبيعة تلك المؤسسات و

رد  مجالتخطيطه في حال غياب رؤية مستقبلية يصبح أنوركزت الدراسة على ). الكويت كنموذج

 ومنعزلة عن بعضها البعض، ودون إدراك للنسيج المشترك الذي جلاألرسم برامج محدودة 

 والتطوير ،ءماناإل و، البحثشطةأنعنى بمر يقتضي توفير آلية جديدة تُاأل، ويصبح يحتويها جميعاً

  . لكل المنظومات الفرعية للجامعة ولها ككلةاإلستراتيجي دارةاإل وتقوم بوظائف ،التكنولوجي

  

ية وجود خطط أهم  عناتحدث فيه ي والتي،حول البناء المؤسساتي"، )1200(ي واالجربدراسة 

ة جديدة للعمل الفلسطيني، حيث قدم رؤية إستراتيجي نحو خطة  خالل كتابه،ة موحدة منإستراتيجي

. "إلثارة نقاش موضوعي جاد حولهالة منه وا في مح،ة في العمل الفلسطينيأساسي محاورنقدية ل

ي ، لذلك تأخذ ف،محورهاو الكاتب من مرتكزات علم السياسةتنطلق هذه الورقة كما أعرب و

.  الربح والخسارة السياسيةمعادلةالدولية وحسابات موازين القوى، و المتغيرات الداخلية واإلعتبار

ستعراض دقيق للواقع الفلسطيني خاصة بعد التفجيرات التي وقعت في الواليات إي واقدم الجربو

 بل ،فعالي عليهانإلكنها ال تنطلق منها وال تأتي كرد فعل و. 11/9/2001 بتاريخ األمريكيةة المتحد

ية بلورة أهمركز الكاتب على و.  جديدة للعمل الفلسطينيةإستراتيجي لوجود الحاجة إلىهي تستند 

 القيام صريح حول ما يجب وجود نقاش فلسطيني مفتوح وجدي و من خاللالخطة اإلستراتيجيةهذه 

 تفرض موائمة  ودولية،يميةقلإ و، وجود مؤثرات ومتغيرات داخليةاإلعتبارعين  آخذا ب،به فلسطينياً

. رونخاآل يقوم به أنديد ما يجب  دائما من تحطالقناإل وليس فقط ،ستمرارإالموقف الفلسطيني ب

 إستراتيجي توجه أو ،يةة فلسطينإستراتيجيية وجود أهم نا تبيإلى  الكاتب يسعى أساساًأنوهذا يعني 

  .ليس العكس ونه التكتيك الصراع ينبثق مدارةواضح إل

  

 لدى مديري التخطيط اإلستراتيجيواقع ممارسة دراسة " بعنوان، )2006(شقر األدراسة وادي و

التخطيط  واقع على التعرف إلى الدراسة هذه ، هدفت"المنظمات غير الحكومية المحلية في قطاع غزة

 وضوح مدى على التعرف خالل من وذلك غزة، في قطاع الحكومية غير المنظمات في اإلستراتيجي

 لهذا والتطبيق الممارسة ومدى هذه المنظمات، مديري لدى اإلستراتيجي للتخطيط العلمي المفهوم

 المديرون، يراها كما التخطيط اإلستراتيجي عملية تواجه قد التي المعوقات على والتعرف المفهوم،

 ذاإ ما معرفة وكذلك ،وضوح المفهوم في والتنظيمية الشخصية الخصائص بعض أثر على والتعرف

 لوضوح تعزى التخطيط اإلستراتيجي عملية ممارسة في المديرين بين إحصائية فروق هناك تكان

في  وية،ناالدراسة الميد وأسلوب التحليلي الوصفي المنهج الدراسة إستخدمت وقد .لديهم المفهوم
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  من66.7% أنظهرت النتائج أوقد . SPSS اإلحصائي برنامج الرزم استخدام ائجإخراج النت

 هذا لممارسة يميلوا همأنو ،اإلستراتيجي للتخطيط العلمي للمفهوم وضوح لديهم المنظمات مديري

 3.62الممارسة لفقرات العام الحسابي المتوسط بلغ حيث عالية بدرجة اإلستراتيجيالتخطيط  من النوع

 ستبانةاإل في عليهم عرضها تم التي المحددة للمعوقات ينظرون ال المديرين أن الدراسة هرتأظ كما، 

 وجود إلى بعضهم أشار بينما ،التخطيط اإلستراتيجي ممارسة عملية أمام تقف كمعوقات عام بشكل

 دةنامسال تلقي وعدم المادية، ياتكاناإلم ونقص وأخرى، فترة بين العاملين طاقم كتغيير أخرى معوقات

 التدريبية الدورات بعقد هتماماإل ، زيادة توصيات هذه الدراسةأهم من كان و.السلطة من الكافية

 المديرين على .الخصوص وجه على التخطيط اإلستراتيجيوب عامة ةاإلداري بالمهارات المتخصصة

 من يتجزأ ال جزء وجعلها مؤسساتهم في التخطيط اإلستراتيجي ثقافة وترسيخ تكريسب هتمواي أن

 المؤسسة مع والمتعاملين العاملين نظر بوجهات ذاألخو المشاركة مبدأ .المؤسسات لهذه العامة الثقافة

 وليس ، ومستمرعتياديإ بشكل ذ بهاألخ يجب الذي التخطيط اإلستراتيجي ثقافة من جزءك اإلعتبار في

 المشجع المناخ وخلق ،لعاملينوا ،األفراد لدى ةأداالمب تشجيع .ما أزمة وجود عند أو موسمي، بشكل

 لألفكار الولوج بوابة هو هذا أن حيث تردد، أدنى ودون الفكرة، هذه تكان مهما بفكرته كٌل ليدلي

 .والمبدعة الخالقة

  

 في منظمات النفع العام الكويتية بين التخطيط اإلستراتيجيدراسة " بعنوان، )2007 (نانعمدراسة 

 في التخطيط اإلستراتيجي استخداممدى  على التعرف إلى دراسةال هذه ، هدفت"النظرية والتطبيق

 مفهوم وضوح مدى على التعرف خالل من وذلك ،منظمات النفع العام الكويتية بين النظرية والتطبيق

 المفهوم، لهذا والتطبيق الممارسة ومدى هذه المنظمات، القائمين على لدى التخطيط اإلستراتيجي

التخطيط  ضعف معرفة القائمين على هذه المؤسسات ب،سةلدرا نتائج هذه اأهم من كانو

الخطط  إعدادللمشاركة في  ، وعدم إتاحة الفرصة أمام العاملين في منظمات النفع العام،اإلستراتيجي

 تعديل فيما يتعلق بخطط المنظمات، عدم وجود أو وأخذ رأيهم عند القيام بأي تغيير اإلستراتيجية

الخطط  المشكالت التي تواجه أهمللوقوف على   العليادارةاإلبل تقييم مستمر ودوري من ق

 بتدريب القائمين هتماماإل،  توصيات هذه الدراسةأهم ومن .العام  في منظمات النفعاإلستراتيجية

الخطط  وتنفيذ ومتابعة وتقييم إعدادوالعاملين فيها، وتأهيلهم في مجال  على منظمات النفع العام

 والمبادئين نا والقوظمةناألالل دورات وورش عمل وبرامج تدريبية، فجميع من خ ،اإلستراتيجية

 نتؤم  لم تتوافر لها الموارد البشرية الكفوءة والفاعلة، والمخلصة التينإ، الخطط اإلستراتيجيةو

إتاحة الفرصة أمام  نإكما و .النجاح لن يكتب لهاية الخدمة التي تمارسها، أهمقدر بقيمة العمل، وت

 وأخذ رأيهم عند القيام الخطط اإلستراتيجية إعدادللمشاركة في  لين في منظمات النفع العام،العام
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 وتقبل التغيير داءاأل يتعلق بخطط المنظمات، كون ذلك وسيلة لتطوير ما تعديل فيأوبأي تغيير 

  .متهوامق وعدم

  

سواق األة في دنياألر التسويقية للشركات ةاإلستراتيجيعولمة " بعنوان، )2004(دراسة رامز 

 التكييف، الذي تتبناه أو، التوحيد اإلستراتيجيعلى النمط  التعرف إلى الدراسة هذه ، هدفت"الدولية

 التكييف التي تطبقها أوتها التسويقية، فضالً عن تحديد درجة التوحيد إستراتيجيالشركة في وضع 

 التوزيع تطوير المنتج، التسعير، (لتسويقية في وضع العناصر الفرعية لبرنامجها ااألردنيالشركات 

لية التي تم جمعها من واأل البياناتعتمد الباحث على إ ، الدراسةأهداف تحقيق أجلومن ). والترويج

ستهالكية اإل، ةاألردني  وتوزيعها على المدراء المسؤولين عن تسويق المنتجاتإستبانةخالل تصميم 

وزيعات التكرارية الت(حصاء الوصفي اإلساليب أ استخداموب. سواق الدوليةاألفي ، والصناعية

ختبار فرضيات إ و،البياناترتباط لتحليل اإل ومعامل التحديد و(T-Test) ختبارإ، و)والمتوسطات

ة المصدرة األردني الشركات أنالبحث، جاءت النتائج مدعمه للفرضيات التي قامت عليها، إذ تبين 

ة لبرنامجها التسويقي، فيما عدا  العناصر الفرعية التسويق الموحدة في وضعإستراتيجيتتبنى 

 ضمن عنصر الترويج، إذ بلغت درجة التوحيد أعلى مستوى لها في العناصر التسويق المباشر

الفرعية لتطوير المنتج، وتنخفض تدريجياً في العناصر الفرعية لكل من التوزيع والتسعير 

  .والترويج

  

 دراسة - ين في تكوين الرؤيةاإلستراتيجييل والتفكير دور التحل" بعنوان، )2005(دراسة دواي 

  علىالتعرف إلى الدراسة هذه ، هدفت" عينة في شركات القطاع الصناعي العراقيراءتحليلية آل

 وتأثيرها على صياغة الرؤية المستقبلية اإلستراتيجي والتفكير اإلستراتيجيفاعلية العالقة بين التحليل 

 المنظمات الصناعية ومسارها المستقبلي، والتعرف على صياغة أداء  ذلك علىوانعكاس ،للمنظمة

، مما افقد اإلستراتيجي على عمليات التحليل هتماماإل وقد تركز .الرؤية المستقبلية للمنظمات الصناعية

 في صياغة اإلستراتيجيمفاهيم التفكير  استخدامالقطاع الصناعي الذي يتصف بكونه قطاعاً حيوياً 

طار معرفي متكامل لصياغة الرؤية إ بناء إلى ذلك هدفت الدراسة إلىضافة إستقبلية، الرؤية الم

قتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، اإلالمستقبلية يسهم في تطوير عمل قطاعات 

ة في تزويد القطاع الصناعي الحكومي بآليات عمل تمكنها من رسم توجهات المستقبل على هماوالمس

سترشادياً لها للعمل إمستقبلي يكون دليالً ) سيناريو( ومن خالل صياغة تصور ،نظور علميوفق م

لية التي تم جمعها من واأل البياناتعتمد الباحث على إ ، الدراسةأهداف تحقيق أجلومن  .بموجبه

، هاأهمستخراج النتائج وإاللها تم التي من خ  وتوزيعها على عينة الدراسة،إستبانةخالل تصميم 

يمية قلاإل مع مراكز الخبرة التعاون من الخبرات الموجودة في القطاع الصناعي واإلستفادةضرورة 
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وية ناة والثي ومتغيراته الرئيساإلستراتيجيوالعالمية، وجود تأثيرات مباشرة وغير مباشرة للتحليل 

 والمتمثل بـ ياإلستراتيج الوسيط التفكير ساسياأل عبر المتغير ،في صياغة الرؤية المستقبلية

تجاه العام للدولة نحو خصخصة عدد كبير من اإل، )القدرات الشخصية والخصائص التنظيمية(

لى، تخلف القاعدة الصناعية أوالمشاريع الصناعية المملوكة للقطاع الحكومي والمختلط كمرحلة 

تطور التقني مر الذي خلق فجوة كبيرة في عملية الاأل ، بسبب الظروف التي مر بها،رتكازيةاإلو

 عن تخلف المسالك  فضال،يرةاألخمي في العقود العالوالتكنولوجي بينها وبين المجتمع الصناعي 

غلب الصناعات أة، وجود خبرة صناعية متراكمة في التكنولوجية وقدمها ألغلب الصناعات الوطني

 أهم من كانو. ريط بهاعادة البناء وعدم التفإ منها في عملية اإلستفادةالعراقية البد من توظيفها و

سس علمية ومنطقية تجعلها مهيأة للمنافسة أ دخال التكنولوجيا الجديدة على وفقإتوصيات الدراسة 

 من الخبرات الموجودة في القطاع اإلستفادةومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ضرورة 

 .يمية والعالميةقلاإل مع مراكز الخبرة التعاونالصناعي و

  

بكفاية وفعالية النظم  اإلرتقاء ودوره في التخطيط اإلستراتيجي" بعنوان، )1999(لجندي دراسة ا

التخطيط الدور الذي يقوم به  التعرف على إلى الدراسة هذه ، هدفت"دراسة تحليلية - التعليمية

 التخطيطبكفاية وفعالية النظم التعليمية، والتعرف على مفهوم ومراحل  اإلرتقاء في اإلستراتيجي

. رتفاء بالنظم التعليمية فيه لإلالتخطيط اإلستراتيجي استخدام، ومعرفة الحد الذي يمكن اإلستراتيجي

 البياناتعتماده على إ إلىضافة إعتمد الباحث المنهج الوصفي، إ الدراسة أهداف تحقيق أجلومن 

 يزود المنظمات يالتخطيط اإلستراتيج أن نتائج هذه الدراسة أهم من كانو. لية التي تم جمعهاواأل

 المؤسسة التعليمية على تحديد القضايا الجوهرية التي إدارةالتعليمية بالفكر الرئيسي لها، ويساعد 

ة إستراتيجي ويساعدها على صنع قرارات ، والتنفيذيةةاإلداري شطةناألتواجهها وعلى توجيه وتكامل 

تقبالً، ويولد لدى المؤسسات التعليمية  المتوقعة مسأوحداث الراهنة األمنطقية رشيدة تستطيع مجابهة 

  . والسيطرة على مستقبل المؤسسةداءاأل وتقييم ،الشعور بالقدرة على الرقابة

  

 الصغيرة في دولة األعمال في اإلستراتيجيالتخطيط ممارسات " بعنوان، )2000(دراسة الشيخ 

 الصغيرة في دولة عمالاألتقصي مدى قيام  إلى الدراسة هذه ، هدفت"مارات العربية المتحدةاإل

التخطيط ومعرفة الجهات التي تقوم بعملية . جلاألمارات العربية المتحدة بوضع خطط قصيرة اإل

 والعوائق التي تحول دون ةاإلستراتيجيالخطط ، ونوع المعلومات التي تتضمنها اإلستراتيجي

احث المنهج الوصفي، عتمد البإ الدراسة أهداف تحقيق أجلومن . اإلستراتيجيالتخطيط ممارسة 

 معظم أن نتائج هذه الدراسة أهم من كانو. لية التي تم جمعهاواأل البياناتعتماده على إ إلىضافة إ

 عملية أن إلى، كما وتشير "دة سنة واحدةلم" لديها جلاأل وجود خطط قصيرة إلىال الصغيرة تشير 
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 في ةاإلستراتيجيالخطة ي تتضمنها  المعلومات التأهمأما .  تتسم بالمركزيةاإلستراتيجيالتخطيط 

 والتدفقات النقدية، وأخيراً خلصت الدراسة ، والمبيعات،رباحاألالعادة فهي تلك التي تتعلق بالتنبؤ ب

 وتنميتها اإلستراتيجيالتخطيط  تدعم عملية تطوير مهارات أنها أن بعض التوصيات التي من شإلى

التخطيط  ال يكون أنتوصيات، العمل على  هذه الأهممن ، على ال الصغيرةلدى القائمين 

الخطة  تشتمل وتتحدث أن ال يقوم به المدير وحده، وأن متصف بالمركزية واإلستراتيجي

 إيجاد، والعمل على اإلستراتيجيالتخطيط  تهم أن التي من الممكن األمور على كل ةاإلستراتيجي

 األمورارات تركز على جميع ماإل الصغيرة في األعمالضرورة وضع خطط في  وخطط موثوقة، 

  . ذات الصبغة الماليةاألموروليس فقد على 

  

 من وجهة نظر مديري شركات التخطيط اإلستراتيجي" بعنوان، )1995(دراسة حمامي والشيخ 

 األعمالراء في شركات  كما يراه المدالتخطيط اإلستراتيجيلت هذه الدراسة وا، تن"ةاألردني األعمال

طبيعة عمل  ،عمر ،حجم(ل التعرف على مدى تأثير بعض العوامل التنظيمية واتحفهي . ةاألردني

 مثل درجة التخطيط اإلستراتيجيالتعرف على بعض ممارسات و .هذه الرؤياعلى ) الشركة

 المدراء إتجاهات، وةاإلستراتيجيالخطط  عند وضع اإلعتبارالمركزية، العوامل التي تؤخذ بعين 

 وزعت إستبانة تم تصميم هدافاأل تحقيق هذه أجلومن . إلستراتيجياالتخطيط نحو هذا النوع من 

 نتائج أهم من كان. إستبانة) 120(سترجاع إة تم األردني األعمالفي شركات مديراً ) 183(على 

 لديهم غموض وعدم وضوح في مفهوم ،ةاألردنيمن مدراء الشركات % 41 أن، هذه الدراسة

كثر فهماً للتخطيط من أة الحديثة األردني األعمالاء شركات  مدرأنيبدو ف، التخطيط اإلستراتيجي

الخطط  المركزية في وضع إلىة األردني األعمالنظرائهم في الشركات القديمة، ميل مدراء شركات 

 .التخطيط اإلستراتيجييجابية نحو إ إتجاهاتة األردني األعمال، لدى مدراء شركات اإلستراتيجية

ة وبشكل خاص القديمة منها، على األردنيتشجيع مدراء الشركات ، ة هذه الدراستوصيات أهمومن 

 وذلك من خالل حضور الندوات واللقاءات ،اتهاستخدام والتخطيط اإلستراتيجي بموضوع هتماماإل

 يتوجب زيادة درجة الخطط اإلستراتيجية نجاح وتنفيذ نالضمووالندوات العلمية الخاصة بذلك، 

دراسة ، حيث تشير نتائج الالتخطيط اإلستراتيجيالمختلفة في عملية  ةاإلداريمشاركة المستويات 

ت كان إذاجراء الدراسات عما إ، الخطط اإلستراتيجية وجود درجة عالية من المركزية في وضع إلى

 تؤثر التخطيط اإلستراتيجية نحو األردني األعماليجابية التي يحملها مدراء شركات اإل تجاهاتاإل

  .ه أم التخداماسعلى درجة ومدى 

  

 اإلستراتيجيالتخطيط لمديري  التخطيط اإلستراتيجيممارسات " بعنوان، )1991(دراسة كالينغو 

 الدراسة هذه ، هدفت" دراسة مقارنة- مريكية والكورية الجنوبيةاألالرئيسيين العاملين في البنوك 
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 الرئيسيين العاملين تيجيالتخطيط اإلسترا لمدراء التخطيط اإلستراتيجيممارسات  التعرف على إلى

 في كال الدولتين يتشابهون  المدراءأن إلى توصل الباحث .مريكية والكورية الجنوبيةاألفي البنوك 

 يقومون التخطيط اإلستراتيجي، فمدراء التخطيط اإلستراتيجي في ممارساتهم المتعلقة بكثيراً

كما .  والسنويةجلاأل طويلة افهداألبالتعرف على الفرص والمخاطر التي تواجه بنوكهم، ووضع 

مريكية والكورية، األ في كل من البنوك دارةاإل هناك تشابهاً في دور مجالس أن إلىتوصل الباحث 

وتوصلت .  التي يعدها المدراء التشغيليونالخطط اإلستراتيجيةحيث يقوم هؤالء بالموافقة على 

ورية أكثر شموالً من مثيالتها في البنوك  في البنوك الكالخطط اإلستراتيجية أن إلىالدراسة كذلك 

 الخاصة بالبنوك الكورية تشتمل على الدعاية والترويج والعالقات ةاإلستراتيجيالخطط مريكية، فاأل

مريكية خططاً عملية األ تغيير سلوك العاملين والتي تعتبرها البنوك إلىضافة اإلالعامة، ب

Operational Plans.في البنوك الخطط اإلستراتيجية تكون أن يجب راسة،د ومن توصيات هذه ال 

. مثيالتها في البنوك الكورية تصل شموليتها مع أنكثر شموالً مما هي عليه، ويجب أ األمريكية

  .مريكيةاأل في البنوك الكورية والخطط اإلستراتيجية ال يكون هناك مركزية في وضع أنويجب 

  

 ، هدفت"يةناية والبريطنا في المؤسسات اليابتيجياإلستراالتخطيط " بعنوان، )1984(دراسة كونو 

ية وكذلك نا في المؤسسات الياباإلستراتيجيالتخطيط ممارسات  التعرف على إلى الدراسة هذه

 مقارنة مع ناكبر من المركزية في اليابأ وجود درجة إلىتوصل الباحث . يةناالمؤسسات البريط

تسمت بالالمركزية والميل لمشاركة المستويات الدنيا إيا نا في بريطالخطط اإلستراتيجيةيا، فنطابري

على األ من اإلستراتيجيالتخطيط طريقة  ستخدامت تميل الكانية نا الشركات اليابأنفي بناءها، كما و

ز على رك وجود توجه في الدولتين يإلىشارت الدراسة أ، و(Top-Down-Process)سفل األ إلى

 إلىشارت نتائج الدراسة أخيراً أ المالي، أو ذات الطابع الكمي وراألم أكثر من ةاإلستراتيجيالقضايا 

 أهداف، ووجود ةاإلستراتيجيالخطط لتزامها بإ الوسطى ودارةاإل نايمإ العليا، دارةاإلة هما مسأن

 ومن .ةإستراتيجيعلى وضع خطط تساعد واضحة، ونظام تخطيط جيد من العوامل الرئيسة التي 

الخطط  ال تتسم بالمركزية في وضع أنية نا المؤسسات اليابتوصيات هذه الدراسة، على

 أنية ناية والبريطناكما ويجب على المؤسسات الياب. يةنا كما في المؤسسات البريطاإلستراتيجية

  . معينةأمور دون التركيز على اإلستراتيجيالتخطيط  ذات العالقة باألمورتركز على جميع 

  

غير الحكومية في التخطيط اإلستراتيجي في المؤسسات ات معوق"، بعنوان )2007 (عايشدراسة 

 معوقات التعرف على الدراسة هذه  أهدافأهمومن ، "محافظة بيت لحم في أعقاب إنتفاضة األقصى

غير الحكومية في محافظة بيت لحم في أعقاب إنتفاضة التخطيط اإلستراتيجي في المؤسسات 

عدم وجود التخطيط اإلستراتيجي في نتائج الدراسة  أهمأما . األقصى وعالقتها ببعض المتغيرات
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.  يوجد فيها تخطيط إستراتيجيجميع المؤسسات المستهدفة، فهناك نصف المؤسسات المبحوثة ال

 المعوقات التي تواجه التخطيط اإلستراتيجي في المنظمات غير الحكومية في محافظة بيت أهممن و

تقليص الموارد المالية الصالحيات لدى بعض القيادات، لحم، عدم اإلستقرار السياسي، المركزية في 

 وأما فيما يخص توصيات .المقدمة للمؤسسات، وجود صعوبة في التواصل مع المؤسسات الدولية

ية أهمالدراسة فهي تتمثل بضرورة أن تعمل المؤسسات على إعداد دورات تدريبية لموظفيها، لبيان 

مبحوثة البحث عن مصادر تمويل محلية بديلة عن التخطيط اإلستراتيجي، على المؤسسات ال

  .المصادر الخارجية

  

  لدراسات السابقةنقد ا4.2 

  

التخطيط لتها الباحثة من حيث والت الدراسات السابقة مواضيع تدور حول المواضيع التي تنواتن

ت االمجين به في بيئات و الباحثإهتمامية هذا الموضوع محل الدراسة وأهم، مما يؤكد اإلستراتيجي

لت وامختلفة على الرغم من عدم التمكن من الحصول على عدد كافي من الدراسات السابقة، وقد تن

الواقع  في الحكم المحلي الفلسطيني التخطيط اإلستراتيجي ،الدراسات السابقة عدة موضوعات هي

 وعالقته  الضفة الغربية جنوبيةاألهل في المنظمات التخطيط اإلستراتيجي، وواقع ياتكاناإلمو

 التخطيط اإلستراتيجي الموارد البشرية نحو تقييم مستوى ممارسة إدارة مديري إتجاهات، وداءاألب

العاملة ة، وواقع تخطيط القوى األردني الموارد البشرية في منظمات القطاع العام والخاص إدارةفي 

التخطيط ة، ودنياألر األعمال في شركات التخطيط اإلستراتيجي و،األردنيفي القطاع العام 

 في البنوك التخطيط اإلستراتيجيية، وممارسات ناية والبريطنا في المؤسسات الياباإلستراتيجي

  .مريكية والكورية الجنوبية وغيرها من الدراساتاأل

  

  :ةاآلتيجه واألطالعها على الدراسات السابقة في إستفادت الباحثة من إوقد 

  

 . النظري للدراسة الحاليةاإلطارثراء إ •

ساليب التحليل التي طبقت بها، أ، وتبعتها هذه الدراساتإالبحث التي طالع على مناهج اإل •

 . عنها الدراسةوفي التعقيب على النتائج التي تكشف

  

  :الدراسات السابقةوجه التشابه بين هذه الدراسة أوما عن أو

  

 .ه الباحثةدمتإستخ، وهو نفس المنهج الذي المنهج الوصفي إستخدمت غالبية الدراسات نإ •
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 إستخدمت، كما البيانات لجمع أداة كستبانةاإل معظم الدراسات الدراسات السابقة إستخدمت •

 . للدراسةداةاألالباحثة نفس 

  

  :تالفخاإلجه أو

  

ختالفها عن إ البيئية الفلسطينية، وهذا يعني يةاألهلركزت على مؤسسات الشبكة  الدراسة •

 .مات القطاع العام والخاص في بيئات مختلفة منظإستخدمتالدراسات السابقة والتي 

ن في مؤسسات الشبكة طبقت على القائمين والمسؤوليختالف عينة دراسة الباحثة والتي إ  •

 . مقارنة بعينات الدراسات السابقة." المشاريع والبرامج والدوائرإدارة العليا، دارةاإل"

شبكة بشكل رئيسي، بينما  في مؤسسات الالتخطيط اإلستراتيجيلت الدراسة واقع واتن •

 .بشكل واضحل هذه المؤسسات واالدراسات السابقة لم تتن

 الزمنية، وطبيعة ةفترج الدراسات السابقة من حيث العن نتائ تختلف نتائج الدراسة الحالية •

 .النتائج، وحجم عينة الدراسة
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

   الدراسةإجراءاتمنهجية و

  

 بالتوصيات الخروج وحتى البيانات جمع من ،الرئيسية هاإجراءاتو وخطواتها الدراسة هذه منهج

  :ستعراض لهذه اإلجراءات والخطواتإوفيما يأتي . )1.3شكل ( يفصلها
 

 
  

  .ومتطلباتها هاإعداد ومراحل وأدواتها الدراسة منهجية  : 1.3شكل

  

  اتهاوالدراسة وأدمنهجية   1.3

  

  .البيانات رئيسية لجمع أداة كستبانةاإل المنهج الوصفي و، هذه الدراسةإعداد الباحثة في إستخدمت
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   الدراسةأداة 2.3

  

 األدبياتوي على مراجعة نا، وبشكل ثستبانةاإل على أساسي بشكل اإلعتماد، تم البياناتفي جمع 

 ستبانةاإلتكونت ) 1.3ملحق  (ي/ ظرأن  لذلكبانةإستوقد تم تطوير . ذات العالقة بموضوع البحث

 الديمغرافية العامة عن المبحوثين، البياناتل واي فقرات تتننال ويتكون من ثمواأل: نيمن جزئي

ثني عشر محوراً ذات العالقة بموضوع إربعين فقرة موزعة على أ وناي يتكون من مئة وثمناوالث

 من خمس درجات إجاباتعتماد سلم إلقد تم ) ب- 1.3أ، جدول - 1.3جدول ( التخطيط اإلستراتيجي

 بدرجة أتفق بدرجة كبيرة، أتفق بدرجة كبيرة جداً، أتفق، اآلتيحسب سلم ليكرت، وهذه الدرجات ك

سباب التالية تم تعديل المقياس ولكن ولأل.  بدرجة صغيرة جداأتفق بدرجة صغيرة، أتفقمتوسطة، 

 أتفق بدرجة متوسطة، أتفق بدرجة كبيرة، أتفق(هي  ثالث درجات إلىالخماسي السابق الذكر 

  :اآلتي تتمحور باألسبابوهذه ) بدرجة صغيرة

  

كثر أت كان ، المبحوثين على الفقرات المختلفةجاباتالفروق في المتوسطات الحسابية إل •

 . على المقياس الثالثي منها على المقياس الخماسيوضوحاً

ن في ييوارجة صغيرة وصغيرة جداً يكاد يكونوا متس بدالمجيبين عدد أن إلىشارت النتائج أ •

جابة، اإلعطاء إليه في إوا دساس الذي يستناألغالبية الفقرات، بما يوحي ذلك بعدم وضوح 

  .جابة بدرجة كبيرة وكبيرة جداًاإلوكذلك الحال فيما يخص 

  

  .هامحاور على ستبانةاإلتوزيع فقرات : أ- 1.3جدول 

  

  سئلةاألعدد   المحور  الرقم

  لواألالجزء 
  8  . الديمغرافيةالبياناتسئلة حول أ  1

  يناالجزء الث
  13  التخطيط اإلستراتيجيقدرة المؤسسة على   1

  6  الخطة اإلستراتيجية إعداد  2

  6  رؤية المؤسسة  3

  8  رسالة المؤسسة  4

  12   المؤسسةأهداف  5
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  .توزيع فقرات اإلستبانة على محاورها: ب- 1.3جدول 

  

  سئلةعدد األ  المحور  الرقم

  ولالجزء األ
  7  بيئة المؤسسة الخارجية  6

  7  بيئة المؤسسة الداخلية  7

  7  البدائل والخيار اإلستراتيجي  8

  11  التنفيذ اإلستراتيجي  9

  8  التقويم والرقابة  10

  27  معوقات التخطيط اإلستراتيجي  11

  28  مقترحات تسهم في تطوير عملية التخطيط اإلستراتيجي  12

  

  )ستبانةاإلتحكيم  (داةاألصدق  3.3

  

ميين، والمتخصصين ذوي الخبرة، كادياالوتحكيمها من قبل عدد من  ستبانةاإللقد تمت مراجعة 

 كانه، وقد أجل تحقيقها للهدف الذي وضعت من نالضم ستبانةاإلرتقاء بمستوى مصداقية لإل

ملحق (كما في  صورتها النهائية  ووضعها فيستبانةاإللمالحظاتهم أثراً إيجابياً في تطوير وتحسين 

1.3(.  

  

حتساب معامل إحصائيا تم إ ولفحص صدقها .ستبانةاإل محكمي أسماءفيبين ) 2.3ملحق (ما وأ

 يلخصها ستبانةاإل محاورتساق الداخلي ل لإلألفاامل كرونباخ وقيم مع. تساق الداخليلفا لإلأكرونباخ 

  .)2.3جدول (

  

تساق الداخلي مرتفع لكامل اإلستبانة، بقيمة رونباخ ألفا لإل أن معامل ك)2.3الجدول (يتضح من 

 اعتبرتوعليه ). 0.962( و) 0.925(وحت قيمته بين اولكل محور على حدة حيث تر) 0.83(

  . على كامل المبحوثينا وتم توزيعهةاإلستبانة صادق
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  .ستبانةاإل محاورتساق الداخلي ل لإلألفاقيم معامل كرونباخ : 2.3جدول 

  

  محاورال
قيمة معامل 

  كرونباخ ألفا

  0.947  التخطيط اإلستراتيجيقدرة المؤسسة على   1

  0.861  الخطة اإلستراتيجية إعداد  2

  0.925  رؤية المؤسسة  3

  0.927  رسالة المؤسسة  4

  0.962   المؤسسةأهداف  5

  0.925  بيئة المؤسسة الخارجية  6

  0.897  بيئة المؤسسة الداخلية  7

  0.942  اإلستراتيجيار البدائل والخي  8

  0.954  اإلستراتيجيالتنفيذ   9

  0.938  التقويم والرقابة  10

  0.972  التخطيط اإلستراتيجيمعوقات   11

  0.967  التخطيط اإلستراتيجيمقترحات تسهم في تطوير عملية   12

 0.910  القيمة الكلية

  

، بقيمة ستبانةاإلتفع لكامل تساق الداخلي مر معامل كرونباخ ألفا لإلأن )2.3الجدول (يتضح من 

 اعتبرتوعليه ). 0.962( و) 0.925(حت قيمته بين وا حيث ترولكل محور على حدة) 0.83(

  . على كامل المبحوثينا وتم توزيعهة صادقستبانةاإل

  

   الدراسةأداة ثبات 4.3

  

وثين وعددهم  تم إختيار عينة مصغرة من المبحأن فقد تم التحقق منه، بستبانةاإلفيما يتعلق بثبات 

عيدت إليهم بعد حوالي أسبوع لإلجابة عليها من أ لإلجابة عليها، ثم ستبانةاإل، وزعت عليهم )10(

 ستبانةاإلرتباط بيرسون لكل من كامل إحتساب معامل إحصائيا تم إ داةاألوللتأكد من ثبات . جديد

  .)3.3الجدول (ولكل محور على حدة، ملخص النتائج موضح في 
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رتباط كامل إلمصفوفة ) Pearson correlation(رتباط بيرسون اإلنتائج معامل : 3.3جدول 

  . على حدةستبانةاإل محاور وكل محور من ،ستبانةاإل

  

الداللة   قيمة ر  محاورال

 حصائيةاإل
  0.016  0.88  التخطيط اإلستراتيجيقدرة المؤسسة على   1

  0.019  0.76  الخطة اإلستراتيجية إعداد  2

  0.011  0.83  ةرؤية المؤسس  3

  0.025  0.79  رسالة المؤسسة  4

  0.015  0.91   المؤسسةأهداف  5

  0.021  0.86  بيئة المؤسسة الخارجية  6

  0.009  0.89  بيئة المؤسسة الداخلية  7

  0.017  0.92  اإلستراتيجيالبدائل والخيار   8

  0.006  0.89  اإلستراتيجيالتنفيذ   9

  0.013  0.85  التقويم والرقابة  10

  0.000  0.92  التخطيط اإلستراتيجيقات معو  11

  0.010  0.85  التخطيط اإلستراتيجيمقترحات تسهم في تطوير عملية   12

  0.011 .8740  ةجمالياإلالقيم 

  

وبمستوى ) 0.874( جاءت ستبانةاإلرتباط بيرسون لكامل إ قيمة معامل أن يتبين )3.3الجدول (من 

ت الوبدال) 0.92 و 0.76(حت قيمة المعامل بين وا ترستبانةاإل محاور، ول)0.011 (إحصائيةداللة 

 من أقل جاءت حصائيةاإلت ال جميع الدالأنوهذا يبين ). 0.025 و 0.000(حت بين وا ترإحصائية

، ونتيجة محاور وعدم ثباتها على مستوى ال، كاملةستبانةاإلوعليه ترفض فرضية عدم ثبات  0.05

  .ها على كامل المبحوثين وتم توزيعثابتة ستبانةاإلعتبرت الذلك 

  

  البيانات تحليل 5.3

  

مد في التحليل عتُإ، وقد )SPSS (اإلجتماعية للعلوم حصائيةاإل الحزمة البياناتخدم في تحليل ستُإ

).  المعيارية والنسب المئويةاتاإلنحرافكالتكرارات، والمتوسطات و(حصاء الوصفي اإلعلى 
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توسطات الحسابية للمتغيرات ذات المعياريين كالجنس  لمعرفة الفروقات في المt-testختبارات إو

متغيرات التي لمعرفة الفروقات في المتوسطات الحسابية لل  (ANOVA)، والتباين الحاديمثالً

  .كثر من متغير كالتحصيل العلميأتحتوي على 

  

   حدود ومحددات الدراسة6.3

  

  :أتي والبشرية للدراسة فيما ي،يةكانالمو ،تتلخص الحدود الزمنية

  

  .2008 حتى آب 2008ي ناون ثكانمتدت الدراسة من إ: الحدود الزمنية •

  .الضفة الغربية: يةكانالحدود الم •

 الرئيسية، إدارات الفروع، إدارات دارةاإل(تمثلت في إدارات المؤسسات : الحدود البشرية •

مؤسسة  21ددها ، والبالغ ع في الشبكة البيئية الفلسطينيةاألعضاء )المشاريع والدوائر

 :هي وجمعية بيئية، وهذه المؤسسات

  

o  رض للتوعية وحماية البيئةاألجمعية. 

o  القدس  –  التطبيقيةاألبحاثمعهد)ARIJ(.  

o  مركز الخدمات الزراعية)TCAS(.  

o  لية واألمركز تنمية الرعاية الصحية)CDPHC( –قدس جامعة ال.  

o معهد دراسات المياه، جامعة بيرزيت.  

o مركز بلدنا الثقافي– مؤسسة التنمية والبيئة .  

o  األرضمركز أبحاث) LRC(.  

o  والبيئةناسناإلالجمعية الفلسطينية لحماية حقوق .  

o البيئةاللجنة المحلية لحماية .  

o  معا"مركز العمل التنموي".  

o الزراعية الفلسطينيةاإلغاثة لجان .  

o  المؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقافي)PACE(.  

o  مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين)PHG(.  

o  مركز السالمة على الطرق وسالمة البيئة)RESC) (مرور(.  

o جمعية حماية البيئة.  

o العمل الزراعي لجان إتحاد )UAWC(.  
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o الطبية الفلسطينية اإلغاثة لجان إتحاد )UPMRC(.  

o  بلدية رام اهللا–دائرة المياه والبيئة .  

o  وحدة أبحاث المياه والتربة البيئية)WSERU(جامعة بيت لحم ،.  

o  مركز دراسات المياه والبيئة)WESC(. 

o  جمعية الحياة البرية في فلسطين)WLPS(. 

  

 .)3.3 ملحق(ي /ظرأنكثر على هذه الجمعيات والمؤسسات وللتعرف أ

  

، وبالتالي تتحدد البيانات لجمع أداة كستبانةاإل استخدامقتصرت على إ إذ ،داةاألأما المحددات فهي ب

جرائية اإل وصدقها، وكذلك تحددت هذه الدراسة بالتعريفات داةاأل وكفايتها بشمولية البياناتطبيعة 

  .لمفاهيمها

  

 :مجتمع الدراسة. 1.6.3

  

 األعضاء )مشاريع والدوائر الرئيسية، إدارات الفروع، إدارات الدارةاإل(مثلت إدارات المؤسسات 

علماً .  مجتمع هذه الدراسةجمعية بيئية، مؤسسة و21ددها ، والبالغ عفي الشبكة البيئية الفلسطينية

لتها هذه الدراسة وا المؤسسات التي تنأنت في الضفة، حيث كان جميع مؤسسات مجتمع الدراسة أنب

 مؤسسة تم 17رية، ومن ضمن حية نظ مؤسسة مما يعني ذلك تقلص مجتمع الدراسة من نا17

ما عن المؤسستين التي أو. 15ليصبح العدد  ستبانةاإلستجابتهما في تعبئة إستثناء مؤسستين لعدم إ

  :ستثنائهما هماإتم 

  

 . بلدية رام اهللا– دائرة المياه والبيئة •

  . مركز بلدنا الثقافي– مؤسسة التنمية والبيئة •

  

  :عينة الدراسة. 2.6.3

  

 الرئيسية، إدارات الفروع، إدارات دارةاإل(حصاء دقيق لعدد العاملين في إنتيجة لعدم وجود أي 

 في شطةناألحصار البرامج ونإبسبب  ، في الشبكة البيئية الفلسطينيةاألعضاء )ئرالمشاريع والدوا

 دقيقة لمفردات إعداد إلى الوصول كانماإلخرى نتيجة التمويل، لم يكن بأفترة عنها في فترة 
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  العدد التقريبي للمبحوثينأن العمل سبب في غياب نفس القوائم، غير نا لدوركانالمجتمع، كما و

  . مبحوث100يقترب من 

  

ستجابة من المبحوثين جاءت اإل أنستهدفت الدراسة بالمسح الشامل المبحوثين في المؤسسات، غير إ

 أوجابة ستعداد بعض المبحوثين لإلإ، ونظراً لعدم )60(دد المبحوثين  من المتوقع ليصل عأقل

من توفر من المبحوثين ، فلقد جاءت العينة صدفية مستبانةاإليام توزيع أع عملهم في قتغيبهم عن موا

  .ستبانةاإلجابة على ستعداد لإلإ لديه كان عمله وكانفي م

  

 : خصائص عينة الدراسة الديمغرافية7.3

  

ة لعينة الدراسة، وخصوصاً تلك ساسياألستعراض الخصائص إ هذا الجزء من الدراسة على يركز

مؤسسة التي يعمل بها عة الطبيتعلقة بجنس المبحوثين، أعمارهم، درجتهم العلمية، تخصصهم، الم

 لها دور وتأثير أن التي يعتقد ب، العينة وغيرها من المتغيراتفرادطبيعة العمل الحالي ألالمبحوثين، 

 في مؤسسات شبكة المنظمات البيئية التخطيط اإلستراتيجي المبحوثين حول إجابات على أساسي

ليات الكفيلة بتطبيقه في هذه اآل، و العوامل التي تعيق تطبيقه في المؤسساتأهم و،الفلسطينية

  .المؤسسات

  

 بنسبة 43كور  عدد الذأن غالبيتهم من الذكور، حيث أنففيما يتعلق بجنس المبحوثين يتضح 

حسب رأي الباحثة بويعزى ذلك %). 28.3 ( بنسبة17اث ناإل العينة وعدد إجماليمن %) 71.7(

 المرأة إلىفي المجتمع، والتي تنظر  افة السائدة والثق، والتقاليد، والعادات،جتماعياإل الوضع إلى

مكن خصوصاً أسية ما حتالل مناصب رئيإه ال يجوز لها أن كفاءة وقدرة من الرجل، وأقلها أنعلى 

  . القراراتإتخاذفضل في أ الرجل أنعتبار إ قرارات على إلىية والتي تحتاج أهمكثر األ األمورفي 

  

على النسب حصلت عليها فئة العمر التي أ أن ب)4.3دول الج( يتضح من ما فيما يخص العمر،أ

 سنة بنسبة 40 – 36، يليها الفئة العمرية ما بين %)18.3( سنة بنسبة 35 – 31ح ما بين واتتر

ت من كان هذه النسب أقل، و%)15.0( سنة بنسبة 30 -  26، تليها الفئة العمرية ما بين %)16.7(

رتفاع إ العينة، ويعزى السبب في إجماليمن %) 3.3( فأكثر بنسبة 56عمرية نصيب الفئة ال

شغال وظائفهم بموظفين مناسبين من حيث ستثناء إلإ رغبة المؤسسات بال إلىخفاض هذه النسب نإو

 يتناسب والوظيفة،  يكون مستوى العمرأن ال يكونوا صغار السن وال كبار، أي أن بمعنى ،العمر

رغم  السن اركبو الخبرة الكافية في العمل، م عندهواكون ال يأن السن من الممكن ار صغأنعلماً ب
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كما وقد . م لعملهمهناتقإ وعدم م تراجعهإلى العمل مما يؤدي وا قد ملوا قد يكونمهأن الإ مخبرته

عمار المتوسطة حتى يكون هناك األيضاً في نظرة المؤسسات للتقاعد فهم يختارون أيكون السبب 

عزاء النتيجة العالية إه من الممكن أنكما و. لمؤسسة قبل تقاعدهفترة كافية لعمل الموظف داخل ا

 هذه الفئة العمرية أفراد الصفات التي يتمتع بها إلى 45 - 30التي تم الحصول عليها للفئة العمرية 

 على هذه  سنة45 -  30 الفئة العمريةحصول وعليه من المتوقع .بداعإتاجية، وخبرة، ونإمن 

  .النتيجة

  

  .ألعمارهم عينة الدراسة وفقاً أفرادوزيع ت: 4.3جدول 

  

 النسبة المئوية التكرار  الفئة العمرية

 8.3 5  سنة25 منأقل
 15.0 9  سنة30-26
 18.3 11  سنة35-31
 16.7 10  سنة40-36
 13.3 8   سنة45-4

 13.3 8   سنة50-46
 11.7 7   سنة55-51

 3.3 2   سنة فأكثر56
  

 يكون هناك ربط بينها وبين الفئة العمرية، وقد يرجع السبب أنيمكن ما فيما يخص طبيعة العمل فأو

وظف كما تم التحدث  عمر الماإلعتبارخذ بعين أ طبيعة العمل في بعض المؤسسات تأن إلىفي ذلك 

وائر والبرامج بنسبة قسام والداألت من نصيب مدراء كانعلى نسبة في طبيعة العمل أف. عنه سابقاً

من %) 21.7(دات والمشاريع بنسبة العينة المبحوثة، يليها منسقي الوح إجماليمن %) 23.3(

ها أقل العينة، وإجماليمن %) 13.3( بنفس النسبة والموظفالبحثي / األكاديمي العينة، يليها إجمالي

 مفردة 12ت كانما القيم الناقصة فأ العينة، إجماليمن %) 8.3(ب المدير العام بنسبة ت من نصيكان

ستدالل من هذه النسب وحسب رأي الباحثة بوجود اإل على طبيعة عملهم، ويمكن إجاباتهملم يدلون ب

 يتم كما هو واضح كانربط واضح وحقيقي ما بين العمر وطبيعة العمل، ففي المؤسسات المبحوثة 

على على الفترة التي سيبقى فيها عمارهم وأمج والمشاريع والدوائر بناء على ختيار مدراء البراإ

ح وا اللذين تتر، والبرامج، والدوائر،قساماأل حصل عليها مدراء بعلى النسأ  فمثالً.عملهرأس 
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ومنطقي، فالوظائف التي يعد مناسب هذا من وجهة نظر الباحثة  ، سنة40 -  31عمارهم ما بين أ

 يمتلكون للخبرة، فهم سنة، 40 - 31الفئة العمرية  من أفرادعلى النسب تتناسب مع أحصلت على 

كثر على أ سنة ف56نطق حصول الفئة العمرية الرغبة في العمل، ومن الموبداع، اإلتاجية، وناإلو

على مراحل التعب مرية تكون قد وصلت أل هذه الفئة العأن الوظائف، والسبب في ذلك أقل

شكل (ولمزيد من التوضيح . تاجيةناإلعدم  العمل وناتقإا يعني عدم  مم،رهاق والممل من العملاإلو

2.3(.  
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فأ سنة 

العمر بالسنوات الكاملة

مدیر عام مدراء اقسام ودوائر وبرامج
منسقي وحدات ومشاریع اكادیمي/ بحثي
موظفین ال اجابة

  
  

  . عينة الدراسة وفقاً لطبيعة العملأفرادتوزيع : 2.3شكل 

  

قسام، أوبرامج و  جزء منهم مدراء دوائرأن بإجابات سنة هناك 25 من أقل الفئة العمرية إلىبالنظر 

  .كاديمي تقف خلف هذا التعييناألخرى غير الخبرة والتأهيل أ هناك عوامل أن إلىوهذا يشير 

  

وا من حملة درجة البكالوريوس كان غالبية المبحوثين أنجة العلمية، يتضح ما فيما يخص الدرأو

 العينة، يليها إجماليمن %) 31.7( العينة، يليها درجة الماجستير بنسبة إجماليمن %) 45.0(بنسبة 

 على الدبلوم العالي بنسبة الحاصلين العينة، يليها إجماليمن %) 13.3( بنسبة الدكتوراهدرجة 

ويعزى %). 3.3(ت من نصيب حملة الدبلوم كان هذه النسب أقل العينة، وإجماليمن %) 6.7(

قسام األ دارة إلة درجة البكالوريوس تؤهلهم حملأن إلىي الباحثة أحسب ر السبب لهذه النتائج
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كبر أ يكون لديهم متسع من الوقت أنه من الممكن نعلى، ألأكثر من أي درجة أوالمشاريع والدوائر 

 والتي يكون طبيعة عملهم مختلفة عن طبيعة عمل والدكتوراهد لدى حملة الماجستير مما هو موجو

ية وتحتاج لكامل وقتهم وجهدهم، لذا فمن المنطق أهمكثر أ البكالوريوس، فهم يشغلون مناصب حملة

 العمل ناتقفضل لديهم مما يؤدي ذلك إلأالح حملة البكالوريوس لوجود وقت  تكون النتيجة لصأن

  .)3.3شكل (وللتوضيح . فضل المستوياتأظهاره بإفضل وأ منهم بشكل المطلوب

  

دبلوم عالي, 4, %7
ماجستیر, 19, 

32%

دكتوراة, 8, %13

دبلوم, 2, %3

بكالوریوس, 27, 
45%

  
  

  . عينة الدراسة وفقاً للدرجة العلميةأفرادتوزيع : 3.3شكل 

  

دبية األت من نصيب التخصصات كانعلى النسب أ أنوفيما يخص التخصص، فيتضح من النتائج ب

، يليها تخصصي %)16.7( بنسبة ةاإلقتصادي وةاإلداري، يليها تخصصات العلوم %)21.7(بنسبة 

 أقل، و%)13.3(، يليها العلوم الصحية والطبيعية بنسبة %)15.0(العلوم الزراعية والهندسة بنسبة 

ت كانما القيم الناقصة فأ، %)8.3(م البيئة والمياه بنسبة ت من نصيب تخصصات علوكانهذه النسب 

تخصصات اليعود السبب في حصول وقد .  فيما يخص تخصصهمإجاباتهم مفردات لم يدلون ب6

 المتخصصين بهذا التخصص لممارسة األفراد وجود الوقت الكافي لدى إلىعلى نسبة أ على بيةداأل

رى األخصحاب التخصصات أمختلفة، في الوقت الذي يكون فيه شكالها الأ وباألعمالالعديد من 

رى تكون األختخصصات صحاب الأ أنعمالهم، علماً بأ جازنإهاء ونإ أجلبحاجة للوقت من 

  .اآلدابت متخصصي االت مغايرة لمجاالاتهم في مجإهتمام
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ت تتمحور حول بند كان جاباتاإلة يما فيما يخص طبيعة المؤسسة التي يعمل بها المبحوثين، فغالبأو

من %) 18.3(، يليها الجامعة بنسبة عينة الإجماليمن %) 65.0(نسبة الوزارة والتي حصلت على 

ت من كان هذه النسب أقل، و%)15.0( بنسبة األبحاثنة، يليها في الترتيب مراكز  العيإجمالي

  %).1.7( والتي حصلت على نسبة يةاألهلنصيب المؤسسات 

  

 أقلسنوات للعلى النسب أت كان، التخطيط اإلستراتيجيما عن عدد سنوات خبرة المبحوثين في أو

ية عدد السنوات نا، يليها في المرتبة الثوثةبح الم العينةإجماليمن %) 21.7(نسبة  سنوات ب3من 

 سنوات 7 -  5، يليها عدد السنوات الواقعة ما بين %)16.7( سنوات بنسبة 6 -  4الواقعة ما بين 

ت من نصيب السنوات الواقعة كان هذه النسب أقل، وةالمبحوثالعينة  إجماليمن  %) 15.0(بنسبة 

  ).4.3شكل  (ي/ظرأن  سنوات وللتوضيح10 - 8ما بين 
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سنوات الخبرة

مدیر عام مدراء اقسام ودوائر وبرامج
منسقي وحدات ومشاریع اكادیمي/ بحثي
موظفین ال اجابة

  
  

  . عينة الدراسة وفقاً لسنوات الخبرةأفرادتوزيع : 4.3شكل 

  

على أ أنكتساب المعرفة، يتضح من النتائج التي تم الحصول عليها بإخيراً وفيما يخص طريقة أو

، يليها التدريب ة المبحوث العينةإجماليمن %) 20(النسب حصل عليها بند الخبرة العملية بنسبة

تي بندي التثقيف أ، ثم بعد ذلك يةالمبحوثالعينة  إجماليمن %) 15(يم بنسبة، ثم التعل%)19(بنسبة 

 حصلن على نفس الدرجة في المرتبة الرابعة بنسبة حيث ،الذاتي والمشاركة في نشاطات بيئية عامة

 أنويعزى السبب في ذلك . ر النسب الذي حصل عليها هذا المحوأقل هذه النسبة أن علماً ب.%)2(
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 جميع أن والتعليم، حيث ، والتدريب، هو الخبرة العمليةالتخطيط اإلستراتيجي ما يتطلبه أهم

 زيادة خبرتهم في إلى مما يؤدي ذلك ، وتعليم موظفيها،المؤسسات في يومنا هذا تركز على تدريب

ثناء أ وتعليم كوادرها ،ريب، فالمؤسسات اليوم تخصص موازنات مالية لتدالتخطيط اإلستراتيجي

  .كتساب المعرفةإ طرق أهم  من والخبرة هي، والتدريب، التعليمأنلذا ف. عملهم بها

  

  البيانات الصعوبات التي واجهتها الباحثة في جمع أهم 8.3

  

  :ات، وهذه الصعوبات تتمثل بما يليناستباإلثناء توزيع أجهت الباحثة مجموعة من الصعوبات وا

  

 بسبب عدم توفر المصادر والمراجع ، ذات العالقة بالدراسةالبياناتل على صعوبة الحصو •

 .المطلوبة بالشكل المطلوب والكافي

 .ستبانةاإلستجابة لتعبئة اإل العينة في بعض مؤسسات الشبكة في أفرادستجابة بعض إعدم  •

 ،يةتشار العينة في مواقع جغرافية متباعدة وموزعة، خصوصاً في ظل الحواجز العسكرنإ •

 . الفلسطينيعالمجتم أفرادية التي يعيشها اإلحتالل األوضاعو

 .ين بعض مؤسسات الشبكة عند الباحثةواعدم وضوح عن •

 .ستبانةاإل لكبر عدد فقرات ،ين في مؤسسات الشبكةلوتذمر بعض المسؤ •

 .رض الواقعأ رسمياً، ولكنها غير موجودة على بعض مؤسسات الشبكة مسجلة •

  . العينة في المؤسسةأفراد عدم تواجد بعض أو لغياب نا في الميدستماراتاإلتأخر بعض  •

  

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

58 
  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

______________________________________________________  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  

تها اال ومجستبانةاإلليها الدراسة، وفقا لفقرات إ للنتائج التي توصلت ل هذا الفصل عرضاًوايتن

 وحدات إلى تم تقسيم مقياس ليكرت الثالثي ، تسهيل تفسير النتائجأجلومن ). الدراسةرمحاو(

  .)1.4الجدول ( وفق التقسيم في جابات قيم المتوسطات الحسابية لإلإلى اًإستنادصغر أ

  

  . المبحوثينجابات المتوسطات الحسابية إلإلىتقسيم مقياس ليكرت : 1.4جدول 

  

 5مستوى   1.19-  1.00

  4مستوى   1.20-1.39

  3مستوى   1.40-1.59

  2مستوى   1.60-1.79

  1مستوى   1.80-1.99

  رجة ضعيفة بدأتفق

é  
é  
é  
é  

   بدرجة متوسطةأتفق  2.00

 1مستوى   2.01-2.19

  2مستوى   2.20-2.39

  3مستوى   2.40-2.59

  4مستوى   2.60-2.79

  5مستوى   2.80-3.00

ê  
ê  
ê  
ê  

   بدرجة كبيرةأتفق

  

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

59 
  

  التخطيط اإلستراتيجيوم  مفه1.4

  

 أنوقد وجد . التخطيط اإلستراتيجي المبحوثين حول مفهوم إجاباتفيما يأتي نتائج التحليل المتعلقة ب

ختالف أعمارهم ومؤهالتهم إ ختالفاً في تعريف هذا المفهوم لدى المبحوثين كافة علىإهناك 

ذلك من متغيرات الدراسة التي ير العلمية، وتخصصاتهم، ومسمياتهم الوظيفية، وطبيعة عملهم، وغ

 إلى يتوجب تحويلها كان المبحوثين جاءت مفتوحة، إجاباتونظرا لكون . ختالف فيهاإظهر يقد 

عة من الكلمات المفتاحية التي عتماد مجموإحليلها إحصائيا، ولتحقيق ذلك تم مغلقة حتى يمكن ت

الكلمات المفتاحية المتماثلة ذات وإعتبار  ،ختالف الصياغةإ المبحوثين على إجاباتتوفرت في 

والجدول ( المبحوثين جميعهم، إجاباتستخالصها من إ الكلمات المفتاحية تم أنعلماً ب، معنى واحد

  .لخص الكلمات المفتاحيةي) 2.4

  

خلصت من تعريفات ستُإ التي التخطيط اإلستراتيجيالمفردات المفتاحية في تعريف : 2.4جدول 

  . مغلقةإلى المفتوحة جاباتاإلساس في تحويل  كأخدمتإستُالمبحوثين و

  

  التخطيط اإلستراتيجيالمفردات المفتاحية لتعريف   
 إحتياجاتساليب عمل مناسبة لتحقيقها لتلبية أ وتنظيم خطط و، للمؤسسةأهدافوضع   1

  الفئة المستهدفة
   وعوامل قوتها وضعفها،دراسة واقع المؤسسة وبيئتها الداخلية والخارجية 2
 مع الفرص المتاحة لها على المدى ،العملية التي يتم من خاللها تنسيق موارد المؤسسة 3

  الطويل
   الخارجيةأو المتغيرات سواء الداخلية ،اإلعتبارخذ بعين أتخطيط بعيد المدى ي  4
  تحديد مجرى ومنهجية العمل في المؤسسة  5
   للمستقبل وفق رؤية واضحةاإلستراتيجيالتخطيط   6
  سس واقعيةأ وفق قواعد و، المؤسسةشطةأن صياغة برامج وعادةإ  7
 ، والبيئية، جميع الحدود السياسيةاإلعتبار يأخذ بعين ،مداألتخطيط بعيد وقريب   8

   المتفق عليهاإلقتصاديةو
  عالهأيس له عالقة بالكلمات المفتاحية تعريف ل: غير ذلك  9

  

  .)3.4جدول (ر تلخيصها في  المبحوثين وتعريفاتهم المجملة، فيظهإجاباتأما 
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 بحسب مخرجات التخطيط اإلستراتيجيتوزيع المبحوثين على تعريفاتهم لمفهوم : 3.4جدول 

  .ستبانةاإل

  

  جاباتاإلعـدد   التعريف  الرقم
طار إ ضمن ، هدف معينإلى للوصول هختيارإم الطريق التي يت  1

   المستقبلأوزمني محدد سواء بالحاضر 
4  

 النجاح نا المؤسسة بعد فترة زمنية محددة، وعنوين ستكونأتقدير   2

  بالعمل من خالل تنسيق موارد المؤسسة مع الفرص المتاحة
4  

 والعمل على تحقيقها ، للمؤسسةأهدافختيار وتحديد ووضع إ  3

 والسعي للبقاء على ديمومة ،فضلهاأ و،جعهاأن و،سهل الطرقأب

  وتواصل عمل المؤسسة

13  

عادة إ المؤسسة، وهدافنفيذ للوصول ألليات تآوضع خطط عمل و  4

  .سس واقعيةأ قواعد وق المؤسسة وفشطةأنصياغة برامج و
19  

 تعتمد على تنمية ،وضع مفاهيم ومعايير واضحة لعمل المؤسسة  5

  المجتمع المحلي
3  

 هدافاأل والتي من خاللها يتم تحقيق ،تحديد رؤية ورسالة المؤسسة  6

  المخطط لها
5  

  12  جابة عليها من قبل المبحوثيناإلتمارات لم يتم سإما تبقى من   7

  

 المبحوثين بالتعريفات إجابات، وبمقارنة )3.4جدول ( المبحوثين إجاباتمن خالل تحليل نتائج 

ت ولكن ليس بكبير، فالمبحوثين ومن وا هناك تفأن يتضح ب،التخطيط اإلستراتيجيالنظرية لمفهوم 

لوا التعريف بشكل متقارب مع التعاريف النظرية حتى واهم تن من تعاريفأخذتخالل المفاتيح التي 

لوا ولو وا أسس المفهوم متوفرة لدى المبحوثين الذين تنأن إلىويشير ذلك . ب واحدنا من جكانولو 

ب نا أي جالووا لم يتنالذين عمقاً لدى المبحوثين أقلب واحد من التعريف بشكل جيد ومتعمق، وناج

 توعية وتوجيه أكبر فيما يتعلق بهذا إلى فهم بحاجة ، النظرياإلطاري ب التعريف كما فنامن جو

 اإلطارردها المبحوثين ومن التعريفات التي وردت ضمن أو من التعريفات التي طالقاًناو. المفهوم

 ليكون التعريف التخطيط اإلستراتيجيستخالص التعريف التالي لمفهوم إ تم ،النظري للدراسة

 التي األمدهو عبارة عن عمليات التفكير طويلة : التخطيط اإلستراتيجي: سة لهذه الدرااإلجرائي

داري إ عبارة عن تخطيط أقل سنة و من الفترةلقوم بها المؤسسة خال التي تاألعمالتحدد جميع 
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ه غير مرتبط بموازنة ن ألإستراتيجيكثر هو تخطيط أما سنة فأه مرتبط بموازنة مدتها سنة، نأل

 ككل، وهو ؤسسةؤون العامة للم بالشالتخطيط اإلستراتيجي كما ويهتم .مداألعيدة  بأهدافوتحدد له 

 .تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة وكيفية تطويرها إلىه يهدف نأل، عليا الةاإلداري ياتلية المستوؤومس

  

   الدراسةمحاور 2.4

  

قدرة  :ية للدراسة الرئيسمحاور المبحوثين حول الإجاباتفيما يأتي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج 

، رؤية المؤسسة، رسالة المؤسسة، الخطة اإلستراتيجية إعداد، التخطيط اإلستراتيجيالمؤسسة على 

، ةاإلستراتيجي ات المؤسسة، بيئة المؤسسة الداخلية، بيئة المؤسسة الخارجية، البدائل والخيارأهداف

، مقترحات تسهم في تطوير تراتيجيالتخطيط اإلس، التقويم والرقابة، معوقات اإلستراتيجيالتنفيذ 

 الكلية ستبانةاإل محاور المعيارية لاتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و. التخطيط اإلستراتيجيعملية 

 .)4.4جدول (ملخصة في 

  

التخطيط  ذات العالقة بستبانةاإل محاور المعيارية لاتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و: 4.4جدول 

  .اإلستراتيجي

  

المتوسط   :تاالالمج

  الحسابي

 اإلنحراف

  المعياري
 0.495 2.61  التخطيط اإلستراتيجيقدرة المؤسسة على  1
 0.524 2.55  الخطة اإلستراتيجية إعداد  2
 0.483 2.71  رؤية المؤسسة  3
 0.507 2.65  رسالة المؤسسة  4
 0.485 2.72   المؤسسةأهداف  5
 0.609 2.39  بيئة المؤسسة الداخلية  6
 0.529 2.53  ؤسسة الخارجيةبيئة الم  7
 0.587 2.49  ةاإلستراتيجي اتالبدائل والخيار  8
 0.566 2.54  اإلستراتيجيالتنفيذ   9

 0.590 2.42  التقويم والرقابة  10
 0.453 2.56  الدرجة الكلية 
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 إجاباتفي  3وافقة بدرجة كبيرة من المستوى  هناك مأن) 2.56(يتضح من القيمة الكلية للمحور 

، وهذا )2.71و 2.39(حت المتوسطات الحسابية ما بين وا حيث تر،ستبانةاإل محاورثين على المبحو

التقارب في المتوسطات  ف من المبحوثين،محاورفة السة لكاناستجابة متجإ قراءة جيدة وإلىيشير 

 المبحوثين حول وجود مستوى واضح من آراء توافق في إلى يشير محاورالحسابية لكافة ال

  .إليهاته المدروسة في عمل المؤسسات التي ينتمون اال في كل مجال من مجإلستراتيجيالتخطيط ا

  

  :التخطيط اإلستراتيجي قدرة المؤسسة على 1.2.4.

  

التخطيط  قدرة المؤسسة على المبحوثين حول جابات المعيارية إلاتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و

  .)5.4جدول (يلخصها  اإلستراتيجي

  

 في إجابات  3أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى ) 2.61(مة الكلية للمحور يتضح من القي

 كافة فقرات المحور تعكس قدرة المؤسسة على التخطيط اإلستراتيجي، أنالمبحوثين على 

 إلى ما زالت بحاجة أنها إال وإمكاناته،فالمؤسسات المبحوثة تمتلك مقومات التخطيط اإلستراتيجي 

 فقرة أنويتضح كذلك .  مما هي عليهأفضلبمستوى  وادر من أجل اإلرتقاءتكريس جهود وك

 ، تعزيزإلىحتاج تهي الفقرة التي ال ) 2.90( على متوسط حسابيت حصلتي والاألهدافوضوح 

 واألساسي الشيء الرئيسي األهدافعتبار إ إلى ويعزى السبب في ذلك . وبكفايةاالمؤسسة تمتلكهف

وهي كذلك البناء .  وهي التي تحدد المصادر التي سوف تستخدمهاالذي تنطلق منه المؤسسة،

 من شروط الممول أن إلى السبب إعزاءخيراً يمكن أو. أعمالهاالرئيسي التي ستبني عليها المؤسسة 

ما باقي البنود أو .مامهأوجود أهداف واضحة للمؤسسة، والتي بدورها تسعى إلى تحسين صورتها 

 ن، كما ويالحظ أن في مجال وجود دائرة تخطيطكبر مما هي عليه اآلفهي بحاجة إلى جهد وعمل أ

كثر منه أ يرى المبحوثين بأن مؤسساتهم تقوم على التخطيط اإلستراتيجي من قبل أفراد إستراتيجي،

نخفاض يعزى إلى غياب دوائر تخطيط  متطورة، وهذا اإل إستراتيجيةمن خالل دوائر تخطيط

، )مثل مركز معاً، ومرور، وبلدية رام اهللا، ومركز بلدنا(لمؤسسات ساس من بعض اباألإستراتيجية 

اً اإلدارة العليا في المؤسسة، وواضح بالجزئيات األخرى صوصأو اإلعتماد على أفراد معينين خ

 ولكن بحاجة ،ن بالتخطيط اإلستراتيجيايمإول بأن المؤسسات لديها  من المحور األ14كما في بند 

نخفاض القيمة عامل إسسه لدى أفراد المؤسسة، وأالتخطيط اإلستراتيجي ويضاً لتركيز وتعميق أ

 فمن المنطق أن يكون ،متوقع ناتج عن غياب دوائر التخطيط اإلستراتيجي في بعض المؤسسات

وما تبقى من المجاالت المختلفة بحاجة إلى عمل وجهد بالمستوى المطلوب . جواب المبحوثين هكذا

  .كمل وجهأستراتيجي على من أجل تحقيق التخطيط اإل
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  المبحوثين حول قدرة المؤسسةجابات المعيارية إلاتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و: 5.4 جدول

  .اإلستراتيجيالتخطيط على 

  

تتسم المؤسسة التي : قدرة المؤسسة على التخطيط اإلستراتيجي

  :تعمل بها بما يأتي

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

 0.354 2.90 هدافاألوضوح  9

 0.646 2.58   شاملة عن المؤسسةبياناتمتالك قاعدة إ 10

 0.748 2.32   متطورةإستراتيجي وجود دائرة تخطيط 11

 0.633 2.65  التخطيط اإلستراتيجينظام إداري يدعم  12

13 

 لديهم المهارات ،التخطيط اإلستراتيجيقائمون على 

 0.669 2.60  الضرورية لذلك

 0.585 2.72  التخطيط اإلستراتيجيؤمن ب تإدارة 14

 0.637 2.63  اإلبتكار قادر على ،ي إستراتيجطاقم تخطيط 15

 0.622 2.55   قادر على مواجهة التحديات،إستراتيجي طاقم تخطيط 16

17 

 يمتلك بصيرة نافذة في تقييم ،إستراتيجي طاقم تخطيط

 0.673 2.57   المستقبليةاألمور

18 

ستشعار البيئة الخارجية إ ماهر في ،يجيإسترات طاقم تخطيط

 0.676 2.53  )فرص ومعوقات(

 0.613 2.62  ماهر في تحديد الموارد، إستراتيجيطاقم تخطيط  19

20 

 مرن في مواجهة الظروف ،إستراتيجي طاقم تخطيط

 0.663 2.63  المحيطة بالمؤسسة

 0.624 2.68  لدى المؤسسة المرونة الكافية لمواجهة التغيرات 21
 0.495 2.61  الدرجة الكلية

  

 ما تمتلكه المؤسسات من مقومات في هذا المجال هي وضوح أقوى أنيتضح من النتائج السابقة ب

 هناك ضعف في توفر دوائر أنحين  في ،التخطيط اإلستراتيجي تؤمن بإدارة ووجود هاأهداف

  .ناحياألعدامها في بعض نإ حتى أومتطورة  إستراتيجيتخطيط 
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  :الخطة اإلستراتيجية عدادإ. 2.2.4

  

 في الخطة اإلستراتيجية إعداد المبحوثين حول جابات المعيارية إلاتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و

  .)6.4جدول ( يلخصها اإلستراتيجيالتخطيط مجال 

  

  ".الخطة اإلستراتيجية إعداد" المعيارية لفقرات محور اتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و: 4.6 جدول

  

  :داد الخطة اإلستراتيجيةإع

  

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

 0.508 2.75  ة للمؤسسةإستراتيجييوجد خطة  22

 0.739 2.38   الخطة اإلستراتيجية إعداد بالخبراء في نايستع 23

 0.720 2.58  ةاإلدارير بين جميع المستويات وا نتاج تشالخطة اإلستراتيجية 24

 0.856 2.25   على جميع العاملين قبل إقرارهااتيجيةالخطة اإلسترتعرض  25

 0.673 2.57  ةاإلستراتيجيلويات في خطتها واألتهتم المؤسسة ب 26

27 

 ةاإلستراتيجيالخطط  مع ةاإلستراتيجيتنسجم خطة المؤسسة 

 0.541 2.75 الوطنية
 0.524 2.55  الدرجة الكلية

  

 إجاباتفي  3افقة بدرجة كبيرة من المستوى  مو هناكأن) 2.55(يتضح من القيمة الكلية للمحور 

 في المؤسسات، فالمؤسسات ةإستراتيجي  كافة فقرات المحور تعكس وجود خطةأنالمبحوثين على 

 تكريس إلى  هذه المؤسسات ما زالت بحاجةأن الإ ،الخطة اإلستراتيجيةالمبحوثة تمتلك مقومات 

 جميع الفقرات في أنويتضح ب. هي عليهفضل مما أبمستوى  اإلرتقاء أجلجهود وكوادر من 

 من 25 فقرة أن، كما ويالحظ ناآلمما هي عليه  جهد وعمل أكبر إلىالمحور السابق هي بحاجة 

  حسب وجهة نظر الباحثة، ذلكالسبب في يعزىو، )2.25( القيم أقل على تهذا المحور قد حصل

،  العليااإلداراتوغالباً ما يكونوا ين عين مأفراد متخذي القرارات في هذه المؤسسات هم أن إلى

 على جميع ةاإلستراتيجيالخطة  لذا لن يتم عرض األفراد من قبل هؤالء الإفالقرارات ال تؤخذ 

 27 و22ب حصل عليه كل من الفقرات على النسأو. رائهمآخذ أ بهتماماإلالعاملين لعدم الرغبة و

 التخطيط اإلستراتيجيسسات المبحوثة على ه ونتيجة لقدرة المؤأن إلى ويعزى ذلك ،وبنفس النسبة

 التي من خاللها ستقوم المؤسسات الخطة اإلستراتيجية ال بد من وجود كان ،لواألكما في المحور 
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 يعني الخطة اإلستراتيجية وجود أن المطلوبة، ويالحظ التخطيط اإلستراتيجيالمبحوثة بعملية 

  . تعد من قبل طاقم متخصصمانإئي وعشوا فهي ال تعد بشكل ،ستمرارية ومصداقية في العملإ

  

 ،ستراتجية في هذا المحوراإل ما تمتلكه المؤسسات في خطتها أقوى أنيتضح من النتائج السابقة ب

 أن الوطنية في حين ةاإلستراتيجيالخطة ها مع سجامنإة في المؤسسة، وإستراتيجيوجود خطة 

  .قرارها والعمل بهاإين قبل  على جميع العاملالخطة اإلستراتيجيةضعفها عدم عرض أ

  

 : رؤية المؤسسة3.2.4.

  

 المبحوثين حول رؤية المؤسسة التي يعمل بها جابات المعيارية إلاتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و

  .)7.4جدول (المبحوثين يلخصها 

  

  ".رؤية المؤسسة" المعيارية لفقرات محور اتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و: 7.4جدول 

  

  :تتسم المؤسسة التي تعمل بها بما يأتي: لمؤسسةرؤية ا

  

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

 0.533 2.77  توضح الرؤية أسباب وجود المؤسسة 28

 0.561 2.70  تمتلك المؤسسة رؤية مستقبلية لنشاطاتها في المجتمع 29

 0.537 2.68  رؤية المؤسسة لمستقبل عملها هي رؤية واضحة 30

 0.585 2.72  لمؤسسة واقعيةرؤية ا 31

 0.541 2.75  رؤية المؤسسة قابلة للتطبيق 32

 0.637 2.63  ها شموليةأنتتصف رؤية المؤسسة ب 33
 0.483 2.71  الدرجة الكلية

  

 إجابات في 4 هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى أنيتضح ) 2.71(من القيمة الكلية للمحور 

 المحور تعكس رؤية المؤسسات المبحوثة، فالمؤسسات المبحوثة  كافة الفقراتأنالمبحوثين على 

 تدعيم وتطوير إلىها بحاجة أن إال ولكن ورغم هذا المستوى ،تمتلك رؤية بمستوى جيد من الكفاية

 قد جاباتاإل الفقرات في المحور السابق وحسب سلم ع جميأن بعلماً. وتعزيز للفقرات السابقة

 ،رغم من هذه النتيجة للفقرات السابقةالوب. 4بيرة من المستوى حصلت على قيم ضمن الدرجة الك
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 إلىكبر من العمل والتعزيز والتطوير، وتعزى هذه النتيجة أ درجة إلى هذه الفقرات بحاجة أن الإ

 أنكما و. ها المطلوبة من خالل الرؤية التي تمتلكهاياتُا وغهاأهدافرغبة مؤسسات الشبكة في تحقيق 

لرؤية قابلة للتطبيق ورؤية مستقبلية لجميع نشاطاتها يدل على رغبة المؤسسات متالك المؤسسات إ

قوى ما تمتلكه الرؤية أ أنيتضح من النتائج السابقة ب .كمل وجهأالمبحوثة في تحقيق نشاطاتها على 

 أن في حين .سباب وجود المؤسسةأها توضح أن ب،في المؤسسات المبحوثة في المحور السابق

  .صاف رؤية المؤسسات المبحوثة بالشموليةتإضعفها عدم أ

  

  : رسالة المؤسسة4.2.4.

  

 المبحوثين حول رسالة المؤسسة التي يعمل جابات المعيارية إلاتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و

  .)8.4جدول (بها المبحوثين يلخصها 

  

  ".ؤسسةرسالة الم" المعيارية لفقرات محور اتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و: 8.4جدول 

  

تتسم رسالة المؤسسة التي تعمل بها بما : رسالة المؤسسة

  يأتي

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

 0.537 2.82  تمتلك المؤسسة رسالة محددة توضح سبب وجودها 34

 0.546 2.80  تمتلك المؤسسة رسالة واضحة 35

 0.675 2.55  تمتلك المؤسسة رسالة توجه سلوك العاملين 36

 0.701 2.50  طالع العاملين في المؤسسة على طبيعة رسالتهاإتم ي 37

 0.701 2.48   المؤسسة بالعاملينإهتمامرسالة المؤسسة تبرز  38

 0.624 2.68   بالمستفيدينهتماماإلتركز رسالة المؤسسة على  39

 0.633 2.65   الدور المجتمعي إبرازتركز الرسالة على  40

 0.5 2.73  ها سهلة الفهمأنتتسم رسالة المؤسسة ب 41
 0.507 2.65  الدرجة الكلية

  

 إجابات في 4 هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى أن )2.65(يتضح من القيمة الكلية للمحور 

 كافة فقرات المحور تعكس رسالة المؤسسات المبحوثة، فالمؤسسات المبحوثة أنالمبحوثين على 

 تدعيم وتطوير إلىها بحاجة أن الإولكن ورغم هذا المستوى  ،تمتلك رسالة بمستوى جيد من الكفاية
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 مما يعني ، من القيمة الكليةأقل على قيمة ن هناك فقرات حصلأن باًعلم. لسابقةوتعزيز للفقرات ا

 هذه الفقرات تمتلك مستوى منخفض من الكفاية فيما يخص الرسالة، فالمؤسسة التي تحتوي على أنب

 إهتمام التوصل لرسالة تركز على أجل وجهد حقيقي من ، عملإلىمثل هذه الفقرات هي بحاجة 

ب ويرجع السب. طالع العاملين على طبيعة رسالة المؤسسة التي يعملون بهاإالمؤسسة بالعاملين، و

ة  المؤسسات وكما تم طرحها في البدايأن على ، على قيم منخفضةن بعض الفقرات حصلأنفي 

 بالعاملين ولن يتم هتماماإل لذا لن يتم .ينعين مأفراد مجموعة على القرارات إتخاذت تركز في كان

قوى ما تمتلكه أ أنيتضح من النتائج السابقة ب .طالعهم على رسالة مؤسستهم على الوجه المطلوبإ

ضعفها رسالة أ أن في حين .متالكها لرسالة محددة توضح سبب وجودهاإ ،المؤسسات في رسالتها

 .سسة بالعاملين المؤإهتمامالمؤسسة تبرز 

  

  : المؤسسةأهداف 5.2.4.

  

 المؤسسة التي يعمل أهداف المبحوثين حول جابات المعيارية إلاتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و

   .)9.4جدول (بها المبحوثين يلخصها 

  

 4 يتضح أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى ،)2.72 ( والتي تبلغمن القيمة الكلية للمحور

 المبحوثين على أن كافة فقرات المحور تعكس أهداف المؤسسات المبحوثة، فالمؤسسات اتفي إجاب

ال أنها بحاجة إلى تدعيم إ ولكن ورغم هذا المستوى ،المبحوثة تمتلك أهداف بمستوى جيد من الكفاية

ت  بأن جميح الفقرات في المحور السابق وحسب سلم اإلجاباعلماً. وتطوير وتعزيز للفقرات السابقة

ال أن هذه إوبالرغم من هذه النتيجة . 4 على قيم ضمن الدرجة الكبيرة من المستوى نقد حصل

رجاع السبب لهذه النتيجة إلى أن إن، ويمكن الفقرات بحاجة إلى تعزيز وتطوير مما هي عليه اآل

متالك المؤسسات المبحوثة إالعمل في هذه المؤسسات عمل واضح ومحدد، والدليل على ذلك 

متالكها ألهداف إف واضحة تعكس رسالتها المستقبلية بصورة واقعية قابلة للتطبيق والقياس، وألهدا

نابعة من رؤيتها المستقبلية وأهداف تسعى من خاللها تقديم خدمات ذات جودة عالية ومتميزة 

متالك أي مؤسسة ألهداف واضحة وواقعية وقابلة للقياس يعني نجاحها إ بأن للمستفيدين، علماً

 تسعى وبشكل رئيسي اكما ويتضح بأن المؤسسات المبحوثة وبناء على عمله. ستمرارية عملهاإو

ما يدل على عمل جيد إنذا دل على شيء فإ هذا ،لتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية للمستفيدين

 جميع علماً بأن عملوصحيح للمؤسسات المبحوثة فعملها نابع من سبب وجودها وتكوينها، 

  .ستمراريتهاإ هو القيام بالخدمات التي يحتاجها المستفيدين وجودة عالية تضمن ،تالمؤسسا
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  ". المؤسسةأهداف" المعيارية لفقرات محور اتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و: 9.4جدول 

  

  :تتسم أهداف المؤسسة التي تعمل بها بما يأتي: أهداف المؤسسة

  

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

 0.578 2.73   المؤسسة تعكس رسالتها بصورة كافيةهدافأ 42

 0.524 2.78   المؤسسة واضحة أهداف 43

 0.571 2.75   المؤسسة مفهومةأهداف 44

 0.555 2.72   المؤسسة نابعة من رؤيتها للمستقبلأهداف 45

 0.524 2.78   المؤسسة واقعية أهداف 46

 0.524 2.78   المؤسسة مرتبطة بقيمهاأهداف 47

 0.606 2.65   المؤسسة قابلة للتطبيقأهداف 48

 0.637 2.63   المؤسسة قابلة للقياسأهداف 49

 0.637 2.63  "تتضمن روح التحدي"  المؤسسة طموحةأهداف 50

 0.629 2.67   تقديم خدمات متميزة للمستفيدينإلىتهدف المؤسسة  51

 0.537 2.82  لمستفيدين بخدمات ذات جودة عاليةتهدف المؤسسة لتزويد ا 52

 0.591 2.70   ذات طبيعة تنمويةأهداف تحقيق إلىتهدف المؤسسة  53
 0.485 2.72  الدرجة الكلية

  

 ، في المؤسسات المبحوثة في المحور السابقهدافاأل ما تمتلكه أقوى أنيتضح من النتائج السابقة ب

 المؤسسة واضحة أهدافهدف المؤسسات بتزويد المستفيدين بخدمات ذات جودة عالية، يليها 

 أهداف ، المؤسسة قابلة للقياسأهدافضعفها أ أن بقيمها بنفس الدرجة، في حين ومرتبطةوواقعية 

  .حصولهما على نفس الدرجةلالمؤسسة طموحة 

  

  : بيئة المؤسسة الخارجية6.2.4.

  

ة التي  المبحوثين حول بيئة المؤسسة الخارجيجابات المعيارية إلاتاإلنحرافلحسابية والمتوسطات ا

  .)10.4جدول (يعمل بها المبحوثين يلخصها 
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  ."بيئة المؤسسة الخارجية"ات محور  المعيارية لفقراتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و: 10.4جدول 

  

تتسم بيئة المؤسسة الخارجية التي تعمل : بيئة المؤسسة الخارجية

  :أتيبها بما ي

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

 0.739 2.28  قصادية المحيطةاإل األوضاعلمؤسسة مستوى تأثرها بتحلل ا 61

 0.777 2.35   السياسية في نشاطاتهااألوضاعتهتم المؤسسة بتحليل تأثيرات  62

63 

منية على األ األوضاععكاسات نإتركز المؤسسة على معرفة 

 0.699 2.45  نشاطاتها

64 

فة في  المختلاإلجتماعيةتحلل المؤسسة تأثيرات العوامل 

 0.743 2.42  نشاطاتها

65 

تجري المؤسسة تحليالت كافية للتطورات التكنولوجية 

 0.715 2.38  المرتبطة بنشاطاتها

66 

تركز المؤسسة على معرفة الفرص المتاحة لها في البيئة 

 0.723 2.45  الفلسطينية لتحقيق رسالتها

67 

يئة تركز المؤسسة على معرفة التهديدات التي تواجهها في الب

 0.741 2.40  المحيطة لتحقيق رسالتها
 0.609 2.39  الدرجة الكلية

  

 إجاباتفي  2 هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى أن) 2.39(يتضح من القيمة الكلية للمحور 

ه وبناء أن، علماً ببيئة الخارجية للمؤسسات المبحوثة كافة فقرات المحور تعكس الأنالمبحوثين على 

 أنقرات هذا المحور هناك مستوى منخفض من الكفاية فيما يخص هذه الفقرات، حيث على نتائج ف

 عمل وجهد حقيقي في هذا المجال والخاص بالبيئة الخارجية إلىالمؤسسات المبحوثة بحاجة 

  .للمؤسسات المبحوثة

  

البيئة  وتركيز كبير لمعرفة الفرص المتاحة لها في إهتمامت ذات كان المؤسسات المبحوثة أنكما و

 جميع أن إلى بالبيئة الفلسطينية هتماماإل ويعزى هذا ،ليهاإينية لتحقيق رسالتها التي تصبوا الفلسط

ساس عملها أ ال تهتم بهذه البيئة وهي أنراضي الفلسطينية فكيف لها األالمؤسسات المبحوثة هي ب

طينية فقط ال غير حسب يئة الفلس جاء بسسبب الوجود والعمل داخل البهتماماإلستمرارها، فهذا إو

  .ي الباحثةأر
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 ما تمتلكه المؤسسات في بيئتها الخارجية تركيز المؤسسة أقوى أن يتضح من النتائج السابقة بإذن

 األوضاععكاسات نإعلى معرفة الفرص المتاحة لها في البيئة الفلسطينية لتحقيق رسالتها، ومعرفة 

 اإلقتصادية األوضاعالمؤسسة مستوى تأثرها ب تحلل أضعفها أن في حين .منية على نشاطاتهااأل

جراء المؤسسات تحليالً كافياً للتطورات التكنولوجية المتطورة إ.والسياسية المحيطة في نشاطاتها،

 اإلقتصادية السياسية واألوضاعية الكبرى التي تنطوي وراء تحليل هماألعلى الرغم من . بنشاطاتها

، لذا ال بد للمؤسسات المبحوثة من التخطيط اإلستراتيجيتطبيق في البيئة الخارجية والتي تؤثر على 

  .يةأهم لها من ا بتحليالت البيئة الخارجية لمهتماماإل

  

  : بيئة المؤسسة الداخلية7.2.4.

  

 المبحوثين حول بيئة المؤسسة الداخلية التي جابات المعيارية إلاتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و

 .)11.4جدول (ا يعمل بها المبحوثين يلخصه

  

  ".بيئة المؤسسة الداخلية" المعيارية لفقرات محور اتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و: 11.4جدول 

  

تتسم بيئة المؤسسة الداخلية التي تعمل بها : بيئة المؤسسة الداخلية

  :بما يأتي

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

 0.649 2.55  داخليةضاع الوتحليالً كافياً لألتجري المؤسسة  54

55 

خلية للمؤسسة على  الدااألوضاعتهتم المؤسسة بتحليل تأثيرات 

 0.698 2.57  الواقع الوظيفي

 0.700 2.47  هاأهدافى التوافق بين هيكليتها وتهتم المؤسسة بتحليل مستو 56

57 

 والثقافة التنظيمية هاأهدافتحلل المؤسسة مستوى التوافق بين 

 0.725 2.48 السائدة

 0.675 2.45  قسامها المختلفةأمؤسسة بتحليل مستوى التنسيق بين تهتم ال 58

 0.610 2.63  تركز المؤسسة على معرفة نقاط ضعفها 59

 0.646 2.58  تجري المؤسسة التحليالت الكافية لمعرفة نقاط قوتها 60
 0.529 2.53  الدرجة الكلية
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 إجاباتفي  3موافقة بدرجة كبيرة من المستوى  هناك أن) 2.53(يتضح من القيمة الكلية للمحور 

ه وبناء أن كافة فقرات المحور تعكس البيئة الخارجية للمؤسسات المبحوثة ، علماً بأنالمبحوثين على 

 أنعلى نتائج فقرات هذا المحور هناك مستوى منخفض من الكفاية فيما يخص هذه الفقرات، حيث 

 حقيقي في هذا المجال والخاص بالبيئة الداخلية  عمل وجهدإلىالمؤسسات المبحوثة بحاجة 

هي صحيحة حسب وجهة  ،الخاصة بالبيئة الداخلية وحسب المنطقالنتيجة ف .للمؤسسات المبحوثة

ت البيئة الخارجية بحاجة لعمل وجهد كانذا إ خالل ربطها بالبيئة الخارجية، ف من،نظر الباحثة وذلك

 ،يضاً بحاجة لذلك لما لهما من ترابط فيما بينهماأخلية هي  تكون البيئة الداأنمن المنطق فحقيقي 

  . فالبيئة الخارجية مكملة ومتممة للبيئة الداخلية

  

 من قبل المؤسسات المبحوثة إهتمام هناك كانذا إه أن إلىستنتاج اإل تعزي الباحثة هذا أنويمكن 

 إلى التوصل أجلنة من  معيبأجزاءل وكامل لكل جزء بالمؤسسة وليس  شامإهتمام يكون أنيجب 

 إلى ومعرفة نقاط قوتها وضعفها، ويعزى ذلك ل المؤسسات هنا تقوم بتحليأنكما و. ليهإما تطمح 

 ورسالتها من خالل معرفة نقاط هاأهدافها تقوم بتحقيق أن مؤسسات الشبكة ذات عمل جاد حيث أن

 ، العمل في المؤسساتها زيادة نجاحأن تعزيز نقاط القوة والتي من شأجلالقوة والضعف من 

  .هذا العملعف التي تقلل من نجاح وتخفيض نقاط الض

  

 إهتمام، لكه المؤسسات في بيئتها الداخليةوى ما تمتأق أنللمحور ب يتضح من النتائج السابقة إذن

 معرفة نقاط قوتها ، الداخلية للمؤسسة على الواقع الفلسطينياألوضاعالمؤسسة بتحليل تأثيرات 

  .قسامها المختلفةأمؤسسة بتحليل مستوى التنسيق بين  الإهتمام ،ضعفهاأ أنحين  في .وضعفها

  

  :ةاإلستراتيجي البدائل والخيارات 8.2.4.

  

 المبحوثين حول البدائل والخيارات جابات المعيارية إلاتاإلنحرافلحسابية والمتوسطات ا

  .)12.4جدول ( في المؤسسة التي يعمل بها المبحوثين يلخصها ةاإلستراتيجي

  

 في إجابات 3أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى ) 2.49(يتضح من القيمة الكلية للمحور 

المبحوثين على أن كافة فقرات المحور تعكس البدائل والخيارات اإلستراتيجية للمؤسسات المبحوثة، 

ة فيما يخص هذه  هناك مستوى منخفض من الكفاي،علماً بأنه وبناء على نتائج فقرات هذا المحور

فيرى المبحوثين . البنود، حيث أن المؤسسات المبحوثة بحاجة إلى عمل وجهد حقيقي في هذا المجال

بأن مؤسستهم ال تقوم بوضع الخيارات والبدائل لمتخذ القرارات فبل إتخاذ القرار، وعدم إهتمامها 
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قييم البدائل، وهذا طبيعي دوات فاعلة في تها ألاستخدام ، وعدمنب الضعف في كل بديلاظهار جوإب

ذا كان ال يوجد إهتمام من قبل المؤسسات بالبدائل والخيارات اإلستراتيجية أو إحسب رأي الباحثة ف

دوات  أاستخدامنب الضعف فيها واظهار جوإ فكيف لها أن تهتم ب،ناحينعدامها في بعض األإحتى 

 رغبت في أن يكون لديها بدائل اإذوبالرغم مما سبق فالمؤسسات المبحوثة . فاعلة في تقييمها

فضل حسب وجهة أنها تختار البديل الذي يحقق أهدافها بصورة إختيار بديل من يبنها فوخيارات إل

  . ال بد لها أن تختار ما يناسبها ويحقق أهدافها،نجاح عملهاإنظر الباحثة، ألن أي مؤسسة تطمح في 

  

البدائل والخيارات "يارية لفقرات محور  المعاتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و: 12.4جدول 

  ".ةاإلستراتيجي

  

 والخيــارات لتتــسم البــدائ: البــدائل والخيــارات اإلســتراتيجية

  :أتيالتي تعمل بها بما ياإلستراتيجية في المؤسسة 

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

68 

عي القرار مجموعة من البدائل قبل نامام صأتضع المؤسسة 

 0.676 2.48  ار القرإتخاذ

 0.676 2.48  جه القوة في كل بديلأو ناتعمل المؤسسة على بي 69

 0.739 2.38  ب الضعف في كل بديلناظهار جوإتهتم المؤسسة ب 70

 0.732 2.35  في تقييم البدائل" المناسبة"دوات الفاعلة األتستخدم المؤسسة  71

72 

المؤسسة  أهدافختيار البديل الذي يحقق إتعمل المؤسسة على 

 0.619 2.58  بصورة أفضل 

73 

ختيار البديل إعوامل البيئة الداخلية في عملية تراعي المؤسسة 

 0.675 2.55 المناسب

74 

ختيار البديل إبيئة الخارجية في عملية تراعي المؤسسة عوامل ال

 0.647 2.57  المناسب
 0.587 2.49  الدرجة الكلية

  

ختيار البديل إ قيامها ب،قوى ما تمتلكه المؤسسات في هذا المحورأ أن يتضح من النتائج السابقة بإذن

دوات الفاعلة في األالمؤسسات  استخدامضعفها عدم أ أن في حين .فضلأ بصورة هاأهدافالذي يحقق 

 .م البدائلتقيي
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  :اإلستراتيجي التنفيذ 9.2.4.

  

 في اإلستراتيجيلتنفيذ  المبحوثين حول اجابات المعيارية إلاتاإلنحرافلحسابية والمتوسطات ا

  .)13.4جدول (المؤسسة التي يعمل بها المبحوثين يلخصها 

  

  ".اإلستراتيجيالتنفيذ " المعيارية لفقرات محور اتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و: 13.4جدول 

  

  :أتيتتسم المؤسسة التي تعمل بها بما ي: التنفيذ اإلستراتيجي

  

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

75 

حداث التغيرات الالزمة في الهيكل إتعمل المؤسسة على 

 0.669 2.60  يجيةتسترااإل بما يتالءم مع خطتها ،التنظيمي

76 

تبذل المؤسسة كل ما هو ممكن لجعل الثقافة التنظيمية السائدة 

 0.725 2.48  ةاإلستراتيجي متوافقة مع خطتها ،فيها

77 

تنفيذ خططها لة توفر المؤسسة الموارد البشرية الالزم

 0.633 2.65  ةاإلستراتيجي

78 

توفر المؤسسة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ خططها 

 0.650 2.53  ةاإلستراتيجي

79 

توفر المؤسسة كل الموارد المادية التي تتطلبها عمليات تنفيذ 

 0.701 2.48  ةاإلستراتيجيخطتها 

80 

درة على حث  قا،" وحوافزأجور"تآ مكافظمةأنتعتمد المؤسسة 

 0.755 2.35  بنجاحةاإلستراتيجيالعاملين على تنفيذ خطتها 

81 

 الخطة اإلستراتيجية كل الدعم الالزم لتنفيذ ، العليادارةاإلتقدم 

 0.669 2.60  للمؤسسة

82 

 بما ، الوظيفية المختلفةالجوانب الكافي بهتماماإلتولي المؤسسة 

 0.720 2.58  ةاإلستراتيجييحقق التنفيذ الصحيح للخطة 

83 

 قادرة على تنفيذ خطتها ،تعتمد المؤسسة برامج عمل

 0.699 2.55   بنجاحةاإلستراتيجي

 0.701 2.48  ةاإلستراتيجي خطتها ،تضع المؤسسة موازنات مناسبة لتنفيذ 84

85 

 تنفيذ خطتها ، المناسبة التي تكفلجراءاتاإلتعتمد المؤسسة 

 0.585 2.62   بصورة مناسبةةاإلستراتيجي
 0.566 2.54  الدرجة الكلية
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 إجابات في 3 هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى أن) 2.54(يتضح من القيمة الكلية للمحور 

ه أن للمؤسسات المبحوثة ، علماً باإلستراتيجي كافة فقرات المحور تعكس التنفيذ أنالمبحوثين على 

 من الكفاية فيما يخص هذه الفقرات، وبناء على نتائج فقرات هذا المحور هناك مستوى منخفض

 المؤسسات أنعلماً ب.  عمل وجهد حقيقي في هذا المجالإلى المؤسسات المبحوثة بحاجة أنحيث 

ها تميل أن تتجه وتميل للموافقة بدرجة كبيرة من المستوى الرابع، بمعنى ،المبحوثة في هذا المحور

وهذا مؤشر جيد لتنفيذ وتطبيق . هذا المحور يكون لديها كفاية فيما يخص هذه المواصفات في نأل

 مقوم من أهم أنات في المؤسسات المبحوثة، ويرى القائمين على هذه المؤسسات باإلستراتيجي

 أن هو توفير المؤسسة الموارد البشرية، وهذا منطقي فكيف للمؤسسة ةاإلستراتيجيمقومات تنفيذ 

فتوفر . ها دون توفر الموارد البشرية التي تحقق ذلك ورسالتهاأهدافتها وتحقيق إستراتيجيتقوم بتنفيذ 

 المؤسسات تفتقر لتقديم حوافز أنبالرغم من . عمل المؤسسةستمرار إيعني الموارد البشرية 

 فنظام ، تزيد في نجاح عمل المؤسسةأنها وحسب رأي الباحثة أنت للعاملين التي من شآومكاف

تماء ووالء العاملين نإ هذا العمل يساعد على زيادة ن أل،حتمالية نجاح المؤسسةإت يزيد من آالمكاف

  . وبالتالي تنفيذ خطتها والعكس صحيح،بالمؤسسة لعملهم ووالئهم لمؤسستهم

  

 توفر المؤسسة ،ا تمتلكه المؤسسات في هذا المحورقوى مأ أن يتضح من النتائج السابقة بإذن

 المناسبة التي جراءاتاإلعتماد المؤسسة إم ، ثةاإلستراتيجيالموارد البشرية الالزمة لتنفيذ خطتها 

 أجور"  مكافآتظمةأنعتماد المؤسسة إفها ضعأ أنفي حين .  المناسبةةاإلستراتيجيتكفل تنفيذ خطتها 

  . بنجاحةاإلستراتيجي قادرة على حث العاملين على تنفيذ خطتها ،"وحوافز

  

  : التقويم والرقابة10.2.4.

  

 المبحوثين حول التقويم والرقابة في المؤسسة جابات المعيارية إلتااإلنحرافالمتوسطات الحسابية و

  .)14.4جدول (التي يعمل بها المبحوثين يلخصها 

  

 في إجابات 3أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى ) 2.42(يتضح من القيمة الكلية للمحور 

ات المبحوثة، علماً بأنه وبناء المبحوثين على أن كافة فقرات المحور تعكس التقويم والرقابة للمؤسس

على نتائج فقرات هذا المحور هناك مستوى منخفض من الكفاية فيما يخص هذه الفقرات، حيث أن 

المؤسسات المبحوثة في هذا ف. المؤسسات المبحوثة بحاجة إلى عمل وجهد حقيقي في هذا المجال

ها تميل ألن يكون لديها أن بمعنى المحور تتجه وتميل للموافقة بدرجة كبيرة من المستوى الرابع،

وهذا مؤشر جيد للرقابة وتقييم اإلستراتيجيات . كفاية فيما يخص هذه المواصفات في هذا المحور

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

75 
  

 الرقابة هي آلياتأن القائمين على هذه المؤسسات يعتبرون أن أهم علماً بفي المؤسسات المبحوثة، 

ألداء المؤسسي وتركيزها على الجوانب السلبية سترشاد إدارة المؤسسة بمعايير الجودة في تقييم اإ

ما يدل على الطريق الصحيح لعمل المؤسسة إن دل على شي فإذافقط في تقييم األداء، وهذا 

نجاح عملها من إ على معايير الجودة وتركيزها على الجوانب السلبية دليل رغبتها في فاهتمامها

ويعزى . نجاح عمل المؤسسةإيجابية التي تساعد في خالل تقليل الجوانب السلبية وزيادة الجوانب اإل

سباب الفروق بين األداء المتحقق أ المؤسسات المبحوثة ال تقوم بتحليل  ذلك إلى أنالسبب في

  . لعدم وجود الفروق بين األداء المتحقق واألداء المخطط،واألداء المخطط

  

  ".التقويم والرقابة"ات محور  المعيارية لفقراتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و: 14.4جدول 

  

  :أتيتتسم المؤسسة التي تعمل بها بما ي: التقويم والرقابة

  

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

 0.712 2.37   المؤسسيداءاألتعتمد المؤسسة معايير واضحة لتقييم  86

 0.755 2.35   بصورة دوريةداءاأليجري قياس  87

 0.732 2.45   المخططداءاألالمتحقق و داءاألتقارن المؤسسة بين  88

89 

 المتحقق داءاأل الفروق بين سبابأتحلل المؤسسة 

 0.705 2.33  "  وجد فروقإذا" المخططداءاألو

90 

 الالزمة لتحسين جراءاتاإل المؤسسة إدارةتتخذ 

 0.701 2.48   المؤسسيداءاأل

91 

 داءاأل المؤسسة بمعايير الجودة في تقييم إدارةتسترشد 

 0.623 2.53 مؤسسيال

92 

 السلبية فقط في الجوانب المؤسسة على إدارةال تركز 

 0.724 2.53  داءاألتقويم 

93 

 هاأهدافتقيس المؤسسة مستوى تحقيق كل هدف من 

 0.698 2.43  المختلفة
 0.590 2.42  الدرجة الكلية

  

 إدارةسترشاد إ ،ور ما تمتلكه المؤسسات في هذا المحأقوى أن يتضح من النتائج السابقة بإذن

 السلبية فقط في تقييم الجوانب وتركيزها على ، المؤسسيداءاألالمؤسسة بمعايير الجودة في تقييم 
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 نإ" المخطط داءاأل و، المتحققداءاأل الفروق بين أسباب تحلل المؤسسة أضعفها أن في حين .داءاأل

  ".وجد

  

  :اإلستراتيجيالتخطيط  معوقات 11.2.4.

  

التخطيط  المبحوثين حول معوقات جابات المعيارية إلاتاإلنحرافابية والمتوسطات الحس

  .)15.4جدول ( في المؤسسة التي يعمل بها المبحوثين يلخصها اإلستراتيجي
 

التخطيط معوقات " المعيارية لفقرات محور اتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و: أ- 15.4جدول 

  ".اإلستراتيجي

  

 تتسم المؤسسة التي تعمل بها بما :معوقات التخطيط اإلستراتيجي

  :أتيي

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

 0.831 1.77 اإلستراتيجيالتخطيط عدم التحديث المستمر لعمليات  94

 0.764 1.60 يناإلداريجمود التفكير لدى  95

 0.790 1.55  الرقي بالمؤسسةإلى الهادف ،اإلستراتيجيالتخطيط غياب  96

97 

 العمل أساليب المؤسسة للتطورات في إدارةبة عدم مواك

 0.809 1.58 اإلداري

98 

 أداة ك اإلستراتيجي، المؤسسة للتخطيطإدارةحترام إعدم 

 0.696 1.42  تساعد على نجاح العمل المؤسسيإدارية

99 

 التنفيذيين بالمؤسسة من قبل الذين  آراء من اإلستفادةعدم 

 0.799 1.65 ةاإلداري األعماليباشرون 

 0.813 1.68  ضعف الموارد البشرية 100

 0.825 1.72 ضعف الموارد المالية  101

 0.817 1.67 اإلستراتيجيالتخطيط  المتبعة في األساليبجمود  102

 0.780 1.63  العليا والتنفيذيةاإلداراتغياب التنسيق بين  103

 0.669 1.40 غياب الواقعية  104

105 

وبيئة  ،ةاإلستراتيجيالخطط م بين  التاسجامناإلعدم وجود 

 0.723 1.55 )داخلية وخارجية(المؤسسة 
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معوقات التخطيط "المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لفقرات محور : ب- 15.4جدول 

  ".اإلستراتيجي

  

تتسم المؤسسة التي تعمل بها بما : معوقات التخطيط اإلستراتيجي

  :أتيي

المتوسط 

  الحسابي

 اإلنحراف

  المعياري

106 

تراكم األعمال الروتينية عند القائمين على التخطيط 

 0.764 1.60 اإلستراتيجي

 0.769 1.55 المعلومات الالزمة إلعداد الخطة اإلستراتيجية  قصور 107

 0.715 1.62 عدم وضوح رسالة القائمين على التخطيط اإلستراتيجي 108

 0.833 1.68 عدم تفويض الصالحيات  109

 0.790 1.55 غياب الرؤية الواضحة  110

111 

 بتدريب القائمين على إعداد الخطط هتماماإل عدم

 0.718 1.60 اإلستراتيجية 

 0.724 1.47 تبني خطة إستراتيجية ضعيفة 112

 0.698 1.43 الرغبة في تطبيق الخطط اإلستراتيجية عدم وجود 113

 0.748 1.50 عدم التأكد من توفر الموارد 114

 0.747 1.53 عدم وضوح المسؤوليات في مختلف وحدات المؤسسة 115

116 

 دون ،تركيز نظام الحوافز على النتائج قصيرة األجل

 0.880 1.85 رتباطه بالغايات اإلستراتيجية المرسومةإ

117 

عتقاد أن التخطيط اإلستراتيجي هو مسؤولية جهة اإل

 0.809 1.70 ة وليس مسؤولية جميع المستويات اإلداري،متخصصة

118 

وضع نظـم جديـدة دون تهيئة الثقـافة المؤسـسية 

 0.809 1.70 الموائمة لهذه النظم

 0.767 1.57  عدم تشجيع التفكير اإلبتكاري لدى الموظفين 119

 0.774 1.67 عدم توفر نظام معلومات ديناميكي متكامل 120
 0.589 1.60  الدرجة الكلية

  

 إجابات في 2موافقة بدرجة ضعيفة من المستوى  هناك أن) 1.60(للمحور يتضح من القيمة الكلية 

ي منها المؤسسات المبحوثة ولكن بمستويات ناالمبحوثين على وجود مجموعة من المعوقات تع
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يضاً يمكن وضعها أ هذه المعوقات أن المبحوثين، غير رأي من المتوسط بحسب أقلوكلها . متفاوتة

  :عتماد التصنيفات التاليةتجهت الباحثة إلإلحديث عن المعوقات عند ا :لها كما يأتيواوتن

  

التخطيط ثيراً على تطبيق أكثر المعوقات تأ تعتبر هي 1.99 –1.60: لىواألالفئة  •

 جهد إلى  تحتاج المؤسسات المبحوثةأن، وهذا يعني  بالمؤسسات المبحوثةاإلستراتيجي

 . لديهاط اإلستراتيجيالتخطيجاح عمليات نإ أجل من ، مواجهتهاحقيقي في

 من الفئة أقل هي معوقات لها تأثير بسيط وتحتاج المؤسسة لجهد 1.60 من أقل: يةناالفئة الث •

ها معوقات يجب على المؤسسة التغلب أن مواجهتها والتعامل معها، حيث أجللى من واأل

 . الناجحاإلستراتيجيالتخطيط  تحقيق أجلعليها من 

  

ؤسسات ي منها المنا المعوقات التي تعأهم أنب) 15.4الجدول (قة ومن النتائج الساب يتضح من إذن

لى حسب تصنيف الباحثة هي، نظام الحوافز يركز على النتائج واأل الفئة المبحوثة وتقع ضمن

 المرسومة، عدم التحديث المستمر لعمليات ةاإلستراتيجي دون ارتباطه بالغايات جلاألقصيرة 

التخطيط  هو مسؤولية جهة متخصصة في التخطيط اإلستراتيجي أنقاد عتاإل، اإلستراتيجيالتخطيط 

، وضع نظـم جديـدة دون تهيئة الثقـافة ةاإلداري وليس مسؤولية جميع المستويات اإلستراتيجي

 تأثيراً لقاألية وهي ناالمؤسـسية الموائمة لهذه النظم في حين تتمثل المعوقات التي تخضع للفئة الث

 ة ضعيفة، عدم وجودإستراتيجيها تبني خطط أهم ،اإلستراتيجي للتخطيط على تطبيق المؤسسة

 اإلطاروهنا يمكن ربط هذا المحور بما يشابهه في . الخطط اإلستراتيجيةالرغبة في تطبيق 

 بهذا المحور أو النظري اإلطار سواء بالتخطيط اإلستراتيجيالنظري، فالمعوقات التي تعيق تطبيق 

التخطيط ا يعتبر عدم توفر نظام حوافز مادية ومعنوية للقائمين على همفكال ، حد كبيرإلىمتقاربة 

، والتحديث للوسائل اإلستراتيجيالتخطيط ، وعدم التحديث المستمر لعمليات اإلستراتيجي

 الخطة اإلستراتيجية إعدادالتكنولوجية، وقلة الموارد المالية، وعدم مشاركة جميع المستويات في 

  . المطلوبالتخطيط اإلستراتيجيبيق  ما يعيق تطأهممن 

  

  :التخطيط اإلستراتيجي مقترحات تسهم في تطوير عملية 12.2.4.

  

 المبحوثين حول مقترحات تسهم في تطوير جابات المعيارية إلاتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و

أ، جدول - 16.4جدول ( في المؤسسة التي يعمل بها المبحوثين يلخصها التخطيط اإلستراتيجيعملية 

  .)ب-16.4جدول 
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مقترحات تسهم في " المعيارية لفقرات محور اتاإلنحرافالمتوسطات الحسابية و: أ- 16.4جدول 

  "التخطيط اإلستراتيجيتطوير عملية 

  

في تطوير عملية التخطيط اإلستراتيجي تتسم  مقترحات تسهم

  :أتيالمؤسسة التي تعمل بها بما ي

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  ريالمعيا

 0.540 2.75   لدى الموظفينالتخطيط اإلستراتيجيتعميم ثقافة  121

 0.431 2.82  )البشرية والمالية(المستدام للموارد  ستخداماال 122

 0.490 2.78  )كما ونوعا( حديثة للمشاريع بياناتتوفير قاعدة  123

 0.419 2.83  التخطيط اإلستراتيجي مؤمنة بإدارةختيار إ 124

 0.430 2.87 اإلبتكارام حوافز يشجع على تبني نظ 125

126 

التخطيط  المالية الضرورية لنجاح اتكاناإلمتوفير 

 0.404 2.85  اإلستراتيجي

127 

 ذوي الكفاءات إلى اإلستراتيجيالتخطيط  إستناد

 0.514 2.80  المتخصصة

 0.419 2.83 لويات المؤسسةأو إلى ةاإلستراتيجيالخطط  إستناد 128

 0.669 2.60 ةاإلستراتيجيالخطط  إعدادالمجتمع في إشراك  129

 0.514 2.80  منفتحة على كافة الموظفينإدارةوجود  130

131 

التخطيط ساس في عملية أ المجتمعية كحتياجاتاإلخذ أ

 0.514 2.80 اإلستراتيجي

 0.493 2.83 سس تنمويةأ على الخطط اإلستراتيجيةبناء  132

 0.457 2.83 اإلستراتيجيالتخطيط مين على التأهيل المستمر للقائ 133

 0.444 2.85  المتاحةاتكاناإلم الفاعل في حدود اإلستراتيجيالتخطيط  134

 0.524 2.78  للتحقيقهدافاألقابلية  135

 0.444 2.85  اإلستراتيجيةوضع سياسات تنفيذية واقعية للخطط 136

 0.469 2.82  فيذ والتناإلستراتيجيالتخطيط التكامل بين دوائر  137

 0.555 2.78   الحديثةاإلستراتيجيالتخطيط ساليب أتبني  138

 0.372 2.88   الحديثةدارةاإل لألساليب المؤسسة إدارةمواكبة  139

140 

الخطط  من جميع المستويات الوظيفية في وضع اإلستفادة

 0.504 2.82 ةاإلستراتيجي
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مقترحات تسهم في " المعيارية لفقرات محور المتوسطات الحسابية واإلنحرافات: ب- 16.4جدول 

  "تطوير عملية التخطيط اإلستراتيجي

  

في تطوير عملية التخطيط اإلستراتيجي تتسم  مقترحات تسهم

  :أتيالمؤسسة التي تعمل بها بما ي

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

141 

اإلستفادة الفاعلة من الخبرة المتراكمة للمؤسسة في 

 0.444 2.85  إلستراتيجيالتخطيط ا

 0.493 2.83  نسجام التخطيط اإلستراتيجي مع رسالة المؤسسةإ 142

143 

 إلى تحليل عميق لبيئة التخطيط اإلستراتيجي إستناداً

 0.504 2.82  المؤسسة

 0.389 2.87   اإلستراتيجيةتقييم دوري للخطط 144

 0.563 2.77  ترجمة الخطط اإلستراتيجية إلى موازنات تقديرية 145

 0.546 2.80  ترجمة الخطط اإلستراتيجية إلى خطط عمل 146

 0.585 2.72  وضوح أولويات المؤسسة 147

 0.480 2.80  وضوح إجراءات الرقابة 148
 0.356 2.81  الدرجة الكلية

  

التخطيط ها قادرة على تعزيز نإ المقترحات التي يرى المبحوثين أهمل وا المحور السابق يتننإ

لوية من وجهة نظر واأل تمثل قترحات هذه المأنالمبحوثة، علماً ب في المؤسسات يجياإلسترات

 هذه أهمما عن أو. لوية من وجهة نظرهمأو وتكاد تكون غالبية المقترحات ذات ،المبحوثين

  :المقترحات فتتمثل فيما يلي

  

 . الحديثةةاإلداريساليب  المؤسسة لألإدارةمواكبة  •

 .اإلبتكارى تبني نظام حوافز يشجع عل •

 . اإلستراتيجيةتقييم دوري للخطط •

 .التخطيط اإلستراتيجي المالية الضرورية لنجاح اتكاناإلمتوفير  •

 . المتاحةاتكاناإلم الفاعل في حدود اإلستراتيجيالتخطيط  •

 . اإلستراتيجيةوضع سياسات تنفيذية للخطط •

 .ستراتيجياإلالتخطيط  الفاعلة من الخبرة المتراكمة للمؤسسة في اإلستفادة •
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لويات والمقترحات حسب واأل ال تقع في ةاإلستراتيجيالخطط  إعداد المجتمع في إشراك أنفي حين 

 العمل بعيداً عن إلى المؤسسات عموماً تتجه أن إلىعزى  يأنوجهة نظر المبحوثين، وهذا يمكن 

خيراً أو .نسيق حجب الجهد الذي قد يتطلبه هذا التإلى و،التنسيق المشترك مع المجتمع المحلي

 في 5 هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى أن) 2.80(ق بضح من القيمة الكلية للمحور السايت

 المقترحات التي تسهم في تطوير عملية أهم تعد من ، فقرات المحورأنالمبحوثين على  إجابات

ستوى جيد من الكفاية ه وبناء على نتائج فقرات هذا المحور هناك مأن، علماً باإلستراتيجيالتخطيط 

 مما ذكر ومما يجب أقلرتقاء بهذه المقترحات  ولكن الجهد المطلوب لإل،فيما يخص هذه المقترحات

  . السابقةمحاور يكون في فقرات الأن

  

  المبحوثينإجابات تأثير خصائص عينة الدراسة على 3.4

  

 حادياأل التباين ختبارإ اماستخد تم فقد ،إجاباتهم على الدراسة عينة خصائص تأثير فحص أجل من

  ): ب-17.4 أ و-17.4 (ينلوالجد وفق نتائجها همأل تلخيص يلي  وفيماt- testختبار إو

  

على  عينة الدراسة بتأثير خصائص والخاص)  ب-17.4(والجدول )  أ-17.4(من الجدول  •

 بتأثيراإلستبانة، يالحظ من خالل معطيات الجدولين الخاصين  محاور على إجاباتهم

صائص عينة الدراسة على إجابات المبحوثين أن متغيرات الدرجة العلمية، وطبيعة خ

كتساب المعرفة بالتخطيط اإلستراتيجي ليس إالمؤسسة التي يعمل بها المبحوثين، وطريقة 

 حيث أن مستوى الداللة اإلحصائية ،ثير على إجابات المبحوثين لجميع محاور الدراسةألها ت

 .ضيات في جميع هذه المجاالت قبلتالي يمكن لنا القول بأن الفروبالت) 0.05(كبر من أ

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " في حين أن الفرضية التي تنص على  •

في المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول واقع التخطيط ) α ≥ 0.5(الداللة 

ليات الكفيلة بتدعيم يقه، وأهم اآلشبكة البيئية ومعيقات تطب الاإلستراتيجي في مؤسسات

تطبيقه تعزى لمتغيرات الدرجة العلمية، وطبيعة المؤسسة التي يعمل بها المبحوثين، 

 ".0.05"كبر من أوطريقة اكتساب المعرفة بالتخطيط اإلستراتيجي قبلت ألن مستوى الداللة 

التخصص، طبيعة  بأن الجنس، العمر، ،دناهأخر تشير بيانات الجدولين تجاه اآلوفي اإل

العمل الحالي، عدد سنوات الخبرة ظهر فيها بعض الفروقات اإلحصائية في بعض 

مما يعني رفض الفرضية، في الوقت نفسه " 0.05"المجاالت حيث مستوى الداللة أقل من 

فالفرضية قبلت، وعن الفرضيات التي جاء فيها " 0.05"كبر من أظهر أن مستوى الداللة 

 الجنس في محور، البدائل والخيارات :فهي على النحو اآلتي" 0.05" من مستوى الداللة أقل
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 وجاءت الفروق لصالح الذكور حيث ،"0.000"اإلستراتيجية، حيث بلغ مستوى الداللة 

هذا يعني أن الفرضية ، "2.3665"ناث  وعند اإل،"2.7114"وصل المتوسط الحسابي 

 .رفضت

الخطط اإلستراتيجية، حيث بلغ مستوى الداللة كما جاءت فروق في الجنس في محور إعداد  •

 وعند ،"2.6395" وجاءت الفروق لصالح الذكور حيث وصل المتوسط الحسابي ،004.0"

  . هذا يعني أن الفرضية رفضت،"2.3135"ناث اإل

، 009.0"كذلك جاءت فروق في الجنس في محور رؤية المؤسسة، حيث بلغ مستوى الداللة  •

ناث  وعند اإل،"2.8137"ذكور حيث وصل المتوسط الحسابي وجاءت الفروق لصالح ال

  . هذا يعني أن الفرضية رفضت،"2.4418"

 ،"019.0"ما فروق الجنس في محور رسالة المؤسسة، فقد بلغ مستوى الداللة فيها أو •

ناث  وعند اإل،"2.7363"وجاءت الفروق لصالح الذكور حيث وصل المتوسط الحسابي 

  .يضاًأ الفرضية رفضت  هذا يعني أن،"2.5941"

 وجاءت ،"010.0"وعن فروق الجنس بمحور بيئة المؤسسة الداخلية، فقد بلغ مستوى الداللة  •

 ،"2.3688"ناث  وعند اإل،"2.5986"الفروق لصالح الذكور حيث وصل المتوسط الحسابي 

  .رفضتهذا يعني أن الفرضية 

جية، فقد بلغ مستوى الداللة وكذلك فروق الجنس بمحور البدائل والخيارات اإلستراتي •

 وعند ،"2.5949" وجاءت الفروق لصالح الذكور حيث وصل المتوسط الحسابي ،"001.0"

  . هذا يعني أن الفرضية رفضت،2.2100"ناث اإل

 وجاءت ،"000.0"وعن فروق الجنس بمحور التنفيذ اإلستراتيجي، فقد بلغ مستوى الداللة  •

 ،"2.2742"ناث  وعند اإل،"2.6456"سط الحسابي الفروق لصالح الذكور حيث وصل المتو

  .رفضتهذا يعني أن الفرضية 

 وجاءت ،"000.0"ما فروق الجنس بمحور التقويم والرقابة، فقد بلغ مستوى الداللة أو •

 ،"2.3688"ناث  وعند اإل،"2.5986"الفروق لصالح الذكور حيث وصل المتوسط الحسابي 

  .هذا يعني أن الفرضية رفضت

 وجاءت ،"009.0"فروق في الجنس للدرجة الكلية، حيث بلغ مستوى الداللة وجاءت  •

 ،"2.3635"ناث  وعند اإل،"2.5105"الفروق لصالح الذكور حيث وصل المتوسط الحسابي 

  .يضاً رفضتأهذا يعني أن هذه الفرضية 

 أن العمر في محور قدرة المؤسسة على التخطيط نكما يستدل من خالل معطيات الجدولي •

 وتم ،"0.026" حيث بلغ مستوى الداللة ،"0.05"إلستراتيجي فيه فروقات إحصائية أقل من ا

 للتعرف على مصادر الفروق وجاءت لصالح الفئة ،ختبار شيفيه للمقارنات البعدية إاستخدام
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على الفئة العمرية " 2.8470"بمتوسط حسابي وصل "  سنة4 0– 36"العمرية الرابعة 

 .، هذا يعني رفض الفرضية "1.9220"بمتوسط حسابي وصل  نة س" 25أقل من  "ىولاأل

 فقد وصل مستوى الداللة ،يضا جاءت فروق في العمر في محور رسالة المؤسسةأو •

 للتعرف على مصادر الفروق ،ختبار شيفيه للمقارنات البعدية إوتم استخدام". 0.037"

" 2.8913"حسابي وصل بمتوسط "  سنة45 – 41"وجاءت لصالح الفئة العمرية الخامسة 

هذا يعني أن ، "2.1250"بمتوسط حسابي وصل " كثرأ سنة ف65" على الفئة العمرية الثامنة

 .الفرضية رفضت

 فقد وصل مستوى الداللة ،كذلك جاءت فروق في العمر في محور أهداف المؤسسة •

روق  للتعرف على مصادر الف،ختبار شيفيه للمقارنات البعدية إوتم استخدام". 0.012"

" 2.9588"بمتوسط حسابي وصل "  سنة45 – 41"وجاءت لصالح الفئة العمرية الخامسة 

هذا يعني أن ، "2.2500"بمتوسط حسابي وصل " كثرأ سنة ف65"على الفئة العمرية الثامنة 

  .الفرضية رفضت

 فقد وصل مستوى الداللة ،وفي نفس الجانب جاءت فروق في العمر في الدرجة الكلية •

 للتعرف على مصادر الفروق ،ختبار شيفيه للمقارنات البعدية إوتم استخدام". 0.030"

" 2.6188"بمتوسط حسابي وصل "  سنة45 – 41"وجاءت لصالح الفئة العمرية الخامسة 

 هذا يعني ،"2.2800"بمتوسط حسابي وصل "  سنة25أقل من " ولىعلى الفئة العمرية األ

  .أن الفرضية رفضت

يضاً أن التخصص في المحور الحادي عشر معوقات أ أعالهن وتظهر نتائج الجدولي •

حيث بلغ مستوى الداللة " 0.05" فيه فروقات إحصائية أقل من ،التخطيط اإلستراتيجي

 للتعرف على مصادر الفروق ،ختبار شيفيه للمقارنات البعدية إوتم استخدام". 0.019"

على " 2.0820"توسط حسابي بلغ وجاءت لصالح التخصص الثالث العلوم البيئية والمياه بم

 الفرضية ، مما يعني أن"1.1117"السابع الذي ال يحتوي على إجابات بمتوسط حسابي 

  .رفضت

 فيه ،عاله بأن طبيعة العمل الحالي في المحور الخامسأويتبين من بيانات الجدولين  •

ختبار  إاموتم استخد". 0.034"حيث بلغ مستوى الداللة " 0.05"فروقات إحصائية أقل من 

 للتعرف على مصادر الفروق وجاءت لصالح الذين يعملون في ،شيفيه للمقارنات البعدية

هلية أعلى الذين يعملون في مؤسسة " 2.8921"بحاث بمتوسط حسابي وصل أمركز 

  . الفرضية رفضت، هذا يعني أن"2.2500"بمتوسط حسابي 

طيط اإلستراتيجي في المحور الحادي عاله بأن معوقات التخأكما يتبين من بيانات الجدولين  •

وتم ". 0.014"حيث بلغ مستوى الداللة " 0.05" فيه فروقات إحصائية أقل من ،عشر
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 للتعرف على مصادر الفروق وجاءت لصالح الذين ،ختبار شيفيه للمقارنات البعدية إاستخدام

إجاباتهم على الذين لم يدلون ب" 2.0825"هلية بمتوسط حسابي وصل أيعملون في مؤسسة 

 . الفرضية رفضت، هذا يعني أن"1.2842"وبطبيعة عملهم بمتوسط حسابي 

 ظهر فيها فروق عند المستوى أقل من ، دلت نتائج الجدولين بأن سنوات الخبرةوأيضا •

ختبار شيفيه  إوتم استخدام". 0.045"في الدرجة الكلية حيث بلغ مستوى الداللة " 0.05"

لى مصادر الفروق وجاءت لصالح الذين خبرتهم العملية في  للتعرف ع،للمقارنات البعدية

على الذين " 2.6133"سنة بمتوسط حسابي بلغ " 13 -  11" من التخطيط اإلستراتيجي

 .هذا يعني أن الفرضية رفضت، "2.3062"بمتوسط حسابي بلغ "  سنوات3"خبرتهم أقل من 

فروق عند المستوى أقل من  دلت نتائج الجدولين بأن سنوات الخبرة ظهر فيها خيراًأو •

ختبار شيفيه  إوتم استخدام". 0.044" حيث بلغ مستوى الداللة ،في المحور" 0.05"

 للتعرف على مصادر الفروق وجاءت لصالح الذين خبرتهم العملية في ،للمقارنات البعدية

  حسابعلى، "2.2638"بمتوسط حسابي بلغ "  سنة16"كثر من أالتخطيط اإلستراتيجي 

ضية رهذا يعني أن الف، "1.3563"بمتوسط حسابي بلغ "  سنة16 - 14"خبرتهم من الذين 

 .رفضت

  

فمن خالل ما سبق تبين بأن الدرجة العلمية، طبيعة المؤسسة التي يعمل بها المبحوثين، طريقة 

كتساب المعرفة بالتخطيط اإلستراتيجي اليوجد لها تأثير على إجابات المبحوثين، في حين أن إ

ي الباحثة السبب عزتوالعمر وعدد سنوات الخبرة بالتخطيط اإلستراتيجي كان لها تأثير، والجنس 

كثر جدية وحماسة أعتبار أن الذكور إ على ،علىأناث كانت ، إلى أن نسبة الذكور مقابل اإلفي ذلك

انت ك"  سنة45 - 30"وأن الفئة العمرية . عباء التي تحتاج لجهدلية في تحمل األوكثر مسؤأللعمل و

ما يدل على أن المؤسسات المبحوثة توظف الفئة إن دل فإذا وهذا ،جابة على اإلستبانةإكثر الفئات أ

تلك مهي األنسب للعمل في المؤسسة فهي تها عتبار أنإ على ،بنسبة عالية"  سنة45 - 30"العمرية 

".  سنة65 من  سنة وأكثر25أقل من "كثر من الفئة العمرية أ ،ن العملاتقإالرغبة والطموح في 

لذا كان للجنس والعمر .  المؤسسات المبحوثة كانت تركز على جنس الموظف وعمرهأنفالمالحظ ب

 ينالجدولي الجدولين /، ولمزيد من التوضيح انظر المبحوثينسنوات الخبرة  تأثير على إجاباتو

  ): ب- 17.4 أ و- 17.4(
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  المبحوث إجابات على الدراسة عينة خصائص لتأثير اإلحصائية الدالالت:  أ- 17.4جدول 

  
  قدرة المؤسسة على

  التخطيط اإلستراتيجي

إعداد الخطط 

  اإلستراتيجية

تتسم أهداف المؤسسة   رسالة المؤسسة  رؤية المؤسسة

  التي تعمل بها

  المتغير  بيئة المؤسسة الخارجية

مستوى  F/Tقيمة 

  الداللة

مستوى  F/Tقيمة 

  الداللة

مستوى  F/Tقيمة 

  الداللة

مستوى  F/Tقيمة 

  الداللة

مستوى  F/Tقيمة 

  الداللة

مستوى  F/Tقيمة 

  الداللة

  009.0  2.846  004.0  2.246  000.0  2.541  009.0  2.846  004.0  2.246  000.0  2.541  الجنس
  0.052  2.171  0.370  1.112  0.026  2.514  0.052  2.171  0.370  1.112  0.026  2.514  العمر

  0.620  663.0  0 .524  0 .811  0.228  1.456  0.620  663.0  0 .524  0 .811  0.228  1.456  الدرجة العلمية

  0.372  1.106  0.081  2.007  0.395  1.066  0.372  1.106  0.081  2.007  0.395  1.066  التخصص

طبيعة المؤسسة 

  التي تعمل بها

1.279  0.290  0.504  0.681  0.257  0.856  1.279  0.290  0.504  0.681  0.257  0.856  

طبيعة العمل 

  ليالحا

1.727  0.144  1.929  0.105  1.947  0.102  1.727  0.144  1.929  0.105  1.947  0.102  

  0.280  1.287  0.926  0.315  0.089  1.957  0.280  1.287  0.926  0.315  0.089  1.957  عدد سنوات الخبرة

كتساب إطريقة 

المعرفة بالتخطيط 

  اإلستراتيجي

2.010  0.106  1.520  0.210  1.124  0.355  2.010  0.106  1.520  0.210  1.124  0.355  
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  المبحوث إجابات على الدراسة عينة خصائص لتأثير اإلحصائية الدالالت: ب - 17.4جدول 

  
البدائل والخيارات 

  اإلستراتيجية

معوقات التخطيط   التقويم والرقابة  التنفيذ اإلستراتيجي

  اإلستراتيجي

المقترحات في تطوير 

  المؤسسة

  المتغير  الدرجة الكلية

مستوى  F/Tقيمة 

  الداللة

مستوى  F/Tقيمة 

  الداللة

مستوى  F/Tقيمة 

  الداللة

مستوى  F/Tقيمة 

  الداللة

مستوى  F/Tقيمة 

  الداللة

مستوى  F/Tقيمة 

  الداللة

  0.009  2.028  458.0  184.0  654.0  1.194  0.000  2.434  0.000  2.391  001.0  2.377  الجنس

  0.030  2.459  729.0  630.0  631.0  750.0  904.0  391.0  0.493  0 .928  0.445  996.0  العمر

  0.087  2.147  0.422  987.0  0.168  1.677  0.743  489.0  0.910  247.0  0 .572  735.0  الدرجة العلمية

  0.565  0.812  0.789  0.522  0.019  2.822  0.466  0.953  0.166  1.597  0.837  0.457  التخصص

طبيعة المؤسسة 

  التي تعمل بها

0.302  0.842  0.292  0.831  0.449  0.719  1.781  0.161  0.146  0.932  1.830  0.152  

طبيعة العمل 

  الحالي

2.025  0.090  1.744  0.140  1.283  0.285  3.155  0.014  1.197  0.323  1.506  0.203  

  0.045  2.340  0.589  0.781  0.044  2.344  0.796  0.512  0.692  0.647  0.182  1.547  عدد سنوات الخبرة

كتساب إطريقة 

لتخطيط المعرفة با

  اإلستراتيجي

1.258  0.298  2.044  0.101  0.880  0.482  2.010  0.106  0.474  0.754  0.983  0.425  
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  تلخيص النتائج4.4

  

  :يلي بما الدراسة هذه نتائج أهم تلخيص يمكن

  

 عينة الدراسة من حيث أفراد  لدى التخطيط اإلستراتيجيالوضوح والتقارب في مفهوم  •

 .المفردات

التخطيط  العينة المبحوثة حول وجود مستوى واضح من أفراد آراءالتوافق في  •

 .ت الدراسةاال في كل مجال من مج،اإلستراتيجي

 . من قبل القائمين عليهاالتخطيط اإلستراتيجيلدى مؤسسات الشبكة القدرة على ممارسة  •

 . الوطنيةةاإلستراتيجيالخطة ها مع سجامنإو ة لدى مؤسسات الشبكةإستراتيجيوجود خطة  •

 .ية في عملهاأهمياب الوضوح في الرؤية المستقبلية لدى مؤسسات الشبكة لما لها من غ •

راريتها مستإية في أهم واضحة في مؤسسات الشبكة، لما لها من أهدافوجود رسالة و •

 .هاءوبقا

 لم يصل هتماماإل بالبيئة الخارجية والداخلية في مؤسسات الشبكة، ولكن هذا إهتماموجود  •

 .مطلوب المستوى الإلى

 . من قبل القائمين عليها، في مؤسسات الشبكةةاإلستراتيجيدائل والخيارات ب بالإهتماموجود  •

 ما أهم، ومن هاأهداف في مؤسسات الشبكة مما يعني تحقيق ةاإلستراتيجيوجود تنفيذ للخطة  •

 : ما يليالخطة اإلستراتيجيةيدل على تنفيذ 

  

o مقابل نقص في الخطة اإلستراتيجيةنفيذ توفير المؤسسة للموارد البشرية الالزمة لت ،

 .الموارد المالية الالزمة

o التي تكفل تنفيذها بصورة ، المناسبةجراءاتاإلعتماد مؤسسات الشبكة على إ 

 .واضحة

o  التنظيمي بما لحداث التغيرات الالزمة في الهيكإتعمل مؤسسات الشبكة على 

 .الخطة اإلستراتيجية مع يتالءم

  

 داءاألعليا في مؤسسات الشبكة آليات التقويم والرقابة فهي تقارن بين  الاإلداراتتمارس  •

 . المؤسسيداءاألير الجودة في تقييم ي المخطط، وتسترشد بمعاداءاألالمحقق و

 في مؤسسات الشبكة التخطيط اإلستراتيجيوجود مجموعة من المعوقات تعيق تطبيق  •

 :هاأهم
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o  رتباطه بالغايات إ دون ،جلاألوجود نظام حوافز يركز على النتائج قصيرة

 . المرسومةةاإلستراتيجي

o  اإلستراتيجيالتخطيط  عدم التحديث المستمر لعمليات. 

o  وليس مسؤولية ، هو مسؤولية جهة متخصصةالتخطيط اإلستراتيجي أنعتقاد اإل 

 .ةاإلداريجميع المستويات 

o لنظم وضع نظـم جديـدة دون تهيئة الثقـافة المؤسـسية الموائمة لهذه ا. 

  

 المؤسسة إدارة منها مواكبة التخطيط اإلستراتيجيوجود مقترحات تسهم في تطوير تطبيق  •

، تقييم دوري للخطط، اإلبتكار الحديثة، تبني نظام حوافز يشجع على ةاإلداريساليب لأل

 اإلستراتيجيالتخطيط  ،التخطيط اإلستراتيجي المالية الضرورية لنجاح اتكاناإلمتوفير 

 الفاعلة من اإلستفادة المتاحة، وضع سياسات تنفيذية للخطط، اتكاناإلمحدود الفاعل في 

 .اإلستراتيجيالتخطيط الخبرة المتراكمة للمؤسسة في 

 . داخل مؤسسات الشبكة المبحوثة،اإلستراتيجيالتخطيط  تؤمن بإدارةوجود  •

عدامها نإ حتى أو  المبحوثة، المؤسساتمتطورة في إستراتيجية ضعف توفر دوائر تخطيط •

  .األحيانفي بعض 
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

   والمقترحاتاإلستنتاجات

  

 اإلستنتاجات 1.5

  

  :هي الدراسة هذه إليها خلصت التي اإلستنتاجات أهم نإ

  

 الدراسة، قد  عينةأفراد من قبل بعض التخطيط اإلستراتيجيغياب وجود تعريف لمفهوم  •

التخطيط فتقارهم للخبرة العملية، والتدريب، والتعليم فيما يخص إ إلىيعود السبب في ذلك 

 .اإلستراتيجي
 

، باإلناث بالمؤسسات المبحوثة هم من الذكور مقارنة التخطيط اإلستراتيجي من يقوم بنإ •

لصالح الذكور، ت النسبة كاناث، حيث ناإلوالدليل على ذلك نسبة المبحوثين من الذكور و

 في  خصوصاًالمرأةكثر كفاءة وقدرة في العمل من أ الرجل أن إلىوالسبب في ذلك النظرة 

، وأن الرجل يأخذ قرارات في العديد من المواضيع الحساسة دون تردد أو المناصب الحساسة

 .خوف
 

بارهن عتإعلى النسب في أ، والتدريب، والتعليم، حصلن على  الخبرة العمليةأنرغم من بال •

  النسبة ما زالت متدنية وبحاجة لعملههذ أن الإ، اإلستراتيجيالتخطيط كتساب إفضل طرق أ

 .لتصل للدرجة األفضل

  

 إستراتيجي ، دون وجود دوائر تخطيطاإلستراتيجيالتخطيط  ب البيئيةتقوم مؤسسات الشبكة •

 .متطورة
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خبراء، وطاقم تخطيط  في ظل غياب وجود حقيقي للةاإلستراتيجي ضعيف للخطة إعدادهناك  •

 .ماهرإستراتيجي 

  

 :هناك ضعف حقيقي يعيق نجاح مؤسسات الشبكة متمثل في •

  

ο على الرغم من ، تتسم رؤية مؤسسات الشبكة المبحوثة بعدم شموليتها ووضوحها 

 .توضيحها سبب وجود المؤسسة

ο  ن  بالرغم م، المؤسسة بالعاملينإهتمام إبرازتتسم رسالة المؤسسات المبحوثة بعدم

 .طالع العاملين عليهاإ وعدمها بالمستفيدين، إهتمام

ο وغير قابلة للقياس  غير طموحةأهداف المبحوثة بوجود تتسم مؤسسات الشبكة ،

ها بتزويد المستفيدين بخدمات ذات إهتماموالتطبيق، بالرغم من وضوحها وواقعيتها و

 .جودة عالية

  

السياسية المحيطة ، اإلقتصادية ضاعاألو مؤسسات الشبكة المبحوثة في تحليل إهتمامعدم  •

ها بالتحليالت الخاصة بمستوى التنسيق بين مستوياتها والتوافق بين إهتماموعدم . بنشاطاتها

 .هاأهدافهيكليتها و
 
 : متمثل في في مؤسسات الشبكةالتخطيط اإلستراتيجي معوقات أهم •

  

o  الغايات رتباطه بإ دون ،جلاألوجود نظام حوافز يركز على النتائج قصيرة

 . المرسومةةاإلستراتيجي

o  اإلستراتيجيالتخطيط عدم التحديث المستمر لعمليات. 

o  وليس مسؤولية ،  هو مسؤولية جهة متخصصةالتخطيط اإلستراتيجي أنعتقاد اإل

 .ةاإلداريجميع المستويات 

o داءاألسباب الفروق بين أ بالتحليالت الخاصة بمعرفة ،عدم قيام المؤسسات المبحوثة 

 .المخطط داءاألقق والمتح

  

، اإلبتكار الحديثة، تبني نظام حوافز يشجع على ةاإلداريساليب  المؤسسة لألإدارةتعد مواكبة  •

التخطيط  المالية الضرورية لنجاح اتكاناإلمتوفير ،  اإلستراتيجية الدوري للخططالتقويم

وضع سياسات  المتاحة، اتكاناإلم الفاعل في حدود اإلستراتيجيالتخطيط  ،اإلستراتيجي
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التخطيط  الفاعلة من الخبرة المتراكمة للمؤسسة في اإلستفادة،  اإلستراتيجيةتنفيذية للخطط

 .التخطيط اإلستراتيجي وسائل تدعيم أهم من ،اإلستراتيجي

  

   المقترحات2.5

  

  :إن من أهم مقترحات هذه الدراسة ما يلي

  

 خالل ، وذلك منطيط اإلستراتيجيالتخ عينة الدراسة بمفهوم أفرادالعمل على زيادة معرفة  •

، "مؤتمراتورش عمل، ندوات،  " من خالل إقامةتدريبهم وتعليمهمزيادة خبرتهم العملية، 

 تساعد على تعميق وزيادة معرفتهم أن والتي من الممكن ،التخطيط اإلستراتيجيخاصة ب

 .التخطيط اإلستراتيجيب

  

كثر بتدريب أ هتماماإل من خالل، اتس في المؤسالتخطيط اإلستراتيجيضرورة تعزيز ثقافة  •

هم إشراكوتعزيز هذا التدريب والتعليم من خالل . وتعليم العاملين في مؤسسات الشبكة

ية في أهمستمرارية هذه المشاركة لما لها من إو. لتدريبية والندوات والمؤتمراتبالدورات ا

 حصول محور طريقة ه يزيد نسبةأن، الذي من شاإلستراتيجيالتخطيط زيادة معرفتهم عن 

 كيدأللت ،ستمرارإب عمل وورش دورات قامةإو. علىأ على قيم التخطيط اإلستراتيجيكتساب إ

 . العينة المبحوثة بذلكأفراد في مؤسسات الشبكة، وتوعية التخطيط اإلستراتيجيية أهم على

  

 ط طاقم تخطياستقطاب، و المبحوثةفي المؤسساتإستراتيجي طوير دوائر تخطيط ضرورة ت •

 اإلبتكارقادر على ، "فرص ومعوقات"البيئة الخارجية ستشعار إ ماهر في إستراتيجي

التخطيط ية في تسريع تطبيق أهم من ذلك لما ل،يسيئومواجهة التحديات بشكل ر

 .اإلستراتيجي

  

رضها على العاملين ، وضرورة عالخطة اإلستراتيجية إعداد بالخبراء في اإلستعانةضرورة  •

 نإ الخطة اإلستراتيجيةب القصور في نا التعرف على جوفي ذلك يساعد نقرارها ألإقبل 

 .وجدت

  

 .دينيها بالمستفإهتمامب نا جإلىها بالعاملين إهتمام تبرز المؤسسات المبحوثة أنيجب  •
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 ، تكون واضحةأن على ، خاصة بهاأهدافعلى المؤسسات المبحوثة القيام بتكوين ووضع  •

 .قابلة للقياس والتطبيقطموحة، 

  

 والسياسية المحيطة اإلقتصادية األوضاع تهتم مؤسسات الشبكة المبحوثة في تحليل أنيجب  •

توياتها والتوافق بين  بالتحليالت الخاصة بمستوى التنسيق بين مسإهتماموكذلك . بنشاطاتها

 ن، ألالتخطيط اإلستراتيجي لما لذلك من تأثير على نجاح تطبيق عملية ،هاأهدافهيكليتها و

 .التخطيط اإلستراتيجيات التي يتم من خاللها تطبيق ساسياألحليالت تعد من هذه الت

  

 أجور"ت آ المكافظمةأن من قبل المؤسسات المبحوثة في إهتمام أساسي يكون وبشكل أنيجب  •

الخطة  لما لذلك من تأثير على زيادة قدرة العاملين على تنفيذ وتطبيق ،للعاملين" وحوافز

 .اإلستراتيجية

  

التخطيط كبر في توفير الموارد المالية التي يحتاجها تطبيق أ إهتماميكون هناك  أنيجب  •

 في مؤسسات  مما هي عليهب الموارد البشرية المتوفرة بشكل اكبرنا جإلى ،اإلستراتيجي

 . المبحوثةالشبكة

  

 ، المخططداءاأل المتحقق وداءاألسباب الفروق بين أ بمعرفة إهتمام يكون هناك أنيجب  •

 .اإلستراتيجيطيط خالفروقات التي تؤثر على عملية الت التقليل من أجلن موذلك 

  

 والتي ،الخطة اإلستراتيجيةالعمل بجد نحو التقليل والحد من المعوقات التي تعيق تطبيق  •

 العينة المبحوثة، وتدعيم المقترحات التي تسهم في تطوير تطبيق أفرادظهرت حسب رأي 

 .التخطيط اإلستراتيجي

  

 .التخطيط اإلستراتيجي جميع العاملين من جميع المستويات في المؤسسة بإشراك يتم أنيجب  •

  

 .تطوير الرؤية، الرسالة، األهداف بما يعزز التخطيط اإلستراتيجي •

  

 .طالع العاملين من جميع المستويات على رسالة المؤسسةإ يتم أن •
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 بكفاية وفعالية النظم التعليمية اإلرتقاء ودوره في التخطيط اإلستراتيجي ):1999.(الجندي، ع •

 ، دراسة تحليلية-

بكفاية وفعالية النظم التعليمية  اإلرتقاء ودوره في تراتيجيالتخطيط اإلس): 1999.(الجندي، ع •

 .16، ع54مجلة مستقبل التربية العربية، مج دراسة تحليلية،  -
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 مفاهيم ومصطلحات، التخطيط اإلستراتيجي ):2003. (ي، أنا، داغست.، النواب، أ.الحازمي، ع •

 . للصحافة والنشرنازهرة نيس

(http://www. makhwahedu.gov.sa/almohopeen/asteratej.ppt, 26/1/2008). 

الدار العلمية الدولية للنشر . 1، ط العامةدارةاإل ومباديء أصول): 2004.(حبتور، ع •

 .ناوالتوزيع، عم

دار المسيرة، . 1، ط جديدة في عالم متغيرإدارة ةاإلستراتيجي دارةاإل): 2004.(حبتور، ع •

 .ناعم

. 2ط. عملياتها المعاصرة،-  مداخلها–  مفاهيمهاةاإلستراتيجي دارةاإل ):2006.(الحسيني، ح •

 .نادار وائل للنشر والتوزيع، عم

 جنوب الضفة الغربية يةاألهلالمنظمات  في التخطيط اإلستراتيجي واقع ):2007.(حاليقة، ي •

 .نجامعة القدس، فلسطي.داءاألوعالقته ب

 من وجهة نظر مديري شركات التخطيط اإلستراتيجي ):1995.(حمامي، ي، والشيخ، ف •

 ،ةاألردني األعمال

 .نا، عمالتخطيط اإلستراتيجي -  بناء المنظمة الذكية): 2004.(الخزامي، أ •

دار الشروق للنشر والتوزيع، . 1، ط اإلستراتيجيالتخطيط  إلىمدخل ): 1999.(خميس، م •

 .ناعم

 دراسة تحليلية -   في تكوين الرؤيةاإلستراتيجيدور التحليل والتفكير ): 2005.(دواي، ج •

 .، بغداددكتوراه رسالة  عينة في شركات القطاع الصناعي العراقي،راءآل

 -  الدوليةاألسواقفي  ةاألردني التسويقية للشركات ةاإلستراتيجيعولمة ): 2004.(رامز، و •

 .نادار الثقافة للنشر والتوزيع، عم. 1 ط،ةاألردنيالجامعة ية، نادراسة ميد

  حالة دراسيةياتكاناإلم في الحكم المحلي الواقع والتخطيط اإلستراتيجي ):2006.(ردايدة، ش •

 .جامعة القدس، فلسطين ،الضفة الغربية -

دار وائل للنشر والتوزيع، . 1ط. العولمة والمنافسة،ةاإلستراتيجي دارةاإل ):2004.(الركابي، ك •

 .ناعم

، مقابلة شخصية،  مرور- مركز السالمة على الطرق وسالمة البيئة): 2008.(ي، مواالريم •

5/7/2008. 

 مستقبل - إستراتيجيلعالقة بين الجامعة وسوق العمل من منظور ا): 2005.(زاهر، ض •

  .37، العدد العربية التربية

 .نادار وائل للنشر، عم. 1، طةاإلستراتيجي دارةاإلات أساسي): 2005.(السالم، م •

 .نادار وائل للنشر، عم. 5، طةاإلستراتيجي دارةاإلات أساسي): 2005.(السالم، م •
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 .فلسطين غزة، .3ط ،اإلداري الفكر تطوير:(2003).م ي،واالسبع •

 .مشروع قادة النهضة وخطة العمل، الخطة اإلستراتيجيةرق بين  الف):2007.(، جناالسلط •

(http://www.4nahda.com/index.php?show=news&action=article&id=80-11k, 
26/1/2008). 

 .18/7/2008، مقابلة شخصية، معاً - مويتنمركز العمل ال): 2008.(سمندر، ع •

بداع الخليجي وقرطبة اإل، ةإستراتيجيكيف تكتب خطة ): 2004. (والعدلوني، م. ، طناالسويد •

 .للنشر والتوزيع، الكويت والرياض

 .السعودية، التخطيط اإلستراتيجيوط التخطي ):2008.(الشبكة السعودية، •

(http://www.the-saudi.net/kg/arabic/paln-st.htm, 26/1/2008). 

 . بالشبكةاألعضاء - حول الشبكة): 2006(شبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية  •
(http://www.pngoce.org/arabic/members/members.htm1, 7/2/2008). 

 .رسالة الشبكة): 2006(شبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية  •
(http://www.pngoce.org/psg2-1.htm, 24/12/2007). 

 الصغيرة في دولة األعمال  منشآت فياإلستراتيجيالتخطيط  ممارسات ):2000.(الشيخ، ف •

 .ة المتحدةمارات العربياإل

  .، جامعة القدسسلسلة محاضرات ضمن مساق منظمات المجتمع المدني: )2005.(الصباغ، ع •

مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، . 1ط.،التخطيط اإلستراتيجي ):2008.(الصيرفي، م •

 .سكندريةاإل

عالمي ودوره في مواجهة الكوارث اال اإلستراتيجيالتخطيط ): 2004.(الضويحي، ع •

 .منية، الرياضاال، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم ماتزاالو

 .سكندريةاال، الدار الجامعية،  والعولمةالتخطيط اإلستراتيجي): 2002.(العارف، ن •

 .31/7/2008، مقابلة شخصية، ريجأ -  التطبيقيةاألبحاثمعهد ): 2008.(عبد ربه، ر •

 .تراتيجيالتخطيط اإلس ):2007.(عبداهللا، ح •

(http://www.zahratnissan.com/modules.php?name=News&file=print&sid=14

89 - 9k -, 26/1/2008). 

 ومراحله المختلفة، اإلرشادي وإطاره مفهومه التخطيط اإلستراتيجي ):2008.(عبيدات، ت •

 .األردن
(http:// www.arabma.org/subject/2.ppt, 26/1/2008). 

، مقدمة ية التشبيك بين شبكة المنظمات القاعديةأهم بعنوانورقة عمل  ): 2005.( عودة، ر •

 .بين المنظمات القاعدية، رام اهللا مؤتمر التشبيك إلى
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مؤسسات غير الحكومية في محافظة التخطيط اإلستراتيجي في المعوقات  ):2007.(ر، عايش •

 .جامعة القدس، فلسطين.بيت لحم، في أعقاب إنتفاضة األقصى،

الدار الجامعية، . العلمية،واألسس األصول ةاإلستراتيجي دارةاإل): 1999.(عوض، م •

 .اإلسكندرية

دار الثقافة . 1 ط مدخل تطبيقي،- األعمالة إستراتيجي): 2006.(، ووإدريسالغالبي، ط،  •

 .ناللنشر والتوزيع، عم

دار . 1 ط منظور منهجي متكامل،-  ةاإلستراتيجي دارةاإل): 2007.(، ووإدريسالغالبي، ط،  •

 .ناوائل للنشر والتوزيع، عم

دار صفاء لنشر والتوزيع . 1، ط عامةومبادئ أسس اإلستراتيجيالتخطيط ): 1999.(غنيم، ع •

 .ناعم

 لألعمال التخطيط اإلستراتيجيتيسير ): 2007.(فراي، ف، وستونر، ت، ووينزايمر، ل •

 . للنشر والتوزيع ، الرياضكانالعبي. 1 طالصغيرة،

 .تصال شخصيإ ،اإلستراتيجي طالتخطي: )2008.(، حقاقيش •

ت اال مفاهيم ونظريات وحةاإلستراتيجي دارةاإل والتخطيط اإلستراتيجي): 1996.(القطامين، أ •

 .ناي للنشر والتوزيع، عمو، دار مجدالتطبيقية

 .18/7/2008، مقابلة شخصية،  بلدية رام اهللا- دائرة المياه والبيئة): 2008.(قندح، ج •

ل، واأل اإلحصائي المؤتمر ،التخطيط اإلستراتيجي والتنبؤ واإلحصاء): 2007.(الكرخي، م •

 .ناعم

 واختصاصاتهه أهداف والتخطيط اإلستراتيجيتقرير حول ): 2007.(،البحرينيمجلس النواب  •

 . البحرين نجاحه ومعوقاته،وأسباب

(http://www.nuwab.gov.bh/StudiesCenter/ShowCat.aspx?CategoryId=2 - 40k 
, 7/2/2008). 

، جامعة المنصورة، التخطيط اإلستراتيجيدليل المدير العربي في ): 2005.(مخيمر، ع •

 .جمهورية مصر العربية

، دار الجامعة ات التنافسإستراتيجي تكوين وتنفيذ - ةاإلستراتيجي دارةاإل): 2003.(مرسي، ن •

 .اإلسكندريةالجديدة، 

 .اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة،  العليادارةاإلات إستراتيجي): 2006.(مرسي، ن •

 .ةاإلستراتيجي دارةاإل): 2007.( والتنميةدارةاإلمركز  •
(http://www.mdcegypt.com/Site-Arabic/Management%20Approaches-
rabic/Strategy,%20Business%20Plan/stratgy%20mangement.asp, 
24/12/2007). 
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 . المهنية للتخطيطاألسس): 2007(.مركز التمييز للمنظمات غير الحكومية •
(http://www.pengonorg/arabic/about.htm, 11/4/2007). 

 .فلسطين. التخطيط اإلستراتيجي مفهوم ):2007(مركز تدريب بنك فلسطين  •

(http:llwww.bankofpalestine.com/tc/digital_library/management_library100/1
06.pdf, 16/11/2008). 

ية نا دراسة ميد- األردني تخطيط القوى العاملة في القطاع العام ):2000.(الناطور، م •

 .جامعة اليرموك. غير منشورةرماجستيرسالة  العاملين، التجاهات

 في منظمات النفع العام الكويتية بين النظرية التخطيط اإلستراتيجي ): 2007(، ح نانعم •

 .والتطبيق، الكويت

 .دار الفاروق للنشر والتوزيع، مصر. 1 ط الناجح،يجيالتخطيط اإلسترات): 2001.(هاينز، س •

مة للتقاعد بالمملكة العربية اتجربة المؤسسة الع): 2008(، اإلجتماعية للتأميناتالهيئة العامة  •

 . السعوديةالسعودية،
(http://www.gosi.org.bh/arabic/pdf/3.pps, 26/1/2008). 

 مديري لدى التخطيط اإلستراتيجي سةممار واقع دراسة): 2006(، أ واألشقروادي، ر،  •

 االنسحابتنمية وتطوير قطاع غزة بعد غزة،  قطاع في المحلية حكومية الغير المنظمات

 . فلسطين- ، غزةاإلسرائيلي

. 1 ط للمنظمات غير الربحية،التخطيط اإلستراتيجي): 2007.(، م، والحموي، منالينسو •

 . للنشر والتوزيع، الرياضكانالعبي

 .التخطيط اإلستراتيجي ):2008(يوسف، م  •

.(http://www.shekham2.maktoobblog.com/1021824/64, 9/11/2008) 

  

  أجنبيةمراجع 

 
• Bryson, M, John (2004): Strategic Planning for Public and Non profit 

Organizations, 3rd edition.Jossey-Bass.USA. 
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  ناستبياإل إستبانة :1.3 ملحق

  

   ديسأبو – جامعة القدس

  كلية الدراسات العليا

  بناء مؤسسات/  التنمية المستدامةمعهد

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  22/02/2008:التاريخ

  

   :أخي الكريم/ أختي الكريمة

  ...كاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبر

  

   :بعنوان دراسة إعدادتقوم الباحثة ب

  

بيئية الفلسطينية بين المعيقات  في مؤسسات شبكة المنظمات الالتخطيط اإلستراتيجي

 فاق التدعيمآو
  

 - بناء المؤسسات عمادة– لمتطلبات درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامة االوذلك استكم

 أجل بصدق من ستبانةاإل عن فقرات هذه باإلجابةلذا يرجى التكرم  .جامعة القدس/ الدراسات العليا

 البحث العلمي أهداف تعامل بسرية تامة لتحقيق البيانات أن هذه الدراسة مع العلم أهدافتحقيق 

 .فقط

  

  "تعاونكمشاكرين حسن "

  

  وفاء الخطيب:الباحثة

 زياد قنام. د: إشراف
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  : شخصيةبيانات
  

  : مأل الفراغإلى باإلضافة، ي تنطبق عليكيرجى وضع رقم الحالة الت
  

  ثىأن) 2ذكر                                               ) 1  £  الجنس  1
 سنة          35-31) 3 سنة            30-26) 2 سنة            25 من   أقل) 1  £  العمر   2

 سـنة             50-46) 6 سنة                   45-41) 5 سنة                   36-40) 4

   سنة فأكبر56) 8 سنة          51-55) 7
  دبلوم عالي) 3بكالوريوس             ) 2دبلوم                 ) 1  £  الدرجة العلمية  3

  دكتوراه) 5ماجستير              ) 4
  .......................................................................  :  التخصص  4

ـ    5 سة التـي   طبيعة المؤس

  تعمل بها

ــة           ) 1  £ ــاث          ) 2جامعـ ــز أبحـ وزارة                ) 3مركـ

  ..........................حدد/غير ذلك) 5مؤسسة أهلية          ) 4
  .......................................................................  :  طبيعة العمل الحالي 6

ــرة عــدد ســنو 7 ات الخب

  )التخطيط اإلستراتيجي(

 سـنوات           7-5) 3 سنوات                 6-4) 2 سنوات             3 من   أقل) 1  £

 سنة                           16-14) 6 سنة                     11-13) 5                 8-10) 4

   سنة16أكثر من ) 7
طريقة اكتساب المعرفـة     8

 التخطيط اإلسـتراتيجي  ب

  : للمشاريع

الخبرة العمليـة                     ) 3التدريب              ) 2التعليم                              ) 1  £

المشاركة في نشاطات بيئيـة عامـة                     ) 5التثقيف الذاتي                         ) 4

  ....................................................حدد/غير ذلك) 5

  
  : هواإلستراتيجييط للتخط): تعريفك(مفهومك 

  
..................................................................................................................

................................................................................................................  

  
  :دناهأالمقياس الموضح  استخدامب الالحقة األسئلة على جابةاإلبرجاء 

  
  . بدرجة كبيرة جداًأتفق) 5
  . بدرجة كبيرةأتفق) 4
  . بدرجة متوسطةأتفق) 3
  . بدرجة صغيرةأتفق) 2
  . بدرجة صغيرة جداًأتفق) 1
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  :اإلستراتيجيالتخطيط واقع 
  

  : تعمل بها بما يأتي تتسم المؤسسة التي:اإلستراتيجيالتخطيط  على ؤسسةقدرة الم

  1  2  3  4  5 هدافاألوضوح  9

  1  2  3  4  5   قاعدة بيانات شاملة عن المؤسسةامتالك 10

  1  2  3  4  5   متطورة إستراتيجيوجود دائرة تخطيط 11

  1  2  3  4  5  التخطيط اإلستراتيجينظام إداري يدعم  12

13 

 لديهم المهارات الضرورية    اإلستراتيجيالتخطيط  قائمون على   

  لكلذ

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  اإلستراتيجيالتخطيط  تؤمن بإدارة 14

  1  2  3  4  5  االبتكارقادر على إستراتيجي طاقم تخطيط  15

  1  2  3  4  5   قادر على مواجهة التحديات إستراتيجيطاقم تخطيط 16

17 

 األمـور يمتلك بصيرة نافذة في تقييم      إستراتيجي  طاقم تخطيط   

  المستقبلية

5  4  3  2  1  

18 

 البيئة الخارجيـة    استشعار ماهر في     إستراتيجي طاقم تخطيط 

  )فرص ومعوقات(

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5   ماهر في تحديد الموارد إستراتيجيطاقم تخطيط 19

20 

 مرن في مواجهة الظروف المحيطـة   إستراتيجي طاقم تخطيط 

  بالمؤسسة

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  لدى المؤسسة المرونة الكافية لمواجهة التغيرات 21

  : تتسم الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة التي تعمل بها بما يأتي:الخطة اإلستراتيجية إعداد

  1  2  3  4  5  ة للمؤسسةإستراتيجييوجد خطة  22

  1  2  3  4  5   الخطة اإلستراتيجية إعداد بالخبراء في نايستع 23

  1  2  3  4  5  ةاإلداري بين جميع المستويات تشاور نتاج ،الخطة اإلستراتيجية 24

  1  2  3  4  5   على جميع العاملين قبل إقرارهاالخطة اإلستراتيجيةتعرض  25

  1  2  3  4  5  ةاإلستراتيجيلويات في خطتها واألتهتم المؤسسة ب 26

27 

 ةاإلسـتراتيجي الخطط   مع   ةاإلستراتيجيتنسجم خطة المؤسسة    

  الوطنية

5  4  3  2  1  

  : بها بما يأتيتتسم رؤية المؤسسة التي تعمل: رؤية المؤسسة

  1  2  3  4  5  توضح الرؤية أسباب وجود المؤسسة 28

  1  2  3  4  5  تمتلك المؤسسة رؤية مستقبلية لنشاطاتها في المجتمع 29

  1  2  3  4  5  رؤية المؤسسة لمستقبل عملها هي رؤية واضحة 30

  1  2  3  4  5  رؤية المؤسسة واقعية 31

  1  2  3  4  5  رؤية المؤسسة قابلة للتطبيق 32
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  1  2  3  4  5  ها شموليةأنتتصف رؤية المؤسسة ب 33

  : تتسم رؤية المؤسسة التي تعمل بها بما يأتي:رسالة المؤسسة

  1  2  3  4  5  تمتلك المؤسسة رسالة محددة توضح سبب وجودها 34

  1  2  3  4  5  تمتلك المؤسسة رسالة واضحة 35

  1  2  3  4  5  تمتلك المؤسسة رسالة توجه سلوك العاملين 36

  1  2  3  4  5   اطالع العاملين في المؤسسة على طبيعة رسالتهايتم 37

  1  2  3  4  5   المؤسسة بالعامليناهتمامرسالة المؤسسة تبرز  38

  1  2  3  4  5   بالمستفيديناالهتمامتركز رسالة المؤسسة على  39

  1  2  3  4  5   الدور المجتمعي إبرازتركز الرسالة على  40

  1  2  3  4  5  ة الفهمها سهلأنتتسم رسالة المؤسسة ب 41

  : المؤسسة التي تعمل بها بما يأتيأهدافتتسم :  المؤسسةأهداف

  1  2  3  4  5   المؤسسة تعكس رسالتها بصورة كافيةأهداف 42

  1  2  3  4  5   المؤسسة واضحة أهداف 43

  1  2  3  4  5   المؤسسة مفهومةأهداف 44

  1  2  3  4  5   المؤسسة نابعة من رؤيتها للمستقبلأهداف 45

  1  2  3  4  5   المؤسسة واقعية أهداف 46

  1  2  3  4  5   المؤسسة مرتبطة بقيمهاأهداف 47

  1  2  3  4  5   المؤسسة قابلة للتطبيقأهداف 48

  1  2  3  4  5   المؤسسة قابلة للقياسأهداف 49

  1  2  3  4  5  "تتضمن روح التحدي"  المؤسسة طموحةأهداف 50

  1  2  3  4  5  فيدين تقديم خدمات متميزة للمستإلىتهدف المؤسسة  51

  1  2  3  4  5  تهدف المؤسسة لتزويد المستفيدين بخدمات ذات جودة عالية  52

  1  2  3  4  5   ذات طبيعة تنمويةأهداف تحقيق إلىتهدف المؤسسة  53

  :لمؤسسة التي تعمل بها بما يأتيالبيئة الخارجية لتتسم  :بيئة المؤسسة الخارجية

  1  2  3  4  5  قصادية المحيطةاال ضاعاألوتحلل المؤسسة مستوى تأثرها ب 54

  1  2  3  4  5   السياسية في نشاطاتهااألوضاعتهتم المؤسسة بتحليل تأثيرات  55

56 

 علـى  األمنية األوضاع انعكاساتتركز المؤسسة على معرفة   

  نشاطاتها

5  4  3  2  1  

57 

 المختلفـة فـي     اإلجتماعيـة تحلل المؤسسة تأثيرات العوامل     

  نشاطاتها

5  4  3  2  1  

58 

تجري المؤسسة تحلـيالت كافيـة للتطـورات التكنولوجيـة          

  المرتبطة بنشاطاتها

5  4  3  2  1  

59 

تركز المؤسسة على معرفة الفرص المتاحة لها فـي البيئـة           

  الفلسطينية لتحقيق رسالتها

5  4  3  2  1  
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60 

تركز المؤسسة على معرفة التهديدات التي تواجهها في البيئة         

  المحيطة لتحقيق رسالتها

5  4  3  2  1  

  :لمؤسسة التي تعمل بها بما يأتيالبيئة الداخلية ل تتسم :البيئة الداخلية

  1  2  3  4  5  ضاع الداخلية وتجري المؤسسة تحليالً كافياً لأل 61

62 

 ،خلية للمؤسـسة   الدا األوضاعتهتم المؤسسة بتحليل تأثيرات     

  على الواقع الوظيفي

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  هاأهدافتوافق بين هيكليتها وى التهتم المؤسسة بتحليل مستو 63

64 

 والثقافة التنظيميـة  هاأهدافتحلل المؤسسة مستوى التوافق بين     

  السائدة

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5   المختلفةأقسامهاتهتم المؤسسة بتحليل مستوى التنسيق بين  65

  1  2  3  4  5  تركز المؤسسة على معرفة نقاط ضعفها 66

  1  2  3  4  5  ليالت الكافية لمعرفة نقاط قوتهاتجري المؤسسة التح 67

  :ةاإلستراتيجي اتالبدائل والخيار

68 

 مجموعة من البدائل قبل     ،عي القرار ان ص أمامتضع المؤسسة   

   القراراتخاذ

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  جه القوة في كل بديلأو ناتعمل المؤسسة على بي 69

  1  2  3  4  5  ديلب الضعف في كل بنا جوبإظهارتهتم المؤسسة  70

  1  2  3  4  5  في تقييم البدائل المناسبة" الفاعلة األدواتتستخدم المؤسسة  71

72 

 ، المؤسسةأهدافتعمل المؤسسة على اختيار البديل الذي يحقق 

  بصورة أفضل 

5  4  3  2  1  

73 

 في عملية اختيار البديل ،تراعي المؤسسة عوامل البيئة الداخلية

 المناسب

5  4  3  2  1  

74 

 في عمليـة اختيـار   ،اعي المؤسسة عوامل البيئة الخارجية  تر

  البديل المناسب

5  4  3  2  1  

  :اإلستراتيجيالتنفيذ 

75 

 التغيرات الالزمـة فـي الهيكـل    إحداثتعمل المؤسسة على   

  ةاإلستراتيجي بما يتالءم مع خطتها ،التنظيمي

5  4  3  2  1  

76 

ية السائدة  تبذل المؤسسة كل ما هو ممكن لجعل الثقافة التنظيم        

  ةاإلستراتيجيفيها متوافقة مع خطتها 

5  4  3  2  1  

77 

توفر المؤسسة الموارد البـشرية الالزمـة تنفيـذ خططهـا           

  ةاإلستراتيجي

5  4  3  2  1  

78 

توفر المؤسسة المـوارد الماليـة الالزمـة لتنفيـذ خططهـا            

  ةاإلستراتيجي

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5ا عمليات تنفيـذ  توفر المؤسسة كل الموارد المادية التي تتطلبه     79
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  ةاإلستراتيجيخطتها 

80 

 قادرة على حث  ،" وحوافز أجور" مكافآت ظمةأنتعتمد المؤسسة   

  بنجاحةاإلستراتيجيالعاملين على تنفيذ خطتها 

5  4  3  2  1  

81 

 الخطة اإلستراتيجية  العليا كل الدعم الالزم لتنفيذ       دارةاإلتقدم  

  للمؤسسة

5  4  3  2  1  

82 

 الوظيفية المختلفة بما    الجوانب الكافي ب  االهتمام تولي المؤسسة 

  ةاإلستراتيجييحقق التنفيذ الصحيح للخطة 

5  4  3  2  1  

83 

تعتمد المؤسسة برامج عمـل قـادرة علـى تنفيـذ خطتهـا             

   بنجاحةاإلستراتيجي

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  ةاإلستراتيجيتضع المؤسسة موازنات مناسبة لتنفيذ خطتها  84

85 

 المناسبة التي تكفل تنفيـذ خطتهـا     جراءاتاإلؤسسة  تعتمد الم 

   بصورة مناسبةةاإلستراتيجي

5  4  3  2  1  

  :التقويم والرقابة

  1  2  3  4  5   المؤسسيداءاألتعتمد المؤسسة معايير واضحة لتقييم  86

  1  2  3  4  5   بصورة دوريةداءاأليجري قياس  87

  1  2  3  4  5  طط المخداءاأل المتحقق وداءاألتقارن المؤسسة بين  88

89 

 داءاأل المتحقـق و   داءاأل الفروق بـين     أسبابتحلل المؤسسة   

  "  وجد فروقإذا"المخطط

5  4  3  2  1  

90 

 داءاأل الالزمـة لتحـسين      جـراءات اإل المؤسسة   إدارةتتخذ  

  المؤسسي

5  4  3  2  1  

91 

 داءاأل المؤسسة بمعـايير الجـودة فـي تقيـيم           إدارةتسترشد  

 المؤسسي

5  4  3  2  1  

92 

 السلبية فقط في تقـويم      الجوانب المؤسسة على    إدارةتركز  ال  

  داءاأل

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5   المختلفةهاأهدافتقيس المؤسسة مستوى تحقيق كل هدف من  93

 في المؤسسات، يرجى التخطيط اإلستراتيجيهناك معوقات تحد من تطبيق عملية  :اإلستراتيجيالتخطيط معوقات 

  :ةاآلتي على الفقرات باإلجابةي مؤسستك تحديد ما يتوافر منها ف

  1  2  3  4  5 اإلستراتيجيالتخطيط عدم التحديث المستمر لعمليات  94

  1  2  3  4  5 يناإلداريجمود التفكير لدى  95

  1  2  3  4  5  الرقي بالمؤسسةإلى الهادف اإلستراتيجيالتخطيط غياب  96

97 

عمـل   ال أسـاليب  المؤسسة للتطورات فـي      إدارةعدم مواكبة   

 اإلداري

5  4  3  2  1  

98 

 إدارية أداة ك اإلستراتيجي، المؤسسة للتخطيطإدارةعدم احترام 

 تساعد على نجاح العمل المؤسسي

5  4  3  2  1  
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99 

 لتنفيذيين بالمؤسسة من قبـل الـذين       ا آراء من   االستفادةعدم  

 ةاإلداري األعماليباشرون 

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  ضعف الموارد البشرية 100

  1  2  3  4  5 ضعف الموارد المالية 101

  1  2  3  4  5 اإلستراتيجيالتخطيط  المتبعة في األساليبجمود  102

  1  2  3  4  5  العليا والتنفيذيةاإلداراتغياب التنسيق بين  103

  1  2  3  4  5 غياب الواقعية  104

105 

وبيئـة   ةاإلسـتراتيجي الخطـط    التام بين    االنسجامعدم وجود   

 )خارجيةداخلية و(المؤسسة 

5  4  3  2  1  

106 

التخطـيط   الروتينيـة عنـد القـائمين علـى          األعمالتراكم  

 اإلستراتيجي

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5 ةاإلستراتيجيالخطة  عدادالمعلومات الالزمة إل قصور 107

  1  2  3  4  5 اإلستراتيجيالتخطيط عدم وضوح رسالة القائمين على  108

  1  2  3  4  5 عدم تفويض الصالحيات 109

  1  2  3  4  5 غياب الرؤية الواضحة 110

  1  2  3  4  5 الخطط اإلستراتيجية إعداد بتدريب القائمين على االهتمام عدم 111

  1  2  3  4  5 ة ضعيفةإستراتيجيتبني خطة  112

  1  2  3  4  5 الخطط اإلستراتيجيةالرغبة في تطبيق  عدم وجود 113

  1  2  3  4  5 عدم التأكد من توفر الموارد 114

  1  2  3  4  5 دم وضوح المسؤوليات في مختلف وحدات المؤسسةع 115

116 

 دون ارتباطه   ،جلاألتركيز نظام الحوافز على النتائج قصيرة       

  المرسومةةاإلستراتيجيبالغايات 

5  4  3  2  1  

117 

 هـو مـسؤولية جهـة       التخطـيط اإلسـتراتيجي    أنعتقاد  اال

 ةاإلداري وليس مسؤولية جميع المستويات ،متخصصة

5  4  3  2  1  

118 

وضع نظـم جديـدة دون تهيئة الثقـافة المؤسـسية الموائمة        

 لهذه النظم

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5 ي لدى الموظفيناإلبتكارعدم تشجيع التفكير  119

  1  2  3  4  5 عدم توفر نظام معلومات ديناميكي متكامل 120

  : في المؤسسة اإلستراتيجيالتخطيط يسهم في تطوير عملية أنة يمكن اآلتيبرأيك أي المقترحات 

  1  2  3  4  5   لدى الموظفينالتخطيط اإلستراتيجيتعميم ثقافة  121

  1  2  3  4  5  )البشرية والمالية(المستدام للموارد  ستخداماال 122

  1  2  3  4  5  )كما ونوعا( حديثة للمشاريع بياناتتوفير قاعدة  123

  1  2  3  4  5  التخطيط اإلستراتيجي مؤمنة بإدارةاختيار  124

  1  2  3  4  5 االبتكارتبني نظام حوافز يشجع على  125
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126 

ـ اإلمتـوفير   التخطــيط  الماليــة الـضرورية لنجـاح   اتكان

 اإلستراتيجي

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5   ذوي الكفاءات المتخصصةإلى اإلستراتيجيالتخطيط  استناد 127

  1  2  3  4  5 لويات المؤسسةأو إلى ةاإلستراتيجيالخطط  استناد 128

  1  2  3  4  5 ةاإلستراتيجيالخطط  إعداد المجتمع في إشراك 129

  1  2  3  4  5  منفتحة على كافة الموظفينإدارةوجود  130

131 

التخطـيط   فـي عمليـة      كأسـاس  المجتمعية   حتياجاتاإلخذ  أ

 اإلستراتيجي

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  تنمويةأسس على الخطط اإلستراتيجيةبناء  132

  1  2  3  4  5 اإلستراتيجيالتخطيط تمر للقائمين على التأهيل المس 133

  1  2  3  4  5  المتاحةاتكاناإلم الفاعل في حدود اإلستراتيجيالتخطيط  134

  1  2  3  4  5  للتحقيقهدافاألقابلية  135

  1  2  3  4  5  اإلستراتيجيةوضع سياسات تنفيذية واقعية للخطط 136

  1  2  3  4  5  والتنفيذ اإلستراتيجيالتخطيط التكامل بين دوائر  137

  1  2  3  4  5  الحديث اإلستراتيجيالتخطيط  أساليبتبني  138

  1  2  3  4  5   الحديثةدارةاإل لألساليب المؤسسة إدارةمواكبة  139

140 

الخطـط   من جميع المستويات الوظيفية في وضـع         االستفادة

 ةاإلستراتيجي

5  4  3  2  1  

141 

التخطـيط  لمؤسسة في  الفاعلة من الخبرة المتراكمة ل   االستفادة

  اإلستراتيجي

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5   مع رسالة المؤسسةاإلستراتيجيالتخطيط  انسجام 142

  1  2  3  4  5   تحليل عميق لبيئة المؤسسةإلى استناداً اإلستراتيجيالتخطيط  143

  1  2  3  4  5   اإلستراتيجيةتقييم دوري للخطط 144

  1  2  3  4  5  ات تقديرية موازنإلى الخطط اإلستراتيجيةترجمة  145

  1  2  3  4  5   خطط عملإلى الخطط اإلستراتيجيةترجمة  146

  1  2  3  4  5  لويات المؤسسةأووضوح  147

  1  2  3  4  5   الرقابةإجراءاتوضوح  148

  

  "اإلحتراممع "

  

  

  الباحثة

  وفاء الخطيب
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  ستبانةاإل محكمين أسماء:.2.3ملحق 

  

 .فتوحة جامعة القدس الم– فارة أبوالدكتور يوسف  •

 . كويكرز–ي وا قيشنا ذوقرالدكتو •

 . وزارة الخارجية–الدكتور مفيد الشامي  •

 .ردناأل ة جامع– حنا قاقيش رالدكتو •

 . مصرجامعة –تور منير حبشية الدك •

 .اإلجتماعيةوزارة الشؤون  –الدكتور محمد أبو حميد  •

  . مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين-  الدكتور عبد الرحمن التميمي •
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   البيئية الفلسطينيةيةاألهلشبكة المنظمات :.3.3ملحق 

  

  PENGON البيئية الفلسطينية يةاألهلشبكة المنظمات 1.3 

  

 21يئة والتي يبلغ عددها تشتمل هذه الشبكة على المؤسسات البيئية الفلسطينية ذات العالقة بالب

 كل مؤسسة من مؤسسات عن ونبذة ، سوف يتم التحدث بموجزوفيما يأتيجمعية بيئية، مؤسسة و

 ً. كما سيأتي الحقا المبحوثةالشبكة

  

   : العامة للشبكةهدافاأل1.1.3.

  

 البيئية الفلسطينية، يةاألهلشبكة المنظمات (تقوم الشبكة بالتركيز على القضايا البيئية بواسطة 

2008:( 

  

  . الفلسطينية في مجال البيئةيةاألهلتعزيز دور المنظمات  •

 مختلف المنظمات، وتحسين نوعية وجودة عملها، وتشجيعها على تطوير وتنسيق جهود •

 الحد إلىزدواجية في النشاط اال تجنب المنافسة وخفض أجلالعمل في مشاريع مشتركة من 

 .األدنى

المؤسسات والهيئات  ، المحليةيةاألهلبناء العالقات وتبادل الخبرات بين مختلف المنظمات  •

  .المية العاملة في المجال البيئيالمنظمات الع ،الحكومية المحلية

 للمساعدة في تعزيز وتحسين عملية بناء المجتمع المدني في األعضاءبناء قدرة المنظمات  •

بيئة صحية، مع التركيز على مبادئ المشاركة الجماهيرية في صنع القرار والتنمية 

  .المستدامة

  .بيئيةين والسياسات الناالمساعدة في عملية الضغط فيما يتعلق بالقو •

  .مة مثل تلك المخالفاتوا ومق،توثيق ومتابعة المخالفات البيئية بشكل دائم •

 والشباب، وعلى وجه الخصوص طلبة المدارس والجامعات، في حماية المرأةتقوية دور  •

  .البيئة

 . مع المؤسسات المختلفةالبيانات وتبادل هذه ، بيئيةبياناتبناء قاعدة  •
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 : هيكلية الشبكة2.1.3.

  

 يةاألهلشبكة المنظمات (ت التالية اال أكثر من المجأو في الشبكة في واحد األعضاءل المنظمات تعم

 ):2008البيئية الفلسطينية، 

  

  .تطوير الموارد الطبيعية والحفاظ عليها •

  .حماية الحياة البريةو.،نشر الوعي البيئي •

  .التلوث البيئي ومكافحة التصحر •

  .يها والحفاظ علاألثريةتطوير المواقع  •

  .السياحة البيئية •

  . طاقة بديلة ومتجددةاستخدام ستحداثإ •

  

   بالشبكةاألعضاءالمؤسسات 2.3 

  

 ، مؤسسة، تختلف من حيث طبيعة عملها21 البيئية الفلسطينية تتكون من يةاألهلشبكة المنظمات 

 تم التحدث عن كل أكثررى، ولتوضيح األخفكل مؤسسة من هذه المؤسسات تستقل في عملها عن 

  ).2008 البيئية الفلسطينية، يةاألهلشبكة المنظمات  (اآلتيمؤسسة من مؤسسات الشبكة على النحو 
 

 : للتوعية وحماية البيئةاألرض جمعية 1.2.3.

  

 أن للتوعية وحماية البيئة، مع العلم باألرضلم تتمكن الباحثة من الحصول على مادة نظرية لجمعية 

، فهي ناآلها ال تعمل بشكل فعلي من ذاك الوقت وحتى أن إال.  في بداية التسعيناتكانتأسيسها 

ي ذلك عدم وجودها على  مما يعن،رى بالشبكةاألخ التي تقوم بها المؤسسات األعمالخامدة ال تقوم ب

 .ارض الواقع

  

  ):ARIJ( التطبيقية،القدس األبحاث معهد 2.2.3.

  

 في مكرسه لتعزيز التنمية المستدامة ،ههي منظمة غير ربحي) أريج( القدس التطبيقية األبحاثمعهد 

 من خالل زيادة التحكم في ، على الذات للشعب الفلسطينيواالعتماد،  الفلسطينية المحتلةاألراضي

 البحث الزراعي والمائي ، المعهدأهداف أهم من أن ،1990 تأسست في عام .الطبيعيةمواردها 
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 لوحدة المصادر البيئية التقويم و،اإلستراتيجيخطيط الت و،مراقبة الزراعة البعلية والمرويةوالبيئي، و

  ).2008عبد ربه، (

  

 ):TCAS( مركز الخدمات الزراعية 3.2.3.

  

 كمؤسسة فلسطينية غير حكومية وغير 1986في عام ) TCAS(تأسس مركز الخدمات الزراعية 

تمين في تأسس مركز الخدمات الزراعية من قبل مجموعة من الخبراء المختصين والمه. ربحية

ت الزراعية، البيئية، اال من خالل تنفيذ برامج ونشاطات في المج،مجال تطوير المجتمع المحلي

يتمثل هدف مركز الخدمات الزراعية الرئيسي في تحسين . المائة مع التركيز على القطاع النسوي

جه  من خالل وضع الحلول الحديثة والمستدامة للمشاكل التي توا،قدرات القطاع الزراعي

  ).2008 البيئية الفلسطينية، يةاألهلشبكة المنظمات  (كانالمزارعين والس

  

  :، جامعة القدس)CDPHC(لية واأل مركز تنمية الرعاية الصحية 4.2.3.

  

بالخدمات الصحية عن طريق تدعيم وتدريب القوى  االرتقاء إلى يهدف ،هو مركز تنموي وطني

لية، إذ يسعى المركز من واألمبادئ العامة للصحة البشرية في الحقل الصحي وتعزيز وترسيخ ال

 وإسداء ، النشطة القائمة على توفير المعلومات والمعارفاإلجتماعيةوخالل المؤسسات الصحية 

  .المشورة الالزمة والمالئمة والمتوافقة مع حاجات المجتمع المحلية

  

لخبراء المحليين في هذا  بمبادرة مجموعة من المهنيين وا1991وقد تأسس هذا المركز في عام 

 إذ .ة مع المؤسسات القائمالتعاون ب، للتنمية الصحية ونواة لمعهد الصحة العامةأداة ليكون ،المجال

 كي تتكامل الجهود الفلسطينية في تطوير ، مع جامعة القدسوتعاون عمل اتفاقيةقام المركز بإبرام 

  .لية والصحة العامةواألالقوى البشرية في مجال الصحة 

  

 المركز فتتمثل أهداف أهمما أ و فئة رسمية سياسية،أووالمركز مستقل تماما، ال يرتبط بحزب 

 :اآلتيب

  

  .ليةواألتصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية في حقول الصحة  •

 والكتب األبحاثت واالتزويد العاملين في الحقل الصحي بالمقتوفير قاعدة معلوماتية،  •

  .والمجالت
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ت المحلية في حقل الصحة وتقديم المساعدات الفنية لها في مجال الصحة إثراء الخبرا •

  .ليةواأل

، وتحضير األبحاثلية في مجال واألتقديم النصائح وإسداء المشورة في حقل الصحة  •

الحاسوب في  استخدامومراض األ الصحية، وتصنيف دارةاإلالمشاريع ونظم المعلومات، و

  .الحقل الصحي

 ارتباط ومعاهد عالمية ومحلية، عن طريق الخبرات مع مؤسساتتوفير فرصة لتبادل  •

  .المركز بعالقات مهنية رفيعة مع مؤسسات عالمية ودولية ومحلية

تعزيز وتطوير نموذج التنمية بالمشاركة الفاعلة للمجموعات المستهدفة والمستفيدة من  •

  .المشاريع والبرامج الصحية والتنموية

 على الذات في البرامج والمشاريع التي ينفذها واالعتماد  الذاتياالكتفاء أسلوبتعزيز  •

 البيئية الفلسطينية، يةاألهلشبكة المنظمات (المركز ومع المؤسسات التي يعمل معها 

2008.( 

  

  : معهد دراسات المياه، جامعة بيرزيت5.2.3.

  

بناء قدرة  المشاركة في أجل، من 2001تأسس معهد دراسات المياه التابع لجامعة بيرزيت عام 

، والتعليم العالي االستشارية وذلك من خالل توفير المعرفة، والخدمات ،قطاع المياه الفلسطيني

 والتعليم المستمر من خالل عقد دورات تدريبية قصيرة المدى في األبحاث، و)درجة الماجستير(

ياه في حل مشاكل  معهد دراسات المهما ذلك، يسإلى باإلضافة. مجال المياه والمسائل ذات العالقة

ستشارية اال والنشاطات  من خالل مشاريع البحث،رةواالمياه الصعبة داخل فلسطين والدول المج

جاء قرار تأسيس معهد دراسات المياه التابع لجامعة بير زيت نتيجة .  المشتركةاإلقليميةوالنشاطات 

د لضبطها ومعالجتها  أسلوب متعدإلىمباشرة لمشاكل قطاع المياه في فلسطين، والتي تحتاج 

  ).2008التميمي، (

  

  : مؤسسة التنمية والبيئة، مركز بلدنا الثقافي6.2.3.

  

 تثقيف ورفع أجل من ، كمؤسسة أهلية غير ربحية1993تأسست مؤسسة التنمية والبيئة في عام 

حيث تعتبر المؤسسة جزء من مركز بلدنا . وعي المجتمع الفلسطيني تجاه ضرورة حماية البيئة

  ).2008 البيئية الفلسطينية، يةاألهلشبكة المنظمات (قافي الث
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  ):LRC (األرضمركز أبحاث 7.2.3. 

  

ل ورام اهللا  فروع في الخلي القدس وله في1986 سنة سسأ ت،هلية فلسطينية غير حكوميةأمؤسسة 

وتتلخص رسالة المركز في تعميق البحث العلمي .  الضفة الغربيةنشاطاته تغطيونابلس، و

وحفظ حقوقه ، أرضهل تعزيز صمود الفلسطيني على  والتنسيق بما يكفالتعاونراسات وتطوير والد

مالكه وتراثه وثقافته وثرواته، وتطوير وتنمية المصادر البشرية والطبيعية أ في اإلنسانيةالتاريخية و

  .للشعب الفلسطيني

  

جراء إلزراعة والبيئة، وي وانا والمباألراضي انتهاكات توثيق محاورويتركز عمل المركز على 

 وتصنيفات، وتنفيذ مشاريع ظمةأنبحاث متخصصة في التربة وما يتعلق بها من خرائط غطاء وأ

 - الزراعة–وعليه فالمركز متخصص في البحث العلمي  . والتربة والزراعة والبيئةلألرض تطوير

ويسعى لتطوير العمل .  الفريق على صعيد الكادر الداخليبأسلوب، ويعمل ناسناإل حقوق –البيئة 

شبكة المنظمات (الجماعي بين المؤسسات الفلسطينية، ويدعم تشكيل الشبكات المهنية المتخصصة 

 ).2008 البيئية الفلسطينية، يةاألهل

  

 : والبيئةناسناإلالجمعية الفلسطينية لحماية حقوق 8.2.3.

  

 بمبادرة مجموعة من 1990 فلسطينية مركزها مدينة القدس، تأسست عام ناسنإمؤسسة حقوق 

 هدافاألت كانونية، ونا والمياه للدراسات والخدمات القاألرض مؤسسة باسمين الفلسطينيين، يالمحام

 ناسناإل حقوق أن إعالء شإلىجمعية الوتهدف .  المحتلةاألراضي في االستيطانة محاربة ساسياأل

تفاقيات االطينيين وفق المعايير و والدفاع عن حقوق المواطنين الفلس،ونناوتوطيد مبدأ سيادة الق

 االنتماء أو بغض النظر عن العقيدة ، المتحدةاألمم الصادرة عن ناسناإلات الدولية لحقوق عالناإلو

 سواء من ، مصدرهاكان  أياًناسناإل حقوق انتهاكات وتقف ضد . اللونأو الجنس أوالسياسي 

 البيئية الفلسطينية، يةاألهلظمات شبكة المن( من أطراف غير حكومية أوالسلطات الحكومية 

2008.( 

  

  ":معا" مركز العمل التنموي 9.2.3.

  

 في مدينة 1989 عامر هادفة للربح تأسست في بداية غي ،مؤسسة فلسطينية أهلية تنموية مستقلة

  .القدس ولديها فروع في رام اهللا وغزة
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  :ة التاليهدافاأل تحقيق إلىيسعى المركز من خالل برامجه ونشاطاته 

  

  .تطوير المصادر البشرية الفلسطينية •

 وعلى ،ة في تمكين وتعزيز الفئات المهمشة والفقيرة في المجتمعات المحليةهماالمس •

  .المستوى الوطني

  . من خالل التدريب وخلق مشاريع مدرة للدخل، على الذاتاالعتماد في تعزيز اإلسهام •

نا الراهنة دون إحتياجات لتخدم وتحقق ،نشر الوعي البيئي لحماية بيئتنا ومصادرنا الطبيعية •

  . القادمة في بيئة صحية وسليمة ومستدامةاألجيالالمساس بحق 

  . التنموية التطبيقيةاألبحاث إعداد في تطوير واإلسهام •

ت اال وخاصة تلك المتعلقة في المج،التعبئة والمناصرة والتأثير في السياسات الوطنية •

سمندر،  (الكيماويةالمبيدات والمواد  استخدامغناء عن ستاالوتشجيع . التنموية والزراعية

2008.(  

  

 :PARC الزراعية الفلسطينية اإلغاثة لجان10.2.3. 

  

 كإطار تطوعي متخصص داخل الحركة التطوعية 1983 الزراعية عام اإلغاثة لجانتأسست 

. ل اختصاصهم من طاقات المتطوعين في حقواالستفادةت الفكرة وراء تأسيسها كانو. الفلسطينية

 أكثر في أو في البداية يقتصر على تخصيص المهندسين الزراعيين ليوم اإلغاثة عمل كانو

 ومساعدة المزارعين في تقديم تقارير أمام ،األغوار لمزارعي منطقة اإلرشادات لتقديم سبوعاال

ة سرائيلياإل رداً على السياسة ،ة تثبت صالحية أراضيهم للزراعةاإلسرائيليالمحاكم العسكرية 

رض األ على االستيالء بهدف ،رشاد الزراعي وضرب القطاع الزراعياإل إضعاف إلىالهادفة 

 ).2008 البيئية الفلسطينية، يةاألهلشبكة المنظمات (ة اإلسرائيليوالمياه إلقامة المستوطنات 

  

 ):PACE( المؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقافي 11.2.3.

  

 الحفاظ على التراث الحضاري للشعب إلىفة للربح تهدف مؤسسة غير حكومية، غير هاد

 وتفعيل التبادل ،الفلسطيني، وتعمل كذلك على تشجيع السياحة الثقافية في فلسطين محلياً وعالمياً

تنسق المؤسسة جهودها مع . ت التعليم والسياحةاالالثقافي بين فلسطين والعالم خاصة في مج

ة بقضايا الثقافة عموماً والسياحة الثقافية بشكل خاص، وذلك المؤسسات المحلية والدولية المعني
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 بين الشعب الفلسطيني وشعوب اإلحتراموي وا القائم على التسهمااصر الصلة والتفأوبهدف تعزيز 

  ).2008 البيئية الفلسطينية، يةاألهلشبكة المنظمات (المنطقة والعالم 

  

 : مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين12.2.3.

  

 مؤسسة غير حكومية وغير ، الفلسطينيين لتطوير مصادر المياه والبيئةنالهيدرولوجييموعة مج

 تطوير وحماية المصادر المائية والبيئية في إلى، تهدف المجموعة 1987ربحية تأسست عام 

 إدارة، البيئة والسياسية المتعلقة باإلجتماعية، اإلقتصادية العوامل اإلعتبار آخذه بعين .فلسطين

لى على ثقة واأل نجاح مجموعة الهيدرولوجيين في عملها يعتمد بالدرجة نإصادر المياه، م

  ).2008التميمي، (ومشاركة المجتمع المحلي 

  

  ):مرور) (RESC( مركز السالمة على الطرق وسالمة البيئة 13.2.3.

  

ربحية، هو جمعية فلسطينية مستقلة، غير ) مرور(مركز السالمة على الطرق وسالمة البيئة 

 2000اخر عام أومتخصصة في مواضيع السالمة على الطرق وسالمة البيئة، تأسس المركز في 

  .تتح مقراً له في مدينة رام اهللاواف

  

مناء المركز هو الوحيد من نوعه في فلسطين فيما يتعلق بالرسالة التي يحملها، يشرف عليه مجلس أ

 نإ. الخطط اإلستراتيجيةار السياسات العامة و يقوم بإقرواعتباريةمن شخصيات فلسطينية مهنية 

  ).2008ي، واالريم( المركز زيادة الوعي المروري لدى المواطن أهداف أهممن 

  

 : جمعية حماية البيئة14.2.3.

  

س هذه تبلورت الفكرة من وراء تأسي. 1996تأسست جمعية حماية البيئة في شهر أيلول عام 

ات محلية ووطنية تعمل في المجال البيئي ومعالجة عدم وجود مؤسس، الجمعية بشكل رئيسي

  .الكوارث البيئية في فلسطين، خصوصاً في منطقة جنين

  

 من خالل ، الجمعية الرئيسية في حماية البيئة الفلسطينية وتخفيف أثر المشاكل البيئيةأهدافتتلخص 

بيئية الفلسطينية،  اليةاألهلشبكة المنظمات (تفعيل دور المجتمع وزيادة الوعي لدى الجمهور 

2008.(  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

114 
 

  :)UAWC( العمل الزراعي لجان إتحاد 15.2.3.

  

 أو مؤسسة أهلية تنموية فلسطينية غير هادفة للربح وليست ذات طابع سياسي الزراعي، العمل لجان

تمتع  ويضم فرعين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وي، في مدينة القدس1986تأسس عام . ديني

 2000 لسنة يةاألهلون الجمعيات الخيرية والمؤسسات ناحكام قاً أل، طبقلمستقلةبالشخصية المعنوية ا

  ).2008 البيئية الفلسطينية، يةاألهلشبكة المنظمات (

  

  ):UPMRC( الطبية الفلسطينية اإلغاثة لجان إتحاد 16.2.3.

  

نية، حيث يعتبر  المنظمات البيئية الفلسطياإلغاثة الطبية الفلسطينية من مؤسسات لجان إتحاديعتبر 

لية، ويعتمد في عمله واأل، يتبنى مبادئ الرعاية الصحية ؤسسة صحية وطنية فلسطينية مستقلةم

 ،اإلحتالل صمود الشعب الفلسطيني في وجه تدعيميكرس كل طاقاته ل. على مشاركة المجتمع

لفلسطيني في اء الشعب ابنأل العالج للفئات الفقيرة والمحرومة وميقد ،وعالج الجرحى والمصابين

ن مميزة مع كافة المؤسسات الفلسطينية، واالمناطق المحاصرة والمحتلة، وله عالقات تكامل وتع

 وحشد التضامن مع الشعب الفلسطيني، ويقوم ،ةاإلسرائيليويقوم بجهد دولي لفضح الممارسات 

ة ديمقراطية بجهود مستمرة نحو توفير الصحة النوعية للجميع كجزء من عملية بناء دولة فلسطيني

ما أو.  سنوياًاً أكثر من مليون مواطنتحاداإلمستقلة وعصرية، حيث يبلغ عدد المستفيدين من خدمات 

  : الطبية الفلسطينية فتتمثل بما يلياإلغاثة لجان إتحاد أهدافعن 

  

  . الشعب الفلسطينيإحتياجاتب مع واتتج،لسليمة لرعاية صحية عالية الجودةتكوين البنية ا •

  . التكاليفأقل وبحتياجاًإكثر األلية للفئات واألمات الصحة توفير خد •

  بهدف رفع المستوى الصحي في المجتمع الفلسطيني،الجمع بين الخدمات الوقائية والعالجية •

 ).2008 البيئية الفلسطينية، يةاألهلشبكة المنظمات (

  

  : دائرة المياه والبيئة، بلدية رام اهللا17.2.3.

  

 ،، حيث تعتبر دائرة المياه والبيئة جزء من بلدية رام اهللا1910 اهللا في عام تأسس مجلس بلدية رام

 مسؤولةتعتبر دائرة المياه والبيئة .  جنب مع دائرتي الصحة والهندسة في البلديةإلىوتعمل جنباً 

  ).2008قندح، (عن جمع النفايات الصلبة والصرف الصحي في المدينة 
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  :، جامعة بيت لحم)WSERU(ربة البيئية  وحدة أبحاث المياه والت18.2.3.

  

 تأسيس نا المجتمع الفلسطيني المحلي جزءاً من بيإحتياجاتشكل التزام جامعة بيت لحم تجاه تلبية 

قتصادي موسع أجرته الجامعة إ –جتماعي إ عقب مسح حتياجاتاإلالجامعة، حيث جرى تحديد تلك 

عتبر وت.  على نتائج هذا المسحأنجامعة بهذا الشستند برنامج نشاط الإينيات، كما نااخر الثمأوفي 

 من 1988جزء من برنامج النشاط هذا، حيث تأسست الوحدة في عام وحدة أبحاث المياه والتربة 

ستجابة بشكل فعال لمتطلبات عدد اإلفي  نجحت وحدة أبحاث المياه والتربةلقد . قبل دائرة الكيمياء

شبكة المنظمات (تقديم المعلومات لها في مسائل جودة المياه  و،كبير من السلطات البلدية ومساعدتها

  ).2008 البيئية الفلسطينية، يةاألهل

  

  ):WESC( مركز دراسات المياه والبيئة 19.2.3.

  

ت اال المجتمع الفلسطيني في مجإحتياجات لتلبية 1994في عام  أسس مركز دراسات المياه والبيئةت

 ، الشريكة والمعنية في مركز دراسات المياه والبيئةاألطرافأما . التثقيف المائي والبيئيمراقبة، ال

شمل السلطة الوطنية الفلسطينية، دوائر وخدمات المياه، البلديات، المجالس القروية، المنظمات فت

 في مجال تحليل ون العاملاألفرادوكذلك . والمزارع عناغير الحكومية، المنظمات الدولية، المص

 وقسم إداري أربع مختبراتيتكون مركز دراسات المياه والبيئة من . مائية والبيئيةوتقييم المشاكل ال

  ).2008 البيئية الفلسطينية، يةاألهلشبكة المنظمات (فني واحد 

  

  ):WLPS( جمعية الحياة البرية في فلسطين 20.2.3.

  

سست عام تفرعت جمعية الحياة البرية في فلسطين عن أطفال لحماية الطبيعة في فلسطين، تأ

ة فيما يتعلق بالمفهوم البيني، وحماية الطبيعة، إستراتيجي واضحة وأهداف، وضعت لها 1998

 الجمعية على زيادة الوعي لدى الجمهور أهداف المتنوعة، في حين تتركز األجناسوالحفاظ على 

 عالمي، وتتبنى جمعية الحياة البرية في فلسطين مفهوم تفكير. طفال بشكل خاصألابشكل عام ولدى 

  ).2008، األطرش (وجبارة في مجال التوعية والتثقيفوالعمل المحلي، وتبذل الجمعية جهود مكثفة 

  

  :اللجنة المحلية لحماية البيئة21.2.3. 

  

 .مر والمتواصل البحث المست منرغمبال، هاحول بيانات من الحصول على  الباحثةتمكنتلم 
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