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 شكر وتقدير
 

برئيسها و مشرفيها وهيئاتها  أتقدم بالشكر إلى جامعة القدس التي أنارت لنا الطريق ممثلة
 فيهاالتدريسية وجميع العاملين 

 

المستدامة  للتنمية العالي المعهد -وأتقدم بالشكر إلى جميع أساتذتي في كلية الدراسات العليا
 تفضل باإلشراف على هذه الدراسة الذي (مكي الناصر عبدواخص بالذكر األستاذ الدكتور )

 فله مني جزيل الشكر والتقدير....وعلى جهوده في تقديم النصح واإلرشاد 

 

 عبد الرحمن التميميوالدكتور  ابراهيم عوضكما وأتقدم بالشكر والعرفان إلى الدكتور 
 لتفضلهما على مناقشة الدراسة

 

 الدراسة أداةكما وأتقدم بالشكر إلى طاقم المحكمين الذين تفضلوا بتحكيم 

 لحمأعضاء المجالس البلديية في محافظة بيت وفي النهاية أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل 
 الدراسة أداةالذين تفضلوا باإلجابة على 

 

 كما وأشكر كل من قدم لي المشورة والنصح

 البطحة حسين محمود رائد



 ج
 

 التعريفات
 
 التخطيط (Planning) : 

هو عبارة عن مجموعة من التدابير المعتمدة والموجهة بالقرارات واإلجراءات العملية الستشراف المستقبل 
وتحقيق أهداف من خالل اإلختيار بين البدائل والنماذج اإلقتصادية واإلجتماعية إلستغالل الموارد البشرية 

 .(2009نشود )يونس، والطبيعية والفنية المتاحة إلى أقصى حد ممكن إلحداث التغيير الم
 
 التخطيط االستراتيجي (Strategic Planning)  

 زمنيرة وبررام  تواسرتراتيجيا أهرداف ووضرع قررارات اتخراذ يعررف التخطريا االسرتراتيجي علرى أنره عمليرة
 (.238، ص2001غنيم،) ومتابعتها وتنفيذها مستقبلية

 تطروير وعمليرة المنظمرة، مسرتقبل وتخيرل تصرور بواسرطتها يرتم التري العمليرة "ويعررف كرذلع علرى أنره: 
 (.299، ص2002)الصرن،  هذا المستقبل" لتحقيق الضرورية والعمليات اإلجراءات

 

  التخطيط التنموي االستراتيجي(Strategic Developmental Planning) 
أو  مجموعة من اإلجراءات المرحلية المقصودة والمنظمرة والمشرّرعة التري تنفرذ فري فتررة زمنيرة وعلرى مسرتوى 

عدة مستويات مكانية وبجهد جماعي تعاوني جاد، تستخدم فيه أدوات ووسائل متعددة تحقق اسرتغالل أمثرل 
للمرروارد الطبيعيررة والبشرررية الوامنررة والمتاحررة، وبشرركل يعمررل علررى إحررداث التغييررر المطلرروب والمرغرروب فرري 

لمختلفرة لمنرع حردوث أي رثرار المجتمع، مع توجيه وضبا ومتابعة إلحداث هذا التغيير فري جوانرب الحيراة ا
بقاءه ضمن دائرة المرغوب والمنشود )الهموز،   (.12، ص2008سلبية ناتجة عنه وا 

 

  البلدية(Municiplaitiy)  
 بمقتضى وسلطتها ووظائفها حدود منطقتها وتعين وتلغي تحدث مالي استقالل ذات أهلية مؤسسة هي

 (.70، ص2009 التميمي،) المحلي الحكم وزارة إلى مرجعيتها البلديات، وتعود  قانون  أحكام
 بوالمالي ) واالستقالل المعنوية بالشخصية تتمتع األساسية اإلقليمية وتعرف كذلع على أنها: "الجماعية

 (.128ص، 2013، ضياف



 د
 

 ملخص
 

التنموي االستراتيجي لدى بلديات محافظة بيت لحم من  مدى تطبيق التخطيا هدفت الدراسة التعرف إلى
. كما وهدفت إلى معرفة إذا كان هنالع فروق ذات داللة احصائية عند وجهة نظر أعضاء مجالسها البلدية

مدى تطبيق التخطيا التنموي  استجابة أفراد عينة الدراسة حول في متوسطات  )α> 0.05 (المستوى 
والمستوى التعليمي، وسنوات الجنس، و البلدية، تعزى لمتغيرات بلديات محافظة بيت لحم  لدى االستراتيجي

 .الخدمة، والمسمى الوظيفي
تألف مجتمع و  االستبانة.المقابلة و  استخدم الباحثلجمع بيانات الدراسة و ، استخدم الباحث المنه  الوصفي

( مجلس بلدي، والبالغ 11لحم، والبالغ عددها )جميع أعضاء البلديات التابعة لمحافظة بيت الدراسة من 
مجتمع الدراسة نفسه، وقد بلغ المجموع النهائي  ، وتوونت عينة الدراسة من( عضوا  131عدد أعضائها )

( من المجموع %81( استبيان، لتمثل بذلع عينة الدراسة ما نسبته )106لالستبانات المستردة والصالحة )
م إستخدام األسلوب اإلحصائي التحليلي، وذلع بإيجاد المتوسطات الحسابية توقد  .الولي لمجتمع الدراسة

مدى تطبيق واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة، وذلع للتعرف على 
افة التنموي االستراتيجي لدى بلديات محافظة بيت لحم بحسب وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، إض التخطيا

داللة الفروق في المتوسطات للتعرف على  اختبار تحليل التباين األحاديو إلى استخدم اختبار )ت(، 
، كما وتم حساب معامل الثبات كرونباخ ألفا للتحقق من صدق األداة اإلحصائي، الدراسة حسب متغيرات

قابلة مع عضوين من كما وأجرى الباحث م (.SPSSوثباتها، وذلع من خالل برنام  الرزم اإلحصائية )
أعضاء المجالس البلدية ليتسنى له المقارنة بين بلدية بتير التي تعد في مراحل نشأتها األولى، وبلدية بيت 

 لحم التي تعد البلدية األقدم واألوبر من بين البلديات التابعة لمحافظة بيت لحم.
بلديات محافظة بيت لحم من وجهة التخطيا التنموي االستراتيجي لدى تطبيق  أظهرت نتائ  الدراسة أن

كانت متوسطة، وان أعلى المجاالت كان المجال األول والذي يتناول وضوح  نظر أعضاء مجالسها البلدية
جاء المجال الثاني  ثممفهوم التخطيا التنموي اإلستراتيجي للمجلس البلدي، وقد جاء بدرجة كبيرة، 

البلدية بالتحليل التنموي االستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية، والثالث، واللذان يتناوال على التوالي: قيام 
ووجود توجهات تنموية واستراتيجية لدى المجلس البلدي، بدرجة كبيرة أيضا ، ثم جاء المجال الرابع، والذي 



 ه
 

، ثم المجال الخامس بدرجة متوسطة استراتيجية تنفيذية لدى المجلس البلديو  تنمويةيتناول توفر خطا 
لذي يتناول تطبيق خطا تنموية استراتيجية لدى المجلس البلدي، وبدرجة متوسطة، فيما جاء المجال وا

السادس واألخير والذي يتناول مراقبة وتقييم الخطا التنموية االستراتيجية لدى المجلس البلدي في أدنى 
 .الترتيب، وبدرجة متوسطة أيضا  

 )α> 0.05 (عند مستوى الداللة اإحصائيدالة وق فر وكشفت نتائ  فحص فرضيات الدراسة عن وجود 
لدى  مدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجيبين متوسطات درجة استجابة أفراد عينة الدراسة تجاه 

صالح ، وذلع لتعزى لمتغير البلدية بلديات محافظة بيت لحم من وجهة نظر أعضاء مجالسها البلدية
المسمى بحسب متغير ظهرت فروق دالة احصائيا  وكذلع وبيت جاال، وبيت ساحور. م، لحبيت  اتبلدي

 .الوظيفي، وذلع لصالح فئة رئيس
فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة  وجودفيما كشفت النتائ  عن عدم 

التنموي االستراتيجي لدى بلديات محافظة بيت لحم من وجهة نظر أعضاء  مدى تطبيق التخطيا حول
 .أو سنوات الخدمة، المستوى التعليمي، أو تعزى لمتغير الجنس مجالسها البلدية

 
 التنموي  التخطيا أن تتم صياغة بضرورةوفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائ ، إذ أوصت 

 غير المتغيرات مع التويف على بالقدرة يتسم نحو على لحم بيت محافظة بلديات لدى االستراتيجي
 التي المختلفة المتغيرات على للتعرف الخارجية البيئة بتحليل البلدية تخطيا فريق قيامضرورة ، و المتوقعة
 في وتحسينها العاملين قدرات تطوير على البلدية المجالس تعمل المستقبل، وأن في عليها تؤثر أن يمكن
 المجتمع شرائح ومتطلبات تتالئم واستراتيجية تنموية خطا االستراتيجي، وتوفير التنموي  التخطيا مجال

، وأخيرا ، العمل على نقص دون  كامل بشكل واالستراتيجي التنموي  التخطيا تنفيذضرورة المختلفة، وكذلع 
 توفير وحدات تخطيا تنموي واستراتيجي لدى كافة هذه البلديات.
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Abstract 

 

The study aims to recognize the strategic development  planning  for 

Bethlehem's municipalities according to the standpoint of their members. It also 

aims to find out if there are statistical significant differences at (a<0.05)  in the 

total degree of the sample's responses towards the strategic developmental  

planning in  Bethlehem's municipalities attributed to the variables of the 

municipality, gender, educational level, years of work and job title. 

 

The researcher used a descriptive analytical approach. The questionnaire was 

used to collect data of the study. Population of the study consisted of all 

members of these municipalities (131 members distributed into 11 councils). 

population of the study represented its sample. The final total of the collected 

valid questionnaires was (106). The , sample of the study represented (81%) of 

its population to recognize the reality of the strategic developing planning  for 

Bethlehem's municipalities data of the study was analysed by using the analytical 

statistic method through calculating the means and standard deviations for the 

sample's responses for each item of the questionnaire. Moreover, a T-test and 

One- Way Anova were used to find out the statistical differences for the 

variables of the study. Also, Cronbach Alpha was used to investigate the validity 

and stability of the instrument of the study.  

   

The findings of the study reveal that the degree of applying the strategic 

development planning  for Bethlehem's municipalities according to their 

members' standpoints was medium. The highest response degree is for the first 

domain which measures the clarity of the concept of the strategic development 



 ز
 

planning . Then, the second and third domains which respectively measures the 

degree of analysing the internal and external environment of the municipaltal 

councils and extent of existing strategic develop orientations among the 

municipalities' members with high degree. Then, the fourth domain which 

measures the extent of existing executive strategic development plans came with 

a medium degree. After that, the fifth domain which measure the degree of 

applying strategic development plans. The least response degree is for the last 

domain which measures the degree of assessing and evaluating the strategic 

development plans with a medium degree. 

 

Findings of the study also indicate that there are statistical significant statics 

differences at (a<0.05) in the sample's total degree towards the strategic 

development planning  in Bethlehem's municipalities' councils attributed to the 

variable of the municipality to the favour of the municipalities of Bethlehem, 

Beitsahour and Beth-Jala. Also, there are statistical significant differences 

attributed to the variable of the job title in favour of mayor. However, there are 

no statistical significant differences attributed to the variables of gender, 

educational level and years of work. 
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 األولالفصل 
________________________________________________________ 

 اإلطار العام للدراسة. 1
 

 المقدمة 1.1
 
 والعشررين الحرادي القررن  وسرمات خصرائص فرضرها التري والتحرديات السرريعة الجذريرة التغيررات ظرل فري

أصبح من الضروري للمؤسسات والهيئات المحلية أن تعمل وفق خطا اسرتراتيجية معردة يشركل دقيرق بعيردا  
 هري والناجحرة العظمرى المؤسسات فأغلبيةعن العشوائية، وأن تعكف على متابعة سير تنفيذ هذه الخطا. 

 تحديد على يساعدها فهو المدى، الطويل ونموها لبقائها بالنسبة االستراتيجي التخطيا بأهمية تعترف التي
 إليه. تسعى ما إلى وصولها كيفية

 
أحرد المنراه  التري  Strategic Development Planning (SDIP)يعد التخطيا التنموي االسرتراتيجي 

ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، وجاء مواوبا للتطور العلمي التقني، وكانت بدايته في الدول الغربية، ثرم 
متأخرة إلى الدول النامية. حيث كان سابقا من اختصاص الحكومات، ثم انتقل إلى المنظمات انتقلت فكرته 

واألحزاب األقل حجما ، ثم إلى المؤسسات الخاصة والتجمعات بكافة أشكالها، ثم وصل إلرى األسررة واألفرراد 
 (.11، ص2007)أبو هاشم، 

 
 التفكيرر بالماضري فري التقيد دون  المستقبلية التوجهات تحديد التخطيا التنموي االستراتيجي  إلى إذ يسعى

 الخارج، نحو الداخل ينطلق من فهو لذا إليه، بالوصول يرغب فيما الرحب التفكير على مرتوزا   الحاضر أو
 (.8، ص2001بشكل شمولي )العارف،  القضايا ويتناول والخارجية، الداخلية المؤثرات في ويبحث



2 
 

 للمنظمرات أساسرية أداة أصربح (SDIP)وفي ذات السياق، يمكن القول أن التخطريا التنمروي االسرتراتيجي 
 اآلخرذة المجتمعية للتغيرات فعالة بطريقة واالستجابة التميز من حالة أرادت صياغة إذا وتتطور تتعلم لوي
وتسرمية  تطروير وكرذلع الفرعيرة، وحردتها وأهرداف المنظمرة، أهرداف تطروير خرالل مرن التسارع واالزدياد، في

 والفررص المتاحرة الخارجيرة المخراطر لتقيريم مرنظم إطرار فري األهرداف تلرع إلرى للوصرول العمرل  بردائل
 .(3، ص2013والضعف )المدهون والبطنيجي،  القوة لعناصر الداخلية والمراجعة

 
علرى  العمرل بغيرة واسرعة، مجتمعيرة احتياجات تلبية إلى المدني المجتمع مؤسسات ومن جهة أخرى، تسعى

الفلسرطيني. إذ أن لمنظمرات المجتمرع المحلري، والهيئرات المحليرة  المجتمرع داخرل المسرتدامة التنميرة تحقيرق
المّعينرررة دور مهرررم فررري عمليرررة التنميرررة االقتصرررادية والمجتمعيرررة فررري المنررراطق التررري تقرررع ضرررمن مخططاتهرررا 

إذ يشرير الجربراوي  .الحديثرة للردول العامرة البنيرة فري رئيسريا   عصربا   المحلي الحكم مؤسسات الهيكلية، ُتعتبر
 عليها تقع المحلي للمجتمع، الصعيد على السياسية العملية لممارسة أساسية ركيزة كونها إلى أنه باإلضافة
 هرذه فعاليرة فرإن لرذا، المجتمعيرة. مجراالت الحيراة مختلرف تطرال رئيسرية وخدميرة إداريرة وأعبراء مسرؤوليات
 الداللرة ذات المؤشررات مرن ُتعتبران المختلفة بمهماتها السياسي والقيام دورها أداء في ونجاعتها المؤسسات

 التفعيليرة، المجتمرع قروى  علرى برل فحسرب، الدولرة داخرل السياسري النظرام نوعيرة وحيويرة علرى ال المهمرة
مكاناته وقدراته التنظيمية،  .(36، ص1992أيضا  )الجرباوي،  التنموية وا 

 
 وتؤثر الفلسطينية السكانية التجمعات تواجه التحديات من العديدوفي هذا السياق، ال بد من اإلشارة إلى أن 

 هري الفلسرطينية المحليرة الهيئرات ولورون  واالجتماعيرة، االقتصرادية وأهمهرا الحياة نواحي مختلف على سلبا
 التحرديات مواجهرة فري األوبرر الحمرل عاتقهرا علرى يقرع فانره المواطنين مع المباشرة الصلة ذات المؤسسات

 متميرزة خردمات وتروفير مسرتدامة تنميرة لتحقيرق السرعي خرالل من للمواطنين أفضل حياة توفير على والعمل
  (.1، ص2013)وزارة الحكم المحلي، 

 
ومن هنا، تبرز أهمية توفر الخطرا التنمويرة االسرتراتيجية لردى البلرديات والهيئرات المحليرة، وا عردادها ضرمن 

طرا معردة مسربقة وبدقررة وفرق اسرتراتيجيات محررددة وواضرحة وبّنراءة، وضررورة العمررل علرى متابعتهرا. ومررن خ
التخطرريا التنمرروي االسررتراتيجي لرردى البلررديات المحليررة  تطبيررق هنررا جرراءت هررذه الدراسررة لتبحررث فرري موضرروع

 متخذة  من البلديات التابعة لمحافظة بيت لحم عينة  لها.
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 مشكلة الدراسة 2.1
 

  (SDIP)مدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجيأشارت العديد من الدراسات واألبحاث التي تناولت 
أن هناع أهمية كبيرة للتخطيا االستراتيجي إلى وأهميته لدى المؤسسات سواء الحكومية أو غير الحكومية 

دراسة ؤسسات، فقد أشارت لرفع كفاءة اإلنتاج، وزيادة حجم العطاء، وتيسير المهمات الموكلة لهذه الم
نقص في الخطا التطويرية  ( أن هناع2006(، ودراسة ردايدة )2006(، ودراسة حسيبا )2006حامد )

للهيئات المحلية في المجتمع المحلي مما يحول دون قدرتها على القيام بالدور المناط بها. كما كشفت 
أن مكونات التخطيا التنموي االستراتيجي تبقى حبرا على ورق دون تنفيذ. كما  (2007الشرقاوي )دراسة 

 زيادة في دور االستراتيجي تخطيا( أن لل2010(، ودراسة صيام )2008دراسة نور الدين )أظهرت 
عملية التخطيا التنموي االستراتيجي ال تحظى باهتمام من ( أن 2011. فيما كشفت دراسة حافي )فاعلية

تدني نسبة تنفيذ أن هناع ( 2013الفلسطينية. فيما أشارت دراسة ناصر ) لقرار في وزارة العملأصحاب ا
 . الخطا التنموية اإلستراتيجية بسبب تأثر بعض الهيئات المحلية الفلسطينية بحالة االنقسام السياسي

 
يات والهيئات المحلية، وهكذا، يتضح أن هناع أهمية كبيرة لتطبيق التخطيا التنموي االستراتيجي في البلد

التنموي االستراتيجي  مدى تطبيق التخطيابالتعرف على الحالية  ومن هنا بدأ اإلحساس بمشكلة الدراسة
(SDIP) لدى بلديات محافظة بيت لحم من وجهة نظر أعضاء مجالسها البلدية. 

 
  أهمية الدراسة 3.1

 
يعررد األسرراس لتطررور  (SDIP)التنمرروي االسررتراتيجيتطبيررق التخطرريا العديررد مررن الدراسررات إلررى أن  أشررارت

الهيئرررات المحليرررة، ويسررراعد علرررى تحقيرررق أهررردافها، ويضررراعف مرررن حجرررم اإلنجرررازات وفرررق الطاقرررات والقررردرات 
مرردى تطبيررق ومررن هنررا، فررال بررد مررن التعرررف علررى  المتاحررة مررن خررالل اإلسررتغالل المالئررم للمرروارد المتاحررة،

يمكررن تقسرريم أهميررة الدراسررة الحاليررة إلررى و التنمرروي االسررتراتيجي لرردى بلررديات محافظررة بيررت لحررم.  التخطرريا
 أهمية نظرية وتطبيقية على النحو اآلتي:
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 :األهمية النظرية العلمية 1.3.1
 

 تتلخص األهمية النظرية العلمية للدراسة بالنقاط اآلتية:
 .(SDIP)التخطيا التنموي االستراتيجي تطبيق التعرف على أهمية -
 التخطيا التنموي االستراتيجي. تطبيق تتناول العوامل المؤثرة في عملية -
 التنموي االستراتيجي.سبل رقابة وتقييم العمل تلقي الضوء على  -
 بلديات.الاالستراتيجي لدى  التنموي  التخطيا تطبيق مراحلتساهم في التعرف على  -
التي يمكن االستفادة منها في دراسات الحقة تتناول والتوصيات مجموعة من النتائ  والبيانات  تقدم -

 موضوع الدراسة الحالي.
 

 :األهمية التطبيقية 2.3.1
 

 تتلخص األهمية التطبيقية للدراسة في األمور اآلتية:
التخطيا بررفرع مسرتوى الروعي فري تفيرد صرناع القررار مرن فئرات هرذه الدراسرة، ل سرهام مرن المتوقرع أن  -

لردى بلرديات محافظرة بيرت لحرم مرن خرالل مرا تقدمره مرن نترائ  وتوصريات والتري  (SDIP)التنموي االسرتراتيجي
 سيتم إطالع البلديات عليها.

معالجررة جوانررب القصررور لرردى بلررديات محافظررة فرري  علررى نحررو قررد يسرراعدمررن نتائجهررا  اإلفررادة يمكررن -
 االستراتيجي. التنموي  التخطياتطبيق ببيت لحم فيما يتعلق 

 محافظررة بلررديات لرردى (SDIP)التنمرروي االسررتراتيجي  مرردى تطبيررق التخطرريا إلررىفرري التعرررف  تسرراعد -
 البلدية. مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت
 

 أهداف الدراسة  4.1
 

 إلى تحقيق األهداف اآلتية: الحالية الدراسة تسعى
 لحرم بيرت محافظرة بلرديات لردى (SDIP)التنمروي االسرتراتيجي  مردى تطبيرق التخطرياالوشف عن  -
 .البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من
 وضوح مفهوم التخطيا التنموي اإلستراتيجي للمجلس البلدي. مدىالتعرف إلى  -
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التحليرررل االسرررتراتيجي للبيئرررة الداخليرررة عمليرررة التعررررف إلرررى مررردى قيرررام بلرررديات محافظرررة بيرررت لحرررم ب -
 والخارجية.

 إلقاء الضوء على مدى وجود توجهات تنموية واستراتيجية لدى بلديات محافظة بيت لحم. -
 الوشف عن مدى توفر وتطبيق خطا تنموية واستراتيجية تنفيذية لدى بلديات محافظة بيت لحم. -
 مراقبة وتقييم الخطا االستراتيجية لدى بلديات محافظة بيت لحم. مدىالتعرف إلى  -
 خطيا التنموي االستراتيجي.التعرف إلى مراحل الت -
التنموي االستراتيجي لدى بلديات  للتخطياالمتوسطات الحسابية معرفة إذا كان هناع فروق في  -

والمستوى الجنس، و  البلدية، عزى لمتغيرت محافظة بيت لحم من وجهة نظر أعضاء مجالسها البلدية
 .والمسمى الوظيفي، الخدمة، وسنوات التعليمي

 
 الدراسةأسئلة  5.1

 

 تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة على تساؤل الدراسة الرئيس، والذي يتمثل بالسؤال اآلتي:
 نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى (SDIP)التنموي االستراتيجي  مدى تطبيق التخطيطما 

 ؟البلدية مجالسها أعضاء
 

 الفرعية اآلتية:كما وانبثق عن تساؤل الدراسة الرئيس التساؤالت 
 ؟البلدي للمجلس اإلستراتيجي التنموي  التخطيا مفهوم وضوح مدىما السؤال األول: 

 ؟والخارجية الداخلية للبيئة االستراتيجي التنموي  بالتحليل البلدية قيام مدىما  :الثانيالسؤال 
 ؟ البلدي المجلس لدى واستراتيجية تنموية توجهات وجود مدى ما :الثالثالسؤال 
 ؟البلدي المجلس لدى تنفيذية وتنموية استراتيجية خطا توفر مدىما : الرابعالسؤال 
 ؟البلدي المجلس لدى استراتيجية تنموية خطا تطبيق مدىما : الخامسالسؤال 
 ؟البلدي المجلس لدى االستراتيجية التنموية الخطا وتقييم مراقبة مدىما : السادسالسؤال 
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 فرضيات الدراسة  6.1
 

 الدراسة إلى التحقق من صحة الفرضيات اآلتية: تسعى
( بين متوسطات α> 0.05(: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية األولى

 لحم بيت محافظة بلديات لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجيدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة تجاه 
 .البلديةعزى لمتغير ت البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من

( بين متوسطات α> 0.05(: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الثانيةالفرضية 
 لحم بيت محافظة بلديات لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجيدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة تجاه 

 .الجنسعزى لمتغير ت البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من
( بين متوسطات α> 0.05(: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الثالثةالفرضية 

 لحم بيت محافظة بلديات لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجيدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة تجاه 
 .التعليمي المستوى عزى لمتغير تالبلدية  مجالسها أعضاء نظر وجهة من

( بين متوسطات α> 0.05(: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الرابعةالفرضية 
 لحم بيت محافظة بلديات لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجيدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة تجاه 

 .الخدمة سنواتعزى لمتغير ت البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من
( بين متوسطات α> 0.05(: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الخامسةالفرضية 

 لحم بيت محافظة بلديات لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجيدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة تجاه 
 .الوظيفي المسمىعزى لمتغير ت البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من

 
 
 

 
 
 
 
 

 مصطلحات الدراسة 7.1
 

 :فيما يأتي أهم المصطلحات الواردة في الدراسة
 
 
 
 

 

 التخطيط االستراتيجي 
 زمنيرة وبررام  تواسرتراتيجيا أهرداف ووضرع قررارات اتخراذ يعررف التخطريا االسرتراتيجي علرى أنره عمليرة

 (.238، ص2001غنيم،) ومتابعتها وتنفيذها مستقبلية
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 المنظمرة، مسرتقبل وتخيرل تصرور بواسرطتها يرتم التري العمليرة "هرو االسرتراتيجي التخطريا أن الصررن  ويرى 
 (.299، ص2002)الصرن،  هذا المستقبل" لتحقيق الضرورية والعمليات اإلجراءات تطوير وعملية

 
  التخطيط التنموي االستراتيجي(SDIP) 

فري فتررة زمنيرة وعلرى مسرتوى أو مجموعة من اإلجراءات المرحلية المقصودة والمنظمرة والمشرّرعة التري تنفرذ 
عدة مستويات مكانية وبجهد جماعي تعاوني جاد، تستخدم فيه أدوات ووسائل متعددة تحقق اسرتغالل أمثرل 
للمرروارد الطبيعيررة والبشرررية الوامنررة والمتاحررة، وبشرركل يعمررل علررى إحررداث التغييررر المطلرروب والمرغرروب فرري 

لتغيير فري جوانرب الحيراة المختلفرة لمنرع حردوث أي رثرار المجتمع، مع توجيه وضبا ومتابعة إلحداث هذا ا
بقاءه ضمن دائرة المرغوب والمنشود )الهموز،   (.12، ص2008سلبية ناتجة عنه وا 

 
  البلدية 

 بمقتضى وسلطتها ووظائفها حدود منطقتها وتعين وتلغي تحدث مالي استقالل ذات أهلية مؤسسة هي
 (.70، ص2009 التميمي،) المحلي الحكم وزارة إلى البلديات، وتعود مرجعيتها قانون  أحكام

فيما يعرفها الباحث بأنها الهيئات المنتدبة من ق َبل وزارة الحكم المحلي الفلسطينية إلدارة شؤون الخدمات 
 والبنى التحتية للمناطق التي تقع وفق مخططها الهيكلي )تعريف إجرائي للباحث(.

 
 حدود الدراسة 8.1

 
 الدراسة كاآلتي:يمكن تقسيم حدود 

 فلسطين. -بيت لحم محافظة: الحد المكاني 
 (2017-2016)العام الدراسي خالل : أجريت هذه الدراسة الحد الزماني. 
  جميع أعضاء المجالس البلدية التابعة لمحافظة بيت لحم: الحد البشري.  
  بيرت لحرم، ( مجلرس بلردي، وهري: 11بلرديات محافظرة بيرت لحرم، والبرالغ عرددها ): المؤسسيالحد

 وبيت جاال، وبيت ساحور، والدوحة، والخضر، وبتير، والعبيدية، وجناته، وتقوع، وبيت فجار وزعترة.
  تطبيرق التخطريا التنمروي االسرتراتيجيتنحصر الدراسة الحالية في دراسة موضروع : الموضوعالحد 

 البلدية. مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى
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 الفصل الثاني
________________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 مقدمة 1.2
 

يتناول اإلطار النظري للدراسة وفيه تم التركيز على مفهوم التخطيا  :يقسم هذا الفصل إلى قسمين األول
 ومبادئه، وأسسه، وأهميته، االستراتيجي، التنموي  التخطيا ومفهوم، التنموي  التخطيا مفهوم، و وماهيته
 التنموي  التخطيا إلى الجزء هذا ويتطرق  كما. ومعوقاته ومراحله، ومكوناته، وخصائصه، ومزاياه

 وغاياته، المحلية، للهيئات واالستراتيجي التنموي  التخطيا وأهمية المحلي، المستوى  على االستراتيجي
، ثم انتقل الباحث ودورها الفلسطينية، للبلديات العام واألداء المحلية، العالقات في اإلسرائيلية والتجربة

 لتناول الدراسات السابقة والتعقيب عليها وربطها بالدراسة الحالية.
 

 اإلطار النظري  2.2
 

 مدخل  1.2.2
 

وتطوير المدينة، تسعى العديد من المدن في شتى أنحاء العالم إلى تطبيق مبدأ التخطيا كمنهجية للتنمية، 
حيث من خالل الخطا التنموية التي تعتمد بشكل أساسي على المشاركة المجتمعية يمكن احراز التنمية 

 التنمية المستدامة. مبادئالمنشودة للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا ومحليا وفقا ل
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واجهة ما يترتب الزيادة المستمرة في سكان المدن والمناطق الحضرية المدن أمام مهمة صعبة لمتضع 
على هذا التزايد من تحديات، وما يرافقه من ارتفاع نسبة الفقر الحضري، وهذا يدفع هذه المدن الى أن 
تخطا للمستقبل حيث يمكنها وضع حلول واقعية فيما يخص قضايا المدينة، فهي تعمل على دفع جميع 

ي ايجاد تفاهم استراتيجي مشترع فئات المجتمع المدني، والقطاعين العام والخاص في اطار توافقي ف
وفعال، مما يسهل وضع أليات لتنفيذ الخطا االستراتيجية، ومتابعتها، ومن هذا المفهوم تنبع أهمية وضع 
استراتيجية لتنمية المدينة تسهم في دعم المدن في اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها من اجل تنمية المدن في 

 (.Webster،2000المجاالت المختلفة  )
 

تقوية الحكم الحضري للمدينة ومحيطها، وذلع بالهدف العام والشامل من استراتيجية تنمية المدينة  يكمن
من خالل عملية منظمة لتخطيا استراتيجي متوامل تصمم ألظهار، وعنونة أولويات المدينة، ووضع 

 (.56، ص2005النموذج األنسب للتعاون بين المدينة ومحيطها)عويضة، 
 

التخطيا اإلستراتيجي أن الممارسة التسييرية خصوصا في المؤسسات الوبرى اعتمدت بشكل واقع يجد 
كبير على تحديد كيفية وصولها إلى ما تسعى إليه، فأصبحت أغلب المؤسسات الوبرى في الواليات 
المتحدة األمريكية مزودة بخطة استراتيجية تتناول فيها على وجه الخصوص إختيار مجاالت النشاط، 

حديد ما الذي سوف تقوم به المؤسسة إلنجاز أهدافها وتحقيقها. ليشهد هذا المصطلح تطورا عميقا مع وت
بداية السبعينات إلى أن يصل إلى حد محاولة تطوير نظرية شاملة للتخطيا، على الرغم مما شهده 

يات المتحدة التخطيا اإلستراتيجي من إثراء نظري وسرعة انتشار في أغلب المؤسسات خصوصا في الوال
 األمر يكية، إال أنه تلقى العديد من االنتقادات حتى من قبل ممارسيه.

 
أما في بداية التسعينات فاتضح أن التخطيا اإلستراتيجي تزايدت أهميته بشكل أوبر، نظرا لوجود الوثير 

لوتابات، الدراسات من التحديات والمتغيرات البيئية محليا، وأقليميا، وعالميا، و قد عرف تطورا كبيرا في ا
  والبحوث الميدانية. األمر الذي يعكس السرعة الوبيرة التي تطور بها هذا البعد في علوم التسيير.

 
في ظل مستجدات وتحديات البيئة المعاصرة أصبح من الضروري على مؤسسات األعمال توفير و 

مكن المؤسسة من النظر متطلبات التخطيا اإلستراتيجي كأسلوب حديث من أساليب التخطيا، الذي ي
للمستقبل كمسار يدر فرص يمكن استثمارها والتطور من خاللها، ليس كمجال يفرض عليها تهديدات يجب 
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تفاديها وكذلع تحويل العديد من نقاط الضعف إلى نقاط قوة يتم توظيفها للتعامل مع مستجدات وتحديات 
 بيئة األعمال المعاصرة. 

 
 التخطيط: 2.2.2

 
العديد من التعريفات التي تناولت مفهوم التخطيا  وتطرقت إليه. وفي هذا السياق سيتم استعراض هنالع 

 مجموعة من هذه التعريفات بشكل موسع.
 

 وتضع إال أفضل مستقبل إلى تسعى أمة من وما المعاصرة، الحياة سمات من سمة التخطيا أصبح
 تعقدت أن بعد للتخطيا حاجة أشد العالم أصبح وقد .منه وتستفيد هديه على تسير لها سياسة التخطيا
 أداة االستراتيجي التخطيا ويعد .إمكاناتها وتعددت جوانبها، وتشعبت وسائلها، وتشابكت معيشته، وسائا
 من والتأود طاقاتها تركيز خالل من وذلع أفضل بصورة بعملها القيام أجل من سسةالمؤ  تستخدمها إدارية

 استجابة المؤسسة اتجاه وتعديل تقويم إلى إضافة األهداف، نفس اتجاه في يسيرون  فيها العاملين جميع أن
 (.1، ص2006 ثابت،) ةالبيئي للتغيرات

 
ويعرف فايول، أحد رواد نظرية اإلدارة العلمية األوائل، التخطيا بقوله: "التخطيا يشمل التنبؤ بما سيكون 

وهناع تعريف رخر يحدد معنى التخطيا بأنه "عمل ذهني عليه المستقبل مع االستعداد لهذا المستقبل". 
 يعتمد على التفكير العميق والرؤية الصائبة التي يستخدمها المخطا في رؤية حاضره ومواجهة مستقبله".

 
 األصل في فاإلداري هو األخرى، الوظائف يسبق وهو ل دارة الرئيسة الوظائف من التخطيا ويعتبر
 أي يسبق المعنى بهذا والتخطيا .إليهرا ينتمري التري المؤسسة مستقبل على ثرتؤ  قرارات يتخذ ألنه مخطا
.  لتنفيذها المالئمين والوقت المستقبل بالويفية في بها القيام يجب التي األعمال ويحدد تنفيذي، عمل

 هو والثاني المستقبل هو األول رئيسيين مباشررة بعنصرين عالقرة للتخطريا فان المفهوم هذا من وانطالقا
 (.85، ص1998ورخرون،  سالم) األهداف هذه المرستخدمة لتحقيق والطرق  األهداف بين العالقة

 
ورأى كونت أن التخطيا هو ":التقرير المقدم بما يجب عمله، وكيف يمكن عمله، ومن الذي يقوم بالعمل، 

كما  (.169، ص2002فهو يغطي الفجوة بين ما نحن فيه وما نرغب في الوصول إليه")الشرقاوي، 
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ويعرف التخطيا أيضا بأنه: وسيلة االدارة ألوتشاف انسب الطرق والوسائل الستخدام الموارد المتاحة أو 
الممكنة استخداما يحقق األهداف المرجوة، من خالل وضع الخطا والبرام  التي تنسق بين أجزاء الموقف 

 (.50، ص2000وبين الجهود التي تبذل لتحقيق تلع األهداف )أبو بكر، 
 

ويعتبر التخطيا أيضا األساس الالزم لتطبيق األعمال على جميع المستويات، فهو ضروري لتطبيق 
األعمال والبرام  على اسس علمية مدروسة توضح طرق ووسائل تطبيقها مما يوفر الوثير من الجهد 

لبشرية والمالية والمعلوماتية والوقت، كما يمثل األسلوب الداعي والهادف لتوجيه جميع الموارد المادية وا
 (.2007وفق المستجدات البيئية لما يحقق المسار التطوري المستمر في البقاء ومواصلة األداء) طه، 

 
، 2013)المدهون والبطنيجي، ومما سبق ذكره يتضح أن عملية التخطيا تشتمل على عدة نقاط مهمة هي

 :(10ص
 
 تحديد األهداف المراد الوصول إليها . -1
 التخطيا الستشراف المستقبل واإلعداد له . -2
 التخطيا لمجموعة من القرارات التي تهدف تحقيق نتائ  أفضل . -3
 تحديد من يقوم بمسؤولية التخطيا والفترة الزمنية لتحقيق األهداف . -4
 وضع العديد من البدائل واألهداف والسياسات . -5
  معرفة اإلمكانات واالحتياجات سلفا . -6
 

 التخطيط التنموي: 3.2.2
 

تعرف التنمية بأنها عملية ديناميكية تتسم بالشمولية واالستمرارية وتؤدي الى رفع مستوى معيشة أفراد 
المجتمع من خالل مشاركتهم االيجابية ألحداث تغييرات في النواحي االقتصادية واالجتماعية، وتحقق 

 (.2006تطور ونمو المجتمع ) عاشور، 
التنموي فهو كما عرفه فريدمان طريقة تفكير وأسلوب منظم لتطبيق أفضل الوسائل المعرفية أما التخطيا 

 من أجل توجيه وضبا عملية التغيير الراهنة بقصد تحقيق أهداف واضحة ومحددة متفق عليها.
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أما تعريف واترسون للتخطيا التنموي فينص على أنه مجموعة جهود واعية ومستمرة تبذل من حكومة ما 
يادة معدالت التقدم االقتصادي واالجتماعي، والتغلب على جميع االجراءات المؤسسية التي من شأنها أن لز 

 (.12، ص2008تقف عائقا في وجه تحقيق هذا الهدف ) الهموز، 
 

 التخطيط االستراتيجي: 4.2.2
 

وبرام  زمنية مستقبلية يعرف التخطيا االستراتيجي بأنه "عملية اتخاذ قرارات ووضع أهداف واستراتيجيات 
 (.23، ص 2001وتنفيذها ومتابعتها" )غنيم، 

كما ورد تعريف التخطيا االستراتيجي أيضا بأنه: خلق واقع جديد يتجاوب مع تحديات المستقبل والتي 
المحيطة المتواجدة فيها أيضا يعبر عنها في صورة قيم او أفكار ليس للمنطمة فحسب، وانما للبيئة 

 .(2006عاشور، )
أما القحطاني فعرفه "القدرة على التوقع والتوافق بين القدرات الذاتية للمؤسسة والفرص المتاحة أو التهديدات 

 (.80، ص2010الناشئة عن البيئة الخارجية" ) القحطاني، 
 زمنية فترة إطار في تحقيقها على والعمل واضحة، وغايات أهداف وضع بأنه: " يعرفه الخطيبفي حين  

 الخطيب،" )المرجوة المستقبلية الحالة بلوغ يتسنى حتى الممكنة، والمالية البشرية الموارد ظل فيو  محددة،
2009.) 

 
 التخطيط التنموي االستراتيجي: 5.2.2

 
ال يوجد هناع مفهوما ثابتا للتخطيا التنموي االستراتيجي، ولون من خالل التعريفات والمفاهيم المختلفة 

فيمكن القول بأن:" التخطيا التنموي االستراتيجي هو منه  علمي يقوم على لخبراء التخطيا والتنمية 
دراسة األوضاع الحالية والموارد واألمكانات المتاحة للمجتمع المحلي بأسلوب المشاركة المجتمعية وذلع 

وفاعلية لتحديد األهداف التنموية ومن ثم تحديد البرام  والمشاريع القادرة على تحقيق هذه األهداف بكفاءة 
وخالل فترة زمنية معينة بما يتماشى مع تطلعات السكان، مع األخذ بعين االعتبار الفرص المتاحة 

 (.2011والمعوقات المحتملة") وزارة الحكم المحلي، 
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ويعرف التخطيا التنموي االستراتيجي بأنه: منه  علمي يستخدم لبلورة األولويات واألهداف التنموية 
االستراتيجية للتجمعات السكانية، وتحديد البرام  والمشاريع القادرة على تحقيق هذه االهداف خالل فترة 

د والفرص المتاحة والمعوقات زمنية معينة بما يتماشى مع تطلعات السكان واألخذ بعين االعتبار الموار 
 (.2013، ناصرالمحتملة) 

 
 التخطيط التنموي االستراتيجي مبادئ 6.2.2

 
 (:2011من أهم المبادئ األساسية للتخطيا التنموي االستراتيجي ما يلي) وزارة الحكم المحلي، 

القضايا المشاركة: من خالل مشاركة المواطنين والمجتمع المحلي والقطاع الخاص في تحديد  -1
 واألولويات التنموية باألضافة للمشاركة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي.

الشفافية والمساءلة: من خالل مشاركة المواطنين والمجتمع المحلي والقطاع الخاص في تنفيذ  -2
 النشاطات التنموية، باالضافة الى متابعة وتقويم االنجازات وتحقيق األهداف المرجوة.

املية: من خالل التطرق للقضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية والتواملية مع خطا المستويات التو -3
 االدارية المختلفة والتخطيا الفيزيائي الهيكلي وموازنات الهيئات المحلية.

البعد االستراتيجي: من خالل التركيز على القضايا ذات األولوية مع األخذ بعين االعتبار الموارد  -4
 الفرص المتاحة والمعوقات المحتملة.و 
 

 :االستراتيجيالتنموي أهمية التخطيط  7.2.2
 

شاع استخدام التخطيا االستراتيجي على نطاق واسع في المؤسسات علرى اخرتالف أنواعها وأنشطتها، 
وتومن أهميته في تركيزه على الربا بين المؤسسة وبيئتها المحيطة بشكل يضمن نجاحها في تحقيق 
رسالتها، ولتحقيق هذا النجاح البد من قيام المؤسسة بفحرص هرذه البيئة وتقويمها بهدف معرفة التغيير 
الحادث والمحتمل في مجاالتها الرسياسية واالقترصادية واالجتماعية والتقنية. كما تومن أهميته في تحديد 

ن األساس والمنطلق في توجيه وصياغة القضايا الجوهريرة، واالتجاهرات اإلستراتيجية للمؤسسة لتوو 
عملياتها ووظائفها اإلدارية، وفري رفع مستوى الوعي بالتغيير الحادث في بيئتها الخارجية، ويسعى إلى 
تنمية طريقة في التفكير تأخذ بالحسبان رسالة المؤسسة وقدراتها الخاصة والفرص المتاحة أمامها، ويؤكد 

تلف مستويات المؤسسة والتوامل األفقي بين مختلف الوظائف على أهمية الوقت والتوامل الرأسي بين مخ
 (.16، ص2007 التي تؤديها )اللوح،
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 وهي كالتالي ،عبر فيها عرن أهميرة التخطريا االستراتيجي للمؤسساتالتي يمجموعة من العناصر وهناع 
(Okuma,2003):  
 
يؤثر إيجابا على أداء المؤسسة، كما تحسين النتائ : وجود رسالة وأهداف وخطة عمل واضحة للمؤسسة  -

أن وجود خطة مستقبلية واضحة للمؤسسة ونظام متابعة يمكن أن يساهم في تعظيم تحقيق األهداف 
 والوصول إلى درجة كبيرة من الشفافية والمحاسبة .

 التركيز والتوجيه: التخطيا االستراتيجي الجيد يجبر المؤسسة على التفكير بشكل مستقبلي وا عادة -
 التركيز والتنظيم وتصحيح مسار المؤسسة.

حل المشاول: المؤسسات األهلية أحيانا تواجه مجموعة من المشاول والفرص التي يصعب مواجهتها  -
 وحلها بشكل منفصل.

فرصة للتعلم وبناء الفريق: التخطيا االستراتيجي يزود المؤسسة بفرصة ممتازة لتشجيع التعلم وااللتزام  -
 واألفراد ذوي العالقة.داخل المؤسسة 

االتصال والتسويق: التخطيا االستراتيجي يمكن أن يكون أداة اتصال وترسويق فعال وخاصة أن بعض  -
 الممولين للمؤسسات يسألون عن الخطرا اإلسرتراتيجية للمؤسسة كمتطلب للمساهمة واستمرار الدعم.

االستراتيجي يرساعد المؤسسة في التغلب  التغلب على وتجنب األزمات الحالية والمستقبلية: التخطيا -
على األزمات الحالية والمستقبلية التري تواجههرا وكرذلع يساعدها في تحديد مواردها والحصول على المزيد 

 من الموارد وامتالع المهارات مما يمكنها من تقديم خدماتها بصورة أفضل للمجتمع.
 أسباب المرشاول فيهرا وحلهرا. التخطيا االستراتيجي المؤسسة في تحديديساعد  -
 

 :أسس التخطيط التنموي االستراتيجي 8.2.2
 

التي يقوم عليها التخطيا  مبادئيستعرض الباحث في هذا القسم اسس التخطيا التنموي االستراتيجي، وال
 التنموي االستراتيجي.

التنموي االستراتيجي، الذي يعتمد نتقال المؤسسة وتقدمها وتحسين أدائها يعتمد على فعالية التخطيا اأن 
معروفة عند األخصائيين والخبراء مثل تحديد االتجاه، أي تحديد  مبادئفي نجاحه على مراعاته ألسس و 

الوضع الراهن للمؤسسة والوضع المراد االنتقال اليه، وكذلع تحديد األليات واالحتياجات الالزمة لتحقيق 
لجهود والموارد، حيث يتوجب على المخططين بعد تحديد الرسالة، ذلع ضمن االمكانات المتاحة، وتركيز ا
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التوجه الى تجميع الطاقات وتركيزها في استغالل الموارد والفرص المتاحة، لتحقيق األهداف االستراتيجية 
 .المرسومة، تجنبا لتشتت الجهود والطاقات

  
والتركيز للطاقات كافة أثناء عملية ومن أسس التخطيا أيضا، الثبات والمرونة، أي الثبات في االتجاه 

التخطيا، وهذا ينت  مخرجات تتصف بالتعاضد والتوامل واالنسجام وكذلع المرونة في التعامل مع 
المتغيرات الخارجة عن االرادة والسيطرة، سواء في البيئة الداخلية أو الخارجية، وهنا يجب التعامل معها 

ت المستجدة، والعمل على تطوير الخطة، وهذا ال يتعارض مع مبدأ بمرونة، وذلع بدراسة التغيرات والتحديا
الثبات، والتوافق والتوازن بين الماضي والحاضر والمستقبل، وهو من أسس التخطيا، حيث مسار حياة 
الفرد أو المؤسسة له ماض وحاضر ومستقبل منشود، فال بد من الترابا بينها وذلع بالنظر الى الماضي 

 ناصر،يز على االستخدام األفضل ألمكانات الحاضر وتسخيرها لتحقيق أهداف المستقبل )لتقييمه، والترك
2013.) 

 
 :مزايا التخطيط التنموي االستراتيجي 9.2.2

 
للتخطيا االستراتيجي مزايا عديدة تنطلق من كونه يأتي تطورا  نوعيا  ألنرواع التخطريا المختلفة ولعل أهم ما 

  ما يلي:يميز التخطيا االستراتيجي 
أنه عملية متواملة ومتنوعة األبعاد لصياغة وتطبيق خطة استراتيجية شاملة ترؤدي إلرى إوساب أو خلق -1

 الميزة التنافسية للمنظمة.
ينطلق التخطيا االستراتيجي من تحليل منهجي شامل للمركز التنافسي الحرالي للمنظمرة، وللفرص -2

األعمال، ولعناصر القوة والضعف الذاتيرة الموجودة في داخل والتهديدات الحالية والمتوقعة في بيئة 
 .المنظمة من جهة أخرى 

التخطيا االستراتيجي عملية واسعة متعددة األوجه ومتنوعة األنرشطة تتجراوز النظررة التقليدية لألنماط -3
نما هو األخرى من التخطيا، فالتخطيا االستراتيجي ليس مجرد نرشاط وظيفري وديناميكي متخصص، و  ا 

من التفكير العقالني التحليلي، حيث يتسم بالتفكير الموضوعي  أوسع شموال ، وأغنى أبعادا ،  وأعمق مستوى 
)المجمع  المتبصر الذي ينطلرق مرن محاولرة صياغة نظرة شاملة لوافة المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية

 .(6، ص2001العربي للمحاسربين القانونيين، 
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لتخطيا االستراتيجي إلى إيجاد تصور تستطيع من خالله أن تحقق ميزة تنافرسية، وذلع من يسعى ا -4
خالل تحليل االتجاهات المتوقعة والممكنة والتركيز علرى المرستقبل، ويتميرز التخطيا االستراتيجي بأنه 

  نوعي يركز على إنتاج وتوريرد األفكرار غيرر المرسبوقة.
يجي التفاعل والحوار البناء بين المستويات اإلدارية الرثالث فري التخطيا يحقق التخطيا االسترات -5

الدنيا( وبين مستقبل التنظيم وسبل نجاحه وتطوره، ويرشرد اتخاذ القرارات في العملية  -الوسطى  -)العليا 
  اإلدارية.

ى نرشاط التنظيم يعمل التخطيا االستراتيجي على التقليل من اآلثار السلبية للظروف المحيطة علر -6
، 2001)غنيم،  وزيادة فاعليته وكفاءته، وتقديم المساهمة في إحداث جودة أفضل للمنت  أو الخدمة

 (.242ص
يسعى التخطيا االستراتيجي إلى وضع مسارات رئيسية للفعل االستراتيجي تتمثل بخطرا استراتيجية أقل -7

وأعمق تحليال  من الخطا الرسمية التقليدية التي تنغلق على رسمية وأقل ثباتا ، وأوثر تغييرا  وأوسع شموال ، 
 ثوابت مبادئها وقواعد عملها ومراحل تنفيذها.

 
 :خصائص التخطيط التنموي االستراتيجي 10.2.2

 
 من أهمها:و هناع عدد من الخصائص التي يجب توافرها النجاح عملية التخطيا التنموي االستراتيجي، 

ل اعطاء التخطيا االستراتيجي المرتبة األولى من النظام االداري للمنظمة، األولوية: وذلع من خال -1
ألنه يحدد رسالة وأهداف المنظمة، وطبيعة العالقات، ونوعية الموارد البشرية المطلوبة، وتوجيه النظام 

 (.35، ص2006االداري والرقابي) الغالبي وأخرون، 
توون هناع نظرة شاملة لواقع المنظمة من خالل الدراسة الواقعية: لوي تحقق الخطة غايتها البد ان  -2

العلمية الدقيقة للتعرف على مواردها المالية، وامكاناتها البشرية، وهذا يضمن للخطة التنموية تحقيق غايتها 
 (.41، ص1999في ضوء هذه االمكانيات) الخميس، 

 البيئية المتغيرات على ليتعرف فيها التحكم يمكن التي األشياء حدود يتعدى أي: والتوامل الشمول -3
القرارات  اتخاذ عند االعتبار بعين تؤخذ كي والتونولوجية واالجتماعية واالقتصادية كالسياسية المحيطة
 .(2009)يونس، 

المرونة والقدرة على التويف: تزداد أهمية خاصية المرونة والقدرة على التويف في نظام التخطيا  -4
ضطرابات البيئية، ويصعب توافر هذه الخاصية اال من خالل جمع البيانات التنموي مع تزايد اال

والمعلومات الالزمة، والمرونة تعني قدرة الخطة االستراتيجية على التويف مع المستجدات دون التأثير على 
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فاعليتها وكذلع مواجهة جميع الظروف والمتغيرات دون أن يحتاج ذلع الى الغاء الخطة) الخميس، 
 (.42ص ،1999

التفكير االستراتيجي: يعد التفكير االستراتيجي المستمر في هذا العالم المتغير أمرا على قدر كبير من  -5
األهمية لتحقيق النجاح والتميز، وتعد القدرة على التميز بين التفكير على المدى القصير والتفكير على 

ونات االستراتيجية، ومن ثم ندرع اهمية كل المدى البعيد، وتحقيق التوازن بينهما مكونا أساسيا من مك
 (.9، ص2011منهما في تحقيق النتائ  المرجوة للتخطيا التنموي االستراتيجي) أبو زقية، 

التنسيق: من خالل التنسيق بين جميع األطراف المسؤولة عن اعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطة  -6
عملية التخطيا ومن ثم تحقيق التنمية المنشودة من هذا  التنموية االستراتيجية، يمكن ضمان تحقيق أهداف

 (.36، ص2006التخطيا) الغالبي وأخرون، 
المتابعة والرقابة: تعد عملية المتابعة والرقابة الوجه المكمل لعملية التخطيا التنموي االستراتيجي،  -7

الحالي الى الوضع المستهدف وبالتخطيا والمتابعة والرقابة تتوون وسيلة المنظمة لألنتقال من الموقف 
للمنظمة، ويتضح ذلع من خالل الربا بين التخطيا من ناحية، والنوات  النهائية من ناحية أخرى، وهذا ال 

، 2000يمكن تحقيقه اال من خالل عملية المتابعة والرقابة لنتائ  أي خطة استراتيجية) أبو بكر، 
 (.66ص
 

 :االستراتيجيمراحل التخطيط التنموي  11.2.2
 
 تمر عملية التخطيا التنموي االستراتيجي بعدة مراحل، ويمكن تلخيصها على النحو اآلتي: 
مع افتراض المخاطرة المتزايدة التي تحيا بالمنشأة ككل، ومع ازدياد أعباء المنافرسة  :مرحلة اإلعداد -أ

منشأة ووضع الرؤية األمثل لمرا ينبغي التري يفرضها التطور المتالحق، البد من اإلعداد الجيد لمستقبل ال
 أن توون عليه لتجاوز العقبات التي يمكن أن تعترضها، وللتغلب على المخاطر ورسرم مستقبل أفضل لها.

يقصد بتحليل البيئة الداخلية إلقاء نظرة تفصيلية على داخل التنظيم لتحديد  :تحليل البيئة الداخلية -ب
 (.70، ص2002ومجاالت الضعف )إدريس ومرسي، مستويات األداء، مجاالت القوة، 

 
ولما ألهمية تحليل البيئة الداخلية من دور في تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجي، فقد تم األخذ بعين 

ا األمر عند وضع محاور اداة الدراسة، فقد تناول المحور الثاني على تحليل البيئة الداخلية االعتبار هذ
 البلدية التابعة لمحافظة بيت لحم.والخارجية للمجالس 
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وتهتم المنظمات بتحليل وتقييم كافة العوامل الداخلية، وذلع بغرض رئيس يتمثل في بيان نقاط القوة 
والضعف التي يتسم بها كل عامل من العوامل الداخلية مع االستعانة بنتائ  تحليل العوامل الخارجية مما 

، 1999االستراتيجية، واختيار البدائل المناسبة لها، ويشير )المغربي، يساعد على اتخاذ قراراتها 
 (.131ص

 إلى أن أهمية دراسة وتقييم البيئة الداخلية تومن في النقاط التالية:
 المساهمة في تقييم القدرات واإلمكانات المادية والبشرية والمعنوية المتاحة للمنظمة. -1
 رها من المنظمات في الصناعة.إيضاح موقف المنظمة بالنسبة لغي -2
 بيان وتحديد نقاط القوة وتعزيزها لالستفادة منها والبحث عن طرق تدعيمها مستقبال . -3
بيان وتحديد نقاط الضعف وذلع حتى يمكن التغلب عليها ومعالجتها،  أو تفاديها ببعض نقاط القوة  -4

 الحالية للمنظمة.
)نقاط القوة والضعف( والتحليل الخارجي )الفرص والتهديدات(، ضرورة الترابا بين التحليل الداخلي  -5

النتهاز الفرص التسويقية من خالل نقاط القوة الداخلية، وتجنب المخاطر أو تحجيمها من خالل إزالة نقاط 
 الضعف.

 
يعتبر وجود رؤية  ز إذصياغة رؤية ورسالة المؤسسةوتشتمل على  وضع الخطة االستراتيجية: -ج

واضحة ومميزة بمثابة حجر الزاوية في بناء وتحقيق االستراتيجية الفعالة، فالرؤية ليست مجرد  استراتيجية
سباق في انتقاء األلفاظ والشعارات والعبارات الجذابة، ولونها منه  في الفكر االستراتيجي الخالق حول 

 مستقبل المنظمة،  ونوعية أنشطتها المرغوبة، ومكانتها السوقية المتوقعة.
عرف الرؤية االستراتيجية بأنها " المسار المستقبلي للمنظمة الذي يحدد الوجهة التي ترغب في الوصول وت 

إليها، والمركز السوقي الذي تنوي تحقيقه، ونوعية القدرات واإلمكانات التي تخطا لتنميتها". )المرسي 
 (.87، ص2005ورخرون، 

 
تحدث عن المستقبل وال تصف الحالة الحالية، فهي ويالحظ هنا اختالف الرؤية عن الرسالة في كونها ت

توضح ماذا تريد المنظمة أن توون عليه في المستقبل، أما الرسالة فهي جملة تحدد غاية المنظمة،  ومبرر 
وجودها، وتحدد مجال عملها والفئة المستهدفة بخدماتها، فالرؤية هنا إذا  حلم أو إلهام،  بينما الرسالة عبارة 

ند صياغة الرؤية يلزم اللجوء إلى التخيل، وذلع لتصور ماذا يمكن أن يحدث على المدى وع  عن غرض.
البعيد، فالرؤية تضع إطارا  عاما  لفلسفة الجامعة، غاياتها، استراتيجياتها، وفي نفس الوقت لها دور مهم في 

نتاجية الجامعة ألنها تحفز الجميع للعمل باتجاه هدف واحد )أبو   (.28، ص2004الروس، زيادة فعالية وا 
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يقصد بعملية التحليل اإلستراتيجي للبيئة مراجعة كل من البيئة الخارجية و  :التحليل االستراتيجي للبيئةد. 
بغرض التعرف على أهم التحديات التي تواجه المؤسسة، والبيئة الداخلية بغرض التعرف على أهم نقاط 

 (.14، ص2010)القحطاني،  الضعف والقوة في المؤسسة
 

وعرف حسين التحليل اإلستراتيجي أنه ": ضرورة التحليل البيئي كضرورة أساسية للتخطيا اإلستراتيجي 
وعدم االعتماد على الماضي، ألن المتغيرات تتنامى بسرعة ديناميكية، وما هو فرصة اآلن قد يزول غدا، 

ليل إلى تغيير في رسالة وما هو نقاط قوة قد يتحول إلى نقا ضعف وبالعكس، ويمكن أن يؤدي هذا التح
المؤسسة، أو في ستراتيجياتها، أو قد يعزز اإلستراتيجية القائمة ألحد أهدافها أو في بعض أنشطتها وا 

 (.87، ص2009مؤسسة واإلبقاء على نفس رسالتها) يونس، 
 

 ويشمل التحليل اإلستراتيجي على:
 
للبيئة الداخلية من اجل تحديد نقاط قوتها تقوم المؤسسة بتحليل إستراتيجي  :تحليل البيئة الداخلية -

-124، ص2005وضعفها حاليا، وتحديد جوانب القوة والضعف المتوقعة مستقبال وتأخذ شكلين)الدوري، 
155:) 

نقاط القوة: تلع الخصائص التي تعطي المؤسسة إمكانيات جيدة تعزز عناصر القوة وتساهم في إنجاز  -أ
 تي يجب االعتماد عليها بشكل رئيسي .العمل بمهارة وخبرة عالية، وال 

نقاط الضعف: هي الحالة التي تجعل المؤسسة غير قادرة على التنافس أو ترغمها في عدم الوصول  -ب
 الى الميزة التنافسية وبالتالي يجب العمل على تقويتها وتحويلها إلى نقاط قوة.

ئدة التنظيمي، الثقافة التنظيمية الساوتتمثل عناصر القوة وعناصر الضعف في ثالث محاور هي: الهيكل 
 .(19، ص 2013) صباح، ،فيها، والموارد المتاحة لها

 
 ومن مكونات البيئة الداخلية: 

 
الهيكل التنظيمي: فموجب الهيكل التنظيمي يتم تحديد العالقات القائمة في المؤسسة وتوزيع األدوار  -

نسياب المعلومات بين مختلف المستويات التنظيمية والمسؤوليات والصالحيات، وتتحدد شبكات االتصال وا
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واإلدارية، وهكذا تتشكل اإلدارات الرئيسية و الفرعية وصوال إلى مستوى الفرد باعتباره شاغال  لوظيفة معينة 
 ضمن هذا الهيكل.

مع  الثقافة التنظيمية: هي تمثل اإلطار القيمي واألخالقي والسلوكي الذي تعتمده المؤسسة في تعاملها -
مختلف األطراف، ومع ذلع فإنه يمكن رؤية الثقافة بكونها تمثل مجموعة القيم والمعتقدات واإلفتراضات 
والرموز والطقوس والمعايير السلوكية واإلتصاالت والتقاليد واألعراف السائدة في مؤسسة ما بحيث تعطي 

 مؤسسة وهويتها الخاصة.لهذه المؤسسة تفردا وخصوصية قياسا بالمنظمات األخرى، لذلع بصمة ال
إن من المسلمات األساسية في اإلدارة الناجحة أن ينصب اإلهتمام المركز للمدراء  :الموارد -

اإلستراتيجيين على خلق حالة حقيقية من التوازن بين الخطا اإلستراتيجية وبين الموارد المتاحة داخل 
تمثل ذلع المزي  من الموارد المالية والبشرية المؤسسة لتمويل تلع الخطا. والموارد المتاحة في المؤسسة 

والتونولوجيا واألنظمة اإلدارية المختلفة ونظم المعلومات اإلدارية ونظم التسويق الفعالة والموارد ذات الصلة 
 بالبحث والتطوير .

 
بالمؤسسة  تشير البيئة الخارجية إلى جميع العوامل المحيطية والمؤثرةإذ  تحليل البيئة الخارجية:أما عن  

بشكل مباشر أو غير مباشر عند قيام المؤسسة بممارسة نشاطها مما يؤثر على قراراتها التي تتخذها 
 (.13، ص 2010)كرماشة،  لتحقيق أهدافها

 
 وتنقسم عناصر البيئة الخارجية إلى مستويين:

ات العاملة في المجتمع البيئة الخارجية العامة: وتشمل المتغيرات البيئية التي تؤثر على جميع المنظم -1
بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي تقوم به، أو المجال الذي تنتمي إليه مثل: العوامل اإلقتصادية، 

 والعوامل السياسية، العوامل السكانية، والعوامل االجتماعية... إلخ .
النشاط الذي تعمل البيئة الخارجية الخاصة: وتتضمن العوامل البيئية ذات التأثير الخاص على مجال  -2

به المؤسسة مثل: العمالء الحاليون والمتوقعون، والموردون، والمنافسون، والسلع أو الخدمات البديلة، 
وينتهي تحليل الموقف الراهن لعناصر البيئة الخارجية بتحديد الفرص والتهديدات. ويمر هذا التحليل 

 (:158، ص 2005بخطوتين أساسيتين هما) الدوري، 
: تلع الظروف المحيطة المؤسسة في مكان معين من السوق، وفي فترة زمنية محددة، وتتمكن الفرص -أ

 المؤسسة من استغالل تلع الظروف في تحقيق أهدافها االستراتيجية.
 التهديدات: تلع االحداث المحتملة التي إذا ما حصلت فسوف تسبب خطرا أو أثار سلبية للمؤسسة.-ب
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اإلشارة إلى أن المحور الثاني من أداة الدراسة الحالية قد تناول تحليل البيئة الداخلية وفي هذا السياق، تجد 
والخارجية للمجالس البلدية التابعة لمحافظة بيت لحم، وذلع للوقوف على واقع تطبيق التخطيا التنموي 

 االستراتيجي لدى هذه المجالس.
 

 :معوقات التخطيط التنموي اإلستراتيجي 12.2.2
 

 إبراز معوقات التخطيا اإلستراتيجي في النقاط التالية: يمكن
ضعف الموارد المتاحة، مثل قلة الموارد، صعوبة الوصول إليها، صعوبة إدارتها ونقص القدرات  -

 الالزمة لذلع.
البيئة الخارجية مضطربة مما قد يجعل التخطيا متقادما قبل أن يبدأ للتغير السريع في عناصر  -

 (.19، ص2012والسياسية واإلقتصادية() العتيبي، البيئة )القانونية 
 جمع معلومات غير مالئمة حول المتغيرات اإلستراتيجية في البيئة. -
 التخطيا اإلستراتيجي يحتاج إلى وقت وتولفة كبيرة. -
 (.45، ص2008عدم قدرة المدير اإلستراتيجي على إدراع الفرص والمخاطر الحقيقية) الضمور،  -
 

 :التخطيط االستراتيجي ومخرجاتهمكونات  13.2.2
 

 يتوون التخطيا األستراتيجي من مجموعة من عناصر رئيسية هي:
 
 اإلطار العام لالستراتيجية. -1
يجابياتها على التنظيم. -2  دراسة العوامل البيئية المحيطة بالتنظيم وتحديد سلبياتها وا 
تحديد األهداف، ووضع اإلستراتيجيات البديلة وتقييمها واختيار البديل األنسب الذي يحقق األهداف  -3 

 المنشودة في ظل اإلمكانيات المتاحة والظروف المحيطة.
رسم السياسات وتحديد البرام  والمشاريع وتجزئة األهداف العامة أو الطويلة األجل الى أهداف  -4

 ل ووضع برام  التنفيذ الزمنية لها.متوسطة أو قصيرة األج
تحديد الموازنات بأنواعها وتقيم األداء في ضوء األهداف والخطا الموضوعة ومراجعة وتقييم هذه  -5

 األهداف والخطا في ظل الظروف المحيطة.
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توفير المتطلبات التنظيمية الالزمة، وتحقيق قدرة التنظيم على التويف بما يتالئم مع التغييرات  -6
 (.1999لمصاحبة والناجمة عن القرارات االستراتيجية )غنيم، ا
 

 وتتمثل مخرجات عملية التخطيا االستراتيجي في ثالثة انواع رئيسية هي:
 
: وهي خطة إنمائية تمتاز بأنها طويلة األجل، تشتمل على فلسفة التنظيم بما في الخطة االستراتيجية -1

 لتحقيقها. ويتم إعدادها ورسمها في مستويات إدارية عليا. ذلع األهداف المنشودة والبرام  الزمنية
: ووتميز هذه الخطا بأنها تعال  أوجه النشاط الرئيسية في التنظيم كاإلنتاج، الخطة متوسطة االجل  -2

والتسويق، والتطوير، ويتم إعدادها في مستوى اإلدارة اإلدارة الوسطى ولفترات زمنية متوسطة األجل تتراوح 
سنوات. كما وتشمل على تفاصيل أوثر من الخطة االستراتيجية وكذلع توون أوثر ثباتا  7-3ما بين 

 منها.
: تمتاز هذه الخطا بالتفاصيل الوثيرة وبالتالي فهي توون بمثابة وسيلة اإلرشاد الخطة قصيرة األجل -3

 (.1999لجميع النشاطات في المدى القصير. )خميس، 
 

ن التخطيا االستراتيجي في المؤسسة أو الوزارة، وضمان استخدامه كأداة ولتحقيق االستفادة الواملة م
 للتخطيا والتنسيق والرقابة، يتم التقّيد بالمبادئ والقواعد واألسس التالية:

 
 اقتناع المسؤولين بأهمية التخطيا االستراتيجي كأداة أساسية ل دارة. -1
 االستراتيجيات.اشتراع جميع المسؤولين في إعداد  -2
 توفير االستعداد النفسي للمسؤولين. -3
 إتقان المسؤولين للمهارات االدارية الالزمة إلعداد االستراتيجيات. -4
 إتقان المسؤولين للمهارات االدراية الالزمة لتطبيق االستراتيجيات. -5
 تأهيل وتدريب المسؤولين على إعداد وتطبيق االستراتيجيات. -6
دة ونمطية.ال بد من  -7  أن توون القواعد واألساليب والمعايير التي ُبنيت عليها االستراتيجيات موحَّ
 وضع البرنام  الزمني المناسب إلعداد االستراتيجيات والتزامه. -8
 االعتماد على نظام فّعال للمعلومات االدارية. -9

 التقديرات.االرتواز على وقائع ملموسة وتوقعات وافتراضات صحيحة لدى وضع  -10
 الواقعية في التقدير، أي "يجب أاّل توون التوقعات واالفتراضات واألهداف الموضوعة مبالغا  فيها" -11



23 
 

 المرونة  أي "تمتع االدارة العليا بهامش من المرونة يجعلها قادرة على اقتناص الفرص االيجابية" -12
 (.1998المتابعة الدقيقة لألداء )غطاس،  -13
 

في هذا السياق إلى أن النقاط سالفة الذكر تركز أهمية تدريب وتنمية مهارات الووادر  يشير الباحث
بحسب -البشرية المشرفة والمنخرطة في عملية تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجي، وهذا يعد مؤشرا 

طيا التنموي وتنمية مهاراتهم للرفع من مستوى تطبيق التخإلى أهمية تدريب الووادر البشرية  -رأي الباحث
 االستراتيجي.

 
 :دور البلديات في فلسطين 14.2.2

 
يتطرق الباحث في هذا القسم من البحث الى توضيح دور البلديات الفلسطينية، والى أهم األوضاع التي 

 تعيشها هذه البلديات وما تواجهه أيضا من معوقات أثناء أداء أدوارها ومهامها.
 
عصبا  رئيسيا  في البنية العامة للدول الحديثة. فباإلضافة إلى كونها ركيزة ُتعتبر مؤسسات الحكم المحلي و 

أساسية لممارسة العملية السياسية على الصعيد المحلي للمجتمع، تقع عليها مسؤوليات وأعباء إدارية 
داء وخدمية رئيسية تطال مختلف مجاالت الحياة األجتماعية، لذا فإن فعالية هذه المؤسسات ونجاعتها في أ

دورها السياسي والقيام بمهماتها المختلفة ُتعتبران من المؤشرات ذات الداللة المهمة ال على نوعية وحيوية 
مكاناته التنموية  النظام السياسي داخل الدولة فحسب، بل على قوى المجتمع التفعيلية، وقدراته التنظيمية، وا 

 أيضا .
 

جسيد إعالن االستقالل، ووضع بنى الدولة الفلسطينية وبما أن الشعب الفلسطيني يمر حاليا  بمرحلة ت
موضع التنفيذ الفعلي، فإن إيالء الحكم المحلي كمفهوم، ومؤسساته كآليات، الوثير من االهتمام، يصبح 
من األولويات الحيوية. ويجدر، في هذا المجال، البدء منذ اآلن بإجراء االستعدادات الضرورية لتحديد 

الفعلي والفّعال حين االستقالل. ويتطلب إجراء هذه االستعدادات االتفاق، أوال ، على معالم موضع التنفيذ 
توازية لنظام الحكم المستقبلي في الدولة الفلسطينية، ثم تحديد المنطلقات األساسية لحكم محلي ر األسس اال

 (.36، ص1992منسجم مع هذه المرتوزات. ) الجرباوي، 
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 للتخطيط التنموي االستراتيجي على مستوى البلديات المعوقات اإلدارية 15.2.2
 
تعاني البلديات في األراضي الفلسطينية المحتلة جراء معوقات إدارية متعددة، تحول دونها والقيام بمهمات  

وخدمات محلية فعالة. وتجدر اإلشارة إلى أن من هذه المعوقات ما هو ناجم عن األوضاع الخارجية 
ذاتي نابع من نظرة البلديات إلى نفسها، ومن طبيعة تركيبتها ونوعية العالقة المحيطة، ومنها ما هو 

اإلدارية الداخلية التي تحكم عملها وتتحكم في نشاطاتها. فعلى الرغم من أن واقع االحتالل اإلسرائيلي 
ها في مسؤول، بصورة مباشرة ورئيسية، عما رلت أوضاع البلديات الفلسطينية إليه من ترد وسوء حال، مثل

ذلع مثل أوضاع مختلف المؤسسات والقطاعات في األراضي المحتلة، فإن ذلع ال يعني إمكان إعفاء 
القانوني لعملية تراوم تسلا سلطات الحكم المركزية المتعاقبة في حكم فلسطين على  –اإلرث السياسي 

نا  )قانونا البلديات البريطاني أجهزة ومؤسسات الحكم المحلي فيها من المسؤولية. فهذا التسلا المشرَّع قانو 
،)والمستند إلى ممارسة عملية طويلة األمد، أّدى بالبلديات إلى أن 1955واألردني لسنة  1934لسنة 

تنظر إلى نفسها كجزء تابع للجهاز الحكومي، يقبع في أسفل حلقة من حلقات تسلسله الهرمي، وينفذ ما 
ويفتقد األسس والحوافز للقيام بالمبادرة الذاتية المستقلة. ولهذا يوكل إليه من مهمات وفقا  للوائح المفروضة، 

ضافة إلى كون البوتقة االجتماعية الفلسطينية تقليدية النظرة والتعامل مع السلطة، فإن البلديات  السبب، وا 
في فلسطين نمت كمؤسسات "حكومية" محلية، تقليدية في التعامل مع مفهوم السلطة، كما في تركيبتها 

دارية، وأدت تراومات النمو في هذا االتجاه إلى ترسخ النمطية الرتيبة والمحدودية في رؤية ومجال عمل اإل
 (.1992، الجرباوي ) وأداء البلديات

  
تعاني البلديات الفلسطينية، ذاتيا ، ومنذ نشأتها، جراء طغيان اإلدارة المركزية الشديدة على إدارة أجهزتها، 

فيها. فالجهاز اإلداري داخل البلدية، وبغّض النظر عن حجمها سواء أوان كبيرا  أم وفي عملية اتخاذ القرار 
ا تتقسم بموجبه الوظائف المختلفة على أساس االختصاص  صغيرا، منظم وفقا  لهيكل تنظيمي مبسَّ
وطبيعة المهمات العامة المنوطة بالموظفين. وتُجمع الوظائف المتشابهة في التخصص، وبغياب وصف 

محدد لول منها، في مجموعات ُتشّكل أقساما  مثل: المحاسبة، والمياه، والوهرباء. ويرئس كل قسم  وظيفي
من هذه األقسام أحد الموظفين، وغالبا  نتيجة األقدمية في الوظيفة، ويكون مسؤوال  عن متابعة العمل 

ر البلدية، وهو المسؤول اليومي، وتصريف الشؤون التنفيذية، ورفع التقارير الدورية إلى سكرتير أو مدي
المركزي عن متابعة تنفيذ أعمال البلدية ومراعاتة شؤونها اإلدارية. ويكون هذا السكرتير أوالمدير، طبعا ، 

 مسؤوال  بصورة مباشرة أمام رئيس البلدية.
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 :األداء العام للبلديات الفلسطينية 16.2.2
 

البلديات الفلسطينية كمؤسسات تابعة، يتم عن طريقها على الدوام إلى نظرت السلطة المركزية لوون أن 
تغليف اختراق المجتمع بحلَّة محلية، ولوون الزعامة المدينية الفلسطينية نظرت عامة إلى البلديات كمنفذ 
لتدعيم النفوذ السياسي على الصعيدين المحلي والمركزي، وكمدخل لتحقيق المصالح ضمن تركيبة المجتمع 

ذه البلديات نشأت وترعرعت مكبَّلة في مفهومها عن طبيعة دورها ووظيفتها. فالبلديات التقليدية، فإن ه
الفلسطينية حتى اآلن لم ُيَردلها، ولم تنظر هي إلى نفسها أنها مؤسسات إدارة محلية تتمثل داخلها، من 

ير عنها خالل انتخابات المجلس البلدي، مواقف ومطالب المواطنين، فتوون مسؤولة أمامهم عن التعب
وتنفيذ الممكن والمفيد منها، وتخضع في أدائها لمساءلتهم ولمراقبة السلطة المركزية ضمانا  للنجاعة 
والوفاءة. ومع أن للبلديات، كمؤسسات حكم محلي، ُبعدا  سياسيا  تمثيليا  واضحا  ومشروعا ، فإن األطراف 

خلطت على الدوام، والعتبارات  –واء سلطة مركزية وزعامة مدنية ومواطنين سواء بس –المعنية كافة 
مختلفة، هذا الُبعد السياسي بالبعد اإلداري الوظيفي للبلديات، األمر الذي أّدى إلى اختالط األولويات، 

أدت النظرة السياسية التقليدية الضيقة إلى طبيعة دور كما  وبالتالي إلى ضعف مواصفات األداء الوظيفية.
المفروضة عليها، وعدم استقالليتها المالية، إضافة إلى ما تعانيه بنيويا  جراء  البلديات، والقيود القانونية

معوقات إدارية، إلى انكفاء دور البلديات الوظيفي على مجال تقديم الخدمات األساسية الحيوية ُيالحظ، في 
ُتناشد فيها  اآلونة األخيرة، لجوء البلديات إلى وضع إعالنات في الصحف المحلية في األراضي المحتلة،

المواطنين تسديد المستحقات عليهم. وُتبّرر البلديات مطالبتها، بتراوم الديون عليها، وبعجزها عن إيفاء 
 التزاماتها المالية المختلفة للسكان، كتوفير المياه والوهرباء وتعبيد الطرق وجمع النفايات. 

 
لتحديد الداخلي لسياسات البلديات المستقبلية، في ونتيجة لهذا االنكفاء، ولمختلف القيود والمكبالت، انحكم ا

)الجرباوي،  المجاالت الوظيفية، باالنغالق المستمر في إطار التخطيا لتطوير مجال هذه الخدمات
  .(17، ص1992

 
 اإلطار تضمن كتب بإصدار 2010 لعام رذار شهر في الفلسطيني المحلي الحكم وزارة ولذلع، فقد قامت

 رؤية تحديد تضمن والذي ،2014-2010 بين ما للفترة الفلسطيني المحلي الحكم لوزارة االستراتيجي
 بخطة سميت والتي 2009 للعام خطتها في وردت التي الحكومية الغايات مع باالنسجام الوزارة ورسالة
قامة االحتالل إنهاء  والتطويرية القطاعية االستراتيجية والتوجهات الغايات تحديد تم حيث الدولة، وا 
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 االستراتيجي اإلطار) التالي النحو على مفصلة وهي اإلستراتيجية، األهداف إلى اإلشارة إلى باإلضافة
 (2010المحلي، الحكم لوزارة

 
 فقد الفلسطينية، األراضي في التنموية العملية على التأثير في وواضحا   مهما   دورا   السياسية كما أن للعوامل

 الدولة لبناء التحضير مهام مع اإلسرائيلي االحتالل من واالنعتاق التحرر عملية استومال مهام تشابكت
 من مجموعة هناع فإن وعليه التنموية، بالعملية السياسية العملية تتداخل أصبحت حيث واالستقالل،
 مواجهتها، على العمل يجب والتي فلسطين في التنموي  العمل تواجه التي والخارجية الداخلية التحديات

 التالي النحو على وهي عليها، التركيز يجب التي األولويات من مجموعة هناع فإن أخرى  جهة ومن
  .(2014 الوطنية، التنمية خطة مسودة)
 

أما العالقة بين البلدية والجمهور، فمنع أنها اختلفت من مدينة إلى أخرى، ومن مجلس بلدي إلى رخر، 
فالمجلس البلدي كان ُيمّثل، في العادة، تركيبة  لقواعد المجتمع التقليدي وأعرافه.فإنها تّمت حتى اآلن وفقا  

وكان الوصول إليه يتم  –ُأضيف إليه خالل انتخابات فترة االحتالل اإلسرائيلي أبعاد سياسية  –عائلية 
التوظيف عبر التحالفات العائلية. والعائلة التي تتمثل داخل المجلس كانت تحظى بحظوة ومحاباة في 

وتلقي الخدمات. فإذا رغب رئيس البلدية أو أحد أعضاء المجلس البلدي، كانت الخريطة التنظيمية تخاَلف 
بحيث ُيفتح الشارع بالدوران والتعرج حول أرض لئال يقطعها، وكانت شوارع فرعية ُتعّبد قبل الشوارع 

المجلس البلدي والمقربين من أصدقائهم. الرئيسية. أما المياه والوهرباء فال تنقطع عن مناطق سكن أعضاء 
فالمحسوبية نما شائع في تحديد العالقات والمعامالت في المجتمعات والمؤسسات التقليدية، والبلديات 
) الفلسطينية كانت حتى اآلن مؤسسات تقليدية تعمل في إطار مجتمع تقليدي، ولذلع جاء أداؤها تقليديا

  .(34، ص1992الجرباوي، 
 التنموي  العمل تواجه التي التحديات أهم من يعتبر اإلسرائيلي االحتالل ل شارة أيضا إلى أنوال بد 

 الغربية الضفة في الفلسطينية األراضي من كبيرة أجزاء على سيطرته فرض باستمرار متمثال   الفلسطيني،
 من الفلسطيني الشعب مقدرات بجميع يتحكم أنه كما غزة، قطاع على شديد حصار وفرض ومصادرتها،

 يلعب الداخلي، واإلداري  السياسي وكان كذلع ل انقسام .وأجواء طبيعية وموارد زراعية وأراض   حدود
 يجعل كما االستراتيجي، التنموي  التخطيا عملية إرباع في أساسيا   دورا   الداخلي واإلداري  السياسي االنقسام
 وعليه الصعوبة، غاية وفي معقدة عملية والواجبات واإللتزامات المالية والمسؤوليات المشاول مع التعامل

، 2014الوطن )شكيب،  شطري  في الديمقراطية ممارسة عملية يعيق التشريعي المجلس تعطل فإن
 (.24ص
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 :أهمية التخطيط التنموي واالستراتيجي للهيئات المحلية 17.2.2
 

 يلي:تتلخص أهمية التخطيا التنموي االستراتيجي للهيئات المحلية بما 
 يمثل مرجعية لتحديد األولويات والمشرعات التنموية للتجمع السكاني. -1
 يمثل مرجعية لتحضير الموازنات السنوية، وكذلع لتجنيد األموال من المانحين. -2
 وسيلة لتنسيق عمل دوائر الهيئة المحلية المختلفة وقياس مستوى أدائها. -3
 و مؤسسات المجتمع المحلي.أداة لتنسيق التواصل مع القطاع الخاص  -4
 وسيلة لتعزيز مفاهيم الحكم الرشيد في هيئات الحكم المحلي الفلسطينية. -5
 أداة للمواءمة ما بين التطلعات التنموية للهيئة المحلية وامكانياتها الحقيقية. -6
 (.2013، وزارة الحكم المحلي) أداة لتطوير قاعدة بيانات خاصة بالتجمع السكاني -7 
 

 :غايات التخطيط التنموي االستراتيجي الفلسطيني 18.2.2
 

 للتخطيا التنموي االستراتيجي العديد من الغايات، ويتمثل أهم هذه الغايات بما يأتي:
 تعزيز التوجه نحو الالمركزية والحكم المحلي. -1
 تعزيز مبادئ الحكم الرشيد ورليات المشاركة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي. -2
 تطوير رليات تحديد القضايا واألولويات واألهداف التنموية على المستوى المحلي. -3
 دعم وتنظيم العمل التنموي على المستوى المحلي. -4
وزارة وضع األسس لتوجه تنموي متوامل ما بين مختلف المستويات اإلدارية والتخطيطية في فلسطين) -5

 ( .2009، الحكم المحلي
 

 التجربة اإلسرائيلية في العالقات المحلية المحلية ) خطة التوحيد والمجالس اإلقليمية(:  19.2.2
 

عند الحديث عن الحكم المحلي في إسرائيل علينا االهتمام بخصوصيات هذا الحكم، والتي هي جزء من 
ورات التي أدت التطورات السياسية واالجتماعية التي اجتاحت فلسطين إبان االنتداب البريطاني وتلع التط

قامة دولة إسرائيل عام  ن من مميزات األساسية للحكم المحلي في 1948إلى نكبة شعبنا الفلسطيني وا  . وا 
تواجد في فلسطين نوعان من الحكم المحلي األول الحكم المحلي في  1948إسرائيل أنه حتى العام 
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ان االنتداب البريطاني. والثاني المناطق العربية الفلسطينية والتي هي امتداد للمميزات العامة إب
(. والتي 1922-1929المستوطنات اليهودية التي تواجدت في فلسطين خاصة بعد الهجرات الوبرى )

تميزت بخليا بين مفاهيم أوروبية وواقع محلي. الحكم المحلي سبق الحكم المركزي تاريخيا. ولون في 
ن الحكم المركزي سبق الحكم المحلي، األمر الذي الواقع اليهودي في أرض فلسطين قبيل قيام الدولة، فإ
 أّثر على العالقة بين الطرفين لصالح الحكم المركزي. 

 
، فكان أن خضعت الضفة الغربية وقطاع 1967قد قامت اسرائيل باحتالل البقية الباقية من فلسطين عام 

التي كانت سائدة في الضفة الغربية  غزة الى سيطرتها. وتبنت اسرائيل قوانين البلديات االردنية والبريطانية
وقطاع غزة، كذلع قامت بإدخال تعديالت على القوانين السائدة بما يتالئم مع مصالحها وأهدافها، بذلع تم 

أصدر  1980احكام الرقابة على هيئات الحكم المحلي مما أدى الى المزيد من التهميش لدورها، وعام 
واستحداث ما يسمى "االدارة المدنية"  1982ابات وتم تنفيذ القرار عام سلطات االحتالل قرارا  بإلغاء االنتخ

، قامت اسرائيل بتعيين رؤساء بلديات عرب ولجان محلية إلدارة شؤون بعض البلديات. 1986وفي عام 
وبناء على إتفاقية أوسلو أنشات وزارة الحكم المحلي الفلسطينية وتسلمت صالحياتها من السلطات 

 (.2004وبذلع توون السلطات المحلية وألول مرة تحت إدارة فلسطينية )إشتيه وحباس، االسرائيلية، 

 
المراوز  ويعترف القانون اإلسرائيلي بثالثة أشكال من السلطات المحّلية هي البلديات التي توّون إطار

تعداد سّكانها بلدات يتراوح  الحضرية مع عدد سّكان يفوق عشرين ألف نسمة، والمجالس المحّلية التي تدير
كل  .المسؤولة عن عّدة قرى تجتمع في منطقة معّينة ما بين الفي وعشرين ألف نسمة، والمجالس اإلقليمية

لعدد السّكان في المجلس  سلطة محّلية يديرها رئيس ومجلس تحّدد عدد أعضائه وزارة الداخلية وذلع طبق ا
ا إقليمي ا ينتمي جميعها طوع ا  54محّلي ا و امجلس   141بلدية و 69المعّين. ويوجد في إسرائيل حالي ا  مجلس 

الممّثل عنها أمام الحكومة ويراقب التشريعات ذات العالقة في الونيست ويقّدم  إلى مركز السلطات المحّلية
وزارة الخارجية اإلسرائيلية، موقع حول موضوعات مختلفة مثل إّتفاقات العمل والشؤون القضائية. ) التوجيه
2010 .) 

 
وتمثل هذه الهيئات جسمين أحدهما مشترع يسمى مركز السلطات المحلية اليهودية والعربية، وااَلخر عربي 
يسمى اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، والحديث مؤخرا  كثر في اسرائيل عن إمكانية دم  

تتحدد في رفع نجاعة تخصيص هيئات محلية في بلديات كبيرة، وبحسب الحكومة فإن أهداف هذه الخطوة 
الموارد الحكومية للسلطات المحلية ورفع الفعالية التنفيذية )تقديم الخدمات( وتحسين مستوى الخدمات 
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العامة والنهوض بالقدرات المهنية لدى الموظفين وتحسين مستوى التخطيا الوضعي والحيزي لدى البلديات 
هدف هذه الخطة الى مالءمة المجموعات السكانية أثناء وتحقيق المساواه بين موظفي المدمجة وأخيرا  ت

 (.2004عملية الدم  )وزارة الحكم المحلي، 
 

 :المحلي المستوى  على االستراتيجي التنموي  التخطيط 20.2.2
 

 التي والتحديات للتغيرات الفلسطينية المحلية الهيئات بعض تنبهت 2005 لعام المحلية االنتخابات منذ
 وازدياد والفقر، البطالة نسبة وزيادة الطبيعية، المصادر على السلطة سيطرة محدودية مثل تواجهها
 الهيئات تلع على استوجب مما والبيئية، واالقتصادية االجتماعية التحديات من والوثير العمراني، المستوى 
 واالنفتاح ورةالمتط الحياة ونما تتناسب ومبتورة، حديثة بآليات التحديات هذه لمثل التصدي المحلية
 األولويات، لترتيب المحلية الهيئة إدارة في االستراتيجي التخطيا مفاهيم ادخال من البد فكان العالمي،

 (.2ص ،2009 المحلي، الحكم وزارة) المتاحة والموارد االمكانات واستغالل االحتياجات لتزايد واالستجابة
 

 يكن لم حيث متأخرا   وجاء الفلسطينية، المحلية الهيئات في االستراتيجي التنموي  التخطيا بدأ ،هنا ومن
 أن المالحظ ومن م،2005 عام قبل الفلسطينية المحلية الهيئات في استراتيجي تنموي  تخطيا هناع

 بدأ من وأول ،(العمراني) الفيزيائي التخطيا جانب على يقتصر كان الفلسطينية المحلية الهيئات مصطلح
 الدولي، البنع من الممولة المدن تحالف منظمة هي العالم، في للمدن التنموي  التخطيا في االهتمام في
 باشراف م،2005 عام الفلسطينية المحلية للهيئات التنموي  التخطيا باوورة كانت فقد فلسطين في أما

 .)40ص ،2013 ناصر،) (GIZ) (األلماني التعاون  مؤسسة
 

 م،2005 سنة الفلسطينية المحلية الهيئات في االستراتيجي التنموي  التخطيا في األولى التجربة كانتوقد 
 األلماني التعاون  مؤسسة وتنفيذ بدعم" المحلي الحكم تطوير" برنام  وفق وبيتونيا، هللا ورام البيرة لمدن

(GIZ)، (.2007 بيتونيا، بلدية( )ريكون ) األلمانية الشركة مستشاري  وفق 
 
 الثالث، للبلديات مشتركة تخطيا وحدة تشكيل تم حيث المدينة، تنمية استراتيجية يسمى ما خالل من 

 لهذه االستراتيجية التنموية الخطة اعداد مع وتزامن هذا، يومنا إلى التخطيطي نشاطها تمارس وهي
 المشروع وأنهي لها، استراتيجية خطة اعداد في العمل ومباشرة المشروع، لنفس سلفيت بلدية ضم البلديات

 االستراتيجي التنموي  التخطيا عملية في رسمي واهتمام حكومي وعي هناع وأصبح كما م،2007 سنة
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 المحلية، الهيئات في التخطيا مأسسة على المحلي والحكم التخطيا وزارتا عملت حيث المحلية، للهيئات
جراءاته، التخطيا هيكلية تطوير خالل من  وزارة دور بروز عن فضال   المخرجات، وتقويم التنفيذ ومتابعة وا 

 ،2013 ناصر،) التخطيا عملية في المشاركة خالل من البلديات تطوير في إقراض وصندوق  المالية
 .(42-41ص
 

 التنموي  التخطيا برنام  تطوير في ساعد الدولي االهتماموفي هذا السياق، ال بد من اإلشارة إلى أن 
 المؤسسات من العديد اهتمام ظهر حيث الفلسطينية، المحلية للهيئات التنموي  التخطيا تقدم في للمدن
 التنموية الخطا لمشاريع دعمها خالل من غزة، وقطاع الغربية الضفة في التنموي  التخطيا في الدولية

 الدولية المدن تحالف ومؤسسة ،(GIZ) األلماني التعاون  مؤسسة مثل المحلية، للهيئات االستراتيجية
(CA)، للتنمية الفرنسية والوكالة الدولي، والبنع (AFD)، للتنمية الدنماركية والوكالة (DANIDA)، 

 التخطيا مركز: الوتروني موقع) .(KFW) األلماني االنمائي والبنع ،(BTC) البلجيكي الفني والتعاون 
 التنموي  التخطيا عملية مأسسة أجل ومن(. الفلسطينية المحلية والهيئات للمدن االستراتيجي التنموي 
 في والبلديات المدن لتخطيا دليل اعداد على م،2007 عام المحلي الحكم وزارة عملت المحلية، للهيئات
 ).42ص ،2013 ناصر،) المحلي والتخطيا الوطنية الخطة بين التخطيا عملية لتتوامل فلسطين،

 
 بلديات أربع في الدليل من النسخة هذه تطبيق على المحلي، الحكم وزارة خالل من( GIZ) وعملت

 بالموقع تتعلق البلديات واقراض تطوير صندوق  وضعها وأسس معايير وفق اختيارها تم مستحدثة
 محافظة من العيزرية بلدية من كل اختيار وتم للبلدية، التنظيمية والهيكلية الموازنات واعداد الجغرافي،
 محافظة من قباطية وبلدية نابلس، محافظة من قبالن وبلدية الخليل، محافظة من نعيم بني وبلدية القدس،
 (.3ص ،2011 الرمحي،) المختارة البلديات هذه على الدليل في الواردة التخطيا مراحل تنفيذ وتم جنين،

 
 

 :نموذج( -لحمالخطط التنموية االستراتيجية لبلديات مجتمع الدراسة )بلدية بيت  21.2.2

 
 بأغراض الدراسة، فيما يأتيتحقيقا ألغراض الدراسة، واستوماال إليفاء القارئ بمعلومات كافية تفي 

أقر إذ  نموذج.( ك2017-2014ينة مدينة بيت لحم )تستعرض الدراسة الخطة التنموية االستراتيجية لبلد
( بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات 2017-2014المجلس البلدي للمدينة خطته االستراتيجية لألعوام )

. USAID، ووزارة الحكم المحلي الفلسطينية، وبتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية CHFعالمية 
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 إلىالخطة  وتقسم وتعتمد الخطة بشكل رئيسي على المشاركة المجتمعية في جميع مراحل عملية التخطيا.
، 2013)بلدية بيت لحم،  كما هو موضح في الجدول اآلتيخمس مراحل موزعة على إثنى عشر خطوة 

 :(23-22ص 
 

 مراحل وخطوات الخطة االستراتيجية لبلدية مدينة بيت لحم(: 1.2الجدول )
 

 النشاط الخطوة المجال

المرحلة 
 األولى

 أين نحن؟

 التهيئة واإلعداد .1
 إجراء الترتيبات المؤسسية الالزمة 
 وضع هيكلية إدارة عملية التخطيا
 تحضير خطة تنفيذ عملية التخطيا

 تحليل وحشد أصحاب العالقة. 2
 تحليل أصحاب العالقة 

 تشكيل لجنة ممثلي أصحاب العالقة ولجان العمل المتخصصة
 عرض خطة التنفيذ وادوار المشاركين

 تشخيص الوضع القائم3. 
 تشخيص المجاالت التنموية 
 تحضير التقرير التشخيصي

المرحلة 
 الثانية

إلى أين 
 نريد أن
 نتجه ؟

 تحديد القضايا التنموية ذات األولوية المجتمعيةأولويات . تحديد 4

 . تحديد الرؤية واألهداف5
 التنموية

 تحديد الرؤية التنموية
 تحديد األهداف التنموية

 وضع مؤشرات لقياس مدى تحقق  األهداف

المرحلة 
 الثالثة

كيف  
 نصل؟

 . تحديد وتوصيف المشاريع6
 تنموية وتوصيفهااقتراح مشاريع 

 والمشاريع المقترحة وتحديدها بشكل نهائي األهدافمراجعة 

والمتابعة  . وضع خطا التنفيذ7
 والتقييم

 تحضير مصفوفة التنفيذ 
 التوصيف المكاني لخطة التنفيذ
 تحضير خطة المتابعة والتقييم

.  تحضير وثيقة الخطة 8
 وتحقيق شرعيتها

 تحضير مسودة 
 تبني الخطة من قبل المجلس

 مراجعة الخطة من قبل المجتمع
 توقيع العقد المجتمعي

 الخطة تسليم نسخة من الخطة لوزارة الحكم المحلي
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تطبق الثالث مراحل األولى بهدف انجاز وا عداد الخطة ضمن جدول زمني محدد ومن ثم تقوم البلدية على 
تنفيذ المراحل الرابعة والخامسة بالتعاون مع اللجان المشكلة لذلع، والجدول المرفق يقدم تفصيل للمراحل 

 .للمدن والبلدات الفلسطينية اتيجياالستر على دليل التخطيا التنموي  باإلعتمادالتي تم انجازها  واألنشطة
 

 :عن البلديات التابعة لمحافظة بيت لحمعامة نبذة  22.2.2

 
عامة عن البلديات التابعة لمحافظة بيت لحم، وهي بلديات مجتمع  ةي هذا السياق، يستعرض الباحث نبذف

 الدراسة الحالية.
 
أوائل البلديات التي تأسست في ، وُتعد من 1872تأسست بلدية بيت لحم عام  بلدية بيت لحم: -

فلسطين. ُتشرف البلدية على تقديم الخدمات والمشاريع التي من شأنها تطوير كافة نواحي الحياة في مدينة 
كيلومتر  10تقع مدينة بيت لحم على مسافة ، عضوا 15ويبلغ عدد اعضاء المجلس البلدي  بيت لحم،

ُتعتبر المركز الثقافي والسياحي في و نسمة.  30.000ب جنوب مدينة القدس، ويبلغ عدد سكانها ما ُيقار 
فلسطين خاصة الحتضانها كنيسة المهد التي تم ادراجها على قائمة التراث العالمي لدى منظمة األمم 

. باإلضافة الى ذلع فإن في مدينة 2012اليونسكو في حزيران من عام  –المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)موقع بلدية بيت  لونائس والمواقع التاريخية واألثرية التي تعكس تراث المدينة وأصالتهبيت لحم العديد من ا

 .(2014، لحم
 
عضو ويبلغ  13ويتوون مجلسها من  1925تأسست بلدية بيت ساحور في عام  بلدية بيت ساحور: -

فلسطينية وبيت ساحور بلدة  نسمة 15,000عدد سكان بيت ساحور في الوقت الحالي يبلغ حوالي 
صغيرة، تبعد عن بيت لحم مسافة كيلومتر واحد إلى الشرق، وتعرف لدى المسيحيين باسم بلدة الرعاة نسبة 

  (.2011، تايمز ستار منتديات)موقع  إلى سهل خصب يقع شرق بيت ساحور ويعرف باسم حقل الرعاة
 
التي تقع غرب بيت لحم حيث تعتبر مدينة بيت جاال من أقدم المدن الفلسطينية  بلدية بيت جاال: -

بلغ عدد وقد  عضو، 13بناء على فرمان تركي ويتوون مجلسها البلدي من  1912تأسست بلديتها عام 
 المركزي وتشكل البلدية الجسم اإلحصاءلجهاز  إحصائية رخرنسمة حسب  17.150سكان المدينة حوالي 



33 
 

ين ولتطوير الحياة اليومية لمواطني المدينة، ول عن الخدمات واالحتياجات اليومية للمواطنسؤ اإلداري الم 
كنيسة )موقع  يعمل المجلس البلدي في ظروف صعبة من أجل تحقيق مستوى حياة أفضل في المدينة

 (.2017، سيدة البشارة
 
تم تأسيس أول مجلس بلدي في الدوحة استنادا إلى قرار صادر عن الرئيس ياسر عرفات  بلدية الدوحة: -

وتقع مدينة الدوحة في منطقة تتوسا مدينتي  عضوا، 13 ويتوون مجلسها البلدي من، 1996في العام 
بيت لحم وبيت جاال، وتشترع معهما في الحدود من جهات الشمال والشرق، ومن الغرب بلدة الخضر، 

 إحصائية رخرحسب  2010بلغ عدد سكان المدينة في عام يو . وقرية ارطاس الدهيشةومن الجنوب مخيم 
 (.2017، الدوحة)موقع بلدية رالف نسمة 11038المركزي  حصاءاإللجهاز 

 
تقع و عضوا منتخبا 11م، ويتوون المجلس من 1997الخضر عام  ةتأسس مجلس بلدي بلدية الخضر: -

 اإلحصاءز جهاحسب بيانات نسمة  9,774  سكانها عدد ويبلغ مدينة بيت لحم، برغمدينة الخضر 
عن  أدائهاوتخضع بلدية الخضر إداريا لقوانين وزارة الحكم المحلي التي تتابع  2007 معا في الفلسطيني 

مدينة )موقع والقوانين والخدمات المقدمة للمواطنين األنظمة كثب وتعمل جنبا الى جنب مع البلدية لتطوير
 (.2014، الخضر

 
عضوا منتخبا  11 البلدي منمجلسها ويتوون  1997عام في زعترة  ةتأسس مجلس بلدي ة زعترة:يبلد -

 رخرنسمة حسب   6280وتقع  بلدة زعترة   جنوب شرق  بيت لحم وقد بلغ عدد سكان البلدة حوالي 
 (.5-4، ص2010، دليل بلدة زعترة) المركزي  اإلحصاءلجهاز  إحصائية

 
عضوا  11 ويتوون مجلسها البلدي من 1997 تأسست بلدية العبيدية كما يذكر في سنة :ةبلدية العبيدي -

جهاز  إحصائياتحسب  12782شرق مدينة بيت لحم ويبلغ عدد سكانها  ةمنتخبا وتقع بلدة العبيدي
 (.7-4ص ،2010 ،العبيدية بلدة دليل)المركزي  اإلحصاء

 
تأسست بلدية بتير حيث حصل مجلس قروي بتير على ترفيع من وزارة  2016في عام  بلدية بتير: -

عضوا وتقع قرية بتير غرب مدينة بيت لحم  11بلدية ويتوون مجلسها البلدي الحكم المحلي ليتحول إلى 
ويبلغ عدد  كيلو 9كيلو متر فقا ، وعن بيت لحم حوالي  8تبعد عن القدس حوالي  –وجنوب القدس 
 (.2016، وكالة معا االخبارية)موقع  حسب جهاز االحصاء الفلسطيني نسمة 6000سكانها اوثر من 
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 البلدية مجلس ويتوون  المحلي الحكم وزير من بقرار وذلع، م1997 عام تقوع بلدية تأسستبلدية تقوع:  -
 قرية سكان عدد ويبلغ تقريبا   كم12 بعد على لحم بيت مدينة من الجنوب إلى وتقع، منتخبا عضوا 11 من
 التقوع لبلدة معاناة واوبر  المركزي  االحصاء جهاز بيانات حسب 2007 عامل نسمة 9000 حوالي تقوع
، عاموس، و نوكديم، و تقوع مستوطنة) :وهي استيطانية مناط او عسكرية مناطق هي اراضيها غالبية ان
 (.6-4ص ،2010 ،تقوع بلدة دليل) (الديفيدو 
 
عضوا وتقع  بيت  11ويتوون مجلسها من   1997تأسست بلدية بيت فجار في عام  بلدية بيت فجار: -

 دليل) نسمة 11.004سكانها حسب جهاز االحصاء الفلسطيني   فجار جنوب شرق بيت لحم  ويبلغ عدد
 (.5-4ص ،2010 ،فجار بيت بلدة
 
 السلطة قبل من تعينهم تم عضو 11 من وتتوون ، 1996 عام جناتا بلدية تأسيس تم بلدية جناتا: -

 المجلس ويمتلع لها ملع وهو دائم مقر وهناع ، موظفين اربعة البلدية في يوجدو  كما الفلسطينية  الوطنية
وتقع جناتا جنوب شرق مدينة بيت لحم وسميت بذلع  .للبلدية خاصة وسيارة النفايات لجمع سيارة البلدي

خلة اورة، لعس، اخمةري: نسبة الى واد الجنائن وتضم بلدية جناتا  تحت جناحها سبعة تجمعات سكنية وه
ويبلغ عدد سكان القرية وبحسب التعداد العام للسكان  .فالوح بد، منجي وبوأ ،ملةرح ب،لعقاا ،ننيرلقا

 7000ن عدد سكان جناتة بلغ إف 2007والمساون الذي نفذه الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني عام 
 (.2013، قرية جناتا)موقع  نسمة
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 الدراسات السابقة. 3
 

 الدراسات العربية  1.3
 

 التي تناولت موضوع الدراسة.العربية ذا السياق، يستعرض الباحث مجموعة من الدراسات في ه
 

 الدراسة هذه : هدفتواألغوار أريحا منطقة في المحلية الهيئات تطوير ( إستراتيجية2006دراسة حامد )
 المحلية للهيئات تطور مراحل مراجعة من خالل واألغوار اريحا منطقة في المحلية الهيئات واقع تعرف إلى
 تم الدراسة هدف ولتحقيق .الهيئات لهذه الحالي وتقييم الواقع وتحليل السابقة الفترات في فلسطين في

 المراحل على االطالع وكذلع المحلية اإلدارية واإلدارة بالنظم المتعلقة والنماذج المفاهيم الى الرجوع
وتمثلت أداة الدراسة بالمقابلة. وقد كشفت الدراسة عن اريحا واألغوار،  في المحلية اإلدارة لتطور السابقة

 وتعدد المستويات المحلية للهيئات اإلداري  النظام في مركزية مجموعة من النتائ ، كان أهمها: وجود
 وتلبية ومهماتها أداء دورها عن المحلية الهيئات عجز وكذلع المحلية، للهيئات كبير عدد ووجود اإلدارية،
 لعام الفلسطينية المحلية قانون الهيئات مةمالء عدم الدراسة أظهرت أخرى  جهة من المواطنين، احتياجات
 والتحديات التطورات لمواجهة المرونة الالزمة توفر وعدم الدراسة منطقة في الحالي للواقع 1997  
 .المختلفة

 
 هذه هدفت: الفلسطينية األراضي في المحلية اإلدارة تطوير واستراتيجيات ( واقع2006دراسة حسيبا )

 المعيقات وتحديد القائمة، ظل الظروف في الفلسطينية المحلية ل دارة الحالي الواقع تقييم الدراسة
 بمستوى  النهوض اجل من مستقبلية ومقترحات إلستراتيجية برام  ووضع تواجهها، التي والصعوبات

 المستقبلية. ولتحقيق الفلسطينية الدولة وبناء التنمية في عملية ومساهمتها دورها لتعزيز المحلية الهيئات
 على اإلطالع المحلية، وكذالع واإلدارة اإلدارية بالنظم المتعلقة والنماذج المفاهيم دراسة تم الهدف هذا

فلسطين، كما واستخدمت الباحثة اإلستبيان لجمع بيانات  في المحلية اإلدارة لتطور السابقة المراحل
المستويات  وتعدد الفلسطينية، المحلية اإلدارة نظام في مركزية وجود إلى الدراسة نتائ  أشارتالدراسة. وقد 

 عن عجز الهيئات وكذلع المستحدثة(، البلديات المحلية)خاصة الهيئات من كبير عدد ووجود اإلدارية،
 الهيئات قانون  مالءمة الدراسة عدم أظهرت أخرى  جهة من .المواطنين حاجات وتلبية ومهامها، دورها أداء

 التطورات لمواجهة الالزمة المرونة وعدم توفر الفلسطينية، األراضي في الحالي للواقع الفلسطينية المحلية
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في استجابة أفراد عينة الدراسة  إحصائياالمختلفة. كما كشفت النتائ  عن عدم وجود فروق دالة  والتحديات
 بحسب متغير الجنس، أو المستوى التعليمي.

 
حالة : التخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي الفلسطيني الواقع واإلمكانيات (2006دراسة ردايدة )

واقع التخطيا االستراتيجي في وزارة الحكم المحلي  هدفت الدراسة التعرف إلى :الضفة الغربية-دراسية 
سباب التي تحول دون وأيضا بيان األ والهيئات المحلية وخاصة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

استخدم الباحث المنه  الوصفي التحليلي الذي يستند إلى جمع البيانات من أفراد  وضع خطا إستراتيجية.
التي توصلت إليها الدراسة  النتائ أهم ومن  عينة الدراسة باستخدام أدوات الدراسة االستبيان والمقابلة.

، كما أظهرت في الحكم المحلي الفلسطيني بشكل عام هناع وضوح لمفهوم التخطيا التنموي االستراتيجي
، وكذلع كشفت الدراسة عن وجود رسالة الحكم المحلي الفلسطيني غير واضحة بشكل كاملالدراسة أن 

 نقص في الخطا التطويرية لمرافق المجتمع المحلي.
 

 كفاءة زيادة من أجل فعالة )أداة االستراتيجي للتخطيط مناسب (: نموذج2007دراسة الشرقاوي )
 المحتملة المخاطر وتقليل األهلية، المنظمات أداء تحسين على الدراسة هدفتاألهلية(:  المنظمات
 .االستراتيجي للتخطيا مناسب نموذج خالل استخدام من غزة قطاع في األهلية المنظمات لتلع الحدوث

 وتم تصميم استبانة لجمع بيانات الدراسة. وقد أظهرت .التحليلي الوصفي المنه  الباحثة استخدمت
 المنظمات أن بها، وأوضحت والداخلية الخارجية البيئتين في عام بشكل تتأثر األهلية المنظمات أن الدراسة
 المدراء فيها، وأن األداء وتقييم نظام للرقابة يوجد ال كما الخارجي، الدعم على أساسي بشكل تعتمد األهلية

 أظهرت كما .جيد التخطيا التنموي االستراتيجي بشكل في تدريب يتلقون  ال األهلية المنظمات تلع في
 المكونات بمكونات التخطيا التنموي االستراتيجي وتلع كافية معرفة لديها األهلية المنظمات أن النتائ 
ا ولونه يبدو والموظفين، المدراء قبل من ومفهومة واضحة  وال الورق  على تخدمتس المكونات تلع أن واضح 
 و التخطيا التنموي االستراتيجي داخلها، لعملية بتطوير تقوم المنظمات األهلية من 60% عملي ا يطبق

 تطبق التخطيا التنموي االستراتيجي داخله. المنظمات من أيضا %60
 

ة: غز  قطاع في الفلسطينية الجامعات في االستراتيجي التخطيط تطبيق معوقات (2007, اللوحدراسة )
 المنه  الباحث استخدم .الجامعات في االستراتيجي التخطيا تطبيق قاتو التعرف إلى مع الدراسة هدفت

 من  67.78%نسبته ما أن إلى الدراسة التحليلي، وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة. وخلصت الوصفي
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الجامعات  التنموي االستراتيجي فيالتخطيا  تطبيق عملية إنجاح متطلبات أن على توافق أفراد العينة
 نظم في كفاءة تتمثل والتي تطوير الى بحاجة ولونها مناسب بمستوى  متوفرة غزة قطاع في الفلسطينية
 المالية الموارد االستراتيجي، وتوافر التخطيا ثقافة وتوفير التنظيمي، الهيكل وكفاءة اإلدارية، المعلومات

 ثقافة تتوفر االستراتيجي. كما التخطيا معوقات توفره وبين بين حصائيةإ داللة ذات عالقة الالزمة، وتوجد
وأظهرت الدراسة  الثالثة. الجامعات في 67.21% بأهميته بنسبة التخطيا التنموي االستراتيجي والشعور

 إحصائية داللة ذات عالقة وتوجد ، 70.67%بمستوى جيد الوفؤ اإلداري  الجهاز الجامعات في ه يتوفرأن
مكانات موارد الجامعات في تتوفر، وو االستراتيجي التخطيا تطبيق معوقات وبين توفره مستوى  بين  مالية وا 

 معوقات وبين توفرها مستوى  بين إحصائية ذات عالقة وتوجد ، 65.87%بنسبة متوسا بمستوى  مناسبة
 االستراتيجي. التخطيا تطبيق

 
لمدينة نابلس في ضوء اإلستراتيجية المقترحة اتجاهات التخطيط التنموي ( 2008دراسة الهموز )

إعداد مقترح "خطة استراتيجية تنموية لمدينة نابلس" كأساس : هدفت الدراسة إلى لتنمية وتطوير المدينة
المنه  الوصفي والمنه  التحليلي والمنه  االستنتاجي، . استخدمت لعملية التخطيا التنموي للمدينة

التحديات الناتجة عن الممارسات ك. كما أشارت النتائ  إلى التحديات التي تواجه المدينة وأسلوب المقابلة
واإلجراءات التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي مثل الحصار االقتصادي المفروض على المدينة 
 واالجتياحات المتوررة، وما نت  عن ذلع من انخفاض في مستوى الدخل وارتفاع في معدالت البطالة
والفقر. كما أظهرت نتائ  الدراسة األولويات التنموية للمدينة، وكذلع الرؤية التوافقية والخطة التنموية 
المقترحة والتي صيغت على أساس المشاركة بين أصحاب المصالح والجهات المعنية في المدينة. كما 

ي تحقيق مجموعه كبيرة من أبرزت الدراسة أهمية مشروع تخطيا نابلس الوبرى كأحد األدوات األساسية ف
االستراتيجيات التنموية المقترحة، وكذلع مساهمة هذا المشروع في التغلب على المشاول التي تواجه 

 المدينة واالرتقاء بعملية التخطيا من المستوى المحلي إلى المستوى اإلقليمي. 
 

: غزة بمحافظات المدرسية دارةاإل فاعلية زيادة في االستراتيجي التخطيط دور( 2008دراسة نور الدين )
 المدرسية اإلدارة فاعلية زيادة التخطيا التنموي االستراتيجي في دور إلى التعرف الدراسة هذه هدفت

 النسبي الوزن  الدراسة أن أظهرت لجمع بيانات الدراسة. استبانة بتصميم الباحث قام. غزة بمحافظات
 المدرسية اإلدارة فاعلية زيادة التنموي االستراتيجي فيالتخطيا  لدور الدراسة عينة تأييد درجة لمتوسا

 أن النتائ  أظهرت فقدسة، للمدر  الداخلية البيئة لتحليل بالنسبة. و (84.47%)بلغ  غزة بمحافظات
 نسبي بوزن  المدرسية اإلدارة فاعلية زيادة في للمدرسة الداخلية البيئة تحليل دور بأهمية أقروا المستجيبين
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 المستجيبين أن النتائ  أظهرت فقد ،للمدرسة الخارجية البيئة بتحليلأما فيما يتعلق  (%85.26). قدره
 قدره نسبي بوزن  المدرسية اإلدارة فاعلية زيادة في للمدرسة الخارجية البيئة تحليل دور بأهمية أقروا

 إجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم، وقد كشفت النتائح كذلع عن (82.25%)
، أو المستوى التعليمي، أو سنوات الجنس لمتغير تعزى  االستبانة مجاالت بجميع المتعلقة المستجيبين

 الخدمة، أو المنطقة التعليمية.
 

 الغربية الضفة جنوب المحلي الحكم وبلديات وزارة في البشرية الموارد ( تنمية2009دراسة التميمي )
 وزارة في البشرية الموارد وتنمية إدارة واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت: التطوير وآفاق الواقع بين

 تعترض التي المعيقات على التعرف إلى الدراسة هدفت كما  الغربية الضفة جنوب المحلي الحكم وبلديات
 هذه في البشرية الموارد وتنمية إدارة تطوير رليات في وبحثت البشرية الووادر وتطوير تنمية عملية

 الدراسة ألغراض إستبانة تصميم تم . المؤسسة أعمال تسيير في أهمية من البشري  لما للعنصر المؤسسات
 الضفة جنوب المحلي الحكم وبلديات وزارة في البشرية الموارد وتنمية إدارة واقع أن النتائ  أظهرت حيث

 الحوافز نظام ضعف هو البشرية الموارد وتنمية إدارة معيقات أهم من وكان الرضا، عدم إلى يميل الغربية
 إدارة تطوير رليات حول الدراسة عينة استجابات ابرز كان كما للبلديات، والتشريعات القوانين وبيروقراطية

 البشرية للموارد الجيد والتخطيا وموثقة مكتوبة استراتيجيه لخطة المؤسسة إعداد هو البشرية الموارد وتنمية
 الحكم وبلديات وزارة في الموظفين وتحفيز لتقييم عادل نظام ووضع الوظيفي والتوصيف الوصف ووضع
 .المحلي

 
 في النسوية المؤسسات األهلية بأداء وعالقته االستراتيجي التخطيط تطبيق (2010, صيامدراسة )
 المؤسسات بأداء التخطيا التنموي االستراتيجي وعالقته تطبيق درجةهدفت الدراسة التعرف  :غزة قطاع
ا التحليلي، وصممت استبانة الوصفي المنه  الباحثة واستخدمت غزة، قطاع في النسوية األهلية  خصيص 
 المؤسسات ات/مع مدراء واحدة مركزة ومجموعة مقابالت 5 بإجراء الباحثة قامت البيانات، وكذلع لجمع

 دعم كال  من بين ايجابية عالقة وجود الدراسة نتائ  وأظهرت اإلدارة، مجلس أعضاء أو النسوية األهلية
 وتنفيذ وخطة إستراتيجية، توجهات جودو و  البيئي، التحليل االستراتيجيو االستراتيجي،  للتخطيا العليا اإلدارة
 قطاع في النسوية األهلية أداء المؤسسات وبين اإلستراتيجي الخطة وتقييم متابعة اإلستراتيجية، الخطة
التخطيا  بعملية وقناعة واضح فهم لديها األهلية النسوية المؤسسات إدارات أن النتائ  كشفت كما غزة،

 األهلية المؤسسات وأن االستراتيجي، التخطيا في على المشاركة ات/العاملين التنموي االستراتيجي وتشجع
واضحة  ومحددة إستراتيجية أهداف بتطوير تقوم وكذلع ومكتوبة واضحة رؤية ورسالة بتطوير تقوم النسوية
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 قدرتها يتالءم مع بما إستراتيجيتها وتختار مكتوبة، وتنفيذية إستراتيجية خطط ا تطور وأنها وبة،ومكت
 المراد باجتذاب تقوم وأنها ورسالتها وأهدافها، رؤيتها مع وتنسجم تواجهها التي الخارجية والظروف الداخلية
 عامليها قدرات بتطوير الوقت بنفس وتقوم الخطة اإلستراتيجية لتنفيذ الالزمة والمهارة الخبرة ذات البشرية

 بما وأنشطتها برامجها تختار النسوية األهلية المؤسسات وأن الخطة اإلستراتيجية، تنفيذ في يساهم بما
 خدماتها. على الطلب زيادة في يساهم مما المستهدفة، فئاتها مع احتياجات يتالءم

 
 محافظات والتعليم في التربية مديريات في اإلستراتيجي التخطيط تطبيق (: درجة2010) الكرديدراسة 
 التخطيا تطبيق هدفت الدراسة التعرف إلى درجةفيها:  العاملين نظر وجهة من الغربية الضفة

 فيها، العاملين نظر وجهة من الغربية الضفة محافظات في التربية والتعليم مديريات في االستراتيجي
 وموقع العلمي، والمؤهل الوظيفي، والمسمى الخبرة، الجنس، :الدراسة أثر متغيرات بيان إلى باإلضافة
 العاملين جميع من الدراسة مجتمع وتوون  .االستراتيجي التخطيا تطبيق درجة على التربية والتعليم مديرية

 من توونت عشوائية طبقية عينة الغربية، وتم اختيار الضفة محافظات في والتعليم التربية في مديريات
 أن هناع إلى الدراسة توصلت وقد استبانة، بإعداد الباحثة قامت الدراسة هدف ولتحقيق عامال، ( 417)

 من الضفة في محافظات والتعليم التربية مديريات التخطيا التنموي االستراتيجي في لتطبيق متوسطة درجة
 في)   α= 0.05الداللة ) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق ، وكذلع وجود فيها العاملين نظر وجهة

 في والتعليم التربية مديريات في االستراتيجي التخطيا تطبيق لدرجة استجابات العاملين متوسطات
الداللة  مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق ، كما كشفت النتائ  عن وجود الضفة الغربية محافظات

(α= 0.05   (التربية مديريات في االستراتيجي التخطيا تطبيق لدرجة استجابات العاملين متوسطات في 
 الوظيفي المسمى ولمتغير، الذكور الجنس لصالح لمتغير تعزى  الضفة الغربية محافظات في والتعليم
 فأعلى. الماجستير حملة العلمي وذلع لصالح المؤهل ولمتغير ونائبيه، التربية مدير لصالح

 
 ةدراسة وصفية تحليل :في جودة األداء المؤسسي( دور التخطيط االستراتيجي 2011دراسة )الدنجي,

واقع التخطيا االستراتيجي للجامعات هدفت الدراسة التعرف إلى : في الجامعات النظامية الفلسطينية
الفلسطينية ومعرفة الفروق بينها، والتعريف بدور التخطيا التنموي االستراتيجي في تحقيق جودة األداء 

ة لالرتقاء بجودة األداء المؤسسي وفقا لمؤشرات األداء لمجاالت العمل المؤسسي ووضع مقترحات تطويري
المؤسسي. استخدم الباحث االستبانة والمقابلة المقننة والمجموعة البؤرية لجمع البيانات، وكانت عينة 
الدراسة عبارة عن مجموعة من العمداء والمدراء من الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى. وقد توصل 

وجود داللة إحصائية كبيرة جدا  في مستوى دور التخطيا التنموي ، أهمها: إلى مجموعة من النتائ  الباحث
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ارتفاع ، و االستراتيجي ومعيار النطاق المؤسسي كأحد أبعاد جودة األداء المؤسسي للجامعات الفلسطينية
  واإلدارة. الداللة اإلحصائية بين دور مستوى التخطيا التنموي االستراتيجي ومعيار الحكم

 
( تطبيق التخطيط االستراتيجي في وزارة العمل الفلسطينية بين المعوقات 2012دراسة )حافي, 

معوقات  إلىالتعرف : هدفت الدراسة ومقومات النجاح من وجهة نظر المديرين والمديرين العامين
ومقومات نجاح تطبيق التخطيا االستراتيجي في وزارة العمل الفلسطينية، أما األهداف الفرعية فكانت في 
التعرف على واقع التطبيق والمعوقات والمقومات وتأثير خصائص المبحوثين الديمغرافية على استجاباتهم. 

المديرين العامين والمديرين في وزارة العمل بما فيها المديريات ومراوز  من جميعمجتمع الدراسة  وقد تألف
وخرجت الدراسة بالعديد من النتائ ، لجمع بيانات الدراسة.  استخدم الباحث االستبانةو التدريب المهني. 

ن واقع تطبيق التخطيا االستراتيجي في وزارة العمل قد حقق مستوى متوسا، ولم يرتقي إلى أومنها: 
وزارة لدى عملية التخطيا التنموي االستراتيجي كما كشفت الدراسة أن لمستوى المأمول من التخطيا. ا

العمل الفلسطينية تعاني من معوقات كثيرة وحساسة وبدرجة مرتفعة، يقف في مقدمتها عدم كفاية التمويل 
المتسارعة، إضافة إلى عدم  ونقصه، والمستوى االقتصادي المتدني، واألوضاع السياسية والمتغيرات التقنية

عملية التخطيا ، كما أظهرت الدراسة أن وجود كادر مؤهل ومدرب للقيام بعملية التخطيا االستراتيجي
، التنموي االستراتيجي ال تحظى باهتمام من أصحاب القرار في وزارة العمل ، بدرجة تعمل على إنجاحه

 زالت غير منتشرة في أوساط المديرين و المديرين ثقافة التخطيا التنموي االستراتيجي الفضال  عن أن 
 العامين في وزارة العمل. 

 
 :( نموذج قبالن في التخطيط التنموي االستراتيجي للهيئات المحلية الفلسطينية2013دراسة ناصر)

ا تجربة الهيئات المحلية الفلسطينية في التخطيا التنموي االستراتيجي وتقييمه التعرف علىالدراسة  هدفت
الى معرفة واقع التخطيا كذلع وتحديد المعيقات التي واجهت تحقيق أهداف هذه الخطا، وهدفت الدراسة 

التعرف على سياسات و  التنموي االستراتيجي لدى الهيئات المحلية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية
جراءات التخطيا التنموي االستراتيجي والمعوقات التي تواجه عملية التخ طيا ومستوى تنفيذ الخطة في وا 

. وقد توصلت الدراسة ستخدام المقابلة الشخصية مع لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة. ابلدة قبالن
تدني نسبة تنفيذ الخطا التنموية اإلستراتيجية بسبب تأثر بعض الهيئات المحلية ، أهمها: عدة نتائ  إلى 

ظهرت الدراسة قصور في التقسيم والتحديث الدوري للخطة كما أ، الفلسطينية بحالة االنقسام السياسي
التنموية اإلستراتيجية في بلدة قبالن وهذا ينطبق إلى حد كبير على باقي الهيئات المحلية التي خاضت 

 هذه التجربة.
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 دراسة :المتوازن  األداء بطاقة باستخدام االستراتيجي (: التخطيط2013البطنيجي ) دراسة المدهون و
دارة المجتمعي التدريب مركز على بيقيةتط  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت الدراسة هدفتغزة:  -األزمات وا 

دارة التدريب المجتمعي مركز داخل االستراتيجي التخطيا ممارسة درجة  أبعاد استخدام ومدى األزمات وا 
 لبيئة المتوازن  األداء بطاقة أبعاد مالءمة وتحديد التخطيا االستراتيجي، عملية في المتوازن  األداء بطاقة
دارة التدريب مركز عمل  ضوء في استرتيجية خطة إلعداد مقترح تصور وتقديم األزمات المجتمعي وا 

 من العديد إلى الدراسة توصلت استبانة، وقد بتصميم الباحثتان األداء المتوازن، وقامت بطاقة معايير
دارة المجتمعي التدريب مركز جمعية إدارة ممارسة درجة أهمها: حصلت،  النتائ   على درجة األزمات وا 
 المتوازن  األداء بطاقة استخدام ويتم .العينة أفراد استجابات متوسطات من 73.6% بنسبة بلغت كبيرة

دارة المجتمعي التدريب مركز إدارة جمعية التخطيا التنموي االستراتيجي عند عملية في وأبعادها  وا 
 أبعادبمالءمة  الخاصة الفقرات حصلت، كما كشفت الدراسة أن  78.4 %بلغت كلية بدرجة األزمات
دارة المجتمعي التدريب مركز جمعية عمل لبيئة المتوازن  األداء بطاقة  كبيرة موافقة درجة على األزمات وا 
 .العينة أفراد استجابات متوسطات من 75% بلغت
 

 بتحقيق وعالقته األصغر التمويل مؤسسات في االستراتيجي التخطيط(: 2014دراسة اآلغا وآخرون )
 قطاع في العاملين نظر وجه من ميدانية دراسة" الثالثة األلفية في المتحدة لألمم اإلنمائية األهداف

 التمويل مؤسسات في االستراتيجي التخطيا عملية ممارسة بين العالقة توضيح إلى ت الدراسةهدف: غزة
 المنه  على الباحثون  اعتمد لهذا الثالثة األلفية في المتحدة لألمم اإلنمائية األهداف تحقيق على األصغر
 بواسطة البيانات جمع في والميداني المكتبي األسلوب استخدام يتضمن والذي التحليلي، الوصفي

 تأثير ا يؤثر األصغر التمويل مؤسسات التخطيا االستراتيجي في أن الدراسة نتائ  وأظهرت االستبانة،
 صياغة تؤثر كما اإلنمائية، األهداف تحقيق على مرتفعة وبدرجة عام، بشكل إحصائية داللة ذا إيجابي ا
ا مرتفعة وبدرجة إيجابي ا، تأثير ا والتقييم والرقابة اإلستراتيجية الخطة وتنفيذ اإلستراتيجية الخطة  على جد 
 .اإلنمائية األهداف تحقيق

 
 -دراسية حالة الفلسطينية: للمدن اإلستراتيجية التنموية الخطط تطبيق واقع(: 2014دراسة الزهار )

واقع تطبيق الخطا التنموية اإلستراتيجية الخاصة بالمدن والبلدات إلى تقييم دراسة الهدفت : غزة مدينة
الفلسطينية التي أعدت خططا إستراتيجية خاصة بها، وتسلا الضوء على واقع تطبيقها في مدينة غزة 

والوقوف على أهم المعوقات التي تحول دون تنفيذ الخطا التنموية بالشكل المطلوب بشكل خاص، 
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وأسبابها، والعمل على تطوير الخطا التنموية المستقبلية وتحسين رليات التنفيذ مما يسهم في تحقيق 
لة اتبعت المنهجية العلمية الوصفية التحليلية وجمع األد. التنمية المجتمعية المستدامة بشكل أفضل
لجمع بيانات الدراسة. مقابالت ، وتم استخدام االستبيان، والوالبراهين المادية لدراسة المشكلة البحثية

 المرتبة في المجتمعية المشاركة مجال جاء :أبرزها ،وخلصت الباحثة في دراستها إلى مجموعة من النتائ 
التنموي  التخطيا تطبيق درجة جاءت مافي متوسطة، بدرجة وجميعها التقييم، ثم التنفيذ، مجال ثم األولى،

أن عملية تنفيذ المشاريع التنموية خالل العامين كما أظهرت النتائ   .متوسطة بدرجة االستراتيجي
%، وتأثير 50( تسير بخطى بطيئة ونسبة االنجاز في العديد من المجاالت ال تزيد عن 2012،2013)

بشكل كبير كذلع أثر على التنسيق بين الجهات الحصار المفروض على قطاع غزة، وا غالق المعابر 
وكان من أهم المعوقات التي واجهت تنفيذ الخطة التنموية لمدينة غزة في  .المشاركة في عملية التنفيذ

( الحصار المفروض على قطاع غزة والظروف السياسية السائدة، وتأخر 2013-2012العامين السابقين)
 .وية من قبل الجهات المانحةدخول الدعم المالي للمشاريع التنم

 
 -دراسية حالة الفلسطينية: للمدن االستراتيجية التنموية الخطط تطبيق واقع(: 2014دراسة عدوان )

دراسة إلى التعرف على واقع التخطيا التنموي اإلستراتيجي ودوره في تحديد احتياجات الهدفت : غزة مدينة
تم إعداد إستبانة  الدراسة المنه  الوصفي والمنه  التحليلي،استخدم الباحث في هذه . المجالس المحلية

أظهرت النتائ  أن درجة وضوح مفهوم التخطيا التنموي اإلستراتيجي وأهميته . دراسةلل تاو مقابلة كأدوال
للمجلس المحلي والمجتمع كانت إيجابية وبشكل عالي نسبيا ، وأن المشاركة المجتمعية والرسمية في وضع 

هناع ضعف في االهتمام من قبل إدارة و  موية اإلستراتيجية لدى المجالس المحلية ليست كبيرة.الخطا التن
المجالس المحلية على تدريب كوادرها على عملية التخطيا التنموي االستراتيجي وتطويرهم، وضعف 

ث الخطة التنموية بااللتزام بالتخطيا المستمر لتطوير أدائها وتحسين عملها، كما أنها ال تلتزم بعملية تحدي
كما كشفت نتائ  الدراسة أن أهم خمسة معوقات داخلية وخارجية لعملية  الخاصة بها بشكل دوري.

ا من األهم فاألقل أهمية )قلة  التخطيا التنموي االستراتيجي للمجالس المحلية كانت على النحو التالي بدء 
حتية المتوفرة، اعتماد المجلس المحلي على المنح الموارد المالية الالزمة لتحقيق األهداف، ضعف البنية الت

مكانياته، عدم مالالخارجية في تنفيذ الخطة التنموية اإلستراتيجية، ضعف قدرات ال مة ءمجلس المحلي وا 
 المخطا الهيكلي الحالي لالحتياجات المستقبلية للمجتمع المحلي(.
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 الدراسات األجنبية 2.3 
 

 العامة المدارس في المهني النمو على اإلستراتيجي التخطيط أثر (,2003Campbellكامبل ) دراسة
دارع فهم مدى تحديد إلى الدراسة هدفت ."بنسلفينيا والية في وتشيستر بيركس لمنطقتي  المعلمين وا 
 لتنفيذ التخطيا التنموي االستراتيجي كأداة عملية لفعالية بنسلفينيا والية في وتشيستر بيركس في واإلداريين

 عن عبارة الدراسة أداة كانت وقد .التحليلي الوصفي المنه  الباحثة واستخدمت .المهني النمو أنشطة
 المعلمين انحياز الدراسة نتائ  أوضحت وقد .المهني والنمو االستراتيجية الخطة الستطالع استبانة

ا بذلتا المنطقتين مدارس أنو  .اإلستراتيجية للخطة وتأييدهم المنطقتين مدراس في واإلداريين  مركزة جهود 
 تحسين إلى أدت التعليم ممارسات تحسين أن يري  التربوي  األدب أن توضح حالة في المهني النمو لدعم
 .الطالب تعلم
 

 منشآت أداء في االستراتيجي التخطيط دورFrench& Other, 2004) دراسة فرنش وآخرون )
 منشآت أداء في االستراتيجي التخطيا التعرف على دور. هدفت الدراسة إلى الصغيرة المهنية الخدمات
 العالقة دراسة تم الصغيرة المهنية الخدمات منشآت من الصغيرة. وقد تم استخدام عينة المهنية الخدمات

 مثل العالقة ذات العناصر من عدد تحديد تم فقد .االستراتيجي التخطيا أوجه وجوانب المنشأة أداء بين
تخطيا  إلى التخطيا تصنيف وكذلع وسوقية تنافسية وتوجهات كامنة وطاقات ورسالة،واضحة،  رؤية

هناع  أن إلى الدراسة توصلت المتطور. والتخطيا رسمي وغير رسمي تخطيا تخطيا(، )بدون   عشوائي
 .خالل الدراسة من ظهرت الرسمي الغير والتخطيا الربح بين هامة عالقة

 
 تطبيقه تواجه التي اإلستراتيجي معوقات التخطيط على التغلب Robinson, 2005))روبسون  دراسة
 التقدم في تواجهها والتي للمؤسسة العامة المعوقات تحديد إلى الدراسة تهدف :العامة المؤسسات في

 إليها مقالة توصل عن عبارة الدراسة وهذه المناسبة، الحلول ووضع التخطيا اإلستراتيجي باتجاه اتباع
 في عاملين أو مدراء كانوا مؤسسات سواء في يعملون  ألفراد الشخصية المقابالت إجراء طريق عن الباحث

 قد منها فالبعض اإلستراتيجي، بالتخطيا األخذ أسباب لعدم عدة هناع أن إلى الباحث وتوصل المؤسسة،
 التخطيا عن ثقافة لديهم تتوفر ولم اإلستراتيجي بالتخطيا المتعلقة نقص المعرفة بسبب واضح غير يكون 

 ألن أي المؤسسة، في والموجودة الممكنة التغيرات عن ناتجة كانت التخطيا تحديات اإلستراتيجي، ومعظم
 كان الذين العمليات، واألفراد على مغزى  ذات أو ملحوظ تأثير له يكون  أن ممكن اإلستراتيجية في تغيير
 .ويحاربونها عملية التخطيا ضد طبيعي ا يكونوا اإلستراتيجي التخطيا عن سلبية فكرة لديهم
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هدفت : باألداء التنموي وعالقته االستراتيجي التخطيط عملية (Hoffman, 2007) فوهماندراسة 
 من العاملين ثقافة وهل بين التخطيا التنموي االستراتيجي التنموي واألداء العالقة تبيانالدراسة إلى 

 المؤسسات من عينة وباستخدام. االستراتيجي لها تأثير على عملية التخطيا التنموي  مختلفة جنسيات
 أظهرت كما الثقافات، لول مناسب التخطيا التنموي االستراتيجي العام نموذج أن وجدت الدراسة الدولية.
بسيا  تأثير تؤثر الثقافة أن الدراسة وجدت حيث والتخطيا، الثقافة بين بسيطة عالقة أن هناع الدراسة
 الثقافة في اختالف في تأثير لها الثقافية القيم بعض أن وجد ذلع على زيادة واألداء التخطيا على

 .التخطيا التنموي االستراتيجي واألداء
 
 تعقيب على الدراسات السابقة 

 
 تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجييمكن القول أن هناع إجماع بين كافة الدراسات السابقة على أهمية 

وهناع إجماع على ضرورة تنمية التوجهات التنموية لة، مفي تحسين األداء العام للمؤسسة العا
 ة فيها. وهذا ما اتفقت نتائ  الدراسة الحالية عليه مع هذه الدراسات.العامل ةالبشري واالستراتيجية للووادر

كما تم االستفادة من هذه الدراسات في اختيار أداة جمع البيانات المناسبة لطبيعة موضوع الدراسة الحالية، 
 إضافة  إلى عملية بناء وصياغة أداة الدراسة بطريقة تساعد على تحقيق أهدافها.

 
ولوونها تهدف إأل أن ما يميز الدراسة الحالية عن هذه الدراسات هو تفردها بموضوع المجالس البلدية، 

، فقد اشتملت أداتها على عدة جوانب رئيسة كالتعرف تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجيللتعرف على 
توفر خطا  مدىلخارجية، و تحليل البيئة الداخلية وامدى توفر التوجهات تنموي واستراتيجية، و  مدىإلى 

هذه الخطا التنموية االستراتيجية التي يتم تنفيذها  تقييممدى تطبيقها، و  مدىتنموي واستراتيجية، و 
لسيرورة العمل التنموي االستراتيجي لدى المجالس البلدية صورة شاملة ومتواملة  بذلع لتعطيوتطبيقها، 

 التابعة لمحافظة بيت لحم.
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 الفصل الثالث
________________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات
 

 الفصل الحالي على وصفا   واشتمللمنه  الدراسة، ومجتمعها، وعينتها. كما  وصفا   على هذا الفصل يشتمل
التي استخدمها  حصائيةالدراسة وصدقها، وثباتها، وكذلع اجراءات الدراسة والمعالجة اإل ألداةمفصال  

 الباحث في استخالص نتائ  الدراسة وتحليلها.
 

 منهجية الدراسة 1.3
 

 ومقارنتها والمعلومات الحقائق جمع طريق عن ظاهرة بدراسة يهتم الذي الوصفي المنه  الباحث استخدم
 إلى الوصول بهدف، بينها العالقات وتوصيف وأبعادها خصائصها تحديد خالل من وتفسيرها وتحليلها
 كما. الدراسة من المرجوة األهداف تحقيق على يساعد مما لها متوامل علمي ووصف مقبولة تعميمات

 من بمجموعة للخروج دقيقا   علميا   تحليال   وتحليليها الدراسة، موضوع حول البيانات بجمع المنه  هذا ُيعنى
 .الدراسة موضوع حول التوصيات من مجموعة صياغة ضوئها في ليتم حوله، واالستنتاجات النتائ 

 
 مجتمع الدراسة 2.3
 

( 11) ا، والبالغ عددهمحافظة بيت لحمالتابعة لبلديات الأعضاء تألف مجتمع الدراسة الحالية من جميع 
( عضوا ، وذلع بحسب التقسيم المعمول به لهذه 131كما ويبلغ عدد أعضاء هذه المجالس )، مجلس بلدي

 المحلي الفلسطينية خالل إعداد فترة الدراسة.المجالس بحسب وزارة الحكم 
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 عينة الدراسة 3.3
 

عضوا ، وقد تم توزيع االستبانات ( 131) مجتمع الدراسة بالوامل، والبالغ عددهم توونت عينة الدراسة من
( استبانة من أصل العدد الولي، فيما 112إذ تم استرداد ). بتعبئتهاعلى هذه المجالس ليقوم األعضاء 

( 106( منها. وبهذا، فقد بلغ المجموعة النهائي لالستبانات المستردة والصالحة )6تبين عدم صالحية )
توزيع  وفيما يأتي. ( من المجموع الولي لمجتمع الدراسة%81)استبيان، لتمثل بذلع عينة الدراسة ما نسبته 

التعليمي،  البلدية، والجنس، والمستوى راد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة والمتمثلة بكل من متغير أف
 .الوظيفي الخدمة، والمسمى وسنوات

 

 البلدية افراد عينة الدراسة حسب متغير (: توزيع1.3جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

في توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير البلدية، ويشار إلى  نالحظ من الجدول السابق أن هناع تقارب
( مقعد اشتملت 15أن البلديات ذات عدد المقاعد األوثر كبلدية بيت لحم التي يصل عدد مقاعدها إلى )

 على عدد أوبر من أفراد عينة الدراسة مما يساعد على تحقيق تجانس نسبي في توزيع أفراد عينة الدراسة. 
 

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 البلدية

 11.3 12 بيت لحم
 9.4 10 بيت جاال
 9.4 10 بيت ساحور
 8.5 9 الدوحة
 7.5 8 العبيدية
 9.4 10 زعترة
 9.4 10 جناتا
 8.5 9 تقوع

 9.4 10 الخضر
 9.4 10 بتير

 7.5 8 بيت فجار
 100.0 106 المجموع
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 الجنس (: توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغير2.3جدول )

 
 
 

 
 
 

أن عدد الذكور أعلى من عدد اإلناث، إذ بلغ عدد أفراد عينة الدراسة من  يالحظ من الجدول السابق
( أنثى 21%( من العدد الولي ألفراد عينة الدراسة. فيما بلغ عدد اإلناث ) 80( أي ما نسبته )85الذكور )

 ( من العدد الولي ألفراد عينة الدراسة.%20وهو ما نسبته )
 

 التعليمي المستوى  (: توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغير3.3جدول )

 
 

 
، إذ بلغ توزيع أفراد عينة الدراسة على الفئات األربع لمتغير المستوى التعليمييالحظ من الجدول السابق 
( من العدد الولي ألفراد عينة الدراسة. %3.8( أي ما نسبته )4) فئة أساسيعدد أفراد عينة الدراسة من 

. كما ( من العدد الولي ألفراد عينة الدراسة%24.5( وهو ما نسبته )26) فئة التعليم الثانوي فيما بلغ عدد 
( من العدد الولي %50.9)فرد أي ما يعادل ( 54) أفراد عينة الدراسة من حملة البكالوريوسبلغ عدد 

را ، ُيظهر الجدول أن عدد أفراد عينة الدراسة من حملة الدراسات العليا قد بلغ . وأخيألفراد عينة الدراسة
 ( من العدد الولي ألفراد عينة الدراسة.%20.8( فرد أي ما يعادل )22)
 

 
 

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 الجنس
 80% 85 ذكر
 20% 21 أنثى

 100.0 106 المجموع

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 المستوى التعليمي

 3.8 4 أساسي
 24.5 26 ثانوي 

 50.9 54 بكالوريوس
 20.8 22 دراسات عليا
 100.0 106 المجموع
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 الخدمة سنوات (: توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغير4.3جدول )

 
 
 
 
 

 
 

، فقد وصل عدد سنوات 5 من فئة أقلينتمون لعينة الدراسة أن غالبية أفراد يالحظ من الجدول السابق 
ممن ( من العدد الولي ألفراد عينة الدراسة. فيما بلغ عدد %60.4أي ما نسبته )فرد ( 64) أفرادها إلى
( من العدد الولي ألفراد عينة الدراسة. %21.7( وهو ما نسبته )23)سنوات  10 من أقل -5فئة ينتمون ل

( من %17.9( فرد أي ما يعادل )19)فأوثر  سنة 11ممن ينتمون لفئة كما بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 
 .راد عينة الدراسةالعدد الولي ألف

 
 الوظيفي المسمى (: توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغير5.3جدول )

 

 
 
 
 
 

الدراسة هم أعضاء بلديات، فقد وصل عدد أفراد األعضاء يالحظ من الجدول السابق أن غالبية أفراد عينة 
( من العدد الولي ألفراد عينة الدراسة. فيما بلغ عدد ممن ينتمون لفئة %84.9( فرد أي ما نسبته )90)

( من العدد الولي ألفراد عينة الدراسة. كما بلغ عدد أفراد عينة %8.5( وهو ما نسبته )9رئيس ) نائب
 ( من العدد الولي ألفراد عينة الدراسة.%6.6( فرد أي ما يعادل )7بلدية ) لفئة رئيس الدراسة ممن ينتمون 

 
 

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 سنوات الخدمة

 60.4 64 سنوات 5من  أقل
 21.7 23 سنوات 10أقل من  -5

 17.9 19 سنة فأوثر 11
 100.0 106 المجموع

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 المسمى الوظيفي

 6.6 7 رئيس بلدية
 8.5 9 نائب رئيس
 84.9 90 عضو
 100.0 106 المجموع
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 الدراسة أداة 4.3
 

 تصنف أدوات الدراسة الحالية على النحو اآلتي:
 
 االستبانة -
 

إستخدم الباحث اإلستبانة لجمع بيانات للدراسة، وقد تألفت من قسمين. إشتمل القسم األول على متغيرات 
الوظيفي. أما  والمسمى الخدمة، وسنوات التعليمي، والمستوى  والجنس، الدراسة وهي على التوالي: البلدية،

( موزعة بالتساوي 60الستة، وفقراتها ال) القسم الثاني من اإلستبانة، فقد إشتمل على مجاالت اإلستبيان
 بدرجة أوافق، و كبيرة بدرجة وافقأو جدا،  كبيرة بدرجة على المجاالت الستة، والتي تحمل إجابات أوافق

، وجاءت يطلب من أفراد العينة االجابة على فقراتها وفق ررائهمبحيث بشدة  أوافق ال، و أوافق ال، و متوسطة
 مجاالت أداة الدراسة على النحو اآلتي:

 
 .البلدي للمجلس اإلستراتيجي التنموي  التخطيا مفهوم وضوح المحور األول:
 لتحليل التنموي االستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية.ا المحور الثاني:
 ستراتيجية لدى المجلس البلدي.االتنموية و التوجهات ال المحور الثالث:
 توفر خطا استراتيجية وتنموية تنفيذية لدى المجلس البلدي. المحور الرابع:

 تطبيق خطا تنموية استراتيجية لدى المجلس البلدي. المحور الخامس:
 مراقبة وتقييم الخطا التنموية االستراتيجية لدى المجلس البلدي. ور السادس:المح
 
 المقابلة -
 

( أسئلة تركز في فحواها على مدى تطبيق التخطيا 7، اشتملت كل منهما على )أجرى الباحث مقابلتين
من بين مجتمع . أجريت مقابلة مع أحد أعضاء بلدية بيت لحم كممثل للبلدية األقدم التنموي االستراتيجي

أعضاء بلدية بتير كممثل للبلدية األحدث  وذلع ليتسنى للدراسة له مقارنة  الدراسة، والثانية مع أحد
 التخطيا التنموي االستراتيجي لدى هاتين البلديتين.
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 صدق أداة الدراسة 1.4.3
  
مرفق قائمة  -والمحكمين ( من المختصين 6)، ُعَرضت على الدراسة ألدواتظاهري صدق الاللتأود من ل

 األداةمة وصالحية كل فقرة من فقرات ء، وذلع للتأود من مدى مال(3ملحق رقم ) -بأسماء المحكمين
 األداةمة كل فقرة من فقرات ء، ومالللغوية ووضوحهامة الصياغة اءللمجال الذي وضعت فيه، ومال

الالزمة بموجب اإلرشادات والتوجيهات التي ، وتم إجراء التعديالت سةاعينة الدر من  لمستوى المبحوثين
 .أداة الدراسةعلى صالحية  تم االتفاقوبذلع ها المحكمين، أبدا 
 

 مدى  الذي يقيس أداة الدراسة صدق مقاييس أحد البنائي الصدق يعتبرأما فيما يتعلق بالصدق البنائي، إذ 
  .لألداة الولية بالدرجة الدراسة مجاالت من مجال كل ارتباط مدى ويبين ،األداةالمرجوة من  األهداف تحقق

 
 الكلية  والدرجة األداة مجاالت من مجال كل درجة بينبيرسون  االرتباط (: معامل6.3جدول )

 
مستوى 
 الداللة

 الرقم المجال قيمة )ر(

 1 وضوح مفهوم التخطيا التنموي اإلستراتيجي للمجلس البلدي **828. 0000.

 2 والخارجية الداخلية للبيئة االستراتيجي التنموي  بالتحليل البلدية قيام **901. 0000.

 3 البلدي المجلس لدى واستراتيجية تنموية توجهات وجود **855. 0000.

 4 البلدي المجلس لدى تنفيذية وتنموية استراتيجية خطا توفر **908. 0000.

 5 البلدي المجلس لدى استراتيجية تنموية خطا تطبيق **919. 0000.

 6 البلدي المجلس لدى االستراتيجية التنموية الخطا وتقييم مراقبة  **885. 0000.

 
 أقل المجاالت هي فقرات لوافة االحتمالية القيمة بأن السابق الجدول في االرتباط معامل نتائ  من يتبين
 ما ،والدرجة الولية ألداة الدراسةالمجاالت  كافة بين ارتباط وجود يعني وهذا ،(0.05) الداللة مستوى  من

 .المجاالت لهذا الداخلي االتساق صدق يعني
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 أداة الدراسة ثبات 2.4.3
 

عن ، وذلع فرد( 106بعد توزيعها على أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم ) أداة الدراسةالتحقق من ثبات تم 
أداة تمتع ت(، وبذلع 0.928حيث بلغ معامل الثبات الولي ) ،طريق حساب معامل الثبات كرونباخ ألفا

كما هو  مجاالتهامن مجال بدرجة ممتازة من الثبات. وقد تم كذلع حساب معامل الثبات لول  الدراسة
 موضح في الجدول التالي:

 
 أداة الدراسةمجاالت (: ثبات 7.3الجدول رقم )

 
عدد 
 الفقرات

معامل 
 الرقم المجال الثبات

 1 وضوح مفهوم التخطيا التنموي اإلستراتيجي للمجلس البلدي 0.852 10
 2 التحليل التنموي االستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية 0.857 10
 3 وجود توجهات تنموية واستراتيجية لدى المجلس البلدي 0.864 10
 4 توفر خطا استراتيجية وتنموية تنفيذية لدى المجلس البلدي 0.799 10
 5 تطبيق خطا تنموية استراتيجية لدى المجلس البلدي 0.855 10
 6 مراقبة وتقييم الخطا التنموية االستراتيجية لدى المجلس البلدي  0.852 10
 المجموع 0.928 60

 
بلغررررت مجرررراالت أداة الدراسررررة ثبررررات بطريقررررة كرونبرررراخ ألفررررا ل( أن قيمررررة معامررررل ال7.3يتضررررح مررررن الجرررردول )

 البلديرة قيرام( لبعرد 0.857، و)مفهوم التخطيا التنموي اإلستراتيجي للمجلس البلديوضوح ( لبعد 0.852)
 تنمويرة توجهرات وجرود( لبعرد 0.864، كما وبلغرت )والخارجية الداخلية للبيئة االستراتيجي التنموي  بالتحليل

 تنفيذيررة وتنمويررة اسررتراتيجية خطررا ترروفر( لبعررد 0.799، فرري حررين بلغررت )البلرردي المجلررس لرردى واسررتراتيجية
، أمرا البلدي المجلس لدى استراتيجية تنموية خطا تطبيق( لبعد 0.855، كما وبلغت )البلدي المجلس لدى
(، 0.852فقد بلغ معامرل ثبرات قيمتره ) البلدي المجلس لدى االستراتيجية التنموية الخطا وتقييم مراقبةبعد 

أن  إلرى(، وهرذا يشرير 0.928السرت ) بمجاالتهرا الدراسرةألداة معامرل الثبرات ت الدرجرة الوليرة لفي حين بلغ
 تمتع بدرجة عالية من الثبات.أداة الدراسة ت
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 متغيرات الدراسة 5.3
 

 تقسم متغيرات الدراسة الحالية على النحو اآلتي:
 
 تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجي :المتغيرات التابعة. 
 
 والتي تتمثل فيالمتغيرات المستقلة :: 

 .اإلستراتيجي التنموي  التخطيا مفهوم وضوحمدى  .1
 .والخارجية الداخلية للبيئة االستراتيجي التحليل .2
 .واستراتيجية تنموية توجهات وجود .3
 .تنفيذية واستراتيجية تنموية خطا وتطبيق توفرمدى  .4
 .االستراتيجية الخطا وتقييم مراقبة .5
البلدية، والجنس، والمستوى التعليمي، متغير ) :كل من ، والتي تتمثل فيالديمغرافية المتغيرات .6

 .(وسنوات الخدمة، والمسمى الوظيفي
 

 إجراءات الدراسة 6.3
 

 اتبع الباحث اإلجراءات التالية لتنفيذ الدراسة:
ت تناولمجموعة من المصادر والمراجع مما تيسر من كتب ومجالت ورسائل علمية  إلىرجوع ال -

 تطرقت إليه، وذلع بغرض بناء اإلطار النظري للدراسة. أوموضوع الدراسة، 
 .بجميع أعضاء المجالس البلدية التابعة لمحافظة بيت لحمالقيام بحصر مجتمع الدراسة والمتمثل  -
البحثية المستخدمة  األدواتالدراسة، وذلع بعد االطالع على العديد من  أداةاختيار وتحديد وبناء  -

 هذه الدراسة. المشابهة لمثلفي العديد من البحوث 
لية على مجموعة من المختصين والخبراء ليتم تحكيمها وتعديلها و الدراسة بصورتها األ أداةعرض  -

 األهداف الرئيسة من الدراسة.من أنها تقيس وفق ررائهم وارشاداتهم للتحقق 
حصول على كتاب الدراسة، وذلع من خالل ال أداةوالتي تسمح بتطبيق  القيام باإلجراءات الفنية -

 .ية من الجهات المختصة في الجامعةتسهيل مهمة بحث
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، وجمعها في الفصل الثاني من عينةالالدراسة على أفراد  أدوات، وتوزيع عينة الدراسة تحديد نوع -
ادات كافية حول كيفية اإلجابة على ارش أداة الدراسة ت( باليد، بحيث اشتمل2017-2016العام الدراسي )

 .ى فقراتهاعل
 .لبرنام  الرزم اإلحصائيةالصالحة ارقاما  متسلسلة إلدخالها  االستباناتتم إعطاء  -
، (SPSS) حصائيةبرنام  الرزم اإل إستخدامفراد عينة الدراسة من خالل أثم تم تحليل اجابات  -
 نتائ  الدراسة. إلىلتوصل ل
 

 أسلوب المعالجة اإلحصائية للبيانات 7.3
 

األسررررلوب اإلحصررررائي التحليلرررري، وذلررررع بإيجرررراد المتوسررررطات الحسررررابية واالنحرافررررات المعياريررررة  إسررررتخدامتررررم 
مرردى تطبيرررق  وذلررع للتعرررف علررى والنسررب المئويررة السررتجابات أفررراد عينررة الدراسررة علرررى فقرررات االسررتبانة،

إضافة  سة،أفراد عينة الدرا لدى بلديات محافظة بيت لحم بحسب وجهة نظر التخطيا التنموي االستراتيجي
، بحسرب متغيرر الجرنس وذلع للتعررف علرى داللرة الفرروق فري الداللرة اإلحصرائية، (تاستخدم اختبار ) إلى

( لقيراس داللرة One Way Analysis of Varianceاختبرار تحليرل التبراين األحرادي ) إسرتخدامكمرا وترم 
كالبلدية، وسنوات الخدمرة، والمسرتوى  في الدراسة األخرى  الفروق في المتوسطات حسب المتغيرات المستقلة

 األداةكمرررا وترررم حسررراب معامرررل الثبرررات كرونبررراخ ألفرررا للتحقرررق مرررن صررردق  ،التعليمررري، والمسرررمى الررروظيفي
كما وترم اسرتخدام اختبرار شريفيه وذلرع للتعررف علرى داللرة الفرروق لصرالح أي الفئرات،  ،وثباتها ،اإلحصائي

 (.SPSSبرنام  الرزم اإلحصائية ) من خاللوذلع 
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 الفصل الرابع
________________________________________________________ 

 نتائج تحليل بيانات الدراسة
 

كامال  ومفصال  لنتائ  الدراسة، وذلع ل جابة على تساؤالت الدراسة  عرضا  على هذا الفصل  اشتمل
 الرئيسة، والتحقق من صحة فرضيات الدراسة.

 
 الدراسةأسئلة نتائج عرض  1.4
 

 بلديات لدى االستراتيجي التنموي  مدى تطبيق التخطياوالتعرف على تقديرات أفراد الدراسة،  إلىللتعرف 
، تم تحديد طول مفاتيح المقياس )الحدود الدنيا البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة
المعياري  االنحرافإيجاد المتوسطات الحسابية والنسب المئوية و ل جابة عن تساؤالت الدراسة تم والعليا(، 

 (.1.4لول فقرة وللدرجة الولية، وقد اعتمد التدري  حسب مقياس ليكرت الخماسي، كما في الجدول رقم )
 
 

 (: التدريج حسب مقياس ليكرت الخماسي1.4الجدول )
 

ضعيفةبدرجة  محايد بدرجة كبيرة  بدرجة كبيرة جداً  االستجابة  بدرجة ضعيفة جدا 
 1 2 3 4 5 الدرجة

 
 (.2.4ومن اجل تفسير النتائ  اعتمدت المتوسطات في الجدول )
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 المعادلة اآلتية:حسب الحسابية (: تفسير نتائج المتوسطات 2.4الجدول )
 1+ الحد األدنى – علىالحد األ= 

 المستوياتعدد 
 

 (5.00-3.67) (3.66-2.34) (2.33-1) المتوسط الحسابي
 كبيرة متوسطة ضعيفة التقييم

 
 عرض نتائج تحليل أسئلة االستبيان 1.4

 

 من لحم بيت محافظة بلديات لدى االستراتيجي التنموي  مدى تطبيق التخطيطما سؤال الدراسة الرئيس: 
 ؟البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة

 
 تطبيقات المعيارية لدرجة االنحرافتم استخراج المتوسطات الحسابية و  الرئيسل جابة عن سؤال الدراسة 

، البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى االستراتيجي التنموي  التخطيا
  (.3.4وذلع كما هو واضح في الجدول رقم )

 
 بلديات لدى تطبيق التخطيط التنموي االستراتيجي لواقع(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 3.4الجدول )
 البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة

 

 

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 كبيرة 0.70 3.78 وضوح مفهوم التخطيا التنموي اإلستراتيجي للمجلس البلدي
 كبيرة 0.69 3.71 للبيئة الداخلية والخارجيةقيام البلدية بالتحليل التنموي االستراتيجي 

 كبيرة 0.69 3.71 وجود توجهات تنموية واستراتيجية لدى المجلس البلدي
 متوسطة 0.71 3.63 توفر خطا استراتيجية وتنموية تنفيذية لدى المجلس البلدي

 متوسطة 0.70 3.59 تطبيق خطا تنموية استراتيجية لدى المجلس البلدي
 متوسطة 0.76 3.55 وتقييم الخطا التنموية االستراتيجية لدى المجلس البلديمراقبة 

 متوسطة 0.62 3.66 المتوسط الكلي
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 لحم بيت محافظة بلديات لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجي( أن درجة 3.4يتضح من الجدول )
(، 3.66متوسطا حسابيا مقداره )جاءت بدرجة كبيرة، حيث بلغت البلدية  مجالسها أعضاء نظر وجهة من

درجة وضوح مفهوم التخطيا التنموي اإلستراتيجي  مجال(. كما تبين أن 0.62مع انحراف معياري قدره )
( مع انحراف معياري مقداره 3.78لى بمتوسا حسابي مقداره )و قد جاء بالمرتبة األ للمجلس البلدي

 أقل البلدي المجلس لدى االستراتيجية التنموية الخطا وتقييم مراقبة درجة مجال(، في حين جاء 0.70)
 .(0.62( مع انحراف معياري مقداره )3.55متوسا حسابي مقداره )بالمجاالت استجابة وبدرجة متوسطة و 

 
 وقد انبثق عن تساؤل الدراسة الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:

 
 :؟وضوح مفهوم التخطيط التنموي اإلستراتيجي للمجلس البلدي مدىما  السؤال األول 
 

وضوح  مدىل تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية األولل جابة عن سؤال الدراسة 
  (.4.4، وذلع كما هو واضح في الجدول رقم )مفهوم التخطيا التنموي اإلستراتيجي للمجلس البلدي

 
وضوح مفهوم التخطيط التنموي اإلستراتيجي لمجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أ 4.4الجدول )

 للمجلس البلدي
 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

1 
يتسم التخطيا التنموي اإلستراتيجي لدى المجلس البلدي بالوضوح ودقة  

 التعبير.
 كبيرة 0.93 3.75

2 
ُيصاغ التخطيا التنموي اإلستراتيجي في ضوء تحديد أولويات واحتياجات 

 المجتمع البلدي.
 كبيرة 0.79 3.98

3 
يتسم التخطيا التنموي واالستراتيجي للمجلس البلدي بأنه هادف للنمو 

 ويستشرف المستقبل.
 كبيرة 0.92 3.92

 كبيرة 0.91 3.75 التمويل.يبنى التخطيا التنموي االستراتيجي بالتشاور مع مؤسسات  4

5 
تتسم التخطيا التنموي االستراتيجي بالقدرة على التويف مع المتغيرات غير 

 المتوقعة.
 متوسطة 1.01 3.51

 كبيرة 0.83 3.77 يتسم التخطيا التنموي االستراتيجي للمجلس البلدي بقابلية التطبيق. 6
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لمجال وضوح مفهوم التخطيط التنموي اإلستراتيجي (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ب 4.4الجدول )

 للمجلس البلدي

 

 
 التخطيا )ُيصاغ :تنص على والتي(، 2أعلى الفقرات استجابة الفقرة رقم )( أن 4.4يتضح من الجدول )

البلدي(، إذ جاءت بمتوسا حسابي  المجتمع واحتياجات أولويات تحديد ضوء في اإلستراتيجي التنموي 
(، والتي تنص 8. ثم الفقرة رقم )درجة كبيرة(، وهي 0.79(، وبانحراف معياري مقداره )3.98مقداره )
المتاحة(، إذ جاءت بمتوسا  واإلمكانيات الميزانيات ضوء في االستراتيجي التخطيا صياغة )يتم على:

(، والتي 3. ثم الفقرة رقم )درجة كبيرة(، وهي 0.91)(، وبانحراف معياري مقداره 3.97حسابي مقداره )
المستقبل(،  ويستشرف للنمو هادف بأنه البلدي للمجلس واالستراتيجي التنموي  التخطيا )يتسم تنص على:

أما أقل  .درجة كبيرة(، وهي 0.92(، وبانحراف معياري مقداره )3.92إذ جاءت بمتوسا حسابي مقداره )
 بالقدرة االستراتيجي التنموي  التخطيا تسم)ي (، والتي تنص على:5الفقرات استجابة فقد جاءت الفقرة رقم )

(، وبانحراف معياري 3.51المتوقعة(، إذ جاءت بمتوسا حسابي مقداره ) غير المتغيرات مع التويف على
درجة وضوح مفهوم التخطيا التنموي الولي ل المتوسافي حين بلغ متوسطة. درجة (، وهي 1.12مقداره )

 (، وهي درجة كبيرة.0.70( مع انحراف معياري مقداره )3.78) اإلستراتيجي للمجلس البلدي
 
  ؟والخارجية الداخلية للبيئة االستراتيجي التنموي  بالتحليل البلدية قيام مدىما : الثانيالسؤال 
 

 البلدية لقيام تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الثانيل جابة عن سؤال الدراسة 
 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

7 
يتسم التخطيا التنموي االستراتيجي لدى البلدية بالشمول لجميع القضايا 

 .اإلستراتيجية
 متوسطة 1.12 3.60

 كبيرة 0.91 3.97 يتم صياغة التخطيا االستراتيجي في ضوء الميزانيات واإلمكانيات المتاحة. 8

9 
يشترع المجلس البلدي في صياغة التخطيا التنموي واالستراتيجي مع المجتمع 

 المحلي.
 كبيرة 0.99 3.76

 كبيرة 1.12 3.82 البلدي.تشارع المرأة في عملية التخطيا التنموي واالستراتيجي للمجلس  10
 كبيرة 0.70 3.78 المتوسط الكلي
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  (.5.4، وذلع كما هو واضح في الجدول رقم )والخارجية الداخلية للبيئة االستراتيجي التنموي  بالتحليل 
 

 للبيئة االستراتيجي التنموي  بالتحليل البلدية قياممدى ل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5.4الجدول )
 والخارجية الداخلية

 

 
 فريق يحدد) (، والتي تنص على:11أعلى الفقرات استجابة الفقرة رقم )( أن 5.4يتضح من الجدول )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

              يحدد فريق تخطيا البلدية نقاط الضعف ويعمل على معالجتها بشكل دوري. 11
3.89  

             
 كبيرة  0.76

 تعزيزها بشكل دوري.يحدد فريق تخطيا البلدية نقاط القوة والعمل على  12
             

3.80  
             

 كبيرة  0.88

13 
يراعي المجلس البلدي العوامل االقتصادية للمجتمع المحلي عند بناء وا عداد 

 التخطيا التنموي واالستراتيجي.
             

3.76  
             

 كبيرة  0.83

14 
المناسبة عند بناء وا عداد  اإلستراتيجيةيضع فريق تخطيا البلدية البدائل 

 متوسطة  0.92  3.58 .اإلستراتيجيةالخطا التنموية 

15 
يحلل فريق تخطيا البلدية البيئة الخارجية للتعرف على المتغيرات المختلفة 

 التي يمكن أن تؤثر عليها في المستقبل.
 متوسطة 1.09 3.51

16 
الداخلية في المدينة للتعرف على مصادر ُيحلل فريق تخطيا البلدية البيئة 

 القوة ونقاط الضعف.
 كبيرة 1.04 3.75

17 
تعمل البلدية وفق رؤية واضحة لتطوير واستثمار نقاط القوة ومعالجة نقاط 

 الضعف.
 كبيرة 1.02 3.72

يحدد فريق تخطيا البلدية حجم الموارد واإلمكانيات المتاحة له عند القيام  18
 التنموي واالستراتيجي.بعملية التخطيا 

 كبيرة 0.96 3.76

19 
يُعد فريق تخطيا البلدية التخطيا التنموي واالستراتيجي في ضوء دراسة 

 فرص االسثمار.
 كبيرة 0.96 3.77

20 
يدرس فريق تخطيا البلدية التشلريعات والقوانين ذات األثر في عملية 

 التخطيا التنموي االستراتيجي.
 متوسطة 0.97 3.58

 كبيرة 0.69 3.71 المتوسط الكلي
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(، إذ جاءت بمتوسا حسابي مقداره دوري  بشكل معالجتها على ويعمل الضعف نقاط البلدية تخطيا 
 (، والتي تنص على:12. ثم الفقرة رقم )كبيرةدرجة (، وهي 0.76(، وبانحراف معياري مقداره )3.89)
(، إذ جاءت بمتوسا حسابي مقداره دوري  بشكل تعزيزها على والعمل القوة نقاط البلدية تخطيا فريق يحدد)
 (، والتي تنص على:19. ثم الفقرة رقم )درجة كبيرة(، وهي 0.88(، وبانحراف معياري مقداره )3.80)
(، إذ جاءت االسثمار فرص دراسة ضوء في واالستراتيجي التنموي  التخطيا البلدية تخطيا فريق يُعد)

 .درجة كبيرة(، وهي 0.96(، وبانحراف معياري مقداره )3.77بمتوسا حسابي مقداره )
 

 البيئة البلدية تخطيا فريق يحلل) (، والتي تنص على:15أما أقل الفقرات استجابة فقد جاءت الفقرة رقم ) 
(، إذ جاءت بمتوسا المستقبل في عليها تؤثر أن يمكن التي المختلفة المتغيرات على للتعرف الخارجية

 المتوسافي حين بلغ متوسطة. درجة (، وهي 1.09(، وبانحراف معياري مقداره )3.51حسابي مقداره )
انحراف ( مع 3.71) والخارجية الداخلية للبيئة االستراتيجي التنموي  بالتحليل البلدية قيام مدىل الولي

 (، وهي درجة كبيرة.0.69معياري مقداره )
 

  ؟البلدي المجلس لدى واستراتيجية تنموية توجهات وجود مدىما : الثالثالسؤال 
 

 وجود مدىل تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الثالثل جابة عن سؤال الدراسة 
  (.6.4وذلع كما هو واضح في الجدول رقم ) ،البلدي المجلس لدى واستراتيجية تنموية توجهات

 

 البلدي المجلس لدى واستراتيجية تنموية توجهات وجودل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أ 6.4الجدول )
 

 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

21 
عمل دوائر الهيئات البلدية يعتبر التخطيا التنموي اإلستراتيجي وسيلة لتنسيق 

 كبيرة 0.81 3.83 المختلفة وقياس مستوى أدائها.

22 
يدعم التخطيا التنموي اإلستراتيجي العملية التنموية االقتصادية على المستوى 

 البلدي.
 كبيرة 0.87 3.83

23 
يركز المجلس البلدي على األهداف التنموية اإلستراتيجية األوثر فائدة واألقل 

 تولفة.
 كبيرة 0.95 3.79



60 
 

 البلدي المجلس لدى واستراتيجية تنموية توجهات لوجود(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ب 6.4الجدول )
 

  
 على اتنص ( واللتان22رقم ) والفقرة(، 21أعلى الفقرات استجابة الفقرة رقم )( أن 6.4يتضح من الجدول )

 المختلفة البلدية الهيئات دوائر عمل لتنسيق وسيلة اإلستراتيجي التنموي  التخطيا يعتبر) :على التوالي
 المستوى  على االقتصادية التنموية العملية اإلستراتيجي التنموي  التخطيا و)يدعم(، أدائها مستوى  وقياس

 على التوالي (، وبانحراف معياري مقداره3.83) والذي بلغحسابي المتوسا نفس الب اإذ جاءالبلدي( 
 على البلدي المجلس يركز) (، والتي تنص على:23. ثم الفقرة رقم )درجة كبيرةوهي ( 0.83( و)0.81)

(، 3.79(، إذ جاءت بمتوسا حسابي مقداره )تولفة واألقل فائدة األوثر اإلستراتيجية التنموية األهداف
(، 26أما أقل الفقرات استجابة فقد جاءت الفقرة رقم ) .درجة كبيرة(، وهي 0.95مقداره )وبانحراف معياري 
 التخطيا مجال في وتحسينها العاملين قدرات تطوير على البلدي المجلس يسعى) والتي تنص على:

(، 0.88(، وبانحراف معياري مقداره )3.60(، إذ جاءت بمتوسا حسابي مقداره )االستراتيجي التنموي 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

24 
تساعد الخطا التنموية واالستراتيجية على االهتمام بقضايا ذوي االحتياجات 

 الخاصة واحتياجاتها.
 متوسطة 1.07 3.63

25 
يساهم التخطيا التنموي اإلستراتيجي في وضع الحلول المناسبة 

 والموضوعية للمجاالت التنموية.
 متوسطة 0.98 3.61

26 
يسعى المجلس البلدي على تطوير قدرات العاملين وتحسينها في مجال 

 متوسطة 0.88 3.60 التخطيا التنموي االستراتيجي.

27 
يسعى التخطيا التنموي اإلستراتيجي إلى تحديد التوجهات المستقبلية 

 للمجتمع البلدي.
 متوسطة 0.97 3.66

28 
يعتبر التخطيا التنموي االستراتيجي والتخطيا طويل المدى وجهان لعملة 

 واحدة.
 كبيرة 0.94 3.69

29 
زمني يسعى التخطيا التنموي االستراتيجي لتحقيق األهداف ضمن جدول 

 محدد.
 كبيرة 0.95 3.72

يعد التخطيا التنموي اإلستراتيجي أداة لتحديد نقاط القوة والموارد الذاتية التي  30
 تتمتع بها التجمعات السكانية.

 كبيرة 0.95 3.75

 كبيرة 0.69 3.71 المتوسط الكلي
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 المجلس لدى واستراتيجية تنموية توجهات وجود لدرجةالولي  المتوسافي حين بلغ متوسطة. درجة وهي 
 (، وهي درجة كبيرة.0.69( مع انحراف معياري مقداره )3.71) البلدي

 
  ؟البلدي المجلس لدى تنفيذية وتنموية استراتيجية خطط توفر مدىما : الرابعالسؤال 
 

 خطا توفر مدىل تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الرابعل جابة عن سؤال الدراسة 
  (.7.4، وذلع كما هو واضح في الجدول رقم )البلدي المجلس لدى تنفيذية وتنموية استراتيجية

 
 لدى يةذتنفي وتنموية استراتيجية خطط توفر مدىل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أ 7.4الجدول )
 البلدي المجلس

 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

31 
هناع خطة معتمدة واضحة من قبل فريق تخطيا البلدية لعملية تقييم ومتابعة 

 لتنفيذ الخطا االستراتيجية والتنموية للمجلس البلدي.
 كبيرة 0.85 3.67

32 
جداول زمنية وخطا تنفيذية سنوية للمشاريع التنموية الواردة في يتم اعداد 

 كبيرة 0.91 3.75 الخطة.

33 
تتم عملية متابعة وتقييم سنوية لتنفيذ الخطة وفقا لمؤشرات القياس المنشودة لول 

 سنة من سنوات الخطة.
 متوسطة 0.93 3.63

34 
وأنشطته التنموية يحدد المجلس البلدي موازنات تقديرية لتحقيق أهدافه 

 واالستراتيجية.
 كبيرة 1.03 3.93

35 
يتوفر لدى المجلس البلدي خطا تنموية واسترايتجية مختصة بقضايا الشباب 

 واحتياجاتهم.
 متوسطة 0.85 3.61

36 
لدى المجلس البلدي خطا تنموية واستراتيجية تتالئم ومتطلبات شرائح المجتمع 

 المختلفة.
 متوسطة 1.07 3.49

37 
يقوم المجلس البلدي بمراجعة واستومال تنفيذ الخطا التنموية االستراتيجية 

 للمجلس السابق عند استالمه منصبه الجديد.
 متوسطة 1.02 3.52

 متوسطة 0.93 3.52 يتعاقد المجلس البلدي فريق مختص للتخطيا التننموي االستراتيجي. 38
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 لدى تنفيذية وتنموية استراتيجية خطط توفر مدىل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ب 7.4الجدول )
 البلدي المجلس

 

 

 المجلس يحدد) (، والتي تنص على:34أعلى الفقرات استجابة الفقرة رقم )( أن 7.4يتضح من الجدول )
(، إذ جاءت بمتوسا حسابي مقداره واالستراتيجية التنموية وأنشطته أهدافه لتحقيق تقديرية موازنات البلدي

 (، والتي تنص على:32. ثم الفقرة رقم )درجة كبيرة(، وهي 1.03(، وبانحراف معياري مقداره )3.93)
(، إذ جاءت بمتوسا الخطة في الواردة التنموية للمشاريع سنوية تنفيذية وخطا زمنية جداول اعداد يتم)

(، والتي 31. ثم الفقرة رقم )درجة كبيرة(، وهي 0.91وبانحراف معياري مقداره )(، 3.75حسابي مقداره )
 الخطا لتنفيذ ومتابعة تقييم لعملية البلدية تخطيا فريق قبل من واضحة معتمدة خطة هناع) تنص على:
(، وبانحراف معياري 3.67(، إذ جاءت بمتوسا حسابي مقداره )البلدي للمجلس والتنموية االستراتيجية

 (، والتي تنص على:36أما أقل الفقرات استجابة فقد جاءت الفقرة رقم ) .درجة كبيرة(، وهي 0.85مقداره )
(، إذ جاءت المختلفة المجتمع شرائح ومتطلبات تتالئم واستراتيجية تنموية خطا البلدي المجلس لدى)

في حين بلغ متوسطة. درجة (، وهي 1.07(، وبانحراف معياري مقداره )3.49بمتوسا حسابي مقداره )
( مع انحراف 3.63) البلدي المجلس لدى تنفيذية وتنموية استراتيجية خطا توفر مدىل المتوسا الولي
 .متوسطة(، وهي درجة 0.71معياري مقداره )

 
  ؟البلدي المجلس لدى استراتيجية تنموية خطط تطبيق مدىما : الخامسالسؤال 
 

 تطبيق مدىل تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخامسل جابة عن سؤال الدراسة 
  (.8.4، وذلع كما هو واضح في الجدول رقم )البلدي المجلس لدى استراتيجية تنموية خطا

 
 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 متوسطة 1.01 3.58 يتوفر لدى البلدية وصف تفصيلي لألنشطة االستراتيجية المختلفة المقررة. 39
 متوسطة 0.97 3.63 لدى المجلس البلدي خطا تنموية واستراتيجية بعيدة المدى. يتوفر 40

 متوسطة 0.71 3.63 المتوسط الكلي
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 البلدي المجلس لدى استراتيجية تنموية خطط تطبيق مدىل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 8.4الجدول )
 

 
 المجلس يضع) (، والتي تنص على:43أعلى الفقرات استجابة الفقرة رقم )( أن 8.4تضح من الجدول )ي

 المحلي المجتمع احتياجات تلبي تداخالت إيجاد تضمن والتي االستراتجية األهداف من مجموعة البلدي
درجة (، وهي 0.92(، وبانحراف معياري مقداره )3.76(، إذ جاءت بمتوسا حسابي مقداره )والمواطنين

 وفق واالستراتيجي التنموي  التخطيا البلدي المجلس يطبق) (، والتي تنص على:49. ثم الفقرة رقم )كبيرة
(، وهي 0.89(، وبانحراف معياري مقداره )3.68) (، إذ جاءت بمتوسا حسابي مقدارهالمقررة الميزانيات

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

41 
يلتزم المجلس البلدي بدليل االجراءات الخاصة بتطبيق التخطيا التنموي 

 متوسطة 0.98 3.61 واالستراتيجي

42 
يلتزم المجلس البلدي بالتخطيا المستمر لتطوير أدائه وتحسينه بناء على 

 عة.جالتغذية الرا
 متوسطة 0.88 3.62

43 
يضع المجلس البلدي مجموعة من األهداف االستراتجية والتي تضمن إيجاد 

 تداخالت تلبي احتياجات المجتمع المحلي والمواطنين.
 كبيرة 0.92 3.76

44 
يعتمد المجلس البلدي أنشطة معتمدة تهدف لتعزيز المشاركة المجتمعية في 

 مراحل تنفيذ الخطة وتفعيل دورها.
 متوسطة 0.96 3.60

45 
يتوفر لدى المجلس البلدي فريق مختص لمتابعة تطبيق التخطيا التنموي 

 االستراتيجي.
 متوسطة 0.99 3.55

 متوسطة 0.86 3.55 يتم االستعانه بخبراء للمساعدة في عملية تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجي. 46
 متوسطة 0.99 3.62 واالستراتيجية.يتشارع العاملون في البلدية في تنفيذ الخطا التنموية  47

48 
يطبق المجلس البلدي التخطيا التنموي واالستراتيجي وفق الجدول الزمني 

 المقرر له.
 متوسطة 1.01 3.43

 كبيرة 0.89 3.68 يطبق المجلس البلدي التخطيا التنموي واالستراتيجي وفق الميزانيات المقررة. 49

50 
التنموي واالستراتيجي القرار بشكل كامل دون يطبق المجلس البلدي التخطيا 

 متوسطة 0.90 3.42 نقص.

 متوسطة 0.70 3.59 المتوسط الكلي
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 بالتخطيا البلدي المجلس يلتزم) :التوالي على انتنص (، واللتان47و )(، 42رقم ) تان. ثم الفقر درجة كبيرة
 تنفيذ في البلدية في العاملون  يتشارعو )(، الراجعة التغذية على بناء وتحسينه أدائه لتطوير المستمر
على التوالي (، وبانحراف معياري 3.62متوسا حسابي )بنفس ال واالستراتيجية(، إذ جائتا التنموية الخطا
(، 50. أما أقل الفقرات استجابة فقد جاءت الفقرة رقم )متوسطةدرجة وهي  (0.89( و)0.88مقداره )

(، نقص دون  كامل بشكل القرار واالستراتيجي التنموي  التخطيا البلدي المجلس يطبق) والتي تنص على:
في متوسطة. درجة (، وهي 0.90(، وبانحراف معياري مقداره )3.42إذ جاءت بمتوسا حسابي مقداره )

( مع انحراف 3.59) البلدي المجلس لدى استراتيجية تنموية خطا تطبيق مدىل المتوسا الوليحين بلغ 
 .متوسطة(، وهي درجة 0.70معياري مقداره )

 

  ؟البلدي المجلس لدى االستراتيجية التنموية الخطط وتقييم مراقبة مدىما السادس: السؤال 
 

 مراقبة مدىل تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السادسل جابة عن سؤال الدراسة 
  (.9.4، وذلع كما هو واضح في الجدول رقم )البلدي المجلس لدى االستراتيجية التنموية الخطا وتقييم

 
 لدى االستراتيجية التنموية الخطط وتقييم مراقبة مدىل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أ 9.4الجدول )
 البلدي المجلس

 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

51 
ُيحضر وُيحدث فريق تخطيا البلدية خطا تنفيذ سنوية منبثقة عن الخطة 

دراجها ضمن الموازنة السنوية.التنموية االستراتيجية   وا 
 متوسطة 1.03 3.64

 متوسطة 1.07 3.59 يّطل ع أعضاء المجلس البلدي بشكل دوري على تقدم انجاز الخطا أوال  بأول 52
 متوسطة 0.98 3.64 تطبق رئاسة البلديات معايير ومؤشرات أداء واضحة للحكم على سير الخطة. 53

54 
من قبل رئيس البلدية للبدء في تطبيق الخطة هناع اجراءات يتم اتخاذها 

 التنموية واالستراتيتيجة المقررة للمجلس البلدي.
 متوسطة 0.98 3.62

يتابع فريق تخطيا البلدية تحديث الخطة التنموية اإلستراتيجية وفق معطيات  55
 ومتطلبات المرحلة.

 كبيرة 0.91 3.68

56 
البلدية لمتابعة وتقييم  تنفيذ المشاريع هناع تقارير سنوية تصدر عن كل أقسام 

 التنموية واالستراتيجية.
 متوسطة 0.90 3.58
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 لدى االستراتيجية التنموية الخطط وتقييم مراقبة مدىل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ب 9.4الجدول )
 البلدي المجلس

 
 فريق يتابع) والتي تنص على:(، 55أعلى الفقرات استجابة الفقرة رقم )( أن 9.4يتضح من الجدول )

(، إذ جاءت بمتوسا المرحلة ومتطلبات معطيات وفق اإلستراتيجية التنموية الخطة تحديث البلدية تخطيا
و (، 51رقم ) تان. ثم الفقر درجة كبيرة(، وهي 0.91(، وبانحراف معياري مقداره )3.68حسابي مقداره )

 عن منبثقة سنوية تنفيذ خطا البلدية تخطيا فريق ثوُيحد ُيحضر)(، واللتان تنصا على التوالي: 53)
دراجها االستراتيجية التنموية الخطة  ومؤشرات معايير البلديات رئاسة و )تطبق(، السنوية الموازنة ضمن وا 
(، وبانحراف 3.64)والذي بلغ حسابي المتوسا ئتا بنفس الإذ جاالخطة(،  سير على للحكم واضحة أداء

 .متوسطةدرجة وهي (، 0.98و )(، 1.07)على التوالي: معياري مقداره 
 
 يتابع(، واللتان تنصا على التوالي: )58(، و )57الفقرتان رقم )أما أقل الفقرات استجابة فقد جاءت  

 جلسات البلدي المجلس يخصص(، و )اإلستراتيجية التنموية الخطة مخرجات تنفيذ البلدي المجلس
(، إذ جائتا بنفس المتوسا إقرارها تم التي اإلستراتيجية التنموية الخطا وتنفيذ سير لمتابعة متخصصة

درجة (، وهي 0.97(، و )0.98(، وبانحراف معياري مقداره على التوالي: )3.42الحسابي والذي بلغ )
 المجلس لدى االستراتيجية التنموية الخطا وتقييم مراقبة مدىل المتوسا الوليفي حين بلغ  متوسطة.

 .متوسطة(، وهي درجة 0.76( مع انحراف معياري مقداره )3.55) البلدي
 
 
 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 متوسطة 0.98 3.42 يتابع المجلس البلدي تنفيذ مخرجات الخطة التنموية اإلستراتيجية. 57

58 
يخصص المجلس البلدي جلسات متخصصة لمتابعة  سير وتنفيذ الخطا 

 التنموية اإلستراتيجية التي تم إقرارها.
 متوسطة 0.97 3.42

 متوسطة 1.03 3.44 الخطة.تطبق البلدية معايير ومؤشرات أداء واضحة للحكم على  59

60 
يعقد المجلس البلدي لقاءات دورية مع ممثلي عن المجتمع المحلي لمتابعة  

 الرضا عن تنفيذ التخطيا التنموي االستراتيجي.
 متوسطة 1.01 3.48

 متوسطة 0.76 3.55 المتوسط الكلي
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 عرض نتائج أسئلة المقابلة 2.1.4
 

جابات كل من العضو الممثل لبلدية بيت لحم، والعضو الممثل لبلدية  فيما يأتي عرض ألسئلة المقابلة، وا 
 إضافة إلى تعقيب الباحث على هذه اإلجابات.بتير. 

 
دائرة للتخطيا التنموي االستراتيجي في البلدية، وما هي حدود صالحيات هذه  هل يوجدالسؤال األول: 

 الدائرة في المجلس البلدي؟
 وتحديد والخطا، الدراسات وضع في وهام اساسي دور ولها البلدية في التنموي  للتخطيا دائرة يوجد نعم،" بلدية بيت لحم:

 ".واالولويات واالحتياجات االهداف

يوجد قسم هندسة يقوم بموضوع التخطيا االستراتيجي والتنموي في البلدة، حيث تقوم البلدية بمشاركة مؤسسة " بلدية بتير:
صندوق البلديات بعمل خطة العمل للتطوير في البلديات، وصالحياتها جميع ارض البلدة حيث تشمل على التخطيا في 

واخراج خطة استراتيجية لخمس سنوات توون واقعية الطرق والمباني والمشاركة المجتمعية في التخطيا لضمان عمل 
 ."ومتغيرة

 
ُيالحظ أن لدى بلدية بيت لحم دائرة تخطيا تنموي استراتيجي، في حين أنه ال توجد لدى بلدية بتير دائرة 

ستراتيجي متخصصة بالعمل التنموي االستراتيجي. ويرجح الباحث السبب في ذلع إلى االتنموي التخطيا لل
للتخطيا التنموي االستراتيجي. ويعتقد ات المادية لدى بلدية بتير ال تمكنها من توفير دائرة أن اإلمكان

الباحث أن عدم وجود دائرة للتخطيا التنموي االستراتيجي لن يقود إلى تطبيق التخطيا التنموي 
 االستراتيجي بشكل دقيق وكامل.

 
 ماذا في الخطة التنموية االستراتيجية؟كيف يتم تحديد االحتياجات وبناء على السؤال الثاني: 
 وضع ثم ومن أولويات، الى القضايا تحويل وبالتالي القضايا، وتحديد التشخيص على بناءا   ذلع يتم" بلدية بيت لحم:

 ."والبعيدة القريبة األهداف

 من البلدة في الموجودة المجاالت جميع دراسة، و المحلية الهيئة واردالبلدة، وم في السكاني النموفي ضوء " بلدية بتير:
 ".الصحية الثقافة ناحية



67 
 

الخطة التنموية واالستراتيجية لدى بلدية بيت لحم يتم في ضوء معايير وأسس  احتياجاتتحديد ُيالحظ أن 
جقيقة ومدرسة وبعيجة عن العشوائية، أو التقليدية. في حين أن بلدية بتير تعتمد على أسس مرنة. ويرجح 

 الباحث السبب في ذلع إلى غياب دائرة للتخطيا التنموي االستراتيجي لدى بلدية بتير.
 

 هل يوجد مشاركة للمجتمع المحلي في اعداد وبناء الخطة؟السؤال الثالث: 

 ."االهداف وتحقيق والتنفيذ والبناء االعداد مراحل كل في مشاركة يوجد طبعا ، " بلدية بيت لحم:

 إلى البلدية داخل من المؤسسات جميع من تخطيا لجان وهناع المحلي، للمجتمع مشاركة يوجد نعم، " بلدية بتير:
 ".المحافظ خطة مع مائتتو  للتنفيذ قابلة للخطة ومستخرجات واقعية اهداف على للحفاظ ومستشارين خارجها،

 
تشارع البلديتان المجتمع المحلي في إعداد وبناء الخطة التنموية االستراتيجية، وهذا يعد أحد أهم المؤشرات 

ن كان باختالفات نسبية نظرا ألن بلدية بتير ما  على وجود وعي بصياغة العمل التنموي االستراتيجي، وا 
  في مراحلها األولى في العمل ألنها من البلديات حديثة النشأة.زالت 

 
مشاركة المجتمع المحلي في بناء الخطة التنموية االستراتيجية أمُر من شأنه ان يساعد ويعتقد الباحث أن 

السكان والمجتمع المحلي، فضال  عن أنها على تطبيق الخطة، ويجعلها أوثر واقعية، وتحظى بتعاون 
 تشمل عدد أوبر من شرائح المجتمع المختلفة.س
 

 ما دور المجلس البلدي في متابعة تنفيذ الخطة التنموية االستراتيجية؟السؤال الرابع: 
 ."الخطة ووضع السياسات لرسم العليا الهيئة هو البلدي المجلس " بلدية بيت لحم:

، المختلفة اللجان عضوية في المشاركةالخطة، و  ومقترحات نتائ  اقرار، و االساسي التخطيا فريق نواة تشكيل" بلدية بتير:
 ".التخطيا عملية في للمشاركة الخاص والقطاع المحلي المجتمع مؤسسات حثو 

 
يالحظ من مقارنة إجابات البلدتين أن بلدية بيت لحم تتمتع باالستقاللية على نحو أور من بلدية بتير، 
ن كانت اإلجابة مختصرة. فمن المالحظ على إجابات بلدية بتير أنها تستعين بعدة مؤسسات  حتى وا 

موي واالستراتيجي، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي في صياغة ومتابعة وتطبيق العمل التنوجهات 
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ويعزو الباحث السبب في ذلع إلى ضعف الخبرة في العمل التنموي واالستراتيجي لدى أعضاء بلدية بتير 
 مقارنة بأعضاء بلدية بيت لحم، إضافة إلى غياب دائرة متخصصة للتخطيا التنموي االستراتيجي.

  
 تنفيذ الخطة التنموية االستراتيجية؟ما دور المجتمع المحلي والرسمي في متابعة السؤال الخامس: 
 ."دور هناع يكون  التعاون، روح وخلق الوعي، واثارة والشفافية، والشراوة المشاركين، خالل من " بلدية بيت لحم:

طة عملية المشاركة في أنش، و قراطي من خالل المشاركة الفعالة في رسم السياساتو ترسيخ العمل الديم" بلدية بتير:
 ".المشاركة في تنفيذ بعض البرام خطة التنموية واعطاءها صفة شرعية، و اعتماد الالتنموي المحلي، و التخطيا 

 
يعتقد الباحث أن كال دعم المجتمع المحلي سواء  على المستوى المؤسسي أو الشعبي للبلديات يساعدها 
على تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجي بصورة أفضل. كما ويرى الباحث أن هذه النتيجة تعد مؤشرا 

من أجلها، وقد يكون  وعي المجتمع الفلسطيني بضرورة تمكين البلديات على أداء المهام التي وجدتعلى 
 ذلع مؤشرا على وعيه كذلع بمفهوم ومتطلبات المواطنة الصالحة.

 
 ما حدود صالحياتوم في المجلس البلدي لممارسة عملية التخطيا التنموي االستراتيجي؟السؤال السادس: 
 ."المدينة وتطوير تنمية اجل من شاملة وطنية خطة اطار في محلية تنموية خطة بعمل نقوم نحن " بلدية بيت لحم:

بقاء مجلس الهيئة افي انشطة عملية التخطيا المختلفة، و المشاركة " بلدية بتير: لمحلية على مجريات عملية التخطيا، ا 
 ين فريق التخطيا والهيئة المحلية".حلقة وصل بو 
 

من المالحظ عند مقارنة دور البلدتين أن بلدية بيت لحم هي القائمة والمنفذة والمتابعة لعملية التخطيا 
التنموي االستراتيجي، وهذا يؤكد مرة أخرى على استقالليتها في اتخاذ القرار المتعلق بالتخطيا التنموي 

فهي بمثابة حلقة وصل بين فريق  االستراتيجي، في حين أن بلدية بتير صالحياتها أقل في ذات السياق،
التخطيا التنموي االستراتيجي وبين المجتمع المحلي. ويعزو الباحث السبب في ذلع إلى أن فريق 
–التخطيا التنموي االستراتيجي لدى بلدية بيت لحم هو جزء من الوادر البشري العامل في البلدية، والذي 

التنموي االستراتيجي المتوفرى لدى البلدية. في حين أن يتمثل في موظفي دائرة التخطيا  -كما سلف ذكره
نما فريق التخطيا التنموي االستراتيجي لدى بلدية بتير  ليس جزء من الوادر البشري للمجلس البلدي، وا 

 تابع لوزارة الحكم المحلي وذلع لعدم وجود دائرة تخطيا تنموي استراتيجي لدى المجلس البلدي.
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 فرضيات الدراسةتحليل نتائج عرض  2.4
 

 الفرضية األولى:  1.2.4
 أفراد استجابة درجة متوسطات بين (α> 0.05( الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجدال 

 نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى تطبيق التخطيط التنموي االستراتيجي تجاه الدراسة عينة
 .البلدية لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء

 
 تطبيقواقع تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل األولىللتحقق من صحة الفرضية 

 تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى االستراتيجي التنموي  التخطيا
 (.10.4، وذلع كما هو واضح في الجدول رقم )البلدية لمتغير

 
 بلديات لدى االستراتيجي التنموي  التخطيط تطبيق  واقع(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لأ 10.4الجدول )
 البلدية لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة

 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد البلدية المجال

وضوح مفهوم التخطيا 
التنموي اإلستراتيجي 

 للمجلس البلدي
 

 0.55 4.16 12 بيت لحم
 0.28 4.04 10 بيت جاال
 0.51 4.09 10 بيت ساحور
 0.26 3.80 9 الدوحة
 0.63 3.73 8 العبيدية
 1.17 3.10 10 زعترة
 0.36 4.24 10 جناتا
 0.64 3.91 9 تقوع

 0.32 3.95 10 الخضر
 0.75 3.33 10 بتير

 0.72 3.43 8 فجار بيت
 0.70 3.78 106 المجموع
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 بلديات لدى االستراتيجي التنموي  التخطيط مدى تطبيق(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لب 10.4الجدول )
 البلدية لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة

 
 االنحراف المعياري  الحسابيالمتوسط  العدد البلدية المجال

قيام البلدية بالتحليل 
التنموي االستراتيجي للبيئة 

 الداخلية والخارجية
 

 0.60 3.93 12 بيت لحم
 0.25 4.04 10 بيت جاال
 0.24 4.19 10 بيت ساحور
 0.44 3.61 9 الدوحة
 0.68 3.81 8 العبيدية
 1.24 3.21 10 زعترة
 0.27 3.90 10 جناتا
 0.45 3.93 9 تقوع

 0.59 3.81 10 الخضر
 0.70 3.49 10 بتير

 0.74 3.17 8 بيت فجار
 0.69 3.71 106 المجموع

وجود توجهات تنموية 
واستراتيجية لدى المجلس 

 البلدي
 

 0.57 4.15 12 بيت لحم
 0.33 3.95 10 بيت جاال
 0.50 3.91 10 بيت ساحور
 0.19 3.61 9 الدوحة
 0.89 3.80 8 العبيدية
 1.06 3.26 10 زعترة
 0.20 3.75 10 جناتا
 0.42 3.77 9 تقوع

 0.87 3.69 10 الخضر
 0.71 3.66 10 بتير

 0.92 3.41 8 بيت فجار
 0.69 3.71 106 المجموع
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 بلديات لدى االستراتيجي التنموي  التخطيط تطبيق مدى(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لج 10.4الجدول )
 البلدية لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة

 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد البلدية المجال

توفر خطا استراتيجية 
وتنموية تنفيذية لدى 

 المجلس البلدي
 

 0.65 3.92 12 بيت لحم
 0.30 4.08 10 بيت جاال

 0.37 4.14 10 ساحوربيت 
 0.36 3.50 9 الدوحة
 0.64 3.24 8 العبيدية
 1.30 3.16 10 زعترة
 0.44 3.86 10 جناتا
 0.41 3.96 9 تقوع

 0.49 3.54 10 الخضر
 0.73 3.39 10 بتير

 0.70 3.30 8 بيت فجار
 0.71 3.63 106 المجموع

تطبيق خطا تنموية 
استراتيجية لدى المجلس 

 البلدي
  

 0.72 3.78 12 بيت لحم
 0.24 4.06 10 بيت جاال
 0.41 3.89 10 بيت ساحور
 0.47 3.54 9 الدوحة
 0.72 3.51 8 العبيدية
 0.95 2.96 10 زعترة
 0.25 3.74 10 جناتا
 0.46 4.07 9 تقوع

 0.89 3.51 10 الخضر
 0.74 3.22 10 بتير

 0.68 3.32 8 بيت فجار
 0.70 3.59 106 المجموع
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 بلديات لدى االستراتيجي التنموي  التخطيط تطبيق مدى(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لد 10.4الجدول )
 البلدية لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة

 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد البلدية المجال

مراقبة وتقييم الخطا 
التنموية االستراتيجية لدى 

 المجلس البلدي

 0.44 3.57 12 بيت لحم
 0.38 4.05 10 بيت جاال
 0.85 3.86 10 بيت ساحور
 0.60 3.49 9 الدوحة
 0.87 3.31 8 العبيدية
 1.21 2.83 10 زعترة
 0.26 3.87 10 جناتا
 0.70 3.75 9 تقوع

 0.80 3.58 10 الخضر
 0.65 3.66 10 بتير

 0.65 3.25 8 بيت فجار
 0.76 3.55 106 المجموع

 المتوسا الولي

 0.52 3.92 12 بيت لحم
 0.26 4.04 10 بيت جاال
 0.42 4.01 10 بيت ساحور
 0.33 3.59 9 الدوحة
 0.66 3.57 8 العبيدية
 1.13 3.09 10 زعترة
 0.14 3.89 10 جناتا
 0.42 3.90 9 تقوع

 0.54 3.68 10 الخضر
 0.64 3.46 10 بتير

 0.59 3.31 8 بيت فجار
 0.62 3.66 106 المجموع

 
 االستراتيجي التنموي  التخطيامدى تطبيق في متوسطات درجات  تفاوتيتضح من الجدول السابق وجود 

، ولفحص الفرضية تم استخراج نتائ  تحليل التباين البلدية لمتغير وفقا لحم بيت محافظة لدىبلديات
 (.11.4، كما هو وارد في الجدول )(One Way ANOVA)األحادي 
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 تطبيق مدى في للفروق  األحادي التباين تحليل نتائج(: نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في 11.4الجدول )
 البلديةوفقا لمتغير  لحم بيت محافظة بلديات لدى االستراتيجي التنموي  التخطيط

 

مجموع  مصدر التباين  المجال
 المربعات

درجات 
  الحرية 

مجموع 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

وضوح مفهوم التخطيا التنموي 
 اإلستراتيجي للمجلس البلدي

 3.45 1.359 10 13.59 بين المجموعات
 
 

.001 
 
 

 394. 95 37.47 داخل المجموعات
  105 51.06 المجموع

قيام البلدية بالتحليل التنموي 
االستراتيجي للبيئة الداخلية 

 والخارجية

 2.70 1.105 10 11.05 بين المجموعات
 
 

.006 
 
 

 409. 95 38.88 داخل المجموعات
  105 49.93 المجموع

وجود توجهات تنموية 
 واستراتيجية لدى المجلس البلدي

 1.31 611. 10 6.11 بين المجموعات
 
 

.237 
 
 

 467. 95 44.35 داخل المجموعات
  105 50.47 المجموع

توفر خطا استراتيجية وتنموية 
 تنفيذية لدى المجلس البلدي

 2.83 1.198 10 11.98 بين المجموعات
 
 

.004 
 
 

 424. 95 40.28 داخل المجموعات
  105 52.26 المجموع

استراتيجية تطبيق خطا تنموية 
 لدى المجلس البلدي

 2.86 1.184 10 11.84 بين المجموعات
 
 

.004 
 
 

 415. 95 39.41 داخل المجموعات
  105 51.25 المجموع

مراقبة وتقييم الخطا التنموية 
االستراتيجية لدى المجلس 

 البلدي

 2.16 1.115 10 11.15 بين المجموعات
 
 

.027 
 
 

 516. 95 49.02 داخل المجموعات
  105 60.16 المجموع

 المتوسا الولي
 930. 10 9.30 بين المجموعات

 332. 95 31.56 داخل المجموعات 004. 2.80
  105 40.86 المجموع

 
 إحصائية داللة ذات فروق توجد ، وهذا يعني أنه %5 من أقل sig قيمة ( أن11.4يتضح من الجدول )

 التخطيا تطبيق تجاه الدراسة عينة أفراد استجابة درجة متوسطات بين( α> 0.05( الداللة مستوى  عند
 لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى االستراتيجي التنموي 
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 تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجيلدرجة فقد بلغت قيمة )ف( المحسوبة على المتوسا الولي  .البلدية
التي ، واستبدالها بالفرضية البديلة األولىالفرضية  رفض(، وبذلع يتم 0.04( عند مستوى الداللة )2.80)

الح أي الفئات تم الفروق لصمصدر ولمعرفة  .البلدية لمتغير تعزى  تنص على وجود فروق دالة احصائيا
 (12.4)، وذلع كما هو موضح من الجدول رقم  (Scheffe' Test)شيفيهر استخدام اختبا

 
(: نتائج اختبار شيفيه للفروق بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة حول تطبيق التخطيط 12.4جدول رقم )

 التنموي االستراتيجي لدى بلديات محافظة بيت لحم تعزى لمتغير البلدية
 

 بيت
 بيت الدوحة العبيدية زعترة جناتا تقوع الخضر بتير فجار

 ساحور
 بيت
 جاال

 بيت
 البلدية لحم

بيت            
 لحم

          -0.12 
بيت 
 جاال

         0.03 -0.09 
بيت 
 ساحور

 الدوحة 0.33 0.45 0.42        
 العبيدية 0.35 0.47 0.44 0.02       
 زعترة *0.83 *0.95 *0.92 0.5 0.48      
 جناتا 0.03 0.15 0.12 0.3- 0.32- 0.8-     

    
-

 تقوع 0.02 0.14 0.11 0.31- 0.33- 0.81- 0.01

 الخضر 0.24 0.36 0.33 0.09- 0.11- 0.59- 0.21 0.22   
 بتير 0.46 0.58 0.55 0.13 0.11 0.37- 0.43 0.44 0.22  

 0.15 0.37 0.59 0.58 -0.22 0.26 0.28 0.7 0.73 0.61 
بيت 
 فجار

 

 التنموي  التخطيا حول تطبيق أفراد عينة الدراسةتشير المقارنات الثنائية للفروق بين متوسطات استجابات 
 زعترةالبلدية أن الفروق كانت ما بين بلدية  لمتغير تعزى  لحم بيت محافظة بلديات لدى االستراتيجي

 . ةالثانيولصالح يت لحم، وبيت جاال، وبيت ساحور، بلديات بو 
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 الفرضية الثانية:  2.2.4
 أفراد استجابة درجة متوسطات بين (α> 0.05( الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجدال 

 أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى االستراتيجي التنموي  التخطيط تجاه الدراسة عينة
 الجنس. لمتغير تعزى  البلدية مجالسها

 
كما هو واضح في الجدول رقم  (t-test)اختبار ت  إستخدامتم  الثانيةللتحقق من صحة الفرضية 

(13.4.) 
 

 التنموي  التخطيطتطبيق للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لدرجة  (t-test)(: نتائج اختبار ت 13.4الجدول )
 الجنس لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى االستراتيجي

 

 المتوسط العدد الفئة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

وضوح مفهوم التخطيا التنموي 
 اإلستراتيجي للمجلس البلدي

 0.71 3.79 85 ذكر
.313 104 0.756 

 0.66 3.74 21 أنثى
قيام البلدية بالتحليل التنموي 

 االستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية
 0.70 3.73 85 ذكر

.576 104 0.569 
 0.67 3.64 21 أنثى

وجود توجهات تنموية واستراتيجية لدى 
 المجلس البلدي

 0.70 3.70 85 ذكر
-.346 104 0.732 

 0.67 3.76 21 أنثى
توفر خطا استراتيجية وتنموية تنفيذية 

 لدى المجلس البلدي
 0.70 3.63 85 ذكر

-.029 104 0.977 
 0.74 3.64 21 أنثى

تطبيق خطا تنموية استراتيجية لدى 
 المجلس البلدي

 0.69 3.55 85 ذكر
-.989 104 0.331 

 0.72 3.72 21 أنثى
مراقبة وتقييم الخطا التنموية 

 االستراتيجية لدى المجلس البلدي
 0.78 3.54 85 ذكر

-.275 104 0.785 
 0.68 3.59 21 أنثى

 المتوسط الكلي
 0.63 3.66 85 ذكر

-.149 104 0.882 
 0.62 3.68 21 أنثى

 
استجابة أفراد عينة ( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات 13.4يتبين من الجدول )
 أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى االستراتيجي التنموي  التخطيا الدراسة حول تطبيق
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على باقي  أو االستراتيجي التنموي  تخطياللالولي  المتوساعلى الجنس  لمتغير تعزى  البلدية مجالسها
(، بينما بلغ 3.66) الذكورلدى  لدرجة التطبيق الولي، حيث بلغ المتوسا الحسابي األخرى  المجاالت

( عند مستوى داللة 0.149-(، كما تبين أن قيمة ت المحسوبة )3.68) اإلناثالمتوسا الحسابي لدى 
 .الثانيةعليه فقد تم قبول الفرضية  كما هو واضح في الجدول السابق، وبناء   (، وذلع0.882)
 

 الفرضية الثالثة:  3.2.4
 أفراد استجابة درجة متوسطات بين (α> 0.05( الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجدال 

 نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى االستراتيجي التنموي  التخطيط تطبيق تجاه الدراسة عينة
 .المستوى التعليمي لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء

 
تطبيق تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة  الثالثةللتحقق من صحة الفرضية 
 تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى التخطيا التنموي االستراتيجي

 ب(. 14.4و) (أ 14.4، وذلع كما هو واضح في الجدول رقم )التعليمي المستوى  لمتغير
 

 بلديات لدى تطبيق التخطيط التنموي االستراتيجي(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة أ 14.4الجدول )
 التعليمي المستوى  لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة

 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي المجال

وضوح مفهوم التخطيا 
التنموي اإلستراتيجي 

 للمجلس البلدي
 

 1.23 3.63 4 أساسي
 0.74 4.06 26 ثانوي 

 0.68 3.69 54 بكالوريوس
 0.53 3.71 22 دراسات عليا
 0.70 3.78 106 المجموع

قيام البلدية بالتحليل 
التنموي االستراتيجي للبيئة 

 الداخلية والخارجية
 

 1.27 3.08 4 أساسي
 0.68 3.82 26 ثانوي 

 0.62 3.77 54 بكالوريوس
 0.72 3.57 22 دراسات عليا
 0.69 3.71 106 المجموع
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 بلديات لدى التخطيط التنموي االستراتيجيتطبيق (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ب 14.4الجدول )
 التعليمي المستوى  لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة

 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي المجال

وجود توجهات تنموية 
واستراتيجية لدى المجلس 

 البلدي
 

 0.66 3.05 4 أساسي
 0.62 3.76 26 ثانوي 

 0.70 3.77 54 بكالوريوس
 0.74 3.64 22 دراسات عليا
 0.69 3.71 106 المجموع

توفر خطا استراتيجية 
وتنموية تنفيذية لدى 

 المجلس البلدي
 

 1.14 3.55 4 أساسي
 0.68 3.70 26 ثانوي 

 0.71 3.64 54 بكالوريوس
 0.68 3.55 22 دراسات عليا
 0.71 3.63 106 المجموع

تطبيق خطا تنموية 
استراتيجية لدى المجلس 

 البلدي
  

 1.26 3.33 4 أساسي
 0.63 3.65 26 ثانوي 

 0.66 3.63 54 بكالوريوس
 0.78 3.44 22 دراسات عليا
 0.70 3.59 106 المجموع

مراقبة وتقييم الخطا 
التنموية االستراتيجية لدى 

 المجلس البلدي

 0.95 3.40 4 أساسي
 0.70 3.80 26 ثانوي 

 0.75 3.56 54 بكالوريوس
 0.76 3.27 22 دراسات عليا
 0.76 3.55 106 المجموع

 المتوسا الولي

 1.06 3.34 4 أساسي
 0.58 3.80 26 ثانوي 

 0.61 3.68 54 بكالوريوس
 0.63 3.53 22 دراسات عليا
 0.62 3.66 106 المجموع
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 لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجيفي متوسطات درجات  تقاربيتضح من الجدول السابق وجود 
، ولفحص الفرضية تم استخراج نتائ  تحليل التباين التعليمي المستوى  لمتغير وفقا لحم بيت محافظة بلديات

 (.15.4، كما هو وارد في الجدول )(One Way ANOVA)األحادي 
 

لدى بلديات  تطبيق التخطيط التنموي االستراتيجي(: نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في درجات 15.4الجدول )
 التعليمي المستوى وفقا لمتغير  محافظة بيت لحم

 

مجموع  مصدر التباين  المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

وضوح مفهوم التخطيا 
اإلستراتيجي التنموي 

 للمجلس البلدي

 1.831 870. 3 2.61 بين المجموعات
 
 

.146 
 
 

 475. 102 48.45 داخل المجموعات
  105 51.06 المجموع

قيام البلدية بالتحليل التنموي 
االستراتيجي للبيئة الداخلية 

 والخارجية

 1.846 857. 3 2.57 بين المجموعات
 
 

.144 
 
 

 464. 102 47.36 داخل المجموعات
  105 49.93 المجموع

وجود توجهات تنموية 
واستراتيجية لدى المجلس 

 البلدي

 1.479 701. 3 2.10 بين المجموعات
 
 

.225 
 
 

 474. 102 48.36 داخل المجموعات
  105 50.47 المجموع

توفر خطا استراتيجية 
وتنموية تنفيذية لدى 

 المجلس البلدي

 193. 098. 3 0.30 بين المجموعات
 
 

.901 
 
 

 509. 102 51.96 داخل المجموعات
  105 52.26 المجموع

تطبيق خطا تنموية 
استراتيجية لدى المجلس 

 البلدي

 654. 322. 3 0.97 بين المجموعات
 
 

.582 
 
 

 493. 102 50.28 داخل المجموعات
  105 51.25 المجموع

مراقبة وتقييم الخطا 
االستراتيجية لدى التنموية 

 المجلس البلدي

 2.013 1.121 3 3.36 بين المجموعات
 
 

.117 
 
 

 557. 102 56.80 داخل المجموعات
  105 60.16 المجموع

 المتوسا الولي
 346. 1.117 433. 3 1.30 بين المجموعات
 388. 102 39.56 داخل المجموعات

  105 40.86 المجموع
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 بين( α> 0.05( الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال ( أنه 415.يتضح من الجدول )
 بلديات لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجي تجاه الدراسة عينة أفراد استجابة درجة متوسطات
في الدرجة  المستوى التعليمي لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة

لدرجة . فقد بلغت قيمة )ف( المحسوبة على المتوسا الولي الولية، أو على باقي مجاالت أداة الدراسة
الفرضية  قبول(، وبذلع يتم 0.346( عند مستوى الداللة )1.117) تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجي

 الثالثة.
 

 : الرابعةالفرضية  4.2.4
 أفراد استجابة درجة متوسطات بين (α> 0.05( الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجدال 

 نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى تطبيق التخطيط التنموي االستراتيجي تجاه الدراسة عينة
 .الخدمة سنوات لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء

 
تطبيق تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة  الرابعةللتحقق من صحة الفرضية 
 تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى التخطيا التنموي االستراتيجي

 ب(. 16.4و ) (أ 16.4، وذلع كما هو واضح في الجدول رقم )الخدمة سنوات لمتغير
 

 بلديات لدى تطبيق التخطيط التنموي االستراتيجي(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة أ 16.4الجدول )
 الخدمة سنوات لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة

 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة المجال

وضوح مفهوم التخطيا 
التنموي اإلستراتيجي 

 للمجلس البلدي
 

 0.75 3.76 64 سنوات 5أقل من 
 0.58 3.69 23 سنوات 10 - 5من 
 0.65 3.98 19 سنة فأوثر 11

 0.70 3.78 106 المجموع
قيام البلدية بالتحليل 
التنموي االستراتيجي للبيئة 

 الداخلية والخارجية
 

 0.74 3.69 64 سنوات 5أقل من 
 0.56 3.70 23 سنوات 10 - 5من 
 0.66 3.83 19 سنة فأوثر 11

 0.69 3.71 106 المجموع
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 بلديات لدى تطبيق التخطيط التنموي االستراتيجي(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ب 16.4الجدول )
 الخدمة سنوات لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة

 

 
 لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجيفي متوسطات درجات  تقاربيتضح من الجدول السابق وجود 

، ولفحص الفرضية تم استخراج نتائ  تحليل التباين الخدمة سنوات لمتغير وفقا لحم بيت محافظة بلديات
 (.17.4، كما هو وارد في الجدول )(One Way ANOVA)األحادي 

 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة المجال
وجود توجهات تنموية 
واستراتيجية لدى المجلس 

 البلدي
 

 0.71 3.66 64 سنوات 5أقل من 
 0.57 3.67 23 سنوات 10 - 5من 
 0.77 3.93 19 سنة فأوثر 11

 0.69 3.71 106 المجموع
توفر خطا استراتيجية 

تنفيذية لدى وتنموية 
 المجلس البلدي

 

 0.77 3.62 64 سنوات 5أقل من 
 0.51 3.62 23 سنوات 10 - 5من 
 0.69 3.72 19 سنة فأوثر 11

 0.71 3.63 106 المجموع
تطبيق خطا تنموية 
استراتيجية لدى المجلس 

 البلدي
  

 0.73 3.60 64 سنوات 5أقل من 
 0.62 3.49 23 سنوات 10 - 5من 
 0.72 3.66 19 فأوثرسنة  11

 0.70 3.59 106 المجموع

مراقبة وتقييم الخطا 
التنموية االستراتيجية لدى 

 المجلس البلدي

 0.80 3.59 64 سنوات 5أقل من 
 0.62 3.43 23 سنوات 10 - 5من 
 0.78 3.56 19 سنة فأوثر 11

 0.76 3.55 106 المجموع

 المتوسا الولي

 0.67 3.65 64 سنوات 5أقل من 
 0.48 3.60 23 سنوات 10 - 5من 
 0.65 3.78 19 سنة فأوثر 11

 0.62 3.66 106 المجموع
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لدى بلديات  تطبيق التخطيط التنموي االستراتيجي(: نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في درجات 17.4الجدول )
 الخدمة سنواتوفقا لمتغير  محافظة بيت لحم

 

مجموع  مصدر التباين  المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

وضوح مفهوم التخطيا 
التنموي اإلستراتيجي للمجلس 

 البلدي

 509. 2 1.02 بين المجموعات
1.047 

 
.355 

 
 486. 103 50.05 داخل المجموعات

  105 51.06 المجموع
التنموي قيام البلدية بالتحليل 

االستراتيجي للبيئة الداخلية 
 والخارجية

 146. 2 0.29 بين المجموعات
.303 

 
.739 

 
 482. 103 49.64 داخل المجموعات

  105 49.93 المجموع
وجود توجهات تنموية 

واستراتيجية لدى المجلس 
 البلدي

 535. 2 1.07 بين المجموعات
1.116 

 
.332 

 
 480. 103 49.40 داخل المجموعات

  105 50.47 المجموع

توفر خطا استراتيجية وتنموية 
 تنفيذية لدى المجلس البلدي

 078. 2 0.16 بين المجموعات
.153 

 
.858 

 
 506. 103 52.10 داخل المجموعات

  105 52.26 المجموع
تطبيق خطا تنموية 

استراتيجية لدى المجلس 
 البلدي

 168. 2 0.34 بين المجموعات
.340 

 
.712 

 
 494. 103 50.91 داخل المجموعات

  105 51.25 المجموع
مراقبة وتقييم الخطا التنموية 

االستراتيجية لدى المجلس 
 البلدي

 227. 2 0.45 بين المجموعات
.391 

 
.677 

 
 580. 103 59.71 داخل المجموعات

  105 60.16 المجموع

 المتوسا الولي
 181. 2 0.36 بين المجموعات

 393. 103 40.49 داخل المجموعات 633. 459.
  105 40.86 المجموع

 
 بين( α> 0.05( الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال ( أنه 417.يتضح من الجدول )

 بلديات لدى االستراتيجي التنموي  التخطيا تطبيق تجاه الدراسة عينة أفراد استجابة درجة متوسطات
، المتوسا الوليفي الخدمة  سنوات لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة
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لدرجة التخطيا . فقد بلغت قيمة )ف( المحسوبة على المتوسا الولي أو على باقي مجاالت أداة الدراسة
 .الرابعةالفرضية  قبول(، وبذلع يتم 0.633( عند مستوى الداللة )0.459) التنموي االستراتيجي

 
 الفرضية الخامسة:  5.2.4

 أفراد استجابة درجة متوسطات بين (α> 0.05( الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجدال 
 نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى االستراتيجي التنموي  التخطيط تطبيق تجاه الدراسة عينة

 .المسمى الوظيفي لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء
 

تطبيق تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة  الخامسةللتحقق من صحة الفرضية 
 تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى التخطيا التنموي االستراتيجي

 ب(. 15.4و ) (أ 18.4الجدول رقم )، وذلع كما هو واضح في الوظيفي المسمى لمتغير
 

 بلـديات لـدى تطبيق التخطيط التنمـوي االسـتراتيجي(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة أ 18.4الجدول )
 الوظيفي المسمى لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة

 

المتوسط  العدد المسمى الوظيفي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

وضوح مفهوم التخطيا التنموي اإلستراتيجي 
 للمجلس البلدي

 

 0.24 4.41 7 رئيس بلدية
 0.79 3.67 9 نائب رئيس

 0.69 3.75 90 عضو
 0.70 3.78 106 المجموع

قيام البلدية بالتحليل التنموي االستراتيجي للبيئة 
 الداخلية والخارجية

 

 0.31 4.40 7 رئيس بلدية
 0.61 3.61 9 نائب رئيس

 0.69 3.67 90 عضو
 0.69 3.71 106 المجموع

وجود توجهات تنموية واستراتيجية لدى المجلس 
 البلدي

 

 0.44 4.40 7 رئيس بلدية
 0.90 3.67 9 نائب رئيس

 0.66 3.66 90 عضو
 0.69 3.71 106 المجموع
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 بلديات لدى تطبيق التخطيط التنموي االستراتيجي(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ب 18.4الجدول )
 الوظيفي المسمى لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة

 

المسمى  المجال
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الوظيفي

وتنموية توفر خطا استراتيجية 
 تنفيذية لدى المجلس البلدي

 

 0.34 4.13 7 رئيس بلدية
 0.82 3.62 9 نائب رئيس

 0.71 3.60 90 عضو
 0.71 3.63 106 المجموع

تطبيق خطا تنموية استراتيجية 
 لدى المجلس البلدي

  

 0.43 4.30 7 رئيس بلدية
 0.60 3.68 9 نائب رئيس

 0.70 3.52 90 عضو
 0.70 3.59 106 المجموع

مراقبة وتقييم الخطا التنموية 
االستراتيجية لدى المجلس 

 البلدي

 0.54 4.26 7 رئيس بلدية
 0.64 3.41 9 نائب رئيس

 0.76 3.51 90 عضو
 0.76 3.55 106 المجموع

 المتوسا الولي

 0.33 4.32 7 رئيس بلدية
 0.68 3.61 9 نائب رئيس

 0.61 3.62 90 عضو
 0.62 3.66 106 المجموع

 
 بلديات لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجيفي متوسطات  تفاوتيتضح من الجدول السابق وجود 

، ولفحص الفرضية تم استخراج نتائ  تحليل التباين المسمى الوظيفي لمتغير وفقا لحم بيت محافظة
 (.19.4، كما هو وارد في الجدول )(One Way ANOVA)األحادي 
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تطبيق التخطيط التنموي االستراتيجي لدى بلديات محافظة (: نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في 19.4الجدول )
 الوظيفي المسمىوفقا لمتغير  بيت لحم

 

مجموع  مصدر التباين  المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

وضوح مفهوم التخطيا 
اإلستراتيجي للمجلس التنموي 
 البلدي

 1.515 2 3.03 بين المجموعات
3.249 

 
.043 

 
 466. 103 48.03 داخل المجموعات

  105 51.06 المجموع
قيام البلدية بالتحليل التنموي 
االستراتيجي للبيئة الداخلية 

 والخارجية

 1.777 2 3.55 بين المجموعات
3.948 

 
.022 

 
 450. 103 46.37 داخل المجموعات

  105 49.93 المجموع
وجود توجهات تنموية 

واستراتيجية لدى المجلس 
 البلدي

 1.777 2 3.55 بين المجموعات
3.903 

 
.023 

 
 455. 103 46.91 داخل المجموعات

  105 50.47 المجموع

توفر خطا استراتيجية وتنموية 
 تنفيذية لدى المجلس البلدي

 919. 2 1.84 بين المجموعات
1.878 

 
.158 

 
 490. 103 50.42 داخل المجموعات

  105 52.26 المجموع
تطبيق خطا تنموية 

استراتيجية لدى المجلس 
 البلدي

 2.012 2 4.02 بين المجموعات
4.387 

 
.015 

 
 458. 103 47.23 داخل المجموعات

  105 51.25 المجموع
مراقبة وتقييم الخطا التنموية 

االستراتيجية لدى المجلس 
 البلدي

 1.901 2 3.80 بين المجموعات
3.474 

 
.035 

 
 547. 103 56.36 داخل المجموعات

  105 60.16 المجموع

 المتوسا الولي
 1.598 2 3.20 بين المجموعات

 366. 103 37.66 داخل المجموعات 015. 4.371
  105 40.86 المجموع

 
 بين( α> 0.05( الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق ( أنه توجد 419.يتضح من الجدول )

 بلديات لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجي حول الدراسة عينة أفراد استجابة درجة متوسطات
، وذلع لصالح الوظيفي المسمى لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة
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تطبيق التخطيا التنموي لدرجة . فقد بلغت قيمة )ف( المحسوبة على المتوسا الولي رئيسفئة نائب 
امسة، واستبدالها خالالفرضية  رفض(، وبذلع يتم 0.015( عند مستوى الداللة )4.371) االستراتيجي

 بالفرضية البديلة اآلتية:
 أفراد استجابة درجة متوسطات بين( α> 0.05( الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  "توجد
 نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجي تجاه الدراسة عينة

 الوظيفي". المسمى لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء
 

هو ، وذلع كما  (Scheffe' Test)ر شيفيهولمعرفة مصدر الفروق لصالح أي الفئات تم استخدام اختبا
 (20.4موضح من الجدول رقم )

 
تطبيق التخطيط (: نتائج اختبار شيفيه للفروق بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة حول 20.4جدول رقم )

 الوظيفي لدى بلديات محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المسمى التنموي االستراتيجي
 

نائب  عضو
 رئيس

رئيس 
 البلدية بلدية

رئيس    
 بلدية

  0.71 
نائب 
 رئيس

 عضو *0.70 -0.01 
 

تطبيق التخطيا التنموي تشير المقارنات الثنائية للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول 
أن الفروق كانت ما بين  ، إذالوظيفي المسمى لمتغير تعزى  لحم بيت محافظة بلديات لدى االستراتيجي

 ( وسا حسابي. 0.70وبفارق ) رئيس بلدية،، وذلع لصالح والعضورئيس البلدية، 
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 الخامسالفصل 
________________________________________________________ 

 النتائج والتوصياتمناقشة 
 

ونتائ  عرضا  كامال  ومفصال  لمناقشة نتائ  الدراسة، وذلع إلجابة تساؤالت الدراسة يتضمن هذا الفصل 
فضال  عن استعراض مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تم رصدها في ضوء ما ، فحص فرضياتها

 توصلت إليه الدراسة من نتائ .
 

 مناقشة نتائج الدراسة 1.5
 

 أسئلة الدراسةمناقشة نتائج  1.1.5
 

 من لحم بيت محافظة بلديات لدى االستراتيجي التنموي  مدى تطبيق التخطيطما سؤال الدراسة الرئيس: 
 ؟البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة

 
 من لحم بيت محافظة بلديات لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجي درجةتشير نتائ  الدراسة ان 

المجال األول والذي يتناول  المجاالت كان أعلى، وان البلدية كانت متوسطة مجالسها أعضاء نظر وجهة
، وقد جاء بدرجة كبيرة، فيما جاء المجال البلدي وضوح مفهوم التخطيا التنموي اإلستراتيجي للمجلس

 الداخلية للبيئة االستراتيجي التنموي  بالتحليل البلدية واللذان يتناوال على التوالي: قيامالثاني والثالث، 
إذ جاءا بدرجة كبيرة أيضا ، وبنفس البلدي،  المجلس لدى واستراتيجية تنموية توجهات والخارجية، ووجود
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 تنفيذية وتنموية استراتيجية خطا ، ثم جاء المجال الرابع، والذي يتناول توفر(3.71الحسابي )المتوسا 
 المجلس لدى استراتيجية تنموية خطا الخامس والذي يتناول تطبيقمجال الالبلدي، ثم  المجلس لدى

 التنموية الخطا وتقييم والذي يتناول مراقبةالبلدي، وبدرجة متوسطة، فيما جاء المجال السادس واألخير 
 .في أدنى الترتيب، وبدرجة متوسطة أيضا  البلدي  المجلس لدى االستراتيجية

 
، ودراسة حافي (2014الزهار ) (، ودراسة2010الوردي ) الدراسة الحالية مع دراسةفقد اتفقت  ،وبذلع

 متوسطة.  بدرجة التنموي االستراتيجي جاء التخطيا تطبيق أن درجةا إلى (، إذ أشارت كل منه2012)
 

أن هناع  والتي أشارت كل منهما إلى (2007، ودراسة اللوح )(2007) واتفقت بذلع مع دراسة الشرقاوي 
التخطيا التنموي االستراتيجي، إال أن درجة ودرجة وضوح مفهوم لدى مجتمع الدراسة بماهية  درجة كبيرة

، والتي (2008) الدين واتفقت مع دراسة نور. غير كافية التنفيذ والتطبيق للخطا التنموية االستراتيجية
فيما تعارضت الدراسة الحالية مع نتائ   كشفت أن درجة تحليل البيئة الداخلية والخارجية كان بدرجة كبيرة.

 بالتخطيا المتعلقة المعرفة ، والتي كشفت نتائجها عن نقصRobinson,2005)) روبسون دراسة 
تطبيق التخطيا التنموي  ماهية وأهمية عن لديهم ثقافةلدى مجتمع الدراسة، وعدم توافر  اإلستراتيجي
 .االستراتيجي

 
لدى المجالس البلدية  تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجيويعتقد الباحث أن وجود درجة متوسطة من 

والدعم المادي المقدم للبلديات، إلى عدة أسباب، أهمها: ضعف التمويل يعود التابعة لمحافظة بيت لحم 
وقلة الخبرة في العمل االستراتيجي والتنموي لدى أعضاء المجالس البلدية والذين غالبا ما يتم اختيارهم 
بالتزكية، أو التقسيم العائلي والذي يفرز أفراد للترشح إلى عضوية المجلس البلدي وغالبا ما يكون هؤالء 

ن لم تتوافر لديهم الخبرة في العمل والتخطيا التنموي االستراتيجي األفراد من ذوي السلطة والنفوذ  حتى وا 
وتعود أسباب ذلع إلى طبيعة المجتمع الفلسطيني الذي تحكمه القبيلة أو العائلة، والتي تعد من أهم 

عتقد الباحث أن سيطرة الفصائل السياسية وكذلع، يالسلطات التي تحكم أفراد المجتمع الفلسطيني. 
تطبيق التخطيا التنموي  عدم وجودها على المجالس البلدية يعد إحدى نقاط الضعف التي تسهم في وهيمنت

، ذلع أن أغلب المجالس البلدية إن لم يكن جلها تم انتخاب أولويات المجالس البلدية على االستراتيجي
في العمل التنموي  خبرةأعضاء مجالسها البلدية وفق قوائم فصائلية والتي غالبا ال يمتلع أعضائها ال

 االستراتيجي.
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 لدى االستراتيجية التنموية الخطا وتقييم مراقبة يتناول الذي السادس المجالأن وتوشف النتائ  كذلع 
ويعزو الباحث السبب في ذلع إلى غياب وجود  .متوسطة وبدرجة الترتيب، أدنى فيجاء  البلدي المجلس

 .دائرة لدى بعض المجالس البلدية مختصة بمتابعة ومراقبة التخطيا التنموي االستراتيجي
 

تفتقر أن المجالس البلدية التابعة لمحافظة بيت لحم  إلىوبشكل عام، يعتقد الباحث أن هذه النتيجة مؤشر 
إلى توفر الووادر البشرية ذات الوفاءة والخبرة، كما أنها تفتقر إلى توفر الدعم المادي الالزم لتمويل 

 المشاريع التنموية في المناطق التابعة لها. 
 
 فيما يأتي عرضا  لنتائ  تساؤالت الدراسة الفرعية، وذلع بعد تحليل بياناتها.و 
 

 ؟البلدي للمجلس اإلستراتيجي التنموي  التخطيط مفهوم وضوح مدىما  السؤال األول:
 

 للمجلس اإلستراتيجي التنموي  التخطيا مفهوم وضوح لدرجة الولي المتوسا أن( 4.4) الجدول من يتضح
. إذ كشفت النتائ  أن لدى أعضاء المجلس (3.78)كبيرة وبمتوسا حسابي بلغت قيمته  جاء بدرجة البلدي

 التنموي  التخطياالبلدي فكرة واضحة فيما يتعلق بالتخطيا التنموي االستراتيجي خصوصا  من حيث أن 
 لميزانياتووفق ل البلدي، المجتمع واحتياجات أولويات تحديد ضوء في ُيصاغال بد له من أن  اإلستراتيجي
أن ال بد له من  البلدي للمجلس واالستراتيجي التنموي  التخطيا أن، كما ويرون المتاحة واإلمكانيات

 .لمستقبلا ويستشرفالنمو  يستهدف
 

 التنموي  التخطيا ثقافة أن( التي كشفت 2012الية مع دراسة حافي )تعارضت الدراسة الحوبذلع، فقد 
اتفقت مع دراسة نجدها فيما  .العمل وزارة في العامين المديرين أوساط في منتشرة غير زالت ال االستراتيجي

 المحلي الحكم في االستراتيجي التنموي  التخطيا لمفهوم وضوح هناع أن( والتي أظهرت 2006)ردايدة 
 المنظمات أن ( والتي بدورها كشفت عن2007)واتفقت أيضا مع دراسة الشرقاوي   .عام بشكل الفلسطيني

 من ومفهومة واضحة المكونات وتلع االستراتيجي التنموي  التخطيا بمكونات كافية معرفة لديها األهلية
 والموظفين. المدراء قبل
 

وعي أعضاء المجلس البلدي بماهية التخطيا التنموي واالستراتيجي، وأهميته  مدىويعتقد الباحث أن 
تساعد المجلس البلدي على أداء المهام التنموية واالستراتيجية الواقعة عليه، مما يساعد بدوره على سرعة 
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 تطبيق الخطا االستراتيجية والتنموية المعدة. وفي المقابل، يرى الباحث أن وجود وعي لدى أعضاء
بماهية وأهمية التخطيا التنموي واالستراتيجي لوحده ال يكفي، إذ ال بد من أن يترجم ذلع  المجلس البلدي

 الوعي إلى مشاريع تنموية واستراتيجية تفيد السكان والمواطنين.
 

  والخارجية؟ الداخلية للبيئة االستراتيجي التنموي  بالتحليل البلدية قيام مدىما : الثانيالسؤال 
 

والخارجية  الداخلية للبيئة االستراتيجي التنموي  التحليلات بعملية البلدي قيام( أن 5.4من الجدول ) يتضح
يعمل  البلدية تخطيا . إذ كشفت النتائ  أن فريق(3.71)بلغت قيمته  جاء بدرجة كبيرة، وبمتوسطا حسابيا

 تعزيزها على ويعمل القوة نقاط ويحدد كذلعدوري،  بشكل معالجتها على ويعمل الضعف نقاط على تحديد
 دراسة ضوء في واالستراتيجي التنموي  التخطيا ويقوم فريق التخطيا كذلع بإعداد وصياغةدوري،  بشكل
 .االسثمار فرص

 
 النسوية األهلية المؤسسات أن( والتي أظهرت 2010) صياموبذلع، فقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة 

 رؤيتها مع وتنسجم تواجهها التي الخارجية والظروف الداخلية قدرتها مع يتالءم بما إستراتيجيتها تختار
( التي كشفت بدورها أن 2008نتائ  دراسة نور الدين )كما واتفقت الدراسة الحالية مع  .وأهدافها ورسالتها

 يادةز مستوى تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة جاء بدرجة كبيرة، نظرا  لما له من دور كبير في 
 .المدرسية اإلدارة فاعلية

 
تحليل البيئة الداخلية والخارجية مهم جدا للمجلس البلدي لما له من دور في تحسين ويعتقد الباحث أن 

عملية التخطيا التنموي واالستراتجي والرقي بها على نحو يساعد المجالس البلدية إلى الوصول إلى درجة 
حليل البيئة تأن كبيرة من تطبيق التخطيا التنموي واالستراتيجي الهادف والبّناء. ويعتقد الباحث كذلع 

أبرز نقاط القوة لديه، وبالتالي العمل على  إلىالداخلية والخاجية للمجلس البلدي يساعده على التعرف 
تعزيزها، والرفع من مستواها. وفي المقابل كذلع، يساعدها على التعرف على أبرز المعيقات ونقاط 

ي إقرار الخطا واإلجراءات لتذليل تلع الضعف التي تعترض عملية التخطيا التنموي واالستراتيجي، وبالتال
 الصعوبات والعراقيل التي تعترض العملية التنموية للمجلس البلدي.

 
 لتقييم منظم ( على ضرورة وجود إطار3ص ،2013 والبطنيجي، فقد أود )المدهون وفي ذات السياق، 

والضعف للمؤسسات لمساعدتها على  القوة لعناصر الداخلية والمراجعة المتاحة والفرص الخارجية المخاطر
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( أن التخطيا التنموي واالستراتيجي 2007وأشار الشرقاوي ) التخطيا التنموي واالستراتيجي. تحسين واقع
 بها. والداخلية الخارجية البيئتين في عام بشكل يتأثر األهلية للمنظمات

 
 البلدي؟ المجلس لدى واستراتيجية تنموية توجهات وجود مدىما : الثالثالسؤال 

 
 حسابيا   متوسطا  ب تجاء ةالبلدي لساالمج لدى واستراتيجية تنموية توجهات وجودتشير نتائ  الدراسة ان 

أعضاء المجالس البلدية يرون  أن( 6.4) الجدول من يتضح(، وهي درجة كبيرة. إذ 3.71بلغت قيمته )
 مستوى  وقياس المختلفة البلدية الهيئات دوائر عمل لتنسيق وسيلةيعتبر  اإلستراتيجي التنموي  التخطياأن 

 على يركز البلدي المجلس، ومن هنا، فإن البلدي المستوى  على االقتصادية التنموية العملية ويدعم أدائها،
 .تولفة واألقل فائدة األوثر اإلستراتيجية التنموية األهداف

 
 ةابة ضعيفج( التي أظهرت درجة است2007اللوح )الدراسة الحالية مع نتائ  دراسة  تعارضتفقد  ،وبذلع

وفي ذات السياق، فقد أظهرت دراسة صيام االستراتيجي.  التخطيا ثقافة لعينة الدراسة فيما يتعلق بتوفير
 األهلية المؤسسات أداء وبين إستراتيجية وخطة توجهات وجود بين ايجابية عالقة ( أن وجود2010)

 .غزة قطاع في النسوية
 

ومن هنا، يرى الباحث أن توافر توجهات ايجابية لدى أعضاء المجلس البلدي إزاء التخطيا التنموي 
التخطيا التنموي االستراتيجي  ذلع أن  تحسين مستوى واالستراتيجي من أبرز العوامل التي قد تسهم في 

ظى المشروع بفرضة إقرار بعض المشاريع التنموية واالستراتيجية بحاجة إلى تصويت أعضاء المجلس ليح
يعتقد الباحث، أنه كلما ارتفعت درجة وجود توجهات ايجابية لدى أعضاء المجلس التنفيذ. ومن هنا، 

ويؤكد الباحث على ضرورة ترجمة البلدي، كلما ارتفعت معها درجة تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجي. 
 ا التنموي االستراتيجي.تلع التوجهات على أرض الواقع، للرفع من درجة تطبيق التخطي

 
أن هناع عالقة ايجابية بين التوجهات المستقبيلة  (8ص ،2001 العارف،)وفي ذات السياق، يشير 

 التفكير في التقيد دون  المستقبلية التوجهات تحديد االستراتيجي، إذ يسعى األخير إلى والتخطيا التنموي 
 الداخل من ينطلق فهو لذا إليه، بالوصول يرغب فيما الرحب التفكير على مرتوزا   الحاضر أو بالماضي

 .شمولي بشكل القضايا ويتناول والخارجية، الداخلية المؤثرات في ويبحث الخارج، نحو
 



91 
 

 البلدي؟ المجلس لدى تنفيذية وتنموية استراتيجية خطط توفر مدىما : الرابعالسؤال 
 

جاءت  ةالبلدي لساالمج لدى تنفيذية وتنموية استراتيجية خطا توفر مدى أن( 7.4) الجدول من يتضح
 بيانات الدراسة أن تحليل (. فقد أظهرت نتائ  3.63متوسطة، إذ جاءت بمتوسا حسابي بلغت قيمته )

 جداول عدادقوم بإت، و واالستراتيجية التنموية وأنشطته أهدافه لتحقيق تقديرية موازنات حددت ةالبلدي لساالمج
 معتمدة خطة هناعكما كشفت النتائ  أن  الخطة، في الواردة التنموية للمشاريع سنوية تنفيذية وخطا زمنية

 .والتنموية االستراتيجية الخطا تنفيذسير  ومتابعة تقييم لعملية اتالبلدي تخطيا فرق  قبل من واضحة
 

قرارها، ورصد الميزانيات الالزمة لها، ومتابعة سير  ويرى الباحث أن وجود خطا استراتيجية وتنموية، وا 
يسير وفق برام ، وخطوات منظمة. إال أنه  االستراتيجيالتنموي و  العمل أن سيرورة تنفيذها يعد مؤشرا  على

 ال بد من اإلشارة إلى أن ذلع متوفر لدى المجالس البلدية التابعة لمحافظة بيت لحم بدرجة متوسطة. 
 

العمل التنموي واالستراتيجي للبلديات، ومن هنا، يرى الباحث أن هناع العديد من األسباب التي تعيق من 
الخطا التنموية واالستراتيجية بأن توون بدرجة كبيرة  ولعل أهم هذه األسباب عدم توفر  وتحول دون توفر

، التابعة لمحافظة بيت لحم، ولعل تفريق تخطيا مختص بالعمل التنموي واالستراتيجي لدى بعض البلديا
كفاءة الموارد البشرية المشرفة على المشاريع التنموية واالستراتيجية من األسباب األخرى أيضا  ضعف 

 (، والتي تنص على: "لدى36كما توشف نتائ  الدراسة أن أقل الفقرات استجابة الفقرة رقم ) للبلديات.
 المختلفة". المجتمع شرائح ومتطلبات تتالئم واستراتيجية تنموية خطا البلدي المجلس

 
لخطا التنموية واالستراتيجية يجب أن تتالئم ومختلف شرائح المجتمع، بمعنى يجب أن ويعتقد الباحث أن ا

 تأخذ بعين اإلعتبار احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، وتلبي رغبات مختلف مكونات وشرائح المجتمع.
 

 في ( التي كشفت عن وجود نقص2006دراسة ردايدة )الدراسة الحالية مع  تتعارضوبهذه النتيجة، 
( التي 2010فيما تتفق الدراسة الحالية مع دراسة صيام ). المحلي المجتمع لمرافق التطويرية الخطا

 مكتوبة. وتنفيذية إستراتيجية خطط ا تطور النسوية األهلية المؤسساتأظهرت نتائجها أن 
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 البلدي؟ المجلس لدى استراتيجية تنموية خطط تطبيق مدىما السؤال الخامس: 
 

البلدية بلغت متوسطا حسابيا  المجالس لدى استراتيجية تنموية خطا تطبيق أن( 8.4) الجدول من يتضح
 األهداف من مجموعة ضعالمجالس البلدية ت(، وهي درجة متوسطة. إذ كشفت النتائ  أن 3.59مقداره )

 التخطياوتطبق  والمواطنين، المحلي المجتمع احتياجات تلبي تداخالت إيجاد تضمن والتي االستراتجية
 على بناء وتحسينه اأدائه لتطوير المستمر بالتخطيا وتلتزم المقررة، الميزانيات وفق واالستراتيجي التنموي 
. إال أن النتائ  واالستراتيجية التنموية الخطا تنفيذ في البلدية في العاملون  ويتشارع الراجعة، التغذية

 للمجالس البلدية ال تطبق بشكل كامل.توشف كذلع أن القرارات االستراتيجية والتنموية 
 

يرى الباحث أن توفر خطا تنموية واستراتيجية لدى المجلس البلدي لوحده ال يكفي، إذ ال بد لتلع الخطا 
من أن تنفذ وتطبق على أرض الواقع بدال  من أن تبقى حبرا  على ورق. ويعتقد الباحث أن وجود درجة 

إذ أن واستراتيجية لدى المجالس البلدية بأنها درجة غير كافية، متوسطة من تطبيق وتنفيذ خطا تنموية 
هذه الدرجة لهي مؤشر واضح على أن هناع بعض الخطا التي ال تنفذ. ويعتقد الباحث أن السبب في 

باحث، أن كما يعتقد ال ذلع قد يعود إلى ضعف التمويل والدعم الالزم لتنفيذ وتطبيق هذه المشاريع.
البلدية في تنفيذ الخطا التنموية واالستراتيجية الُمَقرة، ومشاركة المجتمع المحلي  مشاركة العاملون في

يساعد في خدمة المجتمع ككل، وبدوره يساعد أيضا  على تطبيق مشاريع تنموية استراتيجية تالمس 
  احتياجات كافة شرائح المجتمع.

 
أن من أبرز أسس التخطيا  (53ص ،2010 الهادي،)أما فيما يتعلق بالميزانيات المتاحة، إذ أشار

 وتركيزها المتاحة، االمكانات ضمن ذلع لتحقيق الالزمة واالحتياجات األليات التنموي واالستراتيجي تحديد
 المتاحة. والفرص الموارد استغالل في
 

والتي  (2010) الوردي (، ودراسة2012وبهذه النتيجة، فقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة حافي )
. فيما متوسا مستوى  حقق قد العمل وزارة في االستراتيجي التخطيا تطبيق قعت كل منهما إلى واأشار 

 تنفيذ نسبة ( والتي أظهرت كل منها تدني2014(، ودراسة الزهار )2013تعارضت مع دراسة ناصر )
عن  ( التي كشفت2014. كما تعارضت مع نتائ  دراسة عدوان )اإلستراتيجية التنموية الخطاوتطبيق 
 التنموي  التخطيا عملية على كوادرها تدريب على المحلية المجالس إدارة قبل من االهتمام في ضعف

 وتطويرهم. االستراتيجي
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 ؟البلدي المجلس لدى االستراتيجية التنموية الخطط وتقييم مراقبة مدىما السؤال السادس: 
 

البلدية بلغت  المجالس لدى االستراتيجية التنموية الخطا وتقييم مراقبة أن( 9.4) الجدول من يتضح
 ات يتابعالبلدي تخطيا (، وهي درجة متوسطة. إذ كشفت النتائ  أن فرق 3.55متوسطا حسابيا مقداره )

 خطا فريق وُيحدث ُيحضرو  المرحلة، ومتطلبات معطيات وفق اإلستراتيجية التنموية االخط تحديث
كما أظهرت النتائ   السنوية، الموازنة ضمن وتدرجها االستراتيجية التنموية الخطة عن منبثقة سنوية يةتنفيذ
. وفي المقابل، توشف الخطة سير على للحكم واضحة أداء ومؤشرات عاييرتطبق م البلديات رئاسةأن 

 خصصوال ت ،بدرجة كبيرة اإلستراتيجية التنموية الخطة مخرجات تنفيذة ال تتابع البلدي لساالمجالنتائ  أن 
 بدرجة كبيرة أيضا . إقرارها تم التي اإلستراتيجية التنموية الخطا وتنفيذ سير لمتابعة متخصصة جلسات

 
من أجله أن يؤتي بنتائ  إيجابية، ويّسرع  يرى الباحث أن مراقبة وتقييم سيرورة العمل التنموي واالستراتيجي

من تنفيذ الخطا التنموية واالستراتيجية، ويضع القضايا والمشاريع التنموية واالستراتيجية في نصابها 
 والرقابة تعد المتابعة عملية أن (66ص ،2000 بكر، أبو)إليه كما يتفق الباحث مع ما أشار الصحيح. 

 المنظمة وسيلة تتوون  والرقابة والمتابعة وبالتخطيا االستراتيجي، التنموي  التخطيا لعملية المكمل الوجه
 التخطيا بين الربا خالل من ذلع ويتضح للمنظمة، المستهدف الوضع الى الحالي الموقف من لألنتقال

 والرقابة المتابعة عملية خالل من اال تحقيقه يمكن ال وهذا أخرى، ناحية من النهائية والنوات  ناحية، من
  .استراتيجية خطة أي لنتائ 

 
عن أهمية تقييم ومراقبة الخطا التنموية واالستراتيجية، إذ ( 2014)كما كشفت نتائ  دراسة اآلغا ورخرون 

كما أودت نتائ  دراسة صيام إيجابي ا ينعكس على الخطة االستراتيجية.  تأثير ا والتقييم اظهرت أن للرقابة
 األهلية المؤسسات أداء اإلستراتيجية وبين الخطة وتقييم يجابية بين متابعة( على وجود عالقة ا2010)

 غزة. قطاع في النسوية
 

( التي كشفت عن ضعف مستوى 2007تعارضت الدراسة الحالية مع دراسة الشرقاوي )وبهذه النتيجة، فقد 
 اء التنموي واالستراتيجي للمنظمات األهلية.دتقييم العمل واأل
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 نتائج فحص فرضيات الدراسةمناقشة  2.1.5
 

 ، وذلع بعد تحليل بياناتها.الدراسة فرضيات فحصفيما يأتي عرضا  لنتائ  
 

 فرضية الدراسة األولى:مناقشة نتائج  1.2.1.5
 

درجة استجابة أفراد ( بين متوسطات α> 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجيعينة الدراسة تجاه 

 .البلديةعزى لمتغير ت البلدية مجالسها أعضاء
 

%، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 5أقل من  sig( أن قيمة 11.4يتضح من الجدول )
تطبيق التخطيا ( بين متوسطات درجة استجابة أفراد عينة الدراسة تجاه α> 0.05عند مستوى الداللة )
لدى بلديات محافظة بيت لحم من وجهة نظر أعضاء مجالسها البلدية تعزى لمتغير  التنموي االستراتيجي

نتائ  إختبار توكي عند مقارنة المتوسطات الحسابية للبلديات بأن الفروق تظهر لصالح إذ تشير البلدية. 
 عند مقارنتها مع بلدية زعترة.ات بيت لحم، وبيت جاال، وبيت ساحور بلدي
 

البلديات الرئيسة التابعة للمدن لدى التخطيا التنموي واالستراتيجي واقع ويعزو الباحث السبب في ذلع أن 
منه في البلديات األخرى نظرا  لتوفر ميزانيات  أفضللحم، وبيت ساحور، وبيت جاال يعد كبلدية بيت 

مكانيات وفرص  البلديات التي تشرف على مناطق نائية تابعة لمحافظة بيت لحم  معأفضل مقارنة وا 
كبلدية زعترة. كما أن توفر دائرة مختصة بالتخطيا التنموي واالستراتيجي في هذه البلديات الرئيسة أمر 
من شأنه أن يسهم في الحصول على درجة أعلى من تطبيق التخطيا التنموي واالستراتيجي. إذ أنه ال 

تصة بالعمل التنموي واالستراتيجي في البلديات الصغيرة كبلدية زعترة، أو بيت فجار، أو يوجد دائرة مخ
 بتير.

 
كما يرى الباحث أن هذه النتيجة تعكس الثقافة التنظيمية للبلديات الرئيسة في المحافظة، والتي أشار إليها 

وجود يعتقد الباحث أن بأنها من أبرز مكونات البيئة الداخلية للبلديات. و  (19 ص ،2013 )صباح،
 لدى البلديات تعد مؤشرا  على األداء التنموي واالستراتيجي للبلديات. الثقافة التنظيمية
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 :الثانيةمناقشة نتائج فرضية الدراسة  2.2.1.5
 

( بين متوسطات α> 0.05(: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الثانيةالفرضية 
 من لحم بيت محافظة بلديات لدى االستراتيجي التنموي  التخطيا أفراد عينة الدراسة تطبيقدرجة استجابة 

 .الجنسعزى لمتغير ت البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة
 

 عينة أفراد استجابة متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال أنه( 13.4) الجدول من يتبين
 أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى االستراتيجيتطبيق التخطيا التنموي  حول الدراسة
 أو االستراتيجي التنموي  مدى تطبيق التخطيال الولي المتوسا على الجنس لمتغير تعزى  البلدية مجالسها

 ،(3.66) الذكور لدى التطبيق لدرجة الولي الحسابي المتوسا بلغ حيث األخرى، المجاالت باقي على
 .الفرضية قبول تم فقد عليه وبناء   ،(3.68) اإلناث لدى الحسابي المتوسا بلغ بينما
 

( التي كشفت نتائجها عن وجود 2010الوردي )الدراسة الحالية مع نتائ  دراسة  تعارضتفقد  ،وبذلع
 الضفة محافظات في والتعليم التربية مديريات في االستراتيجي التخطيا تطبيق فروق دالة احصائيا  لدرجة

 الدين ومن جهة أخرى، فقد اتفقت مع نتائ  دراسة نور .الذكور لصالح الجنس لمتغير تعزى  الغربية
 بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدمنتائ  كل منها التي أظهرت و ( 2006) حسيبا ، دراسة(2008)

 الجنس. لمتغير تعزى  االستبانة مجاالت بجميع المتعلقة المستجيبين إجابات متوسطات
 

ويعتقد الباحث أن السبب في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين يعود إلى طبيعة الظروف 
المهنية المشتركة لوال الجنسين، فضال  عن أن أفراد عينة الدراسة هم من نفس المجتمع الواحد، وتجمعهم 

  .وظيفية في إطار المجلس البلدي متقاربة نسبيا  أنماطا  
 

أن عدم وجود فروق دالة احصائيا  في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حول واقع تطبيق الباحث ويرى 
ناث  المجالس البلدية من التخطيا االستراتيجي للمجالس البلدية يعد مؤشرا  على أن أعضاء الذكور وا 

شرا كذلع على مطلعون على واقع العمل التنموي واالستراتيجي لهذه البلديات بصورة متقاربة، وهذا يعد مؤ 
فعالية مشاركة النساء في المجالس البلدية، إذ ُيشار إلى أن رئيس بلدية مدينة بيت لحم هي أنثى، والتي 

 تعد البلدية األولى والرئيسة في المحافظة.
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 :الثالثةمناقشة نتائج فرضية الدراسة  3.2.1.5
 

( بين متوسطات α> 0.05(: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الثالثةالفرضية 
 لحم بيت محافظة بلديات لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجيدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة تجاه 

 .التعليمي المستوى عزى لمتغير تالبلدية  مجالسها أعضاء نظر وجهة من
 

 بين( α> 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال أنه( 415.) الجدول من يتضح
 بلديات لدى االستراتيجي التنموي  التخطيا تطبيق تجاه الدراسة عينة أفراد استجابة درجة متوسطات
 الدرجة في التعليمي المستوى  لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة
 .الثالثة الفرضية قبول يتم وبذلع الدراسة، أداة مجاالت باقي على أو الولية،
التي أشارت كل منها إلى عدم وجود  (2008)نور الدين الدراسة الحالية مع نتائ  كل من دراسة  وتتفق

( 2006) حسيبا كما اتفقت مع نتائ  دراسةالمستوى التعليمي، فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 
 المستوى  متغير بحسب الدراسة عينة أفراد استجابة في احصائيا   دالة فروق  وجود عدم كشفت عنالتي 

( التي أظهرت وجود فروق دالة احصائيا بحسب متغير 2010فيما تعارضت مع دراسة الوردي ) .التعليمي
  .فأعلى الماجستير حملة لصالح المستوى التعليمي وذلع

 
بحسب متغير المستوى التعليمي، يعود وجود فروق ذات داللة إحصائية  ويعتقد الباحث أن السبب في عدم

إلى أن أغلبية أفراد عينة الدراسة من الطبقة المتعلمة، إذ تشير نتائ  تحليل خصائص العينة الديمغرافية أن 
أفراد عينة الدراسة هم من حملة البكالوريوس والدراسات العليا، مما يعد مؤشرا  إلى توفر  أوثر من ثلثي

كوادر بشرية قادرة على قيادة العمل التنموي واالستراتيجي، والسير به قدما  إذا ما توافرت اإلمكانيات 
  .المادية، والفرص المتاحة

 
ضاء المجالس البلدية التابعة لمحافظة بيت لحم وجود حوالي ثلث أعوفي ذات السياق، يرى الباحث أن 

ممن ال يحملون شهادات جامعية يعكس طبيعة اختيار المجتمع الفلسطيني لممثليه في المجالس البلدية 
نما هو انعكاسا  لطبيعة المجتمع الفلسطيني الذي تحكمه القبيبأنه عملية  لة، ال تحتوم إلى أسس علمية، وا 

أن بعض من أعضاء هذه المجالس يتم اختيارهم  إذ في سياق سابق من الدراسة وهذا ما تم اإلشارة إليه
 نظرا  لوونهم من أصحاب النفوذ االجتماعي.
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 :الرابعةمناقشة نتائج فرضية الدراسة  4.2.1.5
 

( بين متوسطات α> 0.05(: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الرابعةالفرضية 
 لحم بيت محافظة بلديات لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجيدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة تجاه 

 .الخدمة سنواتعزى لمتغير ت البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من
 

 بين( α> 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال أنه( 417.) الجدول من يتضح
 بلديات لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجي تجاه الدراسة عينة أفراد استجابة درجة متوسطات
 الولي، المتوسا في الخدمة سنوات لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة

 .الرابعة الفرضية قبول تم وبذلع. الدراسة أداة مجاالت باقي على أو
 

إلى عدم وجود فروق  التي أشارت ( 2008) نور الدينفقد اتفقت الدراسة الحالية مع نتائ  دراسة  ،وبذلع
 .سنوات الخدمةذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 

 
تطبيق التخطيا التنموي  تجاهويعتقد الباحث أن السبب في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 سنوات لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى االستراتيجي
استبدال اربة نسبيا  بين أغلبية أفراد عينة الدراسة، إذ ما يتم غالبا  قالخدمة يعود إلى سنوات الخدمة المت

ما يتم ترشح  ا  أعضاء البلديات بأعضاء جدد كل أربع سنوات، إال في بعض الحاالت والتي قد تعد نادر 
 دورة سابقة، وتم انتخابهم لمرة ثانية.أعضاء في 

 
 االستراتيجي التنموي  التخطيا تطبيق تجاه إحصائية داللة ذات وأخيرا ، يعتقد الباحث أن عدم وجود فروق 

الخدمة قد يعد  سنوات لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى
بحيث أن عملية  في تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجي على مر سنينمؤشرا  على حالة من االستقرار 

 التخطيا التنموي االستراتيجي لم يطرأ عليها ذلع التغيير الجوهري في العقد األخير.
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 :الخامسةمناقشة نتائج فرضية الدراسة  5.2.1.5
 

( بين متوسطات α> 0.05(: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الخامسةالفرضية 
 لحم بيت محافظة بلديات لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجيدرجة استجابة أفراد عينة الدراسة تجاه 

 .الوظيفي المسمىعزى لمتغير ت البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من
 
 
 

 
 بين( α> 0.05( الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد أنه( 419.) الجدول من يتضح

 بلديات لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجي حول الدراسة عينة أفراد استجابة درجة متوسطات
 لصالح وذلع الوظيفي، المسمى لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة

التي تنص على  البديلة بالفرضية واستبدالها الخامسة، الفرضية رفض تم، فقد وبذلع. رئيس نائب فئة
 البلدية، رئيس بين ما كانت الفروق  أن إذ .الوظيفي المسمى لمتغير تعزى  إحصائية داللة ذات فروق  وجود

 بلدية. رئيس لصالح وذلع والعضو،
 

وجود فروق ذات  إلىأشارت  ( التي2010)الوردي  فقد اتفقت الدراسة الحالية مع نتائ  دراسة ،وبذلع
 .المسمى الوظيفيتعزى لمتغير  إحصائيةداللة 

 
 بلديات لدى تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجي حولفروق ذات داللة إحصائية وجود ويعتقد الباحث أن 

يعد نتيجة تتناغم  الوظيفي المسمى لمتغير تعزى  البلدية مجالسها أعضاء نظر وجهة من لحم بيت محافظة
طالع وتنسجم  أوسع مع طبيعة التقسيم الوظيفي ألعضاء البلدية، إذ أن المستويات العليا على صلة وا 

، إذ غالبا  ما يقوم الرئيس باإلطالع على حيثيات وتفاصيل من األعضاء بواقع التخطيا االستراتيجي
لرئيس يساعد في جعله لوصيف الوظيفي التخطيا التنموي واالستراتيجي أوثر من األعضاء. كما أن الت

 أوثر إلماما  ومعرفة بطبيعة التخطيا التنموي واالستراتيجي، ومراحله، ومكوناته.
 

وأخيرا ، يرى الباحث ان هذه النتيجة قد توون مؤشرا على أن رؤوساء المجالس البلديات تناط بهم 
 األعضاء.مسؤوليات التخطيا التنموي االستراتيجي على نحو أوثر من 
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الدراسة توصيات 2.5  
 

 باالقتراحات، والتي تتلخص التوصياتفي ضوء النتائ  التي توصلت إليها الدراسة، تم رصد مجموعة من 
 اآلتية:

 
 على نحو يتسملدى البلديات التابعة لنحافظة بيت لحم  التخطيا التنموي االستراتيجي ضرورة صياغة -

 .بالقدرة على التويف مع المتغيرات غير المتوقعة
البيئة الخارجية للتعرف على المتغيرات المختلفة التي يمكن أن بتحليل فريق تخطيا البلدية ضرورة قيام  -

 .تؤثر عليها في المستقبل
 .تطوير قدرات العاملين وتحسينها في مجال التخطيا التنموي االستراتيجي -
 .موية واستراتيجية تتالئم ومتطلبات شرائح المجتمع المختلفةخطا تنالعمل على توفير  -
بشكل التخطيا التنموي واالستراتيجي ات المتعلقة بتنفيذ القرار على  البلدية المجالس ضرورة أن تحرص -

 .كامل دون نقص
 .مخرجات الخطة التنموية اإلستراتيجيةتنفيذ العمل أن تقوم المجالس البلدية ب -
جلسات متخصصة لمتابعة سير وتنفيذ الخطا التنموية  بتخصيص ةلس البلدياالمجضرورة أن تقوم  -

 .اإلستراتيجية التي تم إقرارها
 .بلدي مجلس كل في االستراتيجي تنموي ال تخطيامختصة بال وحدةالعمل على توفير  -
 المحلي المجتمع أفراد متناول في لتوون  البلدية للمجالس االستراتيجية التنموية الخطة نشر على العمل -

 .واألعضاء والموظفين
ضرورة أن يشارع كافة أفراد أعضاء المجلس البلدي في إعداد الخطا التنموية االستراتيجية، واإلطالع  -

 على سيرورة العمل التنموي االستراتيجي، وعدم اقتصاره على الرئيس، أو نائبه. 
 البلدية على تحسين أدائها.ضرورة تضافر الجهود من الجهات الرسمية والشعبية لمساعدة المجالس  -
 

دراسات مقترحة 3.5  
 

قيام المجالس البلدية التابعة لمحافظة بيت لحم بتطبيق التخطيا  مدى تهدف للتعرف إلىإجراء دراسة  -
 .التنموي االستراتيجي من وجهة نظر سكان المحافظة

 .البلدياتعلى أسباب ضعف تطبيق التخطيا التنموي االستراتيجي لدى  للتعرفإجراء دراسة  -
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 المصادر والمراجع

 
 المراجع باللغة العربية

 
 الكتب

 
  ،الدار الجامعية، االستراتيجية الخطة واعداد االستراتيجي التفكيرأبو بكر، مصطفى ،

 .2000االسكندرية، 
  ،الدار الجامعية، االسكندرية، التفكير االستراتيجي واالدارة االستراتيجيةأبو بكر، مصطفى ،

2004. 
  ،مفراهيم ونماذج تطبيقية، الدار اإلدارة االسـتراتيجيةادريس، ثابت، والمرسي، جمال الردين ،

 .2002الجامعية،  مصر، 
  ،المجلس االقتصادي البلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسطيناشتيه، محمد وأسامة حباس ،

 .2004، 1الفلسطيني للتنمية واإلعمار، ط
  ،2013ريحانة، الجزائر،  ، داراإلداري  لقانون ا في الوجيزبو ضياف، عمار. 
  ،1999، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام هللا، فلسطين، مدخل إلى التخطيطالخميس، موسى. 
  ،دار اليازوري العلمية االدارة االستراتيجية مفاهيم وعمليات وحاالت دراسيةالدوري، زكريا ،

 .2005للنشر، األردن، 
  ،1998، مركز الوتب األردني، فاهيم اإلدارية الحديثةالمسالم، فؤاد ورخرون. 
،الرضا دار األولى، ، الطبعةوالعشرين الحادي القرن  في اإلدارية التنمية صناعة (2002): رعد الصرن 

 .سوريا: للنشر
  ،2007، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، ادارة األعمال) منهج حديث معاصر(طه، طارق. 
،مصر الجامعية، الدار ،والعولمة االستراتيجي التخطيط (2001). نادية العارف. 
  ،شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، التخطيط االستراتيجي) الدليل االرشادي(عاشور، صابر ،

2006. 
  ،منشورات معايير تحالف المدن والتجارب العالمية، استراتيجيات تنمية المدينةعويضة، أحمد ،

 .2005واشنطن، تحالف المدن، 
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  ،دار الثقافة مدخل تطبيقي-استراتيجية االعمالالغالبي، طاهر، والعبادي، واثق، وادريس، وائل ،
 .2006للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

  ،مكتبة بيروت،  قاموس اإلدارة مـع مـسرد بالمـصطلحات اإلنجليزيـة المقابلةغطاس،  نبيل ،
  .1998 لبنان،

،عمان والتوزيع: رضا للنشر دار الثانية، الطبعة ،عامة ومبادئ أسس التخطيط (2001): عثمان غنيم. 
  ،2006، دار الصفاء، عمان، ءىالتخطيط أسس ومبادغنيم، عثمان. 
  ،1999، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1، طالتخطيط أسس ومبادئ عامةغنيم، عثمان. 
  ،2001، دار رضا للنشر والتوزيع، عمان، 2ط، التخطيط أسس ومبادئ عامةغنيم، عثمان. 
  ،مركز دراسات التخطيط االستراتيجي ودوره في تحقيق الميزة التنافسيةكرماشة، عبير حسون ،

 .2010، 19الووفة، العراق، ع
  ،2001، عمان، ادارة واستراتيجيات العملياتالمجمع العربي للمحاسبين القانونيين. 
  ،الدار الجامعية، االستراتيجي واالدارة االستراتيجية منهج تطبيقيالتفكير المرسي وأخرون ،

 .2005مصر، 
  ،قياس األداء المتوازن, المدخل المعاصر لقياس األداء المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح

 .1999، االستراتيجي
 

 الرسائل الجامعية
 
 ( .2011أبو زقية، خديجة .)في الجامعات وما حققته  التخطيط االستراتيجي لرفع مستوى األداء

 ، جامعة مصراته، ليبيا.ليبيا للوصول الى الجودة
( 2007أبو هاشم، محمد .) واقع التخطيط االستراتيجي في مدارس وكالة الغوث في قطاع غزة وسبل

 دراسة ميدانية غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة. -تطويره
 ( .1998اآلغا،  محمد .)العالي في فلسطين من وجهة نظر مـدراء أفضل  هيكل التغيرات للتلعيم

 ، رسالة دكتوراه، تركيا، الجامعة األمريكية.الجامعات
( 2014اآلغا، مروان سليم ورخرون .)وعالقته األصغر التمويل مؤسسات في االستراتيجي التخطيط 

 في العاملين نظر وجه من ميدانية دراسة" الثالثة األلفية في المتحدة اإلنمائية لألمم األهداف بتحقيق
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 العدد عشر، الثامن المجلد ة(،اإلنساني العلوم األقصى)سلسلة جامعة مجلة - 2014 يناير غزة, قطاع
 .347-319ص ,األول

( 2009التميمي، باسم حسن .)الضفة  جنوب المحلي الحكم وبلديات وزارة في البشرية الموارد تنمية
ماجيستير، عمادة الدراسات العليا، معهد التنمية المستدامة،  ، رسالةالتطوير وآفاق الواقع بين الغربية

 جامعة القدس، فلسطين.
( 1992الجرباوي، علي .)مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مجلةالدولة – فلسطين في البلديات دور ، 

 (.9) العدد ،3 المجلد الفلسطينية، الدراسات
  ،1992لديات في فلسطين، ، دور البمجلة الدراسات الفلسطينيةالجرباوي، علي. 
( ،2012حافي، ياسر رجا إبراهيم .) تطبيق التخطيط االستراتيجي في وزارة العمل الفلسطينية بين

، المعوقات ومقومات النجاح من وجهة نظر المديرين والمديرين العاملين في وزارة العمل الفلسطينية
 رسالة ماجيستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

( 2006حامد، راشد عبد العزيز .)رسالة واألغوار أريحا منطقة في المحلية الهيئات تطوير استراتيجية .
ماجيستير، قسم التخطيا الحضري واإلقليمي، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 

 فلسطين.
( 2008حسيبا، سناء قاسم .)رسالة الفلسطينية األراضي في ةالمحلي اإلدارة تطوير واستراتيجيات واقع ،

واإلقليمي، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  الحضري  التخطيا في ماجيستير
 فلسطين.

،البيئية المنظمات شبكة مؤسسات في االستراتيجي التخطيط (.2009فارس ) سامح وفاء الخطيب 
 .فلسطين -القدس القدس، جامعة ماجستير، رسالة ،التدعيم وآفاق المعيقات بين الفلسطينية

( 2006الدنجي، إياد علي .)واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة االسالمية في ضوء معايير الجودة .
 قسم أصول التربية/ إدارة تربوية، كلية التربية، عمادة الدراسات العليا، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

( 2008ردايدة، مازن سليم .)بمحافظات المدرسية فاعلية اإلدارة زيادة في االستراتيجي التخطيط دور 
، قسم أصول التربية/ إدارة تربوية، كلية التربية، عمادة الدراسات العليا، الجامعة اإلسالمية، غزة، غزة

 فلسطين.
( 2014الزهار، ريم محمود:)  االستراتيجية للمدن الفلسطينية: حالة دراسة واقع تطبيق الخطط التنموية

، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، عمادة الدراسات العليا، مدينة غزة -دراسية
 الجامعة اإلسالمية، غزة.
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( (. نموذج مناسب للتخطيط االستراتيجي )أداة فعالة من أجل زيادة كفاءة 2007الشرقاوي، إسالم
 فلسطين. -غزة -، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة فلسطينة("المنظمات األهلي

 ( .2013صباح، ريم .) معوقات تطبيق الخطط االستراتيجية في بلديات قطاع غزة من وجهة
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، غزة.نظر االدارة العليا واالدارات التنفيذية فيها

( 2010صيام، رمال نمر .)في النسوية المؤسسات األهلية بأداء وعالقته االستراتيجي التخطيط طبيقت 
، رسالة ماجستير، قسم إدارة األعمال، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، عمادة الدراسات العليا غزة قطاع

 والبحث العلمي، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.
  ،البشرية في القطاع العام في األردنواقع التخطيط االستراتيجي للموارد الضمور، موفق ،

 .2008أطروحة دكتوراه، األواديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، األردن، 
 ( .2012العتيبي، عامر ذايب .) أثر التخطيط االستراتيجي والتحسين المستمر على فاعلية

ير منشورة، جامعة الشرق ، رسالة ماجستير في إدارة األعمال غالمؤسسات المستقلة في دولة الكويت
 . األوسا، كلية األعمال، الوويت

( 2014عدوان، حامد شكيب .) واقع التخطيط التنموي اإلستراتيجي ودوره في تحديد إحتياجات المجالس
 رسالة ماجيستير، المعهد العالي للتنمية المستدامة، عمادة الدراسات العليا، جامعة القدس.المحلية, 

 ( .2010القحطاني، فيصل .) استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورها في تعزيز األمن
  .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، المملوة العربية السعوديةماجيستير،  رسالة. الوطني

والتعليم في التربية مديريات في اإلستراتيجي التخطيط تطبيق درجة(. 2010، رنا داود )الوردي 
 رسالة ماجيستير ، قسم اإلدارة التربوية، كلية .فيها العاملين نظر وجهة من الغربية الضفة محافظات

 .، نابلس، فلسطينالنجاح الوطنية الدراسات العليا، جامعة
( 2007اللوح، عادل .)معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،

 فلسطين. -غزة-الجامعة اإلسالميةرسالة ماجستير غير منشورة، 
 وظيفة التخطيط االستراتيجي في تطوير اإلشراف التربوي  (.2009. )يونس، نزيه حسن حسين

 فلسطين. -، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزةفي محافظات غزة
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 المجالت

 

 ( .2013المدهون والبطنيجي، منى ابراهيم وعبير عياد .) باستخدام بطاقة التخطيط االستراتيجي
 ، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية، غزة.األداء المتوازن 

( 2013ناصر، فواز حسين سعيد .) نموذج قبالن في التخطيط التنموي االستراتيجي للهيئات المحلية
دائرة التخطيا والتنمية السياسية، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  ،الفلسطينية

 لسطين.ف
( 2008الهموز، إبراهيم مسعود.)  اتجاهات التخطيط التنموي لمدينة نابلس في ضوء اإلستراتيجية

رسالة ماجيستير في التخطيا التنموي والحضري، قسم الدراسات العليا، المقترحة لتنمية وتطوير المدينة, 
 جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.

 

 المواقع اإللكترونية
 
 على متوفر الوتروني موقع ،2007 االستراتيجية، الخطة بيتونيا، بلدية :

http://www.beitunia.ps/index.php?id=home  
 موقع ،"فلسطين يا عمار" الفلسطينية، المحلية والهيئات للمدن االستراتيجي التنموي  التخطيا مركز 

  =3http://www.molg.pna.ps/ENG_Project_details.aspx?id: على متوفر الوتروني
  الحكم المحلي"،  -، بعنوان: "الدولة30/12/2010موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية، مقال منشور بتاريخ

توفر على: 
http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/local

%20government.aspx 
( دليل التخطيا التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية 2013وزارة الحكم المحلي .)2013 ،

 pdf189http://www.mdlf.org.ps/pdfs/manualbookfinal.متوفر على: 
 
 
 

http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/local%20government.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/local%20government.aspx
http://www.mdlf.org.ps/pdfs/manualbookfinal189.pdf
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 التقارير والدراسات
 
   ،2004،  دورة تدريبيرة، الجامعرة اإلسالمية، غزة، إدارة المـوارد الـشريةأبو الروس، سامي. 
  ،بلدية ، (2017-2014الخطة التنموية اإلستراتيجية لمدينة بيت لحم لألعوام )بلدية بيت لحم

 .2013بيت لحم، 
  ،مادة تدريبية، مركز التطوير التربوي، دائرة التربية والتعليم، التخطيط االستراتيجيثابت، زياد ،
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 البحثية المهمة تسهيل كتاب(: 1) رقم ملحق
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  االستبانة تحكيم(: 2) رقم ملحق
 

القدس جامعة  

العليا الدراسات كلية  

المستدامة التنمية معهد  

للرأي إستبانة  
 

،،،حضرة الدكتور.............................................المحترم/ة  
 

،،،،،ورحم هللا وبركاتهالسالم عليكم   
 

نظرا  لما تتمتعون به من خبرة طويلة وكفاءة علمية، فإن الباحث يتوجه إليكم لمساعدته في تحكيم اإلستبانة 
 بعنوان: التي سيستخدمها كأداة لجمع البيانات الخاصة برسرالة ماجرستير

 
 نظر وجهة من لحم بيت محافظة بلديات لدى مدى تطبيق التخطيط التنموي االستراتيجي
البلدية مجالسها أعضاء  

 
 
االحترام بفائقوتفضلو   

 
 الباحث: رائد البطحة

 مرفق مقترح البحث ويتضمن: مشكلة الدراسة وأهدافها واألسئلة والفرضيات
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(: قائمة بأسماء المحكمين3ملحق رقم )  
 

 الرقم االسم الجامعة التخصص
فلسطين األهليةجامعة  إدارة أعمال  1  سميراتد. عيسى  

 2 د. شاهر العالول جامعة القدس علم اإلجتماع السياسي

فلسطين األهليةجامعة  علم اجتماع محمد عكة .د   3 
عبد الوهاب الصباغد.  جامعة القدس تنمية ريفية  4 
فلسطين األهليةجامعة  إدارة أعمال جرادات د. ناصر   5 
 6 د. محمود حماد جامعة بيت لحم علم اجتماع
القدس المفتوحةجامعة  إحصاء  7 أ. محمد زواهرة 
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 الدراسة  استبانة(: 4ملحق رقم )
 

  جامعة القدس
 عمادة الدراسات العليا

 المعهد العالي للتنمية المستدامة
 
 

 دراسة بعنوان:
لدى بلديات محافظة بيت لحم من  مدى تطبيق التخطيط التنموي االستراتيجي

 وجهة نظر أعضاء مجالسها البلدية
 عضوة البلدية.... اختي  البلديةعضو اخي 

 

 ,تحية طيبة وبعد
التنموي االستراتيجي لدى بلديات محافظة بيت  مدى تطبيق التخطيطالتعرف على "تهدف الدراسة 

لذا يرجى التورم بتعبئة هذا االستبيان بما يتفق  ".لحم من وجهة نظر أعضاء مجالسها البلدية
جابات خاطئة فكل  توجد، حيث ال أن تجيب بصراحةو، ووجهة نظرع تعد  إجابةإجابات صحيحة وا 

جميع البيانات والمعلومات سوف تعامل ، علما  أن صحيحة طالما أنها تعبر عن رأيع في نفسع بصدق
                                                                               .  فقا بسرية وألغراض البحث العلمي

 
 لكم حسن تعاونكم اً شاكر 

 
 رائد البطحةالباحث: 

 عبد الناصر مكيبإشراف الدكتور: 



111 
 

 

 القسم األول: الخلفية االجتماعية

 أمام أحد البدائل اآلتية التي تنطبق عليك.( ×)الرجاء وضع إشارة 

 :البلدية .01

 ( بيت ساحور       3( بيت جاال                  2( بيت لحم                            1

 ( زعترة       6( العبيدية                    5( الدوحة                             4 

 ( الخضر  9( تقوع                       8( جناتا                              7  

 ( بيت فجار                 11( بتير                               10  
   

 :الجنس .02

 ( أنثى                2( ذكر                                   1
 

 :المستوى التعليمي .03

 ( دراسات عليا  4( بكالوريوس          3( ثانوي          2اسي           أس (1

 

 سنوات الخدمة: .04

 سنة فأوثر(            11( )3سنوات(            10 - 5( )من 2سنوات(              5( )أقل من 1
         

 المسمى الوظيفي: .05

 ( عضو 3( نائب رئيس                    2رئيس بلدية                           (1



112 
 

عليها  واإلجابة، يرجى قراءتها بتمعن ُيعرض عليكم في هذه االستبانة مجموعة من العبارات: لقسم الثانيا
، أو بدرجة متوسطةوافق ، أو أوافق بدرجة كبيرة، أو أبأوافق بدرجة كبيرة جداخيار تحت )×( بوضع عالمة 

 .ما تراه مناسبا   وفقوذلع ، ال أوافق بشدة، أو ال أوافق
 

 البلديوضوح مفهوم التخطيط التنموي اإلستراتيجي للمجلس المحور األول: 

 الفقرة الرقم
بدرجة 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة 

 محايد
بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جدا

1 
بلدي لمجلس الا لدى لتخطيا التنموي اإلستراتيجيا يتسم 

 بالوضوح ودقة التعبير.
     

2 
أولويات في ضوء تحديد التخطيا التنموي اإلستراتيجي ُيصاغ 

 واحتياجات المجتمع البلدي.
     

3 
يتسم التخطيا التنموي واالستراتيجي للمجلس البلدي بأنه هادف 

 للنمو ويستشرف المستقبل.
     

4 
االستراتيجي بالتشاور مع مؤسسات يبنى التخطيا التنموي 

 التمويل.
     

5 
تتسم التخطيا التنموي االستراتيجي بالقدرة على التويف مع 

 المتغيرات غير المتوقعة.
     

6 
يتسم التخطيا التنموي االستراتيجي للمجلس البلدي بقابلية 

 التطبيق.
     

7 
بالشمول لجميع يتسم التخطيا التنموي االستراتيجي لدى البلدية 

 القضايا االستراتيجية.
     

8 
يتم صياغة التخطيا االستراتيجي في ضوء الميزانيات 

 واإلمكانيات المتاحة.
     

9 
صياغة التخطيا التنموي في يشترع المجلس البلدي 

 المحلي.المجتمع واالستراتيجي مع 
     

10 
واالستراتيجي للمجلس تشارع المرأة في عملية التخطيا التنموي 

 .البلدي
     



113 
 

 

 للبيئة الداخلية والخارجية  االستراتيجي التنموي بالتحليل  ةبلديالقيام المحور الثاني: 

 الفقرة الرقم
بدرجة 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة 

 محايد
بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جدا

11 
يحدد فريق تخطيا البلدية نقاط الضعف ويعمل على 

 بشكل دوري.معالجتها 
     

12 
يحدد فريق تخطيا البلدية نقاط القوة والعمل على تعزيزها 

 بشكل دوري.
     

13 
العوامل االقتصادية للمجتمع المحلي يراعي المجلس البلدي 

 عند بناء وا عداد التخطيا التنموي واالستراتيجي.
     

14 
عند يضع فريق تخطيا البلدية البدائل االستراتيجية المناسبة 

 بناء وا عداد الخطا التنموية االستراتيجية.
     

15 
يحلل فريق تخطيا البلدية البيئة الخارجية للتعرف على 
 المتغيرات المختلفة التي يمكن أن تؤثر عليها في المستقبل.

     

16 
ُيحلل فريق تخطيا البلدية البيئة الداخلية في المدينة للتعرف 

 الضعف.على مصادر القوة ونقاط 
     

17 
تعمل البلدية وفق رؤية واضحة لتطوير واستثمار نقاط القوة 

 ومعالجة نقاط الضعف.
     

18 
يحدد فريق تخطيا البلدية حجم الموارد واإلمكانيات المتاحة 

 له عند القيام بعملية التخطيا التنموي واالستراتيجي.
     

19 
واالستراتيجي في يُعد فريق تخطيا البلدية التخطيا التنموي 

 ضوء دراسة فرص االسثمار.
     

20 
يدرس فريق تخطيا البلدية التشلريعات والقوانين ذات األثر 

 في عملية التخطيا التنموي االستراتيجي.
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 المجلس البلديلدى  استراتيجيةو  تنمويةوجود توجهات المحور الثالث: 

 الفقرة الرقم
بدرجة 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة 

 محايد
بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جدا

21 
يعتبر التخطيا التنموي اإلستراتيجي وسيلة لتنسيق عمل 

 .دوائر الهيئات البلدية المختلفة وقياس مستوى أدائها
     

22 
التخطيا التنموي اإلستراتيجي العملية التنموية  يدعم

 .االقتصادية على المستوى البلدي
     

23 
على األهداف التنموية اإلستراتيجية  المجلس البلدييركز 
 .واألقل تولفة فائدةاألوثر 

     

24 
على االهتمام بقضايا ا التنموية واالستراتيجية تساعد الخط

 .ذوي االحتياجات الخاصة واحتياجاتها
     

25 
يساهم التخطيا التنموي اإلستراتيجي في وضع الحلول 

 .للمجاالت التنمويةالمناسبة والموضوعية 
     

26 
وتحسينها  العاملين على تطوير قدرات المجلس البلدييسعى 

 .في مجال التخطيا التنموي االستراتيجي
     

27 
يسعى التخطيا التنموي اإلستراتيجي إلى تحديد التوجهات 

 .المستقبلية للمجتمع البلدي
     

28 
والتخطيا طويل المدى يعتبر التخطيا التنموي االستراتيجي 

 .وجهان لعملة واحدة
     

29 
يسعى التخطيا التنموي االستراتيجي لتحقيق األهداف ضمن 

 .جدول زمني محدد
     

30 
التخطيا التنموي اإلستراتيجي أداة لتحديد نقاط القوة يعد 

 .والموارد الذاتية التي تتمتع بها التجمعات السكانية
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 المجلس البلديتوفر خطط استراتيجية وتنموية تنفيذية لدى المحور الرابع: 

 الفقرة الرقم
بدرجة 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة 

 محايد
بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جدا

31 
هناع خطة معتمدة واضحة من قبل فريق تخطيا البلدية 
لعملية تقييم ومتابعة لتنفيذ الخطا االستراتيجية والتنموية 

 للمجلس البلدي.
     

32 
يتم اعداد جداول زمنية وخطا تنفيذية سنوية للمشاريع 

 التنموية الواردة في الخطة.
     

33 
تتم عملية متابعة وتقييم سنوية لتنفيذ الخطة وفقا لمؤشرات 

 القياس المنشودة لول سنة من سنوات الخطة.
     

34 
 موازنات تقديرية لتحقيق أهدافه وأنشطته البلدييحدد المجلس 

 التنموية واالستراتيجية.
     

35 
 مختصة خطا تنموية واسترايتجية يتوفر لدى المجلس البلدي
 م.بقضايا الشباب واحتياجاته

     

36 
لدى المجلس البلدي خطا تنموية واستراتيجية تتالئم 

 ومتطلبات شرائح المجتمع المختلفة.
     

37 
الخطا التنموية يقوم المجلس البلدي بمراجعة واستومال تنفيذ 

 االستراتيجية للمجلس السابق عند استالمه منصبه الجديد.
     

38 
يتعاقد المجلس البلدي فريق مختص للتخطيا التننموي 

 االستراتيجي.
     

39 
يتوفر لدى البلدية وصف تفصيلي لألنشطة االستراتيجية 

 المختلفة المقررة.
     

40 
تنموية واستراتيجية بعيدة يتوفر لدى المجلس البلدي خطا 

 المدى.
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 المجلس البلديتطبيق خطط تنموية استراتيجية لدى المحور الخامس: 

 الفقرة الرقم
بدرجة 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة 

 محايد
بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جدا

41 
يلتزم المجلس البلدي بدليل االجراءات الخاصة بتطبيق 

 واالستراتيجي.التخطيا التنموي 
     

42 
بالتخطيا المستمر لتطوير أدائه  البلدييلتزم المجلس 

 بناء على التغذية الراجعة. وتحسينه
     

43 
الستراتجية اهداف ألامجموعة من  يضع المجلس البلدي

جتمع لمتلبي احتياجات ا اخالتوالتي تضمن إيجاد تد
 المحلي والمواطنين.

     

44 
البلدي أنشطة معتمدة تهدف لتعزيز المشاركة يعتمد المجلس 

 المجتمعية في مراحل تنفيذ الخطة وتفعيل دورها.
     

45 
يتوفر لدى المجلس البلدي فريق مختص لمتابعة تطبيق 

 التخطيا التنموي االستراتيجي.
     

46 
يتم االستعانه بخبراء للمساعدة في عملية تطبيق التخطيا 

 التنموي االستراتيجي.
     

47 
يتشارع العاملون في البلدية في تنفيذ الخطا التنموية 

 واالستراتيجية.
     

48 
يطبق المجلس البلدي التخطيا التنموي واالستراتيجي وفق 

 الجدول الزمني المقرر له.
     

49 
يطبق المجلس البلدي التخطيا التنموي واالستراتيجي وفق 

 ميزانيات المقررة.ال
     

50 
المجلس البلدي التخطيا التنموي واالستراتيجي القرار يطبق 

 بشكل كامل دون نقص.
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 المجلس البلديمراقبة وتقييم الخطط التنموية االستراتيجية لدى المحور السادس: 

 الفقرة الرقم
بدرجة 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة 

 محايد
بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جدا

51 
 خطا تنفيذ سنوية منبثقة عنُيحضر وُيحدث فريق تخطيا البلدية 

دراجها ضمنالا الخطة التنموية  .السنوية الموازنة ستراتيجية وا 
     

52 
 اعلى تقدم انجاز الخط البلدي بشكل دوري المجلس أعضاء  يّطل ع
 .بأول أوال  

     

53 
على  تطبق رئاسة البلديات معايير ومؤشرات أداء واضحة للحكم

 سير الخطة.
     

54 
هناع اجراءات يتم اتخاذها من قبل رئيس البلدية للبدء في تطبيق 

 الخطة التنموية واالستراتيتيجة المقررة للمجلس البلدي.
     

55 
 تحديث الخطة التنموية اإلستراتيجيةفريق تخطيا البلدية يتابع 

 وفق معطيات ومتطلبات المرحلة.
     

56 
سنوية تصدر عن كل أقسام البلدية لمتابعة وتقييم  هناع تقارير 

 تنفيذ المشاريع التنموية واالستراتيجية.
     

      .تنفيذ مخرجات الخطة التنموية اإلستراتيجية البلدييتابع المجلس  57

58 
المجلس البلدي جلسات متخصصة لمتابعة  سير وتنفيذ يخصص 

 إقرارها.ة التي تم التنموية اإلستراتيجي االخط
     

      تطبق البلدية معايير ومؤشرات أداء واضحة للحكم على الخطة. 59

60 
يعقد المجلس البلدي لقاءات دورية مع ممثلي عن المجتمع المحلي 

 لمتابعة  الرضا عن تنفيذ التخطيا التنموي االستراتيجي.
     

 انتهت الفقرات 
 أشكر لكم حسن تعاونكم
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 المقابلة(: 5ملحق رقم )
 

  جامعة القدس
 عمادة الدراسات العليا

 المعهد العالي للتنمية المستدامة
 
 

 دراسة بعنوان:
لدى بلديات محافظة بيت لحم من  االستراتيجيمدى تطبيق التخطيط التنموي 

 وجهة نظر أعضاء مجالسها البلدية
 

 عضوة البلدية.... اختي  عضو البلديةاخي 
 

 ,تحية طيبة وبعد
التنموي االستراتيجي لدى بلديات محافظة بيت  مدى تطبيق التخطيطالتعرف على "تهدف الدراسة 

بما يتفق  بإجابة أيئلة المقابلةلذا يرجى التورم  ".لحم من وجهة نظر أعضاء مجالسها البلدية
جابات خاطئة فكل  ، حيث ال توجدأن تجيب بصراحةو، ووجهة نظرع تعد  إجابةإجابات صحيحة وا 

جميع البيانات والمعلومات سوف تعامل ، علما  أن صحيحة طالما أنها تعبر عن رأيع في نفسع بصدق
                                                                               .  فقا بسرية وألغراض البحث العلمي

 لكم حسن تعاونكم اً شاكر 
 رائد البطحةالباحث: 

 عبد الناصر مكيبإشراف الدكتور: 
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 أسئلة المقابلة
هل يوجد دائرة للتخطيا التنموي االستراتيجي في البلدية، وما هي حدود صالحيات هذه السؤال األول: 

 الدائرة في المجلس البلدي؟
......................................................................................................
......................................................................................................

.................................................................................... 
 كيف يتم تحديد االحتياجات وبناء على ماذا في الخطة التنموية االستراتيجية؟السؤال الثاني: 

......................................................................................................
......................................................................................................

.................................................................................... 
 هل يوجد مشاركة للمجتمع المحلي في اعداد وبناء الخطة؟السؤال الثالث: 

......................................................................................................
.......................................................................................... 

 اتيجية؟ما دور المجلس البلدي في متابعة تنفيذ الخطة التنموية االستر السؤال الرابع: 
......................................................................................................
......................................................................................................

.................................................................................... 
 ما دور المجتمع المحلي والرسمي في متابعة تنفيذ الخطة التنموية االستراتيجية؟السؤال الخامس: 

......................................................................................................
......................................................................................................

.................................................................................... 
 ما حدود صالحياتوم في المجلس البلدي لممارسة عملية التخطيا التنموي االستراتيجي؟السؤال السادس: 

......................................................................................................
.......................................................................................... 

  األسئلةانتهت 
 أشكر لوم حسن تعاونكم
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