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 إلىداءا

 
إلػػػن مػػػف فرسػػػكا فػػػي قمبػػػي الت ػػػدم كمكاجيػػػة ... إلػػػن مػػػف تعممػػػت مػػػنيـ ال ػػػدؽ كال نػػػاف 

كالػػػدم "  كدعػػػاؤكـ ينيػػػر لػػػي دربػػػي...إلػػػيكـ يػػػا مػػػف رضػػػاكـ مػػػف رضػػػن ربػػػي ... ال ػػػعاب
 "ككالدتي األعزاء

 
إلػػن مػػف ...إلػػن مػػف ىػك أميػػر فػػي مممكػة قمبػػي...إلػن مػػف شػػجعني ككػاف  بػػو م ػػدر قػكتي

 "خالد" زكجي الغالي" إلن شريؾ  ياتي... نظرات األمؿتطمع لنجا ي ب
 

إلػن مػف ... ككػانكا الشػمس التػي تبػدد ظممػة ك شػتي... إلن مف لكنكا  ياتي بأجػمؿ األلكاف
أبنػايي األعػزاء شػيرازه رىػؼه  ػ ه " ينتعش قمبي لرؤياىـ إلن مف ىـ سندان لي كأفتخر بيـ

 "ساماه ريماس
 

خكتي لن أختي كا   كزم يي كزمي تي...  ك ديقاتي... كا 
 

لن كؿ مف ساىـ في انجاز ىذا العمؿ المتكاضع إلن  يز الكجكد  كا 
 

إلػػن كػػؿ ىػػؤالء أىػػدم يمػػرة جيػػدم ىػػذا راجيػػةن مػػف اي العمػػي القػػدير أف ينػػاؿ رضػػا الجميػػع 
 .كيككف عممان نافعان يستفاد منو بإذف اي

 
 ركند رجا شاكر العبكشي



 أ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إقرار
 

الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستيره كأنيا نتيجة أب ايي الخا ة أقر أنا مقدـ 
باستيناء ما تـ اإلشارة إليو  ييما كرده كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أم درجة عميا 

 .ألم جامعة أك معيد
 

 .................: التكقيع
 

 ركند رجا شاكر العبكشي
 

 ..............:...التاريخ



 ب  

 :شكر كعرفاف
 

ـٍ :" قاؿ تعالن ىًزيدىنَّكي الشػكر ي تعػالن رب العػالميف أكالن كأخيػرانه الػذم أعػانني عمػن إنجػاز . "لىًيٍف شىكىٍرتيـٍ ألى
 .الس ـ عمن سيد الخمؽ كنكر اليدل سيدنا م مد  من اي عميو كسمـك ىذه الدراسة كال  ة 

 
ىػػػذه اي سػػػب انو كتعػػػالن الػػػذم أمػػػدني بعكنػػػو كتكفيقػػػو عمػػػن انجػػػاز يطيػػػب لػػػي أف أتكجػػػو بالشػػػكر إلػػػن 

ر الفاضؿ فتح إلن الدكتك  بالجميؿ كالعرفاف كاالمتناف التقدير كعظيـ الشكر بخالص كما أتكجو الرسالةه
كميمػرة  قيمػة كن ػايح سػديدة اتتكجييػ مػف لمسػتو رسػالتيه كلمػا عمػن باإلشػراؼ تكرمػو عمػن اي فػانـ

 إنػو اليػكاب خيػر يييبػو أف القػدير العمػي اي كأسػأؿ هالمتكاضػع العمػؿ ىذا في إنجاز يراأل أبمغ ليا كاف
 .مجيب الدعاء سميع

 
لغ األيػر اكما كأتقدـ بالشكر كالتقدير إلن جميع أعضاء لجنة الت كيـه لما بذلكه مف إرشادات كاف ليػا بػ

: قػدـ بالشػكر لجميػع العػامميف فػيفي إخراج ىذا الب ثه فجزاىـ اي عنػي كػؿ خيػره كمػا يسػعدني أف أت
ه ديػس أبػك كمكتبػة جامعػة القػدس جنيفه كمكتبة جامعة النجػاح الكطنيػةه/مكتبة جامعة القدس المفتك ة

عمػػػن  ال ػػػ ةككػػػذلؾ األخػػػكة فػػػي كزارة  جنػػػيففػػػي كمكتبػػػة السػػػنابؿ  هراـ اي -المعيػػد الػػػكطني لمتػػػدريبك 
 .كر دكرىـ كتعاكنيـ الميمره فميـ مني جزيؿ الش ةر اب
 

جيدىـ في تكزيع في بذؿ  يترددكاذيف لـ ال األعزاءالزم ء كالزمي ت كأتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلن 
 مربية الفاضمةه األستاذ خالد بزكره كالالدكتكر فالب أبك بكراالستبانة عمن المب كييفه كاخص بالذكر 

 .اي عني كؿ خير ـجزاىنجكل العمرم 
 

تمقيػػت عمػػن  الػػذيفإلػػن المجنػػة األكاديميػػة أسػػاتذتي  جزيػػؿ الشػػكر كالعرفػػافبكمػػا كيطيػػب لػػي أف أتكجػػو 
كاخػص بالػػذكر الػػدكتكر  هبنػػاء المؤسسػػات/ أيػدييـ العمػػـ كالمعرفػة فػػي برنػػامة التنميػة الريفيػػة المسػتدامة 

ان شامخجامعة القدس  ر ان عمميان  اي ه فميـ مني كؿ الشكر كالتقدير كالعرفافه كأبقنزياد قناـالفاضؿ 
 .  كمني ن لمعمـ كالمعرفة

 
خراج ىذا العمؿ المتكاضع  .كأخيران ه الشكر مك كؿ إلن كؿ مف ساىـ في إعداد كا 

 
 ركند رجا شاكر العبكشي



 ج  

 تعريؼ بالمصطمحات
 

 الرييسي االتجاه كت ديد الضاربةه القكة كت ديد ت ديد األىداؼ تعني : اإلستراتيجية
 بو الم يطة القكل الجنراؿ يستخدـ يؼك أك ) القيادة فف)يعني أم لم ركة
 (2002القطاميفه ) ال رب في الن ر لضماف

أسمكب أك فيـ ييدؼ إلن ترتيب األكلكيات في ضكء اإلمكانات المادية  : التخطيط
كالمكارد البشريةه كدراسة كت ديد اإلجراءات ل ستفادة منيا لت قيؽ 

ه منشكرات كزارة فمسطيف .) .أىداؼ منشكدة خ ؿ فترة زمنية م ددة
 (.2008التربية كالتعميـه 

 التخطيط
  االستراتيجي

 كرسػـ ه البػرامة ككضػع ه األكلكيػات ت ديد خ لو مف يتـ الذم التخطيط :
 ه المختمفة المكارد عمن ك  كليا ه المنظمة ت كـ سمكؾ التي السياسات

 التخطيط ىذا كيعتبر ه لت قيؽ أىدافيا ه ال زمة البشرية أك المادية سكاء
 بقاييػا كاسػتمرارىا فػي كيػؤير ه المنظمػة أعمػاؿ بيػا تيتػدم التػي المنػارة

 (2006الكبيسيه. .)كتطكرىا
الخطػػة أك مجمكعػػة الخطػػط المك ػػدة المتكاممػػة كالشػػاممة التػػي يسػػػعن أم  : الخطة اإلستراتيجية

تنظػػيـ مػػف خ ليػػا إلػػن ت قيػػؽ رسػػالتو كفاياتػػو ه كأىدافػػو ه بشػػكؿ ي قػػؽ 
ف كػػؿ مػػف المعطيػػات كالمتغيػػرات البيييػػة ه كالمػػكارد كاإلمكانػػات التػػكازف بػػي

المتا ػػة لمتنظػػيـ ه كرسػػالتو كأىدافػػو ه كمػػف يػػـ اإلسػػياـ فػػي ت قيػػؽ رؤيتػػو 
 (.2008الفايزه)كطمك اتو المستقبمية 

المؤسسات المممككة لمقطاع العاـ كالتي يككف ىدفيا تقديـ خدمة لمجميكر  : المؤسسات العامة
خػػدماتيا كيكػػكف ىيكميػػا التنظيمػػي مقسػػـ كفػػؽ الػػكزارة فالػػدايرة المنتفػػع مػػف 

 (.1993شاكيشه )فالقسـ كال يككف ىدفو الربح 
منيجية فكرية متطكرة تكجو عمميات اإلدارة كفعاليتيا بأسمكب مػنظـ سػعيا  : اإلدارة اإلستراتيجية

 (.2008الفايزه)لت قيؽ األىداؼ كالغايات التي قامت المنظمة مف أجميا
 (.2003الم يدافه)عكامؿ تؤدم إلن تقميؿ كفاءة األداء : عكايؽ أك عيقاتم

المػػػنية المينػػػي المسػػػتمر كالمتكا ػػػؿ لتتعػػػرؼ المؤسسػػػة عمػػػن خ ػػػايص  : الت ميؿ البييي
البييػػػة الخارجيػػػة كمػػػاؿ يػػػرتبط بيػػػا مػػػف فػػػرص أك قيػػػكد أك تيديػػػدات  اليػػػة 

مكاناتيػػػػا مرتقبػػػػة أك ممكنػػػػة ه ككػػػػذلؾ لمتعػػػػرؼ عمػػػػن  قيقػػػػة أكضػػػػاعيا كا  
 الداخمية كما بيا مف نقػاط قػكة أك نقػاط ضػعؼ قايمػة أك مرتقبػة أك ممكنػة

 (.2008أبك بكره النعيـ ه) .



 د  

عمػػن  التكجػػو أك المسػػار العػػاـ الػػذم يظيػػر ال ػػكرة التػػي تعمػػؿ المؤسسػػة  : الرؤية
 (.2008أبك بكره النعيـ ه) .تككينياه كالتفكير كالت رؼ يتـ في نطاقيا 

  يػث مػف األخػرل المنظمػات مػف فيرىػا عػف لممنظمػة المميػز طػاراإل : الرسالة
 السػبب بيػاف كييػدؼ كأسػكاقياه كعم ييػا كمنتجاتيػا نشػاطيا مجػاؿ

ىاشػـه  أبػك. )كممارسػاتيا كعممياتيػا كىكيتيػا المنظمػة لكجػكد الجػكىرم
2007) 

S.W.O.T : لت ميػؿ عنا ػر القػكة كالضػعؼ كالفػرص كالتيديػدات التػي  عبػارة عػف أداة
ييعمػػؿ بيػػا اسػػتنادان عمػػن مػػنية كرشػػة  تعػػرض ليػػا المنظمػػة أك المشػػركعهت

كرش العمػػػؿ الخا ػػػة  العمػػػؿ مػػػع ت ػػػٌكر نظػػػامي يسػػػتخدـ أيضػػػان فػػػي
 (2008عالـ التطكع العربيه ) .بالتخطيط االستراتيجي

الضػػػػػكي ي ه )األعمػػػػاؿ المكتبيػػػػػة التػػػػػي تػػػػػتـ لتسػػػػػييؿ تنفيػػػػػذ اإلسػػػػػتراتيجية  : اإلجراءات
2004.) 

. اإلدارة المسؤكلة عف المراكز ال  ية األخرل المتكاجدة فػي مدينػة جنػيف : ال  ةمديرية 
كىػػػػػػي المسػػػػػػيكلة عػػػػػػف جميػػػػػػع متطمبػػػػػػات المراكػػػػػػز الفرعيػػػػػػة كعػػػػػػف تػػػػػػكفير 
اال تياجػػػات جميعيػػػا التػػػي ي تػػػاجكف ليػػػاه مػػػف ممرضػػػيف كأطبػػػاء كأجيػػػزة 

فمسطيفه منشكرات كزارة ال  ة . )كأدكية كفيرىا مف اال تياجات األخرل
 (2008لفمسطينيةه ا

تعتبػػػػػػر إ ػػػػػػدل المنػػػػػػاطؽ الجغرافيػػػػػػة فػػػػػػي الضػػػػػػفة الغربيػػػػػػة كتتكػػػػػػكف مػػػػػػف  : شماؿ الضفة الغربية
ه كقمقيميػػػػػةه كسػػػػػمفيته كطكبػػػػػاسه :)الم افظػػػػػات التاليػػػػػة جنػػػػػيفه كطػػػػػكلكـر

 (MOH-PHIC,2006( .)كنابمس



 ق  

 ممخص الدراسة 
 

ي فػػي مػػديريات كزارة ال ػػ ة فػػي قػػات تنفيػػذ التخطػػيط اإلسػػتراتيجك مع ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة لمتعػػرؼ إلػػن
 هديريات كزارة ال ػػػ ةفػػػي مػػػ سػػػبؿ مكاجيػػػة ىػػػذه المعيقػػػاتكػػػذلؾ التعػػػرؼ عمػػػن  هشػػػماؿ الضػػػفة الغربيػػػة

معيقػػػات تنفيػػػذ كشػػػؼ فيمػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ فػػػركؽ فػػػي متكسػػػط اسػػػتجابات المب ػػػكييف  ػػػكؿ باإلضػػػافة لم
ضػػفة الغربيػػة تبعػػان لم اكرىػػاه فػػي المػػديريات كزارة ال ػػ ة الفمسػػطينية شػػماؿ فػػي  التخطػػيط اإلسػػتراتيجي
عػدد  هالمركػز الػكظيفي كالتخ ػصه المؤىػؿ العممػيه الم افظػةه الجػنسه العمػره ضكء كػؿ مػف متغيػر

 .كعدد الدكرات التدريبية في التخطيط اإلستراتيجي  هفي المركز الكظيفي سنكات الخبرة
 

في مديرات  ير كرؤساء األقساـ  ة الم افظات كمدراء الدكا كتككف مجتمع الدراسة مف جميع مدراء
تـ أخذ المجتمع  همب كث( 180)ه كالبالغ عددىـ شماؿ الضفة الغربية سطينيةكزارة ال  ة الفم

استبانو  (148) ال ال ة لمت ميؿ اإل  اييأما  (160)ه ككاف عدد االستبانات المسترجعةبكاممو
 . شكمت عينة الدراسة

 
ه كتمتعػػت عبػػارة( 70)تألفػػت مػػف  اسػػتبانوه  يػػث تػػـ تطػػكير يالت ميمػػ كقػػد تػػـ اسػػتخداـ المػػنية الك ػػفي

لػػرـز برنػػامة اه كمػػا تػػـ اسػػتخداـ كىػػي درجػػة جيػػدة كتفػػي بػػأفراض الدراسػػة( 0.93)عدلػػو بدرجػػة يبػػات مي 
 .SPSS)) اإل  ايية لمعمكـ اإلجتماعية

 
ييـ درجة ف المب كييف في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية لدمف أىـ نتاية ىذه الدراسة أكاف ك 

أما  .إعاقةب يث ال تشكؿ لدييـ  في تطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي اليقافية ضعيفة مف المعيقات
كالتي تشكؿ لدييـ درجة قكية مف المعيقات في تطبيؽ التخطيط  المكارد المادية إلنالنسبة ب

كذلؾ ك  .لمان ة اإلستراتيجي  كخا ة في قمة الم ادر المالية الم مية كالقيكد المفركضة مف الدكؿ ا
 ة كالركتينية التي يقكمكف بيايفكاف ىذا كاضح في كيرة األعماؿ الكتاب ضغكط  العمؿ ل ال اؿ بالنسبة

عدـ استخداـ كأيضان  .كالتي تشكؿ لدييـ درجة قكية مف المعيقات في تطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي
تطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي في  نظـ المعمكمات اإلدارية تشكؿ لدييـ درجة قكية مف المعيقات

قدـ كذلؾ ك   هكقت ال اجة إليياكعدـ تكفر بيانات لمرجكع  استخداـ ال اسب اآللي قمة كالمتميؿ في
 .المعمكمات لدييـ

 
 يث أف التعميمات كالمياـ فير فكانت درجة متكسطة   ديرياتفي الم االت اؿمعيقات ل أما بالنسبة

 .ت درجة االستجابة قكية مف قبؿ المب كييفلذا كان كاض ة بشكؿ كاؼو لممب كييف



 ك  

مف أىمياه كالتي كاف  تسيـ في تطكير التخطيط اإلستراتيجي  التي مقتر اتأما عمن  عيد ال
تكفير  هالعمؿ بركح الفريؽ هالتدريب المستمر لألفراد القايميف عمن عممية التخطيط اإلستراتيجي

 .كالمادية اإلمكانات المالية
 

أنو ال تكجد فركؽ دالة إ  اييان بيف متغيرات الجنسه العمره المؤىؿ  الدراسة نتايةكما أظيرت 
العممي كالتخ صه المركز الكظيفيه كعدد سنكات الخبرة في المركز الكظيفيه كعدد الدكرات 

 .التدريبية تبعان لجميع م اكر الدراسة كم كرىا الكمي
 
ضغكط ظة تبعان لم كر المعيقات اليقافية  ك كجكد فركؽ دالة إ  اييان في متغير الم افتبيف لكف ك 

العمؿ كمجاؿ معيقات االت اؿ في المنظمة كمجاؿ نظـ المعمكمات اإلدارية ككذلؾ عمن المجاؿ 
 .كانت الفركؽ في متغير الم افظة ل الح جنيفالكمي 

 
يط تعزيػػز يقافػة التخطػػب االىتمػاـة مػف التك ػػيات كػاف مػػف أىميػا ضػػركرة كقػد أك ػػت البا يػة بمجمكعػػ

كالعمػػػؿ عمػػػن تنظػػػيـ الكقػػػت  هة فيػػػر مسيسػػػوالب ػػػث عػػػف م ػػػادر تمكيػػػؿ م ميػػػة كدكليػػػك  هاإلسػػػتراتيجي
نظػػػـ كتفعيػػؿ  العمػػؿ عمػػػن اسػػتخداـ كػػذلؾ عمػػػن كزارة ال ػػ ة ه ك لمػػتخمص مػػف ضػػغكط العمػػػؿ اليكميػػة
 يػػػةعقػػػد دكرات تدريبك  همسػػػتمر يتناسػػػب مػػػع طبيعػػػة العمػػػؿ كبشػػػكؿ المعمكمػػػات اإلداريػػػة كتطػػػكيره بشػػػكؿ

تفعيػػػػؿ نظػػػػاـ ال ػػػػكافز كالمكافػػػػةت بمػػػػا يخػػػػدـ عمميػػػػة التخطػػػػيط  ككػػػػذلؾ  ادرىػػػػا بشػػػػكؿ دكرم كمسػػػػتمركك ل
 .اإلستراتيجي 



 ز  

Obstacles to Implementing Strategic Planning and Ways to overcome 

them- Directorates of Health  in the Northern West Bank. 

 

Abstract 

 
This study aim at identifying the obstacles of the implementation of strategic planning at 

the Directorates of Palestinian Ministry of Health in the north of the West Bank as well as 

how to confront these obstacles at the Directorates of the health ministry. Moreover, 

detecting the variances in the average responses related to difficulties in implementing 

strategic planning at the directorates of Palestinian Ministry of Health in the north of the  

West Bank based on its six domains: Governorate; sex, age, educational qualification, 

specialization, job position, years of experience, and the training courses on Strategic 

Planning.  

 

The population of this study involved all directors from the Health Ministry in the 

governorates, directors of departments, section head  at the directorates of Palestinian 

Ministry of Health in the Northern of the  West Bank whose total is (180) respondents, The 

researcher  intended comprehensive survey at the directorates, The number of 

questionnaires retrained were 160 of which 148 was valid for statistical analysis. That 

served as the sample of this study. 

 

An analytical descriptive method was employed during which a (70) elements where 

constructed in the Questionnaires, with a (0.93) reliability  rate. In addition, data were 

collected and  analyzed hypotheses were tested  by employing the Statistical Package For 

Social Science ( SPSS ), calculating percentage, means, standard deviations, as well as 

using ( One Way Anova ) for the significant differences between the average responses and 

finally using ( LSD) test in the dimensional comparisons' in order to test hypothesis of this 

study. 

 

This study has shown that respondents at the directorates of the Ministry of Health showed 

a low degree of cultural restrains in the implementing  strategic planning which poses no 

threat to them. The lack of financial resources poses a high degree of disability in applying 

strategic planning , especially lack of local financial resources and restrictions' imposed on 

it by donor countries. Similarly , the work stress which was evident in many clerical and 

routine activities and this increased their disability in applying strategic planning and lack 

of an management information system heightened their disability in applying strategic 

planning that was evident in the limited use of calculators lack of reference data and the 

information they have was outdated . 

 

As for communication restrains at the directorates, the rate was moderate as the 

instructions and tasks were unclear for respondents therefore the degree of response was 

high among the respondents. As regards to suggestions contributed by the respondents to 

development strategic planning. The most important suggestions were continuous training 

of individuals working at strategic planning, the spirit of team work , providing financial 

and material resources. 

 

The study showed that there are no significant differences among variables of sex, age, 

educational qualifications, specialization, job position, years of experience and the number 

of training courses according to the domains of this study and its whole scope. 



 ح  

There were  significant differences in the governorate variable based on the scope of 

cultural barriers, work stress, scope of communication  restraints with the organization, 

scope of management  information system on the general level, differences in governorate 

variable were for the benefit of Jenin. 

 

The researcher recommend that more attention should be paid to strengthen  the call of 

strategic planning .In addition, local and international financial resources should be looked 

for away from politics .Above all, the Ministry of Health must provide the directorates 

with financial and human resources required in strategic planning in a timetable to get rid 

of daily routine stress at work , the Ministry of Health also ought to employ and activate 

systems of management  information and developing it according to the nature of the job. 

What’s more, data that contribute in applying strategic planning should be provided ;and 

training courses should be held for its staff alternatively and continually. Last a system of 

awards and motivation which serves the process of strategic planning should be activated.       
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 الفصؿ األكؿ
_______________________________________________________ 

 خمفية الدراسة 
 

 مقدمة 1.1
 

نسػػاف عػػف فيػػره مػػف المخمكقػػات بكضػػعو أىػػدافا كتمنيػػات كأ  مػػا مسػػتقبمية ي مػػـ بيػػا كيسػػعن يتميػػز اإل
 فػي ال ػاؿ عميػو يكػكف أك ي ػدث أف يمكػف لمػا تنبػؤان  أك ت ػكران  لت قيقيػا بكػؿ جيػده كىػذا يسػتمـز

 ذلػؾ كيسػتمـز ال ػدكثه م تممػة األمػكر لكافػة الم يمػة ال مػكؿ كضػع لػو فيشػمؿ اإلعػداد أمػا المستقبؿه
 لمكاجية كالبدايؿه ال زمة العمؿ كطرؽ كاإلجراءاته كالبرامةه السياساته اال تياطه ككضع أخذ أيضان 
 بدرجػة كمتطكرة تسير بخطكات سريعة كتتسـ متغيرة بيية في نعيش األ داث المستقبميةه كبما أننا تمؾ
 كاليقافيػةه الجتماعيػةهكا االقت ػاديةه المجػاالت التغيػرات عمػن جميػع ىػذه اشػتممت التعقيػد مػف كبيػرة
 أىػداؼ ت قيػؽ فػي أ ػعب اإلدارة ميمػة يجعػؿ باأل ػداثه البييػة الممييػة مػف النػكع ىػذا ميػؿ ككجػكد
 الخارجيةه بييتيا مع كالتأقمـ عمن فيـ بييتيا الداخمية كالتكيؼ القدرة عمن المنظمات كيستكجب المنظمة
أبػػك دكلػػة .)إلػػن ت قيػػؽ تنميػػة مسػػتدامةكالتطػػكر ك ػػكالن  كالنمػػك كالبقػػاء االسػػتمرار تسػػتطيع  تػػن

 (2005ك ال يةه
 

كأمػػػاـ كػػػؿ ذلػػػؾ لػػػـ يعػػػد أمػػػاـ ال ككمػػػات كالمسػػػؤكليف كرجػػػاؿ األعمػػػاؿ كالمسػػػتيمريف كمػػػكظفي كمػػػديرم 
المؤسسات في البيية المعا رة إال أف يفكركا كيت رفكا إستراتيجيانه كلـ يعد في مقدكر ىػؤالء جميعػان أف 

كاعد جامدة أك سياسات تقميديةه لػذا يجػب أف يتػكفر لػدييـ الرؤيػا السػتط ع يتخذكا قراراتيـ مف خ ؿ ق
أبػك بكػر كالنعػيـه )األ داث المسػتقبمية عنػد ت ديػد األىػداؼ ك ػيافة االسػتراتيجيات ككضػع السياسػات 

2008.) 
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لقػد انتشػػر فػػي نيايػػة الن ػؼ اليػػاني مػػف القػػرف العشػريف مػػا يسػػمن بػػالتخطيط كلػو عػػدة تعريفػػات كلكنيػػا 
ميعػػان تؤكػػد كتتفػػؽ عمػػن أنػػو جيػػد عممػػي ينتيػػي بكضػػع خطػػة كأسػػمكب عممػػي لتكظيػػؼ المػػكارد المتا ػػة ج

كضكح : كت قيؽ األىداؼ بكفاءة كفاعميةه كأنو أ د الكظايؼ الرييسية لممديريفه كلو عدة عنا ر منيا
ليػػػذه  األىػػػداؼ المػػػراد ت قيقيػػػا مػػػع األنشػػػطة المطمكبػػػة ليػػػاه ككضػػػكح السػػػقؼ الزمنػػػي الم ػػػدد لمك ػػػكؿ

األىػػػػػداؼه كتػػػػػكفر المػػػػػكارد الماديػػػػػة كالبشػػػػػرية كالمعمكماتيػػػػػة لكضػػػػػع الخطػػػػػط العمميػػػػػة كالكاقعيػػػػػة القابمػػػػػة 
 (2006الكبيسيه .)لمتنفيذ

 
نيضػػةن فػػي التخطػػيط كعمػػن األخػػص  2008كأكايػػؿ عػػاـ  2007لقػػد شػػيدت فمسػػطيف فػػي أكاخػػر عػػاـ 

السػمطة الكطنيػة الفمسػطينيةه كذلػؾ التخطيط االسػتراتيجي عمػن مسػتكل معظػـ القطاعػات كالػكزارات فػي 
بسػػػبب تجػػػػدد اىتمػػػاـ الػػػػدكؿ المان ػػػػة فػػػي عمميػػػػة السػػػػ ـه كتقػػػديـ الػػػػدعـ المػػػػالي إلػػػن السػػػػمطة الكطنيػػػػة 
الفمسػػطينيةه كبػػدء العمػػؿ عمػػن إعػػداد خطػػة اإل ػػ ح كالتنميػػة الفمسػػطينيةهالتي بػػدأت السػػمطة الكطنيػػة 

عمػن ت ديػد األطػر التنمكيػة لمتخطػيط لمقطاعػات  ه كالتػي تعمػؿ2007الفمسطينية بإعدادىا خ ؿ العػاـ 
المختمفةه ككاف قد تـ عرض خطة اإل  ح كالتنميػة كتقػديميا لمجيػات المان ػة فػي مػؤتمر بػاريس فػي 

؛ لم  ػػػػػكؿ عمػػػػػن تعيػػػػػدات الػػػػػدكؿ كالجيػػػػػات المان ػػػػػة لتقػػػػػديـ الػػػػػدعـ 2007ديسػػػػػمبر / كػػػػػانكف األكؿ 
 (2008ه فمسطيفه كزارة التربية كالتعميـ العالي.)المالي

 
يعتمػػد التخطػػيط االسػػتراتيجي عمػػن الفيػػـ العميػػؽ لبييػػة المؤسسػػة كمػػا يشػػتمؿ عميػػو مػػف دراسػػة كت ميػػؿ 

سكاؽ خا ة المنافسيف كالعم ء كتكػكيف نظػرة فا  ػة لمظػركؼ ال اليػة كالمسػتقبميةه كتنميػة القػدرة . األو
ةه كاسػػتخداـ أسػػمكب إيػػارة عمػػن تكقػػع التغييػػرات ذات التغيػػر االسػػتراتيجي عمػػن كيػػاف كمسػػتقبؿ المؤسسػػ

التساؤالت بشأف الفرضيات التي تتعمؽ با تماالت  دكث تغيرات فير متكقعوه كماذا تفعؿ المؤسسة أك 
الشركة إذا  ديت ىذه اال تماالت؟ كؿ ذلؾ يجعؿ متخذ القرار جاىزان كميييان لمتعامؿ مع األ ػداث قبػؿ 

 (.2008أبك بكر كالنعيـه .)كقكعيا
 

  التػأقمـه عمػن المنظمػات تسػاعد التي ال ديية اإلدارية االستراتيجي ىك أ د المفاىيـ طكبما أف التخطي
 ال اليػة قػدراتيا ت ديد مف يمكٌنيا إنو  يث كالخارجيةه الداخمية في بييتيا لمتغيرات السريعة كاالستجابة
 2005)ك ال يةه  دكلة أبك ( .أىدافيا ت قيؽ في النجاح كيضمف ليا كالمستقبميةه

 
االستراتيجي فػي مػديريات كزارة ال ػ ة الفمسػطينية  تنفيذ التخطيط معكقات عمن الدراسة ىذه ستتعرؼك 

 لمتخطػيط السػميـ التطبيػؽ العممػي مػدل يػتـ أم إلػن شػماؿ الضػفة الغربيػةه كسػبؿ مكاجيتيػاه كت ديػد
 Robinson, 2005) )مػديريات ال ػ ة شػماؿ الضػفة الغربيػةه  يػث إٌف ركبنسػكف لػدل االسػتراتيجي
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 كالمػاؿه لمكقت مضيعة مجرد إليو العمؿ ينظر فريؽ أشار إلن أىـ معكقات التخطيط االستراتيجي بأف
 .عنو يقافة لدييـ تتكفر كلـ بوه المعرفة كنقص

 
 مشكمة الدراسة 2.1
 

أدل قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية إلن إنشاء العديد مف الكزارات الفمسطينية التي تضـ أنظمة إدارية 
بيرة ب اجة إلن مقكمات كخطط كأعماؿ كبرامةه كىذا يستدعي تكفير خطػط إسػتراتيجية ليػذه الػكزارات ك

ه كمف خ ؿ قياـ البا ية بزيارات ع جية لمديرية ال  ة في مدينة جنيفه تبيف ليا مف خػ ؿ النقػاش 
د رؤيػػة مػػع بعػػض العػػامميف كالنظػػر إلػػن مػػداخؿ كأركقػػة كردىػػات مبنػػن مديريػػة  ػػ ة جنػػيف عػػدـ كجػػك 

كرسالة في أماكف بارزة في المديرية مما أيػار فضػكؿ البا يػة لمسػؤاؿ عػف مػدل كجػكد خطػة إسػتراتيجية 
لممديرية فخرجت بانطباع أف المفاىيـ المتعمقة بػالتخطيط االسػتراتيجي فيػر كاضػ ة كفيػر مفيكمػة مػف 

يػة لمتخطػيط اإلسػتراتيجيه قبؿ بعض العامميف فبعضيـ برر ذلؾ بقمة الخبػرة كاإلمكانػات كاألنظمػة الكاف
كأف ما ينطبؽ عمن مديرية جنيف ينطبػؽ عمػن مػديريات كزارة ال ػ ة فػي شػماؿ الضػفة الغربيػةه كنظػرنا 

ه دفػع ذلػؾ بالبا يػة إلػن الب ػث كمعرفػة معكقػات التخطػيط اإلسػتراتيجي  التخطػيط االسػتراتيجي ألىميػة
كعميػػو فقػػد لخ ػػت البا يػػة مشػػكمة  .تيػػافػػي مػػديريات كزارة ال ػػ ة شػػماؿ الضػػفة الغربيػػةه كسػػبؿ مكاجي

  :الدراسة بالسؤاؿ التالي
 
فػي مػديريات كزارة ال ػ ة الفمسػطينية فػي شػماؿ الضػفة  االسػتراتيجي تنفيػذ التخطػيط معكقػات ما ىي" 

 " الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا؟
 

 أىمية الدراسة 3.1
 

 :تكمف أىمية الدراسة في أٌنيا
 

 ي تتطػرؽ إلػن المعكقػات التػي تكاجػو مػديريات كزارة ال ػ ة ككف ىذه الدراسة مػف الدراسػات التػ
الفمسطينية في شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا فإف المعطيات التي سكؼ ن  ؿ عمييػا 

 .سيككف ليا أىمية مف النا ية العممية لكزارة ال  ة الفمسطينية
 مف لمزيد الجيكد كتكجيو لمكضكع التخطيط اإلستراتيجيه كالدارسيف البا ييف الدراسة تفيد ىذه 

التخطػيط االسػتراتيجي كالتغمػب عمػن معكقػات تنفيػذهه  عمميػة تتنػاكؿ التػي ال  قػة الدراسػات
 .كالمعا ر اإلدارم الفكر ضكء في كممارستيا
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 المجاالت المختمفة؛ لإلفادة  في اإلستراتيجي التخطيط مجاؿ في لمبا ييف تشكؿ رافدان لممكتبة ك
 .مرجع إلن كؿ مف يرفب في المعرفة كاالستفادة مف ىذا المكضكعمنيا ال قان كي تككف 

 تسميط الضكء عمن مكضكع ميـ يسيـ في ت قيؽ تنمية مستدامة عمن ال عيد ال  ي. . 
 

 الدراسة أىداؼ 4.1
 

 : دراسة إلن ت قيؽ األىداؼ التاليةىدفت ىذه ال
 

 ي مػديريات كزارة ال ػ ة فػ االسػتراتيجي تنفيػذ التخطػيط التعػرؼ عمػن معكقػات: اليػدؼ العػاـ
  .الفمسطينية في شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا

  ه فتتميؿ فيما ياتياألىداؼ الفرعيةأما: 
 

o العامميف في مديريات ال  ة  لدل اإلستراتيجي بالتخطيط المتعمقة المفاىيـ عمن التعرؼ
 .في شماؿ الضفة الغربية كسبؿ مكاجيتيا

o ريات كزارة ال  ة الفمسطينية لمتخطيط االستراتيجي في تطبيؽ مدي التعرؼ عمن معكقات
المكارد الماديةه ضغكط العمؿه معكقات االت اؿ في المنظمةه نظـ : )أعماليا مف  يث

 (.المعمكمات اإلدارية كالمقتر ات التي تسيـ في تطكير التخطيط االستراتيجي
o ي في مديريات كزارة اإلستراتيج التخطيط تنفيذ عمن معكقات التغمب سبؿ عمن التعرؼ

 .ال  ة الفمسطينية
o الم افظةه الجنسه العمره المؤىؿ العمميه : ) مف متغيرات كؿ أير عمن التعرؼ

التخ صه المركز الكظيفيه عدد سنكات الخبرة في المركز الكظيفيه عدد الدكرات 
 .عمن معكقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي( التدريبية في التخطيط اإلستراتيجي

 
 أسئمة الدراسة 5.1

 
 : اكلت ىذه  الدراسة اإلجابة عف األسيمة التالية

 
 في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية  االستراتيجي تنفيذ التخطيط ما معكقات: " السؤاؿ األكؿ

 :كينبيؽ عنو األسيمة الفرعية التالية "في شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا ؟
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o و مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية في شماؿ الضفة الغربية ما المعكقات اليقافية التي تكاج
 كسبؿ مكاجيتيا؟

o  ما معكقات المكارد المادية التي تكاجػو مػديريات كزارة ال ػ ة الفمسػطينية فػي شػماؿ الضػفة
 الغربية كسبؿ مكاجيتيا؟

o  مػػػا ىػػػي ضػػػغكط العمػػػؿ التػػػي تكاجػػػو مػػػديريات كزارة ال ػػػ ة الفمسػػػطينية فػػػي شػػػماؿ الضػػػفة
 كسبؿ مكاجيتيا؟الغربية 

o  مػػػا معكقػػػات االت ػػػاؿ التػػػي تكاجػػػو مػػػديريات كزارة ال ػػػ ة الفمسػػػطينية فػػػي شػػػماؿ الضػػػفة
 الغربية كسبؿ مكاجيتيا؟

o  مػػػا معكقػػػات نظػػػـ المعمكمػػػات اإلداريػػػة التػػػي تكاجػػػو مػػػديريات كزارة ال ػػػ ة الفمسػػػطينية فػػػي
 شماؿ الضفة الغربية كسبؿ مكاجيتيا؟

o  التخطػػػيط االسػػػتراتيجي فػػػي مػػػديريات كزارة ال ػػػ ة مػػػا المقتر ػػػات التػػػي تسػػػيـ فػػػي تطػػػكير
 الفمسطينية في شماؿ الضفة الغربية كسبؿ مكاجيتيا؟

 
 ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إ  ػػايية عنػػد مسػػتكل الداللػػة : " السػػؤاؿ اليػػاني (0.05 ≤  )

لمتكسػػػػط إجابػػػػات المب ػػػػكييف  ػػػػكؿ معكقػػػػات تنفيػػػػذ التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي فػػػػي مػػػػديريات كزارة 
فمسػػػػطينية شػػػػماؿ الضػػػػفة الغربيػػػػةه كسػػػػبؿ مكاجيتيػػػػا تعػػػػزل لممتغيػػػػرات الديمكفرافيػػػػة ال ػػػػ ة ال
الم افظػػةه الجػػنسه العمػػره المؤىػػؿ العممػػيه التخ ػػصه المركػػز الػػكظيفيه عػػدد :  )لممب ػكييف

 (.سنكات الخبرة في المركز الكظيفيه عدد الدكرات في التخطيط االستراتيجي؟
 

 فرضيات الدراسة 6.1
 

 :من الفرضيات اآلتيةتقـك الدراسة ع
 

  ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إ  ػػايية عنػػد مسػػتكل الداللػػة (0.05 ≤  ) لمتكسػػط إجابػػات
المب ػػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػػػذ التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػػي مػػديريات كزارة ال ػػ ة الفمسػػػطينية 

 .شماؿ الضفة الغربية كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير الم افظة
 ػػايية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إ   (0.05 ≤  ) لمتكسػػط إجابػػات

المب ػػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػػػذ التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػػي مػػديريات كزارة ال ػػ ة الفمسػػػطينية 
 .شماؿ الضفة الغربية كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير الجنس
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  ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إ  ػػايية عنػػد مسػػتكل الداللػػة (0.05 ≤  )ات لمتكسػػط إجابػػ
المب ػػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػػػذ التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػػي مػػديريات كزارة ال ػػ ة الفمسػػػطينية 

 .شماؿ الضفة الغربية كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير العمر
  ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إ  ػػايية عنػػد مسػػتكل الداللػػة (0.05 ≤  ) لمتكسػػط إجابػػات

ي فػػػي مػػديريات كزارة ال ػػ ة الفمسػػػطينية المب ػػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػػػذ التخطػػيط االسػػتراتيج
 .شماؿ الضفة الغربية كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

  ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إ  ػػايية عنػػد مسػػتكل الداللػػة (0.05 ≤  ) لمتكسػػط إجابػػات
المب ػػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػػػذ التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػػي مػػديريات كزارة ال ػػ ة الفمسػػػطينية 

 .الضفة الغربية كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير التخ ص شماؿ
  ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إ  ػػايية عنػػد مسػػتكل الداللػػة (0.05 ≤  ) لمتكسػػط إجابػػات

المب ػػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػػػذ التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػػي مػػديريات كزارة ال ػػ ة الفمسػػػطينية 
 .ز الكظيفيشماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير المرك

  ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إ  ػػايية عنػػد مسػػتكل الداللػػة (0.05 ≤  ) لمتكسػػط إجابػػات
المب ػػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػػػذ التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػػي مػػديريات كزارة ال ػػ ة الفمسػػػطينية 

 .شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة في المركز الكظيفي
 فػػركؽ ذات داللػػة إ  ػػايية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  ال تكجػػد (0.05 ≤  ) لمتكسػػط إجابػػات

المب ػػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػػػذ التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػػي مػػديريات كزارة ال ػػ ة الفمسػػػطينية 
شػػػماؿ الضػػػفة الغربيػػػةه كسػػػبؿ مكاجيتيػػػا تعػػػزل لمتغيػػػر عػػػدد الػػػدكرات التدريبيػػػة فػػػي التخطػػػيط 

 .االستراتيجي
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 ثاني الفصؿ ال
______________________________________________________ 

 اإلطار النظرم كالدراسات السابقة
 

 :تمييد 1.2
 

ي تكم ىذا الف ؿ عمن اإلطار النظرم كالدراسات السابقة التي تػـ ال  ػكؿ عمييػا مػف خػ ؿ م ػادر 
االنترنته كالتي تتعمػؽ جميعيػا التعمـ المختمفةه التي اطمعت عمييا البا ية مف كتب كمراجع ك ف ات 

بمكضػػكع التخطػػيط االسػػتراتيجيه فكايػػدهه كخ اي ػػوه كأىدافػػو العامػػةه كمبرراتػػوه كأىميتػػوه كأيػػره عمػػن 
أداء المؤسسػػػػةه مرا مػػػػوه كنماذجػػػػوه كعكامػػػػؿ فشػػػػموه كأسػػػػباب نجا ػػػػوه كم ػػػػاذيرهه كالػػػػدكر الػػػػذم يمعبػػػػو 

ن عػػػاتؽ المخطػػػط االسػػػتراتيجيه كاإلطػػػار المخطػػػط االسػػػتراتيجيه كالميػػػاـ كالمسػػػؤكليات التػػػي تقػػػع عمػػػ
اإلرشػػادم كالتػػدريبي كالمرجعػػي لمتخطػػيط االسػػتراتيجي كمعكقاتػػو كسػػبؿ مكاجيػػة ىػػذه المعكقػػات ه كفػػي 

 .مجاؿ الدراسات السابقةه ىناؾ عرض ألىـ ىذه الدراسات التي تطرقت ليذا المكضكع 
 

 :اإلطار النظرم 2.2
 

المجتمعػات ه فيػك  ي سػمـ أكلكيػات الخطػط التنمكيػة لػدل مختمػؼلطالما ا تؿ اإلنساف المكانة األكلن ف
كلقد كـر اي تعػالن اإلنسػاف عمػن كييػر مػف خمقػو كفضػمو بػنعـ . عماد ال ضارة كسبب التقدـ كاالزدىار

جمو أمرنا ربنا في كتابو العزيز أف ن افظ عمييا مف شكايب األمػكر التػي تيػدر طاقػة اإلنسػاف كت رفيػا 
كقبػؿ قػدـك السػػمطة الكطنيػة الفمسػطينية كأينػػاء فتػرة اإل ػت ؿ اإلسػػراييمي لػـ يكػػف  .عػف مسػارىا ال ػػ يح

ىنػػاؾ برنػػامة منيجػػي مػػنظـ لم ػػ ة  يػػث افتقػػر برنػػامة ال ػػ ة إلػػن األىػػداؼ كالمنيجيػػة ه كلػػـ يكػػف 
ىناؾ نظاـ معمكمات ه ككانت التغطية م دكدة هككذلؾ االفتقار إلن برامة كنشػاطات التيقيػؼ ال ػ ي 

كلكػف تميػؿ البرنػامة بزيػارات فيػر دكريػة . يا كانت مراقبة كم دكدة مف قبؿ سػمطات اال ػت ؿ  يث أن



 8 

كلـ يكف ىناؾ أيضان . لبعض األطباء نظمت  سب اإلمكانيات ه كالظركؼ المتا ة لكؿ مديرية   ة 
لكطنيػة لكػف  بعػد تأسػيس السػمطة ا. بركتكككالت عمؿ ه كبالتالي لـ يكف ىنػاؾ نظػاـ لمت كيػؿ كالمتابعػة

كاسػػت ـ كزارات ال ػػ ة كالتربيػػة ل ػػ  ياتيا فقػػد أكلػػت أىميػػة خا ػػة لم ػػ ة  1994الفمسػػطينية عػػاـ 
 . في فمسطيفه  يث تـ تشكيؿ لجنة كطنية لكضع المبنات األكلن لبرنامة   ة كطني

 
المنظمات  ه كزارة التربية كالتعميـه ككالة الغكثه(الضفة الغربية كفزة)كتشكمت المجنة مف كزارة ال  ة 

 يػث قامػت ىػذه المجنػة بدراسػة الكاقػع كاال تياجػات مػف ( بػدعـ مػف التعاكنيػة اإليطاليػة)فير ال ككمية 
 يث اإلمكانيات المتا ةه ك جـ المشاكؿ ال  ية كمشاكؿ   ة البيية ه كمجاالت التعػاكف كالتنسػيؽ 

بيية ه كفي ما يخػص بػرامة كتـ تنظيـ دكرة تنظيمية في التيقيؼ ال  يه كخدمات التغذية ك  ة ال. 
ال  ة فقد تـ عمؿ تقييـ ا تياجات ىذا البرنامة مف خدمات رعاية   ية ه رفعت لمكزارة  يث قامت 

 ( 2008فمسطيفه منشكرات كزارة ال  ة الفمسطينيةه . )الكزارة بكضع نظاـ لممعمكمات كالتكييؽ
 

 ل فػػي رسػػـ السياسػػات ال ػػ ية التػػييشػكؿ التخطػػيط اإلسػػتراتيجي لمنظػػاـ ال ػػ ي بػػالكزارة أىميػة كبػػر 
كفػػؽ خطػػط  ترقػػن بالخػػدمات ال ػػ يةه كاألىػػداؼ المرجػػكة منػػو فػػي تنفيػػذ العديػػد مػػف البػػرامة ال ػػ ية

مدركسػػػػةه باإلضػػػػػافة إلػػػػػن كرش العمػػػػػؿ التػػػػػي تعقػػػػػد لممػػػػػكظفيف لتقيػػػػػيـ أداء النظػػػػػاـ ال ػػػػػ ي لمتخطػػػػػيط 
التخطػيط  بػالطرؽ ال دييػة فػي عمميػةاإلستراتيجيه كالتي كػاف اليػدؼ منيػا التعريػؼ بالػدكر التخطيطػي 

االسػػػػػػػتراتيجي لمنظػػػػػػػاـ ال ػػػػػػػ ي كمجػػػػػػػاالت أخػػػػػػػرل عديػػػػػػػدة تن ػػػػػػػب فػػػػػػػي تطػػػػػػػكير النظػػػػػػػاـ ال ػػػػػػػ ي 
 (www.moh.gov.ps.)كام ن 

 
الكقػايي الػػرييس لإلنسػػاف الفمسػػطيني إدراكػا منيػػا ب جػػـ األمانػػة  تجسػد كزارة ال ػػ ة الفمسػػطينية الييكػؿ
ف الكزارة ما ىي إال أ د سػبؿ كالمسيكلية كبمدل التض يات التي قدمي ا كما يزاؿ شامخا عمن أرضوه كا 

يمانػان مػف كزارة ال ػ ة الفمسػطينية. كجػزء أ ػيؿ مػف  اضػر كمسػتقبؿ أبنػاء شػعبنا ال ػابر  اليبػات  كا 
الركػػب  بػػدكرىا الريػػادم المتميػػؿ فػػي تطػػكير الكاقػػع ال ػػ ي الفمسػػطيني ك ػػكال إلػػن مسػػتكيات ت ػػاكي

كزارة ال ػػػ ة  جيػػكدا جبػػارة رفػػـ العقبػػات التػػػي شػػكىت السػػبؿ إال أفال ضػػارم ه كتبػػذؿ ألجػػؿ ذلػػؾ 
الفمسطينية  كلت تمؾ العقبات إلن أسباب كشفت عف براعػة الكػادر الطبػي الفمسػطيني المػؤمف برسػالتو 

نػكر انجػازات ككأنػو يعمػؿ فػي ظػركؼ  اإلنسػانية كقدرتػو عمػن االنجػاز كاالرتقػاء ليسػجؿ ب ػف ات مػف
 (.2010لمرعاية ال  ية األكليةه  اإلدارة العامة).عادية

 يث يعتبر اال ت ؿ اإلسراييمي كممارساتو التعسفية المتكا مة أىـ كأخطر الم ددات الرييسية لم  ة 
فػػػي األراضػػػي الفمسػػػطينية الم تمػػػة ه فاضػػػطياد اال ػػػت ؿ اإلسػػػراييمي لمفمسػػػطينييف فػػػي مختمػػػؼ أن ػػػاء 

يع المسػػػتكطنات اإلسػػػراييمية كجػػػدار الف ػػػؿ العػػػازؿ الضػػػفة الغربيػػػة كفػػػزة كالقػػػدس الشػػػرقية كبنػػػاء كتكسػػػ
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كال  ار كنقاط التفتيش العسكرية كفيرىا مػف القيػكد التػي أيػرت كمػا زالػت تػؤير عمػن الكضػع ال ػ ي 
لمفمسػػػطينييف كعمػػػن نكعيػػػة  يػػػاتيـ ه كمػػػا أنيػػػا تشػػػكؿ ت ػػػديان كبيػػػران أمػػػاـ م ػػػاكالت كضػػػع نظػػػاـ  ػػػ ي 

تتنػػاكؿ ىػػذه اإلسػػتراتيجية جكانػػب مختمفػػة مػػف قضػػايا ك . (2011الخطػػة الكطنيػػة اإلسػػتراتيجية ه .)فاعػػؿ
دارة العمميات كالع قة مع الجيات المعنيػة بال ػ ة كفػي  كزارة ال  ة ه ميؿ المؤسسة كالكضع العاـ كا 
إطار برنامة السمطة الكطنية الذم يسعن إلقامة الدكلة ه كضعت كزارة ال  ة ن ب عينييا تشخيص 

 : كمكاجية الت ديات التالية
 

  التغييػر المطمػػكب فػػي القطػػاع ال ػػ ي كقػػكانيف التشػػريع كسياسػػة  ػػنع القػػرار ه كأدكار كػػؿ مػػف
 .كزارة ال  ة نفسيا كالجيات المعينة 

  القيكد فير الرسمية التي يكاجييا القطاع ال  ي ك معايير كقكاعد السػمكؾ القانكنيػة كالتقميديػة
 .كالفردية 

 أيير ك أيف تكمف؟م ادر القكة كمكاقع قكل التغيير كالت 
 الت دم المتميؿ في تك ؿ الكزارة إلن قرار بخ كص مساريف: 

 
o   (.مع األخذ بأفضؿ اآلليات المتكفرة )أكليما أف ت افظ عمن الكضع القايـ 
o   يانييمػػا ت ديػػد األكلكيػػات كا  ػػداث إ ػػ  ات فػػي طػػرؽ إدارة المعكنػػات كتبنػػي كنشػػر مػػػا

 (2011كطنية اإلستراتيجية ال  يةه الخطة ال". )يقافة النتاية"يمكف تسميتو 
 

كتػػرل كزارة ال ػػ ة أف اإلدارة السػػميمة فػػي القطػػاع ال ػػ ي تعنػػي العمػػؿ مػػف أجػػؿ تمكػػيف الدكلػػة لتكػػكف 
قػادرة عمػن انجػاز كت قيػؽ العديػد مػف األمػكر ميػؿ ضػماف المسػاكاة فػي فػرص ال  ػكؿ عمػن الخػػدمات 

ا في فمسػطيف أف تقػديـ المسػاعدات اإلنماييػة كمف المتفؽ عميو ىن. كجكدة ىذه الخدمة ك قكؽ المرضن
يجػػػػب أف ييػػػػدؼ بالدرجػػػػة األكلػػػػن إلػػػػن تعزيػػػػز شػػػػؤكف إدارة الدكلػػػػة ككفاءتيػػػػا المتميمػػػػة بػػػػدعـ خططيػػػػا 
 :التنمكيةهلذا فإف كزارة ال  ة الفمسطينية تعمؿ عمن تطكير اإلدارة السميمة في مجاؿ ال  ة كما يمي

 
 اسة ال  ية كتنفيذىا قيادة التكجو اإلستراتيجي لتطكير السي. 
  إ رارىا عمن جعؿ التنمية ال  ية مف أىـ األكلكيات البرنامة الكطني لمتنمية. 
  تنظيـ سمكؾ الجيات المعنية المشاركة في تمكيؿ كتقديـ الخدمات ال  ية. 
 ( 2008فمسطيفه منشكرات كزارة ال  ة الفمسطينيةه .)تأسيس آليات لممساءلة كالمتابعة 
 

 :كزارة الصحة الفمسطينيةرؤية . 1.2.2
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 اـ لمكضػػػع ال ػػػ ي بمػػػا فيػػػو الم ػػػدداتنظػػاـ  ػػػ ي شػػػامؿ متكامػػػؿ يسػػػاىـ فػػػي ت سػػػيف كتعزيػػز مسػػػتد

 (www.moh.ps) .لرييسية لم  ة في فمسطيفا
 

 :رسالة كزارة الصحة الفمسطينية. 2.2.2
 

ميػع الشػركاء لتطػكير تميمت رسالة كزارة ال ػ ة الفمسػطينية فكانػت االلتػزاـ بمبػدأ العمػؿ المشػترؾ مػع ج
أداء القطػػػاع ال ػػػ ي كاالرتقػػػاء بػػػو لضػػػماف إدارتػػػو بشػػػكؿ مينػػػي سػػػميـ كخمػػػؽ قيػػػادة قػػػادرة عمػػػن كضػػػع 
. السياسػػػػػات كتنظػػػػػيـ العمػػػػػؿ كتػػػػػكفير خػػػػػدمات نكعيػػػػػة فػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػف القطػػػػػاع ال ػػػػػ ي العػػػػػاـ كالخػػػػػاص

(www.moh.ps) 
 

 :مبادئ القطاع الصحي. 3.2.2
 

 : يفي التالمبادمء القطاع ال  ي تميمت 
 

  ال ؽ في ال  ة لجميع أبناء الشعب الفمسطيني. 
 ال  كؿ عمن خدمات   ة عامة  كرعاية   ية ذات جكدة عالية لمجميع بمساكاة كعدالة 
  االىتمػػاـ بالشػػرايح الميشػػمة كعمػػن األخػػص تمػػؾ المعزكلػػة فػػي األفػػكار كالقػػدس الشػػرقية كتمػػؾ

يكاجػػو   ػػاران خانقػػان منػػذ عػػدة  المتضػررة مػػف جػػدار الف ػػؿ العن ػػرم كسػػكاف قطػػاع فػػزة الػػذم
 (.2011الخطة اإلستراتيجية الكطنية ال  ية ه.)سنكات

 
 :القيـ التي تؤمف بيا كزارة الصحة الفمسطينية. 4.2.2

 
سػػتراتيجية كزارة  ال ػػ ة الفمسػػطينية مجمكعػػة مػػف القػػيـه  ت كػػـ كزارة ال ػػ ة فػػي إطػػار ت قيػػؽ رؤيػػة كا 

 :كالتي مف أىميا
 كبػػذؿ  شػػعكر العػػامميف بػػالكالء ن ػػك الػػكزارة كالرفبػػة فػػي العمػػؿ كالبقػػاء فييػػا: اللتػػزاـ كاالنتمػػاءا

 .كقكانينيا أق ن جيد لنجا يا كااللتزاـ برؤيتيا كقيميا كأىدافيا كأنظمتيا
 اااللتزاـ بأخ قيات المينة في مجاؿ الرعاية ال  ية كضماف كفاءة مقدميي :كالكفاءة المينية 
 يف لتقػػديـ أفكػػار ك مػػكؿ جديػػدة مبتكػػرة بيػػدؼ ت قيػػؽ مسػػتكيات تشػػجيع العػػامم: اعميػػز كاإلبػػدالت

 .متميزة مف األداء
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 استيارة دافعية العامميف لمعمؿ كجعميـ يشعركف بالرضا عنو: لت فيز كالدعـا.  
 تكزيػػع خػػدمات  ػػ ية متكاممػػة لتمبػػي ا تياجػػات : العدالػة فػػي ال  ػػكؿ عمػػن الرعايػػة ال ػػ ية

 .طة الكطنية الفمسطينيةأفراد المجتمع في مختمؼ مناطؽ السم
 الكضػػػكح كالم ػػػداقية فػػػي التعامػػػؿ كالتكا ػػػؿ بػػػيف اإلدارة كالعػػػامميف كبػػػيف : الشػػػفافية كالمسػػػايمة

 . الكزارة كالمجتمع ه كتطبيؽ مبدأ الم اسبة
 الخطػػة اإلسػػتراتيجية ) . سػػيادة ركح الفريػػؽ كاعتبػػار العمػػؿ مسػػؤكلية الجميػػع: العمػػؿ الجمػػاعي

 (.2011الكطنية ال  ية ه
 
 مفيـك التخطيط 3.2

 
يعرؼ التخطيط عمن أنو فكرة قديمة تعكد في جذكرىا إلن أياـ اإلفريؽ كبالت ديػد إلػن ع ػر أف طػكف 

 .الذم أشار بشكؿ فير مباشر لمفيـك التخطيط مف خ ؿ جميكريتو الفاضمة 
 

المتقدمػة أف التخطيط كاف بػدا ضػركريان إلنسػاف الع ػر ال ػديث كالػدكؿ ( 2002 سيفه ) كما كيعرؼ 
ه إال أنو أكير ضركرة لمدكؿ النامية التي ال تستطيع بػأم  ػاؿ مػف األ ػكاؿ أف ت قػؽ تقػدمان  قيقيػان فػي 
دخميا القكميه كفي مستكل المعيشةه كفػي مسػتكاىا ال ضػارم عامػة ه إال إذا أي كمػت الخطػةه كعرفػت 

ا تػػأخر مػػف المشػػركعات مػػف أيػػف تنطمػػؽ كمػػف أيػػف تمسػػؾ بػػالتطكره كعرفػػت مػػف بينػػو مػػاذا تقػػدـه كمػػاذ
  .العديدة الكاجبة ليا في تمؾ المجاالت

 
كىػك طريقػة . بأنو ت ميـ لممستقبؿ المؤمؿه كتطكير الخطكات الفعالة لت قيقػو( 2000شيرمافه)كعرفو 

كىػك الػذم يمػدؾ بػالقكة التػي ت تاجيػا لمػت كـ فػي . عق نية كمنظمة في  نع القػرارات ك ػؿ المشػك ت
أنػو كظيفػة المػدير التػػي تتضػمف اإلختيػار بػيف البػدايؿ مػف األىػػداؼ ( 2002يػكةه عم)كيشػير  .مسػتقبمؾ

كبالتػػػػالي فيػػػك قػػػرار ي ػػػدد كيكضػػػػح خطػػػكات العمػػػؿ المسػػػتقبمي فػػػػي . كالسياسػػػات كاإلجػػػراءات كالبػػػرامة
 .المشركع أك إ دل إداراتو 

ؽ أم عمػؿه كاتخػاذ كبناءن عمن مػا تقػدـ فقػد عرفػت البا يػة التخطػيط عمػن أنػو مر مػة التفكيػر التػي تسػب
القػػػرارات الخا ػػػة باختيػػػار مجمكعػػػة األىػػػداؼ الكاجػػػب ت قيقيػػػا ه كالعنا ػػػر الكاجػػػب اسػػػتخداميا سػػػكاء 

ه ككذلؾ مجمكعة القػرارات التػي تكجػو سػير العمػؿ كاإلجػراءات التف ػيمية التػي ( مادية أك بشرية)كانت 
 .تتبع في تنفيذ األعماؿ مع كضع البرامة الزمنية ال زمة لذلؾ
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إلن أف ميمة مدير المؤسسة لـ تعد تن ب عمن العمؿ اليكمي الركتيني دايػـ ( 2008ال يرفيه )أشار
نظران ألننا نعيش فػي عػالـ  هالتكرار ه كممارسة الكظايؼ اإلدارية بالشكؿ التقميدمه بؿ تعدل ذلؾ بكيير

ة المعمكماتيػػػػػةه كالسػػػػػمات متعػػػػػدد الكجػػػػػكه كالمظػػػػػاىره ىػػػػػذا العػػػػػالـ الػػػػػذم فزتػػػػػو اليػػػػػكر  همتغيػػػػػر المعػػػػػالـ
ضػػرب مػػف  كالتكنكلكجيػػة؛ لتجبػػره عمػػن مسػػايرة التغييػػر المت  ػػؽه كالتطػػكير المؤىػػؿ كالمتسػػارع فػػي كػػؿ

فكػػػاف ال بػػػد مػػػف التخطػػػيط طكيػػػؿ األجػػػؿ الػػػذم عػػػرؼ . ضػػػركب ال يػػػاةه كفػػػي كػػػؿ مػػػف ميػػػاديف العمػػػؿ
 .باإلستراتيجية

 
بأنيػا : اإلسػتراتيجية Webster'sمكس كمف ىنػا كانط قػان مػف الجػذكر العسػكرية لإلسػتراتيجية يعػرؼ قػا

عمػػن أنيػػا ت ديػػد لألىػػداؼ ( 2006المتػػكليه )عمػػـ تخطػػيط كتكجيػػو العمميػػات ال ربيػػةه كعرفيػػا كػػذلؾ 
عػػداد عػػدد مػػف البػػدايؿ ه كتخ ػػيص المػػكارد الضػػركرية لتنفيػػذ تمػػؾ .كاألفػػراض الرييسػػية طكيمػػة األجػػؿ كا 

 .األىداؼ
 

 :أنو يتككف مف ي ية رؤكس تتميؿ فيالميمث االستراتيجي ب( 2008 ايغه)كيبيف
 

  كالذم يعرؼ بأنو تفكيػر متسمسػؿ فػي خطكاتػوه كمػنظـ فػي إجراءاتػو : التفكير اإلستراتيجي: أكالن
ه قػػادر عمػػن الخيػػاؿ المسػػتقبمي ه كمسػػتكعب لمبييػػة الداخميػػة كالخارجيػػة لممنظمػػة ه كمبػػدع فػػي 

 .كالخارجيةإيجاد االستجابات المناسبة لمتعامؿ مع القكة الداخمية 
  فيػػي الميػػداف التطبيقػػي لمتفكيػػر اإلسػػتراتيجي ه فيػػي تتخػػذ القػػرارات : اإلدارة اإلسػػتراتيجية: يانيػػان

الرييسة المؤيرة عمن مستقبؿ  المنظمة هكتعمؿ عمن ت قيؽ االستخداـ األميؿ لمكاردىا في ظؿ 
يػا كتكاجػو األفػراد بييتيا المتغيرة ه كما تركز عمن ت ميؿ المشك ت كت ديػد الفػرص التػي تكاجي

 .العامميف
  كيعػػػػرؼ بأنػػػػو  مقػػػة الك ػػػػؿ بػػػيف التفكيػػػػر اإلسػػػػتراتيجي كاإلدارة : التخطػػػػيط اإلسػػػتراتيجي: ياليػػػان

اإلستراتيجيةه فيك عممية منظمو تقكد لت ديد الرؤية المستقبمية لممنظمة كأىدافيا اإلستراتيجية ه 
 .ككيفية ت قيؽ ىذه األىداؼ 

 
ط االستراتيجي لت قيػؽ التنميػة المسػتدامة الفعميػة؟ كبمػا أنيػا  ليسػت مجػرد فما ىك المطمكب مف التخطي

أفكػػار تػػدكف عمػػن الػػكرؽ أك ىػػدر لمكقػػت كالجيػػد كالمػػاؿه يتعػػيف عمػػن مػػف يعػػد مادتػػو كالتػػدريب الػػدخكؿ 
الفعمي إلن أدؽ التفا يؿ المتعمقة بتسيير دفػة األمػكر داخػؿ المؤسسػة كذلػؾ مػف خػ ؿ مػا يطمػؽ عميػو 

تخطػػيط االسػػتراتيجيه كىػػذا يقضػػي أف ينػػزؿ مػػدير المؤسسػػة إلػػن معتػػرؾ العمػػؿه كاالنتقػػاؿ مػػف بالفعػػؿ ال
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مجػرد  ػيافة اإلسػتراتيجية إلػػن التنفيػذ الفعمػي ليػػا بشػكؿ يسػمح بالمشػاركة فػػي القضػايا اليكميػة الفعميػػة 
 (.2005بميؾه )لعمميات التطكير اإلدارية كالتنظيمية 

 
 اإلستراتيجية 4.2

 
 اإلستراتيجية بأف القكؿ يمكف العسكرية العمكـ ففي العسكرييفه قبؿ مف اإلستراتيجية فيكـم استخداـ بدأ

 الفػرد عػرؼ كقػد .األعػداء عمػن التغمػب أجػؿ مػف المعركػة أرض فػي المسػم ة القػكات كضػع تعنػي
 كتبنػي لممنشػأةه األجػؿ طكيمػة الرييسػية األىداؼ بأنيا ت ديد اإلستراتيجية (chandler,1962)شاندلر

 تشػمؿ اإلستراتيجية بأف نستنتة سبؽ مما .(األىداؼ ىذه لتنفيذ الضركرية المكارد كتكزيع العمؿ ريؽط
 (2004عباسه (.الرييسية كالخطط كالسياسات األىداؼ

 
 كتختص المنشأة في عديدة مجاالت تغطي المدل طكيمة رييسية خطةفيرل أنيا ( 1992 ه ديسمر)أما 

 كتقديميا كالخدمات السمع إنتاج في ستتبعيا التي العمؿ كطرؽ نظمةهلمم الرييسي اإلنتاج خط بتعريؼ
 . لممجتمع

 
إلػن أنيػا تشػتمؿ عمػن تخطػيط منطقػي كرشػيد ه كىػي تميػؿ ( 2006متػكليه )كفي ىذا المضػمار أشػار 

قمػػة الػػرؤل كاألطرك ػػات التػػي تبتغييػػا اإلدارة ه كتتنػػاكؿ األمػػكر الكميػػة دكف التفا ػػيؿ مػػع أىميػػة ربػػط 
 .  بالبيية الم يطة بيا المنظمة

 
 لػذا .مسػتقب ن  فيػو تكػكف أف المنظمػة ترفػب كضػع االسػتراتيجيات أف (2005العتيبػيه )ككمػا يكضػح 

 الضػركريةد المػكار  كتكزيػع العمػؿ طريػؽ كتبنػي لممنظمػةه األجػؿ طكيمػة األىػداؼ ت ديػد بعمميػة تقػكـ
 .األىداؼ تمؾ لت قيؽ

 
الخطػط كاألنشػطة التػي يػتـ كضػعيا بطريقػة تضػمف كجػكد نػكع  بينما عرفتيا البا يػة بأنيػا مجمكعػة مػف

مف التنافـ كالتكافؽ ما بيف رسالة المنظمة كأىدافياه كأيضان ما بػيف ىػذه الرسػالة كالبييػة التػي تعمػؿ بيػا 
 .ب كرة فٌعالة كذات كفاءة عالية

 :مفيـك التخطيط اإلستراتيجي .1.4.2
 

لػػو ت ديػػد األكلكيػػاته ككضػػع البػػرامة ه كرسػػـ السياسػػات ىػػك الػػذم يػػتـ مػػف خ : التخطػػيط االسػػتراتيجي
التي ت كـ سمكؾ المنظمػة هك  ػكليا عمػن المػكارد المختمفػة ه سػكاء الماديػة كالبشػرية التزمػة ه لت يػؽ 
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أىػػدافياهكيعتبر ىػػذا التخطػػيط المنػػارة التػػي تيتػػدم بيػػا أعمػػاؿ المنظمػػة هكيػػؤير فػػي بقاييػػا ه كاسػػتمرارىا 
كيرت التعريفات النظرية لمتخطيط االستراتيجيه كفيما يمي تمخيص كقد . (2003السبعاكمه .) كتطكرىا

فمنيـ مف عرفو عمن أنو عبارة عػف األنشػطة التػي تقػكد فايػات المنظمػة كأىػدافيا  :ألىـ ىذه التعريفات
 (.2004الخفاجيه. )كاختيار اإلستراتيجيات الم يمة لبمكفيا

 
اذ قػػرارات ككضػػع أىػػداؼ ه كاسػػتراتيجيات هكبػػرامة زمنيػػة ه عمػػن أنػػو عمميػػة اتخػػ( 2001فنػػيـه) كيؤكػػد 

 يتـ العممية التيبأنو  Glaister and Flashaw, 1990))عرفو  كلقد (.مستقبميةه كتنفيذىا كمتابعتيا
 مػف كتكزيعيػاه المػكارد لتػأميف كالسياسػات كاالسػتراتيجيات األىػداؼ ككضع المنظمةه رسالة ت ديد فييا
  .ظمةالمن أىداؼ ت قيؽ أجؿ
 

إلػػن أنػػو  طريقػػة  يػػاة كت ػػميـ مسػػتقبؿ كتفكيػػر تخطيطػػي مسػػتمر يػػدٌعـ ( 2006مػػاىره )بينمػػا يشػػير 
بػػاإلجراءات المناسػػبة عنػػد المػػزـك ه ككػػذلؾ ىػػك خطػػة مرنػػةه اليػػدؼ منيػػا اسػػتمرار المعرفػػة عػػف البييػػة 

 .ارةالتنظيمية المتغيرة كىك جزء مف عممية التخطيط الشامؿ لمخطط التشغيمية كخطط اإلد
 

أف التخطػػيط االسػػتراتيجي جيػػد مػػنظـ يقػػكد لمك ػػكؿ إلػػن قػػرارات كأعمػػاؿ ( Bryson, 2004)كيػػرل 
دقيقة تقػكد المؤسسػة إلػن معرفػة ماىيػة عمميػا كسػبب ىػذا العمػؿ ه كىػذا ب اجػة إلػن تخطػيط مػف أعمػن 

تكضػػيح  المسػػتكيات فػػي المؤسسػػةه كجمػػع المعمكمػػات المفيػػدة كالدقيقػػةه كمػػف خػػ ؿ ىػػذه المعمكمػػات يػػتـ
 .المياـ كتطكير كاكتشاؼ بدايؿ إستراتيجية مف أجؿ ربطيا بالنظرة المستقبمية

 
 كالتشػغيمية اإلداريػة كالفعاليات األنشطة مختمؼ بيف التكامؿ مف عالية درجة لخمؽ كأيضانه ىك م اكلة

 كتػرتبط اهفييػ تعمػؿ التي كالبيية المنظمة بيف ما الع قة دراسة عف فض ن  ككؿه المنظمة مستكل عمن
 مػف المنظمػة مػع (كفيرىػا البشػريةه اإلنتػاج المػكارد إدارة التسػكيؽه الماليػةه)الكظيفيػة الك ػدات جميػع
 بميابػة اإلسػتراتيجيات ىػذه لممنظمػةه كتعتبػر العامػة اإلستراتيجية مع تتكافؽ استراتيجيات تطكير خ ؿ
 ككػذلؾ المختمفػةه الكظػايؼ ألداء المػكارد تخ ػيص فػي المنظمػة إلييػا تسػتند التػي األساسػية القاعػدة
 (.2005 دكلة ك ال يةه  أبك)المنظمة بيية في تبرز التي كالمسايؿ الفرص عمن الرقابة لغرض

إلػن أف التخطػيط االسػتراتيجي ىػك مجمػكع مػف عمميػات ( 2000الخزامػيه ) كفي ىذا المضماره أشار 
المؤسسػة كىػذه المنيجيػة يػتـ اعتمادىػا الت ميؿ المنيجية التي تعمػؿ عمػن مكاجيػة المشػاكؿ التػي تكاجػو 

كػػػذلؾه ىػػك عمميػػة اتخػػػاذ قػػرارات مسػػتمرة بنػػػاءن عمػػن معمكمػػػات  .لتطػػكير خطػػة معينػػػة داخػػؿ المؤسسػػة 
ممكنػػػة عػػػف مسػػػتقبمية ىػػػذه القػػػرارات كآيارىػػػا فػػػي المسػػػتقبؿ ه ككضػػػع األىػػػداؼ كاإلسػػػتراتيجيات كالبػػػرامة 

 ( 1994مندكرة كدركيشه ) ة الم ددالزمنية كالتأكد مف تنفيذ الخطط كالبرامة 
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ممػػا سػػبؽه اسػػتنتجت البا يػػة أف تعريفػػات التخطػػيط االسػػتراتيجي قػػد تعػػددت مػػف قبػػؿ البػػا ييف إال أنيػػا 

بناءن عمػن . أجمعت بع قة التخطيط االستراتيجي في المستقبؿه كاالستعداد لمكاجية التغيرات المستقبمية
أنػػو ىػػك الجيػػػد الػػذىني كالعمػػؿ المسػػتمر كالضػػػركرم ذلػػؾه فقػػد عرفػػت البا يػػة التخطػػػيط االسػػتراتيجي ب

لممنظمة مػف قبػؿ أفرادىػاه كىػك العمميػة التػي بمكجبيػا تػتمكف المنشػأة مػف ت ديػد اليػدؼ العػاـ كالرييسػي 
لياه كالذم يسعن إليجاد كضع لممؤسسة في البيية الم يطة عف طريؽ تبني سمسمة مػف األنشػطة التػي 

كمػا يعمػؿ عمػن تكزيػع المػكارد . جػاه م ػدده كفػي فتػرة زمنيػة م ػددةمف شأنيا أف تسػير منشػأة مػا فػي ات
الضػػركرية لت قيػػؽ ىػػذه األىػػداؼه كرسػػـ السياسػػة التػػي ت كػػـ الت ػػرؼ فػػي المػػكارد المتا ػػةه باسػػتخداـ 

 .التكنكلكجيا كبمشاركة مجتمعية فاعمة
 

 :أىمية التخطيط اإلستراتيجي كأثره عمى أداء المؤسسة .2.4.2
 

دريسه بني  مدا)كيرل   :أف مف أىمية التخطيط اإلستراتيجي كما يمي( 2007ف كا 
 

  يسػػاعد التخطػػيط اإلسػػتراتيجي فػػي إعػػداد الكػػكادر لممسػػتكيات اإلداريػػة العميػػا ه كذلػػؾ مػػف خػػ ؿ
مشػػػاركتيـ كتػػػدريبيـ عمػػػن التفكيػػػر هكالمشػػػاكؿ التػػػي يمكػػػف مكاجيتيػػػا عنػػػدما يػػػتـ تػػػرقيتيـ إلػػػن 

 .  منا ب إدارية عميا بالمؤسسة
 عد التخطػػػيط اإلسػػػتراتيجي المػػػدراءه عمػػػن كضػػػع األكلكيػػػات الم يمػػػة لمتعامػػػؿ مػػػع القضػػػايا يسػػػا

 .الرييسية المطرك ة أماميـ
 يفيد التخطيط اإلستراتيجي المؤسسة عمن كضع مقاييس دقيقة لرقابة األداء كتقييمو. 

 
مؤسسػػػة بػػػأف تطبيػػػؽ التخطػػػيط اإلسػػػتراتيجي يعػػػكد عمػػػن ال( 2002 سػػػيفه )كضػػػمف ىػػػذا اإلطػػػار يػػػرل 

 :ايجابيا مف  يث 
 

 التفكير الخ ؽ ن ك التكجو اإلستراتيجي لممؤسسة . 
 السٌماح لك داتيا بالمشاركة كالعمؿ معان ن ك ت قيؽ أىدافيا. 
 زيادة رؤية المشاركيف في التخطيط. 
 ابتكار إطار عمؿ ي دد تكجو المؤسسة ن ك المستقبؿ الذم ينشده. 
 كضع أكلكيات العمؿ كت ديدىا. 
 ميارات التخطيط االستراتيجيه كترابط المؤسسة مع بييتيا اكتساب. 
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  تقديـ إطار عمؿ ت دد مف خ لو المؤسسة الميزة التنافسية. 
 

 :بما يمي( 2008ال يرفيه )كتكمف أىمية التخطيط اإلستراتيجي كما يراىا
 

 فكقيا في التركيز عمن الربط الفٌعاؿ بيف المؤسسةه كبيف بييتيا الم يطة بشكؿ يضمف نجا ا كت
 .ت قيؽ رسالتيا

  ت ديد ك يافة القضايا الجكىرية ه كاالتجاىات اإلستراتيجية لممؤسسة؛ لتكٌكف األسػاس كنقطػة
 .االنط ؽ في تكجيو عممياتيا ككظايفيا اإلدارية 

   يعمؿ عمن رفع مستكل الكعي بالتغيير ال ادث في بييتيا الخارجية. 
 ذ بال سباف رسالة المؤسسة كقدراتيا الخا ػة كالفػرص يسعن إلن تنمية طريقة التفكير التي تأخ

 .المتا ة أماميا 
  التأكيد عمن أىمية الكقت كالتكامؿ الرأسي بيف مختمؼ مستكيات المؤسسة كالتكامؿ األفقي بيف

 .مختمؼ الكظايؼ التي تؤدييا 
  يكفر الشكؿ المطمكب مف التكجيو الميمر لمجيكد الجماعية بالمؤسسة . 

 
عمػػن خمػػس مؤسسػػات تمػػارس التخطػػيط اإلسػػتراتيجي كأخػػرل ال ( 2002 سػػيفه )جراىػػا كفػػي دراسػػة أ

تمارسو ه تبيف مف خ ؿ ت ميؿ نتايجيا أف المؤسسػات التػي تمػارس التخطػيط تفكقػت فػي األداء كزيػادة 
اإلنتاجيػػػة ه كأف ىػػػذه الممارسػػػة أدت إلػػػن مسػػػاعدة المؤسسػػػات عمػػػن تمييػػػز األعمػػػاؿ الناج ػػػةه كتركيػػػز 

مػػن المكضػػكعات كاالختبػػارات ال رجػػةه كت سػػيف المكقػػؼ التنافسػػي لممؤسسػػات كجػػكدة العمػػؿ االنتبػػاه ع
 .بيا
 

 :خصائص التخطيط االستراتيجي .3.4.2
 

 :يتسـ التخطيط االستراتيجي بعدة خ ايص منيا
  أنػػػو نظػػػاـ شػػػامؿ متكامػػػؿ يػػػتـ بدراسػػػة العكامػػػؿ البيييػػػة الم يطػػػة سػػػكاء الداخميػػػة أك الخارجيػػػةه

ه العكامػػػػؿ بشػػػػمكليةه كىػػػػذه العكامػػػػؿ االقت ػػػػاديةه كاالجتماعيػػػػةه كالسياسػػػػيةه كالنظػػػػر إلػػػػن ىػػػػذ
كاليقافيةه كالتقنيةه كىي متغيرة كفير يابتةه لذاه فاف التخطػيط االسػتراتيجي يتسػـ بالديناميكيػة؛ 

 (2006مرسيه . )لكي يت قؽ التكافؽ كالتكيؼ مع البيية الم يطة
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 تػػػػي ت ػػػدث فػػػػي العكامػػػػؿ البيييػػػػة الم يطػػػػة كأف ىػػػك نظػػػػاـ مػػػػرف مػػػػف  يػػػث التنبػػػػؤ بػػػػالتغيرات ال
مخيمػػره ) المعمكمػػات الخا ػػة بيػػذه التنبػػؤات تؤخػػذ باالعتبػػار عنػػد اتخػػاذ القػػرارات اإلسػػتراتيجية

2005.) 
  أنو نظاـ لت ديد مسار المؤسسة في المستقبؿه كيتضمف ذلؾ ت ديد ( 2008ال يرفيه )كيرل

 . قيؽ ذلؾرسالة المؤسسة كأىدافيا كالت رفات ال زمة لت 
 

دريسه )كمف خ ايص التخطيط اإلستراتيجي كما بينيا   (:2007بني  مداف كا 
 

 عممية التخطيط اإلستراتيجي عممية مستمرةه كليست عممية عرضية . 
 أف تككف عممية التخطيط اإلستراتيجي متجية إلن النتاية. 
  لأل داث البيييةأف تككف فاعمة باتجاه الفرص المتا ةه كليست متأخرة كتأتي كردكد فعؿ. 

 
 :االستراتيجي األىداؼ العامة لمتخطيط .4.4.2

 
أف التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي الدكلػػة ييػػدؼ إلػػن ت قيػػؽ ( 2007مجمػػس النػػكاب الب رينػػيه )كقػػد بػػيف 

الكطنيػػةه كبنػػاء ىيكػػؿ إنتػػاجي شػػامؿ كمتطػػكره كنسػػتطيع أف نجمػػؿ األىػػداؼ األساسػػية  قاعػػدة التنميػػة
 :ا يمياالستراتيجي بم لمتخطيط

 
 يعمؿ عمن ت قيؽ مبدأ التكازف التنمكم كالتجانس في التركيبة السكانية. 
 لدل األفراد كالجامعات التفاعؿ االيجابي مع اليقافة كالفكر اإلنساني؛ لتنمية التفكير العاـ. 
 لمكاكبة متطمبات التنمية الشاممة تنمية األفراد   يانه كفكريانه كنفسيانه كاجتماعيان؛. 
  براز دكر المنظمة داخؿ المجتمعالتركيز  .عمن التنمية النكعية لإلنتاجه كا 
 كالتكزيػػع العػػادؿ  كالمػػكايح بمػػا يخػػدـ التنميػػة الشػػاممة فػػي المجتمػػعه تطػػكير كت ػػديث األنظمػػة

 .لمقكل العاممة بما ي قؽ التكازف في تنفيذ األعماؿ كيقمؿ مف البطالة كالمتكافئ
 لعمميػػةه كالتقنيػػةه كالطبيعيػػةه يعمػػؿ فػػي ظميػػا جميػػع العمػػؿ عمػػن إيجػػاد قاعػػدة عامػػة لمب ػػكث ا

 .األفراد كالجماعات
 أفراد المجتمعه كت قيؽ التكازف في ال ياة التقميؿ مف التبايف في مستكل المعيشة بيف. 
 األعمػاؿ  المبادرات الفردية لتطكير العمػؿ كاالرتقػاء بػو كتػكفير الػدعـ المػادم لػذلؾ كتعزيػز دعـ

 .االيجابية
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 تػػاج فػػي المجػػاالت ال ػػناعيةه كالتجاريػػةه كالزراعيػػةه كالتعدينيػػةه كفيرىػػاه ممػػا يخػػدـ تنكيػػع اإلن
 .المجتمع

 التنمية اإلنفاؽ العاـ في الدكلة بعيدا عف الفساد كاإلسراؼ  تن يخدـ تكجيو كدعـ. 
 ت قيؽ االستخداـ ال  يح لممكارد البشرية كالمادية بما يخدـ التنمية الشاممة داخؿ الدكلة. 

 
 :مراحؿ التخطيط اإلستراتيجي .5.4.2

 
بػػأف التخطػػيط االسػػتراتيجي يمػػر بعػػدة مرا ػػؿ كالتػػي يكضػػ يا الشػػكؿ (  2003منػػدكرة كدركيػػشه )يبػػيف 
 (1.2: )التالي

 

 
 

 2003مندكرة كدركيشه ) مرا ؿ التخطيط االستراتيجي: 1.2 شكؿ
إلسػػتراتيجي عنػػد الكتػػاب تعػػددت الطػػرؽ كاألسػػاليب المتبعػػة فػػي ت ديػػد مرا ػػؿ كخطػػكات التخطػػيط اكلقػػد 

أف عمميػػػػة التخطػػػػيط اإلسػػػػتراتيجي تتضػػػػمف ( 2000خطػػػػابه )كقػػػػد بينػػػػت كالمػػػػؤلفيف فػػػػي عمػػػػـ اإلدارةه 
 :المرا ؿ التالية 
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  كضع اإلطار العاـ لإلستراتيجية. 
  دراسة كت ميؿ العكامؿ الخارجية الم يطة بالمنظمػة؛ لت ديػد الفػرص التػي تتي يػاه كالقيػكد التػي

 .تفرضيا
 كت ميػؿ العكامػؿ الداخميػة الم يطػة بالمنظمػة؛ لت ديػد الفػرص التػي تتي يػاه كالقيػكد التػػي  دراسػة

 .تفرضيا
 ت ديد األىداؼ ككضع اإلستراتيجيات البديمة كالمقارنة بينيا ه كاختيار البديؿ اإلستراتيجي. 
 كر في تقييـ أداء العامميف في ضكء األىداؼ ه كاإلستراتيجيات المكضكعة ه كمراجعة ىذه األم

 .ضكء الظركؼ البييية الم يطة
  ترجمة األىداؼ طكيمة األجؿ إلن أىداؼ متكسطة كق يرة األجؿه كمف يـ كضعيا عمن شكؿ

 .برامة زمنية ه كذلؾ ت ديد السياسات كالبرامة كالمكازنات لممنظمة
  بة إعػػػػداد الترتيبػػػػات التنظيميػػػػة كاإلداريػػػػة ال زمػػػػة ه كت قيػػػػؽ تكيػػػػؼ التنظػػػػيـ لمتغيػػػػرات الم ػػػػا

 (2005أبك دكلة ك ال يةه .)لمقرارات اإلستراتيجية 
 

 بعمميػة الخا ػة الخطػة لشػكؿ النياييػة كالم مػح األخيػرة الممسػات كضع أنو بعد( 2007 المكحه)يبيف 
 كمػا اإلسػتراتيجي التخطػيط عمميػة بيػا تمػر التػي كالخطػكات المرا ػؿ اإلسػتراتيجيهيتـ ت ديػد التخطػيط
 (.2.2كؿ الش)التالي  الشكؿ يكض يا

 
 :نماذج عمى التخطيط اإلستراتيجي. 6.4.2

 
نماذج التخطيط اإلستراتيجي التي تبػدك متباينػة فػي الشػكؿ كلػيس فػي الجػكىره كمػف ىنالؾ العديد مف  

 :(2000الخزاميه )ىذه النماذج كما بينيا 
 

ف التفكيػػر فػػي يبػػيف ىػػذا النمػػكذج مرا ػػؿ التخطػػيط اإلسػػتراتيجي مػػف  يػػث يمكػػ: (الخزامػػي)نمػػكذج : أكالن 
 :كالتالي التخطيط  اإلستراتيجي عمن أساس أف لو ي ث عشرة كظيفة كضعت ضمف أربع مجمكعات
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 (Wheelen and Hunger, 2006)  نمكذج اإلدارة اإلستراتيجية: 2.2شكؿ 
 

 كالػذم يتعامػؿ مػع مػاذا يكػكف؟ كمػاذا  الكبيػرهباختيار نمػط كمػدل التخطػيط ذم النطػاؽ :المدل
 كف؟ كماذا يمكف أف يككف ؟يجب أف يك

 ت ديػػد الػػرؤله كت ديػػػد : مػػف خػػ ؿ ت ديػػد القػػيـ كالمعتقػػدات كذلػػؾ عػػف طريػػؽ: جمػػع البيانػػات
 .األفراض ال اليةه كت ديد ال اجات

 داته كال اجػاته كاألفػراض بت ديد ما يتفؽ كما ال يتفؽه كالتكامؿ بيف الػرؤل كالمعتقػ :التخطيط
قػػػػػكة كعنا ػػػػػر الضػػػػػعؼ كت ديػػػػػد اره كت ديػػػػػد عنا ػػػػػر الت ديػػػػػد قكاعػػػػػد اتخػػػػػاذ القػػػػػر ه ك ال اليػػػػػة

مػػػاذا؟ككيؼ؟كمف؟ :كضػػػع خطػػػة إسػػػتراتيجية تنفيذيػػػة لإلجابػػػة عمػػػن األسػػػيمة التاليػػػةه ك األفػػػراض
 كمتن؟ كأيف؟ 

 التطبيػػػػؽ كالتقيػػػػيـ كالمراجعػػػػة : كضػػػػع الخطػػػػة اإلسػػػػتراتيجية مكضػػػػع التنفيػػػػذ  :التطبيػػػػؽ كالتقيػػػػيـ
جػراء ت ميـ االستجابة ه كتطبيؽ  :كيتضمف ذلؾ جػراء تقيػيـ لممككنػات كا  ما قد تـ تخطيطػوه كا 

لإلستراتيجية كاألساليب كمف يـ إجراء تقييـ نيايي يمخػص إجمػالي ( تقييـ)المراجعة عند المزكـ 
 .الخطكاته كي دد ما يتطمبو التغييره كما ىك مستمره كقايـ
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 ر التخطيط اإلستراتيجينمكذج المرا ؿ األربع ذات الي ث عشرة خطكة في خيا( 3.2 الشكؿ)كيكضح 
 (:2000الخزاميه ) كما بينيا

 

 
 

 (2000الخزاميه )مرا ؿ التخطيط اإلستراتيجي : 3.2شكؿ 
 

إلػػن أف النمػػكذج السػػابؽ يكضػػح تف ػػيؿ عمميػػة التخطػػيط االسػػتراتيجي التػػي ( 2000الخزامػػيه )كأشػػار 
امميف فػػي جميػع خطكاتػوه يػػـ تبػدأ بت ديػد نمػط كمػػدل التخطػيطه كضػركرة المشػاركة الفٌعالػػة مػف قبػؿ العػ
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ينتقؿ لمر مة جمع البيانات مف خ ؿ ت ديد القيـه كالمعتقداته كالرؤله كاألفػراض ال اليػة كال اجػاته 
يػػػـ يمػػػي ذلػػػؾ عمميػػػة التخطػػػيط التػػػي يػػػتـ فييػػػا اكتشػػػاؼ العنا ػػػر المشػػػتركة كالمختمفػػػة كالمسػػػتندة لمكاقػػػع 

ؿ المرفػكب ه كيمػي ذلػؾ إجػراء عمميػة المسػح الشػامؿ بالرجكع لمبيانات السابقةه كمف يػـ اختيػار المسػتقب
 .لمبيية الداخمية كالخارجية لت ديد نقاط القكة كالضعؼ كالفرص كالتيديدات

 
 ػػايغه ) كأشػػار: (Basic Strategic Planning)النمػػكذج األساسػػي لمتخطػػيط اإلسػػتراتيجي : يانيػػان 
 :  يث أف ىذا النمكذج يكضح عدة نقاط ىامة منيا( 2008

 
 ديد فايات المنظمة ت . 
 اختيار األىداؼ التي يجب عمن المنظمة ت قيقيا لت قيؽ رسالتيا. 
 مراقبة تنفيذ الخطة كت ديييا. 
 ت ديد الطرؽ كاإلستراتيجيات التي يجب أف تعمؿ بيا المنظمة لت قيؽ كؿ ىدؼ مف أىدافيا. 
 

-Issue-Based "or Goal)نمػػكذج التخطػػيط االسػػتراتيجي المعتمػػد عمػػن األىػػداؼ كالقضػػايا : ياليػػان 

Based" Planning:) كيكضح ىذا النمكذج تف يؿ عممية التخطيط االستراتيجي كالتالي : 
 

 ت ميػػػػؿ البييػػػػة الداخميػػػػة كالخارجيػػػػة لممنظمػػػػة باسػػػػتخداـ ت ميػػػػؿ(SWOT ( ) نقػػػػاط القػػػػكة ه كنقػػػػاط
 (.الضعؼه كالفرصه كالت ديات

 ككضعيا في أكلكيات( القضايا)لرييسية القياـ بت ميؿ استراتيجي لت ديد أىداؼ المنظمة ا. 
 (.كالمكارده كالمسؤكليات ال زمة لمتنفيذ هت ديد أىداؼ العمؿ اإلجرايية)مؿ إعداد خطط الع 
  كالتػػػي يمكػػػف أف تبػػػدأ المنظمػػػة بت ديػػػدىا ) كقيميػػػا كرسػػػالتياه المنظمػػػةهت ػػػميـ أك ت ػػػديث رؤيػػػة

 (.أكالن 
  األىداؼ الرييسية أك القضايالت قيؽ ( برامة)ت ميـ استراتيجيات كبيرة أك. 
  تسػػػجيؿ قضػػػايا المنظمػػػةه كأىػػػدافياه كبرامجيػػػا اإلسػػػتراتيجيةه كرؤيتيػػػا كرسػػػالتيا بعػػػد ت ػػػديييماه

 (2008 ايغه .)(SWOT)كخطط العمؿ في كييقة الخطة اإلستراتيجية مرفقة بنتاية ت ميؿ 
 

عؼ كالفػرص كالتيديػدات لت ميػؿ عنا ػر القػكة كالضػ عمػن أنيػا عبػارة عػف أداة( SWOT)كقػد عٌرفػت 
كييعمؿ بيا استنادان عمن مػنية كرشػة العمػؿ مػع ت ػٌكر نظػامي  .التي تتعرض ليا المنظمة أك المشركع

  arabvolunteering.org)) .يستخدـ أيضان في كرش العمؿ الخا ة بالتخطيط االستراتيجي
 :عمن األسيمة التالية(SWOT) كيركز ت ميؿ
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 ما ىي أىدافؾ؟ 
 مييز أنفسنا عف باقي المنظمات كأف ال نكرر عمميا؟كيؼ يمكننا ت 
 كيؼ يمكننا ت فيز خدماتنا؟ 
  مػػػػػػف ظػػػػػػركؼ النطػػػػػػاؽ ( القػػػػػػكل كالضػػػػػػعؼ)كيػػػػػػؼ يمكننػػػػػػا تمييػػػػػػز ظػػػػػػركؼ النطػػػػػػاؽ الػػػػػػداخمي

 ؟(الفرص كالتيديدات)الخارجي
 

 :مياـ التخطيط االستراتيجي .7.4.2
 

 :منيا ( 2007الب رينيه  مجمس النكاب)ىناؾ عدة مياـ لمتخطيط االستراتيجي يبينيا 
 

 عػػػداد كتنسػػػيؽ كت ميػػػؿ البيانػػػاته كالمعمكمػػػاته كالتقػػػارير المتعمقػػػة بأكجػػػو النشػػػاطات  جمػػػع كا 
  .االقت ادية كاالجتماعية في الدكلة

 جراء الب كث كالدراسات ال زمة لذلؾ  .اقتراح الخطط العامة لمتنمية االقت ادية كاالجتماعية كا 
  ال ككمية كالمؤسسات العامػة كاليييػات العامػة  المقتر ة مف الجياتدراسة المشركعات اإلنشايية

كالمسػاىمة فػي إعػداد مشػركع ميزانيػة التنميػة فػي إطػار  كتقييميػا فػي ضػكء الخطػة العامػة لمدكلػة
 .الميزانية العامة لمدكلة

 كالمكايح القياـ بأعماؿ اإل  اءات المركزية لمدكلة كفقا أل كاـ القكانيف. 
  كاألجنبية كالمنظمػات العربيػة  شؤكف التعاكف االقت ادم كالفني مع الدكؿ العربيةتنسيؽ كمتابعة

 .اإلقميمية كالدكلية
 الخطػة العامػػة كالتعػػاكف مػع الػػكزارات كالجيػػات ال ككميػة فػػي كضػػع الخطػػط  متابعػة تنفيػػذ بػػرامة

 .ككيفية تنفيذىا كالتنسيؽ بينيا الفرعية لكؿ منيا
 

 :يجيفكائد التخطيط اإلسترات .8.4.2
 

ىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف الفكايػػػػد الكييػػػػرة التػػػػي سػػػػتعكد عمػػػػن المؤسسػػػػة كأداييػػػػا فػػػػي  الػػػػة تطبيػػػػؽ التخطػػػػيط 
 (:Bryson, 2004)االستراتيجي كمف أىميا  سب 

 
 إف التخطػػيط االسػػتراتيجي يركػػز عمػػن ت ػػديات ميمػػة تكاجػػو المنظمػػة كتسػػاعد متخػػذم القػػرارات 

فػػػي  الػػػة الفشػػػؿ ه كاختبػػػار عػػػدة أسػػػس  عمػػػن ت ديػػػد مػػػا الػػػذم يجػػػب عممػػػو ه كماىيػػػة العكاقػػػب
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إجػػػػراءات عمميػػػػة اتخػػػػاذ  لضػػػػعؼلػػػػذاه فػػػػإف اإلسػػػػتراتيجية تفشػػػػؿ نتيجػػػػة  . دفاعيػػػػة  ػػػػكؿ القػػػػرار
 .القرارات

  إف التخطػػػيط االسػػػتراتيجي ميػػػـ فػػػي ت سػػػيف قػػػدرات كخبػػػرات فريػػػؽ العمػػػؿ العامػػػؿه ككػػػذلؾ فػػػي
ط اإلسػػتراتيجيه  كأيضػػان يفيػػد ت ديػػد أدكارىػػـ كمسػػؤكلياتيـ مػػف خػػ ؿ المشػػاركة الفاعمػػة بػػالتخطي

 .  انعي كمتخذم القرار في انجاز المياـ كالمسؤكليات الممقاة عمن عاتقيـ 
  كمف فكايدهه أيضانه رعاية التفكير االستراتيجيه مف  يث العمػؿ كالػتعمـ مػف خػ ؿ ال ػكار بػيف

ظػػركؼ العػػامميف الرييسػػيف كأ ػػ اب القػػرار ه كيػػأتي ىػػذا مػػف خػػ ؿ جمػػع المعمكمػػات  ػػكؿ ال
 .البييية الداخمية كالخارجية ه كاىتمامات العديد مف أ  اب القرار

 
 التخطػيط اسػتخداـ خػ ؿ مػف ت قيقيػا يمكػف التػي الفكايػد مػف العديػد ىناؾ أف  2000 )الشيخه)يشير 

 :كىي االستراتيجي
 

 لبيييػةالعكامػؿ ا دراسػة عمػن يركػز االسػتراتيجي التخطػيط ألف ه لممنظمػة التنافسػية القػدرة زيػادة 
 .ال زمة التدابير كأخذ ه باستمرار

 كلت قيؽ األىداؼ ه المرسكـ لمطريؽ كفقنا تستخدـ المكارد ألف ه المكارد في االقت اد. 
 ه ه كبػرامة تف ػيمية خطػط إلػن ترجمتيا خ ؿ مف ه األمد طكيمة األىداؼ ت قيؽ عمن القدرة 

 .لمتنفيذ قابمة كمكازنات
 المختمفة البييية الظركؼ مع التجاكب عمن القدرة. 

 
 مػع لمتعامػؿ األكلكيػات كضػع عمن المديريف أنو أيضان يساعد(  2005أبك دكلة ك ال يةه )كما يبيف 
إف مػف فكايػد التخطػيط االسػتراتيجي مػا ( 2001العػارؼه )ترل ك  .تكاجو المنظمة التي الرييسية القضايا

 :يمي
 

 يزكد الشركة بمرشد ما تسعن لت قيقو. 
 من تكقع التغيرات في البيية الم يطة بيا ككيفية التأقمـ معيايساعد الشركة ع. 
 يزكد المسؤكليف بالشركة بأسمكب كم مح لمتفكير في الشركة ككؿ. 
 يساعد الشركة عمن تخ يص المكارد المتا ة كت ديد طرؽ استخداميا. 
 يعمؿ عمن زيادة الكعي لدل المديريف لتقبؿ التغييره كالتيديداته كالفرص الم يطة. 
  يساعد المدير عمن  نع األ داث كليس متمقيان ليا ب يث ي بح مبتكران كخ قان. 
 يساعد المدراء في تقييـ المكازنات التي يقدمكنيا. 
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 يساعد الشركة في أف تككف  كرتيا كاض ة أماـ كافة أ  اب العمؿ. 
 (2001 العارؼه. )يساعد في تسمسؿ الجيكد التخطيطية عبر المستكيات اإلدارية المختمفة 

 
 :أسباب نجاح التخطيط االستراتيجي .9.4.2

 
إٌف التخطػيط قػػد يػتـ مػػف مسػػتكيات إداريػة عميػػا ال ع قػة ليػػا بالتنفيػذه ممػػا يبػػرز ( 2006مػػاىره )يقػكؿ 

ضركرة التفاعؿ كالتعاكف مع القايميف بالتنفيذ بالميدافه لما ليـ مف ات اؿ مباشر بالميداف ككاقع العمؿ 
 . ؿ مع أم طارئ قد يتـ أيناء التنفيذ كالقدرة عمن التعام

 
إلػػػن أف التخطػػػيط ي تػػػاج إلػػػن خبػػػرات ككفػػػاءات متخ  ػػػة لمعمػػػؿ عمػػػن ( 2004الضػػػكي يه )كيشػػػير 

ت كيػػػؿ المػػػكارد الماديػػػةه كفيػػػر الماديػػػة إلػػػن طاقػػػات فعالػػػة كػػػي تسػػػتطيع أف ت قػػػؽ األىػػػداؼ المنشػػػكدة 
التخطػػيط فػػي تػػكفير الكسػػايؿ التػػي تسػػتخدـ  بأفضػػؿ الطػػرؽ كأقميػػا تكمفػػة كأكيرىػػا مػػردكدانه ككػػذلؾ يسػػاىـ

فييا الخبرة الفنية لكضع البرامة المستقبميةه كأيضانه يضع خبيػران يػربط بػيف عمميػة ت ػرم ال قػايؽ كرسػـ 
 .السياسات مف النا ية المنيجية 

 
أسباب نجاح التخطيط اإلستراتيجي لعدة عكامؿ كي تكػكف ( 2007مجمس النكاب الب رينيه) كقد عزل

نجاعةن في خدمة التنمية الشاممةه كت قؽ النماء لممنظمة ه كتخدـ المجتمعه لذاه ال بد مف تكافرىا  أكير
 :كىي كالتالي

 
 تطبيقيا كقريبة التناكؿ أف تككف القرارات كاقعية يمكف. 
 يجب أف يقـك التخطيط االستراتيجي عمن نظاـ كاقعي متكامؿ بعيد عف التخميف كال دس. 
 معيا ة مف كاقع بيية العمؿ التي تتفاعؿأف تككف الخطة نابع. 
 الجميػػع  أف يشػػترؾ فػػي كضػػع الخطػػة جميػػع العػػامميف الػػذيف ييميػػـ ذلػػؾ  تػػن نضػػمف تفاعػػؿ

 .ك ماسيـ لتطبيقيا
 كالمجتمعات إلن تنمية كتطكير ذاتيا أف ت قؽ األىداؼ العامة لمتخطيط  اجة األفراد. 
 عقبات التي تعترض تنفيذ الخطةعمن تذليؿ ال أف تعمؿ اإلدارة العميا كالتنفيذية. 
 كالتطكير كالزيادة كالنقص أف تككف الخطة المكضكعة قابمة لمتغيير. 
 الخطة قابمة لمتقييـ كالمتابعة كالرقابة أف تككف. 
 أف تركز الخطة عمن األكلكيات في العمؿ بالمنظمة. 
 مةالنماء كالتطكر لممنظ أف تككف الخطة منسجمة مع األىداؼ المكضكعة لت قيؽ. 
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 المنظمة أف تككف الخطة نابعة مف بيية العمؿ التي تقع فييا. 
 كتمقي االقترا ات مف خ ؿ التغذية المرتدة أف تعمؿ الخطة عمن طرح األفكار. 

 
 :أٌف مف أسباب نجاح التخطيط االستراتيجي أيضان ( 2008منشكرات كزارة التربية كالتعميـه )كقد بينت 

 
 كضكح الغرض مف التخطيط. 
 داـ معمكمات مكيكؽ بيا مستخم ة مف م ادر يمكف االعتماد عمييااستخ. 
  التنسيؽ بػيف دكايػر المنشػأة المختمفػة كدراسػة تػأيير خطػة كػؿ دايػرة أك قسػـ عمػن اآلخػر كييؤخػذ

 .باالعتبار عند التخطيط لممنشأة ككؿه كعند تقسـ الخطة الرييسة لخطط فرعية 
 إليػػػو بتنفيػػػذ الخطػػػطه كمتابعػػػة األداء ب ػػػػكرة  كضػػػع معػػػايير لتقيػػػيـ األداء المطمػػػكب الك ػػػكؿ

 .مستمرة
  المركنة التي تسمح بالتعديؿ كالتطكير. 

 
 : معكقات التخطيط االستراتيجي .10.4.2

 
إف مػػف معكقػػات التخطػػػيط اإلسػػتراتيجي التػػػي تكاجػػو القػػايميف عميػػػو خا ػػة فػػػي العمػػؿ اإلدارمه كضػػػع 

مػػػف المعكقػػػات منيػػػا مػػػا يعػػػكد لممخت ػػػيف فػػػي الخطػػػة  يػػػث يكاجػػػو  ػػػيافتيا كتنفيػػػذىا عػػػادة مجمكعػػػة 
( 2005 ه ك ػال ية دكلػة أبػك)كمنيػا مػا يعػكد لطبيعػة الخطػة نفسػياه كمػا بػيف لنػا  هكالتنفيػذ التخطػيط

 :كال عكبات ما يمي كمف أىـ تمؾ المعكقات
 

 بشػكؿ دقيػؽه بالمسػتقبؿ التنبػؤ عمػن القػدرة كعػدـ ه دقيقػة معمكمػات عمػن ال  ػكؿ  ػعكبة 
 .تفشؿ ربما ه دقيقة لتنبؤات تستند ال التي فالخطط

 إلػن تغييػر يػؤدم قػد كىػذا ه جديػدة أشػياء يقتػرح ه االسػتراتيجي فػالتخطيط ه التغييػر مقاكمػة 
 .الع قات القديمة عمن  فاظنا التغيير يقاكمكف األفراد إف  يث ه القايمة الع قات بعض

 االسػتراتيجيه كعػدـ التخطػيط لعمميػة مزمةكالم الداعمة اليقافية الدايمة اليقافية البيية تكفر عدـ 
 .اإلستراتيجية باألىداؼ المرتبطة كالرقابة ه كاالت اؿ ال كافز نظاـ تكفر

 مميزنا كجيدنا ه كقتنا كيتطمب ه نسبينا مكمؼ االستراتيجي التخطيط بعممية القياـ أف. 
 كتتميؿ االستراتيجي التخطيط عممية عمن تؤير التي المشك ت بعض نفال( 2001 ه ىاينز)كيشير 

  :التالي في
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 المشتركة القيادة كجكد عدـ إلن يؤدم مما ه  غير أك لمغاية كبير المجمكعة  جـ. 
 بتخطػيط إسػتراتيجية المسػبؽ باإلعػداد االلتػزاـ كعػدـ ه العمػؿ بأىميػة العميػا اإلدارة كعػي قمػة 

 .العمؿ
 الكاقعيػةه أك فيػر التكقعػات أك ه التخطػيط بعمميػة لمقيػاـ الم ػادر أك ه بالكقػت االلتػزاـ عػدـ 

 .التخطيط بعممية القياـ في التسرع
 فيو  لمعامميف مكافةت تمنح أك بالتخطيط تؤمف لممنظمة سياسة كجكد عدـ. 
 يكمينا كالنمك الضغط معدؿ زيادة. 
 المميز المكقؼ عمن اإلستراتيجية تخطيط نمكذج تييية. 
 إبداعي بعمؿ القياـ أك سبؽالم االستعداد أك المستقبؿ ت كر في الرفبة عدـ. 
 الميزانيات ت ديد أك األكلكيات ه ت ديد في كالفشؿ ه ال عبة االختيارات تجنب. 

 
 :أف مف معكقات التخطيط اإلستراتيجي ىي( 1994مندكرة كدركيشه )كيرل 

 
 ضعؼ ت ديد المياـ الدقيقة ال زمة لتطبيؽ اإلستراتيجية. 
  العميا بنتاية متطمبات التخطيط اإلستراتيجيعدـ االلتزاـ الكافي مف قبؿ اإلدارة. 
 قمة التمكيؿ ال ـز لكضع الخطط اإلستراتيجية مكضع التنفيذ. 
 األىداؼ فير كاض ة كفامضة. 
 األىداؼ فير قابمة لمقياس. 
 عدـ االىتماـ ببناء قاعدة بيانات دقيقة كشاممة عف المنظمة كالبيية الم يطة. 
 (2004لضكي يه ا)خطكات التخطيط فير متسمسمة  سب 

 
إلن أف ىناؾ مجمكعػة مػف العكايػؽ التػي تػؤير عمػن فعاليػة ( Townsend & Cheng,2002)أشار ك 

 :ككفاءة التخطيط اإلستراتيجي منيا
 

 كىػػػػي مػػػػدل التػػػػزاـ اإلدارة العميػػػػا بػػػػالتخطيط ه أم أف األىػػػػداؼ : مػػػػا يتعمػػػػؽ بالقيػػػػادة التنظيميػػػػة
لمنظمػػػػػة يجػػػػػب أف تعػػػػػرض عمػػػػػن أعمػػػػػن الرييسػػػػػية التػػػػػي يعمػػػػػؿ مػػػػػف خ ليػػػػػا المكظفػػػػػكف فػػػػػي ا

 .المستكيات
 كىػػذا يخػػص مفيػػـك التخطػػيط اإلسػػتراتيجي نفسػػوه يث أف اليػػدؼ :مػػا يتعمػػؽ بػػالنكا ي التنبؤيػػة

الرييسػػػي لمتخطػػػيط اإلسػػػػتراتيجي ىػػػك ت ميػػػؿ البييػػػػة الم يطػػػة بالمنظمػػػة كالتنبػػػػؤ بمسػػػتقبؿ ىػػػػذه 
القػػػدرة عمػػػن التب ػػػر كالتنبػػػؤ المنظمػػػةه كمػػػف يػػػـ يػػػتـ التنبػػػؤ بػػػالتخطيط اإلسػػػتراتيجي مػػػف خػػػ ؿ 
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بمسػتقبؿ البييػػة الم يطػػة بالمنظمػػةه يث تت ػػدد األىػداؼ اإلسػػتراتيجية لممنظمػػة ه كىػػذا يتطمػػب 
 .مف إدارة المنظمة القدرة عمن التب ر كالتنبؤ

  كمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بفاعميػػة المنظمػػة كالتػػي تكمػػف فػػي الفػػراغ األساسػػي الػػذم يتكاجػػد فػػي جكىرىػػا ه
مػػف المعنكيػػات الكاضػػ ة التػػي تػػربط بػػيف الخ ػػايص كالسػػمات التػػي  يػػث ينق ػػيا مجمكعػػة 

 .ت ؼ المنظمة الفعالة بالنمكذج الدينامي لإلدارة كالقيادة في المنظمة
 

 :كالتالي( 2009الخطيبه )كأيضان مف معكقات التخطيط االستراتيجي  سب 
 

 عدـ الرفبة لدل المديريف كترددىـ في استخداـ ىذا األسمكب. 
 ارجية المضطربة مما قد يجعؿ التخطيط اإلستراتيجي متقادمان قبؿ أف يبدأالبيية الخ. 
 قمة المكارد المتا ة. 
 التخطيط اإلستراتيجي ب اجة إلن كقت كتكاليؼ عالية . 

 
 :عكامؿ فشؿ التخطيط اإلستراتيجي .11.4.2

 
 :يا ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي تؤدم إلن التقميؿ مف نجاح التخطيط اإلستراتيجي من

 
 عدـ التأكد مف   ة البيانات أك المعمكمات ك دقتيا. 
 إففاؿ  فة الشمكلية كالتكامؿ في التخطيط اإلستراتيجيه كالنظر إليو نظرة جزيية خاطية. 
 (2007  يقةه. )عدـ االستعانة بالخبراء المخت يف في مجاؿ التخطيط اإلستراتيجي 

 
كامؿ فشؿ التخطيط اإلستراتيجي ضػعؼ كفػاءة أف مف ع( 2004الضكي يه )كفي ىذا المضمار أشار

المخططػػػػيف مػػػػف المنفػػػػذيف نتيجػػػػة اسػػػػتق ؿ جيػػػػاز التخطػػػػيط عػػػػف جيػػػػاز التنفيػػػػذ كعػػػػدـ التنسػػػػيؽ بػػػػيف 
 .الطرفيفهكاستييار المخططيف بالعممية التخطيطية دكف إشراؾ المنفذيف فييا

 
معمكمػػات فيػػر كافيػػةه أف مػػف أسػػباب فشػػؿ التخطػػيط أيضػػانه االعتمػػاد عمػػن ( 2009الخطيػػب ه)كتبػػيف 

 .ككضع األىداؼ الميالية 
إلن أف لكؿ عمؿ مف األعماؿ اليامة معكقات ك عكبات تكاجػو القػايميف (  2002أبك عاشكره )كأشار

عميػػو خا ػػة فػػي العمػػؿ اإلدارمه كقػػد يقػػع عمػػن عػػاتؽ اإلدارة العميػػا فػػي المؤسسػػات عنػػد كضػػع الخطػػة 



 29 

كقػاته منيػا مػا يعػكد لممخت ػيف فػي التخطػيط كالتنفيػذ ه اإلستراتيجية مسؤكليتيا عػف مجمكعػة مػف المع
 :كيمكف لنا أف نمخص بعض المعكقات بما يمي

 
 كتنفيػذىا أك اإلسػتراتيجية الخطػط ألعػداد اعتمادىػا يػتـ التػي كالبشػرية الماليػة المػكارد قمػة 

 لعمػؿا التػي تخػدـ اإلسػتراتيجية الخطػط إعػداد عمػن القػايميف بتػدريب االىتماـ كعدـ انعدامياه
 .تطكيرىا كعدـ التخطيط في المتبعة األساليب كجمكد اإلدارمه

 كتنفيذىا الخطط إعداد عمن لمقايميف كالمعنكية المادية ال كافز تكفير عدـ. 
  فياب التنسيؽ بيف اإلدارات العميا كالتنفيذية. 
 مما يؤدم القيادة ك دة كفياب ال   يات ت ديد كعدـ اإلدارية األعماؿ تنفيذ في االزدكاجية 

 .المسيكلية ضياع إلن
  القػػػػػيـ كالمعتقػػػػػدات السػػػػػايدة كالتػػػػػي تسػػػػػيطر عمػػػػػن عقػػػػػكؿ بعػػػػػض القيػػػػػادات اإلداريػػػػػة كالعػػػػػامميف

 .التنفيذييف
  عدـ االىتماـ بإعادة التأىيؿ لمعامميفه ككضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب. 
 خت يف عميياالسرية في  يافة بعض األنظمة كالمكايح كعدـ إط ع العامميف الم. 
 لمقيادات العميا التي تقـك بالتخطيط كلمعامميف القايميف عمن تنفيذ الخطة رسالة المنظمة. 
 كىػػػي النظػػػرة القا ػػػرة لمقيػػػادات كلمعػػػامميف تجػػػاه التخطػػػيط كاإل سػػػاس : االتجاىػػػات الشخ ػػػية

 .بالفشؿ يجعميـ ي جمكف عف كضع الخطط كم اربتيا
 طر عمػػػػػن عقػػػػػكؿ بعػػػػػض القيػػػػػادات اإلداريػػػػػة كالعػػػػػامميف القػػػػػيـ كالمعتقػػػػػدات السػػػػػايدة كالتػػػػػي تسػػػػػي

  .التنفيذييف
 

كأمػػا عػػف أىػػـ المشػػك ت كالمعكقػػات المتعمقػػة بػػاإلدارة العميػػا كالتػػي تعتػػرم التخطػػيط االسػػتراتيجي  سػػب 
 : فقد ذكرىا كالتالي ( 2007الشاعره )
 

 يتـ األزمة تنتيي عندما كالمشك ته كلكف األزمات كقت في النظاـ ىذا تقبؿ إلن اإلدارة تميؿ 
 .التقميدم النمكذج إلي الرجكع

 أخرل كزارة أم التخطيطه في متخ  ة ىيية مسيكلية ىك اإلستراتيجي التخطيط أف االعتقاد 
 .األكلن الدرجة في مسيكلية اإلدارة العميا كليس

 يسػمن باليقافػة مػا تيييػة دكف أم فييػاه األفػراد مشػاركة دكف التخطػيط فػي جديػدة نظػـ كضػع 
 .عامة لممؤسسة ب فة اليقافية كالبيية األفراد كسمكؾ دكافع عمن تؤير قد التي تخطيطيةهال
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 ذا الم يطػةه البييػة عػف بالمعمكمػات المػديريف يمػد لممعمكمػات نظػاـ تػكافر عػدـ  مػا تػكافرته كا 
 .كالقبكؿ الفيـ تمقي ال قد ناق ةه أك تككف ما فالبان 

 أجزاء بيف البيركقراطية كالقيادة البيركقراطي التنظيـ نمط لسيطرة كاالبتكار التفكير تشجيع عدـ 
 .التنظيـ

 
 :محاذير التخطيط اإلستراتيجي .12.4.2

 
أف ىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف ( 2006كآليػػة التػػكازفه ( التعػػاكف)أنظمػػة التػػأميف كالتعاقػػد فػػي دكؿ )كقػػد بينػػت 

 :الم اذير منيا 
 

  المتغيرات في الظركؼ كالبيية الم يطة. 
 ية كالبشرية تشكؿ إعاقة في ىذه المر مةالنا ية المال. 
  إف التخطػػيط االسػػتراتيجي ال ي ػػؿ عػػادة القضػػايا كالمشػػك ت اآلنيػػةه بػػؿ ىػػك مكضػػكع لتجػػاكز

 . المشك ت المستقبمية
 ت ػديث المخطػط االسػتراتيجي دكريػان يخمػؽ نكعػان مػف ضػعؼ المركنػة فػي اتخػاذ كمػا أف عػدـ 

 (www.alwaqt.com).بعض المتغيرات المفاجيةالقرار في المؤسسةه كسكء اإلدارة تجاه 
 

 :أساليب التخطيط اإلستراتيجي .13.4.2
 

 :أنو يكجد أربعة أساليب رييسية لمتخطيط اإلستراتيجي في المنظماته ىي( 1991الخازنداره )يشير 
 

  يستخدـ في المنظمات الكبيرة  يث يعتمد الرييس عمن فريؽ مف : فريؽ التخطيط: أكالن
لتقدـ لو عمن شكؿ مشاريع خططه يـ يقكـ بعقد سمسمة مف االجتماعات المنتظمة المخططيف؛ 

 .معيـ؛ إلجراء نقاش  كؿ تمؾ الخطط
  يث يطمب مف األقساـ أف تقدـ مشاريع  :أسمكب التخطيط مف أسفؿ إلن أعمن: يانيان 

عدد ككذلؾ . الخططه كتقديـ المعمكمات  كؿ األىداؼ الرييسة كالفرص كاألخطار الخارجية
العمالة المطمكبة لعدد معيف مف السنكات المقبمةه كبعد ذلؾ تتـ مراجعة تمؾ المعمكمات 

 .كالخطط مف قبؿ اإلدارة العمياه يـ قبكليا أك إرجاعيا لإلدارات إلجراء التعدي ت عمييا
  يطبػػؽ ىػػذا األسػػمكب فػػي المنظمػػات التػػي تتسػػـ  :أسػػمكب التخطػػيط مػػف أعمػػن إلػػن أسػػفؿ: ياليػػان

يػػة  يػػث تقػػـك اإلدارة العميػػا بػػالتخطيط اإلسػػتراتيجيه فػػي  ػػيف أف المنظمػػات ال مركزيػػة بالمركز 
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يقكـ رييس المنظمػة فييػا بإعطػاء الخطػكط العريضػة إلػن اإلدارات كاألقسػاـه طالبػان منيػا إعػداد 
 .الخططه كبعد االنتياء مف  يافة تمؾ الخطط تتـ مراجعتيا كتقييميا مف قبؿ اإلدارة العميا

  يتـ مف خ ؿ التنسيؽ بينيما عبر ال كار كالنقاش بيف قيادات  :الدمة بيف األسمكبيف:  رابعان
اإلدارات العميا كمديرم اإلداراته كفالبا ما يتبع ىذا األسمكب في المنظمات الكبيرة كالتي 

 .تطبؽ أسمكب ال مركزية
 

 :إطار إرشادم لمتخطيط االستراتيجي .14.4.2
 

ييػػدؼ إلػػن ت قيػػؽ التخطػػيط االسػػتراتيجي عمػػن ( 2008عبيػػداته )أشػػار  إف كجػػكد إطػػار إرشػػادم كمػػا
 : الكجو األكمؿ كىك كالتالي 

 
 كىي  كرة تخيمية ذىنية ه أك  مـ ن بكا إليو مستقب ن ب فة عامة:  ت ديد رؤية المؤسسة. 
  كىػػي عبػػارة عػػف فقػػرة ق ػػيرة تعبػػر عػػف فايػػة المؤسسػػةه كيجػػب عنػػد : ت ديػػد رسػػالة المؤسسػػة

 سالة المؤسسة مراعاة أف تككف مكتكبة ه كم ددة كعامة ه كأف يتـ إعدادىا مف قبؿ ت ديد ر 
 : أعمن سمطة في المؤسسة ه كالرسالة تجيب عمن عدد مف األسيمة منيا 

 
o لماذا كجدت المؤسسة ه كما ىك عمميا الرييسي؟ 
o لمف تقدـ المؤسسة خدماتياهأك منتجاتيا؟ 
o اتيا؟كيؼ تؤدم المؤسسة عمميا ه كتقدـ خدم 

 
 طػػار سػػػمككي ه يعبػػر عػػػف نظػػرة المؤسسػػػة :  ت ديػػد قػػيـ المؤسسػػػة كىػػي قػػػيـ كقكاعػػد إرشػػػادية كا 

كفمسػػفتيا كأسػػػمكب تعامميػػػا مػػػع المجتمػػػعه كالمتعػػامميفه كالمػػػكظفيف ه كالتػػػي تنطمػػػؽ مػػػف اليقافػػػة 
المؤسسػػػية ه التػػػي ت ػػػرص المؤسسػػػة عمػػػن تعميميػػػاه كضػػػماف التػػػزاـ اإلدارة العميػػػا كالمػػػكظفيف 

 .ا كمتطمباتيابتطبيقي
 الدراسات السابقة 5.2
 

 يكيػان  بارزة كأساسان  ع مة فدا أنو كما أمةه كؿ أك مؤسسة كؿ ىاجس عاـ بشكؿ التخطيط لقد أ بح
ا كأسػمكبنا الع ػره ىػذا سػمات مػف سػمة ككنػو عػف فضػ ن  إنجػازه ألم  فػي التفكيػر فػي  ضػارينا متقػدمن

 بك ػمة بميابػة كاإلسػتراتيجيه كمػا كيعتبػر التخطػيط هكالتنفيػذم اإلدارم النضػة عمػن كداللػة المسػتقبؿ
ه المرفكب االتجاه ت ديد  ك كالن إلن المستقبؿه ن ك الدليؿ كىك األعماؿ كاإلنجازاته إلنجاح كالمرسـك
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المتكخػاةه كت قيػؽ الرضػا كالطمػكح التػي ن ػبكا إليػوه كت قيػؽ ميػزة التنػافس  كالنتػاية المطمكبػة األىػداؼ
 أف يمكػف لما  كرة إال ليس الت ديد كجو عمن ذلؾ فإف التخطيط االستراتيجي عمنالعالميه كاعتمادان 

 تكظيفػو عمػن فػالتركيز المسػتقبؿه فػي التابعػة لمقطػاع العػاـ كالخػاص المنظمػة أك عميػو المنشػأة تبػدك
 فػي خا ػة كالتفػكؽ النجػاح لت قيػؽ جػكىرم مطمػب اإلنسػانيةه النشػاطات كالمعطيػات أكجػو لخدمػة
 .إبداعية إستراتيجية بطريقة التفكير تستدعي ضركرة يالت القضايا

 
ىػي األكلػن مػف نكعيػا فػي فمسػطيف فػي المجػاؿ ال ػ ي ه  - سب عمػـ البا يػة  –تعتبر ىذه الدراسة 

 كاطمعت الم ميةه الجامعات كمكتبات العامةه لممكتبات مس ان  البا ية أجرت كلغرض تنفيذ ىذه الدراسة
مؤتػة  جامعػة فػي بػزم ء باالت ػاؿ قامػت كمػا العالميػةه عمكمػاتالم شػبكة عمػن ىامػة عمػن مكاقػع
 المجاؿ كخا ة في اإلستراتيجي التخطيط مجاؿ في السابقة الدراسات ميداف لمبا ية أف فتبيف األردنيةه
 .المجاؿ ىذا في السابقة الدراسات بعض مف كل ستفادة تناكلتوه التي الب كث ندرة مف يعاني ال  يه
 ب سػب ت ػنيفيا تػـ فقػد الدراسػات ذات الع قػة بػالتخطيط االسػتراتيجيه ىػذه مػف دةلإلفػا كتسػيي ن 
 ب سػب الدراسػات ليػذه عػرض يمػي ه كفيمػا(كأجنبيػة فمسػطينية م ميػةه كعربيػةه (دراسػات إلػن  ػادرىا
 .أجنبية – عربية – م مية م درىا ب سب ضكء ت نيفيا في األقدـ إلن األ دث مف الزمني تسمسميا

 
 :دراسات المحميةال .1.5.2

 
التخطيط االستراتيجي في مؤسسات شبكة المنظمات البييية  "بعنكاف (:  2009الخطيبه )دراسة 

ه كىدفت ىذه الدراسة إلن التعرؼ عمن التخطيط االستراتيجي  "الفمسطينية بيف المعيقات كآفاؽ التدعيـ
استخدمت ىذه الدراسة . التدعيـ في مؤسسات شبكة المنظمات البييية الفمسطينية بيف المعيقات كآفاؽ

المنية الك في كتـ جمع البيانات كاإلجابة عمن األسيمة كاختبار الفرضيات باالستعانة بمراجعة 
األدبيات السابقة كمعالجتيا بالنقد كالت ميؿه كقد تـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع المعمكمات كت ميميا 

ه   يث استخدمت البا ية المسح (SPSS)مكـ االجتماعيةكعرض النتاية بكاسطة الرـز اإل  ايية لمع
مب كث نظران لعدـ استعداد بعض المب كييف ( 60)الشامؿ لممب كييف في المؤسسات كالبالغ عددىـ 

لإلجابة أك تغيبيـ عف مكاقع عمميـ في أياـ تكزيع االستبانة لذلؾ كانت العينة  دفية ممف تكفر مف 
 :ف مف أىـ نتاية ىذه الدراسةككا .المب كييف في مكاف عمميـ

 
  كضكح مفيكـ التخطيط االستراتيجي لدل القايميف عمن مؤسسات الشبكة ه كأف مؤسسات

الشبكة لدييـ قدرة عمن ممارسة التخطيط االستراتيجي هكما أف لدييـ خطة إستراتيجية تنسجـ 
 .مع الخطة اإلستراتيجية الكطنية
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 ـ في تطكير تطبيؽ التخطيط االستراتيجي  بدرجة كما أكدت الدراسة عمن كجكد مقتر ات تسي
عالية كمنيا مكاكبة إدارة المؤسسة لألساليب اإلدارية ال ديية كتبني نظاـ  كافز كتقييـ دكرم 
لمخطط اإلستراتيجية كتكفير اإلمكانات المادية كفير المادية الضركرية لنجاح التخطيط 

 .اتيجية االستراتيجي ككضع سياسات تنفيذية لمخطط اإلستر 
 

مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط اإلستراتيجي مف كجية  "بعنكاف(: 2008دعيبسه )دراسة 
ه كذلؾ مف خ ؿ التعرؼ عمن "نظر اإلدارييف كمدرسي اإلدارة كالتخطيط في الجامعات الفمسطينية فييا

عات الفمسطينيةه كما ىدفت مدل ممارسة مفيكـ التخطيط اإلستراتيجي فييا كأىميتو كخطكاتو في الجام
 يث تككف مجتمع الدراسة . إلن التعرؼ فيما إذا كاف يكجد فركؽ في الجاىزية تبعا لمتغيرات الدراسة

مدرسا  438مف اإلدارييفه كمدرسي اإلدارة كالتخطيط  في الجامعات الفمسطينيةه كقد بمغ عددىـ 
داريا ه أما عينة الدراسة تككنت مف  دار  150كا  % 34يان مكزعة  سب العينة الطبقية ه كشكمكا مدرسان كا 

كقد استخدـ البا ث المنية الك في الت ميمي لدراستو ك مـ إستبانة كأداة لجمع .مف مجتمع الدراسة 
 تـ ت ميؿ البيانات كفؽ برنامة ال ـز اإل  ايية في العمكـ  الدراسةه مجتمع عمن البيانات كتـ تطبيقيا

 :كاآلتي  الدراسة ايةنت ككانت. SPSS))االجتماعية 
 

  تبيف أف الجامعات الفمسطينية تتبايف فيما بينيا مف  يث الجاىزة لمتخطيط اإلستراتيجي تبعا
 .لمتغير اسـ الجامعة

  تبيف أيضانه بأنو يكجد تبايف في كجيات النظر  كؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية
 .لمتخطيط اإلستراتيجي تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية 

  تبيف أيضاه أنو يكجد تكافؽ في كجيات النظر  كؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية
 لمتخطيط اإلستراتيجي بيف الذككر كاإلناث

  تبيف أنو يكجد تبايف في كجيات النظر  كؿ مدل جاىزية الجامعات الفمسطينية لمتخطيط
 .  اإلستراتيجي تبعا لمتغير المسمن الكظيفي 

 
راسة كما أفضت إليو مف استنتاجات ه أك ت ىذه الدراسة بضركرة أف يتـ تبني كفي ضكء نتاية الد

إستراتيجية مك دة لمجامعات الفمسطينية ه كالعمؿ عمن إشراؾ جميع العامميف في الجامعات الفمسطينية 
كؿه في مكقعو في عممية التخطيط اإلستراتيجي ه كعقد المزيد مف الدكرات ك كرشات العمؿ كالندكاته 

شراؾ اإلناث ب كرة أكير فاعمية في عممية التخطيط  ك  ؿ مكضكع التخطيط اإلستراتيجي ه كا 
 .اإلستراتيجي 
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كاقع التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات التعميـ التقني فػي قطػاع   "بعنكاف (:  2007الشكيخه )دراسة 
سػات التعمػيـ التقنػي ه كىػدفت ىػذه الدراسػة إلػن التعػرؼ عمػن دكافػع التخطػيط اإلسػتراتيجي فػي مؤس"فزة

فػي قطػاع فػزة مػف  يػث ت ديػد طبيعػة ككيفيػػة تطبيػؽ التخطػيط اإلسػتراتيجي فػي تمػؾ المؤسسػات هكقػػد 
مػػف ( 86)اسػتخدـ البا ػث المػنية الك ػفي الت ميمػي كتػـ تكزيػػع اسػتبانو عمػن عينػة الب ػث التػي بمغػت 

 :ىميانتاية كتك يات ألسة اكتك مت الدر  .عمداء كمديرم أقساـ تمؾ المؤسسات
 

 استخداـ التخطيط اإلستراتيجيه يساعد المؤسسة عمن التأقمـ مع بييتيا الداخمية كالخارجية. 
 ضركرة التزاـ اإلدارات بتنفيذ جميع بنكد الخطة اإلستراتيجية. 
 ضركرة تكفر المكارد المالية لمتخطيط اإلستراتيجي. 
 تيجيتنمية ركح العمؿ ضمف فريؽ كا د لخدمة عممية التخطيط اإلسترا. 
 ضركرة التقييـ المستمر لإلستراتيجيات المكضكعة كاستبداليا  يف المزكـ. 

 
 كاقع التخطيط االستراتيجي في المنظمات األىمية جنكب الضفة  "بعنكاف (:  2007  يقةه )دراسة 

ه كىدفت ىذه الدراسة إلن التعرؼ عمن كاقع التخطيط االستراتيجي في  "الغربية كع قتو باألداء
كذلؾ التعرؼ عمن المعكقات التي تعترض .ظمات األىمية جنكب الضفة الغربية كع قتو باألداءالمن

عممية التخطيط االستراتيجي في المنظمات األىمية  مف كجية نظر القايميف عمن المنظمات األىمية 
ن كاقع كما قاـ البا ث بتطكير استمارة لمتعرؼ عم .هاستخدمت ىذه الدراسة المنية الك في الت ميؿ

التخطيط االستراتيجي في المنظمات األىمية  مف كجية نظر القايميف عميياه كتككف مجتمع الدراسة 
مف جميع العامميف في اإلدارات العميا في المؤسسات األىمية جنكب الضفة الغربية البالغ عددىا 

 مي بكاقع مف مجتمع الب ث األ%( 45)مفردة كتـ اختيار عينة عشكايية بمغت نسبتيا ( 382)
 :مب كث كمب كيةه ككاف مف أىـ نتاية ىذه الدراسة( 172)

  إف المنظمات األىمية لدييا القدرة فكؽ المتكسط عمن ممارسة التخطيط االستراتيجي. 
 إف كاقع التخطيط االستراتيجي كاف فكؽ المتكسط. 
 نظمػػػات ىنػػػاؾ مسػػػاىمة كبيػػػرة لمتخطػػػيط االسػػػتراتيجي فػػػي رفػػػع كت سػػػيف مسػػػتكل األداء فػػػي الم

 .األىمية
  أظيػرت نتػاية الدراسػة كجػكد فػركؽ بػيف اسػػتجابات المب ػكييف تعػزل لعمػر المؤسسػة فػي مجػػاؿ

سػػنة فػػأكير كانػػت لػػدييا  ػػيافة  21 يػػث أف المنظمػػات التػػي عمرىػػا .  ػػيافة اإلسػػتراتيجية
 .االستراتيجيات أفضؿ مف المنظمات ذات األعمار كالخبرة األقؿ

  العػامميف فػػي المنظمػات األىميػة  ػػكؿ درجػة تطبيػؽ التخطػػيط عػدـ كجػكد فػركؽ بػػيف اسػتجابات
االسػػػػتراتيجي فػػػػي أبعػػػػاده داخػػػػؿ المنظمػػػػة كعمػػػػن الدرجػػػػة الكميػػػػة تعػػػػزل لمتغيػػػػر طبيعػػػػة عمػػػػؿ 
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كػػذلؾ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف اسػػتجابات العػػامميف فػػي المنظمػػات األىميػػة  ػػكؿ أداء . المؤسسػػة
قيػػؽ األىػػداؼ أك عمػػن الدرجػػة الكميػػة مؤسسػػاتيـ سػػكاء أكػػاف ذلػػؾ فػػي اسػػتيمار اإلمكانػػات أك ت 

 .تعزل لمتغيرات سنكات الخيرةه عدد المكظفيف 
  أظيرت الدراسة أف ىناؾ معكقات داخمية كخارجية تعترض عمؿ المنظمات األىمية كاف أبرزىا

جراءاتو التعسفية  .قمة اإلمكانات كالمكارد المادية ت ىا كجكد اال ت ؿ اإلسراييمي كا 
 

 فيػر فػي المنظمػات اإلسػتراتيجي التخطػيط اسػتخداـ معكقػات" بعنػكاف (: 2006 نػدله أبػك)دراسػة 
 فػي اإلسػتراتيجي التخطػيط معكقػات عمػن التعػرؼ إلػن الدراسػة ىػذه ه ىػدفت "فػزة بقطاع لمربح اليادفة

كاسػتخدـ  رسػميتوه درجػة كقيػاس كجػكده مػدل مػف كالتأكػد فػزة قطػاع فػي لمػربح اليادفػة المنظمػات فيػر
 سنكات ي ث لمدة مكتكبة إستراتيجية خطة كجكد معيار استخدـ كما الت ميميه الك في ةالمني البا ث
  )742 ( ؿ المسػح الشػامؿ البا ػث كاسػتخدـ الرسػمي اإلسػتراتيجي التخطيط لكجكد كمعيار األقؿ عمن

 مجتمع عمن تـ تطبيقيا كأداة االستبانة البا ث استخدـ كقد فزةه بقطاع لمربح ىادفة فير منظمة
  :كالتالي الدراسة نتاية كانت الدراسةه 
 

 تستخدـ التخطيط ال% 97.3(647 ( لمربح اليادفة فير المنظمات مف العظمن الغالبية فإ 
 .الرسمي اإلستراتيجي

 كالمؤىػؿ الخبػرةه)الشخ ية  كالسمات اإلستراتيجي التخطيط استخداـ بيف إيجابية ع قة تكجد 
 .الجنس عم إيجابية ع قة تكجد ه كال )العممي

 ذات تعػزل لممعكقػات الرسػمي اإلسػتراتيجي التخطػيط استخداـ في إ  ايينا دالة فركقات تكجد 
 بػالتخطيط العميػا اإلدارة كالتػزاـ أفػراد كدعػـ ككعػي معرفػة مسػتكل)  كىػي العميػا باإلدارة الع قة

 التخطػيط ـالسػتخدا كمقػاكمتيـ العميػا أفػراد اإلدارات بػيف ال ػراع مسػتكل ككذلؾ اإلستراتيجيه
 %.29.6النسبي كالكزف 1.48 الم اكر ىذه المتكسط لفقرات بمغ ه  يث (اإلستراتيجي

 كىي الع قة بالمكارد ذات كالمعكقات اإلستراتيجي التخطيط استخداـ بيف إيجابية ع قة تكجد: 
 لتمػؾ مػدراء ككجػكد لمتخطػيط اإلسػتراتيجي فريػؽ ككجػكد ككقػته ماليػة مػكارد تخ ػيص)

 مػف النػكع ىػذا لػدييا التػي المنظمػات عػدد  يػث بمػغ ه( اإلدارة في رسمية ؤى تبم المنظمات
 .أفراد العينة مف% 91  (602) المعكقات

 ذات تعػزل لممعكقػات الرسػمي اإلسػتراتيجي التخطػيط اسػتخداـ فػي إ  ػاييا دالػة فػركؽ تكجػد 
 بمػغ  يػث ه(لو ةالمنظم كم ءمة أىداؼ اإلستراتيجي التخطيط يقافة) :كىي بالمنظمة الع قة
 %.43.35كالكزف النسبي 2.17 الم اكر ىذه لفقرات المتكسط
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 ع قػة بتنفيػذ ذات معكقػات لػدييا الرسػمي اإلسػتراتيجي التخطػيط تسػتخدـ التػي المنظمػات 
 بعض ظيكر قدرات العامميفه في ق كر األزماته بعض  دكث) :كىي اإلستراتيجية الخطط
 قبػؿ مػف فيػـ عػدـ االت ػاؿه فػي عمميػة ق ػكر ه ياكخارج المنظمات تمؾ داخؿ مف المشاكؿ
 %.75.3 النسبي كالكزف 3.667 م كرال فقراتمتكسط بمغ ف ه(اإلستراتيجية لمخطط العامميف

 
 منظمػاتيـ كالبييػة فيػـ بضػركرة لمػربح اليادفػة فيػر المنظمػات فػي العميػا اإلدارات الدراسػة ىػذه أك ػت
 التخطػيط اإلسػتراتيجي اسػتخداـ تكاجػو التػي المعكقػات عمػن كالتعػرؼ المنظمػاته تمػؾ فييػا تعمػؿ التػي

 ال دييػة اإلدارة مػف أدكات كػأداة اإلسػتراتيجي التخطػيط باسػتخداـ كالبػدء  ميػاه عمػن كالعمػؿ الرسػمي
 .الداخمية كالخارجية بييتيا مع كالتكيؼ التأقمـ عمن المنظمات تساعد كالتي
 

 المػػدارس مػػديرم لػػدل لتخطػػيط اإلسػػتراتيجيتطبيػػؽ ا معكقػػات "بعنػػكاف(: 2007الشػػاعره )دراسػػة 
االسػتراتيجي  التخطػيط بكاقػع تتعمػؽ معكقػات ه تم ػكرت الدراسػة  ػكؿ  "فػزة م افظػات فػي ال ككميػة
 التخطػيط االسػتراتيجي عمميػة فػي المدرسػة مػدير مػع المشػاركيف بجميػع تتعمػؽ كمعكقػات كطبيعتػوه
 عمػن التغمػب المتغيػراته كسػبؿ بػبعض لدراسػةا عينػة إجابات تأير كمدل الدراسةه عينة لدل المدرسي
 مجتمػع كتكػكف ه الت ميمػي الك ػفي المػنية البا ػث اسػتخدـ.الدراسة عينة عمييا اتفقت التي المعكقات
 بت ػميـ البا ػث قػاـ كمػديرةه مػديرنا (187) عينػة الدراسػة كبمغػت كمػديرةه مػديرنا ( 353 ) مػف الدراسة

 مجػاالت 5 عمػن كزعػت فقػرةه 50 تككنػت مػف الدراسػةه عينػةإلػن  مكجيػة االسػتبانة كىػي كا ػدة أداة
 : أىميا التك يات مف بمجمكعة البا ث أك ن الدراسة نتاية ضكء كفي .الدراسة تتعمؽ بمكضكع

 
 فػي مدارسػيـ كترسػيخيا االسػتراتيجي التخطػيط يقافػة تكػريس عمػن يعممػكا أف المػديريف عمػن 

 .المدارس ذهلي العامة اليقافة مف يتجزأ ال جزءنا كجعميا
 تعيػيف كظيفػة خػ ؿ مػف كذلػؾ المدرسػة مػدير عػف الكتابيػة كاألعمػاؿ اإلداريػة األعباء تخفيؼ 

 .التطكير المدرسي فريؽ عف التدريسي العبء كتخفيؼ مدرسةه كؿ في مدير نايب
 ال االت الضركريةه في إال المدرسيه التطكير فريؽ في عضك أم أك المدرسة مدير نقؿ عدـ 

 .التخطيطية الدكرة اءانتي بعد أك
 التخطيط االستراتيجي لتطبيؽ ال زمة كالتنظيمية كالبشرية المادية اإلمكانات تكفير ضركرة. 
 عػ ج  عمػن يعمػؿ االسػتراتيجي لمتخطػيط نمػكذج تعميميػة مؤسسػة لكػؿ يكػكف أف ضػركرة

 .مستق  تنشده كما ال اليةه أكضاعيا مع كيت ءـ الجكىريةه كقضاياىا مشك تيا
  جادة كعممية ب كرة االستراتيجي التخطيط بغزة كالتعميـ التربية كزارة تبني رةضرك. 
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التخطػػػيط اإلسػػػتراتيجي فػػػي ال كػػػـ الم مػػػي الفمسػػػطيني الكاقػػػع   "بعنػػػكاف(: 2006الردايػػػدهه ) دراسػػػة
ه ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ إلػػػن التعػػػرؼ عمػػػن مػػػدل كجػػػكد كممارسػػػة التخطػػػيط   "كاإلمكانػػػات

ي ال كػػـ الم مػػي كمعرفػػة العقبػػات كال ػػعكبات التػػي تكاجيػػوه ككػػاف مجتمػػع ىػػذه الدراسػػة اإلسػػتراتيجي فػػ
فػػي الضػػفة الغربيػػةه كمػػدراء البمػػديات التػػي يكجػػد فييػػا ىػػذا المن ػػبه ( أهب)رؤسػػاء البمػػديات الم ػػنفة 

دراء كرؤساء مجالس الخدمات المشتركة لمتخطيط كالتطكير كاإلدارة العميػا فػي كزارة ال كػـ الم مػيه كالمػ
كقػػػد اسػػػتخدـ البا ػػػث . العػػػاممكف لمػػػديريات كزارة ال كػػػـ الم مػػػي فػػػي م افظػػػات شػػػماؿ الضػػػفة الغربيػػػة 

اإلسػػػتبانة كالمقابمػػػة لجمػػػع البيانػػػاته كاسػػػتخدـ المػػػنية الك ػػػفي الت ميمػػػي كلت ميػػػؿ كمعالجػػػة مخرجػػػات 
ت أىػـ نتػاية ىػذه كقػد كانػ (.SPSS)اإلسػتبانة إ  ػاييانه فقػد اسػتخدـ البا ػث برنػامة الػرـز اإل  ػايية

 :الدراسة 
 

  لماميـ بمتطمبػات التخطػيط إف فالبية المب كييف يؤكدكفه كبالمستكل المتكسطه عمن إدراكيـ كا 
 .اإلستراتيجي 

 أكدكا عمن إدراكيـ ألىمية القكانيفه كاألنظمة في عممية التخطيط اإلستراتيجي. 
  يتناسػػػػػب مػػػػػع قكاعػػػػػد التخطػػػػػيط إدراؾ المب ػػػػػكييف لمتعامػػػػػؿ مػػػػػع المػػػػػكارد الماديػػػػػة كالماليػػػػػة بمػػػػػا

 .اإلستراتيجي
 مف التأييرات السمبية لدل المب كييف نقص استخداـ التكنكلكجيا لعدـ تكفر قكاعد لمبيانات. 
  كأيضان مف المؤيرات السمبية عمن التخطيط اإلستراتيجي الدعـ األجنبي المشركط 
  كمف تك يات ىذه الدراسة: 
 سطيني لتككف أكير كضك ان إعادة  يافة رسالة ال كـ الم مي الفم. 
 التركيز عمن زيادة الككادر كالمجاف المتخ  ة في التخطيط اإلستراتيجي. 
  تكييؼ البرامة التدريبية لكافة مستكيات العامميف. 
  عقد دكرات تدريبية خا ة في  أنظمة المعمكمات. 
 لدعـ األجنبيإيجاد الطرؽ المناسبة لإلعتماد عمن المكارد الذاتية كليس البقاء رىينة ا. 

 
 فػي ضػكء اإلسػ مية الجامعػة فػي االسػتراتيجي التخطػيط كاقػع "بعنػكاف (:  2006الػدجنيه ) دراسػة
 اإلس مية الجامعة في االستراتيجي التخطيط كاقع عمن التعرؼ إلن الدراسة ه كىدفت  "الجكدة  معايير
 الكطنيػة اليييػة أقرتيػا تػيال الجػكدة معػايير ضػكء فػي اإلسػتراتيجية الخطػة ت ميػؿ مػف خػ ؿ بغػزةه

 مػف العديػد إلػن الدراسػة تك ػمت كقػد .فمسطيف في العالي التعميـ لمؤسسات كالجكدة كالنكعية ل عتماد
 :أىميا النتاية
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 ارتفعػت  كقػد مرتفعػةه بدرجػة الجامعػة إدارة لػدل االسػتراتيجي لمتخطػيط العػاـ المفيػكـ كضػكح
 .بالجكدة االستراتيجي التخطيط يربط الذم لممفيكـ جدا مرتفعة بدرجة الميؿ درجة

 جػكدة  أف كيعتبػركف االسػتراتيجي التخطػيط يمارسػكف الدراسػة مجتمػع مػف (75.89)نسػبة إف
 الجامعػة سياسػات فػي الشػاممة الجػكدة لت قيػؽ كميمػة الزمػة خطػكة االسػتراتيجي التخطػيط
 .كأداييا

 اإلسػتراتيجية الخطػة كنػاتمك فػي كالنكعيػة كالجػكدة ل عتمػاد الكطنيػة اليييػة معػايير تػكافر 
 .لمجامعة

  الرؤيػة  عمكميػة)  يػث مػف كاألىػداؼ كالرسػالة الرؤية جكانب بعض  يافة في ضعؼ كجكد
جكانػب  بعػض فػي التعبيػر دقػة عػدـ األىػداؼه بعػض شػمكلية لممسػتقبؿه استشػرافيا كضػعؼ
 ).الرسالة

 لممنيػاج  المرافقػة طةاألنشػ كمرافػؽ ه كالمختبػرات القاعػات جػكدة عػف الجامعػة إدارة رضػا عػدـ
 .المتكسط مف تقترب جيدة نسبة المعايير تكافر نسبة بمغت  يث

 
 : يمي ما الدراسة بو أك ت ما أىـ كمف
 

 بنػاء  إلػن كالسػعي ه لمجامعػة اإلسػتراتيجية الخطػة إعػداد عنػد كمبادييػا الجػكدة إسػتراتيجية تبنػي
 . راتيجياالست التخطيط كأىمية بمفيكـ العامميف لدل تنظيمية يقافة

 فػي  االسػتراتيجي التخطػيط عمميػة لقياس ت مح كمعتمدة كاض ة أداء كمؤشرات معايير تطكير
 . الجكدة كمعايير كتنسجـ مرا ميا كافة

 المادية كالمرافؽ كاإلمكانات ه المدرسيف كأعداد يتناسب بما كأعدادىـ الطمبة قبكؿ نسب مراعاة 
 . المجاؿ ىذا في العالي التعميـ ككزارة الكطنية الييية بمعايير كااللتزاـ ه

 ل عتمػاد  الكطنيػة اليييػة م ػاكر شػمكلية ي قػؽ أسػاس عمػن اإلسػتراتيجية الخطػة أىػداؼ بنػاء
 .كالنكعية كالجكدة

 تناكلتيا الدراسة التي المعايير كتطبيؽ المرافؽ ت سيفك  اإلداريةه كالخدمات الجكدة دعـ. 
 

خطيط اإلستراتيجي لدل مديرم المنظمات فير ال ككمية كاقع الت "بعنكاف (:  2004األشقره )دراسة 
ه كىدفت ىذه الدراسة إلن التعرؼ عمن التخطيط اإلستراتيجي لدل مديرم  "الم مية في قطاع فزة

المنظمات فير ال ككمية في قطاع فزةه كالمعكقات التي قد تكاجو عممية التخطيط كما يراىا المديركف 
تميمت مشكمة الدراسة في دراسة كاقع التخطيط اإلستراتيجي لدل  كقد .كمدل ممارستيـ ليا عمميان 

المنظمات فير ال ككمية الم مية في قطاع فزةه كقد استخدـ البا ث المنية الك في الت ميميه 
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مدير مف ىذه ( 1339)كأسمكب الدراسة الميدانية كذلؾ مف خ ؿ التطبيؽ عمن عينة قدرىا 
 :مف التك يات كالنتاية مف أىميا العديدكقد تك مت الدارسة إلن  .المنظمات

 
 لدل مديرم المنظمات فير ال ككمية تكضيح لممفيـك العممي لمتخطيط االستراتيجي. 
  تكضػػػػػيح المفيػػػػػـك العممػػػػػي لمتخطػػػػػيط االسػػػػػتراتيجي يعػػػػػزل إلػػػػػن عمػػػػػر المؤسسػػػػػة كخ اي ػػػػػيا

 .التنظيمية
 شخص المػدير كمكا ػفاتو تجاكز معيقات التخطيط االستراتيجي مرتبط بقيادة المؤسسة مميمة ب

 .الشخ يةه كمرتبط كذلؾ بخ ايص المؤسسة التنظيمية
 

 :الدراسات العربية .2.5.2
 

 لقطػاع ت ميميػة دراسػة) كاألداء االسػتراتيجي التخطػيط  "بعنػكاف (: 2010ن ػيرات كالخطيػبه )دراسػة 
 فػي االسػتراتيجي التخطػيط كاقػع عمػن التعػرؼ إلػن الدراسػة ىػذه ىػدفته  " (األردنيػة األدكيػة  ػناعة
 الممارسػة كدرجػة المفيػكـ كضػكح درجػة  يػث مػف العامػةه المسػاىمة األردنيػة األدكيػة  ػناعة شركات
 تؤخػذ التػي البييية كالعكامؿ االستراتيجيه التخطيط عممية في المشاركة كاألطراؼ المعمكمات كم ادر
 التخطػيط كاقػع بػيف الع قػة ميػؿت  تناكلػت كمػا االسػتراتيجيه التخطػيط بعمميػة القيػاـ عنػد باالعتبػار

 األ ػكؿ عمػن بالعايػد مقاسػان  األردنيػة األدكيػة  ػناعة شػركات فػي المؤسسػي كاألداء االسػتراتيجي
أف  الدراسػةه مجتمػع يشػكمكف مػديران  لخمسػيف البيانػات ت ميػؿ نتػاية كأظيػرت .المضػافة السػكقية كبالقيمة

 االستراتيجيه لمتخطيط ال  يح المفيكـ ككفيدر  ال األردنية األدكية  ناعة شركات مديرم مف 52%
 لػـ  ػيف فػي .فقػط العميػا اإلدارة خػ ؿ مػف تػتـ االستراتيجي التخطيط عممية أف يركف منيـ% 56 كأف
 التخطػيط ممارسػة درجػة) المسػتقمة المتغيػرات بػيف إ  ػايية داللػة ذات ع قػة كجػكد إيبػات يػتـ

ه كضػكح درجػة االسػتراتيجيه  لمبييػة االسػتراتيجي الت ميػؿ االسػتراتيجيه طالتخطػي عنا ػر المفيػـك
 السػكقية كالقيمػة األ ػكؿ عمػن بالعايػد مقاسػان  الشركات ليذه المؤسسي األداء كبيف (كالخارجية الداخمية

 التخطػيط بمكضػكع االىتمػاـ زيػادة إلػن تيػدؼ تك ػيات تقػديـ إلػن الدراسػة كخم ػت  المضػافةه
  .الدكايية ال ناعة منظمات حلنجا الرييسية المككنات كأ د االستراتيجي

 
 الكزارات في االستراتيجي التخطيط في التنظيمية العكامؿ أير "بعنكاف ( 2010العفيؼ كال سفه )دراسة

 فػي االسػتراتيجي التخطػيط في التنظيمية العكامؿ أير التعرؼ عمن إلن الدراسة ىذه ه ىدفت "األردنية 
 العكامػؿ ىػذه ن ػك اتجاىاتيمػا لتعػرؼ كالكسػطن العميػا رتػيفاإلدا الدراسػة كاسػتيدفت األردنيػةه الػكزارات
 ه الدراسػة لجمػع المعمكمػات  اسػتخدـ البا يػاف اسػتبانة فػي ىػذه كقػد .االسػتراتيجي التخطػيط فػي كأيرىا
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  ال ة (222) منيا استبانةه (227) استرجاع كتـ (292) كعددىـ المديريف جميع عمن كزعت  يث
 الدراسة ىذه في البا ياف استخدـ كقد .المكزعة االستبانات مف (%76)  كالي أم اإل  اييه لمت ميؿ
 اإل  ػاء اسػتخداـ تػـ كمػا. ال زمػة البيانات لجمع الميدانية الدراسة كأسمكب الت ميمي الك في المنية

 التبػايف كت ميػؿ (T-test) ك (F-test)اختبػار كاسػتخداـ الدراسػةه عينػة خ ػايص إلظيػار الك ػفي
 الختبػار (R) بيرسػكف ارتبػاط كمعامػؿ (R2) الت ديػد كمعامػؿ (One Way Anova) األ ػادم
 التخطػيط ن ػك لممػديريف كمرتفعػة ايجابيػة اتجاىػات كجػكد إلػن الدراسػة كتك ػمت .الدراسػة فرضػيات

 التخطػيط فػي كمنفػردة مجتمعػة المسػتقمة لممتغيػرات إ  ػايية داللػة ذم أيػر كجػكد كالػن االسػتراتيجيه
الماليػػػة لعمميػػػة التخطػػػيط  المخ  ػػػات تػػػكفير :الدراسػػػة بػػػو ا أك ػػػتمػػػكأىػػػـ  .االسػػػتراتيجي
عػادةه ك المؤىمػة البشػرية الكفػاءات كاسػتقطاب.اإلسػتراتيجي  لخدمػة اإلداريػة التشػريعات فػي النظػر ا 

 .االستراتيجي التخطيط
 

كدية التخطيط اإلستراتيجي لبناء المكارد البشرية في الجامعات السع "بعنكاف (: 2008القرشيه )دراسة 
البعد : ه ت ددت منيجية الدراسة في بعديف ىاميف أكليما"( دراسة تطبيقية عمن جامعة أـ القرل)

النظرم لمدراسة بت ميـ نمكذج لمتخطيط اإلستراتيجي لبناء المكارد البشرية في الجامعات السعكديةه 
ستراتيجي لبناء المكارد تٌميؿ في التخطيط اإل: كفقان لمفاىيـ كأسس اقت اد المعرفةه أما البعد اآلخر

البشرية في الجامعات السعكدية كنمكذج عمييا جامعة أـ القرل كذلؾ بتطبيؽ مرا ؿ كعمميات التخطيط 
اإلستراتيجي لبناء المكارد البشرية عمن الجامعةه ككانت مف أىـ نتاية ىذه الدراسة ت ميـ إطار 

ارد البشرية في الجامعات السعكديةه ككانت كنمكذج مفاىيمي لمرا ؿ التخطيط اإلستراتيجي لبناء المك 
 :مف أىـ تك يات ىذه الدراسة 

 
 االستفادة مف إمكانيات كخبرات المكارد البشرية. 
 تبنن التخطيط االستراتيجي لممكارد البشرية مف اجؿ المساعدة عمن ت قيؽ االستدامة. 
 ن اسػتخداـ كتكظيػؼ تقنيػات ضركرة تنظيـ برامة تدريبية لممػكارد البشػرية كالقيػادات اإلداريػة عمػ

 .اإلدارة ال ديية
 

 قطاع في البشرية المكارد إدارة كظايؼ إستراتيجية كاقع"بعنكاف (: 2007أبك دكلةه عبيداته )دراسة 
 قطاع في البشرية المكارد إدارة كظايؼ إستراتيجية كاقع استكشاؼ إلن ه ىدفت الدراسة "األردنية البنكؾ
 ككؿه لمبنؾ االستراتيجي التخطيط بعممية األردنية البنكؾ قطاع قياـ لمد  يث األردنيةه مف البنكؾ
 المكارد إدارة كظايؼ تطبيؽ كدرجة البشريةه المكارد إلدارة االستراتيجي بعممية التخطيط قيامو كمدل
دارة لو االستراتيجي التخطيط بيف الربط عمن كقدرة البنؾ المختمفةه البشرية  ياككظايف البشرية المكارد كا 
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األردنية  البنكؾ أماـ تقؼ التي أىميةه األكير الرييسة المعيقات دراسة أىـ إلن إضافة المختمفةه
دارة االستراتيجي التخطيط بيف الربط عمن البنكؾ األردنية قطاع قدرة مدل إلن باإلضافة  المكارد كا 
 لممديريفه الشخ ية الخ ايص مف بعض بيف أير الع قة دراسة خ ؿ مف ككظايفياه البشرية

 دايرة في العامميف المديريف مف الدراسة مجتمع المب كيةه تككف األردنية لمبنكؾ التنظيمية كالخ ايص
 :كمف أىـ نتاية الدراسة  البنكؾ األردنيةه قطاع في البشرية المكارد

 
 عدـ امت ؾ البنكؾ خطة إستراتيجية مكيقة. 
 نسبيا عالية بدرجة البشرية المكارد إدارة كظايؼ بتطبيؽ األردنية البنكؾ قطاع يقكـ. 
 المػكارد  إدارة بػيف الػربط عمػن متكسػطة مقػدرة لديػو األردنيػة البنػكؾ قطػاع أف الدراسػة بينػت

 .ككؿ لمبنؾ االستراتيجي كالتخطيط البشرية
 مػع لديػو التخطػيط االسػتراتيجي لػربط نسػبيا متكسػطة مقػدرة األردني البنكؾ لدم قطاع أف كما 

 .البشرية كاردالم إدارة كظايؼ
 

 :كأىـ ما أك ت بو الدراسة
 

 إلدارة المكارد البشرية االىتماـ بالتخطيط ضركرة. 
 البشرية المكارد إلدارة متخ  ة أجيزة االىتماـ بالمكارد البشرية مف خ ؿ تكافر.  
 المتعددة ككظايفيا المكارد ىذه بإدارة بيا تعني خا ة ك دة كجكد أىمية. 

 
 ه ىػدفت "العػالي التعمػيـ فػي اإلسػتراتيجي لمتخطػيط مقتػرح ت كر "بعنكاف:  2003)المبعكثه) دراسة 
 بعػض التقميػدمه كبيػاف كالتخطػيط االسػتراتيجي التخطػيط بػيف الفػركؽ بعػض تكضػيح إلػن الدراسػة ىػذه

 لمتعميـ التخطيط في المممكة السعكدية نمكذج كدراسة العربيه المجتمع في العالي التعميـ في المشك ت
 النتاية أىـ كمف العاليه التعميـ في االستراتيجي لمتخطيط مقترح ت كر تقديـ ذلؾ عمن بنن يـ هالعالي
 :يمي ما البا ث إلييا تك ؿ التي
 

 التخطػيط فػي التقميػدم الطػابع عميػو يغمب السعكدية كمنو المجتمعه في العالي لمتعميـ التخطيط 
 .المكتكبة الخطط في نظرم كبشكؿ االستراتيجي لمتخطيط الفكرية األطر ببعض التأير مع

 مػف باالسػتفادة لممطالبػة البػا ييف بعػض دفػع ممػا السػمبيات بعػض التقميػدم التخطػيط أفػرز 
 .المتقدمة الدكؿ في الجامعات مف كيير في ممارستو تمت كالذم االستراتيجيه التخطيط
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 كت قيػؽ ؽيتفػ بمػا المممكػة فػي الجامعيػة المؤسسػات فػي التنظيميػة اليياكػؿ تطػكير ضػركرة 
لمتخطػيط  المقتػرح الت ػكر كيتميػؿ المعمكمػاته ع ػر فرضػو الػذم االسػتراتيجي التخطػيط

 :التالية الخطكات في االستراتيجي
 

o كممارسة عمـ باعتباره االستراتيجي التخطيط تبنن. 
o كالجامعات العالي التعميـ مؤسسات إدارة في االستراتيجي الفكر تبنن. 
o كالجامعات العالي التعميـ مؤسسات إدارة في االستراتيجي التخطيط تبني. 
o لمتخطػيط لجنػة لتسػتكعب كالجامعػات العػالي التعمػيـ فػي التنظيميػة اليياكػؿ تطػكير 

 .العالي التعميـ االستراتيجي في
o العالي التعميـ تخطيط في االستراتيجي التخطيط منيجية ممارسة. 
o االستراتيجي التخطيط عمن اممةالع القكل كتدريب إعداد اإلستراتيجيةه الخطط تقكيـ تبني. 
o العالي التعميـ إدارة في اإلستراتيجية اإلدارة ممارسة. 

 
 معكقات اإلدارة المدرسية مف كجية  نظر مديرم المدارس  "بعنكاف (: 2002أبك عاشكره )دراسة 

دارة ه ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػن الكشػػؼ عػػف معكقػػات اإل"األردف –كمػػديراتيا فػػي مديريػػة تربيػػة بنػػي كنانػػة
بني كنانة مف كجيػة نظػرىـه أجريػت الدراسػة  المدرسية التي تكاجو مديرم المدارسه كمديراتيا في تربية

مديران كمديرة في مدارس مديرية بني كنانة كاستخدـ البا ث اإلسػتبانة كػأداة ( 68)عمن عينة تككنت مف
 : لمدراسة كجمع المعمكمات ككانت مف أبرز نتاية ىذه الدراسة ما يمي

 
  ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إ  ػػايية عمػػن مسػػتكل الداللػػة(≤ 0.05 ) عمػػن معكقػػات اإلدارة

 .المدرسيةه كما يراىا مديرك المدارس كمديراتياه تعزل إلن متغيرات الجنسه كالمؤىؿ العممي 
  تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إ  ػػػػايية عمػػػػن مسػػػػتكل الداللػػػػة(≤ 0.05 ) عمػػػػن معكقػػػػات اإلدارة

 . ىا مديرك المدارسه كمديراتيا تعزل إلن متغير الخبرة المدرسيةه كما يرا
 

الت كر المقترح لتطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي في التعميـ الجامعي  "بعنكاف (: 2002 سيفه )دراسة 
براز  "الم رم ه كىدفت إلن التعرؼ عمن مفيكـ التخطيط اإلستراتيجي كأىـ خطكاتو كمشك توه كا 

خذ بيذا األسمكب في التعميـ الجامعيه كمف يـ تكضيح أىمية تطبيؽ المبررات التي تدعك إلن األ
التخطيط اإلستراتيجي في التعميـ الجامعيه ك كالن إلن الت كر المقترح لكيفية تطبيؽ ىذا األسمكب 

تك مت الدراسة إلن إنشاء جياز لمتخطيط اإلستراتيجي .  التخطيطي في التعميـ الجامعي الم رم
جراء الت ميؿ البييي لمؤسسات التعميـ الجامعيه كت ديد الجماعات المستيدفة مف قبؿ لمتعميـ العاليه كا  
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مؤسسات التعميـ الجامعيه كت ديد رسالة كرؤية مؤسسات التعميـ الجامعيه كت ديد ك يافة األىداؼ 
 .اإلستراتيجيةه ك يافة اإلستراتيجية كتطبيقيا ككيفية استخداـ أساليب المتابعة كالتقكيـ

 
 ميدانيػة دراسػة األردنيػة العامة المؤسسات في اإلستراتيجي التخطيط " بعنكاف (2000 الغزاليه )ةدراس
 فػي العميػا اإلدارات كعػي مػدل عمػن التعػرؼ إلػن الدراسػة ه ىػدفت "العميػا اإلدارة نظػر كجيػة مػف

 كمػا .المؤسسػات تمػؾ فػي ممارسػتو كدرجػة اإلسػتراتيجي التخطػيط بمفيػكـ العامػة األردنيػة المؤسسػات
 تؤخػذ بعػيف التػي كالعكامػؿ اإلسػتراتيجية الخطػط كضػع فػي المشػاركة درجػة عمػن التعػرؼ ىػدفت إلػن
 الدراسػة كأسػمكب الت ميمػيه الك ػفي المػنية عمػن الدراسػة اعتمػدت كقػد .الخطػط كضػع عنػد االعتبػار
 %75 عمػن ةاالسػتبان تطبيػؽ تػـ كقػد الدراسػةه أىػداؼ لت قيػؽ كػأداة اسػتبانو تـ إعػداد  يث الميدانيةه

 :أىميا نتاية إلن الدراسة خم ت كقد مجتمع الدراسةه مف
 

 يح ككعي فيـ األردنية العامة المؤسسات في العميا اإلدارات مديرم مف ( 57.3% ) لدل   
 عػدـ أك فمػكض% 42.7 بمغت كبيرة نسبة لدل بينما اإلستراتيجيه كالتخطيط اإلدارة بمفيكـ
 .جيةاإلستراتي اإلدارة مفيكـ في كضكح

 متكسطة بدرجة اإلستراتيجي التخطيط بممارسة األردنية العامة المؤسسات تقكـ. 
 يميو مجمس العاـ المدير األكلن بالدرجة ىي اإلستراتيجية الخطط كضع في المشاركة الجيات 

 مبػدأ عمػن ككػذلؾ التأكيػد اإلسػتراتيجيةه كاإلدارة اإلسػتراتيجي التخطػيط لجنػة يػـ المؤسسة إدارة
 فػي لممػدراء كالمسػيكليف الفر ػة تتػاح ب يػث اإلسػتراتيجية الخطػط كضػع فػي المشػاركة
 تكميػؼ أف فػي  ػيف المؤسسػة فػي الخطػط ىػذه إعػداد فػي المشػاركة الػدنيا اإلداريػة المسػتكيات

 متكسطة بدرجة التنظيمية يشارككف الك دات رؤساء كجميع المؤسسة داخؿ مف خا ة لجنة
 مزايا التخطيط ن ك إيجابية اتجاىات األردنية العامة ؤسساتالم في العميا اإلدارات مديرم لدل 

 اإلسػتراتيجي التخطػيط مفيػكـ باسػتخداـ البػدء بضػركرة الدراسػة  يػث أك ػت.اإلسػتراتيجي
 ككػذلؾ.كالخارجيػة الداخميػة بييتيػا مػع التػأقمـ عمػن المنظمػات يسػاعد إدارم  ػديث كأسػمكب
 .التخطيط اإلستراتيجي مفيكـ  كؿ العميا داراتلإل التدريبية الدكرات مف المزيد بتكفير أك ت

 
التخطػػػػيط اإلسػػػػتراتيجي كدكره فػػػػي االرتقػػػػاء بكفايػػػػة كفعاليػػػػة الػػػػنظـ "بعنػػػػكاف ( 1999الجنػػػػدمه )دراسػػػػة 
كمرا مػوه ، ىدفت ىػذه الدراسػة إلػن التعػرؼ عمػن مفيػـك التخطػيط االسػتراتجي " دراسة ت ميمية.التعميمية

األخػػػرل ه كالػػػن أم  ػػػد يمكػػػف اسػػػتخداـ التخطػػػيط اإلسػػػتراتيجي فػػػي  كالفػػػرؽ بينػػػو كبػػػيف أنػػػكاع التخطػػػيط
كقد أك ت الدراسة بضػركرة  .كقد استخدـ البا ث المنية الك في الت ميمي.االرتقاء بالعممية التعميمية 

االىتمػػػاـ بت ديػػػد تغيػػػرات البييػػػة الداخميػػػة لممؤسسػػػة كتغيػػػرات البييػػػة الخارجيػػػة ليػػػاه إضػػػافة إلػػػن ت ديػػػد 
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 ت سػيف فػي تسػيـ منطقػة ىرية التي تكاجو ىذه المؤسسة ب كرة تمكنيػا مػف  ػنع قػراراتالقضايا الجك 
 الرقابػة عمػن بالقػدرة الشػعكر التعميميػة بالمنظمػة القيػادات لػدل يكلػد كمػا الداخميػة كالخارجيػةه كفاءتيػا

 ت قيػؽبغيػة  الجمػاعي بالعمؿ الشعكر تدعيـ عف فض ن  .المنظمة مستقبؿ عمن كالسيطرة كتقييـ األداء
 .لممنظمة كالخارجية العامة الم م ة أك العامة األىداؼ

 
 :األجنبية الدراسات .3.5.2

 
مف خطط المدرسة التطكيرية إلن إطار التخطيط  "بعنكاف (: Davies, 2007ديفيز )دراسة 

ات ه ىدفت ىذه الدراسة إلن التأكيد عمن أف طرؽ التخطيط التقميدية لـ تعد تخدـ ا تياج "اإلستراتيجي
دارات المدارس لمكاجية الت دم في  المدارسه كأكدت عمن أىمية كجكد طريقة جديدة أماـ قيادات كا 
األلفية الجديدة ه كتتميؿ ىذه الطريقة في مفيكـ التكجو االستراتيجي الذم يتم كر في نمكذج جديد 

التكجيات  لمتخطيط الذم ي ؿ م ؿ اإلطار الم دكد لمتخطيط التطكيرم لممدرسة مكض ان أف أىـ
 :اإلستراتيجية لممدرسة كانت تتميؿ في التالي 

 
 إيجاد تكقعات عالمية ه كمستقبؿ ناجح. 
 ربط المدرسة بالبيت مف خ ؿ تطكير المجتمع الم مي . 
 تكفير التعميـ المبني عمن استخداـ التكنكلكجيا لكؿ طالب. 

 
ف التخطػػيط التقميػػدم كالتخطػػيط كقػػد اسػػتخدـ البا ػػث المػػنية الك ػػفي الت ميمػػي ه  يػػث كضػػح الفػػرؽ بػػي

االستراتيجي الذم يجمؿ األنشطة الكييرة في عدد م دد مف المجاالت اإلسػتراتيجية التػي تتم ػكر  ػكؿ 
الغرض األساسػي لممدرسػة كىػك مخرجػات التعمػيـ كعمميػات التعمػيـ ه كالػتعمـ يػـ الترتيبػات اإلداريػة كىػذا 

سػػتراتيجي أداة لقيػػاس مػػدل تطػػكر األداء الفػػردم مػػع يقػػع خػػ ؿ فتػػرة زمنيػػة م ػػددة كيعتبػػر التخطػػيط اإل
 .إعادة التركيز عمن األىداؼ السنكية هكمف يـ ال كـ عمييا بالنجاح أك الفشؿ

 
 اإلسػتراتيجي التخطػيط معكقػات عمػن التغمػب" بعنػكاف كىػي(Robinson, 2005)) ركبنسػكف (دراسػة
 لممؤسسػة العامػة المعيقػات ت ديػد إلػن سػةالدرا ىػذه ه ىػدفت "العامػة المؤسسات في تطبيقو تكاجو التي
 الدراسػة كىػذه المناسػبةه ال مػكؿ ككضػع اإلسػتراتيجي التخطػيط باتجػاه إتبػاع التقػدـ فػي تكاجييػا كالتػي
 فػي يعممػكف ألفػراد الشخ ػية المقػاب ت إجػراء طريػؽ عػف البا ػث إلييػا مقالػة تك ػؿ عػف عبػارة

 أسػباب لعػدـ عدة ىناؾ أف إلن البا ث كتك ؿ هالمؤسسة في عامميف أك مدراء كانكا مؤسساته سكاء
 أك الخػارجه تػأتي مػف أنيػا بسػبب كاضػح فيػر يكػكف قػد منيػا فػالبعض اإلسػتراتيجيه بػالتخطيط األخػذ
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 يجعػؿ اليػكمي بالعمػؿ كالمػاؿه كاالىتمػاـ لمكقػت مضػيعة مجػرد أنػو إليػو ينظػر الذم العمؿ فريؽ بسبب
 كلػـ اإلسػتراتيجيه بػالتخطيط المتعمقػة كنقػص المعرفػة اإلسػتراتيجيه لمتخطػيط كػاؼو  كقػت كجػكد عػدـ
 التغيػرات عػف ناتجػة كانػت التخطػيط ت ػديات االسػتراتجيه كمعظػـ التخطػيط عػف يقافػة لػدييـ تتػكفر

 أك مم ػكظ تػأيير لػو يكػكف أف ممكػف اإلسػتراتيجية فػي تغييػر ألف أم المؤسسةه في كالمكجكدة الممكنة
 يككنػكا اإلسػتراتيجي التخطػيط عػف سػمبية فكػرة لػدييـ كػاف لػذيفا العمميػاته كاألفػراد عمػن مغػزل ذات

ذا عممية التخطيط ضد طبيعينا  التػي المعيقػات عمػن التغمػب فػي نػاج يف نكػكف أف أردنػا كي اربكنياه كا 
 .اإلستراتيجي التخطيط عممية تيـ التي بالقضايا كعي إلن ب اجة اإلستراتيجي فن ف التخطيط تكاجو

 
 في اإلستراتيجيات تطبيؽ معكقات "بعنكاف  Susan Stefan )), 2005)ستيفف سكزاف)دراسة 

فػي  تطبػؽ التػي كاإلسػتراتيجيات المعكقػات عمػن ىذه الدراسة لمتعػرؼ ىدفت ه "العالي التعميـ مؤسسات 
 مػف كتعتبر الدراسة الت ميميه الك في المنية الدراسة ىذه في البا ث الناجحه كاستخدـ العالي التعميـ
 عػف الب ػث كيػتـ م ػكر معػيف  ػكؿ تػدكر التػي األسػيمة مف مجمكعة يطرح كالذم المكتبي ثالب  نكع

 :التالية لمنتاية البا ث تك ؿ الدراسة كمف عميياه اإلجابة
 

 العمػؿ تغييػر ىػك مقاكمػة الرييسػي البشػرم كال ػاجز كتقنيػةه كماليػة كمؤسسػية بشػرية معكقػات 
 .االجتماعية كالع قات كاألدكار

 مػع لمعمػؿ تعطػي ال ػ  يات كال مرنػة ليسػت التػي اليقافة تتضمف الرييسية ؤسسةالم معيقات 
 تتضػمف المعيقػات ىػذه لعنكنػة كاإلسػتراتيجيات." اإلدارم التكػدس " الفعػاؿ فيػر العمػؿ تػزا ـ
 .العمؿ ت ميـ القكية كدعـ كالقيادة كاليقة التعاكف يقافة

 التطبيؽ ككقت لنظاـا لتطبيؽ العالية التكمفة تتضمف المالية المعيقات 
 النظاـ ت ميـ كفي المعايير في نقص تتضمف التقنية الت ديات. 

 
 فكايػد عمػن التعػرؼ "بعنػكاف( : (Grant and Thomases, 2004 )كيكماسػز جرانػت)  دراسػة

 عمن الدراسة ىذه ىدفته  " (12)المر مة في التعميمية المؤسسات في اإلستراتيجي التخطيط كمعكقات
 المؤسسػات فػي اإلسػتراتيجي تطبيػؽ التخطػيط كمعكقػات بفكايػد المتعمقػة لمكضػكعاتا إلػن التعػرؼ

  ػ فيةه مقالة 26ك كتابانه 66 ت ميؿ عف كالعينة عبارة الت ميميه المنية البا ث كاستخدـ التعميميةه
 البا ػث أخػرله كتك ػؿ كم ػادر دكتػكراهه رسػايؿ6 عالميػةه ك مػؤتمرات مػف م كمػان  ب يػان  28 ك

 :النتاية التالية إلن كقاتالمع بخ كص
 

 اإلستراتيجي التخطيط لعمميات التمكيؿ نقص.  
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 لمخطة العممي كالتطبيؽ اإلستراتيجي بالتخطيط االلتزاـ مدل.  
 اإلستراتيجي التخطيط ضعؼ إلن أدت التي المركنة عدـ.  
 التعميـ في اإلستراتيجي بالتخطيط األفراد مشاركة نقص قضايا ميؿ عشكايية مكضكعات. 

 
دكر قيػادة المؤسسػات :التخطػيط االسػتراتيجي كاسػتخداـ المعمكمػات:"بعنػكاف 2003 )  بيترايػدس (دراسػة

 ت ػدينا يكاجيػكف المجتمػع كميات مدراء أف عمن التأكيد إلن الدراسة ه ىدفت"التعميمية في كمية المجتمع
  ػنع عمميػات فػي قراطيػةكبيرك  مركزيػة ال بطبيعتيػا ىػي التػي المنظمػة كتكجيػو م اكلة إدارة في رىيبنا

داخميػة  كا تياجػات أعظػـ م اسػبية لنظػاـ خارجيػة متطمبػات يكاجيػكف فيػـ الكقػت نفػس كفػي  القػراره
 أنظمػة المعمكمػات أف مػف بػالرفـ أنػو إلػن كتك ػؿ ه الك ػفي المػنية البا ػث اسػتخدـ كقػد لممعمكمات
 ميؿ تطبيؽ أف ه  إال بسيكلة تالمعمكما جمع ميمات مف األنكاع ىذه تنجز أف تستطيع ه التكنكلكجية

 ه الجديػدة المعمكمػات التكنكلكجيػة أنظمػة تطبيػؽ فػإف عديػدة كبطػرؽ ه مشػكمة ذاتػو ب ػد األنظمػة ىػذه
 االستراتيجي التخطيط متأف لعمميات كظيفي كتقاطع ه مفتك ة نياية يعكس فإنو بفاعمية يمارس عندما

 االسػتراتيجي التخطػيط تطبيػؽ عمميػة اسػتخدمكا المجتمػع كميػات مػدراء أف كيػؼ الدراسة ىذه كتناقش ه
 التشغيمية كالعمميات المعمكمات كتدفؽ ه الك دات التعاكف بيف كلزيادة ه المعمكمات نقص  اجز لكسر

 العمميػة ىػذه اسػتي ؾ مػف كبػالرفـ ه اإلجراييػة األكاديميػة كالمعمكمػات المعمكمػات بمػدخؿ كالتػزكد ه
 .المطمكب التنظيمي التغير عدة إل داثكا أداة لكنيا ه الكقت مف الكيير

 
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة .3.5.2

 
تناكلػت  بػأف الدراسػات يتضػح لمدراسات سكاء الم ميةه كالعربيةه أك األجنبيةه السابؽ العرض خ ؿ مف

مكضػػكع التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي قطاعػػات كاتجاىػػات مختمفػػة كمتعػػددة ه فمنيػػا مػػا تنػػاكؿ التخطػػيط 
تراتيجي في ال كـ الم مي الفمسطيني الكاقػع كاإلمكانيػات ه ككػذلؾ ت ػكر مقتػرح لتطبيػؽ التخطػيط االس

اإلسػتراتيجي فػي التعمػيـ الجػامعيه كالتخطػيط اإلسػػتراتيجي فػي مكاف ػة جػرايـ اإلرىػاب الػدكلي ه كأيضػػان 
جي فػي إدارة المػكارد اتجاىات مديرم إدارة المكارد البشرية ن ك تقييـ مستكل ممارسة التخطيط اإلسػتراتي

البشػػػرية فػػػي منظمػػػات القطػػػاع العػػػاـ كالخػػػاصه ككاقػػػع التخطػػػيط االسػػػتراتيجي فػػػي المنظمػػػات األىميػػػة 
كع قتػو بػػاألداء ه كالتخطػػيط االسػػتراتيجي  فػػي مؤسسػػات شػػبكة المنظمػػات البيييػػة بػػيف المعيقػػات كآفػػاؽ 

قػػع كاإلمكانيػػات  الػة دراسػػية الضػػفة التػدعيـه كالتخطػػيط االسػػتراتيجي فػي ال كػػـ الم مػػي الفمسػطيني الكا
ه  يػػػث أف ممػػا يؤكػػد أىميػػػة ىػػذا المكضػػكع باعتبػػػاره مػػف الدراسػػات ال دييػػة فػػػي ىػػذا الع ػػر.  الغربيػػة

دكر التخطػػيط االسػػتراتيجي النػػاظر إلػػن ىػػذه الدراسػػات يجػػد بأنيػػا دراسػػات ذات أىميػػة بالغػػة فػػي إظيػػار 
 .في نجاح المنظمات كزيادة كفاءتيا كفاعميتيا



 47 

 
 فػي سػبيؿ التخطػيط االسػتراتيجي ه كأنماطػو مكضػكع  ػكؿ جديػدة أبعػاد د تناكلػت الدراسػة ال اليػةكقػ

 .كزيادة قدرتيا عمن البقاء كاالستدامة المنظمات كالمؤسسات العمؿ في ىذه  تطكير
 

 اسػػتخدمت البا يػػة االسػػتبانة نفػػس األداة المسػػتخدمة فػػي  :أكجػػو التشػػابو مػػع الدراسػػات السػػابقة
لسػػابقة لجمػػع البيانػػات الخا ػػة بالدراسػػة هكػػذلؾ اسػػتخدمت البا يػػة المػػنية الك ػػفي الدراسػػات ا

 .الت ميمي ه كىك نفس المنية الذم استخدمتو معظـ الدراسات السابقة
 ركػػػػزت ىػػػػذه الدراسػػػػة عمػػػػن مػػػػديريات كزارة ال ػػػػ ة  :أكجػػػػو االخػػػػت ؼ مػػػػع الدراسػػػػات السػػػػابقة

فيػػػا عػػػف الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي مؤسسػػػات الفمسػػػطينية شػػػماؿ الضػػػفة الغربيػػػة كىػػػذا يعنػػػي اخت 
كاختمفت ىذه الدراسة أيضان مف  يث طبيعة النتػاية  .القطاع العاـ كالخاص  سب عمـ البا ية
 .ه ك جـ العينةه كالمج ت التي استخدمت
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 الفصؿ الثالث
______________________________________________________ 

جراءات الدراسة  منيجية كا 
 

 :تمييد 1.3
 

يتضػػػمف ىػػػذا الف ػػػؿ مػػػنية الدراسػػػةه كمجتمعيػػػاه كعينتيػػػاه كك ػػػفان ألدكات الدراسػػػةه ال ػػػدؽ كاليبػػػاته 
 .كطرؽ جمع البياناته كالمعالجات اإل  ايية كسمـ ليكرت  المكزكف

 
 منيج الدراسة 2.3

 
نػػكع مػػف الدراسػػاته اسػػتخدمت البا يػػة المػػنية الك ػػفي الت ميمػػي منيجػػان لدراسػػتيا لم ءمتػػو لميػػؿ ىػػذا ال

كػػػكف طبيعػػػة الدراسػػػة تقػػػـك عمػػػن جمػػػع البيانػػػات كت ػػػنيفيا كتبكيبيػػػا كمػػػف يػػػـ ت ميميػػػا بإ ػػػدل الطػػػرؽ 
 .اإل  ايية

 
 :مجتمع الدراسة 3.3
 

تكػػػكف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف مػػػدراء مػػػديريات  ػػػ ة الم افظػػػاته كمػػػدراء الػػػدكايره كرؤسػػػاء األقسػػػاـ فػػػي 
مب كيػػان مػػا  180 يػػث بمػػغ مجتمػػع الدراسػػة . لضػػفة الغربيػػة مػػديريات كزارة ال ػػ ة الفمسػػطينية شػػماؿ ا

بػػيف مػػدير مديريػػة كمػػدير دايػػرة كريػػيس قسػػـه كالػػذم تػػـ ال  ػػكؿ عميػػو مػػف ال ػػف ة اإللكتركنيػػة لػػكزارة 
 ((1)أنظر مم ؽ رقـ. )ال  ة الفمسطينية
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 عينة الدراسة 4.3
 

مب ػكثه ( 180)راد مجتمػع الدراسػة بيدؼ إجراء الدراسة إتبع أسمكب المسح الشامؿ نظران لككف عدد أف
 يػػػػث قامػػػػت البا يػػػػة بتكزيػػػػع االسػػػػتبانة عمػػػػييـ ه كعنػػػػد اسػػػػترداد االسػػػػتبانةه تبػػػػيف أف عػػػػدد االسػػػػتبانات 

اسػػػػتبانةه كذلػػػػؾ ألف بعضػػػػيـ فػػػػي اجػػػػازاته كدكراته كمػػػػنيـ مػػػػف اعتػػػػذر عػػػػف تعبيػػػػة ( 160)المسػػػػتردة 
ال ة لمت ميػػؿه فػػتـ إسػػتبعادىا لييبػػت عػػدد اسػػتبانة فيػػر  ػػ( 12)اإلسػػتبانو كبعػػد أف تػػـ تػػدقيقيا كجػػد أف 

اسػػتبانة اعتبرتيػػا البا يػػة بميابػػة عينػػة لدراسػػتيا كالتػػي ( 148)االسػػتبانات ال ػػال ة لمت ميػػؿ اإل  ػػايي 
كفيمػا يمػي عرضػان لمجػداكؿ التػي تبػيف خ ػايص أفػراد  .مف مجتمػع الدراسػة%( 82.2)تشكؿ ما نسبتو 

لجػػنسه كالعمػػره كالمؤىػػؿ العممػػيه كالتخ ػػصه كالمركػػز عينػػة الدراسػػةه  سػػب متغيػػرات الم افظػػةه كا
 .الكظيفيه كعدد سنكات الخبرة في المركز الكظيفيه كعدد الدكرات التدريبية في التخطيط االستراتيجي

 
 عينة الدراسة تبعان لمتغير الم افظةأفراد تكزيع : 1.3جدكؿ 

 
 النسبة المئكية التكرار المحافظة

 18.2 27 جنيف
 14.9 22 طكباس
 18.2 27 طكلكـر
 16.9 25 قمقيمية
 11.5 17 سمفيت
 20.3 30 نابمس

 %100 148 المجمكع
 

كالمتعمؽ بتكزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الم افظة أف عدد المػدراء ( 1.3)يتبيف مف الجدكؿ رقـ 
كنسػػبتيـ الميكيػػة  (27)كمػػدراء الػػدكاير كرؤسػػاء األقسػػاـ فػػي مػػديريات كزارة ال ػػ ة فػػي م افظػػة جنػػيف 

ه كأف عػػدد المػػدراء كمػػدراء الػػدكاير كرؤسػػاء األقسػػاـ فػػي مػػديريات كزارة ال ػػ ة فػػي م افظػػة %(18.2)
ه كأف عػػػدد المػػػدراء كمػػػدراء الػػػدكاير كرؤسػػػاء األقسػػػاـ فػػػي %( 14.9)ه كنسػػػبتيـ الميكيػػػة (22)طكبػػػاس 

ه كأف عػػػدد المػػػدراء %(18.2)ه كنسػػػبتيـ الميكيػػػة (27)مػػػديريات كزارة ال ػػػ ة فػػػي م افظػػػة طػػػكلكـر 
ه كنسػبتيـ الميكيػة (25)كمدراء الدكاير كرؤساء األقساـ فػي مػديريات كزارة ال ػ ة فػي م افظػة قمقيميػة 

كأف عدد المدراء كمػدراء الػدكاير كرؤسػاء األقسػاـ فػي مػديريات كزارة ال ػ ة فػي م افظػة  ه %(16.9)
مػػػدراء الػػػػدكاير كرؤسػػػاء األقسػػػاـ فػػػػي ه كأف عػػػػدد المػػػدراء ك %(11.5)ه كنسػػػبتيـ الميكيػػػة (17)سػػػمفيت 

 %(20.3)ه كنسبتيـ الميكية (30)مديريات كزارة ال  ة في م افظة نابمس 
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 تكزيع أفراد عينة الدراسة تبعان لمتغير الجنس: 2.3جدكؿ

 
 النسبة المئكية التكرار الجنس

 48.6 72 ذكر
 51.4 76 أنين

 %100.0 148 المجمكع
 

كالمتعمػؽ بتكزيػع أفػراد عينػة الدراسػة تبعػا لمتغيػر الجػنس أف عػدد الػذككر  (2.3)يتبيف مػف الجػدكؿ رقػـ 
 %(.51.4)ه كنسبتيف الميكية (76)ه كأف عدد اإلناث %(48.6)ه كنسبتيـ الميكية (72)
 

 تكزيع أفراد عينة الدراسة تبعان لمتغير العمر: 3.3جدكؿ 
 

 النسبة المئكية التكرار العمر
 8.1 12 سنة 30أقؿ مف 

 46.6 69 سنة30- 40  مف 
 45.3 67 سنة 40أكير مف 
 100.0% 148 المجمكع

 
كالمتعمؽ بتكزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيػر العمػر أف عػدد الػذيف تقػؿ ( 3.3)يتبيف مف الجدكؿ رقـ 

ه كأف عػػدد الػػذيف تتػػراكح أعمػػارىـ مػػا بػػيف %(8.1)ه كنسػػبتيـ الميكيػػة (12)سػػنة ( 30)أعمػػارىـ عػػف 
سػنة ( 40)ه كأف عػدد الػذيف تزيػد أعمػارىـ عػف %(46.6)ه كنسبتيـ الميكيػة (69)سنة ( 40) -(30)
 %(.45.3)ه كنسبتيـ الميكية (67)
 

يػػع عينػػة الدراسػػة تبعػػا لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي أف عػػدد أفػػراد عينػػة الػػي يبػػيف تكز ( 4.3)لجػػدكؿ ايتبػػيف 
ه كيتضػػح أف فالبيػػة %(9.5)لميكيػػة ه كنسػػبتيـ ا(14)الدراسػػة مػػف ذكم المؤىػػؿ العممػػي دبمػػـك متكسػػط 

مف إجمالي العينػةه كأف عػدد %( 64.9)ه كنسبتيـ الميكية (96)المب كييف كانكا مف  ممة بكالكريكس 
ه كأف عػػدد %(8.8)ه كنسػػبتيـ الميكيػػة (13)أفػػراد عينػػة الدراسػػة مػػف ذكم المؤىػػؿ العممػػي دبمػػكـ عػػالي 

 (.16.9)ه كنسبتيـ الميكية (25)ر فأعمن أفراد عينة الدراسة مف ذكم المؤىؿ العممي ماجستي
 تكزيع أفراد عينة الدراسة تبعان لمتغير المؤىؿ العممي: 4.3جدكؿ 
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 النسبة المئكية التكرار المؤىؿ العممي
 9.5 14 دبمـك متكسط
 64.9 96 بكالكريكس
 8.8 13 دبمـك عالي

 16.9 25 ماجستير فأعمن
 100.0% 148 المجمكع

 
 عينة الدراسة تبعان لمتغير التخ صأفراد  تكزيع: 5.3جدكؿ 

 
 النسبة المئكية التكرار التخصص

 16.9 25 تمريض
 3.4 5 طب أطفاؿ
 15.5 23 طب عاـ

 4.7 7 طب نسايية كتكليد
 12.8 19  يدلة

 10.8 16   ة عامة
 10.8 16 ت اليؿ طبية
 5.4 8 قابمة قانكنية
 19.6 29 إدارة أعماؿ
 100.0 % 148 المجمكع

 
كالمتعمؽ بتكزيع أفراد عينػة الدراسػة تبعػا لمتغيػر التخ ػص أف عػدد أفػراد ( 5.3)يتبيف مف الجدكؿ رقـ 

ه كأف عػػػدد أفػػػراد عينػػػة %(16.9)ه كنسػػػبتيـ الميكيػػػة (25)عينػػػة الدراسػػػة مػػػف ذكم تخ ػػػص التمػػػريض
ة الدراسػة ه كأف عػدد أفػراد عينػ%(3.4)ه كنسػبتيـ الميكيػة (5)الدراسة مف ذكم تخ ص طػب األطفػاؿ

ه كأف عػػدد أفػػراد عينػػة الدراسػػة مػػف %(15.5)ه كنسػػبتيـ الميكيػػة (23)مػػف ذكم تخ ػػص الطػػب العػػاـ
ه كأف عػػدد أفػػراد عينػػة الدراسػػة مػػف %(4.7)ه كنسػػبتيـ الميكيػػة(7)ذكم تخ ػػص طػػب النسػػايية كالتكليػػد

ذكم  ه كأف عػػػػدد أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف%(12.8)ه كنسػػػػبتيـ الميكيػػػػة (19)ذكم تخ ػػػػص ال ػػػػيدلة
ه كأف عػػػدد أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة مػػػف ذكم %(10.8)ه كنسػػػبتيـ الميكيػػػة (16)تخ ػػػص ال ػػػ ة العامػػػة
ه كأف عػػدد أفػػراد عينػػة الدراسػػة مػػف ذكم %(10.8)ه كنسػػبتيـ الميكيػػة (16)تخ ػػص الت اليػػؿ الطبيػػة
 ه كأف عدد أفراد عينة %(5.4)ه كنسبتيـ الميكية (8)تخ ص القابمة القانكنية 

 %(. 19.6)ه كنسبتيـ الميكية (29)كم تخ ص إدارة األعماؿالدراسة مف ذ
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 تكزيع أفراد عينة الدراسة تبعان لمتغير المركز الكظيفي: 6.3جدكؿ 
 

 النسبة المئكية التكرار المركز الكظيفي
 79.7 118 رييس قسـ
 16.9 25 مدير دايرة

 3.4 5 مدير 
 100.0% 148 المجمكع

 
ه كأف %(3.4)ه كنسػبتيـ الميكيػة (5)أفػراد عينػة الدراسػة مػف المػدراء  أف عػدد (6.3) يتبيف مػف جػدكؿ

ه كأف عػػدد أفػػراد عينػػة %(16.9)ه كنسػػبتيـ الميكيػػة (25)عػػدد أفػػراد عينػػة الدراسػػة مػػف مػػدراء الػػدكاير 
 %(.79.7)ه كنسبتيـ الميكية (118)الدراسة مف رؤساء األقساـ 

 
 غير سنكات الخبرة في المركز الكظيفيتكزيع أفراد عينة الدراسة تبعان لمت: 7.3جدكؿ 

 
 النسبة المئكية التكرار سنكات الخبرة في المركز الكظيفي

 20.9 31 سنكات 5أقؿ مف 
 23.0 34 سنكات 10 – 5مف 

 56.1 83 سنكات 10أكير مف
 100.0% 148 المجمكع

 
ه كنسػبتيـ (31)ات سػنك  5أف عػدد أفػراد عينػة الدراسػة ممػف خبػرتيـ  أقػؿ مػف ( 7.3)يتبيف مػف جػدكؿ 

ه (34)سػػػنكات  10 -5ه كأف عػػػدد أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة ممػػػف خبػػػرتيـ  تتػػػراكح مػػػف %(20.9)الميكيػػػة 
ه (83)سػػػنكات  10ه كأف عػػػدد أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة ممػػػف خبػػػرتيـ تزيػػػد عػػػف %(23)كنسػػػبتيـ الميكيػػػة 
 %(. 56.1)كنسبتيـ الميكية 

 
راد عينة الدراسة تبعا لمتغير عدد الدكرات التدريبية فػي كالمتعمؽ بتكزيع أف( 8.3)يتبيف مف الجدكؿ رقـ 

التخطػػػػػيط االسػػػػػتراتيجي أف عػػػػػدد أفػػػػػراد عينػػػػػة الدراسػػػػػة ممػػػػػف لػػػػػـ ي  ػػػػػمكا عمػػػػػن دكرات فػػػػػي التخطػػػػػيط 
ه كأف عدد أفراد عينة الدراسة ممف   مكا عمن دكرات %(60.8)ه كنسبتيـ الميكية (90)االستراتيجي 

ه كأف عػػػدد أفػػراد عينػػة الدراسػػػة ممػػف   ػػمكا عمػػػن %(20.3)يػػة ه كنسػػبتيـ الميك (30)دكرة  2-1مػػف 
ه كتعػػزك البا يػػة زيػػادة عػػدد الػػذيف لػػـ ي  ػػمكا %(18.9)ه كنسػػبتيـ الميكيػػة (28)دكرات   3أكيػػر مػػف 
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عمن أم دكرة ككف الدكرات التي تختص بالتخطيط االستراتيجي ت تاج إلن تمكيؿ عاؿو كتكاليؼ باىظة 
 .العميا فقط كت تاج إلن شركط كمكا فات خا ة ه كما أنيا تعطن لممستكيات

 
 تكزيع عينة الدراسة تبعان لمتغير عدد الدكرات التدريبية في التخطيط االستراتيجي: 8.3جدكؿ 

 
 النسبة المئكية التكرار عدد الدكرات التدريبية في التخطيط االستراتيجي

 60.8 90 بدكف دكرات
 20.3 30 دكرة 2-1مف
 18.9 28 ردكرات فأكي 3مف 

 100.0% 148 المجمكع
 

 أداة الدراسة 5.3
 

 :لغرض جمع البيانات قامت البا ية بت ميـ استبانو ه تبعان لمخطكات التالية
 

 االط ع عمن عدد مف الدراسات المشابية في ىذا المجاؿ. 
  قامػػػت البا يػػػة ب ػػػيافة فقػػػرات اإلسػػػتبانة باالسػػػتعانة بعػػػدد مػػػف المراجػػػع المتنكعػػػة مػػػف كتػػػبه

 .كرياته كاإلط ع عمن الدراسات السابقةكد
 اإلفادة مف م اضرات ككتيبات منشكرة مف قبؿ المنظمات كالمؤسسات الميتمة بكاقع التنمية. 
  فقرة قسمت إلن ي ية ( 70)كبعد ذلؾ فقد قامت البا ية بتطكير استبانتياه  يث إستقرت عمن

 :أقساـ كما يمي 
 

o  الفقرة اإلرشادية : القسـ األكؿ. 
o متغيرات كما يمي( 8)البيانات األكلية الخا ة بالمستجيب ه كعددىا : لقسـ الياني ا: 

 
  ه قمقيميةه سمفيت ه نابمس:)الم افظة  (.جنيفه طكباسه طكلكـر
 (.ذكره أنين:)الجنس 
 (.سنة  40سنة ه أكير مف 40-30سنةه مف  30أقؿ مف :)العمر 
 (.عاليه ماجستير فأعمندبمـك متكسطه بكالكريكسه دبمـك : ) يالمؤىؿ العمم 
 طػػػب عػػػاـه طػػػب نسػػػايية كتكليػػػده  ػػػيدلةه  ػػػ ة  هتمػػػريضه طػػػب أطفػػػاؿ:)التخ ػػػص

 (عامةه ت اليؿ طبيةه قابمة قانكنيةه إدارة أعماؿ
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 (.رييس قسـ ه مدير دايرةه مدير   ة الم افظة: )المركز الكظيفي 
 سػػنكاته  10-5سػػنكاته مػػف  5أقػػؿ مػػف : ) عػػدد سػػنكات الخبػػرة فػػي المركػػز الػػكظيفي

 (.سنكات 10أكير مف 
 3دكرةه مػف  2-1بدكف دكراته مػف: )عدد الدكرات التدريبية في التخطيط االستراتيجي 

 (دكرات فأكير
 

o  كالتي تتميؿ في( المتغير التابع)كيتضمف مجاالت الدراسة كىي:القسـ اليالث: 
 

  فقرة( 16)المعكقات اليقافية مجاؿ. 
 فقرات( 10)مجاؿ المكارد المادية. 
 فقرة( 9)مجاؿ ضغكط العمؿ. 
 فقرة( 9)مجاؿ معكقات االت اؿ في المنظمة. 
 فقرات( 10)مجاؿ نظـ المعمكمات اإلدارية. 
 فقرة( 16)مجاؿ المقتر ات التي تسيـ في تطكير التخطيط االستراتيجي. 

 
 :صدؽ األداة 6.3
 

فقرة أنظر مم ؽ ( 80)قؽ مف  دؽ األداة تـ عرض اإلستبانة ب كرتيا األكلية التي بمغت بيدؼ الت 
ه لمعرفػػػة ((5ه4)أنظػػػر مم ػػػؽ رقػػػـ)عمػػػن مجمكعػػػة مػػػف الم كمػػػيف مػػػف تخ  ػػػات مختمفػػػةه( 7) رقػػػـ

المشك ت التي قد تكاجو المستجيب عمن االستبانةه كمدل فيمو لفقراتيا بغية تعديمياه ككذلؾ مف اجػؿ 
مكضػػكعية الدراسػػةه  يػػث ال ظػػت البا يػػة اجتيػػادات مختمفػػة لمم كمػػيف مػػف تعػػديؿه ك ػػذؼه أك زيػػادة 

عادة تكزيع الفقػرات عمػن المجػاالت؛ لتجنػب  إضافةه كاعتمدت البا ية جزءان منيا بعد مناقشة بعضيـ كا 
 ظػاتيـ نقاط الضعؼ كلتعزيز نقاط القكةه كأخيرانه األخذ بأية م  ظات ارتأتيا مناسبةه كفي ضػكء م 

 :تـ ما يمي 
 

  ذؼ بعض الفقرات . 
  إضافة بعض الفقرات. 
 عادة  يافتيا لتعطي المدلكؿ المق كد منيا  .تعديؿ بعض العبارات كا 
 ت ديد الم اكر التي تنتمي إلييا العبارات بدقة. 
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 (8) أنظر مم ؽ رقـ)مجاالت رييسية( 6)عبارة مكزعة عمن ( 70) يث استقرت االستبانة عمن 
 

 :بات األداةث 7.3
 

بشػكؿ ( 10)لمتأكد مػف يبػات األداة قامػت البا يػة بتكزيعيػا عمػن عينػة م ػغرة مػف المب ػكييف كعػددىـ 
عشكايي مف الفية المستيدفةه يـ أعيدت إلػييـ بعػد  ػكالي عشػرة أيػاـ لإلجابػة عمييػا مػرة أخػرله فكانػت 

ككػاف معامػؿ اليبػات دراسػة السػتةه ألفػا عمػن مجػاالت ال -كتـ إجراء اختبػار كركنبػاخ. اإلجابات متقاربة
يبػػيف معػػام ت اليبػػات عمػػن مجػػاالت الدراسػػة ( 9.3)ه كىػػك معامػػؿ يبػػات عػػاؿو نسػػبيان كالجػػدكؿ (0.93)

 .ألفا –الستة كالدرجة الكميةه  سب معادلة كركنباخ 
 

 األف–معام ت اليبات عمن مجاالت الدراسة الستة كالدرجة الكمية  سب معادلة كركنباخ: 9.3جدكؿ 
 

 قيمة ألفا الفقرات عدد الحاالت عدد المجاالت
 0.95 16 148 مجاؿ المعكقات اليقافية
 0.79 10 148 مجاؿ المكارد المادية
 0.81 9 148 مجاؿ ضغكط العمؿ

 0.90 9 148 مجاؿ معكقات االت اؿ في المنظمة
 0.79 10 148 مجاؿ نظـ المعمكمات اإلدارية
 0.95 16 148 تطكير التخطيط االستراتيجي مجاؿ المقتر ات التي تسيـ في

 0.93 70 148 المجاؿ الكمي
 

ه كفيما (0.95 -0.79)أف يبات اإلستبانة لمجاالتيا المختمفة يتراكح بيف ( 9.3)يتضح مف الجدكؿ 
ه كىذه القيـ جيدة كطبيعية كمقبكلة في الب ث العمميه (0.93)يتعمؽ باليبات الكمي فقد ك ؿ إلن 

 .لغرض المطمكب مف ىذه الدراسةكىي تفي با
 

 حدكد الدراسة 8.3
 

 :تميمت  دكد الدراسة فيما يأتي
 مدراء   ة الم افظات ه مدراء الدكايره كرؤساء  اقت رت ىذه الدراسة عمن: ل دكد البشريةا

 . األقساـ في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية في شماؿ الضفة الغربية
 راسة عمن مديريات ال  ة في شماؿ الضفة الغربيةطبقت ىذه الد: ال دكد المكانية. 
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 اقت رت ىذه الدراسة عمن تناكؿ مكضكع معكقات تنفيذ التخطيط : ال دكد المكضكعية
 .اإلستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا

 2011 -2010 قامت البا ية بإجراء ىذه الدراسة في الفترة الزمنية : ال دكد الزمنية. 
 
 مصادر الدراسة 9.3

 
 :استندت ىذه الدراسة إلن م ادر تميمت في  جمع البيانات مف خ ؿ أدكات الدراسة التالية

 
  مف خ ؿ االستبانة: م در رييسي. 
 كذلؾ مف خ ؿ مراجعة الكتبه كالدكرياته كاالنترنت كالدراسات السابقة ذات : م در يانكم

 .الع قة بمشكمة الدراسة
 

 إجراءات الدراسة 10.3
 

 : قامت البا ية بإجراءات الدراسة كفؽ الخطكات التالية
 

  تـ اختيار عنكاف الدراسة مػف قبػؿ البا يػةه بعػد التشػاكر مػع عمػادة الدراسػات العميػا فػي جامعػة
 .برنامة التنمية المستدامو( أبك ديس)القدس 

 ات الع قة بالمكضكعمراجعة أدبيات المكضكع كاالط ع عمن الدراسات السابقة ذ . 
 ترتيب البيانات التي تـ جمعيا  سب المنية العممي . 
 ت ديد مجتمع الدراسة. 
 ت ميـ أداة الدراسة. 
 ((2)أنظر مم ؽ رقـ.)ال  كؿ عمن خطاب لتسييؿ ميمة تكزيع االستبانة مف إدارة الجامعة 
  لتسػػييؿ الميمػػة تكزيػػع التكجػػو إلػػن كزارة ال ػػ ة الفمسػػطينية فػػي راـ اي لم  ػػكؿ عمػػن مكافقػػة

 ((3)أنظر مم ؽ رقـ. )االستبانة عمن مجتمع الدراسة
 أنظػػر . )التكجػػو إلػػن مػػديريات ال ػػ ة فػػي م افظػػات شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة كتكزيػػع االسػػتبانة

 ((6)مم ؽ رقـ
 ((8)أنظر مم ؽ رقـ. )تكزيع االستبانة كاسترجاعيا 
 الت ميؿ اإل  ايي لم  كؿ عمن النتاية. 
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 جات اإلحصائيةالمعال 11.3
 

عكلجػػػت البيانػػػات التػػػي تػػػـ جمعيػػػا مػػػف أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة باسػػػتخداـ برنػػػامة الػػػرـز اإل  ػػػايية لمعمػػػـك 
 :مف خ ؿ(  SPSS)االجتماعية 

 
  ت ميػػػػؿ مقػػػػاييس النزعػػػػة المركزيػػػػةه كمقػػػػاييس التشػػػػتته  يػػػػث تػػػػـ  سػػػػاب المتكسػػػػط ال سػػػػابيه

 .كاالن راؼ المعيارم لإلجابة عف تساؤالت الدراسة
  استخداـ اختبار(T.test ) لف ص فرضية الجنس( ت) اختبار. 
  اسػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػار ت ميػػػػػػؿ التبػػػػػػايف األ ػػػػػػادم(One-way-ANOVA ) ه لف ػػػػػػص فرضػػػػػػيات

الم افظةه كالعمػره كالمؤىػؿ العممػيه كالتخ ػصه كالمركػز الػكظيفيه كعػدد سػنكات الخبػرة فػي 
 .ستراتيجيالمركز الكظيفي ه كعدد الدكرات التدريبية في التخطيط اال

  استخداـ اختبارLSD لممقارنات البعدية لف ص الفرضيات المتعمقة بالم افظةه كالتخ ص. 
 
لتسػػييؿ تفسػػير إسػػتجابات المب ػػكييف فقػػد تػػـ إعطػػاء درجػػات  سػػب مقيػػاس ليكػػرت المػػكزكف لمتػػدرية ك

 :الخماسي  يث
 

 ضعيفة جدا ضعيفة متكسطة قكية قكية جدان  درجة االستجابة
 1 2 3 4 5 االستجابة

 1-1.80 1.81-2.60 2.61-3.40 3.41-4.20 4.21-5  دكد المقياس
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 الفصؿ الرابع
______________________________________________________ 

 عرض نتائج الدراسة كمناقشتيا
 

 تمييد 1.4
 

ث قامت مف خ ليا يتناكؿ ىذا الف ؿ عرضان ألىـ النتاية التي تك مت إلييا البا ية في دراستياه  ي
 :باإلجابة عمن جميع أسيمة الدراسةه كف ص فرضياتيا كمناقشتيا

 
 :النتائج المتعمقة باإلجابة عف أسئمة الدراسة كمناقشتيا 2.4

 
ما معكقات تنفيذ التخطيط " اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرييس المتعمؽ بمشكمة الدراسة الذم ينص عمن

  ".ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا؟االستراتيجي في مديريات كزارة 
 

مف أجؿ اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرييس الذم يتعمؽ بمشكمة الدراسةه كلتسييؿ عممية عرض 
النتايةه فقد تـ استخراج مجمكعة مف األسيمة الفرعية عف مشكمة الدراسةه كذلؾ باستخراج المتكسطات 

  .ياريةه كدرجة التقدير لفقرات االستبانة كمجاالتياه كالدرجة الكمية لإلستبانةال سابية كاالن رافات المع
 

ما المعكقات اليقافية التي تكاجو مديريات كزارة  :"لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة األكؿ الذم ينص عمن
ةه فقد تـ إستخراج المتكسطات ال سابي "ال  ة الفمسطينية في شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا؟

 (:1. 4 جدكؿ) كاالن رافات المعياريةه كدرجة االستجابة لمجاؿ المعكقات اليقافية
 المتكسطات ال سابيةه كاالن رافات المعياريةه كدرجة االستجابة لمجاؿ المعكقات اليقافية: 1.4جدكؿ 
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 نص الفقرة الرقـ
 المتكسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

 درجة
 االستجابة

 ضعيفة 1.05 2.22 .لمؤسسة رؤية ا عكبة فيـ   .1
 ضعيفة 1.05 2.21 .فيـ رسالة المؤسسة  عكبة  .2
 ضعيفة 1.00 2.20 .فيـ األىداؼ اإلستراتيجية لممؤسسة  عكبة  .3
 ضعيفة 1.03 2.22 .عدـ كاقعية رؤية المؤسسة  .4
 ضعيفة 1.07 2.21 .رسالة المؤسسة فير كضكح  .5
 ضعيفة 1.09 2.36 .أىداؼ المؤسسة  فير قابمة لمتطبيؽ  .6
 ضعيفة 1.02 2.57 . عكبة القدرة عمن ت ميؿ البيية الداخمية لممؤسسة  .7
 متكسطة 990. 2.61 . عكبة القدرة عمن ت ميؿ البيية الخارجية لممؤسسة  .8
 ضعيفة 1.03 2.47 .ضعؼ القدرة عمن ت ديد نقاط الضعؼ لممؤسسة  .9

 ةضعيف 1.14 2.40 .ضعؼ القدرة عمن ت ديد نقاط القكة لممؤسسة  .10
 ضعيفة 1.09 2.39 .ضعؼ القدرة عمن ت ديد التيديدات التي تكاجو المؤسسة  .11
 متكسطة 1.02 2.69 .ضعؼ القدرة عمن استغ ؿ الفرص التي تكاجو المؤسسة  .12
 متكسطة 950. 2.99 . عكبة إ داث التغيير ال ـز لعممية التخطيط االستراتيجي  .13
 متكسطة 980. 2.72 .سسة عكبة ربط  الخطة اإلستراتيجية بأىداؼ المؤ   .14
 ضعيفة 1.04 2.57 . عكبة ربط  الخطة اإلستراتيجية بقيـ المؤسسة  .15
 متكسطة 960. 2.86 .قمة االنسجاـ بيف الخطة اإلستراتيجية كبيية المؤسسة  .16
 ضعيفة 0.78 2.48 المجاؿ الكمي 
  درجات( 5)أق ن درجة ل ستجابة. 
 

ستجابات أفراد العينة  كؿ معكقات تنفيذ التخطيط السابؽ الذم يتعمؽ با( 2.4)يبيف الجدكؿ 
االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا ه  يث كانت 

ه (13)كىي الفقرات : أعمن استجابة بدرجة متكسطة لفقرات مجاؿ المعكقات اليقافية مرتبة ترتيبان تنازلياى 
 .ه بدرجة تقدير متكسطة(2.99)ه (2.69)ح المتكسط ال سابي ما بيفكتراك ( 12)ه (14)ه(16)
 

ىي الفقرات : ككانت أعمن استجابة بدرجة ضعيفة لفقرات مجاؿ المعكقات اليقافية مرتبة ترتيبان تنازلياى 
كتراكح المتكسط ال سابي ما ( 5)ه (4)ه (3)ه (1)ه (2)ه (11)ه (6)ه (10)ه (9)ه (7)ه (15)ه (8)

ه بدرجة تقدير ضعيفةه أما عمن الدرجة الكمية لمجاؿ المعكقات اليقافية فبمغ (2.61) ه(2.20)بيف 
بدرجة تقدير ضعيفةه كتعزك البا ية ىذا االنخفاض في درجة االستجابة ( 2.48)المتكسط ال سابي 

يمتمككف يقافة  أف مدراء   ة الم افظات كمدراء الدكاير كرؤساء األقساـ )عمن فقرات االستبانة 
خطيط استراتيجيه كقد عزت البا ية ذلؾ إلن أف ىذه الفية ىي التي تقـك بتنفيذ التخطيط ت

ب فتيـ اإلدارة الكسطن في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية مما ترتب عمن ذلؾ ( االستراتيجي
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 امت كيـ ميارات في يقافة التخطيط االستراتيجي كأكلكياتوه لذلؾ كانت إجاباتيـ عمن فقرات مجاؿ
كقد تكافقت نتاية ىذه الدراسة  في مجاؿ المعكقات اليقافية مع دراسة . المعكقات اليقافية ضعيفة

التي كاف مف نتايجيا الكضكح كالتقارب في فيـ المفاىيـ المتعمقة بالتخطيط ( 2009)الخطيب
ت إلن أف كالتي خم ( 2000)االستراتيجي لدل أفراد العينةه ككذلؾ تكافقت مع نتاية دراسة الغزالي 

نسبة كبيرة مف مديرم اإلدارات في المؤسسات العامة األردنية لدييـ فيـ   يح ككعي بمفيـك اإلدارة 
 . كالتخطيط اإلستراتيجي

 
كالتي كاف مف (  2006الدجنيه )كقد تكافقت نتاية ىذه الدراسة في مجاؿ المعكقات اليقافية مع دراسة 

كتعارضت معيا في كجكد ضعؼ . ستراتيجي بدرجة مرتفعةنتايجيا كضكح المفيكـ العاـ لمتخطيط اإل
في  يافة بعض جكانب الرؤية كالرسالة كاألىداؼه كتعارضت نتاية ىذه الدراسة مع نتاية دراسة أبك 

 .في مدل كضكح المفاىيـ المتعمقة بالتخطيط االستراتيجي كمفرداتيا( 2006)ندل
 

ما المعكقات المادية التي تكاجو مديريات كزارة  :"لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الياني الذم ينص عمن
فقد تـ استخراج المتكسطات ال سابية " ال  ة الفمسطينية في شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا؟
 :(2.4 دكؿج)كاالن رافات المعيارية كدرجة االستجابة لمجاؿ المكارد المادية 

 
 عياريةه كدرجة االستجابة لمجاؿ المكارد المادية المتكسطات ال سابيةه كاالن رافات الم :أ-2.4جدكؿ 

 
 الرقـ

 نص الفقرة
 المتكسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

 درجة
 االستجابة

 قكية 1.07 3.52 .ال زمة الخارجية المساعدات قمة 1
 متكسطة 1.17 2.72 .المالية البيانات ت ميؿ  عكبة 2
 قكية 1.06 3.93 .العمؿ في المادية ال كافز نظاـ تطبيؽ عدـ 3

 قكية 1.11 3.56 .اإلدارية المستكيات بيف المالية المخ  ات تكزيع سكء 4

 قكية 1.01 3.51 .اإلستراتيجية الخطة لتنفيذ مكازنة تخ يص عدـ 5

 قكية 0.66 3.99 . المان ة الدكؿ مف مفركضة قيكد كجكد 6
 كدرجة االستجابة لمجاؿ المكارد المادية  المتكسطات ال سابيةه كاالن رافات المعياريةه :ب-2.4جدكؿ 

 
 الرقـ

 نص الفقرة
 المتكسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

 درجة
 االستجابة
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 جدان  قكية 0.58 4.22 .الم مية المالية الم ادر قمة 7
 قكية 0.72 3.84 .المؤسسة في المنشكدة األىداؼ لت قيؽ المخ  ة المبالغ 8

 قكية 0.90 3.65 اإلستراتيجية الخطة تنفيذ تتطمبيا التي المادية المكارد قمة 9

 قكية 0.96 3.66 اإلستراتيجية الخطة تنفيذ تتطمبيا التي المالية المكارد قمة 10

 قكية  0.55  3.66 المجاؿ الكمي
 

الذم يتعمؽ باستجابات أفراد العينة  كؿ معكقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي في ( 2.4)يبيف الجدكؿ 
ت كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا ه  يث كانت أعمن استجابة مديريا

ه (8)ه(3)ه(6)كىي الفقرات : بدرجة قكية لفقرات مجاؿ المكارد المادية مرتبة ترتيبان تنازلياى 
 .ه بدرجة تقدير قكية(3.99)ه (3.51)كتراكح المتكسط ال سابي ما بيف( 5)ه(1( )4)ه(9)ه(10)
ه ككاف متكسطيا (2)ىي الفقرة : كانت أعمن إستجابة بدرجة متكسطة لفقرات مجاؿ المكارد المادية ك 

ككانت أعمن إستجابة بدرجة قكية جدان لفقرات مجاؿ المكارد  .بدرجة متكسطة(. 2.72)ال سابي 
 .بدرجة تقدير قكية جدان ( . 4.22)ه ككاف متكسطيا ال سابي ما بيف(7)ىي الفقرة : المادية 

 
بدرجػػة تقػػدير قكيػػةه (  3.66) أمػا عمػػن الدرجػػة الكميػػة لمجػاؿ المػػكارد الماديػػةه فبمػػغ المتكسػط ال سػػابي 

كتعزك البا ية ىذا االرتفاع في درجة االسػتجابة مػف قبػؿ أفػراد عينػة الدراسػة عمػن فقػرات مجػاؿ المػكارد 
ية ه كذلؾ بسبب القيػكد المفركضػة الماديةه  يث أنيـ يدرككف جيدان قمة الم ادر كالمكارد المالية كالماد

مف قبؿ الدكؿ المان ة عمن المبالغ المخ  ة لت قيؽ األىداؼ المنشكدة بالمؤسسةه كيعكد أيضػان إلػن 
إف عمميػػة تنفيػػذ التخطػػيط االسػػتراتيجي ت تػػاج إلػػن م ػػادر ماليػػة كماديػػة عاليػػة؛ ككنيػػا تشػػكؿ األسػػاس 

فػػي الجانػػب ال ػػ ي الػػذم ي تػػاج إلػػن مكاكبػػة  لنجػػاح كتطػػكر كتنفيػػذ التخطػػيط االسػػتراتيجي كخ ك ػػان 
التطكرات العمميةه كالتكنكلكجيةه كابتعاث األطباءه كالفنييفه لنقؿ التكنكلكجيا التػي تسػير بشػكؿ متسػارع 
كالتػػي ال يمكػػف التماشػػي معيػػا إال بتػػكفير مػػكارد ماليػػة كماديػػة كدعػػـ مػػف قبػػؿ الػػدكؿ المان ػػةه كفالبػػان مػػا 

يؽ أفراض سياسػيةه كػذلؾ تسػتخدـ ككسػيمة ضػغط عمػن الفمسػطينييف مػف تككف مشركطة كمسيسة لت ق
ابتػػزاز سياسػػي كال يكػػكف الغػػرض منيػػا ىػػك إيجػػاد تنميػػة فػػي األراضػػي الفمسػػطينية بقػػدر مػػا تكػػكف سػػمب 
لإلرادة السياسية التي ال يمكف ف ميا عف الجانب المادم ه كبالتالي ال يمكف تنفيػذ تخطػيط اسػتراتيجي 

سػػتدامةه كىػػذا مػػا لمسػػتو البا يػػة أينػػاء المقػػاب ت الميدانيػػة التػػي أجرتيػػا مػػع بعػػض يعمػػؿ عمػػن تنميػػة م
التي أكدت عمن ضركرة اىتمػاـ ( 2009)كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة الخطيب . المسؤكلف في الكزارة

ة أكبر في تكفير المكارد المادية التػي ي تاجيػا تطبيػؽ التخطػيط االسػتراتيجي ه ككػذلؾ تكافقػت مػع دراسػ
 ال زمػة كالتنظيميػة كالبشػرية الماديػة اإلمكانػات تػكفير التي كاف مف نتايجيا ضػركرة( 2007)الشاعر 
مالية  كمكارد كقت تخ يص التي أكدت عمن( 2006)كدراسة أبك ندل. التخطيط االستراتيجي لتطبيؽ
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جيػػا أف التػػي كػػاف مػػف نتاي( 2005)كمػػا تكافقػػت مػػع دراسػػة سػػتيفف. اإلسػػتراتيجي التخطػػيط ألفػػراض
التػي كػاف ( 2007)المعكقات المالية تتضمف تكاليؼ عالية لتطبيػؽ النظػاـ كتكافقػت مػع دراسػة   يقػة 

مػػػػف نتايجيػػػػا أف مػػػػف ابػػػػرز معكقػػػػات التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر المب ػػػػكييف قمػػػػة المػػػػكارد 
 .كاإلمكانات المادية كقمة البيانات كالمعمكمات المتكفرة

 
ما مدل تأيير ضغكط العمؿ عمن مديريات كزارة :" سة اليالث الذم ينص عمنلإلجابة عف سؤاؿ الدرا

فقد تـ استخراج المتكسطات ال سابية " ال  ة الفمسطينية في شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا؟
 :يكضح ذلؾ( 3.4جدكؿ )كاالن رافات المعيارية كدرجة االستجابة لمجاؿ ضغكط العمؿ 

 
 العمؿ ل سابيةه كاالن رافات المعياريةه كدرجة االستجابة لمجاؿ ضغكطالمتكسطات ا: 3. 4جدكؿ 

 
 الرقـ

 نص الفقرة
 المتكسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

 درجة
 االستجابة

 قكية 940. 3.94 اليكمي النشاط معظـ عمن الركتينية األعماؿ سيطرة 1
 قكية 900. 3.66 الكافي الكقت تكفر عدـ 2
 قكية 960. 3.84 العمؿ أعباء كيرة 3
 قكية 970. 3.54 ال   يات تفكيض بمبدأ العمؿ عدـ 4
 قكية 1.01 3.63 .العمؿ تعميمات تنفيذ في المركنة قمة 5
 متكسطة 920. 3.33 .عاتقيـ عمن الممقاة بالمسؤكلية المخططيف شعكر عدـ 6
 قكية 1.06 3.53 .التشغيمية الخطط في البنكد كيرة 7
 متكسطة 1.21 3.13 .العمؿ كمتطمبات العامميف قدرات بيف تكافؽ كجكد عدـ 8
 متكسطة 1.05 3.33 .العمؿ في المادية البيية ظركؼ بسبب العمؿ في االنسجاـ قمة 9

 قكية 0.64 3.54 المجاؿ الكمي
  درجات( 5)أق ن درجة ل ستجابة. 

يذ التخطيط االستراتيجي في الذم يتعمؽ باستجابات أفراد العينة  كؿ معكقات تنف( 3.4)يبيف الجدكؿ 
مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا ه  يث كانت أعمن استجابة 

ه (4)ه (5)ه (2)ه (3)ه (1)كىي الفقرات: بدرجة قكية لفقرات مجاؿ ضغكط العمؿ مرتبة ترتيبان تنازلياى 
ككانت أعمن استجابة  .ه بدرجة تقدير قكية(3.94)ه (3.53)ه كتراكح المتكسط ال سابي ما بيف(7)

ه كتراكح (9)ه (8)ه (6)ىي الفقرات : بدرجة متكسطة لفقرات مجاؿ ضغكط العمؿ مرتبة ترتيبان تنازلياى 
ه بدرجة تقدير متكسطةه أما عمن الدرجة الكمية لمجاؿ (3.33)ه (3.13)المتكسط ال سابي ما بيف

 .بدرجة تقدير قكية(  3.54)  سابي ضغكط العمؿ فبمغ المتكسط ال
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كتعزك البا ية ىذا االرتفاع في درجة االستجابة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة عمن فقرات مجاؿ ضغكط 
العمؿ  يث أنيـ يدرككف جيدان أف األعماؿ الركتينية المسيطرة عمن النشاط اليكمي كالتي تتطمب جيدان 

المكظؼ مع الم يط االجتماعي داخؿ المؤسسةه  جسديان كذىنيانه ليا عدة أسباب فكاف منياهقمة تكيؼ
كقمة معرفتو بطبيعة عممو بدقةه كذلؾ كجكد مشاكؿ أخرل خارج العمؿ ميؿ المشاكؿ االجتماعية أك 
األسرية التي تسيطر عمن تفكيره كبالتالي ينعكس ىذا عمن عمموه إلن جانب عدـ تكفر الكقت الكافي 

ت فير المخطط لياه ككيرة المكالمات الياتفية العارضة التي النجاز ما عميو مف أعماؿ بسبب الزيارا
 التي أكدت عمن ضركرة( 2007)كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة الشاعر  .تزيد مف ضغكط العمؿ

المدراءه كتكافقت مع دراسة جراند كيكماسز  عمن الكتابية كاألعماؿ اإلدارية األعباء تخفيؼ
(2002Grant and Thomases, )دت عمن أف قمة المركنة في تطبيؽ التعميمات تؤير سمبان التي أك

 .عمن تطبيؽ  التخطيط اإلسترتيجي
 

لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرابع ما مدل تأيير معكقات االت اؿ في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية 
 رافات فقد تـ استخراج المتكسطات ال سابيةه كاالن" في شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا؟

 :(4.4 جدكؿ) اؿ معكقات االت اؿ في المنظمةالمعياريةه كدرجة االستجابة لمج
 

المتكسػػػػطات ال سػػػػابيةه كاالن رافػػػػات المعياريػػػػةه كدرجػػػػة االسػػػػتجابة لمجػػػػاؿ معكقػػػػات : أ-4. 4جػػػػدكؿ 
 االت اؿ في المنظمة

 
 الرقـ

 نص الفقرة
 المتكسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

 درجة
 االستجابة

 متكسطة 970. 3.09 .كاض ة أىداؼ إلن تقاراالف 1
 متكسطة 1.10 3.19 .فير كاض ة المسؤكليات 2
 متكسطة 1.19 2.98 .  كاض ةفير المياـ  3

المتكسػػػطات ال سػػػابيةه كاالن رافػػػات المعياريػػػةه كدرجػػػة االسػػػتجابة لمجػػػاؿ معكقػػػات : ب-4. 4جػػػدكؿ 
 االت اؿ في المنظمة

 
 نص الفقرة الرقـ

 
 المتكسط
 ابيالحس

 االنحراؼ
 المعيارم

 درجة
 االستجابة

 متكسطة 1.11 2.80 .التعميمات تدكيف قمة 4
 متكسطة 1.20 2.79 .التكجييات قمة كتابة 5
 متكسطة 1.14 2.69 .فير كاض ة إجراءات العمؿ 6
 قكية 730. 3.47 .عدـ كجكد سياسات العمؿ 7
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 قكية 780. 3.57 .فير كاض ة تعميمات العمؿ 8
 قكية 800. 3.57 .ال ايبة األ كاـ إ دار في المرؤكسيف إخفاؽ 9

 متكسطة 0.76 3.12 المجاؿ الكمي 
 

الذم يتعمؽ باستجابات أفراد العينة  كؿ معكقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي في ( 4.4)يبيف الجدكؿ 
من استجابة مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا ه  يث كانت أع

ه (9)ه (8)كىي الفقرات: بدرجة قكية لفقرات مجاؿ معكقات االت اؿ في المنظمة مرتبة ترتيبان تنازلياى 
 .ه بدرجة تقدير قكية(3.75)ه (3.47)كتراكح المتكسط ال سابي ما بيف( 7)
 

: تنازليػاى  ككانت أعمن إستجابة بدرجة متكسطة لفقرات مجاؿ معكقات االت اؿ في المنظمة مرتبة ترتيبػان 
ه (3.19)ه (2.69)كتػػراكح المتكسػػط ال سػػابي مػػا بػػيف(  6)ه (5)ه (4)ه (3)ه (1)ه (2)ىػػي الفقػػرات 

بدرجػػة تقػػدير متكسػػطةه أمػػا عمػػن الدرجػػة الكميػػة لمجػػاؿ معكقػػات االت ػػاؿ فػػي المنظمػػةه فبمػػغ المتكسػػط 
االستجابة مف قبػؿ  بدرجة تقدير متكسطةه كتعزك البا ية ىذا االنخفاض في درجة(  3.12) ال سابي 

أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػن فقػػرات مجػػاؿ معكقػػات االت ػػاؿ فػػي المنظمػػة  يػػث أف األىػػداؼ كاضػػ ة لػػدل 
المب ػػكييف كالميػػاـ كالمسػػؤكليات ال تشػػكؿ لػػدييـ معكقػػات قكيػػةه كػػذلؾ ال ػػاؿ بالنسػػبة لتػػدكيف التعميمػػات 

خفػػاؽ المرؤكسػػيف فػػي  كالتكجييػػاته لكػػف تبػػيف أنػػو يكجػػد معيػػؽ بالنسػػبة لعػػدـ كضػػكح تعميمػػات العمػػؿ كا 
إ دار األ كاـ ال ايبةه يعكد إلن قمة إلماميـ فػي التخطػيط اإلسػتراتيجيه ألف كييػر مػف المػكظفيف ال 
يقكمكف بقراءة التعميمات كالتعميمات بشكؿ جيد كىػذا مػا لمسػتو البا يػة مػف خػ ؿ اإلجابػة عمػن بعػض 

يف كضػػغط العمػػؿه فعنػػد كركد تعمػػيـ معػػيفه يقػػـك فقػػرات اإلسػػتبانةه كقػػد عػػزك السػػبب إلػػن كيػػرة المػػراجع
المكظؼ بالتكقيع عميو فقط دكف قراءتو كالتمعف فيو كما يجبه ككػذلؾ فػإف المرؤكسػيف ال يرتقػكف  إلػن 
مستكل إ دار  كػـ كتقيػيـ  ػ ي يف؛ نظػران لقمػة الخبػرة كالتػدريب عمػن التخطػيط االسػتراتيجي كالتبػايف 

( 1999)كاتفقػػت ىػػذه الدراسػػة مػػع الجنػػدم . ف الػػرييس كالمػػرؤكسفػػي فيػػـ لغػػة االت ػػاؿه كالتكا ػػؿ بػػي
االت اؿ كالتكا ؿ داخػؿ  عمن القدرة زيادة عمنيساعد  االستراتيجي التي كاف مف نتايجيا أف التخطيط

التػػي كػػاف مػػف نتايجيػػا أف اسػػتخداـ (  2006)كمػػا تكافقػػت مػػع دراسػػة أبػػك نػػدل. المختمفػػة المجمكعػػات
الخطػط اإلسػتراتيجيةه كمػف أىميػا  بتنفيػذ ع قػة ذات معكقػات لػدييا سػميالر  االسػتراتيجي التخطػيط
 .االت اؿ مع العامميف عممية في الق كر

 
ما مدل استخداـ مديريات كزارة ال  ة :" لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الخامس الذم ينص عمن

فقد تـ استخراج  "الفمسطينية لنظـ المعمكمات اإلدارية في شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا؟
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 المتكسطات ال سابية كاالن رافات المعيارية كدرجة االستجابة لمجاؿ نظـ المعمكمات اإلدارية كالجدكؿ
 :يكضح ذلؾ( 5. 4)
 

المتكسػػطات ال سػػابية كاالن رافػػات المعياريػػة كدرجػػة االسػػتجابة لمجػػاؿ نظػػـ المعمكمػػات : 5. 4جػػدكؿ 
 اإلدارية

 
 الرقـ

 نص الفقرة
 المتكسط
 يالحساب

 االنحراؼ
 المعيارم

 درجة
 االستجابة

 متكسطة 980. 3.24 .ليا السابقة القرارات نتاية عمن الجديدة القرارات استناد ندرة  1
 قكية 830. 3.84 .ال ادرة القرارات تجاه الميداني الفعؿ ردكد متابعة قمة  2
 قكية 930. 3.64 .القرار اتخاذ في المرؤكسيف مشاركة ضعؼ  3
 متكسطة 1.03 3.07 .العممية بالمعمكمات المتخذة قراراتال ارتباط ضعؼ  4
 قكية 890. 3.61 .ال الي النظاـ ضمف بو المعمكؿ المتابعة نظاـ ضعؼ  5
 قكية 890. 3.62 .م دية دقيقة معمكمات عمن ال  كؿ  عكبة  6
 قكية 840. 3.91 .المعمكمات لقدـ دقيؽ بشكؿ بالمستقبؿ التنبؤ  عكبة  7
 قكية 1.06 4.19 اآللي ال اسب جيزةأ مع التعامؿ قمة  8
 متكسطة 1.12 3.03 .متنكعة معمكمات لم ادر العميا اإلدارة استخداـ قمة  9
 متكسطة 1.12 3.37 . دكريا المعمكمات نظـ ت ديث عدـ  10

 قكية 0.58 3.55 المجاؿ الكمي 
 

تخطيط االستراتيجي في الذم يتعمؽ باستجابات أفراد العينة  كؿ معكقات تنفيذ ال( 5.4)يبيف الجدكؿ 
مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا ه  يث كانت أعمن استجابة 

ه (7)ه (2)ه (8)كىي الفقرات: بدرجة قكية لفقرات مجاؿ نظـ المعمكمات اإلدارية مرتبة ترتيبان تنازلياى 
كانت أعمن ك  .ه بدرجة تقدير قكية(4.05) ه(3.47)كتراكح المتكسط ال سابي ما بيف( 5)ه (3)ه (6)

ىي : إستجابة بدرجة متكسطة لفقرات مجاؿ نظـ المعمكمات اإلدارية في المنظمة مرتبة ترتيبان تنازلياى 
ه بدرجة تقدير (3.37)ه (3.03)كتراكح المتكسط ال سابي ما بيف( 9)ه (4)ه (1)ه(10)الفقرات

لمعمكمات اإلدارية في المنظمةه فبمغ المتكسط ال سابي متكسطةه أما عمن الدرجة الكمية لمجاؿ نظـ ا
بدرجة تقدير قكيةه كتعزك البا ية ىذا االرتفاع في درجة االستجابة مف قبؿ أفراد عينة ( 3.55)

الدراسة عمن فقرات مجاؿ نظـ المعمكمات اإلدارية  يث أف الرؤساء ال يتي كف لممرؤكسيف المشاركة 
ـ ت مؿ المرؤكسيف مسؤكلية اتخاذ القراراته  كذلؾ قمة العمؿ بت ديث في اتخاذ القرارات هككذلؾ عد

المعمكمات بشكؿ دكرم لقمة التعامؿ مع أجيزة ال اسب اآللي لعدـ إيمانيـ باستخداـ التكنكلكجيا في 
عمميـ كاعتمادىـ عمن النظاـ التقميدم اليدكم الذم يتميؿ بالسج ت كالدفاتر ذات ال جـ الكبير التي 
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تستخدـ  تن اآلف في ع ر التطكر كالتكنكلكجيا ه كقمة متابعة ردكد الفعؿ الميداني تجاه  مازالت
القرارات ال ادرة لعدـ تفرغ المدراءه أك عدـ كجكد قسـ خاص يتمقن م  ظات كاقترا ات كشكاكم 

نتيجة قمة  المكاطنيف كانشغاؿ المدراء باألعماؿ اإلدارية الركتينيةه ناىيؾ عف  عكبة التنبؤ بالمستقبؿ
كتكافقت ىذه الدراسة مع دراسة . المعمكمات كقدميا مما يخمؽ معيؽ في عممية التخطيط االستراتيجي

. التي كاف مف نتايجيا أف الت ديات التقنية تتضمف في نقص المعايير كنقص النظاـ( 2005) ستيفف
معكقات تعيؽ تطبيؽ  التي كاف مف نتايجيا كجكد( 2009)كتكافقت ىذه الدراسة مع دراسة الخطيب 

كتكافقت ىذه . التخطيط االستراتيجي مف  يث عدـ الت ديث المستمر لعمميات التخطيط االستراتيجي
 كنظـ كالكفاءات الميارات تكفر أف التي كاف مف نتايجيا( 2004)الدراسة مع دراسة األشقر 

 . االستراتيجي التخطيط كتطبيؽ عكامؿ نجاح أىـ المعمكمات ىي مف 
 

ما المقتر ات التي تسيـ في تطكير  التخطيط :" ابة عف سؤاؿ الدراسة السادس الذم ينص عمنلإلج
فقد تـ " االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا؟
ي تسيـ استخراج المتكسطات ال سابية كاالن رافات المعيارية كدرجة االستجابة لمجاؿ المقتر ات الت

 :يكضح ذلؾ( 6. 4)في تطكير التخطيط االستراتيجي كالجدكؿ
 

المتكسطات ال سابية كاالن رافات المعيارية كدرجة االستجابة لمجاؿ المقتر ات التي : أ-6. 4جدكؿ 
 تسيـ في تطكير التخطيط االستراتيجي
 

 الرقـ
 نص الفقرة

 المتكسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

 درجة
 االستجابة

 قكية جدان  1.00 4.25 .االبتكار لتشجيع ال كافز نظاـ عيؿتف  1
 قكية  1.01 4.05 .متكامؿ ديناميكي معمكمات نظاـ تكفير  2
 قكية  1.00 4.14 .اإلدارية المستكيات جميع إشراؾ  3

المتكسطات ال سابية كاالن رافات المعيارية كدرجة االستجابة لمجاؿ المقتر ات التي : ب-6. 4جدكؿ 
 تطكير التخطيط االستراتيجي تسيـ في

 
 الرقـ

 نص الفقرة
 المتكسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

 درجة
 االستجابة

 قكية جدان  800. 4.26 .المالية اإلمكانات تكفير  4
 قكية جدان  620. 4.43 . المؤسسة أكلكيات تطبيؽ  5
 التخطيط عممية عمن القايميف لألفراد المستمر التدريب  6

 .االستراتيجي
 قكية جدان  500. 4.57
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 قكية  830. 4.19 .لمت قيؽ األىداؼ قابمية  7
 قكية  1.00 3.97 .المؤسسة رؤية مع االستراتيجي التخطيط مكاءمة  8
 قكية  1.01 4.05 .ال زمة البيانات دقة  9
 قكية  1.02 4.04 .ال زمة المعمكمات دقة  10
 قكية  1.05 4.09 . ال ديية األساليب إتباع  11
 قكية  1.11 3.98 . متخ  يف بخبراء االستعانة  12
 قكية  1.01 3.98 .ال   يات تفكيض بنظاـ العمؿ  13
 قكية جدان  930. 4.28 .الخطة تنفيذ أيناء الفريؽ بركح العمؿ  14
 قكية  790. 4.20 .المؤسسة في االستراتيجي التخطيط يقافة تعزيز ضركرة  15
 قكية  980. 4.13 الخطة بتنفيذ البدء قبؿ التغيير فكرة تسكيؽ  16

 قكية  0.71 4.16 المجاؿ الكمي
 

الذم يتعمػؽ باسػتجابات أفػراد العينػة  ػكؿ معكقػات تنفيػذ التخطػيط االسػتراتيجي (  6.  4)يبيف الجدكؿ 
فػػػي مػػػديريات كزارة ال ػػػ ة الفمسػػػطينية شػػػماؿ الضػػػفة الغربيػػػةه كسػػػبؿ مكاجيتيػػػا ه  يػػػث كانػػػت أعمػػػن 

لمقتر ػات التػي تسػيـ فػي تطػكير التخطػيط االسػتراتيجي مرتبػة استجابة بدرجة قكية جػدان لفقػرات مجػاؿ ا
ه (4.25)ه كتػػػػراكح المتكسػػػػط ال سػػػػابي مػػػػا بػػػػيف(1)ه(4)ه(14)ه(5)ه(6)كىػػػػي الفقػػػػرات: ترتيبػػػػان تنازليػػػػاى 

 .ه بدرجة تقدير قكية جدان (4.57)
 

ستراتيجي ككانت أعمن إستجابة بدرجة قكية لفقرات مجاؿ المقتر ات التي تسيـ في تطكير التخطيط اال
ه (2)ه (10)ه (9)ه (11)ه (16)ه (3)ه (7)ه (15)ىي الفقرات: في المنظمة مرتبة ترتيبان تنازلياى 

ه بدرجة تقدير قكيةه أما عمن (4.20)ه (3.97)كتراكح المتكسط ال سابي ما بيف( 8)ه (13)ه (12)
المنظمةه فبمغ  الدرجة الكمية لمجاؿ المقتر ات التي تسيـ في تطكير التخطيط االستراتيجي في

بدرجة تقدير قكيةه كتعزك البا ية ىذا االرتفاع في درجة االستجابة مف ( 4.16)المتكسط ال سابي 
قبؿ أفراد عينة الدراسة عمن فقرات مجاؿ المقتر ات التي تسيـ في تطكير التخطيط االستراتيجي لما 

تدريب لألفراد القايميف عمن لو مف أير عمن المب كييف كعمن أداءىـه لذلؾه أكدكا عمن ضركرة ال
عممية التخطيط االستراتيجي كتطبيؽ أكلكيات المؤسسة مف خ ؿ االستخداـ األميؿ لمتكنكلكجيا األكير 
ه كتكفير اإلمكانات المالية كالماديةه كالعمؿ بركح الفريؽ مف أجؿ تنفيذ الخطط اإلستراتيجيةه  ًن تطكران

ميف سكاء أكانت مادية أك معنكية كضركرة تعزيز يقافة كمف خ ؿ نظاـ  كافز يعمؿ عمن تشجيع العام
التخطيط االستراتيجي لممب كييف باعتبار ذلؾ مكتسبات كاست قاقات لممكظؼ في  اؿ   كلو عمييا 
تشكؿ لو دافعان ك افزان ن ك اإلنتاج كاإلبداع بدالن مف انشغالو بيمكـ ال ياة كالتي تأخذ  يزان فير قميؿ 

 .مف تفكيره



 68 

 
التي أكدت أف  كالي ن ؼ المب كييف يركف أف ( 2003)نتيجة تتفؽ مع دراسة الخطيب كىذه ال

عممية التخطيط اإلستراتيجي تتـ مف خ ؿ اإلدارة العميا دكف مشاركة المستكيات اإلدارية األخرل؛ 
األمر الذم يعكس درجة عالية مف المركزية في اتخاذ القرارات المتعمقة في التخطيط اإلستراتيجي 

 التي أكدت عمن ضركرة تكفير( 2000)كأيضان تتفؽ مع نتاية دراسة الغزالي . العمميات التخطيطيةك 
أما عمن مستكل  .التخطيط اإلستراتيجي مفيـك  كؿ العميا لإلدارات التدريبية الدكرات مف المزيد

الت كالمجاؿ المجاالت كالمجاؿ الكميه فقد تـ استخراج المتكسط ال سابي كاالن راؼ المعيارم لممجا
 : الكميه كفيما يمي عرضان لذلؾ

 
المتكسط ال سابي كاالن راؼ المعيارم الستجابات أفراد عينة الدراسة  لكؿ مجاؿ مف : 7.4جدكؿ 

 مجاالت الدراسة مرتبة ترتيبان تنازليان كالمجاؿ الكمي لإلستبانة
 

 التقدير درجة المعيارم االنحراؼ الحسابي المتكسط المجاؿ
 قكية 0.71 4.16 الستراتيجي تسيـ في تطكير التخطيطر ات مقت

 قكية 0.55 3.66 المكارد المادية
 قكية 0.58 3.55 نظـ المعمكمات اإلدارية

 قكية 0.64 3.54 ضغكط العمؿ
 متكسطة 0.76 3.12 معكقات االت اؿ في المنظمة

 ضعيفة 0.78 2.48 المعكقات اليقافية
 متكسطة 0.43 3.42 المجاؿ الكمي

 
أف معكقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة ( 7.4)يتبيف مف الجدكؿ رقـ 

الفمسطينية شماؿ الضفة الغربية هكسبؿ مكاجيتيا تراكح ما بيف قكية كمتكسطةه كظير التبايف كالتفاكت 
لمقتر ات كتـ ترتيب جميع المجاالت  سب المتكسط ال سابي فكاف لمجاؿ ا.في المتكسط ال سابي

التي تسيـ في تطكير التخطيط االستراتيجي األير األكبر كاألىمية الكبرل بيف استجابات المب كييفه 
( 2009)بدرجة تقدير قكية كىذا يتفؽ مع نتاية دراسة الخطيب (  4.16) كبمغ متكسطو ال سابي 

جة قكيةه يميو مجاؿ التي أكدت عمن كجكد مقتر ات تسيـ في تطكير تطبيؽ التخطيط االستراتيجي بدر 
بدرجة تقدير قكيةه يميو مجاؿ نظـ المعمكمات اإلدارية ( 3.66)المكارد المادية كمتكسطة ال سابي

( 3.54)بدرجة تقدير قكيةه كيميو مجاؿ ضغكط العمؿ كمتكسطة ال سابي( 3.55)كمتكسطة ال سابي
بدرجة ( 3.12) ال سابيبدرجة تقدير قكيةه كيميو مجاؿ معكقات االت اؿ في المنظمةه كمتكسطة 

تقدير متكسطة ه كجاء بالترتيب األخير مف درجة األىمية مجاؿ المعكقات اليقافية كالذم بمغ متكسطو 
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) بدرجة تقدير ضعيفةه أما عمن المجاؿ الكمي ه لمفقرات فقد بمغ المتكسط ال سابي( 2.48) ال سابي
ذ التخطيط االستراتيجي في مديريات بدرجة تقدير متكسطةه كىذا داؿ عمن أف معكقات تنفي( 3.42

كمف الم  ظ أف ىذه . كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا كاف متكسطان 
التي كاف مف نتايجيا أف ممارسة التخطيط االستراتيجي في ( 2000)الدراسة تكافقت مع دراسة الغزالي

 .المؤسسات العامة األردنية كانت بدرجة متكسطة
 

 ة بفحص فرضيات الدراسة كمناقشتياالنتائج المتعمق 3.4
 

  ال تكجػد فػػركؽ ذات داللػة إ  ػػايية عنػػد " ف ػص الفرضػػية األكلػن كالتػػي تػنص عمػػن أنػػو : أكالن
لمتكسػػػػػط إجابػػػػػات المب ػػػػػػكييف  ػػػػػكؿ معكقػػػػػات تنفيػػػػػذ التخطػػػػػػيط ( =0.05)مسػػػػػتكل الداللػػػػػة 

ؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية شما
–One Way)لمتغيػػػر الم افظػػػةه كلف ػػػص الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخداـ ت ميػػػؿ التبػػػايف األ ػػػادم  

ANOVA)  يكضح نتاية ىذا االختبار( 8. 4)كالجدكؿ. 
 

الستجابات أفراد عينػة (One Way–ANOVA)نتاية اختبار ت ميؿ التبايف األ ادم : أ-8.4جدكؿ 
 متغير الم افظةالدراسة تبعان ل

 

مجمكع  مصدر التبايف المجاالت
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متكسط
 المربعات

 قيمة ؼ
 المحسكبة

 الداللة
 اإلحصائية

 0.0002 5.124 2.769 5 13.847 بيف المجمكعات ةاليقافي المعكقات مجاؿ
 0.540 142 76.747 خ ؿ المجمكعات

  
  147 90.594 المجمكع

السػػتجابات أفػػراد (One Way–ANOVA)ية اختبػػار ت ميػػؿ التبػػايف األ ػػادم نتػػا: ب-8.4جػػدكؿ 
 عينة الدراسة تبعان لمتغير الم افظة

 

مجمكع  مصدر التبايف المجاالت
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متكسط
 المربعات

 قيمة ؼ
 المحسكبة

 الداللة
 اإلحصائية

 المادية المكارد مجاؿ
  

 0.878 0.356 0.113 5 0.564 بيف المجمكعات
 0.317 142 45.009 خ ؿ المجمكعات

  
  147 45.573 المجمكع

 0.0001 5.306 1.900 5 9.502 بيف المجمكعات العمؿ ضغكط مجاؿ
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 0.358 142 50.856 خ ؿ المجمكعات  
  

  147 60.358 المجمكع
 االت اؿ معكقات مجاؿ

 المنظمة في 
 0.041 2.391 1.343 5 6.716 بيف المجمكعات
 0.562 142 79.762 خ ؿ المجمكعات

  
  147 86.478 المجمكع

 المعمكمات نظـ مجاؿ
 اإلدارية 
  

 0.00016 6.532 1.861 5 9.306 بيف المجمكعات
 0.285 142 40.463 خ ؿ المجمكعات

  
  147 49.770 المجمكع

 التي المقتر ات مجاؿ
 التخطيط تطكير  في تسيـ

  االستراتيجي

 0.150 1.653 0.830 5 4.150 المجمكعات بيف
 0.502 142 71.292 خ ؿ المجمكعات

  
  147 75.442 المجمكع

 003 .0 4.993 0.814 5 4.068 بيف المجمكعات  يالكم المجاؿ
 0.163 142 23.141 خ ؿ المجمكعات

  
  147 27.209 المجمكع

 (=0.05)دالة إ  ايية عند مستكل الداللة* 
 

( =0.05)أنو تكجد فركؽ ذات داللة إ  ايية عند مستكل الداللة ( 8. 4) يتضح مف الجدكؿ
لمتكسط إجابات المب كييف  كؿ معكقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة 

المعكقات :) الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير الم افظة في المجاالت
( يقافية كمجاؿ ضغكط العمؿ كمجاؿ معكقات االت اؿ في المنظمة كمجاؿ نظـ المعمكمات اإلداريةال

عمن ( 0.00016ه 0.041ه 0.0001ه 0.002)  يث بمغت الداللة اإل  ايية لممجاالت السابقة
هفترفض الفرضية ال فرية كاألخذ بالفرضية ( =0.05)التكالي كجميعيا أقؿ مف قيمة مستكل الداللة

لبديمة كتعزك البا ية ذلؾ بأف  المعكقات اليقافية كضغكط العمؿ كنظـ المعمكمات اإلدارية كمعكقات ا
االت اؿ تختمؼ مف م افظة إلن أخرل كذلؾ تبعان ل جـ الم افظة مف  يث عدد السكاف كعدد 

ه كىذا المراجعيفه  يث أنو كمما كبر  جـ الم افظة ازداد عدد المراجعيف في مديريات كزارة ال  ة
ال يعني خمك مديريات ال  ة في الم افظات ال غيرة مف ضغكط العمؿه باإلضافة إلن التبايف في 

 .العادات كالتقاليد االجتماعية كاليقافية التي ت د مف التأيير اإليجابي ل ت اؿ
 

ت لمتكسطات إجابا( =0.05)كذلؾ تبيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إ  ايية عند مستكل الداللة
المب كييف  كؿ معكقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ 
الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير الم افظة لمجاالت المكارد الماديةه  يث بمغت الداللة 

مغت الداللة كمجاؿ المقتر ات التي تسيـ في تطكير التخطيط االستراتيجيه فب( 0.087)اإل  ايية 
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ه لذا تقبؿ الفرضية عمن ىذيف (=0.05)ه كىي أعمن مف قيمة مستكل الداللة ( 0.15)اإل  ايية 
 .المجاليف

 
ه  كعميو (=0.05)ه كىي أقؿ مف قيمة مستكل الداللة(0.003)أما عمن المجاؿ الكمي فبمغت 

د فركؽ ذات داللة إ  ايية ترفض الفرضية ال فرية كاألخذ بالفرضية البديمة التي تنص عمن أنو تكج
لمتكسطات إجابات المب كييف  كؿ معكقات تنفيذ التخطيط ( =0.05)عند مستكل الداللة 

االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير 
يجي في مديريات كزارة ال  ة الم افظة كتعزك البا ية ذلؾ بأف متطمبات تطبيؽ التخطيط االسترات

كلذا فقد تـ . الفمسطينية متكفرة كلكنيا ب اجة إلن تطكير لكي يتـ االرتقاء بيا كت سيف مستكاىا 
 : إليجاد ىذه الفركقات كما في الجداكؿ اآلتية LSDاستخداـ اختبار 

 
لمتكسط  (=0.05)أنو تكجد فركؽ ذات داللة إ  ايية عند مستكل الداللة ( 9.4)ؿ ك بيف جدي

إجابات المب كييف  كؿ معكقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية 
عمن ( طكباسه سمفيته نابمس)شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير م افظة جنيف 

كسط مجاؿ المعكقات اليقافية ككانت الفركؽ ل الح م افظة جنيف كالتي   مت عمن أعمن مت
ه كتعزك البا ية الفركؽ بسبب أف المب كييف الذيف تمقكا دكرات تدريبية في م افظة ( 2.86)  سابي 

جنيف عددىـ قميؿ جدان مقارنة مع عدد العامميف في نفس المديرية كبالتالي يككف تأييرىـ عمن زم ييـ 
 .رية ال  ة في جنيفقميؿ ه كىذا ما لمستو البا ية مف خ ؿ سؤاؿ عرضي لبعض المكظفيف في مدي

 
 لداللة الفركؽ في مجاؿ المعكقات اليقافية تبعان لمتغير الم افظة LSDنتاية اختبار:  أ-9.4جدكؿ 

 
 جنيف المحافظة

(2.86) 
 طكباس

(2.21) 
 طكلكـر

(2.75) 
 قمقيمية

(2.46) 
 سمفيت

(2.06) 
 نابمس

(2.17) 
 *(0.68) *(0.79) (0.21) (0.10) *(0.64) --- (2.86) جنيف

 (0.03) (0.14) *(0.42)- *(0.53)- --- --- (2.21) طكباس
 (0.10) --- --- --- (2.75) طكلكـر

 
(0.68)* 

 
(0.57)* 

 
 *(0.46) *(0.57) --- --- --- --- (2.46) قمقيمية

 
 (0.11)- --- --- --- --- --- (2.06) سمفيت
 --- --- --- --- --- --- (2.17) نابمس
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لمتكسػػػط ( =0.05)أنػػػو تكجػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إ  ػػايية عنػػػد مسػػتكل الداللػػػة كػػذلؾ تبػػػيف الجػػداكؿ 

إجابػػات المب ػػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػػذ التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي مػػديريات كزارة ال ػػ ة الفمسػػطينية 
ه قمقيميػػة)شػػماؿ الضػػفة الغربيػػةه كسػػبؿ مكاجيتيػػا تعػػزل لمتغيػػر م افظػػة طكبػػاس عمػػن مجػػاؿ ( طػػكلكـر

) ككانت الفركؽ ل الح م افظػة طػكلكـر كالتػي   ػمت عمػن أعمػن متكسػط  سػابي  المعكقات اليقافية
كأيضػػػػػانه يبػػػػػيف الجػػػػػدكؿ أعػػػػػ ه أنػػػػػو تكجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إ  ػػػػػايية عنػػػػػد مسػػػػػتكل الداللػػػػػة ( 2.75

(0.05= ) لمتكسػط إجابػػات المب ػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػذ التخطػػيط االسػتراتيجي فػػي مػػديريات كزارة
سػػػمفيته )اؿ الضػػفة الغربيػػةه كسػػػبؿ مكاجيتيػػا تعػػزل لمتغيػػر م افظػػة طػػكلكـر ال ػػ ة الفمسػػطينية شػػم

عمن مجاؿ المعكقات اليقافية ككانت الفركؽ ل الح م افظة طكلكـر كالتي   مت عمن أعمػن ( نابمس
كتعزك البا ية ذلؾ لعدـ تكفر القناعة أك الدافع ه بأف التخطيط اإلستراتيجي (. 2.75) متكسط  سابي 

 . بييتنا الفمسطينية لدل المب كييفيتناسب مع 
 

كمػػػػا تبػػػػيف أيضػػػػان مػػػػف الجػػػػداكؿ السػػػػابقة أنػػػػو تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إ  ػػػػايية عنػػػػد مسػػػػتكل الداللػػػػة 
(0.05= ) لمتكسػط إجابػػات المب ػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػذ التخطػػيط االسػتراتيجي فػػي مػػديريات كزارة

سػػػمفيته )تعػػػزل لمتغيػػػر م افظػػػة قمقيميػػػة  ال ػػػ ة الفمسػػػطينية شػػػماؿ الضػػػفة الغربيػػػةه كسػػػبؿ مكاجيتيػػػا
عمن مجاؿ المعكقات اليقافية ككانت الفركؽ ل الح م افظػة قمقيميػة كالتػي   ػمت عمػن أعمػن ( نابمس

 .كتعزك البا ية ذلؾ بسبب الت ديات الناتجة عف تغيرات البيية الخارجية(. 2.46) متكسط  سابي 
 

لمتكسػػط ( =0.05)إ  ػػايية عنػػد مسػػتكل الداللػػة أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة ( 10.4)يبػػيف الجػػدكؿ 
إجابػػات المب ػػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػػذ التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي مػػديريات كزارة ال ػػ ة الفمسػػطينية 

عمػػن ( طكبػػاسه سػػمفيته نػػابمس)شػػماؿ الضػػفة الغربيػػةه كسػػبؿ مكاجيتيػػا تعػػزل لمتغيػػر م افظػػة جنػػيف 
) جنيف كالتي   مت عمن أعمن متكسػط  سػابي مجاؿ ضغكط العمؿ ككانت الفركؽ ل الح م افظة 

ه كتعزك البا ية الفركؽ بسبب ككف المديرية كبيرة يتبع ليا عدد أكبر مف القرله كبالتالي يزداد ( 3.90
عدد المراجعيف لمديرية جنيف مما يؤدم إلن ضغط في العمؿ عمن مكظفي مديريػة  ػ ة جنػيفه بينمػا 

ا مراكػػز  ػػ ية أكيػػر كال داعػػي لمػػراجعتيـ فػػي مركػػز الم افظػػة القػػرل التابعػػة لم افظػػة نػػابمس يكجػػد بيػػ
 . مما ي فؼ نكعان ما مف العبء في العمؿ  مقارنة مع القرل التابعة لم افظ جنيف( نابمس)
 

 لداللة الفركؽ في مجاؿ ضغكط العمؿ تبعان لمتغير الم افظة LSDنتاية اختبار:  10.4جدكؿ 
 

 نابمس سمفيت قمقيمية طكلكـر طكباس جنيف المحافظة
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(3.90) (3.31) (3.58) (3.78) (3.14) (3.39) 
 *(0.50) *(0.75) (0.11) (0.32) *(0.58) --- (3.90) جنيف
 (0.08) (0.16) *(0.47)- (0.26)- --- --- (3.31) طكباس
 (0.18) *(0.43) (0.20) --- --- --- (3.58) طكلكـر
 *(0.39) *(0.64) --- --- --- --- (3.78) قمقيمية
 (0.25)- --- --- --- --- --- (3.14) سمفيت
 --- --- --- --- --- --- (3.39) نابمس

 
( =0.05)كػػذلؾ يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ أعػػ ه أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إ  ػػايية عنػػد مسػػتكل الداللػػة 

لمتكسػػػط إجابػػػات المب ػػػكييف  ػػػكؿ معكقػػػات تنفيػػػػذ التخطػػػيط االسػػػتراتيجي فػػػي مػػػديريات كزارة ال ػػػػ ة 
عمػن مجػاؿ ( سػمفيت)الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعػزل لمتغيػر م افظػة طػكلكـر 

ضغكط العمؿ ككانت الفػركؽ ل ػالح م افظػة طػكلكـر كتعػزك البا يػة ذلػؾ ألف م افظػة طػكلكـر أكبػر 
ب مػػف  يػػث عػػدد السػػكاف فبالتػػالي عػػدد المػػراجعيف فػػي طػػكلكـر أكيػػر منػػو فػػي سػػمفيت األمػػر الػػذم يسػػب

 .ضغط في العمؿ
( =0.05)كأيضػػػان يبػػػيف الجػػػدكؿ أعػػػ ه أنػػػو تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إ  ػػػايية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة 

لمتكسػػػط إجابػػػات المب ػػػكييف  ػػػكؿ معكقػػػات تنفيػػػػذ التخطػػػيط االسػػػتراتيجي فػػػي مػػػديريات كزارة ال ػػػػ ة 
عمػن ( سػمفيته نػابمس)الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعػزل لمتغيػر م افظػة قمقيميػة 

مجػػاؿ ضػػغكط العمػػؿ ككانػػت الفػػركؽ ل ػػالح م افظػػة قمقيميػػة بسػػبب أف المػػراجعيف فػػي م افظػػة قمقيميػػة 
يتكجيكف إلن مديرية الم افظػة كعػدد المراكػز ال ػ ية المكجػكدة فػي القػرل قميمػة كال تكفػي لعمػؿ جميػع 

مركػز الم افظػة كىػذا بػدكره  الف ك ات ال  ية مما يتسبب فػي ذىػاب المػراجعيف مػف أىػؿ القػرل إلػن
عمػػن النقػػيض مػػف ذلػػؾ فػػي م افظػػة نػػابمس كالمراكػػز ال ػػ ية المكجػػكدة فييػػاه .يسػػبب عػػبء فػػي العمػػؿ

فالقرل التابعة ليا عدد المراكز ال  ية أكير ه كأيضان بعد القرل التابعة عف م افظة نابمس ممػا يػؤدم 
ماإلن قمة المراجعيف القادميف مف القرله  مما يخفؼ مف ضغ  .كط العمؿ نكعا ن

 
لداللة الفركؽ في مجاؿ معكقات االت ػاؿ فػي المنظمػة تبعػان لمتغيػر  LSDنتاية اختبار: 11.4جدكؿ 

 الم افظة
 

 جنيف المحافظة
(3.37) 

 طكباس
(2.74) 

 طكلكـر
(3.35) 

 قمقيمية
(3.22) 

 سمفيت
(2.90) 

 نابمس
(2.95) 

 *(0.41) *(0.46) (0.14) (0.01) *(0.52) --- (3.37) جنيف
 (0.10)- (0.05)- (0.37)- *(0.50)- --- --- (2.74) طكباس
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 *(0.40) (0.45) (0.13) --- --- --- (3.35) طكلكـر
 (0.26) (0.32) --- --- --- --- (3.22) قمقيمية
 (0.05)- --- --- --- --- --- (2.90) سمفيت
 --- --- --- --- --- --- (2.95) نابمس

 
( =0.05)أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إ  ػػايية عنػػد مسػػتكل الداللػػة( 11.4)رقػػـيبػػيف الجػػدكؿ أعػػ ه 

لمتكسػػػط إجابػػػات المب ػػػكييف  ػػػكؿ معكقػػػات تنفيػػػػذ التخطػػػيط االسػػػتراتيجي فػػػي مػػػديريات كزارة ال ػػػػ ة 
طكبػػػاسه سػػػمفيته )الفمسػػػطينية شػػػماؿ الضػػػفة الغربيػػػةه كسػػػبؿ مكاجيتيػػػا تعػػػزل لمتغيػػػر م افظػػػة جنػػػيف 

ات االت ػػػاؿ فػػػي المنظمػػةه  ككانػػػت الفػػػركؽ ل ػػالح م افظػػػة جنػػػيفه كالتػػػي عمػػػن مجػػػاؿ معكقػػ( نػػابمس
 .(3.37)   مت عمن أعمن متكسط  سابي 

 
كتعػػزك البا يػػة الفػػركؽ بسػػبب كجػػكد معكقػػات تنظيميػػة تعػػكد لكػػكف الييكػػؿ التنظيمػػي ال ي ػػدد بكضػػكح 

تعتمد عمن اإلت اؿ  مراكز اإلت اؿ كخطكط السمطة الرسمية في المنظمة مما يجعؿ القيادات اإلدارية
فيػػر الرسػػمي كالػػذم ال يتفػػؽ فػػي كييػػر مػػف األ يػػاف فػػي أىدافػػو مػػع األىػػداؼ التنظيميػػةه كمػػا أنػػو يكجػػد 
فػرؽ مػػابيف الييكػؿ التنظيمػػي كمػػا ىػك مكجػػكد عمػن أرض الكاقػػع كالػػذم لمسػتو البا يػػة مػف خػػ ؿ نقػػاش 

 .بعض المكظفيف في مديرية جنيفعابر مع 
 

لمتكسػط ( =0.05)بؽ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إ  ػايية عنػد مسػتكل الداللػةأيضانه يبيف الجدكؿ السا
إجابػػات المب ػػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػػذ التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي مػػديريات كزارة ال ػػ ة الفمسػػطينية 

عمػػن مجػػاؿ معكقػػات ( طػػكلكـر)شػماؿ الضػػفة الغربيػػةه كسػػبؿ مكاجيتيػػا تعػػزل لمتغيػر م افظػػة طكبػػاس 
كانػػت الفػػركؽ ل ػػالح م افظػػة طػػكلكـر ه كتعػػزك البا يػػة ذلػػؾ بسػػبب  ػػيافة االت ػػاؿ فػػي المنظمػػة ك 

األىداؼ بعبػارات عامػة كفامضػة  كفيػر دقيقػة أدل إلػن كجػكد نػكع مػف المعكقػات فػي عمميػة االت ػاؿ 
 .كبالتالي تخفض مف فعالية االت اؿ 

 
ؿ معكقات لمتكسط إجابات المب كييف  ك ( =0.05)كذلؾ ىناؾ فركؽ ذات داللة إ  ايية عند 

تنفيذ التخطيط االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ 
عمن مجاؿ معكقات االت اؿ في المنظمة  ككانت ( نابمس)مكاجيتيا تعزل لمتغير م افظة طكلكـر 

ه كتعزك البا ية ذلؾ نظران الخت ؼ األفراد فكريان كا   داريان فتظير الفركؽ ل الح م افظة طكلكـر
معكقات إدراكية تختمؼ مف شخص إلن آخر ن ك مكضكع معيف عند إجراء العممية االت الية لذا 
ي دث تشكيش في عممية االت اؿه كىذا ما لمستو البا ية أيناء الزيارات الميدانية لمديرية   ة 
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بؽ عمن م افظة جنيف مف كيرة لممراجعيف كانشغاؿ المكظفيف باألعماؿ الكرقية كالمرضن كما ينط
 .جنيف ينطبؽ عمن بقية الم افظات هككف المجتمع الفمسطيني مجتمع متجانس

 
لداللػػػػة الفػػػػركؽ فػػػػي مجػػػػاؿ نظػػػػـ المعمكمػػػػات إلداريػػػػة تبعػػػػان لمتغيػػػػر  LSDنتػػػػاية اختبػػػػار :12.4جػػػػدكؿ 

 الم افظة
 

 المحافظة
 جنيف

(3.80) 
 طكباس

(3.17) 
 طكلكـر

(3.77) 
 قمقيمية

(3.73) 
 سمفيت

(3.24) 
 سنابم
(3.41) 

 *(0.39) *(0.56) (0.07) (0.02) *(0.63) --- (3.80) جنيف
 (0.24)- (0.07)- *(0.56)- *(0.60)- --- --- (3.17) طكباس
 *(0.36) *(0.53) (0.04) --- --- --- (3.77) طكلكـر
 *(0.32) *(0.48) --- --- --- --- (3.73) قمقيمية
 (0.16) - --- --- --- --- --- (3.24) سمفيت
 --- --- --- --- --- --- (3.41) نابمس

( =0.05)أنو تكجد فركؽ ذات داللة إ  ايية عند مستكل الداللة ( 12.4)رقـ يبيف الجدكؿ السابؽ 
لمتكسط إجابات المب كييف  كؿ معكقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة 

طكباسه سمفيته )جيتيا تعزل لمتغير م افظة جنيف الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكا
عمن مجاؿ نظـ معمكمات إداريةه ككانت الفركؽ ل الح م افظة جنيف التي   مت عمن ( نابمس

ه  كتعزك البا ية ىذه الفركؽ بسبب ككف نظـ المعمكمات اإلدارية ( 3.80) أعمن متكسط  سابي 
فر المعمكمات اإل  اييةه كال يكفر البدايؿ لم مكؿ ال الي كالمستخدـ في مديريات كزارة ال  ة ال يك 

 .الممكنة لممشاكؿ المطمكب اتخاذ قرار بشأنياه كبالتالي تككف الفركؽ ل الح م افظة جنيف
 

( =0.05)كيتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ أعػػػ ه أنػػػو تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إ  ػػػايية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة 
تخطػػػيط االسػػػتراتيجي فػػػي مػػػديريات كزارة ال ػػػػ ة لمتكسػػػط إجابػػػات المب ػػػكييف  ػػػكؿ معكقػػػات تنفيػػػػذ ال

( طػػكلكـر ه قمقيميػػة)الفمسػػطينية شػػماؿ الضػػفة الغربيػػةه كسػػبؿ مكاجيتيػػا تعػػزل لمتغيػػر م افظػػة طكبػػاس 
عمن مجاؿ نظـ المعمكمات اإلدارية ككانت الفركؽ ل الح م افظػة طػكلكـر كالتػي   ػمت عمػن أعمػن 

 (.3.77) متكسط  سابي 
 

لمتكسػػط ( =0.05)أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إ  ػػايية عنػػد مسػػتكل الداللػػة كيبػػيف الجػػدكؿ أعػػ ه 
إجابػػات المب ػػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػػذ التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي مػػديريات كزارة ال ػػ ة الفمسػػطينية 

عمػػن مجػػاؿ ( سػػمفيت ه نػػابمس)شػػماؿ الضػػفة الغربيػػةه كسػػبؿ مكاجيتيػػا تعػػزل لمتغيػػر م افظػػة طػػكلكـر 
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داريػػة ككانػػت الفػػركؽ ل ػػالح م افظػػة طػػكلكـر كالتػػي   ػػمت عمػػن أعمػػن متكسػػط نظػػـ المعمكمػػات اإل
 (.3.77)  سابي 

 
تعزك البا ية ذلؾ ألف برنامة نظـ المعمكمات المعمكؿ بو يفكؽ مستكل العامميف عميػو ب يػث ال يسػمح 

 .لممكظؼ فير الفني المؤىؿه كالمدربه باستخدامو
 

لمتكسػػط ( =0.05)اللػػة إ  ػػايية عنػػد مسػػتكل الداللػػة كأيضػػان يبػػيف الجػػدكؿ أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات د
إجابػػات المب ػػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػػذ التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي مػػديريات كزارة ال ػػ ة الفمسػػطينية 

عمن مجػاؿ نظػـ ( سمفيت ه نابمس)شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير م افظة قمقيمية 
لتػي   ػمت عمػن أعمػن متكسػط  سػابي كا. ل ػالح م افظػة قمقيميػة المعمكمات اإلدارية ككانت الفػركؽ

تعػػػزك البا يػػػة ذلػػػؾ لقمػػػة الدقػػػة فػػػي ت ػػػديث البيانػػػات كتنظيميػػػا ممػػػا يػػػؤدم إلػػػن فمػػػكض فػػػي (. 3.73)
 . المخرجات
 لداللة الفركؽ عمن المجاؿ الكمي لمتغير الم افظة LSDنتاية اختبار :13.4جدكؿ 

 

 جنيف المحافظة
(3.62) 

 طكباس
(3.20) 

 طكلكـر
(3.51) 

 قمقيمية
(3.54) 

 سمفيت
(3.16) 

 نابمس
(3.35) 

 *(0.26) *(0.46) (0.07) (0.10) *(0.42) --- (3.62) جنيف
 (0.15) - (0.03)  *(0.34)- *(0.31)- --- --- (3.20) طكباس
 (0.15) *(0.35) (0.02) --- --- --- (3.51) طكلكـر
 (0.18) *(0.38) --- --- --- --- (3.54) قمقيمية
 (0.19) - --- --- --- --- --- (3.16) سمفيت
 --- --- --- --- --- --- (3.35) نابمس

 
( =0.05)أنو تكجد فركؽ ذات داللة إ  ايية عند مستكل الداللة ( 13.4)يبيف الجدكؿ أع ه رقـ

ة ال  ة لمتكسط إجابات المب كييف  كؿ معكقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي في مديريات كزار 
طكباسه سمفيته )الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير م افظة جنيف 

عمن المجاؿ الكميه ككانت الفركؽ ل الح م افظة جنيف كالتي   مت عمن أعمن متكسط ( نابمس
 ه  كتعزك البا ية ىذه الفركؽ بسبب ككف مديرية جنيف مديرية قديمة كالقرل( 3.62)  سابي 

الم يطة بيا قريبة عمييا مف  يث القرب المكانيه مما أدل إلن مضاعفة عدد المراجعيفه ككذلؾ 
يكجد فييا عدد كبير مف المكظفيف؛ لكي يتماشن ذلؾ مع األعداد الكبيرة التي تقكـ بالتكجو إلن المركز 

 .ال  ي في م افظة جنيفه ناىيؾ عف التكا ؿ الجغرافي الميٌسر
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لمتكسط إجابات المب كييف ( =0.05)ه أنو تكجد فركؽ ذات داللة إ  ايية عند كيبيف الجدكؿ أع 

 كؿ معكقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه 
ه قمقيمية)كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير م افظة طكباس  عمن المجاؿ الكمي ككانت الفركؽ ( طكلكـر

 (.3.54)م افظة قمقيمية كالتي   مت عمن أعمن متكسط  سابي ل الح 
 

لمتكسط ( =0.05)كيبيف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إ  ايية عند مستكل الداللة
إجابات المب كييف  كؿ معكقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية 

عمن المجاؿ الكمي ( سمفيت)اجيتيا تعزل لمتغير م افظة قمقيمية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مك 
كتعزك (. 3.54) ككانت الفركؽ ل الح م افظة قمقيمية كالتي   مت عمن أعمن متكسط  سابي 

البا ية ذلؾ ل عكبة التنقؿ بينيا كبيف مركز القرار بسبب كيرة ال كاجز العسكرية كالمستكطنات عمن 
 . طريقيا
  ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إ  ػايية عنػد " رضػية اليانيػة كالتػي تػنص عمػن أنػو ف ص الف: يانيان

لمتكسػػػػػط إجابػػػػػات المب ػػػػػػكييف  ػػػػػكؿ معكقػػػػػات تنفيػػػػػذ التخطػػػػػػيط ( =0.05)مسػػػػػتكل الداللػػػػػة 
االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل 

لمعينػػػػػات المسػػػػػتقمة ( T-Test" )ت"سػػػػػتخداـ اختبػػػػػار لمتغيػػػػػر الجػػػػػنس كلف ػػػػػص الفرضػػػػػية تػػػػػـ ا
 .يكضح نتاية ىذا االختبار( 14. 4)كالجدكؿ

 
( =0.05)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إ  ايية عند مستكل الداللة ( 14.4) يتضح مف الجدكؿ

لمتكسط إجابات المب كييف  كؿ معكقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة 
مسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير الجنس  يث بمغ مستكل الداللة عمن الف

كتعزك البا ية . لذا تقبؿ الفرضية ال فرية( =0.05)كىي أعمن مف قيمة ( 0.90)المجاؿ الكمي 
ألف  فكرتيـ عف التخطيط االستراتيجي كا دة ه( ذككرهإناث )ذلؾ ألف جميع المب كييف مف الجنسيف 

كرش العمؿ التي تعقد في مديريات كزارة ال  ة جميعيا متشابية في المضمكف كتخضع لنفس 
 .الظركؼ البيية تقريبان 

 
لداللػة الفػركؽ  بػيف متكسػطات اسػتجابات  أفػراد العينػة  (T .Test)"  ت" نتػاية اختبػار: 14.4جػدكؿ 

  سب متغير الجنس
 

مستكل  قيمة ت (34=ف)إناث  (26=ف)ذككر  المجاؿ
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 الداللة حسكبةالم االنحراؼ المتكسط االنحراؼ المتكسط
 0.333 0.970 0.81 2.5411 0.75 2.4158 المعكقات اليقافية 

 0.164 1.399 0.55 3.5987 0.55 3.7264 المكارد المادية
 0.958 0.052 0.63 3.5439 0.65 3.5494 ضغكط العمؿ

 0.874 0.159 0.73 3.1374 0.80 3.1173 معكقات االت اؿ في المنظمة 
 0.821 0.226 0.61 3.5408 0.56 3.5625 نظـ المعمكمات اإلدارية

المقتر ػػػػػػػات التػػػػػػػي تسػػػػػػػيـ فػػػػػػػي 
 تطكير التخطيط االستراتيجي

4.1840 0.71 4.1431 0.72 0.346 0.730 

 0.906 0.118 0.42 3.4175 0.44 3.4259 الدرجة الكمية 
 دالة ا  ايية عند مستكل الداللة( =0.05) 
 

  ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إ  ػايية عنػد " ف ػص الفرضػية الياليػة كالتػي تػنص عمػن أنػو : يالياى
لمتكسػػط إجابػػات المب ػػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػػذ التخطػػيط (  = 0.05) مسػػتكل الداللػػة 

االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل 
–One Way)العمػػػػر كلف ػػػػص الفرضػػػػية تػػػػـ اسػػػػتخداـ ت ميػػػػؿ التبػػػػايف األ ػػػػادم   لمتغيػػػػر

ANOVA)  يكضح نتاية ىذا االختبار( 15. 4)كالجدكؿ. 
 

( α=0.05)عنػػد مسػػتكل الداللػػة أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إ  ػػايية ( 15.4)يتضػػح مػػف الجػػدكؿ
فػػػي مػػػديريات كزارة ال ػػػػ ة  لمتكسػػػط إجابػػػات المب ػػػكييف  ػػػكؿ معكقػػػات تنفيػػػػذ التخطػػػيط االسػػػتراتيجي

الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعػزل لمتغيػر العمػره  يػث كانػت الداللػة اإل  ػايية 
كتعػػزك . كعميػػو تقبػػؿ الفرضػػية ال ػػفرية(  α=0.05)كىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة( 0.68)عمػػن المجػػاؿ الكمػػي 

العمريػة الف المعرفػة ليسػت  كػران عمػن  البا ية تكافؽ كجيات نظر أفػراد عينػة الدراسػة بػاخت ؼ الفيػات
عمر أك جيؿ معػيفه فجمػيعيـ لػدييـ معرفػة نسػبية  ػكؿ معكقػات تنفيػذ التخطػيط االسػتراتيجيه كمػا أف 
تنفيػػػذ التخطػػػيط االسػػػتراتيجي يعػػػكد بمكتسػػػبات عمػػػن جميػػػع المػػػكظفيف بػػػاخت ؼ أعمػػػارىـه لػػػذلؾ كانػػػت 

 .إجاباتيـ متكافقة
 

السػتجابات أفػراد  (One Way–ANOVA) ميػؿ التبػايف األ ػادم نتػاية اختبػار ت: أ-15. 4جػدكؿ 
 عينة الدراسة تبعان لمتغير العمر

 

مجمكع  مصدر التبايف المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مستكل  Fقيمة  المربعات

 الداللة
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 المعكقات الثقافية 
 0.483 0.732 0.453 2 .9050 بيف المجمكعات

 0.619 145 89.689 خ ؿ المجمكعات 
  147 90.594 المجمكع

 المكارد المادية
 0.669 0.404 0.126 2 0.252 بيف المجمكعات

 
 

 0.313 145 45.321 خ ؿ المجمكعات
  147 45.573 المجمكع

 ضغكط العمؿ
 0.812 0.208 0.086 2 0.173 بيف المجمكعات

 0.415 145 60.185 خ ؿ المجمكعات 
  147 60.358 المجمكع

معكقات االتصاؿ في 
 المنظمة 

 0.200 1.625 0.948 2 1.896 بيف المجمكعات
 
 

 0.583 145 84.582 خ ؿ المجمكعات
  147 86.478 المجمكع

نظـ المعمكمات 
 اإلدارية 

 0.589 0.531 0.181 2 0.362 بيف المجمكعات
 
 

 0.341 145 49.408 خ ؿ المجمكعات
  147 49.770 المجمكع

السػتجابات أفػراد  (One Way–ANOVA)نتاية اختبار ت ميؿ التبايف األ ادم : ب-15. 4جدكؿ 
 عينة الدراسة تبعان لمتغير العمر

 

مجمكع  مصدر التبايف المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مستكل  Fقيمة  المربعات

 الداللة
المقترحات التي تسيـ 
في تطكير التخطيط 

 ستراتيجياال

 0.707 0.348 0.180 2 0.360 بيف المجمكعات
 
 

 0.518 145 75.082 خ ؿ المجمكعات
  147 75.442 المجمكع

 المجاؿ الكمي 
 

 

 0.683 0.382 0.071 2 0.143 بيف المجمكعات
 0.187 145 27.066 خ ؿ المجمكعات

  147 27.209 المجمكع
 

  ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إ  ػايية عنػد " ة كالتي تنص عمػن أنػو ف ص الفرضية الرابع: رابعان
لمتكسػػط إجابػػات المب ػػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػػذ التخطػػيط (  = 0.05) مسػػتكل الداللػػة 

االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل 
–One Way)سػتخداـ ت ميػؿ التبػايف األ ػادم  لمتغير المؤىؿ العممػي كلف ػص الفرضػية تػـ ا

ANOVA)  يكضح نتاية ىذا االختبار( 16. 4)كالجدكؿ. 
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الستجابات أفراد (One Way–ANOVA)نتاية اختبار ت ميؿ التبايف األ ادم : أ-16. 4جدكؿ 
 عينة الدراسة تبعان لمتغير المؤىؿ العممي
 

مجمكع  مصدر التبايف المجاالت
 المربعات

درجات 
 يةالحر 

متكسط 
مستكل  Fقيمة  المربعات

 الداللة

 المعكقات الثقافية 
 

 0.450 3 1.351 بيف المجمكعات
 0.620 144 89.243 خ ؿ المجمكعات 0.538 0.727

  147 90.594 المجمكع
 المكارد المادية

 
 

 0.203 3 0.610 بيف المجمكعات
 0.312 144 44.963 خ ؿ المجمكعات 0.584 0.651

  147 45.573 المجمكع

 ضغكط العمؿ
 0.118 3 0.355 بيف المجمكعات

 0.417 144 60.003 خ ؿ المجمكعات 0.837 0.284
  147 60.358 المجمكع

السػتجابات أفػػراد (One Way–ANOVA)نتػاية اختبػار ت ميػؿ التبػايف األ ػادم : ب-16. 4جػدكؿ 
 عينة الدراسة تبعان لمتغير المؤىؿ العممي
 

مجمكع  مصدر التبايف المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مستكل  Fقيمة  المربعات

 الداللة
معكقات االتصاؿ في 

 المنظمة
  

 0.157 3 0.471 بيف المجمكعات
 0.597 144 86.007 خ ؿ المجمكعات 0.852 0.263

  147 86.478 المجمكع
نظـ المعمكمات 

 اإلدارية 
 

 0.064 3 0.194 بيف المجمكعات
 0.344 144 49.575 خ ؿ المجمكعات 0.904 0.188

  147 49.770 المجمكع
المقترحات التي تسيـ 
في تطكير التخطيط 

 االستراتيجي

 0.278 3 0.835 بيف المجمكعات
 0.518 144 74.608 خ ؿ المجمكعات 0.658 0.537

  147 75.442 المجمكع

 المجاؿ الكمي 
 0.056 3 0.170 لمجمكعاتبيف ا

 0.188 144 27.038 خ ؿ المجمكعات 0.824 0.302
  147 27.209 المجمكع
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( α=0.05)عنػػد مسػػتكل الداللػػة أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إ  ػػايية ( 16.4)يتضػػح مػػف الجػػدكؿ
ة ال ػػػػ ة لمتكسػػػط إجابػػػات المب ػػػكييف  ػػػكؿ معكقػػػات تنفيػػػػذ التخطػػػيط االسػػػتراتيجي فػػػي مػػػديريات كزار 

الفمسػػطينية شػػماؿ الضػػفة الغربيػػةه كسػػبؿ مكاجيتيػػا تعػػزل لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػيه  يػػث كانػػت الداللػػة 
كعميػػػػو تقبػػػػؿ الفرضػػػػية (   α=0.05)كىػػػػي أكبػػػػر مػػػػف قيمػػػػة( 0.82)اإل  ػػػػايية عمػػػػن المجػػػػاؿ الكمػػػػي 

الف جميػػع  ال ػػفرية كتعػػزك البا يػػة تكافػػؽ كجيػػات نظػػر أفػػراد عينػػة الدراسػػة بػػاخت ؼ المؤىػػؿ العممػػي؛
المب كييف يتمقكف نفس التعميمات مف المستكيات اإلدارية العميا في مجػاؿ التخطػيط االسػتراتيجي بغػض 

 .النظر عف المؤىؿ العممي الذم ب كزة كؿ منيـه لذلؾ كانت إجاباتيـ متكافقة
 

  ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إ  ػايية " ف ػص الفرضػية الخامسػة كالتػي تػنص عمػن أنػو : خامسان
لمتكسػط إجابػات المب ػكييف  ػكؿ معكقػات تنفيػذ التخطػيط (  = 0.05) مسػتكل الداللػة  عنػد

االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل 
–One Way)لمتغيػػر التخ ػػػص كلف ػػػص الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخداـ ت ميػػػؿ التبػػػايف األ ػػػادم  

ANOVA)  كضح نتاية ىذا االختباري( 17. 4)كالجدكؿ. 
 

السػتجابات أفػراد عينػة (One Way–ANOVA)نتاية اختبار ت ميػؿ التبػايف األ ػادم : 17. 4جدكؿ 
 الدراسة تبعان لمتغير التخ ص

 

مجمكع  مصدر التبايف المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مستكل  Fقيمة  المربعات

 الداللة

 المعكقات الثقافية 
 

 1.721 8 13.767 تبيف المجمكعا
 0.553 139 76.827 خ ؿ المجمكعات 0.003 3.114

  147 90.594 المجمكع
 المكارد المادية

 
 

 0.446 8 3.565 بيف المجمكعات
 0.302 139 42.007 خ ؿ المجمكعات 0.172 1.475

  147 45.573 المجمكع

 ضغكط العمؿ
 0.456 8 3.650 بيف المجمكعات

 0.408 139 56.709 خ ؿ المجمكعات 0.355 1.118
  147 60.358 المجمكع

معكقات االتصاؿ في 
 المنظمة
  

 0.558 8 4.467 بيف المجمكعات
 0.590 139 82.011 خ ؿ المجمكعات 0.481 0.946

  147 86.478 المجمكع
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نظـ المعمكمات 
 اإلدارية 
 

 0.241 8 1.929 بيف المجمكعات
 0.344 139 47.841 خ ؿ المجمكعات 0.691 0.701

  147 49.770 المجمكع
المقترحات التي تسيـ 
في تطكير التخطيط 

 االستراتيجي

 0.756 8 6.045 بيف المجمكعات
 0.499 139 69.398 خ ؿ المجمكعات 0.158 1.513

  147 75.442 المجمكع

 المجاؿ الكمي 
 0.264 8 2.113 بيف المجمكعات

 0.181 139 25.096 خ ؿ المجمكعات 0.176 1.463
  147 27.209 المجمكع

 
( =0.05)أنو تكجد فركؽ ذات داللة إ  ايية عند مستكل الداللة ( 17. 4) يتضح مف الجدكؿ

لمتكسط إجابات المب كييف  كؿ معكقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة 
الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير التخ ص في مجاؿ المعكقات اليقافية الفمسطينية شماؿ 

كذلؾ تبيف أنو ال  (.=0.05)كىي أقؿ مف قيمة ( 0.003) يث بمغت مستكل الداللة اإل  ايية 
لمتكسط إجابات المب كييف  كؿ ( =0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إ  ايية عند مستكل الداللة 

تخطيط االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ معكقات تنفيذ ال
مكاجيتيا تعزل لمتغير التخ ص في مجاالت مجاؿ المكارد الماديةه كمجاؿ ضغكط العمؿه كمجاؿ 
معكقات ضغكط االت اؿ في المنظمةه كمجاؿ نظـ المعمكمات اإلداريةه كمجاؿ المقتر ات التي تسيـ 

ه 0.35ه 0.17)ر التخطيط االستراتيجي ه  يث بمغت الداللة اإل  ايية لممجاالت السابقة في تطكي
ه لذا ترفض (=0.05)عمن التكالي كجميعيا أكبر مف قيمة مستكل الداللة( 0.15ه 0.69ه 0.48

الفرضية عمن مجاؿ المعكقات اليقافية كذلؾ ألف فية كبيرة مف المب كييف عمن اخت ؼ تخ  اتيـ لـ 
أما عمن المجاؿ .  مكا عمن دكرات تدريبية في التخطيط االستراتيجيه كتقبؿ عمن بقية المجاالتي 

. ه  كعميو تقبؿ الفرضية ال فرية(=0.05)كىي أكبر مف قيمة مستكل الداللة( 0.17)الكمي فبمغت 
ية مف كتعزك البا ية تكافؽ كجيات نظر أفراد عينة الدراسة باخت ؼ التخ ص؛ كذلؾ الف ىذه الف

المب كييف عمن اخت ؼ تخ  اتيـ قد انخرطكا في كرش عمؿ في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية 
كلمعرفة الفركؽ عمن  .لكي يساعدكا عمن تطبيؽ التخطيط االستراتيجي لذلؾه كانت إجاباتيـ متكافقة

 ي الجدكؿ التاليإليجاد ىذه الفركقات كما ف LSDمجاؿ المعكقات اليقافية فقد تـ استخداـ اختبار 
(18.4): 
 

( =0.05)أنو تكجد فركؽ ذات داللة إ  ايية عند مستكل الداللة ( 18.4)يبيف الجدكؿ أع ه رقـ
لمتكسط إجابات المب كييف  كؿ معكقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة 
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طب عاـه إدارة )خ ص تمريض الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير الت
عمن مجاؿ المعكقات اليقافية ككانت الفركؽ ل الح التمريض التي   مت عمن أعمن ( أعماؿ 

ه كتعزك البا ية كجكد معكقات يقافية في تخ ص التمريض؛ كذلؾ لقمة (2.76) متكسط  سابي 
ظـ دراستيـ تتعمؽ بمفاىيـ إلماميـ في معرفة المفاىيـ اإلداريةه كالتخطيط االستراتيجيه ناىيؾ أف مع

دارة األعماؿ عمن متكسط  سابي أقؿ كىذا  طبية أكير منيا إداريةه بينما يعني   كؿ الطب العاـه كا 
يدؿ عمن أنو ليس لدييـ معكقات يقافية لتبكييـ مراكز إدارية في مديريات ال  ةه أما بالنسبة 

فية؛ ألنيا في  ميـ ك مب التخ ص لمتخ  ي إدارة اإلعماؿه فإنيا ال تشكؿ لدييـ معكقات يقا
كالتخطيطه : لدييـ كىـ األكير اقتداران كتفيمان لمكاضيع اإلدارة كما ينبيؽ عنيا مف أكلكيات كعمميات

 .كالتنظيـه كالتكجيوه كالرقابةه ك كالن إلن العمؿ بالتخطيط االستراتيجي
 

إ  ػايية عنػد مسػتكل الداللػة أنػو تكجػد فػركؽ ذات داللػة ه (18.4جػدكؿ )كيتضح مف الجدكؿ السابؽ 
(0.05= ) لمتكسػط إجابػػات المب ػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػذ التخطػػيط االسػتراتيجي فػػي مػػديريات كزارة

إدارة )ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير التخ ص طػب األطفػاؿ 
 .األطفاؿ عمن مجاؿ المعكقات اليقافية ككانت الفركؽ ل الح طب( أعماؿ
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 لداللة الفركؽ في مجاؿ المعكقات اليقافية تبعان لمتغير التخ ص LSDنتاية اختبار:  18.4جدكؿ 
 

  تمريض التخصص6706
(2.76) 

 أطفاؿ طب
(2.95) 

 عاـ طب
(2.26) 

طب نسائية 
 (3.35) كتكليد

 صيدلة
(2.57) 

 عامة صحة
(2.34) 

 تحاليؿ طبية
(2.41) 

 قانكنية قابمة
(2.60) 

 ماؿأع إدارة
(2.13) 

 *(0.63) (0.15) (0.34) (0.41) (0.19) (0.59)-  *(0.50  (0.18)- --- (2.76) تمريض
 *(0.81) (0.34) (0.53) (0.60) (0.37) (0.40)- (0.68) --- --- (2.95) طب أطفاؿ
 (0.31)- *(1.09)- --- --- --- (2.26) طب عاـ

 
-(0.08) -(0.15)  -(0.34)  (0.12) 

 *(1.22) (0.74)  *(0.93) *(1.01) *(0.78) --- --- --- --- (3.35) تكليدطب نسايية ك 
 *(0.44) (0.03) - (0.15) (0.22) --- --- --- --- --- (2.57)  يدلة

 (0.21)  (0.26) - (0.07)- --- --- --- --- --- --- (2.34)   ة عامة
 (0.28) (0.19)- --- --- --- --- --- --- --- (2.41) ت اليؿ طبية
 (0.47) --- --- --- --- --- --- --- --- (2.60) قابمة قانكنية
 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ( 2.13) إدارة أعماؿ
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لمتكسػػػط ( =0.05)يبػػػيف الجػػػدكؿ أعػػػ ه أنػػػو تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إ  ػػػايية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة 
سػػتراتيجي فػػي مػػديريات كزارة ال ػػ ة الفمسػػطينية إجابػػات المب ػػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػػذ التخطػػيط اال

عمػػن ( طػػب نسػػايية كتكليػػد)شػماؿ الضػػفة الغربيػػةه كسػػبؿ مكاجيتيػا تعػػزل لمتغيػػر التخ ػػص طػػب عػاـ 
 .مجاؿ المعكقات اليقافية ككانت الفركؽ ل الح طب نسايية كتكليد

 
( =0.05)لداللػػػة أيضػػػانه يبػػػيف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أنػػػو تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إ  ػػػايية عنػػػد مسػػػتكل ا

لمتكسػػػط إجابػػػات المب ػػػكييف  ػػػكؿ معكقػػػات تنفيػػػػذ التخطػػػيط االسػػػتراتيجي فػػػي مػػػديريات كزارة ال ػػػػ ة 
 يدلةه )الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير التخ ص طب نسايية كتكليد 

ت الفػػركؽ ل ػػالح طػػب عمػػن مجػػاؿ المعكقػػات اليقافيػػة ككانػػ(  ػػ ة عامػػةه ت اليػػؿ طبيػػةه إدارة أعمػػاؿ
 .نسايية كتكليد

 
( =0.05)كيبػػيف الجػػدكؿ السػػابؽ أيضػػانه أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إ  ػػايية عنػػد مسػػتكل الداللػػة 

لمتكسػػػط إجابػػػات المب ػػػكييف  ػػػكؿ معكقػػػات تنفيػػػػذ التخطػػػيط االسػػػتراتيجي فػػػي مػػػديريات كزارة ال ػػػػ ة 
عمػن ( إدارة أعمػاؿ)تغيػر التخ ػص  ػيدلة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعػزل لم

 .مجاؿ المعكقات اليقافية ككانت الفركؽ ل الح  يدلة
 

  ال تكجػد فػػركؽ ذات داللػػة إ  ػػايية " ف ػػص الفرضػػية السادسػػة كالتػي تػػنص عمػػن أنػػو : سادسػان
لمتكسػط إجابػات المب ػكييف  ػكؿ معكقػات تنفيػذ التخطػيط (  = 0.05) عنػد مسػتكل الداللػة 

في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل االستراتيجي 
–One Way)لمتغير المركز الكظيفي كلف ص الفرضية تـ استخداـ ت ميؿ التبػايف األ ػادم  

ANOVA)  يكضح نتاية ىذا االختبار( 19. 4)كالجدكؿ. 
 

السػػتجابات أفػػراد (One Way–ANOVA)نتػػاية اختبػػار ت ميػػؿ التبػػايف األ ػػادم : أ-19. 4جػػدكؿ 
 عينة الدراسة تبعان لمتغير المركز الكظيفي

 

مجمكع  مصدر التبايف المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مستكل  Fقيمة  المربعات

 الداللة

 المعكقات الثقافية 
 

 2.545 1.536 2 3.073 بيف المجمكعات
 
 

0.082 
 
 

 6040. 145 87.521 خ ؿ المجمكعات
  147 90.594 المجمكع
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السػػتجابات أفػػراد (One Way–ANOVA)نتػػاية اختبػار ت ميػػؿ التبػػايف األ ػادم : ب-19. 4جػدكؿ 
 عينة الدراسة تبعان لمتغير المركز الكظيفي

 

مجمكع  مصدر التبايف المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مستكل  Fقيمة  المربعات

 الداللة
 المكارد المادية

 
 

 0.558 0.174 2 0.348 مجمكعاتبيف ال
 
 

0.574 
 
 

 3120. 145 45.225 خ ؿ المجمكعات
  147 45.573 المجمكع

 ضغكط العمؿ
 0.592 0.245 2 0.489 بيف المجمكعات

 
 

0.554 
 
 

 4130. 145 59.869 خ ؿ المجمكعات
  147 60.358 المجمكع

معكقات االتصاؿ في 
 المنظمة
  

 1.673 0.975 2 1.950 بيف المجمكعات
 
 

0.191 
 
 

 5830. 145 84.528 خ ؿ المجمكعات
  147 86.478 المجمكع

نظـ المعمكمات 
 اإلدارية 
 

 0.041 0.014 2 0.028 بيف المجمكعات
 
 

0.960 
 
 

 3430. 145 49.742 خ ؿ المجمكعات
  147 49.770 المجمكع

المقترحات التي تسيـ 
يط في تطكير التخط
 االستراتيجي

 0.577 0.298 2 0.596 بيف المجمكعات
 
 

0.563 
 
 

 5160. 145 74.847 خ ؿ المجمكعات
  147 75.442 المجمكع

 المجاؿ الكمي 
 0.596 0.519 0.096 2 0.193 بيف المجمكعات
 0.186 145 27.015 خ ؿ المجمكعات

  147 27.209 المجمكع
 ( =0.05)تكل الداللةدالة ا  ايية عند مس* 
 

(  =0.05)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إ  ايية عند مستكل الداللة ( 19.4) يتضح مف الجدكؿ
لمتكسط إجابات المب كييف  كؿ معكقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة 

لكظيفي  يث كانت الداللة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير المركز ا
 .كعميو تقبؿ الفرضية ال فرية( α=0.05)كىي أكبر مف قيمة( 0.59)اإل  ايية عمن المجاؿ الكمي 

 
  ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إ  ػػايية " ف ػػص الفرضػػية السػػابعة كالتػػي تػػنص عمػػن أنػػو : سػػابعان

تنفيػذ التخطػيط لمتكسػط إجابػات المب ػكييف  ػكؿ معكقػات (  = 0.05) عنػد مسػتكل الداللػة 
االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل 
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–One Way)لمتغير سػنكات الخبػرةه كلف ػص الفرضػية تػـ اسػتخداـ ت ميػؿ التبػايف األ ػادم  

ANOVA)  يكضح نتاية ىذا االختبار( 20. 4)كالجدكؿ. 
 

أفراد عينة الستجابات (One Way–ANOVA)التبايف األ ادم نتاية اختبار ت ميؿ : 20.4جدكؿ 
 الدراسة تبعان لمتغير سنكات الخبرة

 

مجمكع  مصدر التبايف المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مستكل  Fقيمة  المربعات

 الداللة

 المعكقات الثقافية 
 

 0.450 0.280 2 0.559 بيف المجمكعات
 
 

0.638 
 
 

 6210. 145 90.035 خ ؿ المجمكعات
  147 90.594 المجمكع

 المكارد المادية
 

 

 0.639 0.199 2 0.398 بيف المجمكعات
 
 

0.529 
 
 

 3120. 145 45.175 خ ؿ المجمكعات
  147 45.573 المجمكع

 ضغكط العمؿ
 0.386 0.160 2 0.320 بيف المجمكعات

 
 

0.680 
 
 

 4140. 145 60.039 خ ؿ المجمكعات
  147 60.358 المجمكع

معكقات االتصاؿ في 
 المنظمة
  

 1.136 0.667 2 1.334 بيف المجمكعات
 
 

0.324 
 
 

 5870. 145 85.144 خ ؿ المجمكعات
  147 86.478 المجمكع

نظـ المعمكمات 
 اإلدارية 
 

 0.049 0.016 2 0.033 بيف المجمكعات
 
 

0.953 
 
 

 3430. 145 49.736 خ ؿ المجمكعات
  147 49.770 المجمكع

المقترحات التي 
تسيـ في تطكير 

التخطيط 
 االستراتيجي

 0.334 0.173 2 0.346 بيف المجمكعات
 
 

0.717 
 
 

 5180. 145 75.096 خ ؿ المجمكعات

  147 75.442 المجمكع

 المجاؿ الكمي 
 0.886 0.122 0.022 2 0.045 بيف المجمكعات
 0.187 145 27.163 تخ ؿ المجمكعا
  147 27.209 المجمكع

 
 ( α=0.05)عند مستكل الداللة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إ  ايية ( 20.4)يتضح مف جدكؿ
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لمتكسػػػط إجابػػػات المب ػػػكييف  ػػػكؿ معكقػػػات تنفيػػػػذ التخطػػػيط االسػػػتراتيجي فػػػي مػػػديريات كزارة ال ػػػػ ة 
ا تعػػزل لمتغيػػر سػػنكات الخبػػرةه  يػػث كانػػت الداللػػة الفمسػػطينية شػػماؿ الضػػفة الغربيػػةه كسػػبؿ مكاجيتيػػ

كعميػو تقبػؿ الفرضػية ال ػفرية ( α=0.05)كىي أكبر مػف قيمػة( 0.88)اإل  ايية عمن المجاؿ الكمي 
كتعػػزك البا يػػة ذلػػؾ ألف برنػػامة التخطػػيط اإلسػػتراتيجي يعتبػػر مػػف البػػرامة المطبقػػة  ػػدييان فػػي مػػديريات 

خيػػرة كبعػػد قػػدـك السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية ه كعنػػدما بػػدأت كزارة كزارة الفمسػػطينية أم فػػي السػػنكات األ
ال ػػ ة العمػػؿ بػػو لػػـ تميػػز بػػيف مػػدير كآخػػر مػػف  يػػث سػػنكات الخبػػرة كاألقدميػػة لػػذلؾ تػػـ إعطػػاء جميػػع 

 .المب كييف كرش عمؿ دكف تمييز ه فجاءت إجاباتيـ متكافقة
 

  جػد فػركؽ ذات داللػة إ  ػايية عنػدال تك " ف ص الفرضية اليامنة كالتي تنص عمن أنػو : يامنان 
لمتكسػػط إجابػػات المب ػػكييف  ػػكؿ معكقػػات تنفيػػذ التخطػػيط (  = 0.05) مسػػتكل الداللػػة 

االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل 
تػـ اسػتخداـ ت ميػؿ  لمتغير عدد الدكرات التدريبية في التخطيط االسػتراتيجيه كلف ػص الفرضػية

 .يكضح نتاية ىذا االختبار( 21. 4)كالجدكؿ  (One Way–ANOVA)التبايف األ ادم  
 

أفراد الستجابات  (One Way–ANOVA)نتاية اختبار ت ميؿ التبايف األ ادم : أ-21. 4جدكؿ 
 عينة الدراسة تبعان لمتغير عدد الدكرات التدريبية في التخطيط االستراتيجي

 

مجمكع  صدر التبايفم المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مستكل  Fقيمة  المربعات

 الداللة

 المعكقات الثقافية 
 

 2.290 1.387 2 2.774 بيف المجمكعات
 
 

0.105 
 
 

 6060. 145 87.820 خ ؿ المجمكعات
  147 90.594 المجمكع

 المكارد المادية
 

 

 1.309 0.404 2 0.809 بيف المجمكعات
 
 

0.273 
 
 

 3090. 145 44.764 خ ؿ المجمكعات
  147 45.573 المجمكع

 ضغكط العمؿ
 0.272 0.113 2 0.226 بيف المجمكعات

 
 

0.762 
 
 

 4150. 145 60.132 خ ؿ المجمكعات
  147 60.358 المجمكع

معكقات االتصاؿ في 
 المنظمة

 

 1.028 0.604 2 1.209 بيف المجمكعات
 
 

0.360 
 
 

 0.588 145 85.269 خ ؿ المجمكعات
  147 86.478 المجمكع
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أفراد الستجابات  (One Way–ANOVA)نتاية اختبار ت ميؿ التبايف األ ادم : ب-21. 4جدكؿ 
 عينة الدراسة تبعان لمتغير عدد الدكرات التدريبية في التخطيط االستراتيجي

 

مجمكع  مصدر التبايف المجاالت
 المربعات

 درجات
 الحرية

متكسط 
مستكل  Fقيمة  المربعات

 الداللة
نظـ المعمكمات 

 اإلدارية 
 

 0.544 0.185 2 0.370 بيف المجمكعات
 
 

0.582 
 
 

 3410. 145 49.399 خ ؿ المجمكعات
  147 49.770 المجمكع

المقترحات التي تسيـ 
في تطكير التخطيط 

 االستراتيجي

 2.166 1.094 2 2.189 بيف المجمكعات
 
 

0.118 
 
 

 5050. 145 73.254 خ ؿ المجمكعات
  147 75.442 المجمكع

 المجاؿ الكمي 
 0.580 0.547 0.102 2 0.204 بيف المجمكعات
 0.186 145 27.005 خ ؿ المجمكعات

  147 27.209 المجمكع
 

 ( α=0.05)اللة عند مستكل الدأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إ  ايية ( 21.4)يتضح مف جدكؿ
لمتكسػػػط إجابػػػات المب ػػػكييف  ػػػكؿ معكقػػػات تنفيػػػػذ التخطػػػيط االسػػػتراتيجي فػػػي مػػػديريات كزارة ال ػػػػ ة 
الفمسػػطينية شػػماؿ الضػػفة الغربيػػةه كسػػبؿ مكاجيتيػػا تعػػزل لمتغيػػر عػػدد الػػدكرات التدريبيػػة فػػي التخطػػيط 

أكبػػػػػػػر مػػػػػػػف  كىػػػػػػػي( 0.58)االسػػػػػػػتراتيجيه  يػػػػػػػث كانػػػػػػػت الداللػػػػػػػة اإل  ػػػػػػػايية عمػػػػػػػن المجػػػػػػػاؿ الكمػػػػػػػي 
ه كعميو تقبؿ الفرضية ال فريةه كتعزك البا ية تكافػؽ كجيػات نظػر أفػراد عينػة الدراسػة (α=0.05)قيمة

بػػػاخت ؼ عػػػدد الػػػدكرات التدريبيػػػة فػػػي التخطػػػيط االسػػػتراتيجي؛ الف ىػػػذه الػػػدكرات التدريبيػػػة تكػػػكف فالبػػػان 
 .قدرة الكزارة عمن متابعتياضمف مشاريع ممكلو خارجيان تنتيي بانتياء التمكيؿ مما يؤدم إلن عدـ 
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 الفصؿ الخامس
______________________________________________________ 

 النتائج كالتكصيات 
 

 تمييد 1.5
 

مػػػف خػػػ ؿ إجػػػراء ىػػػذه الدراسػػػة كفػػػي ضػػػكء ت ميػػػؿ البيانػػػات التػػػي تػػػـ جمعيػػػا فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة خم ػػػت 
 :ن الن ك التالي الدراسة إلن جممة مف النتاية كالتك يات عم

 
 النتائج 2.5

 
  إف المب كييف  في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية لدييـ درجة ضعيفة مف المعكقات في

تنفيذ التخطيط اإلستراتيجي كىذا يدؿ عمن أف أفراد العينة يمتمككف ال د األدنن مف يقافة 
 .التخطيط اإلستراتيجي كأكلكياتو

 ال  ة الفمسطينية لدييـ درجة قكية مف المعكقات في  إف المب كييف  في مديريات كزارة
المكارد المادية كىذا يدؿ عمن  ر يـ عمن اإلستمرارية كاإلستدامة في تقديـ خدمات أفضؿ 

 . لممكاطنيف كىذا ب اجة إلن مكارد مالية كبشرية كتنظيمية
  ط  العمؿ التي إف المب كييف  في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية لدييـ درجة قكية في ضغك

 .تؤير عمن أداييـ في التخطيط اإلستراتيجي
  إف المب كييف  في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية لدييـ درجة قكية مف المعكقات في

استخداـ نظـ المعمكمات اإلدارية كىذا يدؿ عمن أف المب كييف يجدكف  عكبة في عمميـ لما 
 .لعمؿيتطمبو مف الكقت الكبير كالجيد الكيير في ا

  إف المب كييف في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية لدييـ درجة متكسطة مف معكقات
 .اإلت اؿ في المنظمة  يث أف التعميمات كالمياـ فير كاض ة بشكؿ كاؼو لممب كييف
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  إف المب كييف  في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية لدييـ درجة قكية في المقتر ات التي
 .طيط اإلستراتيجي لما لو مف أير عمن أداييـ تسيـ في تطكير التخ

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إ  ايية عند مستكل الداللة(0.05= ) لمتكسطات إجابات
المب كييف  كؿ معكقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية 

الت المكارد المادية  يث شماؿ الضفة الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير الم افظة لمجا
كمجاؿ المقتر ات التي تسيـ في تطكير التخطيط ( 0.087)بمغت الداللة اإل  ايية 

كىي أعمن مف قيمة مستكل الداللة ( 0.15)االستراتيجي فبمغت الداللة اإل  ايية 
(0.05=.) 

  تكجد فركؽ ذات داللة إ  ايية عند مستكل الداللة(0.05= ) كييف لمتكسط إجابات المب
 كؿ معكقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي في مديريات كزارة ال  ة الفمسطينية شماؿ الضفة 

المعكقات اليقافية كمجاؿ :)الغربيةه كسبؿ مكاجيتيا تعزل لمتغير الم افظة في المجاالت
( ضغكط العمؿ كمجاؿ معكقات ضغكط االت اؿ في المنظمة كمجاؿ نظـ المعمكمات اإلدارية

 ( .=0.05)لداللة اإل  ايية أقؿ مف قيمة مستكل الداللة  يث بمغت ا
 

 التكصيات 3.5
 

 \:بناءن عمن ما تك مت إليو ىذه الدراسة مف نتاية فقد خرجت البا ية بالتك يات التالية
 

  العمؿ عمن تعزيز يقافة التخطيط اإلستراتيجي بشكؿ أكبر لدل كافة العامميف في مديريات
 .دكرات تدريبية متخ  ة في مجاؿ التخطيط اإلستراتيجي كزارة ال  ة مف خ ؿ عقد

  الب ث عف م ادر تمكيؿ م مية كدكلية بما يخدـ ممارسة التخطيط اإلستراتيجي  لإلستفادة
 .مف اإلمكانات المادية كالخدمات المقدمة التي تساعد في ال د مف المعكقات المادية

 كمية لمقياـ بعممية التخطيط العمؿ عمن تنظيـ الكقت لمتخمص مف ضغكط العمؿ الي
 .اإلستراتيجي مف خ ؿ التكزيع األميؿ لممياـ المنكطة بالعامميف

 إشراؾ المستكيات التنفيذية في المديرية مف خ ؿ تفكيض ال   يات. 
  تفعيؿ دكر االت اؿ مف خ ؿ تفكيض ال   يات كالتكجو ن ك ال مركزية في العمؿ . 
  مات اإلدارية كتطكيرىا بشكؿ مستمر لممساىمة في تكفير العمؿ عمن استخداـ نظـ المعمك

 .المعمكمات التي تساعد عمن تطبيؽ التخطيط االستراتيجي بكفاءة كفاعمية
  تفعيؿ نظاـ ال كافز كالمكافةت بما يخدـ عممية التخطيط  اإلستراتيجي في مديريات كزارة

 .ال  ة
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 مقترحة مستقبمية دراسات 4.5
 

  التفكيػػر اإلسػػتراتيجي عمػػن رفػػع كفػػاءة ميػػارة التخطػػيط لػػدل المػػدراء فػػي إجػػراء دراسػػة تبػػيف أيػػر
 .كزارة ال  ة

 التخطػيط اإلسػتراتيجي فػي مؤسسػات القطػاع العػاـ   كؿ الكفايات ال زمة لتطبيؽ إجراء دراسة
 .الفمسطيني
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 قائمة المراجع 
 

 المصادر كالمراجع العربية
 

  تراتيجية كجكدة التفكير كالقرارات في المؤسسػات اإلدارة اإلس(:"2008)أبك بكره ـه النعيـه ؼ
 .هالدار الجامعية هاإلسكندرية"المعا رة 

 المػكارد إدارة فػي اإلسػتراتيجي التخطػيط ممارسػة تقيػيـ (:"2005.)ؿ  ػال يةه جه دكلػةه أبػك 
 العربيػة المجمػة ه(األردنيػة كالخػاص العػاـ القطػاعيف منظمػات بػيف مقارنػة دراسػة (البشػرية 
 . المممكة األردنية الياشمية ه1 ع ه 25 مة لإلدارةه

 كاقع إستراتيجية كظايؼ المكارد البشػرية فػي قطػاع البنػكؾ (: 2007.)أبك دكلةه جه عبيداته ش
 . ه األردف2ه عدد27األردنيةه المجمة العربية لإلدارةهمجمد

 ديراتياكم المدارس مديرم نظر كجية مف المدرسية اإلدارة معكقات" :(2002.)ـ عاشكره أبك 
 .األردف اليرمكؾه جامعة التربيةه كمية اليانيه العدد ه ٨١المجمد ه"كنانة بني تربية مديرية في

 فيػر اليادفػة المنظمػات فػي اإلستراتيجي التخطيط استخداـ معكقات(:"2006. )م ندله أبك 
 .ةاإلس ميةهفز  الجامعة التجارةه كمية ه منشكرة فير ماجستير رسالة ."فزة بقطاع لمربح

 فػزة قطػاع فػي الغػكث ككالػة مدارس في اإلستراتيجي التخطيط كاقع" (:2007(.ـ ىاشـه أبك 
 .فزة ه فمسطيف الجامعة اإلس ميةه  ه منشكرة فير ماجستير رسالة ."تطكيره كسبؿ

 دراسة كاقع التخطيط اإلستراتيجي لػدل مػديرم المنظمػات فيػر ال ككميػة ( :"2004.)األشقرهإ
 .ماجستير فير منشكرةه الجامعة اإلس مية فزة  رسالة" في قطاع فزة

 كاقػػػع إدارة األزمػػػات فػػػي كزارتػػػي ال ػػػ ة كالداخميػػػة فػػػي فمسػػػطيف ه رسػػػالة (: 2007)بػػػدرهص
 .   فمسطيف/ ماجستير فير منشكرة جامعة القدس

 التخطػػػػيط اإلسػػػػتراتيجي هالقػػػػاىرة مركػػػػز الخبػػػػرات المينيػػػػة لػػػػإلدارة كالتخطػػػػيط (: 2005)بميػػػػؾه
 .تبة الرشده الرياضالتربكم ه مك

 دريػػسه ك مػػنية معا ػػره -اإلسػػتراتيجية كالتخطػػيط اإلسػػتراتيجي(:2007.)بنػػي  مػػدافه خه كا 
 .دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع ه عماف

 التخطػػػػػػيط اإلسػػػػػػتراتيجي كدكره فػػػػػػي االرتقػػػػػػاء بكفايػػػػػػة كفعاليػػػػػػة الػػػػػػنظـ (: 1999.)الجنػػػػػػدمه ع
 .16هعدد 54الغربية مجمد التعميميةه دراسة ت ميميةه مجمة التربية 

 دار . 1اإلدارة اإلسػػػػػتراتيجية إدارة جديػػػػػدة فػػػػػي عػػػػػالـ متغيػػػػػر ههط( :2004. ) بتػػػػػكره عه ص
 .السيرةه عماف
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 ت ػػػػػكر مقتػػػػػرح لتطبيػػػػػؽ التخطػػػػػيط اإلسػػػػػتراتيجي فػػػػػي التعمػػػػػيـ الجػػػػػامعي (:2002.) سػػػػػيفهح
 .ه جامعة عيف شمس القاىرة 6الم رمه مجمة التربية هالعدد 

 كاقع التخطيط االستراتيجي في المنظمات األىميػة جنػكب الضػفة الغربيػة (:2007.)  يقة هم
 .فمسطيف/كع قتو باألداءه رسالة ماجستير فير منشكرة جامعة القدس 

 تأيير العكامؿ البييية عمن التخطيط اإلستراتيجيه اإلدارم(: 1991. )الخازنداره ج. 
 ابف سينا.اإلستراتيجيه القاىرة التخطيط –بناء المنظمة الذكية (.2000)أ.الخزامي هع. 
 اليندسية الدار مطابع اإلداريةه اإلستراتيجية( 2000.)ع ه خطاب. 
 ه مكتبة دار اليقافة لمنشر كالتكزيعه عماف1اإلدارة اإلستراتيجيةه ط(: 2004. )الخفاجيه ع. 
 التخطػػػػػػيط االسػػػػػػتراتيجي  فػػػػػػي مؤسسػػػػػػات شػػػػػػبكة المنظمػػػػػػات البيييػػػػػػة (: 2009.)الخطيػػػػػػبهك

/ نية بػػػػيف المعكقػػػػات كآفػػػػاؽ التػػػػدعيـه رسػػػػالة ماجسػػػػتير فيػػػػر منشػػػػكرة جامعػػػػة القػػػػدسالفمسػػػػطي
 .   فمسطيف

 معػايير ضػكء فػي اإلسػ مية الجامعػة فػي اإلسػتراتيجي التخطػيط كاقػع"(:2006.)إ الػدجنيه 
 .فزة اإلس ميةه الجامعة التربيةه كمية ه منشكرة فير ماجستير رسالة ."الجكدة

 المبػادئ (اإلدارة أساسػيات م مػده القػادر عبػد القػادره عبػد :ترجمػة 1992)).ج ديسػمره 
 .لمنشر المريخ دار ه(ال ديية كالتطبيقات

 التخطػػيط اإلسػػتراتيجي فػػي ال كػػـ الم مػػي الفمسػػطيني الكاقػػع كاإلمكانػػات (: 2006.)ردايػػدةهش
 . فمسطيف/  الة دراسيةه رسالة ماجستير فير منشكرة جامعة القدس

 فمسطيف ه فزة مطابع الجراحه شركة ه اإلدارم الفكر طكرت: (2003.)ـ ه السبعاكم.   
 تنميػػة ميػػارات مػػديرم المػػدارس اليانكيػػة فػػي مجػػاؿ التخطػػيط اإلسػػتراتيجي (:"2008)سػػكيؾهس

 .هرسالة ماجستير فير منشكرةهالجامعة اإلس مية فزة"في م افظات فزة
 م المػدارس ال ككميػة معكقػات تطبيػؽ التخطػيط االسػتراتيجي لػدل مػدير (: "2007.)الشاعرهع

 .الجامعة اإلس مية فزة.رسالة ماجستير فير منشكرة". في م افظات فزة
 اإلدارة ال دييةه دار الفرقاف(: 1993.)شاكيشه ف. 
 التخطػػيط أكلػن خطػػكات النجػاحه الطبعػة األكلػػنه ترجمػة م مػػد (: 2000)شػيرماف جػيمس أره

 .طو عميه دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع عماف 
 كاقػػع التخطػػيط اإلسػػتراتيجي فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ التقنػػي فػػي م افظػػات (:"2007.)عالشػػكيخه

 .رسالة ماجستير فير منشكرة ه الجامعة اإلس مية فزة" فزة
 ممارسات التخطيط اإلستراتيجي في منشةت األعماؿ ال ػغيرة فػي دكلػة (: 2000.)الشيخه ؼ

 .اإلمارات العربية المت دة
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 يط اإلستراتيجيهمؤسسػػػػػة  ػػػػػكرس الدكليػػػػػة لمنشػػػػػر كالتكزيػػػػػع التخطػػػػػ(: 2008. )ال ػػػػػيرفي ه ـ
 . اإلسكندرية

 التخطيط اإلستراتيجي اإلع مي كدكرة في مكاجية الككارث كاألزمات (: 2004.)الضكي يهع
 .ه رسالة ماجستير فير منشكرة هجامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ه الرياض

 لدار الجامعيةه م ره ا"اإلدارة اإلستراتيجية(: "2005)العارؼه ف. 
 كالطباعػة كالتكزيػع لمنشػر المسػيرة دار ه 1 ط ، اإلدارة عمػـ أساسػيات:(2004.)ع عبػاسه 

 .األردف ه عماف
 طػػػاره اإلرشػػػادم كمرا مػػػة المختمفػػػةه (:2008.)عبيػػػدات هت التخطػػػيط اإلسػػػتراتيجي مفيكمػػػو كا 

 .األردف
 كالتكزيع لمنشر  امد دار اإلدارةه في كاألساليب الفكر تطكر (:2005.)ص العتيبيه. 
 ه مركز القرار لإلستشاراته المن كرة1إعداد خطط العمؿهط(: 2002. )عميكةهس. 
 دريسه ك دار . 1منظكر منيجي متكامؿ ه ط –اإلدارة اإلستراتيجية (: 2007.)الغالبيه طه كا 

 . كايؿ لمنشر كالتكزيعه عماف
 ميدانيػة األردنيػة دراسػة لعامػةا المؤسسػات فػي اإلستراتيجي التخطيط( :"2000) .ؾ الغزاليه 

 .األردف اليرمكؾه جامعة ماجستيره رسالة .العميا اإلدارة نظر كجية مف
 عماف/التخطيط أسس كمبادئ عامة هدار ال فاء لمنشر كالتكزيع (:2001.)فنيـ هع. 
 االسػػػػػػتراتيجيات القياديػػػػػػة فػػػػػػي ادارة التغييػػػػػػر التنظيمػػػػػػي كالتعامػػػػػػؿ مػػػػػػع (:"2008.)الفػػػػػػايزهص

 .معة نايؼ العربية لمعمـك األمنية هالرياضجا.مقاكمتو
 التخطػػػيط اإلسػػػتراتيجي لبنػػػاء المػػػكارد البشػػػرية فػػػي الجامعػػػات السػػػعكدية (: 2008.)القرشػػػيه ز

 .ه السعكدية14606ه   يفة الرياضه العدد (دراسة تطبيقية عمن جامعة أـ القرل)
 هدار مجػػػػػػدالكم لمنشػػػػػػر التخطػػػػػػيط اإلسػػػػػػتراتيجي كاإلدارة اإلسػػػػػػتراتيجية(: 2002.)القطػػػػػاميفه أ

 .عماف.كالتكزيع 
 جامعػػة نػػايؼ العربيػػة لمعمػػـك " التخطػػيط االسػػتراتيجي لمقيػػادات التربكيػػة(:" 2006.)الكبيسػػيهع

 .األمنية ه الرياضهالمممكة العربية السعكدية
 مدل كفاءة ك ػدات التخطػيط بػاألجيزة األمنيػة مػف كجيػة نظػر العػامميف (:2003.)الم يدافهع

 .أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية ه الرياض. ستير بياه رسالة ماج
 معكقات تطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي في الجامعػات الفمسػطينية فػي قطػاع (:"2007.)المكحهع

 .الجامعة اإلس مية فزة.ه رسالة ماجستير فير منشكرة" فزة
 ندريةه الػػػدار التخطػػػيط التنفيػػػذم فػػػي خدمػػػة األىػػػداؼ اإلسػػػتراتيجيةه اإلسػػػك(:2006.)مػػػاىره أ

 . الجامعية
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 التعمػيـ مؤسسػات فػي إدارة اإلسػتراتيجي لمتخطػيط مقتػرح ت ػكر :"(2003 .)ـ المبعػكثه 
 . العدد اليامف التربيةه مجمة ه" السعكدية العربية المممكة في العالي

 التخطػػػػػيط اإلسػػػػػتراتيجي فػػػػػي مكاف ػػػػػة جػػػػػرايـ اإلرىػػػػػاب الػػػػػدكلي دراسػػػػػة (:2006.)المتػػػػػكلي هـ
 .نشر العممي هجامعة الككيتمقارنةهمجمس ال

 دليػػؿ المػػدير العربػػي فػػي التخطػػيط اإلسػػتراتيجي ه جامعػػة المن ػػكرة (:2005. )مخيمػره عه ج
 .جميكرية م ر العربية

 استراتيجيات اإلدارة العميا ه دار الجامعة الجديدةه اإلسكندرية(:2006. )مرسيه فه ـ. 
 لػػػػػنظـ المعمكماتهجامعػػػػػة الممػػػػػؾ التخطػػػػػيط اإلسػػػػػتراتيجي (:1994. )منػػػػػدكرةه ـه كدركيػػػػػشه ـ

 .سعكده مطابع جامعة الممؾ سعكد
 ايه راـ الخطة اإلستراتيجية لمتطكير التربكمه" (:2008)العالي كالتعميـ التربية كزارة منشكرات 

 .فمسطيف
 راـ الخطػة اإلسػتراتيجية الكطنيػة ال ػ ية ه " (:2009)ال ػ ة الفمسػطينية  كزارة منشػكرات 

 ".فمسطيف ايه
 ايه راـ اإلدارة العامة لمرعاية ال  ية األكليةه" (:2010)ال  ة الفمسطينية  كزارة كراتمنش 

 ".فمسطيف
 ت ديد التكجو اإلستراتيجي لمك كؿ إلن النتاية  " (:2011)ال  ة الفمسطينية  كزارة منشكرات

 ".فمسطيف ايه راـ المرجكة ه
 تػكب  تػب ترجمػة ه 1 ط ه لنػاجحا االسػتراتيجي التخطػيط: " ( 2001 ) سػتيفف ه ىػاينز

 ."ه م ر القاىرة ه كالتكزيع لمنشر الفاركؽ دار ه بيدج ككجاف ه كالترجمة التعريب لخدمات
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 مكاقع االنترنت
 

  التخطيط اإلستراتيجيهطرابمس(: 2007)جبريؿه 
(http:// www.npc.gov.ly, 1, 1/3/2011) 

 لقطػاع ت ميميػة دراسػة) كاألداء االسػتراتيجي التخطػيط)(: 2010) س.ؼه الخطيػب.ن ػيرات 
 األردنية األدكية  ناعة

( http://journals.ju.edu.jo/DirasatAdm/article1,5 /3/2011) 
  (2007)مجمس النكاب الب ريني 

( www.nuwab.gov ,4/2/2011) 

 الػكزارات فػي االسػتراتيجي التخطػيط في التنظيمية العكامؿ أير(: 2010) أ.ر هالعفيؼ.ال سف 
 ميدانية دراسة :األردنية

(http://journals.ju.edu.jo/DirasatAdm/article1, 20/3/2011)  
 مكقع كزارة ال  ة الفمسطينية: 

http//www.moh.gov. ps, 23/1/2011)) 

 أداة ( :2008. )عالـ التطكع العربيS.W.O.T ميمة لمتخطيط . 
 )www.arabvolunteering.org /corner,4/2/2011) 

 التخطيط االستراتيجي كنماذجوهجامعة الممؾ سعكده السعكدية(: 2008) .ع ال ايغه. 
( (www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic,2/2/2011  

 2006كآلية التكازفه( التعاكف)نظمة التأميف كالتعاقد في دكؿ أ ) 
(http// (  www.alwaqt.com, 4/1/2011) 

 

 (http//( www.mcgsite.com/subs/maqalat/mqt6_2.htm1, 1/3/2011) 

http://journals.ju.edu.jo/DirasatAdm/article
http://www.nuwab.gov/
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 http//(http://www.kku.edu.sa/StratigicManage/Summary/Default.asp 

1/1/2011) 

 (www.malaf.info,31/3/2011) 

http://www.kku.edu.sa/StratigicManage/Summary/Default.asp
http://www.malaf.info,31/3/2011
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 (www.moh.gov.ps)  الييكؿ التنظيمي لمديريات ال  ة الفمسطينية: 1مم ؽ 
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 كتاب تسييؿ الميمة: 2مم ؽ 
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 الخطاب المكجو مف كزارة ال  ة الفمسطينية لتسييؿ ميمة البا ية: 3مم ؽ 
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 أسماء السادة الم كميف: 4 مم ؽ
 

 اإلسـ الرقـ
 

 مكاف الكظيفة المؤىؿ

 جامعة النجاح الكطنية دكتكراه باسـ مك كؿ. د- 1
 دس أبك ديسجامعة الق دكتكراه زياد قناـ. د- 2
 جامعة القدس المفتك ة ماجستير خالد بزكر.أ- 4
 جامعة النجاح الكطنية دكتكراه مجيد من كر.د- 5
 جامعة النجاح الكطنية دكتكراه فساف م مد دعاس- 6
 القدس المفتك ة دكتكراه خميؿ ياسيف.د- 7
 جامعة القدس المفتك ة دكتكراه فت ي أبك الييجا.د- 8
 جامعة النجاح الكطنية دكتكراه ـ أيكبعبد الكري.د- 9
 جامعة القدس المفتك ة دكتكراه شاىر عبيد.د- 10
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 الخطاب المكجو إلن السادة الم كميف: 5مم ؽ 
 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

 المحتـر.............................. الدكتكر : األستاذ المحكـ الكريـ
 

 تحية طيبة كبعد،،،
 

 :دراسة ميدانية بعنكافتقـك البا ية ب
 

معكقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي في مديريات كزارة الصحة 
 الفمسطينية شماؿ الضفة الغربية كسبؿ مكاجيتيا

 
كلت قيؽ ىدؼ الدراسة تعرض البا ية إليكـ أداة الدراسة المتميمة في االستبانة المرفقة كالتي تيدؼ إلن 

الضعؼ كأكجو الق كر لمخركج بقايمة بأىـ ال مكؿ التي تشخيص ىذه المعكقات بيدؼ ت ديد نقاط 
يجب أف يمتمكيا مكظفي مديرية ال  ة في شماؿ الضفة الغربية لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية بكفاءة 

كألنكـ تمتمككف القدرة كالمعرفة فإنني أضع بيف أيديكـ ىذه الفقرات راجية منكـ قراءتيا كت ديد . كفاعمية
دة مف خبراتكـ كمقتر اتكـ كتك ياتكـ التي سيككف ليا بالغ األير في تطكير كت سيف رأيكـ فييا ل ستفا

شكؿ كمضمكف االستبانةه راجيا مف سعادتكـ إبداء ما تركنو مناسبا مف  ذؼ أك تعديؿ أك إضافة مف 
 : يث

 
  مدل مناسبة الفقرات لممجاؿ الذم تندرج ت تو 
  إلن كؿ مجاؿ فقرات يمكف إضافتياه أك  ذفياه أك تعديميا 
 مدل دقة كس مة ال يافة المغكية 
 أية اقترا ات أك م  ظات أخرل تركنيا مناسبةه كسأككف سعيدة لرؤيتيا. 

 
 شاكرة لكـ حسف تعاكنكـ،،،،

 الباحثة
ركند عبكشي
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 الخطاب المكجو لممب كييف: 6مم ؽ 

 
 
 أبك ديس  -جامعة القدس

 
 الدراسات العميا عمادة

 بناء مؤسسات/ مة معيد التنمية المستدا
 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 2011/  1/ 1: التاريخ

 
 ة/ة دائرة الصحة المحتـر/السيد مدير

 تحية طيبو كبعد،،،
 

 :تقـك البا ية بإجراء دراسة بعنكاف
 

معكقات تنفيذ التخطيط االستراتيجي في مديريات كزارة الصحة الفمسطينية شماؿ الضفة 
 الغربية كسبؿ مكاجيتيا

 
تخ ص بناء /ؾ استكماال لمتطمبات ال  كؿ عمن درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامةكذل

لذا يرجن التكـر باإلجابة عف فقرات ىذه االستبانة ب دؽ مف أجؿ . مؤسسات في جامعة القدس
ت قيؽ أىداؼ الدراسة ه عممان بأف المعمكمات التي ستدلي بيا ستعامؿ بسرية تامة كتكظؼ ألفراض 

 .الب ث العممي فقط
 شاكرةن لكـ حسف تعاكنكـ

 
 ركند رجا شاكر العبكشي:الباحثة 



 105 

 االستبانة ب كرتيا األكلية: 7 مم ؽ
 
 

 أبك ديس -جامعة القدس
 الدراسات العميا عمادة

 بناء مؤسسات/ معيد التنمية المستدامة 
 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

 1/1/2011: التاريخ

 

 

 ة/صحة المحترمة دائرة ال/السيد مدير

 

 

 تحية طيبو كبعد،،،
 

 :تقـك البا ية بإجراء دراسة بعنكاف
 

تنفيذ التخطيط االستراتيجي في مديريات كزارة الصحة الفمسطينية شماؿ الضفة معكقات 
 الغربية كسبؿ مكاجيتيا

 
اء تخ ص بن/كذلؾ استكماال لمتطمبات ال  كؿ عمن درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامة

لذا يرجن التكـر باإلجابة عف فقرات ىذه االستبانة ب دؽ مف أجؿ . مؤسسات في جامعة القدس
ت قيؽ أىداؼ الدراسة ه عممان بأف المعمكمات التي ستدلي بيا ستعامؿ بسرية تامة كتكظؼ ألفراض 

 .الب ث العممي فقط
 

 شاكرةن لكـ حسف تعاكنكـ
 

 ركند رجا شاكر العبكشي:الباحثة
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 المعمكمات الشخصية: كؿالقسـ األ 
 :يرجى كضع رقـ الحالة التي تنطبؽ عميؾ، باإلضافة إلى مأل الفراغ

 
  أنين( 2 ذكر( 1 )......( الجنس 1
أقؿ مف  -35مف ( 2 سنة 35اقؿ مف( 1 )......( العمر 2

 سنة 45
 45أكير مف ( 3

 سنة
 بكالكريكس فأقؿ( 1   )......( :المؤىؿ العممي 3

 
أعمن مف ( 2
 الكريكسبك

 ماجستير فأعمن( 3

-----------  --------------------------  )......( التخصص 4
 مدير(  3 مدير دايرة( 2 رييس قسـ ( 1 )......( المركز الكظيفي      5
عدد سنكات الخبرة  6

 في المركز الكظيفي 
 سنكات 5أقؿ مف ( 1 )......(

 سنة 15أكير مف ( 4
-سنكات6مف(2

 سنكات  10
 -سنة 11مف ( 3

 سنة  15
 

 :أرجك إعطاء ع مة لشدة المعيؽ فيما يتعمؽ بمدل تكافره بمديريات كزارة ال  ة فيما يأتي

 الرقـ
قكية  :الثقافية  المعكقات: المجاؿ األكؿ

 جدان 
5 

 قكية
4 

 متكسط
3 

 ضعيفة
2 

ضعيفة 
 جدان 
1 

      .رؤية المؤسسة عدـ فيـ  1
      .عدـ فيـ رسالة المؤسسة 2
      .عدـ فيـ األىداؼ اإلستراتيجية لممؤسسة 3
      .عدـ كاقعية رؤية المؤسسة 4
      .عدـ كضكح رسالة المؤسسة 5
      .عدـ قابمية أىداؼ المؤسسة  لمتطبيؽ 6
      .عدـ القدرة عمن ت ميؿ البيية الداخمية لممؤسسة 7
      .كضكح مفيـك التخطيط اإلستراتيجي كأبعاده 8
      .عدـ القدرة عمن ت ميؿ البيية الخارجية لممؤسسة 9
      .عدـ القدرة عمن ت ديد نقاط الضعؼ لممؤسسة 10
      .عدـ القدرة عمن ت ديد نقاط القكة لممؤسسة 11
      .الشعكر بعدـ تكجو كاضح مف المسؤكليف 12
      .عدـ القدرة عمن ت ديد التيديدات التي تكاجو المؤسسة 13
      .عدـ القدرة عمن استغ ؿ الفرص التي تكاجو المؤسسة 14
عدـ القدرة عمن إ داث التغيير ال ـز لعممية التخطيط  15

 .االستراتيجي
     

      . عكبة ربط  الخطة اإلستراتيجية بأىداؼ المؤسسة 16
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      . عكبة ربط  الخطة اإلستراتيجية بقيـ المؤسسة 17
      قناعة بأىمية التخطيط االستراتيجي عدـ ال 18
      .قمة االنسجاـ بيف الخطة اإلستراتيجية كبيية المؤسسة 19
      .المركزية في سمطة اتخاذ القرار 20
      .عدـ كجكد قايمة بالقيـ التي تؤمف بيا المنظمة 21

 
قكية  :المجاؿ الثاني المكارد المادية 

 جدان 
5 

 قكية
4 

 متكسط
3 

 يفةضع
2 

ضعيفة 
 جدان 
1 

      . المساعدات الخارجية قميمة  1
      . عكبة ت ميؿ البيانات المالية 2
      .عدـ تطبيؽ نظاـ ال كافز المادية في العمؿ 3
سكء تكزيع المخ  ات المالية بيف المستكيات  4

 .اإلدارية
     

      .عدـ تخ يص مكازنة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية 5
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