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 الشكر والتقدير

 وونقلم إلن از هذه الدراسة. الذم   ر لمالحمد هلل 

ألستاذ المربم الفاضر الدكتور نضال  رويش الذم رعانم وأرشدنم لوشكرم ال رير واحترامم وتقديرم 

 على الدحث والداحث –بعد هللا تعالى  –الدراسة  والذم لا الفضر ووجهلم ونصحلم خالل نتر  يعدا  

 .ذ كاا الموضوع علوانات ونًر  يلى أا صار رسالة وبح ات  نلا ملم الشكر كلا والتقدير والعرناالم

م وأتوجا بالشااااااااكر ال رير يلى جميي أساااااااااتذتم األقارم نم جامعة القدس الذين لم  ةلوا جهدات نم توجيه

 .وإمدا م بما احت ت يليا من كتب ومراجي

د لتفضلهم علّم بقدول ملاقشة هذه الرسالة  نهم أهر ل  والشكر موصول ألعضاج ل لة الملاقشة الًرام

 .خللها وتقويم معوجها  سائالت المولى أا   يرهم خير ال راج

قما أشاااااكر جميي األخو  واألخواج الذين أساااااهموا من قريب أو بعيد نم تقد م يد العوا لم حتى أتممت 

 هذه الرسالة.

 لحمد هلل على جميع ما أنعم وتفضل عليّ وا
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 مصطلحات الدراسة

 هذه وأهم الدراساااااااااااااااة  هذه خالل باسااااااااااااااتمرار ذكرها تًررسااااااااااااااي التم المصااااااااااااااتلحاج من العديد هلاك

 :المصتلحاج

من  هو "الًيفية التم تتمكن الملظماج بموجدها من تحديد الم ااااااتقدر  ويعتدر الوأليفة األولى التخطيط:

أو العملية اإل ارية  وهو عملية التحديد التم تتم نم الوقت الحاضاااااااااااااار لما  وألائف المدير

 (.159-158: ص2013سيتم عملا نم الم تقدر" )جرا اج  
 

ة التم امساااااااااااتراتي يهو "ال انب اللوعم اإلجرائم من عملياج تعيين وتتوير  :االســـــــتراتيجي التخطيط

يلى ترجمة ما اختارتا من م اراج أو تتدلاها المؤس ة  ألنها تعمد من خالل هذا التختيط 

توجهاااج يلى أنعااال وأحااداك  وذلاا  من خالل التحليالج الاادقيقااة للموقف الراهن والعواماار 

الداخلية والخارجية المؤ ر  على المؤسااااااااا اااااااااة نيا  ومن خالل يقرارها لم موعة من األهدا  

 ة المؤساا ااة ورسااالتها الرئي ااية واألولوياج التم يلد م العمر على تحقيقها  حتى تتحقر ر ي

 (.101: ص2007وتترس  القيم األساسية والمعتقداج التم تؤمن بها" )الحريرم  
 

وضااااااااااااااي األهادا  وتحاديادهاا  ووضااااااااااااااي هم ختواج يعادا  الختاة والتم تتًوا من مراحل التخطيط: 

الفروض التختيتية  وجمي الدياناج والمعلوماج الالزمة لعملية التختيط  وتحديد الددائر 

يمهاااا  واختياااار الختاااة المقترحاااة  وإقرار الختاااة ومتاااابعهاااا  وتلفياااذ الختاااة ومتاااابعتهاااا وتقي

 (.2015)الت انم وعدد ال لم  
 

 .للرائاااار المدياااات تااااونر التاااام ال ماعيااااة ال ااااياحية اإلقامة ملشاااا ج ضاااامن تصاااالف ملشااااة " هااااو: الفندق

 يرياد أشاخاص م موعاة ت اتوعب نياا المتاونر  األماقن عاد   كاوا  أا الفلادق نام ويشاترط

 وت هيالج خدماج وتقاااادم موحااااد  ي ار  تحاااات وتًااااوا  واحااااد  عائلااااة أناااارا  عااااد  معاااادل عاااان



 د
 

 نااام الفلاااا ق وتصااالف الصاااحية  المرانااار وتلظياااف يومياااا األسر  وإعدا  ال ر  خدمة تشمر

 .(123: ص2007" )ع عج  تقدمها التم والخدماج للت هيالج ونقا ونئااج  رجااج
 

ال هاج الحكومية والقتاع كقر ال هاج التم لها عالقة بميداا ال ااااااااااااااياحة هم ": القطاع الســـــــــياحي

ال هاج الحكومية المشاااارنة على هذا القتاع   ال ااااياحم قتاع الالخاص واألنرا . ومكوناج 

ومقدمم الخدماج ال اااااااياحية )المؤسااااااا ااااااااج ورجال األعمال(  والم اااااااتهلًين لهذه الخدماج 

 (.28: ص2009عدد الحر  لل ياحة" )  والم تمي المضيف )ال ياح(
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 الملخص

     نم القتاع الفلدقم نم محانظة  امسااااااااااااااتراتي مالدراساااااااااااااااة الحالية للتعر  على واقي التختيط  هدنت

 امساااااااتراتي مكذل  هدنت يلى الًشاااااااف عن واقي ي راك المدحو ين ألهمية مكوناج التختيط بيت لحم  

ق  ة الفلدة للفلدق  صاااااااااايا ة رسااااااااااالامسااااااااااتراتي ي)تحلير الديئة الخارجية والداخلية  الر ية المتم لة نم 

 .ة(امستراتي يالتقييم والرقابة ة  امستراتي يتلفيذ ة  امستراتي يالددائر  ا اج وأهدا  الفلدق  

وتًوا م تمي الدراسااة  ل مي الدياناج من المدحو ين. وطور اسااتدانة  اسااتخدم الداحث الملهج الوصاافم

( 41أو من يلو  علهم والدالغ عد هم )تاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم أو أصاااااااحا  القمن المدراج 

( 39) تم اسااتر ا   الم تمي  و مدحو ات  حيث قام الداحث بتوزيي أ ا  الدراسااة )امسااتدانة( على جميي أنرا

 اإلحصائم. صالحة للتحلير  استدانة

لحم  هلاك اهتمام كدير لدى اإل ار  العليا نم القتاع الفلدقم نم محانظة بيتأا أألهرج نتائج الدراساة 

   وأا  رجااة تتدير تحلياار الديئااة الااداخليااة باادرجااة كدير  حيااث جاااج ذلاا  امسااااااااااااااتراتي منحو التختيط 

ة للفلدق  وصاااااااااااايا ة رسااااااااااااالة الفلدق  و ا اج وأهدا  الفلدق  امسااااااااااااتراتي يوالخارجية  وتحلير الر ية 

لفلدق نيها ة نم اامساااااااتراتي ية للفلدق  وتلفيذ يساااااااتراتي ية الفلدق  والتقييم والرقابة امساااااااتراتي يوالددائر 

وجو  نروق ذاج  ملة يحصاااااااائية نم واقي التختيط عدم   كما أشاااااااارج اللتائج يلى جاجج بدرجة كدير 

    العمر  سلواج الخدر ال لس للمت يراج:م القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم تعرى ن امستراتي م

 وجو  نروق ذاج  ملة يحصاااااااائيةتصاااااااليف الفلدق  عد  الل اج التم تتقلها  نوع الملًية  وكذل  بّيلت 

نظة نم القتاع الفلدقم نم محا امساااااااتراتي منم المتوساااااااتاج الح اااااااابية للدرجة الًلية لواقي التختيط 

  بلوم متوسط.لصالح  تعرى لمت ير المؤهر العلمم بيت لحم



 و
 

تشااااااا يي القتاع الفلدقم نم وبلاجت على ما خلصااااااات يليا الدراساااااااة من نتائج يوصااااااام الداحث بضااااااارور  

ير بمفهوما المعاصر نظرات مرتداطا الو  امستراتي ممحانظة بيت لحم امستمرار نم ممارسة التختيط 

 بل اح وتتوير هذا القتاع.
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Reality of Strategic Planning in the Hotels Sector in Bethlehem Governorate 
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Abstract 

The study aims to identify the reality of strategic planning in the hotels sector in 

Bethlehem governorate. It also aims to identify the reality of respondents’ perception of the 

significance of the components of strategic planning as expressed in (analysis of external 

and internal environment, strategic vision of the hotel, hotel mission statement, hotel goals 

and objectives, strategic alternatives, strategy implementation, strategic assessment and 

control). 

The researcher used the analytical descriptive methodology. He developed a 

questionnaire to collect data from the respondents. The study population consisted of 

managers or owners of hotel sector in Bethlehem governorate or their deputies with a total 

number of 41 respondents. The researcher distributed the questionnaire on all subjects and 

39 suitable for SPSS analysis questionnaires were retrieved. 

Results have shown that there is a strong interest on part of higher management in 

hotel sector in Bethlehem governorate towards strategic planning at a high degree. The 

degree of implementation of external and internal environment analysis, analysis of hotel 

strategic vision, hotel mission statement, hotel goals and objectives, hotel strategic 

alternatives, hotel strategy implementation, hotel strategic assessment and control in the 

hotel was high. Results indicated that there are no significant statistical differences in the 

reality of strategic planning in hotel sector in Bethlehem governorate due to variables of 

gender, age, years of experience, hotel classification, fluency in languages and kind of 

proprietorship. It also showed that there are significant statistical differences in the means of 

the total degree of the reality of strategic planning in the hotel sector in Bethlehem 

governorate due to scientific qualification variable in favor of diploma holders. 

Accordingly, based on the study results, the researcher recommends that it is 

essential to encourage hotel sector in Bethlehem governorate to continue applying the 

contemporary concept of strategic planning since it is closely associated with success and 

development of this sector. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة
 

 المقدمة 1.1

 وتضي يم أنضر م تقدر يلى ت عى أمة من وما المعاصر   الحيا  سماج من سمة التختيط أصدح

 أا بعد للتختيط حاجة أشاااد العالم أصااادح وقد. ملا وت اااتفيد هد ا على ت اااير لها ساااياساااة التختيط

 التختيط ويعد .يمكاناتها وتعد ج جواندها  وتشاااااعدت وساااااائلها  وتشاااااابكت معيشاااااتا  وساااااائط تعقدج

 خالل من وذل  أنضااار بصاااور  بعملها القيام أجر من المؤسااا اااة ت اااتخدمها ي ارية أ ا   امساااتراتي م

 يلى يضااااااااااااانة األهدا   نفس ات اه نم   اااااااااااايروا  نيها العاملين جميي أا من والتةقد طاقاتها تركير

 .الديئية للت يراج است ابة المؤس ة ات اه وتعدير تقويم

على م ااااااااااتوى الدول  والمدا  وحتى من أهم الوألائف اإل ارية  امسااااااااااتراتي م عتدر التختيط ولهذا 

   نهويلى قراراج ونشاااااطاج أساااااسااااية والتركير على الم ااااتقدرظم للوصااااول   ألنا جهد ملالملظماج

على القيام بعملها بشاااااااااااكر أنضااااااااااار نم جميي الظرو  التم  ال هة المختتة أ ا  ي ارية لم ااااااااااااعد 

 أوتل  الدولة أو المديلة تتعرض لها  وتقدير ات اهها والت او  مي بيئتها المت ير   وإا تقييم أ اج 

الديلاميكية  ة هو أنضاااار ال اااادر للت او  مي أوضاااااع الديئةسااااتراتي يامبعد تلفيذ الختة  المؤساااا ااااة
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 وا استخدام التختيط ال بشكر نعّ اليوم ممارسة أ ة نشاط  من الصعبو (  2010)عالا وصدقة  

ت عر صاااحدها عرضااة نم اتخاذ القراراج   يذ أا امعتما  على العشااوائية أو امرت ال امسااتراتي م

للمفاج ج ومواقف سيئة لي ت نم الح داا  قف أمامها عاجر عن التصر  والحراك. ولت لب هذه 

)وا م واألشااااااااااااقر   امسااااااااااااتراتي ملتختيط ا امعتما  بشااااااااااااكر رئيس على نإنا لمن الواجبالمواقف 

2009.) 

ركاا وأهدا  وختط مختلف تمامات عن التختيط العا م كونا  قوم على أ امسااااااااااااااتراتي مالتختيط و 

 ونهم تف ااااااااااير على يركر وشااااااااااامر ملظم نشاااااااااااط هوو  المدى  بعيد طويلة المدى توصاااااااااار ألهدا  

 اجاتو  التموالتحد اج  والموضااوعاج القضااا ا وتحديد للمؤساا ااة والخارجية الداخلية الديئية المت يراج

و يهد  يلى وضااااااااي نه  معها للتعامر المالئمة جاواتخاذ القرار  ال ااااااااياساااااااااج وضاااااااايمن  م و  اإل ار 

الموار  الدشاااارية  لعمر على تحقيقها نم يطار نتر  زملية محد    ونم ألرواأهدا  و ا اج واضااااحة 

قيد  ة بالد اااااطة والوضااااوح والدعد عن التعامسااااتراتي يتمتاز الختة  ولهذا   ب أاوالمالية المتاحة  

نم حين التختيط (  2012 الرازق  عدااد)وأا تًوا األهاادا  الموضااااااااااااااوعااة واقعيااة وقااابلااة للتلفيااذ 

هو تختيط قصااااااااااااااير األجر  ويرّكر على العملياج ال ارية نم مختلف أجراج الملظمة  كما العا م 

  (.2010سلة واحد  أو أقر )الوليد  يهتم بتفاصير محد   وقصير  األجر والتم تمتد لمد  

هم ألم ملظمة  عتدر أ ا  نم يد اإل ار  العليا للملظمة ن امسااااااااااااااتراتي منإا أهمية التختيط  ولهذا

 لهاااا القااادر  على تحقير التم قاااد تترأ نم بيئتهاااا  كماااا أاتمكلهاااا من مواجهاااة الً ير من الت يراج 

  تشااااكر الخط األساااااساااام الذم تلته ا أ ة ي ار  نم تعاملها مي الم ااااتقدر الدعيد كذل أهدانها  وهم 

 (.2013)أبو حليمة   الفعالةراراج وتتخذه كقاعد  متخاذ الق

نم امت اه من توجيا الملظمة   ار اإلالتم تمكن  الفعال  عتدر الترير امساااااااااااتراتي ما التختيط وأل

نواع الملظماج وكر كر أ انإ  المرجو  األهدا تحقير  ج وصاااااااااااااومت يلىومواجهة األزماالصاااااااااااااحيح 
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الذم   ب أا  عتمد القتاع الفلدقم  وملها  امساااااااااتراتي مالقتاعاج امقتصاااااااااا  ة بحاجة للتختيط 

للفلا ق  امسااااتراتي مكما وأا التختيط  ت اااااعده على مواجهة األزماج  هذا اللوع من التختيط لًم

 اااااااااااااا ام بين أهدا  التختيط م اااااااااااااااةلة ضاااااااااااااارورية وملحة لتحقير امنو   عتدر أمرات ذو أهمية كدير 

 .والتموحاج التم   عى القتاع الفلدقم لتحقيها

 وبقاج ة الفعالة   اهم ك يرات نم بلاجامستراتي يمن خالل وضي الختط مهتمام بالقتاع الفلدقم يا ا

ولًلا كاا  كاا وم زال مرتدط بال ياحة ارتداطات و يقات ملذ القدم وخاصةت بةنا  هذا القتاع واستمرارية

عتدر  العملية التلموية  نهو دائية يلى أا أصاااادح نم هذا القرا أساااااسااااات لتحقير د متاز بالد اااااطة وبال

 (.2009)الشريعم    ولة أم أحد جوانب التلمية نم

 ولما كانت نل اااتين ملذ أزل التاري  تعتدر من أهم المعالم ال اااياحية ليس على م اااتوى الوطن نقط 

  اريخها العريرت ااتقتب العديد من الرا دين بامطالع على ت وحيث أنهابر على الم ااتوى العالمم  

التم لها أ ر كدير نم وخاصااااااااة مديلة بيت لحم  على مدار ال اااااااالة   مقدساااااااااتها نم كانة المداوزيار 

ال يد  ترجي أهميتها بالدرجة األولى يلى وم  التم زيا   اللشاط ال ياحم نم األراضم الفل تيلية  و 

   كذل  محتوائها على العديد من المعالم الديلية واأل رية والتاريخية-عليا ال ااااااااااااااالم –الم اااااااااااااايح 

در على ينشاج العديد من الفلا ق التم ت تق( كر ذل  ساعد 2011قالًلائس واأل ير  و يرها )عو    

 الً ير من ال ائحين لريارتها.

من  كاا مبد من التةقدتعتدر ذاج أهمية ساااااااااااااياحية  كونها  المديلة على العديد من الفلا قومحتواج 

 نم محانظة الفلدقم قتاعالوبياا أ ره نم تتوير  امسااااااااااااااتراتي ملتختيط ل ممارساااااااااااااااة تل  الفلا ق

 على امقتصا  المحلم الفل تيلم. لا تة ير كديرقتاع كونا بيت لحم 
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 هو ضرور  ملحة وحتمية للقتاع الفلدقم  وخاصة امستراتي موانتالقات مما سدر ن د أا التختيط 

تي والتتور  ير الملق اللمويا أرا  أا  تور من نف ااااااا وأ ائا  نالقتاع الفلدقم  حرص  ائمات على 

 .للوصول يلى األ اج المتلو  نم تقد م جميي الخدماج للرمئا

 

 مشكلة الدراسة 2.1

ر وألا القتاع الفلدقم  عتد نظرا ألهمية محانظة بيت لحم ال اااااياحية وتمتعها بمقوماج ساااااياحية هامة  

  لهذا القتاع امسااتراتي مواقي التختيط  كاا من الضاارورم الدحث نم  أمرات أساااساايات مسااتقدال ال ااياح

وذل  ح ااااب  امسااااتراتي موخاصااااة أا هذا اللوع من القتاعاج  عانم من ضااااعف نم عملية التختيط 

على ال اااااااااااؤال  اإلجابةومن هلا تحاول هذه الدراساااااااااااة  وجهة نظر بعض الخدراج نم محانظة بيت لحم 

 :التالم

  ؟في محافظة بيت لحمالقطاع الفندقي  في االستراتيجيالتخطيط  واقعما 

 
رات الدراسة 3.1  مبرِّ

 اللحو اآلتم. ىهذه الدراسة على مدرراج عديد   مكن تلخيصها عل ارتًرج

 من  ور لما لها العصااارية الحدي ة المتلوبة خالل ال ااالواج األخير  الدراسااااجتعد هذه الدراساااة من  .1

 .مهم نم تحقير التلمية نم القتاع الفلدقم وال ياحم

واقي لعمر على نشاااااااار موضااااااااوع الر دة الذاتية للدحث نم موضااااااااوع الّدراسااااااااة ل تولدج لدى الداحث .2

 .تلمية وتتوير القتاع الفلدقملا من أهمية نم  لما امستراتي مالتختيط 

 نم – نم القتاع الفلدقم امستراتي مواقي التختيط ندر  األبحاك والدراساج التم تلاولت موضوع  .3

 محليات وعربيات. - الداحثحدو  معرنة 
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 أهمية الدراسة 4.1

 على تلمية امسااااتراتي مترجي أهمية هذه الدراسااااة يلى أهمية الموضااااوع الذم تتلاولا وهو  ور التختيط 

القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم  وم شاااااااا  أا هذا الموضااااااااوع يلتوم على قدر كدير من األهمية 

تتوير اللتائج يلى أهمية هذا المت ير نم  امسااااااااااااااتراتي محيث تشااااااااااااااير الًتاباج التم تلاولت التختيط 

 جزمااأل والتعامر ميالمرجو  من وجو  القتاع الفلدقم وتح ااااااااااااين القراراج التم يتخذها مديرم الفلا ق 

ذ   والم اعد  نم وضي أهدا  قابلة للتلفيمن الفرص المتاحة وامستفا   بشكر أنضر التم قد تواجههم

نم وضاااااااي  امساااااااتراتي مالتختيط  ضااااااامن الموار  المتاحة للوصاااااااول يلى التلمية المرجو   كما   ااااااااعد

 الختط التش يلية والتًتيكية للوصول يلى األهدا  بكفاج  ونعالية.

قم  القتاع الفلد نم امسااااتراتي مالتختيط  واقي كونها تتلاول نمت ااااتمد هذه الدراسااااة أهميتها  ومن هلا

ا تقد م خدماتا للرمئا بشااااكر يلال رضاااااهم ويحقر أهدانالقتاع الفلدقم على    اااااعد هذا الم اليذ أا 

 زيا   نم األرباح واستدامة خدماتا.الملشو   من 

 ونيما يلم نتلاول كالت من األهمية اللظرية والتتديقية لهذه الدراسة:

 ةاألهمية النظري 1.4.1

 تتم ر األهمية اللظرية لهذه الدراسة نيما يلم:

ية نم ك ير من الدراساااااااااااج  ولًن أ ات ملها لم تتلاول عالقتها بتلم امسااااااااااتراتي متم تلاول التختيط  .1

. لذل  يتوقي أا ت ااهم -على حد علم الداحث – القتاع الفلدقم  وخاصااة ضاامن محانظة بيت لحم

 ضمن محتوى جديد ومختلف.  امستراتي مهذه الدراسة نم ي لاج موضوع التختيط 

 نم امسااااتراتي ممرجعات أل ة  راسااااة محقة تدحث نم التختيط  تشااااكر هذه الدراسااااة أامن المتوقي  .2

 القتاع الفلدقم.
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 األهمية التطبيقية 2.4.1

 تتم ر األهمية التتديقية لهذه الدراسة نيما يلم:

القتاع الفلدقم  حيث  عد امهتمام  نم امساااااااااتراتي مالتختيط  واقيمريد من الضاااااااااوج على اليلقاج  .1

على امهتمام بمواقدة التتور وبتتوير المحانظة وم اااااااااااعدتها نم تح ااااااااااين القتاع الفلدقم  ليالت ب

  خلها امقتصا م وتلميتا.

تحاول هذه الدراساااااااة التوصااااااار يلى نتائج تفيد أصاااااااحا  القرار نم القتاع الفلدقم وتدين لهم أهمية  .2

  و وره الًدير نم الل اح وامستمرار. امستراتي مالتختيط 

 نم القتاع الفلدقم الذم سااي اااعد نم امسااتراتي ما من أهمية التختيط ت ااتمد هذه الدراسااة أهميته .3

   وامسااااتفا   من التختيط نم معرنةاع الفلدقم وقدرتا على امسااااتمرارالتعر  على يمكانياج القت

 عن نقاط القو  نقاط الضعف التم تعرقر تلمية القتاع الفلدقم  باإلضانة يلى تقد م صور  واضحة

 .الل اح وامستمرارت اعدهم نم والتم مدراج الفلا ق لوالفرص المتاحة 

التوصاااااياج التم قد تصااااار يليها الدراساااااة  مكن أا توجا أصاااااحا  القرار وراسااااامم ال اااااياسااااااج من  .4

ذا هالمؤساا اااج المحلية والدولية المعلية نم و  كدلد ة بيت لحممؤساا اااج الوزار  ال ااياحة و كوزاراج ال

 لالستفا   ملها.ا  الفلا ق   واتحا  أصحالقتاع

 

 أهداف الدراسة 5.1

نم قتاع الفلا ق  نم امساااااااتراتي م التختيط واقيلى التعر  على يالدراساااااااة بشاااااااكر رئي ااااااام  تهد   

  األهدا  الفرعية اآلتية:  عن الهد  الرئيسويتفرع  .محانظة بيت لحم

 معرنة أهمية التختيط اإلستراتي م من وجهة نظر اإل اراج العليا نم الفلا ق. .1



7 
 

)تحلير الديئة الخارجية  التختيط امسااااااتراتي م الًشااااااف عن واقي ي راك المدحو ين ألهمية مكوناج .2

  ا اج وأهدا  الفلدق  الددائر  رسااااااااااالة الفلدق صاااااااااايا ةالر ية امسااااااااااتراتي ية للفلدق  والداخلية  

 لحم.يت تلفيذ امستراتي ية  التقييم والرقابة امستراتي ية( نم الفلا ق نم بامستراتي ية  

الًشاااااااااف عن واقي التختيط امساااااااااتراتي م نم القتاع الفلدق نم محانظة بيت لحم تدعات لمت يراج  .3

الدراسااااااااااة: )ال لس  العمر  ساااااااااالواج الخدر   المؤهر العلمم  تصااااااااااليف الفلدق  عد  الل اج التم 

 تتقلها  نوع الملًية(.

 

 أسئلة الدراسة 6.1

 نم القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم؟". امستراتي ميلص ال ؤال الرئيس على "ما واقي التختيط 

 ويتفرع عن ال ؤال الرئيس م موعة من األسئلة الفرعية  وهم على اللحو اآلتم:

 أهمية التختيط اإلستراتي م من وجهة نظر اإل اراج العليا نم الفلا ق؟ما  .1

لية  )تحلير الديئة الخارجية والداخ امساااااااااتراتي مالتختيط  ما واقي ي راك المدحو ين ألهمية مكوناج .2

ة  امساااااتراتي ي ا اج وأهدا  الفلدق  الددائر   رساااااالة الفلدق صااااايا ةة للفلدق  امساااااتراتي يالر ية 

 لحم؟ة( نم الفلا ق نم بيت امستراتي ية  التقييم والرقابة امستراتي يتلفيذ 

ت لحم تدعات لمت يراج الدراسااااااااااااة: نم القتاع الفلدق نم محانظة بي امسااااااااااااتراتي مواقي التختيط  ما .3

)ال لس  العمر  سااااااااالواج الخدر   المؤهر العلمم  تصاااااااااليف الفلدق  عد  الل اج التم تتقلها  نوع 

 الملًية(؟
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 الدراسة فرضيات 7.1

 ت عى الدراسة الحالية لفحص الفرضية الرئي ة اآلتية:

 الفرضية األولى الرئيسة:

بيت  نم القتاع الفلدق نم محانظة امسااتراتي منم واقي التختيط  م توجد نروق ذاج  ملة يحصااائية

تدعات لمت يراج الدراسااااااااة: )ال لس  العمر  ساااااااالواج الخدر   المؤهر العلمم  تصااااااااليف الفلدق  عد   لحم

 .الل اج التم تتقلها  نوع الملًية(

 يتفرع عن الفرضية الرئي ة األولى نرضياج نرعية هم على اللحو التالم:

نم القتاع الفلدق نم محانظة  امسااااتراتي منروق ذاج  ملة يحصااااائية نم واقي التختيط  م توجد .1

 بيت لحم تعرى لمت ير ال لس.

نم القتاع الفلدق نم محانظة  امسااتراتي مم توجد نروق ذاج  ملة يحصااائية نم واقي التختيط   .2

 بيت لحم تعرى لمت ير العمر. 

نم القتاع الفلدق نم محانظة  امسااااتراتي ماقي التختيط م توجد نروق ذاج  ملة يحصااااائية نم و  .3

 بيت لحم تعرى لمت ير سلواج الخدر .

نم القتاع الفلدق نم محانظة  امسااااتراتي مم توجد نروق ذاج  ملة يحصااااائية نم واقي التختيط  .4

 بيت لحم تعرى لمت ير المؤهر العلمم.

نم القتاع الفلدق نم محانظة  امسااااتراتي مم توجد نروق ذاج  ملة يحصااااائية نم واقي التختيط  .5

 بيت لحم تعرى لمت ير تصليف الفلدق.

نم القتاع الفلدق نم محانظة  امسااااتراتي مم توجد نروق ذاج  ملة يحصااااائية نم واقي التختيط  .6

 بيت لحم تعرى لمت ير عد  الل اج التم تتقلها.
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نم القتاع الفلدق نم محانظة  اتي مامسااااتر م توجد نروق ذاج  ملة يحصااااائية نم واقي التختيط  .7

 بيت لحم تعرى لمت ير نوع الملًية.
 

 الفرضية الرئيسة الثانية:

 امسااتراتي مالتختيط م يوجد عالقة ذاج  ملة يحصااائية معلوية نم ي راك المدحو ين ألهمية مكوناج 

دق  ة للفلدق  صاااااااااايا ة رسااااااااااالة الفلامسااااااااااتراتي ي)تحلير الديئة الداخلية والخارجية  الر ية  نم المتم لة

لرقابة ة نم الفلدق  التقييم واامسااااااااااااااتراتي ية للفلدق  تلفيذ امسااااااااااااااتراتي ي ا اج وأهدا  الفلدق  الددائر 

 .ة نم الفلدق(امستراتي ي

 يتفرع عن الفرضية الرئي ة ال انية نرضياج نرعية هم على اللحو التالم:

من  امساااااتراتي مالتختيط  إل راك المدحو ين لمكوناجة  ملة يحصاااااائية معلوي عالقة ذاجم يوجد  .1

 تحلير الديئة الداخلية والخارجية. حيث

م يوجد عالقة ذاج  ملة يحصااااااااااااااائية معلوية إل راك المدحو ين لمكوناج التختيط امسااااااااااااااتراتي م  .2

 ة للفلدق.امستراتي يالر ية ألهمية 

م يوجد عالقة ذاج  ملة يحصااااااااااااااائية معلوية إل راك المدحو ين لمكوناج التختيط امسااااااااااااااتراتي م  .3

 صيا ة رسالة الفلدق.ألهمية 

م يوجد عالقة ذاج  ملة يحصااااااااااااااائية معلوية إل راك المدحو ين لمكوناج التختيط امسااااااااااااااتراتي م  .4

  ا اج وأهدا  الفلدق.ألهمية 

علوية إل راك المدحو ين لمكوناج التختيط امسااااااااااااااتراتي م م يوجد عالقة ذاج  ملة يحصااااااااااااااائية م .5

 ة للفلدق.امستراتي يالددائر ألهمية 

م يوجد عالقة ذاج  ملة يحصااااااااااااااائية معلوية إل راك المدحو ين لمكوناج التختيط امسااااااااااااااتراتي م  .6

 ة نم الفلدق.امستراتي يتلفيذ ألهمية 
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مدحو ين لمكوناج التختيط امسااااااااااااااتراتي م م يوجد عالقة ذاج  ملة يحصااااااااااااااائية معلوية إل راك ال .7

 ة نم الفلدق.امستراتي يالتقييم والرقابة ألهمية 
 

 دود الدراسةح 8.1

 :يطاراج ةتتًوا حدو  الدراسة من  ال 

 المكانم: الفلا ق ال ياحية نم محانظة بيت لحم ب ميي التصليفاج. اإلطار 

 و من يلو  علهمأ الفلا ق ال ياحية نم محانظة بيت لحم أصحا  أوالدشرم: مدراج  اإلطار. 

 2018ول ا ة شهر آذار  2018كانوا  انم الرمانم: هم نتر  تتدير الدراسة من شهر  اإلطار. 
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 الفصل الثاني

 اإلطار الّنظري والّدراسات الّسابقة

 
 مقدمة 1.2

ل   نإنها تختط لذ والتتور نم الت يير بما نيها القتاع الفلدقم من المهم أنا علدما تر ب أ ة ملظمة

 قد ُعمر على تتويره امساااااااتراتي موهذا الت يير المختط هو جرج من نهج اإل ار  الشااااااااملة  والتختيط 

لتح ااااااين أ اج الملظماج  وملذ أق ر من  ال ين عامات كاا   ااااااتخدم نم قتاع الملظماج الخاصااااااة نقط 

جميي الملظماج نم القتاعين العام والخاص على حد ساااااااااااااواج ت اااااااااااااتخدم نإا بةخرى واليوم بتريقة أو 

هو تقلية  امسااااااااااااااتراتي مكة ا  لأل اج والتلمية. وعالو  على ذل  نإا التختيط  امسااااااااااااااتراتي مالتختيط 

جديد  وإحدى وسااااااااااااااائر التلدؤ التم هم العمو  الفقرم والروا ا الح رية من كر ملظمة ذاج مصاااااااااااااالحة 

  امسااااااااتراتي مالتختيط  ماهية. وبالتالم  نإنا من المهم أا نعر  (Abdalkrim, 2013) مشااااااااتركة

 . تتور  وتلدية احتياجاج اللرمجالملظماج التم ت عى للتقدم والبوعالقتا  من حيث تعريفا

 ة ال  ويةتم هذا الفصر للخوض والتفصير نم مت يراج الدراسة والتعريف بها  ولهذا نقد تم تق يما يلى

  القتاع الفلدقم  ويعالج  انيها موضاااااوع امساااااتراتي مالتختيط مداحث رئي اااااةا يتلاول أولها موضاااااوع 

 .ج ال ابقةويلاقش  ال ها الدراسا
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 المبحث األول: التخطيط  2.2

 مقدمة 1.2.2

يا  راساااااااااة التختيط والتعر  على مفهوما ومكوناتا نم  ا ة األهمية لًونا  شاااااااااكر مدخالت ضاااااااااروريات 

م هم مدى أهمية التختيط وضااااااروراتا ألم ملظمة  ولتدرير ال هو  المدذولة أو التم سااااااتدذل نفلومفيدات 

ساااايتلاول ترساااايخا كملهج إلحداك اللمو والتتور نم حيا  الم تمي عامة والملظماج خاصااااة. ومن هلا 

 تختيط.لل ةومن  م امنتقا اج الموجه  ومكوناتا  ونوائده  وأهداناهذا المدحث تعريفات بالتختيط  

 التخطيط 2.2.2

حالة تدبر وتدبير للوضااي القائم ب ية تتويره يلى "( يلى أا التختيط 13: ص1999لقد أشااار خميس )

ة نم األح اان  وهو أ ضااات المحاومج ال ا   لدراسااة األوضاااع الراهلة وجميي الموار  واإلمكانياج المتاح

وضااااااااااااااي جديد  كوا متماشاااااااااااااايات مي احتياجاج  الملتقة أو اإلقليم أو الدولة تمهيدات مقتراح تصااااااااااااااور أو

 ."وتتلعاج الم تمي أومت والملظمة  انيات 

يحاادى الوألااائف اإل اريااة أو يحاادى وألااائف الماادير وإحاادى مكوناااج العملياة " عّر  التختيط بااةنااا قمااا 

 اإل ارية  كماا أنا عمار   اااااااااااااادر التلفياذ وبموجداا يتم تحديد األهدا  المتلو  تحقيقهاا نم نتر  زملية

حد     م يتم وضااااااااااي الختة الًفيلة بتحقير ذل   ونم آخره تتحد  نقتة اللها ة وهم تحقير األهدا  م

 (.166: ص1997)عقيلم   "والذم  عتدر نقتة الددا ة واللها ة نم التختيط

عملية ي ارية  تتضاااااااااااااامن تحديد األهدا  "بةنا التختيط ( 678: ص2009وا م واألشااااااااااااااقر )ويعّر  

 ."وتهيئة الموار  الالزمة لذل  وتخصيصها  وتحديد مراحر العمر وأولوياتاووسائر تحقيقها  

ومن هلا  مكن القول بةا التختيط ما هو يم أسااااااااااااااااس  قوم عليا العمر اإل ارم  اخر الملظمة  نمن 

خالل التختيط  مكن تحديد أهدا  الملظمة ورسااام ساااياسااااتها ووضاااي اإلجراجاج والترق الالزمة لتلفيذ 

 .اعدم امنحرا  علهماا الختة مي ض
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 فوائد التخطيط 3.2.2

يا الحاجة يلى التختيط  عتدر هامات جدات  نال  مكن أا نتخير مؤسااااااااااااا اااااااااااااة  وا وجو  عملية التختيط 

 (:2010لديها  وهذا بالتدي  عو  للفوائد ال مة لها  ومن هذه الفوائد ما أشار يليا )الوليد  

 جميي وألائف اإل ار . عتدر التختيط نقتة امنتالق لتلفيذ  .1

  ضمن التختيط امستخدام األم ر للموار  الدشرية والما  ة المتوانر   اخر كر ملظمة. .2

 ير بين األنشتة واألعمال  اخر الملظمة. يونر التختيط القاعد  ال ليمة لممارسة التل .3

 على تحديد عمر التختيط على تلمية القدر  نم اتخاذ القراراج لدى المدراج  كذل  تحديد قدرتهم  .4

 اج ووضي قواعد العمر.األولوياج ورسم ال ياس

  م ر التختيط المعيار األم ر للحكم على ن اح تلفيذ العمر. .5

 
 أهداف التخطيط 4.2.2

 (1999خميس  ا 2014)ن ارم   مكن تلخيص أهدا  التختيط بما يلم: 

  اااااااهم نم م اااااااعد  الملظمة على التخلص من المشاااااااقر التارئة والعمر على تفا م حدو ها مما  .1

 يريد من الشعور باألماا وامستقرار.

 ن الملظمة من خاللا التلدؤ بامحتياجاج بعيد  المدى من حيث الموار  المالية والدشرية.مكّ  ُ  .2

  الملظمة علد تلفيذ األعمال  وكذل  توضاااااااااايح جميي أنراوضااااااااااح الترير الذم   ب أا   اااااااااالًا ت .3

 األهدا  لًم   هر تحقيقها.

  عتم صور  للملظمة عن جميي الموار  الالزمة ونوعيتها لتحقير أهدا  الملظمة.  .4

 يحداك نقلة نوعية وكمية نم الم توى المعيشم لل كاا على الصعيدين امجتماعم وامقتصا م. .5
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 ا   الومج الوأليفم لدى أنرا  الملظمة  لما لذل  من انعكاستلمية وتوجيا مشااااااااااااااااعر العاملين وزي .6

 ي  ابم على تلمية الملظمة عمومات.

ة العمر على سااان القوانين واألنظمة الم ااااعد  على تحقير التلمية امجتماعية وامقتصاااا  ة للملظم .7

 والعاملين نيها.

والخدماج التم  قدمونها  تح ااااااااين وتعظيم م ااااااااتوياج وكفاج  أ اج العاملين نم الملظمة واألنشااااااااتة .8

 للم تمي.
 

 لتخطيطامخرجات  5.2.2

يا مخرجاج التختيط ما هم يم وصاااف لألنشاااتة التم   ب أا تل ر من قدر اإل اراج الم اااؤولة نم 

ة المرسااااااااااااومة بكر ن اح  وأا الختة تدقى نم يطارها العام امسااااااااااااتراتي يالملظمة لًم تحقر األهدا  

ها و يقة تحتاج للتفعير على أرضااااية تعمر على أرض الواقي  ولهذا اللوع من المخرجاج نوائد ك ير   مل

 (:2014)الًرخم قما أوضح 

 .ت اعد على تخصيص الموار  سواج كانت المالية أو الدشرية أو الوقت أو التقلية الم اند  لها 

  ت ااااااااعد على رسااااااام الختة العامة لتلفيذ األنشاااااااتة الرئي اااااااية للملظمة ألا ختة المخرجاج تتتلب

 تحديد األنشتة المؤ  ة لتحقير األهدا  المرانقة لها واألنشتة الالزمة لتحقيقها.

  ت اااااااعد على تحديد م ااااااؤولياج التلفيذ وذل  لًوا ختة المخرجاج تحتوم على ختط لًر نشاااااااط

 وموألف  ورات واضحات نم تلفيذ الختة العامة.مما   عر لًر مدير 

  ت اااااااااااعد على اسااااااااااتًمال متتلداج العمر نم الملظمة  وهذا ما يدعو اإل ار  يلى تحديد األنشااااااااااتة

المتلو  ين ااازهااا  وعالقااة كاار نشااااااااااااااااط مي اللتااائج  والمخرجاااج المتوقعااة من كاار نتي ااة  وكيفياة 

 ج.التوصر لهذه اللتائج  ومتى يتعين ين از هذه اللتائ
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 االنتقادات الموجهة للتخطيط 6.2.2

هلاااك م موعااة من امنتقااا اج التم وجهاات لعمليااة التختيط  وكاااا من أهم وأبرز تلاا  امنتقااا اج مااا 

( نم كوا التختيط قد يواجا صعوبة نم عملية الحصول على المعلوماج أو 2010أشار يليا )الوليد  

ة  كذل  صااااااااااااااعوبة الوصااااااااااااااول يلى تلدؤاج  قيقة حول الدياناج التم  حتاج يليها وقد تًوا  ير  قيق

المت يراج الديئية المؤ ر  نم نشااااااااااااااااط الملظمة  كما يتتلب التختيط خدر  ووقت ومال وهذا ما   عر 

التختيط  علم يحااداك ت ييراج  اخاار أا تًلفتااا عاااليااة. ومن امنتقااا اج أ ضاااااااااااااااات لعمليااة التختيط هو 

 مقاومة من قدر العاملين نم الملظمة.الملظمة وهذا األمر قد يواجا أحيانات ب
 

 االستراتيجيالتخطيط : الثانيالمبحث  3.2

 مقدمة 1.3.2

 اج شااااااةتا نم بدانيواجا اختالنات كديرات نم تعريفا نتي ة للتتور ال ااااااريي ملذ  امسااااااتراتي م يا التختيط

ي وتقلياتا لي ااااات يب لواقالقرا الشاااااعرين وما رانر هذا التتور من ت يير نم أسااااااساااااياج بلائا وأسااااااليدا 

  وهذا التختيط يتشاااااااااااااكر نتي ة ل هو  أنرا  ك يرين مشااااااااااااااركين نم مختلف جهاج الملظماج وألرونها

ا  وسااااااامات وأهميتا   امساااااااتراتي متعريفات بالتختيط  وسااااااايتلاول هذا المدحث  األعمال التم يلتموا يليها

تواجااا التم تحااد اااج الو ع الفلاادقم  نم القتااا امسااااااااااااااتراتي معواماار ن اااح التختيط و ومراحاار يعاادا ه  

 .امستراتي مالتختيط 

  االستراتيجيمفهوم التخطيط  2.3.2

بةنا تحديد التوجا الم اااااتقدلم للملظمة  وكيفية تحقير هذا التوجا   امساااااتراتي م مكن تعريف التختيط 

وهو كذل  العملية التم يتمكن من خاللها أعضاااااااااج اإل ار  العليا بواسااااااااتتها من وضااااااااي تصااااااااور لتوجا 

الملظمة الم اااتقدلم  ومن  م تحديد الختة وال اااياسااااج واإلجراجاج وأسااااليب عمر ذل  التصاااور لتوجا 
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ومن  م تحديد الختة وال ياساج واإلجراجاج وأساليب عمر ذل  التصور ووضعا الملظمة الم تقدلم  

بكونا  امسااااااااتراتي م  بعدار  أخرى  مكن التعدير عن التختيط (2014) ر  وجرا اج   موضااااااااوع التلفيذ

التختيط يئية مت ير    وور  تعريف آخر بةا وسااااايلة بلاج وتشاااااكير لم اااااتقدر الملظمة نم ألر ألرو  ب

هو "اإلعدا  للم ااااااااتقدر الدعيد لمهمة أو قضااااااااية معيلة ب رض تحقير ال ا اج الملشااااااااو    امسااااااااتراتي م

بالموار  المخصااااااصااااااة والفرص المتاحة بالر ية ال اقدة والرسااااااالة الواضااااااحة للملظمة نم ضااااااوج التحلير 

 الديئم )الفرص والتهديداج والتحلير التلظيمم ونقاط القو  ونقاط الضااااااااااااااعف  اخر الملظمة(" )أخيارهم 

 (.8: ص2013

للتلمية هو نشاااااااااااااااط علمم يلتوم على تدخر  امسااااااااااااااتراتي مالتختيط  أا( 2012)مال هللا  قما ذكر 

يرا م من جااانااب هيئااة مركريااة نم م رياااج األمور امقتصااااااااااااااااا  ااة وامجتماااعيااة  ونم تختيط التلميااة 

يتفاعر التختيط وال اااااااااااوق  كر ونر مرا اه  وبمريج  ختلف من  ولة يلى أخرى  من أجر تخصااااااااااايص 

 الموار  وإرسال اإلشاراج وتصحيح امنحراناج. 

عمليااة متواصاااااااااااااالااة ونظاااميااة  قوم بهااا بااةنااا  امسااااااااااااااتراتي مالتختيط  (5: ص2009)عراوم ال يعر و 

األعضااااااااااااااااج من القا   نم الملظمة باتخاذ القراراج المتعلقة بم ااااااااااااااتقدر تل  الملظمة وتتورها وتحديد 

ى يها قياس م ااااااتو الم ااااااتقدر والًيفية التم يتم ناإلجراجاج والدرامج وال ااااااياساااااااج المتلوبة لتحقير ذل  

 .ل اح نم تحقيقاال

"عملية مدركة تتمكن من خاللها  هو امستراتي م( يلى أا التختيط 64: ص2009)عدد العال  ويشير

الملظماة من أا تادرك أو تحاد  وضااااااااااااااعهاا الحاالم والم ااااااااااااااتقدلم المتوقي   م تتور أو تلمم بعاد ذلا  

 بعض ملها".اج  وال ياساج  واإلجراجاج  ب ية اختيار وتلفيذ يحداها أو امستراتي ي
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هو "ملهج نظامم   اااتشااار  آناق  امساااتراتي م( أا التختيط 169: ص2002نم حين يرى ح اااين )

عة  الم ااااااتقدلياج التربوية المحتملة والممكلة  وي ااااااتعد لمواجهتها بتشااااااخيص اإلمكاناج المتاحة  والمتوق

 هذا التلفيذ". اج الدديلة  واتخاذ قراراج عقالنية بشةا تلفيذها ومتابعةامستراتي يوتصميم 

يركر على أهمية تحلير  امسااااااااااااااتراتي مويتضااااااااااااااح من خالل التعريفاج ال اااااااااااااااابقة أا مفهوم التختيط 

   ورساااااالةامساااااتراتي مللديئتين الداخلية والخارجية ألنهما مؤ راا على علاصااااار التختيط  امساااااتراتي م

  اج.ملظمة  واألهدا   والختط وال ياسال

م هو عملية تتوير رسالة القتاع الفلدق امستراتي ممما سدر   تخلص الداحث بةا التختيط و   وأخيرات 

ون ااااااااتخلص من   تلمية التم   ااااااااعى خلفهاة وسااااااااياسااااااااتا بهد  تحقير الامسااااااااتراتي يوأهدانا وختتا 

  :التعريفاج ال ابقة بةا

 عملية تتضمن وضي  ا اج يرا  ة يؤمر تحقيقها م تقدالت. امستراتي مالتختيط  .1

 عملية تتتلب نظامات محد ات ونمتات   عر ملها عملية ها نة وملت ة. امستراتي مالتختيط  .2

 عملية تختص باتخاذ م موعة من القراراج والفعالياج األساسية. امستراتي مالتختيط  .3

 
 االستراتيجيأهمية التخطيط  3.3.2

ركر على قضاااااااااااااااا ا تهم الملظمة  اخليات ي امسااااااااااااااتراتي مالتختيط  أا( Cohen, 2006كوهن ) يرى 

من أهم  امسااااااااااااااتراتي م عتدر التختيط . كذل  وخارجيات ويتعامر مي قضااااااااااااااا ا جارية ونظر  م ااااااااااااااتقدلية

قوم الوألائف اإل ارية  نإذا لم  كن لدى اإل ار  ختة نهذا  علم أنها م ت ااااااااااتتيي أا تمارس وأليفتها وت

: ترجي يلى كونهاو  امستراتي مأهمية التختيط  تدرزومن هلا  مكن أا بواجداتها على الوجا الصحيح. 

  (2009)عدد العال  

 .التلفيذ نم  قائر أربي يلى  الك من تونر راتي مامست التختيط نم تدذل  قيقة نًر الوقت  ونرت .1
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 و ق نقاط من نيها وما الداخلية والديئة وتهديداج نرص من نيها وما الخارجية الديئة وتحلير  راساااااة .2

 .وضعف

 نمو  األهدا  لصالح وتوأليفها وتعدئتها والًاملة المتاحة واإلمكاناج والتاقاج للموار  م ح يجراج .3

 .المحد   والرمانية المكانية حدو ه

 مي المتوائمة ال ااايلاريوهاج ووضاااي لها بالتح اااب المفاجئة والًوارك األزماج وقوع تًرار من الحد .4

 .بدائلها مي تتلاسب التم واألولوياج وقوعها احتمامج

 بالغ  ورات  لعبوأهدانا نم القتاع الفلدقم ت امساااااااتراتي مبةا أهمية التختيط ( 2006) هرمر ويوضاااااااح

 نهو وأنماطا  علاصاااااره  مييهو  عتدر مله ات علميات لتلظميا ولو  ال اااااياحم اللشااااااط تتوير نم األهمية

 يبباألسااال الم ااؤولة ال هاج ويرو  ال ااياحية الموار  ي ار  نم القراراج متخاذ مشااترك عمر يطار يونر

 وي ااااااااعد كما الضاااااااائي  ال هد من ك يرات  ويونر عملها   اااااااهر مما ت ااااااالًها  أا   ب التم وامت اهاج

 الفلدقم القتاع تلمية عن الم اااااااااؤولة الوحداج جميي جهو  توحيد على الفلدقم امساااااااااتراتي م التختيط

 امةالع األهدا  ين از على   اعد مما المختلفة  واألنشتة القراراج از واجية من ويقلر عملها  وتل ير

 ال اااااااااياساااااااااية بالتقلداج يتة ر الفلدقم امساااااااااتراتي م التختيط كما أشاااااااااار يلى أا القتاع  لهذا والمحد  

 .المختلفة امقتصا  ة والقوى  اإلنتاج بعوامر تة ره من أق ر والتديعية وامجتماعية

 
 االستراتيجيأهداف التخطيط  4.3.2

  ومن ذل  امسااااااتراتي مهلاك العديد من األهدا  التم ت ااااااعى أم ملظمة من خاللها لعملية التختيط 

 امسااتراتي مالحاجة يلى توضاايح وت ااهير ألهور توانر نم اآلراج حول يسااتراتي ية الملظمة  والتختيط 

الًدير  حول ما هو يم عملية  مكن أا ت ااااااااعد موألفم الملظمة من أا   دوا اإلجاباج على األسااااااائلة 

لظمة وألصحا  المصلحة ة يلى جميي م توياج المامستراتي يال رض والقيمة ملا  كذل  توصير هذه 
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والربائن المتلوعين  وكذل  تعرير المالجمة بين األهدا  اإل ارية والشااخصااية والر ية الشاااملة للملظمة  

ة من جرج واحد من امسااااااااااااااتراتي ية  وبالتالم نإا اإلجراجاج امسااااااااااااااتراتي يوتحديد ومواجمة المدا راج 

 .(Abdalkrim, 2013) الملظمة م تتعارض مي تل  الخاصة بةخرى 
 

  االستراتيجيمبررات التخطيط  5.3.2

م   ملها: ال ور  المعلوماتية  والتامسااااااااااااااتراتي مهلاك م موعة من التحد اج التم تدرر وجو  التختيط 

نتج علها م موعة من التلقالج الحضااارية اللوعية  حيث ساااهمت نم انتقال التلمية من م اااراج الخط 

 (.2009نحو العولمة )عرازم   المتصر نم اللمو يلى ال عم الح يث

ب المشااااااااااااااكالج ومن المدرراج كذل  اقتشااااااااااااااا  أختاج نم عمر الملظمة وكاا من نتي تها أا ساااااااااااااادّ 

و  واإلخفاقاج مما أ ى يلى عرقلة وصاولها يلى اللتائج المتتابقة لألهدا  الموضاوعة  وكذل  تدلور ن 

  مما  صاااااااااااااادح ذاك األ اج بعيد كر الدعد عن التوقعاج حينملفتة لللظر نم أ اج الملظمة وخاصاااااااااااااااة 

ة وختتها وساااااياسااااااتها بح ات عن ال ااااادب امساااااتراتي ي  اااااتدعم اللظر يلى رساااااالة المؤسااااا اااااة وأهدانها 

 (.2007الشوي   )

 

  االستراتيجيالتخطيط  خصائص 6.3.2

نم ألر الت يراج المت ااارعة التم نعيشااها نم هذا العصاار من تقدم تًلولوجم و ور  معلوماتية أصاادحت 

العااادياااد من الملظمااااج تواجاااا الً ير من التحاااد ااااج كونهاااا تفرض عليهاااا امساااااااااااااات ااااباااة والتًيف لهاااذه 

 تي مامساااااااااتراالمت يراج  األمر الذم  ني بالمختصاااااااااين واإل اريين نم الملظماج مساااااااااتخدام التختيط 

التم تميره  الخصااااااائصباعتداره ضاااااارور  ملحة لمواجا تل  التحد اج  وكذل  لًونا  متل  م موعة من 

( يلى 2014( وعلتر )2013لقاد أشاااااااااااااااار كار من أبو حليماة )عن  يره من أنواع التختيط األخرى. و 

 :نم اللقاط اآلتية امستراتي مالتختيط  خصائص
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 ال الك. لى جميي م توياج اإل اراجأسلو  عملم ع .1

 نظام شامر ومتًامر للتحدم ل ميي أوجا وأنشتة المؤس ة  وواقعم وقابر للتتدير. .2

 م ار الملظمة نم الم تقدر من حيث الر ية والرسالة واألهدا . .3

 م امج تمير الملظمة نم الم تقدر من حيث األعمال واألنشتة. .4

 ختواج العمر با من حيث ال ياساج والدرامج واإلجراجاج. .5

لمتم لة لًر من الديئة الداخلية المتم لة بالقو  والضاااعف نم أ اج الشاااركة  والديئة الخارجية ا ر  نعر .6

 بالفرص والتهديداج وما نعدر علا بمواطن القو  وبمواطن الضعف.

 بما يلم: امستراتي مالتختيط  خصائص( 2014نيما يلخص الًرخم )

  يهااد  يلى يحااداك ت يراج جوهريااة نم  امسااااااااااااااتراتي ماآل ااار التويلااة األجاارا حيااث أا التختيط

 ينما  حتاج يلى نتر  طويلة األمد وتًاليف كدير . رالملظمة والذم م  ظهر نم األجر القصي

  عاملين ة ابتداجت من اإل ار  العليا نرومت يلى الامسااااتراتي يالمشاااااركة الواسااااعة وذل  نم وضااااي الختة

 والم تفيدين وال مهور و يرهم.

 ًم   تتيي مواجهة الت يراج المحتملة علد التلفيذ.المرونة  وذل  ل 

  الًاملة نم الملظمة وموار ها المتاحة وتوجيهها نحو تحقير األهدا  المرسومة.حشد التاقاج 

  يلظر يلى الم ااااااااااااتقدر على الر م من اعتما ه على  امسااااااااااااتراتي مالم ااااااااااااتقدلية  حيث أا التختيط

 ر من هلا لرسم أهدا  الم تقدر.مؤشراج الماضم ومعتياج الحاضر يم أنا يلتل

 لتلفيذ الملظمة التم ت ااااالًها نم ختتها التلفيذ ة باإلضاااااانة يلى ترتيدا لدرامج ا مترتيب الخياراج أما

 ح ب أولوياج واألهمية.
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 :امستراتي مالتختيط  خصاصيوضح باختصار  والشكر اآلتم

  
 االستراتيجي( يوضح خصائص التخطيط 1.2الشكل )

 (2014)الًرخم  

 االستراتيجيمكونات التخطيط  7.3.2

 تمر عملية التختيط بعد  مكوناج  وهم:

 أواًل: الرؤية:

تدلى ر ية الملظمة على أساااس  راساااج وحواراج معمقة تشاامر تحلير وضااي الملظمة الراهن اقتصااا  ات 

واجتماعيات وبيئيات  باإلضااانة يلى  راساااج م ااتقدلية تةخذ بعين امعتدار التتوراج على الصااعيد العالمم 

ملظماااة هم وضااااااااااااااي واإلقليمم والوطلم من ال واناااب التلموياااة المختلفاااة. وأول ختو  إل  اااا  ر ياااة ال

نرضاااااياج محد   واضاااااحة عن الديئة الم اااااتقدلية مما   اااااتدعم التختيط ل ااااايلاريوهاج بدائر م اااااتقدلية 

محتملة تةخذ بعين امعتدار مواطن القو  والضااااااعف والفرص والتحد اج  ومن أهم علاصاااااار هذه الر ية 

را  وال ماعاج ضاااااااااااااامن معرنة طديعة الملظمة الم ااااااااااااااتقدلية من خالل طريقة الحكم وإ ار  عالقاج األن

حدو ها كاساااتخدامها أسااالو  الد مقراطية كتريقة للحكم واعتما  حما ة الملًية والشااافانية  كما   ب أا 
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تتضااااااااااامن الر ية محد اج العدالة امجتماعية وم اااااااااااتوى التلمية الدشااااااااااارية والفًرية المر وبة )مال هللا  

2012.) 

 ثانيًا: الرسالة 

ير عها الملظمة للف ها لتميرها عن الملظماج األخرى  كما وأنها تعدوهم تل  الصفاج الممير  التم تض

ملظمة عام عن المقدمة الملتقية والتم تًوا بشاااااااااااااكر نموذج مل ااااااااااااا م مي قيم وتوقعاج أصاااااااااااااحا  ال

لها أو وتعّر  الرساااالة على أنها "ال انب أو المحتوى الملموس للمعلى أو الفًر  المرا  يرسااااالرئي ااايين  

الم ااتهدنة  وهم الم ااتلم أو م ااتقدر الرسااالة  وقد تًوا الرسااالة على شااكر صااور أو  نقلها يلى ال هة

م ت  يداج لها  أو كلماج أو عداراج  كوا لها معلى  نالرسائر تتضمن معاٍا وإ حاجاج معيلة" )التائ

على أنها "اإلشااااااااار  يلى ال ا ة من وجو   ينامسااااااااتراتي ي(  كما وتعّر  علد 23: ص2009والعمالق  

م لملظمة  كما أنها األ ا  لتحديد هوية الملظمة ومدى تفر ها عن  يرها من الملظماج الملاألر   وها

ها األسااااس نم بلاج ال ا اج التم ت اااعى الملظمة لتحقيقها والوصاااول يليهاا نهم القاعد  التم تلتلر مل

 .(5: ص2012ال عيد  اج" )امستراتي ياألهدا  وال ياساج و 

تعكس الفل اااافة األساااااسااااية للملظمة  كما وتعدر عن الصااااور  الذهلية التم تر ب نم  وبهذا نإا الرسااااالة

 يساااااقاطها على أذهاا األنرا  من خالل تعديرها عن ذاج الملظمة  ذل  أا الفل ااااافة الًلية للملظمة هم

المفهوم الشااامر للعالم من وجهة نظر معيلة  وهم ذل  الدمج ألق ر العلاصاار األساااسااية نم شااخصااية 

  كمااا أنهااا تحااد  مااا تقاادمااا من ملتوج أو خاادمااة  وال ااااااااااااااوق الااذم تتعاااماار معااا الملظمااة  أو تلاا  الفر 

ة الحاجاج التم تعمر الملظمة على يشااداعها من خالل اللشاااط الذم تقوم با  وتعد عملية يعدا  الرسااال

ات ات ومفهومة  نددونها م  مكن أا تضاااااي للف اااااها نًر امساااااتراتي يالمرحلة األولى بعد الر ية نم صااااايا ة 

 (.2004محد ات   ميرها عن م يالتها من الملظماج الملان ة )الركابم  
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بم موعة من ولًم ت ااااتتيي أم ملظمة توأليف رسااااالتها لتحقير أهدانها يتعين على الرسااااالة أا تمتاز 

 تلخيصها بالشكر اآلتم: الخصائص  والتم  مكن

 
 ( يوضح خصائص الرسالة الجيدة2.2الشكل )

 (2014)الًرخم  

ب اتداع م موعة من الختواج جواوا ذاج نعالية وجيد   نإنا من الولًم تحقر الرسالة أهدانها وأا تً

  بةساالو  انفرا م لًم  فصااح كر تالع آراج العاملين وم لس اإل ار علد كتابة الرسااالة  والتم تددأ باساات

اساااااااتدياا للعاملين من خالل  واحد ملهم عما يراه بعداراج مكتوبة ت تم رساااااااالة الملظمة  ومن  م عمر

ندواج مصااااااا ر  أو من خالل الدريد املًترونم بحيث يتلاول امساااااااتدياا قيم الملظمة وأهدانها المر وبة 

والخدماج األسااااااااساااااااية التم تقدمها والمل راج التم تلفر  بها  وبعد ذل  يتم وضاااااااي اإلجاباج نم قائمة 

ة اإلجاباج وذل  باختيار م موعة من األنرا  الذين لحتى ولو كانت اإلجاباج متدايلة  ومن  م يتم  رب

جاجج يجاباتهم متدايلة ولًن ضااااامن اإلطار المعدر عن رساااااالة الملظمة  وبعد ذل  يتم الشاااااروع ب مي 

المفاهيم والعداراج المتفر عليها ووضااااااعها نم يطار واحد  حتوم على رسااااااالة تتًلم عن اساااااام الملظمة 
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ويلم ذل  استفتاج العاملين بالددائر الموضوعة  ومن  م عرض نتائج  والذين يتلقوا خدماتها األساسية 

 (.2014امستفتاج  وأخيرات يتم اعتما  الددير األنضر نم ضوج ما  قرره م لس اإل ار  )الًرخم  

 ثالثًا: األهداف

تعتدر األهدا  التم تتمح أم ملظمة الوصااااااااااول يليها هم اللتي ة اللهائية لها وخاصااااااااااة التم هم نم 

ساااااااالواج(  كما أنها ت اااااااااهم نم ال ا ة  ونم ال الب تًوا كمية ومحد   وقابلة  3-1المدى القصااااااااير )

للقياس وللتحقير وواقعية ومحكومة بالوقت  وهم تتًوا من ق ااااااااااامين األهدا  امقتصاااااااااااا  ة واألهدا  

قر وم امجتماعية  وي ب أا يؤخذ بعين امعتدار علد كتابة األهدا  أا تتصاااااااف بالت ير الذم سااااااايتح

 صااااااف العمر نف ااااااا  وكر هد    ب أا  كوا م ااااااتقر عن  يره و ير متداخر نيا  كما م   ب أا 

تتة ر األهدا  بتحقير األهدا  األخرى  واا   اااااهم تحقير الهد  بصاااافة رئي ااااية نم تحقير جرج من 

  لشاااااااااوي اال ا ة الم اااااااااتمد  ملها  وأا  كوا لها اتصاااااااااال مداشااااااااار من خالل تل  ال ا ة بدياا المهمة )

2007.) 

 رابعًا: تحليل البيئتين الداخلية والخارجية 

من حيااث التعّر  على الديئااة الااداخليااة والديئااة  امسااااااااااااااتراتي ميا التحلياار الديئم هو مفتاااح التختيط 

الخارجية وذل  من خالل تحلير مواطن القو  والضعف والوقو  على الفرص والتهديداج التم  مكن أا 

اقم ب  باإلضانة يلى التعّر  على الموقف التلان م والحصة ال وقية مقارنة مي تواجا الملظمة م تقدالت 

 (Hunger & Wheelenm, 1997الملظماج )

 تحلير الديئة الداخلية (أ

يا الديئة الداخلية للملظمة تضااااااااام كر ما هو  اخر أساااااااااوار أو مدلى الملظمة من مديروا ومر وسااااااااين 

وعالقاتهم المتدا لة  ومدى ومئهم والترامهم و انعيتهم  باإلضااااااااااااااانة يلى اللظم وال ااااااااااااااياساااااااااااااااج اإل ارية 

وال اااااوقية )ال ااااامعة  والت هيراج الم اااااتخدمة )مدى كفايتها وكفاجتها وناعليتها( والموار  الدشااااارية والفلية
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والفروع ...ال ( والمالية والمعلوماتية  وم ااتوى التًلولوجيا  وتصااميم أو طديعة العمر والظرو  الما  ة 

للعمر كاإلضاااااج  والتهوية والضااااوضاااااج واللظانة  باإلضااااانة يلى الظرو  المعلوية أم كر ما يؤ ر نم 

ويفيد تحلير الديئة الداخلية للملظمة نم  معلوياج وإنتاجية اإل اراج والعاملين ور سااااااااااااااج ومر وساااااااااااااين 

تحديد نقاط قو  وضااااااااااعف الملظمة  ونقاط القو  التم  مكن تعريرها والدلاج عليها ونقاط الضااااااااااعف التم 

يتعين معال تها وخاصة نم نظمها الفرعية كالت وير واإلنتاج والموار  الدشرية والشؤوا المالية والدحوك 

 (.2009ر  والتتوير والمعلوماج )أبو اللص

 تحلير الديئة الخارجية ( 

 ر يا تحلير الديئة الخارجية للملظمة ما هم يم معرنة جميي العوامر التم تحيط بالملظمة  والتم تؤ 

(  ومن هذه العوامر Mintzberg & Quinn, 1996بشكر مداشر أو  ير مداشر نم اتخاذ القراراج )

  وإا المؤ ر  على الملظمةا التة يراج ال اااااااااياساااااااااية  وامقتصاااااااااا  ة  وامجتماعية  وال قانية  والتًلولوجية

ملظمة معرنة هذه العوامر ومدى تة يرها يونر طريقة لتدقير التة يراج الديئية التم تًوا قد أ رج نم ال

يا نهم الديئة الخارجية للملظمة  عتدر شاااارطات  نم الماضاااام وكيف ساااايكوا تة يرها نم الم ااااتقدر  حيث

اج أسااااسااايات لل احها  وإا هذا الفهم مرتدط بقدر  الملظمة على ت ميي وتحلير ونحص المعلوماج والديان

ذاج العالقااة ل رض تتوير الخياااراج الملاااساااااااااااااادااة  نمعرنااة مكوناااج الديئااة الخااارجيااة التم تعماار نيهااا 

 امسااااااتراتي مة  لًلها م تًفم لتحقير ال رض من عملية التختيط الملظمة عملية تعد نم  ا ة األهمي

 (.2007ة )حمداا وإ ريس  امستراتي يوالختة 
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 ونيما يلم نور  نموذجات مد تات لعوامر الديئة الخارجية والتم قد تؤ ر نم عمر الملظمة:

 ( يوضح عوامل البيئة الخارجية1.2الجدول )

 (2005المصدر: )عتا هللا  

 : السياساتخامساً 

يا ال ااااااااياساااااااااج هم الوسااااااااائر التم تمكن الملظمة من تحقير األهدا  الرئي ااااااااية لها  وتشااااااااتمر على 

التعليماج والقواعد واإلجراجاج الموضااااااااوعة بهد  الوصااااااااول لألهدا  المحد   وهم توجا عملية اتخاذ 

اج والدرامج ليتم امساااااااااااتراتي ي  وتحتاج هذه ال اااااااااااياسااااااااااااج لألهدا  و  القراراج وتتلاول المواقف المتًرر 

تف يرها وترجمتها على أرض الواقي  وهم تًوا يما مكتوبة  أو شفهية  أو معللة  أو سرية أو  ابتة أو 

 (.2008يها )الضموا  ... ال  تدعات لتديعة عمر الملظمة والمرجعياج ال قانية للقائمين عل مت ير 

وتحديد ر يتها والمواضااايي  وتددأ الملظمة بوضاااي ساااياسااااتها بم ر  أا تلتهم من التةقيد على رساااالتها 

اج واألهدا  امساتراتي يالتم تحتاج يلى اهتمام خاص  نإا عليها تحديد الختوط العامة لهذه الصاعدة 

 الفرعيةالعناصر  العوامل الرئيسية

 الموار  وطرق الحصول عليها  وهيكر ال وق  والدخر  واألسعار  والتلظيماج امقتصا  ة. العوامل االقتصادية

 القومية  ونظام الدولة  والقوانين والتشريعاج المحلية  والخدماج الع كرية  واإلعفاجاج. العوامل السياسية

 المنافسة
العالمية  القدر  على تحلير معلوماج الملان اااااااااااااة وت ميعها من الملان اااااااااااااة المحلية  الملان اااااااااااااة 

 مصا رها وكيفية امستفا   ملها.

 لاعية.أساليب وعلوم اإلنتاج والتوزيي  وامتوماتيكية  وتدنر العمر والتش ير  وحالة التلمية الص التكنولوجيا

 ئصهم.د  وأنماط ال لوك المقدولة  والعر   وال كاا  وخصاالقيم  والعا اج  والمعتقداج  والتقالي الثقافة والنظام االجتماعي

 مزيج المهارات المتاح
ج  الخصااااااااااااااائص الد م رانية والمهارية لقو  العمر  التدريب وتلمية الًفا اج  امتحا اج واللقابا

 تشريعاج العمر.

االستهالك ومجموعة 

 العمالء

 الًمية  ال عر  الحاجاج  الر داج واإل راك.قو  الشراج  التوقعاج للوقت والمكاا  ال و    
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اللقاش ال ماعم  أو القراراج الرسااااااااااااامية  العامة والخاصاااااااااااااة  والذم يتم عن طرير التفًير الفر م  أو 

ومرحلة وضاااااي ال اااااياساااااياج ت ااااات رق وقتات طويالت وتحتاج يلى قدر عاٍل من المرونة  وقد يتتلب المريد 

من المعلوماج  والدياناج  وإعا   تقييم امسااتلتاجاج المدلية على عملياج تقييم الوضااي ال ااابر  ويتوقي 

م لحركة الملظمة وأهدانها بما نم ذل  الدعيد  المدى من وضاااااااااااااي هذه ال اااااااااااااياسااااااااااااااج ي  ا  مختط عا

 (.2014واألهدا  القريدة التم تلتوم عليها معال اج األوضاع الحرجة نم عمر الملظمة )الليموا  

 سادسًا: مرحلة التنفيذ 

ة موضااااااي التلفيذ من امسااااااتراتي ية العملية والتم بواسااااااتتها يتم وضااااااي امسااااااتراتي يوهم مرحلة تتدير 

 الدرامج والميرانياج واإلجراجاج  بحيث يتم التلفيذ من خالل اإل ار  الوسااااااااااااااتى واإلشاااااااااااااارانية ميخالل 

ر نم الرجوع يلى اإل ار  العليا  وتعر  أحيانات بالتختيط التشااااااااااا يلم  وقد تتضااااااااااامن مرحلة التلفيذ الت يي

 (.2005ال قانة التلظيمية للملظمة  والهيكر التلظيمم  ونظام اإل ار  )ال الم  

 سابعًا: التقييم والسيطرة

  مامساااااتراتي ة  وهم تم ر المرحلة اللهائية نم التختيط امساااااتراتي يوهم مرحلة متابعة تتدير وتلفيذ 

 ويتم ذل  من خالل مديرم اإل ار  العليا  ويتم نيها اسااااااااااااااتخدام جميي الم ااااااااااااااتوياج اإل ارية للمعلوماج

لمشااااااااااكالج. ومن خالل هذه العملية حيحية وحر ااتخاذ اإلجراجاج التصاااااااااا المتونر  عن األ اج من أجر

 ار  من تحفير اإل دة ال ابقة  مما يريامستراتي ي مكن للمدراج من تحديد نقاط الضعف نم عملية تلفيذ 

 على عملية التصاااااااحيح  ولًم  كوا هلاك تقييم ورقابة نعالة نإنا من الواجب أا تًوا المعلوماج التم

 حصاااار عليها م ااااؤولم الملظمة معلوماج  قيقة وموضااااوعية وسااااريعة من العاملين تحت رئاسااااتهم عن 

 (.2014طرير الت ذ ة الراجعة )الًرخم  
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  بالشكر اآلتم: امستراتي مناج التختيط ونيما يلم يلخص الداحث مكو 

 
 االستراتيجي( يوضح ملخصًا لمكونات التخطيط 3.2الشكل )

 (2003) رويش  

  االستراتيجيعناصر التخطيط  8.3.2

يلى  ال ة علاصاااااار   امسااااااتراتي معلاصاااااار التختيط  (2010والوليد ) (1997عقيلم )كر من  ق اااااام 

اج واألهدا  والفروض والمقدماج امساااتراتي يمالزم لعملية التختيط  نوضاااي وهم: التلدؤا وهو  عتدر 

ال ااااااااااااليم  نالتلدؤ يونر المعلوماج الًانية عن التم  قوم عليها التختيط تقوم على أساااااااااااااس نتائج التلدؤ 

الديئة الداخلية والخارجية  وإا كاا التلدؤ يلتابا نقص أو خلر نإا ذل  سااااايؤ م بالتختيط يلى أضااااارار 

ج اااااااااااايمة  ومن هلا تتركر نائد  التلدؤ نم أنا  خفف من ال موض وعدم وضااااااااااااوح الر ية للم ااااااااااااتقدر  

وأما  م تواجا الملظمة نم الم ااااااااااااااتقدر علد تلفيذها للختة.وبالتالم  قلر من المخاطر والمفاج ج الت

العلصاااااااااااااار ال انم نيتم ر نم تحديد الموار   وهم تعتدر أمراى ضااااااااااااااروريات كإحدى علاصاااااااااااااار التختيط 

 قيم المنظمة

تحليل وتقييم 

 بيئة المنظمة

 المنظمة رسالة

 المنظمة أهداف

وضع 

 االستراتيجيات

 تنفيذ

 االستراتيجيات

متابعة وتقييم 

 النتائج
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وهم تتم ر نم تحديد الموار  الدشااااااااااارية  والموار  المالية والموار  الما  ة  وتحديد الموار   امساااااااااااتراتي م

ر ال الث نيتم ر نم التلظيم  وهم توزيي الم ااااااااااااؤولياج والتل ااااااااااااير بين كانة التًلولوجية. وأما العلصاااااااااااا

 العالمين واإل اراج بشكر  ضمن تحقير أقصى  رجة ممكلة من الًفا ة نم تحقير األهدا  المحد  .

م  رويش ) يلى أربعة أق اااااااام  وهم تتم ر نما  امساااااااتراتي م( علاصااااااار التختيط 2003نم حين  ق اااااااّ

نم حدو  ملاخ  احانظة عليهم  ب ال التموالمدى أو ح م الملظمة الم اااااااااااااتهدنة  اإلطار وهم الملتقة

معين تمارس نيا الملظمة أعمالها وهو يتضااامن األساااواق التم ساااتلانس بها  والملت اج والخدماج التم 

ساااااااااو  تقدمها  وأما العلصااااااااار ال انم نهو توأليف الموار ا وهم الًيفية التم سااااااااايتم بها توأليف موار  

لمير  أو ومن هذه الموار : الدشااارية  والما  ة والمالية  وأما العلصااار ال الث نيتم ر نم تحديد ا الملظمة 

 مج  المرا ا التلان اااااااية وذل  يتم من خالل األرباح التم تحققها الملظمة  والعلصااااااار الرابي واألخير نهو

 يتم  م ها معات.بعض علاصر قو  الملشة  ب ية الحصول على قو  جديد  تفوق مقدار القوى التم 

 
 االستراتيجيمراحل التخطيط  9.3.2

كونا يوضاااح  امساااتراتي ملقد اهتمت العديد من الملظماج باختال  أنواعها وأنشاااتتها بعملية التختيط 

نإنا   ب أا  مر  امساااااااااتراتي مالملظمة الحالية والم اااااااااتقدلية  وحتى تتحقر أهمية التختيط  اعأوضااااااااا

ة نم ساادير تحقير أهدا  الملظمة  وكذل  امسااتراتي يوعة من المراحر وذل  لضااماا ح اان بلاج بم م

 وهرمر( 2006لخص الاااادجلم )وقااااد لعاااادم امعتمااااا  على التخمين أو حاااادس اإل ار  نم التختيط  

 تم:هذه المراحر باآل( 2006)

والمتًوا من تحلير الديئة الخارجية والداخلية  امسااااااااااااااتراتي موتتًوا من التحلير  مرحلة اإلعداد: (1

ة ورساام الم ااار الم ااتقدلم بالل اادة للخدماج والملت اج التم امسااتراتي يللملظمة  ومن  م صاايا ة 
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ة وذل  من خالل صيا ة رسالة المؤس ة  ووضي امستراتي يسيتم تقد مها لل وق  وضي الختة 

 ة واألهدا .امستراتي يال ا اج 

ة  امساااااااااتراتي يوتتم من خالل مراجعة اإلطار العام لوضاااااااااي الختة  ة:االســــــتراتيجيق مرحلة تطبي (2

 ة  وإعاادا  الدرنااامج الرملم وتحاادياادامسااااااااااااااتراتي يااومراجعااة  قااانااة الملظمااة وتهيئتهااا لتلفيااذ الختااة 

ة وتحضاااااااير متتلداج امساااااااتراتي ية  واختيار األهدا  امساااااااتراتي يالم اااااااؤولياج عن تلفيذ الختة 

ة  ومقومااااج التتدير الفعاااال للختاااة امسااااااااااااااتراتي ياااتهيئاااة بيئاااة الملظماااة لتلفياااذ الختاااة تلفياااذهاااا  و 

 ة.امستراتي ي

  ويكوا  ور الرقابة من خالل متابعة الرساااااااااااااااالة واألهدا ة:االســـــــــتراتيجيمرحلة الرقابة وتقييم  (3

ئة والدي ة امساااتراتي ية  وبيئة الصااالاعة  وصااايا ة امساااتراتي يوال ا اج الخاصاااة بالملظمة  وتلفيذ 

ين بالًلية  واللتائج اللوعية والًمية. أما عملية التقييم نتظهر من خالل  رجة التلاساااااااااااااار الداخلم 

اج واإلمكاناج  و رجة التلاساااااار مي الظرو  المحيتة بالملشااااااة   ومدى امسااااااتراتي يال ااااااياساااااااج و 

ة  امساااااتراتي ي مخاطر التم تتضاااااملهاملاسااااادتها للموار  المتاحة التم تمتلًها المؤسااااا اااااة  و رجة ال

در  ة وُيحكم عليها بموجب الرمن المحد   والقامساااااااتراتي يواألنر الرملم الملاساااااااب الذم تمتد عليا 

( يلى أا عملية Forouzandeh, 2005ا. ويشاااااااااااير نوروزانده )على العمر بها ومدى صاااااااااااالحيته

ا  التم تحديد عد  األهدالرقابة والتقييم تعتدر اللقتة التم يتم نيها رصاااد نتائج يساااتراتي ية معيلة و 

لظمة  يتم تحقيقها  ويشمر التقييم  ال ة أنشتة رئي ية وهم مراجعة المددأ الرئي م إلستراتي ية الم

ومقارنة اللتائج المتوقعة مي اللتي ة الفعلية  واتخاذ يجراجاج تصااااااااااااااحيحية لضااااااااااااااماا  قة األ اج 

ك أربعة معايير لتقييم التختيط والتشااااااااا ير بلاج على الختط  ونم الوقت نف اااااااااا يؤكد على أا هلا

 لان ية.وهم استقرار اإلجراج  والتوانر مي العوامر الديئية  وال دوى  وجو   المير  الت امستراتي م
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 االستراتيجيقياس التخطيط  10.3.2

ملظور تعد  األبعا  لقياس التختيط  امسااااااااااااااتراتي متدلت الً ير من الدراسااااااااااااااااج نم م ال التختيط 

 (:2013والتم هم )الًد م وح ين   امستراتي م

 :ماة بين الملظماة وبيئتهاا يحادى القضاااااااااااااااا اا التم يلد م تعاد عملياة تحقير المالج التوجه الخارجي

 عد ح ر  امساااااااااتراتي ميعتاجها امهتمام الًانم  وبهذا الصاااااااااد  أشاااااااااارج األ بياج بةا التختيط 

األسااس نم صارح هذا امن ا ام كونا من األسااليب الملاسادة  وأنا مصامم لم ااعد  الملظمة على 

 يئة.مي الد امستراتي مالتًيف للت يراج الديئية  بر أا أ اج الملظمة يتعاألم علدما يل  م سلوكها 

 :موسااة لوضااي ساال االةويتضاامن مراجعة مله ية وتقييم للموار  الملموسااة و ير المل التوجه الداخلي 

ج التحركاج الم ااتقدلية التم سااتتدعها الملظمة  نضااالت عن  راسااة األ اج ال ااابر والصاافاج والمميرا

الداخلية وتقييم نقاط القو  والضااااااااعف. كذل  تحد  الملظمة األساااااااادقياج ومن  م ترجمتها يلى ختط 

 ة التم   دها التلوع  لير إل ار  امعتما  امساااااااتراتي متخصااااااايص للموار  وبهذا  صااااااادح التختيط 

 األنقم والعمو م عدر الوحداج والم توياج التلظيمية.

 :وذلاا  من خالل تونير معلوماااج مفيااد   مكن اسااااااااااااااتخاادامهااا لتتوير مدااا راج  التغطيــة الوفيفيــة

يستراتي ية  يذ يوسف بةنا عملية مله ية للتعامر مي المشكالج تت م بمشاركة أعضاج عد   كوا 

 لشراقة واملترام بالر يا والرسالة التم تم ي  ا ها بشكر مشترك.ذل  سيؤ م لريا   ا

 وهذه الموا  قد تًوا نف اااااااااااية كم ااااااااااااحة مكتب الًا ر التختيتم  و ير  د المقدمة للتخطيط:الموا

ملموساااااااااااااااة كالوقت المدذول من قدر المدير التلفيذم والمدراج اآلخرين نم عملية التختيط  ومالية 

 قرأس المال الم ت مر.

 



32 
 

  االستراتيجياألساليب المتبعة للتخطيط  11.3.2

 ب:  ومن تل  األساليامستراتي مهلاك م موعة من األساليب التم  مكن اتداعها علد القيام بالتختيط 

 (Delphi Techniqueأواًل: أسلوب دلفي )

  حيث يرجي هذا األساالو  امسااتراتي مويعتدر من أشااهر األساااليب التم تتدعها الدراساااج نم التختيط 

 ( نم الوم اج المتحد  األمريكيةRandحيث طوره أوم  هيلمر لشااااااااااااركة )  1960نم التلدؤ يلى عام 

ماراج م نم هذا األسلو  نوعاا من امستماراج  وهما استلحر بعض المشكالج التم تواجهها  وي تخد

عدها عدار  عن اسااااااتداناج  ماراج الم لقة وهم مسااااااتلتاجية  واللوع ال انم امساااااتمفتوحة: امساااااتقرائية وا

ة وقوم هذا األسلو  على  ال ة مرياج: يخفاج الهوية للمشاركين  التحلير اإلحصائم  ومالحظالداحث. 

انة يلى وأما ختواج تلفيذه نيددأ باختيار م موعة من الخدراج   م تصاااليفهم   م يتم يرساااال اساااتدالّتدّبر  

 يف اساااااات اباتهم ونقات لمدى تترنها وابتعا ها عن المتوسااااااط العام   م يتمقر واحد ملهم  ومن  م تصاااااال

م استقدال امست اباج وتحليلها مر  أخرى بعد معاو   يرسال امستدانة عد  مراج بحيث تصر يلى حوال

 على حدس م موعة من الخدراج الذين لهم خدر  و را ة كدير  باعتما هجومج. ويتمير هذا األساااااالو   5

كما أنا ل  كما يتمير بالموضاااااوعية بحيث يل ى التة ير المداشااااار لألشاااااخاص من خالل ال ااااارية  بالم ا

  ااااتخدم ملهج تحلير اللظم من خالل المدخالج والت ذ ة الراجعة التم تتم من خالل تحوير المخرجاج 

على يلى مدخالج مر   انية عن طرير امسااااااااااااااتداناج التم تعا  يليا عد  مراج  ولهذا نهم م تعتمد 

 وبا عدم الدقة نمتحلير اإلحصااااائم نم تف ااااير اللتائج. ومن عيالتةمالج نقط وإنما ت ااااتخدم أساااااليب ال

مر   كذل   حتنم اللتائج التم  مكن الوصااااااااااول يليهاال قة  األمر الذم يؤ م يلى نقداا  اختيار الخدراج

اا الحماس لإلجابة على قد يؤ م يلى نقدالذم تحريف ملخص اللتائج  باإلضااااااااانة يلى تًرار ال ومج 

 (. 2009وا م واألشقر  ) الخاصة بامستدانة األسئلة
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 (Mckinseyثانيًا: مصفوفة ماكينزي )

ر وهما ال اذبية الصاالاعية  والوضااعية التلان ااية  ويتم تتدي اسااتراتي يينتتضاامن هذه المصاافونة بعدين 

م هذه المصفونة من خالل ترجيح معايير ال اذبية  وقو  التلان ية  بحيث  كوا الم موع لًر بعد   او 

(  ويكوا 5 – 1ح ب المعايير المقترحة بلقتة تتراوح من ) استراتي م(  كما  كوا تقييم كر نشاط 1)

ة لًر معيار   م يتم جمي نقاط كر بعد  ومن  م تحديد وضااااعية كر م ال من ح ااااا  كر نقتة مرجح

   ومن بين معايير التقييم التمة نم المصاااااااااااااافونة وأخيرات يتم تقد م امقتراحاجامسااااااااااااااتراتي ياألنشااااااااااااااتة 

م ت اااتخدمها هذه المصااافونة: المر و  ة  ومعدل نمو ال اااوق  وك انة رأس المال  وإمكانية التميير  وح 

 ونوع الملان ة  وسيتر  المؤس ة على قلواج التوزيي  و رجة التركير  وم توى حواجر الدخول ال وق 

والخروج  واألسااااااااااااااعااار  واآلجااال  واللوعيااة المعرنااة  والتًيف مي حاااجاااج الربااائن  والدحااث والتتوير  

زل و  والتلاواإلبداع  وتتمير هذه المصااافونة نم وجو   ال ة يساااتراتي ياج أسااااساااية وهم اساااتراتي ية اللم

ان اااة ال رئم أو الًلم عن امسااات مار  واساااتراتي ية اساااتقرار المر و  ة نم الملاطر التم تًوا نيها المل

تها سااتة األهمية  ومن عيوبها أا تربط تتور المؤساا ااة بال لائياج )ال ااوق/ والملتج( بدمت من مهارامتو 

يلها تمااماات أنضااااااااااااااليااج الرياا    كماا أا تحل وكفااجاتهاا  كماا أنهاا تعتماد ك يرات على الت رئاة والتم تهمار

 .(2006سلتانم   قتصر على بعدين اقتصا يين نقط مهما ك رج خاناتها )

 (Scenario Methodثالثًا: طريقة السيناريو )

ألهرج هذه التريقة لتتفا م العيو  التم كانت تعانم ملها طريقة العصاااااااااف الذهلم  نفم هذه التريقة 

م يوجااد قااائااد لل ماااعااة  باار يتقمص كاار نر  الاادور الااذم ير دااا  ويقوم بااذكر كاار الحلول الممكلااة ألم 

  والعوامر  مشااااااااكلة تواجها  ويعتقد بةا هذه التريقة ما هم يم لوصااااااااف األحداك الم ااااااااتقدلية الممكلة

والقوى المؤ ر  عليهاااا  ومااادى نااااعليتهاااا نم ت يير م ريااااج األمور  والعالقااااج التم تربط بيلهاااا وبين 

الملظومااة الًدرى التم تلتمم يليهااا  ومن أ وار هااذه التريقااة المهمااة كونهااا تقوم بحمااا ااة الملظمااة من 
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نها  ور تلموم   ااااعد الملظمة نم المخاطر التم  مكن أا تحيط بها وتؤ ر على أ ائها  وال انم نم كو 

ة ما امساتراتي يعمر خياراج اساتراتي ية جديد   ولًم  حقر ال ايلاريو ن احا نال بد أا تلخص الر ية 

قانت تفعلا الملظمة من قدر  وما تريد أا تفعلا م تقدالت  وأا  كوا لدى الملظمة الخياراج التختيتية 

 اايلاريو من خالل وصااف الوضااي الراهن  وامحتياجاج العامة  ة  وتتم ختواج كتابة هذا الامسااتراتي ي

ونهم  يلاميكية الل ر  والقوى المحركة لا  وتحديد الددائم أو ال يلاريوهاج الدديلة  ونرز ال يلاريوهاج 

توماس وآخروا  الدديلة واختيار عد  محدو  ملها ومن  م كتابة ال اااااااااااااايلاريو المختار وتحلير نتائ ا )

1999.) 

ون د أا أن ح األسااااااااليب هو أسااااااالو   لفم  حيث أا  الدية القتاعاج وملها القتاع الفلدقم يت هوا 

نحو اساااااتخدام هذا األسااااالو  كونا األنضااااار نم التوصااااار يلى وجهاج نظر وآراج مختلفة  وا الشاااااعور 

تخادام بااسااااااااااااااباالخو  أو التر    كماا وجاد أا هلااك عادم الترام لادى الً ير من ي اراج القتااع الفلادقم 

 أسلو  واحد نهلاك من يت ا مستخدام أق ر من أسلو   وذل  من با  قلة المعرنة بهذه األساليب.

 
 االستراتيجيالتخطيط  تواجه تحديات 13.3.2

رار هم الحفاظ عليها وامسااتملة التم يتم صاايا تها وتامسااتراتي يالتم تواجا الختط  التحد اجمن أق ر 

 اقة ة  ير واقعية  واألهدا  لي ات متامساتراتي يأا تًوا الختة  خيلة  و ألهور ختة يساتراتي ية بها 

 تم ر ية مالدلية اللظامة امسااااااتراتي يمي الموار  الما  ة والدشاااااارية  ومن التحد اج التم تواجا التختيط 

 تتويعها لت يراجالفشاااار نم القدر  على تعدل الختط بصااااور   ورية أو ة  وأ ضااااات امسااااتراتي ياألهدا  

عاادم ال قااة نم يمكااانيااة ن اااح الختط نم بيئااة الملظمااة  وكااذلاا  التحول عن األهاادا  األصااااااااااااااليااة  و 

 .(2010)الفياللم   ةامستراتي ي
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لها  امساااااااتراتي معلى أا هذه التحد اج التم تواجا التختيط  (Golofski, 2003ويؤكد جلون اااااااكم )

تة ير كدير ومداشاااار نم التشااااريعاج الملظمة لتديعة العمر  ونم تتوير ك ير من األنشااااتة الوار   نم 

ختط الملظماااة بماااا يتواجم ومت يراج الديئاااة مماااا يلعكس على كمياااة األنشااااااااااااااتاااة الوار   نم الختاااة 

لملظمة هم ل امسااااااااااااااتراتي مة  كما وأقد أا من أق ر التحد اج التم تؤ ر على التختيط امسااااااااااااااتراتي ي

 العوامر الديئية  والحاجة يلى ي ار  الموار  المالية بفعالية  وأ اج اإل ار  والعاملين.

 : القطاع الفندقيالثالثالمبحث  4.2

  لقد أصدحت اليوم صلاعة الفلا ق جرجات كديرات من صلاعة الضيانة العامة وتخضي للتوسعاج ال ريعة 

ج عمومات قد نشااةج من خالل نمو الرأساامالية والحرية والعالقا ويشااار يلى أا صاالاعة الفلا ق وال ااياحة

فلا ق المؤقتة يلى الملاطر ال  رانية المختلفة  مما زا  الحاجة يلى أماقن ال اافر  وقد تقدمت صاالاعة ال

قملفذ للم اااااااانرين وتماشااااااايات مي أنماط الحيا   وهم تحاول أا تركر على تقد م كانة الخدماج للضااااااايف 

  .(Chu, 2014) امرتياحوالتم تشعرهم ب

  وألهمية هذا القتاع كاا مبد من تلاول تعريفات يوضح مفهوما ومفهوم ال ياحة  وخصائصا  ومميراتا

واساااااااااااتراتي ية تتويره  كذل  سااااااااااايتم تلاول توضااااااااااايحات عن القتاع الفلدقم نم بيت لحم  ومن  م تلاول 

 العوامر المؤ ر  على اللشاطاج ال ياحية والفلدقية.
 

 والفندقةالسياحة  مفهوم 1.4.2

أو  هلاك عالقة و يقة ما بين ال اياحة والفلدقة  حيث م  مكن أا تتم عملية ال اياحة  وا وجو  نلا ق 

أا  كوا هلال  نلا ق  وا ساااااااااااااياحة  نًالهما مرتدط بدعضاااااااااااااها الدعض ارتداطات و يقات  وخاصاااااااااااااة مي 

كاا مبد من تلاول مفهوم لعالم. ولهذا امز هار واللمو ال ااااااااااااااريي لهذه الصاااااااااااااالاعة ونم جميي أنحاج ا

  ال ياحة لعالقتا الو يقة بالفلدقة.
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 لقد أور  الداح ين العديد من المفاهيم الخاصة بال ياحة والفلدقة  نذكر ملها ما يلم:

 مفهوم الفندقة 1.1.4.2

را  الفلدقية لألن( الفلا ق بةنها ملظمة ت ااويقية تقوم بإشااداع الر داج والحاجاج 2007عّر  الصاايرنم )

 وال ماعاج من خالل تقد م ملت اج لها قيمة ب رض يتمام العملية التدا لية وتحقير الربح.

( الفلدق على أنا " صااالف ضااامن ملشااا ج اإلقامة 23: ص2010وعر  جهاز اإلحصااااج الفل اااتيلم )

يا قن المتونر  نال ااااااااااياحية ال ماعية التم تونر المديت للرائر  ويشااااااااااترط نم الفلدق أا  كوا عد  األما

ت اااااااااااتوعب م موعة أشاااااااااااخاص يريد عن معدل عد  أنرا  عائلة واحد   وتًوا تحت ي ار  موحد  وتقدم 

خدماج وت اااااااهيالج تشااااااامر خدمة ال ر  وأعدا  األسااااااار  يوميات وتلظيف المرانر الصاااااااحية  وتصاااااااليف 

 الفلا ق نم  رجاج ونئاج ونقات للت هيالج والخدماج التم تقدمها".

بةنها ملظمة خدمية ذاج سااماج اقتصااا  ة تقدم م موعة من الخدماج الفلدقة ( 2015)وعّر  عمومن 

د  )قاااإليواج والتعااام والشاااااااااااااارا  والترنيااا..( نم يطااار القوانين الاادوليااة أو المحليااة وذلاا  لقاااج أجر محاا

 لللرير.

 مفهوم السياحة 2.1.4.2

أم جال وانتلر  واصتالحا تعلم من ساح   يح  –رض هللا الواسعة أتعر  ال ياحة ل ة بالت ول نم 

نهااا عمليااة أ  وتعر  على (2007 )ع عج  للعين مااةلونااةماااقن  ير أرض  ير الوطن و أ الت ول نم

( سااااااعة وم تريد عن 24عن ) م تقرخر لفتر  آلى مكاا يقامتهم الدائمة يمن مكاا  األشاااااخاصانتقال 

 ساااادا أل ألخر  بفرض امنتقال من مكاا نراو م موعة من األأوهم التحرك الذم  قوم با الفر   ساااالا 

 (.2013 )العرراوم  و للترنيا و يرهاأاجتماعية 
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( ال ااياحة على أنها 2014نم )سااماعيلم   كما ور امقتصااا م اللم اااوم "هيرماا نوشااوليروا"  عّر 

امصاااااااتالح الذم  تلر على أم عملية من العملياج امقتصاااااااا  ة التم تتعلر بانتقال وإقامة وانتشاااااااار 

 األجانب  اخر وخارج ملتقة معيلة  أو أ ة بلد  ترتدط بهم ارتداطات مداشرات.

 

 خصائص الفنادق 3.4.2

ا ق عن بااااقم الملظمااااج األخرى  وهم )عمومن  هلااااك م موعاااة من الخصاااااااااااااااااائص التم تمير الفلااا

2015:) 

را  ة  تحتوم على عد  من األسر  لتلويم األناتيالمعيار األساسم للتميير هو أا الفلدق ملظمة خدم .1

 وتونير الراحة.

الفلدق وحد  اقتصاااااااا  ة متًاملة   مارس نيها الخدماج واللشااااااااطاج المتممة كالت اااااااوير والمديعاج  .2

 اج.واللشاط المالم...ال   لتحقير أقدر عد  من اإليرا اج بةقر ما  مكن من اللفقوإ ار  األنرا  

 الفلدق يتمتي بشخصية قانونية م تقلة. .3

الفلاادق نظااام رئي اااااااااااااام مركااب يتااةلف من م موعااة من األنظمااة الفرعيااة لًاار ملهااا وأليفااة ممير   .4

 وخصائص مختلفة.

تختلف من نلدق آلخر ح ب نوعا وشكلا  األهدا  التم ت عى الفلا ق لتحقيقها متعد   ومختلفة   .5

  ير أا هلاك أهدا  مشتركة كتقد م المةوى والتعام والشرا  لألنرا  مقابر أجر محد .
 

 مميزات القطاع الفندقي 4.4.2

ة ميراج للقتاع الفلدقم واألنشااااااات( عد  2014) الفل اااااااتيلية الهيئة العامة لل اااااااياحة واآل ار جلقد أور 

 التم  قوم بها  وهم:

 تعد  اإل اراج واألق ام العاملة نم الفلدق. .1
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 التدريب على كيفية التعامر مي األنماط المختلفة للعمالج. .2

 محيط العمر بالفلدق يدعث الده ة نهو مت ير م  خضي للروتين اليومم. .3

م أ اج أعمالهم وإنما الترحيب بالضاااااااااايو  نم صاااااااااالاعة الفلا ق م ااااااااااؤولية العاملين لي اااااااااات نقط ن .4

عامر وامبت اااامة ال و الو و  وهذا بدوره يونر للعاملين نرصاااة جيد  للخروج من الروتين اليومم بالت

 .ةمي الدشر والوأليف

 
 إستراتيجيات تطوير الخدمات الفندقية 5.4.2

وير الرئي اااااية التم  مكن إل ار  الفلا ق تدليها لتت اجامساااااتراتي ي( م موعة من 2009لقد أور  علواا )

 خدماتها  وهم كما يلم:

اج حيث تقوم اإل ار  الفلدقية على تتوير برامج جديد  للخدم إســــتراتيجية تنمية وتطوير الســــوق: .1

وزيعها ة تشتمر على قيام اإل ار  بتدعيم تامستراتي يال ياحية إلشداع حاجاج ور داج اللرمج  وهذه 

من   لخدماتها لتمتد يلى ملاطر ج رانية جديد   يضاااااااااااااااانة يلى زيا   جاذبية خدامتها لفئاج جديد

 الربائن والدحث عن نوعياج جديد  بخال  اللرمج الحاليين.

يسااااااااتراتي ية اختراق ال ااااااااوق: وذل  من خالل زيا   ح م خدماج الفلدق الحالية  وذل  بدذل جهو   .2

شاا يي اللرمج الحاليين على زيا   معدمج اسااتخدامهم للخدماج ت ااويقية مك فة وموجهة من خالل ت

 الحالية  كذل  العمر على جذ  واستقتا  زبائن الملظماج ال ياحية الملان ة.

ة وذل  بتتوير خدماج سااااياحي إســـتراتيجيات تطوير الخدمات الجديدة وتحســـين الخدمات الحالية: .3

جمة لحاجاج ور داج اللرمج  وأ ضاااااااات لريا   جديد  أو تح اااااااين الخدماج الحالية لتصااااااادح أق ر مال

 الحصة ال وقية.
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وذل  من خالل تتوير خدماج ساااااااياحية جديد  وتوسااااااايي  إســــتراتيجية تنويع الخدمات الســــياحية: .4

ختوط الخدمة الموجو    مي األخذ بعين امعتدار أا تًوا الخدماج المتور  خارجة عن نتاق 

 ا.الخدماج المةلونة ولًلها تًملها وتعرزه

 

 القطاع الفندقي في بيت لحم 6.4.2

 عتدر القتاع الفلدقم هو العلصااار األسااااسااام والداعم لل اااياحة  نال ساااياحة  وا قتاع نلدقم  وتحتوم 

  أم ( سريرات 3465( نلدقات سياحيات  وتحتوم على ما يريد عن )41محانظة بيت لحم على ما م موعا )

  أم بمتوسااااااااااااااط ( موألفات وموألفة908ما  قار  )  وتوألف ( سااااااااااااااريرات للفلدق الواحد187بمتوسااااااااااااااط )

لة   وتتركر معظم هذه الفلا ق نم مدي(2017)وزار  ال ااااااياحة واآل ار   ( موألفات للفلدق الواحد22.15)

 (.2.2بيت لحم وبيت ساحور وبيت جام  ونيما يلم قائمة بهذه الفلا ق نم ال دول )

 لحم ( قائمة بالفنادق العاملة في محافظة بيت2.2جدول )

 عدد الموففين عدد األسرة عدد الغرف التصنيف اسم الفندق الرقم
 12 177 77 خمس ن وم نلدق جدر  او   .1
 23 287 143 خمس ن وم نلدق سانت جدرائير    .2
 190 630 250 خمس ن وم نلدق قصر جاسر  .3
 41 573 279 أربي ن وم نلدق الدر ا س  .4
 28 175 85 أربي ن وم نلدق الشدر   .5
 14 116 55 أربي ن وم العائلة المقدسةنلدق   .6
 24 370 168 أربي ن وم نلدق المهد  .7
 20 340 169 أربي ن وم نلدق أوريلت بامس  .8
 10 230 113 أربي ن وم نلدق بيت الرعا   .9

 31 460 209 أربي ن وم نلدق بيت لحم  .10
 33 235 111 أربي ن وم نلدق جراند بارك بيت لحم  .11
 24 120 67 ن ومأربي  نلدق جولد رويال  .12
 38 379 220 أربي ن وم نلدق ساحة المهد  .13
 7 194 81 أربي ن وم نلدق سانتا ماريا  .14
 15 160 75 أربي ن وم نلدق ستار بيت لحم  .15
 20 212 96 أربي ن وم نلدق شدر  بالزا  .16
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 عدد الموففين عدد األسرة عدد الغرف التصنيف اسم الفندق الرقم
 9 65 26 أربي ن وم ال ياحيةنلدق قرية الريتونة   .17
 45 490 226 أربي ن وم نلدق ومتعم أراراج   .18
 10 165 70  الك ن وم نلدق أجراس المهد  .19
 9 122 58  الك ن وم نلدق األراضم المقدسة  .20
 6 110 50  الك ن وم نلدق الً لدر  .21
 16 105 100  الك ن وم نلدق أن ر  .22
 8 68 48  الك ن وم نلدق بيت لحم يا  .23
 42 215 104  الك ن وم نلدق جراند بيت لحم  .24
 27 100 49  الك ن وم نلدق سانت ما كر  .25
 8 83 28  الك ن وم نلدق سانت نيقومس  .26
 11 107 50  الك ن وم نلدق سهارم   .27
 37 186 61  الك ن وم نلدق ملت ي مرا  ال ياحم  .28
 16 110 52 ن متاا سانت قل ت ج ت هاوس  .29
 4 60 26 ن متاا نلدق اإلنرست  .30
 7 78 36 ن متاا نلدق سانت أنتونيو  .31
 0 18 9 ن متاا نلدق ستم عرير   .32
 10 174 66 ن متاا نلدق ملت ي ال ولدا بارك  .33
 3 21 3 ن مة بيت ال الم  .34
 2 32 16 ن مة نلدق ال الم  .35
 2 50 20 نرل ج ت هاوس ال را ا  .36
 40 22 9 نرل ذا وولد أو  هوتير  .37
 10 66 30 نرل نلدق رزبدنس  .38
 27 220 0  ير مصلف نلدق الماسم  .39
 20 115 58  ير مصلف نلدق ي ماا ري ل م بامس  .40
 9 174 75  ير مصلف نلدق  ووم  .41

 (2017)وزار  ال ياحة واآل ار  

( نلدقات  ملها ا لاا مصلفين تحت م مى 41من خالل ال دول ال ابر  ظهر أا عد  الفلا ق نيها )

( " الك ن وم"  وواحااد "ن متاااا"  وواحااد "ن مااة"  وا لاااا 13ن وم"  و)( "أربي 12"خمس ن وم"  و)

  و ال ة تحت م اااامى "بل اااايوا"  وساااادعة " ير مصاااالفين"  وتحتوم هذه الفلا ق تحت م اااامى "نرل"

 ( موألفات وموألفة.908(  رنة  وتوألف ما  قار  )3465على ما م ملا )
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ى وحت 2008مقارنة باألعوام ) 2016خالل العام أما نيما  خص أعدا  ليالم المديت لللرمج الواندين 

 ( نم محانظة بيت لحم  نهم موضحة بالرسم الديانم اآلتم:2015

 األعداد: بمئات األلوف

 
 ( 2015وحتى  2008مقارنة باألعوام ) 2016(: أعداد ليالي المبيت للنزالء الوافدين خالل العام 4.2الشكل )

 (2017واآلثار، وزارة السياحة ) في محافظة بيت لحم

 

 النشاطات السياحية والفندقية علىالعوامل المؤثرة  7.4.2

م ن ت اااهمال اااياحية والفلدقية علد الً ير من  ول العالم من القضاااا ا المعاصااار  كونها اللشااااطاج تعتدر 

زيا   الدخر الفر م والقومم  وخاصاااااة أنها تؤ ر على الديئة امقتصاااااا  ة وامجتماعية  وبفضااااار ح ااااان 

تتلب اللشاااااااااط ال ااااااااياحم يلى األمام  وهذا ياإل ار  والتختيط والتلفيذ  مكن تقلير اآل ار ال اااااااالدية و ني 

 ر المؤ ر  على اللشاااااااااااطاجالرقابة الم ااااااااااتمر  والمعال ة اآلنية لمشاااااااااااقر هذا القتاع  ومن جملة العوام

 ال ياحية والفلدقم  هم:

 :والذم  عتدر أحد العوامر المؤ ر  نم اساااااات الل اللشاااااااطاج ال ااااااياحية المتلوعة   الموقع الســــياحي

وتهيئة كر الظرو  الملاسااادة  يلى الموقي ال اااياحم اااهولة الوصاااول وتحقير الونراج امقتصاااا  ة  ن
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لريا   أعدا  ال ياح ومحاولة تذلير كر العقداج التم تصا   ال ائح من نقتة امنتالق يلى نقتة 

أما يا كاا الموقي الوصااول والعكس  ت اااعد الموقي على اللهوض بةعمالا وتحقير اللتائج التيدة  

ن اااااااالرى بعيدات عن الخدماج والمواصااااااااالج وطرق اللقر وخدماج الدلى التحتية ال ااااااااياحية والفلا ق 

 (.2012)الفالح   وبالتالم على امقتصا اللتائج ال لدية على الموقي والفلا ق 

 :من أق ر العوامر المؤ ر على تلمية القتاع الفلدقم هو تدهور  األمن واالســــــــتقرار الســــــــياســــــــي

لى عاألوضاع ال ياسية واألملية واللاجمة عن امحتالل اإلسرائيلم  ناستمرار يسرائير نم ال يتر  

راج كدير  من مديلة بيت لحم وخاصاااااة مداخلها الرئي اااااية  باإلضاااااانة يلى سااااايترتا على مقدراج أج

الشااااااااعب وتقييد ت ارتا  وتة يره على امقتصااااااااا   كذل  تدخلا نم القتاع ال ااااااااياحم مما يؤ ر على 

 .(2014الفل تيلم   لإلحصاجال هاز المركرم ) تلمية القتاع الفلدقم

 :ار والمدالغ األسعسلدات على التلمية ال ياحية والفلدقيةا  من تل  العوامر المؤ ر  العوامل االجتماعية

  اه يا  الدلية التحتية وانقتاع الًهرباج والمي باإلضااااااااانة يلىالمرتفعة التم تتلب من ال ااااااااائحين  

 (.2011)خلير وآخروا   باإلضانة يلى الضرائب المرتفعة على القتاع الفلدقم

 وختتا   تلمية القتاع الفلدقمج الفلية الالزمة لتلفيذ برامج   والخدرات الحديثةعدم توفر التقنيا

وكذل  نقص الخدراج الالزمة من اإل فاج باملتراماج ومشااااااااااااااااركة ال هو  الرامية لوضااااااااااااااي الحلول 

 (. 2006ملشوراج مركر اإلنتاج اإلعالمم  )للعقداج التم تواجا القتاع الفلدقم 

  :تؤ ر علاصااااااار المريج الت اااااااويقم على ات اهاج اللرمج نحو عناصـــــر المزيج التســـــويقي للخدمة

ها الخدماج  كما تؤ ر نم زيا   أعدا  ال ااااااااياح الواندين يلى الفلا ق  وقد تقللهم نم حال اسااااااااتخدام

 بتريقة خاطئة  نعلاصاااااااار المريج الت ااااااااويقم لها  ور مهم نم يعتاج انتداع أهر الدلد واسااااااااتقدالهم

 (.2010ومعاملتهم  وتقد م صور  الدلد نم األسواق ال ياحية العالمية )الدرزن م  
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 :ير ولا أهمية كدير  نم اساات الل موار  القتاع الفلدقم  حيث أا عملياج الدحث والتتو  رأس المال

يلى تل  األموال المخصاااااااااااصاااااااااااة لتلمية القتاع الفلدقم عن طرير امسااااااااااات مار ال اااااااااااياحم و خول 

م هذا المضاااااااااااااامار والتم م  مكن القيام بها لوم وجو  ال قة نم نتائج التختيط نم الم اااااااااااااات مرين ن

  القتاع الفلدقم  ولضاماا تلفيذ الختط ونر الم اار المحد  والمرساوم للوصاول يلى ال ا اج الدعيد

 المرسومة  وكر هذه األمور تحتاج يلى عملياج تموير كدير  وم تمر  وجهو  وأبحاك طويلة و قيقة

 ير م ااتلرماج اإلنتاج والخدمة والوسااائر الخاصااة بتتوير القتاع الفلدقم م ر األرض واأليدموتون

 (.2012العاملة و يرها )الفالح  

 في القطاع الفندقي االستراتيجيعوامل نجاح التخطيط  8.4.2

ة ة  نهو  شااير يلى عملية صاايا ة رسااالة الملظمامسااتراتي يجوهر اإل ار   امسااتراتي م عتدر التختيط 

 بالتدي   ااااااااااااااتلد على عملياج التحليرنم ضااااااااااااااوج ر يتها وبلاج  ا اتها وأهدانها الم ااااااااااااااتقدلية  والذم 

لى أهدانا نإنا  عتمد ع امسااااااااااتراتي مللديئتين الداخلية والخارجية  وحتى  حقر التختيط  امسااااااااااتراتي م

 (2008عد  عوامر  من أهمها: )عديداج  

ا  ة أا تًوا ختة تلمية القتاع الفلدقم جرجات م يت رأ من الختة القومية الشااااااملة للتلمية امقتصااااا .1

 وامجتماعية.

 أا يتم تحقير التوازا بين القتاعاج امقتصا  ة المختلفة. .2

 ة للتلمية امقتصا  ة.امستراتي يأا يتم اعتدار تلمية القتاع الفلدقم كةحد الخياراج  .3

 القتاع جرجات من قتاعاج اإلنتاج نم الهيكر امقتصا م للدولة.أا  كوا هذا  .4

 قيام الدولة بتحديد م توى اللمو المتلو  وح م التدنر الفلدقم. .5

 أا يتم تحديد  ور القتاع الفلدقم نم عملية التلمية. .6
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ظة التركير على عالقة تلمية القتاع الفلدقم باللشاااااط امقتصااااا م العام وتحديد عالقة ذل  بالمحان .7

 على الديئة.

لها  امسااااااتراتي م( يلى أا عوامر ن اح التختيط Tapinos, et, al, 2005ويشااااااير تابيونرا وآخروا )

تة ير نم  عم وتحقير أهدا  الملظمة  كما أنها ت اااااااااااااااعد الملظمة نم اعتما  اسااااااااااااااتراتي ياج ناجحة  

 وم اااااااااااااعدتها كذل  نم المقارنة بين ملظمتها والملظماج المختلفة الح م والتم تعمر نم بيئاج مختلفة

 وسريعة الت يير.
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 : الدراسات السابقةالرابعالمبحث  5.2

الداحث من امطالع على عد  من الدراسااااج ال اااابقة  لتًوين نًر  واضاااحة عن أهم اللتائج التم تمكن 

   وقد تلاول م موعة من الدراساااااج التم تم تق اااايمها يلىها بهد  اإلنا   ملها نم  راسااااتهاتوصاااالت يلي

  راتي مامسااااااااااتوأخرى أجلدية  والتم تم ت رئتها كذل  يلى  راساااااااااااج تلاولت التختيط   راساااااااااااج عربية

 وأخرى تلاولت التلمية  ونيما يلم استعراض لهذه الدراساج:

 الدراسات العربية 1.5.2
 

 لة(".( بعنوان: "واقع السياحة بقطاع غزة وآفاق تنميتها )الفنادق كدراسة حا2015دراسة شكشك )

التلمية تهد  الدراساااااااااة يلى تشاااااااااخيص واقي ال اااااااااياحة نم نلا ق قتاع  ر  ومعرنة العوامر المؤ ر  نم 

 ال ياحية بفلا ق قتاع  ر  حيث بل ت م اهمة القتاع ال ياحم الفل تيلم المداشر نم اللاتج المحلم

(  حيث تعد هذه الم ااااااااهمة ملخفضاااااااة يذا ما قورنت بلظريتها نم الدول العربية 4%اإلجمالم حوالم )

التاريخم نم  راساااااة  الم اور . واساااااتخدم الداحث عد  ملاهج للوصاااااول يلى اختدار الفرضاااااياج كالملهج

ال اااااااااياحم نم  م التحليلم نم عرض واقي امقتصاااااااااا تتور ال اااااااااياحة عالميات ومحليات  والملهج الوصاااااااااف

نل اااتين وخصاااوصاااات ملتقة الدراساااة قتاع  ر   كما تم اساااتخدام أسااالو  التحلير اإلحصاااائم للدياناج 

اج أصاااحا  ومدراج الملشااا ج التم تم الحصاااول عليها من خالل أ ا  الدراساااة )امساااتدانة( مساااتتالع آر 

 (.SPSSال ياحية العاملة نم قتاع  ر  وتم تحلير الدياناج الًمية المتونر  باستخدام )

 وكاا من أهم نتائج الدراساااااااااااااة أا خدر  نرق العمر تؤ ر نم التلمية ال اااااااااااااياحية لفلا ق قتاع  ر  وتقوم

ال ااااياحية والمهلية المتخصااااصااااة. وهلاك الفلا ق بدرجة متوسااااتة بتعيين الموألفين من خري م الًلياج 

معيقاج تحول  وا أا تقوم الحكومة بدور كانم نم تشااااا يي امسااااات ماراج ال اااااياحية بقتاع  ر   على 

 رأسها المعوقاج المالية وال ياسية  وكذل  امحتالل.
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 ".في فاعلية إدارة األزمة االستراتيجي( بعنوان: "دور التخطيط 2013دراسة الكبيسي وحسين )

نم ناعلية ي ار  األزمة عدر مراحر ي ارتها   امسااااااااااااااتراتي متهد  الدراساااااااااااااااة يلى تحديد  ور التختيط 

ولتحقير هذا الهد  توصاااار الداح اا من خالل الفًر اللظرم والدراساااااج ذاج العالقة يلى بلاج مختط 

 ستراتي مامنرضم يوضح العالقة بين المت يراج المدروسة  حيث اعتمد الدحث على  راسة التختيط 

قمت ير م ااااااااااااااتقاار موزع يلى أربعااة أبعااا  هم )التوجااا الخااارجم  التوجااا الااداخلم  الت تيااة الوأليفيااة  

هم  والموار  المقدمة للتختيط( نضااااااااااااااالت عن  ال ة أبعا  تم ر المت يراج المعتمد لفاعلية ي ار  األزمة

اج    اللشاااااط  التعلم( المت ير )ساااارعة قرار امساااات ابة  وامتصااااامج والوقا ة  احتواج األضاااارار  اسااااتعا

ج ( مديرات نم وزار  التختيط العراقية. وتوصااااااالت الدحث يلى نتائ76الوسااااااايتة  ولقد تًونت العيلة من )

ين ب ميي مؤشاااراتا نم ي ارتها لالزمة  وتد امساااتراتي معد  ملها أا وزار  التختيط قد وألفت التختيط 

ية إلحداك المريد من الت يراج اإل  ابية نم ناعل تي مامساااتراأا يساااهام الت يير الحاصااار نم التختيط 

 ي ار  األزمة ير ا  يذ ما تم عدر مراحر ي ار  األزمة.

 في تقليل المخاطر المصـــاحبة االســـتراتيجي"دور التخطيط بعلواا: ( 2011دراســـة )عالن وصـــدقة، 

 التخاذ القرارات االســــتثمارية لدك شــــركات القطاع الصــــناعي المدرجة في ســــوق فلســــطين ل وراق

 المالية"

نم تقلير المخاطر المصااااااااحدة متخاذ  امساااااااتراتي مهدنت هذه الدراساااااااة لتوضااااااايح و راساااااااة التختيط 

نم سااااااااوق نل ااااااااتين لألوراق المالية.  القراراج امساااااااات مارية لدى شااااااااركاج القتاع الصاااااااالاعم المدرجة

خصائص  وصف يلى يرمم ولتحقير هذا الهد  اتدعت  راسة الداحث المله ية الوصفية وال ددية كونا

 ور ية الشااااركة ورسااااالة الم ااااتقدلية الشااااركة وأهدا  الدقير الديئم التحلير) مت يراج الدراسااااة الم ااااتقلة

 المخاطر) والمتابعة (الرقابة وعملياج ةامساااااااااتراتي ي وتلفيذ المتدعة ةامساااااااااتراتي يوالددائر  الشاااااااااركة

 يرمم وأخيرا مت يراتها  بين امرتداطاج يلى  راسااااة يضااااانة متحا  القراراج امساااات مارية(  المصاااااحدة
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العالقاج ال ددية بين المت يراج  وقد تًوا م تمي الدراسة من الشركاج الصلاعية المدرجة  اختدار يلى

والمدراج والموألفين  2011-3-10( شااركاج حتى تاري  9لألوراق المالية وعد ها )نم سااوق نل ااتين 

لهذه الشاااركاج  م اااتخدمات بذل  أسااالو  المعايلة ال ير احتمالم  وقد تًونت عيلة الدراساااة على اختيار   

لألوراق  نل اااااااتين ساااااااوق  نم الصااااااالاعية المدرجة الشاااااااركاج نم والموألفين المدراج من مالئمة عيلة

نتائج  راسااااة يلى  الدراسااااة  وبعد يجراج التحليالج الملاساااادة أشااااارج  أل راض لمالئماتها وذل   المالية

) التحلير الديئم  وصاااااااايا ة الرسااااااااالة واألهدا   امسااااااااتراتي موجو  األ ر المعلوم للمكوناج التختيط 

لقراراج امساات مارية ا متخاذ المصاااحدة المخاطر تقلير ة( نمامسااتراتي ية والر ية  والددائر امسااتراتي ي

 وجو  يلى اللتائج أ ضات  وأشارج المالية. نل تين لألوراق سوق  نم المدرجة الصلاعم القتاع لشركاج

القراراج  متخاذ المصاااحدة تقلير المخاطر نم الشااركة نم بدائر يسااتراتي ية المتدعة لوجو  معلوم  تة ير

 ال وق.نم  المدرجة الصلاعم القتاع شركاج لدى امست مارية

نة ُعمان: في وزارة التربية والتعليم في سلط االستراتيجي( بعنوان: "واقع التخطيط 2010السرحيني )

 )دراسة ميدانية من وجهة نظر المديرين(".

ة نم وزار  التربية والتعليم نم ساااااالتل امسااااااتراتي مهدنت هذه الدراسااااااة يلى التعر  على واقي التختيط 

لدى المديرين   امستراتي مُعماا  وذل  من خالل التعر  على مدى وضوح المفهوم العلمم للتختيط 

 وم ااتوى ممارسااتهم لهذا المفهوم  والتعر  على المعوقاج التم تواجههم أ لاج ممارسااتا  وقد اسااتخدمت

ا  دراسااااة الميدانية  حيث تم توزيي اسااااتدانة على كامر أنر الدراسااااة الملهج الوصاااافم التحليلم وأساااالو  ال

جاع ( مديرات نم وزار  التربية والتعليم نم ال اااااااالتلة  وقد تم اسااااااااتر 118م تمي الدراسااااااااة والدالغ عد هم )

( استدانة  وبعد يجراج المعال ة اإلحصائية أألهرج اللتائج أا هلاك م توى متوسط من الوضوح 111)

لتلة ساااالدى المديرين المدحو ين نم وزار  التربية والتعليم نم  امسااااتراتي متختيط نم المفهوم العلمم لل

 ُعماا.
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 حا".( بعنوان: "توزيع وتخطيط الخدمات والمرافق السياحية في مدينة أري2009دراسة عبد الحق )

ريحا هدنت هذه الدراساااااة يلى التعر  على واقي توزيي وتختيط الخدماج والمرانر ال اااااياحية نم مديلة أ

م من خالل مراجعة مراحر تتور ال ااااياحة نم الفتراج ال ااااابقة وتحلير وتقييم الواقي الحالم لل ااااياحة ن

ملتقة الدراساااااة  وقد تضاااااملت الدراساااااة تقييم الواقي الحالم لل اااااياحة نم ملتقة أريحا نم ألر الظرو  

ية م اااااتقدلية من أجر القائمة وتحديد المعيقاج والصاااااعوباج التم تواجهها  ووضاااااي مقترحاج إلساااااتراتي 

 اللهوض بم توى ال ياحة وتحديد  ورها وم اهمتها نم عملية التلمية والتتوير لملتقة الدراسة.

مراحر ولتحقير هد  الدراسة تم الرجوع يلى المفاهيم واللماذج المتعلقة بال ياحة وكذل  امطالع على ال

على الملهج الم ااااااحم الوصاااااافم  وكذل  ال ااااااابقة لتتور ال ااااااياحة نم مديلة أريحا  واعتمدج الدراسااااااة 

ر الملهج التحليلم لتقييم الواقي الفل ااااااااااااااتيلم بامعتما  على المعلوماج والدياناج المتونر  من مصاااااااااااااااا 

سااااة مختلفة  باإلضااااانة يلى نتائج  لير المقابلة الذم أجرم مي كر ال هاج ذاج العالقة نم ملتقة الدرا

ر ومؤساااا اااااج نم القتاع العام ومؤساااا اااااج نم القتاع مؤساااا ااااة موزعة بين  وائ 30والذم بلغ عد ها 

 الخاص والتم تختص نم تلمية وت وير ال ياحة نم ملتقة الدراسة.

أشاااااارج نتائج الدراساااااة يلى وجو  علاصااااار جذ  ساااااياحم ووجد اساااااتقرار املم نم مديلة أريحا  أ ضاااااا 

ص رخيصة ال من  ووجو  نقأألهرج نتائج الدراسة يلى أا التًلفة امقتصا  ة لل ياحة نم مديلة أريحا 

نم امهتمام بالخدماج الصاااااااحية نم م ال ال اااااااياحة  وكذل  ضاااااااعف نم التل اااااااير بين المؤسااااااا ااااااااج 

 الحكومية نيما بيلها وبين القتاع الحكومم والقتاع الخاص  من جهة أخرى  أألهرج الدراسة أا الربح

م يوجد ترويج سااااااياحم خارجم الما م هو ال ا ة الًدرى نم مديلة أريحا وأ ضااااااا أألهرج الدراسااااااة أنا 

دا قانم  يضااانة يلى نقص نم الخدراج الدشاارية إل ار  ال ااياحة أو العمر بها  ووجو  امحتالل يؤ ر ساال

 نم صلاعة ال ياحة نم مديلة أريحا.
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حافظات مفي مؤسسات التعليم التقني في  االستراتيجي"واقع التخطيط : بعنوان (2007) الشويخدراسة 

 قطاع غزة". 

نم مؤس اج التعليم التقلم نم  امستراتي ميلى التعر  على واقي التختيط  هذه الدراسة هدنتحيث 

يم المحانظاج التابعة لقتاع  ر . ولتحقير أهدا  الدراسة استخدم الملهج الوصفم التحليلم وذل  بتصم

المتواجد  ة ة الًلياج التقلياستدانا لم تمي الدراسة والمتم ر بالعمداج ونوا  العمداج ور ساج األق ام لًان

( كلياج. وخلصت الدراسة يلى م موعة من اللتائج أهمها وجو  6محانظاج  ر  والدالغ عد ها ) نم

  ومدى امستراتي موكر من الترام ي ار  الًلية بالتختيط  امستراتي معالقة بين ممارسة التختيط 

يعة بتد امستراتي مللًلية  حيث يتة ر التختيط والهيكر التلظيمم  امستراتي مانتشار  قانة التختيط 

لمالية  كما وبلاج الهيكر التلظيمم والم توياج اإل ارية نيا  وأ ضا كفاج  الموار  الدشرية وتونر الموار  ا

أوضحت الدراسة من خالل است اباج العاملين بعدم وجو  نروق بين كر من المؤهر العلمم والم توى 

 .امستراتي مملية التختيط الوأليفم واللوع وبين ع

 ".التخطيط السياحي والتنمية السياحية" بعنوان( 2006هرمز ) دراسة

 اعد من أهم أ واج التلمية ال ياحية المعاصر   التم من شةنها ت عتدر التختيط  يلى أا أشارج الدراسة

 انية على زيا   الدخر الفر م والدخر القومم والى تلمية حضارية شاملة لًانة المقوماج التديعية واإلن

للامية ويعد التختيط ال ياحم ضرور  من ضروراج التلمية الم تدامة الرشيد  التم تمكن الدول ا والما  ة 

وبالتالم نإا التختيط ال ياحم  عتدر جرجا من ختة التلمية  المحلم ال ياحم  اللهوض بالقتاعمن 

 وامجتماعية.امقتصا  ة 

اجي اعتمد الداحث نم  راستا على الملهج الوصفم التحليلم وتم جمي الدياناج عن طرير الًتب والمر وقد 

 الدحث.رسمية المتعلقة بة بياج والتقارير ال واإلحصائياجوالدورياج  واألجلديةالعربية 
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بمددأ للتلمية  واألخذ ضرور  استخدام ال ياحة كمحرك ومن أبرز ما توصلت يليا الدراسة من نتائجا 

نشر الوعم ال ياحم بواستة القتاعاج  و التختيط ال ياحم لتحقير التًامر نم التلمية بين جميي 

تشيي امست مار نم   و التم  حتاجها ال واح ال مركية للدضائي اإلجراجاجتد يط   و وسائر امتصال

 صلاعة ال ياحة والفلا ق.
 

 الدراسات األجنبية 2.5.2

 The Impact of Strategic Planning Activities on"بعنوان  (Abdalkrim, 2013)دراســــــة 

Private Sector Organizations Performance in Sudan: An Empirical Research." 

على مؤسا ااج القتاع الخاص نم  امساتراتي ميلى الًشاف عن تة ير أنشاتة التختيط نت الدراساة هد

  وتم ر هذه امساااااتراتي مال اااااو اا  وقد ضااااامت الدراساااااة أربعة مت يراج من مؤشاااااراج عملية التختيط 

وتم الحصااااول عليها من اسااااتعراض  امسااااتراتي مالمؤشااااراج كر علصاااار من علاصاااار عملية التختيط 

ابة الداخلم والخارجم والرق  وهم بياا المهمة والتلفيذ والتحلير امساااااااااتراتي م بياج التختيط شاااااااااامر أل

هذه الدراسة لوالتقييم  وقد تم قياس األ اج التلظيمم باإلنتاجية و وراا الديلاميكية  وقد تم جميي الدياناج 

لخاص نم وم ة الخرطوم من خالل امستدياناج  وكاا المشاركوا هم مديرين لعشر ملظماج للقتاع ا

ال اااااو انية  وقد تم اساااااتخدام م موعة من األ واج اإلحصاااااائية لإلجابة على أسااااائلة وأهدا  ونرضاااااياج 

  مامستراتيالدراسة  وتعتدر هذه الدراسة وصفية  وتشير اللتائج أا جميي المت يراج ألنشتة التختيط 

 قتاع الخاص ال و انم.ترتدط ارتداطات ي  ابيات باأل اج التلظيمم نم مؤس اج ال

 The  Impact of Strategic Planning and the"بعنوان   (Marin, 2012) دراســــة مارين

Balanced Scorecard in Methodology on Middle Managers Performance in the 

Public Sector." 

وبتاااقااة التقييم المتوازا على األ اج  امسااااااااااااااتراتي مهاادناات يلى بياااا ماادخلين نم اإل ار  همااا التختيط 

وال داراج اإل ارية لمديرم اإل اراج الوسااااااااتى العاملين نم القتاع العام وخصااااااااوصااااااااا نم وزار  الدناع 
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الًلدم. ولتحقير أهدا  الدراسااة قام الداحث بتتوير اسااتدانا أعدج خصاايصااا لقياس مت يراج الدراسااة. 

لوا نم الم ااتوى اإل ارم الوسااط نم وزار  الدناع الًلد ة. ( مديرا  عم63وقد تًونت عيلة الدارسااة من )

وبعد يجراج عملياج التحلير اإلحصااااااائم الالزمة توصاااااالت الدراسااااااة يلى العديد من اللتائج وجو  عالقة 

وبتاااقااة التقييم المتوازا من جهااة وأ اج مااديرم اإل اراج  امسااااااااااااااتراتي مبين كاار من التختيط  ي  ااابيااة

 ر  الدناع الًلد ة.الوستى العاملين نم وزا

 The Role of Strategic Planning and"( بــعــنــوانMoradi, 2012دراســـــــــــــة مــورادي )

Management in Increasing Organizational Development and Productivity." 

م نواإل ار  نم زيا   التتوير التلظيمم واإلنتاجية  امستراتي مهدنت يلى التعر  على  ور التختيط 

ة. ( شركة ييرانية تعمر نم م ال الخدماج المصرني77الشركاج اإليرانية. وقد تًونت عيلة الدراسة م )

ئم وقد قام الداح وا بتتوير استدانا أعدج خصيصا لتحقير أهدا  الدراسة. وبعد يجراج التحلير اإلحصا

ظيمم بالقيام بالتتوير التل الشركاجيريد من يمكاناج تل   امستراتي مالتختيط  توصلت الدراسة يلى أا

 باإلضانة يلى زيا   اإلنتاجية لتل  الشركاج على المدى الدعيد.

 Strategic Planning and Corporate"بعنوان  (Aldehayyat & Twaissi, 2011)دراسة 

Performance Relationship in Small Business Firms: Evidence from a Middle 

East Country Context." 

نم الشاااركاج اللائية الصااا ير  األر نية.  امساااتراتي مهدنت يلى التعر  على خصاااائص نظام التختيط 

م تباإلضانة يلى اختدار العالقة بين خصائص هذا اللظام وأ اج تل  الشركاج. ولتحقير أهدا  الدراسة 

صااا أل راض الدراسااة الحالية. وقد توصاالت الدارسااة يلى العديد من اللتائج تصااميم اسااتدانا معد  خصااي

 وأ اج الشااااااركاج الصاااااالاعية الصاااااا ير  امسااااااتراتي مبين التختيط  ي  ابيةأبرزها: وجو  عالقة ارتداطيا 

 األر نية.
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 التعقيب على الدراسات السابقة 3.5.2

نم القتاعاج  امسااتراتي ميتضااح من خالل الدراساااج ال ااابقة مدى أهمية التعر  على واقي التختيط 

الخدمية نم محانظة بيت لحم  وخاصاااااة القتاع الفلدقم والذم هو محور هذه الدراساااااة  لما لا من أ ر 

للتختيط قدير على حيا  وقدر  الفلا ق على امسااااااااااااااتمرار  وبالر م من تلاول العديد من الدراسااااااااااااااااج 

ا نيها نم القتاع الفلدقم بم امسااتراتي ميم أنا أم من الدراساااج لم تتلاول واقي التختيط  امسااتراتي م

 .الدراساج المحلية

وقد تلوعت أهدا  الدراسااااااااااااااااج ال اااااااااااااااابقاة العربياة ملهاا واألجلدياة والتم تلااولت موضااااااااااااااوع التختيط 

تشااخيص واقي ال ااياحة نم نلا ق قتاع  ( قد هدنت يلى2015  نل د أا  راسااة شااكشاا  )امسااتراتي م

( 2013 ر  ومعرنة العوامر المؤ ر  نم التلمية ال ااياحية بفلا ق قتاع  ر   و راسااة الًدي اام وح ااين )

و راساااة نم ناعلية ي ار  األزمة عدر مراحر ي ارتها   امساااتراتي موالتم هدنت يلى تحديد  ور التختيط 

((Abdalkrim, 2013  على  امسااتراتي منت الدراسااة يلى الًشااف عن تة ير أنشااتة التختيط هدالتم

هدنت يلى بياا مدخلين نم اإل ار  ( Marin, 2012و راسااة )مؤساا اااج القتاع الخاص نم ال ااو اا  

وبتاااقااة التقييم المتوازا على األ اج وال ااداراج اإل اريااة لمااديرم اإل اراج  امسااااااااااااااتراتي مهمااا التختيط 

 ,Moradiكما وهدنت  راساة )  م القتاع العام وخصاوصاا نم وزار  الدناع الًلدمالوساتى العاملين ن

واإل ار  نم زيا   التتوير التلظيمم واإلنتاجية  امسااااااااااااااتراتي ميلى التعر  على  ور التختيط ( 2012

توضاااااااايح و راسااااااااة ( والتم هدنت يلى 2011وكذل   راسااااااااة عالا وصاااااااادقة )  نم الشااااااااركاج اإليرانية

نم تقلير المخاطر المصااااحدة متخاذ القراراج امسااات مارية لدى شاااركاج القتاع  امساااتراتي مالتختيط 

 (Aldehayyat & Twaissi, 2011وهدنت )  الصااالاعم المدرجة نم ساااوق نل اااتين لألوراق المالية

و راسة   نم الشركاج اللائية الص ير  األر نية امستراتي ميلى التعر  على خصائص نظام التختيط 

نم وزار  التربية  امسااااتراتي م( هدنت هذه الدراسااااة يلى التعر  على واقي التختيط 2010ال اااارحيلم )
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والتعليم نم ساااااااااااااالتلااة ُعماااا  وذلاا  من خالل التعر  على ماادى وضااااااااااااااوح المفهوم العلمم للتختيط 

لتم تواجههم لدى المديرين  وم اااااااتوى ممارساااااااتهم لهذا المفهوم  والتعر  على المعوقاج ا امساااااااتراتي م

التعر  على واقي توزيي وتختيط الخدماج ( 2009نيما هدنت  راساااااااااااااة عدد الحر )أ لاج ممارساااااااااااااتا  

والمرانر ال ااياحية نم مديلة أريحا من خالل مراجعة مراحر تتور ال ااياحة نم الفتراج ال ااابقة وتحلير 

التعر  ( يلى 2007) الشاااااوي   وكذل  هدنت  راساااااة وتقييم الواقي الحالم لل اااااياحة نم ملتقة الدراساااااة

  وهدنت نم مؤس اج التعليم التقلم نم المحانظاج التابعة لقتاع  ر  امستراتي معلى واقي التختيط 

من أهم أ واج التلمية ال ااياحية المعاصاار   التم من  عتدر التختيط ( توضاايح أا 2006هرمر ) راسااة 

الى تلمية حضاااااااارية شااااااااملة لًانة المقوماج شاااااااةنها ت ااااااااعد على زيا   الدخر الفر م والدخر القومم و 

ويعد التختيط ال ااياحم ضاارور  من ضااروراج التلمية الم ااتدامة الرشاايد   والما  ة التديعية واإلن ااانية 

وبالتالم نإا التختيط ال اياحم  عتدر  المحلم ال اياحم  التم تمكن الدول اللامية من اللهوض بالقتاع

 .امجتماعيةو جرجا من ختة التلمية امقتصا  ة 

واقي التختيط نم حين ن د أا الدراساااااااة الحالية اختلفت من حيث الهد   حيث أنها هدنت يلى معرنة 

ا نقد امسااتراتي م نم القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم  وهذا ما لم تتلاولا الدراساااج ال ااابقة  وبهذ

 تاعال ابقة بم تمي الدراسة )الق تميرج الدراسة الحالية عن الدراساجمن حيث الموضوع والهد   كما 

كاا م تمعها محانظة بيت لحم و/أو أ ة  راساااااااة    حيث لم   د الداحثنم محانظة بيت لحم الفلدقم(

لعمر  اال لس    كما أا الدراسااة الحالية تلاولت مت يراج لم تتلاولها الدراساااج ال ااابقةا القتاع الفلدقم

  سااااااوى  راسااااااة لدق  عد  الل اج التم تتقلها  نوع الملًيةساااااالواج الخدر   المؤهر العلمم  تصااااااليف الف

 ( والتم تلاولت مت يرين نقط وهما )ال لس  والمؤهر العلمم(.2007) الشوي 

 نم امساااتراتي مقما تميرج الدراساااة الحالية عن الدراسااااج ال اااابقة نم تلاولها لموضاااوع واقي التختيط 

 القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم الذم لم تتعرض لا الدراساج ال ابقة.
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 الفصل الثالث

 اإلطار المنهجي للدراسة
 

 مقدمة 1.3

 مله ية الدراسااة  وم تمعها وعيلتها  وأ واج الدراسااة  وطرق التحقر من صاادقها الحالم الفصاار يتلاول

 و داتها  وطريقة المعال ة اإلحصائية لدياناج الدراسة.

 منهج الدراسة 2.3

 اسااةالملهج الوصاافم  وذل  لمالجمتا أل راض الدر  الداحثاسااتلا ات يلى طديعة الدراسااة وأهدانها اسااتخدم 

نم الواقي من خالل  ووتحلير واقي مشكلة الدراسة نم الوقت الحاضر وكما ه  من حيث رصد وأهدانها

 لم ر هذه الدراساج. - نم رأم الداحث -وصفها  وتف يرها  وهو الملهج الملاسب واألنضر

 مجتمع الدراسة 3.3

للعااام  نلاادقااات ( 41الدااالغ عااد هااا ) نم محااانظااة بياات لحم الفلااا قيتًوا م تمي الااّدراسااااااااااااااااة من جميي 

 (.2017م )وزار  ال ياحة واآل ار  2017/2018
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 عينة الدراسة 4.3

 م تمي نقد تًونت عيلة الدراسة من جميي( نلدقات  41تًوا من )و بما أا م تمي الدراسة كاا ص يرات  

 مدراج أو أصحا  القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم أو من يلو  علهم والدالغ عد همال الدراسة من

هم وطلب مل( مدحو ات  حيث قام الداحث بتوزيي أ ا  الدراسااااة )امسااااتدانة( على جميي أنرا  الم تمي 41)

 ( يوضاااااح1.3)( اساااااتدانة  م لت عيلة الدراساااااة  وال دول 39  وتم اساااااتر ا  )القيام بتعدئة أ ا  الدراساااااة

 األعدا  والل ب المئوية لمت يراج عيلة الدراسة. 

  النسب المئوية لمتغيرات عينة الدراسةاألعداد و (: 1.3الجدول )

 

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 ال لس
 53.8 21 ذكر 
 46.2 18 أن ى

 العمر

 46.2 18 سلة نةقر 30
 23.1 9 سلة 40 – 31
 20.5 8 سلة 50 – 41
 10.3 4 سلة نةق ر 51

 سلواج الخدر 
 25.6 10 سلواج 5أقر من 

 43.6 17 سلواج 10 – 5من 
 30.8 12 سلواج 10أق ر من 

 المؤهر العلمم

 10.3 4  بلوم متوسط نة نى
 61.5 24 بكالوريوس
 10.3 4  بلوم عالم

 17.9 7 ماج تير نةعلى

 تصليف الفلدق

 7.7 3 نرل

 5.1 2 ن مة

 12.8 5 ن متاا

 25.6 10  ال ة ن وم

 35.9 14 أربعة ن وم

 7.7 3 خم ة ن وم

 5.1 2 مصلف ير 
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 خصائص الديمغرافية لعينة الدراسةال 5.3

ال لس  العمر  سااااااااااالواج  لمت يراج: ونقات  الد م رانية العيلة خصاااااااااااائص (1.3) رقم ال دول يوضاااااااااااح

 :يلم قما  الخدر   المؤهر العلمم  تصليف الفلدق  عد  الل اج التم تتقلها  نوع الملًية

 الجنس لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 1.5.3

 % 46.2 مقابر ذكور العيلة أنرا  من %53.8 أا (1.3) رقم ال دول نم الوار   المعتياج تشاااااااااااير

 .اإلناك من ملهم

 العمرية الفئة لمتغير وفقاً  عينةال أفراد توزيع 2.5.3

 نةقر  سلة 30 أعمارهم ممن العيلة أنرا  من %46.2 أا (1.3) رقم ال دول نم الوار   اللتائج بيلت

 العمرية الفئة ضااااامن هم ممن %20.5و سااااالة  (40 -31) العمرية الفئة ضااااامن هم ممن %23.1و

 .نةق ر عامات  51 هم ممن 10.3و سلة  (41-50)

 الخبرة سنوات لمتغير وفقاً  لعينةا أفراد توزيع 3.5.3

 الخدر  ساااالواج تقر ممن العيلة أنرا  من %25.6 أا (1.3) رقم ال دول نم الوار   المعتياج تشااااير

 ساااااااااااالواج  (10 - 5) بين لديهم الخدر  ساااااااااااالواج تتراوح من ملهم %43.6و ساااااااااااالواج  5 عن لديهم

 سلواج. 10 عن الخدر  سلواج تريد من ملهم %30.8و

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير
 

عد  الل اج التم 
 تتقلها 
 
 

 28.2 11 ل ة واحد  يلى جانب الل ة األم

 33.3 13 ل تاا يلى جانب الل ة األم
 30.8 12  ال ة ل اج يلى جانب الل ة األم
أربي ل اج نةق ر يلى جانب الل ة 

 األم
3 7.7 

 نوع الملًية
 51.3 20 عائلممشروع 

 35.9 14 شركة م اهمة
 12.8 5  ير ذل 
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 العلمي المؤهل لمتغير وفقاً  عينةال أفراد توزيع 4.5.3

  رجة حملة من العيلة أنرا  من %10.3 أا (1.3) رقم ال دول نم الوار   المعتياج من يتضاااااااااااااااح

  رجة حملة من ملهم %10.3و الدكالوريوس   رجة حملة من ملهم %61.5و نة نى متوسااااااااااط  بلوم

 نةعلى. الماج تير  رجة حملة من ملهم %17.9و عالم   بلوم

 الفندق تصنيف لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 5.5.3

 ملها %5.1و نرمت  تصاااااااالف الفلا ق من %7.7 أا (1.3) رقم ال دول نم الوار   المعتياج تشااااااااير

 %35.9و ن وم   ال ة تصاااااااالف ملها %25.6و ن متاا  تصاااااااالف ملها %12.8و ن مة  تصاااااااالف

  ير تصاااااااالف ملها %5.1و ن وم  خم ااااااااة تصاااااااالف ملها %7.7و  ن وم أربعة أنها على تصاااااااالف

 .مصلف

 تتقنها التي اللغات عدد لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 6.5.3

 يلى واحد  ل ة لديهم العيلة أنرا  من %28.2 أا (1.3) رقم ال دول نم الوار   المعتياج من يتدين

  ال ااة لااديهم ملهم %30.8و  األم الل ااة جااانااب يلى ل تاااا لااديهم ملهم %33.3و األم  الل ااة جااانااب

 .األم الل ة جانب يلى نةق ر ل اج أربي لديهم ملهم %7.7و  األم الل ة جانب يلى ل اج

 الملكية نوع لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 7.5.3

 مشاااااااااااااااروع نلاادقهم العيلااة أنرا  من %51.3 أا (1.3) رقم ال اادول نم الوار   المعتياااج من يتدين

 .ذل   ير ملهم %12.8و  م اهمة شركة لديهم ملهم %35.9و عائلم 
 

 أسلوب وأداة جمع البيانات 6.3

بالرجوع يلى األ بياج و استخدمت الّدراسة الحالية أسلو  الم ح بالعيلة  وامستدانة أ ا ت ل مي الدياناج  

   طور الداحثنم القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم امساااااتراتي مواقي التختيط ال اااااابقة  ولفحص 

 (.1الملحر ) من المحكمين بتخصصاج مختلفة. ستةاستدانة  وتم تعديلها بلاجت على طلب توجيهاج 
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معلوماج عامة عن المدحو ين من حيث:  األولتًونت امسااااتدانة من  ال ة أق ااااام رئي ااااة: ضاااام الق اااام 

 نوع تتقلها  التم الل اج عد  الفلدق  تصاااااااااااااااليف العلمين المؤهر الخدر   سااااااااااااااالواج العمر  ال لس 

الذم تًوا  امساااتراتي مات اهاج م اااؤولم الفلا ق نحو التختيط حين ضااام الق ااام ال انم  نم  الملًية

سااادعة محاور تدحث نم  رجة توانر المعايير ال يد  نم مكوناج   وضااام الق ااام ال الث اج( نقر 10من )

 تًوا المحور األول ( نقر   وهم مق مة على اللحو اآلتم:47و) ة للفلا قامستراتي يوعلاصر الختة 

( نقراج  نم حين تًوا المحور ال ااانم والااذم 8يئااة الااداخليااة والخااارجيااة على )الااذم تلاااول تحلياار الد

لدق ( نقراج  والمحور ال الث والذم تلاول صاااايا ة رسااااالة الف6ة للفلدق على )امسااااتراتي يتلاول الر ية 

 ( نقراج  والمحور الخامس6( نقراج  والمحور الرابي الذم تلاول  ا اج وأهدا  الفلدق على )8على )

( نقراج  والمحور ال اااااااااااااااا س والااذم تلاااول تلفياذ 5ة للفلاادق على )امسااااااااااااااتراتي يااالااذم تلاااول الداادائاار و 

( نقراج  نم حين أا المحور ال ااااااااااااااااابي واألخير والااذم تلاااول التقييم والرقااابااة 6ة على )امسااااااااااااااتراتي ياا

م اساااااااااااة تركرج ن  علمات باا طريقة اإلجابة عن أ ا  الّدر ( نقراج8ة للفلدق نقد تًوا من )امساااااااااااتراتي ي

بدرجة كدير  جدات   :(  وذل  كما  ةتمLikert Scaleامختيار من سااااااااالم خماسااااااااام  على نمط ليكرج )

يرات وبذل  تحتوم الّدراسااة الحالية مت  بدرجة كدير   بدرجة متوسااتة  بدرجة صاا ير   بدرجة صاا ير  جدات 

مكوناج التختيط   كما تحتوم الّدراساااااااااااااة مت يرات تابعات هو امساااااااااااااتراتي مالتختيط  أهميةم اااااااااااااتقالت هو 

 هرالمؤ  الخدر   ساااالواج العمر  ال لس   كذل  تشاااامر الّدراسااااة المت يراج ال انوية اآلتية: امسااااتراتي م

 (.3. )الملحر الملًية نوع تتقلها  التم الل اج عد  الفلدق  تصليف العلمين

 صدق أداة الدراسة 1.6.3

دق أ ا  الّدراساااااااااااااااة بعرضااااااااااااااها على م موعة من المحكمين الذين أبدوا عد ات من تم التحقر من صااااااااااااااا

 .المالحظاج حولها  التم تم أخذها بعين امعتدار علد يخراج األ ا  بشكلها اللهائم
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 ثبات أداة الدراسة 2.6.3

ال داج تم ح اااااااااا  ال داج أل ا  الّدراساااااااااة بةبعا ها المختلفة بتريقة امت ااااااااااق الداخلم بح اااااااااا  معا لة 

 (.2.3(  وقد جاجج اللتائج كما هم واضحة نم ال دول رقم )Cronbach Alpha) قرونداخ ألفا

( ألداة الــّدراســــــــــة Cronbach Alphaنتــائج معــادلــة الثبــات كرونبــا  ألفــا ) :(2.3جــدول رقم )

 المختلفة   بمحاورها

 حجم العينة عدد الفقرات معامل الثبات كرونبا  ألفا المحور القسم
 39 10 612.  الق م ال انم

 الق م ال الث

 39 9 517. المحور األول
 39 7 626. المحور ال انم
 39 9 764. المحور ال الث
 39 7 650. المحور الرابي
 39 6 791. المحور الخامس
 39 7 670. المحور ال ا س
 39 9 561. المحور ال ابي

 39 57 864. الدرجة الكلية
 

د  جيالمختلفة تتمتي بدرجة  بمحاورها( أا أ ا  الّدراسااااااااة 2.3المعتياج الوار   نم ال دول رقم )تشااااااااير 

 .   وبهذا نهم تفم بة راض الدراسةمن ال داججدات 

درج ( ولًلها قريدةت ملها  ولهذا نقد اعت60%مي اإلشاااااار  يلى أا المحور األول وال اااااابي بهما أقر من )

 ال داج. بةنها  الة وتتمتي بدرجة من

 

 المعالجة اإلحصائية للبيانات 7.3

بمراجعتها تمهيدات إل خالها للحاسااااااااااو   وأ خلت يلى الحاسااااااااااو   اج الّدراسااااااااااة قام الداحثبعد جمي بيان

 5 بدرجة كدير  جدات بإعتائها أرقامات معيلة  أم بتحوير اإلجاباج اللفظية يلى رقمية  يذ أعتيت اإلجابة 

وبدرجة ص ير   رجتين   وبدرجة ص ير  رجاج   3 وبدرجة متوستة رجاج   4 وبدرجة كدير  رجاج  
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 رجة واحد   وذل  نم الفقراج الموجدة وعك ااااااات نم الفقراج ال اااااااالدة  بحيث كلما از ا ج الدرجة  جدات 

 والعكس صحيح.  نم القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم  امستراتي مواقي التختيط از ا  م توى 

بية تمت المعال ة اإلحصااائية الالزمة للدياناج باسااتخراج األعدا   والل ااب المئوية  والمتوسااتاج الح ااا

  عن طرير (α = 0.05)وامنحراناج المعيارية  وقد نحصاااااااااات نرضااااااااااياج الّدراسااااااااااة علد الم ااااااااااتوى 

 :امختداراج اإلحصائية اآلتية

 (.(t.tesاختدار ج  -1

 .(One way analysis of variance)اختدار تحلير التداين األحا م  -2

 (.(Standardized regressionمعامر امنحدار المعيارم  -3

 (.Factor analysis) التحلير العاملم -4

 (.Cronbach Alpha) معامر ال داج كرونداخ ألفا -5

هم (  ولفSPSSتم ذل  باسااااااتخدام الحاسااااااو  باسااااااتخدام برنامج الرزم اإلحصااااااائية للعلوم امجتماعية )

 (.3.3نتائج الّدراسة  مكن امستعانة بمفتاح المتوستاج الح ابية كما هو واضح نم ال دول رقم )

 مفتاح المتوسطات الحسابية.  :(3.3جدول رقم )

 في القطاع الفندقي االستراتيجيواقع التخطيط مستوك  المتوسط الحسابي
 بدرجة كبيرة جداً  5 - 4.1
 بدرجة كبيرة 4 - 3.1
 متوسط 3 - 2.1
 بدرجة صغيرة 2 – 1.1
 بدرجة صغيرة جداً  نةقر 1
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 الفصـل الرابـع

 نتائـج الدراسـة

 

 مقدمة 1.4

نم القتاع  امسااااااتراتي مواقي التختيط عرضااااااات مفصااااااالت للتائج الدراسااااااة  حول  يتلاول الفصاااااار الحالم

ا   وذل  من خالل اإلجابة عن أساااائلة الّدراسااااة وأهدانها واختدار نرضااااياتهالفلدقم نم محانظة بيت لحم

 باستخدام التقلياج اإلحصائية الملاسدة. 

 

 نتائج أسئلة الدراسة 2.4

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس للدراسة والذي ينص على:

 في القطاع الفندقي في محافظة بيت لحم؟ االستراتيجيما واقع التخطيط 

التم  يتمكن الداحث من اإلجابة على ال ااااؤال  نإنا كاا مبد بدا ةت اإلجابة على األساااائلة الفرعيةولًم 

األسااااااائلة  عن ال اااااااؤال الرئيس  ونيما يلم اإلجابة عنلًم ت يب   اند قت علا  كونها الوسااااااايلة الوحيد

 الفرعية للدراسة.
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دارة من وجهة نظر اإل ســــــــتراتيجياالالنتائج المتعلقة بالســــــــؤال األول: ما أهمية التخطيط  1.2.4
 العليا في الفنادق؟

  .ال ؤال استخدمت المتوستاج الح ابية والل ب المئوية لًر نقر  وللدرجة الًليةهذا لإلجابة عن 
قســــــم األول: أهمية التخطيط الالمتوســــــطات الحســــــابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : (1.4جدول )

 من وجهة نظر اإلدارات العليا في الفنادق: االستراتيجي

 

المتوساااااتاج الح اااااابية مسااااات ابة أنرا  عيلة الدراساااااة على أهمية أا   ظهر من خالل ال دول ال اااااابر

 (.3.82التختيط امستراتي م جاجج بدرجة كدير   وبمتوسط ح ابم للدرجة الًلية )

وقد حصاااااااالت العدار  ال املة "  اااااااااعد التختيط امسااااااااتراتي م نم تتوير الفلدق" على  رجة كدير  جدات  

فقر  الخام ااااااة "التختيط امسااااااتراتي م اللاتج هو الذم  عتمد (  وتلتها ال4.44بمتوسااااااط ح ااااااابم قدره )

على صاايا ة األهدا  الملاساادة نم ضااوج اإلمكانياج المتاحة" على  رجة كدير  جدات  بمتوسااط ح ااابم 

كما أألهرج اللتائج أا الفقر  الرابعة "التختيط امسااااااااااتراتي م عملية م تلاسااااااااااب القتاع   (4.28قدره )

(  وتلتها الفقر  "التختيط 2.26 رجة صاااااااااا ير   بمتوسااااااااااط ح ااااااااااابم قدره )الفلدقم" قد حصاااااااااالت على 

 العبارة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 كبيرة جدا   59802. 4.4359 في تطور الفندق. االستراتيجييساعد التخطيط  7

4 
يا    االستتتتتتتراتيجيالتخطيط  مد على صتتتتتت لذي يعت ناجح هو ا ال

 األهداف المناسب  في ضوء اإلمكانيات المتاح .
 كبيرة جدا   68628. 4.2821

 كبيرة جدا   96986. 4.1795 .االستراتيجيأسعى دائما  لزيادة معرفتي في التخطيط  2

8 
خطوة الزم  لتحقيق الجودة الشتتتتامل  في  االستتتتتراتيجيالتخطيط 

 أداء الفندق.
 كبيرة جدا   1.05580 4.1282

 كبيرة جدا   1.02070 4.1026 .االستراتيجيلدي اهتمام بفكرة التخطيط  1

6 
هدف  االستتتتتتتراتيجيالتخطيط  ق  العمل نحو ال يوحد الفهم وطري

 المشترك.
 كبيرة 91619. 4.0513

5 
في  وثيق  ملزم  لرؤساء اإلدارات المختلف  االستراتيجيالتخطيط 

 الفنادق.
 كبيرة 99459. 3.8974

9 
رة ال يعدو كونه مصطلحا  بّراقا  يزين صو االستراتيجيالتخطيط 

 الفندق.
 متوسط  1.50438 3.0000

 متوسط  1.33215 2.2564 عملي  ال تناسب القطاع الفندقي. االستراتيجيالتخطيط  3

 كبيرة 47232. 3.8148 الدرجة الكلية 
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امساااتراتي م م  عدو كونا مصاااتلحات بّراقات يرين صاااور  الفلدق" على  رجة متوساااتة  بمتوساااط ح اااابم 

 (.3.00قدره )

اصر الخطة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما درجة توافر المعايير الجيدة في مكونات وعن 2.2.4

 ة للفنادق؟الستراتيجيا

 ستحاول الدراسة اإلجابة على هذا ال ؤال من خالل المحاور اآلتية:

 النتائج المتعلقة بالمحور األول: تحليل البيئة الداخلية والخارجية 1.2.2.4

  .ال ؤال استخدمت المتوستاج الح ابية والل ب المئوية لًر نقر  وللدرجة الًليةهذا لإلجابة عن 

قســــم الثالث )المحور األول(: الالمتوســــطات الحســــابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : (2.4جدول )
 تحليل البيئة الداخلية والخارجية:

 
المتوساااااتاج الح اااااابية مسااااات ابة أنرا  عيلة الدراساااااة على تحلير الديئة ال اااااابر أا  تدين نتائج ال دول

 (.3.47الداخلية والخارجية جاجج بدرجة كدير   وبمتوسط ح ابم للدرجة الًلية )

 العبارة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

1 
سي  المحلي  سيا لى للتعرف ع تقوم إدارة الفندق بتحليل األوضاع ال

 المتغيرات المختلف  التي يمكن أن تؤثر عليها في المستقبل.
 كبيرة جدا   93803. 4.2564

6 
يل البيئ  تهتم إدارة الفندق بقدرات العاملين اإلبداعي  لديها عند تحل

 الداخلي .
 كبيرة 88700. 4.0513

7 
 نتتدعتتتذختتذ إدارة الفنتتدق الخبرات العمليتت  لعتتامليهتتا بعين االعتبتتار 

 تحليل البيئ  الداخلي .
 كبيرة 84253. 4.0256

2 
دها تقوم إدارة الفندق بدراست  األوضتاع االقتصتادي  المحلي  لتستاع

 في تحقيق أهدافها.
 كبيرة 1.20559 3.6154

3 
يل البي تاح  من خالل تحل يد الفرص الم حد ندق بت ئ  تقوم إدارة الف

 واالجتماعي (.الخارجي  )السياسي  واالقتصادي  والثقافي  
 كبيرة 1.20559 3.6154

8 
ع تقوم إدارة الفنتتدق بتحليتتل البيئتت  التداخليتت  لتحتتديتد طرق التوستتتتتت

 والتطور فقط.
 كبيرة 1.23271 3.1795

4 

التنظيمي،  تفتقر إدارة الفندق أحيانا  لتحليل البيئ  الداخلي  )الهيكل

، التدريباألهداف، الستتياستتات، جودة الخدم ، التكنولوجيا، برام  

 تقويم األداء، الخ(.

 متوسط  1.26938 2.6154

 متوسط  1.33012 2.3846 تهمل إدارة الفندق  البحث عن نقاط الضعف لديها. 5

 كبيرة 488. 3.4698 الدرجة الكلية 
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 يراج وقد حصلت العدار  األولى "تقوم ي ار  الفلدق بتحلير األوضاع ال ياسية المحلية للتعر  على المت

 ( 4.26المختلفة التم  مكن أا تؤ ر عليها نم الم اااااااتقدر" على  رجة كدير  جدات  بمتوساااااااط ح اااااااابم )

الداخلية"  وتلتها العدار  ال اااااااااااااااابعة "تهتم ي ار  الفلدق بقدراج العاملين اإلبداعية لديها علد تحلير الديئة

نيما أشارج اللتائج أا الفقر  ال ا سة "تهمر   (4.05والتم حصلت على  رجة كدير  بمتوسط ح ابم )

(  تلتها 2.38 ااااااااابم )ي ار  الفلدق الدحث عن نقاط الضااااااااعف لديها" على  رجة صاااااااا ير   بمتوسااااااااط ح

ا   العدااار  الخااام ااااااااااااااااة "تفتقر ي ار  الفلاادق أحيااانااات لتحلياار الديئااة الااداخليااة )الهيكاار التلظيمم  األهااد

ال ااااااااااااياساااااااااااااج  جو   الخدمة  التًلولوجيا  برامج التدريب  تقويم األ اج  ال (" على  رجة متوسااااااااااااتة  

 (.2.62بمتوسط ح ابم )
 

 ة للفندقاالستراتيجيالرؤية : تحليل الثانيالنتائج المتعلقة بالمحور  2.2.2.4

  .ال ؤال استخدمت المتوستاج الح ابية والل ب المئوية لًر نقر  وللدرجة الًليةهذا لإلجابة عن 

)المحور الثاني(:  قســــم الثالثالالمتوســــطات الحســــابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : (3.4جدول )

 ة للفندق:االستراتيجيالرؤية 

 

 العبارة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

3 
رؤي  الفندق مرن  وقابل  للتغير وفق المستتتتتتتجدات والظروف 

 المحيط .
 كبيرة جدا   63734. 4.2564

 كبيرة جدا   66734. 4.2308 رؤي  الفندق قابل  للتحقق. 6

 كبيرة 96077. 3.8462 رؤي  الفندق تتسم بذنها هادف  للنمو وفق فترة محددة. 4

 كبيرة 1.17727 3.6667 رؤي  الفندق معروف  لدى عامليها. 5

 كبيرة 1.09532 3.4359 تقوم إدارة الفندق  بتطوير رؤي  واضح . 1

 كبيرة 1.31379 3.1026 ليس بالضرورة أن تكون الرؤي  مكتوب . 2

 كبيرة 52960. 3.7564 الدرجة الكلية 
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المتوسااااااااااتاج الح ااااااااااابية مساااااااااات ابة أنرا  عيلة الدراسااااااااااة على الر ية ال ااااااااااابر أا  تدين نتائج ال دول

 (.3.76امستراتي ية للفلدق جاجج بدرجة كدير   وبمتوسط ح ابم للدرجة الًلية )

ى "ر ية الفلدق مرنة وقابلة للت ير ونر الم اااااات داج والظرو  المحيتة" عل وقد حصاااااالت العدار  ال ال ة

ى (  وتلتها العدار  ال اااااا ساااااة "ر ية الفلدق قابلة للتحقر" عل4.26ط ح اااااابم ) رجة كدير  جدات  بمتوسااااا

نم حين حصااالت العدار  ال انية "ليس بالضااارور  أا تًوا   (4.23 رجة كدير  جدات  بمتوساااط ح اااابم )

(  وحصاااااااااالت العدار  األولى "تقوم ي ار  3.10الر ية مكتوبة" على  رجة م أعلم  بمتوسااااااااااط ح ااااااااااابم )

 (.3.44ير ر ية واضحة" على  رجة كدير  بمتوسط ح ابم )الفلدق بتتو 

 صياغة رسالة الفندق: تحليل الثالثالنتائج المتعلقة بالمحور  3.2.2.4

  .ال ؤال استخدمت المتوستاج الح ابية والل ب المئوية لًر نقر  وللدرجة الًليةهذا لإلجابة عن 

)المحور الثالث(:  قســــم الثالثالالمتوســــطات الحســــابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : (4.4جدول )

 صياغة رسالة الفندق

 
المتوسااتاج الح ااابية مساات ابة أنرا  عيلة الدراسااة على صاايا ة رسااالة ال ااابر أا  تدين نتائج ال دول

 (.3.54الفلدق جاجج بدرجة كدير   وبمتوسط ح ابم للدرجة الًلية )

 العبارة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 كبيرة جدا   84173. 4.2308 .رسال  الفندق تذكر خدماتها وما يميزها عن  يرها من الفنادق 8

 جدا   كبيرة 1.06471 4.1538 .الرسال  بحاج  للتعديل نقوم بذلك دون تردد في حال رأينا أن 7

 كبيرة 1.05003 3.9487 رسال  الفندق  تتسم بالوضوح. 3

 كبيرة 1.12810 3.7949 رسال  الفندق  تحاول أن تراعي الظروف الواقعي . 4

 كبيرة 1.21728 3.6923 رسال  الفندق مكتوب  ومتوفرة للجميع. 1

 كبيرة 1.27151 3.2564 رسال  الفندق  تتسم بالمرون  مع األوضاع السياسي  فقط. 2

 متوسط  1.24523 2.7692 رسال  الفندق تفتقر لتحفيز اإلبداع للعاملين لديها. 5

 متوسط  1.12090 2.4872  .االستراتيجيرسال  الفندق ال تنسجم أحيانا  مع األهداف  6

 كبيرة 63630. 3.5417 الدرجة الكلية 
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ة  رجوقد حصاالت العدار  العاشاار  "رسااالة الفلدق تذكر خدماتها وما  ميرها عن  يرها من الفلا ق" على 

 (  نيما تلتها العدار  التاسااااااااعة "نم حال رأيلا أا الرسااااااااالة بحاجة4.23قدير  جدات  بمتوسااااااااط ح ااااااااابم )

نيما أألهرج اللتائج أا   (4.15للتعدير نقوم بذل   وا تر  " على  رجة كدير   بمتوسااااااااااااط ح ااااااااااااابم )

توسط لى  رجة ص ير   بمالعدار  ال ا سة "رسالة الفلدق م تل  م أحيانات مي األهدا  امستراتي ية" ع

" على تلتها العدار  الخام اااااة "رساااااالة الفلدق تفتقر لتحفير اإلبداع للعاملين لديها(  نيما 3.54ح اااااابم )

 (.2.77 رجة متوستة  بمتوسط ح ابم )

 غيات وأهداف الفندق: تحليل الرابعالنتائج المتعلقة بالمحور  4.2.2.4
  .المتوستاج الح ابية والل ب المئوية لًر نقر  وللدرجة الًليةال ؤال استخدمت هذا لإلجابة عن 

)المحور الرابع(:  قســــم الثالثالالمتوســــطات الحســــابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : (5.4جدول )
 غايات وأهداف الفندق

 

المتوسااتاج الح ااابية مساات ابة أنرا  عيلة الدراسااة على  ا اج وأهدا  ال ااابر أا تدين نتائج ال دول 

 (.3.75الفلدق جاجج بدرجة كدير   وبمتوسط ح ابم للدرجة الًلية )

التتور الداخلية والخارجية" على وقد حصااااااالت العدار  ال اااااااا ساااااااة "أهدا  الفلدق شااااااااملة ل ميي جوانب 

(  وتلتها العدار  ال ال ة "عا   ما  حقر الفلدق األهدا  التم 4.05 رجة كدير   بمتوسااااااااااااااط ح ااااااااااااااابم )

نم حين حصلت العدار  األولى " ا اج وأهدا  الفلدق  الدات ما تعدر عن ر ية ورسالة   وضعها للف ا"

 (.2.97الفلدق" على  رجة متوستة  بمتوسط ح ابم )

 العبارة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 كبيرة 91619. 4.0513  أهداف الفندق شامل  لجميع جوانب التطور الداخلي  والخارجي . 6

 كبيرة 1.01274 4.0256 عادة ما يحقق الفندق األهداف التي وضعها لنفسه.  3

 كبيرة 93153. 4.0256 الغايات واألهداف عادة ما تكون مقبول  لمجتمع العاملين. 5

 كبيرة 95018. 3.6923 ومعروف  إلدارة الفندق فقط. ايات وأهداف الفندق واضح   2

4 
هداف الفنتدق جميع األطراف  يات وأ يشتتتتتتتارك في صتتتتتتيتا    ا

 ين(المسؤول  عن تحقيقها، بما فيهم )المدراء والمرؤوسين والعامل
 كبيرة 1.15820 3.6410

 متوسط  1.26672 2.9744  ايات وأهداف الفندق  البا  ما تعبر عن رؤي  ورسال  الفندق. 1

 كبيرة 57465. 3.7521 الدرجة الكلية 
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 ة للفندقاالستراتيجيالبدائل : تحليل الخامسالنتائج المتعلقة بالمحور  5.2.2.4

  .ال ؤال استخدمت المتوستاج الح ابية والل ب المئوية لًر نقر  وللدرجة الًليةهذا لإلجابة عن 

)المحور الخامس(:  قســم الثالثالالمتوســطات الحســابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : (6.4جدول )

 ة للفندقاالستراتيجيالبدائل 

 
المتوسااااااااااتاج الح ااااااااااابية مساااااااااات ابة أنرا  عيلة الدراسااااااااااة على الددائر ال ااااااااااابر أا  تدين نتائج ال دول

 (.3.35امستراتي ية جاجج بدرجة متوستة  وبمتوسط ح ابم للدرجة الًلية )

جاهر  نم حال نشلت الختة الرئي ية" على  رجة كدير   وقد حصلت العدار  األولى "هلاك ختط بديلة 

(  تلتها العدار  الرابعة " ضااي الفلدق ختط يسااتراتي ية بديلة تتالجم مي أهدا  4.03بمتوسااط ح ااابم )

نيما حصلت العدار  الخام ة "ت ت لم ي ار  الفلدق   (3.87الفلدق" على  رجة كدير   بمتوسط ح ابم )

اتي ية أوضااااااع ال اااااوق الحالية والم اااااتقدلية" على  رجة متوساااااتة  بمتوساااااط علد وضاااااي الددائر امساااااتر 

(  تلتها الفقر  ال انية "نا رات ما تةخذ ي ار  الفلدق الددائر امساااااتراتي ية على محمر ال د" 2.46ح اااااابم )

 (.2.74على  رجة متوستة  بمتوسط ح ابم )

 

 العبارة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 كبيرة 1.15820 4.0256 هناك خطط بديل  جاهزة في حال فشلت الخط  الرئيسي . 1

 كبيرة 1.03057 3.8718 يضع الفندق خطط إستراتيجي  بديل  تتالءم مع أهداف الفندق. 4

3 
يعتمد الفندق على بدائل إستتتتتراتيجي  متنوع  حستتتتب أوضتتتتاع 

 الفندق.
 كبيرة 1.26672 3.6410

2 
ل   على محماالستتتتتتتراتيجينادرا  ما تذخذ إدارة الفندق البدائل 

 الجد.
 متوسط  1.37109 2.7436

5 
  أوضتتتاع االستتتتراتيجيتستتتتثني إدارة الفندق عند وضتتتع البدائل 

 السوق الحالي  والمستقبلي .
 متوسط  1.48406 2.4615

 كبيرة 84694. 3.3487 الدرجة الكلية 
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 إستراتيجية الفندقتنفيذ : تحليل السادسالنتائج المتعلقة بالمحور  6.2.2.4

  .ال ؤال استخدمت المتوستاج الح ابية والل ب المئوية لًر نقر  وللدرجة الًليةهذا لإلجابة عن 

(: السادس)المحور  قسم الثالثالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : (7.4جدول )

 تنفيذ إستراتيجية الفندق

 

المتوستاج الح ابية مست ابة أنرا  عيلة الدراسة على تلفيذ امستراتي ية ال ابر أا تدين نتائج ال دول 

 (.2.88)نم الفلدق جاجج بدرجة متوستة  وبمتوسط ح ابم للدرجة الًلية 

الخااام ااااااااااااااااة "نقوم بتلفيااذ برامج تاادريديااة نم الفلاادق من أجاار تحقير متتلداااج  وقااد حصاااااااااااااالاات العدااار 

(  تلتها الفقر  ال ال ة "أحيانات م نلترم 3.33امساااااااااتراتي ية" على  رجة متوساااااااااتة  بمتوساااااااااط ح اااااااااابم )

نيما حصاااالت   (2.90بالموازنة المحد   نم الختة التلفيذ ة" على  رجة متوسااااتة  بمتوسااااط ح ااااابم )

العدار  ال انية "يوجد صااااااااعوبة نم املترام بال داول الرملية التم وضااااااااعلاها لتحقير أهدا  الفلدق" على 

(  وتلتها العدار  الرابعة " الدات م نتدي 2.61المرتدة األخير  وعلى  رجة متوسااااااتة  بمتوسااااااط ح ااااااابم )

 (.2.77ة  وبمتوسط ح ابم )ملهج محد  نم تتدير الختط وامستراتي ياج" على  رجة متوست

 العبارة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

5 
نقوم بتنفيتتذ برام  تتتدريبيتت  في الفنتتدق من أجتتل تحقيق متطلبتتات 

  .االستراتيجي
 كبيرة 1.47494 3.3333

 متوسط 1.16517 2.8974 أحيانا  ال نلتزم بالموازن  المحددة في الخط  التنفيذي . 3

6 
يذ عند تنف االستتتتتتتراتيجيتلجذ إدارة الفندق إلى خبراء في التخطيط 

  .االستراتيجي
 متوسط 1.50752 2.8718

1 
 يوجد صتتتعوب  في االلتزام بالبرام  التي وضتتتعناها لتحقيق أهداف

 الفندق.
 متوسط 1.19603 2.7949

 متوسط 1.40416 2.7692 .اتاالستراتيجيو البا  ال نتبع منه  محدد في تطبيق الخطط  4

2 
يق الزمني  التي وضتتعناها لتحقيوجد صتتعوب  في االلتزام بالجداول 

 أهداف الفندق.
 متوسط 1.26938 2.6154

 متوسط 73841. 2.8803 الدرجة الكلية 
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 تنفيذ وتقييم إستراتيجية الفندق: تحليل السابعالنتائج المتعلقة بالمحور  7.2.2.4

  .ال ؤال استخدمت المتوستاج الح ابية والل ب المئوية لًر نقر  وللدرجة الًليةهذا لإلجابة عن 

 (:الســـابع)المحور  قســـم الثالثالالمتوســـطات الحســـابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : (8.4جدول )

 ة في الفندقاالستراتيجيالتقييم والرقابة 

 

المتوسااااتاج الح ااااابية مساااات ابة أنرا  عيلة الدراسااااة على التقييم ( ال ااااابر أا 8.4تدين نتائج ال دول )

 (.3.39والرقابة امستراتي ية نم الفلدق جاجج بدرجة متوستة  وبمتوسط ح ابم للدرجة الًلية )

الرابعة "لللظام الرقابم نم الفلدق أهدا  رقابية واضااااااااااااااحة" على  رجة كدير    وقد حصاااااااااااااالت العدار 

(  تلتها العدار  ال ال ة " صااااااامم نظام التقييم ونر معايير محد  " على  رجة 4.21وبمتوساااااااط ح اااااااابم )

نم حين حصلت العدار  الخام ة "تهمر ي ار  الفلدق أحيانات تصحيح   (3.92قدير   وبمتوسط ح ابم )

  متوساااااااتةراناج التم  كشاااااااف علها اللظام الرقابم" على أ نى  رجة  حيث حصااااااالت على  رجة امنح

(  تلتها الفقر  ال انية "تفتقر ي ار  الفلدق لمؤشاااراج أ اج واضاااحة لعملية التقييم" 2.36بمتوساااط ح اااابم )

 (.2.62على  رجة متوستة  وبمتوسط ح ابم )

 العبارة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 كبيرة 1.00471 4.2051 للنظام الرقابي في الفندق أهداف رقابي  واضح . 4

 كبيرة 1.03580 3.9231 يصمم نظام التقييم وفق معايير محددة. 3

7 
  تيجياالستراتقوم إدارة الفندق بتقييم مدى النجاح في تطبيق الخط  

 بشكل دوري.
 كبيرة 91398. 3.8205

 كبيرة 1.16864 3.7179 يتسم النظام الرقابي المتبع في الفندق بالمرون . 1

 كبيرة 94448. 3.7179 ه.بتعدل إدارة الفندق في الخطط بناء  على ضوء التقييم المعمول  8

 متوسط  1.39886 2.7949 تفتقر إدارة الفندق لمعايير أداء واضح  لعملي  التقييم. 6

 متوسط  1.47996 2.6154 تفتقر إدارة الفندق لمؤشرات أداء واضح  لعملي  التقييم. 2

5 
 تهمل إدارة الفندق أحيانا  تصتتتتتحيح االنحرافات التي يكشتتتتتف عنها

 النظام الرقابي.
 متوسط  1.20279 2.3590

 متوسطة 52137. 3.3942 الدرجة الكلية 
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 نتائج فرضيات الدراسة 3.4
 األولىالفرضية الرئيسة  1.3.4

 امسااااتراتي منم واقي التختيط  (α = 0.05م توجد نروق ذاج  ملة يحصااااائية علد م ااااتوى الدملة )

نم القتاع الفلدق نم محانظة بيت لحم تدعات لمت يراج الدراساااااااااااااااة: )ال لس  العمر  ساااااااااااااالواج الخدر   

   نوع الملًية(.المؤهر العلمم  تصليف الفلدق  عد  الل اج التم تتقلها

 يتفرع عن الفرضية الرئي ة األولى نرضياج نرعية هم على اللحو التالم:

 األولىالفرضية الفرعية  1.1.3.4
نم  امساتراتي مواقي التختيط  نم α = 0.05م توجد نروق ذاج  ملة يحصاائية علد م اتوى الدملة 

 القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم  عرى لمت ير ال لس.

ج لقياس  ملة الفروق نم المتوساااااتاج الح اااااابية ااساااااتخدم اختدار  األولىللتحقر من صاااااحة الفرضاااااية 

 .للدرجة الًليةلمحاور الدراسة وكذل  

لمحاور الدراســــــة ت لقياس داللة الفروق في المتوســــــطات الحســــــابية انتائج اختبار : (9.4الجدول )
  تعزك لمتغير الجنس وللدرجة الكلية 

 العدد الجنس المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 القسم الثاني
 45393. 3.7884 21 ذكر

-.374 37 .711 
 50436. 3.8457 18 أنثى

 القسم الثالث)المحور األول(
 31705. 3.4167 21 ذكر

-.704 37 .486 
 63818. 3.5278 18 أنثى

 الثالث)المحور الثاني(القسم 
 52830. 3.6587 21 ذكر

-1.253 37 .218 
 52255. 3.8704 18 أنثى

 القسم الثالث)المحور الثالث(
 63656. 3.4583 21 ذكر

-.881 37 .384 
 64010. 3.6389 18 أنثى

 القسم الثالث)المحور الرابع(
 59772. 3.7540 21 ذكر

.021 37 .983 
 56375. 3.7500 18 أنثى

 القسم الثالث)المحور الخامس(
 90879. 3.2095 21 ذكر

-1.112 37 .273 
 76149. 3.5111 18 أنثى

 القسم الثالث)المحور السادس(
 77749. 2.8651 21 ذكر

-.138 37 .891 
 71203. 2.8981 18 أنثى

 القسم الثالث)المحور السابع(
 52362. 3.4226 21 ذكر

.363 37 .719 
 53187. 3.3611 18 أنثى

 الدرج  الكلي 
 38553. 3.4467 21 ذكر

-.803 37 .427 
 42046. 3.5504 18 أنثى
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وجو  نروق ذاج  ملة يحصاااااااائية علد م اااااااتوى عدم  تشاااااااير المعتياج الوار   نم ال دول ال اااااااابر يلى

تعرى نم القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم  امسااااااااااااااتراتي منم واقي التختيط  α = 0.05الدملة 

  .لمت ير ال لس

 

 الثانيةالفرضية الفرعية  2.1.3.4

نم  امساتراتي مواقي التختيط  نم α = 0.05م توجد نروق ذاج  ملة يحصاائية علد م اتوى الدملة 

 .القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم  عرى لمت ير العمر

ية وفقًا (: المتوســــــطات الحســــــابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة وللدرجة الكل10.4لجدول )ا

 العمرلمتغير 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد العمر 

 الدرجة الًلية

 52. 3.87 18 سلة نةقر 30

 43. 3.7 9 سلة 40 – 31

 43. 3.80 8 سلة 50 – 41

 56. 3.72 4 سلة نةق ر 51

 

اسااااااااااتخدم اختدار تحلير التداين األحا م لقياس  ملة الفروق نم  ال انيةللتحقر من صااااااااااحة الفرضااااااااااية 

دقم نم القتاع الفل امستراتي مواقي التختيط  نمومحاور الدراسة المتوستاج الح ابية للدرجة الًلية 

 (.11.4كما نم ال دول ) العمر  نم محانظة بيت لحم
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(: نتــائج اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي لقيــاس داللــة الفروق في المتوســـــــــطــات 11.4الجــدول )

 في القطاع الفندقي في محافظة بيت لحم االســـــــتراتيجيواقع التخطيط  فيالحســـــــابية للدرجة الكلية 

 تعزك لمتغير العمر.

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوك  ف المربعات

 الداللة

 ال انمالق م 
 042. 3 125. بين الم موعاج

 239. 35 8.353  اخر الم موعاج 913. 174.

  38 8.477 الم موع

 الق م ال الث)المحور األول(
 030. 3 089. بين الم موعاج

 256. 35 8.964  اخر الم موعاج 950. 116.

  38 9.054 الم موع

 الق م ال الث)المحور ال انم(
 215. 3 645. الم موعاجبين 

 286. 35 10.013  اخر الم موعاج 529. 752.

  38 10.658 الم موع

 الق م ال الث)المحور ال الث(
 373. 3 1.120 بين الم موعاج

 408. 35 14.265  اخر الم موعاج 443. 916.

  38 15.385 الم موع

 الق م ال الث)المحور الرابي(

 1.022 3 3.065 بين الم موعاج

 271. 35 9.484  اخر الم موعاج 019. 3.770

  38 12.548 الم موع

 الق م ال الث)المحور الخامس(

 306. 3 919. بين الم موعاج

 753. 35 26.339  اخر الم موعاج 749. 407.

  38 27.257 الم موع

 الق م ال الث)المحور ال ا س(

 404. 3 1.212 بين الم موعاج

 557. 35 19.507  اخر الم موعاج 544. 725.

  38 20.719 الم موع

 الق م ال الث)المحور ال ابي(
 253. 3 759. بين الم موعاج

 273. 35 9.571  اخر الم موعاج 439. 925.

  38 10.329 الم موع

 الدرجة الكلية
 109. 3 327. بين الم موعاج

 164. 35 5.756 الم موعاج اخر  581. 662.

  38 6.082 الم موع
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عدم وجو  نروق ذاج  ملة يحصاااااااائية علد م اااااااتوى  تشاااااااير المعتياج الوار   نم ال دول ال اااااااابر يلى

نم القتاع  امساااااااتراتي مواقي التختيط لنم المتوساااااااتاج الح اااااااابية للدرجة الًلية  α = 0.05الدملة 

 .تعرى لمت ير العمر الفلدقم نم محانظة بيت لحم

 
 الثالثةالفرضية الفرعية  3.1.3.4

نم  امساتراتي مواقي التختيط  نم α = 0.05م توجد نروق ذاج  ملة يحصاائية علد م اتوى الدملة 

 .القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم  عرى لمت ير سلواج الخدر 

ية وفقًا (: المتوســــــطات الحســــــابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة وللدرجة الكل12.4لجدول )ا

 سنوات الخبرةلمتغير 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة 

 الدرجة الكلية

 48. 4.02 10 سلواج 5أقر من 

 49. 3.69 17 سلواج 10 – 5من 

 42. 3.81 12 سلواج 10أق ر من 

 

اسااااااااااتخدم اختدار تحلير التداين األحا م لقياس  ملة الفروق نم  ال ال ةللتحقر من صااااااااااحة الفرضااااااااااية 

دقم نم القتاع الفل امستراتي مواقي التختيط  نمومحاور الدراسة المتوستاج الح ابية للدرجة الًلية 

 (.13.4كما نم ال دول )  تعرى لمت ير سلواج الخدر  نم محانظة بيت لحم
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(: نتــائج اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي لقيــاس داللــة الفروق في المتوســـــــــطــات 13.4الجــدول )

 لحم في القطاع الفندقي في محافظة بيت االســـــــتراتيجيواقع التخطيط  فيالحســـــــابية للدرجة الكلية 

 .سنوات الخبرةتعزك لمتغير 

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوك  ف المربعات

 الداللة

 الق م ال انم
 342. 2 683. بين الم موعاج

 217. 36 7.794  اخر الم موعاج 220. 1.578

  38 8.477 الم موع

 الق م ال الث)المحور األول(
 103. 2 206. بين الم موعاج

 246. 36 8.848  اخر الم موعاج 661. 419.

  38 9.054 الم موع

 ال الث)المحور ال انم(الق م 
 194. 2 388. بين الم موعاج

 285. 36 10.270  اخر الم موعاج 513. 681.

  38 10.658 الم موع

 الق م ال الث)المحور ال الث(
 497. 2 995. بين الم موعاج

 400. 36 14.390  اخر الم موعاج 300. 1.245

  38 15.385 الم موع

 ال الث)المحور الرابي(الق م 

 265. 2 530. بين الم موعاج

 334. 36 12.019  اخر الم موعاج 460. 793.

  38 12.548 الم موع

 الق م ال الث)المحور الخامس(

 1.921 2 3.842 بين الم موعاج

 650. 36 23.415  اخر الم موعاج 065. 2.954

  38 27.257 الم موع

 ال الث)المحور ال ا س(الق م 

 138. 2 277. بين الم موعاج

 568. 36 20.443  اخر الم موعاج 785. 244.

  38 20.719 الم موع

 الق م ال الث)المحور ال ابي(
 464. 2 928. بين الم موعاج

 261. 36 9.401  اخر الم موعاج 184. 1.777

  38 10.329 الم موع

 الدرجة الكلية
 150. 2 300. الم موعاجبين 

 161. 36 5.783  اخر الم موعاج 403. 933.

  38 6.082 الم موع
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عدم وجو  نروق ذاج  ملة يحصاااااااائية علد م اااااااتوى  تشاااااااير المعتياج الوار   نم ال دول ال اااااااابر يلى

نم القتاع  امساااااااتراتي مواقي التختيط لنم المتوساااااااتاج الح اااااااابية للدرجة الًلية  α = 0.05الدملة 

 سلواج الخدر .تعرى لمت ير  الفلدقم نم محانظة بيت لحم

 
 الرابعةالفرضية الفرعية  4.1.3.4

نم  امساتراتي مواقي التختيط  نم α = 0.05م توجد نروق ذاج  ملة يحصاائية علد م اتوى الدملة 

 .القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم  عرى لمت ير المؤهر العلمم

ية وفقًا (: المتوســــــطات الحســــــابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة وللدرجة الكل14.4لجدول )ا

 مؤهل العلمي.اللمتغير 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي 

 الدرجة الكلية

 38. 4.47 4  بلوم متوسط

 42. 3.66 24 بكالوريوس

 58. 3.72 4  بلوم عالم

 24. 4.01 7 نةعلىماج تير 

 

اساااااااااتخدم اختدار تحلير التداين األحا م لقياس  ملة الفروق نم  الرابعةللتحقر من صاااااااااحة الفرضاااااااااية 

دقم نم القتاع الفل امستراتي مواقي التختيط  نمومحاور الدراسة المتوستاج الح ابية للدرجة الًلية 

 (.15.4ال دول )كما نم  تعرى لمت ير المؤهر العلمم. نم محانظة بيت لحم
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(: نتــائج اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي لقيــاس داللــة الفروق في المتوســـــــــطــات 15.4الجــدول )

 لحم في القطاع الفندقي في محافظة بيت االســـــــتراتيجيواقع التخطيط  فيالحســـــــابية للدرجة الكلية 

 .لمؤهل العلميتعزك لمتغير ا

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوك  ف المربعات

 الداللة

 الق م ال انم
 869. 3 2.606 بين الم موعاج

 168. 35 5.871  اخر الم موعاج 005. 5.179

  38 8.477 الم موع

 الق م ال الث)المحور األول(
 489. 3 1.467 بين الم موعاج

 217. 35 7.587  اخر الم موعاج 099. 2.255

  38 9.054 الم موع

 الق م ال الث)المحور ال انم(
 752. 3 2.255 بين الم موعاج

 240. 35 8.403  اخر الم موعاج 038. 3.131

  38 10.658 الم موع

 الق م ال الث)المحور ال الث(
 168. 3 505. بين الم موعاج

 425. 35 14.880  اخر الم موعاج 756. 396.

  38 15.385 الم موع

 ال الث)المحور الرابي(الق م 

 671. 3 2.012 بين الم موعاج

 301. 35 10.536  اخر الم موعاج 102. 2.228

  38 12.548 الم موع

 الق م ال الث)المحور الخامس(

 605. 3 1.814 بين الم موعاج

 727. 35 25.444  اخر الم موعاج 485. 832.

  38 27.257 الم موع

 ال الث)المحور ال ا س(الق م 

 510. 3 1.530 بين الم موعاج

 548. 35 19.189  اخر الم موعاج 436. 930.

  38 20.719 الم موع

 الق م ال الث)المحور ال ابي(
 567. 3 1.702 بين الم موعاج

 246. 35 8.627  اخر الم موعاج 094. 2.302

  38 10.329 الم موع

 الدرجة الكلية
 467. 3 1.400 بين الم موعاج

 134. 35 4.682  اخر الم موعاج 026. 3.488

  38 6.082 الم موع
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    تشااااير المعتياج الوار   نم ال دول ال ااااابر يلى وجو  نروق ذاج  ملة يحصااااائية علد م ااااتوى الدملة

α = 0.05  م نم القتاع الفلدقم ن امستراتي مواقي التختيط لنم المتوستاج الح ابية للدرجة الًلية

 مؤهر العلمم ونم المتوسط الح ابم للمحور األول كما يلم:تعرى لمت ير ال محانظة بيت لحم

 : اختبار شافيه لقياس الفروق بين المؤهالت العلمية وداللتها المعنوية.(16.4)الجدول 

 الخطأ المعياري الداللة المعنوية
الفرق في المتوسطات 

 الحسابي
  المتغيرات

 المحور الثاني بكالوريوس -دبلوم متوسط  0.81 0.22 0.009

 الدرجة الكلية بكالوريوس -دبلوم متوسط 0.60 0.20 0.04

 

  نم ال دول ال اااابر أا الفروق كانت بين  بلوم متوساااط وبكالوريوس  ولصاااالح تشاااير المعتياج الوار 

  بلوم متوسط.

 الخامسةالفرضية الفرعية  5.1.3.4

نم  امساتراتي مواقي التختيط  نم α = 0.05م توجد نروق ذاج  ملة يحصاائية علد م اتوى الدملة 

 .القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم  عرى لمت ير تصليف الفلدق

ية وفقًا (: المتوســــــطات الحســــــابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة وللدرجة الكل17.4لجدول )ا
 الفندقتصنيف لمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد تصنيف الفندق 

 الدرجة الكلية

 27. 3.58 3 نزل

 72. 3.47 2 نجم 

 36. 3.66 5 نجمتان

 45. 3.38 10 ثالث  نجوم

 46. 3.51 14 أربع  نجوم

 18. 3.42 3 خمس  نجوم

 08. 3.50 2  ير مصنف
 

اساااااتخدم اختدار تحلير التداين األحا م لقياس  ملة الفروق نم  الخام اااااةللتحقر من صاااااحة الفرضاااااية 

دقم نم القتاع الفل امستراتي مواقي التختيط  نمومحاور الدراسة المتوستاج الح ابية للدرجة الًلية 

 (.18.4كما نم ال دول ) تعرى لمت ير تصليف الفلدق. نم محانظة بيت لحم
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(: نتــائج اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي لقيــاس داللــة الفروق في المتوســـــــــطــات 18.4الجــدول )

 لحم في القطاع الفندقي في محافظة بيت االســـــــتراتيجيواقع التخطيط  فيالحســـــــابية للدرجة الكلية 

 تصنيف الفندقتعزك لمتغير 

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوك  ف المربعات

 الداللة

 الق م ال انم
 163. 6 975. بين الم موعاج

 234. 32 7.502  اخر الم موعاج 657. 693.

  38 8.477 الم موع

 الق م ال الث)المحور األول(
 190. 6 1.141 بين الم موعاج

 247. 32 7.913  اخر الم موعاج 600. 769.

  38 9.054 الم موع

 الق م ال الث)المحور ال انم(
 078. 6 471. الم موعاج بين

 318. 32 10.187  اخر الم موعاج 957. 246.

  38 10.658 الم موع

 الق م ال الث)المحور ال الث(
 159. 6 955. بين الم موعاج

 451. 32 14.430  اخر الم موعاج 903. 353.

  38 15.385 الم موع

 الق م ال الث)المحور الرابي(

 282. 6 1.689 بين الم موعاج

 339. 32 10.859  اخر الم موعاج 556. 830.

  38 12.548 الم موع

 الق م ال الث)المحور الخامس(

 313. 6 1.880 بين الم موعاج

 793. 32 25.377  اخر الم موعاج 877. 395.

  38 27.257 الم موع

 الق م ال الث)المحور ال ا س(

 652. 6 3.914 بين الم موعاج

 525. 32 16.805  اخر الم موعاج 311. 1.242

  38 20.719 الم موع

 الق م ال الث)المحور ال ابي(
 332. 6 1.994 بين الم موعاج

 260. 32 8.336  اخر الم موعاج 296. 1.275

  38 10.329 الم موع

 الدرجة الكلية
 050. 6 301. بين الم موعاج

 181. 32 5.781 الم موعاج اخر  943. 278.

  38 6.082 الم موع
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عدم وجو  نروق ذاج  ملة يحصاااااااائية علد م اااااااتوى  تشاااااااير المعتياج الوار   نم ال دول ال اااااااابر يلى

نم القتاع  امساااااااتراتي مواقي التختيط لنم المتوساااااااتاج الح اااااااابية للدرجة الًلية  α = 0.05الدملة 

 تصليف الفلدق.تعرى لمت ير  الفلدقم نم محانظة بيت لحم

 

 السادسةالفرضية الفرعية  6.1.3.4

نم  امساتراتي مواقي التختيط  نم α = 0.05م توجد نروق ذاج  ملة يحصاائية علد م اتوى الدملة 

 .القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم  عرى لمت ير عد  الل اج التم تتقلها

ية وفقًا (: المتوســــــطات الحســــــابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة وللدرجة الكل19.4لجدول )ا

 عدد اللغات التي تتقنهالمتغير 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد عدد اللغات التي تتقنها 

 الدرجة الكلية

 45. 3.80 11 ل ة واحد   وا ل ة األم

 52. 3.63 13 ل تاا  وا ل ة األم

 30. 3.93 12  ال ة ل ت  وا الل ة األم

 73. 4.18 3 أربعة نةق ر  وا الل ة األم

 

اسااااتخدم اختدار تحلير التداين األحا م لقياس  ملة الفروق نم  ال ااااا سااااةللتحقر من صااااحة الفرضااااية 

دقم نم القتاع الفل امستراتي مواقي التختيط  نمومحاور الدراسة المتوستاج الح ابية للدرجة الًلية 

 (.20.4كما نم ال دول ) تعرى لمت ير عد  الل اج التم تتقلها. نم محانظة بيت لحم
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: نتــائج اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي لقيــاس داللــة الفروق في المتوســـــــــطــات 20.4)الجــدول )

 لحم في القطاع الفندقي في محافظة بيت االســـــــتراتيجيواقع التخطيط  فيالحســـــــابية للدرجة الكلية 

 عدد اللغات التي تتقنهاتعزك لمتغير 

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوك  ف المربعات

 الداللة

 الق م ال انم
 340. 3 1.021 بين الم موعاج

 213. 35 7.457  اخر الم موعاج 208. 1.597

  38 8.477 الم موع

 الق م ال الث)المحور األول(
 189. 3 568. بين الم موعاج

 242. 35 8.486  اخر الم موعاج 513. 781.

  38 9.054 الم موع

 الق م ال الث)المحور ال انم(
 408. 3 1.224 بين الم موعاج

 270. 35 9.434  اخر الم موعاج 228. 1.514

  38 10.658 الم موع

 ال الث)المحور ال الث(الق م 
 169. 3 506. بين الم موعاج

 425. 35 14.880  اخر الم موعاج 756. 397.

  38 15.385 الم موع

 الق م ال الث)المحور الرابي(

 049. 3 147. بين الم موعاج

 354. 35 12.401  اخر الم موعاج 936. 139.

  38 12.548 الم موع

 ال الث)المحور الخامس(الق م 

 535. 3 1.605 بين الم موعاج

 733. 35 25.653  اخر الم موعاج 541. 730.

  38 27.257 الم موع

 الق م ال الث)المحور ال ا س(

 1.495 3 4.484 بين الم موعاج

 464. 35 16.235  اخر الم موعاج 034. 3.222

  38 20.719 الم موع

 ال الث)المحور ال ابي(الق م 
 273. 3 820. بين الم موعاج

 272. 35 9.510  اخر الم موعاج 402. 1.006

  38 10.329 الم موع

 الدرجة الكلية
 056. 3 168. بين الم موعاج

 169. 35 5.914  اخر الم موعاج 802. 332.

  38 6.082 الم موع
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عدم وجو  نروق ذاج  ملة يحصاااااااائية علد م اااااااتوى  ال اااااااابر يلىتشاااااااير المعتياج الوار   نم ال دول 

نم القتاع  امساااااااتراتي مواقي التختيط لنم المتوساااااااتاج الح اااااااابية للدرجة الًلية  α = 0.05الدملة 

 .عد  الل اج التم تتقلهاتعرى لمت ير  الفلدقم نم محانظة بيت لحم

 

 السابعةالفرضية الفرعية  7.1.3.4

نم  امساتراتي مواقي التختيط  نم α = 0.05م توجد نروق ذاج  ملة يحصاائية علد م اتوى الدملة 

 .القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم  عرى لمت ير نوع الملًية

ية وفقًا (: المتوســــــطات الحســــــابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة وللدرجة الكل21.4لجدول )ا

 الملكية:نوع لمتغير 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد نوع الملكية 

 الدرجة الكلية

 43. 3.61 20 مشروع عائلم

 44. 3.97 14 شركة م اهمة

 42. 4.15 5  ير ذل 

 

اسااااااتخدم اختدار تحلير التداين األحا م لقياس  ملة الفروق نم  ال ااااااابعةللتحقر من صااااااحة الفرضااااااية 

دقم نم القتاع الفل امستراتي مواقي التختيط  نمومحاور الدراسة المتوستاج الح ابية للدرجة الًلية 

 (.22.4كما نم ال دول ) تعرى لمت ير نوع الملًية. نم محانظة بيت لحم
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: نتــائج اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي لقيــاس داللــة الفروق في المتوســـــــــطــات 22.4)الجــدول )

 لحم في القطاع الفندقي في محافظة بيت االســـــــتراتيجيواقع التخطيط  فيالحســـــــابية للدرجة الكلية 

 نوع الملكيةتعزك لمتغير 

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوك  ف المربعات

 الداللة

 الق م ال انم
 865. 2 1.730 بين الم موعاج

 187. 36 6.747  اخر الم موعاج 016. 4.616

  38 8.477 الم موع

 الق م ال الث)المحور األول(
 125. 2 250. بين الم موعاج

 245. 36 8.804  اخر الم موعاج 604. 511.

  38 9.054 الم موع

 الق م ال الث)المحور ال انم(
 355. 2 710. بين الم موعاج

 276. 36 9.948  اخر الم موعاج 289. 1.285

  38 10.658 الم موع

 الق م ال الث)المحور ال الث(
 123. 2 246. بين الم موعاج

 421. 36 15.139  اخر الم موعاج 748. 293.

  38 15.385 الم موع

 الق م ال الث)المحور الرابي(

 166. 2 332. الم موعاجبين 

 339. 36 12.217  اخر الم موعاج 617. 489.

  38 12.548 الم موع

 الق م ال الث)المحور الخامس(

 526. 2 1.051 بين الم موعاج

 728. 36 26.206  اخر الم موعاج 493. 722.

  38 27.257 الم موع

 الق م ال الث)المحور ال ا س(

 105. 2 211. بين الم موعاج

 570. 36 20.509  اخر الم موعاج 832. 185.

  38 20.719 الم موع

 الق م ال الث)المحور ال ابي(
 001. 2 002. بين الم موعاج

 287. 36 10.327  اخر الم موعاج 996. 004.

  38 10.329 الم موع

 الدرجة الكلية
 127. 2 253. بين الم موعاج

 162. 36 5.829  اخر الم موعاج 465. 783.

  38 6.082 الم موع
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عدم وجو  نروق ذاج  ملة يحصاااااااائية علد م اااااااتوى  تشاااااااير المعتياج الوار   نم ال دول ال اااااااابر يلى

نم القتاع  امساااااااتراتي مواقي التختيط لنم المتوساااااااتاج الح اااااااابية للدرجة الًلية  α = 0.05الدملة 

 .نوع الملًية تعرى لمت ير الفلدقم نم محانظة بيت لحم

 

 الثانيةالرئيسية الفرضية  2.3.4

م م يوجد عالقة ذاج  ملة يحصااائية معلوية نم ي راك المدحو ين ألهمية مكوناج التختيط امسااتراتي 

دق  ة للفلدق  صاااااااااايا ة رسااااااااااالة الفلامسااااااااااتراتي ي)تحلير الديئة الداخلية والخارجية  الر ية نم المتم لة 

لرقابة ة نم الفلدق  التقييم واامسااااااااااااااتراتي ية للفلدق  تلفيذ امسااااااااااااااتراتي ي ا اج وأهدا  الفلدق  الددائر 

 ة نم الفلدق(.امستراتي ي

 يتفرع عن الفرضية الرئي ة ال انية نرضياج نرعية هم على اللحو التالم:

 الفرضية الفرعية األولى 1.2.3.4

 د عالقة ذاج  ملة يحصائية معلوية إل راك المدحو ين لمكوناج التختيط امستراتي م من حيثم يوج

 .تحلير الديئة الداخلية والخارجية

 لفحص هذه الفرضية ن تخدم اختدار تحلير امنحدار الد يط  حيث كانت اللتائج كما يلم:

 :خارجيةعلى درجة تحليل البيئة الداخلية وال االستراتيجيألهمية التخطيط ( قيم آر 23.4الجدول )

الخطأ المعياري 
 النموذج قيمة  آر مربع آر مربع آر المعدلة المقدر

0.46 0.11 0.133 0.365 1 
 

من ال دول ال اااااااااااااااابر نالحر أا ارتداط محور األهمية مي محور تحلير الديئة الداخلية والخارجية هو 

قيمة مربي آر نهم تشااير يلى ن اادة ما  ف ااره العامر الم ااتقر وهو معامر ارتداط متوسااط  أما  0.365

 من العامر التابي  أو ن دة ما  مكن تف يره من العامر التابي بواستة العامر الم تقر.
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يئة على درجة تحليل الب االســـــــــتراتيجيألهمية التخطيط  (: تحليل التباين األحادي24.4) الجدول

 :الداخلية والخارجية

مجموع  التباينمصدر  النموذج
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوك  ف المربعات

 الداللة

1 
 

 1.207 1 1.207 انحدار

 212. 37 7.846 بواقم 022. 5.693

  38 9.054 م موع
 

مية تشااااير الدياناج الوار   نم ال دول ال ااااابر يلى معلوية امنحدار  أم أا هلاك عالقة معلوية بين أه

 التختيط وتحلير الديئة الداخلية والخارجية. 

ــة التخطيط  ( المعــامالت25.4) الجــدول ــة  االســـــــــتراتيجيألهمي ــداخلي ــة ال ــل البيئ على درجــة تحلي

 :والخارجية

 
 اللموذج

   المعامالج المعيَّر  معيَّر المعامالج ال ير 

B 
الختة 
 المعيارم 

 
Beta 

قيمة اختدار 
 تم

الدملة 
 المعلوية

 002. 3.337  608. 2.028 ال ابت
X .377 .158 .365 2.386 .022 

 

نا امن ال دول ال ااااااااااااابر نالحر أا تحلير الديئة الداخلية والخارجية يت ير تدعات ألهمية التختيط بحيث 

 0.377أهمية التختيط بدرجة واحد  ت يرج  رجة تحلير الديئة الداخلية والخارجية بمقدار قلما ت يرج 

 . رجة  وهلا يتلخص أ ر المتوستاج الح ابية ألهمية التختيط من وجهة نظر المدحو ين

 الفرضية الفرعية الثانية 2.2.3.4

 التختيط امسااااااتراتي م ألهميةم يوجد عالقة ذاج  ملة يحصااااااائية معلوية إل راك المدحو ين لمكوناج 

 .الر ية امستراتي ية للفلدق
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 لفحص هذه الفرضية ن تخدم اختدار تحلير امنحدار الد يط  حيث كانت اللتائج كما يلم:

 :ة للفندقاالستراتيجيعلى درجة الرؤية  االستراتيجيألهمية التخطيط  ( قيم آر26.4الجدول )

الخطأ المعياري 
 النموذج قيمة  آر مربع آر المعدلةمربع آر  المقدر

0.49 0.143 0.166 0.407 1 
 

ة امسااااااااااااااتراتي يمحور األهمية مي محور  رجة الر ية ارتداط من ال دول ال اااااااااااااااابر نالحر أا معامر 

متوسااط  أما قيمة مربي آر نهم تشااير يلى ن اادة ما  ف ااره العامر الم ااتقر وهو معامر ارتداط  0.407

 ن دة ما  مكن تف يره من العامر التابي بواستة العامر الم تقر.من العامر التابي  أو 

على درجـــة الرؤيـــة  االســـــــــتراتيجيألهميـــة التخطيط  (: تحليـــل التبـــاين األحـــادي27.4) الجـــدول

 :ة للفندقاالستراتيجي

مجموع  مصدر التباين النموذج
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوك  ف المربعات

 الداللة

1 
 

 1.767 1 1.767 انحدار

 240. 37 8.891 بواقم 010. 7.353

  38 10.658 م موع
 

مية تشااااير الدياناج الوار   نم ال دول ال ااااابر يلى معلوية امنحدار  أم أا هلاك عالقة معلوية بين أه

 ة للفلدق. امستراتي يالتختيط والر ية 

 :ندقة للفاالستراتيجيعلى درجة الرؤية  االستراتيجيألهمية التخطيط  ( المعامالت28.4) الجدول

 
 اللموذج

   المعامالج المعيَّر  المعامالج ال ير معيَّر 

B 
الختة 
 المعيارم 

 
Beta 

قيمة اختدار 
 تم

الدملة 
 المعلوية

 004. 3.114  647. 2.015 ال ابت
X .457 .168 .407 2.712 .010 
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لما ة للفلدق تت ير تدعات ألهمية التختيط بحيث انا كامسااااااتراتي يمن ال دول ال ااااااابر نالحر أا الر ية 

 رجااة  وهلاا  0.377ة للفلاادق بمقاادار امسااااااااااااااتراتي ياات يرج أهميااة التختيط باادرجااة واحااد  ت ير الر يااة 

 .يتلخص أ ر المتوستاج الح ابية ألهمية التختيط من وجهة نظر المدحو ين

 الفرضية الفرعية الثالثة 3.2.3.4

  ملة يحصااااااائية معلوية إل راك المدحو ين لمكوناج التختيط امسااااااتراتي م ألهميةم يوجد عالقة ذاج 

 .صيا ة رسالة الفلدق

 لفحص هذه الفرضية ن تخدم اختدار تحلير امنحدار الد يط  حيث كانت اللتائج كما يلم:

 :على درجة صياغة رسالة الفندق االستراتيجيألهمية التخطيط  ( قيم آر29.4الجدول )

المعياري الخطأ 
 النموذج قيمة  آر مربع آر مربع آر المعدلة المقدر

.63 .006 .032 .180 1 
 

 0.18حور صيا ة رسالة الفلدق هو محور األهمية مي متداط من ال دول ال ابر نالحر أا معامر ار 

مر متدنم  أما قيمة مربي آر نهم تشير يلى ن دة ما  ف ره العامر الم تقر من العا وهو معامر ارتداط

 التابي  أو ن دة ما  مكن تف يره من العامر التابي بواستة العامر الم تقر.

لة على درجة صــــياغة رســــا االســــتراتيجيألهمية التخطيط  (: تحليل التباين األحادي30.4) الجدول

 :الفندق

مجموع  التباينمصدر  النموذج
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوك  ف المربعات

 الداللة

1 
 

 496. 1 496. انحدار

 402. 37 14.889 بواقم 274. 1.233

  38 15.385 م موع
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ة بين تشير الدياناج الوار   نم ال دول ال ابر يلى عدم معلوية امنحدار  أم أنا م يوجد عالقة معلوي

ما  ن اااااادة قليلة جدات من صاااااايا ة الفلدق بامعت أاوكذل   ة للفلدق امسااااااتراتي ير ية التختيط والأهمية 

 على أهمية التختيط. 

 :على درجة صياغة رسالة الفندق االستراتيجيألهمية التخطيط  ( المعامالت31.4) الجدول

 
 اللموذج

   المعامالج المعيَّر  المعامالج ال ير معيَّر 

B 
الختة 
 المعيارم 

 
Beta 

قيمة اختدار 
 تم

الدملة 
 المعلوية

 003. 3.127  837. 2.619 ال ابت
X .242 .218 .180 1.110 .274 

 
 من ال دول ال اااابر نالحر أا  رجة صااايا ة رساااالة الفلدق تت ير تدعات ألهمية التختيط بحيث انا كلما

 لًن العالقة  ير  رجة 0.377بمقدار  ت يرج أهمية التختيط بدرجة واحد  ت ير  رجة توانر المعايير

 حصائيات.معلوية ي

 الفرضية الفرعية الرابعة 4.2.3.4

 م يوجد عالقة ذاج  ملة يحصااااااائية معلوية إل راك المدحو ين لمكوناج التختيط امسااااااتراتي م ألهمية

 . ا اج وأهدا  الفلدق

 كانت اللتائج كما يلم:لفحص هذه الفرضية ن تخدم اختدار تحلير امنحدار الد يط  حيث 

 :على غايات وأهداف الفندق االستراتيجيألهمية التخطيط  ( قيم آر32.4الجدول )

الخطأ المعياري 
 النموذج قيمة  آر مربع آر مربع آر المعدلة المقدر

.57 .005 .031 .177 1 
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 0.177الفلدق  وأهدا   ا اج محور األهمية مي محورل ال اااااااابر نالحر أا معامر ارتداط من ال دو 

مر متدنم  أما قيمة مربي آر نهم تشير يلى ن دة ما  ف ره العامر الم تقر من العاوهو معامر ارتداط 

 التابي  أو ن دة ما  مكن تف يره من العامر التابي بواستة العامر الم تقر.

 :فندقاف العلى غايات وأهد االستراتيجيألهمية التخطيط  (: تحليل التباين األحادي33.4) الجدول

مجموع  مصدر التباين النموذج
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

مستوك  ف
 الداللة

1 
 

 391. 1 391. انحدار

 329. 37 12.157 بواقم 282. 1.190

  38 12.548 م موع
 

ة بين تشير الدياناج الوار   نم ال دول ال ابر يلى عدم معلوية امنحدار  أم أنا م توجد عالقة معلوي

 أهمية التختيط و ا اج وأهدا  الفلدق. 

 :على غايات وأهداف الفندق االستراتيجيألهمية التخطيط  ( المعامالت34.4) الجدول

 
 اللموذج

   المعيَّر المعامالج  المعامالج ال ير معيَّر 

B 
الختة 
 المعيارم 

 
Beta 

قيمة اختدار 
 تم

الدملة 
 المعلوية

 000. 3.876  757. 2.933 ال ابت
X .215 .197 .177 1.091 .282 

 

الفلدق تت ير تدعات ألهمية التختيط بشااااااااكر  ير معلوم  وأهدا من ال دول ال ااااااااابر نالحر أا  ا اج 

 0.215بحيث انا كلما ت يرج أهمية التختيط بدرجة واحد  ت ير  رجة  ا اج وأهدا  الفلدق بمقدار 

  رجة.
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 الفرضية الفرعية الخامسة 5.2.3.4

 امسااااااتراتي م ألهميةم يوجد عالقة ذاج  ملة يحصااااااائية معلوية إل راك المدحو ين لمكوناج التختيط 

 .الددائر امستراتي ية للفلدق

 لفحص هذه الفرضية ن تخدم اختدار تحلير امنحدار الد يط  حيث كانت اللتائج كما يلم:

 :ة للفندقاالستراتيجيعلى البدائل  االستراتيجيألهمية التخطيط  ( قيم آر35.4الجدول )

الخطأ المعياري 
 النموذج قيمة  آر مربع آر مربع آر المعدلة المقدر

0.81 0.077 0.101 0.318 1 
 

 للفلا قة امسااااااااااااااتراتي يحور تلفيذ محور األهمية مي مر ارتداط من ال دول ال اااااااااااااااابر نالحر أا معام

متوسااط  أما قيمة مربي آر نهم تشااير يلى ن اادة ما  ف ااره العامر الم ااتقر  وهو معامر ارتداط 0.318

 من العامر التابي  أو ن دة ما  مكن تف يره من العامر التابي بواستة العامر الم تقر.

ة تيجياالســـــــتراعلى البدائل  االســـــــتراتيجيألهمية التخطيط  (: تحليل التباين األحادي36.4) الجدول

 :للفندق

مجموع  مصدر التباين النموذج
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوك  ف المربعات

 الداللة

1 
 

 2.751 1 2.751 انحدار
4.154 

 
.049 
 662. 37 24.506 بواقم 

  38 27.257 م موع
 

مية معلوية امنحدار  أم أا هلاك عالقة معلوية بين أه تشااااير الدياناج الوار   نم ال دول ال ااااابر يلى

محور  لًن العالقة هلا ضاعيفة نوعات ما وأا ما  مكن تف ايره منة للفلدق  امساتراتي ييط والددائر التخت

  0.077ة للفلدق بامعتما  على األهمية   اوم امستراتي يالر ية 
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ل على البــدائــ االســـــــــتراتيجيألهميــة التخطيط تحليــل التبــاين األحــادي  ( المعــامالت37.4) الجــدول

 :للفندقة االستراتيجي

 
 اللموذج

   المعامالج المعيَّر  المعامالج ال ير معيَّر 

B 
الختة 
 المعيارم 

 
Beta 

قيمة اختدار 
 تم

الدملة 
 المعلوية

 281. 1.094  1.074 1.175 ال ابت
X .570 .280 .318 2.038 .049 

 
م تت ير تدعات ألهمية التختيط بشااااااكر معلو  قدة للفلامسااااااتراتي يحر أا الددائر من ال دول ال ااااااابر نال

 0.57بحيث انا كلما ت يرج أهمية التختيط بدرجة واحد  ت ير  رجة  ا اج وأهدا  الفلدق بمقدار 

  رجة.

 الفرضية الفرعية السادسة 6.2.3.4

 م يوجد عالقة ذاج  ملة يحصااااااائية معلوية إل راك المدحو ين لمكوناج التختيط امسااااااتراتي م ألهمية

 .تلفيذ امستراتي ية نم الفلدق

 لفحص هذه الفرضية ن تخدم اختدار تحلير امنحدار الد يط  حيث كانت اللتائج كما يلم:

 :ة في الفندقاالستراتيجيعلى تنفيذ  االستراتيجيألهمية التخطيط  ( قيم آر38.4الجدول )

الخطأ المعياري 
 النموذج قيمة  آر مربع آر مربع آر المعدلة المقدر

.70 .089 .113 .336 1 
 

ة نم الفلدق امساااااااااتراتي يمحور األهمية مي محور تلفيذ ل ال اااااااااابر نالحر أا معامر ارتداط من ال دو 

متوسااط  أما قيمة مربي آر نهم تشااير يلى ن اادة ما  ف ااره العامر الم ااتقر وهو معامر ارتداط  0.336

 التابي بواستة العامر الم تقر.من العامر التابي  أو ن دة ما  مكن تف يره من العامر 
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ة في جياالســــتراتيعلى تنفيذ  االســــتراتيجيألهمية التخطيط  (: تحليل التباين األحادي39.4) الجدول

 :الفندق

مجموع  مصدر التباين النموذج
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوك  ف المربعات

 الداللة

1 
 

 2.337 1 2.337 انحدار
4.703 

 
b037. 

 
 497. 37 18.383 بواقم
  38 20.719 م موع

 
مية تشااااير الدياناج الوار   نم ال دول ال ااااابر يلى معلوية امنحدار  أم أا هلاك عالقة معلوية بين أه

 ة للفلدق امستراتي يالتختيط وتلفيذ الر ية 

 :الفندقة في االستراتيجيعلى تنفيذ  االستراتيجيألهمية التخطيط  ( المعامالت40.4) الجدول

 
 اللموذج

   المعامالج المعيَّر  المعامالج ال ير معيَّر 

B 
الختة 
 المعيارم 

 
Beta 

قيمة اختدار 
 تم

الدملة 
 المعلوية

 352. 943.  930. 878. ال ابت
X .525 .242 .336 2.169 .037 

 

وم ة نم الفلدق تت ير تدعات ألهمية التختيط بشاااكر معلامساااتراتي يمن ال دول ال اااابر نالحر أا تلفيذ 

ر ة نم الفلدق بمقداامسااااااااااااااتراتي يبحيث انا كلما ت يرج أهمية التختيط بدرجة واحد  ت ير  رجة تلفيذ 

  رجة. 0.525

 الفرضية الفرعية السابعة 7.2.3.4

 ط امسااااااتراتي م ألهميةم يوجد عالقة ذاج  ملة يحصااااااائية معلوية إل راك المدحو ين لمكوناج التختي

 .التقييم والرقابة امستراتي ية نم الفلدق
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 لفحص هذه الفرضية ن تخدم اختدار تحلير امنحدار الد يط  حيث كانت اللتائج كما يلم:

 :ي الفندقة فاالستراتيجيعلى التقييم والرقابة  االستراتيجيألهمية التخطيط  ( قيم آر41.4الجدول )

الخطأ المعياري 
 النموذج قيمة  آر مربع آر مربع آر المعدلة المقدر

.47 .202 .223 .472 1 
 

م ة نامسااااتراتي يمحور األهمية مي محور التقييم والرقابة  ول ال ااااابر نالحر أا معامر ارتداطمن ال د

متوساااااط  أما قيمة مربي آر نهم تشاااااير يلى ن ااااادة ما  ف اااااره العامر  طوهو معامر ارتدا 0.472الفلدق 

حيث الم ااتقر من العامر التابي  أو ن اادة ما  مكن تف اايره من العامر التابي بواسااتة العامر الم ااتقر  ب

ة باج على أهمية التختيط من وجهة نظر امساااااااااااااتراتي يمن قيم التقييم والرقابة  0.202 مكن تف اااااااااااااير 

 المدحو ين.

ــاين األحــادي42.4) ولالجــد ــل التب ــة التخطيط  (: تحلي ــا االســـــــــتراتيجيألهمي ــة على التقييم والرق ب

 :ة في الفندقاالستراتيجي

مجموع  مصدر التباين النموذج
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

مستوك  ف
 الداللة

1 
 

 2.301 1 2.301 انحدار
10.605 

 
b002. 

 217. 37 8.028 بواقم 

  38 10.329 م موع

 
مية معلوية امنحدار  أم أا هلاك عالقة معلوية بين أه تشااااير الدياناج الوار   نم ال دول ال ااااابر يلى

 .ة نم الفلدقامستراتي يالتختيط والتقييم والرقابة 
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ة في االســـــــــتراتيجيعلى التقييم والرقابة  االســـــــــتراتيجيألهمية التخطيط  ( المعامالت43.4) الجدول

 :الفندق

 
 اللموذج

   المعامالج المعيَّر  المعامالج ال ير معيَّر 

B 
الختة 
 المعيارم 

 
Beta 

قيمة اختدار 
 تم

الدملة 
 المعلوية

 028. 2.288  615. 1.407 ال ابت
X .521 .160 .472 3.257 .002 

 

يط بشكر ة نم الفلدق تت ير تدعات ألهمية التختامستراتي يمن ال دول ال ابر نالحر أا التقييم والرقابة 

ة امسااااااااااااااتراتي يمعلوم بحيث انا كلما ت يرج أهمية التختيط بدرجة واحد  ت يرج  رجة التقييم والرقابة 

  رجة. 0.521نم الفلدق بمقدار 

  االنحدار المتعدداحتساب 

 لدلاااج نموذج ختم متعااد   مكن من خاللااا التلدؤ بقيمااة التااة ير على العاااماار التااابي من خالل العواماار

 يتم تلفيذ هذه امستراتي ية  كما يلم:سالمؤ ر  عليا 

مية م يوجد عالقة ين الددائر امساااتراتي ية من جهة وبين كر من أهبدا ةت تم صااايا ة الفرضاااية اآلتية: 

   واألهدا الفلدق  ال ا اجرسااااااالة  امسااااااتراتي ية  صاااااايا ة المعايير  الر يةوانر امسااااااتراتي ية   رجة ت

   ومن  م سيتم ي  ا  ما يلم:امستراتي ية والتقييم والرقابة من جهة أخرى  تلفيذ
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 ملخص النموذج وقيم آر المربعة (:44.4جدول )

 النموذج 2R 2R Rالمعدلة الخطأ المعياري 
.59273 .510 .600 a775. 1 
.58342 .525 .600 b775. 2 
.57590 .538 .598 c774. 3 
.57478 .539 .588 d767. 4 

 

أهميااة امسااااااااااااااتراتي يااة  تحلياار الديئااة  الر يااة  نم اللموذج األول كاااناات العواماار الم ااااااااااااااتقلااة هم: .1

 رقابة.الفلدق  تلفيذ امستراتي ية  وكذل  التقييم وال وأهدا امستراتي ية  صيا ة الرسالة   ا اج 

أهميااة امسااااااااااااااتراتي يااة  تحلياار الديئااة  الر يااة  نم اللموذج ال ااانم كاااناات العواماار الم ااااااااااااااتقلااة هم: .2

 .امستراتي ية  صيا ة الرسالة  تلفيذ امستراتي ية  وكذل  التقييم والرقابة

حلير الديئة  الر ية امساااااااااااااتراتي ية  صااااااااااااايا ة ت نم اللموذج ال الث كانت العوامر الم اااااااااااااتقلة هم: .3

 .الرسالة  تلفيذ امستراتي ية  وكذل  التقييم والرقابة

ي ية  تحلير الديئة  صاايا ة الرسااالة  تلفيذ امسااترات نم اللموذج الرابي كانت العوامر الم ااتقلة هم: .4

 وكذل  التقييم والرقابة

–  2Rيلى ما  مكن تف ااااااايره من قيمة المت ير التابي )الددائر امساااااااتراتي ية( بواساااااااتة العوامر التابعة. 

ول تحلير التداين األحا م للماذج العالقة الختية واختدار  ملتها المعلوية نم ال د حيث تشااااااااااااااير قيمة

  ( يلى ما يلم:45.4)
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 ةالعالقة الخطية واختبار داللتها المعنوي: تحليل التباين األحادي لنماذج (45.4) الجدول

 

 معلوية للماذج امنحدار.من ال دول ال ابر نالحر وجو   ملة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصدر التباين النموذج
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 ف معدل المربعات
مستوك 
 الداللة

1 
 .b000 6.655 2.338 7 16.366 امنحدار
   351. 31 10.891 الدواقم
    38 27.257 الم موع

2 
 .c000 8.013 2.728 6 16.365 امنحدار
   340. 32 10.892 الدواقم
    38 27.257 الم موع

3 
 .d000 9.837 3.263 5 16.313 امنحدار
   332. 33 10.945 الدواقم
    38 27.257 الم موع

4 
 .e000 12.126 4.006 4 16.025 امنحدار
   330. 34 11.233 الدواقم
    38 27.257 الم موع
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 : معامالت االنحدار (46.4) الجدول

 

 قيمة اختبار تي .الداللة المعنوية
 المعامالت غير المعّيرة المعامالت المعّيرة

 النماذج
Beta B  الخطأ المعياري 

  ابت 1.004 1.709-  1.702- 099.

 األهمية 269. 098. 055. 366. 717.

 التحلير 262. 649. 374. 2.481 019.

 الر ية 319. 257.- 161.- 806.- 426.

 الرسالة 231. 499. 375. 2.155 039.

 ال ا اج 221. 010.- 007.- 045.- 964.

 التلفيذ 159. 373.- 325.- 2.344- 026.

 التقييم 222. 808. 498. 3.636 001.

  ابت 943. 1.723-  1.827- 077.

 األهمية 257. 101. 056. 394. 696.

 التحلير 257. 649. 374. 2.520 017.

 الر ية 265. 265.- 166.- 1.000- 325.

 الرسالة 225. 500. 376. 2.225 033.

 التلفيذ 152. 375.- 327.- 2.473- 019.

 التقييم 216. 807. 497. 3.741 001.

  ابت 867. 1.588-  1.831- 076.

 التحلير 250. 667. 384. 2.668 012.

 الر ية 243. 226.- 141.- 931.- 358.

 الرسالة 212. 474. 356. 2.237 032.

 التلفيذ 148. 365.- 319.- 2.474- 019.

 التقييم 197. 839. 516. 4.249 000.

  ابت 807. 1.879-  2.329- 026.

 التحلير 246. 627. 361. 2.551 015.

 الرسالة 177. 365. 275. 2.069 046.

 التلفيذ 147. 353.- 308.- 2.403- 022.

 التقييم 196. 818. 503. 4.178 000.
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بي  تم اساااااااااتخدام طريقة الرجوع التدري م نم اختيار اللماذج الختية المتعد   وصاااااااااومت يلى اللموذج الرا

 .حيث  شير يلى وجو  عالقة بين الددائر امستراتي ية وكر من التحلير والرسالة والتلفيذ والتقييم

 حيث:

  رجة كلما زا  التحلير بمقدار  رجة واحد   وتريد 0.627تريد  رجة الددائر امسااااااااااااااتراتي ية بمقدار 

ائر كلما زا ج  رجة رسااااااالة الفلدق بمقدار  رجة واحد   وتقر الدد 0.365الددائر امسااااااتراتي ية بمقدار 

 جة واحد   كما وتريد رجة كلما زا ج الددائر امسااااااااااااااتراتي ية بمقدار  ر  0.308امسااااااااااااااتراتي ية بمقدار 

 كلما زا  التقييم بمقدار  رجة واحد . 0.503الددائر امستراتي ية بمقدار 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 عرض الفصر الحالم تف ير وملاقشة نتائج الدراسة  ومن  م سيتلاول استخالص التوصياج نم ضوج 

 اللتائج.

 مناقشة النتائج 1.5

من وجهة نظر  االســـــتراتيجيمناقشـــــة النتائج المتعلقة بالســـــؤال األول: ما أهمية التخطيط  1.1.5

 اإلدارة العليا في الفنادق؟

 المتوسااااتاج الح ااااابية مساااات ابة أنرا  عيلة الدراسااااة على أهمية( ال ااااابر أا 1.4تدين نتائج ال دول )

 (.3.82جاجج بدرجة كدير   وبمتوسط ح ابم للدرجة الًلية ) امستراتي مالتختيط 

نم تتوير الفلدق" على  رجة كدير  جدات   امسااااااااتراتي موقد حصاااااااالت العدار  ال املة "  اااااااااعد التختيط 

اللاتج هو الذم  عتمد  امسااااااتراتي م(  وتلتها الفقر  الخام ااااااة "التختيط 4.44بمتوسااااااط ح ااااااابم قدره )

لاساادة نم ضااوج اإلمكانياج المتاحة" على  رجة كدير  جدات  بمتوسااط ح ااابم على صاايا ة األهدا  الم

 (.4.28قدره )
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 عملية م تلاساااااااااااااااب القتاع الفلدقم" قد امسااااااااااااااتراتي مقما أألهرج اللتائج أا الفقر  الرابعة "التختيط 

م  امساااااتراتي م(  وتلتها الفقر  "التختيط 2.26حصااااالت على  رجة صااااا ير   بمتوساااااط ح اااااابم قدره )

 (.3.00 عدو كونا مصتلحات بّراقات يرين صور  الفلدق" على  رجة متوستة  بمتوسط ح ابم قدره )

  نهم امساااااتراتي مويعرو الداحث هذه اللتائج يلى مدى ي راك اإل ار  العليا نم الفلا ق ألهمية التختيط 

ألم ر اا طاقاتها التوجيا على  قين بةا بقاج الفلا ق ونموها طوير األمد  وتحقير ال و   الشاااملة وتوجي

ن   كما أنهم على  را ة بةا هذه العملية ت ااااااااااعد اإل ار  العليا مامساااااااااتراتي ملن  حدك  وا التختيط 

 تةقدها من أا موألفيها والعاملين لديها   ااااااااايروا نحو األهدا  التم ختط لها اإل ار   باإلضاااااااااانة يلى

ة كانة الم ااااااااتلرماج للتعامر معا من خالل قونا   اااااااااعدها على أا تدرك الم ااااااااتقدر وتعمر على تهيئ

 ة قدرتها على تونير الظرو  التم ت اااامح لإل ار  العليا اساااات مار موار ها بتريقة سااااليمة وأق ر اقتصااااا 

 وب رعة.

 امسااااااااااااااتراتي م( والااذين أشااااااااااااااااارا يلى أهميااة التختيط 2007وهااذه اللتااائج اتفقاات مي حمااداا وإ ريس )

اراج  قوم بترويد اإل ار  العليا بإطار متخاذ القر  امسااااااااااااتراتي مط للملظماج  حيث أقدا على أا التختي

نم جميي م اااااتوياج الملظمة  كما يوضاااااح ويدين التهديداج والفرص الم اااااتقدلية  ويضاااااي أهدانات محد   

 لإلن از  كما  عمر على تتوير الفرق التم تركر على م تقدر الملظمة.

أا هلاك أهمية للتختيط امساااااااتراتي م على التلمية  ( والذم وجد2006قما اتفقت مي  راساااااااة )هرمر  

 ال ياحية  كما أنا  حقر التًامر نم التلمية بين جميي القتاعاج.

( والذم تشاااااير نتائ ا يلى أا التختيط امساااااتراتي م يريد من Moradi, 2012قما اتفقت مي  راساااااة )

 اإلنتاجية لها على المدى الدعيد.يمكاناج الشركاج للقيام بالتتوير التلظيمم وكذل  زيا   
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مناقشـــــــــة النتائج المتعلقة بالســـــــــؤال الثاني: ما درجة توافر المعايير الجيدة في مكونات  2.1.5

 ة للفنادق؟االستراتيجيوعناصر الخطة 

 ستحاول الدراسة اإلجابة على هذا ال ؤال من خالل المحاور اآلتية:

 األول: تحليل البيئة الداخلية والخارجية. مناقشة النتائج المتعلقة بالمحور 1.2.1.5

 المتوسااااتاج الح ااااابية مساااات ابة أنرا  عيلة الدراسااااة على تحلير( ال ااااابر أا 2.4تدين نتائج ال دول )

 (.3.47الديئة الداخلية والخارجية جاجج بدرجة كدير   وبمتوسط ح ابم للدرجة الًلية )

 يراج بتحلير األوضاع ال ياسية المحلية للتعر  على المتوقد حصلت العدار  األولى "تقوم ي ار  الفلدق 

(  4.26المختلفة التم  مكن أا تؤ ر عليها نم الم اااااااتقدر" على  رجة كدير  جدات  بمتوساااااااط ح اااااااابم )

الداخلية"  وتلتها العدار  ال اااااااااااااااابعة "تهتم ي ار  الفلدق بقدراج العاملين اإلبداعية لديها علد تحلير الديئة

 (.4.05 رجة كدير  بمتوسط ح ابم ) والتم حصلت على

ة نيما أشااااارج اللتائج أا الفقر  ال ااااا سااااة "تهمر ي ار  الفلدق الدحث عن نقاط الضااااعف لديها" على  رج

ة (  تلتها العدار  الخام اااااااااة "تفتقر ي ار  الفلدق أحيانات لتحلير الديئ2.38صااااااااا ير   بمتوساااااااااط ح اااااااااابم )

يم ياسااااااااااااج  جو   الخدمة  التًلولوجيا  برامج التدريب  تقو الداخلية )الهيكر التلظيمم  األهدا   ال ااااااااااا

 (.2.62األ اج  ال (" على  رجة متوستة  بمتوسط ح ابم )

يلى أا اإل ار  العليا للفلا ق تعم جيدات مدى أهمية العلا ة بتحلير الديئة الداخلية ويعرو الداحث ذل  

م صاااايا ة يسااااتراتي ية الفلدق  يذ أا األخير  لن والخارجية للفلدق  كونها تعتدر يحدى الِدلى الرئي ااااية ن

تتم يم من خالل تحلير كانة ال وانب الخاصاااااااااااااااة بالديئة الداخلية وإمكانياتها  وذل  من خالل معرنة 

مواطن القو  والضااااعف نيها  نم محاولة لت ااااخيرها وتتويعها نم تحقير أهدا  الفلدق  نالديئة الداخلية 

نم تحقير أنشاااااتة الفلدق  حيث تًمن أهمية تحلير هذه الديئة لتحديد تعتدر يحدى األعمد  األسااااااساااااية 

مصااا ر القو  وتدعيمها وتعميمها  وكذل  مصااا ر الضااعف لتقويمها وتصااحيها. وأ ضااات لن يتم صاايا ة 
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ة يم من خالل تحلير الديئة الخارجية والتم هم العوامر المحيتة والمؤ ر  مداشاااااار  أو  ير امسااااااتراتي ي

ق واساااااااااتراتي ياتا  ومن أهم العوامر التم قد تؤ ر على الفلدق هم العوامر ال اااااااااياساااااااااية  مداشااااااااار بالفلد

وامقتصااااااااااااا  ة  وامجتماعية  والتديعية  والتًلولوجية  وال قانية و يرها من العوامر والتم م ت ااااااااااااتتيي 

تتخذ بعض  اإل ار  العليا نم أم نلدق التحكم بها والتة ير عليها بحكم شااااااااااااااموليتها على الًر  ولًن قد

اج والترق للحد من تة يراتها ال الدية على ساياساة الفلدق وساير عملا  باإلضاانة يلى بعض امساتراتي ي

العوامر الخارجية القريدة من الفلدق والتم  مكن تؤ ر بشااااااكر قلير جدات على ال ااااااياساااااااج الفلدقية يذا ما 

هذه العوامر الملان ااااااااااين  والممولين   اتخذج اإلجراجاج الالزمة للحد من تة يراتها ال اااااااااالدية عليا  ومن

 والوستاج  وال وق  ال .

( والذين 2007( وكذل  )حمداا وإ ريس  2009وتتفر هذه اللتي ة مي ما أشااااااااااار يليا )أبو اللصاااااااااار  

د نقاط أقدوا على مدى أهمية قيام اإل ار  العليا بتحلير الديئة الداخلية والخارجية ألم مؤساااا ااااة نم تحدي

تها   ونقاط القو  التم  مكن تعريرها والدلاج عليها  ونقاط الضاااعف التم يتعين معال قو  وضاااعف الفلدق

وخاصااااااااة نم نظمها الفرعية كالت ااااااااوير والموار  الدشاااااااارية  وتقد م الخدماج  والشااااااااؤوا المالية و يرها  

ية  تماعوكذل  نم معرنة المخاطر والتهديداج المحيتة بالفلدق كالعوامر ال ياسية  وامقتصا  ة  وامج

 وال قانية  والتًلولوجية.

 ة للفندق.االستراتيجيمناقشة النتائج المتعلقة بالمحور الثاني: الرؤية  2.2.1.5

ة المتوساااتاج الح اااابية مسااات ابة أنرا  عيلة الدراساااة على الر ي( ال اااابر أا 3.4تدين نتائج ال دول )

 (.3.76للدرجة الًلية )ة للفلدق جاجج بدرجة كدير   وبمتوسط ح ابم امستراتي ي

ى "ر ية الفلدق مرنة وقابلة للت ير ونر الم اااااات داج والظرو  المحيتة" عل وقد حصاااااالت العدار  ال ال ة

ى (  وتلتها العدار  ال اااااا ساااااة "ر ية الفلدق قابلة للتحقر" عل4.26 رجة كدير  جدات  بمتوساااااط ح اااااابم )

 (.4.23 رجة كدير  جدات  بمتوسط ح ابم )
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العدار  ال انية "ليس بالضاااارور  أا تًوا الر ية مكتوبة" على  رجة م أعلم  بمتوسااااط نم حين حصاااالت 

(  وحصاااااالت العدار  األولى "تقوم ي ار  الفلدق بتتوير ر ية واضااااااحة" على  رجة كدير  3.10ح ااااااابم )

 (.3.44بمتوسط ح ابم )

هم على ة للفلدق  كما أناتي يامسااااااااااااااتر ويعرو الداحث ذل  يلى أا اإل ار  العليا تولم أهمية كدير  للر ية 

 ة سوى ما ور  عن بعض من أنرا  عيلة الدراسة عن عدمامستراتي يمعرنة شدا تامة عن ماهية الر ية 

لدق نم  رايتهم بةا تًوا الر ية مكتوبة أم  ير مكتوبة  كما أنهم على ي راك بةهمية الر ية بالل اااادة للف

يتم  يليا اإل ار  العليا نم أا تًوا عليا م ااااااتقدالت والتمقونها تقدم تصااااااور لم ااااااتقدر الفلدق وما تتمح 

ملين تضميلها نم رسالة الفلدق  كما أنها ت اهم نم م اعد  اإل ار  نم  ني المر وسين والموألفين والعا

ذه بمااا ترجي هاار لاادى الفلاادق يلى املترام بمعااايير األ اج التم تحقر أهاادا  الفلاادق خالل نتر  معيلااة  و 

ان ااااااااااااااين ة ومعرنتهم ال يد  بها يلى ر دتهم نم مواقدة الملامسااااااااااااااتراتي يمام اإل ار  بالر ية اللتي ة واهت

 وت اوزهم  وذل  من خالل معرنة احتياجاج الربائن وتوقعاتهم لتحقير ال و   الشااااااااااااااااملة التم تريد من

 يقدالا معلى الفلدق.

 ي راك ي ار  الفلدق وأ ة ي ار ( والذين يوضااااااااااااااحا أهمية 2007وتتفر هذه اللتي ة مي )حمداا وإ ريس  

يئة نة ألنها ت اعدها نم مراقدة م تقدلها وال يتر  عليا امستراتي يأخرى نم أم مؤس ٍة كانت للر ية 

ا تفوق مليئة بالملان اااين  كما أنها تؤكد لإل ار  بضااارور  الحاجة مساااتراتي ياج يبداعية م اااتلد  يلى مرا 

بتعا  طويلة األمد  هذا باإلضااااانة يلى م اااااعد  ي ار  الفلا ق نم امحقيقة امتالك اإل ار  مسااااتراتي ياج 

 عن الفشر من خالل يحداك ت ييراج جوهرية نم  قانة الفلدق.
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 مناقشة النتائج المتعلقة بالمحور الثالث: صياغة رسالة الفندق. 3.2.1.5

 عيلة الدراسااة على صاايا ة المتوسااتاج الح ااابية مساات ابة أنرا ( ال ااابر أا 4.4تدين نتائج ال دول )

 (.3.54رسالة الفلدق جاجج بدرجة كدير   وبمتوسط ح ابم للدرجة الًلية )

جة وقد حصاالت العدار  العاشاار  "رسااالة الفلدق تذكر خدماتها وما  ميرها عن  يرها من الفلا ق" على  ر 

 ا أا الرسااااااااالة بحاجة(  نيما تلتها العدار  التاسااااااااعة "نم حال رأيل4.23قدير  جدات  بمتوسااااااااط ح ااااااااابم )

 (.4.15للتعدير نقوم بذل   وا تر  " على  رجة كدير   بمتوسط ح ابم )

ة" على امساتراتي ينيما أألهرج اللتائج أا العدار  ال اا ساة "رساالة الفلدق م تل ا م أحيانات مي األهدا  

بداع تفتقر لتحفير اإلتلتها العدار  الخام ة "رسالة الفلدق (  نيما 3.54 رجة ص ير   بمتوسط ح ابم )

 (.2.77للعاملين لديها" على  رجة متوستة  بمتوسط ح ابم )

 ويعرو الداحث ذل  اإل راك والفهم ال يد لصاااااايا ة رسااااااالة الفلدق ومدى اعتلاج اإل ار  بصاااااايا ة رسااااااالة

ن  كوا لالفلدق والتفهم لماهيتها  نهم على  را ة كدير  بةهمية امعتلاج بصاايا ة رسااالة الفلدق كونا أنا 

هلاك ي ار  نعالة واسااااااااااتراتي ية  وا وجو  رسااااااااااالة واضااااااااااحة ومتالئمة مي الديئة المحيتة بالفلدق  هذا 

 باإلضاااااانة يلى وجو  قلاعة لديهم بةا الرساااااالة تمير الفلدق عن  يره من الفلا ق الملان اااااة ساااااواج على

رتها على تقد م الدعم م ااااااااااااتوى األنشااااااااااااتة  أو الخدماج المختلفة التم  قدمها  هذا باإلضااااااااااااانة يلى قد

العليا  والتحفير الًديرين للعاملين والموألفين نم الفلدق وتدنعهم نحو تحقير األهدا  التم ت عى اإل ار 

 نم الفلدق لتحقيقها.

( نم أا األساااااااااااااادااا  التم تاادعو أ ااة ملظمهااا وملهااا 2004وتتفر هااذه اللتي ااة مي مااا أور ه )الركااابم  

يلى أا الرسااااااالة تعدر عن الصااااااور  الذهلية التم تر ب نم  رسااااااها نم الفلا ق يلى امهتمام برسااااااالتها 

م أذهاا العمالج والربائن  وكونها أ ضااااات توضااااح الخدماج التم تقدمها  وال ااااوق الموجا  والخدماج الت

 تعمر على يشداعها.



104 
 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالمحور الرابع: غايات وأهداف الفندق. 4.2.1.5

 المتوساااتاج الح اااابية مسااات ابة أنرا  عيلة الدراساااة على  ا اج( ال اااابر أا 5.4) تدين نتائج ال دول

 (.3.75وأهدا  الفلدق جاجج بدرجة كدير   وبمتوسط ح ابم للدرجة الًلية )

وقد حصااااااالت العدار  ال اااااااا ساااااااة "أهدا  الفلدق شااااااااملة ل ميي جوانب التتور الداخلية والخارجية" على 

(  وتلتها العدار  ال ال ة "عا   ما  حقر الفلدق األهدا  التم 4.05 رجة كدير   بمتوسااااااااااااااط ح ااااااااااااااابم )

 وضعها للف ا".

نم حين حصاااااااالت العدار  األولى " ا اج وأهدا  الفلدق  الدات ما تعدر عن ر ية ورسااااااااالة الفلدق" على 

 (.2.97 رجة متوستة  بمتوسط ح ابم )

لعليا فلدق ووضوح ماهيتها بالل دة لإل ار  اويعرو الداحث هذه اللتي ة يلى مدى أهمية  ا اج وأهدا  ال

للفلدق  نم كونها تضاااااي لإل ار  صاااااور  وحالة م اااااتقدلية  حاول الفلدق تحقيقها  كما أنا يوضاااااح بعض 

عى اللتائج واألوضااااااع الممكلة وال ااااالوكياج المر وبة للفلدق  باإلضاااااانة يلى اللتي ة المر وبة التم ت ااااا

وصول يليها قها  كذل  اللتائج الم تقدلية التم ت عى ي ار  الفلدق نم الاإل ار  العليا نم الفلدق يلى تحقي

  من خالل عملها  وأ ضاااااااااااات اللتي ة اللهائية لألنشاااااااااااتة وال ا اج المختط لها  وتحديد ما يلد م ين ازه

 ومتى  ويؤ م تحقير األهدا  يلى تحقير اإل ار  العليا نم الفلدق لمهماتها شااااااااااااااريتة أا تًوا مكتوبة

 .وكمية

( والتم يرى أا األهدا  وال ا اج هم ما تتمح يليا أ ة ملظمة 2007  الشااااااااااااااوي وهذا ما يتفر مي )

للوصاااااول يليها وهم تعّدر عن اللتي ة اللهائية وخاصاااااة التم هم نم المدى القصاااااير  وهم نم ال الب 

 تًوا كمية ومحد   وقابلة للقياس وللتحقير وواقعية ومحكومة بالوقت.

الداحث حصااااااااااااااول العدار  األولى على هذه الدرجة والتم هم مخالفة لما ور  نم اللتائج نم حين  عرو 

 التم أألهرتها الدراساااة والخاصاااة نم الر ية والرساااالة  لعدم الفهم ال يد لما تعليا العدار  بشاااكر مداشااار 
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ختيط حيث تم عمر نقراج ي  ابية وأخرى ساااااااااااااالدية لمعرنة مدى ي راك أنرا  عيلة الدراسااااااااااااااة لمفهوم الت

عدم يعتاج أ ا  الدراساة األهمية نم بعض األحياا نم اإلجابة بحيث لم  عو  ذل  لوربما   اإلساتراتي م

يتةنى أنرا  عيلة الدراسااااااة نم طريقة اإلجابة  وربما  عو  ال اااااادب يلى أنا نعالت تًوا األهدا  وال ا اج 

رساااااااااالة الفلدق بحيث جعلوا من بعض التم وضاااااااااعتها اإل ار  العليا للفلا ق لم  قوموا بذكرها نم ر ية و 

األهدا  وال ا اج موضااااااي ال اااااارية لتًوا سااااااالحات نم مواجهة الملان اااااااج نم الملتقة  نتي ة لالز  ا  

 الًدير للفلا ق نم اآلونة األخير  وخاصة مي تلامم ال ياحة نم الملتقة وخاصة نم مديلة بيت لحم.

 ة للفندق.االستراتيجيس: البدائل مناقشة النتائج المتعلقة بالمحور الخام 5.2.1.5

ئر المتوساااتاج الح اااابية مسااات ابة أنرا  عيلة الدراساااة على الددا( ال اااابر أا 6.4تدين نتائج ال دول )

 (.3.35ة جاجج بدرجة متوستة  وبمتوسط ح ابم للدرجة الًلية )امستراتي ي

الرئي ية" على  رجة كدير    وقد حصلت العدار  األولى "هلاك ختط بديلة جاهر  نم حال نشلت الختة

  (  تلتها العدار  الرابعة " ضااي الفلدق ختط يسااتراتي ية بديلة تتالجم مي أهدا4.03بمتوسااط ح ااابم )

 (.3.87الفلدق" على  رجة كدير   بمتوسط ح ابم )

ة أوضااااااع ال اااااوق امساااااتراتي ينيما حصااااالت العدار  الخام اااااة "ت ااااات لم ي ار  الفلدق علد وضاااااي الددائر 

تةخذ  (  تلتها الفقر  ال انية "نا رات ما2.46لية والم ااااتقدلية" على  رجة متوسااااتة  بمتوسااااط ح ااااابم )الحا

 (.2.74ة على محمر ال د" على  رجة متوستة  بمتوسط ح ابم )امستراتي يي ار  الفلدق الددائر 

ة للفلا ق مسااااااااااااااتراتي ياويعرو الداحث هذه اللتي ة يلى مدى ي راك اإل ار  العليا للفلا ق أهمية الددائر 

وما وخاصااة نم سااوق تً ر نيا الملان ااة الًدير  لوجو  العد  الًدير من الفلا ق نم محانظة بيت لحم  

قد تمر با الملتقة المحيتة من أوضاع خاصة كالتوتراج ال ياسية  وامقتصا  ة  والتم قد تؤ ر سلدات 

ة كونها امسااااااااااااااتراتي يلعليا أهمية كدير  للددائر على القتاع الفلدقم نم المحانظة  لهذا تولم اإل ار  ا
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ت اااااااااهم نم وصااااااااول اإل ار  يلى األهدا  التم ت ااااااااعى يلى تحقيقها  وكذل  ي  ا  الحلول للمشااااااااكالج 

 والتهديداج التم قد تواجهها حين تلفيذ األهدا .

 ة في الفندق.االستراتيجيمناقشة النتائج المتعلقة بالمحور السادس: تنفيذ  6.2.1.5

 المتوساااااتاج الح اااااابية مسااااات ابة أنرا  عيلة الدراساااااة على تلفيذ( ال اااااابر أا 7.4ين نتائج ال دول )تد

 (.2.88ة نم الفلدق جاجج بدرجة متوستة  وبمتوسط ح ابم للدرجة الًلية )امستراتي ي

الخااام ااااااااااااااااة "نقوم بتلفيااذ برامج تاادريديااة نم الفلاادق من أجاار تحقير متتلداااج  وقااد حصاااااااااااااالاات العدااار 

 (  تلتها الفقر  ال ال ة "أحيانات م نلترم3.33ة" على  رجة متوساااااااااتة  بمتوساااااااااط ح اااااااااابم )امساااااااااتراتي ي

 (.2.90بالموازنة المحد   نم الختة التلفيذ ة" على  رجة متوستة  بمتوسط ح ابم )

  دانيما حصااااالت العدار  ال انية "يوجد صاااااعوبة نم املترام بال داول الرملية التم وضاااااعلاها لتحقير أه

(  وتلتها العدار  الرابعة 2.61الفلدق" على المرتدة األخير  وعلى  رجة متوسااااااااتة  بمتوسااااااااط ح ااااااااابم )

اج" على  رجة متوساااتة  وبمتوساااط ح اااابم امساااتراتي ي" الدات م نتدي ملهج محد  نم تتدير الختط و 

(2.77.) 

ة  كما أا امسااتراتي يالختط ويعرو الداحث ذل  يلى وجو  نوع من الخدر  لدى اإل ار  العليا نم وضااي 

لديهم الخدر  نم مركر القيا    لهذا نهم لي ااااااااااااااوا بحاجة ك يرات لدرامج تدريدية من أجر تحقير متتلداج 

ة  يذ أنهم قد يلتحقوا أحيانات بدعض الدرامج التدريدية ولًن ليس بالشااااكر المك ف  كما أنهم امسااااتراتي ي

تم تم وضااعها. وربما  عو  ال اادب كذل  يلى وجو  نوع يراقدوا وبشااكر شااخصاام سااير وتلفيذ الختط ال

من التموح لتحقير الل اح الًدير لهذا ن د أا لدى اإل ار  العليا نوع من املترام بالدرامج والختط التم 

وضااااااااااااااعوهاااا لتحقير األهااادا   كماااا أنهم م   ااادوا صااااااااااااااعوباااة كدير  نم املترام نم تتدير الختط 

م الذم تم وضااااااعا لتحقير أهدا  الفلدق  وهذا قد يرجي معتما  اإل ار  ة أو بال دول الرملامسااااااتراتي ي

العليا نم الفلدق على ر ية ورساااااااااااااااالة وختط واضااااااااااااااحة  كذل  التحديد الصااااااااااااااحيح وال يد لألهدا  
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ة  باإلضانة يلى وجو  توانر حول الر ية واألهدا  المحد    وأ ضات وجو  طريقة سل لة نم امستراتي ي

ة للعاملين والموألفين نم الفلدق  باإلضااااااااانة يلى اتداع سااااااااياسااااااااة الت ذ ة راتي يامسااااااااتي صااااااااال الختط 

 العك ية  هذا باإلضانة يلى قدر  اإل ار  العليا نم الفلدق نم تدعيم األنشتة المرا  تلفيذها نم الفلدق.

 فندق.الة في االستراتيجيمناقشة النتائج المتعلقة بالمحور السابع: التقييم والرقابة  7.2.1.5

يم المتوسااااتاج الح ااااابية مساااات ابة أنرا  عيلة الدراسااااة على التقي( ال ااااابر أا 8.4تدين نتائج ال دول )

 (.3.39ة نم الفلدق جاجج بدرجة متوستة  وبمتوسط ح ابم للدرجة الًلية )امستراتي يوالرقابة 

ة" على  رجة كدير   الرابعة "لللظام الرقابم نم الفلدق أهدا  رقابية واضااااااااااااااح وقد حصاااااااااااااالت العدار 

(  تلتها العدار  ال ال ة " صااااااامم نظام التقييم ونر معايير محد  " على  رجة 4.21وبمتوساااااااط ح اااااااابم )

 (.3.92قدير   وبمتوسط ح ابم )

نم حين حصااااااالت العدار  الخام اااااااة "تهمر ي ار  الفلدق أحيانات تصاااااااحيح امنحراناج التم  كشاااااااف علها 

(  تلتها 2.36حيث حصاااالت على  رجة صاااا ير   بمتوسااااط ح ااااابم )اللظام الرقابم" على أ نى  رجة  

توسااااط الفقر  ال انية "تفتقر ي ار  الفلدق لمؤشااااراج أ اج واضااااحة لعملية التقييم" على  رجة متوسااااتة  وبم

 (.2.62ح ابم )

ويعرو الداحث ذل  يلى أا  الدية أنرا  اإل ار  العليا والمر وسااااااااااااااين هم من األساااااااااااااار  الواحد   لذل  هم 

لوا عمليااة التقييم والرقااابااة أهميااة كدير   نهم ير دوا نم تحقير الل اااح أق ر من أا تًوا اإل ار  أو يو 

المر وسااااااااااااين من خارج اللتاق العائلم  وربما  عو  ذل  أ ضااااااااااااات يلى مدى ي راك اإل ار  العليا على أا 

نم عمليااة تلفيااذ  عمليااة التقييم والرقااابااة ذاج أهميااة كدير  لًونهااا ت اااااااااااااااااهم نم معرنااة نقاااط الضااااااااااااااعف

ة  كذل  الًشااف عن بعض المشااكالج الداخلية و/أو الخارجية التم قد تملي الفلدق أو تحد امسااتراتي ي

ة التم تحاول اإل ار  العليا للفلدق ال ااااااااعم لتحقيقها امسااااااااتراتي يمن قدرتا على تلفيذ الختط واألهدا  
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ة التم تم امسااااااااتراتي يأو تلفيذ الددائر  وذل  لتدارك هذه المشااااااااكالج من خالل ي  ا  الحلول الملاساااااااادة

 تحديدها م دقات.

ليا  يذ ( نم أا التقييم والرقابة لا أهمية كدير  لإل ار  الع2014وهذا يتفر مي ما أشاااااااااااااار يليا )الًرخم  

ير ة  كما أنا يريد من تحفامستراتي ي مكن من خالل هذه العملية تحديد نقاط الضعف نم عملية تلفيذ 

 ى عملية التصحيح.   اإل ار  عل

انظة ومن خالل ما تقدم  ظهر لديلا أا هلاك اهتمام كدير لدى اإل ار  العليا نم القتاع الفلدقم نم مح

نرا  وذل  بدرجة كدير   وهذه اللتي ة تؤكد المير الًدير والواضح أل امستراتي مبيت لحم نحو التختيط 

  وبكانة مكوناتا  كوا أا هذه العملية هم عملية اساااااتشااااارا امساااااتراتي معيلة الدراساااااة نحو التختيط 

للتي ة يلى الم اااتقدر  وإ راك للمت يراج المرتدتة بالديئتين الداخلية والخارجية للفلدق  كما قد تعو  هذه ا

 هو أساس لتحقير ال و   الشاملة نم الفلدق. امستراتي ماإل ار  العليا تعتدر أا التختيط 

 
 ت الدراسةمناقشة فرضيا 2.5

 لتائج نرضياج الدراسة التم تم التوصر يليها بعد يجراج التحلير اإلحصائم لها:لملاقشة  نيما يلم

 مناقشة الفرضية الرئيسة األولى 1.2.5

 امسااااتراتي منم واقي التختيط  (α = 0.05م توجد نروق ذاج  ملة يحصااااائية علد م ااااتوى الدملة )

نم القتاع الفلدق نم محانظة بيت لحم تدعات لمت يراج الدراساااااااااااااااة: )ال لس  العمر  ساااااااااااااالواج الخدر   

 المؤهر العلمم  تصليف الفلدق  عد  الل اج التم تتقلها  نوع الملًية(.

 األولىالفرضية الفرعية مناقشة  1.1.2.5

نم واقي  α = 0.05الدملة تلص الفرضاااية على أنا "م توجد نروق ذاج  ملة يحصاااائية علد م اااتوى 

نم القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم  عرى لمت ير ال لس"  وللتحقر من  امسااااااااااااااتراتي مالتختيط 



109 
 

اساااااتخدم اختدار )ج( لقياس  ملة الفروق نم المتوساااااتاج الح اااااابية لمحاور  األولىصاااااحة الفرضاااااية 

( يلى أا الدرجة الًلية لم اااااتوى الدملة 9.4الدراساااااة وكذل  للدرجة الًلية  وقد أشاااااارج نتائج ال دول )

(  وبهذا تقدر الفرضية األولى والتم تشير 0.05(  وهذه القيمة أقدر من م توى الدملة )0.427قاا )

نم واقي التختيط  α = 0.05وجو  نروق ذاج  ملااة يحصااااااااااااااااائيااة علااد م ااااااااااااااتوى الاادملااة عاادم يلى 

 تعرى لمت ير ال لس. نم القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم امستراتي م

 ال مويعرو الداحث ذل  يلى أا جميي أنرا  عيلة الدراساااااة من الذكور واإلناك لديهم الخدر  الًانية نم 

ين والقدر  على تلفيذ هذه الختط  وربما  عو  يلى أا أنرا  عيلة الدراسااااااااااة مؤهل امسااااااااااتراتي مالتختيط 

   ومن هلا نإا مت ير ال لس ليسامسااااااااااتراتي مط علميات لذل  هم   دوا أا هلال  أهمية كدير  للتختي

  ألا جميي المدحو ين   ااااااااااااااعوا  ائمااات لتحقير الل اااح والتقاادم امسااااااااااااااتراتي ممؤ رات نم واقي التختيط 

 والصمو  أمام المؤ راج الداخلية و/أو الخارجية.

وجو  نروق  ( حيث أألهرج اللتائج عدم2007  الشااااااوي وقد اتفقت نتائج الدراسااااااة الحالية مي  راسااااااة )

نم مؤسااااا ااااااج التعليم التقلم نم محانظاج قتاع  امساااااتراتي متعرى لمت ير ال لس نم واقي التختيط 

  ر .

 الثانيةالفرضية الفرعية مناقشة  2.1.2.5

نم واقي  α = 0.05تلص الفرضاااية على أنا "م توجد نروق ذاج  ملة يحصاااائية علد م اااتوى الدملة 

نم القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم  عرى لمت ير العمر"  وللتحقر من  امسااااااااااااااتراتي مالتختيط 

اساااااااتخدم اختدار تحلير التداين األحا م لقياس  ملة الفروق نم المتوساااااااتاج  ال انيةصاااااااحة الفرضاااااااية 

نم القتاع الفلدقم نم محانظة  امستراتي مالح ابية للدرجة الًلية ومحاور الدراسة نم واقي التختيط 

( 0.581( يلى أا الدرجة الًلية لم ااااااااتوى الدملة )11.4وقد أشااااااااارج نتائج ال دول )العمر   مبيت لح

(  وبهذا تقدر الفرضاااااااية والتم تشاااااااير يلى عدم وجو  0.05وهذه القيمة هم أقدر من م اااااااتوى الدملة )
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 نم المتوساااااتاج الح اااااابية للدرجة الًلية α = 0.05نروق ذاج  ملة يحصاااااائية علد م اااااتوى الدملة 

 .تعرى لمت ير العمر نم القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم امستراتي ملواقي التختيط 

ويف اااااااااار الداحث هذه اللتي ة يلى أا المدحو ين يتصاااااااااافوا بالقدر  على ين از أعمالهم اإل ارية بشااااااااااكر 

اج للعقد وتلفيذ ومتابعة وتقييم هذه العملية وإ  ا  الحلول امسااتراتي مملاسااب وخاصااة عملية التختيط 

مر والمشاااااااااكالج التم قد تواجههم  ومن المعلوم يلى أا أعمال المدحو ين متدايلة ويعو  ذل  لتديعة الع

ا المدحو ين نم الفلدق وأا  الدية أنرا  اإل اراج العليا هم من أنرا  العائلة ل الدية الفلا ق  ومن هلا نإ

م على خير وجاااااا نم م اااااال التختيط من اإل ار  العلياااااا وعلى اختال  أعماااااارهم  قوموا بمهمااااااته

هذا و وذل  نم ساااادير تحقير ال ا اج واألهدا  التم ت ااااعى اإل ار  العليا للفلا ق تحقيقها   امسااااتراتي م

نم القتاع الفلدقم نم  امسااااااااااااااتراتي ميدين عدم وجو  نروق ذاج  ملة يحصااااااااااااااائية نم واقي التختيط 

 محانظة بيت لحم تعرى لمت ير العمر.

 الثالثةالفرضية الفرعية مناقشة  3.1.2.5

نم واقي  α = 0.05تلص الفرضاااية على أنا "م توجد نروق ذاج  ملة يحصاااائية علد م اااتوى الدملة 

نم القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم  عرى لمت ير سااااالواج الخدر   وللتحقر  امساااااتراتي مالتختيط 

 اساااتخدم اختدار تحلير التداين األحا م لقياس  ملة الفروق نم المتوساااتاج ال ال ةمن صاااحة الفرضاااية 

نظة نم القتاع الفلدقم نم محا امستراتي مالح ابية للدرجة الًلية ومحاور الدراسة نم واقي التختيط 

ى ( يلى أا الدرجة الًلية لم تو 13.4تعرى لمت ير سلواج الخدر   وقد أشارج نتائج ال دول ) بيت لحم

شير ( وبهذا تقدر الفرضية والتم ت0.05( وهذه القيمة أقدر من م توى الدملة )0.403الدملة قد بلغ )

نم المتوسااااتاج الح ااااابية  α = 0.05عدم وجو  نروق ذاج  ملة يحصااااائية علد م ااااتوى الدملة يلى 

تعرى لمت ير  اع الفلاادقم نم محااانظااة بياات لحمنم القتاا امسااااااااااااااتراتي مللاادرجااة الًليااة لواقي التختيط 

 سلواج الخدر .
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 ويعرو الداحث يلى اختال  سااااالواج خدراتهم العملية التم قضاااااوها نم عملهم نم ي ار  الفلا ق ومن هلا

 نم القتاع الفلدقم  حيث أا كر امساااتراتي منإا عامر سااالواج الخدر  ليس مؤ رات على واقي التختيط 

 لدراساااااااااة  عملوا جاهدين يلى تلفيذ الختط التم قام بوضاااااااااعها ليتم تحقير األهدا نر  من أنرا  عيلة ا

 التم   عوا يلى تحقيقها بكر ناعلية وجو   عالية.

 الرابعةالفرضية الفرعية مناقشة  4.1.2.5

نم واقي  α = 0.05تلص الفرضاااية على أنا "م توجد نروق ذاج  ملة يحصاااائية علد م اااتوى الدملة 

ر نم القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم  عرى لمت ير المؤهر العلمم"  وللتحق امساتراتي مالتختيط 

 اسااتخدم اختدار تحلير التداين األحا م لقياس  ملة الفروق نم المتوسااتاج الرابعةمن صااحة الفرضااية 

ظة قم نم محاننم القتاع الفلد امستراتي مالح ابية للدرجة الًلية ومحاور الدراسة نم واقي التختيط 

( يلى أا م اااااااااتوى الدملة للدرجة 15.4تعرى لمت ير المؤهر العلمم  وتشاااااااااير نتائج ال دول ) بيت لحم

(  وبهذا ترنض الفرضااااااية  وتقدر 0.05( وهذه اللتي ة أقر من م ااااااتوى الدملة )0.026الًلية قد بلغ )

نم  α = 0.05دملة وجو  نروق ذاج  ملة يحصااااااااااااااائية علد م ااااااااااااااتوى ال الدديلة والتم تشااااااااااااااير يلى 

 نم القتاع الفلدقم نم محانظة بيت امساااااتراتي مالمتوساااااتاج الح اااااابية للدرجة الًلية لواقي التختيط 

تعرى لمت ير المؤهر العلمم  ونتي ة لذل  تم ح ااااااا  اختدار شااااااانيا لقياس الفروق بين المؤهالج  لحم

م الدبلو الدبلوم والدكالوريوس  لصاااااااااااااالح العلمية و ملتها المعلوية  والتم أشاااااااااااااارج يلى وجو  نروق بين 

 .المتوسط

عاااماار الخدر  مي المؤهاار العلمم يلعااب  ورات بااارزات نم عمليااة التختيط  لاا  يلى أاويف اااااااااااااار الداااحااث ذ

  ومن هلا يتضااااااااااااااح للا مدى أهمية الدور المهم للمؤهر ونم امت اهاج اإل  ابية نحوه امسااااااااااااااتراتي م

نم اإل ار  العليا نم  امسااااااااااتراتي مالًدير على اسااااااااااتخدام التختيط  ماوتة يرهمي الخدر  العلمية العلمم 

وهلا يتدين للا أا الخدر  قد تفوق أحيانات المؤهر العلمم  نالحيا  العملية تعتدر أقدر مدرساااااااااااااااة الفلا ق  
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 كوا أنرا  اإل ار   ت اعد الفر  نم ت يير مركب الحيا  والعمر  ولهذا يرى الداحث أنا من الضرورم أا

ومكوناتا  يذ أنا  امسااااااااااااااتراتي موذل  لريا   اهتمامهم بالتختيط  الخدر  والمؤهر العلممعليا من ذوم ال

كلماا كااا هلااك توجا  وساااااااااااااالواج خدرتهاا قلماا كااا هلااك ارتقااج لادى اإل ار  العلياا نم مؤهلهاا العلمم

ة وأهمية التختيط اتي يامسااااااااتر وبكانة مكوناتا وتحديدات نم الر ية  امسااااااااتراتي موعلا ة أقدر بالتختيط 

 .امستراتي م

( والذم أألهرج  راساااااااتا عدم وجو  2007  الشاااااااوي وقد اختلفت نتي ة الفرضاااااااية الحالية مي  راساااااااة )

نم مؤسااااا ااااااج التعليم  امساااااتراتي منروق تعرى لمت ير المؤهر العلمم نم الًشاااااف عن واقي التختيط 

 التقلم نم محانظاج قتاع  ر .

 الخامسةالفرعية  الفرضيةمناقشة  5.1.2.5

نم واقي  α = 0.05تلص الفرضاااية على أنا "م توجد نروق ذاج  ملة يحصاااائية علد م اااتوى الدملة 

للتحقر تصليف الفلدق"  و  نم القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم  عرى لمت ير امستراتي مالتختيط 

 استخدم اختدار تحلير التداين األحا م لقياس  ملة الفروق نم المتوستاج الخام ةمن صحة الفرضية 

نظة نم القتاع الفلدقم نم محا امستراتي مالح ابية للدرجة الًلية ومحاور الدراسة نم واقي التختيط 

( أا قيمة م ااتوى الدملة قد 18.4تعرى لمت ير تصااليف الفلدق  ولقد أألهرج نتائج ال دول ) بيت لحم

( وبهذا تقدر الفرضاااااية والتم تشاااااير 0.05( وهذه القيمة أقدر من قيمة م اااااتوى الدملة )0.975ت )قان

نم المتوسااااتاج الح ااااابية  α = 0.05عدم وجو  نروق ذاج  ملة يحصااااائية علد م ااااتوى الدملة يلى 

ير تعرى لمت  نم القتاااع الفلاادقم نم محااانظااة بياات لحم امسااااااااااااااتراتي مللاادرجااة الًليااة لواقي التختيط 

 تصليف الفلدق.
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  ويعرو الداحث هذه اللتي ة يلى أا  الدية الفلا ق نم محانظة بيت لحم تم تصااااااليفها ن مة أو ن متاا

نيما التصااااااااااااليفاج األخرى نهم قليلة  ومن الممكن أا تًوا هذه التصااااااااااااليفاج قد أ رج على ات اهاج 

 .امستراتي مالمدحو ين نحو واقي التختيط 

لدى اإل ار  العليا نم الفلا ق نم  امسااااااااااااتراتي ملى وضااااااااااااوح أهمية التختيط وربما قد يرجي ال اااااااااااادب ي

محااانظااة بياات لحم  كااذلاا  وضااااااااااااااوح  رجااة توانر المعااايير ال يااد  نم مكوناااج وعلاااصاااااااااااااار التختيط 

م وزيا   لإل ار  العليا نم الفلا ق  وربما  عو  أ ضااااات يلى  رجة انتماج المدحو ين يلى عمله امسااااتراتي م

ضااااااااااااااانة يلى اعتما هم على مصااااااااااااااا ر ومعلوماج متلوعة تضاااااااااااااامن لهم الل اح نم عملية ال قة با باإل

  مامسااتراتي  لذل  لم  كن مت ير تصااليف الفلدق عامالت مؤ رات نم واقي التختيط امسااتراتي مالتختيط 

 لدى اإل ار  العليا نم الفلا ق نم محانظة بيت لحم.

 السادسةالفرضية الفرعية مناقشة  6.1.2.5

نم واقي  α = 0.05تلص الفرضاااية على أنا "م توجد نروق ذاج  ملة يحصاااائية علد م اااتوى الدملة 

"  نم القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم  عرى لمت ير عد  الل اج التم تتقلها امساااتراتي مالتختيط 

لة الفروق نم اساااتخدم اختدار تحلير التداين األحا م لقياس  م ال اااا ساااةوللتحقر من صاااحة الفرضاااية 

دقم نم القتاع الفل امستراتي مالمتوستاج الح ابية للدرجة الًلية ومحاور الدراسة نم واقي التختيط 

( يلى أا 20.4تعرى لمت ير عد  الل اج التم تتقلها  وتشااااااااااااااير نتائج ال دول ) نم محانظة بيت لحم

( 0.05در من م ااااااااااااتوى الدملة )( وهذه القيمة أق0.802الدرجة الًلية لم ااااااااااااتوى الدملة بل ت قيمتا )

 = αعدم وجو  نروق ذاج  ملة يحصاااائية علد م اااتوى الدملة وبهذا تقدر الفرضاااية والتم تشاااير يلى 

نم القتاع الفلدقم نم  امساااااااااتراتي منم المتوساااااااااتاج الح اااااااااابية للدرجة الًلية لواقي التختيط  0.05

 .تعرى لمت ير عد  الل اج التم تتقلها محانظة بيت لحم



114 
 

ق ر من ويف ااار الداحث هذه اللتي ة يلى أا جميي أنرا  عيلة الدراساااة من اإل ار  العليا للفلا ق  ملًوا أ

 ل ة يلى جانب الل ة األم  وهذا بالتدي ما  فرضااااااااااااااا عليهم طديعة العمر الذم  قوموا با  وعلى الر م

 ي المدحو ين يدركوا مدى  ن ميامسااااااااااااااتراتي ممن ذل  يم أا الل ة لم تًن مؤ رات على واقي التختيط 

 امساااااااااتراتي م  ويحاولوا ال اااااااااير قدمات نحو تلفيذ كانة مكوناج التختيط امساااااااااتراتي مأهمية التختيط 

لألهمياااة والفاااائاااد  التم تعو  عليهم وعلى نلااادقهم  نهاااذه العملياااة   ااااااااااااااتتيعوا من خاللهاااا التقليااار من 

يا  لهم  ولهذا نإنهم على  را ة وعلم أنهمالصااعوباج والتهديداج التم قد تواجههم وتعمر على تقلين عم

ال يد وتفعير كانة المكوناج بتريقة صاااااااااحيحة نإنهم لن   اااااااااتتيعوا  امساااااااااتراتي ملم  قوموا بالتختيط 

تحقير األهدا  التم  تمحوا يليها  باإلضااااااااانة يلى عدم قدرتهم على ملان ااااااااة الفلا ق األخرى اآلخذ  

 بامز  ا  نم المحانظة بشكر سريي.

 السابعةالفرضية الفرعية مناقشة  7.1.2.5

نم واقي  α = 0.05تلص الفرضاااية على أنا "م توجد نروق ذاج  ملة يحصاااائية علد م اااتوى الدملة 

نم القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم  عرى لمت ير نوع الملًية"  وللتحقر  امسااااااااااااااتراتي مالتختيط 

 استخدم اختدار تحلير التداين األحا م لقياس  ملة الفروق نم المتوستاج ال ابعةمن صحة الفرضية 

نظة نم القتاع الفلدقم نم محا امستراتي مالح ابية للدرجة الًلية ومحاور الدراسة نم واقي التختيط 

ة مل( أا الدرجة الًلية لم توى الد22.4وقد أشارج نتائج ال دول )تعرى لمت ير نوع الملًية   بيت لحم

( وبهذا تقدر 0.05( وهذه القيمة أقدر من قيمة م اااااااااتوى الدملة )0.465اإلحصاااااااااائية قد بل ت قيمتا )

نم  α = 0.05الفرضااااية والتم تشااااير يلى عدم وجو  نروق ذاج  ملة يحصااااائية علد م ااااتوى الدملة 

محانظة بيت نم القتاع الفلدقم نم  امساااااتراتي مالمتوساااااتاج الح اااااابية للدرجة الًلية لواقي التختيط 

 .تعرى لمت ير نوع الملًية لحم
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ويعرو الداااحااث ذلاا  يلى أا جميي أنرا  العيلااة وباااختال  نوع ملًيتهم ياادركوا ماادى أهميااة التختيط 

  وأهمية العلا ة الشااااديد  بمكوناتا  نهم توضااااح لهم طريقة ساااايرهم  وأين هم بالضاااادط من امسااااتراتي م

اجا عن نقاط القو  والضعف والتهديداج والمخاطر التم قد تو  العملية  هذا باإلضانة يلى قدرتها الًشف

 اإل ار  العليا نم الفلا ق ب ية است الل تل  اللقاط و/أو ي  ا  الحلول المالئمة لها. 

لفلا ق لوربما  عو  ذل  يلى زيا   ح م الملان ااااااااااااااة بين الفلا ق األمر الذم زا  من  انعية اإل ار  العليا 

لتعرز من يمكانياتها التم ت ااااااااتتيي اساااااااات اللها نم  امسااااااااتراتي معملية التختيط من تً يف اهتمامها ب

قي ملان ااااااااااااااة الفلا ق األخرى نم محانظة بيت لحم  لذل  لم  كن مت ير نوع الملًية عامالت مؤ رات نم وا

 لدى اإل ار  العليا نم الفلا ق نم محانظة بيت لحم. امستراتي مالتختيط 

 

 الثانية الرئيسيةالفرضية مناقشة  2.2.5

م م يوجد عالقة ذاج  ملة يحصااائية معلوية نم ي راك المدحو ين ألهمية مكوناج التختيط امسااتراتي 

دق  ة للفلدق  صاااااااااايا ة رسااااااااااالة الفلامسااااااااااتراتي ي)تحلير الديئة الداخلية والخارجية  الر ية نم المتم لة 

لرقابة ة نم الفلدق  التقييم واامسااااااااااااااتراتي ييذ ة للفلدق  تلفامسااااااااااااااتراتي ي ا اج وأهدا  الفلدق  الددائر 

 ة نم الفلدق(.امستراتي ي

 الفرضية الفرعية األولىمناقشة  1.2.2.5

م يوجد عالقة ذاج  ملة يحصاااااااااااااااائية معلوية إل راك المدحو ين لمكوناج " تلص الفرضااااااااااااااية على أنا

لفحص هذه الفرضاااااااااااية اساااااااااااتخدم و "  التختيط امساااااااااااتراتي م من حيث تحلير الديئة الداخلية والخارجية

ارتداط محور األهمية مي محور ( أا 23.4اختدار تحلير امنحدار الد يط  وقد أشارج نتائج ال دول )

( وهو معامر ارتداط  متوساااااااااااط  أما قيمة مربي )آر( نهم 0.365تحلير الديئة الداخلية والخارجية هو )

تابي  أو ن دة ما  مكن تف يره من العامر التابي تشير يلى ن دة ما  ف ره العامر الم تقر من العامر ال
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( يلى معلوية امنحدار  أم أا هلاك عالقة 24.4بواسااااتة العامر الم ااااتقر  كما تشااااير نتائج ال دول )

معلوية بين أهمية التختيط وتحلير الديئة الداخلية والخارجية  أم أا تحلير الديئة الداخلية والخارجية 

تيط بحياث أناا كلماا ت يرج أهمياة التختيط بادرجاة واحاد  ت يرج  رجاة تحلير يت ير تدعاات ألهمياة التخ

 (  رجة.0.377الديئة الداخلية والخارجية بمقدار )

أم أنا   وهلا يتلخص للداحث أ ر المتوساااااااااتاج الح اااااااااابية ألهمية التختيط من وجهة نظر المدحو ين

  من  رجااة تحليلهم للديئااة الااداخليااة قلمااا كاااا للتختيط أهميااة أقدر من وجهااة نظر المدحو ين زا  ذلاا

 در.والخارجية  نهم يريدوا  رجة تحلير الديئة الداخلية والخارجية كلما تراجى لهم التختط بةهمية أق

 الثانيةالفرضية الفرعية مناقشة  2.2.2.5

م يوجد عالقة ذاج  ملة يحصاااااااااااااااائية معلوية إل راك المدحو ين لمكوناج تلص الفرضااااااااااااااية على أنا "

لير "  ولفحص هذه الفرضية استخدم اختدار تحالتختيط امستراتي م ألهمية الر ية امستراتي ية للفلدق

أا معامر ارتداط محور األهمية مي محور ( 26.4امنحدار الد ااااااااااااايط  حيث أشاااااااااااااارج نتائج ال دول )

هم تشاااير يلى ( وهو معامر ارتداط  متوساااط  أما قيمة مربي )آر( ن0.407ة )امساااتراتي ي رجة الر ية 

ساااتة ن ااادة ما  ف اااره العامر الم اااتقر من العامر التابي  أو ن ااادة ما  مكن تف ااايره من العامر التابي بوا

 ( يلى معلوية امنحدار  أم أا هلاك27.4العامر الم ااااااااتقر  كما تشااااااااير الدياناج الوار   نم ال دول )

ة ( وجد أا الر ي28.4ومن ال دول ) ة للفلدق امساااااااااااتراتي يعالقة معلوية بين أهمية التختيط والر ية 

د  ة للفلدق تت ير تدعات ألهمية التختيط بحيث انا كلما ت يرج أهمية التختيط بدرجة واحامسااااااااااااااتراتي ي

(  رجة  وهلا يتلخص أ ر المتوسااااااااااتاج الح ااااااااااابية 0.377ة للفلدق بمقدار )امسااااااااااتراتي يت ير الر ية 

 ألهمية التختيط من وجهة نظر المدحو ين.

 الداحث ذل  يلى أنا كلما كاا للتختيط أهمية أقدر من وجهة نظر المدحو ين زا  ذل  من  رجة ويف ر

 .ة كلما تراجى لهم التختط بةهمية أقدرامستراتي ية  نهم يريدوا  رجة الر ية امستراتي يالر ية 
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 الثالثةالفرضية الفرعية مناقشة  3.2.2.5

 ملة يحصاااااااااااااااائية معلوية إل راك المدحو ين لمكوناج م يوجد عالقة ذاج تلص الفرضااااااااااااااية على أنا "

"  ولفحص هذه الفرضاااااية اساااااتخدم اختدار تحلير التختيط امساااااتراتي م ألهمية صااااايا ة رساااااالة الفلدق

معامر ارتداط محور األهمية مي محور ( أا 29.4امنحدار الد ااااااااااايط  والذم أشاااااااااااارج نتائج ال دول )

ارتداط متدنم  أما قيمة مربي )آر( نهم تشير يلى ن دة  ( وهو معامر0.18صيا ة رسالة الفلدق هو )

لعامر ما  ف ااره العامر الم ااتقر من العامر التابي  أو ن اادة ما  مكن تف اايره من العامر التابي بواسااتة ا

ة ( يلى عدم معلوية امنحدار  أم أنا م يوجد عالقة معلوي30.4الم اااتقر  كما وتشاااير نتائج ال دول )

تمد ة للفلدق  وكذل  يا ن ااااادة قليلة جدات من صااااايا ة الفلدق تعامساااااتراتي يط والر ية بين أهمية التختي

ات ( أا  رجة صاايا ة رسااالة الفلدق تت ير تدع31.4على أهمية التختيط  كما بّيلت اللتائج نم ال دول )

ر بمقدا ألهمية التختيط بحيث ينا كلما ت يرج أهمية التختيط بدرجة واحد  ت ير  رجة توانر المعايير

 (  رجة لًن العالقة  ير معلوية يحصائيات.0.377)

 ي مامساااتراتويعرو الداحث هذه اللتي ة يلى أنا ربما يرى المدحو ين بةنا يا كاا هلاك أهمية للتختيط 

أو لم  كن هلاك أهمية نإا رسااااااااااالة الفلدق ساااااااااايتم وضااااااااااعها بكانة األحوال  ألنها هم الوحيد  التم من 

 أهدا  الفلدق والم ار الذم يريد أا   ير نيا.خاللها  مكن توضيح 

 الرابعةالفرضية الفرعية مناقشة  4.2.2.5

 يوجد عالقة ذاج  ملة يحصاااااااااااااااائية معلوية إل راك المدحو ين لمكوناج م" تلص الفرضااااااااااااااية على أنا

  ولفحص هذه الفرضاااااااية اساااااااتخدم اختدار تحلير "التختيط امساااااااتراتي م ألهمية  ا اج وأهدا  الفلدق

أا معامر ارتداط محور األهمية مي محور ( يلى 32.4امنحدار الد ااايط  حيث أشاااارج نتائج ال دول )

( وهو معامر ارتداط متدنم  أما قيمة مربي )آر( نهم تشااااير يلى ن اااادة 0.177 ا اج وأهدا  الفلدق )

بي بواسااتة العامر ما  ف ااره العامر الم ااتقر من العامر التابي  أو ن اادة ما  مكن تف اايره من العامر التا
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( يلى عدم معلوية امنحدار  أم أنا م توجد عالقة معلوية 33.4الم ااتقر  كما أشااارج نتائج ال دول )

أا  ا اج ( يلى 34.4كذل  أشاارج الدياناج نم ال دول )بين أهمية التختيط و ا اج وأهدا  الفلدق  

بحيث ينا كلما ت يرج أهمية التختيط وأهدا  الفلدق تت ير تدعات ألهمية التختيط بشااااااااااااكر  ير معلوم 

 (  رجة.0.215بدرجة واحد  ت ير  رجة  ا اج وأهدا  الفلدق بمقدار )

تحاول و ويعرو الداحث هذه اللتي ة يلى أنا ربما أا األهدا  التم ت اااااااعى يليها اإل ار  العليا نم الفلدق 

لما ك  أم أنا ليس بالضااااااارور  راتي مامساااااااتتحقيقها قد م ترتدط أحيانات بات اهاتهم نحو أهمية التختيط 

من وجهااة نظر اإل ار  العليااا نم الفلاادق أا تريااد  رجااة اهتمااامهم  امسااااااااااااااتراتي مزا ج أهميااة التختيط 

باااألهاادا  وال ااا اااج  يذ  مكن أا  كوا هلاااك اهتمااام باااألهاادا  وال ااا اااج التم ت ااااااااااااااعى اإل ار  العليااا 

م ه  يذ أا األهدا  وال ا اج امسااااااااتراتي مية التختيط لتحقيقها  ونما  كوا هلاك أ ة ي راك لمدى أهم

 أساس ور دة اإل ار  العليا نم تةسيس الفلدق  وهم كذل  أساسات نم سير عملا.

 الخامسةالفرضية الفرعية مناقشة  5.2.2.5

م يوجد عالقة ذاج  ملة يحصاااااااااااااااائية معلوية إل راك المدحو ين لمكوناج " تلص الفرضااااااااااااااية على أنا

"  ولفحص هذه الفرضااااااااية اسااااااااتخدم اختدار امسااااااااتراتي م ألهمية الددائر امسااااااااتراتي ية للفلدقالتختيط 

أا معامر ارتداط محور ( يلى 35.4تحلير امنحدار الد اااااااااااااايط  وتشااااااااااااااير الدياناج الوار   نم ال دول )

ي ( وهو معامر ارتداط متوساااااااااااط  أما قيمة مرب0.318ة للفلا ق )امساااااااااااتراتي ياألهمية مي محور تلفيذ 

)آر( نهم تشااااير يلى ن اااادة ما  ف ااااره العامر الم ااااتقر من العامر التابي  أو ن اااادة ما  مكن تف اااايره من 

( يلى معلوية 36.4العامر التابي بواسااااااااتة العامر الم ااااااااتقر  كما تشااااااااير الدياناج الوار   نم ال دول )

ة للفلدق  لًن العالقة امسااااااااااااااتراتي يامنحدار  أم أا هلاك عالقة معلوية بين أهمية التختيط والددائر 

ة للفلدق بامعتما  على األهمية امسااتراتي يهلا ضااعيفة نوعات ما وأا ما  مكن تف اايره من محور الددائر 

ة للفلدق تت ير امستراتي ي( أا الددائر 37.4(  كما تشير الدياناج الوار   نم ال دول )0.077  اوم )
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ما ت يرج أهمية التختيط بدرجة واحد  ت ير  رجة تدعات ألهمية التختيط بشااااااااااااااكر معلوم بحيث انا كل

 (  رجة.0.57ة للفلدق بمقدار )امستراتي يالددائر 

 ويف ر الداحث ذل  يلى أنا كلما كاا للتختيط أهمية أقدر من وجهة نظر المدحو ين زا  ذل  من  رجة

اجى ة كلما تر امسااااتراتي ية  نهم يريدوا  رجة الددائر امسااااتراتي يقدرتهم على وضااااي العديد من الددائر 

 لهم التختط بةهمية أقدر.

 السادسةالفرضية الفرعية مناقشة  6.2.2.5

م يوجد عالقة ذاج  ملة يحصاااااااااااااااائية معلوية إل راك المدحو ين لمكوناج تلص الفرضااااااااااااااية على أنا "

اختدار "  ولفحص هذه الفرضااااااية اسااااااتخدم التختيط امسااااااتراتي م ألهمية تلفيذ امسااااااتراتي ية نم الفلدق

أا معامر ارتداط محور األهمية مي ( يلى 38.4تحلير امنحدار الد اااااااااايط  وقد أألهرج نتائج ال دول )

( وهو معامر ارتداط متوسااااااااط  أما قيمة مربي )آر( نهم 0.336ة نم الفلدق )امسااااااااتراتي يمحور تلفيذ 

لتابي تف يره من العامر ا تشير يلى ن دة ما  ف ره العامر الم تقر من العامر التابي  أو ن دة ما  مكن

ا أ( يلى معلوية امنحدار  أم 39.4بواسااتة العامر الم ااتقر  كما تشااير الدياناج الوار   نم ال دول )

 ة للفلاادق  كمااا تظهر اللتااائج نمامسااااااااااااااتراتي يااهلاااك عالقاة معلوياة بين أهميااة التختيط وتلفيااذ الر ياة 

نا ت ير تدعات ألهمية التختيط بشاااكر معلوم بحيث اة نم الفلدق تامساااتراتي ي( أا تلفيذ 40.4ال دول )

 (0.525ة نم الفلدق بمقدار )امسااااااااااااااتراتي يقلما ت يرج أهمية التختيط بدرجة واحد  ت ير  رجة تلفيذ 

  رجة.

ويعرو الداااحااث ذلاا  يلى أنااا كلمااا كاااا للتختيط أهميااة من وجهااة نظر المدحو ين زا  ذلاا  على  رجااة 

 دق  وربمااا  عو  ذلاا  يلى أا التختيط  عماار على تلميااة القاادر  نم اتخاااذة نم الفلااامسااااااااااااااتراتي يااتلفيااذ 

 القراراج لدى اإل ار   كما أنا  م ر التختيط والمعيار األم ر للحكم على ن اح تلفيذ العمر.
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 السابعةالفرضية الفرعية مناقشة  7.2.2.5

إل راك المدحو ين لمكوناج م يوجد عالقة ذاج  ملة يحصاااااااااااااااائية معلوية تلص الفرضااااااااااااااية على أنا "

خدم "  ولفحص هذه الفرضاااية اساااتالتختيط امساااتراتي م ألهمية التقييم والرقابة امساااتراتي ية نم الفلدق

ط أا معامر ارتدا( يلى 41.4.4اختدار تحلير امنحدار الد اااااايط  وتشااااااير الدياناج الوار   نم ال دول )

( وهو معاااامااار ارتدااااط  0.472ة نم الفلااادق )تي ياااامسااااااااااااااترامحور األهمياااة مي محور التقييم والرقااااباااة 

 دة متوسط  أما قيمة مربي )آر( نهم تشير يلى ن دة ما  ف ره العامر الم تقر من العامر التابي  أو ن

( من قيم 0.202ما  مكن تف ااااااايره من العامر التابي بواساااااااتة العامر الم اااااااتقر  بحيث  مكن تف اااااااير )

م نأهمية التختيط من وجهة نظر المدحو ين  كما أشاااااااارج الدياناج ة على امساااااااتراتي يالتقييم والرقابة 

قابة ( يلى معلوية امنحدار  أم أا هلاك عالقة معلوية بين أهمية التختيط والتقييم والر 42.4ال دول )

م نة امساااااااتراتي ي( يلى أا التقييم والرقابة 43.4ة نم الفلدق  كما تشاااااااير بياناج ال دول )امساااااااتراتي ي

 الفلدق تت ير تدعات ألهمية التختيط بشاااااااااااااكر معلوم بحيث انا كلما ت يرج أهمية التختيط بدرجة واحد 

 (  رجة.0.521ة نم الفلدق بمقدار )امستراتي يت يرج  رجة التقييم والرقابة 

ويعرو الداااحااث ذلاا  يلى أنااا كلمااا كاااا للتختيط أهميااة من وجهااة نظر المدحو ين زا  ذلاا  على  رجااة 

دى أهمية أنرا  عيلة الدراسااااة يدركوا م ة نم الفلدق  وربما  عو  ذل  يلى أاامسااااتراتي يلتقييم والرقابة ا

اهم التختيط نم ضااااماا امسااااتخدام األم ر للموار  الما  ة والدشاااارية المتونر   اخر الفلدق  كما أنا   اااا

 عة لها.نم معرنة المشكالج المرملة والتارئة والعمر على ي  ا  الحلول ال ري
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 االستنتاجات 5.5

ة الفلدقم نم محانظنظرات لقلة الدراساج التم بح ت نم موضوع واقي التختيط اإلستراتي م نم القتاع 

ج بيت لحم  نًاا مبد للداحث من أا يتلاول هذا الموضاااوع لألهمية الدال ة لا  نهو  مس أحد القتاعا

 محانظة.ذاج األهمية امقتصا  ة نم ال

وقااد تدين للداااحااث من خالل هااذه الاادراسااااااااااااااااة يلى أا  ااالديااة الداااح ين قااد أقاادوا على أهميااة التختيط 

 اإلساااااااااتراتي م نم جميي القتاعاج امقتصاااااااااا  ة والخدماتية  وقدرتها على تحقير التلمية  وكذل  تذلير

(  Abdalkrim, 2013و راسااة )(  2013الصااعوباج ومواجهة األزماج  كدراسااة )الًدي اام وح ااين  

و راسااااة  ( 2011و راسااااة )عالا وصاااادقة  (  Moradi, 2012(  و راسااااة )Marin, 2012و راسااااة )

(Aldehayyat & Twaissi, 2011 )   (  2009(  و راساااة )عدد الحر  2010و راساااة )ال ااارحيلم

 (.2006(  و راسة )هرمر  2007و راسة )الشوي   

تاع هلاك اهتمام كدير لدى اإل ار  العليا نم القون اااااااااتلتج من خالل اللتائج التم تم التوصااااااااار يليها أا 

درجة تتدير    كما أا لوذل  بدرجة كدير  امسااااااااااااااتراتي متيط الفلدقم نم محانظة بيت لحم نحو التخ

 ا اج   وصاااايا ة رسااااالة الفلدق  و ة للفلدقامسااااتراتي يتحلير الر ية الديئة الداخلية والخارجية  و تحلير 

ة سااااااتراتي يامة للفلدق  وتلفيذ يسااااااتراتي ية الفلدق  والتقييم والرقابة سااااااتراتي ياموأهدا  الفلدق  والددائر 

ذا نم الفلااادق تعتدر هااااماااة جااادات يذا ماااا أرا ج اإل ار  العلياااا نم القتااااع الفلااادقم تحقير التلمياااة نم هااا

 القتاع  وتحقير أهدانها الخاصة.

ساااااااالواج الخدر   قما ن ااااااااتلتج من خالل الدراساااااااااج ال ااااااااابقة أا المت يراج الد م رانية )ال لس  العمر 

لل اج التم تتقلها  نوع الملًية( لم تًن مؤ رات نم ات اهاج اإل ارية العلية نحو تصاااااااااااليف الفلدق  عد  ا

 عتدر مله ات علميات أهمية التختيط اإلساااااااااتراتي م  كوا أا لا أهمية كدير  نم اللشااااااااااط ال اااااااااياحم وهو 

لتلظيميا ول ميي علاصاااااااااااااره وأنماطا  نهو يونر يطار عمر مشاااااااااااااترك متخاذ القراراج نم ي ار  الموار  
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ال ااااااااياحية ويرو  اإل ار  العليا باألساااااااااليب وامت اهاج التم   ب أا   اااااااالًها لتونير الً ير من ال هد 

 (.2006الضائي وهذا ما أقدتا  راسة )هرمر  

م حنحو أهمية التختيط امساااااتراتي م   المؤهر العلمم يؤ ر نم ات اهاج اإل ار  العليا قما ن اااااتلتج أا

تدين أا من  حملوا  بلوم متوسااااط يلم ااااوا أهمية التختيط اإلسااااتراتي م نم ي ارتهم  ويمكن القول أا 

 هااذه الفئااة من المدحو ين لااديهم خدر  كااذلاا  نم م ااال عملهم  ممااا ساااااااااااااااااعاادهم نم ي راك ماادى أهميااة

تختيط امسااااااااااااااتراتي م نم ي ارتهم  وربمااا أنهم قااد لم ااااااااااااااوا ذلاا  نعالت من خالل مااا حققااا التختيط ال

 امستراتي م من ين ازاج وتحقير ألهدا  اإل ار  نم القتاع الفلدقم.

ين بومن هلا ن د أا التختيط امستراتي م ما هو يم وسيلة  مكن من خاللها أا يالئم القتاع الفلدقم 

 األهدا  اإل ارية والشخصية والر ية الشاملة لا  وتحديد ومواجمة المدا راج امستراتي ية. 
 

 ملخص النتائج 6.5

 تتلخص نتائج الدراسة بما  ةتم:

العلياااا نم القتااااع الفلااادقم نم محاااانظاااة بيااات لحم نحو التختيط  هلااااك اهتماااام كدير لااادى اإل ار  .1

  .اإلستراتي م وذل  بدرجة كدير 

ة يا  رجة تتدير تحلير الديئة الداخلية والخارجية  وتحلير الر ية امساااااااااااتراتي ية للفلدق  وصااااااااااايا  .2

دق  ية الفلرسااااااااالة الفلدق  و ا اج وأهدا  الفلدق  والددائر امسااااااااتراتي ية للفلدق  وتلفيذ يسااااااااتراتي 

 والتقييم والرقابة امستراتي ية نم الفلدق كانت كدير .

نم واقي التختيط  α = 0.05وجو  نروق ذاج  ملااة يحصااااااااااااااااائيااة علااد م ااااااااااااااتوى الاادملااة عاادم  .3

  العمر  سااااااااالواج ال لس للمت يراج:امساااااااااتراتي م نم القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم تعرى 

 الخدر   تصليف الفلدق  عد  الل اج التم تتقلها  نوع الملًية. 
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نم المتوستاج الح ابية للدرجة  α = 0.05وجو  نروق ذاج  ملة يحصائية علد م توى الدملة  .4

العمر تعرى لمت ير  الًلية لواقي التختيط امسااااااااااااااتراتي م نم القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم

  بلوم متوسط.لصالح  لممالمؤهر الع

الر ياااة ة  تحليااار الديئاااة الاااداخلياااة والخاااارجياااكااار من: هلااااك عالقاااة معلوياااة بين أهمياااة التختيط و  .5

قييم والرقابة التق  و تلفيذ الر ية امسااتراتي ية للفلدق  الددائر امسااتراتي ية للفلدق  امسااتراتي ية للفلد

 ق.امستراتي ية نم الفلد

  الر ية امسااااااااتراتي ية للفلدق  و ا اج وأهداكر من: ن أهمية التختيط و م يوجد عالقة معلوية بي .6

 ق.الفلد

هلاك عالقة معلوية بين أهمية التختيط و رجة توانر المعايير ال يد  نم مكوناج وعلاصاار الختة  .7

 ق.امستراتي ية للفلا 
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 التوصيات 7.5

 الدراسة باآلتم:بلاجت على اللتائج التم تم التوصر يليها توصم 

بمفهوما  امستراتي متش يي القتاع الفلدقم نم محانظة بيت لحم امستمرار نم ممارسة التختيط  .1

 .القتاعالمعاصر نظرات مرتداطا الو ير بل اح وتتوير هذا 

 .امستراتي مضرور  زيا   اهتمام اإل اراج العليا نم القتاع الفلدقم بالتختيط  .2

ة نم نفوس اإل اراج العليا نم القتاعاج امقتصااا   امسااتراتي مالعمر على تعرير أهمية التختيط  .3

والخدماتية وخاصاااااااااااااااة القتاع الفلدقما لما لذل  من أهمية كدير نم ن اح وتقدم هذه القتاعاج 

 وقدرتها على مواجهة المشكالج والتهديداج.

ألصااااااااحا  القرار واإل ار  نم القتاع الفلدقم ة بالتل ااااااااير مي جمعية الفلا ق العربيعقد ورش عمر  .4

 .امستراتي ملتح ين خدراتهم ومعلوماتهم حول أهمية امعتلاج بمكوناج التختيط 

يوصاام الداح ة بضاارور  يجراج المريد من الدراساااج التم تدحث نم واقي التختيط امسااتراتي م نم  .5

 .القتاع الفلدقم
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 المصادر والمراجع

 العربيةالمراجع 

  القاااهر : 1ط المتميز. االســـــــــتراتيجيمقومـات التخطيط والتفكير (: 2009أبو اللصاااااااااااااار  ماادحاات )

 الم موعة العربية للتدريب واللشر.

رسااااااااااالة ماج ااااااااااتير  ير في إدارة األزمات.  االســـــــتراتيجيدور التخطيط  :(2013حليمة  عرير  )أبو 

 ملشور   ال امعة اإلسالمية   ر .

. وتا"إلدارة األزمات "دراســــة لنموذج أزمة شــــركة توي االســــتراتيجيالتخطيط (: 2013أخيارهم  أحمد )

 ب كر   ال رائر. –رسالة ماج تير  ير ملشور   جامعة محمد خيضر 

 (: أ ر المريج التروي م نم التلب على الخدماج الفلدقية " راساااااااة ميدانية نم2010الدرزن م  آمال )

 (.85  العد  )مجلة اإلدارة واالقتصادنلدق ب دا ". 

 التخطيط وعالقته بتســيير المؤســســة "دراســة ميدانية(: 2015الت انم  قاسااامما وعدد ال لم  ساااعيد )

. رساالة ماج اتير  ير ملشاور   جامعة الشاهيد حما لخضار الوا م  الوادي" –بمطبعة مزوار 

 ال رائر.

 ي.. عماا: ي را لللشر والتوزيمنظرو تكاملي حديثة: االستراتيجياإلدارة (: 2013جرا اج  ناصر )

النشــــاف الفندقي في األرضــــي الفلســــطينية )ملخص (: 2010جهاز المركر اإلحصاااااائم الفل اااااتيلم )

 رام هللا  نل تين. تنفيذي(.

    عماا:  ار الفًر.1. طفي المنظومة المدرسية االستراتيجيالتخطيط (: 2007الحريرم  راند  )

نم التعليم ال امعم المصاااارم.  امسااااتراتي م(: تصااااور مقترح لتتدير التختيط 2002ح ااااين  ح اااان )

ال معية المصاااااااااااااارية للتربية المقارنة واإل ار  التعليمية بمصاااااااااااااار  عد  خاص   /مجلة التربية

 .210-160ص
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 عماا: )منهج معاصــر(. االســتراتيجية والتخطيط االســتراتيجي(: 2007حمداا  خالدا وإ ريس وائر )

  ار اليازورم العلمية لللشر والتوزيي.

 . رام هللا:  ار الشروق لللشر والتوزيي.مدخل إلى التخطيط(: 1999خميس  موسى )

ودة في الجامعة اإلســـالمية في ضـــوء معايير الج االســـتراتيجيواقع التخطيط (: 2006الدجلم  ي ا  )

 ية   ر .. رسالة ماج تير  ير ملشور   ال امعة اإلسالمالشاملة

  1ط. ة في القرن الحادي والعشــريناالســتراتيجياإلدارة (: 2014 ر   عدد الدارما وجرا اج  ناصااار )

 عماا:  ار وائر لللشر.

عامة  بم: القيا   ال )بين النظرية والتطبيق(. االســـــــــتراتيجيالتخطيط (: 2003 رويش  عدد الًريم )

 لشركة  بم/ أقا  مية شرطة  بم.

لشاااااااار   عماا:  ار وائر لل1ط ة )العولمة والمنافســـــة(.االســـــتراتيجياإلدارة (: 2004الركابم  كاألم )

 والتوزيي.

   عماا:  ار وائر لللشر والتوزيي.1ط ة.االستراتيجيأساسيات اإلدارة (: 2005ال الم  مؤيد )

مان: في وزارة التربية والتعليم في ســـلطنة ع االســـتراتيجيواقع التخطيط (: 2010ال ااااارحيلم  أحمد )

رسااااالة ماج ااااتير  ير ملشااااور   جامعة اليرموك   )دراســـة ميدانية من وجهة نظر المديرين(.

 عماا.

راســة التفاعل بين الرســالة والبيئة في المؤســســة االقتصــادية الجزائرية )د(: 2012ال اااعيد  قاسااامم )

ج تير  ير ملشور   جامعة نرحاج عداس/ رسالة ماحالة بعض مؤسسات صناعة األدوية(. 

 ستيف  ال رائر.
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عه، في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر: واق االستراتيجيالتسيير (: 2006سلتانم  رشدم )

رساااااااالة  أهميته وشـــــروف تطبيقه )حالة الصـــــناعات الصـــــغيرة والمتوســـــطة بوالية بســـــكرة(.

 ماج تير  ير ملشور   جامعة محمد بوضيا  بالم يلة  ال رائر.

 رساااااالةدور الســـياحة في التنمية االقتصـــادي واالجتماعية في الجزائر. (: 2014ساااااماعيلم  ن ااااايدة )

  ماج تير  ير ملشور   جامعة وهراا  ال رائر.

. لميةاألزمة االقتصــادية العاتنمية المبيعات الســياحية في فل (: 2009الشاااريعم  طارق عدد الفتاح )

   اإلسكلدرية: مؤس ة حورس الدولية لللشر والتوزيي.1ط

م لة  واقع الســــياحة بقطاع غزة وآفاق تنميتها )الفنادق كدراســــة حالة(.(: 2015شااااااكشاااااا   رمرم )

 .73-41(  ص1(  عد )23ال امعة اإلسالمية للدراساج امقتصا  ة واإل ارية  مج)

في مؤســــســــات التعليم التقني في محافظات  االســــتراتيجيواقع التخطيط  (:2007الشاااااايوخ  عاطف )

 رسالة ماج تير  ير ملشور   ال امعة اإلسالمية   ر .غزة. 

 . اإلسكلدرية:  ار الفًر ال امعم.تخطيط وتنظيم الفنادق(: 2007الصيرنم  محمد )

 ردن.للموارد البشـــرية في القطاع العام في األ  االســـتراتيجيواقع التخطيط (: 2008الضاااامور  مونر )

 أطروحة  كتوراه  ير ملشور   األقا  مية العربية للعلوم المالية والمصرنية  األر ا.

 عماا:  ار اليازورم أســاســيات االتصــال نماذج ومهارات. (: 2009التائم  حميدا والعمالق  بشااير )

 لللشر والتوزيي.

. رسااااااااااااالة وتخطيط الخدمات والمرافق الســــــــياحية في مدينة أريحاتوزيع (: 2009عدد الحر  جمال )

 ماج تير  ير ملشور   جامعة الل اح الوطلية  نابلس.

رسااااااااااااالة توزيع وتخطيط الخدمات والمرافق الســــــــياحية في مدينة أريحا. (: 2009عدد الحر  جمال )

 ماج تير  ير ملشور   جامعة الل اح الوطلية  نابلس.
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 . اإلسكلدرية: ملشوراج جامعة اإلسكلدرية.االستراتيجيالتخطيط (: 2012عدد الرازق  رمضاا )

زة أســـــــــاليب إدارة األزمات لدك مديري المدارس الحكومية في محافظات غ(: 2009عدد العال  رائد )

 رسالة ماج تير  ير ملشور   ال امعة اإلسالمية   ر .. االستراتيجيوعالقتها بالتخطيط 

   عماا:  ار وائر لللشر.3. طالتسويق السياحي(: 2008عديداج  محمد )

. رسااااااالة ماج ااااااتير  ير تخطيط وتنمية الســــياحة التراثية في محافظة نابلس(: 2007ع عج  لدلى )

 ملشور   جامعة الل اح الوطلية  نابلس.

اهر :   الق1ط للتعلم عن بعد )بين النظرية والتطبيق(. االســــتراتيجيالتخطيط (: 2009عرازم  ناتن )

 مكتدة ابن سيلا لللشر والتوزيي.

لعلمم . بحث مقدم يلى المؤتمر اعلى إدارة األزمة االســـــتراتيجيأثر التخطيط (: 2010العراوم  ن م )

الاادولم ال ااااااااااااااااابي الااذم  عقااد نم جااامعااة الررقاااج الخاااصااااااااااااااااة  تحاات علواا "تااداعياااج األزمااة 

 ة الشرق األوسط للدراساج العليا.امقتصا  ة العالمية على ملظماج األعمال". جامع

كات في قطاع المقاوالت "دراسة ميدانية على شر  االستراتيجيواقع التخطيط (: 2005عتاهلل  سامر )

 رسالة ماج تير  ير ملشور   ال امعة اإلسالمية   ر . المقاوالت في قطاع غزة".

 لللشر والتوزيي.. عماا:  ار زاهر  اإلدارة أصول وأسس ومفاهيم(: 1997عقيلم  عمر )

في تقليل المخاطر المصــاحبة  االســتراتيجيدور التخطيط (: 2010عالا  معتصاااما وصااادقة  رشاااا  )

التخاذ القرارات االســــتثمارية لدك شــــركات القطاع الصــــناعي المدرجة في ســــوق فلســــطين 

  راسة مستًمال  رجة الدكالوريوس  نابلس.ل وراق المالية. 

(: أ ر تلويي وتتوير الخاادماااج الفلاادقيااة على اإليرا اج نم صاااااااااااااالاااعااة الفلااا ق 2009علواا  نوناار )

 (.75العد )مجلة اإلدارة واالقتصاد، العراقية. 
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رسااالة . الحوكمة الفندقية في الجزائر )دراسة حالة فندق التاسيلي بورقلة((: 2015عمومن  ال الية )

 باح/ ورقلة  ال رائر.ماج تير  ير ملشور   جامعة قاصدم مر 

. رسااااااالة ماج ااااااتير  ير ملشااااااور   المقومات الســــياحية في محافظة بيت لحم(. 2011عو    أ من. )

 جامعة الل اح الوطلية  نابلس  نل تين.

معهد أبحاك الســـــــياحة في األراضـــــــي الفلســـــــطينية: تحليل األهمية واألثر. (: 2012الفالح  بالل )

 )ماس(. ال ياساج امقتصا  ة الفل تيلية

ساااااال اااااالة يصااااااداراج نحو م تمي المعرنة   للدول. االســــتراتيجيالتخطيط (: 2010الفياللم  عصااااااام )

 ة  جامعة المل  عدد العرير  ال عو  ة.امستراتي ي(  مركر الدراساج 29اإلصدار )

نم ناعلية ي ار  األزمة )بحث  امستراتي م(.  ور التختيط 2013الًدي م  صالحا ح ين  عداس. )

(  94. عد )مجلة اإلدارة واالقتصـــــادي/ بغدادميدانم آلراج عيلة من مديرم وزار  التختيط(. 

 .275-253ص

ا قتر: وزار  ال قااانااة والفلو  المبني على النتــائج. االســـــــــتراتيجيالتخطيط (: 2014الًرخم  م يااد )

 والتراك.

نم ماادارس التعليم العااام نم ملتقااة أبو ألدم  امسااااااااااااااتراتي م(: واقي التختيط 2014الليموا  نوا  )

 .306-273(  ص 2(  عد )30  مج)مجلة جامعة دمشقالتعليمية. 

لدول . ساااال اااالة  ورية تعلى بقضااااا ا التلمية نم اللتنمية االســتراتيجيالتخطيط (: 2012مال هللا  بدر )

 الًويت.(  114العربية تصدر عن المعهد العربم للتختيط  العد  )

قع التنمية المستدامة في الوطن العربي ... بين الواهاااااااااااااااا(: 1427ملشوراج مركر اإلنتاج اإلعالمم )

 جامعة المل  عدد العرير  جد .والمأمول. 



130 
 

 لدك المدربين في تحســـين المردود الرياضـــي. االســـتراتيجيأهمية التخطيط (: 2014ن ارم  محمد )

 رسالة ماج تير  ير ملشور   جامعة خميس مليانة/ عين الدنلى  ال رائر.

مجلة جامعة تشــــرين للدراســــات (: التختيط ال اااااااياحم والتلمية ال اااااااياحية. 2006هرمر  نور الدين )

 .22-11(  ص3(  عد )28سل لة العلوم امقتصا  ة والقانونية  مج) /والبحوث العلمية

يلًا . ملشااااااااااوراج ألالمهارات اإلشــــــرافية في القطاع الفندقي(: 2014ار )الهيئة العامة لل ااااااااااياحة واآل 

 لتتوير أ اج القوى الدشرية. 

لدك مديري  االســـتراتيجيدراســـة واقع ممارســـة التخطيط (. 2009وا م  رشااااادما األشاااااقر  يبراهيم. )

 .  راسة ميدانية   ر .المنظمات الغير حكومية المحلية في قطاع غزة

 وزيي.  عماا:  ار الرا ة لللشر والت1ط مفاهيم معاصر. االستراتيجيالتخطيط (: 2010الوليد  بشار )
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 بصورتها األولية( االستبانة 1ملحق )

 جـــامعــة القـــدس
 عمادة الدراسات العليا
 المستدامةي التنمية الريفية برنامج الماجستير ف

 
 
 
 
 بعلواا:قوم الداحث بإجراج  راسة  
 

 في القطاع الفندقي في محافظة بيت لحم االستراتيجيواقع التخطيط 
 

  لذا نرجو من التلمية الريفية الم اااتدامةنم  الماج اااتيروذل  اساااتًمام لمتتلداج الحصاااول على  رجة 
التم تتضااااااملها امسااااااتدانة المرنقة بدقة وموضااااااوعية  علمات بةا  الفقراجحضاااااارتًم التًرم باإلجابة على 

 المعلوماج التم سيتم الحصول عليها ستعامر ب رية تامة وأل راض الدحث العلمم نقط.
 

 "وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير"
 

 مراد عايش البدنالباحث: 
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 القسم األول: البيانات الديمغرافية
 رقم اإلجابة الملاسدة نم المربي المقابر  بالشكر الذم يلتدر علي :الرجاج وضي 

 

 أن ى( 2( ذكر                         1 )      ( الجنس  (1

 سلة 40-31( 2سلة نةقر                        30( 1 )......( العمر   (2

 سلة نةق ر    51( 4سلة                       50- 41( 3

 سلواج 10 – 5( من 2سلواج          5( أقر من 1 )......( سنوات الخبرة  (3

 سلواج     10( أق ر من 3

 (  بلوم عالم3( بكالوريوس       2(  بلوم متوسط نة نى       1 )      ( المؤهل العلمي  (4

 ( ماج تير نةعلى4

 ن متاا( 4( ن مة       3( بل يوا      2( نرل          1 )      ( تصنيف الفندق  (5

 ( خم ة ن وم  6( أربعة ن وم  5(  ال ة ن وم   4

 (  ير مصلف7

 ( ل تاا  وا الل ة األم2( ل ة واحد   وا الل ة األم      1 )      ( عدد اللغات التي تتقنها  (6

 ( أربعة نةق ر  وا الل ة األم4(  ال ة ل اج  وا الل ة األم     3

 ( شركة م اهمة  2مشروع  عائلم      (1  نوع الملكية  (7

 أو   ير ذل  حد .......... (3
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 االستراتيجيالقسم الثاني: اتجاهات مسؤولي الفنادق نحو التخطيط 
 نم المربي الملاسب لإلجابة)×( الرجاج قراج  العداراج التالية بتمعن ووضي عالمة 

 

 

 ة للفنادقاالستراتيجيالقسم الثالث: درجة توافر المعايير الجيدة في مكونات وعناصر الخطة 
 نم المربي الملاسب لإلجابة)×( الرجاج قراج  العداراج التالية بتمعن ووضي عالمة 

 

 المحور األول: تحليل البيئة الداخلية والخارجية 

 الفقرة الرقم

ة 
ير

كب
ة 

ج
در

ب

دا
ج

 

رة
بي

 ك
جة

در
ب

طة 
س

و
مت

ة 
ج

در
ب

 

رة
غي

ص
ة 

ج
در

ب
ة  

ير
صغ

ة 
ج

در
ب

دا
ج

 

تي في وأسعى دائما  لزيادة معرف االستراتيجيلدي اهتمام بفكرة التخطيط   .1

 هذا المجال.

     

      . االستراتيجيأهتم بآراء العاملين ومساهماتهم في عملي  التخطيط   .2

      عملي  ال تناسب القطاع الفندقي. االستراتيجيالتخطيط   .3

الناجح هو الذي يعتمد على صتتتتتتيا    االستتتتتتتراتيجيأرى أن التخطيط   .4

 األهداف المناسب  في ضوء اإلمكانيات المتاح .

     

ف  وثيق  ملزم  لرؤستتتاء اإلدارات المختل االستتتتراتيجيأرى أن التخطيط   .5

 في الفنادق.

     

      .يوحد الفهم وطريق  العمل نحو الهدف المشترك االستراتيجيالتخطيط   .6

      في نمو وتطور الفندق. االستراتيجييساعد التخطيط   .7

خطوة الزم  لتحقيق الجودة الشتتتتتتتامل  في أداء  االستتتتتتتراتيجيالتخطيط   .8

 الفندق.

     

ورة صال يعدو كونه مصطلحا  بّراقا  يزين  االستراتيجيأرى أن التخطيط   .9

 الفندق.
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للتعرف على  تقوم إدارة الفندق بتحليل األوضتتتتتتاع الستتتتتتياستتتتتتي  المحلي   .1

 المتغيرات المختلف  التي يمكن أن تؤثر عليها في المستقبل.

     

لعالمي  تستثني إدارة الفندق في تحليلها لألوضاع السياسي  واالقتصادي  ا  .2

 على مستقبلها.كونها قد ال تؤثر كثيرا  

     

ستتاعدها لت األوضتتاع االقتصتتادي  المحلي بدراستت  أحيانا  تقوم إدارة الفندق   .3

 .فهافي تحقيق أهدا

     

البيئ   عند تحليل التطور التكنولوجي ال تذخذ إدارة الفندق بعين االعتبار  .4

 .الخارجي 

     

 لخارجي من خالل تحليل البيئ  ا المتاح تقوم إدارة الفندق بتحديد الفرص   .5

 .)السياسي  واالقتصادي  والثقافي  واالجتماعي (
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 ة للفندق االستراتيجيالمحور الثاني: الرؤية 

 

 المحور الثالث: صياغة رسالة الفندق 

ى مصتتتتادر لتعرف علاتحليل البيئ  الداخلي  في ل أحيانا   الفندق تفتقر إدارة  .6

 القوة فيها.

     

البيئ   تحليل البحث عن نقاط الضعف لديها عند أحيانا    إدارة الفندقتهمل   .7

 الداخلي .

     

ليل تهمل إدارة الفندق األوضتتتتتتاع النفستتتتتتي  واالجتماعي  لعامليها عند تح  .8

 البيئ  الداخلي .

     

خذ إدارة الفنتدق الخبرات العمليت  لعتامليهتا بعين االعتبتار عنتد   .9 يل تتذ حل

 البيئ  الداخلي .

     

لتطور تقوم إدارة الفندق بتحليل البيئ  الداخلي  لتحديد طرق التوستتتتتتع وا  .10

 فقط.
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بتطوير رؤي  واضتتتح  الكتستتتا  ستتتمع  حستتتن  لدى  تقوم إدارة الفندق   .1

 السياح . المؤسسات

     

الكتستتتتا  ستتتتمع  حستتتتن  لدى ليس بالضتتتترورة أن تكون الرؤي  مكتوب    .2

 الزائرين.

     

      يواجه عمالء الفندق صعوب  في فهم رؤيته والتعامل معها.  .3

      لتغير وفق المستجدات والظروف المحيط .ل وقابل رؤي  الفندق مرن    .4

      .وفق فترة محددةرؤي  الفندق تتسم بذنها هادف  للنمو   .5

      .عامليها للعمل بجودة عالي تعزز من دافعي  رؤي  الفندق   .6

      رؤي  الفندق قابل  للتحقيق.    .7
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      رسال  الفندق مكتوب  ومتوفرة للجميع.  .1

      .مع األوضاع السياسي  فقط بالمرون  والتكيفرسال  الفندق  تتسم   .2

      رسال  الفندق  تتسم بالوضوح ودق  التعبير.  .3

      الظروف الواقعي . تحاول أن تراعي  رسال  الفندق  .4

 رسال  الفندق تتسم بنوع من صعوب  التطبيق في ظل الظروف السياسي   .5

 الحالي .

     

      .لعامليهالعمل واإلبداع تفتقر لتحفيز ارسال  الفندق   .6

      . االستراتيجيمع الغايات واألهداف ال تنسجم أحيانا  رسال  الفندق   .7

      رسال  الفندق قابل  للتحويل إلى خطط وسياسات وبرام  عمل واضح .  .8

      .فقط عندما يتعرض الفندق لمشكل  ماأقوم بمراجع  رسال  الفندق   .9

      الرسال  بحاج  للتعديل نقوم بذلك دون تردد.في حال رأينا أن   .10
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 المحور الرابع: الغايات واألهداف 

 

 ة االستراتيجيالمحور الخامس: البدائل 

 

 ة االستراتيجيالمحور السادس: تنفيذ 
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       ايات وأهداف الفندق طموح  وقابل  للتحقق.  .1

      تذكد. المتغيرات  ير المتوقع  وظروف عدم ال تهمل أحيانا  أهداف الفندق   .2

      .فقط الفندق إلدارة ومعروف  ايات وأهداف الفندق واضح    .3

      عادة ما يحقق الفندق األهداف التي وضعها لنفسه.   .4

      رات. تناقض وتضار  بين األنشط  والقرا أحيانا  يكون بهاأهداف الفندق   .5

 ايات وأهداف الفندق جميع األطراف المسؤول  عن يشارك في صيا     .6

 ، بما فيهم )المدراء والمرؤوسين والعاملين(تحقيقها

     

      .فقط قلعاملين في الفندامقبول  لمجتمع ما تكون الغايات واألهداف عادة   .7

      أهداف الفندق شامل  لجميع جوانب التطور الداخلي  والخارجي .   .8

      الفندق بمراجع   اياتها وأهدافها بشكل مستمر.تقوم إدارة   .9
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تبحث إدارة الفندق عن خط  بديل  في في حال فشتتتتتلت الخط  الرئيستتتتتي    .1

 .حينها

     

      .بديل  تتالءم مع أهداف الفندقإستراتيجي   خططيضع الفندق   .2

      .دعلى محمل الج  االستراتيجيبدائل ال نادرا  ما تذخذ إدارة الفندق  .3

      .أوضاع الفندقيعتمد الفندق على بدائل إستراتيجي  متنوع  حسب   .4

الستتتوق أوضتتتاع   االستتتتراتيجيدائل الب تستتتتثني إدارة الفندق عند وضتتتع  .5

 الحالي والمستقبلي.
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ها ناضعوبالبرام  والجداول الزمني  التي يوجد صعوب  في االلتزام دائما    .1

 .أهداف الفندقلتحقيق 

     

      بالموازن  المحددة في الخط  التنفيذي . ال نلتزمأحيانا    .2

      .اتاالستراتيجيتطبيق الخطط ومنه  واضح ودقيق في   البا  ال نتبع  .3

بب نقوم  .4 ندق من أجل تحقيق متطل ي  في الف تدريب يذ برام   ات تطوير وتنف

  .االستراتيجي
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 ة االستراتيجيالمحور السابع: التقييم والرقابة 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفقرة الرقم

ة 
ير

كب
ة 

ج
در

ب

دا
ج

 

رة
بي

 ك
جة

در
ب

طة 
س

و
مت

ة 
ج

در
ب

 

رة
غي

ص
ة 

ج
در

ب
ة  

ير
صغ

ة 
ج

در
ب

دا
ج

 

      .يتسم بالمرون النظام الرقابي المتبع في الفندق   .1

      .ما تراه اإلدارة مناسبا  يسير نظام التقييم في الفندق وفق   .2

      يصمم نظام التقييم وفق معايير محددة ودقيق .  .3

      للنظام الرقابي في الفندق أهداف رقابي  واضح .  .4

ظام تصتتتتحيح االنحرافات التي يكشتتتتف عنها الن تهمل إدارة الفندق أحيانا    .5

 الرقابي.

     

      تفتقر إدارة الفندق لمعايير ومؤشرات أداء واضح  لعملي  التقييم.  .6

       .االستراتيجيتقوم إدارة الفندق بتقييم مدى النجاح في تطبيق الخط    .7

      تعدل إدارة الفندق في الخطط بناء  على ضوء التقييم المعمول به.  .8
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 أعضاء لجنة تحكيم االستبانة( قائمة بأسماء 2ملحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة االسم الرقم

 جامعة القدس/ مشر  أقا  مم  . نضال  رويش  .1

 االتلمية الم تدامة للدراساج العليمدير معهد  /جامعة القدس عرمم األطرش  .  .2

 جامعة بيت لحم/ مدير معهد ي ار  الفلا ق وال ياحة  . ندير مفدم  .3

 جامعة القدس/ مشر  أقا  مم  . عمر صليدم  .4

 جامعة القدس/ أستاذ مشارك  . يبراهيم عوض  .5

خدير تختيط استراتي م ومدير المركر الوطلم للتلمية  م. مازا  لام  .6

 الم تدامة
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 بصورتها النهائية( االستبانة 3ملحق )

 جـــامعــة القـــدس
 عمادة الدراسات العليا
 ي التنمية الريفية المستدامةبرنامج الماجستير ف

 
 
 
 
 بعلواا:قوم الداحث بإجراج  راسة  
 

 في القطاع الفندقي في محافظة بيت لحم االستراتيجيواقع التخطيط 
 

  لذا نرجو من التلمية الريفية الم اااتدامةنم  الماج اااتيروذل  اساااتًمام لمتتلداج الحصاااول على  رجة 
التم تتضااااااملها امسااااااتدانة المرنقة بدقة وموضااااااوعية  علمات بةا  الفقراجحضاااااارتًم التًرم باإلجابة على 

 ط.المعلوماج التم سيتم الحصول عليها ستعامر ب رية تامة وأل راض الدحث العلمم نق
 

 "وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير"
 

 مراد عايش البدنالباحث: 
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 القسم األول: البيانات الديمغرافية
 الرجاج وضي رقم اإلجابة الملاسدة نم المربي المقابر  بالشكر الذم يلتدر علي :

 

 أن ى( 2( ذكر                      1 )      ( الجنس  (1

 سلة 40-31( 2سلة نةقر              30( 1 )......( العمر   (2

 سلة نةق ر    51( 4سلة             50- 41( 3

 سلواج 10 – 5( من 2سلواج          5( أقر من 1 )......( سنوات الخبرة  (3

 سلواج     10( أق ر من 3

 (  بلوم عالم3 ( بكالوريوس      2(  بلوم متوسط نة نى       1 )      ( المؤهل العلمي  (4

 ( ماج تير نةعلى4

 ( ن متاا4( ن مة       3( بل يوا      2( نرل          1 )      ( تصنيف الفندق  (5

 ( خم ة ن وم  6( أربعة ن وم  5(  ال ة ن وم   4

 (  ير مصلف7

 األم( ل تاا  وا الل ة 2( ل ة واحد   وا الل ة األم      1 )      ( عدد اللغات التي تتقنها  (6

 ( أربعة نةق ر  وا الل ة األم4(  ال ة ل اج  وا الل ة األم     3

 ( شركة م اهمة  2مشروع  عائلم       (2  نوع الملكية  (7

 أو   ير ذل  حد .......... (4
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 من وجهة نظر اإلدارات العليا في الفنادق االستراتيجيالقسم الثاني: أهمية التخطيط 
 نم المربي الملاسب لإلجابة)×( التالية بتمعن ووضي عالمة  الرجاج قراج  العداراج

 

 

 ة للفنادقاالستراتيجيالقسم الثالث: درجة توافر المعايير الجيدة في مكونات وعناصر الخطة 
 نم المربي الملاسب لإلجابة)×( الرجاج قراج  العداراج التالية بتمعن ووضي عالمة 

 

 المحور األول: تحليل البيئة الداخلية والخارجية 
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      .االستراتيجيلدي اهتمام بفكرة التخطيط   .1

      .االستراتيجيالتخطيط أسعى دائما  لزيادة معرفتي في   .2

      . االستراتيجيفي عملي  التخطيط  وإسهامهمأهتم بآراء العاملين   .3

      عملي  ال تناسب القطاع الفندقي. االستراتيجيالتخطيط   .4

الناجح هو الذي يعتمد على صتتتتتتيا   األهداف  االستتتتتتتراتيجيالتخطيط   .5

 المناسب  في ضوء اإلمكانيات المتاح .

     

ف  في  االستتتتتتتراتيجيالتخطيط   .6 ق  ملزم  لرؤستتتتتتتاء اإلدارات المختل وثي

 الفنادق.

     

      .يوحد الفهم وطريق  العمل نحو الهدف المشترك االستراتيجيالتخطيط   .7

      في تطور الفندق. االستراتيجييساعد التخطيط   .8

خطوة الزم  لتحقيق الجودة الشتتتتتتتامل  في أداء  االستتتتتتتراتيجيالتخطيط   .9

 الفندق.

     

      فندق.ال يعدو كونه مصطلحا  بّراقا  يزين صورة ال االستراتيجيالتخطيط   .10
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للتعرف على  تقوم إدارة الفندق بتحليل األوضتتتتتتاع الستتتتتتياستتتتتتي  المحلي   .1

 المتغيرات المختلف  التي يمكن أن تؤثر عليها في المستقبل.

     

ي لتستتتاعدها ف األوضتتتاع االقتصتتتادي  المحلي تقوم إدارة الفندق بدراستتت    .2

 .فهاتحقيق أهدا

     

      .عند تحليل البيئ  الخارجي  تهمل إدارة الفندق التطور التكنولوجي  .3

 لخارجي من خالل تحليل البيئ  ا المتاح تقوم إدارة الفندق بتحديد الفرص   .4

 .)السياسي  واالقتصادي  والثقافي  واالجتماعي (

     

نظيمي، )الهيكتتل الت تحليتتل البيئتت  التتداخليتت ل أحيتتانتتا   الفنتتدق تفتقر إدارة  .5

قويم األهداف، الستتياستتات، جودة الخدم ، التكنولوجيا، برام  التدريب، ت

 األداء، الخ(.

     

      .البحث عن نقاط الضعف لديها  إدارة الفندقتهمل   .6
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 ة للفندق االستراتيجيالمحور الثاني: الرؤية 

 

 المحور الثالث: صياغة رسالة الفندق 
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لبيئتت  تهتم إدارة الفنتتدق بقتتدرات العتتاملين اإلبتتداعيتت  لتتديهتتا عنتتد تحليتتل ا  .7

 الداخلي .

     

خذ إدارة الفنتدق الخبرات العمليت  لعتامليهتا بعين االعتبتار عنتد   .8 يل تتذ حل

 البيئ  الداخلي .

     

لتطور تقوم إدارة الفندق بتحليل البيئ  الداخلي  لتحديد طرق التوستتتتتتع وا  .9

 فقط.
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      بتطوير رؤي  واضح . تقوم إدارة الفندق   .1

      بالضرورة أن تكون الرؤي  مكتوب .ليس   .2

      لتغير وفق المستجدات والظروف المحيط .ل وقابل رؤي  الفندق مرن    .3

      .وفق فترة محددةرؤي  الفندق تتسم بذنها هادف  للنمو   .4

      معروف  لدى عامليها.رؤي  الفندق   .5

      رؤي  الفندق قابل  للتحقيق.    .6
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      رسال  الفندق مكتوب  ومتوفرة للجميع.  .1

      .مع األوضاع السياسي  فقطرسال  الفندق  تتسم بالمرون    .2

      رسال  الفندق  تتسم بالوضوح.  .3

      الظروف الواقعي . تحاول أن تراعي  رسال  الفندق  .4

      .تفتقر لتحفيز اإلبداع للعاملين لديهارسال  الفندق   .5

       .االستراتيجيمع األهداف ال تنسجم أحيانا  رسال  الفندق   .6

      رسال  الفندق قابل  للتحويل إلى سياسات وبرام  عمل واضح .  .7

      .فقط عندما يتعرض الفندق لمشكل  ماأقوم بمراجع  رسال  الفندق   .8

      في حال رأينا أن الرسال  بحاج  للتعديل نقوم بذلك دون تردد.  .9

      رسال  الفندق تذكر خدماتها وما يميزها عن  يرها من الفنادق.  .10
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 المحور الرابع: غايات وأهداف الفندق

 

 ة للفندقاالستراتيجيالمحور الخامس: البدائل 

 

 ة في الفندقاالستراتيجيالمحور السادس: تنفيذ 
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       ايات وأهداف الفندق قابل  للتحقق.  .1

      المتغيرات  ير المتوقع  وظروف عدم التذكد. تهمل أهداف الفندق   .2

      .فقط الفندق إلدارة ومعروف  ايات وأهداف الفندق واضح    .3

      عادة ما يحقق الفندق األهداف التي وضعها لنفسه.   .4

يشارك في صيا    ايات وأهداف الفندق جميع األطراف المسؤول  عن   .5

 ، بما فيهم )المدراء والمرؤوسين والعاملين(تحقيقها

     

      لعاملين.امقبول  لمجتمع ما تكون الغايات واألهداف عادة   .6

      أهداف الفندق شامل  لجميع جوانب التطور الداخلي  والخارجي .   .7

      تقوم إدارة الفندق بمراجع  أهدافها بشكل مستمر.  .8

       ايات وأهداف الفندق  البا  ما تعبر عن رؤي  ورسال  الفندق.  .9

 الفقرة  الرقم

ة 
ير

كب
ة 

ج
در

ب

دا
ج

 

رة
بي

 ك
جة

در
ب

 

لم
ع

 أ
ال

 

رة
غي

ص
ة 

ج
در

ب
ة  

ير
صغ

ة 
ج

در
ب

دا
ج

 

      هناك خطط بديل  جاهزة في حال فشلت الخط  الرئيسي .  .1

      .دعلى محمل الج  االستراتيجيبدائل ال نادرا  ما تذخذ إدارة الفندق  .2

      .أوضاع الفندقيعتمد الفندق على بدائل إستراتيجي  متنوع  حسب   .3

      خطط إستراتيجي  بديل  تتالءم مع أهداف الفندق.يضع الفندق   .4

الستتتوق أوضتتتاع   االستتتتراتيجيدائل الب تستتتتثني إدارة الفندق عند وضتتتع  .5

 . والمستقبلي  الحالي
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      .دقأهداف الفنها لتحقيق نابالبرام  التي وضعيوجد صعوب  في االلتزام   .1

داف أهها لتحقيق ناالجداول الزمني  التي وضعيوجد صعوب  في االلتزام ب  .2

 .الفندق

     

      بالموازن  المحددة في الخط  التنفيذي . أحيانا  ال نلتزم  .3

      .اتاالستراتيجيتطبيق الخطط وفي  محددمنه    البا  ال نتبع  .4
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 ة في الفندقاالستراتيجيالمحور السابع: التقييم والرقابة 
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تنفيتتتذ برام  تتتتدريبيتتت  في الفنتتتدق من أجتتتل تحقيق متطلبتتتات ب نقوم  .5

  .االستراتيجي

     

ي  واالقتصتتتتتتتادي  تنفيذ الخط    .6 ياستتتتتت با  ما تعرقل األوضتتتتتتتاع الستتتتتت  ال

  .االستراتيجي

     

عنتتتد تنفيتتتذ  االستتتتتتتراتيجيتلجتتتذ إدارة الفنتتتدق إلى خبراء في التخطيط   .7

  .االستراتيجي
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      .بالمرون النظام الرقابي المتبع في الفندق يتسم   .1

      .ما تراه اإلدارة مناسبا  يسير نظام التقييم في الفندق وفق   .2

      تفتقر إدارة الفندق لمؤشرات أداء واضح  لعملي  التقييم.  .3

      يصمم نظام التقييم وفق معايير محددة.  .4

      واضح .للنظام الرقابي في الفندق أهداف رقابي    .5

ظام تصتتتتحيح االنحرافات التي يكشتتتتف عنها الن تهمل إدارة الفندق أحيانا    .6

 الرقابي.

     

      تفتقر إدارة الفندق لمعايير أداء واضح  لعملي  التقييم.  .7

  االستتتتتتتراتيجيتتقوم إدارة الفنتدق بتقييم متدى النجتاح في تطبيق الخطت    .8

 بشكل دوري.

     

      في الخطط بناء  على ضوء التقييم المعمول به.تعدل إدارة الفندق   .9
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 ( كتاب تسهيل مهمة4ملحق )

 



147 
 

 األشكالفهرس 
 

 الصفحة الشكلعنوان  الشكلرقم 

 21 خصائص التختيط امستراتي م 1.2
 23 خصائص الرسالة ال يد  2.2
 28 مكوناج التختيط امستراتي م 3.2
مقااارنااة باااألعوام  2016الواناادين خالل العااام  أعاادا  ليااالم المدياات لللرمج 4.2

 ( نم محانظة بيت لحم2015وحتى  2008)
41 
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 المالحقفهرس 
 

 الصفحة الشكلعنوان  الملحقرقم 

 133 امستدانة بصورتها األولية 1

 139 قائمة بةسماج أعضاج ل لة تحكيم امستدانة 2

 140 امستدانة بصورتها اللهائية 3

 146 قتا  ت هير مهمة 4
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 فهرس الجداول
 

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 26 عوامر الديئة الخارجية 1.2
 39 قائمة بالفلا ق العاملة نم محانظة بيت لحم 2.2
 55 األعدا  والل ب المئوية لمت يراج عيلة الدراسة 1.3

2.3 
 بمحاورها( أل ا  الّدراساااااة Cronbach Alphaنتائج معا لة ال داج كرونداخ ألفا )

 المختلفة
59 

 60 مفتاح المتوستاج الح ابية 3.3

1.4 
ط ق ااام األول: أهمية التختيالالمتوساااتاج الح اااابية وامنحراناج المعيارية لفقراج 

 امستراتي م من وجهة نظر اإل اراج العليا نم الفلا ق
62 

2.4 
ل(: ق م ال الث )المحور األو الالمتوستاج الح ابية وامنحراناج المعيارية لفقراج 
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