
 

 

 

 

 

 

 
 أثر التفكير اإلستراتيجي عمى التمكين االقتصادي
 بوجود التخطيط اإلستراتيجي كمتغّير وسيط
 (DEEPدراسة تطبيقية: برنامج التمكين االقتصادي )

 غزة -في وزارة التنمية االجتماعية 
 
 

 أبو سميم مجمي يحيى نيفين
 
 

 رسالة ماجستير
 
 

 فمسطين –القدس 
 

م2019 ىـ /1441

 عمادة الدراسات العميا

 جامعة القدس

 
 
 



 لتفكير اإلستراتيجي عمى التمكين االقتصادي أثر ا
 بوجود التخطيط اإلستراتيجي كمتغّير وسيط
 (DEEPدراسة تطبيقية: برنامج التمكين االقتصادي )
 في وزارة التنمية االجتماعية _ غزة

 
 
 :عدادإ

 نيفين مجمي يحيى أبو سميم
 
 جامعة القدس المفتوحة –بكالوريوس التنمية المجتمعية 
 
 
 

 تياني حسين جفالد.  ف الرئيس:المشر 
 
 

 التنميةمن معيد  الماجستير درجةلمتطمبات  اًل استكما الرسالة ىذه ُقدمت
 القدس جامعة/ العميا ساتلدراا كمية/ المستدامة

 
  
م2019ه/1441



 
 



 ىداءإ

. إلى مف عممني كػؿ حرػرؼ الرةػوة ككػؿ الل،ػوإؿ،  إلػى إلى كؿ الركح ككؿ العمر، إلى سبب كجكدم.
ف جعمنػػي مػػو حنػػو عمةػػو احف كمػػو حرػػب ككمػػو ةلر ػػر، إلػػى الرو،ػػر الىوإػػب الػػذم حرػػكؽ حف حرل نظػػرة مػػ

 .الل ر في عةنةة، إلى ركح حبي الىولي

إلى نبع الرنوف، إلى المرفأ احمف كالكطف الدافئ، إلى مف حعمك ببرىو كجمةؿ دعوإيو، إلى حمػي الربةبػة 
 .اطوؿ اهلل في عمرىو

 .حشد بيـ ظيرم، إلى إ كري الكراـ موجد كنوجي ك مؼ في غربريـ إلى سندم كعزكري كمف

شراقريو الجمةمة  .، إلى ح كاري الربةبوت جةيوف كسمرإلى نسمة الرةوة كا 

 .إلى صدةقوري الكفةوت المكاري حبرسـ لمدنةو معيف

ي قػػرة إلػػى دنةػػوم الجمةمػػة احمنػػة، كعػػولمي الػػذم حرػػب كاررػػوح ..حسػػرري الصػػىةرة زكجػػي الربةػػب كحبنػػوإ
 .عةني ممؾ كركوف

ف ةكػػكف صػػدقة جورةػػة عنػػي فػػي رةػػوري ححف ةنلػػع اهلل بػػو حىػػؿ العمػػـ ك  اىػػدةكـ بر ػػي المركا،ػػع ىػػذا  ممػػةن 
 .كمموري
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 رراـإق

 ال وصػة،نيػو نرةجػة حبرػو ي حك  الموجسػرةر،لنةػؿ درجػة  القػدس،الرسولة بأنيػو قػدمت لجومعػة  قر حنو معدٌ ح
و رة مو كرد، كحف ىذه الرسولة، حك حم جػزء منيػو، لػـ ةقػدـ لنةػؿ درجػة عمةػو  م بوسر نوء مو رـ اإلشورة ل
 جومعة حك معيد ح ر.

 
 

 :  الركقةع
 

  نةلةف مجمي ةرةى حبك سمةـ
 

 ـ6/8/2019:  الرورةخ
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 وتقدير شكر

ة مركا،عة في ككف مسوىمرف إلرموـ ىذه الدراسة الري ارمنى ح شكر اهلل العمي القدةر حف كفقنيبداةة ح
 .مجوؿ البرث العممي

حرقدـ بولشكر كالعرفوف لمشرفري اللو،مة د. ريوني جلوؿ رإةس برنومج الرنمةة المسردامة كبنوء 
جومعة القدس فرع غزة كالري حشرفت عمى رسولري كدحبت عمى رشجةعي كرفع ركري المؤسسوت 

سولري لمنكر عمى النرك الذم حرب رو كلر رج ر ظوت ال،عؼ  كاإلربوط  كمؿ مو بدحالمعنكةة في لر
 .كحر،ى، كلـ رد ر جيدا في إرشودم عممةون 

الدةف عكدة ال بةر االقرصودم بسمطة النقد اللمسطةنةة  سةؼ. د مف لكؿ الجزةؿ كمو حرقدـ بولشكر
كالرمكةؿ  عالء الدةف السةد عمةد كمةة اإلدارة  عمى قبكلو اإلشراؼ الدا مي عمى رسولري، كحشكر د.

 .عمى قبكلو اإلشراؼ ال ورجي ة ا قصىبجومع

في غزة عمى ركفةره  UNDPفي   DEEPرقدـ بولشكر كالعرفوف لمسةد طورؽ شروت منسؽ برنومج ا
 .لممعمكموت الالزمة عف البرنومج كعمى رعوكنو المسرمر معي

ةالت الري وفة الرسيرقدـ بجزةؿ الشكر لمسةد داكد الدةؾ ككةؿ كزارة الرنمةة االجرموعةة عمى كحكمو 
حشكر الطوقـ اإلدارم العومؿ بولكزارة السةد سعةد ا سروذ كالسةدة ةوسمةف نصور عمى كفرىو لي، ك 

 .دةرةوت الرنمةة االجرموعةة بىزة ارؿ االسربونة ككؿ العوممةف في ممر  رعوكنيـ البنوء في جمةع

طكاؿ  لي مسوندريـ الداإمةكفي ال روـ حرقدـ بكؿ  ةوت الشكر كالعرفوف كالمربة لزكجي كحبنوإي عمى 
 .فررة دراسري كررمميـ معي لمرظوت الصعبة الري مررت بيو
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 ممخص الدراسة:

كجكد الر طةط في عمى الرمكةف االقرصودم  اإلسررارةجيؼ عمى ح ر الرلكةر الرعرٌ لى إىدفت الدراسة 
كعمى كجو الرردةد العوممةف ، ةؽ عمى كزارة الرنمةة االجرموعةةكذلؾ بولرطب .كسةط رىٌةرمك اإلسررارةجي

، بوإل،وفة إلى عةنة مف مسرلةدم DEEPفي برنومج الرمكةف االقرصودم لألسر اللقةرة كالمرركمة 
 . الكزارة بىزةفي  DEEPبرنومج الرمكةف االقرصودم 

كرـ االعرمود عمى كؿ مف المصودر ا كلةة كال ونكةة  ،كقد اسر دمت الدراسة المنيج الكصلي الررمةمي
 صممترةث  .المعمكموت حداة االسربونة لجمع المقوبمة كعمى في جمع البةونوت، فقد رـ االعرمود عمى

عمى  اإلسررارةجي ر الرلكةر حركؿ  DEEPصت ا كلى لقةوس  راء العوممةف ببرنومج  صٌ  ،اسرموررةف
ت لمسرلةدم و ال ونةة فقد  صصحمٌ  .اإلسررارةجيبكجكد الر طةط  الرمكةف االقرصودم لممسرلةدةف

كقد رم ؿ  . ر البرنومج في عممةة الرمكةف االقرصودم مف كجية نظرىـحؼ عمى كذلؾ لمرعرٌ  ،البرنومج
( 55غزة )في مةة االجرموعةة العوممةف بوإلدارات ال الث دا ؿ كزارة الرنمجرمع الدراسة بولمكظلةف 

 الؿ ( مسرلةد 500كةف كالبولغ عددىـ )في المسرلةدةف مف برنومج الرم ترم مفو اللإة ال ونةة مٌ ح، ومكظلن 
كزارة الرنمةة في  DEEPكقد رـ اسر داـ حسمكب المسح الشومؿ لمكظلي برنومج  .ـ2019 العوـ

( 273ؽ بولمسرلةدةف فقد رـ ا رةور عةنة عشكاإةة بسةطة بمغ عددىو )و فةمو ةرعمٌ مٌ االجرموعةة، ح
 غراض الررمةؿ.اسربونة اسر دمت   (245)، كقد رـ اسررداد مسرلةد

رصوإةة عند مسركل داللة إداللة  كذكجكد ح ر  حىميوروإج نلى مجمكعة كقد ركصمت الدراسة ا
(0.05≥α لمرلكةر )ح ر إةجوبي غةر  كمو حظيرت النروإج كجكد .عمى الرمكةف االقرصودم اإلسررارةجي

عمى الرمكةف  ياإلسررارةج( لمرلكةر α≤0.05رصوإةة عند مسركل داللة )إداللة  كذمبوشر ك 
، كحة،و حف الرلكةر االسررارةجي ةؤ ر (اإلسررارةجيالكسةط )الر طةط  رىٌةرماالقرصودم مف  الؿ ال
عمى الر طةط اإلسررارةجي، بوإل،وفة إلى اف  (α≤0.05) داللة مسركل بشكؿ إةجوبي مبوشر عند

عمى الرمكةف  (α≤0.05) داللة مسركل الر طةط اإلسررارةجي ةؤ ر بشكؿ إةجوبي مبوشر عند
 قرصودماال
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كصت الدراسة ب،ركرة رطكةر مسركةوت الرشبةؾ كالرعوكف بةف ا طراؼ اللوعمة في عمؿ حكقد 
و برنومج ا مـ المرردة اإلنموإي كمؤسسوت المجرمع المدني ككزارة الرنمةة ك صكصن  ،البرنومج

 ،برنومج في قطوع غزةة كا،رة لعمؿ الإسررارةجةكذلؾ في إطور ركوممي ةجسد  طة  .االجرموعةة
 ر لألنشطة عمى ل،موف ررقةؽ االسرمرارةة كا  ،عةلى ال برات كالرجورب لكوفة ا طراؼ المرنكٌ إد رنرس

 .المدل الطكةؿ
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The Impact of Strategic Thinking on Economic Empowerment with 

Strategic Planning as A mediator. An Applied Study:  Economic 

Empowerment Program (DEEP) at Ministry of Social Development 

(Gaza). 

By: Neveen Abu Saleem 

Supervisor: Tahani Jaffal 

Abstract 

The present study aim at recognizing the effect of the strategic thinking on the economic 

empowerment in the existence of strategic planning as a medial variable that will be 

applied on the Ministry of Social Development, especially the workers in the (Deprived 

Families Empowerment Program), In addition to a sample of beneficiaries of DEEP in 

Gaza Strip.  

The study used the descriptive analytical methodology. The study depended on all the 

essential and secondary resources in collecting data. Meanwhile, the essential resources 

depended on the interviews and questionnaires as methods for data collection. Two 

questionnaires were created;the first is to measure the opinions of workers in the DEEP 

program about the effect of the strategic thinking on the economic empowerment in the 

existence of strategic planning. The second one is dedicated for beneficiaries of the 

program to recognize the effect of the program in the empowerment process from their 

point of view.  

The number of employees representing the community of study of the three levels of 

management system in the Ministry of Social Developments (55). The second category is 

represented by the (500) who are beneficiaries of DEEP program in 2019. The approach of 

overall survey for the employees in DEEP program in the Ministry of Social Development 

in Gaza Strip was used. In regard with beneficiaries of the program, the number of random 

samples was (273). Used for the purpose of analysis, (245) questionnaires were retrieved. 

SPSS and Smart PLS are used for data analysis.  

The most significant findings of study are the effect with statistical significance that exists 

for the strategic thinking on the economic empowerment. The study shows the indirect 

positive and statistical effect by Level of significance (α (.0.0≥ for the strategic thinking on 

the economic empowerment through the medial variable (strategic thinking) by  

Also, the strategic thinking positively and directly affect the strategic planning by, over 

and above  strategic planning positively and directly affect the economic empowerment  

The study recommended the importance of developing the networking and cooperation 

levels between the active parties in the program, particularly the UNDP, civil society 

organizations and Ministry of Social Development. 

The strategic plan is to be accomplished in an integral and clear framework and depends on 

all experiences of all parties to guarantee sustainability and activity long-term effect.  
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 ةمصطمحات الدراس

 التخطيط

كحسمكب عمؿ منرظـ لررقةؽ االسر مور ا م ؿ لممكارد البشرةة  ،وىك عممةة عقالنةة كجيد عممي مكجٌ 
 .ـ(2014 كالمولةة كاإلمكونوت المودةة المرورة مف حجؿ ررقةؽ حىداؼ كا،رة كمرددة )الجبكرم،

 ةاإلستراتيجي

ىػػي حنشػػػطة المؤسسػػػة ك ططيػػػو الرػػي رػػػـ رنظةميػػػو بطرةقػػػة ر،ػػػمف ررقةػػؽ درجػػػة االنسػػػجوـ بػػػةف رسػػػولة 
كطػػرؽ ررقةػػؽ  ،كبػػةف الرسػػولة كالبةإػػة الرػػي رعمػػؿ فةيػػو بصػػكرة فعولػػة ككلػػوءة عولةػػة ،المنظمػػة كحىػػدافيو

ارد المولةػػػة كالبشػػػرةة ا ىػػػداؼ مػػػع ا  ػػػذ بعػػػةف االعربػػػور اللػػػرص كالم ػػػوطر كالريدةػػػدات البةإةػػػة كالمػػػك 
 ـ(.2005كاإلمكونوت المرورة ليذه المؤسسة )ركفةؽ، 

  اإلستراتيجيالتخطيط 

 كالشػػراإح القطوعػػوت دكةرػػدٌ  كال ورجةػػة الدا مةػػة اترىٌةػػر مال االعربػػور فػػي ةأ ػػذ ،المػػدل بعةػػد ر طػػةط ىػػك
ػػ كةعػػرؼ، المنوفسػػة كحسػػمكب المسػػريدفة السػػكقةة  لدراسػػة عػػوـ كػػؿٌ  دة يوررػػ ةػػرـ دةمرجػػدٌ  عممةػػة وو بأٌنػػحة،ن

 .(ـ2010كالدا مةة )السكورنة،  ال ورجةة المسرجدات
 ة اإلستراتيجياإلدارة 

ف يػػو صػػةوغة كرطبةػػؽ كرقػػكةـ الرصػػرفوت كا عمػػوؿ الرػػي مػػف شػػأنيو حف رمٌكػػ: إنٌ  Frid David عرفيػػو
 (.David, 2016المنظمة مف ك،ع حىدافيو مك،ع الرنلةذ )

 اإلستراتيجيالبوستر 

د بقػوء المنظمػوت ا عمػوؿ و عنصر جكىرم ةردٌ نٌ حكفؽ نظرة معرفةة بمعنى  اإلسررارةجيلكةر ةعرؼ الر
جػػوه المنظمػػة إزاء ف ارٌ الػػذم ةبػػةٌ  اإلسػػررارةجي، كعبػػر عنػػو بولبكسػػرر رىٌةػػرمالرػػي رعمػػؿ فػػي مرػػةط بةإػػي 

 ـ(2010بةإريو. )ال لوجي، 
 التفكير

 ػوذ قػرار حك مروكلػة فيػـ مك،ػكع مػو، كىػك ك ارٌ ىك نشوط عقمي ةقكـ بػو اللػرد عنػدمو ةرةػد رػؿ مشػكمة ح
 .(ـ2015عممةة فردةة مسرقمة ررأ ر بولبةإة االجرموعةة كال قوفةة لملرد )دةوب ك  ركف، 
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 اإلستراتيجيالتفكير 

ات المسػػرقبمةة، رىٌةػػر مو ةقػػكد المنظمػػة السػػر مور اللػػرص كالىػػك رلكةػػر ةسرشػػرؼ المسػػرقبؿ كةرػػدد ارجوىنػػ
طكات المنوسػبة الرػي رنقػؿ رؤةريػو إلػى كاقػع، كةرػوكؿ الرػأ ةر عمػى مسػوراريو مػف كةقكدىو نرك ك،ع ال 

 ـ(.2009ؿ ذلؾ الرمـ إلى كاقع )الكر ي، حجؿ حف ةرركٌ 
 ينالتمك

 الجموعوت حك دفرالأل  الليو مف ةمكف رىةةر عممةة يوإنٌ  . رةوراال في كالررةة الرىةةر، عمى القدرة ىك
 عمى رؤ ر الري توراال ة  وذارٌ  عمى كالقكة القدرة عمى الرصكؿ قكة رممؾ ال الري حك ة،القمةم القكة ذات

  (Mudliar, 2015).رةوريو
 التمكين االقتصادي

كررمػؿ المسػؤكلةة مػػف كاالجرموعةػػة القرصػودةة اىػك ررسػةف قػدرة اللػػرد فػي عممةػة المشػػوركة فػي الرنمةػة 
 فػػػػي ذلػػػػؾ فػػػػرص العمػػػػؿ، ال ػػػػدموت بمػػػػو  ،لػػػػى المػػػػكارد االقرصػػػػودةة ػػػػالؿ زةػػػػودة فرصػػػػو فػػػػي الكصػػػػكؿ إ

 المولةػػػػػػػة، الممرمكػػػػػػػوت كا صػػػػػػػكؿ المنرجػػػػػػػة ا  ػػػػػػػرل كرطػػػػػػػكةر الميػػػػػػػورات كالمعمكمػػػػػػػوت عػػػػػػػف ا سػػػػػػػكاؽ 
(Gendernet, 2011.) 

 "Deprived Families Economic Empowerment program" :(DEEPبرنامج )

 UNDP (United Nations االنموإي منلذ مف قبؿ برنومج ا مـ المرردةىك برنومج 
Development Program  ةيدؼ بشكؿ حسوسي إلى رمكةف العوإالت اللمسطةنةة الري رعوني مف

إلى رولة  ،اللقر كاللقر المدقع، كررسةف م رجوت سبؿ عةشيو كمسوعدريو عمى ال ركج مف ىذه الرولة
 (.ـ2008 . )جومعة بةرزةت،ـاعرمود اقرصودم ذاري مسردا

  االستقاللية االقتصادية

ر إلى قدرة ا فراد لمكصكؿ إلى المكارد كاللرص االقرصودةة، بطرةقة رجعميـ قودرةف عمى رشكةؿ رشة
ةيـ، دكف الروجة لالعرمود عمى المسوعدات ذاربوت المعةشة الالزمة ليـ كلرةوريـ، كركفةر مرطمٌ 

 (.Circle of prevention, 2002ال ورجةة )
 الحماية االجتماعية

سمةة، كالري رقكـ برزكةد المسوعدات االجرموعةة الر غةرأو كاء الرسمةة رشمؿ جمةع المبودرات، س
، كال دموت االجرموعةة لملإوت الري ررروج إلى رعوةة صرةة كررسةف قدرريو الألفراد كا سر اللقةرة جدن 

لمكصكؿ إلى ال دموت ا سوسةة، بوإل،وفة إلى الرأمةنوت االجرموعةة لرموةة النوس مف م وطر 
لرموةة ال،علوء مف الم وطر االجرموعةة ك لصدموت المرعمقة بولد ؿ كالعدالة االجرموعةة، كعكاقب ا
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مف ال،عؼ االقرصودم  م ؿ الرمةةز حك سكء المعوممة، مع اليدؼ الشومؿ المرم ؿ في الردٌ 
 .(Deveren et al., 2004) ةلميمشكاالجرموعي لملقراء، كال،علوء، كاللإوت ا

 سبل العيش المستدامة

كرعرمػد فةيػو عمػى المػكارد المرػكفرة لػدةيو، حك رمػؾ الرػي  ، ذىو ا سرة كمصدر لمعةشريونشطة الري ررٌ ا 
 .ـ(2011رسرطةع الكصكؿ إلةيو )كزارة الرنمةة االجرموعةة، 

 رــــــلفقا

عػػػة كالشػػػوإعة فػػػي رةػػػث ال ةرػػػكفر لألفػػػراد فةيػػػو حدنػػػى مسػػػركةوت المعةشػػػة الميركقٌ  ،ىػػػك الرولػػػة االجرموعٌةػػػة
كالػػذم ةرػػدد مسػػركل اللقػػر ىػػك مسػػركل الػػد ؿ الػػذم  .كػػوف الػػذةف ةعةشػػكف فةػػو لمبقػػوء عمػػى قةػػد الرةػػوةالم

 (.Ashley, 2017) ة رمؼ مف مكوف إلى   ر

 الفقر نسبة

 ال الشػرةرة ىػذه حفٌ  رةػث اللقػر،  ػط عػف كاسػريالكيـ د ميػـ ةقػؿ الػذةف السػكوف نسػبة ةقػةس رمؤٌشػ
  ػط كىمػو ؿ،لمررمة  طةف اسر داـ ةرـ اللقر نسبة كلقةوس. سوسةةا  السمع ءشرا ركولةؼ ؿررمٌ  ةمكنيو
 المصػطمروت معجػـ اللمسػطةني، لإلرصػوء المركػزم يػوزجال) الشػدةد/المػدقع اللقػر طك ػ العػودم اللقػر

  ـ(2011، اإلرصوإةة
 خط الفقر 

رػػػو بشػػػكؿ ىػػػك القةػػػوس المعةػػػورٌم لػػػد ؿ ا سػػػرة المنوسػػػب، كالػػػذم ريرػػػدده كػػػؿ دكلػػػة حك كالةػػػة كةػػػرـ مراجع
، كرسػػررؽ ويػػو فقةػػرة رسػػمة  مسػػرمر، برةػػث ةػػرـ رصػػنةؼ ا سػػر الرػػي ركػػكف حقػػؿ مػػف ىػػذا المعةػػور عمػػى حنٌ 

  .(Poverty line, 2018) جرموعٌةة في المنطقةالالمسوعدة مف الرعوةة ا
 المدقع: الفقر خط

 إلرصػوءل المركػزم يػوزجال) كالمسػكف كالممػبس المأكػؿ مػف ا سوسػةة الروجػوت نةػةامةز  ةىطػي كىػك
 . ـ(2013إةة، اإلرصو المصطمروت معجـ ،اللمسطةني
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 الفصل األول 1
 خمفية الدراسة

 مقدمة الدراسة 1-1

، كالري بدح اسر داميو وىك حرد الملوىةـ الردة ة نسبةن  اإلسررارةجيالرلكةر  غني عف البةوف حفٌ 
ة، اإلسررارةجةكاإلدارة  ارةجياإلسرر مف الر طةط  ـ(، كقد اسر دـ في كؿ  1996 -ـ1992في العوـ )

بيذه الملوىةـ،  وحك ر ك،كرن  وكعولمةن  وكقد غدا اىرموـ المنظموت عمى ا رالؼ حنكاعيو كحرجوميو مرمةن 
بشكؿ حسوسي عمى اإلبداع كاالبركور، كرقدةـ حفكور رنوفسةة جدةدة، رجعؿ  اإلسررارةجيكةعرمد الرلكةر 

الرلكةر  كمو حفٌ  .سةف عممةة مكملة كررروج لكقت كبةرمف عممةة المروؽ بولمنظمة مف قبؿ المنوف
حرد ا دكات الردة ة المسر دمة في إدارة المنظموت الري رعمؿ عمى اسرشراؼ المسرقبؿ  اإلسررارةجي

حك اإلدارة  اإلسررارةجيبمو فةو عممةة الر طةط  ،عمؿ قةودم كىك ةسبؽ حمٌ  .كرردةد ارجوىورو
المبدع كال الؽ ةؤدل لرؤةة حف،ؿ  اإلسررارةجيالرلكةر  فٌ إكليذا ف .ـ(2009ة )الكر ي، اإلسررارةجة

لى ر طةط   .حف،ؿ رجوه بنوء المنظموت عمى حسس عممةة ىودفة إسررارةجيلممسرقبؿ، كا 

و في نيوةة ةر حنٌ غظير مليكـ الر طةط طكةؿ المدل في بداةة السرةنوت مف القرف المو،ي، 
 اإلسررارةجي، كمف ىنو ظير مليكـ الر طةط ذا المليـكيكر ليعقد السرةنوت بدحت االنرقودات في الظ

درةس،  لةرؿ مرؿ مليكـ الر طةط طكةؿ المدل كقد حصبح الر طةط . ـ(2007)رمداف كا 
ـ، كبرزت  الؿ العقكد ال مسة 1980حداة لإلدارة الرككمةة )القطوع العوـ( منذ عوـ  اإلسررارةجي

اإلدارة، لمرعومؿ مع اإلشكولةوت كالرعقةدات الري ركاجو المو،ةة حسولةب كحدكات جدةدة في مةداف 
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ة حرد حك ر ا دكات حىمةة في الرعومؿ مع اإلسررارةجةكاإلدارة  اإلسررارةجيكةعد الر طةط  .المنظموت
 الرىةةر في المنظموت بشكؿ  وص، كمع المسرقبؿ البشرم بشكؿ عوـ.

ةنبىػي  اإلسػررارةجيممورسػة الر طػةط  فٌ ة، فػإاإلسػررارةجةكبرسب  راء الك ةر مف  براء ال طػط 
بػةف البدةيػة  اإلسػررارةجيبشكؿ مؤ ر كفعوؿ، رةث ةجمع الرلكةر  اإلسررارةجيحف ةرـ في كجكد الرلكةر 

 اكمو ةقدـ نظرة شمكلةة كمركوممة لمسرقبؿ المنظمة في ا جؿ الطكةؿ، ككةؼ ةمكف جعمو حمػرن  .كاإلبداع
، اإلسػػررارةجيكلكػػي ةػػرـ الركػػـ عمػػى عممةػػة الر طػػةط  .ـ(2010 عمػػى رطػػكر المنظمػػوت )السػػولـ، وكاقعنػػ

كمدل نجوريو في المؤسسوت، كرنلةذىو  ىػداؼ  طػة الرنمةػة، فػال بػد حف ةػرـ الرقةػةـ الػدكرم كالمسػرمر 
ليو مف  ػالؿ ك،ػع مؤشػرات كمعػوةةر ةػرـ االلرػزاـ بيػو عنػد الرقةػةـ، كىػذه المعػوةةر رسػرمد مػف رلوصػةؿ 

 .ة عمى مسركةوريو الم رملةةاإلسررارةجا ىداؼ 

كمنيػو مشػكمة ازدةػود رػدة اللقػر  ،مشػكالتعػدة مػف ك ةرا مػف المجرمعػوت رعوني مف جية ح رل 
كزةودة عدد ا سر الري رعةش ررت  ط اللقر، كقد ر،وفرت جيػكد المجرمػع الػدكلي مػف  ػالؿ منظمػة 

فقػد رصػدر الق،ػوء عمػى . لجمةع لررقةقػوةسعى ا وإسررارةجةن  ولمكوفرة اللقر بوعربوره ىدفن  ا مـ المرردة،
ـ، كر لػػػةض نسػػػبة السػػػكوف الػػػذةف ةعةشػػػكف عمػػػى دكالر كارػػػد فػػػي الةػػػـك إلػػػى 2015اللقػػػر برمػػػكؿ عػػػوـ 

مػف ىنػو جػوء دكر كزارة  .ـ(2010النصؼ، قوإمة ا ىػداؼ الرنمكةػة لألللةػة ال ول ػة )لرمػةج كجصػوص، 
اللقػػػر، مػػػف  ػػػالؿ بػػػرامج الرمكػػػةف  لمرػػػد مػػػف ةإسػػػررارةجةالرنمةػػػة االجرموعةػػػة اللمسػػػطةنةة بك،ػػػع  طػػػة 

االقرصودم القودرة عمى دمػج اللإػوت اللقةػرة فػي عممةػة الرنمةػة، كررػكةميـ مػف قػكل اسػريالكةة إلػى قػكل 
فظيرت الروجة إلى رطكةر برامج رقكـ عمى بنوء قدرات اللقػراء، عبػر رػدرةبيـ كمسػوعدريـ فػي  .إنروجةة

كالػػذم قػػد ةسػػوىـ فػػي  .( ىػػك ا داةDEEPلرمكػػةف االقرصػػودم )ابػػدء حنشػػطة اقرصػػودةة، فكػػوف برنػػومج 
رمكػػةف العػػوإالت اللمسػػطةنةة لمسػػوعدريو فػػي ال ػػركج مػػف رولػػة االعرمودةػػة االقرصػػودةة إلػػى رولػػة رػػكفةر 

( UNDPالػػد ؿ كالكصػػكؿ ل ػػدموت الرمكةػػؿ ا صػػىر، ككػػوف الرعػػوكف مػػو بػػةف برنػػومج ا مػػـ المررػػدة )
لمسػػؤكلةريو عػػف قطػػوع الرموةػػة  اةػػة اللمسػػطةنةة لرطبةػػؽ ىػػذا البرنػػومج، نظػػرن كبػػةف كزارة الرنمةػػة االجرموع

االجرموعةة في الرككمة اللمسطةنةة، كالمرالكيو قوعدة بةونوت مركوممة عػف ا سػر اللقةػرة، كالرػي ةنطبػؽ 
، كمو ةركفر لدةيو الطوقـ اإلدارم المػدرب عمػى إدارة شػؤكنو كمروبعرػو .عمةيو شركط الرمكةف االقرصودم

كمػػف ىنػػو رػػأري حىمةػػة ىػػذه الدراسػػة لمعرفػػة مػػدل كلػػوءة رطبةػػؽ العػػوممةف ليػػذا البرنػػومج كمػػدل نجورػػو، 
 .اإلسررارةجية كمدل اسرنودىو عمى حسس الرلكةر اإلسررارةجةمف كلوءة ال طة  وانطالقن 
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ىنػػوؾ  (، كالرػػي حشػػورت إلػػى حفٌ UNDP, 2008كىػػذا مػػو حكدرػػو دراسػػة لبرنػػومج ا مػػـ المررػػدة )
كلكػػف لػػـ رنلػػذىو ، كبةػػرة مػػف ا سػػر اللقةػػرة فػػي ا را،ػػي اللمسػػطةنةة لػػدةيو حفكػػور مشػػورةع صػػىةرة نسػػبة

 سبوب ك ةرة منيو: نقص ال برة كنقص الرمكةؿ كعدـ اسػرقرار الك،ػع االقرصػودم، كىنػوؾ نسػبة كبةػرة 
ب و  سػػػبوب دةنةػػػة حك لىةػػػوإٌمػػػ ،رمكةػػػؿ عػػػف طرةػػػؽ مؤسسػػػوت إقػػػراضالمػػػف ىػػػذه ا سػػػر ال ررغػػػب فػػػي 

 .ذا ان،مت ىذه ا سر ليذا البرنومجل ،الكلوالت المطمكبة

ال ػوص بػكزارة الرنمةػة  اإلسػررارةجيرقػـك بدراسػة الر طػةط كء مو سبؽ اررػأت البور ػة حف كفي ،
مػف كالرػي . ةاإلسػررارةجةالػكزارة حىداؼ ؼ عمى مدل نجورو في ررقةؽ الرعرٌ االجرموعةة بىزة، كمروكلة 

مػف  عمػى اللقػر، كذلػؾ عبػر بػرامج الرمكػةف االقرصػودم لممنرلعػةف مػف الػكزارة الق،ػوء حرد حىـ مروكرىػو
 اإلسػػػػررارةجيمػػػػؿ الرلكةػػػػر اشػػػػرموؿ ىػػػػذا الر طػػػػةط عمػػػػى عنوصػػػػر كعكا ل، كمػػػػدDEEP ػػػػالؿ برنػػػػومج 

إنجػػػوح بػػػرامج  ة لمػػػكزارة، كعمػػػىاإلسػػػررارةجةررقةػػػؽ ا ىػػػداؼ  مػػػىالم رملػػػة، كشػػػدة رػػػأ ةر ىػػػذه العكامػػػؿ ع
رداث فػورؽ فػي رةػوة المسػرلةدةف مػف  بيو،مكةف االقرصودم الر ف رولػة العػكز مػىػذا البرنػومج، كنقميػـ كا 

 .لى رولة االسرقالؿ االقرصودمت إكاالعرمود عمى اإلعونو

 مشكمة الدراسة 1-2

ةرظى رحس الموؿ البشرم بوىرموـ كبةر مػف الرككمػوت كالمنظمػوت الدكلةػة كالمرمةػة، كقػد ةرجػع 
سػكاء مػف رةػث المشػوركة اللعولػة فػي إرػداث الرنمةػة حك  ،الشوممةمةة ذلؾ إلدراؾ حىمةرو في إرداث الرن

ررقةػؽ الرنمةػة دكف االىرمػوـ بػولرمكةف  حصػبح مػف المؤكػد حفٌ  فقد مف رةث االسرلودة مف عكاإد الرنمةة،
شػػراكيـ فػػي إرػػدا يو ةعػػد ىػػدرن  )شػػبةر كالملرػػي،   لقػػكل المجرمػػع المنرجػػةكرعطػػةالن  ااالقرصػػودم لألفػػراد كا 

عمػػى المسػػوىمة فػػي وء رولػػة مػػف النمػػك الم،ػػطرد القػػودر إذ ةسػػيـ الرمكػػةف االقرصػػودم بإرسػػ .ـ(2017
كاالنرقػػوؿ بػػو فراد مػػف رولػػة  ،ة المع،ػػالت االقرصػػودةة الرػػي ركاجييػػو المجرمعػػوت المرنكعػػةر لػػةض رػػدٌ 

ي العػكز إلػى رولػة االعرمػود عمػػى الػذات كدمجيػـ فػي الرةػوة االقرصػػودةة بصػلريـ منرجػةف كمسػوىمةف فػػ
  .المجرمعوتىذه الري ركاجييو ا مف المشكمة  مف اعربورىـ جزءن عجمة اإلنروج بدالن 

لمرمكػػػةف االقرصػػػودم ا  ػػػر اليػػػوـ فػػػي زةػػػودة مسػػػركةوت الرفػػػوه  كلقػػػد ح برػػػت الدراسػػػوت الردة ػػػة حفٌ 
كقػد حشػورت ا دبةػوت  ،ـ(2007)البنؾ الػدكلي،  لألسر كالمجرمع كررسةف مسركةوت المعةشة في الدكؿ

فعمػى  .ك صكصو المرحة اللمسطةنةة مر صصة إلى ردني مسركةوت الرمكةف االقرصودم في قطوع غزةال
كفةر رػعػة لرعزةػز ق،ػوةو الرمكػةف االقرصػودم عبػر لة مف قبػؿ المؤسسػوت المرنكٌ ك ذالرغـ مف الجيكد المب
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الرطبةػػػػؽ  عمػػػى مسػػػركلا ا جػػػدن مؤسسػػػػوت ال زاؿ مرػػػدكدن دكر ىػػػذه ال إال حفٌ  ،بػػػرامج الرمكػػػةف االقرصػػػودم
 فػي الكاقػع العممػي الرمكػةف االقرصػودمالعممي، ا مر الذم رررب عمةػو عػدـ بػركز   ػور رقةقةػة لق،ػوةو 

 ةعرمػػد بشػػكؿ رإػػةسالمػػد ؿ ا ىػػـ لرعزةػػز ق،ػػوةو الرنمةػػة االقرصػػودةة  إفٌ لػػذا فػػ. ـ(2014)حبػػك منػػدةؿ، 
لبةإػة حعمػوؿ مسػرقرة فػي ا جػؿ س ، كأداة ىومػة ةمكنيػو حف رؤٌسػاإلسررارةجيانريوج ق،وةو الرلكةر  عمى

ررقةػػػؽ الرنمةػػػة االقرصػػػودةة عبػػػر رعزةػػػز ق،ػػػوةو الرمكػػػةف االقرصػػػودم  طػػػراؼ العممةػػػة  الطكةػػػؿ، إذ حفٌ 
 شػةرة كمف نورةػة ح ػرل .اإلسررارةجي،وةو الر طةط و بونريوج قاإلنروجةة دا ؿ المجرمعوت ةرأ ر إةجوبن 

 اإلسػررارةجيؼ عػوـ فػي الرطبةػؽ الرقةقػي لمر طػةط إلى كجػكد ،ػع الكاقع الراىف لممنظموت اللمسطةنةة
البنػوء اليةكمػي لمعظػـ ىػذه المنظمػوت ال ةػرربط بو ىػداؼ  ىػذا بوإل،ػوفة إلػى حفٌ  ،وتالمنظمىذه دا ؿ 

الرػػػي رنشػػػأ  جميػػػو كافرقورىػػػو إلػػػى ك،ػػػع ال طػػػط كا ىػػػداؼ الكا،ػػػرة كالبعةػػػدة المػػػدل الرػػػي رعػػػزز مػػػف 
)ممةرػػة،  عػػزز مػػف عممةػػوت الرمكػػةف االقرصػػودم لملإػػوت المجرمعةػػةاسػػرمرارةة حنشػػطريو الم رملػػة الرػػي ر

  .ـ(2016
لػػػػكزارة الرنمةػػػػة ، مػػػػف حىػػػػـ البػػػػرامج DEEP"" كةعربػػػػر برنػػػػومج رمكػػػػةف ا سػػػػر اللقةػػػػرة كالمرركمػػػػة

االنرقػػوؿ مػػف رولػػة العػػكز إلػػى ك  الرػػي رقػػدـ  ػػدموت الرمكةػػؿ كال ػػدموت المكجسػػرةة لممشػػورةع، االجرموعةػػة
م رجػوت الرقةػةـ ةد الد ؿ لألسر المسريدفة، كفي رقػورةر سػوبقة حشػورت القرصودم كركلرولة االسرقرار ا

لممرارؿ المنلػذة ،ػمف البرنػومج إلػى كجػكد رولػة مػف القصػكر فػي مجمكعػة ىومػة مػف الجكانػب اإلدارةػة 
لمبرنومج، ىػذا بوإل،ػوفة إلػى قصػكر عممةػوت الػدعـ المكجسػري  اإلسررارةجيالمرربطة بعممةوت الر طةط 

الرػي قػد رػؤدم إلػى ررمػوف مجمكعػة كاسػعة  جػراءات كالقةػكدلةدةف، كك،ع مجمكعػة مػف اإلالمقدـ لممسر
 (، كعمةػػوـDEEP، 2010مػػف ا سػػر مػػف االسػػرلودة مػػف  ػػدموت ىػػذا البرنػػومج )رقرةػػر الرقةػػةـ لبرنػػومج 

الرمكػػةف  جػػؿحكمػػد ؿ ىػػوـ لرعزةػػز مسػػرقبؿ ىػػذا البرنػػومج، مػػف  اإلسػػررارةجيالعرمػػود عمػػى الرلكةػػر ا فػػإف
 .، ةعربر ا سوس الرةكم ل،موف سالمة االجراءات المرربطو بواالقرصودم ليذه ا سر

ب ليػػػػذا البرنػػػػومج، سةسػػػػيـ بشػػػػكؿ فوعػػػػؿ فػػػػي رجٌنػػػػ اإلسػػػػررارةجياالعرمػػػػود عمػػػػى حداة الر طػػػػةط  كمػػػػو حفٌ 
لصػػكابةة  كنرةجػةأ كرعظػةـ االسػػرلودة مػف اللػػرص الرػي قػد رنشػػ. المعةقػوت الدا مةػة المرربطػػة بػوإلجراءات

عة ةسيـ في ركسةع شرةرة المسرلةدةف كمف حىميو الرصكؿ عمى رمكةؿ جدةد مف مصودر مرنكٌ  ،العمؿ
ر اسػر داـ ىػذه ا دكات عمػى ح ػرةػث رسػعى ىػذه الدراسػة إلػى ا ربػور  .مف ىذا البرنومج في قطوع غزة

كعمةػو ةمكننػو صػةوغة  ،مسركةوت الرمكةف االقرصودم لألسر المسرلةدة مف ىػذا البرنػومج فػي قطػوع غػزة
 المشكمة البر ةة في الرسوؤؿ الرإةس الرولي:

بغزة  DEEPعمى التمكين االقتصادي لألسر المستفيدة من برنامج  اإلستراتيجيأثر التفكير ما 
 ؟بوزارة التنمية االجتماعية وسيط تغّيرمك اإلستراتيجيبوجود التخطيط 
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 أىمية الدراسة 1-3

 األىمية العممية

الر طةط  قة بكؿ مف رأ ةرالدراسوت المرعمٌ بإ راء لعممةة بمروكلة إسيوـ الدراسة ركمف ا ىمةة ا
بعد ف .الرمكةف االقرصودمعمى  اإلسررارةجيالرلكةر  كرأ ةر الرمكةف االقرصودم،عمى  اإلسررارةجي

 .كلكف كؿ عمى ردة، ث عف ىذه المكا،ةعىنوؾ دراسوت ك ةرة ررردٌ  مراجعة ا دبةوت السوبقة كجد حفٌ 
الرمكةف االقرصودم في ظؿ كجكد الر طةط عمى  اإلسررارةجيرلسر رأ ةر الرلكةر بةنمو ىذه الدراسة 

 تبرز دبةوت الرنمكةة كاالقرصودةة، كحاللجكة العممةة في ا  كسةط، ممو ةجعميو رسدٌ  رىٌةرمك اإلسررارةجي
ىذا  كحفٌ  و(،  صكصن DEEP) في برنومج الرمكةف االقرصودم اإلسررارةجيالدراسة حىمةة دكر الرلكةر 

 ـ كررى احف.2006بدح في كزارة الرنمةة االجرموعةة اللمسطةنةة منذ عوـ البرنومج االقرصودم قد 

 لذا تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من النقاط اآلتية:

كالرمكةف  اإلسررارةجيكالر طةط  اإلسررارةجيات المبرك ة كالمرم مة في الرلكةر رىٌةر محىمةة ال -1
 ودم.االقرص

قة بولربط بةف ،  وصة المرعمٌ عمى بع،يو اترىٌةر مىذه الرأ ةر الدراسوت الري رنوكلت ة قمٌ  -2
 غةر المبوشر عمى برامج الرمكةف االقرصودم.ك  المبوشر كرأ ةرىو اإلسررارةجيالرلكةر 

 وكرطكةرى عمةيو لمبنوء المسرقبؿ في ممو مة لدراسوت كارركوز انطالؽ نقطة الدراسة ىذه رمٌ ؿ قد -3
 .االقرصودةة الرنمةة مجوؿ في

 األىمية العممية

( كعف حىمةة دكر الرلكةر DEEPبرنومج )ر المعمكموت الكوفةة عف رقدـ لصونع القرا .1
معةشة لررسةف مسركل  .في عممةة الرمكةف االقرصودم اإلسررارةجيكالر طةط  اإلسررارةجي
 .قرصودمالا سرقالؿاالعمى المسوعدات إلى  االعرمود رولة مف كنقميـ ،المنرلعةف

المعنةة مراكز الدراسوت كا بروث الم رملة، كالكزارات معمكموت عممةة كوفةة إلى رقدـ الدراسة  .2
كذلؾ  ىمةة ىذا البرنومج عمى  كزارة الرنمةة االجرموعةة، ةصو  في القطوع الرككمي

الي في قطوع غزة الذم ةعوني مف االنقسوـ كالرصور كرك  والمسركل الكطني، ك صكصن 
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الرركب، رةث ةيدؼ البرنومج إلى رركةؿ ا سر اللقةرة مف رولة االررةوج إلى رولة االعرمود 
 عمى النلس ممو ةصب في  دمة القطوع ال دموري.

سكاء عمى مسركل الر طةط  اإلسررارةجيقررروت قد رسوىـ في رلعةؿ دكر الرلكةر رقدةـ م .3
 (.DEEPلرمكةف االقرصودم )حك عمى مسركل برنومج ا ،الكزارةفي  اإلسررارةجي

 أىداف الدراسة 1-4

 ريدؼ ىذه الدراسة إلى:

( بوجود DEEPعمى التمكين االقتصادي لبرنامج ) اإلستراتيجيف عمى أثر التفكير التعرّ 
 .غزةفي قطاع  بوزارة التنمية االجتماعيةوسيط  تغّيرمك اإلستراتيجيالتخطيط 

 كىي كوحري: ،اللرعةة كمو كةرلرع مف اليدؼ الرإةس مجمكعة مف ا ىداؼ

 .الرنمةة االجرموعةة بىزة كزارةب اإلسررارةجيؼ عمى مسركل الرلكةر الرعرٌ  -1
 .كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزةب DEEPؼ عمى مسركل الرمكةف االقرصودم لبرنومج الرعرٌ -2
 .بىزة كزارة الرنمةة االجرموعةةب  اإلسررارةجيالر طةط ؼ عمى مسركل الرعرٌ -3
الرنمةة  كزارةب( DEEP) لبرنومج الرمكةف االقرصودمك  اإلسررارةجيقة بةف الرلكةر دراسة العال-4

 .االجرموعةة بىزة
 كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة. ب اإلسررارةجيكالر طةط  اإلسررارةجيدراسة العالقة بةف الرلكةر -5
الرنمةة  كزارةب DEEPلبرنومج الرمكةف االقرصودم ك  اإلسررارةجيالر طةط دراسة العالقة بةف -6

 .االجرموعةة بعزة
بكجكد الر طةط  DEEPعمى الرمكةف االقرصودم لبرنومج  اإلسررارةجيدراسة ح ر الرلكةر -7

 .كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزةبكسةط  رىٌةرمك اإلسررارةجي
الرمكةف ك ، اإلسررارةجيؼ عمى اللركؽ في اسرجوبوت المبرك ةف ركؿ الرلكةر الرعرٌ -8

، العمر، سنكات ال برة المسركل ات )النكعرىٌةر مرعزل ل اإلسررارةجير طةط الك االقرصودم، 
 كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة.بالرعمةمي، المسركل الكظةلي( 
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 أسئمة الدراسة 1-5

الع عمػػى الدراسػػوت السػػوبقة كا ىػػداؼ الرػػي صػػةىت ليػػذه الدراسػػة نسػػرطةع حف مػػف  ػػالؿ االطٌػػ
 :كىك ،نطرح سؤاؿ الدراسة الرإةس

التخطيط بوجود  DEEPبرنامج التمكين االقتصادي ل عمى اإلستراتيجيلتفكير أثر اما 
 ؟غزةوزارة التنمية االجتماعية في قطاع في وسيط  تغّيرمك اإلستراتيجي

 :ويتفرع من ىذا التساؤل مجموعة من األسئمة الفرعية
 ؟ىزةزارة الرنمةة االجرموعةة ببك  اإلسررارةجيرطبةؽ الرلكةر  مسركل كمو ى .1
 في غزة؟بكزارة الرنمةة االجرموعةة  القرصودمرطبةؽ الرمكةف ا مسركل مو ىك .2
 ىزة؟زارة الرنمةة االجرموعةة ببك  اإلسررارةجيرطبةؽ الر طةط  مسركل ىكمو  .3
بكزارة الرنمةة االجرموعةة  DEEPلبرنومج بولرمكةف االقرصودم  اإلسررارةجيمو عالقة الرلكةر  .4

 ىزة؟ب
بكزارة الرنمةة  DEEPلبرنومج  بولرمكةف االقرصودم ررارةجياإلسعالقة الر طةط مو  .5

 ىزة؟باالجرموعةة 
 ىزة؟بكزارة الرنمةة االجرموعةة ب اإلسررارةجيبولر طةط  اإلسررارةجيعالقة الرلكةر  مو .6
 رىٌةرمك اإلسررارةجيبولرمكةف االقرصودم بكجكد الر طةط  اإلسررارةجيمو عالقة الرلكةر  .7

 االجرموعةة بىزة؟الرنمةة كسةط بكزارة 
بكجكد الر طةط  DEEPبرنومج لصودم الرمكةف االقرعمى  اإلسررارةجيلرلكةر ح ر امو  .8

 ؟ىزةزارة الرنمةة االجرموعةة ببك  كسةط رىٌةرمك اإلسررارةجي
، اإلسررارةجي، الر طةط اإلسررارةجيىؿ ةكجد فركؽ في اسرجوبوت المبرك ةف ركؿ )الرلكةر  .9

ركل الرعمةمي، ، سنكات ال برة، المسالنكعات )العمر، رىٌةر ملرعزل  الرمكةف االقرصودم(
 المسركل الكظةلي(؟
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 ةفرضيات الدراس 1-6

 ة:حرةاررم ؿ فر،ةوت الدراسة بوللر،ةوت الرإةسةة 

 الفرضية الرئيسية األولى: .1
( بةف الرلكةر اإلسررارةجي α≤0.05داللة إرصوإةة عند مسركل داللة ) ذاتةكجد عالقة 

 ىزة .بجرموعةة كزارة الرنمةة االبودم كالرمكةف االقرص
 الفرضية الرئيسية الثانية  .2

( بةف الرلكةر اإلسررارةجي كالر طةط α≤0.05داللة إرصوإةة عند مسركل داللة ) ذاتةكجد عالقة 
 ىزة .بكزارة الرنمةة االجرموعةة باالسررارةجي 

  الثالثةالفرضية الرئيسية  .3
كالرمكةف الر طةط االسررارةجي  بةف( α≤0.05ركل داللة )ةكجد عالقة ذات داللة إرصوإةة عند مس

 ىزة .باالقرصودم بكزارة الرنمةة االجرموعةة 
  الرابعةالفرضية الرئيسية  .4

( لمرلكةر اإلسررارةجي عمى α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة ) ذكةكجد ح ر 
 .ىزة ببكزارة الرنمةة االجرموعةة الرمكةف االقرصودم 

 سبع فرضيات فرعية كما يمي: الرابعةويتفرع من الفرضية الرئيسية 
داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة  ذكاللر،ةة اللرعةة ا كلى "ةكجد ح ر  4.1

(0.05≥α لمرؤةة المسرقبمةة عمى الرمكةف االقرصودم )ىزة"بكزارة الرنمةة االجرموعةة ب 
داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة  كذجد ح ر اللر،ةة اللرعةة ال ونةة "ةك  4.2

(0.05≥α)  كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"ب لمذكوء عمى الرمكةف االقرصودم 
داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة  كذاللر،ةة اللرعةة ال ول ة "ةكجد ح ر  4.3

(0.05≥α لمرلكةر المنظـ عمى الرمكةف االقرصودم )الرنمةة االجرموعةة بىزة" كزارةب 
داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة  ذكاللر،ةة اللرعةة الرابعة "ةكجد ح ر  4.4

(0.05≥α لمنمط العقمي عمى الرمكةف االقرصودم )كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"ب 
ركل داللة داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مس ذكاللر،ةة اللرعةة ال ومسة "ةكجد ح ر  4.5

(0.05≥α إلدارة الصراع عمى الرمكةف االقرصودم ) زارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"بك 
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داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة  ذكاللر،ةة اللرعةة السودسة "ةكجد ح ر  4.6
(0.05≥α لممسوءلة عمى الرمكةف االقرصودم )كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"ب 

داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة  كذرعةة السوبعة "ةكجد ح ر اللر،ةة الل 4.7
(0.05≥α )كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"لإلبداع عمى الرمكةف االقرصودم ب 
  الخامسةالفرضية الرئيسية . 5

( لمتفكير اإلستراتيجي عمى α≤0.05داللة إحصائية بشكل مباشر عند مستوى داللة ) وذيوجد أثر 
 . وزارة التنمية االجتماعية بغزةبتخطيط اإلستراتيجي ال

 ويتفّرع من الفرضية الرئيسية الرابعة سبع فرضيات فرعية كما يمي:
 داللػػػػػة إرصػػػػػوإةة بشػػػػػكؿ مبوشػػػػػر عنػػػػػد مسػػػػػركل داللػػػػػة  ذكاللر،ػػػػػةة اللرعةػػػػػة ا كلػػػػػى "ةكجػػػػػد ح ػػػػػر  5.1

(0.05≥ α لمرؤةة المسرقبمةة عمى الر طةط اإلسررارةجي )رنمةة االجرموعةة بىزة"كزارة الب 
داللػػػػػة إرصػػػػػوإةة بشػػػػػكؿ مبوشػػػػػر عنػػػػػد مسػػػػػركل داللػػػػػة  ذكاللر،ػػػػػةة اللرعةػػػػػة ال ونةػػػػػة "ةكجػػػػػد ح ػػػػػر  5.2

(0.05≥α لمذكوء عمى الر طةط اإلسررارةجي )كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"ب 
لػػػػػة داللػػػػػة إرصػػػػػوإةة بشػػػػػكؿ مبوشػػػػػر عنػػػػػد مسػػػػػركل دال ذكاللر،ػػػػػةة اللرعةػػػػػة ال ول ػػػػػة "ةكجػػػػػد ح ػػػػػر  5.3

(0.05≥α لمرلكةر المنظـ عمى الر طةط اإلسررارةجي )كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"ب 
داللػػػػػة إرصػػػػػوإةة بشػػػػػكؿ مبوشػػػػػر عنػػػػػد مسػػػػػركل داللػػػػػة  ذكاللر،ػػػػػةة اللرعةػػػػػة الرابعػػػػػة "ةكجػػػػػد ح ػػػػػر  5.4

(0.05≥α لمنمط العقمي عمى الر طةط اإلسررارةجي )كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"ب 
داللػػػػة إرصػػػػوإةة بشػػػػكؿ مبوشػػػػر عنػػػػد مسػػػػركل داللػػػػة  ذكللرعةػػػػة ال ومسػػػػة "ةكجػػػػد ح ػػػػر اللر،ػػػػةة ا 5.5

(0.05≥α إلدارة الصراع عمى الر طةط اإلسررارةجي )كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"ب 
داللػػػػة إرصػػػػوإةة بشػػػػكؿ مبوشػػػػر عنػػػػد مسػػػػركل داللػػػػة  ذكاللر،ػػػػةة اللرعةػػػػة السودسػػػػة "ةكجػػػػد ح ػػػػر  5.6

(0.05≥α لممسوءلة عمى الر ) كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"بطةط اإلسررارةجي 
داللػػػػػة إرصػػػػػوإةة بشػػػػػكؿ مبوشػػػػػر عنػػػػػد مسػػػػػركل داللػػػػػة  ذكاللر،ػػػػةة اللرعةػػػػػة السػػػػػوبعة "ةكجػػػػػد ح ػػػػػر  5.7

(0.05≥α لإلبداع عمى الر طةط اإلسررارةجي )كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"ب 
 

 

 

 



10 
 

  السادسة.الفرضية الرئيسية 6
( لمرلكةػػػػر اإلسػػػػررارةجي عمػػػػى الرمكػػػػةف α≤0.05وإةة عنػػػػد مسػػػػركل داللػػػػة )داللػػػػة إرصػػػػ ذكةكجػػػػد ح ػػػػر "

 كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"ب كسةط االقرصودم بكجكد الر طةط اإلسررارةجي كمرىٌةر
  السابعة. الفرضية الرئيسية 7

عمػػػى الرمكػػػةف  ( لمر طػػػةط اإلسػػػررارةجيα≤0.05داللػػػة إرصػػػوإةة عنػػػد مسػػػركل داللػػػة ) ذك"ةكجػػػد ح ػػػر 
 كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"ب االقرصودم

 :الثامنةالفرضية الرئيسية  .8
في متوسطات استجابة المبحوثين  (α≤0.05)عند مستوى داللة  ذات داللة إحصائية يوجد فروق"

حول التفكير اإلستراتيجي تعزي لمبيانات الديموغرافية )النوع، العمر، الحالة االجتماعية، سنوات 
 ".بغزة وزارة التنمية االجتماعيةؤىل العممي( بالخبرة، الم

 :التاسعة. الفرضية الرئيسية 9
في متوسطات استجابة المبحوثين  (α≤0.05)عند مستوى داللة  ذات داللة إحصائية يوجد فروق"

حول التخطيط اإلستراتيجي تعزي لمبيانات الديموغرافية )النوع، العمر، الحالة االجتماعية، سنوات 
 ".بغزة وزارة التنمية االجتماعية بالمؤىل العممي( الخبرة، 

 :العاشرة. الفرضية الرئيسية 10
في متوسطات استجابة المبحوثين  (α≤0.05)عند مستوى داللة  ذات داللة إحصائية يوجد فروق"

حول التمكين االقتصادي تعزي لمبيانات الديموغرافية )النوع، العمر، الحالة االجتماعية، سنوات 
 . وزارة التنمية االجتماعية بغزة"ب ة، المؤىل العممي(الخبر 

 حـــــدود الدراســـــــة 1-7
 تتمثل حدود الدراسة في:

 الموضوعي: الحدّ 

عمى الرمكةف االقرصودم بكجكد الر طةط  اإلسررارةجيرقرصر ىذه الدراسة عمى معرفة ح ر الرلكةر 
 بىزة. كزارة الرنمةة االجرموعةةفي كسةط  رىٌةرمك اإلسررارةجي
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 المكاني: الحدّ 

( بىزة، بوإل،وفة إلى عةنة DEEPرقرصر ىذه الدراسة عمى العوممةف في برنومج الرمكةف االقرصودم )
 كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة.في مف منرلعي ىذا البرنومج 

 الزماني: الحدّ 

برةؿ حنيوةة  رىر DEEPكىي المررمة ال ونةة لبرنومج ، ـ2013مف عوـ  اىذه الدراسة بدءن  تطبق
 ـ2019

 دات ومعوقات الدراسةمحدّ  1-8
 دات كمعكقوت الدراسة كوحري:ررم ؿ مردٌ 

 دات الدراسة: محدّ أواًل 

 الكزارة بىزة.في ىذه الدراسة عمى عةنة مف منرلعي برنومج الرمكةف االقرصودم  تشرمما 
 تشرمما ( ىذه الدراسة عمى العوممةف في برنومج الرمكةف االقرصودمDEEP ) كزارة الرنمةة في

 .االجرموعةة بىزة
 كزارة في  اإلسررارةجيعمى بعض العوممةف في اإلدارة العمةو المسإكلةف عف الر طةط  تشرمما

 .الرنمةة االجرموعةة

 ا: معوقات الدراسةثانيً 

 لممعكقوت احرةة: ت،رعرٌ  ةبيو البور  تمف  الؿ عممةة االسرقصوء الري قوم

 مػػػػػف الرلكةػػػػػر  قػػػػػة المبوشػػػػرة مػػػػػو بػػػػةف الرمكػػػػػةف االقرصػػػػػودم ككػػػػؿ  المراجػػػػػع الرػػػػي ربرػػػػػث العالة قمٌػػػػ
 .اإلسررارةجيكالر طةط  اإلسررارةجي

  رىةةػػر البػػور ةف المةػػدانةةف العػػوممةف ببرنػػومج(DEEP)  فػػي المررمػػة ا كلػػى بػػ  رةف فػػي المررمػػة
 .ممو حدل لعدـ ك،كح المعمكموت حرةونون  ال ونةة بكزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة

 لجيوت العوممة في برنومج رعدد ا(DEEP). ممو ةؤدم إلى ر،ورب بعض المعمكموت حرةونون ، 
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 ات الدراسةتغّير م 1-9
 ف مف ا بعود الرولةةكةرككٌ  ،اإلسررارةجي: ةرم ؿ بولرلكةر المستقل تغّيرمال: 

 .ي المرنكع()اإلبداع، المسوءلة، الذكوء، إدارة الصراع، الرؤةة المسرقبمةة، الرلكةر المنظـ، النمط العقم

 ةرم ؿ بولرمكةف االقرصودم.التابع:  تغّيرمال 
 اإلسررارةجي: ةرم ؿ بولر طةط الوسيط تغّيرمال. 

 
 (: متغّيرات الدراسة2.1شكل )

 نموذج الدراسة من إعداد الباحثة
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 ةسار دىيكمية ال 1-10

اليػدؼ ، كةػرـ رردةػد حىمةػة دراسػة، ك فةػو رعػرؼ مشػكمة الدراسػةك  : ملةة الدراسة –اللصؿ ا كؿ 
د فر،ػػػةوت د السػػػؤاؿ الػػػرإةس كا سػػػإمة اللرعةػػػة، كررػػػدٌ الػػػرإةس ليػػػذه الدراسػػػة، كا ىػػػداؼ اللرعةػػػة، كةرػػػدٌ 

 ، بوإل،وفة إلى مرىةرات الدراسة .الدراسة كمردداريو، كالمعةقوت لدراسة ىذا المك،كع

روت كا سػػس اإلطػػور النظػػرم كالدراسػػوت السػػوبقة: كفةػػو ةػػرـ رردةػػد الملػػوىةـ كالمصػػطم -اللصػػؿ ال ػػوني
، كالمبرػػث اإلسػػررارةجيشػػرمؿ المبرػػث ا كؿ عمػػى مك،ػػكع الرلكةػػر رةػػث ا .ال وصػػة بمك،ػػكع الدراسػػة

. فػي االقرصػودم الرمكػةف، كالمبرػث ال ولػث عمػى مك،ػكع اإلسػررارةجي  الر طػةطعمػى مك،ػكع  ال وني
ىػػػدافيو كبرامجيػػػػو كح رػػػـ الرطػػػرؽ لػػػكزارة الرنمةػػػة االجرموعةػػػػة مػػػف رةػػػث نشػػػأريو كرؤةريػػػوالمبرػػػث الرابػػػع 

. حٌمػو فػي (DEEPودم ال ػوص بيػو كالمعػركؼ ببرنػومج )رـ الرطرؽ لبرنومج الرمكةف االقرصالم رملة، ك 
رـ رم ةص الدراسوت السوبقة الري ليػو عالقػة بمك،ػكع البرػث، فقد ، المبرث ال ومس الدراسوت السوبقة

ىػػػذه الدراسػػػوت بمػػػكرت الرمػػػكؿ  كرأكةػػػد ىػػػؿ ىنػػػوؾ دراسػػػوت سػػػوبقة رطرقػػػت لمشػػػكمة الدراسػػػة حـ ال؟ كىػػػؿ
 .؟ إ،وفة لمرعقةب عمى ىذه الدراسوتمشكمةالمنوسبة ليذه ال

جراءاريػػػو: فػػػي ىػػػذا اللصػػػؿ منيجةػػػة ال -اللصػػػؿ ال ولػػػث رػػػـ رردةػػػد مػػػنيج الدراسػػػة كىػػػك المػػػنيج دراسػػػة كا 
لةة رـ ك،ع  طة حرةث  .SEM)لى منيجةة النمذجة بولمعودلة البنوإةة بوإل،وفة إ الكصلي الررمةمي،

قػوالت ذات جمع البةونوت ال وصة بولدراسة، كذلػؾ مػف  ػالؿ المراجػع كالدراسػوت كا برػوث السػوبقة كالم
رـ جمع البةونوت مف المبرك ةف مف  الؿ حداة جمع البةونوت كىي االسػربةوف، كمػف العالقة كالكرةبوت، ك 

الرنمةػػة  كزارةمػػف  كػػؿ  فػػي ( DEEP)كلةف عػػف برنػػومج الرمكػػةف االقرصػػودم سػػإ ػػالؿ المقػػوبالت مػػع الم
رـ رصمةـ اسػربةوف ةسػوعد فػي جمػع البةونػوت مػف  ػالؿ ركزةعػو كرعبإرػو مػف ك (. UNDP)ك االجرموعةة

 SPSS ػػػـ رلرةػػػغ االسػػػربةوف بوسػػر داـ برنػػػومج الررمةػػػؿ اإلرصػػػوإي  ،قبػػؿ عةنػػػو مرػػػددة مػػػف المبرػػك ةف
 .ة كمقركءةرـ ح ذ نروإج الررمةؿ كررجمريو إلى نروإج كا،ر( ك +smart) كبرنومج

 .نروإج كا ربور اللر،ةوت –اللصؿ الرابع 

 .وجوت كالركصةوت االسرنر -س اللصؿ ال وم

 .المالرؽ كالمراجع 
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 الفصل الثاني  2
 والدراسات السابقة اإلطار النظري

  اإلستراتيجيالتفكير  المبحث األول: 2-1

 مقدمة: 2-1-1
لكوفة المؤسسوت سكاء  م ؿ رردةوتكسةوسةة كبةرة ررركالت اقرصودةة كاجرموعةة ةمر العولـ ب 

الرككمةة منيو حك ال وصة، ا مر الذم حدل إلى رىةةر جذرم في المجوالت كا نموط الري رركـ عمؿ 
 .ىذه المؤسسوت

إذا مػو حردنػو  ،ا عمػى قػدر كبةػر مػف ا ىمةػةحمرن  رىٌةرمالمسرمر في عولمنو ال اإلسررارةجيةعد الرلكةر لذا 
القػػدرة عمػػى الرمةةػػز بػػةف الرلكةػػر قصػػةر المػػدل كالرلكةػػر طكةػػؿ المػػدل كالرػػكازف كرعػػد .  عمولنػػو الرمةػػز
ر طػػةط كمػػف  ػػـ ةنبىػػي إدراؾ حىمةػػة كػػؿ منيمػػو فػػي ال ،ةاإلسػػررارةجةو مػػف مككنػػوت و حسوسػػةن بةنيمػػو مككننػػ
 .(ـ2016)جود الرب،  اإلسررارةجي

لرد في المنظمػة لمكصػكؿ حرد المؤىالت المعرفةة الري رسيؿ رركة الىك  اإلسررارةجيكالرلكةر 
ة كرطػػكر بشػػػكؿ اإلسػػػررارةجةفػػػي إطػػور اإلدارة  اإلسػػررارةجيكرػػـ اسػػػر داـ مصػػطمح الرلكةػػػر  ،إلػػى القمػػػة

كفػػي نيوةػػة ال مونةنػػوت،  .1980إلػػى نيوةػوت  1960ممرػكظ فػػي منرصػػؼ القػػرف العشػرةف، منػػذ بػػداةوت 
رةع فػػي البةإػػة الرنوفسػػةة، فولعكلمػػة السػػ رىٌةػػرالنرةجػػة  اإلسػػررارةجيرػػد ت نقمػػة ميمػػة فػػي منطػػؽ الرلكةػػر 

 ـ(.2008 ) مةؼ، اإلسررارةجيو لممليـك جذرةن  ارىٌةر كنمك الركنكلكجةو كالقكل البةإةة ا  رل، فر،ت 
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نصػر جػكىرم ةرػدد بقػوء منظمػوت ع حٌنػوكفػؽ نظػرة معرفةػة عمػى  اإلسررارةجي الرلكةركقد رمؿ 
ارجػوه المنظمػة الذم ةبػةف  اإلسررارةجير عنو بولبكسرر كعبٌ  ،رىٌةرمعموؿ الري رعمؿ في مرةط بةإي  ا
 .ـ(2010 ،)سولـ زاء بةإروإ

 ررمةػػػػز بولررػػػػدم -و المنظمػػػػةيػػػػركاج -ةم ػػػػؿ حسػػػػمكب ررمةػػػػؿ مكاقػػػػؼ  اإلسػػػػررارةجيالرلكةػػػػر  إفٌ  
ب،ػػػموف بقػػػوء المنظمػػػة كاررقوإيػػػو  اإلسػػػررارةجيكالبكسػػػرر  ؿ الرصػػػكرف  ػػػال، كالرعومػػػؿ معيػػػو مػػػرىٌةػػػرالك 

 ـ(.2010)ال لوجي،  كمسرقبالن  ابمسؤكلةوريو االجرموعةة كا  القةة رو،رن 

الدالالت كالمؤشرات رؤكد إىموؿ ممورسة ىػذا النػكع مػف   حفٌ إالٌ  ،اإلسررارةجيكبولرغـ مف حىمةة الرلكةر 
% مػػف المػػدراء 90 حفٌ  سػػوبقة كجػػد دراسػػوت مةدانةػػةإذ كبرسػػب  .وؿالرلكةػػر الراقػػي فػػي منظمػػوت ا عمػػ
بسػػػبب عػػػدـ رػػػدرةبيـ عمةػػػو  اإلسػػػررارةجي، ال ةمورسػػػكف الرلكةػػػر ىػػػـءعةنػػػة الدراسػػػة الػػػذةف اسػػػرطمعت  را

(Garratt et al., 1998). 

رقوف ميورة ك برة اإلدارة الصرةرة،  نٌ اإلمسوؾ بولنجوح ةسرمـز رعمٌ  إفٌ   ة يو حسوس مكاجيـ كا 
، إدارةة كرقنةة كاجرموعةة ك قوفةة ةصعدالرردةوت الري رعةشيو منظموت ا عموؿ كعمى جمةع ا 

ة كمف كحرد حىـ مدا ؿ اإلدارة الصرةر ،ة ـ البقوء بقكة ك بوت في عولـ المنوفس .كمؤسسةة كدكلةة
في الل،وءات لجكاؿ الذم ةنرقؿ بكصلو اللكر ا ،(اإلسررارةجيحنجح رقنةوريو المعوصرة ىك )اللكر 

 ـ(.2009 )الدكرم كصولح، نىالؽالمرورة دكف ا

، سمورو ك صوإصو، حنموط اإلسررارةجيموىةة الرلكةر الرلكةر،  موىةةبرث في ىذا الم كررنوكؿ الدراسة
، كالمرطمبوت الالزمة لرنلةذ اإلسررارةجيعكامؿ الرلكةر عنوصر ك ك  ،كحسولةب الرلكةر، حىمةرو كحىدافو

كالرلكةر  و،ا ،رار النوجمة عف غةوبك  معكقورو ،وفة إلى، بوإلاإلسررارةجيبرنومج الرلكةر 
 .اإلسررارةجيكالر طةط  اإلسررارةجيا العالقة بةف الرلكةر كح ةرن بولسةنورةكىوت، 

 ماىية التفكير: 2-1-2

كىك  . وذ قرار حك مروكلة فيـ مك،كع موحك ارٌ  ،ىك نشوط عقمي ةقكـ بو اللرد عندمو ةرةد رؿ مشكمة
 .ـ(2015ةة فردةة ررأ ر بولبةإة االجرموعةة كال قوفةة لملرد )دةوب ك  ركف، عمم

 عمؿ شيء و عبورة عف عممةة عقمةة ةسرطةع المركمـ عف طرةقيو( الرلكةر حنٌ Beyer, 1988عرؼ )
 .(Akan, 2003مف  الؿ ال برة الري ةمر بيو ) ،لو معنى

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/3989/posts
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ةرـ عف طرةقيو معرفة الك ةر مف ا مكر  و ةم ؿ عممةة عقمةة(، حنٌ Wilson, 2002في رةف ةرل )
 .ـ(2003كرذكرىو كفيميو كرقبميو )سعودة، 

فيك إذف عممةة  .كىك ذلؾ الشيء الذم ةردث في ح نوء رؿ المشكمة كىك الذم ةجعؿ لمرةوة معنى
 حم يو ال ررـ بمعزؿ عف البةإة المرةطة،لكنٌ  ،كىك عممةة فردةة .دراؾا  كاعةة ةقـك بيو اللرد عف كعي ك 

 ـ(2006عممةة الرلكةر ررأ ر بولسةوؽ االجرموعي كال قوفي الذم ررـ فةو )جمؿ،  حفٌ 
مليكـ الرلكةر في حبسط صكرة عبورة عف سمسمة مف النشوطوت العقمةة الري ةقكـ بيو  كررل البور ة حفٌ 

ةردث  الدموغ عندمو ةرعرض لم ةر ةرـ اسرقبولو، ةقكـ عمى ح رىو بولنظر كالردبر كالرلرص في كؿ مو
لى إةجود رمكؿ مبركرة لممكاقؼ حك المشوكؿ الري قد رردث لو، لمكصكؿ إلى المعرفة  .كا 

 :اإلستراتيجيالتفكير  ماىية 2-1-3
س  مػػة ركافػػؽ و لػػة حٌنػػإالٌ  ،ةاإلسػػررارةجةمليػػـك راسػػخ فػػي حدبةػػوت اإلدارة  اإلسػػررارةجيالرلكةػػر  إفٌ  

ـ الػنلس، كلقػد دارة كعمػدراسػرو فػي حدبةػوت اإلرػـ  اإلسررارةجيرعرةلو، كمصطمح الرلكةر  ؿفي احراء رك 
ةػػدكر رػػكؿ الركلةػػؼ كالرركةػػب كاإلبػػداع  اإلسػػررارةجيالرلكةػػر  بػػأفٌ  ـ(1994سػػنة ) Mintzbergحك،ػػح 

و الركلةػػؼ النػػكعي مػػف احراء حٌنػػك  .لصػػةوغة منظػػكر مركومػػؿ كرؤةػػة بشػػأف حةػػف ةجػػب حف ررجػػو المنظمػػة
ة المنظمػػػوت إسػػػررارةجةز مٌةػػػرالرػػػي ررػػػدد نطػػػوؽ رنوفسػػػةة ك  ،سػػػربوقةةة كاالكالرصػػػكرات الكاعةػػػة كالصػػػرةر

(Harris, 2011).  

 طة كالر طػػػػػػةاإلسػػػػػػررارةجةىػػػػػػك حسػػػػػػوس صػػػػػػةوغة  اإلسػػػػػػررارةجيالرلكةػػػػػػر  كبػػػػػػرز رحم ملػػػػػػوده حفٌ 
كرسػػػر دميو المنظمػػػة لبمػػػكغ رسػػػولريو  ،وف فػػػي بػػػرامج عمػػػؿ رإةسػػػةيمػػػو ةصػػػبٌ مػػػف حنٌ  وانطالقنػػػ اإلسػػػررارةجي

و عنصػر جػكىرم ةرػدد بقػوء منظمػوت كفؽ نظرة معرفةة عمى حنٌ  اإلسررارةجي كغوةريو. كقد رمؿ الرلكةر
جػوه المنظمػة ف ارٌ الذم ةبػةٌ  اإلسررارةجير عنو بولبكسرر ، كعبٌ رىٌةرما عموؿ الري رعمؿ في مرةط بةإي 

 ـ(.2010 )ال لوجي، إزاء بةإريو

وء ا فكػػػور مسػػػور فكػػػرم لػػػو  ػػػط سػػػةر  ػػػوص بػػػو ةػػػرةح العقػػػؿ مػػػف عنػػػو "بأٌنػػػ فػػػو الظػػػوىرعرٌ ك 
المرشػػػوبكة كالشػػػكاإب كالرصػػػكرات الرػػػي ال ةرروجيػػػو الػػػذىف ح نػػػوء رلكةػػػره فػػػي مك،ػػػكع معػػػةف لػػػو حىػػػداؼ 

 إذا حدل إلػػػى النرػػػوإج المطمكبػػػة بأقػػػؿ جيػػػد ممكػػػف كبأقصػػػر كقػػػت إالٌ  مرػػػددة، كال ةكػػػكف الرلكةػػػر فعػػػوالن 
 ػـ ررقةػؽ نرػوإج  ،ممسػرقبؿفػنرف نسػرطةع الر طػةط ل .اإلسررارةجيكىذا مو ةرمي إلةو الرلكةر  ،مسرطوع
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لرػزاـ طػةط كحسػولةبو كحشػكولو إذا جػرل االلى نظرةوت كبور الملكرةف ركؿ كةلةػة الر إمقبكلة دكف المجكء 
 .ـ(2009 )الظوىر، ال ركج عف المسور اللكرم المنوسبة معةنة ر،مف عدـ إسررارةجةبولرلكةر ب

اليػدؼ  ررنوسب مع اكحفكورن  اربث كرسرقبؿ صكرن  ىك قنوة فكرةة اإلسررارةجيالرلكةر  كىنولؾ مف ةركف حفٌ 
المنشكد، كال رمرقط الصكر كا فكور المرسمة مػف قنػوة فكرةػة ح ػرل ررىػؽ الػذىف كرشكشػو كرعةػؽ سػرعرو 

درةس، و مو كوف منيو مرعمقن كفوعمةرو إالٌ   ـ(.2017 بولمك،كع )الىولبي كا 

قػودة المنظمػوت مػف  وعػف طرةقػ فسمكب الذم ةرمكٌ " ا حنو (Garratte et al., 1998كةرل )
لػػى إ زمػػوت كصػكالن الةكمةػة كمكاجيػة ا دارةػػة مػف االنرقػوؿ مػػف مجػرد العممةػوت اإلا ركجةػو منظمػوريـ بػػدءن 

عمى ررقةؽ الرىةةر في البةإة المرةطة بيـ، رؤةة م رملة لمعكامؿ الدةنومةكةة الدا مةة كال ورجةة القودرة 
و بصكرة حف،ؿ لمنظموريـ، برةث ةكػكف ىػذا المنظػكر الجدةػد مركجينػ و فعوالن بمو ةرقؽ في النيوةة ركجةين 

 .و إلى المسرقبؿ مع عدـ إىموؿ المو،يحسوسن 

و ةقػكد د ارجوىن و رلكةر ةسرشرؼ المسرقبؿ كةردٌ بأنٌ  اإلسررارةجيا ةعرؼ المليكـ المكسع لمرلكةر كح ةرن  
طػػكات المنوسػػبة الرػػي رنقػػؿ ك،ػػع ال كةقكدىػػو نرػػك  ،ات المسػػرقبمةةرىٌةػػر مالمنظمػػة السػػر مور اللػػرص كال

 ؿ ذلػػػػػؾ الرمػػػػػـ إلػػػػػى كاقػػػػػعمػػػػػف حجػػػػػؿ حف ةررػػػػػكٌ ، كةرػػػػػوكؿ الرػػػػػأ ةر عمػػػػػى مسػػػػػوراريو .لػػػػػى كاقػػػػػعرؤةريػػػػػو إ
Horwath,2012)). 

 ـ(:2009 )الدكرم كصولح، ، نسر مص احرياإلسررارةجيكفي ،كء الملوىةـ السوبقة عف الرلكةر 

  ٌو رلكةر رركةبيحن (Synthesisفي ا صؿ )، ةس ررمةميكل (Analytic.) 
  ٌمف كقوإع المو،ي كمعطةوت الرو،ر. او صكب المسرقبؿ مسرلةدن حسوسو الركج 
 .انطالقو نرك الرعومؿ مع الكمةوت بمنظكر ارسوقي مف ا عمى إلى ا دنى، كبرلوؤلةة عولةة 
 كب وصة الطوقوت كالقدرات العقمةة. ،اعرموده عمى القدرات اإلنسونةة 

 ركلةد كرطبةؽ رؤل ا عموؿ عمى حسوس مسرمر لررقةؽ مةزة رنوفسةة رةث حفٌ  :وأنّ عمى  تعرفو الباحثة
 اإلسررارةجيالرلكةر  حم حفٌ ، ـ كجزء مف ا نشطة الةكمةةةردث عمى حسوس منظٌ  اإلسررارةجيالرلكةر 

 .ؽ برعزةز عرض العمؿ كررسةف قدرة الش ص عمى رنلةذهةرعمٌ 
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 :اإلستراتيجيسمات وخصائص التفكير  2-1-4
سػػرقبؿ كىػػك ةرمةػػز بولسػػموت عمػػى رػػكافر القػػدرة لػػإلدارة عمػػى رؤةػػة الم اإلسػػررارةجيـ الرلكةػػر ةقػػك 

 :ـ(2008)ىالؿ،  احرةة

و مف ح ر القدرة عمى الرنبؤ كالر ةؿ، كرسـ صكرة لممسرقبؿ كك،ع سةنورةك لمرعومؿ معو انطالقن  -1
 .الكاقع عمى المسرقبؿ

القدرة عمى اإلبداع في المزج بةف المكارد ك  ،االرجوىوتمف كوفة الرؤةة الشمكلةة لألمكر  -2
 .المرورة

 .كةرعومؿ مع مجوالت جدةدة ،ةعةد رررةب الق،وةو حك اللرص الرإةسةة -3
  .لى البعةدةرركةز عمى ردكد ا فعوؿ القصةرة إؿ مف الالرركٌ  -4

 :اإلستراتيجيخصائص التفكير  -

 اإلسػػررارةجيالملكػر  مػف  صػػوإص ش صػةة ةرمرػع بيػػو اإلسػررارةجيرركػكف  صػوإص الرلكةػػر  
 كرعػػػػػد رمػػػػػؾ ال صػػػػػوإص -رػػػػػنظـ المؤشػػػػػرات الرػػػػػي ةسػػػػػردؿ مػػػػػف  الليػػػػػو عمةػػػػػو -ك صػػػػػوإص رنظةمةػػػػػة 

كمػف جيػة ح ػرل لرمةةػز حنمػوط  ؛ةف مف جيػةاإلسررارةجةلرردةد الملكرةف  ا)الش صةة كالرنظةمةة( معةورن 
مقػػػػوةةس )الػػػػدكرم مػػػػف  ػػػػالؿ مجمكعػػػػة مكاقػػػػؼ حك  اإلسػػػػررارةجيالرلكةػػػػر المسػػػػر دمة مػػػػف قبػػػػؿ الملكػػػػر 

 ـ(:2009 كصولح،

 :اإلستراتيجيالخصائص الشخصية لممفكر  - أ

كرم ػػؿ مجمكعػػة  ،اإلسػػررارةجيكرشػػرمؿ ىػػذه ال صػػوإص عمػػى القػػدرات الرػػي ةرمرػػع بيػػو الملكػػر 
 :القدرات )االسرشرافةة، الردس، ال مؽ، النقدةة(

، كرمةةز مو وكرطكره مسبقن  القدرات االسرشرافةة: ىي عبورة عف إمكونةة ربصر رولة العولـ الراىنة -1
كممورسة االسرشرافةة في غوةة ا ىمةة في الكقت  .بو كالرأ ةر فةو كالسةطرة عمةوجنٌ ةمكف ر
 ؽ.ك مسب غةر عمى نرك رىٌةرنو نعةش في عولـ ة نٌ  ،الرو،ر
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. مف حجؿ الكصكؿ إلى فكرة جدةدة و،يالقدرات الردسةة: رعني إمكونةة ربط ا فكور كمزجيو كرشكةم -2
قدرة مر ذ القرار عمى االسرجوبة السرةعة لروالت مرددة بوسر داـ الر مةف المرككف مف ال برة  حك

 الش صةة كالمقدرة عمى الر مةف كالذكوء العولي.
القدرات ال القة: كرعني إنروج شيء ةرسـ بولرمقوإةة كا صولة كالرسوسةة لممشكالت حك مكقؼ  -3

يو بأسمكب فرةد مف نكعو حك صنع ررابطوت غةر حك القدرة عمى جمع ا فكور كا  راج ،م ةر
 اعرةودةة مف بةف ىذه ا فكور.

كالكصكؿ فةيو إلى نروإج  ،القدرات النقدةة: كىي عبورة عف الرقكةـ الدقةؽ لممقدموت كالشكاىد -4
 مع ا  ذ بعةف االعربور كؿ العكامؿ ذات العالقة بولمكقؼ. ،بمنريى الرذر

 :ستراتيجياإلالخصائص التنظيمية لمتفكير   - ب

سردؿ مف  الليو عمى نمط رات ةي كىي الصلوت الرنظةمةة )اليةكمةة كالسمككةة( الري رعد مؤشٌ 
 :ـ(2011)صولح، كىي كولرولي ،ريو الشوممةإسررارةجةكرأ ةره في إدارة  ،اإلسررارةجيالملكر 

 رات التالية:م المؤشّ ضوت، الصفات الييكمية -1
مسػػػركل مػػػف  ىػػػذا المقػػػوـ ىػػػك رسػػػوؤؿ ملػػػوده فػػػي حمٌ  : كالػػػذم ةيمنػػػو فػػػياإلســـتراتيجيالمســـتوى  -

 اإلسػػررارةجيالرلكةػػر  حفٌ  :كلإلجوبػػة نقػػكؿ ؟اإلسػػررارةجية ةرركػػز الرلكةػػر اإلسػػررارةجةالمسػػركةوت 
يمػو المسػإكالف عػف كمسركل كردات ا عموؿ.  نٌ  ،المنظمةفي ة اإلسررارةجةةنرشر بةف مسركل 

 القرارات المصةرةة لممنظمة.
ي اسر داـ القكاعد في المنظمة، كالرسػمةة ر رمػؼ بػو رالؼ المسػركةوت اإلدارةػة : كرعنالرسمية -

ؼ. كررةة في اال رةور كالرصرٌ  مرلردة ب رقوبة حقؿ كرمكالن فمف ةعمؿ في المسركةوت العمةو ةرطمٌ 
رقؿ  حمٌ  ،مع عدـ الرأكد البةإي بسبب الروجة العولةة لالسرجوبة السرةعة وبط عكسةن ركالرسمةة رر 

 ةة.الرسم
، رةػػػث رعػػػرؼ برجػػػوكز اإلسػػػررارةجي: مػػػف الظػػػكاىر ال طةػػػرة عمػػػى القػػػرار اإلغـــراق المعمومـــاتي -

فػػي ار ػػوذ  اإلسػػررارةجيكمةػػوت المعمكمػػوت المرورػػة لصػػنوعة القػػرار. كليػػذا ةكػػكف دكر الملكػػر 
و ةمرمػؾ كذلػؾ  ٌنػ ةة رجػوه اإلغػراؽ المعمكمػوري،و حقػؿ رسوسػ ٌنػ ،القرارات حك ر رنكة مػف غةػره

 رة عمى فيـ مىزل اال،طرابوت الري رردث في البةإة بطرةقة مبدعة.القد
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 الصفات السموكية وتشتمل عمى المؤشرات التالية:  -2
 اإلسررارةجيالمشكالت الري ةكاجيو الملكر  : رةث حفٌ نوعية المشكالت والحمول المقترحة ليا -

 ـ بولرردم.معقدة كغةرة مألكفة كرمكليو ررسٌ 
 كةسعى إلى رطكةر كلوءريـ. ،بولعوممةف اإلسررارةجييرـ الرلكةر : ةاالىتمام بالعاممين -
كبشكؿ مرسكب عند  ،الم وطرة بدرجة عولةة اإلسررارةجيى الملكر : ةربنٌ تبني المخاطرة -

 ،ربني الم وطر ةسيـ في ررقةؽ معدالت عوإدة حعمى رعومميـ مع المؤ رات البةإةة،  فٌ 
 .حك ر كانريوز اللرص

)رجي،  كمو ةمي اإلسررارةجي صوإص الرلكةر  رنوكلت إردل حدبةوت اإلدارة ،إ،وفة إلى مو سبؽ
 : ـ( 2000

  .: لكؿ نكاري المنظمةطويل المدى -
  .ةأ ذ كؿ إمكونوت المنظمة في االعربور :تأممي -
  .بوللعولةة وحك ر اىرمومن  ،ةلرح مجوالت جدةدة :بتكاريا -
 .كةسرلةد منيو يحدد الفرص -
  .ة ال ورجةةالبةإ يفحص باستمرارية  -
 .منظكره مو ىك لةس عمى ا رض  ،في كؿ مكوف لمنيج البحث ايسير وفقً  -

 :اإلستراتيجيأنماط التفكير  2-1-5

 سولةب ا رةورىـ البداإؿ  وذ القرار كفقن د المكاقؼ الري ةجوبييو مر ٌ د حنموط الرلكةر برعدٌ ررعدٌ  
 كفي ،كء ذلؾ ررقسـ إلى حربعة حنموط: ،ةاإلسررارةجة

 تفكير الشامل:: الأواًل 
عمى ال برة  ااعرمودن  ،برردةد اإلطور لممشكمة اإلسررارةجيفي ىذا النمط مف الرلكةر ةيرـ اللرد  

نروإج المسريدفة صةوغة حطر ال  عف، ف،الن المرراكمة في رردةد حكلكةوت العكامؿ المؤ رة في المشكمة
داف السرعة في االسرجوبة لك،ع ةكلٌ  اإلسررارةجيف مف القوإد وف االىرموماكىذ .(ـ2013 ،)الشيرم

مو ةنرج عنو مف  ،الرمكؿ الري رعرمد دقريو عمى الميورات العقمةة لمقوإد في فيـ كاسرةعوب المكقؼ
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كفي ىذا النمط ةقرف القوإد نجوح قرارارو بمظوىر اإلبداع كال ةوؿ الري رنعكس بشكؿ  ،عالقوت اررمولةة
 ـ(.2008 ،)نجةب ةرصمةـ ا نشطة كالممورسوت المنظمكا،ح عمى 

 : التفكير التجريدي: اثانيً 

في ىذا النمط مف الرلكةر ةيرـ القوإد برصر العكامؿ المرةطة بولمشكمة في إطور انرقوإي ةقػـك  
الرػي رررػد فػي ،ػكء ردسػو حك  ةولػو  مةكلػو اإلسػررارةجيمو ةطبؽ القوإد  وكغولبن  ،عمى فمسلرو كركجيورو

حسس الرػراكـ المعرفػي لمقوإػد فػي فيػـ  ىذا النمط مف الرلكةر عمى قكــ(. كة2008 ،)نجةب يذا الصددب
ػ اإذ ةشػكؿ اإلرسػوس العػوـ مصػدرن  ،المشكالت كررمةميو ،ػمف إطػور الرػدس لمبةونػوت كالمعمكمػوت  وميمن

ػ اكال ةررؿ اإلطور الكمػي رةػزن  ،دة في رراكةب ا فكور كالملوىةـمالمعر كةمةػؿ  ،فػي رردةػد ال ةػورات وميمن
 وةن دةػجر ر اري ررطمب في الكقت نلسو رلكةػرن كال ،الرعومؿ مع عدد مف المك،كعوت في  ف كارد القودة إلى
  .(ـ2015)الن ولة، 

 : التفكير التشخيصي:اثالثً 

إذ  ،مػػف الرلكةػػر ةرػػدد القوإػػد مرػػوكر رلكةػػره بو سػػبوب الرػػي رقػػؼ كراء المشػػكمة فػػي ىػػذا الػػنمط 
كعنػد ا رةػور الرػؿ النيػوإي  ،ؽ مف قػكة العالقػة كمعنكةوريػوةعرمد عمى قونكف السببةة في الررمةؿ كالررقة

 ػػػذ القػػػرار فػػػي ىػػػذا ى ىػػػدؼ مرٌ كةرجمٌػػػ ،لممشػػػكمة ةبرػػػث فػػػي اسػػػرجوبة الرمػػػكؿ العممةػػػة لمعولجػػػة المكقػػػؼ
ةػػػكنس، )ات فػػػي عػػػولـ الكاقػػػع رىٌةػػػر مبكجػػػكد ال مكصػػػكؿ إلػػػى ركػػػـ مبنػػػى عمػػػى الرسػػػمةـ المطمػػػؽلالرلكةػػػر 
 ـ(.2012

سػػةوقوت ا رةػػور البػػدةؿ دكف  كء نظرةػػة الرطػػوبؽ الرػػي رػػنص عمػػى حفٌ كةرشػػكؿ ىػػذا الػػنمط فػػي ،ػػ
كعنػد رصػكؿ  ،مو ىك عممةة رطوبؽ بةف الصكرة الري رككنت في ا ذىوف مع الكاقعإنٌ  ،غةره مف البداإؿ

كال ةمكػف اسػر نوء عكامػؿ الىمػكض  ،الركافؽ بةف الصكرة الذىنةة كمعطةوت الكاقع ةككف القرار حك ر دقة
كبػذلؾ رسػركمؿ عممةػة الرشػ ةص برردةػد مصػودر الىمػكض  ،أ ةرىو مػف نرػوإج صػدؽ القػرارر فيالبةإي 
 ـ(.2010 ،الشيرمط بو سبوب كالعمؿ عمى ر لةليو )الري ررة
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 : التفكير التخطيطي:ارابعً 

 ػػـ ريةإػػة  ،جػػو ىػػذا الػػنمط مػػف الرلكةػػر نرػػك رردةػػد النرػػوإج الممكنػػة كمررمػػة حكلػػى فػػي الرلكةػػرةرٌ  
ةركػػز فػػي ىػػذا الػػنمط بشػػكؿ حقػػؿ عمػػى  اإلسػػررارةجيالقوإػػد  إذ حفٌ  ،كصػػكؿ إلػػى رمػػؾ النرػػوإجمسػػرمزموت ال

حك ا ىػداؼ المػراد رصػرىو  غػراض ررمةة ركافر جمةػع ا سػبوب حك المعمكمػوت كمصػودرىو حك الرمػكؿ 
 .ـ(2012 ،)ةكنس القرار ار وذ

كمنيػػو: الرعومػػؿ مػػع  ،كةػػركةرلػؽ مػػع نمػػط الرلكةػػر الرش ةصػػي بولنسػػبة لمسػػةوقوت العومػػة فػػي الرل
و ةرػػػةح ربػػػط ا سػػػبوب بمػػػ ػ،المك،ػػػكعوت حك المشػػػكالت الرػػػي ر ،ػػػع إلػػػى لىػػػة ا رقػػػوـ كالعػػػرض البةونةػػػ

 ـ(2010 ،)الشيرم قة منطقةة بةنيموالعو لبولنروإج كفقن 

 :اإلستراتيجيأساليب التفكير   2-1-6
 :(ـ2015 ،مف  الؿ ا سولةب الرولةة )عورؼ اإلسررارةجيررـ عممةة الرلكةر 

ا دكات: كةقصد بيو الكسوإؿ المودةة كغةرىو مف رمؾ الري ةمكف مف  الؿ اسر داميو ررقةؽ  -1
 رأ ةرات معةنة عمى عممةة الرلكةر.

 ررقةؽ رأ ةرات مينةة.لالعنوصر: كىي ا سوسةوت الري ةمكف مف  الؿ رطكةعيو  -2
يو كلكنٌ ، سوسةوتف رككف حالمككنوت: كىي العنوصر البسةطة الري ال رصمح في رد ذاريو   -3

 .ررلوعؿ مع بع،يو
مىزل  ذات ةر ل مؽ رأ ،وصر كمككنوت في سةوؽ كاردالمكاقؼ: كىك اجرموع كسوإؿ كعن -4

 .إسررارةجي
رسوىـ في رككةف المعوةةر  القةـ: كىي الىوةوت كا ىداؼ كاالعربورات العقمةة كالنلسةة الري -5

 .القةمةة

 :اإلستراتيجيأىمية التفكير   2-1-7
لى مػو ىػك  ،مف  الؿ نظررو الشوممة المركوممة إلى المسرقبؿ اإلسررارةجيرلكةر ربدك حىمةة ال  كا 

 اإلسػػػررارةجيكلمرلكةػػػر  ،لمعمػػػؿ وفػػػي ذلػػػؾ إلػػػى المبػػػودحة حسػػػمكبن  امرػػػوح كمػػػو ةمكػػػف الرصػػػكؿ عمةػػػو مسػػػرندن 
 :ـ(2017 )الىولبي، كادرةس، مو ةمي وحىمةوت ك ةرة مني
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مػف االنشػىوؿ بولرو،ػر كالرلػرع الكمػي  د ارجوىورو بدالن كةد عمى حىمةة اسرشراؼ المسرقبؿ كرردةأالر -1
 لمشوكمو، كالري ىي امرداد لممو،ي.

كر يو عمى اإلبداع  ،رسف ركظةؼ المكارد البشرةة مع ركرةد الجيكد كرعبإة الطوقوت نرك ا ىداؼ -2
 .كاالبركور

زمػػػوت كالررسػػػب كاالسػػػرعداد لألإػػػة ال ورجةػػػة ررقةػػػؽ الركةػػػؼ كالمكاإمػػػة كالرلوعػػػؿ اإلةجػػػوبي مػػػع البة -3
 .لألرداث قبؿ كقكعيو

رمكػػػةف المنظمػػػوت كالقةػػػودات مػػػف إشػػػراؾ الجيػػػوت العوممػػػة كالمرعوممػػػة كالمسػػػرلةدة فػػػي طػػػرح الرؤةػػػة  -4
 كك،ع الرصكرات، كركرةد الجيكد مع المنظموت كالمجرمع المدني بررقةؽ ا ىداؼ المشرركة.

ةعػػػزز  قػػػة ا فػػػراد ك ،ػػػو بػػػةف العػػػوممةف فػػػي رقكةػػػة الػػػكالء كاالنرمػػػوء كالر  اإلسػػػررارةجيةسػػػيـ الرلكةػػػر  -5
  ر كالرسمةـ برلكقو.مف االسرسالـ لآل بدالن بذاريو كبيكةريو، كالجموعوت 

ةػػدفع جمةػػع ممػػو  ،كالرلكةػػر الجمعػػي اإلسػػررارةجيمػػوع ج وصػػةة اإل اإلسػػررارةجيالرلكةػػر  ةػػنجـ عػػف -6
دارة الكقكع في ب اإلكةجنٌ  ،ا طراؼ نرك قبكؿ االلرزاموت المررربة عمى اإلجموع رجوه القرار كرنلةذه

 ـ(.2002 ،)مرمد دارةة الم رملةممركنة في الر طةط كالممورسوت اإلح طوء االلرزاموت، إ،وفة ل

 :ـ(2010 ،النقوط الرولةة )الشيرممف  الؿ  اإلسررارةجيرر،ح حىمةة الرلكةر  ،عمو سبؽ ف،الن 

شوعريو بةف العوممةف. ،رررةب ا كلكةوت كرردةدىو -1  كا 
 .، كك،كح الرؤةةلقدرة عمى رشكةؿ المسرقبؿرطكةر ا -2
 .، كالرطكةر المسرمر لررسةف ا داءالقرارات  طأ في الرعومؿ مع المكاقؼ كار وذإنقوص نسبة ال -3
كاالسػػرعداد بػػػولرجـ  ،مػػػف  ػػالؿ اسػػػرىالؿ عنصػػر الكقػػػت ،رسػػف الرعومػػػؿ مػػع ا رػػػداث كالكقػػوإع -4

 الكوفي مف اإلمكونةوت اللكرةة المودةة كالبشرةة.

حصػبح حك ػر  احف وبةد حنٌ  ،لممنظموت كقودريو اإلسررارةجير،ح ممو سبؽ مدل حىمةة الرلكةر كة
 عػػػف زةػػػودة عػػػدد المسػػػركةوت ف،ػػػالن  ،كالمسػػػررد وت الركنكلكجةػػػة ،ا لزةػػػودة الرعقةػػػدات اإلدارةػػػةحىمةػػػة نظػػػرن 

كلمػػػػػة كال ػػػػػكرة كولع ،ات البةإةػػػػػة المرالرقػػػػػةرىٌةػػػػػر مبوإل،ػػػػػوفة إلػػػػػى ال ،قػػػػػي المؤسسػػػػػة اإلدارةػػػػػة كالرنظةمةػػػػػة
ةػر الك،ػع ةكغةرىو مف رردةوت فر،ت عمى المؤسسػوت ،ػركرة االسػرجوبة ليػو برى ،الركنكلكجةة ال ول ة

 الرولي كاسربوؽ المسرقبؿ.
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 :اإلستراتيجيأىداف التفكير   2-1-8
كلكةلةػة الرعومػؿ مػع  ،لمرلكةػر وطرةقػة حك ػر  ػراءن كحك ػر إبػداعن  وحسوسنػ اإلسػررارةجيةعربر الرلكةػر  

 اإلشػػػورة إلػػػى حفٌ  ظػػػةـ الػػػذم رعمػػػؿ مػػػف  اللػػػو. لػػػذلؾ رجػػػدركاللػػػرص الرإةسػػػةة الرػػػي ركاجػػػو الرنالق،ػػػوةو 
ة كحغػػراض المنظمػػ ةة النوجرػػة رجمػػع بػػةف عػػدد كبةػػر مػػف العكامػػؿ المرعمقػػة بولبةإػػة ال ورجةػػاإلسػػررارةجة

ى الػذم ةنصػب عمػىػك الرلكةػر الراقػي  " حفٌ Roger Kaufman"فكذكػر ركجػر ككفمػو .كالمكارد البشرةة
 جمػع بػةف العكامػؿ الدا مةػة كال ورجةػة عنػد الر طػةط لمسػرقبؿ الرنظػةـةالرنظةـ الذم رعمؿ مف  اللو، ك 

 ـ(.2015)ركفةؽ، 

ىك لةس عمؿ ال طط، كلكف رىةةر النموذج اللكرةة الري  اإلسررارةجياليدؼ ا سوسي مف الرلكةر  إفٌ 
مسرقبؿ بطرؽ إبداعةة إل راجيـ مف ةرمميو صونعك القرار في رؤكسيـ كرشجةعيـ عمى الرلكةر بول

 ( Mintzberg,1994ي الرجورب الطكةمة إلى إقروـ حنلسيـ فةيو. )ذارالرروبة اللكرةة الري ةمةؿ المدراء 

 :بما يأتيخص تتمّ  اإلستراتيجيأىداف التفكير  إنّ ، فـ(2008)ىالؿ، بحسب و 

 .وبيـ كزةودرو سنكةن  ررلوظرردةد ارجوه المنظمة: حم رردةد العمالء المررممةف كجذبيـ كاال -1
 .إدارة برنومج الرىةةر: حم الرركةز عمى مو ةجب ردعةمو حك رعدةمو حك رطكةره حك رىةةره -2
لممكارد المردكدة بصكرة مسرمرة كبنلس   ف،ؿاالركزةع الصرةح لممكارد: كذلؾ عبر االسر داـ  -3

  .مسركل الجكدة
سةر اللجكة بةف كقوإع المو،ي كمعطةوت ة المالإمة لرجاإلسررارةجةرمكةف المنظمة مف رردةد  -4

 .(Weiner& Brown, 2006مح المسرقبؿ )الرو،ر كمال

 :اإلستراتيجيعناصر التفكير  2-1-9

 وعمػػػى العدةػػد مػػػف العنوصػػر الرػػػي ة رمػػؼ بع،ػػػيو عػػف بعػػػض ربعنػػػ اإلسػػررارةجيةشػػرمؿ الرلكةػػػر 
 ـ( 2016 ،)رزكقي كمرمد ،ـ(2017 ،)الجنوبي: ال رالؼ العمموء كىذه العنوصر ىي

إلى عممةة الرركةز  يىك رلكةر مقصكد ةل، اإلسررارةجيالرلكةر  إفٌ  :اإلستراتيجيعنصر القصد  -1
كاالبرعود عف العشكاإةة ممو ةسمح لألفراد ،مف المؤسسوت بوسر داـ طوقوريـ بشكؿ مكجو 

ةجوبي كفعوؿ إلنجوز حىداؼ المؤسسة  .كا 
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نرك ررقةؽ الىوةوت الري ريدؼ  سررارةجياإلجو الرلكةر : ةرٌ عنصر التفكير الموجو نحو الغايات -2
كرلودم  ،وريو. مف  الؿ االسرلودة القصكل مف اللرصإسررارةجةالمؤسسة إلى ررقةقيو ،مف 

 الريدةدات الري قد رؤ ر عمى نجوح ررقةؽ رمؾ الىوةوت.
كةر كىك الرل ،ىك داإمو الرلكةر في الكقت المالإـ اإلسررارةجيالرلكةر  : إفٌ عنصر توقيت التفكير -3

 المسرقبؿ كذلؾ بوعربور حفٌ  ،بوسرعورة ا سولةب المو،ةة كربطيو مع الرو،ر  ـ مع المسرقبؿ
النظرة لمو سةردث في المسرقبؿ منطمؽ مف  كحفٌ  ،كالمو،ي لو قةمرو الرنبؤةة ،مرربط بولمو،ي

اسرمرارةة المقورنة بةف مو جرل في المو،ي  اكح ةرن  ،الرو،ر كم رمؼ عف نظرة المو،ي
 .رىٌةرال ـ بنوء قكاعد  ،و،ر كمو سةجرم في المسرقبؿكالر

: ةعد عنصر شمكلةة الرلكةر في كةلةة رأ ةر حنكاع البةإوت عمى عمؿ عنصر شمولية التفكير -4
ىنو ىك نمكذج ذىني لو  اإلسررارةجيكالرلكةر  ،المنظمة كةدعى ىذا العنصر بولمنظكر النظمي

ات الري رلسر كةلةة عمؿ رىٌةر مد حف ةرةط بمجمؿ الكىذا النمكذج ال ب ،رأ ةر مؤكد عمى السمكؾ
 العولـ مف ركلنو.

: ةعد ىذا العنصر مر ة عوكسة لمصكرة العممةة لمرلكةر إذ ةمجأ عنصر التوجو نحو الفرضيات -5
مكونةة قبكلو حك رف،و عمى قوعدة عممةة  ذ القرار البدةؿ كةعمؿ عمى ا ربوره كالررقٌ مرٌ  ؽ منو كا 

إذا؟ كةبرث عف إجوبة  -ا سإمة اإلبداعةة عمى غرار: موذا حسوس طرح كةرـ ك،ع اللركض عمى
عندىو. كربدك اإلجوبوت الجةدة رةوؿ ا فكور كرظير عندىو العالقوت بةف  –لذلؾ السؤاؿ كىك: إذا 

زجيو م ذ القرار كةكبذلؾ ةكفر عنصر الركجو نرك اللر،ةوت المزاةو العممةة لمرٌ  ،ا سبوب كالنروإج
 رلكةرةة مركوممة لمظكاىر كالمشكالت. واإلبداعي ا مر الذم ةرقؽ حنموطن مع الرلكةر 

كىي إردل مروكر الرلكةر  ،ة العر،ةةاإلسررارةجةعبر بنوء : عنصر اغتنام الفرص الذكية -6
المكجو نرك انريوز اللرص الذكةة الري قد رذىب ىذه اللرص عند عدـ الررسب  اإلسررارةجي

ة اررموالت لرعبإة اللرص الطورإة قد ةؤدم إلى ردكث إغلوؿ حةٌ   ـ فإفٌ  ،ات البةإةة الطورإةرىٌةر لم
 ( Liedtka, 1998. )اإلسررارةجي سورة غةر منظكرة في رسوب اللكر 
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 :اإلستراتيجيعوامل التفكير   2-1-10

 ،د كرعرةؼ عكاممو المككنة لوكروكلكا رردة اإلسررارةجيرنوكؿ العدةد مف البور ةف مليـك الرلكةر 
كفيـ  ،رة عمى إةجود رمكؿ م رملة لمشكالت معةنة كفيـ دةنومةكةوت البةإة الدا مةة كال ورجةة: القدكىي

كمعرفة منوطؽ  ،مكقؼ المؤسسة دا ؿ ا نظمة كرردةد ا ىداؼ المسرقبمةة كالمسرقبؿ ا ك ر فوإدة
 .(Bonn, 2005الرنوفس الجدةدة كالقدرة عمى دمج ا فكور الم رملة في حفكور جدةدة )

كالرركةز عمى  ،ىي: )المنظكر النظمي اإلسررارةجيعكامؿ الرلكةر  ـ( حفٌ 2006رل )ةكنس، كة
 كالركجةو بوللر،ةوت(. ،كانريوز اللرص الذكةة كالرلكةر في الكقت المنوسب ،المقصد

و ةشةر لبعض المزاةو م ؿ إةجود رمكؿ م رملة إنٌ ( فـ2002و مف كجية نظر جرةرز )حمٌ 
 .ال ورجةة لممشكالت كدراسة اللرص

: اإلسررارةجييمو ةلرر،وف المزاةو الرإةسةة الرولةة لمرلكةر ( فإنٌ ـ2006و حكر كانجمست )حمٌ 
ة لممؤسسة، دراسة اإلسررارةجةالكعي بولصنوعة كالمنوفس، فيـ نقوط القكة كاللرص، الكعي بولمشكالت 

 .ت اللعولة كالمرنةة لممدراء، صنوعة القرار بوالسرلودة مف العممةواإلسررارةجةا كلكةوت 

الملكرةف كالبور ةف لـ ةرلقكا فةمو بةنيـ عمى ملوىةـ حك عكامؿ مرددة  كمف ذلؾ ررل البور ة حفٌ 
، كقد جوء ىذا اال رالؼ نرةجة ال رالؼ  قوفوريـ كبةإوريـ كا رالؼ اإلسررارةجيكمكردة لمرلكةر 

 .المنظكر الذم رنوكلكا المك،كع مف  اللو

معظػػػـ  ر ػػػة عمػػػى العدةػػػد مػػػف ا برػػػوث كالدراسػػػوت السػػػوبقة الرظػػػت حفٌ كمػػػف  ػػػالؿ إطػػػالع البو
حجمػػع عمةيػػو  اإلسػػررارةجيالبػػور ةف عمػػى رػػد عمميػػو قػػومكا بدراسػػة عكامػػؿ كعنوصػػر مرػػددة فػػي الرلكةػػر 

، عنصػػر ركقةػػت الرلكةػػر، عنصػػر اغرنػػوـ اللػػرص اإلسػػررارةجيكىػػي عنصػػر القصػػد ك ةػػر مػػف الملكػػرةف 
حصػػبح ىنػػوؾ كفػػرة فػػي عػػدد الدراسػػوت  ، الركجػػو نرػػك اللر،ػػةوت، كقػػدرلكةػػالذكةػػة، عنصػػر شػػمكلةة الر

الم رملػة ا  ػرل ىنولؾ العدةد مف العكامػؿ  غةر حفٌ  .السوبقة الري رنوكلت ىذه العكامؿ بولبرث كالدراسة
ػا اسرشػرافةن ككنو رلكةرن  اإلسررارةجيالنوبعة مف الرعرةلوت ال وصة بولرلكةر الميمة ك  ء سػـ بولػذكوو ةرٌ و منظمن

، كالرػي لػـ ةػرـ عػة ةشػجع عمػى االبػداع كاالبركػور، كةزةػد مػف المةػزة الرنوفسػةةكةرمؿ رؤةة مسػرقبمةة مرنكٌ 
، الرلكةر النظمي، الػنمط اإلسررارةجيم ؿ الرؤةة المسرقبمةة، الذكوء  الرركةز عمةيو في الدراسوت السوبقة

 .العقمي المرنكع، اإلبداع، إدارة الصراع
كػؿ مػػف و لدراسػة كفقنػػ، فاإلسػررارةجيمرلكةػر ىػػذه العكامػؿ لرنوكلػت  الرػي وتدراسػػلا فػيقمػة  كىنولػؾ

 اإلسػررارةجي(، ررعػدد عكامػؿ الرلكةػر Monnavarian et al, 2011)دراسػة ـ(، ك 2013)العشػي، 
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، الػنمط العقمػي اإلسػررارةجيكمنيو: المسوءلة، الرؤةة المسرقبمةة، إدارة الصراع، اإلبػداع اإلدارم، الػذكوء 
 .ع، الرلكةر المنظـالمرنك 

ىذه العكامػؿ  بةد حفٌ سوبقة، الكقد رـ دراسة كؿ عومؿ مف ىذه العكامؿ بشكؿ منلرد في الدراسوت 
لػػػذا سػػػررنوكؿ البور ػػػة دراسػػػة ىػػػذه ، فػػػي ا برػػػوث كالدراسػػػوت السػػػوبقةدراسػػػريو  اك ةػػػرن  ركػػػررلػػػـ ةمجرمعػػػة 

 .العكامؿ بشيء مف الرلصةؿ

 

 اتيجياإلستر تفكير عوامل ال(: 1.2شكل )
 الرسمة من إعداد الباحثة

 المساءلة: -1
كامرالؾ  لةوت اإل وبة  ،كذلؾ حف رمرمؾ القةودة حنظمة كلكاإح رردد بنكد المسوءلة بشلوفةة

 ـ(.2015 ،لذلؾ )  مؼ اهلل وكالمعوقبة كفقن 
يو كسةمة ةمكف لألفراد كالمنظموت عبرىو حف ةررممكا مسؤكلةوت ( بأنٌ Hammondكعرفيو )

ا مكر رجرل لمصولح العوـ كفؽ ا ىداؼ  ةؤدم ذلؾ إلى اطمإنوف مف ةرعومؿ معيـ بأفٌ  حداإيـ برةث
المشكالت ةرـ الرعومؿ  كحفٌ  ،المرسكمة كرسرند إلى رعظةـ الممورسوت الجةدة كررجةـ الممورسوت السةإة

 ـ(.2006 ،معيو بعدالة كمسوكاة )شةدة
 ىك " مدل ررمؿ اللرد مسإكلةة مو المقصكد بولمسوءلة ـ( إلى حفٌ 2007كمو حشور )ىالؿ، 

لمشركط كالمكاصلوت  وبيو المسإكلةة كذلؾ طبقن ةسند إلةو مف حعموؿ كمو ةربعيو مف ميوـ ررطمٌ  
 الري قد سبؽ المكافقة عمةيو.
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كرعربر المسوءلة كسةمة لمقوكمة اللسود كاالنرراؼ اإلدارم فشعكر العوممةف بشةكع المسوإمة ةكبح 
رةث ة مؽ الشعكر بإمكونةة الكشؼ لمرحم  ،في إسوءة اسر داـ المكارد العومة جموح اسرىالؿ السمطة

العوـ عف عدـ اسرقومة القرار اإلدارم حك السمكؾ كمونع لمرعسؼ في ممورسة السمطة  وصة عند الرقوء 
ىذا اإلدراؾ مع ا عراؼ االجرموعةة الري رنكر عمى العوممةف الجمع بةف السمطة كعدـ االسرقومة 

 ـ(.2002 ،رم)دكة
كمو رسوعد المسوءلة عند رلعةميو حك ممورسريو كعممةة في مجوؿ نشوطوت حك حعموؿ اإلدارة في 
،وعة الموؿ العوـ  الق،وء عمى ا مراض اإلدارةة المرم مة في المرسكبةة كالكاسطة كىدر الكقت كا 

سةودة االلرزاـ ا  القي كجكدىو ةؤكد عمى  كرسوعد عمى رعزةز ال قة بولجيوز اإلدارم لمدكلة رةث حفٌ 
كالعقالنةة كسةودة القونكف ممو ةعزز السعي لررقةؽ كلوءة العمؿ اإلدارم كرعزةز الشعكر بو موف 

عمى ا داء كاإلنروجةة الذم ةؤدم إلى رفع مسركل ا مف الكطني كمرصمة  والكظةلي مو ةنعكس إةجوبن 
 ـ(.2010 ،نيوإةة ) السبةعي
مسة حنموط ىي: المسوءلة القونكنةة، المسوءلة ا  القةة، المسوءلة ( حف المسوءلة  Wolfكةرل )

 .(ـ2006المولةة، مسوءلة ا داء، مسوءلة السةوسة العومة )دكةرم، 
 

 الرؤية المستقبمية: -2
ةعرمد عمى امرالكو رؤةة ذات  اإلسررارةجيالجونب ا سوسي في قدرات  ةشةر البور كف إلى حفٌ 
كىي الري رعةنو عمى رصكر مو ةمكف حف ةرصؿ في  ،و ارجوه ا عموؿحبعود شمكلةة ةردد مف  اللي

 ،لدرجة رسوسةة كحىمةة الردث ذات العالقة والسوعوت حك ا ةوـ حك الشيكر حك السنكات القودمة كفقن 
مو ىي بم وبة حداة كقدرة إنٌ  ،كالرؤةة ال رعني مجرد رصكر حك ر ةؿ ذا عالقة بلررة حك بأك،وع قودمة

بمو ةجعميو ررقؽ اليدؼ المطمكب  ،مكونةوت ك برة كدراسة عقالنةة لكاقع كمسرقبؿ المنظمةرسرند إلى إ
نٌ  ،في ركرةد العوممةف بورجوه ا غراض العمةو لممنظمة  ،مو ىي نقطة مكجيةكالرؤةة ال رعني اليدؼ كا 

ذا كونت كاقعةة كر وطب مشوعر العوممةف كذكو ،بورجوه معةف المنظموتردؿ )ررشد( رركة  يو إيـ فإنٌ كا 
 ـ(.2003 ،ةمكف حف رركومؿ كركجو المنظمة بوالرجوه الصرةح )النعةمي
حف ركػػػكف رؤةػػػة رعطػػػي صػػػكرة  اإلسػػػررارةجيكال بػػػد لنجػػػوح الرؤةػػػة كعنصػػػر مػػػف عنوصػػػر الػػػذكوء 

 ،شوممة لمسرقبؿ م ولي ةصؼ كؿ حجزاء المنظمة )القةـ كا نظمة كالعوممكف كالقةػودة كاليةكػؿ الرنظةمػي(
يػػػو ةمكػػػف حف رركومػػػؿ كركجػػػو المنظمػػػة فإنٌ  ،ىـوءؤةػػػة كاقعةػػػة ر وطػػػب مشػػػوعر العػػػوممةف كذكػػػكحف ركػػػكف ر 

عمػػى ذكػػر  اف قػػودرن وءة فػػي اإلدارة ةنبىػػي عمةػػو حف ةكػػككػػؿ مػػدةر ةػػدعى امرالكػػو كلػػ ،الكجيػػة الصػػرةرة
 ـ(. 2005 ،رؤةرو بك،كح )ال لوجي



29 
 

ؽ رؤةرو سررقٌ  كحفٌ  ،ال ةراه غةره و ةرل في المسرقبؿ موبأنٌ  وكعمى القوإد حف ةرمسؾ برؤةرو إةمونن 
كرذلةؿ الصعوب الري ةمكف  ،لمدفوع عف رؤةرو اؿ االنرقود مسرعدن لكف عمةو حف ةرقبٌ  ،ا ىداؼ المرسكمة

 .ـ(2006 ،حف رعررض رنلةذىو ) ؿ مكركـ
الرؤةة  (، إلى حفٌ Thomson& Strickland, 1995)ـ(، ك2017 ،)العوجزكحشور 

المنظمة كرزكدىو بنظرة شوممة عف )إلى حةف رذىب( كرعطي إشرافوت  ة رعكس طمكروتاإلسررارةجة
 .و ليو مف حجؿ الكلكج فةيوإسررارةجةن ا ركؿ رطمعوت المنظمة، كررسـ مسورن 

ة ىي اإلسررارةجةالرؤةة  (، بأفٌ Lynch, 2006( ك )Hussey, 1993مف ) كمو ةرلؽ كؿ  
 .اء مف بةنيو الرولةة كمركزىو الرنوفسيرردم ةكاجو إدارة المنظمة لرسـ صكرة مسرقبمةة لممدر 

 :إدارة الصراع -3
النظر الملسرة لظيكر الصراع سكاء عمى صعةد ا فراد حك عمى صعةد  تربوةنت كجيو

المؤسسوت فبع،يـ نودل ب،ركرة رجنب الصراع كاعربوره رولة سمبةة ةجب الق،وء عمةيو كىذا مو 
الصراع مو ىك إال ظوىرة طبةعةة كررمةة    ر حفٌ  كمو اعربر فرةؽ ،ةعرؼ بولنظرة الرقمةدةة لمصراع

بؿ  ،الصراع حمر إةجوبي و النظرة الردة ة لمصراع فرؤكد عمى حفٌ حمٌ  .ةمكف ردك يو في جمةع المنظموت
كىي قدرة  .ـ(2013 ،ةجب العمؿ عمى رشجةعو دا ؿ المنظموت عمى ا رالؼ حنكاعيو )العشي

وت المنوسبة مع رررم العدالة اإلسررارةجةمةف بوسر داـ المسإكؿ عمى رؿ كوفة الصراعوت بةف العوم
 ـ(.2015 ،كالشلوفةة ) مؼ اهلل

ة الري ةربعيو اإلسررارةجةو إدارة الصراع عمى المسركل الرنظةمي فرعني الطرةقة حك احلةة حك حمٌ 
دةة حك المدةر المسإكؿ كةمكف مف  الليو رؿ الصراع حك اال رالؼ الذم ةنشأ بةف حنموط السمكؾ العو

حك بةنيـ كبةف النمط  ،حك بةف العوممةف مع بع،يـ البعض ،سكاء بةنو كبةف العوممةف معو ،المل،مة
كمف  ـ زةودة  ،السمككي الذم ةل،مو الرنظةـ كركجةيو نرك إرداث الرىةةر كالرطكةر المبدع لمعوممةف

ى ظوىرة ربعث عمى اإلبداع الصراع إذا حرسنت إداررو رركؿ إل  فٌ  .كلوءة كفوعمةة الرنظةـ اإلدارم
 ـ(.2008 ،االجريود الذم ةعكد بوللوإدة عمى العوممةف كالمنظمة )عكض كالمنوفسة الشرةلة كرنكعٌ 

كةدفع  ،ةعةؽ االرصوالت بةف ا فراد كالجموعوت كا قسوـ :كمنيو ،سمبةة ا ورن  لمصراع  كمو حفٌ 
كردفع بأطراؼ الصراع إلى  ،سمطكم في القةودةالقودة لمرركؿ مف نمط المشوركة في اإلدارة إلى النمط ال

كةمجأ حرد ا طراؼ المرصورعة إلى رىةةر  ،سمككةوت كرصرفوت غةر مسإكلة ر،ر بمصمرة الرنظةـ
 ـ(.2005 ،)المعشر المعمكموت كرررةليو كبث اإلشوعوت المىر،ة إللروؽ ال،رر بولطرؼ اح ر

دارة الصراع ال رعني رمو إدارة الصراع رعني الرد ؿ  الملظةف رةث إفٌ فينوؾ فرؽ كبةر بةف  ،كا 
 ـ(.2008 ،حك الرد ؿ لدعمو إذا كوف حقؿ ممو ةجب )طكالبة ،لمرقمةؿ منو إذا كوف حك ر مف الالـز
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مرجونس كالركومؿ دا ؿ المؤسسة، معةؽ لالصراع ىك ريدةد لالسرقرار ك   ة حفٌ كررل البور
مرعددة كمرلوكرة رؤ ر عمى سةر العمؿ دا ؿ  اكصكرن  كبولرولي فيك ةشكؿ المعور،ة كالري رأ ذ حشكوالن 

 .المؤسسة
 : اإلبداع اإلداري -4

( الذم ةعد المنظر Jopseph Schumpeter, 1912ةنسب مصطمح اإلبداع إلى النمسوكم )
ا كؿ لإلبداع رةث ةعرفو بأنو النرةجة النوجمة عف إنشوء طرةقة حك حسمكب جدةد في اإلنروج، ككذا 

 .(ـ2006مككنوت المنرج حك كةلةة رصمةمو )السكةداف ك  ركف، الرىةةر في جمةع 
و القدرة عمى إةجود شيء جدةد كرؿ فرعرؼ اإلبداع عمى حنٌ  ،و المكسكعة البرةطونةة الجدةدةحمٌ 

 .(The New Encyclopedia Britanic, 1992لمشكمة حك حداة جدةدة )
و رعبةر ةسر دمو الم رصكف نٌ ح( اإلبداع Reber, 1985كفي قومكس عمـ النلس ةعرؼ رةبر )

كغةرىـ لإلشورة إلى العممةوت العقمةة الري رؤدم إلى رمكؿ حك حفكور حك حشكوؿ فنةة حك نظرةوت حك 
 .نروجوت فرةدة حك جدةدة

كركجةو السمكؾ اإلةجوبي  ،ؽ بقدرة القةودة عمى رقدةـ كربني حفكور جدةدة كحصةمةو ةرعمٌ كمو حنٌ 
 ـ(.2015 ،نرك رعزةز العمؿ ) مؼ اهلل

مف قبؿ عمى ىذه الصكرة كةمكف ر،مةف جمةع حبعود  اكىك إنروج شيء جدةد لـ ةكف مكجكدن 
اإلبداع مزةج مف القدرات كاالسرعدادات كال صوإص  اإلبداع في رعرةؼ شومؿ ةنص عمى حفٌ 

الش صةة الري إذا كجدت بةإة منوسبة ةمكف حف ررقى بولعممةوت العقمةة لرؤدم إلى نروإج حصمةة 
 ـ(.2017 ،سكاء ل برات اللرد حك المؤسسة )العوجز ،ملةدةك 

" ىنوؾ مف ةقكؿ إفٌ   فٌ  ،وكىنوؾ غةوب عف اإلجموع عمى رعرةؼ مردد لإلبداع كىذا لةس غرةبن 
ة مروكلة لمكصكؿ إلى إجموع عمى رعرةؼ مردد ليذا المصطمح ربمو ةرعورض مع فكرة اإلبداع حةٌ 

 ـ(.2002 ،ذاريو" )القرطوني

 :اإلبداع عرةلوت السوبقة نسرنرج حفٌ كمف الر

 .ىك نزعة رلكؽ كىك اسرعداد فطرم عند بعض ا ش وص -

 .ىك رقدةـ الجدةد غةر المسبكؽ -

 .ىك  ركج عف المألكؼ في طرةقة رؿ المشكالت -

 .ىك ابركور شيء جدةد نقةض الرقمةدم -
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 القػػة بنلسػػو، حك االسػػرعونة اإلبػػداع ىػػك قػػدرة اللػػرد عمػػى ابركػػور حفكػػور جدةػػدة  كرػػرل البور ػػة حفٌ 
ا  برارو السوبقة ممو ةمكنو مف اسر داـ م ةمرو، كممو ةسػوعده عمػى ابركػور كػؿ بوح رةف حرةونو، مسرمدن 

 .جدةد، كك،ع رصكرات مسرقبمةة ردة ة

ات السرةعة، رىٌةر نرةجة لم ةركاجو المنظموت العدةد مف المشكالت كا عبوء الكبةرة كالمعمكموت المرسورع
ذه الرردةوت حدت إلى زةودة االىرموـ بوسرقطوب القودة الذةف ةمرمككف ميورات الرلكةر اإلبداعي كؿ ى

السر داميو في مكاجية رمؾ الرردةوت، كمف ىنو بدح االىرموـ بوإلبداع اإلدارم كأرد احلةوت الري 
 .(ـ2008في االسرمرار مف عدمو )النصر،  رسوىـ لرد كبةر في الرعرؼ عمى قدرة المنظمة

لمعطةوت البةإة الدا مةة  وو " قدرة المدةر عمى ركةةؼ المؤسسة كفقن كقد عرؼ اإلبداع اإلدارم بأنٌ 
ات رىٌةر مكال ورجةة كجعؿ المؤسسة قودرة عمى حداء ميوميو كررقةؽ حىدافيو بمسركل حف،ؿ في ظؿ ال

حشمؿ مف اإلبداع كىك حعـ ك  ،وو " إبداع جموعي مؤسسي حة،ن كمو حنٌ  ،ـ(2009 ،الجدةدة )حبك جومع
كةعني القدرة عمى ابركور حسولةب كحفكور ةمكف حف رمقي الرجوكب ا م ؿ مف العوممةف كررلزىـ  ،اللردم

 ـ(.2008 ،السر مور قدراريـ كمكاىبيـ لررقةؽ ا ىداؼ الرنظةمةة )رمودات

 الؿ ا سولةب  كةرم ؿ اإلبداع اإلدارم في امرالؾ المدراء لميورات الرلكةر اإلبداعي كرنمةريو، مف
ةجود  كالطرؽ المرنكعة لرنمةة اإلبداع كالرلكةر النقدم لدةيـ، كذلؾ مف حجؿ رؿ المشكالت بلوعمةة كا 

 .(Dorota Ekiert, 1996و. )رمكؿ مبركرة ليو، كرنمةة ذاريـ مينةن 

ي ةمكف اإلبداع اإلدارم ىك قدرة اللرد عمى امرالؾ ميورات الرلكةر اإلبداعي، كالر كررل البور ة حفٌ 
رنمةريو مف  الؿ ا سولةب الم رملة لرنمةة اإلبداع اإلدارم، عبر ابركور طرؽ كحفكور ككسوإؿ مسررد ة 

 .رسوعد عمى إنجوز عممةوت إدارةة جدةدة
 :اإلستراتيجيالذكاء  -5

رةث  ،ةعد مليكـ الذكوء مف حك ر الملوىةـ الري رظةت بوىرموـ عمموء النلس كالبور ةف منذ ظيكره
 ،كبنةرو )مرمدكقدمكا العدةد مف النظرةوت الري رلسر طبةعرو كحبعوده  ،راسرو مف جكانب مرعددةقومكا بد
  .ـ(2009

رسوـ القةودة بولذكوء كالبداىة كالمنطقةة كالدبمكموسةة عند ار وذ القرارات كرشكةؿ بو لذا فيك ةعرؼ
 .(ـ2015 ،اليةوكؿ الرنظةمةة، مع القدرة عمى الرلكةر الررمةمي الكاعي ) مؼ اهلل

و عممةة معولجة المعمكموت مف  الؿ معولجة البةونوت ال وـ قبؿ رلسةرىو كرركةميو كةعرؼ الذكوء بأنٌ 
 .(Mc Dowell, 2009معمكموت ملةدة كميمة )
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الذم ةرمرع بو مسركل معةف مف المدةرةف مف حجؿ عف ذلؾ الذكوء  اإلسررارةجيكةعبر الذكوء 
ىك حرد  اإلسررارةجيالذكوء  كةرل   ركف حفٌ  ،ة طكةمة ا مداإلسررارةجةصنوعة السةوسوت كال طط 

كىك  ،م الن  اإلسررارةجيالذم ةرلوعؿ مع مككنورو كوإلدراؾ كالرلكةر كالرعمـ  اإلسررارةجيمككنوت العقؿ 
 ـ(.2009 ،ة )الطوإي كال لوجياإلسررارةجةمكسة كحرد مصودر القكة حرد حنكاع المكارد غةر المم

)الرؤةة ػمقدرة ةرمرع بيو قودة منظموت ال دمة ممف ةكسمكف ب :وبأنٌ  اإلستراتيجيويعرف الذكاء 
)االسرشراؼ كالرلكةر المنظـ( كالشراكة كالقدرة عمى ررلةز العوممةف ك الردس كاإلبداع(  المسرقبمةة

لةرسنى ليـ ركظةؼ المودة  ،نظوـ معمكموري ةؤمف اسرقصوء المعمكموت كمعولجريوكةرركزكف عمى 
اللكرةة النورجة في صنوعة قرارات كعممةوت رسيـ في ركفةر ال دمة الري رقدميو بأعمى كلوءة ممكنة 

 ـ(.2012 ،)مرمد ك  ركف

القةمػػة  ذاتالـز و عممةػػة منيجةػػة كمسػػرمرة إلنرػػوج الػػذكوء الػػٌنػػبأ اإلسػػررارةجيكمػػو ةعػػرؼ الػػذكوء 
 .(Waters, 2004ة )اإلسررارةجةة بكؿ فعولةة لرسيةؿ ار وذ القرارات اإلسررارةجة

ا مػػو ك ةػػرن  اإلسػػررارةجيمصػػطمح الػػذكوء  ( فةشػػةراف إلػػى حفٌ Mark & Ronald, 2009و )حٌمػػ
 .ةسر دـ بولربودؿ مع مصطمروت ح رل م ؿ البةونوت كالمعرفة كالمعمكموت كالذكوء

فػػػػي الر طػػػػةط بولقػػػػدرة عمػػػػى اسػػػػر داـ الرػػػػدس كاالسرشػػػػراؼ، كةسػػػػوىـ فػػػػي رسػػػػـ كةرسػػػػـ الػػػػذكوء 
ك رصمةـ سمةـ لألىداؼ عمى ،كء فيـ نقوط القكة كال،عؼ  ،ات مركقعةرىٌةر مسةنورةكىوت لمرعومؿ مع 

كالقدرة عمى الملو،مة بػةف  ،كلملرص كالريدةدات في البةإة المرةطة ،في اإلدارة حك المنظمة الري ةدةرىو
كالقػدرة عمػى رصػمةـ  ،(SWOTبدةمة ك طط بدةمة عمى ،كء الليـ السمةـ لممنظكمػة الربوعةػة )حىداؼ 

 ـ(2002 ،مكازنوت ر طةطةة كاقعةة في ،كء الرقدةر السمةـ لمصودر الد ؿ )مصطلي

مجمكع القدرات العقمةة الري ةسر دميو اللرد لمكاجية المكاقؼ  وكرعرؼ البور ة الذكوء بأنٌ 
دراؾ الرقةقة كرسوعده ،الجدةدة  ،ممو ةنرج عنو رؿ المشكالت حك الركةؼ مع البةإة ،عمى فيـ كا 

 .كرككةف الملوىةـ العقمةة كالرعمـ

 :النمط العقمي المتنوع -6

ةعربػر الرلكةػػر ميػػورة مػػف الميػػورات الرػػي ةمكػػف رعمميػػو كالرػػدرب عمةيػػو، فيػػك نشػػوط عقمػػي كذىنػػي 
مكونةورػػو كةرلوعػػؿ فةيػػو اللػػرد مػػع المعمكمػػوت، رةػػث حنػػو ةم ػػؿ مجمكعػػة مػػف  ةػرربط غولبػػو ب بػػرات اللػػرد كا 

بوسػػرمرار، برةػػث ةكرسػػب اللػػرد المعػػورؼ الم رملػػة كالميػػورات  رىٌةػػرالعممةػػوت المعقػػدة الرػػي ممكػػف حف ر
 .المرنكعة

جػػراء دراسػػوت دكرةػػة لرطػػكةر العمػػؿ ) مػػؼ اهلل ،و إربػػوع ا سػػولةب العممةػػة الردة ػػةكعػػرؼ بأٌنػػ  ،كا 
 ـ(.2015

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya35.html
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و نشوط عقمي ةر،مف مجمكعة مف العممةوت العقمةة الالزمة إلى الرلكةر عمى حنٌ  كةمكف النظر
ممو ةسوعد  ،كمف  اللو ةمكف فيـ ا دكار كرذكرىو كرقبميو ،لمعولجة كرؿ المشكالت الصعبة كالمعقدة

 ـ(2013 ،في ررقةؽ فيـ ليو كار وذ قرار بشأنيو كبولرولي اكرسوب معرفة مو )العشي
ت العقمةة كالمعرفةة الري ةسر دميو القوإد لرظة النظر لممشكالت الري رسركجب كىك رمؾ العممةو

 يو القوإد بدقة مرنوىةةب الرعومؿ مع ىذا البند اسرر،ور الرولة اللعمةة الري ةجوبيكةرطمٌ  ،ار وذ قرارات
 ـ(.2003 ،الررارشة)

الرلكةر ىك عممةة مالزمة  رةث ةرل الفي حفٌ  .و  وصةة لإلنسوف نٌ  ،كال ةككف ذلؾ إال بولرلكةر
فيك داإـ الرلكةر فةمو ةرةط بو مف مشكالت كق،وةو سةوسةة كاجرموعةة كاقرصودةة كعممةة  ،لإلنسوف

 ،عمى ال مؽ كاإلبداع )الفي اكىك غةر مردكد ككف اإلنسوف قودرن  ،برث عف الرمكؿ المنوسبة ليو
 ـ(.2006

المنلعة الذارةة  :إلى رعمـ الرلكةر كمنيو مف ا مكر ردفعنو اىنوؾ ك ةرن  حفٌ  Nickersonةرل ك 
ات حك ر مف رىٌةر مكمسوعدرنو في الركةؼ مع ا رداث كال ،كالمنلعة االجرموعةة العومة ،لممرعمـ نلسو

 ـ(.1996 ،)المونع ا ش وص الذةف ةرسنكف الرلكةر

بط ب برة و رعمـ كنشوط عقمي ةررو ةمكف النظر لمرلكةر عمى حنٌ حنٌ  ،(Kelley, 1998كمو ةرل )
 .بوسرمرار رىٌةرا فراد بوإل،وفة لككنو مجمكعة عممةوت معقده ممكف حف ة

العقؿ ىك القدرة اللطرةة الري ةمرمكيو اإلنسوف كرمكنو مف إدراؾ البدةيةوت،  كررل البور ة حفٌ 
كبولرولي ةعربر النمط العقمي المرنكع حرد نكارج العقؿ كالذم ةرم ض عنو عدة حمكر م ؿ الرركةب 

 . االسردالؿ كالرصكرك 

 التفكير المنظم:  -7

ؿ القدرة عمى رركةب كركومؿ العنوصر المرنكعة لليـ كةلةة رلوعميو مع بع،يو البعض لمكصكؿ إلى ةم 
رةث نجوريو في  مف ،برةث ةرـ دراسة ا جزاء مف رةث عالقريو بولكؿ كرقةةميو ،حىداؼ المؤسسة

 .ـ(2017، دمة حىداؼ النظوـ )العوجز
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رـ  الرنجز قصدن  وىك " مجمكعة مف العنوصر المعرمدة عمى بع،يو البعض الري رعمؿ معن كالنظوـ 
 وكظةلرو مرددة سملن  وكىك كذلؾ رجمةع ركوممي لعنوصر مرلوعمة صممت لررقؽ رعوكنن  ،ورردةده مسبقن 

 ـ(.1997 ،)الطكةؿ

مةميو كفيـ الكةلةة الري كةجسد الرلكةر المنظـ " القدرة عمى ركلةؼ حك دمج العنوصر الم رملة لىرض رر
كةعد مد ؿ  ،حك صكرة كا،رة بشأف ا شةوء الري ةرـ الرعومؿ معيو وررلوعؿ بمكجبيو لرشكؿ نظومن 

كأسمكب مرقدـ لمركةؼ مع الرةوة كالبةإة )صولح  وحعةد اكرشوفو ردة ن  وقدةمن  والرلكةر المنظـ منيجن 
يو حنظمة فرعةة ،مف النظوـ ـ عمى حنٌ ـ(، كةككف ذلؾ مف  الؿ الرعومؿ مع ا قسو2010 ،ك  ركف

 ـ(.2015 ،ا ـ ) مؼ اهلل

كالمشكالت  ،و "حسمكب لمرلكةر بسةط ةيدؼ إلى إكسوب الش ص نظرة كمةة لممكاقؼكةعرؼ بأنٌ 
فإذا حراد حف ةرصؿ عمى نكارج م رملة مف المكاقؼ حك المشكمة الري ةكاجيو فةجب عمةو حف  ،المعقدة

 ،لذا ةجب الرعومؿ مع ا شةوء بشكؿ منظكمي ،رةث ةعطي نكارج م رملةب ،ةىةر مف مككنوت النظوـ
 ـ(.2010 ،كال ةرـ الرعومؿ مع ملردات المكقؼ بشكؿ منعزؿ )الكبةسي

 في المنظموت بوعربوره مد الن  اإلسررارةجيىذا العنصر عزز دكر الرلكةر  كممو رقدـ ةر،ح حفٌ 
كركةؼ المنظموت مع بةإريو كمع  ،لمركةؼ مع الرةوة حكالن  امعوصرن  وكحسمكبن  ،اإلسررارةجيلمرلكةر  ومرقدمن 

 ـ(.2008 ،)العزاكم والرطكرات المرالرقة  ونةن 

و نظوـ ةرجوكز ا رداث الري ربدك مسرقمة كمنلصمة، إلى ـ بأنٌ ؼ البور ة الرلكةر المنظٌ كرعرٌ 
دراؾ الركابط بةف ا رداث بشكؿوو كررابطن حنموط حك ر عمقن  سمةـ كبولرولي العمؿ عمى  ، برةث ةرـ فيـ كا 

 .الرأ ةر في ىذه ا رداث

 :اإلستراتيجيالمتطمبات الالزمة لتنفيذ برنامج التفكير   2-1-11

ىػػػك عبػػػورة عػػػف برنػػومج رعمةمػػػي مصػػػمـ بصػػػكرة  وصػػػة لممػػػدةرةف  اإلسػػػررارةجيالرلكةػػػر  جبرنػػوم 
ىػػـ المرطمبػػوت الرإةسػػة . كحاإلسػػررارةجيككبػور المسػػإكلةف لرنمةػػة ميػػوراريـ كميػػورات زمالإيػػـ فػي الرلكةػػر 

مف ذلؾ البرنومج ىي المجوؿ كالكقت الروفز. كربمو رككف ىػذه  اإلسررارةجيلرنمةة الميورات في الرلكةر 
القةمػػة الرقةقػػة لمبرنػػومج رنبػػع مػػف  ال ػػة  العنوصػػر ال ال ػػة غةػػر مرػػكفرة فػػي الكقػػت الرو،ػػر. كبػػذلؾ فػػإفٌ 

 :ـ(2013ة كمررابطة كىي )العشي، عنوصر مرشوبك
  ات كرعقةدات رىٌةر بمو فةيو مف  ،اللوإدة الري ةمكف حف رعكد عمةنو مف رليـ البةإة المعوصرمدل

 كرنوفس كعالقة ذلؾ بك،عؾ ال وص.



35 
 

  الرلوعؿ الذم سةرقؽ بةف المشوركةف عند ررد يـ عف ق،وةو كفرص صودفكىو في كاقع رةوريـ
طبةقيو عمى الق،وةو كاللرص كالرغبة الري سةظيركنيو لم كض في مرركةوت البرنومج كرجوربو كر

 الري ررد كا عنيو.
  ي ال برة كلدةيـ ذاراللوإدة الري ةمكف حف ةسوىـ بيو قودة البرنومج حك مدربةو،  وصة إذا كونكا مف

 رليـ عمةؽ لمجكانب اإلنسونةة كالعممةة الري ررروجيو الرنظةموت.

 اإلسػػررارةجيميػػورات الرلكةػػر  كبعػػد الررػػدث عػػف العنوصػػر ال ال ػػة المرشػػوبكة كالمررابطػػة لرنمةػػة
 (Werner & Brown, 2006) احرػػػػي: حبرزىػػػػومػػػػف ةجػػػػب الرػػػػدةث عػػػػف المرطمبػػػػوت كالرػػػػي 

(Cummings & Wilson, 2004)  
ركسةع المشوركة الجموعةة كالعمؿ بركح اللرةؽ ك وصة في رأسةس الرؤةة كالرصكر المسرقبمي  -1

 .ةاإلسررارةجةكالرسولة 
لعنوف لمملكرةف كالمبدعةف في المنظمة لة رجكا المورد اللكرم مف ريةإة بةإة مرلزة إلطالؽ ا -2

 .دا ميـ
ؼ عمى حفكور اح رةف الري قد رككف فرصة رطكةر ميورات االرصوؿ  وصة )اإلنصوت( لمرعرٌ  -3

 .ذىبةة ال ةمكف ركرارىو كبولرولي اقرنوصيو كركةةليو لصولح رقدـ المنظمة
 جيوت النظر الم رملة كركلةد ا فكور المرجددة،  فٌ رأسةس  قوفة الرقوطع اللكرم، عبر سموع ك  -4

 .ات مف زكاةو مرعددةرىٌةر مب النظر إلى الةرطمٌ  اإلسررارةجيالرلكةر 
 .لررجمة الطمكروت كالرطمعوت المسرقبمةة إلى كقوإع وزمنةن  ورردةد سقلن  -5
 .دةرش ةص مسركل حداء المنظمة مف  الؿ المقورنة المرجعةة بأداء منظموت راإدة كقوإ -6

 :اإلستراتيجيمعوقات التفكير   2-1-12
لػدل ا فػراد كالمنظمػوت عمػى رػد  اإلسػررارةجيقوت الري ررد مف الرلكةر ىنوؾ العدةد مف المعة 

حك رعطةؿ القدرات اللكرةػة نرةجػة الػركرةف  ،اإلسررارةجيسكاء عف طرةؽ رقمةؿ اندفوع اللرد نرك الرلكةر 
 ،كزةػػة الشػػدةدة كمػػو ةرررػػب عمةػػو مػػف كحد لألفكػػور الجدةػػدكالرػػرص عمػػى الػػنظـ البةركقراطةػػة كررسػػةخ المر 

كمػػف بػػةف  ،كمرطمبورػػو  اإلسػػررارةجيلرالفػػي صػػعكبوت الرلكةػػر  وكالمجػػكء لمرلكةػػر الرشػػىةمي ا ك ػػر شػػةكعن 
 :(ـ2015 المربع،) الرولةةا مكر  اإلسررارةجيوت الرلكةر قمعة
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ةجػػود رػػؿ جػػذرم ليػػو كػػو -1 لرركةز عمػػى ا سػػولةب الكمةػػة ا سػػمكب المربػػع فػػي ررمةػػؿ المشػػوكؿ كا 
 .الررمةمةة كالرةو،ةة

فػػػػي ال ،ػػػػكع نرػػػػك ا عػػػػراؼ السػػػػوإدة دكف حف ةػػػػرـ  كؾ العػػػػوممةف لػػػػدل بعػػػػض المؤسسػػػػوتسػػػػم -2
 .رشجةعيـ عمى اإلبداع

 .طبةعة الرنظةـ كرروبرو كر،وررو -3
كةػر عدـ مالإمة ككلوةة الرصةد المعرفي المروح لدل المدراء عف الممورسوت اللعمةػة لعممةػة الرل -4

 .كنروإجو اإلسررارةجي
كالػػػدفوع مػػػف كجيػػػة النظػػػر  ،ركػػػرةس الجيػػػكد كا فكػػػور رػػػكؿ نقطػػػة مرػػػددة حك بعػػػد كارػػػد فقػػػط -5

 ـ(.2016 ،)رزكقي كمرمد ا رودةة دكف قبكؿ مبدح الركار
 عمى المرؤكسةف. فرض الرقوبة المركزةة حك الرسمةة -6
 الرنظةـ اإلدارم.حسمكب عمؿ المنظمة كدرجة المركزةة كالالمركزةة السوإدة في  -7
بداء الرحم.  -8  غةوب رشجةع حفراد المنظمة عمى المنوقشة كا 
 .عدـ كجكد قنكات ارصوؿ ملركرة ككا،رة في المنظمة  -9

 :اإلستراتيجياألضرار الناجمة عن غياب التفكير   2-1-13

 ـ(:2008ىنوؾ العدةد مف ا ،رار كىي كولرولي ) مةؼ، 
فػي رػةف رسػرطةع منظمػوت ح ػرل  ،ل ورجةة لممنظمػةفي البةإة ا ةمروراللرص المف عدـ االسرلودة  -1

 منوفسة اقرنوص ىذه اللرص كاسر مورىو.
، كعػدـ المقػدرة ورجةػة لممنظمػةفي البةإة ال  ةمنوكاللريدةدات رةجة انمكاجية العدةد مف المشكالت،  -2

 عمى الرعومؿ اللعوؿ معيو.
لعالقة كغةوب الربط بػةف رسػولة ، ك،عؼ اإىدار جزء مف اإلمكونوت كالمكارد، كعدـ االسرلودة منيو -3

 المنظمة كحىدافيو، مع المىوالة في رسـ ا ىداؼ ممو ةصعب معو ررقةقيو حك رنلةذ برامج عمميو.
،ػػعؼ رركةػػؿ ا ىػػداؼ اء كقةػػوس الكلػػوءة، بسػػبب غةػػوب حك عػػدـ ك،ػػكح حسػػس كمعػػوةةر رقةػػةـ ا د -4

 ؿ.إلى نروإج مك،كعةة قوبمة لمقةوس كررجمة ذلؾ إلى  طط كبرامج عم
الت الصػػػراع كالنػػػزاع بػػػةف المػػػدراء ك،ػػػعؼ االنرمػػػوء لممنظمػػػة، كرػػػو ،رػػػكرر كقمػػػؽممنػػػوخ رنظةمػػػي  -5

 .مع ،عؼ المقدرة عمى اإلبداع كاالبركورة اإلسررارةجةكاإلدارات نرةجة غةوب الرؤةة 
ات رىٌةر بة اسرجوبة لمة المنوساإلسررارةجةإةجود البداإؿ  عمى،عؼ ميورات كمقدرة قةودات المنظمة  -6

 ري رردث في بةإة المنظمة. ال
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 :التفكير بالسيناريوىات 2-1-14

ات الري قد رردث رىٌةر اللى سةنورةكىوت الرلكةر البدةمة الكلةمة بوفرراض مة إمنظ دارة في حمٌ ررروج اإل
في البةإة ال ورجةة، كرؤ ر بشكؿ اةجوبي حك سمبي عمى حىداؼ المنظمة كالطرؽ الكلةمة بولركةؼ مع 

 (ـ2008ؿ، )ىال .اترىٌةر مىذه ال

 ـ1967اسرعموؿ ىذا ا سمكب في منظموت ا عموؿ كوف عوـ إلى حفٌ  دبةوت المر صصةكرشةر ا 
(Kahn & Weiner, 1987). 

( كالمنشكرة في مجمة Planning as Learning( فقد حكد في مقولرو )Arie de Gevsو )حمٌ 
(Harvard Business Review)  و لسةنورةكىوت  نٌ ـ عمى حىمةة اسرعموؿ حسمكب ا1988عوـ

 ظموت مف رقكةـ المكقؼمدةرم المن سةمكف ةصكر لنو بداإؿ م رملة لمو سةككف عمةو المسرقبؿ كبولرولي
 .(Garratt et al., 1998كىذا الرقكةـ سةنشط رلكةرىـ الذىني )

كلة ، كةم ؿ مروع كالرنبؤكةعربر الرلكةر عف طرةؽ السةنورةكىوت عالجو لنقوط ال،عؼ في عممةة الركق
و حنٌ ، كةرقؽ بعض المكوسب الذىنةة كالعممةة، كمو الرىمب عمى الم وطر النورجة عف الرنبؤرلودم حك 
)ىالؿ،   في  ف كارد لنشوط الرنبؤ، كبم وبة العالج إزاء عجزنو عف معرفة المسرقبؿ كمكمالن ةعربر بدةالن 

  .(ـ2008
 :ماىية السيناريوىات

)النصػػكص المسػػرقبمةة(، فيػػي كمػػو عرفيػػو  ملػػوىةـ السػػةنورةكلػػى حشػػورت بعػػض ا دبةػػوت كىػػي مرػػدكدة إ
يػو رعمػؿ عمػػى عبػورة عػف رػدرةب ذىنػي لممسػإكلةف عػف الركجػو قبػؿ شػركعيـ فػي الر طػةط،  نٌ  :جورةػت

 (Garrett et al., 1998) .زةودة كعةيـ بأىمةة البةإة ال ورجةة

في حك ر مف صكرة و: ريةإة ا ذىوف لمنظر ( بأنٌ Cummings & Wilson, 2004كةصلو ) -
ف ركاجو المنظمة مسرقبمةة ر رمؼ عف بع،يو كةررمؿ حكرةدة لممسرقبؿ عبر كصؼ عدة بةإوت 

 .منيو ةكارد مسرقبالن 
و  نٌ  ،اإلسررارةجيو مررمة سوبقة عمى مررمة الر طةط ( بأنٌ ـ2004كمو عبر عنو )ابف ربركر،  -

،كء كؿ حشكوؿ ىذه البةإوت المسرقبمةة و كعمى ةإوت المررممة مسرقبمةن لى رصكر مالمح البةرمي إ
 .ةرـ ك،ع رشكةؿ رنظةمي ةرنوسب معيو
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 السةنورةكىوت ىي: إفٌ عمى ،كء مو سبؽ فك 

 .نصكص مسرقبمةة رشكؿ ردكد مو سةردث مسرقبال -
عبر ركمةليـ بإنروج حك ر مف نص، كؿ منيو لو  صوإصو ة فةاإلسررارةجةردرةب ذىني لمملكرةف  -

 .ك صكصةورو كبداإمو
 .وت كبرمجريواإلسررارةجةفي صنع  اإلسررارةجيمة ةسرند عمةيو الر طةط مرر -
 .النظر لممسرقبؿ بأك ر مف صكرة قد رككف رشوؤمةة حك رلوؤلةة حك معردلة -

 :بات بناء السيناريوىاتمتطمّ 

 ـ(2010 ،)صولح كدكرم :ررردد مرطمبوت بنوء السةنورةكىوت بوحري

ا عموؿ كىي )السةوسةة كاالقرصودةة كاالجرموعةة كال قوفةة ات الروكمة لعولـ رىٌةر ماالىرموـ بول -
 .كالرقنةة(

 ،ركرة شمكؿ الرلكةر النطبوعوت كاسعة المدل عف الشكؿ الذم رسةر بو رركة العولـ، ككممو -
لمعكامؿ ذات الصمة بولبةإة ال ورجةة كالدا مةة لممنظمة، انعكس ذلؾ عمى رم ةؿ  كوف الليـ عمةقو

 .السةنورةكىوتىذه العكامؿ دا ؿ 
إدراؾ المشوركةف في بنوءىو لمو ةجب حف ةلعمكه بشكؿ جدم إذا جوء المسرقبؿ عمى عكس مو كونكا  -

 .ةركقعكنو

 :أغراض بناء السيناريوىات

)جكاد،  :سبوب الري رجعؿ مف عممةة بنوء السةنورةكىوت عممةة ميمة كمنيوىنوؾ العدةد مف ا 
 (ـ2000
 .وت المنظمةإسررارةجةفي رقةةـ معطةوت  ركفةر مو حمكف مف مؤشرات ر دـ -1
 .رردةد منظكر كاسع لألرداث كالمكاقؼ البدةمة -2
 .رش ةص المكاقؼ الري ريدد بنوء ال طط الكاقعةة  -3
المكاقػػػؼ المررممػػػة بعمكمةػػػة كررابطةػػػة كبمنظػػػور كاسػػػع لكػػػؿ العالقػػػوت  رمكػػػةف ا فػػػراد مػػػف رؤةػػػة -4

 .المردا مة لرمؾ المكاقؼ المسرقبمةة
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السةنورةك ةعبر عف فكرة افررا،ةة ةػرـ رطكةرىػو عػف طرةػؽ كصػؼ لظػركؼ  حفٌ  ةر،ح ممو سبؽ
و مجمكعػػػة السػػػةنورةكىوت ميمػػػو كػػػوف كةظيػػػر   ورىػػػو عمػػػى الرنظػػػةـ، حٌمػػػ رػػػدث  ػػػالؿ سػػػنكات قودمػػػةقػػػد ر

الرلكةػر عػف طرةػؽ السػةنورةكىوت  ر عف شيء كارد ىك عدـ الرأكد مف المسرقبؿ، كحفٌ يو رعبٌ عددىو، فإنٌ 
لػػى رأكةػػد عػػدـ الرأكػػد كلكػػف إص مػػف ىػػذه الرولػػة، بػػؿ عمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ ةيػػدؼ الػػر مٌ  ال ةيػػدؼ إلػػى

بشػكؿ منطقػػي، كةنصػػب االىرمػػوـ فػػي ىػػذه الرولػػة عمػػى رردةػػد شػػكؿ العالقػػة بػػةف ىػػدؼ معػػةف كالعكامػػؿ 
 .الري رمكف مف ررقةؽ ىذا اليدؼ

 :اإلستراتيجيوالتخطيط  اإلستراتيجيالعالقة بين التفكير  2-1-15
عمػى  وررمةنػ ارػأ ةرن  اإلسػررارةجيلمرلكةػر  حفٌ  ،سة قودة المنظموت لميوميـ كحدكارىـار،ح مف ممور 

كةعػػد الرلكةػػػر  ،كمػػو ةرررػػب عمةيػػو مػػف ا رةػػورات اإلدارة العمةػػو ،ة لممنظمػػةاإلسػػررارةجةررػػدم الركجيػػوت 
ػػػ اإلسػػػررارةجي لرلكةػػػر ا إفٌ  .اإلسػػػررارةجيعػػػف العممةػػػوت الملرك،ػػػة المرربطػػػة بػػػولر طةط  امرمةػػػزن  ومليكمن
رقػكـ بػدكرىو فػي  ،عممةوت الرلكةر مررابطػة كمركوممػة كحفٌ  ،فمرموةزا اإلسررارةجيكالر طةط  اإلسررارةجي

 اإلسػػررارةجيكربمػػو ةػػؤدم الرلكةػػر  ،كرصػػكر مسػػرقبالت جدةػػدة كم رملػػة االبركػػورالسػػعي لمرصػػكؿ عمػػى 
الرلكةػػػر  كبولرػػػولي فػػػإفٌ  ،ريوكمنرجوريػػػو حك  ػػػدمو ،وريو ا سوسػػػةةإسػػػررارةجةبولمنظمػػػة إلػػػى إعػػػودة رعرةػػػؼ 

عػػودة  ،لرشػػكةؿ مرػػددات ا عمػػوؿ ،كالػػكعي الرنظةمػػي ،ةاإلسػػررارةجةةجمػػع بػػةف المعرفػػة  اإلسػػررارةجي كا 
عمػػى المػػدل القصػػةر حك مركسػػط حك طكةػػؿ ا جػػؿ  ،مػػف حجػػؿ اكرسػػوب مةػػزة رنوفسػػةة ،صػػةوغريو كرعرةليػػو

  ـ(.2012 ،)ةكنس

كال ةسػػػػرىني  ،عممةرػػػػوف ،ػػػػركرةروف عمػػػػى رػػػػد سػػػػكاء ررارةجياإلسػػػػكالرلكةػػػػر  اإلسػػػػررارةجيف الر طػػػػةط إٌ 
 وكالرردم الرقةقي ىػك كةلةػة اإلفػودة مػف دمجيمػو معنػ ،ة فعولةإسررارةجةبإرداىمو عف ا  رل في صنع 

 ـ(.2014 ،)الرسةني اإلسررارةجيمف رقكةض الرلكةر  بدالن 

ةنبىػي  اإلسررارةجيف الرلكةر حٌ  إال ،اإلسررارةجيكعمى الرغـ مف العالقة الكطةدة بةف الرلكةر كالر طةط 
 ،جػػراءاتكاإل ،عبػورة عػػف سمسػػمة مػف الملػػوىةـ اإلسػػررارةجيفػػولر طةط  ،اإلسػررارةجيف ةسػبؽ الر طػػةط ح

لعمػػػػؿ بصػػػػكرة كا ،كالمػػػػدةرةف كالم ططػػػػةف عمػػػػى الرلكةػػػػر رصػػػػمةميو لمسػػػػوعدة القػػػػودةكا دكات الرػػػػي رػػػػـ 
كلكػػف كالىمػػو  ،اإلسػػررارةجيرلكةػػر عػػف ال لػػةس بػػدةالن  اإلسػػررارةجيفػػإف الر طػػةط  كبولرػػولي ،ةإسػػررارةجة

رػولي ةرم ػؿ الىػرض ولكب ة فعولػة،إسػررارةجةو ،ركرم إلدارة ككالىم ،رلوعؿ مع اح ر في عممةة جدلةةة
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كررسػػػػةف فعولةػػػػة عممةػػػػة الر طػػػػةط  ،اإلسػػػػررارةجيفػػػػي رطػػػػكةر ا داء  اإلسػػػػررارةجيا سوسػػػػي لمر طػػػػةط 
 (Almani, 2011الري ربدك حنيو الميمة اإلدارةة الرإةسة ) ،ميو كمروبعريوةكرقة اإلسررارةجي

الػػرغـ مػػػف العالقػػة الكطةػػدة بػػػةف الرلكةػػر كالر طػػةط كمػػػدل  و عمػػىربػػةف إٌنػػػ ،وء عمػػى الطػػػرح السػػوبؽكبنػػ
ات سػرةعة رىٌةػر العػف مالرقػة  اةقؼ عػوجزن  اإلسررارةجيالر طةط  إال حفٌ  ،ةاإلسررارةجةارربوطيمو بوإلدارة 

عػػودة رشػػكةؿ  ،اةوت القػػرف الكارػػد كالعشػػرةفالػػكرةرة منػػذ بػػد الفرقػػوده المركنػػة كالرلكةػػر النظمػػي كالرػػدس كا 
الػذم ةرصػؼ بولمركنػة كالرلكةػر  اإلسػررارةجيا طر الجدةدة المكاكبة لألرداث، كىنػو ةبػرز دكر الرلكةػر 
ورإػػػػة ات الطرىٌةػػػػر العمػػػػى مكاكبػػػػة  اإلسػػػػررارةجيالنظمػػػػي كاالسرشػػػػراؼ كاالبػػػػداع فػػػػي مسػػػػوعدة الر طػػػػةط 

 .لبمكغ ا ىداؼ المرسكمة كررقةقيو كالمكاإمة معيو كالسرةعة في البةإة المرةطة

كالر طػػػةط  اإلسػػػررارةجيبػػػةف مليػػػكمي الرلكةػػػر  وكررابطنػػػ ىنػػػوؾ رػػػدا الن  ، حفٌ (Fiona, 2002)كرػػػرل 
 احري ةك،ح طبةعة العالقة بةنيمو.الشكؿ  ، رةث حفٌ اإلسررارةجي

 

 اإلستراتيجيوالتخطيط  اإلستراتيجيير العالقة بين التفك(: 2.2شكل )

 (Fiona, 2002المصدر: )
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ىػك ركح كجػكىر المؤسسػوت كالمنظمػوت النوجرػة  اإلسػررارةجيالرلكةػر  ررل البور ػة حفٌ مف ىنو ك 
حك مرلكفػػػة بولم ػػػوطر غةػػػر مسػػػرقرة ك بةإػػػة حعمػػػوؿ فػػػي ظػػػؿ  ،كالرػػػي رصػػػبك لمرمةػػػز كالرنػػػوفس المسػػػرمر

كصمة الري رصرح االرجوه دا ؿ ىذه المنظموت برةث ةصبح الر طةط كىي الب ،ورعةات المرسرىٌةر مبول
ةػػػدفعيو لمعمػػػؿ كاالنجػػػوز بصػػػكرة غةػػػر نمطةػػػة  ،ليػػػو ةرمػػػؿ صػػػةىة إبداعةػػػة مرقدمػػػة كممةػػػزة اإلسػػػررارةجي

  .وو كنجورن ررقؽ معو حىدافيو بأف،ؿ الكسوإؿ كحك رىو إبداعن ك رروفظ فةو عمى المةزة الرنوفسةة، 
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 اإلستراتيجيالتخطيط لثاني: المبحث ا 2-2

 :المقدمة 2-2-1

عرؼ اإلنسوف الر طةط منذ فجر اإلنسونةة مف  الؿ سعةو لرأمةف روجورو ا سوسةة فػي الىػذاء 
كؿ اإلنسػػوف ار ػػوذ وكرلكةػػره البسػػةط، كبمػػركر الػػزمف رػػ ا عمػػى جيػػده الش صػػيكالكسػػوء كالمػػأكل، معرمػػدى 

ررسةف نكعةريو، كىذه الردابةر م مت بداةوت مركا،عة الردابةر الالزمة لرطكةر كسوإؿ رأمةف اررةوجورو ك 
  .(ـ2010لعممةة الر طةط الري رطكرت عبر العصكر )الكمكفف، 

ـ مػػف  ػػالؿ مقػػوؿ لالقرصػػودم النمسػػوكم 1910ككػػوف حكؿ ظيػػكر لمصػػطمح الر طػػةط فػػي عػػوـ 
بػػدح الر طػػةط )كرةسػػرةوف شػػكةندر(، كقػػد شػػوع اسػػر داـ ىػػذا المصػػطمح بعػػد حف ح ػػذ االررػػود السػػكفةري بم

الممورسة اللعمةة  ـ، كعمى الرغـ مف البداةة الردة ة نسبةو لمر طةط كعمـ، إال حفٌ 1928الشومؿ في عوـ 
 رقبؿ ىػيءات في الرو،ر لجني ال مور في المسعممةة ار وذ اإلجرا نسونةة،  فٌ اإللو قدةمة قدـ الرةوة 

 مػػع نشػػأة اإلنسػػوف عمػػى ىػػذا الكككػػبلػػى م رمػػؼ العصػػكر ك إمرػػد عبػػر الرػػورةخ مػػف الممورسػػوت الرػػي ر
 .(ـ2016)الكر ي، 

ات الدا مةة كال ورجةة رىٌةر م، ةأ ذ في االعربور الىك ر طةط بعةد المدل اإلسررارةجيولر طةط ف
حرػػػد  اإلسػػػررارةجيلممنظمػػػة كةأ ػػػذ فػػػي االعربػػػور حة،ػػػو الرؤةػػػة المسػػػرقبمةة لممنظمػػػة، كةعربػػػر الر طػػػةط 

مػف الكقػت الػراىف إلػى  طػور الزمنػي لملػردةعربػر رركةػؿ اإلةػػ كمػو ررارةجةاإلسة المككنوت ا سوسةة لإلدار 
مة ىػك ةنرقػؿ مػف المشػكك  ،ةركاكػب مػع الرىةةػر اإلسػررارةجي ة فولعقػؿإسػررارةجةىذا ةعد ميورة المسرقبؿ، ك 

ةيػػرـ بولشػػؤكف  اإلسػػررارةجيالر طػػةط  إفٌ  .ةسػػعى لمقةػػوـ بػػولرىةةر إلػػى كصػػؼ العػػالج النػػوجح ليػػو، رةػػث
ف كلكػػف ةجػػػب ح جػػػو مػػف قبػػػؿ المسػػركل اإلدارم ا عمػػػى فػػي المنظمػػػة،ك كةككػػػؿ، كةبػػدح  ة لممنظمػػةالعومػػ

 .جمةع مسركةوت اإلدارة رشورؾ فةو

  Planningمفيوم التخطيط: 2-2-2
م رملػة فػي  جكبػةلسػؤاؿ عػف معنػى الر طػةط ةقوبػؿ بأ، ككػوف اإلنسوف الر طةط منذ الًقدىـعرؼ ا

عمػػى معنػػى مرػػدد  ؿ عمػػى عػػدـ كجػػكد ارلػػوؽ بػػةف البػػور ةفرقػػب م رملػػة، بػػو رالؼ ا شػػ وص، ممػػو ةػػد
ف كوف ىنوؾ شبو ارلوؽ عمى مرركل المليكـ برغـ ا رالؼ الزكاةو   .الري ررنوكلولمر طةط، كا 

 ،ىك عممةة رسـ ا ىداؼ الري ةراد الكصكؿ إلةيو  ػالؿ فرػرة زمنةػة معةنػو: التخطيط اصطالحاً ف
 ر رصػػػر الكمػػػؼ كرعظػػػـ النرػػػوإجؤة ىػػػداؼ كفػػػؽ حسػػػولةب كلػػػكرشػػػد اإلمكونةػػػوت الالزمػػػة لررقةػػػؽ رمػػػؾ ا 

 .(ـ2015)العنزم، 
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لمػنيج و مجمكعة العممةوت الذىنةة الرميةدةة القوإمة عمى إربوع اـ( بأن2000 )فيمي، فوعرٌ  كمو
دكارػػو الرػػي رسػػريدؼ ررقةػػؽ حىػػداؼ معةنػػة مرػػددة كمك،ػػكعة بقصػػد رفػػع العممػػي كالبرػػث االجرمػػوعي كح

ك ال قػوفي حك ىػذه المسػركةوت جمةعػو بمػو ةرقػؽ سػعودة اللػرد كنمػػك ك االجرمػوعي حالمسػركل االقرصػودم ح
 المجرمع".

و: النشوط اإلدارم الذم ةر،مف رردةد الرسولة ( بأنٌ Hunt et al., 2010فو )بةنمو عرٌ 
ك،ع ا ىداؼ الري رسعى المؤسسة   عفلممؤسسة، كررمةؿ بةإريو ال ورجةة، ك قوفريو الدا مةة، ف،الن 

ررقةقيو، كرردةد  طة العمؿ الري ةمكف بكاسطريو ررقةؽ ىذه ا ىداؼ، كك،ع ىذه ال طة لى إ
مك،ع الرنلةذ، كمراقبة رنلةذىو كمقورنرو بو داء كالنروإج المركقعة،  ـ العمؿ عمى رعدةؿ ال طة ا صمةة 

 .بمجرد كصكؿ الرىذةة الراجعة بشأف النروإج اللعمةة

يو ركود رجمع عمى حف الر طةط عبورة إال حنٌ ، ال وصة بولر طةط  رملت كرعددت الرعرةلوتكميمو ا
 :(ـ2002 المطةؼ، عبد)عف

 .رردةد ا ىداؼ المرغكب ررقةقيو بدفة -1
 .إدراؾ العكامؿ المؤ رة عمى ا ىداؼ -2
 .مسورات العمؿ الملرر،ة -3
 .البرامج الري ركلؿ ررقةؽ ا ىداؼ بلوعمةة حكبر -4
 ر اةجوبةة كفوعمةة عممةة ار وذ القرارات الري رككف حك  -5

ؼ و رمقػػة الكصػػؿ بػػةف الرو،ػػر كالمسػػرقبؿ، كةشػػمؿ ك،ػػع ا ىػػداكرعػػرؼ البور ػػة الر طػػةط بأٌنػػ
كالم ططوت كا نشطة المرعمقة بذلؾ لررقةؽ النروإج المرجػكة، كذلػؾ عبػر الرنبػؤ بوالرجوىػوت المسػرقبمةة 

ه االرجوىػػوت ل،ػػموف نجػػوح ؼ مػػع ىػػذقصػػةرة المػػدل كطكةمػػة المػػدل، كالرػػي رػػؤ ر فػػي المؤسسػػة، كالركٌةػػ
  .المؤسسة

 Strategyة: اإلستراتيجي 2-2-3
و ة بأٌنػاإلسػررارةجةالمقصػكد بمصػطمح  ( حفٌ Thompson and Martin, 2005يرى كـل مـن )
الرػػػػػي رصػػػػػمـ كرنلػػػػػذ إلنجػػػػػوز حغػػػػػراض معةنػػػػػو،  Activitiesكا نشػػػػػطة  ،Actionةشػػػػػةر إلػػػػػى ا فعػػػػػوؿ 
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شةوء الري رقـك بيو المنظمة حك ةؤدةيو المدراء فػي رمػؾ جةة بيذا المعنى رسوعد في رك،ةح ا ةكاالسررار
 .المنظموت

يػو ركجػو طكةػؿ ا مػد لممؤسسػة الػذم رررقػؽ ة بأنٌ اإلسػررارةجة(، فقػد عػرؼ Fidler, 2005)و حٌمػ
مػػف  اللػػو حىػػدافيو، مػػف  ػػالؿ االسػػر داـ ا م ػػؿ لممػػكارد فػػي البةإػػة داإمػػة الرىةةػػر، بمػػو ةمبػػي م رمػػؼ 

 .ؼ ذات العالقة بولمنظمةركقعوت جمةع ا طرا

ؼ بشػكؿ ة ردكر ركؿ كةلةة الرلكةر بك،كح، كالرصػرٌ اإلسررارةجة ، حفٌ (Lake, 2006)كحك،ح 
 .ف مف ررقةؽ حقصى اسرلودة مف اللرص الرولةة كالمسرقبمةةكاع كمقصكد، برةث ررمكٌ 

د ة رم ؿ  طة رإةسة شػوممة ررػداإلسررارةجة (، حفٌ Wheelen and Hunger, 2012كةؤمف )
نوفسػػةة لممنظمػػة كةلةػػة ررقةػػؽ المنظمػػة غر،ػػيو كحىػػدافيو، كىػػذه ال طػػة مػػف شػػأنيو حف رعظػػـ المةػػزة الر

 .الرنوفسةة ليو إلى حقصى رد ممكف كر لض مف الالمةزة

 الليػػػو ررقةػػػؽ  فة مػػػو ىػػػي إال كسػػػةمة ةمكػػػف مػػػاإلسػػػررارةجة فةػػػرل حفٌ  (،David, 2013و )حٌمػػػ
ب قػػرارات مػف اإلدارة العمةػػو ررطمٌػ، Potential actionsررممػة م ا ىػداؼ بعةػدة المػػدل، كرم ػؿ حفعػػوالن 
 .كمجمكعة كبةرة مف مكارد المنظمة

الرعرةلوت الم رملة  ة فيك ةعربر حفٌ سررارةجةو لإلو م رملن (، ةقدـ رعرةلن 1998) Minntzberg غةر حفٌ 
 (ـ2006)سمطوف،  ة ررركم عمى كمموت مركرةة حسوسةة ىي:سررارةجةلإل

 كمسور مسرقبمي لمعمؿ )بولنظر لألموـ حك لنكاةو المسرقبؿ( بمعنى ارجوه حك دلةؿ :Planeخطة 

 .بمعنى   ور ردؿ عمى ال طة )بولنظر لممو،ي كالرو،ر(: Patternنمط 

 .بمعنى رعةةف منرج معةف في سكؽ معةف )بولنظر لممكقع(: Position مركز

 .ظمة(رؤةة العمؿ كطبةعرو )عقؿ المن بمعنى: Perspectiveتصور 

 .بمعنى رركة معةنة ر ؿ بركازف الجسـ )بولنظر لمصراع( :Poly مناورة
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 ةاإلستراتيجينموذج منتزبرج الخماسي لتعريف (: 3.2شكل )

 من إعداد الباحثةالرسمة 
ة بيذا الكصػؼ رم ػؿ رمقػة كصػؿ بػةف المنظمػة مم مػة بو ىػداؼ كا فكػور كالملػوىةـ اإلسررارةجةك 

كىرةة مف جية، كبةف البةإة ال ورجةة الري رعمؿ فةيػو مم مػة بػوللرص كالريدةػدات كالمكارد كالمقدرات الج
 . (ـ2015الري رر،منيو مف جية ح رل )رشةد، جالب، 

 

 

 

  

 

 ةستراتيجيطار العام لإلاإل(:  4.2شكل )
 من إعداد الباحثةة الرسم  

 

 

 

ةاإلستراتيجي

  

 المنظمة:

 األهداف والطرائق 

 األفكار والمفاهٌم 

  الموارد 

 المقدرات الجوهرٌة 

 البٌئة الخارجٌة:

  الفرص 

 تاالتهدٌد 
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 : (م2008 ىالل،) ة الجيدةاإلستراتيجيخصائص 

 .ركورإرداث الرطكةر كاالب -
 .جراءاتالسرعة في رطبةؽ اإل -
 .ذات رأ ةر كبةر كنطوؽ كاسع -
 .ةمكف رطكةرىو كرعدةميو لمقوبمة رد اللعؿ -
 .رعرمد عمى  طكات عممةة كنظرةوت راس ة -
  .رعمؿ عمى ررقةؽ رسولة المنظمة بطرةقة شوممة -

كف كدعػـ إلرػداث رنسػةؽ كرعػو ،ة ىػي  طػة شػوممة كمركوممػةاإلسررارةجة مف ىنو ةمكف القكؿ حفٌ 
مسػػػرىمة المػػػكارد المرورػػػة السػػػر مور اللػػػرص كرالفػػػي  ،مربػػػودؿ بػػػةف حنشػػػطة المنظمػػػة بع،ػػػيو مػػػع بعػػػض

دارة، كررػػدد مػػف مورسػػوت الرػػي ر،ػػعيو اإليػػو ال طػػط كالمكحنٌ  .الريدةػػدات فػػي البةإػػة ال ورجةػػة المرةطػػة
المرػػػػددة  الليػػػػو مسػػػػور المؤسسػػػػة الػػػػذم سػػػػرنريجو عمػػػػى المػػػػدل البعةػػػػد مػػػػف حجػػػػؿ الكصػػػػكؿ  ىػػػػدافيو 

 .كالمرسكمة

 :اإلستراتيجيمفيوم التخطيط  2-2-4
،ػػػمف الملػػػوىةـ اإلدارةػػػة  اإلسػػػررارةجيانرشػػػر فػػػي السػػػنكات ا  ةػػػرة اسػػػر داـ مليػػػـك الر طػػػةط  
دافيو عمى المؤسسوت حف رربنػوه كرطبقػو فػي عمميػو اإلدارم إذا حرادت ررقةػؽ حىػ وإذ حصبح لزامن  ،الردة ة

عمػى العالقػة طكةمػة  اإلسػررارةجيإذ ةركػز الر طػةط  .ةريو كبقوءىوسرمرار كحف ر،مف ا ،الري رصبك إلةيو
كبػػػذلؾ فيػػػك ةر،ػػػمف رردةػػػد السػػػموت الكمةػػػة لمميػػػوـ  ،ا جػػػؿ مػػػو بػػػةف المؤسسػػػة كالبةإػػػة الرػػػي رعمػػػؿ بيػػػو

 ـ(2010 ،)رسف .كا ىداؼ الري رسعى المؤسسة إلى ررقةقيو

كةبرػػث فػػي المػػؤ رات الدا مةػػة  إلػػى رردةػػد الركجيػػوت المسػػرقبمةة، اإلسػػررارةجيكةسػػعى الر طػػةط 
سػػررارةجة ػػوذ قػػرارات كك،ػػع حىػػداؼ ك كال ورجةػػة، كةرنػػوكؿ الق،ػػوةو بشػػكؿ شػػومؿ كارٌ  وت كبػػرامج زمنةػػة ا 

ات رىٌةػػػر عولػػػة لمطرةقػػػة ف ةاإلسػػػررارةجةـ(، كحصػػػبرت اإلدارة 2001 مسػػػرقبمةة كرنلةػػػذىو كمروبعريػػػو.)غنةـ،
 .(Jack, 1997) كالمرزاةدة العولمةة المرسورعة

دراؾ الكا،ػػػػح لممكونػػػػة الرػػػػي رررميػػػػو و اإلبأٌنػػػػ اإلسػػػػررارةجي(، الر طػػػػةط Lake,2006ؼ )رٌ كعػػػػ
المنظمػػة فػػي الكقػػت الرػػولي، كجمػػع المعمكمػػوت الرػػي رسػػرطةع مػػف  الليػػو الكصػػكؿ غمػػى المكونػػة الرػػي 
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في المسػرقبؿ، كار ػوذ القػرارات الرػي سػرنقؿ اللػرد مػف مكونػو الرػولي إلػى مكونػو فػي  لةيوإةجب حف رصؿ 
 .المسرقبؿ

ت ارىٌةػر ممليكـ إدارم ةر،مف الررمةؿ كالدراسة لجمةع ال :و( بأنٌ Schuler,2007) كمو ح،وؼ
ات ال ورجةػة المرةطػة بولمؤسسػة المرم مػة رىٌةػر مبنقػوط القػكة كال،ػعؼ، الالدا مةة في المؤسسػة المرم مػة 

وت كا ىػداؼ إلسػررارةجةابولريدةدات كاللرص، كةرـ مف  اللو صةوغة رسولة المنظمة، كرؤةريػو كك،ػع 
مةيو  الؿ اللررة الزمنةة الم طػط ليػو مػع االسػر مور ا م ػؿ لجمةػع عالري رطمح المؤسسة في الكصكؿ 

 .المكارد المرورة

ىك العممةة الري ةرـ فةيو رردةػد  اإلسررارةجيالر طةط  ( حفٌ Glaister,2009ةرل )مف جيرو ك 
كالسةوسػػػوت، كرػػػأمةف المػػػكارد الالزمػػػة لررقةػػػؽ ىػػػذه وت اإلسػػػررارةجةرسػػػولة المؤسسػػػة كك،ػػػع ا ىػػػداؼ ك 

 .ا ىداؼ

ىػك رطػكةر ميمػة المنظمػة  اإلسػررارةجيالر طةط  ( حفٌ Wheelen & Huger, 2004كةرل )
 ك ططيو كحىدافيو كسةوسريو لممررمة القودمة.

كعممةػػػة  ،قػػػرارات ذات ح ػػػر مسػػػرقبمي ويػػػبأنٌ ـ(، 2005 ،مػػػف )السػػػكةداف كالعػػػدلكني ح،ػػػوؼ كػػػؿ  ك 
كنظػػػػوـ مركومػػػػؿ ةشػػػػمؿ ىةوكػػػػؿ كمكازنػػػػوت كنظػػػػـ كبػػػػرامج رنلةذةػػػػة  ،ة ذات فمسػػػػلة إدارةػػػػةرىٌةػػػػر مرة ك مسػػػػرم

جراءات  .كا 

جػػراءات رى ارٌ و جيػػد مػػنظـ ةيػػدؼ إلػػكةعػػرؼ بأٌنػػ رػػدد موىةػػة المؤسسػػة،  ػػوذ قػػرارات حسوسػػةة كا 
وبة الرركةػػػز نرػػػك المسػػػرقبؿ، كالرنبػػػؤ بأف،ػػػؿ الطػػػرؽ اسػػػرج ؿكمػػػوذا رلعػػػؿ، كلمػػػوذا رلعػػػؿ ذلػػػؾ، مػػػف  ػػػال

 ودـ معرفػػػة ىػػػذه الظػػػركؼ مسػػػبقن لمظػػػركؼ البةإةػػػة المرةطػػػة بولمؤسسػػػة، بىػػػض النظػػػر عػػػف معرفػػػة حك عػػػ
 ـ(.2010ال كةت، )

و " عبػورة عػف رردةػد مجمكعػة ا نشػطة حك ا عمػوؿ الرػي بأٌنػ اإلسػررارةجيةعػرؼ الر طػةط كمو 
ريدةػدات ال ورجةػة الرػي مػع ا  ػذ بعػةف االعربػور مجمكعػة اللػرص كال ،مف المركقػع حف رؤدةيػو المنظمػة

فػي العممةػة اإلدارةػة فيػػك  ابػورزن  ومكقعنػ اإلسػررارةجيكةررػؿ الر طػةط  ،ركاجػو المنظمػوت فػي الكقػت نلسػو
منظمػػػة رصػػػقؿ سةوسػػػة  ة حمٌ إسػػػررارةجةف ،كةرػػػدد مسػػػور العممةػػػة اإلدارةػػػة ،الػػػذم ةك،ػػػح معػػػولـ الطرةػػػؽ
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 ،ؿ ررقةػػؽ حىػػداؼ المنظمػػة )العرةبػػية نوجرػػة مػػف حجػػإسػػررارةجةالمنظمػػة كركظػػؼ جمةػػع ا بعػػود ل مػػؽ 
 ـ(.2012

و حسػمكب عممػي مسػرقبمي بأٌنػ رػرل البور ػة ،اإلسررارةجيلمر طةط الرعرةلوت السوبقة  الؿ كمف 
جػػراء ررمةػػؿ  بعةػػد المػػدل رقػػكـ بػػو المؤسسػػة حك المنظمػػة مػػف  ػػالؿ ك،ػػع رؤةػػة كرسػػولة  وصػػة بيػػو، كا 

جػػػػراء ررمةػػػػؿ لمبةإػػػػة ال ورجةػػػػة لمعرفػػػػة اللػػػػرص  لمبةإػػػػة الدا مةػػػػة لمعرفػػػػة نقػػػػوط القػػػػكة كنقػػػػوط ال،ػػػػعؼ، كا 
 .وة كالبداإؿ لرنلةذىو  الؿ فررة زمنةة م طط ليو مسبقن اإلسررارةجةكالريدةدات،  ـ ك،ع ا ىداؼ 

 :اإلستراتيجيالتخطيط وفوائد أىمية  2-2-5
كبرل  ةىذه العممةة ذات حىمة حفٌ  اإلسررارةجيةر،ح مف الردةث عف ركوإز عممةة الر طةط 

كمو ررركةو بةإريو الدا مةة مف نقوط قكة  ،يو رشمؿ المؤسسة كالعوممةف فةيوإذ حنٌ  .لممؤسسوت بولنسبة
 عف ـ(2016 )النوةض، مف كؿ   كذكر ،كمو رر،منو بةإريو ال ورجةة مف فرص كريدةدات ،ك،عؼ

(moore, 1998)،رنبع مف المروبعة اإلسررارةجيحىمةة الر طةط  فٌ (، حـ2010 ، ك)الرسف كالعلةؼ 
 المرم مة في احري:

  وذ القرارات في جمةع مسركةوت المنظمة.ارٌ ي زكد بإطور فة .1
 كبوالررةوجوت الردرةبةة كمو ةصمح كقنوة لالرصوؿ. داءةزكد بأسوس لقةوس ا  .2
 ةعمؿ عمى رطكر اللرؽ الري رركز عمى مسرقبؿ المنظمة. .3
 كا ىداؼ ل ططىداؼ طكةمة ا مد، مف  الؿ ررجمة اةسوعد المؤسسوت في ررقةؽ ا  .4

 . المك،كعة إلى  طط رلصةمةة كبرامج كمكازنوت قوبمة لمرنلةذ
ةركز عمى دراسة العكامؿ البةإةة بوسرمرار  اإلسررارةجيالر طةط   فٌ  ،زةودة المقدرة الرنوفسةة .5

 .كح ذ الردابةر الالزمة
 .ةةسوعد المدراء في ك،ع البداإؿ المنوسبة لممشكالت الرإةسة الري ركاجو المؤسس .6
 .لرصكؿ عمى حف،ؿ النروإج جراء ذلؾ، كاو فعوالن االسر داـ ا م ؿ لممكارد المرورة اسر دامن  .7

 :اإلستراتيجيفوائد التخطيط  2-2-6

 حفٌ ـ(، 2012 )عبػػػػػد الػػػػػرزاؽ،(، ـ2007)الىػػػػػولبي كادرةػػػػػس،   ػػػػػؿمالعدةػػػػػد مػػػػػف البػػػػػور ةف ةػػػػػرل 
 :منظمة كمنيوو عمى الإةجوبن لعدةد مف اللكاإد الري رنعكس ا اإلسررارةجيلمر طةط 
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 .ةسوىـ في رردةد الرؤةو كاالرجوه الشمكلي لممنظمة كرسـ السةوسوت كا ىداؼ العومة لممنظمة -1
 .ةسوعد عمى رردةد اإلمكونةوت المودةة كالبشرةة الالزمة لرنلةذ ا ىداؼ -2
 .ةعربر كسةمة فعولة في ررقةؽ الرقوبة الدا مةة كال ورجةة عمى مدل رنلةذ ا ىداؼ -3
  .ات الجدةدةرىٌةر ممرعومؿ مع المسرقبؿ، كالركةؼ مع الحسمكب منظـ ل -4
الرعرؼ عمى مصودر رلودةيو ك الريدةدات ك  عمىؼ عمى اللرص المرورة، كاسر مورىو، ك الرعر  -5

 القكة كال،عؼ في اإلدارة كررمةميو.
 ةسوعد عمى زةودة اإلنروجةة ككلوءة ا داء. -6

ىذه العممةة ىػي مػف حكلكةػوت  ور ة حفٌ البررل  اإلسررارةجيكمف  الؿ ا ىمةة السوبقة لمر طةط 
يػو العومػؿ مؤسسة ميمػو صػىر رجميػو حك شػأنيو، كذلػؾ  نٌ  اإلدارة في كؿ المسركةوت الرنظةمةة في حمٌ 

ا كؿ كا سوسي في نجوح عمؿ رمؾ المؤسسوت في ررقةؽ حىدافيو كرسولريو، كالكصكؿ لمسركل كدرجة 
  .ةات بةإةة معقدة كمرسورعرىٌةر مظؿ  سرمرارةريو فية كاةة كالمروفظة عمى بقوء المؤسسرنوفسةة عول

 :اإلستراتيجيخصائص التخطيط  2-2-7

ف مف زكاةو ةة كروب كملكر كالري رنوكليو عدٌ  ،بولعدةد مف ال صوإص اإلسررارةجيةرمرع الر طةط 
 .ـ(1993ـ(، )السةد، 2007ـ(، )الىولب كادرةس،2010ـ(، )الكمكفف، 2015 م ؿ )البوركني، م رملة

 :اللعوؿ بمو ةأري اإلسررارةجيف إجموؿ  صوإص الر طةط كمةك 
وت كرطػػػكةر اإلسػػػررارةجةو عممةػػػة منظمػػػة رسػػػعى لرأسػػػةس ا ىػػػداؼ ا سوسػػػةة ك : حم حٌنػػػالييكمـــة -1

 . وت لررقةؽ حىداؼ المنظمةاإلسررارةجةال طط الرشىةمةة لرنلةذ رمؾ 
عػف اسػرىالؿ ا فكػور الػكاردة ذات رؤةػة رعبػر  اإلسررارةجي: عممةة الر طةط النظرة المستقبمية -2

نمةػػة الرنػػوفس ، كةعرمػػد عمػػى ربول طػػة كفػػؽ رصػػكر مسػػرقبمي مػػع رردةػػد ا ىػػداؼ بعةػػدة المػػدل
 .المسرقبمي لممنظمة

مكونةػػوت ا بعػػةف االعربػػور اإل  ػػذن  ،كؼ الكاقػػعو لظػػر : بمعنػػى حف ةكػػكف الر طػػةط مراعةنػػالواقعيــة -3
 .المولةة كالبشرةة المرورة

الر طةط كال طة النورجة عنو بقدر مف الرركة كقوبمةة الرعدةؿ في بعض : رعني رمرع المرونة  -4
 .اترىٌةر الحجزاء ال طة بسبب 
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و فػػي حجزاإػػو مرسػػقن  ،و مػػف كػػؿ الجكانػػب دا مةنػػحم حف ةكػػكف الر طػػةط مركػػومالن التوافــق والتكامــل:  -5
 يو.و بروجوت الرنمةة الشوممة كمرطمبورو مع بةإرو، مرربطن و  ورجةن الم رملة، كمركافقن 

رعنػػي إروطػػػة الر طػػةط بجمةػػػع جكانػػػب الظػػوىرة اك القطػػػوع المػػػراد ك،ػػع  طػػػو لػػػو  الشـــمولية: -6
 كانجوزه.

ىػػػي حف ةكػػػكف الر طػػػةط عممةػػػة مرصػػػمة كمسػػػرمرة، كلػػػةس مجػػػرد جيػػػكد عور،ػػػة  االســـتمرارية: -7
  .لمكاجية ظركؼ طورإة رنريي بزكاؿ رمؾ الظركؼ قرةمؤ 

ة ا داء، كرعرمد دقة العمؿ الر طةطػي عمػى حم إرقوف العمؿ عمى مسركل عوؿ مف جكد الدقة: -8
 .كلوءة ا جيزة الر طةطةة

كىك صلة حسوسػةة مػف صػلوت الر طػةط، إذ رعػد ال طػة بعػد إقرارىػو ممزمػة كبػدكف ىػذا  :اإللزام -9
 .اإللزاـ ال ةمكف ،موف رنلةذ ال طة

ات رىٌةر ةو اسرجوبة لمدارة العمدارةة منظمة ررصؼ بوالسرمرارةة رقكـ بيو اإلإو عممةة إنٌ : العممية-10
 .ات عند ال،ركرة رىٌةر الجراء لبةإرةف الدا مةة كال ورجةة، مع إالمسرمرة في ا

 . رصور الكقت كالجيدةشمؿ كؿ ملوصؿ المؤسسة في م رمؼ مسركةوريو، كةعمؿ عمى ا -11

 
 اإلستراتيجيخصائص التخطيط (: 5.2شكل )

 من إعداد الباحثةة الرسم
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 :تيجياإلسترامزايا التخطيط  2-2-8
 نكاع الر طةط الم رملة  ونكعةن  ارنطمؽ مف ككنو ةأري رطكرن  ،مزاةو عدةدة اإلسررارةجيلمر طةط 

 :(ـ2016)الكر ي،  مو ةمي اإلسررارةجيكلعؿ حىـ مو ةمةز الر طةط 

رػػػؤدم إلػػػى  ،ة شػػػوممةإسػػػررارةجةو عممةػػػة مركوممػػػة كمرنكعػػػة ا بعػػػود لصػػػةوغة كرطبةػػػؽ  طػػػة حٌنػػػ -1
 الرنوفسةة لممنظمة. إكسوب حك  مؽ المةزة

مػػػف ررمةػػػؿ منيجػػػي شػػػومؿ لممركػػػز الرنوفسػػػي الرػػػولي لممنظمػػػة،  اإلسػػػررارةجيةنطمػػػؽ الر طػػػةط  -2
كلملػػػرص كالريدةػػػدات الرولةػػػة كالمركقعػػػة فػػػي بةإػػػة ا عمػػػوؿ، كلعنوصػػػر القػػػكة كال،ػػػعؼ الذارةػػػة 

 المكجكدة في دا ؿ المنظمة مف جية ح رل.
ا كجػو كمرنكعػة ا نشػطة ررجػوكز النظػرة الرقمةدةػة  عممةػة كاسػعة مرعػددة اإلسػررارةجيالر طػةط  -3

، كحعمػػؽ ا، كحغنػػى حبعػػودن حكسػػع شػػمكالن  اإلسػػررارةجيلألنمػػوط ا  ػػرل مػػف الر طػػةط، فػػولر طةط 
ربصػر الػذم ةنطمػؽ مسركل مف الرلكةر العقالني الررمةمي، رةث ةرسػـ بػولرلكةر المك،ػكعي الم

)المجمػع العربػي  كال ورجةة(.)الدا مةة البةإةة ات رىٌةر مة شوممة لكوفة النظر مف مروكلة صةوغة 
 ـ(.2001 لممروسبةف،

ؽ مةػػزة رنوفسػػةة، إلػػى إةجػػود رصػػكر رسػػرطةع مػػف  اللػػو حف ررقٌػػ اإلسػػررارةجيةسػػعى الر طػػةط  -4
كذلؾ مف  الؿ ررمةؿ االرجوىوت المركقعة كالممكنة كالرركةز عمى المسرقبؿ، كةرمةز الر طػةط 

 ـ(.2005)احغو،  ا فكور غةر المسبكقةمى إنروج كركرةد بأنو نكعي ةركز ع اإلسررارةجي
فػػػػي  ةالرػػػػكار البنػػػػوء بػػػػةف المسػػػػركةوت اإلدارةػػػػة ال ال ػػػػالرلوعػػػػؿ ك  اإلسػػػػررارةجيؽ الر طػػػػةط ةرقػػػػ -5

كرطػكره، كةرشػد ار ػوذ  والدنةو( كبػةف مسػرقبؿ الرنظػةـ كسػبؿ نجورػ -الكسطى –)العمةو الر طةط
 .القرارات في العممةوت اإلدارةة

عمػػػى الرقمةػػؿ مػػف اح ػػور السػػػمبةة لمظػػركؼ المرةطػػة عمػػى نشػػػوط  اإلسػػررارةجيلر طػػةط ةعمػػؿ ا -6
 ال دمػػةمة فػػي إرػػداث جػػكدة حف،ػػؿ لممنػػرج حك الرنظػػةـ كزةػػودة فوعمةرػػو ككلوءرػػو، كرقػػدةـ المسػػوى

 .ـ(2001)غنةـ،

 :اإلستراتيجيعناصر التخطيط  2-2-9

مررمػؿ حف ةكػكف ىنػوؾ ربػوةف كمػف ال ،اإلسػررارةجيربوةنت حراء البور ةف ركؿ عنوصر الر طػةط 
حغمػػػب البػػػور ةف حجمعػػػكا عمػػػى عػػػدة  إال حفٌ  ،فػػػي  ملةػػػوريـ النظرةػػػة حك بسػػػبب ا ػػػرالفيـ مػػػف بمػػػد ح ػػػر
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(، كمف اإلسررارةجيال ةور  -اإلسررارةجيالررمةؿ  -ا ىداؼ -الرؤةة –عنوصر مشرركة كىي )الرسولة 
ـ(، 2013 ـ(، )السػػنيكرم،2013 ادات،، )جػر (ـ2015 )السػػكورنة،ـ(، 2016 )الػزةف، ىػؤالء البػػور ةف

 :ـ(2010 )عبوس،
 :وىذه العناصر ىي

كرسػػرمد الرسػػولة  ،منظمػػة برسػػولة معةنػػة رسػػعى لررقةقيػػو فةػػرربط كجػػكد حمٌ ة: اإلســتراتيجيالرســالة  -1
مقكموريػو ا سوسػةة مػػف القػةـ الرػػي ةرمميػو مؤسسػػيو كمػف البةإػة الرػػي رعمػؿ بيػػو المنظمػة كالمجرمػػع 

فيػي ك ةقػة مكركبػة  ،كالرسولة ىي الىرض حك سبب كجكد المنظمة في بةإة معةنػة ،الري رنرمي إلةو
فرػػرة زمنةػػة طكةمػػة  كرىطػػي عػػودةن  ،رم ػػؿ دسػػركر المنظمػػة كالمرشػػد الػػرإةس لكوفػػة القػػرارات كالجيػػكد

يو " اإلطور الممةز لممنظمة عف غةرىو مف المؤسسوت ا  رل مف رةػث كةمكف رعرةليو بأنٌ  ،ا مد
 ،كةيػػػدؼ بةػػػوف السػػػبب الجػػػكىرم لكجػػػكد المنظمػػػة ،قيواكمنرجوريػػػو كعمالإيػػػو كحسػػػك  مجػػػوؿ نشػػػوطيو

كرمكػف حىمةػة الرسػولة ككنيػو عنصػر الرموسػؾ كك،ػكح الىػرض  ،كممورسػوريو" ،كعممةوريػو ،كىكةريو
كةجػػػب حف ركػػػكف الرسػػػولة م رصػػػرة  ،يػػػو رعػػػد نقطػػػة مرجعةػػػة لمر ػػػذم القػػػراركمػػػو حنٌ  ،لكػػػؿ مؤسسػػػة

 .اإلسررارةجيلمر طةط  وعومن  اكمرشدن  فيي رعربر دلةالن  ،كعومة
 في حفكػور رككف عمةيو المنظمة مسرقبالن ؿ الصكرة الذىنةة الري ةنبىي حف رم  :ةاإلستراتيجيالرؤية  -2

ح الرؤةػػة اإلطػػور العػػوـ الػػذم ةرػػدد احمػػوؿ المركقعػػة لممنظمػػة كرك،ػػ ،كعقػػكؿ العمػػالء كالمرعػػوممةف
ات الري رىٌةر معمى ،كء العدةد مف ال ةف كررقةؽ عولةكةرـ صةوغة ىذه الرؤةة بدقة كرمع. مسرقبالن 

و قوبػػؿ لكٌنػػ ،رم ػػؿ الرمػػـ الػػذم رسػػريدفو المنظمػػة كىػػي عػػودةن  ،ىو عػػودة مػػف قبػػؿ المنظمػػةؤ ةػػرـ اسػػرقرا
كمػف  الليػػو ةػرـ رردةػد الكجػو الرػػي  ،لمررقةػؽ. كةػرـ مػف  الليػو رردةػػد المسػور المسػرقبمي لممنظمػة

كا ىػداؼ الرػي رنػكم  ،المركز الذم ررغب المؤسسة في رصػدرهالكصكؿ إلةيو ك في ررغب المنظمة 
كالرؤةة ال ةجب حف ررعورض مػع  .بوإل،وفة الي القدرات كاإلمكونوت الري ر طط لرمنةريو ،ررقةقيو

كمػو ىػك شػكؿ المنظمػػة  ،فيػي رركػز عمػى صػكرريو كمػو ررةػده ررققػو ،بةػوف الميمػة كىػدؼ المنظمػة
 عند ررقةؽ حىدافيو.

و ا ىػػداؼ ر رمػػؼ مػػف منظمػػة   ػػرل، فأىػػداؼ المنظمػػوت ال وصػػة ىػػك الػػربح، حٌمػػ إفٌ  :األىــداف -3
 رالمنظموت العومة فيػدفيو ىػك رقػدةـ ال ػدموت كك،ػع المصػمرة العومػة فػي مقدمػة ا ىػداؼ، كذكػ

ىػػػػداؼ ىػػػػي النرػػػػوإج الرػػػػي رسػػػػعى المنظمػػػػوت لررقةقيػػػػو عبػػػػر ا  ـ(، حفٌ 2012)القةسػػػػي كالطػػػػوإي، 
وت ميمػػػو رعػػػددت ؿ الرػػػي رؤدةيػػػو، فو ىػػػداؼ ،ػػػركرةة لكوفػػػة المنظمػػػا نشػػػطة كالميمػػػوت كا عمػػػو
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ركجةػو المنظمػة نرػك ررقةػؽ  ة،ػمف فقػط ال فكجكد حىداؼ كغوةوت منيجةػة  صوإصيو كممةزاريو،
كاإلربػػوؾ ك،ػػةوع الىوةػػة مػػف كجػػكد مػػف  ةمنػػع ررػػى النشػػوطوت الىةػػر ىودفػػة ا ىػػداؼ المعةنػػة، بػػؿ

ف رأ ػذ بعػةف حىداؼ أللي عمى االدارة العمةو عند ك،عيو كةنبى .ـ(2005كجكد المنظمة )السولـ، 
 .ـ(2003االعربور قدرريو عمى ررقةؽ رمؾ ا ىداؼ رسب حكلكةوريو )الدكرم، 

الجةػدة كالرػي ركػكف ذات معنػى ررصػؼ بعػدة صػلوت  ا ىػداؼ حفٌ (، Dess, 2007)كذكر العػولـ 
 :ىي
 .وإجيو قوبمة لمقةوسحم حف رككف رمؾ ا ىداؼ المممكسة كنر مكانية قياسيا:إ

 .ف رككف رمؾ ا ىداؼ مرددة ككا،رة ربةف مو ةجب حف ررقةقوححم  :التحديد
 .حم حف رككف ا ىداؼ مرالإمة كمنسجمة مع رسولة كرؤةة المنظمة المالئمة:
 ريو المرةطةلمرلوعؿ مع بةإ  لمررقةؽ، كةعطي اللرصة لممنظمةحم حف ةككف اليدؼ قوبالن  المرونة:
 .ؾ ا ىداؼ المك،كعةجب ك،ع جدكؿ زمني لرنلةذ رمة :التوقيت

كذلػؾ بمراجعػة ، لمبةإة اإلسررارةجيكىك العممةة الري ةرـ مف  الليو الررمةؿ : اإلستراتيجيالتحميل  -4
بوإل،ػػوفة الػػي  ،حىػػـ الررػػدةوت الرػػي ركاجػػو المنظمػػة ىكػػؿ مػػف البةإػػة ال ورجةػػة بىػػرض الرعػػرؼ عمػػ

كةعػرؼ الررمةػؿ  ،عمى حىـ نقوط ال،ػعؼ كالقػكة فػي المنظمػة ررمةؿ البةإة الدا مةة بىرض الرعرؼ
كعػػدـ االعرمػػود  اإلسػػررارةجيو "،ػػركرة الررمةػػؿ البةإػػي ك،ػػركرة حسوسػػةة لمر طػػةط بأٌنػػ اإلسػػررارةجي

كمػػو  ،اكمػػو ىػك فرصػػة احف قػػد ةػزكؿ غػػدن  ،كةػةات ررنػػومى بسػػرعة دةنومةرىٌةػر مال  فٌ  ،عمػى المو،ػػي
فػػي  رىٌةػػرم ىػػذا الررمةػػؿ إلػػى كةمكػػف حف ةػػؤد ،ط ،ػػعؼ كبػػولعكسى نقػػوىػػك نقػػوط قػػكة قػػد ةررػػكؿ إلػػ

سػػػػػررارةجةحك فػػػػػي حرػػػػػػد حىػػػػػدافيو حك فػػػػػػي بعػػػػػض حنشػػػػػػطريو ك  ،رسػػػػػولة المنظمػػػػػػة حك قػػػػػػد ةعػػػػػػزز  ،وريوا 
 ة القوإمة لممنظمة كاإلبقوء عمى نلس رسولريو.اإلسررارةجة

ــار  -5 مرجػػع فػػي العممةػػة كىػػي ال ،ىػػي المررمػػة الرػػي رعقػػب عممةػػة الررمةػػؿ البةإػػي: اإلســتراتيجيالخي
كرردةػػد ا ف،ػػؿ مػػف  ،ةاإلسػػررارةجةالمرسمسػػمة كمررابطػػة ال طػػكات كالرػػي ةػػرـ فةيػػو عػػرض البػػداإؿ 

دة ر اعمى نروإج الررمةؿ البةإي الك  ور ررددىو عممةة ال ةور ذاريو كالري رعرمد حسوسن ةلمعوة وبةنيو كفقن 
ة إسػررارةجةلررمةػؿ البةإػي لرردةػد لممعمكمػوت الرػي ررصػؿ عمةيػو مػف ا وفي ال طكات السوبقة. ككفقنػ

كمرطمبػوت البةإػة ال ورجةػة مػف جيػة  ،ررقؽ المكاإمة بةف مكارد المنظمة كقدرريو الدا مةة مف جيػة
فررػػػػوكؿ المنظمػػػػة بػػػػذلؾ ررلةػػػػز نقػػػػوط القػػػػكة ، "SWOTح ػػػػرل. كرقػػػػـك المنظمػػػػة بػػػػإجراء ررمةػػػػؿ " 

 الريدةدات المررممة.  السرىالؿ اللرص كرقمةؿ حك السةطرة عمى جكانب ال،عؼ كمكاجية
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 :اإلستراتيجيالمراحل التي يمر بيا التخطيط  2-2-10
 ـ(: 2014رةث ةمر بعدة مرارؿ )عاٌلـ، 

 كرنلةذه. اإلسررارةجيرعةةف فرةؽ مر صص في إدارة الر طةط  -
 ةوف.االسرعونة بمسرشور مف  ورج المنظمة في بعض ا ر -
 ت كالمسإكلةة.مف رةث الكق اإلسررارةجيالمكافقة عمى عممةة الر طةط  -
 جمع المعمكموت الالزمة. -
 مراجعة الرؤةة كالرسولة. -
 ررمةؿ البةونوت. -
 ة.اإلسررارةجةرعمةـ ال طة  -
مكونةة رعدةميو. -  مراجعة ال طة ا كلةة مع المعنةةف، كا 
 المراجعة بشكؿ نيوإي. -
 ة.اإلسررارةجةرنلةذ ال طة  -
 الروجة.ة، كالقةوـ بولرعدةؿ رسب اإلسررارةجةمراجعة رنلةذ ال طة  -

 :اإلستراتيجيخطوات التخطيط  2-2-11
فػػي عمكميػػو، كة رملػػكف فػػي رػػداكليـ  اإلسػػررارةجيف عمػػى  طػػكات الر طػػةط ةةرلػػؽ معظػػـ البػػور 

ررم ػػؿ فػػي  اإلسػػررارةجي طػػكات الر طػػةط  ( حفٌ ـ2010لػبعض الجزإةػػوت، كقػػد ذكػػر )الرسػػف كالعلةػؼ، 
 :احري

 .ا رةور رسولة المؤسسة كا ىداؼ الرإةسة ليو -1
 بةإة المنوفسة ال ورجةة لممؤسسة لرردةد اللرص المرورة كعكامؿ الريدةد المررممة.ررمةؿ  -2
 .ررمةؿ بةإة الرشىةؿ الدا مةة لممؤسسة لمرعرؼ عمى نقوط القكة كال،عؼ بيو -3
كمعولجة جكانب ال،عؼ مف حجؿ  ،كة المؤسسةوت الري رقـك عمى نقوط قاإلسررارةجة رةور ا -4

 .(SWOTالريدةدات ال ورجةة ) اغرنوـ اللرص ال ورجةة كمكاجية
 .ةاإلسررارةجةرنلةذ  -5
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 :ةمر بول طكات احرةة اإلسررارةجيالر طةط  (، حفٌ ـ2008)عمي،  كمو ذكر

و ةعني دراسة ال طط السوبقة كررمةؿ الكاقع اللعمي و، ممٌ و كبةإةن دراسة كاقع المؤسسة ر طةطةن  -1
 .كرقكةمو

 الجرموعةة كالسةوسةة كاالقرصودةةكالىوةوت ا ك،ع الىوةوت حك ا ىداؼ: كىذه ررربط بو ىداؼ -2
 -)حنشطة وت لررقةؽ ا ىداؼ: كةراعى في ىذه المررمة رردةد المصودرإسررارةجةك،ع  -3

 .عممةوت( – دموت 
رنمةة مجمكعة بداإؿ لمكصكؿ لألىداؼ: ىنو ةردد القوإمكف عمى الر طةط ال ةورات الم رملة  -4

 .ؿ بدةؿ، كرقكةـ كالري ممكف ررقةؽ ا ىداؼ بيو
ردةد اال رصوصوت كالميوـ ، كرك،ع  طة الرنلةذ: كىي رلصةؿ لممرارؿ الكاجب القةوـ بيو -5

 .رموـ كؿ مررمة لمكصكؿ لألىداؼ المرجكةكركقةت إ
مكونةة ركفةرىو. ،عف طرةؽ رردةد االررةوجوت المولةة كالبشرةة :ك،ع مكازنة ر طةطةة -6  كا 
 ،و لأل طوء كرصرةريوح مع بداةة العمؿ، رالفةن ك،ع  طة لرقكةـ الرنلةذ: عممةة الرقكةـ ربد -7

 .كىنو رظير حىمةة ىذه ال طة

 ف مف  مس  طكات ىي:ةرككٌ  اإلسررارةجيالر طةط  (، فقد ذكركا حفٌ ـ2010و )الممةري كةكسؼ، حمٌ 

 .اإلسررارةجياإلعداد لمر طةط  -1

  .رردةد ركجيوت المؤسسة المسرقبمةة –2

 . SWOTالربوعي  اإلسررارةجيإجراء الررمةؿ  –3

 .ة اإلسررارةجةرطبةؽ ال طة  –4

 .ةاإلسررارةجةالرقكةـ كالرقوبة  –5

 :اإلستراتيجيبات تطوير نظام لمتخطيط متطمّ  2-2-12
حبػػػػك بكػػػػر، ) ر المقكمػػػػوت الرإةسػػػػةة الرولةػػػػةرػػػػكفٌ  اإلسػػػػررارةجيةرطمػػػػب الرطبةػػػػؽ اللعػػػػوؿ الر طػػػػةط  

 (:ـ2000

 كررـ ىذه الريةإة مف  الؿ مو ةمي: ،ةجياإلسررارعممةة الر طةط ريةإة المنظمة لمقةوـ ب -1
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 .ةاإلسررارةجةركرة إعداد ال طة بأىمةة ك،قنوع حع،وء المنظمة، كاإلدارة العمةو إ -
لمقةوـ بأعبوء ميورات كقدرات حع،وء المنظمة إمكونةوت كمكارد المنظمة، كعمى ؼ عمى الرعرٌ  -

عداد ال طة   ة.اإلسررارةجةعممةة الر طةط كا 
 .اإلسررارةجيبيو نظوـ الر طةط الري ةرطمٌ ركفةر المعمكموت  -2

 :حف رككف المنظمة عمى دراةة بو مكر ا سوسةة الرولةة اإلسررارةجيةرطمب رنلةذ نظوـ الر طةط 
 ة.اإلسررارةجةكالري ةمكف االسرلودة منيو في إعداد ال طة ، المعمكموت المركفرة -
 .ةاإلسررارةجةطة كالري ةجب ركفةرىو إلعداد ال  ،المعمكموت الىةر مركفرة -
اإلجراءات الرنلةذةة كالبرنومج الزمني لمرصكؿ عمى ىذه المعمكموت كا طراؼ المسإكلة عف  -

 ركفةر ىذه المعمكموت.
 .اإلسررارةجيالرلكةر  ةاسرمرارة -3

لدل حع،وء المنظمة رم ؿ إردل حىـ االسر مورات الرقةقة  اإلسررارةجياسرمرارةة الرلكةر  إفٌ 
 رقرصر رصكرات كملوىةـ الح ،كأرد حشكوؿ االسر مور اإلسررارةجيرمرارةة الرلكةر كنعني بوس .لممنظمة

نٌ اإلسررارةجةكاىرموموت حع،وء المنظمة عمى مررمة إعداد ال طة  مو رمرد كررعمؽ لرصبح ملوىةـ ة، كا 
مرطمبوت لة ، كمراعواإلسررارةجيبنظوـ الر طةط  امسرمرن  ومينةن  ولمرلكةر، كالرزامن  وحسوسةة مسرقرة كمنيجن 

دارة ا زموت كار وذ  ة في كوفة االجرموعوتاإلسررارةجةال طة  ككرش العمؿ كعند مكاجية المشكالت كا 
 .ة بشأنيواإلسررارةجةالقرارات 

 .ةاإلسررارةجةكمنيج إعداد ال طة  الرعرةؼ بعممةة الر طةط -4

عداد ال طة  اإلسررارةجيةرطمب ررقةؽ فعولةة نظوـ الر طةط  ة لممنظمة حف ةككف ةجةاإلسرراركا 
كالنروإج المسريدفة منيو  ،عمى دراةة لمككنوت ىدؼ عممةة الر طةط كمرارميو حع،وء المنظمة

 كمرطمبوت ررقةقيو، كةرـ ذلؾ مف  الؿ مو ةمي:
 .ة بصلة  وصةاإلسررارةجةكال طة  ،بصلة عومة الرعرةؼ بأىمةة الر طةط -
المطمكبة لبدء رطبةؽ نظوـ الر طةط النظومةة للنةة كالبشرةة ك رردةد االررةوجوت المودةة كا -

عداد ال طة  ،اإلسررارةجي  ة لممنظمة.اإلسررارةجةكا 
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  :اإلستراتيجيمؤشرات نجاح عممية التخطيط  2-2-13

ؼ نجوح المنظمة كفعولةة عممةة الر طةط عمى درجة ا ىمةة كاالىرموـ الري رعطةيو اإلدارة ةركقٌ 
 ح ذلػػػؾ بػػػولنظر إلػػػى العدةػػػد مػػػف المؤشػػػرات كمنيػػػو احرػػػيرٌ،ػػػ، كةاإلسػػػررارةجيالعمةػػػو لعممةػػػة الر طػػػةط 

 :ـ(2013)البوركني، 
الكقت الذم ر صصػو اإلدارة العمةػو لعممةػة الر طػةط، مقورنػة بولكقػت الػذم ر،ػةعو فػي اإلجػراءات  -

فػػي  والرنلةذةػػة كمنوقشػػة ا مػػكر الركرةنةػػة، كاالطػػالع عمػػى البةونػػوت الرلصػػةمةة غةػػر المػػؤ رة جكىرةنػػ
 رارات.ار وذ الق

كقػػدرريو  اإلسػػررارةجيدرجػػة اسػػرعداد اإلدارة العمةػػو لررمػػؿ حعبػػوء كركملػػة كم ػػوطر عممةػػة الر طػػةط  -
 عمى مكاجية المكاقؼ الررجة كالرعومؿ اللعوؿ معيو.

مػػػػدل رػػػػرص اإلدارة العمةػػػػو عمػػػػى ر،ػػػػكر االجرموعػػػػوت ككرش العمػػػػؿ الرػػػػي رػػػػرـ إلعػػػػداد ال طػػػػة  -
 ر،ةر ليو كرنلةذىو بلعولةة.ة كمشوركريو اللعولة في الراإلسررارةجة

ة، اإلسػػررارةجةم طػػة ل الرطبةػػؽ الصػػرةح المركومػػؿدارة العمةػػو فػػي إدراؾ حع،ػػوء المنظمػػة لجدةػػة اإل -
ة اإلسػػػػررارةجةات الرػػػػي ررطمػػػػب رطػػػػكةر عنوصػػػػر ال طػػػػة رىٌةػػػػر كاالسػػػػرجوبة المك،ػػػػكعةة السػػػػرةعة لم

 كرردة يو.
كمنيجةػػػة الرلكةػػػر  بػػػوع حسػػػمكبإلرٌ  مػػػدل ك،ػػػكح رػػػرص اإلدارة العمةػػػو عمػػػى دفػػػع حع،ػػػوء المنظمػػػة -

 .ةاإلسررارةجةعممةة إعداد ال طة  ، كالرأكد مف اسرمرارةة رطبةقو في كؿ مرارؿاإلسررارةجي
مػػػو ربذلػػػو اإلدارة العمةػػػو لرػػػكفةر منػػػوخ إدارم ةشػػػجع حع،ػػػوء المنظمػػػة لممشػػػوركة اللعولػػػة فػػػي عممةػػػة  -

 ،كعػرض احراء كالمقرررػوت ،كررمةميػومف  الؿ رقػدةـ البةونػوت كالمعمكمػوت  اإلسررارةجيالر طةط 
 ة.اإلسررارةجةكالبرث عف اإلمكونةوت كالمكارد الالزمة لرنلةذ ال طة 

 :اإلستراتيجيمعوقات التخطيط  2-2-14
حك الرةمكلة دكف القةػوـ ، رم ؿ المعكقوت حك الصعكبوت رمؾ العنوصر حك العكامؿ الري رقؼ عقبة

ةػػػرل بعػػػض ك . (ـ2002 كمػػػؿ كجػػػو )المعػػػوني،مػػػى حيػػػكض بيػػػو عحك الن اإلسػػػررارةجيبعممةػػػة الر طػػػةط 
قػػد ركاجػػو  اإلسػػررارةجيعممةػػة الر طػػةط  حفٌ  اإلسػػررارةجيالكرػػوب كالبػػور ةف المر صصػػةف فػػي الر طػػةط 

 :ـ(2000 ،)كىبة (،ـ2016 )الكر ي، ،ـ(2016 )النوةض، ،(ـ2018 ،بعدة معكقوت منيو: )ميدل
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ات رىٌةػػر الالمنظمػػة فػي اإلفصػوح عػػف طبةعػة كعػدـ رغبػة اإلدارة العمةػػو فػي  ،الرىةةػػرال ػكؼ مػف  .1
 اليةكمةة المطمكبة.

د مف الظػركؼ كعدـ الرأكٌ  و،لدل بعض القةودات العمة اإلسررارةجية اإلةموف بأىمةة الر طةط قمٌ  .2
 المولةة حك مصودر الرمكةؿ.

كرػػوجريـ  لػػدل المػػدةرةف كالعػػوممةف فػػي اإلدارة كا قسػػوـ اإلسػػررارةجي،ػػعؼ ميػػورات الر طػػةط  .3
 .مورسة كالردرةبلمم

ىمػوؿ المشػكالت  .4 ة اإلسػررارةجةاىرموـ المسركةوت اإلدارةة العمةو بولمشكالت الركرةنةة الةكمةة، كا 
 الري ررعمؽ برطكةر المنظمة.

كلةس مسػإكلةة  ،ىك مسإكلةة جية مر صصة في الر طةط اإلسررارةجيالر طةط  بأفٌ االعرقود  .5
 المسركةوت اإلدارةة كوفة.

  مع عدـ ركفةر نظوـ معمكموت دةنومةكي. ليذا النظوـة المؤسسةة ريةإة ال قوفعدـ  .6
 بسبب سةطرة النمط البةركقراطي في اإلدارة كالر طةط. ،إجموالن  مبركور عدـ رشجةع الرلكةر اال .7
  بلررة ا زموت. اإلسررارةجي طةط ربط الر .8
 
 كىي: ،رارةجياإلسرة حسبوب رؤدم إلى إفشوؿ الر طةط (، ذكر عدٌ ـ2012ىورةسكف ) إال حفٌ 
 .اكعدـ الدراسة جةدن ، اإلعداد السةئ لم طة -1
 .عدـ إ بور جمةع المدراء كالعوممةف بولمنظمة -2
 .ةاإلسررارةجةعمى ال طة  عدـ ار وذ القرارات بنوءن  -3
 .ةاإلسررارةجةفقداف الرركةز كالبعد عف ال طط  -4
بشكؿ كا،ح عمى ات ك ةرة كمؤ رة رىٌةر ال طة بولرغـ مف كجكد  رىٌةركعدـ  ،عدـ المركنة -5

 .ةاإلسررارةجةافررا،وت ال طة 

(، مجمكعة مف المعةقوت الري ركاجييو إدارة المنظمة في إطور عممةة Bean, 1993كذكر بةف )
 م ؿ: اإلسررارةجيالر طةط 

 .وىذا النجوح مسرمر كسكؼ ةركرر داإمن  فٌ كاالعرقود ح ،االنبيور بولنجوح .1
 .لر طةطال روجة لالسرمرارةة في ا والشعكر بأنٌ  .2
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 النشر ال،عةؼ لم طة كعدـ إةصوليو لجمةع ملوصؿ المنظمة. .3
 ا عف المقورنوت المرجعةة.داء بعةدن الكقكع في إطور مليـك الر،و الذاري عف ا  .4
 .السةوسوت اللوشمة كالمرم مة ببنوء شركط عمؿ قكةة كشدةدة مسرندة إلى  قوفة رنظةمةة ،عةلة .5

 

 
 اتيجياإلستر معوقات التخطيط (: 6.2شكل )

 من إعداد الباحثة ةالرسم
ةعربػػػر نكعػػػو مػػػف حنػػػكاع الر طػػػةط الػػػذم ةعػػػزز نجػػػوح  اإلسػػػررارةجيالر طػػػةط  كرػػػرل البور ػػػة حفٌ 

ة رعػد بم وبػة  ورطػة إسػررارةجةالمنظمة، ككنو عممةة مسرقبمةة مكجية كطكةمة المدل، كةيدؼ إلػى بنػوء 
كذلؾ مف  ػالؿ ك،ػع رؤةػة  .يو المرجكةطرةؽ رمكف المؤسسة مف العبكر إلى المسرقبؿ، كررقةؽ نروإج

قةوـ كؿ منظمة حك مؤسسة بك،ع رؤةػة لمػو ةجػب ةرطمب  اإلسررارةجيالر طةط  كرسولة مرددرةف،  فٌ 
، ةػػرـ كار ػوذ قػػرارات فعولػة ة سػنكةة حك فصػػمةةإسػػررارةجةذلػػؾ مػف  ػػالؿ  طػة ، ك رقبالن و مسػعمةػػكػكف حف ر

 .لررقةؽ حىدافيو المنشكدة رنلةذىو عمى مرارؿ

لػى غةػوب إاللعوؿ كالمرف دا ؿ المنظمة، ةػؤدم  اإلسررارةجيغةوب الر طةط  كرعربر البور ة حفٌ 
كعػػدـ اسػػرلودريو لػػى رعر،ػػيو لمم ػػوطر كالريدةػػدات البةإةػػة الم رملػػة إ،ػػو ةػػؤدم حةن المةػػزة الرنوفسػػةة ليػػو، ك 

،ػػوفة لىةػػوب الرلوعػػؿ فةيػػو، بوإل لػػى انعػػداـ الكلػػوءة كاللعولةػػةإممػػو ةػػؤدم  ة.الكوفةػػة مػػف اللػػرص المرورػػ
 .الدنةو( -الكسطى -دارةة الم رملة )العمةوريو اإلكالركار البنوء بةف مسركةو
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 :التمكين االقتصادي المبحث الثالث: 2-3

 مقدمة: 2-3-1
رعوني المجرمعوت العدةد مف المشوكؿ عمى ا صعدة الم رملة منيو االجرموعي كمنيو السةوسي كمنيو 

دةة مف حىـ كح طر المعةقوت الرنمكةة في العدةد مف الدكؿ، رةث االقرصودم، كرعربر المشوكؿ االقرصو
 ةرررب عمةيو ازدةود نسبة اللقر كالبطولة كرراجع في نمك النورج المرمي كالقكمي.

مف ىذه المجرمعوت، كالذم ةعوني بشدة مف حك،وع اقرصودةة صعبة  اكةعربر المجرمع اللمسطةني كاردن 
في عوـ  البطولةنسبة  ، رةث بمىت ا ل صكصةة ك،عولة نظرن كمف ازدةود في نسبة اللقر كالبطو

% مف حسر غزة ررت  ط 50% في ال،لة الىربةة، كرعةش 17.6مقوبؿ  % في غزة52 ،ـ2017
 . ـ(2018اللقر الشدةد كالمدقع )الجيوز المركزم لإلرصوء اللمسطةني، 

لقكل البشرةة دا ؿ ررقةؽ الرنمةة ال ةمكف حف ةرـ إال مف  الؿ ركو ؼ جيكد جمةع ا إفٌ 
مف  الؿ  ،رنمةةكةعربر اسر مور القكل البشرةة مف حف،ؿ الكسوإؿ لررقةؽ عممةة النيكض كال ،المجرمع

كاسر مورىو كالرشجةع عمى الرلكةر السمةـ كفرح المشورةع ال وصة بيـ  فراد كالمؤسسوتبنوء قدرات ا 
إلشبوع مرطمبوت  ومسرقر كحك ر ركازنن  رةث رسيـ ىذه المشورةع في  مؽ كاقع اقرصودم ،كاسر مورىـ

 لمو لذلؾ مف حىمةة في ررسةف حداء ا فراد في المجرمع. ،ا فراد كالرد مف اللقر

طػػػرؽ الرمكػػػةف االقرصػػػودم الرشػػػجةع عمػػػى المشػػػركعوت الصػػػىةرة كذلػػػؾ عػػػف طرةػػػؽ إرػػػدل  إفٌ 
كعمػؿ ررمةػؿ كاقعػي  ،قػكمدراسة  رةطة االررةوجوت الري ةرروجيو السكؽ بوللعؿ كالري لةس لدةنو فةيػو 

 .(ـ2006 ،ك مؽ فرص عمؿ جدةدة بدراسة إمكونةة إقومة الصنوعوت الركمةمةة )الجوبي ،لممنوفسة

 ،عمػى اإلعػداد كالرػدرةب المينػي المنوسػب فػرادةف االقرصودم مف  الؿ رصػكؿ ا كةأري الرمك
ولي المنوسػػػب عػػػف كبولرػػػولي رصػػػكليـ عمػػػى الرعػػػكةض المػػػ ،لةككنػػػكا قػػػودرةف عمػػػى د ػػػكؿ سػػػكؽ العمػػػؿ

كىػك مػػو ة،ػمف ليػػـ  .إلنجوزىػػو المبػذكؿا عمػوؿ الرػي ةقكمػػكف بيػو فػػي المجرمػع بمػػو ةرنوسػب مػع الجيػػد 
كةلرح حموميـ المجوؿ لمقةوـ بمشػورةع عممةػة كاقرصػودةة رعػكد عمػةيـ بػولنلع العممػي  ،مسركل معةشة عوؿ

 . (ـ2015 ،كالمودم )عةسى
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ا كلكةوت كاالىرموموت الري رركز عمةيو الدكؿ مف حجؿ ةأري الرمكةف االقرصودم عمى سمـ كمو 
كىنو البد مف ر،وفر جيكد جمةع الجيوت كالرعوكف مع القطوع  .مكاجية الرردةوت في سكؽ العمؿ

لمكصكؿ إلى ركفةر فرص العمؿ الالزمة لجمةع فإوت المجرمع كردرةبيـ لرأىةميـ  ،ال وص حك العوـ
 لسكؽ العمؿ.

بوإل،ػوفة  نكاعػػو  ،رنػوكؿ موىةػػة الرمكػةف كا سػػبوب الدافعػة لػو بولدراسػػة فػي ىػػذا المبرػث كسػةرـ
كحىمةػة كمعةقػوت رطبةػؽ بوإل،ػوفة إلػى فكاإػد  ،كسةرـ الرعػرؼ عمػى حىػداؼ كمسػركةوت الرمكػةف .كحبعوده
موىةػػػػة الرمكػػػػةف االقرصػػػػودم، ك صوإصػػػػو بوإل،ػػػػوفة إلػػػػى عنوصػػػػره ؽ إلػػػػى سػػػػةرـ الرطػػػػرٌ   ػػػػـ .الرمكػػػػةف

 كمؤشرارو.

 :لتمكينا اىيةم 2-3-2
مليكـ الرمكةف ةرركز عمى العنصر البشرم كالمكارد البشرةة كاالسرىالؿ ا م ؿ لرمؾ  إفٌ 

لمو لذلؾ مف حىمةة في  ،ةةالطوقوت كالقدرات كالمكاىب البشر مف  الؿ العمؿ عمى رلعةؿ  ،المكارد
الرنمةة الري رةث ةشكؿ العنصر البشرم الملروح ا سوسي لعممةة  ،ررسةف حداء ا فراد في المجرمع
 ،ف المسرمر لمعمؿلمررسٌ  ودافعن  وفرمكةف العنصر البشرم ةعطي إرسوسن  .ةركقؼ عمةو نجوريو حك فشميو

 .(ـ2016 ،بيدؼ الكصكؿ إلى عممةة الرنمةة. )حبك لرةة ،حقصى اإلمكونوت كالمكارد المرورة مسرىالن 

كرعنػػػي حف ةصػػػبح  Potere ةالرةنةػػػالمسػػػرمد مػػػف الكممػػػة الرمكػػػةف مليػػػـك  فػػػإفٌ  ،لممصػػػودر المىكةػػػة وكفقنػػػ
ةعني  empowerاللعؿ  فإفٌ  (Websters Dic, 1976: 744)سرر بلقومكس كة وككفقن  ،ااإلنسوف قودرن 

 mentو الالرقػة حٌمػ ،كمػو ةعنػي االسػرطوعة ،حك السػمطة الرسػمةة حك القػكة الشػرعةة إعطوء القكة القونكنةة
بكصليو الكممة المركرةة كالملرورةة  Powerكربدك القكة  فرأري بكصليو نروج لعممةة الرقكةة حك الرمكةف.
 .(ـ2010 ،في المليـك كالري ركسبو معنوه كدالالرو )زمرد

 ،قػد ربمػكر فػي حدبةػوت اإلدارة  ػالؿ رسػعةنوت القػرف العشػرةفمف المعركؼ حف مليكـ الرمكةف ك 
حك عمػى مسػركل العمػؿ  بعد حف شيدت بةإة العمؿ اإلدارم رطكرات سػكاء عمػى مسػركل العمػؿ الركػكمي

ال وص، كذلؾ نرةجة ،ىكط كمرلػزات عدةػدة منيػو العكلمػة كظيػكر المجرمػع المػدني كارلوقةػوت رررةػر 
الرجورة العولمةة، كرموةة الممكةة اللكرةة كاالنررنت، إ،وفة إلى رطكر اللكر اإلدارم بشكؿ عػوـ )ممرػـ، 

  ـ( 2009
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ةقػػـك المػػدةركف مػػف  الليػػو بمسػػوعدة العػػوممةف  و "العممةػػة الرػػيكةمكػػف رعرةػػؼ الرمكػػةف عمػػى حٌنػػ 
 .(ـ2012 ،كالسمطة الري ةرروجكنيو الري رؤ ر فةيـ كفي عمميـ" )الدكرم ،عمى اكرسوب الميورات

عممةػػة إدارةػػة معوصػػرة رؤكػػد عمػػى مػػنح العػػوممةف رػػؽ الرصػػرؼ كار ػػوذ القػػرارات و "كةعػػرؼ بأٌنػػ
لكة،ػػػيـ الصػػػالرةوت كرزكةػػػدىـ بولمعمكمػػػوت عػػػف طرةػػػؽ ر ،ال وصػػػة بػػػإدارة نشػػػوطوريـ دا ػػػؿ المؤسسػػػة

 كمػػػنريـ الررةػػػة الكوممػػػة  داء حعمػػػوليـ بولطرةقػػػة الرػػػي ةركنيػػػو منوسػػػبة ،المطمكبػػػة فػػػي الكقػػػت المرػػػدد
 ـ(.2014 ،السمةرم)

كمو عرؼ بأنو "إعطوء العوممةف الصػالرةوت كالمسػإكلةوت كمػنريـ ررةػة حداء العمػؿ بطػرةقريـ  
 داء  وكسػػمككةن  ومػػع رػػكفةر المػػكارد كبةإػػة العمػػؿ المنوسػػبة لرػػأىةميـ مينةنػػ ،دكف رػػد ؿ مبوشػػر مػػف اإلدارة

 ـ(.2018 ،)البشةر .العمؿ بجونب ال قة فةيـ

و مو ةرـ ربطة بولرلكةض، كالرمكةف في المىة االنجمةزةة كمو ةظير في عدد مف القكامةس غولبن 
  رةث ةككف الرعرةؼ المقوبؿ لمكممة

Empower to give someone official authority or the freedom to do something. 

َ(2..8، اندراكس كمعوةعة)  

كىنػػوؾ بعػػض اال رالفػػوت فػػي اسػػر داـ المصػػطمروت المعبػػرة عػػف الرمكػػةف لػػدل بعػػض البػػور ةف 
(، مصػطمري الرمكػػةف كاالسػػرقاللةة عمػػى Mason and Smith, 2000فمػػ ال ةسػػر دـ ) .ا جونػب
معنػػى، كبولرردةػػد رصػػكؿ النسػػوء عمػػى رػػؽ الػػرركـ برةػػوريف فػػي مكاجيػػة يمػػو ةشػػةراف لػػنلس الحسػػوس حنٌ 

 .ا سرة، كالمجرمع المرمي، كالمجرمع بشكؿ عوـ

االسػػرقاللةة ال رعنػػي  عمػػى حسػػوس حفٌ  ،كفػػي المقوبػػؿ ةعػػورض بػػور كف   ػػركف ىػػذه االسػػر داموت
 Govinda Samy andاالسػػرقاللةة رعنػػي االعرمػود عمػػى الػػنلس حك اح ػػرةف ) رةػػث إفٌ . الرمكػةف

Malhotra, 1996( ك )Malhotra and Mather, 1997). 

و ب القػكة الرػي ةمكنيػو حف رلػرض الرىةةػر، حٌمػيػو ررطمٌػحنٌ  :كررأسس إمكونةة الرمكػةف عمػى مرركػزةف: ا كؿ
و كونػػت ةىػػدك بمقػػدكر البشػػر رةوزريػػو حة ػػ القػػكة قوبمػػة لمرمػػدد كلةسػػت مرػػدكدة،  ػػـ ال ػػوني فيػػك: افرػػراض حفٌ 

 .(Alsop & Heinsohn, 2006ـ ك صوإصيـ )قدراري
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مليكـ الرمكةف ةعني االسر داـ ا م ؿ لمقكة الذارةة لمقةوـ بنشوطوت مشرركة مع  كررل البور ة بأفٌ 
ىذا  بأفٌ  واح رةف إلرداث الرىةةر االةجوبي سكاء عمى الصعةد اللردم، حك عمى صعةد المؤسسة، عممن 

 .رارات كاكرسوب ميورات الكصكؿ لألىداؼ وذ القالرمكةف ةشمؿ القدرة عمى ارٌ 

 :األسباب الدافعة لمتمكين 2-3-3
  ص في احري:ا سبوب الري ردفع إلى الرمكةف دا ؿ المنظمة ررمٌ  (، حفٌ ـ2003ةرل )حفندم، 

 .لى حف رككف حك ر اسرجوبة لمسكؽروجة المنظمة إ -1
 .ر لةض عدد المسركةوت اإلدارةة في اليةوكؿ الرنظةمةة -2
ة اإلسررارةجة،وةو انشىوؿ اإلدارة العمةو بو مكر الةكمةة كرركةزىو عمى الق الروجة إلى عدـ -3

 .طكةمة المدل
الروجة إلى االسرىالؿ ا م ؿ لجمةع المكارد المرورة،  وصة المكارد البشرةة، لمرلوظ عمى  -4

 .رطكةر المنوفسة

 :ومؤشراتو أنواع التمكين 2-3-4
 ـ( 2002 ،كىي: )عبد الكىوبة حنكاع ل ال  كاع الرمكةف في المنظموترنقسـ حن 

كرك،ةح جية نظره في ا عموؿ  ،: ةشةر إلى قدرة اللرد عمى إبداء رحةوالتمكين الظاىري - ح
 وذ القرار ىي المككف الجكىرم لعممةة كرعربر المشوركة في ارٌ  ،كا نشطة الري ةقكـ بيو

 الرمكةف الظوىرم.
عة مف حجؿ رؿ المشكالت كرعرةليو : ةشةر لقدرة اللرد عمى العمؿ في مجمك التمكين السموكي - ب

كبولرولي رعمةـ اللرد  ،ككذلؾ رجمةع البةونوت عف مشوكؿ العمؿ كمقررروت رميو ،كرردةدىو
 ميورات جدةدة ةمكف حف رسر دـ في حداء العمؿ.

ككذلؾ  ،: كبشمؿ قدرة اللرد عمى رردةد حسبوب المشكالت كرميوتمكين العمل المتعمق بالنتائج - ت
ررسةف كالرىةةر في طرؽ حداء العمؿ بولشكؿ الذم ةؤدم لزةودة فوعمةة  قدررو عمى إجراء

 المنظمة.
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 أبعاد التمكين:  2-3-5
 :كةمكف ا رصور حبعود الرمكةف فةمو ةمي 

 :الميمة -البعد األول  -1
حم  ،ةيرـ ىذا بررةة الرصرؼ الري رسمح لملػرد الػذم رػـ رمكةنػو مػف حداء الميػوـ الرػي كظػؼ مػف حجميػو

عةف االعربور مسورة االسرقاللةة المسػإكؿ عنيػو المكظػؼ حك مجمكعػة المػكظلةف لمقةػوـ ةأ ذ ىذا البعد ب
حك رػوجريـ لمرصػكؿ عمػى إذف إلنجػوز الميػوـ الرػي ةقكمػكف  ،مػدل ةػرـ رػكجةييـ إلى حمٌ  ،بميوـ عمميـ

لى حمٌ  ،بيو جراءات المنظمة مو ةجدرجة رك  كا    ـ إعطوء اللرصة لممكظلةف ،ب القةوـ بو،ح سةوسوت كا 
لػػى حمٌ  ،لمقةػػوـ بإنجػػوز الميػػوـ مػػدل ىنػػوؾ ر،ػػورب بػػةف مسػػإكلةة االسػػرقاللةة كا ىػػداؼ المرسػػكمة مػػف  كا 

 ـ(.2011 ،)نسموف قبؿ المدةرةف لررقةؽ ا داء اللعوؿ
 القوة: -البعد الثاني  -2
ى رركز عمى دراسة مليـك القػكة ككةلةػة رأ ةرىػو عمػر طكات الرلكر كالرعمؽ في مليكـ الرمكةف  ىحكل إفٌ 

كةأ ػذ بعػد القػكة بعػةف  ء.سػكاء مػف نورةػة كجيػة نظػر القةػودة حـ العػوممةف عمػى رػد سػكا ،عممةة الرمكةف
مػو الميػوـ الرػي ةقػـك بيػو ا فػراد  ،االعربور الشعكر بولقكة الش صػةة الرػي ةمرمكيػو ا فػراد نرةجػة رمكةػنيـ

لػػػى حمٌ  ،فك الممكنػػ لػػػى حمٌ  ،ـمػػػدل السػػمطة الرػػػي ةمرمكيػػػو اللػػرد مرػػػددة فػػػي الميػػو كا  مػػػدل رقػػػـك اإلدارة  كا 
 ـ(.2008 ،)كردم بجيكد لمشوركة العوممةف في السمطة كرعزةز شعكرىـ بولرمكةف

 االلتزام: -البعد الثالث -3
كاإلذعػػوف الرنظةمػػي  ،ةأ ػػذ ىػػذا البعػػد بعػػةف االعربػػور اكرشػػوؼ االفررا،ػػوت عػػف مصػػودر الرػػزاـ ا فػػراد

لمكا،ةع المرصػمة بزةػودة ررلةػز ا فػراد مػف  ػالؿ رػكفةر كةرصؿ بعد االلرزاـ بو ، سمكب مردد لمرمكةف
 ـ(.2016 ،)حبك لرةة اررةوجوت اللرد لمقكة كاالررةوجوت االجرموعةة كزةودة ال قة بولنلس

 الثقافة: -البعد الرابع -4
فول قوفػػة الرنظةمةػػة الرػػي ركصػػؼ بػػولقكة  ،كىػػي مػػدل قػػدرة  قوفػػة المنظمػػة عمػػى رعزةػػز الشػػعكر بػػولرمكةف

لبةإػة  وبػؿ عمػى ا رجػح قػد رشػكؿ عوإقنػ ،ف غةر المررمؿ حف ركفر بةإة مالإمة لنجوح الرمكةفكالرركـ م
 ـ(.2019 ،)نكار الرمكةف
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 :أىداف التمكين 2-3-6

ا مف ا ىداؼ الري ررجكىو المنظمػوت مػف  ػالؿ رنلةػذىو ىنوؾ عددن  ـ(، حفٌ 2011ةرل )جالب، 
 :لبرامج الرمكةف منيو

 .  طوءزةودة مسركل الدافعةة لرقمةؿ ا -1
 .زةودة فرص االبركور كاإلبداع -2
 .دعـ عممةة الررسةف المسرمر لمعممةوت كالمنرجوت كال دموت -3
 زةودة ر،و الزبكف مف  الؿ الررص عمى جعؿ ا فراد كالعوممةف عمى مقربة مف الزبوإف -4
 .كر لةض مسركل معدالت دكراف العمؿ كالىةوب كالمرض ،زةودة مسركل كالء العوممةف -5
 .وجةة مف  الؿ زةودة اعرداد ا فراد بأنلسيـ، الشعكر بوررراـ النلس كقةمة النلسزةودة اإلنر -6

 :مستويات التمكين 2-3-7

و ( نمكذجن Bowen and Lawler, 1995مف ) ـ( بنوء عمى اقرراح كؿ  2011ةرل )جالب، 
لمسركةوت الرمكةف ةرككف مف طرفةف ةعبر فةو الطرؼ ا كؿ عف ركجو اإلدارة نرك فرض سةطرريو 

 .ى ا فراد كالعوممةف، في رةف ةعبر الطرؼ ال وني عف ركجو اإلدارة نرك اندموج ا فراد العوممةفعم
 كىذه المسركةوت ىي:

 االندماج في االقتراح: -1
 فكور اليودفة اك الرقوبة، إذ ةشجع ا فراد عمى رقدةـ الركجو نر و مقورنة معا طلةلن كىك ةم ؿ رىةةرن 

الرقوبة ربقى بةد  ة روؿ فإفٌ كمو ةكوفإكف عمى ذلؾ، كعمى حةٌ  .ةرـ العمؿلرطكةر الطرةقة الري بمكجبيو 
اإلدارة في قبكؿ رمؾ ا فكور، كالرمكةف في ىذا المسركل ةأ ذ مرركاه مف القبكؿ الرسمي  فكور 

 .رىةةر في عممةة الرقوبة مف قبؿ اإلدارة العوممةف، كلكف مف دكف إرداث حمٌ 
 االندماج في العمل: -2

ا حك ر حىمةة، رةث ةسرطةع ا فراد رطكةر الميورات كاسرعموليو، كمو دموج في العمؿ رىةةرن ةم ؿ االن
ةمرمؾ ا فراد اسرقاللةة كبةرة في عمميـ، كةرصمكف عمى الرىذةة العكسةة المنوسبة عف العمؿ الذم 

 .مف الركجةو ةقكمكف بو، كىنو ةقرصر دكر المشرفةف عمى الرركةز عمى حعموليـ بدالن 
 :دماج المرتفعاالن -3

و بولمشوركة في ا داء ةردث االندموج المررلع عندمو رمنح المنظمة ا فراد العوممةف فةيو إرسوسن 
 .اإلجمولي ليو
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 (، معودلة الرمكةف احرةة:Bowen & Lowler, 1995كقدـ )

    .. المكافآت × المعرفة × المعمومات × القوة = التمكين.. 

  :فوائد التمكين 2-3-8
و مو ةرروج ا مر إلى رنمةة ال ةمكف حف ةرـ دكف إةموف مف القودة بأىمةرو كفكاإده، فىولبن ف الرمكة إنّ 

ا فراد، كرفع قدراريـ كميوراريـ لرؿ المشكالت، كمكاجية المكاقؼ كمنريـ اللرصة لممبودحة كرقبؿ 
لرمكةف  (، فإفٌ Mc shane & Glinow, 2000ـ(، ككفقو لكؿ مف )2009الرردم )القو،ي، 

عوممةف فكاإد مررممة بولنسبة لممكظلةف كمؤسسوريـ عمى رد سكاء، كرشمؿ ىذه اللكاإد جكدة القرارات، ال
 .كااللرزاـ بولقرارات، رطكةر العوممةف، شعكر العوممةف بولر،و كرمكةنيـ

: فكاإد الرمكةف لألفراد: و ونةن  ،: فكاإد الرمكةف لممنظمةحكالن  ،كرنقسـ فكاإد الرمكةف إلى قسمةف
 ـ(.2018 ،لبشةر)ا

 : فوائد التمكين لممنظمة:أواًل 

 اسرىالؿ قدرات المكظلةف الكومنة بكلوءة كفوعمةة في رؿ مشوكؿ العمؿ. -1
 كرفع القدرة عمى المنوفسة. ،ررسةف  صوإص ال دموت كالمنرجوت -2
 منح المكظلةف كفرؽ العمؿ في الكظةلة الررةة المنوسبة في العمؿ. -3
 شرةة كصةونريو كالرلوظ عمةيو.االسرىالؿ ا م ؿ لممكارد الب -4
 جعؿ المنظمة حك ر قدرة عمى المنوفسة السكقةة. -5
 زةودة إدراؾ العوممةف كالمكظلةف لروجوت المنظمة. -6
  لض كملة الرشىةؿ كسرعة ار وذ القرارات. -7
 ات كاررلوع القدرات االبركورةة.رىٌةر مسرعة اسرجوبة المنظمة لم -8
 رعزةز الكالء لممنظمة. -9

 كان لوض نسبة الىةوب كدكراف العمؿ. ،لعمؿرقمةؿ كقت ا -10

 : فوائد التمكين لألفراد:اثانيً 
 زةودة قدرة اللرد عمى الرركـ في الميوـ كا عموؿ الةكمةة.  -1
 زةودة مسركل ر،و المكظؼ كالعمةؿ. -2
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 زةودة قدرة اللرد عمى مقوكمة ،ىكط العمؿ. -3
 إكسوب اللرد معورؼ كميورات جدةدة. -4
 في العمؿ.اررلوع الشعكر بولممكةة  -5
 .إشبوع روجة ررقةؽ الذات -6
 زةودة ال قة بولنلس. -7
  مؽ فرص عمؿ. -8

 ةو عند إعطوء المكظؼ الررةة الر وذ القرار المنوسب كرمكةنو، إلنجوز الميوـ المنكطكررل البور ة حنٌ 
ذلؾ ةزةد مف شعكر المكظؼ  فإفٌ  .بو لررقةؽ حىداؼ المؤسسة بشكؿ مسرقؿ دكف الرجكع إلى اإلدارة

رمكةنو ةزةد  إ،وفة إلى حفٌ . و عنصر فعوؿ في رطكةر ىذه المؤسسةو في نجوح المؤسسة، كحنٌ بأىمةر
 .كشعكره بولمرعة عند حداء ميومو الم رملة ،مف روفزةرو لمعمؿ

 :التمكين أىمية 2-3-9

 عمى سكاء ررقةقيو ةمكف منوفع عدة عمى الرمكةف مليكـ رنوكلت الري ا دبةوت في إجموع ىنوؾ
 عمػػى الق،ػػوء رسػػريدؼ الرػػي الرنمكةػػة البػػرامج حىمةػػة مػػف حىمةريػػو فرػػأري العػػوممةف، كح المنظمػػة مسػػركل
 كرػرم ص القػرار، صػنوعة فػي كالمشػوركة شػمكلةة كطنةػة إسػررارةجةة ،ػمف كذلػؾ كا مةة كالبطولة اللقر
 (:ـ2013 علونة،) ةمي بمو الرمكةف حىمةة

 ةقـك الري كلمميوـ لممكظؼ بولنسبة الدا مي االنرموء زةودة في الرمكةف ةسيـ رةث: االنرموء ررقةؽ -1
 بولعمؿ لرغبرو مرصمة ىي االنرموء كزةودة لو، ةنرمي الذم العمؿ كللرةؽ لممؤسسة انرموإو كزةودة بيو

 دكراف معدؿ في كنقص العمؿ عف الرىةب في كردني لمعمؿ بوالنرموء شعكره كنرةجة العمؿ، كمنوخ
 .العمؿ

 النوجمة كالمشوركة مشوركريـ مسركل رفع في ةسيـ بمو العوممةف مكةفر رعني: اللوعمة المشوركة -2
 اللرد، انرموء كاقع مف رنبع الري اإلةجوبةة كالمشوركة اللوعمةة مف عوؿ بمسركل ررمةز الرمكةف عف

 .كغوةوريو المنظمة حىداؼ رجوه بولمسؤكلةة كشعكره

 مف لدةو الر،و مسركل كرفع كظؼالم حداء مسركل ررسةف إفٌ : العوممةف حداء مسركل رطكةر -3
 دافعة كقكة حىمةة ذات فكرة كىي اإلدارة، في الرمكةف مليكـ رطبةؽ عف ررم ض الري ا سوسةة ا مكر
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 النجوح، عكامؿ مف عومالن  رعد ا داء نكعةة فررسةف الرمكةف، برامج  مؼ رقؼ ىومة كمرصمة
 .الرمكةف برامج بكاسطة ال دموت مؤسسوت في ك وصة

 لدل كالقدرة كالميورة المعرفة ركافر عمى رركقؼ الرمكةف برامج نجوح إفٌ : كالميورة المعرفة سوباكر -4
 الك ةر في ةرطمب كىذا. كردرةب رنمةة دكف رررققو حف ةمكف ال كالميورة كالمعرفة المكظؼ، حك العومؿ
  ركة رصبح  مةنة معرفة  الليو مف ةكرسب كمؤرمرات ردرةبةة دكرات في المكظؼ ان راط الروالت مف

 .سوبقنو بيو ةعمؿ كوف الري لممنظمة مىودررو بعد كررى عمؿ ككرش كندكات ةمرمكيو،

 الرصرؼ بررةة فولشعكر الرمكةف، نروإج مف المرققة المزاةو حىـ حرد كىك: الكظةلي الر،و ررقةؽ -5
 . بولسعودة كشعكرىـ ةفالعومم ر،و زةودة إلى رؤدم الري العكامؿ مف العمؿ في كاالسرقاللةة كالمشوركة

 إلعموؿ اللرصة بإرورة ةشعركف إذ العوممةف، كر،و معنكةوت رفع في ةسيـ فولرمكةف ح رل نورةة كمف
 المكلكلة الرصرؼ ررةة في ةسيـ الذم الر،و ىذا بيـ، ك قريو اإلدارة برقدةر ةسرمرعكف كمو قدراريـ،

 كرشوقة سرعة إلى ةؤدم الرمكةف حفٌ  عف ةؾنوى ا داء، لررسةف كالسعي اإلبداعي الرلكةر إ راء في
 لنجوح حسوسي عومؿ كىك كال ورجةةف، الدا مةةف العمالء كمشكالت كاقرراروت شكوكم معولجة

 مرصوعدة رنوفسةة بةإة في المنظموت حصبرت كقد سةمو ال كنوجرة، فوعمة كاسرمرارىو المنظموت
 (.ـ2004 مصطلي،) بولكقت لمرنوفس رسعى

 :المنظمات في لتمكينا تطبيق معيقات 2-3-10

 رطبةػػػػػؽ حمػػػػػوـ كالعقبػػػػػوت المعةقػػػػػوت بػػػػػأفٌ ( ـ2012 الػػػػػكاكم،) ك( ـ2005 العرةبػػػػػي،)  راء ارلقػػػػػت
 :الرولةة النقوط في ررم ص الرمكةف

 .الرنظةمي اليةكؿ -2  .الرىةةر مقوكمة -1

 
 :التغيير مقاومة -1

 النقوط  الؿ مف لمرمكةف ظمةالمن إدارة مف الرىةةر مقوكمة كربرز البشرةة، ال صوإص حىـ حرد كىك
 :الرولةة

 كمنريو القكة مصودر مف جزء عف سةر مكف ككنيـ المدراء قبؿ مف ا موف بعدـ الشعكر 
 .لممكظلةف
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 الرمكةف لمقوكمة كمةميـ المدراء رمقوه الذم اإلدارم الردرةب نكع. 

 مف حك ر الميوـ بأداء ميرمةف ةككنكف غولبنو الرقمةدةكف فولمدراء لممدراء، الش صةة الصلوت 
 .الميوـ ىذه ةؤدم الذم بولش ص اىرموميـ

 المنظمة عورؽ عمى كقع جوىزة، ركف لـ فإف. الرمكةف لعممةة العوممة القكل جوىزةة مدل 
 .كرجيةزىو إعدادىو كاإلدارة

 :في كةرم ؿ اإلدارةة كالممورسوت: التنظيمي الييكل -2

 القرار كصنوع المكظلةف بةف المكجكدة اإلدارةة المسركةوت عدد. 

 المبودرة ح ذ عمى كرشجةعيـ المكظلةف حداء لرقةةـ ررلةز نظوـ كجكد. 

 الجكدة ررقةؽ في كرسوىـ المكظلةف رشجع ىؿ المك،كعة كاإلجراءات اإلدارةة الممورسوت 
 .اإلنروجةة

 (.ـ2010 ك  ركف، رمكد) المنظمة دا ؿ كالرطكةر الردرةب ،عؼ 

 ررد قد الري المعكقوت بعض ركاجو المنظموت حفٌ  إلى حشورا فقد ،(ـ2010 كالشةخ، رمكد) حٌمو
 :الرولي في حجمالىو كقد ا فراد، رمكةف عمى قدرريو مف

 فيك اإلنسوف، طبةعة مف الرىٌةر مقوكمة حفٌ  اعربور عمى: والنقابات الموظفين قبل من المقاومة -1
 العالقة  فٌ . الرمكةف عممةة بةؽرط عند لممقوكمة مصدر   ر ىي النقوبوت بةنمو جدةد ىك ممو ة وؼ

دارة المنظمة العمولة بةف المر،ودة الرقمةدةة  في النقوبوت رككف مو غولبنو حٌنو إذ لذلؾ، ردعك المنظمة كا 
 .اإلجراءات كوفة في الرلرص مك،ع

 الىةر كلمردرةب المنظمة لقودة الش صةة بولقةـ ررعمؽ  سبوب :المنظمة إدارة قبل من المقاومة -2
 .كاالسر نوء كولمروبوة العمؿ جكدة مف ةقمؿ القودة سمكؾ حك كوفيال
 البرث مف الكوفي االىرموـ رجد كلـ الرمكةف، معكقوت حىـ رعربر: العاممة القوى جاىزية مدى -3

 .رمكةنيـ عدـ مف حسكح ةعربر كجوىزةريـ المكظلةف اسرعداد فعدـ كالرقصي،

 رقسةـ مف ةقدمو بمو الرمكةف نجوح مقكموت مف ةعربر: يةاإلدار  والممارسات التنظيمي الييكل سالمة
 .اإلدارةة المسركةوت كرردةد االرصوؿ كقنكات كالمسإكلةة لمسمطة كرردةد لمعمؿ
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 :االقتصادي التمكين ماىية 2-3-11

 رنمةػػة إلػػى رػػؤدم الرػػي كاإلجػػراءات كا نشػػطة كا فعػػوؿ الممورسػػوت كػػؿ بأٌنػػو االقرصػػودم الرمكػػةف ةعػػرؼ
 نوشػطةف ةككنػكا حف عمػى قػودرةف رجعميػـ الرػي الظػركؼ ك مػؽ كرلزىػو، الم رملػة صػكرىوب ا فػراد قدرات

 (.ـ2002 القرةشي،) المجرمع في كال ركة الد ؿ ركلةد عممةوت في رقةقةةف كمسوىمةف

 الملػػػػػػػوىةـ مػػػػػػػف Employment كالركظةػػػػػػػؼ Empowerment االقرصػػػػػػػودم الرمكػػػػػػػةف مليػػػػػػػكـ كةعػػػػػػػد
 كوالقرصػػود، العممةػػة كالمجػػوالت المعرفةػػة الرقػػكؿ مػػف عػدد فػػي داكلػػةالمر الملػػوىةـ حرػػد كىػػك المسػررد ة،

 (.Williams, 2014) النسوإةة كالدراسوت كاإلدارة، كالرعمةـ النلس كعمـ كالرنمةة

  كررمػػػػػػػؿ كاالجرموعةػػػػػػػة االقرصػػػػػػػودةة الرنمةػػػػػػػة فػػػػػػػي المشػػػػػػػوركة عممةػػػػػػػة فػػػػػػػي اللػػػػػػػرد قػػػػػػػدرة ررسػػػػػػػةف كىػػػػػػػك
  العمػػػؿ، فػػرص ذلػػؾ فػػي بمػػو االقرصػػودةة المػػكارد إلػػػى الكصػػكؿ فػػي فرصػػة زةػػودة  ػػالؿ مػػف المسػػؤكلةة
  ا سػػػكاؽ عػػػف كالمعمكمػػػوت الميػػػورات كرطػػػكةر ا  ػػػرل المنرجػػػة كالصػػػكؿ الممرمكػػػوت المولةػػػة، ال ػػػدموت

(Gendernet, 2011.) 

  كسوإؿ ا فراد مف مجمكعة منح عف عبورة بأٌنو عوـ بشكؿ االقرصودم الرمكةف مصطمح البور ة كرعرؼ
 رةورةػة حك،ػوع ةعةشػكف الػذةف ا فػراد مسػوعدة   ػر؛ بمعنػى. ال ػوص االقرصػودم رىـمصػة فػي لمرركـ
 الرمكػػػػةف جيػػػػكد كررم ػػػػؿ. ا ف،ػػػػؿ نرػػػػك مسػػػػرقبميـ كرسػػػػـ االقرصػػػػودم ك،ػػػػعيـ ررسػػػػةف عمػػػػى صػػػػعبة

 مشػػػورةعيـ فػػرح فػػي مسػػوعدريـ طرةػػؽ عػػف الػػػذاري بوالكرلػػوء ةرمرعػػكف ا فػػراد ىػػؤالء بجعػػؿ االقرصػػودم
  ػػالؿ كمػػف االقرصػػودم، ك،ػػعيـ ررسػػةف بكةلةػػة كعةنػػو حك ػػر لةككنػػكا ليػػـ رػػدرةبال رػػكفةر حك ال وصػػة،

 .مزىر كمسرقبؿ جةد معةشي بمسركل لةنعمكا كاحلةوت الكسوإؿ ركفةر

 :خصائص التمكين االقتصادي 2-3-12
يو ررطمب القكة الري ةمكنيو حف رلرض الرىةةر. ررأسس إمكونةة الرمكةف عمى مرركزةف: ا كؿ: حنٌ 

و كونػػت  ػػـ ةىػػدك بمقػػدكر البشػػر رةوزريػػو حة ػػ ،القػػكة قوبمػػة لمرمػػدد كلةسػػت مرػػدكدة افرػػراض حفٌ ال ػػوني: فيػػي 
 قدراريـ ك صوإصيـ.
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 :(Alsop & Heinsohn, 2006) و عمميةوعمى ذلك يتصف التمكين االقتصادي بأنّ 

 كمػػف جيػػة ،اجرموعةػػة مرعػػددة ا بعػػود: رػػرـ عمػػى ا صػػعدة السةوسػػةة كاالقرصػػودةة كاالجرموعةػػة 
رمكػةف اللػرد  ح رل ىي عممةة رجمع بةف المسركةةف اللػردم كالمجرمعػي كذلػؾ رػةف رلرػرض حفٌ 

 ةؤدم في نيوةة المطوؼ إلى رمكةف المجرمع.
  ٌىذا ةرـ مف  الؿ اكرسوب المعمكموت  رىةةرةة: رسريدؼ رصكؿ ا فراد عمى القكة كرلررض حف

مع نرك العمؿ مػع ا فػراد كالمؤسسػوت كمف  الؿ الرط ،ال وصة بيـ كبولبةإة الري ةعةشكف فةيو
 مف حجؿ إرداث الرىةةر المطمكب بولمجرمع.

  رلوعمةػػػة: ىػػػي نرػػػوج الرلوعػػػؿ بػػػةف  بػػػرات ا فػػػراد بع،ػػػيـ الػػػبعض كالرػػػي ةنػػػرج عنيػػػو الرىةةػػػر
االجرمػػوعي كغوةريػػو حف ةػػرمكف ا فػػراد مػػف العمػػؿ إلرػػداث الرىةةػػر مػػف  ػػالؿ المؤسسػػوت ذات 

 وريـ.الرأ ةر في رةوريـ كمجرمع
  رنمكةة: ربرىي زةودة كعي ا فراد بقدراريـ كرر يـ عمى رطكةرىو لةصبركا مؤىمةف لمروؽ بعممةة

 الرنمةة.

 عناصر التمكين االقتصادي: 2-3-13
)مركز شؤكف المرحة، كىي ررم ؿ بوحري ،ال ر رمؼ عنوصر الرمكةف االقرصودم عف عنوصر الرمكةف

 :ـ(2014

 .االعرمود عمى الذات -
 .رنمةة االقرصودةةالمشوركة في ال -
 .االسرقالؿ في عممةة صنع القرار -
 .الرصكؿ عمى الد ؿ كاالإرمونوت الكبةرة -
 .ممكةة ا را،ي كالعقورات كمصودر ح رل لمقكة -
  .الرصكؿ عمى المعرفة كالميورات كالمعمكموت -
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 عناصر التمكين االقتصادي(: 7.2شكل )

 غزة –م2014مركز شؤون المرأة  المصدر:

 :االقتصادي كينالتم مؤشرات 2-3-14

 الرمكػػػةف مسػػػركل عمػػػى االسػػػردالؿ  الليػػػو مػػػف ةمكػػػف كالرػػػي المؤشػػػرات مػػػف عدةػػػد ىنػػػوؾ ةكجػػػد
 مؤشػػػػرات العوممػػػػة، القػػػكل مؤشػػػػرات الصػػػرة، فػػػػي مؤشػػػػرات الرعمػػػةـ، فػػػػي مؤشػػػرات كمنيػػػػو االقرصػػػودم،

 .  المولي القطوع كمؤشرات كاالنلوؽ، االسريالؾ ر ص مؤشرات اللقر، ر ص مؤشرات البطولة،

  :(ـ2016 لرةة، حبك) ةمي كمو االقرصودم الرمكةف مؤشرات رصوغ

 .المسريدفة اللإة حفراد بةف البطولة مف الرد -1

 .االقرصودةة ا نشطة في المسريدفة اللإة مشوركة -2

 .كغةرىو اإلقراض ككردات كاالقرصودةة المولةة المؤسسوت إلى الكصكؿ عمى القدرة -3

 . العوممة القكل في المشوركة نسبة -4

 . المولي الشمكؿ نسبة -5
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 . االقرراض -6

 .  البنكةة الرسوبوت عدد -7

 . القوإمة الصىةرة المشورةع عدد -8

 . المسجمة الرجورةة الشركوت عدد -9

 كسةرـ رنوكؿ كاسرعراض بعض مف ىذه المؤشرات كمنيو :

 م(2018)وزارة التربية والتعميم العالي، لتعميم في امؤشرات مختارة  -1

الرعمػةـ حف معػدؿ الرسػرب مػف المػدارس، كمعػدؿ الرسػػكب  ةالرػظ مػف الجػدكؿ ال ػوص بمؤشػرات
سػنة فػي غػزة  15في غزة ىك حقؿ مف نظةره في ال،لة الىربةة، كمعدؿ معرفة القراءة كالكروبة لمو فػكؽ 

 .عف نظةره في ال،لة ةزةد

دد طمبػة المػدارس فػي بةنمو عدد المدارس في ال،لة ةزةد عف عددىو فػي قطػوع غػزة، كمػو حف عػ
 ال،لة.، بةنمو معدؿ الطمبة لكؿ معمـ في غزة حعمى مف نظةرة في ال،لة حعمى مف العدد في غزة

 م2018 لعام فمسطين في لمتعميم مختارة مؤشرات
 غزة الضفة فمسطين السنة المؤشر

 729 2269 2998 2018 – 2017 عدد المدارس

 514.332 711.906 1.253238 2018 – 2017 عدد الطمبة في المدارس

 26.4 19.7 22.1 2018 -2017 معدؿ الطمبة لكؿ معمـ

 0.8 1.0 0.9 2017 – 2016 معدؿ الرسرب مف المدارس

 0.9 1.1 1.0 2017 – 2016 معدؿ الرسكب في المدارس

سنة  15معدؿ معرفة القراءة كالكروبة لألفراد 
 حك ر

2017 – 2018 97.2 97.0 97.6 

 ـ2018 الرربةة كالرعمةـ العوليكزارة المصدر: 

 
 :مؤشرات خاصة بالمجال الصحي -2

ةالرػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ قمػػػة عػػػدد المسرشػػػلةوت المكجػػػكدة فػػػي قطػػػوع غػػػزة مقورنػػػة بمػػػو ىػػػك مكجػػػكد بول،ػػػلة 
ة بولنسبة لممكاطف رى سً الىربةة، كربعو لذلؾ فإف عدد ا سرة في غزة حقؿ منو في ال،لة الىربةة، كنسبة ا ى 

. امو عدد مراكز الرعوةة الصرةة فيي في ال،لة الىربةة حك ر مف نظةرريو يو في غزةفي ال،لة اقؿ من
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منػو لػوؿ دكف سػف ال ومسػة فػي غػزة ىػك حعمػى في غزة، كمف جية ح رل فإف عدد كفةوت الر،ػع كا ط
 في ال،لة الىربةة.

حقػػؿ مػػف  كمػػف قػػراءة ىػػذه ا رقػػوـ كالمعطةػػوت ةمكػػف القػػكؿ حف مسػػركةوت الرمكػػةف الصػػري فػػي غػػزة ىػػي
 .نظةرريو في ال،لة العربةة

 م2014مؤشرات صحية مختارة في فمسطين حسب المنطقة لعام 
 غزة الضفة الغربية فمسطين المؤشر

 30 50 80 المسرشلةوت عدد
   26 عدد المسرشلةوت الرككمةة

   54 عدد المسرشلةوت غةر الرككمةة
 2437 3502 5939 عدد ا سرة
 1.4 1.3 1.3 مكاطف 1000حسرة المسرشلةوت لكؿ 

 163 604 767 عدد مراكز الرعوةة الصرةة ا كلةة الرككمةة
 19.6 17.1 18.2 معدؿ كفةوت الر،ع
 23.7 20.0 21.7 سنكات 5معدؿ كفةوت ا طلوؿ دكف سف 

 ـ2014المصدر: الجيوز المركزم لالرصوء اللمسطةني لعوـ 

  

 م(2017اء الفمسطيني، )الجياز المركزي لالحص تتعمق بالفقرمؤشرات  -3

  ف كذلػػػؾ فمسػػػطةف، فػػػي اللقػػػر  ػػػط لرردةػػػد الشػػػيرم الػػػد ؿ مػػػف بػػػدالن  الشػػػيرم االسػػػريالؾ اعرمػػػود رػػػـ
 المرشػػوبية الػػد ؿ مسػػركةوت ذات ا سػػر حف كب وصػػة  حف،ػػؿ، نرػػك عمػػى الروجػػوت ةعكػػس االسػػريالؾ

 حف كمػػػػو.   سػػػػرةا الررةوجػػػػوت ربعػػػػون  صػػػػرةح كالعكػػػػس م رملػػػػة رفػػػػوه مسػػػػركةوت لػػػػدةيو ةكػػػػكف حف ةمكػػػػف
 م ػػؿ االسػػريالؾ عمػػى رػػؤ ر معةنػػة مصػػودر حف رةػػث النقػػدم، بولػػد ؿ  بول،ػػركرة ررػػأ ر ال االررةوجػػوت

 اللقػػر نسػػبة فػي الرقمةػػؿ مػػف ، كرػػؤ ر المسػػوعداتالم ػػوؿ سػػبةؿ عمػى المعةشػػة  غػػراض كالقػػركض الػدةف،
 . %18 بركالي

 فمسػػطةف فػػي( حطلػػوؿ ك ال ػػة ا نػػةف بػػولىةف حفػػراد،  مسػػة مػػف المككنػػة) المرجعةػػة لألسػػرة اللقػػر  ػػط بمػػغ
 .( حمرةكي دكالر 671 ركالي) جدةدان  إسراإةمةون  شةقالن  27470 ركالي 2017 عوـ  الؿ

 536 ركالي) جدةدان  إسراإةمةون  شةقالن  17974 المرجعةة ا سرة لنلس( الشدةد) المدقع اللقر  ط بمغ بةنمو
 (.  حمرةكي دكالر



75 
 

 العوـ مع مقورنة 2017 العوـ في% 13.2 بنسبة الشيرم االسريالؾ نموط  كفقو اللقر نسبة كقد زادت
 .2017 عوـ% 29.2 إلى ككصمت 2011 عوـ% 25.8 كونت رةث ،2011

 النروإج  الؿ مف ىذا ةظير.  الىربةة ال،لة في ا فراد مف فقران  حك ر غزة قطوع في اللقراء ا فرادك 
   .اللقر شدةك  فجكة مقةوسي  الؿ مف ليو الركصؿ رـ الري

  م2017الشيري لألفراد في فمسطين حسب المنطقة،  كنسب فجوة وشدة الفقر وفقًا لمدخل وأنماط االستيال 

 شدة الفقر فجوة الفقر المنطقة
 الدخل االستيالك الدخل االستيالك

 4.0 0.9 7.9 2.8 ال،لة الىربةة
 18.1 6.5 30.8 15.7 قطوع غزة
 9.5 3.1 16.9 7.9 فمسطةف

 م7102المصدر: الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطٌنً 

 م2017مؤشرات تخص الفقر في فمسطين لعام 
 غــــزة لضفةا فمسطين المؤشر

 %53.0 %13.9 %29.2 نسبة اللقر بةف ا فراد كفقو  نموط االسريالؾ الشيرم
 %67.6 %24.0 %41.1 ا فراد الذةف ةقؿ د ميـ الشيرم عف  ط اللقر الكطني

 %33.8 %5.8 %16.8 راد ةعونكف مف اللقر المدقع كفقو  نموط االسريالؾ الشيرمحف
ا فػػػراد الػػػذةف ةقػػػؿ د ميػػػـ الشػػػيرم عػػػف  ػػػط اللقػػػر المػػػدقع كفقػػػو 

  نموط االسريالؾ الشيرم
30.3% 15.1% 53.9% 

   %53.6 نسبة فقر ا سر الري رعرمد عمى المسوعدات كالرركةالت
عمػػػى ركارػػػب الرإةسػػػي د فػػػي د ميػػػو نسػػػبة فقػػػر ا سػػػر الرػػػي رعرمػػػ

 القطوع ال وص
29.5%   

عمػػػى القطػػػوع الرإةسػػي نسػػبة فقػػػر ا سػػر الرػػػي رعرمػػػد فػػي د ميػػػو 
 العوـ

26.5%   

 ـ2017المصدر : الجيوز المركزم لإلرصوء اللمسطةني لعوـ 

 ـ(2018ركزم لالرصوء اللمسطةني، مالجيوز ال) والبطالة مؤشرات القوى العاممة -4

 المكارد مردكدةة ظؿ في  صكصون  اللمسطةني، االقرصود في اإلنروج عنوصر حىـ العمؿ عنصر ةعربر
 .  الموؿ كرحس كالسمع ا ش وص رركة عمى كالقةكد كالمةوه ا را،ي عمى اإلسراإةمةة كالسةطرة الطبةعةة
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 العاممة القوى حجم

 إلػى لةصػؿ ،2017 العػوـ مػع مقورنػة% 2.7 بنسػبة 2018 العػوـ  ػالؿ العوممػة القكل رجـ زاد
% 46.4 مػع مقورنػة% 47.2 إلػى لرصػؿ المشػوركة العوممػة القػكل نسػبة كاررلعت فرد، حلؼ 17340.1

 بمىػت رةػث غػزة، كقطػوع الىربةػة ال،ػلة بةف المشوركة العوممة القكل نسبة كرلوكرت.  اللررة نلس  الؿ
 ىػػذه كرعكػػس.  غػػزة قطػػوع فػػي% 46.9 مقوبػػؿ ،2018 عػػوـ الىربةػػة ال،ػػلة فػػي% 47.4 النسػػبة ىػػذه

 نسػػبة حف إلػػى ذلػػؾ كةعػػزل.  غػػزة كقطػػوع الىربةػػة ال،ػلة مػػف كػػؿ فػػي المشػػوركة نسػػبة فػػي ررسػػنون  النسػب
 اكبػر كونػت 2018 العػوـ  ػالؿ غػزة كقطػوع الىربةػة ال،ػلة مػف كػؿ فػي العوممػة القػكل رجـ في الزةودة
 .البشرةة القكل إجمولي في الزةودة مف

 حدل ممػػو العوممػة القػكل رجػـ فػي الزةػودة مػف حكبػر العمػؿ عػف العػوطمةف عػدد فػي الزةػودةككونػت 
 .العوـ نلس  الؿ% 31.4 إلى البطولة معدؿ إلررلوع ذلؾ

 عػػدد كلكػػف ،2017 عػػوـ مػػع مقورنػػة% 5.5 بنسػػبة العوممػػة القػػكل رجػػـ اررلػػع غػػزة قطػػوع كفػػي
 فػػي الزةػػودة مػػف حكبػػر العمػػؿ عػػف العػػوطمةف عػػدد فػػي الزةػػودة حف كبمػػو ،%8.9 بنسػػبة إن لػػض العػػوممةف
 مػػػػع مقورنػػػػة 2018 عػػػػوـ  ػػػػالؿ% 52.0 إلػػػػى البطولػػػػة نسػػػػبة إلررلػػػػوع ذلػػػػؾ حدل العوممػػػػة القػػػػكل رجػػػػـ
 مػػف حكبػػر بنسػػبة العػػوممةف عػػدد زةػػودة حدت فقػػد الىربةػػة ال،ػػلة فػػي حمػػو.  2017 عػػوـ  ػػالؿ% 44.4
 مػع مقورنػة 2018 عػوـ  ػالؿ% 18.0 إلػى البطولة معدؿ إن لوض إلى العوممة القكل رجـ في الزةودة
 .2017 عوـ% 19

 م2018المؤشرات المتعمقة بالقوى العاممة والبطالة بفمسطين 
 غزة ال،لة الىربةة فمسطةف المؤشر

 %5.5  %2.7 رجـ القكل العوممة 

 %46.9 %47.4 %47.2 رجـ القكل العوممة المشوركة

 %52.0 %18.0 %31.4 نسبة البطولة

 ـ2018مسطةني المصدر: الجيوز المركزم لالرصوء الل

لجيوز المركزم لالرصوء اللمسطةني ) اإلجمالي المحمي الناتج من الفرد نصيبمؤشرات  -5
 ـ(2018
 ،2017 العػوـ مػع مقورنػة 2018 عػوـ فمسػطةف فػي اإلجمػولي المرمػي النػورج مػف اللػرد نصةب ان لض
 إلػػػػػى لةصػػػػػؿ% 0.8 بنسػػػػػبة الىربةػػػػػة ال،ػػػػػلة فػػػػػي اررلػػػػػع فقػػػػػد  حمرةكػػػػػي، دكالر 37021.4 إلػػػػػى لةصػػػػػؿ

 حمرةكػي دكالر  17431.4 لةبمػغ% 9.5 بنسػبة غػزة قطوع في ان لض بةنمو حمرةكي، دكالر 47188.3
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 فػي اإلجمػولي المرمػي النػورج مػف اللرد نصةب حف حم.  بةنيمو اللجكة زةودة الى حدل ممو.  2018 عوـ
 مػف ةػربك  اقػؿ كىػي ،2018 عػوـ الىربةػة ال،ػلة فػي اللػرد نصػةب مػف فقػط% 34.2 ةم ػؿ غزة قطوع
 %.  97.1 رةنيو بمىت كالري 2005 عوـ كونت الري النسبة

 ـ(2018رصوء اللمسطةني، لإل م)الجيوز المركز  مؤشرات تخص القطاع المالي -6

 االقرصػػودم النمػػك حف ذلػػؾ. االقرصػػودم لمنمػػك كميػػـ اسوسػػي ىػػك كمرنػػكع، فٌعػػوؿ مػػولي نظػػوـ كجػػكد إف
 مػػف المػػولي القطػػوع ةيعربػػر رةػػث الػػزمف، عبػػر نمػػكر اف ةجػػب كالرػػي كال ػػدموت السػػمع إنرػػوج عمػػى ةعرمػػد

 فػي ككػذلؾ االجمػولي المرمػي النػورج فػي لمسػوىمرو كذلػؾ اللمسػطةني، االقرصػود فػي الرإةسةة القطوعوت
 الرػػي االسػػر مورةة لممشػػورةع الػػالـز المػػوؿ رحس رػػكفةر ةسػػيؿ كسػػةط كةيعربػػر كمػػو العوممػػة، االةػػدم رشػػىةؿ
 .االقرصودةة الرنمةة ردعـ

 ـ كىي كولرولي:2018القطوع المولي العدةد مف الرسيةالت لمقطوعوت الم رملة عوـ كقدـ 

 .ممةكف دكالر حمرةكي 1.327الرسيةالت المقدمة لرمكةؿ القركض االسريالكةة 

 .ممةكف دكالر حمرةكي 1.316الرسيةالت المقدمة لمقطوع العوـ 

 .دكالر امرةكيممةكف  302السةورات كالمركبوت  السريةالت المقدمة لرمكةؿ

 .ممةكف دكالر حمرةكي 5.493الرسيةالت المقدمة لرمكةؿ القطوعوت ال رل 

 
 ـ2018المصدر: الجيوز المركزم لالرصوء اللمسطةني 
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بعد اسرعراض جمةع المؤشرات االقرصودةة السوبقة ةر،ح حف قطػوع غػزة ىػك حك ػر المنػوطؽ معونػوة مػف 
ب اللػرد مػف النػورج المرمػي، بوال،ػوفة إلػى رػدني مسػركةوت اررلوع نسبة اللقر كالبطولة، كان لػوض نصػة

روجػة القطػوع إلػى بػرامج الرمكػةف االقرصػودم لنقمػة مػف ولي الصرة كالرعمةـ، ممو ةعزز الرمكةف في مج
 رولة اللقر إلى رولة االكرلوء الذاري كاالسرقالؿ االقرصودم. 

رػػػدةوت المرم مػػػة فػػػي اللقػػػر كالبطولػػػة كسػػػكء ف الرمػػػالمجرمػػػع اللمسػػػطةني ةكاجػػػو العدةػػػد  لبور ػػػة حفٌ كرػػرل ا
ا ك،وع االقرصودةة، رةث ةعوني االقرصود اللمسطةني مف ان لوض في إجمولي النورج المرمي كعجز 

ف كػوف ىػذا النػورج المرمػي ةررلػع فػي بعػض السػنكات ف و ال ةعبػر عػف زةػودة رقةقةػة إٌنػالمكازنة العومة، كا 
سػػوعدات الدكلةػػة كالعربةػػة، فوالقرصػػود قػػوإـ عمػػى المسػػوعدات بسػػبب االسػػر مور، كلكػػف بسػػبب المػػنح كالم

 كؿومش كمو حفٌ  .ال بشكؿ مردكد ةعجز عف رمكةؿ االسر موراتاالد ور إ، كال ةكجد قدرة عمى كالقركض
 ،ا حمػوـ حم رككمػة فمسػطةنةةكالري رررؿ الصدارة بةف الظكاىر االقرصودةة ا ك ر رعقةػدن  ،البطولةك  اللقر

كمف ىنو ةصبح االعرمود عمى المكارد الذارةة لرسػةةر  .ررلوقـ بشكؿ ال ةمكف رجوكزهزة سةمو في قطوع غ
ػكحمػرن ، ، مػف ا ىمةػة بمكػوفا مكر المولةة لرطكةر االقرصػود ةجػب ح ػذه بعػةف االعربػور  وك،ػركرةن  وا ممرن

 .كي ررجوكز بو الرككموت اللمسطةنةة المرعوقبة ا زموت االقرصودةة

ة الرنمةػػة إسػػررارةجةكػػةف االقرصػػودم كأرػػد مرركػػوت الرنمةػػة فػػي العمػػؿ عمػػى ررقةػػؽ ةبػػرز دكر الرمكىنػػو 
الشػػػػػوممة، كذلػػػػػؾ عبػػػػػر نقػػػػػؿ ا سػػػػػر كا فػػػػػراد مػػػػػف مررمػػػػػة العػػػػػكز كاالعرمػػػػػود عمػػػػػى اإلعونػػػػػوت كاإلغو ػػػػػة 
كالمسػػػػوعدات الطورإػػػػة، لمررمػػػػة اإلنرػػػػوج الػػػػذاري كاالسػػػػرقالؿ االقرصػػػػودم لةرركلػػػػكا  سػػػػر منرجػػػػة، عبػػػػر 

كسوبيـ الميورات الم رملة، لةرمكنكا مػف امػرالؾ مشػورةع صػىةرة حك مركسػطة، رةػث رمكةنيـ كردر  ةبيـ كا 
% مف المشركعوت العوممػة فػي فمسػطةف 99رسوىـ ىذه المشورةع في عممةة الرنمةة، ككنيو رم ؿ ركالي 

  .كرعرؼ بولقطوع الىةر منظـ
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 مفةالمبحث الرابع: وزارة التنمية االجتماعية وبرامجيا المخت 2-4

 :مقدمة 2-4-1
عمػػػى رػػػؽ الشػػػعب اللمسػػػطةني فػػػي الرنمةػػػة غةػػػر القوبػػػؿ  ة الرنمةػػػة االجرموعةػػػةإسػػػررارةجةرسػػػرند 

الػػدكلي لرقػػكؽ اإلنسػػوف، بمػػو فػػي ذلػػؾ رقػػو فػػي رقرةػػر المصػػةر  لمرصػػرؼ، كعنصػػر حسوسػػي فػػي القػػونكف
  .(ـ2017)كزارة الرنمةة االجرموعةة،  كالسةودة الكوممة عمى المكارد الطبةعةة

و ةػػػػأري دكر كزارة الرنمةػػػػة االجرموعةػػػػة كمسػػػػإكلة عػػػػف قطػػػػوع الرموةػػػػة االجرموعةػػػػة فػػػػي كمػػػػف ىنػػػػ
كفػي مكوفرػة كمروربػة اللقػر  ،فػي رعزةػز كرطبةػؽ ملػوىةـ الرنمةػة فػي ا للةػة ال ول ػةالرككمة اللمسطةنةة 

،ػػػػػمف حىػػػػػدافيو  لػػػػػذلؾ فقػػػػػد ،ػػػػػمنريو .كرموةػػػػػة الطبقػػػػػوت اليشػػػػػة كال،ػػػػػعةلةكر لػػػػػةض نسػػػػػبة البطولػػػػػة، 
ولرنمةػػة االجرموعةػػة ف ،(2022-2017)ة ال وصػػة بػػولكزارة اإلسػػررارةجةة مػػف  ػػالؿ ال طػػة رةجةاإلسػػررا

ىػػػي إطػػػور ملػػػوىةمي كسةوسػػػي ةسػػػعى إلػػػى ررقةػػػؽ الركومػػػؿ بػػػةف ا بعػػػود البةإةػػػة كال قوفةػػػة كاالجرموعةػػػة 
 .كاالقرصودةة، كةقر،ي رعزةز السةوسوت االجرموعةة كاالقرصودةة نرك ررقةؽ ا ىداؼ

عنػد قػدـك ، ـ1/7/1994برورةخ  بمكجب الرشكةؿ الكزارم ا كؿارة الرنمةة االجرموعةة ت كز إنشحي 
لػػػى كزارة  ػػػـ رػػػـ رىةةػػػره إ، المدنةػػػة الشػػػؤكفرة ررػػػت اسػػػـ كزا السػػػمطة الكطنةػػػة اللمسػػػطةنةة  رض الػػػكطف

ر، رنظػػةـ كىػػي مسػػإكلة عػػف الق،ػػوةو االجرموعةػػة فػػي فمسػػطةف، م ػػؿ معولجػػة اللقػػ ،االجرموعةػػة الشػػؤكف
فػػػي المجرمػػػع، كالرنمةػػػة الشػػػوممة كا مػػػف  ةعوةػػػة اللإػػػوت ال،ػػػعةلة كالميمشػػػمػػػؿ الجمعةػػػوت ال ةرةػػػة، ر ع

 االجرموعي كررسةف ا ك،وع المعةشةة لمسكوف.

( عمى رىةةر اسـ الكزارة إلى 94ـ صودؽ مجمس الكزراء في جمسرو رقـ )19/3/2016كبرورةخ 
ة المسػػرقبمةة كالقوإمػػة اإلسػػررارةجةي ذلػػؾ عمػػى رؤةريػػو رةػػث اعرمػػدت الػػكزارة فػػ .كزارة الرنمةػػة االجرموعةػػة

إلػػػى مررمػػػة الرمكػػػةف  ،عونػػػوتةػػػؿ المػػػكاطنةف مػػػف مررمػػػة العػػػكز كاإلعمػػػى اللكػػػر الرنمػػػكم القو،ػػػي بررك 
 .االقرصودم كاالجرموعي كالمؤدم إلى الرمكةف السةوسي

 :وزارة التنمية االجتماعية رؤية 2-4-2
إػػػوت كةػػػة شػػػوممة رنبػػػع مػػػف رسػػػولريو اإلنسػػػونةة رجػػػوه اللرمرمػػػؾ كزارة الرنمةػػػة االجرموعةػػػة رؤةػػػة رنم

 :ىيك الميمشة كال،عةلة 
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، ةطمؽ كر ةكفر رةوة كرةمة لجمةع حع،وإومجرمع فمسطةني مرموسؾ، مر،ومف، منرج كمبر: الرؤية
 العنوف إلمكونةوريـ كةؤمف بولرقكؽ كالمسوكاة كالعدالة كالشراكة كالشمكلةة.

االجرمػػوعي الػػذم ة،ػػـ مجمكعػػة كاسػػعة مػػف الشػػركوء: القطػػوع العػػوـ، لقػػد رػػـ ك،ػػع ىػػذه الرؤةػػة لمقطػػوع 
كالمجرمػػػع المػػػدني، كالقطػػػوع ال ػػػوص، كمنظمػػػوت ا مػػػـ المررػػػدة، كالشػػػركوء الػػػدكلةةف اح ػػػرةف، لركجةػػػو 

 ككػػػذلؾ رعزةػػػز قػػػػةـ .الجيػػػكد كاإلمكونةػػػوت المشػػػػرركة، كالم،ػػػي قػػػدمو نرػػػػك مجرمػػػع فمسػػػطةني مرموسػػػػؾ
 )كزارة الرنمةػػػة االجرموعةػػػة،رمةةػػػز حك اسػػػربعود.  دكف حمٌ  ،ـ لمكػػػؿ اللمسػػػطةنياالررػػػراالمسػػػوكاة كالعدالػػػة ك 

 ـ(2017

 :الرسالة 2-4-3

االجرموعةة إلى ركفةر رموةة اجرموعةة مف  الؿ برامجيو الم رملة المسرندة إلى  رسعى كزارة الرنمةة
 .بمو ة،مف الشلوفةة كالعدالة لردعةـ صمكد المكاطنةف ،النيج المبني عمى الرقكؽ

  :لوزارة التنمية االجتماعيةة اإلستراتيجيألىداف ا 2-4-4

و ة ررربط ارربوطن إسررارةجةحىداؼ  حربعة ال وصة بكزارة الرنمةة االجرموعةة، ةاإلسررارةجةال طة  رددت
 .2030( كحىداؼ الرنمةة المسردامة 2022-2017و بجدكؿ حعموؿ السةوسة الكطنةة )ك ةقن 

 :(2017الجرموعةة، )كزارة الرنمةة ا وتشمل ىذه األىداف
كذلؾ عبر برامج الرمكةف  ،كمروكلة الق،وء عمةة في المجرمع اللمسطةنيالرد مف اللقر   -1

  .االقرصودم الم رملة
 .الق،وء عمى جمةع حشكوؿ الريمةش كالعنؼ كاإلقصوء االجرموعي في المجرمع اللمسطةني -2
 لممجرمع. رعزةز الرموسؾ االجرموعي  -3
 مرطكةر كلوءة الكودر البشر   -4

 :وزارة التنمية االجتماعيةالرئيسية لىداف األ 2-4-5
  ،ررسةف مسركل معةشة اللإوت الميمشة في المنوطؽ الر،رةة كالرةلةة كم ةموت الالجإةف

ي االررةوجوت ال وصة ككبور السف كا طلوؿ كا سرة ذاركرطكةر البرامج االجرموعةة للإوت 
الرنسةؽ مع المنظموت غةر الرككمةة كا رداث كالمدارس المرسربةف كرفع مسركل الرعوكف ك 

 كالمجرمع المدني لررقةؽ الرنمةة الشوممة لممجرمع اللمسطةني المركومؿ.



81 
 

  رشجةع االعرمود عمى الذات كالق،وء عمى الربعةة االقرصودةة القوإمة، مف  الؿ رنمةة المكارد
 .البشرةة المرمةة، كرمكةف المجرمعوت اللقةرة

  ككردة حسوسةة لممجرمع.دعـ اسرقرار كرموسؾ ا سرة 
  رفع الكعي المجرمعي مف حجؿ رعزةز القةـ كالمكاقؼ اإلةجوبةة كمروربة الظكاىر السمبةة في

 المجرمع.
 .ررسةف حداء كقدرات الكزارة لمنيكض ب دموت الرعوةة االجرموعةة  ف،ؿ مسركل ممكف 
 الرد مف اللقر كمشوركة ك  ،المسوىمة في القةوـ بدكر نشط في الرنمةة االقرصودةة كاالجرموعةة

 حكسع لمقدرة اإلنروجةة لممرحة.
 .المسوىمة في ررقةؽ الرموةة االجرموعةة 

 األىداف الفرعية لوزارة التنمية االجتماعية: 2-4-6
  المسوىمة في ررقةؽ الرنمةة االجرموعةة بولرعوكف مع منظموت المجرمع المدني كم رمؼ

 المؤسسوت الرككمةة.
 جمعوت البشرةة مف  الؿ المراكز كالكردات الرككمةة كال وصة.ركفةر الرعوةة كالرموةة لمر 
 .رفع مسركل االررراؼ لدل مؤسسوت الكزارة كالمراكز االجرموعةة كالمكظلةف 
 لرككف قودرة عمى رمبةة  ،المؤسسوت كالجمعةوت الم رصة بولعمؿ االجرموعي رنظةـ كدعـ

 الظركؼ الصعبة. اررةوجوت المجرمع اللمسطةني في ظؿ
  كرعزةز االعرمود عمى النلس ،المجرمعوت اللقةرةدمج. 
  رموةة المجرمع اللمسطةني مف المشوكؿ االجرموعةة كالظكاىر السمبةة الم رملة الري رنعكس

 .عمى ا سرة وسمبن 
  رطكةر قدرات الكزارة مف  الؿ اإلجراءات اإلدارةة كالعمؿ الرقني الالـز لمكزارة، كرسيةؿ

شبكة المعمكموت المرقدمة كقوعدة البةونوت اإلرصوإةة الري االرصوؿ كالركاصؿ مف  الؿ 
 رسوىـ في رردةد ا كلكةوت كاالررةوجوت.

 رقدةـ  عف طرةؽ، ركفةر رةوة كرةمة لألسر اللقةرة الري فقدت مكردىو كحسر الشيداء كالمصوبةف
 البعد اإلنموإي لألسرة كالمجرمع. معكنوت م رملة ر،مف
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 ةةف كرموةريـ كرعوةريـ، بوإل،وفة إلى إعودة رأىةؿ ا رداث ،موف رقكؽ ا طلوؿ اللمسطةن
ي االررةوجوت ال وصة مف المعوقةف كرعوةة ا ةروـ كالمسنةف، كرأىةؿ كردرةب المرسربةف ذارك 

 .مف المدارس كرموةة ،روةو العنؼ
 رقدةـ المشكرة االجرموعةة كالنلسةة لألسرة مف  الؿ برامج رمكنيـ مف الرىمب عمى الصعكبوت 

 (Ministry of social Development, 2017) .كالمشوكؿ الري ركاجييـ

ة: )تقرير االنجازات، اإلستراتيجيلألىداف  ابرامج وزارة التنمية االجتماعية وفقً  2-4-7
 م(2018

  : االقرصودم. الرمكةفك  المسوعدات االجرموعةة برنومجالبرنومج ا كؿ 

 جرموعةةاال االدموج كالرموةة البرنومج ال وني : برنومج. 

 كالر طةط اإلدارم الرطكةر البرنومج ال ولث : برنومج. 
 

  االقتصادي المساعدات االجتماعية والتمكين البرنامج األول : برنامج

برنلةذ ىذا البرنومج كالذم ةيدؼ  االجرموعةة لمرموةة العومة اإلدارة عبر االجرموعةة الرنمةة كزارة رقكـ
 اء مف االعرمود عمى الذات.إلى الرد مف اللقر كرمكةف اللقر 

 :ىذا البرنامج إلى عدة برامج وىي وينقسم

كةيدؼ لدعـ ا سر اللقةرة كرقدةـ مسوعدات نقدةة منرظمة لعدد برنامج التحويالت النقدية :  -1
 .( مسرلةد115.000عدد )ل صرؼالكرـ ، ( حسرة118.000)

 ( حسرة45.000لعدد ) رقدةـ مسوعدات غذاإةة كةيدؼ إلىبرنامج المساعدات الغذائية:  -2

 ال،لة مروفظوت كبعض غزة مف فرد( 125.000) لركالي غذاإةة مسوعدات رقدةـ رـ
 .الىربةة

 كةرـ رطبةقة عبر: 

 



83 
 

 العالمي الغذاء برنامج -أ

 مػػع بولرعػػوكف سػػنكةنو، دكرات 6 كعػػدد شػػيرةف كػػؿ اللقةػػرة لألسػػر رمكةنةػػة مسػػوعدات البرنػػومج ىػػذا ةقػػدـ
 عمػػػػى ةرصػػػػمكف الالجإػػػػةف  فٌ ) المػػػػكاطنةف فقػػػػط الالجإػػػػةف غةػػػػر مػػػػف لألسػػػػر .العػػػػولمي الىػػػػذاء برنػػػػومج

 (.ا نركا الالجإةف كرشىةؿ الىكث ككولة  الؿ مف المسوعدة
 اإللكترونية التموين بطاقة - ب

 العػػػولمي الىػػػذاء برنػػػومج قػػػكاإـ عمػػػى المسػػػجمةف لممنرلعػػػةف االجرموعةػػػة الرنمةػػػة كزارة رمنريػػػو بطوقػػػة ىػػػي
 فرػػرة كرسػػرمر كوممػػة، ا سػػرة رب معمكمػػوت بطوقػػة كػػؿ عمػػى كمسػػجؿ ليػػـ، صػػةالم ص المػػكاد السػػرالـ
 عػػف المسػػوعدة إةقػػوؼ ةػػرـ الرمكةنةػػة المػػكاد ببةػػع المنرلػػع قةػػوـ ربػػةف رػػوؿ كفػػي الرمكةنةػػة، المػػكاد اسػػرالـ
 .ا سرة

كةيدؼ إلػى رقػدةـ مسػوعدات طورإػة إلػى رػوالت رعػوني مػف ظػركؼ برنامج المساعدات الطارئة :  -3
( رولػػة مػػف غػػزة 60( حسػػرة مسػػوعدات طورإػػة كمػػو رػػـ الصػػرؼ لمػػو ةقػػورب )1483ة، كرػػـ مػػنح )اسػػر نوإة

 ممف قدمكا  لمعالج في ال،لة الىربةة.
كةيدؼ لركفةر الرأمةف الصري المجوني لألسر اللقةرة الري رررقؽ عمةيػو  برنامج التأمين الصحي: -4

رػػأمةف صػػري لرػػوالت المنرلعػػةف فػػي  ( بطوقػػة40.000الشػػركط بولرعػػوكف مػػع كزارة الصػػرة كرػػـ رقػػدةـ )
 ال،لة

  :الرولةة الروالت في الصري الرأمةف ةمنح ال

 .ح رل مصودر مف حك رككمةنو، صرةنون  رأمةننو رمرمؾ الري لألسرة -

 إلػػى ال وصػػة الرولػػة بإ،ػػوفة القػػونكف كةسػػمح ركػػكمي، رػػأمةف لدةػػو ا سػػرة حفػػراد حرػػد كجػػد رػػوؿ فػػي -
 .رأمةنو
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 م2018برنامج المساعدات االحتماعية بوزارة التنمية االجتماعية لعام جدول إنجازات 
 اإلنجازات المخرجات المتوقعة اليدف اسم البرنامج

رقدةـ مسوعدات نقدةة ؿ  الرركةالت النقدةة
 حسرة 118.000

رقدةـ مسوعدات نقدةة ؿ 
 حسرة 109.000

صرؼ مسوعدات لعدد 
 حسرة 115.676

ـ مسوعدات غذاإةة ؿ رقدة المسوعدات الىذاإةة 
 حسرة 45.000

رقدةـ مسوعدات غذاإةة ؿ 
نلر مف ال،لة  215.000

 كغزة

اسرمرا رقدةـ مسوعدات غذاإةة 
نلر في غزة  125.000ؿ 

 كبعض مروفظوت ال،لة

رقدةـ مسوعدات طورإة  المسوعدات الطورإة
لروالت رعوني ظركؼ 

 اسر نوإةة

رقدةـ مسوعدات طورإة لروالت 
 اسر نوإةة

نح مسوعدات طورإة ؿ رـ م
حسرة كرـ الصرؼ لمو  1483
( رولة مف غزة 60ةقورب )

 ممف جوءكا لمعالج في ال،لة

ركفةررأمةف صري مجوني   الرأمةف الصري
لألسر اللقةرة الري رررقؽ 

 عمةيو الشركط

مةف الصري المجوني الرأ
 رررقؽ الري اللقةرة لألسر
 الشركط عمةيو

صرؼ مو ةقورب مف  
رأمةف صري  بطوقة 40.000

 مجوني في ال،لة

 
 قةػػرة كال،ػػعةلة اجنموعةػػون كةيػػدؼ إلػػى رمكػػةف ا سػػر الل: DEEPبرنــامج التمكــين االقتصــادي  -5

( 1000( حسػػػرة، كمشػػػورةع مػػػدرة لمػػػد ؿ ؿ )1000، مػػػف  ػػػالؿ رػػػكفةر المشػػػورةع ؿ )كاقرصػػػودةون 
 ( مزارعون.50)ؿ ( امرحة، كمشورةع جموعةة 500شوب، كمشورةع رمكةف ؿ )

 ةمي جدكؿ إنجوزات كزارة الرنمةة االجرموعةة فةمو ةرعمؽ بولرمكةف االقرصودم بولكزارة . كفةمو
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 م2018 لعام االقتصادي التمكين يخص فيما االجتماعية التنمية وزارة إنجازات

العمػػؿ بشػػكؿ ممػػنيج 
كرػػػػػػػػدرةجي لالنرقػػػػػػػػوؿ 
بلمسلة مكوفرة اللقػر 
مػػػػػف االعرمػػػػػود عمػػػػػى 
البػرامج اإلغو ةػػة إلػػى 

عرمػػػػػػػػػػػػػػػود عمػػػػػػػػػػػػػػػى اال
رد الت رنمكةة، مػف 
 الؿ رعزةػز الػركابط 
بػػػػػػػػػػػةف المسػػػػػػػػػػػوعدات 
اإلنسػػػػونةة كالرنمكةػػػػة، 
كاالسػػػػػػػػػػػػػػر مور فػػػػػػػػػػػػػػي 
الرمكػػػةف االقرصػػػودم 
كبنوء القدرات لألسػر 
اللقةػػػػػػػػػػرة كالميمشػػػػػػػػػػة 
كرمكةنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
االعرمػػػػػػػػػػػػػػػود عمػػػػػػػػػػػػػػػى 

 الذات.
 اسػػػػػػرة1000 رمكػػػػػػةف

   اللقراء مف
 المعػػوقةف مػػف 250ك

 رةودة شوب1000
 امرحة500
 رعمزا 50
  2018لعوـ

، القدس،)  مروفظة مف كؿ في اإلقرصودم لمرمكةف  طكات مشركع رنلةذ مروبعة*   (. اهلل كراـ طكلكـر
(  600)  ك الشػمولةة المروفظػوت فػي مشػركع(  900)  عػدد مشػورةع لرنلةػذ المػدةرةوت، كؿ في لإلسريداؼ قكاإـ إعداد*

 .غزه قطوع في مشركع
 .مشركع(  70)  لعدد الرةودةةف مشركع لرنلةذ الزراعي العمؿ جوفل مؤسسة مع كاإلجرموع اإلشراؼ*
 . المدةرةوت لكوفة 2018 العوـ في الرمكةف برنومج مف لإلسرلودة المرشرة لألسر االسريداؼ قكاإـ رصر*
 برنػومج مػف لإلسػرلودة المرشػرة لألسػر المةػداف فػي البػور ةف قبػؿ مػف رعبإريػو رػـ الرػي ك االلكرركنةػة القوإمة مف اإلنريوء*

 .االقرصودم الرمكةف
 . الزراعي العمؿ لجوف مؤسسة مع االقرصودم الرمكةف برنومج عمى المشورةع رنلةذ مروبعة*
  طكات مشركع ،مف المروفظوت بعض في لممسرلةدةف ردرةب رنلةذ*
 . ةرةوتالمد لكوفة 2018 العوـ في الرمكةف برنومج مف لإلسرلودة المرشرة لألسر االسريداؼ قكاإـ رصر*
 . مسرلةد 25 عددىـ ك حةوـ 8 لمدة  طكات مشركع مف لممسرلةدةف ردرةبةة دكرة عقد*.
 . الرةودةة المشورةع ك الزراعة مجوؿ في الزراعي العمؿ لجوف مع مسرلةد 25 مع ارلوقةوت ركقةع*.
 . الجنكب منوطؽ في الزراعي العمؿ لجوف مع لممسرلةدةف الجدةدة الدفعة منوقشة*.
 القدس منطقة في  طكات مشركع عمى جدةد مسرلةد 25 إلسريداؼ ،ةرالرر*.
   مررولةةف شيرةف لمدة  طة ،مف مشركع 1860 عددىو ك المدةرةوت كؿ في رنلةذىو رـ الري لممشورةع بزةورات القةوـ*
   كطكبوس جنةف مروفظة مف كؿ في الرمةكف مشورةع بعض كمروبعة رقةةـ زةورات*
   نوبمس مف ركارة مكرب ك جنةف مف كؿ في المشورةع مف عدد رسمةـ*
 . المروفظوت كؿ في الزراعي العمؿ لجوف مع البرنومج مف لإلسرلودة مرشرةف مع مقوبالت*
 . الجنكب ك الشموؿ في البرنومج عمى منسقةف رعةةف* 
 . المروفظوت كؿ في الزراعي العمؿ لجوف مع البرنومج مف لإلسرلودة مرشرةف مع مقوبالت.
 . كود مؤسسة مع 25 كعددىـ  طكات مشركع عمى المسرلةدةف لردرةب رةدك  عقد*
 .الزراعي المعمؿ لجوف مؤسسة مع الشبوب مشركع مف لإلسرلودة حسرة 35 إسريداؼ*
 . االقرصودم الرمكةف لبرنومج الجنكب ك الشموؿ لمنطقة منسقةف رعةةف*
 .دكالر ممةكف 20 بقةمة لمبرنومج لمولةةا كزارة بم صصوت ال وص المولي االجراءات دلةؿ عمؿ مروبعة* 
 الػدةؾ داككد االخ  االجرموعةػة الرنمةػة كزارة ككةؿ بر،كر. 2019 لعوـ االقرصودم الرمكةف مشركع الرنلةذ حلةة منوقشة*

 فػػػػي مشػػػػورؾ 50 بعػػػػدد.المينةػػػػةف المػػػػكجيةف ك المػػػػدةرةوت مػػػػدراء ك المنسػػػػقةف ك االقرصػػػػودم الرمكػػػػةف كبرنػػػػومج كبػػػػور ي
   االجرموع

   االقرصودم الرمكةف برنومج مف اسرلودت الري لمروالت المدةرةوت مف قكاإـ إعداد*
 البكابػػػة عمػػى الكرركنةػػػو االسػػرمورة رعبإػػػة ك الاقرصػػودم الرمكػػةف برنػػػومج عمػػى المسػػػرلةدة ا سػػر اسػػػريداؼ بعممةػػة البػػدء* 

 .المنوطؽ منسقي ك بور ي قبؿ مف االلكرركنةة
 
 اللكرركنيا النظوـ عمى البور ةف ردرةب*
 رسػػب الشػػير  ػػالؿ مرلوكرػػة كبأعػػداد المػػدةرةوت، كوفػػة فػػي االقرصػػودم الرمكػػةف برنػػومج عمػػى المسػػرلةدةف  قػػكاإـ إعػػداد* 

 .المملوت ك العمؿ كمةة ك المروفظة
 إرسػػوؿ ك،  البػػور ةف قبػػؿ مػػف االلكرركنػػي النظػػوـ حةقكنػػة عمػػى 2019 عػػوـ فػػي رنلةػػذىو ةػػرـ سػػكؼ الرػػي المشػػورةع رعبإػػة*

 . المطمكبة المملوت رجـ ك مدةرةة كؿ إعداد رسب كوممة بولقكاإـ لمكزارة لةةإرسو
 النظػػػوـ اسػػػر داـ  لةػػػة عمػػػى جنػػػكب، كسػػػط، شػػػموؿ االقرصػػػودم الرمكػػػةف برنػػػومج لبػػػور ي ردرةبةػػػة كرشػػػوت  ال ػػػة عمػػػؿ*

 .االقرصودم الرمكةف لبرنومج االلكرركني
 ةػرـ سػكؼ الرػي ك،  عمةيػو ررمةػؿ ك إرصػوإةة عمػؿ رػـ الرػي سػرا  ىي ك االلكرركني النظوـ عمى اسرمورة 883 إد وؿ*

  2019 العوـ  الؿ منيو جزء مع بولعمؿ البدء
 لمعػوـ الرمكػةف شػركط عمةيػو رنطبػؽ الرػي ا سػر مػع بولعمػؿ لمبدء رلنةدىو ك المدةرةوت في الرمكةف برنومج مملوت مروبعة*

 برنلةذىو البدء ك 2019
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 :والحماية دماجاال برنامج: الثاني البرنامج

 إلػػى ةيػػدؼ كالػذم البرنػػومج ىػػذا برنلةػذ لمرعوةػػة العومػػة اإلدارة عبػر االجرموعةػػة الرنمةػػة كزارة رقػكـ
 .كالمجرمع حسرىـ في كدمجيـ كالميمشة ال،عةلة اللإوت كرعوةة رموةة

 :ةمي مو لمبرنومج الرإةسةة الم رجوت رشمؿ

عودة الرعوةة  دموت ركفةر -  . اإلعوقة لذكم االقرصودم كالرمكةف الرأىةؿ كا 

عودة كعوإالريـ ا طلوؿ مف 18210 رموةة رـ -  .كرعوةريـ رأىةميـ كا 

 .العنؼ ،روةو النسوء مف( 4025)لػ كالرمكةف الرموةة كركفةر كالقونكني النلسي الرأىةؿ -

 . كغزة ال،لة في كمسنة مسف( 1800) ؿ الةكمةة كالرعوةة كالمشكرة الرموةة  دموت ركفةر -

 . طمب( 527) اعرمود رـ رةث ا ةروـ كلولة برنومج -

 .كالروىةؿ االصالح لمراكز نلسي كرأىةؿ دعـ -

-2017 عوـ طولب 168 ر رةج كرـ المدارس مف المرسربةف كرسريدؼ االجرموعةة المراكز -
 .ـ2018

 والتخطيط اإلداري التطوير برنامج: الثالث البرنامج

عػػداد االجرموعةػػة ارنمةػػة بػػكزاة العػػوممةف مػػكظلةفال قػػدرات رطػػكةر إلػػى البرنػػومج ةيػػدؼ  الػػكزارة،  طػػط كا 
 إلػى البرنػومج كةسػعى اإللكرركنةػة، كالمعمكمػوت كالرقةػةـ الرصػد كنظػـ البةونػوت قوعػدة رطػكةر عػف ف،ػالن 
 .الرنمةة قطوع اسررارةجةة اعداد في المسوىمة كالسكونةة االجرموعةة الدراسوت كرنلةذ ر طةط
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 :االجتماعية التنمية وزارة ىيكمية 2-4-8
 : االجتماعية التنمية لوزارة التنظيمي الييكل

 :من لموزارة التنظيمي الييكل يتشكل

 .العمةو اإلدارة .1

 .المسوعدكف الككالء .2

 .العومة اإلدارات .3

 .بولكزةر المرربطة المسوندة الكردات .4

 .المةدانةة الكردات .5

 . االجرموعةة الرنمةة كزةر ركمو رحسيوة: العمةو الكطنةة كاليةإوت المجولس .6
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 (: ىيكمية الوزارة8.2شكل )
 المصدر: داكد الدةؾ ككةؿ كزارة الرنمةة االجرموعةة، راـ اهلل
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  أبرز المعيقات والتحديات التي تواجو قطاع الحماية  2-4-9
السةوسورةة ال ا كلكةوت  رةث حفٌ  ،ة الرموةة االجرموعةةسررارةجةالكطني إل مؿ في بنةة اللرةؽ  .1

منظموت  العوممة في مجوالتةمكف ررقةؽ م رجوريو في ظؿ عدـ ر،مةف حع،وء مف المؤسسوت 
  .المجرمع المدني كالقطوع ال وص

مع عدـ ركزةع ا دكار بةف المؤسسوت الرككمةة كغةر  ،كجكد رنسةؽ كركوممةة في العمؿ عدـ .2
وت االجرموعةة المسريدفة في القطوع، رةث الرككمةة لرزكةد ال دموت كالمسوعدات االجرموعةة لملإ

  الؿ فررة العدكاف عمى قطوع غزة. رجمى ذلؾ بشكؿ حك،ح
كعدـ كجكد قكاعد  ،،عؼ البةإة الرقنةة ك،عؼ شبكة اإلنررنت في المدةرةوت كالمراكز الروبعة ليو .3

كدة في كعدـ القدرة عمى ربط قوعدة البةونوت المكج .بةونوت مر صصة في قطوعوت عمؿ الكزارة
زدكاجةة في كعدـ اال .الكزارة مع قكاعد بةونوت لمؤسسوت رككمةة كغةر رككمةة لربودؿ البةونوت

 و مع كزارة الصرة ككزارة الرربةة كالرعمةـ ككزارة الزراعة. صكصن  ،رقدةـ ال دموت
 .،عؼ اإلمكونوت المكجكسرةة الم رملة لمكزارة مف سةورات كمعدات كحجيزة كمبةكرر .4
كزارة المولةػة برركةػؿ الم صصػوت  كعػدـ الرػزاـ ،مكةؿ ال ورجي لبرامج الػكزارة الم رملػةنقص في الر .5

رجػػػز العوإػػػدات ال،ػػػػرةبةة مػػػف قبػػػؿ الرككمػػػػة ك  ،فػػػي مكعػػػدىو المنوسػػػػب كعػػػدـ رركةميػػػػو .المطمكبػػػة
 .لألسر اللقةرةالنقدةة وت الدفعبعض ب عدـ قدرة الرككمة عمى صرؼ اإلسراإةمةة سبٌ 

عدـ القدرة عمى ررصةؿ القركض بسبب عدـ اإلعوقة رةث  ذكمقرصودم لفي مجوؿ الرمكةف اال .6
 .،موف إلزامةة الرسدةد ككجكد إشكولةة في النظوـ الدا مي كعدـ انجوز الرعدةالت المقرررة

 .المر صصة في مجوالت عمؿ الكزارةممراكز ل،عؼ القدرة االسرةعوبةة  .7
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 :(DEEP)برنامج  2-4-10

 :مقدمة 2-4-10-1

سػػةمو فػػي قطػػوع غػػزة، ال ،كال زاؿ ـ2017عػػوـمنػػذ  ػػط اللقػػر  ف ررػػتكقػػع الك ةػػر مػػف المػػكاطنة
، %67.6رةػث ةبمػغ نصػةبو مػف اللقػراء  ،الذم ةعوني حك ر مف ال،لة الىربةة مف رةػث اللقػر الػكطني

النمػػك االقرصػػودم ةعربػػر حقػػكل حداة لمرػػد مػػف اللقػػر  كرغػػـ حفٌ . مػػف ال،ػػلة الىربةػػة% 24.0 مقورنػػة مػػع
و فػػي رولػػة فمسػػطةف، لػػـ ةنػػرج عػػف الزةػػودة الممركظػػة فػػي النػػورج المرمػػي  حٌنػػكررسػػةف نكعةػػة الرةػػوة، إال

اإلجمولي  لض لمعدالت اللقر كالبطولة، بؿ كونت ىنوؾ عالقة عكسةة بػةف معػدؿ اللقػر كزةػودة النػورج 
كلم ركج مف ىذا الك،ع، شرع البنؾ اإلسالمي لمرنمةػة فػي جػدة فػي إنشػوء كرصػمةـ . المرمي اإلجمولي

، (2َ..8)بركػػػرة فػػػي فمسػػػطةف ررػػػت اسػػػـ "الرمكػػػةف االقرصػػػودم لألسػػػر المرركمػػػة" فػػػي عػػػوـ مبػػػودرة م
مػػػػف االعرمػػػػود عمػػػػى  كجعميػػػػـ ةعرمػػػػدكف عمػػػػى حنلسػػػػيـ بػػػػدالن  ،لرمكػػػػةف اللقػػػػراء كالميمشػػػػةف اللمسػػػػطةنةةف

 .ـ(2018 ،)البنؾ اإلسالمي لمرنمةة المسوعدات اإلنسونةة كال ةرةة

برنلةػػذ  ،برمكةػػؿ مػػف البنػػؾ اإلسػػالمي لمرنمةػػة ،(ـ2007) دح العمػػؿ فػػي البرنػػومج منػػذ عػػوـبػػكقػػد 
كزارة الر طػةط ككزارة  ،االجرموعةػة ( بولرعوكف مػع كزارة الرنمةػةUNDPبرنومج ا مـ المرردة اإلنموإي )

كةرم ػػؿ اليػػدؼ العػػوـ لمبرنػػومج فػػي العمػػؿ عمػػى رمكػػةف ا سػػر اللمسػػطةنةة الرػػي رعػػوني مػػف فقػػر  .العمػػؿ
كمسػػوعدريو عمػػى ال ػػركج مػػف رولػػة االعرمودةػػة االقرصػػودةة عمػػى اسػػرقبوؿ  ،ةمػػزمف كصػػعكبوت اقرصػػودة

مف  ػالؿ الكصػكؿ إلػى رزمػة مػف ال ػدموت  ،لرصبح قودرة عمى ركفةر د ؿ بشكؿ مسرقؿ ،المسوعدات
 ،كذلػػؾ عبػػر حنشػػطة شػػبكة ا مػػوف االجرمػػوعي )ال ال ةنػػي ،الرػػي رمبػػي اررةوجوريػػو ،المولةػػة كغةػػر المولةػػة

 ـ(.2013

ر برنومج الرمكةؿ الصىةر إردل الرد الت الرقمةدةة في مكاجية اللقر كرعزةز  مؽ فرص كةعرب
زةػػودة قػػدرة اللقػػراء عمػػى الكصػػكؿ إلػػى الرمكةػػؿ ركسػػع مػػف ال ةػػورات المرورػػة ليػػـ  عمػػؿ جدةػػدة، رةػػث حفٌ 

ة لدرجػة ةرظى بشيرة كبةرة بةف الجيوت المونر وو رولةن وت سبؿ عةش إةجوبةة، كمو حنٌ إسررارةجةالعرمود 
مػػػػف حف ةنظػػػػر إلػػػػى الرمكةػػػػؿ ا صػػػػىر كرػػػػؿ شػػػػومؿ ةنوسػػػػب جمةػػػػع المشػػػػوكؿ  و حصػػػػبح ىنػػػػوؾ  طػػػػره حٌنػػػػ
(UNDP, 2011.) 
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مػػػع كاقػػػع االقرصػػػود  ا( ك ةػػػرن DEEP) وكمػػػو كةػػػرالءـ برنػػػومج رمكػػػةف ا سػػػر المرركمػػػة اقرصػػػودةن 
لسػكوف اللمسػطةنةةف ككقػكع نسػبة كبةػرة مػف ا ،اللمسطةني الذم ةعوني مف انرشور ظوىرري البطولػة كاللقػر

كمف جية ح رل فيك ةرالءـ مع كاقع المؤسسػوت ا ىمةػة كمؤسسػوت  ،،مف ىورةف الظوىررةف مف جية
اإلقػػراض العوممػػة فػػي ا را،ػػي اللمسػػطةنةة الرػػي لػػدةيو ال بػػرة الكبةػػرة فػػي الرعومػػؿ مػػع المػػنح كالقػػركض 

 لممؤسسوت الصىةرة.

 :(DEEP)برنامج ديب آلية تنفيذ  2-4-10-2

ة، لصندكؽ ا قصػى، مػع السػمطة الكطنةػة اللمسػطةنة انمةة اإلسالمي، بصلرو مدةرن ارلؽ بنؾ الر 
"البرنػػػومج الراإػػػد لرمكػػػةف العػػػوإالت  االجرموعةػػػة كالعمػػػؿ، عمػػػى رنلةػػػذ مم مػػػة بػػػكزارات الر طػػػةط كالرنمةػػػة

"، كةيػػػدؼ البرنػػػومج إلػػػى رمكػػػةف ا سػػػر اللمسػػػطةنةة الرػػػي رعػػػوني مػػػف اللقػػػر المػػػدقع والمرركمػػػة اقرصػػػودةن 
لم ػركج مػف داإػػرة االعرمػود االقرصػودم عمػػى المسػوعدات لرصػػبح بم وبػة مكلػدات مسػػرقمة لمػد ؿ كمػػكفرة 
  ،للرص العمؿ مف  الؿ ركفةر رزمة مف ال دموت المولةة كغةر المولةة لألسر )البنؾ اإلسالمي لمرنمةة

الم صصػوت  ممةكف دكالر لرنلةذ البرنومج، رةث ةػرـ رمكةػؿ ىػذه 29.7كرـ ر صةص مبمغ  .ـ(2018
عمػػى حف ةػػرـ رػػأمةف ذلػػؾ  ،ممةػػكف دكالر 7كحف رقػػدـ السػػمطة مبمػػغ  .عػػف طرةػػؽ بعػػض الجيػػوت الرمكةمةػػة

 (.El-madhoun et al, 2009) بقرض مةسر لمسمطة اللمسطةنةة مف البنؾ اإلسالمي

 اإلسػػالمي البنػػؾ ةقػػكـعمػػى حف  ـ2005كقػػد ارلقػػت السػػمطة الكطنةػػة مػػع البنػػؾ فػػي كػػونكف حكؿ 
 مف ةرشدىو الري المكارد إلى إ،وفة ال وصة، مكارده مف البرنومج لرنلةذ الالزمة ا مكاؿ برأمةف لمرنمةة
(. UNDPةػػرـ رنلةػػذ البرنػػومج عػػف طرةػػؽ برنػػومج ا مػػـ المررػػدة اإلنمػػوإي )ا  ػػرل ك  الرمكةمةػػة الجيػػوت
 بوسػرالـ اإلنمػوإي المررػدة ا مػـ برنػومج كةقػكـ، ـ2006فػي  ب الرمكةف برنومج عمى رنلةذ كافؽ كالذم 

 اإلقػراض مؤسسػوت برمكةػؿ، ةقػكـ رةػث المشركع، لعنوصر بر صةصيو لةقكـ بولكومؿ المولةة المسوىمة
 البرنػػومج ،ػػمف المسػػريدفة اللقةػػرة اللمسػػطةنةة لمعػػوإالت اإلقرا،ػػةة  ػػدموريو بػػدكرىو رقػػدـ لكػػي ا صػػىر

 ة فػػػػي إدارة البرنػػػػومجصػػػػؼ ممةػػػػكف دكالر لممسػػػػوىمعمػػػػى حف ة صػػػػص مبمػػػػغ ن(.ـ2008 كمػػػػوس، فػػػػوك)
  ه.كرنلةذ

، رةػػػث ر،ػػػمنت الك ةقػػػة كوفػػػة ـ2006كعمةػػػو رػػػـ ركقةػػػع ك ةقػػػة بػػػةف ا طػػػراؼ ال ال ػػػة فػػػي حةػػػور 
جراءات الرنلةذ.  ا مكر الري رـ االرلوؽ عمةيو كالمرعمقة بنطوؽ عمؿ البرنومج ك لةة الرمكةؿ كا 
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 :(DEEP)أىداف برنامج ديب  2-4-10-3

عػف طرةػؽ ررسػةف سػبؿ العػةش لألسػر اللمسػطةنةة الرػي رقػع ةسعى البرنومج إلى مكوفرة اللقػر  
ررػػت  ػػط اللقػػر، ةشػػمؿ ىػػذا ررسػػةف ا نشػػطة االقرصػػودةة الرػػي رسػػوعد ا سػػر اللقةػػرة، كررسػػةف الػػد ؿ 
كا مف الىذاإي، كان لوض رسوسةة الرعرض لسةوؽ الروجة، كفػي النيوةػة  ػركج ا سػر مػف داإػرة اللقػر 

مػػوف االجرمػػوعي الرعزةزةػػة ك ػػدموت كؿ إلػػى رزمػػة حنشػػطة شػػبكة ا ى الكصػػمػػف  ػػالؿ رػػكفةر القػػدرة عمػػ
 الرمكةؿ ا صىر.

كعة مف البرنومج ةرقؽ مجم فإفٌ  ،كلررقةؽ اليدؼ حعاله كرقدةـ الدعـ كال دموت لألسر اللقةرة 
 :(UNDP, 2011)كز عمةيو رر ةالم رجوت الري 

 .اللقررقدةـ الدعـ لرنمةة رحس الموؿ البشرم كالمولي لألسر شدةدة  .1
رقدةـ  دموت مولةة إلنشوء حك رطكةر حنشطة اقرصودةة لألسر اللقةرة اسريداؼ اللإوت مردكدة  .2

اإلعوقة كبنوء  ذكمالد ؿ كالميمشة مف الشبوب كال رةجةف كالرةودةةف كصىور المزارعةف ك 
 ميوراريـ.

الكودر كةرـ ذلؾ مف  الؿ رنمةة قدرات  ،رنمةة قدرات المؤسسوت الري رعمؿ ،مف المشركع .3
 لمؤسسوت.كذلؾ كفؽ اررةوجوت رمؾ ا ،العومؿ ،مف البرنومج

 دعـ كرعزةز دكر المرحة في المجرمع. .4
 المسوىمة في رنمةة االقرصود اللمسطةني ك لض نسبة البطولة. .5
 .ةنروجةمج ا سر المرركمة في العممةة اإلد .6

  :(DEEP) مكونات برنامج التمكين االقتصادي ديب 2-4-10-4

قػػػراء بشػػػكؿ مبوشػػػر، لمػػػف مكػػكنةف رإةسػػػةف مػػػف ال ػػػدموت المكجيػػة لم (DEEP)ةركػػكف برنػػػومج 
  مولةة )الرمكةؿ ا صىر اإلسالمي(.ف ا كؿ: ةشمؿ مجمكعة مف حنشطة ال دموت الالمككٌ 

ف ال ػػػػوني: ةشػػػػمؿ مجمكعػػػػة مػػػػف حنشػػػػطة ال ػػػػدموت غةػػػػر المولةػػػػة )مػػػػنح الرمكػػػػةف االقرصػػػػودم( كالمكػػػػكٌ 
(Sharakeh, 2009.) 

نشػػوء رصػػمةـ فػػي المػػدقع اللقػػر  ػػط ررػػت رقػػع الرػػي ا سػػر ندةبمسػػو المػػنح مكػػكف ةقػػكـ  مػػدرة حنشػػطة كا 
 الرشػػوركي كالعمػػؿ لػػدةيو، المرػػكفرة كالمػػكارد ا سػػر قػػدرة ررمةػػؿ عمػػى ا نشػػطة ىػػذه إنشػػوء ةعرمػػد لمػػد ؿ،
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 طرةػؽ عػف اةجوبةػة عػةش سػبؿ إسػررارةجةوت صػةوغة فػي رسػوىـ لمػد ؿ مػدرة حنشطة رصمةـ عمى معيو
 المػنح  ػالؿ مػف رنلةػذىو  ػـ لممعػوةةر، مكافقريػو مػف كالرأكػد البرنػومج مػف لالسرلودة مرقدمةال ا سر زةورة
 شػيرنا 18 مػف المسػرلةدة ا سػر بمروبعػة الشرةكة المؤسسوت رقكـ ذلؾ إلى إ،وفة البرنومج، ةقدميو الري

 (. ـ2009 مكركؿ،) المشركع إدارة في كمسوندريو

 رقػكـ الرػي البػرامج مػف لمك ةػر  الفنػو بأكمميػو ا سػر ىعمػ ةركػز( DEEP) دةب برنومج حفٌ  كمو 
 ككبػػور المطمقػػوت ك كا رامػػؿ نسػػوء ررحسػػيو الرػػي ا سػػر م ػػؿ اجرموعةنػػو، الميمشػػة اللإػػوت اسػػريداؼ عمػػى
 فػػي فقػػرنا ا ك ػػر ىػػي بول،ػػركرة ركػػكف ال قػػد اجرموعةنػػو الميمشػػة اللإػػوت ىػػذه حفٌ  رةػػث. كالمر،ػػى السػػف

 (.ـ2008 موس،ك  فوك) اللمسطةني المجرمع

كطنةػة شػرةكة لرنلةػذ النشػوطوت كالرػد الت الم رملػة مػع ا سػر ك عمى مؤسسوت مرمةػة البرنومج ةعرمد ك 
المسريدفة، فرعمػؿ بشػكؿ مبوشػر كرشػوركي مػع ا سػر لرصػمةـ حشػكوؿ الرػد الت المنوسػبة، سػكاء كونػت 

(، كعػػػدد مؤسسػػػوت 22فػػػي الرمكةػػػؿ ا صػػػىر حك مػػػنح الرمكػػػةف االقرصػػػودم كعػػػدد المؤسسػػػوت ا ىمةػػػة )
 (.El-madhoun et al, 2009( مؤسسوت )6الرمكةؿ ا صىر)

 قػدر ررقةػؽ نرػك رقػدـ إلرػراز السػبؿ حف،ػؿ كرردةد منوقشة ا سرة  فراد( DEEP) دةب برنومج كةرةح
شػػراؾ االقرصػػودم، االسػػرقالؿ مػػف حكبػػر  الرػػد الت جمةػػع كرقةػػةـ كرنلةػػذ رصػػمةـ فػػي المسػػرلةدة ا سػػر كا 

 كفقنػو كحكلكةػوريـ اررةوجػوريـ لمنوقشػة الكقػت مػف ةكلػي مػو ا سػر منح ةرـ كمو بداإؿ، عدة بةف كاال رةور
 المولةػػػة، المودةػػػة، الطبةعةػػػة، البشػػػرةة، المػػػكارد" )ال مسػػػة المػػػكارد"بػػػػ( DEEP) دةػػػب برنػػػومج ةصػػػلو لمػػػو

 عمػى كارػدة كرزمػة الرػد الت رصػمةـ ةرسػنى ررػى الزكاةػو، جمةػع مف ا سرة لليـ كذلؾ(. كاالجرموعةة
  مشركع كؿ كةقدـ حىدافيو، لبمكغ كسوإؿ مف ار وذه عمةيو ةجب كمو ررروجو، كمو ا سرة رممكو مو حسوس
 نػػكع حسػػوس عمػػى رررػػدد$ 8000ك$ 4000 بػػةف ررػػراكح م رملػػة مولةػػة بسػػقكؼ منرػػة صػػكرة فػػي لألسػرة
 (.El-madhoun et al, 2009) الرد ؿ

  ػػالؿ مػػف كوممػػة دراسػػةة مػػنح عمػػى ررصػػؿ( DEEP) دةػػب برنػػومج مػػف المسػػرلةدة ا سػػر إفٌ  
 مدرػو رػدرةبنو الةوبػوني، الصػندكؽ مػف الممػٌكؿ( DEEP)دةػب برنومج مسرلةدك رمقى كمو اللو كرة، برنومج
ػو 12  مركػػز)الػػدفورر كمسػػؾ المشػػورةع، إدارة العمػػؿ،  طػػة كروبػػة كةلةػػة رػػكؿ ةكمةنػػو سػػوعوت 8 بكاقػػع ةكمن

 (.2015 الصىةرة، المؤسسوت
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الرولةة )منظمة الرعوكف سبؿ العةش المسردامة منيجةة ةـ مكارد رمؾ ا سر بنوء عمى قةكةرـ ر
 :ـ(2015االسالمي، 

 المكرد البشرم: كرعني بولعنصر البشرم كمسركل رعمةمو كميورارو. -1
 المكارد االجرموعةة: كرعني بعالقوت ا فراد. -2
 ة م ؿ ا را،ي كالمكارد الموإةة.المكارد الطبةعةة: كرعني مو رممكو رمؾ ا سر مف مكارد طبةعة -3
 المكارد اللةزةوإةة: م ؿ المبوني كا  وث كالمعدات. -4
 المكارد المولةة: كةرم ؿ بمو رممكو رمؾ ا سر مف د ؿ كمكارد مولةة. -5

 
 (: آلية عمل منيجية سبل العيش المستدامة9.2شكل )

 م2015سالمي، المصدر: منظمة التعاون اإل

 (DEEP)ة لبرنامج ديب استخدام الموارد المالي 2-4-10-5

ةػػرـ اسػػر داـ المػػكارد المولةػػة لرىطةػػة النلقػػوت المرعمقػػة بنشػػوطوت البرنػػومج كمػػو ك،ػػريو برنػػومج  
(2011UNDP, فةمو ةميـ2009كؿ، رك(، كرقةةـ دراسة )م ):  

اإلقراض: كةشمؿ رمكةؿ المشورةع كا عموؿ الصىةرة، كرمكةؿ حعموؿ اإلسكوف كررسةف  .1
ة زةودة الد ؿ، رمكةؿ قركض االسريالؾ كالرعمةـ كقركض رزمة ا موف المسكف كريةإة  نشط

 االجرموعي.
 دموت شبكة ا موف االجرموعي الرعزةزةة لمرمكةف االقرصودم كاالجرموعي لمعوإالت ا ك ر  .2

لر رةجيو مف داإرة اللقر، كذلؾ بولرنسةؽ مع الكزارات المعنةة مف  الؿ: بنوء القدرات،  افقرن 
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، كدعـ الرعمةـ الرسمي كغةر الرسمي، كالردرةب الميني، كرقدةـ المشكرة اللردةة كنقؿ ا صكؿ
 .اركؿ رطكةر ا عموؿ لمعوإالت ا ك ر فقرن 

بنوء قدرات كزارة الرنمةة االجرموعةة ككزارة العمؿ ككزارة الر طةط كمؤسسوت شبكة ا موف  .3
  صىر.قراض اة )المنظموت ا ىمةة( كمؤسسوت اإلاالجرموعي الرعزةزة

ة رعزةز القدرات اللنةة لمكرب إدارة المشركع، كركفةر  دموت االسرشورات كالمشوكرات كحةٌ  .4
 .لةيو نروإج الرصمةـ اللنيإ دموت ح رل ذات عالقة قد ررشد 

 :لتمكين االقتصادي لممجموعات الفقيرةاات إستراتيجي 2-4-10-6

 ـ( االسررارةجةوت كولرولي:2018ردد )البنؾ اإلسالمي لمرنمةة، 

بدح برنومج الرمكةف االقرصودم لألسر  :(شاء مشاريع ُمدرة لمدخل )مشاريع صغرىإن .1
المرركمة برأسةس مشورةع صىرل مف حجؿ الرمكةف االقرصودم مع ركفةر  دموت رطكةر 

 ا عموؿ لممسرلةدةف. 
ف مف  الؿ اعرمود نقؿ المعرفة كرعبإة المكارد بصلريو حداة لمرمكة :نقل المعرفة وتعبئة الموارد .2

اسرجوب ىذا النيج . بوإل،وفة إلى النيج الرقمةدم لرأسةس المشورةع الصىرل ،االقرصودم
رشمؿ ىذه ك  .كالشوبوت بشكؿ  وص ،لمعدؿ البطولة المررلع بةف الشبوب بشكؿ عوـ

 :نم صيو عمى النرك الرولي ،طرقنو م رملة كفقنو لمسةوؽ كالمجمكعة المسريدفة ةاإلسررارةجة
رجورةة إلنشوء  كاد ا عموؿ: لركفةر اللرصة لمشبوب ممف لدةيـ حفكوره عوت ر رو،نوت كمسرٌ  .1

 .حعموؿ جدةدة مف شأنيو حف رؤدم إلى  مؽ فرص عمؿ
رنمةة الميورات بىةة الركظةؼ: ردرةب الشبوب عمى حسوس رقةةـ اررةوجوت السكؽ مف  .2

  الميف كا ش وص الميرة.
ررةوجوت الرنمكةة ال لةة الري ةمكف حف العمولة الرنمكةة: ةعرمد ىذا النيج عمى رعبإة اال .3

 .رلرح فرص عمؿ جدةدة لمشبوب
رعبإة المكارد: ةعرمد ىذا النيج عمى رعبإة المكارد المجمدة عمى مسركل ا صكؿ كالمكارد  .4

 البشرةة
كالعمؿ الرير عمى اإلنررنت: ةيدؼ ىذا النيج إلى فرح فرص  ،العمؿ اإللكرركني عف بعد .5

 .العمؿ في ال ورج الركاصؿ مع سكؽالعمؿ لمشبوب عف طرةؽ 
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مطوبقة المكارد البشرةة المرورة مع اررةوجوت الصنوعة: حروح ىذا النيج اللرصة لم رةجةف  .6
الشبوب في المجوالت ذات الصمة بولصنوعة المرمةة لالن راط بشكؿ بنَّوء في دكرات 

عزةز حسولةب اإلنروج و ةمكنيـ إ،وفة قةمة كررةث ح بركا حنٌ . اإلنروج في الصنوعوت المرمةة
 .كركفةر الركولةؼ المرعمقة بصةونة كرجـ اإلنروج

نمكذج رمكةف اقرصودم مف  الؿ  ةعمؿالمشورةع الجموعةة كالشراكة مع القطوع ال وص:  .7
صيمـ لرررةؾ مشوركة اللقراء النشطةف ، الشراكة مع القطوع ال وص لصولح العوإالت اللقةرة

 .لشركوت الصىةرة كالمركسطةمف المشورةع الصىرل لدمجيو في ا
لركفةر اللرصة كالبةإة المكارةة لمذككر كاإلنوث مف الشبوب لممشوركة في  :المشاريع االجتماعية .3

 .دكرة اإلنروج في سةوؽ ا عموؿ الرجورةة الري ررجوكز قدراريـ اإلدارةة

 :(DEEP) المرحمة الثانية من برنامج ديب  2-4-10-7

 ـ2011ـ  كانريت عوـ 2007 ابردحت المررمة ا كلى لمبرنومج عوـ 

  ـ(2012)ك  ـ(2011)رـ الرر،ةر لممررمة ال ونةة لمبرنومج في 
 رػػـ ركقةػػع ارلوقةػػة المررمػػة ال ونةػػة مػػف البرنػػومج مػػف  ػػالؿ مػػذكرة ( 17/03/2012) فػػي رػػورةخ

، كالبنػػػؾ اإلسػػػالمي االجرموعةػػػةرلػػػوىـ بػػػةف السػػػمطة الكطنةػػػة اللمسػػػطةنةة مم مػػػة بػػػكزارة الشػػػؤكف 
 لمرنمةة.

 رػػػـ ركقةػػػع االرلوقةػػػة ال ال ةػػػة لرنلةػػػذ المررمػػػة ال ونةػػػة مػػػف برنػػػومج الرمكػػػةف ( 17/9/2012) فػػػي
االقرصودم بةف كزارة الشؤكف االجرموعةة كالبنؾ االسالمي لمرنمةة كبرنومج ا مـ المرردة بقةمة 

 (2017-2013)سنكات  5كلمدة  ،مميون دوالر (50)
 رنمةػػػػةحسػػػػرة فقةػػػػرة مػػػػف قػػػػكاإـ كزارة ال (12.000) ةسػػػػريدؼ البرنػػػػومج فػػػػي ىػػػػذه المررمػػػػة رػػػػكالي 

 ،كمػػف المرقػدمةف الجػػدد كفػؽ معػػوةةر كشػػركط البرنػومج لالسػػرلودة مػف مكػػكف المػػنح ،االجرموعةػة
( 4000) ف القػػركض فةسػػريدؼ رػػكاليو مكػػكٌ دكالر(، حٌمػػ 6.600)كةكػػكف معػػدؿ المنرػػة بقةمػػة 

 حسرة مف  الؿ حدكات الرمكةؿ االسالمي.
 االجرموعةػػػػة ببػػػػور ةف  رنمةػػػػةء القػػػػدرات ،ػػػػمف االرلوقةػػػػة كذلػػػػؾ لػػػػدعـ كزارة الرػػػػـ إدراج بنػػػػد بنػػػػو

اجرمػػػػوعةةف ةعممػػػػكف عمػػػػى البرنػػػػومج كةرمقػػػػكف الرػػػػدرةبوت الالزمػػػػة ليػػػػـ كمػػػػكزعةف عمػػػػى جمةػػػػع 
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ـ( )كزارة الرنمةػػة االجرموعةػػة، 2014)لعػػوـ  $( 354.300) مروفظػػوت ال،ػػلة الىربةػػة بمكازنػػة
 ب ت(.

مػف رةػث رجمػو ك لةػة رنلةػػذه مػف جيػة، كلرةػودة فمسػلرو فػي النظػر إلػػى  ىمةػة البرنػومج  اكنظػرن  
اللقراء كسبؿ رمكةنيـ لم ركج مف داإرة اللقر مف جية ح رل، ال بد مف إجراء رقةةـ مك،ػكعي لمبرنػومج 
 لمرعرؼ عمى قدررو عمى مروربة اللقر بمنيجةرو الراإدة كاسر الص الدركس كالعبر الملةدة لممسرقبؿ.

 :ئج برنامج التمكين االقتصادي لألسر المحرومةآثار ونتا  2-4-10-8

ةعربػػػر برنػػػومج الرمكػػػةف االقرصػػػودم لألسػػػر المرركمػػػة مبػػػودرة راإػػػدة سػػػوعدت فػػػي ربػػػط الرموةػػػة 
كح ػػرت فػي سةوسػػة الرموةػػة االجرموعةػػة فػي دكلػػة فمسػػطةف مػػف  ػػالؿ  ،االجرموعةػة بػػولرمكةف االقرصػػودم

رةػث حصػبح برنػومج  ،كاعربػوره احف ال ةػور ا كؿ ،رصػودماعرمود كزارة الرنمةة االجرموعةة لمرمكةف االق
  .الرركةالت النقدةة المالذ ا  ةر لمعوإالت المرركمة

مكظلنػػو مػػف ( 250)بنػػى برنػػومج الرمكػػةف االقرصػػودم لألسػػر المرركمػػة كلػػوءات مػػو ةقػػرب مػػف ك 
فػي مجػوؿ نيػج  كمؤسسػوت الرمكةػؿ ا صػىر كالمسػإكلةف الركػكمةةف ،المنظموت غةػر الرككمةػة المنلػذة

عػػداد دراسػػوت الجػػدكل، كر طػػةط ا عمػػوؿ كالرػػدرةب. كمػػو  سػػبؿ المعةشػػة المسػػردامة، كررمةػػؿ اللقػػر، كا 
كرقةػػػػةـ ظركفيػػػػو  ،كي،ػػػػعت حدكات كحدلػػػػة كنمػػػػوذج كقكالػػػػب ل،ػػػػموف االسػػػػريداؼ الصػػػػرةح لألسػػػػر اللقةػػػػرة

 لألسر المرركمة. كرؤكس حمكاليو كمكاءمة الرنلةذ عبر م رمؼ شركوء برنومج الرمكةف االقرصودم 

ػػمـ برنػػومج رطػػكةر قػػدرات  ػػوص لػػكزارة الرنمةػػة االجرموعةػػة لرمبةػػة اررةوجوريػػو اللنةػػة ال  ،كمػػو صي
كررػػى نيوةػة عػػوـ  ـ2006منػذ انطالقرػػو فػي عػوـ ك  .سػةمو فػي مجػػوؿ الرمكػةف االقرصػودم لألسػػر اللقةػرة

نظمػػػوت غةػػػر الرككمةػػػة ، كفَّػػػر برنػػػومج الرمكػػػةف االقرصػػػودم لألسػػػر المرركمػػػة مػػػف  ػػػالؿ المـ2017
مف المشورةع  (16.042)الشرةكة كمؤسسوت الرمكةؿ ا صىر حنشطة رمكةف اقرصودم حدت إلى إنشوء 

  ػالؿ مػف (8926) منيػو كالقػدس، كغػزة الىربةة ال،لة مف كال في ـ2019  ذار نيوةة ررى الصىرل
مج المسػػػوعدات النقدةػػػة، ا سػػػر المكجػػػكدة عمػػػى قػػػكاإـ كزارة الرنمةػػػة ،ػػػمف برنػػػو كاسػػػريدؼ المػػػنح مكػػػكف

( مشركعو مف  الؿ مككف الرمكةؿ ا صىر  سر فقةػرة نشػطة اقرصػودةو، لكنيػو غةػر مسػجمة 6516ك)
مػػف (3.485) كنقػػؿ المعرفػػة إلػػىعمػػى قػػكاإـ المسػػرلةدةف مػػف برنػػومج المسػػوعدات النقدةػػة فػػي الػػكزارة، 

حسػرة  ػػدموت (12.773)  مقػتبةنمػو ر .الػذككر كاإلنػوث مػف الشػبوب مػو قػودىـ إلػى د ػكؿ سػكؽ العمػػؿ
فرصػػة عمػػؿ  (52.000)اجرموعةػػة داعمػػة فػػي مجػػوالت الرعمػػةـ كالصػػرة كاإلسػػكوف، كرػػكفرت حك ػػر مػػف 

في ال،ػلة الىربةػة، كالقػدس الشػرقةة، كقطػوع غػزة نرةجػة لممشػورةع الصػىرل الرػي حنشػإت. كةبمػغ الػد ؿ 
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كبمىػت ركملػة إنشػوء فرصػة  ،رةكػيممةػكف دكالر حم (270) السنكم المقػدر لمشػركوت الرػي حنشػإت رػكالي
 .ـ(2018)البنؾ اإلسالمي لمرنمةة،  دكالر حمرةكي (3.000)العمؿ الكاردة ركالي 

 :لمتمكين االقتصادي االنتقادات والمحاذير  2-4-10-9

ةشةر مركز دراسوت مركػز دراسػوت الرنمةػة إلػى العدةػد مػف االنرقػودات لمرمكػةف االقرصػودم منيػو 
 :(ـ2011الرنمةة، دراسوت مركز)

  ٌاللقػػراء حقػػؿ قػػدرة عمػػػى  ( كػػأداة لمرػػػد مػػف اللقػػر، رةػػث حفٌ وككقرنػػ و)مودةنػػ والرمكػػةف ةبػػدك مكملنػػ حف
 الرعوطي مع اإلجراءات كالعالقوت الالزمة إلدارة مشورةعيـ المٌمكلة.

  ٌمنيجةة العمؿ مع اللقراء معقدة، لكف ا مر ةرعمػؽ بولممورسػوت الشػوإعة الرػي لػـ ررسػخ بعػد  حف
 حسلؿ  عمى، كالذم ةرروج إلى إعداد جةد.العمؿ بمد ؿ 

  القةػػػوس كالرقةػػػةـ لأل ػػػر الرمكةنػػػي فػػػي الرػػػد مػػػف اللقػػػر، حرػػػد المعطةػػػوت الرقةةمةػػػة الميمػػػة النػػػوس
 حنلسيـ، حم كةؼ ةقةِّمكف الرىةةر، كحشكولو نرةجة الرمكةف الذم شورككا فةو.

االنرقػػوؿ بمليػػـك الرمكػػةف  مػػف ال،ػػركرم حف ةػػرـ كلمرىمػػب عمػػى ىػػذه المرػػوذةر كاالنرقػػودات، فػػإفٌ 
لة سد اررةوجوت حك ررسةف ألري ررعومؿ مع الرد مف اللقر كمس بعد مف دالالرو االقرصودةة المبوشرة ا

بولمؤشرات العومة لمظركؼ المعةشةة، إلى مسركل ةصبح فةػو الرمكػةف حداة رقكقةػة، بمعنػى العمػؿ عمػى 
 كاسرىالليوإدارريو ررسةخ رقكؽ الكصكؿ إلى شرى المصودر كالمشوركة في 
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 لدراسات السابقةا 2-5

، كدراسػوت رنوكلػت اإلسػررارةجيىنوؾ العدةد مف الدراسوت السوبقة الرػي رنوكلػت مك،ػكع الرلكةػر 
عمػى رػد عمػـ كدراسػوت ح ػرل رنوكلػت الرمكػةف االقرصػودم، كلكػف لػـ ةكػف ىنػوؾ  اإلسررارةجيالر طةط 
الرمكػةف االقرصػودم حك ك  اإلسػررارةجيبػةف الرلكةػر مػو لمبوشػرة ا عالقػةالدراسوت مرعمقة بمك،كع البور ة 

كمػػو ال ةكجػػد عمػػػى رػػد عمػػـ البور ػػة دراسػػػوت  .الرمكػػػةف االقرصػػودمعمػػى  اإلسػػررارةجيرػػأ ةر الر طػػةط 
 رىٌةػػػرمك اإلسػػػررارةجيكجػػػكد الر طػػػةط فػػػي كالرمكػػػةف االقرصػػػودم  اإلسػػػررارةجيربطػػػت مػػػو بػػػةف الرلكةػػػر 

  .كسةط

كةمكف  ،مجمكعة مف الدراسوت السوبقة الري رنوكلت ىذه المكا،ةعفي ىذا الصدد  لذا ا رورت البور ة
 ارجوىوت رإةسة كىي: ةرصنةليو إلى  ال 

 :كةرركم عمى ،اإلسررارةجيؽ بولرلكةر االرجوه ا كؿ: دراسوت ررعمٌ 

 .دراسوت مرمةة -
 .دراسوت عربةة -
 .جنبةةحدراسوت  -

 رركم عمى:ةك  ،إلسررارةجياؽ بولر طةط االرجوه ال وني: دراسوت ررعمٌ 

 .دراسوت مرمةة -
 .دراسوت عربةة -
 .دراسوت حجنبةة -

 رركم عمى:كة ،ؽ بولرمكةف االقرصودماسوت ررعمٌ االرجوه ال ولث: در 

 .دراسوت مرمةة  -
 .دراسوت عربةة  -
 .دراسوت حجنبةة  -
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 اإلستراتيجيدراسات حول التخطيط  2-5-1

 الدراسات المحمية - 1

 اإلستراتيجي التخطيط عمى اإلبداعي التفكير بعنوان: دور م(،2018، حمدأ الشيخدراسة ) –1

 .الجامعة االسالمية، غزة - )غزة قطاع في السياحة قطاع عممية حالة(

 في اإلسررارةجي الر طةط عمى اإلبداعي الرلكةر اسر داـ ح ر عمى ؼالرعرٌ  إلى ةراسالد ىذه ىدفت
 سموت مروبعة ءاجرٌ  المررقؽ ا  ر معرفةل ىدفت كمو غزة، قطوع في العوممة السةورةة المؤسسوت

 .كسةوسوريو  ططيو ك،ع في السةورةة المؤسسوت حداء عمى اإلبداعي الرلكةر

 رككف كقد ،المعمكموت جمع في االسربونة عمى كاعرمدت الررمةمي الكصلي المنيج ةلدراسا اسر دمت
 البورث قوـك  .سسوتالمؤ  رمؾ حصروبك  دراءبولم رم متة، سةورة مؤسسة95  مف البرث مجرمع

 ،ةدراسال مجرمعفراد ح كوفة عمى اسربةوف 200 عدد ركزةع رـ رةث الشومؿ، الرصر طرةقة بوسر داـ
 :حىميو نروإج ةعد لىإ ةلدراسا  مصت كقد، 98.5 % بنسبة اسربونة 197 اسررداد رـ كقد

 السةورة قطوع في جياإلسررارة كالر طةط اإلبداعي الرلكةر بةف إرصوإةة داللة ذات عالقة ةكجد 1-
 .غزة بقطوع

 :الرولي الرررةب عمى كذلؾ اإلسررارةجي الر طةط عمى اإلبداعي الرلكةرات رىٌةر مل ح ر ةكجد 2- 

 . صولةاك  البركورا كح المركنة اةرن كح  اإلفو،ة، ـ  الرركةب،  ـ الطالقة،  ـ اللنةة، القةمة

ة لوزارة الصحة الفمسطينية ستراتيجياإل"انعكاس الخطة  م(، بعنوان:7112دراسة )عالن،  -2
 .م( عمى محافظة الخميل7112-7112)

ىدفت الدراسة إلى دراسة الكاقع الصري في مروفظة ال مةؿ، كررمةمو كمعرفرو مف  الؿ المؤشرات 
 ةاإلسررارةجةالصرةة كال دموت الصرةة المقدمة في المروفظة كالمرربطة بأىداؼ ال طة الصرةة 

ة لكزارة اإلسررارةجةس رنلةذ الكزارة لمبرامج كا ىداؼ الكاردة في ال طة الصرةة لمعرفة مدل انعكو
اسر دمت البور ة المنيج الكصلي الررمةمي،  .ـ( عمى ال مةؿ8.02-ـ8.02) الصرة اللمسطةنةة

كاعرمدت عمى االسربونة، كمو اسر دمت حسمكب ررمةؿ المرركل لررمةؿ المقوبالت كمدل ركافقيو مع 
االسررارةجةة ل طة كزارة الصرة اللمسطةنةة، كحجرت مقوبالت غةر ميةكمة مع عةنة قصدةو ا ىداؼ 
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( مدةر 80مف الدراسة، كركٌكنت مف مدةرم المؤسسوت الصرةة الرككمةة، كركٌكف مجرمع الدراسة مف )
 مؤسسة صرةة كقومت البور ة بوسر داـ المسح الشومؿ.

ف في انرشور العةودات موت الرعوةة الصرةة ا كلةة، كررسٌ كجكد ررسةف في رقدةـ  د أىم النتائجكمف 
و لـ ةىط اررةوجوت المروفظة رسب ال طة إال حنٌ  ،في السنكات المو،ةة في المنوطؽ النوإةة

 .ة كحىدافيو المركقعة، كعدـ ركفر المكازنوت الكوفةة لنجوح رعزةز الرعوةة الصرة الكقوإةةاإلسررارةجة

 لدى اإلنتاجية الكفاءة رفع في اإلستراتيجي التخطيط دور"( بعنوان: م2017دراسة )الغوطي،  -3
 "الجامعة اإلسالمية –غزة  بمحافظات العالي التعميم مؤسسات في العاممين

في رفع الكلوءة اإلنروجةة لدل العوممةف في  اإلسررارةجيدكر الر طةط عمى ؼ رعرٌ اللى ىدفت الدراسة إ
غزة، كلررقةؽ حىداؼ الدراسة اسر دـ البورث المنيج الكصلي  مؤسسوت الرعمةـ العولي بمروفظوت

نت االسربونة مف كقد رككٌ  .الررمةمي في إجراء الدراسة، كمو اسر دـ البورث االسربونة كأداة لمدراسة
ا نظمة  -كالمولةة كالركنكلكجةة دارة المكارد البشرةةرة مكزعة عمى حربعة مجوالت كىي: إ( فق39)

ف مجرمع الدراسة مف جمةع العمداء كنكابيـ كالمدراء فةمو رككٌ  .إدارة جكدة ال دموت -رةةكالعممةوت اإلدا
 ،كالذةف ليـ عالقة بمك،كع الدراسة ،كرؤسوء ا قسوـ اإلدارةة في الجومعة اإلسالمةة كجومعة ا قصى

اـ البرنومج ( فرد،  ـ قوـ البورث بررمةؿ اسرجوبوت حفراد عةنة الدراسة بوسر د186كالبولغ عددىـ )
 (SPSS)اإلرصوإي 

 حىـ النروإج الري ركصمت ليو الدراسة:

 في رفع الكلوءة اإلنروجةة لػدل العػوممةف فػي  اإلسررارةجيلدكر الر طةط  كبةرة ركافر كوف ىنوؾ درجة
 . مؤسسوت الرعمةـ العولي بمروفظوت غزة

  دارة ا فػػػػي إدارة المػػػػكارد البشػػػػرةة، اإلسػػػػػررارةجيمر طػػػػةط ل كبةػػػػر دكركػػػػوف ىنػػػػوؾ  ،لمػػػػكارد المودةػػػػػةكا 
دارة جكدة ال دموتك  نظمة كالعممةوت اإلدارةة، كا  .ا 
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تطبيقية  اسةدر  األزمات إدارة في اإلستراتيجي التخطيط أثر :بعنوان م(،2017جعفر، ) دراسة -4
 فمسطين .القدس مدينة ضواحي في ةمالعام المؤسسات عمى

 الرػي ا زمػوت مػف الرقمةػؿ فػي إلسػررارةجيا الر طػةط ح ػر عمػى الرعػرؼ إلػى الدراسػة ىػدفت
 الري كالعكامؿ اإلسررارةجي الر طةط حىمةة عمى كالرعرؼ العومة، المؤسسوت في فك ممالعو ليو ضةرعرٌ 
 .العوممكف ةكاجييو الري ا زموت   ور مف لمر لةؼ اإلدارة قبؿ مف بيو االىرموـ ةجب

 مػف سػةلدراا ةعةنػككنػت ر كقػد سػرو،راد اءجر إ في الررمةمي الكصلي المنيج البورث اسر دـ كقد
 فػي البورػث كاعرمػد عومػؿ، 850 عػددىـ كالبػولغ القػدس ،كاري منطقة في العوـ القطوع عوممي جمةع
 :احري ة،لدراسا إلةيو ركصمت الري النروإج حىـ مفك  .البةونوت جمع في االسربونة عمى ودراسر

 رؤةة ك،كح مف كةزةد المررممة، المشكالت مف الرقمةؿ في ةسوىـ اإلسررارةجي الر طةط فٌ ح •

 .زموتا  إدارة يف العوممةف

 ؿمجو في طكةمة ك برة عولةة عممةة مؤىالت يذار عوممةف إلى ةرروج اإلسررارةجي الر طةط فٌ ح •

 .اإلسررارةجي الر طةط

ن في تحسي اإلستراتيجيدور تطبيق التخطيط  (، بعنوان:م7115) دراسة عبد الرحمن والشويخ، -5
  .فمسطين -دير البمح  –أداء كمية فمسطين التقنية 

في ررسةف حداء كمةة فمسطةف الرقنةة  اإلسررارةجيدكر رطبةؽ الر طةط عمى ىدفت الدراسة إلى رعرؼ 
كرـ االعرمود عمى كقد اسر دـ البور وف المنيج الكصلي الررمةمي في إجراء الدراسة،  .دةر البمح –

نت عةنة الدراسة مف عوممي اإلدارة العمةو كرؤسوء ا قسوـ كرككٌ ع البةونوت، االسربونة كأداة رإةسة لجم
 ع،ك،. (..0كاإلدارةةف كا كودةمةةف الذةف ليـ عالقة بمك،كع البرث، كالبولغ عددىـ )

 من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة اآلتي:

ء الكمةة مف  الؿ نشر  قوفرو بمو في ررسةف حدا اإلسررارةجيكجكد دكر اةجوبي لرطبةؽ الر طةط  -
 .ة دـ عممةة الر طةط كالرطكةر فةيو
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 الدراسات العربية -7

 وتأثيره في الذكاء االقتصادي  اإلستراتيجي(: التخطيط م7112محمود، و  دراسة )عواد -1

 .ألبان أبي غريبركة العامة لمنتجات بحث استطالعي في الش

كزارة  -ف حبي غرةبولبالمركافرة في شركة ح اإلسررارةجي لر طةطحىـ حبعود الى معرفة إ دراسةالىدفت 
اسر داـ  رـ  كبةف الذكوء االقرصودم، اإلسررارةجيالصنوعة، كمعرفة العالقة كالرأ ةر بةف الر طةط 

ٍو  ( اإلرصوإي لمكصكؿ إلى النروإج، اسر دمت االسربونة كأداة لجمع المعمكموت ، SPSSبرنومج )و
( فردان .0ة مف )مدةر شعبة، رإةس قسـ، معوكف مدةر عوـ، مدةر عوـ( كعددىـ )ركٌكف  مجرمع الدراس

ةرلرع  ،القرصودماي كالذكوء سررارةج، صةىت فر،ةة ارربوط رإةسةة بةف الر طي اإل .مف شركة حلبوف
فر،ةوت رأ ةر  ةرلرع منيو كؿ حربع ،كمو صةىت فر،ةة رأ ةر رإةسةة .فر،ةوت فرعةة منيو حربع
الرسولة،  كى اإلسررارةجيحف،ؿ بعد مف حبعود الر طةط  حفٌ  :لنروإج مف حىميو دراسةال تصمفرعةة، كرك 

جمةع فر،ةوت االرربوط كالرأ ةر  ، كحفٌ اإلسررارةجيكحىـ بعد مف حبعود الذكوء االقرصودم ىك الذكوء 
 .رعةة ىي قكةة كذات داللة معنكةةات الرإةسةة كاللرىٌةر مبةف ال

 –وتأثيره عمى اإلدارة السياحية  اإلستراتيجيم(، بعنوان: التخطيط 2018ن، )مزيد وآخرو دراسة –7
 .دراسة تطبيقية لعدد من مكاتب السياحة ببغداد

ة، اإلسررارةجةكالمرم مة في )الرؤةة  اإلسررارةجيلكشؼ عف ح ر عنوصر الر طةط اإلى  دراسةال تىدف
ي اإلدارة السةورةة لعدد مف مكورب السةورة في ( فاإلسررارةجي، ال ةور اإلسررارةجيالرسولة، الررمةؿ 

كاسر دمت  ( مف المكورب السةورةة في بىداد،13بىداد، رةث رـ ا رةور العةنة البر ةة لرشمؿ )
ا مف الذككر كاإلنوث مف م رمؼ ا عمور ( فردن 90كزعت عمى عةنة ) االسربونة كأداة لجمع المعمكموت

(، كمف حبرز النروإج SPSS، كاسر دـ البرنومج اإلرصوإي ) (86حسرعةد منيو ) كالمؤىالت العممةة،
في اإلدارة  اإلسررارةجيةجوبي لمر طةط إالري ركصؿ إلةيو البرث ىي كجكد عالقة ارربوط كح ر 

 .السةورةة
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 -في تحسين األداء المؤسسي اإلستراتيجيم(، بعنوان: دور التخطيط 2016، دراسة )بعيجي-3
 .والتجييز بالجزائر دراسة حالة مؤسسة النسيج

في ررسةف  اإلسررارةجيىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الدكر الذم ةمعبو كؿ بعد مف حبعود الر طةط 
ا داء المؤسسي، رككف مجرمع الدراسة مف إطورات مؤسسة النسةج كالرجيةز كاسر دمت االسربونة 

 .لجمع المعمكموت كرـ اسر داـ المنيج الكصلي الررمةمي في الدراسة

 كقد  مصت الدراسة إلى النروإج الرولةة:

 .في ررسةف ا داء المؤسسي اإلسررارةجيكجكد رأ ةر كبةر لمر طةط  -

 .اإلسررارةجيكجكد كعي كاىرموـ مف المؤسسة بولر طةط  -

 .ات بوسرمراررىٌةر المؤسسة رسرجةب لكؿ مو ةردث ركليو مف  حفٌ  -

 العاممين أداء في اإلستراتيجي التخطيط أثر (، بعنوان:م2013بو نصيب، ويوسف، أدراسة ) -4
 .والتكنولوجيا لمعموم السودان الخدمية، جامعة بالمؤسسات

بمؤسسوت الرعمةـ العولي كمعرفة  اإلسررارةجيالر طةط  ؼ عمى كاقع رطبةؽلى الرعرٌ إالدراسة  ىدفت
ي الر لةؼ مف اح ور لى مجمكعة مف الرمكؿ الري رسيـ فإ ،  ـ الركصؿالمؤ رة عمى رطبةقوالعكامؿ 

 .في مؤسسوت الرعمةـ العولي اإلسررارةجيالسمبةة النوجمة عف ح طوء رطبةؽ الر طةط 

( 8كقػػد اسػػر دـ البورػػث المػػنيج الكصػػلي الررمةمػػي، كركػػكف مجرمػػع الدراسػػة مػػف جمةػػع العػػوممةف فػػي )
( 60ىػت عةنػة الدراسػة )كقػد بم كرػـ اسػر داـ االسػربونة، لمعمػكـ كالركنكلكجةػو، مف جومعة السكداف كمةوت
 .عومالن 

 :ما يميلييا الدراسة التي توصمت إ جومن أىم النتائ

دراؾ بملوىةـ الر طةط ةكجد لدل العوممةف بولجومعة  -  اإلسررارةجيكعي كا 

 .ة كاررةوجوت العوممةفاإلسررارةجةعدـ كجكد ربط بةف ال طة  -

  عف الردرةب غةر اللعوؿ.،الن ة، فةجةاإلسررارإعداد ال طة  معوممةف فيعدـ إشراؾ الجومعة ل -
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والتحسين المستمر عمى فاعمية  اإلستراتيجيدراسة بعنوان: أثر التخطيط  ،م(7117)العتيبي،  -5
 المؤسسات المستقمة في دولة الكويت

كالررسػػةف المسػػرمر عمػػى فوعمةػػة  اإلسػػررارةجيىػػدفت الدراسػػة إلػػى بنػػوء نمػػكذج مقرػػرح لقةػػوس الر طػػةط 
نػػػت عةنػػػة كرككٌ  ،حداة االسػػػربونة لجمػػػع المعمكمػػػوت البورػػػث ـمسػػػرقمة فػػػي الككةػػػت. اسػػػر دلمؤسسػػػوت الا

فػػػي ربنػػي نمػػػوذج  الككنيػػو الرػػي بػػػودرت مبكػػرن  .( فػػػرد مػػف جمةػػػع المؤسسػػوت المسػػػرقمة892الدراسػػة مػػف )
أىـم كالررسةف المسرمر مف بةف جمةع منظمػوت القطػوع العػوـ فػي الككةػت، كمػف  اإلسررارةجيالر طةط 

عمػى فوعمةػة الجيػوت المسػرقمة بولككةػت،  اإلسػررارةجيداللػة إرصػوإةة لمر طػةط  مكجػكد ح ػر ذ يانتائج
لمبةإػػة،  اإلسػػررارةجي، الررمةػػؿ اإلسػػررارةجيبأبعػػوده )رصػػمةـ ال طػػة  اإلسػػررارةجيككجػػكد ح ػػر لمر طػػةط 

لمررسػػػػةف  اإلسػػػػررارةجي( عمػػػػى الػػػػرالـؤ لررقةػػػػؽ ا ىػػػػداؼ، ككجػػػػكد ح ػػػػر لمر طػػػػةط اإلسػػػػررارةجيالرلكةػػػػر 
 .ةالمسرمر عمى فوعمةة الجيوت المسرقم

في  اإلستراتيجي: أثر العوامل التنظيمية في التخطيط م(، بعنوان7111)الحسن والعفيف،  دراسة –2
 .دراسة ميدانية :الوزارات األردنية

ةػة، فػي الػكزارات ا ردن اإلسػررارةجيىدفت ىذه الدراسة إلػى رعػرؼ ح ػر العكامػؿ الرنظةمةػة فػي الر طػةط 
اسػػريدفت الدراسػػة اإلداررػػةف العمةػػو كالكسػػطى لرعػػرؼ ارجوىوريمػػو نرػػك ىػػذه العكامػػؿ كح رىػػو فػػي الر طػػةط 

، كقد اسر دـ البور ػوف المػنيج الكصػلي الررمةمػي كالدراسػة المةدانةػة لجمػع المعمكمػوت، كرػـ اإلسررارةجي
( كرػـ 898ء البػولغ عػددىـ )رةث كزعػت عمػى مجرمػع العةنػة كىػك جمةػع المػدرا .اسر داـ حداة االسربونة

الرػي ركصػمت ليػو كجػكد  أىم النتـائج( صولرة لمررمةؿ اإلرصوإي، كمػف 888(، منيو )882اسررجوع )
ات رىٌةػر م، كجكد ح ر ذم داللة إرصػوإةة لماإلسررارةجيارجوىوت إةجوبةة مررلعة لممدةرةف نرك الر طةط 

  .اإلسررارةجيالمسرقمة مجرمعة كمنلردة في الر طةط 
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 الدراسات األجنبية  -3

غير  المؤسسات في اإلستراتيجي التخطيط دور "نبعنوا (Aqdas et al., 2017) ةسدرا – 1
 .باكستان "الربحية

كرسمةط ال،كء  ،في المؤسسوت الىةر ربرةة اإلسررارةجيىدفت الدراسة إلى الرأكةد عمى دكر الر طةط 
نجػوح   مٌ  اإلسررارةجيإلى رقةةـ حىمةة الر طةط  بوإل،وفة .اإلسررارةجيعمى دكر القودة في الر طةط 

 .اإلسررارةجيكمو ىدفت إلى الررقةؽ في المشكالت الري ركاجو الر طةط  ،في المؤسسة

 كمف حىـ النروإج الري ركصمت إلةيو الدراسة احري:

 .عمةةكررسةف حداإيو بكلوءة كفو ،المؤسسوت في الكصكؿ إلى حىدافيو اإلسررارةجيةسوعد الر طةط  •

 .و لممجوالت الجدةدةوت كفقن اإلسررارةجةةسوعد المؤسسوت عمى العمؿ في رىةةر البةإة كصةوغة  •

 .ةعمؿ عمى ركفةر فرص لمعوممةف في المؤسسة لررقةؽ ا ىداؼ كالىوةوت بلوعمةة ككلوءة عولةة •

ــام التر  اإلســتراتيجيالتخطــيط  :( بعنــوانDemirkaya, 2015دراســة ) -7 ــي القطــاع الع ــي ف  –ك
 .تركيا –جامعة مرمرة  –أستاذ مشارك في كمية العموم السياسية  –لمباحث الدكتور يوكسل ديمركايا

كالرػػي  ،لقطػػوع العػػوـ الرركػػيمؤسسػػوت ال اإلسػػررارةجيإلػػى ررمةػػؿ رجػػورب الر طػػةط دراسػػة ىػػذه الىػػدفت 
نمةة االقرصودةة ى الرلمكصكؿ إل في مؤسسوت الدكلة الرركةة شكمت لكاإح جدةدة إلصالح اإلدارة العومة

جمةػػػع المػػػكاإح القونكنةػػػة الالزمػػػة المرعمقػػػة  قػػػوـ البورػػػث بلرػػػص ،لمكصػػػكؿ إلػػػى النرػػػوإجك  .كالدةمقراطةػػػة
ررمةػؿ مف  الؿ الرركةز عمى اإلطور القػونكني كبعػض الممورسػوت المربعػة فػي المؤسسػوت ك بولمك،كع 

دراسػة بعػض نرػوإج مػع  ،اإلسػررارةجيعممةة الر طةط ال برات في يمة ركؿ مبعض الرقورةر الرسمةة ال
لمؤسسػػػوت اإلدارة العومػػػة كمصػػػدر بةونػػػوت  اإلسػػػررارةجياالسػػػرطالعوت البػػػورزة رػػػكؿ رجػػػورب الر طػػػةط 

الك ةر مف البةونوت المطمكبة قد رـ اكرشػوفيو   فٌ  ،رـ اسر داـ البةونوت ال ونكةة في ىذه الدراسةك  . ونكم
رركةو ررمرع برجربة جةدة مف رةػث  لةيو الدراسة حفٌ ري ركصمت إككوف مف حىـ النروإج ال، كنشرىو بوللعؿ
كمسػػػوءلة اإلدارة العومػػػة بكجػػػكد لػػػكاإح جدةػػػدة إلصػػػالح اإلدارة العومػػػة مػػػف  ػػػالؿ الر طػػػةط  الدةمقراطةػػػة
بم وبػػػة  اإلسػػػررارةجيالمربػػػع فػػػي مؤسسػػػوت القطػػػوع العػػػوـ الرركػػػي رةػػػث ةسػػػر دـ الر طػػػةط  اإلسػػػررارةجي

دارة ا داء في اإلدارة العومة في رركةوالمسوءلة كالمشوركة ك   .ا 
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عمى أداء المؤسسات العامة في  اإلستراتيجيالتخطيط  : أثر(، بعنوانSalkic, 2014دراسة ) -3
 .وسنة واليرسكالب

عمػى إدارة المؤسسػوت العومػة، رةػث رػـ إجػراء  اإلسػررارةجيىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة ح ر الر طػةط 
كاعرمدت الدراسػة عمػى المػنيج الكصػلي الررمةمػي، لعومة في البكسنة كاليرسؾ، الدراسة في المؤسسوت ا

كمػػو اعرمػػدت عمػػى المصػػودر ا كلةػػة المرم مػػة بوالسػػربونة فػػي جمػػع البةونػػوت، كرم ػػؿ مجرمػػع الدراسػػة ب 
منظمػة ليةإػوت اإلدارة العومػة( فػي  100منظمػة إدارة عومػة،  200منظمة عومة،  500منظمة ) 800

 منظمة بطرةقة العةنة الطبقةة بولرنوسب مع نسبة مجرمع كؿ فإة. 200يرسؾ كرـ ا رةور البكسنة كال

المنظموت العومة ةرةح إدارة المكارد في  اسر داـ الر طةط االسررارةجي كحشورت نروإج الدراسة إلى حفٌ 
ارةة حك ؿ مف إمكونةة ر صةص المكارد عمى حسوس رل،ةالت ذةقمٌ بكلوءة كعقالنةة حكبر، ك  الرنظةمةة

 .مف االسرجوبة ل،ىكط سةوسةة معةنة ومشوعر كطمكروت، حك نكعن 

العام لشركات األعمال  داءاألو  اإلستراتيجيالتخطيط  :بعنوان ،((Kare et al, 2013دراسة  -2
  .في تشيكوسموفاكيامتناىية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم ال التجارية

بشػػكؿ  ػػوص، كليػػو  اإلسػػررارةجية كالر طػػةط اإلسػػررارةجةدارة ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى دراسػػة ق،ػػوةو اإل
كاعرمدت الدراسة عمى المػنيج الكصػلي الررمةمػي، كمػو اعرمػدت  ،رأ ةر ملةد عمى ا داء العوـ لمشركوت

عمى المصودر ا كلةة في جمع البةونوت مرم مػة بوالسػربونة، كرم ػؿ مجرمػع الدراسػة بػولمكظلةف العػوممةف 
( 677الصىةرة كالمركسػطة فػي الجميكرةػة الرشػةكةة كالسػمكفوكةة كبمػغ رجػـ العةنػة )في قطوع الشركوت 

 مكظؼ.

كمعػػوةةر حداء  اإلسػػررارةجيبػػةف مسػػركل الر طػػةط  وىنػػوؾ ررابطنػػ حفٌ  نرػػوإج حىميػػو لػػىت الدراسػػة إركصػػمك  
ػػالػػدكراف كالركػػولةؼ كالػػربح كاالسػػر مورات كفالمؤسسػػوت ) ى كجػػكد لػػو  مصػػت الدراسػػة إرػػرة العقػػكد(، حة،ن

 .ة عمى معوةةر حداء الشركوتسررارةجةرأ ةر إةجوبي كا،ح لإل

 في جامعات البرازيل اإلستراتيجيالتخطيط  :بعنوان ،(Tatian et al, 2013دراسة ) -5

مف رورةوف كفرانسةس كحنطكنةك كجكف كوللةس دراسة ىدفت إلػى معرفػة مػدل إسػيوـ الر طػةط  حجرل كؿ  
و لررقةػػؽ ا ىػػداؼ و حك سػػمبةن وت البرازةمةػػة مػػف كالةػػة بػػورا، سػػكاء كػػوف إةجوبةنػػفػػي حداء الجومعػػ اإلسػػررارةجي

 .كا ىػداؼ المؤسسػةة اإلسػررارةجيالمؤسسةة، إذ كونػت رسػعى إلػى شػرح العالقػة السػببةة بػةف الر طػةط 
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رككف مجرمع الدراسة مف جومعرةف في كالةة بورا، ، كحجرةت عممةػة جمػع البةونػوت مػف  ػالؿ المقػوبالت 
الجومعػة  جػد حفٌ كقػد كي  .المدةرةف في المسركةوت االسػررارةجةة كاالسػربةونوت كالبرػكث فػي الجػومعرةف مع 

كحسيمت بشكؿ إةجوبي في  ،اإلسررارةجيا كلى قد حنجزت مو ةقرب مف جمةع  طكات عممةة الر طةط 
يوـ فػي ررقةػػؽ سػالجومعػة ال ونةػة لػـ رػرمكف مػف اإل فػإفٌ  ،كمػف نورةػة ح ػرل .ررقةػؽ ا ىػداؼ المؤسسػةة

  .ا ىداؼ بشكؿ إةجوبي

في  اإلستراتيجيبعنوان: بحث استكشافي في التخطيط  (Caymaza et al., 2013)دراسة  -2
 .مجمس الوزراء التركي -دراسة حالة ،المؤسسات العامة

رمةػػؿ ة الردة ػػة كرنلةػػذىو كراإلسػػررارةجةىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة مػػدل ربنػػي الرككمػػة الرركةػػة لم طػػط 
كطبقػت  .معرفة إذا كػوف ىنػوؾ فػركؽ بػةف النرػوإج المرجػكة كالنرػوإج اللعمةػةك  ،مورسريو في القطوع العوـم

كاعرمدت الدراسػة ، ( كعةنة بر ةةAFAD) دراسة الرولة عمى إدارة الطكارئ كفي رإوسة الكزراء الرركةة
أىم ككوف مف  .ةؿ المرركلالمنيج الررمةمي لررمةؿ البةونوت الري رـ الرصكؿ عمةيو بكاسطة طرةقة ررم

ة رقػػـك عمػػى إدارة جمةػػع حنػػكاع الكػػكارث إسػػررارةجةجمةػػع الػػدكؿ المرقدمػػة لػػدةيو  طػػط  الدراسػػة حفٌ  نتــائج
( رررػكم عمػى حجػزاء ،ػعةلة مقورنػة بو م مػة ا  ػرل AFADال طة الرػي نشػرريو ) بطرةقة فعولة، كحفٌ 

 .لمدكؿ

 :اإلستراتيجيدراسات حول التفكير  2-5-2

 ةدراسات محمي -1

دراسة  –وعالقتو بنجاح المنظمات  اإلستراتيجيم(، بعنوان: الذكاء 7112دراسة )أبو عيادة،  –1
 .تطبيقية عمى المديرين بمجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة

كنجػػػوح المنظمػػػوت فػػػي مجمكعػػػة  اإلسػػػررارةجيلػػػى رك،ػػػةح العالقػػػة بػػػةف الػػػذكوء إىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة  
 ىػزة، كاعرمػدت الدراسػة المػػنيج الكصػلي الررمةمػي، كرػـ اسػر داـ حسػمكب العةنػػةاالرصػوالت اللمسػطةنةة ب

( مػػف المػػدةرةف العػػوممةف بمجكعػػة االرصػػوالت، بةنمػػو ركػػكف 0.2العشػػكاإةة المرم مػػة كالرػػي رككنػػت مػػف )
 .%(2208، بنسبة اسررداد )ا( مدةرن 080مجرمع الدراسة الكمي مف )
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 :كمف حىـ نروإج الدراسة الرولي

كىػػي  ،اإلسػػررارةجيدرجػػة مررلعػػة مػػف المكافقػػة مػػف قبػػؿ حفػػراد عةنػػة الدراسػػة عمػػى عنوصػػر الػػذكوء  كجػػكد
 . )االسرشراؼ، رلكةر النظـ، الرؤةة المسرقبمةة، الدافعةة، الشراكة

 . كجكد درجة مررلعة مف المكافقة عمى مجوؿ نجوح المنظموت مف قبؿ حفراد العةنة

ذا داللػة إرصػوإةة عمػى  ار الػنظـ كالرؤةػة المسػرقبمةة( ةػؤ راف رػأ ةرن عنصػرم )رلكةػ كمو ح برت الدراسة حفٌ 
فػػػي مجمكعػػػة االرصػػػوالت اللمسػػػطةنةة بىػػػزة، كبةنػػػت فػػػركؽ ذات داللػػػة إرصػػػوإةة بػػػةف  نجػػػوح المنظمػػػوت

ات )الجػػػنس، العمػػػر، الدرجػػػة الكظةلةػػػة، رىٌةػػػر مرعػػػزك لم اإلسػػػررارةجياسػػػرجوبوت المبرػػػك ةف رػػػكؿ الػػػذكوء 
 .المؤىؿ العممي(

دراسة  -م(، بعنوان: تقييم ممارسات اإلبداع واالبتكار في إدارة المشاريع 7115دراسة )غبن،  -7
 .المشاريع اإلنشائية في فمسطين حالة

 ػـ  .كالرػي رعربػر مالإمػة لقطػوع اإلنشػوءات ة،بركورةػلى الرعرؼ عمى حىـ الممورسوت االإىدفت الدراسة 
اإلنشػػوءات كالشػػركوت اليندسػػةة فػػي فمسػػطةف، كقػػد رػػـ رقةػػةـ عممةػػة رطبةػػؽ رمػػؾ الممورسػػوت عمػػى قطػػوع 

اسػػر داـ المػػنيج االسركشػػوفي فػػي ىػػذه الرسػػولة، كاسػػر داـ االسػػربةوف كالمقػػوبالت كػػأداة رإةسػػةة لررقةػػؽ 
( شػػركة اسرشػػورات ىندسػػةة، 020ف مػػف )حىػػداؼ البرػػث، كقػػد ركزةعيػػو عمػػى مجرمػػع الدراسػػة الػػذم ةركػػكٌ 

 :ك مصت الدراسة لمنروإج الرولةة

 .نشوإةة في فمسطةفىنوؾ درجة عولةة مف االبركور في قطوع الصنوعوت اإل -

رقمةػػػؿ الركملػػػة ىػػػك المرػػػرؾ ا سوسػػػي لالبركػػػور، ةمةػػػو رقمةػػػؿ الكقػػػت اإلنرػػػوجي، رفػػػع الجػػػكدة، ررسػػػةف  -
 .المركز الرنوفسي، كرفع اللعولةة كالكلوءة

 وسي لررلةز االبركور.نظوـ الركافز المولةة كالعكاإد كالمكوف ت ةعربر العومؿ ا س -

 .عدـ كجكد إدارة ررسـ بولكلوءة الالزمة ةعربر المعكؽ ا سوسي لالبركور في المنش ت -

 .الرصكؿ عمى مركز رنوفسي قكم ةعربر مف حىـ نروإج االبركور -
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عمى أداء اإلدارة العميا في المنظمات  اإلستراتيجيبعنوان: أثر التفكير م( 7113دراسة )العشي،  -3
 .غير حكومية العاممة في مجال التأىيل بقطاع غزةال

عمػػى حداء اإلدارة العمةػػو فػػي المنظمػػوت  اإلسػػررارةجيؼ عمػػى ح ػػر الرلكةػػر ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى الرعػػرٌ 
لى الرعرؼ عمى مدل ركافر عكامؿ الرلكةر  لدل اإلدارة العمةو فػي  اإلسررارةجيغةر الرككمةة في غزة كا 

ا داء الرػػػػولي ليػػػػذه اإلدارات. اعرمػػػػدت الدراسػػػػة عمػػػػى المػػػػنيج الكصػػػػلي ىػػػػذه المنظمػػػػوت كعمػػػػى كاقػػػػع 
الررمةمي كاسر دمت حداة االسربونة لجمع المعمكمػوت، كقومػت بوسػر داـ طرةقػة الرصػر الشػومؿ لمجرمػع 

كمػدةرم  مم مػة فػي رؤسػوء مجػولس اإلدارات كحع،ػوء مجػولس اإلدارة ،ف مػف اإلدارة العمةػوالدراسة المككٌ 
( 90( جمعةػػة بكاقػػع )82) كالبػػولغ عػػددىـ ،دةر المشػػورةع فػػي المنظمػػوت غةػػر الرككمةػػةالمؤسسػػوت كمػػ

ػػ  ،لػػدل اإلدارة العمةػػو فػػي ىػػذه المنظمػػوت اإلسػػررارةجيرػػكافر عكامػػؿ الرلكةػػر وكــان أىــم نتائجيــا  .وش صن
كبػػػةف مسػػػركل حداء اإلدارة العمةػػػو، كجػػػكد فركقػػػوت بػػػةف  اإلسػػػررارةجيكجػػػكد عالقػػػة بػػػةف عكامػػػؿ الرلكةػػػر 

عمػػى حداء اإلدارة العمةػو فػػي المنظمػوت غةػػر  اإلسػررارةجيمركسػط اسػػرجوبة المبرػك ةف رػػكؿ ح ػر الرلكةػػر 
  .الرككمةة رعزل لممسركل العممي

لشخصية لدى مدراء المشاريع في نجاح ابعنوان: دور السمات  م(،7117دراسة )الديراوي،  –2
 .المنظمات األىمية في قطاع غزة

ح المنظمػػوت ؼ عمػػى دكر السػػموت الش صػػةة لػػدل مػػدراء المشػػورةع فػػي نجػػورٌ ىػػدفت الدراسػػة إلػػى الرعػػ
منظمػة حىمةػة عوممػة فػي قطػوع غػزة  ..0رةػث رم ػؿ مجرمػع الدراسػة فػي حكبػر ا ىمةة في قطوع غػزة، 
سػػػر دـ فػػػي جمػػػع اكالرػػػي ربمػػػغ نصػػػؼ ممةػػػكف دكالر حمرةكػػػي فػػػأك ر، ك  ،ـ.8.0رسػػػب مةزانةريػػػو لعػػػوـ 

ػػػمت  صاسػػػربونة صػػػمٌ  البةونػػػوت اسػػػربونوت لكػػػؿ  0اسػػػربونة بكاقػػػع  ..0 و لمدراسػػػة، رةػػػث رػػػـ ركزةػػػعةصن
 .%28اسربونة بنسبة اسررداد  822مؤسسة، كقد جمع البورث 

فػػي نجػػوح مشػػػورةع  لمسموت الش صةة لمدراء المشورةع ورإةسن  اىنوؾ دكرن  حفٌ  كان من أىم نتائج الدراسة
لقةودة كفيػـ الػذات كالكلػوءة اإلنروجةػة كقػدرة مػدراء  في الذكوء كامرم الن ، المنظموت ا ىمةة في قطوع غزة

 .المشورةع عمى ردرةب طكاقـ العمؿ كاالرصوؿ كالركاصؿ كح القةوت العمؿ
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عمى عممية اتخاذ القرارات دراسة  اإلستراتيجيبعنوان: "أثر الذكاء  ،م(7111دراسة )قاسم،  -5
 .نرواو ابع لأل تطبيقية عمى المدراء العاممين في مكتب غزة اإلقميمي الت

عمػػػى عممةػػػة ار ػػػوذ القػػػرارات لممػػػدراء  اإلسػػػررارةجيىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى الرعػػػرؼ عمػػػى ح ػػػر الػػػذكوء 
كنػركا، كاشػرممت عمػى الرعػرؼ عمػى ح ػر كػؿ مػف )الجػنس كالعمػر العوممةف في مكرب اإلقمةمي الروبع لأل

 كعممةة ار وذ القرارات. سررارةجياإلكعدد سنكات ال برة كالمؤىؿ العممي كالدرجة الكظةلةة( عمى الذكوء 
اسر دمت البور ة المنيج الكصلي الررمةمػي، كرػـ اسػر داـ االسػربونة لعةنػة الدراسػة المككنػة مػف المػدراء 

، كاسػػر دـ حسػػمكب الرصػػر الشػػومؿ فػػي ا( مػػدةرن 92العػػوممةف فػػي مكرػػب غػػزة اإلقمةمػػي كالبػػولغ عػػددىـ )
)االسرشراؼ كالرلكةر المنظـ كالرؤةة  اإلسررارةجيالذكوء  كجكد عالقة بةف عنوصر أىم النتائج .الدراسة

المسػػرقبمةة كالدافعةػػة كالشػػراكة( كبػػةف عممةػػة ار ػػوذ القػػرار لممػػدراء العػػوممةف فػػي المكرػػب، ال ركجػػد فػػركؽ 
عمػػػى عممةػػػة ار ػػػوذ  اإلسػػػررارةجيذات دالالت إرصػػػوإةة بػػػةف اسػػػرجوبوت المبرػػػك ةف رػػػكؿ ح ػػػر الػػػذكوء 

الش صػػػػػةة كالكظةلةػػػػػة )الجػػػػػنس كالعمػػػػػر كالمؤىػػػػػؿ العممػػػػػي كال بػػػػػرة كالدرجػػػػػة  القػػػػػرارات رعػػػػػزل لمصػػػػػلوت
 .الكظةلةة(

 اإلداري لدى إدارات المصارف العاممة في  م(، بعنوان: "واقع اإلبداع7111دراسة )السويطي،  -2

 .الضفة الغربية

لة الىربةة، قوـ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة كاقع اإلبداع اإلدارم إلدارات المصورؼ العوممة في ال،
( 08كاسررجع منيو) ،ا في اإلدارة العمةو ليذه المصورؼ( مدةرن 22كزعت عمى ) ةالبورث بإعداد اسربون

 .صولرة لمررمةؿ ةاسربون

إدارات المصورؼ العوممة في ال،لة الىربةة رطبؽ عنوصر كجكانب  حفٌ  ومن أىم نتائج الدراسة
عكقوت الري ررد مف اإلبداع اإلدارم لدل إدارات ىذه حىـ الم إفٌ  .اإلبداع اإلدارم كبدرجة عولةة

 .،ىكطوت العمؿ كنقص الركافز المقدمة لممبدعةف بشكؿ عوـ المصورؼ كوف
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 دراسات عربية -2

 في ظل التنافسية الميزة عمى وأثره اإلستراتيجي التفكيرم(، بعنوان: 2018دراسة )مجذاب،  -1
 النلط قطوع شركوت في ةفةاإلسررارةج القودة مف عةنة لة:رو دراسة. العراق في البيئية التحديات
 .العراقي

، فػػي المةػػزة الرنوفسػػةة كدراسػػة الررػػدةوت البةإةػػة اإلسػػررارةجيىػػدفت الدراسػػة لمرعػػرؼ عمػػى ح ػػر الرلكةػػر 
 الررمةمػػي يج الكصػػليكقػػد رػػـ اسػػر داـ المػػن .كالمةػػزة الرنوفسػػةة اإلسػػررارةجيمعػػدؿ بػػةف الرلكةػػر  رىٌةػػرمك

ف مجرمػع الدراسػة مػف القةػودات العمةػو كركػكٌ  ،حداة الدراسػة االسػربونة اسػر دمتو لطبةعة الدراسػة ك لمالإمر
( مكظػػؼ. كقػد حجرةػت الدراسػػة عمػى عةنػػة 5356الشػركوت الر صصػةة كالبػػولغ عػددىـ )  ػالث مػػففػي 

رنػومج اسػر داـ ب كرػـة، رـ ا رةورىـ عف طرةػؽ العةنػة الرصصػةة غةػر االررمولةػ ،( ملردة250قكاميو )
SPSS  كبرنومجAMOS. 
رصػػػوإةة عنػػػد مسػػػركل معنكةػػػة إداللػػػة  ذاتلػػػو ح ػػػر  اإلسػػػررارةجيةػػػر الرلك فٌ ح ىـــم النتـــائجأمـــن ككونػػػت 

فٌ 0.05) ةوت البةإةػػػة ةػػػؤ ر فػػػي العالقػػػة بػػػةف الرلكةػػػر دالمعػػػدؿ الررػػػ رىٌةػػػرمال ( مػػػع المةػػػزة الرنوفسػػػةة، كا 
ك مصػت الدراسػػة  .بيعػد الكملػة وفسػةة كػوف ليػو ح ػر عنػػدالمةػػزة الرن حفٌ  وكمػ .كالمةػزة الرنوفسػةة اإلسػررارةجي

كالمةػزة، كحظيػرت  اإلسػررارةجيالمعدؿ الرردةوت البةإةة ةعدؿ العالقة بػةف الرلكةػر  رىٌةرمال و إلى حفٌ حة،ن 
ػػنرػػوإج ال كالمةػػزة الرنوفسػػةة،  اإلسػػررارةجيالررػػدةوت البةإةػػة المعوصػػرة رعػػدؿ العالقػػة بػػةف الرلكةػػر  حفٌ  وحة،ن

فٌ  المركػػػز  رىٌةػػػرمعػػػدا  اإلسػػػررارةجيةكػػػف ليػػػو ح ػػػر عمػػػى الرلكةػػػر  ات الدةمكغرافةػػػة الرركمةػػػة لػػػـرىٌةػػر مال كا 
 .الكظةلي

 – لممنظمات ستراتيجياإل األداء ىعم اھوأثر اإلبداعية القيادةم(، بعنوان: 2016دراسة )آدم،  -2
 .جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا

 ؼكالرعػرٌ ت، لممنظمػو سػررارةجياإل كا داء اإلبداعةػة القةػودة بػةف ةالعالق ا ربور ىإل الدراسة ىذه ىدفت
 اسػر دمت. لممنظمػوت اإلسػررارةجي ا داء عمػى القوإػد كرسوسػةة كالم ػوبرة كالمبػودرة ح ػر اإلبػداعى عمػ

 المػدراء مػف الدراسػة مجرمػع فك كػرك . سػربونةطرةػؽ اال عػف البةونػوت جمع كرـ ،الكصلي المنيج الدراسة
ة، مةسػر  اررمولةػة غةػر ةعةنػ الدراسػة كاسػر دمت وء،لركزةػع الكيربػ السػكدانةة بولشػركة سػوـا ق كرؤسػوء
كاسػر دمت  ،80%  بنسػبة (97) منيػو االسػربونوت اسػررد لػةيـإكزعػت  ،فػرد(120)  ةالعةنػ رجػـ ككوف

 .(SPSS)  رصوإیإلا برنومجال الدراسة

 اإلسػػػػررارةجيودة اإلبداعةػػػػة كا داء وإج منيػػػػو: كجػػػػكد عالقػػػػة بػػػػةف القةػػػػرػػػػكركصػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى عػػػػدة ن
 .لممنظموت
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ة لمموارد اإلستراتيجيفي اإلدارة  اإلستراتيجيم(، بعنوان: " دور التفكير 2016دراسة )ىاني،  -3
  .. دراسة ميدانية عمى البنوك األردنية العاممة في العاصمةالبشرية

لممػكارد البشػرةة  ةاإلسػررارةجةي اإلدارة فػ اإلسػررارةجيؼ عمػى دكر الرلكةػر لى الرعػرٌ ىدفت ىذه الدراسة إ
مجرمػع الدراسػة مػف جمةػع فػركع  فركػكٌ ك  .رػـ اسػر داـ االسػربةوف لجمػع المعمكمػوتلدل البنكؾ ا ردنةة، 

( 145( مػدةر، ك)136مػنيـ ) ،( فػرد281عةنة مػف ) البنكؾ العوممة  في عموف، كحجرةت الدراسة عمى
كمػو رػـ اسػر دـ المػنيج . فمةع فركع البنػكؾ العوممػة فػي عمػوو مف جمسوعد مدةر، كرـ ا رةورىـ عشكاإةن 

 لكصلي الررمةمي لمنوسبرو في ررقةؽ حىداؼ الدراسة، كركصمت الدراسة إلى النروإج الرولةة:ا

  .ة لممكارد البشرةةاإلسررارةجةفي اإلدارة  اإلسررارةجيح ر لمرلكةر  ةكجد -

ليدؼ، الرلكةر في الكقت المنوسب، اشرقوؽ اللر،ػةوت، )الركجو نرك ا اإلسررارةجيةكجد ح ر لمرلكةر  -
ي ة كػػػػؿ عمػػػػى رػػػػدا، كالمرم مػػػػة فػػػػاإلسػػػػررارةجة( فػػػػي جمةػػػػع حبعػػػػود اإلدارة اإلسػػػػررارةجيميػػػػورات الرلكةػػػػر 

 .كالرطكةر، الرعكة،وت، رقةةـ ا داء()االسرقطوب كاال رةور، الردرةب 

 رىٌةرمفي البنكؾ ا ردنةة رعزل ل اإلسررارةجي ةكجد فركؽ في رقةةـ ا فراد المبرك ةف لمسركل الرلكةر -
رعػزل  كجػد فػركؽ، بةنمو لػـ ر(سنة 45لى حقؿ مف سنة إ 35)لعمر الذم ةرراكح مو بةف العمؿ كلصولح ا

 .)الجنس، المسمى الكظةلي، المؤىؿ العممي(ؿ

نػػػكؾ ةة فػػػي البة لممػػػكارد البشػػػر اإلسػػػررارةجةدارة قةػػػةـ ا فػػػراد المبرػػػك ةف لمسػػػركل اإلفػػػركؽ فػػػي ر ةكجػػػد -
، بةنمػو لػـ ركجػد فػركؽ رعػزل ل صوإصػيـ الش صػةة (كالعمػر ،م )المؤىؿ العمميرىٌةر مرعزل ل ،ا ردنةة

 .)الجنس كالمسمى الكظةلي(

في تفعيل القدرات اإلبداعية  اإلستراتيجيبعنوان: دور التفكير م( 2015دراسة )ترغيني،  -4
 .بالجزائرلممؤسسة. دراسة حالة مجمع صيدال 

 رىٌةرمبكصلة  اإلسررارةجيكا  ر بةف الرلكةر  لى قةوس كررمةؿ عالقوت االرربوطت الدراسة إىدف
، الرصكر النظمي، قةودة اإلسررارةجيات اللرعةة كالمنب قة عنو كالمرم مة في )القصد رىٌةر مكال ،قؿرمس

روبع مف  رىٌةرمليو اإلبداعةة لممؤسسة بكص ، كالقدرات(االفررا،وت، الرلكةر في الكقت، اللرص الذكةة
 . الؿ مككنوريو )القدرة االسرةعوبةة، القدرة عمى الركةؼ، القدرة عمى الرلكةر(
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، كاسر دمت االسربونة كأداة لمقةوس ،ا في مجمع صةداؿطورن ا  ا ك ( مدةرن 74ونوت مف )كرـ جمع البة
 .(SPSS)مج رـ ررمةؿ البةونوت بوسر داـ برنوكاسر دـ المنيج الكصلي الررمةمي في الدراسة، 

 :ككوف مف حىـ نروإج الدراسة النروإج الرولةة

 .ارو اللرعةة كبةف القدرات اإلبداعةة لممؤسسةرىٌةر مك  اإلسررارةجيكجكد عالقة بةف الرلكةر  -

قةودة  -الرصكر النظمي -اإلسررارةجي)القصد  بأبعوده الم رملة اإلسررارةجيكجكد رأ ةر لمرلكةر  -
 .اللرص الذكةة( في القدرات اإلبداعةة لممؤسسة –الكقت الرلكةر في  -االفررا،وت

دور بناء السيناريوىات في تنشيط التفكير "(. بعنوان: م2011 والدوري، دراسة )صالح -5
 ."تغّيرمفي عالم  اإلستراتيجي

عمػػوؿ فػػي منظمػوت ا  اإلسػررارةجيلرلكةػػر ىػدؼ البرػث إلػػى إبػراز دكر بنػػوء السػةنورةكىوت فػػي رنشػةط ا
 مػػد الن  اإلسػػررارةجيةرسػػـ بولمنوفسػػة الشػػدةدة كاإلبػػداعوت المرالرقػػة، بكصػػؼ الرلكةػػر  رىٌةػػرمـ فػػي عػػول
نػوت المنظمةػة ككاقػع المنوفسػة كمسػرقبؿ يـ في ررقةؽ المكاءمػة بػةف اإلمكوو ةسو راقةن و فكرةن ا كنمطن معوصرن 
 .المنظمة

نيجةػػة الملوىةمةػػة لمرلكةػػر كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ شػػمؿ نطػػوؽ البرػػث رىطةػػة  ال ػػة مرػػوكر رإةسػػة، ىػػي )الم
، المنيجةػػػة الملوىةمةػػػة لبنػػػوء السػػػةنورةكىوت، كدكر بنػػػوء السػػػةنورةكىوت فػػػي رنشػػػةط الرلكةػػػر اإلسػػػررارةجي
مػف  ػالؿ االطػالع عمػى عػدد  كاعرمد منيج المسػح المكربػي فػي إعػداد معطةػوت البرػث .(اإلسررارةجي

، ك مػػػص البرػػػث إلػػػى جممػػػة مػػػف منيػػػومػػػف المراجػػػع كالمصػػػودر كررمةػػػؿ م،ػػػمكنيو كاسػػػر الص النرػػػوإج 
بػر ع اإلسػررارةجيكةػر االسرنروجوت كوف مف حبرزىو )حف اعرمود بنوء السػةنورةكىوت مػف شػأنو رنشػةط الرل

 .ررقةؽ الرراؾ اللكرم كاإلجراإي لممورسوت الرلكةر المذككر كرجسةدىو  الؿ بنوء ىذه السةنورةكىوت(
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 :دراسات أجنبية -3

وفعانُت انمُادة  اإلعخشاحُجٍانعاللت بٍُ انخفكُش بعُىاٌ: "  Murithi, et al. 2018))دساعت  -1

 "فٍ انبُىن انًحهُت انكُُُت

كفعولةػة القةػودة فػي  اإلسررارةجيإجراء ا ربور رجرةبي لمعالقة بةف كلوءة الرلكةر  ىدفت ىذه الدراسة إلى
ة العالقػة بػةف الرلكةػر االسػررارةجي كاعرمػدت الدراسػة عمػى المػنيج الكمػي لدراسػ؟ البنكؾ المرمةة الكةنةة

كفعولةػػػػة القةػػػػودة، رةػػػػث اعرمػػػػدت الدراسػػػػة عمػػػػى المصػػػػودر ا كلةػػػػة فػػػػي جمػػػػع بةونػػػػوت الدراسػػػػة المرم مػػػػة 
بوالسربونة كأداة رإةسةة لمدراسة، كرم ؿ مجرمع الدراسة بولمكظلةف العوممةف دا ؿ البنكؾ المرمةة كالبولغ 

مكظػؼ، كرػـ اسػررداد  494بنػؾ كبمػغ عػدد المػكظلةف  13ةور بنؾ، رةث قوـ البور كف بو ر 30عددىو 
 اسربونة، كرـ اسر داـ ررمةؿ العالقة مف  الؿ نمذجة المعودالت اليةكمةة. 257

كفعولةػػػة القةػػػودة فػػػي البنػػػكؾ  اإلسػػػررارةجيلػػػى كجػػػكد عالقػػػة إةجوبةػػػة بػػػةف الرلكةػػػر إقػػػد ركصػػػمت الدراسػػػة ك 
البنػؾ جوىػدة لمرلػوظ عمػى كلػوءة الرلكةػر االسػررارةجي مػف ةجب حف رسػعى إدارة و حن، ك المرمةة في كةنةو

 القةودة كا داء المصرفي النوجح كاالسرقرار. حجؿ فعولةة
بُااء يُمًات  عهً اإلعخشاحُجٍححهُم حأثُش كفاءاث انخفكُش ( بعُىاٌ: Al-Zu’bi, 2017دساعت ) -7

 "ركُت

عمػػى بنػػوء منظمػػوت ذكةػػة فػػي مكرػػب كح ػػره  ،اإلسػػررارةجيالدراسػػة إلػػى الرعػػرؼ عمػػى الرلكةػػر  ىػػذه تىػػدف
رػػألؼ مجرمػػع الدراسػػة مػػف جمةػػع الشػػركوت فػػي مكرػػب الممػػؾ  .اهلل ال ػػوني لمرصػػمةـ كالرطػػكةر الممػػؾ عبػػد

 ،كعةنة عشكاإةةكمسوعد كرؤسوء حقسوـ  ( مدةر120) كقد رـ ا رةور ،اهلل ال وني لمرصمةـ كالرطكةر عبد
ػو  حىميو حفٌ  ،عدد مف النروإج ركصمت الدراسة إلىكقد  .كرـ اسر داـ االسربونة ىنوؾ رأ ةرنا إرصػوإةنو ميمن
كالرلكةػر اإلبػداعي كالرلكةػر المكجػو نرػك الرؤةػة(  ،)الرلكةر المنظكرم اإلسررارةجيعمى ميورات الرلكةر 
مػف  اإلسػررارةجيالرركةػز عمػى الرلكةػر كصػت الدراسػة ب،ػركرة حك قػد  ،لممنظمػة في بنوء الرنظةـ الذكي

 .رات ك بنوء منظمة ذكةةحجؿ رعزةز القد
 

 .انجمترا ،األنماط تغّيرالتفكير اإلبداعي وفرضية ، بعنوان: (Pringle, 2015دراسة ) -3

ؼ عمػى بةف حنموط الرلكةػر الم رملػة، كالرعػرٌ  رىٌةرالىدفت ىذه الدراسة لمكشؼ عف العالقة بةف اإلبداع ك 
كرػـ  .ةة، كقد رـ اسر داـ المػنيج الرجرةبػيبةف حنموط الرلكةر عمى العممةوت اإلبداع رىٌةرالطبةعة كدكر 
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( شػ ص رػـ اسػرقطوبيـ 08اسر داـ االسربةوف كأداة لجمع المعمكموت مف مجرمع الدراسة المكػكف مػف )
 كركصمت الدراسة لنروإج مف حىميو مو ةمي: .بشكؿ عشكاإي

 .نموط الرلكةر كاإلبداع ىي عالقة معقدةح رىٌةرالعالقة بةف  فٌ ح -

 .بداعط بشكؿ كبةر بأنكاع م رملة مف اإلمط الرلكةر مرربن رىٌةر حفٌ  -

رسػػػب المكقػػػؼ كالم،ػػػمكف الػػػذم  رىٌةػػػربػػػداع ةش صػػػي فػػػي نمػػػط الرلكةػػػر كعالقرػػػو بوإلال رىٌةػػػرال فٌ ح -
 .ةرصؿ فةو الرىةةر في نمط الرلكةر

 الرػػػيالم صكصػػػة  رسػػػب الكظةلػػػة رىٌةػػػربػػػداع ةش صػػػي فػػػي نمػػػط الرلكةػػػر كعالقرػػػو بوإلال رىٌةػػػرال فٌ ح -
 .العودةةمقورنة بولرلكةر في ا نشطة الةكمةة ، ةرصؿ فةيو الرلكةر

 .الش صي في نمط الرلكةر ةرصؿ بدرجة حكبر في رولة السمكؾ المرف رىٌةرال فٌ ح -

 .بداع في الرلكةرفي نمط الرلكةر كبةف اإل رىٌةرالف ىنوؾ عالقة طردةة بة -

 ممارسـة فـي القطـاع العـاموال إلسـتراتيجيا( بعنـوان: التفكيـر اإلداري Johnson, 2014دراسة ) -2
 النرويج.في 

ة فػػػػي اإلسػػػػررارةجةفػػػػي اإلدارة  اإلسػػػػررارةجيالرلكةػػػػر  حىمةػػػػة ممورسػػػػة عػػػػف البرػػػػثدراسػػػػة إلػػػػى الىػػػػدفت 
كاسػر دـ البورػث المػنيج الررمةمػي لمكصػكؿ إلػى النرػوإج مػف  ػالؿ  ،مؤسسوت القطوع العوـ في النركةج

جػراء اإلسررارةجة، كمراقبة عممةة إعودة صةوغة ةإسررارةجةعممةة إدارة  00ررمةؿ  وت فػي المؤسسػوت، كا 
 لمدراسػػة حفٌ  ومــن أىــم النتــائج. لعػػوـ فػػي النػػركةج لمنوقشػػة النرػػوإجمقػػوبالت مػػع المػػدةرةف فػػي القطػػوع ا

، مػع المجػكء إلػى اإلسػررارةجية في القطوع العوـ رسر دـ عمػى نطػوؽ كاسػع الر طػةط اإلسررارةجةاإلدارة 
ؿ إلػػػى الرقمةػػػؿ مػػػف حىمةػػػة الر طػػػةط ةػػػالم، ك اإلسػػػررارةجيرس اللكرةػػػة الم رصػػػة بػػػولر طةط بعػػػض المػػػدا

  .ة المعوصرةاإلسررارةجةالرسمي كالمةكونةكي في نظرةة اإلدارة 

( بعنوان: دراسة العالقة بين مستوى الذكاء Rahmatian & Pourkiani, 2013دراسة ) -5
في المنظمات التنفيذية بمدينة رفسنجان  نجاح المنظمة لدى المديرين ومستوى اإلستراتيجي

 .االيرانية

لدل المدةرةف كمسركل النجوح  اإلسررارةجيلى دراسة العالقة بةف مسركل الذكوء إىدفت الدراسة 
كاسر دـ المنيج الكصلي الررمةمي،  .الرنظةمي لدل المنظموت الرنلةذةة في مدةنة رفسنجوف اإلةرانةة
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كمو رـ  .منظمة رنلةذةة بمدةنة رفسنجوف (52ةعممكف في ) مدير (104ف مجرمع الدراسة مف )كرككٌ 
 .ىداؼ الدراسةلررقةؽ ح،وفة السر داـ االسربةوف لرصر الشومؿ في ىذه الدراسة، بوإلاسر داـ ا

 ي:رحىـ نروإج الدراسة اح
نظموت لدل المدةرةف كبةف درجة نجوح الم اإلسررارةجيكميمة بةف مسركل الذكوء  ةجوبةةإكجكد عالقة 

قدرة المدةرةف عمى القةوـ بوالسرشراؼ كرلكةر النظـ لو رأ ةر  حفٌ الرنلةذةة في مدةنة رفسنجوف، كمو ربةف 
 .كبةر عمى نجوح المنظموت

ةجوبةة كميمة بةف قدرة المدةرةف عمى ررلةز مكظلةيـ كبةف نجوح إىنوؾ عالقة  بةنت الدراسة حفٌ 
ةؿ المشوركة بةف مكظلةيـ لو رأ ةر كبةر عمى نجوح قدرة المدةرةف عمى رلع المنظموت، كمو حفٌ 

 .المنظموت

 رانإيفي  ببنتون اإلستراتيجيالتفكير  :عنوان(، بMonnvarian et al., 2011دراسة ) -6

 اإلسررارةجيمف  الؿ الرعرؼ عمى عكامؿ الرلكةر  اإلسررارةجيىدفت الدراسة لمرعرؼ عمى الرلكةر 
، كمعرفة مو ىي اال رالفوت بةف حىمةة وإسررارةجةن ركف عمى الرلكةر كقةوس قدرة المدراء في مؤسسة بن

شممت  .ولي لرمؾ العكامؿ مف كجية نظر المكظلةف كالمدراءجي كالك،ع الرةسررارمؿ الرلكةر اإلعكا
فركع  مف م رمؼ ي مسركل رعمةمي عوؿو ذارفرد مف ،منيـ مدراء كمشرفةف كمكظلةف  196الدراسة 

عداد اسربونةاسر داـ المنيج الررمةمي ك يراف. رـ ةرانةة طمة اإلمؤسسة بنركف في العوص ررككف مف  ا 
كالجزء اح ر  ،اإلسررارةجيمقسمةف عمى جزحةف: الجزء ا كؿ ةرنوكؿ حىمةة عكامؿ الرلكةر  ،سؤاالن  51

عمى حسإمة االسربونة مشورؾ  196حجوب  ،اسربونة 210رـ ركزةع  .لرمؾ العكامؿ ةرعمؽ بولك،ع الرولي
 .%90بمعدؿ اسرجوبة 

)اإلبداع، االنربوه إلى  ىي اإلسررارةجيحىـ العكامؿ المرربطة بولرلكةر  حفٌ وكان من أىم نتائج الدراسة: 
المو،ي كالرو،ر كالمسرقبؿ، إدارة الصراعوت، الرؤةة المسرقبمةة، الذكوء، النمط العقمي المرنكع، 

عي بولمكاقؼ، النيج العممي، اليةكؿ الرنظةمي المسؤكلةة، الرلكةر المنظـ، المنوخ الرنظةمي، الك 
القةودة  ىي عنصر حسوسي الررراؼ اإلسررارةجيقدرة الرلكةر  لممنظمة، ررمةؿ بةإة العمؿ(، إفٌ 

 .اإلسررارةجيب قدرة عمى الر طةط كالرلكةر ة ررطمٌ اإلسررارةجةالقةودة  ة، كمو حفٌ اإلسررارةجة
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 دراسات حول التمكين االقتصادي  2-5-3
 اسات محميةدر  - 1

" في مكافحة (DEEP)م( بعنوان: دور برنامج التمكين االقتصادي "2018دراسة )الجالد،  - –1
 . القدس -و ديسبجامعة أ .الفقر في الضفة الغربية

 مكوفرة في اللقةرة اللمسطةنةة لألسر قرصودماال الرمكةف برنومج دكر عمى الرعرؼ إلى سةراالد تىدف
 في كالمسجمة ال ونةة المررمة في البرنومج مف المسرلةدة ا سر جمةع ةسراالد مجرمع كشمؿ اللقر،

 (111 رجميو طبقةة عشكاإةة عةنة عمى سربونةاال ركزةع كرـ .جرموعةةاال الرنمةة ةزار ك  سجالت
  .(مسرلةد

ي اإلرصوإ الررمةؿ رـز اسر داـ رـ كمو ،الررمةمي الكصلي المنيج سةراالد ىذه في البورث اسر دـ
(SPSS) مك،كع ركؿ ررد ت الري السوبقة بو دبةوت سرعونةاالبوإل،وفة إلى  البةونوت، ررمةؿل 

 .فةيو المربعة كالطرؽ  لةوريو مف سرلودةكاال ةراسالد

 ررقةؽ في سوىـ "(DEEP)" قرصودماال الرمكةف برنومج حفٌ  ى نروإج مف حىميو:إل راسةالد ركصمت
لىك  كالمسوعدات، اإلعونوت عمى ؿك لمرص وجريور كرقمةؿ المسرلةدة ا سر د ؿ في زةودة  قدرريو زةودة ا 
و لعوإد المشركع في ررسف ا اةجوبةن لى حف ىنوؾ رأ ةرن إكركصمت الدراسة  .الشيرةة موريوزابولر اإلةلوء عمى

جونب الرعوةة الصرةة، كركفةر المرطمبوت الرعمةمةة لألسر المسريدفة، إ،وفة إلى مسوىمة عوإد 
 .اللرصة لألسرة المشوركة في ا نشطة االجرموعةة المشركع بإرورة

 في راريوقد كرفع ،المسريدفة ا سر راتميو رنمةة في وإةجوبةن  رناح  لمبرنومج حفٌ  إلى سةدراال ركصمت كمو
 في رركزت البرنومج عمؿ جوارك  كمعةقوت صعكبوت بوإل،وفة لكجكد المرورة، مكاردىو اسرىالؿ مجوؿ
 ةلر،يو، الري كالقةكد ةميراإاإلس ررالؿاال كجكد الرشىةمةة، الركولةؼ اررلوع ،الرمكةؿ مبمغ كلوةة عدـ

  .رسكةقةة صعكبوت كجكد إلى إ،وفة
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ـــــين االقتصـــــادي  م(2018دراســـــة )جـــــرادات،  -2 ـــــي التمك ـــــراض ف ـــــوان: دور مؤسســـــات اإلق بعن
 .أكاد –دراسة حالة المركز العربي لمتطوير الزراعي  –واالجتماعي

و ؼ عمى دكر مؤسسة اإلقراض حكود في رمكةف اللإوت المسريدفة اقرصودةن اسة إلى الرعرٌ ىدفت ىذه الدر 
ـ مف كجية نظر المقرر،ةف، كم ؿ مجرمع 2016-ـ2013و في ال،لة الىربةة في اللررة كاجرموعةن 

و مف مؤسسة اإلقراض "حكود" في مروفظوت ال،لة الىربةة )جنةف، راـ الدراسة اللإوت الري رمقت قرك،ن 
 .( مسرلةد3063كةبمغ عددىـ ) -ـ2016ـ كررى عوـ 2013هلل، ال مةؿ(،  الؿ اللررة مف عوـ ا

االطالع عمى كجية نظر لى حداة المقوبمة مف  الؿ المنيج الكصلي الررمةمي، كاسرند إاسر دـ البورث 
جمع ، كحداة االسربونة، كقوـ البورث بكعة مف الم رصةف بوإلقراضمجالصىةر كم قراضاإل مؤسسوت

 كرـ اسر داـ المالرظة كود كمكظلي مؤسسة شراكة،حالمعمكموت عف طرةؽ المقوبمة مع مدةر مؤسسة 
 .ة لملإوت المسريدفة مف المقرر،ةفةنمف  الؿ الزةورات المةدا
ا بنسبة مررلعة في رةوة القركض المقدمة مف مؤسسة حكود حرد ت رأ ةرن  حظيرت نروإج الدراسة حفٌ 

كرفع القدرة الشراإةة  سوسةوت الرةوة، زةودة رحس موؿ  فر السةكلة النقدةة،رك  المقرر،ةف مف رةث
 المشركع، كذلؾ بعد رنلةذىـ لممشورةع كسداد القركض المررربة عمةيـ، ككوف لمقرض رأ ةر بنسبة
مركسطة في مجوالت زةودة الد ؿ الشيرم، كزةودة كمةة االنروج، كرفع القدرة الرنوفسةة لممشركع، 

ا بنسبة من ل،ة في زةودة كحردث القرض ح رن  موؿ جدد، كررسةف القدرة عمى سداد القرض،كرشىةؿ ع
 ،الجونب االجرموعي وحمٌ  .القدرة عمى الكصكؿ  سكاؽ جدةدة كركفةر النقد لالسر مور في مصودر ح رل

ةمةة ا بنسبة مررلعة مف رةث رىطةة النلقوت الرعمالقركض حرد ت رأ ةرن  فٌ حفأشورت نروإج الدراسة 
لممررمة ا سوسةة  فراد ا سرة، كرىطةة النلقوت الصرةة كالعالج، كالكفوء بولرزاموريـ الشيرةة مف 

ككوف لمقرض  .فكارةر كيربوء كموء، كركفةر حطعمة كمأككالت لـ ةككنكا قودرةف عمى ركفةرىو مف قبؿ
سبوت لمشوركة في المنوكا ،بنسبة مركسطة مف رةث قدرريـ عمى شراء حجيزة كيربوإةة كح وث ره رأ ة

كمف كجية نظر المبرك ةف كونت نسبة الرأ ةر  .ك ررالت ررفةيةةاالجرموعةة كال ركج بنزىوت ح
من ل،ة مف رةث إجراء إ،وفة عمى السكف حك عمؿ صةونة، حك االنرقوؿ بو سرة إلى مكوف سكف 

 .حف،ؿ
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حقيق التمكين االقتصادي دور المشاريع الصغيرة في ت :بعنوان م(2016دراسة )أبو لحية،  -3
 :دراسة حالة قطاع غزة .ي اإلعاقة في فمسطينذاتواالجتماعي ل

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل مسوىمة المشورةع الصىةرة في ررقةؽ الرمكةف االقرصودم كاالجرموعي 
كبوسر داـ  مسة مؤشرات قسمت ، ـ(2014-ـ1994ي اإلعوقة في قطوع غزة كلمررمة زمنةة )ذارل

الرمكةف االجرموعي )ررةة ار وذ القرار فةمو ةرعمؽ بد ميـ كزةودة قدرة اللإة في مجرمعيـ مف بنوء إلى: 
كمشوركة  و الرمكةف االقرصودم كمؤشرارو: )الرد مف البطولة بةف حفراد اللإة المسريدفة،كحة،ن  ،قدراريـ(

سوت المولةة كاالقرصودةة كالقدرة عمى الكصكؿ إلى المؤس اللإة المسريدفة في ا نشطة االقرصودةة،
 .كولمصورؼ ككردات اإلقراض كغةرىو(

مف  الؿ عةنة عشكاإةة ربمغ  ةكاسر دمت حداة االسربون ،اعرمدت البور ة المنيج الكصلي الررمةمي
 أىم النتائج: ي اإلعوقة الذةف ةمرمككف مشورةع صىةرة.ذاررـ ركزةعيو عمى ا ش وص  ة( اسربون100)
ي اإلعوقة مف الكصكؿ إلى المؤسسوت المولةة ذارة ال رسيـ في ررسةف قدرة المشورةع الصىةر  حفٌ 

ي اإلعوقة في حنشطنيـ ذارالمشورةع الصىةرة رسيـ في ررسةف مسركل مشوركة  .كاالقرصودةة
 ي اإلعوقة. ذارالمشورةع الصىةرة رسيـ في الرد مف البطولة بةف حفراد  .االقرصودةة كاالجرموعةة

 من الممولة المستردة غير الصغيرة المنح مشاريع إدارة تقييم :بعنوان 2015) دراسة )عقل، –4
 .زىر غزةأل ا ا،اقتصاديً  المحرومة لألسر برنامج التمكين

 كةيدؼ (CIPP) المشركع نمكذج بوسر داـ الصىةرة المنح مشورةع إدارة رقةةـ إلى ةدراسال ىدفت
 إدارة فوعمةة رقةةـ المشركع، سةوسوت قةةـرؿ:  ال مف الصىةرة المنح مشورةع ررمةؿ إلى النمكذج
 ةدراسال ىدفت كمو سردامة،كاال رةةالسرمراا رقةةـ المد الت، رقةةـ المشركع، عمؿ نروإج رقةةـ المشركع،

 كرمكةف قرصودم،كاال جرموعياال ا موف ركفةر عمى الصىةرة المنح مشورةع قدرة مدل ررمةؿ إلى
 جمع اةكأد سربونةكاال الررمةمي الكصلي المنيج البور ة كاسر دمت ،اللقر داإرة مف ال ركج مف ءلقراال

 .مسرلةد 581 رجمو ةدراس مجرمع مف مسرلةد230  مف نترككٌ ة عةن مف بةونوت

 كالعمر الجنس تارىٌةر مل رعزل المبرك ةف اسرجوبة درجة في فركقوت ركجد ال وبأنٌ  البور ة كركصمت
 إلى دراسةال ركصمت كمو. الرعمةمي كالمسركل النشوط بنكع ةرعمؽ فةمو فركؽ ةكجد موبةن ،اإلقومة كمرؿ

 مف العولةة الدرجة رمؾ عمى المروفظة ك،ركرة ،الصىةرة المشورةع رقةةـ إدارة مف عولةة درجة ىنوؾ حفٌ 
  .الرقةةـ
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م( بعنوان: تقييم دور الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 2014دراسة )الحاج،  -5
 . نمية االقتصادية واالجتماعية في فمسطينفي الت

لى رقةةـ دكر الصندكؽ العربي لإلنموء االقرصودم كاالجرموعي بصلرو ىةإة مولةة ىدفت ىذه الدراسة إ
عربةة ةعربر حرد حىدافيو دعـ عممةة الرنمةة في فمسطةف، كدراسة ح ر الدعـ المقدـ مف الصندكؽ في 

كاسر دمت الدراسة حسمكب البركث النكعةة كحداة المقوبمة  .لمسطةنيبوت الرنمةة لممجرمع الررقةؽ مرطمٌ 
رككف  .لى مراجعة ا دبةوت ذات العالقة بمك،كع الدراسةإ،وفة إ ،اسة الرولة لجمع البةونوتكدر 

الصندكؽ العربي لإلنموء االقرصودم  ،مجرمع الدراسة مف  ال ة حقسوـ ىي الرككمة اللمسطةنةة
الدعـ المقدـ مف الصندكؽ ال  حفٌ كركصمت لنروإج مف حىميو:  ةف مف المشورةعكاالجرموعي، كالمسرلةد

 وىنوؾ نقصن  لى حفٌ عـ المقدـ في بوقي الدكؿ، إ،وفة إحجندات سةوسةة كىةره مف حشكوؿ الد ةرربط بأمٌ 
في ركفةر قكاعد بةونوت رككمةة ركؿ الدعـ المقدـ لجيوت كمؤسسوت غةر رككمةة، ك،عؼ الرنسةؽ 

كمو بةنت  .ة مو بةف االررةوجوت كالمرطمبوت الرنمكةة في فمسطةف كالدعـ المقدـ مف الصندكؽكالمكاإم
  .في المروبعة كالرقوبة عمى رنلةذ المشورةع الممكلة مف الصندكؽ وىنوؾ ،علن  الدراسة بأفٌ 

بعنوان: فاعمية المنح الصغيرة في التمكين االقتصادي لألسر  م(2013دراسة )الثالثيني،  -6
 .(DEEP)في غزة  فمسطينية الفقيرة. دراسة تطبيقية عمى برنامج التمكين االقتصاديال

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى الرعػػرؼ عمػػى فوعمةػػة المػػنح الصػػىةرة فػػي رمكػػةف ا سػػر اللمسػػطةنةة الرػػي رعػػوني مػػف 
كسػوبيـ الميػورات ال،ػركرةة، ممػو ةػؤىميـ لمكصػكؿ إلػى إسررارةجةكررسةف  ،اللقر وت سبؿ العػةش ليػـ كا 
ؤسسػػوت اإلقػػراض ا صػػىر مػػف  ػػالؿ دراسػػة رولػػة برنػػومج الرمكػػةف االقرصػػودم لمعػػوإالت اللمسػػطةنةة م

كاجػػػو المسػػػرلةدةف مػػػف ىػػػذا بوإل،ػػػوفة إلػػػى رردةػػػد الصػػػعكبوت كالمشػػػوكؿ الرػػػي ر .(DEEP)المرركمػػػة 
ة كاسػػر دمت حداة االسػػربونة عمػػى عةنػػة عشػػكاإة ،. اعرمػػدت البور ػػة المػػنيج الكصػػلي الررمةمػػيالبرنػػومج

  .(482البولغ عددىـ ) (DEEP)( مف مسرلةدم برنومج 170)

، فػػي الرمكػػةف االقرصػػودم لألسػػر اللقةػػرة( DEEP)كجػػكد عالقػػة بػػةف فوعمةػػة برنػػومج  مــن أىــم النتــائج:
شػراؾ ا سػر فػي المشػركع، كنػكع المشػركع، كقةمػة رىٌةر مككؿ مف ال ات المسرقمة )ررمةػؿ مػكارد ا سػرة، كا 

ػ ،المشػركع ىػك مصػدر الػد ؿ الػرإةس ليػذه ا سػر .كرةػة، كالرػدرةب(ة، كالمروبعػة الدالمنر  وكرقػؽ اررلوعن
فػػػي د ميػػػو كازداد عػػػدد العػػػوممةف فةيػػػو، لػػػـ ررطػػػكر المشػػػورةع بشػػػكؿ ةػػػؤدم لالسػػػرىنوء عػػػف المسػػػوعدات 

 .اإلغو ةة
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 :الدراسات العربية-2

لصغيرة في مكافحة دور تمويل المشروعات ا :بعنوان م(2017دراسة )نور الدين وعبد اهلل،  -1
 .(2016-2010) الفقر بوالية شمال دارفور، دراسة تطبيقية عمى مشروعات التمويل األصغر

نوقشت الدراسة دكر رمكةؿ المشركعوت الصىةرة في مكوفرة اللقر بكالةة شموؿ دارفكر بولرطبةؽ عمى 
 .المشركعوت مشركعوت الرمكةؿ ا صىر مف  الؿ رأ ةرىو عمى المسركل المعةشي  صروب ىذه

شموؿ رسمةط ال،كء عمى رجربة المصورؼ كمؤسسوت الرمكةؿ ا صىر بمنطقة إلى كىدفت الدراسة 
اعرمدت  .كبةوف مدل ح ر الرمكةؿ الممنكح عمى مسركل معةشة كد كؿ العمالء الممكلةف دارفكر،

المشركعوت  الذم شمؿ حصروب ،الدراسة عمى المصودر ا كلةة في جمع البةونوت مف مجرمع الدراسة
رـ ا رةور عةنة عشكاإةة بسةطة بمىت  .الصىةرة الذةف رصمكا عمى رمكةؿ حصىر  الؿ فررة الدراسة

. لررمةؿ البةونوت spss(، اسر دمت االسربونة كأداة رإةسة، كاسر دـ البرنومج اإلرصوإي 383)
الت ررد مف المصورؼ كمؤسسوت الرمكةؿ ا صىر ركاجو مشك فٌ حركصمت الدراسة لنروإج حىميو 

قدرريو في الكصكؿ إلى المسريدفةف مف الرمكةؿ ا صىر، كمو ةعوني حصروب ىذه المشركعوت مف 
ىنوؾ عالقة طردةة بةف رمكةؿ المشركعوت الصىةرة  رردةوت ررعمؽ بولرصكؿ عمى الرمكةؿ، كحفٌ 

اء، الرعمةـ، فقد سوعدىـ الرمكةؿ عمى زةودة إنلوقيـ عمى )الىذ .كررسةف مسركل معةشة المسريدفةف
و ركجد عالقة حة،ن  .في رةف كوف رأ ةره حقؿ عمى السكف كالررفةو ،كالصرة، كشراء السمع المعمرة(

طردةة بةف رمكةؿ المشركعوت الصىةرة كزةودة مسركل د ؿ حصروب ىذه المشركعوت، فقد كفر ليـ 
 .، في رةف لـ ةسوعدىـ في زةودة مد راريـو وبرن  رمكةؿ مشركعوريـ د الن 

  البطالة مشكمتي معالجة في الصغيرة المشروعات بعنوان: دور م(2015)أبو شنب، ة سدرا -2

 )حالة األردن-والفقر

 المممكة في معولجريو في الصىةرة المشركعوت كدكر كاللقر البطولة مشكمري ةدراس إلى البرث ىدؼ
 الرنمةة عممةة في كبةرة حىمةة ليو الصىةرة المشركعوت بأفٌ  البورث ةرل رةث ةة.اليوشم ا ردنةة
 عف لإلجوبة الررمةمي الكصلي المنيج البورث كاسر دـ جرموعةة،كاال قرصودةةاال ا ىداؼ كررقةؽ
 كمقوبمريو كالمركسطة، الصىةرة بولمشركعوت ال وصة كالمعطةوت البةونوت إلى اسرنودا ةدراسال حسإمة

 .سربونة كأداة لجمع المعمكموتكرـ اسر داـ اال .فا رد في كالبطولة بوللقر ال وصة بولبةونوت
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 ركصمت كمو ف.الظوىررة مكاجية حدكات حىـ رعربر الصىةرة المشركعوت حفٌ  إلى ةدراسال كركصمت
 .المسريدفة اللإوت إلى الكصكؿ في غةرىو مف كحشمؿ أحكل اإلسالمةة الرمكةؿ صةغ حفٌ  إلى ةدراسال

 االقتصادي لمتمكين كأداة لمتوسطةوا الصغيرة المؤسسات :بعنوان م(2012)منيرة،  دراسة -3
 .في الجزائر ممرأةل

بوعربورىو حرد حىـ مقكموت  ،ىدفت الدراسة إلى إبراز دكر مؤسسوت اإلقراض الصىةرة كالمركسطة
كاسر دمت البور ة المنيج الكصلي الررمةمي  .رمكةف المرحة كرفع نسبة مسوىمريو في العممةة الرنمكةة

 شورةع( مف صوربوت الم150كموت، كرـ ا رةور عةنة عشكاإةة رجميو )كحداة االسربونة لجمع المعم
 .الصىةرة

 حفٌ و، ك المشورةع الصىةرة كالمركسطة كونت حىـ سبؿ رمكةف المرحة اقرصودةن  كمف حىـ نروإج الدراسة حفٌ 
كالمرم مة في  ،يونصوربوت المشورةع الصىةرة اسرطعف الرىمب عمى حىـ الصعكبوت الري ركاجي

كالرقولةد العوإمةة كالمجرمعةة، إ،وفة إلى صعكبة الرصكؿ عمى الرمكةؿ كاالسرلودة مف الدعـ العودات 
 .الرككمي

يز التنمية المستدامة في بعنوان: سبل مواجية الفقر وأثرىا في تعز  (م2012دراسة )راضي،  -4
 العراق 

اإلجراءات عمى رفع كمدل رأ ةر رمؾ  ،لى برث إجراءات مكوفرة اللقر في العراؽىدفت الدراسة إ
إجراءات لمكاجية اللقر ال بد حف رككف  حمٌ  رةث رحل البورث حفٌ  .مسركل مؤشرات الرنمةة المسردامة
كرردةد السموت  ،كذلؾ مف  الؿ رردةد مليكـ اللقراء كرصرىـ .مدركسة كعممةة كقوبمة لمرطبةؽ

لى ربط كالسكف، إ،وفة إ ةـ كالصرةمف رةث ركزةعيـ الجىرافي، كمسركةوت الرعم ا سوسةة ليـ،
مك كركزةع السةوسوت كالبرامج ال وصة بمكوفرة اللقر بنروإجيو، كذلؾ مف  الؿ ررمةؿ معدالت الن

لى ركفةر الرىذةة الراجعة بيدؼ رش ةص القصكر كال مؿ في رمؾ السةوسوت الد ؿ كال ركة، إ،وفة إ
 .كالبرامج كمعولجريو بولسرعة الممكنة

 يّ ربني الدكلة   كمو حفٌ  اللقر مف حىـ معكقوت الرنمةة المسردامة، بور حفٌ ك مصت الدراسة إلى اعر
ال ةكرب ليو النجوح دكف العمؿ عمى رفع مؤشرات الرنمةة  رنمكةة ريدؼ لمق،وء عمى اللقر ةإسررارةجة
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زةودة الكلوءة  ررسةف مسركل الرعمةـ، ، لض نسبة البطولة، كزةودة معدالت النمك االقرصودم عبر
 .روجةة كاسرىالؿ المكارد المرورةاإلن

ىية الصغر عمى مستوى معيشة الفئة م( بعنوان: أثر المشروعات متنا2010دراسة )الشايب،  -5
 مصر. -دراسة تطبيقية عمى مؤسسة التضامن لمتمويل األصغر –المستيدفة 

ىذه المشركعوت اجو لى ررمةؿ دكر المشركعوت الصىةرة كالمعكقوت الرمكةمةة الري رك ىدفت الدراسة إ
كالري رم مت في  .لى الرردةوت الري ركاجو مؤسسوت الرمكةؿ مرنوىي الصىرإ،وفة إ ،في مصر

إرجوـ البنكؾ الرجورةة عف رقدةـ  دموت الرمكةؿ لممشركعوت الصىةرة كمرنوىةة الصىر لصولح 
مكةمةة ليذا النكع المشورةع الصنوعةة الكبرل، اررلوع حسعور اللوإدة برجة اررلوع مسركل الم وطر الر

 كرـ اسر داـ االسربونة لجمع البةونوت، مف المشورةع، كقد اسر دـ البورث المنيج الكصلي الررمةمي
عةنة  349ور عةنة دراسة مككنة مف ةكمو رـ ا ر. (SPSSكاسر دـ برنومج الررمةؿ اإلرصوإي )

 ، ( سةدة3757ة مم مة لمجرمع رجمو )عشكاإةة طبقة

حف المشركعوت مرنوىةة الصىر رسوىـ في زةودة د ؿ اللإوت اللقةرة في  ،سةنروإج الدرا مف حىـ
 ـ زةودة اررموالت ركسع  ،المجرمع، كرفع المسركل الصري لألسرة اللقةرة، مع زةودة رحس موؿ المشركع

لى كجكد عالقة سمبةة بةف رمكةؿ المشركعوت مرنوىةة إإ،وفة  .رجـ المشركع في المسرقبؿككبر 
صرفو عمى رىطةة ألسرة ةرـ لمعظـ مو ةركفر مف د ؿ  كل السكف، كةرجع ذلؾ إلى حفٌ الصىر كمسر

 .االررةوجوت ا سوسةة مف مأكؿ كممبس كعالج

 :دراسات أجنبية -3 

(، بعنوان: تقدير تأثير برامج التمويل األصغر عمى حياة Crepon et al., 2014دراسة ) -1
 .نتائج من المغرب :المقترضين

ؿ ا صىر عمى زةودة معدؿ االسريالؾ لممنطقة المسريدفة ة ر برامج الرمك ى قةوس حلإىدفت الدراسة 
مف  الؿ زةودة ربرةة المشركعوت الممكلة، كعر،ت الدراسة نروإج رقةةـ العةنوت العشكاإةة  رد برامج 

 ـ، في إردل المنوطؽ الرةلةة الري لـ2..8في المىرب، كالري بدحت نشوطيو عوـ  الرمكةؿ ا صىر
 :لىإمؤسسة رمكةؿ العمؿ فةيو، كرـ رقسةـ المنطقة  ةسبؽ  مٌ 
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% مف ا سر في المنطقة المسريدفة عمى رمكةؿ 00منطقة مسريدفة كمنطقة قةوسةة، رةث رصمت 
لى اررلوع إصىةر، بةنمو لـ ررصؿ حم حسرة في المنطقة القةوسةة عمى حم رمكةؿ، كقد حدل الرمكةؿ 

المسر دمة في حنشطة الرشىةؿ الذاري  صكصو )رربةة الرةكانوت  كبةر في االسر مور في ا صكؿ
 كالزراعة(، كزةودة في ا ربوح المررققة لممشورةع.

لى انرشور ح ر ا ربوح عمى العوممةف، كالمجرمع إزةودة ربح المشورةع الممكلة  مف جية ح رل لـ رؤدً 
 .ؾ المنطقة ككؿكزةودة معدؿ اسريال المرةط بيـ الن لوض حجكر العمولة المؤقرة

لى زةودة حربوح المؤسسوت إالرمكةؿ ا صىر حدل  مف نروإج الدراسة بعد عومةف مف البرث: حفٌ 
 .المقرر،ة الري رعرمد عمى الرشىةؿ الذاري

الرمكةؿ ا صىر ةمكف حف ةؤدم لزةودة االسريالؾ لممنطقة المسريدفة  كرـ رفض فر،ةة الدراسة حفٌ 
 .%.0بنسبة 

جل التنمية االجتماعية أة من ( بعنوان: تمكين المرأRahman & Sultana, 2012دراسة ) -7
 .منظمة شري ماىيال ليجت في حيدر أباد باليند -دراسة حالة–

 Shri Mahila Griha Udyod Lijjatلى الرعرؼ عمى مدل مسوىمة جمعةة )إىدفت ىذه الدراسة 

Papad)  ف دحمف قبؿ النسوء المكاري بـ 0909في رمكةف المرحة، كىي منظمة دكلةة حنشأت عوـ
لى رمكةف المرحة، كر مؽ كرعزز إا عموؿ الرجورةة الصىةرة، كىي رعد كاردة مف المبودرات الري ريدؼ 

في جمةع حنروء اليند، رـ قةوس رمكةف  وفرعن  28الر  ي كرعزةز الرعوةة الشوممة، مقرىو بكمبوم كليو 
 ة( ع،ك 29كرككنت عةنة الدراسة مف ) .االقرصودةةعكامؿ ىي النلسةة، االجرموعةة،  0المرحة عمى 

 لجمعةةا حفٌ  :مف حىـ نروإج الدراسة .بونةبود، حداة الدراسة االسرح رمف ع،كات الجمعةة مف فرع رةد
النلسةة كاالجرموعةة كاالقرصودةة في رمكةف المرحة مف  الؿ ركفةر فرص  ؿمو في العكااةجوبةن  حسيمت

 ةوت كشبو ا مةوت، إذ حصبرف ةعممف لرسوبيف ال وص، كحظيرت حفٌ ( مف ا م.00عمؿ  ك ر مف )
 . النسوء الشوبوت كغةر المرزكجوت ىف ا قؿ مف ركاد المؤسسة

خالل  "التمكين االقتصادي واالجتماعي لمنساء :بعنوان ،((Khan & Bibi, 2011 دراسة  -3
 .النيج التشاركي تقييم نقدي، باكستان

 ور المررربة عمى رشىةؿ مشركع الرنمةة الرشوركةة الرككمةة عمى الرمكةف ىدفت الدراسة إلى رقةةـ اح
االقرصودم كاالجرموعي لممرحة، ك  ورىو عمى الر لةؼ مف ردة اللقر في منطقة بمكشسروف 
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Nasirabad إقمةـ في بوكسروف(، كاعرمدت الدراسة رولة لمشركع الرىذةة( pat) كىك حكبر مشركع ،
( امرحة ةم مف جمةع 165يده الرككمة لةرـ ررمةمو. رككنت عةنة الدراسة مف )لمرنمةة المجرمعةة ررع

كالمنوقشوت مع مقدمي  ،المسرلةدات. حدكات الدراسة المسر دمة: االسربونة كالمالرظة كالمقوبمة
رـ اسر داـ مؤشرات الرمكةف احرةة: القدرة عمى بنوء ك  .إةسة مف مكظلي مكرب المشركعالمعمكموت الر 

ت لمجمكعة، ر لةض عبء العمؿ، القدرة عمى المشوركة في ا نشطة االقرصودةة، القدرة عمى القدرا
من أىم . الكصكؿ إلى المؤسسوت المولةة كاالقرصودةة، القدرة عمى ار وذ القرارات بشأف إنلوؽ د ميف

شوركة لكمةة م ؿ بنوء القدرات، كالرصكؿ عمى القركض الصىةرة كالمررسف في المؤشرات ا النتائج:
 .اح ور اإلةجوبةة لممشركع لةست مسردامة في ا نشطة االقرصودةة، كالرد مف عبء العمؿ، حكدت حفٌ 

( بعنوان: تقميص الفقر عبر التمكين االقتصادي في Zahra, sensor, 2011دراسة ) - 4
 (DEEP)دراسة حالة برنامج  ،فمسطين

" بصلرو جية رقدـ المنح (DEEP)دم "ىدفت الدراسة إلى ررمةؿ دكر برنومج الرمكةف االقرصو
كاسر دمت . مسرلةد 380ة رمكةف اللقراء، كشممت عةنة الدراسة إسررارةجةكالقركض الصىةرة عبر 

 .، كاسر دـ المنيج الكصلي الررمةمي في الدراسةاالسربونة كأداة لجمع المعمكموت

 ثلمسرلةدة، رةكقد  مصت الدراسة إلى كجكد ررسف كا،ح في سبؿ عةش ا سر اللقةرة ا
% مف المبرك ةف إلى ررسف د ميـ، إ،وفة إلى ررسف ا مف الىذاإي كررسف ظركؼ 79.6حشور

عالكة عف زةودة ا صكؿ  .المعةشة لألسر المشوركة في ا نشطة االجرموعةة كزةودة ال قة بولنلس
 اكبةرن  المبرنومج ح رن  لى حفٌ المودةة لألسر المسرلةدة، كرنمةة المكارد المودةة كالبشرةة، كمو حشور البورث إ

 .في الرد مف سبوؽ االنكشوؼ لألسر المسرلةدة

بعنوان: تمكين المرأة من خالل المشاركة في برنامج   ,Hoque & Itohara)2009دراسة ) –5
 القروض الصغيرة، دراسة حالة في بنغالدش.

الرةلةة في بنىالدةش، ىدفت الدراسة إلى رعرؼ كاقع منظموت القركض الصىةرة في رمكةف المرحة 
%( نسبة 50امرحة مف منطقة رامبكر في ري جوةوندا، برةث بمىت ) 100)رككنت عةنة الدراسة مف 

النسوء النشةطوت في منظموت غةر رككمةة كالبوقي ربوت بةكت، كقد رـ مع البةونوت الرجرةبةة ليذه 
% فقط، كالبوقي لـ 21كنوت ىف بنسبة النسوء المرم حفٌ  :من أىم النتائجالدراسة بوسر داـ االسربونة. 

% مف النسوء المرمكنوت ىف ع،كات فوعالت في برامج القركض 69نسبة  ةرـ رمكةنيف بعد، كحفٌ 
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ممكةة ا را،ي ككسوإؿ اإلعالـ مف بةف العكامؿ الري رسيـ في رمكةف المرحة مف النورةة  حفٌ  .الصىةرة
لميمة في رمكةف المرحة الرعومؿ مع القركض الصىةرة مف بةف العكامؿ ا االجرموعةة كاالقرصودةة، كحفٌ 

 بشكؿ ذاري، كمدة اسر داـ القركض الصىةرة، كالمراقبة الري رقـك بيو المنظموت غةر الرككمةة.

 ، بعنوان: أثر التمويل األصغر عمى الفقراء والبرامج األكثر فعالية ليم ((Davis, 2005دراسة  -6

مشوركة  عف حسبوب عدـالبرث ك  ،مكةؿ ا صىر كأداة لمروربة اللقرمنوقشة مك،كع الرلالدراسة ىدفت 
كمػػف ،ػػمنيو بػػرامج الرمكةػػؿ ا صػػىر فػػي مروكلػػة لك،ػػع  لةػػة  ،نشػػوطوت رنمكةػػة ا سػػر اللقةػػرة فػػي حم

حف بػػرامج الرمكةػػؿ لػػدةيو  لنرػػوإج: الدراسػػةكركصػػمت  ولػػة لألسػػر ا ك ػػر فقػػرا،لجعػػؿ م ػػؿ ىػػذه البػػرامج فع
لكنيو لةست منوسبة لجمةع فإػوت ا سػر اللقةػرة كالرػي لػدةيو  ،لك،ع االقرصودم ليـالقدرة عمى ررسةف ا

ال ػػكؼ الػػدا مي كنقػػص ال قػػة بػػولنلس العرقػػودىـ بعػػدـ القػػدرة عمػػى السػػداد كالػػذم سػػةىرقيـ فػػي الػػدةكف 
 .حك ر، بوإل،وفة إلى عدـ كصكؿ مؤسسوت اإلقراض ليذه اللإة الميمشة مف النوس

 :السابقة التعقيب عمى الدراسات 2-5-4
مػف ا رػدث إلػى  ومف الدراسوت السوبقة المرمةة كالعربةة كا جنبةػة مرربػة زمنةنػ ااسرعر،ت البور ة عددن 

إلػػػى الرمكػػػةف  اإلسػػػررارةجيكالر طػػػةط  اإلسػػػررارةجيا قػػػدـ، كميػػػو مرربطػػػة بمجػػػوؿ الدراسػػػة مػػػف الرلكةػػػر 
نوت بةنيو كبةف الدراسة الرولةة مف ت البور ة بعمؿ مقور كمف  الؿ رربع ىذه الدراسوت قوم ،االقرصودم
 :كوف مف حىميو احري عدة مروكر

 من حيث األىداف :المحور األول

ة الردة ة اإلسررارةجةىنوؾ دراسوت رنوكلت ربني الرككمة لم طط : اإلستراتيجيبالنسبة لمتخطيط  - 1
( بةنمػو ,2015Demirkaya)(،  ,2013Caymaza) ةكررمةؿ ممورسريو في القطػوع العػوـ م ػؿ دراسػ

ح ػػػػػر الر طػػػػػةط فػػػػػي إدارة المؤسسػػػػػوت العومػػػػػة كالر لةػػػػػؼ مػػػػػف حزموريػػػػػو م ػػػػػؿ ح ػػػػػرل  رنوكلػػػػػت دراسػػػػػوت
  ػػػػركف، ، دراسػػػػة )مزةػػػػد ك (ـ2018 ،رمػػػػدح و دراسػػػػة )الشػػػػةخ(، حٌمػػػػSalkic,2014(، )ـ2017)جعلػػػػر،
ي الر طػةط فػي القطػوع السػةوري، بةنمػو دراسػوت رنوكلػت ح ػر الر طػةط فػح ػر فقد ررد ت عف  (ـ2018

(، ـ2015 (، )عبػػػد الػػػررمف كالشػػػكةخ،ـ2017)الىػػػكطي، الرعمػػػةـ العػػػولي كررسػػػةف حداء الجومعػػػوت م ػػػؿ
و عػػػػػػف رػػػػػػأ ةر الر طػػػػػػةط عمػػػػػػى الشػػػػػػركوت (، حٌمػػػػػػTutian,2013(، )ـ2013 )حبػػػػػػك نصػػػػػػةب كةكسػػػػػػؼ،

 ، )بعةجػػي،فػػي القطػػوع ال ػػوص (ـ2018 كالمؤسسػػوت الىةػػر ربرةػػة فقػػد رنوكلريػػو دراسػػة )عػػكاد كمرمػػد،



128 
 

(، Aqdas,2017) فرنوكلريػو دراسػة المؤسسػوت الصػىةرة كالمركسػطةو حمٌ  .مؤسسة النسةج في (ـ2016
(Kare,2013)، العكامػػػؿ الرنظةمةػػػة فػػػي الر طػػػةط ( ـ2010 ،دراسػػػة )الرسػػػف كالعلةػػػؼ بةنمػػػو رنوكلػػػت

كالررسػػةف المسػػرمر عمػػى المؤسسػػوت،  اإلسػػررارةجي( الر طػػةط ـ2012كدراسػػة )العرةبػػي،  ،اإلسػػررارةجي
ة لػػكزارة الصػرة فػػي اإلسػررارةجة( فيػػدفت لمعرفػة الكاقػػع الصػري كارربوطػو بول طػػة ـ2017الف، و )عػحٌمػ

 .ال مةؿ

في كؿ القطوعوت  اإلسررارةجيعمى حىمةة كجكد الر طةط  السوبقة كؿ الدراسوتالدراسة الرولةة ك ارلقت 
ف ا رملت في الرلوصةؿ ربعن كاالىرموـ بو، كحكصت برعزةزه  ،قةد البرث  . الدراسة لنكع وكا 

ارة في في اإلد اإلسررارةجيىنوؾ دراسوت رنوكلت حىمةة الرلكةر  :اإلستراتيجيبالنسبة لمتفكير  - 2
بولقةودة اإلبداعةة  كعالقرو اإلسررارةجيو عف الرلكةر حمٌ  ،( ,2014Johnsonالقطوع العوـ م ؿ )

ككاقع اإلبداع ، (ـ2015 رغةني،( ك)رـ2016 ـ،فرنوكلريو دراسة ) د ،بداعةة في المؤسسوتكالقدرات اإل
حنموط الرلكةر في  رىٌةركالعالقة بةف اإلبداع ك  (،ـ2011)السكةطي، دارات المصورؼاإلدارم لدل إ

 ، بوإل،وفة إلى رقةةـ اإلبداع كاالبركور في المشورةع م ؿ دراسة )غبف،(Pringle, 2015)دراسة 
كدكره في اإلدارة  وء اإلدارة العمةمى حداع اإلسررارةجيح رل ركؿ ح ر الرلكةر  كدراسوت (،ـ2015

م ؿ )العشي،  اإلسررارةجي،وفة لدكر بنوء السةنورةكىوت في رنشةط الرلكةر بوإل .ة لممؤسسةاإلسررارةجة
 ، )مجذاب،ـ(2011)قوسـ،  مف كؿ   كدراسة (.ـ2011م،ر )صولح كدك  (،ـ2016 )ىوني، ،ـ(2013
ركؿ ح ر الذكوء  (Rahmatian& Pourkiani, 2013ـ(، )2016)حبك عةودة،  ،(ـ2018

كىنوؾ  .كعمى مسركل نجوح المنظمة القرارات، كعمى رفع المةزة الرنوفسةةعمى ار وذ  اإلسررارةجي
 دراسوت ررد ت عف سموت المدراء الش صةة في نجوح ىذه المنظموت م ؿ دراسة )الدةراكم،

 اإلسررارةجيعكامؿ الرلكةر  ( الري رنوكلت حىـMonnavarian,2011ا دراسة )كح ةرن  .(ـ2012
 .اإلسررارةجيالمؤ رة عمى قدرة المدراء عمى الرلكةر 

عمى حىمةة  ارلقت ،في عمؿ المنظموت اإلسررارةجيحظيرت الدراسوت مدل حىمةة كجكد الرلكةر 
 .كالكصكؿ لمنروإج المرمةزة المرجكة مف عمميو كالمنوفسة اسر دامو بيدؼ الرطكةر
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في كزارة الرنمةة االجرموعةة  اإلسررارةجيرنوكلت مدل حىمةة كجكد الرلكةر  بةنمو الدراسة الرولةة
 برامج الرمكةف االقرصودم نجوح عمى ونعكوسالمكزارة، ك  اإلسررارةجي)القطوع العوـ( مف  الؿ الر طةط 
 .لمر لةؼ مف مشكمة اللقر كالبطولة

 ف االقرصودم كاالجرموعي لممرحةرمكةال رد ت عفر وتىنوؾ دراسبالنسبة لمتمكين االقتصادي:  - 3
لصىةرة في بنىالدةش م ؿ كعبر برنومج القركض ا كفي اليند مف حجؿ الرنمةة االجرموعةة في بوكسروف،

(Khan & Bibi, 2011 ،) ،ـ(2012)ررمف كسمطوف ( دراسةHoque, & Itohara, 2009)، 
فررو كرقةةـ فوعمةة مشورةع " مف نورةة رقمةص اللقر كمكو(DEEP)وت رنوكلت برنومج "ىنوؾ دراسك 

 .(Zahera,2011)(، ـ2015 )ال ال ةني، (،ـ2015 )عقؿ، (،ـ2018 المنح الصىةرة م ؿ )الجالد،
 كعمى رةوة المقرر،ةف الرمكةؿ ا صىر عمى اللقر كسبؿ مكاجية اللقر برامج كىنوؾ دراسوت ركؿ ح ر

  .(Crepon, et al., 2012، )( ,2005Davisـ(، )2010 (، )الشوةب،ـ2012 م ؿ )را،ي،

كالمركسطة ،وفة لمدراسوت الري رنوكلت رقةةـ برامج المنح الصىةرة، كدكر المؤسسوت الصىةرة بوإل
قرصودم الرمكةف االكأداة رمكةف اقرصودم، كدكر المشركعوت الصىةرة في معولجة البطولة، كدكرىو في 

( ركؿ رقةةـ ـ2014 )الروج،دراسة  اح ةرن ك ـ(، 2012 )منةرة، ـ(،2016 ي اإلعوقة )حبك لرةة،ذارل
 .دكر الصندكؽ العربي لإلنموء االقرصودم في الرنمةة االقرصودةة في فمسطةف

 ،الرمكةف االقرصودم ىك البكابة الرقةقةة لررسةف نكعةة رةوة ا سر اللقةرة ارلقت جمةع الدراسوت حفٌ 
 .كنقميو مف روؿ العكز كمف  ط اللقر إلى مسركل رةوة حف،ؿ

كالرمكػةف االقرصػودم  اإلسػررارةجيرلكةػر ال مػو بػةف  دراسػة ا  ػر ترنوكلػ: فبالنسبة لمدراسة الحاليـةا أمّ 
عمػى رطػكر  كمرىةػر كسػةط، كح ػر كػؿو مػف الرلكةػر كالر طػةط االسػررارةجي اإلسررارةجيالر طةط  بكجكد

كبعد  ،ـ البور ةرسب عمكرعربر ىذه الدراسة  .رةكزاالفي  (DEEPكنجوح برنومج الرمكةف االقرصودم )
ات رىٌةػر ممػو بػةف ال تربطػىػي الكرةػدة الرػي  ،االطالع عمػى ا دبةػوت السػوبقة المرعمقػة بمك،ػكع البرػث

 .كالرمكةف االقرصودم اإلسررارةجي ، كالر طةطاإلسررارةجيال الث الرلكةر 

 :من حيث المنيج المستخدم :المحور الثاني

 وحة،ن . صلي الررمةمي في معظميو إلى الدراسة المةدانةةرنكعت المنوىج المسر دمة مو بةف المنيج الك 
،وفة  سمكب فرص القكانةف بوإل .( ,2006johnsonم ؿ ) حسمكب ررمةؿ المرركل لررمةؿ المقوبالت
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(، كدراسوت اسر دمت المسح المكربي م ؿ  ,2015Demirkaya) م ؿكاالسرطالعوت كالرقورةر 
، كالمنيج االسركشوفي م ؿ دراسة (ـ2014 ؿ )الروج،(، كالبرث النكعي م ـ2011 )صولح كدكرم،

 .ـ(2015)غبف، 

يو كلكنٌ  ،المنيج الكصلي الررمةمي يوما داسري ف مع جمةع الدراسوت السوبقة الدراسة الرولةةارلقت 
 .(SEMمنيجةة النمذجة بولمعودلة البنوإةة )رمةزت بوسر داـ 

 :المحور الثالث: من حيث أدوات الدراسة

بةنمػػػػو دراسػػػػوت ح ػػػػرل اسػػػػر دمت ، ـ الدراسػػػػوت االسػػػػربونة كػػػػأداة رإةسػػػػة لررقةػػػؽ حىػػػػدافيواعرمػػػدت معظػػػػ
 )غػبف، ، (ـ2015 )عػالف، ،(ـ2014 )الرػوج،، (Khan & Bibi, 2011) كالمالرظة م ػؿ المقوبالت
م ػػؿ  ، كالمراجعػػوت لألطػر القونكنةػػة( ,2014Johnsonم ػػؿ ) كررمةػػؿ المررػكلكالمقػوبالت  ـ(2015

(2015Demirkaya,) كالمقػػوبالت مػػع االسػػربةوف م ػػؿ ،(Tutain,2013) كاالسػػربونة مػػع المقػػوبالت ،
 .ـ(2018كالمالرظة م ؿ دراسة )جرادات، 

 .نة كالمقوبالتاالسربو اـاسر دي فمع الدراسوت السوبقة الدراسة الرولةة  ارلقت

 المحور الرابع: من حيث مجتمع الدراسة:

فينػػوؾ دراسػػوت رػػـ رطبةقيػػو عمػػى  ،و لنػػكع المسػػرجةبح ػػر ربعنػػكالعةنػػوت مػػف بورػػث  لقػػد ربػػوةف المجرمػػع
كح ػرل عمػى  .(Hoque, & Itohara, 2009ك) (، (Khan & Bibi, 2011م ػؿ  نسػوء رةلةػوت

( ـ2011( ك)السػػػػكةطي، ـ2016)ىػػػػوني، كمػػػػدراء شػػػػركوت كمػػػػدراء بنػػػػكؾ م ػػػػؿ  مػػػدراء مكورػػػػب إقمةمةػػػػة
 م ػؿ )الشػةخ كالسػةورة فػي كزارات القطػوع العػوـكح رل عمى إدارات عمةو كمركسطة  .(ـ2011)قوسـ، ك
 ,Caymaza) (؛Salkic, 2014)(؛ (Johnson, 2014(؛ـ2017 جعلػػر،)( كـ2018، رمػػدح

 فػي الرقػؿ الصػري كعوممةف كمدراء .(ـ2018 ، ركف )مزةد ك  (؛ـ2010 كعلةؼ،)الرسف  (ح2013
 المؤسسػػوت الىةػػر ربرةػػةشػػركوت الك  فػػي المنظمػػوت ا ىمةػػةالعػػوممةف كالمػػدراء ك  ؛(ـ2015 م ػػؿ )عػػالف،

 ) دـ، ؛(Aqdas, 2017) (؛ـ2016 )بعةجػي، ؛(ـ2018 )عػكاد كمرمػكد، (؛ـ2018 مجػذاب،) م ػؿ
)صػػػولح  (؛ـ2015 غػػػبف،) (؛ـ2012 )الػػػدةراكم، (؛ـ2013 )العشػػػي، (؛Kare, 2013) (؛ـ2016
ؤسوء حقسوـ و العوممةف في الجومعوت مف عمداء ر حة،ن . (Monnavarion, 2011) (؛ـ2011 كدكرم،
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 (؛ـ2013 )حبػػػػػك نصػػػػػةب كةكسػػػػػؼ، (؛ـ2015 )عبػػػػػد الػػػػػررمف كالشػػػػػكةخ، (؛ـ2017 )الىػػػػػكطي، م ػػػػػؿ
(Tutain, 2013). 

عةنة مف منرلعي برنومج الرمكةف االقرصودم  عمىمجرمع الدراسة  قد اقرصرت فيف ا الدراسة الحاليةأمّ 
(DEEP)  كلةف عف برنومج الرمكةف االقرصودم إالمسالمدراء ك بكزارة الرنمةة االجرموعةة، بوإل،وفة إلى

 .فةو مف كزارة الرنمةة االجرموعةة، بوإل،وفة لمقوبالت مع الجيوت الشرةكة في الرنلةذكالعوممةف 

ممو حدل  ومكا،ةع البرث ردة ة نسبةن  معظـ الدراسوت ردة ة،  فٌ المحور الخامس: تاريخ الدراسة: 
 .لالىرموـ بيو كدراسريو

 :لحالية عن الدراسات السابقةأوجو تميز الدراسة ا

كىي الرلكةر  ،اترىٌةر م ةيو ربطت بةف  ال زت الدراسة الرولةة عف الدراسوت السوبقة بأنٌ رمةٌ  -
 .كرأ ةرىمو عمى الرمكةف االقرصودم اإلسررارةجيكالر طةط  اإلسررارةجي

ةف االقرصودم بكجكد رسب عمـ البور ة ال ةكجد دراسوت رنوكلت ح ر الرلكةر االسررارةجي عمى الرمك -
 الر طةط السررارةجي كمرىةر كسةط .

يو مف حكاإؿ الدراسوت الري ربطت مو بةف درجة رأ ةر عكامؿ بأنٌ  -رسب عمـ البور ة –و زت مرمةن رمةٌ  -
" بكزارة (DEEP)الرمكةف االقرصودم لألسر المسرلةدة مف برنومج " نجوح كبةف اإلسررارةجيالرلكةر 

 .ىزةالرنمةة االجرموعةة ب

في  اإلسررارةجييو مف حكاإؿ الدراسوت الري رعمقت في دراسة درجة رطبةؽ الرلكةر و بأنٌ زت حة،ن رمةٌ  -
 .ال وص بكزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة اإلسررارةجيالر طةط 

 حبرزت مدل حىمةة الر طةط االسررارةجي في مؤسسوت القطوع العوـ كانعكوسو عمى نجوح برامجيو . -
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 لفصل الثالثا 3
 اإلجراءات المنيجية لمدراسة

 المقدمة 3-1

ةقػػكـ البرػػث العممػػي المرػػةف عمػػى حسػػوس رردةػػد طبةعػػة الظػػوىرة كرلرصػػيو كالرعمػػؽ فػػي جكانبيػػو 
 .كحبعودىو، ككذلؾ الرعرؼ عمػى عالقوريػو بػولظكاىر ا  ػرل، كالرػي رعربػر مػف جػنس الظػوىرة المدركسػة

النظرةػػػة رػػكؿ الظػػوىرة المدركسػػػة، بػػؿ قومػػػت برػػدعةـ رمػػػؾ  لػػذا لػػـ ركرػػػؼ البور ػػة بػػػولرطرؽ لالفررا،ػػوت
 .االفررا،ػػوت بدراسػػة مةدانةػػة لمظػػوىرة قةػػد الدراسػػة، كذلػػؾ مػػف  ػػالؿ اسػػر داـ ا دكات البر ةػػة الم رملػػة

بعػرض كوفػة اإلجػراءات  ،كبنوءن عمى ذلؾ قومت البور ة في ىذا اللصؿ مػف الدراسػة كاللصػؿ الػذم ةمةػو
كمو رررب عمةيو مف مؤشرات كحرقوـ  ،رصوإةة الكصلةة كالررمةمةة لنمكذج الدراسةالمةدانةة كالمنيجةة اإل

 إرصوإةة ليو داللريو العممةة. 
كالمرم مة برردةد ككصؼ المنيج البر ي المالإـ لدراسػة  ،كمو قومت بشرح ال طكات الري اربعريو

ك لةػػػة جمػػػع كرنظػػػةـ  ،ركاىػػػواة الدراسػػػة كرردةػػػد مرحدالظػػػوىرة، كرردةػػػد مجرمػػػع كعةنػػػة الدراسػػػة، ككصػػػؼ 
 كحسػػػػولةب الررمةػػػػؿات الدراسػػػػة، رىٌةػػػػر مالركزةػػػػع الطبةعػػػػي ل، الدراسػػػػةحداة  ك بػػػػوت، صػػػػدؽ بةونػػػػوت الدراسػػػػة

 فػراد  الدةمكغرافةػةككصػؼ المعمكمػوت االرصوإي الرػي رػـ االعرمػود عمةيػو فػي ررمةػؿ بةونػوت الدراسػة، 
ات الدراسػػة، كقةػػوس رىٌةػػر م، كالررمةػػؿ الكصػػلي لةػػةالػػذةف رػػـ اسػػريدافيـ فػػي الدراسػػة المةدان عةنػػة كمجرمػػع
 ات، كا ربور فر،ةوت الدراسة.رىٌةر مالعالقة بةف ال
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 منيج الدراسة 3-2

، إذ ةسػػر دـ ىػػذا المػػنيج المػػنيج الكصػػلي الررمةمػػي اعرمػػدت البور ػػة فػػي الدراسػػة عمػػى إجػػراءات
كةيرـ  ،كمو ركجد في الكاقعكأسمكب مف حسولةب البرث العممي الري رعرمد عمى دراسة الظكاىر البر ةة 

فػػولرعبةر الكةلػػي ةصػػؼ لنػػو الظػػوىرة حك السػػمة  .وحك بكالىمػػو معنػػ وحك كمةنػػ وبكصػػليو كالرعبةػػر عنيػػو كةلةنػػ
ةك،ػح ىػذه السػمة حك رجميػو  ورقمةنػ وو الرعبةػر الكمػي فةعطةنػو كصػلن المدركسة كةك،ػح  صوإصػيو، حٌمػ

 PLS: Partial Least)وت الصػىرل الجزإةػة (، بوإل،وفة لمنيجةة طرةقة المربعػـ2018)إسموعةؿ، 

Squares Method كىػػػي عبػػػورة عػػػف منيجةػػػة ررركػػػز عمػػػى رقػػػدةر النمػػػكذج المرػػػدد فيػػػي رسػػػرعمؿ )
نمكذجةف )نمكذج دا مي ك  ر  ورجي( في كقت كارد عند عممةة الرقدةر، رةث ررطمب عممةة الرقػدةر 

ةره ال ػػػوص كالػػػذم ةركافػػػؽ مػػػع الدرجػػػة كػػػومف لػػػو رقػػػد رىٌةػػػرمات الكومنػػػة ككػػػؿ رىٌةػػػر مرسػػػوب درجػػػوت ال
الػذم ةعبػر  األول يسـمى نمـوذج القيـاسنمػكذجةف:  ، كةػرـ كصػؼ ىػذه المنيجةػة عػف طرةػؽالمرسكبة

والثــاني يســمى بــالنموذج  ،كومػػؿ رىٌةػػرموس ال ػػوص بكػػؿ ةػػقات الكومنػػة كالرىٌةػػر معػػف العالقػػة مػػو بػػةف ال
ككمػػو ةمكػػف رسػػمةريو بػػولنمكذج  ،ومنػػة فةمػػو بةنيػػوات الكرىٌةػػر مالػػذم ةعبػػر عػػف العالقػػة مػػو بػػةف ال الييكمــي

 .ـ(8.02الدا مي كال ورجي ) دةجة، 
 

 مجتمع وعينة الدراســــة 3-3

 مجتمع الدراسة: 3-3-1
الرمكػػػةف االقرصػػػودم بكجػػػكد  عمػػػى اإلسػػػررارةجيلرعػػػرؼ عمػػػى ح ػػػر الرلكةػػػر إلػػػى االدراسػػػة  تىػػػدف
ف ك المكظلػػ اللإػػة ا كلػػى: .لإرػػةفب م ػػؿ مجرمػػع الدراسػػةررةػػث ةكسػػةط،  رىٌةػػرمك اإلسػػررارةجيالر طػػةط 

" بػػػكزارة الرنمةػػػة (DEEP)ف بػػػوإلدارة العمةػػػو كالكسػػػطى كالػػػدنةو فػػػي برنػػػومج الرمكػػػةف االقرصػػػودم "ك العػػػومم
 .(UNDPكرعربػر الػكزارة ىػي الجيػة المنلػذة لبرنػومج الرمكػةف بولشػراكة مػع مؤسسػة ) ،ىػزةباالجرموعةة 

 و( مكظلنػػػ55 ػػػة دا ػػػؿ كزارة الرنمةػػػة االجرموعةػػػة بىػػػزة )كةبمػػػغ عػػػدد المػػػكظلةف العػػػوممةف بػػػوإلدارات ال ال
و اللإػػة ال ونةػػة ررم ػػؿ فػػي المسػػرلةدةف مػػف برنػػومج حٌمػػ. اسػػر دمت حداة االسػػربونة بإسػػمكب الرصػػر الشػػومؿ

كفؽ حرقوـ صودرة عف داإرة الر طػةط بػكزارة الرنمةػة االجرموعةػة  ،( مسرلةد500الرمكةف كالبولغ عددىـ )
 .ـ2019بىزة لعوـ 
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ةػػوس مسػػركل الرمكػػةف ىػػك ق منيػػو فكػػوف الىػػرض ،كفةمػػو ةرعمػػؽ بوللإػػة ال ونةػػة المرعمقػػة بولمسػػرلةدةف
 .(UNDP)م رـ رنلةذه مف قبؿ الكزارة بولرعوكف مع مؤسسة االقرصودم كالذ

 عينة الدراسة 3-3-2
قصػػدةة مػػف مػػكظلي كزارة الرنمةػػة االجرموعةػػة كالبػػولغ عػػددىـ رةػػث قومػػت البور ػػة بو رةػػور عةنػػة 

مم مػة مػف مجرمػع الدراسػة عشػكاإةة بسػةطة  ، حمو بولنسبة لممسرلةدةف فقد رػـ اسػر داـ عةنػةمكظلون  (55)
لرردةػد ، (Kergcie & Morgan, 1970) ربةػة ا مرةكةػة المرػوح بوسػر داـ معودلػة مػد ؿ رابطػة الر

ة الرػػػد ا دنػػػى لرجػػػـ العةنػػػة المنوسػػػب الػػػذم ةم ػػػؿ مجرمػػػع الدراسػػػة حف،ػػػؿ رم ةػػػؿ، كذلػػػؾ كفػػػؽ الصػػػةى
 المك،رة حدنوه.

 

 : رةث حفٌ 
n .رجـ العةنة المطمكب : 
N .رجـ مجرمع البرث : 
P 0.5ف رسوكم حكاقرراح كةرجةسي كمكرجوف  ،: مؤشر السكوف حك نسبة المجرمع. 

ME  0.040: نسبة ال طأ الذم ةمكف الرجوكز عنو كحكبر قةمة لو. 
حك مسركل داللة  0.95عند مسركل  قة =  3.86: قةمة مربع كوم بدرجة ررةة كاردة =  
0.05 

( مسرلةد مف 820رجـ عةنة الدراسة المنوسب ) بعد الرعكةض في المعودلة السوبقة رـ الركصؿ  فٌ 
 .ف المسرلةدةفم عشكاإةة بسةطةعةنة  و رةور( مسرلةد، كقومت البور ة ب511حصؿ المجرمع المروح )
( اسربونة 245كالمسررد منيو بمغ ) ،(273ري رـ ركزةعيو )عدد االسربونوت الكبنوءن عمى ذلؾ كوف 

كةمكف االعرمود عمةيو بقكة في رعمةـ نروإج  ،رةث رعربر النسبة ممروزة%(، 89.7بنسبة اسررداد )
 المجرمع حصؿ مف اسربونة( 44) اسررداد )العوممةف بولكزارة( رـ ا كلى بوللإة ةرعمؽ كفةمو الدراسة،

% حك 40نسبة االسررداد الري رزةد عف  كةرل البعض حفٌ  %(.01) داداسرر  بنسبة مكظؼ( 55)
( Sekaran, 2000)لو  تلمو ركصم وو كفقن % رعربر نسبة مقبكلة كةمكف االعرمود عمةيو، كمو حنٌ 50
 .% كرد حدنى منوسبة  غراض البرث30 اسرردادةعربر نسبة  وفإنٌ 
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 :الدراسة وعينة مجتمع توزيع أسموب 3-3-3
 كالكسطى العمةو بوإلدارة العوممةف المكظلةف راسة مف مجمكعرةف المجمكعة )ح( رشمؿةرككف مجرمع الد

 البور ة قومت رةث غزة، االجرموعةة الرنمةة بكزارة" (DEEP)" االقرصودم الرمكةف برنومج في كالدنةو
 ىذا كةعرؼ ك صوإصو الدراسة مك،كع مع ةرنوسب الذممعيـ ك  الشومؿ الرصر حسمكب بوسر داـ

 ىذا كةيدؼ اسر نوء، دكف دراسرو المراد المجرمع كردات جمةع مف بةونوت جمع حسمكب بأٌنو كبا سم
 كمف دراسرو، المراد المجرمع كردات كؿ عف شوممة كمعمكموت بةونوت عمى الرصكؿ إلى ا سمكب

 دراسة عمى ةسوعد المسريدؼ المجرمع مف الدراسة بةونوت جمةع عمى الرصكؿ في ا سمكب ىذا مزاةو
 اسر داـ كرـبولكزارة،  (DEEP)كالمجمكعة )ب( كىـ المسرلةدةف مف برنومج  .شومؿ بشكؿ الظوىرة
 في فرد لكؿ فةيو ةككف بطرةقة ا رةورىو ةرـ الري العةنة كىي ،معيـ البسةطة العشكاإةة العةنة حسمكب
 المجرمع فرادح جمةع ةككف حف فةيو كةشررط. العةنة في ا رةوره ةرـ لكي مرسوكةة فرصة المجرمع
 الري ال صوإص حفٌ  حم المجرمع، حفراد بةف رجونس ىنوؾ ةككف حف ةجب كمو كمرددةف، معركفةف
 .مربوةنة غةر المجرمع حفراد بيو ةرصؼ

 عينة االستطالعيةال 3-3-4
البورث كقبؿ اإلجراء النيوإي لمدراسة ىي نكع مف حنكاع العةنوت الري ةسر دميو العةنة االسرطالعةة 

، ممو معرفة البورث بسةطة بمك،كع بر وعندمو رككف ةككف اسر داميو ذا حىمةة كبةرة ك ، المةدانةة
كرم ؿ العةنة  .كالركسع في جمةع جكانبيو ومعرفرو ررى ةرسنى لو الرعمؽ في دراسري ةسوىـ في رعزةز

سة االسرطالعةة نقطة انطالؽ في البرث العممي بشقةو النظرم كالرطبةقي كرم ؿ ال طكة ا كلى لمدرا
 و، كمو كةعرمد عمةيو غولبن المةدانةة، كرككف بم وبة طمأنة لمبورث كبم وبة رعزةز لالسرمرار في دراسرو

 .في رردةد مسركل صدؽ ك بوت حداة الدراسة
( 00كبنوء عمى ذلؾ قومت البور ة بو رةور عةنة اسرطالعةة عشكاإةة مف المسرلةدةف مككنة مف )

ؽ مف لمررقٌ  ،(" ِفشدح00% ِٓ االٔبس ثٛالغ "0002، ِفشدح 82% ِٓ اٌزوٛس "ثٛالغ 2202) ملردة
بدء ركزةع االسربونوت عمى كالري رعربر ال طكة الرإةسةة قبؿ  ،الدراسة )االسربونة( الصدؽ كال بوت  داة

كبعد ذلؾ ةرـ ركزةع االسربونوت عمى  .ؽ كالرأكد مف الصدؽ كال بوت، لمررقٌ ةالدراسة المسريدف عةنة
 ة المسريدؼ.مجرمع الدراس
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 مبررات اختيار مجتمع الدراسة 3-3-5
ا ،ػػػمف كزارة الرنمةػػػة االجرموعةػػػة بقطػػػوع غػػػزة ا رةػػػورن  DEEPا رةػػػور العػػػوممةف فػػػي إطػػػور برنػػػومج  ةعػػػد

 مك،كعةو كذلؾ لمجمكعة مف ا سبوب المرم مة في الرولي:
ر كمسػػببوريو رعربػر كزارة الرنمةػػة االجرموعةػػة بم وبػػة المظمػػة العومػة الم رصػػة بعػػالج ق،ػػوةو اللقػػ -

 في االرا،ي اللمسطةنةة.
ال بػػرة الطكةمػػة لمعػػوممةف فػػي الػػكزارة فػػي إطػػور البػػرامج المرنكعػػة ال وصػػة بػػولرمكةف االقرصػػودم  -

 كمروربة اللقر كبولرولي قدرريـ عمى الرقةةـ المك،كعي لمرة ةوت المرربطة بعمؿ رمؾ البرامج.
ل وصػػػػػة بػػػػػولرمكةف االقرصػػػػػودم عمػػػػػى رقةػػػػػةـ ح ػػػػػر ا نشػػػػػطة ا DEEPقػػػػػدرة مسػػػػػرلةدم برنػػػػػومج  -

كال ػػركج بنرػػوإج مك،ػػكعةة  ،ة ر،ػػورب فػػي االىرمومػػوتا مػػر الػػذم ةمنػػع حٌةػػ ،كانعكوسػػيو عمػػةيـ
مكونةػػػة رزكةػػػد  عبػػػر مقورنػػػة  راء العػػػوممةف بولمسػػػرلةدةف كاسػػػر الص نقػػػوط ال،ػػػعؼ الرقةقةػػػة كا 

 برنومج.العوممةف بولرىذةة المرردة المرربطة ب راء المسرلةدةف ركؿ طبةعة عمؿ ال
 برة العوممةف بولكزارة بطبةعة الروالت المرنكعة لممسرلةدةف كقدرريو عمى إسقوط معوةةر مشركع  -

 البرنومج عمى المسرلةدةف بمو ةدعـ نروإج البرث بمك،كعةة.

 إجراءات جمع وتنظيم بيانات أداة الدراسة 3-4

عمػى رسػوؤالت كفر،ػةوت قومت البور ة بجمع بةونوت الدراسة مف  الؿ ركزةع االسربونة لإلجوبة 
ي برنػػومج الدراسػة، رةػث رػػـ ركزةػع االسػربونة عمػػى المػكظلةف العػوممةف بػػوإلدارة العمةػو كالكسػطى كالػػدنةو فػ

كقوـ المسرجةبكف في الدراسة بوإلجوبة عمى  .بكزارة الرنمةة االجرموعةة غزة DEEPالرمكةف االقرصودم 
شػػراؼ مػػف البور ػػة، مػػف   ػػالؿ الركاصػػؿ مػػع الجيػػوت المعنةػػة عبػػر كسػػوإؿ فقػػرات االسػػربونة بمروبعػػة كا 

االرصػػوؿ الم رملػػة م ػػؿ الزةػػورة المةدانةػػة كاالرصػػوؿ اليػػورلي كالمراسػػمة االلكرركنةػػة، رةػػث كونػػت عممةػػة 
مػػوةك  27مػػوةك ررػػى  20جمػػع بةونػػوت حداة الدراسػػة )االسػػربونة( مػػف المةػػداف فػػي اللرػػرة الكاقعػػة مػػو بػػةف 

ح طوء مررممػة،  برلرص البةونوت كرنظةميو لمرأكد مف  مكىو مف حمٌ ، كقومت البور ة بعد ذلؾ ـ2019
ككونت البةونػوت سػمةمة  .كرـ اسر دـ الجداكؿ الركرارةة كالمقوةةس الكصلةة لجمةع مروكر كحبعود الدراسة

 كجوىزة إلجراء الررمةؿ اإلرصوإي.
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 أداة الدراسة )االستبانة( 3-5

مى االسربونة كأداة بر ةة لجمع بةونوت الدراسة مف اعرمدت البور ة في ىذه الدراسة بشكؿ حسوسي ع
االسربونة ر،منت مجمكعة مف ا سإمة حك الجمؿ ال برةة المرعمقة بمك،كع الدراسة  المةداف، رةث حفٌ 

عمى الرمكةف االقرصودم  اإلسررارةجيكطمب مف المشوركةف اإلجوبة عمةيو بىرض قةوس ح ر الرلكةر 
لإلجوبوت، كرككف اإلجوبة عمى ا سإمة كفؽ طرةقة  وكسةط كفقن  رىٌةرمك اإلسررارةجيبكجكد الر طةط 

 عممةة ررددىو البور ة بمو ةرنوسب مع حغراض البرث.
في برنومج  (DEEP)كمو اعرمدت البور ة عمى إجراء مقوبالت مع مسإكؿ برنومج الرمكةف االقرصودم 

بكزارة الرنمةة  (DEEP)كلي برنومج إ،وفة لمقوبالت مع مسبىزة، بوإل UNDPا مـ المرردة االنموإي 
 .االجرموعةة بىزة، كمسإكؿ داإرة الر طةط بولكزارة

 خطوات إعداد أداة الدراسة )االستبانة(
 أ. تصميم نموذج أداة الدراسة "االستبانة"

قومت البور ة برصمةـ حداة الدراسة المرم مة بوالسربونة مف  الؿ االسرنود إلى الدراسوت السػوبقة، 
عمػػػى دراسػػػة  (اإلسػػػررارةجيعرمػػػدت البور ػػػة فػػػي رصػػػمةـ حبعػػػود المرػػػكر ا كؿ المرم ػػػؿ )الرلكةػػػر رةػػػث ا

 ـ(؛2013، ة )العشػػػيكدراسػػػ ؛ـ(2018كدراسػػػة )الػػػدةكه جػػػي كمرمػػػد،  ؛(ـ2017)الػػػدةكه جػػػي كالعمػػػي، 
 .ـ(2016كدراسة )دانكؾ، 

)الر طةط  في المرم مةكفةمو ةرعمؽ بولدراسوت الري رـ االعرمود عمةيو في رصمةـ المركر ال وني 
كدراسػػة  ؛(ـ2014كدراسػػة )زعةبػػي،  ؛ـ(2016كدراسػػة )لبػػد،  ؛ـ(2017)جعلػػر، دراسػػة ( اإلسػػررارةجي

 .ـ(2010)صةوـ، 
رػـ االعرمػود عمػى الدراسػوت السػوبقة )عبػد  ،)الرمكةف االقرصػودم(ػبػ  و المركر ال ولث المرم ؿحمٌ  
 .( ـ2010اسة )حصولة، كدر  ؛(ـ2014كدراسة )حبك مندةؿ،  ؛ـ(2016العوؿ، 
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. محتوى أداة الدراسةب  

رم مػػػػػت حداة الدراسػػػػػة بوسػػػػػربونة  وصػػػػػة لممػػػػػكظلةف العػػػػػوممةف فػػػػػي برنػػػػػومج الرمكػػػػػةف االقرصػػػػػودم 
(DEEP) االسـتبانة ف رةػث رركػكٌ  .بكزارة الرنمةة االجرموعةة، كاسربونة  وصة لممسرلةدةف مف البرنػومج

ــى  اإلسػػررارةجيعمػػى الرمكػػةف االقرصػػودم بكجػػكد الر طػػةط  اإلسػػررارةجي ػػر الرلكةػػر حالرػػي رقػػةس  األول
القسػػـ ا كؿ: البةونػػوت الدةمكغرافةػػة  فػػراد مجرمػػع الدراسػػة المرم ػػؿ  .كسػػةط مػػف قسػػمةف رإةسػػةف رىٌةػػرمك
)النكع، العمػػر، الرولػػة االجرموعةػػة، سػػنكات ال بػػرة، المؤىػػؿ العممػػي، المسػػمى الػػكظةلي(، بةنمػػو رم ػػؿ ػبػػ

ات، النػكع رىٌةػر مكرككنػت الدراسػة مػف  ال ػة حنػكاع مػف ال الدارسة الرإةسةة بأبعودىػو.مروكر القسـ ال وني ب
( فقػػرة 65" كالػػذم رػػـ قةوسػػو مػػف  ػػالؿ )اإلسػػررارةجي"حبعػػود الرلكةػػر  المسػػرقؿ رىٌةػػرما كؿ ةرم ػػؿ فػػي ال
، إدارة حبعػػػود )الرؤةػػػة المسػػػرقبمةة، الػػػذكوء، الرلكةػػػر المػػػنظـ، الػػػنمط العقمػػػي المرنػػػكع ةمكزعػػػة عمػػػى سػػػبع

كالػػذم رػػـ  ،"اإلسػػررارةجيالكسػػةط "الر طػػةط  رىٌةػػرمكالنػػكع ال ػػوني كةم ػػؿ ال .الصػػراع، المسػػوءلة، االبػػداع(
الرػػوبع "الرمكػػةف االقرصػػودم"  رىٌةرمفةمػػو ةرعمػػؽ بػػولنكع ال ولػػث المرم ػػؿ بػػول .( فقػػرة16قةوسػػو مػػف  ػػالؿ )

  .( فقرة17كالذم رـ قةوسو مف  الؿ )
ـــة باالســـتبانةكفةمػػػو ةرعمػػػؽ  ةف االقرصػػػودم لمسػػػرلةدم برنػػػومج كالرػػػي رقػػػةس مسػػػركل الرمكػػػ الثاني

DEEP،  ةف، رةػػث ةرم ػػؿ المرػػكر ا كؿ بولبةونػػوت الدةمكغرافةػػة  فػػراد ةرركػػكف مػػف مرػػكرةف رإةسػػىػػي
)النكع، العمػػػر، الرولػػػة االجرموعةػػػة، سػػػنكات ال بػػػرة، المؤىػػػؿ العممػػػي، طبةعػػػة ػعةنػػػة الدراسػػػة المرم مػػػة بػػػ

( ةك،ػح 3.1)( فقػرة، كالجػدكؿ 17ركر ال وني رم ؿ بولرمكةف االقرصودم كةركػكف مػف )و المالعمؿ(، حمٌ 
 ات كمروكر الدراسة.رىٌةر ممرركةوت 

 (: يوضح توزيع فقرات أداة الدراسة عمى محاور وأبعاد الدراسة3.1جدول )
 عذد انفمشاث خغُّشًَىع ان انبعذ اث انذساعتخغُّشي

بعاد ويحاوس أ

 انذساعت

 األول خمبهُتانشؤَت انًغ (1)

 يغخمم خغُّشي

9 

 13 انثاٍَ انزكاء (7)

 9 انثانث انخفكُش انًُمى (3)

 2 انشابع  انًُط انعمهٍ انًخُىع (2)

 11 انخايظ ئداسة انصشاع (5)

 2 انغادط انًغاءنت (2)

 2 انغابع االبذاع (2)

 25 "اإلعخشاحُجٍانًحىس األول "أبعاد انخفكُش 

 12 وعُط خغُّشي "ُجٍاإلعخشاحانًحىس انثاٍَ "انخخطُط  

 12 حابع خغُّشي انًحىس انثانث "انخًكٍُ االلخصادٌ" 

 انبُاَاث انذًَىغشافُت )انجُظ، انعًش، انحانت االجخًاعُت، عُىاث انخبشة، انًإهم انعهًٍ، انًغًً انىظُفٍ(

 الى الدراسات السابقة استنادً امن إعداد الباحثة 
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 (Likert Scale) مقياس ليكرت .ج

كةعربر ىذا المقةوس مف ، (Rensis Likertـ رصمةـ ىذا المقةوس مف قبؿ رنسةس لةكرت )رةث ر
لقةوس البةونوت في حبروث العمكـ االجرموعةة، كةر،مف ىذا المقةوس  امقوةةس الرقةةـ الشوإعة جدن 

عنوصر لةكرت الري ىي عبورة عف جمؿ ةمكف مف  الليو حف ةرمكف المشوركةف مف الرعبةر عف 
كالري ررراكح اإلجوبوت بةف "المكافقة بشدة، عدـ  ،ـ حك رف،يـ عمى القةوس ذات النقوط ال مسمكافقري

 ـ(.7105المكافقة بشدة" )بورشةرجي، 

 . تصحيح أداة الدراسة )االستبانة(د
 رةث( لرصرةح حداة الدراسة، بLikert Scale) لةكرتاسر دمت البور ة ردرةج  موسي كفؽ مقةوس 

كمقوبؿ كؿ فقرة  مس إجوبوت رردد مسركل مكافقريـ ، ونة عمى مجرمع الدراسةرعرض فقرات االسرب
ةسرلود منيو في الرعبةر عف  جوبة عمى اللقرةكزاف رقمةة رم ؿ درجة اإلحجوبوت اإلكريعطى  .عمةيو

 .ةك،ح ذلؾ (000) مسركل ان لوض حك اررلوع المكافقة عمى فقرات كبنكد االسربونة، كالشكؿ

 
 ب مس درجوت كفؽ مقةوس لةكرت  داة الدراسةرصرةح ح(: 0.3) الشكؿ

 ةكرت ال موسيلمقةوس اإلجوبة ل امف إعداد البور ة اسرنودن الشكؿ 

كممو زادت درجة الرفض  ،و كممو ان ل،ت الدرجة الممنكرة لإلجوبةةر،ح مف الشكؿ حعاله حنٌ 
(، 0مكافقة بشدة رأ ذ الدرجة ) ،واللقرة الري ةرـ المكافقة عمةي حك عدـ المكافقة عمةيو، رةث نجد حفٌ 

و اللقرة الري رككف نرةجة اإلجوبة عمةيو (، حمٌ 2بدرجة مكافؽ الدرجة ) كاللقرة الري ةرـ المكافقة عمةيو
اللقرة الري رككف اإلجوبة عمةيو بدرجة غةر مكافؽ رأ ذ  (، في رةف حفٌ 0بدرجة مروةد رأ ذ الدرجة )
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(، كلرردةد 0اإلجوبة عمةيو بدرجة غةر مكافؽ بشدة رأ ذ الدرجة ) اللقرة الري ررـ اكح ةرن . (8الدرجة )
 مسركل المكافقة عمى كؿ فقرة مف اللقرات ككؿ مركر ككؿ بعد ،مف حداة الدراسة )االسربونة(.

 :ة. المحك المعتمد في الدارسو
ة قومػػت البور ػػة االعرمػػود عمػػى قةمػػة الكسػػط الرسػػوبي كالػػكزف النسػػبي لمعرفػػة مسػػركةوت المكافقػػ

ل مسػة مسػركةوت )مػن لض  ا( حدنػوه ةك،ػح مسػركةوت المكافقػة اسػرنودن 008ات الدراسة، كالجدكؿ )رىٌةر مل
 (.ا، من لض، مركسط، مررلع، مررلع جدن اجدن 

 وأبعاد الدراسةمستويات الموافقة عمى فقرات  (:3.2جدول )
إِخفغ خذ   ِسزٜٛ اٌّٛافمخ اِشرفغ خذ   ِشرفغ ِزٛسؾ ِٕخفغ   

1821ألم يٍ  اٌٛسؾ اٌسسبثٟ 7859ئنً  1821  3839ئنً  7821  2819ئنً  3821  2871أكبش يٍ    

 اٌٛصْ إٌسجٟ
ألم يٍ 

32%  

% ئنً 32

5189%  

% ئنً 57

2289%  

% ئنً 22

2389%  
%22أكبش يٍ   

 011*( 5÷ )الوسط الحسابي الوزن النسبً: عدد المستجيبين(،÷ )مجموع اإلجابات الوسط الحسابً:

 لمقياس اإلجابة "ليكرت الخماسي" اناد  است ةمن إعداد الباحث

رػدؿ عمػى كجػكد درجػة من ل،ػة ( .002) المركسطوت الري رقؿ عف كىذا ةعطي داللة كا،رة عمى حفٌ 
و حٌمػػ .مػػف الػػرفض ابمعنػػى كجػػكد درجػػة مررلعػػة جػػدن  ،مػػف المكافقػػة عمػػى اللقػػرة حك البعػػد حك المرػػكر اجػػدن 

بمعنػى  ،ؿ عمػى كجػكد درجػة من ل،ػة مػف المكافقػة( فيي رد.002-8009) المركسطوت الري ررراكح بةف
بةنمػػػو المركسػػػطوت الرػػػي ررػػػراكح بػػػةف  .درجػػػة مررلعػػػة مػػػف الػػػرفض عمػػػى اللقػػػرات حك ا بعػػػود حك المرػػػوكر

 حك المرػػػكر، كمػػػو حفٌ ف المكافقػػػة رجػػػوه اللقػػػرة فيػػػي رػػػدؿ عمػػػى كجػػػكد درجػػػة مركسػػػطة مػػػ ،(.0009-802)
 فػي رػةف حفٌ  .ؿ عمػى كجػكد درجػة مررلعػة مػف المكافقػةرػد، (.002-2009المركسطوت الري ررػراكح بػةف )

 مػػػػػػػف  ارػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػى كجػػػػػػػكد درجػػػػػػػة مررلعػػػػػػػة جػػػػػػػدن ، (.208المركسػػػػػػػطوت الرػػػػػػػي رسػػػػػػػوكم حك رزةػػػػػػػد عػػػػػػػف )
 كىػػػذا الرقسػػػةـ رػػػـ رردةػػػده كفػػػؽ مقةػػػوس لةكػػػرت ال موسػػػي الػػػذم رػػػـ اعرمػػػوده فػػػي رصػػػرةح حداة  ،المكافقػػػة
 شجعُت غُش يعّشفت8خطأ! اإلشاسة انًالدراسة.

 صدق وثبات أداة الدراسة 3-6

كالرعػرؼ  ال طكة ا كلى قبؿ ررمةؿ نرػوإج الدراسػة لقةػوس جػكدة حداة الدراسػة ةعد الصدؽ كال بوت
 عمػػىو مػػدل قػػدرة المقةػػوس كةمكػػف رعرةػػؼ الصػػدؽ عمػػى حٌنػػ .مػػدل صػػرة حداة الدراسػػة )االسػػربونة( عمػػى

ولةػة مػف الصػدؽ ةػدؿ عمػى غةػوب ا  طػوء المنيجةػة كصؼ حك رقدةر مو صمـ لقةوسو، ككجكد درجة ع
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درجػة  ال بوت ةعنػي إلػى حمٌ  في حداة الدراسة، كةعكس المليكـ الملررض كالرقةقي لممقةوس. في رةف حفٌ 
و فػي حم حٌنػالنرػوإج عنػد الرطبةػؽ المركػرر  داة الدراسػة،  ةمكف االعرمود عمى حداة الدراسة ل،موف نلس

، كىػذا وس حداة الدراسػة ررػت نلػس الظػركؼ سةركصػؿ لػنلس النرػوإج رقرةبنػروؿ اسر داـ بورػث   ػر لػنل
 (.Weiner, 2007ررمرع بدرجة عولةة مف ال بوت. ) الدراسة ةعني حفٌ 

 )االستبانة( صدق أداة الدراسة . أ
و مجمكعػة مػػف ا دكات الرػي رسػػر دـ بأٌنػػ 1963برعرةػؼ الصػػدؽ فػي العػوـ  كسػػرونمي قػوـ كومبػؿ

 .ري رمرمؾ القدرة الكوفةة عمى قةوس المقصكد مف البرث العمميفي البرث العممي، كال
 (Content validity). صدق المحتوي 1

صدؽ المرركل ال طكة ا كلى لقةوس صدؽ حداة الدراسػة، كىػي رقةػةـ كةلةػة ركافػؽ مجمكعػة  ةعد
 (.7105بورشةرجي، مف عنوصر المقةوس مع مجوؿ المرركل ذم الصمة بولرركةب الذم نروكؿ قةوسو )

ةشػػػةر صػػػػدؽ المررػػػػكل إلػػػػى مررػػػكل ا داة كشػػػػكميو كمػػػػدل مالإمػػػػة المررػػػكل كشػػػػمكلو لممك،ػػػػكع قةػػػػد ك 
مف رردةد مجوؿ المرركل الذم نرةد قةوسو كبنوء حسػإمة  فال بدٌ  ،كلررقةؽ ىذا النكع مف الصدؽ .الدراسة

صػةف لةقكمػكا بلرػص  ػـ رقػدةـ المررػكل كا سػإمة لم بػراء كالم ر. حك فقرات رم ػؿ المك،ػكع قةػد الدراسػة
 (.ـ2006 ركف، البطش ك )كرقدةر مدل رم مةيو لممرركل المراد قةوسو  واللقرات منطقةن 
مػػى ذلػػؾ قومػػت البور ػػة بعػػرض االسػػربونة بشػػكميو ا كلػػي عمػػى عػػدد مػػف المركمػػةف مػػف كبنػػوءن ع
عمـك جومعػة ا قصػػى( كالمر صصػةف بػػولفمسػػطةف،  جومعػة االزىػػر، جومعػةت المرمةػػة )م رمػؼ الجومعػو

ف ك المركمػػػ قػػػدـ( مركمػػػةف، ك 9رةػػػث بمػػػغ عػػػدد المركمػػػةف ) اإلدارةػػػة كالرنمةػػػة المسػػػردامة كاالرصػػػوإةة،
ة صػةوغة عػودالبور ػة بو  ػذ بيػذه المالرظػوت كا ت،  ػـ قومػداة الدراسةحعمى  مجمكعة مف المالرظوت

قػػرار الشػػكؿ لمكصػػكؿ الػػى رم ةػػؿ عممػػي رقةقػػي لممررػػكل المػػراد ق ،الػػى  راإيػػـ ااسػػرنودن  االسػػربونة ةوسػػو كا 
( 5، كالممرػػػػؽ رقػػػػـ )ةك،ػػػػح االسػػػربونة النيوإةػػػػة  داة الدراسػػػة (3يػػػوإي  داة الدراسػػػػة كالممرػػػؽ رقػػػػـ )الن

 .كمةف رةك،ح حسموء الم
 (Internal Consistency) صدق االتساق الداخمي78

كةػرـ الررقػػؽ مػدل ارربػوط درجػوت ا بعػػود مػع درجػوت اللقػرات المككنػػة ليػو.  ويقصـد باالتسـاق الــداخمي
قػػةـ الرشػػبع  حفٌ  رةػػث. (Outer Loadingsمػف كجػػكد صػػدؽ االرسػػوؽ الػػدا مي مػػف  ػػالؿ درجػة الرشػػبع )

ككف جمةػع قػةـ الرشػبعوت رف ح، كةجب المررلعة لممؤشرات الري رقةس العومؿ ردؿ عمى الصدؽ الرقوربي
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ك حرةث ةرـ الركـ عمى صدؽ عبورارو  .(ـ8.08)رةىزة،  لى الكارد صرةحإ( كال رصؿ 00.) مف حكبر
  رىٌةػػػػرمك الرشػػػػبع عمػػػػى الحكرعػػػػرؼ بمعػػػػومالت الصػػػػدؽ  ،ملقػػػػرةلرشػػػػبع البعػػػػود مػػػػف  ػػػػالؿ درجػػػػة حصػػػػدؽ 
 ركػػػـ عمػػػى صػػػدؽ اللقػػػرات فػػػي ،ػػػكء القةمػػػة الررجػػػة، كةػػػرـ رػػػذؼ اللقػػػرات الرػػػي الرةػػػث ةػػػرـ . الكػػػومف

  ىػػذا المؤشػػر لػػو مسػػوىمة حقػػؿ مػػف ىػػذه فٌ حلػػى إيػػو رشػػةر ( مػػف نمػػوذج القةػػوس  نٌ 1.5رقػػؿ عػػف القةمػػة )
 .(Mezo & Short, 2012)العكامؿ 

 (اإلستراتيجيالمستقل )التفكير  تغّيرمصدق االتساق الداخمي ألبعاد ال 187
المسػرقؿ  رىٌةػرم( لجمةػع فقػرات حبعػود الOuter Loadings( درجػة الرشػبع )000) ك،ػح جػدكؿ

 وت كؿ فقرة في البعد المنرمي الةو.(، كالري رم ؿ نسبة مسوىماإلسررارةجي)الرلكةر 
ربػةف كجػكد فقػرات حقػؿ مػف الرػد ا دنػى المسػمكح لركاجػدىو ،ػمف النمػكذج  ،كبعد إجراء الررمةػؿ

و البعػد ٌمػ. ح( لكؿ مف البعػد ا كؿ "الرؤةػة المسػرقبمةة" )اللقػرة ال ونةػة كالرابعػة(00.)درجة الرشبع حقؿ مف 
كفةمػػػو ةرعمػػػؽ البعػػػد ال ولػػػث "الرلكةػػػر المػػػنظـ" )اللقػػػرة الرابعػػػة  ،ومنػػػة(ال ػػػوني "الػػػذكوء" )اللقػػػرة السودسػػػة كال 

و البعػػػػد ال ػػػػومس "إدارة حٌمػػػػكال ومنػػػة كالروسػػػػعة(، كالبعػػػػد الرابػػػػع "الػػػػنمط العقمػػػػي المرنػػػػكع" )اللقػػػػرة االكلػػػػى(، 
كرػػـ رػػذؼ  البعػػد السػػودس "المسػػوءلة" )اللقػػرة ال ونةػػة كالسػػوبعة كال ومنػػة( ا ةػػرن حك  .الصػػراع" )اللقػػرة ال ونةػػة(

المسرقؿ ل،موف ررقةؽ صػدؽ االرسػوؽ الػدا مي  رىٌةرمبعود الح( فقرة مف 07ىذه اللقرات البولغ عددىو )
 (.Outer Loadingsمف  الؿ )درجة الرشبع: 

 كبمػػػػػػغ حدنػػػػػػى درجػػػػػػة رشػػػػػػبع لملقػػػػػػرة السودسػػػػػػة كرنػػػػػػدرج ررػػػػػػت البعػػػػػػد ال ولػػػػػػث "الرلكةػػػػػػر المػػػػػػنظـ" 
(Outer Loadings= 0.584بةنمو بمغ حعم ،) ى درجة رشبع لملقرة ا كلى كرندرج ررت البعد السػودس

(، كرعػػد ىػػذه القػػةـ مقبكلػػة كةمكػػف االعرمػػود عمةيػػو فػػي رقػػدةر Outer Loadings=0.862"المسػػوءلة" )
 نمكذج اليةكمي البنوإي في الدراسة.
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 ( ألبعادOuter Loadings( نتائج االتساق الداخمي )درجة التشبع: 383جدول )
 "اإلستراتيجيالمستقل "التفكير  تغّيرمال 

أبعاد ال
م

تغّير
 

المستقل "التفكير 
اإلستراتيجي
" 

الرؤية 
 المستقبمية

Outer 

Loadings التفكير المنظم Outer 

Loadings إدارة الصراع Outer 

Loadings 

1 0.728 1 0.840 1 0.701 

3 0.841 7 0.620 3 0.627 

5 0.822 3 0.628 2 0.733 

2 0.724 5 0.857 5 0.845 

2 0.841 2 0.584 2 0.779 

9 0.797 2 0.822 2 0.811 

 Outer الذكاء

Loadings 
النمط العقمي 

 المتنوع
Outer 

Loadings 2 0.776 

1 .0200 7 0.736 9 0.765 

7 0.691 3 0.612 11 .0222 

 Outer المساءلة 0.749 2 0.788 3

Loadings 

2 0.602 5 0.711 1 0.862 

5 0.737 2 0.778 3 0.856 

2 0.758 2 0.794 2 0.636 

9 .0222 2 0.726 5 0.787 

11 0.625   2 0.634 

 Outer االبداع 0.738 11

Loadings االبداع Outer 

Loadings 

17 0.651 1 0.765 5 0.712 

13 0.687 7 0.699 2 0.752 

  3 0.792 2 0.626 

  2 0.633 2 0.649 

 رم ؿ نسبة مسوىمة )ارربوط( كؿ فقرة في البعد المنرمي الةو(: Outer Loadingsالتشبع: )درجة 
 .SmartPLS لمخرجات برنامج استنادً امن إعداد الباحثة الجدول 
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 االقتصادي" نالتمكي" “اإلستراتيجيصدق االتساق الداخمي لممحور "التخطيط  787

( لجمةػػػػع فقػػػػرات المرػػػػكر ال ػػػػوني "الر طػػػػةط Outer Loadings( درجػػػػة الرشػػػػبع )002) كةك،ػػػػح جػػػػدكؿ
كالرػي رم ػؿ نسػبة مسػوىموت كػؿ فقػرة فػي المرػكر  ،" كالمرػكر ال ولػث "الرمكػةف االقرصػودم"اإلسػررارةجي
 المنرمي الةو.

ربػةف كجػكد فقػرات حقػؿ مػف الرػد ا دنػى المسػمكح لركاجػدىو ،ػمف النمػكذج )درجػة  ،كبعد إجراء الررمةػؿ
" )اللقػػرة الرابعػة كالسودسػة(، بةنمػػو اإلسػررارةجيمػف المرػكر ال ػػوني "الر طػةط ( لكػػؿ 185الرشػبع حقػؿ مػف 

كرػػػـ رػػػذؼ ىػػػذه اللقػػػرات  .المرػػػكر ال ولػػػث "الرمكػػػةف االقرصػػػودم" )اللقػػػرة الرابعػػػة عشػػػر كالسػػػوبعة عشػػػر(
المسػػرقؿ ل،ػػموف ررقةػػؽ صػػدؽ االرسػػوؽ الػػدا مي مػػف  ػػالؿ )درجػػة الرشػػبع:  رىٌةػػرمبعػػود الحا ربعػػة مػػف 

Outer Loadings.) 
 Outer" )اإلسررارةجيكرندرج ررت المركر ال وني "الر طةط  ،كبمغ حدنى درجة رشبع لملقرة ال ونةة

Loadings= 0.593 بةنمو بمغ حعمى درجة رشبع لملقرة السوبعة كرندرج ررت المركر ال ولث "الرمكةف ،)
عرمود عمةيو في رقدةر نمكذج ( كرعد ىذه القةـ مقبكلة كةمكف االOuter Loadings=0.841االقرصودم" )

 اليةكمي البنوإي في الدراسة.
 ( لفقرات المحور الثاني والثالثOuter Loadings( يوضح نتائج االتساق الداخمي )درجة التشبع: 382جدول )

 (اإلستراتيجيالوسيط" )التخطيط  تغّيرمالمحور الثاني "ال

 Outer الفقرة

Loadings 
 Outer الفقرة

Loadings 
 Outer Loadings رةالفق

1 .02.2 2 0.788 13 0.685 
7 0.593 9 0.681 12 0.633 
3 0.758 11 0.814 15 0.786 
5 0.624 11 0.666 12 0.709 
2 0.771 17 0.772   

 التابع" )التمكين االقتصادي( تغّيرمالمحور الثالث "ال

 Outer الفقرة

Loadings الفقرة Outer 

Loadings الفقرة Outer Loadings 
1 .0202 2 0.720 11 0.755 
7 0.678 2 0.841 17 0.818 
3 0.698 2 0.758 13 0.692 
2 0.616 9 0.820 15 0.675 
5 0.791 11 .0222 12 0.745 

 رم ؿ نسبة مسوىمة )ارربوط( كؿ فقرة في المركر المنرمي الةو.(: Outer Loadings)درجة التشبع: 
 .SmartPLS لمخرجات برنامج انادً ستامن إعداد الباحثة الجدول 



145 
 

 لتمكين االقتصادي من وجية نظر المستفيدين"صدق االتساق الداخمي لممحور ا 783
( لجمةع فقرات المركر الرابع "الرمكةف Outer Loadings( درجة الرشبع )000) كةك،ح جدكؿ

 كالري رم ؿ نسبة مسوىموت كؿ فقرة في المركر المنرمي الةو. ،االقرصودم"
ربةف كجكد فقرات حقؿ مف الرد ا دنى المسمكح لركاجدىو ،مف النمكذج )درجة  ،د إجراء الررمةؿكبع

. كال ومس عشر( ( لكؿ مف المركر الرابع "الرمكةف االقرصودم" )اللقرة ا كلى185الرشبع حقؿ مف 
ا مي مف ل،موف ررقةؽ صدؽ االرسوؽ الد ،المسرقؿ رىٌةرمبعود الحاللقررةف مف  ورةفرةث رـ رذؼ ى

كةمكف االعرمود عمةيو في رقدةر  ،كرعد ىذه القةـ مقبكلة (.Outer Loadings الؿ )درجة الرشبع: 
 نمكذج اليةكمي البنوإي في الدراسة.

 ( لفقرات المحور الرابع Outer Loadingsنتائج االتساق الداخمي )درجة التشبع: ( يوضح 385جدول )
 وجية نظر المستفيدين" المحور الرابع "التمكين االقتصادي من

 Outer الفقرة

Loadings 
 Outer الفقرة

Loadings 
 Outer Loadings الفقرة

7 .0020 2 .0222 17 .0208 

3 .0220 2 .0229 13 .0202 

2 .0229 9 .0222 12 .00.. 

5 .029. 11 .0200 12 .0022 

2 .02.2 11 .0288 12 18591 

 ؿ نسبة مسوىمة )ارربوط( كؿ فقرة في المركر المنرمي الةو.رم (: Outer Loadings)درجة التشبع: 
 .SmartPLS لمخرجات برنامج استنادً ا من إعداد الباحثةالجدول 

 . الصدق التقاربي والتمييزي3

ف ررقؽ إذا كوف كؿ مؤشر قةوس ةكزع حالصدؽ الرقوربي: صرة الرقورب في نمكذج القةوس ةمكف 
مف ركزةعو عمى  طأ القةوس، كىذا ةمكف معرفرو مف  الؿ ا ربور الكومف حك ر  رىٌةرمربوةف حك ر لم

مسركل كةعرؼ  .(AVE: Average Variance Extractedمؤشر الربوةف المسر رج "الملسر" )
القةـ حك ر مف  كرعربر ،الذم رـ الرصكؿ عمةو مف البنوء مقوبؿ المسركل بسبب  طأ القةوس الربوةف
 .مقبكلةفيي  0.5بةنمو مسركل  ،جةدة 0.7
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(: كةقصد بو قدرة اال ربور عمى رمةةز DV: Discriminant Validityو الصدؽ الرمةةزم )مٌ ح
ةرـ رسوب قةمو مف  الؿ نروإج ك  .كعدـ كجكد ردا ؿ بةف المروكر ر،اللقرات الروبعة لكؿ لمرك 

لعومؿ الررمةؿ العوممي، رةث ررسب مف  الؿ رسوب الجذر الرربةعي لنسبة الربوةف الري ةشرقيو ا
( مقبكلة، كالجدكؿ الرولي ةك،ح نروإج 0.5كرعربر القةـ حك ر مف ) .(Latent Factorالكومف )

 الصدؽ الرقوربي كالرمةةزم

 ( يوضح الصدق التقاربي والتمييزي ألبعاد ومحاور الدراسة3.6الجدول )

 خغُّشًَىع ان انبعذ اث انذساعتخغُّشي
انخباٍَ انًغخخشج 

(AVE) 

انخًُُضٌ 

(DV) 

بعاد ويحاوس ا

 انذساعت

 األول انشؤَت انًغخمبهُت (1)

 يغخمم خغُّشي

0.64 0.80 

 0.70 0.51 انثاٍَ انزكاء (7)

 0.73 0.52 انثانث انخفكُش انًُمى (3)

 0.73 0.54 انشابع  انًُط انعمهٍ انًخُىع (2)

 0.76 0.57 انخايظ ئداسة انصشاع (5)

 0.73 0.58 انغادط انًغاءنت (2)

 0.71 0.50 انغابع االبذاع (2)

 0.72 0.52 وعُط خغُّشي "اإلعخشاحُجٍانًحىس انثاٍَ "انخخطُط  

انًحىس 

 انثانث 

 انخًكٍُ االلخصادٌ )انًىظفٍُ(
 حابع خغُّشي

0.54 0.74 

 1821 1851 انخًكٍُ االلخصادٌ )انًغخفُذٍَ(

 .SmartPLSلمخرجات برنامج استنادً امن إعداد الباحثة 

إج الصدؽ الرقوربي كالرمةةزم  بعود كمروكر الدراسة، رةث رراكرت ( نرو3.6ةر،ح مف  الؿ الجدكؿ )
لمبعد ا كؿ  0.64لمبعد السوبع "االبداع"،  0.50معومالت الصدؽ الرقوربي )الربوةف المسر رج( مو بةف )

كفةمو ةرعمؽ . (0.54، 0.50"الرؤةة المسرقبمةة(، بةنمو رراكح الربوةف المسر رج لمروكر الدراسة مو بةف )
، كالبعد ا كؿ "الرؤةة 0.70رراكرت القةـ مو بةف )البعد ال وني "الذكوء"  ،بنروإج الصدؽ الرمةةزم

رةث رشةر ىذه القةـ  .(0.74، 0.70و عمى مسركل المروكر رراكح مو بةف )حمٌ  .(0.80المسرقبمةة" 
مقبكؿ، كبذلؾ  لى كجكد صدؽإ كالري رزةد عف الرد ا دنى لقبكؿ الصدؽ الرقوربي كالصدؽ الرمةةزم

 ؽ معوةةر الصدؽ الرقوربي كالرمةةزم.ةررقٌ 
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 ثبات أداة الدراسةب. 

 مؤشرات ألفا كرونباخ والثبات المركب 18
عمى إعطوء نروإج مطوبقة لمنروإج الري  ةسر دميو البور رمقدرة ا داة الري ةشةر مليكـ ال بوت الى 

 داة عدة مرات، عمى نلس ا ش وص كفي رعطةيو في المرة ا كلى في روؿ رـ إعودة رطبةؽ ىذه ا
بية، كىك مو ةرررب عمةو ان لوض رأ ةر عكامؿ الصدفة حك العشكاإةة، فيذا المؤشر ةردد ظركؼ مرشو

 (.ـ2006رسف، شيء ر ،عو لمقةوس ) الدقة الري رقةس بيو حداء حمٌ 
كركنبوخ لقةوس  بوت كالري مف حشيرىو مؤشر اللو ،كةرـ قةوس ال بوت بوسر داـ مجمكعة مف المقوةةس
 إفٌ ف .(، ككممو اقرربت القةمة مف الكارد الصرةح0-1مقةوس مو، رةث ررراكح قةـ ىذا المؤشر بةف )

 (ـ2018ذلؾ ةشةر الى اررلوع مسركل  بوت المقةوس )عكدة، 
دنى رد ح إفٌ كاسرنودا الى العدةد مف الدراسوت العممةة الري اسر دمت ىذا المؤشر لقةوس ال بوت، ف

ك رزةد عف الرد ا دنى حالقةمة الري رسوكم  إفٌ كعمةو ف، 0.7ةمة المقبكلة لمعومؿ اللوكركنبوخ ربمغ لمق
كفي ىذه  ،لى ررقةؽ المقةوس المسر دـ لدرجة ال بوت المقبكلة في نطوؽ البرث العمميإلمقبكؿ رشةر 

لكؿ بعد كمركر مف  مف طرةقة حللوكركنبوخ كطرةقة ال بوت المركب الدراسة اسر دمت البور ة كال  
كبولنسبة لمؤشر ال بوت المركب . وكر الدراسة بىرض الررقؽ مف  بوت حداة الدراسة المسر دمةرم
(Composite reliabilityال )حدنى رد لمقةمة  إفٌ إلى نروإج الررمةؿ العوممي، ف ام ةرسب اسرنودن ذ

 .( Ghadi & Others, 2012) (0.7المقبكلة لمؤشر ال بوت المركب )
قومت البور ة بو ربور مؤشرات ال بوت بعد رذؼ اللقرات غةر مرربطة بأبعود كمروكر الدراسة، رةث ك 

، البعد ا كؿ "الرؤةة 0.81رراكرت قةـ مؤشر معومؿ حللوكركنبوخ بةف )البعد السودس "المسوءلة" 
و حمٌ ( 0.93 ةجياإلسررار(، بةنمو بمىت قةمة اللوكركنبوخ لممركر ال وني )الر طةط 0.91المسرقبمةة" 

 (.0.94بمغ )ف الرمكةف االقرصودم  المركر ال ولث
ككذلؾ  0.87كفةمو ةرعمؽ بمؤشر ال بوت المركب رراكرت القةـ مو بةف )البعد ال ولث "الرلكةر المنظـ" 

بةنمو بمغ مؤشر ال بوت  (0.93، كالبعد ا كؿ "الرؤةة المسرقبمةة" 0.87لمبعد السودس "المسوءلة" 
(، في رةف بمغ مؤشر المركر ال ولث )الرمكةف 0.94 اإلسررارةجيوني )الر طةط لممركر ال 

 (.0.91( )الرمكةف االقرصودم "المسرلةدةف" 0.95االقرصودم "المكظلةف" 
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كرشةر ىذه النروإج الى كجكد درجة مررلعة مف ال بوت في حداة الدراسة الري رـ جمعيو مف حفراد مجرمع 
نو االعرمود عمى حداة الدراسة المسر دمة كررمةميو كرلسةر نروإجيو كرعمةميو، و ةمكنإنٌ الدراسة، كعمةو ف

 ات كحبعود كمروكر الدراسة.رىٌةر م( ةك،ح نروإج ا ربورات ال بوت ل3.7كالجدكؿ )
 (: نتائج اختبارات ثبات ألبعاد ومحاور الدراسة3.7جدول )

 انًشكبانثباث  أنفاكشوَباخ خغُّشًَىع ان انبعذ اث انذساعتخغُّشي

ابعاد ويحاوس 

 انذساعت

 األول انشؤَت انًغخمبهُت (1)

 يغخمم خغُّشي

1891 1893 

 1897 1891 انثاٍَ انزكاء (7)

 1822 1827 انثانث انخفكُش انًُمى (3)

 1829 1822 انشابع  انًُط انعمهٍ انًخُىع (2)

 1897 1891 انخايظ ئداسة انصشاع (5)

 1822 1821 انغادط انًغاءنت (2)

 1829 1822 بعانغا االبذاع (2)

 1892 1893 وعُط خغُّشي "اإلعخشاحُجٍانًحىس انثاٍَ "انخخطُط  

انًحىس 

 انثانث

 "انخًكٍُ االلخصادٌ" )انًىظفٍُ(
 حابع خغُّشي

1892 1895 

 1892 1891 "انخًكٍُ االلخصادٌ" )انًغخفُذٍَ(

 . SmartPLSلمخرجات برنامج استنادً امن إعداد الباحثة الجدول 

 ات الدراسةتغّير ملطبيعي لالتوزيع ا 3-7

ةسػػر دـ اإلرصػػوإةكف نػػكعةف مػػف اال ربػػورات االرصػػوإةة ال ربػػور اللر،ػػةوت، النػػكع ا كؿ اال ربػػورات 
 .(Non-Parametric Tests( كالنػكع ال ػوني اال ربػورات الالمعممةػة )Parametric Testsالمعممةة )

ي لمبةونػػػػوت المػػػػراد إجػػػػراء اال ربػػػػورات كةشػػػػررط السػػػػر داـ اال ربػػػػورات المعممةػػػػة شػػػػرط الركزةػػػػع الطبةعػػػػ
اإلرصوإةة عمةيو، بةنمو رسر دـ اال ربورات الالمعممةة كبدةؿ لال ربورات المعممةة في رػوؿ عػدـ ررقػؽ 

كلكف ذلؾ ةككف فقط في رػوؿ العةنػوت الصػىةرة الرػي ةقػؿ رجميػو عػف  ،شرط الركزةع الطبةعي لمبةونوت
ةمكػػػف الر مػػػي عػػػف شػػػرط الركزةػػػع  ،( ملػػػردة30ميػػػو عػػػف )بةنمػػػو العةنػػػوت الرػػػي ةزةػػػد رج .( ملػػػردة30)

 ـ(، كمػػػػػػػػػو ركصػػػػػػػػػؿ 2007 لمػػػػػػػػػو رقػػػػػػػػػره نظرةػػػػػػػػػة النيوةػػػػػػػػػة المركزةػػػػػػػػػة )ربةػػػػػػػػػع، والطبةعػػػػػػػػػي كذلػػػػػػػػػؾ كفقنػػػػػػػػػ
(Geoff Norman, 2010إلػى حٌنػ ) و ةمكػف اسػر داـ اال ربػورات المعممةػة مػع بةونػوت مقةػوس لةكػرت
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، كبىػػض النظػػر عػػف كػػكف البةونػػوت رربػػع ااك صػػىةرن  ابىػػض النظػػر عػػف رجػػـ المجرمػػع كبةػػرن  ،ال موسػػي
لمسػػػببةف السػػػوبؽ  وكفػػػي ىػػػذه الدراسػػػة سػػػةرـ اسػػػر داـ اال ربػػػورات المعممةػػػة كفقنػػػ .الركزةػػػع الطبةعػػػي حـ ال

 دكف المجكء لمررقؽ مف شرط الركزةع الطبةعي لمبةونوت. ،ذكرىـ

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 3-8

 Statistical Package forالرزمة اإلرصوإةة لمعمـك االجرموعةة )اعرمدت البور ة في الدراسة عمى 

Social Sciences-SPSS V.25 ككذلؾ برنومج  ،الدراسة( في معولجة كررمةؿ بةونوت
(SmartPLS v3.2.8 مف  الؿ اسر داـ مجمكعة مف ا سولةب اإلرصوإةة الكصلةة كاالسرداللةة ،)

 مو ةمي:كال ربور فر،ةوت الدراسة كالري رم مت فة
 والتي تمثمت في:  ،ات الدراسةتغّير ماختبارات لقياس صدق  .1

  :درجة الرشبع( صدؽ االرسوؽ الدا مي مف  الؿOuter Loading.) 
 ( الصدؽ الرقوربي مف  الؿ ا ربور مؤشر الربوةف المسر رجAVE: Average 

VarianceExtracted0) 
 ( الصدؽ الرمةةزمDV: Discriminant Validity.) 

 والتي تمثمت في:، ات الدراسةتغّير مات لقياس ثبات اختبار  .2
  طرةقة حللوكركنبوخ(Cronbach's Alpha). 
 ( ال بوت المركبComposite reliability.) 

 ات الدراسة:تغّير ماختبارات لقياس التحميل الوصفي ل .3
 .الجداكؿ الركرارةة كالنسب المإكةة 
 ( الكسط الرسوبيMean.) 
 ( الكزف النسبيRelative Important Index.) 
 ( االنرراؼ المعةورمStandard Deviation.) 
 ا ربور ( ت لعةنة كاردةOne Sample T-test ال ربور مركسطوت اإلجوبوت  بعود )

 ( الري رعبر عف الدرجة المركسطة.3كمروكر االسربونة ركؿ القةمة )
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 اختبارات فرضيات الدراسة من خالل: .4
 ةػة( "نمذجػة المعودلػة البنوإةػة )اليةكم The Structural Equation Modeling “SEM "

ات الدراسػػة كاإلجوبػػة عمػػػى فر،ػػةوريو، بوسػػر داـ نمػػكذج المربعػػوت الصػػػىرل رىٌةػػر ملررمةػػؿ ح ػػر 
(: رقػـك ىػذه الطرةقػة بدراسػة ىةوكػؿ العالقػوت بػةف ”PLS “partial lest squaresالجزإةػة )

ةبة االفررا،ةة، ككذلؾ ىذه الطرةقة رمكننػو ات الم ربرة عمى حسوس نموذج العالقوت السبرىٌةر مال
 .كارػد حك مجمكعػوت ح ػرل رىٌةػرمات عمػى رىٌةػر ممف دراسة الرأ ةرات المشرركة لمجمكعة مػف ال

ات الكسةطة بولنسبة لمعدةد مػف رىٌةر مر لنو ىذه النموذج إمكونةة فرص الركفٌ  ،بوإل،وفة إلى ذلؾ
 ت المسرقمة بولنسبة لآل رةف.ارىٌةر مكالري ررعمؽ بول ،العالقوت دا ؿ نمكذج

 كا ربور ( ت لعةنرةف مسرقمرةفIndependent Samples T-test.) 
 ( ا ربور ررمةؿ الربوةف ا رودمANOVA.) 
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 الفصل الرابع:  4
 تحميل البيانات وتفسير ومناقشة النتائج

 التحميل الوصفي لمبيانات الديموغرافية 4-1

لمبيانــات الديموغرافيــة المتعمقــة بــالموظفين العــاممين  االدراســة وفًقــألفــراد مجتمــع الوصــفي  اإلحصــاء
ــــامج التمكــــين االقتصــــادي " ــــدنيا فــــي برن ــــا والوســــطى وال ــــاإلدارة العمي ــــة (DEEP)ب ــــوزارة التنمي " ب

 االجتماعية.
بػػوإلدارة العمةػػو العػػوممةف المػػكظلةف مػػف  و( مسػػرجةبن 44بمػػغ عػػدد المسػػرجةبةف فػػي رعبإػػة اسػػربونة الدراسػػة )

الجػػػػدكؿ ك  ." بػػػػكزارة الرنمةػػػػة االجرموعةػػػػة(DEEP)الكسػػػػطى كالػػػػدنةو فػػػػي برنػػػػومج الرمكػػػػةف االقرصػػػػودم "ك 
 ةلمبةونػػػوت الدةمكغرافةػػػ وكفقنػػػ  فػػػراد المجمكعػػػة ا كلػػػى )المػػػكظلةف( الكصػػػلي  ( ةك،ػػػح اإلرصػػػوء4.1)

 لممسرجةبةف في الدراسة كمو ةمي:
ــــرم مسػػػػرجةب، بةنمػػػػو بمىػػػػت نسػػػػبة االنػػػػوث  (21%( بكاقػػػػع )47.7: بمىػػػػت نسػػػػبة الػػػػذككر )النــــوع تغّي
 ( مسرجةبة.23%( بكاقع )52.3)
( مسػرجةب، 12%( بكاقػع )27.3سػنة ) 30: رةث بمىت نسبة حعمور المػكظلةف حقػؿ مػف العمر تغّيرم

%( بكاقػػع 38.6سػػنة ) 40الػػى حقػػؿ مػػف  -30بةنمػػو بمىػػت نسػػبة اعمػػور المػػكظلةف الرػػي ررػػراكح مػػو بػػةف 
سػنة  50الػى حقػؿ مػف  -40نسبة اعمور المكظلةف الري ررراكح مو بػةف  ، في رةف بمىتو( مسرجةبن 17)
( 3سػػػنة بكاقػػػع ) 50%( رزةػػػد حعمػػػورىـ عػػػف 6.8، كالنسػػػبة المربقةػػػة )و( مسػػػرجةبن 12%( بكاقػػػع )27.3)

 مسرجةبةف.
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ــرم و ، حٌمػػو( مسػػرجةبن 28%( بكاقػػع )63.6ف )ةكبمىػػت نسػػبة المػػكظلةف المرػػزكجالحالــة االجتماعيــة:  تغّي
%( 9.1( مسػرجةبةف، بةنمػو بمىػت نسػبة ا رامػؿ )10%( بكاقػع )22.7زكجةف بمىػت نسػبريـ )غةر المر
 ( مسرجةب.2%( بكاقع )4.5( مسرجةبةف، في رةف بمىت نسبة المطمقةف )4بكاقع )

%( 22.7سػػنكات ) 5-1كبمىػػت نسػػبة المػػكظلةف كالرػػي ررػػراكح  بػػرريـ مػػو بػػةف ســنوات الخبــرة:  تغّيــرم
ػػػ( مسػػػرجةبةف، 10بكاقػػػع ) ( 10-5بمىػػػت نسػػػبة المػػػكظلةف الرػػػي ررػػػراكح  بػػػرريـ مػػػو بػػػةف ) وككػػػذلؾ اة،ن
( 15-10الري ررراكح  بػرريـ مػو بػةف ) كف( مسرجةبةف، بةنمو بمغ المكظل10%( بكاقع )22.7سنكات )
سػنة  15، في رةف بمىت نسػبة المػكظلةف الرػي رزةػد  بػرريـ عػف بنو( مسرجة15%( بكاقع )34.1سنة )

 مسرجةبةف.( 9%( بكاقع )20.5)

%( بكاقػػع 88.6رةػػث بمىػػت نسػػبة الروصػػمةف عمػػى درجػػة عممةػػة بكػػولكرةكس )المؤىــل العممــي:  تغّيــرم
 ( مسرجةبةف.5%( بكاقع )11.4، بةنمو بمىت نسبة الروصمةف عمى دراسوت عمةو )و( مسرجةبن 39)

 

 (44ديموغرافية )العدد = ا لمبيانات الوفقً  ة األولى)الموظفين(عو مجمالألفراد  ء الوصفياالحصا (:4.1جدول )
 % انعذد خغُّشًان % انعذد خغُّشًان

 ُىعان
 2202 80 ركش

 انعًش

 8200 08 31ألم يٍ 

 0202 02 21-31 0800 80 أَثً

انحانت 

 االجخًاعُت

 8200 08 51-21 2002 82 يخضوج

 202 0 فأكثش 51 8802 .0 غُش يخضوج

 900 2 أسيم

عُىاث 

 انخبشة

1-5 0. 8802 

 8802 .0 11-5 200 8 طهكي

انًإهم 

 انعهًٍ

 0200 00 15-11 2202 09 بكانىسَىط

 8.00 9 فأكثش 15 0002 0 دساعاث عهُا

 SPSSلمخرجات برنامج  استنادً امن إعداد الباحثة الجدول 
 

مج لمبيانـات الديموغرافيـة المتعمقـة بالمسـتفيدين مـن برنـا األفراد عينة الدراسة وفقً  ء الوصفياإلحصا
 " بوزارة التنمية االجتماعية.(DEEP)التمكين االقتصادي "

( مسػػػػرلةد مػػػػف برنػػػػومج الرمكػػػػةف االقرصػػػػودم 245بمػػػػغ عػػػػدد المسػػػػرجةبةف فػػػػي رعبإػػػػة اسػػػػربونة الدراسػػػػة )
"(DEEP)( ةك،ح الكصؼ اإلرصوإي  فراد عةنة الدراسة 4.2كالجدكؿ )، " بكزارة الرنمةة االجرموعةة

 فةة لممسرلةدةف في الدراسة كمو ةمي:لمبةونوت الدةمكغرا وكفقن 
ــرم ــوع تغّي %( 42( مسػػرلةد، بةنمػػو بمىػػت نسػػبة اإلنػػوث )142%( بكاقػػع )58: بمىػػت نسػػبة الػػذككر )الن

 ( مسرلةدة.103بكاقع )
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، ا( مسػرلةدن 77%( بكاقػع )31.4سػنة ) 30: رةث بمىت نسبة حعمػور المسػرلةدةف حقػؿ مػف العمر تغّيرم
%( بكاقػع 40.4سػنة ) 40إلػى حقػؿ مػف  -30رلةدةف الرػي ررػراكح مػو بػةف بةنمو بمىت نسبة حعمور المسػ

سػنة  50إلى حقؿ مػف  -40، في رةف بمىت نسبة حعمور المسرلةدةف الري ررراكح مو بةف ا( مسرلةدن 99)
( 24سػػنة بكاقػػع ) 50%( رزةػػد حعمػػورىـ عػػف 9.8، كالنسػػبة المربقةػػة )ا( مسػػرلةدن 45%( بكاقػػع )18.4)

 .امسرلةدن 
و ( مسػرلةد، حٌمػ167%( بكاقػع )68.2ف )ةكبمىػت نسػبة المسػرلةدةف المرػزكجالحالـة االجتماعيـة:  تغّيرم

%( 4.9، بةنمػػو بمىػػت نسػػبة ا رامػػؿ )ا( مسػػرلةدن 39%( بكاقػػع )15.9ف بمىػػت نسػػبريـ )ةغةػػر المرػػزكج
 .ا( مسرلةدن 27%( بكاقع )11، في رةف بمىت نسبة المطمقةف )ا( مسرلةدن 12بكاقع )

 

%( 49.8سػنكات ) 5-1كبمىػت نسػبة المسػرلةدةف كالرػي ررػراكح  بػرريـ مػو بػةف ت الخبـرة: سنوا تغّيرم
ػػػ122بكاقػػػع ) ( 10-5بمىػػػت نسػػػبة المسػػػرلةدةف الرػػػي ررػػػراكح  بػػػرريـ مػػػو بػػػةف ) و( مسػػػرلةد، ككػػػذلؾ حة،ن
( 15-10، بةنمو بمىت المسرلةدةف الري ررراكح  برريـ مو بةف )ا( مسرلةدن 66%( بكاقع )26.9سنكات )

سػنة  15، في رةف بمىت نسبة المسرلةدةف الري رزةػد  بػرريـ عػف ا( مسرلةدن 34%( بكاقع )13.9ة )سن
 .ا( مسرلةدن 23%( بكاقع )9.4)

 

( 76%( بكاقػع )31رةث بمىت نسبة الروصمةف عمى درجة عممةة دبمـك فأقػؿ )المؤىل العممي:  تغّيرم
( مسػػػرلةد، فػػػي رػػػةف 101%( بكاقػػػع )41.2، بةنمػػػو بمىػػػت نسػػػبة الروصػػػمةف عمػػػى بكػػػولكرةكس )امسػػػرلةدن 

، كالنسػبة المربقةػة ا( مسػرلةدن 20%( بكاقػع )8.2بمىت نسبة الروصمةف عمى درجة عممةة دراسوت عمةػو )
 .ا( مسرلةدن 48%( بكاقع )19.6)

 

 (245ا لمبيانات الديموغرافية )العدد= وفقً  ء الوصفي ألفراد المجموعة الثانية )المستفيدين(االحصا(: 4.2جدول )
 % انعذد خغُّشًان % انعذد خغُّشًان

 ىعانُ
 5281 127 ركش

 انعًش

 3182 22 31ألم يٍ 

 2182 99 21-31 2781 113 أَثً

انحانت 

 االجخًاعُت

 1282 25 51-21 2287 122 يخضوج

 982 72 فأكثش 51 1589 39 غُش يخضوج

 289 17 أسيم

عُىاث 

 انخبشة

1-5 177 2982 

 7289 22 11-5 1181 72 يطهك

انًإهم 

 انعهًٍ

 1389 32 15-11 3181 22 دبهىو فألم

 982 73 فأكثش 15 2187 111 بكانىسَىط

 287 71 دساعاث عهُا
 

 1982 22 أخشي

 SPSSلمخرجات برنامج  استنادً امن إعداد الباحثة الجدول 
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 الدراسة نتائج تحميل أبعاد ومحاور  4-2

المكظلةف العوممةف بوإلدارة العمةو   بعود كمروكر الدراسة لدل لكصلةة( المقوةةس ا4.3ةك،ح الجدكؿ )
رةػػػث  ،" بػػػكزارة الرنمةػػػة االجرموعةػػػة غػػػزة(DEEP)كالكسػػػطى كالػػػدنةو فػػػي برنػػػومج الرمكػػػةف االقرصػػػودم "

( فقػػػرة، بةنمػػػو 49( مػػػف )اإلسػػػررارةجيالمسػػػرقؿ )حبعػػػود الرلكةػػػر  رىٌةرما كؿ المرم ػػػؿ بػػػول رىٌةػػػرمةركػػػكف ال
 رىٌةػػرمو الٌمػػح( فقػػرة، 14( مػػف )اإلسػػررارةجيالكسػػةط )الر طػػةط  رىٌةرمال ػػوني المرم ػػؿ بػػول ررىٌةػػمةركػػكف ال

 ( فقرة.15الروبع )الرمكةف االقرصودم( مككف مف ) رىٌةرمال ولث المرم ؿ بول
%( 85.6بكزف نسبي ) ،(5مف  4.28) اإلسررارةجيكبمغ مركسط المكافقة لمدرجة الكمةة  بعود الرلكةر 

 مسركل مكافقة مررلعة.  كرعبر عف
البعػػد ال ولػػث "الرلكةػػر المػػنظـ" اررػػؿ  فقػػد حظيػػرت النرػػوإج بػػأفٌ  اإلســتراتيجيفيمــا يتعمــق بأبعــاد التفكيــر 

%( كرعبر عف مسركل مكافقة مررلعة 87.4( بكزف نسبي )5مف  4.37المرربة ا كلى بكسط رسوبي )
( بػػكزف نسػػبي 5مػػف  4.18 ةػػرة بكسػػط رسػػوبي )، بةنمػػو اررػػؿ البعػػد السػػوبع "االبػػداع" بولمرربػػة ا اجػػدن 
 %( كرعبر عف كجكد درجة مكافقة مررلعة.83.6)
( بػكزف 5مػف  4.15" رةػث بمػغ الكسػط الرسػوبي )اإلسـتراتيجيا المحـور الثـاني المتمثـل "التخطـيط أمّ 

 %( كرعبر النرةجة عف كجكد درجة مكافقة مررلعة.83نسبي )
" مػػف كجيػة نظػر المػكظلةف العػوممةف بػػكزارة التمكـين االقتصـاديفيمـا يتعمـق بـالمحور الثالــث المتمثـل "
%( كالرػي رعبػر عػف كجػكد 83.4( بكزف نسػبي )5مف  4.17الرنمةة االجرموعةة بمغ الكسط الرسوبي )

( بكزف نسبي 5مف  3.98درجة مكافقة مررلعة، كلكف مف كجية نظر المسرلةدةف بمغ الكسط الرسوبي )
 ( ةك،ح ذلؾ.4.1مكافقة مررلعة، كالشكؿ البةوني ) %( كالري رعبر عف درجة79.6)
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 (: نتائج التحميل اإلحصائي ألبعاد ومحاور الدراسة4.3جدول )

 انىصف انًحىس
انىعط 

 انحغابٍ

انىصٌ 

 انُغبٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ
 دسجت انًىافمت

 األول

 ايشحفعت جذ   0.67 %86.0 4.30 انشؤَت انًغخمبهُت انبعذ األول

 ايشحفعت جذ   0.54 %85.2 4.26 انزكاء انثاٍَ انبعذ

 ايشحفعت جذ   0.52 %87.4 4.37 انخفكُش انًُمى انبعذ انثانث

 ايشحفعت جذ   0.58 %84.4 4.22 انًُط انعمهٍ انًخُىع انبعذ انشابع

 ايشحفعت جذ   0.60 %85.2 4.26 ئداسة انصشاع انبعذ انخايظ

 ايشحفعت جذ   0.58 %86.8 4.34 انًغاءنت انبعذ انغادط

 يشحفعت  0.61 %83.6 4.18 االبذاع انبعذ انغابع

 ايشحفعت جذ   022. %85.6 2082 "اإلعخشاحُجٍانذسجت انكهُت نهًحىس األول "انخفكُش 

 يشحفعت  028. %83.0 2000 اإلعخشاحُجٍانخخطُط  انثاٍَ

 انثانث
انخًكٍُ 

 االلخصادٌ

 يشحفعت  0.62 %83.4 4.17 (22انًىظفٍُ )انعذد= 

 يشحفعت 1859 %79.6 3892 (725انًغخفُذٍَ )انعذد= 

 ، 100( *5÷ )الوسط الحسابي عددىم، % الوزن النسبي = ÷ مالحظة: )الوسط الحسابي= مجموع اإلجابات
 SPSSلمخرجات برنامج  استنادً ا ةمن إعداد الباحثجدول 

 
 

 

 دراسة(: يوضح األوزان النسبية ألبعاد ومحاور ال4.1الشكل )
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 اإلسػػررارةجيمػػف  ػػالؿ ررمةػػؿ النرػػوإج المرعمقػػة بمرػػوكر الدراسػػة، كالمرم مػػة فػػي كػػؿ مػػف الرلكةػػر 
 رىٌةػػػرمكسػػةط، بوإل،ػػػوفة الػػػى الرمكػػػةف االقرصػػػودم ك رىٌةػػػرمك اإلسػػػررارةجيكالر طػػػةط  كمرىةػػر مسػػػرقؿ،

رة الرنمةػػػػة رػػػػوبع، ةر،ػػػػح كجػػػػكد ارجػػػػوه عػػػػوـ إةجػػػػوبي ةػػػػرربط بمسػػػػركةوت الرطبةػػػػؽ كاالىرمػػػػوـ مػػػػف قبػػػػؿ كزا
المرربط  DEEPاالجرموعةة بقطوع غزة في إطور برنومج الرمكةف االقرصودم لألسر اللقةرة كالمرركمة 

بمراعػػػػػوة ىػػػػػذه الجكانػػػػػب فػػػػػي حطػػػػػر عمميػػػػػو المرنكعػػػػػة مػػػػػع ا ػػػػػرالؼ مسػػػػػركل االىرمػػػػػوـ لصػػػػػولح الرلكةػػػػػر 
  .اكالري ارسـ مسركل رطبةقيو بولمررلع جدن  ،اإلسررارةجي

في إطور ىذا البرنومج بدرجة مررلعة، رةث رشةر نرػوإج  اإلسررارةجيرسة الر طةط بةنمو كوف ارجوه ممو
و عمػػػػى ق،ػػػػوةو الرمكػػػػةف قػػػػد انعكسػػػػت إةجوبنػػػػ اإلسػػػػررارةجيجكانػػػػب الرلكةػػػػر كالر طػػػػةط  الررمةػػػػؿ إلػػػػى حفٌ 

 رةث .االقرصودم لألسر اللقةرة كالمرركمة مف كجية نظر العوممةف بولبرنومج بكزارة الرنمةة االجرموعةة
  .وارصلت درجة الرمكةف االقرصودم بولمررلعة حة،ن 

،ػمف برنػومج الرمكػةف االقرصػودم  اإلسػررارةجيا نرك رطبةؽ الرلكةر كرعزك البور ة االرجوه المررلع جدن 
إلػػػػى رمرػػػػع العػػػػوممةف فػػػػي البرنػػػػومج  ،لألسػػػػر اللقةػػػػرة كالمرركمػػػػة بػػػػكزارة الرنمةػػػػة االجرموعةػػػػة بقطػػػػوع غػػػػزة

ر سنكات  برة رراكمةة مررلعػة لػدةيـ فةمػو ةرعمػؽ بػولبرامج الرنمكةػة كمكوفرػة فٌ بمؤىالت عممةة رفةعة كرك 
% مػػػنيـ مػػػف رممػػػػة 00العػػػػوممةف بولبرنػػػومج ىػػػـ مػػػػف رممػػػة الشػػػيودات الجومعةػػػػة ك جمةػػػع إذ حفٌ  .اللقػػػر

كةمرمكػػػػػكف سػػػػػنكات عمػػػػػؿ كوفةػػػػػة لرمكةػػػػػنيـ مػػػػػف الممورسػػػػػة اللعمةػػػػػة لق،ػػػػػوةو الرلكةػػػػػر  ،الدراسػػػػػوت العمةػػػػػو
اإلمكونػػوت المكجسػرةة الرػي ركفرىػػو المكازنػوت الم صصػػة  كمػو حفٌ  .،ػمف العمػػؿ المؤسسػي اإلسػررارةجي

لػدةيـ، إذ رمػنريـ رمػؾ المكازنػوت  اإلسػررارةجيلمبرنومج رسيـ كبشػكؿ إةجػوبي فػي رعزةػز ق،ػوةو الرلكةػر 
ؿ بةإػػة العمػػ كرػػرل البور ػػة حفٌ  .اللػػرص الكوفةػػة لمرصػػكؿ عمػػى الرػػدرةب المر صػػص بولق،ػػوةو اإلدارةػػة

 (DEEP)العومة بقطوع غزة قػد حسػيمت كبشػكؿ رقةقػي فػي رعزةػز الركجيػوت العومػة لػدل قػودة برنػومج 
بمػو  اإلسػررارةجينيػج الرلكةػر كالر طػةط  لدةيو، إذ حفٌ  اإلسررارةجينرك رعزةز ق،وةو الرلكةر كالر طةط 

ىػػوةرة كالرعػػوطي مػػع ةرركػػز عمةػػو مػػف حسوسػػةوت رػػرربط بوللطنػػة كالقػػدرة عمػػى ررمةػػؿ بةإػػوت ا عمػػوؿ المر
اللرص كالريدةدات الري قد ركاجو حعموؿ رمؾ المؤسسػوت، ةعربػر مػف ا نمػوط ا ىػـ الرػي رلػرض نلسػيو 
كمرطمب إجبورم ةجب عمى ىذه المؤسسوت ا  ذ بمبودإو كحسسو ل،موف االسرمرار كالعمؿ بلعولةة في 

 .رمؾ البةإوت
ا الرربوطيػػػو نظػػػرن  ،رىٌةػػػراللبةإػػػوت شػػػدةدة الرعقةػػػد ك كلعػػػؿ بةإػػػة العمػػػؿ المرربطػػػة بقطػػػوع غػػػزة رعربػػػر مػػػف ا 

بمجمكعة ىومة مف ا رداث كالمجرةوت احنةة الري قد ةرررب عمةيو كجكد مجمكعة مف الريدةدات الرػي 
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روالت الرركب الطورإة كاإلغالؽ كالرصور  إذ حفٌ  .قد رؤ ر كبشكؿ جكىرم عمى عمؿ رمؾ المؤسسوت
كرػػالـز معيػػو ظيػػػكر  ،جعػػؿ رمػػؾ البةإػػة غوةػػة فػػي الرعقةػػد ،السةوسػػيكاالنقسػػوـ السةوسػػي كرعقػػد المسػػور 

مجمكعة مف الريدةدات الري ررافؽ معيو رعقةد عممةة رنلةذ المشػورةع المقدمػة لممسػرلةدةف بسػبب الػنقص 
جب عمى العػوممةف حك مر الذم ا . في المسرمزموت كالمكاد الالزمة السرمرارةة العمؿ ،مف ىذا البرنومج

عػػودة صػػةوغة  ططيػػو بمػػو ةركافػػؽ مػػع طبةعػػة  ا كلكةػػوت،القػػدرة عمػػى الرىةةػػر السػػرةع فػػي بيػػو امػػرالؾ  كا 
  .اترىٌةر الىذه 

كالرػي شػيدت بعػض رػوالت اإل لػوؽ فػي ررقةػؽ  ،طبةعة المعةقوت الرػي كاجيػت عمػؿ البرنػومج كمو حفٌ 
فكػرم مػنظـ  قد حكجبت عمى العػوممةف فةػو ،ػركرة العمػؿ بػنيج ،ا ىداؼ المرصكدة في بعض الجكانب

كىػك مػو  .كبولرولي الرلوظ عمى اسػرمرارةة عمميػـ ،ةسرند الى الر طةط العممي السمةـ ل،موف اسرمرارةرو
وت اإلسػػررارةجةك صكصػػو رمػػؾ المرربطػػة بػػولرلكةر بأف،ػػؿ الرمػػكؿ ك  ،دفعيػػـ الػػى رسػػ ةر كوفػػة جيػػكدىـ

، السػػػرمرار فػػػي العمػػػؿف،ػػػؿ ليػػػذا البرنػػػومج بمػػػو ة،ػػػمف قػػػدرريـ عمػػػى البقػػػوء كاحالرػػػي ر،ػػػمف مسػػػرقبؿ 
 ،كبولرػولي .و ،مف بةإة قطوع غزة الرػي رشػيد رولػة مررلعػة مػف البطولػة ك،ػةؽ فػرص العمػؿك صكصن 

امرالؾ فرصة عمؿ ةجعؿ صوربيو ةبذؿ قصورل جيده السرمرارىو ل،موف اسرمرار حمنػو كمسػرقبمو إٌف ف
  .الكظةلي

لػدل  اإلسررارةجيرعزةز لنيج الرلكةر كالر طةط الدرجة المررلعة مف الممورسة كال كعمةو ةمكننو القكؿ حفٌ 
لطبةعػة بةإػة قطػوع غػزة الرػي  (DEEP)العوممةف ببرنومج الرمكةف االقرصودم لألسر اللقةرة كالمرركمػة 

كىػػػك مػػػو ةلسػػػر الدرجػػػة  ج،ا   ػػػر لربنػػػي ىػػػذا الػػػنيمرلػػػزن  الشػػػدةد كالرعقةػػػد قػػػد كونػػػت عػػػومالن  رىٌةرولررسػػػـ بػػػ
طػػر ىػػػذا حفػػي  اإلسػػررارةجيرعزةػػز كػػؿ مػػف ق،ػػوةو الرلكةػػر كالر طػػةط المررلعػػة مػػف الرطبةػػؽ لركجيػػوت 

كقػػػد انعكسػػػت ىػػػذه الركجيػػػوت عمػػػى قػػػدرة البرنػػػومج عمػػػى ررقةػػػؽ حىدافػػػو المرصػػػكدة المرم مػػػة  .البرنػػػومج
 ،بولرمكةف االقرصػودم، إذ حظيػرت النرػوإج كجػكد رقةػةـ إةجػوبي مػف ا طػراؼ ذات العالقػة بعمػؿ البػرامج

إذ حظيػػرت النرػػوإج كجػػكد درجػػة مررلعػػة  .ارة الرنمةػػة االجرموعةػػة كمسػػرلةدم البرنػػومجمم مػػة بولعػػوممةف بػػكز 
  .مف الرقةةـ مف كمةيمو ركؿ الرمكةف االقرصودم المرربط بولبرنومج

ةرجػػع بشػكؿ رإةسػي إلػى قنوعػػة  ،اررلػوع درجػوت الرقةػػةـ ال وصػة بػولرمكةف االقرصػودم كرػرل البور ػة حفٌ 
المسػػرلةدةف بجػدكل رنلةػػذ م ػػؿ ىػذه البػػرامج فػي بةإػػة قطػػوع غػزة الرػػي رشػػيد كػؿ مػػف العػوممةف بولبرنػػومج ك 

% عمػى 00% ك 08كالرػي كصػمت إلػى مػو نسػبرو  ،مسركةوت غةر مسبكقة فػي معػدالت البطولػة كاللقػر
 كمػو حفٌ  .و لمبةونػوت الصػودرة عػف الجيػوز المركػزم لإلرصػوء اللمسػطةنيـ كفقن 8.02الركالي  الؿ العوـ 
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كالري ةررافؽ معيو رقدةـ مجمكعة مف المنح حك القػركض لألسػر  ،طة بطبةعة عمؿ البرنومجالمزاةو المررب
بوإل،ػػػوفة إلػػػى رػػػأىةميـ مػػػف  ػػػالؿ رقػػػدةـ الرػػػدرةبوت اإلدارةػػػة كاللنةػػػة المر صصػػػة  ،اللقةػػػرة كالمرركمػػػة

ػػ و مؤسسػػوت المجرمػػع المػػدني، قػػد حسػػيمت فػػي رعزةػػز بإشػػراؼ مبوشػػر مػػف المؤسسػػوت الشػػرةكة ك صكصن
ف ىػػذه ا سػػر ك،ػػموف النجػػوح فػػي ررقةػػؽ معػػدالت عكاإػػد لممشػػورةع المنلػػذة، كمػػو حسػػيمت فػػي نقػػؿ رمكػػة

ىذه ا سر مف رولة العكز إلى االعرمود عمى الذات كىك مو عزز الدرجة المررلعػة لمرمكػةف االقرصػودم 
رض حذة عمػى و بمؤشػرات النجػوح لممشػورةع المنلػمف كجيري نظر العوممةف بولبرنومج كالمسرلةدةف ارربوطنػ

 الكاقع.
( كدراسػػػة ـ8.02( كدراسػػػة )الىػػػكطي، ـ8.02رمػػػد، حكررلػػػؽ ىػػػذه النرةجػػػة مػػػع دراسػػػة كػػػؿ مػػػف )الشػػػةخ 

( كالرػػػي حشػػػورت جمةعيػػػو إلػػػى كجػػػكد درجػػػة ـ8.00عبػػػد الػػػررمف كالشػػػكةخ، ( كدراسػػػة )ـ8.02)جعلػػػر، 
ي اسػػػريدفريو ىػػػذه دا ػػػؿ المؤسسػػػوت اللمسػػػطةنةة المرنكعػػػة كالرػػػ اإلسػػػررارةجيمررلعػػػة لرطبةػػػؽ الر طػػػةط 

( كالري حشػورت إلػى كجػكد ـ8.02ىذه النرةجة مع دراسة كؿ مف )عكاد كمرمكد،  ارلقتكمو  .الدراسوت
دا ػػؿ الشػػركة العومػػة لمنرجػػوت حلبػػوف حبػػي غرةػػب،  اإلسػػررارةجيدرجػػة مررلعػػة لرطبةػػؽ حسػػس الر طػػةط 

( ـ8.00ةب كةكسػؼ، ( كدراسػة ) حبػك نصػـ8.02( كدراسػة )بعةجػي، ـ8.02كدراسة )مزةد ك  ػركف، 
 فػػػػػػػػػي  اإلسػػػػػػػػػررارةجيكالرػػػػػػػػػي حشػػػػػػػػػورت جمةعيػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػى كجػػػػػػػػػكد درجػػػػػػػػػوت مررلعػػػػػػػػػة لممورسػػػػػػػػػة الر طػػػػػػػػػةط 

 ( ,8.00Demirkaya)نرةجػػة ىػػذه الدراسػػة مػػع دراسػػة كػػؿ مػػف  ارلقػػتكمػػو  .المؤسسػػوت المسػػريدفة
كالرػي حشػورت جمةعيػو إلػى كجػكد  (Tatian et al, 2013)كدراسػة  (Kare et al, 2013كدراسػة )

 ارلقػػتكمػػو  .فػػي شػػركوت ا عمػػوؿ كالجومعػػوت المسػػريدفة اإلسػػررارةجية مررلعػػة لممورسػػة الر طػػةط درجػػ
 (ـ8.02حبػك عةػودة، )مػع دراسػة كػؿ مػف  اإلسػررارةجينرةجة ىػذه الدراسػة فةمػو ةرعمػؽ بممورسػة الرلكةػر 

 كدراسػػػػػة )ىػػػػػوني، (ـ8.02 مجػػػػػذاب،)كدراسػػػػػة  (ـ8.00 العشػػػػػي،)كدراسػػػػػة  (ـ8.00 غػػػػػبف،)كدراسػػػػػة 
كالرػػػي حشػػػورت جمةعيػػػو إلػػػى كجػػػكد درجػػػة مررلعػػػة مػػػف الممورسػػػة  (ـ8.00 ررغةنػػػي،)كدراسػػػة  (ـ8.02
ـ( .8.0ىػذه النرةجػة مػع دراسػة )الشػوةب،  ارلقػتكمػو  .فػي المؤسسػوت المسػريدفة اإلسػررارةجيلمرلكةر 

الرػػي حشػػورت إلػػى ررقةػػؽ المشػػورةع الصػػىةرة لزةػػودة فػػي د ػػكؿ ا سػػر حسػػيمت فػػي رمكةػػنيـ اقرصػػودةو، 
فػي  (DEEP)ـ( كالري حشورت إلى كجكد درجػة مررلعػة مػف اللعولةػة لبرنػومج 8.00كدراسة )ال ال ةني، 

ػػ ارلقػػتكمػػو  .ررقةػػؽ الرمكػػةف االقرصػػودم لألسػػر اللقةػػرة كالمرركمػػة ـ( 8.02 و مػػع دراسػػة )الجػػالد،حة،ن
ودم لألسػر فػي الرمكػةف االقرصػ (DEEP)كالري حشورت إلى كجكد درجة مررلعة مف المسوىمة لبرنػومج 

ـ( الرػػػي 8.00 بةنمػػػو ا رملػػػت ىػػػذه النرةجػػػة مػػػع دراسػػػة )عقػػػؿ، .اللقةػػػرة كالمرركمػػػة فػػػي ال،ػػػلة الىربةػػػة
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كونت بدرجة مركسطة فةمو  (DEEP)رقةةـ عممةة الرمكةف االقرصودم في إطور برنومج  حشورت إلى حفٌ 
 ةعي لممشركع(الرقرةر الرجمك  ةرعمؽ برقةةـ عممةة )رنلةذ المشركع كقوبمةة نجوح المشركع

 نتائج التحميل الوصفي ألبعاد ومحاور أداة الدراسة بشكل تفصيمي 4-3

 "اإلستراتيجير األول "التفكير نتائج التحميل المتعمقة بالمتغي
 نتائج التحميل المتعمقة بالبعد األول "الرؤية المستقبمية"

قبمةة" الرػػػي رنػػػدرج ررػػػت ( المقػػػوةةس الكصػػػلةة للقػػػرات البعػػػد ا كؿ "الرؤةػػػة المسػػػر4.4ةك،ػػػح الجػػػدكؿ )
( إلجوبػػوت المػػكظلةف العػػوممةف بػػوإلدارة العمةػػو كالكسػػطى كالػػدنةو فػػي اإلسػػررارةجيالمرػػكر ا كؿ )الرلكةػػر 

( فقػرات، 7كةركػكف البعػد مػف ) ،" بػكزارة الرنمةػة االجرموعةػة غػزة(DEEP)برنومج الرمكةف االقرصػودم "
( كبػػػػكزف نسػػػػبي 5مػػػػف  4.30لبعػػػػد ا كؿ )رةػػػػث بمػػػػغ الكسػػػػط الرسػػػػوبي إلجوبػػػػوت المسػػػػرجةبةف رػػػػكؿ ا

 .ا%( كةشةر ىذا المؤشر إلى كجكد درجة مكافقة مررلعة جدن 86)
مركسط اإلجوبوت لمدرجة الكمةة  ( لمررقؽ مف حفٌ One sample t-test)كمو رشةر نرةجة قةمة ا ربور ك 

م الرةػػودم" مػػف قبػػؿ ( الرػػي رعبػػر عػػف المكقػػؼ المركسػػط "الػػرح3الرؤةػػة المسػػرقبمةة" رػػكؿ القةمػػة )“لمبعػػد 
قةمػة الكسػط الرسػوبي لمدرجػة الكمةػة لمبعػد حكبػر  أفٌ حفراد مجرمػع الدراسػة عمػى البعػد حـ ال، رةػث ربػةف بػ

مركسػط إجوبػوت حفػراد مجرمػع الدراسػة فػي  كىػك مػو ةشػةر إلػى حفٌ  .( كذات داللػة إرصػوإةة3مف القةمة )
إلةجػػػوبي، كىػػػذه النرةجػػػة رعػػػزز مػػػف المكافقػػػة رعبإػػػة ىػػػذا البعػػػد "الرؤةػػػة المسػػػرقبمةة" ةمةػػػؿ نرػػػك المكقػػػؼ ا

 فةمو ةرعمؽ بولبعد ا كؿ. االمررلعة جدن 
اللقػػرة ا كلػػى الرػػي نصػػت  أفٌ فقػػد حظيػػرت النرػػوإج بػػ ،و فةمػػو ةرعمػػؽ بررمةػػؿ اللقػػرات المككنػػة ليػػذا البعػػدحٌمػػ

رػؿ السػوبقة عمى "ةؤ ذ بعةف االعربور عند ك،ع ال طط المسرقبمةة لمعمؿ، الدركس المسرلودة مف المرا
%( 91.4( كبػكزف نسػبي )5مػف  4.57المنلذة في البرنومج" قد اررمت المرربة ا كلػى بكسػط رسػوبي )

إدارة البرنومج  رسرقرح، بةنمو اررمت اللقرة السودسة الري نصت عمى "اكرعبر عف درجة مكافقة مررلعة جدن 
( كبػػكزف 5مػػف  4.11بكسػػط رسػػوبي ) ة بعةػػدة ا مػػد" المرربػة ا  ةػػرةإسػػررارةجةالمسػرقبؿ بورجػػوه رطػػكةر 

 %( كرعبر عف درجة مكافقة مررلعة.82.2نسبي )
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 (: ممخص لنتائج التحميل اإلحصائي لفقرات البعد األول "الرؤية المستقبمية"4.4جدول )

 انفمشة
انىعط 

 انحغابٍ

انىصٌ 

 انُغبٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ
 انخشحُب

  0.67 %86.0 4.30 بهُت"انذسجت انكهُت نهبعذ األول "انشؤَت انًغخم

٠إخز ثؼ١ٓ االػزجبس ػٕذ ٚػغ اٌخطؾ اٌّسزمج١ٍخ ٌٍؼًّ، اٌذسٚط   00

 اٌّسزفبدح ِٓ اٌّشازً اٌسبثمخ إٌّفزح فٟ اٌجشٔبِح0
4.57 91.4% 0.73 1 

٠زُ سثؾ اٌخطؾ اٌّسزمج١ٍخ ٌٍجشٔبِح ثٕزبئح اٌزم١١ُ اٌّؼزّذح ِٓ اٌدٙبد  80

 اٌخبسخ١خ اٌّىٍفخ ثزٌه0
4.39 87.8% 0.72 2 

 3 0.89 %87.2 4.36 ٠زُ ئششان اٌّٛظف١ٓ فٟ ٚػغ اٌشؤ٠خ اٌّسزمج١ٍخ ٌٍجشٔبِح 00

٠زُ االػزّبد ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌّشرذح إٌبثؼخ ِٓ سؤ٠خ اٌششوبء فٟ اٌزٕف١ز  20

)اٌدّؼ١بد، ثشٔبِح األُِ اٌّزسذح اإلّٔبئٟ( زٛي ؽج١ؼخ اٌّشازً اٌسبثمخ 

 ح0إٌّفزح ِٚذٜ ٔدبزٙب فٟ رسم١ك أ٘ذاف اٌجشٔبِ

4.14 82.8% 0.85 6 

٠زُ ئخشاء ِمبسٔبد زٛي ٔزبئح اٌّشزٍخ اٌسب١ٌخ ٚاٌّشازً اٌسبثمخ ٚاٌّزٛلؼخ  00

 اٌّشرجطخ ثؼًّ اٌجشٔبِح ِسزمال0 
4.3 86.0% 0.95 4 

 7 0.84 %82.2 4.11 خ ثؼ١ذح األِذ0ئسزشار١د١ئداسح اٌجشٔبِح اٌّسزمجً ثبردبٖ رط٠ٛش أ رسزمش 20

 5 0.87 %85.0 4.25 ٚاػسخ أِبَ اٌؼب١ٍِٓ ف١ٗ اٌشؤ٠خ اٌّسزمج١ٍخ ٌٍجشٔبِح 20

 .(t = 12.899، Sig=0.000< 0.05) نهبعذ األول "انشؤَت انًغخمبهُت"َخُجت اخخباس "ث" حىل يخىعط اإلجاباث عهً انذسجت انكهُت 

، االَحشاف انًعُاسٌ: %111( *5÷عذد انًغخجُبٍُ، انىصٌ انُغبٍ = )انىعط انحغابٍ÷ يالحمت: انىعط انحغابٍ: يجًىع اإلجاباث 

 اَحشاف انمُى عٍ وعطها انحغابٍ وَعخبش أحذ يعاَُش انخشخج

 SPSSلمخرجات برنامج  استنادً امن إعداد الباحثة الجدول 

البعػػد  النسػػبي لمركسػػط ارجوىػػوريـ نرػػك ىػػذا الػػكزف حف ولرؤةػػة المسػػرقبمةةبرشػػةر نرػػوإج الررمةػػؿ المرربطػػة 
درجػػة مررلعػػة فػػي  راإيػػـ نرػػك ربنػػي بعػػد الرؤةػػة المسػػرقبمةة فػػي (، ا مػػر الػػذم ةشػػةر إلػػى كجػػكد 22%)

  .إطور عمؿ البرنومج

نرػػػػك ربنػػػػي بعػػػػد الرؤةػػػػة  (DEEP)الدرجػػػػة المررلعػػػػة مػػػػف اىرمػػػػوـ العػػػػوممةف ببرنػػػػومج  كرػػػػرل البور ػػػػة حفٌ 
ةػػػرربط بطبةعػػػة ادراكيػػػـ لممعةقػػػوت الرػػػي كاجيػػػت عمػػػؿ البرنػػػومج ،ػػػمف المرارػػػؿ  ،المسػػػرقبمةة فػػػي العمػػػؿ

 كمػػو حفٌ  .إطػػور عمػػؿ مسػػرقبمي لمبرنػػومج ة كالرػػي ةجػػب ح ػػذىو بعػػةف االعربػػور كرالفةيػػو ،ػػمف حمٌ السػػوبق
نظرة العوممةف لمسرقبؿ ىذا البرنومج ررركز بشػكؿ رإةسػي إلػى جكانػب االسػردامة كالرػي رػرربط بمجمكعػة 

عػوممةف عمػى كىػك مػو ةرطمػب مػف ال ،مف ا بعود ةرركز حىميو في البعػد االقرصػودم كاالجرمػوعي كالبةإػي
و ليذه ا بعود كح ذىو بعةف االعربور ،مف الرؤةة المسرقبمةة الري رردد اسردامة و دقةقن ىذا البرنومج إدراكن 
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ة لمعػػوممةف بولبرنػػومج مػػف جيػػة كلممسػػرلةدةف مػػف جيػػة إسػػررارةجةكالػػذم ةعربػػر مصػػمرة  ،عمػػؿ البرنػػومج
 ح رل.

ـ(، الرػي حشػورت إلػى كجػكد درجػة مررلعػة مػف 8.02كررلؽ ىذه النرةجة مع كؿ مف دراسة )حبػك عةػودة، 
ف بمجمكعػة االرصػوالت اللمسػطةنةة فػي قطػوع غػزة، كدراسػة ةركافر الرؤةة المسرقبمةة لدل المدراء العػومم

ـ( رةث حشورت نروإجيو إلى كجكد درجة مررلعة مػف رػكافر الرؤةػة المسػرقبمةة فػي إطػور 8.00)العشي، 
عمةػػػو مم مػػػة فػػػي رؤسػػػوء مجػػػولس اإلدارات كحع،ػػػوء مجػػػولس اإلدارة لػػػدل اإلدارة ال اإلسػػػررارةجيالرلكةػػػر 

ىػذه النرةجػة مػع دراسػة  ارلقػتكمػو  .كمدةرم المؤسسوت كمػدةر المشػورةع فػي المنظمػوت غةػر الرككمةػة
 اإلسػررارةجي( كالري حشورت إلى كجكد درجة مررلعػة لمرؤةػة المسػرقبمةة فػي إطػور الرلكةػر 8.00)قوسـ، 

ػػػػػ ارلقػػػػتكمػػػػػو  .فػػػػي مكرػػػػػب غػػػػػزة اإلقمةمػػػػػي الرػػػػوبع لألكنػػػػػركا لػػػػدل المػػػػػدراء العػػػػػوممةف  و ىػػػػػذه النرةجػػػػػة حة،ن
 الرػػػػػػي حشػػػػػػورت إلػػػػػػى كجػػػػػػكد درجػػػػػػة مررلعػػػػػػة لمرؤةػػػػػػة المسػػػػػػرقبمةة فػػػػػػي  (Johnson,2014مػػػػػػع دراسػػػػػػة )
 ىػػػػذه النرةجػػػػة مػػػػع دراسػػػػة  ارلقػػػػتكمػػػػو  .دا ػػػػؿ القطػػػػوع العػػػػوـ فػػػػي النػػػػركةج اإلسػػػػررارةجيإطػػػػور الرلكةػػػػر 

(Monnvarian et al., 2011)  الرػي حشػورت إلػى كجػكد درجػة مررلعػة مػف رػكافر الرؤةػة المسػرقبمةة
 .ف في مؤسسة بنركف بوةرافةلدل المدراء العومم

 نتائج التحميل المتعمقة بالبعد الثاني "الذكاء"
( المقوةةس الكصلةة للقرات البعػد ال ػوني "الػذكوء" الرػي رنػدرج ررػت المرػكر ا كؿ 4.5ةك،ح الجدكؿ )

( فقػرة، رةػث بمػغ الكسػط الرسػوبي إلجوبػوت المسػرجةبةف 11كةرككف البعػد مػف )، (سررارةجياإل)الرلكةر 
%( كةشةر ىذا المؤشػر الػى كجػكد درجػة مكافقػة 85.2( كبكزف نسبي )5مف  4.26ركؿ البعد ال وني )

 .امررلعة جدن 
لمدرجػػة مركسػػط اإلجوبػػوت  ( لمررقػػؽ مػػف حفٌ One sample t- test)كمػػو رشػػةر نرةجػػة قةمػػة ا ربػػور ك 

( الرػػي رعبػػر عػػف المكقػػؼ المركسػػط "الػػرحم الرةػػودم" مػػف قبػػؿ حفػػراد 3الػػذكوء" رػػكؿ القةمػػة )“الكمةػػة لمبعػػد
قةمػػة الكسػػط الرسػػوبي لمدرجػػة الكمةػػة لمبعػػد حكبػػر مػػف  فٌ أمجرمػػع الدراسػػة عمػػى البعػػد حـ ال، رةػػث ربػػةف بػػ

حفراد مجرمع الدراسػة فػي رعبإػة مركسط إجوبوت  ( كذات داللة إرصوإةة، كىك مو ةشةر الى حفٌ 3القةمة )
فةمػػو  اىػػذا البعػػد "الػػذكوء" ةمةػػؿ نرػػك المكقػػؼ اإلةجػػوبي، كىػػذه النرةجػػة رعػػزز مػػف المكافقػػة المررلعػػة جػػدن 

 ةرعمؽ بولبعد ال وني.
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اللقرة ا كلى الري نصت عمى  أفٌ و فةمو ةرعمؽ بررمةؿ اللقرات المككنة ليذا البعد فقد حظيرت النروإج بحمٌ 
" قػد اررمػت المرربػة مف االررموالت بشأف اسر مور المكاقؼ الري رعررض عمؿ البرنومجر،ع مجمكعة "

بةنمو  .ا%( كرعبر عف درجة مكافقة مررلعة جدن 91( كبكزف نسبي )5مف  4.55ا كلى بكسط رسوبي )
" رمرمػػػؾ ميػػػورات ررمةػػػؿ المشػػػكالت الرػػػي ركاجيػػػؾ ح نػػػوء العمػػػؿاررمػػػت اللقػػػرة ال ونةػػػة الرػػػي نصػػػت عمػػػى "

كرعبػػػر عػػػف درجػػػة مكافقػػػة  ،%(82.2( كبػػػكزف نسػػػبي )5مػػػف  4.11ربػػػة ا  ةػػػرة بكسػػػط رسػػػوبي )المر 
 مررلعة.

 (: ممخص لنتائج التحميل اإلحصائي لفقرات البعد الثاني "الذكاء"4.5جدول )

 انفمشة
انىعط 

 انحغابٍ

انىصٌ 

 انُغبٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ
 انخشحُب

  0.54 %85.2 4.26 انذسجت انكهُت نهبعذ انثاٍَ "انزكاء"

 1 0.73 %91.0 4.55 رؼغ ِدّٛػخ ِٓ االززّبالد ثشأْ اسزثّبس اٌّٛالف اٌزٟ رؼزشع ػًّ اٌجشٔبِح 00

 8 0.65 %82.2 4.11 رّزٍه ِٙبساد رس١ًٍ اٌّشىالد اٌزٟ رٛاخٙه أثٕبء اٌؼًّ 80

رّزٍه ِٙبسح اٌزفى١ش اٌزس١ٍٍٟ إلصازخ اٌؼمجبد اٌزٟ لذ رؼزشع ػٍّه أثٕبء رٕف١ز  00

 جشٔبِح اٌّزٕٛػخأٔشطخ اٌ
4.41 88.2% 0.76 7 

 2 0.76 %86.0 4.30 ثذ٠ٍخ زبي ٚلٛػه فٟ ظشٚف ث١ئ١خ خذ٠ذح رّزٍه دائّب زٍٛال   20

رسؼٝ دِٚب اللزشاذ زٍٛي ِجذػخ رؼزّذ ػٍٝ إٌظشح اٌش١ٌّٛخ ٌٍّشىالد اٌزٟ  00

 رٛاخٗ ػًّ اٌجشٔبِح0
4.39 87.8% 0.69 3 

 5 0.75 %85.0 4.25 ّس١طخ فٟ ئؽبس ِؼط١برٙب ٚرسذ٠برٙب0رفبػً ٚثشىً ِسزّش ث١ٓ اٌظشٚف اٌج١ئ١خ اٌ 20

 2 0.73 %84.0 4.20 اٌظشٚف اٌّس١طخ0 رغ١ّشخ اٌؼًّ فٟ زبي ئسزشار١د١رّزٍه االسزؼذاد ٌزؼذ٠ً  20

 2 0.82 %84.0 4.20 رسؼٝ ٌٍسظٛي ػٍٝ أفىبس خذ٠ذح ٌزط٠ٛش اٌؼًّ ِٓ ِظبدس ِزؼذدح  20

 2 0.85 %84.0 4.20 د اٌزٟ رٛاخٗ ػًّ اٌجشٔبِحرّزٍه اٌمذسح ػٍٝ رسذ٠ذ اٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذا 90

 9 0.83 %81.8 4.09 ف0ٗ١رسؼٝ ئداسح اٌجشٔبِح ئٌٝ رشد١غ اٌزفى١ش اٌزس١ٍٍٟ ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ  0.0

 رغ١ّشخ اٌؼًّ ػٕذ ئسزشار١د١رؼًّ ئداسح اٌجشٔبِح ػٍٝ ئششان اٌؼب١ٍِٓ فٟ رؼذ٠ً  000

 اٌظشٚف اٌج١ئ١خ0
4.18 83.6% 0.90 7 

 .(t = 15.491، Sig=0.000< 0.05) نهبعذ انثاٍَ "انزكاء"حىل يخىعط اإلجاباث عهً انذسجت انكهُت َخُجت اخخباس "ث" 

%، االَحشاف انًعُاسٌ: 111( *5÷عذد انًغخجُبٍُ، انىصٌ انُغبٍ = )انىعط انحغابٍ÷ يالحمت: انىعط انحغابٍ: يجًىع اإلجاباث 

 خشخجاَحشاف انمُى عٍ وعطها انحغابٍ وَعخبش أحذ يعاَُش ان

 SPSSلمخرجات برنامج  استنادً ا من إعداد الباحثةالجدول 
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البعد  ط ارجوىوريـ نرك ىذاالكزف النسبي لمركس إلى حفٌ  الررمةؿ المرربطة ببعد الذكوءرشةر نروإج 
(، ا مر الذم ةشةر إلى كجكد درجة مررلعة في  راإيـ نرك ربني بعد الذكوء في إطور عمؿ 2008%)

  .البرنومج

الدرجة المررلعة لركافر بعد الذكوء في العمؿ ةرربط كبشكؿ رإةسي بطبةعة  لبور ة حفٌ كررل ا
كطبةعة برامج الردرةب كالرأىةؿ الري  ،المكاصلوت الري ةجب ركافرىو في العوممةف بولبرنومج مف جية

 . ة ،ع ليو العوممكف في البرنومج مف جية ح رل

م ةرصؼ بوررلوع درجة الرعقةد بو كذلؾ كالذ (DEEP)طبةعة العمؿ ،مف برنومج  إذ حفٌ 
ة في قطوع غزة ةرروج إلى درجة مررلعة مف الدقة كالذكوء مف قبؿ رىٌةر مارربوطو بطبةعة بةإة العمؿ ال

حك عممةة ا رةور  ،المشرفةف عمى رنلةذ ىذا البرنومج سكاء رعمؽ ذلؾ بعممةة اال رةور لممسرلةدةف
و في بةإة قطوع غزة، ىذه الجكانب رررـ و نسبةن حف ررقؽ نجورن  كرردةد طبةعة المشورةع الري مف الممكف

عمى العوممةف في ىذا البرنومج رمكنيـ مف القدرة عمى إدراؾ المشكالت كالمعكقوت كررمةميو كك،ع 
السةنورةكىوت الم رملة إلمكونةة الرىمب عمةيو، ىذا بوإل،وفة إلى ،ركرة رمرعيـ بولقدرة عمى الرلكةر 

عنوصر البةإة ال ورجةة  رىٌةرور البداإؿ الم رملة كالرمكؿ في ظؿ رقمب الظركؼ ك اإلبداعي كابرك
و جكانب الرصور كاإلغالؽ حك ك صكصن ، المرةطة المرربطة بمجمكعة مف الجكانب في قطوع غزة

بإد وؿ منرجوت معةنة مف  حك ررى شدة المنوفسة الري رركميو طبةعة رركة المعوبر كالسموح ،الرركب
  عدمو .

ةعربر  ،ركافر نظرة  وقبة لطبةعة اللرص ك فوؽ النجوح لممشورةع الممكلة بإطور البرنومج مو حفٌ ك
كذلؾ ل،موف رنلةذ مشورةع فوعمة رسيـ في نقؿ المسرلةد مف رولة  ،و ةجب ركافره بولعوممةفو ىومن شرطن 

سر طبةعة الدرجة العكز إلى الرمكةف االقرصودم بمليكـ االعرمود عمى الذات، جمةع ىذه الجكانب رل
 .(DEEP)المررلعة لركافر بعد الذكوء لدل العوممةف ببرنومج 

رةػث حشػورت نروإجيػو إلػى كجػكد درجػة ( ـ8.00 العشػي،)كررلؽ ىذه النرةجة مع دراسػة كػؿ مػف 
لػػدل اإلدارة العمةػػو مم مػػة فػػي رؤسػػوء مجػػولس  اإلسػػررارةجيمررلعػػة مػػف رػػكافر الػػذكوء فػػي إطػػور الرلكةػػر 

في  وء مجولس اإلدارة كمدةرم المؤسسوت كمدةر المشورةع في المنظموت غةر الرككمةةاإلدارات كحع،
كالرػػي حشػػورت إلػػى كجػػكد درجػػة مررلعػػة لرػػكافر الػػذكوء بعنوصػػره المرنكعػػة ( ـ8.00 قوسػػـ،)، كدراسػػة غػػزة

 فػػػػي إطػػػػور الرلكةػػػػر( الرػػػػي رشػػػػمؿ االسرشػػػػراؼ كالرلكةػػػػر المػػػػنظـ كالرؤةػػػػة المسػػػػرقبمةة كالدافعةػػػػة كالشػػػػراكة
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كمو كرركافؽ ىذه النرةجػة مػع  .لدل المدراء العوممةف في مكرب غزة اإلقمةمي الروبع لألكنركا اإلسررارةجي
( كالرػػػي حشػػػورت الػػػى كجػػػكد درجػػػة مررلعػػػة مػػػف الػػػذكوء لػػػدل مػػػدراء المشػػػورةع ـ8.08دراسػػػة )الػػػدةراكم، 

الرػػي حشػػورت إلػػى (، ـ8.02بمؤسسػػوت المجرمػػع المػػدني العوممػػة فػػي قطػػوع غػػزة، كدراسػػة )حبػػك عةػػودة، 
 كىػػي اإلسػػررارةجيدرجػػة مررلعػػة مػػف المكافقػػة مػػف قبػػؿ حفػػراد عةنػػة الدراسػػة عمػػى رػػكافر عنوصػػر الػػذكوء 

لػػػدل المػػػدراء العػػػوممةف بمجمكعػػػػة  (االسرشػػػراؼ، رلكةػػػر الػػػنظـ، الرؤةػػػة المسػػػرقبمةة، الدافعةػػػػة، الشػػػراكة)
لرػػي حشػػورت إلػػى رػػكافر ا (Rahmatian & Pourkiani, 2013)االرصػػوالت اللمسػػطةنةة، كدراسػػة 

مسػػركةوت مررلعػػة مػػف الػػذكوء لػػدل المػػدراء العػػوممةف فػػي المنظمػػوت الرنلةذةػػة بمدةنػػة رفسػػنجوف اإلةرانةػػة، 
الرػػػي حشػػػورت إلػػػى كجػػػكد درجػػػة مررلعػػػة مػػػف الػػػذكوء فػػػي إطػػػور الرلكةػػػر ( Johnson, 2014)كدراسػػػة 

الرػي حشػورت ( Monnvarian et al., 2011)دا ػؿ القطػوع العػوـ فػي النػركةج، كدراسػة  اإلسػررارةجي
 ف في مؤسسة بنركف بوةراف.ةإلى كجكد درجة مررلعة مف ركافر الذكوء لدل المدراء العومم

 نتائج التحميل المتعمقة بالبعد الثالث "التفكير المنظم"
( المقػػػوةةس الكصػػػلةة للقػػػرات البعػػػد ال ولػػػث "الرلكةػػػر المػػػنظـ" الرػػػي رنػػػدرج ررػػػت 4.6ةك،ػػػح الجػػػدكؿ )

( فقرات، رةث بمغ الكسط الرسػوبي إلجوبػوت 6( كةرككف البعد مف )اإلسررارةجيكؿ )الرلكةر المركر ا 
%( كةشػةر ىػذا المؤشػر الػى كجػكد 87.2( كبػكزف نسػبي )5مف  4.36المسرجةبةف ركؿ البعد ال ولث )

 .ادرجة مكافقة مررلعة جدن 
مركسػػط اإلجوبػػوت لمدرجػػة  لمررقػػؽ مػػف حفٌ  (One sample t- test)كمػػو رشػػةر نرةجػػة قةمػػة ا ربػػور ك 

مػف قبػؿ  ( الري رعبر عف المكقؼ المركسط "الػرحم الرةػودم"3الرلكةر المنظـ" ركؿ القةمة )“الكمةة لمبعد
قةمػة الكسػط الرسػوبي لمدرجػة الكمةػة لمبعػد حكبػر  أفٌ حفراد مجرمػع الدراسػة عمػى البعػد حـ ال، رةػث ربػةف بػ

مركسػط إجوبػوت حفػراد مجرمػع الدراسػة فػي  ر إلػى حفٌ ( كذات داللػة إرصػوإةة، كىػك مػو ةشػة3مف القةمة )
رعبإة ىذا البعد "الرلكةر المنظـ" ةمةؿ نرك المكقؼ اإلةجوبي، كىذه النرةجة رعػزز مػف المكافقػة المررلعػة 

 فةمو ةرعمؽ بولبعد ال ولث. اجدن 
 كلى الري نصت عمى اللقرة ا أفٌ و فةمو ةرعمؽ بررمةؿ اللقرات المككنة ليذا البعد فقد حظيرت النروإج بحمٌ 
مػف  4.48" قد اررمت المرربػة ا كلػى بكسػط رسػوبي )ةرـ النظر إلى كاقع عمؿ البرنومج بنظرة شمكلةة"
بةنمو اررمت اللقرة ال ونةة الري نصت  .ا%( كرعبر عف درجة مكافقة مررلعة جدن 89.6( كبكزف نسبي )5

( 5مػف  4.48رربػة ا  ةػرة بكسػط رسػوبي )" المةرـ النظر إلى كاقع عمؿ البرنػومج بنظػرة شػمكلةةعمى "
 .اكرعبر عف درجة مكافقة مررلعة جدن  ،%(85كبكزف نسبي )
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 الثالث "التفكير المنظم" (: ممخص لنتائج التحميل اإلحصائي لفقرات البعد4.6جدول )

 انفمشة
انىعط 

 انحغابٍ

انىصٌ 

 انُغبٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ
 انخشحُب

  0.52 %87.2 4.36 نخفكُش انًُمى"انذسجت انكهُت نهبعذ انثانث "ا

 1 0.63 %89.6 4.48 ٠زُ إٌظش ئٌٝ ٚالغ ػًّ اٌجشٔبِح ثٕظشح ش١ٌّٛخ0 00

 6 0.69 %85.0 4.25 رمَٛ ثبٌؼًّ ػٍٝ اٌّضاٚخخ ث١ٓ لذساره اٌز١ٕ٘خ ِٚزطٍجبد اٌٛالغ0 80

 3 0.72 %87.2 4.36 رمَٛ ثزٛظ١ف اٌّٙبساد اٌفىش٠خ ٌزسم١ك اٌزى١ف ِغ اٌّسزدذاد اٌج١ئ١خ0 00

 2 0.85 %88.6 4.43  ِٓ فظٍٙب ػٓ ثؼؼٙب٠0زُ اٌزؼبًِ ِغ اٌّشىالد ثبٌٕظش ئٌٝ أسجبثٙب ِدزّؼخ ثذال   20

 5 0.73 %85.4 4.27 ٠زُ اسزخذاَ ثشٔبِح رم١١ّٟ ألداء اٌؼ0ًّ 00

 4 0.69 %88.2 4.41 ٠زُ رٛص٠غ األػّبي ٚفمب ٌدذاٚي ص١ِٕخ رفظ١ٍ١خ0 20

 .(t = 17.349، Sig=0.000< 0.05) نهبعذ انثانث "انخفكُش انًُمى"ث عهً انذسجت انكهُت َخُجت اخخباس "ث" حىل يخىعط اإلجابا

%، االَحشاف انًعُاسٌ: 111( *5÷عذد انًغخجُبٍُ، انىصٌ انُغبٍ = )انىعط انحغابٍ÷ يالحمت: انىعط انحغابٍ: يجًىع اإلجاباث 

 اَحشاف انمُى عٍ وعطها انحغابٍ وَعخبش أحذ يعاَُش انخشخج

 SPSSلمخرجات برنامج  استنادً امن إعداد الباحثة دول الج

 بي لمركسػػط ارجوىػػوريـ نرػػك ىػػذاالػػكزف النسػػ فٌ ح المػػنظـ الرلكةػػرجكانػػب يػػر النرػػوإج المرربطػػة بررمةػػؿ رظ
(، ا مر الذم ةشػةر إلػى كجػكد درجػة مررلعػة فػي  راإيػـ نرػك ربنػي ىػذا البعػد فػي إطػور %2208البعد )

  .عمؿ البرنومج

الدرجػػة المررلعػػة لرػػكافر بعػػد الرلكةػػر المػػنظـ فػػي العمػػؿ ةػػرربط كبشػػكؿ رإةسػػي بوعرمػػود   ػػة حفٌ كرػػرل البور
، إذ ةسػرند ىػذا اإلسػررارةجيالعوممةف بولبرنومج عمى مد ؿ العقالنةة اإلجراإةة كالمعرفةػة كمػنيج لمرلكةػر 

يػو مشػكالت المد ؿ عمى طرح  طكات نظومةة رعبر عف سةوسة فكرةة شػوممة كمنظمػة رعػولج مػف  الل
ا فػي النظػر إلػى جكانػب المشػكالت كمسػببوريو مػف زكاةػو و كبةػرن و معرفةنػإذ ةرطمب ىذا المنيج كعةنػ .العمؿ

طبةعػة المشػكالت المردا مػة الرػي ركاجػو عمػؿ البرنػومج، سػكاء فػي  إفٌ مرنكعة كبشكؿ شػمكلي، كعمةيػو فػ
ربطػػة برجػػـ الرمكةػػؿ المقػػدـ كمػػدل إطػػور رػػكفةر المسػػرمزموت مػػف المػػكاد ال ػػوـ حك المعػػدات، حك رمػػؾ المر 

كلوةرو لررقةؽ عكاإد مجزةػة، حك رمػؾ المرربطػة برػكافر الميػورات لػدل القػوإمةف عمػى رمػؾ المشػورةع، ىػذه 
  .المشكالت ررروج مف العوممةف عمى إدارة ىذا البرنومج ركافر نمط فكرم شمكلي كمنظـ في عالجيو
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مكونةػػة ررقةقيػػو بو نشػػطة المنلػػذة الرػػي ر،ػػةؼ ىػػذا الػػنمط ةجػػب حف ةسػػرند إلػػى ربػػط ا ىػػداؼ العو مػػة كا 
ب فػػػي ىػػػدر المػػػكارد، كبولرػػػولي قةمػػػة لمبرنػػػومج، كرالفػػػي ا نشػػػطة الرػػػي ال ر،ػػػةؼ قةمػػػة كالرػػػي قػػػد ررسػػػبٌ 

ب مركنة فكرةػة فػي العمؿ بيذا البرنومج ةرطمٌ  إ،عوؼ قدرة البرنومج عمى ررقةؽ حىدافو العومة، كمو حفٌ 
ةػورات، حك ررػى إعػودة ركزةػع كرقةػةـ المكازنػوت الم صصػة لألنشػطة المرنكعػة، االنرقوؿ بةف البداإؿ كال 

 مػػف الظػػركؼ كالكقػػوإع، بػػدالن  رىٌةػػرو بكالقػػدرة عمػػى إرػػالؿ بعػػض المشػػورةع ذات الجػػدكل المررلعػػة ارربوطنػػ
 الظركؼ، كبولرولي القدرة عمى الركةػؼ كاإلرػالؿ رىٌةرالمشورةع الري قد ال رسرطةع االسرمرارةة في ظؿ 

ب رػػكافر كىػػك مػػو ةرطمٌػػ .لألنشػػطة ح نػػوء عمػػؿ رمػػؾ المشػػورةع، حك رىةةػػر حكجػػو رمػػؾ ا نشػػطة بشػػكؿ كمػػي
 .(DEEP)القدرة عمى الرلكةر الشمكلي، كةلسر الدرجة المررلعة ليذا البعد لدل العوممةف ببرنومج 

جػة مررلعػة رةث حشػورت نروإجيػو إلػى كجػكد در ( ـ8.00 كررلؽ ىذه النرةجة مع كؿ مف دراسة )العشي،
لػػدل اإلدارة العمةػػو مم مػػة فػػي رؤسػػوء مجػػولس  اإلسػػررارةجيمػػف رػػكافر الرلكةػػر المػػنظـ فػػي إطػػور الرلكةػػر 

اإلدارات كحع،ػػوء مجػػولس اإلدارة كمػػدةرم المؤسسػػوت كمػػدةر المشػػورةع فػػي المنظمػػوت غةػػر الرككمةػػة، 
ف قبػؿ حفػراد عةنػة الدراسػة الري حشػورت إلػى درجػة مررلعػة مػف المكافقػة مػ ،(ـ8.02 عةودة، حبك)كدراسة 

ىػػذه  ارلقػػتكمػػو  .عمػػى رػػكافر الرلكةػػر المػػنظـ لػػدل المػػدراء العػػوممةف بمجمكعػػة االرصػػوالت اللمسػػطةنةة
كالرػػػي حشػػػورت إلػػػى كجػػػكد درجػػػة مررلعػػػة لرػػػكافر الػػػذكوء بعنوصػػػره ( ـ8.00 قوسػػػـ،) دراسػػػة النرةجػػػة مػػػع

فػػػي إطػػػور ( لمسػػػرقبمةة كالدافعةػػػة كالشػػػراكةالمرنكعػػػة الرػػػي رشػػػمؿ )االسرشػػػراؼ كالرلكةػػػر المػػػنظـ كالرؤةػػػة ا
ىػػذه  ارلقػػتلػػدل المػػدراء العػػوممةف فػػي مكرػػب غػػزة اإلقمةمػػي الرػػوبع لألكنػػركا، كمػػو  اإلسػػررارةجيالرلكةػػر 

( الرػي حشػورت إلػى كجػكد درجػة مررلعػة مػف Rahmatian& Pourkiani, 2013النرةجػة مػع دراسػة )
  فػػػػػػػػػي مدةنػػػػػػػػػة رفسػػػػػػػػػنجوف اإلةرانةػػػػػػػػػة كدراسػػػػػػػػػةالرلكةػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػنظـ لػػػػػػػػػدل مػػػػػػػػػدراء المنظمػػػػػػػػػوت الرنلةذةػػػػػػػػػة 

(Monnvarian et al., 2011 ) الري حشورت إلػى كجػكد درجػة مررلعػة مػف رػكافر الرلكةػر المػنظـ لػدل
 المدراء العوممةف في مؤسسة بنركف بوةراف.

 نتائج التحميل المتعمقة بالبعد الرابع "النمط العقمي المتنوع"
للقػرات البعػد الرابػع "الػنمط العقمػي المرنػكع" الرػي رنػدرج ررػت ( المقوةةس الكصػلةة 4.7ةك،ح الجدكؿ )

( فقػػػػرات، رةػػػػث بمػػػػغ الكسػػػػط الرسػػػػوبي 7كةركػػػػكف البعػػػػد مػػػػف )، (اإلسػػػػررارةجيالمرػػػػكر ا كؿ )الرلكةػػػػر 
%( كةشػػةر ىػػذا المؤشػػر 84.4( كبػػكزف نسػػبي )5مػػف  4.22إلجوبػػوت المسػػرجةبةف رػػكؿ البعػػد الرابػػع )

 .ادن إلى كجكد درجة مكافقة مررلعة ج
مركسػػط اإلجوبػػوت لمدرجػػة  ( لمررقػػؽ مػػف حفٌ One sample t- test)كمػػو رشػػةر نرةجػػة قةمػػة ا ربػػور ك 

( الرػػػي رعبػػػػر عػػػػف المكقػػػؼ المركسػػػػط " الػػػػرحم 3الػػػنمط العقمػػػػي المرنػػػػكع " رػػػكؿ القةمػػػػة )“ الكمةػػػة لمبعػػػػد 
الرسػوبي لمدرجػة  قةمػة الكسػط الرةودم" مف قبؿ حفراد مجرمػع الدراسػة عمػى البعػد حـ ال، رةػث ربػةف بػأفٌ 
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مركسػػط إجوبػػوت حفػػراد  ( كذات داللػػة إرصػػوإةة، كىػػك مػػو ةشػػةر إلػػى حفٌ 3الكمةػػة لمبعػػد حكبػػر مػػف القةمػػة )
مجرمع الدراسة في رعبإة ىذا البعد " النمط العقمي المرنكع " ةمةؿ نرك المكقؼ اإلةجػوبي، كىػذه النرةجػة 

 ابع.فةمو ةرعمؽ بولبعد الر  ارعزز مف المكافقة المررلعة جدن 
ف ةاللقرة السودسة كالسوبعة المرػ و فةمو ةرعمؽ بررمةؿ اللقرات المككنة ليذا البعد فقد حظيرت النروإج بأفٌ حمٌ 

ةػػرـ بنػػوء " رعمػػؿ إدارة البرنػػومج عمػػى رطػػكةر الممورسػػوت اللكرةػػة لػػدل العػػوممةف فػػي البرنػػومجنصػرو عمػػى "
" قػد اررمرػو  ة المبرىوةاإلسررارةجةا إلى حىدافو  طط الرطكةر لمككادر البشرةة العوممة في البرنومج اسرنودن 

كعبررػػػو عػػػف درجػػػة مكافقػػػة  ،%(85.4( كبػػػكزف نسػػػبي )5مػػػف  4.27المرربػػػة ا كلػػػى بكسػػػط رسػػػوبي )
ةػػرـ االعرمػػود عمػػى حسػػمكب رقةػػةـ ا فكػػور ، بةنمػػو اررمػػت اللقػػرة ال ومسػػة الرػػي نصػػت عمػػى "امررلعػػة جػػدن 

فػػي البةإػػة  رىٌةػػرالدكل رمػػؾ ا فكػػور فػػي معولجػػة سػػةنورةكىوت و بجػػالمقدمػػة مػػف قبػػؿ فرةػػؽ العمػػؿ ارربوطنػػ
( كبػػػػكزف نسػػػػبي 5مػػػػف  4.14" المرربػػػػة ا  ةػػػػرة بكسػػػػط رسػػػػوبي ) المرةطػػػػة بعمػػػػؿ البرنػػػػومج مسػػػػرقبال

 .اكرعبر عف درجة مكافقة مررلعة جدن  ،%(82.8)
 لمتنوع"(: ممخص لنتائج التحميل اإلحصائي لفقرات البعد الرابع "النمط العقمي ا4.7جدول )

 انفمشة
انىعط 

 انحغابٍ

انىصٌ 

 انُغبٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ
 انخشحُب

  0.58 %84.4 4.22 انذسجت انكهُت نهبعذ انشابع "انًُط انعمهٍ انًخُىع"

 4 0.78 %83.2 4.16 ٠زُ االػزّبد ػٍٝ األسب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌسذ٠ثخ ٌفُٙ اٌّؼٍِٛبد اٌّخزٍفخ ٚرس١ٍٍٙب0 00

١خ ػٍٝ اٌزٕجإ ثبٌٕزبئح اٌّسزٍّخ ٌٍس١ٕبس٠ٛ٘بد لٛٞ ٚلذسح ػبٌ برّزٍه زس   80

 ٚاٌخطؾ اٌزٟ رؼؼٙب0
4.23 84.6% 0.80 3 

٠سؼٝ اٌد١ّغ الوزشبف ِدبالد خذ٠ذح ٌؼًّ اٌجشٔبِح رسُٙ فٟ رسم١ك أ٘ذافٗ  00

 ثفؼب١ٌخ أوجش0
4.25 85.0% 0.78 2 

رزٕبست ؽج١ؼخ اٌزخظظبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍؼب١ٍِٓ ِغ ؽج١ؼخ ػًّ اٌجشٔبِح  20

 ٚأٔشطز0ٗ 
4.25 85.0% 0.97 2 

ب ٠زُ االػزّبد ػٍٝ أسٍٛة رم١١ُ األفىبس اٌّمذِخ ِٓ لجً فش٠ك اٌؼًّ اسرجبؽ   00

فٟ اٌج١ئخ اٌّس١طخ ثؼًّ  زغ١ّشاٌثدذٜٚ رٍه األفىبس فٟ ِؼبٌدخ س١ٕبس٠ٛ٘بد 

 اٌجشٔبِح ِسزمجال0

4.14 82.8% 0.77 5 

ٓ فٟ رؼًّ ئداسح اٌجشٔبِح ػٍٝ رط٠ٛش اٌّّبسسبد اٌفىش٠خ ٌذٜ اٌؼب١ٍِ 20

 اٌجشٔبِح
4.27 85.4% 0.85 1 

ا ئٌٝ ٠زُ ثٕبء خطؾ اٌزط٠ٛش ٌٍىٛادس اٌجشش٠خ اٌؼبٍِخ فٟ اٌجشٔبِح اسزٕبد   20

 خ اٌّجزغبح0 اإلسزشار١د١أ٘ذافٗ 
4.27 85.4% 0.66 1 

 >t = 13.901، Sig=0.000) نهبعذ انشابع "انًُط انعمهٍ انًخُىع"َخُجت اخخباس "ث" حىل يخىعط اإلجاباث عهً انذسجت انكهُت 

0.05). 

%، االَحشاف 111( *5÷عذد انًغخجُبٍُ، انىصٌ انُغبٍ = )انىعط انحغابٍ÷ يالحمت: انىعط انحغابٍ: يجًىع اإلجاباث 

 انًعُاسٌ: اَحشاف انمُى عٍ وعطها انحغابٍ وَعخبش أحذ يعاَُش انخشخج

 SPSSا لمخرجات برنامج من إعداد الباحثة استنادً الجدول 
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النسػبي لمركسػط ارجوىػوريـ نرػك  الكزفحف المرربطة ال وصة بررمةؿ النمط العقمي المرنكع رظير النروإج 
(، ا مػػر الػػذم ةشػػةر إلػػى كجػػكد درجػػة مررلعػػة فػػي  راإيػػـ نرػػك ربنػػي ىػػذا البعػػد فػػي %2202البعػػد ) ىػػذا

  .إطور عمؿ البرنومج

العمؿ ةرربط كبشكؿ رإةسي برنكع  الدرجة المررلعة لركافر بعد النمط العقمي المرنكع في كررل البور ة حفٌ 
رمػػػػػؾ  إذ حفٌ  .الر صصػػػػػوت العممةػػػػػة لمعػػػػػوممةف فػػػػػي البرنػػػػػومج كرنوسػػػػػبيو مػػػػػع الكقػػػػػوإع العممةػػػػػة لمبرنػػػػػومج
ػػػالر صصػػػوت رػػػرربط بجمةػػػع الجكانػػػب سػػػكاء اإلدارةػػػة حك اللنةػػػة الرػػػي ةعربػػػر رنكعيػػػو مرطمبنػػػ و مػػػف و ىومن

 ارم مع جكانب اإلبداع كاالبركور اللني، إذ حفٌ مرطمبوت النجوح، كذلؾ ل،موف رلوعؿ النمط اللكرم اإلد
ىذا الرلوعؿ ة،مف إةجود م رجوت عممةة ذات ارجوىوت فكرةة مرلوعمػة مػف جمةػع جكانبيػو فةمػو ةرعمػؽ 

كىػك مػو ة،ػمف إةجػود حفكػور كركجيػوت  .بولركجيوت ال وصة بعمؿ البرنػومج حك طبةعػة المشػورةع المنلػذة
إمة رسرطةع ررقةؽ النجػوح بم رمػؼ جكانبيػو سػكاء اإلدارةػة حك عممةة شوممة ر،مف إةجود م رجوت مال

كمالءمريػو لمرعػوطي مػع ظػركؼ  ،اللنةة الري رسيـ في رعظةـ رجـ إنروجةة كم رجوت المشورةع المنلػذة
ة بوبركػػور مجمكعػػة مػػف السػػةنورةكىوت كالبػػداإؿ عمػػى مسػػركل عمػػؿ كػػؿ مشػػركع رمكنػػو مػػف رىٌةػػر مالبةإػػة ال

صعكبوت مسرقبمةة مف  الؿ رمقي الردرةبوت اللنةة كاإلدارةة، كالركجةيوت مف قبؿ  ةرالفي حك معولجة حةٌ 
العػػوممةف فػػي البرنػػومج الػػذةف ةرمرعػػكف بأنمػػوط مرنكعػػة مػػف ال بػػرات كا فكػػور الرػػي رسػػيـ فػػي رػػذلةؿ رمػػؾ 

ادر برطػكةر القػدرات اللكرةػة كربػط  طػط الرطػكةر لمكػك  (DEEP)اىرمػوـ إدارة برنػومج  كمو حفٌ  .العقبوت
 ،قػػد حسػػيـ فػػي رػػكفةر م ػػؿ ىػػذا الػػنمط فػػي الرلكةػػر ،ة لػػواإلسػػررارةجةالبشػػرةة العوممػػة بولبرنػػومج بو ىػػداؼ 

 كىك مو ةلسر الدرجة المررلعة لركافر النمط العقمي المرنكع لدل العوممةف بولبرنومج.

جػة مررلعػة رةث حشػورت نروإجيػو إلػى كجػكد در ( ـ8.00 العشي،) كررلؽ ىذه النرةجة مع كؿ مف دراسة
لػػػدل اإلدارة العمةػػػو مم مػػػة فػػػي رؤسػػػوء  اإلسػػػررارةجيمػػف رػػػكافر الػػػنمط العقمػػػي المرنػػػكع فػػػي إطػػػور الرلكةػػر 

مجػػػولس اإلدارات كحع،ػػػوء مجػػػولس اإلدارة كمػػػدةرم المؤسسػػػوت كمػػػدةر المشػػػورةع فػػػي المنظمػػػوت غةػػػر 
رػي حشػورت إلػى ال( Rahmatian&Pourkiani, 2013) ىذه النرةجة مع دراسػة ارلقتالرككمةة، كمو 

كجػػكد درجػػة مررلعػػة مػػف الرلكةػػر المػػنظـ لػػدل مػػدراء المنظمػػوت الرنلةذةػػة فػػي مدةنػػة رفسػػنجوف اإلةرانةػػة 
الرػػي حشػػورت إلػػى كجػػكد درجػػة مررلعػػة مػػف رػػكافر الرلكةػػر ( Monnvarian et al., 2011) كدراسػػة

 المنظـ لدل المدراء العوممكف في مؤسسة بنركف بإراف.
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 المتعمقة بالبعد الخامس " إدارة الصراع "نتائج التحميل  5.1.3
( المقػػػوةةس الكصػػػلةة للقػػػرات البعػػػد ال ػػػومس " إدارة الصػػػراع " الرػػػي رنػػػدرج ررػػػت 4.8ةك،ػػػح الجػػػدكؿ )

( إلجوبػػوت المػػكظلةف العػػوممةف بػػوإلدارة العمةػػو كالكسػػطى كالػػدنةو فػػي اإلسػػررارةجيالمرػػكر ا كؿ )الرلكةػػر 
( فقػرات، 9كةركػكف البعػد مػف )، بكزارة الرنمةػة االجرموعةػة بىػزة "(DEEP)برنومج الرمكةف االقرصودم "

( كبػػػكزف نسػػػبي 5مػػػف  4.25رةػػػث بمػػػغ الكسػػػط الرسػػػوبي إلجوبػػػوت المسػػػرجةبةف رػػػكؿ البعػػػد ال ػػػومس )
 .ا%( كةشةر ىذا المؤشر إلى كجكد درجة مكافقة مررلعة جدن 85)
مركسػػط اإلجوبػػوت لمدرجػػة  حفٌ  لمررقػػؽ مػػف (One sample t- test)كمػػو رشػػةر نرةجػػة قةمػػة ا ربػػور ك 

( الرػي رعبػر عػف المكقػؼ المركسػط " الػرحم الرةػودم " مػف 3إدارة الصراع " ركؿ القةمة )“ الكمةة لمبعد 
قةمػػة الكسػػط الرسػػوبي لمدرجػػة الكمةػػة لمبعػػد  قبػػؿ حفػػراد مجرمػػع الدراسػػة عمػػى البعػػد حـ ال، رةػػث ربػػةف بػػأفٌ 

مركسػط إجوبػوت حفػراد مجرمػع الدراسػة  ك مو ةشةر إلى حفٌ ( كذات داللة إرصوإةة، كى3حكبر مف القةمة )
ز مػػف المكافقػػة فػػي رعبإػػة ىػػذا البعػػد " إدارة الصػػراع " ةمةػػؿ نرػػك المكقػػؼ اإلةجػػوبي، كىػػذه النرةجػػة رعػػزٌ 

 فةمو ةرعمؽ بولبعد ال ومس. االمررلعة جدن 
اللقػػرة ا كلػػى الرػػي نصػػت  فقػػد حظيػػرت النرػػوإج بػػأفٌ  ،و فةمػػو ةرعمػػؽ بررمةػػؿ اللقػػرات المككنػػة ليػػذا البعػػدحٌمػػ

" قػد اررمػت المرربػة ا كلػى بكسػط ةرـ االعرمود عمى حسمكب فػرؽ العمػؿ  داء ا نشػطة المرنكعػة عمى "
بةنمػػو اررمػػت  .اكرعبػر عػػف درجػػة مكافقػػة مررلعػة جػػدن  ،%(89.6( كبػػكزف نسػػبي )5مػػف  4.48رسػوبي )

"  رقرةب كجيوت نظػر العػوممةف فػي البرنػومج رقـك اإلدارة بدكر فعوؿ فياللقرة ال ول ة الري نصت عمى " 
كرعبػػػر عػػػف درجػػػة مكافقػػػة  ،%(82.2( كبػػػكزف نسػػػبي )5مػػػف  4.11المرربػػػة ا  ةػػػرة بكسػػػط رسػػػوبي )

 .امررلعة جدن 
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 (: ممخص لنتائج التحميل اإلحصائي لفقرات البعد الخامس " إدارة الصراع "4.8جدول )

 انفمشة
انىعط 

 انحغابٍ

انىصٌ 

 انُغبٍ

َحشاف اال

 انًعُاسٌ
 انخشحُب

  0.60 %85.0 4.25 انذسجت انكهُت نهبعذ انخايظ "ئداسة انصشاع"

 1 0.73 %89.6 4.48  ٠زُ االػزّبد ػٍٝ أسٍٛة فشق اٌؼًّ ألداء األٔشطخ اٌّزٕٛػخ 00

٠زُ اسزثّبس زبالد االخزالف فٟ ٚخٙبد إٌظش ٌطشذ ثذائً ِزٕٛػخ رسُٙ  80

 فٟ طٕغ اٌمشاس0
4.18 83.6% 0.84 6 

 7 0.78 %82.2 4.11 رمَٛ اإلداسح ثذٚس فؼبي فٟ رمش٠ت ٚخٙبد ٔظش اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجشٔبِح 00

 4 0.87 %85.4 4.27 رسؼٝ ئداسح اٌجشٔبِح ٌزمذ٠ُ زٍٛي ِزىبٍِخ رشػٟ خ١ّغ األؽشاف اٌّزٕبصػخ0 20

 6 0.72 %83.6 4.18 رمَٛ ئداسح اٌجشٔبِح ثدٙٛد ئثذاػ١خ ٌسً وبفخ أشىبي اٌظشاع فٟ ث١ئخ اٌؼ0ًّ  00

 2 0.78 %87.2 4.36 بإلداسح اٌزار١خ ٚزً اٌّشىالد0ث٠زّزغ اٌؼبٍِْٛ فٟ اٌجشٔبِح  20

اإلداسح السزخذاَ ػذح ِذاخً ٌسً اٌظشاػبد ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ثّب ٠زٕبست  أرٍد 20

 ِغ ؽج١ؼخ اٌظشاع0
4.2 84.0% 0.76 5 

رٌٟٛ ئداسح اٌجشٔبِح أ١ّ٘خ وجشٜ ٌشىبٜٚ األؽشاف اٌّزٕبصػخ ٌّٕغ رطٛس  20

 ٌخالفبد ٚاٌس١طشح ػ١ٍٙب0 ا
4.32 86.4% 0.86 3 

٠زُ االػزّبد ػٍٝ أسٍٛة اٌّشبسوخ فٟ ٚػغ اٌخطؾ ٚاٌجشاِح ٌّٛاخٙخ  90

 اٌظشاع0
4.2 84.0% 0.85 5 

 >t = 13.817، Sig=0.000) نهبعذ انخايظ "انًُط انعمهٍ انًخُىع"َخُجت اخخباس "ث" حىل يخىعط اإلجاباث عهً انذسجت انكهُت 

0.05). 

%، االَحشاف 111( *5÷عذد انًغخجُبٍُ، انىصٌ انُغبٍ = )انىعط انحغابٍ÷ حمت: انىعط انحغابٍ: يجًىع اإلجاباث يال

 انًعُاسٌ: اَحشاف انمُى عٍ وعطها انحغابٍ وَعخبش أحذ يعاَُش انخشخج

 SPSSمن إعداد الباحثة استنادا لمخرجات برنامج الجدول 

 النسػػبي لمركسػػط ارجوىػػوريـ نرػػك ىػػذا الػػكزفحف إدارة الصػػراع  رظيػػر النرػػوإج المرربطػػة ال وصػػة بررمةػػؿ
(، ا مر الذم ةشةر إلى كجكد درجة مررلعة في  راإيـ نرك ربني ىذا البعد في إطور عمؿ %20البعد )
  .البرنومج

الدرجة المررلعة لركافر بعد إدارة الصراع في العمؿ ةرربط كبشكؿ رإةسػي برػكافر درجػة  كررل البور ة حفٌ 
لعػػػػة مػػػػف الػػػػكعي كاإلدراؾ كالليػػػػـ المشػػػػررؾ، لػػػػدل العػػػػوممةف بولبرنػػػػومج بأىمةػػػػة االعرمػػػػود عمػػػػى نمػػػػط مرر

ىػػذا المبػػدح الػػذم رعػػززه إدارة البرنػػومج ةقػػـك  .المشػػوركة كفػػرؽ العمػػؿ كمبػػدح ىػػوـ ةػػرـ اعرمػػوده ح نػػوء العمػػؿ
حك رعػورض فػي  ة معةقػوتعمى رذلةؿ العقبػوت برؤةػة عقمةػة مشػرركة ر ،ػع إلػى المشػوركة فػي نقػوش حٌةػ
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الركجيوت كالكصػكؿ إلػى قكاسػـ مشػرركة مػف الليػـ كاإلدراؾ مػف قبػؿ العػوممةف بأىمةػة الرمػكؿ الجموعةػة 
سػعي إدارة البرنػومج إلةجػود رمػكؿ إبداعةػة، رر،ػي جمةػع ا طػراؼ الرػي قػد ةنروبيػو  كمو حفٌ  .لممشكالت

ولػة مػف الركجػو العقالنػي نرػك إدارة رولة مف الرنوزع ركؿ  لةػوت العمػؿ حك الملػوىةـ، ةعػزز مػف إرسػوء ر
الصراع بطرؽ ذكةة رقكد إلى رعزةز ملوىةـ اإلدارة الذارةة كرمكنيـ مف رؿ جكانب الرنوقض حك الصراع 
بشكؿ عقالنػي دا مػي، دكف الروجػة إلػى كجػكد حنمػوط ىدامػة قػد رقػكد إلػى رقػكةض جيػكدىـ فػي ررقةػؽ 

العومػػة لمصػػمرة جمةػع العػػوممةف بولبرنػػومج، كىػػك مػػو  ا ىػداؼ العومػػة لمبرنػػومج، كالرػػي رعبػر عػػف المظمػػة
 .(DEEP)ةلسر الدرجة المررلعة لركافر رطبةؽ بعد إدارة الصراع دا ؿ برنومج 

رةػػث حشػػورت  (،Monnvarian, 2011كدراسػػة ) (ـ8.00 العشػػي،) كررلػػؽ ىػػذه النرةجػػة مػػع دراسػػة
لدل اإلدارة العمةو  اإلسررارةجيالرلكةر نروإجيو إلى كجكد درجة مررلعة مف ركافر إدارة الصراع في إطور 

مم مػػة فػػي رؤسػػوء مجػػولس اإلدارات كحع،ػػوء مجػػولس اإلدارة كمػػدةرم المؤسسػػوت كمػػدةر المشػػورةع فػػي 
 المنظموت غةر الرككمةة.

 نتائج التحميل المتعمقة بالبعد السادس " المساءلة "
سػػوءلة" الرػػي رنػػدرج ررػػت المرػػكر ( المقػػوةةس الكصػػلةة للقػػرات البعػػد السػػودس "الم4.9ةك،ػػح الجػػدكؿ )
( إلجوبػػوت المػػكظلةف العػػوممةف بػػوإلدارة العمةػػو كالكسػػطى كالػػدنةو فػػي برنػػومج اإلسػػررارةجيا كؿ )الرلكةػػر 

( فقػػرات، رةػػث 5كةركػػكف البعػػد مػػف )، " بػػكزارة الرنمةػػة االجرموعةػػة بىػػزة(DEEP)الرمكػػةف االقرصػػودم "
%( 86.8( كبكزف نسػبي )5مف  4.34البعد السودس )بمغ الكسط الرسوبي إلجوبوت المسرجةبةف ركؿ 

 .اكةشةر ىذا المؤشر إلى كجكد درجة مكافقة مررلعة جدن 
مركسػػط اإلجوبػػوت لمدرجػػة  ( لمررقػػؽ مػػف حفٌ One sample t- test)كمػػو رشػػةر نرةجػػة قةمػػة ا ربػػور ك 

الرةػودم " مػف قبػؿ  ( الري رعبر عػف المكقػؼ المركسػط " الػرحم3المسوءلة " ركؿ القةمة )“ الكمةة لمبعد 
قةمػة الكسػط الرسػوبي لمدرجػة الكمةػة لمبعػد حكبػر  أفٌ حفراد مجرمػع الدراسػة عمػى البعػد حـ ال، رةػث ربػةف بػ

مركسػط إجوبػوت حفػراد مجرمػع الدراسػة فػي  ( كذات داللػة إرصػوإةة، كىػك مػو ةشػةر إلػى حفٌ 3مف القةمة )
 از مػف المكافقػة المررلعػة جػدن كىػذه النرةجػة رعػزٌ رعبإة ىذا البعد "المسوءلة" ةمةؿ نرػك المكقػؼ اإلةجػوبي، 

 فةمو ةرعمؽ بولبعد السودس.
اللقػػرة ا كلػػى الرػػي نصػػت  أفٌ فقػػد حظيػػرت النرػػوإج بػػ ،و فةمػػو ةرعمػػؽ بررمةػػؿ اللقػػرات المككنػػة ليػػذا البعػػدحٌمػػ

و فقنػػؽ ا ىػػداؼ ال وصػػة بو نشػػطة المككمػػة لمعػػوممةف ك ةػػرـ ربػػط المسػػؤكلةة عنػػد الرنلةػػذ بمػػدل ررقٌػػعمػػى "
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 ،%(90( كبػػػكزف نسػػػبي )5مػػػف  4.50قػػػد اررمػػػت المرربػػػة ا كلػػػى بكسػػػط رسػػػوبي ) "لكصػػػليـ الػػػكظةلي
ركجػد حنشػطة مروبعػة بةنمػو اررمػت اللقػرة ال ول ػة الرػي نصػت عمػى " .اكرعبر عف درجة مكافقة مررلعة جدن 

( 5مػف  4.20ي )" المرربػة ا  ةػرة بكسػط رسػوبكمراجعة دكرةة لمعػوممةف رػكؿ الميػوـ المنلػذة كطبةعريػو
 .اكرعبر عف درجة مكافقة مررلعة جدن  ،%(84كبكزف نسبي )

 (: ممخص لنتائج التحميل اإلحصائي لفقرات البعد السادس "المساءلة"4.9جدول )

 انفمشة
انىعط 

 انحغابٍ

انىصٌ 

 انُغبٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ
 انخشحُب

  0.57 %86.8 4.34 انذسجت انكهُت نهبعذ انغادط "انًغاءنت"

زُ سثؾ اٌّسإ١ٌٚخ ػٕذ اٌزٕف١ز ثّذٜ رسمك األ٘ذاف اٌخبطخ ثبألٔشطخ اٌّٛوٍخ ٠ 00

 ٌٍؼب١ٍِٓ ٚفمب ٌٛطفُٙ اٌٛظ١ف0ٟ
4.50 90.0% 0.62 1 

 3 0.81 %88.2 4.41 ٠زٛفش ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ فُٙ ٚاػر ١ٌ٢بد ٚئخشاءاد اٌؼًّ اٌّزجؼخ 80

 5 0.76 %84.0 4.20 ٚؽج١ؼزٙب رٛخذ أٔشطخ ِزبثؼخ ِٚشاخؼخ دٚس٠خ ٌٍؼب١ٍِٓ زٛي اٌّٙبَ إٌّفزح 00

 4 0.81 %85.4 4.27 ٠زُ االػزّبد ػٍٝ اسزخذاَ آ١ٌبد ٚػٛاثؾ ٚاػسخ ٌّؼبٌدخ اٌّخبٌفبد غ١ش اٌمب١ٔٛٔخ0 20

 3 0.80 %86.4 4.32 ٠ذسن اٌؼبٍِْٛ ثٛػٛذ اٌٍٛائر اٌّطٍٛة االٌزضاَ ثٙب ٚػٛالت ِخبٌفزٙب 00

 .(t = 15.388، Sig=0.000< 0.05) نهبعذ انغادط "انًغاءنت"انكهُت َخُجت اخخباس "ث" حىل يخىعط اإلجاباث عهً انذسجت 

%، االَحشاف انًعُاسٌ: 111( *5÷عذد انًغخجُبٍُ، انىصٌ انُغبٍ = )انىعط انحغابٍ÷ يالحمت: انىعط انحغابٍ: يجًىع اإلجاباث 

 اَحشاف انمُى عٍ وعطها انحغابٍ وَعخبش أحذ يعاَُش انخشخج

 SPSSلمخرجات برنامج  استنادً اة من إعداد الباحثالجدول 

البعػػد  النسػبي لمركسػط ارجوىػوريـ نرػك ىػذا الػكزفحف رظيػر النرػوإج المرربطػة ال وصػة بررمةػؿ المسػوءلة 
(، ا مر الذم ةشةر إلى كجػكد درجػة مررلعػة فػي  راإيػـ نرػك ربنػي ىػذا البعػد فػي إطػور عمػؿ 2202%)

  .البرنومج

كافر بعػػػد المسػػػوءلة فػػػي العمػػػؿ ةرجػػػع كبشػػػكؿ رإةسػػػي إلػػػى طبةعػػػة الدرجػػػة المررلعػػػة لرػػػ كرػػػرل البور ػػػة حفٌ 
ىػػذا البرنػػومج ةػػرـ رنلةػػذه بولشػػراكة مػػع حطػػراؼ  إذ حفٌ  .رشػػعب ا طػػراؼ المشػػوركة فػػي عمػػؿ ىػػذا البرنػػومج

مرنكعػػػة حىميػػػو برنػػػومج ا مػػػـ المررػػػدة اإلنمػػػوإي كرو،ػػػنة رإةسػػػةة إلدارة ىػػػذا البرنػػػومج فػػػي قطػػػوع غػػػزة، 
كعمةػو  .لرنمةة االجرموعةة كمؤسسوت المجرمع المدني المرنكعة الشػرةكة فػي الرنلةػذبوإل،وفة إلى كزارة ا

 ،دارؾ العػػوممةف بيػػذا البرنػػومج ،ػػمف كزارة الرنمةػػة االجرموعةػػة بقطػػوع غػػزة لرنػػكع الجيػػوت الشػػرةكةا فٌ إفػػ
ف بولبرنػومج فػي كبولرولي رنكع الجيوت الرقوبةة الري رقـك بركفةر جكانب الرىذةة المرردة ركؿ حداء العوممة
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إطور كزارة الرنمةة االجرموعةة ةعزز مف ،ركرة ررص العوممةف عمػى فيػـ المػكاإح كاإلجػراءات كااللرػزاـ 
كذلؾ ل،ػموف عػدـ كقػكعيـ  .بولمسؤكلةوت المرددة ليـ في إطور كصليـ الكظةلي ،مف عمؿ البرنومج

رػرص إدارة الػكزارة بقطػوع غػزة  حفٌ كمػو  .قد ررسبب ليـ بإشكوالت عمى المسركل اللػردم ،ة م وللوتبأةٌ 
عمى اسرمرارةة كجػكد جيػوت مونرػة رػكفر الرمكةػؿ لمشػراإح الرػي ر ػدميو الػكزارة، فػي ظػؿ رولػة الصػراع 
الشدةد كشح الرمكةؿ الدكلي لمقطوع، كرولة االنقسوـ السةوسي كمروكلة كؿ طػرؼ إظيػور مػو ةرققػو مػف 

دارة الػػػكزارة ررةصػػػة كبشػػػكؿ  ػػػوص عمػػػى رنلةػػػذ إنجػػوزات عممةػػػة لممػػػكاطف فػػػي قطػػػوع غػػػزة، ةجعػػػؿ مػػػف إ
ة جكانب بدقة مرنوىةة كرشدةد الجكانب الرقوبةة كالمسوءلة لمعوممةف بيو ركؿ حةٌ  (DEEP)حعموؿ برنومج 

ة إشػكوالت مػع الممػكلةف، كىػك مػو ةلسػر الدرجػة المررلعػة لرػكافر بعػد ب بإةجود حةٌ مف اإل لوقوت قد ررسبٌ 
 ،مف كزارة الرنمةة االجرموعةة بقطوع غزة. (DEEP)المسوءلة ح نوء عمؿ برنومج 

رةػػث حشػػورت نروإجيػػو إلػػى كجػػكد درجػػة مررلعػػة مػػف ( ـ8.00 العشػػي،) كررلػػؽ ىػػذه النرةجػػة مػػع دراسػػة
لػػدل اإلدارة العمةػػو مم مػػة فػػي رؤسػػوء مجػػولس اإلدارات  اإلسػػررارةجيرػػكافر المسػػوءلة فػػي إطػػور الرلكةػػر 

 وت كمدةر المشورةع في المنظموت غةر الرككمةة.كحع،وء مجولس اإلدارة كمدةرم المؤسس

 نتائج التحميل المتعمقة بالبعد السابع " اإلبداع "
( 8كةركػػكف البعػػد مػػف )، للقػػرات البعػػد السػػوبع " اإلبػػداع "( المقػػوةةس الكصػػلةة 4.10ةك،ػػح الجػػدكؿ )

( كبكزف نسػبي 5مف  4.18فقرات، رةث بمغ الكسط الرسوبي إلجوبوت المسرجةبةف ركؿ البعد السوبع )
 %( كةشةر ىذا المؤشر إلى كجكد درجة مكافقة مررلعة.83.6)
مركسػط اإلجوبػوت لمدرجػة  ( لمررقػؽ مػف حفٌ One sample t- test)كمػو رشػةر نرةجػة قةمػة ا ربػور ك 

( الرػي رعبػػر عػف المكقػؼ المركسػػط " الػرحم الرةػػودم " مػف قبػػؿ 3اإلبػػداع " رػكؿ القةمػػة )“ الكمةػة لمبعػد 
قةمػة الكسػط الرسػوبي لمدرجػة الكمةػة لمبعػد حكبػر  رةػث ربػةف بػأفٌ  .ع الدراسػة عمػى البعػد حـ الحفراد مجرمػ
مركسػط إجوبػوت حفػراد مجرمػع الدراسػة فػي  ( كذات داللػة إرصػوإةة، كىػك مػو ةشػةر إلػى حفٌ 3مف القةمة )

ة المررلعػة فةمػو رعبإة ىذا البعد "اإلبداع " ةمةػؿ نرػك المكقػؼ اإلةجػوبي، كىػذه النرةجػة رعػزز مػف المكافقػ
 ةرعمؽ بولبعد السوبع.

ةرـ اللقرة ا كلى الري نصت " فقد حظيرت النروإج بأفٌ  ،و فةمو ةرعمؽ بررمةؿ اللقرات المككنة ليذا البعدحمٌ 
" جدةدة لرعظةـ نروإج حعموؿ المشورةع الممكلة لصولح المسػرلةدةف واالعرمود عمى مبدح رلعةؿ اقرراح طرقن 

كرعبػػر عػػف درجػػة  ،%(88.2( كبػػكزف نسػػبي )5مػػف  4.41كلػػى بكسػػط رسػػوبي )قػػد اررمػػت المرربػػة ا 
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ر صػػص إدارة البرنػػومج مبػػولغ نقدةػػة بةنمػػو اررمػػت اللقػػرة ال ومنػػة الرػػي نصػػت عمػػى " .امكافقػػة مررلعػػة جػػدن 
" المرربػة ا  ةػرة لرشجةع العمؿ البر ي الكرشوؼ اللرص المرورة لرمكةف المسرلةدةف بطرؽ حك ػر فعولةػة

 كرعبر عف درجة مكافقة مررلعة. ،%(79( كبكزف نسبي )5مف  3.95بي )بكسط رسو
 (: ممخص لنتائج التحميل اإلحصائي لفقرات البعد السابع "اإلبداع"4.10جدول )

 انفمشة
انىعط 

 انحغابٍ

انىصٌ 

 انُغبٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ
 انخشحُب

  0.61 %83.6 4.18 انذسجت انكهُت نهبعذ انغابع "اإلبذاع"

ػزّبد ػٍٝ ِجذأ رفؼ١ً الزشاذ ؽشلب خذ٠ذح ٌزؼظ١ُ ٔزبئح أػّبي اٌّشبس٠غ ٠زُ اال 00

 اٌٌّّٛخ ٌظبٌر اٌّسزف١ذ0ٓ٠
4.41 88.2% 0.92 1 

رزٛفش ٌذ٠ه اٌّمذسح ػٍٝ رؼذ٠ً خطخ اٌؼًّ فٟ اٌٛلذ إٌّبست ئرا اخزٍفذ  80

 اٌظشٚف ػٕذ رٕف١ز اٌخطخ ػٓ اٌظشٚف اٌزٟ وبٔذ ِٛخٛدح ػٕذ ئػذاد٘ب
4.09 81.8% 0.74 2 

 2 0.82 %86.0 4.30 رّزٍه اٌمذسح ػٍٝ رمذ٠ُ أوثش ِٓ فىشح فٟ ٚلذ صِٕٟ لظ١ش0 00

 3 0.76 %85.4 4.27 رسؼٝ ٌٍسظٛي ػٍٝ أفىبس خذ٠ذح ٌزط٠ٛش اٌؼًّ ِٓ ِظبدس ِزؼذدح 20

٠زُ االػزّبد ػٍٝ ِٕٙد١خ رط٠ٛش األفىبس اٌّمذِخ ِٓ لجً اٌّسزف١ذ٠ٓ زٛي اٌّشبس٠غ  00

 بردب٘بد ئثذاػ١خ خذ٠ذح0ش٘ب ث١رأؽ اٌّخزٍفخ ٚئػبدح
4.25 85.0% 0.89 4 

رشدغ ئداسح اٌجشٔبِح اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ رمذ٠ُ زٍٛي خاللخ غ١ش رم١ٍذ٠خ ٌٍّشىالد اٌزٟ  20

 رؼزشع اٌؼًّ
4.00 80.0% 0.99 2 

٠زُ االػزّبد ػٍٝ أسب١ٌت اٌّشبسوخ اإلثذاػ١خ ِغ األؽشاف اٌّخزٍفخ راد اٌؼاللخ  20

 ثؼًّ اٌجشٔبِح0
4.18 83.6% 0.79 5 

رخظض ئداسح اٌجشٔبِح ِجبٌغ ٔمذ٠خ ٌزشد١غ اٌؼًّ اٌجسثٟ الوزشبف اٌفشص  20

 اٌّزبزخ ٌزّى١ٓ اٌّسزف١ذ٠ٓ ثطشق أوثش فؼب١ٌخ0
3.95 79.0% 0.94 2 

 .(t = 12.922، Sig=0.000< 0.05) "االبذاع" نهبعذ انغابعَخُجت اخخباس "ث" حىل يخىعط اإلجاباث عهً انذسجت انكهُت 

%، االَحشاف انًعُاسٌ: 111( *5÷عذد انًغخجُبٍُ، انىصٌ انُغبٍ = )انىعط انحغابٍ÷ حغابٍ: يجًىع اإلجاباث يالحمت: انىعط ان

 اَحشاف انمُى عٍ وعطها انحغابٍ وَعخبش أحذ يعاَُش انخشخج

 SPSSلمخرجات برنامج  استنادً امن إعداد الباحثة الجدول 

 النسػبي لمركسػط ارجوىػوريـ نرػك ىػذا الػكزفحف ع رظير النروإج المرربطػة ال وصػة بررمةػؿ جكانػب اإلبػدا
(، ا مر الذم ةشػةر إلػى كجػكد درجػة مررلعػة فػي  راإيػـ نرػك ربنػي ىػذا البعػد فػي إطػور %2002البعد )

  .عمؿ البرنومج

الدرجة المررلعة لركافر بعػد اإلبػداع فػي العمػؿ ةرجػع كبشػكؿ رإةسػي إلػى طبةعػة البةإػة  كررل البور ة حفٌ 
ومج المشػورةع الممكلػة مػف قبػؿ برنػ فٌ إذ ح. دة الرعقةد في عمؿ القطوع ال ػوص بقطػوع غػزةة كشدةرىٌةر مال
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DEEP  فيػذه البةإػة ررسػػـ  .ر ،ػع لإلطػور الرنوفسػي العػوـ فػي بةإػة قطػوع غػزةررسػـ بولطػوبع ال ػوص ك
ش بشكؿ عوـ ب،عؼ القدرة الشراإةة لممكاطف اللمسطةني مف جية، كالرنوفسةة الشدةدة عمى ررقةؽ ىكام

الػربح مػػف جيػة ح ػػرل، كالرػػي قػد رصػػؿ فػػي بعػض ا رةػػوف لررمػؿ بعػػض المشػػورةع ل سػوإر فػػي ا جػػؿ 
 . في ررقةؽ إةرادات رسيـ في اسرمرارةريو بو جمةف المركسط كالطكةؿ القصةر، حمالن 

ىذه البةإة ررسـ بصعكبة االسر مور في مشورةع صىةرة جدةدة كدمجيو في إطور بةإة ا عموؿ، كعمةو 
،مف ىذه البةإة ةرطمب ركافر قدر كبةر مف  DEEPشورةع الصىةرة في إطور برنومج رمكةؿ الم فٌ إف

اإلبداع في ا رةور طبةعة رمؾ المشورةع مف جية، كدراسة جدكاىو بشكؿ عمةؽ مف جية ح رل، 
  .ل،موف قدرريو عمى االندموج كاالسرمرارةة في م ؿ ىذه البةإة

ا كلى كال ونةة مف  عض المشورةع الري نلذت في المررمرةفت بطبةعة الصعكبوت الري كاجي كمو حفٌ 
كالري رممت في طةوريو مجمكعة مف الدركس المسرلودة لبعض جكانب اإل لوؽ  ،عمؿ البرنومج

قةوـ العوممةف بومرالؾ قدرات كبةرة في إبداع كابركور الرمكؿ  الري ارربطت بيو قد عززت مفكالقصكر 
ربني إدارة البرنومج لمبودئ رعزةز االرجوىوت اإلبداعةة في رقدةـ الرمكؿ   عبرلرمؾ المشوكؿ مسرقبالن 

ال القة غةر الرقمةدةة لممشكالت الري رعررض العمؿ، كرشجةع العمؿ البر ي الكرشوؼ اللرص المرورة 
 ،لرمكةف المسرلةدةف بطرؽ حك ر فعولةة، لمرصكؿ عمى حفكور جدةدة لرطكةر العمؿ مف مصودر مرعددة

 .(DEEP)ةلسر الدرجة المررلعة لكاقع رطبةؽ بعد اإلبداع في إطور عمؿ برنومج  كىك مو

رةث حشػورت نروإجيػو إلػى كجػكد درجػة مررلعػة ( ـ8.00 العشي،) كررلؽ ىذه النرةجة مع كؿ مف دراسة
مم مػة فػي رؤسػوء مجػولس اإلدارات ، لػدل اإلدارة العمةػو اإلسػررارةجيمف ركافر اإلبداع في إطور الرلكةر 

حع،ػػوء مجػػولس اإلدارة كمػػدةرم المؤسسػػوت كمػػدةر المشػػورةع فػػي المنظمػػوت غةػػر الرككمةػػة، كدراسػػة ك 
رةث حشورت نروإجيو إلى كجكد درجػة مررلعػة مػف رػكافر جكانػب اإلبػداع كاالبركػور فػي  (ـ8.00 غبف،)

ورؼ المصػػ ـ( كالرػػي حشػػورت إلػػى حفٌ 8.00إدارة المشػػورةع اإلنشػػوإةة فػػي فمسػػطةف، كدراسػػة )السػػةكطي، 
 العوممػػػػػػة فػػػػػػي ال،ػػػػػػلة الىربةػػػػػػة رطبػػػػػػؽ عنوصػػػػػػر كجكانػػػػػػب اإلبػػػػػػداع اإلدارم كبدرجػػػػػػة مررلعػػػػػػة، كدراسػػػػػػة 

(Al-Zu‟bi, (2017)  الري حشورت إلى ركفر درجة مررلعة مف اإلبداع لدل العوممةف فػي مكرػب الممػؾ
( Monnvarian et al., 2011)ىذه النرةجة مع دراسػة  ارلقتكمو  .عبد اهلل ال وني لمرصمةـ كالرطكةر

 ف في مؤسسة بنركف بإةراف.ةالري حشورت إلى كجكد درجة مررلعة مف ركافر اإلبداع لدل المدراء العومم
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 "اإلستراتيجينتائج التحميل المتعمقة بالمحور الثاني " التخطيط 
" إلجوبػػػوت اإلسػػػررارةجي( المقػػوةةس الكصػػػلةة للقػػػرات المرػػكر ال ػػػوني "الر طػػةط 4.11ةك،ػػح الجػػػدكؿ )

" بػػكزارة (DEEP)ةف العػػوممةف بػػوإلدارة العمةػػو كالكسػػطى كالػػدنةو فػػي برنػػومج الرمكػػةف االقرصػػودم "المػػكظل
( فقػػػػرة، رةػػػػث بمػػػػغ الكسػػػػط الرسػػػػوبي إلجوبػػػػوت 14كةركػػػػكف المرػػػػكر مػػػػف ) .الرنمةػػػػة االجرموعةػػػػة بىػػػػزة

كةشػػةر ىػػذا المؤشػػر إلػػى  ،%(83.1( كبػػكزف نسػػبي )5مػػف  4.15المسػػرجةبةف رػػكؿ المرػػكر ال ػػوني )
 د درجة مكافقة مررلعة.كجك 
مركسػط اإلجوبػوت لمدرجػة  ؽ مػف حفٌ ( لمررقٌػOne sample t- test)كمػو رشػةر نرةجػة قةمػة ا ربػور ك 

( الرػػػي رعبػػػر عػػػف المكقػػػؼ المركسػػػط " الػػػرحم 3" رػػػكؿ القةمػػػة )اإلسػػػررارةجيالر طػػػةط " الكمةػػػة لممرػػػكر
بػأف قةمػة الكسػط الرسػوبي لمدرجػة  رةػث ربػةف .الرةودم" مف قبؿ حفراد مجرمػع الدراسػة عمػى البعػد حـ ال

مركسػػط إجوبػػوت حفػػراد  ( كذات داللػػة إرصػػوإةة، كىػػك مػػو ةشػػةر إلػػى حفٌ 3الكمةػػة لمبعػػد حكبػػر مػػف القةمػػة )
" ةمةػػؿ نرػػػك المكقػػؼ اإلةجػػوبي، كىػػػذه اإلسػػررارةجيمجرمػػع الدراسػػة فػػي رعبإػػػة ىػػذا المرػػكر " الر طػػػةط 

 بولمركر ال وني.ز مف المكافقة المررلعة فةمو ةرعمؽ النرةجة رعزٌ 
اللقػػرة ا كلػػى الرػػي نصػػت  فقػػد حظيػػرت النرػػوإج بػػأفٌ  ،و فةمػػو ةرعمػػؽ بررمةػػؿ اللقػػرات المككنػػة ليػػذا البعػػدحٌمػػ
" قػػد اررمػػت المرربػػة ا كلػػى ة كا،ػػرة لمطمػػكح المسػػرقبمي المرغػػكبإسػػررارةجةةرػػكفر لػػدل البرنػػومج رؤةػػة "

بةنمػػػو  .ارجػػػة مكافقػػػة مررلعػػػة جػػػدن كرعبػػػر عػػػف د ،%(90( كبػػػكزف نسػػػبي )5مػػػف  4.50بكسػػػط رسػػػوبي )
ةرـ االعرمود فػي رؤةػة البرنػومج عمػى المػكارد كاإلمكونػوت المرورػة اررمت اللقرة ال ونةة الري نصت عمى "

كرعبػر عػف  ،%(79.5( كبػكزف نسػبي )5مػف  3.98" المرربػة ا  ةػرة بكسػط رسػوبي )كالمقدرة مسػرقبالن 
 درجة مكافقة مررلعة.
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 "اإلستراتيجيخص لنتائج التحميل اإلحصائي لفقرات المحور الثاني "التخطيط (: مم4.11جدول )

 انفمشة
انىعط 

 انحغابٍ

انىصٌ 

 انُغبٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ
 انخشحُب

  0.62 %83.1 4.15 "اإلعخشاحُجٍانذسجت انكهُت نهًحىس انثاٍَ "انخخطُط 

 1 0.88 %90.0 4.50 اٌّشغٛة0 خ ٚاػسخ ٌٍطّٛذ اٌّسزمجٍٟئسزشار١د٠١زٛفش ٌذٜ اٌجشٔبِح سؤ٠خ  00

٠زُ االػزّبد فٟ سؤ٠خ اٌجشٔبِح ػٍٝ اٌّٛاسد ٚاإلِىبٔبد اٌّزبزخ ٚاٌّمذسح  80

 0 ِسزمجال  
3.98 79.5% 0.70 11 

رؼًّ اٌطٛالُ اٌزٕف١ز٠خ فٟ ئؽبس اٌفُٙ اٌٛاػر ٌشؤ٠خ اٌجشٔبِح ٌألػّبي  00

 اٌّخططخ
4.34 86.8% 0.78 2 

 7 0.82 %82.7 4.14 ٙب ٌد١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ثغشع سفغ وفبءح األداء0رٙزُ ئداسح اٌجشٔبِح ثا٠ظبي سسبٌز 20

خ ٌٍجشٔبِح ثؼذ دساسخ زم١مخ ٌالزز١بخبد اإلسزشار١د٠١زُ ط١بغخ األ٘ذاف  00

 اٌز٠ّٕٛخ ٌد١ّغ أؽشاف اٌؼاللخ0
4.18 83.6% 0.92 5 

ب ٌدذٚي صِٕٟ رزظف أ٘ذف اٌجشٔبِح ثبٌٛالؼ١خ ٚاٌزسذ٠ذ ٚاٌمبث١ٍخ ٌٍم١بط ٚفم   20

 ١ز٘ب٠0سىُ رٕف
4.20 84.1% 0.93 4 

خ اٌزٟ ٠سؼٝ اإلسزشار١د١ش ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجشٔبِح فُٙ ٚاػر أل٘ذافٗ ٠زٛفّ  20

 ئٌٝ رسم١مٙب0
4.30 85.9% 0.73 3 

رمَٛ ئداسح اٌجشٔبِح ثبٌزم١١ُ اٌذٚسٞ ٌّذٜ ٚطٌٛٙب ئٌٝ رسم١ك األ٘ذاف  20

 اٌّخططخ0
4.05 80.9% 0.86 9 

ؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف ٌزؼض٠ض اٌمذساد اٌذاخ١ٍخ ٠زُ االػزّبد ػٍٝ أسب١ٌت رس١ًٍ ٔمب 90

 ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌجشٔبِح0 
4.05 80.9% 0.89 9 

٠زُ اسزخذاَ أسٍٛة رس١ًٍ اٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذاد فٟ ئؽبس اٌج١ئخ اٌخبسخ١خ  0.0

 ٌؼّبْ اسزّشاس س١ش ػًّ اٌجشٔبِح ثشىً أفؼ0ً
4.16 83.2% 0.91 6 

ؼٟ ٌٍس١ٕبس٠ٛ٘بد رمَٛ ئداسح اٌجشٔبِح ثبالػزّبد ػٍٝ ئخشاء رس١ًٍ رٛل 000

اٌّسزٍّخ اٌّإثشح ػٍٝ فؼب١ٌخ ػًّ اٌجشٔبِح ٚئدساخٙب ػّٓ اٌخطخ 

 خ0اإلسزشار١د١
4.09 81.8% 1.01 8 

خ اٌّسزٍّخ اإلسزشار١د١رمَٛ ئداسح اٌجشٔبِح ثبألخز ثؼ١ٓ االػزجبس االفزشاػبد  080

ب ػٍٝ ثٕبء لذساد اٌّسزف١ذ٠ٓ ػٕذ فٟ ث١ئخ ػٍّٙب اٌخبسخ١خ اٌزٟ لذ رإثش سٍج  

 خ0اإلسزشار١د١ػغ خطزٙب ٚ
4.09 81.8% 0.71 8 

رؼزّذ ئداسح اٌجشٔبِح فٟ ؽش٠مخ ػٍّٙب ػٍٝ ٚػغ ِدّٛػخ ِٓ اٌجذائً  000

 ا ػٍٝ أسٍٛة اٌس١ٕبس٠ٛ٘بد0خ اػزّبد  اإلسزشار١د١
4.09 81.8% 0.98 8 

خ ثذ٠ٍخ فٟ زبي أسشاف اٌٛالغ ػٓ ئسزشار١د١رؼغ ئداسح اٌجشٔبِح خ١بساد  020

 اٌس١ٕبس٠ٛ اٌّؼزّذ0
4.00 80.0% 0.91 10 

 >t = 12.280، Sig=0.000) "اإلعخشاحُجٍ"انخخطُط  نهًحىس انثاٍََخُجت اخخباس "ث" حىل يخىعط اإلجاباث عهً انذسجت انكهُت 

0.05). 

%، االَحشاف 111( *5÷عذد انًغخجُبٍُ، انىصٌ انُغبٍ = )انىعط انحغابٍ÷ يالحمت: انىعط انحغابٍ: يجًىع اإلجاباث 

 اَحشاف انمُى عٍ وعطها انحغابٍ وَعخبش أحذ يعاَُش انخشخجانًعُاسٌ: 

 SPSSا لمخرجات برنامج من إعداد الباحثة استنادً الجدول 
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 (DEEP)مف قبؿ العوممةف في برنومج  اإلسررارةجيرظير النروإج المرربطة ال وصة بممورسة الر طةط 
ةث بمغ الكزف النسبي لمركسط ارجوىوريـ ر ،و،مف كزارة الرنمةة االجرموعةة بقطوع غزة قد كوف إةجوبةن 

ا مر الذم ةشةر إلى كجكد درجة مررلعة في  راإيـ نرك ربني الر طةط  ،(%2000المركر ) انرك ىذ
  .في إطور عمؿ البرنومج اإلسررارةجي

 ،(DEEP)،مف برنومج  اإلسررارةجيالدرجة المررلعة لممورسة حنشطة الر طةط  كررل البور ة حفٌ 
طبةعة ا نشطة المنلذة في ىذا البرنومج ررربط بمجمكعة مرنكعة مف المشورةع الربرةة  فٌ ةرجع إلى ح
  .الري رصنؼ ،مف حنشطة القطوع ال وص اللمسطةني في قطوع غزة ،المدرة لمد ؿ

و عمى مسركل القطوع ال وص ك صكصن  ،ة الري ةشيدىو قطوع غزةرىٌةر مكفي ظؿ بةإة العمؿ ال
لممؤسسوت كالشركوت الري  وا إجبورةن ممرن  اإلسررارةجي،وةو ممورسة الر طةط اللمسطةني، فقد حصبرت ق

ىذه البةإة ررصؼ بوررلوع رجـ الريدةدات ال ورجةة الري رؤ ر  إذ حفٌ  .رسعى إلى النجوح كاالسرمرارةة
  .كعمى المشورةع ردة ة النشأة عمى كجو الرردةد ،عمى قطوع ا عموؿ بشكؿ عوـ

يدةدات في رولة الرقمبوت المسرمرة في رركة انسةوب الب،وإع بلعؿ اإلغالؽ إذ ررم ؿ حىـ ىذه الر
المركرر لممعوبر الرجورةة، بوإل،وفة إلى م وطر الرركب الري ح رت عمى مجوؿ حنشطة المشورةع 

اررلوع ردة المنوفسة كاررلوع ركملة ا عموؿ المرربطة برصوعد ردة اإلغالؽ  كمو حفٌ  .االسر مورةة
ملركض عمى قطوع غزة، قد ح رت عمى مجمؿ ىكامش ا ربوح لمشركوت كالمشورةع بشكؿ كالرصور ال

ىذا بوإل،وفة إلى ان لوض القكة الشراإةة لممسريمؾ اللمسطةني بلعؿ ا زموت المرربطة بر لةض  .عوـ
قةـ فكارةر الركارب كا جكر لمكظلي القطوع العوـ كرسرةح حعداد كبةرة مف العوممةف في مؤسسوت 

مجرمع المدني كالقطوع ال وص، ىذه الجكانب حدت إلى ال،ىط عمى ىكامش حربوح الشركوت برةث ال
ررسف الظركؼ كررقةؽ رصةمة كوفةة مف ا ربوح في  حصبرت رقبؿ بولردكد الدنةو مف ا ربوح حمالن 

  .في ا جمةف المركسط كالبعةد

رسعى لمبقوء في ا جؿ القصةر رةث ب ،العدةد مف الشركوت حصبرت رعمؿ عند نقطة الرعودؿ كمو حفٌ 
ف الظركؼ العومة في بةإة ا عموؿ بقطوع غزة، ىذه الجكانب فر،ت عمى العوممةف ا لررسٌ انرظورن 
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كمد ؿ ىوـ لررقةؽ النجوح النسبي  اإلسررارةجيإربوع حسولةب الر طةط  DEEP،مف برنومج 
  .سرمرارةة عمموجؿ ،موف ررقةؽ حىداؼ البرنومج كاحكذلؾ مف  ،لألنشطة المنلذة

رصد اللرص كالريدةدات في المرةط ال ورجي لممشورةع الممكلة مف قبؿ البرنومج ةعربر مف حىـ  إذ حفٌ 
و برجوربيـ السوبقة في المرارؿ ا كلى لرنلةذ البرنومج كذلؾ ارربوطن  ،الجكانب الري ةركز عمةيو العوممكف

افر مجمكعة كبةرة مف المعدات كالمسرمزموت كالري شيدت مجمكعة مف الريدةدات المرم مة في عدـ رك 
في ا سكاؽ المرمةة الالزمة لمبدء بو نشطة كر، ـ الركولةؼ المرربطة بولمكاد المركفرة بلعؿ اإلغالؽ 
المركرر لممعوبر الرجورةة، ىذا بوإل،وفة إلى الريدةد الرقةقي لكجكد بعض المشورةع المنلذة بلعؿ رولة 

نقوط ال،عؼ  كمو حفٌ  .رات المشورةع الردة ة مقورنة بولمشورةع القوإمةالمنوفسة الشدةدة ك،عؼ قد
 كالري رعرمد فقط عمى  برات حصروب رمؾ المشورةع كونت عومالن  ،الدا مةة ال وصة برمؾ المشورةع

في مروكلة لرركةميو إلى نقوط قكة عبر رأىةؿ حصروبيو  اإلسررارةجيو النريوج فكر الر طةط   ر ميمن 
  .جؿ رمكةنيـ مف العمؿ بلكر إدارم سمةـحمف  ،اإلدارةة كاللنةة في الجكانب

عمى ررقةؽ ا ىداؼ طكةمة ا جؿ دفعيـ إلى ربني  DEEPرركةز إدارة مشركع  كمو ررل البور ة حفٌ 
ة لألعموؿ في روؿ مكاجية إسررارةجةجؿ ك،ع سةنورةكىوت كبداإؿ حمف  ،اإلسررارةجيفكر الر طةط 

عطمة لمعمؿ في بةإة قطوع غزة كاعرمودىـ عمى مدا ؿ ا فكور المرنة كرىةةر ة ظركؼ طورإة حك محةٌ 
كىك مو رررب عمةو ،ركرة ركافر  .ة السوإدة في بةإة عمؿ قطوع غزةةو لالرجوىوت البةإا كلكةوت كفقن 

نو مف ك،ع البداإؿ كاإلبداع في بىةة رمكٌ  اإلسررارةجيفرةؽ مؤىؿ ةمرمؾ قدرات كبةرة في الر طةط 
، رىٌةرالة لممشكالت الدكرةة الري ركاجو البرنومج في ظؿ ىذه البةإة شدةدة الرعقةد ك اإلسررارةجةمكؿ الر

 في بةإة قطوع غزة. اإلسررارةجيكىك مو ةلسر الدرجة المررلعة لمر طةط 

 كدراسػػػة( ـ8.02 الىػػػكطي،) كدراسػػػة( ـ8.02 رمػػػد،حالشػػػةخ ) كررلػػػؽ ىػػػذه النرةجػػػة مػػػع دراسػػػة كػػػؿ مػػػف
كالرػػػي حشػػػورت جمةعيػػػو إلػػػى كجػػػكد درجػػػة ( ـ8.00 عبػػػد الػػػررمف كالشػػػكةخ،) كدراسػػػة( ـ8.02 جعلػػػر،)

دا ػػػؿ المؤسسػػػوت اللمسػػػطةنةة المرنكعػػػة كالرػػػي اسػػػريدفريو ىػػػذه  اإلسػػػررارةجيمررلعػػػة لرطبةػػػؽ الر طػػػةط 
كالري حشورت إلى كجكد  ،(ـ8.02 عكاد كمرمكد،) ىذه النرةجة مع دراسة كؿ مف ارلقتكمو  .الدراسوت
دا ػػؿ الشػػركة العومػػة لمنرجػػوت حلبػػوف حبػػي غرةػػب،  اإلسػػررارةجيلعػػة لرطبةػػؽ حسػػس الر طػػةط درجػػة مرر
 ،(ـ8.00 حبك نصػةب كةكسػؼ،) كدراسة( ـ8.02 بعةجي،) كدراسة( ـ8.02 مزةد ك  ركف،)  كدراسة
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فػػػػي المؤسسػػػػوت  اإلسػػػػررارةجيكالرػػػػي حشػػػػورت جمةعيػػػػو إلػػػػى كجػػػػكد درجػػػػوت مررلعػػػػة لممورسػػػػة الر طػػػػةط 
  كدراسػػػػػة( ,8.00Demirkaya) نرةجػػػػػة ىػػػػػذه الدراسػػػػػة مػػػػػع دراسػػػػػة كػػػػػؿ مػػػػػف ارلقػػػػػت كمػػػػػو .المسػػػػػريدفة

(Kare et al, 2013 )كدراسة (Tatian et al, 2013 ) كالري حشورت جمةعيو إلى كجكد درجة مررلعة
 في شركوت ا عموؿ كالجومعوت المسريدفة. اإلسررارةجيلممورسة الر طةط 
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ــل المت ــائج التحمي ــوزارة نت ــين االقتصــادي" مــن وجيــة نظــر المــوظفين ب ــث " التمك ــالمحور الثال ــة ب عمق
 التنمية االجتماعية.
( المقػػػوةةس الكصػػػلةة للقػػػرات المرػػػكر ال ولػػػث "الرمكػػػةف االقرصػػػودم" إلجوبػػػوت 4.12ةك،ػػػح الجػػػدكؿ )

" بػػكزارة (DEEP)المػػكظلةف العػػوممةف بػػوإلدارة العمةػػو كالكسػػطى كالػػدنةو فػػي برنػػومج الرمكػػةف االقرصػػودم "
( فقػػػػرة، رةػػػػث بمػػػػغ الكسػػػػط الرسػػػػوبي إلجوبػػػػوت 15ف المرػػػػكر مػػػػف )كةركػػػػكٌ  .الرنمةػػػػة االجرموعةػػػػة غػػػػزة

ر إلػػى كةشػػةر ىػػذا المؤٌشػػ ،%(83.4( كبػػكزف نسػػبي )5مػػف  4.17المسػػرجةبةف رػػكؿ المرػػكر ال ولػػث )
 كجكد درجة مكافقة مررلعة.

مركسػط اإلجوبػوت لمدرجػػة  ؽ مػػف حفٌ ( لمررقٌػOne sample t- test)كمػو رشػةر نرةجػة قةمػػة ا ربػور 
( الري رعبر عف المكقؼ المركسط " الرحم الرةودم" 3الرمكةف االقرصودم" ركؿ القةمة )“ الكمةة لممركر

قةمػة الكسػط الرسػوبي لمدرجػة الكمةػة  رةػث ربػةف بػأفٌ  .مف قبػؿ حفػراد مجرمػع الدراسػة عمػى المرػكر حـ ال
مركسػط إجوبػوت حفػراد مجرمػع  كىػك مػو ةشػةر إلػى حفٌ  .رصػوإةةكذات داللػة إ ،(3لمبعد حكبر مف القةمة )

ز الدراسة في رعبإة ىذا المركر " الرمكةف االقرصػودم" ةمةػؿ نرػك المكقػؼ اإلةجػوبي، كىػذه النرةجػة رعػزٌ 
 ؽ بولمركر ال ولث.مف المكافقة المررلعة فةمو ةرعمٌ 

اللقػررةف ا كلػى كا  ةػرة  رت النرػوإج بػأفٌ فقػد حظيػ ،ؽ بررمةؿ اللقػرات المككنػة ليػذا المرػكرو فةمو ةرعمٌ حمٌ 
ز رعػػػزٌ  ،ركجػػػد معػػػوةةر كا،ػػػرة ال رةػػػور اللإػػػوت المسػػػرلةدة مػػػف ا نشػػػطة المرنكعػػػةف نصػػػرو عمػػػى "ةالمرػػػ

" قػد اررمرػو المرربػة ا كلػى ا نشطة المنلذة بعد االنريوء منيو، االسرقالؿ كا مف االقرصػودم لممسػرلةدةف
بةنمػو . اكرعبػراف عػف درجػة مكافقػة مررلعػة جػدن  ،%(90.9نسػبي )( كبكزف 5مف  4.55بكسط رسوبي )

رسػػرطةع المكازنػػوت الم صصػػة رىطةػػة جمةػػع الطمبػػوت المقدمػػة " اررمػػت اللقػػرة الرابعػػة الرػػي نصػػت عمػػى
( 5مػػف  3.98" المرربػػة ا  ةػػرة بكسػػط رسػػوبي )مػػف المسػػرلةدةف ممػػف رنطبػػؽ عمػػةيـ شػػركط االسػػرلودة

 درجة مكافقة مررلعة. كرعبر عف ،%(79.5كبكزف نسبي )
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من وجية نظر  (: ممخص لنتائج التحميل اإلحصائي لفقرات المحور الثالث "التمكين االقتصادي"4.12جدول )
 الموظفين بوزارة التنمية االجتماعية.

 انفمشة
انىعط 

 انحغابٍ

انىصٌ 

 انُغبٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ
 انخشحُب

  0.62 %83.4 4.17 االلخصادٌ"انذسجت انكهُت نهًحىس انثانث "انخًكٍُ 

 1 0.66 %90.9 4.55 رٛخذ ِؼب١٠ش ٚاػسخ الخز١بس اٌفئبد اٌّسزف١ذح ِٓ األٔشطخ اٌّزٕٛػخ0 00

ٌٍّسزف١ذ ٌٍجذء ثّششٚع ٠إٍ٘ٗ ٌزٛف١ش لذس وبف ِٓ اٌذخً ٌٕمٍٗ ٍف ٠زُ رٛف١ش ر٠ًّٛ وب 80

 ِٓ فئخ اٌؼٛص ئٌٝ االػزّبد ػٍٝ اٌزاد0
3.93 78.6% 0.82 12 

ًِ رٛافش اٌشغجخ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌجذء ثٕشبؽ الزظبدٞ أزذ أُ٘ اٌشوبئض ٌّٕر ٠ؼزجش ػب 00

 اٌز0ً٠ّٛ
4.34 86.8% 0.86 2 

رسزط١غ اٌّٛاصٔبد اٌّخظظخ رغط١خ خ١ّغ اٌطٍجبد اٌّمذِخ ِٓ اٌّسزف١ذ٠ٓ ِّٓ  20

 رٕطجك ػ١ٍُٙ ششٚؽ االسزفبدح0
3.98 79.5% 0.73 11 

 6 0.93 %82.7 4.14 اٌجشٔبِح0 ِزخظض ٌٍّسزف١ذ٠ٓ ِٓ أٔشطخ ٠زُ رٛف١ش رذس٠ت 00

 7 0.81 %82.3 4.11 ٠زُ ِشاػبح وال اٌدٕس١ٓ ِّٓ رٕطجك ػ١ٍُٙ ششٚؽ االسزفبدح ػٕذ ِٕر اٌز0ً٠ّٛ 20

 4 1.00 %84.1 4.20 غبث١خ0رسُٙ ؽج١ؼخ األٔشطخ إٌّفزح فٟ رؼض٠ض اٌثمبفخ اٌز٠ّٕٛخ وجذ٠ً ٌٍثمبفخ اإل 20

ِح رذس٠ج١خ ١ِٕٙخ رسبػذُ٘ ٌذخٛي سٛق ٠زُ رٛف١ش اٌفشص ٌٍّسزف١ذ٠ٓ ٌالٌزسبق ثجشا 20

 اٌؼ0ًّ
4.00 80.0% 0.81 9 

 6 1.00 %82.7 4.14 ٠زُ دػُ ازز١بخبد اٌّسزف١ذ٠ٓ ٚأفىبسُ٘ اٌّزٕٛػخ، ِٓ اٌز٠ًّٛ اٌخبص ثّشبس٠ؼُٙ  90

رؼزجش آ١ٌبد اٌؼًّ اٌّزجؼخ ِسفضح ٌزؼض٠ض اٌزفى١ش اإل٠دبثٟ ٌٍّسزف١ذ٠ٓ ٌٍجذء فٟ أٔشطخ  0.0

 الزظبد٠خ خبطخ ث0ُٙ
4.00 80.0% 0.84 10 

 5 0.87 %83.6 4.18 رزُ ِسبػذح اٌّسزف١ذ٠ٓ فٟ ئػذاد دساسخ خذٜٚ ٚالؼ١خ ٌٍّشبس٠غ إٌّٛٞ رٕف١ز٘ب0 000

 6 0.82 %82.7 4.14 رسُٙ ثشاِح اٌزأ١ً٘ اٌفٕٟ ٚاإلداسٞ اٌّمذِخ ثزؼض٠ض فشص ٔدبذ اٌّشبس٠غ اٌٌّّٛخ0 080

ٌزٕف١ز ػٓ ٔزبئح اٌؼًّ فٟ رزٛفش زبٌخ ِٓ اٌشػٝ ِٓ لجً اٌّإسسبد اٌشش٠ىخ فٟ ا 000

 رسم١ك اٌزّى١ٓ االلزظبدٞ ٌٍفئبد اٌّسزف١ذح0
4.09 81.8% 0.86 8 

رزٛفش زبٌخ ِٓ اٌشػب ِٓ لجً اٌّسزف١ذ٠ٓ زٛي آ١ٌبد اٌؼًّ اٌّزجؼخ ردبٖ ػ١ٍّخ  020

 اٌزّى١ٓ االلزظبدٞ 0ٌُٙ
4.23 84.5% 0.86 3 

 1 0.76 %90.9 4.55 ٓ االلزظبدٞ ٌٍّسزف١ذ0ٓ٠ رؼضص األٔشطخ إٌّفزح ثؼذ االٔزٙبء ِٕٙب، االسزمالي ٚاألِ 000

 .(t = 12.524، Sig=0.000< 0.05) "انخًكٍُ االلخصادٌ" نهًحىس انثانثَخُجت اخخباس "ث" حىل يخىعط اإلجاباث عهً انذسجت انكهُت 

%، االَحشاف انًعُاسٌ: 111( *5÷عذد انًغخجُبٍُ، انىصٌ انُغبٍ = )انىعط انحغابٍ÷ يالحمت: انىعط انحغابٍ: يجًىع اإلجاباث 

 اَحشاف انمُى عٍ وعطها انحغابٍ وَعخبش أحذ يعاَُش انخشخج

 SPSSا لمخرجات برنامج من إعداد الباحثة استنادً الجدول 
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رظير النروإج المرربطة ال وصة بمركر الرمكةف االقرصودم المرربط ببرنومج الرمكةف االقرصودم لألسر 
،ػػمف  DEEPمػػف رقةػػةـ العػػوممةف فػػي برنػػومج كجػػكد درجػػة مررلعػػة  اللقةػػرة كالمرركمػػة فػػي قطػػوع غػػزة،

كزارة الرنمةػػة االجرموعةػػة لنرػػوإج ىػػذه البرنػػومج فةمػػو ةرعمػػؽ بػػولرمكةف االقرصػػودم لممسػػرلةدةف، رةػػث بمػػغ 
ا مر الذم ةشةر إلى كجكد درجة مررلعة فػي  راإيػـ نرػك  .(%2002) الكزف النسبي ال وص بيذا البعد

ىدافػػو فػػي رمكػػةف ىػػذه ا سػػر مػػف االعرمػػود عمػػى الػػذات كال ػػركج مػػف رولػػة العػػكز، ررقةػػؽ البرنػػومج  
كررلػؽ ىػذه النرةجػة مػع رقةػةـ المسػرلةدةف مػف حنشػػطة البرنػومج رػكؿ مػدل مسػوىمرو فػي ررقةػؽ الرمكػػةف 
االقرصودم ليـ ك سرىـ، رةث حظيرت نروإج الررمةؿ ال وصة ب راء المسرلةدةف كجكد ارجوه إةجوبي مف 

ـ فةمو ةرعمؽ بقدرة البرنومج عمى ررقةؽ الرمكةف االقرصػودم ليػـ ك سػرىـ، رةػث بمػغ الػكزف النسػبي قبمي
كىػػػك مػػػو ةشػػػةر إلػػػى كجػػػكد درجػػػة مررلعػػػة مػػػف رقةػػػةـ  ،(%2.08لمركسػػػط ارجوىػػػوريـ نرػػػك ىػػػذا المرػػػكر )

  .فةمو ةرعمؽ بولرمكةف االقرصودم ليـ (DEEP)المسرلةدةف  نشطة برنومج 

كالمسػػرلةدةف مػػف  (DEEP)كجػػكد ركافػػؽ نسػػبي بػػةف كػػؿ مػػف  راء العػػوممةف ببرنػػومج  كمػػف المالرػػظ ىنػػو
كىػك مػو ةشػةر إلػى ، حنشطة ىذا البرنومج نرك قدررو عمى ررقةػؽ الرمكػةف االقرصػودم لملإػوت المسػريدفة

  .كجكد درجة ىومة مف النجوح النسبي لمبرنومج في ررقةؽ حىدافو المرربطة بولرمكةف االقرصودم

الدرجػػة المررلعػػػة فػػي رقةػػػةـ كػػػؿ مػػف العػػػوممةف كالمسػػرلةدةف مػػػف البرنػػومج ةػػػرربط بقػػػدرة  بور ػػػة حفٌ كرػػرل ال
مشػورةع الرمكػةف االقرصػػودم عمػى إرػػداث رولػة مػػف الرنمةػة الرقةقةػػة لممسػرلةدةف كػػكف ىػذه المشػػورةع ال 

جكانبيػػػػو  مػػػػو رػػػػرربط بولجكانػػػػب الرنمكةػػػػة الرػػػػي ررصػػػػؼ بوالسػػػػردامة فػػػػيرعرمػػػػد عمػػػػى الطػػػػوبع اإلغػػػػو ي، إنٌ 
ىػذا الرقةػةـ ةركافػؽ مػع ا دبةػوت العممةػة النظرةػة، كالرجػورب  كمػو حفٌ  .و المولةػة منيػوالمرنكعة، ك صكصن 

العممةة لمدكؿ الم رملة، كالرػي ح برػت قػدرة المشػورةع الصػىةرة كالمركسػطة فةيػو عمػى قةػودة عممةػة الرنمةػة 
و الرنمكةة عمػى رعزةػز دكر المشػورةع الصػىةرة العدةد مف الدكؿ قد اعرمدت في  كرري إذ حفٌ  .االقرصودةة

كاعربرريػػو الكسػػةمة ا ىػػـ لعػػالج مجمكعػػة مػػف  ،جػػؿ إرػػداث رولػػة رقةقةػػة مػػف الرنمةػػةحكالمركسػػطة مػػف 
  .المع،الت االقرصودةة كإشكوالت البطولة كاللقر

ىػذه البػرامج ةنظػر المسػرلةدكف مػف  ،رةث رررلع معدالت البطولػة كاللقػر ،كفي كاقعنو الراىف بقطوع غزة
كالرػي  ،جػؿ ال ػركج مػف المع،ػالت الرػي رػكاجييـح ليػـ مػف يو الكسةمة ا ىـ الري رشكؿ مد الن عمى حنٌ 

ةرم ؿ حىميو في ،ةؽ سكؽ العمػؿ كعػدـ قدررػو عمػى ركلةػد اللػرص الكوفةػة لرمبةػة اررةوجػوت المػكاطنةف 
رقػدةـ الرمكةػؿ كالقػركض لممسػرلةدةف كجػكد بػداإؿ لق،ػوةو الرشػىةؿ ررم ػؿ ب إفٌ كبولرولي ف .المؤىمةف لمعمؿ
ةنظػػػر إلةػػػو  ،مػػػف حجػػػؿ بنػػػوء قػػػدراريـ كرمكةػػػنيـ مػػػف الػػػد كؿ إلػػػى سػػػكؽ العمػػػؿ (DEEP)مػػػف برنػػػومج 
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و فةمػو ةرعمػؽ و إةجوبةنػكىػك مػو جعػؿ رقةػةميـ ةأ ػذ ارجوىنػ ،المسرلةدكف بإةجوبةة مػف رةػث اللكػرة كالرطبةػؽ
 مج مف رةث الدرجة المررلعة مف الرقةةـ.كةركافؽ مع  راء العوممةف بولبرنو ،بيذه البرامج

الري حشورت إلػى ررقةػؽ المشػورةع الصػىةرة لزةػودة فػي ( ـ.8.0 الشوةب،) كررلؽ ىذه النرةجة مع دراسة
كالرػػي حشػػورت إلػػى كجػػكد ( ـ8.00 ال ال ةنػػي،)  و، كدراسػػةد ػػكؿ ا سػػر حسػػيمت فػػي رمكةػػنيـ اقرصػػودةن 

 .ي ررقةؽ الرمكػةف االقرصػودم لألسػر اللقةػرة كالمرركمػةف (DEEP)درجة مررلعة مف اللعولةة لبرنومج 
ػػ ارلقػػتكمػػو  كالرػػي حشػػورت إلػػى كجػػكد درجػػة مررلعػػة مػػف المسػػوىمة ( ـ8.02 الجػػالد،) و مػػع دراسػػةحة،ن

في الرمكةف االقرصودم لألسر اللقةػرة كالمرركمػة فػي ال،ػلة الىربةػة، بةنمػو ا رملػت  (DEEP)لبرنومج 
رقةةـ عممةة الرمكػةف االقرصػودم فػي إطػور  الري حشورت إلى حفٌ ( ـ8.00 عقؿ،) ىذه النرةجة مع دراسة

رنلةػػػذ المشػػػركع، كقوبمةػػػة نجػػػوح ) كونػػػت بدرجػػػة مركسػػػطة فةمػػػو ةرعمػػػؽ برقةػػػةـ عممةػػػة (DEEP)برنػػػومج 
 المشركع، الرقرةر الرجمةعي لممشركع(.
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 ي" من وجية نظر المستفيديننتائج التحميل المتعمقة بالمحور الرابع "التمكين االقتصاد
( المقػػػػوةةس الكصػػػػلةة للقػػػػرات المرػػػػكر الرابػػػػع "الرمكػػػػةف االقرصػػػػودم" إلجوبػػػػوت 4.13ةك،ػػػػح الجػػػػدكؿ )

( فقػػػرة، رةػػػث بمػػػغ 15ف المرػػػكر مػػػف )، كةركػػػكٌ (DEEP)المسػػػرلةدةف مػػػف برنػػػومج الرمكػػػةف االقرصػػػودم 
 ،%(79.6( كبػػكزف نسػػبي )5مػػف  4.17الكسػػط الرسػػوبي إلجوبػػوت المسػػرجةبةف رػػكؿ المرػػكر الرابػػع )

 ر إلى كجكد درجة مكافقة مررلعة.كةشةر ىذا المؤشٌ 
مركسػط اإلجوبػوت لمدرجػة  ؽ مػف حفٌ ( لمررقٌػOne sample t- test)كمػو رشػةر نرةجػة قةمػة ا ربػور ك 

ر عػػػف ( الرػػػي رعٌبػػػ3الرمكػػػةف االقرصػػػودم مػػػف كجيػػػة نظػػػر المسػػػرلةدةف" رػػػكؿ القةمػػػة )" الكمةػػػة لممرػػػكر
قةمػة  "الرحم الرةودم" مف قبؿ حفراد عةنة الدراسػة عمػى المرػكر حـ ال، رةػث ربػةف بػأفٌ المكقؼ المركسط 

كىػك مػو ةشػةر إلػى  .( كذات داللػة إرصػوإةة3الكسط الرسوبي لمدرجػة الكمةػة لممرػكر حكبػر مػف القةمػة )
ر ظػػػمركسػػط إجوبػػػوت حفػػراد عةنػػػة الدراسػػة فػػػي رعبإػػة ىػػػذا المرػػكر "الرمكػػػةف االقرصػػودم مػػػف كجيػػة ن حفٌ 

ز مف المكافقة المررلعػة فةمػو ةرعمػؽ بػولمركر المسرلةدةف" ةمةؿ نرك المكقؼ اإلةجوبي، كىذه النرةجة رعزٌ 
 الرابع.

اللقػػرة ال ػومس عشػػر الرػػي  فقػػد حظيػرت النرػػوإج بػأفٌ  ،و فةمػػو ةرعمػؽ بررمةػػؿ اللقػرات المككنػػة ليػذا البعػػدحٌمػ
ا إلػى دراسػة جػدكل اقرصػودةة رشػةر إلػى بمػنح الرمكةػؿ اسػرنودن  (DEEP)نصت عمى "رقكـ إدارة برنومج 

( كبػكزف نسػبي 5مػف  4.11إمكونةة نجوح المشركع الممكؿ." قد اررمت المرربة ا كلػى بكسػط رسػوبي )
بةنمو اررمت اللقرة ال ول ة الري نصت عمى "لقد حسيـ  .اكرعبر عف درجة مكافقة مررلعة جدن  ،%(82.2)

ةػة  غػراض االنػدموج فػي سػكؽ العمػؿ" المرربػة ا  ةػػرة فػي رػكفةر بػرامج ردرةبةػة مين (DEEP)برنػومج 
 كرعبر عف درجة مكافقة مررلعة. ،%(78( كبكزف نسبي )5مف  3.90بكسط رسوبي )
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(: ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المحور الثالث "التمكين االقتصادي" من وجهة نظر المستفيدين31.4جدول )  

 انفمشة
انىعط 

 انحغابٍ

انىصٌ 

 غبٍانُ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ
 انخشحُب

  1859 %2982 3892 انذسجت انكهُت نهًحىس انثانث "انخًكٍُ االلخصادٌ"

فٟ رٛف١ش اٌز٠ًّٛ اٌالصَ ألغشاع ئلبِخ اٌّشبس٠غ  (DEEP)٠سبُ٘ ثشٔبِح  00

 اٌخبطخ ثبٌّسزف١ذ0ٓ٠
4.02 80.4% 0.80 4 

80  ّْ اٌّسزف١ذ٠ٓ ٠غطٟ ازز١بخبد  (DEEP)اٌز٠ًّٛ اٌّمذَ ِٓ لجً ثشٔبِح  ئ

 ٌٍز٠ًّٛ اٌخبص ثّشبس٠ؼُٙ ٚأفىبس0ُ٘
4.04 80.8% 0.89 3 

فٟ رٛف١ش ثشاِح رذس٠ج١خ ١ِٕٙخ ألغشاع االٔذِبج  (DEEP)ٌمذ أسُٙ ثشٔبِح  00

 فٟ سٛق اٌؼ0ًّ 
3.90 78.0% 0.93 13 

ٌمذ أسّٙذ ثشاِح اٌزأ١ً٘ اٌفٕٟ ٚاإلداسٞ اٌّمذِخ ِٓ لجً اٌجشٔبِح ثزؼض٠ض  20

 ٌّٕفزح0فشص ٔدبذ اٌّشبس٠غ ا
3.97 79.3% 0.96 6 

 12 0.86 %78.2 3.91 فٟ رؼض٠ض لذسارٟ االلزظبد٠خ0 (DEEP)ٌمذ سبُ٘ ثشٔبِح  00

 10 0.86 %78.4 3.92 فٟ رؼض٠ض ِىبٔزٟ داخً األسشح0 (DEEP)شؼش ثٛخٛد دٚس فبػً ٌجشٔبِح أ 20

اٌزٞ ٚفش ٌٟ اٌفشطخ  (DEEP)ب ثفؼً ثشٔبِح ب ِٕزد  ٌمذ أطجسذ ئٔسبٔ   20

 برٟ االلزظبد٠خ0ٌزسم١ك ؽّٛز
3.94 78.8% 0.90 8 

ّْ شؼش ثأ 20  11 0.92 %78.3 3.91 ٠ز١ّضْٚ ثب١ٌّٕٙخ فٟ أػّب0ٌُٙ (DEEP)اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ ثشٔبِح  أ

90  ّْ رؼضص ِٓ اٌزفى١ش اإل٠دبثٟ ٌٍّسزف١ذ٠ٓ فٟ ثذء  (DEEP)آ١ٌخ ػًّ ثشٔبِح  ئ

 أٔشطخ خبطخ ث0ُٙ
3.93 78.5% 0.89 9 

دٞ ثفؼً اٌز٠ًّٛ اٌّمذَ ٌٟ ِٓ لجً ثشٔبِح شؼش ثبالسزمالي ٚاألِٓ االلزظبأ 0.0

(DEEP)0 3.97 79.4% 0.92 5 

رّى١ٕٟ ِٓ رخطٟ زبٌخ اٌؼٛص ٌالػزّبد ػٍٝ فٟ  (DEEP)ٌمذ أسُٙ ثشٔبِح  000

 اٌزاد0
3.96 79.2% 0.84 7 

أزذ أُ٘ اٌجشاِح اٌزٟ رسُٙ فٟ رؼض٠ض ثمبفخ اٌؼًّ  (DEEP)٠ؼزجش ثشٔبِح  080

 ٌذٜ اٌّسزف١ذ0ٓ٠
3.96 79.2% 0.95 7 

ّْ شؼش ثأ 000 وبْ ٌٙب اٌذٚس اإل٠دبثٟ فٟ شؼٛسٞ  (DEEP)أٔشطخ ثشٔبِح أ

 ثبٌشػٟ ٚرسم١ك اٌزاد0
4.02 80.4% 0.91 4 

رسُٙ ئداسح اٌجشٔبِح فٟ رٛخ١ٗ اٌّسزف١ذ٠ٓ ٔسٛ أفىبس اٌّشبس٠غ األوثش خذٜٚ  020

 اٌزٟ ٠ّىُٕٙ اٌؼًّ فٟ ئؽبس٘ب0
4.09 81.7% 0.85 2 

ا ئٌٝ دساسخ خذٜٚ ٌز٠ًّٛ اسزٕبد  ثّٕر ا (DEEP)رمَٛ ئداسح ثشٔبِح  000

 الزظبد٠خ رش١ش ئٌٝ ئِىب١ٔخ ٔدبذ اٌّششٚع اٌّّٛي0
4.11 82.2% 0.79 1 

 = t) نهًحىس انثانث "انخًكٍُ االلخصادٌ" يٍ وجهت َمش انًغخفُذٍََخُجت اخخباس "ث" حىل يخىعط اإلجاباث عهً انذسجت انكهُت 

9.750، Sig=0.000< 0.05). 

%، االَحشاف 111( *5÷عذد انًغخجُبٍُ، انىصٌ انُغبٍ = )انىعط انحغابٍ÷ غابٍ: يجًىع اإلجاباث يالحمت: انىعط انح

 انًعُاسٌ: اَحشاف انمُى عٍ وعطها انحغابٍ وَعخبش أحذ يعاَُش انخشخج

 SPSSا لمخرجات برنامج من إعداد الباحثة استنادً الجدول 

ررربط بمالمسة  (DEEP)المسرلةدةف النشطة برنومج  كررل البور ة حٌف الدرجة اإلةجوبةة المررلعة لرقةةـ
ىػػػذا البرنػػػومج الررةوجػػػوريـ كرغبػػػوريـ، اذ اف معظػػػـ البػػػرامج الداعمػػػة فػػػي قطػػػوع غػػػزة رركػػػز عمػػػى مػػػنح 
الرمكةؿ االغو ي لالسر بوسرنوء ىذا البرنومج الذم ةركز عمى البعد الرنمكم، ىذا البعد قد اصػبح مطمبػو 

لمعمػػؿ اللنػػي فػػي ر صصػػوريـ كركجيػػوريـ المينةػػة اك رمػػؾ الرػػي بنةػػت مػػف لالسػػر الرػػي رمرمػػؾ المقكمػػوت 
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كاقػػػػع  بػػػػراريـ المرراكمػػػػة فػػػػي االعمػػػػوؿ الرةورةػػػػة، ىػػػػذه القػػػػدرات الرػػػػي رمرمكيػػػػو ىػػػػذه االسػػػػر ال رسػػػػرطةع 
اسػػر مورىو بسػػبب عجيزىػػو عػػف رػػكفةر الرمكةػػؿ الػػالـز ليػػو كبولرػػولي فػػوف رػػكفر برنػػومج ةرػػوكي االررةػػوج 

سػػر كةسػػيـ فػػي سػػد اللجػػكة المنقكصػػة المرم مػػة بعجػػز الرمكةػػؿ سػػةجد دعمػػو كرشػػجةعو الرقةقػػي ليػػذه اال
إةجوبةػػو مػػف قػػبميـ لالسػػرمرار بونشػػطرو رغبػػة مػػنيـ فػػي رعظػػةـ رجػػـ المنػػوفع ال وصػػة بيػػـ، كمػػو اف بةإػػة 
قطوع غزة الري رشيد رولة غةر مسبكقة مف اررلوع لمعدالت البطولة كاللقر كفقداف القدرة عمى الكصكؿ 

لى مصودر الرمكةؿ قد سوىمت في بمكرة ارجوىػوت المسػرلةدةف بػولنظرة اإلةجوبةػة الػى م ػؿ ىػذه البػرامج ا
بوعربورىو الكسةمة ا ىـ الري رشكؿ مػد الن ليػـ مػف حجػؿ ال ػركج مػف المع،ػالت الرػي رػكاجييـ، كالرػي 

رةوجػوت المػكاطنةف ةرم ؿ حىميو في ،ةؽ سكؽ العمػؿ كعػدـ قدررػو عمػى ركلةػد اللػرص الكوفةػة لرمبةػة ار
المؤىمةف لمعمؿ. كبولرولي فإٌف كجػكد بػداإؿ لق،ػوةو الرشػىةؿ ررم ػؿ برقػدةـ الرمكةػؿ كالقػركض لممسػرلةدةف 

مػػػف حجػػػؿ بنػػػوء قػػػدراريـ كرمكةػػػنيـ مػػػف الػػػد كؿ إلػػػى سػػػكؽ العمػػػؿ، ةنظػػػر إلةػػػو  (DEEP)مػػػف برنػػػومج 
ةأ ػذ ارجوىنػو إةجوبةنػو فةمػو ةرعمػؽ  المسرلةدكف بإةجوبةة مػف رةػث اللكػرة كالرطبةػؽ، كىػك مػو جعػؿ رقةػةميـ

 بيذه البرامج، كةركافؽ مع  راء العوممةف بولبرنومج مف رةث الدرجة المررلعة مف الرقةةـ.

الري حشورت إلػى ررقةػؽ المشػورةع الصػىةرة لزةػودة فػي ( ـ.8.0 الشوةب،) كررلؽ ىذه النرةجة مع دراسة
كالرػػي حشػػورت إلػػى كجػػكد ( ـ8.00 ال ال ةنػػي، ) د ػػكؿ ا سػػر حسػػيمت فػػي رمكةػػنيـ اقرصػػودةنو، كدراسػػة

في ررقةؽ الرمكػةف االقرصػودم لألسػر اللقةػرة كالمرركمػة.  (DEEP)درجة مررلعة مف اللعولةة لبرنومج 
ػػو مػػع دراسػػة كالرػػي حشػػورت إلػػى كجػػكد درجػػة مررلعػػة مػػف المسػػوىمة ( ـ8.02الجػػالد، ) كمػػو ارلقػػت حة،ن

سر اللقةػرة كالمرركمػة فػي ال،ػلة الىربةػة، بةنمػو ا رملػت في الرمكةف االقرصودم لأل (DEEP)لبرنومج 
الري حشورت إلى حٌف رقةةـ عممةة الرمكػةف االقرصػودم فػي إطػور ( ـ8.00عقؿ، ) ىذه النرةجة مع دراسة

رنلةػػػذ المشػػػركع، كقوبمةػػػة نجػػػوح ) كونػػػت بدرجػػػة مركسػػػطة فةمػػػو ةرعمػػػؽ برقةػػػةـ عممةػػػة (DEEP)برنػػػومج 
 مشركع(.المشركع، الرقرةر الرجمةعي لم

 ات أداة الدراسة تغّير مقياس العالقة بين  4-4

ات، رىٌةػر مات ال طكة ا كلى لمعرفة ارجوه كطبةعة العالقوت بةف الرىٌةر مرةث ةعربر قةوس العالقة بةف ال
 .ات الدراسةرىٌةر مكقبؿ البدء بو ربور فر،ةوت الدراسة قومت البور ة بقةوس العالقة بةف 

" اإلســتراتيجيأبعــاد التفكيــر المسػػرقؿ الرػػي رم ػػؿ " رىٌةػػرمعالقػػة بػػةف ال( ةك،ػػح نرػػوإج ال4.14كالجػػدكؿ )
" بوسػر داـ معومػؿ التمكـين االقتصـادي الرػوبع " رىٌةػرم" كالاإلسررارةجيالكسةط " الر طةط  رىٌةرمعمى ال

ةػػر المسػػرقؿ )الرؤةػػة المسػػرقبمةة، الػػذكوء، الرلك رىٌةػػرمكبعػػد ا ربػػور العالقػػة بػػةف حبعػػود ال .ارربػػوط بةرسػػكف
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التخطــــيط  الكسػػػػةط " رىٌةػػػػرمكال ،المػػػػنظـ، الػػػػنمط العقمػػػػي المرنػػػػكع، إدارة الصػػػػراع، المسػػػػوءلة، اإلبػػػػداع(
و ةكجػػػػػد عالقػػػػة طردةػػػػػة اةجوبةػػػػػة كذات داللػػػػػة إرصػػػػػوإةة بػػػػػةف حبعػػػػػود )الرلكةػػػػػر " ربػػػػػةف بأٌنػػػػػاإلســـــتراتيجي
ة إرصػػوإةة بػػةف ككػػذلؾ كجػػكد عالقػػة طردةػػة إةجوبةػػة كذات داللػػ .اإلسػػررارةجي( كالر طػػةط اإلسػػررارةجي

كالرمكػػػػةف االقرصػػػػودم، ككػػػػذلؾ كجػػػػكد عالقػػػػة طردةػػػػة إةجوبةػػػػة كذات داللػػػػة  اإلسػػػػررارةجيحبعػػػػود الرلكةػػػػر 
 كالرمكةف االقرصودم. اإلسررارةجيإرصوإةة بةف الر طةط 

 ات الدراسةتغّير م( يوضح نتائج العالقة بين 4.14الجدول )

 اث انذساعتخغُّشي

انىعُط "انخخطُط  خغُّشًان

 "احُجٍاإلعخش

انخابع "انخًكٍُ  خغُّشًان

 االلخصادٌ"

 يعايم اسحباط

 بُشعىٌ

يغخىي 

 انذالنت

 يعايم اسحباط

 بُشعىٌ

يغخىي 

 انذالنت

ان
د 
عا
أب

ً
ُّش
خغ

 
م
خم
غ
نً
ا

 

 

 18119 **18322 18171 *18322 انشؤَت انًغخمبهُت

 18111 **18225 18111 **18223 انزكاء 

 

 18111 **18212 18111 **18227 انخفكُش انًُمى

 18111 **18222 18111 **18232 انًُط انعمهٍ انًخُىع

 

 18111 **18237 18111 **18223 ئداسة انصشاع

 18111 **18222 18111 **18212 انًغاءنت

 

 18111 **18223 18111 **18221 االبذاع

 18111 **18915 18111 ***18223 "اإلعخشاحُجٍانًحىس األول "انخفكُش 

 18111 **18975   "اإلعخشاحُجٍانًحىس انثاٍَ "انخخطُط   نىعُطا

 1815دالنت ئحصائُت عُذ يغخىي  راث، * االسحباط 1811دالنت ئحصائُت عُذ يغخىي  راث**االسحباط 

 SPSSا لمخرجات برنامج من إعداد الباحثة استنادً الجدول 

ر كجػكد عالقػة طردةػة اةجوبةػة كذات داللػة اسرنودا الى النرػوإج المك،ػرة فػي الجػدكؿ حعػاله كالرػي رظيػ
إرصوإةة بػةف حبعػود )الرلكةػر االسػررارةجي( كالر طػةط االسػررارةجي ككػذلؾ كجػكد عالقػة طردةػة إةجوبةػة 
كذات داللة إرصوإةة بةف حبعود الرلكةر االسررارةجي كالرمكػةف االقرصػودم، ككػذلؾ كجػكد عالقػة طردةػة 

 طػػةط االسػػررارةجي كالرمكػػةف االقرصػػودم فرػػرل البور ػػة اف كجػػكد إةجوبةػػة كذات داللػػة إرصػػوإةة بػػةف الر
عالقػػة إةجوبةػػة قكةػػة بػػةف كػػػؿ مػػف الرلكةػػر االسػػررارةجي كالر طػػػةط االسػػررارةجي ةػػرربط كبشػػكؿ رإةسػػػي 

ف حسػػس العمػػؿ فػػي إلػػى حبولرػػدا ؿ االدبػػي النظػػرم بػػةف المػػد مةف، اذ رشػػةر االدبةػػوت اللمسػػلةة النظرةػػة 
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ند الػػػػى قكاعػػػد العمػػػؿ االسػػػررارةجي كالرػػػػي مػػػف حىميػػػو الرلكةػػػر كالر طػػػػةط كاإلدارة البةإػػػوت المرىةػػػرة رسػػػر
االسررارةجةة، كبولرولي فوف جمةع ىذه ا سولةب رنرمي الى مظمة العمؿ االسررارةجي كرردا ؿ فةمو بةنيو 

ةجوبةػة بػػةف كػ ؿ مػػف بركجيوريػو كمككنوريػو كحسػػولةب عمميػو كعمةػػو فونػو مػف الطبةعػػي رػكافر عالقػػة قكةػة كا 
الرلكةر كالر طةط االسررارةجي فومرالؾ العػوممةف لقػدرات الرلكةػر اإلسػررارةجي سػرمكنيـ مػف القػدرة عمػى 
انريػػوج نيػػج الر طػػةط اإلسػػررارةجي بمككنورػػو كحسػػولةبو المرنكعػػة،  فػػولرلكةر اإلسػػررارةجي ةعربػػر ا سػػوس 

ة ليػػذه ا فكػػور بشػػكؿ فعمػػي مػػف كالمظمػػة الكبػػرل الرػػي رمكػػف رومميػػو مػػف القػػدرة عمػػى الررجمػػة الرطبةقةػػ
 ػػػالؿ الر طػػػةط اإلسػػػررارةجي، امػػػو فةمػػػو ةرعمػػػؽ بورجػػػوه العالقػػػة اإلةجػػػوبي القػػػكم بػػػةف كػػػؿ مػػػف الرلكةػػػر 
كالر طػػةط االسػػررارةجي بػػولرمكةف االقرصػػودم فرعػػزك البور ػػة كجػػكد م ػػؿ ىػػذه العالقػػة الػػى اف العمػػؿ فػػي 

ررسػػـ بػػولرىةر كالرعقةػػد الشػػدةد ةنوسػػبيو االعرمػػود  رقػػؿ المشػػورةع الرنمكةػػة فػػي اطػػور بةإػػة قطػػوع غػػزة الرػػي
عمػػى المػػدا ؿ االسػػررارةجةة نظػػرا لمػػو ررمرػػع بػػو ىػػذه المنػػوىج مػػف ممةػػزات رمكنيػػو مػػف الررمةػػؿ كالرنبػػؤ 
بمسػػرقبؿ االعمػػوؿ كك،ػػع البػػداإؿ االسػػررارةجةة كاالفررا،ػػوت الرػػي رركػػـ عمميػػو، كبولرػػولي فػػوف االعرمػػود 

رةجي كالر طػػةط االسػػررارةجي إلرػػداث الرمكػػةف االقرصػػودم فػػي ظػػؿ بةإػػة عمػػى كػػؿ مػػف الرلكةػػر االسػػررا
قطػوع غػػزة قػػد ةعربػػر مػػف المنػػوىج الصػػوإبة كالمنوسػػبة ليػذه البةإػػة لػػذا فقػػد كونػػت عالقػػة االرربػػوط إةجوبةػػة 
كقكةة رةث اسرطوع القوإمكف عمى ىذا البرنومج كبوالعرمود عمى مدا ؿ الرلكةر كالر طةط االسررارةجي 

 رض الكاقع كىك مو ةبرر ارجوه ىذه العالقة.ي بإرداث الرمكةف االقرصودم عمى حجوح الرقةقمف الن

كالري حشورت إلى كجػكد عالقػة اةجوبةػة لممورسػوت ( ـ2013 العشي،)كررلؽ ىذه النرةجة مع دراسة كؿ 
الرأىةػػؿ  الرلكةػػر اإلسػػررارةجي عمػػى حداء اإلدارة العمةػػو فػػي المنظمػػوت غةػػر الرككمةػػة العوممػػة فػػي مجػػوؿ

ـ( الري حشورت إلى كجكد عالقة إةجوبةة بةف الرلكةر اإلسررارةجي 2018 مجذاب،)بقطوع غزة. كدراسة 
 كرعزةػػػػػػز رعزةػػػػػػز القػػػػػػدرات االقرصػػػػػػودةة لشػػػػػػركوت الػػػػػػنلط العراقةػػػػػػة كرطػػػػػػكةر مةزريػػػػػػو الرنوفسػػػػػػةة كدراسػػػػػػة 

(Murithi et al. 2018 )سػررارةجي كفعولةػة الرػي حشػورت إلػى كجػكد عالقػة إةجوبةػة بػةف الرلكةػر اإل
كالري حشورت إلى كجكد عالؽ معنكةة ( Al-Zu’bi, 2017)القةودة في البنكؾ المرمةة الكةنةة، كدراسة 

إةجوبةة لكلػوءة الرلكةػر اإلسػررارةجي عمػى بنػوء الرنظػةـ الػذكي فػي مكرػب الممػؾ عبػد اهلل ل ػوني لمرصػمةـ 
الرػػي حشػػورت إلػػى كجػػكد ( Rahmatian & Pourkiani, 2013)كالرطػػكةر. كمػػو ارلقػػت مػػع دراسػػة 

عالقة إةجوبةة بةف مسركل الذكوء اإلسررارةجي لدل المدةرةف، كبةف درجة نجوح المنظموت الرنلةذةػة فػي 
 (ـ2018 الشػػةخ ارمػػد،)كارلقػػت ىػػذه النرةجػػة حة،ػػو مػػع دراسػػة كػػؿ مػػف  مدةنػػة رفسػػنجوف اإلةرانةػػة، كمػػو

ىوني، )ر اإلبداعي ك الر طةط اإلسررارةجي، كدراسة كالري حشورت إلى كجكد عالقة إةجوبةة بةف  الرلكة
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الرػػػي حشػػػوررو لكجػػػكد عالقػػػة إةجوبةػػػة بػػػةف الر طػػػةط اإلسػػػررارةجي  (Hosain,2006كدراسػػػة ) (ـ2016
كاإلدارة اإلسررارةجةة بأبعودىو الم رملة، كمو ةرربط بيػو مػف حشػكوؿ مرنكعػة لمر طػةط اإلسػررارةجي دا ػؿ 

كالرػي حشػورت إلػى حٌف  ،(Khan & Bibi, 2011ةجة كػذلؾ مػع دراسػة )المؤسسوت، كقد ارلقت ىذه النر
نيػػػج الر طػػػةط الرشػػػوركي الػػػذم اعرمدرػػػو الرككمػػػة البوكسػػػرونةة، قػػػد حسػػػيـ كبشػػػكؿ إةجػػػوبي فػػػي الرمكػػػةف 

  را،ي،)االقرصودم لألسر المسرلةدة مف المشورةع الرشوركةة المنلذة. كمو ارلقت ىذه النرةجة مع دراسة 
شورت إلى كجكد عالقة لم طط كالسةوسوت العومة المعرمدة مف قبؿ الرككمػة العراقةػة ، كالري ح(ـ2012

، كالرػػي حشػػورت لكجػػكد عالقػػة إةجوبةػػة بػػةف (ـ2017 الىػػكطي،)فػػي رعزةػػز الرنمةػػة المسػػردامة، كدراسػػة 
الر طػػػةط اإلسػػػررارةجي كرمكػػػةف العػػػوممةف مػػػف رفػػػع الكلػػػوءة اإلنروجةػػػة لػػػدل العػػػوممةف بمؤسسػػػوت الرعمػػػةـ 

كالرػي حشػورت إلػى  (Kare et al, 2013عولي. كمو كح ةرنا، فقد ارلقت نرةجة ىذه الدراسة مع دراسة )ال
كجػػكد عالقػػة إةجوبةػػة بػػةف الر طػػةط اإلسػػررارةجي كرمكػػةف شػػركوت ا عمػػوؿ الرجورةػػة المرنوىةػػة الصػػىر 

 كالصىةرة كالمركسطة الرجـ في رشةككسمكفوكةو مف ررسةف حداإيو.
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 ج تحميل النماذج الييكمية واختبار الفرضياتنتائ 4-5

نتائج تحميل النموذج الييكمي لدراسة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين المتغّيرات الرئيسية 1.5 
 لمدراسة. 

ك،ػػػح نرػػػوإج ررمةػػػؿ رقػػػدةر النمػػػكذج اليةكمػػػي العػػػوـ لمدراسػػػة، الرػػػأ ةرات المبوشػػػرة كغةػػػر كالمبوشػػػرة بػػػةف ر
المتغّيــر "، الر طػػةط اإلسػػررارةجي "المتغّيــر المســتقلسػػةة لمدراسػػة )الرلكةػػر اإلسػػررارةجي "المرىٌةػػرات الرإة

التفكيـر ( حٌف 4.15"(، رةػث ةر،ػح مػف  ػالؿ الجػدكؿ )المتغّيـر التـابع"، الرمكةف االقرصػودم "الوسيط
=  بمسػػركل داللػػة 0.440بمقػػدار ) التمكــين االقتصــاديبشػػكؿ إةجػػوبي كمبوشػػر فػػي  يــؤثر اإلســتراتيجي

(. كىذا ةعني بأٌف حٌم رىٌةر بمقدار درجة كاردة في مسركل الرلكةر اإلسررارةجي 0.05حقؿ مف  0.004
 ( درجة في مسركل الرمكةف االقرصودم . 0.440سةؤدم إلى رىٌةر بمقدار )

بةنمو ةكجد رأ ةر إةجوبي كغةر مبوشر لمرلكةر اإلسررارةجي في الرمكةف االقرصودم مف  الؿ المرىٌةر 
 (.0.05حقؿ مف  0.01بمسركل داللة =  0.479كسةط )الر طةط اإلسررارةجي( بمقدار )ال

 0.898حٌمو الرلكةر اإلسررارةجي، فإٌنو ةؤ ر بشكؿ إةجوبي مبوشر في الر طةط اإلسررارةجي بمقدار )
(. كىذا ةعني بأٌف حٌم رىٌةر بمقدار درجة كارد في مسركل 0.05حقؿ مف  0.000بمسركل داللة= 

 ( درجة في مسركل الر طةط اإلسررارةجي.0.898كةر اإلسررارةجي سةؤدم إلى رىٌةر بمقدار )الرل
بمسركل  0.533حٌمو الر طةط اإلسررارةجي ةؤ ر بشكؿ إةجوبي مبوشر في الرمكةف االقرصودم بمقدار )

ةط (، كىذا ةعني بأٌف حٌم رىٌةر بمقدار درجة كارد في مسركل الر ط0.05حقؿ مف  0.533داللة = 
 ( درجة في مسركل الرمكةف االقرصودم. 0.533اإلسررارةجي سةؤدم إلى رىٌةر بمقدار )

%، كىذه النسبة رلٌسر الربوةف الروصؿ في الر طةط 80.6فةمو ةرعمؽ بمعومؿ الرردةد رةث بمغ نسبرو 
 اإلسررارةجي مف  الؿ الرلكةر اإلسررارةجي. 
في الربوةف الروصػؿ فػي الرمكػةف االقرصػودم، كالشػكؿ % 90حٌمو الر طةط اإلسررارةجي ةلسر مو نسبرو 

( ةك،ػػػح نرػػػوإج رقػػػدةر النمػػػكذج العػػػوـ لدراسػػػة الرػػػأ ةرات المبوشػػػرة كغةػػػر المبوشػػػرة بػػػةف المرىٌةػػػرات 4.2)
 الرإةسةة لمدراسة.
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 ( يوضح نتائج التأثير المباشر وغير المباشر لمنموذج الييكمي العام لمتغّيرات الدارسة4.15جدول )

 أث١شاٌز

 اٌزأث١ش اإلخّبٌٟ ّجبششغ١ش اٌاٌزأث١ش  اٌزأث١ش اٌّجبشش

لًُت 

 انخأثُش
 انذالنت

لًُت 

 انخأثُش
 انذالنت

لًُت 

 انخأثُش
 انذالنت

 ...0. *0909. 0..0. *0229. 2..0. *.022.   انخًكٍُ االلخصادٌ انخفكُش اإلعخشاحُجٍ 

 انخخطُط اإلعخشاحُجٍ انخفكُش اإلعخشاحُجٍ    .0292* .0...   .0292* .0... 

 0..0. *0000.   0..0. *0000. انخًكٍُ االلخصادٌ      انخخطُط اإلعخشاحُجٍ 

% التباين 90% التباين الحاصل في التخطيط اإلستراتيجي، التخطيط اإلستراتيجي تفسر 80.6معامل التحديد )التفكير اإلستراتيجي تفسر 
 .0.05لة إحصائية عند مستوى الحاصل في التمكين االقتصادي(، * ذات دال 

رشةر النروإج العومة لررمةػؿ رقػدةر النمػكذج اليةكمػي العػوـ لدراسػة الرػأ ةرات المبوشػرة كغةػر المبوشػرة بػةف 
المرىٌةػػر " ، الر طػػةط اإلسػػررارةجي"المرىٌةػػر المسػػرقؿ" الرلكةػػر اإلسػػررارةجي) المرىٌةػػرات الرإةسػػةة لمدراسػػة

(، إلػػى معنكةػػة ىػػذا النمػػكذج. كىػػك مػػو رظيػػره مؤشػػرات "لمرىٌةػػر الرػػوبعا " ، الرمكػػةف االقرصػػودم"الكسػػةط
، كىػك مػو α ≤ 0.05عنػد مسػركل داللػة  0.000جػكدة النمػكذج الرػي حشػورت إلػى كجػكد درجػة معنكةػة 

ةؤكػػػد قبػػػكؿ اللر،ػػػةة الرإةسػػػةة ا كلػػػى الرػػػي رشػػػةر إلػػػى كجػػػكد ح ػػػر عػػػوـ مبوشػػػر كغةػػػر مبوشػػػر لمرلكةػػػر 
 .(DEEP)االقرصودم في إطور برنومج اإلسررارةجي عمى الرمكةف 

 
 ( النموذج الييكمي العام لمتغّيرات الرئيسية لمدراسة2.4الشكل )
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نتائج تحميل النموذج الييكمي التفصيمي لدراسة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين متغّيرات 
 الدراسة

 ةرات المبوشػػرة كغةػػر كالمبوشػػرة بػػةف ةك،ػػح نرػػوإج ررمةػػؿ رقػػدةر النمػػكذج اليةكمػػي الرلصػػةمي لدراسػػة الرػػأ
المرىٌةػػػرات الرإةسػػػةة لمدراسػػػة )حبعػػػود الرلكةػػػر اإلسػػػررارةجي المرم مػػػة "الرؤةػػػة المسػػػرقبمةة، الػػػذكوء، الرلكةػػػر 

ــر المســتقلالمػػنظـ، الػػنمط العقمػػي، إدارة الصػػراع، المسػػوءلة، اإلبػػداع( " "، الر طػػةط اإلسػػررارةجي المتغّي
( بػأٌف 4.16"(، رةث ةر،ح مف  الؿ الجػدكؿ )المتغّير التابعاالقرصودم ""، الرمكةف المتغّير الوسيط"

"، االبػػداع 0.05حقػػؿ مػػف  0.032بمسػػركل داللػػة = 0.322ا بعػػود )الرلكةػػر المػػنظـ "قةمػػة الرػػأ ةر = 
( رػػؤ ر بشػكؿ مبوشػػر عمػػى الر طػػةط 0.05حقػػؿ مػػف  0.019بمسػػركل داللػة =  0.531"قةمػة الرػػأ ةر= 

حقػػػؿ مػػػف  0.017بمسػػػركل داللػػػة=  0.331ا بعػػػود )إدارة الصػػػراع "قةمػػػة الرػػػأ ةر= اإلسػػػررارةجي، بةنمػػػو 
( ةػؤ ر بشػكؿ مبوشػر 0.05حقػؿ مػف  0.046بمسػركل داللػة=  0.326"، االبداع "قةمة الرأ ةر= 0.05

فػػػي الرمكػػػةف االقرصػػػودم، حٌمػػػو الر طػػػةط اإلسػػػررارةجي ةػػػؤ ر فػػػي الرمكػػػةف االقرصػػػودم )قةمػػػة الرػػػأ ةر= 
 (.0.05حقؿ مف  0.043داللة= بمسركل  0.337

بةنمػػو ةػػؤ ر اإلبػػداع بشػػكؿ غةػػر مبوشػػر فػػي الرمكػػةف االقرصػػودم مػػف  ػػالؿ المرىٌةػػر الكسػػةط الر طػػةط 
، فةمػػو ةرعمػػؽ بمعومػػؿ 0.05بمسػػركل داللػػة حقػػؿ مػػف  0.179اإلسػػررارةجي، رةػػث بمىػػت قةمػػة الرػػأ ةر = 

لروصػؿ فػي الر طػةط اإلسػررارةجي مػػف %. كىػذه النسػبة رلسػػر الربػوةف ا88.3الرردةػد رةػث بمػغ نسػبرو 
% فػػػي الربػػػوةف 93.4 ػػػالؿ حبعػػػود الرلكةػػػر اإلسػػػررارةجي. حٌمػػػو الر طػػػةط اإلسػػػررارةجي، ةلسػػػر مػػػو نسػػػبرو 

نرػوإج رقػدةر النمػكذج الرلصػةمي لدراسػة الرػأ ةرات  3.4الروصؿ في الرمكةف االقرصودم، كالشكؿ البةوني
 .ةسةة لمدراسةالمبوشرة كغةر المبوشرة بةف المرىٌةرات الرإ
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 ( نتائج التأثير المباشر والغير مباشر لمنموذج الييكمي التفصيمي لمتغّيرات الدارسة 4.16جدول )

 اٌزأث١ش

 انخأثُش اإلجًانٍ ًباششغُش انانخأثُش  انخأثُش انًباشش

لًُت 

 انخأثُش
 انذالنت

لًُت 

 انخأثُش
 انذالنت

لًُت 

 انخأثُش
 انذالنت

ُجٍانخخطُط اإلعخشاح 0.550 0.068   0.550 0.068 انشؤَت انًغخمبهُت 

 0.067 0.151 0209. 0.80. 0.090 0.128 انشؤَت انًغخمبهُتانخًكٍُ االلخصادٌ

 0.405 0.164-   0.405 0.164- انزكاءانخخطُط اإلعخشاحُجٍ

 0.283 0.139- 0282. 0.00.- 0.469 0.084- انزكاءانخًكٍُ االلخصادٌ

شاحُجٍانخخطُط اإلعخ 0.032 *0.322   0.032 *0.322 انخفكُش انًُمى 

 0.258 0.151 .000. 00.2. 0.727 0.043 انخفكُش انًُمىانخًكٍُ االلخصادٌ

 0.820 0.041   0.820 0.041 انًُط انعمهٍانخخطُط اإلعخشاحُجٍ

 0.977 0.004 0280. 0.02. 0.942 0.010- انًُط انعمهٍانخًكٍُ االلخصادٌ

ط اإلعخشاحُجٍانخخطُ 0.213 0.209   0.213 0.209 ئداسة انصشاع 

 0.006 *0.401 0002. .0.2. 0.017 *0.331 ئداسة انصشاعانخًكٍُ االلخصادٌ

 0.584 0.084   0.584 0.084 انًغاءنتانخخطُط اإلعخشاحُجٍ

 0.499 0.080 0209. 0.82. 0.609 0.052 انًغاءنتانخًكٍُ االلخصادٌ

خشاحُجٍانخخطُط اإلع 0.019 *0.531   0.019 *0.531 االبذاع 

 0.001 *0.505 18122 *18129 0.046 *0.326 االبذاعانخًكٍُ االلخصادٌ

 0.043 *0.337   0.043 *0.337 انخخطُط اإلعخشاحُجٍانخًكٍُ االلخصادٌ

% 93.4اإلستراتيجي، التخطيط اإلستراتيجي تفسر % التباين الحاصل في التخطيط 88.3معامل التحديد )أبعاد التفكير اإلستراتيجي تفسر 
 .0.05التباين الحاصل في التمكين االقتصادي(، * ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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 ( النموذج الييكمي التفصيمي لمتغّيرات الدراسة3.4الشكل )

 نتائج تحميل فرضيات الدراسة: 4-6

( Hypothesesك،ػػع فػػركض ) ررم ػػؿ نقطػػة البػػدء فػػي الجونػػب العممػػي  ٌم دراسػػة بر ةػػة فػػي
 ركؿ الظوىرة المراد دراسريو، كرـ ا ربور فر،ةوت الدراسة كمو ةمي:

داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذاتالفرضية الرئيسية األولى والتي نصت عمى "يوجد عالقة 
(0.05≥α"بين التفكير اإلستراتيجي والتمكين االقتصادي في وزارة التنمية االجتماعية غزة ) 
( نالرظ بكجكد عالقة طردةة اةجوبةة بةف الرلكةر اإلسررارةجي كالرمكةف 4.15ف نروإج الجدكؿ )م

بمسركل داللة  0.950)االقرصودم في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة رةث بمىت قةمة معومؿ االرربوط 
اللر،ةة الري (. ىذا بدكره ةؤكد قبكؿ اللر،ةة الرإةسة ا كلى. كعمةو رقبؿ 0.05حقؿ مف  0.000= 
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( بةف الرلكةر اإلسررارةجي α≤0.05داللة إرصوإةة عند مسركل داللة ) ذاتنصت عمى " ةكجد عالقة 
 كالرمكةف االقرصودم في كزارة الرنمةة االجرموعةة غزة""

داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذاتالفرضية الرئيسية الثانية والتي نصت عمى "يوجد عالقة 
(0.05≥αبين التف )"كير اإلستراتيجي والتخطيط االستراتيجي في وزارة التنمية االجتماعية غزة 

( نالرظ بكجكد عالقة طردةة اةجوبةة بةف الرلكةر اإلسررارةجي كالر طةط 4.15مف نروإج الجدكؿ )
بمسركل  0.873)االسررارةجي في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة رةث بمىت قةمة معومؿ االرربوط 

(. ىذا بدكره ةؤكد قبكؿ اللر،ةة الرإةسة ال ونةة. كعمةو رقبؿ اللر،ةة 0.05حقؿ مف  0.000داللة = 
( بةف الرلكةر α≤0.05داللة إرصوإةة عند مسركل داللة ) ذاتالري نصت عمى "ةكجد عالقة 

 اإلسررارةجي كالر طةط االسرراةرجي في كزارة الرنمةة االجرموعةة غزة""
 

التي نصت عمى "يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية الرئيسية الثالثة و 
(0.05≥α بين )في وزارة التنمية االجتماعية غزة" التخطيط االستراتيجي والتمكين االقتصادي 

كالرمكةف  الر طةط االسررارةجي( نالرظ بكجكد عالقة طردةة اةجوبةة بةف 4.15مف نروإج الجدكؿ )
بمسركل داللة  0.925)ةة االجرموعةة بىزة رةث بمىت قةمة معومؿ االرربوط في كزارة الرنم االقرصودم

. كعمةو رقبؿ اللر،ةة الري ال ول ة(. ىذا بدكره ةؤكد قبكؿ اللر،ةة الرإةسة 0.05حقؿ مف  0.000= 
 الر طةط( بةف α≤0.05نصت عمى "ةكجد عالقة ذات داللة إرصوإةة عند مسركل داللة )

 في كزارة الرنمةة االجرموعةة غزة"" القرصودمكالرمكةف ااإلسررارةجي 
 

داللة إحصائية بشكل مباشر عند مستوى  ذاتوالتي نصت عمى "يوجد أثر  الرابعةالفرضية الرئيسية 
 ( لمتفكير اإلستراتيجي عمى التمكين االقتصادي في وزارة التنمية االجتماعية غزة"α≤0.05داللة )

لرلكةر اإلسررارةجي ةؤ ر بشكؿ مبوشر عمى الرمكةف االقرصودم ( نالرظ حٌف ا4.17مف نروإج الجدكؿ )
حقؿ مف  0.004بمسركل داللة =  0.440)في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة رةث بمىت قةمة الرأ ةر 

. كعمةو رقبؿ اللر،ةة الري نصت عمى "ةكجد الرابعة(. ىذا بدكره ةؤكد قبكؿ اللر،ةة الرإةسة 0.05
( لمرلكةر اإلسررارةجي عمى α≤0.05ةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة )داللة إرصوإ ذاتح ر 

 .الرمكةف االقرصودم في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"
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 الرابعة( يوضح نتيجة اختبار الفرضية الرئيسية 4.17جدول )

 اٌّزغ١ّشاد

   رأث١ش ِجبشش 

 لًُت انخأثُش
يغخىي 

 انذالنت

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

T  لًُت

َىجذ  اساخخب

 حأُثُش
 80292 0000. 2..0. *.022. انخفكُش اإلعخشاحُجٍانخًكٍُ االلخصادٌ

 .0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى 

مػػػػف  ػػػػالؿ العػػػػرض السػػػػوبؽ ةر،ػػػػح كجػػػػكد ح ػػػػر إةجػػػػوبي مبوشػػػػر لمرلكةػػػػر اإلسػػػػررارةجي عمػػػػى الرمكػػػػةف 
ة االجرموعةػػة بىػػزة رةػػث بمىػػت فػػي كزارة الرنمةػػ DEEPاالقرصػػودم مػػف كجيػػة نظػػر العػػوممةف ببرنػػومج 

 (. 0.05حقؿ مف  0.004بمسركل داللة =  0.440)قةمة الرأ ةر 

لقدرات  وصة رمكنيـ  DEEPكرعزك البور ة كجكد م ؿ ىذا ا  ر إلى حٌف امرالؾ العوممةف ببرنومج 
ر مف انريوج نيج الرلكةر اإلسررارةجي ةرنوسب مع ظركؼ كطبةعة عمؿ البرنومج الذم ةرطمب ركاف

قدرات فكرةة  وصة رركز عمى رمرع العوممةف بولذكوء كاإلبداع كالقدرة عمى رؿ المشوكؿ كانريوج نيج 
 المشوركة كاإلدارة الذارةة الري رمكنيـ مف رجنب حٌةة صراعوت قد رنشأ في إطور بةإة العمؿ. 

ي قطوع غزة. رةث إذ حٌف امرالؾ العوممةف ليذه القدرات ةعربر عومالن ،ركرةنو في ظؿ بةإة العمؿ ف
و في ظؿ عمؿ البرنومج في إطور رنلةذ مشورةع  ررصؼ ىذه البةإة بولرعقةد كالرىٌةر الشدةد، ك صكصن

 ربرةة  وصة لممسرلةدةف. 

كعمةو فإٌف ازدةود الميورات المرربطة بولقدرات اللكرةة اإلسررارةجةة لدل العوممةف سرمكنيـ مف االسرمرار 
ةر كالرعوطي مع المسرجدات في بةإة العمؿ في قطوع غزة، كرجةةر اللرص اإلةجوبي في اإلبداع كالرطك 

الري قد رنشأ في ظؿ ىذه البةإة لصولح البرنومج كالعمؿ عمى رؿ اإلشكوالت المرعددة كالمرنكعة الري 
 رشيدىو بةإة قطوع غزة بطرؽ إبداعةة كمرنة. 

ء فيـ حف،ؿ لمسرقبؿ عمؿ البرنومج كمو حٌف امرالؾ م ؿ ىذه القدرات رسيـ كبشكؿ إةجوبي في إرسو
كاإلطور الذم ةجب حف ةسةر بورجوىو مسرقبالن لررقةؽ ا ىداؼ المرسكمة، مع رمكةف العوممةف مف 
اسر داـ المركنة اللكرةة كعكسيو بشكؿ إةجوبي عمى ال طط الدكرةة بمو ة دـ ىذه ا ىداؼ. كبولرولي 

وممةف في البرنومج قد كوف ليو ا  ر اإلةجوبي في رفع فإٌف ركافر حبعود الرلكةر اإلسررارةجي لدل الع
مسركةوت الرمكةف االقرصودم ارربوطنو بقدرريـ عمى ررمةؿ بةإة العمؿ بشكؿ دقةؽ، كقدرريـ عمى ركلةد 
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البداإؿ اإلسررارةجةة كاإلبداع في  مؽ رمكؿ لإلشكوالت المرنكعة الري ركاجييـ في العمؿ في إطور 
 لرعوكف كالقدرة عمى إدارة الصراع.عوـ ةرسـ بولمشوركة كا

ـ( كالرػػػي حشػػػورت إلػػػى مسػػػوىمة الرلكةػػػر 2016كررلػػػؽ ىػػػذه النرةجػػػة مػػػع دراسػػػة كػػػؿ مػػػف )حبػػػك عةػػػودة، 
كالرػػي حشػػورت إلػػى ( ـ2013 العشػػي،)اإلسػػررارةجي فػػي نجػػوح المؤسسػػوت فػػي ررقةػػؽ حىػػدافيو، كدراسػػة 

إلدارة العمةػو فػي المنظمػوت غةػر الرككمةػة كجكد ح ر إةجوبي لممورسوت الرلكةر اإلسررارةجي عمى حداء ا
ـ( الرػي حشػورت إلػى كجػكد ح ػر لمرلكةػر 2018 مجػذاب،)العوممة في مجوؿ الرأىةؿ بقطوع غزة. كدراسػة 

اإلسػػررارةجي فػػي رعزةػػز القػػدرات االقرصػػودةة لشػػركوت الػػنلط العراقةػػة كرطػػكةر مةزريػػو الرنوفسػػةة كدراسػػة 
 ػػػػػر إةجػػػػػوبي لمرلكةػػػػػر اإلسػػػػػررارةجي عمػػػػػى رعزةػػػػػز اإلدارة الرػػػػػي حشػػػػػورت إلػػػػػى كجػػػػػكد ح (ـ2016 ىػػػػػوني،)

الرػي حشػورت ( ـ2015 ررغةنػي،)اإلسػررارةجةة كرمكػةف البنػكؾ ا ردنةػة مػف رعزةػز حداإيػو العػوـ، كدراسػة 
إلى كجكد دكر إةجوبي لمرلكةر اإلسررارةجي في رعزةػز القػدرات اإلبداعةػة لمجمػع صػةداؿ بػولجزاإر. كمػو 

ػ الرػي حشػورت إلػى كجػكد عالقػة إةجوبةػة ( Murithi et al. 2018و مػع دراسػة )ارلقت ىػذه النرةجػة حة،ن
كالرػي ( Al-Zu’bi,2017)بةف الرلكةر اإلسررارةجي كفعولةة القةودة في البنكؾ المرمةة الكةنةة، كدراسػة 

 حشػػػػػػػػػػػػورت إلػػػػػػػػػػػػى كجػػػػػػػػػػػػكد ح ػػػػػػػػػػػػر معنػػػػػػػػػػػػكم إةجػػػػػػػػػػػػوبي لكلػػػػػػػػػػػػوءة الرلكةػػػػػػػػػػػػر اإلسػػػػػػػػػػػػررارةجي عمػػػػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػػػػوء 
 ممػػػػػػؾ عبػػػػػػد اهلل ل ػػػػػػوني لمرصػػػػػػمةـ كالرطػػػػػػكةر. كمػػػػػػو ارلقػػػػػػت مػػػػػػع دراسػػػػػػة الرنظػػػػػػةـ الػػػػػػذكي فػػػػػػي مكرػػػػػػب ال

(Rahmatian & Pourkiani, 2013 ) الرػي حشػورت إلػى كجػكد عالقػة إةجوبةػة بػةف مسػركل الػذكوء
 اإلسررارةجي لدل المدةرةف، كبةف درجة نجوح المنظموت الرنلةذةة في مدةنة رفسنجوف اإلةرانةة.

 سبع فرضيات فرعية كما يمي: ابعةالر ويتفرع من الفرضية الرئيسية 
داللة إحصائية بشكل مباشر عند مستوى  ذاتالفرضية الفرعية األولى والتي نصت عمى "يوجد أثر 

 ( لمرؤية المستقبمية عمى التمكين االقتصادي في وزارة التنمية االجتماعية غزة"α≤0.05داللة )
ال رؤ ر بشكؿ مبوشر عمى الرمكةف االقرصودم ( نالرظ حٌف الرؤةة المسرقبمةة 4.18مف نروإج الجدكؿ )

(. ىػػذا 0.05حكبػػر مػػف  0.090فػػي كزارة الرنمةػػة االجرموعةػػة بىػػزة، رةػػث بمىػػت قةمػػة مسػػركل الداللػػة )
 ذاتبػػدكره ةؤكػػد رفػػض اللر،ػػةة اللرعةػػة ا كلػػى. كعمةػػو نػػرفض اللر،ػػةة الرػػي نصػػت عمػػى "ةكجػػد ح ػػر 

( لمرؤةة المسرقبمةة عمى الرمكةف االقرصودم α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة )
 في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة
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 ( يوضح نتيجة اختبار الفرضية الفرعية األولى4.18جدول )

 اٌّزغ١ّشاد

   رأث١ش ِجبشش 

 لًُت انخأثُش
يغخىي 

 انذالنت

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

T  لًُت

ال َىجذ  اخخباس

 حأثُش
انخًكٍُ االلخصادٌ نشؤَت انًغخمبهُتا  .0082 .0.9. .0.20 002.. 

 .0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى 

داللة إحصائية بشكل مباشر عند مستوى  ذاتالفرضية الفرعية الثانية والتي نصت عمى "يوجد أثر 
 ( لمذكاء عمى التمكين االقتصادي في وزارة التنمية االجتماعية بغزة"α≤0.05داللة )

( نالرظ حٌف الذكوء ال ةؤ ر بشكؿ مبوشر عمى الرمكةف االقرصودم في كزارة 4.19دكؿ )مف نروإج الج
( ىذا بدكره ةؤكد 0.05حكبر مف  0.469الرنمةة االجرموعةة بىزة رةث بمىت قةمة مسركل الداللة )

داللة  ذاترفض اللر،ةة اللرعةة ال ونةة. كعمةو نرفض اللر،ةة الري نصت عمى " ةكجد ح ر 
( لمذكوء عمى الرمكةف االقرصودم في كزارة α≤0.05بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة )إرصوإةة 

 الرنمةة االجرموعةة بىزة
 ( يوضح نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثانية4.19جدول )

 اٌّزغ١ّشاد

   رأث١ش ِجبشش 

 لًُت انخأثُش
يغخىي 

 انذالنت

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

T  لًُت

ال َىجذ  اخخباس

 حأثُش
خًكٍُ االلخصادٌان 0280. 0002. 0229. 0.22.- انزكاء 

 .0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى 

داللة إحصائية بشكل مباشر عند مستوى  ذاتالفرضية الفرعية الثالثة والتي نصت عمى "يوجد أثر 
 ة"( لمتفكير المنظم عمى التمكين االقتصادي في وزارة التنمية االجتماعية بغز α≤0.05داللة )

( نالرظ حٌف الرلكةر المنٌظـ ال ةؤ ر بشكؿ مبوشر عمى الرمكةف االقرصودم 4.20مف نروإج الجدكؿ )
(. ىذا 0.05حكبر مف  0.727في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة، رةث بمىت قةمة مسركل الداللة )

 ذاتجد ح ر بدكره ةؤكد رفض اللر،ةة اللرعةة ال ول ة. كعمةو نرفض اللر،ةة الري نصت عمى "ةك 
( لمرلكةر المنٌظـ عمى الرمكةف االقرصودم α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة )

 في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة.
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 ( يوضح نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثالثة4.20جدول )

 اٌّزغ١ّشاد

   رأث١ش ِجبشش 

 لًُت انخأثُش
يغخىي 

 انذالنت

االَحشاف 

 ُاسٌانًع

T  لًُت

ال َىجذ  اخخباس

 حأثُش
 0029. 0088. 0.727 0.043 انخفكُش انًُمىانخًكٍُ االلخصادٌ

 .0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى 

داللة إحصائية بشكل مباشر عند مستوى  ذاتالفرضية الفرعية الرابعة، والتي نصت عمى "يوجد أثر 
 االقتصادي في وزارة التنمية االجتماعية بغزة" ( لمنمط العقمي عمى التمكينα≤0.05داللة )

( نالرظ حٌف النمط العقمي ال ةؤ ر بشكؿ مبوشر عمى الرمكةف االقرصودم في 4.21مف نروإج الجدكؿ )
( ىذا بدكره 0.05حكبر مف  0.942كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة رةث بمىت قةمة مسركل الداللة )

داللة  ذات. كعمةو نرفض اللر،ةة الري نصت عمى "ةكجد ح ر ةؤكد رفض اللر،ةة اللرعةة الرابعة
( لمنمط العقمي عمى الرمكةف االقرصودم في كزارة α≤0.05إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة )

 الرنمةة االجرموعةة بىزة
 ( يوضح نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الرابعة4.21جدول )

 اٌّزغ١ّشاد

   رأث١ش ِجبشش 

 أثُشلًُت انخ
يغخىي 

 انذالنت

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

T  لًُت

ال َىجذ  اخخباس

 حأثُش
 0.20. 0000. 0.942 0.010- انًُط انعمهٍانخًكٍُ االلخصادٌ

 .0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى 

داللة إحصائية بشكل مباشر عند  ذاتالفرضية الفرعية الخامسة والتي نصت عمى "يوجد أثر 
 ( إلدارة الصراع عمى التمكين االقتصادي في وزارة التنمية االجتماعية بغزة"α≤0.05مستوى داللة )

( نالرظ حٌف إدارة الصراع ةؤ ر بشكؿ مبوشر عمى الرمكةف االقرصودم في 4.22مف نروإج الجدكؿ )
حقؿ مف  0.017بمسركل داللة =  0.330)كزارة الرنمةة االجرموعةة غزة. رةث بمىت قةمة الرأ ةر

ىذا بدكره ةؤكد قبكؿ اللر،ةة اللرعةة ال ومسة. كعمةو رقبؿ اللر،ةة الري نصت عمى "ةكجد (، 0.05
( إلدارة الصراع عمى الرمكةف α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة ) ذاتح ر 

 االقرصودم في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة".
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 ية الخامسة( يوضح نتيجة اختبار الفرضية الفرع4.22جدول )

 اٌّزغ١ّشاد

   رأث١ش ِجبشش 

 لًُت انخأثُش
يغخىي 

 انذالنت

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

T  لًُت

َىجذ  اخخباس

 حأثُش
 80092 0002. 0.02. *0000. ئداسة انصشاع انخًكٍُ االلخصادٌ

 .0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى 

داللة إحصائية بشكل مباشر عند  ذاتالفرضية الفرعية السادسة والتي نصت عمى "يوجد أثر 
 ( لممساءلة عمى التمكين االقتصادي في وزارة التنمية االجتماعية بغزة"α≤0.05مستوى داللة )

( نالرظ حٌف المسوءلة ال رؤ ر بشكؿ مبوشر عمى الرمكةف االقرصودم في 4.23مف نروإج الجدكؿ )
(. ىذا بدكره 0.05حكبر مف  0.609اللة )كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة، رةث بمىت قةمة مسركل الد

داللة  ذاتةؤكد رفض اللر،ةة اللرعةة السودسة. كعمةو نرفض اللر،ةة الري نصت عمى "ةكجد ح ر 
( لممسوءلة عمى الرمكةف االقرصودم في كزارة α≤0.05إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة )

 الرنمةة االجرموعةة بىزة
 تبار الفرضية الفرعية السادسة( يوضح نتيجة اخ4.23جدول )

 اٌّزغ١ّشاد

   رأث١ش ِجبشش 

 لًُت انخأثُش
يغخىي 

 انذالنت

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

T  لًُت

ال َىجذ  اخخباس

 حأثُش
 0000. 00.0. 02.9. 0.08. انًغاءنت انخًكٍُ االلخصادٌ

 .0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى 

داللة إحصائية بشكل مباشر عند مستوى  ذاتمى "يوجد أثر الفرضية الفرعية السابعة والتي نصت ع
 ( لإلبداع عمى التمكين االقتصادي في وزارة التنمية االجتماعية بغزة"α≤0.05داللة )

( نالرظ حٌف االبداع ةؤ ر بشكؿ مبوشر عمى الرمكةف االقرصودم في كزارة 4.24مف نروإج الجدكؿ )
( 0.05حقؿ مف  0.046بمسركل داللة =  0.326)الرأ ةر  الرنمةة االجرموعةة بىزة رةث بمىت قةمة

 ذاتىذا بدكره ةؤكد قبكؿ اللر،ةة اللرعةة السوبعة. كعمةو رقبؿ اللر،ةة الري نصت عمى "ةكجد ح ر 
( لإلبداع عمى الرمكةف االقرصودم في كزارة α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة )

 الرنمةة االجرموعةة بىزة"
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 ( يوضح نتيجة اختبار الفرضية الفرعية السابعة4.24جدول )

 اٌّزغ١ّشاد

   رأث١ش ِجبشش 

 لًُت انخأثُش
يغخىي 

 انذالنت

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

T  لًُت

َىجذ  اخخباس

 حأثُش
 0..80 0020. 0.22. *0082. االبذاع انخًكٍُ االلخصادٌ

 .0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى 

داللة إحصائية بشكل مباشر عند  ذاتوالتي نصت عمى "يوجد أثر  الخامسةسية الفرضية الرئي
( لمتفكير اإلستراتيجي عمى التخطيط اإلستراتيجي في وزارة التنمية α≤0.05مستوى داللة )
 االجتماعية بغزة"

( نالرظ حٌف الرلكةر اإلسررارةجي ةؤ ر بشكؿ مبوشر عمى الر طةط 4.25مف نروإج الجدكؿ )
بمسركل داللة =  0.898)رةجي في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة، رةث بمىت قةمة الرأ ةراإلسررا
. كعمةو رقبؿ اللر،ةة الري ال ومسة(. ىذا بدكره ةؤكد قبكؿ اللر،ةة الرإةسة 0.05حقؿ مف  0.000

( لمرلكةر α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة ) ذاتنصت عمى "ةكجد ح ر 
 رارةجي عمى الر طةط اإلسررارةجي في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة".اإلسر

 الخامسة( يوضح نتيجة اختبار الفرضية الرئيسية 4.25جدول )

 اٌّزغ١ّشاد

   رأث١ش ِجبشش 

 لًُت انخأثُش
يغخىي 

 انذالنت

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

T  لًُت

َىجذ  اخخباس

 حأُثُش
انخخطُط اإلعخشاحُجٍ حُجٍانخفكُش اإلعخشا  .0292* .0... .0.00 800002 

 .0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى 

مػػػػف  ػػػػالؿ العػػػػرض السػػػػوبؽ ةر،ػػػػح كجػػػػكد ح ػػػػر إةجػػػػوبي مبوشػػػػر لمرلكةػػػػر اإلسػػػػررارةجي عمػػػػى الر طػػػػةط 
فػػي كزارة الرنمةػػة االجرموعةػػة غػػزة رةػػث بمىػػت  DEEPاإلسػػررارةجي مػػف كجيػػة نظػػر العػػوممةف ببرنػػومج 

 (. 0.05 حقؿ مف 0.000=  بمسركل داللة 0.898) قةمة ىذا الرأ ةر

كرعػػزك البور ػػة كجػػكد م ػػؿ ىػػذا ا  ػػر، إلػػى كجػػكد ركومػػؿ فػػي ا طػػر النظرةػػة كاللكرةػػة بػػةف نيػػج الرلكةػػر 
كالر طػػػةط اإلسػػػررارةجي. إذ حٌف ارجػػػوه العالقػػػة بػػػةف المػػػد مةف ةأ ػػػذ الطػػػوبع الركػػػوممي فػػػومرالؾ العػػػوممةف 

نيـ مػػػف القػػػدرة عمػػػى انريػػػوج نيػػػج الر طػػػةط اإلسػػػررارةجي بمككنورػػػو لقػػػدرات الرلكةػػػر اإلسػػػررارةجي سػػػرمك
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كحسػػولةبو المرنكعػػة. فػػولرلكةر اإلسػػررارةجي ةعربػػر ا سػػوس كالمظمػػة الكبػػرل الرػػي رمكػػف رومميػػو مػػف القػػدرة 
عمػػى الررجمػػة الرطبةقةػػة ليػػذه ا فكػػور بشػػكؿ فعمػػي مػػف  ػػالؿ الر طػػةط اإلسػػررارةجي، فأصػػروب اللكػػر 

ةعكف ررجمػػة حفكػػورىـ بشػػكؿ إبػػداعي كدقةػػؽ مػػف  ػػالؿ صػػةوغريـ ل طػػط مك،ػػكعةة اإلسػػررارةجي ةسػػرط
رسرند إلى ركجيوت فكرةة رصةنة. حٌمو في روؿ االفرقػور إلػى االرجوىػوت كالقػدرات اللكرةػة اإلسػررارةجةة، 
 فإٌف الم رجوت المرربطة بول طط اإلسررارةجةة ربقى ،عةلة كرلرقر إلى ا بعود الرصةنة، كىك مو رعوني
منو العدةد مف المؤسسوت الري رقـك بصةوغة  طط إسررارةجةة رلرقػر إلػى القػكة حك القػدرة عمػى الرطبةػؽ 
اللعمي نظرنا  ٌف صةوغريو اسرندت إلى اجريودات سطرةة مف قبؿ عػوممةف غةػر مػؤىمةف كةلرقػركف إلػى 

ػػو لمػػكعي الرقةقػػي بػػولعمؽ الػػذم ة رممػػو معنػػى الر طػػةط ميػػورات الرلكةػػر اإلسػػررارةجي الرػػي رعربػػر حسوسن
 اإلسررارةجي. 

فولر طةط اإلسررارةجي لةس مجرد حكراؽ ةرـ رعبإريو كرسطةرىو بعةدنا عف مرركل فكرم رقةقي نوبع مػف 
رؤةػة عممةػػة رقةقةػة رسػػرند فػي حسسػػيو عمػػى ملػوىةـ القػػراءة الذكةػة لالرجوىػػوت كاالبػداع الرقةقػػي لمرمػػكؿ 

 كفطنة لرصةد اللرص كرجنب الريدةدات. 

ةنبػػع مػػف امػػرالؾ ىػػؤالء  DEEPةػػو فػػإٌف حسػػوس الرػػأ ةر لمرلكةػػر اإلسػػررارةجي لػػدل العػػوممةف ببرنػػومج كعم
العوممةف لممكوت كميػورات رراكمػت عبػر  بػراريـ فػي العمػؿ بولمرارػؿ السػوبقة، بوإل،ػوفة إلػى مػؤىالريـ 

ء قكاعػػػد مينةػػػة العممةػػػة كالرػػػدرةبوت العممةػػػة الرػػػي مكنػػػريـ مػػػف القػػػدرة عمػػػى اإلسػػػيوـ الرقةقػػػي فػػػي إرسػػػو
لمر طػػةط اإلسػػررارةجي لمسػػرقبؿ البرنػػومج. كىػػك مػػو ةلسػػر طبةعػػة الرػػأ ةر اإلةجػػوبي لمرلكةػػر اإلسػػررارةجي 

 .(DEEP)عمى الر طةط اإلسررارةجي في إطور برنومج 

 ذاتكالري حشورت إلى كجكد ح ر إةجػوبي  (ـ2018 الشةخ ارمد،)كررلؽ ىذه النرةجة مع دراسة كؿ مف 
كدراسػػػػة  (ـ2016ىػػػػوني، )لمرلكةػػػػر اإلبػػػػداعي عمػػػػى الر طػػػػةط اإلسػػػػررارةجي، كدراسػػػػة  داللػػػػة إرصػػػػوإةة

(Hosain,2016)  الرػػػػي حشػػػػوررو لكجػػػػكد ح ػػػػر إةجػػػػوبي لمرلكةػػػػر اإلسػػػػررارةجي عمػػػػى اإلدارة اإلسػػػػررارةجةة
 بأبعودىو الم رملة، كمو ةرربط بيو مف حشكوؿ مرنكعة لمر طةط اإلسررارةجي دا ؿ المؤسسوت.
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 سبع فرضيات فرعية كما يمي: الخامسةالفرضية الرئيسية  ويتفّرع من
داللة إحصائية بشكل مباشر عند مستوى  ذاتالفرضية الفرعية األولى والتي نصت عمى "يوجد أثر 

 ( لمرؤية المستقبمية عمى التخطيط اإلستراتيجي في وزارة التنمية االجتماعية بغزة"α ≤0.05داللة )
رظ حف الرؤةة المسرقبمةة ال ةؤ ر بشكؿ مبوشر عمى الر طةط ( نال4.26مف نروإج الجدكؿ )

حكبر مف  0.550اإلسررارةجي في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة، رةث بمىت قةمة مسركل الداللة )
(. ىذا بدكره ةؤكد رفض اللر،ةة اللرعةة ا كلى. كعمةو نرفض اللر،ةة الري نصت عمى "ةكجد 0.05
( لمرؤةة المسرقبمةة عمى الر طةط α≤0.05كؿ مبوشر عند مسركل داللة )داللة إرصوإةة بش ذاتح ر 

 اإلسررارةجي في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة
 ( يوضح نتيجة اختبار الفرضية الفرعية األولى4.26جدول )

 انًخغُّشاث

   حأثُش يباشش 

 لًُت انخأثُش
يغخىي 

 انذالنت

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

T  لًُت

 ال َىجذ اخخباس

 حأثُش
 0092. 0000. .000. 0.22. انشؤَت انًغخمبهُتانخخطُط اإلعخشاحُجٍ

 .0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى 

داللة إحصائية بشكل مباشر عند مستوى  ذاتالفرضية الفرعية الثانية والتي نصت عمى "يوجد أثر 
 ة االجتماعية بغزة"( لمذكاء عمى التخطيط اإلستراتيجي في وزارة التنميα≤0.05داللة )

( نالرظ حٌف الذكوء ال ةؤ ر بشكؿ مبوشر عمى الر طةط اإلسررارةجي في 4.27مف نروإج الجدكؿ )
(. ىذا بدكره 0.05حكبر مف  0.405كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة، رةث بمىت قةمة مسركل الداللة )

داللة  ذاتت عمى "ةكجد ح ر ةؤكد رفض اللر،ةة اللرعةة ال ونةة. كعمةو نرفض اللر،ةة الري نص
( لمذكوء عمى الر طةط اإلسررارةجي في كزارة α≤0.05إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة )

 الرنمةة االجرموعةة بىزة.
 ( يوضح نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثانية4.27جدول )

 انًخغُّشاث

   حأثُش يباشش 

 لًُت انخأثُش
يغخىي 

 انذالنت

االَحشاف 

 عُاسٌانً

T  لًُت

ال َىجذ  اخخباس

 حأثُش
 0202. 0092. 02.0. 0022.- انزكاءانخخطُط اإلعخشاحُجٍ

 .0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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داللة إحصائية بشكل مباشر عند مستوى  ذاتالفرضية الفرعية الثالثة والتي نصت عمى "يوجد أثر 
 ستراتيجي في وزارة التنمية االجتماعية بغزة"( لمتفكير المنظم عمى التخطيط اإلα≤0.05داللة )

( نالرظ حٌف الرلكةر المنظـ ةؤ ر بشكؿ مبوشر عمى الر طةط اإلسررارةجي 4.28مف نروإج الجدكؿ )
حقؿ مف 0.032بمسركل داللة =  0.322في كزارة الرنمةة االجرموعةة غزة، رةث بمىت قةمة الرأ ةر )

اللرعةة ال ول ة. كعمةو نقبؿ اللر،ةة الري نصت عمى "ةكجد ح ر (. ىذا بدكره ةؤكد قبكؿ اللر،ةة 0.05
( لمرلكةر المنظـ عمى الر طةط α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة ) ذات

 اإلسررارةجي في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة
 

 ( يوضح نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثالثة4.28جدول )

 اٌّزغ١ّشاد

   ش ِجبششرأث١ 

 لًُت انخأثُش
يغخىي 

 انذالنت

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

T  لًُت

َىجذ  اخخباس

 حأثُش
 .8000 .000. 0.08. *0088. انخفكُش انًُمىانخخطُط اإلعخشاحُجٍ

 .0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ر عند مستوى داللة إحصائية بشكل مباش ذاتالفرضية الفرعية الرابعة والتي نصت عمى "يوجد أثر 
 ( لمنمط العقمي عمى التخطيط اإلستراتيجي في وزارة التنمية االجتماعية بغزة"α≤0.05داللة )

(، نالرظ حٌف النمط العقمي ال ةؤ ر بشكؿ مبوشر عمى الر طةط اإلسررارةجي 4.29مف نروإج الجدكؿ )
(. ىذا 0.05حكبر مف  0.820في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة، رةث بمىت قةمة مسركل الداللة )

 ذاتبدكره ةؤكد رفض اللر،ةة اللرعةة الرابعة. كعمةو نرفض اللر،ةة الري نصت عمى "ةكجد ح ر 
( لمنمط العقمي عمى الر طةط اإلسررارةجي α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة )

 في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة
 الفرضية الفرعية الرابعة( يوضح نتيجة اختبار 4.29جدول )

 اٌّزغ١ّشاد

   رأث١ش ِجبشش 

 لًُت انخأثُش
يغخىي 

 انذالنت

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

T  لًُت

ال َىجذ  اخخباس

 حأثُش
 0882. .002. 0.820 0.041 انًُط انعمهٍ انخخطُط اإلعخشاحُجٍ

 .0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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داللة إحصائية بشكل مباشر عند  ذاتعمى "يوجد أثر الفرضية الفرعية الخامسة والتي نصت 
( إلدارة الصراع عمى التخطيط اإلستراتيجي في وزارة التنمية االجتماعية α≤0.05مستوى داللة )

 بغزة"
( نالرظ حٌف إدارة الصراع ال ةؤ ر بشكؿ مبوشر عمى الر طةط اإلسررارةجي 4.30مف نروإج الجدكؿ )

(. ىذا 0.05حكبر مف 0.213)غزة، رةث بمىت قةمة مسركل الداللة  في كزارة الرنمةة االجرموعةة
 ذاتبدكره ةؤكد رفض اللر،ةة اللرعةة ال ومسة. كعمةو نرفض اللر،ةة الري نصت عمى "ةكجد ح ر 

( إلدارة الصراع عمى الر طةط اإلسررارةجي α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة )
 وعةة بىزة".في كزارة الرنمةة االجرم

 ( يوضح نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الخامسة4.30جدول )

 اٌّزغ١ّشاد

   رأث١ش ِجبشش 

 لًُت انخأثُش
يغخىي 

 انذالنت

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

T  لًُت

َىجذ  اخخباس

 حأثُش
 00822 0022. 0.213 0.209 ئداسة انصشاع انخخطُط اإلعخشاحُجٍ

 .0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى 

داللة إحصائية بشكل مباشر عند  ذاتالفرضية الفرعية السادسة والتي نصت عمى "يوجد أثر 
 ( لممساءلة عمى التخطيط اإلستراتيجي في وزارة التنمية االجتماعية بغزة"α≤0.05مستوى داللة )

جي في ( نالرظ حٌف المسوءلة ال رؤ ر بشكؿ مبوشر عمى الر طةط اإلسررارة4.31مف نروإج الجدكؿ )
(. ىذا بدكره 0.05حكبر مف  0.584كزارة الرنمةة االجرموعةة غزة، رةث بمىت قةمة مسركل الداللة )

داللة  ذاتةؤكد رفض اللر،ةة اللرعةة السودسة. كعمةو نرفض اللر،ةة الري نصت عمى " ةكجد ح ر 
ةجي في كزارة ( لممسوءلة عمى الر طةط اإلسررارα≤0.05إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة )

 .الرنمةة االجرموعةة بىزة
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 ( يوضح نتيجة اختبار الفرضية الفرعية السادسة4.31جدول )

 اٌّزغ١ّشاد

   رأث١ش ِجبشش 

 لًُت انخأثُش
يغخىي 

 انذالنت

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

T  لًُت

ال َىجذ  اخخباس

 حأثُش
 0022. 0000. 0.584 0.084 انًغاءنت انخخطُط اإلعخشاحُجٍ

 .0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى 

داللة إحصائية بشكل مباشر عند مستوى  ذاتالفرضية الفرعية السابعة والتي نصت عمى "يوجد أثر 
 ( لإلبداع عمى التخطيط اإلستراتيجي في وزارة التنمية االجتماعية بغزة"α≤0.05داللة )

بوشر عمى الر طةط اإلسررارةجي في كزارة ( نالرظ حٌف االبداع ةؤ ر بشكؿ م4.32مف نروإج الجدكؿ )
(. 0.05حقؿ مف  0.019بمسركل داللة =  0.531)الرنمةة االجرموعةة بىزة، رةث بمىت قةمة الرأ ةر 

 ذاتىذا بدكره ةؤكد قبكؿ اللر،ةة اللرعةة السوبعة. كعمةو رقبؿ اللر،ةة الري نصت عمى "ةكجد ح ر 
( لإلبداع عمى الر طةط اإلسررارةجي في α≤0.05لة )داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل دال

 كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"
 

 ( يوضح نتيجة اختبار الفرضية الفرعية السابعة4.32جدول )

 اٌّزغ١ّشاد

   رأث١ش ِجبشش 

 لًُت انخأثُش
يغخىي 

 انذالنت

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

T  لًُت

َىجذ  اخخباس

 حأثُش
انخخطُط اإلعخشاحُجٍ ذاع االب  .0000* .0.09 .0882 8000. 

 .0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى 

داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذاتوالتي نصت عمى "يوجد أثر  السادسةالفرضية الرئيسية 
(0.05≥α لمتفكير اإلستراتيجي عمى التمكين االقتصادي بوجود التخطيط اإلستراتيجي كمتغّير )

 ة االجتماعية بغزة"وسيط في وزارة التنمي
( نالرظ حٌف الرلكةر اإلسررارةجي ةؤ ر عمى الرمكةف االقرصودم بكجكد 4.32مف نروإج الجدكؿ )

الر طةط اإلسررارةجي كمرىٌةر كسةط في كزارة الرنمةة االجرموعةة غزة، رةث بمىت قةمة الرأ ةر 
. السودسةلر،ةة الرإةسة ( ىذا بدكره ةؤكد قبكؿ ال0.05حقؿ مف  0.001بمسركل داللة =  0.479)

داللة إرصوإةة بشكؿ غةر مبوشر عند مسركل  ذككعمةو رقبؿ اللر،ةة الري نصت عمى "ةكجد ح ر 
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( لمرلكةر اإلسررارةجي عمى الرمكةف االقرصودم بكجكد الر طةط اإلسررارةجي كمرىٌةر α≤0.05داللة)
 كسةط في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"

 السادسةجة اختبار الفرضية الرئيسية ( يوضح نتي4.32جدول )

 اٌّزغ١ّشاد

  رأث١ش غ١ش ِجبشش 

 لًُت انخأثُش
يغخىي 

 انذالنت

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

T  لًُت

َىجذ  اخخباس

 حأُثُش
 0..0. 0029. 0..0. *0229. انخفكُش اإلعخشاحُجٍانخًكٍُ االلخصادٌ

 .0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى 

بقةوس ح ر حبعود الرلكةر اإلسررارةجي عمى الرمكةف االقرصودم بكجكد الر طةط رةث قومت البور ة 
اإلسررارةجي كمرىٌةر كسةط، كربةف النروإج عدـ كجكد ح ر  بعود الرلكةر اإلسررارةجي المرم مة )الرؤةة 

الر طةط  المسرقبمةة، الذكوء، الرلكةر المنظـ، النمط العقمي، المسوءلة( عمى الرمكةف االقرصودم بكجكد
اإلسررارةجي كمرىٌةر كسةط بوسر نوء بعدم إدارة الصراع كاالبداع، رةث كوف ليمو ح ر إةجوبي عمى 

 الرمكةف االقرصودم بكجكد الر طةط اإلسررارةجي كمرىٌةر كسةط.
مف  الؿ العرض السوبؽ ةر،ح كجكد ح ر إةجوبي غةر مبوشر لمرلكةر اإلسررارةجي عمى الرمكةف 

في  DEEPالر طةط اإلسررارةجي كمرىٌةر كسةط مف كجية نظر العوممةف ببرنومج  االقرصودم بكجكد
 حقؿ مف 0.001=  بمسركل داللة 0.479) كزارة الرنمةة االجرموعةة غزة، رةث بمىت قةمة الرأ ةر

0.05) . 
، ال ةعمؿ DEEPكرعزك البور ة كجكد م ؿ ىذا ا  ر إلى حٌف إطور الر طةط اإلسررارةجي لبرنومج 

كؿ فوعؿ إال مف  الؿ ركافر حسس الرلكةر اإلسررارةجي لدل العوممةف حك القوإمةف عمى البرنومج. بش
كعمةو فإٌف الر طةط اإلسررارةجي ةعربر ررجمة عممةة لمرصكرات كالمقدرات اللكرةة اإلسررارةجةة الري 

الرمكةف بعد حف ةرـ  ةمرمكيو العوممكف في البرنومج. لذا فإٌف ىذه المقدرات اللكرةة رؤ ر في عممةة
ررجمريو بشكؿ عممي في اطور ال طط اإلسررارةجةة لرصبح ىذه ا فكور حطرنا عممةة مسةرة لعممةة 
الرمكةف االقرصودم. كعمةو فإٌف كجكد ح ر لمرلكةر اإلسررارةجي مف  الؿ الر طةط اإلسررارةجي عمى 

منطقةة في ظؿ كجكد رولة مف  ةعبر عف رولة DEEPق،وةو الرمكةف االقرصودم لمسرلةدم برنومج 
الركومؿ في ا طر النظرةة كاللكرةة بةف المنيجةف. فمد ؿ الر طةط ةعربر رمقة الكصؿ مو بةف اللكر 
اإلسررارةجي كق،وةو الرمكةف االقرصودم في حطر رنلةذ المشورةع كالبرامج المرنكعة، كىك مو ةلسر 
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ررارةجي عمى الرمكةف االقرصودم مف  الؿ الر طةط طبةعة الرأ ةر اإلةجوبي الىةر مبوشر لمرلكةر اإلس
 . DEEPاإلسررارةجي كمرىٌةر كسةط في إطور برنومج 
الرػػػػي حشػػػػورت إلػػػػى كجػػػػكد ح ػػػػر لمرلكةػػػػر  ،(ـ2018 مجػػػػذاب،)كررلػػػػؽ ىػػػػذه النرةجػػػػة مػػػػع دراسػػػػة كػػػػؿ مػػػػف 

 سػػةة، كدراسػػةاإلسػػررارةجي فػػي رعزةػػز القػػدرات االقرصػػودةة لشػػركوت الػػنلط العراقةػػة كرطػػكةر مةزريػػو الرنوف
كالري حشورت إلى مسوىمة الرلكةر اإلسررارةجي فػي نجػوح المؤسسػوت فػي ررقةػؽ ( ـ2016 حبك عةودة،)

كالري حشورت إلى كجكد ا ر إةجوبي لممورسوت الرلكةر اإلسررارةجي ( ـ2013 العشي،) حىدافيو، كدراسة
 الرأىةػػؿ بقطػػوع غػػزة، كدراسػػة عمػػى حداء اإلدارة العمةػػو فػػي المنظمػػوت غةػػر الرككمةػػة العوممػػة فػػي مجػػوؿ

الرػػػػػي حشػػػػػورت إلػػػػػى كجػػػػػكد ح ػػػػػر إةجػػػػػوبي لمرلكةػػػػػر اإلسػػػػػررارةجي عمػػػػػى رعزةػػػػػز اإلدارة ( ـ2016 ىػػػػػوني،)
الرػي حشػورت ( ـ2015 ررغةنػي،) اإلسػررارةجةة كرمكػةف البنػكؾ ا ردنةػة مػف رعزةػز حداإيػو العػوـ، كدراسػة

رات اإلبداعةػة لمجمػع صػةداؿ بػولجزاإر. كمػو إلى كجكد دكر إةجوبي لمرلكةر اإلسررارةجي في رعزةػز القػد
و مع دراسة الري حشورت إلى كجػكد عالقػة إةجوبةػة ( Murithi, et al. 2018)  ارلقت ىذه النرةجة حة،ن

( Al-Zu’bi, 2017) بػػةف الرلكةػػر اإلسػػررارةجي كفعولةػػة القةػػودة فػػي البنػػكؾ المرمةػػة الكةنةػػة، كدراسػػة
 وبي لكلػػػػػػػػػوءة الرلكةػػػػػػػػػر اإلسػػػػػػػػػررارةجي عمػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػوء كالرػػػػػػػػػي حشػػػػػػػػػورت إلػػػػػػػػػى كجػػػػػػػػػكد ح ػػػػػػػػػر معنػػػػػػػػػكم إةجػػػػػػػػػ

  الرنظػػػػػػةـ الػػػػػػذكي فػػػػػػي مكرػػػػػػب الممػػػػػػؾ عبػػػػػػد اهلل ال ػػػػػػوني لمرصػػػػػػمةـ كالرطػػػػػػكةر. كمػػػػػػو ارلقػػػػػػت مػػػػػػع دراسػػػػػػة
(Rahmatian & Pourkiani, 2013 ) الرػي حشػورت إلػى كجػكد عالقػة اةجوبةػة بػةف مسػركل الػذكوء

 رنلةذةة في مدةنة رفسنجوف اإلةرانةة.اإلسررارةجي لدل المدةرةف، كبةف درجة نجوح المنظموت ال

داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذاتوالتي نصت عمى "يوجد أثر  السابعةالفرضية الرئيسية 
(0.05≥α"لمتخطيط اإلستراتيجي عمى التمكين االقتصادي في وزارة التنمية االجتماعية بغزة ) 

ي ةؤ ر عمى الرمكةف االقرصودم في كزارة (، نالرظ حٌف الر طةط اإلسررارةج4.34مف نروإج الجدكؿ )
(. 0.05حقؿ مف  0.043بمسركل داللة =  0.337)الرنمةة االجرموعةة غزة، رةث بمىت قةمة الرأ ةر 

 ذك. كعمةو رقبؿ اللر،ةة الري رنص عمى "ةكجد ح ر السوبعةىذا بدكره ةؤكد قبكؿ اللر،ةة الرإةسةة 
( لمر طةط اإلسررارةجي عمى الرمكةف α≤0.05ة )داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل دالل

 االقرصودم في كزارة الرنمةة االجرموعةة غزة".
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 السابعة( يوضح نتيجة اختبار الفرضية الرئيسية 4.34جدول )

 اٌّزغ١ّشاد

  رأث١ش ِجبشش 

 لًُت انخأثُش
يغخىي 

 انذالنت

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

T  لًُت

َىجذ  اخخباس

 حأُثُش
خصادٌانخًكٍُ االل ٍ80.80 0022. 0.20. *0002. انخخطُط اإلعخشاحُج 

 .0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى 

مػػػف  ػػػالؿ العػػػرض السػػػوبؽ ةٌر،ػػػػح كجػػػكد ح ػػػر إةجػػػوبي مبوشػػػػر لمر طػػػةط اإلسػػػررارةجي عمػػػى الرمكػػػػةف 
ت فػي كزارة الرنمةػة االجرموعةػة غػزة، رةػث بمىػ (DEEP)االقرصودم مف كجية نظر العوممةف ببرنومج 

 (. 0.05حقؿ مف  0.043بمسركل داللة =  0.337)قةمة الرأ ةر 

كرعزك البور ة كجكد م ؿ ىذا ا  ر إلى حٌف نجوح البرامج كالمشورةع في ررقةؽ حىدافيو في ظؿ البةإػوت 
المرىٌةرة كشدةدة الرعقةد، ةرطٌمب مف القوإمةف عمةيو سػمكؾ مػد ؿ الر طػةط اإلسػررارةجي، كربنةػو كمػنيج 

ػػو فػػي ظػػؿ بةإػػة قطػػوع غػػزة الرػػي رشػػيد رولػػة مػػف الرقمػػب عمػػؿ مركو مػػؿ فػػي حطػػر ىػػذه البػػرامج. ك صكصن
الػػػداإـ كالرىٌةػػػر الشػػػدةد الرػػػي ررمػػػؿ فػػػي طةوريػػػو مجمكعػػػة مػػػف الريدةػػػدات المبوشػػػرة لألعمػػػوؿ الم رملػػػة، 

و رمؾ المرربطة بعمؿ القطوع ال وص اللمسطةني.   ك صكصن

و لممؤسسوت الري رسعى إلى النجوح في ررقةؽ حىدافيو طكةمػة فولر طةط اإلسررارةجي ةعربر ممرنا إجبورةن 
حسولةب الر طةط اإلسررارةجي المرربطػة بشػكؿ رإةسػي  DEEPالمدل، لذا مورس القوإمكف عمى برنومج 

بليميػػـ  ىػػػداؼ البرنػػػومج طكةمػػة المػػػدل، كعمميػػػـ فػػػي إطػػور رؤةرػػػو العومػػػة لررقةػػؽ الرلػػػكؽ فػػػي ق،ػػػوةو 
ػػو فػػي قطػػوع غػػزة. كاسػػرندكا فػػي  لةػػوت عمميػػـ الرمكػػةف االقرصػػودم فػػي ا ر  ا،ػػي اللمسػػطةنةة، ك صكصن

المرنكعة لمدراسة المرأنةة لمبةإة المرةطة بعمؿ البرنومج كحنشطرو الم رملة، كررمةميو ررمةالن دقةقنو لرجٌنب 
 الريدةدات الري قد رنشأ في بةإة عمؿ قطوع غزة. 

كة كرركةػؿ نقػوط ال،ػعؼ المرربطػة بولعمػؿ إلػى نقػوط مع رركةز البرنومج عمى ربني نيج رعزةز نقػوط القػ
قػكة رػػدعـ نجػوح ا نشػػطة، عبػر ربنػػي البرنػػومج  نشػطة بنػػوء القػدرات سػػكاء لمعػوممةف حك المسػػرلةدةف مػػف 
البرنػػػومج، كبأشػػػكوؿ مرنكعػػػة رشػػػمؿ الرػػػدرةب اللنػػػي كاإلدارم. بوإل،ػػػوفة إلػػػى رقػػػدةـ الرسػػػيةالت المودةػػػة 

االعرمود عمى نيج ررمةؿ البداإؿ اإلسررارةجةة المرورة كا رةور ا ف،ؿ في كالمكجسرةة لعمؿ البرنومج، ك 
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إطػػور العمػػؿ الػػذم ةرقٌػػؽ حىػػداؼ البرنػػومج بأقػػؿ الركػػولةؼ كحقصػػر الطػػرؽ، كرجسػػةد مبػػدح الرقوبػػة كالرقةػػةـ 
 اإلسررارةجي كأسوس لألعموؿ ال وصة بولبرنومج. 

يػػـك الرطبةقػي العممػي لمر طػػةط اإلسػررارةجي فػػي جمةػع ىػذه اإلجػػراءات كا طػر العممةػة الرػػي رجسػد المل
، كوف ليو ا  ر اليوـ فػي دفػع ق،ػوةو الرمكػةف االقرصػودم كبشػكؿ إةجػوبي لػدل (DEEP)إطور برنومج 

مسرلةدم البرنومج في قطوع غزة، كىك مو ةلسر طبةعة الرأ ةر اإلةجوبي المبوشر لمر طػةط اإلسػررارةجي 
 . (DEEP)نومج عمى الرمكةف االقرصودم في إطور بر 

كالرػي حشػورت إلػى حٌف نيػج الر طػةط  ،(Khan & Bibi, 2011كررٌلؽ ىذه النرةجة مع دراسة كػؿ مػف )
الرشوركي الذم اعرمدرو الرككمػة البوكسػرونةة، قػد حسػيـ كبشػكؿ إةجػوبي فػي الرمكػةف االقرصػودم لألسػر 

، كالرػي (ـ2012 را،ػي،)ع دراسػة المسرلةدة مف المشورةع الرشوركةة المنلذة. كمو ارلقت ىػذه النرةجػة مػ
حشورت إلى كجكد عالقة لم طط كالسةوسوت العومة المعرمدة مف قبؿ الرككمة العراقةة في رعزةز الرنمةة 

كالرػػػي حشػػػورت إلػػػى كجػػػكد عالقػػػة إةجوبةػػػة بػػػةف ال طػػػة الصػػػرةة  (ـ2017 عػػػالف،)المسػػػردامة، كدراسػػػة 
، كالرػػػي حشػػػورت (ـ2017 الىػػػكطي،)كدراسػػػة اإلسػػػررارةجةة كالرمكػػػةف الصػػػري لسػػػكوف مروفظػػػة ال مةػػػؿ. 

لكجػػػكد عالقػػػة إةجوبةػػػة بػػػةف الر طػػػةط اإلسػػػررارةجي كرمكػػػةف العػػػوممةف مػػػف رفػػػع الكلػػػوءة اإلنروجةػػػة لػػػدل 
 العػػػػػػوممةف بمؤسسػػػػػػوت الرعمػػػػػػةـ العػػػػػػولي. كمػػػػػػو كح ةػػػػػػرنا، فقػػػػػػد ارلقػػػػػػت نرةجػػػػػػة ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة مػػػػػػع دراسػػػػػػة 

 (Kare et al, 2013) ر طػػةط اإلسػػررارةجي عمػػى رمكػػةف شػػركوت كالرػػي حشػػورت إلػػى كجػػكد ح ػػر لم
 ا عموؿ الرجورةة المرنوىةة الصىر كالصىةرة كالمركسطة الرجـ في رشةككسمكفوكةو مف ررسةف حداإيو.

 :الثامنةالفرضية الرئيسية 
عند مستوى داللة  ذات داللة إحصائية وجود فروق" عمى ال ومنةنصت اللر،ةة الرإةسةة 

(α≤0.05) ة المبحوثين حول التفكير اإلستراتيجي تعزي لمبيانات الديموغرافية في متوسطات استجاب
 )النوع، العمر، الحالة االجتماعية، سنوات الخبرة، المؤىل العممي( في وزارة التنمية االجتماعية".

ال ربػػور  العةنرػػةف المسػػرقمرةف رولػػة( فػػي T)ت رػػـ اسػػر داـ ا ربػػور ،ؽ مػػف صػػرة ىػػذه اللر،ػػةةكلمررقٌػػ
ررمةػػؿ الربػػوةف ا رػػودم بةنمػػو رػػـ اسػػر داـ ا ربػػور  النػػكع كالمؤىػػؿ العممػػي.رعػػزل لمرىٌةػػر اللػػركؽ الرػػي 

(One Way ANOVAال ربػور اللػركؽ الرػي رعػزل لممرىٌةػرات ا  ػرل )  الرػي رركػٌكف مػف حك ػر مػف
،ػح ( ةك 4.35لمبةونوت ا كلةة كالجدكؿ )كفقنو  ،ال ومنةالرإةسةة كفةمو ةمي ا ربور اللر،ةة  مجمكعرةف.

 .ذلؾ
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(: يوضح نتائج اختبار الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول التفكير اإلستراتيجي تعزي 4.35جدول )
 لمبيانات الديموغرافية

 انبُاَاث انذًَىغشافُت
انىعط 

 انحغابٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

انىصٌ 

 انُغبٍ
T-test 

يغخىي 

 انذالنت
 انُخُجت

 انُىع

 %87.0 1832 2835 ركش
T= 18121 18795 

ال َىجذ 

 %84.0 1857 2871 أَثً فشوق

 انعًش

 %86.4 1853 2837 31ألم يٍ 

F= 0.531 18593 
ال َىجذ 

 فشوق
31-21 2832 1832 87.2% 

21-51 
1 

2871 1822 84.0% 

 انحانت االجخًاعُت

 %86.8 1832 2832 يخضوج

F= 18292 18215 
ال َىجذ 

 فشوق
 %82.4 1852 2817 غُش يخضوج

أسيم
7 

2871 1852 84.2% 

 عُىاث انخبشة

1-5 2819 1859 83.8% 

F= 18111 18217 
ال َىجذ 

 فشوق

5-11 2825 1832 89.0% 

15-11 2831 1822 86.2% 

 %82.2 1832 2811 فأكثش 15

 انًإهم انعهًٍ

 %86.4 1823 2837 بكانىسَىط
T= 18912 18127 

ال َىجذ 

 %78.2 1853 3891 هُادساعاث ع فشوق
 

تم دمج الحالة االجتماعية )أرمل ومطمق( لقمة عدد المشاىدات،  2فأكثر( لقمة عدد المشاىدات،  50، 50-40تم دمج الفئة العمرية ) 1
 0.00. داٌخ ئزظبئ١خ ػٕذ ِسزٜٛيغخىي انذانت: *

ركؿ الرلكةر اإلسررارةجي  ( نروإج ا ربور اللركؽ في مركسط اسرجوبة المبرك ةف4.35ةكٌ،ح الجدكؿ )
ذا كوف مسركل الداللة اإلرصوإةة حكبر  في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة رعزم لمبةونوت الدةمكغرافةة، كا 

، نسرنرج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إرصوإةة في مركسط اسرجوبة المبرك ةف ركؿ الرلكةر 0.05مف 
رعزم لمبةونوت الدةمكغرافةة. بةنمو إذا كوف مسركل الداللة اإلسررارةجي في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة 

، نسرنرج كجكد فركؽ ذات داللة إرصوإةة في مركسط اسرجوبة المبرك ةف 0.05اإلرصوإةة حقؿ مف 
ركؿ الرلكةر اإلسررارةجي في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة رعزم لمبةونوت الدةمكغرافةة. كفي ىذه 

( حقؿ فرؽ LSD: lest significant difference ربور المقورنوت البعدةة )النرةجة سةرـ اسر داـ ا
 معنكم لمعرفة ارجوه اللركؽ.
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 تبًعا لممعمومات الشخصية كما يمي: الثامنةسيتم مناقشة نتائج اختبار الفرضية الرئيسية 
عدـ كجكد فركؽ (، نسرنرج 0.05حكبر مف  0.295بمىت قةمة مسركل الداللة ) بالنسبة لمتغّير النوع:

ذات داللة إرصوإةة في مركسط اسرجوبة المبرك ةف ركؿ الرلكةر اإلسررارةجي في كزارة الرنمةة 
 االجرموعةة بىزة رعزم لمرىٌةر النكع.

(، نسػػرنرج عػػدـ كجػػكد 0.05حكبػػر مػػف  0.593بمىػػت قةمػػة مسػػركل الداللػػة )بالنســبة لمتغّيــر العمــر: 2
رجوبة المبرػك ةف رػكؿ الرلكةػر اإلسػررارةجي فػي كزارة الرنمةػة فركؽ ذات داللة إرصػوإةة فػي مركسػط اسػ

 االجرموعةة بىزة رعزم لمرىٌةر العمر.
(، نسػػرنرج 0.05حكبػػر مػػف  0.415: بمىػػت قةمػػة مسػػركل الداللػػة )بالنســبة لمتغّيــر الحالــة االجتماعيــة

ررارةجي فػػي عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إرصػػوإةة فػػي مركسػػط اسػػرجوبة المبرػػك ةف رػػكؿ الرلكةػػر اإلسػػ
 كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة رعزم لمرىٌةر الرولة االجرموعةة. 

(، نسرنرج عدـ 0.05حكبر مف  0.402بمىت قةمة مسركل الداللة )بالنسبة لمتغّير سنوات الخبرة: 
كجكد فركؽ ذات داللة إرصوإةة في مركسط اسرجوبة المبرك ةف ركؿ الرلكةر اإلسررارةجي في كزارة 

 االجرموعةة بىزة رعزم لمرىٌةر سنكات ال برة. الرنمةة
(، نسرنرج عدـ 0.05حكبر مف  0.062بمىت قةمة مسركل الداللة ) بالنسبة لمتغّير المؤىل العممي:

كجكد فركؽ ذات داللة إرصوإةة في مركسط اسرجوبة المبرك ةف ركؿ الرلكةر اإلسررارةجي في كزارة 
 المؤىؿ العممي. الرنمةة االجرموعةة بىزة رعزم لمرىٌةر

كررل البور ة حٌف عدـ كجكد حٌةة فركقوت في اسرجوبوت المبرك ةف رػكؿ نظػوـ الرلكةػر اإلسػررارةجي لػدل 
فػػي إطػػور كزارة الرنمةػػة االجرموعةػػة بقطػػوع غػػزة رعػػزل لمبةونػػوت الدةمكغرافةػػة  DEEPالعػػوممةف ببرنػػومج 

، ةعنػي حٌف طبةعػة الليػـ (ة، المؤىػؿ العممػيالنكع، العمر، الرولػة االجرموعةػة، سػنكات ال بػر )الري رشمؿ 
كالرؤل لق،وةو الرلكةر اإلسررارةجي ال ررػأ ر بطبةعػة النػكع، كعمةػو فػإٌف  راء الػذككر ال ر رمػؼ عػف  راء 

. كمػو حٌنػو لػـ ركػف ىنػوؾ حٌةػة فركقػوت (DEEP)اإلنوث فةمو ةرعمؽ بيذا المد ؿ فػي إطػور عمػؿ برنػومج 
و رالؼ المؤىؿ العممي. إذ حٌف رؤةة جمةع حصروب المؤىالت العممةػة في اسرجوبوت المبرك ةف ررربط ب

بو رالؼ مسمةوريو كدرجوريو رنظر إلػى جػدكل ىػذا الرلكةػر اإلسػررارةجي كمػد ؿ لنجػوح ا عمػوؿ بػنلس 
المعةػػور كالرؤةػػة، كمػػو حٌف ىػػذه الرؤةػػة لنظػػوـ الرقةػػةـ لػػـ ر رمػػؼ بػػو رالؼ الرولػػة االجرموعةػػة. فكػػؿ مػػف 

ةر المرزكجةف رركافؽ  راإيـ ركؿ طبةعة ىذا المد ؿ اللكػرم. كح ةػرنا فػإٌف عػدـ اال ػرالؼ المرزكجةف كغ
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في نظرة العوممةف في البرنومج اسرنودنا إلى سنكات ال برة فػي العمػؿ، لػـ رظيػر حٌةػة فػركؽ فػي اإلجوبػوت 
 بةنيـ. 

لػػى حٌف ق،ػػوةو الرلكةػػر كرعػػزك البور ػػة عػػدـ اال ػػرالؼ فػػي اسػػرجوبوت المبرػػك ةف كفقنػػو لسػػنكات ال بػػرة، إ
اإلسررارةجي مرربطة بأسس كمنوىج عممةة ربرر جػدكل اسػر داميو فػي ا عمػوؿ المرنكعػة بىػض النظػر 
عػػف سػػنكات  بػػرة العػػوممةف فػػي حٌم مػػف المجػػوالت. فولعػػوممكف الجػػدد ال ر رمػػؼ رؤةػػريـ لجػػدكل اسػػر داـ 

ب ال برات، فكالىمػو ةنظػر بإةجوبةػة مدا ؿ الرلكةر اإلسررارةجي في العمؿ عف العوممةف القدامى حصرو
السػػر داـ الرلكةػػر اإلسػػررارةجي كمػػنيج عمػػؿ، كبولرػػولي فػػإٌف عػػدـ اال ػػرالؼ فػػي اسػػرجوبوريـ رعػػزل إلػػى 
الطبةعػػػة اللكرةػػػة اإلةجوبةػػػة العومػػػة الرػػػي رشػػػةر إلػػػى جػػػدكل اسػػػر داـ م ػػػؿ ىػػػذه المػػػدا ؿ فػػػي ا عمػػػوؿ 

سػكاء كػوف المسػرجةب مػف حصػروب ال بػرات المرراكمػة المرنكعة الري ال ةمكػف إنكورىػو مػف قبػؿ ا فػراد، 
 حك الردة ة في العمؿ.
 :التاسعةالفرضية الرئيسية 

عنـــد مســـتوى داللـــة  ذات داللـــة إحصـــائية وجـــود فـــروق" عمػػػى الروسػػػعةنصػػػت اللر،ػػػةة الرإةسػػػةة 
(α≤0.05)  ــــات ــــزي لمبيان ــــي متوســــطات اســــتجابة المبحــــوثين حــــول التخطــــيط اإلســــتراتيجي تع ف

يــة )النــوع، العمــر، الحالــة االجتماعيــة، ســنوات الخبــرة، المؤىــل العممــي( فــي وزارة التنميــة الديموغراف
 االجتماعية ".

ال ربػػور  العةنرػػةف المسػػرقمرةف رولػػة( فػػي T)ت  ؽ مػػف صػػرة ىػػذه اللر،ػػةة رػػـ اسػػر داـ ا ربػػوركلمررقٌػػ
ررمةػػؿ الربػػوةف ا رػػودم بةنمػػو رػػـ اسػػر داـ ا ربػػور  النػػكع كالمؤىػػؿ العممػػي،اللػػركؽ الرػػي رعػػزل لمرىٌةػػر 

(One Way ANOVAال ربػور اللػركؽ الرػي رعػزل لممرىٌةػرات ا  ػرل )  الرػي رركػٌكف مػف حك ػر مػف
( ةك،ػح 4.36لمبةونػوت ا كلةػة كالجػدكؿ )كفقنػو  الرإةسةة ال ومنةكفةمو ةمي ا ربور اللر،ةة  مجمكعرةف.

 .ذلؾ
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طات استجابات المبحوثين حول التخطيط اإلستراتيجي تعزي (: يوضح نتائج اختبار الفروق في متوس4.36جدول )
 لمبيانات الديموغرافية

 انبُاَاث انذًَىغشافُت
انىعط 

 انحغابٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

انىصٌ 

 انُغبٍ
T-test 

يغخىي 

 انذالنت
 انُخُجت

 انُىع

 %84.0 1851 2871 ركش

T= 18517 18212 
ال َىجذ 

 فشوق
 %82.0 1821 2811 أَثً

شانعً  

 %82.2 1822 2811 31ألم يٍ 

F= 0.191 18913 
ال َىجذ 

 فشوق
31-21 2871 1852 84.0% 

21-51 
1 

2817 1829 82.4% 

 انحانت االجخًاعُت

 %84.2 1829 2871 يخضوج

F= 18322 18212 
ال َىجذ 

 فشوق
 %80.8 1822 2812 غُش يخضوج

أسيم
7 

2815 1815 81.0% 

 عُىاث انخبشة

1-5 2815 1829 81.0% 

F= 18129 18912 
ال َىجذ 

 فشوق

5-11 2875 1822 85.0% 

15-11 2812 1821 83.2% 

 %82.4 1832 2817 فأكثش 15

 انًإهم انعهًٍ

 %84.2 1853 2871 بكانىسَىط

T= 18292 18125 
ال َىجذ 

 فشوق
 %73.4 1815 3822 دساعاث عهُا

 

تم دمج الحالة االجتماعية )أرمل ومطمق( لقمة عدد المشاىدات،  2فأكثر( لقمة عدد المشاىدات،  50، 50-40تم دمج الفئة العمرية ) 1
 0.00. داٌخ ئزظبئ١خ ػٕذ ِسزٜٛيغخىي انذانت: *

( نرػػػػػوإج ا ربػػػػػور اللػػػػػركؽ فػػػػػي مركسػػػػػط اسػػػػػرجوبة المبرػػػػػك ةف رػػػػػكؿ الر طػػػػػةط 4.36ةك،ػػػػػح الجػػػػػدكؿ )
ذا كػػوف مسػػركل الداللػػة اإلسػػررارةجي فػػي كزارة الرنمةػػة االجرموعةػػة ب ىػػزة رعػػزم لمبةونػػوت الدةمكغرافةػػة، كا 

نسػػػرنرج بعػػػػدـ كجػػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػػة إرصػػػػوإةة فػػػي مركسػػػػط اسػػػػرجوبة  0.05اإلرصػػػوإةة حكبػػػػر مػػػػف 
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المبرػػك ةف رػػكؿ الر طػػةط اإلسػػررارةجي فػػي كزارة الرنمةػػة االجرموعةػػة بىػػزة رعػػزم لمبةونػػوت الدةمكغرافةػػة، 
نسػرنرج كجػكد فػركؽ ذات داللػة إرصػوإةة فػي  0.05ة اإلرصػوإةة حقػؿ مػف بةنمو إذا كػوف مسػركل الداللػ

مركسط اسرجوبة المبرك ةف ركؿ الر طةط اإلسررارةجي في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة رعزم لمبةونوت 
 LSD: lest significantالدةمكغرافةػة، كفػي ىػذه النرةجػة سػةرـ اسػر داـ ا ربػور المقورنػوت البعدةػة )

difference.حقؿ فرؽ معنكم لمعرفة ارجوه اللركؽ ) 
 تبًعا لممعمومات الشخصية كما يمي: التاسعةسيتم مناقشة نتائج اختبار الفرضية الرئيسية 

(، نسرنرج عدـ كجكد فركؽ 0.05حكبر مف  0.618بمىت قةمة مسركل الداللة )بالنسبة لمتغّير النوع: 
ركؿ الر طةط اإلسررارةجي في كزارة الرنمةة  ذات داللة إرصوإةة في مركسط اسرجوبة المبرك ةف

 االجرموعةة بىزة رعزم لمرىٌةر النكع.
(، نسرنرج عدـ كجكد 0.05حكبر مف  0.913بمىت قةمة مسركل الداللة )بالنسبة لمتغّير العمر: 

فركؽ ذات داللة إرصوإةة في مركسط اسرجوبة المبرك ةف ركؿ الر طةط اإلسررارةجي في كزارة الرنمةة 
 جرموعةة بىزة رعزم لمرىٌةر العمر.اال

(، نسرنرج 0.05حكبر مف  0.708بمىت قةمة مسركل الداللة )بالنسبة لمتغّير الحالة االجتماعية: 
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إرصوإةة في مركسط اسرجوبة المبرك ةف ركؿ الر طةط اإلسررارةجي في 

 ة االجرموعةة.كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة رعزم لمرىٌةر الرول
(، نسرنرج عدـ 0.05حكبر مف  0.917بمىت قةمة مسركل الداللة ) بالنسبة لمتغّير سنوات الخبرة:

كجكد فركؽ ذات داللة إرصوإةة في مركسط اسرجوبة المبرك ةف ركؿ الر طةط اإلسررارةجي في كزارة 
 الرنمةة االجرموعةة بىزة رعزم لمرىٌةر سنكات ال برة.

(، نسرنرج عدـ 0.05حكبر مف  0.065بمىت قةمة مسركل الداللة ) المؤىل العممي:بالنسبة لمتغّير 
كجكد فركؽ ذات داللة إرصوإةة في مركسط اسرجوبة المبرك ةف ركؿ الر طةط اإلسررارةجي في كزارة 

 الرنمةة االجرموعةة بىزة رعزم لمرىٌةر المؤىؿ العممي.
جوبوت المبرك ةف ركؿ الر طةط اإلسررارةجي كمد ؿ كررل البور ة حٌف عدـ كجكد حٌةة فركقوت في اسر

بكزارة الرنمةة االجرموعةة بقطوع غزة رعزل لمبةونوت الدةمكغرافةة الري  DEEPلألعموؿ في برنومج 
، ةرربط بركافؽ الرؤل (النكع، العمر، الرولة االجرموعةة، سنكات ال برة، المؤىؿ العممي)رشمؿ 

ط اإلسررارةجي كمنيج لنجوح ا عموؿ المرنكعة. فكجيوت النظر كاإلجموع العوـ ركؿ حىمةة الر طة
الري قد ر رمؼ ركؿ ق،ةة معةنة ررربط بنكعةة ىذه الق،ةة الري قد ررمؿ اجريودات في ا فكور ركؿ 
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احلةوت كالكسوإؿ المرربطة بيو. حٌمو ق،ةة الر طةط اإلسررارةجي كمد ؿ لألعموؿ، فإٌف االجريودات 
و ركود رككف معدكمة في ظؿ اإلجموع العممي كالرطبةقي عمى حىمةة الر طةط ركؿ جدكل اسر دامي

اإلسررارةجي كمد ؿ لرعزةز ا عموؿ، سكاء عمى مسركل المؤسسوت حك البرامج حك المشورةع. كعمةو فإٌف 
 DEEPعدـ كجكد حٌةة فركقوت في اسرجوبوت المبرك ةف ركؿ الر طةط اإلسررارةجي في إطور برنومج 

مف المرىٌةرات الدةمكغرافةة، ةنبع مف ركافؽ الرؤل سكاء بةف الذككر كاإلنوث حك حصروب  رعزل  مٌ 
المؤىالت العممةة المرنكعة حك حصروب ال برات الم رملة حك ررى المرزكجةف كغةرىـ. إذ حٌف عدـ 

نجوح اال رالؼ في اسرجوبوت ىذه اللإوت مرده حٌف جدكل اسر داـ الر طةط اإلسررارةجي كحىمةرو في 
ا عموؿ كررقةؽ ا ىداؼ، ال ةعربر ق،ةة  الفةة ر ،ع الجريودات ررربط برمؾ المرىٌةرات، إٌنمو ةعبر 
عف ق،ةة فكرةة كرطبةقةة ليو حصكليو العممةة الري ال ة رمؼ عمةيو حرد، كىك مو ةلسر رولة عدـ 

 .DEEPر برنومج كجكد حٌةة فركقوت في اسرجوبوت المبرك ةف ركؿ الر طةط اإلسررارةجي في إطو
 

 :العاشرةالفرضية الرئيسية 
عنــــد مســــتوى داللــــة  ذات داللــــة إحصــــائية وجــــود فــــروق" عمػػػػى العوشػػػرةنصػػػت اللر،ػػػػةة الرإةسػػػػةة 

(α≤0.05)  في متوسطات استجابة المبحوثين حول التمكين االقتصادي تعزي لمبيانـات الديموغرافيـة
لمؤىــل العممــي( فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة )النــوع، العمــر، الحالــة االجتماعيــة، ســنوات الخبــرة، ا

 بغزة".
ال ربور  العةنرةف المسرقمرةف رولة( في T)ت  ؽ مف صرة ىذه اللر،ةة رـ اسر داـ ا ربوركلمررقٌ 

ررمةؿ الربوةف ا رودم بةنمو رـ اسر داـ ا ربور  النكع كالمؤىؿ العممي،اللركؽ الري رعزل لمرىٌةر 
(One Way ANOVAال ربور ال )الري ررككف مف حك ر مف  لركؽ الري رعزل لممرىٌةرات ا  رل

( ةك،ح 4.37لمبةونوت ا كلةة كالجدكؿ )كفقنو  العوشرةالرإةسةة كفةمو ةمي ا ربور اللر،ةة مجمكعرةف. 
 .ذلؾ
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(: يوضح نتائج اختبار الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول التمكين االقتصادي تعزي 4.37جدول )
نات الديموغرافيةلمبيا  

 انبُاَاث انذًَىغشافُت
انىعط 

 انحغابٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

انىصٌ 

 انُغبٍ
T-test 

يغخىي 

 انذالنت
 انُخُجت

 انُىع

 %84.8 1825 2872 ركش

T= 18222 18221 
ال َىجذ 

 فشوق
 %82.0 1822 2811 أَثً

 انعًش

 %86.4 1853 2837 31ألم يٍ 

F= 0.531 18593 
ال َىجذ 

 فشوق
31-21 2832 1832 87.2% 

21-51 
1 

2871 1822 84.0% 

 انحانت االجخًاعُت

 %84.8 1825 2872 يخضوج

F= 18533 18591 
ال َىجذ 

 فشوق
 %81.8 1827 2819 غُش يخضوج

أسيم
7 

3892 1812 79.4% 

 عُىاث انخبشة

1-5 2811 1822 82.2% 

F= 18211 18222 
ال َىجذ 

 فشوق

5-11 2832 1851 87.2% 

15-11 2811 1823 82.2% 

 %82.4 1827 2817 فأكثش 15

 انًإهم انعهًٍ

 %84.4 1852 2877 بكانىسَىط

T= 18293 18123 
ال َىجذ 

 فشوق
 %75.6 1812 3822 دساعاث عهُا

 

ية )أرمل ومطمق( لقمة عدد المشاىدات، تم دمج الحالة االجتماع 2فأكثر( لقمة عدد المشاىدات،  50، 50-40تم دمج الفئة العمرية ) 1
 0.00. داٌخ ئزظبئ١خ ػٕذ ِسزٜٛيغخىي انذانت: *

( نروإج ا ربور اللركؽ في مركسط اسرجوبة المبرك ةف ركؿ الرمكةف االقرصودم 4.37ةك،ح الجدكؿ )
ذا كوف مسركل الداللة اإلر صوإةة حكبر في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة رعزم لمبةونوت الدةمكغرافةة، كا 

، نسرنرج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إرصوإةة في مركسط اسرجوبة المبرك ةف ركؿ الرمكةف 0.05مف 
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االقرصودم في كزارة الرنمةة االجرموعةة غزة رعزم لمبةونوت الدةمكغرافةة. بةنمو إذا كوف مسركل الداللة 
مركسط اسرجوبة المبرك ةف  ، نسرنرج كجكد فركؽ ذات داللة إرصوإةة في0.05اإلرصوإةة حقؿ مف 

ركؿ الرمكةف االقرصودم في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة رعزم لمبةونوت الدةمكغرافةة. كفي ىذه 
( حقؿ فرؽ LSD: lest significant differenceالنرةجة سةرـ اسر داـ ا ربور المقورنوت البعدةة )

 معنكم لمعرفة ارجوه اللركؽ.
 تبًعا لممعمومات الشخصية كما يمي: العاشرةضية الرئيسية مناقشة نتائج اختبار الفر 
(، نسرنرج عدـ كجكد فركؽ 0.05حكبر مف  0.441بمىت قةمة مسركل الداللة ) بالنسبة لمتغّير النوع:

ذات داللة إرصوإةة في مركسط اسرجوبة المبرك ةف ركؿ الرمكةف االقرصودم في كزارة الرنمةة 
 النكع. االجرموعةة بىزة رعزم لمرىٌةر

(، نسرنرج عدـ كجكد 0.05حكبر مف  0.593بمىت قةمة مسركل الداللة ) بالنسبة لمتغّير العمر:
فركؽ ذات داللة إرصوإةة في مركسط اسرجوبة المبرك ةف ركؿ الرمكةف االقرصودم في كزارة الرنمةة 

 االجرموعةة بىزة رعزم لمرىٌةر العمر.
(، نسرنرج 0.05حكبر مف  0.591ت قةمة مسركل الداللة )بمى بالنسبة لمتغّير الحالة االجتماعية:

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إرصوإةة في مركسط اسرجوبة المبرك ةف ركؿ الرمكةف االقرصودم في 
 كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة رعزم لمرىٌةر الرولة االجرموعةة.

(، نسرنرج عدـ 0.05حكبر مف  0.746بمىت قةمة مسركل الداللة ) بالنسبة لمتغّير سنوات الخبرة:
كجكد فركؽ ذات داللة إرصوإةة في مركسط اسرجوبة المبرك ةف ركؿ الرمكةف االقرصودم في كزارة 

 الرنمةة االجرموعةة بىزة رعزم لمرىٌةر سنكات ال برة.
(، نسرنرج عدـ 0.05حكبر مف  0.143بمىت قةمة مسركل الداللة ) بالنسبة لمتغّير المؤىل العممي:

فركؽ ذات داللة إرصوإةة في مركسط اسرجوبة المبرك ةف ركؿ الرمكةف االقرصودم في كزارة  كجكد
 الرنمةة االجرموعةة بىزة رعزم لمرىٌةر المؤىؿ العممي.

كررل البور ة حٌف عدـ كجكد حٌةة فركقوت في اسرجوبوت المبرك ةف ركؿ الرمكةف االقرصودم في إطور 
الجرموعةة بقطوع غزة رعزل لمبةونوت الدةمكغرافةة الري رشمؿ في كزارة الرنمةة ا (DEEP)برنومج 

، ةنبع مف ركافؽ الرؤل سكاء بةف (النكع، العمر، الرولة االجرموعةة، سنكات ال برة، المؤىؿ العممي)
الذككر كاإلنوث حك حصروب المؤىالت العممةة المرنكعة حك حصروب ال برات الم رملة حك ررى 

في الرمكةف االقرصودم لألسر اللقةرة كالمرركمة.  (DEEP)ىمةة برنومج المرزكجةف كغةرىـ، ركؿ ح
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فمو ةركـ ىذه احراء ىك نروإج البرنومج المرققة عمى حرض الكاقع، كلةس ا رالؼ العمر حك المؤىالت 
حك غةرىو مف البةونوت الدةمكغرافةة. كبولرولي فقد كونت االرجوىوت العومة غةر م رملة كفقنو لمبةونوت 

ةمكاغرافةة ركؿ حىمةة البرنومج في الرمكةف االقرصودم، كنرةجة السرنود  راإيـ إلى نروإج البرنومج الد
 اللعمةة كالرقةةـ المك،كعي ليـ الذم ال ةعربر ق،ةة  الفةة. 
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 ممخص فرضيات الدراسة

( ممخص فرضيات الدراسة4.38يوضح الجدول )  
 النتيجة نص الفرضية الفرضية

1 
( بةف الرلكةر اإلسررارةجي α≤0.05داللة إرصوإةة عند مسركل داللة ) ذاتةكجد عالقة 

 ىزة"بكالرمكةف االقرصودم في كزارة الرنمةة االجرموعةة 
 قبكؿ

2 
( بةف الرلكةر اإلسررارةجي α≤0.05داللة إرصوإةة عند مسركل داللة ) ذاتةكجد عالقة 

 ىزة"بالجرموعةة كالر طةط االسررارةجي في كزارة الرنمةة ا
 قبكؿ

3 
 الر طةط( بةف α≤0.05داللة إرصوإةة عند مسركل داللة ) اتةكجد عالقة ذ
 ىزة"بفي كزارة الرنمةة االجرموعةة  كالرمكةف االقرصودماإلسررارةجي 

 قبكؿ

4 
( لمرلكةر α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة ) كذ"ةكجد ح ر 

 ىزة"بف االقرصودم في كزارة الرنمةة االجرموعةة اإلسررارةجي عمى الرمكة
 قبكؿ

4.1 
( لمرؤةة α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة ) كذةكجد ح ر 

 ىزة"بالمسرقبمةة عمى الرمكةف االقرصودم في كزارة الرنمةة االجرموعةة 
 رفض

4.2 
( لمذكوء عمى α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة ) كذةكجد ح ر 

 الرمكةف االقرصودم في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"
 رفض

4.3 
( لمرلكةر المنظـ α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة ) كذةكجد ح ر 

 عمى الرمكةف االقرصودم في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"
 قبكؿ

4.4 
( لمنمط العقمي α≤0.05شر عند مسركل داللة )داللة إرصوإةة بشكؿ مبو كذةكجد ح ر 

 عمى الرمكةف االقرصودم في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"
 رفض

4.5 
( إلدارة الصراع α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة ) كذةكجد ح ر 

 عمى الرمكةف االقرصودم في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"
 قبكؿ

4.6 
( لممسوءلة عمى α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة ) كذ ةكجد ح ر

 الرمكةف االقرصودم في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"
 رفض

4.7 
( لإلبداع عمى α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة ) كذةكجد ح ر 

 الرمكةف االقرصودم في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"
 ضرف

5 
( لمرلكةر α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة ) كذةكجد ح ر 

 اإلسررارةجي عمى الر طةط اإلسررارةجي في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"
 قبكؿ

5.1 
( لمرؤةة α ≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة ) كذةكجد ح ر 

 ةجي في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"المسرقبمةة عمى الر طةط اإلسررار
 رفض

5.2 
( لمذكوء عمى α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة ) كذةكجد ح ر 

 الر طةط اإلسررارةجي في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"
 

 رفض
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 النتيجة نص الفرضية الفرضية

5.3 
منظـ ( لمرلكةر الα≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة ) كذةكجد ح ر 

 عمى الر طةط اإلسررارةجي في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"
 رفض

5.4 
( لمنمط العقمي α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة ) كذةكجد ح ر 

 عمى الر طةط اإلسررارةجي في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"
 رفض

5.5 
( إلدارة الصراع α≤0.05سركل داللة )داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند م كذةكجد ح ر 

 عمى الر طةط اإلسررارةجي في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"
 قبكؿ

5.6 
( لممسوءلة عمى α≤0.05داللة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة ) كذةكجد ح ر 

 الر طةط اإلسررارةجي في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"
 رفض

5.7 
( لإلبداع عمى α≤0.05ة إرصوإةة بشكؿ مبوشر عند مسركل داللة )دالل كذةكجد ح ر 

 الر طةط اإلسررارةجي في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة"
 رفض

6 
( لمرلكةر اإلسررارةجي عمى α≤0.05داللة إرصوإةة عند مسركل داللة ) كذ"ةكجد ح ر 

زارة الرنمةة الرمكةف االقرصودم بكجكد الر طةط اإلسررارةجي كمرىٌةر كسةط في ك 
 االجرموعةة بىزة"

 قبكؿ

7 
( لمر طةط اإلسررارةجي عمى α≤0.05داللة إرصوإةة عند مسركل داللة ) كذةكجد ح ر 

 الرمكةف االقرصودم في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة
 قبكؿ

8 
( في مركسطوت اسرجوبة α≤0.05داللة إرصوإةة عند مسركل داللة ) اتةكجد فركؽ ذ
ؿ الرلكةر اإلسررارةجي رعزم لمبةونوت الدةمكغرافةة )النكع، العمر، الرولة المبرك ةف رك 

 ".بعزة االجرموعةة، سنكات ال برة، المؤىؿ العممي( في كزارة الرنمةة االجرموعةة
 رفض

9 
( في مركسطوت اسرجوبة α≤0.05ةكجد فركؽ ذات داللة إرصوإةة عند مسركل داللة )

ةجي رعزم لمبةونوت الدةمكغرافةة )النكع، العمر، الرولة المبرك ةف ركؿ الر طةط اإلسررار
 بعزة االجرموعةة، سنكات ال برة، المؤىؿ العممي( في كزارة الرنمةة االجرموعةة

 رفض

10 
( في مركسطوت اسرجوبة α≤0.05ةكجد فركؽ ذات داللة إرصوإةة عند مسركل داللة )

ةمكغرافةة )النكع، العمر، الرولة المبرك ةف ركؿ الرمكةف االقرصودم رعزم لمبةونوت الد
 االجرموعةة، سنكات ال برة، المؤىؿ العممي( في كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة".

 رفض
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 نتائج تحقيق أىداف الدراسة 4-7

كمجولو ررقةقو وىدؼ ةك،ح مدل ررقق ؿكالدراسة، ف ةك،ح الجدكؿ الرولي نروإج ررقةؽ حىداؼ  

الدراسة. : نروإج ررقةؽ حىداؼ(3.39)جدكؿ   

 قهيمجال تحق نتيجة مضمون الهدف #

0 
الرعٌرؼ عمى مسركل الرلكةر اإلسررارةجي في 

 تحقق كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة.
من خالل االجابة على نتائج التحلٌل االحصائً 

 002( صفحة 200للجدول )

8 
الرعٌرؼ عمى مسركل الرمكةف االقرصودم لبرنومج 

(DEEP) ة االجرموعةة بىزة.في كزارة الرنمة 
 تحقق

من خالل االجابة على نتائج التحلٌل االحصائً 
 002( صفحة 200للجدول )

0 
الرعٌرؼ عمى مسركل الر طةط اإلسررارةجي في 

 تحقق كزارة الرنمةة االجرموعةة بىزة.
من خالل االجابة على نتائج التحلٌل االحصائً 

 002( صفحة 200للجدول )

2 

لرلكةر اإلسررارةجي كالرمكةف دراسة العالقة بةف ا
في كزارة الرنمةة  (DEEP)االقرصودم لبرنومج 

 االجرموعةة بىزة.
 تحقق

على نتائج التحلٌل االحصائً االجابة من خالل 
 022( صفحة 2002للجدول )

0 

دراسة العالقة بةف الرلكةر اإلسررارةجي 
كالر طةط اإلسررارةجي في كزارة الرنمةة 

 االجرموعةة بىزة. 
 حققت

على نتائج التحلٌل االحصائً االجابة من خالل 
 022( صفحة 2002للجدول )

2 

دراسة العالقة بةف الر طةط اإلسررارةجي 
في  (DEEP)كالرمكةف االقرصودم لبرنومج 
 كزارة الرنمةة االجرموعةة بعزة.

 
على نتائج التحلٌل االحصائً االجابة من خالل 
 022( صفحة 2002للجدول )

2 

 ر الرلكةر اإلسررارةجي عمى الرمكةف دراسة ح
بكجكد الر طةط  (DEEP)االقرصودم لبرنومج 

اإلسررارةجي كمرىٌةر كسةط في كزارة الرنمةة 
 االجرموعةة بىزة.

 تحقق
من خالل نتائج اختبار فرضٌات الدرسة 

 8.8( صفحة 2000)الفرضٌة السادسة( جدول )

2 

الرعٌرؼ عمى اللركؽ في اسرجوبوت المبرك ةف 
ركؿ الرلكةر اإلسررارةجي، كالرمكةف االقرصودم، 

، إلسررارةجي رعزل لمرىٌةرات )النكعكالر طةط ا
العمر، سنكات ال برة المسركل الرعمةمي، 
المسركل الكظةلي( في كزارة الرنمةة االجرموعةة 

 بىزة.

 تحقق

من خالل نتائج اختبار فرضٌات الدرسة 
ول )الفرضٌة السابعة والثامنة والتاسعة( جد

 8.2( صفحة ما بٌن 2002( )2002( )2000)
 802حتى 
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 الفصل الخامس 5
 لنتائج والتوصياتا

 :النتائج 5-1

 ركصمت الدراسة إلى عدة نروإج حىميو:

بكزارة  DEEPا مف قبؿ العوممةف ببرنومج مكافقة مررلعة جدن حظيرت نروإج الدراسة كجكد درجة  .1
رةث بمغ الكزف  ،ح نوء عمميـ بولبرنومج اإلسررارةجيةر الرنمةة االجرموعةة عمى ممورسة حبعود الرلك

و فقد حشورت النروإج حة،ن  ؛ذات السةوؽ كفي .%85.6 اإلسررارةجيالنسبي لمسركل ممورسة الرلكةر 
ح نوء عمميـ، رةث بمغ الكزف  اإلسررارةجيإلى كجكد درجة مررلعة مف الممورسة لدةيـ لمر طةط 

 .%83 رةجياإلسرراالنسبي لممورسة الر طةط 
فػػػػػي إطػػػػػور كزارة الرنمةػػػػػة  DEEPافػػػػػؽ فػػػػػي  راء العػػػػػوممةف ببرنػػػػػومج كجػػػػػكد رك حظيػػػػػرت النرػػػػػوإج  .2

االجرموعةة بقطوع غزة كمسرلةدم البرنػومج رػكؿ مسػركةوت الرمكػةف االقرصػودم الرػي حسػيـ البرنػومج 
مف الرمكةف  في ررقةقيو، رةث حشورت النروإج ال وصة ب راء العوممةف بولكزارة إلى كجكد درجة مررلعة

كقػد ركافقػت  راء المسػرلةدةف  .%83.4كبكزف نسبي بمغ  DEEPقرصودم لممسرلةدةف مف برنومج اال
، رةػػػث حظيػػػرت وبرمكةػػػنيـ اقرصػػػودةن  DEEPإسػػيوـ برنػػػومج  أفحنلسػػيـ مػػػع  راء العػػػوممةف بػػػولكزارة بشػػػ

حراء المسػػرلةدةف  والنرػػوإج كجػػكد درجػػة مررلعػػة مػػف الرمكػػةف االقرصػػودم الػػذم حسػػيـ بػػو البرنػػومج كفقنػػ
 .%79.6حنلسيـ بكزف نسبي بمغ مقدراه 

الرلكةػػر ) عالقػػة طردةػػة اةجوبةػػة كذات داللػػة إرصػػوإةة بػػةف حبعػػود حظيػػرت نرػػوإج الدراسػػة كجػػكد .3
ككػػػذلؾ % 87.3، رةػػػث بمىػػػت قةمػػػة معومػػػؿ ارربػػػوط بةرسػػػكف اإلسػػػررارةجيكالر طػػػةط ( اإلسػػػررارةجي

كالرمكػػػػػةف  اإلسػػػػػررارةجيوإةة بػػػػػةف حبعػػػػػود الرلكةػػػػػر كجػػػػػكد عالقػػػػػة طردةػػػػػة إةجوبةػػػػػة كذات داللػػػػػة إرصػػػػػ



225 
 

ككػذلؾ كجػكد عالقػة طردةػة إةجوبةػة . %90.5االقرصودم، رةث بمىت قةمة معومػؿ ارربػوط بةرسػكف 
رةػػػث بمىػػػت قةمػػػة معومػػػؿ  ،كالرمكػػػةف االقرصػػػودم اإلسػػػررارةجيكذات داللػػػة إرصػػػوإةة بػػػةف الر طػػػةط 

 %.92.5ارربوط بةرسكف 
لمرلكةػر ( α≤0.05رصوإةة عند مسػركل داللػة )إداللة م جكد ح ر ذلى ك إشورت نروإج الدراسة ح .4

 ،(0.05 حقػؿ مػف 0.004=  بمسػركل داللػة 0.440) عمى الرمكةف االقرصودم بمقػدار اإلسررارةجي
 رىٌةػػرسػػةؤدم إلػػى  اإلسػػررارةجيبمقػػدار درجػػة كارػػدة فػػي مسػػركل الرلكةػػر  رىٌةػػر حمٌ  كىػػذا ةعنػػي بػػأفٌ 

 .ل الرمكةف االقرصودمدرجة في مسرك ( 0.440) بمقدار
رصػػوإةة عنػػد مسػػركل داللػػة إداللػػة  مذإةجػػوبي غةػػر مبوشػػر ك حظيػرت نرػػوإج الدراسػػة كجػػكد ح ػػر  .5
(0.05≥α ) الر طػػػةط ) الكسػػػةط رىٌةػػػرمعمػػػى الرمكػػػةف االقرصػػػودم مػػػف  ػػػالؿ ال اإلسػػػررارةجيلمرلكةػػػر

 (.0.05 حقؿ مف 0.01=  بمسركل داللة 0.479) بمقدار ،(اإلسررارةجي
رصػوإةة عنػد مسػركل داللػة إداللػة  مذإةجػوبي كمبوشػر ك  لى كجكد رػأ ةرإإج الدراسة شورت نروح .6
(0.05≥α ) بمسػػػػركل داللػػػػة 0.898) بمقػػػػدار اإلسػػػػررارةجيعمػػػػى الر طػػػػةط  اإلسػػػػررارةجيلمرلكةػػػػر =

بمقػػػػدار درجػػػػة كارػػػػدة فػػػػي مسػػػػركل الرلكةػػػػر  رىٌةػػػػر حمٌ  كىػػػػذا ةعنػػػػي بػػػػأفٌ  ،(0.05 حقػػػػؿ مػػػػف 0.000
 .اإلسررارةجيدرجة في مسركل الر طةط ( 0.898) بمقدار رىٌةر سةؤدم إلى اإلسررارةجي

( α≤0.05رصػػوإةة عنػد مسػػركل داللػػة )إداللػة  مذإةجػوبي مبوشػػر ك حظيػرت النرػػوإج كجػكد ح ػػر  .7
 حقػػؿ مػػف 0.533=  بمسػػركل داللػػة 0.533) فػػي الرمكػػةف االقرصػػودم بمقػػدار اإلسػػررارةجيلمر طػػةط 

سػةؤدم الػى  اإلسررارةجير درجة كاردة في مسركل الر طةط بمقدا رىٌةر حمٌ  كىذا ةعني بأفٌ  ،(0.05
 درجة في مسركل الرمكةف االقرصودم.( 0.533) بمقدار رىٌةر
الرلكةػػػر ة فركقػػػوت فػػػي اسػػػرجوبوت المبرػػػك ةف رػػػكؿ ٌةػػػحلػػػى عػػػدـ كجػػػكد إشػػػورت نرػػػوإج الدراسػػػة ح .8

االجرموعةػػػة، سػػػنكات ، العمػػػر، الرولػػػة النػػػكعالرػػػي رشػػػمؿ ) الدةمكغرافةػػػةرعػػػزل لمبةونػػػوت  اإلسػػػررارةجي
 (.ال برة، المؤىؿ العممي

الر طػػةط ة فركقػػوت فػػي اسػػرجوبوت المبرػػك ةف رػػكؿ ٌةػػحلػػى عػػدـ كجػػكد إحظيػػرت نرػػوإج الدراسػػة  .9
، العمػػػر، الرولػػػة االجرموعةػػػة، سػػػنكات النػػػكعالرػػػي رشػػػمؿ ) الدةمكغرافةػػػة رعػػػزل لمبةونػػػوت اإلسػػػررارةجي

 .(ال برة، المؤىؿ العممي



226 
 

الرمكةف ة فركقوت في اسرجوبوت المبرك ةف ركؿ ةٌ حى عدـ كجكد لإحظيرت نروإج الدراسة  .10
، العمر، الرولة االجرموعةة، سنكات ال برة، النكعالري رشمؿ ) الدةمكغرافةة رعزل لمبةونوتاالقرصودم 

 .(المؤىؿ العممي

 :التوصيات 5-2

ؤالت بنػػػوءن عمػػػى نرػػػوإج الدراسػػػة الرػػػي رػػػـ الركصػػػؿ إلةيػػػو كمنوقشػػػريو مػػػف  ػػػالؿ اإلجوبػػػة عمػػػى رسػػػو
 الدراسة كؿ عمى ردة فقد حكصت الدراسة بعدة ركصةوت حىميو:

 ،،ركرة قةوـ كزارة الرنمةة االجرموعةة بولعمؿ عمى الركسع في ردرةب العوممةف بولكزارة بشكؿ عوـ .1
ككةلةة إسقوط المكرسبوت  اإلسررارةجيعمى كجو الرردةد ب لةوت الر طةط  (DEEP)كفي برنومج 

 طور عمؿ البرنومج.اللكرةة كررجمريو في إ
و ك صكصن  ،مسركةوت الرشبةؾ كالرعوكف بةف ا طراؼ اللوعمة في عمؿ البرنومج،ركرة رطكةر  .2

برنومج ا مـ المرردة اإلنموإي كمؤسسوت المجرمع المدني ككزارة الرنمةة االجرموعةة كذلؾ في إطور 
د إلى ال برات كالرجورب رسرن ،ة كا،رة لعمؿ البرنومج في قطوع غزةإسررارةجةركوممي ةجسد  طة 

 لكوفة ا طراؼ المرنكعة ل،موف ررقةؽ االسرمرارةة كا  ر لألنشطة عمى المدل الطكةؿ.
ة بعمؿ ،ركرة العمؿ عمى رسيةؿ عممةوت االرصوؿ كالركاصؿ بةف ا طراؼ الم رملة ذات العالق .3

 ؽ كانسةوبةة ا نشطة كرطكةرىو.ردفٌ  ؿبمو ةسيٌ ، DEEPبرنومج 
بمو فةيو  ،إدارة البرنومج عمى االسرلودة مف الرىذةة الراجعة مف كوفة ا طراؼ،ركرة رركةز  .4

كح ذ مؤشرات رمؾ الرىذةة بعةف االعربور عند صةوغة ال طط  .المسرلةدةف مف حنشطة البرنومج
 الرشىةمةة ال وصة بولبرنومج.

قرصودم لألسر اللقةرة ،ركرة الرركةز عمى الركسع في رنلةذ البرامج المرنكعة ال وصة بولرمكةف اال .5
لمو ليو مف دكر ىوـ كفوعؿ في ر لةض معدالت اللقر كرمكةف ا سر مف االعرمود  ،كالمرركمة
 عمى الذات.

بركسةع قوعدة االسرلودة مف ا نشطة المرنكعة ال وصة  (DEEP)،ركرة اىرموـ إدارة برنومج  .6
 الري ةسريدفيو البرنومج.بولبرنومج بيدؼ ،موف د كؿ فإوت جدةدة في إطور عممةة الرمكةف 
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،ركرة اىرموـ إدارة البرنومج برفع السقؼ المولي المعرمد لرمكةؿ المشورةع المرنكعة مع ربط قةمة  .7
و في بةإة قطوع  صكصن ، بوت العومة في حسعور احالت كالمعدات كمسرمزموت اإلنروجالرمكةؿ بولرقمٌ 

 غزة. 
كالجيوت العوممة في مجوؿ  (DEEP)رنومج ةجب العمؿ عمى رفع مسركةوت الرنسةؽ بةف إدارة ب .8

كذلؾ ل،موف عدـ ازدكاجةة االسرلودة مف البرامج كا نشطة المنلذة عمى مسركل  ،قراضالرمكةف كاإل
جؿ رعزةز ركسةع قوعدة االسرلودة  كبر عدد حمف  ،المؤسسوت ا  رل العوممة في نلس المجوؿ

 ممكف مف المكاطنةف في قطوع غزة.
العوممة في البرنومج، سكاء رمؾ  طكاقـعمى بنوء قدرات ال (DEEP)ارة برنومج ،ركرة رركةز إد .9

العوممة في مقر برنومج ا مـ المرردة اإلنموإي، حك رمؾ العوممة في مؤسسوت المجرمع المدني 
ا إلى الشرةكة حك كزارة الرنمةة االجرموعةة في قطوع غزة، عمى حف ةرـ رردةد جكانب الرطكةر اسرنودن 

و فةمو ةرعمؽ  صكصن  طكاقـ،مك،كعةة ررعمؽ بمسركل القدرات المركفرة لدل رمؾ ال مؤشرات
 بولميورات اللكرةة المرربطة بقطوع ا عموؿ.

، (DEEP)في الممورسة العممةة في إطور برنومج  اإلسررارةجيالعمؿ عمى رعزةز نيج الرلكةر  .10
مرنكع كالرلكةر المنظـ بوالعرمود عمى كذلؾ مف اكسوب العوممةف القدرة عمى اسر داـ النمط العقمي ال

 ركجةيوت ال براء العوممةف في ىذا المجوؿ.
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 االسكندرةة، مصر.

ـ(: كةػػػؼ ركرػػػب  طػػػة اسػػػررارةجةة، قرطبػػػة لمركزةػػػع كاإلبػػػداع 2005) .العػػػدلكني، ـ ،السػػػكةداف، ط .45
 ال مةجي، الككةت.
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ـ(: "مبػػػػػودئ اإلبػػػػػداع" ، شػػػػػركة اإلبػػػػػداع ال مةجػػػػػي، الطبعػػػػػة 2006السػػػػػكةداف، ط، العػػػػػدلكني، ـ. ) .46
 ال ونةة، الككةت .

ـ(، االدارة االسػػػررارةجةة، ملػػػوىةـ كرػػػوالت رطبةقةػػػة، المكرػػػب العربػػػي الرػػػدةث، 1993ح. )السػػػةد،  .47
 اإلسكندرةة .

ـ(: "إدارة الجػػكدة الشػػػوممة" دار الةػػػوزكرم العممةػػة لمنشػػػر كالركزةػػػع، 2008الطػػوإي، ر، قػػػداده، ع. ) .48
 ا ردف . –الطبعة العربةة 

منظكر المةػزة االسػررارةجةة،  -السررارةجةةـ(: نظـ المعمكموت ا2009) .ال لوفجي، ف، الطوإي، ـ .49
 دار ال قوفة لمنشر كالركزةع، عموف.

 ـ(: اإلدارة الرربكةة كالسمكؾ المنظمي، دار كاإؿ لمنشر، عموف.1997).الطكةؿ، ق .50
ـ(: اإلدارة االسػػػػػررارةجةة المليػػػػػـك كا ىمةػػػػػة الررػػػػػدةوت، عػػػػػولـ الكرػػػػػب لمنشػػػػػر 2009).الظػػػػػوىر، ف .51

 .، عموف1كالركزةع، الطبعة
ـ(: العالقػػػة بػػػةف الرقػػػدـ الركنكلػػػكجي كالرلكةػػػر االسػػػررارةجي ا مرةكػػػي، سمسػػػمة: 2015عػػػورؼ، ح. ) .52

 السةوسة الدكلةة كاالسررارةجةة، المكرب العربي لممعورؼ، مصر.
 ـ(: الذكوء كالقةوس النلسي في الطرةقة العةودةة، دار المنيؿ المبنوني، لبنوف.2004) .عبوس، ؼ .53
 –، دار المسةرة لمنشر كالركزةع كالطبوعة، عموف 5سةوت عمـ اإلدارة، طـ(: حسو2011عبوس،ع. ) .54

 .ا ردف
 ـ(: حسولةب الر طةط لمرنمةة، المكربة الجومعةة، مصر .2002عبد المطةؼ، ر. ) .55
 ـ(: إدارة المكارد البشرةة، مطبكعوت جومعة عةف شمس، القوىرة، مصر.2002). عبد الكىوب، ع .56
 ة كالر طةط اإلسررارةجي، دةكاف المطبكعوت الجومعةة، الجزاإر .ـ(:  اإلدار 2001عدكف، ف . ) .57
، دار العمػػـ 1ـ(: الر طػػةط االسػػررارةجي كجػػكدة الرعمػػةـ كاعرمػػوده، ط2008عمػػي، ح، مرمػػد، س. ) .58

 مصر . –كلر الشةخ  –كاإلةموف لمنشر كالركزةع 
 ، عولـ الكرب، عموف .1ـ(: معجـ المىة العربةة المعوصرة، ط2008عمر، ح. ) .59
، دار كمكربػػػػة عػػػػدنوف لمطبوعػػػػة كالنشػػػػر 1ـ(: عنوصػػػػر القػػػػكة فػػػػي القةػػػػودة، ط2015العنػػػػزم، س. ) .60

 كالركزةع، بىداد .
إدارة ا عموؿ ككظوإؼ المدةر في المؤسسوت المعوصرة، دار صلوء لمنشػر  ـ(:2012). عكاد، ؼ .61

 كالركزةع، عموف.
 كالركزةع، عموف.ـ(: السمكؾ الرنظةمي اإلدارم، دار حسومة لمنشر 2008). عكض، ع .62
ـ(: اإلدارة االسررارةجةة ، منظكر نيجي مركومؿ، دار كاإؿ لمنشر 2007الىولبي، ط، إدرةس، ك. ) .63

 ا ردف . –كالركزةع، عموف 
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، دار 3منظػكر منيجػي مركومػؿ، الطبعػة -ـ(: اإلدارة اإلسػررارةجةة2017).الىولبي، ط، إدرةس، ك .64
 كاإؿ لمنشر، عموف.

 ، دار ر،و لمنشر كالركزةع، عموف.2ةط حسس كمبودئ عومة، الطبعة(: الر طـ2001). غنةـ، ع .65
 ـ(: الر طةط الرعمةمي ، االنجمك المصرةة، القوىرة.2000). فيمي، ـ .66
 ، دار كاإؿ لمنشر، ا ردف. 1ـ(: االقرصود الصنوعي، الطبعة2000). القرةشي، ـ .67
 ر، ا ردف.، دار كاإؿ لمنش2ـ(: االقرصود الصنوعي، الطبعة2002) .القرةشي، ـ .68
 ـ(. "منوىج البرث العممي." جومعة القدس الملركرة"، فمسطةف .2008قكاسمة، ر. ) .69
ـ(: اإلدارة االسررارةجةة: نظرةوت كمدا ؿ كق،ػوةو معوصػرة، دار 2012القةسي، ؼ، الطوإي، ع.) .70

 ا ردف . –عموف  – 1الصلوء لمطبع كالركزةع، ط
ف  اسػػػرنبوطو مػػػف القػػػر –ةلػػػو فػػػي الػػػرعمـ كالرعمػػػةـ ركظ:مي ظػػػك ـ(: الرلكةػػػر المن2010) .الكبةسػػػي، ع .71

 ، دةبكنك لمطبوعة كالنشر كالركزةع، عموف.1الكرةـ، الطبعة
ـ( : الر طةط االسررارةجي المبني عمى النروإج، كزارة ال قوفة كاللنكف كالرػراث، 2009الكر ي، ـ. ) .72

 قطر.
لمنشػػػػر كالركزةػػػػع، عمػػػػوف،  ـ(: الرنبػػػػؤ كالر طػػػػةط االسػػػػررارةجي، دار المنػػػػوىج 2016الكر ػػػػي، ـ. ) .73

 ا ردف .
ـ(:  الر طةط االسررارةجي لمجومعوت كالرعمػةـ العػولي، ررجمػة: حشػرؼ مرمػكد 2010الكمكفف، ـ. ) .74

 دار زىراف لمنشر كالركزةع، عموف، ا ردف . 
 ، جومعة قنو، القوىرة.1ـ(: القراءة كرنمةة الرلكةر ،الطبعة2006). الفي، س .75
 : اللقػػر الرعرةلػػوت، كمرػػوكالت القةػػوس، العػػدد السػػوبع، جومعػػةـ(2010لرمػػةج، ط، جصػػوص، ـ.) .76

 بسكرة، الجزاإر .  ة،ر مرمد
 (، إدارة كاسررارةجةة العممةوت، عموف.2001المجمع العربي لممروسبةف القونكنةةف،) .77
، دار اللكػػػر 1بركػػػورم عنػػػد ا طلػػػوؿ، الطبعػػػةـ(: الػػػذكوء الكجػػػداني كالرلكةػػػر اال2009) .مرمػػػد، ع .78

 زةع، عموف.لمنشر كالرك 
القػرار، الطبعػة  ذر ػواـ(: حنمػوط الرلكةػر االسػررارةجي كح رىػو فػي ا ربػور مػد ؿ 2002). مرمد، ط .79

 ، دار المرنبى لمنشر كالركزةع، حربد، ا ردف.1
(: ا دكار االسػػػررارةجةة دلةػػػؿ المػػػدةر العربػػػي لمرلكةػػػر كالرىةػػػر االسػػػررارةجي، 2005).مصػػػطلى، ح .80

 القوىرة.
رمػػػػكؿ مػػػػف ال بػػػػراء لررػػػػدةوت ةكمةػػػػة  -ـ(: الرلكةػػػػر االسػػػػررارةجي2017د)مطبكعػػػػوت كمةػػػػة ىػػػػورفر  .81

 )ررجمة:  مكد الىراةبة(، دار العبةكوف لمنشر كالركزةع، السعكدةة.
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ـ( ق،ػػػػوةو إدارةػػػػة معوصػػػػرة، دار كاإػػػػؿ 2011المعػػػػوني،ح، عرةقػػػػوت، ح، الصػػػػولح، ح، جػػػػرادات، ف.) .82
 ، ا ردف .1لمنشر، ط 

ـ إدارم معوصر، دار النشر المنظمة العربةة لمرنمةة اإلدارةة، ـ(: الرمكةف مليك 2009ممرـ، م. ) .83
 مصر. 

 لةػػوت اسرشػػراؼ المسػػرقبؿ عػػوـ  -ـ(: الر طػػةط االسػػررارةجي كالمػػدةر العربػػي2008النجػػور، ؼ. ) .84
 مصر . –، الدار الجومعةة، اإلسكندرةة  1ـ، ط2050

نكةػة العومػة، رؤةػة اسػررارةجةة، ـ( : اإلبداع اإلدارم كالرجدةد الذاري لممدرسة ال و2008نصر،ع. ) .85
 المكرب الجومعي الردةث، اإلسكندرةة، مصر .

القوإد كالملكػر االسػررارةجي فػف ميػورات الرعومػؿ مػع اح ػرةف،  –ـ(: المدةر 2008).النعةمي، ص .86
 دار إ راء لمنشر كالركزةع، عموف.

 دار الكرب، القوىرة.ـ(: ميورات الرلكةر االسررارةجي كالر طةط االسررارةجي، 2007). ىالؿ، ـ .87
 ـ(: اإلدارة االسررارةجةة )ررجمة: نوطكرةة، ع(، دار زىراف، عموف.2010). ىةرسكف، د .88
، 1ـ(: "الرمكةف اإلدارم فػي العصػر الرػدةث" ،دار الرومػد لمنشػر كالركزةػع، ط2012الكادم، ح. ) .89

 ا ردف 
ـ، راـ 2018-2017معػػػوـ : الكرػػػوب االرصػػػوإي السػػػنكم ل(ـ2018) كزارة الرربةػػػة كالرعمػػػةـ العػػػولي .90

 اهلل، فمسطةف .
دركس مسػػػػػركروة مػػػػػف الرجػػػػػورب العولمةػػػػػػة  –ـ(: اللكػػػػػر االسػػػػػررارةجي لمقػػػػػػودة 2012). ةػػػػػكنس، ط .91

 ، المنظمة العربةة لمرنمةة اإلدارةة، بركث كدراسوت، القوىرة.2كالعربةة، الطبعة

 رسائل ماجستير 6-2

ع القػػػرار ا منػػػي بػػػكزارة الدا مةػػػة فػػػي صػػػن يـ(: ح ػػػر الرلكةػػػر االسػػػررارةج2017حبػػػك شػػػعبوف، ح. ) .1
 كا مف الكطني، جومعة ا قصى، غزة  ) رسولة موجسرةر غةر منشكرة( .

ـ(: دكر المشركعوت الصىةرة في معولجػة مشػكمري البطولػة كاللقػر، رولػة 2015حبك شنب، س. ) .2
 ا ردف .

دراسػػػػة  –ت ـ( بعنػػػػكاف: الػػػػذكوء االسػػػػررارةجي كعالقرػػػػو بنجػػػػوح المنظمػػػػو8.02حبػػػػك عةػػػػودة، ف. ) .0
 –دراسػػػة موجسػػػػرةر  –رطبةقةػػػة عمػػػػى المػػػدةرةف بمجمكعػػػػة االرصػػػوالات اللمسػػػػطةنةة بقطػػػوع غػػػػزة 

 جومعة ا زىر ، غزة .
ـ(: دكر المشػػػورةع الصػػػىةرة فػػػي ررقةػػػؽ الرمكػػػةف االقرصػػػودم كاالجرمػػػوعي 2016) .حبػػػك لرةػػػة، إ .4

شػػػػكرة، الجومعػػػػة قطػػػػوع غػػػػزة"، رسػػػػولة موجسػػػػرةر من –لػػػػذاري اإلعوقػػػػة فػػػػي فمسػػػػطةف "دراسػػػػة رولػػػػة 
 اإلسالمةة، غزة.
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ـ(: كاقع الرمكػةف االقرصػودم لممػرحة فػي قطػوع غػزة، مركػز شػؤكف المػرحة، 2014حبك مندةؿ، غ. ) .5
 غزة، فمسطةف.

 ـ(: القةودة اإلبداعةة كح رىو عمى ا داء االسررارةجي لممنظموت، جومعة السكداف .2016 دـ، ح.) .6
االسررارةجةة كدكرىو في ررسػةف جػكدة القػرارات  ـ(: مدل ممورسة الرشوقة2018إسموعةؿ، س. ) .7

 االزىر. غزة. فمسطةف. )رسولة موجسرةر غةر منشكرة(. في المنظموت غةر الرككمةة. جومعة
دراسػة رولػة  –ـ(: دكر الر طػةط االسػررارةجي فػي ررسػةف ا داء المؤسسػي 2016بعةجي، خ. ) .8

 سولة موجسرةر غةر منشكرة(.مؤسسة النسةج كالرجيةز، جومعة مرمد  ،ةر، الجزاإر. )ر 
ـ(: فوعمةة المنح الصىةرة في الرمكةف االقرصودم لألسر اللمسطةنةة اللقةرة 2013ال ال ةني، د. ) .9

(" ، الجومعػػػػػة DEEPدراسػػػػػة رطبةقةػػػػػة عمػػػػػى برنػػػػػومج الرمكػػػػػةف االقرصػػػػػودم فػػػػػي قطػػػػػوع غػػػػػزة " )
 اإلسالمةة، غزة )رسولة موجسرةر غةر منشكرة( .

دكر مؤسسػوت اإلقػراض فػي الرمكػةف االقرصػودم كاالجرمػوعي، دراسػػة ـ( : 2018جػرادات، ع. ) .10
 المركز العربي لمرطكةر الزراعي "حكود" ال،لة الىربةة ، فمسطةف . -رولة

(" فػػػي مكوفرػػػة اللقػػػر فػػػي DEEPـ(: دكر برنػػػومج الرمكػػػةف االقرصػػػودم " )2018الجػػػالد، ؼ. ) .11
 ر منشكرة(.ال،لة الىربةة، جومعة القدس، القدس  )رسولة موجسرةر غة

ـ(: مسػػركل الرلكةػػر االسػػررارةجي لػػدل القةػػودات اإلدارةػػة فػػي كزارة الرربةػػة 2003) .الررارشػػة، ـ .12
رسػػولة دكرػػكراه غةػػر )جومعػػة عمػػوف، ا ردف. ، القػػرار ذر ػػواكالرعمػػةـ فػػي ا ردف كعالقرػػو بأنمػػوط 

 ( .منشكرة
سسوت ا ىمةة النسكةة في ـ(: رطبةؽ الر طةط االسررارةجي كعالقرو بأداء المؤ 2010). رسف، ح .13

 ( .رسولة موجسرةر غةر منشكرة) قطوع غزة، ، جومعة ا زىر، غزة.
رسػػػولة ) ـ(: الرلسػػػةر العقمػػػي رجةرػػػو ك،ػػػكابطو ، جومعػػػة بىػػػداد، العػػػراؽ.1987). الرمػػػداني، ـ .14

 ( .موجسرةر غةر منشكرة
لمػدةرم المػدارس (: حنمكذج إدارم مقررح لرطكةر مليـك الرلكةر االسػررارةجي ـ2008). مةؼ، ؿ .15

 دكركراه . رسولة ، ال ونكةة الرككمةة في ا ردف، الجومعة ا ردنةة، عموف.
دراسػػة رولػػة مسرشػػلى  ي،ؤسسػػـ(: الر طػػةط االسػػررارةجي كح ػػره عمػػى ا داء الم2016).الػػزةف، ر .16

 برث منشكر. الجومعة ا ردنةة، ا ردف . 
رػػد مػػف اللسػػود اإلدارم فػػي القطوعػػوت ـ(: دكر الشػػلوفةة كالمسػػوءلة فػػي ال2010). السػػبةعي، ؼ .17

 ( .رسولة دكركراه غةر منشكرة. )الرككمةة، ، الرةوض
ـ(: دكر القطػػوع المصػػرفي فػػي رعزةػػز المشػػورةع الصػػىةرة كالمركسػػطة فػػي 2014) .السػػمةرم، ف .18

 ( .رسولة موجسرةر غةر منشكرة) ا را،ي اللمسطةنةة، ، جومعة ا زىر، غزة.
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الرلكةر االسػررارةجي لػدل مػدةرم المػدارس ال ونكةػة بمػدارس الرعمػةـ  ـ(: كاقع 2010). الشيرم، ـ .19
رسػػػػولة )الرككمةػػػػة كا ىمةػػػػة بمدةنػػػػة الطػػػػوإؼ، ، جومعػػػػة حـ القػػػػرل، المممكػػػػة العربةػػػػة السػػػػعكدةة. 

 ( .موجسرةر غةر منشكرة
، رولػػػة عممةػػػة إلبػػػداعي عمػػػى الر طػػػةط االسػػػررارةجيـ(: دكر الرلكةػػػر ا2018الشػػػةخ حرمػػػد، ـ. ) .20

 .غزة، الجومعة اإلسالمةة، فمسطةف، رسولة موجسرةر منشكرة لسةورة في قطوعقطوع ا
ـ(: حنمػػوط الرلكةػػر االسػػررارةجي كعالقريػػو بعكامػػؿ المروفظػػة عمػػى رحس المػػوؿ 2011). صػػولح، ح .21

 (.رسولة موجسرةر غةر منشكرة) اللكرم، ، كمةة اإلدارة كاالقرصود، بىداد.
، رة الصػػػػراع الرنظةمػػػػي لػػػػدم المػػػػدةرةفةودةػػػػة عمػػػػى إداـ(: ح ػػػػر ا نمػػػػوط الق2008). طكالبػػػػة، ت .22

 (.رسولة دكركراه غةر منشكرة) ا كودةمةة العربةة لمعمـك المولةة كالمصرفةة، ا ردف.
رسػولة موجسػرةر غةػر ) ـ(، الر طػةط االسػررارةجي، ، جومعػة اإلسػكندرةة.2012).عبد الرزاؽ، ر .23

 (.منشكرة
رارةجي كالررسػػةف المسػػرمر عمػػى فوعمةػػة المؤسسػػوت ـ(: ح ػػر الر طػػةط االسػػر2012).العرةبػػي، ع .24

 (.رسولة موجسرةر غةر منشكرة) المسرقمة في الككةت، جومعة الشرؽ ا كسط، ا ردف.
ـ(: الرسػػػػكةؽ بولعالقػػػوت فػػػػي المؤسسػػػة المصػػػػرفةة لبنػػػوء كالء العمةػػػػؿ دراسػػػػة 2018عرةػػػؽ، خ. ) .25

ة، جومعة حبي بكر بمقوةد. رممسوف. ككولة سعةد -الجزاإر –امبرةقةة لعةنة مف عمالء بنؾ ال مةج 
  كمةة العمـك االقرصودةة كالرجورةة كعمـك الرسةةر. الجزاإر. )حطركرة دكركراه منشكرة(

ـ(: ح ػػػػر الرلكةػػػػر االسػػػػررارةجي كاإلبػػػػػداع الرنظةمػػػػي عمػػػػى عكامػػػػؿ الجػػػػػذب 2008) .العػػػػزاكم، ع .26
 (.موجسرةر غةر منشكرةرسولة )السةوري في مروفظة، دةولي ، جومعة سونت كمةمنرس، العراؽ. 

ـ(: ح ػػػر الرلكةػػػر االسػػػررارةجي عمػػػى حداء اإلدارة العمةػػػو فػػػي المنظمػػػوت غةػػػر 2013). العشػػػي، ف .27
رسولة موجسػرةر  )الرككمةة العوممة في مجوؿ الرأىةؿ في قطوع غزة، ، الجومعة اإلسالمةة، غزة.

 (.غةر منشكرة
رؽ العمػػػؿ فػػػي المؤسسػػػوت ا ىمةػػػة ـ(: الرمكػػػةف اإلدارم كعالقرػػػو بلوعمةػػػة فػػػ2013). علونػػػة، ح .28

 (.رسولة موجسرةر غةر منشكرة) الدكلةة العوممة في قطوع غزة، ، الجومعة اإلسالمةة، غزة.
ـ(: رقةػػػةـ إدارة مشػػػورةع المػػػنح الصػػػىةرة غةػػػر المسػػػرردة الممكلػػػة مػػػف برنػػػومج 2015عقػػػؿ، ف. ) .29

 وجسرةر غةر منشكرة( .الرمكةف لألسر المرركمة اقرصودةون ، جومعة ا زىر، غزة ، )رسولة م
( 2016 -2014ـ(: انعكوس ال طة اإلسررارةجةة لػكزارة الصػرة اللمسػطةنةة )2017عالف، ح. ) .30

 عمى مروفظة ال مةؿ ، جومعة ال مةؿ ، فمسطةف .
ـ(: درجػة ممورسػة حنمػوط الرلكةػر االسػررارةجي لػدل رؤسػوء ا قسػوـ ا كودةمةػة 2014العمي، ع ) .31

كلة الككةت كعالقريو بإعودة ىندسة العممةوت اإلدارةة مف كجيػة نظػر في الكمةوت الرطبةقةة في د
 حع،وء ىةإة الردرةس، ، جومعة الشرؽ ا كسط، الككةت. )رسولة موجسرةر غةر منشكرة(
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ـ(: دكر إدارة رصػػػػػمةـ العممةػػػػػوت فػػػػػي ار ػػػػػوذ القػػػػػرارات مػػػػػف  ػػػػػالؿ الرلكةػػػػػر 2018عػػػػػكدة، ر. ) .32
. غػزة ىمةػة المرمةػة فػي قطػوع غػزة، جومعػة االزىػر،الرصمةمي دراسة رطبةقةة عمى المنظموت ا 

 (.رسولة موجسرةر غةر منشكرة. )فمسطةف
ـ(: دكر اإلعػػػالـ المرإػػػػي فػػػي رمكػػػةف الشػػػػبوب لممشػػػوركة المجرمعةػػػة دراسػػػػة 2015) .عةسػػػى، ف .33

ةػػػػة العربةػػػػة ر ررمةمةػػػػة رقكةمةػػػػة لػػػػبعض بػػػػرامج القنػػػػوة الل،ػػػػوإةة السػػػػكرةة، جومعػػػػة دمشػػػػؽ، الجميك 
 .دكركراة(، )رسولة السكرةة

ـ(: رقةةـ ممورسوت اإلبداع كاالبركور في إدارة المشورةع، دراسة رولة المشػورةع 2015غبف، ر. ) .34
 اإلنشوإةة في فمسطةف، جومعة النجوح الكطنةة ، فمسطةف . )رسولة موجسرةر غةر منشكرة(.

ممةف فػي ـ(: دكر الر طةط االسررارةجي في رفػع الكلػوءة اإلنروجةػة لػدل العػو2017الىكطي، ـ. ) .35
 ، الجومعة اإلسالمةة، فمسطةف .مؤسسوت الرعمةـ العولي بمروفظوت غزة

دراسة رطبةقةة :عمى –ـ(: ح ر الذكوء االسررارةجي عمى عممةة ار وذ القرارات 2011قوسـ، س. ) .36
المػػػػدراء العػػػػوممةف فػػػػي مكرػػػػب غػػػػزة اإلقمةمػػػػي الرػػػػوبع لالنػػػػركا، الجومعػػػػة اإلسػػػػالمةة، غػػػػزة، )رسػػػػولة 

 منشكرة( .موجسرةر غةر 
ـ(: الرلكةر االسررارةجي كح ره عمى المةزة الرنوفسةة في ظؿ الرردةوت البةإةة 2018مجذاب، ع. ) .37

فػػػي العػػػراؽ، دراسػػػة عةنػػػة عمػػػى القػػػودة االسػػػررارةجةف فػػػي شػػػركوت قطػػػوع الػػػنلط العراقػػػي، العػػػراؽ. 
 )رسولة دكركراة منشكرة(.

ارةجي كرػػػػػػأ ةره عمػػػػػػى اإلدارة ـ(: الر طػػػػػػةط االسػػػػػػرر 2018نصػػػػػػةؼ، ع، ميػػػػػػدم، ح. ) مزةػػػػػػد، ح ، .38
 دراسة رطبةقةة لعدد مف مكورب السةورة في بىداد، الجومعة العراقةة ، العراؽ. –السةورةة 

 دراسػػة: كا  ػػر العالقػػة الرنظةمػػي كاليةكػػؿ االسػػررارةجي الر طػػةط: بعنػػكاف ،(ـ2002.)ح المعػػوني، .39
العػػػراؽ، )رسػػػولة   بىػػػداد، جومعػػػة كالمعػػػودف ، الصػػػنوعة كزارة فػػػي العػػػوممةف المػػػدراء حراء رطبةقةػػػة

 . موجسرةر منشكرة(
ـ( : كاقػػػػػع الر طػػػػػةط االسػػػػػررارةجي كدكره فػػػػػي اسػػػػػردامة منظمػػػػػوت ال ػػػػػدموت 2016ممةرػػػػػة، ـ. ) .40

 االجرموعةة  في قطوع غزة، حكودةمةة االدارة كالسةوسة لمدراسوت العمةو، غزة .
مروفظػػػػػوت غػػػػػزة لمرلكةػػػػػر ـ(: درجػػػػػة اسػػػػػر داـ مػػػػػدةرم المػػػػػدارس ال ونكةػػػػػة ب2015الن ولػػػػػة، ر. ) .41

االسػػررارةجي كعالقرػػو بدرجػػة حداإيػػـ اإلدارم، ، الجومعػػة اإلسػػالمةة، غػػزة )رسػػولة موجسػػرةر غةػػر 
 منشكرة(.

ـ(: الرمكػػػػػةف اإلدارم كعالقرػػػػػو بإبػػػػػداع العػػػػػوممةف اإلدارةػػػػػةف فػػػػػي الجومعػػػػػوت 2011). نسػػػػػموف، ـ .42
 ة(.غةر منشكر  رسولة موجسرةر. )اللمسطةنةة بقطوع غزة، ، جومعة ا زىر، غزة
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 فػػػي الصػػػىةرة المشػػػركعوت رمكةػػػؿ دكر: بعنػػػكاف دراسػػػة(: ـ2017. )ـ اهلل، عبػػػد ـ، الػػػدةف، نػػػكر .43
 -ـ2010) ا صػىر لرمكةػؿا مشػركعوت عمػى رطبةقةػة دراسة دارفكر، شموؿ بكالةة اللقر مكوفرة
 .  السكداف رةسةر، ا صىر الرمكةؿ ،موف ككولة –ا زىرم الزعةـ جومعة ،(ـ2016

 المجالت: 6-3

ـ(: دكر المرػػددات اإلدارةػػة كلمرطمبػػوت لمر طػػةط االسػػررارةجي 2013). م ،مسػػعكد، البػػوركني، خ .1
 .8في رطكةر ا داء اإلدارم، مجمة جومعة الزةركنة، العدد

ـ(: رقةػػػػةـ برنػػػػومج الرمكػػػػةف االقرصػػػػودم لألسػػػػر 2011)UNDPالمررػػػػدة اإلنمػػػػوإي برنػػػػومج ا مػػػػـ  .2
 المرركمة، راـ اهلل، فمسطةف.

ـ(: ح ر الرمكةف عمى اإلبداع اإلدارم مف كجية نظػر مػكظلي جومعػة نجػراف، 2018) .البشةر، خ .3
 .9مد:،المج29حمورابوؾ، العدد: -مجمة ا كودةمةة ا مرةكةة العربةة لمعمـك كالركنكلكجةو

ـ( بعنػػكاف: ح ػػر الر طػػةط السػػررارةجي فػػي إدارة ا زمػػوت، دراسػػة رطبةقةػػة عػػؿ 2017جعلػػر، م. ) .4
المؤسسػػوت العوممػػة فػػي ،ػػكاري مدةنػػة القػػدس، مجمػػة جومعػػة ا قصػػى، سمسػػمة العمػػـك اإلنسػػونةة، 

 ، فمسطةف . 324-293( 1( العدد)21مجمد)
مةة فػي الر طػةط االسػررارةجي فػي الػكزارات ـ(: ح ر العكامؿ الرنظة2010الرسف، ر، العلةؼ، ح. ) .5

 (، الجومعة ا ردنةة عموف.1(، العدد)37ا ردنةة، دراسة مةدانةة، مجمة العمـك اإلدارةة، المجمد)
ـ(: الرلكةػػر االسػػػررارةجي لػػدل قػػػودة الرعمػػةـ الجػػومعي المصػػػرم عمػػى ،ػػػكء 2014). الرسػػةني، ع .6

 ، مصر.16، المجمد: 47ة، العدد :بعض النموذج كالرطبةقوت ا جنبةة، مجمة الرربة
ـ(: إدارة المكىبػػػػة فػػػػي كمةػػػػة الرربةػػػػة بجومعػػػػة ا قصػػػػى كعالقريػػػػو بمؤشػػػػرات 2015).  مػػػػؼ اهلل، ـ .7

الرلكةػػر االسػػررارةجي لػػدل القةػػودة العمةػػو فةيػػو مػػف كجيػػة نظػػر حع،ػػوء ىةإػػة الرػػدرةس، مجمػػة اررػػود 
 .، مصر35مجمد: ، ال1الجومعوت العربةة لمبركث في الرعمةـ العولي، العدد: 

، 11، المجمػد: 3ـ(: جكانب الصراع الرنظةمي، المجمػة العربةػة لػإلدارة، العػدد: 1987). الدةب، ـ .8
 ا ردف.

مكونةػػة اعرمػػوده فػػي المكربػػوت 2017) .قػػودر، ـ ،مػػرزه، ح، رشػػةد، ـ .9 ـ(: الر طػػةط االسػػررارةجي كا 
 راؽ.، الع25، المجمد: 2الجومعةة العراقةة، مجمة جومعة بوبؿ، العدد:

ـ(: دكر المنظمػػػوت  غةػػػر الرككمةػػػة فػػػي رمكػػػةف المػػػراة اللمسػػػطةنةة، 2017شػػػبةر، ح، الملرػػػي، ح. ) .10
، النوشػػر، كمةػػة الرربةػػة 1العػػدد: 1مجمػػة المػػرحة اللمسػػطةنةة بنػػوء كحدكار فػػي ظػػؿ الررػػدةوت، المجمػػد:

 الجومعة االسالمةة بىزة
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وت اللمسػػػػػطةنةة إلدارة ا زمػػػػػوت ـ(: درجػػػػػة ممورسػػػػػة اإلدارة العمةػػػػػو بولجومعػػػػػ2017). العػػػػػوجز، ؼ .11
، جومعػة الككةػت، 31، المجمػد: 122كعالقريو بولرلكةر االسررارةجي لدةيـ، المجمة الرربكةة،العدد: 

 الككةت.
ـ(: جكىر رمكةف العوممةف: إطور ملوىةمي )دراسة إلكرركنةة(، جومعة الممػؾ 2005). العرةبي، س .12

 .33-15(، ص1د)كمةة العمـك اإلدارةة كالمولةة، العد –سعكد 
ـ(: مرطمبػػػوت اإلدارة العمةػػػو فػػػي الر طػػػةط االسػػػررارةجي لممػػػكارد البشػػػرةة، مجمػػػة 2014). عػػػالـ، ح .13

 ، الجمعةة المصرةة لمقراءة كالمعرفة.1القراءة كالمعرفة، العدد
ـ(: الر طػػػػةط االسػػػػررارةجي كرػػػػأ ةره فػػػػي الػػػػذكوء االقرصػػػػودم برػػػػث 8.02عػػػػكاد،خ، مرمػػػػكد، ز. ) .02

ة العومػػة لمنرجػػوت حلبػػوف حبػػي غرةػػب، مجمػػة كمةػػة بىػػداد لمعمػػـك االقرصػػودةة اسػػرطالعي فػػي الشػػرك
 العراؽ–جومعة اللولكجة - 80الجومعة العدد 

ـ(: بػػػػرامج الرموةػػػػة االجرموعةػػػػة الرككمةػػػػة فػػػػي ا را،ػػػػي اللمسػػػػطةنةة 2008فػػػػوك، ـ، مػػػػوس، ـ. ) .15
 ، سمسمة حكراؽ عمؿ، الكرقة ا كلى، راـ اهلل.2006-2007

ـ(: الرمكةف اإلدارم لدل القودة ا كػودةمةةف فػي الجومعػوت ا ردنةػة فػي إقمػةـ 2009القو،ي، ف. ) .16
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 التنمية بوزارة (DEEP) ببرنامج العاممين (: استمارة1ممحق )
 

 التنمية بوزارة ديب ببرنامج لمعاممين االستمارة النيائية
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 أبو ديس –جامعة القدس 
  اسات العمياكمية الدر 

 

 حفظكم اهلل ورعاكم ،،،      السادة األفاضل   

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،
 

 الموضوع: استبانة
 ررشرؼ البور ة حف ر،ع بةف حةدةكـ اسربونة إلجراء برث بعنكاف:

 طأثر التفكير االستراتيجي عمى التمكين االقتصادي بوجود التخطيط االستراتيجي كمتغير وسي"

 (ديب) برنامج التمكين االقتصادي: دراسة تطبيقية

كذلؾ كمرطمب لمرصكؿ عمى درجػة الموجسػرةر فػي الرنمةػة المسػردامة كبنػوء المؤسسػوت كالمػكارد البشػرةة بجومعػة القػدس 
رمٌ ؿ في ال ونة الري )×( حبك دةس. لذا  مؿ مف سةودركـ الركـر بقراءة كؿ عبورة مف عبورات االسربونة،  ـ ك،ع عالمة 

كجية نظركـ نرك مو ىك قوإـ بوللعؿ كفؽ ردٌرج  موسػي )مكافػؽ بشػدة، مكافػؽ، مروةػد، غةػر مكافػؽ، غةػر مكافػؽ بشػدة(. 
عممو بأف إجوبوركـ سةرـ معولجريو بسرةة رومة ك غراض البرث العممي فقط، نشكر لكـ رعوكنكـ، كنؤكد لكـ حف إلجوبػوركـ 

 داؼ البرث.رأ ةرا ميمو في دقة النروإج كررقةؽ حى

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير،

 الباحثة :                                   

 نفين أبو سميم                                                                                            
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 زةاالستمارة النيائية لمعاممين بوزارة التنمية االجتماعية بغ

 (.xةرجى الركـر بو رةور البدةؿ المنوسب لكؿ عبورة مف العبورات الرولةة كذلؾ بك،ع إشورة )

 القسم األول: البيانات الديموغرافية
 وعالن .1
ذكر أنثى 
 العمر .2
  سنة 30أقل من  30  سنة  40سنة إلى أقل من 

40  سنة  50سنة إلى أقل من  50 سنة فأكثر 
 الحالة االجتماعية .3
متزوج غير متزوج 
 أرمل  مطمق 
 سنوات الخبرة .4
 1  سنوات 5الى اقل من  5  سنوات 10أقل من  -سنوات 
 10  سنة 15أقل من  -سنوات  15 سنة فأكثر 
 المؤىل العممي .5
 دبموم فأقل  بكالوريوس 
 دراسات عميا  )..........( أخرى حدد 
 المسمى الوظيفي .6

........................................................................................................... 
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 القسم الثاني: محاور الدراسة
 

 المحور األول: التفكير االستراتيجي

ةقكده نرك ك،ع ال طكات ىك رلكةر ةسرشرؼ المسرقبؿ كةردد ارجونىو ةقكد البرنومج السر مور اللرص كالمرىةرات المسرقبمةة ، ك 
 المنوسبة الري رنقؿ رؤةرو إلى كاقع، كةروكؿ الرأ ةر عمى مسورارو مف حجؿ حف ةرركؿ ذلؾ الرمـ إلى كاقع.

 

 البعد األول: الرؤية المستقبمية 

 الفقرات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

18 
قبمية لمعمل، الدروس يؤخذ بعين االعتبار عند وضع الخطط المست 

 المستفادة من المراحل السابقة المنفذة في البرنامج .
     

78 
يتم ربط الخطط المستقبمية لمبرنامج بنتائج التقييم المعتمدة من الجيات 

 الخارجية المكمفة بذلك.
     

      يتم إشراك الموظفين في وضع الرؤية المستقبمية لمبرنامج 38

28 

مى التغذية المرتدة النابعة من رؤية الشركاء في التنفيذ يتم االعتماد ع
)الجمعيات، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( حول طبيعة المراحل 

 السابقة المنفذة ومدى نجاحيا في تحقيق أىداف البرنامج.

     

58 
يتم إجراء مقارنات حول نتائج المرحمة الحالية والمراحل السابقة 

 بعمل البرنامج مستقال. والمتوقعة المرتبطة 
     

      تستقرء إدارة البرنامج المستقبل باتجاه تطوير استراتيجية بعيدة األمد. 28

28 
       الرؤية المستقبلية للبرنامج واضحة أمام العاملين فيه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 
 

 
 البعد الثاني: الذكاء

 

 الفقرات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 
تضع مجموعة من االحتماالت بشأن استثمار المواقف التي تعترض 

 عمل البرنامج
     

      تمتمك ميارات تحميل المشكالت التي تواجيك أثناء العمل 78

38 
تمتمك ميارة التفكير التحميمي إلزاحة العقبات التي قد تعترض عممك 

 أثناء تنفيذ أنشطة البرنامج المتنوعة
     

      تمتمك دائما حمول بديمة حال وقوعك في ظروف بيئية جديدة 28

58 
تسعى دوما القتراح حموال مبدعة تعتمد عمى النظرة الشمولية لممشكالت 

 التي تواجو عمل البرنامج.
     

28 
تفاضل وبشكل مستمر بين الظروف البيئية المحيطة في إطار معطياتيا 

 وتحدياتيا.
     

28 
اد لتعديل استراتيجية العمل في حال تغير الظروف تمتمك االستعد

 المحيطة.
     

      تسعى لمحصول عمى أفكار جديدة لتطوير العمل من مصادر متعددة  28

      تمتمك القدرة عمى تحديد الفرص والتيديدات التي تواجو عمل البرنامج 98

      لعاممين فيو .تسعى إدارة البرنامج إلى تشجيع التفكير التحميمي لدى ا 11

00    
تعمل إدارة البرنامج عمى إشراك العاممين في تعديل استراتيجية العمل 

 عند تغير الظروف البيئية .
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 البعد الثالث: التفكير المنظم 

 الفقرات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      البرنامج بنظرة شمولية.يتم النظر إلى واقع عمل  18

      تقوم بالعمل عمى المزاوجة بين قدراتك الذىنية ومتطمبات الواقع. 78

      تقوم بتوظيف الميارات الفكرية لتحقيق التكيف مع المستجدات البيئية. 38

28 
يتم التعامل مع المشكالت بالنظر إلى أسبابيا مجتمعة بدال من فصميا 

 عن بعضيا.

     

      يتم استخدام برنامج  تقييمي ألداء العمل. 58

      يتم توزيع األعمال وفقا لجداول زمنية تفصيمية. 28

  

 البعد الرابع: النمط العقمي المتنوع 

 الفقرات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

18 
مومات المختمفة يتم االعتماد عمى األساليب العممية الحديثة لفيم المع

 وتحميميا.
     

78 
تمتمك حس قوي وقدرة عالية عمى التنبؤ بالنتائج المحتممة 

 .لمسيناريوىات والخطط التي تضعيا
     

38 
يسعى الجميع الكتشاف مجاالت جديدة لعمل البرنامج تسيم في تحقيق 

 أىدافو بفعالية أكبر.

     

28 
ين مع طبيعة عمل البرنامج تتناسب طبيعة التخصصات العممية لمعامم

 وأنشطتو. 

     

58 

يتم االعتماد عمى أسموب تقييم األفكار المقدمة من قبل فريق العمل 
ارتباطا بجدوى تمك األفكار في معالجة سيناريوىات التغير في البيئة 

 .المحيطة بعمل البرنامج مستقبال

     

28 
ية لدى العاممين في تعمل إدارة البرنامج عمى تطوير الممارسات الفكر 

 البرنامج
     

28 
يتم بناء خطط التطوير لمكوادر البشرية العاممة في البرنامج استنادا 

 إلى أىدافو االستراتيجية المبتغاة. 
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 البعد الخامس: إدارة الصراع 

 الفقرات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      فرق العمل ألداء األنشطة المتنوعة   يتم االعتماد عمى أسموب 1

78 
يتم استثمار حاالت االختالف في وجيات النظر لطرح بدائل متنوعة 

 .تسيم في صنع القرار
     

      تقوم اإلدارة بدور فعال في تقريب وجيات نظر العاممين في البرنامج 38

28 
األطراف تسعى إدارة البرنامج لتقديم حمول متكاممة ترضي جميع 

 المتنازعة.
     

58 
تقوم إدارة البرنامج بجيود إبداعية لحل كافة أشكال الصراع في بيئة 

 العمل. 
     

      .يتمتع العاممون في البرنامج اإلدارة الذاتية وحل المشكالت 28

28 
تمجا اإلدارة الستخدام عدة مداخل لحل الصراعات بين العاممين بما 

 راع.يتناسب مع طبيعة الص
     

28 
تولي إدارة البرنامج أىمية كبرى لشكاوى األطراف المتنازعة لمنع تطور 

 الخالفات والسيطرة عمييا. 
     

98 
يتم االعتماد عمى أسموب المشاركة في وضع الخطط والبرامج لمواجية 

 الصراع.
     

 

 البعد السادس: المساءلة 

 الفقرات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 

 وافقم

غير 
موافق 
 بشدة

1 
يتم ربط المسؤولية عند التنفيذ بمدى تحقق األىداف الخاصة باألنشطة 

 الموكمة لمعاممين وفقا لوصفيم الوظيفي.
     

جراءات العمل المتبعة 78       يتوفر لدى العاممين فيم واضح آلليات وا 

38 
نفذة توجد أنشطة متابعة ومراجعة دورية لمعاممين حول الميام الم

 وطبيعتيا
     

28 
يتم االعتماد عمى استخدام آليات وضوابط واضحة لمعالجة المخالفات 

 غير القانونية.

     

      يدرك العاممون بوضوح الموائح المطموب االلتزام بيا وعواقب مخالفتيا 58
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 البعد السابع: اإلبداع 

 الفقرات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
ق مواف
 بشدة

1 
يتم االعتماد عمى مبدأ تفعيل اقتراح طرقا جديدة لتعظيم نتائج أعمال 

 المشاريع الممولة لصالح المستفيدين.
     

78 

تتوفر لديك المقدرة عمى تعديل خطة العمل في الوقت المناسب إذا 
اختمفت الظروف عند تنفيذ الخطة عن الظروف التي كانت موجودة عند 

 إعدادىا

     

      .تمتمك القدرة عمى تقديم أكثر من فكرة في وقت زمني قصير 38

      تسعى لمحصول عمى أفكار جديدة لتطوير العمل من مصادر متعددة 28

58 
يتم االعتماد عمى منيجية تطوير األفكار المقدمة من قبل المستفيدين 

عادة تأطيرىا باتجاىات إبداعية جديدة.  حول المشاريع المختمفة وا 

     

28 
تشجع إدارة البرنامج العاممين عمى تقديم حموال خالقة غير تقميدية 

 لممشكالت التي تعترض العمل

     

28 
يتم االعتماد عمى أساليب المشاركة اإلبداعية مع األطراف المختمفة ذات 

 العالقة بعمل البرنامج.
     

28 
الكتشاف  تخصص إدارة البرنامج مبالغ نقدية لتشجيع العمل البحثي
 الفرص المتاحة لتمكين المستفيدين بطرق أكثر فعالية.
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 المحور الثاني: التخطيط االستراتيجي

 
ىك العممةة ال وصة برشكةؿ كرنلةذ القرارات المرعمقة بمسرقبؿ البرنومج، بمو ةسوعدىو عمى  التخطيط االستراتيجي:

 الركةؼ مع المرىةرات البةإةة.

 الفقرات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1 
يتوفر لدى البرنامج رؤية استراتيجية واضحة لمطموح المستقبمي 

 المرغوب.
     

7 
يتم االعتماد في رؤية البرنامج عمى الموارد واإلمكانات المتاحة 

 والمقدرة مستقبال. 
     

3 
ضح لرؤية البرنامج لألعمال تعمل الطواقم التنفيذية في إطار الفيم الوا

 المخططة
     

5 
تيتم إدارة البرنامج بإيصال رسالتيا لجميع العاممين بغرض رفع كفاءة 

 األداء.

     

2 
يتم صياغة األىداف االستراتيجية لمبرنامج بعد دراسة حقيقة 

 .لالحتياجات التنموية لجميع أطراف العالقة

     

2 
والتحديد والقابمية لمقياس وفقا لجدول  تتصف أىدف البرنامج بالواقعية

 زمني يحكم تنفيذىا.
     

98 
يتوفر لدى العاممين في البرنامج فيم واضح ألىدافو االستراتيجية التي 

 .يسعى إلى تحقيقيا
     

11 
تقوم إدارة البرنامج بالتقييم الدوري لمدى وصوليا إلى تحقيق األىداف 

 المخططة.
     

11 
عمى أساليب تحميل نقاط القوة والضعف لتعزيز القدرات يتم االعتماد 

 الداخمية لمعاممين في البرنامج. 
     

17 
يتم استخدام أسموب تحميل الفرص والتيديدات في إطار البيئة الخارجية 

 لضمان استمرار سير عمل البرنامج بشكل أفضل.

     

13 

 

 

وقعي لمسيناريوىات تقوم إدارة البرنامج باالعتماد عمى إجراء تحميل ت
دراجيا ضمن الخطة  المحتممة المؤثرة عمى فعالية عمل البرنامج وا 

 االستراتيجية.

     

12 

تقوم إدارة البرنامج باألخذ بعين االعتبار االفتراضات االستراتيجية 
المحتممة في بيئة عمميا الخارجية التي قد تؤثر سمبا عمى بناء قدرات 

 االستراتيجية.المستفيدين عند وضع خطتيا 

     

158 
تعتمد إدارة البرنامج في طريقة عمميا عمى وضع مجموعة من البدائل 

 االستراتيجية اعتمادا عمى أسموب السيناريوىات.
     

128 
تضع إدارة البرنامج خيارات استراتيجية بديمة في حال انحراف الواقع 

 عن السيناريو المعتمد.
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 االقتصاديالمحور الثالث: التمكين 

 
ىك ررسةف قدرة المسػرلةدةف مػف البرنػومج فػي عممةػة المشػوركة فػي الرنمةػة القرصػودةة كاالجرموعةػة التمكين االقتصادي: 

كررمػػؿ المسػػؤكلةة مػػف  ػػالؿ زةػػودة فرصػػو فػػي الكصػػكؿ إلػػى المػػكارد االقرصػػودةة بمػػو فػػي ذلػػؾ فػػرص العمػػؿ، ال ػػدموت 
 ل كرطكةر الميورات كالمعمكموت عف ا سكاؽ .المولةة، الممرمكوت كا صكؿ المنرجة ا  ر 

موافق  الفقرات م.
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      توجد معايير واضحة الختيار الفئات المستفيدة من األنشطة المتنوعة. . 1

يتم توفير تمويال كافيا لممستفيد لمبدء بمشروع يؤىمو لتوفير قدر كاف  .7
      نقمو من فئة العوز إلى االعتماد عمى الذات.من الدخل ل

يعتبر عامل توافر الرغبة والقدرة عمى البدء بنشاط اقتصادي أحد أىم  .3
      الركائز لمنح التمويل.

تستطيع الموازنات المخصصة تغطية جميع الطمبات المقدمة من  .2
      المستفيدين ممن تنطبق عمييم شروط االستفادة.

      توفير تدريبا متخصصا لممستفيدين من أنشطة البرنامج. يتم .5

يتم مراعاة كال الجنسين ممن تنطبق عمييم شروط االستفادة عند منح  .2
      التمويل.

تسيم طبيعة األنشطة المنفذة في تعزيز الثقافة التنموية كبديل لمثقافة  .2
      االغاثية.

لتحاق ببرامج تدريبية مينية تساعدىم يتم توفير الفرص لممستفيدين لال  .2
      لدخول سوق العمل.

يتم دعم احتياجات المستفيدين وأفكارىم المتنوعة، من التمويل الخاص  .9
      بمشاريعيم 

11

. 
تعتبر آليات العمل المتبعة محفزة لتعزيز التفكير اإليجابي لممستفيدين 

      لمبدء في أنشطة اقتصادية خاصة بيم.

11

. 
تتم مساعدة المستفيدين في إعداد دراسة جدوى واقعية لممشاريع 

      المنوي تنفيذىا.

17

. 
تسيم برامج التأىيل الفني واإلداري المقدمة بتعزيز فرص نجاح 

      المشاريع الممولة.

13

. 
تتوفر حالة من الرضى من قبل المؤسسات الشريكة في التنفيذ عن 

      ن االقتصادي لمفئات المستفيدة.نتائج العمل في تحقيق التمكي

15

. 
تتوفر حالة من الرضا من قبل المستفيدين حول آليات العمل المتبعة 

      تجاه عممية التمكين االقتصادي ليم.

12

    . 
تعزز األنشطة المنفذة عند االنتياء منيا، االستقالل واألمن االقتصادي 

      لممستفيدين. 
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 بشكميا النيائي التنمية بوزارة (DEEP) ببرنامج العاممين ة(: استمار 2ممحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 أبو ديس –جامعة القدس 
  كمية الدراسات العميا

 

 حفظكم اهلل ورعاكم ،،،      السادة األفاضل   

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،
 

 الموضوع: استبانة
 

 كـ اسربونة إلجراء برث بعنكاف:،ع بةف حةدةرحف  ررشرؼ البور ة
 

 أثر التفكير االستراتيجي عمى التمكين االقتصادي بوجود التخطيط االستراتيجي كمتغير وسيط"

 (DEEP) برنامج التمكين االقتصادي: دراسة تطبيقية

ومعػة القػدس كذلؾ كمرطمب لمرصكؿ عمى درجػة الموجسػرةر فػي الرنمةػة المسػردامة كبنػوء المؤسسػوت كالمػكارد البشػرةة بج
في ال ونة الري رمٌ ؿ )×( حبك دةس. لذا  مؿ مف سةودركـ الركـر بقراءة كؿ عبورة مف عبورات االسربونة،  ـ ك،ع عالمة 

كجية نظركـ نرك مو ىك قوإـ بوللعؿ كفؽ ردٌرج  موسػي )مكافػؽ بشػدة، مكافػؽ، مروةػد، غةػر مكافػؽ، غةػر مكافػؽ بشػدة(. 
بسرةة رومة ك غراض البرث العممي فقط، نشكر لكـ رعوكنكـ، كنؤكد لكـ حف إلجوبػوركـ  عممو بأف إجوبوركـ سةرـ معولجريو

 رأ ةرا ميمو في دقة النروإج كررقةؽ حىداؼ البرث.

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير،

 الباحثة:                                   

 نفين أبو سميم                                                                                            
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 استمارة العاممين بوزارة التنمية االجتماعية بغزة

 (.xةرجى الركـر بو رةور البدةؿ المنوسب لكؿ عبورة مف العبورات الرولةة كذلؾ بك،ع إشورة )

 القسم األول: البيانات الديموغرافية
 وعنال .7
ذكر أنثى 
 العمر .8
  سنة 30أقل من  30  سنة  40سنة إلى أقل من 

40  سنة  50سنة إلى أقل من  50 سنة فأكثر 
 الحالة االجتماعية .9
متزوج غير متزوج 
 أرمل  مطمق 
 سنوات الخبرة .10
 1  سنوات 5الى اقل من  5  سنوات 10أقل من  -سنوات 
 10  سنة 15أقل من  -سنوات  15 سنة فأكثر 
 لعمميالمؤىل ا .11
 دبموم فأقل  بكالوريوس 
 دراسات عميا  )..........( أخرى حدد 
 المسمى الوظيفي .12

........................................................................................................... 
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 القسم الثاني: محاور الدراسة
 

 ستراتيجيالمحور األول: التفكير اال

ىك رلكةر ةسرشرؼ المسرقبؿ كةردد ارجونىو ةقكد البرنومج السر مور اللرص كالمرىةرات المسرقبمةة ، كةقكده نرك ك،ع ال طكات 
 المنوسبة الري رنقؿ رؤةرو إلى كاقع، كةروكؿ الرأ ةر عمى مسورارو مف حجؿ حف ةرركؿ ذلؾ الرمـ إلى كاقع.

 

 البعد األول: الرؤية المستقبمية 

 الفقرات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

18 
يؤخذ بعين االعتبار عند وضع الخطط المستقبمية لمعمل، الدروس  

 المستفادة من المراحل السابقة المنفذة في البرنامج .
     

78 

يتم األخذ بمالحظات مستفيدي البرنامج حول نقاط الضعف المرتبطة 
بقة المنفذة وتضمينيا كإجراء تصحيحي في المراحل بالمراحل السا

 الالحقة لمتنفيذ.

     

38 
يتم ربط الخطط المستقبمية لمبرنامج بنتائج التقييم المعتمدة من الجيات 

 الخارجية المكمفة بذلك.
     

28 

يتم االعتماد عمى إعداد مجموعة من السيناريوىات المرتبطة بتسيير 
ور حاالت طارئة مرتبطة بالبيئة الخارجية في عمل البرنامج في حال ظي

 قطاع غزة.

     

      يتم إشراك الموظفين في وضع الرؤية المستقبمية لمبرنامج 8 5

28 

يتم االعتماد عمى التغذية المرتدة النابعة من رؤية الشركاء في التنفيذ 
)الجمعيات، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( حول طبيعة المراحل 

 بقة المنفذة ومدى نجاحيا في تحقيق أىداف البرنامج.السا

     

28 
يتم إجراء مقارنات حول نتائج المرحمة الحالية والمراحل السابقة 

 والمتوقعة المرتبطة بعمل البرنامج مستقال. 
     

      تستقرء إدارة البرنامج المستقبل باتجاه تطوير استراتيجية بعيدة األمد. 28

       مستقبلٌة للبرنامج واضحة أمام العاملٌن فٌه .الرؤٌة ال 98
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 البعد الثاني: الذكاء

 

 الفقرات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 
تضع مجموعة من االحتماالت بشأن استثمار المواقف التي تعترض 

 عمل البرنامج
     

      اجيك أثناء العملتمتمك ميارات تحميل المشكالت التي تو  78

38 
تمتمك ميارة التفكير التحميمي إلزاحة العقبات التي قد تعترض عممك 

 أثناء تنفيذ أنشطة البرنامج المتنوعة
     

      تمتمك دائما حمول بديمة حال وقوعك في ظروف بيئية جديدة 28

58 
كالت تسعى دوما القتراح حموال مبدعة تعتمد عمى النظرة الشمولية لممش

 التي تواجو عمل البرنامج.
     

      تمتمك القدرة عمى تقديم أكثر من فكرة في وقت زمني قصير. 28

28 
تفاضل وبشكل مستمر بين الظروف البيئية المحيطة في إطار معطياتيا 

 وتحدياتيا.
     

      تمتمك القدرة عمى تحديد نقاط القوة والضعف في البرنامج 28

98 
تعداد لتعديل استراتيجية العمل في حال تغير الظروف تمتمك االس
 المحيطة.

     

11

8 

      تسعى لمحصول عمى أفكار جديدة لتطوير العمل من مصادر متعددة 

11

8 

      تمتمك القدرة عمى تحديد الفرص والتيديدات التي تواجو عمل البرنامج

17

8 

      لدى العاممين فيو . تسعى إدارة البرنامج إلى تشجيع التفكير التحميمي

03

   . 

تعمل إدارة البرنامج عمى إشراك العاممين في تعديل استراتيجية العمل 
 عند تغير الظروف البيئية .
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 البعد الثالث: التفكير المنظم 

 الفقرات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      عمل البرنامج بنظرة شمولية.يتم النظر إلى واقع  18

      تقوم بالعمل عمى المزاوجة بين قدراتك الذىنية ومتطمبات الواقع. 78

      تقوم بتوظيف الميارات الفكرية لتحقيق التكيف مع المستجدات البيئية. 38

      يتم االعتماد عمى أسموب ترتيب األولويات أثناء العمل. 28

58 
المشكالت بالنظر إلى أسبابيا مجتمعة بدال من فصميا يتم التعامل مع 
 عن بعضيا.

     

      يتم استخدام برنامج  تقييمي ألداء العمل. 28

      يتم توزيع األعمال وفقا لجداول زمنية تفصيمية. 28

      يتم تحديد الميام ارتباطا بأىداف واضحة أثناء العمل. 28

      صف ذىني لتقيم أداء العمل.يتم تخصيص جمسات مناقشة وع 98

 

 البعد الرابع: النمط العقمي المتنوع 

موافق  الفقرات م.
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 
يمتمك العاممون القدرة العقمية عمى اقتراح القرارات حسب المواقف 

 المتنوعة
     

78 
يم المعمومات المختمفة يتم االعتماد عمى األساليب العممية الحديثة لف

 وتحميميا.
     

38 
تمتمك حس قوي وقدرة عالية عمى التنبؤ بالنتائج المحتممة 

 .لمسيناريوىات والخطط التي تضعيا
     

28 
يسعى الجميع الكتشاف مجاالت جديدة لعمل البرنامج تسيم في تحقيق 

 أىدافو بفعالية أكبر.
     

58 
لمعاممين مع طبيعة عمل البرنامج  تتناسب طبيعة التخصصات العممية

 وأنشطتو. 
     

28 

يتم االعتماد عمى أسموب تقييم األفكار المقدمة من قبل فريق العمل 
ارتباطا بجدوى تمك األفكار في معالجة سيناريوىات التغير في البيئة 

 .المحيطة بعمل البرنامج مستقبال

     

28 
ت الفكرية لدى العاممين في تعمل إدارة البرنامج عمى تطوير الممارسا

 البرنامج
     

28 
يتم بناء خطط التطوير لمكوادر البشرية العاممة في البرنامج استنادا إلى 

 أىدافو االستراتيجية المبتغاة. 
     



260 
 

 البعد الخامس: إدارة الصراع 

 الفقرات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      ى أسموب فرق العمل ألداء األنشطة المتنوعة  يتم االعتماد عم 1

78 
يتم االعتماد عمى أسموب الحوار البناء لحل الخالفات التي قد تنشا في 

 بيئة العمل.
     

38 
يتم استثمار حاالت االختالف في وجيات النظر لطرح بدائل متنوعة 

 .تسيم في صنع القرار
     

      ريب وجيات نظر العاممين في البرنامجتقوم اإلدارة بدور فعال في تق 28

58 
تسعى إدارة البرنامج لتقديم حمول متكاممة ترضي جميع األطراف 

 المتنازعة.
     

28 
تقوم إدارة البرنامج بجيود إبداعية لحل كافة أشكال الصراع في بيئة 

 العمل. 
     

      .تيتمتع العاممون في البرنامج اإلدارة الذاتية وحل المشكال 28

28 
تمجا اإلدارة الستخدام عدة مداخل لحل الصراعات بين العاممين بما 

 يتناسب مع طبيعة الصراع.
     

98 
تولي إدارة البرنامج أىمية كبرى لشكاوى األطراف المتنازعة لمنع تطور 

 الخالفات والسيطرة عمييا. 
     

11

8 

البرامج لمواجية يتم االعتماد عمى أسموب المشاركة في وضع الخطط و 
 الصراع.
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 البعد السادس: المساءلة 

 الفقرات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 
يتم ربط المسؤولية عند التنفيذ بمدى تحقق األىداف الخاصة باألنشطة 

 الموكمة لمعاممين وفقا لوصفيم الوظيفي.
     

7 
ن نتائج األعمال بغض النظر عن الوسائل يتم مساءلة العاممين ع
 المتبعة لتحقيق األىداف

     

جراءات العمل المتبعة 38       يتوفر لدى العاممين فيم واضح آلليات وا 

28 
توجد أنشطة متابعة ومراجعة دورية لمعاممين حول الميام المنفذة 

 وطبيعتيا
     

58 
ة لمعالجة المخالفات يتم االعتماد عمى استخدام آليات وضوابط واضح

 غير القانونية.

     

      يدرك العاممون بوضوح الموائح المطموب االلتزام بيا وعواقب مخالفتيا 28

28 
تتيح إدارة البرنامج فرصا لمشاركة أطراف العالقة بإبداء آرائيم حول 

 أداء العاممين.

     

28 
الجيات تقوم إدارة البرنامج بمراجعة الموظفين حول مالحظات 

 المستفيدة فيما يتعمق باألداء المرتبطة بعمميم.
     

 

 البعد السابع: اإلبداع 

 الفقرات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 
يتم االعتماد عمى مبدأ تفعيل اقتراح طرقا جديدة لتعظيم نتائج أعمال 

 المشاريع الممولة لصالح المستفيدين.
     

78 

توفر لديك المقدرة عمى تعديل خطة العمل في الوقت المناسب إذا ت
اختمفت الظروف عند تنفيذ الخطة عن الظروف التي كانت موجودة عند 

 إعدادىا

     

      .تمتمك القدرة عمى تقديم أكثر من فكرة في وقت زمني قصير 38

      تسعى لمحصول عمى أفكار جديدة لتطوير العمل من مصادر متعددة 28

58 
يتم االعتماد عمى منيجية تطوير األفكار المقدمة من قبل المستفيدين 

عادة تأطيرىا باتجاىات إبداعية جديدة.  حول المشاريع المختمفة وا 
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28 
تشجع إدارة البرنامج العاممين عمى تقديم حموال خالقة غير تقميدية 

 لممشكالت التي تعترض العمل

     

28 
مى أساليب المشاركة اإلبداعية مع األطراف المختمفة ذات يتم االعتماد ع

 العالقة بعمل البرنامج.

     

28 
تخصص إدارة البرنامج مبالغ نقدية لتشجيع العمل البحثي الكتشاف 

 الفرص المتاحة لتمكين المستفيدين بطرق أكثر فعالية.

     

 

 المحور الثاني: التخطيط االستراتيجي

ىك العممةة ال وصة برشكةؿ كرنلةذ القرارات المرعمقة بمسرقبؿ البرنومج، بمو ةسوعدىو عمى  ي:التخطيط االستراتيج 
 الركةؼ مع المرىةرات البةإةة.

موافق  الفقرات م.
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة

1 
يتوفر لدى البرنامج رؤية استراتيجية واضحة لمطموح المستقبمي 

 المرغوب.
     

7 
م االعتماد في رؤية البرنامج عمى الموارد واإلمكانات المتاحة والمقدرة يت

 مستقبال. 
     

3 
تعمل الطواقم التنفيذية في إطار الفيم الواضح لرؤية البرنامج لألعمال 

 المخططة
     

      يوفر البرنامج رسالة واضحة توضح طبيعة أعمالو. 2

5 
لجميع العاممين بغرض رفع كفاءة  تيتم إدارة البرنامج بإيصال رسالتيا

 األداء.
     

2 
تؤكد رسالة البرنامج عمى ربط قضايا التمكين االقتصادي بمحاربة 

 الفقر.
     

2 
يتم صياغة األىداف االستراتيجية لمبرنامج بعد دراسة حقيقة 

 .لالحتياجات التنموية لجميع أطراف العالقة
     

2 
والتحديد والقابمية لمقياس وفقا لجدول تتصف أىدف البرنامج بالواقعية 

 زمني يحكم تنفيذىا.
     

98 
يتوفر لدى العاممين في البرنامج فيم واضح ألىدافو االستراتيجية التي 

 .يسعى إلى تحقيقيا
     

11 
تقوم إدارة البرنامج بالتقييم الدوري لمدى وصوليا إلى تحقيق األىداف 

 المخططة.
     

11 
مى أساليب تحميل نقاط القوة والضعف لتعزيز القدرات يتم االعتماد ع

 الداخمية لمعاممين في البرنامج. 
     

17 
يتم استخدام أسموب تحميل الفرص والتيديدات في إطار البيئة الخارجية 

 لضمان استمرار سير عمل البرنامج بشكل أفضل.
     

13 
 
 

قعي لمسيناريوىات تقوم إدارة البرنامج باالعتماد عمى إجراء تحميل تو 
دراجيا ضمن الخطة  المحتممة المؤثرة عمى فعالية عمل البرنامج وا 

 االستراتيجية.

     

12 
تقوم إدارة البرنامج باألخذ بعين االعتبار االفتراضات االستراتيجية 

المحتممة في بيئة عمميا الخارجية التي قد تؤثر سمبا عمى بناء قدرات 
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 الستراتيجية.المستفيدين عند وضع خطتيا ا
15
8 

تعتمد إدارة البرنامج في طريقة عمميا عمى وضع مجموعة من البدائل 
 االستراتيجية اعتمادا عمى أسموب السيناريوىات.

     

12
8 

تضع إدارة البرنامج خيارات استراتيجية بديمة في حال انحراف الواقع 
 عن السيناريو المعتمد.

     

 القتصاديالمحور الثالث: التمكين ا

 

 

ىك ررسةف قدرة المسرلةدةف مف البرنومج في عممةة المشوركة في الرنمةة القرصودةة كاالجرموعةة التمكين االقتصادي: 
كررمؿ المسؤكلةة مف  الؿ زةودة فرصو في الكصكؿ إلى المكارد االقرصودةة بمو في ذلؾ فرص العمؿ، ال دموت 

 ل كرطكةر الميورات كالمعمكموت عف ا سكاؽ .المولةة، الممرمكوت كا صكؿ المنرجة ا  ر 
 

 الفقرات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      توجد معايير واضحة الختيار الفئات المستفيدة من األنشطة المتنوعة. . 1

7. 
يتم توفير تمويال كافيا لممستفيد لمبدء بمشروع يؤىمو لتوفير قدر كاف 

 لنقمو من فئة العوز إلى االعتماد عمى الذات.من الدخل 
     

3. 
يعتبر عامل توافر الرغبة والقدرة عمى البدء بنشاط اقتصادي أحد أىم 

 الركائز لمنح التمويل.
     

2. 
تستطيع الموازنات المخصصة تغطية جميع الطمبات المقدمة من 

 المستفيدين ممن تنطبق عمييم شروط االستفادة.
     

      م توفير تدريبا متخصصا لممستفيدين من أنشطة البرنامج.يت .5

2. 
يتم مراعاة كال الجنسين ممن تنطبق عمييم شروط االستفادة عند منح 

 التمويل.
     

2. 
تسيم طبيعة األنشطة المنفذة في تعزيز الثقافة التنموية كبديل لمثقافة 

 االغاثية.
     

2. 
لتحاق ببرامج تدريبية مينية تساعدىم يتم توفير الفرص لممستفيدين لال 

 لدخول سوق العمل.
     

9. 
يتم دعم احتياجات المستفيدين وأفكارىم المتنوعة، من التمويل الخاص 

 بمشاريعيم 
     

11

. 
تعتبر آليات العمل المتبعة محفزة لتعزيز التفكير اإليجابي لممستفيدين 

 لمبدء في أنشطة اقتصادية خاصة بيم.
     

11

. 
تتم مساعدة المستفيدين في إعداد دراسة جدوى واقعية لممشاريع 

 المنوي تنفيذىا.
     

17

. 
تسيم برامج التأىيل الفني واإلداري المقدمة بتعزيز فرص نجاح 

 المشاريع الممولة.
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13

. 
تتوفر حالة من الرضى من قبل المؤسسات الشريكة في التنفيذ عن 

 ين االقتصادي لمفئات المستفيدة.نتائج العمل في تحقيق التمك
     

12

. 

تخشى العديد من األسر االستفادة من األنشطة خوفا من فشل المشروع 
وبالتالي تحمميا لخسارة خروجيا من قوائم المستفيدين من الشؤون 

 االجتماعية. 
     

15

. 
تتوفر حالة من الرضا من قبل المستفيدين حول آليات العمل المتبعة 

 ية التمكين االقتصادي ليم.تجاه عمم
     

12

    . 
تعزز األنشطة المنفذة عند االنتياء منيا، االستقالل واألمن االقتصادي 

 لممستفيدين. 
     

12

. 
تؤدي األنشطة المنفذة دورا ىاما في تعزيز ثقافة العمل لدى األسر 

 الفقيرة والمحرومة. 
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 استبانة المستفيدين (3ممحق )

 (.xيرجى التكرم باختيار البديل المناسب لكل عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع إشارة )

 القسم األول: البيانات الديموغرافية
 نوعال .13
ذكر أنثى 
 العمر .14
  سنة 30أقل من  30  سنة  40سنة إلى أقل من 

40  سنة  50سنة إلى أقل من  50 سنة فأكثر 
 لحالة االجتماعيةا .15
متزوج غير متزوج 
 أرمل  مطمق 
 سنوات الخبرة .16
 1  سنوات 5إلى اقل من  5  سنوات 10أقل من -سنوات 
 10  سنة 15أقل من -سنوات  15 سنة فأكثر 
 المؤىل العممي .17
 دبموم فأقل  بكالوريوس 
 دراسات عميا  )..........( أخرى حدد 
 طبيعة العمل .18
........................................................................................................... 
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 (DEEP)المحور الثاني:التمكين االقتصادي لمستفيدي 

موافق  الفقرات م.
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 
مويل الالزم لمبدء بالمشروع من أىم يعتبر توفر مصدر لمحصول عمى الت

 العوامل التي تسيم في تعزيز قدراتي االقتصادية
     

7 
في توفير التمويل الالزم ألغراض إقامة  (DEEP)يساىم برنامج 

      المشاريع الخاصة بالمستفيدين.

3 
يغطي احتياجات  (DEEP)إن التمويل المقدم من قبل برنامج 

      اص بمشاريعيم وأفكارىم.المستفيدين لمتمويل الخ

2 
في توفير برامج تدريبية مينية ألغراض  (DEEP)لقد أسيم برنامج 

 االندماج في سوق العمل. 
     

5 
لقد أسيمت برامج التأىيل الفني واإلداري المقدمة من قبل البرنامج 

      بتعزيز فرص نجاح المشاريع المنفذة.

      يز قدراتي االقتصادية.في تعز  (DEEP)لقد ساىم برنامج  2

2 
في تعزيز مكانتي داخل  (DEEP)اشعر بوجود دور فاعل لبرنامج 

 األسرة.
     

الذي وفر لي  (DEEP)لقد أصبحت إنسانا منتجا بفضل برنامج  2
      الفرصة لتحقيق طموحاتي االقتصادية.

9 
يتميزون بالمينية في  (DEEP)اشعر بان القائمين عمى برنامج 

      ماليم.أع

11 
تعزز من التفكير اإليجابي لممستفيدين  (DEEP)إن آلية عمل برنامج 

      في بدء أنشطة خاصة بيم.

اشعر باالستقالل واألمن االقتصادي بفضل التمويل المقدم لي من قبل  11
      .(DEEP)برنامج 

17 
بتمكيني من تخطي حالة العوز لالعتماد  (DEEP)لقد أسيم برنامج 

 عمى الذات.
     

أحد أىم البرامج التي تسيم في تعزيز ثقافة  (DEEP)يعتبر برنامج  13
      العمل لدى المستفيدين.

12 
كان ليا الدور اإليجابي في شعوري  (DEEP)اشعر بان أنشطة برنامج 
      بالرضي وتحقيق الذات.

158 
و التوسع في تعزيز أفكاري االقتصادية نح (DEEP)لقد ساىم برنامج 

 المستقبمي في أعمالي
     

12 
تسيم إدارة البرنامج في توجيو المستفيدين نحو أفكار المشاريع األكثر 

 جدوى التي يمكنيم العمل في إطارىا.
     

12 
بمنح التمويل استنادا إلى دراسة جدوى  (DEEP)تقوم إدارة برنامج 

 اقتصادية تشير إلى إمكانية نجاح المشروع الممول.
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 ( استبانة المستفيدين النيائية4ممحق )

 (.xيرجى التكرم باختيار البديل المناسب لكل عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع إشارة )

 القسم األول: البيانات الديموغرافية
 نكعال .19
ذكر حن ى 
 العمر .20
  سنة 30حقؿ مف  30  سنة  40سنة إلى حقؿ مف 

40  سنة  50سنة إلى حقؿ مف  50 سنة فأك ر 
 الرولة االجرموعةة .21
مرزكج غةر مرزكج 
 حرمؿ  مطمؽ 
 سنكات ال برة .22
 1  سنكات 5إلى اقؿ مف  5  سنكات 10حقؿ مف -سنكات 
 10  سنة 15حقؿ مف -سنكات  15 سنة فأك ر 
 المؤىؿ العممي .23
 دبمـك فأقؿ  بكولكرةكس 
 دراسوت عمةو  ......( ح رل ردد).... 
 طبةعة العمؿ .24

........................................................................................................... 
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 (DEEP)المحور الثاني:التمكين االقتصادي لمستفيدي  

مكافؽ  اللقرات ـ.
غةر  مروةد مكافؽ بشدة

 مكافؽ

غةر 
مكافؽ 
 بشدة

8 
في ركفةر الرمكةؿ الالـز  غراض إقومة  (DEEP)رنومج ةسوىـ ب

      المشورةع ال وصة بولمسرلةدةف.

ةىطي اررةوجوت  (DEEP)إف الرمكةؿ المقدـ مف قبؿ برنومج  0
      المسرلةدةف لمرمكةؿ ال وص بمشورةعيـ كحفكورىـ.

في ركفةر برامج ردرةبةة مينةة  (DEEP)لقد حسيـ برنومج  2
      دموج في سكؽ العمؿ.  غراض االن

لقد حسيمت برامج الرأىةؿ اللني كاإلدارم المقدمة مف قبؿ البرنومج  0
      برعزةز فرص نجوح المشورةع المنلذة.

      في رعزةز قدراري االقرصودةة. (DEEP)لقد سوىـ برنومج  2

في رعزةز مكونري دا ؿ  (DEEP)اشعر بكجكد دكر فوعؿ لبرنومج  2
      ا سرة.

الذم كفر لي  (DEEP)لقد حصبرت إنسونو منرجو بل،ؿ برنومج  2
      اللرصة لررقةؽ طمكروري االقرصودةة.

ةرمةزكف بولمينةة في  (DEEP)اشعر بوف القوإمةف عمى برنومج  9
      حعموليـ.

0. 
رعزز مف الرلكةر اإلةجوبي  (DEEP)إف  لةة عمؿ برنومج 

      ة بيـ.لممسرلةدةف في بدء حنشطة  وص

اشعر بوالسرقالؿ كا مف االقرصودم بل،ؿ الرمكةؿ المقدـ لي مف  00
      .(DEEP)قبؿ برنومج 

برمكةني مف ر طي رولة العكز  (DEEP)لقد حسيـ برنومج  08
      لالعرمود عمى الذات.

حرد حىـ البرامج الري رسيـ في رعزةز  (DEEP)ةعربر برنومج  00
      سرلةدةف. قوفة العمؿ لدل الم

كوف ليو الدكر اإلةجوبي في  (DEEP)اشعر بوف حنشطة برنومج  02
      شعكرم بولر،ي كررقةؽ الذات.

02 
رسيـ إدارة البرنومج في ركجةو المسرلةدةف نرك حفكور المشورةع 

 ا ك ر جدكل الري ةمكنيـ العمؿ في إطورىو.
     

02 
اسرنودا إلى دراسة جدكل بمنح الرمكةؿ  (DEEP)رقـك إدارة برنومج 

 اقرصودةة رشةر إلى إمكونةة نجوح المشركع الممكؿ.
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 ( أسماء المحكمين لالستبيان5ممحق )

 الوظيفة  االسم 

 جومعة فمسطةف د. نودر حبك شرخ

 جومعة فمسطةف د. عز العرب العوككر

 جومعة ا قصى د. ن،وؿ مرمد حبك زىرم

 ا قصىجومعة  د. عالء الدةف السةد

 جومعة ا زىر نيوةة الرمبوني د.

 جومعة ا زىر د. رامز بدةر

 جومعة ا زىر د. مرمد فورس

 جومعة ا قصى د. حشرؼ مرمد مشمش

 المرمؿ االرصوإي ىشوـ الكرمكت . ح
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 ( أسماء الدراسات التي استخدمت في االستبانة6ممحق )

 ( في محور التفكير االستراتيجي:1

( بعنكاف: مدل ركافر الرلكةر االسررارةجي لدل القةودات اإلدارةة ـ2017ة جي كالعمي، . دراسة )الدةك 1
 و.يدراسة اسرطالعةة في كزارة النلط العراقةة كبعض الدكاإر الروبعة ل

رةجي في دعـ ملورةح الرصنةع (: دكر حبعود الرلكةر االسرراـ2018 ،. دراسة )الدةكة جي كمرمد2
 معمؿ اسمنت كرككؾ ر دراسة مةدانةة فيا  ،

غةر اء اإلدارة العمةو في المنظموت ( : ا ر الرلكةر االسررارةجي عمى حدـ2013. دراسة )العشي، 3
 رككمةة العوممة في مجوؿ الرأىةؿ بقطوع غزة.ال

(: رقدةـ كاقع حبعود الرلكةر االسررارةجي لدل القةودات االدارةة دراسة ـ2016دراسة )دانكؾ، 
 حراء عةنة مف مدةرم شركة المشورةع النلطةة. اسرطالعةة ررمةمةة

 :االستراتيجي التخطيطفي محور ( 2

دراسة رطبةقةة المؤسسوت  –(: ا ر الر طةط االسررارةجي في إدارة ا زموت ـ2017. دراسة )جعلر، 1
 العومة في ،كاري القدس.

شرةة لكزارة الصرة (: دكر الر طةط االسررارةجي في رنمةة المكارد البـ2016لبد، . دراسة )2
 بىزة . –اللمسطةنةة 

( ح ر الر طةط االسررارةجي في حداء مؤسسوت الرعمةـ العولي بولجزاإر مف ـ2014. دراسة )زعةبي، 3
 دراسة اسرطالعةة جومعة مرمد  ،ةر بسكرة.–مرطكر بطوقة ا داء المركازف 

اء المؤسسوت االىمةة النسكةة ( رطبةؽ الر طةط االسررارةجي كعالقرو بأدـ2018)صةوـ، دراسة  -4
 جومعة االزىر . –في قطوع غزة 
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 ( محور التمكين االقتصادي:3

( فوعمةة مؤسسوت الرمكةؿ الصىةر في رمكةف المرحة اقرصودةو في ـ2016. دراسة عبد العوؿ )1
 مروفظة طكلكـر مف كجية نظر مدارس المؤسسوت كالمسرلةدات.

  .قع الرمكةف االقرصودم لممرحة في قطوع غزة مركز شؤكف المرحة( : كاـ2014. دراسة )حبك مندةؿ، 2

 فمسطةف. –لة الىربةة الرمكةف االقرصودم لممرحة في ال، ( :ـ2010، . دراسة )حصولة3
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 ( تسييل ميمة باحثة7ممحق )
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 فيرس الجداول

 138 ............................ الدراسة كحبعود مروكر عمى الدراسة حداة فقرات ركزةع (:3.1) جدول
 140 ........................... الدراسة كحبعود كمروكر فقرات عمى المكافقة مسركةوت (:3.2) جدول
 المسرقؿ المرىٌةر   بعود( Outer Loadings: الرشبع درجة) الدا مي االرسوؽ نروإج :(3.3) جدول

 143 ............................................................"اإلسررارةجي الرلكةر"
 ال وني المركر للقرات( Outer Loadings: الرشبع درجة) الدا مي االرسوؽ نروإج :(3.4) جدول

 144 ......................................................................... كال ولث
 145 الرابع المركر للقرات( Outer Loadings: الرشبع درجة) الدا مي االرسوؽ نروإج :(3.5) جدول
 146 .............................. الدراسة كمروكر  بعود كالرمةةزم الرقوربي الصدؽ :(3.6) جدول
 148 ................................... الدراسة كمروكر  بعود  بوت ا ربورات نروإج (:3.7) جدول
(44=  العدد) الدةمكغرافةة لمبةونوت كفقنو الدراسة مجرمع  فراد رصوإياال الكصؼ (:4.1) جدول

 ................................................................................ 152 
 153 (245= العدد) الدةمكغرافةة لمبةونوت كفقنو الدراسة عةنة  فراد االرصوإي الكصؼ (:4.2) جدول
 155 ............................... الدراسة كمروكر  بعود اإلرصوإي الررمةؿ نروإج (:4.3) جدول
 160 ........ "المسرقبمةة الرؤةة" ا كؿ البعد للقرات اإلرصوإي الررمةؿ لنروإج مم ص (:4.4) جدول
 162 .................. "الذكوء" ال وني البعد للقرات اإلرصوإي الررمةؿ لنروإج مم ص (:4.5) جدول
 165 .......... "ـالمنظ الرلكةر" ال ولث البعد للقرات اإلرصوإي الررمةؿ لنروإج مم ص (:4.6) جدول
 167 ..... "المرنكع العقمي النمط" الرابع البعد للقرات اإلرصوإي الررمةؿ لنروإج مم ص (:4.7) جدول
 170 ........ " الصراع إدارة"  ال ومس البعد للقرات وإياإلرص الررمةؿ لنروإج مم ص (:4.8) جدول
 172 .............. "المسوءلة" السودس البعد للقرات اإلرصوإي الررمةؿ لنروإج مم ص (:4.9) جدول
 174 ............... "اإلبداع" السوبع البعد للقرات اإلرصوإي الررمةؿ لنروإج مم ص: (4.10) جدول
 177 "اإلسررارةجي الر طةط" ال وني المركر للقرات اإلرصوإي الررمةؿ لنروإج مم ص: (4.11) جدول
 مف" االقرصودم الرمكةف" ال ولث المركر للقرات اإلرصوإي الررمةؿ لنروإج مم ص: (4.12) جدول

 182 .................................. .االجرموعةة الرنمةة بكزارة المكظلةف نظر كجية
 188 ........................................... الدراسة اتمرىٌةر  بةف العالقة نروإج  (4.14) جدول
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 192 ... الدارسة لمرىٌةرات العوـ اليةكمي لمنمكذج المبوشر كغةر المبوشر الرأ ةر نروإج  (4.15) جدول
 194 الدارسة لمرىٌةرات الرلصةمي اليةكمي لمنمكذج مبوشر كالىةر المبوشر الرأ ةر نروإج (4.16) جدول
 197 ....................................... ا كلى الرإةسةة اللر،ةة ا ربور نرةجة  (4.17) جدول
 199 ........................................ ا كلى اللرعةة اللر،ةة ا ربور نرةجة  (4.18) جدول
 199 ........................................ ال ونةة اللرعةة اللر،ةة ا ربور نرةجة  (4.19) جدول
 200 ......................................... ال ول ة اللرعةة اللر،ةة ا ربور نرةجة  (4.20) جدول
 200 ........................................ الرابعة اللرعةة اللر،ةة ا ربور نرةجة  (4.21) جدول
 201 ...................................... ال ومسة اللرعةة اللر،ةة ا ربور نرةجة  (4.22) جدول
 201 ...................................... السودسة اللرعةة اللر،ةة ا ربور نرةجة  (4.23) جدول
 202 ....................................... السوبعة اللرعةة اللر،ةة ا ربور نرةجة  (4.24) جدول
 202 ....................................... ال ونةة الرإةسةة اللر،ةة ا ربور نرةجة  (4.25) جدول
 204 ........................................ ا كلى اللرعةة اللر،ةة ا ربور نرةجة  (4.26) جدول
 204 ........................................ ال ونةة اللرعةة اللر،ةة ا ربور نرةجة  (4.27) جدول
 205 ......................................... ال ول ة اللرعةة اللر،ةة ا ربور نرةجة  (4.28) جدول
 205 ........................................ الرابعة اللرعةة اللر،ةة ا ربور رةجةن  (4.29) جدول
 206 ...................................... ال ومسة اللرعةة اللر،ةة ا ربور نرةجة  (4.30) جدول
 207 ...................................... السودسة عةةاللر  اللر،ةة ا ربور نرةجة  (4.31) جدول
 207 ....................................... السوبعة اللرعةة اللر،ةة ا ربور نرةجة  (4.32) جدول
 208 ........................................ ال ول ة الرإةسةة اللر،ةة ا ربور نرةجة  (4.32) جدول
 210 ....................................... الرابعة الرإةسةة اللر،ةة ا ربور نرةجة  (4.34) جدول
 ةجياإلسررار الرلكةر ركؿ المبرك ةف اسرجوبوت مركسطوت في اللركؽ ا ربور نروإج:  (4.35) جدول
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