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 أًا الوْلع أدًاٍ همذم الشسالت الخي ححول العٌْاى:

 

ٚالغ اٌتخط١ط االعتشات١جٟ ٚدٚسٖ فٟ اعتذاِح ِٕظّاخ اٌخذِاخ االجتّاػ١ح فٟ "

 "لطاع غضج
  

ألش بأى ها اشخولج عليَ ُزٍ الشسالت ئًوا ُي ًخاج جِذي الخاص، باسخثٌاء ها حوج اإلشاسة ئليَ حيثوا ّسد، ّئى 

الشسالت ككل، أّ أي جضء هٌِا لن يمذم هي لبل لٌيل دسجت أّ لمب علوي أّ بحثي لذٓ أيت هإسست حعليويت أّ  ُزٍ

 بحثيت أخشٓ.

ّأًَ ال يجْص الٌشش ئال  لِزٍ الشسالتفي حمْق الٌشش  أواد١ّ٠ح اإلداسج ٚاٌغ١اعح ٌٍذساعاخ اٌؼ١ٍابحك  ألشكوا 

 بوْافمت سسويت هكخْبت هي األكاديويت.
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شكر وتقدير
،نبيالمصطفىالصادؽالكعداألميفالحمدهللربالعالميفكالصالةكالسالـعمىال

فعنا،كانفعنابماعممتنا،عممناماينالميـالماعممتناإنؾأنتالعميـالحكيـ،الميـالعمـلناإ
كريـ،كزدنا يا الميـعممان الباطؿ كأرنا اتباعو، كارزقنا الحؽحقان اجتنابو،أرنا كارزقنا باطالن

 برحمتؾياربنافيعبادؾالصالحيف،أمابعد:كاحشرنا
َأْكِزْعِنيَأْفَأْشُكَرِنْعَمَتَؾالَِّتيَأْنَعْمَت "والعزيزيقكؿالحؽسبحانوكتعالىفيكتاب َربِّ

اِلِحيف الصَّ ِفيِعَباِدَؾ َكَأْدِخْمِنيِبَرْحَمِتَؾ َتْرَضاُه ا َصاِلحن َأْعَمَؿ َكَأْف َكَعَمىَكاِلَدمَّ َعَميَّ )النمؿ،"
(.19:آية

 فضؿ مف بو غمرني كما نعمو، جزيؿ عمى سبحانو كفقنيأحمده أف إلى كتكفيؽ،
كيككفعكنانأمةمحمدعميوالصالةكالسالـأسأؿاهللأفينفعبوكىذاالجيدالمتكاضع،إلتماـ

،ليعمىطاعتو أف عمي لزامان أجد فإني مف كالتقدير بالشكر فارسمحمكدالدكتكر/أتقدـ
ومفجيدكماأسداهلتفضموبقبكؿاإلشراؼعمىىذهالرسالة،كعمىمابذلمحمدأبكمعمر
سدنة،ليظؿمفطريؽالحؽخطاهعمىيسددوأفأسأؿاهللسبحانككتكجيو،إليمفنصح
العمـكأىمو.

الدكتكرالفاضؿزيؿلعضكملجنةالمناقشةكالحكـ،كمايطيبليأفأتقدـبالشكرالج
ضميمابمناقشة(عمىتفمنصكرمحمدعمياأليكبي(كالدكتكرالفاضؿ)محمدابراىيـالمدىكف)

ثرائيابالمالحظاتكالتكجيياتالقيمةكماأتكجوبخالصمشاعرالشكركالتقديرىذهالرسالة كا 
كاالعتراؼبالجميؿإلىجميعأفرادأسرتيلماعانكهمعيطكاؿإعدادىذهالرسالة،كاالمتناف
ةأثناءإنجازىذهبالذكرزكجتيالغاليةالتيصبرتكاحتسبتكىيتمممـأكراقيالمبعثركأخص

كماأتقدـبجزيؿالشكرلكؿمفأعاننيمعنكيانكلكبدعكة،لرسالةكفقيااهلللمايحبكيرضىا
خالصةفيظيرالغيب.

كأخيرانأساؿاهللالعميالعظيـأفأككفقدكفقتفيىذهالدراسة،فماكافمفتكفيؽ
لوتعالىأفييمفأكمفالشيطاف،كأسنسياففمفنفسيكماكافمفخطأأكزلؿأكفمفاهلل،

ليوأنيب..)ىكد،الميـآميفكييسرحسابناكتابنا (.88أية:،كماتكفيقيإالباهللعميوتككمتكا 

 

 ،،،،واهلل من وراء القصد
 ثـاحـثـاٌ
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 مـمخـص الدراســة
ةقطاع غز في واقع التخطيط االستراتيجي ودوره في استدامة منظمات الخدمات االجتماعية 

 التعرؼ الدراسة منظماتإلىىدفت استدامة في كدكره االستراتيجي التخطيط كاقع
 االجتماعية الخدمات غزةفي مدراءقطاع مف الدراسة عينة الخدمات كتككنت منظمات

المنيجالكصفيالتحميمي(مديران،كتـاستخداـ209كالبالغعددىـ)االجتماعيةفيقطاعغزة
دراسة.كاالستبانةكأداةلم

الدراسةأفكاقعالتخطيطاالستراتيجيلدلمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيأظيرتك
%عمىجميععناصرالتخطيطاالستراتيجي76.0بدرجةكبيرةمرضيةقطاعغزةجاءبنسبة

لمم كأف انظمات، بنسبةفيستدامةالكاقع جاء فيقطاعغزة منظماتالخدماتاالجتماعية
لعممياتاالستدامةفيمنظماتجيد(كىيتشيرإلىمستكل76.7)%يرةمرضيةبدرجةكب

غزة قطاع في االجتماعية ،الخدمات يكجد كما إحصائيا دالة طردية بيي الخخطيط عالقة

كأنوال،االسخشاحيجي في هإسساث الخذهاث االجخواعيت في لطاع غضة ّاسخذاهت حلك الوإسساث
 اختتكجد فيما الجنسيف بيف الفات التخطيط بكاقع يتعمؽ في مجاالتاالكدكره في ستدامة

االستدامة(-التقييـ-الرقابة-التنفيذ–)األىداؼ كتكجد تخا، الجنسيف مجاالتالفاتبيف في
كالرسالةي)الرؤ اإلناث.-ة لصالح كذلؾ مديرمكأنوالتخطيط( تقديرات بيف فركؽ تكجد ال

)المنط إلى تعزل االجتماعية الخدمات المنظمة(منظمات كعمر الجغرافية قة كما تكجد، ال
مديرممنظماتالخدماتاالجتماعيةتعزلإلىعددالعامميففيالمنظمةفركؽبيفتقديرات
)األىداؼ كتكجد-التقييـ-التنفيذ–بمجاالت )الرؤاالستدامة(، مجاالت كالرسالةيفركؽ -ة

 .(الرقابة-التخطيط
 بضركرة الدراسة مفكأكصت كتعزيز منظماتنشر لدل االستراتيجي التخطيط يكـ

كالرسالة )الرؤية عمى التركيز خالؿ مف غزة قطاع في االجتماعية ،ىداؼاأل،الخدمات
التنميةكعقددكراتمتخصصةفيالتخطيطاالستراتيجيك،التقييـ(،الرقابة،التنفيذ،التخطيط

بيدؼصقؿ المدراءخبرةالمستدامة الكعي درجة ك،لدييـكرفع عمى إشراؾالتأكيد ضركرة
االختصاص كذكم العامميف اعدادكالمستفيديف لفي االستراتيجية ضركرةك،ممنظمةالخطط

كتقيميرقابيتبنينظاـكمكتكبةككاضحة،ممنظمةتنفيذيةاستراتيجيةلخطةبكجكداالىتماـ
معطبيعةعمؿالمنظمة سعيكال،كاضحكمكتكبيتالءـ سكاءمكاللتنكيعكتنمية المالية ارد

التشبيؾمعالمؤسساتغيرالربحيةالرسميةذاتالعالقةكذلؾكلممنظمةالداخميةأكالخارجية
.لتعزيزكتناميفرصالتعمـالمتبادؿبيفالمنظماتذاتالخبراتالمختمفةكاإلمكاناتالمتنكعة
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Study Abstract 

The reality of strategic planning and its role in the sustainability of social 

service organizations in Gaza Strip 

The purpose of this study is to identify the reality of strategic planning and its 

role in the sustainability of social service organizations in the Gaza Strip 

The study sample consists of a total of (209) managers of social service 

organizations in Gaza Strip. The descriptive analytical approach and the 

questionnaire have been used in the study. 

Results of the study showed that the reality of strategic planning at the social 

service organizations in Gaza Strip passed by a percentage of 76.0% in all strategic 

planning for organizations elements, and The reality of sustainability of these 

organizations passed by a percentage of 76.7% as (expected) pointing to an 

acceptable level of the operations of sustainability in social service organizations in 

Gaza Strip. Also, there is astatistically function centrifugal relationship between 

strategic planning in social service organizations in Gaa Strip and the sustainalility of 

these organizations. there are no differences between the two genders in the reality of 

planning and its role in the sustainability in the fields of (targets – implementation -  

monitoring – evaluation – sustainability), and there are differences between the two 

genders in the fields of (vision – message and planning) in favor for females. Also, 

there are no differences among social services organizations manager's estimation 

and this refers to the (geographical are and the age of the organizations) As well as 

there are no differences between social service organization managers estimation and 

this refers to the number of workers at the organizations in the fields of (targets – 

implementation – evaluation and sustainability), and there are differences in the 

fields of (vision – message – planning and monitoring).  

The study recommended to spread and promote the concept of strategic 

planning in the social service organizations in Gaza Strip through the focus on 

(vision ad message, targets, planning, implementations – monitoring – evaluation), 

the study also recommended to hold specialized courses in the strategic planning and 

sustainable development for social service organizations managers in Gaza Strip in 

order to burnish their skills and raise their awareness, and the emphasize of the 

necessity to involve the specialized workers in formulation o the strategic plans for 

the organization as well and the necessity of the presence of written and clear 

strategic implementation plan for the organization. as the emphasize to adopt a clear 

and written regulatory system at the organization, then networking with other related 

nonprofit official organizations to enhance mutual learning opportunities between the 

organizations with different experiences and various abilities. 
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 :قدمةم 1.1
،عػفالنػاسفيعػيشمنعػزالنأبطبعواليحبألنومنذالقدـمعالجماعةاإلنسافيعيش

مرالجماعةكالفردنحػكأكسيمةميمةلتسييراإلدارةلذافإنويحتاجإلىأفيديركيدبرأعمالو،ف
،داخؿالمؤسسةةاإلدارىدافيافتطبيؽأمكرالمؤسسةنحكتحقيؽأككذلؾميمةلتسيير،اىدافيا

عسكرية.كعمىالرغـمػفكجػكدكأرياضيةأككصناعيةأتجارية،سكاءكانتكبيرةاكصغيرة
فالتقدـالحضػارمأفىذااليعنيأالإفعالةإدارةبدكفقميؿمفالمؤسساتالتيحققتنجاحان

تخطػػػيطكتنظػػػيـعمػػػىأنيػػػاذلػػػؾالنشػػػاطالػػػذمييػػػتـباإلدارةكتعػػػرؼ.اإلدارةيقػػػكـبػػػدكفجيػػػكد
كمػػفىػذاالتعريػػؼنجػدأفالتخطػػيطأحػدأىػػـاألىػداؼ،كتكجيػوكرقابػةأعمػػاؿانخػريفلتحقيػػؽ

فبدكفالتخطيطالنستطيعتحقيؽأىدافناكالكصكؿإلىغاياتنا.اإلداريةكظائؼالعممية

كاليغػػربعػػفبػػاؿأحػػدأىميػػةلمفشػػؿ،فػػيالتخطػػيطىػػكالتخطػػيطإفالفشػػؿلػػذلؾيقػػاؿ
كافة.طيطلممياـكالمشركعاتالتخ

النظػػاـ.التخطػػيطميػػـجػػدانلونسػػافكىػػكعكػػسالعشػػكائيةكالعفكيػػةكاالرتجػػاؿكعػػدـإف
مشػكمةالمػكاردالمحػدكدةأمػاـحاجاتػوعمػىمنذنشأتواسػمكبالتخطػيطلمتغمػباإلنسافاستخدـ
اريختعػػكدإلػػىمػػاقػػاـبػػوكلعػػؿأبػػرزفكػػرةقديمػػةقيمػػتفػػيالتخطػػيطكالتػػيتناقميػػاالتػػ،المتعػػددة

سيدنايكسؼعميوالسالـفيتفسيرحمـفرعكفمصرفيذلػؾالتػاريخكتكزيعػولممحصػكؿبػيف
فػػػالتخطيطىػػػكبكصػػػمةتحديػػػداالتجػػػاهالمرغػػػكبفيػػػوإلنجػػػاحالػػػركاج.السػػػنيفالعجػػػاؼكسػػػنيف

(.2012:27أبكالنصر،ىداؼالمطمكبة)كىكالدليؿالكاضحلمكصكؿالياالاألعماؿ
يتعمػؽبتحديػداتجػاهالمنظمػةفػيالمسػتقبؿ التخطػيط أنػكاع كأحد االستراتيجي كالتخطيط

الذمينطكمبدكرهعمىتحديػدكػؿمػفرؤيػةكرسػالةالمنظمػةكأىػدافيابنػاءعمػىتحميػؿلمكضػع
بعػدىايػتـترجمػةتمػؾاألىػداؼإلػي،الحاليكالمستقبميلكؿمفالبيئةالمحيطةكالقدراتالذاتية

بػرامجكخطػططكيمػةاألجػؿعمػىمسػتكلالمنظمػة:االسػتراتيجيةرامجكخطػطعمػىالمسػتكياتب
كخطػػطمتكسػػطةاألجػػؿعمػػىمسػػتكلكػػؿكظيفػػةمػػف،ككػػؿكعمػػىالمسػػتكياتالكظيفيػػةبػػرامج

بػػرامجكخطػػطقصػػيرة،كظػػائؼاإلنتػػاجكالتسػػكيؽكاألفػػرادكاألمػػكاؿكعمػػىالمسػػتكياتالتشػػغيمية
(.2012:85تشغيؿاليكمي)أبكالنصر،األجؿعمىمستكلال

كنظػػػػرانألىميػػػػةدكرالمنظمػػػػاتغيػػػػرالربحيػػػػةفػػػػيفمسػػػػطيففػػػػيتػػػػكفيرخػػػػدماتكاسػػػػعة
،اإلنسػافلممكاطنيف،تشمؿمجاالتالحياةالمدنية:التنمية،كالتعميـ،كالصحة،كاإلعالـ،حقكؽ

خػػػػػدماتإغاثػػػػػةتقػػػػػدمياكالمػػػػػرأة،كمراكػػػػػزاألبحػػػػػاث،كالتػػػػػدريبالتنمػػػػػكمكالمينػػػػػي،إضػػػػػافةإلػػػػػى
لعبػػػػتفقػػػػد،الجمعيػػػػاتالخيريػػػػةكلجػػػػافالزكػػػػاةلتكاجػػػػومشػػػػكالتالفقػػػػرالتػػػػيأكجػػػػدىااالحػػػػتالؿ
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المنظمػػػاتغيػػػرالربحيػػػةالفمسػػػطينيةكمنػػػذمطمػػػعالقػػػرفالماضػػػيدكرانبػػػالغاألىميػػػةفػػػيتطػػػكير
كالتنميػػػةالمجتمػػػعالفمسػػػطيني،فمنػػػذنشػػػأتياكانػػػتجػػػزءاناليتجػػػزأمػػػفعمميػػػةالتحػػػررالػػػكطني

الكطنية،كبذلؾفقػدارتبطػتعمميػةتطػكرالمؤسسػاتبػالكاقعالسياسػيكاالجتمػاعيالمتغيػرفػي
فمسطيف،كقػدكاكػبذلػؾعمميػةتطػكيرمفػاىيـالمجتمػعالمػدنيالفمسػطيني،كمػاكاتسػمتبػركح

.(2011:8)العداربة،.خالقةكقدرةعمىالصمكدكالعمؿفيبيئةعمىدرجةبالغةمفالتعقيد

ك،كتحظياالستدامةباىتماـكاسع كىذامػا،كؿشيءيككفمستدامانأفيكاديبدكاليـك
المسػػتدامةالػػذمأصػػدرتوغرفػػةاألعمػػاؿنجػػدهفػػيمصػػطمحالتنميػػةالمسػػتدامةكنجػػدهفػػيميثػػاؽ

عشركمػانجػدهفػيتحميػؿالبػاحثيفالػذيفيػركفأفاالسػتدامةىػيةالستبمبادئوالتجارةالدكلية
فاالسػتدامةمصػطمح.يكػأفرادأكشػركاتاكمجتمعػاتاإلنسػانرؽجديدةلمتفكيػرحػكؿالػدكرط

اردكفػيمقػدمتيافجػرلالحػديثعػفاقتصػاداالنقػراضكنفػادالمػكأتـطرحوفيالثمانياتبعد
سالمػػاؿالطبيعػػيلػػيرضكىػػيتعنػػيأحقيػػةاألجيػػاؿالقادمػػةفػػيأفيتمتعػػكاأالطاقػػةكتػػدىكرر

.نةكصحيةكماتمتعبياالجيؿالحاليكمفقبمومفاألجياؿالسابقةببيئةآم
(.2011:497،)نجـ

 تنػاميدكر ظػؿ فػي جػاءت كالتػي الجديػدة كاألدكار كالمفػاىيـ المضػاميف ىػذه كلعػؿ
مػف تقتضػي زالػت كال اقتضػت المسػتدامة االجتماعيػة التنميػة إحػداث عمػى كقػدرتيا المنظمػات،
 بػؿ ،كالسػتراتيجياتيا كألىػدافيا لرؤاىػا كجذريػة شػاممة مراجعػة جػراءإ األىمػي العمػؿ منظمػات

 لحاجات تستجيب تنمكية كبرامج خطط تطكير في كتبدع تبتكر أف ضركرة أيضا كتقتضيمنيا
عمى الجميكر  اإلداريػة أنظمتيػا تطػكير ضػركرة إلػى باإلضػافة العامػة، الكطنيػة المصمحة كتقـك
 إدارات عمػى كجػبتي كػذلؾك .المرحمػة ىػذه تحػديات مكاجية فم المنظمات لتتمكفىذه كالمالية،

 مػع كالتعػاطي التفاعػؿ مػف تمكنيػا كػأداة االسػتراتيجي التخطػيط فيػـكممارسػة المنظمػات ىػذه
 مػف تحممػو كمػا الخارجيػة بيئتيػا فػي يجػرم كمػا مػكارد مػف كمػاتمتمكػو الداخميػة بيئتيػا مككنػات
 بمػا كاالسػتمرار النجػاح مػف اىػايمكنّ حكيمػيف يػانكتعاطتفػاعالن مخػاطر، مػف بػو تنػذر كمػا فػرص
 .ككؿ المجتمع كعمى عمييا بالنفع يعكد

 :الدراسة مشكمة 2.1
،كمػػؤثرانكمتنكعػػانتشػػكؿمنظمػػاتالمجتمػػعالمػػدنيفػػياألراضػػيالمحتمػػةقطاعػػاكاسػػعان

منظمػػاتالمجتمػػع بيػػافػػيكافػػةالمجػػاالتحيػػثتقػػـك بسػػبباتسػػاعنطػػاؽاألنشػػطةالتػػيتقػػـك
)ككسػػػتانيني الفمسػػػطينية%مػػػفالخػػػدماتاالجتماعيػػػةفػػػياألراضػػػي90حػػػكاليإدارةالمػػػدنيبػػػ
(.2011:8،كآخركف
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العػػػػػوعمػػػػػىطبيعػػػػػةعمػػػػػؿمنظمػػػػػاتالخػػػػػدماتطّا كمػػػػػفخػػػػػالؿخبػػػػػرةالباحػػػػػثكعممػػػػػوك
نجػػدأفمنظمػػاتالمجتمػػعالمػػدنيفػػيقطػػاعغػػزةكنخػػصبالػػذكرالمنظمػػاتالتػػياالجتماعيػػة،

ضآلةالدعـالمقدـالجتماعيةتكاجوالعديدمفالمشاكؿالميمة،كالتيتتمثؿفيتقدـالخدماتا
منظمػػػاتالخػػػدماتالبنػػػاءالييكمػػػيلمعظػػػـ،كمػػػفالمؤسسػػػاتالحككميػػػةأكالمنظمػػػاتالداعمػػػة

الخطػػػػطكضػػػػعاليػػػػرتبطباألىػػػػداؼالتػػػػيتنشػػػػأألجميػػػػا،كمػػػػاتفتقػػػػدبعضػػػػياإلػػػػياالجتماعيػػػػة
ضعؼمستكماألداءفييانتيجةالنعػداـك،ةالمدمالستمرارنشاطياكاألىداؼالكاضحةكالبعيد

.برامجالتأىيؿكالتدريبالمكجيةلقيادتياكأعضاءالييئاتاإلداريةالعاممةفييا

االعتمػػػػادالكامػػػػؿعمػػػػىالتمكيػػػػؿالخػػػػارجيكالػػػػذميشػػػػكؿأكبػػػػرنقطػػػػػػةضعػػػػػػؼلػػػػػػدلك
كالػػذميجعميػػػػاُعرضػػػػة،سػػتدامةالماليػػػػةليػػاعمػػىاالمنظمػػاتالمجتمػػعالمػػدنيممػػايػػؤثرسػػمبان

ألكلكياتالجيػػاتالمانحػػةكسياسػػاتياالتمكيمية،كممايجعميػاأيضػانتتجػػػوأكثػػػرفأكثػػػرلتكػػػكف
مكجيػػػػػةنحػػػػػكتنفيػػػذالمشػػػػػاريع،كمعتمػػػػػدةعمييػػػػػابػػػػػدالنمػػػػػفالتركيػػػػػزعمػػػػػىالبرامػػػػػجفػػػػػيعمميػػػػػا

(.2013آخركف،)سكنجكك

(أفالتمكيػؿكمصػدرلمؤسسػاتالمجتمػعالمػدنيأساسػيكميػـ،2005)الشكبكييرم
بدكرىاالمنشكد. بؿبدكنواليمكفليذهالمؤسساتأفتقـك

يرمالمنظمػػاتلممنظمػػاتكػػافلزامػػانعمػػيمػػدالمػػاليكاإلدارمكفػػيظػػؿعػػدـاالسػػتقرار
مػػػديرملتنميػػةالمسػػػتدامة.كمػػػفىنػػافػػػإففيػػػـىػػذهالمنظمػػػاتمػػػفخػػػالؿاالعمػػؿعمػػػىاسػػػتدامة

 زيػادة أجػؿ مػف ؽ،خػالّ بشػكؿ كممارسػتو لمتخطػيطاالسػتراتيجي منظمػاتالخػدماتاالجتماعيػة
 بػاألدكار المنظمػات ىػذه قيػاـ يػديركنياكذلػؾلضػماف الالتػي المنظمػات كنجػاح اسػتدامة فػرص
 : التالي الرئيس السؤاؿ ةعفاإلجاب الدراسة ىذه ستحاكؿ لذا كجو. أفضؿ عمى بيا المناطة

فـي  الخـدمات االجتماعيـة منظمـات االسـتراتيجي ودوره فـي اسـتدامة التخطـيط واقع ما
 غزة؟ قطاع

:التالية الفرعية األسئمة السؤاؿ ىذا عف كيتفرع

منظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة؟لدمماكاقعالتخطيطاالستراتيجي .1
تالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة؟منظمافياالستدامةماكاقع .2
ماعالقةالتخطيطاالستراتيجيباستدامةمؤسساتالخدماتاالجتماعيةبقطاعغزة؟ .3
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ىػؿتختمػػؼتقػديراتمػػديرممنظمػاتالخػػدماتاالجتماعيػةلكاقػػعالتخطػيطاالسػػتراتيجي .4
افيػة،كدكرهفياستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةباختالؼ)الجنس،المنطقػةالجغر

 عمرالمنظمة،عددالعامميففيالمنظمة،عددالمستفيديفمفالمنظمة(؟

 الدراسة: أىداف 3.1
:التالية األىداؼ لتحقيؽ الدراسة ىذه تسعى
فػػيقطػػاعالتعػػرؼعمػػىكاقػػعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيمنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػة -1

غزة.
 جتماعيةفيقطاعغزة.فيمنظماتالخدماتاالاالستدامةالتعرؼعمىكاقع -2
فػياستدامةمنظمػاتالخػدماتاالجتماعيػةكالتخطيطاالستراتيجياختبارالعالقةبيف -3

غزة.قطاع
)الجػػػنس،المنطقػػػةالجغرافيػػػة،عمػػػرالمنظمػػػة،عػػػددالديمكغرافيػػػةالمتغيػػػراتىػػػـتحديػػػدأ -4

مػػػاتتقػػػديراتمػػػديرممنظبػػػيفالعػػػامميففػػػيالمنظمػػػة،عػػػددالمسػػػتفيديفمػػػفالمنظمػػػة(
الخدماتاالجتماعيةلكاقعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػاتالخػدمات

االجتماعية.

   :الدراسة أىمية 4.1
 االىمية النظرية:

 تفػرض كالتػي ذاتػو االسػتراتيجي التخطػيط أىميػة مػف النظريػةلمدراسػة األىميػة تنبػع -أ
 ممارسػتو العميػا إلدارةا فػي المػدراء عمػى يتكجػب إدارمأساسػي كسػمكؾ بػو االىتمػاـ
 ينبغػي حيػث المػدراء ليػؤالء كالميػاراتالشخصػية األبعػاد مػف ىامػا بعػدا باعتبػاره
 ذلػؾ يػديركنيا المنظمػاتالتػي فشػؿ أك نجػاح تقيػيـ كعنػد تقييميـ عند لدييـ قياسيا
 ىناؾمف كأف سيما االستراتيجي التفكير بخاصية تمتعيـ مدل يعكس البعد ىذا ألف
 .االستراتيجي التفكير نتاج ىك االستراتيجي تخطيطال باف يعتقد

نيػجفػيفتكػكفأاالسػتدامةالتػييجػب أىميػة مػف النظريػةلمدراسػة األىميػة تنبػع - ب
تػػأثيراتإيجابيػػةعمػػىالصػػعيدا،بحيػػثيػػنجـعنيػػعمميػػاتالتخطػػيطاالسػػتراتيجي
 .االقتصادمكالبيئيكاالجتماعي
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 االىمية العممية:
 فػي الػنقص مػف بسػيط كلػك جػزء ميػةفػيإسػياـالدراسػةفػيسػدتكمػفاألىميػةالعم -أ

 االسػتراتيجي المتعمقةبالتخطيط كخاصة االستراتيجي، بالتخطيط المتعمقة الدراسات
 عمػى ،كربطػوباالسػتدامةليػذهالمنظمػاتاالجتماعيػةمنظماتالخػدمات قطاع في

 .األقؿ عمى المحمي المستكل
نظػػارأاالػػىالمعرفػػةكالبحػػثالعممػػيكتكجػػوتضػػيؼىػػذهالدراسػػةشػػيئناجديػػدنربمػػا -ب

كربطػػػو االسػػػتراتيجي التخطػػػيطأىميػػػةمنظمػػػاتالخػػػدماتاالجتماعيػػػة قطػػػاع
 .مفخالؿماسيتـالتكصؿإليومفنتائجكتكصياتكذلؾ،باالستدامة

مفنتائجياكتكصياتيافيإجراءكالدراسةمفاالستفادةمفىذهالمعنيكفقديتمكف -ت
منظماتالخدماتاالجتماعية. لتطكيرقطاعدراساتأعمؽ
 االىمية العممية:

 كالمسػتكل عامػة األىمػي القطػاع بيػا ينتفػع دراسػة تتمثػؿاألىميػةالعمميػةفػيتقػديـ -أ
 كأبعػاده، االسػتراتيجي التخطػيط معرفتيـبمفيكـ إثراء خالؿ مف خاصة فيو القيادم
الجانب،كماقدتكجػو ىذافي اإلدارم أداءىـ مستكل رفع في يساىـ قد الذم األمر

الدراسػػػػةاالنتبػػػػاهنحػػػػكجعػػػػؿالتفكيػػػػرباالسػػػػتدامةأساسػػػػيفػػػػيكػػػػؿخطػػػػكةتخطكىػػػػا
تقػػػػػػػكـبػػػػػػػالتخطيطاالجتماعيػػػػػػػةعنػػػػػػػدمااإلداراتالعميػػػػػػػافػػػػػػػيمنظمػػػػػػػاتالخػػػػػػػدمات

 االستراتيجي.
وداراتالعميالقدتساعدالدراسةالباحثمفخالؿعمموفيكضعبرامجتدريبية -ب

 تساىـفيتطكيرقدراتيـكتنميةمياراتيـ.،بغزةلخدماتاالجتماعيةفيمنظماتا
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 متغيرات الدراسة 5.1
تتمثؿفيانتي:كالمتغيراتالمستقمة -أ

 الرؤيةكالرسالة. .1
 األىداؼ. .2
 التخطيط. .3
 تنفيذ.ال .4
 الرقابة. .5
 التقييـ. .6
تتمثؿفياالستدامةكالمتغيراتالتابعة -ب
نتي:تتمثؿفياكالديمكغرافيةالمتغيرات -ت

الجنس -1
المنطقةالجغرافية -2
عمرالمنظمة -3
عددالعامميففيالمنظمة -4
 عددالمستفيديفمفالمنظمة -5
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 يوضح متغيرات الدراسة 1شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جرد بواسطة الباحث

 التابعة المستقمة

 لرؤية والرسالة.ا
 األىداف.
 التخطيط.
 التنفيذ.
 الرقابة.
 .التقييم

 االستدامة
 

 الجنس 
 المنطقة الجغرافية
 عمر المنظمة

 عدد العاممين في المنظمة
 عدد المستفيدين من المنظمة

 
 
 
 

 المتغيرات الديموغرافية



 فرضيات الدراسة 6.1

 الفرضية الرئيسة األولي: 1.6.1
(بػػػيفالتخطػػػيط0.05داللػػػةإحصػػػائيةعنػػػدمسػػػتكلداللػػػة)التكجػػػدعالقػػػةذات

 االستراتيجيكاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة.
 ويشتق منيا الفرضيات الفرعية التالية :

بػػػػيفالرؤيػػػػة(0.05ذاتداللػػػػةإحصػػػػائيةعنػػػػدمسػػػػتكلداللػػػػة)عالقػػػػةالتكجػػػػد -1
 فيقطاعغزة.االجتماعيةاستدامةمنظماتالخدماتكالرسالةك

بػػػيفاألىػػػداؼ(0.05ذاتداللػػػةإحصػػػائيةعنػػػدمسػػػتكلداللػػػة)عالقػػػةالتكجػػػد -2
 فيقطاعغزة.استدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةك

بػػػيفالتخطػػػيط(0.05ذاتداللػػػةإحصػػػائيةعنػػػدمسػػػتكلداللػػػة)عالقػػػةالتكجػػػد -3
 قطاعغزة.فياستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةك

بػػػػيفالتنفيػػػػذ(0.05ذاتداللػػػػةإحصػػػػائيةعنػػػػدمسػػػػتكلداللػػػػة)عالقػػػػةالتكجػػػػد -4
 فيقطاعغزة.استدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةك

بػػػػيفالرقابػػػػة(0.05ذاتداللػػػػةإحصػػػػائيةعنػػػػدمسػػػػتكلداللػػػػة)عالقػػػػةالتكجػػػػد -5
 فيقطاعغزة.استدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةك

بػػػػيفالتقيػػػػيـ(0.05ذاتداللػػػػةإحصػػػػائيةعنػػػػدمسػػػػتكلداللػػػػة)عالقػػػػةتكجػػػػدال -6
 فيقطاعغزة.استدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةك
 الفرضية الرئيسية الثانية: 2.6.1
مديرم(فيتقديرات0.05تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة)ال

عالتخطيطاالستراتيجيكدكرهفياستدامةمنظمػاتالخػدماتمنظماتالخدماتاالجتماعيةلكاق
عػػدد ،عػػددالعػػامميففػػيالمنظمػػة،عمػػرالمنظمة ،المنطقػػةالجغرافيػػة تعػػزل)الجػػنس،االجتماعيػػة

  (المستفيديفمفالمنظمة
 ويشتق منيا الفرضيات الفرعية التالية :

مديرم(فيتقديرات0.05تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة)ال .1
منظماتالخػدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

 أنثى(.–تعزلإلىجنسالمدير)ذكرالخدماتاالجتماعية
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مديرم(فيتقديرات0.05تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة)ال .2
التخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػاتمنظماتالخػدماتاالجتماعيػةلكاقػع

تعزلإلىالمنطقةالجغرافية.الخدماتاالجتماعية
مديرم(فيتقديرات0.05تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة)ال .3

منظماتالخػدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات
تعزلإلىعمرالمنظمة.ماعيةالخدماتاالجت

مديرم(فيتقديرات0.05تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة)ال .4
منظماتالخػدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

تعزلإلىعددالعامميففيالمنظمة.الخدماتاالجتماعية
مديرم(فيتقديرات0.05إحصائيةعندمستكلداللة)تكجدفركؽذاتداللةال .5

منظماتالخػدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات
 تعزلإلىعددالمستفيديفمفالمنظمة.الخدماتاالجتماعية

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثانٌ

 رٍـــــار الهظـــــــاإلط

 وكدوة.

  لتخطًط االصرتاتًجٌ.ااملبحث األوه:  1.2

 .االصتداوةاملبحث الثانٌ:  2.2

 .اخلدوات االجتىاعًةوهظىات  املبحث الثالث:  3.2
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 مقدمة:
حيثيتطرؽالباحثفيىػذاالفصػؿيعتبرىذاالفصؿمفالفصكؿالمؤسسةلمدراسة،

فقدقاـالباحثبتقسيـإلىالعديدمفالمراجعالتياستفادمنيافياعداددراستو،كلتسييؿذلؾ
ىػػػذاالفصػػػؿإلػػػىثالثػػػةمباحػػػثحسػػػبالمصػػػطمحاتالػػػكاردةفػػػيعنػػػكافالدراسػػػة،حيػػػثتنػػػاكؿ
كأىميػػة المبحػػثاألكؿمكضػػكعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكتػػـالتطػػرؽفػػيىػػذاالمبحػػثإلػػىمفيػػـك

كمػاكخصائصالتخطػيطاالسػتراتيجيكصػكالنإلػىالحػديثعػفمراحػؿالتخطػيطاالسػتراتيجي،
 تناكؿالمبحثالثانيفيىذاالفصؿمكضكعاالستدامةكتـالتطرؽفيىذاالمبحثإلػىمفيػـك
التنميػػػةالمسػػػتدامةكتعريفيػػػاكأىميتيػػػاكأىػػػدافياكخصائصػػػياكأبعادىػػػاكاالطػػػراؼالمشػػػاركةفػػػي

امة،ككاقػػعالتنميػػةالمسػػتدامةفػػيفمسػػطيفكمتطمبػػاتالتنميػػةالمسػػتدتنميتيػػاكمككناتيػػاكأنماطيػػا
كمػػاتنػػاكؿالمبحػػثالثالػػثفػػيىػػذاالفصػػؿمكضػػكعمنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػة،حيػػثتػػـ
المنظمػػاتاألىميػػةكتصػػنيفياكتكزيعيػػاكمجاالتيػػاكانتيػػى التطػػرؽفػػيىػػذاالمبحػػثإلػػىمفيػػـك

المبحثبالمعكقاتالتيتكاجوىذهالمنظمات.
اتالعالقػػةالمفيػػدةفػػيتحقيػػؽيػػرلالباحػػثأفىػػذاالفصػػؿيزخػػربكثيػػرمػػفاألدبيػػاتذ

نتػػائجالدراسػػة،كذلػػؾنتيجػػةاسػػتعراضالعديػػدمػػفالمراجػػعكالمؤلفػػاتكالرسػػائؿالعمميػػةفػػيىػػذا
إلىتعميقاتالباحثككجيةنظرهالتيعممتعمىاثراءىذاالفصؿ.المجاؿ،اضافة
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 مقدمة: 1.1.2
"التخطػػيطاالسػػتراتيجي"ضػػمفالمفػػاىيـ لقػػدتزايػػدفػػيالسػػنكاتاألخيػػرةاسػػتخداـمفيػػـك

المؤسسةأفتتبناىافػيعمميػااإلدارم،إذامػاأرادتأفتحقػؽالحديثةالتييجبعمىاإلدارية
األىداؼالتينشػأتمػفأجميػا،كأفتضػمفاسػتمراريتياكبقاءىػا،كيركػزالتخطػيطاالسػتراتيجي
عمىالعالقةمابيفالمؤسسةكالبيئػةالتػيتعمػؿبيػا،كبػذلؾفيػكيتضػمفتحديػدالسػماتالكميػة

تسػػعىالمؤسسػػةإلػػىتحقيقيػػامػػفخػػالؿتحميػػؿالظػػركؼالبيئيػػةلميػػاـالمؤسسػػةكاألىػػداؼالتػػي
المختمفػػػةلممؤسسػػػةكاسػػػػتخداميافػػػيصػػػػياغةىػػػذهاألىػػػػداؼكتطكيرىػػػاكمػػػػفثػػػـتحقيقيا.)سػػػػالـ

(1998:99كآخركف،

ىػػذاالمبحػػثإلػػىمراجعػػةاألدباإلدارملمتعػػرؼعمػػىاإلطػػارسػػيتطرؽالباحػػثفػػيك
كػػػذلؾأىميتػػػو،كخصائصػػو،كمراحمػػػو،ككػػػذلؾالتعػػػرؼعمػػػىكالمفػػاىيـلمتخطػػػيطاالسػػػتراتيجي،ك

الصعكباتاليتكاجيوأثناءالتصميـكالتطبيؽكالتقييـ.

 مفيوم التخطيط االستراتيجي: 2.1.2
عنػػدماُيػػذكرالتخطػػيطكاألشػػخاصالمخططػػكففػػإفأكؿمػػايتبػػادرإلػػىالػػذىفنبػػياهلل

مىيديومصركمػاحكليػامػفأزمػةغذائيػةكيؼالكقدأنقذاهللع،يكسؼالصديؽعميوالسالـ
فخطػطليػػاأحسػػفالتخطػيطلمػػدةخمسػػةعشػرعامػػان،أقػػاـ،طاحنػة،ألمػػتبيػػـفػيذلػػؾالعصػػر

فقػػداعتمػػدعمػػىزيػػادةاإلنتػػاج،كتقميػػؿ،فييػػااقتصػػادمصػػرحيػػثكانػػتالزراعػػةأساسػػوكمحػػكره
عادةاالستثمار،حتىنجتمصػرمػ فىػذهاالزمػة،بػؿكػافليػااالستيالؾ،كتنظيـاالدخار،كا 
إفمػاقػاـبػو(.2014:3،الفضؿعمىماحكليامفالبمػداففػياجتيػازىػذهاالزمػة)المجػالد

اقتصاديةلونتاجالمصرممثمػتحالػومتقدمػةمػفالتخطػيطإدارةسيدنايكسؼعميوالسالـمف
ػػدِّيُؽَأْفتِ َسػػْبعاالسػػتراتيجي،حيػػثقػػاؿتعػػالى: ُيكُسػػُؼَأيِّيَػػاالصِّ َيػػْأُكُمُيفَّ ِسػػماف  نػػاِفػػيَسػػْبِعَبقَػػرات 

َيْعَمُمػػكَف) ـْ َلَعمِّػػيَأْرِجػػُعِإلَػػىالنَّػػاِسَلَعمَّيُػػ َكُأَخػػَرياِبسػػات  ُخْضػػر  (قػػاَؿ46ِعجػػاؼَكَسػػْبِعُسػػْنُبالت 
َفَذُركُهِفيُسْنُبِمِوِإالََّقمِ ـْ َيْأِتيِمْفَبْعِد47يالنِممَّاَتْأُكُمكَف)َتْزَرُعكَفَسْبَعِسِنيَفَدَأبانَفماَحَصْدُت َـّ (ُث

ِإالََّقِميالنِممَّاُتْحِصُنكَف) َلُيفَّ ـْ َيْأِتيِمْفَبْعِدذِلَؾعاـِفيػِو48ذِلَؾَسْبعِشدادَيْأُكْمَفماَقدَّْمُت َـّ (ُث
(49-46(.)سكرةيكسؼ:49ُيغاُثالنَّاُسَكِفيِوَيْعِصُركَف)

كمنذ ذلؾالكقتكافالسؤاؿعفمعنىالتخطيطُيجػاببأجكبػة متعػددة،كمػفأشػخاص 
عمػىتعريػؼمختمفيففيالحقبالزمنيةالمختمفة،كىذايدؿعمىعدـكجكداتفاؽبيفالباحثيف

التخطػػيطك عمػػىمحتػػكلىػػذاالمفيػػكـفػػيا محػػددلمفيػػـك غيػػَرمباشػػر  فكػػافىنػػاؾشػػبوإجمػػاع 
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مسػػػػػتكياتوكمراحمػػػػػوال مختمفػػػػػة،عمػػػػػىالػػػػػرغـمػػػػػفاخػػػػػتالؼالزكايػػػػػاالتػػػػػيتتنػػػػػاكؿىػػػػػذاالمفيػػػػػـك
.(2008:27)غنيـ،

فالتخطيط"عمميةرسـاألىػداؼالتػييػرادالتكصػؿإلييػاخػالؿفتػرةزمنيػة معينػة،كمػفثػـحشػد
اإلمكانياتالالزمةلتحقيؽتمؾاألىداؼكفؽأساليبتختصرالتكمفة،كتعظـالنتائج"

.(21:2009)الكرخي،

كالتخطيطىك"االختيارالمرتبطبالحقائؽ،ككضعكاستخداـالفركضالمتعمقةبالمستقبؿ
عندتصكراألنشطةالمقترحةكتككينياالتييعتقدبضركرتيالتحقيؽالنتائجالمنشكدة"

.(2010:36)السكارنة،

كالنظػرإلػى.ككذلؾيمكفتعريؼالتخطيطبأنو"عمميةالتنبؤبالمستقبؿكاالسػتعدادلػو،
(29:2012الماضيكالحاضرقبؿكضعأىداؼالمستقبؿ")أبكالنصر،

كميمااختمفتكتعددتالتعريفاتالخاصةبػالتخطيطكتعػددتإالأنيػاتكػادتجمػععمػى
دراؾالعكامػػػؿالمػػػؤثرةعمػػػىاألىػػػداؼ أفالتخطػػػيطعبػػػارةعػػػفتحديػػػداألىػػػداؼالمرغكبػػػةبدقػػػةكا 

رامجالتػػيتكفػػؿتحقيػػؽاألىػػداؼبفاعميػػةكاتخػػاذالقػػراراتالتػػيتكػػكفكاقتػػراحمسػػاراتالعمػػؿكالبػػ
(188:2002)عبدالمطيؼ،.أكثركفاعمية

،كمػػػايعتبػػػرالتخطػػػيطاالسػػػتراتيجيخطػػػكةأساسػػػيةفػػػيالمنظمػػػاتالحككميػػػة،كالخدميػػػة
،المتعػػامميفمعيػػا،كالمسػػتفيديفمػػفخػػدماتياىلربحيػػة،كغيػػرالربحيػػةلزيػػادةرضػػكالمنظمػػاتا

حيثأفالتخطيطاالستراتيجييعنيمحاكلةالتبصربمستقبؿالمنظمة،كتصميـرسالة،ككضع
كاألنشػػػطةالالزمػػػة،أىػػػداؼتحػػػددمسػػػاراتالمنظمػػػةمسػػػتقبالن،باإلضػػػافةإلػػػىتحديػػػدالعمميػػػات

.(2004:6لتحقيؽذلؾ)عكض،

مفحيثتكجوكلكيتنجحعمميةالتخطيطاالستراتيجيالبدأفتككفالمنظمةمستعدة
المػػػديريفكتػػػكفراإلمكانيػػػات،ككجػػػكدالتنظػػػيـالمالئػػػـ،كالمنػػػاخالمشػػػجع،كالبػػػدأفتشػػػارؾكػػػؿ

فػػػيالمنظمػػػةفػػػيتصػػػميـكتنفيػػػذالخطػػػةاالسػػػتراتيجيةحسػػػباالختصػػػاصاإلداريػػػةالمسػػػتكيات
.كالمسئكلية،حتىيؤدمالتخطيطاالستراتيجيإلىالنتائجالمرجكةعمىالمدلالطكيؿ

(.2001:34لعارؼ،)ا

لػػربطالعالقػػةبينيػػا كعنػػدذكػػرالتخطػػيطفػػالبػػدمػػفالحػػديثعػػف"االسػػتراتيجية"كمفيػػـك
قػػػديـيػػػؤرخاسػػػتخداموفػػػيسػػػنة)Strategy))كبػػػيفالتخطػػػيط،فاالسػػػتراتيجية (قبػػػؿ400مفيػػػـك
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اؿ(كقػداسػتخدمتألكؿمػرةفػيالمجػStrategos)الميالد،كىػيمشػتقةمػفالكممػةالالتينيػة
(.130:2011العسكرملتعنيمجمؿالعممياتالعسكريةلتحقيؽاألىداؼالعميا)نجـ،

اإلدارةكاألعماؿإدارةكبيذاالمعنىانتقمتاالستراتيجيةمفالميدافالعسكرمإلىميداف
العامة،لتنتقؿبعدذلؾإلىمختمػؼأنشػطةالمجتمػع،ممػاجعميػاتأخػذمػفىػذهاألنشػطةالعديػد

اميفالجديػػػدة،التػػػيعكسػػػتطبيعػػػةتمػػػؾاألنشػػػطةممػػػاأدلذلػػػؾإلػػػىتكسػػػيعمعػػػانيمػػػفالمضػػػ
االسػػتراتيجيةكمضػػامينيا،لػػذلؾتعػػػددتمعػػانياالسػػتراتيجيةكدالالتيػػاالعمميػػػةحتػػىصػػارليػػػا

.(45:2011معافكأكصاؼكثيرة)محمد،

صػػػياغةإفمػػػفأبسػػػطتعاريفيػػػاأنيػػػاك"مجمكعػػػةالقػػػراراتكالتصػػػرفاتالتػػػيتنشػػػأعنيػػػا
.الخططكتنفيذىاكالتيتحقؽأىداؼالمنظمةكطمكحاتيابالشكؿالمرغكب

.(45:2009)الكرخي،

كُتعرؼاالستراتيجيةبأنيػا"اتجػاهعػاـكقػرارتتخػذهالمؤسسػةيحػددمسػارعمميػاخػالؿ
.(25:2011)الدجني،مدةمحددة"

لمنظمةكأساسليامفبيفكىناؾمفيعرؼاالستراتيجيةبأنيامسارأكمسمْؾتختارها
.(124:2012عددمفالمساراتالبديمةالمتكفرةلدييا؛لتحقيؽأىدافيا)أبكالنصر،

عمميػةاتخػاذالقػرار:كيسػتخمصالباحػثمػفالتعريفػاتآنفػةالػذكرأفاالسػتراتيجيةىػي
ارة.حكؿاالستخداـاألمثؿلممساراتالتيتكفؿالكصكؿإلىاألىداؼالمنشكدةبدقةكمي

كىنػػانالحػػظأفاالسػػتراتيجيةكالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكجيػػافلعمميػػة كاحػػدة،فػػإذاكانػػت
فإفالخطةعمميةتطبيقية،كاذاكانتاالستراتيجيةتيتـبالعمكميػات،،االستراتيجيةعمميةفكرية

كتكامػػؿألكضػػاعالمؤسسػػ ،ةفػػإفالخطػػةتيػػتـبالجزئيػػات،كاذاكانػػتاالسػػتراتيجيةتنظػػربشػػمكؿ 
كمػػػفمختمػػػؼأبعادىػػػالرسػػػـمعػػػالـالمسػػػتقبؿالمػػػأمكؿبمكغػػػو،كتعيػػػيفتكجيػػػاتتمػػػؾالمؤسسػػػة
لمكصػػكؿإلػػىذلػػؾالمسػػتقبؿ،فػػإفالخطػػةاالسػػتراتيجيةتحػػددخطػػكطالسػػيركمجػػاالتالحركػػة،
كالعمؿلبمكغالمستقبؿكبالتاليفكجكدأممنيماضػركرملخخػر،كاذاكانػتاالسػتراتيجيةتعتمػد

دمحدكدمفاألفرادذكمالقدراتالفكريةالعاليػةلبنائيػا،فػإفالخطػةاالسػتراتيجيةتعتمػدعمىعد
أكبػػرمػػفاألفػػرادلتنفيػػذىاكتحقيػػؽأىػػدافيا،كبالتػػاليفػػإفتكامػػؿالجػػانبييفكتعاكنيمػػا عمػػىعػػدد 

(.53:2011)محمد،يرفعمفقدرةالمؤسسةعمىتحقيؽماتصبكإليو

لتخطػػيطاالسػػتراتيجيبأنػػو"مجمكعػػةمػػفالعمميػػاتتبػػدأبرسػػـكعمػػىىػػذايمكػػفتعريػػؼا
الصكرةالتيتريدالمؤسسػةأفتكػكفعمييػافػيالمسػتقبؿ،ثػـتحديػداألىػداؼاالسػتراتيجيةالتػي



17 

 

تساعدعمىتحقيؽىذهالصكرة،ثـتحديداالستراتيجياتالكفيمةبتحقيؽىػذهاألىػداؼكالكسػائؿ
.(88:2006)حافظكالبحيرم،الداخميةكالخارجية"بعدمعرفةالتحدياتفيالبيئة

كمػػػػػايمكػػػػػفتعريفػػػػػوبأنػػػػػو"عمميػػػػػةمسػػػػػتمرةلتصػػػػػميـخطػػػػػطتشػػػػػمؿكظػػػػػائؼالمؤسسػػػػػة،
ىػػذهالعمميػػةعمػػىنظػػاـلممعمكمػػات،ككضػػعالقػػراراتاالسػػتراتيجيةعمػػىضػػكء كتطكيرىػػا،كتقػػـك

مستمرلممتغيراتالبيئيةالداخميةلممؤسسة)المغربي، .(110:2006تقييـ 

كُيعرؼأيضانبأنػو"مفيػكـإدارميتضػمفتحميػؿجميػعالمتغيػراتالداخميػةكدراسػتيافػي
المؤسسػػػػةالمتمثمػػػػةبنقػػػػاطالقػػػػكةكالضػػػػعؼ،كالمتغيػػػػراتالخارجيػػػػةالمحيطػػػػةبالمؤسسػػػػةالمتمثمػػػػة
بػػالفرصكالتيديػػػدات،كيػػػتـمػػػفخػػػالؿصػػػياغةرسػػػالةالمؤسسػػػةكرؤيتيػػػاككضػػػعاالسػػػتراتيجيات

اؼالتيتطمحالمؤسسػةالكصػكؿإلييػاخػالؿالفتػرةالزمنيػةالمخطػطليػا،مػعاالسػتغالؿكاألىد
(.26:2007األمثؿلكافةالمكاردالمتاحة)الشكيخ،

كُيعػػػرؼبأنػػػو"عمميػػػةاختيػػػارأىػػػداؼالمنظمػػػةكتحديػػػدسياسػػػتياكاسػػػتراتيجياتياالالزمػػػة
يػػػذىػػػذهالسياسػػػاتكاالسػػػتراتيجياتلتحقيػػػؽاألىػػػداؼ،كتحديػػػداألسػػػاليبالضػػػركرية؛لضػػػمافتنف

.(63:2013المكضكعة)المدادحةكالنكافعة،

كيعرؼبأنو"اإلعدادالمسبؽلماتريدالمنظمةالكصكؿإليوفيالمسػتقبؿ،بمػايتضػمنو
ذلؾمفتنبؤككضعاألىداؼكاالستراتيجياتكالسياساتكاإلجراءاتكالقكاعدكالبرامجالمناسبة"

.(2004:150)عكض،

إلصػدارقػراراتأساسػية كىناؾتعريؼيقكؿ:"أفالتخطيطاالسػتراتيجيىػكجيػدممتػـز
،كأفعػػاؿكسياسػػاتتقػػكدكتجسػػدماىيػػةالمنظمػػة مػػاذاتفعػػؿ؟كلمػػاتقػػكـبػػذلؾ؟مػػفخػػالؿالػػتالـؤ

.رجيةالتيتعمؿفيظمياالمؤسسة"بيفمصادرالمنظمةالخاصةكالتيديداتكالفرصالخا
(7:2008NDC, ).

(التخطػػيطاالسػػتراتيجيبأنػػو"التخطػػيطاالسػػتراتيجي2001:17)العػػارؼ،كمػػاعرفػػت
فييػػااألعضػػاءمػػفالقػػادةفػػيالمنظمػػةباتخػػاذالقػػراراتالمتعمقػػة عمميػػةمتكاصػػمةكنظاميػػةيقػػـك
بمسػػػتقبؿتمػػػؾالمنظمػػػػةكتطكرىػػػاباإلضػػػافةإلػػػػىاإلجػػػراءاتكالعمميػػػاتالمطمكبػػػػةلتحقيػػػؽذلػػػػؾ

".تقبؿالمنشكد،كتحديدالكيفيةالتييتـبياقياسمستكلالنجاحفيتحقيقوالمس

كمفىنانجدأفتعريػؼمفيػكـالتخطػيطاالسػتراتيجييتفػاكتبػاختالؼكجيػاتالنظػر
التخطيط، حكؿاليدؼمفالتخطيط،إذأنواليكجدتعريؼجامعكمانعلمفيـك
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فالتخطػيطاالسػتراتيجيعبػارةعػفعمميػةحيثيستنتجالباحثمفالتعريفػاتالسػابقةأ
تبػػػػدأبكضػػػػعاألىػػػػداؼثػػػػـالتحميػػػػؿالبيئػػػػيالجيػػػػدلممؤسسػػػػةكتحديػػػػداالسػػػػتراتيجياتكالسياسػػػػات
.كالخططالتفصيميةالتيتضمفتنفيذاالستراتيجياتبصكرةتؤدمإلىتحقيؽاألىداؼالمطمكبة

ليػػػابشػػػكؿمسػػػبؽنػػػكعالجيػػػدكعمػػػىذلػػػؾفػػػالتخطيطبيػػػذهالصػػػكرةيعػػػدعمميػػػةيتحػػػددمػػػفخال
ككيفيػػة،ككيفيػػةتنفيػػذهكالشػػخصأكالجيػػةالتػػيسػػتتكلىالتنفيػػذ،كتكقيتػػو،التخطيطػػيالمطمػػكب

كلكنيػػافػػينفػػسالكقػػت،التعامػػؿمػػعالنتػػائجكىػػذايعنػػيأنيػػاعمميػػةتسػػيرعمػػىأسػػسمفيكمػػة
فكػا،تتصؼباالستمرارية؛الحتػكاءالتغيػراتالتػيقػدتحػدثفػيالبيئػة فذلػؾاليعنػيتغييػركا 

.كلكفعندماتككفىناؾضركرةلذلؾ،الخططكؿيكـ

 أىمية التخطيط االستراتيجي 3.1.2
يعتبرالتخطيطاالستراتيجيذاتأىميةبالغةلممنظماتتتمثؿفيمايمي:

 أىميتو:(2013:85حيثيرل)مساعدة، .1
كىػػذاالفكػػرىػػكمػػف،يػػاالمنظمػػاتبػػالفكرالرئيسػػيليػػزكدالتخطػػيطاالسػػتراتيجيأف-أ

،أىػػـالعناصػػػرداخػػؿالمنظمػػػةلمػػالػػػومػػفأىميػػػةفػػيتكػػػكيفكتقيػػيـكػػػؿمػػفاألىػػػداؼ
 كالسياسات.،كالخطط

يسػػاعدالتخطػػيطاالسػػتراتيجيالمنظمػػاتعمػػيكضػػعمقػػاييسدقيقػػةلممراقبػػةعمػػىك-ب
 .األداءكتقيمو

عخطػطإلنجػازالتخطيطيركزعمىأىداؼالمنظمة:حيػثتسػعىالمنظمػاتإلػىكضػ .2
ىذهاألىداؼ،كمتابعةىذهالخططدكريانكتعديميا،كتطكيرىافيالكقتالمناسبةتماشيان

 .(2002:7،)العارؼمعالظركؼالمستقبمية،كبمايضمفتحقيؽأىدافيا
التخطػػيطيػػكفرالنفقػػات:مػػفخػػالؿاالسػػتخداـاألمثػػؿلممػػكاردالماديػػةكالماليػػةكالبشػػرية .3

 (2002:5،االستشاريةلمساعدةالفقراء)المجمكعة.لىتخفيضالتكاليؼبكفاءةيؤدمإ
التخطيطأساسلمرقابة:حيثاليمكفالفصؿبيفالتخطػيطكالرقابػة،فالمػديراليمكنػو .4

مراقبةأمعمؿمالـيكفىناؾبرنامجتخطيطليذاالعمػؿ،فعمميػةالمراقبػةتصػبحبػال
 (.2006:22)الغالبيكأخركف:فائدةبدكفتخطيط

يساعدالتخطيطاالستراتيجيعمىالتكصػؿإلػىقػراراتاسػتراتيجيةفػياألكقػاتالحرجػة .5
مػػػػػػػػفنمػػػػػػػػػكالمؤسسػػػػػػػػةكتطكرىػػػػػػػػػاكالتػػػػػػػػػيتػػػػػػػػرتبطبتحػػػػػػػػػدياتحاليػػػػػػػػةأكمحتممػػػػػػػػػةفػػػػػػػػػي

 (.2008:400،المستقبؿ)العجمي
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بػاالطالععمػىدارةتحقيؽالعمػؿالمتكامػؿلجميػعأجػزاءالمنظمػة:فػالتخطيطيسػمحلػو .6
كتحقيػػؽالتكامػؿبػيفىػػذهاالجػزاءكالعمػػؿعمػىالتنسػػيؽ،ألجػزاءالمختمفػةفػػيالمنظمػةا

كيمكػػفمػػف،بينيػػافػػالتخطيطيقمػػؿمػػفالحػػكادثالمفاجئػػةعػػفطريػػؽالتنبػػؤبالمسػػتقبؿ
 .(Bryson, 1990: 15)اإلدارةتجنباألزماتالتيتعترضعمؿ

 أىميتو:(18-17:2007)حمداف،ادريس،يرل .7
فػػػيعمميػػػةاالتصػػػاؿ:حيػػػثيعمػػػؿعمػػػىإيجػػػادقنػػػكاتاتصػػػاؿيسػػػاعدخطػػػيطالتأف-أ

اإلداريػػةسػػتكياتمتعػػددةفػػيكػػؿاالتجاىػػات،كمػػايسػػاعدفػػيتنظػػيـالعالقػػاتبػػيفالم
 .المختمفة

كىػذاالفكػرمػفأىػـالعناصػرداخػؿالمنظمػة:يزكدالمنظماتبػالفكرالرئيسػيليػا-ب
 ىداؼكالخططكالسياسات.كتقييـاأللمالومفأىميةفيتككيف

فػالشػؾأفالمػدراءالػذيفيتبعػكف،كبيذايضمفالتخطيطاالستراتيجيالنجػاحلممنظمػة
(.18-17:2007،ادريس،مثؿذلؾالنظاـسيككنكفافضؿممالكلـيتبعكه)حمداف

كماأف،كنرلأفالتكجونحكالتخطيطاالستراتيجيفيالمؤسساتأصبحأمرانضركريان
التكجػػػودفعػػػتإليػػػوعػػػدةعكامػػػؿكمتغيػػػراتداخميػػػةكخارجيػػػةفرضػػػتالعديػػػدمػػػفالتغيػػػراتىػػػذا

.اإلداريةالييكميةفياليياكؿالتنظيميةكاإلجراءاتكالمياراتكالقدرات

فمقػدبػاتكاضػػحانافكظػائؼالمؤسسػػاتالبػدأفتتطػػكربحيػثتشػػمؿمجػاؿالتصػػميـ
مػػيالمسػػتكمالمحمػػيكالػػكطنيكىػػكمػػايمكػػفأفيتحقػػؽكالتنفيػػذكالمتابعػػةلمسياسػػاتالتنافسػػيةع

 .عفطريؽالتخطيطاالستراتيجي

 خصائص التخطيط االستراتيجي: 4.1.2
لمتخطػػػيطاالسػػػتراتيجيخصػػػائصعديػػػدةتنطمػػػؽمػػػفككنػػػويػػػأتيتطػػػكراننكعيػػػانألنػػػكاع

المختمفةكلعؿأىـخصائصالتخطيطاالستراتيجيمايمي:التخطيط

 .كيركزعمىالعمؿالفريقيراالستراتيجيكيكضحاتجاهالمستقبؿيشجععمىالتفكي .1
يسػػػػػػػػاعدعمػػػػػػػػىاتخػػػػػػػػاذالقػػػػػػػػراراتالحاليػػػػػػػػةفػػػػػػػػيضػػػػػػػػكءمػػػػػػػػايمكػػػػػػػػفأفيترتػػػػػػػػبعمييػػػػػػػػا .2

 .(2008:405،)العجميالمستقبؿ

:أفمفخصائصالتخطيطاالستراتيجي(6:2001،المجمعالعربيلممحاسبيفالقانكنييفكيرل)



21 

 

نكعػةاألبعػادلصػياغةكتطبيػؽخطػةاسػتراتيجيةشػاممةتػؤدمأنوعمميػةمتكاممػةكمت-أ
إكسابأكخمؽالميزةالتنافسيةلممؤسسة.إلى
ينطمػػؽالتخطػػيطاالسػػتراتيجيمػػفتحميػػؿمنيجػػيشػػامؿلممركػػزالتنافسػػيالحػػالي-ب

،كلعناصػػػرالقػػػكةاألعمػػػاؿكلمفػػػرصكالتيديػػػداتالحاليػػػةكالمتكقعػػػةفػػػيبيئػػػةلممؤسسػػػة،
المكجكدةفيداخؿالمؤسسةمفجيةأخرل.يةكالضعؼالذات

كالتخطػػيطاالسػػتراتيجيعمميػػةكاسػػعةمتعػػددةاألكجػػو،كمتنكعػػةاألنشػػطة،تتجػػاكز-ج
التقميديةلينماطاألخرلمفالتخطيط،فالتخطيطاالسػتراتيجيلػيسمجػردنشػاطالنظرة
نماىكأكسعشمكالن،كأغنىأبعادان،كظيفي كأعمؽمسػتكلمػفكديناميكيمتخصص،كا 
العقالنػػيالتحميمػػي،حيػػثيتسػػـبػػالتفكيرالمكضػػكعيالمتبصػػرالػػذمينطمػػؽمػػفالتفكيػػر

البيئية)الداخميةكالخارجية(.لكافةالمتغيراتمحاكلةصياغةنظرةشاممة
يسػػػػعىالتخطػػػػيطاالسػػػػتراتيجيإلػػػػىإيجػػػػادتصػػػػكرتسػػػػتطيعمػػػػفخاللػػػػوأفتحقػػػػؽميػػػػزة .3

يػؿاالتجاىػاتالمتكقعػةكالممكنػةكالتركيػزعمػىالمسػتقبؿ،كذلؾمفخػالؿتحمتنافسية،
التخطػػػػيطاالسػػػػتراتيجيبأنػػػػونػػػػكعيكيركػػػػزعمػػػػىإنتػػػػاجكتكريػػػػداألفكػػػػارغيػػػػركيتميػػػػز

.(2005:65المسبكقة)انغا،
الػثالثفػياإلداريػةيحقؽالتخطيطاالستراتيجيالتفاعػؿكالحػكارالبنػاءبػيفالمسػتكيات .4

سطى_الدنيا(عفمستقبؿالتنظيـكسبؿنجاحػوكتطػكره،كيرشػدالتخطيط)العميا_الك
.اإلداريةاتخاذالقراراتفيالعممية

يسػػيـالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيدعػػـأسػػاليباتخػػاذالقػػراراتالمسػػتقبميةفػػيالمؤسسػػة .5
بشػػكؿعممػػيقػػائـعمػػىالدراسػػةكالتحميػػؿكالتنبػػؤكالمقارنػػةبػػيفالبػػدائؿالمختمفػػةالتخػػاذ

(.2003:119القراراتكأكثرىاقابميةلمتنفيذ)حافظ،ككىب،أفضؿ
يعمػػػؿالتخطػػػيطاالسػػػتراتيجيعمػػػىالتقميػػػؿمػػػفانثػػػارالسػػػمبيةلمظػػػركؼالمحيطػػػةعمػػػى .6

التنظيـكزيادةفاعميتوككفاءتوكاإلسياـفيإحداثجكدةأفضؿلممنتجأكالخدمةنشاط
(.2001:242)غنيـ،

 تيجيمراحل التخطيط االسترا 5.1.2
إفالتخطيطكعمميػةأساسػيةينطػكمعمػىمجمكعػةمترابطػةمػفالمراحػؿ،كالتػييسػبقيا
عمميػػةالمسػػحالبيئػػي،كتػػأتيىػػذهالمرحمػػةلمتحضػػيرلعمميػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجي،كتركػػزعمػػى
تحميؿالبيئةالخارجيةلمعرفةالفرصكالتيديدات،كتحميؿالبيئةالداخميػةلمكشػؼعػفنقػاطالقػكة
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لضػعؼ،ممػػايسػيؿإعػػدادكصػياغةالخطػػةاالسػتراتيجيةفػػيضػكءالبيئػػةالخارجيػةكالداخميػػة،كا
كيشمؿالمسحالبيئيالعناصرالتالية:

 :تحميل البيئة الخارجية .1
يعنيتحميؿالبيئةالخارجيػةرصػدمػايحػدثفييػامػفتغيػراتإيجابيػة،أمفػرصيمكػف

سمبيةالتيتمثؿتيديدالممنظمة،كالتغيرفيالبيئةكرصدالتغيراتال،استغالليالصالحالمنظمة
الخارجيةىكالذميكجدالفرصكالتيديدات،كتتككفالبيئةالخارجيةلممنظمةمفالقكلالمختمفة
التػػػيتقػػػعخػػػارجحػػػدكدالمنظمػػػة،كتتفاعػػػؿمػػػعبعضػػػيالتػػػؤثرعمػػػىالمنظمػػػاتبطػػػرؽمختمفػػػة

مىعنصريفكىما:(.كتحتكمالبيئةالخارجيةع2004: 95 ،)عكض

تتضػػػػمفالقػػػػكلالخارجيػػػػةالمػػػػؤثرةعمػػػػىالقػػػػراراتالتنظيميػػػػةكالقصػػػػيرةالبيئــــة العامــــة: -أ
كالقكل،كاالجتماعية،كالتكنكلكجية،كالثقافية،كالطكيمةاألجؿ،كتشمؿالقكلاالقتصادية

 .(Hunger& Wheelen, 2006: 73).السياسية،كالتشريعية
أكالمجمكعػػاتذاتالتػػأثيرالمباشػػرعمػػىعمميػػات:كتشػػمؿالعناصػػرالخاصــةبيئــة ال -ب

كالمسػػػػاىميف،كالحككمػػػػة،كالقػػػػكل،التنظػػػػيـاألساسػػػػية،كمػػػػفبعػػػػضعناصػػػػرىاالزبػػػػائف
 (Hunger& Wheelen, 2006: 82 ).كاالتحاداتالتجارية،العاممة،كالمكرديف

 :تحميل البيئة الداخمية .2

كتحميميالمكشػؼ،داءالداخميلممنظمةيعنيتحميؿالبيئةالداخميةتجميعبياناتعفاأل
عفنقاطالقكةكالضعؼداخؿالمنظمةنفسيا،كيقصدبنقاطالقكةالمزاياكاإلمكانياتالتيتتمتع

مكانػػػاتكتتمثػػؿنقػػاطالضػػعؼفػػيقصػػكراإل،بيػػاالمنظمػػةبالمقارنػػةبمػػايتمتػػعبػػوالمنافسػػػكف
كماأنيػاتقمػؿمػفرضػاءالمتعػامميفمعيػاكالمشكالتالتيتعكؽالمنظمةعفالمنافسةبفاعمية

.2004: 135))عكض،

-Hunger& Wheelen, 2006: 114)كتشػػمؿالبيئػػةالداخميػػةكػػؿمػػفالعناصػػرالتاليػػة
116): 
كيتضمفاالتصاالت،كالسمطة،كسمسمةالقيادة،كالذميتـكصفوفيالييكل التنظيمي: -أ

 الييكؿالتنظيمي.
 كالقيـالمشتركةفيمابيفأعضاءالمنظمة.،التكقعاتكتشمؿالمعتقدات،كالثقافة: -ب
كتشػػػػمؿأصػػػػكؿالشػػػػركةمػػػػفأصػػػػكؿماليػػػػةكماديػػػػةكميػػػػاراتكقػػػػدراتبشػػػػريةالمــــوارد: -ت

 كمكاىبإدارية.
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 المرحمة األولى: صياغة الخطة االستراتيجية:

كىػػيتتعمػػؽبكضػػعالخطػػططكيمػػةاألجػػؿلمقابمػػةالفػػرصكالتيديػػداتالبيئيػػةفػػيمقابػػؿ
كالضػػعؼكالتنظيمػػي،كلػػذافيػػيتتضػػمفتعريػػؼرؤيػػةكرسػػالةالمنظمػػةكتحديػػداألىػػداؼالقػػكل

.التييجبتحقيقياككضعاالستراتيجياتكالسياساتالمرشدةليعماؿ

(Hunger& Wheelen, 2006: 163)
 عناصر الخطة االستراتيجية:

اإلدارةالرؤيةبأنيا"ماتحمـ(Johnson& Scholes,2002: 12):فقدعرؼالرؤية .1
(2004: 8)أكالقيادةبتحقيقومفطمكحاتمسػتقبميةلممنشػأة.يتكافػؽىػذامػععػكض

حيثعرفيا"ىيأحالـالمنظمةكطمكحاتياالتياليمكفتحقيقيػافػيظػؿاإلمكانػات
فكافمفالممكفالكصكؿإلييافياألجؿالطكيؿ"،الحالية كافؽذلؾمعكأيضايت،كا 
"أفالرؤيةتمثؿالقيػادةكدرجػةبصػيرتياPearce & Robinson (2005:27)تعريؼ

كتفاؤليػػػابالمسػػػتقبؿ،كقػػػدرتياعمػػػىأفتجعػػػؿكافػػػةأفػػػرادالمنظمػػػةيعيشػػػكفحقيقػػػةىػػػذه
كتتمثؿالرؤيػةفػيالتصػكراتكالطمكحػات،كيعممكفبشكؿمتناغـعمىتحقيقيا،الرؤية

نظمػػةتحقيقيػػاكيتطمػػبأفتكػػكفالرؤيػػةكاضػػحةككاقعيػػةكشػػاممةالكبػػرلالتػػيتريػػدالم
 كقابمةلمتطبيؽ".

بأنيػػاتعكػػسالغػػرضأك(Johnson& Scholes,2002: 12):حيػػثعرفيػػاالرســالة .2
السببمفكجكدالمؤسسة،ككيفيةمساىمةالمؤسسػةباتجػاهتحقيػؽرؤيتيػا".كىػذايتكافػؽ

كثيقػػػػةمكتكبػػػػةتمثػػػػؿدسػػػػتكرالمنظمػػػػةلمرسػػػػالةبأنيػػػػا"(9:2004)مػػػػعتعريػػػػؼعػػػػكض
كتغطػػيعػادةفتػرةزمنيػةطكيمػةنسػبيان".كمػػاأف،كالمرشػدالرئيسػيلكافػةالقػدراتكالجيػكد

كتميػزالرسػالة 2006: 32).الرسالةالكاضحةتصؼقيـكأكلكياتالمنظمة)الماضػي،
ياتيػػامػػفالمؤسسػػةعػػفغيرىػػامػػفالمؤسسػػاتالمتشػػابيةحيػػثتحػػددالرسػػالةمجػػاؿعمم

كىػػػيالتػػػيتخمػػػؽشػػػعكرانعامػػػانيحػػػرؾدكافػػػعكافػػػةاألطػػػراؼ،منظػػػكرالمنػػػتجأكالسػػػكؽ
 .2002: 20)،المتعاممةمعالمنظمة)العارؼ

األىػػػداؼبأنيػػػػا"النتػػػػائج(Johnson& Scholes,2002:13):فقػػػػدعػػػرؼاألىـــداف .3
ذلػؾمػعكيتكافػؽ،نجازىافيإطاررسالتيااألساسػية"إطكيمةالمدلالتيتحاكؿالمنظمة

ىيالنتائجالتػيتسػعىالمنظمػةلتحقيقيػافػيفتػرةتزيػدعػفتعريؼعكضبأفاألىداؼ"
 & Pearceعػػػػاـكالتػػػػيتكضػػػػعباالسترشػػػػادبرسػػػػالةالمنظمػػػػة"كيتفػػػػؽمػػػػعتعريفيػػػػا
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Robinson (2005: 29)بأنيا"النتائجالنيائيةلينشطةالمخططةفػيإطػاررسػالتيا
كػػػكفمحػػػددةكقابمػػػةلمقيػػػاسككاقعيػػػةكقابمػػػةلمتحقيػػػؽكمحػػػددةبػػػزمفكيجػػػبأفت،المحػػػددة

معيف"،كتعداألىداؼضركريةلنجاحالمنظمة،ألنياتحػدداالتجػاه،كتسػاعدفػيالتقيػيـ،
كتككفأساسالتخطيطالفعاؿكالتنظيـكالتحفيز،كتركزعمىالتنسيؽ،كتكشؼاألكلكيات
 2002: 23).،كالرقابة)العارؼ

بأنيا"خطةPearce & Robinson (2005:112):حيثعرفياستراتيجيةالخطط اال .4
 :2002)كىػذايتفػؽمػعتعريػؼالعػارؼ.شاممةتسعىلتحقيؽرسالةكأىداؼالمؤسسػة"

بػػػأفالخطػػػةاالسػػػتراتيجية"ىػػػيالكسػػػيمةالتػػػيتمكػػػفمػػػفتحقيػػػؽاألىػػػداؼطكيمػػػة(24
كتطػػكير،كالشػػراء،جغرافػػي،كالتنكيػػعالتكسػػعال،األعمػػاؿاألجػػؿ،كقػػدتشػػمؿاسػػتراتيجيات

 المنتج،كاختراؽالسكؽ".
السياسػاتبمثابػةتكجييػات(Johnson& Scholes2002: 13)"فقػدعػرؼالسياسات .5

أكإرشاداتعامةيتـكضعيالممساعدةفػيتحقيػؽاألىػداؼالتشػغيميةالمكضػكعة،غالبػا
بيػػػا المسػػػتكياتالتػػػيتمييػػػا".كمػػػامػػػايػػػتـصػػػياغتيافػػػيالمسػػػتكلاإلدارماألعمػػػىليمتػػػـز

بأنيػاالكسػائؿالتػيتمكػفمػفتحقيػؽاألىػداؼالسػنكيةأك(2002: 24)عرفتياالعػارؼ
،تتضػػػمفالسياسػػػاتكالقكاعػػػداإلجػػػراءاتالمكضػػػكعةبيػػػدؼالكصػػػكؿليىػػػداؼالمحػػػددة

فؽمعكىيالتيتكجوعمميةاتخاذالقراراتكتتناكؿالمكاقؼالمتكررة"،كىذاالتعريؼيتكا
بأنيػا"اإلرشػاداتالعامػةالتػيتسػاعدفػيصػناعةالقػرار،كتػربط(2006: 10)الماضػي

كمػاأفالسياسػاتتسػاعدالعػامميففػيالمنظمػةعمػى،بيفصػياغةاالسػتراتيجيةكتنفيػذىا
 309)كتكػػالتنفيػػذالرسػػالةكأىػػدافياكاسػػتراتيجيتيا"،كيتكافػػؽذلػػؾمػػعتعريػػؼدركيػػش

ت"ىيمجمكعةالقكاعػدكالػنظـالتػيتحكػـسػيرالعمػؿ،كالمحػددةبأفالسياسا(1995:
العميػػا،كالتػػييسترشػػدبيػػاالعػػاممكففػػيالمسػػتكياتالمختمفػػةفػػيكافػػةاإلدارةسػػمفانبمعرفػػة

،القػػرارات كالتصػػرفاتالمتعمقػػةبتحقيػػؽاألىػػداؼ"،كتعبػػرالسياسػػاتتكجييػػاتعامػػةيقػػـك
مراعػػاةمشػػاركةالمسػػتكياتالتاليػػة،كذلػػؾإلرشػػادبكضػػعياالمسػػتكلاإلدارماألعمػػىمػػع

فالسياسػات،التفكير،كالقراراتكالتصرفاتلممديريف،كمساعدييـلتنفيذاستراتيجيةالمنشاة
بػػذلؾتعمػػؿعمػػىتػػكفيراإلرشػػاداتالالزمػػةلجعػػؿعمميػػاالتنفيػػذتسػػيربصػػكرةمتسػػقةمػػع

 (Hunger& Wheelen, 2006: 15 ). األىداؼكاالستراتيجيةلممنشأة
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 المرحمة الثانية: تنفيذ االستراتيجية

يتطمػػػبالتحػػػكؿمػػػفمرحمػػػةكضػػػعاالسػػػتراتيجيةإلػػػىمرحمػػػةتطبيقيػػػانقػػػؿالمسػػػئكليةإلػػػى .1
مديرماألقساـ،كالكحدات،كالمكظفيففػيالمؤسسػة،كلكػفقػدتنشػأبعػضالمشػاكؿأثنػاء

امػػػاكانػػػتالقػػػراراتالمتعمقػػػةعمميػػػةالتنفيػػػذنتيجػػػةليػػػذاالتحكيػػػؿفػػػيالمسػػػئكليةخاصػػػةإذ
الكسػػػػػػػػػػػػطىكالػػػػػػػػػػػػدنيا،كقػػػػػػػػػػػػدعػػػػػػػػػػػػرؼاإلدارةباالسػػػػػػػػػػػػتراتيجيةمفاجئػػػػػػػػػػػػةلممػػػػػػػػػػػػديريففػػػػػػػػػػػػي

Pearce & Robinson (2005: 152) عمميةتنفيذاالسػتراتيجيةبأنيػا"تتعمػؽبتحكيػؿ
نػػػػػػػاتكترجمػػػػػػػةاالسػػػػػػػتراتيجياتكالسياسػػػػػػػاتإلػػػػػػػىتصػػػػػػػرفاتمػػػػػػػفخػػػػػػػالؿالبػػػػػػػرامجكالمكاز

اإلدارةكىػػذهالعمميػػةتطمػػبتغيػػراتداخػػؿالثقافػػةالتنظيميػػة،كاليياكػػؿكنظػػـ،كاإلجػػراءات
 Hunger& Wheelen (2006: 214)داخػؿالتنظػيـككػؿ،كىػذايتكافػؽمػعتعريػؼ

الػػذمعرفيػػابأنيػػا"عمميػػةكضػػعالخطػػطاالسػػتراتيجيةكالسياسػػاتحيػػزالتنفيػػذمػػفخػػالؿ
عمميػػة(14:2002)تكاالجػػراءاتالتشػػغيمية"،كعرفػػتالعػػارؼتطػػكيرالبػػرامجكالميزانيػػا

تنفيػذاالسػػتراتيجية"بأنيػػاتعبئػةكتكجيػػوالعػػامميفكالمػديريفلكضػػعاالسػػتراتيجياتالمقػػررة
مكضعالتنفيذ".

 عناصر تنفيذ االستراتيجية:
أفالبرامجىي"ىيمجمكعةمفالنشاطاتأك(39:2006)أشارالماضيالبرامج : -أ

خطػػكاتالالزمػػةلتحقيػػؽخطػػةذاتغػػرضمحػػدد،كمػػاأنيػػاتجعػػؿاالسػػتراتيجيةذاتال
بػػأفHunger& Wheelen (2006:16)صػػبغةعمميػػة"،كىػػذايتكافػػؽمػػعتعريػػؼ

البرامجىي"عبارةعفكضعاألنشطةالتشػغيميةمكضػعالتنفيػذ،كذلػؾمػفأجػؿتطبيػؽ
 الخطةاالستراتيجيةمفحيثاألىداؼكالرسالة".

"ىيخطةتنفيذيةتعمؿعمػىتحقيػؽىػدؼاسػتراتيجي(2004:11)اعرفياعكضكم
معيفكمحدد،لياميزانية،كمجمكعةمفالمكاردالماديةكالبشرية".

ــــاتالم -ب ــــة وازن بأنيػػػػاترجمػػػػةلبػػػػرامجكازنػػػػاتالم(2006:39):عػػػػرؼالماضػػػػيالتقديري
التفصػيميةلكػؿبرنػامجالمنشأةعمػىشػكؿقػيـماليػة،حيػثتتضػمفكضػعقػكائـلمتكمفػة

 Hunger& Wheelen (2006: 17)ألغراضالتخطيطكالرقابة،كيتكافؽمعتعريػؼ

عبارةعفتحكيؿبػرامجالمنشػأةإلػىقػيـماليػة،كتسػتخدـىػذهالقػيـفػيكازناتالمبأف"
 عمميةالتخطيطكالرقابةكماأنياتشمؿعمىتفاصيؿتكمفةاألنشطة".
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اإلجػػراءاتبأنيػػا"مجمكعػػةHunger& Wheelen (2006:17):عػػرؼاإلجــراءات -ت
كمػػاأنيػػا،مػػفالخطػػكاتأكانليػػاتالتػػيتصػػؼبالتفصػػيؿكيفيػػةتنفيػػذالميػػاـبالتحديػػد

 تصؼاألنشطةالمختمفةالتييجبتنفيذىالتحقيؽبرامجالمنشأة".

 الصعوبات التي تواجو المنظمات أثناء تنفيذ االستراتيجية:

إلػىالصػعكباتالتػيتكاجييػاالمنظمػاتأثنػاء(2006: 402-403)أشػارالماضػي
عمميةتنفيذاالستراتيجية:

 أفتستغرؽالتنفيذكقتانأطكؿممامخططلو. .1
 .كجكدمشكالتغيرمتكقعة .2
 ضعؼالتنسيؽبيفاألنشطة. .3
 حدكثأزماتحكلتاالنتباهعفالتنفيذ. .4
 نقصفيقدراتاألفرادالقائميفعمىالتنفيذ. .5
 بيئةخارجيةاليمكفالسيطرةعمييا.عكامؿ .6
 نقصفيالمياراتالقياديةكالتكجيولدلمديرماإلدارات. .7
 نقصفيالتعميماتكالتدريبلدلالمستكياتالدنيامفالعامميف. .8
 عدـالقدرةعمىتعريؼمياـكأنشطةالتنفيذاألساسية. .9

مػػػػفمتابعػػػػة .10 لينشػػػػطةالتنفيذيػػػػةعػػػػدـقػػػػدرةنظػػػػـالمعمكمػػػػاتعمػػػػىتػػػػكفيرالقػػػػدرالػػػػالـز
 المختمفة.

 المرحمة الثالثة: الرقابة والتقييم

اليمكػػفأفتػػنجحاسػػتراتيجياتالمنظمػػةإالإذاكانػػتمتناسػػبةمػػعاإلمكانيػػاتالداخميػػة
كلذلؾينبغيأفيتـرقابةكتقييـتمؾاإلمكانياتبطريقةكاقعيةكدقيقةحتػى،كالخارجيةلممنظمة

كفيمػايمػي،(Holladay 2006: 97)تيافػيحػدكدإمكانياتيػاالحقيقيػةتضعالمنظمػةاسػتراتيجيا
تعريؼالرقابةكالتقييـ:

 الرقابة: -1
الرقابػػةعمػػىأنيػػا"عمميػػةتػػتـلتتبػػع)(Hunger& Wheelen 2006:17كقػػدعػػرؼ

،كنتػػػائجأدائيػػػاالفعمػػػيفػػػيمقابػػػؿاألداءالمرغػػػكبأكالمخطػػػط،كرقابػػػةأنشػػػطةالمنظمػػػة كيقػػػـك
باالعتمػػػادعمػػػىالمعمكمػػػاتالمرتػػػدةالتخػػػاذالتصػػػرفاتاإلداريػػػةيكػػػؿالمسػػػتكياتالمػػػديركففػػػ

بأنيػا"التأكػدافالتنفيػذقػدتػـHolladay (2006: 98)كماعرفيػا،العالجيةكحؿالمشكالت"
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كأفالخطػػػكاتالتصػػػحيحيةقػػػداتخػػػذتلتصػػػحيحالتنفيػػػذأك،كفػػػؽالخطػػػطكالمعػػػاييرالمسػػػتيدفة
الرقابػةبأنيػا"تشػمؿكػؿاألنشػطةالمطمكبػة(194:2002)رفػتالعػارؼتعديؿالخطػط".كمػاع

حيػثيقػععمػىعػاتؽالمػديريف،لمتأكدمفأفالعممياتالفعميػةتتماشػىمػعالعمميػاتالمخططػة
فػػيالمنظمػػةمسػػئكلياترقابيػػةمثػػؿتقيػػيـاألداء،كاتخػػاذاإلجػػراءاتالالزمػػةلتقميػػؿعػػدـالكفػػاءة

الرقابةبأنيا"ىيالتيتعطينطاقيػا(2006: 463)اعرؼالماضيإلىأدنىحدممكف"،كم
الزمنيفيالعادةمفبدايةتنفيذاالسػتراتيجية،كحتػىتحقيػؽالنتػائجالمرجػكة،كالتػيتحػدثفييػا
كيفيػػػةمػػػفالتطػػػكراتكالتغيػػػراتفػػػيكافػػػةالمتغيػػػراتالتػػػيتػػػـبنػػػاءاالسػػػتراتيجيةكتطبيقيػػػابنػػػاء

194:2002) :العارؼ،( بةمفأربعخطكاترئيسةكماتراىاعمييا"،كتتككفالرقا
 كضعمعاييراألداء. -أ
 قياساألداءالفردمكالتنظيمي. -ب
 مقارنةاألداءالفعميمعمعايراألداءالمخططة. -ج
 اتخاذاإلجراءاتالتصحيحية. -د

 التقييم : -2
(عمميػػػػػةالتقيػػػػػيـبأنيػػػػػا"مقارنػػػػػةالنتػػػػػائجالفعميػػػػػة16:ص2004حيػػػػػثعػػػػػرؼعػػػػػكض)

كاكتشػػػاؼاالنحرافػػػاتالتػػػيقػػػدتكػػػكففػػػيمرحمػػػة،باألىػػػداؼالمتكقعػػػةمػػػفتطبيػػػؽاالسػػػتراتيجية
حيػػثتحتػػاجالمنظمػػةإلػػيتجميػػعبيانػػاتمػػفالبيئػػةالداخميػػةكالخارجيػػةحتػػىيمكػػف،تصػػميميا

الخطػػػػػكاتاتخػػػػػاذكيتبػػػػػعذلػػػػػؾ،الحكػػػػػـعمػػػػػىمػػػػػدلنجػػػػػاحاالسػػػػػتراتيجياتفػػػػػيتحقيػػػػػؽأىػػػػػدافيا
كىياكػػػؿالعمػػػؿالتػػػيكانػػػتالسػػػببفػػػيعػػػدـتحقيػػػؽ،غييػػػربعػػػضاألنظمػػػةأكلت،التصػػػحيحية

(أفتقيػػػػيـ367:ص2002كقػػػػدأشػػػػارتالعػػػػارؼ).األىػػػػداؼالتػػػػياسػػػػتيدفتيااالسػػػػتراتيجيات"
االستراتيجيةيشمؿثالثانشطةأساسية:

 .دراسةكتحميؿاألساسالذمتقكـعميواستراتيجيةالمنظمة -أ
 .النتائجالفعميةمقارنةالنتائجالمتكقعةب -ب
اتخاذإجراءاتتصحيحيةلمتأكدمفأفاألداءيتماشىمعالخطط. -ج

(2002: 370):أماالصعكباتالتيتكاجوتقييـاالستراتيجيةكماأشارتإليياالعارؼ

 .زيادةتعقدالبيئةبصكرةمممكسة -أ
 .زيادةصعكبةالتنبؤبالمستقبؿبدقة -ب
 .زيادةعددالمتغيراتالبيئية -ج
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 .التقادـالسريعلمخططميماكانتتتسـبالدقةمعدؿ -د
 .زيادةعدداألحداثالمحميةكالعالميةالتيتؤثرعمىالمنظمات -ق

فإنيمػا،فالتقييـكالرقابةأخرعنصػريفمػفعناصػرالتخطػيطاالسػتراتيجيأكبرغـمف
كميػػاقػػدتظيػػرافنػػكاحيالضػػعؼفػػيتنفيػػذاالسػػتراتيجية،كمػػفثػػـتحػػثالعمميػػاتفػػيالمنظمػػة

كيالحػػػظأفلضػػػماففعاليػػػةعمميػػػةالتقيػػػيـكالرقابػػػةفالبػػػدمػػػف،عمػػػىالبػػػدءمػػػفجديػػػدمػػػرةثانيػػػة
الحصػػػػكؿعمػػػػىاسػػػػترجاعفػػػػكرمكسػػػػريع،كغيػػػػرمتحيػػػػزعػػػػفاألداءفػػػػيالمنظمػػػػةكفػػػػؽتػػػػدرج

.عالنفىذااالسترجاعيمكفالمديريفمفمقارنةماحدثفإحيث،مستكياتيا
2002: 362)،)العارؼ

 : ممخص
كيػػرلالباحػػثأفالتخطػػيطاالسػػتراتيجيىػػكأحػػدالميػػاراتاألساسػػيةلمقيػػادةكىػػكعبػػارة
عفخارطةُترشدؾإلىالطريؽالصحيحبيفنقطتيف،أكلياأيفأنتانف،كاألخػرلأيػفترغػب
أفتككففيالمستقبؿككيؼيمكنؾأفتحقؽذلؾ.كماأنػوأحػدأىػـالعناصػراألساسػيةكأكليػا

فػيأممنظمػةأكمؤسسػة.حيػثيمػرالتخطػيطاالسػتراتيجيبعػدةمراحػؿاإلدارةلنجػاحالالزمة
كتعنيتحديػدغايػة،أكخطكاتتعتبرضركريةكىيصياغةالخطةاالستراتيجيةكمرحمةأكلى

ككضعاالىداؼكالخططاالسػتراتيجية،كرسالةالمنظمةكالتيتعبرعفسببقيامياأككجكدىا
كالمرحمػػةالثانيػػةتتمثػػؿفػػي،تسػػاعدفػػيتحقيػػؽاألىػػداؼالتشػػغيميةالمكضػػكعةكالسياسػػاتالتػػي

تنفيذاالستراتيجيةعػفطريػؽالبػرامجكترجمتيػابالميزانيػاتككضػعقػكائـالتكمفػةالتفصػيميةكمػف
ثػػـتػػأتيالمرحمػػةالثالثػػةكالتػػيال،ثػػـتتبعيػػااإلجػػراءاتالتػػيتصػػؼكيفيػػةتنفيػػذالميػػاـبالتحديػػد

كىػػػيتمثػػػؿفػػػيالمرحمػػػة،السػػػتغناءعنيػػػافػػػيأممنظمػػػةميمػػػاكانػػػتكبيػػػرةأـصػػػغيرةيمكػػػفا
النيائيػػةالرقابػػةكالتقيػػيـ،فإنيمػػاتخػػدماففػػيتحديػػدنقػػاطالضػػعؼفػػيعمميػػةتنفيػػذاالسػػتراتيجية

عمػػىعمميػػةالتصػػحيح.حيػػثتخضػػعكػػؿاالسػػتراتيجياتلعمميػػةتقيػػيـاإلدارةالسػػابقةكىػػذيحفػػز
تحػػدثفػػيالبيئػػةالداخميػػةكالخارجيػػةكلتقيػػيـمػػدلدقػػةالتػػيناسػػبيامػػعالتغيػػراتلمعرفػػةمػػدلت

التنبؤاتالتىتحتكيياالخطط.كيتطمبذلؾمقارنةالنتائجالفعميةباألىداؼالمتكقعةمفتطبيؽ
كمػفأجػؿضػماففاعميػةكػؿمػفالرقابػةكالتقيػيـاالستراتيجيةأكفيمرحمةتطبيػؽاالسػتراتيجية.

أفيعتمػػداإلداريػػكفعمػػىمعمكمػػاتدقيقػػةكمكضػػكعيةكسػػريعةمػػفالعػػامميفتحػػترئاسػػتيـالبػػد
عػػفطريػػؽمػػايسػػمىبالتغذيػػةالعكسػػيةكباسػػتخداـىػػذهالمعمكمػػاتيسػػتطيعالمػػدراءمقارنػػةمػػا

معماتـالتخطيطلومسبقا.يجرلفعميان
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 مقدمة: 1.2.2
االسػػتدامةكمفيػػكـعػػاـككػػافلظيػػكرهصػػدلقػػكمكانعكػػاسفػػيكثيػػرمػػف ظيػػرمفيػػـك

النػػكاحيالنػػكاحيمنيػػاالناحيػػةاالجتماعيػػةكاالقتصػػاديةكالسػػكانيةكالمائيػػةكالغذائيػػةكغيرىػػامػػف
التيالحصرليا.

كماأفالتنميةأصػبحتىػدفانمنشػكدانلكػؿذمعمػؿفػيجميػعمنػاحيالحيػاةاقتصػاديان
كفػػػػيكػػػػؿمجػػػػاؿمػػػػفشػػػػأنوأفيرقػػػػيبػػػػالفردكرفاىيتػػػػو.كتكنكلكجيػػػػانكسياسػػػػيانكبيئيػػػػانكاجتماعيػػػػان

.كأصػػػػبحتكػػػػذلؾمقصػػػػكدالحككمػػػػاتفكضػػػػعتليػػػػاالخطػػػػطكجنػػػػدتليػػػػااألمػػػػكاؿكالطاقػػػػات
ففػيجميػعالمجػاالتبحيػثيفمتالزمػيكارتبطتاالستدامةبالتنميةارتباطانكثيقانكاصبحتاطػرف

إلػىبؿتعدلاالمرلمتجديدفيمفيكـالتنميػةكصػكالناليمكفتطبيؽاالستدامةإالمعالتنمية.
حقػػػاناالعتػػػراؼبحػػػؽاألجيػػػاؿالقادمػػػةمػػػفاالسػػػتفادةمػػػفمػػػكاردكطاقػػػاتالبمػػػدكىػػػكمػػػاعػػػرؼال

بالتنميةالمستدامة.

التنميػػػةالمسػػتدامةكتعريفيػػاكأىميتيػػػاىػػػذاالمبحػػثإلػػىسػػيتطرؽالباحػػثفػػيك مفيػػـك
كأىدافياكخصائصياكأبعادىاكاالطراؼالمشاركةفػيتنميتيػاكمككناتيػاكأنماطيػاككاقػعالتنميػة

.المستدامةفيفمسطيفكمتطمباتالتنميةالمستدامة

 ية المستدامةمفيوم التنم 2.2.2
بدأمفيكـالتنميةالمستدامةيظيرفياألدبياتالتنمكيةالدكليةتحتتػأثيراالىتمامػات

ساتكتقاريرنػادمركمػاالشػييرةاالجديدةبالحفاظعؿالبيئة،كنتيجةلالىتماماتالتيأثارتيادر
كازنػاتالجكىريػةفػيحكؿضركرةالحفاظعؿالمكاردالطبيعيةالقابمةلمنضكب،كعمىالبيئةكالت

 كقدانتشراستعماؿالتنميةالمستدامةبسببتكاثراألحداث(Ecosystems).األنظمةالبيئية
المسػػيئةلمبيئػػػةكارتفػػػاعدرجػػػةالتمػػػكثعالميػػػا.كانتشػػرأيضػػػافػػػياألدبيػػػاتاالقتصػػػاديةالخاصػػػة

التػػػيأدتإلػػػيتفػػػاقـبالعػػػالـالثالػػػثنظػػػرانلتعثػػػرالكثيػػػرمػػػفالسياسػػػاتالتنمكيػػػةالمعمػػػكؿبيػػػا
المديكنيػةالخارجيػةكتػردلاإلنتاجيػةكخاصػةفػػيالقطػاعالصػناعيككػذلؾإلػيتكسػعالفركقػػات
االجتماعيػػةفػػيعػػددكبيػػرمػػفالػػدكؿبػػؿإلػػيالمجاعػػةأكقمػػةالتغذيػػةفػػيبعػػضاألحيػػافلػػدل

التػػينفػػذتفػػيالفئػػاتالفقيػػرةالتػػيسػػاءتأحكاليػػافػػيالثمانينيػػاتبػػالرغـمػػفكػػؿاالسػػتثمارات
(.2001:20)السنبؿ،العقديفالسابقيف
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 مية المستدامة:نتعريف الت 3.2.2
لقدعانتالتنميةالمستدامةمفالتزاحـالشديدفيالتعريفاتكالمعانيكذلؾراجػعلتعػدد

أكبػديالنتنمكيػاناستخداماتيافالبعضيتعامؿمعياكرؤيػةأخالقيػةكالػبعضاألخػريراىػانمكذجػان
ماأسمكباإلصالحاألخطػاءكالتعثػراتالتػيليػاعالقػةبالبيئػةكىنػاؾمػفيتعامػؿمعيػاعمػىرب

أنيػػاقضػػيةإداريػػةكمجمكعػػةمػػفالقػػكانيفكالقػػراراتالتػػيتعمػػؿعمػػىتكعيػػةكتخطػػيطاسػػتغالؿ
(.2015:24)شيخك،المكاردبشكؿأفضؿ

أكمجمكعةمفاألفراد.كيعرؼبعضالمختصيفالتنميةبأنياتحسيفنكعيةحياةالفرد
كىػيسمسػػمةمػػفالمتغيػراتالكميػػةكالنكعيػػةبػػيفجماعػةمعينػػةمػػفالسػكافمػػفشػػأنياأفتػػؤدم

(.2009:7)الحسف،بمركرالزمفإلىارتفاعمستكلالمعيشةكتغيرأسمكبالحياة

التنميػةمػفأكثػرالمفػاىيـعمكميػةكشػمكلية كيػرتبطبفكػرةالتقػدـكيتضػػمف،كيعػدمفيػـك
كيشػػغؿالنمػػكاالقتصػػادمعمكدىػػاالفقػػرفكػػؿمػػفالتنميػػة،كالتطػػكرمػػفحالػػةإلػػىأخػػرلالتغيػػر
يشػػترطأحػػدىماانخػػرفالتنميػػةعمميػػةتغيػػرنػػكعيلمػػاىػػكقػػائـسػػكاءأكػػافاقتصػػاديانأككالنمػػك

(.2007:21)حامد،اجتماعيانأكثقافيان

مراريتياالنػاسأكالسػكاف،امػاالتنميػةكالتنميةالمستدامةىيتمؾالتنميػةالتػييػديـاسػت
المسػػػػتديمةفيػػػػيالتنميػػػػةالمسػػػػتمرةاكالمتكاصػػػػمةبشػػػػكؿتمقػػػػائيغيػػػػرمتكمػػػػؼكفػػػػيالعديػػػػدمػػػػف

(.2007:23)غنيـكأبكزنط،الدراساتالعربيةالمتخصصةاستخدـالمصطمحافمترادفيف.

التنميةالمستدامةألكؿمر ةفيتقريرالمجنةالعالميػةأماالمفيكـالعممي،فقدكردمفيـك
،كعرفػػتىػػذهالتنميػػةفػػيالتقريػػرعمػػىأنيػػا:تمػػؾالتنميػػةالتػػيتمبػػي1987لمبيئػػةكالتنميػػةعػػاـ

حاجػػاتالحاضػػردكفالمسػػاكمةعمػػىقػػدرةاألجيػػاؿالمقبمػػةفػػيتمبيػػةحاجياتيػػا.كبالتػػالييمكػػف
كلكفليسعمىحسابالبيئة.،اإلنسافالقكؿإفالتنميةالمستدامةتسعىلتحسيفنكعيةحياة

(.2007:25)غنيـكأبكزنط،

كقدعرؼالمبػدأالثالػثالػذمتقػررفػيمػؤتمراألمػـالمتحػدةلمبيئػةكالتنميػةالػذمانعقػد
نجازالحؽفيالتنمية"بحيثإالتنميةالمستدامةبأنيا"ضركرة1992فيريكدمجانيركعاـ

الحاضركالمستقبؿ.ألجياؿةكالبيئيةتحدثعمىنحكمتساكالحاجاتالتنمكي
(.2000:17)مكسشيت،

كسػػداحتياجاتػػو،اإلنسػػافكيمكػػفالقػػكؿأفلمتنميػػةالمسػػتدامةعػػدةأىػػداؼأىميػػاارتقػػاء
مفصػحةكتعمػيـكسػكافكمعاممػةكبنيػةتحتيػةكحريػةرأم،كنكعيػةحيػاة،كالتسػييالتالمتكخػاة
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قكؽكمكارداألجياؿالقادمةفيالتنمية.كأالتعرضمفالحككمةكالشعب،معالمحافظةعمىح
حياتيـلمخطر،مفخالؿتدميرأكاستيالؾمكاردكخيراتاألرض.

(.2009:131)رضاكصالح،

كرغػػـاالخػػتالؼفػػيتعريػػؼالتنميػػةالمسػػتدامةفػػإفمضػػمكنياىػػكالترشػػيدفػػيتكظيػػؼ
رىاأكتػػػنقصمػػففائػػػدةتجنييػػاأجيػػػاؿالمػػكاردالمتجػػػددةبصػػكرةالتػػػؤدمإلػػىتالشػػػيياأكتػػدىك

األجيػاؿ المستقبؿ.كماأنيػاتتضػمفالحكمػةفػياسػتخداـالمػكاردالتػيالتتجػددبحيػثالتحػـر
القادمػةمػػفاالسػػتفادةمنيػػا.كػذلؾفػػإفالتنميػػةالمسػػتدامةتتطمػباسػػتيالؾمصػػادرالطاقػػةغيػػر

صادرالطاقةالمتجددة.المتجددةبمعدؿبطيءلضمافانتقاؿسمسكتدريجيإلىم
(.2006:131)فطاني،

كمايرلالباحثأفالتنميػةالمسػتدامةىػياالسػتعماؿالمثػاليكالفعػاؿلجميػعالمصػادر
البيئيةكاالجتماعيةكاالقتصاديةمعالتركيزعمىحياةأفضؿذاتقيمةعاليةلكؿفردمػفأفػراد

اؿالقادمةمفاالنتفاعبيذهالمصادر.المجتمعفيالحاضركالمستقبؿدكفإىدارحؽاألجي

 أىمية التنمية المستدامة 4.2.2
تنبعأىميةالتنميةالمستدامةمفككنياتنطمؽمفمبػدأأفالبشػرمركػزاىتماميػاحيػث
تستجيبالحتياجاتالجيؿالحاليدكفالتضحيةكالمساسباحتياجػاتاألجيػاؿالقادمػةأكعمػى

التنميػةالمسػتدامةأيضػامػفخػالؿيشالكػريـ.كمػاتتجمػىأىميػةحسابقدراتيـلتكفيرسبؿالعػ
األىداؼالتيتصبكإليياكالفكائدالتيتتحقؽمفجرائياكالتييمكفتمخيصأىمياعمىالنحك

(.2012:73)الجكزم،:التالي

أنيػػاتسػػيـفػػيتحديػػدالخيػػاراتككضػػعاالسػػتراتيجياتكرسػػـالسياسػػاتالتنمكيػػةبرؤيػػة -
.كعدالنأكثرتكازنانمستقبمية

اإلداريػػػةأنيػػػاتنطمػػػؽمػػػفأىميػػػةتحميػػػؿاألكضػػػاعاالقتصػػػاديةكالسياسػػػيةكاالجتماعيػػػةك -
.شمكليةكتكامميةكتجنباألنانيةفيالتعامؿمعالمكاردكالطاقاتالمتاحةبرؤية

تشػػجععمػػىتكحيػػدالجيػػكدكالتعاضػػدبػػيفالقطاعػػاتالحككميػػةكالخاصػػةحػػكؿمػػايػػتـ -
عميػومػفأىػداؼكبػػرامجتسػيـفػيتمبيػةحاجيػػاتجميػعفئػاتالمجتمػعالحاليػػةاالتفػاؽ
 .كالقادمة

تنشػػػطكتػػػكفرفػػػرصالمشػػػاركةفػػػيتبػػػادؿالخبػػػراتكالميػػػاراتكتتسػػػـفػػػيتفعيػػػؿالتعمػػػيـ -
كالتدريبكالتكعيةلتحفيزاإلبداع.



32 

 

 :أىداف التنمية المستدامة 5.2.2
تكػػكفقابمػةلمتحقيػػؽلتخػدـالمجتمػػعالمحمػػيكلمتنميػةالمسػػتدامةأىػداؼعديػػدةالبػدأف

:بشكؿالمطمكبكالتيرسمتألجموليجياؿالحاليةكالقادمة،كمفىذهاألىداؼ

كمحيطػواإلنسػافتنميةقابمةلالستمراركتيدؼأيضانإلىاالىتماـبالعالقةالمتبادلةمابيف -
عمػىالنػكعمثػؿتحسػيفتكزيػعالطبيعيكبيفالمجتمعكتنميتو،كالتركيػزلػيسعمػىالكػـبػؿ

الدخؿبيفأفرادالمجتمعكتكفيرفرصالعمؿكالصحةكالتربيةكاإلسكاف،كماتيدؼالتنمية
المسػػػتدامةأيضػػػانإلػػػىاالىتمػػػاـبشػػػكؿرئػػػيسبتقيػػػيـاألثػػػرالبيئػػػيكاالجتمػػػاعيكاالقتصػػػادم

اإلنسػافييعتمدعمييالممشاريعالتنمكية.كحيثأفالبيئةىيالمخزكفالطبيعيلممكاردالت
كأفالتنميػػةىػػياألسػػمكبالتػػيتتبعيػػاالمجتمعػػاتلمكصػػكؿإلػػىالرفاىيػػةكالمنفعػػة،لػػذافػػإف

.(2011:43األىداؼالتنمكيةالبيئيةيكمؿبعضياالبعض)العداربة،

كمػػػفاألىػػػداؼاليامػػػةلمتنميػػػػةالمسػػػتدامة:تحقيػػػؽحيػػػاةصػػػػحيةكمنتجػػػة،كتحقيػػػؽالعدالػػػػة -
كتعزيػػزالمسػػاكاة،كالحػػدمػػفسياسػػاتالتنميػػةالتػػيتزيػػدحجػػـالفجػػكةبػػيفالغنػػياالجتماعيػػة

كالفقيػػػر،كتػػػكفيرالحػػػؽليجيػػػاؿالقادمػػػةفػػػيالمػػػكاردالطبيعيػػػة،كالثػػػركاتمػػػفخػػػالؿترشػػػيد
قامػػةشػػراكة اسػػتيالكيادكفإسػػراؼ،رفػػعالمسػػتكلالمعيشػػياألفػػرادكالقضػػاءعمػػىالفقػػر،كا 

.)2008:45،كتفعيؿمبدأالشراكةالسياسية)سكيمـ،عالميةمفأجؿالتنمية

يرلالباحثأنومفأىػـأىػداؼالتنميػةالمسػتدامةالتػيمػفشػأنياالتػأثيرفػيالظػركؼ
:الحياتيةلونسافىي

تأميفالحصكؿعمىالمياهالكافيةلالسػتعماؿالمنزلػيكالزراعػة،كالغػذاءلضػمافاألمػف
يػةالصػحيةكالكقائيػةكتحسػيفالصػحةكاألمػاففػيأمػاكفالعمػؿ،الغذائي،كالصحةكذلػؾبالرعا

أمضػػػػػػمافاإلمػػػػػػدادالكػػػػػػافيكاالسػػػػػػتعماؿالكامػػػػػػؿلمػػػػػػكاردالبنػػػػػػاءكنظػػػػػػـ،كالمػػػػػػأكلكالخػػػػػػدمات
المكاصػػالت،كأخيػػراالػػدخؿكذلػػؾبكاسػػطةفػػرصالعمػػؿفػػيالقطػػاعالرسػػمي،كتيػػدؼاالسػػتدامة

 بيةالفقيرةفيالقطاعغيرالرسمي.أيضانإلىدعـالمشاريعكخمؽالكظائؼليغم

 : خصائص التنمية المستدامة 6.2.2
تتمتػػعالتنميػػةالمسػػتدامةبمجمكعػػةمػػفالمميػػزاتكالخصػػائصالتػػيتميزىػػاعػػفالتنميػػة

(.2008:46بمفيكمياالتقميدمكىيكماذكرتيا)سكيمـ،
نيػػامعيػػارنجػػاحالعمميػػة:كالمقصػػكدبيػػاعمميػػةاالسػػتدامةكالتكاصػػؿفػػيالتنميػػةألاالســتمرارية

.التنمكيةفيتنميةالمجتمعفيجميعمجاالتوكتكامؿجميعغاياتولتحقيؽالنمكالمنشكد
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القادمةاألجياؿ:خاصةالقابمةلمنفاذكالمتجددةبمايضمفحؽتنظيم استخدام الموارد الطبيعية
ددفييػاكأفيكػكففػيحػدكدفيياكذلؾباستثمارالمصادرالمتجددةبمعػدؿمسػاكلمعػدؿمػايتجػ

قدرةالبيئةعمىاستيعابو.كاستثمارالمصادرغيرالمتجددةبمعػدؿمسػاكلمعػدؿاكتشػاؼبػدائؿ
.متجددة

افظػػةعمػػىسػػػالمةكىػػكالمعيػػارالضػػابطلمتنميػػةالمسػػتدامة،أمالمحتحقيــق التــوازن البيئــي:
.ؿلمثركاتغيرالمتجددةنتاجثركاتمتجددة.معاالستخداـالعادكا الحياةالطبيعية

:فالتنميةالمستدامةتتركزعمىتحقيؽالتكامؿكالتبادؿبيفأىداؼمختمفةلثالثأنظمةالتكامل
ساسيةىيالنظاـاالقتصادمكالنظاـاالجتماعيكالنظاـالبيئي.أ

كيػػػػػرلالباحػػػػػػثأفخصػػػػػائصالتنميػػػػػػةالمسػػػػػػتدامةمتمثمػػػػػةفػػػػػػياربػػػػػعخصػػػػػػائصىػػػػػػي
كأخيػرانالتكامػؿ،حيػثاف،كتحقيؽالتكازفالبيئي،ـاستخداـالمكاردالطبيعيةكتنظي،االستمرارية

جميعىذهالخصائصمكمؿلخخرحيثانوالبػدمػفكجػكدتنظػيـالسػتخداـالمػكاردالطبيعيػة
لضػػػمافاالسػػػتمرارية،كػػػذلؾالبػػػدمػػػفتحقيػػػؽالتػػػكازفالبيئػػػيالممثػػػؿلممعيػػػارالضػػػابطلمتنميػػػة

عػػفطريقػػوتػػتـعمميػػةتنظػػيـاسػػتخداـالمػػكاردالطبيعيػػةالتػػيتػػؤدمفػػينيايػػةالمسػػتدامةكالػػذم
المطػػػػاؼإلػػػػىاالسػػػػػتمراريةكالديمكمػػػػةفػػػػػيالمنظكمػػػػةككػػػػػؿالمتمثمػػػػةفػػػػػيالتكامػػػػؿاالقتصػػػػػادم

كاالجتماعيكالبيئي.

 أبعاد التنمية المستدامة 7.2.2
:افػػػػػيالتػػػػػاليتتمحػػػػػكرأبعػػػػػادالتنميػػػػػةالمسػػػػػتدامةفػػػػػيأبعػػػػػادرئيسػػػػػيةيمكػػػػػفتمخيصػػػػػي

(30-2015:28)شيخك،
 البعد االقتصادي:  -1

تسػػعىالتنميػػةالمسػػتدامةإلػػىتحسػػيفمسػػتكلالرفاىيػػةلونسػػافمػػفخػػالؿزيػػادةنصػػيبو
مػػفالسػػمعكالخػػدماتالضػػركريةكفػػيظػػؿمحدكديػػةالمػػكاردلػػفيتحقػػؽىػػذاالمسػػعيإالبتػػكفر

:العناصرالتالية
.عمميةاإلنتاجيةتكفرعناصراإلنتاجالضركريةلم -
.رفعمستكلالكفاءةكالفاعميةليفرادبتنفيذالسياساتكالبرامجالتنمكية -
زيادةمعدالتالنمكفيمختمػؼمجػاالتاإلنتػاجلزيػادةمعػدالتالػدخؿالفػردمكتنشػيط -

 .التغذيةالعكسيةبيفالمدخالتكالمخرجات
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 البعد االجتماعي:  -2
ةكالعالقػاتالفرديػةكالجماعيػةكمػاتقػكـبػومػفجيػكديشمؿالمككنػاتكاألنسػاؽالبشػري

:تعاكنيةأكماتسببومفمشاكؿأكتطرحومفاحتياجات.أماعناصرىذاالبعدفيي

ينمػػطالسياسػػاتكالقكاعػػدكمػػدلالشػػراكةبػػيفالقطػػاعالخػػاصالحكػػـالرشػػيدالمتمثػػؿفػػ -
.كقطاعالمجتمعالمدني

بضػػركرةاإلسػػياـفػػيبنػػاءكتعبئػػةطاقاتػػومػػفأجػػؿالتمكػػيف:كيقصػػدبػػوتكعيػػةالمجتمػػع -
.المستقبؿ

.االندماجكالشراكةإلقامةمجتمعمكحدفيأىدافوكمتضامففيمسؤكلياتو -

 البعد البيئي: -3
،دكفإحػداثاإلنسػافكيركزعمػىحػسالتعامػؿمػعالمػكاردالطبيعيػةكتكظيفيػالصػالح

:ىتماـبالعناصرالتاليةخمؿفيمككناتالبيئةكذلؾلفيتحقؽإالباال

التنكعالبيكلكجيالمتمثؿفيالبشرالنباتاتكالغاباتالحيكاناتكالطيكركاألسماؾ. -

.الثركاتكالمكاردالمكتشفةكالمخزكنةمفالطاقةالمتجددةكالناضبة -

التمكثالبيئيالذميخؿبصحةالكائناتالحية. -
 البعد التكنولوجي:  -4

:التكنكلكجيةمفخالؿاألخذباالعتباراتالتاليةيمكفتحقيؽاالستدامة
األخذبالتكنكلكجياتالمحسنةكالتشريعاتالزاجرةكالعمؿعؿالحدمفانبعاثاتالغازات

المسببةلالحتباسالحرارلكحمايةتدىكرطبقةاألكزكف.

 البعد السياسي:  -5
الحكػػـالراشػػدأثػػربػػالغإفغيػػابالبعػػدالسياسػػيلمتنميػػةالمسػػتدامةكالػػذميبمػػكرهمف يػػـك

عمػػػىكافػػػةاألبعػػػاداألخػػػرلاالقتصػػػاديةكاالجتماعيػػػةكالبيئيػػػةبصػػػكرةتعيػػػؽالتنميػػػةالمسػػػتدامة.
فالبعػدالسياسػػيىػػكالركيػزةاألساسػػيةلتحقيػػؽالتنميػةالمسػػتدامةمػػفخػالؿتجسػػيدمبػػادئالحكػػـ

دارةالراشػػدك يمقراطيػػػةكالشػػفافيةفػػػياتخػػػاذالحيػػػاةالسياسػػيةبشػػػكؿيراعػػيكيضػػػمفمرتكػػزاتالدا 
القراراتكتناميالثقةكالمصداقيةكتكليالسيادةكاالستغالليةلممجتمعبأجيالوالمتالحقة.
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  االطراف المشاركة في التنمية المستدامة 8.2.2
(أفاالطراؼالمشاركةفيالتنميةالمستدامةىي:47-46 :2008كترل)سكيمـ،

ـــة لحككمػػػةبمسػػػتكياتياالمختمفػػػةبػػػالنكاحيالسياسػػػيةكتكجيػػػوتكزيػػػع:تخػػػتصاالحكومـــة المركزي
طػػػػرالعمػػػػؿالمنظمػػػػةكالالزمػػػػةلتنفيػػػػذالمشػػػػركعاتالتنمكيػػػػةفػػػػيالمجػػػػاالتأعػػػػدادإالمػػػػكاردمػػػػع

المختمفة.

:كتمثػػػػؿالمسػػػتكلالحكػػػكميذااالتصػػػػاؿالمباشػػػرمػػػػعالسػػػكاف،كيقػػػػععميػػػةااللتػػػػزاـالمحميـــات
مػامػفخالليػاأكعػفطريػؽالتعػاكفكالمشػاركةمػعإافبالخدماترمبضمافامدادالسكالدستك

شػػراؼلضػػعؼقػػدرتياكاإلاإلدارةكغالبػػامػػايقتصػػردكرىػػاعمػػىجيػػاتخاصػػةكغيػػرحككميػػة،
التمكيميةباإلضافةالىالعديدمفالمشاكؿكالمعكقاتالمحددةلقدرتيا.

جيػػزةاالتحػػاداتالتػػيالتتبػػعاأليئػاتككتشػػمؿاليالمنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص: 
الحككميػػةبمختمػػؼمسػػتكياتيا.كالتػػيأنشػػئتلتحقيػػؽأىػػداؼتنمكيػػةكتضػػـالعديػػدمػػفالخبػػراء

.كالمتخصصيففيشتىالمجاالت

دارتيػامػفا ىاكؤنشػاإماتالرسميةأكغيرالرسميةيػتـكىينكعيةمفالمنظ ىمية:الجمعيات األ
تيـاالقتصاديةكاالجتماعيةكالماديةكتكفيركتحسيفالخدماتكىيقبؿالمكاطنيفلتمبيةاحتياجا

محميػةكتفتقرلممياراتالتخطيطيػةالفعالػةلمتنميػةال،غالباماتككفضعيفةمفالناحيةالتمكيمية
نشطةكالرياضةكالصحةكالتكظيؼ.لكنياتضـمجاؿكاسعمفاأل

دكارىػػػـكمػػػدلأالشػػػعبالمنتخبػػػيفكتتبػػػايفممثمػػػيكالمقصػػػكدبيػػػاىميـــة:القيـــادات الشـــعبية واأل
سػػمكبوكخبرتػػوفػػػيألتنشػػئةالعضػػكالثقافيػػةكشخصػػيتوكتػػأثيرىـعمػػىالمػػكاطنيفبالمنطقػػةتبعػػان

العمؿالقيادم.
كيكػكفكىيالجياتالممكلةلمشركعاتالتنميػةسػكاءكانػتمحميػةأكدكليػة،الجيات المانحة:

شركعات.ليذهالجياتضكابطكشركطلتمكيؿالم

 :مكونات وأنماط االستدامة 9.2.2
(،:نػتseo،2015تكجدعدةأنماطلالستدامةتمثؿمككناتالتنميػةالمسػتدامةحسػب)

:كيمكفإجمالياعمىالنحكالتالي
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 :البشريةاالستدامة  -1

بدأاالىتماـكاضحانانفبمدلارتبػاطالتنميػةالبشػريةبمفيػكـالتنميػةالمسػتدامة،حيػث
هالعالقػػةمػػفخػػالؿالحاجػػةالماسػػةإليجػػادتػػكازفبػػيفالسػػكافمػػفجيػػةكبػػيفالمػػكاردتبػػرزىػػذ

المتاحػػػةمػػػفجيػػػةأخػػػرل،كبالتػػػاليفيػػػيعالقػػػةبػػػيفالحاضػػػركالمسػػػتقبؿبيػػػدؼضػػػمافحيػػػاة
تنميةبشػكؿمحػددكمستكلمعيشةأفضؿليجياؿالقادمةكالذميحتاجإلىربطقضاياالبيئةبال

الكجكدلتنميةمستدامةبدكفالتنميةالبشرية.ّنوإكمستمر،حيُث

 :االستدامة المؤسسية -2

لػىأممػدلتتصػؼتمػؾالمؤسسػات ُتعنياالستدامةالمؤسسيةبالمؤسساتالحككميةكا 
كحتىيمكفأفتؤدمدكرىافي،باليياكؿالتنظيميةالقادرةعمىأداءدكرىافيخدمةمجتمعاتيا

بدكرالمنظمػػػاتغيػػػرالحككميػػػةكمؤسسػػػاتالمجتمػػػعالمػػػدنيتحقيػػػؽالتنميػػػةالمسػػػتدامة،بجانػػػ
لىأممدليككفلتمؾالمؤسسػاتكدكرفػيتنميػةمجتمعاتيػا،كبجانػبالمؤسسػاتالحككميػة كا 

مػػػدلمشػػػاركةالقطػػػاعالخػػػاصمتمػػػثالنفػػػيالشػػػركاتالعاممػػػةفػػػيالمجػػػاالتككغيػػػرالحككميػػػة
.تنميةبتمؾالمجتمعاتالمختمفةفيخدمةالمجتمعالمحيطكخدمةأىداؼال

 :االستدامة االقتصادية -3

تكصػػؼالتنميػػػةباالسػػػتدامةاالقتصػػاديةعنػػػدماتتضػػػمفالسياسػػاتالتػػػيتكفػػػؿاسػػػتمرار
األنشػػطةاالقتصػػاديةبػػالمجتمعكأداءالػػدكرالمنتظػػرمنيػػا،كتكػػكففػػينفػػسالكقػػتسػػميمةمػػف

تتسػػـباالسػػتدامةعنػػدما–ؿالمثػػاؿعمػػىسػػبي–الناحيػػةاإليككلكجيػػةفالتنميػػةالزراعيػػةكالريفيػػة
تككفسميمةمفالناحيةاإليككلكجيةكقابمػةلمتطبيػؽمػفالناحيػةاالقتصػاديةكعادلػةمػفالناحيػة
االجتماعيػػػةكمناسػػػبةمػػػفالناحيػػػةالثقافيػػػة،كأفتكػػػكفإنسػػػانيةتعتمػػػدعمػػػىنيػػػجعممػػػيشػػػامؿ،

فيػاقطاعػاتمتعػددةالتشػمؿالزراعػةفقػطكتعالجالتنميةالزراعيةكالريفيةالمستدامةبحكػـتعري
.بؿالمياهكالطاقةكالصحةكالتنكعالبيكلكجي

 :االستدامة البيئية -4

ُيقصدباالستدامةالبيئيةبأنياقدرةالبيئةعمىمكاصمةالعمؿبصكرةسميمة،لذلؾيتمثؿ
االسػتدامةتغذيتػوىدؼاالستدامةالبيئيةفيالتقميػؿإلػىأدنػىحػدمػفالتػدىكرالبيئػي،كتتطمػب

بشكؿطبيعي،بمعنىأفتككفالطبيعةقادرةعمىتجديدالتكازفالبيئػي،كيمكػفأفيتحقػؽذلػؾ
بدمجاالعتباراتالبيئيةعندالتخطيطلمتنميةحتػىاليػتـإلحػاؽاألضػراربػرأسالمػاؿالطبيعػي

.كذلؾكحدأدنى
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  :واقع التنمية المستدامة في فمسطين 10.2.2
فأفكالمختصػيفالبػاحثيففقػدرألالكثيػرمػففمسػطيؽبالتنميةالمستدامةفيفيمايتعم

ىاسػػتحالةبمعنػػ،جنػػبمػػعقيػػاـالدكلػػةالفمسػػطينيةالمسػػتقمةىإلػػجنبػػانالتنميػػةيجػػبأفتتكاكػػب
التنمػػكفحيػػثإ،االحػػتالؿفػػيظػػؿكجػػكدتطبيػػؽالتنميػػة عمػػفينبغػػيأمالمفيػػـك أسػػاسىيقػػـك

فػػيكذلػػؾكالفكريػػةكاالجتماعيػػةكاالقتصػػاديةجميػػعنػػكاحيالحيػػاةالسياسػػيةالتغييػػرالشػػامؿفػػي
فمػػؾىنػػاانخػػرالصػػعيدىظػػؿكجػػكدسػػيادةلمدكلػػةتػػتحكـفػػيمكاردىػػاكقراراتيػػاالسياسػػيةكعمػػ

الثكابػػػػتكالمقػػػػػدراتالسياسػػػػػيةىبيػػػػػدؼالحفػػػػاظعمػػػػػاالحػػػػػتالؿبكجػػػػػكبالتنميػػػػةفػػػػػيظػػػػؿيػػػػرل
أنكاعالسمبكالتعطيػؿالتػيأثػرتىكاجيتشتففمسطيميةفيعمميةالتنفحيثإكاالقتصادية

يسفػيسػمبكتعطيػؿالتنميػةفػيئالسػببالػراإلسػرائيمياالحتالؿجكانبياالمختمفةكيعتبرىعم
ففمسػطيفػياالقتصػاديةالتنميةفكبالتاليفإكاالقتصاديةبيدؼخدمةأىدافوالسياسيةففمسطي

.(2005:12،باركد)االحتالؿترةفخالؿممحكظاانتطكرلـتشيد

ىكضػػعياتصػػطدـعمػػففمسػػطيدكلػػةىخطػػطالتنميػػةالمسػػتدامةالتػػييتكجػػبعمػػفإ
حيػػػثف،الفمسػػػطينييىعمػػػاإلسػػػرائيمياالحػػػتالؿأرضالكاقػػػعبالمعيقػػػاتالسياسػػػيةالتػػػييفرضػػػيا

بيػػاسػػمطاتءإجػػراىتتعػػرضالمػػكاردالطبيعيػػةالفمسػػطينيةإلػػ فمػػتالؿاالحػػاتكممارسػػاتتقػػـك
الحالةالفريدةففمسطيكتعتبر،مةئالطبيعيةالقااالتزاناتطرؼكاحدمحدثةتغييراتجذريةفي
إحػػداىماأصػػيؿصػػاحب،مكاردىػػاؿالسػػتغالفمتناقضػػيففػػيالعػػالـالتػػيتتعػػرضإؿمخططػػي

فبػيقػةالعضػكيةالنمكذجػالمعففمسػطيكعميػوتعتبػركاإلمكانيػاتالقكةؾأرضكالثانيدخيؿيمم
.)2006:9،التطبيقيةاألبحاثمعيد)يكالنزاعاتالسياسيةئالتدىكرالبي

حػػركبمتكاصػػمةفبشػػاإلسػػرائيمياالحػػتالؿكممػػاشػػكؿأحػػدأىػػـالمعيقػػاتلمتنميػػةقيػػاـ
اـكاإلعػػػػػػػػػػقطػػػػػػػػػػاعغػػػػػػػػػػزةفػػػػػػػػػػيىكبالتحديػػػػػػػػػػدعمػػػػػػػػػػففمسػػػػػػػػػػطيكافػػػػػػػػػػةمؤسسػػػػػػػػػػاتدكلػػػػػػػػػػةىعمػػػػػػػػػػ

كتدميرىاكاألمنيةسساتالحككميةكالمدنيةسيمااستيدافولكافةالمؤالك،2014،2012،2008
ءسػػبيؿالمثػاؿالجامعػػاتكالمػػدارسكالمستشػفياتكمطػػارغػزةالػػدكليكمينػػاعمػىبالكامػؿكمنيػػا

يالممسػاىمةفػيئإنشػاىعمػففمسػطيكالتيعممتدكلػة،التحتيةىكتدميركافةالبنل،غزةالبحر
.الفمسطينيفيالضفةالغربيةكقطاعغزةالشعبألفرادتحقيؽالرفاهكتكفيرالعيشالكريـ

  :متطمبات التنمية المستدامة في فمسطين 11.2.2
(2013:111،عمػي)حسػبمػايراىػاحصرالمتطمباتالعامةلمتنميةالمسػتدامةفيمك

:فيمايمي
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 .الثركاتكالمكاردالطبيعيةؾاستيالالقصدفي -1
 ؾ.االستيالالبشريةفيترشيداالحتياجاتسد -2
  .نايةبالتنميةالبشريةفيالمجتمعالع -3
  .الرشيدةاالقتصاديةالتنمية -4
  .ةئالبيىظعماالحف -5
 .قاتالخارجيةكالداخميةالالشراكةفيالع -6

متطمبػػػػػاتالتنميػػػػػة(2014:55الفمسػػػػػػطيني،لوحصػػػػػاءالجيػػػػػازالمركػػػػػزم)كيفصػػػػػؿ
 :النحكالتاليىعمففمسطيالمستدامةفي

 :عمى الصعيد البيئي - أ
 .ةالفمسطينيةئالبيىعمةاإلسرائيمياتءاالعتداالمجتمعالدكليلكقؼتدخؿ -1
جميػػػػعمصػػػػادرفيػػػػةالفمسػػػػطينيةلحمايػػػػةالمصػػػػادرالطبيعيػػػػةمػػػػئالبياالسػػػػتراتيجيةدعػػػػـ -2

  .التمكث
 .يةكدعـجيكدتنميةمصادرالمياهالمتجددةئضركرةإدارةكتطكيرالمكاردالما -3
 .كالزراعةكالصناعةالمجاالتةفيمختمؼئمبيالمساعدةفينقؿتكنكلكجياصديقةل -4
  .ةئبالبياإلضرارتجنبيالمساعدةفيكضعأسسسميمةلمتخطيطالعمرانيبما -5
  .كالتربةءكالماءتمكثاليكافدعـخططالحدم -6
  .ةالبحريةكتكسيعشبكاتالصرؼالصحيئالعمؿعؿحمايةالبي  -7
  .زالتنميةالمستدامةئركافؿفيالتخطيطبيةكفؽمنيجالتكامئالتخطيطالقطاعيلمبي -8

  :االجتماعيب. عمى الصعيد 

 .كزيادةدخؿالفردكتعزيزدكرالمرأة،حدةالفقرفدعـالبرامجالكطنيةلمتخفيؼم -1
 5أىميةأكبرلمتعميـالمينيكالتدريبءكاعطاكدعـالشبابالفمسطيني،القدراتءبنا.  -2

 .مصادرالبشريةالسميمةلمكاإلدارةـئالمال
زدكريكتعزاالجتماعيةتقكيةقدراتالمؤسساتالعاممةفيمجاؿالتنميةمىالتركيزع.  -3

 .المؤسساتغيرالحككميةكالقطاعالخاص
كتطػػػػػكيرالقػػػػػدرات،ففمسػػػػػطيىإلػػػػػالئمػػػػػةالمالتكنكلكجيػػػػػافنقػػػػػؿكتػػػػػكطيىالمسػػػػػاعدةعمػػػػػ -4

المؤسسػػاتفالفنػػيالمتػػاحمػػالػػدعـفمػػكاالسػػتفادةالفمسػػطينيةفػػيمجػػاؿالبحػػثالعممػػي
  .كالمنظماتالدكليةفيىذاالمجاؿ
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المتحػػػدةذاتاألمػػـالتمكيػػؿكمؤسسػػػاتكككػػػاالتتقكيػػةالػػػركابطمػػعالمؤسسػػػاتالدكليػػة -5
 .االجتماعيةقةبالتنميةالالع

  .كفنيانمادياناالجتماعيةدعـالمؤسساتالصحيةكالتعميميةكالخدمات -6
 .لمستدامةفيالمدارسكالجامعاتكالمجتمعاتالمحميةالتكعيةبأىداؼالتنميةا -7

 االقتصادي:ج. عمى الصعيد 

االحػػتالؿدمرىػػاالتػػياالقتصػػاديةالبنيػػةءبنػػاإلعػػادةكالدكليػػةاإلقميميػػةتكثيػػؼالجيػػكد -1
.كالقرلالفمسطينيةفالمدىحالةالحصارالمفركضةعمءإنياؾبمافيذلياإلسرائيم

  .كالزراعةكالصناعةكالتجارةكالسياحةةاإلنتاجيدعـالقطاعات -2

فػػػػيمختمػػػػؼلالسػػػػتثمارؾكذلػػػػفالمسػػػػتثمريلجػػػػذبمػػػػةئمالةئػػػػالمسػػػػاعدةفػػػػيتػػػػكفيربي -3
 .القطاعات

بتطػػػػػػكيرقػػػػػػدراتالػػػػػػكزاراتؾلمؤسسػػػػػػاتالدكلػػػػػػةكذلػػػػػػاالقتصػػػػػػاديةاإلدارةتعزيػػػػػػزدكر  -4
 .قةالكالمؤسساتذاتالع

 :د. عمى الصعيد السياسي 

لدعـالجيكدالراميػةمالئمةةئأجؿإيجادبيفممسؤكلياتودكليبتحمؿمطالبةالمجتمعال .1
.فلفمسطيياإلسرائيماالحتالؿءبإنياؾكذلالـكالساالستقرارلتحقيؽ

ةكالحػػػػدكديػػػػمصػػػػادرهالطبيعمػػػػىةكالكاممػػػػةلمشػػػػعبالفمسػػػػطينيعائمػػػػتطبيػػػػؽالسػػػػيادةالد .2
قػرارالجمعيػةىعمػءنزةكالقػدسبنػاالفمسطينيةفيكؿـالضفةالغربيةكقطاعغاألجكاءك

.209/55ـالمتحدةرقليمـالعمكمية

مكاجيػػةىتركيػػزالجيػػكدالدكليػػةنحػػكتعزيػػزقػػدراتالمؤسسػػاتالفمسػػطينيةلمسػػاعدتياعمػػ .3
 .التحدياتالحاليةكالمستقبمية

المؤسسػػػاتءلتطػػػكيرخطػػػةشػػػاممةلبنػػػاففمسػػػطيزيػػػادةالمسػػػاعداتالماليػػػةكالفنيػػػةلدكلػػػة .4
 .(2014:55الفمسطيني،لوحصاءالجيازالمركزم)نيكضبالمجتمعالفمسطينيكال
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 :ممخص 
االسػػتدامةمػػفأكثػػرالمكاضػػيعالحيكيػػةالتػػييػػتـتػػداكليافػػييػػرلالباحػػثأف مفيػػـك

مجتمعاتنػػا،كبشػػكؿخػػاصفػػيالقطػػاعالمؤسسػػي،كلكػػفمػػاىػػياالسػػتدامة؟كمػػاالػػذمتعنيػػو؟
االسػػػتدامةيكتسػػػبككيػػػؼيمكننػػػاأفنتبنػػػىكم ؤسسػػػات،التنميػػػةالمسػػػتدامة؟السػػػيماأفمفيػػػـك

أىميةأكبػرمػفأمكقػتمضػىفػيضػكءاالنتشػارالمتنػاميلممبػادراتالتػيتنسػبلالسػتدامة،
خاصةفػيالمجػاؿالبيئػيكزيػادةكعػياألفػرادلخثػارالتػيتخمفيػاممارسػاتنااليكميػةعمػىالبيئػة

االسػػػتعماؿالمثػػػاليكالفعػػػاؿلجميػػػعالمصػػػادرالبيئيػػػةيػػػابانيػػػا،حيػػػثيمكػػػفتعريفالمحيطػػػةبنػػػا
كاالجتماعيػػػةكاالقتصػػػاديةمػػػعالتركيػػػزعمػػػىحيػػػاةأفضػػػؿذاتقيمػػػةعاليػػػةلكػػػؿفػػػردمػػػفأفػػػراد
،المجتمعفيالحاضػركالمسػتقبؿدكفإىػدارحػؽاألجيػاؿالقادمػةمػفاالنتفػاعبيػذهالمصػادر

فككنيػػاتنطمػػؽمػػفمبػػدأأفالبشػػرمركػػزاىتماميػػاحيػػثمػػكمػػاتبػػرزأىميػػةالتنميػػةالمسػػتدامة
،كمػاأفلمتنميػةتضحيةكالمساسباحتياجػاتاألجيػاؿتستجيبالحتياجاتالجيؿالحاليدكفال

تػػػأميفىػػػيكالتػػػيمػػػفشػػػأنياالتػػػأثيرفػػػيالظػػػركؼالحياتيػػػةلونسػػػافكالمسػػػتدامةأىػػػداؼعديػػػدة
لػػػيكالزراعػػػة،كالغػػػذاءلضػػػمافاألمػػػفالغػػػذائي،الحصػػػكؿعمػػػىالميػػػاهالكافيػػػةلالسػػػتعماؿالمنز

كالصػػحةكذلػػؾبالرعايػػةالصػػحيةكالكقائيػػةكتحسػػيفالصػػحةكاألمػػاففػػيأمػػاكفالعمػػؿ،كالمػػأكل
أمضمافاإلمدادالكافيكاالستعماؿالكامؿلمكاردالبناءكنظػـالمكاصػالت،كأخيػرا،كالخدمات

تتمتػعالتنميػػةالمسػػتدامةبمجمكعػػةكمػػاي،الػدخؿكذلػػؾبكاسػػطةفػرصالعمػػؿفػػيالقطػاعالرسػػم
،كتنظػيـاسػتخداـالمػكاردالطبيعيػة،ربػعخصػائصىػياالسػتمراريةأمفالخصػائصمتمثمػةفػي

تمخيصيافييمكفمتنميةالمستدامةلأبعادكماأفىناؾكأخيرانالتكامؿ،،كتحقيؽالتكازفالبيئي
،كمػػػاالبعػػػدالسياسػػػيكالبعػػػدالتكنكلػػػكجيكيئػػػيالبعػػػدالبكالبعػػػداالجتمػػػاعيكالبعػػػداالقتصػػػادم

المحميػاتكالحككمػةالمركزيػةالمشػاركةفػيالتنميػةالمسػتدامةكىػي:كيكجدالعديدمفاألطراؼ
ىميػػػػةالقيػػػػاداتالشػػػػعبيةكاألكىميػػػػةالجمعيػػػػاتاألكالمنظمػػػػاتغيػػػػرالحككميػػػػةكالقطػػػػاعالخػػػػاصك
االسػتدامة:ةكيمكػفإجماليػاعمػىالنحػكالتػاليعػدةأنمػاطلالسػتدام،كماتكجدالجياتالمانحةك

فيمػايتعمػؽبالتنميػةأمػا،االسػتدامةالبيئيػةكاالستدامةاالقتصػاديةكاالستدامةالمؤسسيةكالبشرية
جنبانالتنميةيجبأفتتكاكبفأفكالمختصيفالباحثيففقدرألالكثيرمففمسطيالمستدامةفي

فػػيظػػؿكجػػكدىاسػػتحالةتطبيػػؽالتنميػػةبمعنػػ،يةالمسػػتقمةجنػػبمػػعقيػػاـالدكلػػةالفمسػػطينىإلػػ
ىػػػػػذهحصػػػػػرفإنػػػػػويمكػػػػػفمتطمبػػػػػاتالتنميػػػػػةالمسػػػػػتدامةفػػػػػيفمسػػػػػطيفأمػػػػػابالنسػػػػػبةلاالحػػػػػتالؿ،

البشريةفيترشيداالحتياجاتسدكالثركاتكالمكاردالطبيعيةاستيالؾالقصدفيالمتطمباتفي
 ةئالبيىظعماالحفك الرشيدةاالقتصاديةالتنميةكالمجتمعالعنايةبالتنميةالبشريةفياالستيالؾك

 .قاتالخارجيةكالداخميةالالشراكةفيالعك
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 مقدمة: 1.3.2
ىػاتعتبرالمنظماتاألىميةالفمسػطينيةمػفأىػـمككنػاتالمجتمػعالفمسػطينيالػذميعتبر

كمػػاتشػػارؾتمػػؾ،كشػػريكانأساسػػيانفػػيعمميػػةالبنػػاءكالتنميػػةبػػدكرهأحػػدأعمػػدةالكيػػافالفمسػػطيني
كتحسػػيفظػػركؼالفقػػراءكالمحتػػاجيفلمػػاتقدمػػومػػفخػػدماتكبػػرامجالمنظمػػاتفػػيزيػػادةالػػكعي

كمشػػاريعتعمػػؿعمػػىتقميػػؿظػػاىرةالفقػػرفػػيظػػؿالممارسػػاتاإلسػػرائيميةالمتمثمػػةفػػيالحصػػار
زة.كاإلغالؽكالعدكافالمتكررعمىقطاعغ

الضػكءعمػىمنظمػاتالخػدماتاالجتماعيػة،ككنيػاىذاالمبحثسيسمطالباحثفيك
منظمػاتالخػدماتىيمجتمعالعينةالػذمسػتجرلعميػوالدراسػة،حيػثسػيتناكؿىػذاالمبحػث

المعكقاتالتػيتكاجػوىػذهأخيرانكتصنيفياكتكزيعياكمجاالتياكياحيثمفيكممفاالجتماعية،
المنظمات.

 ىمية :مفيوم المنظمات األ 2.3.2
يظيراختالؼفيتعريؼالمنظماتاألىميةبحسػبالجيػاتالمعرفػةكاألزمنػةكاألمكنػة

كفيمايميبعضانليذهالتعريفات:،كالنظرياتكالقناعاتالسياسيةحتىكقتناىذا

تأكعرؼقانكفالجمعياتالخيريةكالييئاتالذمأصدرتوالسمطةالفمسػطينيةالمنظمػا
الييئػػاتعمػػىأنيػػا"شخصػػيةمعنكيػػةمسػػتقمةتنشػػأبمكجػػباتفػػاؽبػػيفعػػدداليقػػؿعػػفسػػبعة

ربػاحالماليػةبيػدؼالصػالحالعػاـدكفاسػتيداؼجنػياألأشخاصلتحقيؽأىػداؼمشػركعةتيػـ
.(2000:7اقتساموبيفأعضاءاكتحقيؽمنفعةشخصية")الكقائعالفمسطينية،

عمػى2001كعرفياالبنؾالدكلي) (المنظمػاتاألىميػةعمػىأنيػامنظمػاتخاصػةتقػـك
.أنشطةلدفعالمعاناةكالدفاععفمصالحالفقراءكحمايةالبيئةكتحقيؽتنميةالمجتمع

أنشػئتمػفقبػؿمجمكعػةمػف،كغيرىادفةلمػربح،كعرفتبأنيامؤسساتغيرحككمية
ددكرفاىيػػػػػػةالمجتمػػػػػػعيعممػػػػػػكفمػػػػػػفأجػػػػػػؿىػػػػػػدؼمحػػػػػػ،فػػػػػػيإطػػػػػػارالمجتمػػػػػػعالمػػػػػػدني،النػػػػػػاس
(.2001:9،)عيسى

كمػػاعرفػػتعمػػىأنيػػاىيئػػةذاتشخصػػيةاعتباريػػةمسػػتقمةالتيػػدؼلتحقيػػؽربػػحمػػف
نمػػاتيػػدؼإلػػىتحقيػػؽاغػراضاجتماعيػػةأكعمميػػةأكاقتصػػاديةتنمكيػػة،مزاكلػةنشػػاطيا مػػف،كا 

(.2005:17لجديمي،غاثيةكالصحيةكالتربكية)المنظماتالخيريةكاالجتماعيةكاإلامثمتياا
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كالعمػػػػؿبيػػػػا،(عمػػػػىأنيػػػػامنظمػػػػاتغيػػػػرربحيػػػػة2007،15كقػػػػدعرفيػػػػاأبػػػػكالنصػػػػر)
كماتيدؼإلىتقديـخدماتعديدةكمتنكعةيحتاجإليياالمجتمع.،تطكعيان

كقدعرفتأيضأأنياأممنظمةتؤسسكتػدارمػفقبػؿمػكاطنيفدكفأمتمثيػؿرسػمي
كتمػػػنحكافػػػة،بػػػرالمنظمػػػةغيػػػرحككميػػػةكيانػػػانعػػػدليانمسػػػتقالنكتعت،لطػػػكاقـأكككػػػاالتحككميػػػة

يةمعالمحافظةعمػىاإلنسانالحقكؽكالكاجباتكالصالحياتالضركريةلتحقيؽأىدافياالخيريةك
(.2008:52،)النباىيفاستقالليا

كعرفػػتعمػػىأنيػػػامنظمػػاتغيػػػرربحيػػةالصػػػمةليػػابمؤسسػػػاتالدكلػػةأكالمؤسسػػػات
كيعمؿفيتمؾالمؤسساتأفػرادأكمجمكعػاتتسػتمدقكتيػامػف،بعةلمقطاعالخاصالربحيةالتا

كبالقػػدرالػػذمتتػػاحبػػوتمػػؾالحريػػاتسػػكاءنأكانػػتىػػذهالمؤسسػػات،الحريػػاتالطبيعيػػةلونسػػاف
أكلخدمػةأغػراضعامػةتعػكد،تسعىإلقامةمجتمعمدنيلحمايةالحقكؽالساسيةكاالقتصادية

نيفبصفةعامةكالعمػؿفػيمجػاالتالصػحةكالثقافػةكحمايػةالبيئػةكمحاربػةبالنفععمىالمكاط
(.2008:76،الفقركنحكذلؾ)محسف

المنظمػػاتاألىميػػةمػػف كىنػػايػػرلالباحػػثأفالتعريفػػاتالسػػابقةجميػػايتفػػؽحػػكؿمفيػػـك
لػػػذايمخػػػص،حيػػػثجػػػكىراألداءكطبيعػػػةاألىػػػداؼكنطػػػاؽالعمػػػؿكخصػػػائصالقػػػائميفعمييػػػا

عمػػػػىأنيػػػػاعبػػػػارةعػػػػفمنظمػػػػاتخيريػػػػةكاقتصػػػػاديةاجرائيػػػػانحػػػػثتعريفػػػػولممنظمػػػػاتاألىميػػػػةالبا
كاجتماعيةكثقافيةكصػحيةتعمػؿفػيميادينيػاالمختمفػةبشػكؿشػبومسػتقؿعػفىيمنػةالمؤسسػة

بالعديػػػدمػػػفالفعاليػػػاتكالبػػػرامجالمختمفػػػةلتحقيػػػؽأغراضػػػياعبػػػرمجمكعػػػةمػػػف،الرسػػػمية كتقػػػـك
.كغيرالمتطكعيفالذيفيعممكفبأجرعيفاألفرادالمتطك

   .تصنيف المنظمات األىمية 3.3.2
(51-50:ص2008،)شيخعمييمكفتصنيؼالمنظماتاألىميةحسبطبيعةعممياإلى:

كالتػػػيسػػػاىمتفػػػيتقػػػديـالخػػػدماتالمختمفػػػةلممجتمػػػع،الجمعيػػػاتالخيريػػػةكالتعاكنيػػػات .1
 .الصحةسكاءكافعميصعيدالزراعةأك،الفمسطيني

 .كالمؤسساتكالمنظماتالتنمكية،المنظماتالجماىيرية .2
،كالتػيتيػتـبقضػاياتعزيػزالثقافػةاإلنسػافكحقػكؽ،المراكزكمؤسساتالبحثكاإلعػالـ .3

 .المدنيةلممجتمعالفمسطيني
بالدفاععفحقػكؽ .4 كمصػالحفئػاتمحػددةداخػؿاإلنسػافالمؤسساتكالييئاتالتيتقـك

.ثمةعميياالنقاباتكاالتحاداتالمختمفةكمفاألم،المجتمع
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 توزيع الجمعيات عمى محافظات قطاع غزة: 4.3.2
تنتشػػرالجمعيػػاتالخيريػػةكالييئػػاتاألىميػػةفػػيمحافظػػاتقطػػاعغػػزةالخمسػػة)الشػػماؿ

كتتنػػكعأىػػدافياكبرامجيػػاكمشػػاريعياحسػػبمػػاقطعػػتعمػػىكغػػزةكالكسػػطىكخػػانيكنسكرفػػح(
المسػػجمةحتػػىةاألىميػػغالعػػدداإلجمػػاليلمجمعيػػاتالخيريػػةكالييئػػاتحيػػثبمػػ،نفسػػيامػػفعمػػؿ

تكزعػػػػتعمػػػػىالمحافظػػػػاتالخمسػػػػةكفػػػػؽ(786)ةـفػػػػيمحافظػػػػاتقطػػػػاعغػػػػز31/12/2012
الجدكؿالتالي:

تكزيعالجمعياتالخيريةعمىمحافظاتقطاعغزة:  1 1.2 جدول

 عدد الجمعيات المحافظة الترتيب
408غزة1
116الشماؿ2
95خانيكنس3
93الكسطى4
74رفح5
786

 (.3:ص2014،بوزارة الداخمية )دائرة االبحاث والدراساتالمصدر:
 

 توزيع الجمعيات حسب قطاع العمل في محافظات قطاع غزة: 5.3.2
التػيتتكزعالجمعياتمفحيػثمجػاالتالعمػؿالتػيتغطييػاإلػىالعديػدمػفالقطاعػات

ىػػدافياالتػػيكضػػعتيالنفسػػيافػػينظاميػػااألساسػػيأبحسػػب،تنطػػكمتحتيػػاعػػدةأنشػػطةتخػػدميا
لػػػذافإننػػػانجػػػدالكثيػػػرمػػػف،أكتمػػػؾالتػػػياضػػػافتياكعػػػدلتياخػػػالؿمسػػػيرةعمميػػػا،عنػػػدإنشػػػائيا

.كتنمكية،كصحية،اجتماعية،الجمعياتتعمؿفيمجاالتعدة

ىػدافياأبنػاءعمػىأغمػب،عالعمػؿالمصػنفةتحتػولذاتـتقسيـالجمعياتمفحيثقطا
بمعنػىأننػاسػنجدجمعيػاتتعمػؿفػياالجتمػاعيكليػاأنشػطةفػي،كليسكؿأىػدافياكأنشػطتيا

..إلخأحيانان..المجاؿالصحيكالتنمكمكاالقتصادم

كالجدكؿالتالييبيفتكزيعالجمعياتحسبقطاعالعمؿفيمحافظاتقطاعغزة:
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 توزيع الجمعيات حسب قطاع العمل في محافظات قطاع غزة:  2 2.2جدول

عدد الجمعيات في كل قطاع في  قطاع العمل الترتيب
 محافظات قطاع غزة

389الجمعياتاالجتماعية1
74الجمعياتالثقافية2
54الجمعياتالشبابية3
44مكمةكالطفكلةجمعياتاأل4
40الطبيةالجمعيات5
40الجمعياتالنقابية6
35الجمعياتالزراعية7
32الجمعياتالتعميمية8
28جمعياتذكماالحتياجاتالخاصة9
13الجمعياتالبيئية10
10كالديمكقراطيةاإلنسافجمعياتحقكؽ11
9الجمعياتالعائميةكالعشائرية12
7جمعياتالخريجيف13
7مصنفةجمعباتغير14
3جمعياتالصداقة15
2جمعياتالسياحةكانثار16

786المجمكع
 (9 :2014،)دائرة االبحاث والدراسات المصدر:

فالجمعيػػػاتاالجتماعيػػػةليػػػاالنصػػػيباألكبػػػرمػػػفحيػػػثأيظيػػػرمػػػفالجػػػدكؿالسػػػابؽ
تياإليباقيحيثإفعددىايساكمتقريبانمجمكعجمعياتالقطاعاتاألخرلفبمغتنسب،العدد

بةسػػ(جمعيػػةكبن74فيمػػاكػػافأقػػربقطػػاعليػػاىػػكالجمعيػػاتالثقافيػػة)%(49.5الجمعيػػات)
%(كيتضػػػحالفػػػارؽالكبيػػػرىنػػػافيمػػػابػػػيفالجمعيػػػاتاالجتماعيػػػةكالجمعيػػػاتاألخػػػرللعػػػدة9)

أسبابأىميا:

جػاالتالقطاعاتالفرعيةالمتنكعةالتيتغطيياالجمعياتاالجتماعيػةفيػيتعمػؿفػيم .1
،كرعايػػػةاأليتػػػػاـ،كرعايػػػةاألحػػػداث،كرعايػػػػةالمسػػػنيف،رعايػػػةاالسػػػرةالفقيػػػرةكالميمشػػػة
 كاإلغاثةالعاجمةكالطكارئ...إلخ.
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كالتػػػيتتسػػػـفػػػي،طبيعػػػةكنكعيػػػةالتمكيػػػؿكالمسػػػاعداتالتػػػيتقػػػدـفػػػيمحافظػػػاتغػػػزة .2
 ي.اإلنسانمعظميابالطابعاإلغاثيك

فػدارتػػبطكلفتػرةطكيمػػةعمػؿالجمعيػػات،األىميػةلتطػكرالتػاريخيفػػيعمػؿالمؤسسػػاتا .3
(.10-2014:9،)دائرةاالبحاثكالدراساتياإلنسانبالعمؿالخيرمك

 مجاالت عمل المنظمات األىمية: 6.3.2
 مجال الرعايةاواًل: 

(:نت2010،محمكد:)كييتـىذاالمجاؿبتقديـالرعايةكيتحددعميالنحكالتالي

.رعايةاألسرة .1
.مكمةكالطفكلةرعايةاأل .2
.رعايةالمسنيف .3
.رعايةاأليتاـ .4
.رعايةالمعكقيفكذكماالحتياجاتالخاصة .5
.رعايةاألحداث .6
.ايةالمسجكنيفرع .7

 قطاع التعميمثانيًا : 

فكفاءةاالستثمارفيأمقطاعمفإبؿ،يؤثرالتعميـتأثيرانعمىجميعمككناتالتنمية
تثمارفػػيقطػػاعالتعمػػيـمػػعالتركيػػزعمػػىجػػكدةالتعمػػيـقطاعػػاتالتنميػػةيعتمػػدعمػػىكفػػاءةاالسػػ
كمفنماذجالمشاريعالتىتدعمياالمنظماتاألىمية،كمالءمتوكعمىمضمكنوكأساليبوالتربكية
عمىتنفيذىامايمي: فيقطاعغزةكتقـك

 .دعـطمبةالمدارسكتأميفالحقيبةالمدرسيةكاالحتياجاتالتعميميةالمختمفة .1
الجامعيةدعـطم .2  .بةالجامعاتبالمساىمةفيالرسـك
 .تأميفكصكؿالفقراءإليالتعميـاألكاديميكالميني .3
كتجييػػػػػزاألقسػػػػػاـكالمختبػػػػػراتبالحكاسػػػػػيب،إعػػػػػادةتأىيػػػػػؿالمػػػػػدارسبمػػػػػافييػػػػػاالتػػػػػرميـ .4

 كالمكتبات.
مػػػفخػػػالؿدعػػػـصػػػندكؽالطالػػػبالمحتػػػاج،ضػػػمافحػػػؽالفقػػػراءفػػػيالتعمػػػيـالجػػػامعي .5

(Mellor, 2001: 3). 
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 : قطاع الصحةثالثاً 

إفأحدالحمػكؿالفعالػةلزيػادةكفػاءةقطػاعالخػدماتالصػحيةىػكتػدعيـدكرالجمعيػات
خاصػػةفػػيظػػؿمػػايمكػػفافتقدمػػوىػػذهالجمعيػػاتمػػف،األىميػػةفػػيتقػػديـالخػػدماتالصػػحية

احػػةليػػذهمسػػاعداتلتنفيػػذبػػرامجالصػػحةالعامػػةكفػػيحالػػةانخفػػاضحجػػـالمػػكاردالماليػػةالمت
.يمكفأفينصباالىتمػاـالػرئيسليػاعمػىتقػديـخػدماتالرعايػةالصػحيةاألكليػة،المؤسسات

(.18،ص2005،)مركزالمعمكماتكدعـاتخاذالقرار

 : قطاع الزراعة رابعاً 

نشػػػػاءمراكػػػػزلتطػػػػكيرالمشػػػػاريعالصػػػػغيرةكلتنظػػػػيـعمميػػػػةاالرشػػػػادالزراعػػػػيكمػػػػنحإتػػػػـ
كػذلؾتػـإنشػاءمراكػزلصػحةالحيكانػاتكالحفػاظعمػىالثػركةاكغػزة(.القركضالزراعيػة)أريحػ

فنمػػػػػػػاذجالمشػػػػػػػاريعالتػػػػػػػينفػػػػػػػذتياالمؤسسػػػػػػػاتاألىميػػػػػػػةفػػػػػػػيقطػػػػػػػاعغػػػػػػػزة:مػػػػػػػك،السػػػػػػػمكية
(2013،51،)شياب

 .إعادةتشجيراألراضيالزراعيةالمدمرة .1
قامةشبكاترمجديدةليراضيالزراعية .2  .إنشاءأكترميـآبارزراعيةكا 
 .تكفيراألسمدةكالدكيةالزراعيةلممزارعيف .3
 .إنشاءمزارعالدجاجالالحـكالبياض .4
 .دعـمزارعيالثركةالحيكانية .5
كالحميب. .6  إنشاءمزارعالماشيةإلنتاجالمحـك
 إنشاءمزارعاالستزراعالسمكي. .7
 : قطاع البيئة خامساً 

مطبكعػاتعػفالزراعػةكتشمؿنشاطاتكاسعةلمتثقيػؼالبيئػيكالحػدمػفالتمػكثكنشػر
كتميػػػػػة،كالبيئػػػػةالبحريػػػػػة)غػػػػزة(،كتطػػػػػكيرنمػػػػاذجزراعيػػػػػةحديثػػػػةفػػػػػيكػػػػؿمػػػػػف:أريحػػػػاكغػػػػػزة

المشػػركعاتالزراعيػػةالصػػغيرةكالمسػػاىمةفػػيحػػؿمشػػاكؿالتسػػكيؽالزراعػػيكبػػرامجاإلقػػراض
(.148،ص2010،كاالدخار)ثابت

 : التأىيل والتدريبسادساً 

نشػػاءريػػاضمكزعػػة،يةكعقػػددكراتتأىيػػؿمينػػيكتشػػمؿتػػرميـمبػػافصػػحيةكشػػباب كا 
،كالعنايػةبػالمعكقيفكتػأىيميـ،كتنظيـبرامجتعميـلغاتأجنبيػة،عمىأنحاءالضفةالغربيةكغزة
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،كتنظػيـرحػالتلمػدفكقػرلالػكطف،كتعزيزالقدراتالمؤسسية،كتدريبمتطكعيفلمحكاألمية
نشاءمكتبات ظيـبرامجلتعميـاألمياتكتدريبيفعمىكيفيةالتعامؿكتن،كتنظيـدكراتتقنية،كا 

نشاءمدارسلتدريبالفنكفليطفػاؿ،سرةبرامجالبناءالمؤسسيكتنظيـاألكتنفيذ،معأبنائيف كا 
(.2010،148،فيغزةكالضفة)ثابت

 :األىميةمعوقات المنظمات  7.3.2
القيػكدالتػيتعػاني(مػاس)ييمخصتقريرمعيدأبحاثالسياسػاتاالقتصػاديةالفمسػطين

المحميمنياىذهالمنظماتبالتالي:قيكدالممكليفيميياقيكدسمطاتاالحتالؿثـقيكدالمجتمع
البػػرامجكفػػيالترتيػػباألخيػػرتػػأتيقيػػكدالسػػمطة.كتتمثػػؿقيػػكدالممػػكليففػػيالتػػدخؿفػػيتصػػميـ

المنظمات.لمنحالمقدمةليذهكتكجيييانحكأكلكياتمعينةككذلؾفيآلياتصرؼكمتابعةا

كتتمثػػؿقيػػكداالحػػتالؿفػػيإعاقػػةكصػػكؿالمسػػاعداتلػػبعضىػػذهالمنظمػػات.أمػػاقيػػكد
المجتمػػعالمحمػػيفتتمثػػؿفػػيضػػعؼتفاعمػػومػػعبػػرامجالمنظمػػةكفػػيقيػػكدثقافيػػةتحػػدمػػفقػػدرة

يإعاقػػػةكتتمثػػػؿقيػػػكدالسػػػمطةالكطنيػػػةالفمسػػػطينيةفػػػ.المنظمػػػةعمػػػىالكصػػػكؿإلػػػيالمسػػػتيدفيف
التػػػراخيصأكتجميػػػدأرصػػػدتياالماليػػػةلػػػدلالبنػػػكؾكفػػػيالمتابعػػػةذاتالبعػػػداألمنػػػيلبعضػػػيا

(2008:71)ماس،كاستيدافيابالمتابعةمفقبؿىيئاتالرقابة

أفالمنظماتالخيريةتعانيمفجممةمػفالمشػكالت،كتكاجػو(19-2006:17)كيرلعطية
باطبالبناءالمؤسسيمثؿ:العديدمفالتحدياتالتيلياارت

.مشكالتتتعمؽبالبنيةالتنظيمية .1
.اإلدارةمشكالتفيالقيادةك .2
.مشكالتفيالمكاردالبشرية .3
.مشكالتالمكاردالمالية .4
.مشكالتفيبرامجالتسكيؽكالتركيجألنشطةالمنظمة .5
.مشكالتفياألنظمةكالمكائحكأساليبالعمؿ .6
 .يةكالرسالةمشكالتفياالستراتيجيةكالرؤ .7
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 ممخص:
فيقطاعغزةفيالفترةالحاليةقػدتقمػصإلػىاألىميةكيرلالباحثأفعمؿالمنظمات

الحداألدنىبسببالمعيقاتكالتحدياتالتيفرضتعمييامفكاقعالحصاركاالنقساـكتحديات
بسػببشػحّغالقيافيبعػضاألحيػافا ذمأدلإلىالحدمفمجاؿعممياكخارجيةلممنظماتال

التمكيؿكتجميدأرصدتياكعدـقدرتياعمىدفعنفقاتيػاالتشػغيميةاألمػرالػذلانعكػسسػمبانعمػى
أدائيػػاكمنظمػػاتمجتمػػعمػػدنيتسػػيـفػػيالػػدعـلػػدفععجمػػةالتنميػػةكتمبيػػةاحتياجػػاتالمجتمػػع

ىػػػذهككػػػذلؾالمعيقػػػاتالداخميػػػةمتمثمػػػةفػػػيغيػػػابالممارسػػػاتالديمكقراطيػػػةأكضػػػعفياداخػػػؿ
المنظماتأكضعؼالتنسيؽبيفالمنظماتأنفسػياأكغيػاباالسػتراتيجياتاإلنمائيػةمػفجيػة
كضػػػعؼالبنػػػاالمؤسسػػػيكنقػػػصالقػػػدراتالبشػػػريةمػػػفجيػػػةأخػػػرل.كػػػؿذلػػػؾأدلإلػػػىالكاقػػػع

المتردمالذمتمربوالمنظماتغيرالحككميةفيالكقتالحالي.
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 :السابقة الدراسات
 مقدمة:

كعالقتػو االسػتراتيجي بػالتخطيط تتعمػؽ دراسػات إلػى الكصػكؿ مػف الباحػث يػتمكف لػـ
 كجد بينما ،المجاكرة الدكؿ أك الكطف مستكل عمى جتماعيةسكاءباستدامةمنظماتالخدماتاال

 دراسػة مجتمعػات عمػى إجراؤىػا تػـ االسػتدامة االسػتراتيجيأك بػالتخطيط اىتمػت دراسػات عػدة
 الحككميػة غيػر بالمؤسسػات اىتمػت التػي الدراسػات كبعض الحككمية لممنظمات تنتمي ال أخرل
مػعالباحػثعمػػىمجمكعػةمػفالدراسػػاتاطّكقػػد،أخػرلحسػػبعمػـالباحػث إداريػة زكايػػا مػف

دراسػػةمػابػػيففمسػطينيةكعربيػػةكأجنبيػة،تمحػػكرتىػذهالدراسػػاتثمػػانيكعشػريفالسػابقةبمغػت
(كقػػدتطرقػػتىػػذهالدراسػػاتإلػػىالعديػػدمػػفالمعمكمػػاتالتػػيتيػػـ2015-2002بػػيفاألعػػكاـ)
:الدراسات كمفىذه مكضكعالدراسة

 :نيةلفمسطيالدراسات ا 1.3
( : دراســـة بعنـــوان   قيـــاس مـــدى فعاليـــة الـــنيج التشـــاركي 2015دراســـة العكشـــية ) -1

( فـــــــــي تحقيـــــــــق اســـــــــتدامة HR-PPME لتخطيط وتقييم ورقابة الموارد البشرية )
 مؤسسات المجتمع المدني العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة 

كتقيػيـكرقابػةالمػكاردمػدلفعاليػةالػنيجالتشػاركيلتخطػيطالتعرؼعمػيىدفتالدراسة
البشػػريةفػػيتحقيػػؽاسػػتدامةمؤسسػػاتالمجتمػػعالمػػدنيالعاممػػةفػػيالقطػػاعالزراعػػيفػػيقطػػاع

مػف(41)كقداستخداـالباحثالمنيجالكصػفيالتحميمػي،،كمػاتكػكفمجتمػعالدراسػةمػف،غزة
كالرقابػةكالتقيػيـكقدأظيرتالدراسةأفكظائؼالتخطػيطالعامميففيمنظماتالمجتمعالمدني
كماتبيفكجكدعالقةطرديةبيفكؿكظائؼالتخطيط،التشاركيةتساىـفياستدامةالمنظمات

إضػػافةإلػػيكجػػكدفػػركؽفػػيكالرقابػػةكالتقيػػيـالتشػػاركيةمػػعاسػػتدامةمنظمػػاتالمجتمػػعالمػػدني،
كرقابػػةالمػػكاردجابػػاتالمبحػػكثيفحػػكؿمػػدلفعاليػػةالػػنيجالتشػػاركيلتخطػػيطكتقيػػيـمتكسػػطاتإ

البشػػريةفػػيتحقيػػؽاالسػػتدامةتعػػزللمتغيػػر)عمػػرالمبحػػكث،عمػػرالمنظمػػة،المحافظػػة،عػػدد
العػػػامميف(،فػػػيحػػػيفعػػػدـكجػػػكدفػػػركؽتعػػػزللمتغيػػػر)الجػػػنس،المؤىػػػؿالعممػػػي،عػػػددسػػػنكات
الخدمة(.كقػدأكصػػتالدراسػةبضػػركرةمراجعػةبػػرامجالمنظمػػاتبيػدؼدمػػجمبػدأالمشػػاركةفييػػا

.منحالمكظفيففيياالدافعيةالكافيةلتحقيؽاالستدامةل
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دراسة بعنوان  ميارات التخطيط االستراتيجي لدى قيـادات : (2014دراسة أبو حسنة ) -2
 كميات التربية في الجامعات الفمسطينية وعالقتو بتحسين األداء المؤسسي ليا 

ةفػػػػػيالجامعػػػػػاتىػػػػػدفتالدراسػػػػػةالتعػػػػػرؼإلػػػػػىدرجػػػػػةممارسػػػػػةقيػػػػػاداتكميػػػػػاتالتربيػػػػػ
اسػػػتخدـكقػػػد،الفمسػػػطينيةلميػػػاراتالتخطػػػيطاالسػػػتراتيجي،كعالقتيػػػابتحسػػػيفاألداءالمؤسسػػػي

أعضػػاء(عضػػكانمػػف149)تكػػكفمجتمػػعالدراسػػةمػػفكمػػا،،المػػنيجالكصػػفيالتحميمػػيالباحػػث
.قصػػىكجامعػػةاألزىػػر،كجامعػػةاأل،الييئػػةالتدريسػػيةفػػيكميػػاتالتربيػػةفػػيالجامعػػةاإلسػػالمية

درجػةمكافقػةأفػرادعينػةالدراسػةعمػىممارسػةقيػاداتكميػاتالتربيػةفػيأفكقدأظيػرتالنتػائج
%(،كمػا74.88الجامعاتالفمسطينيةلمياراتالتخطيطاالستراتيجيإلىدرجة مرتفعة بنسػبة)

بػيفمتكسػطتقػديراتأعضػاءىيئػةالتػدريسلدرجػةا مػتالؾأنوتكجدفػركؽذاتداللػة إحصػائية 
قيػػاداتكميػػاتالتربيػػػةفػػيالجامعػػاتالفمسػػػطينيةلميػػاراتالتخطػػيطاالسػػػتراتيجيتعػػزللمتغيػػػر

رؤيػةالجامعةكذلؾلصالحالجامعةاإلسػالمية،عػدامجػاليفاثنػيفكىمػا:"امتالؾميػارةصػياغة
محػػددةكممنيجػػة،تعمػػؿعمػػىتعزيػػزكقػػدأكصػػتالدراسػػةب.رسػػالةالكميػػة"ك ضػػركرةكضػػعآليػػات 
كمراعػػاة،شػػاركةالمجتمػػعالػػداخميكالخػػارجيلكميػػاتالتربيػػةفػػيعمميػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجيم

.المحيطبياالظركؼمعالكميةاستراتيجيةعمىربطبحيثتعمؿالخططاالستراتيجية،المركنةفي
دراسة بعنوان   مـدى اسـتخدام التخطـيط االسـتراتيجي لممـوارد : (2012دراسة قباجة ) -3

 في الشركات المدرجة في بورصة فمسطين . البشرية

مدلاستخداـالتخطيطاالستراتيجيلممكاردالبشريةفيالشركاتالتعرؼىدفتالدراسة
كمػػػاتكػػػكف،،كقػػػداسػػػتخداـالباحػػػثالمػػػنيجالكصػػػفيالتحميمػػػي،المدرجػػػةفػػػيبكرصػػػةفمسػػػطيف

كقػػدأظيػػرت.صػػةفمسػػطيففػػيالشػػركاتالمدرجػػةفػػيبكرمجتمػػعالدراسػػةمػػفالقػػادةكاإلداريػػيف
أفاسػػتخداـالتخطػػيطاالسػػتراتيجيلممػػكاردالبشػػريةفػػيالشػػركاتالمدرجػػةفػػيبكرصػػةالنتػػائج

%،أمػػػافيمػػػايتعمػػػؽفػػػيمجػػػاؿ75.7فمسػػػطيفجػػػاءمتكسػػػطبشػػػكؿعػػػاـجميػػػعمجاالتػػػوبنسػػػبة
حميػػؿ%مػػنيـيعتقػػدبأنػػولػػدلالشػػركاتت66.2االسػػتقطابكاالختبػػاركالتعيػػيففػػإفمػػانسػػبتو
%يتفقػكفبػػأف65.4كفيمػايتعمػؽبالتػػدريبفػإف،كظيفػيلمكظػائؼالمػػرادشػغمياداخػؿالشػػركة

بتػػػدريبالمػػػػكاردالبشػػػػرية %52.2نسػػػػبتوبداءقيػػػػيـاألجػػػػاءتك،الشػػػركةالتػػػػييعممػػػػكفبيػػػػاتقػػػػـك
كقػػػدأكصػػػتالدراسػػػة.نػػػويكجػػػدىنػػػاؾنظػػػاـمحػػػددلمحػػػكافزكالمكافػػػآتكالتعكيضػػػاتأيعتقػػػدكفب

كجميػعاإلداريػةةتكضيحالمفيكـالعمميلمتخطيطاالستراتيجيلممكاردالبشريةلمقياداتضركرب
ربػػطالحػػكافزكالعػػامميففػػيالشػػركاتالمدرجػػةفػػيبكرصػػةفمسػػطيف،كاسػػتخداـنظػػاـرقابػػةفعػػاؿ

 .داءلمعامميفكالمكافآتبتقييـاأل



53 

 

قتو بالميزة التنافسية دراسة بعنوان التخطيط االستراتيجي وعال: (2011دراسة شراب ) -4
  دراسة ميدانية في شركات توزيع األدوية في محافظات غزة 

التعػػرؼعمػػىكاقػػعممارسػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكعالقتػػوبػػالميزةىػػدفتىػػذهالدراسػػة
تبػاعالمػنيجالكصػفيالتحميمػي،األدكيةفيمحافظاتغزة،مػفخػالؿالتنافسيةلشركاتتكزيعا
كقػدأظيػرت(شػركة.74كتكػكفمجتمػعالدراسػةمػف)ؿلمجتمعالدراسة.كأسمكبالحصرالشام

أفشػػركاتتكزيػػعاألدكيػػةفػػيمحافظػػاتغػػزةتقػػكـبممارسػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجيمػػفالنتػػائج
كماكأظيرتأفىذهالشركاتتعتمدعمىالتمػايزكاإلبػداع،خالؿممارسةالمراحؿاألساسيةلو

تعزيػػػزاالىتمػػػاـبالييكػػػؿكقػػػدأكصػػػتالدراسػػػةبميػػػزةالتنافسػػػيةليػػػا.كالتكمفػػػةاألقػػػؿفػػػيتحقيػػػؽال
كالعمػػؿعمػػىصػػياغةرسػػالةالشػػركةبحيػػثتكػػكفقابمػػةلمتحػػكؿإلػػىخطػػطالتنظيمػػيلمشػػركات

كالحرصعمىأفتتسـأىداؼالشركةبالمركنةكالقدرةعمىالتكيؼمع،كسياساتكبرامجعمؿ
.ىالكصكؿلتحقيؽىذهاألىداؼالتغيراتغيرالمتكقعةالتيتؤثرعم

المؤسسات غير الربحية بعيـدًا  استدامةدراسة بعنوان  نحو : (2011دراسة العداربة ) -5
 عن التمويل الخارجي في الضفة الغربية /  اإلغاثة الزراعية نموذجاً 

المؤسسػػاتغيػػرالربحيػػةبعيػػدانعػػفالتمكيػػؿاسػػتدامةىػػدفتىػػذهالدارسػػةالتعػػرؼإلػػى
(34تكػػكفمجتمػػعالدراسػػةمػػف)كمػػا،الضػػفةالغربيػػة/"اإلغاثػػةالزراعيػػةنمكذجػػانالخػػارجيفػػي

،مكظفػػانلمػػفليػػـعالقػػةمباشػػرةبالتمكيػػؿ كاسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالكصػػفي،فػػيحػػيفاسػػُتخدـَ
اإلحصائيةلمعمكـاالجتماعيػة كقػدفػيتحميػؿكمعالجػةالبيانػاتإحصػائيان.SPSSبرنامجالرـز

أفمصػػػادرالتمكيػػػؿالمحمػػػيالمسػػػتداـكفػػػرصالحصػػػكؿعميػػػولتمكيػػػؿأنشػػػطةسػػػةظيػػػرتالدراأ
اإلغاثػػػةالزراعيػػػةجػػػاءتبدرجػػػة"منخفضػػػة".كالمعكقػػػاتالتػػػيتكاجػػػواإلغاثػػػةلمحصػػػكؿعمػػػى
التمكيؿالمحميجاءتبدرجة"متكسطة"،كماتمثمتأىـالمعكقاتالتيتكاجػواإلغاثػةالزراعيػة

كقػػػدأكصػػػتالفمسػػػطينيالمتػػػردم(.االقتصػػػادميفػػػي:)الكضػػػعلمحصػػػكؿعمػػػىالتمكيػػػؿالمحمػػػ
الذاتيػةاالسػتدامةضركرةالتركيزعمىالمشاريعالمدرةلمدخؿ،كالقادرةعمىتكفيرفرصالدراسة

ليػػػاممػػػايكفػػػؿتراجػػػعدكراالعتمػػػادعمػػػىالتمكيػػػؿالخػػػارجيلوغاثػػػةالزراعيػػػة،كايػػػالءاإلغاثػػػة
.عأشكالولضمافسالمةأدائياكقدرتياعمىاالستمراريةالزراعيةاىتمامانرسميانبجمي
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ــو عيشــة  -6 ــي مؤسســات : (2011(دراســة أب ــوان:  التخطــيط االســتراتيجي ف دراســة بعن
صغر وعالقتو بتحقيق األىداف اإلنمائية لألمـم المتحـدة فـي األلفيـة الثالثـة األالتمويل 

 دراسة ميدانية عمى محافظات قطاع غزة 

لتعػرؼعمػػىأثػػرممارسػةالتخطػػيطاالسػتراتيجيفػػيمؤسسػػاتادراسػػةكقػدىػػدفتىػذهال
كلقػػػدصػػػغركعالقتػػػوبتحقيػػػؽاألىػػػداؼاإلنمائيػػػةليمػػػـالمتحػػػدةفػػػياأللفيػػػةالثالثػػػةألالتمكيػػػؿا

(مػفالعػامميف69كماكتككفمجتمعالدراسػةمػف)،استخدمتالباحثةالمنيجالكصفيالتحميمي
مػػفالمنتفعػػيفمػػفالمؤسسػػاتكعينػػةطبقيػػةعشػػكائية(321فػػيمؤسسػػاتالتمكيػػؿاألصػػغرك)

.لمجتمعالبحث

أفالتخطػػػيطاالسػػػػتراتيجيفػػػيمؤسسػػػاتالتمكيػػػػؿالصػػػغريػػػػؤثرالدراسػػػػةأظيػػػرتكقػػػد
كمػاتػؤثر،نمائيػةرجةمرتفعةعمىتحقيػؽاألىػداؼاإلكبد،إيجابيانذاداللةاحصائيةبشكؿعاـ

الرقابػػةكالتقيػػيـتػػأثيرانايجابيػػانكبدرجػػةمرتفعػػةجػػدانعمػػىصػػياغةالخطػػةاالسػػتراتيجيةكتنفيػػذىاك
بضػػركرةدمػػجاألىػػداؼاإلنمائيػػةأثنػػاءمراحػػؿكقػػدأكصػػتالدراسػػة.تحقيػػؽاألىػػداؼاالنمائيػػة

كتػػكفيرمػػكاردماليػػة،كذكمالػػدخؿالمحػػدكد،التخطػػيطاالسػػتراتيجيمػػفخػػالؿاسػػتيداؼالفقػػراء
.نمائيةاخميةكخارجيةلتحقيؽاألىداؼاإلد

المــوارد البشــرية فــي اســتدامة  إدارةدراســة بعنــوان:  مســاىمة : (2010 (دراســة زيــد -7
 منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية 

المػكاردالبشػريةفػياسػتدامةإدارةمدلمسػاىمةكظػائؼلتعرؼاكقدىدفتىذهالدراسة
،حػػثالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػيكلقػػداسػػتخدـالبامنظمػػاتالمجتمػػعالمػػدنيفػػيالضػػفةالغربيػػة،

مػفجميػػعمػدراءالمػػكاردالبشػريةفػػيمنظمػاتالمجتمػػع(104كمػاكتكػكفمجتمػػعالدراسػةمػػف)
المػػكاردالبشػػريةتسػػاىـبدرجػػةإدارةأظيػػرتالدراسػػةأفكظػػائؼكقػػدالمػػدنيفػػيالضػػفةالغربيػػة.

ينتأفىناؾعالقةارتباطكماب،كبيرةفياستدامةمنظماتالمجتمعالمدنيفيالضفةالغربية
أكصػػػتالدراسػػػةبضػػػركرة.كقػػػدالمػػػكاردالبشػػػريةكتحقيػػػؽاالسػػػتدامةإدارةيجابيػػػةبػػػيفكظػػػائؼإ

االىتمػػػػاـبعمميػػػػاتالتخطػػػػيطكالتنسػػػػيؽفػػػػيأنظمػػػػةالمػػػػكاردالبشػػػػرية،كتقيػػػػيـالكظػػػػائؼكتحديػػػػد
ضحةتعتمدعمييامستكياتاألجكربشكؿيحقؽلممكظفيفالعدالةكالمساكاة،ككضعسياساتكا

فيعممياتاالختياركالتعييف،لمكصكؿإلىأفضؿالعناصرالبشريةكفؽأنظمةحفزفعالةفػي
.منظماتالمجتمعالمدني
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دراســة بعنــوان  تطبيــق التخطــيط االســتراتيجي وعالقتــو بــأداء : (2010دراســة صــيام ) -8
 المؤسسات األىمية النسوية في قطاع غزة 

رؼعمػػػػىتطبيػػػػؽالتخطػػػػيطاالسػػػػتراتيجيكعالقتػػػػوبػػػػأداءىػػػػدؼىػػػػذاالبحػػػػثإلػػػػىالتعػػػػ
المؤسساتاألىميةالنسكيةفيقطػاعغػزة،كاسػتخدمتالباحثػةالمػنيجالكصػفيالتحميمػي،حيػث

مقػػابالتكمجمكعػػة5ككػػذلؾقامػػتالباحثػػةبػػإجراء،اسػػتبانة67اسػػتبانةكاسػػتردت69كزعػػت
كقػػدأظيػػرت.اإلدارةيةأكأعضػػاءمجمػػسمركػػزةكاحػػدةمػػعمػػدراء/اتالمؤسسػػاتاألىميػػةالنسػػك

أفإداراتالمؤسسػػػػػاتاألىميػػػػػةالنسػػػػػكيةلػػػػػدييافيػػػػػـكاضػػػػػحكقناعػػػػػةبعمميػػػػػةالتخطػػػػػيطالدراسػػػػػة
بتطػكيررؤيػػةكاالسػتراتيجيكتشػجعالعػػامالتعمػىالمشػاركةفػػيالتخطػيطاالسػتراتيجي، تقػػـك

أكصػػػتالدراسػػػةبضػػػركرةكقػػػد.كأىػػػداؼاسػػػتراتيجيةكمحػػػددةكاضػػػحةكمكتكبػػػةكرسػػػالةكاضػػػحة
كالعمػػػػؿعمػػػػىتػػػػذليؿ، االسػػػػتمراربتطبيػػػػؽالتخطػػػػيطاالسػػػػتراتيجيمػػػػفقبػػػػؿالمؤسسػػػػاتالنسػػػػكية

الصعكباتالتيتكاجوعمميةالتخطيطاالستراتيجيبكؿمراحميػا،كالقيػاـبعقػدالػدكراتالتدريبيػة
.العمياليذهالمؤسساتفيالتخطيطاالستراتيجيدارةلو
دراســـة بعنـــوان  درجـــة تطبيـــق التخطـــيط االســـتراتيجي فـــي : (2010دراســـة الكـــردي ) -9

 مديريات التربية والتعميم في محافظات الضفة الغربية من وجية نظر العاممين فييا 

درجػػػةتطبيػػػؽالتخطػػػيطاالسػػػتراتيجيفػػػيمػػػديرياتالتربيػػػةلتعػػػرؼاىػػػدفتىػػػذهالدراسػػػة
مميففييػا،كتكػكفمجتمػعالدراسػةمػفكالتعميـفيمحافظاتالضفةالغربيةمػفكجيػةنظػرالعػا

ة،قامػػتالباحثػػةبإعػػداداسػػتبانة.كقػػدأظيػػرتالدراسػػةأف(عامػػؿ،كلتحقيػػؽىػػدؼالدراسػػ417)
ىنػاؾدرجػةمتكسػطةلتطبيػؽالتخطػيطاالسػتراتيجيفػيمػديرياتالتربيػةكالتعمػيـفػيمحافظػػات

ذاتداللػػػػةإحصػػػػائيةفػػػػيكمػػػػاتكجػػػػدفػػػػركؽ،الضػػػػفةالغربيػػػػةمػػػػفكجيػػػػةنظػػػػرالعػػػػامميففييػػػػا
كقدأكصتالدراسةبضركرة.متكسطاتاستجاباتالعامميفلدرجةتطبيؽالتخطيطاالستراتيجي

ػػا، بنػػاءثقافػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجي،كنشػػرىافػػيكافػػةمػػديرياتالتربيػػةكالتعمػػيـ،كالمػػدارسأيضن
بالعػػامميففػػيمػػديرياتكذلػؾلتسػػييؿتبنيػػوعنػػدالحاجػػةلمعمػػؿبػػو،كمػاأنػػومػػفالضػػركرةتػػدري

التربيةكالتعميـعمىمياراتالتخطيطاالستراتيجي،ككيفيةإعدادخططاستراتيجية.

بعنــوان  توظيــف التخطــيط االســتراتيجي فــي تطــوير اإلشــراف : (2009دراســة يــونس ) -10
 التربوي في محافظات غزة .

فػػياإلشػػراؼالتعػػرؼالكيفيػػةالتػػييمكػػفمػػفخالليػػاتكظيػػؼالتخطػػيطالدراسػػةىػػدفت
التربػػكمفػػيمحافظػػاتغػػزة،كاسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي،كبمغػػتعينػػةالدراسػػة
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درجػةظيػرتالدراسػةأفأك(مشرؼ/ةمجتمعالدراسػة.151(مشرؼ/ةتربكممفأصؿ)100)
تػػكافرمتطمبػػاتتكظيػػؼالتخطػػيطاالسػػتراتيجيلتطػػكيراإلشػػراؼالتربػػكممتكسػػطةبػػكزفنسػػبي

%،كماالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةفيمتكسطتقديراتالمشرفيفلدرجػةتػكافر63.72
متطمبػػاتتكظيػػؼالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػياإلشػػراؼالتربػػكمتعػػزملمتغيػػراتالجػػنس،المؤىػػؿ
العممػػػػي،المنطقػػػػػةالتعميميػػػػػة،سػػػػنكاتالخدمػػػػػةككػػػػػذلؾالحػػػػػاؿفيمػػػػايتعمػػػػػؽبمعكقػػػػػاتالتخطػػػػػيط

إعدادقاعػدةبيانػاتكمعمكمػاتمتكاممػةعػفالعػامميفصتالدراسةبضركرةكقدأكاالستراتيجي.
كالمعممػػػيفكالمشػػػرفيفالتربػػػكييفكمػػػديرمالمػػػدارسكالطػػػالبكنتػػػائجاالختبػػػاراتكدالالتىػػػذه

 .النتائجحتىتككفىذهالقاعدةرافدانأساسيالعمميةالتخطيطاالستراتيجي
ارات مــديري المــدارس الثانويــة فــي مجــال بعنــوان  تنميــة ميــ: (2008دراســة ســكيك ) -11

 التخطيط االستراتيجي في محافظات غزة .        

كقػػػدىػػػدفتىػػػذهالدراسػػػةتنميػػػةميػػػاراتمػػػديرمالمػػػدارسالثانكيػػػةفػػػيمجػػػاؿالتخطػػػيط
اسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي،كصػػمـاسػػػتبانةك،االسػػتراتيجيفػػيمحافظػػاتغػػزة

التكجػػػدكقػػػدأظيػػػرتالدراسػػػةأنػػػو(مػػػدير/ة.117تمػػػعالدراسػػػة)كزعػػتعمػػػىجميػػػعأفػػػرادمج
فركؽذاتداللةإحصائيةفيدرجةتقديرمديرمالمدارسلممارسةالتخطيطاالستراتيجيتعزل
لمجنس،المؤىؿالعممي،مستكلالخطة،كالمنطقةالتعميمية.كأفدرجةممارسػةمػديرمالمػدارس

%.كأفدرجػةممارسػةمػديرمالمػدارسالثانكيػة88.69لمدرسػةالثانكيةلميارةصياغةرسػالةا
كزارةالتربيػػةكالتعمػػيـكقػػدأكصػػتالدراسػػةبضػػركرة%.85.62لميػػارةصػػياغةالرؤيػػة أفتقػػـك

عػادةبعقددكراتتدريبيةدكريةفيمجػاؿالتخطػيطاالسػتراتيجيكالتفكيػراالسػتراتيجيك،العالي ا 
كالبػػدءباسػػتخداـالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكأسػػمكب،التقميديػػةداريػػةاإلالنظػػرفػػياألسػػاليبكالػػنظـ

.إدارميساعدالمدارسالثانكيةعمىالتأقمـمعبيئتياالداخميةكالخارجية

بعنــوان  واقــع التخطــيط االســتراتيجي فــي مــدارس وكالــة : (2007دراســة أبــو ىاشــم )  -12
 الغوث في قطاع غزة وسبل تطويره . 

كاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيفػيمػدارسككالػةالغػكثفػيىدراسػةىدفتىذهالدراسةإل
عينػػةاسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػيكقػػدتكػػكفمجتمػػعك،قطػػاعغػػزةكسػػبؿتطػػكيره

قاـالباحثبتصميـأداتػيفلمدراسػةكىمػااسػتبانةمكجيػةلعينػةالدراسػةك.مدير/ة150الدراسة
مػػفالمسػػئكليفعػػفبػػرامجالتربيػػةكالتعمػػيـبككالػػة10ؿكمقابمػػةشخصػػيةمكجيػػةلمجمكعػػةتشػػم

نسػػبةكقػػدأظيػػرتالدراسػػةأفالغػػكثبغػػزة،كبعػػضالمػػدربيفعمػػىمشػػركعالتطػػكيرالمدرسػػي.
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%نسػبةمرتفعػة60.45منخفضةمفالمستجيبيفلدييـفيـكاضحلممفاىيـالمتعمقػةبػالتخطيط
اهالتخطػػػيطاالسػػػتراتيجيلمدارسػػػيـ،نسػػػبةمػػػفالمسػػػتجيبيفلػػػدييـاتجاىػػػاتايجابيػػػةكجيػػػدةتجػػػ

%أكػػػػدتعمػػػػىكجػػػػكدصػػػػعكباتتعتػػػػرضعمميػػػػةالتخطػػػػيط72.7متكسػػػػطةمػػػػفالمسػػػػتجيبيف
نشػػػػرثقافػػػػةالتخطػػػػيطاالسػػػػتراتيجيكالتأكيػػػػدعمػػػػىكقػػػػدأكصػػػػتالدراسػػػػةبضػػػػركرة.االسػػػػتراتيجي

كاسػػتخداـ،يةمفيكمػػوالصػػحيحكأىميتػػو،كتشػػجيعالمػػدارسعمػػىالتعمػػؽفػػيالدراسػػاتالمسػػتقبم
الحاسكبفيعمميةالتخطيطمػفخػالؿتصػميـقاعػدةبيانػاتكاحصػائياتكميػةكنكعيػةتتعمػؽ

بالبيئةالداخميةكالمعطياتالخارجيةلتسيؿدراسةالكاقع.

عنـوان الدراسـة: االسـتدامة المؤسسـاتية : محـورة الممارسـات : (2007دراسة العف ) -13
 غزة. في قطاعغير الحكومية  المشاريع في المؤسسات دارةالجيدة إل

ىػػػػػدفتىػػػػػذهالدراسػػػػػةلمعرفػػػػػةكاقػػػػػعاالسػػػػػتدامةالمؤسسػػػػػاتيةمػػػػػفخػػػػػالؿتعمػػػػػيـأفضػػػػػؿ
غػػػػزة،فػػػػيقطػػػػاعالمشػػػػاريعفػػػػيالمنظمػػػػاتغيػػػػرالحككميػػػػةدارةالجيػػػػدةإلاإلداريػػػػةالممارسػػػػات

كقػػػدصػػػمـالباحػػػث،كاسػػػتخدـالباحػػػثالمػػػنيجالكصػػػفيالتحميمػػػيلمكصػػػكؿإلػػػىنتػػػائجالدراسػػػة
المشػػػػاريعفػػػػيإدارةفممارسػػػػاتسػػػػتبانةطبقػػػػتعمػػػػىعينػػػػةالدراسػػػػة.كقػػػػدأظيػػػػرتالدراسػػػػةأا

المؤسسػػاتغيػػرالحككميػػةضػػعيفةبنسػػبكبيػػرةباسػػتثناءكجػػكدعػػددكػػاؼمػػفالكػػكادرالمينيػػة
لتنفيذنشاطاتالمشاريع،كأفالجياتالمانحةلـتسيـبشػكؿفعػاؿفػيالحػدمػفالمشػاكؿالتػي

مشػاريعفػيالمؤسسػاتغيػػرالحككميػةبػؿعمػىالعكػػسسػاعدتفػيزيػادةحػػدتيا،الإدارةتكاجػو
كالمنظماتغيرالحككميةالفمسطينيةتكصؼبأنيامثقمةبطكاقمياكبقمةمكازناتيا،كلديياأقساـ

كيتصؼمدراءالمشاريعفيالمنظماتغيرالحككميةعادةباعتمادىـعمىالخبرةأكثر،مييكمة
أكصتالدراسةبعمؿإطاركقدىالمستكمالعمميالمناسبكالمياراتالالزمة.مفاعتمادىـعم

حككميػةألكثػرمػفجيػةتتمثػؿالغيػرالمشػاريعفػيالمنظمػاتدارةالجيػدةإلاإلداريةلمممارسات
الجيػػػػاتالمانحػػػػة،المشػػػػاريع،مجتمػػػػعالمسػػػػتفيديف،إدارةفػػػػياألبعػػػػادالتاليػػػػة)البعػػػػدالتنظيمػػػػي،

مية(كالجياتالحكك

بعنوان  معوقات تطبيـق التخطـيط االسـتراتيجي فـي الجامعـات : (2007دراسة الموح )  -14
 الفمسطينية في قطاع غزة  .

ىػػػػدفتالدراسػػػػةلمتعػػػػرؼعمػػػػىمعكقػػػػاتتطبيػػػػؽالتخطػػػػيطاالسػػػػتراتيجيفػػػػيالجامعػػػػات
اسػػػتخدـالباحػػػثالمػػػنيجالكصػػػفيالتحميمػػػيلمكصػػػكؿإلػػػىنتػػػائجك،فػػػيقطػػػاعغػػػزةالفمسػػػطينية

دراسػػة،كقػػدصػػمـالباحػػثاسػػتبانةطبقػػتعمػػىعينػػةالدراسػػةباسػػتخداـأسػػمكبالمسػػحالشػػامؿال
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%مفأفرادالعينةتكافؽعمىأفمتطمبات67.78أفمانسبتوكأظيرتالدراسةألفرادالعينة.
إنجػػػاحعمميػػػةتطبيػػػؽالتخطػػػيطاالسػػػتراتيجيفػػػيالجامعػػػاتالفمسػػػطينيةفػػػيقطػػػاعغػػػزةمتػػػكفرة

كمػػػػاتكصػػػػمتالدراسػػػػةالػػػػىأفىنػػػػاؾتػػػػكفرلمييكػػػػؿالتنظيمػػػػيالمناسػػػػبفػػػػي،اسػػػػببمسػػػػتكلمن
تتػػػكفرثقافػػػةالتخطػػػيطاالسػػػتراتيجيكالشػػػعكربأىميتػػػو،%67.43الجامعػػػاتبمسػػػتكلجيػػػد

العمؿعمىتطكيرأنظمةكقدأكصتالدراسةبضركرة%فيالجامعاتالثالثة.67.21بنسبة
استمرار،كتطكيرالييكؿالتنظيمػيبمػايتناسػبمػعطبيعػةعمػؿكتحديثياباإلداريةالمعمكمات

المؤسسة،كبذؿالمزيدمفالجيكدفيسبيؿنشرثقافةالتخطيطاالستراتيجيلدلالعامميففػي
.الجامعة

دراســـة بعنـــوان  واقـــع التخطـــيط االســـتراتيجي لـــدى مـــديري : (2006)األشـــقر دراســـة  -15
 طاع غزة المنظمات غير الحكومية المحمية في ق

ىػػدفتىػػذهالدراسػػةإلػػىالتعػػرؼعمػػىكاقػػعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيالمنظمػػاتغيػػر
كلقػػػداسػػػتخدـالباحػػػثالمػػػنيجالكصػػػفيالتحميمػػػيكأسػػػمكبالدراسػػػةالحككميػػػةفػػػيقطػػػاعغػػػزة،

كقػدأظيػرتمػدراءالمنظمػاتالغيػرحككميػة.(109كماكتككفمجتمػعالدراسػةمػف)،الميدانية
العممػيلمتخطػيطاالسػتراتيجي،66.7أفالدراسة %مفمديرمالمنظماتلدييـكضكحلممفيػـك

ككجػكدمعكقػاتأخػرلكتغييػرطػاقـ،كأنيـيميمكالممارسةىذاالنػكعمػفالتخطػيطبدرجػةعاليػة
أفىناؾفركؽتعزللممتغيػرالتنظيمػيكالعامميفبيففترةكأخرل،كنقصاإلمكانياتالمادية،

البناءعمىىػذهالنتػائجكمحاكلػةالسػيرقػدماعمػىكقدأكصتالدراسةبضركرة.كعمرالمؤسسة
نفػسالطريػػؽالمؤديػػةإلػػىتعمػػيـفيػػـأعمػػؽكممارسػػةأكثػػرجديػػةفػػيىػػذاالقطػػاع،كمػػاأكصػػت

المنظماتبالتأكدمفكضكحرسالتياكرؤيتيا.

 الدارسات العربية 2.3
تخطـيط االسـتراتيجي لممـوارد البشـرية دراسة بعنـوان  دور ال: (2014) رادراسة  تيميز  -1

 في تحقيق أىداف المنظمة 

تيدؼالدراسةإلىالكشؼعفمدلمساىمةالتخطيطاالسػتراتيجيلممػكاردالبشػريةفػي
تحقيػػػػؽأىػػػػػداؼالمنظمػػػػةمػػػػػفخػػػػالؿإجػػػػػراءدراسػػػػػةميدانيػػػػةفػػػػػيإحػػػػدلالمؤسسػػػػػاتالعمكميػػػػػة

المػػػكاردالبشػػػريةكمختمػػػؼإدارةفةأكقػػػدأظيػػػرتالدراسػػػ،االقتصػػػاديةكىػػػيمؤسسػػػة"سػػػكنمغاز"
اإلداريػةكظائفيافيالمنظمةمحؿالدراسػةمازالػتمجػردكظيفػةمسػاعدةمنحصػرةفػيالجكانػب

كتنفيػػذالمػػكائحكالقػػكانيف،بػػؿمازالػػتمنفصػػمةعػػفالتخطػػيطاالسػػتراتيجيلممنظمػػةبصػػفةعامػػة،
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سػببعػدـإشػراكيـفػيالقػراراتكماالحظناأفاألفراديشػتككفمػفضػعؼعالقػتيـبمسػيرييـب
تزكيػدالمؤسسػاتالعمكميػةسػكاءكانػتكقػدأكصػتالدراسػةبضػركرة.كفيتحديدأىداؼالعمؿ

اقتصػػػػػػادية،أـذاتطػػػػػػابعخػػػػػػدماتيبكافػػػػػػةالكسػػػػػػائؿالتكنكلكجيػػػػػػةالحديثػػػػػػةالالزمػػػػػػةلمتخطػػػػػػيط
.جديداالستراتيجيجنبناإلىجنبمعالكفاءاتالبشريةالمناسبةلمتعامؿمعكؿ

خطيط االستراتيجي في مدارس التعميم العام ت( :دراسة بعنوان  ال2012دراسة القرني ) -2
 بمحافظة الطائف  تصور مقترح 

تالدراسةالتعرؼإلىمدلكضكحمفيكـالتخطيطاالستراتيجيفيمدارسالتعمػيـفىد
اتبػعالباحػثالمػنيجكلتحقيؽأىػداؼالدراسػة،العاـبمحافظةالطائؼكمايراىامديرمالمدارس

الكصػػػفيالتحميػػػؿ،ككانػػػتعينػػػةالدراسػػػةىػػػينفػػػسمجتمػػػعالدراسػػػةالػػػذميشػػػمؿجميػػػعمػػػديرم
،كأظيػػػػرتالدراسػػػػةأفالمتكسػػػػطق1432ق/1431كمػػػػديراتمػػػػدارسمحافظػػػػةالطػػػػائؼلعػػػػاـ

النسػػبيلدرجػػةتأييػػدمػػديرمالمػػدارسحػػكؿمتطمبػػاتالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيمػػدارسالتعمػػيـ
%(بدرجةعاليةجدان،كأفالتصكرالمقترحلمتخطيطاالستراتيجيفيمدارس86.75بمغ)العاـ

كيؤكدنجاحتطبيقوفيمدارسالسعكدية.كماأكصػتالدراسػة،التعميـالعاـيتمتعبقكةكفعالية
بضركرةتنظيـكزارةالتربيةكالتعميـدكراتتدريبيةعمىنحكمركزلمديرمالمدارسفيمكضػكع

التخطيطاالستراتيجيككيفيةكضعالخطةاالستراتيجية.

عمميـــــات التخطـــــيط  إدارةبعنـــــوان   دراســـــة( :  2011دراســـــة المميجـــــي ويوســـــف ) -3
 دراسة تحميمية -االستراتيجي لمتعميم الجامعي في مصر

ىػػػدفتالدراسػػػةإلػػػىالتعػػػرؼإلػػػىأساسػػػياتالتخطػػػيطاالسػػػتراتيجيمػػػفحيػػػثمبادئػػػو،
لكشػػؼعػػفكاقػػعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيبعػػضالجامعػػاتالمصػػريةمػػفكأسسػػو،كمراحمػػو،كا

كجيةنظربعضأعضاءىيئػةالتػدريسالعػامميفبيػا،حيػثطبقػتالدراسػةعمػىبعػضكميػات
(مفػػردة،كقػػداعتمػػدالباحثػػافعمػػىالمػػنيجالكصػػفي130جػػامعتيطنطػػاكبنيػػابعينػػةمقػػدارىا)

الباحثافعمىمجمكعةمفاألدكاتتتمثػؿفػيالزيػاراتالتحميميلتحقيؽأىداؼالدراسة،كاعتمد
الميدانيػػة،كالمقػػابالتالشخصػػية،كاالسػػتبانة،كقػػداسػػتخدـالباحثػػافبرنػػامجالتحميػػؿاإلحصػػائي

(SPSS،لتحميؿاستجاباتأفرادالعينة)قمػةاسػتفادةالجامعػةمػفتجػاربكقدأظيػرتالدراسػة
تيجي،كتجاىػػؿإطػػالعاألفػػرادالعػػامميفكأعضػػاءىيئػػةالجامعػػاتاألخػػرلفػػيالتخطػػيطاالسػػترا

الجامعػػػةإلػػػىتػػػدعيـالثقافػػػةإدارةسػػػعي،كطػػػطالمسػػػتقبميةلمجامعػػػةالتػػػدريسباسػػػتمرارعمػػػىالخ
كالكميػػات،باإلضػػافةإلػػىاإلداريػػةالمشػػجعةلمتخطػػيطاالسػػتراتيجيكنشػػرىافػػيجميػػعالكحػػدات

افتقػادأعضػاءىيئػةالتػدريس،كيةالسائدةبيذهالكمياتمراعاةالخطةاالستراتيجيةلمثقافةالتنظيم
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نتيجػػػةقمػػػةتقػػػديـالجامعػػػة،االسػػػتراتيجيكاألفػػػرادالعػػػاممكفبالجامعػػػةالمعرفػػػةالكافيػػػةبػػػالتخطيط
الجامعػػػةعمػػػىإدارةقمػػػةاعتمػػػاد،كالعػػػامميفلبػػػرامجتدريبيػػػةحػػػكؿالتخطػػػيطاالسػػػتراتيجيليفػػػراد

الجامعػػةدارةاالسػػتراتيجيةلمكميػػات،كغيػػابالػػدكرالرقػػابيإلمؤشػػراتكاضػػحةفػػيتقيػػيـالخطػػط
تكاجػػػوعػػػدةمعكقػػػاتكمنيػػػاضػػػعؼالميزانيػػػةلعمميػػػات،كمػػػالعمميػػػةتنفيػػػذالخطػػػطاالسػػػتراتيجية

التخطيطاالستراتيجي،كضعؼارتباطالرؤيةاالستراتيجيةبكاقعالجامعة،كقمةالدكراتالتدريبية
مياراتالتخطيطاالستراتيجيلدلالعامميف.التيتقدمياالجامعةلتنمية

( دراســة بعنـوان  العوامـل الحرجــة لمتخطـيط االسـتراتيجي وأثرىــا 2010دراسـة صـبري ) -4
  دراسة تطبيقية عمى البنوك التجارية األردنية عمى أداء المنظمة

ىدفتالدراسةإلىالكشؼعفالعكامؿالحرجةلمتخطيطاالستراتيجيكأثرىاعمىأداء
(فقرة55كلتحقيؽأىداؼالدراسةقاـالباحثبتصميـاستبانةشممت)،بنكؾالتجاريةاألردنيةال

كذلؾلجمعالمعمكماتاألكليةمفعينةالدراسة.كفيضكءذلؾجرلجمعالبياناتكتحميميا
االحصائيةلمعمكـاالجتماعية تككنتعينةالدراسة،SPSSكاختبارالفرضياتباستخداـالحـز

أفمستكلأىميةكضكحاالتجاهاالستراتيجيكدعـالقيادةكقدأظيرتالدراسة (فرادن،264ف)م
،العمياكالمركنةاالستراتيجيةكالتكنكلكجياكمستكلأداءفيالبنكؾالتجاريةاألردنيةكافمرتفعان

االس لمتخطيط الحرجة النجاح لعكامؿ معنكية داللة ذم أثر كجكد النتائج بينت تراتيجيكما
( مستكلداللة األردنيةعند البنكؾالتجارية عمىأداء أكصت0.05مجتمعةكمنفردة .كقد )

 لمتخطيطاالستراتيجيبالدراسة النجاحالحرجة يتعمؽبعكامؿ الدراساتفيما مف المزيد إجراء
جراءدراسةتتعمؽبأثرالتخطيطاالستراتيجككعالقتيابأداءالمنظمةفيقطاعاتأخرل يعمىا 

كفاءةكفاعميةالشركاتفيقطاعاتإنتاجيةأخرل.
ـــة التخطـــيط دراســـة ( 2009دراســـة الحوســـني ) -5 ـــق مراحـــل عممي ـــوان  درجـــة تطبي بعن

 االستراتيجي في وزارة التربية والتعميم بسمطنة عمان :

التعػرؼإلػػىدرجػػةتطبيػؽمراحػػؿعمميػػةالتخطػيطاالسػػتراتيجيفػػيكزارةىػدفتالدراسػػة
التعميـبسمطنةعماف.كتككفمجتمعالدراسةمفجميعالقادةاإلداريػيففػيكزارةالتربيػةالتربيةك

كلتحقيػػؽىػػدؼ،(311كالتعمػػيـبسػػمطنةعمػػاف،كتػػـاختيػػارعينػػةطبقيػػةعشػػكائيةتككنػػتمػػف)
الدراسػػة،تػػـتصػػميـاسػػتبانة،كتػػـتحميػػؿالبيانػػاتباسػػتخداـالمتكسػػطاتالحسػػابية،كاالنحرافػػات

يػػةكتحميػػؿالتبػػايفاألحػػادم،كأظيػػرتالدراسػػةأفدرجػػةتطبيػػؽمراحػػؿعمميػػةالتخطػػيطالمعيار
االستراتيجيمفقبؿالقادةاإلدارييففيكزارةالتربيةكالتعميـبسمطنةعماف،كانػتمتكسػطةفػي
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جميػػػعمراحػػػؿعمميػػػةالتخطػػػيطاالسػػػتراتيجي،عػػػدـكجػػػكدفػػػركؽذاتداللػػػةإحصػػػائيةلمراحػػػؿ
طاالسػػتراتيجي،مػػفقبػػؿالقػػادةاإلداريػػيففػػيكزارةالتربيػػةكالتعمػػيـبسػػمطنةعمػػافعمميػػةالتخطػػي

تعزلإلىمتغير"المسمىالكظيفي".
ــــين التخطــــيط االســــتراتيجي وأداء : (2008)يعقــــوبدراســــة  -6 ــــة ب ــــوان  العالق دراســــة بعن

  2008 -2001حالة دراسية لبعض الشركات المساىمة االردنية في الفترة المؤسسات:
دفتىػػذهالدراسػػةإلػػىتحميػػؿالعالقػػةبػػيفالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكتنظػػيـكفػػاءةاألداءىػػ

لػػػػدلعػػػػددمػػػػفالشػػػػركاتالمسػػػػاىمةاألردنيػػػػة.كأثبتػػػػتالدراسػػػػةصػػػػحة،بػػػػيفالنظريػػػػةكالتطبيػػػػؽ
يجابيػةالمباشػرةبػيفاعتمػادالتخطػيطاالسػتراتيجيكرفػعةاألكلػىفيمػايتعمػؽبالعالقػةاإلالفرضي

الشػػركاتاألردنيػػةتمػػارسكقػػدأظيػػرتالدراسػػةأفءةاألداءفػػيالشػػركاتالمختػػارة.مسػػتكلكفػػا
كمػػاأف،التخطػػيطاالسػػتراتيجيعمػػىالكجػػواألكمػػؿعمػػىالػػرغـمػػفكجػػكدبعػػضأكجػػوالقصػػكر

كأدلفػيتحسػػيف،اعتمػادالتخطػيطاالسػتراتيجيمػفجانػبىػذهالشػركاتأعطػىنتػائجإيجابيػة
كماأف،كبخاصةفيأسكاؽالتصديرالخارجية،كحصصياالسكقية،نتاجيةكاإل،عكائدىاالمالية

اليياكػػػػؿالتنظيميػػػػةفػػػػيالشػػػػركاتمكضػػػػكعالبحػػػػثالتحتػػػػكمعمػػػػىكحػػػػداتأكأقسػػػػاـخاصػػػػة
العميػاتحمػؿمسػؤكلياتالتخطػيطاإلدارةبالتخطيط،كتنظيـاإلداراتأكاألقساـ.ىذايحػتـعمػى

االستراتيجي.
دراسـة بعنـوان  العالقـة بـين وضـوح المفيـوم العممـي : (2002نجـار )دراسة السالم وال -7

 لمتخطيط االستراتيجي ومستوى ممارستو في المنظمات الصناعية الصغيرة 

كقػػػػػداسػػػػػتيدفتىػػػػػذهالدراسػػػػػةاستكشػػػػػاؼكاقػػػػػعالتخطػػػػػيطاالسػػػػػتراتيجيفػػػػػيالمنظمػػػػػات
يعػةالعالقػةكفقػاالصناعيةالصغيرةمفحيثمدلكضكحوكمستكلممارستوكالتعرؼعمىطب

96لبعضالخصائصالشخصػيةكالتنظيميػة،كقػدقػاـالباحثػافبتصػميـاسػتبانةكتكزيعيػاعمػى
%فقطمػفالمػديريف37.5أفكقداظيرتالدراسة.ربدإمنظمةفيمحافظة96مديرايمثمكف

العممػيلمتخطػيطاالسػتراتي كأف،جيفيالمنظماتالصناعيةالصػغيرةلػدييـفيػـكاضػحلممفيػـك
فىنػػػاؾدرجػػػاتأاالسػػػتراتيجيبصػػػيغتوالمتكاممػػػةكىػػػذهالمنظمػػػاتالتمػػػارسفعميػػػاالتخطػػػيط

كمػػايكجػػدعالقػػةارتبػػاطإيجابيػػةذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيف،متفاكتػػةمػػفالتركيػػزعمػػىخطكاتػػو
التخطيطاالستراتيجي .المستكلالعمميلممديركدرجةكضكحمفيـك
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 الدراسات األجنبية: 3.3
نجـاز  تقييم دور التخطيط التشـاركي فـي إ( دراسة بعنوان 2013)Musenge دراسة  -1

دراسة حالة عمى مشروع إنارة شـوارع بوتونـدو فـي ،واستدامة مشاريع يممكيا المجتمع
 زامبيا 

يرلالباحثأنوكعمىالرغـمفتبنيالحككمػةفػيزامبيػالمػنيجالتشػاركيفػيالتخطػيط
الفتقارىػالعنصػراالسػتدامةكىػك،هالمشػاريعتتعػرضالنتقػاداتحػادةلممشاريعإالأفمعظـىذ

مبالغطائمةمفقبػؿالحككمػةتكػكفعرضػةلمنيػبمػفقبػؿالمسػئكليفبالمشػركعإنفاؽمايعني
شػػراؾذكمعلػػـتتصػػؼبالتشػػاركيةكذلػػؾلعػػدـإفعمميػػاتتنفيػػذالمشػػركأظيػػرتالدراسػػةأكقػػد

كعػدـكجػكدتنسػيؽبػيفالمشػاريع،لػذلؾمساحةلمتغيرعندالحاجةالعالقةفيالتنفيذكلـتتكفر
فػػػيالتخطػػػيطالفتقػػػارهالمشػػػاركةانفىنػػػاؾضػػػعفكمػػػاأ،تنفيػػػذىامػػػعحاجػػػاتالمجتمػػػعالتػػػييػػػتـ

فتضػـكػؿمرحمػةمػفمراحػؿالتخطػيطجيػاتمحميػةجتمعية.كماأكصتالدراسةضػركرةأالم
شػاركةالمجتمعيػةفػيعمميػةالتخطػيطكتحسػيفانتقػاؿكلجافكمراجعةأدلةالمشاريعلضمافالم
 المعمكماتكاالتصاؿبيفجميعاألطراؼ

دراسة بعنوان: أدوات التقييم المؤسسي : Mathwai and Kara (2010 )  دراسة  -2
لتحقيق االستدامة في مؤسسات التعميم العالي : نقاط القوة والضعف، واآلثار المترتبة 

 بريطانيا .عمى ذلك
تحميؿالجيكدالحديثةلقياساالستدامةفيمؤسساتالتعمػيـالعػالي،الدراسةىذهىدفت

بتحديػػػدالمؤشػػػراتالمعياريػػػةلقػػػادةالمؤسسػػػاتكأفضػػػؿالممارسػػػات،كتبػػػادؿالخبػػػراتكالتجػػػارب
 االسػػػػتدامةداخػػػػؿالحػػػػـر باإلضػػػػافةلتػػػػكفيرأداةلقيػػػػاسمػػػػدلالتقػػػػدـالمحػػػػرزفػػػػيتعزيػػػػزمفيػػػػـك

كقػدأداةمفأدكاتالتقييـفيعددمػفالمؤسسػات.11الكرقةتـاستعراضالجامعي،كفيىذه
أىػػػـسػػػماتأدكاتالتقيػػػيـالمثاليػػػةالمسػػػتخدمةفػػػيتحديػػػداالسػػػتدامةداخػػػؿأظيػػػرتالدراسػػػةأف

الجامعيتمؾالتػيتكػكفقابمػةلمقيػاسكالمقارنػة، بػيفالجامعػاتانتبػيفأفىنػاؾاختالفػكالحـر
 كاستخدامياأدكاتمثاليةفيتقييـأدائيا.مفناحيةالتطكر،

( دراســة بعنــوان :  كيــف يــتعمم القــادة التربــويين كيفيــة تطــوير 2010)Claireدراســة  -3
 كولومبياالتخطيط االستراتيجي لمدارسيم.

ىدفتالدراسةإلىالحصكؿعمػىالمزيػدمػفالتبصػرفػيكيفيػةتعمػـقػادةالتعمػيـكضػع
،كطبقػػػػػػتىػػػػػػذهالدراسػػػػػػةعمػػػػػػىالتخطػػػػػػيطاالسػػػػػػتراتيجيؿاسػػػػػػتراتيجياتلمؤسسػػػػػػتيـمػػػػػػفخػػػػػػال

اختصاصػػييفكقػػػادةتربػػكييففػػػيمجتمػػػعالمػػدارسكالمؤسسػػػاتالتعميميػػػة،كقػػداسػػػتخدـالباحػػػث
كأظيرتالدراسػةأفأسمكبدراسةالحالة،كقداستخداـأداةالمقابمةالشخصية،كتحميؿالكثائؽ.
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كأفالقادةالػذمعكسػكاعمميػةالتطػكرمػف،بميالتخطيطاالستراتيجيىكنجاحلمتخطيطالمستق
خػػػالؿالتكاصػػػؿمػػػعالماضػػػيمػػػفأجػػػؿالكصػػػكؿلممسػػػتقبؿكمكاجيػػػةالتحػػػدياتسػػػينجحكففػػػي
تطػػػكيراالسػػػتراتيجياتكأفأغمػػػبقػػػيـالتخطػػػيطاالسػػػتراتيجيترجػػػعلمتعػػػاكفكالعمػػػؿالجمػػػاعي،

 كالذمساعدعمىظيكرأفكارجديدة.
   التخطيط االستراتيجي واألداء  دراسة بعنوان   )Rudd & Others  (2008دراسة  -4

االسػػػتراتيجيكاألداءفػػػيالمنظمػػػػاتبحػػػثالعالقػػػػةبػػػيفالتخطػػػيطىػػػدفتىػػػذهالدراسػػػة
فػيالتػأثيراتالمتعمقػةبػأربعأنػكاعمػفمتكسػطةككبيػرةالحجػـفػيالمممكػةالمتحػدة،فيػيتبحػث

شغيميةكالمركنةالماليػةكالمركنػةالتكنكلكجيػةالتالمركنةفيالتخطيطاالستراتيجيكىي)المركنة
اعتبارأفمركنةالقػراراتكالبػدائؿالجديػدةالتػييكلػدىاكالمركنةالييكمية(كعالقتياباألداءعمى
كىػػػؿيػػػتـ،لػػػىتغييػػػراتإيجابيػػػةعمػػػىصػػػعيدالمؤسسػػػةإالتخطػػػيطاالسػػػتراتيجيتسػػػمحأكتػػػؤدم
التخطػػيطاالسػػتراتيجيلػػوتػػأثيرأظيػػرتالدراسػػةأفكقػػدتكييفيػػامػػعبيئػػةالمؤسسػػةالمضػػطربة.

يجػػابيعمػػى المركنػػةالتشػػغيميةكأفالمركنػػةالتشػػغيميةليػػاتػػأثيرإيجػػابيمباشػػرعمػػػىمباشػػركا 
يجػابيعمػىالمركنػةالييكميػةكأفالتخطيطكماأف،األداءالمالي االستراتيجيلوتأثيرمباشركا 

يجػػابيك،باشػػرعمػػىاألداءغيػػرالمػػاليابيمإيجػػالمركنػػةالييكميػػةليػػاتػػأثير لػػوتػػأثيرمباشػػركا 
المركنػػةالتكنكلكجيػػػةكأفالمركنػػةالتكنكلكجيػػػةليػػاتػػػأثيرإيجػػابيمباشػػػرعمػػىاألداءغيػػػرعمػػى
يجػػابيعمػػىالمركنػػةالماليػػةكأفالمركنػػةالماليػػةليػػا،كمػػايكجػػدالمػػالي تػػأثيرلػػوتػػأثيرمباشػػركا 

التخطػيطأمأفاثنيفمفأنكاعالمركنةتتكسطالعالقةبيفالي.إيجابيمباشرعمىاألداءالم
االسػتراتيجيكاألداءاالستراتيجيكاألداءالمالي،كاالثنيفانخػريفتتكسػطالعالقػةبػيفالتخطػيط

غيرالمالي.
(: دراسة بعنوان :  من خطـط المدرسـة التطويريـة إلـى إطـار 2007) Daviesدراسة  -5

 المممكة المتحدة التخطيط االستراتيجي 
،يةلـتعدتخدـاحتياجاتالمدارسالتأكيدعمىأفطرؽالتخطيطالتقميدتالدراسةىدف

داراتيػػالمكاجيػػة التحػػدمفػػيكمػػاتؤكػػدعمػػىأىميػػةكجػػكدطريقػػةجديػػدةأمػػاـقيػػاداتالمػػدارسكا 
التكجػػواالسػػتراتيجيالػػذميتمحػػكر،األلفيػػةالجديػػدة فػػينمػػكذجكتتمثػػؿىػػذهالطريقػػةفػػيمفيػػـك

،كقػػداسػػتخدـالباحػػثلممدرسػػةالتطػػكيرمالمحػػدكدلمتخطػػيطاإلطػػارجديػػدلمتخطػػيطيحػػؿمحػػؿ
أفالتكجيػػػاتاالسػػػتراتيجيةلممدرسػػػةتتمثػػػؿفػػػيإيجػػػادحيػػػثأظيػػػرتالمػػػنيجالكصػػػفيالتحميمػػػي

مسػػػتقبؿنػػػاجح،كربػػػطالمدرسػػػةبالبيػػػتمػػػفخػػػالؿتطػػػكيرالمجتمػػػعالمحمػػػي،تكقعػػػاتعالميػػػةك
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لتعمػػيـالمبنػػىعمػػىاسػػتخداـالتكنكلكجيػػا،كتصػػميـكتطبيػػؽمؤشػػراتكدالئػػؿأداءدقيقػػةكتػػكفيرا
 .التركيزعمىاألىداؼالسنكية،كمفخالؿاستخداـنظاـالرقابةكالمحاسبة

ــات : Robinson (2005 ) ،دراســة روبنســون -6 ــى معوق ــب عم ــوان  التغم دراســة بعن
 مؤسسات العامة التخطيط االستراتيجي التي تواجو تطبيقو في ال

كالتػػيتكاجييػػافػػي،تحديػػدالمعيقػػاتالعامػػةلممؤسسػػةالكنديػػةكىػػدفتالدراسػػةالتعػػرؼ
ككضػػعالحمػػكؿالمناسػػبة،كىػػذهالدراسػػةعبػػارةعػػفاالسػػتراتيجيباتجػػاهاتبػػاعالتخطػػيط،التقػػدـ

فػػي(فػػردنايعممػػكف26)ػمقالػػةتكصػػؿإلييػػاالباحػػثعػػفطريػػؽإجػػراءالمقػػابالتالشخصػػيةلػػ
أفىنػػػاؾعػػػدةكقػػػدأظيػػػرتالدراسػػػةسػػػكاءكػػػانكامػػػديريفأكعػػػامميففػػػيالمؤسسػػػة،،مؤسسػػػات

بسببأنيػاتػأتي،أسبابلعدـاألخذبالتخطيطاالستراتيجي،فالبعضمنياقديككفغيركاضح
أكبسػببفريػؽالعمػؿالػذمينظػرإليػوأنػومجػردمضػيعةلمكقػتكالمػاؿ،كاالىتمػاـ،مفالخػارج

لمتخطػػػيطبالعمػػؿ ،كنقػػصالمعرفػػػةالمتعمقػػػةاالسػػػتراتيجياليػػػكمييجعػػػؿعػػدـكجػػػكدكقػػػتكػػاؼ 
بػػػالتخطيطاالسػػػتراتيجي.كلػػػـتتػػػكفرلػػػدييـثقافػػػةعػػػفالتخطػػػيطاالسػػػتراتيجي،كمعظػػػـتحػػػديات
التخطػػػػيطكانػػػػتناتجػػػػةعػػػػفالتغيػػػػراتالممكنػػػػةكالمكجػػػػكدةفػػػػيالمؤسسػػػػة،ألفأمتغييػػػػرفػػػػي

فلوتأثيرممحػكظأكذاتمغػزلعمػىالعمميػات.كاألفػرادالػذيفكػافممكفأفيككاالستراتيجية
طبيعيناضدعمميةالتخطيطكيحاربكنيا.فيككنك،لدييـفكرةسمبيةعفالتخطيطاالستراتيجي

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 4.3
مػػػػفخػػػػالؿاسػػػػتعراضالدراسػػػػاتالسػػػػابقةكجػػػػدالباحػػػػثأفىػػػػذهالدراسػػػػاتقػػػػدتناكلػػػػت

قيػاسمػدلفعاليػةالػنيجالتشػاركيلتخطػيطيطاالستراتيجيمفعدةاتجاىاتتتمثؿفي)التخط
كمػػػػػدلاسػػػػػتخداـالتخطػػػػػيط،يػػػػػاراتالتخطػػػػػيطاالسػػػػػتراتيجيكمكتقيػػػػػيـكرقابػػػػػةالمػػػػػكاردالبشػػػػػرية

كتطبيػػؽالتخطػػيطاالسػػتراتيجي،كعالقتػػوبػػالميزةالتنافسػػية،االسػػتراتيجيكالتخطػػيطاالسػػتراتيجي
طػػػيطاالسػػػتراتيجيكتكظيػػػؼالتخطػػػيطاالسػػػتراتيجيكتنميػػػةميػػػاراتمػػػديرمالمػػػدارسككاقػػػعالتخ

كمعكقاتتطبيؽالتخطيطاالستراتيجيكدكرالتخطيط،الثانكيةفيمجاؿالتخطيطاالستراتيجي
ثػرالتخطػيطاالسػتراتيجيأطاالستراتيجيكأداءالمؤسسػاتكاالستراتيجيكالعالقةبيفالتخطي

العممػػػيلمتخطػػػيطكتقيػػػيـمسػػػتكل ممارسػػػةالتخطػػػيطاالسػػػتراتيجيكالعالقػػػةبػػػيفكضػػػكحالمفيػػػـك
.االستراتيجيكالتغمبعمىمعكقاتالتخطيطاالستراتيجيكالتخطيطاالستراتيجيالفعاؿ(

قيػػاسمػػدلكمػػاتناكلػػتالعديػػدمػػفالدراسػػاتاالسػػتدامةمػػفعػػدةاتجاىػػاتتتمثػػؿفػػي)
يـكرقابػػػةالمػػػكاردالبشػػػريةفػػػيتحقيػػػؽاسػػػتدامةمؤسسػػػاتفعاليػػػةالػػػنيجالتشػػػاركيلتخطػػػيطكتقيػػػ
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كمسػاىمة،نحكاستدامةالمؤسساتغيرالربحيةبعيدانعػفالتمكيػؿالخػارجيك،المجتمعالمدني
المػػػػكاردالبشػػػػريةفػػػػياسػػػػتدامةمنظمػػػػاتالمجتمػػػػعالمػػػػدنيكاالسػػػػتدامةالمؤسسػػػػاتيةمحػػػػكرإدارة

نجػػازكاسػػتدامةمشػػاريعإالتشػػاركيفػػيـدكرالتخطػػيطتقيػػيك،المشػػاريعدارةالممارسػػاتالجيػػدةإل
 (أدكاتالتقييـالمؤسسيلتحقيؽاالستدامةفيمؤسساتالتعميـالعالي كيممكياالمجتمع

كنجػػػدفػػػيىػػػذهالدراسػػػاتأفكػػػؿباحػػػثتنػػػاكؿدراسػػػتوكفقػػػالرؤيتػػػوالبحثيػػػةمػػػفخػػػالؿ
منيػػاالمؤسسػػاتطاعػػاتمختمفػػةاألىػػداؼكالمنيجيػػةكالنتػػائجكالتكصػػيات،حيػػثأجريػػتعمػػىق

.ىميةكالقطاعالخاصكالقطاعالعاـكالشركاتالكبرلكالصغرلفيبيئاتكأماكفمختمفةاأل

كقػػداشػػتركتىػػذهالدراسػػةمػػعالدراسػػاتاألخػػرلفػػيبعػػضالمتغيػػراتكلكنيػػااختمفػػت
تاألخػرلعمػىمعيافيطبيعةالبيئةكالمكافالػذمُأجريػتفييػاالدراسػة،حيػثأجريػتالدراسػا

كمفأكجواالستفادةمفالدراساتالسابقة:،مجتمعاتمختمفةعفمجتمعالدراسةالحالية

 إعدادخطةالدراسة. .1
 اختيارمنيجالدراسةالمناسب. .2
بناءأداةالدراسة. .3

دراسػةمػابػيفثمػانيكعشػريفمعالباحثعمىمجمكعةمفالدراساتالسػابقةبمغػتكاطّ
(كقػػدتطرقػػت2015-2002فمسػػطينيةكعربيػػةكأجنبيػػة،تمحػػكرتىػػذهالدراسػػاتبػػيفاألعػػكاـ)
ىذهالدراساتإلىالعديدمفالمعمكماتالتيتيـمكضكعالدراسة:

i. دراسػػػاتتناكلػػػتالتخطػػػيطاالسػػػتراتيجيفػػػيمؤسسػػػاتالقطػػػاعالخػػػاصكالقطػػػاعالعػػػاـ
،(2011،)شػراب،(2012،)قباجػة،(2014،كحسنةمثؿدراسة:)أب،كالشركاتالكبرل

،)سػػػكيؾ،(2009،)يػػػكنس،(2010،)الكػػػردم،(2010،)صػػػياـ(،2011،)أبػػػكعيشػػػة
(،2014،)تيميػراز،(،2006)االشػقر،،(2007،)أبػكىاشػـ(،2007،)المكح،(2008

،)الحكسػػػػػػػػػػني،(2010)صػػػػػػػػػػبرم،،(2011،)المميجػػػػػػػػػػيكيكسػػػػػػػػػػؼ،(2012)القرنػػػػػػػػػػي،
 & Rudd ،)(Claire،2010 )،(2002(،)السػالـكالنجػار،2008)يعقػكب،،(2009

Others،2008(،( Davies،2007،)ركبنسكف( Robinson، 2005)،. 
ii. كاالسػػتدامةتخطػػيطمالػػنيجالتشػػاركيلكدراسػػاتتناكلػػتاسػػتراتيجياتالتخطػػيطالمسػػتداـ

،)زيػػػد،(2011،)العداربػػػة،(Musenge،2013 ،)(2015)العكشػػػية،مثػػػؿدراسػػػة:
2010)،(Mathwai and Kara،20102007،(،)العؼ).
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iii. (.2011،دراساتأخرمتناكلتالدكرالتمكيميمثؿدراسة)العداربة

 : أوجو االتفاقأوالً 

اتفقتالدراساتالسابقةعمىعدةأمكر:

اتفقػتمعظػـالدراسػاتفػيتناكليػالمتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػيمن حيث األىداف: .1
عمػىالكيفيػةالتػييمكػفمػفخالليػاتكظيػؼالتخطػيطاالسػتراتيجيالتطكيرالمؤسسػيك

نجػػاحكتخطػػيالمعكقػػاتإكالتعػػرؼعمػػيدكرهفػػي،اإلداريػػةفػػيالعديػػدمػػفالمسػػتكيات
 التيتكاجوىذهالمنظمات.

ــــة الدراســــة: .2 ــــع وعين ــــث مجتم ــــن حي )العكشػػػػية،،تكافقػػػػتىػػػػذهالدراسػػػػةمػػػػعدراسػػػػةم
 (.2006،)االشقر،(2010،)صياـ،(2010،)زيد،(2015

اتفقػػتمػػعمعظػػـالدراسػػاتالسػػابقةعمػػىاسػػتخداـاالسػػتبانةمــن حيــث أدوات الدراســة: .3
كأداةقياسرئيسية،كذلؾبيدؼقياسمجاالتكمتغيراتالدراسة.

تباينتدرجاتالتكافؽفينتائجالدراساتالسابقةالتيأكردىػامن حيث نتائج الدراسة: .4
 مفالدراسة.الباحثكفقالميدؼالرئيس

 : أوجو االختالفثانياً 

حيػػثىػػدفتىػػذهالدراسػػةإلػػىالتعػػرؼعمػػىكاقػػعالتخطػػيطمــن حيــث اليــدف الــرئيس: .1
االسػػػتراتيجيكدكرهفػػػياسػػػتدامةمنظمػػػاتالخػػػدماتاالجتماعيػػػةفػػػيقطػػػاعغػػػزةكذلػػػؾ
بيػدؼالػػربطبػػيفالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكدكرهفػػيعمميػػةاالسػػتدامةالتػػيتحقػػؽأىػػداؼ

 .ماتالخدماتاالجتماعيةمنظ
فالدراسػةتمػتفػيقطػاعغػزةفػيظػؿظػركؼخاصػةأبرزىػاإحيػثمن حيث البيئة: .2

اللوعميمنظماتالخدماتاالجتماعيةمفخػالؿغيػابشػبوظكالذمألقىب،الحصار
 تاـلمصادرالتمكيؿ.

حيػػػثتكػػػكفمجتمػػػعالدراسػػػةالحاليػػػةإداراتمنظمػػػاتالخػػػدماتمـــن حيـــث المجتمـــع: .3
 غزة.فيقطاعالجتماعيةا
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ــث أداة الدراســة: .4 مػػفحيػػثشػػمكليةالمػػنيجالمسػػتخدـ،تػػـاسػػتخداـاالسػػتبانة،مــن حي
ككػؿ،أبعػادرئيسػيةكىػيمجػاالتالتخطػيطاالسػتراتيجيكاالسػتدامةسػبعةكتككنتمػف

 بعديتضمفعددمفاألسئمةالفرعية.
 ثالثًا: أوجو االستفادة من الدراسات السابقة

سػػتفادةمنيػػافػػياختيػػارمػػنيجالدراسػػةكاالطػػالععمػػىالتجػػاربالحديثػػةلتمػػؾتمػػتاال .1
الدراساتمماميدالطريؽلمدراسةالحاليةلمكصكؿإلىأىدافيا.

االطالععمىاألدكاتالمستخدمةفيالدراساتالسابقةكبالتاليانتقػاءمػايتناسػبمنيػا .2
المتمثمةفياالستبانة.معمكضكعالدراسةالحاليةتمييدالبناءأداتياك

االسػػػػتفادةمػػػػفنتػػػػائجكتكصػػػػياتالدراسػػػػاتالسػػػػابقةفػػػػيتقػػػػديـالتكصػػػػياتكاالقتراحػػػػات .3
 لمدراسةالحالية.

 : ما تميزت بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:ربعاً 

تمثػػؿالدراسػػةجيػػدميػػدانيلمتعػػرؼعمػػىكاقػػعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكدكرهفػػياسػػتدامة .1
 خدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة.منظماتال

القصػػػكرفػػػيعمميػػػةالقػػػكةكالتركيػػػزعمػػػىكاقػػػعالتخطػػػيطاالسػػػتراتيجيكمعرفػػػةمػػػكاطف .2
 التخطيطاالستراتيجيلمنظماتالخدماتاالجتماعية.

كمعرفػػةمػػدمقػػدرةالمنظمػػاتعمػػىربػػطالتخطػػيطاالسػػتراتيجيباالسػتدامةالتركيػزعمػػى .3
 .االستمرارية

نظرانلقمػةالدراسػاتالتػيتناكلػتعمىمنظماتالخدماتاالجتماعيةركزتىذهالدراسة .4
 ىذاالقطاعالميـ.

تكجػػػوالدراسػػػةاالنتبػػػاهنحػػػكجعػػػؿالتفكيػػػرباالسػػػتدامةأساسػػػيفػػػيكػػػؿخطػػػكةتخطكىػػػا .5
بالتخطيطاالستراتيجي.  اإلداراتالعميافيمنظماتالخدماتاالجتماعيةعندماتقـك

4 
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دساعح تؼٕٛاْ " ل١ااط ِاذٜ فؼا١ٌاح اٌإٙ   1

اٌتشاااسوٟ ٌتخطاا١ط ٚتم١اا١ُ ٚسلاتااح اٌّااٛاسد 

اٌثشاااش٠ح فاااٟ تسم١اااك اعاااتذاِح ِإعغااااخ 

ٍِاااااح فاااااٟ اٌمطااااااع اٌّجتّاااااغ اٌّاااااذٟٔ اٌؼا

 اٌضساػٟ فٟ لطاع غضج"

اٌتؼااااشي ػٍااااٟ ِااااذٜ فؼا١ٌااااح اٌاااإٙ   (2015اٌؼىش١ح )

اٌتشاااااسوٟ ٌتخطاااا١ط ٚتم١اااا١ُ ٚسلاتااااح 

اٌّااٛاسد اٌثشااش٠ح فااٟ تسم١ااك اعااتذاِح 

 ِإعغاخ اٌّجتّغ اٌّذٟٔ

ِإعغااااااااخ اٌّجتّاااااااغ  فمسطين

اٌّاااااذٟٔ اٌؼاٍِاااااح فاااااٟ 

اٌمطاااااع اٌضساػااااٟ فااااٟ 

 لطاع غضج

 

ات١جٟ ٌااااذٜ ِٙاااااساخ اٌتخطاااا١ط االعااااتش" 2

ل١ااااااداخ و١ٍااااااخ اٌتشت١اااااح فاااااٟ اٌجاِؼااااااخ 

اٌفٍغاااااااط١ٕ١ح ٚػحلتاااااااٗ تتسغااااااا١ٓ ا دا  

 "اٌّإعغٟ ٌٙا

ِّاسعح ل١اداخ و١ٍاخ اٌتشت١ح فٟ  (2014أتٛ حغٕح )

اٌجاِؼاخ اٌفٍغط١ٕ١ح ٌّٙاساخ 

اٌتخط١ط االعتشات١جٟ، ٚػحلتٙا 

 تتسغ١ٓ ا دا  اٌّإعغٟ

و١ٍاخ اٌتشت١ح فٟ  فمسطين

، حاٌجاِؼح اإلعح١ِ

ٚجاِؼح ا ص٘ش، 

 ٚجاِؼح ا لصٝ

 تميزت الدراسة بما يمي:
.تمثـل الدراسـة جيـد ميــداني 1

لمتعـــرف عمـــى واقـــع التخطـــيط 
االســــــــــــتراتيجي ودوره فــــــــــــي 
اســــتدامة منظمــــات الخــــدمات 

 االجتماعية في قطاع غزة.
.التركيز عمى واقـع التخطـيط 2

ـــة مـــواطن  االســـتراتيجي ومعرف
القــــوة والقصــــور فــــي عمميــــة 

االســـــــــــــتراتيجي التخطـــــــــــــيط 
ـــــــــــــــــات الخـــــــــــــــــدمات  لمنظم

 االجتماعية.
.التركيـز عمــى ربـط التخطــيط 3

 ٟاالعاااتشات١جاٌتخطااا١ط  َاعاااتخذاذٜ ِااا " 3

فاٟ  ذسجاحّاٌثشش٠ح فٟ اٌششواخ اٌ ٌٍّٛاسد

 فٍغط١ٓ"تٛسصح 

ط ِؼشفح ِذٜ اعتخذاَ اٌتخط١ (2012لثاجح )

االعتشات١جٟ ٌٍّٛاسد اٌثشش٠ح فٟ 

 اٌششواخ اٌّذسجح فٟ تٛسصح فٍغط١ٓ

فٟ  ذسجحّاٌششواخ اٌ فمسطين

 فٍغط١ٓتٛسصح 

اٌتخطااا١ط االعاااتشات١جٟ ٚػحلتاااٗ تاااا١ٌّضج  4

فاااٟ ااااشواخ  ح١اااذا١ٔاٌتٕافغااا١ح "دساعاااح ِ

 تٛص٠غ ا د٠ٚح فٟ ِسافظاخ غضج"

اٌتؼشي ػٍٝ ٚالغ ِّاسعح اٌتخط١ط  (2011اشاب )

شات١جٟ ٚػحلتٗ تا١ٌّضج االعت

 اٌتٕافغ١ح ٌششواخ تٛص٠غ ا د٠ٚح

اشواخ تٛص٠غ ا د٠ٚح  فمسطين

 فٟ ِسافظاخ غضج"

"ٔسااٛ ئعااتذاِح اٌّإعغاااخ غ١ااش اٌشتس١ااح  5

تؼ١اااذان ػااآ اٌت٠ّٛاااً اٌخااااسجٟ فاااٟ اٌ ااافح 

 اٌغشت١ح / "اإلغاثح اٌضساػ١ح ّٔٛرجان"

ان ئعتذاِح اٌّإعغاخ غ١ش اٌشتس١ح تؼ١ذ (2011اٌؼذاستح )

ػٓ اٌت٠ًّٛ اٌخاسجٟ فٟ اٌ فح 

 اٌغشت١ح

 اإلغاثح اٌضساػ١ح فمسطين

"اٌتخطاااا١ط االعااااتشات١جٟ فااااٟ ِإعغاااااخ  6

صغش ٚػحلتاٗ تتسم١اك ا ٘اذاي  اٌت٠ًّٛ ا

اإلّٔائ١ااح ٌمِااُ اٌّتسااذج فااٟ ا ٌف١ااح اٌ اٌ ااح 

 دساعح ١ِذا١ٔح ػٍٝ ِسافظاخ لطاع غضج"

 (2011(أتٛ ػ١شح 

 

تخط١ط ٌٍتؼشي ػٍٝ أثش ِّاسعح اٌ

االعتشات١جٟ فٟ ِإعغاخ اٌت٠ًّٛ 

ا صغش ٚػحلتٗ تتسم١ك ا ٘ذاي 

اإلّٔائ١ح ٌمُِ اٌّتسذج فٟ ا ٌف١ح 

 اٌ اٌ ح

ِإعغاخ اٌت٠ًّٛ  فمسطين

 صغش ا

اٌّااااٛاسد اٌثشااااش٠ح فااااٟ  ئداسج"ِغاااااّ٘ح  7

اعاااتذاِح ِٕظّااااخ اٌّجتّاااغ اٌّاااذٟٔ فاااٟ 

ٚظائف ٌتؼشي ئٌٝ ِذٜ ِغاّ٘ح ا (2010) ص٠ذ

اٌّٛاسد اٌثشش٠ح فٟ اعتذاِح  ئداسج
ِٕظّاخ اٌّجتّغ  فمسطين

اٌّذٟٔ فٟ اٌ فح 
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 الدراسة الحاليةما تميزت بو  مجتمع الدراسة البمد موضوع الدراسة الباحث اسم الدراسة م
 ِٕظّاخ اٌّجتّغ اٌّذٟٔ اٌ فح اٌغشت١ح"

 

 

االســــــــــتراتيجي باالســــــــــتدامة  اٌغشت١ح
ومعرفــة مــدي قــدرة المنظمــات 

 عمى االستمرارية.
 
ـــى 4 .ركـــزت ىـــذه الدراســـة عم

منظمات الخدمات االجتماعيـة 
ـــــي  ـــــة الدراســـــات الت نظـــــرًا لقم

 تناولت ىذا القطاع الميم.
 
نحو  توجو الدراسة االنتباه .5

جعـــــــل التفكيـــــــر باالســـــــتدامة 
أساسي في كل خطوة تخطوىـا 
اإلدارات العميــــا فــــي منظمــــات 
ـــدما  ـــة عن الخـــدمات االجتماعي
 تقوم بالتخطيط االستراتيجي.

"تطث١اااك اٌتخطااا١ط االعاااتشات١جٟ ٚػحلتاااٗ  8

تأدا  اٌّإعغاخ ا ١ٍ٘ح إٌغ٠ٛح فٟ لطااع 

 غضج"

اٌتؼشي ػٍٝ تطث١ك اٌتخط١ط  (2010ص١اَ )

االعتشات١جٟ ٚػحلتٗ تأدا  

 ٌّإعغاخ ا ١ٍ٘ح إٌغ٠ٛحا

اٌّإعغاخ ا ١ٍ٘ح  فمسطين

 إٌغ٠ٛح فٟ لطاع غضج

"دسجااح تطث١ااك اٌتخطاا١ط االعااتشات١جٟ فااٟ  9

ِاااذ٠ش٠اخ اٌتشت١اااح ٚاٌتؼٍااا١ُ فاااٟ ِسافظااااخ 

اٌ اافح اٌغشت١ااح ِاآ ٚجٙااح ٔظااش اٌؼااا١ٍِٓ 

 ف١ٙا"

فٟ  العتشات١جٟااٌتخط١ط  تطث١ك (2010اٌىشدٞ )

سافظاخ ِذ٠ش٠اخ اٌتشت١ح ٚاٌتؼ١ٍُ فٟ ِ

 اٌ فح اٌغشت١ح

ِذ٠ش٠اخ اٌتشت١ح  فمسطين

ٚاٌتؼ١ٍُ فٟ ِسافظاخ 

 اٌ فح اٌغشت١ح

 

" تٛظ١ف اٌتخط١ط االعتشات١جٟ فٟ تط٠ٛش  10

 اإلاشاي اٌتشتٛٞ فٟ ِسافظاخ غضج"

اٌتؼشي ػٍٝ اٌى١ف١ح اٌتٟ ٠ّىٓ ِٓ  (٠2009ٛٔظ ) 

خحٌٙا تٛظ١ف اٌتخط١ط فٟ اإلاشاي 

 اٌتشتٛٞ

فٟ  ١ٓتشت٠ٛاٌ اٌّششف١ٓ فمسطين

 ِسافظاخ غضج

" ت١ّٕح ِٙاساخ ِذ٠شٞ اٌّاذاسط اٌ ا٠ٛٔاح  11

فااااٟ ِجاااااي اٌتخطاااا١ط االعااااتشات١جٟ فااااٟ 

 ِسافظاخ غضج"

ت١ّٕح ِٙاساخ ِذ٠شٞ اٌّذاسط  (2008عى١ه )

اٌ ا٠ٛٔح فٟ ِجاي اٌتخط١ط 

 االعتشات١جٟ

ِذ٠شٞ اٌّذاسط  فمسطين

اٌ ا٠ٛٔح فٟ ِسافظاخ 

 غضج

ات١جٟ فااٟ ِااذاسط "ٚالااغ اٌتخطاا١ط االعااتش 12

ٚواٌااااح اٌغااااٛع فااااٟ لطاااااع غااااضج ٚعااااثً 

 تط٠ٛشٖ"

دساعح ٚالغ اٌتخط١ط االعتشات١جٟ فٟ  (2007أتٛ ٘ااُ) 

ِذاسط ٚواٌح اٌغٛع فٟ لطاع غضج 

 ٚعثً تط٠ٛشٖ

ِذاسط ٚواٌح اٌغٛع  فمسطين

 فٟ لطاع غضج

االعااااااااتذاِح اٌّإعغااااااااات١ح : ِسااااااااٛسج " 13

اٌّشااااس٠غ فاااٟ  داسجاٌّّاسعااااخ اٌج١اااذج إل

 "عغاخ غ١ش اٌسى١ِٛح فٟ لطاع غضجاٌّإ

ِؼشفح ٚالغ االعتذاِح اٌّإعغات١ح ِٓ  (2007اٌؼف )

 اإلداس٠حخحي تؼ١ُّ أف ً اٌّّاسعاخ 

 اٌّشاس٠غ داسجاٌج١ذج إل

اٌّإعغاخ غ١ش  فمسطين

اٌسى١ِٛح فٟ لطاع 

 "غضج

 
 

" ِؼٛلاااخ تطث١ااك اٌتخطاا١ط االعااتشات١جٟ  14

 فٟ اٌجاِؼاخ اٌفٍغط١ٕ١ح فٟ لطاع غضج "

ٌتؼشي ػٍٝ ِؼٛلاخ تطث١ك اٌتخط١ط ا (2007اٌٍٛح ) 

االعتشات١جٟ فٟ اٌجاِؼاخ اٌفٍغط١ٕ١ح 

 فٟ لطاع غضج

اٌجاِؼاخ اٌفٍغط١ٕ١ح  فمسطين

 فٟ لطاع غضج
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ٚالغ اٌتخطا١ط االعاتشات١جٟ ٌاذٜ ِاذ٠شٞ " 15

إٌّظّاخ غ١ش اٌسى١ِٛح اٌّس١ٍح فٟ لطااع 

 "غضج

 (2006امش )ا 

اٌتؼشي ػٍٝ ٚالغ اٌتخط١ط 

عتشات١جٟ ٌذٜ ِذ٠شٞ إٌّظّاخ اال

 غ١ش اٌسى١ِٛح اٌّس١ٍح

 فمسطين

إٌّظّاخ غ١ش 

اٌسى١ِٛح اٌّس١ٍح فٟ 

 لطاع غضج

"دٚس اٌتخطاااااا١ط االعااااااتشات١جٟ ٌٍّااااااٛاسد  16

 اٌثشش٠ح فٟ تسم١ك أ٘ذاي إٌّظّح"

اٌىشف ػٓ ِذٜ ِغاّ٘ح اٌتخط١ط  (2014ت١ّ١ضاس )

االعتشات١جٟ ٌٍّٛاسد اٌثشش٠ح فٟ 

 ٌّٕظّحتسم١ك أ٘ذاي ا

 ِإعغح "عٍٛٔغاص" الجزائر

خط١ط االعتشات١جٟ فٟ ِذاسط اٌتؼٍا١ُ ت"اٌ 17

 اٌؼاَ تّسافظح اٌطائف  تصٛس ِمتشح"

اٌتؼشي ئٌٝ ِذٜ ٚضٛح ِفَٙٛ  (2012اٌمشٟٔ )

اٌتخط١ط االعتشات١جٟ فٟ ِذاسط 

َ تّسافظح اٌطائف وّا اٌتؼ١ٍُ اٌؼا

 اٌّذاسط ٠ٚشا٘ا ِذ٠ش

خ ج١ّغ ِذ٠شٞ ِٚذ٠شا السعودية

ِذاسط ِسافظح اٌطائف 

 1432ٖٖ/1431ٌؼاَ 

ػ١ٍّااااااخ اٌتخطااااا١ط االعاااااتشات١جٟ  ئداسج" 18

 دساعح تس١ٍ١ٍح"-ٌٍتؼ١ٍُ اٌجاِؼٟ فٟ ِصش

ا١ٌٍّجااااٟ ٠ٚٛعااااف 

(2011 ) 

ئٌاااٝ اٌتؼاااشي ئٌاااٝ أعاعااا١اخ اٌتخطااا١ط 

االعااااتشات١جٟ ِاااآ ح١ااااث ِثادئااااٗ، ٚ 

أعغااٗ، ِٚشاحٍااٗ، ٚاٌىشااف ػاآ ٚالااغ 

اٌتخطااااا١ط االعاااااتشات١جٟ فاااااٟ تؼااااا  

ٌجاِؼااااخ اٌّصاااش٠ح ِااآ ٚجٙاااح ٔظاااش ا

تؼ  أػ اا  ١٘ةاح اٌتاذس٠ظ اٌؼاا١ٍِٓ 

 تٙا

تؼااا  و١ٍااااخ جااااِؼتٟ  ِصش

 طٕطا ٚتٕٙا

"اٌؼٛاًِ اٌسشجح ٌٍتخط١ط االعتشات١جٟ  19

ٚأثش٘ا ػٍٝ أدا  إٌّظّح دساعح تطث١م١ح 

 ػٍٝ اٌثٕٛن اٌتجاس٠ح ا سد١ٔح"

اٌىشف ػٓ اٌؼٛاًِ اٌسشجح ٌٍتخط١ط  (2010صثشٞ )

ت١جٟ ٚأثش٘ا ػٍٝ أدا  اٌثٕٛن االعتشا

 اٌتجاس٠ح ا سد١ٔح

اٌتجاس٠ح  اٌثٕٛن األردن

 ا سد١ٔح

دسجااااح تطث١ااااك ِشاحااااً ػ١ٍّااااح اٌتخطاااا١ط  20

االعاااتشات١جٟ فاااٟ ٚصاسج اٌتشت١اااح ٚاٌتؼٍااا١ُ 

 تغٍطٕح ػّاْ"

اٌتؼشي ئٌٝ دسجح تطث١ك ِشاحً  (2009اٌسٛعٕٟ )

ػ١ٍّح اٌتخط١ط االعتشات١جٟ فٟ 

 ١ٍُٚصاسج اٌتشت١ح ٚاٌتؼ

اٌمادج اإلداس١٠ٓ فٟ  سمطنة عمان

ٚصاسج اٌتشت١ح ٚاٌتؼ١ٍُ 

 تغٍطٕح ػّاْ

" اٌؼحلح ت١ٓ اٌتخط١ط االعتشات١جٟ ٚ أدا   21

دساع١ح ٌاثؼ  اٌشاشواخ اٌّإعغاخ: حاٌح 

 -2001سد١ٔاااااح فاااااٟ اٌفتاااااشجاٌّغااااااّ٘ح ا 

2008" 

تس١ًٍ اٌؼحلح ت١ٓ اٌتخط١ط  (٠2008ؼمٛب )

دا  ت١ٓ االعتشات١جٟ ٚتٕظ١ُ وفا ج ا 

 إٌظش٠ح ٚاٌتطث١ك

اٌششواخ اٌّغاّ٘ح  األردن

 االسد١ٔح
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 الدراسة الحاليةما تميزت بو  مجتمع الدراسة البمد موضوع الدراسة الباحث اسم الدراسة م
"اٌؼحلاااح تااا١ٓ ٚضاااٛح اٌّفٙاااَٛ اٌؼٍّاااٟ  22

ٌٍتخطا١ط االعااتشات١جٟ ِٚغااتٜٛ ِّاسعااتٗ 

 فٟ إٌّظّاخ اٌصٕاػ١ح اٌصغ١شج"

اٌغاٌُ ٚإٌجاس 

(2002) 

اعتىشاي ٚالغ اٌتخط١ط االعتشات١جٟ 

 فٟ إٌّظّاخ اٌصٕاػ١ح اٌصغ١شج
ٕظّاخ اٌصٕاػ١ح اٌّ األردن

 اٌصغ١شج

ٔجاااص ئ"تم١اا١ُ دٚس اٌتخطاا١ط اٌتشاااسوٟ فااٟ  23

دساعاح ،ٚاعتذاِح ِشااس٠غ ٠ٍّىٙاا اٌّجتّغ

حاٌح ػٍاٝ ِشاشٚع ئٔااسج ااٛاسع تٛتٛٔاذٚ 

 فٟ صاِث١ا"

Musenge 
(2013) 

دٚس اٌتخط١ط اٌتشاسوٟ اٌتؼشي ػٍٝ 

ٔجاص ٚاعتذاِح ِشاس٠غ ٠ٍّىٙا ئفٟ 

 اٌّجتّغ

 دساعح حاٌح ػٍٝ زامبيا

ع ئٔاسج اٛاسع ِششٚ

 تٛتٛٔذٚ 

 

أدٚاخ اٌتم١١ُ اٌّإعغٟ ٌتسم١ك االعاتذاِح  24

فااٟ ِإعغاااخ اٌتؼٍاا١ُ اٌؼاااٌٟ : ٔماااط اٌمااٛج 

 ٚاٌ ؼف، ٚا٢ثاس اٌّتشتثح ػٍٝ رٌه

Mathwai and 

(Kara (2010 

تس١ًٍ اٌجٙٛد اٌسذ٠ ح ٌم١اط 

 االعتذاِح فٟ ِإعغاخ اٌتؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ
 اٌِٟإعغاخ اٌتؼ١ٍُ اٌؼ بريطانيا

ْ و١ف١ااح تطاا٠ٛش ٠ٛٛااو١ااف ٠ااتؼٍُ اٌمااادج اٌتشت 25

 وٌِٛٛث١ا اٌتخط١ط االعتشات١جٟ ٌّذاسعُٙ.

Claire(2010)  و١ف١ح تؼٍُ لادج اٌتؼ١ٍُ ٚضغ

اعتشات١ج١اخ ٌّإعغتُٙ ِٓ خحي 

 اٌتخط١ط االعتشات١جٟ

ٚلادج  ْٛاختصاص١ ا١وٌِٛٛث

ْ فٟ ِجتّغ ٛتشت٠ٛ

اٌّذاسط ٚاٌّإعغاخ 

 اٌتؼ١ّ١ٍح

 & Rudd تخط١ط االعتشات١جٟ ٚا دا "" اٌ 26

Others ( 2008( 

تسث اٌؼحلح ت١ٓ اٌتخط١ط االعتشات١جٟ 

ٚا دا  فٟ إٌّظّاخ ِتٛعطح ٚوث١شج 

 اٌسجُ

المممكة 
 المتحدة

إٌّظّاخ ِتٛعطح 

ٚوث١شج اٌسجُ فٟ 

 اٌٍّّىح اٌّتسذج

ِٓ خطط اٌّذسعح اٌتط٠ٛش٠ح ئٌٝ ئطاس  27

 اٌتخط١ط االعتشات١جٟ

Davies (2007)  اٌتأو١ذ ػٍٝ أْ طشق اٌتخط١ط اٌتم١ٍذ٠ح

 ٌُ تؼذ تخذَ احت١اجاخ اٌّذاسط
المممكة 
 المتحدة

ل١اداخ اٌّذاسط 

 ٚئداساتٙا

" اٌتغٍاااااااة ػٍاااااااٝ ِؼٛلااااااااخ اٌتخطااااااا١ط  28

االعااااتشات١جٟ اٌتااااٟ تٛاجااااٗ تطث١مااااٗ فااااٟ 

  اٌّإعغاخ اٌؼاِح"

Robinson 

((2005 

تسذ٠ذ اٌّؼ١ماخ اٌؼاِح ٌٍّإعغح 

ٟ تٛاجٙٙا فٟ اٌتمذَ، اٌىٕذ٠ح، ٚاٌت

تاتجاٖ اتثاع اٌتخط١ط االعتشات١جٟ 

 ٚٚضغ اٌسٍٛي إٌّاعثح

 اٌّإعغاخ اٌؼاِح كندا
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 مقدمة 1.4
مػنيجالدراسػةكمجتمعيػاكعينتيػا،باإلضػافةإلػىلكصػفانيتناكؿالباحثفيىذاالفصػؿ

كأيضػػاسػػيتـاسػػتعراض،كالتأكػػدمػػفصػػدؽكثبػػاتأداةالدراسػػةأداةالدراسػػةكخطػػكاتإعػػدادىا
،كفيمايميكصػفانالدراسةتحميؿفيكالتياعتمدعميياالباحثاألساليباإلحصائيةالمستخدمة

.لمعناصرالسابقة

 مجتمع الدراسة 2.4
فػػيقطػػاعغػػزةمػػديرممنظمػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةيتكػكفمجتمػػعالدراسػػةمػػفجميػػع

بحسػػبإحصػػائياتكزارة،(1.4رقػػـ)لجػػدكؿمػػاىػػكمكضػػحفػػيا(فػػردانك442كالبػػالغعػػددىـ)
.2015لمعاـمديريةالشؤكفالعامة–الداخمية



 توزيع منظمات الخدمات االجتماعية بحسب المنطقة: 4 .1.4 جدول

 النسبة المئوية عدد منظمات الخدمات االجتماعية المنطقة
 %12.2 54 الشمال
 %47.8 211 غزة

 %11.5 51 الوسطى
 %15.6 69 خانيونس
 %12.9 57 رفح

 %100 442 االجمالي
 2015لمعام مديرية الشؤون العامة  –الداخمية وزارة االستناد إلى إحصائية جرد بواسطة الباحث بالمصدر : 

 

 الدراسة عينة 3.4
 العينة االستطالعية: .1

مفمجتمعفردان(31)الدراسةعمىعينةاستطالعيةتتككفمفقاـالباحثبتطبيؽأداة
أكػػدمػػفصػػدؽبيػػدؼالتفػػيقطػػاعغػػزةبمػػديرممنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةالدراسػػةالمتمثػػؿ
.كثباتأداةالدراسة

 :العينة الرئيسية .2
تػػػػػػػـحسػػػػػػػابحجػػػػػػػـالعينػػػػػػػةالمالئمػػػػػػػةألغػػػػػػػراضالدراسػػػػػػػةباالعتمػػػػػػػادعمػػػػػػػىالمعادلػػػػػػػة

التالية:
SS = (Z

2
 * P (1-P)) / C

2
                              (Gauderman, 2002 : 480) 
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ف:حيثإ
(SSحجـالعينةالمطمكب:)،(Zقيمةاإلحصا:)ئيZ(1.9695عندمستكلثقة)%
(P(نسبةالدقة:)51)%(C(فترةالثقة:)0.05 = 5 )

كتػػػػـإجػػػػراءتصػػػػحيحإحصػػػػائيلحجػػػػـالعينػػػػةالنػػػػاتجمػػػػفالمعادلػػػػةالسػػػػابقةباسػػػػتخداـ
:Finite Populationالمعادلةالتاليةكذلؾنظرانلككفمجتمعالدراسةمحدكد

NEW SS = SS / ( 1 + ((SS – 1) / POP))    (Gauderman, 2002 : 480) 

حيثأف:
(NEW SSحجـالعينة:)،النيائي(POP:)حجـمجتمعالدراسة

كقػػػدبمػػػغحجػػػـالعينػػػةالمطمػػػكبألغػػػراضالدراسػػػةالحاليػػػةباالعتمػػػادعمػػػىالمعػػػادالت
فاقػدأكالتػالؼإف(استبيانانكذلؾلتعػكيضال251(فردان،كقدقاـالباحثبتكزيع)216السابقة)

كجػػػد،كتػػػـاالعتمػػػادعمػػػىأسػػػمكبالعينػػػةالعشػػػكائية،حيػػػثأخػػػذباالعتبػػػارعنػػػدتكزيػػػعالعينػػػة
مراعاتيالمنسبةالمئكيةلعددمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيالمنطقػةالتػيتتبػعليػاالجمعيػة،

(اسػتبيانان،ثػـ213تردة)كعنداستردادأدكاتالدراسةمفأفػرادالعينػةبمػغعػدداالسػتبياناتالمسػ
(اسػػتبياناتبسػػببعػػدـاكتمػػاؿالبيانػػاتفييػػا،كبػػذلؾبمػػغالعػػددالنيػػائيلعينػػة4اسػػتبعدمنيػػا)

%(مػػفمجتمػعالدراسػػة،كالجػػدكؿالتػالييكضػػحأعػػداد47.3(فػػردانبنسػبةتمثػػؿ)219الدراسػة)
كنسباالستبياناتالتيتـتكزيعياكالمستردةمنيا:

 أعداد االستبيانات الموزعة والمستردة وتوزيع عينة الدراسة: 5 .2.4جدول

 توزيع المديرية
 صافي العدد فاقد

 % )من العينة( العدد إجمالي الفاقد غير مكتمل غير مرجع

%314152512 شمال غزة

%1211221411651.7 غزة

%317172311 الوسطى

%418193114.8 خانيونس

%316162411.5 رفح

%37441219111 250 المجموع
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%مػفمنظمػاتالخػدماتاالجتماعيػة50السػببفػيتكاجػدأكثػرمػفكيرلالباحثأف
المؤسسػاتالدكليػةمعظػـكيتكاجػدبيػا،فيمدينةغزةيعكدلككفالمدينةتمثؿمركػزقطػاعغػزة

فكانػتمتكاجػػدةكمػػاكتكجػكالػكزاراتالفمسػطينية دبيػػاأعمػىنسػبةسػػكاف،كأفتمػؾالمنظمػػاتكا 
فيمدينةغزةإالأفالعديدمنيايخدـفيمناطؽمختمفةمفقطاعغزة.

 أداة الدراسة 4.4
كدكرهفػػياسػػتدامةمنظمػػاتيكاقػػعالتخطػػيطاالسػػتراتيجمعرفػػةةإلػػىلدراسػػتيػػدؼىػػذها

ممحػؽأىػداؼالدراسػةقػاـالباحػثبإعػداداسػتبانة،كلتحقيػؽالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة
كاتبعالباحثفيإعداداالستبانةالخطكاتالتالية:،الكاقعىذالمتعرؼعمى(2رقـ)

.التخطيطاالستراتيجيكاستدامةالمنظماتعمىالدراساتالمتخصصةفيمجاؿاالطالع .1
 عضالدراساتالسابقة.فيببمكضكعالبحثعمىاألدكاتالبحثيةالمتعمقةاالطالع .2
صػياغةفقػػراتاالسػتبيافبصػػكرتيااألكليػة،كذلػػؾبمػػايتكافػؽمػػعمعطيػاتاإلطػػارالنظػػرم .3

 كالدراساتالسابقة.

كبعػدالتحكػيـكحسػابالصػدؽالثبػات،(فقػرة45عمػى)اشتممتاألداةبصكرتيااألكليػة
كػػؿفقػػرةمقيػػاسخماسػػيكأمػػاـ(فقػػرة،55مػػفخػػالؿالعينػػةاالسػػتطالعيةأصػػبحعػػددالفقػػرات)

كقدكانتاإلجابةلكؿفقرةمفالفقراتكفؽمقيػاس،ليذاالدكرمدراءالمنظماتلتحديدتقديرات
 )ليكارت(الخماسيكالتالي:

 .الخماسي ليكارت مقياس:  6 .3.4 جدول

 جداقميمة قميمة متكسطة كبيرة كبيرةجدا التصنيف

54321 النقاط


 تقسيم االستبانة إلى قسمين:ىذاكقدتـ

 القسػػـاألكؿ:كيحتػػكلىػػذاالقسػػـعمػػيمجمكعػػةمػػفاألسػػئمةتتعمػػؽبالسػػماتالشخصػػية
 ألفرادالعينة.

 كدكرهفػياسػتدامةمنظمػاتيكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجالقسـالثاني:ينػاقشىػذاالقسػـ
 اكركالتالي:مح7،كيتككفىذاالقسـمفالخدماتاالجتماعية

 .فقرات5كيتككفمفرؤيةكرسالةالمنظمةالمحكراألكؿ:يناقش -



76 

 

 فقرات.8كيتككفمفأىداؼالمنظمةالمحكرالثاني:يناقش -
 فقرات.10كيتككفمفعنصرالتخطيطفيالمنظمةالمحكرالثالث:يناقش -
 فقرات.8كيتككفمفعنصرالتنفيذفيالمنظمةالمحكرالرابع:يناقش -
 .فقرات8كيتككفمفعنصرالرقابةفيالمنظمةلمحكرالخامس:يناقشا -
فقرات.6كيتككفمفعنصرالتقييـفيالمنظمةالمحكرالسادس:يناقش -
فقرات.10كيتككفمفعنصراالستدامةفيالمنظمة:يناقشالسابعالمحكر -

  صدق األداة 5.4
رتياعمػػػىقيػػػاسمػػػاكضػػػعتصػػػدؽاألداةبأنػػػو"قػػػد(1988:15)عبيػػػدات،يعػػػرؼ

لقياسو"،كقداستخدـالباحثالطرؽالتاليةلمتأكدمفصدؽاألداة:

 المحكمين  االستبانة من وجية نظر صدق1- 

المتخصصػيفةعمػىمجمكعػةمػفالمحكمػيفقاـالباحػثبعػرضاألداةبصػكرتيااألكليػ
مػػفأعضػػاءاثنػػاف،انمحكمػػاثنػػاعشػػرفتألفػػتمػػ،(3)ممحػػؽرقػػـكالقيػػادةاإلدارةاالحصػػاءكفػػي

كالقيػػادة،اإلدارةكالسياسػػةلمدراسػػاتالعميػػافػػيتخصصػػاتاإلدارةالييئػػةالتدريسػػيةفػػيأكاديميػػة
اإلدارةمفأعضاءالييئةالتدريسيةفيكميػةالتجػارةبالجامعػةاإلسػالميةفػيتخصصػاتكسبعة

فػيتخصصػاتاالزىػرجامعػةبةفيكميةالتجػارمفأعضاءالييئةالتدريسيةثالثةككاإلحصاء،
كقػػدطمػػبالباحػػثمػفالسػػادةالمحكمػػيفإبػػداء،الرياضػياتفػػيتخصصػػاتككاإلحصػاءاإلدارة

الػػػػرأمكالمالحظػػػػاتكالمقترحػػػػاتحػػػػكؿاألداةكمػػػػدلمالءمتيػػػػاألغػػػػراضالدراسػػػػة،كقػػػػدحصػػػػؿ
يؿصػياغةالباحثعمىبعضانراءكالمقترحاتمفالسادةالمحكميف،كقاـفيضكءذلؾبتعد

ضافةفقراتأ (فقػرة،كلػـ55)ةانخرل،بحيثأصبحعددفقراتاالستببعضالفقرات،كحذؼكا 
يػػدخؿالباحػػثأمتعػػديؿعمػػىالمقيػػاسالخماسػػيالمسػػتخدـحيػػثاتفػػؽغالبيػػةالمحكمػػيفعمػػى

مالءمتولمداللةعمىدرجةكؿفقرة.
 صدق االتساق الداخمي 2- 

االتساؽالداخميبأنو"التجانسفيأداءالفردمف(صدؽ1982:72،يعرؼ)أبكلبدة
فقػػرةألخػػرل،أماشػػتراؾجميػػعفقػػراتاألداةفػػيقيػػاسخاصػػيةمعينػػةفػػيالفػػرد"،كقػػدتػػـإيجػػاد
صػػدؽاالتسػػاؽالػػداخميلػػيداةبعػػدتجريبيػػاعمػػىعينػػةالدراسػػةاالسػػتطالعيةمػػفخػػالؿحسػػاب

يإليوكمعالدرجػةالكميػةمعالمجاؿالذمتنتمةانباطبيفكؿفقرةمففقراتاالستبمعامؿاالرت
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،كذلػؾلمتعػرؼعمػىقػكةةانكؿمجاؿمعالدرجةالكميةلالستب،كحسابمعامؿارتباطةانلالستب
معامؿاالرتباطالناتجكالجدكؿالتالييكضحذلؾ:

التخطيط االستراتيجي ودوره في استدامة  واقع الستبيان الداخمي االتساق صدق يوضح:  7 .4.4 جدول
 (.(N=30 بيرسون ارتباط معامالت خالل من منظمات الخدمات االجتماعية

 رقم الفقرة المجال
معامل ارتباط 
 الفقرة بالمجال

معامل ارتباط 
الفقرة باالستبيان 

 ككل
 رقم الفقرة

معامل ارتباط 
 الفقرة بالمجال

معامل ارتباط 
الفقرة باالستبيان 

 ككل

معامل ارتباط 
المجال 

باالستبيان 
 ككل

رؤيــــــــة ورســــــــالة 
 المنظمة

10.439* 0.39* 40.414* 0.781** 

0.779** 20.516** 0.779** 50.75** 0.409* 

30.668** 0.625**    

 األىداف
 

60.481** 0.602** 10 0.649** 0.676** 

0.803** 
70.496** 0.49** 11 0.687** 0.81** 

80.688** 0.813** 12 0.458* 0.642** 

90.821** 0.426* 13 0.741** 0.522** 

 التخطيط

140.557** 0.559** 19 0.677** 0.768** 

0.746** 
150.533** 0.488** 20 0.491** 0.617** 

160.538** 0.714** 21 0.82** 0.734** 

170.698** 0.761** 22 0.533** 0.371* 

180.791** 0.486** 23 0.377* 0.777** 

 التنفيذ

240.6** 0.596** 28 0.626** 0.56** 

0.738** 
250.659** 0.782** 29 0.707** 0.812** 

260.369* 0.823** 30 0.633** 0.787** 

270.748** 0.386* 31 0.397* 0.676** 

 الرقابة

320.429* 0.539** 36 0.654** 0.596** 

0.824** 
330.685** 0.799** 37 0.721** 0.592** 

340.777** 0.591** 38 0.586** 0.483** 

350.714** 0.733** 39 0.577** 0.623** 

 التقييم
400.447* 0.633** 43 0.781** 0.427* 

0.684** 410.68** 0.672** 44 0.399* 0.524** 

420.669** 0.643** 45 0.573** 0.694** 

الستدامةا

460.602** 0.423* 51 0.595** 0.437* 

0.796** 
470.505** 0.447* 52 0.644** 0.545** 

480.488** 0.705** 53 0.63** 0.486** 

490.652** 0.49** 54 0.761** 0.473** 

500.55** 0.483** 55 0.707** 0.695** 

 (R  =0.361)القيمة الحرجة لـ  0.05توى )*( تعني أن معامل االرتباط دال عند مس
 (R  =0.463)القيمة الحرجة لـ  0.01)**( تعني أن معامل االرتباط دال عند مستوى 
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إحصػائيانممػايػدؿعمػىأفيتضحمفالجدكؿالسابؽأفجميعمعامالتاالرتباطدالػة
.ةفقراتكالدرجةالكميةلالستبانتمتعبقكةاالرتباطبيفالتةاناالستب

 داةثبات األ3- 
ىالمجمكعػةالثباتىك"إعطاءالمقياسلمنتائجنفسياتقريبانفيكؿمرةيطبؽفيياعمػ

(،كقدتـحسابمعامؿثباتاألداةبطريقتيفىما:1982:261،أبكلبدةنفسيامفاألفراد")
 طريقة كرونباخ ألفا  -

(،Alpha Coefficientبعامػؿألفػا)(كالتييشارإلييااختصارانCronbachمعادلةكركنباخ)
،)عػػػػػػػػػػػكدةس({2ؼ/ع2مجػػػػػػػػػػػع)-1({* 1–= ف/)فتأخػػػػػػػػػػذالصػػػػػػػػػػيغةالتاليػػػػػػػػػػػة:ك

2002:355)

:فإحيث

            ف=عددفقراتالمقياس.=معامؿألفا.

.ؼ=تبايفاالستجاباتعمىكؿفقرةفيالمقياس2ع

.ياسككؿس=تبايفاالستجاباتعمىالمق2ع

.ؼ=مجمكعالتبايناتلعددفمفالفقرات2مجػع
طريقة التجزئة النصفية  -

تعتمدىذهالطريقةعمىتجزئةاألداةإلىجزئيف،كحسابمعامؿاالرتباطبيفالجزئيف،
يتـإجراءتصحيحكتعديؿإحصائيلمعامؿاالرتباط المحسكببكاسطةمعادلةسبيرمافكمفثـَ

((Spearman – Brown Prophecy Formulaبراكفالتنبؤية

كىذهالمعادلةىي:

(1980:14صادؽ،+ر()أبكحطبك1ر/)2ث=
حيثأف:

.=معامؿثباتالمقياسكموث
=القيمةالمحسكبةلمعامؿاالرتباطبيفاالستجاباتعمىالجزئييف.ر

ألفاكركنباخكالتجزئةفكمجاالتوبطريقتيكالجدكؿالتالييكضحقيـمعامالتالثباتلالستبيا
النصفية:
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 .النصفية والتجزئة كرونباخ ألفا طريقتي باستخدام ومجاالتو لالستبيان الثبات معامالت:  5.48 جدول

 عدد الفقرات المجال
 قيمة معامل الثبات

 التجزئة النصفية ألفا كرونباخ
0.8450.821 5 الرؤية والرسالة

0.8690.834 8 األىداف
 0.8910.856 10 التخطيط
 0.871 80.905 التنفيذ
 80.8090.785 الرقابة
60.7840.757 التقييم

100.8850.831 االستدامة
550.9340.897 االستبيان ككل

باتيتضحمفالجدكؿالسابؽأفجميعمعامالتالثباتليداةمرتفعةممايؤكدعمىث
(.2االستبيافكصالحيتولالستخداـ،أنظراالستبيافبصكرتوالنيائيةفيممحؽرقـ)

 األساليب اإلحصائية 6.4
اعتمػػدالباحػػثاألسػػاليباإلحصػػائيةالبارامتريػػةالمعمميػػةفقػػدأظيػػرتعمميػػةاستكشػػاؼ

 Kolmogorov-Smirnovالبيانػػاتمػػفخػػالؿاختبػػاراعتداليػػةالتكزيػػع)كػػكلمجرؼسػػميرنكؼ(

For Tests of Normalityنتائجكجكدفػركؽالتخضعلمتكزيعاالعتداليحيثلـتظيرالعينةأف
كالجدكؿالتالييكضحنتائجاختباراعتداليػةكالتكزيعاالعتدالي،العينةبيفتكزيعدالةإحصائيان

التكزيع:
 الدراسة عينة توزيع العتدالية Kolmogorov-Smirnov اختبار: 9 .6.4 جدول

 الداللة اإلحصائية .Sig درجات الحرية قيمة اإلحصائي

 غيردالة 0.078 209 0.059

  :كبالتالياعتمدالباحثاألساليباإلحصائيةالتالية

لحسابالصدؽكالثباتألداةالدراسةقاـالباحثباستخداـمعامالتاالرتباطلبيرسكف. -1
دراسػػػػةاألكؿاسػػػػتخدـالباحػػػػثالمتكسػػػػطاتكالتكػػػػراراتكاألكزافلوجابػػػػةعمػػػػىسػػػػؤاؿال -2

النسبية.
لوجابةعمىسؤاؿالدراسةالثالثاستخدـالباحثمعامالتاالرتباطلبيرسكف. -3
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"لعينتيفمستقمتيفكغيػرTالختبارصحةفرضالدراسةاألكؿاستخدـالباحثاختبار" -4
. Unequal Independent Samples T - Testمتساكيتيف

الختبارصحةفركضالدراسةمػفالثػانيحتػىالخػامساسػتخدـالباحػثتحميػؿالتبػايف -5
كمػفثػـاسػتخداـاختبػارشػيفيولممقارنػاتالبعديػة One  Way ANOVA  األحػادم
.Scheffe Post Hoc Test For Multiple Comparisons المتعددة

 خصائص العينة:
 الجنس -1

 الجنس متغير ضوء في الدراسة مجتمع أفراد ألعداد النسبية واألوزان األعداد: 10 .7.4 جدول

 % عدد الجنس

 %80.4 168 ذكر
 %19.6 41 أنثى



يتضحمفالجدكؿأفنسبةالذككرمفمدراءمنظماتالخدمةاالجتماعيةبمغتحػكالي
ربشػػكؿكبيػػركتفضػػػؿ%كيمكػػفتفسػػيرذلػػؾبػػأفتمػػؾالمنظمػػاتخدماتيػػةتحتػػؾبػػالجميك80

مجػػالسإداراتتمػػؾالمنظمػػاتكجػػكدرجػػؿأكثػػرمػػفكجػػكدامػػرأةلككنػػوأقػػدرعمػػىالتعامػػؿمػػع
حصػائيةىذاباإلضافةإلىأفنسبةاإلناثتتكافؽمػعإالجميكركتحمؿالضغكطالتييمارسيا

بػان)مركز%تقري19.1مثؿحكاليفنسبةعمؿاإلناثيإلحصاءالفمسطينيكالذميقكؿإمركزا
.(2015حصاءالفمسطيني،اإل

 العمر -2
 عمر المنظمة متغير ضوء في الدراسة مجتمع أفراد ألعداد النسبية واألوزان األعداد:  11 .8.4 جدول

 % عدد عمر المنظمة

سنكات5أقؿمف  12 5.7% 

سنكات10–5  92 44% 

سنكاتفأكثر10  105 50.3% 


%مػػػفمنظمػػػاتالخدمػػػةاالجتماعيػػػةمضػػػىعمػػػى94جػػػدكؿأفحػػػكالييتضػػػحمػػػفال
سػػػنكاتفػػػأكثر،كيمكػػػفتفسػػػيرذلػػػؾبأنػػػوفػػػيظػػػؿحالػػػةاالنقسػػػاـفػػػإفسػػػمطةالنقػػػد5تأسيسػػػيا
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ممػاأثػرعمػىتأسػيس،أصدرتقرارابكقؼفتححساباتبنكيةلمجمعياتكالمؤسساتالخدماتيػة
الجتماعيػػةتحتػػاجإلػػىكقػػتحتػػىتكسػػبثقػػةالجمعيػػاتالجديػػدة،كمػػاأفمنظمػػاتالخػػدماتا

.الجميكركالمانحيف
 عدد العاممين -3

 عدد العاممين في المنظمة متغير ضوء في الدراسة مجتمع أفراد ألعداد النسبية واألوزان األعداد: 12 9.4 جدول

 % عدد عدد العاممين في المنظمة

5أقؿمف  79 37.8% 
10أقؿمف–5  33 15.8% 

15أقؿمف–10  19 9.1% 

فأكثر15  78 37.3% 


10مػف%مػفالمنظمػاتاالجتماعيػةيعمػؿبيػاأقػؿ54يتضحمفالجػدكؿأفحػكالي
أفػػػراد،كيعػػػكدذلػػػؾلقمػػػةالمشػػػاريعالتػػػيأصػػػبحتتنفػػػذىاتمػػػؾالمنظمػػػاتنتيجػػػةالصػػػراعاتفػػػي

الجتماعيػةتتجػونحػكالمنػاطؽالمنككبػةمماجعػؿالكثيػرمػفمشػاريعالخدمػةا،المنطقةالعربية
%مػػػفالمنظمػػػات46،بينمػػػانجػػػدأفىنػػػاؾحػػػكاليفػػػيسػػػكرياكالػػػيمفكليبيػػػاكمصػػػركالسػػػكداف

منظماتقديمةككبيرةالعديدمفالأفرادكيرجعذلؾأفىناؾ10االجتماعيةيعمؿبياأكثرمف
عغػزةكتحتػاجإلػيأعػدادلمعمػؿفػيقطػاكمتأصمةفيالعمؿاالجتماعيكلياالعديدمػفالفػركع

ركعياألنياتعتبرمفأعمدةالعمؿاالجتماعيفيقطاعغزة.فيياكبف
 عدد المستفيدين -4

 المستفيدين من المنظمة عدد متغير ضوء في الدراسة مجتمع أفراد ألعداد النسبية واألوزان األعداد: 10.413 جدول

 % عدد نظمةعدد المستفيدين من الم

1000أقؿمف  47 22.5%  
2000أقؿمف–1000  39 18.6% 

3000أقؿمف–2000  30 14.4% 

فأكثر3000  93 44.5% 
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3000%مػفالمنظمػاتاالجتماعيػةتخػدـأكثػرمػف45يتضحمفالجدكؿأفحػكالي
لحصػػارفػػردفػػأكثر،كيعػػكدذلػػؾلسػػكءالظػػركؼاالقتصػػاديةلممػػكاطنيففػػيقطػػاعغػػزةفػػيظػػؿا

،بينمػاعانػاتليػـاطنيفعمىالمنظماتالتيتقدـاإلالصييكنيالغاشـ،ممازادمفاعتمادالمك
فػػردكيرجػػعذلػػؾلحداثػػةىػػذه3000نجػػدأفالنسػػبةالباقيػػةترجػػعإلػػىمنظمػػاتتخػػدـأقػػؿمػػف

.المنظماتأكطبيعةالمنطقةالسكنيةالتيتغطييا
 



 

 

 

 

 الفصل اخلامص

 تفشريهاحتلًل البًانات و

 

يف  واقع التخطًط االصرتاتًجٌ لدى وهظىات اخلدوات االجتىاعًة 1.5

 قطاع غشة

 واقع االصتداوة يف وهظىات اخلدوات االجتىاعًة 2.5

ــدوات      3.5 ــات اخل ــتداوة ودصض ــرتاتًجٌ باص ــًط االص ــة التخط عالق

 االجتىاعًة بكطاع غشة:
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 مقدمة:

يابنػاءعمػىالمعالجػاتاإلحصػائيةالتػييعرضىذاالفصؿالنتائجالتيتـالتكصؿإلي
إلػػػىتفسػػػيرباإلضػػػافة،أجريػػػتعمػػػىمػػػاتػػػـجمعػػػوكتحميمػػػومػػػفبيانػػػاتمػػػفخػػػالؿأداةالدراسػػػة

.جابةعميتساؤالتالدراسةالتكصؿإليومفنتائجمفخالؿاإلكمناقشةماتـ

كدالػدنيافػيتحديػدطػكؿالفتػرةعمػىمقيػاسليكػارتالخماسػي)الحػدكمااعتمدالباحػث
كالعميا(المستخدمةفيمحاكرالدراسةحيثتـاحتسابالمدل:

4=1-5المدل=
%16ثـتقسيـالمدلعمىعددفتراتالمقياسالخمسةحيثكافطكؿالفترة

كىكمايساكمالكزفالنسبيلمفترة%16=5÷0.8=5÷4طكؿالفترة=
عمىالمعادالتالسابقة:عتماداالتفسيرالبياناتكذلؾبعديظيرالتاليالجدكؿك

 مقياس الحكم عمى مستويات االجابة:  14 .1.5جدول

 الوزن النسبي الستجابات أفراد العينة عمى الفقرات الدرجة
%36أقؿمف-%20غيرمرضيبدرجةقميمةجدان

%52أقؿمف-%36مرضيبدرجةقميمةجدان
%68أقؿمف-%52مرضيبدرجةمتكسطة

%84أقؿمف-%68مرضيبدرجةكبيرة
%فمافكؽ84مرضيبدرجةكبيرةجدان

 

 غزة في قطاع واقع التخطيط االستراتيجي لدى منظمات الخدمات االجتماعية 1.5
؟غزةفيقطاعالجتماعيةالتخطيط االستراتيجي لدى منظمات الخدمات اكاقعما

حسػػابالمتكسػػطاتكالتكػػراراتكاألكزافالنسػػبيةلكػػؿفقػػرةدتػػـفقػػكلوجابػػةعمػػىالسػػؤاؿ
يكضحذلؾ:رقـ،كالجدكؿالستةاألكلىمففقراتكؿمجاؿمفمجاالتاالستبياف
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 .غزة في قطاع منظمات الخدمات االجتماعية التخطيط االستراتيجي لدىواقع :  15 .2.5جدول

عدد  المجال م
 اتالفقر 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب %النسبي

 2 %78.1 0.679 3.903 5 الرؤية والرسالة1

 1 %79.4 0.710 3.969 8 األىداف2

 5 %73.5 1.031 3.675 10 التخطيط3

 4 %75.8 0.849 83.788 التنفيذ4

 3 %77.9 0.846 83.895 الرقابة5

 6 %72.0 0.835 63.598 التقييم6

  %76.0 0.793 3.802 45 المجاالت ككل7
 

72%يتضػػػػػػػحمػػػػػػػفالجػػػػػػػدكؿالسػػػػػػػابؽأفاألكزافالنسػػػػػػػبيةلممجػػػػػػػاالتتراكحػػػػػػػتبػػػػػػػيف
كىػذايشػيرإلػىعػدـ%7.4،حيثبمغالفرؽبيفأعمىكزفنسبيكأقؿكزفنسػبي79.4%ك

فاألكزافالنسػػػبيةلممجػػػاالتتشػػػتتالتبػػػايففػػػياألداءعمػػػىمجػػػاالتاالسػػػتبانةالسػػػتة،بمعنػػػىأ
كانػػتمتقاربػػةنكعػػانمػػا،ممػػايشػػيرإلػػىأفكاقػػعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيمنظمػػاتالخػػدمات

غػػػػزةجػػػػاءبقػػػػدرمتقػػػػاربعمػػػػىجميػػػػععناصػػػػرالتخطػػػػيطاالسػػػػتراتيجيفػػػػيقطػػػػاعاالجتماعيػػػػة
كزفنسػبي،كىك76%كبصفةعامةبمغالكزفالنسبيلكاقعالتخطيطاالستراتيجي،لممؤسسات
لمتخطيطاالستراتيجيفيمنظمػاتالخػدماتاالجتماعيػةكمرضيبدرجةكبيرةجيديعكسكاقعان
غزة.فيقطاع

كتشيرالمتكسطاتكاألكزافالنسػبيةفػيالجػدكؿالسػابؽإلػىأفمحػكراألىػداؼحصػؿ
،حيػػثحصػػمت75.8%،تالىػػامحػػكرالتنفيػػذبػػكزفنسػػبي%77.9عمػػىأعمػػىكزفنسػػبيبمػػغ

.75%المجاالتعمىأكزافنسبيةأعمىمفىذه

حيثحصػال75%التخطيطكالتقييـعمىكزفنسبيأقؿمففيالمقابؿحصؿمجاال
ضػػمفالمقيػػاسمرضػػيكىمػػايشػػيرافإلػػىأفالػػدكرفييمػػاعمػػىالتػػكالي،72%،73.5%عمػػى

.بدرجةكبيرة

طيطاالستراتيجيكتنفيذهكيعزكالباحثىذهالنتيجةإلىاىتماـإداراتالمنظماتبالتخ
قػػػدراالمكػػػافحيػػػثنجػػػدأفنسػػػبةكبيػػػرةمػػػفالمنظمػػػاتلػػػدييارؤيػػػةكرسػػػالةكأىػػػداؼكاضػػػحة

(2111صػػياـ)ىػػذهالنتيجػػةمػػعدراسػػةحيػػثتتفػػؽ،كمكتكبػػةكمػػاأنػػويكجػػدتنفيػػذجيػػدلمخطػػط
التخطػػيطالنسػػكيةلػػدييافيػػـكاضػػحكقناعػػةبعمميػػةإداراتالمؤسسػػاتاألىميػػةأفالتػػيخمصػػت
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%مػػػفمػػػديرمالمنظمػػػاتغيػػػر66.7التػػػيأظيػػػرتأف(2116شػػػقر)دراسػػػةاألك،االسػػػتراتيجي
أظيػرتأفالتػيك (2112القرني)كدراسة،لدييـكضكحلمفيكـالتخطيطاالستراتيجيالحككمية

المتكسطالنسبيلدرجػةتأييػدمػديرمالمػدارسحػكؿمتطمبػاتالتخطػيطاالسػتراتيجيفػيمػدارس
أفأظيػػػرتكالتػػػي (2111دراسػػػةصػػػبرم)ك،%(بدرجػػػةعاليػػػةجػػػدان86.75يـالعػػػاـبمػػػغ)التعمػػػ

مستكلأىميةكضكحاالتجاهاالستراتيجيكدعـالقيادةالعميػاكالمركنػةاالسػتراتيجيةكالتكنكلكجيػا
يرجػػعإلػػىاالتفػػاؽكيػػرلالباحػػثىػػذا،كمسػػتكلأداءفػػيالبنػػكؾالتجاريػػةاألردنيػػةكػػافمرتفعػػان

 (2117أبػػكىاشػػـ)كمػػاأفىػػذايتعػػارضمػػعدراسػػة.قػػاربالزمنػػىبػػيفبعػػضىػػذهالدراسػػاتالت
العممػػيالصػػحيحلعمميػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجي دراسػػة،كالتػػيتكصػػمتإلػػيعػػدـكضػػكحالمفيػػـك

أظيرتقمةاستفادةالجامعةمفتجاربالجامعاتاألخرلفيكالتي(2111المميجيكيكسؼ)
تيجي،كتجاىػػؿإطػػالعاألفػػرادالعػػامميفكأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسباسػػتمرارعمػػىالتخطػػيطاالسػػترا

أظيػػرتأفدرجػػةتطبيػػؽمراحػػؿالتػػيك(2119دراسػػةالحكسػػني)ك الخطػػطالمسػػتقبميةلمجامعػػة،
عمميػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجيمػػفقبػػؿالقػػادةاإلداريػػيففػػيكزارةالتربيػػةكالتعمػػيـبسػػمطنةعمػػاف،

(2112دراسػةالسػالـكالنجػار)ك،عمراحػؿعمميػةالتخطػيطاالسػتراتيجيكانتمتكسطةفيجمي
،كيرجػعالباحػثىػذالوفِوْم العلووي للخخطويط االسوخشاحيجياالتيتشػيرإلػيتػدنينسػبةكضػكح

دراؾحسػػػبفيميػػـالعػػاـلمتخطػػػيطدكفاإلالتعػػارضبػػيفالدراسػػاتإلػػػيأفأفػػرادالعينػػةأجػػابكا
صحيحلعمميةالتخطيطاالستراتيجي.كاالنتباهلممعنىالعمميال

 واقع الرؤية والرسالة في التخطيط االستراتيجي 1.1.5
كاقػػعالرؤيػػةكالرسػػالةفػػيالتخطػػيطاالسػػتراتيجيلػػدلمنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةمػػا
؟غزةفيقطاع

حسابالمتكسػطاتكاالنحرافػاتالمعياريػةكاألكزافالنسػبيةفقدتـكلوجابةعمىالسؤاؿ
ؿفقرةمففقراتمجاؿالرؤيةكالرسالة،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ:لك
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 .الرؤية والرسالة مجال:  16 .3.5جدول

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب %النسبي

 1 %86.1 0.606 4.306لدلالمؤسسةرؤيةكرسالةكاضحةكمكتكبة1

ؾمعرفػػػةكفيػػػـمػػػفقبػػػؿالعػػػامميفبرؤيػػػةكرسػػػالةىنػػػا2
 2 %81.5 0.638 4.077المؤسسةتمكنيـمفااللتزاـبيا

 5 %69.4 1.038 3.469يتـإشراؾالعامميففيإعدادالرؤيةكالرسالة3

يستطيعالمستفيدكفذكمالعالقػةاالطػالععمػىرؤيػة4
 3 %80.4 1.096 4.019المؤسسةكرسالتيا

المؤسسػػػػػػػةبمتخصصػػػػػػػيفلصػػػػػػػياغةالرؤيػػػػػػػةتسػػػػػػػتعيف5
 4 %72.9 1.060 3.646 كالرسالة

  %78.1 0.679 3.903المجاؿككؿ

(بػػكزف1)أعمػػىكزفنسػػبيفػػيىػػذاالمجػػاؿكػػافلمفقػػرةيتضػػحمػػفالجػػدكؿالسػػابؽأف
كأفأدنػيكزف،رؤيػةكرسػالةكاضػحةكمكتكبػة%(كالذميشيرإليأفالمؤسسػاتلػدييا86.1)

إشػػراؾالعػػامميففػػي%(كالتػػيتشػػيرإلػػي69.4)(بػػكزف3)ىػػذاالمجػػاؿكػػافلمفقػػرةنسػػبيفػػي
%،75كمانالحظأفىناؾثالثفقػراتحصػمتعمػىمعػدؿأعمػىمػف،إعدادالرؤيةكالرسالة

كيشػػيرمحتػػكلتمػػؾالفقػػراتكضػػكحالرؤيػػةكالرسػػالةكفيػػـالعػػامميفليػػاكىػػيمتاحػػةلممسػػتفيديف
بدرجػةكبيػرةكىػينسػبةمرضػية(78.1%الػكزفالنسػبيليػذاالمجػاؿ)كماأفلالطالععمييا،

بصفةعامةلمرؤيةكالرسالة.
فالرؤيػػةكالرسػػالةإلػػىأفالعديػػدمػػفالمنظمػػاتتجػػدأيعػػزكالباحػػثالنتيجػػةالسػػابقةك

فلػػػػدييارؤيػػػػةكرسػػػػالةكاضػػػػحةضػػػػركريةلتكػػػػكيفالمنظمػػػػةلػػػػذلؾتمجػػػػأالمنظمػػػػاتإلػػػػيأفتكػػػػكّ
تحػػػرصالمنظمػػػاتعمػػػىأفتكػػػكفرؤيتيػػػاكرسػػػالتياكاضػػػحةكمفيكمػػػةمػػػفقبػػػؿكمػػػا.كمكتكبػػػة

لذلؾ،الععمىىذهالرؤيةكالرسالةكماتمكفالمستفيديفكذكمالعالقةمفاالطّ،العامميفلدييا
مػففييتجعميامفضمفمنشكراتيافػيمكاقعيػاااللكتركنيػةكنشػراتيا،كلكننػانجػدأفالمشػكمة

حيػثنجػدأف،تكمػففػيإعػدادرؤيػةكرسػالةالمنظمػاتمنافيىذهالمنظماتخالؿخبرتناكعم
نسبةكبيرةمفالمنظماتعندإعدادرؤيتياكرسالتيافإنياقدالتشرؾالعامميففيالمنظمػةكال

أبػػػكحسػػػنةكىػػػذايتكافػػػؽمػػػعدراسػػػة،تسػػػتعيفبجيػػػاتخارجيػػػةمتخصصػػػةفػػػيىػػػذهالمجػػػاالت
مشاركةالمجتمػعالػداخميكالخػارجيلكميػاتالتربيػةفػيؼفيالتيأظيرتكجكدضع(2114)

أظيػػرتتجاىػػؿإطػػالعكالتػػي (2111دراسػػةالمميجػػيكيكسػػؼ)ك،عمميػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجي
كيعػػػػزك،األفػػػرادالعػػػامميفكأعضػػػاءىيئػػػةالتػػػدريسباسػػػػتمرارعمػػػىالخطػػػطالمسػػػتقبميةلمجامعػػػة

رسػػالتياإلػػيأعضػػاءفػػيإعػػدادكصػػياغةرؤيتيػػاكالباحػػثىػػذااالتفػػاؽإلػػىأفالمنظمػػاتتمجػػأ
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داراتدكفاألخذباالعتبارلباقيالعامميففيالمنظمةباعتبارىـاليممكػكفالخبػرةالمجالسكاإل
يػػرمقتنعػػيفنجػػدأحيانػػانفػػيبعػػضالمنظمػػاتأفالعػػامميفداخػػؿالمنظمػػةغليػػذا.الكافيػػةلػػذلؾ

(2117كدراسػةالمػكح)(2111صػياـ)معدراسػةئجىذهالنتابرؤيةكرسالةالمنظمة،كتتعارض
كيعػػػػزكالباحػػػػثىػػػػذا،بإشػػػػراؾالعػػػػامميففييػػػػابػػػػالتخطيطاالسػػػػتراتيجيأظيػػػػرتاالىتمػػػػاـكالتػػػػي

شػػػراؾيةكبعػػػضالمؤسسػػػاتاالخػػػرلبضػػػركرةإالتعػػػارضالػػػياىتمػػػاـككعػػػيالمؤسسػػػاتالنسػػػك
.العامميف

 واقع األىداف في التخطيط االستراتيجي 2.1.5
فػػػياقػػػعاألىػػػداؼفػػػيالتخطػػػيطاالسػػػتراتيجيلػػػدلمنظمػػػاتالخػػػدماتاالجتماعيػػػةكمػػػا

؟غزةقطاع
حسػابالمتكسػطاتكاالنحرافػاتالمعياريػةكاألكزافالنسػبيةفقػدتػـالسػؤاؿكلوجابةعف

لكؿفقرةمففقراتمجاؿاألىداؼ،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ:

 األىداف مجال : 17 .4.5جدول

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب %النسبي

واقعيــة و تضــع المؤسســة أىــدافا محــددة وواضــحة لممؤسســة 6
 1 %84.6 0.891 4.230 قابمة لمتحقيق

شـــراك العـــاممين فـــي المؤسســـة فـــي صـــياغة األىـــداف إيـــتم 7
 8 %65.5 0.974 3.273 االستراتيجية

8
طبيعــة المجتمــع الفمســطيني  ة بعــين االعتبــارتأخــذ المؤسســ

التـــي يمـــر بيـــا عنـــد صـــياغة األىـــداف  الظـــروفوثقافتـــو و 
 االستراتيجية

4.019 0.995 80.4% 5 

إمكاناتيـا االسـتراتيجية تراعي المؤسسة عند وضـع األىـداف 9
 2 %84.4 0.826 4.220 الداخمية

صــيرة تحقــق األىــداف االســتراتيجية التــوازن بــين األىــداف ق11
 4 %81.5 0.851 4.077 األجل وطويمة األجل

األىـــداف االســـتراتيجية بالموضـــوعية بحيـــث تعكـــس  صـــفتت11
 6 %79.3 0.749 3.967 القدرات الحقيقية لممؤسسة

األىـــداف االســـتراتيجية بالمرونـــة والشـــمولية بحيـــث  صـــفتت12
 3 %82.4 0.956 4.120 يمكن تعديميا كمما استحدثت ظروف جديدة

 7 %76.9 1.045 3.847 تم صياغة أىداف المؤسسة بطريقة قابمة لمقياست13

  %79.4 0.710 3.969 المجال ككل
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(بػػكزف6)أعمػػىكزفنسػػبيفػػيىػػذاالمجػػاؿكػػافلمفقػػرةيتضػػحمػػفالجػػدكؿالسػػابؽأف
كأف،محػػػددةككاضػػػحةككاقعيػػػةقابمػػػةلمتحقيػػػؽمؤسسػػػةأىػػػدافانكالػػػذميشػػػيرإلػػػيأفلم%(84.6)

اشػػػراؾ%(كالتػػػيتشػػػيرإلػػػي65.5)(بػػػكزف7)كزفنسػػػبيفػػػيىػػػذاالمجػػػاؿكػػػافلمفقػػػرةأدنػػػي
فيحيفكانػتالتقػديراتمرتفعػةعمػى،العامميففيالمؤسسةفيصياغةاألىداؼاالستراتيجية

الفقػػراتاألخػػرلضػػمفمحػػكراألىػػداؼمػػػفحيػػثكضػػكحاألىػػداؼكمراعاتيػػالكاقػػعالمؤسسػػػة
كبشػػكؿعػػاـنجػػدأفكشػػمكلياكتنكعيػػاكمكضػػعيتياكقابميتيػػالمقيػػاس.كثقافػػةالمجتمػػعكمركنتيػػا
بصفةعامةليىػداؼفػيبدرجةكبيرةكىينسبةمرضية(79.4%الكزفالنسبيليذاالمجاؿ)

التخطيطاالستراتيجيلممنظمة.

تػكليأىميػةأفإداراتمنظماتالخػدماتاالجتماعيػةيعزكالباحثالنتيجةالسابقةإلى
حيػػػػػػثأفىػػػػػػذهاإلداراتعنػػػػػػدكضػػػػػػعياأىػػػػػػدافيا،عنػػػػػػدصػػػػػػياغةأىػػػػػػدافيااالسػػػػػػتراتيجيةكبيػػػػػػرة

االستراتيجيةفإنياتجتيدلكيتككفىذهاألىػداؼبيػاجميػعالمكاصػفاتالجيػدةالمتمثمػة)بالدقػة
(إلػػػيحػػػدلمتحقيػػػؽيػػػةقابمحكالكاقعيػػػةكالشػػػمكليةكالمركنػػػةكالكضػػػكالكةيػػػدكمحدالمكضػػػكعيةكالك

كدراسػػػةصػػػياـ(2111كدراسػػػةأبػػػكعيشػػػة)(2114أبػػػكحسػػػنة)يتفػػػؽمػػػعدراسػػػةكىػػػذا.كبيػػػر
كيعػػػزكالباحػػػثىػػػذااالتفػػػاؽبػػػيفالدراسػػػاتإلػػػيأفالبيئػػػة،(2111دراسػػػةشػػػراب)ك،(2111)

لػذلؾفيػيتعمػؿ،الخارجيةالتيتعمؿبياغالبيةالمنظماتقريبةمفبعضػياالػبعضالداخميةك
،لػػذلؾنجػػداىػػدافياكخططيػػاقريبػػةكمتشػػابيةمػػفصػػفاتجيػػدةجاىػػدةلصػػياغةأىػػداؼذاتمكا

االسػػػػتراتيجيةتغيػػػػبىػػػػدافياأاغةكلكننػػػػانجػػػػدأفإداراتالمنظمػػػػاتعنػػػػدصػػػػي.بعضػػػػياالػػػػبعض
شراؾالعػامميففػيصػياغةىػذهاألىػداؼممػايجعػؿتحقيػؽىػذهاألىػداؼصػعبةتركيزىاعمىإ

(2111كىذايتعػارضمػعدراسػةصػياـ)،اتالفيـكالتحقيؽمفقبؿبعضالعامميففيالمنظم
حيػػثأننػػانجػػدكيرجػػعالباحػػثىػػذااالخػػتالؼإلػػياخػػتالؼالبيئػػةالداخميػػةلممؤسسػػاتالنسػػكية

كمػانجػد،التزامانأكبرفيالمنظماتالنسائيةفيتنفيذالخطػطاالسػتراتيجيةالخاصػةبمنظمػاتيـ
بكجػػػكدمؤشػػػراتلمعمػػػؿعمػػػىقيػػػاسىػػػذهأيضػػػانأفاإلداراتعنػػػدصػػػياغةأىػػػدافياقػػػدالتيػػػتـ

األىداؼفيظؿالبيئةالمحيطةبالمنظمة.

 واقع عمميات التخطيط لدى منظمات الخدمات االجتماعية 3.1.5
؟غزةفيقطاعكاقععممياتالتخطيطلدلمنظماتالخدماتاالجتماعيةما

كاألكزافالنسػبيةحسابالمتكسػطاتكاالنحرافػاتالمعياريػةفقدتـكلوجابةعمىالسؤاؿ
لكؿفقرةمففقراتمجاؿالتخطيط،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ:
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 التخطيط مجال:  18 .5.5جدول

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب %النسبي

14 
ـــل حســـب  ـــة التخطـــيط ك ـــي عممي ـــل المـــوظفين ف يشـــارك ك

 10 %65.6 1.232 3.278 تخصصو

15 
تستعين المؤسسة بمتخصصـين لوضـع الخطـط المسـتقبمية 

 9 %66.7 1.210 3.335 ليا

16 
تقــوم المؤسســة بدعــداد خطــة مكتوبــة طويمــة األجــل تغطــي 

 7 %72.1 1.229 3.603 فترة زمنية مستقبمية

17 
تحدد خطة المؤسسة موازنات تقديرية خاصة بجميع أوجـو 

 4 %74.6 1.175 3.732 أنشطتيا

18 
الخطة االستراتيجية بالمرونـة بحيـث يمكـن تعـديميا  صفتت

 2 %79.3 1.269 3.967 كمما استحدثت ظروف جديدة

19 
تقــوم المؤسســـة عنـــد إعـــداد الخطـــة االســـتراتيجية بتحميـــل 

 1 %81.8 1.142 4.091 البيئة الداخمية لموقوف عمى نقاط القوة والضعف

21 
يجية بتحميـــل تقــوم المؤسســـة عنـــد إعـــداد الخطـــة االســـترات
 3 %78.6 1.070 3.928 البيئة الخارجية لمعرفة الفرص والتيديدات

 6 %73.2 1.081 3.660 عممية التخطيط االستراتيجي لدى المؤسسة مستمرة 21

 5 %73.4 1.110 3.670 تقوم المؤسسة بوضع خطط وبرامج قابمة لمتنفيذ 22

23 
لمحمـي المستفيدين من المجتمـع ا ةشاركبمالمؤسسة تقوم 

 8 %69.7 1.348 3.483 عند إعداد خطتيا االستراتيجية

  %73.5 1.031 3.675 المجال ككل


(بػكزف19)أعمػيكزفنسػبيفػيىػذاالمجػاؿكػافلمفقػرةيتضحمفالجدكؿالسابؽأف
المؤسسػػةعنػػدإعػػدادالخطػػةاالسػػتراتيجيةكالتػػيتشػػيرإلػػيأف،%(81.8) بتحميػػؿالبيئػػةتقػػـك

،كأفأدنػػىكزفنسػػبيفػػيىػػذاالمجػػاؿكػػافلمفقػػرةمكقػػكؼعمػػىنقػػاطالقػػكةكالضػػعؼالداخميػػةل
كػػػػؿالمػػػكظفيففػػػػيعمميػػػةالتخطػػػػيطكػػػؿحسػػػػبشػػػراؾ،كالتػػػيتشػػػػيرإ%(65.6)(بػػػكزف14)

%،حيػػثيشػػير75حصػػمتعمػػىأكزافاعمػػىمػػف18،21كمػػانالحػػظأفالفقػػرات،تخصصػػو
عػػػدادىالخطػػػةتتسػػػـمحتػػػكلتمػػػؾالفقػػػراتقيػػػاـالمنظمػػػةبتحميػػػؿال بيئػػػةالداخميػػػةكالخارجيػػػة،كا 

%ككافأدناىػا75بالمركنة،مفالجانبانخرحصمتباقيالفقراتعمىأكزافنسبيةأقؿمف
كالتػػػييتضػػػمفمحتكاىػػػامشػػػاركةالمجتمػػػعالمحمػػػيفػػػيالتخطػػػيطكاالسػػػتعانة15،23الفقػػػرات

مرضػيةكىػينسػبة(73.5%جػاؿ)الػكزفالنسػبيليػذاالم،كبشػكؿعػاـنجػدأفبالمتخصصيف
لعممياتالتخطيط.بدرجةكبيرة
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يعػػػػزكالباحػػػػثالنتيجػػػػةالسػػػػابقةإلػػػػىأفإداراتالمنظمػػػػاتمػػػػفالكاضػػػػحأنيػػػػاالتػػػػكلي
أكإشػراؾمتخصصػيفمػفخػارج،اىتمامانبالبنكدالمتعمقةبإشػراؾالعػامميففػيعمميػةالتخطػيط

،مستفيديفمػفالمجتمػعالمحمػيفػيىػذهالعمميػةككذلؾمشاركةال،المنظمةفيعمميةالتخطيط
كخكفػػانمػػفاطػػالعالمؤسسػػات،العميػػافػػيالمؤسسػػةاإلدارةلككنيػػاتعتقػػدأفالتخطػػيطمػػفميػػاـ

دراسػػةأبػػككىػػذايتفػػؽمػػع،المتخصصػػةبعمميػػةالتخطػػيطعمػػيمػػايػػدكرداخػػؿىػػذهالمنظمػػات
دراسػػػةالمميجػػػيكيكسػػػػؼك (2114تيميػػػراز)دراسػػػةك(2112دراسػػػةقباجػػػة)ك(2114حسػػػنة)

تكصػػمتإلػػيأفىنػػاؾضػػعؼعػػاـالتػػي(Robinson،2115دراسػػةركبنسػػكف) ك(2111)
كيرجػعىػذاالتكافػؽبػيفىػذه،مشاركةالمجتمعالداخميكالخارجيبعمميةالتخطيطاالسػتراتيجيل

دراسػةالنتيجػةمػعكمػاتتعػارضىػذه.الدراساتإلػيالبيئػةالداخميػةأكالخارجيػةالمشػتركةبينيػا
Claire(2111التػػػػيأظيػػػػرت)أفأغمػػػػبقػػػػيـالتخطػػػػيطاالسػػػػتراتيجيترجػػػػعلمتعػػػػاكفكالعمػػػػؿ
أظيػػرتمشػػاركةالعػػامميففػػيعمميػػةالتخطػػيطكيعػػزكالتػػي(2111دراسػػةصػػياـ)ك،الجمػػاعي

لػػيأفطبيعػػةالبيئػػةالداخميػػةفػػيالمنظمػػاتالنسػػكيةتختمػػؼعنيػػافػػيإالباحػػثىػػذاالتعػػارض
إضػػافةإلػػىذلػػؾالػػدكراتالتدريبيػػةالتػػيتتمقيػػاقيػػاداتالمنظمػػاتالنسػػكية،المؤسسػػاتاالخػػرل

عػدادإمفجيػةاخػرلنجػدأفإداراتالمنظمػاتعنػد.(2111حسبماأظيرتيادراسةصياـ)
بعمػػؿتحميػػؿداخمػػيكخػػارجيلبيئػػةالمنظمػػة بتحديػػدمكازنػػات،خطتيػػااالسػػتراتيجيةتقػػـك كتقػػـك

كتككفىذهالخططمكتكبةكتغطيفترة،يا،كماأنياتقكـبعمميةالتخطيطباستمرارتنشطلتنفيذأ
األمػرلػذلؾكتعمػؿ،كليػابػرامجقابمػةلمتنفيػذ،زمنيةمستقبمية كىػذايتفػؽ.عمػيتعػديمياكممػالػـز

كالتػػيأظيػػرت(2116(كدراسػػةاالشػػقر)2114(كدراسػػةأبػػكحسػػنة)2111مػػعدراسػػةصػػياـ)
أفػػػرادالعينػػػةميػػػاراتتحميػػػؿالبيئػػػةالداخميػػػةكالخارجيػػػةكتحديػػػدالمػػػكاردالماديػػػةكالبشػػػريةامػػػتالؾ

.لمؤسساتيـبدرجةكبيرة

كلكنيػػػا،كنسػػػتخمصمػػػفىػػػذاأفإداراتالمنظمػػػاتتيػػػتـبعمميػػػةالتخطػػػيطبشػػػكؿكبيػػػر
عادةالنظرف،تحتاجإلىالتركيزعمىبعضالجكانبالسمبية لمكصػكؿيياكمحاكلػةالتصػحيحكا 

فضؿالنتائج.إلىأ

 واقع عمميات التنفيذ لدى منظمات الخدمات االجتماعية 4.1.5
كاقػػععمميػػاتالتنفيػػذفػػيالتخطػػيطاالسػػتراتيجيلػػدلمنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةمػػا
؟غزةفيقطاع
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حسابالمتكسػطاتكاالنحرافػاتالمعياريػةكاألكزافالنسػبيةفقدتـكلوجابةعمىالسؤاؿ
قرةمففقراتمجاؿالتنفيذ،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ:لكؿف

 التنفيذ مجال:  19 .6.5جدول

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب %النسبي

24 
العميــا تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية والسياســات  اإلدارةتتبنــى 

 3 %77.5 1.124 3.876 المتعمقة بيا

25 
تعــد المؤسســة مــوارد بشــرية نوعيــة ومؤىمــة لتنفيــذ الخطــة 

 5 %75.1 0.786 3.756 االستراتيجية

26 
تعيـد المؤسسـة النظـر فـي ىيكميـا التنظيمـي بطريقـة تالئـم 

 8 %69.5 0.991 3.474 تنفيذ االستراتيجية

27 
تتبنى المؤسسة التـدريب الـالزم لتنميـة الميـارات المطموبـة 

 6 %72.7 0.981 3.636 اتيجيةلتنفيذ االستر 

 6 %72.7 0.972 3.636 االستراتيجيةتوفر المؤسسة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ  28

29 
  تعتمـــد المؤسســـة عمـــى التعـــاون المشـــترك بـــين األقســـام

 1 %82.3 0.880 4.115 والدوائر لتنفيذ البرامج وخطط العمل

 2 %80.7 0.932 4.033 تراتيجيتيااستعتمد المؤسسة مبدأ المرونة في تنفيذ  31

31 
ترتكـــــز المؤسســـــة عمـــــى المنيجيـــــة العمميـــــة فـــــي تنفيـــــذ 

 4 %75.6 1.060 3.780 االستراتيجية

  %75.8 0.849 3.788 المجال ككل


(بػكزف29)أعمػيكزفنسػبيفػيىػذاالمجػاؿكػافلمفقػرةيتضحمفالجدكؿالسابؽأف
سةعمىالتعاكفالمشترؾبيفاألقساـكالدكائرلتنفيذالمؤسكالتيتشيرإلياعتماد،%(82.3)

،%(69.5)(بػكزف26)كأفأدنيكزفنسبيفيىذاالمجاؿكػافلمفقػرة،البرامجكخططالعمؿ
كمػا،نظرالمؤسسةفيىيكمياالتنظيميبطريقةتالئػـتنفيػذاالسػتراتيجيةكالتيتشيرإليإعادة

(27،28قرات)الف%باستثناء75زافنسبيةأعمىمفنالحظأفجميعالفقراتحصمتعمىأك
كالتػػيتتضػػمفاالىتمػػاـبالتػػدريبكتػػكفيرالمػػكاردالماليػػةحيػػثحصػػمتتمػػؾالفقػػراتعمػػىأكزاف

تضمفاعتمادمنيجت%ك81حصمتعمىأكزافأعمىمف31ة%،كالمالحظأفالفقر75دكف
كىػينسػبة(75.8%لنسػبيليػذاالمجػاؿ)الػكزفاكبشكؿعاـنجدأفمرففيعممياتالتنفيذ.

.لعممياتالتنفيذفيالتخطيطاالستراتيجيبدرجةكبيرةمرضية

يعزكالباحثالنتيجةالسابقةإلىأفإداراتالمنظمػاتتػكليأىميػةكبيػرةلتنفيػذالخطػط
كخاصػةفػيظػؿالظػركؼالمتغيػرةالتػيتعيشػيا،نجاحيػاإعمىاالستراتيجيةكتعمؿبشكؿكبير
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قسػػاـداخػػؿالمنظمػػةلتنفيػػذالبػػرامجدأفاإلداراتتشػػددعمػػيتعػػاكفاأللػػذلؾنجػػ،ىػػذهالمنظمػػات
كالتي(2117المكح)كىذايتفؽمعدراسةكتعتمدمبدأالمركنةفيتنفيذىذهالخطط،كاالنشطة

كالقػػدرةلمقابمػػةالتغيػػراتالتػػيتحػػدثفػػيالبيئػػةالجامعػػةلػػديياالمركنػػةالكافيػػةإدارةأظيػػرتأف
لتنميػةالميػاراتالمطمكبػةكماتعمدالمنظماتعميأف،عميالتكيؼمعيا تتبنىالتدريبالالـز

فػػيظػػؿمنيجيػػةعمميػػةلتنفيػػذاالسػػتراتيجيةفػػيالكػػكادرالبشػػريةكتػػكفيرالمػػكاردالماليػػةالالزمػػة
الشركةالتي%يتفقكفبأف65.4التيتكصمتأف(2112دراسةقباجة)متكاممةكىذايتفؽمع

بتػػدريبالمػػكاردالبشػػرية التػػيتكصػػمتإلػػىأف(2111دراسػػةصػػياـ)ككػػذلؾ،يعممػػكفبيػػاتقػػـك
دراسػةككػذلؾ،بتطػكيرقػدراتعاممييػابمػايسػاىـفػيتنفيػذالخطػةاالسػتراتيجيةالمنظماتتقػكـ

،تنميتيػػػاتطػػكيرقػػدراتالعػػامميفكتحسػػينياكلالعميػػااإلدارةالتػػيأظيػػرتسػػعي(2117المػػكح)
كلكننػػانجػػدأفالمنظمػػاترغػػـأنيػػاتيػػتـاىتمػػاـكبيػػرفػػيعمميػػةالتعػػاكفبػػيفأقسػػاـالمنظمػػة

ىيكميػػػاالتنظيمػػػيبطريقػػػةتالئػػػـتنفيػػػذإالأنيػػػاتحتػػػاجإلعػػػادةصػػػياغةكبنػػػاءكترتيػػػب،المختمفػػػة
دراسػػػػةالمػػػػكحك،(2111دراسػػػػةشػػػػراب)اتالمطمكبػػػػةبشػػػػكؿجيػػػػدكىػػػػذايتفػػػػؽمػػػػعاالسػػػػتراتيجي

ةبمػاكػؿالتنظيميػابالييتكصمكاإلػيإدخػاؿتعػديالتالذيف،(2118دراسة)يعقكب،ك،(2117)
حيػػث)Rudd & Others (2118دراسػػة،كمػػاتتفػػؽمػػعيتناسػػبمػػعتنفيػػذاالسػػتراتيجية

يجػػابيعمػػىالمركنػػةالييكميػػةالتخطػػيطأفأظيػػرت كيرجػػعىػػذا،االسػػتراتيجيلػػوتػػأثيرمباشػػركا 
كالمػػكحكالدراسػػةمجتمػػعالدراسػػةفػػيدراسػػةشػػرابالخارجيػػةلالداخميػػةكالبيئػػةابواالتفػػاؽإلػػيتشػػ

.الحالية

 واقع عمميات الرقابة لدى منظمات الخدمات االجتماعية 5.1.5
كاقػػععمميػػاتالرقابػػةفػػيالتخطػػيطاالسػػتراتيجيلػػدلمنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةمػػا
؟غزةفيقطاع

حسابالمتكسػطاتكاالنحرافػاتالمعياريػةكاألكزافالنسػبيةفقدتـكلوجابةعمىالسؤاؿ
  لكؿفقرةمففقراتمجاؿالرقابة،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ:
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 الرقابة مجال:  20 .7.5جدول

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب %النسبي

 2 %79.4 0.940 3.971 ء سير العمل في الخطةتقوم المؤسسة بمراقبة أدا 32

33 
الماليــة و  اإلداريــةتعتمــد المؤسســة منيجيــة شــاممة لمرقابــة 

 7 %75.8 0.997 3.789 بناء عمى التقارير الداخمية والخارجية

34 
تضــع المؤسســة جــدوال زمنيــا لتقيــيم مــدى تنفيــذ خططيــا 

 4 %77.7 1.121 3.885 وتحقيق أىدافيا

35 

ة العــاممين فييــا بــأن عمميــة الرقابــة ىــي تشــعر المؤسســ
تعاون مشترك من اجل تنفيذ الخطـة االسـتراتيجية وتحقيـق 

 األىداف المرسومة
3.852 1.034 77.0% 6 

36 
تشـــعر المؤسســـة العـــاممين بـــأن اليـــدف مـــن الرقابـــة ىـــو 

 3 %78.5 1.049 3.923 الكشف عن األخطاء من أجل تصحيح االنحرافات

37 
ع آلية لدراسة أسباب عدم القدرة عمى تقوم المؤسسة بوض

 8 %75.2 1.014 3.761 تنفيذ االستراتيجية )ان لم تكن ىناك قدرة عمى التنفيذ(

38 
تحديد المعـايير بدقـة مـن قبـل المؤسسـة يسـيم فـي فعاليـة 

 1 %82.2 0.952 4.110 االستراتيجيةالعممية الرقابية 

39 
قارنة األداء تقوم المؤسسة بوضع معايير لألداء من أجل م

 5 %77.4 0.897 3.871 المطموبالفعمي مع األداء 

  %77.9 0.846 3.895 المجال ككل



(بػكزف38)أعمػىكزفنسػبيفػيىػذاالمجػاؿكػافلمفقػرةيتضحمفالجدكؿالسػابؽأف
تحديػػدالمعػػاييربدقػػةمػػفقبػػؿالمؤسسػػةيسػػيـفػػيفعاليػػةالعمميػػةكالتػػيتشػػيرإلػػي،%(82.2)

%(75.2(بػػكزف)37)،كأفأدنػػيكزفنسػػبيفػػيىػػذاالمجػػاؿكػػافلمفقػػرةاالسػػتراتيجيةالرقابيػػة
فإالمؤسسةبكضعآليةلدراسةأسبابعدـالقدرةعمػىتنفيػذاالسػتراتيجية)كالتيتشيرإليقياـ

كمػانالحػظأفجميػعالفقػراتحصػمتعمػىأكزافنسػبيةأعمػى،لـتكفىناؾقدرةعمػىالتنفيػذ(
%كيشػػيرمحتكاىػػاإلػػىمػػدلقيػػاـ81عمػػىكزفقريػػبمػػف32كالمالحػػظأفالفقػػرة%،75مػػف
الػػػػكزفالنسػػػػبيليػػػػذاالمجػػػػاؿكبشػػػػكؿعػػػػاـنجػػػػدأفسػػػػةبعمميػػػػةالرقابػػػػةأثنػػػػاءالتخطػػػػيط،المؤس

لعممياتالرقابةفيالتخطيطاالستراتيجي.مرضيةبدرجةكبيرةكىينسبة(%77.9)

أفإداراتالمنظمػػاتتعتبػػرالرقابػػةضػػركريةكميمػػةيعػػزكالباحػػثالنتيجػػةالسػػابقةإلػػى
بحيػثإ،لمتأكدمفسػيرالعمػؿبالطريقػةكالشػكؿالصػحيح تحديػدالمعػاييربدقػةفالمنظمػةتقػـك
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عفتقكـبمراقبةأداءسيرالعمؿفيالخطةكماك،االستراتيجيةفعاليةالعمميةالرقابيةلمتأكدمف
المعػػاييرفػػإفالمنظمػػاتتشػػعرالعػػامميفلػػدييابػػأفعمميػػةكفػػيضػػكءىػػذه،طريػػؽىػػذهالمعػػايير

الرقابػػةاليػػػدؼمنيػػػاىػػػكالكشػػػؼعػػػفاألخطػػاءكالتجػػػاكزاتالتػػػيتنػػػتجأثنػػػاءالعمػػػؿلتصػػػحيحيا
لتقييـمدلتنفيذخططياكتحقيؽلذلؾفإفالمنظماتتضعجدكالنزمنيان،كتعديؿاالنحرافاتبيا

بكضػػػعمعػػػاييرلػػػيدكمػػػا،أىػػػدافيا  ،اءمػػػفأجػػػؿمقارنػػػةاألداءالفعمػػػيمػػػعاألداءالمطمػػػكبتقػػػـك
عمػىالتقػاريرالداخميػةكالخارجيػةكالماليػةبنػاءناإلداريػةمنيجيػةشػاممةلمرقابػةالمنظمػاتتعتمدك

إلػػيحػػدمػػا.كقػػدبػػداذلػػؾكاضػػحانفػػياعتمػػادإداراتالمنظمػػاتعمػػىالتقػػاريرالخاصػػةبطبيعػػة
إضػػػافةإلػػػىالتقػػػارير،يرمالػػػدكائركاألقسػػػاـفػػػيالمنظمػػػةسػػػيرالعمػػػؿالتػػػييػػػتـأخػػػذىامػػػفمػػػد

كأخيػػػرانالتقػػػاريرالتػػػي،المحاسػػػبيةالمدققػػػةمػػػفالمػػػدققيفالػػػداخمييفكمكاتػػػبالتػػػدقيؽالمحاسػػػبي
رنػػػػامجمؤشػػػػراتأداءالجمعيػػػػاتالخيريػػػػةتعتمػػػػدىاكزارةالداخميػػػػةعػػػػفطريػػػػؽالبرنػػػػامجالجديػػػػدب

اإلدارة(أف2117مػػػاأظيرتػػػودراسػػػةالمػػػكح)كىػػػذاكمػػػويتفػػػؽمػػػع.كالييئػػػاتاألىميػػػة العميػػػاتقػػػـك
دراسػػةقباجػػة ك،اباسػػتمراريبالرقابػػةعمػػىالخطػػةاالسػػتراتيجيةبشػػكؿكامػػؿكمراجعتيػػاكتحػػديث

استخداـنظاـرقابػةفعػاؿيسػتخدـعنػدتنفيػذالخطػةاالسػتراتيجيةلممػكاردأظيرتالتي(2112)
رياالىتمػػػاـبالرقابػػػةكالمتابعػػػةلمتأكػػػدمػػػفسػػػأظيػػػرتيالتػػػ(2111دراسػػػةشػػػراب)،كالبشػػػرية

تمارسدكرانالمؤسساتالنسكيةظيرتأفالتيأ(2111دراسةصياـ) ،كاألمكركماخططليا
أفالتكجيػػات(التػػيأظيػػرت2007)Daviesكدراسػػةرقابيػػانعمػػىتنفيػػذخططيػػااالسػػتراتيجية،

ؽمؤشػراتكدالئػؿأداءدقيقػةمػفخػالؿاسػتخداـتصػميـكتطبيػفياالستراتيجيةلممدرسةتتمثؿ
كيعػػزكالباحػػثىػػذاالتكافػػؽإلػػيتقػػاربالكقػػتالزمنػػيالتػػياجريػػتبػػو،نظػػاـالرقابػػةكالمحاسػػبة

مماجعميػاتمػرببيئػةداخميػةكخارجيػةقريبػةمػفبعضػياالبيئةالمحيطة،كتشابو،ىذهالدراسات
كالتػيأكػدت(2111دراسةالمميجيكيكسؼ) تو.كماتتعارضىذهالنتائجمعماأظيرالبعض

.الجامعةلعمميةتنفيذالخططاالستراتيجيةدارةغيابالدكرالرقابيإل

 واقع عمميات التقييم لدى منظمات الخدمات االجتماعية 6.1.5
فػيقطػاعكاقععممياتالتقييـفيالتخطيطاالستراتيجيلدلمنظمػاتالخػدماتاالجتماعيػةما
؟غزة

حسابالمتكسػطاتكاالنحرافػاتالمعياريػةكاألكزافالنسػبيةفقدتـلوجابةعمىالسؤاؿك
لكؿفقرةمففقراتمجاؿالتقييـ،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ:
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 التقييم مجال:  21 .8.5جدول

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب %النسبي

 3 %73.4 1.052 3.670 تعتمد المؤسسة عممية تقييم مستمرة لألداء  41

41 
تضــــع المؤسســــة نظــــام حــــوافز ومكافــــ ت لتطــــوير األداء 

 6 %61.4 1.042 3.072 لممساعدة في تحقيق األىداف

42 
المـالي تتضـمن و تعتمد المؤسسة منيجية لمتقيـيم اإلداري 

 2 %78.7 0.928 3.933 تقارير داخمية وخارجية

43 
تقوم المؤسسة بوضع معايير محددة لقياس رضا الجميور 

 5 %68.3 1.011 3.416 عن الخدمات المقدمة ليم

44 
تستفيد المؤسسة من التغذية الراجعة من المجتمع المحمي 

 4 %70.7 0.951 3.536 لتمبية احتياجاتو الحالية والمستقبمية

45 
ـــد  ـــايير النزاىـــة والشـــفافية عن إجـــراء تعتمـــد المؤسســـة مع

 1 %79.2 0.814 3.962 عممية التقييم

  %72.0 0.835 3.598 المجال ككل


(بػكزف45)أعمػىكزفنسػبيفػيىػذاالمجػاؿكػافلمفقػرةيتضحمفالجدكؿالسػابؽأف
،المؤسسةمعاييرالنزاىةكالشفافيةعنػدإجػراءعمميػةالتقيػيـكالتيتشيرإلياعتماد،%(79.2)

ضػعكالػذميشػيرإلػيك،%(61.4)(بػكزف41)يىذاالمجاؿكافلمفقرةكأفأدنىكزفنسبيف
ةأفالفقػركمػانجػد،المؤسسةنظاـحكافزكمكافآتلتطكيراألداءلممساعدةفيتحقيؽاألىػداؼ

دارممنيجيػػػػةلمتقيػػػػيـاإل%كيشػػػػيرمحتكاىمػػػػااعتمػػػػاد75حصػػػػمتعمػػػػىكزفنسػػػػبيأعمػػػػى42
الػػػكزفالنسػػػبيليػػػذاالمجػػػاؿكبشػػػكؿعػػػاـنجػػػدأفلخارجيػػػة،كرفػػػعالتقػػػاريرالداخميػػػةكاكالمػػػالي

.لعممياتالتقييـفيالتخطيطاالستراتيجينسبةمرضيةبدرجةكبيرةكىي(%72)
األىميػةالكبيػرةلعمميػةالتقيػيـلمخطػطبػالنظرإلػىيعزكالباحثالنتيجةالسابقةإلػىأنػو

كىػػذا،فػيىػػذهالعمميػةضػيةبدرجػػةكبيػرةمرنجػدأفنتيجتيػاجػػاءتاالسػتراتيجيةفػيالمنظمػػات
لتخطػػػػػيطاتػػػػػدرؾأىميػػػػةمرحمػػػػػةالتقيػػػػيـككاحػػػػػدةمػػػػفمراحػػػػػؿالمنظمػػػػاتيؤكػػػػدعمػػػػػىأفإدارات

كتنفيػػذىا،بػػؿالبػػدمػػفالمتابعػػةكالتقيػػيـاالسػػتراتيجيةكالتقػػؼعنػػدتصػػميـالخطػػة،االسػػتراتيجي
سيرفياالتجاهالسميـ.يلمتأكدمفأفالتنفيذ

االخػػرلىػػذهالنسػػبةمقارنػػةمػػعنسػػبمجػػاالتالتخطػػيطاالسػػتراتيجيانخفػػاضكمػػاأف
كىػػذايتفػػؽمػػعدراسػػةالمػػكح،إلػػىالتطػػكيركالتحسػػيففػػيىػػذاالجانػػبالمنظمػػاتتعكػػسحاجػػة

 ،%67.12ىػػيالسػػتراتيجيةكمراجعتيػػااالجامعػػةبالرقابػػةعمػػىالخطػػةإدارةنسػػبةبػػأف(2117)
الجامعػػػػةعمػػػػىمؤشػػػػراتإدارةقمػػػػةاعتمػػػػادالتػػػػيأظيػػػػرت(2111دراسػػػػةالمميجػػػػيكيكسػػػػؼ)ك

Mathwai and Kara(2111)دراسػػةك،كاضػػحةفػػيتقيػػيـالخطػػطاالسػػتراتيجيةلمكميػػات
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المسػػتخدمةفػػيتحديػػداالسػػتدامةداخػػؿفأىػػـسػػماتأدكاتالتقيػػيـالمثاليػػةأإلػػيكالتػػيخمصػػت
الجػػامعيتمػػؾالتػػيتكػػكفقابمػػةلمقيػػاسكالمقا التػػيأظيػػرت(2010دراسػػةصػػياـ)ك،رنػػةالحػػـر

رغػـأفك.النسػكيةكجكدعالقةايجابيػةبػيفمتابعػةكتقيػيـالخطػةاالسػتراتيجيةكأداءالمؤسسػات
ب معػػػاييرالنزاىػػػةفييػػػاعمػػػىكتعتمػػػد،إلػػػىحػػػدمػػػاعمميػػػةتقيػػػيـمسػػػتمرةلػػػيداءالمنظمػػػاتتقػػػـك

اإلدارماالسػػػػتراتيجياءعمميػػػػةالتقيػػػػيـعنػػػػدإجػػػػرخارجيػػػػةالداخميػػػػةكالتقػػػػاريرالكعمػػػػىكالشػػػػفافية
تطػكيراألداءالتيتساعدفيمكافآتالحكافزكالنظاـضعؼفي إالأننانجدأفىناؾ،كالمالي

مػػػػانسػػػػبتوأف التػػػػيتكصػػػػمتإلػػػي(2112دراسػػػػةقباجػػػة)كىػػػػذايتكافػػػؽمػػػػعتحقيػػػؽاألىػػػػداؼك
اؾنظاـمحددلمحكافزكالمكافآت%مفالمستجيبيفألسئمةالدراسةيعتقدكفبانويكجدىن52.2

محػػػددةلقيػػػاسرضػػػػاالعػػػاييرالمكمػػػاأنػػػويكجػػػدقصػػػكرفػػػي،كالتعكيضػػػاتلػػػدلتمػػػؾالشػػػركات
التغذيػػػةالراجعػػػةمػػػفالمجتمػػػعالمحمػػػيلتمبيػػػةاحتياجاتػػػوك ،الجميػػػكرعػػػفالخػػػدماتالمقدمػػػةليػػػـ

.المحمي،كيرجعىذاالقصكرإليضعؼالتكاصؿمعالمجتمعالحاليةكالمستقبمية

 منظمات الخدمات االجتماعية فيستدامة الاواقع  2.5
ماكاقعاالستدامةفيمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة؟

حسابالمتكسػطاتكاالنحرافػاتالمعياريػةكاألكزافالنسػبيةفقدتـكلوجابةعمىالسؤاؿ
لؾ:يكضحذ(23رقـ)لكؿفقرةمففقراتمجاؿاالستدامة،كالجدكؿ

 االستدامة مجال عمى:  22 .9.5جدول

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب %النسبي

46 
فــــي ضــــوء طويمــــة المــــدى واضــــحة  خطــــة منظمــــةلميوجــــد 

 9 %70.7 1.290 3.536 إلمكانيات المتوفرة.ا

 5 %76.5 1.194 3.823 تيتم المنظمة بجودة األداء داخميا 47

 3 %80.4 1.087 4.019 تيتم المنظمة بجودة الخدمات التي تقدميا لممستفيدين 48

 4 %77.5 1.062 3.876 تيتم المنظمة بكفاءة عمميات االتصال الداخمي والخارجي  49

 8 %73.1 1.008 3.656 تعمل المنظمة عمى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في عمميا 51

 1 %84.5 0.884 4.225 ى احترام القوانين وأخالقيات العملتعمل المنظمة عم 51

 2 %82.3 0.913 4.115 تعمل المنظمة عمى ترشيد النفقات التشغيمية والتطويرية 52

 6 %75.9 1.015 3.794 الموارد البشرية والمادية ضمن رؤية واضحة ددارةتقوم المنظمة ب 53

 7 %75.8 1.149 3.789 ة داخل المنظمةيوجد عمميات تقييم ومتابعة شاممة ومستمر  54

55 
ــى التمويــل مــن  ممــولين اليوجــد اســتمرارية فــي الحصــول عم

 10 %70.5 0.899 3.526 خاصة بالمنظمة.المشاريع المن و 

  %76.7 0.904 3.836 المجال ككل
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(بػكزف51أعمػيكزفنسػبيفػيىػذاالمجػاؿكػافلمفقػرة)يتضحمفالجدكؿالسػابؽأف
كزفنسػبي،كأفأدنػىالقػكانيفكأخالقيػاتالعمػؿاتاحتػراـالمنظمػلتيتشيرإلي%(كا84.5)

اسػػػتمراريةالحصػػػكؿعمػػػى%(كالتػػػيتشػػػيرإلػػػي71.5)بػػػكزف(55)فػػػيىػػػذاالمجػػػاؿكػػػافلمفقػػػرة
حصػمت48،52كمانالحظأفالفقػرات،التمكيؿمفالممكليفكمفالمشاريعالخاصةبالمنظمة

حيػػثيشػػيرمحتػػكلتمػػؾالفقػػراتقيػػاـالمنظمػػةباالىتمػػاـبجػػكدة%،81عمػػىأكزافاعمػػىمػػف
%كأقػؿمػف75فقراتأخرلعمىكزفنسػبيأعمػىمػف4ترشيداالنفاؽ،كحصمتكالخدمات

دارة%كيتعمػػؽمحتكاىػػابجػػكدةاألداءككفػػاءةعمميػػاتاالتصػػاؿك81 المػػكاردكالمتابعػػةالشػػاممة،ا 
%كالتييتضمفمحتكاىا75عمىأكزافنسبيةأقؿمفمفالجانبانخرحصمتباقيالفقرات

الػػػكزفالنسػػػبيليػػػذاالمجػػػاؿعػػػاـنجػػػدأفكبشػػػكؿكجػػػكدالخطػػػةكتحقيػػػؽمبػػػدأتكػػػافؤالفػػػرص.
لعمميػػػػػاتاالسػػػػػتدامةفػػػػػيمنظمػػػػػاتالخػػػػػدماتمرضػػػػػيةبدرجػػػػػةكبيػػػػػرةكىػػػػػينسػػػػػبة(%76.7)

.االجتماعيةفيقطاعغزة
غػػػزةفػػػيقطػػػاعمنظمػػػاتالخػػػدماتاالجتماعيػػػةيعػػػزكالباحػػػثالنتيجػػػةالسػػػابقةإلػػػىأف

لقػػػػكانيفيػػػػااحترامكيظيػػػػرذلػػػػؾمػػػفخػػػػالؿ،تعمػػػؿجاىػػػػدةالسػػػػتدامتياكالحفػػػػاظعمػػػىديمكمتيػػػػا
الداخميػػػةبجػػػكدةالخػػػدماتكاىتماميػػػا ،النفقػػػاتالتشػػػغيميةكالتطكيريػػػةكترشػػػيد،كأخالقيػػػاتالعمػػػؿ

كفػػػػاءةعمميػػػػاتاالتصػػػػاؿالػػػػداخميتيػػػػتـالمنظمػػػػةب،كمػػػػاالتػػػػيتقػػػػدميالممسػػػػتفيديفكالخارجيػػػػة
المنظمػػ ،ككالخػػارجي تقيػػيـكشػػريةكالماديػػةضػػمفرؤيػػةكاضػػحةبالمػػكاردالإدارةبػػاتأيضػػانتقػػـك

 Mathwai and Karaدراسةكىذايتفؽمع،إليحدماكمتابعةشاممةمستمرةداخؿالمنظمة

ستخدمةفػيتحديػداالسػتدامةفأىـسماتأدكاتالتقييـالمثاليةالمأئلي  (كالتيخمصت2111)
الجػػػامعيتمػػػؾالتػػػيتكػػػكفقابمػػػةلمقيػػػاسكالمقارنػػػة إالأننػػػانجػػػدأفىنػػػاؾضػػػعؼ.داخػػػؿالحػػػـر

تحقيػؽمبػدأتكػافؤكدخطػةكاضػحةطكيمػةالمػدلفػيضػكءاإلمكانيػاتالمتػكفرةككجكاضحفي
ضركرةأظيرت(التي2111العمؿداخؿىذهالمنظمات،كىذايتفؽمعدراسةزيد)الفرصفي

االىتمػػػػاـبعمميػػػػاتالتخطػػػػيطكالتنسػػػػيؽفػػػػيأنظمػػػػةالمػػػػكاردالبشػػػػرية،كتقيػػػػيـالكظػػػػائؼكتحديػػػػد
اسػػتمراريةإضػػافةإلػػيالضػػعؼفػػي.مسػػتكياتاألجػػكربشػػكؿيحقػػؽلممػػكظفيفالعدالػػةكالمسػػاكاة

المعيقػػػاتكالتحػػػدياتالتػػػيكيرجػػػعذلػػػؾإلػػػي،الخػػػارجييفالحصػػػكؿعمػػػىالتمكيػػػؿمػػػفالممػػػكليف
الػػذمأدلإلػػىالحػػدمػػفك،الحصػػاركاالنقسػػاـكتحػػدياتخارجيػػةىالمنظمػػاتنتيجػػةفرضػػتعمػػ

مجاؿعمميابسببشحالتمكيؿكتجميدأرصدتياكعدـقدرتياعمىدفعنفقاتيػاالتشػغيميةاألمػر
ربػػطالممػػكليفالخػػارجييفتمػػكيميـبأىػػدافيـ،كلػػيسبأىػػداؼك،الػػذلانعكػػسسػػمبانعمػػىأدائيػػا

أفالجيػػػػات(التػػػػيتكصػػػػمت2117كىػػػذايتفػػػػؽمػػػػعدراسػػػػةالعػػػؼ)،ةكحاجػػػػةالمجتمػػػػعالمنظمػػػ
المشػػاريعفػػيالمؤسسػػاتإدارةالمانحػػةلػػـتسػػيـبشػػكؿفعػػاؿفػػيالحػػدمػػفالمشػػاكؿالتػػيتكاجػػو

ككػذلؾالمعيقػاتالداخميػةمتمثمػةفػي.غيرالحككميةبػؿعمػىالعكػسسػاعدتفػيزيػادةحػدتيا
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كماأفالمنظمػاتتعػانيكبشػكؿالقدراتالبشريةمفجيةأخرل.ضعؼالبناالمؤسسيكنقص
عػدـكيرجػعذلػؾإلػيالمشػاريعالخاصػةبالمنظمػةكبيرمفضعؼالتمكيؿالذاتيكالمتمثػؿفػي

كىػػذا.فػػيمشػػاريعتػػدرعمييػػااألمػػكاؿعػػفحاجتيػػاالتشػػغيميةةاسػػتثمارمػػكاردالمنظمػػةالفائضػػ
أفمصػػادرالتمكيػػؿالمحمػػيالمسػػتداـكفػػرصتػػيتكصػػمتال(2111دراسػػةالعداربػػة)يتفػػؽمػػع

.الحصكؿعميولتمكيؿأنشطةاإلغاثةالزراعيةجاءتبدرجة"منخفضة
 عالقة التخطيط االستراتيجي باستدامة مؤسسات الخدمات االجتماعية بقطاع غزة: 3.5

زة؟التخطيطاالستراتيجيباستدامةمؤسساتالخدماتاالجتماعيةبقطاعغماعالقة
 :يةالتالاألولي  ةالصفريالفرضية الرئيسة السؤال السابق قام الباحث باختبار ولإلجابة عن 

(بيفالتخطيطاالستراتيجيفيα≤0.05عالقةدالةإحصائياعندمستكل)التكجد
مؤسساتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزةكاستدامةتمؾالمؤسسات

 لية :ويشتق منيا الفرضيات الفرعية التا
بػػػػيفالرؤيػػػػة(0.05ذاتداللػػػػةإحصػػػػائيةعنػػػػدمسػػػػتكلداللػػػػة)عالقػػػػةالتكجػػػػد .1

 فيقطاعغزة.استدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةكالرسالةك
بػػػيفاألىػػػداؼ(0.05ذاتداللػػػةإحصػػػائيةعنػػػدمسػػػتكلداللػػػة)عالقػػػةالتكجػػػد .2

 فيقطاعغزة.استدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةك
بػػػيفالتخطػػػيط(0.05ذاتداللػػػةإحصػػػائيةعنػػػدمسػػػتكلداللػػػة)عالقػػػةالتكجػػػد .3

 فيقطاعغزة.استدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةك
بػػػػيفالتنفيػػػػذ(0.05ذاتداللػػػػةإحصػػػػائيةعنػػػػدمسػػػػتكلداللػػػػة)عالقػػػػةالتكجػػػػد .4

 فيقطاعغزة.استدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةك
بػػػػيفالرقابػػػػة(0.05ذاتداللػػػػةإحصػػػػائيةعنػػػػدمسػػػػتكلداللػػػػة)عالقػػػػةالتكجػػػػد .5

 فيقطاعغزة.استدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةك
بػػػػيفالتقيػػػػيـ(0.05ذاتداللػػػػةإحصػػػػائيةعنػػػػدمسػػػػتكلداللػػػػة)عالقػػػػةالتكجػػػػد .6

 فيقطاعغزة.استدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةك
ةاستخدـالباحثمعامؿارتباطبيرسكفلداللةالعالقةالسابقاتكالختبارصحةالفرضي

،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ:Pearson Correlation Coefficientبيفمتغيريف
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معامل ارتباط بيرسون لداللة العالقة بين التخطيط االستراتيجي واستدامة مؤسسات الخدمات : 23 .10.5جدول
 طاع غزةاالجتماعية بق

 معامل االرتباط باالستدامة المجال
 الداللة اإلحصائية rقيمة 

0.01دالةعند**0.369 الرؤية والرسالة
0.01دالةعند**0.451 األىداف
0.01دالةعند**0.351 التخطيط
0.01دالةعند **0.409 التنفيذ
0.01دالةعند**0.398 الرقابة
0.01دالةعند**0.285 التقييم

0.01دالةعند**0.374 مجاالت التخطيط االستراتيجي

0.182=208بدرجاتحرية0.01)**(القيمةالحرجةلمعامؿارتباطبيرسكفعندمستكل

داللة ذات ارتباطية عالقة كجكد إلي السابؽ الجدكؿ في المكضحة النتائج تبيف
مةكىيكالتالي:التخطيطاالستراتيجيكاالستداتمجاالإحصائيةبيف

 مجال الرؤية والرسالة : -1
يتضحلنامفالجدكؿالسابؽأفىناؾعالقةارتباطيةطرديةذاتداللةإحصائيةبيف

يدؿ،مجاؿالرؤيةكالرسالةكاالستدامةفيمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة كىذا
كمكتكبة كاضحة كرسالة رؤية بكجكد االىتماـ زاد كمما قبؿعمىأنو مف كمصاغة كمفيكمة

لزيادة ذلؾ أدل منيا كاالستفادة االطالع عالقة لو مف كؿ كيستطيع كالمختصيف العامميف
استدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة.

 مجال األىداف:  -2
يتضحلنامفالجدكؿالسابؽأفىناؾعالقةارتباطيةطرديةذاتداللةإحصائيةبيف

كىذايدؿعمىأنو،كاالستدامةفيمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزةمجاؿاألىداؼ
أىداؼاستراتيجيةتككفبياجميعالمكاصفاتالجيدةالمتمثمة)بالدقةكممازاداالىتماـبكجكد

(إليحدكبيرلمتحقيؽيةقابمكالكضكحكالكاقعيةكالشمكليةكالمركنةكالةيدكمحدكالمكضكعيةكال
حيثأفذلؾيدلؿعمى،ؾلزيادةاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزةأدلذل

كماتزيداستدامو،القدراتالحقيقيةلممنظمةمفخالؿمكضكعيةكمركنةككاقعيةىذهاألىداؼ
كأخذ االىداؼ ىذه صياغة في كالمتخصصيف المكظفيف اشراؾ طريؽ عف المنظمات ىذه
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الم كالخارجيةاالعتباراتلطبيعة الداخمية إلمكانياتيا كىذاجتمعالفمسطينيكثقافتوكمراعاتيا ،
.يدؿعمىأىميةكضعاألىداؼاالستراتيجيةلممنظمات

 مجال التخطيط:  -3
ذاتداللة طردية ارتباطية السابؽأفىناؾعالقة النتائجفيالجدكؿ مف لنا يتبيف

كىذا،تالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزةإحصائيةبيفمجاؿالتخطيطكاالستدامةفيمنظما
 االىتماـ زاد كمما منظماتبالتخطيطاالستراتيجييدؿعمىأنو استدامة أدلذلؾإلىزيادة

الخدماتاالجتماعية،كذلؾمفخالؿمشاركةالعامميفكذكماالختصاصفيعمميةالتخطيط
تؤدمزيادةاالىتماـبالتخطيطاليكماممايشعرالعامميففيالمنظمةباالنتماءلمنظماتيـ،

لممنظمة الداخميةالخارجية كالضعؼلممنظمة،ككضعتحميؿالبيئة ،كالكقكؼعمىنقاطالقكة
 مستقبمية، زمنية لفترات مكتكبة خطط عداد كا  المنظمة، أنشطة بجميع تقديرية ممامكازنات

يصبإيجابيانفياستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعية.

 التنفيذ: مجال  -4
يتبػػيفلنػػامػػفالنتػػائجفػػيالجػػدكؿالسػػابؽأفىنػػاؾعالقػػةارتباطيػػةطرديػػةذاتداللػػة
إحصائيةبيفمجاؿالتخطيطكاالستدامةفيمنظماتالخدماتاالجتماعيةفيقطاعغزة،كىذا

أدلذلػػػػؾإلػػػػىزيػػػػادةاسػػػػتدامةمنظمػػػػاتالخػػػػػدماتيػػػػدؿعمػػػػىأنػػػػوكممػػػػازاداالىتمػػػػاـبالتنفيػػػػػذ
العميػػػاخطػػػةتنفيذيػػػةكاضػػػحة،ككجػػػكدكػػػكادربشػػػريةاإلدارةتبنػػػياعيػػػة،كذلػػػؾمػػػفخػػػالؿاالجتم

كػؿزمةلمتنفيذ،ككجكدمبدأالمركنةفػيعمميػةالتنفيػذ،المؤىمةكمدربة،كتكفيرالمكاردالماليةال
انككػؿىػذايصػبإيجابػىذايعتمدعمػىكجػكدىيكميػةتنظيميػةتالئػـتنفيػذالخطػطاالسػتراتيجية،

فيالعمؿعمىاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعية.
 مجال الرقابة :  -5

يتبػػيفلنػػامػػفالنتػػائجفػػيالجػػدكؿالسػػابؽأفىنػػاؾعالقػػةارتباطيػػةطرديػػةذاتداللػػة
إحصائيةبيفمجاؿالرقابةكاالسػتدامةفػيمنظمػاتالخػدماتاالجتماعيػةفػيقطػاعغػزة،كىػذا

أدلذلػػػػؾإلػػػػىزيػػػػادةاسػػػػتدامةمنظمػػػػاتالخػػػػدماتلرقابػػػػةيػػػػدؿعمػػػػىأنػػػػوكممػػػػازاداالىتمػػػػاـبا
تحديػػػدمعػػػاييردقيقػػػةلعمميػػػةالرقابػػػة،كتحديػػػدالعميػػػااإلدارةاالجتماعيػػػة،كذلػػػؾمػػػفخػػػالؿتبنػػػي

شعارالعامميففيالمنظمػةأفعمميػةالرقابػةىػيتعػاكفمشػترؾ،كا جداكؿزمنيةلتنفيذخططيا
،كمقارنةاألداءالفعميباألداءالمطمكب.كاالنحرافاتكىيعمميةلتصحيحاألخطاء
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 مجال التقييم :  -6
يتضحلنامفالجدكؿالسابؽأفىناؾعالقةارتباطيةطرديةذاتداللػةإحصػائيةبػيف
مجاؿالتقيػيـكاالسػتدامةفػيمنظمػاتالخػدماتاالجتماعيػةفػيقطػاعغػزة،كىػذايػدؿعمػىأنػو

كذلػؾمػف،زيادةاسػتدامةمنظمػاتالخػدماتاالجتماعيػةأدلذلؾإلىكممازاداالىتماـبالتقييـ
عمميػػاتتقيػػيـمسػػتمرة،ككضػػعنظػػاـحػػكافزكمكافػػآتلتطػػكيراألداء،العميػػااإلدارةخػػالؿتبنػػي

كاعتمادمنيجيةلمتقييـاإلدارمكالمػالي،ككضػعمعػاييرمحػددةلقيػاسمػدلرضػاالجميػكرعػف
غذيػػػةالراجعػػػةمػػػفالمجتمػػعالمحمػػػي،كاعتمػػػادمعػػػاييركاالسػػػتفادةمػػفالت،الخػػدماتالمقدمػػػةليػػػـ

النزاىةكالشفافيةفيعممياتالتقييـ،كؿىذايزيدمفاستدامةمنظماتالخدماتاالجتماعية.

االرتباطأفجميعمعامالتيتضحالجدكؿالسابؽكبالنظرإليجميعالمجاالتفي
قكةالعالقةبيفالتخطيطاالستراتيجيكىذايؤكدعمى0.01دالةإحصائياعندمستكلداللة

فيمؤسساتالخدماتاالجتماعيةكاستدامةتمؾالمؤسسات،كبالتالينخمصإلىكجكدعالقة
( مستكل عند إحصائيا دالة ( بيي الخخطيط االسخشاحيجي في هإسساث α =1.11طردية

.الخذهاث االجخواعيت في لطاع غضة ّاسخذاهت حلك الوإسساث

الباحث التخطيطكيرل عناصر بيف الكثيؽ االرتباط إلى تشير السابقة النتيجة أف
فيالمؤسسةيشكؿعنصراياالستراتيجيفيالمؤسسةكاستدامتيا،فتكافرالتخطيطاالستراتيج

كقدرتيا لنجاحالمؤسسة يؤدمإلىمحاعمىالتحمؿىاما كما تيافظ، ممدللعمىالمسؤكلية
،كبالتاليفيكيحقؽالمسؤكلةفياستخداـالمكارداإلدارةقيؽكشراؼالداإلبمايحقؽالطكيؿ،

الرئيسلالستدامة دراسةالمفيكـ مع يتفؽ ) كىذا  (2015العكشية كظائؼالتي أف أظيرت
كماتبيفكجكدعالقةطردية،التخطيطكالرقابةكالتقييـالتشاركيةتساىـفياستدامةالمنظمات

كما.ةكالتقييـالتشاركيةمعاستدامةمنظماتالمجتمعالمدنيبيفكؿكظائؼالتخطيطكالرقاب
النتيجةمعدراسة تبنيالحككمةفيزامبياالتيأظيرتMusenge(2013) تتعارضىذه

 .لعنصراالستدامةتفتقرلمنيجالتشاركيفيالتخطيطلممشاريعإالأفمعظـىذهالمشاريع
 الفرضية الرئيسية الثانية: 4.5

مديرم(فيتقديرات0.05فركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة)تكجدال
منظماتالخدماتاالجتماعيةلكاقعالتخطيطاالستراتيجيكدكرهفياستدامةمنظمػاتالخػدمات

عػػدد ،عػػددالعػػامميففػػيالمنظمػػة،عمػػرالمنظمة ،المنطقػػةالجغرافيػػة تعػػزل)الجػػنس،االجتماعيػػة
  (مةالمستفيديفمفالمنظ
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 ويشتق منيا الفرضيات الفرعية التالية :

ــة ) -1 ــة إحصــائية عنــد مســتوى دالل ( فــي تقــديرات   0.05ال توجــد فــروق ذات دالل
مديري منظمات الخدمات االجتماعيـة لواقـع التخطـيط االسـتراتيجي ودوره فـي اسـتدامة 

 أنثى(.  –منظمات الخدمات االجتماعية تعزى إلى جنس المدير )ذكر 
لعينتػػػػػػػػيفمسػػػػػػػػتقمتيفtاسػػػػػػػػتخداـاختبػػػػػػػػارفقػػػػػػػػدتػػػػػػػػـصػػػػػػػػحةىػػػػػػػػذاالفػػػػػػػػرضكالختبػػػػػػػػار

Two Independent Samples "T.Test"  كذلؾلمتعرؼعمػىداللػةالفػركؽبػيفالػذككر
(24قػـ)ركاإلناثفيكػؿمجػاؿمػفمجػاالتاالسػتبانةكفػيالدرجػةالكميػةلالسػتبانة،كالجػدكؿ

يكضحذلؾ:
يم لواقع التخطيط تقديرات في واإلناث الذكور بين المتوسطات لفروق t اختبار نتائج:  24 .11.5جدول

 .باختالف الجنس ودوره في استدامة منظمات الخدمات االجتماعية االستراتيجي

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 .T test Sig المعياري

الداللة 
 اإلحصائية

 الشؤيت ّالشسالت
 0.674 3.839 168 ذككر

دالة 0.005 **2.806-
 0.645 4.166 41 إناث

 األُذاف
 0.708 3.937 168 ذككر

غيردالة 0.186 1.326-
 0.713 4.101 41 إناث

 الخخطيط
 1.068 3.601 168 ذككر

دالة 0.035 *2.120-
 0.803 3.978 41 إناث

 الخٌفيز
 0.896 3.775 168 ذككر

غيردالة 0.637 0.472-
 0.629 3.845 41 إناث

 الشلابت
 0.893 3.892 168 ذككر

غيردالة 0.912 0.111-
 0.623 3.909 41 إناث

 الخميين
 0.273- 0.902 3.590 168 ذككر

 
غيردالة 0.785

 0.481 3.630 41 إناث

 االسخذاهت
 0.951 3.790 168 ذككر

غيردالة 731.0 1.494-
 0.652 4.024 41 إناث

 االسخبياى ككل
 0.842 3.772 168 ذككر

غيردالة 0.181 1.289-
 0.617 3.954 41 إناث

 1.984 ( =0.05( وعند مستوى داللة )207  الجدولية عند درجة حرية )Tقيمة  )*( 
 2.626( =0.01( وعند مستوى داللة )207  الجدولية عند درجة حرية )Tقيمة  )**( 
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يتضحمفالجدكؿالسابؽمايمي:

 (تكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة=0.01فػػيتقػػديرات)مػػديرم
منظماتالخدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

حاإلناث.لصالكذلؾتعزلإلىجنسالمديرالمجتمعالمدني)مجاؿالرؤيةكالرسالة(

 (تكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة=0.05فػػيتقػػديرات)مػػديرم
منظماتالخدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

المجتمعالمدني)مجاؿالتخطيط(

 (التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة0.05فيتقدي)مديرمرات
منظماتالخدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

أنثى(.–تعزلإلىجنسالمدير)ذكرالمجتمعالمدنيفيباقيالمجاالت

التقػاربالكاضػحفػيقػيـنسػبمتكسػطاتاالسػتجابةلمػذككرإلػىاإلنػاثكيعزكالباحث
ركؼبيئػػةالعمػؿكتطبػؽعمػػييـخطػطكسياسػاتمتقاربػػة،إلػىأفالجنسػيفيخضػػعكفلػنفسظػ

أفالمنظماتكماأننانجد،كيمارسكفنفسالمياـكاألنشطةالكظيفية،كيتحممكفنفساألعباء
التيتقكدىاإناثغالبانتيتـبأفيككفىناؾرؤيةكرسالةكاضػحةكمكتكبػةلممنظمػةلكػيتكػكف

يتـاإلناثبجانبالتخطػيطاكثػرمػفالػذككركغالبػانتمجػأكذلؾت،دليؿتسيرعميوىذهالمنظمة
المنظمػػاتالتػػيتقكدىػػااالنػػاثإلػػيأفتكػػكفىػػذهالخطػػطمكتكبػػةككاضػػحةكتعمػػؿعمػػىالسػػير
عمػػىىػػذهالخطػػطكتنفيػػذىابحػػذافيرىا،كىػػذامػػاجعػػؿاالنػػاثيتفػػكقفعمػػيالػػذككرفػػيمجػػاالت

دراسة ك(2111)أبكعيشةدراسةذايتعارضمعكىالتساؤؿالرؤيةكالرسالةكالتخطيطفيىذه
(2116)دراسػةاالشػقر ك(2117دراسةأبكىاشػـ) ك(2118دراسةسكيؾ) ك(2119يكنس)

التيأشارتإلىأنوالتكجدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةبػيفمتكسػطاتتقػديراتمجتمػعالبحػث
دفػػػػركؽذاتداللػػػػةككجػػػػىالتػػػػيأشػػػػارتإلػػػػ(2111الكػػػػردم) كدراسػػػػة،تعػػػػزللمتغيػػػػرالجػػػػنس

إحصػػائيةفػػيمتكسػػطاتاسػػتجاباتالعػػامميفلدرجػػةتطبيػػؽالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيمػػديريات
أمػػافػػي،التربيػػةكالتعمػػيـفػػيمحافظػػاتالضػػفةالغربيػػة،ُتعػػزللمتغيػػرالجػػنس،كلصػػالحالػػذككر

تكجػػدبيػػنيـفػػركؽالنػػاثالذككركابػػاقيالمجػػاالتالمتعمقػػةفػػيىػػذهالفرضػػيةفإننػػانجػػدأفالػػ
،ذاتداللػػةاحصػػائيةتعػػزلإلػػيجػػنسالمػػديرفػػيمجػػاالتالتنفيػػذكالرقابػػةكالتقيػػيـكاالسػػتدامة

(2118(كدراسػػػةسػػػكيؾ)2119(كدراسػػػةيػػػكنس)2111أبػػػكعيشػػػة)دراسػػػةكىػػػذايتفػػػؽمػػػع
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ات(التػيأشػارتإلػىأنػوالتكجػدفػركؽذ2116)(كدراسػةاالشػقر2117كدراسةأبكىاشػـ)
.داللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتمجتمعالبحثتعزللمتغيرالجنس

كاحػدةالحجـالمسؤكلياتكاألعباءالمينيةكيرلالباحثأفىذاالتكافؽناتجمفطبيعة
،التتأثربالجنسىذاناىيػؾإلػىأنيػـيعممػكفمػعمجتمػعمتشػابوفػيكثيػرمػفالمككنػاتالتي

المخطط.رتبطبجنسيبشكؿعاـاليجيالتخطيطاالستراتكماأف

ــة ) -2 ــة إحصــائية عنــد مســتوى دالل ( فــي تقــديرات   0.05ال توجــد فــروق ذات دالل
مديري منظمات الخدمات االجتماعيـة لواقـع التخطـيط االسـتراتيجي ودوره فـي اسـتدامة 

 منظمات الخدمات االجتماعية تعزى إلى المنطقة الجغرافية. 
 One Wayاستخداـاختبارتحميؿالتبايفاألحادمفقدتـكالختبارصحةىذاالفرض

Analysis Of Variance ANOVA  كذلػػؾلمتعػػرؼعمػىداللػػةالفػركؽبػػيفمسػػتكيات
متغيػػرالمنطقػػةالجغرافيػػةفػػيكػػؿمجػػاؿمػػفمجػػاالتاالسػػتبانةكفػػيالدرجػػةالكميػػةلالسػػتبانة،

كالجداكؿالتاليةتكضحذلؾ:
ودوره في استدامة  لواقع التخطيط االستراتيجي المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات:  25 .12.5 جدول

 .المنطقة الجغرافية متغير مستويات بحسب منظمات الخدمات االجتماعية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المنطقة المجال

 اٌشؤ٠ح ٚاٌشعاٌح

 0.765 3.736 25 الشماؿ

 0.687 3.951 106 غزة

 0.534 3.991 23 الكسطى

 0.713 3.916 31 خانيكنس

 0.634 3.767 24 رفح

 ا ٘ذاي

 0.788 3.785 25 الشماؿ

 0.692 4.015 106 غزة

 0.795 3.837 23 الكسطى

 0.707 3.992 31 خانيكنس

 0.634 4.052 24 رفح

 اٌتخط١ط

 0.966 3.436 25 الشماؿ

 1.038 3.729 106 غزة

 1.091 3.635 23 الكسطى

 1.082 3.719 31 خانيكنس

 0.985 3.663 24 رفح
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المنطقة المجال

 اٌتٕف١ز

 0.808 3.525 25 الشماؿ

 0.848 3.820 106 غزة

 0.862 3.815 23 الكسطى

 0.944 3.831 31 خانيكنس

 0.774 3.844 24 رفح

 اٌشلاتح

 0.841 3.710 25 الشماؿ

 0.853 3.923 106 غزة

 0.836 3.935 23 الكسطى

 0.808 3.899 31 خانيكنس

 0.918 3.922 24 رفح

 اٌتم١١ُ

 0.728 3.347 25 الشماؿ

 0.812 3.596 106 غزة

 0.848 3.667 23 الكسطى

 0.901 3.726 31 خانيكنس

 0.950 3.639 24 رفح

 االعتذاِح

 0.920 3.576 25 الشماؿ

 0.901 3.879 106 غزة

لكسطىا  23 3.904 0.733 

 0.967 3.910 31 خانيكنس

 0.985 3.754 24 رفح

 االعتث١اْ وىً

 0.904 3.836 25 الشماؿ

 0.802 3.583 106 غزة

 0.802 3.845 23 الكسطى

 0.778 3.819 31 خانيكنس

 0.852 3.855 24 رفح
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ودوره  لواقع التخطيط االستراتيجيفي التقديرات  المتوسطات لفروق ANOVA اختبار نتائج:  26 .13.5 جدول
 .المنطقة الجغرافيةباختالف  في استدامة منظمات المجتمع المدني

 العمر المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 .F Sigقيمة  المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

الشؤيوووووووووووووووووووووت 

 ّالشسالت

 0.393 4 1.572بيفالمجمكعات

غيردالة 0.495 0.849  0.463 204 94.356داخؿالمجمكعات

  208 95.928المجمكع

 األُذاف

 0.414 4 1.657بيفالمجمكعات

غيردالة 0.515 0.818  0.507 204 103.328داخؿالمجمكعات

  208 104.985المجمكع

 الخخطيط

 0.460 4 1.842بيفالمجمكعات

دالةغير 0.788 0.429  1.074 204 219.074داخؿالمجمكعات

  208 220.916المجمكع

 الخٌفيز

 0.496 4 1.983بيفالمجمكعات

غيردالة 0.605 0.683  0.726 204 148.086داخؿالمجمكعات

  208 150.069المجمكع

 الشلابت

 0.249 4 0.995بيفالمجمكعات

غيردالة 0.848 0.344  0.724 204 147.700المجمكعاتداخؿ

  208 148.695المجمكع

 الخميين

 0.559 4 2.235بيفالمجمكعات

غيردالة 0.528 0.797  0.701 204 142.949داخؿالمجمكعات

  208 145.184المجمكع

 االسخذاهت

 0.581 4 2.325بيفالمجمكعات

غيردالة 0.588 0.707  0.822 204 167.656داخؿالمجمكعات

  208 169.981المجمكع

 ككل االسخباًت

 0.372 4 1.487بيفالمجمكعات

غيردالة 0.686 0.569  0.654 204 133.343داخؿالمجمكعات

  208 134.830المجمكع

 

يتضحمفالجدكؿالسابؽمايمي:

مديرم(فيتقديرات0.05التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة)
منظماتالخدماتاالجتماعيةلكاقعالتخطيطاالستراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػاتالمجتمػع
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كفيالدرجةالكميةلكاقعالتخطػيطجميعالمجاالتالمنطقةالجغرافيةكذلؾفيتعزلإلىالمدني
االستراتيجي.

كدكرهفػػياالسػػتدامةالاالسػػتراتيجيكاقػػعالتخطػػيطأفإلػػىتمػػؾالنتيجػػةكيعػػزكالباحػػث
عكدإلػىمحدكديػةمسػاحةقطػاعغػزةكذلؾي،المنظمةنتميإليياتتأثربالمنطقةالجغرافيةالتيي

فػيالمنظمػاتالتنقػؿبػيفكىػذاسػيؿعمميػة،كيمكمترمربػع361الجغرافيةالتيتبمغمساحتيا
،يػػػػرلممنظمػػػػاتداخػػػػؿقطػػػػاعغػػػػزةكجػػػػكدانتشػػػػاركبكافػػػػةالمحافظػػػػاتاألمػػػػرالػػػػذمسػػػػاىـفػػػػي

التطػػػكراتإضػػافةإلػػػىذلػػؾ،باإلضػػافةإلػػىانشػػػاءفػػركعليػػػافػػيمنػػػاطؽمتعػػددةداخػػؿالقطػػػاع
العمميػػػةكالتكنكلكجيػػػاكالتقنيػػػةاليائمػػػةباإلضػػػافةإلػػػىثػػػكرةاالتصػػػاالتكاإلنترنػػػتكخاصػػػةمكاقػػػع

ةكىػػػذاسػػػيؿعمميػػػةجعمػػػتمػػػفالعػػػالـقريػػػةصػػػغيركالتكاصػػػؿاالجتمػػػاعيالتػػػيقربػػػتكػػػؿبعيػػػد
دراسةكىذايتفؽمع،فيمابينياداخؿقطاعغزةالمنظماتاالتصاؿكالتكاصؿكتكظيفيالخدمة

أشػػارإلػػىعػػدـكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػػطاتدرجػػةالػػذم(2111الكػػردم)
مػػف،يػػةمحافظػػاتالضػػفةالغربتطبيػػؽالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيمػػديرياتالتربيػػةكالتعمػػيـفػػي

دراسػػةيػػكنسكيتفػػؽمػػع،كالتعمػػيـتعػػزللمتغيػػرمكقػػعمديريػػةالتربيػػة،كجيػػةنظػػرالعػػامميففييػػا
تكجدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةفػيمتكسػطتقػديراتالمشػرفيفالذمأشارفيياأنوال(2119)

لدرجػػػػةتػػػػكافرمتطمبػػػػاتتكظيػػػػؼالتخطػػػػيطاالسػػػػتراتيجيفػػػػياإلشػػػػراؼالتربػػػػكمتعػػػػزملممنطقػػػػة
التكجػػدفػػركؽذاتالتػػيأشػػارفييػػاأنػػو(2118دراسػػةسػػكيؾ)،كمػػايتفػػؽأيضػػانمػػعتعميميػػةال

االسػتراتيجيثانكيةلمبػرراتاسػتخداـالتخطػيطداللةإحصائيةفيدرجةتقديرمديرمالمدرسةال
كيعػزكالباحػثالمدرسةفيمحافظاتغزةمفكجيةنظرىـتعزللمتغيرالمديريةالتيتتبعليا

التكافؽبيفالدراساتإلىأنياأجريتفيمناطؽمحافظاتغزةممايدلؿعمىتشابوالبيئػةىذا
.الخارجيةلممنظمات

ــة ) -3 ــة إحصــائية عنــد مســتوى دالل ( فــي تقــديرات   0.05ال توجــد فــروق ذات دالل
مديري منظمات الخدمات االجتماعيـة لواقـع التخطـيط االسـتراتيجي ودوره فـي اسـتدامة 

 خدمات االجتماعية تعزى إلى عمر المنظمة. منظمات ال
اسػػػػػػتخداـاختبػػػػػػارتحميػػػػػػؿالتبػػػػػػايفاألحػػػػػػادمفقػػػػػػدتػػػػػػـكالختبػػػػػػارصػػػػػػحةىػػػػػػذاالفػػػػػػرض

One Way Analysis Of Variance ANOVAكذلػؾلمتعػرؼعمػىداللػةالفػركؽبػيف
الكميػػػػةمسػػػػتكياتمتغيػػػػرعمػػػػرالمنظمػػػػةفػػػػيكػػػػؿمجػػػػاؿمػػػػفمجػػػػاالتاالسػػػػتبانةكفػػػػيالدرجػػػػة

لالستبانة،كالجداكؿالتاليةتكضحذلؾ:
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ودوره في استدامة  لواقع التخطيط االستراتيجي المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات:  27 .14.5 جدول
 .عمر المنظمة متغير مستويات بحسب منظمات الخدمات االجتماعية

 االنحراف المعياري سط الحسابيالمتو  العدد عمر المنظمة المجال

 اٌشؤ٠ح ٚاٌشعاٌح

 0.490 4.000 12سنكات5أقؿمف

 0.641 3.959 92سنكات10أقؿمف-5

 0.728 3.844 105سنكاتفأكثر10

 0.679 3.903 209االجمالي

 ا ٘ذاي

 0.916 3.563 12سنكات5أقؿمف

 0.786 3.959 92سنكات10أقؿمف-5

 0.598 4.024 105فأكثرسنكات10

 0.710 3.969 209االجمالي

 اٌتخط١ط

 0.850 3.725 12سنكات5أقؿمف

 1.039 3.750 92سنكات10أقؿمف-5

 1.045 3.603 105سنكاتفأكثر10

 1.031 3.675 209االجمالي

 اٌتٕف١ز

 0.818 3.813 12سنكات5أقؿمف

 0.862 3.848 92سنكات10أقؿمف-5

 0.846 3.733 105 سنكاتفأكثر10

 0.849 3.788 209االجمالي

 اٌشلاتح

 0.758 3.844 12سنكات5أقؿمف

 0.864 3.942 92سنكات10أقؿمف-5

 0.844 3.861 105سنكاتفأكثر10

 0.846 3.895 209االجمالي

 اٌتم١١ُ

 0.820 3.625 12سنكات5أقؿمف

 0.836 3.609 92سنكات10أقؿمف-5

 0.844 3.586 105 سنكاتفأكثر10

 0.835 3.598 209االجمالي

 االعتذاِح

 0.755 3.850 12سنكات5أقؿمف

 0.859 3.904 92سنكات10أقؿمف-5

 0.959 3.774 105سنكاتفأكثر10

 0.904 3.836 209االجمالي

 االعتث١اْ وىً

 0.753 3.768 12سنكات5أقؿمف

 0.810 3.854 92سنكات10أقؿمف-5

 0.812 3.772 105سنكاتفأكثر10

 0.805 3.808 209االجمالي
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ودوره  لواقع التخطيط االستراتيجيفي التقديرات  المتوسطات لفروق ANOVA اختبار نتائج:  28 .15.5 جدول
 .مر المنظمةعباختالف  في استدامة منظمات المجتمع المدني

مجموع  العمر المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 .F Sigقيمة  المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

الشؤيوووووووووووووووووووووت 
 ّالشسالت

 0.383 2 0.766بيفالمجمكعات

غيردالة 0.438 0.829  0.462 206 95.162داخؿالمجمكعات

  208 95.928المجمكع

 األُذاف

 1.154 2 2.307بيفالمجمكعات

غيردالة 0.101 2.314  0.498 206 102.678داخؿالمجمكعات

  208 104.985المجمكع

 الخخطيط

 0.547 2 1.094بيفالمجمكعات
0.513 

 
 

غيردالة 0.600  1.067 206 219.822داخؿالمجمكعات

  208 220.916المجمكع

 الخٌفيز

 0.325 2 0.650بيفالمجمكعات

غيردالة 0.639 0.448  0.725 206 149.419داخؿالمجمكعات

  208 150.069المجمكع

 الشلابت

 0.177 2 0.355بيفالمجمكعات

غيردالة 0.782 0.246  0.720 206 148.340داخؿالمجمكعات

  208 148.695المجمكع

 الخميين

 0.018 2 0.035بيفالمجمكعات

دالةغير 0.975 0.025  0.705 206 145.149داخؿالمجمكعات

  208 145.184المجمكع

 االسخذاهت

 0.416 2 0.832بيفالمجمكعات

غيردالة 0.603 0.507  0.821 206 169.149داخؿالمجمكعات

  208 169.981المجمكع

 ككل االسخباًت

 0.176 2 0.353بيفالمجمكعات

ةغيردال 0.764 0.270  0.653 206 134.477داخؿالمجمكعات

  208 134.830المجمكع
 

يتضحمفالجدكؿالسابؽمايمي:
مديرم(فيتقديرات0.05التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة)

منظماتالخدماتاالجتماعيةلكاقعالتخطيطاالستراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػاتالمجتمػع
.المدني

فالمنظمػػػةتكلػػػدكيكلػػػدمعيػػػاالتخطػػػيطاالسػػػتراتيجيأإلػػػىتمػػػؾالنتيجػػػةكيعػػػزكالباحػػػث
أمأفالمنظمػػػػةالتسػػػػتطيعأفتسػػػػتغنيعػػػػفالتخطػػػػيط،كتبحػػػػثمػػػػفخاللػػػػوعمػػػػىاسػػػػتدامتيا
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تتعػػػػارضمػػػػعدراسػػػػةاألشػػػػقركنجػػػػدأفىػػػػذهالنتيجػػػػة،االسػػػػتراتيجيميمػػػػاكػػػػافعمرىػػػػاالزمنػػػػي
العممػػيالتػػيأظيػػرت(2116) أنػػوتكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةفػػيدرجػػةكضػػكحالمفيػػـك

إلػػى5لمتخطػػيطتعػػزللمتغيػػرعمػػرالمؤسسػػةكذلػػؾلصػػالحالمؤسسػػاتالتػػييتػػراكحعمرىػػامػػف
(التػيأظيػرتأنػوتكجػدفػركؽذاتداللػة2111ككػذلؾدراسػةابػكعيشػة)سػنكات11أقؿمف

حػػثحػػكؿمجػػاؿ)رسػػالةالمؤسسػػة(تعػػزللمتغيػػرمجتمػػعالباحصػػائيةبػػيفمتكسػػطاتتقػػديرات
تتفػػؽفػػيحػػيف .(سػػنة15-11العمػػرالزمنػػيلممؤسسػػةكذلػػؾلصػػالحالمؤسسػػاتالتػػيأعمارىػػا)

(أنػوالتكجػدفػركؽذاتداللػة2111أبػكعيشػة)النتيجػةالتػيأظيرتيػادراسػةمػعىذهالنتيجػة
جػػػاالتتعػػػزللمتغيػػػرالعمػػػربػػػاقيالمحصػػػائيةبػػػيفمتكسػػػطاتتقػػػديراتمجتمػػػعالبحػػػثحػػػكؿإ

كالتػػيخمصػػتإلػػىعػػدـكجػػكدفػػركؽدالػػة(2112)السػػالـكالنجػػار،كدراسػػة،الزمنػػيلممؤسسػػة
كيعػزكالباحػثىػذا.المػديريففػيالمشػركعاتالصػغيرةتعػزلإلػىعمػرالمؤسسػةإحصائيابػيف

لبػػاحثيفككػػذلؾالتكافػػؽكاالخػػتالؼبػػيفالدراسػػاتإلػػىاالخػػتالؼكالتشػػابوبػػيفمجتمػػعكعينػػاتا
البيئةالمحيطةبمجتمعاتالدراسة.

ــة ) -4 ــة إحصــائية عنــد مســتوى دالل ( فــي تقــديرات   0.05ال توجــد فــروق ذات دالل
مديري منظمات الخدمات االجتماعيـة لواقـع التخطـيط االسـتراتيجي ودوره فـي اسـتدامة 

 منظمات الخدمات االجتماعية تعزى إلى عدد العاممين في المنظمة. 
 One Wayاستخداـاختبارتحميؿالتبايفاألحادمفقدتـتبارصحةىذاالفرضكالخ

Analysis Of Variance ANOVA  كذلػػؾلمتعػػرؼعمػىداللػػةالفػركؽبػػيفمسػػتكيات
متغيػػػرعػػػددالعػػػامميففػػػيالمنظمػػػةفػػػيكػػػؿمجػػػاؿمػػػفمجػػػاالتاالسػػػتبانةكفػػػيالدرجػػػةالكميػػػة

:لالستبانة،كالجداكؿالتاليةتكضحذلؾ
ودوره في استدامة  لواقع التخطيط االستراتيجي المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات:  29 .16.5 جدول

 .عدد العاممين في المنظمة متغير مستويات بحسب منظمات الخدمات االجتماعية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد العاممين المجال

 اٌشؤ٠ح ٚاٌشعاٌح

 0.556 4.109 79 5أقؿمف

 0.612 3.921 1033أقؿمف–5

 0.434 3.716 1519أقؿمف–10

 0.807 3.733 78فأكثر15

 0.679 3.903 209االجمالي

 ا ٘ذاي
 0.794 3.960 579أقؿمف

 0.408 4.136 1033أقؿمف–5
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد العاممين المجال
 0.627 3.901 1519أقؿمف–10

 0.741 3.923 78فأكثر15

 0.710 3.969 209االجمالي

 اٌتخط١ط

 0.979 3.870 579أقؿمف

 0.794 3.906 1033أقؿمف–5

 0.778 3.621 1519أقؿمف–10

 1.163 3.392 78فأكثر15

 1.031 3.675 209االجمالي

 اٌتٕف١ز

 0.752 3.951 579أقؿمف

 0.617 3.788 1033أقؿمف–5

 0.776 3.796 1519أقؿمف–10

 1.011 3.622 78فأكثر15

 0.849 3.788 209االجمالي

 اٌشلاتح

 0.824 3.991 579أقؿمف

 0.659 4.155 1033أقؿمف–5

 0.529 3.921 1519أقؿمف–10

 0.955 3.683 78فأكثر15

 0.846 3.895 209االجمالي

 اٌتم١١ُ

 0.791 3.667 579أقؿمف

 0.568 3.667 1033أقؿمف–5

 0.736 3.868 1519أقؿمف–10

 0.969 3.434 78فأكثر15

 0.835 3.598 209االجمالي

 االعتذاِح

 0.742 4.010 579أقؿمف

 0.729 3.852 1033أقؿمف–5

 0.634 3.837 1519أقؿمف–10

 1.127 3.653 78فأكثر15

 0.904 3.836 209االجمالي

 االعتث١اْ وىً

 0.737 3.937 579أقؿمف

 0.616 3.924 1033أقؿمف–5

 0.635 3.806 1519أقؿمف–10

 0.945 3.628 78فأكثر15

 0.805 3.808 209االجمالي
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ودوره  لواقع التخطيط االستراتيجيفي التقديرات  تالمتوسطا لفروق ANOVA اختبار نتائج:  30 .17.5جدول
 .عدد العاممين في المنظمةباختالف  في استدامة منظمات المجتمع المدني

مجموع  العمر المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 .F Sigقيمة  المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

الشؤيوووووووووووووووووووووت 
 ّالشسالت

 2.090 3 6.270بيفالمجمكعات

4.779 0.003 
دالةعند
0.01  0.437 205 89.658داخؿالمجمكعات

  208 95.928المجمكع

 األُذاف

 0.394 3 1.182بيفالمجمكعات

غيردالة 0.508 0.778  0.506 205 103.804داخؿالمجمكعات

  208 104.985المجمكع

 الخخطيط

 3.681 3 11.043بيفالمجمكعات

3.595 0.015 
دالةعند
0.05  1.024 205 209.873داخؿالمجمكعات

  208 220.916المجمكع

 الخٌفيز

 1.418 3 4.254بيفالمجمكعات

غيردالة 0.116 1.993  0.711 205 145.815داخؿالمجمكعات

  208 150.069المجمكع

 الشلابت

 2.162 3 6.485بيفالمجمكعات

3.116 0.027 
دالةعند
0.05  0.694 205 142.210داخؿالمجمكعات

  208 148.695المجمكع

 الخميين

 1.341 3 4.022بيفالمجمكعات

غيردالة 0.123 1.947  0.689 205 141.162داخؿالمجمكعات

  208 145.184المجمكع

 االسخذاهت

 1.676 3 5.028بيفالمجمكعات

غيردالة 0.104 2.083  0.805 205 164.953مكعاتداخؿالمج

  208 169.981المجمكع

 ككل االسخباًت

 1.432 3 4.295بيفالمجمكعات

غيردالة 0.084 2.248  0.637 205 130.535داخؿالمجمكعات

  208 134.830المجمكع
 

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:

 تكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة(=0.01فػػيتقػػديراتمػػديرم)
منظماتالخدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

 المجتمعالمدني)مجاؿالرؤيةكالرسالة(تعزلإلىعددالعامميففيالمنظمة.
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 (تكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة=0.05فػػيتقػػديراتمػػديرم)
الخدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػاتمنظمات

المجتمعالمدني)مجاؿالتخطيطكمجاؿالرقابة(تعزلإلىعددالعامميففيالمنظمة.

 (التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة0.05فيتقديراتمديرم)
لتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػاتمنظماتالخدماتاالجتماعيػةلكاقػعا

المجتمعالمدني)فيباقيالمجاالت(تعزلإلىعددالعامميففيالمنظمة.

كلمتعػػػرؼعمػػػػىكجيػػػةالفػػػػركؽبػػػيفمسػػػػتكياتمتغيػػػرعػػػػددالعػػػامميففػػػػيالمنظمػػػةفػػػػي
لباحػثاختبػاراإلحصػائيةاسػتخدـااأظيرتنتائجتحميؿالتبايفاألحػادمداللتيػالمجاالتالتي

،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ:Sheffee Post Hocشيفيولممقارناتالبعدية
عدد العاممين في المنظمة لممجاالت  متغير مستويات بين الفروق لداللة شيفيو اختبار نتائج:  31 .18.5 جدول

 .ذات الداللة في تحميل التباين

الخطأ المعياري لفرق  فروق المتوسطات د العاممينمستويات متغير عد المجال
 المتوسطات

Sig.  الداللة
 اإلحصائية

 الرؤية والرسالة

 5أقؿمف
 غيردالة 0.600 0.137 0.188 5-10
 غيردالة 0.148 0.169 0.393 10-15

 0.01دالةعند 0.006 0.106 0.376 فأكثر 15

5-10 
 دالةغير 0.600 0.137 0.188- 5أقؿمف
 غيردالة 0.762 0.190 0.205 10-15

 غيردالة 0.600 0.137 0.188 فأكثر 15

10-15 
 غيردالة 0.148 0.169 0.393- 5أقؿمف
 غيردالة 0.762 0.190 0.205- 5-10

 غيردالة 1.000 0.169 0.018- فأكثر 15

 فأكثر 15
 0.01دالةعند 0.006 0.106 0.376- 5أقؿمف
 غيردالة 0.600 0.137 0.188- 5-10
 غيردالة 1.000 0.169 0.018 10-15

 التخطيط

 5أقؿمف
 غيردالة 0.999 0.210 0.036- 5-10
 غيردالة 0.820 0.259 0.249 10-15

 0.05دالةعند 0.036 0.162 0.477 فأكثر 15

5-10 
 غيردالة 0.999 0.210 0.036 5أقؿمف
 غيردالة 0.812 0.291 0.285 10-15

 غيردالة 0.116 0.210 0.514 فأكثر 15

10-15 
 غيردالة 0.820 0.259 0.249- 5أقؿمف
 غيردالة 0.812 0.291 0.285- 5-10

 غيردالة 0.854 0.259 0.229 فأكثر 15

 فأكثر 15
 0.05دالةعند 0.036 0.162 0.477- 5أقؿمف
 غيردالة 0.116 0.210 0.514- 5-10
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الخطأ المعياري لفرق  فروق المتوسطات د العاممينمستويات متغير عد المجال
 المتوسطات

Sig.  الداللة
 اإلحصائية

 غيردالة 0.854 0.259 0.229- 10-15

 الرقابة

 5أقؿمف
 غيردالة 0.823 0.173 0.165- 5-10
 غيردالة 0.991 0.213 0.069 10-15

 غيردالة 0.151 0.133 0.308 فأكثر 15

5-10 
 غيردالة 0.823 0.173 0.165 5أقؿمف
 ةغيردال 0.812 0.240 0.234 10-15

 غيردالة 0.061 0.173 0.473 فأكثر 15

10-15 
 غيردالة 0.991 0.213 0.069- 5أقؿمف
 غيردالة 0.812 0.240 0.234- 5-10

 غيردالة 0.741 0.213 0.238 فأكثر 15

 فأكثر 15
 غيردالة 0.151 0.133 0.308- 5أقؿمف
 غيردالة 0.061 0.173 0.473- 5-10
 غيردالة 0.741 0.213 0.238- 10-15

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفنتائجاختبارشيفيوتشيرإلىمايمي:
 أواًل: مجال الرؤية والرسالة

 (تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة=0.01بيفتقديراتمػديرم)
عػػػامال15عػػػامميفكالمنظمػػػاتالتػػػييعمػػػؿبيػػػا5المنظمػػػاتالتػػػييعمػػػؿبيػػػاأقػػػؿمػػػف

عامميففأقؿ.5فأكثرلصالحالمنظماتالتييعمؿبيا

 (التكجػػػدفػػػركؽذاتداللػػػةإحصػػػائيةعنػػػدمسػػػتكلداللػػػة0.05بػػػيفتقػػػديرات)
مديرمالمنظماتفيباقيمستكياتمتغيرعددالعامميففيالمؤسسة.

 التخطيط: مجال ثانياً 
 تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة(=0.05بيفتقديراتمػديرم)

عػػػامال15عػػػامميفكالمنظمػػػاتالتػػػييعمػػػؿبيػػػا5المنظمػػػاتالتػػػييعمػػػؿبيػػػاأقػػػؿمػػػف
عامميففأقؿ.5فأكثرلصالحالمنظماتالتييعمؿبيا

 (التكجػػػدفػػػركؽذاتداللػػػةإحصػػػائيةعنػػػدمسػػػتكلداللػػػة0.05بػػػيفتقػػػديرات)
متغيرعددالعامميففيالمؤسسة.مديرمالمنظماتفيباقيمستكيات

 الرقابة: مجال ثالثاً 
 (التكجػػػدفػػػركؽذاتداللػػػةإحصػػػائيةعنػػػدمسػػػتكلداللػػػة0.05بػػػيفتقػػػديرات)

مديرمالمنظماتفيجميعمستكياتمتغيرعددالعامميففيالمؤسسة.
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5مػػػفالعػػامميفبيػػػاأقػػؿكيعػػزكالباحػػثالنتيجػػػةالسػػابقةإلػػػىأفالمنظمػػاتالتػػيعػػػدد
أكثػرمػفالمنظمػات،شػراؾالعػامميفبيػافػيمجػاؿاعػدادرؤيتيػاكرسػالتياكخطتيػاتعمؿعمػىإ

اإلدارةكىػذاالفػرؽنػاتجعػفقػكة،فػأكثركذلػؾلمحدكديػةالعػامميفبيػاعػامالن15التييعمؿبيا
تكػكفيػةاإلدارفالعممياتكحيثإ،فيعمميةالتخطيطاالستراتيجيلممنظماتمحدكدةالعامميف

كىػذايجعميػاتنػافسالمنظمػاتذاتطػكاقـ،دارتيامركزةكمحدكدةفياألشخاصالقائميفعمىإ
التػػيأشػػارت(2111دراسػػةشػػراب)كفػػيضػػكءىػػذهالنتػػائجنجػػدىاتتعػػارضمػػع،العمػػؿالكبيػػرة

،إلػػيعػػدـكجػػكدداللػػةاحصػػائيةفػػيممارسػػةالتخطػػيطتعػػزللمتغيػػرعػػددالعػػامميففػػيالشػػركة
اليكجػػدفػػركؽذاتأنػػو(2112دراسػػةالسػػالـكالنجػػار) (ك2116أشػػارتدراسػػةاالشػػقر)كمػػا

العممػيلمتخطػيطتعػزللمتغيػرعػددالعػامميفداللةإحصائيةفيدرجػةكضػكح الػدائميفالمفيػـك
(التيأظيرتأنوالتكجدفركؽذاتداللةاحصػائيةبػيفمتكسػطات2111كدراسةأبكعيشة)

.باقيالمجاالتتعزللمتغيرعددالعامميفالبحثحكؿتقديراتمجتمع

التػػؤثرفػػيمجػػاالتمسػػتكياتمتغيػػرعػػددالعػػامميففػػيالمؤسسػػةبينمػػانجػػدأفبػػاقي
اليػػػؤثرفػػػيمسػػػتكياتمتغيػػػرعػػػددالعػػػامميففػػػيالمؤسسػػػةكجميػػػع،الرؤيػػػةكالرسػػػالةكالتخطػػػيط

اتمتغيػػرعػددالعػػامميففػيالمؤسسػػةمسػتكيحيػػثيػرلالباحػػثعػدـتػػأثيربػاقي.مجػاؿالرقابػة
إلىأفإداراتىذهالمنظماتتتمتعبخبرةفيعمميػةفػيالتخطػيطاالسػتراتيجيكىػذايػدلؿعمػى
قكةىذهالمنظماتكقكةإداراتياالمتالكياعناصربشريةمؤىمةلقيادتياناتجعػفكجػكداالعػداد

الكبيرةفيالعامميفلدييا.

ــ -5 ــة )ال توجــد فــروق ذات دالل ( فــي تقــديرات   0.05ة إحصــائية عنــد مســتوى دالل
مديري منظمات الخدمات االجتماعيـة لواقـع التخطـيط االسـتراتيجي ودوره فـي اسـتدامة 

 منظمات الخدمات االجتماعية تعزى إلى عدد المستفيدين من المنظمة. 
اختبػػػػػػارتحميػػػػػػؿالتبػػػػػػايفاألحػػػػػػادمـفقػػػػػػدتػػػػػػـاسػػػػػػتخداكالختبػػػػػػارصػػػػػػحةىػػػػػػذاالفػػػػػػرض

One Way Analysis Of Variance ANOVAكذلػؾلمتعػرؼعمػىداللػةالفػركؽبػيف
مستكياتمتغيرعددالمستفيديفمفالمنظمةفيكؿمجاؿمػفمجػاالتاالسػتبانةكفػيالدرجػة

الكميةلالستبانة،كالجداكؿالتاليةتكضحذلؾ:
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ودوره في استدامة  لواقع التخطيط االستراتيجي المعيارية واالنحرافات الحسابية توسطاتالم:  32 .19.5جدول
 .عدد المستفيدين من المنظمة متغير مستويات بحسب منظمات الخدمات االجتماعية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد المستفيدين المجال

 اٌشؤ٠ح ٚاٌشعاٌح

 0.678 3.974 47 1000أقؿمف

 0.791 3.908 200039أقؿمف–1000

 0.366 4.193 300030أقؿمف–2000

 0.682 3.772 93فأكثر3000

 0.679 3.903 209االجمالي

 ا ٘ذاي

 0.823 3.729 47 1000أقؿمف

 0.691 4.112 200039أقؿمف–1000

 0.682 4.104 300030أقؿمف–2000

 0.644 3.987 93فأكثر3000

 0.710 3.969 209االجمالي

 اٌتخط١ط

 0.883 3.623 47 1000أقؿمف

 1.082 3.836 200039أقؿمف–1000

 1.123 3.853 300030أقؿمف–2000

 1.048 3.575 93فأكثر3000

 1.031 3.675 209االجمالي

 اٌتٕف١ز

 0.596 3.734 47 1000أقؿمف

 1.033 3.910 200039أقؿمف–1000

 0.815 4.021 300030أقؿمف–2000

 0.876 3.690 93فأكثر3000

 0.849 3.788 209االجمالي

 اٌشلاتح

 0.784 3.771 47 1000أقؿمف

 0.938 4.115 200039أقؿمف–1000

 0.749 4.042 300030أقؿمف–2000

 0.853 3.819 93فأكثر3000

 0.846 3.895 209االجمالي

 اٌتم١١ُ

 0.594 3.379 47 1000أقؿمف

 0.903 3.718 200039أقؿمف–1000

 0.877 3.928 300030أقؿمف–2000

 0.869 3.552 93فأكثر3000
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد المستفيدين المجال
 0.835 3.598 209االجمالي

 االعتذاِح

 0.732 3.702 47 1000أقؿمف

 1.127 3.918 200039أقؿمف–1000

 0.503 4.217 300030أقؿمف–2000

 0.953 3.746 93فأكثر3000

 0.904 3.836 209االجمالي

 االعتث١اْ وىً

 0.688 3.696 47 1000أقؿمف

 0.928 3.936 200039أقؿمف–1000

 0.719 4.047 300030أقؿمف–2000

 0.820 3.734 93فأكثر3000

 0.805 3.808 209االجمالي


ودوره  لواقع التخطيط االستراتيجيفي التقديرات  المتوسطات لفروق ANOVA اختبار نتائج:  33 .20.5 جدول
 .عدد المستفيدين من المنظمةباختالف  في استدامة منظمات المجتمع المدني

مجموع  العمر المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 .F Sigقيمة  المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 الشؤيت ّالشسالت

 1.455 3 4.365بيفالمجمكعات

3.257 0.023 
دالةعند
0.05  0.447 205 91.563داخؿالمجمكعات

  208 95.928المجمكع

 األُذاف

 1.363 3 4.090بيفالمجمكعات

2.770 0.043 
دالةعند
0.05  0.492 205 100.896داخؿالمجمكعات

  208 104.985مجمكعال

 الخخطيط

 1.005 3 3.014بيفالمجمكعات

غيردالة 0.420 0.945  1.063 205 217.902داخؿالمجمكعات

  208 220.916المجمكع

 الخٌفيز

 1.083 3 3.248بيفالمجمكعات

غيردالة 0.213 1.512  0.716 205 146.821داخؿالمجمكعات

  208 150.069المجمكع

 الشلابت

 1.268 3 3.803بيفالمجمكعات

غيردالة 0.150 1.793  0.707 205 144.892داخؿالمجمكعات

  208 148.695المجمكع

 الخميين
 2.089 3 6.266بيفالمجمكعات

3.082 0.028 
دالةعند
0.05  0.678 205 138.918داخؿالمجمكعات
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مجموع  العمر المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 .F Sigقيمة  المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

  208 145.184المجمكع

 االسخذاهت

 2.067 3 6.201بيفالمجمكعات

غيردالة 0.054 2.587  0.799 205 163.780داخؿالمجمكعات

  208 169.981المجمكع

 االسخباًت ككل

 1.152 3 3.455بيفالمجمكعات

غيردالة 0.149 1.797  0.641 205 131.374داخؿالمجمكعات

  208 134.830المجمكع
 

يتضحمفالجدكؿالسابؽمايمي:

 (تكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة=0.05فػػيتقػػديراتمػػديرم)
منظماتالخدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

(تعػػػزلإلػػػىعػػػددكالتقيػػػيـفػػػيمجػػػاالتالرؤيػػػةكالرسػػػالة،كاألىػػػداؼالمجتمػػػعالمػػػدني)
المنظمة.مستفيديفمفال

 التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة(0.05)فيتقديراتمديرم
منظماتالخدماتاالجتماعيػةلكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػات

المنظمة.المستفيديفمفالمجتمعالمدني)فيباقيالمجاالت(تعزلإلىعدد

المنظمػػةفػػػيالمسػػتفيديفمػػفكجيػػةالفػػركؽبػػيفمسػػتكياتمتغيػػرعػػددكلمتعػػرؼعمػػى
اإلحصػائيةاسػتخدـالباحػثاختبػاراأظيرتنتائجتحميؿالتبايفاألحػادمداللتيػالمجاالتالتي

،كالجدكؿالتالييكضحذلؾ:Sheffee Post Hocشيفيولممقارناتالبعدية
عدد المستفيدين من المنظمة  متغير مستويات بين الفروق لداللة شيفيو ختبارا نتائج:  21.534جدول

 .لممجاالت ذات الداللة في تحميل التباين

 مستويات متغير عدد المستفيدين المجال
فروق 
 المتوسطات

الخطأ المعياري لفرق 
 .Sig المتوسطات

الداللة 
 اإلحصائية

 الرؤية والرسالة

 1000أقؿمف

أقؿمف-1000
 غيردالة 0.975 0.145 0.067 2000

أقؿمف-2000
 غيردالة 0.581 0.156 0.219- 3000

 غيردالة 0.415 0.120 0.202 فأكثر3000

أقؿمف-1000
2000 

 غيردالة 0.975 0.145 0.067- 1000أقؿمف
أقؿمف-2000

 غيردالة 0.379 0.162 0.286- 3000

 غيردالة 0.769 0.127 0.136 فأكثر3000
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فروق  مستويات متغير عدد المستفيدين المجال
 المتوسطات

الخطأ المعياري لفرق 
 المتوسطات

Sig.  الداللة
 اإلحصائية

أقؿمف-2000
3000 

 غيردالة 0.581 0.156 0.219 1000أقؿمف
أقؿمف-1000

 غيردالة 0.379 0.162 0.286 2000

 0.05دالةعند 0.031 0.140 0.421 فأكثر3000

 فأكثر3000

 غيردالة 0.415 0.120 0.202- 1000أقؿمف
أقؿمف-1000

 ردالةغي 0.769 0.127 0.136- 2000

أقؿمف-2000
 0.05دالةعند 0.031 0.140 0.421- 3000

 األىداف

 1000أقؿمف

أقؿمف-1000
 غيردالة 0.098 0.152 0.383- 2000

أقؿمف-2000
 غيردالة 0.158 0.164 0.375- 3000

 غيردالة 0.242 0.126 0.258- فأكثر3000

أقؿمف-1000
2000 

 غيردالة 0.098 0.152 0.383 1000أقؿمف
أقؿمف-2000

 غيردالة 1.000 0.170 0.008 3000

 غيردالة 0.830 0.134 0.126 فأكثر3000

أقؿمف-2000
3000 

 غيردالة 0.158 0.164 0.375 1000أقؿمف
أقؿمف-1000

 غيردالة 1.000 0.170 0.008- 2000

 غيردالة 0.888 0.147 0.118 فأكثر3000

 فأكثر3000

 غيردالة 0.242 0.126 0.258 1000أقؿمف
أقؿمف-1000

 غيردالة 0.830 0.134 0.126- 2000

أقؿمف-2000
 غيردالة 0.888 0.147 0.118- 3000

 التقييم

 1000أقؿمف

أقؿمف-1000
 غيردالة 0.310 0.178 0.339- 2000

أقؿمف-2000
 0.05نددالةع 0.046 0.192 0.548- 3000

 غيردالة 0.713 0.147 0.173- فأكثر3000

أقؿمف-1000
2000 

 غيردالة 0.310 0.178 0.339 1000أقؿمف
أقؿمف-2000

 غيردالة 0.777 0.200 0.210- 3000

 غيردالة 0.773 0.157 0.166 فأكثر3000

أقؿمف-2000
3000 

 0.05دالةعند 0.046 0.192 0.548 1000أقؿمف
أقؿمف-1000

 غيردالة 0.777 0.200 0.210 2000

 غيردالة 0.196 0.173 0.376 فأكثر3000
 غيردالة 0.713 0.147 0.173 1000أقؿمف فأكثر3000
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فروق  مستويات متغير عدد المستفيدين المجال
 المتوسطات

الخطأ المعياري لفرق 
 المتوسطات

Sig.  الداللة
 اإلحصائية

أقؿمف-1000
 غيردالة 0.773 0.157 0.166- 2000

أقؿمف-2000
 غيردالة 0.196 0.173 0.376- 3000

السابؽأفنتائجاختبارشيفيوتشيرإلىمايمي:يتضحمفالجدكؿ

 أواًل: مجال الرؤية والرسالة

 (تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة=0.01بيفتقديراتمػديرم)
شػخص،كالمنظمػاتالتػييسػتفيد3111أقػؿمػف-2111المنظماتالتييسػتفيدمنيػا

3111أقؿمف-2111لتييستفيدمنياشخصفأكثرلصالحالمنظماتا3111منيا
شخص.

 (التكجػػػدفػػػركؽذاتداللػػػةإحصػػػائيةعنػػػدمسػػػتكلداللػػػة0.05بػػػيفتقػػػديرات)
مديرمالمنظماتفيباقيمستكياتمتغيرعددالمستفيديفمفالمؤسسة.

 األىداف: مجال ثانياً 

 (التكجػػػدفػػػركؽذاتداللػػػةإحصػػػائيةعنػػػدمسػػػتكلداللػػػة0.05)بػػػيفتقػػػديرات
مديرمالمنظماتفيجميعمستكياتمتغيرعددالمستفيديفمفالمؤسسة.

 التقييم: مجال ثالثاً 

 (تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة=0.01بيفتقديراتمػديرم)
شػخص،كالمنظمػاتالتػييسػتفيد3111أقػؿمػف-2111المنظماتالتييسػتفيدمنيػا

أقػػػؿمػػػف-2111شػػػخصلصػػػالحالمنظمػػػاتالتػػػييسػػػتفيدمنيػػػا1111منيػػػاأقػػػؿمػػػف
 شخص.3111

(بػػػيفتقػػػديرات0.05التكجػػػدفػػػركؽذاتداللػػػةإحصػػػائيةعنػػػدمسػػػتكلداللػػػة)
 مديرمالمنظماتفيجميعمستكياتمتغيرعددالمستفيديفمفالمؤسسة.

ىػداؼ،التقيػيـ(كالػذمكيرلالباحثأفظيكرالفركؽفيمجاالت)الرؤيػةكالرسػالة،األ
(مستفيد،قد3111أقؿمف-2111جاءلصالحالمؤسساتالتييتراكحعددالمستفيديففييا)

يعػػػكدإلػػػىأخطػػػاءالمعاينػػػةاإلحصػػػائيةحيػػػثلػػػـيتنػػػاكؿالباحػػػثمتغيػػػر)عػػػددالمسػػػتفيديفمػػػف
ربعػػدجمػػعالمؤسسػػة(كأحػػدالمتغيػػراتالرئيسػػةعنػػدسػػحبالعينػػة،كقػػدأخػػذتقػػيـىػػذاالمتغيػػ
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بيانػاتاالسػتبياناتكتحميميػا،كجػاءتنػاكؿالباحػثليػػذاالمتغيػررغبػةمنػوفػيالبحػثعػفأكبػػر
عػػددمػػفالمتغيػػراتالتػػيقػػدتػػؤثرأكتفسػػركاقػػعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػيمنظمػػاتالمجتمػػع
ةالمػػػدني،كبصػػػفةعامػػػةكمػػػفقػػػراءةالنتػػػائجالتػػػيتػػػـالتكصػػػؿإلييػػػافإنػػػولػػػـتظيػػػرفػػػركؽدالػػػ

إحصائياتعزللمتغير)عددالمستفيديفمفالمؤسسة(كذلؾفيالدرجةالكميةلالستبياف.

أمػػافيمػػايتعمػػؽبػػالفركؽالظػػاىرةفػػيمجػػاالت)الرؤيػػةكالرسػػالة،األىػػداؼ،التقييـ(كالتػػي
(مسػتفيد،3111أقؿمػف-2111جاءتلصالحالمؤسساتالتييتراكحعددالمستفيديففييا)

لػؾلطبيعػةالتنظػيـاإلدارمكنكعيػةالعػامميففػيتمػؾالمؤسسػاتكلػيسبالضػركرةأففقديعػكدذ
يككفمصدرتمؾالفركؽىكعددالمستفيديف،فقدتككفالمؤسساتالتييتراكحعددالمستفيديف

(مسػػػتفيدكالمنتميػػػةلمعينػػػةتشػػػترؾفػػػيخصػػػائصأخػػػرلكنػػػكع3111أقػػػؿمػػػف-2111فييػػػا)
ءةالعامميفكنكعيةالخدماتالتيتقدمياتمؾالمؤسسات.ككفااإلداريةالقيادة



 

 

 

 

 الفصل الشادض

 نتائج وتىصًات الدراسُ

 
 نتائج الدراصة 1.6

 تىصًات الدراصة 2.6

 الدراصة املكرتحة 3.6
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 المقدمة:
بناءنعمىالدراسةالميدانيةالتيقاـبيػاالباحػثحػكؿكاقػعالتخطػيطاالسػتراتيجيكدكره

فقػػدخمصػػتالدراسػػةلمجمكعػػةمػػف،غػػزةفػػيقطػػاعاسػػتدامةمنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةفػػي
كتػـعػرضكتفسػيرالنتػائج،النتائجكذلؾمفخالؿالبيانػاتالتػيجمعيػاالباحػثمػفاالسػتبانة
،أمػافػيىػذاالفصػؿالخػامسكربطيابالدراساتالسػابقةذاتالعالقػةبشػكؿمفصػؿفػيالفصػؿ

.التكصياتاالدراسةككذلؾأىـأىـالنتائجالتيتكصمتإلييالصفسيتـاستخ

 نتائج الدراسة 1.6
ـــذي يـــنص عمـــى ، نتـــائج الأظيـــرت  واقـــع التخطـــيط مـــا المتعمقـــة بالســـؤال األول لمدراســـة وال

 ما يمي:حيث أظيرت النتائج ؟  االستراتيجي لدى منظمات الخدمات االجتماعية في قطاع غزة

غػػزةجػػاءبنسػػبةفػػيقطػػاعيجيلػػدلمنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةكاقػػعالتخطػػيطاالسػػترات .1
 %عمىجميععناصرالتخطيطاالستراتيجيلممؤسسات.76.0مرضيةبدرجةكبيرة

فػيقطػاعكاقعالرؤيةكالرسالةفيالتخطيطاالستراتيجيلدلمنظماتالخدماتاالجتماعيػة .2
 لىكاقعجيدلمرؤيةكالرسالة.كىيتشيرإ%78.1مرضيةبدرجةكبيرةغزةجاءبنسبة

غػزةفػيقطػاعكاقػعاألىػداؼفػيالتخطػيطاالسػتراتيجيلػدلمنظمػاتالخػدماتاالجتماعيػة .3
كىػػػيتشػػػيرإلػػػىكاقػػػعجيػػػدليىػػػداؼفػػػيالتخطػػػيط%79.4مرضػػػيةبدرجػػػةكبيػػػرةجػػػاءبنسػػػبة

 االستراتيجيلممنظمة.

مرضػيةغزةجاءبنسػبةقطاعفيكاقععممياتالتخطيطلدلمنظماتالخدماتاالجتماعية .4
 لعممياتالتخطيط.جيد(كىيتشيرإلىكاقع%73.5)بدرجةكبيرة

فػيقطػاعكاقععممياتالتنفيذفيالتخطيطاالستراتيجيلدلمنظماتالخػدماتاالجتماعيػة .5
كىػػيتشػػيرإلػػىكاقػػعجيػػدلعمميػػاتالتنفيػػذفػػي%75.8مرضػػيةبدرجػػةكبيػػرةبنسػػبةغػػزةجػػاء

 تراتيجي.التخطيطاالس

فػيقطػاعكاقععممياتالرقابةفيالتخطيطاالستراتيجيلدلمنظماتالخدماتاالجتماعيػة .6
كىػيتشػيرإلػىكاقػعمتػكازفلعمميػاتالرقابػةفػي77.9%مرضػيةبدرجػةكبيػرةغزةجاءبنسبة

 التخطيطاالستراتيجي.
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فػيالجتماعيػةكاقػععمميػاتالتقيػيـفػيالتخطػيطاالسػتراتيجيلػدلمنظمػاتالخػدماتا .7
لعمميػاتجيػد(كىػيتشػيرإلػىكاقػع72%)مرضػيةبدرجػةكبيػرةغزةجاءبنسػبةقطاع

 التقييـفيالتخطيطاالستراتيجي.
 فـيسـتدامة الواقـع المدراسـة والـذي يـنص عمـى ، مـا  الثـانيالمتعمقـة بالسـؤال نتـائج الأظيرت 

 ما يمي:ائج ؟ حيث أظيرت النت منظمات الخدمات االجتماعية في قطاع غزة

مرضػػيةغػػزةجػػاءبنسػػبةفػػيقطػػاعمنظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةفػػيسػػتدامةالكاقػػعا .1
(كىيتشيرإلىمسػتكلمقبػكؿلعمميػاتاالسػتدامةفػيمنظمػات76.7%)بدرجةكبيرة

 غزة.فيقطاعالخدماتاالجتماعية

ــائج الأظيــرت  ــة بالســؤال نت ــثالمتعمق ــا  الثال ــى ، م ــذي يــنص عم ــة التخطــيط عاللمدراســة وال ق
   ؟ حيــث أظيــرت النتــائج  منظمــات الخــدمات االجتماعيــة فــي قطــاع غــزةاالسـتراتيجي باســتدامة 

 ما يمي:

( بين التخطيط االستراتيجي α =0.05كجكدعالقةطرديةدالةإحصائياعندمستكل) -1

 .في مؤسسات الخدمات االجتماعية في قطاع غزة واستدامة تلك المؤسسات

ىل تختمف تقديرات مـديري لمدراسة والذي ينص عمى ،  الرابعلمتعمقة بالسؤال انتائج الأظيرت 
ـــة لواقـــع التخطـــيط االســـتراتيجي ودوره فـــي اســـتدامة منظمـــات  منظمـــات الخـــدمات االجتماعي
الخدمات االجتماعية باختالف )الجنس، المنطقة الجغرافية، عمر المنظمـة، عـدد العـاممين فـي 

 ما يمي:حيث أظيرت النتائج  المنظمة(؟المنظمة، عدد المستفيدين من 

اءبنسػػبةكاقػػعالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكدكرهفػػياسػػتدامةمنظمػػاتيـبػػاختالؼالجػػنسجػػ .1
-التقيػػػػػيـ-الرقابػػػػػة-التنفيػػػػػذ–نػػػػػاثفػػػػػيمجػػػػػاالت)األىػػػػػداؼمتسػػػػػاكيةبػػػػػيفالػػػػػذككركاإل

 االستدامة(.
التخطػػػػػيطتكجػػػػػدفػػػػػركؽبػػػػػيفتقػػػػػديراتمػػػػػديرممنظمػػػػػاتالخػػػػػدماتاالجتماعيػػػػػةلكاقػػػػػع .2

التخطيط(تعزل-االستراتيجيكدكرهفياستدامةمنظماتيـفيمجاالت)الرؤيةكالرسالة
 إلىجنسالمديركذلؾلصالحاإلناث.
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التكجػػػػدفػػػػركؽبػػػػيفتقػػػػديراتمػػػػديرممنظمػػػػاتالخػػػػدماتاالجتماعيػػػػةلكاقػػػػعالتخطػػػػيط .3
كعمػرالمنظمػة(ةالمنطقةالجغرافيػ)االستراتيجيكدكرهفياستدامةمنظماتيـتعزلإلى

 كذلؾفيجميعالمجاالتكفيالدرجةالكميةلكاقعالتخطيطاالستراتيجي.
التكجػػػػدفػػػػركؽبػػػػيفتقػػػػديراتمػػػػديرممنظمػػػػاتالخػػػػدماتاالجتماعيػػػػةلكاقػػػػعالتخطػػػػيط .4

االستراتيجيكدكرهفياستدامةمنظماتيـتعزلإلىعددالعامميففيالمنظمةبمجػاالت
 االستدامة(.-يـالتقي-التنفيذ–)األىداؼ

تكجػػػػػدفػػػػػركؽبػػػػػيفتقػػػػػديراتمػػػػػديرممنظمػػػػػاتالخػػػػػدماتاالجتماعيػػػػػةلكاقػػػػػعالتخطػػػػػيط .5
-التخطػػػيط-االسػػػتراتيجيكدكرهفػػػياسػػػتدامةمنظمػػػاتيـفػػػيمجػػػاالت)الرؤيػػػةكالرسػػػالة

 الرقابة(تعزلإلىعددالعامميففيالمنظمة.
اقػػػػػعالتخطػػػػػيطتكجػػػػػدفػػػػػركؽبػػػػػيفتقػػػػػديراتمػػػػػديرممنظمػػػػػاتالخػػػػػدماتاالجتماعيػػػػػةلك .6

االستراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػاتيـبمجػاليالرؤيػةكالرسػالةكالتخطػيطتعػزلإلػى
عػػامميفكالمنظمػاتالتػػييعمػػؿ5عػددالعػػامميففػيالمنظمػػاتالتػييعمػػؿبيػاأقػػؿمػف

 عامميففأقؿ.5فأكثرلصالحالمنظماتالتييعمؿبياعامالن15بيا
ديرممنظمػػػػاتالخػػػػدماتاالجتماعيػػػػةلكاقػػػػعالتخطػػػػيطالتكجػػػػدفػػػػركؽبػػػػيفتقػػػػديراتمػػػػ .7

االستراتيجيكدكرهفػياسػتدامةمنظمػاتيـبمجػاليالرؤيػةكالرسػالةكالتخطػيطتعػزلإلػى
 .فيباقيالمستكياتعددالعامميففيالمنظمةمتغير

التكجػػػػدفػػػػركؽبػػػػيفتقػػػػديراتمػػػػديرممنظمػػػػاتالخػػػػدماتاالجتماعيػػػػةلكاقػػػػعالتخطػػػػيط .8
كدكرهفياستدامةمنظماتيـبمجاؿالرقابةفيجميعمسػتكياتمتغيػرعػدداالستراتيجي

 العامميففيالمؤسسة.
التكجػػػػدفػػػػركؽبػػػػيفتقػػػػديراتمػػػػديرممنظمػػػػاتالخػػػػدماتاالجتماعيػػػػةلكاقػػػػعالتخطػػػػيط .9

االسػػػػتراتيجيكدكرهفػػػػياسػػػػتدامةمنظمػػػػاتيـتعػػػػزلإلػػػػىعػػػػددالمسػػػػتفيديفمػػػػفالمنظمػػػػة
 االستدامة(.-الرقابة-ذالتنفي-بمجاالت)التخطيط

تكجػػػػػدفػػػػػركؽبػػػػػيفتقػػػػػديراتمػػػػػديرممنظمػػػػػاتالخػػػػػدماتاالجتماعيػػػػػةلكاقػػػػػعالتخطػػػػػيط .10
االسػػتراتيجيكدكرهفػػياسػػتدامةمنظمػػاتيـتعػػزلإلػػىعػػددالمسػػتفيديفمػػفالمنظمػػةفػػي

 التقييـ(.-األىداؼ-مجاالت)الرؤيةكالرسالة
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جتماعيػػػػػةلكاقػػػػػعالتخطػػػػػيطتكجػػػػػدفػػػػػركؽبػػػػػيفتقػػػػػديراتمػػػػػديرممنظمػػػػػاتالخػػػػػدماتاال .11
االستراتيجيكدكرهفياستدامةمنظماتيـبمجاليالرؤيةكالرسالةكالتقييـتعزلإلىعدد

شػػػػػخص،3000أقػػػػػؿمػػػػػف-2000المسػػػػػتفيديففػػػػػيالمنظمػػػػػاتالتػػػػػييسػػػػػتفيدمنيػػػػػا
شخصفأكثرلصػالحالمنظمػاتالتػييسػتفيدمنيػا3000كالمنظماتالتييستفيدمنيا

شخص.3000أقؿمف-2000
التكجػػػػدفػػػػركؽبػػػػيفتقػػػػديراتمػػػػديرممنظمػػػػاتالخػػػػدماتاالجتماعيػػػػةلكاقػػػػعالتخطػػػػيط .12

االسػػػػتراتيجيكدكرهفػػػػياسػػػػتدامةمنظمػػػػاتيـتعػػػػزلإلػػػػىعػػػػددالمسػػػػتفيديفمػػػػفالمنظمػػػػة
بمجػاالتالرؤيػػةكالرسػػالةكاألىػداؼكالتقيػػيـفػػيبػػاقيمسػتكياتمتغيػػرعػػددالمسػػتفيديف

 مفالمؤسسة.

 الدراسة: توصيات 2.6
 التوصيات المتعمقة بمحور التخطيط االستراتيجي وتتمثل في التالي:

التخطيطاالستراتيجيلدلمنظماتالخدماتاالجتماعية -1 فػيقطػاعنشركتعزيزمفيـك
،الرقابػػػة،التنفيػػػذ،التخطػػػيط،ىػػػداؼاأل،غػػػزةمػػػفخػػػالؿالتركيػػػزعمػػػى)الرؤيػػػةكالرسػػػالة

 التقييـ(.

غػزةفيقطاععندمديرممنظماتالخدماتاالجتماعيةاتيجياالسترالتخطيطتطكير -2
كرفػعدرجػةالػكعييـصػقمبيػدؼ،ةمسػتمركضعبرامجتدريبيػةمتخصصػةكعفطريؽ

حيػػثيسػػيـذلػػؾفػػيمكاجيػػةالتغيػػراتكالتحػػدياتالتػػي،بأىميػػةالتخطػػيطاالسػػتراتيجي
تكاجييـعمىالصعيدالداخميكالخارجي.

المنظمػػػػةبشػػػػكؿيمبػػػػيكأىػػػػداؼىتمػػػػاـبصػػػػياغةرؤيػػػةكرسػػػػالةالتأكيػػػدعمػػػػىضػػػػركرةاال -3
 .احتياجاتالمنظمةبطريقةعمميةصحيحة

الخطػطاالسػتراتيجيةعػدادإفػيكالمسػتفيديفضركرةإشػراؾالعػامميفكذكماالختصػاص -4
 لماليامفأىميةفيتحديدالمسارالصحيحلممنظمة.لمنظماتالخدماتاالجتماعية

مكتكبػةككاضػحةممنظمػةاسػتراتيجيةلتنفيذيػةخطػةبكجػكدةاالىتماـالتأكيدعمىضركر -5
 بشكؿيمبياحتياجاتيالماليامفأىميةفيتحديدالمياـكالكاجباتأفقيانكرأسيان.

لمػػاليػػامػػفدكرميػػـبمركنػػةكمالئمػػةاليياكػػؿالتنظيميػػةالتأكيػػدعمػػىضػػركرةاالىتمػػاـ -6
 .تنفيذاالستراتيجياتفي
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المنظمػةيكاضػحكمكتػكبيػتالءـمػعطبيعػةعمػؿرقابتبنينظاـىضركرةالتأكيدعم -7
 الدنيا.سكاءالعمياأكاإلداريةلككنوكظيفةىامةكأساسيةلكؿالمستكيات

تعزيػػزاالىتمػػاـبعمميػػةتقيػػيـاألداءبشػػكؿنظػػاميكدقيػػؽكبمشػػاركةجميػػعاألطػػراؼ -8
لػػػػؾعمػػػػىجميػػػػعكذ،لعمميػػػػةالتقيػػػػيـالتػػػػيمػػػػفالممكػػػػفأفتسػػػػتفيدمػػػػفالنتػػػػائجالنيائيػػػػة

 العمياكانتياءنبالعامميف.اإلدارةمفانمستكياتالمنظمةبدء
 األىداؼ.لعمؿعمىتحقيؽكاضركرةكضعنظاـلمحكافزكالمكافآتلتطكيراألداء -9

 وتتمثل في التالي: االستدامةالتوصيات المتعمقة بمحور 
منظمػػاتالخػػدماتاالجتماعيػػةفػػيقطػػاعممػػديرلػػدلالتنميػػةالمسػػتدامةنشػػركتعزيػػز -1

 أبعادالتنميةالمستدامة.غزةمفخالؿالتركيزعمى

عقددكراتمتخصصةفيالتنميةالمستدامةلمديرممنظماتالخػدماتاالجتماعيػةفػي -2
قطاعغزةبيػدؼصػقؿميػاراتيـكرفػعدرجػةالػكعيبأىميػةربػطالتخطػيطاالسػتراتيجي

 .باستدامةالمنظمة

عمػػػػػىالمنظمػػػػػاتأفتسػػػػػعىلتنكيػػػػػعكتنميػػػػػةمكاردىػػػػػاالماليػػػػػةسػػػػػكاءالداخميػػػػػةأكيجػػػػػب -3
معضركرةالتركيزعمػىالمشػاريعالمػدرةلمػدخؿ،كالقػادرةعمػىتػكفيرفػرص،الخارجية

زالةالمشاكؿالتيتعيؽتطبيقيا.  االستدامةالذاتيةلياكا 
لػؾلتعزيػػزكتنػػاميفػػرصالتشػبيؾمػػعالمؤسسػػاتغيػرالربحيػػةالرسػػميةذاتالعالقػػةكذ -4

الػػتعمـالمتبػػادؿبػػيفالمنظمػػاتذاتالخبػػراتالمختمفػػةكاإلمكانػػاتالمتنكعػػة،باإلضػػافة
 إلىتعظيـنطاؽكفرصالكصكؿإلىعددأكبركمتنكعمفالقاعدةالمجتمعية.

 الدراسات المقترحة: 3.6
الباحثاجراءالدراساتالتالية:استكمااللمدراسةالحاليةيقترح

 .كرالتخطيطاالستراتيجيفيالحدمفأزماتمنظماتالخدماتاالجتماعيةد -1
منظمػػاتالخػػدماتلاسػػتدامةالتمكيػػؿالػػداخميكالخػػارجيدكرالتخطػػيطاالسػػتراتيجيفػػي -2

 االجتماعية.
دكرالقيػاداتالشػػابةفػػيتطػكيرالتخطػػيطاالسػػتراتيجيكالتنميػةالمسػػتدامةفػػيمنظمػػات -3

 .الخدماتاالجتماعية
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 المراجعالمصادر و ئمة قا
 المصادر
 الكريم القرآن

المراجع العربية
منظمات المجتمع المدني: دراسـة فـي الجمعيـات األىميـة  إدارة(. 2007أبكالنصر،مػدحت)

من منظور التمكين والشراكة والشفافية والمساءلة والقيادة والتطوع والتشبيك والجودة.
بعةاألكلى.إيتراؾلمنشركالتكزيع،القاىرة،الط

المجمكعػةالعربيػةمقومات التخطيط والتفكير االسـتراتيجي المتميـز،أبكالنصر،مدحتمحمػد،
ـ.2012الطبعةاألكلى،لمتدريبكالنشر،القاىرة،

ميارات التخطـيط االسـتراتيجي لـدى قيـادات كميـات التربيـة (:2014أحمدجػالؿ)أبكحسنة،
،رسػػالةماجسػػتير،بتحســين األداء المؤسســي ليــافــي الجامعــات الفمســطينية وعالقتــو 

فمسطيف.-غزة-الجامعةاإلسالمية
ـــل الصـــغر (:2011سػػػميرةمحمػػػد)أبػػػكعيشػػػة، ـــي مؤسســـات التموي التخطـــيط االســـتراتيجي ف

دراسـة ميدانيـة  : وعالقتو بتحقيق األىداف اإلنمائية لألمم المتحدة في األلفيـة الثالثـة
فمسطيف.-غزة-ماجستير،جامعةاألزىر،رسالةعمى محافظات قطاع غزة  

،الجامعػػةاألردنيػػة،3،طمبــادئ القيــاس النفســي والتقــويم التربــوي(،1982أبػػكلبػػدة،سػػبع)
عماف.

واقـع التخطـيط االسـتراتيجي فـي مـدارس وكالـة الغـوث فـي (:2007محمدخميػؿ)أبكىاشـ،
فمسطيف.-غزة-يةرسالةماجستير،الجامعةاإلسالمقطاع غزة وسبل تطويره،

دراسة واقع ممارسة التخطيط االستراتيجي لـدى مـديري المنظمـات (:2006األشقر،إبراىيـ)
فمسطيف.-غزة-رسالةماجستير،الجامعةاإلسالميةغير الحكومية في قطاع غزة،

 الجامعةاإلسالمية،غزة.محاضرات في التخطيط التربوي،(2005)األغا،محمد

رسػالة "اإلحصـائيةمتطمبات التنمية المستدامة والمتكاممة مـن المؤشـرات ("2005)نعيـ،باركد
. غزةاإلسالمية،ماجستيرالجامعة



131 

 

دور التخطــيط االســتراتيجي لممــوارد البشــرية فــي تحقيــق أىــداف (:2014كمػػاؿ)تيميػػزار،
الجزائر.-بسكرة-رسالةماجستير،جامعةمحمدخيضرالمنظمة،

مشاكل التدريب اإلداري في المؤسسات غير الحكومية العاممة في قطاع (.2010ثابت،كائؿ)
غزة. (،جامعػة1(،العدد)12ية،المجمد)اإلنسانمجمةجامعةاألزىربغزة،سمسمةالعمـك

األزىر،غزة.
دور الموازنة كأداة تخطيط مالي في المنظمات غيـر الحكوميـة فـي (:2005الجديمي،محمد)

فمسطيف.-غزة-اجستير،كميةالتجارة،الجامعةاإلسالميةرسالةمقطاع غزة.

البيئــــة والتنميــــة المسـتدامة ("2014)ةئػالفمسطينيكسمطةجكدةالبيلوحصاءالمركزمالجياز
 ففمسطياهللراـ 2014في فمسطين 

ة،مقػاؿمنشػكر،جامعػأىمية المحاسبة البيئية في استدامة التنميـة(:2012الجكزم،جميمة)
الجزائر.

،الطبعػػػةاألكلػػػي،، مـــدخل متكامـــلاإلدارةأصـــول (،2003حػػػافظ،إجػػػالؿ،ككىػػػب،سكسػػػف)
جامعةعيفشمس:مصر.

 .مصر:عالـالكتب.تخطيط المؤسسات التعميمية(2006حافظ،محمدكالبحيرم،السيد)

 اردالطبعةاألكلى،،إشكالية التنمية في الوطن العربي(:2007حامد،سييرأحمد)

دارالزىػػػػرافلمنشػػػػركالتكزيػػػػع،المممكػػػػةعــــالم والتنميــــة،اإل(:2009)الحسػػػػف،عيسػػػػىمحمػػػػكد
األردنيةالياشمية.

.األردف:داراالســــتراتيجية والتخطــــيط االســــتراتيجي(2007)حمػػػػداف،خالػػػػد.كادريػػػػس،كائػػػػؿ
 اليازكرمالعممية.

طــيط االســتراتيجي فــي درجــة تطبيــق مراحــل عمميــة التخ(2009الحكسػػني،محمػػدبػػفشػػامس)
ـــــــــيم بســـــــــمطنة عمـــــــــان ـــــــــة والتعم التربكيػػػػػػػػػة،وزارة التربي ،مجمػػػػػػػػػةدراسػػػػػػػػػاتالعمػػػػػػػػػـك

244-1،22العدد،36المجمد

العامـــة لمشـــئون العامـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة قطـــاع  اإلدارة،دائػػػرةاالبحػػػاثكالدراسػػػات
كزارةيػػة،،،دليػػؿالجمعيػػاتالخيريػػةكالييئػػاتالمحم(2014الشــئون العامــة والسياســة )

 صداراألكؿ.اإلالداخميةكاألمفالكطني،
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دور التخطيط االستراتيجي فـي جـودة األداء المؤسسـي: دارسـة وصـفية (2011)الدجني،إياد
رسػػػالةدكتػػػكراهغيػػػرمنشػػػكرة،الجامعػػػةتحميميـــة فـــي الجامعـــات النظاميـــة الفمســـطينية.

 اإلسالمية:فمسطيف.
 القاىرة،مصر.العامة.  اإلدارةأصول (.1995)ليمي.كتكال،دركيش،عبدالكريـ.

دارالشػركؽلمنشػر،الطبعػة مدخل إلـى عمـم التنميـة ،(:2009رضا،جماؿكصالح،عمي)
األكلى،راـاهلل.

المــوارد البشــرية فــي اســتدامة منظمــات المجتمــع  إدارةمســاىمة (:2010أحمػػدحمػػزة)زيػػد،
فمسطيف.-ير،جامعةالقدسرسالةماجستالمدني في الضفة الغربية،

 مركزالكتباألردني.الحديثة، اإلداريةالمفاىيم (:1998سالـ،فؤادكآخركف)

 العالقـــة بـــين وضـــوح المفيـــوم العممـــي لمتخطـــيط االســـتراتيجي السػػػالـ،مؤيػػػدكالنجػػػار،فػػػايز،
ومســتوى ممارســتو فــي المنظمــات الصــناعية الصــغيرة: دراســة ميدانيــة فــي محافظــات 

،عمػادةالبحػثالعممػيفػيالجامعػةاألردنيػة،العػدداإلداريػةمجمةدراساتالعمػكـ،اربد 
.2002،يكليك29الثاني،المجمد

 .لمنشر الميسر دار األردف،الستراتيجي. التخطيط (2010بالؿ) السكارنة،

ـــي مجـــال (:2008سػػػاميةاسػػػماعيؿ)سػػػكيؾ، ـــة ف ـــدارس الثانوي ـــديري الم ـــة ميـــارات م تنمي
-غػزة-رسػالةماجسػتير،الجامعػةاإلسػالميةاالسـتراتيجي فـي محافظـات غـزة، التخطيط
فمسطيف.

،أكاديميػػة دور المنظمــات العربيــة فــي التنميــة المســتدامة (:2001السػػنبؿ،عبػػدالعزيػػز،)
األمنية،الرياض. نايؼالعربيةلمعمـك

ت األىميــة الفمســطينية االطــار االســتراتيجي لتطــوير قطــاع المؤسســادانيمػػك،كآخػػركف"سػػكنجك،
.2013،اعدادمركزتطكيرالمؤسساتاالىميةالفمسطينية، 2013-2017

استراتيجيات استدامة الشوارع التجارية التقميدية حالة دراسية  خان (:2008سكيمـ،سػيير)
فمسطيف.-)رسالةماجستير(جامعةالنجاحالكطنية،نابمس،التجار  في مدينة نابمس

ـــالميزة التنافســـية  دراســـة (:2011ائدحسػػػف)سػػػشػػػراب، ـــو ب التخطـــيط االســـتراتيجي وعالقت
،رسػػػالةماجسػػػتير،جامعػػػةميدانيـــة فـــي شـــركات توزيـــع األدويـــة فـــي محافظـــات غـــزة 

فمسطيف.-غزة-األزىر
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دور المنظمــات األىميــة فــي الحــد مــن معــدالت الفقــر خــالل (:2013عبػػدالػػرحيـ)شػػياب،
ـــى قطـــاع غـــزة،الحصـــار اإلســـرائيمي  -غػػػزة-رسػػػالةماجسػػػتير،الجامعػػػةاإلسػػػالميةعم

فمسطيف.
ـــي (2007)الشػػػكيخ،عػػػاطؼ ـــي ف ـــيم التقن ـــي مؤسســـات التعم ـــع التخطـــيط االســـتراتيجي ف واق

 رسالةماجستيرغيرمنشكرة،الجامعةاإلسالمية:فمسطيف.محافظات غزة.

السياسية في فمسـطين، دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركةشيخعمي،ناصر،
ـ.2008-فمسطيفجامعةالنجاح،نابمس،رسالةماجستير،

دور المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي دعـــم التعمـــيم لتحقيـــق التنميـــة (.2015شػػػيخك،أشػػػرؼ)
رسالةماجستير،كميةالتربيػة،الجامعػةاإلسػالمية،غػزة،المستدامة في محافظات غزة،

فمسطيف.

ـــة  تطب(2010آمػػػاؿ)صػػػياـ، ـــأداء المؤسســـات األىمي ـــو ب يـــق التخطـــيط االســـتراتيجي وعالقت
فمسطيف.-غزة–رسالةماجستير،الجامعةاإلسالميةالنسوية في قطاع غزة 

 مصر. الجامعية الدارااللفية الثالثة  إدارةاستراتيجية:  اإلدارة  (2001)نادية العارؼ،

 مصر .الجامعية الدار :ةاالستراتيجي والعولم التخطيط (2002نادية) العارؼ،

 المكتبةالجامعية..مصرأساليب التخطيط لمتنمية:(2002عبدالمطيؼ،رشاد)

مركػزبيسػاف.دور المنظمات األىمية في بنـاء المجتمـع المـدني،عبداليادم،عزت،كآخركف،
2002لمبحكثكاإلنماء،راـاهلل،فمسطيف،

،1،دارالشػػػػركؽلمنشػػػػركالتكزيػػػػع،طتربــــويالقيــــاس والتقــــويم ال(،1988عبيػػػػدات،سػػػػميماف)
عماف.

ــق اإلدارة(:2008العجمػػي،محمػػدحسػػنيف) ــة والتطبي الميسػػرة،داروالتخطــيط التربــوي النظري
.األردف–لمنشركالتكزيعكالطباعةعماف

 نحـــو إســـتدامة المؤسســـات غيـــر الربحيـــة بعيـــدًا عـــن التمويـــل (2011العداربػػػة،إسػػػماعيؿ)
جامعػػةرسػػالةماجسػػتير،فة الغربيــة /  اإلغاثــة الزراعيــة نموذجــاً الخــارجي فــي الضــ

فمسطيف.–القدس–القدس
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ـــة الواقـــع وآفـــاق (:"2006عطيػػػة،محمػػػدنػػػاجي) البنـــاء المؤسســـي فـــي المنظمـــات الخيري
،صنعاءالجميكريةاليمنية.التطوير ، دراسة ميدانية

المشـاريع  دارةمحورة الممارسـات الجيـدة إل االستدامة المؤسساتية:(:2007)إبراىيـالعؼ،
،رسػػالةماجسػػتيرغيػػرمنشػػكرة،كميػػةالتجػػارة،الجامعػػةفــي المؤسســات غيــر الحكوميــة

اإلسالمية،غزة،فمسطيف.
 دارةاالستدامة المؤسساتية : محـورة الممارسـات الجيـدة إل(:2008ساميةاسماعيؿ)العؼ،

رسػػالةماجسػػتير،الجامعػػةقطــاع غــزة، المشــاريع فــي المؤسســات غيــر الحكوميــة فــي
فمسطيف.-غزة-اإلسالمية

قياس مدى فعاليـة الـنيج التشـاركي لتخطـيط وتقيـيم ورقابـة (:2015)ادىـمحمػكد،العكشية
( فـــي تحقيـــق اســـتدامة مؤسســـات المجتمـــع المـــدني HR-PPMEالمـــوارد البشـــرية )

-غػزة-الجامعػةاإلسػالميةرسالةماجسػتير،،العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزة
.فمسطيف

دور البحــث العممــي والدراســات العميــا فــدي الجامعــات الفمســطينية فــي ("2013)عمػػيأشػػرؼ
رسػػػالةماجسػػػتيرغيػػرمنشػػكرة  جامعــات غــزة نموذجــاً  –تحقيــق التنميــة المســتدامة 

.غزةاإلسالميةالجامعة

،2يسػية،داراألمػؿلمنشػركالتكزيػع،ط(،القيػاسكالتقػكيـفػيالعمميػةالتدر2002عكدة،أحمػد)
عماف.

الػػػدارالجامعيػػػػة،.االســـتراتيجية األصـــول واألســـس العمميـــة اإلدارة(2004)عػػػكض،محمػػػد.
 مصر.
(.20.مجمةاألفؽ،غزة،العدد)المنظمات غير الحكومية إلى أين؟(.2001)عيسى،ماىر

دريػػػػس،كائػػػػؿ. : مــــدخل  األعمــــالاســــتراتيجية (2005)الغػػػػالبي،طػػػػاىر.كالعبػػػػادم،كاثػػػػؽ.كا 
 دارالثقافةلمنشركالتكزيع،عماف،األردف.تطبيقي.

دارالرضػػػالمنشػػػرالطبعػػػةالثانيػػػة،التخطـــيط أســـس ومبـــادئ عامـــة،(:2001غنػػػيـ،عثمػػػاف)
كالتكزيع،عماف.

الطبعػػػةالثانيػػػة،دارالرضػػػالمنشػػػرالتخطـــيط أســـس ومبـــادئ عامـــة،(:2001غنػػػيـ،عثمػػػاف)
 عماف.كالتكزيع،
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عماف،الطبعػة-،دارصفاءلمنشركالتكزيعالتخطيط أسس ومبادئ عامةعثمافمحمد،غنيـ،
ـ.2008الرابعة،

التنميـة المسـتديمة فمسـفتيا وأسـاليب تخطيطيـا (:"2007غنيـ،عثمافكأبكزنط،ماجػدة)
دارصفاءلمنشركالتكزيع،الطبعةاألكلى،عماف.،وأدوات قياسيا 

مركػز التنمية المستدامة في الوطن العربي بين الواقـع والمـأمول ،(:2006مد)فطاني،مح
المممكةالعربيةالسعكدية.–نتاجاإلعالميجامعةالممؾعبدالعزيزاإل

مــدى اســتخدام التخطــيط االســتراتيجي لممــوارد البشــرية فــي الشــركات (:"2012)قباجػػة،محمػػد
فمسطيف.-جستير،جامعةالخميؿرسالةماالمدرجة في بورصة فمسطين 

 الخطيط االستراتيجي في مدارس التعميم العام بمحافظة الطائف  (:2012عبدالخالؽ)،القرني
السعكدية.–جامعةأـالقرل،كميةالتربية،،رسالةماجستيرتصور مقترح 

 .مناىجال دار :األردف .تطبيقي نظري عرض االستراتيجي التخطيط(2009(مجيد الكرخي،

درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في مديريات التربيـة والتعمـيم (:2010رناداكد)الكردم،
،جامعػةفي محافظات الضفة الغربية من وجية نظـر العـاممين فييـا، رسـالة ماجسـتير

فمسطيف.-نابمس-النجاحالكطنية

راضـي جتمـع المـدني فـي األ ة لمنظمـات الميـمدراسة مسـحية تحميعثامنة،كآخركف"،ككستانيني
.2011الفمسطينية المحتمة  

معوقــــات تطبيــــق التخطــــيط االســــتراتيجي فــــي الجامعــــات (:2007عػػػػادؿمنصػػػػكر)المػػػػكح،
فمسطيف.-غزة-رسالةماجستير،الجامعةاإلسالميةالفمسطينية في قطاع غزة،

 القاىرة،مصر.االستراتيجية. اإلدارة(2006الماضي،محمدالمحمدم.)

التخطيط عند نبي اهلل يوسف، ورقة عممية ضـمن متطمبـات (:2014أحمدبفكيػاد.)المجالد،
جامعػػػػةاالمػػػػاـمحمػػػػدبػػػػفسػػػػعكدمقــــرر التخطــــيط التربــــوي شخصــــية فــــي التخطــــيط.

 االسالمية.

(.32.عدد)2000قانون رقم واحد لسنة (.2000مجمةالكقائعالفمسطينية)

 :عماف.واستراتيجية العمميات إدارة (:2001يف)المجمعالعربيلممحاسبيفالقانكني
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التخطــيط باســتخدام الميكــروفن: التخطــيط  لألعمــال (.2002)المجمكعػػةاالستشػػاريةلمفقػػراء.
 والتصميم المالي لمتمويل األصغر.

مدى التزام المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة بتجييز وعـرض (.2008محسف،محمكد)
.رسالةماجستير،كمية(1لمتطمبات المعيار المحاسبي الدولي رقم) القوائم المالية وفقاً 

التجارة،الجامعةاإلسالمية،غزة،فمسطيف.
.األردف:دارالميسػػػرالتخطـــيط التربـــوي االســـتراتيجي الفكـــر والتطبيـــق(2011محمػػػد،أحمػػػد)

 لمنشركالتكزيع.
ــادئ التخطــيط وال(2013المدادحػػة،أحمػػدكالنكافعػػة،سػػالمة) ــي مب ــات اإلدارةتنظــيم ف .والمكتب

 األردف:دارصفاءلمنشركالتكزيع.

حــــاالت  –عمميــــات  –االســــتراتيجية )مفــــاىيم  اإلدارة(:2013ماجػػػػدعبػػػػدالميػػػػدم)،مسػػػػاعدة
.األردف–،الطبعةاألكلى،دارالميسرةلمنشركالتكزيعكالطباعةعمافتطبيقية(

تعداد المنظمات غير الحكومية (:2008اس)معيدأبحاثالسياساتاالقتصاديةالفمسطينيم
،راـاهلل،فمسطيف.2007في الضفة الغربية وقطاع غزة 

.التخطيط االستراتيجي بقياس األداء المتـوازن(2006)المغربي،عبدالحميدكغريبة،رمضاف
 مصر:المكتبةالعصريةلمنشركالتكزيع.

 ت التخطيط االسـتراتيجي لمتعمـيم الجـامعيعمميا إدارة(:2011)المميجي،رضاكيكسؼ،يحيى
7/8/2013..دراسةمنشكرةبمكقعدارالمنظكمةبتاريخدراسة تحميمية-في مصر

الػػدارالدكليػػةلالسػػتثمارات مبــادئ التنميــة المســتدامة ،(:2000مكسشػػيت،ؼ.دكجػػالس)
الثقافية،الطبعةاألكلى،القاىرة.

تمـع المـدني العربيـة والشـرق أوسـطية فـي إسـتراتيجية  دور منظمـات المجمينا،نجكلنظمي،
 .١٩٩١،يكليك١١١،مجمةالسياسةالدكلية،مصر،العددالتنمية. الوطنية 

المالية في المنظمات غير الحكومية العاممـة فـي  اإلدارةتقييم أداء (.2008النباىيف،يكسػؼ)
مية،غزة،فمسطيف.رسالةماجستير،كميةالتجارة،الجامعةاإلسالقطاع غزة.

.األردف:دارصفاءلمنشرفي القرن الواحد والعشرين اإلداريةالقيادة (2011نجـ،نجـعبكد)
 كالتكزيع.
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  العالقـــــة بـــــين التخطـــــيط (رسػػػػالةماجسػػػػػتيربعنػػػػػكاف2008يعقػػػػكب،جاسػػػػػرعبػػػػدالػػػػػرازؽ)
دنيـة فـي االستراتيجي و أداء المؤسسات: حالة دراسية لبعض الشركات المسـاىمة االر 

كالتكنكلكجيػا، 2008 -2001الفترة ،كميةالدراساتالتجارية،جامعػةالسػكدافلمعمػـك
 الخرطكـ،السكداف.

توظيف التخطيط االستراتيجي في تطـوير اإلشـراف التربـوي فـي (:2009نزيوحسف)يكنس،
فمسطيف.-غزة-رسالةماجستير،الجامعةاإلسالميةمحافظات غزة،

ـــل"((:2006(،)أريػػج)القػػدس-لتطبيقيػػةااألبحػػاثمعيػػد ـــاه أفضـ ـــو حيـ ـــة نحـ ـــتدامة بيئيـ ،"اسـ
. ففمسطيالقدس21مشركعبيتلحـ

http://www.mandumah.com/edusearchdb 

2005ني الفمسـطيني    المعيقات المؤسسية لعمل المجتمع المـدالشكبكي،بالؿبحثبعنػكاف
 عمىالمكقعااللكتركني

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/10/21/29156.html#ixzz30jT
BlCpy  

 ػنػمػكل/مػحػمػدعػبػدالػفػتػاحمػحػمػكدمتاحعميمكقعالػخػبػيرالػت(2010محمكد)
http://kenanaonline.com/users/mohamedmahmudali/posts/106859 

 2010يناير24نشرتفى

(،تجػارب2005دراسػاتالتنمكيػة)مركزالمعمكماتكدعـاتخػاذالقػرارقطػاعال،مجمسالكزراء
 .2005فبراير،القاىرة،دكليةفيتطكيرالخدماتالصحية

التنميةالمستدامةhttps://www.seo-ar.netمعيدسيكبالعربيمتاحعميمكقع –/مفيـك
 .2015مايك17نشرتفىتنميةالمكاردالبشرية

 2015كلالعاممةلمعاـمركزاإلحصاءالفمسطينيالنتائجاألساسيةلمسحالق
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&Item

ID=1594&mid=3915&wversion=Staging  

 

  

http://www.mandumah.com/edusearchdb
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/10/21/29156.html#ixzz30jTBlCpy
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/10/21/29156.html#ixzz30jTBlCpy
http://kenanaonline.com/users/mohamedmahmudali/posts/106859
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1594&mid=3915&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1594&mid=3915&wversion=Staging
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 1ممحق 
 االعتثأح تصٛستٙا إٌٙائ١ح

 
 برنامج الدراسات العميا المشترك بين

 والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى اإلدارةأكاديمية 


 
 

 :……………………………الحكومية غير المؤسسات مديري األخوة
 وبركاتو اهلل ورحمة عميكم السالم

 عمى التعرف إلى تيدف اإلدارةالقيادة و  في ماجستير برسالة خاصة استبانة أيديكم بين أضع
 .الخدمات االجتماعية في قطاع غزة( منظماتاستدامة  فيودوره  االستراتيجي التخطيط واقع)
 ىذا عمى لإلجابة الثمين وقتكم من جزء بدعطاء رمكمتك في الكبير األمل الباحث ويحدو 

 يتم سوف عمييا الحصول سيتم التي المعمومات بان عمما وموضوعية، بدقة االستبيان
 .العممي البحث ألغراض إال تستخدم ولن تامة بسرية معيا التعامل

 .فمسطين في والتنمية العممي لمبحث دعما يعد معنا تعاونكم إن
 .لكم التحية ووافر الشكر بجزيل أتقدم بان لي واسمحوا

 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
         
 الـبـاحــث      

  محمود فايز محمود مميحة
 0599309003جوال/
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 ( الخيار المناسبأمام  x)الرجاء وضع إشارة  عامةأوال: معمومات 
الجنس:-١
(أنثى)(ذكر)
:بالسنيفالمنظمةعمر-2
سنكات10مفأقؿ-5()سنكات٥مفأقؿ()
فأكثركاتسن10()
فيالمنظمة:عددالعامميفالدائميف-3
10مفأقؿ-5()مكظفيف5مفأقؿ()
فأكثر15()15مفأقؿ–10()
تفيديفمفالمنظمة:المسعدد-4
مستفيد2000مفأقؿ-1000()مستفيد1000مفأقؿ()
فأكثرمستفيد3000()مستفيد3000مفأقؿ–2000()
المحافظة:-5
فظةرفحمحا()محافظةالشماؿ()محافظةغزة()
محافظةالكسطي()محافظةخافيكنس()
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األسػػػػػػػػػػػػػػػػئمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةـ
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جداً 

     ىالرؤوةىوالرسالة
     الةكاضحةكمكتكبةلدلالمؤسسةرؤيةكرس  .1

ىنػػػػاؾمعرفػػػػةكفيػػػػـمػػػػفقبػػػػؿالعػػػػامميفبرؤيػػػػةكرسػػػػالة  .2
     المؤسسةتمكنيـمفااللتزاـبيا

     يتـإشراؾالعامميففيإعدادالرؤيةكالرسالة  .3

يسػػػتطيعالمسػػػتفيدكفذكمالعالقػػػةاالطػػػالععمػػػىرؤيػػػة  .4
المؤسسةكرسالتيا

     

      ياغةالرؤيةكالرسالةتستعيفالمؤسسةبمتخصصيفلص  .5
     ىهدافاال

6.  
كاقعيػةكتضعالمؤسسةأىدافامحددةككاضحةلممؤسسة

     قابمةلمتحقيؽ

7.  
يػػتـاشػػراؾالعػػامميففػػيالمؤسسػػةفػػيصػػياغةاألىػػداؼ

     االستراتيجية

8.  
طبيعةالمجتمعالفمسطينيتأخذالمؤسسةبعيفاالعتبار

يػاعنػدصػياغةاألىػداؼالتػييمػربالظركؼكثقافتوك
االستراتيجية

     

9.  
االسػػػػػػتراتيجيةتراعػػػػػيالمؤسسػػػػػػةعنػػػػػػدكضػػػػػعاألىػػػػػػداؼ

     إمكاناتياالداخمية

10.  
تحقػػػػػػؽاألىػػػػػػداؼاالسػػػػػػتراتيجيةالتػػػػػػكازفبػػػػػػيفاألىػػػػػػداؼ

     قصيرةاألجؿكطكيمةاألجؿ

األىػػػػػػداؼاالسػػػػػػتراتيجيةبالمكضػػػػػػكعيةبحيػػػػػػػثصػػػػػػؼتت  .11
سسةتعكسالقدراتالحقيقيةلممؤ

     

12.  
األىداؼاالستراتيجيةبالمركنػةكالشػمكليةبحيػثصؼتت

     يمكفتعديمياكممااستحدثتظركؼجديدة

     تتـصياغةأىداؼالمؤسسةبطريقةقابمةلمقياس  .13
     ىالتخطوط

14.  
يشػػػارؾكػػػؿالمػػػكظفيففػػػيعمميػػػةالتخطػػػيطكػػػؿحسػػػب

     تخصصو

لخطػػػػػػػػػػطتسػػػػػػػػػتعيفالمؤسسػػػػػػػػػػةبمتخصصػػػػػػػػػيفلكضػػػػػػػػػػعا  .15
     المستقبميةليا
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األسػػػػػػػػػػػػػػػػئمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةـ
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جداً 

16.  
المؤسسةبإعدادخطةمكتكبػةطكيمػةاألجػؿتغطػي تقـك

     فترةزمنيةمستقبمية

تحػػػددخطػػػةالمؤسسػػػةمكازنػػػاتتقديريػػػةخاصػػػةبجميػػػع  .17
     أكجوأنشطتيا

18.  
الخطػػػػػػةاالسػػػػػتراتيجيةبالمركنػػػػػػةبحيػػػػػثيمكػػػػػػفصػػػػػؼتت

     تعديمياكممااستحدثتظركؼجديدة

19.  
الم ؤسسػػػةعنػػػدإعػػػدادالخطػػػةاالسػػػتراتيجيةبتحميػػػؿتقػػػـك

     البيئةالداخميةلمكقكؼعمىنقاطالقكةكالضعؼ

المؤسسػػػةعنػػػدإعػػػدادالخطػػػةاالسػػػتراتيجيةبتحميػػػؿ  .20 تقػػػـك
     البيئةالخارجيةلمعرفةالفرصكالتيديدات

     عمميةالتخطيطاالستراتيجيلدلالمؤسسةمستمرة  .21
المؤسسةبك  .22      ضعخططكبرامجقابمةلمتنفيذتقـك

23.  
 المستفيديفمفالمجتمػعالمحمػيةشاركبمالمؤسسةتقـك

     عندإعدادخطتيااالستراتيجية

     ىالتنفوذ

24.  
العمياتنفيػذالخطػةاالسػتراتيجيةكالسياسػاتاإلدارةتتبنى

     المتعمقةبيا

25.  
لخطػػةتعػػدالمؤسسػػةمػػكاردبشػػريةنكعيػػةكمؤىمػػةلتنفيػػذا

     االستراتيجية

تعيدالمؤسسةالنظرفػيىيكميػاالتنظيمػيبطريقػةتالئػـ  .26
تنفيذاالستراتيجية

     

لتنميةالميػاراتالمطمكبػة  .27 تتبنىالمؤسسةالتدريبالالـز
     لتنفيذاالستراتيجية

     االستراتيجيةتكفرالمؤسسةالمكاردالماليةالالزمةلتنفيذ  .28

ؤسسةعمىالتعاكفالمشترؾبيفاألقساـتعتمدالم  .29
     دكائرلتنفيذالبرامجكخططالعمؿكال

     تعتمدالمؤسسةمبدأالمركنةفيتنفيذإستراتيجيتيا  .30

31.  
ةالعمميػػػػػػةفػػػػػػيتنفيػػػػػػذترتكػػػػػػزالمؤسسػػػػػػةعمػػػػػػىالمنيجيػػػػػػ

االستراتيجية
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األسػػػػػػػػػػػػػػػػئمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةـ
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جداً 

     ىالرقابة
المؤسسةبمراقبةأداءسيرالعمؿفيالخ  .32      طةتقـك

الماليػةكاإلداريػةتعتمدالمؤسسةمنيجيةشػاممةلمرقابػة  .33
     بناءعمىالتقاريرالداخميةكالخارجية

34.  
تضػػعالمؤسسػػةجػػػدكالزمنيػػالتقيػػيـمػػػدلتنفيػػذخططيػػػا

     كتحقيؽأىدافيا

35.  
تشػػػعرالمؤسسػػػةالعػػػامميففييػػػابػػػأفعمميػػػةالرقابػػػةىػػػي

االسػػػػػتراتيجيةتعػػػػػاكفمشػػػػػترؾمػػػػػفاجػػػػػؿتنفيػػػػػذالخطػػػػػة
كتحقيؽاألىداؼالمرسكمة

     

تشػػػعرالمؤسسػػػةالعػػػامميفبػػػأفاليػػػدؼمػػػفالرقابػػػةىػػػك  .36
     الكشؼعفاألخطاءمفأجؿتصحيحاالنحرافات

37.  
المؤسسػػػةبكضػػػعآليػػػةلدراسػػػةأسػػػبابعػػػدـالقػػػدرة تقػػػـك
عمػػػىتنفيػػػذاالسػػػتراتيجية)افلػػػـتكػػػفىنػػػاؾقػػػدرةعمػػػى

التنفيذ(
     

لمعػاييربدقػةمػفقبػؿالمؤسسػةيسػيـفػيفعاليػةتحديدا  .38
االستراتيجيةالعمميةالرقابية

     

المؤسسػػػةبكضػػػعمعػػػاييرلػػػيداءمػػػفأجػػػؿمقارنػػػة  .39 تقػػػـك
     المطمكباألداءالفعميمعاألداء

     ىالتقووم
     تعتمدالمؤسسةعمميةتقييـمستمرةليداء  .40

41.  
تلتطػػػػكيراألداءتضػػػػعالمؤسسػػػػةنظػػػػاـحػػػػكافزكمكافػػػػآ

     لممساعدةفيتحقيؽاألىداؼ

الماليتتضمفكتعتمدالمؤسسةمنيجيةلمتقييـاإلدارم  .42
تقاريرداخميةكخارجية

     

43.  
المؤسسػػػػػةبكضػػػػػعمعػػػػػاييرمحػػػػػددةلقيػػػػػاسرضػػػػػا تقػػػػػـك

     الجميكرعفالخدماتالمقدمةليـ

44.  
تسػػػػػتفيدالمؤسسػػػػػةمػػػػػفالتغذيػػػػػةالراجعػػػػػةمػػػػػفالمجتمػػػػػع

     محميلتمبيةاحتياجاتوالحاليةكالمستقبميةال

45.  
تعتمػػػػدالمؤسسػػػػةمعػػػػاييرالنزاىػػػػةكالشػػػػفافيةعنػػػػدإجػػػػراء

     عمميةالتقييـ
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األسػػػػػػػػػػػػػػػػئمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةـ
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جداً 

     ىاالستدامة

46.  
فػػػيضػػػكءطكيمػػػةالمػػػدلكاضػػػحةخطػػػةمنظمػػػةلميكجػػػد

     إلمكانياتالمتكفرة.ا

     تيتـالمنظمةبجكدةاألداءداخميا  .47
     ةبجكدةالخدماتالتيتقدميالممستفيديفتيتـالمنظم  .48

تيػػػػػػػتـالمنظمػػػػػػػةبكفػػػػػػػاءةعمميػػػػػػػاتاالتصػػػػػػػاؿالػػػػػػػداخمي  .49
كالخارجي

     

تعمػػػػؿالمنظمػػػػةعمػػػػىتحقيػػػػؽمبػػػػدأتكػػػػافؤالفػػػػرصفػػػػي  .50
     عمميا

     تعمؿالمنظمةعمىاحتراـالقكانيفكأخالقياتالعمؿ  .51
     يةكالتطكيريةتعمؿالمنظمةعمىترشيدالنفقاتالتشغيم  .52

53.  
المنظمةب المػكاردالشػريةكالماديػةضػمفرؤيػةإدارةتقـك

     كاضحة

يكجػػػػػدعمميػػػػػاتتقيػػػػػيـكمتابعػػػػػةشػػػػػاممةكمسػػػػػتمرةداخػػػػػؿ  .54
المنظمة

     

ممػكليفاليكجداستمراريةفيالحصكؿعمىالتمكيؿمػف  .55
     خاصةبالمنظمة.المشاريعالمفك
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