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 الملخص

 
أهم التحديات التي تواجه ربط التخطيط االستراتيجي بمرحلة التنفيذ في  إلىهدفت الدراسة التعرف 

واقع التخطيط التعرف إلى من خالل  ، وذلكالداخلية ببيئتهاوالتي تتعلق ، بلديات محافظة الخليل

من حيث  فة التحديات التي تتعلق بالبيئة الداخليةومعر ، في بلديات محافظة الخليل  االستراتيجي

 . بلديةموارد الالثقافة التنظيمية والهيكل التنظيمي و 
 

استخدمت أسلوب المسح  كما ،في إعداد هذه الدراسة المنهج االستكشافي الوصفي الباحثةاعتمدت 

ألقسام في بلديات ( شخصًا من رؤساء ا90على جميع أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددهم) الشامل

من مصادرها األولية. ع البيانات أداتي االستبانة والمقابلة لجم استخدمت الباحثة محافظة الخليل.

( استبانه على أفراد مجتمع الدراسة وتم استردادها بالكامل، كذلك قامت 90وقامت الباحثة بتوزيع )

 شملتهممع رؤساء أقسام البلديات الذين  مقابلة مهيكلة (16)( مقابلة غير مهيكلة و23) بإجراء الباحثة

البيانات التي تم  ( بغرض تحليلهاSPSS) البرنامج اإلحصائياستخدام ، وعليه قامت الباحثة بالدراسة

 هذه الدراسة. نتائجللوصول إلى  جمعها
 

ه وفق درجة واقع التخطيط االستراتيجي في بلديات محافظة الخليل مرتفعأظهرت نتائج الدراسة أن 

المجتمع المحلي في إعداد  بمشاركةواقع التخطيط االستراتيجي يتمثل ، حيث قياس ليكرت الخماسيم

ويشارك معظم الموظفين في وضعها كل ، تقوم على رؤية واضحة ومحددة التياإلستراتيجية و الخطة 

 ه.حسب عمل

 

حسب مقياس ليكرت  مرتفعة فكانت درجة تنفيذ التخطيط االستراتيجي في بلديات محافظة الخليلأما 

االحتياجات من الموارد  المستويات المعنية في حصر مشاركة من مختلفحيث هناك . الخماسي
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أن درجة التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة  أيضاً  كما تبين. المطلوبة لتنفيذ الخطة

حسب مقياس ليكرت  ل منخفضةالتنفيذ والتي تتعلق بالثقافة التنظيمية للبلديات في محافظة الخلي

بتطوير  تقومالتنفيذ، و العاملين بأهمية  حيث تحدد البلديات معايير التنفيذ بدقة، وتشعر الخماسي،

 . أعمالهم من اجل الحصول على الفعالية في التنفيذوسائل تساعد الموظفين في انجاز 

يجية بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بأن درجة التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلسترات أيضا تبينكما 

 حيث. وللثقافة التنظيمية منخفضة حسب مقياس ليكرت الخماسي بالهيكل التنظيمي للبلدية متوسطة

الة بين اإلدارة العليا والمستويات اإلدارية المختلفة عند تطبيق الخطة تتوفر قنوات اتصال فع  

 .اإلستراتيجية
 

 

الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بموارد البلدية  درجة التحديات التي تواجه ربط أما

مقترحات مشاريع بهدف الحصول  اتعد البلديت   حيث ،حسب مقياس ليكرت الخماسي متوسطةفكانت 

تبني الخطط ففي حال عدم وجود ممواًل خارجيًا،  بسيطا منهاتغطي جزءًا فعلى تمويل لمشاريعها، 

موازنات تقديرية خاصة ويحدد لها  حجم التمويل من قبل الجهات الداعمةاإلستراتيجية بناءا على 

 بجميع أوجه أنشطتها.
 

وخرجت الباحثة بمجموعة من التوصيات أهمها: توعية البلديات بأهمية تنفيذ الخطط اإلستراتيجية، 

فيض مستوى والتوعية بضرورة وجود هياكل تنظيمية حديثة، كذلك زيادة االهتمام بالموارد البشرية وخ

المركزية الخاصة باتخاذ القرارات، وعليه أرفقت الباحثة ملحق لحقيبة تدريبية تتعلق بكيفية تصميم 

الهياكل التنظيمية من اجل مواجهة التحديات التي تواجه ربط  الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ في 

 بلديات محافظة الخليل.
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ABSTRACT 

 

The study aimed to identify the most important challenges that facing the 

linking of strategic planning to the implementation phase in the municipalities 

of Hebron district, which are related to their internal environment through 

identifying the reality of the strategic planning in the municipalities of  

Hebron district, and the challenges related to the internal environment in 

terms of organizational culture, structure, and municipality resources. 
 

In this study we used the descriptive exploratory research style, we also used 

the comprehensive survey method for all study samples which are (90) 

subjects who are heads of departments in the municipalities of Hebron 

district. Moreover, we used questionnaires and interviews to collect data from 

primary sources. (90) questionnaires were distributed to all of our target  

population, as well as (23) unstructured interviews and (16) structured 

interviews were conducted with the heads of municipal departments targeted 

in our study, therefore, we used the statistical software (SPSS) to analyze our 

collected data. 

 

The Results showed that the degree of reality of strategic planning in the 

municipalities of Hebron district elevated according to Likert scale, where the 

strategic planning is represented by the participation of the local community 

in the preparation of the strategic plan which is based on a clear specific 

vision, most of the staff are involved in its development, each according to his 

work. 

 

The degree of implementation of the strategic planning in the municipalities 

of Hebron district was elevated based on Likert scale. Where there is an 

involvement of the various levels interested to determine the resources needs 

required to implement the strategic plan. The study also shows that the degree 

of challenges facing the linking of the strategic plans to the implementation 

phase which is related to the organizational culture of the municipalities in 

Hebron district is low based on Likert scale, as the municipalities accurately 

specify the implementation standards, and the importance of implementation, 

and develop methods to help employees to complete their work in order to get 

effective implementation. 

 

The study also shows that the degree of challenges facing the linking of the 

strategic plans to the implementation phase is moderate for that is related to 

the organizational structure of the municipality, and low for that is related to 
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the organizational culture based on Likert scale. There is an effective 

communication between the senior administration and the other various 

administrative levels for the implementing the Strategic Plan. 
 

The degree of challenges facing the linking of the strategic plans to the 

implementation phase which is related to the municipality resources was 

moderate based on Likert scale. The municipalities prepare project proposals 

in order to obtain financing for their projects, they financially cover part of 

the fund if there is no external sponsor, so the municipalities put their 

strategic plans based on the amount of funding from the supporters and set 

and estimated budget. 

 

We recommend to increase the awareness of the municipalities for the 

importance of implementing strategic plans, and awareness of the need for a 

modern organizational structures, as well as increased attention to human 

resources and the reduction of the central own decision-making level, 

however, we attach a training program about how organizational structures is 

designed to meet the challenges facing the linking of the strategic plans to the 

implementation phase in the municipalities of Hebron district. 
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 مقدمة  1.1

 
 ألي حيوًيا وأساًسا بارزة عالمة داغ أنه ، كما مؤسسة كل ضرورة في االستراتيجي التخطيط أصبح

 المستقبل في التفكير في متقدًما حضارًيا وأسلوًبا العصر، هذا سمات من سمة كونه عن فضال إنجاز،

أن التخطيط من أهم المفاهيم اإلدارية التي , حيث واإلستراتيجي والتنفيذي، اإلداري  النضج على وداللة

التي تسهم في االرتقاء الفعلي  مفاهيم اإلدارية األخرى،ترتبط بعالقات تكاملية وثيقة بكافة ال

من المفاهيم اإلدارية  للمؤسسة،كالجودة الشاملة، واإلدارة اإلستراتيجية واألداء المتوازن وغيرها

 (2007الغالبيو .)إدريس،

 
 ولقد وتعد مرحلة تنفيذ التخطيط أهم مرحلة نظرا لكونها تبين كيفية تطبيق ما تم التخطيط له بإتقان،

 لمزايا وتوفيره تطبيقه نجاح وتأكد واالقتصاد، الصناعة مجال في ظهر ما أول إتقان العمل مفهوم ظهر

 إلى واالقتصاد الصناعة من قطاعي واألفكار المفاهيم هذه تتسرب أن الطبيعي من وكان متعددة،

 في تعود التي واألفكار المفاهيم من كثير شأن التعليم والصحة ومن ثم الحكم المحلي والبلديات، قطاع

 أيضا وهو والتطوير، لتفكيرامحور  هو فاإلنسان ضير، ذلك في وليس أخرى، ميادين إلى أصولها

 (2011)الدجني،األمم.  الحضارات وتتقدم تصنع فمنه وبه التطوير، ومناط التعليمية العملية محور

 
تجربة التخطيط و خطيط بشكل عام، لذلك سعت الحكومة الفلسطينية منذ تكونها على انجاز عملية الت

التنموي في الهيئات المحلية تعتبر تجربة حديثة ومتطورة. ومع ذلك يظهر هناك فجوة ما بين التخطيط 

 والتنفيذ، ومع تكرار التجارب ومراجعتها واالستفادة منها تضمر هذه الفجوة.
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حلية، من أهمها: ربط السلطة عملية تنفيذ التخطيط في الهيئات الم هوال شك أن هناك تحديات تواج

الفلسطينية لعميلة التنفيذ بالتمويل الخارجي )المساعدات الدولية( وال تمتلك هذه الهيئات موارد ذاتية 

قادرة على تحقيق حلمها، ومن المالحظ  أن التمويل الخارجي غير واضح من حيث الكمية والزمن، 

 (2016، اعربوهذا يجعل الخطة معلقة بين اآلمال والتطبيق. )

 
 

 مشكلة الدراسة  2.1
 

يتسم هذا العصر بكثرة تعقيداته، وكثرة العوامل المؤثرة على مختلف نشاطاته، مما يتوجب على 

أصحاب القرار إمعان النظر في اتخاذ القرار المناسب لتجنب كثير من المشكالت الناجمة عن تلك 

اإلمكانيات المتاحة، السيما أننا نعيش في عالم التعقيدات، وهذا يقودنا للتفكير والتخطيط المسبق وفق 

قصرت به المسافات وتسارعت االتصاالت وانتشرت فيه تكنولوجيا المعلومات، حتى أصبحنا نعيش 

في قرية صغيرة، فالبقاء مرهون بالتعايش مع مجرياتها ومواكبة تطوراتها، فال بد من األخذ بأسباب 

 يط للمستقبل.التطور والنهوض، ودراسة الماضي والتخط

 

م التخطيط ليس أمرا سهال فهناك عقبات وتحديات تجعل من الصعوبة في كثير من اإن استخد

المؤسسات تنفيذ التخطيط االستراتيجي، ومن ابرز هذه التحديات، عدم رغبة المدراء أو ترددهم في 

التغيرات السريعة في و تنفيذ التخطيط االستراتيجي، باإلضافة الضطراب في البيئة الخارجية والداخلية 

 (David،2013عناصر البيئة القانونية والسياسية واالقتصادية. )
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تواجه عملية تنفيذ التخطيط االستراتيجي الكثير من التحديات على مستوى المؤسسات الكبيرة في 

مجموعة تحديات متأتية من حاجة المؤسسة إلى مالئمة هيكلها التنظيمي  العالم، تتمثل في

يجيها المختارة لغرض أن تدعم عمليات التنفيذ وتؤازرها بشكل كفوء. وفي هذه الحالة تلجأ واسترات

المؤسسة إلى البحث عن حلول لكيفية ربط مختلف مجاميع أعمالها مع بعضها ومع طبيعة البيئات 

 (2007التي تعمل فيها. )ادريس والغالبي،

 
خطط اإلستراتيجية وضعف الموارد المتاحة وكذلك بروز مشاكل في جمع البيانات وتحليلها لوضع ال

مثل قلة الموارد وعدم مالئمة الموازنة لتنفيذ الخطط وعدم قدرة المدير على ادارك الفرص وتحديد 

المخاطر الحقيقية، وجمع المعلومات غير المالئمة حول المتغيرات اإلستراتيجية في البيئة باإلضافة 

والمتابعة من قبل السلطة المراقبة والمتمثلة في الحكم  إلى وجود خلل أحيانا في عملية التفويض

المحلي وخلل في عمليات االتصال والتواصل  بين أعضاء الفريق، وضعف وعدم وضوح في األمور 

 ( Ritson,2013الدقيقة والتفصيلية في الخطط اإلستراتيجية.)

 
علهم يعدون خطط صعبة وكذلك عدم وجود وعي كاف وإدراك ألهمية التخطيط االستراتجي مما يج 

التنفيذ، ووجود فتور من قبل الموظفين القائمين على مرحلة التنفيذ وعدم التنسيق واالتصال والتواصل 

بين المعدين للخطة وبين المنفذين، كذلك عدم ارتباط أهداف التخطيط مع األهداف العامة للبلديات، 

الحكم المحلي، وتعاقب المجالس المحلية وعدم مالئمة الخطط المقترحة مع الموازنة المعتمدة من 

وتغيير إداراتها. وضعف التنسيق بين الجهات الرقابية على تنفيذ الخطط اإلستراتيجية فيقتصر دور 

الحكم المحلي على الرقابة في بداية إعداد الخطة وفي نهايتها إذا تمت فقط، أي ال يوجد عملية رقابية 

 مستمرة.
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من قبل الحكم المحلي على الخطط اإلستراتيجية وبالتالي  فهي غير  هذا ناهيك عن عدم المصادقة

ملزمة للعمل، حيث تتم المصادقة فقط على الموازنة من قبل الحكم المحلي بعيد عن الخطط 

اإلستراتيجية، وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة في الخطط اإلستراتيجية وعدم وضوح البيانات الدقيقة 

 (2016،رباعما يصعب تنفيذها. )والتفصيلية في الخطط م

 

 وعليه تصاغ مشكلة الدراسة من خالل العبارة االستفهامية اآلتية: 

 ما هي التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ في بلديات محافظة الخليل؟.

 

 همية الدراسة أ 3.1

يتها تعد الخطط اإلستراتيجية ولكن تبقى تعتبر البلديات المؤسسات الهامة جدا في الوطن ونظرا ألهم

حبرا على ورق، ونظرا للتغيير الكبير في البيئة االقتصادية والسياسية  التي تحيط بالبلديات نلحظ 

التحديات التي  إلىبين في هذه الدراسة التعرف توجود تحديات عديدة تواجه التخطيط االستراتيجي و 

التنفيذ في قطاع البلديات خصوصا في الجنوب نظرا أن معظم  تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة

البلديات في محافظة الخليل قد أنهت خططها اإلستراتجية وبدأت مرحلة جديدة من إعداد الخطط. 

 (    2016،عوض)

 
التخطيط االستراتيجي هو أساس عمل أي مؤسسة سواء كانت حكومية أو قطاع خاص أو مجتمع 

الستراتيجي بعدة مراحل تبدأ المرحلة األولى بتحديد األهداف ومن ثم جمع مدني. ويمر التخطيط ا

تليها تحديد األهداف التفصيلية ومن ثم اختيار الوسائل والطرق التي من خاللها  البيانات وتحضيرها،

تتحقق األهداف ومن ثم مرحلة التنفيذ التي تعد أهم مراحل التخطيط االستراتيجي والتي تعنى بتطبيق 
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تم التخطيط له على أرض الواقع بناءا على رؤية ورسالة المنظمة ويتخلل المراحل مرحلة التقييم ما 

 (2008والمراقبة والمتابعة. )العتال،

 
تنفيذ التخطيط االستراتيجي في البلديات، يواجه الكثير من العقبات والتحديات التي لوحظت خالل  إن

وهذه التحديات كانت لها اثر كبير في  ت محافظة الخليل،تنفيذ وتطبيق الخطط اإلستراتيجية في بلديا

مسيرة الخطة اإلستراتيجية مما أدى بعض األحيان إلى نظام الترحيل في الخطط لسنوات الحقة لوقت 

الخطة نظرا لعدم وجود حلول لهذه التحديات وأحيانا أخرى أدى إلى استخدام خطط بديلة وإحداث خلل 

 (2016،رباع الخطط.) في سير عملية تطبيق وتنفيذ

 
من الدراسات األولى في هذا المجال  -في حدود علم الباحثة–تظهر أهمية هذه الدراسة في أنها تعتبر 

فقد تم عمل العديد من الدراسات عن التخطيط االستراتيجي لكن لم يتم التطرق لموضوع الكشف عن 

ولين عن التخطيط ؤ يذ وقد تساعد المسالتحديات التي تواجه ربط التخطيط االستراتيجي بمرحلة التنف

االستراتيجي في بلديات الضفة الغربية وأصحاب القرار في تعرف نقاط الضعف في تنفيذ الخطط 

اإلستراتيجية والعمل على تالفيها، وقد يساعد أصحاب القرار في البلديات عامة على تطوير تنفيذ 

 لبلدية ووفق أهداف البلديات.الخطط اإلستراتيجية  وفقا لمعايير التقييم الذاتي ل

 

 مبررات الدراسة  4.1

التحديات التي تواجه ربط التخطيط االستراتيجي بمرحلة التنفيذ في  إلىجاءت هذه الدراسة للتعرف 

بلديات الخليل، وذلك بهدف تحسين بيئة العمل الداخلية في البلديات وفق ما جاء في الخطط المقدمة 

 من البلديات.
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هو ما رأيته من خالل عملها مع مؤسسات المجتمع المدني لتناول هذا الموضوع  احثةدعا البمما و 

مـن ضـعف في البلديات في تنفيذ الخطط ضمن مشاريع بالتعاون مع البلديات في محافظة الخليل , 

، وعدم وجود الكوادر البشرية التي تقود المؤسسات إلى األمـام وضمن المعاييركما كان يجب أن تنفذ 

شكل يحقـق الكفـاءة والفاعلية، ويؤدي إلى رضا جمهور المستفيدين من خدماتها، ومع أن عملية تنفيذ بـ

لما  الرسالةالتخطيط أحد أجزاء وظائف إدارة الموارد البشرية إال أنني أفردتها وأك دت عليها في عنوان 

 لها من أهميـة وسط هذا التطور المتسارع في المعلومات.

 
يات التي تواجه ربط التخطيط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ في البلديات يبدأ من فهم إن معرفة التحد

تقدمها، والتي تحول دون تنفيذها كما يجب بدقة تنمية مسيرتها و واقعها، ومعرفة المشكالت التي ت عيق 

 (David,2013) وإتقان كما خطط لها.

 

ع اليد علـى الخلـل وتقديم الحلول واالقتراحات بالدراسة ليتم وض أن يتناول هذا الموضوعبولذا حري  

ألصحاب القرار علها تكون جزءا من الواجب الذي ينبغي أن يقوم بـه الباحثين والحريصين على 

 .مصلحة هذا الشعب والوطن

 
ونظرا الفتقار إدارات الموارد البشرية في بلديات الفلسطينية في الضفة الغربية إلى الدراسات التي تهتم 

تعرف على التحديات التي تواجه تنفيذ التخطيط االستراتيجي، والرغبة بانجاز مادة بحثية تخدم بال

إدارات الموارد البشرية في بلديات جنوب الضفة الغربية وتساعدها في رسم سياساتها وخططها 

 (2016،رباع) المستقبلية. ووضع حلول واقتراحات للتغلب على هذه الصعوبات.
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ى التطلع لوضع قواعد بيانات دقيقة من أجل تنفيذ التخطيط االستراتيجي بشكل هذا باإلضافة إل

دقيق،والتأكيد على التنسيق الفاعل بين الجهات المسئولة عن التخطيط والجهات المسئولة عن التنفيذ، 

وللتأكيد على تفويض من السلطة )الحكم المحلي( على تنفيذ التخطيط االستراتيجي  ودورهم الرقابي 

إلشرافي، والكشف عن إذا ما كان هناك اتصال وتواصل فعال بين أعضاء الفريق نفسه أو دوائر وا

 أخرى ذات عالقة في تنفيذ التخطيط االستراتيجي.

 

ويتمتع موضوع الدراسة )التحديات التي تواجه تنفيذ التخطيط االستراتيجي في بلديات محافظة الخليل( 

ه من اختالف في األداء المؤسسي وفق الخطة لدى موظفي باهتمام الباحثة بشكل خاص، لما ترا 

 نظرا لتعدد تعاقب المجالس المنتخبة والمعينة في البلديات.بلديات جنوب الضفة الغربية 

 

 أهداف الدراسة   5.1

التعرف على أهم التحديات التي تواجه ربط التخطيط االستراتيجي بمرحلة  إلىتهدف هذه الدراسة 

ت محافظة الخليل والتي تتعلق بالبيئة الداخلية وما هي الحلول المقترحة لمواجهتها؟  التنفيذ في بلديا

 ويتفرع من هذا الهدف الرئيس األهداف الفرعية اآلتية:    

 واقع  التخطيط االستراتيجي في بلديات محافظة الخليل. إلى. التعرف 1

 حافظة الخليل.درجة تنفيذ التخطيط االستراتيجي في بلديات م إلى. التعرف 2

أهم التحديات التي تواجه ربط التخطيط االستراتيجي بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بالبيئة  إلى. التعرف 3

 الداخلية للبلديات في محافظة الخليل، ويتفرع من هذا الهدف األهداف الثانوية التالية:

رحلة التنفيذ والتي تتعلق أهم التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بم إلىأ. التعرف 

 بالثقافة التنظيمية للبلديات في محافظة الخليل.
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أهم التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق  إلىب. التعرف 

 بالهيكل التنظيمي للبلدية.

نفيذ والتي تتعلق أهم التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة الت إلىج. التعرف 

 بموارد البلدية المالية. 

 

 أسئلة الدراسة   6.1

 . ما واقع  التخطيط االستراتيجي في بلديات محافظة الخليل؟1

 تنفيذ التخطيط االستراتيجي في بلديات محافظة الخليل التي أعدت الخطط اإلستراتيجية؟ درجة. ما 2

تيجي بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بالبيئة الداخلية . ما التحديات التي تواجه ربط التخطيط االسترا3

 للبلديات في محافظة الخليل؟.   ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

ما التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بالثقافة التنظيمية  -

 للبلديات في محافظة الخليل ؟

ديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بالهيكل التنظيمي ما التح -

 للبلدية؟

 ما التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بموارد البلدية ؟ -

 

 حدود الدراسة ومحدداتها  7.1

 حدود الدراسة:

 2017/2016سي األول من العام األكاديمي : الفصل الدراالزمنيةالحدود  -

 في محافظة الخليل. التي نفذت وتنفذ خططها اإلستراتيجية البلديات الفلسطينية الحدود المكانية: -



 التحدايت اليت تواجه ربط اخلطط اإلسرتاتيجية مبرحةل التنفيذ يف بدلايت حمافظة اخلليل

 

15 

 
 

 

برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية  

المشاركين في إعداد وتنفيذ الخطط اإلستراتيجية تتمثل في الموظفين الحدود البشرية )المجتمعية(:  -

 كما يلي:  في بلديات محافظة الخليل والموزعين

 هناك بلديات خططت ولم تنفذ  -

 هناك بلديات خططت ونفذت  -

 

 محددات الدراسة

ويستثنى من مجتمع  اقتصرت هذه الدراسة على التحديات التي تواجه البلديات المتعلقة بالبيئة الداخلية،

لديات في محافظة ستراتيجي علما بان جميع الباالالدراسة البلديات التي ال يوجد فيها تنفيذ للتخطيط 

( بلدية نفذت وتنفذ خططها اإلستراتيجية 16, منها ) لديها خطط إستراتيجية ( بلدية19وعددها ) الخليل

. 

 
 التعريفات8.1 

 اإلدارة اإلستراتيجية:  -

الفن والعلم في تكوين وتطبيق وتقييم القرارات التي تتخذ عبر الوظائف المختلفة والتي تساعد المنشأة 
 ( .(David,1999 أهدافهافي تحقيق 

عملية متابعة وإدارة رسالة المنظمة وتحديد عالقة المنظمة مع بيئتها فاإلدارة وتعرفها الباحثة بأنها 

اإلستراتيجية هنا تتمثل بعملية تنفيذ وتحقيق رسالة المنظمة التي تعد السبب الحقيقي لوجودها وغرضها 

 .األساسي الذي وجدت من أجلة 
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 :تراتيجياالس التخطيط-

والتخطيط اإلستراتيجي هو عملية واسعة متعددة األوجه ومتنوعة األنشطة، يسعى إلى وضع مسارات 

عمل رئيسية للتوجه االستراتيجي تتمثل بخطط إستراتيجية أقل رسمية وأقل ثباتًا وأكثر تغييرًا وأوسع 

مبادئها وقواعد عملها ومراحل شمواًل وأعمق تحلياًل من الخطط الرسمية التقليدية التي تتعلق بثوابت 

 ).  2003,أبو قحف )تنفيذها

يهدف إلى اتخاذ القرارات في الحاضر وطريق  للعمل علميمنهج  وتعرفه الباحثة بأنة هو عبارة عن

 .اإلدارة اإلستراتيجية رويكون لها تأثير على المستقبل ويعتبر أول عناص

 
  تنفيذ التخطيط االستراتيجي:- 

المصاغة والمختارة في  اإلستراتيجيةجمل األفعال واألنشطة الضرورية المرتبطة بوضع التنفيذ يعني م 

متطلبات الهيكل والثقافة التنظيمية المناسبة وبناء خطط التشغيل والسياسات الالزمة لنقل هذه  إطار

 (Certo & Peter,1990ارض الواقع وتحقيق النتائج المستهدفة ) إلى اإلستراتيجية

ترجمة للتوجهات واألسس النظرية الواردة في الخطة إلى رؤية محددة ودقيقة بأنة ه حثوتعرفه البا

ومستوى مشاركة العاملين وغيرها من مفردات عمل كثيرة تها كالمهام المطلوبة واليات تنسيقها وطبيع

 المرجوة. تحقيق أهداف الخطة والوصول إلى النتائجضرورية والزمة لغرض 

 
  الثقافة التنظيمية:- 

تتكون من قيم وعادات ومدركات  إذتعرف بأنها االفتراضات األساسية التي تقود وتحرك المنظمة 

 (Thompson,1997)وافتراضات وقواعد ومعايير وأشياء من صنع اإلنسان، وأنماط سلوكية مشتركة. 
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ير وقيم وعادات نتاج ما اكتسبه العاملون والمديرون من أنماط سلوكية وطرق تفك الباحثة بأنهاوتعرفها 

واتجاهات ومهـارات تقنيـة قبـل انضمامهم للمنظمة التي يعملون فيها، ثم تضفي المنظمة على ذلك 

النسق الثقـافي لمنسوبيها من خصائصها واهتمامها وسياساتها وأهدافها وقيمها ما يحدد شخصـية 

 .المنظمة، ويميزها عن المنظمات األخرى 

 

 الهيكل التنظيمي: -

إطار يحدد اإلدارات واألقسام الداخلية المختلفة للمنظمة، فمن خـالل الهـيكل التنظيمـي  عبارة عن

تـتحدد خطوط السلطة وانسيابها بين الوظائف، وكذلك يبين الوحدات اإلداريـة المختلفة التي تعمل معا 

عبر تحديد  اآللية الرسمية التي يتم من خاللها إدارة المنظمة ة أي أنهعلى تحقيق أهداف المنظم

 (1995.) المدهون,الرؤساء والمرؤوسين   خطوط السلطة واالتصال بين

والهرم  أقسام إلى واإلدارات إدارات إلىعبارة عن النظام هو الذي يقسم العمل وتعرفه الباحثة بأنة 

ومهامها ووضع  منظمةال أهدافالمال ورسم  رأسيفي ومهام كل موظف في العمل وتحديد ظالو 

 .لالخطط للعم

 
 البيئة الداخلية:- 

البيئة الداخلية تتمثل بمجموعة العوامل والمكونات والمتغيرات المادية والمعرفية والتنظيمية ذات الصلة 

 (2007الغالبي،ادريس و  الوثيقة بحدود المنظمة الداخلية .)

كون لها تأ ثير جميع العوامل والقوى التي تقع داخل المنظمة والتي ي وتعرفها الباحثة بأنها عبارة عن

وتشمل في هذه الدراسة ثالث مكونات هي مباشر في أدائها وتربط مكوناتها إلى حد كبير بأنشطتها 

 الثقافة التنظيمية والهيكل التنظيمي وموارد البلدية.
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 التحديات:-

حيث تواجه المنظمات العديد من اإلشكاالت التي  ،التي تواجه تنفيذ اإلستراتيجية اإلشكالياتهي 

 (Wheelen & Hunger,2012). يفترض أن تجد إدارة منظمة األعمال الحلول المناسبة والمالئمة لها

وتم قياسيها في هذه الدراسة من  العقبات التي تواجه تنفيذ ما تم التخطيط له وتعرفها الباحثة بأنها

مرحلة التنفيذ والتي تعنى حيث البيئة الداخلية والمتمثلة بالعقبات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية ب

 .بالبيئة الداخلية من خالل ثالث محاور وهي الثقافة التنظيمية والهيكل التنظيمي وموارد البلدية

  

  الحكم المحلي: -

هي الجهة المسئولة عن رسم السياسة العامة المقـررة ألعمـال مجـالس الهيئات المحلية الفلسطينية 

ذه المجالس وشؤون تنظيم المشاريع العامة وأعمال الميزانيات واإلشراف على وظائف واختصاصات ه

والرقابـة المالية واإلدارية والقانونية واإلجراءات الخاصة بتشكيل هذه المجالس، وهي الجهة المسئولة 

عن التنظيم والتخطيط اإلقليمي فـي فلـسطين، ووضع أية أنظمة أو لوائح الزمة من أجل تنفيذ واجباتها 

 (http://www.molg.pna.psعليها بمقتضى أحكام القانون. )المنـصوص 

 

 البلدية -

هي مؤسسة أهلية ذات استقالل مالي تحدث وتلغـي وتعـين حـدود منطقتها ووظائفها وسلطتها بمقتضى 

 أحكام قـانون البلـديات.وتعـود مرجعيتها إلى وزارة الحكم المحلي. 

(http://www.molg.pna.ps) 
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 ان الدراسة وصف مك  9.1

هي الجهة المسئولة عن رسم السياسة العامة ووزارة الحكم المحلي الفلسطيني   وزارة الحكم المحلي: -

 المقـررة ألعمـال مجـالس الهيئات المحلية الفلسطينية.

  
وسيتم دراسة  هي المنطقة الممتدة التي تشمل محافظتي وبيت لحم والخليل :جنوب الضفة الغربية -

 حافظة الخليل فقط في هذه الدراسة.بلديات م

 
 هي مؤسسة أهلية ذات استقالل مالي تابعة لوزارة الحكم المحلي. البلدية: -
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 مقدمة 1.2

 اإلطار النظري  2.2

 الدراسات السابقة 3.2

 التعقيب على الدراسات السابقة 4.2
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 مقدمة 1.2
 

ن االتجاهات المعاصرة في مجال اإلدارة، إدارة المنظمات على اختالفها، تشير إلى أن معظم إ

منظمات األعمال التي تحقق النجاح في عملياتها وأنشطتها، تكافح باستمرار لبنـاء مركز استراتيجي 

ذه األهداف، متميز يضمن لها البناء والنمو وتحسين األداء في ظل البيئة التي تعمل فيها، والنجاز ه

 ((Wheelen & Hunger,2012فإن األمر يتطلب من المنظمات أن تمتلك رؤية بعيدة المدى. 

 
وتؤدي المنظمات خدماتها العامة في بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية تزداد تعقيـدا يوما بعد يوم 

إن كل منظمة تواجه  . وتتغير فيها الفرص المتاحة بالكامل، كما وأنها معرضة للضغوط غير المتوقعة

خليطا مختلفا من القوى البيئية التي تنفرد بها تبعا لوضعها، وما تشترك فيه كل المنظمات هو أنها 

تتأثر بعدد ضخم من األوضاع الخارجية شـديدة التعقيد والتغير كما أن كل هذه األوضاع تهيئ الفرص 

تضمن توقع هذه المشكالت والفرص وتصنع المشاكل في نفس الوقـت . إن التخطيط االستراتيجي ي

 (David,2013ويوظف أفضل تفكير للجمعيـة لمعالجة هذه المشكالت وانتهاز هذه الفرص.)

 
 على هامة مواقع على واطلع المحلية، الجامعات ومكتبات العامة، للمكتبات مسًحا لباحثهت اأجر  ولقد

 الدراسات ميدان أن ةللباحث فتبين عمل،ال في بزمالء باالتصال قامت كما العالمية، المعلومات شبكة

في   ندرة كثيرة ولكن البحوث المتعلقة بمرحلة التنفيذ تعاني من اإلستراتيجي التخطيط مجال في السابقة

 السابقة الدراسات بعض من ولالستفادة األجنبي، التربوي  األدب في شيوعه رغم العربي، التربوي  األدب

 .المجال هذا في
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 ومن وأجنبية، دراسات عربية، إلى مصدرها بحسب تصنيفها تم فقد الدراسات، هذه من ةلإلفاد اليوتسه

 .مجتمعة الدراسات على التعليق ثم الدراسة، هذه مع ومقارنتها مجموعة، كل على التعليق ثم

 في األقدم إلى األحدث من الزمني تسلسلها بحسب الدراسات لهذه عرض يلي اإلطار النظري  وفيما

 .أجنبية – عربية امصدره بحسب هاتصنيف ضوء

 
 

 اإلطار النظري  2.2

 
 اإلدارة اإلستراتيجية  1.2.2

تعد اإلدارة اإلستراتيجية اإلطار الذي يحتوي اإلستراتيجية، ويعمل على تحقيقها خدمة لمصلحة 

 المنظمة.
  

ظمة وتحديد عالقة اإلدارة اإلستراتيجية بأنها " عملية متتابعة وإدارة رسالة المن (David,2013)ويرى 

المنظمة مع بيئتها". فاإلدارة اإلستراتيجية هنا تتمثل بعملية تنفيذ وتحقيق لرسالة المنظمة التي تعد 

 (David,2013) .السبب الحقيقي لوجودها وغرضها األساسي الذي وجدت من أجلة

 
التي تؤدي إلى بناء كما يمكن وصف اإلدارة اإلستراتيجية على أنها مجموعة من القرارات واإلجراءات 

استراتيجيات كفوءة، وتؤدي إلى تحقيق أهداف المنظمة، وان عمليات اإلدارة اإلستراتيجية تمثل الطريق 

 و (،2002،الذي يعمل بواسطته اإلستراتيجيون في تحديد األهداف والقرارات اإلستراتيجية )القطامين

(David,2013)  
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وضوحا فيما يتعلق بتحديد عمليات اإلدارة التعريف األكثر  (Thompson,1997ويقدم )

اإلستراتيجية، فاإلدارة اإلستراتيجية ما هي إال عملية تتمكن المنظمة بواسطتها من تحديد أهدافها، 

وصياغة األعمال الالزمة النجاز هذه األهداف في الزمن المناسب، وانجاز تلك األعمال وتخمين 

.فمن هذا التعريف يمكن تحديد عمليات )مراحل( اإلدارة  مستوى التقدم وتقويمه والنتائج المتحققة

 اإلستراتيجية باالتي:

 صياغة اإلستراتيجية -

 تنفيذ اإلستراتيجية -

 الرقابة والتقييم االستراتيجي  -

 
ومهما اختلفت اآلراء بشأن مراحل اإلدارة اإلستراتيجية وتسلسلها، فإنها جميعا تصب في عمليات 

تقييم االستراتيجي . وتتضمن عملية صياغة اإلستراتيجية تعرف المنظمة وتأثيرها الصياغة والتنفيذ وال

للفرص البيئية المتاحة وللتهديدات البيئية المحتملة، وكذلك التعرف على نقاط القوة والضعف في البيئة 

 منها.الداخلية. كما تتضمن هذه المرحلة عملية تكوين البدائل وتحليلها وتقييمها واختيار المناسب 

 (2002،)القطامين

 
أما عملية تنفيذ اإلستراتيجية فإنها تتضمن وضع البديل األفضل الذي تم  اعتماده موضع التنفيذ 

الفعال باختيار التركيب التنظيمي المالئم، ووضع البرامج والسياسات واإلجراءات الالزمة، وبناء نظم 

( 2002تطبيق.)القطامين،لتخطيط وتخصيص الموارد بكافة أنواعها ووضعها موضع ال

 (David,2013و)
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أما مرحلة التقييم فيتم خاللها تحديد ودراسة ومراجعة البدائل البيئية الخارجية والداخلية التي تسهم في 

بناء االستراتيجيات الحالية، وكذلك عملية قياس األداء لتحديد مدى مطابقة التنفيذ للتوقعات، وتحديد 

 (،2007الغالبي،و  ا ومعالجتها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.)ادريساالنحرافات، وتشخيص أسبابه

 (.2002القطامين،)

 
 التخطيط االستراتيجي: 2.2.2

 

 مفهوم التخطيط االستراتيجي 

بأنة جزء مهم من اإلدارة وعنصر حيوي من عناصرها، ومنها بالكثير من التعريفات،  عرف التخطيط

ه مستلزمات التعامل معه " فهو يجسد األفاق الفكرية والفلسفية ألنة يعبر عن إدراك المستقبل وتهيئت

 (2007،والغالبي لإلدارة ويواكب مراحل تطورها. )ادريس

 

وعرف أيضا بأنة  عملية صياغة وتقييم مجموعة من القرارات المتبادلة التأثير قبل القيام بأي عمل 

رغوب قبل القيام بالعمل،أما إذا قامت فعلي،وبالصيغة التي ال تظهر من خاللها حالة المستقبل الم

 (David,2013المنظمة بالعمل المناسب فان قوة النتائج المتوقعة سوف تزداد . )

 
: عملية تهيئة االلتزام بالموارد بطريقة أكثر اقتصادية،وذلك بتوفير الظروف والحاالت هوعرف أيضا بأن

" وأكثر تحديدا فالتخطيط يعني " تطوير  التي تسمح لتلك الموارد أن تستثمر بسرعة وبأقل صياغات

يم واختيار الفرص نظامي لبرامج األفعال. الهدف منها تحقيق األهداف من خالل عملية التحليل والتقي

 .( 2009أبو النصر،المالئمة ")
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إذا بصياغة ما ورد سابقا نستنتج إن التخطيط االستراتيجي هو عملية نظامية الهدف منها تحديد كيفية 

قال المنظمة من الوضع الحالي التي هي فيه إلى المستقبل التي تنوي الوصول إلية أي هو عبارة انت

عن عملية اتخاذ قرارات من اجل تحسين وضع المؤسسة  وهو يستند إلى عدة عناصر مهمة وهي 

 الرؤية والرسالة والقيم واألهداف والغايات .

 

 (.2007،ادريس والغالبي)مستويات التخطيط االستراتيجي: 

. المستوى االستراتيجي وهو يعتمد على الرؤية المستقبلية للمنظمة وعلى الرسالة والقيم واألهداف 1

 التي تقوم بها من اجل تحقيق التوجهات المطلوبة.

والسياسات  . المستوى التشغيلي ويشمل االستراتيجيات واألهداف التشغيلية والخطط التنفيذية،2

خالله يتم تنفيذ الخطط من اجل تحقيق األهداف وتحديد األولويات  واإلجراءات والبرامج ومن

 وطرق االنجاز.

 . المستوى التكتيكي: ويشمل المحصالت والعوائد النهائية وهي األداء والنتائج .3 

 
 خصائص التخطيط االستراتيجي :

ة بالخطة يجب أن وحقيقي، بمعنى أن األفكار الوارد ي و رئ. عملية التخطيط االستراتيجي ذات مدلول 1

 تستغل بمنظور رسالي وواضح .

 . تدعم بإطار للعمل وليس مجرد تنبؤات .2

 . تطور من خالل فريق عمل.3

 . عملية شمولية وتكاملية وليست عمليات تجميع لرؤية  وقيم وأهداف متناثرة.4
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يئة وليس مجرد . عمليات التخطيط االستراتيجي الجيد موجهة بالعمالء وحاجات السوق ومتطلبات الب5

 عمليات تخطيط موجة بذاتها.

 وردود أفعال. ة. عمليات التخطيط االستراتيجي الفعالة تتسم بالمغامرة والهجوم وليست عمليات سلبي6

 . من المفترض أن تكون عمليات التخطيط االستراتيجي توسعية مفتوحة، وليست دفاعية منكمشة.7

 سارعية مرنة وليست انكماشية جامدة.التخطيط االستراتيجي عمليات ت ات. عملي8

 . عملية التخطيط االستراتيجي موجة باألولويات وليس مجرد إضافات متقطعة.9

 (2009،أبو النصر. عمليات التخطيط االستراتيجي عمليات مستمرة وليست متقطعة. )10

 

 أهمية التخطيط االستراتيجي :

يجعل من الممكن  هوهذا بدور  ن المنظمة،التخطيط االستراتيجي يساعد في تطوير مفهوم واضح ع

 منصياغة الخطط والنشاطات التي تقرب المنظمة من أهدافها. كما أن التخطيط االستراتيجي يمكن 

المعالجة الصحيحة للبيئة ذات التغيير السريع التي تعمل فيها منظماتهم باإلضافة الى منافع التخطيط 

ة في عملية اتخاذ القرار، التي تربط بين األهداف القصيرة التي تتمثل بالتزويد بالمعلومات للمساعد

 . (2009(، )أبو النصر،2002القطامين،). والبعيدة المدى

 
كذلك تنبع منافع متعددة للتخطيط االستراتيجي منها انه يتمثل بالسؤال واإلجابة على األسئلة األساسية 

ميع مستويات المنظمة، وكذلك يوضح ويبين التي تواجه المنظمة، ويزود بإطار التخاذ القرارات في ج

التهديدات والفرص المستقبلية للمنظمة ويضع أهداف محددة االنجاز ويزود المنظمة بأسس لقياس 

األداء ويصلح كقناة لالتصال ويعمل على تطوير الفرق التي تركز على مستقبل المنظمة ويزود  

 ( David,2013المنظمة باالحتياجات التدريبية.)
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 ونات عملية التخطيط االستراتيجي :مك

 & David,2013( ،)Wheelen) :تشمل مكونات التخطيط االستراتيجي كما ذكرها كل من

Hunger,2012 :وآخرون، أربعة مكونات رئيسية، وهي ) 

 

. الرؤية: وتعطي إجابات واضحة عن اتجاه المنظمة المستقبلي وماذا ستكون علية في المستقبل 1

يز الجهود وشحذ الهمم،وتوصل قيم  وقناعات اإلدارة العليا لمختلف الجهات فهي وتساعد على ترك

 .مرة وتمثل طريقا مفتوحا للمستقبلإذا توحد االتجاه لكنها متجددة باستمرار بمعنى أنها مست

. القيم: إن عمليات التخطيط االستراتيجي مؤطرة بقيم تحكم تصرفات واضعيها وتمثل قناعات 2

س بتصرفات وسلوكيات وعادات وطقوس وشعائر لمختلف أعضاء المنظمة وتعتبر ومعتقدات تنعك

القيم مرجعية لتصرفات العاملين ودستورا أخالقيا يسترشد به وتعزز بناء ثقافة المنظمة وتعطي 

انعكاسا صادقا لما تؤمن به اإلدارة العليا وتتصف القيم بالديمومة وال يمكن المساومة عليها تحت 

 لظروف.أي ظرف من ا

. الرسالة: تعطي إجابة لسبب تواجد المنظمة  وطبيعة عملها، فهي ليست مجرد وثيقة تزين بأطر 3

جميلة وتوضح على جدران المكاتب، بل هي إحساس شخصي عميق والتزام واعي بالهدف الذي 

 أنشأت ألجله المنظمة.

اتيجية وكيف تساهم هذه . األهداف والقيم والغايات: وهي توضح وتبين ما هي أهدافنا اإلستر 4

األهداف في تقريب المنظمة من تحقيق رسالتها وتتصف هذه األهداف بالشمولية والمدى البعيد 

وتعطي الحقا مؤشرات الشتقاق أهداف العمليات، كما أنها تمثل ركائز أساسية يتم وضعها من قبل 
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مثل بمجموعة كبيرة من فريق اإلدارة العليا وتمثل األهداف اإلستراتيجية خيارات أساسية تت

  استراتيجيات نمو أو توسع أو تنويع أو انكماش انسحاب أو القيام بالبرامج والمشاريع المشتركة.

 (David,2013( و ،)Wheelen & Hunger,2012) 

 
 

 تنفيذ التخطيط االستراتيجي  3.2.2

إلستراتيجية المصاغة إن التنفيذ الفعال يعني مجمل األفعال واألنشطة الضرورية المرتبطة بوضع ا

والمختارة في إطار متطلبات الهيكل والثقافة التنظيمية المناسبة وبناء خطط التشغيل والسياسات 

 .(Thompson,1997الالزمة لنقل هذه اإلستراتيجية إلى أرض الواقع وتحقيق النتائج المستهدفة 

 
خطة إلى رؤية محددة ودقيقة كالمهام إن التنفيذ يتطلب ترجمة للتوجهات واألسس النظرية الواردة في ال

المطلوبة واليات تنسيقها وطبيعة خطط التنفيذ ومستوى مشاركة العاملين وغيرها من مفردات عمل 

 (David,2013كثيرة ضرورية والزمة لغرض التنفيذ الفعال .)

 
يكون التنفيذ ومن الضروري اإلشارة إلى أن التنفيذ والصياغة أمران متالزمتان وضروريان فبالتأكيد س

 غير ذي معنى الستراتيجيات تم صياغتها بشكل غير دقيق وصحيح. 

 
 وتحتل عملية تنفيذ اإلستراتيجية أهمية كبيرة في منظمات األعمال لكونها: 

تنقل االستراتيجيات المصاغة والخيارات المنتخبة إلى أرض الواقع، والى نتائج مستهدفة لكي ال  - 

 د تنظير ال معنى له ويشكل هدرا للموارد .تبقى عمليات الصياغة مجر 

تحقق عمليات التنفيذ نتائج خاصة بزيادة حصة المنظمة في السوق ومبايعتها وأرباحها وفقا  -

 لإلستراتيجية المنتخبة.
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تعطي عمليات التنفيذ معنى محدد اللتزام العاملين واإلدارة وباألهداف الواردة بالخطط وكيفية  -

 الوصول إليها.

اعد عمليات التنفيذ على بناء التجربة الذاتية للمنظمة،حيث أن لإلمكانيات المتاحة في مجال تس -

مهارات اإلدارة والموارد البشرية يمكن أن تستغل استغالال فعاال في ضوء وضعها ضمن آليات 

 التنفيذ المعتمد.

ه المنظمات األخرى، تساعد عمليات التنفيذ على تطوير القدرات التنافسية لمنظمة األعمال تجا -

ويمكن لها أن تعالج بطرق حكيمة الهفوات واإلخفاقات التي يمكن أن ترد في التنبؤات أثناء عملية 

 (2002الصياغة.)القطامين ،

 

 العالقة بين صياغة اإلستراتيجية وتنفيذها 
 

والتكاملية  رغم الفصل النظري بين عملية صياغة اإلستراتيجية وتنفيذها، إال أن المداخل الشمولية

تشير إلى أن هاتين المرحلتين تتبادالن التأثير وبينهما عالقات كبيرة، حيث أن نجاح منظمات 

األعمال يعتمد على قدرتها في القيام بكال المرحلتين بشكل دقيق وصحيح ومترابط. وفي واقع الحياة 

وبشكل دائم إلى تحقيق هذه  العملية ال يمكن أن تصل المنظمة وباستمرار ولفترات زمنية طويلة وعديدة

المعادلة، حيث يمكن أن يحصل ضعف نسبي في عملية الصياغة بسبب عدم القدرة على استشراف 

. ويعرض الشكل التالي العالقة بين صياغة اإلستراتيجية تقبل بشكل دقيق وفي األمد البعيدالمس

 وتنفيذها:
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 تراتيجية وتنفيذهاالعالقة بين  صياغة اإلس :1.2شكل 

Source:Certo، S.C.& Peter J،P.،"Strategic Management: A Focus on Process McGraw-Hill،New 
York،1990،p.119 

 

 وفيما يلي توضيح للخاليا المترتبة على عالقة صياغة اإلستراتيجية وتنفيذها:

يها إال من خالل صياغة . النجاح: تستهدف المنظمة هذه الحالة التي ال يمكن أن تحصل عل1

باقي المتخصصين  إلىمحكمة ومتقنه الستراتيجياتها تلعب فيها اإلدارة العليا دورا مهما باإلضافة 

 وتنفيذ فعال تساهم فيه بالتزام عال مختلف أعضاء منظمة األعمال والعاملين فيها.

وانب معينة من صياغة . إمكانية اإلنقاذ: يمكن للتنظيم الفعال إن يعالج القصور الوارد في ج2

اإلستراتيجية، لكنة ال يستطيع باستمرار أن يتجاوز إشكاليات ومحددات الصياغة الرديئة، وبشكل 

مستمر يعتقد بعض الباحثين أن المنظمات اليابانية في بداية دخولها للسوق العالمي كانت تغطي 

 وأطر فعالة للتنفيذ فيها.كثيرا من النقص الحاصل في صياغات استراتيجياتها من خالل أساليب 

 صياغة اإلستراتيجية

 رديئة جيدة

2 

اذ ولكن إمكانية اإلنق
 يفترض التغيير

1 

 نجاح

3 

ةمشاكل دائم  

4 

 فشل محقق

 تنفيذ

 اإلستراتيجية 

 

 جيدة

 

 رديئة
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. المشاكل الدائمة: أن عمليات الصياغة المتقنة لالستراتيجيات ال تعني شيئا إذا لم تنقل هذه 3

االستراتجيات إلى أفعال وممارسات لتعطي نتائج مستهدفة من خالل تنفيذ فعال. إن من الخطأ 

 وإشكاالتهمام بمعوقات التنفيذ التركيز فقط من قبل المديرين على الصياغات النظرية دون االهت

 وبناء الكوادر واألطر والهياكل الالزمة لعملية تنفيذ اإلستراتيجية.

. الفشل المحقق: من المنطقي في منظمات األعمال التي ال يكون فيها عمليات صياغة اإلستراتيجية 4

 لى المستويين.وال تنفيذها جيدة. أن تحققت حاالت الفشل، ولذلك يتطلب األمر إجراء تغيير ع

 
 متطلبات عملية تنفيذ اإلستراتجية  

إذا كانت عمليات تنفيذ الصياغة تتطلب مهارات فكرية وتحليلية وتركيبية،  فان عمليات التنفيذ تتطلب 

 مهارات انجاز وفعل حقيقي ومطاولة وصبر لمتابعة االنجاز بالتزام عالي.

 

لمهام األساسية لتنفيذ اإلستراتيجية تغطي إلى أن ا (Certo & Peter,1990ولقد أشار كل من )

 ثالث مراحل أساسية، وهي:

 تحديد وتحليل مستوى التغيير االستراتيجي.. 1

 المستلزمات الضرورية الالزمة لعملية تنفيذ اإلستراتيجية.. 2

 مدخل تنفيذ اإلستراتيجية.. 3

 
 المستلزمات الضرورية الالزمة لعملية تنفيذ اإلستراتيجية

إلستراتيجية يتضمن ثالثة جوانب أساسية يفترض أن  تفحص بدقة األول، يتمثل باالنتقال من تنفيذ ا 

العام إلى التفصيلي والجزئي بمعنى كيف يمكن أن توضع خطط للتنفيذ منسجمة ومترابطة مع التوجه 
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تية لجعل االستراتيجي للمنظمة، والثاني يتمثل بالمعرفة واإلحاطة وتفعيل القدرات القيادية والمهارا

الجميع يساهم في عمليات التنفيذ بفعالية، أما الثالث، فهو تحشيد الموارد بكافة أشكالها سواء كانت 

موارد معرفية أو مادية أو ثقافية وتخصيصها بطرق صحيحة وسليمة  لكي تصل منظمة األعمال إلى 

 (Wheelen & Hunger,2012(، و )David,2013و ) 2002)القاطمين،)النتائج المرغوبة. 

 

 التحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية 4.2.2  

 مفهوم البيئة الداخلية: 

تعطي البيئة الداخلية للمنظمة قدرات وميزات تنافسية تجعل منها منظمة منفردة في أساليب وطرق 

 عملها، وبالتالي في أدائها وتحقيق أهدافها. والبيئة الداخلية تتمثل بمجموعة العوامل والمكونات

ادريس والمتغيرات المادية والمعرفية والتنظيمية ذات الصلة الوثيقة بحدود المنظمة الداخلية .)

إن البيئة الداخلية للمنظمة تمثل المستوى البيئة التنظيمي الداخلي المرتبط بشكل . (2007الغالبي،و 

ف البيئة الداخلية محدد ودقيق بالتطبيقات اإلدارية والتنظيمية لمنظمة األعمال . لذلك فان اختال

مكن أن تصبح محددا أساسيا الستغالل الفرص أو التعامل مع التهديدات في يلمنظمات األعمال 

 Certo,1997)البيئة الخارجية للمنظمة. )
 

 أهمية دارسة البيئة الداخلية للمنظمة 

ل خيارتها بجع مماعناصر القوه والضعف لفهم دقيق دراسة البيئة الداخلية يعطي اإلدارة العليا 

تستطيع من خاللها المنظمة تحقيق مزايا تنافسية لها من خالل و اإلستراتيجية واقعية وممكنة التنفيذ، 

 (2007)الغالبي،.، أو المهارات المعرفية الضمنية للموارد البشريةالتركيز على القوة الدافعة
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لقطاعات التي تعمل بها المنظمة ويتيح الفهم الجيد للبيئة الداخلية للمنظمة معرفة طبيعة األعمال وا

وطرق النجاح، فيها ويساهم تحليل البيئة الداخلية للمنظمة في معرفة التطور الحاصل في موارد 

المنظمة بطريقة منهجية منظمة وبالتالي إتاحة الفرصة أمام اإلدارة العليا بالتركيز على الموارد 

 (Bar ny ،1997)في المنافسة وتحقيق النتائج.  األساسية للمنظمة والتي تشكل القاعدة األساسية لها

 
 عناصر البيئة الداخلية:

مجموعة من األنظمة يرتكز بعضها إلى إطار مادي ملموس مثل األنظمة الوظيفية المختلفة للمنظمة 

في حين ترتكز مجموعة أخرى من األنظمة الى اطر إنسانية ومعرفية تتجسد  ،والنظام المعلوماتي

إبداع مثل النظام االجتماعي والنظام السياسي، والنظام الثقافي، ومهما تعددت المكونات بقدرات تجديد و 

والعناصر في بيئة العمل الداخلية في المنظمة فانه يمكن إجمال هذه المكونات والعناصر في ثالث 

 مكونات رئيسية وهي الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية وموارد المنظمة.

(2012  Wheelen & Hunger،2013 ، David،2013، ،2002القطامين) 
 
 

 وتشير اغلب البحوث والدراسات إلى مستلزمات التنفيذ لالستراتيجيات تتضمن اآلتي:

 :الهيكل التنظيمي -

، ومن ثم تنفيذها وهو يمثل مجموعة العالقات هإطار يمثل الوعاء الذي تولد اإلستراتيجية في 

ت داخل المنظمة التي تتسم بجانبي الثبات والمرونة وتختار والمستويات والمسؤوليات والصالحيا

فان عام المنظمة الهيكل الذي يتالءم مع خياراتها اإلستراتيجية ويكون قادرا على تنفيذها، وبشكل 

 (2002العالقة بين الهيكل التنظيمي واإلستراتيجية تمثل مفتاح نجاح عملية التنفيذ. )القطامين،
 



 التحدايت اليت تواجه ربط اخلطط اإلسرتاتيجية مبرحةل التنفيذ يف بدلايت حمافظة اخلليل

 

34 

 
 

 

برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية  

ي من بين بدائل كثيرة يتوقف على عوامل كثيرة من بينها طبيعة اإلستراتيجية إن اعتماد هيكل تنظيم

المختارة فقد يكون الهيكل بسيطا أو قائما على أساس الوظائف أو على أساس األقسام الكبيرة أو 

مصفوفا أو شبكيا أو على أساس فرق العمل أو هيكال افتراضيا في المنظمات الحديثة وان اعتماد 

ه الهياكل يفترض أن يكون منسجما مع الخيارات اإلستراتيجية المعتمدة وكيفية تنفيذها واحد من هذ

 ( David,2013)  .بشكل فعال
 

إن الهيكل التنظيمي باعتباره من المستلزمات الضرورية لتنفيذ اإلستراتيجية يفترض أن يصمم من قبل 

نات الالزمة بين أبعاد الهيكل التنظيمية اإلدارة العليا لتقرر في ضوء مخرجات هذا التحليل عمل المواز 

من مركزية وال مركزية ومستويات إدارية ونطاق إشراف ودرجة المشاركة في القرار ومستوى الرسمية 

وغير الرسمية فيه، كلها يجب أن تؤخذ يعين االعتبار ليجري عليها تغييرات طفيفة أو جذرية ليكون 

 (2007الغالبي،و ادريس (، )2002القطامين،)مدة. أكثر قدرة على تنفيذ اإلستراتيجية المعت
 

ومن الضروري أن تعتمد إدارة منظمة األعمال مستويات لتقسيم العمل وتنسيقه بحيث تستطيع من 

خالل هذا التقسيم والتنسيق إيجاد هيكل يستطيع تنفيذ استراتيجياتها، وفي إطار خيارات إستراتيجية 

لوظائف أو إعادة هندستها أو إعادة النظر في المستويات معينة قد يتطلب األمر إعادة تصميم ا

اإلدارية أو أية جوانب مهمة في الهيكل التنظيمي ومن الضروري إدخالها ليصبح أكثر قدرة على 

المساعدة في تنفيذ اإلستراتيجية بشكل فاعل ويفترض في إدارة المنظمة ان تعي خصائص الهيكل 

 (2009،أبو النصرها.)التنظيمي وفق المرحلة من دورة حيات
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 الثقافة التنظيمية:  -

ثقافة المنظمة هي شخصيتها ومناخها أو اإلحساس وثقافة المنظمة تحدد السلوك والروابط المناسبة 

وتحفز األفراد .إن الثقافة التنظيمية هي في الواقع مصطلح وصفي قيمي، تتضمن األبعاد اآلتية كما 

 (:2002القطامين،) و( David,2013وضحها 

  .عند تفاعل األفراد، مثل االحتفاالت، والطقوس، واللغة المشتركة ة. العادات السلوكية المالحظ1

 . معايير العمل المشترك بين أعضاء المنظمة عموما.2

 . القيم السائدة في المنظمة.3

 . الفلسفة التي تقود سياسة المنظمة نحو العاملين أو العمالء.4

بالعمل في المنظمة أو الشروط والقواعد التي على القادم الجديد للمنظمة أن  . قواعد اللغة الخاصة5

 يتعلمها ويعمل  بها لكي يكون  مقبوال من بقية األعضاء.

. المناخ والمشاعر السائدة في المنظمة والمنقولة بواسطة المخرجات المادية وبواسطة الطريقة التي 6

 مة وعمالئها أو سواهم من اإلطراف الخارجية.يجري من خاللها التعامل بين أعضاء المنظ
 
 
 

 ( أن محتوى ثقافة المنظمة مشتقة من ثالثة مصادر وهي:2004)الخفاجي، ويؤكد

 بيئة األعمال العامة والصناعة بخاصة في أهمية تحديد االفتراضات المشتركة. .1

افتهم الوطنية، المحلية، القادة واألفراد الذين يحملون نمط من االفتراضات على خبراتهم في ثق .2

 األخالقية، المهنية التي قدموا منها.

نماذج االفتراضات المشتركة من خالل خبرات فعلية يمتلكها أفراد المنظمة في العمل خرجت حلوال  .3

 لمشكالت أساسية.
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نشيط الثقافة التنظيمية أداة إدارية مهمة ولها تأثير ايجابي على منظمة األعمال والعاملين فيها وت

إلى أن هناك تسعة نشاطات لتغيير الثقافة  (Macmillan & Tampoe,2002خبراتهم. ويشير )

 التنظيمية للقيام بدعم إستراتيجية منظمة األعمال، وهي:

 القناعة بالقصد االستراتيجي الجديد لمنظمة األعمال.. 1

 إيضاح معنى الثقافة التنظيمية الحالية.. 2

 ع القرارات.تطوير مهارات عملية صن. 3

 القبول بآراء اآلخرين.. 4

 تطوير المهارات والقواد المعرفية.. 5

 تشجيع الموظفين للشعور باألمان.. 6

 تطوير وسائل تساعد الموظفين على انجاز أعمالهم على أكمل وجه.. 7

 تمكين العاملين من التعبير عن أفكارهم لإلدارة العليا أثناء فترة التغيير.. 8

 ية التفكير التي تركز على العالم الخارجي لمنظمة األعمال.تشجيع عمل. 9

 

 مفردات الثقافة التنظيمية 

 : حشد الموارد -

في إطار تنفيذ اإلستراتيجية يفترض أن يكون هناك حشد وتوزيع جيد للموارد على اختالف أشكالها . 

اتيجية المصاغة، ويدخل أيضا وبالتأكيد فان هذا الحشد يتأثر بمستوى التغيير المعتمد في إطار اإلستر 

قي إطار حشد الموارد توزيع فعال على المستويات واألقسام التنظيمية والمختلفة لكي تستطيع أنشطة 

 (2002القطامين،)المنظمة انجاز أهدافها وبالتالي تحقيق ما ورد في الخطة.
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 أنظمة الحوافز والمكافئات: -

ي لعب دور مهم أثناء تنفيذ اإلستراتيجية ولكي يلعب هذا من المهم اإلشارة لنظام التحفيز ألهميته ف

النظام الدور المرجو منه في عملية تنفيذ اإلستراتيجية يجب أن يكون دقيق وموضوعي باعتبار أن 

المكافئات والتحفيز ترتبط بنتائج األداء المحسوب وبشكل دقيق وصحيح وأن يتصف بالعدالة، حيث أن 

اء المكافئات والحوافز بشكل عادل ومرض يحبط عمليات التنفيذ. وأن التحيز وعدم االهتمام بإعط

يتصف بالشمولية، حيث أن اكبر اإلشكاليات في أنظمة التحفيز هو تركيزها على مكافئة االنجازات 

 قصير األمد في حين أن االنجاز االستراتيجي يحتاج إلى جهد لتحديد نتائجه ومن ثم المكافئة عليه.

 (David,2013ة على تحقيق حاجات العاملين لكي يكونوا أكثر اندفاعا للعمل. )وأن يتسم بالقدر 

 (2002القطامين،)

 
 أسلوب القيادة اإلدارية:  -

أن القيادة اإلدارية تمثل المحرك األساسي لمجمل عمليات اإلدارة اإلستراتيجية ومنها عملية التنفيذ 

ا المدير أو القائد في عمليات االنجاز والتنفيذ ويمثل أسلوب القيادة الطرق واآلليات التي يؤثر به

وتحقيق األهداف وبالتالي هذه الطرق متشعبة ومتعددة ينتقي منها المدير ما يراه مناسبا وأكثر فاعلية 

وللمدير أساليب في التركيز واألوليات وكيفية المبادلة في هذه األساليب والموازنة بين متطلبات العمل 

 (2007الغالبي،و  المشكالت وتحقيق األهداف. )ادريس وحاجات العاملين لحل

 
 :تطوير خطط العمل  -

إن تنفيذ اإلستراتيجية يتطلب ترجمتها إلى خطط نزوال إلى مستوى التنفيذ بشكل برامج وموازنات 

وإجراءات ويفترض أن تأتي هذه العملية متوازنة ومتداخلة في إطار األهداف الموضوعة لكل مستوى 

تويات، وان كون هذه الخطط مختلفة في فتراتها الزمنية ومجاالتها  وطبيعتها ومستواها من هذه المس



 التحدايت اليت تواجه ربط اخلطط اإلسرتاتيجية مبرحةل التنفيذ يف بدلايت حمافظة اخلليل

 

38 

 
 

 

برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية  

التنظيمية، فإنها تتطلب موارد مختلفة ومسؤوليات مختلفة، لكنها جميعا تعطي أثناء التنفيذ أهدافا 

فيذ يهتم مترابطة تحقق الخيار الوارد في اإلستراتيجية المعتمدة. ومن الضروري اإلشارة إلى أن التن

 .(2009أبو النصر،بالجوانب العملية والتشغيلية من هذه الخطط )
 

هي كشوفات باألنشطة والتي يراد وضع خطوات لها بهدف انجاز خطة وهذا يعني أن البرامج:  -

الخطة هي برنامج أو مجموعة برامج تعتمدها المنظمة يراد منها توجيه إستراتيجية معينة نحو الفعل 

العادة تعتمد المنظمة العديد من البرامج تتفاوت في احتياجاتها للموارد ومداها الزمني  واالنجاز، وفي

 (Wheelen & Hunger,2012واليات تنفيذها. )
 

هي كشف لبرامج المنظمة بتعابير نقدية مالية، وعادة ما تستخدم الموازنات كخطط يتم الموازنات:  -

ازنة كشف تفصيلي بكلف كل برنامج على حدى ويمكن أيضا من خاللها المراقبة الفعلية للتنفيذ. فالمو 

وضع موازنة بتكاليف البرامج المترابطة والتي تؤدي إلى انجاز مهم في منظمة األعمال، وفي العادة 

تهتم منظمة األعمال بنسب العائد على االستثمار التي يفترض أن تأتي من كل برنامج معتمد في 

 (Wheelen & Hunger,2012. )إطار خطط المنظمة
 

معيارية وهي عبارة عن خطوات مترابطة في إطار نظام معين تصف  تشغيليةإجراءات اإلجراءات : -

بتفصيل كيف تؤدي مهمة معينة أو وظيفة معينة، وبالتالي تعطي تفصيال لمختلف األنشطة الضرورية 

 (Wheelen & Hunger,2012) والالزمة النجاز كل برنامج في منظمة األعمال.
 

في كثير من األحيان يتطلب اعتماد إستراتيجية معينة وتنفيذها بنجاح اتخاذ إجراءات مقدمة أو تغيير 

اإلجراءات الحالية. ولقد قدمت شركة ماكينزي االستشارية نموذج يهتم ببيان العناصر اإلدارية 
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( The seven S Framework)  والتنظيمية السبعة لنجاح عملية تنفيذ اإلستراتيجية يطلق عليها

(7-S. ويوضح الشكل التالي إطار ماكينزي لتحقيق فعالية تنفيذ اإلستراتيجية المختارة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : إطار العناصر اإلدارية والتنظيمية السبعة الذي قدمته شركة ماكينزي 2.2شكل  

 
 

 

 القيم والغايات المشتركة

Values & Goals 

 اإلستراتيجية

Strategy 

 المهارات

Skills 

 نمط االدارة

Style 

 الهيكل

Structure 

 الموظفين

Staff 

 األنظمة

Systems 
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 مداخل تنفيذ اإلستراتيجية

ية تتأثر بشكل كبير بالمدخل المعتمد من قبل إدارة المنظمة في عمليات إن عملية تنفيذ اإلستراتيج 

التنفيذ. فبعد تقييم الجهود وحشد الموارد لتنفيذ اإلستراتيجية عادة ما تختار إدارة المنظمة مدخال مالئما 

بحوث للتنفيذ قائما على تقييم مستوى التغيير المطلوب والهيكل المعتمد وطبيعة الثقافة، ومن خالل ال

 :كاآلتيتوصال إلى خمسة مداخل أساسية لتنفيذ اإلستراتيجية وهي  (David,2013التي أجراها )

: وفي هذا المدخل يبذل المدراء جهود كبيرة في عمليات تحليل وصياغة مدخل إعطاء األوامر -

توجد  اإلستراتيجية ومن ثم يطلب من العاملين تنفيذها وفق إجراءات محددة وفي إطار هذا المدخل

العديد من اإلشكاليات تتمثل في كون هذا المدخل يفصل بين عمليات التفكير والتنفيذ وبالتالي ظهور 

 إشكاليات كثيرة أثناء التنفيذ .

 
ويركز هذا المدخل على كيفية جعل أعضاء المنظمة ينفذون اإلستراتيجية  مدخل التغيير التنظيمي: -

ي إطار هذا المدخل تبذل اإلدارة جهودا كبيرة باستخدام من خالل استيعاب بعض التغيرات فيها وف

آليات وأساليب سلوكية سهلة المرور نحو التنفيذ والوصول إلى الهدف. وعادة ما يتم إجراء تغيرات في 

الهيكل أو في القوى البشرية عندما تتغير أولويات المنظمة. إن هذا المدخل يتطلب جهودا كبيرة من 

قع في ترتيب العديد من المتغيرات وجعلها أكثر مرونة واستجابة للتغيير وتنفيذ المدراء  خاصة وأنة ي

 الخطة اإلستراتيجية.

 
:في إطار هذا المدخل  تطلب اإلدارة العليا من فريق التخطيط صياغة   لمدخل التعاونيا -

ورا تنسيقا من خالل اإلستراتيجية وإيجاد اآلليات الالزمة للتنفيذ، ويلعب المدراء في إطار هذا المدخل د

فهم آليات عمل المجموعة، وكيفية مناقشة األفكار في إطارها وعادة ما توجد لدى المنظمات لجان 

دائمة في مجال وضع الخطط وتنفيذ االستراتيجيات . وفي إطار هذا المدخل يتم الحصول على 
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ات الصياغة، كما معلومات مباشرة من العمليات وعرض وجهات نظر كثيرة تساهم في تحسين عملي

أنها تعطي الفرصة لجعل عمليات التنفيذ فعالة، باإلضافة إلى االلتزام بالتفاصيل أكثر من المدخلين 

السابقين، ومن المآخذ على هذا المدخل هو حقيقة التعاون في مجال صنع القرارات واعتماد وجهات 

 لى هذه اإلجراءات.نظر عديدة خاصة إذا وضعت اإلدارة العليا رقابة مركزية شديدة ع

 
ويمثل توسيع واغناء للمدخل التعاوني من خالل دمج المستويات التنظيمية الدنيا  المدخل الثقافي : -

إن المدير في المدخل يقود المنظمة من خالل أنظمة اتصال فعالة  في عمليات الصياغة والتنفيذ.

شطتهم وأفعالهم لتدعيم رؤية المنظمة ورؤية شاملة للمنظمة يمكن إن تفسح مجاال للعاملين لتصميم أن

منها  همساهمة بالقرارات خاصة العملياتيوحالما تصاغ اإلستراتيجية تحاول اإلدارة تشجيع العاملين بال

ووضع التفاصيل الالزمة لإلستراتيجية، ويتطلب تنفيذ اإلستراتيجية في إطار هذا المدخل ثقافة تنظيمية 

دخل يحاول كسر الحاجز أن هذا الم حقيقة تؤدي إلى نتائج مطلوبة. قوية تساهم في جعل التنفيذ واقعة

ن والمنفذين من خالل يناء نظام قيم مشترك في منظمة األعمال، ورغم الميزات الكثيرة خططيبين الم

لهذا المدخل إال إن اإلشكاليات هي افتراض كون جميع العاملين في المنظمة هم على قدر من الذكاء 

 بي باإلضافة إلى احتياج هذا المدخل إلى وقت كبير لتطوير مثل هذه القيم المشتركة.والتفاعل االيجا

 
: المدراء في هذا المدخل يتبنون وجهة النظر التي ترى أن عمليات الصياغة مدخل النمو السريع -

ء والتنفيذ يتماشيان مع بعضهما البعض، لذلك ترى اإلدارة أن واجبها ال يتجسد في التركيز على أدا

المهام لكن تشجيع العاملين لتطوير وتحدي وتنفيذ روح اإلستراتيجية بطرقهم اإلبداعية، وعادة ما تطور 

استراتيجيات في إطار هذا المدخل متحركة في البداية من المنفذين لها في المستويات األدنى 

ار ورؤى الجميع، والمشرفين صعودا إلى المستويات األعلى لتأتي اإلستراتيجية كأنها حاصل جمع أفك

وال يعني هذا عدم مشاركة اإلدارة العليا بل يمكن أن يكون لها الدور الرئيسي في عمليات التقييم 
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والحكم النهائي، ويقترح الباحثين هذا المدخل للتنفيذ والصياغة في الشركات الكبيرة باعتباره يعطي 

في اإلستراتيجية ويترك لهم المجال ميزات كثيرة من ضمنها تشجيع اإلدارة الوسطى للمساهمة بقوه 

لتنفيذ خططهم. إن هذه االستقاللية تزيد من تحفيزهم أثناء التنفيذ، وتطوير االستراتيجيات من قبل 

 العاملين والمدراء بتعاون تام لذلك تكون عمليات التنفيذ أكثر نجاحا.

  
 إشكاليات عملية تنفيذ اإلستراتيجية 

جية العديد من اإلشكاالت التي يفترض أن تجد إدارة منظمة األعمال تواجه عمليات تنفيذ اإلستراتي

 (Wheelen & Hunger,2012)الحلول المناسبة والمالئمة لها، وهي كما أوردها 

إشكاالت متأتية من حاجة المنظمة إلى مالئمة هيكلها التنظيمي إلستراتيجيتها المختارة لغرض أن - 

كفوء. وفي إطار هذه اإلشكاالت يمكن أن تجد المنظمة حلوال  تدعم عمليات التنفيذ وتؤازرها بشكل

لكيفية ربط مختلف مجاميع أعمالها مع بعضها ومع طبيعة البيئات التي تعمل فيها.وان اختيار 

مستوى تمركز المسؤوليات في الهيكل التنظيمي أو نوع المهارات المطلوبة لتنفيذ االستراتيجيات 

 .عاالتنفيذ فكلها يجب أن تحل لكي يكون ال

عدم قدرة أنظمة المعلومات واالتصاالت على إعطاء تغذية عكسية وتقييم صحيح لجهود التكيف مع  -

غير مناسب وبكلف التغيير الحاصل أثناء تنفيذ اإلستراتيجية، فقد تأتي هذه المعلومات  في وقت 

 فعاال. ، وبالتالي يجب أن تحل اإلشكالية لغرض أن يكون التنفيذعالية أو منخفضة

إشكاالت متأتية من كون تنفيذ اإلستراتيجية يحتوي في طياته إجراء تغييرات وهذه بحد ذاتها تمثل  -

مخاطر وعدم تأكد يجب التعامل معها بجدية وفي أحيان عديدة يكون تحفيز المدراء على ضرورة 

 إجراء التغيير المفتاح األساسي لنجاح عمليات التنفيذ.
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أنظمة اإلدارة مثل نظام المكافئات وأنظمة التطوير والتدريب وأنظمة االتصاالت إشكاالت متأتية من  -

التي اعتادت العمل بوتائر معينة ضمن استراتيجيات سابقة وبالتالي فإنها لم تكن مؤهلة بما فيه 

 الكفاية للتعامل مع الخيارات الجديدة.

 عامل معها .مواجهة الشركات أحداث بيئية لم تستطع السيطرة عليها والت -

عمليات القيادة والتوجيه بمستويات اإلدارة الوسطى واألقسام الكبيرة لم تكن بالمستوى المطلوب من  -

 الكفاءة والفاعلية .

 األنشطة والمهام الضرورية للتنفيذ لم تكن واضحة ومحددة بما فيه الكفاية . -

 المختلفة . أنظمة المعلومات غير مهيأة وغير قادرة على متابعة األنشطة -
 

الى ان هناك سبعة أسباب وراء فشل عملية تنفيذ  (Gobbold & Lawri,2001ويشير الباحثان )

 اإلستراتيجية، وهذه األسباب هي:

 اعتماد رؤية وخطط غير واضحة . -

 عدم التحديد والتعريف الصحيح لألهداف اإلستراتيجية. -

 حول الرؤية واألهداف اإلستراتيجية.االفتقار إلى التوافق بين فريق اإلدارة العليا  -

 الضعف في عملية إيصال الخطط اإلستراتيجية. -

 عدم وجود تغذية عكسية لألداء المحقق. -

 فشل العمليات اإلدارية  في تدعيم أنشطة تنفيذ اإلستراتيجية  -

 تخصيص غير مالئم للموارد على أنشطة التنفيذ. -

 

 



 التحدايت اليت تواجه ربط اخلطط اإلسرتاتيجية مبرحةل التنفيذ يف بدلايت حمافظة اخلليل

 

44 

 
 

 

برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية  

 فظة الخليلالحكم المحلي والبلديات في محا 5.2.2

( وجدت وزارة الحكم المحلي نفسها أمام واقع صعب من حيث الكم الكبير 1994)منذ البداية وفي عام 

في أعداد الهيئات المحلية، ومن حيث االحتالل على تلك الهيئات المحلية ويمكن القول أن الصعوبة 

 (: 2005باألمر تتمحور حول األمور التالية كما ذكرها )الهموز وصالح،

. وجود مجالس بلدية وقروية معينة من سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أو منتخبة منذ انتخابات 1

 ( وأصبحت هذه المجالس غير فاعلة.1976أجريت في عام )

. بنية تحتية غير ناشئة أصال في كثير من التجمعات السكانية الفلسطينية، أو كانت موجودة لم يتم 2

 ئدة منها بل هي عملية صيانتها غير مجدية.توريدها. وبالتالي أصبح ال فا

. نسبة عالية جدا من الهيئات المحلية ال يوجد فيها مخططات هيكلية للمدن والقرى على حد سواء، 3

وان وجدت فإنها ال تلبي االحتياجات التنموية الفلسطينية، حيث أن سلطات االحتالل لم تكن معنية 

 الفلسطينية، بل على العكس تماما كانت رغبتها. على اإلطالق بتوسيع حدود المدن والقرى 

. ضعف الكادر الفني العامل في الهيئات المحلية من حيث قدرته على التعامل مع االحتياجات 4

 المستجدة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، مما اثر على قدرته في تقديم الخدمات للجمهور.

لية، فكان المحتل ينتقي ما عة عمل الهيئات المح. غياب الصبغة القانونية الفلسطينية عن طبي5

والبريطانية والعثمانية، ويلجا إلى األوامر  نيةدر األالتي كانت سائدة في الفترات  من القوانين ةيالئم

 العسكرية لتمرير مخططاته على األراضي الفلسطينية وساكنيها .

ها من القيام بالواجبات الملقاة على . غياب الموازنات المالية المخصصة للهيئات المحلية لتمكين6

عاتقها، مما أضعف قدرته على االستمرار في تقديم الخدمات الملقاة عليها من ناحية ومن تحقيق 

 (2008 ،االستمرار والتطور من ناحية أخرى.)الهموز
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طينية، في ظل هذا اإلرث الثقيل، القي على وزارة الحكم المحلي مهمة النهوض بالهيئات المحلية الفلس

وإعادة وتطويرها لتمكينها من القيام بواجبها في تقديم الخدمات لمواطنيها. واستطاعت الوزارة عام 

( انجاز قانون االنتخابات للهيئات المحلية الفلسطينية، بعد االطالع على تجارب دول عربية 1997)

ون من أكثر القوانين تطورا. وشقيقة، ودول أوروبية وقوانين وأنظمة انتخابات عالمية، وجاء هذا القان

 (2005)الهموز، وصالح، 

 
عادة ما تندرج السلطات الوطنية والهيئات المحلية تحت السلطة المركزية التي تمثل الدولة، ويجب أن 

تسود العالقة بينهن على أساس من التعاون والمشاركة والتنسيق لتحقيق المصلحة العامة، أما الوضع 

ا يجب أن يكون علية بسبب تعاقب سلطات مركزية حاكمة وغريبة منذ في فلسطين فهو مغاير لم

النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميالدي، حيث كانت هذه السلطات هي التي تقوم بتعيين 

الهيئات المحلية، مما جعل الهيئات ال تتمتع باالستقاللية، بل كانت تابعة للسلطات المركزية والتي 

واالستبداد، وجلت من الهيئة المحلية أداة لتكريس هيمنتها، وبقي هذا الحال  اتصفت غالبا بالتسلط

 ناصر،حتى اتفاقية أوسلو والتي على أثرها تشكلت السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة .)

2013) 

 
جاءت نشأت الهيئات المحلية الفلسطينية في النصف الثاني من القرن الماضي، والسلطة المركزية 

وهي التي كانت تقوم بتشكيل الهيئات المحلية وليس المجتمع، مما جعل تلك الهيئات دائمة االتصال 

وااللتصاق بالسلطة المركزية ضمن إطار من التبعية لها، وهذا جعل الهيئة المحلية ال تلعب دورا بارزا 

ل سلطتها هامشية، في الحياة السياسية بل انحصر دورها في تنفيذ بعض الخدمات األساسية، مما جع

وبقيت الجوانب الهامة ذات الطبيعة اإلستراتيجية تحت السيطرة المباشرة للسلطة المركزية، مما أدى 
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إلى اختراقها للمجتمع الفلسطيني وازدياد سيطرتها على مجرى الحياة، وهذا يظهر عدم التكافؤ بين 

 (2013،ناصرالحكم المركزي والحكم المحلي في فلسطين )

 
 

 التخطيط في البلديات واقع 

تهدف البلديات إلى تقديم الخدمات ضمن اإلطار العام للدولة، وكلما كانت هذه الخدمة قريبة من 

الواقع العام، كلما سعت إلى تلبية الرغبات بشكل أفضل مما لو كانت هذه الخطة بعيدة عن واقع 

الرئيسية أو الفرعية تصاغ من المجتمع وطموحاته. ورغم أن الواقع العملي يشير إلى أن األهداف 

خالل إدارات المجالس البلدية، وتكون مشاركة السلطة المركزية في تحديد األهداف من خالل حصر 

الموارد، وتزويد المجالس البلدية بالمعلومات الفنية االيجابية والسلبية، سواء أكان مصدرها البيئة 

 (2016،عوضالداخلية أم الخارجية. )

 
 في البلديات مفهوم التخطيط

إن التخطيط في المجالس البلدية يمثل األساس العام الذي في نطاقه تتم عملية تنمية البلدية ويمثل 

 التوجيه اإلداري الواعي المصحوب بالمعرفة المسبقة لوسائل هذه التوجيه لتحقيق األهداف  التنموية.
 

لدى إدارات هذه المجالس بضرورة تنمية  ويعود إتباع المجالس البلدية للتخطيط إلى القناعة المتوافرة

المجتمع وتحديثه، وهذا التخطيط ال يمكن أن يتم إال من خالل اعتماد جهاز نظام سليم يخدم حاجات 

المجتمع على مختلف فئاته القائمة والمقبلة، ومن ثم استثمار األموال على نهج اقتصادي سليم 

 بما يلي: في البلدياتلية فقد تميز التخطيط واالستفادة من التكنولوجيا بمنهجية علمية، وع
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يأخذ بالحسبان موارد  (المجلس البلدي)غالبا ما تحدد األهداف التنموية للبلدية من قبل جهاز إداري  -

 البلدية وإمكانياتها وضرورة تنميتها واستخدامها االستخدام األمثل .

و مشاريع حيوية، مما يتطلب وجود جهاز تحتاج عملية التنمية في البلديات إلى توجيه الموارد نح -

 ، ويحدد أولويات تنفيذها.التنسيق بينهاإداري يملك القدرة على تقييم المشاريع، ويعمل 

عملية تنمية المجتمعات المحلية تتطلب من المجالس البلدية ضرورة توجيه مواردها واستغاللها  -

 وبما يحقق أعلى عائد  أو ية محدودة،)بشرية، ومادية، وطبيعية( بأسلوب مخطط وضمن فترة زمن

 (2016،رباع) منفعة للمجتمع المحلي.

 
 أهمية التخطيط التنموي االستراتيجي في البلديات 

التخطيط التنموي االستراتيجي األداة الفاعلة عند اإلدارة والتي تساعد لمد بصرها إلى خارج  يعتبر

رات البيئية المحيطة ومحاولة تسخير الموارد األشياء التي تتحكم به، من اجل التعرف على المتغي

المتوفرة واإلمكانات المتاحة، من اجل مواجهة هذه المتغيرات والتحديات، ويساعد التخطيط التنموي 

 (2013،ناصرالستراتيجي اإلدارة في اتخاذ القرارات واستغالل الوارد المتاحة )
 

اتخاذ القرار، وال تعتمد في قراراتها على ردود  ويساعد أيضا في إيجاد قيادة فاعلة لديها القدرة على

يساعد على خلق أجواء حوار بناء بين اإلدارة والعاملين، وذوى الصلة بالمنظمة، ويولد عند و األفعال 

 (2009،هويشار) الموظفين التزام باألهداف اإلستراتجية التي تضعها اإلدارة.

 
عدة أسباب منها، زيادة الطلب على الخدمات نتيجة تزداد أهمية التخطيط االستراتيجي في البلديات ل

الستمرار الزيادة السكانية، مما يتطلب استغالل طاقة طاقات أجهزة البلديات وإمكاناتها، لتصبح قادرة 

باإلضافة إلى تطلعات أفراد المجتمع  (2008)العتال، على احتواء هذه الزيادة والتغيرات المتسارعة.
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فضل كما ونوعا، مما يتطلب إدخال التغيرات الكمية والنوعية على الطاقات المستمرة إلى الخدمات األ

 (2013،ناصرالمادية والبشرية للمجالس البلدية وذلك لمواكبة هذه التطلعات. )

 
كذلك أيضا زيادة اعتماد أفراد المجتمع المحلي على المجالس البلدية في توفير متطلباتهم، نتيجة 

المساهمة في توفير الخدمات لهؤالء األفراد، وانتشار األفكار  لضعف دور القطاع الخاص في

الديمقراطية ومبادئ العدالة والمساواة تتطلب من البلديات تبني معيار المساواة في توزيع الخدمات وهذا 

 (2008)العتال، بطبيعة الحال ينعكس على األدوار المنوط بأجهزتها تقديمها.

 
لعملية في مجال اإلدارة وما صاحبها من تغييرات في طرق العمل وأيضا التغيرات التكنولوجية وا

اإلداري ومفاهيمه تتطلب إجراء تغييرات نوعية أساسية في طاقات أجهزة المجالس البلدية وإمكاناتها، 

والمنافسات الدولية في مختلف الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية أعطى أبعاد جديدة ألهداف 

دية، مما يستدعي متطلبات جديدة لتحقيق أهداف تتبلور على شكل واجبات إضافية وغير المجالس البل

 (2013،ناصرعادية.)

 

 أهداف التخطيط في البلديات

من أهداف التخطيط التنموي االستراتيجي أنة يفتح أمام الفرد فرصة للتعرف على مجاالت التقدم في 

ويساعد على اختيار أفضل البدائل لموارد المنظمة.  الوسائل المستخدمة في عملية التخطيط ذاتها،

 (2008)هاللي، حسبن وآخرون،

ويساعد على توقع القضايا اإلستراتيجية في المستقبل مع إيجاد حلول وقائية لها، أما على صعيد  

 المؤسسة، فان التخطيط التنموي االستراتيجي يعمل على إعداد الكادر البشري لإلدارة العليا ويزيد من

 (2008قدرة المنظمة على االتصال بالمجموعات المختلفة.)الصيرفي،
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يهدف التخطيط التنموي االستراتيجي إلى صياغة رسالة المنظمة تطوير وأهدافها، وتحديد الغايات 

التنموية اإلستراتيجية وصياغتها، وهذا يؤثر على مستوى أداة المنظمة ويعمل على تحقيق الترابط بين 

وأهدافها، بالتخطيط يتم توصيف بيئة عمل المنظمة وتقييمها، ووضع االستراتيجيات  رسالة المنظمة

الالزمة للتعامل معها، وعندما يتوفر التخطيط يتم توجيه الموارد واإلمكانيات إلى مسار تحقيق أهداف 

 (2010السكارنة، )المنظمة.

 
التخطيط في المجالس  انه يجمع المخططون وأصحاب القرار على أن (2008العتال، )كما ذكر

 البلدية يحقق مجموعة من األهداف:

. يحدد الطرق واألساليب واإلجراءات العملية والمنطقية التي من خاللها تتخذ القرارات الرشيدة لحل 1

تتطلب تحديد األهداف، وخطوات العمل بما يتناسب واإلمكانيات والموارد المتاحة حيث المشكالت، 

 بشكل مسبق.

تناسق واالنسجام بين مختلف األهداف والقطاعات، وهذا يسهل عملية الرقابة وااللتزام . توفير ال2

 بالتنفيذ ويساعد في تحديد المسؤولية بدقة وموضوعية.

 بكفاءة وفاعلية. واستثمارها. يسارع في عملية التنمية ويوفر الموارد سواء الداخلية ام الخارجية 3

فراد المجتمع ويساعد على تحقيق الرضا لديهم ألنهم مطمئنون . يؤدي إلى االطمئنان النفسي بين أ4

 إلى أن ما يدفعونه سوف ينعكس زيادة في اإلنتاجية والخدمات التي يحصلون عليها.
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 الدراسات السابقة 3.2

 :الدراسات العربية

 "يل" معيقات تطبيق الخطط اإلستراتيجية في بلديات محافظة الخل:بعنوان (2016دراسة عقيالن )

 ،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معيقات تطبيق الخطط اإلستراتيجية في بلديات محافظة الخليل

ومثل مجتمع الدراسة رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء لجان التخطيط االستراتيجي  

( رئيس بلدية 13منهم ) ( فرداً 539وبلغ عددهم ) ،ب( في محافظة الخليل،في البلديات المصنفة )أ

  ،( عضو في لجان التخطيط االستراتيجي في البلديات المختلفة470و) ،( عضو مجلس بلدي156و)

( عضو 98و) ،( رئيس بلدية11( فردا منهم  )203وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصديه وبلغت )

نهج الوصفي استخدمت الباحثة الم . ( عضو في لجنة التخطيط االستراتيجي94و) ،مجلس بلدي

وتم  ،وقامت الباحثة بجمع البيانات ودراسة فرضياتها باستخدام أداتين هما االستبانة والمقابلة ،التحليلي

 (.SPSSتحليل ومعالجة النتائج باستخدام برنامج الزرم اإلحصائية الخاص بالعلوم االجتماعية )

تمنح البلديات الموظفون حيث  ،بمفهوم التخطيط االستراتيجي مرتفعاً  أظهرت النتائج وجود وعياً 

تسود روح الفريق بين عاملي كما  ،الفرصة لتقديم أفكار تطويرية عند وضع الخطط اإلستراتيجية

البلديات عند المباشرة بإعداد الخطة اإلستراتيجية إضافة الى مشاركة موظفو البلدية من مختلف 

 المستويات اإلدارية في لجان عمل التخطيط اإلستراتيجية.

 ،اهتمام المجالس البلدية بتعيين الكفاءات العلمية واإلدارية لديها نتائج الدراسة بوجودأظهرت كما 

وتخصيص الميزانيات الكفيلة  ،،والسعي الدائم لتطوير قدراتهم وتنميتها في مجال اإلدارة اإلستراتيجية

تزام عملية التخطيط ووجود ال ،والبحث عن مصادر مالية متعددة ،بتحقيق األهداف اإلستراتيجية

وتوفر الخطط التنفيذية السنوية والتشغيلية الالزمة لتنفيذ األهداف  ،اإلستراتيجية بمعايير الجودة الشاملة

إضافة إلى مساهمة  أنظمة المعلومات الموجودة في سرعة الحصول على المعلومات  ،المرسومة
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ت ال تقوم بتحديث هيكلها التنظيمي بما وتحديث أنظمة المعلومات باستمرار وبعض البلديا ،المطلوبة

بعض البلديات ال تمتلك سياسات شاملة لكافة  ،بتناسب مع متطلبات تنفيذ الخطط اإلستراتيجية

وبعض البلديات يعاني عدم فعالية قنوات االتصال مع المسويات  ،األنشطة التي تسعها لتحقيقها

وهنالك ضعف في تحديث  ،ط اإلستراتيجيةاإلدارية المختلفة خصوصا من لهم عالقة بتنفيذ الخط

ى النشاطات عل وصعوبة في التنبؤ بأثر المتغيرات الداخلية والخارجية ،الخطط اإلستراتيجية باستمرار

ووجود  ،البلديات هوصعوبة في تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواج ،المخطط لها

تخطيط االستراتيجي وصعوبة إحداث توازن بين التخطيط غموض في بعض المفاهيم المستخدمة في ال

وهناك ضعفا في إخضاع الخطط اإلستراتيجية في بلديات محافظة  ،االستراتيجي والتخطيط اإلجرائي

  الخليل لعملية رقابة وتقييم منهجية.

 

معوقات تطبيق الخطط اإلستراتيجية في بلديات قطاع غزة من  "بعنوان: (2013دراسة الصباح)

 ."جهة نظر اإلدارة العليا واإلدارات التنفيذيةو 

في بلديات قطاع غزة من  اإلستراتيجيةالتعرف على معوقات تطبيق الخطط  إلىهدفت هذه الدراسة 

العليا )رئيس بلدية,  اإلدارةالتنفيذية فيها , وتكون مجتمع الدراسة من  واإلداراتالعليا  اإلدارةوجهة نظر 

ون, المدراء, نواب المدراء, رؤساء لالتنفيذية العليا ) المدراء العام واإلدارات المجلس البلدي (, وأعضاء

النزلة, غزة, دير البلح, خان يونس, رفح ( في  األقسام, ورؤساء الشعب( في البلديات الكبرى ) جباليا

 ( فردا.580عددهم ) يبلغقطاع غزة والذي 

الدراسة عبارة  أداة نتائج الدراية , وكانت  إلىول الوصفي التحليلي للوص المنهجوقد استخدمت الباحثة 

( فردا من مجتمع الدراسة , أي ما نسبته 270عن استبانة طبقت على عينة الدراية, ووزعت على )

 مجموعة من النتائج من أهمها:  إلى%(, وخلصت الدراسة 92.2%( وكانت نسبة االستجابة )46.5)
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على معوقات  إحصائيةتأثيرا ذا داللة  اإلستراتيجيةالخطط  أهميةالعليا نحو  اإلداراتتؤثر مواقف 

تأثيرا ذا داللة  اإلستراتيجيةتطبيقها في بلديات قطاع غزة ويؤثر مشاركة المنفذين في وضع الخطط 

المالية  واإلمكانياتوقات تطبيقها في بلديات قطاع غزة, ويؤثر مدى توفر الموارد ععلى م إحصائية

النظم التنفيذ والتطبيق ) آلياتفي بلديات قطاع غزة, وتؤثر  اإلستراتيجيةخطط والبشرية على تطبيق ال

على معوقات تطبيق الخطط  إحصائية( تأثيرا ذا داللة واإلجراءاتالسائدة, البرامج, الموازنات,  اإلدارية

 في بلديات قطاع غزة .  إلستراتيجيةا

 

دراسة تطبيقية في  اإلستراتيجيةها في صياغة "الثقافة التنظيمية ودور  :بعنوان (2013علقم )دراسة 

 وزارة الحكم المحلي الفلسطينية"

في  اإلستراتيجيةهدفت الدراسة وبشكل رئيس إلى التعرف على الثقافـة التنظيميـة و دورهـا فـي صـياغة 

في واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بشقية الكمي و الكي .وزارة الحكم المحلي الفلسطينية

بحيث طور الباحث اسـتبانة وجهها إلى أفراد العينة المكونة من األفراد الـذين يتولـون مناصـب إداريـة ) 

مدير عام، مدير وحدة السياسات،رؤساء األقسام( في وزارة الحكم المحلي  وكيـل وزارة، وزير،

: بالبيانات العامـة مـن حيـث الفلسـطينية، وتكونت االستبانة من ثالث أقسام أساسيه: القسم األول متعلق

سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي(، أما القسم الثـاني فيقـيس الثقافة  الجنس، العمر، المؤهل العلمي،)

 و البعد التنظيمية السائدة في وزارة الحكم المحلي الفلسطينية من خالل األبعـاد اآلتيـة:) البعـد القيادي،

في وزارة الحكم المحلي  االستراتيجيةقسم الثالث يقيس عملية صياغة الالتنظيمي، والبعد اإلنساني(، و 

علما بأن طريقة 70الفلسطينية، وقد وزعت االستبانة على عينة الدراسة وبلـغ عـدد االستبانات المستردة 

اإلجابة على أداة الدراسة تركزت في االختيـار مـن مقياس خماسي على نمط "مقياس ليكرت" وخرجت 

وجود عالقة طردية بين الثقافة التنظيمية بإبعادها )البعد القيادي  ا: مجموعة من النتائج أهمهالدراسة ب
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في وزارة الحكم المحلي الفلسطينية،بحيث كلما  اإلستراتيجيةوالبعد التنظيمي والبعد اإلنساني( وصياغة 

هناك وكذلك تبين أن  تيجيةاإلستراازداد اهتمام الوزارة بثقافتها التنظيمية،ازدادت قدرتها على صياغة 

تعتمد على ثقافة  اإلستراتيجيةفالخطة  ،اإلستراتيجيةتنـاغم كامـل بـين ثقافـة الـوزارة و صـياغة توافـق و 

ويـتم دراسـة اإلمكانيـات والمـوارد في عملية التخطيط االستراتيجي وهذا جزء من  العمل المؤسسـي،

 .اإلستراتيجيةثقافة داعمة لصياغة  الثقافة وهـذا يعنـي أن ثقافـة الـوزارة

 

قبالن في التخطيط التنموي االستراتيجي للهيئات المحلية  نموذجبعنوان "(: 2013دراسة )ناصر، 

 .الفلسطينية "

في الهيئات المحلية ي على واقع التخطيط التنموي االستراتجي تهدف هذه الدراسة إلى التعرف

لتنموية اإلستراتيجية وتحليلها، والتعرف على مواطن القوة خطة قبالن ا الفلسطينية من خالل دراسة

التخطيط  والضعف في عملية التخطيط ذاتها، ومدى إمكانية تطبيق منهجية التخطيط الواردة في

 على رئيسي بشكل منهجيتها في الدراسة رتكزتا . التنموي االستراتيجي للهيئات المحلية الفلسطينية

 العالقة الشخصية لذوي  أداة المقابالت استخدام تم كما ليلي،التح والمنهج المنهج الوصفي

 في الهيئات المحلية  أن تجربة التخطيط التنموي االستراتيجي الدراسة نتائج أظهرت. واالختصاص

إن هناك حاجة إلى توصيل هذه المنهجية  الفلسطينية الزالت حديثة وأنها في تقدم وتطور مستمرين، 

وإن صغر حجمها، وهي بحاجة كبيرة إلتمام المرحتين الرابعة والخامسة من  لباقي الهيئات المحلية

رفع نسبة التنفيذ  تتمثالن في المتابعة والتقييم والتحديث، وهذا يساعد في  عملية التخطيط واللتين

كما أظهرت النتائج ريادة قبالن في نهج التخطيط  .للمشاريع التنموية والتي كان واضحا نسبة تدنيها

 .نموي، وتميزها باتساع المشاركة المجتمعية والتي تشير إلى التوافق االجتماعي والثقة بالقيادةالت

 



 التحدايت اليت تواجه ربط اخلطط اإلسرتاتيجية مبرحةل التنفيذ يف بدلايت حمافظة اخلليل

 

54 

 
 

 

برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية  

 األهلية المؤسسات وعالقته بأداء االستراتيجي التخطيط تطبيقبعنوان "(: 2010,صيام )دراسة  

 "غزة قطاع في النسوية

 األهليـة المؤسسـات بـأداء القتـهوع االسـتراتيجي التخطـيط تطبيـق علـى التعـرف إلـى البحـث هـذا هـدفت

 لجمع خصيًصا استبانة وصممت التحليلي، الوصفي المنهج الباحثة واستخدمت غزة، قطاع في النسوية

 قامـت وكـذلك %(97) نسـبته مـا أي اسـتبانة ( 67) واسـتردت اسـتبانة (69) وزعـت حيـث البيانـات،

 أعضاء أو النسوية األهلية المؤسسات ات/مدراء مع واحدة مركزة ومجموعة مقابالت 5 بإجراء الباحثة

 العليـا اإلدارة مـن دعـم كـال بـين ايجابيـة عالقـة وجـود :يلـي مـا البحـث نتـائج وأظهـرت اإلدارة . مجلـس

وأهـداف  ورسـالة رؤيـة" إسـتراتيجية توجهـات وجـود البيئـي، االسـتراتيجي التحليـل االسـتراتيجي، للتخطـيط

 أداء وبـين (اإلسـتراتيجية الخطـة وتقيـيم متابعـة راتيجية،اإلسـت الخطـة تنفيـذ إسـتراتيجية، خطـة وجـود

 النسـوية األهليـة المؤسسـات إدارات أن النتـائج كشـفت كمـا غـزة، قطـاع فـي النسـوية األهليـة المؤسسات

 التخطيط في المشاركة على ات/العاملين وتشجع االستراتيجي التخطيط بعملية وقناعة واضح فهم لديها

 تقـوم وكـذلك ومكتوبـة واضـحة ورسالة رؤية بتطوير تقوم النسوية األهلية ساتالمؤس وأن االستراتيجي،

 مكتوبـة، وتنفيذيـة إسـتراتيجية خطًطـا تطـور وأنهـا واضحة ومكتوبة، ومحددة إستراتيجية أهداف بتطوير

 رؤيتها مع وتنسجم تواجهها التي الخارجية والظروف الداخلية قدرتها مع يتالءم بما إستراتيجيتها وتختار

 الخطـة لتنفيـذ الالزمـة والمهـارة الخبـرة ذات البشـرية المـراد باجتـذاب تقـوم وأنهـا وأهـدافها، ورسـالتها

 وأن اإلسـتراتيجية، الخطـة تنفيـذ فـي يسـاهم بمـا عامليها قدرات بتطوير الوقت بنفس وتقوم اإلستراتيجية

 ممـا المسـتهدفة، فئاتهـا جـاتاحتيا مـع يـتالءم بمـا وأنشـطتها برامجهـا تختـار النسوية األهلية المؤسسات

 .خدماتها على الطلب زيادة في يساهم

 



 التحدايت اليت تواجه ربط اخلطط اإلسرتاتيجية مبرحةل التنفيذ يف بدلايت حمافظة اخلليل

 

55 

 
 

 

برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية  

"واقع التخطيط االستراتيجي في الوزارات الحكومية في محافظة بعنوان (:2010,مصلح )دراسة 

 قلقيلية من وجهة نظر موظفيها"

محافظـة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي في الوزارات الحكوميـة فـي 

قلقيلية، وفحص وجود أثر لكل من متغيرات )العمر، الخبرة الوظيفيـة، المؤهـل العلمـي، التخـصص، 

المسمى الوظيفي، عدد الدورات التدريبية في التخطيط( في استجابات عينة الدراسة نحو واقـع التخطـيط 

تكون مجتمع الدراسة من  .يةاالستراتيجي في الوزارات الحكومية التي يعملون بها في محافظة قلقيل

موظفا حسب ( 370)الموظفين الحكوميين في محافظة قلقيلية وقد بلغ عدد الموظفين في المحافظـة 

الجولة الميدانية التي قام بها الباحث على الوزارات الحكومية لمعرفة العدد، بهدف تحديـد حجم العينة 

مـن المجتمـع ( %30) مطلوب وهـو نـسبةالمناسب، وبناء على ذلك حدد الباحث حجم العينة ال

استخدم في هذه الدراسة المنهج  .موظفا حسب العينة العشوائية (111) اإلحصائي فكانت العينة

فقرة توزعت في ستة مجاالت ( 56)الوصفي التحليلي، فتم تصميم استبانه لجمع البيانـات تـضمنت 

نفيذ، الرقابة، التقييم(، وقد تبين من النتـائج عدم هي )الرؤية والرسالة، أهداف الوزارة، التخطيط، الت

في معدالت استجابات المـوظفين  (α=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تبعـا لكل من متغيرات )العمر، الخبرة الوظيفية، المؤهل العلمي، التخصص( على األبعاد كافة، وأما 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة متغير المسمى الوظيفي فقد تبين 

(α=0.05 ) الرؤية والرسالة، أهداف الوزارة، التخطيط، التنفيذ، الرقابة( )على اإلبعاد الخمـسة األولى

ووجود فروق على بعد التقييم، بينما تبين وجود فروق في معدالت االستجابات تبعا لمتغير عدد 

ألبعـاد الثالثـة األولـى )الرؤيـة والرسالة، أهداف الوزارة، التخطيط(، وعلى الدورات التدريبية علـى ا

 .(الدرجة الكلية لألبعاد، وعدم وجود فروق على األبعـاد الثالثـة األخيرة )التنفيذ، الرقابة، التقييم
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يم في (  بعنوان "درجة تطبيق التخطيط الستراتيجي في مديريات التربية والتعل,2010الكردي )دراسة

 محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها " 

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في مديريات التربية والتعليم في 

محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها، باإلضافة إلى بيان أثر متغيرات الدراسة : 

ى الوظيفي، والمؤهل العلمي، وموقع مديرية التربية والتعليم على درجة تطبيق الجنس، والخبرة، والمسم

التخطيط االستراتيجي، وتكون مجتمع الدراية من جميع العاملين في مديريات التربية والتعليم في 

( عامال . وتم اختيار عينة طبقية عشوائية تكونت 1190محافظات الضفة الغربية  والبالغ عددهم )

%(من مجتمع الدراسة، لتحقيق هدف الدراسة، قامت الباحثة 35( عامال، أي ما يقارب )417من )

بإعداد استبانه، وتم التأكد من صدقها من خالل عرضها على لجنة من المحكمين، وتم استخراج 

( وتم تحليل البيانات باستخدام الرزمة 0.986معامل الثبات بواسطة معادلة كرونباخ الفا، حيث بلغ )

(.  وكانت أهم النتائج كما يلي: أن هناك درجة متوسطة SPSSحصائية للعلوم االجتماعية )اإل

لتطبيق التخطيط االستراتيجي في مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة الغربية ، وانه ال توجد 

ن لدرجة ( في متوسطات استجابات  العامليα=0.05فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

تطبيق التخطيط االستراتيجي في مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة الغربية، وتوجد فروق 

( في متوسطات استجابات العاملين لدرجة تطبيق α=0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ة، تعزى لمتغير الجنس، التخطيط االستراتيجي في مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة الغربي

ولصالح الذكور، ولمتغير المسمى الوظيفي ولصالح مدير التربية ونائبيه، ولمتغير المؤهل العلمي 

ولصالح حملة الماجستير فأعلى. وأنة ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(α=0.05في متوسطات استجابات العاملين لدرجة تطبيق التخطيط اال ) ستراتيجي في مديريات التربية

 والتعليم في محافظات الضفة الغربية، تعزى لمتغيري الخبرة، وموقع مديرية التربية والتعليم. 
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 "واقع التخطيط االستراتجي في بلديات جنوب الضفة الغربية" بعنوان(:2008دراسة العتال )

في بلديات جنوب الضفة الغربية  التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي إلىهدفت هذه الدراسة 

( بلدية. ومعرفة مدى الوعي بمفهوم التخطيط االستراتيجي وتوفير المعلومات حول 27والبالغ عددها )

درجة ممارسته، وبيان درجة مشاركة الجهات ذات العالقة في وضع الخطط اإلستراتيجية، باإلضافة 

طط اإلستراتيجية والتعرف على مواقف البلديات بيان العوامل التي تأخذها البلديات في وضع الخ إلى

نحو أهمية التخطيط االستراتيجي والمعوقات التي تحول دون تبني التخطيط االستراتيجي في بلديات 

ومن أجل ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي حيث عمل على  جنوب الضفة الغربية.

( نسخة على عينة الدراسة 356قام بتوزيع ) األداة ات تطوير استبانة، وبعد أن تم التأكد من صدق وثب

المختارة، ثم قام باختيار الفرضيات من ثم تحليل ومراجعة األدبيات السابقة وتحليل ومعالجة مخرجات 

 ( .SPSS) اإلحصائيةاالستبانة مستخدما حزم العلوم االجتماعية 

لدية ومدراء الدوائر واألقسام في بلديات وقد بينت نتائج الدراسة أن نسبة رؤساء وأعضاء المجالس الب

جنوب الضفة الغريبة الذين ينتمون للبلديات التي تلتزم بمفهوم واضح للتخطيط االستراتيجي بلغت 

منهم لبلديات تطبق مفهوما يميل إلى وضع الخطط اإلستراتيجية  %(38.2)بينما ينتمي %( 22.2)

لمركزية، أما مواقف رؤساء وأعضاء المجالس البلدية من قبل رئيس البلدية، وبالتالي تطبيق مفهوم ا

ومدراء الدوائر واألقسام في بلديات جنوب الضفة الغربية نحو أهمية التخطيط االستراتيجي فتعتبر 

( 0.364كما بينت الدراسة وجود عالقة ذات ارتباط موجب مقدراه ) (.4.04عالية بمتوسط حسابي )

المجالس ومدراء الدوائر واألقسام في بلديات جنوب الضفة الغربية بين مواقف رؤساء البلديات وأعضاء 

، حيث تبين انه كلما اإلستراتيجيةنحو أهمية التخطيط االستراتيجي، وبين درجة التزام البلديات بالخطط 

زادت مواقف المبحوثين نحو أهمية التخطيط االستراتيجي كلما زادت درجة التزام البلدية بالخطط 

 الموضوعة والعكس صحيح . ةاإلستراتيجي
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 المدارس مديري  لدى االستراتيجي التخطيط تطبيق "معوقاتبعنوان :2007) الشاعر( راسةد

 محافظة غزة" يف الحكومية
 

 الحكومية، المدارس مديري  لدى االستراتيجي التخطيط تطبيق معوقات على التعرف إلى الدراسة فتهد

 (187) الدراسة عينة بلغت وقد التحليلي، الوصفي هجالمن الباحث استخدم .عليها التغلب وسبل

 .الدراسة مجتمع ة/مدير(353)أصل من ة/مدير
 

 معوقات بوجود أقرت %(64.9)  بلغت المستجيبين من متوسطة أن نسبة النتائج أظهرت وقد 

 النشاطات على الخارجية المتغيرات بأثر التنبؤ صعوبة رأسها على االستراتيجي التخطيط لتطبيق

 تتعلق معوقات لديها %(62.8 ) المستجيبين من متوسطة نسبة .المستقبل في لها المخطط المدرسية

من %( 71.2) األمور، وأن  وأولياء الطلبة بمشكالت المدير انشغال كثرة رأسها على بمدير المدرسة

 في المتاحة دوالموار  الموارد نقص رأسها وعلى والعاملين بالمدرسة تتعلق معوقات لديهم المستجيبين

 .المدرسة

 

 الهادفة غير المنظمات في االستراتيجي التخطيط استخدام "معوقاتبعنوان :2006) ندى أبو (دراسة

 قطاع غزة". في للربح

 غير المنظمات في االستراتيجي التخطيط واستخدام ممارسة معوقات علي التعرف إلي الدراسة هدفت

 خطة وجود معيار الباحث استخدم وقد .رسميته جةدر  وقياس وجوده مدي من والتأكد الهادفة

 واستخدم الرسمي االستراتيجي التخطيط لوجود كمعيار األقل علي سنوات ثالث لمدة مكتوبة إستراتيجية

 .غزة بقطاع للربح هادفة غير منظمة (742) الى الشامل المسح الباحث
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 %(97.3) للربح الهادفة غير المنظمات من العظمي الغالبية أن :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت

 استراتيجي التخطيط استخدام بين ايجابية عالقة توجد الرسمي. االستراتيجي التخطيط تستخدم ال

 ذات فروقات توجد الجنس. مع ايجابية عالقة توجد وال العلمي(، والمؤهل الشخصية )الخبرة والسمات

 العليا باإلدارة العالقة ذات للمعوقات تعزى  الرسمي االستراتيجي التخطيط استخدام في إحصائًيا دالة

 مستوى  وكذلك االستراتيجي، بالتخطيط العليا اإلدارة أفراد والتزام ودعم ووعي معرفة مستوي : )وهي

 عالقة وتوجد . كذلكاالستراتيجي التخطيط الستخدام ومقاومتهم العليا اإلدارات أفراد بين الصراع

 مالية موارد تخصيص :وهي بالموارد العالقة ذات والمعوقات استراتيجي يطالتخط استخدام بين ايجابية

 اإلدارة. في رسمية بمؤهالت المنظمات لتلك مدراء ووجود االستراتيجي للتخطيط فريق ووجود ووقت

 ذات للمعوقات تعزى  الرسمي االستراتيجي التخطيط استخدام في إحصائًيا دالة توجد فروقاتكذلك 

 التي والمنظمات له المنظمة أهداف ومالئمة االستراتيجي التخطيط ثقافة ي:وه مةبالمنظ العالقة

 :وهي اإلستراتيجية الخطط بتنفيذ عالقة ذات معوقات لديها الرسمي االستراتيجي التخطيط تستخدم

 تلك وخارج داخل من المشاكل بعض ظهور العاملين؛ قدرات في قصور األزمات؛ بعض حدوث

وركزت هذه  اإلستراتيجية للخطط العاملين قبل من فهم عدم االتصال؛ عملية في قصور المنظمات؛

 تساعد والتي الحديثة اإلدارة أدوات من كأداة  االستراتيجي التخطيط باستخدام الدراسة على ضرورة البدء

 .والخارجية الداخلية بيئتيها مع والتكيف بالتأقلم المنظمات
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لتخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي الفلسطيني الواقع "ا بعنوان (:2006)ردايدة,دراسة 

 " واإلمكانيات

 

التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي في وزارة الحكم لمحلي والهيئات  إلىهدفت هذه الدراسة 

المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، والى التعرف على إمكانيات ومعوقات التخطيط االستراتيجي، 

اء الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والتعرف على مفهوم التخطيط وأثر ذلك على أد

االستراتيجي وخلق وعي لدى وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية ووضع األسس الصحيحة للتخطيط 

اشتملت هذه  التي تقود الى تحسين األداء في وزارة الحكم المحلي والبلديات والمجالس المشتركة.

( ، وعلى مجالس 33وعددها ) (على كافة بلديات محافظات الضفة الغربية المصنفة )أ و بالدراسة 

الخدمات المشتركة للتخطيط والتطوير في الضفة الغربية ، والمصنفة مجالس متعددة الخدمات وفاعلة 

ية ( وعلى وزارة الحكم المحلي والمديريات في محافظات الضفة الغرب40ومرشحة لالستمرار، وعددها )

  وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة.

 

توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج كان أهمها انه نام وضوح لمفهوم التخطيط االستراتيجي في 

الحكم المحلي الفلسطيني، وأن هناك نقص في الخطط التطويرية لمرافق المجتمع المحلي، وأن هناك 

همية المشاركة المجتمعية في الحكم المحلي الفلسطيني، وهناك إدراك لدور فهم متوسط المستوى أل

المجالس المشتركة االيجابي في عملية التخطيط االستراتيجي، وان الدعم األجنبي المشروط يحد من 

عملية التخطيط االستراتيجي في الحكم المحلي، وأن هناك إدراك من قبل الحكم المحلي وبشكل جيد 

 وضاع السياسية واالقتصادية السلبي على التخطيط االستراتيجي.لتأثير األ
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 :الدراسات األجنبية

بعنوان "نموذج جديد من المؤسسات تخطيط الموارد وعملية تخطيط  (Ankica,2016 ) دراسة

 التنفيذ في المشاريع الصناعية"
 

ت في المشاريع الصناعية نموذج جديد للعملية تخطيط تنفيذ تخطيط موارد المؤسسا دراسةتقدم هذه ال

على أساس تقييم مصادر الخطر وتم إجراء هذا التقييم من خالل تطبيق عملية التحليل الهرمي، 

وتعني عملية التحليلي الهرمي طريقة عملية التسلسل الهرمي حيث يسمح بتباين األهمية النسبية 

ئة التنظيمية، والقضايا لمصادر خطر محددة تعتمد على القسم الذي ينشأ منه مصدر خطر )البي

شركة  85وقد أجريت الدراسة على  التقنية وقضايا الناس، وإدارة عملية التبني، والدعم الخارجي(.

تصنيع  تشارك مع حلول لتخطيط موارد المؤسسات وكان من النتائج ان ترتيب مصادر الخطر يذكر 

تنفيذ التخطيط في المشاريع  ان المخاطر األكثر شيوعا هي موارد المؤسسات حيث تعطي نجاح في

الصناعية، مع عزل العوامل التمثيلية من خالل تحليل العامل األصل حسب مصدر خطر وتشير 

النتائج أيضا إلى أن هناك أسباب خفية وراء فشل التنفيذ على سبيل المثال، مصدر خطر "أعلى إدارة 

 التدريب والتعليم،" من أصل خطر "إدارة عملية التبني."

 

في  اإلستراتيجيةومستوى تنفيذ الخطة  إمكانيةبعنوان "(  Sang & other,2015) ة دراس

  ".مدارس مقاطعة ناندي في كينيا

 مقاطعة في المدارس في اإلستراتيجية الخطط تنفيذ ومستوى  توافر إلنشاء الدراسة هذه من الهدف

 إدارة نهج في تغيير ذاته حد في كينيا في األداء على القائمة لإلدارة الحاجة حيث أدت. ناندي

حيث استخدمت  . النظرة هذه تحقيق في األهمية بالغ أمر االستراتيجي المؤسسات وكان التخطيط
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الدراسة  منطقة الذين شملتهم السكان استهدفت الدراسة الدراسة تصميم مختلط األسلوب. حيث

 322 من عينة استخدام وتم .انويةالث المدارس ومديري  المعلمين، وكبار المسؤولين في مديرية التعليم،

 الدراسة مجتمع الدراسة وتكونت عينة في السكان من٪ 16 وصلت شكل نسبة الذي االستطالع شملهم

من جميع  234 و 152 المعلمين كبار التي شملتهم الدراسة ومن الثانوية المدارس مديري  من 85 من

 األدوات وكانت العشوائية، العينات أخذ نيةبتق العينة اختيار تم وقد 1900. موظفي التعليم من أصل

. الوصفي اإلحصاء باستخدام البيانات تحليل تم وقد والمقابلة. االستبيانات البيانات لجمع الالزمة

 لديها ناندي مقاطعة في الثانوية المدارس من العظمى الغالبية أن كانت الدراسة هذه نتائج كشفت

 ومعظم والرؤية؛ المنشودة رسالتها تحقيق إلى منهما كل رسالمدا لتوجيه وظيفية إستراتيجية خطط

 .التحتية البنية وتطوير والتخطيط، األكاديمية، أغراض في وتستخدم مكان في خطط
 

 الخطط وتأثير المطابقة تقييممن خالل : ةالمحلي خطةال تنفيذبعنوان"  ( Smith,2015 ) دراسة

 .”المتحدة الواليات في المحلية

كيفية تنفيذ الخطط اخذ باالزدياد ومن بين المفاهيم األكثر أهمية كيفية تطبيق الخطة  إلى االنتباهإن 

وتم في هذه الدراسة  تقييم المطابقة بين الخطة واألداء، والتي نسميها تأثير، على عينة من أكثر من 

خطة من اجل تخفيف المخاطر المحلية وضعت استجابة لمتطلبات التخطيط الوطني في  100

 الواليات المتحدة.

أن تقدم على تنفيذ ما جاء في الخطط )خطة التوافق( هو معتدل، إال أن معدل  الدراسةوتشير نتائج 

التقدم يختلف على نطاق واسع من قبل النوع من السياسة والوالية التي يقع في اختصاص  الوحدة 

مع مبادرات التخطيط التي  أن تنسيق خطط تخفيف المخاطر )خطة النفوذ( هو أقوى كذلك  المحلية.

 تقودها وكالة إدارة الطوارئ األخرى، وأضعف مع مبادرات التخطيط من قبل وكاالت أخرى تقودها.
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الوطنيين المهتمين في دفع عجلة التنفيذ المحلي لألهداف الوطنية للنظر  المسئولينوهذه بدورها تحتاج 

حلية الحكم الذاتي لتحديد وترتيب أولويات في الدرجة التي تعطى حكومات الواليات والحكومات الم

 السياسات المحلية المدرجة في الخطط، وكذلك القيود المفروضة على التنسيق بين مبادرات التخطيط.

 

 "إدارة رأس المال البشري  في الحكومة البلدية :بعنوان  )  Willow & Others, 2015) دراسة

 وتقييم ممارسات التنفيذ االستراتيجي" 

 ذرأس المال البشري وتقييم ممارسات التنفي إدارةالتعرف على كيفية  إلىت هذه الدراسة هدف

( والممارسات HRMتزايد األدلة التجريبية يدعم حقيقة أن إدارة الموارد البشرية ) أناالستراتيجي حيث 

الموارد البشرية التي لها تأثير مباشر على األداء التنظيمي. ومع ذلك، فإن االعتراف بأن وظيفة إدارة 

يمكن أن تؤثر على االتجاه االستراتيجي وأداء المنظمات العامة تحوال أكثر حداثة. وتمثل الحكومة 

( لتحسين HRالمحلية منطقة قوية لفحص قدرات المؤسسات الحكومية لالستفادة من مواردها البشرية )

وكارولينا الشمالية، تبحث هذه  في والية كولورادو 2012األداء. وباستخدام بيانات من دراسة عام 

 (SHCMإدارة رأس المال البشري ) إستراتيجيةالمقالة درجة تنفيذ الحكومات البلدية التي  نفذت 

التنظيمي . وتشير النتائج إلى أنه على الرغم من إحراز تقدم، ال يزال  األداءوممارسات التأثير على 

ديات التي شهدت أكبر اعتماد ممارسات في البل  SHCM هناك تفاوت كبير على مدى تنفيذ 

SHCM ويعود ذلك الى عددا من العوامل تبدو ذات الصلة، بما في ذلك الدور الذي تلعبه الموارد ،

 .أوسع أهمية  من وظيفة الموارد البشرية للبلدية وأنةالبشرية في عملية صنع القرار االستراتيجي البلدي 
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 " ر المفقود في صياغة اإلستراتيجيةالعنص –ركة المنفذون مشابعنوان ": (Dandira,2011)دراسة 

هدفت هذه الدراسة النوعية إلى التعرف على دور منفذين الخطط اإلستراتيجية ومدى مشاركتهم في 

عملية صياغة اإلستراتيجية و وتقديم التوصيات الالزمة للمدراء لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم بشكل 

على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية و وقد تم الحصول أفضل وقد اعتمد الباحث 

على المعلومات من الوثائق الرسمية المنشورة على المواقع االلكترونية الرسمية , والمقابالت المنتظمة 

 , والمقاالت واألبحاث السابقة , وقد توصلت إلى النتائج التالية: إن اإلدارات العليا تقوم بصياغة

الخطط اإلستراتيجية ويقوم المنفذون بتنفيذها و يواجهه المنفذون صعوبات كبيرة عند تنفيذ الخطط 

 اإلستراتيجية وذلك لعدم مشاركتهم في صياغتها.

 

( بعنوان : من التخطيط االستراتيجي الى التطبيق في صناعة الفنادق في Leslie,2008) دراسة 

 جنوب إفريقيا"

سة العالقة بين التخطيط االستراتيجي والتطبيق في صناعة الفنادق في جنوب وهدفت الدراسة إلى درا

إفريقيا وتوصلت إلى أن عملية تطبيق اإلستراتيجية أقل رسمية من عملية التخطيط االستراتيجي وفي 

نقص في وضوح اإلستراتيجية وفي عملية االتصال مما يؤدي إلى مقاومة التغيير عبر األفراد 

نقص القدرة في تحويل اإلستراتيجية إلى أنشطة عملية وذلك لعدم وجود قدرات  والوحدات وهناك

 ومهارات كافية لدى الموظفين وعدم وجود نظم رقابية مناسبة وكافية .
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بعنوان العوائق التي تحول دون تنفيذ اإلستراتيجية : دراسة حالة الخطوط : (Tan,2004دراسة

 الجوية النيوزيلندية 

 

ة تركز على عملية تطبيق اإلستراتيجية و التعرف على معوقات تطبيقها في الخطوط وهي دراسة نوعي

 الجوية النيوزيلندية .

 

وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية و وقد تم الحصول على 

, أو من خالل الحاالت المعلومات من الوثائق الرسمية المنشورة على المواقع االلكترونية الرسمية 

( عامال من قسم إدارات الشبكات والعوائد في الخطوط الجوية 28العملية عن طريق مقابلة )

 النيوزيلندية وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :

تخلق مشاركة جميع المستويات اإلدارية في المؤسسات تصورات فريدة لعملية تطبيق اإلستراتيجية 

ن معوقات تطبيق اإلستراتيجية منها صياغة اإلستراتيجية وظروف عدم التأكد البيئي وتوجد العديد م

وهيكلة وثقافة المؤسسة وتخصيص الموارد واألفراد والرقابة , وتلعب القيادة المميزة دورًا كبيرا في نجاح 

اء لوضع تطبيق اإلستراتيجية ويمكن التغلب على معوقات تطبيق اإلستراتيجية من خالل إدراك المدر 

 المؤسسة الحالي والتخطيط بناءا على ذلك .
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 أهم النتائج عنوان الدراسة اسم الباحث/السنة
معيقات تطبيق الخطط اإلستراتيجية  (2016عقيالن )

 في بلديات محافظة الخليل
بيق الخطط هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معيقات تط

اإلستراتيجية في بلديات محافظة الخليل، أظهرت النتائج وجود وعيًا 
مرتفعًا بمفهوم التخطيط االستراتيجي، كما تسود روح الفريق بين 
عاملي البلديات عند المباشرة بإعداد الخطة اإلستراتيجية إضافة إلى 
مشاركة موظفو البلدية من مختلف المستويات اإلدارية في لجان 

 ل التخطيط اإلستراتيجيةعم
معوقات تطبيق الخطط اإلستراتيجية  (2013الصباح )

في بلديات قطاع غزة من وجهة 
 نظر اإلدارة العليا واإلدارات التنفيذية

الخطط  أهميةالعليا نحو  اإلداراتتؤثر مواقف أهم النتائج 
على معوقات تطبيقها في  إحصائيةتأثيرا ذا داللة  اإلستراتيجية

قطاع غزة  ويؤثر مشاركة المنفذين في وضع الخطط  بلديات
, ويؤثر وقات تطبيقها ععلى م إحصائيةتأثيرا ذا داللة  اإلستراتيجية

المالية والبشرية على تطبيق الخطط  واإلمكانياتمدى توفر الموارد 
 إحصائيةتأثيرا ذا داللة  التنفيذ والتطبيق آليات, وتؤثر اإلستراتيجية

 . إلستراتيجيةاالخطط على معوقات تطبيق 
"الثقافة التنظيمية و دورها في  2013)علقم) 

دراسة تطبيقية  اإلستراتيجيةصياغة 
 في وزارة الحكم المحلي الفلسطينية"

وجود عالقة طردية بين الثقافة التنظيمية بإبعادها وتوصلت إلى 
)البعد القيادي و البعد التنظيمي و البعد اإلنساني( و صياغة 

كلما ازداد اهتمام الوزارة بثقافتها التنظيمية،ازدادت  يجيةاإلسترات
هناك توافـق و تنـاغم كامـل وأن . اإلستراتيجيةقدرتها على صياغة 

،و يـتم دراسـة اإلمكانيـات  اإلستراتيجيةبـين ثقافـة الـوزارة و صـياغة 
و المـوارد في عملية التخطيط االستراتيجي و هذا جزء من الثقافة 

 .اإلستراتيجيةيعنـي أن ثقافـة الـوزارة ثقافة داعمة لصياغة وهـذا 
قبالن في التخطيط التنموي  نموذج ((2013ناصر، 

االستراتيجي للهيئات المحلية 
 الفلسطينية

 في الهيئات المحلية  تجربة التخطيط التنموي االستراتيجي
ك إن هنا الفلسطينية الزالت حديثة وأنها في تقدم وتطور مستمرين، 

حاجة إلى توصيل هذه المنهجية لباقي الهيئات المحلية وإن صغر 
حجمها، وهي بحاجة كبيرة إلتمام المرحتين الرابعة والخامسة من 

 تتمثالن في المتابعة والتقييم والتحديث عملية التخطيط واللتين
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 أهم النتائج راسةعنوان الد اسم الباحث/السنة
واقع التخطيط االستراتيجي في  (2010مصلح )

الوزارات الحكومية في محافظة 
 قلقيلية من وجهة نظر موظفيها

في  (α=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
معدالت استجابات المـوظفين تبعـا لكل من متغيرات )العمر، الخبرة 

ي، التخصص( ، وجود فروق في معدالت الوظيفية، المؤهل العلم
االستجابات تبعا لمتغير عدد الدورات التدريبية علـى األبعـاد الثالثـة 

 .األولـى )الرؤيـة والرسالة، أهداف الوزارة، التخطيط(
درجة تطبيق التخطيط الستراتيجي  (  2010الكردي)

في مديريات التربية والتعليم في 
جهة محافظات الضفة الغربية من و 

 نظر العاملين فيها

هناك درجة متوسطة لتطبيق التخطيط االستراتيجي في مديريات 
التربية والتعليم في محافظات الضفة الغربية، وتوجد فروق ذات 
داللة إحصائية في متوسطات استجابات العاملين لدرجة تطبيق 

التخطيط االستراتيجي في مديريات التربية والتعليم في محافظات 
لغربية، تعزى لمتغير الجنس، ولصالح الذكور، ولمتغير الضفة ا

المسمى الوظيفي ولصالح مدير التربية ونائبيه، ولمتغير المؤهل 
 العلمي ولصالح حملة الماجستير فأعلى.

واقع التخطيط االستراتجي في  (2008العتال )
 بلديات جنوب الضفة الغربية

دوائر واألقسام في نسبة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومدراء ال
بلديات جنوب الضفة الغريبة الذين ينتمون للبلديات التي تلتزم 

بينما ينتمي %( 22.2)بمفهوم واضح للتخطيط االستراتيجي بلغت 
منهم لبلديات تطبق مفهوما يميل إلى وضع الخطط  %(38.2)

 .اإلستراتيجية من قبل رئيس البلدية
 التخطيط تطبيق معوقات 2007)الشاعر)

 المدارس مديري  لدى الستراتيجيا
 محافظة غزة في الحكومية

 لتطبيق معوقات بوجود أقرت المستجيبين من متوسطة نسبة
 المتغيرات بأثر التنبؤ صعوبة رأسها على التخطيط االستراتيجي

 نسبة .المستقبل في لها المدرسية المخطط النشاطات على الخارجية
 .بمدير المدرسة تعلقت معوقات لديها المستجيبين من متوسطة

 التخطيط استخدام معوقات 2006) ندى) أبو
 غير المنظمات في االستراتيجي

 قطاع غزة في للربح الهادفة

 ال %(97.3) للربح الهادفة غير المنظمات من العظمي الغالبية
 بين ايجابية عالقة توجد الرسمي. االستراتيجي التخطيط تستخدم
 والمؤهل الشخصية )الخبرة لسماتوا استراتيجي التخطيط استخدام

 ذات فروقات توجد الجنس. مع ايجابية عالقة توجد وال العلمي(،
 تعزى  الرسمي االستراتيجي التخطيط استخدام في إحصائًيا دالة

 العليا باإلدارة العالقة ذات للمعوقات
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 أهم النتائج الدراسةعنوان  اسم الباحث/السنة
التخطيط االستراتيجي في الحكم  (2006ردايدة )

المحلي الفلسطيني الواقع 
 واإلمكانيات

نقص في الخطط التطويرية لمرافق المجتمع المحلي، وأن  يوجد
هناك فهم متوسط المستوى ألهمية المشاركة المجتمعية في الحكم 

المشتركة االيجابي المحلي الفلسطيني، وهناك إدراك لدور المجالس 
في عملية التخطيط االستراتيجي، وان الدعم األجنبي المشروط يحد 

 .يط االستراتيجي في الحكم المحليمن عملية التخط
Ankica,2016  بعنوان "نموذج جديد من المؤسسات

تخطيط الموارد وعملية تخطيط 
 التنفيذ في المشاريع الصناعية"

تشارك مع حلول لتخطيط   شركة تصنيع 85أجريت الدراسة على 
موارد المؤسسات وكان من النتائج ان ترتيب مصادر الخطر يذكر 

ان المخاطر األكثر شيوعا هي موارد المؤسسات حيث تعطي نجاح 
 .يذ التخطيط في المشاريع الصناعيةفي تنف

Sang & other,2015 " ومستوى تنفيذ  إمكانيةبعنوان
في مدارس  اإلستراتيجيةالخطة 
 ة ناندي في كينيامقاطع

 في اإلستراتيجية الخطط تنفيذ ومستوى  توافر إنشاء لدراسةت اهدف
 الذين شملتهم السكان استهدفت الدراسة .ناندي مقاطعة في المدارس

 المعلمين، وكبار الدراسة المسؤولين في مديرية التعليم، منطقة
 ةالغالبي أن كانت الدراسة نتائج شفتك .الثانوية المدارس ومديري 
 خطط لديها ناندي مقاطعة في الثانوية المدارس من العظمى

 رسالتها تحقيق إلى منهما كل المدارس لتوجيه وظيفية إستراتيجية
 .والرؤية المنشودة

Smith,2015 من خالل : المحلية الخطة تنفيذ
 الخطط وتأثير المطابقة تقييم

 المتحدة الواليات في المحلية

لمطابقة بين الخطة واألداء، والتي نسميها تم في هذه الدراسة  تقييم ا
خطة من اجل تخفيف  100تأثير، على عينة من أكثر من 

المخاطر المحلية وضعت استجابة لمتطلبات التخطيط الوطني في 
أن تقدم على تنفيذ ما جاء  الدراسةوتشير نتائج  الواليات المتحدة.

دم يختلف في الخطط )خطة التوافق( هو معتدل، إال أن معدل التق
على نطاق واسع من قبل النوع من السياسة والوالية التي يقع في 

 اختصاص  الوحدة المحلية.
Willow & Others, 

2015 
إدارة رأس المال البشري  في 

وتقييم ممارسات  الحكومة البلدية
 التنفيذ االستراتيجي

رأس المال البشري  إدارةهدفت هذه الدراسة الى التعرف على كيفية 
إلى أنه على وتشير النتائج  .االستراتيجي ذقييم ممارسات التنفيوت

 .الرغم من إحراز تقدم
Dandira, 2011  العنصر المفقود  –مشاركة المنفذون

 في صياغة اإلستراتيجية " 
وقد توصلت إلى النتائج التالية: أن اإلدارات العليا تقوم بصياغة 

ها و يواجهه المنفذون الخطط اإلستراتيجية ويقوم المنفذون بتنفيذ
تيجية وذلك لعدم مشاركتهم اصعوبات كبيرة عند تنفيذ الخطط اإلستر 

 .في صياغتها
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 د: يبين تلخيص مختصر للدراسات السابقة -1.2جدول 
 

 أهم النتائج عنوان الدراسة اسم الباحث/السنة
Leslie,2008  التخطيط االستراتيجي إلى التطبيق

 في صناعة الفنادق في جنوب
 إفريقيا"

وتوصلت إلى أن عملية تطبيق اإلستراتيجية أقل رسمية من عملية 
التخطيط االستراتيجي وفي نقص في وضوح اإلستراتيجية وفي 

عملية االتصال مما يؤدي إلى مقاومة التغيير عبر األفراد والوحدات 
وهناك نقص القدرة في تحويل اإلستراتيجية إلى أنشطة عملية وذلك 

رات ومهارات كافية لدى الموظفين وعدم وجود نظم لعدم وجود قد
 رقابية مناسبة وكافية

Tan,2004  بعنوان العوائق التي تحول دون تنفيذ
اإلستراتيجية : دراسة حالة الخطوط 

  الجوية النيوزيلندية

تخلق مشاركة جميع المستويات اإلدارية في المؤسسات تصورات 
د العديد من معوقات تطبيق فريدة لعملية تطبيق اإلستراتيجية وتوج

اإلستراتيجية منها صياغة اإلستراتيجية وظروف عدم التأكد البيئي 
وهيكلة وثقافة المؤسسة وتخصيص الموارد واألفراد والرقابة , وتلعب 

القيادة المميزة دورًا كبيرا في نجاح تطبيق اإلستراتيجية ويمكن 
دراك المدراء التغلب على معوقات تطبيق اإلستراتيجية من خالل إ

 لوضع المؤسسة الحالي والتخطيط بناءا على ذلك
 

 

 التعقيب على الدراسات السابقة  4.2

 
المستخدم في القطاع ، ة المتعلقة بالتخطيط االستراتيجيعلى الدراسات السابق اطالع الباحثةبعد 

خرجت  الحكومي، والقطاع الخاص وبعض الجمعيات غير الهادفة إلى الربح، ومؤسسات أخرى،

 حيث:ثة ببعض السمات لهذه الدراسات الباح

 تباينت نتائج الدراسات السابقة بين استخدام عاٍل ومتوسط للتخطيط االستراتيجي في هذه المؤسسات،

وعلى أن استخدام التخطيط ،واتفق سائر الباحثين على أهمية التخطيط االستراتيجي في كافة المؤسسات

وكانت إحدى  جابية أفضل وتستطيع المؤسسات تحقيق أهدافها.االستراتيجي يؤدي إلى نتائج اي
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المشاكل الرئيسة التي تعيق تنفيذ الخطط اإلستراتيجية هي عدم االستقرار السياسي واالقتصادي 

واهتمت معظم الدراسات بإبراز مدى وضوح المفهوم العلمي  .والتقلبات والتأثيرات في االقتصاد العالمي

 إدارة المنظمات المختلفة سواء حكومية أو غير حكومية .  للخطط اإلستراتيجية في

وتناولت بعض الدراسات السابقة واقع تطبيق الخطة اإلستراتيجية في هذه المؤسسات الفلسطينية 

والعربية حيث تم التركيز فيها على واقع تطبيق أو تنفيذ التخطيط االستراتيجي لم يتم التطرق إلى 

يذ , وأهم ما يميز هذه الدراسة أنها تركز على التحديات التي تواجه ربط التحديات التي تواجه التنف

الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ في بلديات محافظة الخليل والتي تتعلق بالبيئة الداخلية من وجهة 

 نظر رؤساء األقسام وهم المسئولين عن تنفيذ ومتابعة هذه الخطط .

د المستخدمة في التخطيط االستراتيجي، وكذلك تبين وجود فروق اختلفت نتائج الدراسات على األبعا

على بعض المتغيرات تبعا لبعض األبعاد، وهذه االختالفات ظاهرة منطقية والسبب يعود إلى اختالف 

تنفيذ التخطيط االستراتيجي في الدول المتقدمة أكثر وتبين أن  .البيئات التي طبقت عليها هذه الدراسات

الدول النامية ويعود ذلك إلى قناعات إدارة هذه المؤسسات بجدوى التخطيط تطبيقا منه في 

  .االستراتيجي وفاعليته

 

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها التي تختص في وزارات الحكم المحلي في  

وهي تحت  السلطة الوطنية الفلسطينية وفي محافظة الخليل، وتختلف الظروف التي تعيشها السلطة

هذه الدراسة نتائج ويتوقع أن تكون االحتالل عن باقي ظروف الدول التي أجريت فيها تلك الدراسات، 

  .مختلفة إلى حدا ما عن الدراسات السابقة بسبب خصوصية الواقع الفلسطيني
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 الفصل الثالث

 طريقة وإجراءات الدراسة

 

  مقدمة:  1.3

هذه  تناول هذا الفصل وصفًا كاماًل ومفصاًل طريقة وإجراءات الدراسة التي قامت بها الباحثة لتنفيذ

، أداة الدراسة، صدق األداة، ثبات األداة، إجراءات صف منهج الدراسة، مجتمع الدراسةالدراسة وشمل و 

 الدراسة، والتحليل اإلحصائي.

 
 منهج الدراسة: 2.3

الوصفي الذي يعتمد على دراسة ووصف  االستكشافي استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج

المتعلقة بالظاهرة  إجابة األسئلةهي في الواقع وتحليلها من خالل الظاهرة في الوقت الحاضر وكما 

 المدروسة، وهو المنهج المناسب واألفضل لمثل هذه الدراسات.

 
 مجتمع الدراسة: 3.3

( بلدية مسجلة بشكل رسمي 19يتكون مجتمع الدراسة من كافة بلديات محافظة الخليل والبالغ عددها )

جمع المعلومات من العاملين في البلديات والمشاركين في وضع الخطط وقد تم  في الدوائر الحكومية،

اإلستراتيجية وتنفيذها ضمن البلديات التي يتضمنها مجتمع الدراسة ، وتم استثناء البلديات التي لم تقم 

خطط إستراتيجية  وقد  بتنفيذ الخطط اإلستراتيجية علما بأن جميع البلديات في مجتمع الدراسة لديها

( 16جميع البلديات التي يوجد فيها تنفيذ للتخطيط االستراتيجي والبالغ عددها ) جتمع الدراسةم شمل

بلدية حيث استخدمت الباحثة المسح الشامل وقد بلغ عدد المشاركين في التنفيذ وهم رؤساء األقسام في 
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محافظة الخليل  توزيع البلديات فيوالجدول التالي يبين .(90البلديات التي تم فيها تنفيذ الخطط )

 . 2017/2016ومعلومات عنها خالل العام 

 2017/2016لومات عنها خالل العام يبين توزيع البلديات ومع :1.3جدول 

عدد موظفين  البلدية الرقم
 البلدية

األفراد المشاركين 
 بالتخطيط فقط

عدد األفراد المشاركين 
 بالتنفيذ فقط

 9 رؤساء األقسام 1100 الخليل 1
 9 رؤساء األقسام 186 دورا 2
 6 رؤساء األقسام 200 يطا 3
 5 رؤساء األقسام 55 حلحول 4
 6 رؤساء األقسام 43 السموع 5
 6 رؤساء األقسام 52 الظاهرية 6
 4 رؤساء األقسام 37 نعيم بني 7
 6 رؤساء األقسام 35 بيت أمر 8
 5 رؤساء األقسام 31 سعير 9
 5 رؤساء األقسام 60 اذنا 10
 5 رؤساء األقسام 50 قومياتر  11
 4 رؤساء األقسام 30 صوريف 12
 4 رؤساء األقسام 22 بيت أوال 13
 6 رؤساء األقسام 56 الياسرية 14
 5 رؤساء األقسام 30 الشيوخ 15
 5 رؤساء األقسام 32 تفوح 16
 3 رؤساء األقسام 3 خاراس 17
 3 رؤساء األقسام 22 نوبا 18
 5 سامرؤساء األق 15 الكرمل 19

 

من رؤساء األقسام في   90راد مجتمع الدراسة والبالغ عددهمتم إجراء مسح شامل على جميع أفو 

أداة وبذلك تكون  90وقد تم استرداد  ،بلديات محافظة الخليل حيث تم توزيع أداة الدراسة عليهم جميعا

( 16إجراء الدراسة عليها وهي تمثل ) والجدول التالي يبين البلديات التي تم %.100نسبة االسترداد 

 بلدية وهي التي يجري فيها تنفيذ للتخطيط االستراتيجي .
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 يبين البلديات التي تم فيها تنفيذ للخطة اإلستراتيجية :2.3جدول 

 عدد رؤساء األقسام المشاركين بالتنفيذ البلدية الرقم
 9 الخليل 1
 6 يطا 2
 5 حلحول 3
 6 السموع 4
 6 الظاهرية 5
 4 بني نعيم 6
 6 بيت أمر 7
 5 سعير 8
 5 اذنا 9
   5 ترقوميا 10
 4 صوريف 11
 4 بيت أوال 12
 6 الياسرية 13
 5 الشيوخ 14
 9 دورا 15
 5 تفوح 16

                  90 المجموع
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 خصائص المبحوثين:

 خصائص المبحوثين الديمغرافية يبين أ:-3.3جدول 

 النسبة المئوية عددال الفئات المتغيرات

 %100 90 رئيس قسم المسمى الوظيفي

 المؤهل العلمي

 1.1 1 الثانوية العامة )توجيهي(

 13.3 12 دبلوم

 75.6 68 بكالوريوس

 10.0 9 دراسات عليا

 %100 90 المجموع

 عدد سنوات العمل )الخبرة(

 32.2 29 سنوات 5أقل من 

 21.1 19 سنوات 10_5من 

 13.3 12 سنة 15_11من 

 22.2 20 سنة 20_16من 

 11.1 10 سنة فأكثر 21من 

 %100 90 المجموع

 العمر

 31.1 28 سنة 30_21من 

 38.9 35 سنة 40_31من 

 30.0 27 سنة فأكثر 41من 

 %100 90 المجموع
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 خصائص المبحوثين الديمغرافية يبين ب:-3.3جدول 

 ئويةالنسبة الم العدد الفئات المتغيرات

عدد الدورات التدريبية الخاصة 

 بالتخطيط

 27.8 25 ال يوجد دورات

 16.7 15 دورة واحدة

 5.6 5 دورتان

 50.0 45 ثالث دورات فأكثر

 %100 90 المجموع

المعرفة بالتخطيط االستراتيجي 

 وأهميته

 86.7 78 نعم

 13.3 12 ال

 %100 90 المجموع

 

فيمــا يتعلــق بمتغيــر المســمى الــوظيفي فقــد شــكلت فئــة )رئــيس قســم( مــا  يالحــظ مــن الجــدول الســابق أنــه

% مـن إجمـالي حجـم المجتمــع فيمـا يتعلـق بمتغيـر المؤهـل العلمــي فقـد شـكلت فئـة )الثانويــة 100نسـبته 

شــــكلت فئــــة )دبلــــوم( مــــا نســــبته  % مــــن إجمــــالي حجــــم المجتمــــع، و1.1العامــــة )تــــوجيهي( مــــا نســــبته 

% مـن إجمــالي حجــم 75.6ع، وشــكلت فئــة )بكـالوريوس( مــا نســبته % مـن إجمــالي حجــم المجتمـ13.3

% مـن إجمـالي حجـم المجتمـع. فيمـا يتعلـق بمتغيـر 10المجتمع، وشكلت فئة )دراسات عليـا( مـا نسـبته 

% مـن إجمـالي حجـم 32.2سـنوات( مـا نسـبته  5عدد سنوات العمـل )الخبـرة( فقـد شـكلت فئـة )أقـل مـن 

% مـن إجمـالي حجـم المجتمـع، و شـكلت 21.1وات( مـا نسـبته سن 10_5المجتمع، و شكلت فئة )من 

 20_16% مــن إجمــالي حجــم المجتمــع، وشــكلت فئــة )مــن 13.3ســنة( مــا نســبته  15_11فئــة )مــن 
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ســنة فــأكثر( مــا نســبته  21% مــن إجمــالي حجــم المجتمــع، وشــكلت فئــة )مــن  22.2ســنة( مــا نســبته 

سـنة( مـا  30_21لعمـر فقـد شـكلت فئـة )مـن % من إجمالي حجم المجتمع. فيما يتعلق بمتغير ا11.1

% مــن 38.9ســنة( مــا نســبته  40_31% مــن إجمــالي حجــم المجتمــع، وشــكلت فئــة )مــن 31.1نســبته 

من إجمالي حجم المجتمع.  %30سنة فأكثر( ما نسبته  41إجمالي حجم المجتمع، و شكلت فئة )من 

قد شكلت فئة )ال يوجـد دورات( مـا نسـبته فيما يتعلق بمتغير عدد الدورات التدريبية الخاصة بالتخطيط ف

% مــن إجمــالي حجــم 16.7% مـن إجمــالي حجــم المجتمــع، وشــكلت فئــة )دورة واحـدة( مــا نســبته 27.8

% من إجمالي حجم المجتمع، وشكلت فئة )ثالث دورات 5.6المجتمع، وشكلت فئة )دورتان( ما نسبته 

علق بمتغير المعرفة بالتخطيط االستراتيجي % من إجمالي حجم المجتمع. فيما يت500فأكثر( ما نسبته 

شكلت فئة )ال( ما نسـبته % من إجمالي حجم المجتمع، و 86.7وأهميته فقد شكلت فئة )نعم( ما نسبته 

 % من إجمالي حجم المجتمع.13.3

 
 الدراسة أدوات 4.3

جه ربط التحديات التي توا بعد االطالع على األدبيات الكثيرة ذات الصلة بموضوع الدراسة وهو

قامت  الدراسةالتخطيط االستراتيجي بمرحلة التنفيذ في بلديات محافظة الخليل ومن اجل تحقيق أهداف 

 اآلتية: باستخدام األدواتالباحثة 
 

 األداة األولى: المقابلة

 مقابالت أولية غير مهيكلة -

تواجه ربط الخطط  تم إجراء مقابالت غير مهيكلة وكان السؤال العام يتمحور حول: التحديات التي 

الباحثة من خاللها إلى أنة من  اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ في بلديات محافظة الخليل، وتوصلت

الضروري استخدام مقابالت مهيكلة مع المسئولين لإلجابة عن الجزء األكبر من أسئلة الدراسة، والجزء 
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تصميم استبانه وتوزيعها على  المتبقي من تلك األسئلة يمكن الحصول على إجابات لها من خالل

 عينة الدراسة وعلية فقد قامت الباحثة باستخدام أكثر من أداة لجمع البيانات وهي على النحو التالي:
 

 المقابالت المهيكلة  -

الباحثة بإجراء مقابالت أولية في البلديات موضع الدراسة ومن ثم عرضها على المشرف  قامت

 (2)ثة إلى إن تم التوصل إلى النسخة النهائية لألسئلة  ملحق رقملمراجعتها ومناقشتها مع الباح
 

ولكي تحصل الباحثة على المعلومات الكاملة والدقيقة، قامت باالطالع على الهياكل التنظيمية 

، وعرضها على أعضاء لجنة للبلديات موضع الدراسة، وعلية قامت الباحثة بتصميم أداة )المقابلة(

فقرة كما هي  (20)تتكون من ست محاور أساسية موزعة على  وهي اتهم، التحكيم لألخذ بمالحظ

 موضحة في الجدول التالي:
 

 يبين محاور وتوزيع فقرات المقابلة :4.3 جدول

 عدد الفقرات المحور الرقم
 3 التخطيط االستراتيجي  .1
 6 مرحلة تنفيذ التخطيط االستراتيجي .2
يط االستراتيجي التحديات التي تواجه تنفيذ التخط .3

 وتتعلق بالثقافة التنظيمية
3 

التحديات التي تواجه تنفيذ التخطيط االستراتيجي  .4
 وتتعلق بالهيكل التنظيمي

4 

التحديات التي تواجه تنفيذ التخطيط االستراتيجي  .5
 وتتعلق بموارد البلدية

4 

 20 المجموع 
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، البلديات التي تنفذ الخطة اإلستراتيجية يشملوا جميع( شخصًا 16تم إجراء مقابلة شخصية مع )

أي بمعدل مبحوث واحد يعمل في مجال التخطيط في كل بلدية. وتم دراسة البيانات التي جمعت 

 (5)انظر ملحق رقم .. والجدول التالي يبين عدد المبحوثينبواسطة المقابلة وتحليلها

 

 يبين عدد المبحوثين وبياناتهم: 5.3جدول 

 البلدية وثينعدد المبح الرقم
 بلدية الشيوخ 1 1
 بلدية سعير 1 2
 بلدية دورا 1 3
 بلدية يطا 1 4
 بلدية السموع 1 5
 بلدية تفوح 1 6
 بلدية الخليل 1 7
 بلدية بني نعيم 1 8
 بلدية أذنا 1 9
 بلدية الياسرية 1 10
 بلدية بيت أوال 1 11
 بلدية ترقوميا 1 12
 صوريفبلدية  1 13
 حلحول ةبلدي 1 14
 بلدية الظاهرية 1 15
 بلدية بيت أمر 1 16
 المجموع 16 
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 األداة الثانية: االستبانة 

تتكون من ست و أداة الدراسة )االستبانة( قامت الباحثة بتصميم لألدب النظري الباحثة بعد مراجعة 

 (1رقم )انظر ملحق فقرة كما هي موضحة في الجدول التالي (54)محاور أساسية موزعة على 

 

 يبين محاور وتوزيع فقرات االستبانة :6.3 جدول

 عدد الفقرات المحور الرقم
 6 معلومات عامة .1
 11 التخطيط االستراتيجي  .2
 7 مرحلة تنفيذ التخطيط االستراتيجي .3
التحديات التي تواجه تنفيذ التخطيط االستراتيجي  .4

 والتي تتعلق بالثقافة التنظيمية
9 

ت التي تواجه تنفيذ التخطيط االستراتيجي التحديا .5
 والتي تتعلق بالهيكل التنظيمي

9 

التحديات التي تواجه تنفيذ التخطيط االستراتيجي  .6
 والتي تتعلق بموارد البلدية

12 

 54 المجموع 
 

لـة لقياس ودراسة التحـديات التـي تواجـه ربـط الخطـط اإلسـتراتيجية بمرحانة استخدمت الباحثة أداة االستب

، باالضـافة الـى مجـاالت 5فقـرة مقسـمة إلـى  (48)التنفيذ في بلديات محافظة الخليل والتي تكونـت مـن 

علــى  ال أتفــق بشــدة إلــى أتفــق بشــدة ، وتتــدرج اإلجابــة علــى الفقــرات مــن اإلجابــة( فقــرات ديمغرافيــة6)

 (.5 -1مقياس ليكرت الخماسي من )
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 وثباتها  صدق األداة 5.3

 صدق األداة  -

وضــمان تحقيــق الهــدف الــذي وضــعت مــن أجلــه، تــم  ألدوات الدراســةحصــول علــى مصــداقية عاليــة لل

( بهــدف معرفـة آرائهــم حــول 4عرضـها علــى مجموعـة مــن ذوي االختصــاص والخبـرة )انظــر ملحـق رقــم 

مدى مالئمة فقرات المقابلة للغرض المطلوب قياسه، ومدى وضوح صياغة الفقرات، ومدى مناسبة كـل 

ور التـــي تنتمـــي إليـــه، ومـــدى كفايـــة الفقـــرات لتغطيـــة كـــل محـــور مـــن محـــاور الدراســـة، هـــذا عبـــارة للمحـــ

باإلضافة إلى اقتـراح مـا يرونـه ضـروريًا مـن تعـديل أو إعـادة صـياغة أو حـذف أو إضـافة فقـرات جديـدة 

 الزمــة. وبعــد اســتالم مالحظــات المحكمــين تــم مراجعتهــا واألخــذ بهــا، ممــا كــان لهــا الــدور الكبيــر واألثــر

 االيجابي في بناء أسئلة المقابلة ووصولها بالشكل الذي هي عليه.

 
( المبنـي علـى Factor Analysis) حساب معامالت االستخراج باستخدام أسلوب التحليل العـاملي وتم

( والتـي توضـح قـيم معـامالت االسـتخراج لكـل Principal Componentsطريقـة المكونـات األساسـية)

حسب كل محـور مـع الدرجـة الكليـة للمجـال أو المحـور، )االستبيان( ة الدراسة فقرة من فقرات محاور أدا 

وتعتبــر أداة الدراســة بأنهــا تتمتــع بدرجــة صــدق عــالي عنــدما تزيــد جميــع أو معظــم معــامالت االســتخراج 

حيــث تتبــع هــذه الطريقــة أســلوب انحــدار الفقــرات علــى الدرجــة الكليــة لمجالهــا فــي  ،(0.5عــن القيمــة )

حيـث أنـه مـن المعـروف إحصـائيا بأنـه كلمـا زادت قيمـة معامـل  ،ت االنحدار)االستخراج(حساب معامال

االنحدار زادت قيمة ارتباط الفقرة بدرجة محورها الكلية مما يدل على زيادة االتساق أو التناسق الداخلي 

فيمـا  0.5 للفقرات داخل هذا المجال أو المحور. ويتضح من الجدول أدناه ارتفاع معظم هذه القـيم عـن

ــــع أداة الدراســــة بصــــدق عــــالي وأن أداة الدراســــة  ــــى تمت ــــأداة الدراســــة المســــتخدمة ممــــا يــــدل عل ــــق ب يتعل
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والجـدول التـالي يوضـح  ،المستخدمة قادرة بدرجة مرتفعة على تحقيـق األهـداف التـي وضـعت مـن أجلهـا

 نتائج التحليل العاملي.
 

 لفقرات أداة الدراسة مصفوفة قيم معامالت االستخراج : يبين7.3 جدول رقم

رقم 
 الفقرة

 معامالت االستخراج
رقم 
 الفقرة

 معامالت االستخراج رقم الفقرة معامالت االستخراج

1. 0.492 .17 0.589 .33 0.752 

.2 0.478 .18 0.657 .34 0.647 

.3  0.550 .19 0.597 .35 0.541 

.4 0.450 .20 0.762 .36 0.107 

.5 0.604 .21 0.764 .37 0.516 

.6 0.738 .22 0.720 .38 0.702 

.7  0.507 .23 0.442 .39 0.625 

.8 0.519 .24 0.714 .40 0.753 

.9  0.335 .25 0.574 .41 0.561 

.10  0.659 .26 0.644 .42 0.752 

.11  0.673 .27 0.562 .43 0.640 

.12 0.534 .28 0.614 .44 0.542 

.13  0.709 .29 0.604 .45 0.541 

.14  0.627 .30 0.725 .46 0.584 

.15  0.707 .31 0.833 .48 0.745 

.16  0.653 .32 0.807 .49 0.690 
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 ثبات األداة

يقصد بثبات األداة مدى استقرار درجات أفراد العينة عبر فقراتها المختلفة وانسجامها مع بعضها 

اخلي لمجاالت أداة الدراسة البعض. لذلك و لقياس ثبات أداة الدراسة تم قياس ثبات االتساق الد

باإلضافة إلى الدرجة الكلية للمجاالت والفقرات باستخدام معامالت الثبات كرونباخ ألفا وكانت النتائج 

 على النحو التالي :

 أداة الدراسة معامالت ثبات : يبين8.3جدول 

 عدد الفقرات المجال
معامل الثبات ألفا 

 كرونباخ
 0.86 11 واقع التخطيط االستراتيجي 

 0.90 7 مدى تنفيذ التخطيط االستراتيجي
التحديات التي تواجه ربط التخطيط االستراتيجي بمرحلة التنفيذ 

 والتي تتعلق بالبيئة الداخلية للبلديات
30 0.96 

التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ 
 والتي تتعلق بالثقافة التنظيمية للبلديات 

9 0.93 

التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ 
 والتي تتعلق بالهيكل التنظيمي للبلدية

9 0.92 

التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ 
 والتي تتعلق بموارد البلدية

12 0.87 

 0.97 48 الدرجة الكلية
 ،( عنــد مجــاالت الدراســة0.96_0.86يم معــامالت الثبــات )كمــا يتضــح مــن الجــدول الســابق تراوحــت قــ

ممـا يـدل علـى أن أداة الدراسـة الحاليـة قـادرة علـى إنتـاج  ،(0.97كما بلغت قيمة معامل الثبـات الكليـة )

وهذه  ،% من النتائج الحالية فيما لو تم إعادة القياس والبحث واستخدامها مرة أخرى بنفس الظروف97

 ألغراض الدراسة واألهداف التي وضعت هذه المجاالت وفقراتها من أجلها.القيم اعتبرت مناسبة 
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 الدراسة: أدوات خطوات تطبيق 6.3

 .أفراد مجتمع الدراسة( استبيان على 90توزيع )ببعد التأكد من صدق أداة الدراسة قامت الباحثة . 1

ومراجعتها الباحثة بجمعها قام المبحوثون بتعبئة االستبيان بما هو مطلوب منهم وبعد ذلك قامت . 2

 تدقيقها والتأكد من سالمتها.

امت الباحثة بإدخال االستبيانات إلى جهاز الحاسوب لتحليل النتائج باستخدام برنامج التحليل . 3

 .SPSSاإلحصائي 
 

 متغيرات الدراسة 7.3

ط االسـتراتيجي التحـديات التـي تواجـه ربـط التخطـيتحوي هذه الدراسة على متغير تابع واحد فقط، وهـو: 

: واقـــع التخطـــيط االســـتراتيجي فـــي والتـــي تتمثـــل بمرحلـــة التنفيـــذ والتـــي تتعلـــق بالبيئـــة الداخليـــة للبلـــديات

البلديات ودرجة تنفيذه وتحديات البيئة الداخلية المتمثلـة فـي الثقافـة التنظيميـة والهيكـل التنظيمـي ومـوارد 

 البلدية.
 

 المعالجة اإلحصائية 8.3

الدراســة، قامــت الباحثــة بمراجعتهــا تمهيــدا إلدخالهــا إلــى الحاســوب وقــد تــم إدخالهــا  بعــد جمــع بيانــات 

للحاســوب بإعطائهــا أرقــام معينــة أي بتحويــل اإلجابــات اللفظيــة إلــى رقميــة حيــث أعطيــت اإلجابــة أتفــق 

درجــات، اإلجابــة ال أتفــق درجتــين، أمــا  3درجــات، اإلجابــة محايــد  4درجــات، اإلجابــة موافــق  5بشــدة 

جابــة ال أتفــق بشــدة فقــد أعطيــت درجــة واحــدة بحيــث كلمــا زادت الدرجــة زادت درجــة اســتجابات أفــراد اإل

 البلديات.العينة نحو التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ في 
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نســـب تمــت المعالجـــة اإلحصـــائية الالزمـــة للبيانـــات واإلجابـــة علــى أســـئلة الدراســـة باســـتخراج األعـــداد وال

المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم اسـتخدام معادلـة الثبـات كرونبـاخ ألفـا لفحـص 

ثبــات أداة الدراســة ومعــامالت االســتخراج بطريقــة المكونــات األساســية بأســلوب التحليــل العــاملي لفحــص 

 .SPSSائية صدق أداة الدراسة، وذلك باستخدام الحاسوب باستخدام برنامج الرزم اإلحص
 

 مفتاح التصحيح 

(، تــم حســاب فــرق أدنــى 5_  1بعــد إعطــاء اتجاهــات أفــراد العينــة أرقامــا تمثــل أوزانــا التجاهــاتهم مــن ) 

وهـو مـا يسـمى المـدى، ثـم تــم قسـمة قيمـة المـدى علـى عــدد  4=  5مـن أعلـى قيمـة وهــي  1قيمـة وهـي 

، وبالتـالي نسـتمر فـي 0.8=  5/4تج = ليصـبح النـا 5المجاالت المطلوبة في الحكم على النتائج وهو 

ـــة أو االتجـــاه  ـــد الحال ـــك إلعطـــاء الفتـــرات الخاصـــة بتحدي ـــى قيمـــة وذل ـــداء مـــن أدن زيـــادة هـــذه القيمـــة ابت

 ( يوضح ذلك :9.3باالعتماد على الوسط الحسابي، والجدول رقم )

 

 مفتاح التصحيح :9.3جدول 

 المستوى  الوسط الحسابي
 منخفضة جدا 1.8أقل من 

 منخفضة 2.6_ أقل من  1.8من 
 متوسطة 3.4_ أقل من  2.6من 
 مرتفعة 4.2_ أقل من  3.4من 

 مرتفعة جدا فأكثر4.2 من 
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 الفصل الرابع

 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 

 

 مقدمة 1.4

 ستبانة والمقابالتالتي تم جمعها عن طريق اال البياناتعرض وتحليل  2.4
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 الفصل الرابع

 ض نتائج الدراسة ومناقشتهاعر 

 
 مقدمة  1.4 

يتناول هذا الجزء نتائج المحاور األساسية التي قامت عليها المقابالت والمحاور التي قامت عليها 

 االستبانة وعرض لهذه النتائج ومناقشتها للوصول إلى االستنتاجات التي ستخرج بها الدراسة .

 

 المقابالت استبانة الدراسة و  ن طريق تحليل البيانات التي تم جمعها ععرض و  2.4

حيث تم تعبئة االستبانة من خـالل رؤسـاء األقسـام فـي البلـديات وتـم عمـل مسـح شـامل حيـث كـان عـدد 

( 16تـــم إجـــراء مقابلـــة شخصـــية مباشـــرة مـــع )% 100رئـــيس قســـم بنســـبة مئويـــة  90المبحـــوثين يمثـــل 

فــي مجــال يعملــون مجتمـع الدراســة،  داخــل بمعــدل شـخص مــن كــل بلديــة شخصـًا مــن األفــراد المبحــوثين

حـول كـل سـؤال ورد فـي اسـتمارة  . وتم دراسة البياناتيط داخل البلديات في ضمن أقسام مختلفة التخط

 ومناقشتها وتحليلها للخروج بالنتائج والتوصيات. المقابلةاالستبانة و 

 

 أسئلة الدراسةأواًل: 

 ؟لديات محافظة الخليلواقع  التخطيط االستراتيجي في ب السؤال األول: ما

للفقرات التي تقيس  ةالمعياري اتاالنحرافو  ،األوساط الحسابية ،النسب المئوية الجدول التالي يوضح

 واقع  التخطيط االستراتيجي في بلديات محافظة الخليل:
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اقع  و للفقرات التي تقيس  ةالمعياري اتاالنحرافو  ،األوساط الحسابية ،النسب المئوية : يبين1.4الجدول 
 التخطيط االستراتيجي في بلديات محافظة الخليل

واقع التخطيط االستراتيجي في  الرقم
 بلديات محافظة الخليل

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

أتفق 
ال أتفق  ال أتفق محايد أتفق بشدة

 بشدة
المجتمع المحلي بلدية تشارك ال 1

 إعداد خطتها اإلستراتيجية في
3.94 1.06 34.4% 41.1% 12.2% 8.9% 3.3% 

 الخطة اإلستراتيجية للبلدية 2
 نيامحددة زم

3.91 1.00 28.9% 48.9% 7.8% 13.3% 1.1% 

تتسم الخطة اإلستراتيجية  3
بالمرونة بحيث يمكن تعديلها 
 .كلما استحدثت ظروف جديدة

3.88 0.97 25.6% 50.0% 13.3% 8.9% 2.2% 

تتوفر الخطة اإلستراتيجية لدى  4
ات اإلدارية المختلفة، المستوي

 والعاملون على اطالع بها
3.80 0.91 18.9% 56.7% 10.0% 14.4% 0.0% 

تم اعتماد الخطة اإلستراتيجية  5
 من قبل المجلس البلدي الحالي 

3.80 1.06 26.7% 43.3% 17.85% 7.8% 4.4% 

تقوم البلدية بإعداد الخطة  6
اإلستراتيجية بناءا على رؤية 

 واضحة ومحددة 
3.78 1.07 24.4% 45.6% 20.0% 3.3% 6.7% 

تقوم البلدية عند إعداد الخطة  7
اإلستراتيجية بتحليل البيئة 

للوقوف على والخارجية الداخلية 
 نقاط القوة والضعف

3.73 1.03 22.2% 44.4% 22.2% 6.7% 4.4% 

الموظفين في  معظميشارك  8
كل وضع الخطة اإلستراتيجية 

 حسب عمله
3.47 1.13 18.9% 36.7% 21.1% 18.9% 4.4% 

تم نشر وإبالغ الخطة  9
اإلستراتيجية إلى جميع العاملين 

 في البلدية
3.47 1.17 17.8% 41.1% 18.9% 14.4% 7.8% 

تم إعداد الخطة اإلستراتيجية من  10
 سة خارجيةقبل خبير/ مؤس

3.33 1.10 13.3% %37.8 22.2% 22.2% 4.4% 

ة األهداف الموضوعة في الخط 11
 اإلستراتيجية غير واقعية 

2.63 0.98 4.4% 15.6% 25.6% 47.8% 6.7% 
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يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة لتي 

محافظة الخليل مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط  تقيس واقع التخطيط االستراتيجي في بلديات

الحسابي، وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن اتجاهات المبحوثين كانت مرتفعة، حيث بلغ 

ونسبة الموافقة ( 0.67( واالنحراف المعياري الكلي مقداره)3.61المتوسط الحسابي للدرجة الكلية)

واقع التخطيط االستراتيجي في بلديات محافظة الخليل درجة ل على أن مما يد ،%(63.3الكلية بلغت)

 مرتفعة.
 

وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات:  ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية،

 (3.94الفقرة )تشارك البلدية المجتمع المحلي في إعداد خطتها اإلستراتيجية( بمتوسط حسابي مقداره )

الفقرة )الخطة اإلستراتيجية للبلدية محددة زمنيا( بمتوسط حسابي  ،(1.06وانحراف معياري مقداره )

الفقرة )تتسم الخطة اإلستراتيجية بالمرونة بحيث يمكن  ،(1( وانحراف معياري مقداره )3.91)مقداره 

ري مقداره ( وانحراف معيا3.88)تعديلها كلما استحدثت ظروف جديدة( بمتوسط حسابي مقداره 

والعاملون على اطالع  ،الفقرة )تتوفر الخطة اإلستراتيجية لدى المستويات اإلدارية المختلفة ،(0.97)

 (.0.91( وانحراف معياري )3.8)بها( بمتوسط حسابي 

 
 (في حين  كانت أدنى الفقرات: الفقرة )األهداف الموضوعة في الخطة اإلستراتيجية غير واقعية

الفقرة )تم إعداد الخطة اإلستراتيجية من قبل  ،(0.98( وانحراف معياري )2.63بمتوسط حسابي )

الفقرة )تم نشر وإبالغ  ،(1.1( وانحراف معياري )3.33بمتوسط حسابي ) (خبير/ مؤسسة خارجية

( وانحراف معياري مقداره 3.47الخطة اإلستراتيجية إلى جميع العاملين في البلدية( بمتوسط حسابي )

 %4.1 %15.2 %17.4 %41.9 %21.4 0.67 3.61 الدرجة الكلية 
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ة )يشارك معظم الموظفين في وضع الخطة اإلستراتيجية كل حسب عمله( بمتوسط الفقر  ،(1.17)

 (.1.13( وانحراف معياري )3.47حسابي )

 
 يمكن تلخيص ما سبق باالستنتاجات التالية:  ،ومن خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم العالية والموافقة

تشارك البلدية المجتمع المحلي في  هبأنتمثل يواقع التخطيط االستراتيجي في بلديات محافظة الخليل 

، الخطة اإلستراتيجية للبلدية محددة زمنيا، تتسم الخطة اإلستراتيجية بالمرونة اإلستراتيجيةإعداد خطتها 

بحيث يمكن تعديلها كلما استحدثت ظروف جديدة، تتوفر الخطة اإلستراتيجية لدى المستويات اإلدارية 

بها، تم اعتماد الخطة اإلستراتيجية من قبل المجلس البلدي الحالي،  والعاملون على اطالع ،المختلفة

تقوم البلدية بإعداد الخطة اإلستراتيجية بناءا على رؤية واضحة ومحددة، تقوم البلدية عند إعداد الخطة 

اإلستراتيجية بتحليل البيئة الداخلية والخارجية للوقوف على نقاط القوة والضعف، يشارك معظم 

في وضع الخطة اإلستراتيجية كل حسب عمله، تم نشر وإبالغ الخطة اإلستراتيجية إلى  الموظفين

 جميع العاملين في البلدية.

 :على هذا السؤال المقابلة إجابات المبحوثين من خالل

 :ما واقع التخطيط االستراتيجي في بلديتك؟  السؤال األول 

تم مقابلتهم حول السؤال المتعلق بواقع التخطيط تم اإلجابة على هذا السؤال من قبل المبحوثين الذين 

الخطة وعمل تحليل استراتيجي رباعي للبيئة الداخلية والخارجية ومتابعة  إعدادبمشاركة العاملين في 

 ومراقبة تنفيذ الخطة، وكانت إجابات المبحوثين موضحة كاآلتي.
 

هذا ون في التخطيط االستراتيجي، من المبحوثين الذين تم مقابلهم يشاركنسبة عالية  أن اتضح لدي 

وهذا ألن عملية إعداد  عمل تخطيط استراتيجي في بلدياتهملم يقوموا بأنة ال يوجد من باإلضافة إلى 

خطة إستراتيجية هي ضرورة وهي ملزمة من قبل الحكم المحلي لضرورة تلقي الدعم من المؤسسات 
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بلديات إال بوجود خطة إستراتيجية ، بناءا على الممولة حيث أن الجهات الداعمة ال تدعم أي مشروع لل

نسبة عالية من هذه البلديات وان  مطلب من الحكم المحلي ولتسهيل تقديم الدعم من الدول المانحة،

أما  ،اإلستراتيجيةتحليل استراتيجي رباعي للبيئة الداخلية والخارجية عند عمل الخطة  بإجراءقاموا 

 .متابعة لعملية التنفيذ لديهم نسبه متوسطةعة تنفيذ الخطة فقد كان لدينا اببالنسبة للتقييم والمراقبة ومت

جميع البلديات لديها تخطيط استراتيجي ولكن ال يوجد تنفيذ لهذه الخطط في كل  أنوبذلك يتضح لنا 

 .متفاوتةالبلديات بل في معظمها وبنسب 
 

التي أعدت الخطط  ت محافظة الخليلتنفيذ التخطيط االستراتيجي في بلديا مدى السؤال الثاني: ما

 ؟ اإلستراتيجية

للفقرات التي تقيس  ةالمعياري اتاالنحرافو  ،األوساط الحسابية ،النسب المئوية الجدول التالي يوضح

 :التي أعدت الخطط اإلستراتيجية تنفيذ التخطيط االستراتيجي في بلديات محافظة الخليل مدى

للفقرات التي تقيس  ةالمعياري اتاالنحرافو  ،األوساط الحسابية ،ويةالنسب المئأ: يبين -2.4 الجدول رقم
 التي أعدت الخطط اإلستراتيجية تنفيذ التخطيط االستراتيجي في بلديات محافظة الخليل مدى

 

 الرقم
تنفيذ التخطيط االستراتيجي في  مدى

التي أعدت  بلديات محافظة الخليل
 الخطط اإلستراتيجية

الوسط 
 الحسابي

ف االنحرا
 المعياري 

أتفق 
ال أتفق  ال أتفق محايد أتفق بشدة

 بشدة

يسهم تنفيذ المشاريع بشكل فعال في  1
 تنفيذ الخطة اإلستراتيجية 

3.77 0.85 13.3% 61.1% 16.7% 6.7% 2.2% 

بشرية نوعية  مواردفي البلدية  وجدت 2
 ومؤهلة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية

3.69 1.03 20.0% 47.8% 16.7% 12.2% 3.3% 

تنفيذ الخطة يتبنى المجلس البلدي  3
 اإلستراتيجية والسياسات المتعلقة بها

3.62 0.98 11.1% 58.9% 16.7% 7.8% 5.6% 

هناك مشاركة من مختلف المستويات  4
المعنية في حصر االحتياجات من 

الموارد المطلوبة لتنفيذ الخطة 
 اإلستراتيجية 

3.58 0.89 8.9% 54.4% 25.6% 7.8% 3.3% 
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للفقرات التي  ةالمعياري اتاالنحرافو  ،األوساط الحسابية ،النسب المئويةب: يبين -2.4 الجدول رقم
 التي أعدت الخطط اإلستراتيجية تنفيذ التخطيط االستراتيجي في بلديات محافظة الخليل تقيس مدى

 

يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة لتي 

تقيس مدى تنفيذ التخطيط االستراتيجي في بلديات محافظة الخليل التي أعدت الخطط اإلستراتيجية 

تيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن مرتبة تر 

( واالنحراف 3.56اتجاهات المبحوثين كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية)

مدى تنفيذ التخطيط درجة مما يدل أن  ،%(62.5ونسبة الموافقة الكلية بلغت)( 0.77المعياري الكلي )

 الستراتيجي في بلديات محافظة الخليل التي أعدت الخطط اإلستراتيجية مرتفعة.ا

 

: ية،وقد جاء في مقدمة هذه الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحساب

( 3.77بمتوسط حسابي مقداره ) (الفقرة )يسهم تنفيذ المشاريع بشكل فعال في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية

 الرقم
تنفيذ التخطيط االستراتيجي في  مدى

التي أعدت  بلديات محافظة الخليل
 خطط اإلستراتيجيةال

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

أتفق 
ال أتفق  ال أتفق محايد أتفق بشدة

 بشدة

تعتمد البلدية على التعاون المشترك  1
 المختلفة لديها بين األقسام والدوائر

 خطتها اإلستراتيجية .لتنفيذ 
3.49 1.08 16.7% 40.0% 23.3% 15.6% 4.4% 

ذية المختلفة ستخدم اإلدارات التنفيت 2
الموارد المتوفرة بحكمة وفق أسس 

علمية ومهنية سليمة وفقا للموازنات 
 المعتمدة حسب الخطة اإلستراتيجية 

3.43 0.91 7.8% 45.6% 32.2% 11.1% 3.3% 

تقوم البلدية بمراجعة الجداول الزمنية   3
للتأكد من التنفيذ حسب الخطة 

 المعدة.
3.34 1.01 7.8% 44.4% 27.8% %14.4 5.6% 

 %4.0 %10.8 %22.7 %50.3 %12.2 0.77 3.56 الدرجة الكلية 
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الفقرة )توجد في البلدية موارد بشرية نوعية ومؤهلة لتنفيذ الخطة  ،(0.85)وانحراف معياري مقداره 

الفقرة )يتبنى المجلس  ،(1.03( وانحراف معياري مقداره )3.69)اإلستراتيجية( بمتوسط حسابي مقداره 

( وانحراف 3.62)قداره البلدي تنفيذ الخطة اإلستراتيجية والسياسات المتعلقة بها( بمتوسط حسابي م

الفقرة )هناك مشاركة من مختلف المستويات المعنية في حصر االحتياجات  ،(0.98معياري مقداره )

( وانحراف معياري 3.58)بمتوسط حسابي مقداره  (من الموارد المطلوبة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية

 (.0.89مقداره )

 

بلدية بمراجعة الجداول الزمنية  للتأكد من التنفيذ حسب في حين  كانت أدنى الفقرات : الفقرة )تقوم ال

الفقرة )تستخدم  ،(1.01( وانحراف معياري مقداره )3.34الخطة المعدة( بمتوسط حسابي مقداره )

اإلدارات التنفيذية المختلفة الموارد المتوفرة بحكمة وفق أسس علمية ومهنية سليمة وفقا للموازنات 

( وانحراف معياري مقداره 3.43بمتوسط حسابي مقداره ) (راتيجيةالمعتمدة حسب الخطة اإلست

الفقرة )تعتمد البلدية على التعاون المشترك بين األقسام والدوائر المختلفة لديها لتنفيذ خطتها  ،(0.91)

 (.1.08( وانحراف معياري مقداره )3.49بمتوسط حسابي مقداره ) (اإلستراتيجية

 

: خيص ما سبق باالستنتاجات التاليةيمكن تل ،جاهاتهم العالية والموافقةومن خالل آراء المبحوثين وات

تمثل يمدى تنفيذ التخطيط االستراتيجي في بلديات محافظة الخليل التي أعدت الخطط اإلستراتيجية 

يسهم تنفيذ المشاريع بشكل فعال في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية، توجد في البلدية موارد بشرية  هبأن

ؤهلة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية، يتبنى المجلس البلدي تنفيذ الخطة اإلستراتيجية والسياسات نوعية وم

المتعلقة بها، هناك مشاركة من مختلف المستويات المعنية في حصر االحتياجات من الموارد المطلوبة 

ائر المختلفة لديها لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية، تعتمد البلدية على التعاون المشترك بين األقسام والدو 
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لتنفيذ خطتها اإلستراتيجية، تستخدم اإلدارات التنفيذية المختلفة الموارد المتوفرة بحكمة وفق أسس علمية 

 .ومهنية سليمة وفقا للموازنات المعتمدة حسب الخطة اإلستراتيجية

 

 :تالي إلجابة المبحوثين على هذا السؤال من خالل المقابلة كانت على النحو الاوبالنسبة 

 

 :تنفيذ التخطيط االستراتيجي ؟  السؤال الثاني 

 
بمدى تنفيذ تم اإلجابة على هذا السؤال من قبل المبحوثين الذين تم مقابلتهم حول السؤال المتعلق 

التخطيط االستراتيجي من حيث درجة التنفيذ والجهة المكلفة باإلشراف على تنفيذ الخطة اإلستراتيجية 

وهل جميع عناصر  ،اإلستراتيجية باألهداف المنبثقة من الخطة اإلستراتيجية وارتباط تنفيذ الخطة

الخطة متوفرة، ومدى اعتماد األهداف السنوية للدوائر مع أهداف الخطة وكيفية نشر ثقافة التخطيط 

 وكانت إجابات المبحوثين موضحة كاآلتي.االستراتيجي في البلدية، 

 
%(  من البلديات تقوم بتنفيذ التخطيط 80ا نسبته )يتضح من خالل إجابات المبحوثين أن م

( بلدية ، 16االستراتيجي وهذا يتضح من خالل عدد البلديات التي نفذت الخطط اإلستراتيجية وهي )

وعند السؤال عن وجود جهة رقابية مكلفة باإلشراف على تنفيذ الخطة اإلستراتيجية كانت الغالبية 

ة ومتابعة مستمرة للخطط وأشار البعض أن هناك أساليب متبعة العظمى تشير لعدم وجود جهة رقابي

حديثا وهي متابعة من قبل الحكم المحلي الكترونيا بحيث أن تقوم البلديات بإدخال ما توصلوا إليه من 

انجازات في تنفيذ خططهم ضمن بوابه الكترونية بحيث بتم من خاللها متابعة الخطط وتنفيذها، وأشار 

األهداف الموضوعة بالخطة بعيدة عن األهداف التي تنفذ أي انه ال يتم  التنفيذ بناءا نسبة قليلة بان 

على أهداف الخطة بل على ما هو متوفر وما هو مناسب للتنفيذ حسب الموارد المتوفرة، في حين 



 التحدايت اليت تواجه ربط اخلطط اإلسرتاتيجية مبرحةل التنفيذ يف بدلايت حمافظة اخلليل

 

95 

 
 

 

برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية  

 أشار نسبة عالية لعدم توفر العناصر الرئيسية لتنفيذ الخطة من)موارد ومهارات وبرامج وحوافز ونمط

إداري ...الخ( وأشار نسبة متوسطة بان أهداف الدوائر ال تتطابق مع أهداف الخطة اإلستراتيجية مما 

يحد من تنفيذ الخطة أحيانا، وبما يخص نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي فقد أجاب ما يقارب النصف 

البعض بضرورة  بأن ثقافة التخطيط االستراتيجي بحاجة لدعم أكثر لكي تصبح مقبولة أكثر و أوصى

وجود وحدة خاصة في كل بلدية تختص بهذه الثقافة نظرا ألهميته وعدم إدراك البلديات وإداراتها 

 بضرورة وجودة.

 

التحديات التي تواجه ربط التخطيط االستراتيجي بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق  السؤال الثالث: ما

 ؟ بالبيئة الداخلية للبلديات في محافظة الخليل

 

 رع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:ويتف

بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق  اإلستراتيجيةالتحديات التي تواجه ربط الخطط  السؤال الفرعي األول: ما

 ؟بالثقافة التنظيمية للبلديات في محافظة الخليل 

 

للفقرات التي تقيس  ةالمعياري اتاالنحرافو  ،األوساط الحسابية ،النسب المئوية الجدول التالي يوضح

بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بالثقافة التنظيمية للبلديات  اإلستراتيجيةالتحديات التي تواجه ربط الخطط 

 في محافظة الخليل:
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للفقرات التي تقيس  ةالمعياري اتاالنحرافو  ،األوساط الحسابية ،النسب المئويةيبين  :3.4الجدول 
 بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بالثقافة التنظيمية للبلديات اإلستراتيجيةط التحديات التي تواجه ربط الخط

 الرقم
التحديات التي تواجه ربط الخطط 

بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق  اإلستراتيجية
 بالثقافة التنظيمية للبلديات 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

أتفق 
ال أتفق  ال أتفق محايد أتفق بشدة

 بشدة

العالقات الجيدة بين موظفي  تسهم 1
البلدية في تنفيذ أفضل للخطة 

 اإلستراتيجية
3.84 0.94 %20.0 57.8% 12.2% 6.7% 3.3% 

همية تنفيذ شعر البلدية العاملين بأت 2
 الخطة اإلستراتيجية 

3.64 0.95 12.2% 57.8% 15.6% 11.1% 3.3% 

تشعر البلدية العاملين فيها بأن عملية  3
هي تعاون إلستراتيجية اتنفيذ الخطة 

مشترك من اجل تحقيق األهداف 
 المرسومة

3.58 1.12 18.9% 45.6% 15.6% 14.4% 5.6% 

قة من اجل بدالتنفيذ معايير البلدية  تحدد 4
المساهمة في تحقيق الفعالية في تنفيذ 

 اإلستراتيجية.
3.47 0.91 7.8% 48.9% 28.9% 11.1% 3.3% 

تساعد تقوم البلدية بتطوير وسائل  5
الموظفين في انجاز أعمالهم على أكمل 

 وجه
3.42 1.04 13.3% 38.9% 28.9% 14.4% 4.4% 

تتوفر في البلدية أنظمة معلومات تساعد  6
على مراقبة وقياس درجة النجاح في 

 تطبيق الخطة اإلستراتيجية
3.40 1.05 11.1% 43.3% 25.6% 14.4% 5.6% 

يتناسب تغيير أنماط العمل لتقوم البلدية ب 7
مع الخطة اإلستراتيجية )مثال تعديل 

مواعيد الدوام للبعض من أجل االلتزام 
 بالتنفيذ في الموعد المحدد(

3.37 1.08 10.0% 46.7% 18.9% 18.9% 5.6% 

لتنمية المهارات تدريبات تتبنى البلدية  8
 %5.6 %17.8 %27.8 %37.8 %11.1 1.07 3.31 اإلستراتيجيةالخطة  المطلوبة لتنفيذ

تضع البلدية نظام حوافز ومكافئات  9
 تنفيذ الخطة اإلستراتيجيةللتطوير األداء 

2.88 1.17 7.8% 26.7% 23.3% 30.0% 12.0% 

 %5.4 %15.4 %21.9 %44.8 %12.5 0.83 3.43 الدرجة الكلية 
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الدراسة لتي  يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة 

تقيس التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بالثقافة التنظيمية 

للبلديات في محافظة الخليل مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكلية 

لغ المتوسط الحسابي للدرجة الواردة في الجدول أن اتجاهات المبحوثين كانت مرتفعة، حيث ب

مما يدل  ،%(57.3ونسبة الموافقة الكلية بلغت)( 0.83( واالنحراف المعياري الكلي )3.34الكلية)

التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بالثقافة درجة على أن 

 .جة الكلية مرتفعةمنخفضة ألن الدر التنظيمية للبلديات في محافظة الخليل 

 

: ية،وقد جاء في مقدمة هذه الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحساب

الفقرة )تسهم العالقات الجيدة بين موظفي البلدية في تنفيذ أفضل للخطة اإلستراتيجية( بمتوسط حسابي 

تشعر البلدية العاملين بأهمية تنفيذ الخطة الفقرة ) ،(0.94( وانحراف معياري مقداره )3.84مقداره )

الفقرة )تشعر البلدية  ،(0.95( وانحراف معياري مقداره )3.64)بمتوسط حسابي مقداره  (اإلستراتيجية

العاملين فيها بأن عملية تنفيذ الخطة اإلستراتيجية هي تعاون مشترك من اجل تحقيق األهداف 

الفقرة )تحدد البلدية  ،(1.12)انحراف معياري مقداره ( و 3.58)المرسومة( بمتوسط حسابي مقداره 

معايير التنفيذ بدقة من اجل المساهمة في تحقيق الفعالية في تنفيذ اإلستراتيجية( بمتوسط حسابي 

 (.0.91( وانحراف معياري مقداره )3.47)مقداره 

 

وير األداء للمساعدة في في حين  كانت أدنى الفقرات : الفقرة )تضع البلدية نظام حوافز ومكافئات لتط

الفقرة  ،(1.17( وانحراف معياري مقداره )2.88تنفيذ الخطة اإلستراتيجية( بمتوسط حسابي مقداره )

)تتبنى البلدية تدريبات لتنمية المهارات المطلوبة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية( بمتوسط حسابي مقداره 
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م البلدية بتغيير أنماط العمل ليتناسب مع الخطة الفقرة )تقو  ،(1.07( وانحراف معياري مقداره )3.31)

اإلستراتيجية )مثال تقوم بتعديل مواعيد الدوام للبعض من أجل االلتزام بالتنفيذ في الموعد المحدد(( 

الفقرة )تتوفر في البلدية أنظمة  ،(1.08( وانحراف معياري مقداره )3.37بمتوسط حسابي مقداره )

بمتوسط حسابي  (ياس درجة النجاح في تطبيق الخطة اإلستراتيجيةمعلومات تساعد على مراقبة وق

 (.1.05( وانحراف معياري مقداره )3.4مقداره )

 

يمكن تلخيص ما سبق باالستنتاجات التالية:  ،ومن خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم العالية والموافقة

إلستراتيجية، تشعر البلدية العاملين تسهم العالقات الجيدة بين موظفي البلدية في تنفيذ أفضل للخطة ا

بأهمية تنفيذ الخطة اإلستراتيجية، تشعر البلدية العاملين فيها بأن عملية تنفيذ الخطة اإلستراتيجية هي 

تعاون مشترك من اجل تحقيق األهداف المرسومة، تحدد البلدية معايير التنفيذ بدقة من اجل المساهمة 

تراتيجية، تقوم البلدية بتطوير وسائل تساعد الموظفين في انجاز في تحقيق الفعالية في تنفيذ اإلس

أعمالهم على أكمل وجه، تتوفر في البلدية أنظمة معلومات تساعد على مراقبة وقياس درجة النجاح في 

 تطبيق الخطة اإلستراتيجية.

 

 وكانت إجابات المبحوثين من خالل المقابلة على النحو التالي 

 

ديات التي تواجه ربط التخطيط االستراتيجي بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بالثقافة التح السؤال الثالث:

 التنظيمية ؟
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بالثقافة  تم اإلجابة على هذا السؤال من قبل المبحوثين الذين تم مقابلتهم حول السؤال المتعلق

نفيذ الخطة وهل التنظيمية من خالل االلتزام بمواعيد الخطط والثقافات التنظيمية التي ال تساهم في ت

 اإلدارة العليا والمجلس البلدي يعرفون أهمية التخطيط االستراتيجي .

 

يتضح من اإلجابات أن غالبية البلديات ال تلتزم بموعد تسليم الخطة كما قد كان مقرر لها أن تسلم، 

إلى أن ويتم ترحيل الكثير من المشاريع لسنوات الحقة لعدم التمكن من تنفيذها، وأشار المبحوثين 

الثقافات التنظيمية السائدة في البلديات  تساهم في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية إلى حد ما، وفيما يتعلق 

%( 75بمعرفة اإلدارة العليا والمجلس البلدي بأهمية تنفيذ الخطة أشار المعظم بنسبة تقريبية حوالي )

 ه . بان المجالس ال تدرك أهمية التخطيط االستراتيجي وأهمية تنفيذ

 

بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق  اإلستراتيجيةالتحديات التي تواجه ربط الخطط  السؤال الفرعي الثاني: ما

 ؟ بالهيكل التنظيمي للبلدية

 

للفقرات التي تقيس  ةالمعياري اتاالنحرافو  ،األوساط الحسابية ،النسب المئوية الجدول التالي يوضح

 بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بالهيكل التنظيمي للبلدية: تراتيجيةاإلسالتحديات التي تواجه ربط الخطط 
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للفقرات التي تقيس  ةالمعياري اتاالنحرافو  ،األوساط الحسابية ،النسب المئوية : يبين4.4جدول 
 بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بالهيكل التنظيمي للبلدية اإلستراتيجيةالتحديات التي تواجه ربط الخطط 

 الرقم
ديات التي تواجه ربط الخطط التح

بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق  اإلستراتيجية
 بالهيكل التنظيمي للبلدية

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

أتفق 
ال أتفق  ال أتفق محايد أتفق بشدة

 بشدة

تتوفر قنوات اتصال فعالة بين اإلدارة  1
العليا والمستويات اإلدارية المختلفة عند 

 اإلستراتيجية.تطبيق الخطة 
3.51 1.04 14.4% 45.6% 20.0% 16.7% 3.3% 

عند إجراء واضحة تعتمد البلدية معايير  2
 اإلستراتيجية. الخطةعملية تنفيذ 

3.50 1.02 12.2% 46.7% 25.6% 10.0% 5.6% 

تعتمد البلدية نطاق إشراف واسع من  3
 %5.6 %11.1 %32.2 %40.0 %11.1 1.01 3.40 أجل تنفيذ الخطة اإلستراتيجية .

تتمتع البلدية بدرجة عالية من الرسمية  4
 في تنفيذ الخطط اإلستراتيجية .

3.34 1.01 8.9% 41.1% 31.1% 13.3% 5.6% 

هناك صالحيات غير متداخلة في  5
الهيكل التنظيمي لضمان تنفيذ فعال 

 للخطة اإلستراتيجية .
3.32 1.01 12.2% 32.2% 34.4% 17.8% 3.3% 

لبلدية أسلوبًا واضحًا في تسلسل تعتمد ا 6
الصالحيات أثناء تنفيذ الخطة 

 اإلستراتيجية .
3.29 1.02 8.9% 35.6% 38.9% 8.9% 7.8% 

تعيد البلدية النظر في هيكلها التنظيمي  7
 اإلستراتيجية الخطة بطريقة تالئم تنفيذ

أي أن الهيكل التنظيمي يتغير بتغير 
 الخطة اإلستراتيجية.

3.18 1.09 7.8% 37.8% 26.7% 20.0% 7.8% 

يرى الموظف أن تنفيذ الخطة  8
اإلستراتيجية عمل إضافي إلى عملة 

 الروتيني. 
3.12 1.06 10.0% 28.9% 27.8% 30.0% 3.3% 

تعتمد البلدية نظام الالمركزية في العمل  9
 لتنفيذ خطتها اإلستراتيجية .

2.87 1.09 5.6% 24.4% 33.3% 24.4% 12.2% 

 %6.0 %16.9 %30.0 %36.9 %10.1 0.80 3.28 لكليةالدرجة ا 
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يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة لتي 

تقيس التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بالهيكل التنظيمي 

تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن للبلدية مرتبة ترتيبا 

( واالنحراف 3.28اتجاهات المبحوثين كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية)

التحديات درجة مما يدل على أن  ،%(47ونسبة الموافقة الكلية بلغت)( 0.8المعياري الكلي مقداره)

 جه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بالهيكل التنظيمي للبلدية متوسطة.التي توا

 

: ء في مقدمة هذه الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابية،وقد جا

ة عند تطبيق الخطة الفقرة )تتوفر قنوات اتصال فعالة بين اإلدارة العليا والمستويات اإلدارية المختلف

الفقرة )تعتمد البلدية  ،(1.04( وانحراف معياري مقداره )3.51اإلستراتيجية( بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراف 3.5)معايير واضحة عند إجراء عملية تنفيذ الخطة اإلستراتيجية( بمتوسط حسابي مقداره 

 (اسع من أجل تنفيذ الخطة اإلستراتيجيةالفقرة )تعتمد البلدية نطاق إشراف و  ،(1.02معياري مقداره )

الفقرة )تتمتع البلدية بدرجة عالية من  ،(1.01( وانحراف معياري مقداره )3.4)بمتوسط حسابي مقداره 

( وانحراف معياري مقداره 3.34)بمتوسط حسابي مقداره  (الرسمية في تنفيذ الخطط اإلستراتيجية

(1.01.) 

 

ة )تعتمد البلدية نظام الالمركزية في العمل لتنفيذ خطتها في حين كانت أدنى الفقرات: الفقر 

الفقرة )يرى الموظف  ،(1.09( وانحراف معياري مقداره )2.87بمتوسط حسابي مقداره ) (اإلستراتيجية

( 3.12بمتوسط حسابي مقداره ) (أن تنفيذ الخطة اإلستراتيجية عمل إضافي إلى عملة الروتيني.

الفقرة )تعيد البلدية النظر في هيكلها التنظيمي بطريقة تالئم تنفيذ  ،(1.06وانحراف معياري مقداره )



 التحدايت اليت تواجه ربط اخلطط اإلسرتاتيجية مبرحةل التنفيذ يف بدلايت حمافظة اخلليل

 

102 

 
 

 

برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية  

الخطة اإلستراتيجية أي أن الهيكل التنظيمي يتغير بتغير الخطة اإلستراتيجية( بمتوسط حسابي مقداره 

الفقرة )تعتمد البلدية أسلوبًا واضحًا في تسلسل الصالحيات  ،(1.09( وانحراف معياري مقداره )3.18)

 (.1.02( وانحراف معياري مقداره )3.29بمتوسط حسابي مقداره ) (ثناء تنفيذ الخطة اإلستراتيجيةأ
 

: خيص ما سبق باالستنتاجات التاليةيمكن تل ،ومن خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم العالية والموافقة

ند تطبيق الخطة تتوفر قنوات اتصال فعالة بين اإلدارة العليا والمستويات اإلدارية المختلفة ع

اإلستراتيجية، تعتمد البلدية معايير واضحة عند إجراء عملية تنفيذ الخطة اإلستراتيجية، تعتمد البلدية 

 نطاق إشراف واسع من أجل تنفيذ الخطة اإلستراتيجية.
 

 وكانت إجابات المبحوثين على هذا السؤال من خالل المقابلة على النحو التالي :

ديات التي تواجه ربط التخطيط االستراتيجي بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بالهيكل : التح السؤال الرابع

 التنظيمي. 
 

بالهيكل  تم اإلجابة على هذا السؤال من قبل المبحوثين الذين تم مقابلتهم حول السؤال المتعلق

وهل تم التنظيمي من اإلستراتيجية، من حيث هل الهيكل الحالي يدعم تنفيذ الخطة اإلستراتيجية، 

وهل يوجد وصف وظيفي وتسلسل صالحيات  تعديل الهيكل التنظيمي ليتناسب مع تنفيذ الخطة،

وما هو أفضل هيكلية )بسيطة،مركزية، ال مركزية، وظيفية( من وجهة نظرك  ومسؤوليات واضح،

 لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية؟
 

ها التنظيمية الحالية ال تدعم تنفيذ يتضح من خالل إجابات المبحوثين أن هناك عدد من البلديات هياكل

الخطط اإلستراتيجية ، وان نسبة عالية من البلديات لم تقم بتعديل هياكلها التنظيمية بما يتناسب مع 

تنفيذ التخطيط االستراتيجي، في حين أشار المبحوثين بنسبة عالية بوجود وصف وظيفي وتسلسل 
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يكلية فاألغلب أشار بنسبة متوسطة بان الهيكلية صالحيات ومسؤوليات واضح، أما بالنسبة ألفضل ه

الالمركزية هي األفضل لتنفيذ التخطيط االستراتيجي لما تتمتع به من حرية في الصالحيات وقلة 

التعقيدات وقلة اللوائح واألنظمة التي تفرض من قبل المجالس البلدية المتعاقبة والتي تكون في معظم 

 إلستراتيجية للبلدية .األحيان ال تعرف شيء عن الخطة ا

بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق  اإلستراتيجيةالتحديات التي تواجه ربط الخطط  السؤال الفرعي الثالث: ما

 ؟ بموارد البلدية

للفقرات التي تقيس  ةالمعياري اتاالنحرافو  ،األوساط الحسابية ،النسب المئوية الجدول التالي يوضح

 بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بموارد البلدية: اإلستراتيجيةالتحديات التي تواجه ربط الخطط 

التحديات للفقرات التي تقيس  ةالمعياري اتاالنحرافو  ،األوساط الحسابية ،النسب المئويةأ: -5.4جدول 
 بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بموارد البلدية اإلستراتيجيةالتي تواجه ربط الخطط 

 الرقم
الخطط التحديات التي تواجه ربط 

بمرحلة التنفيذ والتي  اإلستراتيجية
 تتعلق بموارد البلدية

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

أتفق 
 بشدة

 ال أتفق محايد أتفق
ال أتفق 

 بشدة

تعتبر الموارد المالية هي التحدي  1
األساسي في تنفيذ الخطة 

 اإلستراتيجية
3.99 1.02 34.4% 43.3% 12.2% 6.7% 3.3% 

ية مقترحات مشاريع كافية تعد البلد 2
بهدف الحصول على تمويل 

 لمشاريعها
3.78 0.92 14.4% 63.3% 12.2% 5.6% 4.4% 

تغطي موارد البلدية الداخلية جزءًا  3
من الخطة اإلستراتيجية في حال 

 عدم وجود ممواًل خارجياً 
3.70 0.93 12.2% 61.1% 15.6% 6.7% 4.4% 
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للفقرات التي تقيس  ةالمعياري اتاالنحرافو  ،اط الحسابيةاألوس ،النسب المئويةب: -5.4جدول 
 بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بموارد البلدية اإلستراتيجيةالتحديات التي تواجه ربط الخطط 

 الرقم
التحديات التي تواجه ربط الخطط 

بمرحلة التنفيذ والتي  اإلستراتيجية
 تتعلق بموارد البلدية

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ياري المع

أتفق 
ال أتفق  ال أتفق محايد أتفق بشدة

 بشدة

موازنات  الخطة اإلستراتيجيةتحدد  1
 تقديرية خاصة بجميع أوجه أنشطتها

3.67 0.89 10.0% 60.0% 21.1% 4.4% 4.4% 

يتوفر لدى البلدية موارد بشرية كافية  2
 لتنفيذ ما ورد في الخطة اإلستراتيجية 

3.62 1.04 20.0% 41.1% 23.3% 12.2% 3.3% 

تبني الخطط اإلستراتيجية بناءا على  3
حجم  التمويل من قبل الجهات 

 الداعمة 
3.57 0.98 13.3% 48.9% 22.2% 12.2% 3.3% 

توجد قيادات إدارية مدربة قادرة على  4
تعظيم االستفادة من الموارد 

 واإلمكانيات المتاحة 
3.33 1.10 11.1% 42.2% 22.2% 17.8% 6.7% 

البلدية موازنة ثابتة من أجل  تحدد  5
تنفيذ الخطة اإلستراتيجية في حال 

 عدم وجود داعمين.
3.27 1.12 6.7% 47.4% 22.2% 12.2% 11.1% 

تستعين البلدية بالمجتمع المحلي  6
وأصحاب رؤوس األموال لتنفيذ 

 الخطة اإلستراتيجية 
3.23 1.16 12.2% 37.8% 17.8% 25.6% 6.7% 

ة موارد مالية كافية يتوفر لدى البلدي 7
 لتنفيذ ما ورد في الخطة اإلستراتيجية

2.92 1.18 6.7% 33.3% 17.8% 30.0% 12.2% 

توضع الخطة  بناءا على موارد  8
 البلدية فقط المقرة من الحكم المحلي

2.90 1.12 6.7% 27.8% 24.4% 31.1% 10.0% 

تلجأ البلدية ألخذ قروض لتنفيذ  9
تعجز عن خطتها اإلستراتيجية حين 

 توفير دعم
2.41 1.21 5.6% 16.7% 17.8% 33.3% 26.7% 

 %8.1 %16.5 %19.1 %43.6 %12.8 0.68 3.37 الدرجة الكلية 
 

يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة لتي 

بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بموارد البلدية مرتبة  تقيس التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية
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ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي، وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن اتجاهات 

( واالنحراف المعياري الكلي 3.37المبحوثين كانت متوسطة، بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية)

التحديات التي تواجه ربط  درجة مما يدل على أن ،%(56.4لغت)ونسبة الموافقة الكلية ب( 0.68)

 الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بموارد البلدية متوسطة.
 

: ية،وقد جاء في مقدمة هذه الفقراتورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحساب

األساسي في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية( بمتوسط حسابي  الفقرة )تعتبر الموارد المالية هي التحدي

الفقرة )تعد البلدية مقترحات مشاريع كافية بهدف الحصول على  ،(1.02( وانحراف معياري )3.99)

الفقرة )تغطي موارد البلدية  ،(0.92( وانحراف معياري )3.78)تمويل لمشاريعها( بمتوسط حسابي 

( 3.7)تيجية في حال عدم وجود ممواًل خارجيًا( بمتوسط حسابي الداخلية جزءًا من الخطة اإلسترا

الفقرة )تحدد الخطة اإلستراتيجية موازنات تقديرية خاصة بجميع أوجه  ،(0.93)وانحراف معياري 

 (.0.89( وانحراف معياري )3.67)أنشطتها( بمتوسط حسابي 
 

لتنفيذ خطتها اإلستراتيجية حين تعجز في حين  كانت أدنى الفقرات : الفقرة )تلجأ البلدية ألخذ قروض 

الفقرة )توضع  ،(1.21( وانحراف معياري مقداره )2.14عن توفير دعم( بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراف 2.9الخطة  بناءا على موارد البلدية فقط المقرة من الحكم المحلي( بمتوسط حسابي مقداره )

دية موارد مالية كافية لتنفيذ ما ورد في الخطة الفقرة )يتوفر لدى البل ،(1.12معياري مقداره )

الفقرة )تستعين البلدية  ،(1.18( وانحراف معياري مقداره )2.92اإلستراتيجية( بمتوسط حسابي مقداره )

( 3.23( بمتوسط حسابي مقداره )بالمجتمع المحلي وأصحاب رؤوس األموال لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية

 (.1.16وانحراف معياري مقداره )
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 :تاليةيمكن تلخيص االستنتاجات ال ،ومن خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم العالية والموافقة

تعتبر الموارد المالية هي التحدي األساسي في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية، تعد البلدية مقترحات مشاريع 

ًا من الخطة كافية بهدف الحصول على تمويل لمشاريعها، تغطي موارد البلدية الداخلية جزء

اإلستراتيجية في حال عدم وجود ممواًل خارجيًا، تحدد الخطة اإلستراتيجية موازنات تقديرية خاصة 

بجميع أوجه أنشطتها، يتوفر لدى البلدية موارد بشرية كافية لتنفيذ ما ورد في الخطة اإلستراتيجية، تبني 

 الداعمة.الخطط اإلستراتيجية بناءا على حجم  التمويل من قبل الجهات 

 

تم رفض ما يلي : تلجأ البلدية ألخذ  ،لكن من خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم المعارضة والمنخفضة

 قروض لتنفيذ خطتها اإلستراتيجية حين تعجز عن توفير دعم.
 

 وكانت إجابات المبحوثين على هذا السؤال من خالل المقابلة على النحو التالي:

 

لتي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بموارد التحديات االسؤال الخامس: 

 البلدية؟

 

بموارد البلدية  تم اإلجابة على هذا السؤال من قبل المبحوثين الذين تم مقابلتهم حول السؤال المتعلق

لى ومدى توفر موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ التخطيط االستراتيجي وهل توضع الخطط بناءا ع

  الموارد المقرة من قبل الحكم المحلي أم بناءا على الدعم المتوقع من الجهات المانحة:

يتضح  من إجابات المبحوثين أن الموارد المالية هي التحدي األكبر واالهم ضمن التحديات التي 

الجهات  تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ ألن البلديات تعتمد في دخلها على الدعم من
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المانحة ومن خالل الدعم يظهر االنجاز والتقدم في تنفيذ الخطط وظهر لدينا نسب بسيطة من 

البلديات تعتمد في دخلها على الموازنة المقرة من الحكم المحلي ألنها ال تكفي إال لتغطية أشياء بسيطة  

ط اإلستراتيجية ولكن وأوصوا المعظم بأن هناك موارد بشرية كافية بالبلديات من أجل إتمام تنفيذ الخط

بضرورة إنشاء وحدة خاصة لمتابعة أمور الخطط اإلستراتيجية الن متابعة الخطط ضمن أعمال 

الموظفين يعتبر مرهق للموظف باعتباره عمل إضافي للعمل الرسمي وال يتقاضى علية اجر إضافي أو 

لبية بأن الموارد المتوقعة من الجهات مكافئة فيعتبره الموظف عبء زائد ويتكاسل في أداءه. وأشار الغا

المانحة هي من تقرر تنفيذ بنود الخطة اإلستراتيجية وتعطى األولوية بالتنفيذ حسب ما يراه الممول 

مناسبا للتمويل،وليس على ما أولويات البلدية وأهدافها وخطتها لذلك يتم ترحيل بعض المشاريع لسنوات 

هذه المشاريع  والسبب يعود لضخامة هذه المشاريع أحيانا الحقة من اجل عدم وجود داعم وممول ل

 ولكلفتها العالية، وأحيانا أخرى لحاجتها لترابط عدة قطاعات وحاجتها لوقت طويل .

 

الكلية واألوزان النسبية الكلية  ةالمعياري اتاالنحراف ،األوساط الحسابية الكليةالجدول التالي يوضح 

 :لمجاالت الدراسة
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الكلية واألوزان النسبية الكلية  ةالمعياري اتاالنحراف ،ألوساط الحسابية الكلية: يبين ا6.4جدول 
 لمجاالت الدراسة

الوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
ال أتفق  ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة المعياري 

 بشدة
 %4.1 %15.2 %17.4 %41.9 %21.4 0.67 3.61 واقع التخطيط االستراتيجي 

 %4.0 %10.8 %22.7 %50.3 %12.2 0.77 3.56 نفيذ التخطيط االستراتيجيمدى ت
التحديات التي تواجه ربط التخطيط 

االستراتيجي بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق 
 بالبيئة الداخلية للبلديات

3.36 0.72 11.9% 42.0% 23.2% 16.3% 6.75% 

التحديات التي تواجه ربط الخطط 
نفيذ والتي تتعلق اإلستراتيجية بمرحلة الت

 بالثقافة التنظيمية للبلديات 
3.43 0.83 12.5% 44.8% 21.9% 15.45% %5.45 

التحديات التي تواجه ربط الخطط 
اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق 

 بالهيكل التنظيمي للبلدية
3.28 0.80 10.1% 36.9% 30.0% 16.9% 6.0% 

التحديات التي تواجه ربط الخطط 
ستراتيجية بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق اإل

 بموارد البلدية
3.37 0.68 12.8% 43.6% 19.1% 16.5% 8.1% 

 

( 3.61.)واقع التخطيط االستراتيجيمن خالل الجدول السابق يتضح بأن أعلى الدرجات كانت درجة 

االستراتيجي التحديات التي تواجه ربط التخطيط ثم  (3.56)مدى تنفيذ التخطيط االستراتيجييليها 

 .(3.36)بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بالبيئة الداخلية للبلديات
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 

 

 ملخص نتائج الدراسة واستنتاجاتها 1.5

 التوصيات 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التحدايت اليت تواجه ربط اخلطط اإلسرتاتيجية مبرحةل التنفيذ يف بدلايت حمافظة اخلليل

 

110 

 
 

 

برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية  

 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 

 واستنتاجاتها نتائج الدراسةملخص  1.5

التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة  الدراسة والتي هدفت إلى دراسةبعد إجراء هذه 

 النتائج التالية: إلى ةالباحث تتوصل ،التنفيذ في بلديات محافظة الخليل
 

 ؟واقع  التخطيط االستراتيجي في بلديات محافظة الخليل السؤال األول: ما

 ي بلديات محافظة الخليل مرتفعة.واقع التخطيط االستراتيجي فدرجة تبين بأن 
 

يمكن تلخيص ما سبق باالستنتاجات التالية :  ،ومن خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم العالية والموافقة

تشارك البلدية المجتمع المحلي في  هتمثل بأنيواقع التخطيط االستراتيجي في بلديات محافظة الخليل 

راتيجية للبلدية محددة زمنيا، تتسم الخطة اإلستراتيجية بالمرونة ، الخطة اإلستاإلستراتيجيةإعداد خطتها 

بحيث يمكن تعديلها كلما استحدثت ظروف جديدة، تتوفر الخطة اإلستراتيجية لدى المستويات اإلدارية 

والعاملون على اطالع بها، تم اعتماد الخطة اإلستراتيجية من قبل المجلس البلدي الحالي،  ،المختلفة

ية بإعداد الخطة اإلستراتيجية بناءا على رؤية واضحة ومحددة، تقوم البلدية عند إعداد الخطة تقوم البلد

اإلستراتيجية بتحليل البيئة الداخلية والخارجية للوقوف على نقاط القوة والضعف، يشارك معظم 

لى الموظفين في وضع الخطة اإلستراتيجية كل حسب عمله، تم نشر وإبالغ الخطة اإلستراتيجية إ

وبذلك يتضح لنا أن التخطيط االستراتيجي في البلديات يتم بصورة جيدة جميع العاملين في البلدية.

ووفق أسس ومعايير واضحة وضمن طرق إعداد عصرية وبذلك يكون مستوى التخطيط جيد في 

 البلديات.
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أعدت الخطط  التي تنفيذ التخطيط االستراتيجي في بلديات محافظة الخليل مدى السؤال الثاني: ما

 ؟ اإلستراتيجية

مدى تنفيذ التخطيط االستراتيجي في بلديات محافظة الخليل التي أعدت الخطط تبين بأن درجة 

 اإلستراتيجية مرتفعة.
 

: التالية يمكن تلخيص ما سبق باالستنتاجات ،ومن خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم العالية والموافقة

تمثل يفي بلديات محافظة الخليل التي أعدت الخطط اإلستراتيجية  مدى تنفيذ التخطيط االستراتيجي

يسهم تنفيذ المشاريع بشكل فعال في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية، توجد في البلدية موارد بشرية  هبأن

نوعية ومؤهلة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية، يتبنى المجلس البلدي تنفيذ الخطة اإلستراتيجية والسياسات 

بها، هناك مشاركة من مختلف المستويات المعنية في حصر االحتياجات من الموارد المطلوبة المتعلقة 

لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية، تعتمد البلدية على التعاون المشترك بين األقسام والدوائر المختلفة لديها 

ة بحكمة وفق أسس علمية لتنفيذ خطتها اإلستراتيجية، تستخدم اإلدارات التنفيذية المختلفة الموارد المتوفر 

وبذلك يتضح لنا أن تنفيذ التخطيط  ومهنية سليمة وفقا للموازنات المعتمدة حسب الخطة اإلستراتيجية.

االستراتيجي يتم بدرجة عالية حيث أن معظم البلديات يتم فيها تنفيذ التخطيط االستراتيجي وبدرجة 

طها اإلستراتيجية وبدأت بإعداد خطط جديدة , عالية وقد تبين لنا أن هناك عدد من البلديات أنهت خط

 وهذا يقودنا إلى أن التنفيذ يتم بصورة جيدة ومقبولة إلى حد ما.
 

التحديات التي تواجه ربط التخطيط االستراتيجي بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق  السؤال الثالث: ما

 ؟ بالبيئة الداخلية للبلديات في محافظة الخليل
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 ؤال األسئلة الفرعية التالية:ويتفرع من هذا الس

بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق  اإلستراتيجيةالتحديات التي تواجه ربط الخطط  السؤال الفرعي األول: ما

 ؟بالثقافة التنظيمية للبلديات في محافظة الخليل 

لثقافة التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق باتبين بأن درجة 

 .منخفضة ألن الدرجة الكلية مرتفعةالتنظيمية للبلديات في محافظة الخليل 
 

: خيص ما سبق باالستنتاجات التاليةيمكن تل ،ومن خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم العالية والموافقة

العاملين  تسهم العالقات الجيدة بين موظفي البلدية في تنفيذ أفضل للخطة اإلستراتيجية، تشعر البلدية

بأهمية تنفيذ الخطة اإلستراتيجية، تشعر البلدية العاملين فيها بأن عملية تنفيذ الخطة اإلستراتيجية هي 

تعاون مشترك من اجل تحقيق األهداف المرسومة، تحدد البلدية معايير التنفيذ بدقة من اجل المساهمة 

طوير وسائل تساعد الموظفين في انجاز في تحقيق الفعالية في تنفيذ اإلستراتيجية، تقوم البلدية بت

أعمالهم على أكمل وجه، تتوفر في البلدية أنظمة معلومات تساعد على مراقبة وقياس درجة النجاح في 

وبذلك فان الدرجة الكلية العالية واإلجماع على هذا البند يقودنا إلى استنتاج تطبيق الخطة اإلستراتيجية.

 ي حقيقي يواجه تنفيذ الخطط اإلستراتيجية في البلديات.بأن الثقافة التنظيمية تعتبر تحد
 

بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق  اإلستراتيجيةالتحديات التي تواجه ربط الخطط  السؤال الفرعي الثاني: ما

 ؟ بالهيكل التنظيمي للبلدية

لق بالهيكل التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ والتي تتعتبين بأن درجة 

 التنظيمي للبلدية متوسطة.
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يمكن تلخيص ما سبق باالستنتاجات التالية :  ،ومن خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم العالية والموافقة

تتوفر قنوات اتصال فعالة بين اإلدارة العليا والمستويات اإلدارية المختلفة عند تطبيق الخطة 

اضحة عند إجراء عملية تنفيذ الخطة اإلستراتيجية، تعتمد البلدية اإلستراتيجية، تعتمد البلدية معايير و 

وبذلك يتضح لنا من خالل اإلجماع على البنود نطاق إشراف واسع من أجل تنفيذ الخطة اإلستراتيجية.

المتعلقة بالهياكل التنظيمية بدرجة متوسطة بأنه تحدي حقيقي وكلما كانت الهياكل التنظيمية أفضل 

يذ أفضل وبصورة جيدة أكثر  , وكلما كان لدينا عقبات ومشاكل تواجه الهياكل التنظيمية كلما كان التنف

 كلما كان هناك مشاكل وتحديات في التنفيذ .

 

بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق  اإلستراتيجيةالتحديات التي تواجه ربط الخطط  السؤال الفرعي الثالث: ما

 ؟ بموارد البلدية

ت التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بموارد البلدية التحديا تبين بأن درجة

 متوسطة.
 

: خيص ما سبق باالستنتاجات التاليةيمكن تل ،ومن خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم العالية والموافقة

بلدية مقترحات مشاريع تعتبر الموارد المالية هي التحدي األساسي في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية، تعد ال

كافية بهدف الحصول على تمويل لمشاريعها، تغطي موارد البلدية الداخلية جزءًا من الخطة 

اإلستراتيجية في حال عدم وجود ممواًل خارجيًا، تحدد الخطة اإلستراتيجية موازنات تقديرية خاصة 

ما ورد في الخطة اإلستراتيجية، تبني بجميع أوجه أنشطتها، يتوفر لدى البلدية موارد بشرية كافية لتنفيذ 

 الخطط اإلستراتيجية بناءا على حجم  التمويل من قبل الجهات الداعمة.
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تم رفض ما يلي : تلجأ البلدية ألخذ  ،لكن من خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم المعارضة والمنخفضة

ن لنا أن الموارد تعتبر التحدي وبذلك يتبيقروض لتنفيذ خطتها اإلستراتيجية حين تعجز عن توفير دعم.

األساسي والحقيقي  في تنفيذ التخطيط االستراتيجي وانه كلما توفر دعم جيد كلما كان لدينا تنفيذ جيد 

وكلما كان لدينا دعم سيئ ال يكون لدينا تنفيذ فعال وبالتالي ال يتم تحقيق أهداف الخطة ويتم استبعاد 

 المشاريع لعدم توفر موارد كافية.

 

مدى تنفيذ التخطيط يليها  واقع التخطيط االستراتيجيا تبين بأن أعلى الدرجات كانت درجة كم

التحديات التي تواجه ربط التخطيط االستراتيجي بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بالبيئة يليها  االستراتيجي

 .الداخلية للبلديات
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 التوصيات 2.5

 

ي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بمرحلة التنفيذ في بلديات بعد قيام الباحثة بدراسة واقع التحديات الت

محافظة الخليل والتوصل إلى النتائج التي تم عرضها، ارتأت الباحثة إلى تقديم مجموعة من 

 التوصيات باإلضافة إلى تقديم مقترحات آلليات تنفيذ هذه التوصيات على النحو التالي:
 

ذ الخطط اإلستراتيجية لما في ذلك من أثر ايجابي في تحسين توعية الهيئات المحلية بأهمية تنفي -1

أداء البلدية بشكل عام وفي تنمية وتطوير البلدية وذلك من خالل تقديم مقترحات من اجل عمل 

وحدات خاصة بالتخطيط االستراتيجي في كل بلدية بحيث تتولى متابعة وتنفيذ بنود الخطة 

 اإلستراتيجية.

ية بأهمية وجود هيكل تنظيمي فعال، يحدد المسؤوليات والصالحيات، بحيث توعية الهيئات المحل -2

يساهم في تنظيم العمل بشكل أفضل، وذلك قبل البدء بعملية تنفيذ التخطيط االستراتيجي ويمكن 

تنفيذ هذه التوصية من خالل: عقد ورشات عمل أو دورات تهدف إلى اطالع المشاركين على أخر 

اكل التنظيمية المعاصرة ، بحيث تشمل على تعريف المشاركين بأنواع التطورات في مجال الهي

الهياكل التنظيمية وميزات كل نوع منها، وسائل ومبادئ إعداد الهياكل التنظيمية، ومراحل وخطوات 

 إعداد الهياكل التنظيمية.

التي تضمن القيام زيادة االهتمام بالموارد البشرية، والعمل على إيجاد اإلدارة الفاعلة والمتخصصة  -3

بجميع وظائف إدارة الموارد البشرية. ويمكن تنفيذ هذه التوصية من خالل: تخصيص قسم اإلدارة 

الموارد البشرية، باإلضافة إلى مشاركة هذا القسم في المقترحات والقرارات والخطط، ألن ذلك يعتبر 

 حلقة من سلسلة النجاح والتميز .
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رورة إنشاء وحدة في كل بلدية تهتم بالتخطيط االستراتيجي وترتبط إعداد مقترح للحكم المحلي بض -4

 مع وحدة مركزية في الحكم المحلي وذلك لمتابعة تنفيذ الخطط . 

زيادة االهتمام بعملية التوثيق والرقابة على تنفيذ التخطيط االستراتيجي من قبل المجالس المحلية  -5

 فة في البلديات.ومن قبل رؤساء األقسام داخل األقسام المختل

مـن خالل االلتزام باألنظمة  البلدياتاتخاذ القرارات في  وشخصنهتخفيض مستوى المركزية  -6

والقوانين، وتشجيع الموظفين على التعاون من أجل إنجاز المهام التي يكلفون بها من خالل تكوين 

ن اإلمكانيات المتاحة. فرق العمل والتدريب والتعرف على احتياجـاتهم والعمـل علـى تلبيتها ضم

والمشاركة  إستراتيجيةخطة تنفيذ العلى المصلحة الشخصية من خالل البلدية وتغليب مصلحة 

 .ومتابعتها وتقييمهابها جميع المـستويات وااللتـزام بتنفيذها على 

رة االلتزام بترقية الموظفين حسب النظام، وربط الحوافز والمكافآت باإلنجـاز مـن خـالل اإلدا -7

باألهداف والعمل على إعداد الهيكل التنظيمي حسب األصول العلمية وبمشاركة جميـع المستويات 

 .اإلدارية

عدم التبني أو و  على النتائج،أخذ بيئة المنظمة أثناء التخطيط بعين االعتبار والتركيز ضرورة  -8

 .االلتزام الجزئي لمجلس اإلدارة أو المدراء التنفيذيين

حصول تضارب أثناء  إلىالخطأ في عملية التخطيط مما يؤدي  شخصال عدم وضعاالهتمام ب -9

 وعدم تعيين الشخص الخطأ في المناصب القيادية. عملية تنفيذ الخطة
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 حقيبة تدريبية:مقترح 

لكافة العاملين في المستويات اإلدارية العليا والوسطى  أقدم لكم مقترح برنامج تدريبييطيب لي أن 

التي تعمل في مجال تقسيم العمل وتصميمه وإدارات التنظيم والتدريب ولجان التطوير و واإلشرافية 

تحليل وتطوير ، بعنوان "اإلداري وتصميم الهياكل التنظيمية والعاملين في بلديات محافظة الخليل

 ."الهياكل التنظيمية

أوجه القصور في الهياكل إكساب المشاركين القدرة على اكتشاف الهدف من الحقيبة التدريبية المقترحة 

وأسبابها واإللمام باالعتبارات والعوامل التي تحكم عملية إعداد الهياكل باإلضافة إلى  الحالية التنظيمية

 القدرة على تطبيق المعارف في تصميم الهياكل التنظيمية.

ومن أبرزها  العديد من الوحدات المعرفية والمهاراتية الهامةكما سيعرض في هذه الحقيبة التدريبية 

 ,مفهوم العملية اإلدارية ودور التنظيم فيها واعتبار الهيكل التنظيمي أحد مخرجات العملية التنظيمية

 أساسًا للتنظيم. باعتباره والتخطيط

وتحديد  التخطيط عملية ضرورية وأساسية لتنظيم وإحداث التغيير والتطوير في الهيكل التنظيميإن  

ر وإعداد الدراسات الخاصة بتطوير الهيكل التنظيمي وتحديد االحتياجات أهداف وإستراتيجيات التطوي

  لتصميم وتطوير الهياكل التنظيمية.والمداخل المختلفة , مات المترتبة على إحداث التغييروااللتزا

بتصميم  ة المستهدفة  فقد قامتأهمية البرنامج التدريبي للفئبمن ناحية تنموية من خالل معرفة الباحثة 

ل نامج تدريبيبر  لحقيبة التدريبية حيث تتضمن هذه ا ،وفق منهجية علمية ومعايير علمية شامل ومفص 

. العديد من التطبيقات العملية والتمارين التطبيقية والمشاغل التدريبية من واقع بيئة العمل للمشاركين

 (7)انظر ملحق رقم 
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 ( 1ملحق رقم )
 الدراسة استبانة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة القدس

 الدراسات العليا 
 دائرة التنمية المستدامة

 مسار بناء المؤسسات 
 )استمارة استبيان( 

 أخي الكريم/ أختي الكريمة:
 

 تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان: 
 "رحلة التنفيذ في بلديات محافظة الخليلالتحديات التي تواجه ربط الخطط اإلستراتيجية بم "

 
 -جاءت هذه الدراسة كمتطلب لنيل درجة الماجستير من جامعة القدس، دائرة التنمية المستدامة 

 مسار بناء المؤسسات. 
تهديكم الباحثة أحر التحيات وتأمل من حضرتكم مشاركتكم في تحديد التحديات التي تواجه ربط 

التنفيذ في بلديات محافظة الخليل والتي تتعلق بالبيئة الداخلية ، وذلك  الخطط اإلستراتيجية بمرحلة
من خالل اإلجابة على فقرات هذه االستبانة بدقة وموضوعية، لما لرأيكم من أهمية في تحقيق 
أهداف الدراسة بنجاح، مؤكدين لكم أن البيانات التي سيتم جمعها ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم 

 حث العلمي فقط.إال ألغراض الب
 

 لكم حسن تعاونكم ينشاكر

 
 

 شرحة الباحثة: هبة سيان
 محمد حافظ الجعبري إشراف: د. محمد 
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 القسم األول: معلومات عامة
 على الحالة التي تنطبق عليك)×( يرجى وضع إشارة 

 

 : المسمى الوظيفي:1
 مدير 
 رئيس قسم  
 موظف   

 : المؤهل العلمي:2
 وجيهي(الثانوية العامة )ت 
  دبلوم  
 بكالوريوس  
 دراسات عليا 

 : عدد سنوات العمل )الخبرة(: 3
  سنوات 5أقل من  
  سنوات 10 – 5من 
  سنوات 15-11من 
  سنة 20-16من  
 21 سنة فأكثر 

 : العمر:4
  سنة 20أقل من 
  سنة 30 -21من  
  سنة 40-31من  
 41 سنة فأكثر 

 التي اجتزتها والخاصة بالتخطيط : : عدد الدورات التدريبية5
 ال يوجد دورات 
 دورة واحدة 
 دورتان 
  ثالث دورات فأكثر 

 ال    نعم  هوأهميت: هل يوجد عندك معرفة بالتخطيط االستراتيجي 6
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 القسم الثاني:  محاور االستبانه 
 

ستراتيجية بمرحلة التنفيذ في بلديات التحديات التي تواجه ربط الخطط اإلالمحاور التالية تعكس وجهة نظرك حول 
 محافظة الخليل

 داخل المربع الذي يعكس وجهة نظرك ( √)يرجى وضع  إشارة 

 الفقرة الرقم
أتفق 
 بشدة

 ال اتفق  محايد أتفق 
ال اتفق  

 بشدة

      أواًل: التخطيط االستراتيجي 

1 
العاملون على تتوفر الخطة اإلستراتيجية لدى المستويات اإلدارية المختلفة،و 

 اطالع بها.
     

      تم إعداد الخطة اإلستراتيجية من قبل خبير / مؤسسة خارجية . 2

      يشارك معظم الموظفين في وضع الخطة اإلستراتيجية كل حسب عمله. 3

      الخطة اإلستراتيجية للبلدية محددة زمنيا. 4

5 
عديلها كلما استحدثت تتسم الخطة اإلستراتيجية بالمرونة بحيث يمكن ت

 ظروف جديدة.
     

6 
تقوم البلدية عند إعداد الخطة اإلستراتيجية بتحليل البيئة الداخلية والخارجية 

 للوقوف على نقاط القوة والضعف.
     

      األهداف الموضوعة في الخطة اإلستراتيجية غير واقعية . 7

      اإلستراتيجية. تشارك البلدية المجتمع المحلي في إعداد خطتها 8

      تم اعتماد الخطة اإلستراتيجية من قبل المجلس البلدي الحالي . 9

      تقوم البلدية بإعداد الخطة اإلستراتيجية بناءا على رؤية واضحة ومحددة . 10

      تم نشر وإبالغ الخطة اإلستراتيجية إلى جميع العاملين في البلدية. 11

      طة اإلستراتيجيةتنفيذ الخثانياً:  

      يتبنى المجلس البلدي تنفيذ الخطة اإلستراتيجية والسياسات المتعلقة بها. 1

      توجد في البلدية موارد بشرية نوعية ومؤهلة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية. 2

3 
هناك مشاركة من مختلف المستويات المعنية في حصر االحتياجات من 

 نفيذ الخطة اإلستراتيجية .الموارد المطلوبة لت
     

      تنفيذ الخطة اإلستراتيجية . يسهم تنفيذ المشاريع بشكل فعال في 4

5 
تستخدم اإلدارات التنفيذية المختلفة الموارد المتوفرة بحكمة وفق أسس علمية 

 ومهنية سليمة وفقا للموازنات المعتمدة حسب الخطة االسترايجية .
     

      بمراجعة الجداول الزمنية  للتأكد من التنفيذ حسب الخطة المعدة.تقوم البلدية  6

7 
تعتمد البلدية على التعاون المشترك بين األقسام والدوائر المختلفة لديها لتنفيذ 

 خطتها اإلستراتيجية .
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أتفق  الفقرة الرقم
ال اتفق   ال اتفق  محايد أتفق  بشدة

 بشدة

 
والتي تتعلق تواجه تنفيذ التخطيط االستراتيجي  التحديات التيثالثًا: 

 بالثقافة التنظيمية
     

1 
تقوم البلدية بتغيير أنماط العمل ليتناسب مع الخطة اإلستراتيجية )مثال تقوم 

 بتعديل مواعيد الدوام للبعض من أجل االلتزام بالتنفيذ في الموعد المحدد(.
     

2 
ملية تنفيذ الخطة اإلستراتيجية هي تعاون تشعر البلدية العاملين فيها بأن ع

 مشترك من اجل تحقيق األهداف المرسومة.
     

      تشعر البلدية العاملين بأهمية تنفيذ الخطة اإلستراتيجية . 3

4 
تحدد البلدية معايير التنفيذ بدقة من اجل المساهمة في تحقيق الفعالية في 

 تنفيذ اإلستراتيجية.
     

      في تنفيذ أفضل للخطة اإلستراتيجية. الموظفينقات الجيدة بين تسهم العال 5

      تقوم البلدية بتطوير وسائل تساعد الموظفين انجاز أعمالهم على أكمل وجه 6

7 
تتوفر في البلدية أنظمة معلومات تساعد على مراقبة وقياس درجة النجاح 

 في تطبيق الخطة اإلستراتيجية .
     

      دية تدريبات لتنمية المهارات المطلوبة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية.تتبنى البل 8

9 
تضع البلدية نظام حوافز ومكافئات لتطوير األداء للمساعدة في تنفيذ الخطة 

 اإلستراتيجية.
     

 
رابعًا: التحديات التي تواجه تنفيذ التخطيط االستراتيجي والتي تتعلق 

 بالهيكل التنظيمي
     

1 
يد البلدية النظر في هيكلها التنظيمي بطريقة تالئم تنفيذ الخطة تع

 .الهيكل التنظيمي يتغير بتغير الخطة اإلستراتيجيةاإلستراتيجية أي أن 
     

      تعتمد البلدية نظام الالمركزية في العمل لتنفيذ خطتها اإلستراتيجية . 2

3 
ات أثناء تنفيذ الخطة تعتمد البلدية أسلوبًا واضحًا في تسلسل الصالحي

 اإلستراتيجية .
     

      ة.تعتمد البلدية معايير واضحة عند إجراء عملية تنفيذ الخطة اإلستراتيجي 4

      تعتمد البلدية نطاق إشراف واسع من أجل تنفيذ الخطة اإلستراتيجية . 5

      ة .تتمتع البلدية بدرجة عالية من الرسمية في تنفيذ الخطط اإلستراتيجي 6

7 
تتوفر قنوات اتصال فعالة بين اإلدارة العليا والمستويات اإلدارية المختلفة 

 عند تطبيق الخطة اإلستراتيجية.

     

8 
هناك صالحيات غير متداخلة في الهيكل التنظيمي لضمان تنفيذ فعال 

 للخطة اإلستراتيجية .
     

      ضافي إلى عملة الروتيني. يرى الموظف أن تنفيذ الخطة اإلستراتيجية عمل إ 9
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 الفقرة الرقم
أتفق 
 بشدة

 ال اتفق  محايد أتفق 
ال اتفق  

 بشدة

 
خامسًا: التحديات التي تواجه تنفيذ التخطيط االستراتيجي والتي تتعلق 

 بموارد البلدية
     

1   .يتوفر لدى البلدية موارد بشرية كافية لتنفيذ ما ورد في الخطة اإلستراتيجية      

2  .يتوفر لدى البلدية موارد مالية كافية لتنفيذ ما ورد في الخطة اإلستراتيجية      

3 
تحدد البلدية موازنة ثابتة من أجل تنفيذ الخطة اإلستراتيجية في حال عدم  

 .وجود داعمين

     

4   .تبني الخطط اإلستراتيجية بناءا على حجم  التمويل من قبل الجهات الداعمة      

5   ةياإلستراتيجتعتبر الموارد المالية هي التحدي األساسي في تنفيذ الخطة.      

6 
تلجأ البلدية ألخذ قروض لتنفيذ خطتها اإلستراتيجية حين تعجز عن توفير 

 .دعم
     

7 
موارد البلدية الداخلية جزءًا من الخطة اإلستراتيجية في حال عدم  تغطي

 خارجيًا.وجود ممواًل 

     

      .توضع الخطة  بناءا على موارد البلدية فقط المقرة من الحكم المحلي 8

      تعد البلدية مقترحات مشاريع كافية بهدف الحصول على تمويل لمشاريعها. 9

10 
تستعين البلدية بالمجتمع المحلي وأصحاب رؤوس األموال لتنفيذ الخطة 

 اإلستراتيجية .
     

      .ية موازنات تقديرية خاصة بجميع أوجه أنشطتهاتحدد الخطة اإلستراتيج 11

12 
توجد قيادات إدارية مدربة قادرة على تعظيم االستفادة من الموارد 

 واإلمكانيات المتاحة .
     

 

 يرجى إضافة أية مالحظات أخرى ذات عالقة لم ترد ضمن فقرات االستبانه ترغب/ي بذكرها:
.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 
 انتهت االستمارة

   

شرحه الباحثة/ هبة سيان   
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 ( 2ملحق رقم )
 المقابلةاستبانة 

 جامعة القدس
 الدراسات العليا

 دائرة التنمية المستدامة
 مسار بناء المؤسسات

 أسئلة المقابلة  المهيكلة  
 

 ............................................................اسم الشخص المقابل  ...................................................اسم البلدية 
 ..........................................................المسمى الوظيفي  ...................................................التحصيل العلمي 

 ...................................................رقم التلفون 
 

 ي بلديتك من حيث :: ما واقع التخطيط اإلستراتيجي فالسؤال األول

 مشاركة العاملين في إعداد وتنفيذ الخطة؟. 1
................................................................................................................................................................... 

 (؟SOWTعي للبيئة الداخلية والخارجية )عمل إجراء تحليل استراتيجي ربا. 2
................................................................................................................................................................... 

 ة؟ هل يتم تقييم ومراقبة لمتابعة تنفيذ الخطط اإلستراتيجي. 3
................................................................................................................................................................... 

 

  تنفيذ الخطة اإلستراتيجية السؤال الثاني:

 من وجهة نظرك؟ ما مدى تنفيذ الخطط اإلستراتيجية  في البلدية. 1
................................................................................................................................................................... 

 هل هناك جهة مكلفة باإلشراف على تنفيذ الخطة اإلستراتيجية البلدية ؟. 2
................................................................................................................................................................... 
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هل تنفيذ الخطة اإلستراتيجية مرتبط باألهداف أم بعيد عن األهداف المنبثقة من الخطة . 3

 اإلستراتيجية؟
................................................................................................................................................................... 

ونمط  ،الهيكل التنظيمي)هل جميع العناصر األساسية لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية متوفرة في البلدية . 4

 ؟(اإلدارة والموارد والبرامج والحوافز والمهارات .....الخ
................................................................................................................................................................... 

 على أهداف الخطة اإلستراتيجية ؟هل األهداف السنوية للدوائر تعتمد . 5
................................................................................................................................................................... 

 كيف يتم نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي في البلدية؟. 6
................................................................................................................................................................... 

 
التحديات التي تواجه ربط التخطيط االستراتيجي بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بالثقافة السؤال الثالث: 

  ظيميةالتن
والتي تتعلق بالثقافة التنظيمية مثل االلتزام بمواعيد التحديات التي تواجه تنفيذ التخطيط االستراتيجي . 1

 الخطط ؟
................................................................................................................................................................... 

 ما هي الثقافات التنظيمية التي ال تساهم في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية ؟. 2
................................................................................................................................................................... 

 هل اإلدارة العليا والمجلس البلدي يعرفون أهمية التخطيط االستراتيجي ؟. 3
................................................................................................................................................................... 

 
لتحديات التي تواجه ربط التخطيط االستراتيجي بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بالهيكل االسؤال الرابع: 

 التنظيمي
 هل الهيكل الوظيفي الحالي يدعم تنفيذ الخطة اإلستراتيجية؟. 1

................................................................................................................................................................... 
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 هل تم تعديل الهيكل التنظيمي ليتناسب مع تنفيذ الخطة اإلستراتيجية ؟. 2
................................................................................................................................................................... 

 ؟هل هناك وصف وظيفي وتسلسل صالحيات ومسؤوليات واضح . 3
................................................................................................................................................................... 

من وجهة نظرك لتنفيذ الخطة  (وظيفية ،ال مركزية ،مركزية،بسيطة)أفضل هيكلية  ما هو. 4

 ؟اإلستراتيجية
.................................................................................................................................................................... 

 
التحديات التي تواجه ربط التخطيط االستراتيجي بمرحلة التنفيذ والتي تتعلق بموارد  ؤال الخامس :الس

 البلدية 
 .هل هناك موارد مالية كافية لتنفيذ ما ورد في الخطة اإلستراتيجية؟1

.................................................................................................................................................................... 

 .هل هناك موارد بشرية كافية لتنفيذ ما ورد في الخطة اإلستراتيجية؟2
................................................................................................................................................................... 

 . هل توضع الخطة  بناءا على موارد البلدية فقط المقرة من الحكم المحلي ؟ 3
................................................................................................................................................................... 

 . هل تبنى الخطط اإلستراتيجية بناءا على الدعم المتوقع من الجهات المانحة؟4
................................................................................................................................................................... 

 

  شرحهالباحثة: هبه سيان 
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 (3ملحق رقم )
كتاب لجنة التحكيم   

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

 المحترم/ة. .................................................................السيد/ة 
 

 الموضوع: تحكيم أسئلة استبانة بحثية ومقابلة بحثية
 تحية طيبة وبعد،،،

 
التحددديات  رتكم التكــرم بتحكــيم أســئلة االســتبانة والمقابلــة البحثيــة المرفقــة، وهــي بعنــوان "أرجــو مــن حضــ

. وذلـك لمتطلبـات " التي تواجه ربط الخطدط اإلسدتراتيجية بمرحلدة التنفيدذ فدي بلدديات محافظدة الخليدل
 رسالة ماجستير في جامعة القدس/كلية التنمية المستدامة، مسار تنمية وبناء مؤسسات.

 
يــه أرجــو مــن حضــرتكم عنــد تحكــيم االســتمارات المرفقــة ومراجعــة فقــرات األســئلة بشــكل دقيــق وإبــداء وعل

رأيكم فـي مـدى وضـوح عباراتهـا، ومالئمتهـا لموضـوع الدراسـة، ومـدى مناسـبة وكفايـة كـل فقـرة  للمحـور 
فة إلـى الـذي تنتمـي إليـه، ومـدى إمكانيـة تحقيـق الهـدف الـذي أعـدت مـن أجلـه بشـكل سـليم، هـذا باإلضـا

اقتراح ما ترونه مناسـبًا مـن تعـديل وصـياغة العبـارات أو حـذفها، أو إضـافة عبـارات جديـدة ذات عالقـة 
 بالموضوع، علما بأن الدراسة تركز على البيئة الداخلية فقط.  

 
 مالحظة :" مرفق لحضرتكم أهداف وأسئلة الدراسة"

 
 ولكم جزيل الشكر واالحترام

 الباحثة: 
شرحه هبه سيان  
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 (4ملحق رقم )

 لمقابلة ا استبانة الدراسة واستبانةأعضاء لجنة التحكيم  

 
 المسمى الوظيفي مكان العمل االسم الرقم

 عميد كلية جامعة فلسطين األهلية د.ياسر شاهين .1

 رئيس قسم  جامعة القدس المفتوحة عمروكفاح د.محمد   .2

 طيطرئيس قسم التخ جامعة الخليل د.سلمان التالحمة  .3

 مشرف متفرغ جامعة االستقالل سمير الجمل د. .4

 مشرف متفرغ  جامعة القدس المفتوحة عالء زايد د. .5

 تخطيط وإدارة مشاريع محاضر  جامعة بوليتكنك فلسطين معتصم النتشة .م .6

 موظف اداري  جامعة بوليتكنك فلسطين علي أبو زنيد أ. .7
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 (5ملحق رقم )
  ين تم مقابلهم قائمة باألشخاص الذ 

 البلدية المسمى الوظيفي االسم الرقم
 الكرمل رئيس البلدية موسى أبو عرام 1
 تفوح مدير البلدية محمد ازريقات 2
 صوريف مدير مالي محمد برادعية 3
 سعير مدير العالقات العامة جمال التميمي 4
 الخليل عضو مجلس بلدي يوسف الجعبري  5
 نوبا بلدي عضو مجلس مجدي دبابسة 6
 نوبا العالقات العامة محمد دبابسة 7
 الحكم المحلي مسؤول وحدة التخطيط اسماعيل رباع 8
 يطا مدير البلدية ناصر ربعي 9
 بني نعيم العالقات العامة ثائر زيدات 10
 الياسرية مدير البلدية محمد سويطي 11
 أذنا مدير العالقات العامة عبد الرحمن الطميزي  12
 دورا رئيسة قسم با العربر  13
 بيت أوال مدير دائرة الخطيط جهاد العملة 14
 دائرة الحكم المحلي مدير الحكم المحلي رشيد عوض 15
 الشيوخ المدير المالي فايز عيايدة 16
 ترقوميا رئيسة قسم  ثورة غريب 17
 صوريف رئيس بلدية محمد غنيمات 18
 ترقوميا رئيس بلدية سامي فطافطة 19
 دورا مدير العالقات العامة عباس مسالمة 20
 خاراس العالقات العامة مأمون قديمات 21
 بيت أوال مدير البلدية محمد سليم 22
 ترقوميا عضو مجلس بلدي محمود أبو دبوس 23
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 (6ملحق رقم )
 كتاب تسهيل المهمة
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 (7ملحق رقم )
 مية"حقيبة تدريبية بعنوان "تحليل وتطوير الهياكل التنظي

 
 .توصيف الحقيبة التدريبية متمنية لكم المتعة والفائدة  اقتراح فيما يلي  لييطيب 

 

 عدد الساعات التدريبية للبرنامج 

( ساعات 5( أيام، أي بمعدل )3( تدريبية موزعة على )15عدد الساعات التدريبية للبرنامج المذكور )

 ر واحد فقط للتدريب في كل يوم. تدريبية في كل يوم. على أن يخصص فقرة واحدة أو محو 

 

 المستهدفون من البرنامج التدريبي

يستهدف هذا البرنامج كافة العاملين في المستويات اإلدارية العليا والوسطى واإلشرافية التي تعمل في 

مجال تقسيم العمل وتصميمه وإدارات التنظيم والتدريب ولجان التطوير أإلداري وتصميم الهياكل 

 والعاملين في بلديات محافظة الخليل.التنظيمية 

 

 أهداف البرنامج التدريبي

 :شاركون قد حققوا النتائج اآلتية بنهاية هذا البرنامج التدريبي نتوقع أن يكون الم

 القدرة على اكتشاف أوجه القصور في الهياكل التنظيمية في بلديات محافظة الخليل وأسبابها. -

 التي تحكم عملية إعداد الهياكل  اإللمام باالعتبارات والعوامل -

 القدرة على تطبيق المعارف في تصميم الهياكل التنظيمية  -

 الخروج بدليل إرشادي في تصميم وبناء الهياكل التنظيمية )نموذجي( في البلديات. -

 معرفة القوانين والسبل المساعدة لتعميم هذا النموذج. -
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  لتدريبيللبرنامج ا ةياتالوحدات المعرفية والمهار 

 :تعلم المشارك في هذه البرنامج التدريبي سي

مفهوم العملية اإلدارية ودور التنظيم فيها واعتبار الهيكل التنظيمي أحد مخرجات العملية التنظيمية  -

 وأن التخطيط يعتبر أساسًا لعملية التنظيم.

يكل التنظيمي )التغيير التخطيط عملية ضرورية وأساسية لتنظيم وإحداث التغيير والتطوير في اله -

واالبتكار في العمل وموجباته ومتطلباته ومعوقاته والتغلب على مواجهة التغيير وخلق المناخ المشجع 

 على التغيير والتطوير(.

تحديد أهداف وإستراتيجيات التطوير وإعداد الدراسات الخاصة بتطوير الهيكل التنظيمي وتحديد  -

 ة على إحداث التغيير.االحتياجات وااللتزامات المترتب

 المداخل المختلفة لتصميم وتطوير الهياكل التنظيمية. -

المدخل المقترح في تطوير الهياكل التنظيمية وهو مدخل األهداف والنتائج )أساليب تشخيص  -

 وتحليل وترتيب المشاكل التنظيمية ومتابعة تنفيذ التحول المرحلي إلى الهيكل الجيد(.

 

 باستراتيجيات التدري

 التعلم التعاوني إستراتيجية

إستراتيجية تدريبية وتدريسية قائمة على تقسيم المتدربين المشاركين إلى مجموعات صغيرة وهي  

متفاوتة القدرات، ليعملوا وتعلموا من بعضهم بعضًا، ويتحملوا مسؤولية مشتركة عن تعلمهم، ويقوموا 

ث يرتبط نجاح المتدرب بنجاح زمالئه في بناء على اإلنجاز الفردي وعلى إنجاز المجموعة، بحي

 وعة نفسها، مما يدفعهم إلى العمل التعاوني المشترك.مالمج
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إن عملية التدريب تسعى لسد الفجوة بين الواقع والمأمول وإكساب المتدربين المعارف : طريقة التدريب

 فاعلية.والخبرات وتنمية قدراتهم ليتمكنوا من أداء مهامهم وتحقيق أهدافهم بكفاءه و 

ة التعلم والتعليم ولهذا فقد سعى إلتباع أحدث نظم واستراتيجيات التدريب ذات الفاعلية في عمليأ أناو 

تدريبية حديثة وفق منهجية علمية   عند تصميم هذه الحقيبة التدريبية بإتباع طرق واستراتيجيات تعمل

بإذن هللا عند تنفيذ هذا  تتبعيات التي سالطرق واالستراتيجمتناسقة مع سياق البيئة التدريبية وفيما يلي 

 البرنامج التدريبي:

 Lecturing " إستراتيجية المحاضرة " اإللقاء -

 Discussion إستراتيجية المناقشة -

 " تمثيل األدوار " لعب الدور إستراتيجية -

 Small Groupاستراتيجيات التدريس للمجموعات الصغيرة  -

 فإستراتيجية التعلم باالكتشا -

 Problem Solving إستراتيجية حل المشكالت -

 دراسة الحالة  -

 العصف الذهني  -

 التغذية الراجعة  -

 

 التدريب وسائل ومعينات 

 أوراق وأقالم فليب تشارت -

 جهاز عرض  -

 البتوب -
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 مطبوعات المادة العلمية للحقيبة التدريبية

 تقدم لكل متدرب حقيبة تدريبية تحتوي على التالي:

  Microsoft Officeلعرض التقدمي للبرنامج التدريبي مطبوعة بتنسيق برنامج ا -

   PowerPoint  

 .Microsoft Office Wordالمادة العلمية للبرنامج التدريبي مطبوعة بتنسيق  -

 Microsoft Office Wordتمارين البرنامج التدريبي مطبوعة بتنسيق  -

-  CD   العرض التدريبييحوي كامل الحقيبة التدريبية و 

 

 اجتياز البرنامج التدريبي شروط ومعايير

 بد من توفر الشروط والضوابط التالية فيه:ب من اجتياز البرنامج التدريبي الحتى يتمكن المتدر 

% من عدد ساعات البرنامج التدريبي مهما كانت الظروف 90حضور المتدرب ما ال يقل عن . 1

المتدرب لمدة تصل في مجموعها خالل كامل فترة البرنامج  وفي حال غياب .التي يقدمها المتدرب

% من ساعات البرنامج التدريبي يقوم مدير البرنامج التدريبي بتوجيه 5التدريبي لمدة تزيد عن 

% من مجموع 10صل غياب المتدرب لمدة تزيد عن خطاب تنبيه أولي للمتدرب وفي حال توا

نامج التدريبي يتم مخاطبة المتدرب وإشعاره بعدم توفر خالل كامل البر   ساعات البرنامج التدريبي

 .شهادة اجتياز البرنامج  شروط اجتياز البرنامج التدريبي وال يتم منحه بأي حال من األحوال

 أن ينفذ المتدرب كافة التمارين العلمية التي يطلبها منه المدرب في إطار البرنامج التدريبي. .2

 

 ب للسماح له بحضور البرنامج التدريبيمعايير يجب توفرها في المتدر 

 شروط يجب توفرها في المتدرب للموافقة على ترشيحه لحضور البرنامج التدريبي:
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وهم حيث تم تصميم دريبي من ضمن الفئة المستهدفة أن يكون المرشح لحضور البرنامج الت .1

النماذج أثناء تصميم البرنامج البرنامج التدريبي ليتوافق مع احتياجاتهم المحددة وتم تكيف األمثلة و 

 تهم الفعلية وطبيعة عملهم.احتياجاالتدريبي ليتناسب محتوياته مع 

 أن يكون متفرغًا للتدريب خالل كامل الفترة التدريبية للبرنامج التدريبي. .2

% من 100االلتزام بحضور كامل الفترات التدريبية. حيث لن نمنح شهادة لمن يتجاوز غيابه  .3

 فترات التدريبية.كامل ال

 أن يلتزم بتطبيق كافة التقنيات والمهارات المطلوبة من مدرب البرنامج التدريبي. .4

يفهم المرشح لحضور البرنامج التدريبي أن مجرد حضوره للبرنامج ال يعني اجتيازه للبرنامج بل أن  .5

 قه.تطبي ريبي ليتمكن منيجب أن يبذل الجهد الذي يجعله يجتاز البرنامج التد

 معلومات إضافية

 التغطية اإلعالمية للبرنامج التدريبي:

 يتم تشكيل لجنة إعالمية لتغطية البرنامج التدريبي وإبرازه إعالميًا من خالل التالي:

 تغطية صحفية بالصحف اليومية. -

 تغطية تلفزيونية من خالل تنظيم رسالة إعالمية عبر القنوات الفضائية. -

 ن خالل موقع اإلدارة الوزارة اإللكتروني.التغطية اإلعالمية م -

 التوثيق اإلعالمي لفعاليات البرنامج التدريبي. -

 مخرجات الحقيبة التدريبية 

 مخرجات اليوم األول: 

 تعريف ما هي الهياكل التنظيمية ومفهوم التنظيم اإلداري وأهميته في الجهات الحكومية. -
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مية  المعتمد في البلديات  وكيف يتم إنشاء الهياكل التعرف على قانون تشكيل الهياكل التنظي -

 التنظيمية في البلديات  والتعرف على ضوابط إعادة التنظيم اإلداري في البلديات.

 التقييم الذاتي المبدئي لقياس فعالية وكفاءة الهيكل التنظيمي القائم. -

 أخطاء شائعة في تصميم أو تطوير الهياكل التنظيمية. - 
 

 يوم الثاني:مخرجات ال

 التعرف مبادئ وإرشادات عامة لتصميم الهياكل التنظيمية بالطرق العلمية الحديثة. -

تصميم هيكل تنظيمي لجهة حكومية مستحدثة بناءا على تحليل التشريعات والمهام وأهداف الجهة  -

ؤوليات الحكومية من خالل إعداد النموذج التشغيلي  وإعداد الهيكل التنظيمي وتحديد مهام ومس

 الوحدات التنظيمية.

 إعداد الهيكل الوظيفي التفصيلي وتطبيقه على بلدية. -
 

 مخرجات اليوم الثالث: 

التعرف على كيفية تعديل هيكل تنظيمي قائم لجهة حكومية  )بلدية( وكيفية تعديل جذري على  -

 ئم.هيكل تنظيمي قائم )إعادة هيكلة( وكيفية عمل تعديل بسيط على هيكل تنظيمي قا

 إعداد نموذج هيكل تنظيمي نموذجي يالئم البلديات. -

 تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد أو المعدل في الجهات الحكومية )البلديات(. -

التعرف على آلية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في بلديات محافظة الخليل  -

 ل التنظيمية للجهات الحكومية.ومسؤوليات األطراف المعنية في عملية اعتماد الهياك
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 توزيع فقرات التدريب لليوم الواحد

 دقيقة( 300ساعات ) 5ليوم األول/ ا

 وسائل التمارين المادة الوقت/دقيقة الرقم
   التعارف 15 1
 Power point عصف ذهني تعريف ما هي الهياكل التنظيمية 30 2

3 30 
مفهوم التنظيم اإلداري في البلديات 

 ه في الجهات الحكوميةوأهميت
 تحليل وعصف

Power point 
 + فليب تشارت

4 30 
العالقة بين التنظيم اإلداري والهياكل 

 التنظيمية وفاعلية األداء
 عمل مجموعات تمرين  دراسة حاله

   استراحة 15 5

6 35 
 

التعرف على قانون تشكيل الهياكل 
 التنظيمية  المعتمد في البلديات

 عمل مجموعات التعلم باالكتشاف

التعرف على ضوابط إعادة التنظيم  25 7
 اإلداري في البلديات

 Power point نقاش وعصف
 فليب تشارت+

كيف يتم إنشاء الهياكل التنظيمية  30 8
 في البلديات

 فليب تشارت دراسة حالة

   استراحة 15 9

10 30 
التقييم الذاتي المبدئي لقياس فعالية 

 ي القائم.وكفاءة الهيكل التنظيم
 محاضرة + نقاش

Power point 
 

11 30 
أخطاء شائعة في تصميم أو تطوير 

 الهياكل التنظيمية.
 عمل مجموعات

 لعب ادوار
 فليب تشارت

   إجمالي النتائج 15 12
 مجموع الدقائق 300 
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 دقيقة( 300ساعات ) 5اليوم الثاني/ 

 وسائل التمارين المادة الوقت/دقيقة الرقم
   عة اليوم السابقمراج 15 1

2 60 
التعرف مبادئ وإرشادات عامة لتصميم 

الهياكل التنظيمية بالطرق العلمية 
 الحديثة.

تحليل وعصف 
 ذهني

Power point 
 عمل مجموعات

 فليب تشارت

3 30 
تصميم هيكل تنظيمي لجهة حكومية 
مستحدثة بناءا على تحليل التشريعات 

 والمهام وأهداف الجهة الحكومية.
 Power point ل وعصفتحلي

 + فليب تشارت

   استراحة 15 4

5 35 
تحديد مهام ومسؤوليات الوحدات 

 عمل مجموعات التعلم باالكتشاف التنظيمية.

6 25 
 إعداد النموذج التشغيلي

 محاضرة 
Power point 

 فليب تشارت+
 فليب تشارت دراسة حالة إعداد الهيكل التنظيمي 30 7
   استراحة 15 8

 إعداد الهيكل الوظيفي التفصيلي 30 9
مجموعات 
 وتغذية راجعة

Power point 
 

 فليب تشارت عمل مجموعات تطبيقه على بلدية 30 10
   إجمالي النتائج 15 11

 مجموع الدقائق    300 
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 دقيقة(300 ساعات ) 5اليوم الثالث / 

 وسائل التمارين المادة الوقت/دقيقة الرقم
   لسابقمراجعة اليوم ا 15 1

كيفية تعديل بسيط على هيكل تنظيمي  30 2
 قائم لجهة حكومية  )بلدية(

 Power point عصف ذهني

كيفية تعديل جذري على هيكل تنظيمي  30 3
 قائم

 Power point تحليل وعصف
 فليب تشارت +

تمرين  دراسة  إعادة الهيكلة 30 4
 حاله

 عمل مجموعات

   استراحة 15 5

6 
35 
 

ذج هيكل تنظيمي نموذجي إعداد نمو 
 يالئم البلديات

 عمل مجموعات التعلم باالكتشاف

7 55 
 تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد أو
المعدل في الجهات الحكومية 

 )البلديات(
 Power point حل المشكالت

 فليب تشارت+

   استراحة 15 8

9 30 
التعرف على آلية اعتماد الهياكل 

في بلديات التنظيمية للجهات الحكومية 
 محافظة الخليل

 Power point محاضرة + نقاش
 

10 30 
ومسؤوليات األطراف المعنية في عملية 

اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات 
 الحكومية.

 فليب تشارت عمل مجموعات

   إجمالي النتائج 15 11
 مجموع الدقائق 300 

 مالحظة:
ية الفترة بما يتناسب مع المنظمة الزمنية لتنفيذ يمكن للجهة المنظمة التعديل في زمن بداية ونها 

البرنامج والثقافة السائدة في المنطقة والمنظمة مع المحافظة على نفس المقدار المحدد للفترات التدريبية 
 واالستراحات.
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