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سيدنا محمد بن  نأشرف المرسمي ىالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عم
 .وسمم ولو وصحبآ ىعبد اهلل وعم

ويطيب لي أن أتقدم  ،أشكر اهلل العمي القدير الذي وفقني إلتمام ىذه الدراسة،بدايةً 
مباشر في إنجاز ىذه أو غير ،ساىم بشكل مباشر فّمنبجزيل الشكر والتقدير 

  وفقني اهلل إلى تحقيقو،قد و ،التي كانت بماثابة الحمم بالنسبة ليالدراسة
الذي كان لي شرف (،حفظو اهلل)يل عبد شعبان الموح دكتور نبالوأخص بالشكر والتقدير 

 ىذه الدراسة ومساعدتي في إثرائيا من خالل مالحظاتو ىاإلشراف عم ىعم موافقتو
                                        .               والسديدةالقيمة

 وأتقدم بالشكر والتقدير أيضًا من:

 المدىون . ابراىيممحمد د/   :المناقش الداخمي

 . رضوان محمود بارودد/ : والمناقش الخارجي

 .الدراسة ىذهافقة عمي مناقشة بالمو  تفضميمالوذلك 

 والشكر موصول إلى األستاذ سييل أبو زىير المدقق المغوي ليذه الدراسة .

 ممثمة بالدكتورا، العمي لمدراساتوأتقدم بالشكر الجزيل ألكاديمية اإلدارة والسياسة 
خوة زمالء الدراسة جميعًا إلافييا ، و رئيس مجمس إدارتيا والعاممين  ،ىونمحمدالمد

 .والتطوير لالرتقاءما قدموا لي من فرصو  ىع



 

 ه

 

 . ممخص البحث

بقطاع  لى كاقع التخطيط االستراتيجي في كزارة الصحة الفمسطينيةإالتعرؼ ىدؼ البحث إلى 
 .يياف تحديد مستكل تنمية المكارد البشريةكدكره في  ،غزة

كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في إجراء البحث ككنو أكثر المناىج استخدامان في 
دارات إلتككف مجتمع البحث المستيدؼ مف العامميف في ا حيثدراسة الظكاىر االجتماعية كاإلنسانية،

غزة، مف رئيس قطاع ب في كزارة الصحة الفمسطينية، ذات العالقة بالتخطيط كتنمية المكارد البشرية
الباحث قاـ باستخداـ طريقة العينة أف ب عممان ان،مكظف( 698شعبة حتى ككيؿ كزارة، كالبالغ عددىـ )

عمى مجتمع البحث كقد تـ  استبانة( 033العشكائية الطبقية حسب المسمى الكظيفي، حيث تـ تكزيع )
 %(.0..9( استبانة بنسبة )472استرداد )

مف خالؿ االطالع عمى الدراسات  ،عمى البيانات الثانكيةالمبحث عتمد الباحث في إعداد ىذا ا  ك 
، في حيف تـ الحصكؿ السابقة التي تناكلت مكضكع التخطيط االستراتيجي ذا العالقة بمكضكع البحث

األداة  د  التي تع، بكاسطة استبانة صممت خصيصان لذلؾ ،البيانات األكلية الالزمة لمدراسةعمى 
لمكقكؼ عمى دكر التخطيط االستراتيجي كعالقتو بتنمية المكارد البشرية في  ،ناتالرئيسية في جمع البيا
 الكزارات الفمسطينية. 

في قطاع ، كزارة الصحة الفمسطينية ىتماـانتائج البحث الرئيسة مؤكدة عمى مدل أىـ كجاءت 
 ير المكارد البشريةتطك ك ف قدرتيا عمى ترجمو ىذا االىتماـ في تنمية إال إبالتخطيط بدرجة عالية،  ،غزة
، حيث بمغ مستكل التخطيط جاءت بدرجة متكسطة نتيجة مجمكعة مف العكامؿ الذاتية كالخارجية حيث

%(، 97.69%(، كمستكل تنمية المكارد البشرية بمغ نسبة )99.34االستراتيجي بكزارة الصحة نسبة )
لبحث إلى مجمكعة مف كأف التخطيط االستراتيجي يؤثر في تنمية المكارد البشرية، كتكصؿ ا

التكصيات، أىميا:تعزيز ثقافة التخطيط كالتطكير لدل العامميف كاالستفادة مف التغذية الراجعة في 
 إعداد خطط كبرامج كزارة الصحة.
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Abstract 

The purpose of this research is to identify the strategic planning in the 

Ministry of Health in the Gaza Strip and its role in determining the level of 

human resources development. 

I have been using descriptive and analytical approach in a search being the 

most commonly used methods in the study of social and human phenomena, 

Where the research community targeted employees in the relevant department 

of planning and human resources development in the Ministry of Health in the 

Gaza Strip, from the head of Division, to the Deputy Minister of totaling 

(896) employees, Note that the researcher using the stratified random 

sampling method by the Job Title, It was distributed (300)  Questionnaires on 

the research community  and  it has been recovered (274) Questionnaires that 

show result (91.3%). 

And Researcher adopted in the preparation of this research on secondary data 

through access to previous studies that have addressed the issue of the 

relationship of strategic planning a research topic, while it obtained for the 

study of the initial data by a questionnaire designed specifically for that, 

Which is the main tool to collect data to determine the role of strategic 

planning and its relationship to human resource development in the  

Palestinian ministries. 

The most important results emphasize the interest of the Palestinian Health 

Ministry in the Gaza Strip with a high degree of planning, however, the 

ability to translate this interest on the development of human resources was 

moderately As a result a group of internal and external factors, Where the  

level of strategic planning at the Ministry of Health reached to (59.02)%, and 

the Human resource development reached to (57.89)%, And strategic 

planning affects the development of human resources, the research come with 

many recommendations, the most important is reinforcement the planning and 

development of the employees staff and benefit from the feedback in the 

preparation of plans and programs of the Ministry of Health. 
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 طار العام لمبحثاإل : الفصل األول
 :مقدمة

لمػا تمثمػو مػف أىميػة فػي تحقيػؽ أىػػدافيا  ،بنػاء كنجػاح المؤسسػاتاإلدارة العامػؿ الػرئيس فػي  د  تعػ
  .اريةتمر ساالك  بما يضمف ليا القدرة عمى المنافسة

 ،ساسػػي فػػي نجػػاح المؤسسػػةألالعامػػؿ ا د  يعػػالتخطػػيط االسػػتراتيجي  أفعمػػى  اإلدارةيتفػػؽ عممػػاء ك 
كطػرؽ العمػؿ الختيػار  أسػاليببػيف  األمثػؿ األسػمكبككنػو يمثػؿ ؛ فييػادارية إلأىـ مراحؿ العممية اأحد ك 

 .فييا المرغكبتيا احة كطبيعمكانيات المتإلالبدائؿ كفؽ ا

: مسػاعدة المؤسسػات ىميػاأتحقيقو مجمكعة مف الفكائد،  فيتراتيجي لتخطيط االسا أىميةتكمف ك 
خطط كبػرامج إلى ة يلمكضكعاخالؿ ترجمة الخطط االستراتيجية ك مد مف طكيمة األؽ األىداؼ في تحقي

 .(4330(، ) الخطيب، .433) ىاينز،.مكازنات تفصيمية قابمة لمتطبيؽ ك

تعقػػد كتشػػابؾ العالقػػات كالمسػػئكليات كتعػػدد  إلػػىكتعػػكد مبػػررات اسػػتخداـ التخطػػيط االسػػتراتيجي 
فتػػة الال اتفجػػك الك خطػػاء األىػػـ ىػػذه المبػػررات تتمثػػؿ فػػي اكتشػػاؼ أك  ،داء العمػػؿأالعكامػػؿ التػػي تػػؤثر فػػي 
 سػػػػػػػمكبو كطريقػػػػػػػة قيادتػػػػػػػو ليػػػػػػػاأ، كتػػػػػػػكلي مػػػػػػػدير جديػػػػػػػد لممؤسسػػػػػػػة يختمػػػػػػػؼ فػػػػػػػي فػػػػػػػي عمػػػػػػػؿ المؤسسػػػػػػػة

 .(4334القطاميف،)

ة التي يتـ فييا تحديد رسالة المؤسسة كتحديد االستراتيجيات ك يمثؿ التخطيط االستراتيجي العممي
    " Glaister&Falshow,1999 "ىداؼ جؿ تحقيؽ األأكالسياسات لتكفير المكارد كتقسيميا مف 

ف تقػكـ بيػا أنشػطة كالميػاـ المتكقػع كيقصد كػذلؾ بػالتخطيط االسػتراتيجي تحديػد مجمكعػة مػف األ
)حامػػػد، ؼ نقػػػاط قػػػكة كضػػػعبمػػػا تشػػػممو مػػػف  الخارجيػػػةك  يئػػػة الداخميػػػةخػػػذ باالعتبػػػار البمػػػع األ، المؤسسػػػة
.992). 

 ،ف تكامؿ عمميػات ادارة المػكارد البشػرية فػي منظكمػة متجانسػة كبمكرتيػا فػي اسػتراتيجية متكاممػةإ
فضػػػؿ لتكػػػكيف كتشػػغيؿ مػػػكارد بشػػػرية أيحقػػػؽ ليػػػا فرصػػان ، فػػي االسػػػتراتيجية العامػػػة لممنظمػػة يػػتـ دمجيػػػا

سػػاليب مػػف حيػػث األ ،مػػف تكافقيػػا التأكػػدداء المػػكارد البشػػرية أكؿ فػػي دارة األإلح ىػػـ اصػػبألػػذا  ؛ متميػػزة
 .( 43.4،04)ككريؿ، المستخدمةمع باقي المكارد  ،كالتناسؽ

الػػػربط بػػػيف التخطػػػيط االسػػػتراتيجي كتنميػػػة المػػػكارد البشػػػرية لمػػػا تمثمػػػو مػػػف  أىميػػػةكىػػػذا مػػػا يؤكػػػد 
 العامة لممؤسسة. الستراتيجيةايف المكارد البشرية ك ضركرة ممحة في تحقيؽ االنسجاـ كالتناغـ ب
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الفمسػطينية بمػا تشػممو مػف كزارات كمؤسسػات عامػة تقػـك بتقػديـ ميػاـ كخػػدمات الكطنيػة السػمطة ك 
تنميػػة المػػكارد البشػػرية محػػكران رئيسػػان  د  التػػي تعػػ ،مختمفػػة تمعػػب دكران حيكيػػان ضػػمف عمميػػة التنميػػة الشػػاممة

 يا.في

حجػػػـ فػػػي لمػػػا تمثمػػػو مػػػف ثقػػػؿ  ؛ أىػػػـ الػػػكزارات الفمسػػػطينية مػػػف الفمسػػػطينيةكزارة الصػػػحة تعتبػػػر ك 
فضػػالن عػػف مقارنػػة مػػع الػػكزارات األخػػرل،  سػػبيياتمنكبػػر عػػدد إلػػى إضػػافة  ،بيػػا كنكعيػػة الميػػاـ المنكطػػة

 عمييا. البحثتعتبر خير مثاؿ لتطبيؽ حيث نساني الذم تقـك بو، إلالدكر ا

تنميػػة فػي  لػػى دكر التخطػيط االسػػتراتيجيإكلػػة التعػرؼ محاعبػر  البحػػث أىميػةتكمػػف ،  كمػف ىنػا
 سقاطيا عمى كزارة الصحة في قطاع غزة. ا  المكارد البشرية في الكزارات الفمسطينية ك 

 

 :البحثمشكمة 
ة التػي يػتـ مػعادكات الفاألأحػد ككنػو ؛ المفاىيـ االدارية المعاصرة أحد التخطيط االستراتيجي  د  يع

كبمػا يضػمف ليػا النجػاح كالتفػكؽ فػي عػالـ  ،الطكيػؿ لالمػد ىعمػلممؤسسػة  راالسػتقرا مف خالليا تحقيؽ
الستراتيجي فػي عؿ لعممية التخطيط اايتسـ بالمتغيرات كالمستجدات المستمرة، مما يتطمب االستخداـ الف

  كمنيا المؤسسات كالمرافؽ الحككمية.، المؤسسات المختمفة

عمػػػى عمميػػػػة التخطػػػيط كنتػػػػائج  العػػػوكاط  عمػػػػؿ الباحػػػث فػػػي مجػػػػاؿ العمػػػؿ الصػػػػحي  كاقػػػعكمػػػف 
الصػػحة  تكامػؿ عمميػة التخطػيط فػي تطػكير المػكارد البشػرية فػي كزارة فػيقصػكران  ونػإالدراسػات السػابقة ف

 .الفمسطينية

تػػػـ التػػي  االسػػػتبانةمػػػف خػػالؿ الباحػػث التػػػي قػػاـ بيػػػا  االستكشػػافيةلدراسػػػة كدتػػػو نتػػائج اأكىػػذا مػػا 
التخطػػػػيط لجميػػػػع فقػػػػرات حيػػػػث تبػػػػيف أف الػػػػكزف النسػػػػبي  ،ةبػػػػكزارة الصػػػػح ان مكظفػػػػ (50) ىتكزيعيػػػػا عمػػػػ
ف الكزف النسي لجميع فقرات تنمية المػكارد البشػرية أك  .(% (69.38بمغت  -بشكؿ عاـ  -االستراتيجي

 ىذه الدراسة. دعداإكجكد مشكمة تستدعي  يؤكدكىذا ما  ، (% (73.50. بمغ

كقػػػد تػػػـ اسػػػتراجاع منيػػػا )23تػػػـ تكزيػػػع )     ( اسػػػتبانة، كىػػػي التػػػي مثمػػػت العينػػػة 08( اسػػػتبانة ، ه
 الػكزف كػذلؾك  (،% 88.6) التخطػيط االسػتراتيجي لجميع فقرات الكزف النسبي كقد بمؼ  ،االستطالعية

 .( %66.42بشكؿ عاـ بمغ ) لجميع فقرات تنمية المكارد البشريةالنسبي 

المػػكظفيف فػػي كزارة االسػػتعانة بػػذكم الخبػػرة فػػي تػػدريب  يػػتـ" العينػػة المسػػتطمعة بأنػػو قػد حصػػمتك  
تتكفر المكازنات المناسبة لعمميات تػدريب ك (. 82.29 %عمى أعمى درجة مكافقة بكزف نسبي ) الصحة"

%(. كىػػذا يعنػػي (52.08عمػػى أقػػؿ درجػػة مكافقػػة بػػكزف نسػػبي قػػد حصػػمت " المػػكظفيف فػػي كزارة الصػػحة
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زة الفمسػطينية فػػي قطػػاع غػػالصػػحة  ةر اكجػكد مشػػكمة فػػي عمميػة تنميػػة المػػكارد كتػػدريب المػكظفيف لػػدل كز 
 .تكفير المكازنات الالزمة ليانتيجة لعدـ 

مػػف خػػالؿ الدراسػػة اإلستكشػػافية كالعينػػة  التي حصػػؿ عمييػػا الباحػػث،ذه المؤشػػراتعمػػي ىػػ ءن كبنػػا 
السؤال  في الدراسة أف يصيغ مشكمة استطاعك  ،كجكد مشكمة حقيقية في ىذا الجانبتبيف اإلستطالعية 

 الرئيس التالي :

 الفمسطينية ة الصحةتنمية الموارد البشرية في وزار في ور التخطيط االستراتيجي ما د
 ؟بغزة 

 :تية اآل األسئمةكيتفرع منو 

 ؟اقع التخطيط االستراتيجي في كزارة الصحة الفمسطينيةك ما  ..

 ؟البشرية في كزارة الصحة الفمسطينيةمستكل تنمية المكارد ما  .4

 ؟مية المكارد البشرية بكزارة الصحة الفمسطينيةالتخطيط االستراتيجي في تنعالقة ما  .0
 في تنمية المكارد البشرية في كزارة الصحة الفمسطينية ؟ االستراتيجيىؿ يكجد أثر لمتخطيط  .2

 اسػتجاباتفػي متكسػطات  α  ≤ (3.39تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة )ىؿ  .9
 ،العمػػػر ،) الجػػػنس:تعػػػزل لمتغيػػػراتالصػػػحة كزارة بػػػ حػػػكؿ كاقػػػع التخطػػػيط االسػػػتراتيجي المبحػػػكثيف 

 ؟(سنكات الخدمة ،المسمى الكظيفي مكاف العمؿ، ،المؤىؿ العممي

فػي متكسػطات اسػتجابات  α  ≤( 3.39تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة )ىؿ  .8
 ،العمػػػر ،) الجػػػنس :بػػػكزارة الصػػػحة تعػػػزل لمتغيػػػراتالبشػػػرية المبحػػػكثيف حػػػكؿ كاقػػػع تنميػػػة المػػػكارد 

 ؟سنكات الخدمة( ،المسمى الكظيفيمكاف العمؿ،  ،المؤىؿ العممي

 أىمية البحث:
 د  إذ يعػ ؛وفيػتناكؿ مكضكع التخطيط االسػتراتيجي كالعكامػؿ المػؤثرة  يتكمف أىمية البحث في ككنو      

دات ىميتو في ظؿ المتغيػرات كالمسػتجأالمفاىيـ المعاصرة الذم تزداد أحد مفيكـ التخطيط االستراتيجي 
خاصػػة التكنكلكجيػػة كالسياسػػية منيػػا، ممػػا يسػػتكجب تبنػػي مفيػػـك التخطػػيط االسػػتراتيجي مػػف  ،المسػػتمرة 

سػقاطيا عمػى كزارة ا  دارية في كزارات كمؤسسات السمطة الفمسطينية ك إلمنظكر عممي لمكاكبة التطكرات ا
ميف عمػػػى اإلدارات الصػػػحة لمػػػا تمثمػػػو مػػػف ثقػػػؿ فػػػي حجػػػـ كنكعيػػػة الميػػػاـ المنكطػػػة بيػػػا، كاسػػػتفادة القػػػائ

نعكاسو عمىالمذككرة فييا بما يتيح ليـ تصكيب مسار التخطيط االستراتيجي   تنمية المكارد البشرية. كا 
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 :البحث أىداف 

 -يسعي البحث إلي تحقيؽ عدد مف األىداؼ عمي النحك التالي :

 لى كاقع التخطيط االستراتيجي في كزارة الصحة الفمسطينية.إالتعرؼ  ..

 تنمية المكارد البشرية في كزارة الصحة الفمسطينية. تحديد مستكل .6
 تحديد دكر التخطيط االستراتيجي في تنمية المكارد البشرية بكزارة الصحة الفمسطينية. .4
 الكشؼ عف الفركؽ في كجيات نظر العينة المبحكثة حكؿ متغيرات البحث. .2

 اسة.تقديـ تكصيات لصناع القرار  لصناع القرار معتمدان عمى نتائج الدر  .9

 :البحثمتغيرات 
 لمتغير المستقلا: 

 .(2004)صالح،  شمؿ:كالتي ت ،مجمكعة مف العناصر التخطيط االستراتيجييمثؿ 

 .الخارجيةك تحميؿ البيئة الداخمية  ..

 .األىداؼ( ، الرسالة ، صياغة االستراتيجية )الرؤية .4

 .كجكد خطة استراتيجية .0

 االستراتيجية.تنفيذ الخطة  .2

 .االستراتيجيةيـ الخطة يمراقبة كتق .9
 :المتغير التابع  

 .(2004)صالح، :العناصر الرئيسة التالية تنمية المكارد البشريةتشمؿ 

 كالبرامج. عداد الخططإ فيمشاركة ال ..

جراءات العمؿ  .4  .المكارد البشريةالمتعمقة بأنظمة كا 

 .كزارةالتعزيز البحث العممي في  .0

 .كزارةالتدريب كتطكير المكارد البشرية في  .2

 

 

 



 

6 



 
 متغيرات الدراسة وذجنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         جريد بكاسطة الباحثالمصدر: 

 

 

 

 :البحثفرضيات 
  ذات داللة إحصائية عند مسػتكل  قةيكجد عالولى: الفرضية الرئيسة األ((3.39 )≥  α) بػيف 

، بكزارة الصحة الفمسطينية ،كيتبمكر عنيا عدد مف خطيط االستراتيجي كتنمية المكارد البشريةتلا
 الفرضيات الفرعية التالية :

بػػػيف تحميػػػؿ البيئػػػة الداخميػػػة   α ≤ 3.39يكجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة  .0
 خارجية كتنمية المكارد البشرية.كالبيئة ال

 المتغير المستقل

 التخطيط االستراتيجي

 

تحميؿ البيئة الداخمية  ..
 .الخارجية ك 

 ،صياغة االستراتيجية )الرؤية .4
 . األىداؼ( ،الرسالة

 .كجكد خطة استراتيجية .0

 االستراتيجية.تنفيذ الخطة  .2

يـ الخطة يمراقبة كتق .5
 .االستراتيجية

 المتغير التابع

 ريةتنمية الموارد البش

 

 .عداد الخططإ فيمشاركة ال .1

جراءات العمؿتطكير  .2  أنظمة كا 
 .المكارد البشريةالمتعمقة ب

تعزيز البحث العممي في  .3
 .كزارة ال

تدريب كتطكير المكارد البشرية  .4
 .كزارةالفي 

 المتغٌرات الشخصٌة

 )الجنس،العمر،المؤهل، الوظٌفة، سنوات الخدمة(
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بػػػيف صػػػياغة االسػػػتراتيجية    α ≤ 3.39يكجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة  .6
 كتنمية المكارد البشرية.

بػػيف كجػػكد خطػػة اسػػتراتيجية   α ≤ 3.39يكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة  .4
 كتنمية المكارد البشرية.

بػيف تنفيػذ الخطػة االسػتراتيجية   α ≤ 3.39ة إحصائية عند مسػتكل داللػة يكجد عالقة ذات دالل .3
 كتنمية المكارد البشرية.

بػػػيف مراقبػػػة كتقيػػػيـ الخطػػػة   α ≤ 3.39يكجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة  .5
 االستراتيجية كتنمية المكارد البشرية.

 

 ( 3.39عنػد مسػتكل ) داللة إحصائيةأثر ذك جد يك  :الفرضية الرئيسة الثانية≥  α) خطػيط تمل
 بكزارة الصحة الفمسطينية.االستراتيجي عمى تنمية المكارد البشرية

 ( 3.39تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل ) :الفرضية الرئيسة الثالثة≥  α)  حػكؿ
مكػػػػاف العمػػػػؿ، الجػػػػنس، المؤىػػػػؿ العممػػػػي، )تيػػػػة : اآلممتغيػػػػرات لالتخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي تعػػػػزل 

 (.دمةسمى الكظيفي، سنكات الخالم
 ( 3.39تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل ) :الفرضية الرئيسة الرابعة≥  α)  حػكؿ

ؿ، المسػمى الجنس، المؤىؿ العممي، مكاف العمتية : )اآلتنمية المكارد البشرية تعزل لممتغيرات 
     (.الكظيفي، سنكات الخدمة

 :البحثحدود 
 عمى دكر التخطيط االستراتيجي في تنمية المكارد البشرية. البحث تناكؿ: الحد الموضوعي 

 :الفمسطينية في قطاع غزة. ة الصحةعمى كزار  البحثتـ اقتصار  الحد المكاني 

 (  43.8 - 43.9) لعاـفي ا البحث: تـ تطبيؽ الحد الزماني. 

 :كتنمية المكارد دارات ذات العالقة بالتخطيط اإلبكظائؼ إشرافية في العاممكف  الحد البشري
الجكدة، إدارة تنمية كتطكير المكارد البشرية، إدارة  كحدةدارة التخطيط كالتطكير، مثؿ: إ ،البشرية

 .باإلضافة لمفئة العميا بالكزارة  الشئكف اإلدارية في كزارة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة
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 :لمصطمحات البحث  التعريف االجرائي
 :االسػػػتراتيجيات  صػػػنعمميػػػة التػػػي يػػػتـ فييػػػا تحديػػػد رسػػػالة المؤسسػػػة ك " الع التخطـــيط االســـتراتيجي

 ((Glaister&Falshow،1999  ىداؼ.األجؿ تحقيؽ ألمكارد كتقسيميا  مف كالسياسات  لتكفير ا
 :كزارة الصػػػػػحة مجمكعػػػػػة السياسػػػػػات كالخطػػػػػكات التنفيذيػػػػػة التػػػػػي تسػػػػػتخدميا  " التعريـــــف اإلجرائـــــي

          ."ذات التأثير البالغ عمى مستقبؿ المؤسسة  جؿاألطكيمة  ؽ األىداؼلتحقي الفمسطينية

إسػػػػتنبط الباحػػػػث مػػػػف خػػػػالؿ المصػػػػطمحات المسػػػػتخدمة فػػػػي الدراسػػػػة كأىػػػػداؼ كفرضػػػػيات الدراسػػػػة 
 .التعريؼ السابؽ

  األنشػػػػطة اإلداريػػػػة المتعمقػػػػة بحصػػػػكؿ كزارة الصػػػػحة الفمسػػػػطينية عمػػػػى  : "إدارة المــــوارد البشــــرية
ة، كتحضػػيرىا كتطكيرىػػا كتنميتيػػا بمػػا يمكػػف مػػف تحقيػػؽ الػػكزارة بػػأعمى مكظفييػػا مػػف المػػكارد البشػػري
 ."مستكل مف الكفاءة كالفاعمية

 :الجيػػد المخطػط الػذم تقػكـ بػو المؤسسػػة لتسػييؿ تعمػـ العػامميف المعػػارؼ  تنميـة المـوارد البشـرية "
 ( .p.36 Noe.2006كالميارات كالسمككيات المرتبطة بالكظيفة". )

راتيجي في تنميػة فراد العينة لدكر التخطيط االستأالدرجة التي سيمنحيا : " نياأبان ائيجر إكيعرفيا الباحث 
 ." البحثالتي ستظير مف خالؿ ، المكارد البشرية

مػػػػف خػػػػالؿ المصػػػػطمحات المسػػػػتخدمة فػػػػي الدراسػػػػة كأىػػػػداؼ كفرضػػػػيات الدراسػػػػة إسػػػػتنبط الباحػػػػث 
 أعداد الدراسات كاألبحاث كتحميميا. التعريؼ السابؽ إضافة إلى الطرؽ كاألساليب االحصائية في

 
 -:صعوبات الدراسة

اىـ الصعكبات التي كاجيت الباحث ىك جمع االستبانات مف المستطمع اراؤىـ بعد تكزيع االستبانة 
عمييـ، حيث تـ التكجو ليـ اكثر مف مرة كلكف دكف جدكل، مما ادل بنا التكاصؿ مع اكثرىـ شخصيان، 

لمبذكؿ كالكقت المستغرؽ في اعداد الدراسة.كىذا بدكره زاد مف الجيد ا
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 النظري اإلطار :  لفصل الثانيا

 
 

 التخطيط االستراتيجيالمبحث األول :. 

  :ة الموارد البشريةتنميالمبحث الثاني. 

 اإلستراتيجي ودوره في تنمية المواردفي وزارة  واقع التخطيط المبحث الثالث

 .الصحة الفمسطينية
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 التخطيط االستراتيجي: األولالمبحث 
 : ةممقد

مػػػف المصػػػطمحات الحديثػػػة التػػػي تيػػػتـ باسػػػتخداـ الكسػػػائؿ  االسػػػتراتيجيمصػػػطمح التخطػػػيط  عػػػد  ي
قطاعػات  كافػةكأصبح يسػتخدـ فػي  االستراتيجيكالتقنيات لتحقيؽ األىداؼ. كقد تطكر مفيكـ التخطيط 

كأصػػػبح لفػػػظ اسػػػتراتيجية شػػػائع االسػػػتخداـ فػػػي كثيػػػر مػػػف األنشػػػطة الحياتيػػػة كالتربكيػػػة  المختمفػػػة،الدكلػػػة 
 كالنظـ اإلدارية.

ارعة، كالتكيػػػػػؼ مػػػػػع مجابيػػػػػة كمالحقػػػػػة التغيػػػػػرات المتسػػػػػإلػػػػػى كييػػػػػدؼ التخطػػػػػيط االسػػػػػتراتيجي  
بتنميػة القػدرات  ،مف خالؿ االستثمار في العنصػر البشػرم ،المستجدات التي تطرأ عمى الساحة العالمية

عداد الككادر الفنية كاإلدارية، كتطكير كتحسيف طرؽ كأساليب األداء عف طريػؽ كضػع خطػط كبػرامج  كا 
 .2010) الفراك  مقداد،) .ممنيجة ك مرحمية

تبعػان لمتغيػرات  ،ي عممية ذىنية تحميمية الختيار المكانػة المسػتقبمية لممؤسسػةفالتخطيط االستراتيج
كتحميػػؿ البيئػػة  ،كتبػػدأ ىػػذه العمميػػة مػػف خػػالؿ تحديػػد رسػػالة المؤسسػػة ،التػػي تحصػػؿ فػػي البيئػػة الخارجيػػة

 .(4333)السالـ،  كاختيار األنسب منيا ،كتقييميا ،فييا ككضع األىداؼ

لييػػا ككضػع المعػػايير التػػي تمكننػا مػػف معرفػػة كصػػكلنا إتػػي نػػذىب التخطػيط ىػػك تحديػػد الكجيػة الك 
، اليػػدؼ المطمػػكب، كتكجيينػػا كيػػؼ سنصػػؿ  اليػػو. كعميػػو فػػالتخطيط ىػػك البػػديؿ عػػف الحػػظ الجيػػدإلػػى 

 . (Kaufman;1992)التخطيط ىك مقاصدنا التي تعكس رؤيتنا لممستقبؿفخرل أكبعبارة 

كيمكػػػف اعتبػػػار القضػػػية اسػػػتراتيجية ، االسػػػتراتيجيةيتعامػػػؿ مػػػع القضػػػايا  كالتخطػػػيط االسػػػتراتيجي
كتخػػص قطاعػػان  ،عنػػدما يكػػكف تركيزىػػا عمػػى الفعاليػػة كتػػؤثر فػػي عػػدد كبيػػر مػػف السػػكاف كطكيمػػة المػػدل

ي كلػػيس ف الميػـ ىػػك عمميػة التفكيػر كالتطبيػػؽ االسػتراتيجأ(  عمػى Bryson;1980) كبيػران. بينمػا يركػػز
نمػكذج " نيػا أ( الخطػة االسػتراتيجية ب.Mintzberg.s  ،.99كقػد عػرؼ ) عممية التخطيط بحػد ذاتيػا.

جػػراءات المتتاليػػػة، كالمػػكارد المخصصػػػة إلساسػػػية كالسياسػػات كاألا األىػػداؼ ك خطػػة تعمػػؿ عمػػػى دمػػجأ
لػػى نقػػاط القػػكة كالضػػعؼ كالتغيػػرات البيئيػػة المتكقعػػة إلممؤسسػػة بطريقػػة فريػػدة كقابمػػة لمتطبيػػؽ باالسػػتناد 

 ذكياء".ة المعارضيف األنشطة المحتممة بكاسطكاأل

 .(4337تبرز أىمية التخطيط االستراتيجي مف خالؿ ما يمي: )ىاينز، ك

 تشجيع القادة عمى كضع رؤية مشتركة لممستقبؿ. -

 كضع مجمكعة مف المقاييس المحددة التي تساعد عمى تحقيؽ النجاح باستمرار. -

 التكيؼ مع العالـ المتغير بشكؿ أكبر. -

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/50386/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/50386/posts
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 كير كاسع النطاؽ عمى المستكل االستراتيجي.يعد أسمكبان جديدان لتف -
  :أىمية التخطيط االستراتيجي

 .(6112)الخطيب،  تبرز أىمية التخطيط اإلستراتيجي من األمور التالية :

 ككيفية التأقمـ معيا. ،يساعد عمى رفع درجة التنبؤ بالتغيرات في البيئة المحيطة -

 يكضح صكرة المؤسسة أماـ كافة أصحاب العالقة. -

 زكد التخطيط االستراتيجي المؤسسة بدليؿ إرشادم حكؿ ما الذم تسعى لتحقيقو.ي -
 .( م0111) مدني، :وىي ىمية التخطيط أوىناك بعض العوامل التي تؤكد عمى 

 بيف البدائؿ المتاحة.ؽ المنافع مثؿ لتحقييساعد عمى اختيار الطريؽ األ -

 تنبؤات كخطط بديمة.يساعد عمى تقميؿ درجة المخاطر في العمؿ بما قدمو مف  -

 مثؿ لممكارد البشرية كالمادية.يساعد عمى تحقيؽ االستثمار األ -

كيضػػػػمف  ،كيسػػػيؿ التكاصػػػؿ ،عػػػؿ ييػػػػتـ بالنجاعػػػة كالفاعميػػػةاالتخطػػػيط االسػػػتراتيجي الفلػػػذا فػػػأف 
ىػػػا، كيحػػػدد الفػػػرص كاالسػػػتجابة لممخػػػاطر المتكقعػػػة، كيسػػػاعد عمػػػى تكضػػػيح ءاسػػػتمرارية المؤسسػػػة كبقا

فضؿ أداء كيمكننا مف التعامؿ بشكؿ يساىـ في عممية اتخاذ القرارات، كيحسف األ تقبمي، كاالتجاه المس
ف التخطػػػيط يعمػػػؿ عمػػػى تكثيػػػؼ الجيػػػكد كتركيزىػػػا نحػػػك إذلػػػؾ فػػػإلػػػى  باإلضػػػافة،مػػػع الظػػػركؼ المتغيػػػرة 

مػػف االكلكيػػات االسػػتراتيجية كيعمػػؿ عمػػى تالقػػي كجيػػات النظػػر كالجيػػكد الجماعيػػة.  د  القضػػايا التػػي تعػػ
(Bryson،1988) 

 .(م 6111)العارف، :مبررات التخطيط  االستراتيجي

 ليو.إمرشد كدليؿ لممؤسسة حكؿ ما تسعى الكصكؿ  -

 يزكد المسئكليف بأساليب كمالمح التفكير بصكرة شاممة. -

 يساعد المؤسسة عمى تكقع التغيرات ككيفية المكاجية كالتأقمـ معيا. -

 يساعد عمى تخصيص كتكزيع المكارد. -

 بداع.إلعمى المبادرة كايساعد  -

 خريف.ماـ اآلأيكضح صكرة الشركة كيعكس مكانتيا  -
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 تتضح مؤشرات التخطيط االستراتيجي من خالل العناصر الرئيسية التالية:  و

  :ىي كصؼ دقيؽ لطبيعة المؤسسة كلمبرر كجكدىا، كلمقيـ األساسية التي تستميـ بيا، ك "الرسالة
لمحددة ا ا الرسالةالمؤسسة ىي القاعدة التي تستنبط مني كتميزىا عف مؤسسات شبيية. كرسالة

ة مؤسسكىي تعكس فمسفة ال ،إلخ...طبيعة التعميـ أك األبحاث أك نكعية الخريجيفإلى التي تشير 
كتعبر عف مبررات النشأة كىكيتيا التي تنفرد بيا.  ،كطمكحيا كتكضح طبيعة النشاط الذم تيتـ بو

المرشد الرئيسي لكافة القرارات كالجيكد التي تتخذىا"  كتمثؿ ،سةفالرسالة تكضح سبب كجكد المؤس
 .(4337،الربيعي )

  :ة فػي المسػتقبؿمؤسسػىي الطمكحػات كالتصػكرات لمػا يجػب أف تكػكف عميػو ال"الرؤية المستقبمية، 
كلكػػػف يؤمػػػؿ تحقيقيػػػا فػػػي المسػػػتقبؿ. فيػػػي  ،كتمػػػؾ الطمكحػػػات ال يمكػػػف تحقيقيػػػا فػػػي الكقػػػت الحػػػالي

 المستقبمية التي تطمح بتحقيقيا المؤسسة عمى المدل البعيد.  تعكس النظرة 

فػييـ ركح التفػاؤؿ  اكتعمقػ ،الحماس لدل العػامميف امف شأف الرسالة كالرؤية المستقبمية معان أف تثير ك 
يػػػا كالمسػػػتقبؿ الػػػػذم يلإة التػػػي ينتمػػػكف مؤسسػػػأمػػػاميـ الصػػػكرة الذىنيػػػة لمالمػػػػح ال اكتضػػػع ،كاألمػػػؿ
 .(4339،)الكبيسي .ىـ لخدمة المؤسسة كتحقيؽ طمكحاتيـ " ءاانتم اكتعمق ،ينتظرىـ

 :تعد القيـ مجمكعة المكاثيؽ األخالقية المكجية لعمؿ المؤسسة التي تحكـ سػمكؾ المسػتفيديف  القيم"
كتكجيػػػػاتيـ، كمػػػػا أنيػػػػا تحكػػػػـ القػػػػرارات التػػػػي تتخػػػػذىا فػػػػي تحقيػػػػؽ أىػػػػدافيا االسػػػػتراتيجية ".  ،منيػػػػا

 .(43.4)حمس،

 قيػػا المؤسسػػة فػػي فتػػرة زمنيػػة محػػػددةكتعنػػى بالنتػػائج النيائيػػة التػػي يجػػػب أف تحق"  :ســتراتيجيةاال ،
كتكػػكف تمػػؾ المرتبطػػة بشػػكؿ مباشػػر بالمؤسسػػة التنمكيػػة  ،بحيػػث يمكػػف قيػػاس تمػػؾ النتػػائج كتطكيرىػػا

 .(43.4كقابمة لمتطبيؽ في بيئتيا ". ) حمس،
 .(0191)العوجي، :متطمبات التخطيط االستراتيجي 

التي تعمؿ مجمكعة مف المتطمبات  لديويتكفر  يجب أف ذكره أف التخطيط االستراتيجي  ييتطمبمما 
 كىي : تحقيؽ أىدافو عمى

 التحديد الدقيؽ لميدؼ المقصكد تحقيقو. -

 ضركرة تكفر البيانات كالمعمكمات المكثكقة كالكافية. -

 مكانيات المادية كالبشرية المتاحة لتنفيذ اليدؼ.إللى اإالتعرؼ  -

 القة تفاعمية بيف مخططي االستراتيجية كمنفذييا.يجاد عإ -

 التحديد المسبؽ كالدقيؽ لمتكاليؼ المطمكبة كالعمؿ عمى ضماف تكفرىا. -
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 كضع خطة زمنية لتنفيذ األىداؼ. -

 تكفر معايير قياس االنجازات الحاصمة مقارنة بالمحددة. -

 .(6115) لبد،  :االستراتيجي  عوامل نجاح عممية التخطيط

خاصػػة كممػػا تكسػػعت المؤسسػػة ،عمػػة كقػػادرة اال تحػػت قيػػادة فإعػػؿ لمخطػػط ال يػػتـ االف إف التنفيػػذ
ىميػػػة الميمػػػة المػػػراد تنفيػػػذىا. أف ذلػػػؾ يتكقػػػؼ عمػػػى ىميػػػة تنفيػػػذ الخطػػػة ألأغفػػػاؿ إككبػػػرت، فػػػال يمكػػػف 
 دارية العميا.إلف التخطيط يتركز في المستكيات اأكيتضح مما سبؽ 

سػفؿ المسػتكيات أإلػى المدد الزمنية كمما اتجينا بمقارنة  ،ةيتضمف فترة زمنية طكيم تنفيذ الفاعؿك 
 ىمية، كيككفكلى التشغيمية، كما تتناقص درجة األألداء األنقطة اإلى حتى الكصكؿ ،دارية المختمفة إلا

   .التخطيط في ىذه المراحؿ ثانكيان 

 تي : آلفي ااالستراتيجي  نجاح عممية التخطيط  كتتمثؿ أىـ عكامؿ

 القة بيف القائميف عمى عممية التخطيط كالقائميف عمى التنفيذ.فعالية الع -

 مدل كفاية المعمكمات، ك دقتيا. -

 شمكلية التخطيط.  -

مكانية السيطرة عمى متغيرات التنفيذ. -  دقة التنبؤات، كا 

 كفاءة األجيزة التنفيذية. -

 التفاعؿ مع الخطة مف طرؼ المعنييف. -

مف الطاقات اإلنتاجية التي يمكف استغالليا، مثؿ:  القيكد الداخمية: تتمثؿ في الحدكد القصكل -
 زنات الكافية .ا، كتكفر المك فراد كالمعدات المتاحة لالستخداـكفاءات األ

القيكد الخارجية: كتتمثؿ في القكانيف كالمكائح العامة كاالعتبارات السياسية كاالجتماعية التي  -
 ة .تستطيع اإلدارة التفاعؿ معيا كاستغالليا لصالح الخط
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 .(0111) المغربي،  :مزايا التخطيط االستراتيجي

 : االتي خالؿلتحسيف أداء المؤسسة كذلؾ مف   مجمكعة مف المزايا التخطيط االستراتيجي يحقؽ

 كاتخاذ القرارات االستراتيجية. ،كضكح الرؤية المستقبمية -

 التفاعؿ البيئي عمى المدل البعيد. -

 تماعية.تحقيؽ النتائج االقتصادية كاالج -

 حداث التغيير.إالقدرة عمى  -

 .عمةاتخصيص المكارد كاالمكانيات المتاحة بطريقة ف -

 .(2007، لبد) :معوقات التخطيط االستراتيجي 

نجاح عممية  العمؿ عمى الحد منيا في كتكمف أىمية التعرؼ عمى معكقات التخطيط االستراتيجي كا 
 كأىـ المعكقات ىي : ،التخطيط ذاتيا

 المعمكمات كالبيانات. فايةك كأعدـ دقة  -

 عدـ صحة التنبؤات كاالفتراضات. -

 .امقاكمتي إلى يؤدم مما إغفاؿ الجانب اإلنساني -

 االعتماد عمى الجيات األجنبية في كضع الخطة بصكرة كاممة. -

 دارية كالقانكنية(.إلالقيكد الحككمية )ا -

 ك كفاية المكازنات.أعدـ تكفر  -

 :أنواع الخطط
نكع مف الخطط مف كجية نظر عمماء االدارة ، يكرده الباحث كالن يناط بالتخطيط عدة أ

 . هذعمى ح
 :طػار العمػؿ  ،ىػي الخطػة التػي تعػدىا المؤسسػة لتكضػح الصػكرة الكميػة ليػا" الخطة االسـتراتيجية كا 

كاالستراتيجية  ،يا المؤسسة، مف نقاط القكة كالضعؼفيالخاص بيا. كتكضح بيئة العمؿ التي تعمؿ 
 تحقيقيا".  إلىالتي تسعى 

ك خطػػة تعمػػؿ عمػػى أنمػػكذج  " :نيػػاأ( الخطػػة االسػػتراتيجية ب.Mintzberg  ،.99كقػػد عػػرؼ ) 
جراءات المتتاليػة، كالمػكارد المخصصػة لممؤسسػة بطريقػة فريػدة إلساسية  كالسياسات كااأل ج األىداؼدم

نشػػػطة المحتممػػػة كاأل لػػػى نقػػػاط القػػػكة كالضػػػعؼ كالتغيػػػرات البيئيػػػة المتكقعػػػةإباالسػػػتناد  ،كقابمػػػة لمتطبيػػػؽ
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كبػػدكف الخطػػة االسػػتراتيجية قػػد تقػػـك المؤسسػػة بتنفيػػذ عػػدد مػػف البػػرامج ذكيػػاء". بكاسػػطة المعارضػػيف األ
 كالنشاطات، إال أف نتائجيا ال تحقؽ رؤيتيا أك رسالتيا. 

 ما ك مف المسئكؿ عنيا؟ ك ككيؼ سيتـ إنجازىا؟  ،: "ىي خطة تحدد المياـ المطمكبةتشغيميةخطة الال
  ما المكارد المطمكبة إلنجازىا؟ك ة الزمنية إلنجازىا؟ المد

إعدادىا  د  أنشطة، كيعإلى كتأتي ىذه الخطط لترجمة االستراتيجية المكجكدة في الخطة االستراتيجية    
 . (1996)النمر، أسيؿ مف إعداد الخطة االستراتيجية

 :ماؿ كالنشاطات الخاصة التي تعدىا المؤسسة لتنفيذ بعض األع ة"ىي الخط الخطة التنفيذية
تسكيقية، خطة تخفيض الخطة الالمؤسسة، كمف أىـ أمثمتيا: خطة تطكير الجكدة،  بتطكير
 . (1996)النمر، ف، خطة تقييـ األداء، كغير ذلؾ"المخزك 

 :ك خدمة، أك برنامج أ"ىي الخطة التي يتـ كضعيا في مرحمة إعداد مشركع  خطة المشروع
االحتياجات التي جاء المشركع ليستجيب  ،خرآشركع، كبمعنى كتتضمف ىذه الخطة مبررات الم

 لخ "إالنتائج المتكقعة... ك المكازنة، ك فريؽ العمؿ، ك جراءاتو كنشاطاتو، ا  ك ىدافو، أيا مثؿ : يلإ
 . (1996)النمر،

 . (2014)ج القدس المفتكحة ، اإلدارة اإلستراتيجية ،  :أنواع التخطيط االستراتيجي

 ي يتـ تصنيفو حسب المستكيات اإلدارية في المؤسسة عمى النحك التالي:التخطيط االستراتيج

 المستكل المؤسسي)اإلدارة العميا(. ..

 المستكل الكظيفي )اإلدارة الكسطى(. .4

 اإلدارة الدنيا(.المستكل التشغيمي) .0

أما أنكاع الخطط مف ناحية الزمف فيي)طكيمة ، متكسطة،قصيرة( كتمارس استراتجيان حسب 
 إلدارية كبالترتيب .المستكيات ا

  ح المػدة كتتراك  ،ساس ىذا النكع تقسيـ التخطيط مف حيث النطاؽ الزمنيأ د  يع: األجلالخطط طويمة
 .ـ(.99.حبيش، كثر )أك أ( سنكات 3.-0الزمنية ليذه الخطط مف )

  قسػاـ ىػذه أكتقػـك االجػؿ، صػغيرة إلػى لعامػة لممؤسسػة عػادة  االىػداؼ تقسـ :األجلالتخطيط قصير
بمجمكعػة  األجػؿدات بتنفيذىا في فترة ال تتعدل سػنة، حيػث تضػمف المؤسسػة خططيػا طكيمػة الكح
 . (996.)عالقي،  األجؿالخطط قصيرة  مف
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  ــالتخطــيط نو تحقيػػؽ نسػػبة عاليػػة مػػف نجػػاح أكمػػف شػػ ،قػػرب لمرحمػػة التنفيػػذأىػػك تخطػػيط  :وظيفيال
كفقػػػػان  ة زمنيػػػػة محػػػػددة،الخطػػػػة الرئيسػػػػة، كعػػػػادة تكضػػػػع الخطػػػػط التكتيكيػػػػة ألغػػػػراض محػػػػددة كلفتػػػػر 

 .( 1996)النمر،  .ماـ المنفذأكدة لممتغيرات المكج

 :مراحل عممية التخطيط

رؤية المستقبؿ أك التنبؤ بو، كىػذا يتطمػب  كدارية كىإلالتخطيط مرحمة مف مراحؿ العممية ايعتبر 
داريػػة إللفمسػػفة احيػػث ترتكػػز ا ،ف يحصػػؿ فػػي المسػػتقبؿأك لمػػا يجػػب أ ، لمػػا يمكػػف ان كدقيقػػ ان عميقػػ ان تفكيػػر 

التنظيمية كتحديد االستراتيجيات  المياـ نو عممية مستمرة تبدأ بتحديدألنظاـ التخطيط االستراتيجي عمى 
إلػػى الخطػػط المسػػتقبمية لمتأكػػد مػػف تنفيػػذ االسػػتراتيجيات لمكصػػكؿ  ضػػعبك  اكالسياسػػة الالزمػػة لتحقيػػؽ ىػػذ

نػػكع المجيػػكدات التػػي يجػػب القيػػاـ بيػػا كمتػػى ؟  بدايػػةنيػػا عمميػػة يتحػػدد بمكجبيػػا أالنتػػائج النيائيػػة، كمػػا 
 ككيؼ ؟ كمف يقـك بيا ؟ كما ىي النتائج المترتبة عف ذلؾ؟

كليس ىذا فحسب،  ،كينتج عف التخطيط سمسمة مف الخطط التي تتعرض لمتغير بتغيير الظركؼ
تقبؿ المسػػ تأمػػؿف التخطػػيط االسػػتراتيجي يقتضػػي أبػػؿ بتغييػػر طريقػػة التفكيػػر فػػي كضػػع الخطػػط، كمػػا 

سػاليب كىياكػؿ ، فيػك يػربط الخطػط االسػتراتيجية أجػراءات ك إكثػر مػف ككنػو أباستمرار كبطريقة منيجيػة 
 كخطط التشغيؿ. األجؿكالمكازنات قصيرة  األجؿالبرامج متكسطة ب
 

  المرحمة األولى: إعداد الخطة 

 .م(0110) حبيش، :  كتشمؿ ىذه المرحمة الخطكات التالية:     

 يا.يلإالمطمكب الكصكؿ االىداؼ لمغايات ك  التحديد المسبؽ -

 تحديد اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ ىذا البديؿ. -

 كضع البرامج الزمنية الالزمة لتنفيذ اليدؼ.  -

 تحديد األنشطة الالزمة لتحقيؽ اليدؼ.  -

 المسؤكلية عف تنفيذ ىذه النشاطات.الجيات تحديد  -
 مرحمة اعتماد الخطة.المرحمة الثانية : 

 مرحمة تنفيذ الخطة. لثالثة:المرحمة ا 

 : مرحمة متابعة تنفيذ الخطة. المرحمة الرابعة 

 مراجعة كتقييـ الخطة نفسيا. المرحمة الخامسة : 
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 الموارد البشرية ةتنميالمبحث الثاني: 
 :تمييد
التي تسعى ى األىداؼ المكارد البشرية األساس في تحقيؽ استراتيجية المنظمة كالكصكؿ إل د  تع    
 كينظر إلى المكارد البشرية عمى أنيا أحد أىـ المكارد التي يجب إدارتيا كالتخطيط ليا بعناية ، إلييا،

مف ىنا تأتي . ك مف األصكؿ كليسكا جزء مف التكاليؼ ان ف في المنظمة ىـ جزءك األشخاص العاممف
، حيث بالشكؿ الذم يجعميـ يساعدكف في تحقيؽ المنظمة ،عؿ ليؤالء األشخاصاأىمية التخطيط الف

ك بعد األخذ بمتطمبات كؿ  ،تيتـ عممية تخطيط المكارد البشرية بالحصكؿ عمى األشخاص المناسبيف
 ـ(43.4)نعيـ ، كظيفة مف خالؿ مخرجات تحميؿ كتصميـ العمؿ.

 ،العاممة المطمكبة كمان كنكعان  لتأميف كجكد القك إلى تيدؼ عممية تخطيط المكارد البشرية ك 
، كذلؾ مف خالؿ تبني سياسات تكفؿ لعامة األىداؼ اة بصكرة تسيـ في تحقيؽ كتشغيميا بكفاءة كفعالي

 كافة المستكيات كالفئات، كباستخداـ المعمكمات الكافية كالدقيقة.  ىتحقيؽ أفضؿ تكازف ممكف عم

كأىـ ا الختالؼ كجيات نظر المفكريف كالمؤلفيف، كقد تعددت تعاريؼ إدارة المكارد البشرية تبعن 
 :اتيفىذه التعار 

استخداـ القكل العاممة داخؿ  :إدارة األفراد بأنيا "w_sikula") كلياـ سيككال)عرؼ لقد 
االختيار  :المؤسسة أك بكاسطة المؤسسة، كيشمؿ ذلؾ عمميات تخطيط القكل العاممة لممؤسسة

قديـ الخدمات تك العالقات الصناعية، ك التعكيض كالمرتبات، ك التدريب كالتنمية، ك تقييـ األداء، ك كالتعييف، 
 .(4337المغربي ،)  الصحية لمعامميفك االجتماعية 

 ،كما تعرؼ بأنيا ذلؾ النشاط اإلدارم المتعمؽ بتحديد احتياجات المشركع مف القكل العاممة 
ة ىذه الثركة البشرية بأعمى كفاء العمؿ عمى تكفيرىا باألعداد كالكفاءات المحددة،كتنسيؽ االستفادة مفك 

  ممكنة.
النشاط اإلدارم الذم يتمثؿ في كضع تخطيط لمقطاع البشرم الذم  : "بأنيا تعرؼ أيضاك       

إمدادىا بالعناصر البشرية  يمكمةدكجكد القكل العاممة التي تحتاجيا المؤسسة ك  يمكمةدسيضمف 
 .(43.4 ،نعيـ )  المطمكبة

العممية ءتيـ الفنية ك ف أدائيـ كرفع كفاكما يتمثؿ ىذا النشاط في تنمية قدرات العامميف كتحسي 
 كاالستمرارية فيو، كحثيـ عمى المشاركة بكالئيـ الذاتي لتحقيؽ المؤسسة.

تكفير المزايا كالحكافز المادية كاألدبية كالمعنكية إلشباع حاجياتيـ أك  :كيدخؿ في ىذا كؿ مف 
 .رغباتيـ الفردية أك الجماعية
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الجانب مف اإلدارة الذم ييتـ بالناس كأفراد  ذلؾ :اإدارة األفراد بأني "martiin") مارتيف.ج) تعرفكما 
ككذلؾ الطرؽ التي يستطيع بيا األفراد المساىمة في كفاءة  ،أك مجمكعات، كعالقتيـ داخؿ التنظيـ

كتشمؿ الكظائؼ التالية: تحميؿ التنظيـ، تخطيط القكل العاممة، التدريب كالتنمية اإلدارية،  ،التنظيـ
 ان ثـ أخير  ،كتقديـ الخدمات االجتماعية كالصحية ،ة كتعكيض العامميفأفالعالقات الصناعية، مكا

 .(43.3شحادة ،( كالسجالت الخاصة بالعامميف المعمكمات

 يفأنيا: " عممية التنبؤ بعدد كنكعية العامميف الالزمبكتعرؼ عممية تخطيط المكارد البشرية 
المناسبيف لتأميف تنفيذ المياـ المككمة بكفاءة إمكانية تمبية ىذه الحاجة في المكاف كالكقت  للمعمؿ، كمد
 .(4339،)الكبيسي كفعالية "

 :ككمفيـك حديث إلدارة المكارد البشرية ىناؾ أربع نقاط جكىرية يمكف تمخيصيا في ما يمي
  (43.4نعيـ،)

 . البحث عف الرجؿ أك الشخص المناسب -

 .ا لالحتياجاتيجب أف تككف عممية التكظيؼ تبعن  -

 .عممية التكظيؼ في الكقت المناسبيجب أف تككف  -

  .كضع األشخاص في أماكنيـ المناسبة -

بنػػػػػػاءن عمػػػػػػى مػػػػػػا سػػػػػػبؽ يمكػػػػػػف تحديػػػػػػد الجكانػػػػػػب األساسػػػػػػية لعمميػػػػػػة تخطػػػػػػيط المػػػػػػكارد البشػػػػػػرية ك 
 .( 4339،)الكبيسي بالتالي :

 كمػا أنػو يمثػؿ جػزءان مػف عمميػة تحػدث بعػد نػكع مػف اإلدراؾ ،تخطيط المكارد البشرية عمميػة منيجيػة -
 كليس مجرد شيء يحدث مف قبيؿ الصدفة. البحثك 

كذلػػػؾ ألف المنظمػػػة كأىػػػدافيا كبيئػػػة العمػػػؿ التػػػي تعمػػػؿ مػػػف ؛ عمميػػػة التخطػػػيط ىػػػذه عمميػػػة مسػػػتمرة  -
 خالليا مستمرة في التغيير.

 تقييـ المتطمبات مف المكارد البشرية كمان كنكعان.إلى ىناؾ حاجة  -

 فر منيا في سكؽ العمؿ.يعتمد مستكل المكارد البشرية عمى ما ىك متك  -

 تككف المكارد البشرية عمى المستكل المطمكب لتحقيؽ الفاعمية التي تيدؼ إلييا المنظمة. ينبغي أف -
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 :أىمية إدارة الموارد البشرية

مف ككنيا أىـ عناصر العممية اإلنتاجية دارم إلاالمكارد البشرية في التنظيـ  إدارة تنبع أىمية
  .يف كفاءات الجيدة القادرة عمى األداء كالعطاء المتميز كال بد مف تكفر ال ،فيو

  م (6119بو زايد،أحقق اآلتي: ) ت المموارد البشرية في أني إدارة المواردو تكمن أىمية 

تخفيض التكاليؼ المرتبطة بالمكارد البشػرية عػف طريػؽ التنبػؤ الػدقيؽ بالحاجػات المسػتقبمية لكػؿ   -
اسػتثمار الطاقػات البشػرية بشػكؿو كفػؤو كتقميػؿ إلػى ىػذا يػؤدم كظيفةو مف الكظػائؼ فػي المنظمػة، ك 

الفػػػائض فػػػي بعػػػض الكظػػػائؼ كالعجػػػز فػػػي كظػػػائؼ أخػػػرل، السػػػي ما تمػػػؾ الكظػػػائؼ التػػػي تتطمػػػب 
 مياراتو عاليةن كتكاجو بعرضو قميؿو منيا.

نجػػاح إلػػى المػػدخالت المطمكبػػة )ميػػارات، قابميػػات، خصػػائص( فػػي الكقػػت المناسػػب، ممػػا يػػؤدم  -
 خطيط كتطكير المسار الميني لمعامميف.برامج ت

المكازنة الكفؤة بيف نشاطات ككظائؼ إدارة المكارد البشػرية كالمنظمػة، بحيػث تحقػؽ ىػذه المكازنػة  -
 كفاءة األداء الفردم كالتنظيمي.

بنػػػاء القاعػػػدة األساسػػػية لنجػػػاح خطػػػط كسياسػػػات المػػػكارد البشػػػرية األخػػػرل كاالختيػػػار كالتػػػدريب  -
 كالتحفيز.. إلخ.

الكفػاءات بشػكؿو منسػجـو مػع حاجػات ، بتػكفير ع مستكل رضا العامميف عػف أعمػاليـ كمنظمػتيـرف -
 كمتطمبات المنظمة

كبصكرةو خاصة في المؤسسات التابعة لمقطاع العاـ  ،كضع خطة المكارد البشرية عمى المستكل القكمي
 أك تمؾ المؤسسات العاممة في ظؿ النظاـ االشتراكي.،

 :البشريةالموارد إدارة أىداف 

 تي:التػػي يمكػػف تمخيصػػيا بػػاآل بصػػكرة عامػػة،المػػكارد البشػػرية  بػػإدارة العامػػةىػػداؼ األىنػػاؾ العديػػد مػػف 
 .(4338)أبك ندل، 

 . المساىمة في تحقيؽ الشركة -
 .عالية التدريبك  المتحفزة تكظيؼ الميارات كالكفاءات -

 ف.أعمى قدر ممكإلى زيادة الرضا الكظيفي كتحقيؽ الذات عند المكظفيف  -
 . جميع المكظفيف في المنظمةإلى إيصاؿ سياسات المكارد البشرية  -

 المساىمة في المحافظة عمى السياسات السمككية كأخالقيات العمؿ. -
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 إدارة كضبط عممية "التغيير" لتعكد بالنفع عمى كؿ مف المنظمة كالمكظؼ. -
 . كىي المقدرة كالرغبة ،تحقيؽ معادلة مستكل األداء الجيدإلى السعي  -

نظمػة أتتمثػؿ فػي ك كأمػا زيػادة الرغبػة  ،تمثػؿ فػي بػرامج تػدريب كتطػكير العػامميفتف زيػادة المقػدرة إيث ح
 -تي:تخطيط المكارد البشرية باآل ان يضأ تمثؿ يك  الحكافز كالسالمة

  تخطيط الموارد البشرية  : أىداف

ى العدد الالـز كالنكع الحصكؿ عمفي ف اليدؼ الرئيسي لتخطيط المكارد البشرية يتمثؿ إيمكف القكؿ ك 
كتعزيز دافعيتيـ نحك العمؿ  ،كالمحافظة عمى طاقات العامميف كاستثمارىا ،المناسب مف المكظفيف

عداد ميزانية المكارد البشرية سكاء في مجاؿ التكظيؼ أك التدريب أك الخدمات أك إنياء الخدمات  ،كا 
ظمة كاستراتيجية المكارد البشرية كأنظمتيا تحقيؽ التكامؿ بيف الخطط االستراتيجية لممنإلى باإلضافة 
 .( 6112) أبو ندى ،  ، كأىـ أىداؼ تخطيط المكارد البشرية ىي :المختمفة

لػػى الكضػػع القػػائـ لمقػػكل العاممػػة بصػػكرة تفصػػيمية يمكػػف مػػف تحديػػد المعػػالـ األساسػػية لقػػكل إالتعػػرؼ  -
 العمؿ المتاحة.

قييميػا بيػدؼ تحديػد أسػمكب االسػتفادة المثمػى منيػا لى مصػادر المػكارد البشػرية كدراسػتيا كتإالتعرؼ  -
 في تنفيذ خطة المكارد البشرية مف حيث الكـ كالنكع.

لػػى المشػػاكؿ التػػي تحػػد مػػف االسػػتخداـ األمثػػؿ لقػػكة العمػػؿ إمػػف خػػالؿ البيانػػات كالمعمكمػػات  ،التعػػرؼ -
 الحالية كالمتاحة في الحاضر كالمستقبؿ.

االسػػػػػػتخداـ األمثػػػػػػؿ لقػػػػػػكة العمػػػػػػؿ مػػػػػػع ضػػػػػػركرة محاكلػػػػػػة كضػػػػػػع حمػػػػػػكؿ مكضػػػػػػكعية لمشػػػػػػاكؿ عػػػػػػدـ  -
 عمى كضع حمكؿ مشكمتي البطالة المقنعة كالعجز في بعض فئات العامميف._بصفة خاصة_التركيز

ؿ فتػرة زمنيػػة خػال ،فػػي المنظمػة ، التنبػؤ بأعػداد كنكعيػات المػكارد البشػػرية الالزمػة لمختمػؼ األنشػطة -
ارد البشػػػرية الالزمػػػة لاحػػػالؿ كالتكسػػػعات فػػػي بحيػػػث يغطػػػي ىػػػذا التنبػػػؤ المػػػك ، مناسػػػبة فػػػي المسػػػتقبؿ

 األنشطة المختمفة خالؿ الفترة المحددة.

مسػػػتكل التشػػػغيؿ إلػػػى لضػػػماف الكصػػػكؿ ، تحديػػػد معػػػالـ سياسػػػات كخطػػػط التعيػػػيف كالتػػػدريب الالزمػػػة -
 االقتصادم السميـ كالمستقر داخؿ المنشأة .
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 :الوظائف الرئيسية إلدارة الموارد البشرية

 يجب أف تككف مستمدة كمتماشية مع إلدارة المكارد البشرية Strategy ستراتيجيةإف كضع أم ا
 .Objectivesالمنظمة  Missionكرسالة Vision كمتماشية مع رؤيا ،االستراتيجية العامة لممنظمة

تشتمؿ عمى القياـ بالكظائؼ كالمياـ  فأيجب ، بحيث يتضمف عمؿ كتطكير أنظمة إدارة المكارد البشرية
 2010) الطيراكم،) لية:التا

  التحميؿ الكظيفي(Job Analysis )  كالتكصيؼ الكظيفي .الكصؼ الكظيفيكالذم يشمؿ 

  نظاـ االختيار كالتعييف((Recruitment and Selection. 

  نظاـ تقييـ األداء(Performance Appraisal.) 

  نظاـ التعكيض كالمكافأة(Compensation and Benefits System). 

  ير المكارد البشريةتطك(Human Resources Development) . 

  نظاـ تحفيز المكظفيف(Motivation and Incentives). 

  تخطيط المكارد البشرية(Human Resources Planning). 

 كضع الصالحيات كالمسؤكلياتAuthorities and Responsibilities) ). 

  كضع كتحديث اليياكؿ التنظيمية(Organization Structure). 

 كضع أنظمة السالمة(Health and Safety). 

   دراسة مشاكؿ العامميف كمعالجتيا(Employee Problem Solving). 
  :الموارد البشرية تنمية

تطػػكيرىـ كحفػزىـ كتنظػػيميـ ك تعػرؼ بأنيػػا: مجمكعػة الميػػاـ المرتبطػة بالحصػػكؿ عمػى األفػػراد كتػدريبيـ، 
مػػف التعامػػؿ مػػع أم مػػف  المؤسسػػةه الميػػاـ بأسػػمكب يمكػػف يجػػب إنجػػاز ىػػذ ثكالمحافظػػة عمػػييـ، بحيػػ

 (. السالم و صالح ) في األمد البعيد المؤسسةالمتغيرات البيئية كالظركؼ التنافسية كضماف تحقيؽ أىداؼ 

العنصػر البشػرم، ككػؿ  محكر عمميػا المؤسسةنشاط أك كظيفة رئيسية تخصصية في  :أنياب تعرؼ ماك
 ىإلػ ىليػا، فيػي تسػع وسػاعة تركػ ، كحتػىالمؤسسةة منذ ساعة تعيينو في ما يتعمؽ بو مف أمكر كظيفي

 (.998.:عقيمي) غراضياأة مف حيث العدد التي تخدـ أأفراد القكل العاممة الالزميف لممنش ىالحصكؿ عم
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 :الموارد البشرية تنمية أىمية

 القػػػرف الحػػػادم العصػػػرية أىميػػػة كبيػػػرة فػػػي المؤسسػػػةالمػػػكارد البشػػػرية كإحػػػدل كظػػػائؼ  تنميػػػة تكتسػػػب
 أنيػػػا ، إذ أف مػػػا يميزىػػػا عػػػف بػػػاقي ىػػػذه األصػػػكؿالمؤسسػػػةألىػػػـ كأغمػػػى أصػػػكؿ  تنميػػػةفيػػػي  ،كالعشػػريف

( فتشػػػجعيـ كمرءكسػػػيف )مػػػديريف تعمػػػد لافػػػادة المثمػػػى مػػػف مكاردىػػػا البشػػػرية حيػػػث أنيػػػا ،أصػػػكؿ مفكػػػرة
 . (6119،01)أبو زايد:   كينشطوا ينمي ذلؾ كتدفعيـ لالجتياد كاالبتكار كتييئ مناخن 

ا بتحػػديث التجييػػزات كتعزيػػز القػػدرة التمكيميػػة كحػػددت أىػػدافن  المؤسسػػةاىتمػػت  كيػػرل الباحػػث انػػو ميمػػا
قػادريف  بشػر كأخرل لمتميز عمى المنافسيف، فإف كؿ ىذا لف يتسػنى تحقيقػو دكفلمستكل األداء  طمكحة

نتاجيتيػػا المكاردفػػ ،محفػػزيف يعممػػكف بػػركح الفريػػؽ كبالتػػالي  ،بػػالخبرات المتراكمػػة البشػػرية تتزايػػد قيمتيػػا كا 
 كأىمية حسف اإلفادة منو. قيمتو تتزايد فيي تمثؿ أصالن 

 .(..: 4336)أبك زايد:   : كيمكف تقسيـ أىمية المكارد البشرية عمى النحك التالي

 .المؤسسةعمى مستوى أ( 

نتاجيتيػػا بػػالخبرات المتراكمػػة كبالتػػالي فيػػي . قيمتػػو  تتزايػػد تمثػػؿ أصػػالن . المػػكارد البشػػرية تتزايػػد قيمتيػػا كا 
 كأىمية اإلفادة منو بمركر الكقت.

 األخػرل المػكارد البشػرية كغيرىػا مػف اإلدارات كالكظػائؼ تنميػة بػيف إدارةميمػة . ىناؾ عالقة تكامميػة 4
 . لممنظمة

 .األخرل أعماؿ اإلدارات عاقة. يؤدم أم تقصير في تقدير االحتياجات مف المكارد البشرية إل0

 دولة.وى العمى مستب( 

 .. المكارد البشرية أساس لالستقالؿ كالنفكذ االقتصادم.

 .. المكارد البشرية أداة تنافس عالمية4

 .. العقكؿ المبتكرة تخفض فاتكرة التكنكلكجيا المستكردة0

 .. المكارد البشرية الفاعمة أداة لزيادة الصادرات2
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 .ةدكل. المكارد البشرية تكمؿ ثركة ال9

 .  قكؿ أصبح ساحة لمصراع العالمي. استقطاب الع8

 فيما يمي: تكمفالمكارد البشرية تنمية أىمية ( أف 9.-2.:4339كترل )شمتكت: 

 .كىـ األفراد المؤسسةتيتـ بالمكارد الرئيسية في أنيا  -أ

 .بشريةالمكارد لم تنميةال تكجد مؤسسة دكف  -ب

 .تقـك بتطكير ميارات األفراد العامميف بالمؤسسة -ت

 ع الخطط المناسبة لمتدريب.ضت -ث

 تقـك بدراسة مشاكؿ األفراد كمعالجتيا. -ج

  تختار األفراد المناسبيف لشغؿ الكظائؼ. -ح

كيػػػرل الباحػػػث أف أىميػػػة تنميػػػة المػػػكارد البشػػػرية تنبػػػع مػػػف أىميػػػة العنصػػػر البشػػػرم ك الػػػذم ىػػػك محػػػكر 
لمعركؼ أف أية منظمة ميما كاف ، فمف االمؤسسةاالىتماـ ك الركيزة األساسية في عمؿ ىذا الجزء مف 

حجميا أك طبيعة نشاطيا ال بد أف يككف لدييا في أم لحظة معينة مككنات رئيسة ثالثة كىػي )المػكارد 
بيئػة العمػؿ(، ك ترجػع أىميػة العنصػر البشػرم لمسػمات كالمميػزات التػي يحظػى -المكارد الماديػة-البشرية

 بيا كتميزه عف المكارد األخرل.

 :الموارد البشرية مسئوليات تنمية

                 : عمى أربعة مستكيات رئيسة المؤسساتتعتمد مسئكليات تنمية المكارد البشرية في معظـ 

 .( 63-79، 4339أحمد:  )

تتحمػػؿ مسػػئكلية تكػػكيف كتكصػػيؿ رؤيػػة مسػػتقبمية كاضػػحة عػػف  :( الــدنيا-الوســطى-العميــا )اإلدارة  (0
يجػػاد البيئػػة المناسػػبة التػػي يمكػػف أف يػػنجح كيزدىػػر فييػػا مؤسسػػةالمفيػػـك تنميػػة المػػكارد البشػػرية فػػي  ، كا 

األفراد كتكفير المكارد المالية الالزمة، كااللتزاـ بتطبيؽ خطة العمؿ مف قبؿ اإلدارات كاألقسػاـ المختمفة، 
 المسػػػئكليات األساسػػػية لضػػػماف أف األفػػػراد يمكػػػنيـ تأديػػػةاإلدارة تتحمػػػؿ كمػػػا كمتابعػػػة القيػػػاـ باإلجراءات.



 

24 



كظػػائفيـ كفػػاءة كفعاليػػة كيتمتعػػكا بفػػرص تعمػػـ مسػػتمرة لتنميػػة قػػدراتيـ كطاقػػاتيـ الكامنػػة، ىػػذه المسػػئكلية 
 سكاء منفردة أك بمساعدة جية متخصصة.

فعميػػو تقػػع مسػػػئكلية تعمػػـ احتياجاتػػو المرتبطػػػة بالعمػػؿ اليػػػكمي،  المؤسسػػػةكعضػػك فػػػي فريػػؽ  الفــرد: (6
 ذاتية.كطمكحات المستقبؿ الكظيفي، كالتنمية ال

ربما يككف لدييا كظيفة متخصصػة مسػئكلة عػف تنميػة الفػرد كأحياننػا  المؤسسةف ( الجية المتخصصة:4
  .تككف إدارة األفراد ىي المسئكلة، كأحياننا أقساـ التدريب سكاء داخؿ قسـ األفراد أك بشكؿ مستقؿ عنيا

ال تقع عمى عاتؽ  المؤسسات أف مسئكلية تنمية المكارد البشرية بأم منظمة مف كيرل الباحث      
مف رؤساء  المؤسسةالمكظفيف بمفردىـ، إنما ىي مسئكلية جماعية، يشترؾ بيا جميع العامميف ب

الفنية، فيي عممية متكاممة مخطط ليا لمستكيات اإلدارية كاإلشرافية ك ، كعمى كافة افكمرؤكسي
عمؿ كبرامج تسعي إليجاد قكة عة أنشطة مكضكعينا، كقائمة عمى معمكمات دقيقة، يتكلد عنيا مجمك 

مكانياتو، المؤسسةمتناسبة مع متطمبات العمؿ ب ، في ظؿ ظركؼ كقكاعد كأساليب األداء المطمكبة كا 
 بقصد تحقيؽ األىداؼ العامة لممنظمة.   
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 .الفمسطينية في وزارة الصحة االستراتيجي : واقع التخطيطثالثالمبحث ال
 

ككنو يساعد في التعامؿ مع حالة  ؛ لممؤسسات الفمسطينية حاجة ممحة إف التخطيط االستراتيجي
بطريقة أكثر منطقية، حيث يالحظ أف الكعي تجاه أىميػة التخطػيط االسػتراتيجي  ةعدـ االستقرار السائد

 في فمسطيف يتزايد بيف المينييف كصناع القرار كالجيات المانحة كالسياسييف أيضان. 

 الفمسطينية  وزارة الصحةفي  واقع التخطيطواًل: أ

كضع الخطة الصحية االستراتيجية الكطنية في الضػفة الغربيػة  فقد تـكنتيجة لمكضع السياسي؛  
تباعيػػػػػا بكضػػػػع " الخطػػػػػة إـ، كتػػػػـ 43.3ـ حتػػػػى عػػػػػاـ 4336غطػػػػت الفتػػػػػرة مػػػػف عػػػػػاـ  ،خطػػػػة مؤقتػػػػػة

حػي تػـ ـ، 43.0 حتػى عػاـ ..43االستراتيجية الكطنية الصػحية الفمسػطينية " التػي غطػت الفتػرة مػف 
ككانػػت النتيجػػة النيائيػػة ليػػذا النشػػاط كضػػع خطػػة  ،عمػػى الضػػفة الغربيػػة بالدرجػػة األكلػػىفييػػا ز يػػركالت

قابمػػػة لمتحػػػديث فػػػي حػػػاؿ تحسػػػف الكضػػػع السياسػػػي لتشػػػمؿ كافػػػة  ، اسػػػتراتيجية لقطػػػاع الصػػػحة فػػػي غػػػزة
 األراضي الفمسطينية.

يأخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار اآلثػػػار حيػػػث  ؛ـف التخطػػػيط االسػػػتراتيجي لػػػو العديػػػد مػػػف الميػػػاإكعميػػػو فػػػ 
الخارجية الميمة، كما أنو مرشده يدؿ عمى طريػؽ، كيرسػـ خارطػة لطنشػطة كيحػدد المسػؤكلية كالمسػاءلة 

، يمكػػف تحديػػد مػػا لػػدينا مػػف ( كمػػف خػػالؿ التخطػػيط االسػػتراتيجي Andrews،963.).فػػي المؤسسػػة 
  مكارد، كما نحتاج إليو ككيفية الحصكؿ عميو.

عػػػؿ ييػػػتـ بالنجاعػػػة كالفاعميػػػة كيسػػػيؿ التكاصػػػؿ، كيضػػػمف اسػػػتمرارية ااالسػػػتراتيجي الف كالتخطػػػيط
ىػػا، كيحػػدد الفػػرص كاالسػػتجابة لممخػػاطر المتكقعػػة، كيسػػاعد التخطػػيط االسػػتراتيجي عمػػى ءالمنظمػػة كبقا

 التكضيح المستقبمي، كيساىـ في منطقية عممية اتخاذ القرارات.

ثنتػيف اكضػع تػـ الفمسػطينية،  الكطنية السمطةإلى الصحية  اتبعد انتقاؿ السمطجدير الذكر أنو ك 
عمػػػى فييػػػا التركيػػػز تػػػـ  ،ـ992.فػػػي عػػػاـ  كانػػت ىألكلػػػا ، مػػف الخطػػػط الصػػػحية الكطنيػػػة االسػػػتراتيجية

راتجية لػػكزارة الصػػحة، ) الخطػػة االسػػت بمشػػاركة ضػػئيمة مػػف المينيػػيف فػػي الميػػداف.ك  ،الغايػػات، كالطمكحػػات
43.2-43.8) 

االىتمػاـ بالمجػاؿ الميػداني، إال أنيػا  قمػة، ك يعػالالمسػتكل ذات ال اتسياسػبالخطػة تمؾ ال تميزتك 
خمسة مجاالت ذات أكلكية عمػى النحػك  الخطة قدمت الرؤية كالتكجييات ك الخطكط العريضة. كشممت

 .(43.8-43.2راتجية لكزارة الصحة، ) الخطة االست اآلتي:
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دارة النظاـ الصحي. ..  تطكير كا 

 ة األكلية كالثانكية األساسية.الرعاية الصحي  .4

 تنمية المكارد البشرية   .0

 الصحة البيئية.   .2

 ربط كدعـ الرعاية الصحية لمفمسطينييف في الشتات.  .9

مػع التركيػز  ( ـ996. – 998.) بػيف مؤقتػة لمسػنكاتكفي كقت الحؽ، تػـ تصػميـ خطػة عمػؿ 
 (43.8-43.2اتجية لكزارة الصحة، ر ) الخطة االستعمى النحك اآلتي:  ،مجاالت رئيسية ةفييا عمى ثالث

 دارة القطاع الصحي بكفاءة كفاعمية.إدعـ الييئة الكطنية لمصحة في     .أ 

 االرتقاء بمستكل خدمات الراعية الصحية.   .ب 

 صياغة مفصمة لمخطة الكطنية لمقطاع الصحي لمدة خمس سنكات.  .ج 

حيث غطت الفترة ،  ـ4333كقد تـ إعداد تمؾ الخطة الصحية االستراتيجية الخمسية في عاـ 
 ـ. (4330-999.) ما بيف

كعمى عكس الخطة األكلى، تـ إعداد ىذه الخطة مف خالؿ عممية تشاكرية كاسعة النطاؽ، 
كقدمت تحميالن تفصيميان لمكضع المتعمؽ بمختمؼ القطاعات الفرعية في مجاؿ الصحة، كتحديد 

 : تمؾ الخطة المحاكر التي شممتيا أىـك  ،االستراتيجيات في المقاـ األكؿ

 بناء القدرات المؤسسية. .أ 

 الرعاية الصحية األكلية. .ب 

 الخدمات الصحية الثانكية كالمتقدمة. .ج 

 الخدمات المساندة الداعمة. .د 
 

د مف الحاجة لمتخطيط الصحي المناسب، حيث زاد الكضع في قطاع غزة كخصكصيتو تعق   كلكف  
الحصػػػار المشػػػدد كالمتكاصػػػؿ بعػػػد الحػػػربيف  ثػػػار المترتبػػػة عػػػفإفَّ اسػػػتمرار حالػػػة الطػػػكارئ المزمنػػػة، كاآل

ـ، كنظػػػػاـ الرعايػػػػة الصػػػػحية 43.4ـ، كفػػػػي نػػػػكفمبر 4336األخيػػػػرتيف عمػػػػى قطػػػػاع غػػػػزة فػػػػي ديسػػػػمبر 
الػػػذم عػػػانى لسػػػنكات طكيمػػػة مػػػف التعدديػػػة، كعػػػدـ التكجيػػػو االسػػػتراتيجي لمقطػػػاع الصػػػحي.  ،الفمسػػػطيني
لنػػاجـ عػػف ضػػعؼ دكر كزارة الصػػحة كييئػػة ىػػدار المػػكارد؛ اا  االزدكاجيػػة كانعػػداـ النجاعػػة ك إلػػى إضػػافة 

الػذم مػف خاللػو يػتـ تحديػد األدكار المختمفػة التػي تتعمػؽ ،التخطػيط إلى الحاجة  ضركرةتنسيؽ ما أبرز 
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تقميؿ التسكيؽ بػيف مقػدمي الخػدمات؛ لػذا فمػف إلى فكجكد خطط كاضحة سيؤدم  .بالمؤسسات المختمفة
مي الخدمات الصحية في قطاع غزة، كبناء تكافػؽ فػي الضركرم أف يتـ تعزيز التنسيؽ بيف مختمؼ مقد

 اآلراء بيف ذكم العالقة.

ـ، كضػػعت كزارة الصػػحة فػػي غػػزة، كنظيراتيػػا 4337كبعػػد االنقسػػاـ السياسػػي الػػذم كقػػع فػػي عػػاـ 
 في  راـ اهلل خطط عمؿو مختمفةن، كلكف بدكف تنفيذ المشاكرات المطمكبة بيف غزة كالضفة الغربية.

 

 :االتي( ك43.8-43.2عكاـ )االستراتيجية لمكزارة لطلمخطة  كالرسالة كالفمسفة الرؤيةكقد جاءت 

 متػػػع برعايػػػة صػػػحية راقيػػػة كشػػػاممة تم ،مجتمػػػع فمسػػػطيني معػػػافىن إلػػػى : الكصػػػكؿ سػػػكيان الرؤيـــة
 كمستدامة كذات جكدة عالية.

 :ليشػةخصكصػان الفئػات ا ،االرتقػاء بالحالػة كالممارسػات الصػحية لممجتمػع الفمسػطيني الرسالة، 
إلػى بضماف تقديـ خدمات صحية مناسبة كعادلة كشاممة كمتكفرة كآمنػة كمجديػة كفاعمػة تسػتند 

داللة، كتتمحكر حكؿ المستفيد، كذلؾ مف خالؿ تنفيذ البرامج الصحية، كالمبػادرات المجتمعيػة، 
 كرسـ السياسات بطريقة تشاركية كمتكاممة، كمتعددة القطاعات كتنمكية كمستدامة.

 الفمسػػػفة ىػػػي القػػػيـ العميقػػػة، كالمعػػػايير، كاالفتراضػػػات، كالمعتقػػػدات التػػػي يقػػػكـ عمييػػػا  :الفمســـفة
األداء كالممارسػػػات فػػػي النظػػػاـ الصػػػحي الفمسػػػطيني. كتعكػػػس المبػػػادئ األخالقيػػػة، أك المعػػػايير 

 المقبكلة لمقدمي الرعاية الصحية، كالمؤسسات، كالنظاـ الصحي الفمسطيني ككؿ. 
 :م6105 لمعام يةخطة وزارة الصحة التشغيم

كبالتعػػػاكف كالتنسػػػيؽ التػػػاـ مػػػع مختمػػػؼ  ،كحػػػدة التخطػػػيط كرسػػػـ السياسػػػات بػػػكزارة الصػػػحة  قامػػػت
المػراد تحقيقيػا خػالؿ  األىػداؼ كالتػي تشػمؿ، بإنجاز الخطة التشغيمية لمكزارة ،الدارات العامة كالكحداتإ

الخطػػػة حجػػػـ الطمكحػػػات ،حيث عكسػػػت ىػػػداؼنشػػػطة المختمفػػػة التػػػي تحقػػػؽ ىػػػذه األككػػػذلؾ األ، العػػػاـ 
 دارات ككحدات الكزارة المختمفة في كؿ القطاعات داخؿ مرافؽ الكزارة.إكالمجيكدات التي تقـك بيا 

، ة االستراتيجية في جزء كبير منياالخطة التشغيمية معتمدة كمسترشدة بما جاء في الخط جاءتك 
 ،و االسػػػػتراتيجي كالتشػػػػغيميكأسػػػػاس لتحقيػػػػؽ االسػػػػتراتيجية المكضػػػػكعة كترسػػػػيخ مفيػػػػـك التخطػػػػيط بشػػػػقي

يمانان بدكره الفاعؿ في تحسػيف إ ،المرحمة التي يصبح فييا التخطيط نيجان لمعمؿ المستقبميإلى لمكصكؿ 
  دارات في الكزارة. إلككذلؾ تمتيف التنسيؽ كالتعاكف بيف مختمؼ الكحدات كا ،بيئة العمؿ كاالستفادة منيا
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 الفمسطينية ي وزارة الصحةفتنمية الموارد البشرية واقع  ثانيا:

 

بتنفيذ خطتيا التشغيمية في مجاؿ تطكير المكارد  دارة العامة لتنمية القكل البشريةاإلتقـك 
 (08: 43.9)الخطة التشغيمية لكزارة الصحة  -البشرية كفقا الىدفيا في ىذا المجاؿ كالتي تمثمت في االتي:

 كلكية.كذات األ ليا ريبية المخططف خالؿ الدكرات التدتطكير قدرات ككادر الكزارة م -

 تطكير قدرات ككادر الكزارة مف خالؿ االبتعاث الخارجي في التخصصات المختمفة. -

 متخصص. ىبرامج دبمـك عال ةتطكير قدرات ككادر الكزارة مف خالؿ عقد ثالث -

 سناف، عالج طبيعي، صيدلة، تحاليؿ طبية(.أتنفيذ برامج التدريب االلزامي )طب بشرم، طب  -

 عداد قاعدة بيانات محدثة لممكارد البشرية في الكزارة.إ -

 حكسبة برامج التدريب في الخدمة. -

 كساط ككادر الكزارة.أنشر ثقافة البحث العممي في  -

 تنظيـ عممية البحث الصحي. -

ككانت مف اىـ االنجازات في مجاؿ تنمية المكارد البشرية التي قامت بيا كزارة الصحة الفمسطينية 
 -ارة العامة لتنمية المكارد البشرية ىي كاالتي:ممثمة باالد

 (.جدكؿ رقـ)

 (43.9-43.0خالؿ االعكاـ) البعثات كاالجازات الدراسية )الخارجية( لمعامميف بكزارة الصحة
 

 النوع         السنة
بعثات 

 دراسية

اجازة 

دراسية 

 بدون راتب

اجازة براتب 

 )من الرصيد(
 االجمالي مهمة عمل

3102 6 01 61 08 018 

3102 02 24 20 32 002 

3104 00 20 26 03 011 

 

 ( 3106المصدر : تقارير معامالت اإلبتعاث واإلجازات الخارجية )ديوان الموظفين العام 
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( كجػػػكد اىتمػػػػاـ مػػػف قبػػػػؿ كزارة 43.9-43.2-43.0يتضػػػح مػػػف الجػػػػدكؿ السػػػابؽ كخػػػػالؿ االعػػػكاـ )
االت متعددة كارفادىـ لمؤسسات خارج قطاع غزة الصحة مف اجؿ تطكير المكارد البشرية مف خالؿ مج

 .كبنسب تقريبا متساكية

 (3جدول رقم )

 (43.9-43.0الدكرات التدريبية الداخمية لمعامميف بكزارة الصحة خالؿ االعكاـ)

 ( .6102)لمصدر : وحدة تنمية الموارد البشرية بوزارة الصحةا

( اف كزارة الصػػػحة لػػػدييا اىتمػػػاـ بتنميػػػة 43.9-43.0يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ ك خػػػالؿ االعػػػكاـ)
فيف العاـ كيتضػح المكارد البشرية مف خالؿ عقد دكرات تدريبية مختمفة داخؿ الكزارة اك في ديكاف المكظ

ىػػك العػػاـ االكفػػر حظػػا فػػي عػػدد الػػدكرات التدريبيػػة التػػي تػػـ عقػػدىا  43.2مػػف الجػػدكؿ ايضػػا اف العػػاـ 
كيعزك الباحث ذلؾ الى مدل تكفر امكانيات تنفيذ دكرات تدريبية سكاء داخؿ الكزارة اك داخػؿ  لممكظفيف

 .ديكاف المكظفيف العاـ

في مجاؿ  حثيثةمطة الفمسطينية قامت بجيكد ف السأمف خالؿ ىذا البحث تبيف لمباحث 
ف تنعكس أف ىذه الجيكد ركزت في البداية عمى الجكانب النظرية دكف أال إالتخطيط في كزارة الصحة، 

ثر سمبان نتيجة مجمكعة أأف التخطيط في كزارة الصحة ت إلى إضافةن  ،بصكرة مباشرة عمى أداء الكزارة
 سرائيمي كاالنقساـ الداخمي.إلاالحتالؿ ا مف العكمؿ المختمفة، كأىميا سياسات

كتعتمد بالحد  ،عداد خطط كاقعية يمكف تنفيذىا في ظؿ المعطيات الحاليةإ ىستدعكىذا ما إ
خريف، كتركز عمى مجاؿ تنمية كتطكير المكارد البشرية باعتبارىا أىـ ما تمتمكو الكزارة دنى عمى اآلاأل

كالتي ىي محكر  ،خطيط في تنمية كتطكير المكارد البشريةىمية ربط التأكمف ىنا تكمف  مف رأس ماؿ.
 رسالتنا ىذه.

 

السنة      
الوصف

 عدد الدورات 
دورات 

 حاسوب
 عدد المستفيدين دورات صحية دورات إدارية

3102 33 7 5 01 273 

3102 33 2 8 01 0132 

3105 32 2 2 02 597 
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 الدراسات السابقة:الفصل الثالت 

الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع البحث، حيث تـ  استعراض الدراسات  الثالث  تناكؿ الفصؿ       
كالثػػاني لمدراسػػات األجنبيػػة، كمػػا تػػـ ترتيػػب الدراسػػات  ،اسػػات العربيػػةاألكؿ لمدر  :كتصػػنيفيا تحػػت بنػػديف

 األحدث، كما يمي:إلى السابقة حسب التاريخ مف األقدـ 

 لدراسات العربية:ا 
ت دارة المعرفة ودورىا في تطوير الموارد البشـرية فـي وزاراإ: عمميات (م6103)الموح،  دراسة -0

 .السمطة الفمسطينية في قطاع غزة

المعرفة متمثمة في اكتساب المعرفة،  إدارة لى دكر عممياتإالتعرؼ  الدراسة هىذ تىدف
 كتخزيف كنقؿ كتطبيؽ المعرفة في تطكير المكارد البشرية في كزارات السمطة الفمسطينية بقطاع غزة.

شرافية مف رئيس إلحيث تـ تطبيقو عمى الكظائؼ ا ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي
 ( مفردة.993يؿ كزارة باستخداـ العينة الطبقية العشكائية حيث بمغت )ككإلى شعبة 

كتطكير  ،حصائية بيف عمميات ادارة المعرفةإعالقة ذات داللة  لتؤكد كجكدالنتائج  جاءتك 
د ضعؼ لدل  كزارات السمطة الفمسطينية في رصد مبالغ كافية الكتساب ك ككج ،المكارد البشرية

ؿ عمى تخزيف المعرفة مف خالؿ عقد الندكات لكجكد تقبؿ مف قبؿ المكظفيف المعرفة، بينما السمطة تعم
ليات آكلكف مطمكب تطكير  ،في نقؿ كمشاركة المعرفة بداخميا، ككذلؾ يكجد تخطيط لممكارد البشرية

 يزيدف ك ف التدريب الذم يحصؿ عميو المكظفأك  ،اختيار المكارد البشرية في الكزارة بشفافية كنزاىة
مف معرفتيـ كخبرتيـ ككفاءتيـ في العمؿ، كلكف يكجد ضعؼ شديد لمحكافز المادية  سطةبدرجة متك 

 كالمعنكية فييا.
دراسة ميدانية  –يجي وعالقتو بالميزة التنافسية "" التخطيط االسترات: (6100، شرابدراسة ) -6

 .في محافظات غزة في شركات توزيع األدوية

رسػػة التخطػػيط االسػػتراتيجي كعالقتػػو بػػالميزة التنافسػػية لػػى كاقػػع مماإالتعػػرؼ  الدراسػػة هىػػذ تىػػدف
تبػػػاع المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي كأسػػػمكب امػػػف خػػػالؿ ، لشػػػركات تكزيػػػع األدكيػػػة فػػػي  محافظػػػات غػػػزة 

كتػػـ جمػػع البيانػػات بكاسػػطة اسػػتبانة أعػػدت ليػػذا الغػػرض. كتكصػػمت  ،الحصػػر الشػػامؿ لمجتمػػع الدراسػػة 
 :مف أىميا ،عديدة  نتائجإلى الدراسة 

جػكد عالقػة ذات داللػة إحصػائية بػيف ممارسػة التخطػيط االسػتراتيجي كتحقيػؽ الميػزة التنافسػػية ك  -
 التمايز، اإلبداع، التكمفة األقؿ(.)المتمثمة في 
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حػػػػكؿ كػػػػؿ مػػػػف ممارسػػػػة  ،كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي اسػػػػتجابات مجتمػػػػع الدراسػػػػة -
 عزل لمتغير المدراء.التخطيط االستراتيجي كالميزة التنافسية في ىذه الشركات ت

حػػكؿ كػػؿ مػػف ممارسػػة  ،عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي اسػػتجابات مجتمػػع الدراسػػة -
)العمػػر  :التخطػػيط االسػػتراتيجي كالميػػزة التنافسػػية فػػي ىػػذه الشػػركات تعػػزل لممتغيػػرات التنظيميػػة

 الزمني، عدد العامميف (.

حػػكؿ كػػؿ مػػف ممارسػػة  ،الدراسػػةعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي اسػػتجابات مجتمػػع  -
المؤىػػػؿ ) لمػػػدراءاالتخطػػػيط االسػػػتراتيجي كالميػػػزة التنافسػػػية فػػػي ىػػػذه الشػػػركات تعػػػزل لمتغيػػػرات 

 (.سنكات الخدمةالعممي، 
: " دور اســــتراتيجيات تنميــــة المــــوارد البشــــرية فــــي تطــــوير األداء (6101الطيــــراوي،دراســــة ) -4

 ."في المنظمات غير الحكومية في غزةالمؤسساتي 

سػػػػػتراتيجية تنميػػػػػة المػػػػػكارد البشػػػػػرية فػػػػػي تطػػػػػكير األداء الػػػػػى دكر إ ىػػػػػذه الدراسػػػػػة التعػػػػػرؼ تىػػػػدف
كمػػػػدل تطكرىػػػػا ، المؤسسػػػػاتي، مػػػػف خػػػػالؿ دراسػػػػة كاقػػػػع التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي لتنميػػػػة المػػػػكارد البشػػػػرية

اتجػاه  تكحيػدمستكل الميني لمقائميف عمػى صػياغة كمتابعػة كتقيػيـ تمػؾ االسػتراتيجيات، ك اللى إكالتعرؼ 
 استثمار العنصر البشرم لتطكير األداء لتحقيؽ األىداؼ.

 أىـ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة

  مف عينة الدراسة افادة اف المنظمات غير الحككمية لدييا استراتيجيات لتنميػة 63أف %
 . المكارد البشرية، كاف مستكل تطكير ىذه االستراتيجيات كاف بمستكل عالي

 خارجي يساىـ بشكؿ أساسي في تطكير ىذه االستراتيجياتأف التمكيؿ ال . 
  مف القائميف عمى كضع ىذه االستراتيجيات ليس لدييـ مؤىؿ عممي مناسب79أف % . 

تمػػـز  ،كجػػكد لػػكائح تنظيميػػة تقرىػػا السػػمطة كالجيػػات المختصػػة ضػػركرة ب دراسػػةال تكقػػد أكصػػ  
خمػػػؽ ثقافػػػة تنظيميػػػة حػػػكؿ أىميػػػة إدارة  ضػػػركرةك سػػػتراتيجية، االمنظمػػػات غيػػػر الحككميػػػة بكجػػػكد خطػػػة 

 المكارد البشرية كدكرىا في خمؽ ميزة تنافسية.

ضػػػػمف اليياكػػػػؿ  ،أيضػػػػان بضػػػػركرة إنشػػػػاء كحػػػػدات متخصصػػػػة إلدارة المػػػػكارد البشػػػػرية تكأكصػػػػ 
التنظيمية لػدل المنظمػات غيػر الحككميػة، كبنػاء عالقػات شػراكة حقيقيػة مػع الممػكليف، كتصػميـ أنظمػة 

كسػػػمـ ركاتػػػب يسػػػاىـ فػػػي تنميػػػة كتطػػػكير  ،ئمػػػة عمػػػى أسػػػاس األداء، كنظػػػاـ تػػػأميف صػػػحيأداء مينيػػػة قا
 كتكفير فرص لمتدريب كالتعميـ تساىـ في دعمو المنظمات. ،قدرات العامميف
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: "واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسـالمية فـي ضـوء معـايير (2006، يالدجن) دراسة -3
 الجودة".

، مػػف  لػػى كاقػػع التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي الجامعػػة اإلسػػالمية بغػػزةإؼ التعػػر  ىػػذه الدراسػػة تىػػدف
التي أقرتيا الييئة الكطنية لالعتماد كالجػكدة ،ستراتيجية في ضكء معايير الجكدة خالؿ تحميؿ الخطة اال

كالنكعيػػػة لمؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي فػػػي فمسػػػطيف، كقػػػد تعػػػرض البحػػػث لمػػػدل كضػػػكح مفيػػػـك التخطػػػيط 
كمدل تكافر معايير الجكدة المعتمدة التي تضمنيا نمكذج الييئة الكطنية  ،ل ممارستوكمد ،االستراتيجي

سػػػتراتيجية لمجامعػػػة فػػػي الخطػػػة اال ،لالعتمػػػاد كالجػػػكدة كالنكعيػػػة لمؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي فػػػي فمسػػػطيف
يجية سػػتراتسػػتراتيجية الجيػػدة، كمػػدل تكافرىػػا فػػي الخطػػة االكمعػػايير مككنػػات الخطػػة اال ،اإلسػػالمية بغػػزة

ثـ الصيغ كالتكصيات المقترحة التي تسيـ في تطكير التخطيط االسػتراتيجي فػي الجامعػة فػي  ،لمجامعة
 ضكء معايير الجكدة.

كقػاـ بتصػميـ  ، اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمػي، كمػنيج تحميػؿ المحتػكل،دراسةكلتحقيؽ ال
 -ىي:،مكزعة عمى أربعة أبعاد ،فقرة  (58استبانة مككنة مف )

 مدل كضكح مفيـك التخطيط االستراتيجي .  -

 اتجاىات إدارة الجامعة نحك التخطيط االستراتيجي.  -

 درجة ممارسة إدارة الجامعة لعممية التخطيط االستراتيجي.  -

درجػػػة تػػػكافر معػػػايير الييئػػػة الكطنيػػػة لالعتمػػػاد كالجػػػكدة كالنكعيػػػة فػػػي الخطػػػة االسػػػتراتيجية  -
 لمجامعة اإلسالمية.

زيع االستبانة عمى كؿ مجتمع البحث المتمثؿ بإدارة الجامعة، كفريؽ التخطيط كالجكدة، كقد تـ تك       
( عضكان، كما قاـ الباحث بإعداد بطاقة تحميؿ محتكل، كعقد كرشة لمجمكعة بؤرية 117البالغ عددىـ )

 مككنة مف عشرة مف أساتذة الجامعة مف كميات كدكائر مختمفة ، لتحميؿ محتكل الخطة. 
 -أىميا: ،العديد من النتائجإلى  دراسةمت الوقد توص

(، كقد (79.98كضكح المفيكـ العاـ لمتخطيط االستراتيجي لدل إدارة الجامعة بدرجة مرتفعة بمغت  -
ارتفعػػػػت درجػػػػة الميػػػػؿ بدرجػػػػة مرتفعػػػػة جػػػػدا لممفيػػػػـك الػػػػذم يػػػػربط التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي بػػػػالجكدة 

 .  (88.08)بنسبة

كيعتبػػػػركف أف جػػػػكدة  ،ث يمارسػػػػكف التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي( مػػػػف مجتمػػػػع البحػػػػ75.89أف نسػػػػبة ) -
 . التخطيط االستراتيجي خطكة الزمة كميمة لتحقيؽ الجكدة الشاممة في سياسات الجامعة كأدائيا
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تػػكافر معػػايير الييئػػة الكطنيػػة لالعتمػػاد كالجػػكدة كالنكعيػػة فػػي مككنػػات الخطػػة االسػػتراتيجية لمجامعػػة  -
 (.75.36بنسبة مرتفعة بمغت )

حيػػػث )عمكميػػػة الرؤيػػػة كضػػػعؼ كمػػػف  د ضػػػعؼ فػػػي صػػػياغة بعػػػض جكانػػػب الرؤيػػػة كالرسػػػالةكجػػػك  -
 استشرافيا لممستقبؿ، شمكلية بعض األىداؼ، عدـ دقة التعبير في بعض جكانب الرسالة(.

حيػث  ،عدـ رضا إدارة الجامعػة عػف جػكدة القاعػات كالمختبػرات، كمرافػؽ األنشػطة المرافقػة لممنيػاج -
 (، كىي نسبة جيدة تقترب مف المتكسط.67.17يير)بمغت نسبة تكافر المعا

: "معوقات استخدام التخطيط االستراتيجي في المنظمات غير اليادفة (2006أبو ندى، ) دراسة  -5
 ". غزة لمربح في قطاع

معكقات ممارسػة كاسػتخداـ التخطػيط االسػتراتيجي فػي المنظمػات  ىلإالتعرؼ  ىذه الدراسة تىدف
كجػػكده كقيػػاس درجػػة رسػػميتو. كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث معيػػار كجػػكد خطػػة  لمػػف مػػدكالتأكػػد  ،غيػػر اليادفػػة

 ،األقػػػؿ كمعيػػػار لكجػػػكد التخطػػػيط االسػػػتراتيجي الرسػػػػمي ىسػػػتراتيجية مكتكبػػػة لمػػػدة ثػػػالث سػػػنكات عمػػػا
 منظمة غير ىادفة لمربح بقطاع غزة . 742))كاستخدـ الباحث المسح الشامؿ ؿ 

 –:ئج أىميامجموعة من النتا ىإل دراسةوقد خمصت ال

ال تسػػتخدـ التخطػػيط االسػػتراتيجي التػػي  ،المنظمػػات غيػػر الحككميػػة غيػػر اليادفػػة لمػػربح بمغػػت نسػػبة -
 .مف مجتمع الدراسة (% (97.3الرسمي

سػػػتراتيجي كالسػػػمات الشخصػػػية )الخبػػػرة كالمؤىػػػؿ االيجابيػػػة بػػػيف اسػػػتخداـ التخطػػػيط إتكجػػػد عالقػػػة  -
 يجابية مع الجنس. إالعممي(، كال تكجد عالقة 

فػػي اسػػتخداـ التخطػػيط االسػػتراتيجي الرسػػمي تعػػزل لممعكقػػات  ةلػػة إحصػػائيالتكجػػد فركقػػات ذات د -
معرفة ككعػي كدعػـ كالتػزاـ أفػراد اإلدارة العميػا بػالتخطيط  لكىي: )مستك  ،ذات العالقة باإلدارة العميا

تخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي، ككػػػػذلؾ مسػػػػتكل الصػػػػراع بػػػػيف أفػػػػراد اإلدارات العميػػػػا كمقػػػػاكمتيـ السػػػػتخداـ ال
 . (% (29.6 ،كالكزف النسبي (1.48)االستراتيجي(، حيث بمغ المتكسط لفقرات ىذه المحاكر 

كىػػي:  ،سػػتراتيجي كالمعكقػػات ذات العالقػػة بػػالمكاردااليجابيػػة بػػيف اسػػتخداـ التخطػػيط إتكجػػد عالقػػة  -
ككجػػػػكد مػػػػدراء لتمػػػػؾ المنظمػػػػات  ،ككجػػػػكد فريػػػػؽ لمتخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي ،تخصػػػػيص مػػػػكارد ماليػػػػة)
ؤىالت رسػػػمية فػػػي اإلدارة(، حيػػػث بمػػػغ عػػػدد  المنظمػػػات التػػػي لػػػدييا ىػػػذا النػػػكع مػػػف المعكقػػػات بمػػػ
(602.) 
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تكجػػػد فركقػػػات دالػػػة إحصػػػائينا فػػػي اسػػػتخداـ التخطػػػيط االسػػػتراتيجي الرسػػػمي تعػػػزل لممعكقػػػات ذات  -
ط حيػث بمػغ المتكسػ، مة المنظمة لو( ءكىي: ) ثقافة التخطيط االستراتيجي كمال ،العالقة بالمنظمة

 . (% 43.35)كالكزف النسبي  (2.17)لفقرات ىذه المحاكر 

المنظمػػات التػػي تسػػتخدـ التخطػػيط االسػػتراتيجي الرسػػمي لػػدييا معكقػػات ذات عالقػػة بتنفيػػذ الخطػػط  -
ظيػػكر بعػػض المشػػاكؿ  ،قصػػكر فػػي قػػدرات العػػامميف ،كىػػي:) حػػدكث بعػػض األزمػػات،سػػتراتيجية اال

دـ فيػـ مػف قبػؿ العػامميف لمخطػط عػ ،يػة االتصػاؿقصػكر فػي عمم ،مف داخؿ كخارج تمؾ المنظمػات
 . (% (75.3كالكزف النسبي  3.76))ستراتيجية( حيث بمغ المتكسط لفقرات ىذا المحكر اال

البػػػدء باسػػػتخداـ التخطػػػيط االسػػػتراتيجي كػػػأداة مػػػف أدكات  :كقػػػد كػػػاف مػػػف أىػػػـ تكصػػػيات البحػػػث       
 لتكيؼ مع بيئتييا الداخمية كالخارجية.التي تساعد المنظمات بالتأقمـ كا ،اإلدارة الحديثة

( : "العوامل المؤثرة عمى التخطـيط االسـتراتيجي فـي األجيـزة الحكوميـة 6115)العفيف،  دراسة  -2
 .األردنية: دراسة ميدانية"

لػػى العكامػػؿ المػػؤثرة عمػػى التخطػػيط االسػػتراتيجي التاليػػة فػػي األجيػػزة إالتعػػرؼ  الدراسػػةىػػذه  تىػػدف      
ردنيػػػػة: )الكفػػػػاءات البشػػػػرية، التمكيػػػػؿ، التشػػػػريعات، المعمكمػػػػات، التكنكلكجيػػػػا(، كاسػػػػتيدؼ الحككميػػػػة األ

لى اتجاىػاتيـ نحػك ىػذه العكامػؿ كأثرىػا عمػى التخطػيط االسػتراتيجي. إاإلدارتيف العميا كالكسطى لمتعرؼ 
ع يػػػكألغػػػراض جمػػػع البيانػػػات فقػػػد تػػػـ تصػػػميـ اسػػػتبانو شػػػاممة لكػػػؿ متغيػػػرات البحػػػث، كتكزيعيػػػا عمػػػى جم

( صػػػػػالحة لمتحميػػػػػؿ 444( اسػػػػػتبانة، منيػػػػػا )447كتػػػػػـ اسػػػػػترجاع ) ،(494كالبػػػػػالغ عػػػػػددىـ ) ،المػػػػػديريف
 %( مف االستبانات المكزعة.78اإلحصائي، أم حكالي )

أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي اتجاىػػات المػػديريف نحػػك  الدراسػػةأظيػػرت نتػػائج قػػد ك 
)الجنس، العمػػػر، المؤىػػػؿ العممػػػي، المسػػػتكل ،لديمكغرافيػػػةسػػػتراتيجي تعػػػزل إلػػػى المتغيػػػرات االتخطػػػيط اال

 اإلدارم، الخبرة العممية(.

 
 :(: "التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية في القطاعين العام والخاص6114)أبو زيد،  دراسة -1

 دراسة ميدانية مقارنة".

رد البشػػرية فػػي القطػػاعيف تسػػميط الضػػكء عمػػى كاقػػع التخطػػيط االسػػتراتيجي لممػػكا الدراسػػةىػػذه  تىػػدف    
مػػدل ك العػاـ كالخػاص، كمػػدل كضػكح مفيػػـك ىػذا التخطػػيط لػدل مػديرم المػػكارد البشػرية فػػي القطػاعيف، 

تطبيؽ المفيكـ في الممارسة الفعمية ألنشطة المكارد البشرية المختمفة، كالفركقات في ىذه الممارسة بيف 
ديرم المكارد البشػرية فػي منظمػات القطػاعيف ف مجتمع البحث مف مالقطاعيف العاـ كالخاص.  كقد تكك  

 ،(40.( منظمة كمنظمات القطاع الخاص )93العاـ كالخاص، حيث بمغ عدد منظمات القطاع العاـ )
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( مديران فػي القطػاع 93ـ. أما عينة البحث فتككنت مف )4330مف خالؿ دليؿ سكؽ عماف المالي لعاـ 
( لمقطاع العاـ ك نسبة %93ما نسبتو في القطاعيف )شكمت  ،( مديران مف القطاع الخاص93العاـ، ك )

 مف المجتمع.لمقطاع الخاص ( 26%)

إلى كمف خالؿ الخمفية النظرية لمدراسة، كتحميؿ إجابات أفراد العينة تمكف الباحث مف الكصكؿ 
في نسبة المرأة في المناصب اإلدارية الكسطى كالعميا،  مف أىميا: ىنالؾ تدفو  ،مجمكعة مف النتائج

 عمييـ البحث يحممكف الشيادات الجامعية األكلى كالعميا. أجرم الذيفكىنالؾ نسبة عالية مف المدراء 

في مفيـك  ،كال يكجد كضكح لدل مديرم المكارد البشرية لممنظمات في القطاعيف العاـ كالخاص
كد الحاسب لدييا ستراتيجي لممكارد البشرية. كأف منظمات القطاعيف ال تستفيد جزئيان مف كجالتخطيط اال

مف أىـ المعكقات التي تحكؿ دكف تبني خطة ك في مجاؿ التخطيط االستراتيجي لممكارد البشرية. 
في القطاعيف، كضعؼ نظاـ الحكافز كتدني  ةستراتيجية لممكارد البشرية ضعؼ نظاـ التغذية الراجعا

 مكقع إدارة المكارد البشرية لدل القطاع العاـ.
 : " التخطيط االستراتيجي في المؤسسات العامة األردنية".(6111الغزالي،) دراسة -9

سػػػتراتيجي فػػػي المؤسسػػػات العامػػػة معرفػػػة مػػػدل كضػػػكح مفيػػػـك التخطػػػيط اال ىػػػذه الدراسػػػة تىػػػدف       
لػػى مػػدل اسػػتخداـ نظػػاـ التخطػػيط االسػػتراتيجي كأسػػمكب إكالتعػػرؼ  ،األردنيػػة كعالقتيػػا بدرجػػة الممارسػػة
لػػػى مػػػدل المشػػػاركة فػػػي كضػػػع الخطػػػط االسػػػتراتيجية مػػػف المسػػػتكيات إإدارم حػػػديث. ككػػػذلؾ التعػػػرؼ 

كمػػػدل ممارسػػػتو فػػػي المؤسسػػػات العامػػػة  ،المختمفػػػة، كاتجػػػاه المػػػدراء نحػػػك مزايػػػا التخطػػػيط االسػػػتراتيجي
نتائج التػي تكصػمت ال( مؤسسة عامة، كأىـ 27( فردان بكاقع )403كتككف مجتمع البحث مف ) األردنية.

 %( مػػف مػػديرم اإلدارات لػػدييـ فيػػـ صػػحيح لمتخطػػيط االسػػتراتيجي، كأف ىػػذه73.0) :فأإلييػػا الباحثػػة 
كضػػػع  فػػػي المؤسسػػػات تقػػػكـ بممارسػػػة التخطػػػيط االسػػػتراتيجي بدرجػػػة متكسػػػطة، كأف الجيػػػات المشػػػاركة

 ستراتيجية ىي بالدرجة األكلى المدير العاـ يميو لجنة التخطيط.الخطط اال
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 الدراسات األجنبية:
" نظرة عامة في التخطيط االستراتيجي ودوره في ( : بعنوان Mostaghim،2013دراسة)-0

 .إدارة الموارد البشرية في المؤسسات"

ىدفت ىذه الدراسة الى تحديد كر التخطيط االستراتيجي في ادارة المكارد البشرية في المؤسسات 
 كرية إيراف.يفي جم

التخطػػيط ككضػػع عناصػػر البنيػػة التحتيػػة  كىػػك ، أىػػـ عناصػػر اإلدارةإلػػى أحػػد البحػػث  اىػػذ تطػػرؽ     
 أىداؼ المؤسسة.  لعممية اإلدارة عف طريؽ تكامؿ كؿ الجيكد كاألنشطة لتحقيؽ

التػػي شػػممت  ،التحميمػػي عبػػر الطريقػػة المسػػحية فػػي تكزيػػع االسػػتبانة يمػػنيج الكصػػفال كاسػػتخدـ البػػاحثكف
 جميع العامميف في دائرة التخطيط في المؤسسات الحككمية.

 ف أىـ نتائج الدراسةككانت م

 كجكد ضعؼ في مشاركة العامميف في البرامج المختمفة لممؤسسة . 
  اإلدارة المالية كالمكازنة ككحدة التخطيط لممكارد البشريةكجكد ضعؼ في العالقة بيف . 

التأكػػد مػػف فاعميػػة  اف تقكيػػة عناصػػر البنيػػة التحتيػػة لعمميػػة اإلدارة يمزميػػأكمػػف تكصػػيات البحػػث 
مػػكارد،  كتقكيػػة الػػركح المعنكيػػة مػػف خػػالؿ جعميػػـ يشػػارككف فػػي البػػرامج المختمفػػة لممؤسسػػة، اسػػتخداـ ال

يجاد عالقة كاضحة بيف اإلدارة المالية كالمكازنة ككحدة التخطيط لممكارد البشرية.  كا 

البحػػث اعتبػػار العنصػػر البشػػرم أىػػـ عكامػػؿ النجػػاح فػػي زيػػادة اإلنتاجيػػة لممؤسسػػة، كأف  ىكأكصػػ
عػػف طريػػؽ اتخػػاذ قػػرارات  كذلػػؾ، يحسػػف مػػف كفػػاءة العنصرالبشػػرمراتيجي الجيػػد يزيػػد ك التخطػػيط االسػػت
 ببصيرة كحكمة.

 واألداء". االســـتراتيجي التخطـــيط "بعنػػػكاف  :(Rudd & Others،2008دراسػػػة ) -4
 العامميف كمدل تأثيره عمى ،كاألداء االستراتيجي بيف التخطيط العالقة تكضيح الدراسة ت ىذهىدف      
 ما إذا يتعممكا أف المدراء عمى الضركرم مف أصبح بتعدد الجنسيات أنو كخاصة مختمفة، اتجنسي مف
 مػف عينػة الباحػث كاسػتخدـ .الثقافػات تعػدد حالػة فػي المؤسسات أداء االستراتيجي يعزز التخطيط كاف

 افػات،الثق لكػؿ مناسػب العػاـ االسػتراتيجي التخطػيط نمػكذج أفأكدت نتػأج الدراسػة ك  الدكلية المؤسسات
 ةيػالثقاف بعػض القػيـ أف البحػث كجػد حيػث كالتخطػيط، الثقافػة بػيف بسيطة عالقة أف ىناؾ أظيرت كما
 كاألداء. التخطيط عمى ان بسيط ان تأثير  تؤثر

" كفــاءات اإلدارة االســتراتيجية بــين مــديري القــوى البشــرية (: بعنػػكاف Statham،2006دراسػػة ) -0
 .مريكية "تكساس األ في كميات المجتمع في والية
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الضػػػػػػركرية لػػػػػػادارة ت كيات المتكقعػػػػػػة كالحقيقيػػػػػػة لمكفػػػػػػاءالػػػػػػى المسػػػػػػتإلتعػػػػػػرؼ ا الدراسػػػػػػة تىػػػػػػدف
كالمػػديريف التنفيػػذييف فػػي كميػػات  عمػػة بػػيف كجيػػات نظػػر كػػؿ مػػف مػػديرم القػػكل البشػػريةاسػتراتيجية الفاال

د الباحػث لػذلؾ الكصػفي التحميمػي، كأعػ المجتمع في كالية تكساس. كاستخدـ الباحث فػي دراسػتو المػنيج
المسػػحية فػػي تكزيعػػو االسػػتبانة، التػػي  كاسػػتخدـ الباحػػث الطريقػػة ،عديػػدة مككنػػة مػػف مجػػاالت ةاسػػتبان

كالمػديريف التنفيػذييف فػي كميػات المجتمػع فػي كاليػة  شممت جميع العامميف في مجاؿ إدارة القػكل البشػرية
  تكساس.

مبالغػػػة فػػي عكامػػػؿ الكفػػاءة فػػػي اإلدارة القػػكل البشػػػرية لػػدييـ أف مػػػدراء الدراسػػة  أىػػـ نتػػػائجكمػػف  
القػكل البشػرية  راءف كمديالتنفيذي أف المدراءالتنفيذييف، ك  المدراءستراتيجية عند مقارنتيا بكجيات نظر اال

القػكل البشػرية، عمػى الػرغـ  لمػديرماتفقكا في تقديرىـ لمكفاءات الضركرية كالمتكقعة لطداء االسػتراتيجي 
ية يعتقػػػدكف أف الكفػػػاءة الحقيقيػػػة منسػػػجمة مػػػع درجػػػة الكفػػػاءة المطمكبػػػة أك البشػػػر ل القػػػك  راءمػػػف أف مػػػد
 التنفيذييف. المدراءبعكس  المتكقعة

 منشـتت أداء فـي االسـتراتيجي التخطـيط " دور: بعنػكاف (French& Other،2004دراسػة ) -2
 . "الصغيرة المينية الخدمات

، يايف االستراتيجي أكجو التخطيط نبكجكا المنشأة أداء بيف العالقةىدفت ىذه الدراسة بياف 
 كتكجيات كامنة كطاقات كاضحة، كرسالة، رؤية: مثؿ العالقة ذات العناصر مف عدد تحديد تـ حيث

، رسمي ك تخطيط ،)تخطيط ) دكف تخطيط عشكائيإلى  التخطيط تصنيؼ ككذلؾ ،كسكقية تنافسية
 العناصر بيف العالقة لتقييـ عددةمت مقاييس خالؿ استخداـ المتطكر. كمف كالتخطيط، رسمي كغير
 بيف جكىرية عالقة تكجد ال أنوإلى  البحث تكصؿ فقد ؛المنشأة كأداء ،التخطيط كتصنيفات السابقة
 غير كالتخطيط الربح بيف ميمة عالقة ىناؾ أفإلى  تكصمت إال أنيا ،السابقة كالعناصر األداء قياس

 .الرسمي

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
 منيجيةإلى  الباحثيف تكجيو عمى عممت ككنيا ؛العممي لمبحث ىميةأذات  السابقة دراساتتعد ال
 إليو يصؿ فأ يمكف ما كتكقع كتكصيات نتائج مف ليوإ تكصمت بما دهيكترش ،المناسبة البحث العممي

 البيانات. لجمع استخدمت التي دكاتاأل مف كاالستفادة ة،البحثي العممية في يصادفو أك

مكممة لمدراسات السابقة مف حيث سد الفراغ فييا، كما أغفمتو في بعض  الدراسةت ىذه كقد جاء
الجكانب المتعمقة بالمكارد البشرية، حيث تناكؿ البحث جميع  أنشطة المكارد في القطاع العاـ مع 

ىي تكممة  الدراسة، كىذا ما يؤكد أف ىذه في قطاع غزة  إسقاطيا عمى كزارة الصحة الفمسطينية
 دراسات السابقة في بعض الجكانب كتعزيز بعض الجكانب في أنشطة المكارد البشرية.لم
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 :التالية النتائج نستخمص السابقة الدراسات وتحميل عرض خالل من

 كمػا وعميػ يػؤثر مػاك  ،الػكظيفي داءاأل أك ،المؤسسػي بػاألداء السػابقة الدراسػات جميػع اىتمػت -
 .سمبية أك يجابيةإ عالقات مف معو يرتبط

 .ردفمثؿ: مصر كاأل ،فمسطيف منيا خارج فكاف ،مختمفة بحثية ئةيبب السابقة الدراسات ميزتت -

 عممػي بحػث كأسػمكب التحميمػي الكصػفي المػنيج اسػتخداميا فػي تشػابيت السػابقة الدراسػات -
 البحػث عينػة مػف كالمعمكمػات البيانػات لجمػع المحكمػة االسػتبانة سػتخدمتاىػدافيا، ك أ لتحقيػؽ
 مسػحان  كانػت كالبقيػة ،البحػث مجتمعػات مػف طبقيػة عشػكائية عينػة كانػت  -اأغمبيػ في - التي
 .البحث لعينة شامالن 

 كأ نتائجيػا فػي سػكاءن  ،كالتشػريع كالتػدريب عناصػرالتنمية عمػى السػابقة الدراسػات أغمػب ركػزت -
 كبالتػالي ،الفػرد داءأ مسػتكل رفػع كالتشريع فػي كالتدريب تنميةال دكرىا في يؤكد مما ا،تكصياتي

 لمتنميػة اسػتراتيجيات بكضػع الدراسػات ىػذه بعػض كصػتأ كمػا عػاـ، بشػكؿ المؤسسػة أداء
 .(2010) الطيراكم دراسة مثؿ العممية مف ممكنة منفعة أكبر يحقؽ بما ،كالتدريب

 تجكيػد مػف وليػإ تفضػي قػد كمػا اإلدارم، األداءكتقيػيـ  بقيػاس (،43.4نعػيـ ) ىتمػت دراسػةا -
 .كتحسينو داءاأل

 -:أىميا ،النتائج من مجموعةإلى  السابقة راساتالد قد خمصتو 

 الختيػار صػارمة بمعػايير تيػتـ ،تكظيػؼ عمميػة خػالؿ ف يكػكف مػفأيجب  اتالمؤسس دعـ إف -
 كالميػارات المػؤىالت يمتمكػكف الػذيف ،الجيػديف األفراد مف أكسع استقطاب عبر األكفأ العنصر

 سػبيالن  المطمكبػة، بالفاعميػة المطمكبػة ؼاألىػدا لتحقيػؽ كالمؤىمػة ،لمكظيفػة المناسبة كالسمككيات
 .ةكتكمف جيد بأقؿ البشرية العناصر أداء إلدارة

 العممػي التطػكر مكاكبػة المكظػؼك  ،باسػتمرارة كالمتجػدد ةالمسػتمر  البشػرية المػكارد تنميػة إف -
 حقيقػي الحتيػاج كفقػان  ،التػدريب خالؿ مف ،كالفني كالتخصصي اإلدارم :نكاعوأ بشتى كالعممي
 ةكمحققػ لمتقػدـ ةكمكاكبػ ة،مسػتمر  صػكرةكب عػؿاالف داءاأل إدارة فػي مةمي استراتيجية يى محدد،

 .لطىداؼ

 كعنصػران  جػدان  مػان مي عػامالن  تشػكؿ ،كفاعميتيػا كعػدالتيا كأنظمتيػا ،كالمعنكيػة الماديػة الحكافز فإ -
 .عؿاالف داءاأل إدارة في فاعالن 
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 كأسمكب التحميمي الكصفي المنيج باستخداـ ابقةالس الدراسات معه الدراسة ىذ فؽتت :االتفاق أوجو
 العينة كتستخدـ ،البحث عينة مف كالمعمكمات البيانات لجمع كأداء االستبانة كاستخداـ، لمدراسة عممي

 .السابقة الدراسات كأغمب الطبقية العشكائية

 جمع في ،سمكب المقابمة كتحميؿ المضمكفأ بأنو استخدـ ىذا البحث يختمؼ :االختالف أوجو
 .داءاأل إلدارة استراتيجية صياغة في ،كالبيانات المعمكمات

جميػع العػامميف فػي  فيػك يشػمؿ ،كعينتيػا كمجتمعيػا الزمانيػة الحػدكد فػي البحػث ىػذا يختمػؼ
 .الفمسطينية في قطاع غزة في كزارة الصحة دارات ذات العالقة بالمكارد البشريةاإل

 :السابقة الدراسات من االستفادة أوجو

 .كمحاكرىا االستبانة صياغة في السابقة بالدراسات االستعانة تـ -

 .الرئيسية البحث كاداة البحث منيج الباحث اختيار في السابقة الدراسات ساىمت -

 .المستخدمة كالمراجع النظرم اإلطار مف االستفادة -
 

 الفجوة البحثية.

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

اء المؤسسي أك األداء ركزت عمى األد
الكظيفي، كما يؤثر عميو، كما يرتبط معو 

 بعالقات إيجابية أك سمبية.
ركزت عمى التخطيط االستراتيجي كتنمية المكارد  لـ تركز عمى األداء المؤسسي أك األداء الكظيفي.

 البشرية.

ركزت عمى بيئات بحثية مختمفة فكاف منيا 
ركزت عمى مكضكع التخطيط االستراتيجي مف  لـ تركز عمى بيئة كزارة الصحة بعينيا. األردف.في فمسطيف كالخارج، مثؿ: مصر ك 

 كاقع الخطط الخاصة بكزارة الصحة الفمسطينية.

ركزت عمى عناصر التنمية كالتدريب 
 كالتشريع، سكاء في نتائجيا أك تكصياتيا.

لـ تركز عمى عناصر التنمية كالتدريب كالتشريع، 
في تنمية المكارد البشرية في كزارة كدكر التخطيط 

 الصحة.

ركزت عمى عناصر تطكير كتحسيف دكر 
التخطيط االستراتيجي في تنمية المكارد البشرية 

 في كزارة الصحة الفمسطينية.

     إعداد الباحثالمصدر:                                                                                                       
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 الرابعالفصل 

 (الطريقة واإلجراءات) منيجية الدراسة
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  منيجية الدراسة: الفصل الرابع
 :تمييد

جراءاتيػا محػكران  البحػثمنيجية  د  تع  ،البحػثنجػاز الجانػب التطبيقػي مػف إيػتـ مػف خاللػو  رئيسػان  كا 
النتائج التي إلى لمتكصؿ  ،يؿ اإلحصائيكعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحم

التػػػي تػػػـ  األىػػػداؼ كبالتػػػالي التحقػػػؽ مػػػف ،البحػػػثدبيػػػات المتعمقػػػة بمكضػػػكع األيػػػتـ تفسػػػيرىا فػػػي ضػػػكء 
 كضعيا.

ككػػػذلؾ أداة  ،البحػػػثلممػػػنيج المتبػػػع كمجتمػػػع كعينػػػة  كبنػػػاء عمػػػى ذلػػػؾ تنػػػاكؿ ىػػػذا الفصػػػؿ كصػػػفان 
كينتيػػي الفصػػؿ  ،كمػػدل صػػدقيا كثباتيػػا ،كتطكيرىػػاالمسػػتخدمة كطريقػػة إعػػدادىا ككيفيػػة بنائيػػا  البحػػث

كفيمػا يمػي كصػؼ ليػذه  ،بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات كاستخالص النتائج
 اإلجراءات.

 :البحثمنيج 
 خاللػو مػف الذم يحاكؿ ،التحميمي الكصفي المنيج باستخداـ الباحث قاـ البحث تحقيؽ أجؿ مف
 حكليػا تطػرح التػي مككناتيػا كاآلراء بػيف بياناتيػا، كالعالقػة كتحميػؿ ،البحػث مكضػكع الظػاىرة كصػؼ

 .تحدثيا التي كاآلثار تتضمنيا التي كالعمميات

"المنيج الذم يسعى لكصؼ الظكاىر  بأنو التحميمي الكصفي المنيج (4338،الحمداني  (كيعرؼ
ير المػنظـ لكصػؼ ظػاىرة أك مشػكمة، أشػكاؿ التحميػؿ كالتفسػأحد فيك  ،أك األحداث المعاصرة أك الراىنة

سػػة كالظػػكاىر التػػي اكيقػػدـ بيانػػات عػػف خصػػائص معينػػة فػػي الكاقػػع، كتتطمػػب معرفػػة المشػػاركيف فػػي الدر 
 ندرسيا كاألكقات التي نستعمميا لجمع البيانات". 

 مصادر البيانات:
 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

 ،مصػادر البيانػات الثانكيػةإلػى معالجة اإلطار النظرم لمدراسػة  : اتجو الباحث فيالمصادر الثانوية ..
التػػػي تتمثػػػؿ فػػػي الكتػػػب كالمراجػػػع العربيػػػة كاألجنبيػػػة ذات العالقػػػة، كالػػػدكريات كالمقػػػاالت كالتقػػػارير، 

العػػة فػػي مكاقػػع اإلنترنػػت سػػة، كالبحػػث كالمطاكاألبحػػاث كالدراسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت مكضػػكع الدر 
 .كالتشغمية الخاصة بكزارة الصحة الفمسطينية ةستراتيجيالخطط االلى إ، إضافة المختمفة

جمع البيانات األكليػة إلى لجأ الباحث  البحث: لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع المصادر األولية .4
 .ليذا الغرض ان التي صممت خصيصة، ستبانة كأداة رئيسة لمدراسمف خالؿ اال
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 :البحثمجتمع 
 البحثمشكمة  عمى كبناءن  ،أنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحثب البحثمجتمع ييعرؼ 
دارات ذات العالقػػػة بػػػالتخطيط كتنميػػػة ف فػػػي اإلميكػػػكف مػػػف العػػػامف المجتمػػػع المسػػػتيدؼ يتإكأىػػػدافيا فػػػ

( 698البػالغ عػددىـ )، شػعبة حتػى كظيفػة ككيػؿ كزارة رئػيس يعممكف بكظيفػة  مف ىـك  ،المكارد البشرية
 (ـ43.9، رة التنمية كالقكل البشرية)إداان.مكظف

 :البحثعينة 
حسػػب المسػػمى الػػكظيفي، حيػػث تػػـ تكزيػػع  العشػػكائية قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ طريقػػة العينػػة الطبقيػػة

عمػػػػى مجتمػػػػع ( .24:  4338كذلػػػػؾ حسػػػػب جػػػػدكؿ )ماسػػػػيكراف، ،%(00.2بنسػػػػبة )سػػػػتبانة ا (033)
  .(%0..9)( استبانة بنسبة472كقد تـ استرداد ) ،البحث

 :البحثأداة 
، شػرية بػكزارة الصػحة الفمسػطينيةدكر التخطيط االستراتيجي في تنمية المكارد الب"ستبانة حكؿ اتـ إعداد 

سػة مػف اسػتبانة الدر اتتكػكف ك  .خاصػة ليػذا البحػث حيث تعتبر االستبانة احد اىـ كسائؿ جمع البيانات
 ثالثة أقساـ:

  :المؤىػػؿ العممػػي ،العمػػر ،لمسػػتجيب )الجػػنسعبػػارة عػػف البيانػػات الشخصػػية عػػف االمحــور األول، 
 سنكات الخدمة(. ،المسمى الكظيفي

 :مػكزع  ،( فقػرة49كيتكػكف مػف) ،واقـع التخطـيط االسـتراتيجي فـي الـوزارةعبػارة عػف  المحور الثاني
 :كىي ،مجاالت 2عمى 

 ( فقرات.9كيتككف مف ) ،الخارجيةالبيئة  تحميؿ البيئة الداخمية ك المجال األول: -

 ( فقرات.9كيتككف مف ) ،األىداؼ( ،الرسالة ،صياغة االستراتيجية )الرؤية الثاني: المجال -

 ( فقرات.9كيتككف مف ) ،كجكد خطة استراتيجية المجال الثالث: -

 ( فقرات.9كيتككف مف ) ،تنفيذ الخطة االستراتيجية المجال الرابع: -

 ( فقرات.9كيتككف مف ) ،مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية المجال الخامس: -

 مػػكزع  ،( فقػػرة43كيتكػػكف مػف) ،: عبػػارة عػف تنميػػة المػػكارد البشػرية فػػي كزارة الصػحةالثالــث المحـور
 مجاالت : 2عمى 

 ( فقرات.9كيتككف مف ) ،عداد الخطط(إف )مشاركة المكارد البشرية في ك العامم المجال األول: -
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جراءات العمؿ في مجاؿ المكارد البشرية المجال الثاني: -  ( فقرات.9كيتككف مف ) ،أنظمة كا 

 ( فقرات.9كيتككف مف ) ،تعزيز البحث العممي في كزارة الصحة: المجال الثالث -

 ( فقرات.9كيتككف مف ) ،تدريب كتطكير المكارد البشرية في كزارة الصحة المجال الرابع: -

 

 جدكؿ حسب ستبانةحكثيف لفقرات االكقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المب
(.:) 

 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي4جدول )

 االستجابة
مكافؽ بدرجة 
 قميمة جدان 

مكافؽ بدرجة 
 قميمة

مكافؽ بدرجة 
 متكسطة

مكافؽ بدرجة 
 كبيرة

مكافؽ بدرجة كبيرة 
 جدان 

 5 3 4 6 0 الدرجة
 

 ستبانة:خطوات بناء اال
اتيجي فـي تنميـة المـوارد البشـرية بـوزارة " دور التخطـيط االسـتر لمعرفػة  البحثقاـ الباحث بإعداد أداة 
 –ستبانة :، كاتبع الباحث الخطكات التالية لبناء االالصحة الفمسطينية "

كاالسػػتفادة منيػا فػػي  ،البحػثالدراسػات السػػابقة ذات الصػمة بمكضػػكع األدب اإلدارم ك اإلطػالع عمػػى  ..
 ستبانة كصياغة فقراتيا.بناء اال

سػػػتبانة جامعػػػات الفمسػػطينية كالمشػػػرفيف فػػػي تحديػػد مجػػػاالت االاستشػػار الباحػػػث عػػػددان مػػف أسػػػاتذة ال .4
 .كفقراتيا

 ستبانة.تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا اال .0

 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. .2

 ستبانة في صكرتيا األكلية.تـ تصميـ اال .9

 تـ مراجعة كتنقيح االستبانة مف قبؿ المشرؼ. .8

لمحكمػػػيف مػػػف أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي جامعػػػة األقصػػػى ( مػػػف ا9.سػػػتبانة عمػػػى )تػػػـ عػػػرض اال .7
 ( يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ..كالممحؽ رقـ ) ،كأكاديمية اإلدارة كالسياسة
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 ،كالتعػديؿأسػتبانة مػف حيػث الحػذؼ أك اإلضػافة راء المحكميف تـ تعديؿ بعػض فقػرات االآفي ضكء  .6
 (.4ممحؽ ) ،ستبانة في صكرتيا النيائيةلتستقر اال

 :ستبانةاال صدق
(، كمػا يقصػد 43.3لقياسػو" )الجرجػاكم، تمػا كضػع ستبانةقيس االتصدؽ االستبانة يعني " أف 

بالصدؽ "شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحيػة، ككضػكح فقراتيػا 
(. كقػد .433كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تكػكف مفيكمػة لكػؿ مػف يسػتخدميا" )عبيػدات كآخػركف، 

 :، كىماستبانة بطريقتيفتـ التأكد مف صدؽ اال
 .المحكمين  االستبانة من وجية نظر صدق .0

مجػاؿ  فػي المتخصصػيف المحكمػيف مػف عػددنا الباحػث يختػار أف يقصػد بصػدؽ المحكمػيف "
ستبانة عمى مجمكعػة مػف حيث تـ عرض اال، (43.3" )الجرجاكم،البحث مكضكع المشكمة الظاىرة أك
(، كقػد اسػتجاب .كأسػماء المحكمػيف بػالممحؽ رقػـ ) ،اإلدارةفي  ان متخصص  (9.)تألفت مف  المحكميف

الباحػػث آلراء المحكمػػيف كقػػاـ بػػإجراء مػػا يمػػـز مػػف حػػذؼ كتعػػديؿ فػػي ضػػكء المقترحػػات المقدمػػة، كبػػذلؾ 
 (.4)الممحؽ رقـ :انظر –النيائية  افي صكرتي ستبانةاال تخرج

 صدق المقياس:  .6

 (Internal Validity: )داخمي: االتساق الأوالً 

ستبانة مع المجاؿ الػذم تنتمػي يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اال
كذلػؾ مػف خػالؿ حسػاب معػامالت  ،ستبانةىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لال وإلي

الكميػػة لممجػػاؿ نفسػػو، كقػػد تػػـ ذلػػؾ عمػػى  سػػتبانة كالدرجػػةاالرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات مجػػاالت اال
 ( مفردة.08العينة االستطالعية المككنة مف )

 ."التخطيط االستراتيجي في الوزارة االتساق الداخمي لمجاالت "واقعثانيًا: 

البيئة  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " تحميؿ البيئة الداخمية ك4جدكؿ )يكضح 
 الكمية لممجاؿ، الذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل معنكيػة الخارجية " كالدرجة 

0.05≥ α ا لما كضع لقياسو.المجاؿ صادقن  د  كبذلؾ يع 
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 (3جدول )

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تحميل البيئة الداخمية والخارجية " والدرجة الكمية 
 لممجال

 الفقرة م
نمعامل بيرسو  

 لالرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 911. تحدد الكزارة الفرص كالتيديدات التي تؤثر عمى عمميا في المستقبؿ. ..

 0.000* 900. الضعؼ في بيئتيا الداخمية.نقاط تحدد الكزارة نقاط القكة ك  .4

 0.000* 881. تحدد الكزارة أنكاع كطبيعة المستفيديف مف خدماتيا. .0

 0.000* 928. تدرس الكزارة تكجييات كاىتمامات المستفيديف مف خدماتيا. .2

 0.000* 907. تراعي الكزارة التجارب السابقة كالظركؼ الحالية . .9

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

 ،ة )الرؤية( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " صياغة االستراتيجي0جدكؿ )يكضح 
األىداؼ(" كالدرجػة الكميػة لممجػاؿ، الػذم يبػيف أف معػامالت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل  ،الرسالة
 ا لما كضع لقياسو.المجاؿ صادقن  د  كبذلؾ يع α ≤0.05 معنكية 

 (5جدول )

داف( " األى ،الرسالة ،معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " صياغة االستراتيجية )الرؤية
 والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م
 معامل بيرسون

 لالرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 902. مف قبؿ العامميف داخميا. تيفتضع الكزارة رؤية كرسالة كاضح ..

 0.000* 944. تحدد الكزارة مجاؿ نشاطيا الحالي ككجيتيا االستراتيجية. .4

 0.000* 848. محفزة لمعامميف داخميا.تضع الكزارة رسالة طمكحة ك  .0
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 0.000* 914. .تتميز خطط الكزارة بالمركنة كالكضكح .2

 0.000* 813. تتميز خطط الكزارة بالقابمية لمقياس. .9

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

استراتيجية" ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " كجكد خطة 8جدكؿ )يكضح 
 α ≤ 0.05 كالدرجة الكمية لممجاؿ، الذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 

 لما كضع لقياسو. المجاؿ صادقان  د  كبذلؾ يع
 (2جدول )

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " وجود خطة استراتيجية " والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م
 معامل
 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 910. تختار الكزارة االستراتيجيات بما ينسجـ مع رؤيتيا كرسالتيا كأىدافيا. ..

 0.000* 916. تحدد الكزارة سياسات كاضحة تساعد عمى تنفيذ أىدافيا االستراتيجية.  .4

 0.000* 905. طيا االستراتيجية.تنسجـ الخطط التنفيذية التي تضعيا الكزارة مع خط .0

 0.000* 888. يشارؾ العاممكف في الكزارة في إعداد خططيا االستراتيجية. .2

 0.000* 918. تشرؾ الكزارة المتخصصيف عند كضع الخطط كتقيميا. .9

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

مف فقرات مجاؿ " تنفيذ الخطة االستراتيجية " ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة 7جدكؿ )يكضح 
 α ≤0.05 كالدرجة الكمية لممجاؿ، الذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 

 ا لما كضع لقياسو.المجاؿ صادقن  د  كبذلؾ يع
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 (1جدول )

 والدرجة الكمية لممجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تنفيذ الخطة االستراتيجية " 

 .(Sigالقيمة االحتمالية ) لالرتباط معامل بيرسون الفقرة م

 0.000* 827. الخطة.  إعدادتمتـز الكزارة بالجداكؿ الزمنية التي تضعيا عند  ..

 0.000* 788. كالكحدات.  اإلداراتتراعي الكزارة تكزيع المياـ عند تنفيذ الخطة عمى جميع  .4

 0.000* 885. رة بتطكير قدرات العامميف فييا بما يساىـ في تنفيذ الخطط كالبرامج.تقـك الكزا .0

 0.000* 845. تمتـز الكزارة بالمكازنة التي كضعتيا. .2

 0.000* 884. تمتـز الكزارة باألنظمة اإلدارية المكضكعة لتنفيذ الخطة.  .9

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

( معامػػػػؿ االرتبػػػػاط بػػػػيف كػػػػؿ فقػػػػرة مػػػػف فقػػػػرات مجػػػػاؿ " مراقبػػػػة كتقيػػػػيـ الخطػػػػة 6جػػػػدكؿ )ضػػػػح يك 
االستراتيجية " كالدرجة الكمية لممجاؿ، الذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 

 0.05≥ α  ،لما كضع لقياسو. المجاؿ صادقان  د  كبذلؾ يع 

 (9جدول )
 فقرة من فقرات مجال " مراقبة وتقييم الخطة االستراتيجية " والدرجة الكمية لممجالمعامل االرتباط بين كل 

 .(Sigالقيمة االحتمالية ) لالرتباط معامل بيرسون الفقرة م

 0.000* 898. تقـك الكزارة بمراجعة كتقييـ الخطط التنفيذية باستمرار . ..

 0.000* 903. .ان كمكتكب ان تمتمؾ الكزارة نظاـ مراقبة كتقيـ كاضح .4

 0.000* 883. تستفيد الكزارة مف نتائج التقييـ في تطكير عمميا. .0

 0.000* 869. تعتمد الكزارة آليات محددة لمرقابة عمى تنفيذ الخطة . .2

9. 
تستخدـ الكزارة معايير كمؤشرات كاضحة لمحكـ عمى نجاح 

 الخطة.
.817 *0.000 

 . α ≤0.05 اللة االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل د *
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 االتساق الداخمي لمجاالت " تنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة "

( معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات مجػػاؿ " العػػامميف )مشػػاركة المػػكارد 9جػػدكؿ )يكضػػح 
نػد عداد الخطط(" كالدرجػة الكميػة لممجػاؿ، الػذم يبػيف أف معػامالت االرتبػاط المبينػة دالػة عإالبشرية في 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما كضع لقياسو. α ≤0.05 مستكل معنكية 
 (1جدول )

عداد الخطط(" إمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " العاممين )مشاركة الموارد البشرية في 
 والدرجة الكمية لممجال

 .(Sigالقيمة االحتمالية ) لالرتباط معامل بيرسون الفقرة م

 0.000* 892. ع خطط تطكير المكارد البشرية كفؽ استراتيجيات الكزارة.يتـ كض ..

 0.000* 910. مع المسئكليف.  تشجع بيئة الكزارة عمى االتصاؿ كالتكاصؿ المباشر .4

 0.000* 906. يساىـ العاممكف في الكزارة في اتخاذ القرارات كتطكير خططيا. .0

 0.000* 936. بر برامج تطكيرية خاصة.يتـ تطكير قدرات العامميف بالكزارة ع .2

 0.000* 864. تشجع خطط الكزارة العامميف فييا عمى تحقيؽ طمكحاتيـ. .9

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

جػراءات العمػؿ فػي 3.جدكؿ )يكضح  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " أنظمة كا 
" كالدرجػػػة الكميػػػة لممجػػػاؿ، الػػػذم يبػػػيف أف معػػػامالت االرتبػػػاط المبينػػػة دالػػػة عنػػػد  مجػػػاؿ المػػػكارد البشػػػرية

 لما كضع لقياسو. المجاؿ صادقان  د  كبذلؾ يع،  α ≤0.05 مستكل معنكية 
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 (01جدول )

جراءات العمل في مجال الموارد البشرية "  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " أنظمة وا 
 مية لممجالوالدرجة الك

 القيمة االحتمالية لالرتباط معامل بيرسون الفقرة م
(Sig). 

 0.000* 888. تتسـ العمميات كاإلجراءات الرئيسية في الكزارة بالكضكح كالشفافية. ..

 0.000* 861. يمتـز العاممكف في الكزارة باإلجراءات كالعمميات كفؽ الخطة المكضكعة. .4

 0.000* 935. اجعة في تطكير ك تحسيف إجراءات عمؿ الكزارة.ييستفاد مف التغذية الر  .0

 0.000* 901. ييستفاد مف مؤشرات قياس األداء في ترتيب أكلكيات الكزارة. .2

 0.000* 856. تؤخذ مالحظات المستفيديف مف خدمات الكزارة بعيف االعتبار . .9

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " تعزيز البحث العممي في ..جدكؿ )يكضح 
كزارة الصحة " كالدرجة الكمية لممجاؿ، الذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل 

 لما كضع لقياسو. المجاؿ صادقان  د  كبذلؾ يع،  α ≤ 0.05 معنكية 

 (00جدول )

فقرة من فقرات مجال " تعزيز البحث العممي في وزارة الصحة " والدرجة  معامل االرتباط بين كل
 الكمية لممجال

 الفقرة م
 معامل بيرسون

 لالرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 895. تكجد رؤية كاضحة لدل كزارة الصحة لتعزيز البحث العممي فييا . ..

 0.000* 850. تمرات كالندكات العممية .تشجع الكزارة ككادرىا عمى المشاركة في المؤ  .4

 0.000* 888. تكفر كزارة الصحة لككادرىا فرص االبتعاث لمتدريب في الخارج . .0

 0.000* 897. يتـ مكافأة المكظفيف في حاؿ قامكا بتقديـ أفكار كابتكارات لتطكير  العمؿ . .2
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 0.000* 898. ماليـ اليكمية .يطب ؽ العاممكف في كزارة الصحة معارفيـ كخبراتيـ في أع .9

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

( معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات مجػػاؿ " تػػدريب كتطػػكير المػػكارد 4.جػػدكؿ )يكضػػح 
البشػرية فػػي كزارة الصػػحة " كالدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ، الػذم يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد 

 لما كضع لقياسو. المجاؿ صادقان  د  كبذلؾ يع ، α ≤0.05 تكل معنكية مس
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 (06جدول )

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تدريب وتطوير الموارد البشرية في وزارة الصحة " 
 والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م
 معامل بيرسون

 لالرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 875. طة التدريب بعد حصر االحتياجات التدريبية .خ إعداديتـ  ..

 0.000* 859. تكجد برامج تدريب متخصصة لممكارد البشرية في كزارة الصحة . .4

 0.000* 830. يشترط لالرتقاء مف كظيفة ألخرل اجتياز برامج التدريب التخصصية . .0

 0.000* 870. العمؿ .يزيد التدريب مف معرفة كخبرة ككفاءة المكظفيف في  .2

 0.000* 904. يتمـ االستعانة بالمعمكمات كاإلحصاءات في تخطيط المكارد البشرية. .9

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

 (Structure Validity) :ا: الصدق البنائيثانيً 

التػػػي تريػػػػد األداة  ألىػػػداؼا مقػػػاييس صػػػدؽ األداة الػػػػذم يقػػػيس مػػػدل تحقػػػؽأحػػػد الصػػػدؽ البنػػػائي  د  يعػػػ
كقػد  ،سػتبانةبالدرجػة الكميػة لفقػرات اال البحػثالكصكؿ إلييا، كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجػاالت 

 مفردة. 23تـ ذلؾ عمى العينة االستطالعية المككنة مف 

عنػد مسػتكل سػتبانة دالػة إحصػائيان ( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اال0.يبيف جدكؿ )
 لما كضعت لقياسو. ةستبانة صادقجميع مجاالت اال د  كبذلؾ تع،  α ≤0.05 معنكية 
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 (04جدول )

 لياستبانة والدرجة الكمية معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اال

 (.Sig) القيمة االحتمالية لالرتباط معامل بيرسون المجال

 0.000* 843. تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية.

 0.000* 890. األىداؼ(. ،الرسالة ،صياغة االستراتيجية )الرؤية

 0.000* 913. كجكد خطة استراتيجية.

 0.000* 927. تنفيذ الخطة االستراتيجية.

 0.000* 817. مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية.

 0.000* 927. كاقع التخطيط االستراتيجي في الكزارة.

 0.000* 939. عداد الخطط(.إمكارد البشرية في ف )مشاركة الك العامم

جراءات العمؿ في مجاؿ المكارد البشرية.  0.000* 951. أنظمة كا 

 0.000* 945. تعزيز البحث العممي في كزارة الصحة.

 0.000* 952. تدريب كتطكير المكارد البشرية في كزارة الصحة.

 0.000* 917. تنمية المكارد البشرية في كزارة الصحة.

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة *  
 : (Reliability) :ستبانةثبات اال

متتاليػة،  عديػدة مػرات اتطبيقيػ أعيػد إذا نفسػيا النتػائج سػتبانةاال عطيت يقصد بثبات االستبانة أف
أك ما ىػي  ،أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فيياإلى  –أيضا–كيقصد بو 

(، 97: 43.3عنػد تكػرار اسػتخدامو فػي أكقػات مختمفػة )الجرجػاكم، كاستمراريتودرجة اتساقو كانسجامو 
 مفردة.  23ذلؾ عمى العينة االستطالعية المككنة مف تطبيؽ كقد تـ 

 Cronbach's مػػف خػػالؿ معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ  البحػػثسػػتبانة اكقػػد تحقػػؽ الباحػػث مػػف ثبػػات 

Alpha Coefficient( 2.، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ.) 
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 (03جدول )

 ستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اال

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

 0.970 0.941 5 تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية.

 0.964 0.929 5 األىداؼ(. ،الرسالة ،صياغة االستراتيجية )الرؤية

 0.970 0.941 5 كجكد خطة استراتيجية.

 0.949 0.900 5 تنفيذ الخطة االستراتيجية.

 0.960 0.922 5 مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية.

 0.986 0.973 25 كاقع التخطيط االستراتيجي في الكزارة.

 0.968 0.938 5 عداد الخطط(.إف )مشاركة المكارد البشرية في ك العامم

جرا  0.966 0.933 5 ءات العمؿ في مجاؿ المكارد البشرية.أنظمة كا 

 0.965 0.931 5 تعزيز البحث العممي في كزارة الصحة.

 0.957 0.916 5 تدريب كتطكير المكارد البشرية في كزارة الصحة.

 0.989 0.978 20 تنمية المكارد البشرية في كزارة الصحة.

 0.990 0.981 45 جميع المجاالت معان 

 الذاتي = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخالصدؽ *

 ،( أف قيمػة معامػؿ ألفػا كركنبػاخ مرتفعػة لكػؿ مجػاؿ2.ح مف النتائج المكضحة في جػدكؿ )يتض
(. ككػػػذلؾ قيمػػػة 0.981سػػػتبانة )بينمػػػا بمغػػػت لجميػػػع فقػػػرات اال ،(0.900،0.978حيػػػث تتػػػراكح بػػػيف )

بينمػػػا بمغػػػت لجميػػػع فقػػػرات  (0.949،0.989بػػػيف )حيػػػث تتػػػراكح  ،الصػػػدؽ الػػػذاتي مرتفعػػػة لكػػػؿ مجػػػاؿ
 .كىذا يعنى أف الثبات مرتفع كداؿ إحصائيان  ،(0.990اإلستبانة )
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( قابمػػة لمتكزيػػع. كيكػػػكف 0كمػػا ىػػي فػػي الممحػػؽ ) ،سػػتبانة فػػي صػػكرتيا النيائيػػةكبػػذلؾ تكػػكف اال
سػػػػتبانة الممػػػػا يجعمػػػػو عمػػػػى ثقػػػػة تامػػػػة بصػػػػحة ا، البحػػػػثسػػػػتبانة االباحػػػػث قػػػػد تأكػػػػد مػػػػف صػػػػدؽ كثبػػػػات 
 كاختبار فرضياتيا. البحثأسئمة  فكصالحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة ع

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 Statistical Package for theسػتبانة مػف خػالؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي تػـ تفريػغ كتحميػؿ اال

Social Sciences (SPSS). 

 :Normal  Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي   .0

الختبار ما  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ  -اختبار ككلمجكركؼ  تـ استخداـ
 (.9.، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ )إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو
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 (05جدول ) 

 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

 (.Sig)االحتمالية القيمة  قيمة االختبار المجال

 0.385 0.906 تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية.

 0.301 0.972 األىداؼ(. ،الرسالة ،صياغة االستراتيجية )الرؤية

 0.375 0.913 كجكد خطة استراتيجية.

 0.565 0.787 تنفيذ الخطة االستراتيجية.

 0.616 0.757 مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية.

 0.819 0.632 ط االستراتيجي في الكزارة.كاقع التخطي

 0.450 0.860 عداد الخطط(.إف )مشاركة المكارد البشرية في ك العامم

جراءات العمؿ في مجاؿ المكارد البشرية.  0.615 0.757 أنظمة كا 

 0.165 1.117 تعزيز البحث العممي في كزارة الصحة.

 0.275 0.995 تدريب كتطكير المكارد البشرية في كزارة الصحة.

 0.165 1.117 تنمية المكارد البشرية في كزارة الصحة.

 0.837 0.620 جميع المجاالت معان 

جميع مجاالت ل (Sig)( أف القيمة االحتمالية 9.كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
ع كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التكزي، 0.05 مستكل الداللة أكبر مف  البحث

 . البحثفرضيات  فمية لاجابة عمحيث تـ استخداـ االختبارات المع ،الطبيعي

 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 .البحثلكصؼ عينة (: Frequencies & Percentages)النسب المئكية كالتكرارات  ..

 كاالنحراؼ المعيارم. المتكسط الحسابي كالكزف النسبي .4

 ستبانة.لمعرفة ثبات فقرات اال ،(Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ) .0
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لمعرفة ما إذا K-S) )   :Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ  -اختبار ككلمجكركؼ  .2
 كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.

( لقياس درجة االرتباط: يقـك Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف ) .9
كقػػد تػػـ اسػػتخدامو لحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي  ،عمػػى دراسػػة العالقػػة بػػيف متغيػػريف ىػػذا االختبػػار

 كالصدؽ البنائي لالستبانة، كالعالقة بيف المتغيرات.

( لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد T-Test) فػػي حالػػة عينػػة كاحػػدة Tاختبػػار  .8
كلقػد تػـ اسػتخدامو لمتأكػد  أـ زادت أك قمػت عػف ذلػؾ.، 3كىػي  ،كصؿ درجة المكافقة المتكسطة

 مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

 .(Linear Stepwise Regression- Model)نمكذج تحميؿ االنحدار المتدرج الخطي  .7

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ ،  (Independent Samples T-Test) في حالة عينتيف Tاختبار  .6
 يف مف البيانات المستقمة. فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعت

لمعرفػة (One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحػادم  .9
 ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.
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 اومناقشتي البحثتحميل البيانات واختبار فرضيات  
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 اتحميل البيانات واختبار فرضيات البحث ومناقشتي :خامسالفصل ال

 :تمييد
، كذلػؾ مػف خػالؿ اإلجابػة البحػثتحميػؿ البيانػات كاختبػار فرضػيات يتضمف ىذا الفصؿ عرضػان ل

 ،التػػي تػػـ التكصػػؿ إلييػػا مػػف خػػالؿ تحميػػؿ فقراتيػػا،سػػتبانة كاسػػتعراض أبػػرز نتػػائج اال البحػػثعػػف أسػػئمة 
المسػػػػمى  ،المؤىػػػػؿ العممػػػػي ،العمػػػػر ،لتػػػػي اشػػػػتممت عمػػػػى )الجػػػػنسكالكقػػػكؼ عمػػػػى البيانػػػػات الشخصػػػػية ا

 ،البحػثسػتبانة الذا تـ إجراء المعالجػات اإلحصػائية لمبيانػات المتجمعػة مػف  ؛سنكات الخدمة( ،الكظيفي
 البحػػثلمحصػػكؿ عمػػى نتػػائج  (SPSS)إذ تػػـ اسػػتخداـ برنػػامج الػػرـز اإلحصػػائية لمدراسػػات االجتماعيػػة 

 ي ىذا الفصؿ. التي تـ عرضيا كتحميميا ف

 :وفق البيانات الشخصية البحثالوصف اإلحصائي لعينة 
 :البيانات الشخصية كفؽ  البحثكفيما يمي عرض لخصائص عينة 

 :حسب الجنس البحثتوزيع عينة  -
 

 حسب الجنس البحث(: توزيع عينة  02جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 71.2 195 ذكر

 28.8 79 أنثى

 100.0 274 المجموع
 

 ،%( إنػػػاث28.8بينمػػػا ) ،ذكػػػكر البحػػػث%( مػػػف عينػػػة 71.2( أف مػػػا نسػػػبتو )8.يتضػػػح مػػػف جػػػدكؿ )
 كيعكد ذلؾ  أف غالبية العامميف في كزارة الصحة خاصة في اإلدارات المذككرة مف الذككر . 
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 :حسب العمر البحثتوزيع عينة   -

 حسب العمر البحث(: توزيع عينة 01جدول )
لنسبة المئوية %ا العدد العمر  

 0.7 2 سنة فأقؿ 49
 11.3 31 سنة 48-09
 48.9 134 سنة 08-29
 39.1 107 سنة فأكثر 28

 100.0 274 المجموع
 

 ،( سنة فأقؿ49أعمارىـ ) البحث%( مف عينة (0.7( أف ما نسبتو  7.يتضح مف جدكؿ )
بينما  ،( سنة29 -08ف)%( تتراكح أعمارىـ م48.9) ،( سنة09 -48%( تتراكح أعمارىـ مف)11.3)

( اكثر حصكالن عمى 48309كيفسر ذلؾ باف الفئة العمرية ) ( سنة فأكثر. 28%( أعمارىـ)(39.1
 المؤىالت العممية كالخبرة كالتدريب، بخالؼ الفئات االخرل التي قد ال تجتمع بيا ماسبؽ معان.

 

 :حسب المؤىل العممي البحثتوزيع عينة  -

 حسب المؤىل العممي حثالب(: توزيع عينة 09جدول ) 
 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي

 1.5 4 ةدكتكرا
 41.6 114 ماجستير
 55.1 151 بكالكريكس

 1.8 5 دبمـك
 100.0 274 المجموع

 

مػػػػػػػػػػؤىميـ العممػػػػػػػػػػي  البحػػػػػػػػػػث%( مػػػػػػػػػػف عينػػػػػػػػػػة 1.5) ( أف نسػػػػػػػػػػبتو6.يتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػدكؿ ) 
 (%1.8) بينما ،مؤىميـ العممي بكالكريكس ( %55.1 ) ،%( مؤىميـ العممي ماجستير41.6)،ةدكتكرا

حممػػة المػػؤىالت العمميػػػة إلػػػى مػػؤىميـ العممػػي دبمػػػكـ. كيمكػػف تفسػػير ذلػػػؾ أف اإلدارات المػػذككرة تحتػػاج 
كالتي  ،مف نسبة حممة درجة الماجستيرأيضان كىذا ما يتضح  ،العميا كالتخصصات العممية ذات العالقة

 %(.8..2بمغت )
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 : المسمى الوظيفي حسب البحثتوزيع عينة  -

 حسب المسمى الوظيفي البحث(: توزيع عينة 01جدول ) 
 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 0.4 1 ككيؿ كزارة
 0.4 1 ككيؿ مساعد
 1.5 4 مدير عاـ

 0.4 1 نائب مدير عاـ
 17.5 48 مدير دائرة

 0.4 1 نائب مدير دائرة
 52.9 145 رئيس قسـ
 26.6 73 رئيس شعبة
 100.0 274 المجموع

 

 ،مسماىـ الكظيفي ككيؿ كزارة البحثمف عينة  (%0.4 ) نسبتو ما ( أف9.يتضح مف جدكؿ ) 
 ،مسماىـ الكظيفي مدير عاـ( % 1.5 )ك ،نائب مدير عاـ كنائب مدير دائرة ،ككيؿ مساعد

ما بين ،مسماىـ الكظيفي رئيس قسـ (%52.9) ك ،مسماىـ الكظيفي مدير دائرة (%17.5)ك
مسماىـ الكظيفي رئيس شعبة. يالحظ أف نسبة المكظفيف تتناسب عكسيان مع المستكل  (26.6%)

 كمما تحقؽ نسبة العامميف فيو. كىذا أمر طبيعي في العمؿ اإلدارم المؤسسي.  ،اإلدارم 
 

 :حسب سنوات الخدمة البحثتوزيع عينة  -

 حسب سنوات الخدمة البحث(: توزيع عينة 61جدول ) 
 النسبة المئوية % العدد خدمةسنوات ال
 1.1 3 سنكات 9أقؿ مف 

 4.7 13 سنكات 3. - 9
 37.6 103 سنة 9.-..
 56.6 155 سنة فأكثر 9.

 100.0 274 المجموع
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( 9)سػػػنكات خػػػدمتيـ أقػػػؿ مػػػف  البحػػػثمػػػف عينػػػة ( % 1.1 ) نسػػػبتو مػػػا ( أف43يتضػػػح مػػػف جػػػدكؿ )
تتػراكح سػنكات خػدمتيـ  (%37.6) ك ،سػنكات (3.-9) تتراكح سنكات خدمتيـ مف (%(4.7ك ،سنكات
 سنة فأكثر.  (9.)سنكات خدمتيـ  (%56.6)بينما   ،سنة (9.-..)مف 
 

 (Ozen et al، 2012): البحثالمحك المعتمد في 

 مػف ،الخماسػي مقياس ليكػرت في الخاليا طكؿ تحديد تـ فقد ،البحث في المعتمد المحؾ لتحديد
 المقيػاس فػي أكبػر قيمػة عمػى تقسػيمو ثػـ كمػف .(2=.-9) يػاسالمق درجػات بػيف المػدل حسػاب خالؿ

 فػي قيمػة أقػؿإلػى كبعػد ذلػؾ تػـ إضػافة ىػذه القيمػة  ،(3.63=2/9أم ) ،الخميػة طػكؿ عمػى لمحصػكؿ
 طكؿ أصبح كىكذا الخمية، ليذه األعمى الحد لتحديد كذلؾ) صحيحأحد ك  كىي المقياس بداية) المقياس
 :لتاليا الجدكؿ في مكضح ىك كما الخاليا

 

 (60جدول )

 البحثيوضح المحك المعتمد في 

 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل لو طول الخمية
 قميمة جدان  20% -36%مف  1 - 1.80مف 
 قميمة 36% - 52%أكبر مف  1.80 - 2.60 أكبر مف 
 متكسطة % 52%- 68أكبر مف  2.60 – 3.40أكبر مف 
 كبيرة 68%- 84%أكبر مف  3.40 – 4.20أكبر مف 
 كبيرة جدان  84 %-100% أكبر مف  5 -  4.20أكبر مف 

 المصدر : إعداد الباحث
 

 المتكسطات الباحث عمى ترتيب اعتمد االستجابة، مستكل عمى كالحكـ البحث نتائج كلتفسير
 درجة حدد الباحث كقد مجاؿ، كؿ في الفقرات كمستكل ككؿ لالستبانة المجاالت مستكل عمى الحسابية

 .لمدراسة المعتمد المحؾ حسب مكافقةال
 ة:تحميل فقرات االستبان -

لعينػة  Tكاختبػار ،كاالنحػراؼ المعيػارم ،كالنسػبي ،لتحميؿ فقرات االستبانة تـ استخداـ المتكسط الحسابي
 كاحدة. 
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 :"واقع التخطيط االستراتيجي في الوزارة": تحميل فقرات أوالً 

 "ية والخارجيةتحميل البيئة الداخمتحميل فقرات مجال " .أ 

 .لعينػػة كاحػػدة Tكاختبػػار ،كاالنحػػراؼ المعيػػارم ،كالنسػػبي ،المتكسػػط الحسػػابيتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.44النتائج مكضحة في جدكؿ )

 (66جدول )
 لكل فقرة من فقرات مجال " تحميل البيئة الداخمية والخارجية " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م
حس

ط ال
وس
لمت
ا

بي
ا

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

بار 
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

Si
g

). 

يب
لترت
ا

 

. 
تحدد الكزارة الفرص كالتيديدات التي تؤثر عمى 

 عمميا في المستقبؿ.
3.64 0.92 72.70 11.46 *0.000 1 

4 
الضعؼ في بيئتيا نقاط تحدد الكزارة نقاط القكة ك 

 الداخمية.
3.19 1.01 63.80 3.10 *0.001 2 

 3 0.323 0.46- 59.41 1.05 2.97 تحدد الكزارة أنكاع كطبيعة المستفيديف مف خدماتيا. 0

2 
تدرس الكزارة تكجييات كاىتمامات المستفيديف مف 

 5 0.000* 5.20- 53.58 1.02 2.68 خدماتيا.

 4 0.000* 3.64- 54.67 1.21 2.73 تراعي الكزارة التجارب السابقة كالظركؼ الحالية . 9

  0.162 0.99 60.85 0.71 3.04 .جميع فقرات المجاؿ معان  8

 .α ≤0.05 * المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة 

 ( يمكف استخالص ما يمي:44مف جدكؿ )

تحػػػػدد الػػػكزارة الفػػػػرص كالتيديػػػدات التػػػػي تػػػؤثر عمػػػػى عمميػػػا فػػػػي  األكلػػػى"لمفقػػػػرة المتكسػػػط الحسػػػابي   -
%(، قيمػػػػػػػة 72.70أم أف الػػػػػػػكزف النسػػػػػػػبي) ،(9)الدرجػػػػػػػة الكميػػػػػػػة مػػػػػػػف  3.64))كم " يسػػػػػػػا المسػػػػػػػتقبؿ
كىػػػذا يعنػػػي أف ىنػػػاؾ مكافقػػػة ،  (0.000تسػػػاكم) (Sig).القيمػػػة االحتماليػػػة كأف ،  (11.46)االختبػػػار

 بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
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" كاىتمامػػػػات المسػػػػتفيديف مػػػػف خػػػػدماتياتػػػػدرس الػػػػكزارة تكجييػػػػات " الرابعػػػػةلمفقػػػػرة المتكسػػػػط الحسػػػػابي  -
االحتماليػػػػة  القيمػػػػةكأف  ،(5.20-االختبػػػػار) %(، قيمػػػػة53.58النسػػػػبي) الػػػػكزف أف أم،  (2.68يسػػػػاكم)

.(Sig) (0.000تسػػاكم)  ،ىػػذه  عمػػى أفػػراد العينػػة مػػف قبػػؿ كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة
 الفقرة. 

(، كأف الػػػػػػػػػكزف النسػػػػػػػػػبي 3.04ي يسػػػػػػػػػاكم)بشػػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػاـ يمكػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػأف المتكسػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػاب -
كىػػػػذا  ،(0.162تسػػػػاكم) (Sig).القيمػػػػة االحتماليػػػػة كأف  ،(0.99%(، قيمػػػػة االختبػػػػار)60.85يسػػػػاكم)

 يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 

عنػػد كزارة الػػـ ك قػػت ،ةلػػدل كزارة الصػػح يةكتشػػغيم ةكجػػكد خطػػط اسػػتراتيجيإلػػى كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ 
 ،كاسػػتطالعات التقيػػيـ ،دراسػػة البيئػػة الداخميػػة كالخاصػػة بمػػا فييػػا الفػػرص كالتيديػػداتلمخطػػط بإعػػدادىا 

 معرفة رأم المستفيديف مف خدمات الكزارة.   –كذلؾ  –التي يتـ مف خالليا

 " األىداف( ،الرسالة ،ستراتيجية )الرؤيةتحميل فقرات مجال " صياغة اال .ب 

النتػائج  .لعينػة كاحػدة Tكاختبػار ،كاالنحػراؼ المعيػارم ،كالنسػبي ،المتكسػط الحسػابيـ اختبػار تـ اسػتخدا
 (.40مكضحة في جدكؿ )

 (64جدول )

 لكل فقرة من فقرات مجال "صياغة اإلستراتيجية  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 األىداف( " ،الرسالة ،)الرؤية

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

نح
اال

ري
عيا
الم
ف 
را

 

بي
نس
ن ال
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ال

بار 
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

Si
g

). 

يب
لترت
ا

 

 1 0.114 1.21 61.76 1.20 3.09 مف قبؿ العامميف داخميا. تيفتضع الكزارة رؤية كرسالة كاضح .
 2 0.344 0.40 60.58 1.20 3.03 تحدد الكزارة مجاؿ نشاطيا الحالي ككجيتيا االستراتيجية. 4
 3 0.001* 3.09- 55.77 1.14 2.79 كزارة رسالة طمكحة كمحفزة لمعامميف داخميا.تضع ال 0
 4 0.000* 4.22- 54.36 1.10 2.72 .تتميز خطط الكزارة بالمركنة كالكضكح 2
 5 0.000* 5.32- 52.41 1.18 2.62 تتميز خطط الكزارة بالقابمية لمقياس. 9
  0.001* 3.16- 56.99 0.79 2.85 .جميع فقرات المجاؿ معان  8

 .α ≤0.05 * المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:40مف جدكؿ )

 " تضع الكزارة رؤية كرسالة كاضحة مف قبػؿ العػامميف داخميػا لمفقرة األكلى "المتكسط الحسابي  -
قيمػػػة االختبػػػار ك  ،(%(61.76أم أف الػػػكزف النسػػػبي ،( 9)الدرجػػػة الكميػػػة مػػػف (3.09)يسػػػاكم 

كىذا يعني أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة ، (0.114)تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،(1.21)
 متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

أم  (2.62)يسػاكم "  تتميػز خطػط الػكزارة بالقابميػة لمقيػاس لمفقػرة الخامسػة "المتكسط الحسابي  -
 (Sig).القيمػػػػة االحتماليػػػػة كأف  ،(5.32-)قيمػػػػة االختبػػػػار ك ، (%(52.41أف الػػػػكزف النسػػػػبي 

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقػة بدرجػة متكسػطة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذه  ،(0.000)تساكم 
 الفقرة. 

، كأف الػػػكزف النسػػػبي يسػػػػاكم 2.85بشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػػكؿ بػػػأف المتكسػػػط الحسػػػابي يسػػػػاكم  -
 ،((0.001تسػػػاكم  (Sig).لقيمػػػة االحتماليػػػة اكأف  ،(3.16-)قيمػػػة االختبػػػار ك ، (56.99%)

 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 

مػف المسػتطمعيف  اإال أف ىنػاؾ عػدـ رضػ، لمػكزارة  ،كجكد رؤية كرسػالةإلى كيعزك الباحث ذلؾ  -
بحيػػث يػػتـ مقارنػػة  ،طمعيفالمسػػت مػػىعػػدـ تعمػػيـ الخطػػط عإلػػى كيمكػػف تفسػػير ذلػػؾ  ،عػػف ذلػػؾ

مػػػف طػػػرؼ  محػػػؽمي إضػػػافة لعػػػدـ كجػػػكد نظػػػاـ حػػػكافز مممػػػكس مػػػف طػػػرفيـ  ،باالنجػػػازاتنتػػػائج ال
 ف .  ك كيستفيد منو المكظف ،الكزارة

 .تحميل فقرات مجال " وجود خطة استراتيجية " .ج 

 .دةلعينة كاح Tكاختبار ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالنسبي ،المتكسط الحسابيتـ استخداـ اختبار 
 (.42النتائج مكضحة في جدكؿ )
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  (63جدول )

 " ستراتيجيةالكل فقرة من فقرات مجال " وجود خطة  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م
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لمت
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عيا
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حرا
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ستراتيجيات بما ينسجـ مع رؤيتيا كرسالتيا تختار الكزارة اال .
 كأىدافيا.

3.69 1.06 73.82 10.73 *0.000 1 

4 
تحدد الكزارة سياسات كاضحة تساعد عمى تنفيذ أىدافيا 

 االستراتيجية.
3.17 1.01 63.47 2.84 *0.002 2 

0 
تنسجـ الخطط التنفيذية التي تضعيا الكزارة مع خططيا 

 االستراتيجية.
2.90 1.16 58.01 -1.42 0.079 3 

 4 0.002* 2.84- 56.06 1.14 2.80 يشارؾ العاممكف في الكزارة في إعداد خططيا االستراتيجية. 2
 5 0.000* 3.63- 54.44 1.26 2.72 ميا.يتشرؾ الكزارة المتخصصيف عند كضع الخطط كتقي 9
  0.109 1.24 61.16 0.77 3.06 .جميع فقرات المجاؿ معان  8

 .α ≤0.05 الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة * المتكسط 

 ( يمكف استخالص ما يمي:42مف جدكؿ )

تختػػػار الػػػكزارة االسػػػتراتيجيات بمػػػا ينسػػػجـ مػػػع رؤيتيػػػا كرسػػػالتيا  األكلػػػى "لمفقػػػرة المتكسػػػط الحسػػػابي  -
قيمػػػػػػػة ك %(، 73.82) أم أف الػػػػػػػكزف النسػػػػػػػبي ،(5)الدرجػػػػػػػة الكميػػػػػػػة مػػػػػػػف ((3.69" يسػػػػػػػاكم  كأىػػػػػػػدافيا

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجػة  ،(0.000تساكم) (.Sig)القيمة االحتمالية كأف  ،(10.73تبار)االخ
 كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

"  يميػػػػايتشػػػػرؾ الػػػػكزارة المتخصصػػػػيف عنػػػػد كضػػػػع الخطػػػػط كتق " الخامسػػػػةلمفقػػػػرة المتكسػػػػط الحسػػػػابي  -
القيمػػػػػػػػػػػة كأف  ،(3.63-يمػػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػػار)قك %(، 54.44النسػػػػػػػػػػػبي) أم أف الػػػػػػػػػػػكزف ،(2.72يسػػػػػػػػػػػاكم)
كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة متكسػطة مػف قبػؿ أفػراد العينػة  ،(0.000تساكم ) (.Sig)االحتمالية

 عمى ىذه الفقرة. 

(، كأف الػػػػػػػػػكزف النسػػػػػػػػػبي 3.06بشػػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػاـ يمكػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػأف المتكسػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػابي يسػػػػػػػػػاكم) -
كىػػذا  ،(0.109)تسػػاكم (Sig.)يمػػة االحتماليػػة القكأف  ،(1.24)قيمػػة االختبػػار ك %(، 61.16يسػػاكم)

  يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
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كأف المسػػتطمعيف غيػػر  ،عمػػى أف لمػػكزارة رؤيػػة كرسػػالة –أصػػالن  –كجػػكد مكافقػػةإلػػى كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ 
ىـ متكسػػطة، كىػػذا مػػا يسػػتمـز مػػف راضػػيف عػػف درجػػة مشػػاركتيـ فػػي إعػػداد الخطػػط، حيػػث درجػػة رضػػا

 ج .الكزارة بذؿ المزيد مف مشاركة األدكات المختمفة في إعداد الخطط كالبرام
 ."تنفيذ الخطة االستراتيجية تحميل فقرات مجال " .د 

النتػائج  .لعينػة كاحػدة Tكاختبػار، كاالنحػراؼ المعيػارم ،كالنسػبي ،المتكسػط الحسػابيتـ اسػتخداـ اختبػار 
 (.49مكضحة في جدكؿ )

 

 (65جدول )

 لكل فقرة من فقرات مجال " تنفيذ الخطة االستراتيجية " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م
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 1 0.157 1.01 61.47 1.20 3.07 عداد الخطة. إند تمتـز الكزارة بالجداكؿ الزمنية التي تضعيا ع ..

4. 
تراعي الكزارة تكزيع المياـ عند تنفيذ الخطة عمى جميع 

 دارات كالكحدات. اإل
3.06 1.23 61.25 0.84 0.202 2 

0. 
تقـك الكزارة بتطكير قدرات العامميف فييا بما يساىـ في تنفيذ 

 الخطط كالبرامج.
2.83 1.09 56.62 -2.55 *0.006 3 

 4 0.000* 3.37- 55.02 1.21 2.75 تمتـز الكزارة بالمكازنة التي كضعتيا. .2

 5 0.000* 3.48- 54.93 1.19 2.75 تمتـز الكزارة باألنظمة اإلدارية المكضكعة لتنفيذ الخطة.  .9

  0.018* 2.12- 57.93 0.81 2.90 . جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 عند مستكل داللة  * المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان 
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 -( يمكف استخالص ما يمي:49مف جدكؿ )

 " عػػداد الخطػػةإتمتػػـز الػػكزارة بالجػػداكؿ الزمنيػػة التػػي تضػػعيا عنػػد  لمفقػػرة األكلػػى "المتكسػػط الحسػػابي  -
( كأف 1.01قيمػػة االختبػػار)ك %(، 61.47أم أف الػػكزف النسػػبي) ،(9)الدرجػػة الكميػػة مػػف  3.07يسػاكم 

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجػة متكسػطة مػف قبػؿ أفػراد  ،(0.157)تساكم  (.Sig)مالية القيمة االحت
 العينة عمى ىذه الفقرة.

يسػاكم "  تمتـز الكزارة باألنظمة اإلداريػة المكضػكعة لتنفيػذ الخطػة لمفقرة الخامسة "المتكسط الحسابي  -
القيمػػػػػة االحتماليػػػػػة كأف ، ( 3.48-) قيمػػػػػة االختبػػػػػارك %(، 54.93) أم أف الػػػػػكزف النسػػػػػبي ،((2.75

(Sig.) كىذا يعني أف ىناؾ مكافقػة بدرجػة متكسػطة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذه  ،( (0.000تساكم
 الفقرة.

(، كأف الػػػػػكزف النسػػػػػبي يسػػػػػاكم 2.90بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ يمكػػػػػف القػػػػػكؿ بػػػػػأف المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي يسػػػػػاكم ) -
كىػذا يعنػي  ،(0.018تسػاكم ) (Sig.) القيمػة االحتماليػةكأف  ،(2.12-قيمة االختبار)ك %(، 57.93)

 أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

 ،كيعزك الباحث التزاـ الكزارة في تنفيذ الخطط بدرجة متكسطة لمجمكعة مف العكامػؿ اإلداريػة كالسياسػية
 قياـ الكزارة بمياميا كفؽ ما تـ التخطيط لو .دكف التي تحكؿ 

 ." مراقبة وتقييم الخطة االستراتيجية تحميل فقرات مجال " .ه 

النتػائج  .لعينػة كاحػدة Tكاختبػار ،كاالنحػراؼ المعيػارم ،كالنسػبي ،المتكسػط الحسػابيتـ اسػتخداـ اختبػار 
 (.48مكضحة في جدكؿ )

 

 (62جدول )

الخطة  لكل فقرة من فقرات مجال " مراقبة وتقييم (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 االستراتيجية"

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

بار 
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

.
Si

g
) 

يب
لترت
ا
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 2 0.108 1.24 61.91 1.27 3.10 تقـك الكزارة بمراجعة كتقييـ الخطط التنفيذية باستمرار . ..

 1 0.079 1.42 62.07 1.20 3.10 كتكب.يـ كاضح كميتمتمؾ الكزارة نظاـ مراقبة كتق .4

 3 0.010* 2.35- 56.61 1.19 2.83 تستفيد الكزارة مف نتائج التقييـ في تطكير عمميا. .0

 4 0.009* 2.36- 56.59 1.19 2.83 تعتمد الكزارة آليات محددة لمرقابة عمى تنفيذ الخطة . .2

9. 
جاح تستخدـ الكزارة معايير كمؤشرات كاضحة لمحكـ عمى ن

 الخطة.
2.79 1.24 55.87 -2.75 *0.003 5 

  0.076 1.44- 58.58 0.81 2.93 .جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 * المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة 

 ( يمكف استخالص ما يمي:48مف جدكؿ )

( 3.10) يسػاكم " ان كمكتكبػ ان كاضػحتمتمؾ الكزارة نظػاـ مراقبػة كتقػيـ  لمفقرة الثانية "المتكسط الحسابي  -
القيمػػػػػة ( كأف 1.42قيمػػػػػة االختبػػػػػار)ك %(، 62.07) أم أف الػػػػػكزف النسػػػػػبي،( 5)الدرجػػػػػة الكميػػػػػة مػػػػػف 

كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة مػػف قبػػؿ أفػػراد  ،(0.079 )  تسػػاكم (.Sig)االحتماليػػة 
 العينة عمى ىذه الفقرة.

تسػػػتخدـ الػػػكزارة معػػػايير كمؤشػػػرات كاضػػػحة لمحكػػػـ عمػػػى نجػػػاح  "لمفقػػػرة الخامسػػػة المتكسػػػط الحسػػػابي  -
القيمػػػػػة كأف ، (2.75-قيمػػػػة االختبػػػػار)ك %(، 55.87النسػػػػبي) أف الػػػػكزف أم،(2.79يسػػػػاكم)"  الخطػػػػة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسػطة مػف قبػؿ أفػراد العينػة  ،(0.003) ( تساكمSig.)االحتمالية 
 عمى ىذه الفقرة.

 (، كأف الػػػػػكزف النسػػػػػبي يسػػػػػاكم2.93) ف القػػػػػكؿ بػػػػػأف المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي يسػػػػػاكمعػػػػػاـ يمكػػػػػ بشػػػػػكؿ -
كىػذا يعنػي  ،(0.076) تسػاكم (.Sig)القيمػة االحتماليػة كأف  ،(1.44-قيمة االختبار)ك %(، 58.58)

 أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

إال ، بػة فػي تنفيػذ الميػاـ المنكطػو  بيػاة عمػى الػنظـ كالمػكائح المكتك اعتماد الكزار إلى كيعزك الباحث ذلؾ 
نتيجػػة عػػدـ الرضػػا عػػف معػػايير كمؤشػػرات القيػػاس  ة،متكسػػطجػػاءت الرضػػا عػػف ىػػذه الميػػاـ درجػػة أف 

 يا في الرقابة.  إليالمستندة 
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 .تحميل جميع فقرات " واقع التخطيط االستراتيجي في الوزارة " .و 

النتائج  .لعينة كاحدة Tكاختبار ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالنسبي ،تكسط الحسابيالمتـ استخداـ اختبار 
 (.47مكضحة في جدكؿ )

 (61جدول )

 لجميع فقرات واقع التخطيط االستراتيجي في الوزارة (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 البند

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

ري 
عيا
 لم
راف

نح
اال

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

بار 
الخت

ة ا
قيم

 

ا
ة )
مالي

الحت
ة ا
قيم
ل

Si
g.

) 

يب
لترت
ا

 

 2 0.162 0.99 60.85 0.71 3.04 تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية.

 5 0.001* 3.16- 56.99 0.79 2.85 األىداؼ(. ،الرسالة ،صياغة االستراتيجية )الرؤية

 1 0.109 1.24 61.16 0.77 3.06 كجكد خطة استراتيجية.

 4 0.018* 2.12- 57.93 0.81 2.90 تنفيذ الخطة االستراتيجية.

 3 0.076 1.44- 58.58 0.81 2.93 مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية.

  0.115 1.20- 59.02 0.67 2.95 .واقع التخطيط االستراتيجي في الوزارة

 .α ≤0.05 * المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة    

لجميع فقرات كاقع التخطيط االسػتراتيجي فػي الػكزارة  المتكسط الحسابي ( تبيف أف47مف جدكؿ )
 (-20.1)قيمػة االختبػارك ، (%(59.02أم أف الػكزف النسػبي  ،(5)الدرجة الكميػة مػف ( (2.95يساكم 
كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة متكسػطة مػف قبػؿ  ،0.115))تساكم  (.Sig)القيمة االحتمالية كأف 

 طيط االستراتيجي في الكزارة بشكؿ عاـ.أفراد العينة عمى فقرات كاقع التخ

كىذا أمر  ،كجكد اىتماـ مف قيادة الكزارة عمى إعداد خطة استراتيجية لياإلى كيعزك الباحث ذلؾ 
خاصػػة تػػداعيات الحصػػار اإلسػػرائيمي كضػػعؼ  ،يػػافيبػػدييي لطبيعػػة عمػػؿ الػػكزارة كالظػػركؼ التػػي تعمػػؿ 

يف مػػف خػػدماتيا إضػػافة لمػػا تحتاجػػو الػػكزارة نفسػػيا مػػف كتطػػكر أعػػداد المسػػتفيد ،المكازنػػات التشػػغيمية ليػػا
 ر الكسائؿ كالمعدات التي تستخدميا . يتطك 



 

71 



شػركيـ  كىذا ما يستدعي مف كزارة الصحة الفمسطينية تعزيز ثقافة التخطػيط لػدل العػامميف فييػا كا 
عمميػة  بدرجة أكبر في إعداد الخطػط كالبػرامج ، إضػافة إلػى العمػؿ عمػى تػكفير مقكمػات كعكامػؿ نجػاح

التخطيط ذاتيا كتنفيذ الخطط التشغمية المنبثقة عنيا، مع التركيز عمى دكر كأثر التخطػيط االسػتراتيجي 
 في عممية تنمية المكارد البشرية في الكزارة .

 ." تنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة ": تحميل فقرات ثانياً 

 ."عداد الخطط(إرية في العاممين )مشاركة الموارد البش تحميل فقرات مجال " .0

النتػائج  .لعينػة كاحػدة Tكاختبػار ،كاالنحػراؼ المعيػارم ،كالنسػبي ،المتكسػط الحسػابيتـ اسػتخداـ اختبػار 
 (.46مكضحة في جدكؿ )

 (69جدول )

لكل فقرة من فقرات مجال " العاممين )مشاركة الموارد  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 ( " البشرية في اعداد الخطط
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.. 
يتـ كضع خطط تطكير المكارد البشرية كفؽ استراتيجيات 

 الكزارة.
3.64 1.08 72.74 9.65 *0.000 1 

4. 
تشجع بيئة الكزارة عمى االتصاؿ كالتكاصؿ المباشر مع 

 لمسئكليف. ا
3.03 1.09 60.67 0.50 0.308 2 

يساىـ العاممكف في الكزارة في اتخاذ القرارات كتطكير  .0
 خططيا.

2.84 1.18 56.73 -2.27 *0.012 3 

2. 
يتـ تطكير قدرات العامميف بالكزارة عبر برامج تطكيرية 

 خاصة.
2.75 1.13 54.91 -3.70 *0.000 4 

9. 
فييا عمى تحقيؽ تشجع خطط الكزارة العامميف 

 طمكحاتيـ.
2.65 1.23 52.99 -4.65 *0.000 5 

  0.353 0.38- 59.64 0.79 2.98 .جميع فقرات المجال معاً  
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 .α ≤0.05 * المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة 

 ( يمكف استخالص ما يمي:46مف جدكؿ )

لمػكارد البشػرية كفػؽ اسػتراتيجيات الػكزارة " األكلى " يتـ كضع خطط تطكير المفقرة المتكسط الحسابي  -
 ،(9.65قيمػػة االختبػػار)ك %(، 72.74أم أف الػػكزف النسػػبي) ،(5)الدرجػػة الكميػػة مػػف  ((3.64يسػػاكم 
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقػة بدرجػة كبيػرة مػف قبػؿ أفػراد  ،(0.000تساكم) (.Sig)القيمة االحتمالية كأف 

 العينة عمى ىذه الفقرة. 

الخامسػػػة " تشػػػجع خطػػػط الػػػكزارة العػػػامميف فييػػػا عمػػػى تحقيػػػؽ طمكحػػػاتيـ "  لمفقػػػرة سػػػابي المتكسػػػط الح -
القيمة االحتماليػة كأف  ،(4.65-قيمة االختبار)ك ، (%52.99)أم أف الكزف النسبي  ،( 2.65) يساكم

(.Sig) كىذا يعني أف ىناؾ مكافقػة بدرجػة متكسػطة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذه  ،(0.000) تساكم
 رة. الفق

، كأف الػػػػػػػػػػكزف النسػػػػػػػػػػبي 2.98بشػػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػػاـ يمكػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػػأف المتكسػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػابي يسػػػػػػػػػػاكم  -
كىػػذا  ،(0.353تسػػاكم) (.Sig)القيمػػة االحتماليػػة كأف  ،(0.38-قيمػػة االختبػػار)ك %(، 59.64يسػػاكم)

 يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

تطػػكير  ،عنػػد كضػػعيا الخطػػط كالبػػرامج ،أف الػػكزارة تأخػػذ فػػي االعتبػػارإلػػى ذلػػؾ كيعػػزك الباحػػث       
حيػػػػث يرغػػػػػب  ،ةدرجػػػػة رضػػػػػا المسػػػػتطمعيف عػػػػف  ذلػػػػػؾ متكسػػػػط، كلكػػػػػف جػػػػاءت المػػػػكارد البشػػػػرية فييػػػػا

 المستطمعكف بالمزيد مف االىتماـ بيـ. 

  

جراءات العمل في مجال الموارد البشرية " .6  .تحميل فقرات مجال " أنظمة وا 

النتػائج  .لعينػة كاحػدة Tكاختبػار ،كاالنحػراؼ المعيػارم ،كالنسػبي ،المتكسػط الحسػابيسػتخداـ اختبػار تـ ا
 (.49مكضحة في جدكؿ )
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 (61جدول )

جراءات العمل في  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  لكل فقرة من فقرات مجال " أنظمة وا 
 مجال الموارد البشرية "
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. 
تتسـ العمميات كاإلجراءات الرئيسية في الكزارة بالكضكح 

 كالشفافية.
3.07 1.25 61.34 0.88 0.190 1 

4 
يمتـز العاممكف في الكزارة باإلجراءات كالعمميات كفؽ 

 الخطة المكضكعة.
2.95 1.15 59.03 -0.69 0.245 2 

0 
ييستفاد مف التغذية الراجعة في تطكير ك تحسيف إجراءات 

 عمؿ الكزارة.
2.82 1.07 56.43 -2.73 *0.003 3 

2 
ييستفاد مف مؤشرات قياس األداء في ترتيب أكلكيات 

 الكزارة.
2.81 1.17 56.24 -2.61 *0.005 4 

بعيف تؤخذ مالحظات المستفيديف مف خدمات الكزارة  9
 االعتبار .

2.72 1.26 54.44 -3.56 *0.000 5 

  0.006* 2.52- 57.54 0.80 2.88 . جميع فقرات المجال معاً  8

 .α ≤0.05 * المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة 

 :( يمكف استخالص ما يمي49ف جدكؿ )م

رئيسػػػية فػػػي الػػػكزارة بالكضػػػكح تتسػػػـ العمميػػػات كاإلجػػػراءات ال لمفقػػػرة األكلػػػى "المتكسػػػط الحسػػػابي  -
قيمػػة ك %(، 61.34أم أف الػػكزف النسػػبي)،(5)الدرجػػة الكميػػة مػػف  (3.07)يسػػاكم  " كالشػػفافية
كىذا يعني أف ىنػاؾ مكافقػة  ،(0.190تساكم) (.Sig)القيمة االحتمالية كأف  ،(0.88االختبار)

 بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
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تؤخػػػذ مالحظػػػات المسػػػتفيديف مػػػف خػػػدمات الػػػكزارة بعػػػيف  لمفقػػػرة الخامسػػػة "المتكسػػػط الحسػػػابي  -
كأف  ،(3.56-قيمػػة االختبػػار)ك %(، 54.44أم أف الػػكزف النسػػبي)،(2.72يسػػاكم)"  االعتبػػار

كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة مػػف ، (0.000تسػػاكم) (Sig).القيمػػة االحتماليػػة 
 قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

(، كأف الػػػػػػػكزف النسػػػػػػػبي 2.88شػػػػػػػكؿ عػػػػػػػاـ يمكػػػػػػػف القػػػػػػػكؿ بػػػػػػػأف المتكسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابي يسػػػػػػػاكم)ب -
 (.Sig)القيمػػػػػػػػػػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػػػػػػػػػػة كأف  ،(2.52-قيمػػػػػػػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػػػػػػػار)ك %(، 57.54يسػػػػػػػػػػػػػػػػاكم)
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى فقػرات  ،(0.006تساكم)

 ىذا المجاؿ.

إال  ة،كاإلجػراءات الرئيسػة بالكضػكح جيػدصت عمى إنشػاء العمميػات ة التي نفقر رغـ أف نتيجة ال -
فػػػي تطػػػكير كتحسػػػيف ، أف نتيجػػػة رضػػػا المسػػػتطمعيف عػػػف اسػػػتفادة الػػػكزارة مػػػف التغذيػػػة الراجعػػػة

 الكزارة . دةياقي كجكد خمؿ تتحممو نكىذا بحد ذاتو يع ة،إجراءات العمؿ متكسط

 

 .رة الصحة "تحميل فقرات مجال " تعزيز البحث العممي في وزا .4

النتػائج  .لعينػة كاحػدة Tكاختبػار ،كاالنحػراؼ المعيػارم ،كالنسػبي ،المتكسػط الحسػابيتـ اسػتخداـ اختبػار 
 (.03مكضحة في جدكؿ )

 (41جدول )

"تعزيز البحث العممي في وزارة  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 الصحة"
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.. 
تكجد رؤية كاضحة لدل كزارة الصحة لتعزيز البحث 

 العممي فييا .
3.11 1.22 62.16 1.45 0.074 1 

4. 
تشجع الكزارة ككادرىا عمى المشاركة في المؤتمرات 

 كالندكات العممية .
2.92 1.23 58.36 -1.09 0.137 2 
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0. 
تكفر كزارة الصحة لككادرىا فرص االبتعاث لمتدريب في 

 الخارج .
2.79 1.15 55.75 -3.02 *0.001 3 

2. 
يتـ مكافأة المكظفيف في حاؿ قامكا بتقديـ أفكار كابتكارات 

 5 0.000* 5.11- 52.58 1.19 2.63 لتطكير  العمؿ .

9. 
يـ كخبراتيـ في يطب ؽ العاممكف في كزارة الصحة معارف

 أعماليـ اليكمية .
2.72 1.23 54.38 -3.73 *0.000 4 

  0.001* 3.29- 56.68 0.83 2.83 .جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 * المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة 

 ( يمكف استخالص ما يمي:03مف جدكؿ )

كاضحة لدل كزارة الصحة لتعزيز البحث العممػي فييػا " األكلى " تكجد رؤية لمفقرة المتكسط الحسابي  -
 ،(1.45قيمػػة االختبػػار)ك %(، 62.16أم أف الػػكزف النسػػبي)،( 9)الدرجػػة الكميػػة مػػف  (3.11)يسػػاكم 
كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة مػػف قبػػؿ ، (0.074تسػػاكم) (.Sig)القيمػػة االحتماليػػة كأف 

 أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

يتـ مكافأة المكظفيف في حاؿ قامكا بتقػديـ أفكػار كابتكػارات لتطػكير   لمفقرة الرابعة "متكسط الحسابي ال -
القيمػػػػػة كأف  ،(5.11-قيمػػػػػة االختبػػػػػار)ك %(، 52.58أم أف الػػػػػكزف النسػػػػػبي)،(2.63يسػػػػػاكم)" العمػػػػػؿ 

راد العينػة كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة متكسػطة مػف قبػؿ أفػ ،(0.000تساكم) (.Sig)االحتمالية 
 عمى ىذه الفقرة. 

 (، كأف الػػػػػكزف النسػػػػػبي يسػػػػػاكم2.83بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ يمكػػػػػف القػػػػػكؿ بػػػػػأف المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي يسػػػػػاكم) -
كىػذا يعنػي  ،(0.001) تسػاكم (Sig.)القيمػة االحتماليػة كأف  ،(3.29-قيمة االختبار)ك %(، 56.68)

 لمجاؿ. أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا ا

لتعزيػػز البحػػث الصػػحة الفمسػػطينية كزارة أف ىنػػاؾ رؤيػػة كاضػػحة لػػدل إلػػى ذلػػؾ كيعػػزك الباحػػث 
المزيػػد مػػف الجيػػد مػػف الػػكزارة إلػػى  كىػػذا يحتػػاج ،ةإال أف درجػػة رضػػاىـ عػػف ذلػػؾ متكسػػط ،العممػػي فييػػا

 رجمة ىذه الرؤية عمى أرض الكاقع.الجؿ ت
 . " بشرية في وزارة الصحةتدريب وتطوير الموارد ال تحميل فقرات مجال " .3

النتػػػائج  .لعينػػػة كاحػػػدة Tالمتكسػػػط الحسػػػابي كالنسػػػبي كاالنحػػػراؼ المعيػػػارم كاختبػػػارتػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 
 (..0مكضحة في جدكؿ )
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 (40جدول )

لكل فقرة من فقرات مجال " تدريب وتطوير الموارد  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 البشرية في وزارة الصحة "

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

بار 
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

Si
g

) 

يب
لترت
ا

 

 1 0.001* 3.32 65.04 1.24 3.25 يتـ اعداد خطة التدريب بعد حصر االحتياجات التدريبية . ..

تكجد برامج تدريب متخصصة لممكارد البشرية في كزارة  .4
 الصحة .

3.00 1.20 59.92 -0.05 0.480 2 

0. 
يشترط لالرتقاء مف كظيفة ألخرل اجتياز برامج التدريب 

 التخصصية.
2.72 1.17 54.45 -3.86 *0.000 4 

 3 0.005* 2.56- 56.32 1.17 2.82 يزيد التدريب مف معرفة كخبرة ككفاءة المكظفيف في العمؿ. .2

9. 
ط المكارد يتمـ االستعانة بالمعمكمات كاإلحصاءات في تخطي

 البشرية.
2.66 1.21 53.16 -4.62 *0.000 5 

  0.013* 2.23- 57.74 0.83 2.89 .جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 * المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة 

 ( يمكف استخالص ما يمي:.0مف جدكؿ )

يسػاكم  "د حصػر االحتياجػات التدريبيػة عداد خطة التدريب بعإيتـ  لمفقرة األكلى "المتكسط الحسابي  -
كأف  ،(3.32قيمػػػػة االختبػػػػار)ك %(، 65.04) أم أف الػػػػكزف النسػػػػبي ،(5)الدرجػػػػة الكميػػػػة مػػػػف  (3.25)

كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة متكسػطة مػف قبػؿ أفػراد  ،(0.001تساكم) (.Sig)القيمة االحتمالية 
 العينة عمى ىذه الفقرة.

يػػتمـ االسػػتعانة بالمعمكمػػات كاإلحصػػاءات فػػي تخطػػيط المػػكارد  الخامسػػة " لمفقػػرةالمتكسػػط الحسػػابي  -
القيمػػػة كأف  ،(4.62-قيمػػػة االختبػػػار)ك %(، 53.16) أم أف الػػػكزف النسػػػبي ،((2.66يسػػػاكم " البشػػػرية
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كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة  ،((0.000  تساكم (.Sig)االحتمالية 
 ة.عمى ىذه الفقر 

(، كأف الػػػػػكزف النسػػػػػبي يسػػػػػاكم (2.89بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ يمكػػػػػف القػػػػػكؿ بػػػػػأف المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي يسػػػػػاكم  -
كىذا يعنػي  ،((0.013تساكم  (.Sig)القيمة االحتمالية كأف  ،(2.23-قيمة االختبار )ك %(، (57.74

  مى فقرات ىذا المجاؿ.عأف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة 

اىتماـ الكزارة بتطكير المكارد البشرية كقياميا بإعداد حصر االحتياجات إلى باحث ذلؾ كيعزك ال       
 لى اإلحصاءات في ذلؾ.  إالتدريسية كالعممية مستندة 

 .تحميل جميع فقرات " تنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة " .5

  .لعينػػة كاحػػدة Tختبػػاركا ،كاالنحػػراؼ المعيػػارم ،كالنسػػبي ،المتكسػػط الحسػػابيتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.04النتائج مكضحة في جدكؿ )كجاءت 

 (46جدول )

 لجميع فقرات تنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة (Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 البند

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

بار 
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

Si
g

) 

يب
لترت
ا

 

 1 0.353 0.38- 59.64 0.79 2.98 عداد الخطط(.إف )مشاركة المكارد البشرية في ك مالعام

جراءات العمؿ في مجاؿ المكارد البشرية.  3 0.006* 2.52- 57.54 0.80 2.88 أنظمة كا 

 4 0.001* 3.29- 56.68 0.83 2.83 تعزيز البحث العممي في كزارة الصحة.

 2 0.013* 2.23- 57.74 0.83 2.89 رة الصحة.تدريب كتطكير المكارد البشرية في كزا

  0.009* 2.37- 57.89 0.73 2.89 .تنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة

 .α ≤0.05 * المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة        

لصحة المتكسط الحسابي لجميع فقرات تنمية المكارد البشرية في كزارة ا ( تبيف أف04مف جدكؿ )
( 2.37-قيمػػة االختبػػار)ك %(، 57.89أم أف الػػكزف النسػػبي)،( 5)الدرجػػة الكميػػة مػػف  ((2.89يسػػاكم 
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كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة مػػف قبػػؿ ،( 0.009تسػػاكم) (.Sig)القيمػػة االحتماليػػة كأف 
  أفراد العينة عمى فقرات تنمية المكارد البشرية في كزارة الصحة بشكؿ عاـ.

و فػي ىػذا المجػاؿ عمػى يػلإترجمة مػا تطمػح عمى عدـ قدرة كزارة الصحة إلى لباحث ذلؾ كيعزك ا
ظيػػػكر بعػػػض المشػػػاكؿ داخػػػؿ كخػػػارج ( مػػػف  4338،بػػػك نػػػدل) أكدتػػػو دراسػػػة أكىػػػذا مػػػا  ،عأرض الكاقػػػ
، ممػػا يػػنعكس فييػػاتنميػػة المػػكارد الشػػرية تحقيػػؽ أثػػر التخطػػيط عمػػى عمميػػة تحػػكؿ دكف التػػي المنظمػػات 

 .داء العاـ فيياسمبان عمى األ

 :البحثاختبار فرضيات 
بػػيف  α ≤ 3.39يكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة  :ىولــلفرضــية الرئيســة األ ا -

 التخطيط االستراتيجي كتنمية المكارد البشرية.

( تسػػاكم .Sigالقيمػػة االحتماليػػة )، كأف (0.809)( أف معامػػؿ االرتبػػاط يسػػاكم 00جػػدكؿ )يبػػيف 
كىػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية  ،(0.05)كىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة  ،((0.000

أف تنميػة المػكارد البشػرية إلػى يعػزك الباحػث ذلػؾ  ك بيف التخطػيط االسػتراتيجي كتنميػة المػكارد البشػرية.
ال  كال يمكف ألم مؤسسة أف تنمك كتتطكر دكف التركيز عمييا ، كىذا ،جزء أساسي مف عممية التخطيط

 ة .كىذا ما يتكفر لدل كزارة الصح ،عمةاكف ةيتـ إال ضمف خطة معتمد
 بين التخطيط االستراتيجي وتنمية الموارد البشريةمعامل االرتباط  (44جدول )

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig) 

يؿ البيئة بيف تحم  α ≤ 3.39يكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
 0.000* 588. الخارجية كتنمية المكارد البشرية.البيئة الداخمية ك 

بيف صياغة   α ≤ 3.39يكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
 0.000* 646. األىداؼ( كتنمية المكارد البشرية. ،الرسالة ،االستراتيجية )الرؤية

بيف كجكد خطة   α ≤ 3.39لة يكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل دال
 0.000* 684. استراتيجية كتنمية المكارد البشرية.

بيف تنفيذ الخطة   α ≤ 3.39يكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
 0.000* 768. .االستراتيجية كتنمية المكارد البشرية

يـ يراقبة كتقبيف م  α ≤ 3.39يكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
 0.000* 810. .الخطة االستراتيجية كتنمية المكارد البشرية

بيف التخطيط   α ≤ 3.39يكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
 0.000* 809. االستراتيجي كتنمية المكارد البشرية.

 .α ≤ 0.05 داللة لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك   *
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لمتخطػػػػيط  α ≤( 3.39يكجػػػػد أثػػػػر ذك داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل )ثانيــــة: لفرضــــية الرئيســــة الا -
 االستراتيجي عمى تنمية المكارد البشرية.

 يمكن استنتاج ما يمي: Stepwiseمن نتائج االنحدار المتعدد باستخدام طريقة 

الخطػة  تبيف أف المتغيرات المؤثرة عمى المتغير التابع تنمية المػكارد البشػرية ىػي: مراقبػة كتقيػيـ -
 ،األىػداؼ( ،الرسػالة ،)الرؤيػة سػتراتيجيةاالصػياغة ك ، سػتراتيجيةاالتنفيذ الخطػة ك ، ستراتيجيةاال

 كأف باقي المتغيرات تبيف أف تأثيرىا ضعيؼ.

(، كىػػػػذا يعنػػػػي 3.7.6) يسػػػػاكم (، كمعامػػػػؿ التحديػػػػد الميعػػػػدَّؿ3.744)يسػػػػاكممعامػػػػؿ التحديػػػػد  -
مػػػف خػػػالؿ  ارية )المتغيػػػر التػػػابع( تػػػـ تفسػػػيرىمػػػف التغيػػػر فػػػي تنميػػػة المػػػكارد البشػػػ %(6..7أف)

عكامػػػؿ أخػػػرل تػػػؤثر عمػػػى تنميػػػة إلػػػى قػػػد ترجػػػع  ،%(46.4العالقػػػة الخطيػػػة كالنسػػػبة المتبقيػػػة )
 حيػث  ،عػدـ فعاليػة الرقابػة نتيجػة تػداعيات االنقسػاـ كالحصػارإلػى ذلػؾ  كدالمكارد البشرية. كيعػ

إضػافة  ،مى المخالفيف لعدـ تػكفر بيئػةتطبيؽ العقكبات عالجيات الرقابية المختصة تستطيع  ال
 لتداخؿ العمؿ الطبي مع العمؿ الميني.  

 (  مف عدـ استفادة المؤسسات في القطاع العاـ مف مفيـك 4330كدتو دراسة ) أبك زيد، أما        
ة دار إلى تدني مكقع إ، مما يؤدم ثره عمى تنمية كتطكير المكارد البشرية فيياأك  ،التخطيط االستراتيجي
 .المكارد الشرية فييا

 (43جدول )

 تحميل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار

معامالت  المتغيرات المستقمة
 Tقيمة اختبار  االنحدار

 القيمة االحتمالية
Sig 

 0.000 4.283 0.428 . المقدار الثابت

 0.000 9.626 0.454 . مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية

 0.000 6.021 0.287 . تيجيةتنفيذ الخطة االسترا

 ،الرسالة ،صياغة االستراتيجية )الرؤية
 .األىداؼ(

0.111 2.602 0.010 

 1.109معامل التحديد الُمعدَّل=  1.166 معامل التحديد =
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* 0.287+   سػػتراتيجيةاال* مراقبػػة كتقيػػيـ الخطػػة 0.454+  0.428تنميػػة المػػكارد البشػػرية = 
 األىداؼ(. ،الرسالة ،)الرؤية اإلستراتيجية* صياغة  0.111+  اإلستراتيجيةتنفيذ الخطة 

( تبػػيف أف المتغيػػرات المسػػتقمة حسػػب أىميتيػػا فػػي تفسػػير " تنميػػة المػػكارد 02مػػف خػػالؿ جػػدكؿ )
ىي: مراقبة كتقييـ الخطة االسػتراتيجية، كمػف ثػـ مراقبػة كتقيػيـ الخطػة  ،Tالبشرية " حسب قيمة اختبار 

 األىداؼ(. ،الرسالة ،)الرؤية ستراتيجيةاالة ، كأخيرا صياغستراتيجيةاال

عدـ قدرة جيات الرقابة مف القياـ بمياميا عمى أكمؿ كجو، حيػث اتفقػت إلى زك الباحث ذلؾ كيع
عمى المخالفيف  –بما فييا العقكبات –تطبيؽ أنظمة الرقابةيمكف ال  إذ، ىذه النتائج مع بعض الدراسات

 الناتجة عف االنقساـ ك الحصار اإلسرائيمي لقطاع غزة . نتيجة عدـ تكفر بيئة العمؿ المناسبة
حػػكؿ  α ≤ 3.39: تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة الفرضــية الرئيســة الثالثــة -

ي، المسػػػػمى المؤىػػػػؿ العممػػػػ ،) الجػػػنس، العمػػػػر:دكر التخطػػػيط االسػػػػتراتيجي تعػػػػزل لممتغيػػػػرات اآلتيػػػػة
 (.الكظيفي، سنكات الخدمة

 ،لعينتػيف مسػتقمتيف" لمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػائيةT تبػار "تػـ اسػتخداـ اخ
مجمكعتيف مف البيانات. كذلؾ تـ استخداـ اختبار " التبايف  ي  يصمح لمقارنة متكسطى  معمميكىك اختبار 

 0 يصمح لمقارنة معمميكىذا االختبار  ،األحادم " لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية
 متكسطات أك أكثر.

 ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية: 

حػكؿ دكر التخطػيط االسػتراتيجي  ،α ≤ 3.39تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -
 الجنس.إلى تعزل 

 ( يمكن استنتاج ما يمي:43من النتائج الموضحة في جدول )

لعينتيف مستقمتيف " أقؿ مف مسػتكل الداللػة T المقابمة الختبار" (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
سػػػػتراتيجية " كبػػػػذلؾ يمكػػػػف اسػػػػتنتاج أنػػػػو تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة (  لمجػػػػاؿ " تنفيػػػػذ الخطػػػػة اال0.05)

الجػػنس كذلػػؾ لصػػالح إلػػى تعػػزل  ،حػػكؿ ىػػذا المجػػاؿ ،البحػػثإحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة 
أف مػػػؤىالتيـ أقػػػؿ درجػػػة مػػػف الػػػذككر ك  إلػػػى إضػػػافة ،عػػػددان مػػػف الػػػذككرالػػػذككر، كػػػكف العػػػامالت أقػػػؿ 

 انحصار مجاؿ تخصصيـ باألعماؿ اإلدارية كالسكرتارية .  

 (.Sig)فقد تبيف أف القيمة االحتمالية   ،أما بالنسبة لباقي المجاالت ككاقع التخطيط االستراتيجي
و ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػ ،(0.05)أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة 
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 ،العمػرإلػى تعػزل  ،حػكؿ ىػذه المجػاالت ككاقػع التخطػيط االسػتراتيجي ،البحثمتكسطات تقديرات عينة 
 ككف ذلؾ التخطيط االستراتيجي كعمـ كممارسة مجاؿ حديث ال يرتبط بسف محدكد.

 
 

 (45جدول )

 الجنس –لعينتين مستقمتين " T نتائج اختبار"  

 الالمج

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

Si
g

) 

 أنثى ذكر

 0.266 1.115 2.97 3.07 الخارجية.البيئة تحميؿ البيئة الداخمية ك 

 0.077 1.773 2.72 2.90 األىداؼ(. ،الرسالة ،صياغة االستراتيجية )الرؤية

 0.170 1.377 2.96 3.10 كجكد خطة استراتيجية.

 0.029* 2.190 2.73 2.96 ستراتيجية.تنفيذ الخطة اال

 0.294 1.052 2.85 2.96 مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية.

 0.072 1.806 2.84 3.00 كاقع التخطيط االستراتيجي في الكزارة.

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة    
حول دور التخطيط االستراتيجي  ،α ≤ 1.15داللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -

 العمر.إلى تعزى 

 ( يمكف استنتاج ما يمي:08مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

المقابمة الختبار" التبػايف األحػادم " أكبػر مػف مسػتكل الداللػة  ،(.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
كبػػذلؾ يمكػػف  ،كجػػكد خطػػة اسػػتراتيجية "ك  ،لخارجيػػةاالبيئػػة لممجػػاليف " تحميػػؿ البيئػػة الداخميػػة ك   ((0.05

حػػػكؿ ىػػػذيف  ،البحػػػثاسػػتنتاج أنػػػو ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػيف متكسػػػطات تقػػػديرات عينػػػة 
أف التخطػيط االسػتراتيجي ال  إلػى –ويػلإكمػا تػـ اإلشػارة  –العمر. كيعكد سػبب ذلػؾإلى تعزل  ،المجاليف

مػػػػف حيػػػػث التػػػػدريس فػػػػي الجامعػػػػات كالممارسػػػػة فػػػػي  ان ديثحػػػػ ان عممػػػػ وككنػػػػ ،بط بصػػػػكرة عامػػػػة بالسػػػػفتر يػػػػ
 المؤسسات.
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 (.Sig)فقػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة  ،أما بالنسبة لباقي المجاالت ككاقع التخطيط االسػتراتيجي
كبػػػذلؾ يمكػػػف اسػػػتنتاج أنػػػو تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف  ،(0.05أقػػػؿ مػػػف مسػػػتكل الداللػػػة )
 العمػػرإلػػى تعػػزل  ،حػػكؿ ىػػذه المجػػاالت ككاقػػع التخطػػيط االسػػتراتيجي ،ثالبحػػمتكسػطات تقػػديرات عينػػة 

 أعمػػارىـ تفػػع فػػي ذلػػؾ لصػػالح الػػذيف ثناءسػػنة فػػأكثر . كيػػتـ االسػػت( 28) كذلػػؾ لصػػالح الػػذيف أعمػػارىـ
 الخبرة بالدرجة األكلى .ك سنة فأكثر ككنو يرتبط بالممارسة ( 28)بيف

 (42جدول )

 العمر – نتائج اختبار" التباين األحادي " 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g.
سنة  45 (

 فأقل
42-35 

 سنة
سنة  32

 فأكثر

 0.093 2.394 3.15 2.99 2.90 الخارجية.البيئة تحميؿ البيئة الداخمية ك 

 0.027* 3.670 3.00 2.77 2.66 األىداؼ(. ،الرسالة ،صياغة االستراتيجية )الرؤية

 0.311 1.172 3.15 3.01 2.97 ة استراتيجية.كجكد خط

 0.002* 6.415 3.11 2.75 2.82 تنفيذ الخطة االستراتيجية.

 0.001* 7.476 3.16 2.78 2.77 مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية.

 0.007* 5.056 3.11 2.86 2.82 كاقع التخطيط االستراتيجي في الكزارة.

 .α ≤ 0.05ائيان عند مستكل داللة * الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحص 

حول دور التخطيط  ،α ≤ 1.15توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
 المؤىل العممي.إلى االستراتيجي تعزى 

 ( يمكف استنتاج ما يمي:07مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

متيف " أكبػػر مػػف مسػػتكل لعينتػػيف مسػػتقT المقابمػػة الختبػػار" (.Sig)تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة  
كبػذلؾ  ،كجػكد خطػة اسػتراتيجية "ك  ،الخارجيػةالبيئػة لممجاليف " تحميؿ البيئػة الداخميػة ك   (0.05)الداللة 

حكؿ ىذيف  ،البحثيمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة 
ب عػػدد الحاصػػميف عمػػى المػػؤىالت العمميػػة مػػف المؤىػػؿ العممػػي. كيعػػزل ذلػػؾ لتقػار إلػػى تعػػزل  ،المجػاليف

 ة األكلى كالدرجة الثانية. يالدرجة الجامع
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 (.Sig)فقػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة  ،أما بالنسبة لباقي المجاالت ككاقع التخطيط االسػتراتيجي
كبػػػذلؾ يمكػػػف اسػػػتنتاج أنػػػو تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف ، ((0.05أقػػػؿ مػػػف مسػػػتكل الداللػػػة 

المؤىػؿ إلػى تعػزل  ،حػكؿ ىػذه المجػاالت ككاقػع التخطػيط االسػتراتيجي ،البحثتكسطات تقديرات عينة م
ذلػؾ الرتبػاط حممػة المػؤىالت العمميػة  كدكذلؾ لصالح الذيف مؤىميـ العممي دراسػات عميػا. كيعػ ،العممي

 سنكات العمؿ كالممارسة العممية لمتخطيط .ك العميا بالخبرة 

 (41جدول )

 المؤىل العممي –لعينتين مستقمتين " T ار" نتائج اختب 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
دراسات  .(

 عميا
بكالوريوس 

 فأقل

 0.135 1.498 2.99 3.12 الخارجية.البيئة تحميؿ البيئة الداخمية ك 
 0.027* 2.224 2.76 2.97 األىداؼ(. ،الرسالة ،صياغة االستراتيجية )الرؤية

 0.075 1.787 2.99 3.15 كجكد خطة استراتيجية.
 0.042* 2.039 2.81 3.01 تنفيذ الخطة االستراتيجية.

 0.018* 2.390 2.83 3.06 مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية.
 0.021* 2.314 2.87 3.06 كاقع التخطيط االستراتيجي في الكزارة.

 .α ≤ 0.05يان عند مستكل داللة * الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائ     
حول دور التخطيط االستراتيجي  ،α ≤ 1.15توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

 المسمى الوظيفي.إلى تعزى 

 المقابمػػػة الختبػػػػار (.Sig)( تبػػػػيف أف القيمػػػة االحتماليػػػػة 06مػػػف النتػػػػائج المكضػػػحة فػػػػي جػػػدكؿ )
 ،لجميػػػع المجػػػاالت ككاقػػع التخطػػػيط االسػػػتراتيجي (0.05)اللػػة "التبػػايف األحػػػادم " أقػػؿ مػػػف مسػػػتكل الد

حػكؿ  ،البحػثكبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة 
المسػمى الػكظيفي كذلػؾ لصػالح الػذيف مسػماىـ إلػى تعػزل  ،ىذه المجػاالت ككاقػع التخطػيط االسػتراتيجي

 مى. الكظيفي نائب مدير دائرة فأع

كلػػدييـ  ،عميػػاالمػػؤىالت ة المػػحممػػف  ا ىػػـالػػذيف لػػدييـ مسػػميات إداريػػة عميػػف أإلػػى كيعػػزل ذلػػؾ 
 في مجاؿ التخطيط بصكرة عامة كالعمؿ الصحي بصكرة خاصة . العمميةممارسة الخبرة ك ال
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 (49جدول )

 المسمى الوظيفي –نتائج اختبار" التباين األحادي "  

 المجال

 المتوسطات

ختبا
 اال
مة
قي

ية  ر
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
نائب مدير  .(

 دائرة فأعمى
 رئيس شعبة رئيس قسم

 0.000* 17.329 3.03 2.87 3.50 الخارجية.البيئة تحميؿ البيئة الداخمية ك 

 0.000* 20.936 2.81 2.66 3.40 األىداؼ(. ،الرسالة ،صياغة االستراتيجية )الرؤية

 0.000* 17.942 3.00 2.89 3.57 كجكد خطة استراتيجية.

 0.000* 21.907 2.94 2.66 3.44 تنفيذ الخطة االستراتيجية.

 0.000* 18.043 3.00 2.70 3.42 مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية.

 0.000* 26.890 2.95 2.75 3.47 كاقع التخطيط االستراتيجي في الكزارة.

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  
 

حول دور التخطيط االستراتيجي ، α ≤ 1.15توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
 سنوات الخدمة.إلى تعزى 

لعينتػيف  Tالمقابمػة الختبػار"  (.Sig)( تبػيف أف القيمػة االحتماليػة 09مف النتائج المكضحة فػي جػدكؿ )
كبػػذلؾ  ،ككاقػػع التخطػػيط االسػػتراتيجي ،جػػاالت( لجميػػع الم(0.05مسػػتقمتيف " أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة 

حػكؿ ىػذه  ،البحػثيمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة 
أف سػنكات  إلػى ذلػؾ الباحث كسنكات الخدمة.  كيعز إلى تعزل  ،المجاالت ككاقع التخطيط االستراتيجي

 مية التخطيط.ممي كالممارسة العىؿ العمبالمؤ  فلـ تقتر  امالخدمة كحدىا ال تكفي 
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 (41جدول )

 سنوات الخدمة –لعينتين مستقمتين" T نتائج اختبار" 

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

Si
g

) 

 05أقل من 
 سنة

سنة  05
 فأكثر

 0.079 1.761 3.11 2.96 الخارجية.البيئة تحميؿ البيئة الداخمية ك 

- 2.92 2.76 األىداؼ(. ،الرسالة ،ستراتيجية )الرؤيةصياغة اال
1.679 

0.094 

- 3.08 3.03 كجكد خطة استراتيجية.
0.511 

0.609 

- 2.98 2.79 تنفيذ الخطة االستراتيجية.
1.849 

0.066 

- 2.98 2.86 مراقبة كتقييـ الخطة االستراتيجية.
1.144 

0.254 

- 3.01 2.88 كاقع التخطيط االستراتيجي في الكزارة.
1.631 

0.104 
 

حػكؿ  ،α ≤ 3.39تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة الفرضية الرئيسة الرابعة:  -
ي، المسػػػمى المؤىػػػؿ العممػػػ ،)الجػػػنس، العمػػػر:دكر تنميػػػة المػػػكارد البشػػػرية تعػػػزل لممتغيػػػرات اآلتيػػػة 

 (.الكظيفي، سنكات الخدمة

 ،معرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللػة إحصػائيةلعينتيف مستقمتيف" لT تـ استخداـ اختبار "  
" التبايف  يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات. كذلؾ تـ استخداـ اختبار معمميكىك اختبار 

 0يصمح لمقارنة  معمميكىذا االختبار  ،األحادم " لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية
 متكسطات أك أكثر.

 ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:ويشتق من 

حول دور تنمية الموارد  ،α ≤ 1.15توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
 الجنس.إلى البشرية تعزى 

 T "المقابمػة الختبػار (.Sig)( تبػيف أف القيمػة االحتماليػة 23مف النتائج المكضحة في جدكؿ ) 
كبػذلؾ  ،كتنميػة المػكارد البشػرية ،( لجميػع المجػاالت0.05مف مستكل الداللة )لعينتيف مستقمتيف " أكبر 

حػكؿ ىػذه  ،البحػثيمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة 
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تاحػة الفػرص أمػاـ الجميػع )ذكػكر الجػنس. ك يعػزل ذلػؾ إلإلػى تعزل ، المجاالت كتنمية المكارد البشرية
ناث( ك   في مجاؿ تنمية المكارد البشرية.   ا 

 (31جدول )

 الجنس –لعينتين مستقمتين" T نتائج اختبار" 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
 أنثى ذكر .(

 0.558 0.586 2.94 3.00 عداد الخطط(.إمشاركة المكارد البشرية في  ف )ك العامم

جراءات العمؿ في مج  0.737 0.336 2.85 2.89 اؿ المكارد البشرية.أنظمة كا 

- 2.88 2.81 تعزيز البحث العممي في كزارة الصحة.
0.634 

0.527 

- 2.90 2.88 تدريب كتطكير المكارد البشرية في كزارة الصحة.
0.210 

0.834 

 0.927 0.092 2.89 2.90 تنمية المكارد البشرية في كزارة الصحة.
 

حول دور تنمية الموارد  ،α ≤ 1.15ائية عند مستوى داللة توجد فروق ذات داللة إحص -
 العمر.إلى البشرية تعزى 

 المقابمػػػة الختبػػػار (.Sig)( تبػػػيف أف القيمػػػة االحتماليػػػة .2مػػػف النتػػػائج المكضػػػحة فػػػي جػػػدكؿ ) 
كبػػذلؾ  ،(  لجميػػع المجػػاالت كتنميػػة المػػكارد البشػػرية(0.05"التبػػايف األحػػادم " أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة 

حػػكؿ ىػػذه  ،البحػػثف اسػػتنتاج أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة يمكػػ
سػنة فػأكثر. ك (  28 )العمػر كذلػؾ لصػالح الػذيف أعمػارىـإلػى تعزل  ،المجاالت كتنمية المكارد البشرية

 .يـ تنمية كتطكير قدراتيـ المينيةيفسر ذلؾ بأف سنكات الخدمة الطكيمة أتاحت ل
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 (30جدول )

 العمر –نتائج اختبار"التباين األحادي"  

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

Si
g

) 

سنة  45
 فأقل

42-35 
 سنة

سنة  32
 فأكثر

 0.001* 7.739 3.20 2.87 2.70 عداد الخطط(.إف )مشاركة المكارد البشرية في ك العامم

جراءات العمؿ في مجاؿ المكارد الب  0.000* 14.642 3.18 2.73 2.47 شرية.أنظمة كا 

 0.000* 10.121 3.08 2.74 2.40 تعزيز البحث العممي في كزارة الصحة.

 0.000* 12.215 3.17 2.75 2.51 تدريب كتطكير المكارد البشرية في كزارة الصحة.

 0.000* 13.988 3.16 2.77 2.52 تنمية المكارد البشرية في كزارة الصحة.

 .α ≤ 0.05المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  * الفرؽ بيف 
حول دور تنمية الموارد  ،α ≤ 1.15توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

 المؤىل العممي.إلى البشرية تعزى 

 Tالمقابمة الختبار" ،(.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 24مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
كبذلؾ  ،( لجميع المجاالت كتنمية المكارد البشرية(0.05أقؿ مف مستكل الداللة  ،قمتيف"لعينتيف مست

حكؿ ىذه  البحثيمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة 
ات كذلؾ لصالح الذيف مؤىميـ العممي دراس ،المؤىؿ العمميإلى المجاالت كتنمية المكارد البشرية تعزل 

 عميا. 

المؤىالت العممية نتيجة سنكات الخدمة كالقابمية الذاتية ك  فال شؾ أنو مف البدييي أف يتميز ذك
 لمتأىيؿ كالتطكير .
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 (36جدول )

 المؤىل العممي –لعينتين مستقمتين" T نتائج اختبار" 

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
دراسات  .(

 عميا
وس بكالوري
 فأقل

 0.005* 2.822 2.86 3.14 عداد الخطط(.إف )مشاركة المكارد البشرية في ك العامم

جراءات العمؿ في مجاؿ المكارد البشرية.  0.000* 3.573 2.73 3.07 أنظمة كا 

 0.027* 2.227 2.74 2.96 تعزيز البحث العممي في كزارة الصحة.

 0.046* 2.008 2.80 3.00 ة.تدريب كتطكير المكارد البشرية في كزارة الصح

 0.003* 2.991 2.78 3.04 تنمية المكارد البشرية في كزارة الصحة.

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  
 

حول دور تنمية الموارد  ،α ≤ 1.15توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
 يفي.المسمى الوظإلى البشرية تعزى 

المقابمة الختبار"التبايف  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 20مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
كبػػػذلؾ يمكػػػف ،لجميػػػع المجػػػاالت كتنميػػػة المػػػكارد البشػػػرية  (0.05)األحػػػادم " أقػػػؿ مػػػف مسػػػتكل الداللػػػة 

كؿ ىذه المجػاالت ح ،البحثاستنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة 
كذلػؾ لصػالح الػذيف مسػماىـ الػكظيفي نائػب مػدير  ،المسمى الكظيفيإلى تعزل  ،كتنمية المكارد البشرية

 دائرة فأكثر. كيعزل ذلؾ أنيـ مف ذكم الخبرة كالمؤىالت العممية العميا.
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 (34جدول )

 المسمى الوظيفي –"التباين األحادي"  نتائج اختبار 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
نائب مدير  .(

 دائرة فأكثر
 رئيس شعبة رئيس قسم

 0.000* 11.947 3.01 2.81 3.40 الخطط(. إعدادف )مشاركة المكارد البشرية في ك العامم

جراءات العمؿ في مجاؿ المكارد البشرية.  0.000* 21.498 2.95 2.63 3.40 أنظمة كا 

 0.000* 16.187 2.85 2.63 3.34 عممي في كزارة الصحة.تعزيز البحث ال

 0.000* 20.760 2.96 2.64 3.43 تدريب كتطكير المكارد البشرية في كزارة الصحة.

 0.000* 21.646 2.94 2.68 3.39 تنمية المكارد البشرية في كزارة الصحة.

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  

حول دور تنمية الموارد  ،α ≤ 1.15وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ي -
 سنوات الخدمة.إلى البشرية تعزى 

 ( يمكف استنتاج ما يمي:22مف النتائج المكضحة في جدكؿ ) ك  
أكبػػر مػػف مسػػتكل ،لعينتػػيف مسػػتقمتيف" T المقابمػػة الختبػػار" ،(.Sig)تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة  
تػػدريب كتطػػكير المػػكارد البشػػرية ك  ،" تعزيػػز البحػػث العممػػي فػػي كزارة الصػػحة :( لممجػػاليف(0.05ة الداللػػ

بػػػيف متكسػػػطات  ،كبػػػذلؾ يمكػػػف اسػػػتنتاج أنػػػو ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية ،فػػػي كزارة الصػػػحة "
رب كػكف أف الخبػرة يجػب أف تقتػ ؛سػنكات الخدمػةإلػى تعزل  ،حكؿ ىذيف المجاليف البحثتقديرات عينة 

 بالمؤىؿ العممي كالخبرة في العمؿ المباشر في مجاؿ التخطيط .

أقػػؿ  (.Sig)فقػد تبػػيف أف القيمػة االحتماليػة  ،أمػا بالنسػبة لبػػاقي المجػاالت كتنميػة المػػكارد البشػرية
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متكسػطات  ،(0.05)مف مستكل الداللة 

كذلػػؾ  ،سػػنكات الخدمػػةإلػػى تعػػزل ، المجػػاالت كتنميػػة المػػكارد البشػػريةحػػكؿ ىػػذه  ،بحػػثالتقػػديرات عينػػة 
  سنة فأكثر.( 9.) عند سنكات خدمتيـ تقع لصالح الذيف
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ف عمػػػػى ك سػػػػنة فػػػػأكثر ىػػػػـ الحاصػػػػم(  9.)كيمكػػػػف تفسػػػػير ذلػػػػؾ أف مػػػػف بمغػػػػت سػػػػنكات خػػػػدمتيـ 
ميػػة فػػي مجػػاؿ مإضػػافة لمممارسػػة العكحصػػمكا عمػػى التأىيػػؿ كالتػػدريب الكػػافي  ،المػػؤىالت العمميػػة العميػػا

 التخطيط . 
 (33جدول )

 سنوات الخدمة –لعينتين مستقمتين" T نتائج اختبار" 

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 05أقل من 
 سنة

سنة  05
 فأكثر

- 3.06 2.87 عداد الخطط(.إف )مشاركة المكارد البشرية في ك العامم
1.994 

*0.047 
جراءات العمؿ في مجاؿ المكارد البشرية. - 2.99 2.73 أنظمة كا 

2.589 
*0.010 

- 2.90 2.75 تعزيز البحث العممي في كزارة الصحة.
1.475 

0.141 
- 2.94 2.82 تدريب كتطكير المكارد البشرية في كزارة الصحة.

1.136 
0.257 

- 2.97 2.79 تنمية المكارد البشرية في كزارة الصحة.
1.977 

*0.049 
 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  
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 النتائج والتوصيات: سادسالالفصل 
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 النتائج والتوصيات:  الفصل السادس
  :النتائج أواًل:

كتنمية المػكارد  التخطيط االستراتيجيف ىناؾ عالقة قكية بيف أأكدت نتائج الدراسة بصكرة عامة 
 فػػي ان أساسػػي ان ، كػػكف تنميػػة المػػكارد البشػػرية جػػزءفػػي قطػػاع غػػزة، فػػي كزارة الصػػحة الفمسػػطينية ،البشػػرية

عمميػػػة التخطػػػيط. كال يمكػػػف ألم مؤسسػػػة أف تنمػػػك كتتطػػػكر دكف التركيػػػز عمييػػػا ضػػػمف خطػػػة معتمػػػده 
الخطػػػة االسػػػتراتيجية  ضػػػمف ،فػػػي قطػػػاع غػػػزة ،الفمسػػػطينية عمػػػة، كىػػػذا مػػػا يتػػػكفر لػػػدل كزارة الصػػػحةاكف

 كالتشغيمية.

 كيمكف تصنيؼ نتائج الدراسة كفؽ المحاكر الرئيسة كاالتي:
 :في وزارة الصحة الفمسطينية االستراتيجي تخطيطالالنتائج المتعمقة ب ( أ

بدراسة البيئة الداخمية  ،عند إعدادىا لمخطط االستراتيجية كالتشغيمية ،كزارة الصحة الفمسطينيةتقكـ  ..
اسػتطالعات التقيػيـ إلػى ليا، بما فييا مف نقاط قػكة كضػعؼ كفػرص كتيديػدات، إضػافة كالخارجية 

 كذلؾ معرفة رأم المستفيديف مف خدمات الكزارة. ،التي يتـ مف خالليا

 كجػػكد رؤيػػة كرسػػالة ،لػػدل كزارة الصػػحة الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة ،تتضػػمف الخطػػة االسػػتراتيجية .4
نتيجػػػػة عػػػػدـ تعمػػػػيـ الخطػػػػط عمػػػػى ، سػػػػتطمعيف عػػػػف ذلػػػػؾمػػػػف الم المػػػػكزارة، إال أف ىنػػػػاؾ عػػػػدـ رضػػػػ

، إضافة لعدـ كجكد نظػاـ حػكافز مممػكس مطبػؽ مػف باإلنجازات األىداؼ  ليتـ مقارنةالمستطمعيف 
 ف.ك طرؼ الكزارة يستفيد منو المكظف

كافية عند إعػداد غير بمشاركة العامميف فييا بدرجة ، في قطاع غزة ،تقكـ كزارة الصحة الفمسطينية .0
ممػا المستطمعيف، حيث كانت درجة رضاىـ متكسطة،  اكدتو نتائج رضأكالبرامج، كىذا ما الخطط 

 الكزارة بذؿ المزيد مف مشاركة اإلدارات المختمفة في إعداد الخطط كالبرامج. يستكجب عمى

عمى النظـ كالمػكائح المكتكبػة الحرفيػة، كعػدـ ، أدل اعتماد كزارة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة  .2
إلػى  ،داريػة بيػامعايير كمؤشرات القياس المستندة عمييا في الرقابة، كالعكامػؿ السياسػية كاإلكضكح 

حيػػػث  ،كدتػػػو نتيجػػة الرضػػا عػػف ذلػػؾأانخفػػاض قػػدرتيا عمػػى تنفيػػذ الميػػػاـ المنكطػػة بيػػا، كىػػذا مػػا 
 .جاءت بدرجة متكسطة

فػي قطػاع  ،الفمسطينيةكزارة الصحة في  ،ف العمميات كاإلجراءات الرئيسةأدلت نتائج الدراسة عمى  .9
تتسػػػـ بالكضػػػكح الجيػػػد، إال أف نتيجػػػة رضػػػا المسػػػتطمعيف عػػػف اسػػػتفادة الػػػكزارة مػػػف التغذيػػػة ،  غػػػزة

ي كجكد نمتكسطة، كىذا بحد ذاتو يعبدرجة  جاءت ، في تطكير كتحسيف إجراءات العمؿ ،الراجعة
كاقػع الخػدمات المقدمػة  عػفـ غيػابي يدؿ عمى ،خمؿ لدل قيادة الكزارة كالقائميف عمى التخطيط فييا
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عػػداد الخطػػط كالبػػرامج، ممػػا يػػؤثر سػػمبان عمػػى االسػػتفادة إشػػراؾ المػػكظفيف فػػي إكضػػعؼ ، لممػػكاطنيف
 مف التغذية الراجعة المتكفرة مف طرفيـ.

 ،لػػػدل كزارة الصػػػحة الفمسػػػطينية فػػػي قطػػػاع غػػػزة،ف ىنػػػاؾ رؤيػػػة كاضػػػحة أكضػػػحت نتػػػائج البحػػػث أ .8
ممػا يسػتدعي  ؛رجة رضا المبحكثيف عف ذلؾ  كانػت متكسػطةلتعزيز البحث العممي فييا، إال أف د

 المزيد مف الجيد مف الكزارة بترجمة ىذه الرؤية عمى أرض الكاقع.

حكؿ دكر التخطيط االسػتراتيجي لػدل كزارة الصػحة  اللةكجكد فركؽ ذات دإلى  البحثدلمت نتائج  .7
مالت فييػػا أقػػؿ عػػدادان مػػف الجػػنس لصػػالح الػػذككر، كػػكف العػػاإلػػى الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة تعػػزل 

إضػػافة أف مػػؤىالتيف أقػػؿ درجػػة مػػف الػػذككر كانحصػػار مجػػاؿ تخصصػػيـ بأعمػػاؿ اإلدارة  ،الػػذككر
 كالسكرتارية.  

حػكؿ دكر التخطػيط االسػتراتيجي لػدل كزارة  ،داللػةعػدـ كجػكد فػركؽ ذات مػى ع البحػثدلت نتائج  .6
أف التخطػػػػيط إلػػػػى ب ذلػػػػؾ العمػػػػر. كيعػػػػكد سػػػػبإلػػػػى تعػػػػزل  ،الصػػػػحة الفمسػػػػطينية فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة

مػػف حيػػث التػػدريس فػػي الجامعػػات  ان حػػديث ان ككنػػو عممػػ؛ االسػػتراتيجي ال يػػرتبط بصػػكرة عامػػة بالسػػف 
حيػث يعػكد  ( سػنة فػأكثر28كالممارسة في المؤسسات. كيسػتثنى مػف ذلػؾ الػذيف بمغػكا مػف العمػر )

 نتيجة الممارسة كالخبرة لدييـ.إلى ذلؾ 

حػػكؿ دكر التخطػػيط االسػػتراتيجي لػػدل كزارة  داللػػةفػػركؽ ذات  عػػدـ كجػػكدإلػػى  البحػػثبينػػت نتػػائج  .9
كيعػزل ذلػؾ لتقػارب عػدد الحاصػميف  ،المؤىؿ العممػيإلى تعزل  ،الصحة الفمسطينية في قطاع غزة

ة األكلػػػى كالدرجػػػة الثانيػػػة. كيسػػػتثنى مػػػف ذلػػػؾ حممػػػة يػػػعمػػػى المػػػؤىالت العمميػػػة مػػػف الدرجػػػة الجامع
 .لدييـ  الخبرة كالممارسة كسنكات العمؿ المؤىالت العممية العميا نتيجة تكفر

حكؿ دكر التخطيط االسػتراتيجي لػدل  ،داللة كجكد فركؽ ذات  الؿ نتائج الدراسةخيتضح مف  .3.
لمتغيػػر المسػػمى الػػكظيفي لصػػالح إلػػى الفمسػػطينية تنسػػب  ،كزارة الصػػحة الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة

ف الػذيف لػدييـ مسػميات إداريػة أإلػى  ؾالذيف مسماىـ الكظيفي نائب مدير دائػرة فػأعمى. كيعػزل ذلػ
عميػا ىػػـ مػػف الػػذيف يحممػػكف المػػؤىالت العميػػا كالخبػرة كالممارسػػة فػػي مجػػاؿ التخطػػيط بصػػكرة عامػػة 

 كالعمؿ الصحي بصكرة خاصة.

 ،حػكؿ دكر التخطػيط االسػػتراتيجي ،نػػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػػائيةأ البحػثدلػت نتػائج  ...
أف سنكات الخدمة كحدىا ال تكفػي مػالـ تقتػرف بالمؤىػؿ إلى لؾ كيعزل ذ ،سنكات الخدمةإلى تعزل 

 مية التخطيط.مالعممي كالممارسة الع
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 في وزارة الصحة: تنمية الموارد البشريةالمتعمقة بالنتائج  ( ب
مػف مراقبػة كتقيػيـ الخطػة  ،أف المتغيػرات المػؤثرة عمػى تنميػة المػكارد البشػرية البحثبينت نتائج  ..

 ،تأثيرىػػا ضػػعيؼ ،األىػػداؼ( ،الرسػػالة ،ا ك صػػياغة االسػػتراتيجية )الرؤيػػةاالسػػتراتيجية كتنفيػػذى
لػى ثر عمى تنميػة المػكارد البشػرية، ك كجكد عكامؿ أخرل تؤ إلى كيعزل ذلؾ  عػدـ فعاليػة الرقابػة ا 

حيػػث ال تسػػتطيع تطبيػػؽ العقكبػػات عمػػى المخػػالفيف بسػػبب  ،نتيجػػة تػػداعيات االنقسػػاـ كالحصػػار
 ؿ السياسي.تداخؿ العمؿ الطبي مع العم

، حيػػػث  ةر اإف اىتمػػػاـ  كز  .4 الصػػػحة الفمسػػػطينية بتنميػػػة كتطػػػكير المػػػكارد البشػػػرية فييػػػا غيػػػر كػػػاؼو
تػداعيات الحصػار اإلسػرائيمي إلى المبحكثيف عف ذلؾ متكسطة، كيعكد ذلؾ  اجاءت درجة رض

ليػػا، كتطػػكر أعػػداد المسػػتفيديف مػػف خػػدماتيا إضػػافة لمػػا تحتاجػػو كضػػعؼ المكازنػػات التشػػغيمية 
 .كزارة نفسيا مف تطكر الكسائؿ كالمعدات التي تستخدمياال

الصػػحة الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة بإعػػداد حصػػر االحتياجػػات  ةر اقيػػاـ كز  ضػػعؼأكػػدت النتػػائج  .0
لػى ك  ،فػي ذلػؾ العمميػة لػى اإلحصػاءاتإالتدريبية كالعممية فييا، باالستناد  قػدرتيا عمػى  ضػعؼا 

 الكاقع. و في ىذا المجاؿ عمى أرضيلإترجمة ما تطمح 

 بفرضيات البحث:نتائج المتعمقة الج( 
إلػػى المػػكارد البشػػرية تعػػزل نػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة حػػكؿ تنميػػة أكضػػحت نتػػائج الدراسػػة أ ..

نػػػاث( ، الجػػنس فػػي مجػػػاؿ تنميػػػة المػػػكارد ،كيعػػػزل ذلػػػؾ إلتاحػػة الفػػػرص أمػػػاـ الجميػػع ) ذكػػػكر كا 
 البشرية.

العمػر، إلػى تعػزل  ،تنميػة المػكارد البشػريةؿ ة حػك كجكد فركؽ ذات داللػمى ع البحثدلت نتائج  .4
كيفسػػػر ذلػػػؾ أف سػػػنكات الخدمػػػة  ر، ( سػػػنة فػػػأكث28)عنػػػد أعمػػػارىـ  تقػػػع ح الػػػذيفكذلػػػؾ لصػػػال

 تنمية كتطكير قدراتيـ المينية. إمكانية الطكيمة أتاحت ليـ

إلػػى تعػػزل ، حػػكؿ دكر تنميػػة المػػكارد البشػػرية، نػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػةأ البحػػثكػػدت نتػػائج أ .0
 كفػػال شػػؾ أنػػو مػػف البػػدييي أف يتميػػز ذك  الح ذكم المػػؤىالت العمميػػة العميػػالمؤىػػؿ العممػػي لصػػا

 المؤىالت العممية نتيجة سنكات الخدمة كالقابمية الذاتية لمتأىيؿ كالتطكير.

إلػػى انػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة حػػكؿ دكر تنميػػة المػػكارد البشػػرية تعػػزل  البحػػثكضػػحت نتػػائج  .2
ك يعػزل ذلػؾ أنيػـ  ، ـ الػكظيفي نائػب مػدير دائػرة فػأكثرلػذيف مسػماىالمسمى الكظيفي لصالح ا

 مف ذكم الخبرة كالمؤىالت العممية العميا.
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تعػزل  ،حػكؿ دكر تنميػة المػكارد البشػرية ،نػو ال يكجػد فػركؽ ذات داللػةأ البحػثاكضحت نتػائج  .9
فػي مجػاؿ  العمؿ المباشػرك ككف أف الخبرة يجب أف تقترف بالمؤىؿ العممي  ،سنكات الخدمةإلى 

كيمكػف تفسػير ذلػؾ أف مػف  ،( سنة فػأكثر9.باستثناء الذيف بمغت سنكات خدمتيـ ) ، التخطيط
ف عمػػى المػػؤىالت العمميػػة العميػػا كعمػػى ك ( سػػنة فػػأكثر ىػػـ الحاصػػم9.بمغػػت سػػنكات خػػدمتيـ )

 مية في مجاؿ التخطيط. مالتأىيؿ كالتدريب الكافي، إضافة لمممارسة الع

 

 :التوصيات: ثانياً 
 ضكء النتائج التي خمص إليو البحث ، ال بد لمباحث إف يقدـ مجمكعة مف التكصيات كىي: في 
سػػػػكاء مػػػػف ، مػػػػف التغذيػػػػة الراجعػػػػة  ،فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة ،سػػػػتفادة كزارة الصػػػػحة الفمسػػػػطينيةاضػػػػركرة  ..

عػداد اسػتطالعات إمػف خػالؿ عداد خطط كبرامج الػكزارة ، إك مف المكاطنيف في أالمكظفيف لدييا، 
داراتيػػا المختصػػة،  إضػػافة إعبػػر  ، ىػػي تقػػـك بيػػابحيػػث  ،كزارة الصػػحة ئيػػاداأريػػة حػػكؿ دك الم أر الػػ

 لقياـ جيات بحثية مينية كمستقمة مف خارج كزارة الصحة.

كبر أشراؾ إمف خالؿ ، تعزيز ثقافة التخطيط كالتطكير لدل العامميف في كزارة الصحة الفمسطينية  .4
كعػػدـ اقتصػار ذلػػؾ عمػػى المجػػاف  ،الخطػط كالبػػرامج عػػدادإدارات كالمػكظفيف فػػي عػدد ممكػػف مػػف اإل

 المختصة.

دراج إعبػػر ،تعزيػز كجػػكد المػرأة فػػي عمميػػة التخطػيط لػػدل كزارة الصػحة الفمسػػطينية فػػي قطػاع غػػزة  .0
مػػف خػػالؿ تكثيػػؼ  كذلػػؾ ،أك اسػػتيدافيا  عػػداد الخطػػطإفػػي سػػكاء  ،نػػاثكبػػر نسػػبة ممكنػػة مػػف اإلأ

نػاث كالػذككر فػي المجتمػع الفمسػطيني ف نسػب اإلأصػة البرامج في مجاؿ صػحة المػرأة كالطفػؿ، خا
لمعػػػاـ حصػػػاء الفمسػػػطيني لا المركػػػزالجيػػػاز الصػػػادر عػػػف  سػػػكانيكفػػػؽ نتػػػائج المسػػػح ال، متقاربػػػة
 .  ـ43.2

كالمؤسسػات  ،تعزيز التعاكف في مجاؿ البحث العممي بيف كزارة الصػحة الفمسػطينية فػي قطػاع غػزة .2
كعػػدـ االقتصػػار عمػػى البحػػكث  ،قيػػة فػػي مجػػاؿ عمػػؿ الػػكزارةحػػكث التطبيبعػػداد الإعبػػر  ،كاديميػػةاأل

 النظرية.

عبػػػر نشػػػر ممخصػػػات لمرسػػػائؿ كالبحػػػكث العمميػػػة  ،تفعيػػػؿ صػػػفحة الػػػكزارة عمػػػى الشػػػبكة العنكبكتيػػػة .9
بمػػا يتناسػػب مػػع  ،المتخصصػػة لمنتسػػبي الػػكزارة، أك المقػػاالت كالنشػػرات العمميػػة الصػػحية المبسػػطة

 ائدة. كيعكد عمييـ بالف ظفيفقدرات المك 
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ك أسػػػكاء عمػػػى صػػػعيد العػػػامميف فػػػي الػػػكزارة  ،عػػػالـ التنمػػػكم فػػػي مجػػػاؿ القطػػػاع الصػػػحيتفعيػػػؿ اإل .8
  المدرسية.ك  كاديميةاأل المكاطنيف مف خالؿ البرامج المرئية كالسمعية كالمحاضرات

عمػى المسػميات الكظيفيػة العميػا مػف ، تسكيف العامميف في كزارة الصحة الفمسطينية فػي قطػاع غػزة  .7
مػػػػف ذكم الخبػػػػرة  كالممارسػػػػة ، دارة الصػػػػحيةك اإلأفػػػػي المجػػػػاؿ الصػػػػحي  االمػػػػؤىالت العميػػػػ حممػػػػة

 كلى عمى التخصص كالخبرة. العممية، ككف التخطيط الصحي يعتمد بالدرجة األ

كنشػػره عمػػى مكقػػع الػػكزارة  ،جػػراءات العمػػؿ لػػكزارة الصػػحة الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزةإعػػداد دليػػؿ إ .6
سػػكاء لممػػكظفيف أك المػػكاطنيف، مػػع مراعػػاة  ،الع عميػػو كاالسػػتفادة منػػولالطػػ ،ليكػػكف متاحػػان لمجميػػع

نشػػػطة نجػػػاز األإجػػػراءات العمػػػؿ فػػػي تسػػػييؿ إدليػػػؿ حيػػػث يسػػػاعد  ؛التجديػػػد المسػػػتمر لػػػو كػػػؿ فتػػػرة
 لة كالشفافية.ءضافة لتعزيز مبدأ المساإكيقمؿ مف الكقت كالتكاليؼ،  ،كالمياـ

ضػػمف خطػػط كبػػػرامج كزارة الصػػحة الفمسػػطينية فػػػي  تكثيػػؼ بػػرامج تنميػػػة كتطػػكير المػػكارد البشػػػرية .9
سس فييا كفؽ األ العمميةعمى حصر االحتياجات التدريبية ك –في ذلؾ  –قطاع غزة، عبر االعتماد
 العممية المتعارؼ عمييا.

في مجاؿ التدريب لػدل كزارة الصػحة الفمسػطينية فػي  ،بناء قاعدة بيانات كمعمكمات دقيقة كشاممة  .3.
تسػاىـ فػي تطػكير قػدرتيا عمػى ترجمػة  ،مػى المعمكمػات كاإلحصػاءات الرسػميةتعتمػد ع ،قطاع غػزة
 و الكزارة في ىذا المجاؿ عمى أرض الكاقع.يلإما تطمح 

لػػدل كزارة الصػػحة الفمسػػطينية فػػي قطػػاع  ،ربػط التػػدريب فػػي مجػػاؿ تنميػػة كتطػػكير المػكارد البشػػرية  ...
ف يجتػػػاز الػػػػدكرات أبعػػػػد  ؼ اإلبالمسػػػار الػػػػكظيفي بحيػػػث ال يػػػػتـ ترقيػػػة أك تسػػػػكيف أم مكظػػػ ،غػػػزة

 المحددة لكؿ رتبة كظيفية. 

فػػػػػي مجػػػػػاؿ تنميػػػػػة كتطػػػػػكير المػػػػػكارد البشػػػػػرية لػػػػػدل كزارة الصػػػػػحة  ،إدراج خطػػػػػط كبػػػػػرامج التػػػػػدريب .4.
ضػػػمف الخطػػػط االسػػػتراتيجية كالتشػػػغيمية، كرصػػػد المكازنػػػات التشػػػغيمية  ،الفمسػػػطينية فػػػي قطػػػاع غػػػزة

 ضمف المكازنة العامة لمكزارة. ليا الالزمة

كدعمػػو بمػػا يمػػـز ، كزارة الصػػحة الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزةكػػز التػػدريب التخصصػػي لػػدل مر  إنشػػاء .0.
مجيػػزة ك ) مػػدربيف، مكازنػػات، قاعػػات تػػدريب حديثػػة  :مػػف احتياجػػات بشػػرية كماديػػة كمنػػاىج عمميػػة

 .(لخإ...
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 (35) خطة مقترحة لتنفيد التوصيات 

الر
 قم

 المدة جية التنفيذ جراءاإل التوصية

0 

الستفادة مف التغذية ا
سكاء مف  ،الراجعة

المكظفيف، أك مف 
 .المكاطنيف

عداد استطالعات دكرية لتقييـ إ -
داء مف كجية نظر المكظفيف األ

 كالمكاطنيف.

الخاص  لنشاء صندكؽ الشكاك إ -
 المكاطنيف.ب

داء أتعزير الرقابة الخارجية عمى  -
 كزارة الصحة.

 

كحدة التخطيط  -
 كالسياسات.

 

لمرقابة  االدارة العامة -
 .الداخمية

 ربع سنكم.

 

 

 دائـ.

6 
تعزيز ثقافة التخطيط 

كالتطكير لدل العامميف 
 .في الكزارة

نشر الخطط التشغيمية  -
 كاالستراتيجية عمى مكقع الكزارة.

ـ يعقد كرشات عمؿ  لتقي -
لتي ىداؼ انجازات مقارنة باألاإل

 تضمنتيا الخطط.

كحدة التخطيط  -
 كالسياسات.

 نصؼ سنكم.

4 
التعاكف في مجاؿ  تعزيز

البحث العممي بيف الكزارة 
 كاديميةكالمؤسسات األ

كاديمية التنسيؽ مع المؤسسات األ -
عداد البحكث حكؿ كزارة إفي 

 الصحة.

تقديـ التسييالت كالمعمكمات   -
الالزمة لمباحثيف في مجاؿ عمؿ 

 الكزارة. 

نشر ممخصات الرسائؿ كالبحكث  -
العممية المتخصصة كالمقاالت 

العممية عمى مكقع  كالنشرات
 الكزارة.

كحدة التخطيط  -
 كالسياسات.

دارة العامة لتنمية اإل -
 المكارد البشرية.

 دائـ.

3 
تفعيؿ االعالـ التنمكم في 

 .المجاؿ البيئي كالصحي
تنفيذ البرامج المرئية كالسمعية 

 كالمحاضرات المدرسية كاالكاديمية
 كحدة التخطيط -

 كالسياسات.
 دائـ
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في المجاؿ البيئي لممكاطنيف 
 .كالصحي

 مركز المعمكمات. -

5 

تسكيف العامميف عمى  -
المسميات الكظيفية 

مف حممة  ،العميا
المؤىالت العميا في 

 ،المجاؿ الصحي
 مف ذكم الخبرة .ك 

تفعيؿ النزاىة كالشفافية في  -
 التسكيف كالترقيات كالتدكير.

 ربط التدريب بالمسار الكظيفي. -

ديكاف المكظفيف العاـ 
 ممثؿ بػ : 

حدة التخطيط ك  -
 كالسياسات.

دارة العامة لتنمية اإل -
 المكارد البشرية.

 .كحدة الرقابة كالتفتيش -

 دائـ

2 
جراءات إعداد دليؿ إ -

ك  العمؿ لمكزارة،
 نشره عمى مكقعيا.

 .جراءات العمؿإعداد دليؿ إ -

كحدة التخطيط  -
كالسياسات بمشاركة 

دارات كافة اإل
 كالكحدات العامة.

 شير (. 8) 

1 

دة بيانات بناء قاع -
كمعمكمات دقيقة 

كشاممة تعتمد عمى 
المعمكمات 

كاإلحصاءات 
 الرسمية.

 مركز حاسكب . بالتعاكف مع  -

تطكير كتحديث قاعدة البيانات  -
المتعمقة بمجاؿ تخطيط كتنمية 

المكارد البشرية مف حصر 
 احتياجات عممية ك تدريبية.  

كحدة التخطيط  -
 كالسياسات.

دارة العامة لتنمية اإل -
 رد البشرية.المكا

 

 شير (. 8) 

9 

تعزيز التدريب  -
التخصصي في 

 الكزارة.

 إنشاء مركز التدريب -
التخصصي لدل 

 الكزارة

بالتنسيؽ مع ديكاف المكظفيف  -
دعمو بما يمـز مف احتياجات ك 

 كمعرفية بشرية كمادية 
مكازنات، مناىج، مدربيف، )

قاعات تدريب حديثة كمجيزة 
 لخ (.إ...

كحدة التخطيط  -
 ات.كالسياس

دارة العامة لتنمية اإل -
 المكارد البشرية.

 (.شير 8) 
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 مصادر ومراجع الدراسة 

 :المراجع العربية

 الكتب 

( : " معكقات استخداـ التخطيط االستراتيجي في المنظمات غير اليادفة لمربح 2006) ، يكنسأبك ندل ..
 فمسطيف(. –ة غز  –رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسالمية  ) ،غزة في قطاع

(. القكاعػػػد المنيجيػػػة لبنػػػاء االسػػػتبياف، الطبعػػػة الثانيػػػة، مطبعػػػة أبنػػػاء الجػػػراح، 43.3الجرجػػػاكم، زيػػػاد) .4
 فمسطيف.

(، " التعمػػػيـ العػػػالي فػػػي عصػػػر المعرفػػػة: التغيػػػرات كالتحػػػديات كافػػػاؽ 4337الربيعػػػي، سػػػعيد بػػػف حمػػػد ) .0
 المستقبؿ "، دار الشركؽ االردف.

( ، " االدارة االبداعيػػة لمجامعػػات: نمػػاذج حديثػػة "، دار الكتػػاب 4338) كاحمػػد معايعػػة الخطيػػب، أحمػػد .2
 العالمي، عماف.

 (" ادارة المكارد البشرية: مدخؿ استراتيجي"، عالـ الكتاب الحديث.4334السالـ، مؤيد كاخركف، ) .9

 بيركت.،ـ( اإلدارة العامة كالتنظيـ اإلدارم ، دار النيضة العربية .99.) مفكز  ،حبيش .8

 األردف، عماف. ،مؤسسة الكراؽ لمنشر (: مناىج البحث العممي،4338ني، مكفؽ )الحمدا .7

 مكتبة عيف شمس ، القاىرة . ،ـ(، التخطيط االستراتيجي990.، محمد رشاد )مالحمالك  .6

 . دار الفكر العربي ،القاىرة ،ـ(، اإلدارة كالتخطيط االستراتيجي969.خطاب، عايدة سيد ) .9
 . 2014اإلستراتيجية ،  ج القدس المفتكحة ، اإلدارة .3.

 القاىرة. ، مكتبة غريب ،تطكير الفكر التنظيمي ،ـ( 963.السممي، عمي ) ...

 فراد ، دار الشركؽ ، عماف.(، إدارة المكارد البشرية ، إدارة األ4339) شاكيش مصطفى نجيب .4.

 ألردف.(،إدارة المكارد البشرية، دار الصفا لمنشر كالتكزيع ، عماف ، ا4333خركف )آشحادة نظمي ك  .0.
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(، إدارة المػػػكارد البشػػػرية ، عػػػرض كتحميػػػؿ، دار الحامػػػد لمنشػػػر كالتكزيػػػع، 4332محمػػػد فػػػالح ) صػػػالح ، .2.
 عماف،األردف .

(، " االدارة االسػػػتراتجية: حػػػاالت كنمػػػاذج تطبيقيػػػة "، دار مجػػػدالكم لمطباعػػػة 4334القطػػػاميف، احمػػػد ) .9.
 كالنشر، عماف، االردف

 الدار الجامعية ، اإلسكندرية.، تراتيجيةـ( ، اإلدارة االس4333العارؼ، نادية ) .8.

مفيكمػػو كأدكاتػػو  -(. البحػػث العممػػي.433كايػػد ) ،كعبػػد الحػػؽ ،عبػػد الػػرحمف ،عبيػػدات، ذكقػػاف كعػػدس .7.
 كأساليبو، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، عماف.

 دبي. ،دار القمـ ،أصكؿ اإلدارة ،ـ( 967.سمير ) ،عسكر .6.

 ي مجػػػػػػػػػػػػػػاؿ التخطػػػػػػػػػػػػػيط ، الريػػػػػػػػػػػػػػاض .سػػػػػػػػػػػػػاليب التعػػػػػػػػػػػػػػاكف فػػػػػػػػػػػػػأـ(، 966.) ىفالعػػػػػػػػػػػػػكجي، مصػػػػػػػػػػػػػػط .9.
 دار المريخ لمنشربالقاىرة . -طرؽ البحث في اإلدارة –( 43.0أكما سيكارف )

طنطػا  ،مجمػة النيضػة اإلداريػة ،عؿ لػادارة االسػتراتيجيةاـ( نحك نمكذج ف992.عبد الشافي ) ،العينيف .43
 : أكاديمية السادات لمعمـك اإلدارية .

 لمنشػر كائػؿ دار األكلػى، الطبعػة كاألعمػاؿ، ،اإلدارة (2007) صػالح كالعػامرم، طػاىر الغػالبي، ..4
  .عماف - األردف  :كالتكزيع

( إدارة المػكارد البشػػرية، جامعػة نػػايؼ بػف عبػػد العزيػز لمعمػػـك األمنيػة، الريػػاض  4339الكبيسػي، عػػامر ) .44
 السعكدية .

الػػػػدار الجامعيػػػػة،  (، " المػػػكارد البشػػػػرية: مػػػػدخؿ لتحقيػػػؽ الميػػػػزة التنافسػػػية "،4338مصػػػطفمف محمػػػػكد ) .40
 االسكندرية، مصر.

 جامعػة مطبعػة ،زىػر، بغػزة، الطبعػة الثانيػة( مبػادئ االدارة كالتخطػيط، جامعػة األ4337لبػد، عمػاد ) .42
 .غزة-فمسطيف :زىراأل

 ـ(، اإلدارة االستراتيجية، القاىرة مجمكعة النيؿ العربي.999.المغربي، عبد الحميد ) .49

 الرياض : مطابع النيؿ . ،بادئ كمفاىيـ ككظائؼـ( اإلدارة : م996.كامؿ ) ،المغربي .48
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 اإلداريػة  العمػكـ فػي اإلحصػائي كالتحميػؿ العممػي البحػث ، منػاىج(2011) ماجػد كالفػرا، محمػد مقػداد، .47
  .غزة -فمسطيف  :اإلسالمية الجامعة مطبعة كاالقتصادية،

مطػػػػابع  :لريػػػػاض( اإلدارة العامػػػػة: األسػػػػس كالكظػػػػائؼ، اـ 998.سػػػػعكد بػػػػف محمػػػػد كآخػػػػركف ) ،النمػػػػر .46
 الفرزدؽ التجارية.

 .عماف،  دار اليازكرل العممية لمنشر كالتكزيع ،ستراتيجية ـ( ، اإلدارة اال996.ياسيف، سعد غالب ) .49
يػػة كالنػػكاحي التطبيقيػػة، ـ(، إدارة المنظمػػات: األسػػس النظر 992.عبػػد الشػػافي محمػػد ) ،سػػمير ،يكسػػؼ .03

 .القاىرة ، دار االتحاد العربي لمطباعة
  ، " ادارة القكل العاممة"، دار زىراف لمنشر كالتكزيع، عماف. 998.عمرك كصفي، عقيمي،  ..0
( " التخطيط االستراتيجي الناجح "، رفاعي حمد كسيد عبد العػاؿ، دار الفػاركؽ  .433ىاينز، ستيفف ) .04

 لمنشر كالتكزيع، القاىرة.

  الرسائل العممية 

 

  - ي لممػكارد البشػرية فػي القطػاعيف العػاـ كالخػاص( " التخطيط االستراتيج4330) ذياب محمد ،أبك زيد .00
. )رسااةلة مةجسااتٌر، مٌاار منشااورا، تصٌااة اعلتصااةد والعصااوع ا دارٌااة، جةمعااة "دراسػػة ميدانيػػة مقارنػػة

 الٌرموك، إربد، عمةن(.

 ضػكء معػايير فػي اإلسػالمية الجامعػة فػي االسػتراتيجي التخطػيط كاقػع " : ( 2006 ) إيػاد الػدجني، .02
 .فمسطيف -غزة  -اإلسالمية  الجامعة ، منشكرة غير ماجستير ةرسال ،"الجكدة

 المؤسساتي األداء تطكير في البشرية المكارد تنمية استراتيجيات دكر" ،(43.3( عبد المنعـ الطيراكم، .09
 .فمسطيف، غزة اإلسالمية، الجامعة ماجستير، رسالة ،"قطاع غزة  في الحككمية غير المنظمات في

عكامؿ المؤثرة عمى التخطيط االسػتراتيجي فػي األجيػزة الحككميػة األردنيػة : دراسػة (: "ال4339العفيؼ ) .08
 ميدانية ".

 ق( اإلدارة: دراسة تحميمية لمكظائؼ كالقرارات اإلدارية، جدة  دار زىراف.2.8.مدني ) ،عالقي .07
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يػة مػػف دراسػػة ميدان –التخطػػيط االسػتراتيجي فػػي المؤسسػات العامػػة األردنيػة  ،(4333الغزالػي، عبػاس ) .06
كجية نظر اإلدارة العميا. رسالة ماجسػتير، كميػة االقتصػاد كالعمػـك اإلداريػة، قسػـ اإلدارة العامػة، جامعػة 

 اليرمكؾ، األردف.

ـ( "عمميػػات إدارة المعرفػػة كدكرىػػا فػػي تطػػكير المػػكارد البشػػرية فػػي كزارات السػػمطة 43.2المػػكح، نبيػػؿ ) .09
 الفمسطينية ".

إدارة المعرفػػػػة فػػػػي المؤسسػػػػات الحككميػػػػة الفمسػػػػطينية كأثرىػػػػا عمػػػػى  "تطبيػػػػؽ،( 43.4عبػػػػداهلل ) ،المػػػػدلؿ .23
 .، رسالة ماجستير ، الجامع اإلسالمية بغزة مستكل األداء"

"كاقػػػع تنميػػػة المػػػكارد البشػػػرية بػػػكزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي كعالقتيػػػا بمسػػػتكل األداء  ،( 43.4نعػػػيـ ) ..2
 .فمسطيف-غزة-ميةرسالة ماجستير غير منشكرة،الجامعة االسال اإلدارم"

 فمسػطيف كسػبؿ إدارة كتنميػة المػكارد البشػرية فػي المصػارؼ العاممػة فػي كاقػع :(4336) أبك زايػد، بسػمة .24
 غزة. كمية التجارة،-الجامعة اإلسالمية –رسالة ماجستير غير منشكرةتطكيره، 

ي العنصػػػر فػػػ االسػػػتثمار تنميػػػة المػػػكارد البشػػػرية كمػػػدخؿ اسػػػتراتيجي لتعظػػػيـ (:4339أمػػػاني ) شػػػمتكت، .20
كميػػػة  - الجامعػػة اإلسػػالمية – رسػػالة ماجسػػتير غيػػػر منشػػكرة،  البشػػرم فػػي ككالػػة الغػػكث بقطػػػاع غػػزة

 غزة. التجارة ،

، عمػػاف، دار المسػػيرة لمنشػػر اإلدارة اإلسػػتراتيجية كتنميػػة المػػكارد البشػػرية(: 4339أحمػػد، محمػػد سػػمير ) .22
 كالتكزيع.

 ـ(. 43.8 -43.2طة االستراتيجية لمقطاع الصحي، محافظات غزة )كزارة الصحة الفمسطينية، الخ .29

 ـ(  .43.9يناير ) ،كزارة الصحة الفمسطينية، الخطة التشغيمية الصحية .28

 الخطط والبرامج

 مقاالت . 
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الركابي، زيف العابديف، يكـ العمػاؿ العػالمي كمسػتقبؿ العمػاؿ مػف خػالؿ ازمػة البطالػة"، صػحيفة الشػرؽ  .27
 ـ.4338مايك  8االكسط، 
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 المالحق
 ( أسماء المحكمين0ممحق  رقم )

 

 

 مكان العمل ماالس م

 أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا براىيـ المدىكفإد. محمد    ..

 الجامعة اإلسالمية د. سامي أبك الركس  .4

 الجامعة اإلسالمية د. يكسؼ بحر  .0

 سالميةالجامعة اإل د . أكـر سمكر  .2

 جامعة القدس المفتكحة د. عماد سعيد لبد   .9

 جامعة  األزىر د. رفيؽ األغا  .8

 جامعة  األزىر سطؿد . مركاف  األ  .7

 جامعة  األزىر د. نياية التمباني  .6

 جامعة  األزىر د. أيمف كماؿ بكير  .9

 جامعة  األزىر د.خميؿ ماضي  .3.

 جامعة األزىر د . فتحي مكي  ...

 الجياز المركزم لاحصاء  الفمسطيني د. ـ / خمداف رضكاف   .4.

 لفمسطينيالجياز المركزم لاحصاء  ا د. زاىر طنطيش  .0.

 كزارة الصحة الفمسطينية د. معتصـ سعيد صالح   .2.

 سالميةالجامعة اإل د . أكـر سمكر  .9.
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 ( االستبانة6ممحق رقم )

 الجزء األول : )البيانات الشخصية(: 

 الجنس :         ذكر.                     أنثى.   -

( 46)( سنة .        45-36)( سنة .       35-26)قؿ.        أ( سنة ف25العمر :       ) -
 سنة فأكثر .

 .           ماجستير.            بكالكريكس.            دبمكـ . ةالمؤىؿ العممي :         دكتكرا -

نائب مدير       ككيؿ كزارة.       ككيؿ مساعد        مدير عاـ.   المسمى الكظيفي:        -
 عاـ.       

            رئيس شعبة. نائب مدير دائرة.         رئيس قسـ.                       مدير دائرة.               

             ( سنة.      15-11( سنكات.       )10-5( سنكات.        )5)أقؿ مف  سنكات الخدمة:        -
 سنة( فأكثر. 15)
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 الجزء الثاني: ) محاور االستبانة (: 

 المحور األول : واقع التخطيط االستراتيجي في الوزارة.

 المؤشر م.

 متوفر بدرجة

كبيرة 
 جداً 

 قميمة متوسطة كبيرة
قميمة 
 جداً 

 الخارجية (البيئة المجال األول :) تحميل البيئة الداخمية و 

           التي تؤثر عمى عمميا في المستقبؿ.تحدد الكزارة الفرص كالتيديدات  .1

           تحدد الكزارة نقاط القكة كالضعؼ في بيئتيا الداخمية. 2.

           تحدد الكزارة أنكاع كطبيعة المستفيديف مف خدماتيا. 3.

           تدرس الكزارة تكجييات كاىتمامات المستفيديف مف خدماتيا. 4.

           التجارب السابقة كالظركؼ الحالية . تراعي الكزارة 5.

 األىداف( ،الرسالة ،المجال الثاني : صياغة االستراتيجية )الرؤية

           تضع الكزارة رؤية كرسالة كاضحة مف قبؿ العامميف داخميا. .1

           تحدد الكزارة مجاؿ نشاطيا الحالي ككجيتيا االستراتيجية. 2.

           ارة رسالة طمكحة كمحفزة لمعامميف داخميا.تضع الكز  3.

 .تتميز خطط الكزارة بالمركنة كالكضكح 4.
     

           تتميز خطط الكزارة بالقابمية لمقياس. 5.

 المجال الثالث : وجود خطة استراتيجية :

           تختار الكزارة االستراتيجيات بما ينسجـ مع رؤيتيا كرسالتيا كأىدافيا. .1

           تحدد الكزارة سياسات كاضحة تساعد عمى تنفيذ أىدافيا االستراتيجية.  2.
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           تنسجـ الخطط التنفيذية التي تضعيا الكزارة مع خططيا االستراتيجية. 3.

           يشارؾ العاممكف في الكزارة في إعداد خططيا االستراتيجية. 4.

      ميا.يخصصيف عند كضع الخطط كتقيتشرؾ الكزارة المت 5.

 جية يالمجال الرابع: تنفيذ الخطة االسترات

           عداد الخطة. إتمتـز الكزارة بالجداكؿ الزمنية التي تضعيا عند  .1

.2 
دارات تراعي الكزارة تكزيع المياـ عند تنفيذ الخطة عمى جميع اإل

 كالكحدات. 
          

.3 
طكير قدرات العامميف فييا بما يساىـ في تنفيذ الخطط تقـك الكزارة بت

 كالبرامج.
          

           تمتـز الكزارة بالمكازنة التي كضعتيا. 4.

           تمتـز الكزارة باألنظمة اإلدارية المكضكعة لتنفيذ الخطة.  5.

 م الخطة االستراتيجية يالمجال الخامس : مراقبة وتقي

           رة بمراجعة كتقييـ الخطط التنفيذية باستمرار .تقـك الكزا .1

           ـ كاضح كمكتكب.يتمتمؾ الكزارة نظاـ مراقبة كتقي 2.

           يا.عممتستفيد الكزارة مف نتائج التقييـ في تطكير  3.

           تعتمد الكزارة آليات محددة لمرقابة عمى تنفيذ الخطة . 4.

           كزارة معايير كمؤشرات كاضحة لمحكـ عمى نجاح الخطة.تستخدـ ال 5.
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 المحور الثاني: تنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة.

 المؤشر م.

 متوفر بدرجة

كبيرة 
 جداً 

 قميمة متوسطة كبيرة
قميمة 
 جداً 

 عداد الخطط (إن ) مشاركة الموارد البشرية في والمجال األول: العامم

      كضع خطط تطكير المكارد البشرية كفؽ استراتيجيات الكزارة. يتـ .1

      تشجع بيئة الكزارة عمى االتصاؿ كالتكاصؿ المباشر مع المسئكليف.  2.

      يساىـ العاممكف في الكزارة في اتخاذ القرارات كتطكير خططيا. 3.

      اصة.يتـ تطكير قدرات العامميف بالكزارة عبر برامج تطكيرية خ 4.

      تشجع خطط الكزارة العامميف فييا عمى تحقيؽ طمكحاتيـ. 5.

جراءات العمل في مجال الموارد البشرية .     المجال الثاني : أنظمة وا 

      تتسـ العمميات كاإلجراءات الرئيسية في الكزارة بالكضكح كالشفافية. .1

.2 
ميات كفؽ الخطة يمتـز العاممكف في الكزارة باإلجراءات كالعم

 المكضكعة.
     

      ييستفاد مف التغذية الراجعة في تطكير كتحسيف إجراءات عمؿ الكزارة. 3.

      ييستفاد مف مؤشرات قياس األداء في ترتيب أكلكيات الكزارة. 4.

      تؤخذ مالحظات المستفيديف مف خدمات الكزارة بعيف االعتبار . 5.

 البحث العممي في وزارة الصحة .المجال الثالث: تعزيز 

      تكجد رؤية كاضحة لدل كزارة الصحة لتعزيز البحث العممي فييا. .1

       .تشجع الكزارة ككادرىا عمى المشاركة في المؤتمرات كالندكات العممية 2.

      تكفر كزارة الصحة لككادرىا فرص االبتعاث لمتدريب في الخارج. 3.
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.4 
مكظفيف في حاؿ قامكا بتقديـ أفكار كابتكارات لتطكير  يتـ مكافأة ال

 العمؿ.
     

.5 
يطب ؽ العاممكف في كزارة الصحة معارفيـ كخبراتيـ في أعماليـ 

 اليكمية.
     

 المجال الرابع : تدريب وتطوير الموارد البشرية في وزارة الصحة  .

      ة.عداد خطة التدريب بعد حصر االحتياجات التدريبيإيتـ  .1

      تكجد برامج تدريب متخصصة لممكارد البشرية في كزارة الصحة. 2.

      يشترط لالرتقاء مف كظيفة ألخرل اجتياز برامج التدريب التخصصية. 3.

      يزيد التدريب مف معرفة كخبرة ككفاءة المكظفيف في العمؿ. 4.

      البشرية. المكارديتمـ االستعانة بالمعمكمات كاإلحصاءات في تخطيط  5.
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 مجاالت الدراسة: 

 المحور األول/  التخطيط االستراتيجي :

 الموارد البشرٌة :تنمٌة  / المحور الثةنً

 

 

 

 

 الفقرا ع

 دمستوى التأٌٌ

 مٌر موافق محةٌد موافق

       ٌوجد لدى وزارا الصحة الفصسطٌنٌة خطة متتوبة طوٌصة  األمد. 1

       ورسةلة وأهداف واضحة  ومتتوبة. ةلصوزارا رؤٌ ستراتٌجٌةاعتتضمن الخطة  2

       زارا عصى سٌةسةت ومٌزانٌةت وبرامج وأنشطة.لصو ستراتٌجٌةاعتحتوي الخطة  3

       لوزارا الصحة. ستراتٌجٌةاعٌتع وضع نظةع رسمً لصرلةبة عصى تنفٌذ الخطة  4

       بنةًء عصى التغذٌة الراجعة. ستراتٌجٌةاعٌتع مراجعة وتعدٌل الخطة  5

 الفقرا ع

 دمستوى التأٌٌ

 مٌر موافق محةٌد موافق

       دراسة عحتٌةج الوزارا من الموارد البشرٌة.ٌوجد  1

       تتوفر خطط وبرامج تدرٌبٌة محددا األهداف. 2

       الخبرا فً تدرٌب الموظفٌن فً  وزارا الصحة. يٌتع اعستعةنة بذو 3

       تتوفر الموازنةت المنةسبة لعمصٌةت تدرٌب الموظفٌن فً وزارا الصحة. 4

       بأصحةب التفةءا وإعدادهع لتولً المنةصب العصٌة فً وزارا الصحة.ٌتع اعرتقةء  5

    .ن فً الوزارا بمهةرات عةلٌةون الفنٌوٌتمتع الموظف 6

    .ن فً الوزارا بمهةرات عةلٌةون اعدارٌوٌتمتع الموظف 7


