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أمي  ..ف الثابتتِ إلى من كانت أغمى من روحي.. إلى القمب الطاىر والكَ 
 .رحمك اهلل
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية

كتمبية  االستراتيجيما بيف التخطيط التنمكم العالقة كفيميا ىدفت ىذه الدراسة إلى تشخيص 
احتياجات الييئات المحمية في قرل غرب راـ اهلل مف كجية نظر أعضاء مجالس الييئات المحمية، 

ّـَ أسئمتيا كجم فحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عكلت ف كقد تككَّ   تصميـ استبانة ع البيانات حكليا، ت
مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء مجالس الييئات المحمية في قرل غرب راـ اهلل، كالبالغ عددىـ 

كاختارت الطالبة عينة متيسرة  .2020(، كذلؾ حسب إحصائيات كزارة الحكـ المحمي لمعاـ 400)
( 250نت عينة الدراسة مف )تككَّ فقد في قرل غرب راـ اهلل، مة لعدد مف أعضاء المجالس المحمية ممث  

ؿ كص  كبعد جمع البيانات كتحميميا تـ التَّ  ،عت عمى جميع أفراد عينة الدراسةكز   ،عضك إناثان كذككران 
في الييئات المحمية في منطقة قرل غرب  االستراتيجيلية: إف كاقع التخطيط التنمكم إلى النتائج التا

كما أف الييئات المحمية تسعى لتكفير االحتياجات في مجاؿ التعميـ كالصحة ، ف مرتفعان راـ اهلل كا
 بشكؿ دائـ. 

 
 وبناًء عميو وضعت الطالبة التوصيات التالية:

مع جيات مانحة، لمحصكؿ عمى مشاريع تنمكية، في  ةن العمؿ عمى فتح قنكات اتصاؿ مباشر  .1
ا، تصب في مصمحة المنطقة كمكاطنييا، كذلؾ مجاالت البنية التحتية كالبنية البشرية أيضن 

 تحقيقنا لمبدأ االعتمادية، مع العمـ بضركرة إعالـ المستكل المركزم بما يجرم.
ة كفؽ الميزانية االستراتيجيالعمؿ مف قبؿ الييئات المحمية عمى  تطبيؽ الخطط التنمكية  .2

 المقرة ليا.
تصاص إلعداد كتحميؿ خطط  تنمكية ضركرة االستعانة مف قبؿ الييئات المحمية بذكم االخ .3

 .استراتيجية
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Abstract:  
This study aimed at diagnosing and understanding the relationship between strategic 

development planning and meeting the needs of local authorities in the villages west of 

Ramallah from the point of view of members of local councils. The local bodies in the 

villages of west Ramallah, which numbered (400), according to the statistics of the 

Ministry of Local Government for the year 2020. The student chose an accessible sample 

representing a number of members of local councils in the villages of west of Ramallah, 

where the study sample consisted of (250) female and male members. It was distributed 

to all members of the study sample, and after collecting and analyzing data, the following 

results were reached: The reality of strategic development planning in local authorities in 

the area of villages west of Ramallah was high. Also, the local authorities seek to provide 

the needs in the field of education and health on a permanent basis. 

Accordingly, the student made the following recommendations: 

1. Working to open direct channels of communication with donors, to obtain 

development projects, in the areas of infrastructure and human infrastructure as well, in 

the interest of the region and its citizens, in order to achieve the principle of reliability, 

with the knowledge of the necessity of informing the central level of what is going on. 

2. Work by local authorities to implement strategic development plans in accordance with 

the approved budget. 

3. The need for the assistance of local authorities with specialists to prepare and analyze 

strategic development plans. 
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 المقدمة:     

سع مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة التي ظيرت في منتصؼ القػرف التا االستراتيجييعد التخطيط 
ة، كمع تطكر الحياة اعيٌ ة ثـ الصنبالمفاىيـ العسكريٌ  االستراتيجيعشر، كارتبط مفيكـ التخطيط 

دكران بالغ األىمية في التنمية االجتماعية كاالقتصادية،  يمعب االستراتيجيالتخطيط  البشرية أصبح
القطاع العاـ، بؿ أضحى إلى أف أصبح مطمبان ليس فقط لممؤسسات كالييئات الحككمية كمؤسسات 

كاألىمية، إذ مف شأف  ميةالقطاع الخاص، كالمؤسسات شبو الحكك  مؤسساتً  عمؿً  أحد ركائزى 
تكضيح الرؤل كاألىداؼ المستقبمية ألية مؤسسة، كبات أحد أىـ عناصر  االستراتيجيالتخطيط 

كـ مف خالليا عمى مدل نجاح ىذه المؤسسة أك تمؾ.   معايير الجكدة الشاممة، التي يتـ الحي
اؼ العريضة التي تسعى إلى ييتـ بتحديد المستقبؿ األساسي لممنشأة ، كاألىد االستراتيجيكالتخطيط 

، كىك األسمكب الذم تختاره المؤسسة لالستفادة مف المكارد ةاالستراتيجيتحقيقيا، كيترابط مع مفيكـ 
  (2015المتاحة ليا كتحقيؽ أفضؿ النتائج. )السممي،

 
لقكة اط اؼ عمػى نقعر  ، كمحاكلة التَّ يدكر في البيئة الداخمية لممنظمةكىك يعبر عف فيـ كاقعي لما 

ؼ عمى الفػرص كالمخاطر التي عر  ، كفيـ بيئة المنظمة الخارجية كمحاكلة التَّ كنقاط الضعؼ فييا
استشراؼ المستقبؿ، كاإلعداد لػو، بػصياغة مجمكعة مف البدائؿ  تنطكم عمييا، مما يمكف مف

في تسييؿ  ، كتػكفير شػركط كظركؼ أفضؿ تساىـي تقكد المنظمة لتحقيػؽ أىػدافياة التاالستراتيجي
 تحقيؽ ىذه األىداؼ.

 
عمػى مراعػاة اإلمكانيات الداخمية  كتؤكد الشكاىد الكاقعية لمعديد مف المنظمات أف األمر لـ يعد قاصران 

نما يقتضي اء كالفعاليػة فػي تحقيؽ النتائجكالمؤثرات الخارجية القائمة لكي تتحقؽ الكفاءة في األد ، كا 
، ى اتجاىات عناصر البيئة الخارجيةؼ عمػعػر  تيا المينيػة لمتَّ األمر أف يتكفر لدل المنظمة أدكا

استكشاؼ مؤشرات األحداث المتكقعة، بػؿ كالمبػادأة إلحداثيا، أك تغيير خصائصيا، أك تأثيرىا مف ك 
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، كأف يتكفر أيضا لدل المنظمة القدرة عمى تكظيؼ تمؾ االتجاىات كاألحداث كاستثمارىا بما جانب
 (2002،أبك بكر كجبةػدـ أىػدافيا مػف جانب آخر.)المرسي، ك يحقؽ رسالتيا كيخ

في األراضي الفمسطينية تحديات جٌمة، تىمثَّؿ أبرزىا في سياسات  االستراتيجيكاجيت تجربة التخطيط 
جراءاتو التي ىدؼ مف خالليا إلى تعميؽ تبعية المجتمع الفمسطيني بكافة  االحتالؿ اإلسرائيمي كا 

ؿ، كذلؾ بيدؼ تدمير كافة مقكمات قياـ الدكلة الفمسطينية المستقمة القابمة مككناتو لدكلة االحتال
 لمحياة.

، شرعت الييئات كالمؤسسات 1995إال أنو كبعد قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية في العاـ 
باعتباره أحد أىـ  االستراتيجيأسمفنا، بالتركيز عمى التخطيط الفمسطينية عمى مختمؼ أشكاليا، كما 

ركاف األساسية لتحقيؽ التنمية الشاممة، كتكاد ال تكجد مؤسسة فمسطينية كاحدة تخمك مف كجكد األ
ما في ظؿ كجكد كثير مف العكائؽ التي ما تكضح مسار كأىداؼ المؤسسة، كال سيٌ  إستراتيجيةخطة 

كبر زالت تعترض مسار التنمية الشاممة في األراضي الفمسطينية، كسيطرة االحتالؿ عمى الجزء األ
)كزارة  ىا.المكارد المالية الالزمة لتمكيؿ برامج التنمية كغير  ح  مف مقدرات المجتمع الفمسطيني، كشي 

 (2016الحكـ المحمي، 

كمنيجية لعمؿ  االستراتيجيحمي إلى تبني التخطيط التنمكم كفي ىذا اإلطار عمدت كزارة الحكـ الم
ة ليا، كفي ضكء ذلؾ بادرت الكزارة كبالشراكة مع ، كتعميـ ذلؾ عمى الييئات المحمية التابعالكزارة

قراض البمديات بإعداد خطط تنمكية   إستراتيجيةمؤسسات دكلية كمحمية كبدعـ مف صندكؽ تطكير كا 
حيث يتـ إعداد ىذه  ،لمييئات المحمية، كسعت إلى تطبيؽ ىذه الخطط مف قبؿ المؤسسات المحمية

مع المحمي، باإلضافة إلى تدريب ككادر محمية قادرة الخطط التنمكية بالتعاكف مع مؤسسات المجت
لضماف كفاءتيا كمالءتيا كفاعميتيا حتى يتـ تطبيقيا عمى  ؛عمى متابعة تنفيذىا كالعمؿ عمى تطكيرىا

 أرض الكاقع بالشكؿ المطمكب.

مدخالن  االستراتيجيلمؤسسات التي تتخذ مف التخطيط كتعد ىيئات الحكـ المحمي في فمسطيف أكلى ا
ان لتحقيؽ التنمية المجتمعية الشاممة، كتعد المجالس المحمية كالبمدية في قرل غرب محافظة راـ سئير 

تحديد كتمبية احتياجاتيا  االستراتيجيت التي تحاكؿ مف خالؿ التخطيط اهلل  إحدل ىذه الييئا
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قع عمى مقربة ما أف غالبية ىذه القرل تلتحسيف الكضع المعيشي لسكاف تمؾ القرل، كالسيٌ  ؛التنمكية
مف مستكطنات دكلة االحتالؿ األمر الذم قد يمثؿ عائقان كبيران أماـ تحقيؽ التنمية المجتمعية في تمؾ 

)كزارة الحكـ المنطقة كالتي سنتحدث عنيا بشيء مف التفصيؿ في األجزاء التالية لدراستنا ىذه. 
 (2016المحمي، 

بنت إعداد الخطط التنمكية ليا إال أنيا ما زالت كرغـ أف العديد مف الييئات المحمية الفمسطينية ت
تكاجو العديد مف الصعكبات في ربط المشاريع التنمكية بإطار زمني محدد، باإلضافة إلى تحقيؽ 
 شراكة متكازنة بيف كؿ مف المؤسسات الخاصة كالعامة مف جية، كالييئات المحمية مف جية أخرل. 

 راسة وتساؤالتيا:مشكمة الد  

ر الحديث بكثرة تعقيداتو، ككثرة العكامؿ كالمتغيرات المؤثرة في مختمؼ مناحي الحياة، مما يتسـ العص
النظر في اتخاذ القرار المناسب لتجنب الكثير مف المشاكؿ  إمعافيستكجب عمى أصحاب القرار 

و الناجمة عف تمؾ التعقيدات. فالتفكير كالتخطيط المسبؽ كفؽ اإلمكانيات المتاحة في ظؿ ما نعيش
اليكـ مف تزاحـ األزمات المتنكعة الطبيعية كالتي مف صنع اإلنساف، بات أمران ضركريان لتفادم تمؾ 
األزمات، أك عمى األقؿ تخفيؼ األضرار الناجمة عنيا إلى حدكدىا الدنيا، كبالتالي فمـ يعد  بمقدكر 

عمى  ية لـ تىعيد قادرةن المؤسسات في البيئة المعاصرة اتخاذ قراراتيا باالعتماد عمى سياسات تقميد
باع كافة ات  لمتشابكة، األمر الذم أفضى إلى مكاكبة مستجدات العصر كمتطمباتو المتداخمة كا

لتمبية احتياجاتيا  االستراتيجينيج التفكير كالتخطيط التنمكم م باعت  االمؤسسات في المجتمع إلى 
مف أبرز ىذه المؤسسات التي تتبع ىذا  الممحة كتحقيؽ أىدافيا بعيدة المدل، كتعد الييئات المحمية

المنيج التنمكم. ىذا كيمكننا القكؿ، أف الييئات كالمجالس البمدية كالمحمية الفمسطينية في كافة 
مدخالن أساسيان  االستراتيجيالتي تتخذ مف التخطيط التنمكم الرائدة  قد تككفاألراضي الفمسطينية 

تتسـ بطابع خاص نظران لمحالة  قد إف جاز لنا التعبير لمكاجية التحديات الماثمة أماميا، كالتي
 المحيطة بيا. البيئية الفمسطينية المعقدة بسبب الظركؼ
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 الفجوة العممية: 
الع الطالبة ، كبعد اط  لحاليةاكاف ىناؾ العديد مف الدراسات السابقة التي تطرقت لمكضكع الدراسة  

دكر  بعدـ كجكد ع الدراسة الحالية في نتائجياماختمفت  عمى ىذه الدراسات فقد استنتجت أنيا
راـ اهلل مف  كدكره في تمبية احتياجات الييئات المحمية في  قرل غرب االستراتيجيلمتخطيط التنمكم 

 كجية نظر أعضاء مجالس الييئات المحمية مف حيث:
 بعض الدراسات منيج أضافتراسات ركزت عمى المنيج الكصفي التحميمي فيما غمب الد  أ ●

 . باإلضافة لمكصفي التحميمي خرآ
 الصالح المنيج الكصفي كالقياسي.استخدمت دراسة  ●
 استخدمت دراسة الحامد المنيج المسحي كالتحميمي. ●
 في حيف تميزت دراسة الطيب باستخداـ منيج التثميث كالمنيج الكصفي كالتاريخي. ●

 اآلتي: رئيسال راسة تكمف في التساؤؿفي ضكء ما كرد بأعاله، فإف مشكمة الد  

في تمبية احتياجات المجالس المحمية في قرى غرب  االستراتيجيالتخطيط التنموي  دورما  
 محافظة رام اهلل والبيرة؟  

 ويتفرع عن ىذا التساؤل الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية: 

 في الييئات المحمية  في منطقة قرل االستراتيجيكؿ: ما كاقع التخطيط التنمكم السؤاؿ األ 
 غرب راـ اهلل؟

 يرىا مف السؤاؿ الثاني: ما احتياجات الييئات المحمية  لقرل غرب راـ اهلل كالتي تسعى لتكف
 ؟االستراتيجيخالؿ التخطيط التنمكم 

 لدل الييئات  االستراتيجيت التي تعترض التخطيط التنمكم المعيقا السؤاؿ الثالث: ما
 ؟المحمية في قرل غرب راـ اهلل

  :كنجاح التكجيات التنمكية لدل الييئات  االستراتيجيالتنمكم التخطيط  دكرما السؤاؿ الرابع
 ؟المحمية في قرل غرب راـ اهلل 
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  بفرص تنفيذ المشاريع الخدماتية  االستراتيجيالتخطيط التنمكم  دكرالسؤاؿ الخامس: ما
 ؟لدل الييئات المحمية في قرل غرب راـ اهللكاالجتماعية كاالقتصادية ، 

 راسة:د  أىمية ال

 األىمية العممية

كربما األكلى التي تحاكؿ تشخيص  راسات القميمة النادرةراسة في ككنيا مف الد  تكمف أىمية الد   
كالذم يمكف كصفو بالكضع الصعب في إحدل أىـ  ،الكضع القائـ االقتصادم كاالجتماعي كالتعميمي

ابو إلى انعداـ الرؤيا المستقبمية لدل كالذم ربما تعكد بعض أسب ،مناطؽ محافظة راـ اهلل كالبيرة
كافتقار ىذه الييئات ، الجيات المختصة في تمؾ المنطقة، المتمثمة في الييئات البمدية كالمحمية

الذم قد  االستراتيجيلؾ بسبب غياب التخطيط التنمكم كذ ؛لألىداؼ الكاضحة لمتنمية المجتمعية
 لتمبية االحتياجات التنمكية ليذه المنطقة الحيكية.يككف المدخؿ األبرز مف كجية نظر دراستنا ىذه، 

 األىمية العممية

راسة في محاكلتيا اقتراح السبؿ كالحمكؿ الكفيمة بمعالجة المشاكؿ تكمف األىمية العممية لمد    
ليذه المنطقة السكانية كالجغرافية الحيكية، حيث مف المتكقع أف تسيـ ىذه الدراسة  كالتحديات التنمكية

كرة الرؤيا كاألىداؼ المستقبمية لدل الييئات البمدية كالمحمية في قرل غرب محافظة راـ اهلل في بم
لدل تمؾ المجالس  االستراتيجيالتخطيط التنمكم  فيكالبيرة مف خالؿ تعزيز االعتماد المستمر 

مة لتحقيؽ التنمية المجتمعية الشاممة ليذه المنطقة، المتمثؿ في تحسيف مستكل الخدمات المقد
نشاء العديد مف المؤسسات االجتماعية كالتعميمية كتطكير القائـ منيا،  لممكاطنيف في المنطقة، كا 

 .ككذلؾ تطكير البنية التحتية المتآكمة
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 راسة:أىداف الد  

 :راسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتيةتسعى الد  

في منطقة قرل غرب   في الييئات المحمية االستراتيجيكاقع التخطيط التنمكم  إلىؼ عر  التَّ  .1
 راـ اهلل.

يرىا مف خالؿ احتياجات الييئات المحمية  لقرل غرب راـ اهلل كالتي تسعى لتكف إلىؼ عر  التَّ  .2
 .االستراتيجيالتخطيط التنمكم 

لدل الييئات المحمية في  االستراتيجيت التي تعترض التخطيط التنمكم المعيقا إلىؼ عر  التَّ  .3
 قرل غرب راـ اهلل.

كنجاح التكجيات التنمكية لدل الييئات  االستراتيجيدكر التخطيط التنمكم  إلىؼ ر  عالتَّ   .4
 المحمية في قرل غرب راـ اهلل. 

بفرص تنفيذ المشاريع الخدماتية كاالجتماعية  االستراتيجيدكر التخطيط التنمكم  إلىؼ عر  التَّ  .5
 لدل الييئات المحمية في قرل غرب راـ اهلل.كاالقتصادية 

 راسة ومحدداتيا:د  حدود ال .6

 راسة في إطار الحدكد اآلتية:ىذه الد   لحيث ستجر  ،يا بالعكامؿ اآلتيةراسة كتعميماتتتحدد نتائج الد  

في محافظة راـ اهلل  راسة عمى كافة أعضاء المجالس المحمية  كالبمديةتقتصر ىذه الد   :الحد البشرم 
 .كالبيرة )قرل غرب راـ هلل(

 راسة في محافظة راـ اهلل كالبيرة) قرل غرب راـ اهلل(.الد  : تطبؽ الحد المكاني

، كىي الفترة الزمنية لمخطة 2022ػػػػػ  2021في الفترة الزمنية الممتدة مف  يتمثؿ :الحد الزماني 
 ة المتكقع تنفيذىا في منطقة قرل غرب راـ اهلل.االستراتيجي
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 راسة.ردة في الد  كالمصطمحات الكا ،: اقتصرت عمى المفاىيـالحد المكضكعي

 راسة:محددات الد  

عمى في عممية تكزيع االستبياف  كجمع البيانات  ني التي كاجيت الصعكباتأبرز التحديات ك كمف  -1
"في  األكلىأنيا كانت فترة التحضير النتخابات الييئات المحمية كالقركية "المرحمة الييئات المحمية 

 ت. مَّ ثير مف المجالس المحمية قد حي ف كإحيث  "المناطؽ المسماة كالمصنفة "ج

ف كال يكجد لدييـ الكقت الكافي لمتعاكف ك عدد مف المجالس المحمية بحجة أنيـ مشغكلذمر ت -2
 . كاإلجابة عف االستبانة

رفض عدد مف أعضاء المجالس المحمية اإلجابة عف االستبانة بحجة أنيـ ال يعممكف شيء عف  -3
 . التخطيط

 عضاء عف االجتماعات التي تعقدىا المجالس المحمية. غياب كثير مف األ -4

كتأخر عممية  استرداد  االستبانات في بعض المجالس . البعد الجغرافي لبعض المجالس المحمية -5
 المحمية.

 

 المصطمحات اإلجرائية:

 :اآلتيةاشتممت الدراسة عمى المصطمحات 

ف التدابير المعتمدة كالمكجية بالقرارات نو مجمكعة م"إالتخطيط كييعرَّؼ ( planning) التخطيط 
الستشراؼ المستقبؿ كتحقيؽ أىداؼ مف خالؿ االختيار بيف البدائؿ  ؛العممية كاإلجراءات

 إلىالستغالؿ المكارد البشرية كالطبيعية كالفنية المتاحة  ؛كالنماذج االقتصادية كاالجتماعية
 .(2014.)عدكاف،"أقصى حد ممكف إلحداث التغيير المنشكد
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 التعريف اإلجرائي:

تعرؼ الطالبة التخطيط عمى أنو كضع مخطط لتحقيؽ ىدؼ معيف مف خالؿ تحديد المكارد 
 .كالمياـ كاإلجراءات كالجداكؿ الضركرٌية لتحقيقو

 كييعرَّؼ "أنو(،  Strategic Developmental Planning) االستراتيجيالتخطيط التنموي 
كاألىداؼ التنمكية لمتجمعات السكانية، كتحديد البرامج  منيج عممي يستخدـ لبمكرة األكلكيات

كالمشاريع القادرة عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ خالؿ فترة زمنية معينة بما يتماشى مع تطمعات 
.)دليؿ التخطيط التنمكم "خذان بعيف االعتبار المكارد كالفرص المتاحة كالمعكقات المحتممةآالسكاف 

،2011.) 

 التعريف اإلجرائي:

رؤية كاضحة لما ينطكم عميو المستقبؿ بنظرة ثاقبة تنتج مف خالليا الرؤية الرشيدة لمقادة  ىك
 اإلدارية الرائدة لمبقاء كاالستمرار.

دارم كحدة الحكـ المكييعرَّؼ "إنيا ( Local bodies) الييئة المحمية حمي في نطاؽ جغرافي كا 
يا يا كسمطاتي د كظائفي حدَّ قالؿ مالي تي كتعتبر الييئة المحمية شخصية اعتبارية ذات است، معيف

 ري صدى و كفقان لنظاـ يي ئاأعض د عددي حدَّ كيتكلى إدارة الييئة المحمية مجمس يي  ،القانكفبمقتضى أحكاـ 
كفقان  ان كمباشر  ان حر  عف الكزير كيصادؽ عميو مجمس الكزراء كينتخبو رئيسو كأعضاءه انتخابان 

) قانكف الييئات المحمية المادة  ."انكف الييئات المحمية( مف ق3ألحكاـ قانكف االنتخابات )المادة
1) 

 راسة:متغيرات الد  

 :االستراتيجيالتخطيط التنمكم  المتغير المستقل. 

 :كالبيرة.كالبمدية في قرل غرب محافظة راـ اهلل  المجالس المحميةاحتياجات  المتغير التابع 
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 :ممي، سنكات الخبرة.الجنس، العمر، المؤىؿ الع المتغيرات الديموغرافية 

 (1جدول رقم )  راسةالد  أنموذج 
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 الفصل الثاني

 راسات السابقةاإلطار النظري والد  

 االستراتيجيالمبحث األول: التخطيط  2.1

 المبحث الثاني: الييئات المحمية 2.2

 المبحث الثالث: قرى غرب رام اهلل 2.3

 االستراتيجيبين متغيرات الدراسة )التخطيط رابع: العالقة المبحث ال 2.4
 واحتياجات الييئات المحمية وقرى غرب رام اهلل(

 راسات السابقةالمبحث الخامس: الد   2.5
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 الفصل الثاني
 راسات السابقةاإلطار النظري والد  

 االستراتيجيالمبحث األول: التخطيط 
 مقدمة 
  ياالستراتيجمفيوم التخطيط 
  االستراتيجيعناصر التخطيط 
  االستراتيجيمفيوم التخطيط التنموي 
  االستراتيجيمبادئ التخطيط التنموي 
  االستراتيجيأىمية التخطيط  التنموي 
  االستراتيجيخصائص التخطيط التنموي 
  االستراتيجيأسس التخطيط التنموي 
  االستراتيجيمراحل التخطيط التنموي 
  ستراتيجياالمعوقات التخطيط التنموي 
  في المنظمات االستراتيجيخطوات التخطيط 
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 مقدمة:
المستقبؿ المجيكؿ، كيجب أف  جر األساس الذم يساعد في مكاجيةإف عممية التخطيط تعتبر ح

 األكلىلذلؾ يعتبر التخطيط الخطكة ؛ يككف ىناؾ تفكير بشكؿ عميؽ كمسبؽ لمكاجية المستقبؿ
المياـ التي تريد القياـ بيا  اإلدارةتسبؽ عممية التنظيـ حيث تحدد  كاألساسية التي تقـك عمييا كالتي

كمف  اإلدارةالمكاد الالزمة إلنجاز العمؿ؟ كيعتبر التخطيط مف أىـ كظائؼ  كما ؟كأيف؟ كمتى؟ أيف
مؤسسة ما تمارس نشاطاتيا دكف ممارسة عممية التخطيط خاصة في الكقت الحالي  رالصعب تصك  

ط كالعشكائية كاالرتجاؿ، كيبعده عف مكاقؼ سيئة عد العمؿ المؤسسي عف التخب  التخطيط يبإف  ،حيث
عتبر عممية إدارية يالتخطيط ألف التخطيط تباع عممية الذلؾ مف الميـ جدان  ؛دة بالحسبافليست كار 

تتضمف تحديد األىداؼ ككسائؿ تحقيقيا كتييئة المكارد الالزمة لذلؾ كتخصيصيا كتحديد مراحميا 
إف عممية التخطيط الجيد ىي عنصر أساسي كأداة حيكية لنجاح أم مشركع كبقائو  اتيا.كأكلكي

نحك أىدافيا المنشكدة، فالتخطيط العممية اإلدارية التي ترتكز  قدمان لمسعي كاستمراره، كىي أساس 
عمييا المنظمة كتساعدىا في المضي ىك بداية الطريؽ نحك اليدؼ المحدد، فيك كنشاط ذىني 

يسبؽ األنشطة اإلدارية كافة كعميو تتكقؼ كؿ النشاطات األخرل في المنظمة، كما أنو مستمر، 
يعتمد عمى جمع البيانات كالمعمكمات كالدراسات كتحميميا لمكصكؿ إلى نتائج تساعد المدير في تحديد 
ما يجب عممو، كتكقيت البدء فيو كاألشخاص الذيف يقكمكف بو كذلؾ في ضكء ظركؼ كأحداث 

 ة يتكقع حدكثيا.مستقبمي
 

عمى مدل قدرتيا عمى تحقيؽ رسالتيا كغاياتيا كأىدافيا، كىذا يا أك فشم المنظمة كيتكقؼ نجاح
معينة كالسعي لتنفيذىا في ظؿ التغيرات المختمفة المحيطة بالمنظمة،  استراتيجيةيتطمب كضع 

ىي بقياميا بعممية التخطيط يا أك تعديم استراتيجيتياكالكسيمة الكحيدة أماـ المنظمة لمتابعة تنفيذ 
 (2012) سكارنو،االستراتيجي

 
الستمرار عمؿ  االستراتيجيعمى ما سبؽ فإف عممية التخطيط كبناءن  ىي عممية ميمة كحيكية ى

المنظمات الحككمية كغير الحككمية في تحقيؽ رسالتيا ك أىدافيا، كعميو فإف المنظمات الحككمية 
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، كجوو كأكممو ماتيا كتقديميا لمجميكر عمى أحسفبتحسيف خد في دكلة فمسطيف يجب عمييا أف تقكـ
باعتبارىا أحد العكامؿ الداخمية التي تساعد عمى بقاء  االستراتيجيكيتـ مف خالؿ عممية التخطيط 
 ىذه المنظمة كنجاحيا كاستمرارىا.

خط ط، تخطيطان، فيك عىد  كممة التخطيط مصدران لمفعؿ )خطَّطى(، ييقاؿ: خطَّطى، يي يعني:  كالتخطيط لغةن 
عي لىوي خيطَّةن،  اٌصان ًبًو؛ أم يييىي ئيوي ، كيىضى كعان خى طَّط؛ إذ ييقاؿ: ييخىط طي مىٍشري ميخط ط، كاسـ المفعكؿ منو ميخى

ديكدان، كالتخطيط  عى لىيىا خيطيكطان، كىحي طَّطى طىًريقان؛ أم كىضى ٍضع خيطَّة مدركسة  لغةن كما ييقاؿ: خى يعني: كى
 القتصاديَّة، كالتعميميَّة، كاإلنتاجيَّة، كغيرىا، تينفَّذ في أجؿو محدكدو لمنكاحي ا

 ( المعجـ الكسيط قامكس) 
ككما كرد تعريؼ التخطيط في قامكس )أكسفكرد( عمى أٌنو: عممٌية كىضع الخيطىط التي تتعمَّؽ بأمر  
 (Planning", en.oxforddictionaries.com) ما
 

 أما التخطيط اصطالحان، فقد كردت فيو عدة تعريفات، مف أبرزىا ما يأتي: 
العممية الستشراؽ المستقبؿ  كاإلجراءاتمجمكعة مف التدابير المعتمدة كالمكجية بالقرارات  :التخطيط

غالؿ المكارد الست ؛كتحقيؽ أىداؼ مف خالؿ االختيار بيف البدائؿ كالنماذج االقتصادية كاالجتماعية
 (.2017)البطحة ،. البشرية كالطبيعية كالفنية المتاحة إلى أقصى حد ممكف إلحداث التغيير المنشكد

( بأنو "عممية الكظيفة التي يقرر فييا المدراء ماذا ينجزكف مف الكظائؼ Gorgeكيعرفو جكرج )
كجكب النيكض  اإلداريةادة التي يقر عمى عاتؽ القي ؟العامة اإلدارةالميمة في  القيادية اإلدارية
 (2010)خطاب، .العميا" اإلدارةتختص بيا  أساسيةككظيفة 

 
االختيار المرتبط بالحقائؽ ككضع كاستخداـ الفركض المتعمقة بالمستقبؿ عند  :يعرؼ التخطيط بأنو

  (2012)سكارنة، .المقترحة التي يعتقد بضركرتيا لتحقيؽ النتائج المنشكدة األنشطةر كتككيف تصك  
بأنو عممية منيجية كمستمرة تحتكم عمى تحديد الغايات " Michel Gervaisعرفو ميشاؿ جريفي 

ككذلؾ تحديد المكارد كاإلمكانيات المطمكبة  ،كاألىداؼ كتحديد األعماؿ كاألنشطة كالكسائؿ كاألساليب

http://www.almaany.com/
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)خميؿ  .كتحديد السياسات كالخطط كالبرامج ككضع أسس لقياس كفاءة األداء بما يحقؽ األىداؼ"
،2016.) 
 

أٌف التخطيط ىك عممٌية منيجٌية تتـٌ ضمف إطار  إلى الطالبةتكصمت كمف خالؿ ما سبؽ، 
، كبشكؿ منيجٌي ييدؼ إلى تحديد المبادئ، كاألىداؼ، كاألكلكٌيات، كبما يضمف التفكير استراتيجي

يمكف ألم أمة أك التخطيط شيء أساسي مف أساسيات الحياة، حيث ال ف ا  ك ، في ما سيككف ميستقبالن 
فرد مف األفراد أك مؤسسة أف تقكـ بأعماليا إال مف خالؿ عممية التخطيط، حيث تقكـ عمى تحديد 

 ،ميمةه  عمميةه تخطيط ال عمميةى . إف األىداؼ، كالتنبؤ بالمستقبؿ كالعمؿ عمى اتخاذ القرارات الرشيدة
كتطكرات متالحقة لـ تشيدىا في الكقت الحالي الذم يشيد متغيرات متسارعة غير مسبكقة  خاصةن 
 البشرية.

 
 :أىمية التخطيط

ات ككضع أكلكيات لألىداؼ المراد يساعد التخطيط أصحاب القرار في المنشأة في اتخاذ القرار 
كجعميا سالسؿ مترابطة تسيـ في  ،ؿ بيف إدارات كأقساـ المؤسسةنجازىا كالعمؿ عمى تنمية التكاص  إ

مى استخداـ المكارد البشرية كالمادية المتاحة بأنسب الطرؽ في كيقكـ التخطيط ع ،تحقيؽ األىداؼ
تحقيؽ األىداؼ كالمساىمة في تقميؿ معدؿ المخاطرة مف خالؿ التنبؤ بالمستقبؿ. كذلؾ يعمؿ 

 المؤسسة مميف بأىداؼابسبب معرفة األفراد الع ؛التخطيط  عمى تكفير الرضا في بيئة العمؿ
كتسييؿ عممية الرقابة ، فقات مف خالؿ االستخداـ األمثؿ لممكاردكالعمؿ عمى تخفيض النكمستقبميا، 

إلى تنمية  إضافةن  ،مة كالبعد عف العشكائية في العمؿالداخمية كالخارجية، كاستخداـ البرامج المنظ
الميارات لدل المدراء مف خالؿ كضعيـ لمبرامج كالخطط كالمساعدة في الكصكؿ إلى األىداؼ. 

(mhttp://www.5towna.co)  
عرقؿ نجاحيا، كمف بينيا ما يأتي: تالتي  المعكقات كالتحديات قد تكاجو عممية التخطيط بعض 

 (.2016)خميؿ ،
  تمتع الخطط بالمركنة.عدـ  -
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 التخطيط.  يةعدـ االلتزاـ الكافي بعمم -
صعكبة الكصكؿ إلى التنبؤات الدقيقة التي تتعمؽ بالمتغيرات البيئية في النشاط الخاص  -

  بالمنظمة.
 ازدياد تكاليؼ عممٌية التخطيط.  -
 .صعكبة الحصكؿ عمى ما تحتاجو عممٌية التخطيط مف معمكمات مكثكقة، كبشكؿ كافي -
 .التخطيط لعمميةفي المنظمة  اإلداريةمقاكمة بعض األفراد، كالقيادات  -

ى تعمؿ عمى متابعة مسار العمؿ كتحديد األمكر التي تحتاج إلبأف أىمية التخطيط  الطالبةكترل 
تعديؿ كتحسيف مستقبالن، كيشمؿ التخطيط عمى كضع تكقعات مستقبمية كتصكرات لمنتائج التي ترغب 

 .الشركة في تحقيقيا، باإلضافة لتحديد الخطكات الالزمة لمكصكؿ لألىداؼ كالنجاح في العمؿ
 االستراتيجيمفيوم التخطيط 

ة لتنمية الييئات المحمية كالتخطيط ىك جزءان ال يتجزأ مف العممية اإلداري االستراتيجيالتخطيط يعد 
كالتخطيط في الييئات  ،إدخاؿ تحسيف مبتكر منان أكؿ خطكة مف خطكات العممية اإلدارية كيعني ضً 

المحمية ىك أداة تستيدؼ فعالية البرامج كالخدمات المقدمة في الييئات المحمية المقدمة مف الحكـ 
 (2019كحسيف،  )الدليمي، .المحمي لتكفير خدماتيا بأعمى جكدة ككفاءة

 
لما يحدث ببيئة  ؛مفيكـ حقيقي إلىمف أنكاع التخطيط الذم يستند  نكعان  االستراتيجييعتبر التخطيط 

إلظيار نقاط القكة كمحاكلة ، المنظمة الداخمية كمحاكلة معرفة كؿ مف نقاط القكة كالضعؼ فييا
ة الخارجية كمحاكلة التعرؼ عمى الفرص بيئة المنظم ط الضعؼ كتحكيميا لنقاط قكة، كفيمعالجة نقا

 .(2020كالمخاطر كذلؾ القتناص الفرص كتجنب المخاطر قدر اإلمكاف. )الديراكم، 
 

مة األعماؿ، كتحديد السياسات ة لمنظ"عممية تحديد األىداؼ الرئيس االستراتيجيفالتخطيط 
 ىداؼ.ات التي تحكـ العمميات كتستخدـ المكارد لتحقيؽ تمؾ األاالستراتيجيك 

,2012)  heelen&hunger ) 
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 إلىانتقاؿ المنظمة مف الكضع الراىف  ةلتحديد كيفي ةىك عمميو نظامي :االستراتيجيفالتخطيط 

 مف التساؤالت كىي:  ةد باألساس عمى مجمكعناتخاذ قرارات تست ةمستقبميا المرغكب، فيك عممي
  where are we now ?أيف نحف اآلف -
  ?where we want to beأيف نرغب أف نككف  -
 how do we get there ?كيؼ سنصؿ إلى ىناؾ -

 

 
 (2016، االستراتيجي)دليؿ التخطيط 
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بعيدة المدل كالخطط بأنو عبارة عف الصياغات " االستراتيجيالتخطيط  حمدافمحمد خالد بني  عرؼ
ب صى نٍ ارات تى فيي تشمؿ قر  ،د أك تغير خصائص كتكجيات المنظمةكالسياسات التي تحد ةاالستراتيجي

كعمى السياسات  ،عمى تقرير األىداؼ كعمى التغير في تمؾ األىداؼ كالمكارد المستخدمة لبمكغيا
 (2016)خميؿ ،".التي تنظـ اكتساب كاستخداـ ىذه المكارد

 
نو األداة الجكىرية أكتكجيات عمى  استراتيجيةكما ينتج عنو مف خطط  االستراتيجيكينظر لمتخطيط 
 ميمةن  ضركرةن  االستراتيجيتحديدىا، كعميو يعتبر التخطيط رؼ عمى طريؽ المنظمة ك المستخدمة لمتع
لممؤثرات كالضغكط الكبيرة مف البيئة التي أصبحت تكاجييا  كاستجابةكمنيج عمؿ  ،كأسمكب تفكير

 (2021كالزغبي، )عبد العزيز، .منظمات األعماؿ
 

في تكجيو أعضاء المؤسسة نحك تصكر العممية المستخدمة " بأنو االستراتيجيكيعرؼ التخطيط 
 ."2021سالـ، "جؿ تحقيؽ مستقبؿ أفضؿأمستقبميا كتككيف اإلجراءات الضركرية كالعمميات مف 

عممية متكاممة لمتعرؼ عمى ما في أفكار أصحاب المنظمة بشأف مبررات إنشائيا كبقائيا، فيي كىك 
 (2019ستقبؿ ىذه القرارات.)الدليمي،عممية اتخاذ قرارات مستمرة بنا عمى معمكمات متكفرة عف م

 
لمبحث عف التصكرات المستقبمية كالتخطيط بناء عمى  محاكلةه  االستراتيجيأف التخطيط  الطالبةترل 

األىداؼ العامة لمييئة، بما يساعد الييئات عمى اتخاذ القرارات المناسبة، كتحقيؽ أىدافيا عمى النحك 
متغيرات المتعددة التي تتكاجد في بيئة العمؿ كتؤثر عمى كذلؾ عمى الرغـ مف الظركؼ كال ،األفضؿ

 نشاط الييئات المحمية.

 :االستراتيجيخصائص التخطيط 
 ( 2009)الكرخي ،:بخصائص عديدة مف أىميا االستراتيجييتميز التخطيط 

بالمركنة لكي يستطيع مكاجية التغيرات المحتممة عند  االستراتيجيط يتميز التخطي المركنة: .1
 ذ.التنفي
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المشاركة الكاسعة: حيث يجب مشاركة الجميع ابتداء مف اإلدارة العميا نزكالن إلى العامميف  .2
 كالمستفيديف كغيرىـ.

نو يعتمد أبالرغـ  ،إلى المستقبؿ فيك أسمكب مستقبمي االستراتيجييتطمع التخطيط  :المستقبمية .3
 مستقؿ.نو ينطمؽ ليرسـ أىداؼ الأ إالعمى مؤشرات الماضي كمعطيات الحاضر 

عمى حشد جميع طاقات المنظمة  االستراتيجيكامنة كالمكارد: يعمؿ التخطيط حشد الطاقات ال .4
ك المكارد التي يمكف تكفيرىا مف خارج المنظمة أكانت المكارد الذاتية  كمكاردىا المتاحة سكاءن 

 كالعمؿ عمى تكجيييا لتحقيؽ األىداؼ المرسكمة.
يذية مف يارات أماـ المنظمة التي تسمكيا في الخطة التنفكضع الخ :ترتيب الخيارات كاألكلكيات .5

 أىميتياكيقكـ كذلؾ عمى ترتيب البرامج التنفيذية حسب  االستراتيجيالخصائص الميمة لمعمؿ 
 . كأكلكياتيا

يقكـ عمى تغيرات جكىرية كميمة في  االستراتيجياآلثار طكيمة األجؿ: حيث أف التخطيط  .6
 . األمد كتكاليؼ كثيرة كجيكد ميمة المنظمة كىذا يحتاج كقت طكيؿ

ـٌ بالمستقبؿ،   االستراتيجيبأف خصائص التخطيط  الطالبةكترل  ما ىي إال عممٌية شاممة تيت
كتدرؾ الميتغي رات التي ترتبط بالبيئتيف: الخارجٌية، كالداخمٌية لممينظَّمة؛ بيدؼ تحديد االختيار 

لميؤسَّسة، كرؤيتيا، كاالنتقاؿ بيا مف كضعيا المناسب، بما يضمف تحديد أىداؼ ا االستراتيجي
 .اآلنٌي، إلى الكضع الذم تأمؿ في الكصكؿ إليو بما ييحق ؽ متطمَّبات الجكدة الشاممة

 
 :االستراتيجيمفيوم التخطيط التنموي 

تعريؼ التخطيط التنمكم في الييئات المحمية يعد التخطيط كظيفة مالزمة لإلدارة ميما اختمؼ شكميا 
اىا، كتزداد أىمية التخطيط عندما يستيدؼ تحسيف الظركؼ العامة التي يعيش بيا المكاطنكف كمستك 

أك تعمؿ بيا المنظمات األخرل، كىذا التخطيط يدخؿ ضمف السعي لخمؽ التنمية في المجتمع؛ 
كلذلؾ فإف التخطيط التنمكم يبقى شكالن فريدا مف أشكاؿ التخطيط ليس فقط مف حيث آلية عمؿ ىذه 

ف في ىذا التخطيط، إذ إف تكسيع دائرة المشاركيف في التخطيط قد ك طط، بؿ مف حيث المشاركالخ
التنمكم ألكؿ مرة في قانكف تخطيط  يفرض تحديات كثيرة عمى عممية التخطيط، كقد ظير التخطيط
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، كالذم ينص عمى ضركرة التشاكر كالتحاكر مع سائر األطراؼ ذات 1947عاـ  المدف في بريطانيا
كىك ما دفع بالييئات التخطيطية في العديد مف الدكؿ إلى  ،قة بالعممية التخطيطية ألم مشركعالالع

تخصيص جزء مف ميزانية المخططات لتفعيؿ برامج المشاركة المجتمعية في التخطيط، كقد تناكلت 
مفيـك العديد مف األدبيات التخطيط التنمكم في الييئات المحمية، إذ تناكلت العديد مف الدراسات 

التخطيط، كمف ثـ مفيكـ التنمية مف أجؿ إيصاؿ فكرة التخطيط التنمكم، كلكف قد يعد التخطيط 
التنمكم مصطمحا ذا داللة بذاتو، فقد أكرد دليؿ التخطيط التنمكم المحمي لممدف كالبمدات الفمسطينية 

خطيط المحمي أحد أنكاع الت تعريفا لمتخطيط التنمكم ينص عمى أف التخطيط التنمكم ىك 2017
مف خالؿ خطة  "إقميـ، محافظة، مدينة، قرية "الذم يعمؿ عمى تحقيؽ التنمية في المنطقة المستيدفة

تحقيؽ أىداؼ تنمكية في المجتمع عمى شكؿ برامج كمشاريع تنمكية، كضمف برنامج  إلىتسعى 
طار زمني محدد،  إلى تحديد  اتيجياالستر كيسعى التخطيط التنمكم  تنفيذم مرتبط بمكازنة مالية كا 

اإليجابي فيما  التفكيرالتكجيات المستقبمية دكف التقيد في التفكير بالماضي أك الحاضر مرتكزا عمى 
كمف أجؿ تحقيؽ ىذه التنمية عمى مستكل البمديات، ال بد مف كجكد إجراءات  يرغب بالكصكؿ إليو.

دكرىا التنمكم بأكمؿ كجو، كيعمؿ ، لتمكنيا مف القياـ بتصرفياكقكانيف تمنح لمبمديات، كتكضع تحت 
، عبيد، كمصمحالمحمي. )صبرم ك  الحكـعمى تنظيـ عالقتيا مع الييئات المحمية األخرل ككزارة 

2019) 
 

كلكف مف خالؿ التعريفات المختمفة  ،االستراتيجيال يكجد مفيكـ ثابت كمحدد لمتخطيط التنمكم 
 كاإلمكانياتالحالية كالمكارد  األكضاعراسة لخبراء التنمية كالتخطيط ىك منيج عممي يقكـ عمى د

 ،التنمكية األىداؼبأسمكب المشاركة المجتمعية كذلؾ لمعمؿ عمى تحديد  ،المتاحة لممجتمع المحمي
بكفاءة كفاعمية خالؿ فترة  األىداؼكمف ثـ تحديد المشاريع كالبرامج التي ليا القدرة عمى تحقيؽ ىذه 

)كزارة .بعيف االعتبار الفرص المتاحة كالمعكقات األخذلسكاف مع تتماشى مع تطمعات ا ،زمنية معينة
 (2011الحكـ المحمي ،
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الدكلة عمى  إستراتيجيةكالتخطيط كمفيكـ تنمكم عرفو "جكنز ميرداؿ" عمى أنو برنامج يظير 
 جؿ دفع كتطكير النظاـأمف  ،جانب قكل السكؽ إلىتدخميا  إجراءاتكتكضيح  ،المستكل الكطني

شمكال عبارة عف مجمكعة جيكد  األكثر. كعرؼ "كاترسكف" التخطيط التنمكم كىك التعريؼ االجتماعي
كالتغمب عمى  ،الت التقدـ االجتماعي كاالقتصادمكاعية كمستمرة تبذؿ مف قبؿ حككمة ما لزيادة معد

 .(2014)عدكاف ،.المؤسسية التي مف شأنيا أف تقؼ عائقان في كجو تحقيؽ اليدؼ اإلجراءاتجميع 
 ،عةك كالمشر  المرحمية المقصكدة كالمنظمة اإلجراءاتىك مجمكعة مف  االستراتيجيالتخطيط التنمكم ف

كبجيد جماعي تعاكني  ،التي تنفذ خالؿ فترة زمنية كعمى مستكل كاحد أك عدة مستكيات مكانية
يعمؿ تستخدـ فيو أدكات كسائؿ تحقؽ استغالؿ أمثؿ لممكارد الطبيعية كالبشرية كالمتاحة، كبشكؿ 

ى تكجيو كضبط كمتابعة إلحداث مع العمؿ عم ،لتغير المطمكب كالمرغكب بالمجتمععمى إحداث ا
بقاءهسمبية ناتجة عنو  أثارالمطمكب لمنع حدكث أم  التغيير ىذا بة ضمف الدائرة المرغك  كا 

 .(2008)اليمكز ،.كالمنشكدة
 

أساس المبدأ القائؿ بأف عمميات  ت بمجمميا عمىيى نً بأف مبادئ التخطيط التنمكم بي  الطالبةكترل 
كعمى ىذا النحك،  ،التخطيط القائمة عمى المػشاركة المجتمعية تؤدم إلى قرارات أكثر فعالية ككفاءة

يشمؿ ىذا الدليؿ آليات مشاركة األطراؼ ذات العالقة عمى نطاؽ كاسع في التخطيط التنمكم، كما 
ػات المجتمع، بما في ذلؾ النساء كالشباب ككبار أف المنيجية التي يحددىا تسعى لتػشمؿ جميػع قطاع

ككؿ ىؤالء يعرض كجيات نظػر فريػدة كقيمػة لالحتياجات كالقيـ كاألكلكيات التنمكية ، السف كالفقراء
 في المجتمعات.

 :االستراتيجيأىمية التخطيط  التنموي 
مع ائـ لمكارد المجتتشخيص الكضع الق إلىمف الحاجة  االستراتيجيية التخطيط التنمكم تنبع أىم

مف أجؿ  ةاالستراتيجيتسييؿ عممية رسـ السياسات  إلىكىذا يؤدم  ،كمدل الترابط كالتناسؽ بينيما
ت مف يمكف البمديا االستراتيجيكالتخطيط التنمكم ، مبات التنمية الشاممة كالمستدامةاالستجابة لمتط

لمعايير المناسبة التخاذ القرارات جؿ تحقيقيا كمعرفة اأمعرفة األىداؼ الرئيسة التي تعمؿ مف 
المجالس البمدية في التركيز عمى  االستراتيجيكذلؾ يساعد التخطيط التنمكم ، كالتعامؿ معيا
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التحديات اليامة التي تكاجو المجتمع كتمكنيـ مف تكسيع دائرة االىتماـ بالمشاريع التنمكية الداخمية 
بالنسبة لمسكاف ككسب ثقة الجيات المانحة. كلمتخطيط كىذا يؤدم لزيادة الشعكر باألماف  ،كالخارجية

كالتكعية كاإلصالح كالعمؿ عمى تقميؿ اليدر في المكاد البشرية  ،األفرادفي زيادة الكعي لدل  أىميةه 
مجتمعية المختمفة كذلؾ مف خالؿ تحقيؽ التكامؿ بيف الجيكد المبذكلة في المؤسسات ال؛ كالطبيعية

 إمكانياتلو دكر في رسـ  مالمح المستقبؿ كرصد  االستراتيجيالتنمكم التخطيط . لتحقيؽ التنمية
كذلؾ مف خالؿ  ،القادمة األجياؿأك النجاح عمى المدل البعيد لضماف مستقبمنا كمستقبؿ  اإلخفاؽ

 . (2014)القيؽ،.االستفادة مف دكر الخبراء كالنخبة المجتمعية
 :اآلتيةبالنقاط  االستراتيجيالتخطيط التنموي  أىميةويمكن تمخيص 

 لممكارد الطبيعية كالتكظؼ السميـ لممكارد البشرية. األمثؿاالستغالؿ  .1
عادة تكزيع الدخكؿ بيف السكاف  .2 بشكؿ  كاألقاليـتحقيؽ العدالة االجتماعية عف طريؽ تكزيع كا 

 مقبكؿ.
 تحقيؽ معدالت نمك اقتصادم عالي كتحسيف مستكل معيشة كنكعية حياة السكاف. .3
قميميان.التكزيع العاد .4  ؿ لعائدات النمك االقتصادم كمكاسب التنمية طبقيا كا 
كاالجتماعية  قتصاديةاال لممستنفذيفالمساىمة في كضع الحمكؿ المناسبة كالمكضكعية  .5

 كالبيئية كالديمغرافية.
 
أداة قكية عممية يمكنيا أف تساعدنا كثيران في  االستراتيجيخطيط التنمكم تالبأف  الطالبةكترل 

أدنى مستكياتو يمكف أف  يف االستراتيجيمف ثـ فإف االنشغاؿ بالتخطيط ، ك مقضايا المحميةالتصدم ل
ذا كاف ىذا  ،يقدـ مسمكان لتحسيف التفاعؿ الضركرم بيف رجاؿ األعماؿ كالحككمة كالعماؿ كالفقراء كا 

، التعاكنية سية كالتعرؼ عمى الفرصالتخطيط جيدان فإنو بال شؾ سيكفر الكسيمة لتكضيح المزايا التناف
تيدؼ إلى تحقيؽ أكلكيات محمية ك ذلؾ بأفضؿ  ستراتيجياتابتكارية كيكلد الخيارات اال جدكما سي

 .األساليب المتاحة
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 :االستراتيجيخصائص التخطيط التنموي 
مف  االستراتيجيية التخطيط التنمكم ىناؾ كثير مف الخصائص التي يجب تكافرىا إلنجاح عمم

 . (2014)القيؽ، أىميا:
 اإلدارممف النظاـ  األكلىالمرتبة  االستراتيجيكذلؾ مف خالؿ إعطاء التخطيط  :األكلكية 

كتنظيـ  ،كنكعية المكارد البشرية المطمكبة ياكأىداف المنظمة إال أنو يحدد رسالة، لممنظمة
 كالرقابي. اإلدارمالعالقات كالعمؿ عمى تكجيو النظاـ 

 :التي يمكف التحكـ بيا ليتعرؼ عمى  األشياءكد كذلؾ أف يتعدل حد الشمكلية كالتكامؿ
بعيف االعتبار  األخذكذلؾ مف أجؿ  ،المتغيرات البيئية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتكنكلكجية

 عند اتخاذ القرارات.
 مف خالؿ تقديـ التغذية الراجعة كالتفاعؿ المستمر بيف جميع  التفاعؿ بيف مستكيات التخطيط

ف التفاعؿ بيف التخطيط كالتنفيذ أل ككذلؾ، منفذيف أكمقكميف  أكسكاء مخططيف  المعنييف
 التخطيط يعتمد عمى سالمة التنفيذ.

 :لكي تحقؽ الخطة غايتيا ال بد أف يككف ىناؾ نظرة شاممة لكاقع المنظمة مف  الكاقعية
 المالية كاإلمكانياتكذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى المكارد  ،خالؿ الدراسة العممية الدقيقة

 .اإلمكانياتكىذا يضمف تحقيؽ غاية الخطة التنمكية ضمف  ،شريةالب
 :كالمركنة ىي سمة أساسية بسبب الطابع المتغير لمبيئة   المركنة كالقدرة عمى التكيؼ

كذلؾ لكجكد تطكرات تقنية كعممية كصناعية كالتكنكلكجية كاالتصالية ، التعميمية
 المتسارعة. 

 :الخطة  المسؤكلة عف إعداد األطراؼؿ جميع كتتـ عممية التنسيؽ مف خال التنسيؽ
 يا. كتقييم تيا كمتابع ىاكتنفيذ ةاالستراتيجيالتنمكية 

  جؿ تحقيؽ النجاح أذات أىمية بالغة مف  االستراتيجييعد التفكير  :االستراتيجيالتفكير
ؿ كتعد القدرة عمى التميز بيف التفكير عمى المدل القصير كالمدل البعيد كالعم ،زكالتمي  

كبعد ذلؾ ندرؾ  ،ةاالستراتيجيمف مككنات  أساسيعمى تحقيؽ التكازف بينيما يعتبر مككف 
 .االستراتيجيتائج المرجكة لمتخطيط التنمكم أىمية كؿ منيما في تحقيؽ الن
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 :ية التخطيط التنمكم تعتبر عممية المتابعة كالمراقبة الكجو المكمؿ لعمم المتابعة كالرقابة
الكضع  إلىمف المكقؼ الحالي  ؿ المتابعة كالمراقبة تنتقؿ المنظمةكمف خال، االستراتيجي

كيتضح ذلؾ مف خالؿ الربط بيف التخطيط مف ناحية كالنتائج  ،المستيدؼ لممنظمة
النيائية مف ناحية أخرل كىذا الذم يحقؽ مف خالؿ عممية المتابعة كالرقابة لنتائج أم 

 .استراتيجيةخطة 
 

المتطمبات التنظيمية  تكفر االستراتيجيلتخطيط التنمكم بأف خصائص ا الطالبةكترل 
التغيرات المصاحبة كالناجمة عف  الالزمة، كتحقيؽ قدرة التنظيـ عمى التكيؼ بما يتالءـ مع

 ة.االستراتيجيالقرارات 
 

 :االستراتيجيأسس التخطيط التنموي 
م يعتمد في نجاحو عمى كالذ ،يعتمد عمى مدل فعالية التخطيط أدائياإف تقدـ المؤسسة كتحسف 

أم  ،تحديد االتجاهمراعاتو لمجمكعة مف األسس كالمبادئ المعركفة عند األخصائييف كالخبراء مثؿ 
كاالحتياجات  اآللياتكالعمؿ عمى تحديد  إليوتحديد الكضع الراىف لممؤسسة كالكضع المراد االنتقاؿ 

يجب عمى المخططيف بعد  د كالمكاردكتركيز الجيك الالزمة لتحقيؽ ذلؾ ضمف اإلمكانات المتاحة، 
تجميع الطاقات كتركيزىا في استغالؿ المكارد كالفرص المتاحة لتحقيؽ  إلىتحديد الرسالة التكجو 

 الثبات كالمركنةكمف أسس التخطيط كذلؾ ، لتشتت الطاقات تجنبان  ؛المرسكمة ةاالستراتيجي األىداؼ
ككذلؾ المركنة في التعامؿ مع  ناء عممية التخطيط،أم الثبات في االتجاه كالتركيز لمطاقات كافة أث

كيجب التعامؿ  ،كالسيطرة سكاء كاف في البيئة الداخمية أك الخارجية اإلرادةالمتغيرات الخارجة عف 
كالتكافؽ ، معيا بمركنة مف خالؿ دراسة التغيرات كالتحديات المستجدة كالعمؿ عمى تطكير الخطة

المؤسسة لو ماض كحاضر  أكمسار الفرد  فإلمستقبؿ حيث كالتكازف بيف الماضي كالحاضر كا
الماضي لتقيميو كالتركيز  إلىلذلؾ ال بد مف الترابط بينيا كذلؾ مف خالؿ النظر  ،كمستقبؿ منشكد
 . (2013إلمكانات الحاضر، كتسخيرىا لتحقيؽ أىداؼ المستقبؿ )ناصر، األفضؿعمى االستخداـ 
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 :ياالستراتيجىداف التخطيط التنموي أ
لممساىمة في تحقيؽ تنمية متكاممة، حيث أنو يعمؿ عمى تغطية  االستراتيجيييدؼ التخطيط التنمكم 

كىذا  ،كأمف تنمية اجتماعية كاقتصادية كبيئيةلمحاكر التنمكية في المدف مف تخطيط كتنظيـ ، ك اكافة 
 أىداؼكمف ، شاممة لمستقبمية ضمف رؤية تنمكيةتمبية احتياجات المدينة الحالية كا إلىكمو يؤدم 

مف خالؿ المشاركة  ،العمؿ عمى تعزيز مفاىيـ الحكـ الرشيد االستراتيجيالتخطيط التنمكم 
الخطة تحقيؽ العدالة  أىداؼجؿ تحقيؽ قيـ النزاىة كالشفافية كالمساءلة، كمف ضمف أالمجتمعية مف 

لكافة المكارد   األمثؿؿ كالعمؿ عمى االستغال، االجتماعية لكافة شرائح السكاف كالفئات العمرية
الرئيسية في كؿ محكر  ةاالستراتيجي األىداؼكذلؾ العمؿ عمى تحقيؽ  ،كالفرص المتاحة كاإلمكانيات

مجمكعة  إلىمف المحاكر التنمكية، كعند القياـ بتنفيذ ىذه المحاكر كالمبادرات التنمكية يتـ ترجمتيا 
مف خالؿ خطط استثمارية تتراكح مدتيا مف  مف المشاريع التي تقكـ مؤسسات المجتمع عمى تبنييا

كتتكلى ىذه المؤسسات مسؤكلية تنفيذىا كمتابعتيا كتقييميا بالتعاكف مع الييئات  ،سنتيف إلىسنة 
ىك تحميؿ الكضع الراىف بطريقة عممية  االستراتيجييدؼ العاـ في التخطيط التنمكم المحمية، كال

 األمثؿالمتاحة كاستغالليا بالشكؿ  اإلمكانياتيد كاضحة، كمف ثـ العمؿ عمى تحد إجراءاتذات 
كمف أىميا  ،الفرعية األىداؼلتحقيؽ التنمية الشاممة كالمستدامة، كىذا يتطمب تحقيؽ العديد مف 

 اإلمكانياتكتحديد يا، كمعيقات ياكفرص التنمكية العممية تأكلكياتشخيص الكضع الراىف كتحديد 
ات االستراتيجيالعمؿ عمى كضع رؤية تنمكية متكاممة كرسـ ك  ،األمثؿالمتاحة كاستغالليا بالشكؿ 

لتنمكية اليامة، كذلؾ االفرعية تحديد المشركعات كالبرامج  األىداؼكمف ضمف  ،المناسبة كتحقيقيا
ككضع منيجية  ،كتقديرات مالية كاقعية ،زمني معقكؿ إطاركضع خطة تنفيذية متكاممة ضمف 

ككذلؾ كضع مؤشرات قياس كمعايير النجاح خالؿ فترة  ،تنفيذ الخطةاألداء كمراقبتو لكاضحة لمتابعة 
 . (2014)القيؽ، .زمنية متكقعة

 
 
 



41 
 

 :االستراتيجيمعوقات التخطيط التنموي 
فيما يمي: ضعؼ المكارد المتاحة كقمتيا كصعكبة  االستراتيجيإبراز معكقات التخطيط التنمكم يمكف 

كقت كتكمفة  إلىلذلؾ يحتاج التخطيط  ؛القدرات الالزمةكذلؾ صعكبة إدارتيا كنقص ، إليياالكصكؿ 
اضطراب ، في البيئة ةاالستراتيجيمعمؿ عمى جمع المعمكمات غير المالئمة حكؿ المتغيرات لكبيرة 

مما قد يجعؿ التخطيط متقدما قبؿ أف يبدأ التغير السريع في عناصر البيئة المختمفة  ؛البيئة الخارجية
 االستراتيجي مف ضمف المعكقات عدـ قدرة المديرك ، ياسية أك اقتصاديةسكاء كانت قانكنية أك س

 (.2011صبيح، ).اؾ الفرص كالمخاطر الحقيقيةر عمى إد
 :االستراتيجيمراحل التخطيط التنموي 

دكار مختمفة لممشاركيف في التخطيط أيمر التخطيط بعدة مراحؿ كفي كؿ مرحمة مف المراحؿ تظير 
ف فيـ المشاركيف لمنيجية التخطيط كمعرفة طبيعة الدكر الذم يقع إذ إ، كخاصة المجتمع المدني

كعدـ  ،االستراتيجيتحسيف مستكل جكدة التخطيط التنمكم  إلىعمى عاتقيـ في كؿ مرحمة يؤدم 
الخطط التنمكية التي  إعدادحدكث صعكبات لدل المشاركيف في  إلىىذه المنيجية يؤدم  إدراؾ

 (.2019، كآخركف)صبرم .يتعكس احتياجات المجتمع المحم
ّـَ  كاستند إعداد  ،مف قبؿ كزارة الحكـ المحمير ة بإشراؼ مباشاالستراتيجينمكية إعداد ىذه الخطة الت كت

ىذه الخطة عمى دليؿ إجراءات إعداد الخطة السنكية لممجالس القركية إلعداد خطة االستثمار 
 . 2017مي كالخدمات المحمٌية لعاـ ( ضمف برنامج تحسيف الحيكـ المحACIPالرأسمالي السنكم )

ّـَ  حيث ارتكزت منيجية إعداد  ،إعداد ىذه الخطة بمشاركة فاعمة مف مختمؼ فئات المجتمع حيث ت
شمؿ كقد  ،ة عمى مجمكعة مف المراحؿ كاألنشطة باالستناد إلى الدليؿ المذككراالستراتيجيالخطة 

ّـَ  ،الدليؿ خمسة مراحؿ أساسية ثة األكلى منيا كتحتكم كؿ كاحدة منيا عمى تطبيؽ المراحؿ الثال ت
 (1عدة خطكات كتحتكم كؿ خطكة عمى أنشطة مختمفة كما ىك مبيف في الشكؿ رقـ )
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 الخطة التنمكية إعداد. مراحؿ كخطكات 1الشكؿ 
 فمسطيف. -(، دليؿ التخطيط التنمكم، راـ اهلل2017المصدر: كزارة الحكـ المحمي، )

 
منيجية المشاركة مع ذكم العالقة، حيث قاـ فريؽ التخطيط األساسي كقد اعتمدت الخطة عمى 

المككف مف ممثميف عف المجمس بإعداد الخطة بالتعاكف كاالشتراؾ مع أبناء القرية مف ذكم الخبرات 
كالمؤىالت الذيف شارككا في المجاف المختمفة، كبدعـ فني مف االستشارم خالؿ كؿ مراحؿ تطكير 

 .ير تكصيؼ المشركع كمصفكفة الرقابة كالمتابعةالخطة انتياءن  بتطك 
المعد مف قبؿ كزارة الحكـ المحمي كصندكؽ تطكير إقراض  االستراتيجييحتكم التخطيط التنمكم 

عمى  ماإككؿ مرحمة تحتكم  ،أساسيةعمى خمسة مراحؿ  2011كتعديالتو  2009البمديات عاـ 
بيف كيفية تنفيذ كؿ نشاط مف خالؿ تكفير حيث ي ،عدة خطكات كما يظير ذلؾ في الدليؿ أكخطكة 

 اآلتي:ىذه المراحؿ عمي النحك األدكات الخاصة بذلؾ، كتككف 
 :المرحمة األولى: أين نحن؟ تنظيم وتحميل

 كتحتكم الثانية: خطكات أساسيات:  ●
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  كيتـ فييا إجراء الترتيبات المؤسسية الضركرية _ كضع  ،التييئة كاإلعداد األكلىالخطكة
 .تحضير خطة كاممة لمتنفيذلدارة عممية التخطيط_ ىيكمية إل

 تحميؿ أصحاب العالقة _ تشكيؿ لجاف ممثمي أصحاب العالقة كتسمية لجاف  :الخطكة الثانية
 .ة التنفيذ كفتح باب عضكية المجافعرض خطلالعمؿ _ 

 تحضير التقارير الشخصيةك  ، الخطكة الثالثة: تشخيص المجاالت التنمكية. 
 :االستراتيجيالتنموي  اإلطار ؟أين نريد أن نتجو :ةنيالثا المرحمة

 :أساسيتيفكتحتكم عمى خطكتيف 
 األكلكيةتحديد القضايا التنمكية ذات  :الخطكة الرابعة 
 كضع مؤشرات ك  تحديد الرؤية التنمكية_ تحديد األىداؼ التنمكية _ :الخطكة الخامسة

 . األىداؼلقياس كمدل تحقيؽ ىذه 
  :ةاالستراتيجينصل؟ الخطة  كيف :المرحمة الثالثة

مراجعة المشاريع المقترحة كتحديدىا ، ك تراح المشاريع التنمكية كتكصيفياالخطكة السادسة: اق
 . بشكؿ نيائي

تحضير مصفكفة  كتحتكم عمى ،الخطكة السابعة: العمؿ عمى كضع خطط التنفيذ كالمتابعة
 . ة لممتابعة كالتقييـتحضير خطك  خطة التنفيذ _التكصيؼ المكاني لخطة التنفيذ _

العمؿ عمى تحضير مسكدة لمخطة_ تبني الخطة مف قبؿ المجمس _ كالعمؿ  :الخطكة الثامنة
 .العمؿ عمى تسميـ الخطة لمكزارةك مف قبؿ المجمس_ تكقيع العقد المجتمعي _ ةعمى مراجعة الخط

  :التنفيذ آلياتيوصمنا؟  الرابعة: ماالمرحمة 
 العمؿ عمى تحضير خطط تنفيذية  كتحتكم عمى ،تحضيرات التنفيذ تعتمد عمى :الخطكة التاسعة

 .تحضير دراسات الجدكل كمقترحات المشركعك  _ لألقساـسنكية _تحضير خطط سنكية 
 تحضير دراسات  كتحتكم ىذه عمى ،الخطكة العاشرة: العمؿ عمى بناء شركات كحشد مكارد

تركيج المشاريع لدل ك  مى تمكيؿالتقديـ لمجيات المانحة لمحصكؿ ع_الجدكل كالمقترحات 
العمؿ عمى تحضير صياغة عقكد ك  كمؤسسات المجتمع المدني _ الخاص القطاع

 .عقكد مع القطاع الخاص /جمع تبرعات لبعض المشاريع إبراـ/اتفاقيات/مذكرات / 
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 :المرحمة الخامسة: ىل وصمنا؟ عممية التقييم والتحديث
  كتحتكم عمى المتابعة  _ تقييـ كاالطالعالة ك عمى المتابع عشر: العمؿالخطكة الحادية

 .كاطالع المجتمع المحمي عمى مدل تحقيؽ الخطة _كالتقييـ السنكم لمخطة
 تحديث _ تحديث خطط التنفيذ السنكية لألقساـ _العمؿ عمى التحديث  :الخطكة الثانية عشر

 خطط التنفيذ المحدثة.
كذلؾ مف خالؿ عقد العديد مف ، كاسعة مراحؿ االكلى بمشاركة مجتمعية يتـ تطبيؽ الثالثة

االجتماعات ككرش العمؿ التي تعتمد عمى قائمة المشاركة مف خالؿ مراحؿ المشركع المختمفة، كذلؾ 
بيدؼ اطالع ممثمي المجتمع المحمي كالقطاع الخاص عمى دكرىـ في عمميات رسـ السياسات 

ية عالقة الشراكة بينيـ كبيف المجالس البمدية تقك  إلىمما يؤدم ؛ راتالتنمكية كالعمؿ عمى  اتخاذ القرا
 . (2014)القيؽ، لتحقيؽ المصالح العامة

 
 في المنظمات: االستراتيجيخطوات التخطيط 

 :اإلجراءاتيتضمف مجمكعة مف  االستراتيجي( بأف التخطيط 2019كحسيف،  ،الدليمي )أشار
 .ةياالستراتيجصياغة الرسالة المؤسسة كتحديد األىداؼ كالغايات .1
 .المناسبة ةاالستراتيجيلمبيئة الداخمية كالخارجية، كاختيار  االستراتيجيالتحميؿ .2
 .المكضكعة لالستراتيجيةالتنفيذ كالتطبيؽ .3
 .االستراتيجيالرقابة كالتقييـ .4

 
كاضحة  استراتيجيةىك تحديد  رؤية  االستراتيجيبأف مف أىـ خطكات التخطيط  الطالبةكترل 
ة الفعالة، فالرؤية ليست مجرد سباؽ في االستراتيجيزاكية في بناء كتحقيؽ بمثابة حجر ال ،كمميزة

مستقبؿ  الخالؽ حكؿ االستراتيجيلجذابة، كلكنيا منيج في الفكر انتقاء األلفاظ كالشعارات كالعبارات ا
 ، كنكعية أنشطتيا المرغكبة، كمكانتيا السكقية المتكقعة.المنظمة
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 :و العمل التنموي الفمسطينيالتي تواج واألولوياتالتحديات 
بكضع العديد مف الخطط كالبرامج التنمكية  1994قامت السمطة الكطنية الفمسطينية منذ نشأتيا عاـ 
لمكاجية المشاكؿ االجتماعية كاالقتصادية التي  ؛كاالجتماعية كاالقتصادية في األراضي الفمسطينية

 لالقتصادخمص مف التبعية االقتصادية كانت ترتكز عمى الخطط باالعتماد عمى الذات عمى الت
كالتخمص مف  ،كالعمؿ عمى تكفير بنية تحتية مالئمة لعممية البنية التحتية االقتصادية اإلسرائيمي

كمعالجة مشاكؿ الفقر كالبطالة  ،التشكىات الييكمية المكجكدة في البنية االقتصادية الفمسطينية
 . كاإلسكافحة كالتعميـ ،كالعمؿ عمى تكفير الخدمات االجتماعية كالص

كالتي ينبغي  ،يكاجو العمؿ التنمكم الفمسطيني كثير مف التحديات الداخمية كالخارجية المتداخمة
 (2016مؤتمر ماس االقتصادي, ) :ومن أىم ىذه التحديات التعامؿ معيا في المراحؿ القادمة

 ،ت التي تكاجو العمؿ الفمسطينيدياالتح أكلىمف  اإلسرائيمييعتبر االحتالؿ  :اإلسرائيمياالحتالل  .1
كفرض حصارىا عمى قطاع  ،الفمسطينية األراضيسيطرتيا عمى أجزاء كبيرة مف  إسرائيؿتستمر  إذ

كمحاكالت عزؿ  األراضيكمصادرة  ،كسع االستيطاني كبناء المستعمراتغزة، كبناء جدار الضـ كالت
حتالؿ يتحكـ بقدرات الشعب الفمسطيني كمازاؿ اال، كتيكيد مدينة القدس كالعمؿ عمى تيجير سكانيا

ف ك كذلؾ تعمؿ قكات االحتالؿ كالمستكطن، ك كتقييد تجارتو ،زراعية كمكارد طبيعية كأراضيمف حدكد 
كالعمؿ عمى  عمى انتياؾ حقكؽ المكاطنيف بالعزؿ كالقتؿ كالتشريد كالتيكيد كتدمير الممتمكات،

 ،كتيديد منجزاتو اإلسرائيميني كربطة باالقتصاد البنية التحتية كىيكمية االقتصاد الفمسطي أضعاؼ
 كالعمؿ عمى تقكيض دكر مؤسسات دكلتو كمكانتيا ككسيمة لفرض حؿ سياسي مجحؼ عميو. 

عمى الرغـ مف تكقيع المصالحة كتشكيؿ حككمة التكافؽ  الداخمي: واإلدارياالنقسام السياسي  .2
كاف لو تأثير كاضح عمى االقتصاد  االنقساـ أف إال 2014الكطني في الربع الثاني مف عاـ 

المترابطة عمى  كاألزماتكجعؿ التعامؿ مع المشاكؿ  ،كعدـ حصكؿ الدكلة عمى استقالليا الفمسطيني،
 . مستكل تحقيؽ  التنمية كمحاربة الفقر في غاية الصعكبة

السياسية  األكضاعحيث أف الكضع االقتصادم شيد تراجع كاضح في تراجع الوضع االقتصادي:  .3
 كالتراجع، كتراجع حجـ االستثمار كعجز الميزاف التجارم ،دة كزيادة معدالت البطالة كالفقرالسائ
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بجميع التزاماتيا كتراكـ المتأخرات  اإليفاءالمالية كعدـ قدرتيا عمى  األزمةتفاقـ  إلى أدلاالقتصادم 
 .اإلسرائيميةككؿ ذلؾ نتيجة لمسياسات كالممارسات ، المستحقة

 
كاليدؼ منيا  ،ىذه التحديات كبيرة كتحتاج إلى تبني خطة تنمكية شاممة كمتكاممةبأف  ةالطالبكترل 

يجاد حمكؿ مثالية لكافة المشاكؿ كاألزمات التي يعاني منيا  نياء االنقساـ كا  التخمص مف االحتالؿ كا 
القطاع ك  الحككمة_ الشعب الفمسطيني مف خالؿ تضافر جيكد جميع أطراؼ التنمية في فمسطيف

كىك الكصكؿ إلى معدالت نمك  ،كتكجيييا نحك ىدؼ كاحد _مؤسسات المجتمع المدنيك خاص ال
 .قتصاد الفمسطيني إلى األماـمرتفعة كتحقيؽ تنمية مستدامة تنيض باال
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 المبحث الثاني
 

 الييئات المحمية                        
 
 اإلدارة والحكم المحمي في فمسطين عبر التاريخ 
 الوضع الراىن لمحكم المحمي في فمسطين 
  ي المحموظائف رئيسة لمحكم 
  لمييئات المحمية االستراتيجيأىمية التخطيط التنموي 
 مستويات الييئة المحمية 
 الحكومة المركزية البمدية 
 نظم الحكم المحمي 
 والالمركزية الحكم المحمي بين المركزية 
  المركزية في الحكم المحمي 
  الحكم المحميالالمركزية في 
 ميمزايا الالمركزية في الحكم المح 
 مساوئ الالمركزية في الحكم المحمي  
 العالقة بين الييئات المحمية والتخطيط التنموي 
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 مقدمة
البمديات كالمجالس القركية المكجكدة في المناطؽ  إلىفي ىذه الدراسة  ""الييئات المحميةمفيكـ يشير 

مجمس  417، في الضفة الغربية كقطاع غزة التي يبمغ عددىا قرابة 1967عاـ الفمسطينية المحتمة 
تعتمد الدراسة لمبحث عف طبيعة التبعية االقتصادية عمى سياؽ محدد تمت معاينتو ك  ،قركم كبمدية

عف  فضالن  ،التي ناقشت دكر كمكانة الييئات المحمية الفمسطينية األدبياتمف خالؿ تحميؿ كدراسة 
قراضريع التي نفذتيا ىذه الييئات مف خالؿ صندكؽ تطكير تحميؿ المشا  الييئات المحمية. كا 

ال يختمؼ السياؽ الفمسطينيٌ عما كرد في األدبيات النظرية السابقة حكؿ ى مفيكمي الحكـ المحمي 
ف كانت السمطة الفمسطينية اختارت دمج النمكذجيف بعضيما بب عض؛ إذ حددت كاإلدارة المحمية، كا 

طبيعة كصكرة اإلدارة  ،85في المادة  2005سي المعدؿ عاـ كفقا لمقانكف األسالفمسطينية ن السمطة ا
المحمية لمييئات المحمية الفمسطينية مف خالؿ النص التالي: تنظـ البالد بقانكف في كحػدات إدارة 

ى الكجو محمية تتمتع بالشخصية االعتبارية، كيككف لكؿ كحػدة منيا مجمس منتخب انتخابا مباشران عم
كيحدد القانكف اختصاصات كحدات اإلدارة المحمية كمػكاردىػا المالية كعالقتيا  ،المبيف في القانكف

بالسمطة المركزية كدكرىػػا فػي إعػػداد خطط التنمية كتنفيذىا، كما يحدد القانكف أكجو الرقابة عمى تمؾ 
ييئات المحمية الفمسطينية لـ ينسجـ الكحدات كنشاطاتيا المختمفة، لكف في المقابؿ نجد أف قانكف ال

مع القانكف األساسي الفمسطيني ككف ىذه الييئات تعمؿ كفؽ قانكف الييئات المحمية الفمسطينية 
، إذ عرؼ "كزارة الحكـ المحمي" كالكزير عمى أنو «اإلدارة المحمية»الكزارة عمى أنيا تعمؿ كفؽ نمكذج 

أف قطاع المحميات يكاجو مشكمة عميقة منذ التأسيس كىذا بدكره أبصر عمى « كزير الحكـ المحمي»
 (  2005،المعدؿ األساسي القانكف).عمى صعد شتى، ىيكمية، كتنظيمية، ككظائفية كأدائية

يككف ليا نظاميا  أف إلىف لكؿ دكلة تتجو إف ،إلداريةامف الخبرة  مشترؾه  كاف لمبشرية تراثه إذا 
المختمفة السياسية كاالجتماعية  األكضاعالتفاكت في  إلىكيرجع ىذا  ،الخاص بيا اإلدارم

دارةك  المحمية اإلدارة_ اإلدارةكاالقتصادية الخاصة بكؿ دكلة كالتي تككف في مجمكعيا بيئة   ا 
التطبيؽ  أساليبحد بعيد في  إلىف الكبيرة...الخ، كتؤثر لمد_ اإلماراتك  الكاليات أكالمقاطعات 

  .(2006 ،النعيـ) المحمية في كؿ دكلة كاإلدارة اإلدارم

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14860
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14860
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14860
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14860
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14860
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14860
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14860
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14860
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14860


49 
 

 
تقكـ بمكجبو الحككمة المركزية بتفكيض جزء  اإلداريةمف الالمركزية  أسمكبان المحمية  اإلدارةتعتبر   

كتعتبر  ،جغرافية المختمفة في الدكؿاطؽ الالسمطات المحمية في المن إلى اإلداريةمف صالحياتيا 
يخضع لمتكجييات كالتعميمات الصادرة مف مؤسسات الحككمة  إداريالذلؾ تنظيما  المحمية تبعان  اإلدارة

 العاـ لمدكلة. اإلدارمالمركزية كىي بالتالي جزء مف التنظيـ 
ي مناطؽ الدكلة كالتي المحمية بيذا المعنى تختمؼ عف فركع الكزارات المركزية المكجكدة ف اإلدارة 

مف عدـ  تعتبر نكعان  إنما ،مالي أك إدارم أكليذه الكزارات كال تتمتع باستقالؿ تنظيمي  تبقى امتدادان 
داريةجيزة تنظيمية أالمحمية فتمثؿ  اإلدارة اأمٌ ، اإلدارمالتركيز  كمالية ليا مدل مف االستقالؿ  كا 

كيتـ تفكيضيا  اتيامف ذ نبعتقمة كصالحيات تخصية معنكية مسكليا ش ، تحدده الحككمة المركزية
في منطقتيا فقط ،بينما تحتفظ الحككمة  إداريةحيث تتمتع بسمطات  ،مف قبؿ الحككمة المركزية إلييا

السيما في اتخاذ القرارات الرئيسة كرسـ السياسة في المنطقة المحمية  األمكرالمركزية بحؽ تقرير 
 . (2020، كراضيالعكش، ) تالعامة فيي

تكاجو المؤسسات المعاصرة العديد مف المتغيرات، منيا متغيرات البيئة الداخمية كمتغيرات البيئة 
لعمؿ كما يتضمنو مف الخارجية، تتمثؿ متغيرات البيئة الداخمية بالييكؿ التنظيمي، كطبيعة ا

ية األداء بيف في انسياب ليات، كأنظمة المعمكمات كاالتصاالت التي تؤدم دكرا ميمان ؤك صالحيات كمس
بمختمؼ مكاقعيـ  األجزاء المختمفة لممؤسسة، كمف أىـ متغيرات البيئة الداخمية األفراد العامميف

الذيف يشكمكا العمكد الفقرم لثقافة المنظمة كاتجاىاتيا التطكيرية، ككذلؾ متغيرات البيئة  الكظيفية
سية كالتكنكلكجية ليا تأثيراتيا المتباينة الخارجية المتمثمة بالمتغيرات االجتماعية كاالقتصادية كالسيا

 (.2014زبدة، عمى المؤسسات )
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 اإلدارة والحكم المحمي في فمسطين عبر التاريخ:
  :اإلدارة والحكم المحمي في العيد العثماني

لما ىك معركؼ في  بقيت فمسطيف في العيد العثماني ضمف التقسيمات اإلدارية لبالد الشاـ استمراران 
يالت كصكال إثـ  "نيابيات"كالتي كاف يطمؽ عمييا آنذاؾ مصطمح  ،ـ1516مممككي قبؿ عاـ العيد ال

لكاء القدس الشريؼ، "إلى كاليات، ككانت التقسيمات اإلدارية في فمسطيف ضمف ثالثة ألكية كىي 
 يعتبر المنشكر السمطاني، ك قرية 667ناحية ك  28كثالثة عشر قضاء ك  "كلكاء نابمس، كلكاء عكا

ـ، إشارة البدء إلنشاء مجالس بمدية الذم فتح المجاؿ لتشكيؿ 1856الصادر عاـ  "ط ىايمكفخ"
ـ، حيث ترؾ العثمانيكف فمسطيف 1868المجالس البمدية كمنيا بمدية نابمس التي تأسست في عاـ 

 (.2007مجمسا بمديا )كزارة الحكـ المحمي، 22بعد الحرب العالمية األكلى كبيا 
 
  (:1948-1917المحمي في عيد االنتداب البريطاني) اإلدارة والحكم 

ّـَ  االستيالء عمى البالد العربية مف قبؿ الحمفاء كتقسيميا كفقا التفاقية  بعد الحرب العالمية األكلى ت
ـ، كىكذا دخمت فمسطيف عيدا جديدا مف المعاناة كسميت 1917ـ ككعد بمفكر1916سايكس بيكك

ثر إكعمى  .منطقة 13ـ الجنراؿ المنبي فمسطيف إلى نية كالتي قسَّ بمرحمة اإلدارة العسكرية البريطا
ىربرت " تغيرت اإلدارة العسكرية إلى إدارة مدنية كعيف السير" 1920نيسافريمك ساف "اتفاقية 
ـ استحدث نظاـ الييئات المحمية، حيث تمثؿ 1921كمندكب ساـ عمى فمسطيف، كفي عاـ  "صمكئيؿ

المستعمرات كتعييف المخاتير في القرل مف قبؿ اإلدارة العسكرية، كؿ ىيئة مجمكعة مف القرل أك 
لممندكب ـ كضع قانكف جديد لمبمديات عمى يتصؼ بالمركزية الشديدة كسمطة مطمقة 1934كفي عاـ 

 (2007)كزارة الحكـ المحمي،في تقرير أمكر البمديات.
  

اد إدارة مدنية أردنية كتعييف حاكـ ـ تـ إيج1949: في آذار العيد العربيفي  مياإلدارة والحكم المح
ـ صدر نظاـ تقسيمات إدارية جديد، كبمكجبو أصبحت 1964رم لمضفة الغربية، كفي عاـ ادإ

 محافظة القدس كلكاء الخميؿ كلكاء نابمس كلكاء جنيف" التقسيمات اإلدارية لمضفة الغربية تتألؼ مف
ـ، أما في قطاع غزة فقد كاف 1965ية عاـ كعمى ضكء ذلؾ تـ استحداث كزارة الشؤكف البمدية كالقرك "
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حيث تميزت ىذه الحقبة  "غزة كخاف يكنس" تحت السيطرة المصرية كلـ يكف ىناؾ سكل بمديتيف كىما
بالصبغة السياسية عمى حساب األنشطة الخدماتية بحثا عف الكطف كاليكية بجانب البحث عف لقمة 

 (2007كزارة الحكـ المحمي،)العيش.
 

 (1994-1967عيد االحتالل اإلسرائيمي)في  كم المحمياإلدارة والح
اعتبرت سمطات االحتالؿ المناطؽ المحتمة مناطؽ مدارة كذلؾ لمتيرب مف خيار ضـ األراضي  

ف ذلؾ سيؤدم إلى اختالؿ في الميزاف الديمكغرافي لكياف االحتالؿ، كتحت ىذا الغطاء أل ؛المحتمة
ـ 1981ـ. كفي عاـ1987أمرا عسكريا لغاية عاـ  2100حيث أصدرت ما مجمكعو  ،سنت القكانيف

ـ 1982مف عاـ  قامت إسرائيؿ بمحاكلة فرض اإلدارة المدنية فحمت معظـ المجالس البمدية، كابتداءن 
أصبحت بعض البمديات التي تـ حميا كعزؿ رؤسائيا برئاسة ضباط إسرائيمييف كتبنت إسرائيؿ ركابط 

 (.2009ضت التعايش مع االحتالؿ.)كزارة الحكـ المحمي،ألنيا رفة؛ القرل بدؿ المجالس القركي
 

 (:1994اإلدارة والحكم المحمي في عيد السمطة الفمسطينية)
ـ كجدت نفسيا أماـ تركو ثقيمة مف األنظمة كالقكانيف 1994منذ أف قدمت السمطة الفمسطينية عاـ

 1"صدر القرار رقـأا كذلؾ يفسر قرار المرحكـ الراحؿ ياسر عرفات عندم، كاألكامر العسكرية
ـ حتى يتـ 5/6/1967كالذم ينص عمى استمرار العمؿ بالقكانيف التي كانت سارية قبؿ  "1994لسنة

تكحيدىا، كتبع ذلؾ الكثير مف القكانيف كالتي تـ بمكجبيا استحداث الكثير مف الييئات المحمية حيث 
كبيرا حيث  حكـ المحمي تكسعا كميابمدية جديدة، كقد شيد قطاع ال 78بمغ عدد البمديات المستحدثة 

كيعتبر ىذا  ،مجمس قركم 334بمدية ك 108مرات ليصبح عددىا اليكـ  4تضاعفت عدد البمديات 
في  2260منيـ  ،مكظؼ 6400كبر قطاع بعد القطاع الحككمي حيث يعمؿ فيو حكالي أالقطاع 

مميكف  84ـ، ك1968ـ مميكف دكالر عا 5قطاع غزة، ككما تطكر إيراد قطاع الحكـ المحمي مف 
 (.2004شتية، ) ـ1998مميكف دكالر عاـ  188ـ، إلى أف كصؿ1990دكالر عاـ 
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 الوضع الراىن لمحكم المحمي في فمسطين
عممت كزارات الحكـ المحمي المتعاقبة عمى زيادة عدد البمديات كالمجالس  أوال: الوضع اإلداري:

بعضيا، بحيث تـ دمج تجمعات صغيرة قريبة القركية، كقامت بدمج عدد مف التجمعات الصغيرة ب
مف تجمع كبير، كمف ناحية أخرل قامت ىذه الكزارات بتشكيؿ مجالس الخدمات كالتخطيط اإلقميمي 

مف بعضيا البعض،  المشتركة بحيث تضـ ىذه المجالس عدد مف الييئات المحمية القريبة جغرافيان 
ؽ الريفية، إال أف ىذا التطكر الكمي لـ يكاكبو مت مجالس الخدمات المشتركة في المناطك  ككذلؾ شي 

تطكير نكعي في نمط اإلدارة، كحجـ المكازنات المخصصة، كديمقراطية إدارة قطاع الحكـ المحمي 
مف حيث تكسيع الصالحيات كتنكيع التمثيؿ السياسي كاالجتماعي في ىيئاتو، بحيث بقيت 

حيات محدكدة جدا بمكجب القانكف، مثؿ تنظيـ الصالحيات التي تتمتع بيا الييئات المحمية ىي صال
كف ئلخ، كال تتمتع ىذه الييئات بأم صالحيات فعمية في مجاؿ التعميـ كالشإ.. البناء كاألسكاؽ العامة

االجتماعية أك الخدمات الصحية، مع أف معظـ بمداف أكركبا يتـ إعطاء الييئات المحمية ىامش كبير 
نشاء مسارح كأندية كمرافؽ إنتاجية مف االستقالؿ اإلدارم كالمالي، ك  صالحيات في التعميـ كالصحة كا 

 كصناعية كزراعية تساىـ في محاربة الفقر كالبطالة كما ىك الحاؿ في معظـ دكؿ العالـ المتقدـ.
عمى تقديـ الخدمات كمشاريع البنية التحتية، كقد  تكال شؾ أف عمؿ معظـ الييئات المحمية اقتصر 

ت بتنفيذ بعض المشاريع الثقافية كاالجتماعية كلكف بشكؿ محدكد، ككما سعت قامت عدد مف البمديا
بعض البمديات بالتعاكف مع كزارات الحكـ المحمي إلى "تكأمة" بمديات فمسطينية مع بمديات غربية 

ككذلؾ  كلكف لألسؼ لـ يتـ االستفادة كلـ تتحقؽ األىداؼ المرجكة مف عمميات التكأمة التي تمت.
الخاطئ لبعض المكاطنيف لدكر الييئات المحمية كالنظر إلييا كييئات سمطكية عمييا أف أدل الفيـ 

لما ىك معمكؿ بو في معظـ أنحاء  تقدـ الخدمات مرغمة دكف دفع أم مقابؿ ليذه الخدمات خالفان 
العالـ، حيث يقكـ المكاطنيف بالمساىمة الفاعمة في نفقات األنشطة كالخدمات التي تقدميا ليـ 

مديات لقاء الخدمات ديات مف خالؿ الضرائب المفركضة عمييـ أك مف خالؿ التسديد المباشر لمبالبم
 (.2004شتية، ) المقدمة ليـ

 



53 
 

لكحظ أيضا عدـ التزاـ بعض الييئات المحمية بتطبيؽ نظاـ مكظفي الييئات المحمية المعمكؿ كما  
في بعض عمميات التكظيؼ في العديد  بو، ككذلؾ عدـ مراعاة األصكؿ العممية كاإلجراءات القانكنية

 ( 2011،كزارة المالية الفمسطينيةمف الييئات المحمية.)
كيالحظ أيضا أف معظـ إف لـ يكف جميع أعضاء ىذه الييئات قد تـ تعينيـ مف قبؿ كزارة الحكـ 

محمية المحمي إما بسبب انتياء المدة القانكنية لألعضاء السابقيف كذلؾ بسبب عدـ إجراء انتخابات 
، أك بسبب بعض التجاكزات  1976( في فمسطيف كمنذ  2005منذ عاـ) في محافظة طكلكـر

اإلدارية كالمالية التي تسبب بيا بعض األعضاء السابقيف، أك بسبب عدـ رضاىـ عف سير العمؿ 
ؿ في الييئات المحمية التي ينتمكف إلييا كالذم أدل إلى تقديـ استقاالتيـ لكزارة الحكـ المحمي قب

 نتياء المدة القانكنية ليـ. ا
أف الشكؿ التقميدم لمشاركة القطاع الخاص مكجكد أيضا في كافة الييئات المحمية الفمسطينية، بما 
في ذلؾ إنشاء المباني التجارية كالعادية كتأجيرىا لممكاطنيف عمى أساس شيرم مثؿ المحالت 

 كالمتاجر كالمكاتب التجارية كالشقؽ السكنية. 
، ال يكجد حتى اآلف أم ارتباط بيف ما يعرؼ بالمنظمات غير الحككمية كالييئات المحمية أخيران 

الفمسطينية عمى أساس الشراكة الكاممة، حيث كانت الشراكة فقط في قطاع خدمات الكيرباء 
كالمسالخ كأسكاؽ الخضار كلبعض الييئات المحمية، ككذلؾ في الكراجات كتأجير المباني كمحطات 

 .(2019)صبرم، كالباصات بشكؿ كامؿ سياراتال
 

 ثانيا: الوضع المالي:
(إلى نتيجة  2004تكصؿ التقرير التشخيصي الذم قاـ بإعداده برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي لعاـ) 

مفادىا أف اإلدارة المالية لدل الييئات المحمية تشكؿ المسألة التي تتطمب اىتماما فكريا مف الجيات 
ف عدـ تكفر الحكافز لتحسيف اإلدارة المالية، أما خطة العمؿ الناتجة عف الدراسة المعنية بالرغـ م

التشخيصية ذاتيا فتشمؿ مختمؼ القضايا التي ينبغي معالجتيا كالتي تشمؿ: تعزيز القدرات المالية 
 كالتنظيمية كاإلدارية كتعزيز الشفافية لدل الييئات المحمية الفمسطينية، كذلؾ تكجد قضايا رئيسة
أخرل يجب معالجتيا عمى الفكر كتشمؿ: الضرائب، كبرمجيات النظاـ المالي المحكسبة، كالتدقيؽ 
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الخارجي لمحسابات، كالعالقة بيف الييئات المحمية كالسمطة المركزية، كتراكـ الديكف المستحقة عمى 
 )صبرم.المحميةالمكاطنيف، كتبني معايير المحاسبة المعتمدة عالميا، كاالستدامة المالية لمييئات 

 (2019، كآخركف
تبيف أف بعض  2011كمف كاقع تقارير الرقابة كالتدقيؽ الصادرة عف ديكاف الرقابة الفمسطينية لعاـ  

ة محكمة إلثبات العمميات المالية، كمف معاناة بعض ية تفتقر إلى استخداـ دكرة مستندالييئات المحم
ييا لشركة الكيرباء القطرية مما دفع باألخيرة لفرض الييئات المحمية مف تراكـ الديكف المستحقة عم

غرامات كبيرة عمييا تجاكزت المميكف دكالر، حيث كصؿ األثر المالي المباشر ليذا التقرير نتيجة 
مما حاؿ دكف تأدية أعماليا بكؿ كفاءة ؛ عدـ التزاـ بعض الييئات المحمية بالقكانيف كالتعميمات

 12،378،789ينية بما يعادؿ خفاض إيرادات السمطة الفمسطكفعالية األمر الذم أدل إلى ان
 ( 2011 كزارة المالية الفمسطينية،).دكالر

ككنتيجة لمدمار الذم خمفتو قكات االحتالؿ أثناء فترة االنتفاضة مف ىدـ لممباني كاحتالؿ لممدارس 
نتيجة األعباء الكبيرة مما أدل إلى إضعاؼ مكارد الييئات المحمية ؛ كتدمير الشكارع كالبنية التحتية

ّـَ  ؛ ىذا باإلضافة إلى انحصار المكارد مف الدكؿ المانحة  ،كيتـ تدميره يكميا في محاكلة إصالح ما ت
مما أدل إلى عجز بعض البمديات عف دفع ركاتب مكظفييا نتيجة الصعكبات المالية كاإلدارية التي 

 (2004شتية، ).تكاجييا ىذه البمديات
تدني حصة الييئة المحمية في المكازنة الحككمية قياسان بالقطاعات األخرل  كأخيرا لكحظ أيضا  

 .كالمؤسسات كالكزارات عمى نحك غير متكازف مع دكر ىذه الييئات كمياميا كالكاجبات المنكطة بيا
 (.2005)القاركط ، 
ليات بيف كىك كيفية تكزيع كتقاسـ السمطات كالمسؤك  ة،اإلقميميلمحمي يمثؿ الالمركزية اكالحكـ 

تتكفر في كؿ منيا  أفعمى ، الحككمة المركزية كبيف الييئات المحمية في المناطؽ الجغرافية المختمفة
كلدييا المقدرة عمى تككيف ، االعتراؼ بشخصيتيا القانكنية :أىميامجمكعة مف العناصر كالمقكمات 

س المجال أعماؿعمى ، يالحكـ المحممف الرقابة تمارس  إطارفي كحشدىا،  مكارد مالية خاصة بيا
 .(2015العصار، ).المحمية لتحقيؽ المصمحة العامة
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الحكـ المحمي ىك نظاـ الحكـ الذم يتـ بمكجبو ممارسة الحكـ الذاتي في منطقة  أف آخركفكيرل 
ضمف استقاللية ، شؤكنيـ إدارةجغرافية محصكرة ضمف الدكلة بكاسطة مشاركة سكاف المنطقة في 

 . (1998، كآخركف)العكش، .األساسيةف الدكلة يضمنيا دستكر كقكاني
كزارة الحكـ المحمي في فمسطيف، عرفت الحكـ المحمي بأنو: صياغة عمؿ  أعدتياكفي دراسة 

لألدكار المباشرة كغير المباشرة  إشارةكفي ذلؾ الفيـ ، جماعي كتنفيذه عمى المستكل المحمي
 األىميةمف القكاعد غير الرسمية كالمنظمات كذلؾ لدكر كؿ ، لممؤسسات الرسمية لمحككمة المحمية

 .كاألبحاثالدراسات  أفكالمشاركة الشعبية في الصياغة كالتنفيذ كمتابعة العمؿ الجماعي كىنا نالحظ 

 :وظائف رئيسة لمحكم المحمي أربععمى تكاد تجمع 
عممية االنتخابية كظيفة سياسية كتشمؿ التمثيؿ الديمقراطي كالمشاركة الشعبية في ال :األولىالوظيفة 
  . كغيابيا يعتبر أىـ مشاكؿ الحكـ المحمي ،التنمية السياسية لممجتمع أساسكىي ، المحمية

كتشمؿ تأميف كتقديـ كتكفير الخدمات كالبرامج البمدية لعمـك  كظيفة خدماتية :الوظيفة الثانية
 الحككمة. كمشاركتيـ في تكزيع السمطة ما بينيـ كبيف ، المكاطنيف في مناطؽ سكناىـ

الرؤية التنمكية كالعامة عمى  إطاركتشمؿ الدكر التنمكم المحمي في  تنمكيةكظيفة  الوظيفة الثالثة:
  .كالكطني كاإلقميميد المحمي يالصع

عمى  ليصبح الحكـ المحمي قادران ، كظيفة  تشريعية مف خالؿ تطكير قدرات محمية :الوظيفة الرابعة
ألف ؛ مف المكاطف نفسو كيككف القرار نابعان  ،حقؽ ديمقراطية حقيقيةصياغة التشريعيات الالزمة بما ي

 الييئات المحمية ىي األقدر عمى ترجمة رغبات المكاطنيف. 
 ،رؤية مشتركة عمى المستكل الكطني إعدادكعميو يمكف تبني التعريؼ التالي لمحكـ المحمي عمى انو 

)كزارة الحكـ المحمي، كالبمدية. يئات المحميةبكاسطة الي، مختمفة يتـ تنفيذىا محميا باستراتيجيات
2017) . 
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 لمييئات المحمية االستراتيجيأىمية التخطيط التنموي 
التخطيط  دليل)لمييئات المحمية بما يمي: االستراتيجيتتمخص أىمية التخطيط التنموي 

 (2017التنموي,
  .لمشرعات التنمكية لمتجمع السكانييمثؿ مرجعية لتحديد األكلكيات كا .1
  .يمثؿ مرجعية لتحضير المكازنات السنكية، ككذلؾ لتجنيد األمكاؿ مف المانحيف .2
  ا.حمية المختمفة كقياس مستكل أدائيكسيمة لتنسيؽ عمؿ دكائر الييئة الم .3
  .أداة لتنسيؽ التكاصؿ مع القطاع الخاص ك مؤسسات المجتمع المحمي .4
المحمية  اإلدارةالحكـ الرشيد في ىيئات الحكـ المحمي الفمسطينية  كسيمة لتعزيز مفاىيـ .5

 .البمديات
بتفكيض جزء مف تقـك بمكجبو الحككمة المركزية  اإلداريةالمحمية أسمكب في الالمركزية  اإلدارةتعتبر 

( )مكسكعة الحكـ المحمي أماالسمطات المحمية في المناطؽ كاألقاليـ المختمفة  إلىصالحياتيا 
 إدارةيشرؼ عمى  ،كحدات ذات مفيكـ محمي إلىـ إقميـ الدكلة س  قى بمقتضاه يي ؛  إدارمتبرىا أسمكب فتع

بمكارد مالية ذاتية كترتبط بالحككمة  إلداراتتستقؿ ىذه ا أفعمى ، تمثيؿو  كؿ كحدة منيا ىيئةي 
 . (1998المركزية بعالقات يحددىا القانكف.)العكش، كاخركف، 

دارمكحدة الحكـ المحمي في نطاؽ جغرافي  :لفمسطيني ( بأنياعرفيا ) القانكف ا اكم معيف. في  كا 
يراد بو تكزيع  ،اإلدارمالمحمية ىي أسمكب مف أساليب التنظيـ  اإلدارةحيف أف ىناؾ مف يعتبر أف 

 إقميميعمى أساس ، صةختالم اإلداريةبيف السمطة المركزية في الدكلة كبيف الييئات  اإلداريةالكظيفة 
 (1، الممحؽ رقـ 1، المادة 1997لسنة  1.)قانكف رقـ تحت رقابة السمطة إليياما يعيد بو  لقياس

ّـَ  اإلدارةكفي سياؽ التعريؼ سابؽ الذكر  التعرض الى مفيـك الالمركزية كالتي تعني في  المحمية فقد ت
ى طبيعة كمف ىنا يجب النظر ال ،الحديث عف كالىما تفكيض لمبمديات مف السمطة المركزية إطار

طار تحديد الصالحيات كالمياـ كالمسؤكليات إنيما عمى أنيا عالقة تكاممية في تمؾ العالقة القائمة بي
كفي ضكء ذلؾ كمو فقد أجمعت األمـ المتحدة كاالتحاد الدكلي لمسمطات المحمية عمى  ،لكؿ منيا
 :المحمية ىي األداةاعتبار أف 

 

about:blank
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  .ة مكحدة بسيطةمناطؽ( بمظمة سياسية لدكلتقسيـ جغرافي ) .1
 .(2004)شتية،  ات منتخبة مف أىؿ الييئة المحميةكجكد ىيئ .2

 
 يمي:اتجاىات نظرية نستعرضيا كما  ين المفيومين سوف نفرق بين ثالثفي سياق التمييز بو 

ما بيف الحككمة  اإلداريةلتكزيع الكظائؼ  إداريةالمركزية  بأنيايعتبر  :األولاالتجاه  .1
ة في حيف أف الحكـ المحمي ىك المركزية سياسية لتكزيع  الكظائؼ المركزية كالييئة المحمي

المحمية بالجكانب التنفيذية فقط كاتساع نطاؽ  اإلدارةعف حصر  فضالن ا، السياسية بينيم
 الحكـ المحمي ليشمؿ صالحيات سياسية كتكجييية.

 بدءان  ،كـ المحميخطكة باتجاه الح إالالمحمية ما ىي  اإلدارةفيعتبر أف  :االتجاه الثاني أما .2
 لالستقاللية التامة. لممستكل المحمي كصكالن  اإلداريةمف تفكيض الصالحيات 

بر منيا يع كالن  فا  ك ، المصطمحيفبيف كال  أنو ال يكجد فرؽه  :يرىفي حين أن االتجاه الثالث  .3
 . مف خالؿ الممارسة الفعالية رغـ االختالؼ الظاىرم بينيما :المفيكـعف نفس 

 
ف ا  ف تمؾ االتجاىات ك إف ،ؼ كجيات النظر الكاردة في االتجاىات الثالثة سباقة الذكركبرغـ اختال

اختمفت فإنيا تنطمؽ مف رؤية ثالثية األبعاد لعناصر الييئات المحمية كالتي تقكـ عمى ثالثة مبادئ 
 .  (2010)عبد الكىاب، .الستقاللية كالتمثيمية كالتميزيةأساسية كىي ا

: تمتع الكحدة المحمية / الييئات المحمية بقدر مف االستقاللية ة فيي تعنيفمن ناحية االستقاللي
كليا شخصيتيا االعتبارية كتحدد عالقتيا بالسمطة المركزية عبر ، معترؼ بيا إقميميةضمف حدكد 

 كالمالية ضمف ضكابط قانكنية كرقابية معينة.  اإلداريةال مركزية يشمؿ النكاحي  نظاـو 
تأتي عبر  إنماف مجالس تمؾ الكحدات كالييئات المحمية إ: تعنييمية فيي أما فيما يخص التمث

 عف مصالحيـ كخياراتيـ.  صناديؽ االنتخابات مف خالؿ االختيار الحر لممكاطنيف لممثمييـ تعبيران 
ىذه الكحدات تنطمؽ مف كال المبدئيف السابقيف كحصيمة مكممة  :ة فيي تعنيتميزيأما فيما يخص 
االعتراؼ بكجكد مصالح محمية متمايزة عف غيرىا مف  أساسمثيميا كتقكـ عمى الستقالليا كت
جماالن المجتمعات   اإلدارةالمحمية كالحكـ المحمي  نجد أف  اإلدارةبيف  المتعمقة  لكؿ ما قيؿ بالفركؽ كا 
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مف  كىنا ال بدَّ  ، المحمية اإلدارةعف أسمكب  المحمية ىي االصطالح العممي كالعممي كاألكثر تعبيران 
ي الكزارة التي تتبع ليا الييئات قد سمَّ  1997بأف قانكف الييئات المحمية الفمسطيني لعاـ  اإلشارة

 المحمية الفمسطينية بتسمية كزارة الحكـ المحمي ككزيرىا كزير الحكـ المحمي.
إف تنمية كتطكير البمديات كىيئات الحكـ المحمي الفمسطينية كاجيت معكقات عديدة في فترات 

باالحتالؿ  بالعيد العثماني كانتياءن  الحتالؿ كالسمطات المركزية المتعاقبة في حكـ فمسطيف، بدءان ا
العسكرم اإلسرائيمي حيث عممت ىذه السمطات جاىدة لمحيمكلة دكف تنمية كتطكير البمديات كالييئات 

افيا، كيمكف إجماؿ المحمية الفمسطينية، فأصدرت القكانيف ككضعت المكائح كاإلجراءات التي تخدـ أىد
 ىذه المعكقات باآلتي:

تعتبر األشد كاألكثر تأثيرا عمى تنمية كتطكير البمديات كىيئات الحكـ معوقات اقتصادية:  .1
المحمي، كقد دأبت السمطات المركزية التي تعاقبت عمى حكـ فمسطيف عمى إحكاـ قبضتيا عمى 

مى ضماف الكالء كالتبعية لمسمطة ع الشؤكف المالية لمبمديات تحت حصار مستمر كدائـ حرصان 
 المركزية، كأعاقت تحكيؿ التبرعات كالمساعدات مف الدكؿ العربية.

ال تقؿ المعكقات كالعراقيؿ اإلدارية عف المعكقات االقتصادية فيما تسببو مف  معوقات إدارية: .2
فمسطينية معاناة كمضايقات تحكؿ دكف تنمية كتطكير البمديات كالييئات المحمية في األراضي ال

المحتمة، كتتمثؿ في عدـ تفكيض السمطات كالمركزية الشديدة، كالترىؿ اإلدارم كتعقيد 
 اإلجراءات، كمشاكؿ القيادات اإلدارية خاصة فيما يتعمؽ بالتعيف كاالختيار.

 البمديات كالييئات المحمية الفمسطينية في إعاقة تنمية ساىمت كثيران  :معوقات سياسية وجغرافية .3
، حيث تشابيت قكانيف السمطات المتعاقبة عمى حكـ فمسطيف مف حيث مركزية القرار كتطكيرىا

سكاء اإلدارم أك المالي، كما قامت بو سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي مف التدمير الكحشي لمبنية 
التحتية الفمسطينية كمف إعاقة محاكالت البناء كالتضييؽ عمييـ كمنعيـ مف التمدد الحقيقي خارج 

 (.2004لقرية أك المدينة، )شتيو كحباس، حدكد ا
 

مف أىـ معكقات التطكير في البمديات كالييئات المحمية الفمسطينية ىي عدـ بأف  الطالبةكترل 
ىك مسئكلية  االستراتيجيكضكح المسئكليات المتعمقة بالتخطيط كاالعتقاد الخاطئ بأف التخطيط 
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األعماؿ الركتينية ب يادارة بسبب ميميا لممركزية كانشغالكعدـ تكفر الكقت الكافي لإل اإلدارة العميا فقط.
 كاإلجرائية.

 مستويات الييئة المحمية 
إلى نية الدكلة الكاحدة مف مرحمة زم ؿكقد تتبايف داخ، تتبايف أنظمة الحكـ المحمي مف دكلة لدكلة

عف  كاالقتصادية. فضالن ر الحكـ المحمي بالبيئة السياسية كاالجتماعية مرحمة أخرل، كيعكد ذلؾ لتأث  
 الحقبة التاريخية التي يكجد فييا.

مف االعتبارات كالمعايير داخؿ كؿ كحدة  ر مجمكعةو تكف   في عممية تقسيـ المستكيات ضركرةي  ىكيراع 
 كتمؾ االعتبارات ىي:محمية  إدارية
  .ةياالجتماعية كالثقافجانس المجتمع المحمي مف الناحية ت .1
 اإلدارية.  اإلقميـستقمة ضمف حدكد الشخصية المعنكية كالم .2
  اإلدارية.ات المالية كالمادية كالبشرية كالكفاءة تكافر المكارد كاإلمكان .3

التي تأخذ بيا بحسب الظركؼ السياسية كاالقتصادية  اإلداريةالمستكيات  فيككذلؾ تتبايف الدكؿ 
ما كحد يمي الحككمة المركزية فتجد دكؿ ال يكجد بيا سكل مستكل محمي كا ، كاالجتماعية كالقانكنية
أك حككمة الكالية  كما في الدكؿ المركبة  كنستعرض فيما يمي أنكاع المستكيات  ،في الدكؿ البسيطة

 . (2010)عبد الكىاب،  المحمية
 "البمديات  "نظام المستوى الواحد 

، األردف، قطر ،بناف، لالعربية المتحدة اإلمارات :كتأخذ بيذا النظاـ بعض الدكؿ العربية مثؿ
 .كفمسطيف

 .البمديات"كذلؾ مف خالؿ نظاـ المستكل الكاحد  
 الحكومة المركزية البمدية

دارة مطة الكطنية الفمسطينية كرئيس اإلكىك ممثؿ رئيس الس ،في فمسطيف يككف لكؿ محافظة محافظ
( 8لمادة رقـ )كيشرؼ عمى تنفيذ السياسة العامة لمسمطة كبحسب ا ،وتالعامة كأعمى سمطة في محافظ
فيذم في المحافظة كالذم فالمحافظ يرأس المجمس التن 2003( لعاـ 22مف المرسكـ الرئاسي رقـ )

كعدد مف رؤساء ، العامة الدكائر الحككمية في المحافظة عدا المحاكـ كالنيابة م: مدير يتككف مف
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ـي كما يرأس لجنة التنظيـ كالتخطيط في نطاؽ محافظتو ، البمديات كتأخذ بو ، كييف المحميفالمست نظا
المممكة العربية السعكدية  نجمترا الكاليات المتحدة األمريكية كاليابافإمف دكلة العالـ مثؿ  الكثيري 
ـ بدكرىا لبمدية الحككمة المركزية كالمقاطعة البمدية سٍ قى كالتي تي  حيث تكجد ىناؾ المقاطعات، كتكنس

فرنسا مثؿ : مف تقسـ أقاليميا لثالث مستكيات محميةنظاـ الثالث مستكيات المحمية كىناؾ مف الدكؿ 
 اإلقميـحيث تقسـ األقاليـ لمحافظات كالتي بدكرىا تقسـ لبمديات الحككمة المركزية ، كاليند كالمغرب
كمف العرض السابؽ يتبيف لنا أف عدد المستكيات المحمية يتبايف  مف دكلة ألخرل  ،الحافظة البمدية
ض الدكؿ الى عممية دمج البمديات لمتغمب عمى بعض المشاكؿ كقد تمجأ بع ،حسب الظركؼ

 .تكاجييا البمديات الصغيرة بيدؼ رفع كفاءتيا كفعاليتيا كالمالية التي كالصعكبات
(https://www.aljazeera.net/news/arabic)القانكف األساسي الفمسطيني ، 

 الحكم المحمي نظم 
 كاألكاديميةمنذ القرف العشريف كىناؾ اىتماـ متزايد بمفيكـ الالمركزية مف جانب المستكيات السياسية 

كذلؾ بسبب زيادة التطكرات االقتصادية كاالجتماعية كالعممية كالتكنكلكجية التي شيدىا  ؛كالفكرية
بؿ لككنيا فمسفة ؛ ا ىدؼ نسعى لتحقيقوس عمى اعتبارىكما كأف ذلؾ االىتماـ بالالمركزية لي ،العالـ

 اتكفكر إدارم كأداة تمكف المكاطنيف كأصحاب الشأف مف المشاركة في صياغة خططيـ كصنع القرار 
 ضرة كالالحقة. عمى األجياؿ الحا بما يعكد بالفائدة ؛المتعمقة بتنمية مجتمعاتيـ المحمية

 :الحكم المحمي بين المركزية والالمركزية
عمى الحكـ المكجكد كظركفو  فيد التمييز بداية بيف ثالثة أنماط كاعتماد المناسب بناءن نو مف المإ

 بغرض تحقيؽ الحكـ الذاتي كدعـ صنع القرار عمى المستكل المحمي 
عمى المستكل المحمي في  اإلدارملمكتب كطكاقـ الحكـ  اإلدارمنقؿ القرار  :األولالنمط  .1

كفي ىذا النمط مف الحكـ  ،تخاذ القرارات المستقمةى سمطة أكسع العطى بحيث تي  ،المحافظات
  .المحمي الالمركزم يتكجو الطاقـ نحك المركزية لكسب الشرعية بدؿ التكجو لممجتمع المحمي

تفكيض السمطة في مجاؿ الخدمات كالمتعمقة بتكفير خدمات ككظائؼ محددة  النمط الثاني: .2
  .الحكـ المركزم إشراؼت حتكتمؾ السمطة التمثيمية تككف  ،لمسمطة المحمية

https://www.aljazeera.net/news/arabic
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انتقاؿ السمطة السياسية حيث يتـ نقؿ السمطة الحقيقية لكيانات كطنية فرعية لدييا  :النمط الثالث .3
 .القدرة كالصالحيات لصنع القرار المحمي حكؿ الخدمات دكف الرجكع لمسمطة المركزية

كؿ المشاركة لممجتمع المحمي تمؾ األنماط الثالثة مف البرنامج تشكؿ تكجو نحك تأكيد متزايد ح أف 
بأحد تمؾ  األنماط يجب أخذىا  متكامال مع تحديد العالقة بيف  األخذكعند  ،في صنع القرار المحمي

 . (1993الزعبي، ) ييئات كالمحمية كالسمطة المركزيةال

 :المركزية في الحكم المحمي
 أنحاءة رئاسية كاحدة  في جميع ع السمطة في يد ىيئي( عمى تجمcentralizationتقكـ المركزية )

نما ؛تتكلى الكظائؼ بنفسيا أك بكاسطة مكظفيف ال تككف ليـ ذاتية ،سمطة كاحدة بكاسطةالدكلة   كا 
يستمدكف سمطتيـ في العمؿ مف السمطة الرئيسية في المركز، كما عرفت أنيا تركيز ممارسة مظاىر 

كممثمييا في اإلقميـ دكف مشاركة ىيئات السمطة كتجميعيا في يد الحككمة المركزية في العاصمة 
في األقاليـ  "حكاـ كزراء مدراء"يمثؿ الحككمة المركزية  إدارمكقد عرفت بأنيا أسمكب  ،شعبية منتخبة

كيمنحكف بدكرىـ ممثمييـ في المدف كالقرل صالحيات محدكدة جدا  ،صالحيات غير كاسعة
 .(1999ياف، )الزى كيحتكركف بدرجة عالية صالحية اتخاذ القرارات

تكحيد كتركيز عممية صنع القرار كالبعد  إلىتيدؼ  إنماالمركزية  إف ،يتضح لنا مف التعريفات السابقة
 آخريفالمتعمقة بالدكلة مف قبؿ سمطة كاحدة أك مف خالؿ مكظفيف  األنشطةعف التجزئة ككافة 

 يستمدكف صالحيتيـ مف تمؾ السمطة المركزية. 
بأنيا تركز سمطات الحكـ المحمي في يد  :لي لممركزية في الحكـ المحميكعميو سنتبنى التعريؼ التا

السمطة المركزية كزارة الحكـ المحمي أك جية االختصاص في كزارة الداخمية كتقميص لصالحيات 
 . (1993)الزعبي،  السمطة / الييئة المحمية البمديات في القرارات المحمية

 :الالمركزية في الحكم المحمي
تعددت اآلراء كالتعريفات خاصة في  de-centralization""االىتماـ المتزايد بالالمركزية في إطار 

ضكء التبايف الفكرم كالباحثيف كالميتميف في دكر الدكلة كالكحدات المحمية عمى طريؽ تحقيؽ النمك 
 . االقتصادم كالتنمية المحمية كالمستدامة
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يف المجتمعات المحمية مف صنع قراراتيا الخاصة أف الالمركزية ىي تمك "Rani D. Myllen"كيقكؿ 
 حيث، لعامة األساسية ذات البعد المحميظؿ محددات خاصة فيما يتعمؽ بالخدمات ا فيباالتفاؽ 

درجة عدـ تركيز السمطة أم تفتيتيا كتكزيعيا بيف األشخاص كالمستكيات  نيا:"تعتبر الالمركزية 
 .(2005العكر، ) "كل الدكلةالمختمفة في المنطقة أك عمى مست اإلدارية

المختمفة  اإلداريةالالمركزية تنطكم عمى تكزيع السمطات كالمسئكلية بيف األشخاص كالمستكيات  إف
 اإلقميميةعية كالييئات كالر  كاإلداريةالمركزية كغيرىا مف الكحدات المحمية  في المنطقة بيف الحككمة

ن،  النقؿسكاء مف خالؿ التفكيض أك  ،كالمحمية المركزية   بيف الحككمةلتكزيع السمطة  أسمكب ياكا 
 . (1999)الزىياف، .كما كتعتبر شكال مف أشكاؿ التنظيـ اإلدارم ،كىيئات مستقمة بشكؿ قانكني

ؿ كتكزيع سمطة الحكـ المحمي اإلدارية قن :فإف الالمركزية في الحكـ المحمي ىي ،عمى ما سبؽ كبناءن 
كىذا يشمؿ  ،الكزارة المختصة ك البمديات أكزارة الحكـ المحمي كالمالية كالفنية كالتنظيمية بيف ك 

 تفكيض لبعض السمطات كتكزيع لمصالحيات باألدكار كالكظائؼ كالمياـ المناطة بالييئات المحمية. 
 

 :مزايا الالمركزية في الحكم المحمي
 ( 2009لمكسخ، ) التالي:حصرىا كتحديدىا عمى النحك تكجد مزايا كمحاسف عديدة لالمركزية يمكف 

  .تخفيؼ العبء عف المركز كتركيز اىتمامو في األمكر السيادية ذات النطاؽ العاـ-1
  .تعزيز الديمقراطية كالشراكة الحقيقية كتكسيع قاعدة اتخاذ القرار-2
يجادالتحفيز -3   .حالة مف التنافس االيجابي بيف الييئات المحمية في تقديـ أفضؿ الخدمات كا 
دراكان كتممسا  إحساسان  األكثرحمية ىي السمطة الم -4 لحاجة السكاف كأكلكياتيـ التنمكية كمتطمباتيـ  كا 

  .حرصا عمى تمبية تمؾ المتطمبات كالحاجات األكثركبالتالي ىي  ؛كظركفيـ
  .يـ المحميةاتإثار حماس الجماىير كتحفيزىا كزيادة ركابط االنتماء داخؿ دكائرىـ كمجتمع -5
  .كتحمؿ المسئكلية كسرعة اتخاذ القرارات كاختصار اإلجراءات ،المعامالت نجازإ القدرة عمى-6
  .المحمية القدرة عمى االستجابة لمتغيرات البيئة المحيطة كالتكيؼ معيا اإلدارةتعطى -7
كالككارث مف خالؿ قدرتيا عمى التنبؤ كالفيـ  األزماتعمى مكاجية  اإلداراتتزيد مف قدرة  -8

  .شاكؿ المناطؽ كالتعامؿ معيابم كاإلحاطةالشامؿ 
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  .ا في برنامج التنميةنصيب األكثرتحقيؽ العدالة في التكزيع ألنيا عادة ما تككف المراكز  -9
 :مساوئ الالمركزية في الحكم المحمي

 . (1999)الزىياف،  :أىميا يمكن حصرلالمركزية وبالرغم من المزايا العديدة ىناك بعض المساوئ 
  .لمدكلة كتضعؼ ىيبتيا كصكرتيا اإلداريةمركزية قد يمس بالكحدة المفرط لاالستخداـ ال إف-1
بالمكائح  اإلداريةال مركزية لبعض جكانبيا  ىيئةن  تنظـى  أفالحتماؿ  اإلدارمعدـ تجانس النظاـ -2

  .اإلداريةالصادرة عنيا كالمختمفة عما قررتو غيرىا مما يسبب عدـ كحدة لنظاـ 
  .معالقات النظامية ما بيف المركز كالييئة المحميةعدـ كضكح القكانيف ل -3
  .تزيد الالمركزية مف الفكارؽ االجتماعية بيف المناطؽ نتيجة الختالؼ المكارد المتاحة -4
  .التأثير عمى المصالح العامة إلىمما يؤدم  قد تتنافس الييئات الالمركزية تنافسا ضاران  -5
  .تيا عمى تكفير كفاءات كبيرة في بعض الييئات المحميةزيادة التكاليؼ التشغيمية كعدـ قدر -6
  .التأثير السمبي لمعادات كالقبمية عمى قرارات الييئات المحمية -7
 .كما كقد تسبب الالمركزية ازدكاجية في بعض الخدمات في مناطؽ النفكذ المتداخمة -8
 

ازعات كقد يترتب عمى نظاـ إلى نشكب التنافر كالمن تطبيؽ الالمركزية يؤدم بأف الطالبةكترل 
الالمركزية اإلدارية، العمؿ عمى خمؽ التنابذ كالتنافر بيف الييئات الالمركزية ك السمطات المركزية أك 

 بيف الييئات  الالمركزية ذاتيا.
فإنو باإلمكاف كضع حمكؿ تساىـ في كضع  ؛كبالرغـ مف جميع العيكب كنقاط الضعؼ سابقة الذكر 

مف خالؿ تطكير العالقة كالتنسيؽ المناسب بيف الييئات المحمية بعضيا  ،المساكئلتمؾ العيكب ك  حدو 
بؿ  ،حيث اعتماد الالمركزية ال يعني انقطاع الصمة بينيما ،ببعض كبينيا كبيف كزارة الحكـ المحمي

كجكد كحدات محمية تقكـ بإدارة شؤكنيا بنفسيا مف  ف فكرةى ، إاستمرار التكامؿ كتحسيف الخدمات
ىيئة حاكمة محمية تعكد إلى عصكر قديمة، مرتبطة بالتجمعات اإلنسانية األكلى، كمع تطكر  خالؿ

لتشكيؿ قيادة ليا مف خالؿ  ممحةن  المجتمع كازدياد عدد أفراد القبيمة، أصبح كجكد شكؿ جديد ضركرةن 
ىذا اجتماع عاـ لكؿ األشخاص الذككر يتـ بمكجبو انتخاب رئيس كمجمس لمقبيمة، كقد أطمؽ عمى 

االجتماع عند اليكنانييف مجمس القبيمة، كقد مثؿ ذلؾ بدايات الديمقراطية في حيف أف القبائؿ 
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األكركبية أطمقت عميو القائمة عمى حكـ الشعب، حيث كاف مجمس القبيمة يجتمع لمبحث في كؿ ما 
تضمف  كي ؛ييدد الجماعة مف مخاطر أمنية كانت أك اقتصادية، ككانت قراراتو تتخذ بشكؿ جماعي

كحدة القبيمة كانتظاميا لتحقيؽ األمف كمقكمات الحياة ألفرادىا، كمف الممكف اعتبار ذلؾ األساس 
األكؿ لنشأة الحككمات المحمية، كما يعد مجمس القبيمة الصكرة األكلى لمكحدات المحمية، كيجمع الفقو 

ا يتطمب تكفر مجمكعة مف اإلدارم في الدكؿ الحديثة عمى أف نشكء الحككمات المحمية كالييئات فيي
 (2005، إسماعيؿ):العناصر الرئيسية أىميا

 أف تكجد شؤكف محمية عامة مرافؽ خدماتية. -
تتكلى ىذه الكحدات المحمية إدارة الشؤكف المحمية بنفسيا كأف يتـ اختيار قيادتيا مف  إف -

 سكاف الكحدة المحمية نفسيا.
 تكفر عنصر الرقابة عمى ىذه الكحدات. -

 والتنمية االستراتيجيالمحمية بين التخطيط الييئات 
مف كزارة الحكـ المحمي  كأكلكية كؿن  اىتماـً  اتخذ تطكير قطاع ىيئات الحكـ المحمي في فمسطيف جؿَّ 

كذلؾ لمدكر الحيكم كالميـ الذم تقكـ بو ىذه الييئات في تطكير المجتمع  ؛كالمؤسسات ذات العالقة
الخدمات المقدمة لممكاطنيف كفي كافة المجاالت كالتي ال الفمسطيني كالعمؿ عمى تحسيف نكعية 
الخدمات ك بؿ كتشمؿ أيضان خدمات التخطيط كالتنظيـ،  ،تقتصر فقط عمى خدمات الكيرباء كالماء

دارة الككارث، ك البنى التحتية، ك الصحة العامة كالبيئة، ك االقتصاد المحمي، ك االجتماعية،  األمف كا 
عممية تقديـ الخدمات لممكاطنيف كاالرتقاء بمستكل كنكعية الخدمات  كلتنظيـ ،الثقافة كالرياضةك 

كمنسجـ مع احتياجات كأكلكيات المكاطنيف كفي كافة  ممنيج المقدمة مف قبؿ الييئات المحمية بشكؿ
)كزارة الحكـ .المجاالت التي ليا عالقة مباشرة بعمؿ الييئات المحمية، كلمبعد عف المزاجية كالفردية

 (2016المحمي، 
كلككف الييئات المحمية ىي األقرب كاألقدر عمى تممس كمعرفة احتياجات المكاطنيف، كبما أف  

يعتبر مف أىـ ركائز تحقيؽ التنمية الشمكلية، فقد قامت كزارة الحكـ المحمي  االستراتيجيالتخطيط 
قراض البمديات كالعديد م ف الييئات بالعمؿ كبشكؿ تشاركي مع كزارة التخطيط كصندكؽ تطكير كا 

في  االستراتيجيبكضع منيجية مكحدة لتنفيذ عممية التخطيط التنمكم  كالمؤسسات المحمية كالدكلية
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المدف كالبمدات الفمسطينية، كالتي تعتمد كفي المقاـ األكؿ عمى المشاركة المجتمعية الفاعمة كأيضان 
ممية التخطيط ضمف رؤية عمى تطكير قدرات الييئات المحمية كالمجتمع المحمي لمقياـ بتنفيذ ع

بعيف االعتبار نقاط القكة كالضعؼ كالفرص  ةن آخذ ،كاضحة تتسـ بالكاقعية استراتيجيةكأىداؼ 
 (2016)كزارة الحكـ المحمي،  كالتحديات في المجتمع المحمي.

في التنمية مف ًقبىؿ المجتمعات المحمية بدعائمو  االستراتيجيزايد استخداـ التخطيط التنمكم فقد ت
كالممثمة بالقطاع الحككمي كالقطاع الخاص كالمجتمع المدني لتدعيـ القدرات االقتصادية ، لثالثةا

خمؽ بيئة قادرة عمى تكفير  إلىباإلضافة  ،المحمية لممجتمع الفمسطيني كتحسيف مناخ االستثمار
المستكل  كتيدؼ التنمية االقتصادية المحمية في جكىرىا إلى تحسيف ،اإلنتاجيةكزيادة فرص العمؿ 

المعيشي لجميع أفراد المجتمع بدكف استثناء كخاصة الفقراء كالميمشيف منيـ، باإلضافة إلى خمؽ 
اقتصاد مستداـ طكيؿ األمد في المجتمع الفمسطيني، كالبعد عف االعتماد كبشكؿ كبير عمى 

زيادة المستمرة في المساعدات الخارجية كالتبعية لالقتصاد اإلسرائيمي، باإلضافة إلى االستجابة إلى ال
 .(2016)كزارة الحكـ المحمي،  تكمفة تقديـ الخدمات كقمة المصادر المالية في الييئات المحمية
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 المبحث الثالث
 قرى غرب رام اهلل

 
 لمحة عن محافظة رام اهلل والبيرة 
 الرؤية التنموية لمحافظة رام اهلل والبيرة 
   واحتياجات الييئات المحمية  اتيجياالستر التخطيط ) راسةالعالقة بين متغيرات الد

 لقرى غرب رام اهلل(
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 لمحة عن محافظة رام اهلل والبيرة
جعميا  ميما سياسيامحافظة راـ اهلل ىي إحدل المحافظات الفمسطينٌية الميٌمة، كالتي تحتؿ مركزان 

لمسمطة الكطنية الفمسطينٌية،  تصاديةكاالق اإلداريةكاحدة مف أىـ المناطؽ الفمسطينٌية، كتعٌد العاصمة 
حيث يكجد فييا مبنى المجمس التشريعي الفمسطيني، كالقصر الرئاسي المعركؼ باسـ مقر المقاطعة، 
إضافةن لممقر العاـ الخاص بجياز األمف الفمسطيني، كما كيكجد فييا غالبٌية المكاتب كالكزارات 

ٌية نظران لكجكد العديد مف المراكز الثقافٌية النشطة الخاٌصة بالسيمطة، كتيصٌنؼ كإحدل المدف الثقاف
 .فييا

تتميز مدينة راـ اهلل عف بقية المدف الفمسطينية بنشاطاتيا الثقافية، كميرجاناتيا، كمؤتمراتيا، 
كمعارضيا العديدة، كيعكد السبب في ذلؾ إلى كجكد مقر كزارة الثقافة التابعة لمسمطة الفمسطينية في 

فة إلى تمركز الكثير مف المؤسسات الكطنية كاألجنبية فييا، كما ساعد تنكع النسيج المدينة، باإلضا
الثقافي االجتماعي، كزيادة فسحة الحرية الفردية في المدينة إلى جذب الكثير مف الشخصيات الثقافية 

بي، كشعراء، كمف أشير المؤسسات الثقافية المكجكدة في راـ اهلل مركز الفف الشع ككتابمف مخرجيف 
كمؤسسة سرية راـ اهلل األكلى، كالقصر الثقافي، كمسرح عشتار، كمؤسسة الكمنجاتي، كمعيد إدكارد 
سعيد لممكسيقى، كمسرح، كسينماتؾ القصبة، كمؤسسة تامر، كالمركز الثقافي البريطاني، كمؤسسة 

 .عبد المحسف القٌطاف
 الرؤية التنموية لمحافظة رام اهلل والبيرة

لممستقبؿ كمجمكعة مف التصكرات كالتكجيات التي تطمح المحافظة في الكصكؿ الرؤية ىي صكرة 
عنيا بعبارة نصية يشارؾ في صياغتيا كيتفؽ عمييا ممثمك  ؼعرَّ إلييا خالؿ فترة محددة مف الزمف، كيي 

ؽ في كاأما بالنسبة لمرؤية التنمكية المستقبمية التي تـ التَّ ، المجتمع المحمي بكافة أطيافو في المحافظة
 (2017)كزارة الحكـ المحمي، مف قبؿ جميع الشركاء في المحافظة.محافظة راـ اهلل كالبيرة في عمييا 

ر سمبان عمى مختمؼ نكاحي الحياة ؤث  تكاجو المدف كالبمدات الفمسطينية العديد مف التحديات كالتي تي 
ي المؤسسات ذات الصمة كأىميا االقتصادية كاالجتماعية، كلككف الييئات المحمية الفمسطينية ى

المباشرة مع المكاطنيف فإنو يقع عمى عاتقيا الحمؿ األكبر في مكاجية التحديات كتكفير حياة أفضؿ 
 لممكاطنيف مف خالؿ السعي لتحقيؽ تنمية مستدامة كتكفير خدمات متميزة. 



68 
 

طيط التنمكم كفي ظؿ محدكدية المكارد الذاتية ككبر حجـ التحديات كاالحتياجات، تصبح عممية التخ
 .عمى المستكل المحمي احتياجان ممحان 

استندت بمدية البيرة في إعداد الخطة التنمكية عمى دليؿ التخطيط التنمكم المعد مف قبؿ كزارة الحكـ  
ز بشكؿ أساسي عمى المشاركة المجتمعية مف خالؿ تشكيؿ المجاف التنمكية الذم ركَّ  ،2017المحمي 

 (2017المحمي،  )كزارة الحكـ :المختمفة كىي
 .لجنة التخطيط التنمكم -
 .فريؽ التخطيط األساسي -
 .لجاف المجاالت التنمكية -

رقي كالنيكض كذلؾ باالعتماد عمى مكارده كمقكماتو الذاتية، كىك الم مجتمع يسعى لمتحرر ك أف إ
 ،نظاـ متكامؿ يتـ بشكؿ معتمد كبخطكات متعارؼ عمييا لتحديد مسار المؤسسة في المستقبؿ

ف تحديد رسالتيا كأىدافيا كالتصرفات الالزمة لتحقيؽ ذلؾ كالجيكد المكجية لتخصيص المكارد كيتضم
ز المؤسسة في المستقبؿ كتحديد مجاؿ أعماؿ كأنشطة كما يتـ مف خاللو تحديد مجاالت تمي  

كما أنو رد فعؿ لكؿ مف نقاط القكة كالضعؼ في أداء المؤسسة كالتيديدات  ،المؤسسة مستقبالن 
ز كالتنافس المتاحة أماـ المؤسسة كذلؾ لتطكير كتنمية مجاالت التمي   ،رص المكجكدة في البيئةكالف

كالتخطيط التنمكم ىك عممية متجددة يتـ تحديثيا كؿ عاـ لدراسة المستجدات الخارجية  ،مستقبال
مية، كتحديد كتقكـ عممية التخطيط التنمكم عمى تحديد الرؤية كالقضايا كاألىداؼ المستقب، كالداخمية

كذلؾ باالعتماد عمى مكارده ، كافة األطراؼ المعنية، ك تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية لممدينة
 (2017)كزارة الحكـ المحمي، كمقكماتو الذاتي.

 قرى غرب رام اهلل:عن لمحة 
مف كافة قاـ االحتالؿ اإلسرائيمي بعزؿ قرل غرب راـ اهلل عف العالـ الخارجي ليسيؿ سيطرتو عمييا 

 :الجكانب، كفي تقرير نشرتو دائرة اإلحصاء الفمسطيني ذكرت فيو أسماء القرل غرب راـ اهلل كىي
، دير رنتيسقبيا، بدرس، نعميف، شقبا، المدية، شبتيف، دير قديس، خربثا بني حار، المبف الغربي، 

 ر نعمة، عيف عريؾ.، عابكد، دير أبك مشعؿ، بمعيف، كفالجانية، رأس كركر، تمك يبعمار، جمالو، 
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مميكف مستكطف في الضفة الغربية المحتمة،  إلىكفي سبيؿ تعزيز الشريطيف االستيطانييف كالكصكؿ 
إلسكاف  ؛تأتي الخطة االستيطانية الجديدة، مف شأنيا أف تنيب مساحات كاسعة مف الضفة الغربية

التي أعٌدت مف قبؿ  ألؼ كحدة استيطانية جديدة، الخطة 67ألؼ مستكطف مف خالؿ بناء  340
تنمكية لقرل الخطط الكزارة الحكـ لمحمي،  ).اإلسكافمجمس مستكطنات الضفة بالتعاكف مع كزير 

 (2018غرب راـ اهلل، 
يكاجو أىؿ ىذه القرل العديد مف المشاكؿ اليكمية كالحياتية التي تؤثر بشكؿ سمبي عمى كافة مناحي 

كيتـ التخمص مف  ،شبكة لمصرؼ الصحي في ىذه القرلالحياة في القرل، نذكر منيا أنو ال يكجد 
حيانا يتـ سحبيا بالصياريج كطرحيا في األراضي أالمياه العادمة عف طريؽ الحفر االمتصاصية ك 

 .الزراعية القريبة
مكاصفات كمعايير الحفاظ عمى البيئة،  كتراكـ النفايات  معدـ كجكد مكب نفايات ذ باإلضافة إلى 

ت كمناطؽ السكف، يزيد مف انتشار األكبئة كتسرب بعض المكاد السامة إلى بالقرب مف التجمعا
التربة كمف ثـ إلى المياه الجكفية مما يسبب تمكثيما، كما أف حرؽ النفايات يؤدم إلى انتشار الغازات 
السامة كبالتالي تمكث اليكاء مما يؤثر سمبا عمى صحة المكاطنيف خصكصا مف ىـ بالقرب مف ىذه 

 المكبات.
إذ يؤثر كضع الطرؽ عمى المكاطنيف حيث يعانكف مف  ،و أىؿ ىذه القرل مشكمة في الطرؽكما يكاج

إلى طرؽ الزراعية  باإلضافة ،كـ 2.5مثؿ طريؽ عيف أيكب كيبمغ طكليا  :الطرؽ المعبدة المتضررة
تنقالتيا كـ كبحاجة إلى خط لكب النفايات، كتعتمد القرل في  12غير المعبدة كالتي تبمغ مساحتيا 

مع القرل المجاكرة عمى السيارات غير القانكنية شأنيا في ذلؾ شأف كافة القرل، مع ما تجره ىذه 
عمما أف الغالبية العظمى مف سائقي ىذه السيارات ىـ مف صغار السف أك دكف  ،الكسيمة مف مخاطر

شيكؿ، كتستغرؽ  7ـ اهلل السف القانكني المسمكح بو لقيادة المركبات، ىذا كتبمغ تكمفة الكصكؿ إلى را
) كزارة مف الكقت نصؼ ساعة، مع العمـ أف سيارات النقؿ بيف راـ اهلل كالقرية غير كافية كشحيحة.

 (2018الحكـ لمحمي، الخطط التنمكية لقرل غرب راـ اهلل، 
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نالحظ أف ىناؾ مشكالت حقيقية تكاجو ىذه  ،عرجنا قميالن عمى الكضع االقتصادم ليذه القرل ككل
كعدـ كجكد مراكز  ،في التسيب األخالقي كاألمني الناتج عف البطالة ككقت الفراغ رل متمثمةن الق

 تدريب ميني في المنطقة تستكعب قكل عاممة مف حيث التأىيؿ كالتدريب، كارتفاع نسبة البطالة.
بقاتيا نقص ، فكانت المؤشرات كسا"التعميـ، الصحة، المرأة، الشباب "أما في مجاؿ التنمية االجتماعية

فإف الكحدات الصحية غير صالحة  ،حاد في كافة الخدمات ليذه القرل عمى سبيؿ الذكر ال الحصر
مالعب في المدارس، أضؼ إلى ذلؾ أنو يكجد نقص الفي مدارس الذككر كاإلناث، كعدـ جاىزية 

باستثناء كاضح في  الغرؼ الصفية في المدارس، كما كتعد المشاركة السياسية لممرأة ضعيفة جدا 
دكرىا في إدالء صكتيا في االنتخابات العامة، فنسبة التعميـ لدل النساء: عالية جدا أم أكثر مف 

% يكممف التعميـ المدرسي، كىنالؾ العديد مف األنشطة كالدكرات التي تستيدؼ المرأة مف خالؿ  90
لنحؿ، كغيرىا إال أنيا المؤسسات المحمية كالتثقيؼ الصحي، كالتصنيع الغذائي، كالتطريز، تربية ا

) كزارة الحكـ لمحمي، الخطط التنمكية لقرل غرب راـ اهلل، تدريبية دكف أف تتكج بأم مشركع إنتاجي.
2018) 

إف كجكد جدار الفصؿ العنصرم قد أثر بشكؿ كبير عمى تقسيـ األراضي كالتخطيط في ىذه القرل، 
ة بيت حكركف قد التيمت مثاؿ أف مستكطنحيث التيـ جزءان كبيران مف أراضي القرل، كعمى سبيؿ ال

 أراضي قرية خربثا بني حارث. جزءان مف 
في الييئات المحمية كالذم يمكف أف يساعد في  GISكما كتعاني ىذه القرل مف عدـ كجكد نظاـ اؿ
كيتـ االعتماد عمى النشرات التي يصدرىا الجياز  ،عممية التخطيط في أم مف المجاالت التنمكية

 .حصاء الفمسطيني أك مديريات الكزاراتالمركزم لإل
كقد تعاظمت سياسات االحتالؿ اإلسرائيمي بعد تكقيع اتفاقات أكسمك لالستيالء عمى األراضي  

(، C، ال سيما المناطؽ المصنفة )2000الفمسطينية، كبخاصة بعد اندالع انتفاضة األقصى العاـ 
نية الكاممة بعد مركر خمس سنكات )الفترة التي كاف مف المفترض أف تنتقؿ إلى السيطرة الفمسطي

االنتقالية(، إذ تكسعت منظكمة السيطرة االحتاللية عمى األرض كالسكاف لالستيالء عمى األراضي 
 ( كافة.Cالمصنفة )
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% مف 90( المكارد الطبيعية كالمياه كالطاقة كالمعادف كالمراعي، إذ تحتكم عمى Cتختزف المناطؽ )
لضفة الغربية، كتعتبر األخصب زراعينا، كىك ما عزز إجراءات كسياسات الثركات الطبيعية في ا

االحتالؿ في تمؾ المناطؽ، كبسط نفكذىا، ما أدل إلى إلحاؽ ضرر بالغ بيا، كجعميا تعاني أكضاعنا 
اقتصادية ىشة. كتدرؾ القكل الرسمية كالشعبية خطر االستيطاف في تمؾ المناطؽ، كمدل ىيمنتو 

عدا ) كزارة الحكـ لمحمي، الخطط التنمكية لقرل غرب راـ اهلل، االقتصادية.مو لمفرص عمى مكاردىا كا 
2018) 

 
"واحتياجات الييئات المحمية لقرى غرب رام اهلل االستراتيجيالتخطيط  "راسةالعالقة بين متغيرات الد    

فاض كانخ، كتدىكر األراضي، ندرة المياه :تعاني قرل غرب اهلل مف تحديات بيئية ممحة مثؿ
في المناطؽ  ما يؤثر سمبان عمى الكصكؿ إلى الغذاء كخاصةن  ؛مساحات األراضي الصالحة لمزراعة

ال يخمك مف التعقيد كيجب تكحيده في الخطط  2030كالبعد البيئي لخطة عاـ  ،الريفية كالميمشة
بعتو يتطمب جمع البعد البيئي كمتا ف رصدى إكباإلضافة إلى ذلؾ، ف، ات الكطنية كاإلقميميةاالستراتيجيك 

كتكاجو األجيزة اإلحصائية الكطنية في المنطقة تحديات  ،البيانات البيئية استنادان إلى مؤشرات محددة
كبيرة في جمع البيانات البيئية كتتطمب الدعـ التقني كبناء القدرات لتحسيف األطر اإلحصائية 

البيئية كتعقدىا ظيرت مكجة  كمع تزايد المشاكؿ ،كمصادر البيانات كالبنية األساسية الحديثة
األمر الذم أدل إلى ضركرة  ،التحذيرات حكؿ التكازف الطبيعي الذم بدأ يظير اختاللو لمعياف

كبالتالي احتؿ مكضكع البيئة الصدارة كاألكلكية في االىتمامات سكاء عمى  ،مكاجية ىذه المشاكؿ
التفاقيات الدكلية مف أجؿ ضماف حيث عقدت العديد مف المؤتمرات كا ،الصعيد الدكلي أك المحمي

الحفاظ عمى جماؿ الطبيعة كنكعية المياه  إلىلبيئي كاشتمؿ البعد ا ،حمايتيا كتحقيؽ التكازف البيئي
البطالة كالتنمية  :عي عمياالجتما لبعدا كاشتمؿ ،كاليكاء كالتربة كتغير المناخ كالتنكع البيكلكجي

كالبعد االقتصادم  لترابط االجتماعي كتكزيع الخدماتكات كاكاإلقميمية كالرعاية الصحية كالثر  المحمية
كيشمؿ  ،التنمية االقتصادية كالتنافس كالنمك االقتصادم كاإلبداع كالتنمية الصناعية :اشتمؿ عمى

ما يشيده الشارع الفمسطيني مف حالة حراؾ كتفاعؿ لمكضكع انتخابات البمديات  عمى البعد الخدماتي
 إجراءبسبب عدـ فيـ اليدؼ الحقيقي مف  ؛حالو مف الخالؼ كالتناقض كالييئات المحمية يعكس
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ترفع  ميمةن  حضاريةن  ةن بمفيكميا الحقيقي الذم يجسد قيم االنتخابات كممارسة العممية الديمقراطية
داء اع القرار القادريف عمى تطكير األالجماىيرية كمشاركتيا في اختيار صن اإلدارةمنسكب تأثير 
الكريمة لممكاطنيف، كتحسيف معيشتيـ  الحياةالرشيدة لتمبية احتياجات كمتطمبات  كتحقيؽ اإلدارة

 (2013)ناصر، .لتثبيت الكجكد كالصمكد في الكطف كأساسياليكمية كمتطمب ىاـ 
لناشطة في حراؾ ف االعتقاد الذم يحاكؿ البعض مف الشخصيات المجتمعية كاالقتصادية اا  ك 

 ك يتمكف بالمكفأال ينخرط  أفمديات كالمجالس المحمية يجب ف مكضكع البأب واالنتخابات تسكيق
البمديات مف سياقو  قيادةً  رى ينتزع دك  ىذا االعتقادي  ة،ك حزبيأالسياسي بمشاركة كفاءات سياسيو 

مسؤكلياتيا الكطنية كتكامؿ دكرىا  كيعفي البمديات كالمجالس المحمية مف شمكلية الكطني كالتنمكمٌ 
كيعزز فرص  خراآلمنيما يكمؿ  فكؿه  ،دماتي ( غير القابؿ لمفصؿ كالتجزئةالكطني )السياسي كالخ

 .األىداؼإلنجاز المياـ كتحقيؽ  األداءالنجاح كتكامؿ 
 تنمية الييئات المحميةعمى  االستراتيجيالتخطيط  ثرأ

، ت المحميةكميـ في تنمية الييئا ة دكران مركزيابالعممية التنمكيٌ  االستراتيجيالتخطيط  ترل الباحثة بأف
فيك يعد بكصمة لتكجيو األىداؼ كتحقيقيا، كيتبػيف ذلؾ بصكرة كاضحة مف خالؿ نيج التخطيط 

بعيف  مع األخذً  التصكرً  طابع مستقبميٌ مذات كتطبيقيا القائـ عمى كضع الخطػط المدركسة االستراتيجي
العنصر البشرم، كضركرة االعتبار كاقعية كقابمية التطبيؽ مف خالؿ استغالؿ المكارد كتركيز تفعيؿ 

ة بصكرة متناسبة لتحقيؽ االستراتيجيعمى النيكض بالتنمية  لتككف قادرةن  ؛شمكؿ باقي المكارد المتاحة
كذلؾ بكضع خطط إستراتيجية  ،الرؤل التي رسمت مف قبػؿ القيادييف كالمختصيف بالفكر التنمكم

 السميـ االستراتيجيالتخطيط ب لمكجكدةالتكامؿ اأف عممية  كما تعمؿ عمى تحقيؽ التطمعات التنمكية
كالتي تعتبر بمثابة  ،المبني عمى الخطط كالعناصر كاألىداؼ المستقبمية اليادفة في الييئات المحمية

كظير ذلؾ جميا مف خالؿ الخطط كالمكازنات المرصكدة مف قبؿ  ،نقاط تحرؾ مدركس لعامؿ التنمية
كرصد  كدكره في تمبية احتياجات الييئات المحمية  جياالستراتيالتخطيط التنمكم المختصيف لدراسة 

 مخطط لياالمؤشرات المميئة بالحاضر كالكقائع المقمية، ينعكس باإليجاب عمى الفكر التنمكم بصكرة 
 (2013)ناصر، كالتنمية في الييئات المحمية. االستراتيجير كاقع العالقة ما بيف التخطيط ظيً تي 
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خطكة ميمة عمى طريؽ بناء الييئة، كىك  كمكثقة بإجراءات، يعتبري  كاضحةو  عمؿو  أنظمةى  كجكدى  إفَّ 
ىدؼ مف أىدافيا، كينعكس ذلؾ عمى المجمس البمدم كالمكظفيف عمى حد سكاء، كمف خاللو يتضح 
مكقع المكظؼ في الييكؿ التنظيمي ككذلؾ دكره ككصفو الكظيفي، كسير العمؿ كتدفؽ الكثائؽ، 

ب تداخؿ الصالحيات، كيؤدم إلى زيادة إنتاجية المكظؼ، كرفع فيسيؿ تحديد المسؤكليات، كيجن
عمى  االستراتيجي التخطيط التنمكمٌ  كيتضح أثري  ،مستكل الخدمة التي تقدميا الييئة المحمية لممكاطف

مف خالؿ ارتفاع حصيمتيـ المعرفية بإجراءات  مجالس قرل غرب اهللمكظفي الييئة المحمية في 
، كاستيعابيـ لنتائج عممية التخطيط كخاصة المتعمقة في مجاؿ البناء اتيجياالستر  التخطيط التنمكمٌ 

المؤسسي، كىذا يندرج عمى مكظفي الييئات المحمية األخرل التي شارؾ مكظفكىا في إعداد الخطط 
 (2013)ناصر، لقراىـ. ةاالستراتيجيالتنمكية 

قبؿ الييئات المحمية، عقد شراكات فاعمة مف  ستراتيجيا التأكيد عمى تبني التنمية المحمية كبعدو  إفَّ 
قراض البمديات،  مع الجيات ذات العالقة، كاستمرار الدعـ التطكيرم مف قبؿ صندكؽ تطكير كا 

مف نكعو في التنمية  فريدان  نمكذجان  تقدـى  أفكتعتبر التنمية ىي جزء مف المقاكمة كبإمكاف فمسطيف 
 نما مف باب التصدم لو.المستدامة ليس مف باب التماشي مع االحتالؿ كا  

 في تمبية احتياجات الييئات المحمية في قرى غرب رام اهلل االستراتيجيأىمية التخطيط 
مشػاريع المجالس في قرل غرب اهلل المسػتحدثة قػد تركػزت فػي مجػاالت تحسيف التعميـ ، كخدمات  إفَّ 

سػكء ىػذه الخػدمات فػي فتػرة  أىفٍ  كتطػكير الكضػع الصػحي، بمعنػى الكيربػاء كالميػاه كالطػرؽ،
الخدمات لك تكفرت في حينو لكاف  فَّ إ، حيػث تطػكر ىػذه التجمعػات السػكانية االحػتالؿ قػد حػاؿ دكف

الكيربػػػاء المسػػػمكح بالحصػػػكؿ عمييػػػا  كميػػػةى  إفَّ  ،باإلمكاف تطػكير صػناعات ككرش لخدمػة المػكاطنيف
كافػة  فٍ أدكف تطكير بنية صناعية كيالحػظ  كانت حائال اإلسرائيميةيػػػة مػػػف الشػػػركة القطر 

، مػف حيػث تكفير الخدمات الضركريةلممػكاطف  أفضؿى  حيػاةو  خمػؽً  االسػتثمارات تصػب فػي اتجػاهً 
المناسبة لمعمؿ ك  األرضيةخمؽ  ، لػيس فقػط عمػى مسػتكلىامػةن  اقتصػاديةن  أبعادان كتحمؿ في ثناياىػا 

 أبناءالمئػات مػف العمػاؿ مػف  فَّ إالعاممػة حيػث  األيدمالػكرش، بػؿ كػذلؾ عمػى مسػتكل تشػغيؿ  إنشاء
التكسع في عمؿ ىذه البمديات  أفَّ ناىيؾ عف  ،ىػذه التجمعػات قػد تػـ اسػتخداميـ خػالؿ فتػرات العمػؿ

 (2010)رحاؿ،  قد افترض زيادة عدد المكظفيف.
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 قرى غرب اهلل في الييئات المحمية التحديات التي تواجو
كدكره في تمبية احتياجات المجالس المحمية، لخصت  االستراتيجي بعد دراسة كاقع التخطيط التنمكمٌ 

)ناصر، :يحمية في قرل غرب اهلل كىي كما يمبعض التحديات التي تكاجو الييئات الم الطالبة
2013)  
ة، كذلؾ عدـ كجكد دعـ بالخطط التنمكيٌ  ضعؼ المشاركة داخؿ األقساـ في المجالس المحمية .1

 .كافي مف الييئات المحمية لعممية التخطيط التنمكمٌ 
 ال يكجد تشارؾ داخؿ األقساـ بشكؿ فعمي كىذا يؤدم إلى فشؿ الخطة التنمكية. .2
المجالس المحمية بطبيعة عمؿ الخطط  إدارةالخبرة كالكعي لألعضاء المشاركيف في  قمة .3

 التنمكية كتطبيقيا.
ـ االستقرار السياسي كاف مف أكثر العكامؿ التي تحد مف فاعمية المشاركة في الخطط عد .4

 التنمكية.
عدـ االلتزاـ بالقكانيف الفمسطينية كالمكائح الخاصة بالمجالس المحمية كتحديثيا بما يتناسب مع  .5

 احتياجات المكاطنيف كقراىـ.
ة، يدفع المشارؾ في عممية التخطيط نقص الخدمات في البنى التحتية األساسية لمييئات المحمي .6

 ة.االستراتيجيلمتفكير في االحتياجات اآلنية كيقدميا عمى المتطمبات 
كجكد الخمؿ في المشارؾ نفسو، ألنو ينظر لمخطة عمى أنيا ستقدـ حال سحريا لكؿ أزمة،  .7

 كعالجا لكؿ مشكمة، كىذا يعرض الخطة لزيادة ضغط ىمكـ كمشاكؿ المشارؾ.
، كقمة خبرة الييئة في ىذا المجاؿ، راـ اهللة التخطيط في مجالس قرل غرب افتدني مستكل ثق .8

كرفض المجتمع ألم تدخؿ خارج الييئة في عممية التخطيط، مما يعكؽ عممية التخطيط 
 كيصعب تغيير الثقافات السادة.

كسيطرة بعضيا عمى اآلخر  االستراتيجيكمجمكعات التخطيط الخمؿ في طريقة تشكيؿ الفرؽ  .9
لتفكير في االنتماءات الحزبية كسيطرة حزب أكثر مف األخر في القيادة ككنو الحزب كا

 كىذا عكس عمى سكء اإلدارة كاألداء في المجالس المحمية في قرل غرب اهلل. ،األفضؿ
 ة.االستراتيجيتأثير الجانب السياسي عمى تنفيذ الخطة التنمكية 
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دكرىا في متابعة  ركلـ تباش ،الس المحميةفي المج عدـ تفعيؿ دكر لجنة التخطيط التنمكمٌ  .10
 مراحؿ التخطيط.

فقرل غرب راـ اهلل لـ تكف مرتبطة  ،كالكطنية اإلقميميةعدـ تحقيؽ التكاممية مع الخطط  .11
كال مرتبطة بالتخطيط الكطني كىنا تقع المسؤكلية عمى  االستراتيجي بالتخطيط التنمكمٌ 

 مؤسسات الدكلة)كزارة الحكـ المحمي(.
 التمكيؿ في الييئات المحمية الفمسطينية عمى المساعدات الخارجية. اعتماد .12
 .المجالس المحمية أعضاءمف  االستراتيجي قمة المعرفة بالتخطيط التنمكمٌ  .13
 التعميـ ألعضاء المجالس المحمية: لمتعميـ دكر كبير في نجاح عممية التخطيط التنمكمٌ  .14

المتعمميف في تشكيؿ  األعضاءف ، تكصمت في دراستي بكجكد عدد قميؿ ماالستراتيجي
كالتخطيط في  اإلدارةفشؿ التخطيط كعدـ المعرفة بأصكؿ  إلى أدلالمجالس، ىذا بدكره 

 المجالس في قرل غرب اهلل.
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 رابعالمبحث ال
 الدراسات السابقة

  
 

 ،تيجياالسترا لتي في مكضكع التخطيط التنمكمٌ عمى العديد مف الدراسات السابقة ا الطالبةاطمعت 
 كقد تنكعت ىذه الدراسات بيف الدراسات العربية كاألجنبية كمف الدراسات ،كتناكلتو مف زكايا مختمفة

 في المجالس المحمية كالبمدية: االستراتيجي التي تناكلت التخطيط التنمكمٌ 
 

 أواًل: الدراسات العربية:
 (2020)وقديح  دراسة عايش -

تخطيط بالبمديات الفمسطينية: دراسة تطبيقية عمى البمديات دور الموازنات في ال " دراسة بعنوان:
ىدفت ىذه الدارسة لمتعرؼ إلى دكر المكازنات في التخطيط بالبمديات  "الخمس الكبرى في قطاع غزة

الفمسطينية مطبقة عمى البمديات الخمس الكبرل في قطاع غزة )بمدية غزة، بمدية رفح، بمدية خاف 
كتـ تكزيعيا عمى  ،مدية جباليا(، كتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البياناتيكنس، بمدية دير البمح، ب

ا كمكظفة مف شاغمي الكظائؼ ( مكظفن 432( مف مجتمع الدراسة البالغ عدده )212عينة مككنة مف )
فية في ىذه البمديات، مستخدمة المنيج الكصفي، كتكصمت الدراسة إلى أف البمديات تقـك اشر اإل

، كأف لدل العامميف الكعي الكافي كالقدرة عمى ياماـ بكاالىت ادئ المتعمقة بالمكازناتالمب بتطبيؽ
لدل  التخطيط كالعمؿ عمى تطبيقو، كأفَّ  لف البمديات لدييا االىتماـ بمستك استخداـ المكازنات، كأ

اإلدارة ركرة أف تقكـ العامميف الكعي الكافي بأىمية التخطيط داخؿ البمديات، كما أكصت الدراسة بض
البمديات الفمسطينية بكضع الخطط كالسياسات الفاعمة لتنمية المشركعات االستثمارية، العميا في 

مجاؿ التخطيط عند صياغتيا باإلضافة إلى مشاركة كتحفيز العامميف لدييا كاالستعانة بمتخصصيف ب
ة لألنشطة كالبرامج ستراتيجية كاضحإالعمؿ عمى كضع خطة ، ك ةاالستراتيجيرسالة كاألىداؼ اللرؤية 

 التي تقدميا البمديات بحيث تتناسب مع احتياجات المستفيديف، ضمف قدراتيا المالية كالتمكيمية.
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 (2020بروى)دراسة اإل -

 وكفاءة وفاعمية المجالس البمدية العمانية" االستراتيجي: "تأثير العالقة بين التخطيط دراسة بعنوان
ككفاءة كفاعمية المجالس  االستراتيجيير العالقة بيف التخطيط أثىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى ت

في المجالس البمدية  االستراتيجيالبحث عف مستكل تطبيؽ التخطيط البمدية العمانية، مف خالؿ 
ككفاءة كفاعمية المجالس البمدية  االستراتيجيؿ كطبيعة العالقة بيف التخطيط كما شك ،العمانية
احتكاكو المستمر مع شافية إذ يعتقد الباحث مف خالؿ خبرتو المتكاضعة ك عبر دراسة استك ،العمانية

ؽ مف خالؿ تبني نماذج التخطيط يا بحاجة إلى رفع كفاءتيا كفاعميتيا كىذا يتحقأنٌ ىذه المجالس 
لكفاءة كفاعمية  االستراتيجيسة التأكيد عمى أىمية التخطيط كتحاكؿ الدرا ،السميـ االستراتيجي

 ة، بمعنى آخر رسـ خارطة طريؽ ليذه المجالس.المجالس البمدي
مراجعة أدبيات الدراسة التي حث بتصميـ استبانة عمى ضكء كلغايات الدراسة الميدانية قاـ البا 

شممت الدراسات كالتجارب السابقة كالنظريات كالنماذج كالمفاىيـ األساسية في مجاؿ اإلدارة المحمية 
لدراسة، تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية المالئمة لمتحميؿ، كالمجالس المحمية. كلتحقيؽ أىداؼ ا

(، تكصمت الدراسة لعدد مف النتائج أىميا أنو تكجد عالقة SPSSكىي البرنامج اإلحصائي )
( بيف مجاالت التخطيط a =0.05ارتباطية قكية مكجبة ذات دالة إحصائية عند مستكل الدالة )

د يتعارض مع فرضية الدراسة التي تنص عمى أنو ال تكجكمجاالت الفاعمية، كىذا  االستراتيجي
كفاعمية المجالس البمدية العمانية عند مستكل الدالة  االستراتيجيعالقة ارتباطية بيف التخطيط 

(a=0.05.) 
منيا: ضركرة تحديث األنظمة كالمكائح كالقكانيف  ،بناءن عمى نتائج الدراسة تـ تقديـ عدة تكصيات 

 ،رية كالسياسيةا لممستجدات االقتصادية كاالجتماعية كاإلداالعمؿ عمى تطكيرىا كفقن لممجالس البمدية ك 
عطاء المجالس البمدية الحرية  االستراتيجيكتبني التخطيط  لرفع كفاءة كفاعمية المجالس البمدية كا 

 كاالستقاللية في اتخاذ القرارات المتعمقة بتطكير كتنمية المحافظة.
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 (2020)ورياض دراسة العكش -
التخطيط التنموي في تطوير وتنمية قطاع النقل: دراسة ميدانية  ستراتيجياتادراسة بعنوان: "دور 

التخطيط  ستراتيجياتاىدفت الدراسة إلى معرفة دكر  عمى وزارة النقل والمواصالت بقطاع غزة"
كصفي في قطاع غزة، كقد استخدـ الباحثاف المنيج ال توكتنمي قطاع النقؿ التنمكم في تطكير

التحميمي، ككانت االستبانة األداة الرئيسية لجمع البيانات في الدراسة. كتككف مجتمع الدراسة مف 
( عامال، حيث تـ استخداـ أسمكب 62ية بكزارة النقؿ بغزة، كعددىـ )فجميع العامميف بالكظائؼ اإلشرا

مف أىـ نتائجيا اإلحصائي، ككاف  SPSSالحصر الشامؿ، كقد حممت البيانات باستخداـ برنامج 
 ستراتيجياتا( طردية قكية بيف α≤0.05كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية )

التخطيط التنمكم بأبعاده )السياسات التنمكية، البرامج كالمشاريع التنمكية، المشاركة بالتخطيط، 
كرة العمؿ عمى تعديؿ كأكصت الدراسة بضر ، التنمية( كتطكير قطاع النقؿ في قطاع غزة استراتيجية

التخطيط التنمكم بتحسيف السياسات المكجية التنمكية كاختيار المشاريع ذات األكلكية  ستراتيجياتا
التنمية، كالعمؿ عمى زيادة  ستراتيجياتاك كزيادة مشاركة مؤسسات المجتمع بعممية لتخطيط آليات 

ـ الرئيس بدعـ االقتصاد المحمي االىتماـ في مجيكدات تنمية قطاعي النقؿ كالصيد البحرم لدكرى
 كمشاريع التنمية.

 
 (2020)وأسد  دراسة خضور -

في الجميورية العربية  اإلشكاليات القانونية والعممية لمنظومة التخطيط التنمويّ  دراسة بعنوان:"
ىدفت الدراسة دراسة مقارنة بيف ىيئة التخطيط كالتعاكف الدكلي كىيئة التخطيط اإلقميمي"  السورية:

كمستكياتو كمناىج التخطيط التي يمكف لمدكؿ أف تتبنى  إلى التعرؼ عمى مفيكـ التخطيط التنمكمٌ 
، كمعرفة اإلشكاليات القانكنية افي سكري أحد أشكاليا، كمف ثـ التعرؼ عمى كاقع التخطيط التنمكمٌ 

ي، مف خالؿ اإلقميمك كالعممية التي تعاني منيا منظكمة التخطيط التنمكم عمى المستكييف الكطني 
إجراء دراسة مقارنة بيف ىيئة التخطيط كالتعاكف الدكلي كىيئة التخطيط اإلقميمي كالقكانيف التي تحكـ 

كتكصمت الدراسة إلى كجكد تقاطع  ،عمؿ كؿ منيما مف حيث األىداؼ كالمياـ كالممارسات العممية
التضارب كاالزدكاجية في  مما أدل إلى ؛بالمياـ الكاردة ضمف القكانيف التي تحكـ عمؿ الييئتيف
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الممارسات العممية لكؿ منيما، كالذم سينعكس بدكره عمى عمؿ منظكمة التخطيط بشكؿ سمبي، 
مكحد يحدد األدكار كالمسؤكليات كالصالحيات  كأكصت الدراسة بضركرة إصدار قانكف تخطيط تنمكمٌ 

نظران ألىمية  ؛يمية كالمحمية،لكؿ مف األجيزة المسؤكلة عف التخطيط عمى المستكيات الكطنية كاإلقم
 .امرحمة المقبمة إلعادة إعمار سكريىذا المكضكع في ال

 
 (2020دراسة الكسر) -

وعالقتو بإدارة السموك التنظيمي: دراسة ميدانية بمكتب تعميم  االستراتيجيدراسة بعنوان: "التخطيط 
كالسمكؾ  الستراتيجياىدفت الدراسة عمى التعرؼ عمى العالقة بيف التخطيط " محافظة ثادق

شممت  ،بمكتب التعميـ بمحافظة ثادؽ االستراتيجيالمنظمات ككاقع تطبيؽ التخطيط التنظيمي داخؿ 
تكزيع االستبانة عمييـ كبمغت نسبة اإلجابة عمييا  الدراسة جميع العامميف بمكتب تعميـ ثادؽ حيث تّـَ 

بياناتيا عمى المتكسطات الحسابية  اعتمدت الدراسة في تحميؿ ،% مف عينة الدراسة 66ما يقارب 
ف معنكية العالقة ، كلمتحقؽ ماالستراتيجيمتعرؼ عمى كاقع تطبيؽ التخطيط كاالنحرافات المعيارية ل

دارة السمكؾ التنظيمي جرل اختبار معامؿ ارتباط كنداؿ بمقياس ) االستراتيجيبيف التخطيط   ،(Tكا 
بمكتب تعميـ محافظة ثادؽ كاف بدرجة  ستراتيجياالسة إلى أف كاقع تطبيؽ التخطيط تكصمت الدرا

دارة السمكؾ التنظيمي االستراتيجيقة إيجابية بيف تطبيؽ التخطيط ىناؾ عال فٍ عالية كأى  كخمصت  ،كا 
مى المنظمة االىتماـ بالتخطيط الدراسة إلى العديد مف التكصيات أىميا: لمكصكؿ لمتميز المؤسسي ع

 .السمكؾ التنظيمي لمعامميف في المنظمة كأداة تساعد في إدارة االستراتيجي
 

 (2019) وعويدان األعمىدراسة  -
ث إلى ىدؼ البح" في مواجية األزمات ببمدية زليتن االستراتيجيدراسة بعنوان: "دور التخطيط 
في مكاجية األزمات ببمدية زليتف، مف خالؿ المتطمبات  االستراتيجيالتعرؼ عمى دكر التخطيط 

ية، اإلدارية، المالية، البشرية، التقنية(، كلتحقيؽ أىداؼ البحث، اتبع البحث أسمكب التالية: )التنظيم
ّـَ ادراسة الحالة، فقد قاـ الباحثاف بتطكير استبانة معتمد  ف عمى بعض الدراسات السابقة، حيث ت

ليتف، التأكد مف مصداقيتيا كمعامالت ثباتيا، كقد تمثؿ مجتمع البحث في القيادات اإلدارية ببمدية ز 
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 ( عنصرا، كما اتبع البحث أسمكب الحصر الشامؿ، كبعد تكزيع االستبانة تّـَ 48كالبالغ عددىـ )
لمتحميؿ اإلحصائي، كلتحميؿ بيانات البحث تـ االستعانة بالحاسب  صالحةن  ( استمارةن 32استرجاع )

ّـَ SPSSاآللي كاستخداـ برنامج إحصائي مف خدمة البرمجيات الكاردة في ) التكصؿ إلى  (، حيث ت
 االستراتيجيلمتخطيط  ضعيفان  العديد مف النتائج يمكف إيجازىا فيما يمي: كشؼ البحث أف ىناؾ دكران 

مشاركيف يدرككف أىمية التخطيط ال فٍ في مكاجية األزمات ببمدية زليتف، كما بيف البحث أى 
لمكاجية األزمات،  استراتيجيةبالبمدية، كلكنيـ غير قادريف عمى الجـز بتكفر نظرة عممية  االستراتيجي

عمى ذلؾ  عالكةن  ،في الممارسة كالتطبيؽ مف جانب إدارة البمدية محؿ البحث حيث أنيـ يركف قصكران 
في مكاجية األزمات جاءت ضعيفة باستثناء  االستراتيجيالبحث أف كؿ متطمبات التخطيط  أظير

ث بضركرة امتالؾ البمدية حات بدرجة متكسطة، كأخيرا أكصى البالمتطمبات البشرية، فقد جاء
حدة إدارية متخصصة في إحصائيات عف األزمات ذات العالقة، كالتأكيد عمى أىمية إيجاد ك 

 لمكاجية األزمات ببمدية زليتف محؿ البحث االستراتيجيالتخطيط 
 

 :(2019دراسة عبد القادر) -
الفمسطينية ومعرفة مستوى في البمديات  االستراتيجيواقع التخطيط معرفة  إلىىدفت ىذه الدراسة  

جانب الكشؼ عف المعيقات التي تكاجو  إلى، جودة الخدمات التي تقدميا البمديات الفمسطينية
كاستخدـ  ،دة عالية في البمديات الفمسطينيةكتحد مف تقديـ الخدمات بجك  االستراتيجيالتخطيط 
جميع اإلدارييف في بمديات ، كتككف مجتمع العينة مف المنيج الكصفي مف خالؿ االستبانةالباحث 

 فٍ ( كخمصت الدراسة أى 83شرؽ القدس )أبك ديس ،العيزرية ،كالسكاحرة الشرقية ( البالغ عددىـ )
ة كبدرجة متكسطة مف استجابة مجتمع الدراسة االستراتيجيلمراقبة تنفيذ الخطة  ان اإلدارة تضع برامج

و يكجد في البمديات نَّ أ. ك االستراتيجييط اء مف الخارج في مجاؿ التخطالبمديات تستعيف بخبر  فٍ كأى 
، متناىيةو  التخطيط يسيـ في تحديد احتياجات البمدية بدقةو  أىفَّ ك  ،تعمؿ مف خالليا استراتيجيةخطط 

 ة.االستراتيجيكمف الميـ ضركرة كمتابعة كتقييـ أداء تنفيذ الخطط 
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 ( 2019) وعبيد ومصمحدراسة صبري  -
ة الصعوبات التي تواجييا الييئات المحمية في إعداد الخطط التنمويّ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة 

كمعرفة كيفية التغمب عمى المعكقات التي  ة في بمديات محافظات شمال الضفة الغربيةاالستراتيجي
استخدـ الباحثكف   ،لدل الييئات المحمية في شماؿ الضفة الغربية تحد مف نجاح التخطيط التنمكمٌ 

( بمدية أم 41كتككف مجتمع الدراسة مف )، خالؿ االستبانة لجمع المعمكمات فالمنيج الكصفي م
لييئات أف مستكل الصعكبات التي تكاجو ا إلىكخمصت الدراسة  ،(% مف مجتمع الدراسة90)

كما تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات استجابة أفراد  ،المحمية كانت بدرجة كبيرة
كمتغير  ،لمتغير تصنيؼ الييئة المحميةل عزى لتي تكاجييا الييئات المحمية تي في الصعكبات ا العينة

نفس الكقت تبيف عدـ كجكد  كفي ،عدد العامميف في الييئة المحمية عدد السكاف البمدة/المدينة كمتغير
بيف  ىناؾ  كجكد عالقة عكسية دالة إحصائيان  أفكذلؾ تبيف ، ل لمتغير اسـ الييئة المحميةعزى فرؽ تي 

ىـ ما أكصت إليو الدراسة باختصار دليؿ التخطيط أك  ،يياعمر الييئة المحمية كالصعكبات التي تكاج
في البمديات كتبسيطو كتقديـ حكافز مادية كمعنكية لممشاركيف مف المجتمع المحمي في عمؿ  التنمكمٌ 

 ة كالقطاع األىمي كالخاص. الخطة التنمكيٌ 
 
 (2018دراسة آدم) -
التشاركي عمى المشروعات  معرفة أثر تطبيق منيج التخطيط التنمويّ  إلىة ىدفت ىذه الدراس 

 التشاركيٌ  تحاكؿ الدراسة تسميط الضكء عمى التخطيط التنمكمٌ . ة بوالية كسال في الجزائرالتنمويّ 
أثر  ما :اإلجابة عمى السؤاؿ التالي كتمثمت المشكمة في ،كأثره عمى المجتمع المحمي بكالية كسال

ة بكالية كسال؟ مف خالؿ نقؿ عمى المشركعات التنمكيٌ  التشاركيٌ  يج التخطيط التنمكمٌ تطبيؽ من
 الكصفي التحميميٌ  المنيجى  الدراسةي  تماستخد ، ة الحككمية كغير الحككميةتجارب المؤسسات التنمكيٌ 

عينة ا مف اللتحميؿ البيانات األكلية المتحصؿ عميي ؛لمظاىرة قيد الدراسة، كمنيج دراسة الحالة
لغرض الدراسة كاالستعانة بالحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية  معدةو  ةستباناالعشكائية باستخداـ 

spss  كيستعيف الدارس بالمنيج اإلحصائي األكلي في مجاالت الرصد كالتقييـ كالبحث لمعمكمات ،
فر لدل المجتمع يجب أف تتك  :كتكصمت الدراسة لعدد مف النتائج أىميا ،كبيانات أكلية كثانكية
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يككف لدية القدرة الكافية لممشاركة حتى يستطيع  فٍ أى ة بالمشاركة ك المحمي المعرفة الكاممة بمنيج التنمي
عمى ىذه النتائج تقدـ  بناءن  ،ة تساىـ في تحسيف معاشيـاستغالؿ مكارده المحمية في مشركعات تنمكيٌ 

ت المحمية إلى بناء تطكير كتدريب قيادات الباحث بعدد مف التكصيات، منيا: تحتاج تنمية المجتمعا
بة لتقكد عممية محمية كاعية بمفاىيـ منيج التنمية بالمشاركة كاستغالؿ المكارد المتاحة بالصكرة المطمك 

ؽ شعار التنمية كالتطكير مف خالؿ  المشاركة أك الدعـ المباشر في جميع ي، تطبالتغيير كالتنمية
 عات كالذم يسيـ بدكرة في رفع كفاءة كقدرات االستيعاب التنمكمٌ كتدريب المجتم ،المجاالت الخدمية

 كما أكصت بنشر الكعي بضركرة التخطيط ،لدم ىذه المجتمعات
 
 (2017البطحة)دراسة  -
لدى محافظة بيت لحم من  االستراتيجي معرفة تطبيق التخطيط التنمويّ  إلىىدفت ىذه الدراسة  

مف خالؿ المقابمة ، خدـ الباحث المنيج الكصفياست، وجية نظر أعضاء مجالسيا البمدية
ف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء البمديات التابعة لمحافظة بيت لحـ كالبالغ ككَّ كتى  ،كاالستبانة
كخمصت  ،(106(عضكا كبمغ حجـ العينة )131مجمس بمدم كالبالغ أعضائيا ) (11عددىا )
كجية نظر أعضاء دل بمدية بيت لحـ مف ل االستراتيجي تطبيؽ التخطيط التنمكمٌ  أفالدراسة 

في متكسطات استجابة  إحصائيةك عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  ،كانت متكسطةمجالسيا البمدية 
لدل بمديات بيت لحـ مف كجية  االستراتيجي عينة الدراسة حكؿ مدل تطبيؽ التخطيط التنمكمٌ  أفراد

كأكصت ، لمستكل التعميمي أك سنكات الخدمةل لمتغير الجنس أك اعزى نظر أعضاء مجالسيا البمدية تي 
الدراسة عمى ضركرة قياـ فريؽ تخطيط البمدية بتحميؿ البيئة الخارجية لمتعرؼ عمى المتغيرات 

تتالءـ كمتطمبات  كاستراتيجيةة تؤثر عمى المستقبؿ، كتكفير خطط تنمكيٌ  فٍ المختمفة التي يمكف أى 
 دكف نقصاف. كامالن  االستراتيجي التنمكمٌ  المجتمع المختمفة كالعمؿ عمى تنفيذ التخطيط
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 (2016)الطيب ومحمد دراسة  -
ة المختمفة االستراتيجية الناتجة عن الخطط والسياسات ىدفت الدراسة لمتعرف عمى اآلثار التنمويّ  

استخدـ الباحث المنيج الكصفي ، (2014_ 2003لمدولة ودورىا في تحقيق السالم المستدام )
بمختمؼ عينة البحث تمثمت في مكاطني كالية شماؿ دارفكر  ،ؿ استخداـ االستبانةالتحميمي مف خال

تنمية متكازنة  حدثٍ كخطط التنمية المختمفة لـ تي  ستراتيجياتاأف  إلىكخمصت الدراسة  ،محمياتيا
مف أىـ  التكصيات  ، ك ة كسكء تشخيص المشكمةالميزانيات التنمكيٌ نتيجة لقمة  ؛كمستدامة في الكالية

يقكـ عمي تشخيص مشكمة التنمية في الكالية كتطكير القطاع الزراعي  عمؿ عمى إيجاد منيج تنمكمٌ ال
كالتركيز عمي جعؿ التنمية في الكالية محمية تعتمد عمى الديمقراطية  ،كتحسيف البني التحتية

 كالمشاركة الشعبية.
 

 (2015دراسة الطيب) -
 ، "اتحقيق السالم المستدام بالسودان دارفور نموذجً ودوره في  التخطيط التنمويّ  دراسة بعنوان: "

الشامؿ لتحقيؽ السالـ المستداـ بالسكداف  التخطيط التنمكمٌ  أىميةاستقصاء  ىإلىدفت ىده الكرقة 
ة التنمكيٌ  اآلثارؼ عمي التعر   -الكرقة عمي:  أىداؼعميو فقد ركزت ، ك قميـ دارفكرإبالتركيز عمي 

دراسة تأثير  - ،المختمفة لمدكلة كدكرىا في تحقيؽ السالـ ةاالستراتيجيت الناتجة عف الخطط كالسياسا
ـى  ،جتماعي بالسكدافالسالـ اال ىالراىف عم الكضع التنمكمٌ  م يعتمد ذاستخداـ المنيج التثميثي ال ت

ة كدكرىا في عمي دراسة الحالة باستخداـ المنيج الكصفي كالتحميمي كالتاريخي لرصد الخطط التنمكيٌ 
 أساسيتكفير التنمية الشاممة عامؿ  - :اعتمدت الدراسة عمي االفتراضات التاليةك  ،مية السمميةالعم

في فشؿ  أساسية سبب الحقيقية كالمشاركة الشعبيٌ  اإلداريةغياب الالمركزية -عمي استدامة السالـ 
قكـ بالتكزيع مستقمة ت آلية إيجادضركرة  -عدة نتائج منيا:  ىإلتكصمت الدراسة ، ةالخطط التنمكيٌ 

تطبيؽ الفدرالية في  فَّ إً  -في السكداف  العادؿ لممكارد عمي الكاليات بغرض تحقيؽ التكازف التنمكمٌ 
 .لـ يحقؽ التنمية المطمكبة األقاليـ
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 (2014دراسة عدوان) -
ودوره في تحديد احتياجات المجالس  االستراتيجي ىدفت الدراسة لمتعرف عمى التخطيط التنمويّ  

أف درجة كضكح التخطيط  إلىصت الدراسة مي خى ، استخدـ الباحث المنيج الكصفي كالتحميمي، المحمية
، نسبيان  ع المحمي كانت إيجابية كبشكؿ عاؿو كأىميتو لممجالس المحمية كالمجتم االستراتيجي التنمكمٌ 

مية كانت لممجالس المح ةاالستراتيجية المشاركة المجتمعية كالرسمية في كضع الخطط التنمكيٌ  فٍ كأى 
 ،االستراتيجي كىناؾ ضعؼ في االىتماـ في تدريب ككادرىا عمى عممية التخطيط التنمكمٌ ، ضعيفة

كما كشفت  ،ة الخاصة بيا بشكؿ دكرم كمنتظـكما أنيا ال تمتـز  في تحديث عممية الخطة التنمكيٌ 
 االستراتيجي تنمكمٌ داخمية ك خارجية لعممية التخطيط ال معكقاتو  خمسةً  أىّـَ  فَّ نتائج الدراسة أى 

 قمة المكارد المالية الالزمة لتحقيؽ: حك التالي مف األىـ فاألقؿ أىميةلممجالس المحمية كانت عمى الن
المنح الخارجية في تنفيذ  األىداؼ، ضعؼ البنية التحتية المتكفرة، اعتماد المجمس المحمي عمى 

 عدـ مالئمة المخطط الييكمي الحالي ة، ضعؼ قدرات المجمس المحمياالستراتيجية التنمكيٌ الخطة 
 لالحتياجات المستقبمية لممجتمع المحمي.

 (2014دراسة القيق ) -
، في المدن الفمسطينية ة في  التخطيط التنمويّ تتبع المشاركة المجتمعيّ  إلىىدفت ىذه الدراسة 

ة االستراتيجية تيدؼ ىذه الدراسة إلى تكضيح دكر المشاركة المجتمعية في إعداد الخطط التنمكيٌ 
كالتي تعتبر حسب دليؿ اإلجراءات المتبع في إعداد ىذه الخطط الركيزة األساسية في رسـ مالمح 

تمعبو المشاركة المجتمعية في  فٍ كذلؾ يتطرؽ البحث الى الدكر الذم يمكف أى  ،المدف التطكير ليذه
ي الدراسة الضكء عمى كسائؿ مقً كتي  ،تحقيؽ التنمية المستدامة لممجتمع المحمي في المدف الفمسطينية

ّـَ المشاركة المجتمعيٌ  مف  ة لبمديات قطاع غزةاالستراتيجية إتباعيا في إعداد الخطط التنمكيٌ  ة التي ت
المراحؿ  لجنة ممثمي المجتمع المحمي كالمشاركة الفاعمة لمجاف المتخصصة كالفنية التي كاكبت خالؿ

جكانب المشاركة في ىذه المجاف مف حيث،  ىذه الخطط، حيث يستعرض البحث إلعدادالمختمفة 
كما تيدؼ ىذه الدراسة إلى تزكيد ا، أىميتيا، المعكقات، كالمشاكؿ المتعمقة بي تككينيا، دكرىا،

عف أىمية الدكر الذم قامت بو  بمؤشراتالمجتمع المحمي  المسؤكليف كالقائميف عمى برامج تنمية
كتعزيز التنمية المستدامة في البيئة  المجتمعية كلكياتاألالفئات المشاركة مف ذكم العالقة في تحديد 
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كالتحميمي  مف المنيج الكصفي استخدـ الباحث كالن  األىداؼكلتحقيؽ ىذه  ،حياء المدينةألالعمرانية 
عمى مصادر أكلية كأخرل ثانكية مف المعمكمات، حيث قاـ الباحث بإجراء العديد مف  باالعتماد

 أىـكالتي مكنتو مف رصد  ةاالستراتيجية الخطة التنمكيٌ  إعدادلفاعمة في ا األطراؼ المقاءات مع كافة
العديد  إجراءلو  كأتاحتعداد الخطة إالمجتمع المحمي في  التي كاجيت مشاركة ممثمي تاإلشكاال

كقد أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد  ،العالقةالمجاف المشاركة كأصحاب  أعضاءمع  المقابالتمف 
دراكيـنحك المشاركة المجتمعية  األفرادلدل  ابيٌ رغبة كتكجو إيج يقكمكف بو في  الدكر الذمألىمية  كا 

شراؾ ممثمي المجتمع المحمي إ كأكصت الدراسة بضركرة، تحقيؽ التنمية المستدامة لممجتمع المحمي
  .الحي ألفراد كتكسيع نطاؽ العمؿ التطكعيٌ  االستراتيجيفي كافة مراحؿ التخطيط 

 (2013دراسة ناصر) -
 ىدفت الدراسة لمتعرف عمى تجربة الييئات المحمية  الفمسطينية في التخطيط التنمويّ  

لمتعرؼ  الدراسة كىدفت ، وتحديد المعيقات التي واجيت تحقيق أىداف ىذه الخطط االستراتيجي
جراءات التخطيط التنمكمٌ  كالمعكقات التي تكاجو عممية التخطيط  االستراتيجي عمى سياسات كا 

لى إكخمصت الدراسة ، المقابمة الشخصية لجمع البيانات الباحث  استخدـ، ل تنفيذىا في قبالفتك كمس
بسبب تأثرىا باالنقساـ السياسي ككذلؾ أظيرت  االستراتيجي تدني نسبة تنفيذ التخطيط التنمكمٌ 

 .لبمدة قبالف ةاالستراتيجية قصكر في التقسيـ كالتحديث الدكرم لمخطة التنمكيٌ 
 

 ( 2009حامد) دراسة -
ىدفت ىذه الدراسة  ،"تطوير الييئات المحمية في منطقة أريحا واألغوار ةاستراتيجيدراسة بعنوان:" 

لييئات اكار مػف خالؿ مراجعة مراحؿ تطكر كاألغػ أريحاإلى تعرؼ كاقع الييئات المحمية في منطقة 
كلتحقيؽ ىدؼ  ،الحالي ليذه الييئاتالمحمية في فمسطيف في الفترات السػابقة كتحميػؿ كتقيػيـ الكاقع 

ـى  ككذلؾ االطالع  ،المفاىيـ كالنمػاذج المتعمقػة بػالنظـ اإلداريػة كاإلدارة المحمية إلىالرجكع  الدراسة ت
كاألغكار، كاعتمدت الدراسة عمى المنيج  أريحاعمى المراحؿ السػابقة لتطػكر اإلدارة المحميػة فػي 

لتحميمي لتقييـ الكاقع الفمسطيني باالعتماد عمى المعمكمات المسحي الكصفي، ككذلؾ المنيج ا
م مع كؿ الييئات جرً نتائج دليؿ المقابمة الذم اي  إلىكالبيانات المتكفرة مف مصادر مختمفة، باإلضافة 
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مكزعة بيف مجمس قركم كمجمس خدمات  ىيئػةو  20المحمية في منطقة الدراسة كالتي بمغ عددىا 
: كجكد إلىنتائج الدراسة  كأشارت ،ثالث محافظػات تشػكؿ منطقة الدراسةمشترؾ كدكائر كزارة في 

مركزية في النظاـ اإلدارم لمييئػات المحميػة كتعػدد المستكيات اإلدارية، ككجكد عدد كبير لمييئات 
المحمية، كعجز الييئات المحمية عػف أداء دكرىا كميماتيا كتمبية احتياجات المكاطنيف، كأظيرت 

 ،لمكاقع الحالي في منطقة الدراسة 1997دـ مالئمة قانكف الييئات المحمية الفمسطينية لعاـ الدراسة ع
راسة الى عدد مف صت الدمي كقد خى  ،كعدـ تػكفر المركنػة الالزمة لمكاجية التطكرات كالتحديات المختمفة

 جغرافيان  نطقة إقميمان إعادة التقسيـ اإلدارم كالجغرافػي لمنطقة الدراسة باعتبار الم: التكصيات، أىميا
كتشكيؿ مجمس إقميمي كاحػد لممنطقة يضـ كافة الييئات المحمية في منطقة  ، كماليان  إداريان  مستقالن 
 ،كتككف ميمتو التخطػيط كالتنفيػذ لمسياسة العامة كمشاريع التطكير كالتنمية في االقميـ ،كاألغكار أريحا

مكانية صياغة قكانيف ككضع لكائح تفسيرية كذلؾ أكصت الدراسة بضركرة مراجعة القكانيف ال حالية كا 
جديدة كتشريعات كأنظمة تشرع التكصيات اآلتية كالمقترحػات كالنتػائج التػي تضمنتيا الدراسة خاص 

 فيما يتعمؽ بتشكيؿ مجمس.
 

 ثانيًا: الدراسات األجنبية:
   MONTEBELLO M and et. al,  2017 دراسة -

والتنبؤ بالظروف  االستراتيجيوضع الحالي لممارسة نظام التخطيط ىدفت الدراسة إلى توصيف ال
برل ، حيث شمؿ مجتمع الدراسة عمى الشركات الكاستخدـ المنيج الكصفي التحميميالمستقبمية, 

معظـ  أف إلىشركات، كتكصمت الدراسة  9عماؿ في فرنسا، كبمغ حجـ عينة الدراسة عمى لأل
الشركات الفرنسية تستعيف  فَّ أى طكيؿ األجؿ، ك  االستراتيجيطيط مكضكع الدراسة تمارس التخ الشركات

ما يتـ الربط بيف أنكاع  نو نادره أاالقتصادية طكيمة األجؿ، تبيف كذلؾ  بالمتخصصيف في التنبؤاتً 
 ،االستراتيجيالتنبؤات )االقتصادية كالتكنكلكجية كاالجتماعية( طكيؿ المدل مف خالؿ التخطيط 

 تتجو إلى التركيز عمى ممارسة التخطيط التشغيميٌ  الفرنسيةأف معظـ الشركات  صت الدراسة إلىمي كخى 
كفقان لنظاـ التخطيط المركزم المعمكؿ بو  ،قصير األجؿ الذم يعتمد عمى أسمكب المكازنات السنكية
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نتيجة  االستراتيجيفي نيجيريا، كيرل غالبية مديرم الشركات اف ىناؾ ضعؼ في ممارسة التخطيط 
 كد الذم يشكب السياسات كاألنظمة الحككمية.عدـ التأ

  B. S Barcson , ( 2015) دراسة -
العام لعام الحكومية التي تتبناىا بابوا غينيا عمى المستوى المحمي  اإلصالحاتىدفت إلى تناول  

كذلؾ نتيجة القمؽ المتزايد مف فشؿ الخدمة العامة في تحمؿ مسؤكليتيا تجاه  ،كانت كبيرة 1995
عمى ذا كانت المستكيات الدنيا لمحككمة قادرة ن إكاليدؼ مف الدراسة ىك معالجة مسألة ما  ،الشعب

يت في جرً التي أي  اإلصالحات فَّ أى  إلىكتكصمت الدراسة  ،تنفيذ خطط التنمية في إطار اإلصالحات
جعمت الحككمات عمى المستكل المحمي تعتمد عمى لجنة أكلكيات التخطيط كالميزانية  1995عاـ 

أماـ فعالية الحككمة  التي أصبحت العائؽ الرئيس ،لتابعة ليا كعمى إدارة المقاطعاتلمشتركة اا
 ،العالقات غير المتكافئة كىذا بدكره أعاؽ قدرة الحككمات عمى المستكل المحمي كتعزيز، المحمية
لى جعؿ لذلؾ ىناؾ حاجة ماسة إ، مف المساعدة في تقديـ الخدمات في بابكا غينيا الجديدة بدالن 

 الحككمات عمى المستكل المحمي أكثر فاعمية.
 

 Rosenbloom J. ,Greeley ,G   (2014), دراسة -
نظران  ؛األمريكيةبمتاجر التجزئة  االستراتيجيالتحقؽ مف مدل تطبيؽ الفكر  إلىىدفت ىذه الدراسة  

كزيادة التكاليؼ  ،رلمتاجلتحديات التي تكاجييا ىذه الشدة المنافسة في ىذا المجاؿ كسرعة التغيرات كا
ّـَ  ،الخاصة بو، استخدـ المنيج التحميمي ( مف العامميف في متاجر 105تكزيع استبياف عمى ) بحيث ت

خمت في معظـ المتاجر قد د فَّ صت الدراسة الى أى مي ، كخى األمريكيةالتجزئة في الكاليات المتحدة 
ص كحدات صى ثمث عدد المتاجر قد خى ما يقارب مف  فَّ أ، ك االستراتيجيممارسة عمميات التخطيط 

عداد عممية التخطيط بالخبرات إ الباقي فقد استعاف في أماتنظيمية متخصصة في ىذه الكظيفية، 
الدراسة عمى مزيد مف التكيؼ كالمركنة في ظؿ المتغيرات  كأكصتاالستشارية مف خارج المتجر، 

 . االستراتيجية عممية التخطيط لتجزئة بممارسالعالمية السريعة عند قياـ مزيد مف متاجر ا
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 French (2014 )دراسة   -
في أداء منشآت الخدمات المينية الصغيرة  االستراتيجيقياس دور التخطيط  إلىىدفت الدراسة 

المنشأة كجكانب  تـ دراسة العالقة بيف أداء وباستخدام عينة من منشآت الخدمات المينية الصغيرة
د تـ تحديد عدد مف العناصر ذات العالقة مثؿ رؤية كاضحة، فق ،االستراتيجيأكجو التخطيط 

ككذلؾ تصنيؼ التخطيط إلى تخطيط عشكائي،  ،كرسالة، كطاقات كامنة كتكجيات تنافسية كسكقية
كمف خالؿ استخداـ مقاييس متعددة لتقييـ العالقة ر، خطيط المتطك تخطيط رسمي كغير رسمي كالتك 

فقد تكصمت الدراسة إلى أنو ال تكجد عالقة ، طيط كأداء المنشأةبيف العناصر السابقة كتصنيفات التخ
جكىرية بيف قياس األداء كالعناصر السابقة إال أنيا تكصمت إلى أف ىناؾ عالقة ىامة بيف الربح 

 كالتخطيط الغير الرسمي ظيرت مف خالؿ الدراسة.
 

 ( Hoffman,2007دراسة فوىمان) -
وىل ثقافة  واألداءالتنموي  االستراتيجي بين التخطيط التنمويّ  تبيان العالقة إلىىدفت ىذه الدراسة 

استخداـ عينة مف المؤسسات  ،ليا تأثير عمى عممية التخطيط التنمكم العاممين من جنسيات مختمفة
ّـَ ، الدكلية لتطبيؽ ىذه الدراسة  االستراتيجي أف التخطيط التنمكمٌ  إليياؿ التكص   كمف أىـ النتائج التي ت

 ىناؾ عالقة بسيطة بيف التخطيط كالثقافة. فَّ أى كؿ الثقافات، ك مناسب ل
 
 

 ( Schraeder Mike 2007دراسة ) -
 ص الباحث إلي أف المنظمات الخدمية التيمي كقد خى  االستراتيجيبعنكاف مدخؿ مبسط لمتخطيط 

ؾ ف ىناأتنجز أعماليا بشكؿ أفضؿ مف تمؾ التي ال تستخدمو، ك  االستراتيجيتستخدـ التخطيط 
، كما أشارت االستراتيجييف في المنظمة لجمسات التخطيط أىمية قصكل لحضكر المديريف الرئيسػي

 الدراسة إلى أف ىنػاؾ فكائػد مػف إشراؾ استشارييف تنظيمييف خارجييف في ىذه العممية.
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 (Hayley Careter,  2006دراسة )  -
أك اىتماـ  لـ يكف مكضع استحسػاف اتيجياالستر ي ىذه الدراسة إلى أف التخطيط كقد أشار الباحث ف 

 أنَّوعمى اعتبار  بالظيكر في ىذه المفيػـك خذه آالمنظمات في العقد األخير، إال أف ىناؾ اىتماـ جديد 
عمى دراسة كفيـ ىذه  بناءن  التخػاذ قػرارات لمراقبة التغير المتسارع الذم يطرأ عمى البيئة، ككأداةو  أداةه 

االعتبار عند ممارسة التخطيط   حث عمى عدة أمكر يجػب أخػذىا بعػيفكقد ركز البا ،التغيرات
اإلدارية في المنظمة في عممية التخطيط  كضركرة مشاركة أفراد مػف كافػة المسػتكيات االستراتيجي

up-bottom، ألىمية ىذه  ان نظر  ؛مف الزبائف كالمكرديف كضركرة عقد المقاءات المستمرة مع كؿ
الناجح  االستراتيجيالتخطيط  فَّ ا  ك  ،كاألنشطة جؿ تحسيف التخطػيطأعمييا مف  المقاءات في البناء

ز لمرة نجى ليس مجرد عمؿ يي  ةاالستراتيجيالخطة  فَّ ا ً ك  ، يعتمد عمى إقحاـ القكل البشرية في المنظمة
 ىك عممية مستمرة كدائمة، االستراتيجيالتخطيط  بؿ إفَّ  و ككضعو عمى الرؼ،تكثيقي  كاحدة ثـ يتّـَ 

جؿ إعالـ المعنييف بالتنفيذ أكمف  ،ر كالرجكع ليا عند الحاجةالتذك   أجؿ مػف يا بشكؿ جيد ميـكتكثيقي 
 التكثيؽ كالحفظ لمتاريخ. بيػا كلػيس اليػدؼ

 أوجو االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة
 يط التنمكمٌ التخطمف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة، تبيف أنيا تتقاطع مع الدراسة الحالية 

راـ اهلل مف كجية نظر أعضاء  قرل غرب ة احتياجات الييئات المحمية فيكدكره في تمبي االستراتيجي
 التي تـ تناكليا في مجمكع الدراسات:مجالس الييئات المحمية 

  :أوجو االتفاق بين الدراسات السابقة .1
كبعض  شكؿ عاـب االستراتيجيقة التي تناكلت مكضكع التخطيط ركزت الدراسات الساب .1

 بشكؿ خاص  االستراتيجي منيا في التخطيط التنمكمٌ 
  ،(2019كدراسة )عدكاف،، (2017دراسة)البطحة،ك  ،(2018ركزت كؿ مف دراسة )آدـ، .2

 2015كدراسة )الطيب، ،(2020كدراسة )العكش ك الخضكر ، ،(2019كدراسة )القيؽ،
  .التنمكمٌ  االستراتيجي(عمى مكضكعي التخطيط 2007ىماف )فك  ، كدراسة(
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كدراسة  ،(2019،كآخركف)صبرم  كدراسة ،(2019)عبد القادر، دراسة مف ركزت كؿ .3
كدراسة   ،(2020دراسة )الكسر،ك  ،(2016محمد،) كدراسة، (2017،كآخركف)الصالح 

 كمتغير مستقؿ. االستراتيجي( التي تناكلت مكضكع التخطيط 2019عمى،)األ
كدراسة ، (2019اسة )حامد،كدر  ،(2019)الشاعر، ركزت كؿ مف دراسة04

( 2020دراسة )االبركل،ك  ،(2013كدراسة )ناصر،، (2019)عايش،
 ( التي تناكلت مكضكع الييئات المحمية كمتغير تابع  2020كدراسة)منصكر،

كدراسة  ،(2014كدراسة )عدكاف، ،(2013اتفقت كؿ مف دراسة )ناصر،05
 عي التخطيط التنمكمٌ ( في مكضك 2019كدراسة )صبرم كآخركف،  ،(2017)البطحة،

اتفقت دراستي مع ىذه الدراسات مف حيث مكضكع لمدراسة ، ك كالييئات المحمية االستراتيجي
 .االستراتيجي كمف خالؿ التركيز عمى مجمكعة مف األبعاد في التخطيط التنمكمٌ 

 
 أوجو االختالف بين الدراسات السابقة:  .2

سات المحمية كاألجنبية حيث كانت اختالؼ عدد الدراسات العربية مقارنة بعدد الدرا .1
 الدراسات العربية بالمركز األكؿ مقارنة بالدراسات األجنبية.

 االستراتيجي( دراسة التخطيط 14المحمية، ك)( دراسات عمى قطاع الييئات 7أجريت ) .2
 مع الييئات المحمية التنمكمٌ  االستراتيجي( دراسات دمجت التخطيط 4ك) التنمكمٌ 

 
 سات السابقة:التعقيب عمى الدرا

إلى ىدفت الدراسات السابقة الفمسطينية كالعربية كاألجنبية التي قمنا باستعراضيا في دراستنا ىذه،    
ليس فقط لمييئات البمدية كالمحمية كالمعيقات التي تعترض  االستراتيجيالتعرؼ عمى أىمية التخطيط 

أنشطتيا، سكاءن أكانت مؤسسات  تنفيذه، بؿ كلممؤسسات األخرل العامة كالخاصة، بمختمؼ طبيعة
د ركيزة أساسية في عمؿ الييئة ييع االستراتيجيخدماتية، باعتبار أف التخطيط  إنتاجية أك تجارية أك

 المؤسسة. أك
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في البمديات كالصعكبات  االستراتيجيذه الدراسات عمى كاقع التخطيط فقد ركزت بعض ى  
كم كدراسة عبد القادر، ك دراسة صبرم كآخركف. كالمعيقات التي تكاجو عممية التخطيط  التنم

مف حيث المشاركة  معرفة التحديات الخاصة بالتخطيط التنمكمٌ  إلىكبعض الدراسات سعت 
 المجتمعية كالتمكيؿ كالمتابعة كالتقييـ منيا، دراسة ناصر، كالقيؽ، كعدكاف. 

 
كأثر  ةاالستراتيجياريكىات مف دراسة الشاعر، كآدـ إلى معرفة أثر تخطيط السين كما سعت كؿه   

ة ، بينما تناكلت التحديات التنمكيٌ اإلنتاجيعمى األداء في القطاع  تطبيؽ منيج التخطيط التنمكمٌ 
معنا عمييا في منيجية البحث العممي المستخدمة، اختمفت الدراسات التي اطٌ ك  ،المتعمقة بظاىرة الفقر

المنيج الكصفي التحميمي، كىناؾ مف استخدـ  فمنيا مف استخدـ المنيج الكصفي، كمنيا مف استخدـ
المنيج الكصفي القياسي، إال أنيا تشابيت في تطبيؽ المنيج الكصفي التحميمي في جمع البيانات 

 األكلية. 
كدكره في تمبية احتياجات المجالس  االستراتيجي الحالية  "كاقع التخطيط التنمكمٌ  الدراسةإف ما يميز 

الدراسات القالئؿ التي تحاكؿ تسميط الضكء عمى ىذه  مف عدي اهلل"، أنيا تي المحمية في قرل غرب راـ 
المنطقة الحيكية كاليامة بالنسبة لمحافظة راـ اهلل كالبيرة، كالتي يمكف القكؿ أنيا منطقة شبو ميمشة 
 بفعؿ العديد مف األسباب المكضكعية كالذاتية، كذلؾ مف خالؿ تشخيص كاقع التخطيط التنمكمٌ 

كالتحديات التي تعترض دكره في تمبية احتياجات المجالس المحمية في قرل غرب  تيجياالسترا
 محافظة راـ اهلل كالبيرة.  
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

   راسةمنيجية الد  
   راسة مجتمع الد 
   راسةعينة الد 
   راسة )االستبانة(أداة الد 
 صدق االستبانة 
  االستبانةثبات 
  الدراسةإجراءات 
 متغيرات الدراسة 
 المعالجات اإلحصائية 
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 مقدمة:
في تحديد مجتمع الدراسة كعينتيا، كبناء  الطالبةيتضمف ىذا الفصؿ كصفان لمطريقة كاإلجراءات التي اتبعتيا 

إلى كصؼ متغيرات الدراسة  ضافةن أداة الدراسة )االستبانة(، كخطكات التحقؽ مف صدؽ االستبانة كثباتيا، إ
 كالطرؽ اإلحصائية المتبعة في تحميؿ البيانات.

 

  راسةمنيجية الد  
راسة استخداـ المنيج في ىذه الد   تّـَ ، ك بحثوالمنيج: ىك األسمكب المنظـ الذم يتخذه الباحث لحؿ مشكمة 

مكمات عنيا، كيتطمب ذلؾ الكصفي التحميمي، كىك المنيج الذم يقـك عمى كصؼ ظاىرة معينة كجمع مع
(، 2015أبك عمشة، ) .ز أثناء الكصؼ كما يتطمب دراسة الحالة كالمسح الشامؿ أك مسح العينةعدـ التحي  

 كذلؾ لمالءمة طبيعة الدراسة. ؛منيجان لمدراسةالمنيج الكصفي  الطالبةكاستخدمت 
 راسة:مجتمع الد    

االىتمػاـ فػي دراسػة معينػة أك مجمكعػة المشػاىدات التػػي  عمػػييـ ىػك مجمكعػة العناصػر كاألفػراد الػذيف ينصػبي 
في ف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء مجالس الييئات المحمية ككَّ تى كقد  ،يتـ جمعيا عف ذلؾ العناصر

كزارة الحكػػػػـ المحمػػػػي لمعػػػػاـ (، كذلػػػػؾ حسػػػػب إحصػػػػائيات 400كالبػػػػالغ عػػػػددىـ )قػػػػرل غػػػػرب راـ اهلل، 
2020. 

 راسة:عينة الد  
لعدد مف أعضاء المجالس المحمية في قرل غرب راـ اهلل، حيث تككنت  ممثمةن متيسرة ن  عينةن  طالبةالاختارت 

 إناثان كذككران، حسب معادلة ثامبسكف كىي كاآلتي: ان ( عضك 250عينة الدراسة مف )
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 حيث أف:
N حجـ العينة 
Z ( 1.96(= )1.96الدرجة المعيارية لمستكل الداللة) 
D 05. نسبة الخطأ كتساكم 
P  ( 5.نسبة تكفر الخاصية كالمحايدة كتساكم) 
 10استمارة، كتـ استبعاد  230حيث تـ تكزيع االستمارات عمييـ، كبعد جمع االستمارة تـ استرداد نحك   

ضاء المجالس المحمية  كالجدكؿ % مف أع85أم بما نسبتو ، استمارات غير صالحة لمتحميؿ اإلحصائي 
لدراسة تبعان لممتغيرات المستقمة )الجنس،  العمر، كالمؤىؿ العممي، كسنكات ( يبيف تكزيع عينة ا2)ـ رق

 الخبرة(
 (2جدكؿ رقـ )

 الدراسةتكزيع عينة الدراسة تبعان لمتغيرات 

 النسبة المئكية التكرار المتغير
 الجنس

 68.2% 150 ذكر
 31.8% 70 أنثى

 العمر
 26.8% 59 سنة 30أقؿ مف 

 61.8% 136 سنة 30 - 40
 11.4% 25 سنة 40مف  كثرأ

 المؤىؿ العممي
 22.7% 50 دبمـك

 62.3% 137 بكالكريكس
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 15.0% 33 دراسات عميا
 سنكات الخبرة

 5.5% 12 سنكات 5أقؿ مف 
 64.1% 141 سنكات 5-10

 30.4% 67 سنكات 10أكثر مف 
% 31.8كما نسبتو % كانكا مف الذككر، 68.2( أف ما نسبتو 1يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )

سنة، كما نسبتو  30أقؿ مف  أعمارىـكانت  %26.8كانكا مف اإلناث، كما تبيف أيضا أف ما نسبتو 
 % قد كانت11.4ما نسبتو في حيف أف  سنة، 40 – 30كانت أعمارىـ تتراكح ما بيف % قد 61.8

  سنة. 40أعمارىـ أكثر مف 
% مف أفراد 22.7ف ما نسبتو إف جدكؿ نفسو،مف ال كما يتضحأما بالنسبة لممؤىؿ العممي ف     

بينما بكالكريكس، يحممكف مؤىؿ ال% 62.3كما نسبتو ، ،  عمميان ىك الدبمكـمؤىالن  يحممكف العينة 
 % منيـ  دراسات عميا.15المؤىؿ العممي لما نسبتو 
الخبرة ات % كانت سنك 5.5ف ما نسبتو إف يتضح مف الجدكؿ السابؽ،كما أما بالنسبة لسنكات الخبرة ف

 10 - 5مف  سنكات الخبرة لدييـ تتراكح  % كانت64.1سنكات، كما نسبتو  5لدييـ أقؿ مف 
 فأكثر. كاتسن 10 سنكات الخبرة لدييـ كانت %30.4ما نسبتو سنكات، ك 
 

 راسة أداة الد  
في  االستراتيجي التخطيط التنمكمٌ  لقياس دكرراسة مد  لأداة ك االستبانة راسة تـ استخداـلتحقيؽ أىداؼ الد  

 ، حيث تـ تقسيـ االستبانة عمى النحك التالي:تمبية احتياجات الييئات المحمية في قرل غرب راـ اهلل
 راسة كفقرات إرشادية لممستجيبيف.يحتكل عمى عنكاف الد   :القسـ األكؿ

العمر، جنس، شممت عدد مف المتغيرات كىي )ال كبيفيحتكل عمى البيانات الشخصية لممستج الثاني:القسـ 
 (المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة

 راسة كقد كانت مقسمة عمى النحك التالي:كيحتكم عمى مجاالت الد   :القسـ الثالث
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كيضـ  ،في الييئات المحمية في منطقة قرل غرب راـ اهلل االستراتيجي كاقع التخطيط التنمكمٌ المجاؿ األكؿ: 
 ( فقرات10)

ت المحمية لقرل غرب راـ اهلل التي تسعى لتكفيرىا مف خالؿ التخطيط احتياجات الييئاالمجاؿ الثاني: 
 مقسـ إلى ثالث محاكر عمى النحك التالي: االستراتيجي التنمكمٌ 
 :( فقرات4االحتياجات في مجاؿ التعميـ كالصحة كيضـ ) المحور األول 
 :فقرات (10ضـ )االحتياجات في مجاؿ البنية التحتية كالخدمات االجتماعية كي المحور الثاني 
 :( فقرة12االحتياجات في مجاؿ الرعاية االجتماعية كالحفاظ عمى البيئة كيضـ ) المحور الثالث 

لدل الييئات المحمية في  االستراتيجي التحديات ك المعيقات التي تعترض التخطيط التنمكمٌ المجاؿ الثالث: 
 ة( فقر 12كيضـ ) ،قرل غرب راـ اهلل

نجاح التكجيات التنمكية لدل الييئات المحمية في في  االستراتيجي يط التنمكمٌ التخط دكر :المجاؿ الرابع
 ( فقرات10كيضـ ) ،قرل غرب راـ اهلل

بفرص تنفيذ المشاريع الخدماتية االجتماعية  االستراتيجي التخطيط التنمكمٌ  دكرالمجاؿ الخامس: 
 ( فقرة12كيضـ ) ،كاالقتصادية

فػػي تمبيػػة  االسػػتراتيجي لقيػػاس دكر التخطػػيط التنمػػكمٌ جػػؿ التعػػرؼ عمػػى مػػف أ اسػػتبانةبتطػػكير  الطالبػػةقامػػت 
    :، كذلؾ تبعا لمخطكات التالية احتياجات الييئات المحمية في قرل غرب راـ اهلل

(، كدراسػػػػة 2019) عبػػػػد القػػػػادرالع عمػػػػى عػػػػدد مػػػػف االسػػػػتبانات فػػػػي ىػػػػذا المجػػػػاؿ مثػػػػؿ دراسػػػػة االطٌػػػػ -1
 (.  2019) الشاعر(، كدراسة 2019)صبرم

تشػػػارة أصػػػحاب الخبػػػرة ك االختصػػػاص مػػػف المشػػػرفيف فػػػي مجػػػاؿ إعػػػداد كتطػػػكير االسػػػتبانات كػػػأداة اس -2
 بحثية.

 

 داةصدق األ 
تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف في المناىج كطرؽ التدريس 

ف ممحكميف  ( 10، كبمغ عددىـ )قتصادية كاإلدارية ككميات أخرلكمتخصصيف في كمية العمكـ اال
( مف 1راسة بصكرتيا األكلية )ممحؽ م في فقرات أداة الد  الرأٍ  منيـ إبداءي  مبى جامعات مختمفة، كطي 

حيث صياغة الفقرات، كمدل مناسبتيا لممجاؿ الذم كيضعت فيو، إما بالمكافقة عمييا أك تعديؿ 
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ات، كحذؼ صياغتيا أك حذفيا لعدـ أىميتيا، كقد رأل المحكمكف بضركرة إعادة صياغة بعض الفقر 
ألنو بعض الفقرات كردت مضامينيا في فقرات أخرل،  ؛بعضو مف الفقرات التي ال لزكـ ليا كتعديميا

ضافة مجاالت جديدة مثؿ تقسيـ مجاؿ احتياجات الييئات  كفصؿ بعض الفقرات إلى فقرتيف، كا 
إلى ثالث  تيجياالسترا المحمية لقرل غرب راـ اهلل التي تسعى لتكفيرىا مف خالؿ التخطيط التنمكمٌ 

ّـَ  ، أيضان محاكر األخذ برأم األغمبية في عممية التحكيـ  تغيير أسمكب صياغة أسئمة االستبانة ، كلقد ت
%(، كبذلؾ يككف قد تحقؽ الصدؽ الظاىرم لالستبانة، كأصبحت في صكرتيا النيائية 75بنسبة )

 (3ير في جدكؿ )(، كما تـ حساب الصدؽ الداخمي لفقرات االستبانة كما يظ2)ممحؽ رقـ 
 (: الصدق الداخمي لفقرات األداة3جدول )

 الداللة اإلحصائية معامؿ الثبات الرقـ

في الييئات المحمية في  االستراتيجي كاقع التخطيط التنمكمٌ 
 منطقة قرل غرب راـ اهلل

1 .635 0.000 
2 .495 0.000 
3 .449 0.000 
4 .528 0.000 
5 .739 0.000 
6 .551 0.000 
7 .479 0.000 
8 .516 0.000 
9 .319 0.000 
10 .430 0.000 

 االحتياجات في مجاؿ التعميـ كالصحة
1 .698 0.000 
2 .705 0.000 
3 .713 0.000 
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4 .757 0.000 

 االحتياجات في مجاؿ التعميـ كالصحة
1 .538 0.000 
2 .666 0.000 
3 .649 0.000 
4 .409 0.000 
5 .538 0.000 
6 .381 0.000 
7 .633 0.000 
8 .604 0.000 
9 .624 0.000 
10 .498 0.000 

االحتياجات في مجاؿ الرعاية االجتماعية كالحفاظ عمى 
 البيئة

1 .422 0.000 
2 .239 0.000 
3 .495 0.000 
4 .472 0.000 
5 .674 0.000 
6 .603 0.000 
7 .501 0.000 
8 .509 0.000 
9 220 0.000 
10 .369 0.000 
11 .499 0.000 
12 .465 0.000 
لدل  االستراتيجي المعيقات التي تعترض التخطيط التنمكمٌ  
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 الييئات المحمية في قرل غرب راـ اهلل
1 .586 0.000 
2 .484 0.000 
3 .519 0.000 
4 .547 0.000 
5 .649 0.000 
6 .556 0.000 
7 .445 0.000 
8 .654 0.000 
9 .593 0.000 
10 .354 0.000 
11 220 0.000 
12 .367 0.000 
ة نجاح التكجيات التنمكيٌ في  االستراتيجي التخطيط التنمكمٌ   دكر

 لدل الييئات المحمية في قرل غرب راـ اهلل
1 .644 0.000 
2 .634 0.000 
3 .471 0.000 
4 .407 0.000 
5 .704 0.000 
6 .294 0.000 
7 .528 0.000 
8 .469 0.000 
9 .596 0.000 
10 .591 0.000 
بفرص تنفيذ المشاريع الخدماتية  االستراتيجي التخطيط التنمكمٌ  دكر

 االجتماعية كاالقتصادية
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1 .393 0.000 
2 .172 0.000 
3 .521 0.000 
4 .344 0.000 
5 .496 0.000 
6 .640 0.000 
7 .576 0.000 
8 .647 0.000 
9 .441 0.000 
10 220 0.000 
11 .592 0.000 
12 .485 0.000 

 

 الدراسػػػة،( كجػػػكد ارتبػػػاط كاتسػػػاؽ داخمػػػي بػػػيف فقػػػرات االسػػػتبانة عػػػف طريػػػؽ 4يكضػػػح الجػػػدكؿ رقػػػـ )
االرتبػػػاط بيرسػػػكف ككػػػاف ذلػػػؾ مؤشػػػران لكجػػػكد صػػػدؽ اتسػػػاؽ داخمػػػي بػػػيف فقػػػرات مجػػػاالت الدراسػػػة مػػػع 

 (.0.01إحصائيان عند مستكل ) كدالةه  ف جميع معامالت االرتباط عاليةه إدرجاتيا الكمية، حيث 
 داةثبات األ  

عضػػك مػػف  30مككنػػة مػػف اسػػتطالعية راسػػة عمػػى عينػػة كزعػػت أداة الد   لمتأكػػد مػػف ثبػػات األداة، فقػػد
 راسة المستيدفة.أعضاء مجالس الييئات المحمية في قرل غرب راـ اهلل، كمف خارج عينة الد  

، حيػػث بمػػغ قػػد اسػػتخدـ معامػػؿ )كركنبػػاخ ألفػػا(كبيػػدؼ التحقػػؽ مػػف ثبػػات االتسػػاؽ الػػداخمي لممقيػػاس ف
الدراسػػة كاعتمػػاد ىػػذه  ( كىػػك معامػػؿ ثبػػات جيػػد جػػدا إلجػػراء ىػػذه93.4معامػػؿ ثبػػات االسػػتبانة عميػػو )

 ( يكضح معامالت الثبات لمجاالت الدراسة.4األداة كأداة مناسبة ليذه الدراسة، كالجدكؿ )
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 (4جدول )

 معامالت الثبات لمجاالت الدراسة

 معامل الثبات عدد الفقرات المجاالتأسماء 
في الييئات المحمية  االستراتيجي واقع التخطيط التنمويّ 

 في منطقة قرى غرب رام اهلل
10 84.7 

احتياجات الييئات المحمية لقرى غرب رام اهلل التي 
 تسعى لتحقيقيا من خالل التخطيط التنمويّ 

 :االستراتيجي

  

 81 4 صحةاالحتياجات في مجال التعميم وال 

 بنية التحتية والخدمات االحتياجات في مجال ال
 االجتماعية

10 79.7 

  االحتياجات في مجال الرعاية االجتماعية
 والحفاظ عمى البيئة

12 75.8 

 التخطيط التنمويّ التحديات و المعيقات التي تعترض 
 لدى الييئات المحمية في قرى غرب رام اهلل االستراتيجي

12 78.8 

نجاح التوجيات في  االستراتيجي طيط التنمويّ التخدور 
 ة لدى الييئات المحمية في قرى غرب رام اهللالتنمويّ 

10 77.3 

بفرص تنفيذ  االستراتيجي التخطيط التنمويّ  دور
 المشاريع الخدماتية االجتماعية واالقتصادية

12 74.7 

 93.4 70 الدرجة الكمية 

 
 راسة:إجراءات الد    
بكجػػكد خمػػؿ أك  الطالبػػةراسػػة كجمػػع المعمكمػػات، كذلػػؾ يػػتـ مػػف خػػالؿ إحسػػاس د  تحديػػد مشػػكمة ال -1

بعمػػػػؿ دراسػػػػة اسػػػػتجالء ألمػػػػره فتجمػػػػع  الطالبػػػػةلػػػػذلؾ تقػػػػـك  ؛ضػػػػعؼ أك غمػػػػكض فػػػػي جانػػػػب معػػػػيف
 المعمكمات مف خالؿ األسئمة.
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ؽ راسػػة بشػػكؿ كاضػػح كدقيػػبتحديػػد مجتمػػع الد   الطالبػػةراسػػة كالعينػػة، كىنػػا تقػػـك تحديػػد مجتمػػع الد   -2
راسػػة راسػػة مػػف مجتمػػع الد  باختيػػار عينػػة الد   الطالبػػةكتحػػدد أيضػػاى سػػماتو كخصائصػػو، كمػػف ثػػـ تقػػكـ 

راسػة ذً راسة لذلؾ تقدـ عينة الدفتختارىا كفؽ طرؽ كأدكات محددة يككف ليا نفس خصائص مجتمع الد  
 .كخصائصومعمكمات دقيقة حكؿ المجتمع 

ر االسػػػػتبانة مػػػػف أىػػػػـ أدكات الدراسػػػػة التػػػػي يسػػػػتعمميا راسػػػػة كىػػػػي االسػػػػتبانة، تعتبػػػػإعػػػػداد أداة الد   -3
بتصػػػميـ اسػػػتبانة تحتػػػكم عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف  الطالبػػػةفينػػػا قامػػػت  ،البػػػاحثكف فػػػي كافػػػة أنحػػػاء العػػػالـ

فػي دراسػتو، فيػي  الطالبػةيجيب عمييػا أفػراد مجتمػع البحػث، ألنيػا تيػـ الجانػب الػذم ترغػب  ،األسئمة
 ات البحث.كسيمة ميمة لمغاية في الحصكؿ عمى بيان

  يدكيان.راسة كاستالـ الردكد تكزيع االستبانة عمى أفراد عينة الد   -4
عمػى  الطالبػةألف ىػذا يسػاعد  ؛تـ فحػص االسػتبيانات كفرزىػا لمتأكػد مػف صػحة عػدد االسػتبيانات -5

إدخاؿ بيانػات االسػتبانة بسػيكلة كبشػكؿ مرتػب، كمػف ثػـ تكصػيؼ االسػتبانة العممػي بشػكؿ جيػد حتػى 
التي نريدىا مف حيث صحتيا أك عدـ صحتيا كالكصكؿ إلػى نتػائج  اإلجاباتحصر  ةالطالبتستطيع 
 دقيقة.

إدخػػػاؿ البيانػػػات إلػػػى الحاسػػػب كمعالجتيػػػا إحصػػػائيان باسػػػتخداـ برنػػػامج الػػػرـز اإلحصػػػائية لمعمػػػكـ   -6
  إلى نتائج دقيقة كجكدتيا عالية جداى. الطالبة( حتى تصؿ SPSSاالجتماعية )

 ارسة:الد  متغيرات 
 :مف المتغيرات كىي ثالثة أنكاعراسة عمى اشتممت الد   لقد

 االستراتيجي مستقمة: التخطيط التنمويّ أوال: متغيرات 
 االسػػتراتيجي التخطػيط التنمػكمٌ  راسػة عمػػى متغيػر تػابع يتمثػؿ فػيتشػتمؿ الد  ثانيـًا: المتغيـرات التابعـة: 

مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء مجػػالس  ،كدكره فػػي تمبيػػة احتياجػػات الييئػػات المحميػػة فػػي قػػرل غػػرب راـ اهلل
 الييئات المحمية 

 ثالثًا: المتغيرات الديموغرافية
 كلو مستكياف )ذكر، أنثى(* الجنس 

 (سنة 40أكثر مف ، سنة 40 – 30 ،سنة 30ف أقؿ م) تمستكيا أربع كلو العمر* 
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، بكالكريكس، دراسات عميا) ثالث مستكياتكلو المؤىل *   (دبمـك
ـــرة*   10أكثػػػر مػػػف سػػػنكات،  10-5سػػػنكات، مػػػف  5مسػػػتكيات )أقػػػؿ مػػػف  أربعػػػة اكليػػػ ســـنوات الخب

 (سنكات
 المعالجة اإلحصائية:

تـ معالجة البيانات التي تـ إدخاليا إلى جياز الحاسكب كالتي تـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ االستبانة 
 ( كذلؾ باستخداـ ما يمي:SPSSراسة باستخداـ برنامج )المكزعة عمى عينة الد  

 .المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات االستبانةاستخراج  -
 (Cronbach’s alpha)ألفا  كرك نباخاستخراج معامؿ  -
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 الفصل الرابع
 راسةنتائج الد  

   راسةالنتائج اإلحصائية المتعمقة بأسئمة الد 
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 الفصل الرابع
 راسةنتائج الد  

 مة:مقد
كدكره فػػػي تمبيػػػة احتياجػػػات  االسػػػتراتيجي التخطػػػيط التنمػػػكمٌ راسػػػة إللقػػػاء الضػػػكء عمػػػى ىػػػدفت ىػػػذه الد  

، كبعػد جمػع الييئات المحمية في قرل غرب راـ اهلل مف كجية نظر أعضػاء مجػالس الييئػات المحميػة 
ذلػػؾ لإلجابػػة ( ك SPSSالبيانػػات عكلجػػت إحصػػائيان باسػػتخداـ الرزمػػة اإلحصػػائية لمعمػػكـ االجتماعيػػة )

راسػػة كاسػػتخراج النتػػائج راسػػة ، كتػـ اعتمػػاد التكزيػػع التػالي فػػي عمميػػة تصػحيح أداة الد  عػف تسػػاؤالت الد  
 الخماسي لمتعرؼ عمى إجابات أفراد عينة الدراسة عمى نحك التالي:  ليكرثكفقا لمقياس 

 (5الجدول رقم )

 تقدير اإلجابات وفق المعيار

 ضعيفة  منخفضة متوسطة مرتفعة جداً مرتفعة  درجةال
 1.80-1 2.60-1.81 3.40-2.61 4.20-3.41 5.0 – 4.21 المتوسط الحسابي

 
، مرتفعة، جدان مرتفعة مف فقرات األداة عمى سمـ إجابات خماسي )لمفقرة األكلى تدرجت اإلجابة 

 كذلؾ حسب انطباؽ محتكل الفقرة عمى المستجيب، كيمكف تحكيؿ سمـ ضعيفة( منخفضة، ،متكسطة
متكسطة )درجتاف(،  منخفضة)درجة كاحدة(،  ضعيفةاإلجابات إلى درجات بحيث تأخذ اإلجابة 

 )خمس درجات( جدان مرتفعة )أربع درجات(،  مرتفعة)ثالث درجات(، 
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 راسة:النتائج المتعمقة بأسئمة الد   
ة احتياجات في تمبي االستراتيجي التخطيط التنمويّ ما دور  :النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيس

 ؟الييئات المحمية في قرى غرب رام اهلل من وجية نظر أعضاء مجالس الييئات المحمية
أسئمة فرعية تتضمف  خمسةبتقسيـ السؤاؿ الرئيس إلى  الطالبةكلإلجابة عف السؤاؿ السابؽ فقد قامت 

منطقة قرل غرب  في الييئات المحمية في االستراتيجي كاقع التخطيط التنمكمٌ راسة كىي )مجاالت الد  
راـ اهلل، احتياجات الييئات المحمية لقرل غرب راـ اهلل التي تسعى لتكفيرىا مف خالؿ التخطيط 

لدل الييئات  االستراتيجي ، التحديات كالمعيقات التي تعترض التخطيط التنمكمٌ االستراتيجي التنمكمٌ 
ة كنجاح التكجيات التنمكيٌ  ستراتيجياال المحمية في قرل غرب راـ اهلل، العالقة بيف التخطيط التنمكمٌ 

بفرص تنفيذ  االستراتيجي لدل الييئات المحمية في قرل غرب راـ اهلل، عالقة التخطيط التنمكمٌ 
كحساب المتكسطات الحسابٌية كاالنحرافات المعيارٌية (، المشاريع الخدماتية االجتماعية كاالقتصادية

 االستبانة كلمجاليا الكمي، كفيما يمي تكضيحان ليذه النتائج:راسة عمى فقرات الستجابات أفراد عينة الد  
 

  :السؤال الفرعي األول
 ؟في الييئات المحمية في منطقة قرى غرب رام اهلل االستراتيجي واقع التخطيط التنمويّ ما 

 ( إلى نتائج اإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي األكؿ:6يشير الجدكؿ )

 (6جدكؿ )

 ما واقع التخطيط التنمويّ ة واالنحرافات المعيارّية والنسب المئوية لفقرات المتوسطات الحسابيّ 
 في الييئات المحمية في منطقة قرى غرب رام اهلل  االستراتيجي

رقم
ال

يب 
لترت

ا
 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجةال

1.  9 
كفؽ  ةيجياالستراتة تطبؽ الييئات المحمية الخطط التنمكيٌ 

 الميزانية المقرة ليا
4.4273 

.6333
1 

 جداً  مرتفعة 89%

 جداً  مرتفعة %715287. 4.3500 ةاستراتيجية تيعد الييئات المحمية خطط تنمكيٌ  1  .2
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رقم
ال

يب 
لترت

ا
 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجةال

9 

3.  
1
0 

 ةاالستراتيجية تنفذ الييئات المحمية كافة بنكد الخطط التنمكيٌ 
 بشكؿ كامؿ

4.2364 
.7755

1 
 جداً  مرتفعة 85%

4.  4 
معتمدة تيدؼ لتعزيز  أنشطةييئات المحمية تعتمد ال

 المشاركة المجتمعية في مراحؿ تنفيذ الخطة كتفعيؿ دكرىا
4.2000 

.6730
3 

 مرتفعة 84%

5.  8 
كفقان  ةاالستراتيجية تطبؽ الييئات المحمية الخطط التنمكيٌ 

 لجدكؿ زمني محدد
4.1500 

.7881
8 

 مرتفعة 83%

6.  5 
اص إلعداد كتحميؿ تستعيف الييئات المحمية بذكم االختص

 ةاستراتيجية خطط  تنمكيٌ 
4.1227 

.6880
8 

 مرتفعة 82%

7.  6 
تستعيف الييئات المحمية بخبراء لممساعدة في تنفيذ الخطط 

 ةاالستراتيجية التنمكيٌ 
4.1045 

.8125
6 

 مرتفعة 82%

8.  7 
كتحميؿ كتنفيذ الخطط  إعدادتشارؾ الييئات المحمية في 

 ةاالستراتيجية التنمكيٌ 
4.0818 

.6974
4 

 مرتفعة 82%

9.  3 
 ةاالستراتيجي األىداؼتضع الييئات المحمية مجمكعة مف 

 التي تسيـ في تمبية احتياجات المكاطنيف
4.0545 

.5865
5 

 مرتفعة 81%

10.  2 
 أدائياتمتـز الييئات المحمية بالتخطيط المستمر لتطكير 

 كتحسينو بناءن عمى التغذية الراجعة
3.9636 

.7696
0 

 مرتفعة 79%

 في الييئات المحمية في االستراتيجي واقع التخطيط التنمويّ لدرجة الكمية: ا
 ؟منطقة قرى غرب رام اهلل

4.1691 
.3685

7 
 مرتفعة 83%

 
في  االستراتيجي كاقع التخطيط التنمكمٌ ة لفقرات مجاؿ المتكسطات الحسابيٌ  سادسيكضح الجدكؿ ال

أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية قد بمغ  كقد تبيفراـ اهلل،  الييئات المحمية في منطقة قرل
في الييئات المحمية  استراتيجيٌ  تخطيط تنمكمٌ ، كىذا يعني أف ىناؾ غالبان كبدرجة استجابة  ( ،4.16)

 في منطقة قرل غرب راـ اهلل.



108 
 

  الثاني:السؤال الفرعي 
 التخطيط التنمويّ  احتياجات الييئات المحمية لقرى غرب رام اهلل التي تسعى لتوفيرىا من خاللما 

 ؟االستراتيجي
 أواًل: االحتياجات في مجال التعميم والصحة

 ( إلى نتائج اإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي الثاني:7يشير الجدكؿ )

 (7جدول )

االحتياجات في مجال التعميم ة في المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والنسب المئويّ 
 والصحة

رقم
ال

يب 
ترت

ال
 

 ةالفقر 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجةال

1.  1 
تسعى الييئات المحمية لبناء مدارس جديدة أساسية كثانكية لكال 

 .الجنسيف
4.445

5 
.6279

1 
 جداً مرتفعة  89%

2.  2 
تحرص الييئات المحمية عمى تحسيف البنية التحتية لممدارس 

مرافؽ صحية، القائمة )إضافة غرؼ صفية، أجيزة حاسكب، 
 (تدفئة، إضاءة، مقاعد دراسية كأثاث

4.281
8 

.6639
0 

86% 
 جداً مرتفعة 

3.  3 
تخطط الييئات المحمية إلنشاء مراكز لمتعميـ الميني)كيرباء، 

 ...(ميكانيكا سيارات، حدادة، نجارة، سباكة، تدفئة كتبريد
4.213

6 
.7908

1 
84% 

 جداً مرتفعة 

4.  4 

ادات طبية حككمية تمبي تسعى الييئات المحمية إلنشاء عي
احتياجات المكاطنيف لمتخصصات المختمفة)أقساـ طكارئ، 

عيادات طب عاـ، عيادات أطفاؿ، عيكف، نسائية، 
 (أسناف،....الخ

4.072
7 

.7788
2 

 مرتفعة 81%

 الدرجة الكمية االحتياجات في مجال التعميم والصحة
4.253

4 
.5148

9 
 جداً  مرتفعة 85%
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كقد تبيف ، حتياجات في مجاؿ التعميـ كالصحةاال حكرة لملمتكسطات الحسابيٌ ا ابعيكضح الجدكؿ الس
مما يعني أف الييئات . مرتفعة جدان (، كبدرجة استجابة 4.25قد بمغ )لمدرجة أف المتكسط الحسابي 

 .مستمرالمحمية تسعى لتكفير االحتياجات في مجاؿ التعميـ كالصحة بشكؿ 
 ةة والخدمات االجتماعيّ ة التحتيّ ثانيًا: االحتياجات في مجال البني

 

 (8جدول )

ة في االحتياجات في مجال البنية المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والنسب المئويّ 
 التحتية والخدمات االجتماعية

رقم
ال

يب 
ترت

ال
 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجةال

1.  5 
مية عمى إنشاء محطة لتكرير مياه الصرؼ تعمؿ الييئات المح

 الصحي
4.427

3 
.7081

9 
 جداً مرتفعة  89%

4.340 المحمية عمى بناء شبكة صرؼ صحي الييئاتتعمؿ  4  .2
9 

.7805
6 

 جداً مرتفعة  87%

3.  2 
نارة لمشكارع الرئيسية إتحرص الييئات المحمية عمى تركيب 

 كالفرعية
4.327

3 
.7835

0 
 جداً  مرتفعة  87%

4.  
1
0 

4.263 كؿ الييئات المحمية إزالة المخالفات مف عمى الطرؽتحا
6 

.8015
7 

 جداً  مرتفعة  85%

4.250 تيدؼ الييئات المحمية إلنشاء محطات لمغاز المنزلي 7  .5
0 

.8365
2 

 جداً مرتفعة  85%

6.  3 
عادة تأىيؿ  تعمؿ الييئات المحمية عمى شؽ طرؽ زراعية كا 

  المكجكد منيا
4.195

5 
.8456

0 
 مرتفعة 84%

7.  6 
تقـك الييئات المحمية بصيانة شبكة المياه كالكيرباء بالتنسيؽ 

 مع الجيات المختصة
4.181

8 
.7486

0 
 ةمرتفع 84%
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رقم
ال

يب 
ترت

ال
 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجةال

4.127 تحرص الييئات المحمية عمى شؽ كتعبيد شكارع جديدة 1  .8
3 

.7228
7 

 ةمرتفع 83%

9.  8 
تحرص الييئات المحمية عمى تكفير سيارات نقؿ النفايات، 

 ارعكسيارات تنظيؼ الشك 
4.086

4 
.8422

6 
 ةمرتفع 82%

10.  9 
تحرص الييئات المحمية عمى تكفير العدد الكافي مف حاكيات 

 النفايات
4.077

3 
.8043

4 
 ةمرتفع 82%

 والخدمات االجتماعية ةالدرجة الكمية االحتياجات في مجال البنية التحتي
4.227

7 
.4384

5 
 جداً  مرتفعة 85%

 
ة لمحكر االحتياجات في مجاؿ البنية التحتية كالخدمات ابيٌ المتكسطات الحس ثامفيكضح الجدكؿ ال

مرتفعة جدان، (، كبدرجة استجابة 4.22قد بمغ )لمدرجة كقد تبيف أف المتكسط الحسابي  ،االجتماعية
مما يعني أف الييئات المحمية تسعى لتكفير االحتياجات في مجاؿ البنية التحتية كالخدمات 

 دائـ.مستمر ك  االجتماعية بشكؿ
 ثالثًا: االحتياجات في مجال الرعاية االجتماعية والحفاظ عمى البيئة

 (9جدول )
ة في االحتياجات في مجال الرعاية المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والنسب المئويّ 

 االجتماعية والحفاظ عمى البيئة
رقم

ال
يب 

ترت
ال

 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجةال

1.  5 
تسعى الييئات المحمية إلى نقؿ مناشير الحجر إلى خارج 

 األماكف السكنية
4.413

6 
.7001

6 
 جداً  مرتفعة 88%

2.  
1
2 

4.309 تسعى الييئات المحمية إلى فتح دكر لممسنيف كالعجزة
1 

.6654
6 

 جداً  مرتفعة 86%
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رقم
ال

يب 
ترت

ال
 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجةال

4.250 تيدؼ الييئات المحمية لتخصيص أماكف مكبات لمنفايات 4  .3
0 

.7063
0 

 جداً مرتفعة  85%

4.  3 
تحتاج الييئات المحمية إلنشاء مسمخ لذبح الحيكانات الالحمة 

 كالدكاجف
4.245

5 
.6915

8 
 جداً مرتفعة  85%

4.231 تحرص الييئات المحمية عمى إنشاء نكادم رياضية  8  .5
8 

.6381
2 

 جداً مرتفعة  85%

6.  
1
1 

م تيدؼ الييئات المحمية إلنشاء مراكز كجمعيات لذك 
 االحتياجات الخاصة

4.231
8 

.6309
3 

 جداً مرتفعة  85%

7.  2 
ترفض الييئات المحمية دفف أك حرؽ المخمفات الطبية القادمة 
مف دكلة االحتالؿ في أراضي قرل غرب راـ اهلل لمحفاظ عمى 

 بيئة نظيفة

4.218
2 

.7749
7 

 جداً مرتفعة  84%

4.159 تسعى الييئات المحمية إلنشاء مكتبات عامة 9  .8
1 

.7196
9 

 مرتفعة 83%

9.  
1
0 

تسعى الييئات المحمية إلنشاء مراكز كجمعيات لتعميـ األشغاؿ 
 كاألعماؿ النسكية

4.136
4 

.7877
8 

 مرتفعة 83%

4.109 تسعى الييئات المحمية إلى تشجير األراضي الميددة بالمصادرة 1  .10
1 

.8584
3 

 مرتفعة 82%

11.  7 
كف ألعاب تسعى الييئات المحمية إلقامة حدائؽ عامة ك أما

 لألطفاؿ
3.345

2 
.6289

5 
 متوسطة 81%

12.  6 
تسعى الييئات المحمية إلنياء ظاىرة تجميع السيارات المشطكبة 

 كالمسركقة في تمؾ المنطقة
3.336

4 
.8017

6 
 متوسطة 79%

 االحتياجات في مجال الرعاية االجتماعية والحفاظ عمى البيئة :الدرجة الكمية
4.192

8 
.3537

9 
 مرتفعة 84%
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الرعاية االجتماعية ة لمحكر االحتياجات في مجاؿ المتكسطات الحسابيٌ  تاسعالجدكؿ الضح يك 
(، كبدرجة استجابة 4.19قد بمغ )لمدرجة كقد تبيف أف المتكسط الحسابي  ،كالحفاظ عمى البيئة

الرعاية االجتماعية مما يعني أف الييئات المحمية تسعى لتكفير االحتياجات في مجاؿ  مرتفعة،
 فاظ عمى البيئة.كالح

 
  :السؤال الفرعي الثالث

لدى الييئات المحمية في قرى غرب رام  االستراتيجي المعيقات التي تعترض التخطيط التنمويّ  ما
 ؟اهلل

 ( إلى نتائج اإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي الثالث:10يشير الجدكؿ )

 (10جدول )

المعيقات التي تعترض ة لفقرات مئويّ المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والنسب ال
 لدى الييئات المحمية في قرى غرب رام اهلل االستراتيجيالتخطيط التنموي 

رقم
ال

يب 
لترت

ا
 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجةال

1.  1 
يعد االحتالؿ اإلسرائيمي المعيؽ كاألكبر لعممية التنمية الشاممة  

 في فمسطيف.
4.427

3 
.6615

2 
 جداً مرتفعة  89%

2.  3 
4.422 ة ضعؼ المكارد المالية الالزمة لتنفيذ الخطط التنمكيٌ 

7 
.6746

8 
 جداً مرتفعة  88%

3.  11 
4.422 بيركقراطية المؤسسات الحككمية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية

7 
.7077

1 
 جداً مرتفعة  88%

4.  8 
4.377 ةمكيٌ ضعؼ الدكر المؤسسي الداعـ لالحتياجات التن

3 
.7695

3 
 جداً مرتفعة  88%

5.  10 
غياب الدعـ المالي مف المؤسسات األىمية المختمفة لمييئات 

 المحمية 
4.318

2 
.8157

3 
 جداً مرتفعة  86%
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رقم
ال

يب 
لترت

ا
 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجةال

6.  4 
4.277 ة ارتفاع تكمفة تنفيذ الخطط التنمكيٌ 

3 
.6623

8 
 جداً مرتفعة  86%

7.  2 
، ج ( تعد التقسيمات اإلدارية لألراضي الفمسطينية) أ. ب

 إحدل المعيقات األساسية لمتنمية الشاممة في فمسطيف
4.213

6 
.8135

8 
 جداً مرتفعة  84%

8.  5 
4.213 تدني مستكل  الكعي بأىمية إحداث التنمية المجتمعية

6 
.7613

9 
 جداً مرتفعة  84%

9.  9 
غياب المخصصات المالية  مف المؤسسات الحككمية  ذات 

 العالقة
4.190

9 
.8705

8 
 مرتفعة 84%

10.  12 
التركيبة العشائرية  لمجالس الييئات المحمية، األمر الذم ينتج 
 عنو خالفات حادة بيف األعضاء عمى حساب المصمحة العامة

4.131
8 

.7739
4 

 مرتفعة 83%

11.  7 
ضعؼ التكاصؿ بيف الييئات المحمية كالييئات)الكزارات( 

 الحككمية ذات العالقة
4.118

2 
.7180

9 
 مرتفعة 82%

12.  6 
4.068 ة كالشفافية في عممية إحداث التنميةغياب النزاى

2 
.7524

0 
 مرتفعة   81%

 الدرجة الكمية لمجال التحديات و المعيقات التي تعترض التخطيط التنمويّ 
 لدى الييئات المحمية في قرى غرب رام اهلل االستراتيجي

4.265
2 

.3877
2 

 جداً  مرتفعة  85%

 
 المعيقات التي تعترض التخطيط التنمكمٌ  مجاؿة لالمتكسطات الحسابيٌ  عاشرالجدكؿ اليكضح 

لمدرجة  كقد تبيف أف المتكسط الحسابيٌ  ،لدل الييئات المحمية في قرل غرب راـ اهلل االستراتيجي
معيقات تعترض التخطيط كىذا يعني أف ىناؾ مرتفعة جدان، (، كبدرجة استجابة 4.26قد بمغ )الكمية 

 مية في قرل غرب راـ اهلل كما أفاد أفراد العينة.لدل الييئات المح االستراتيجيالتنمكم 
  :السؤال الفرعي الرابع

ة لدى الييئات المحمية في قرى نجاح التوجيات التنمويّ في  االستراتيجي التخطيط التنمويّ  دورما 
 ؟غرب رام اهلل
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 ( إلى نتائج اإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي الرابع:11يشير الجدكؿ )
 (11جدول )

 االستراتيجي التخطيط التنمويّ دور ة لحسابّية واالنحرافات المعيارّية والنسب المئويّ المتوسطات ا
 ة لدى الييئات المحمية في قرى غرب رام اهللنجاح التوجيات التنمويّ في 

رقم
ال

يب 
لترت

ا
 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجةال

1.  9 
 عمى التخطيط التنمكمٌ   يؤدم اعتماد الييئات المحمية

ة الى تكفير كصؼ تفصيمي لألنشطة التنمكيٌ  االستراتيجي
 المختمفة المقررة

4.413
6 

.7194
6 

 جداً مرتفعة  88%

2.  6 
في تعزيز قدرة الييئات  االستراتيجي مٌ يسيـ  التخطيط التنمك 

 المحمية  عمى االستفادة مف المكارد المتاحة في عممية التنمية
4.400

0 
.6222

7 
 جداً مرتفعة  88%

3.  8 
 يؤدم اعتماد الييئات المحمية  عمى التخطيط التنمكمٌ 

 ة بعيدة المدلتكفير خطط تنمكيٌ  إلى االستراتيجي
4.281

8 
.7168

1 
 جداً  مرتفعة 86%

4.  7 
مف قدرة الييئات المحمية  االستراتيجي يعزز التخطيط التنمكمٌ 
 كحاجات الشباب تتالءـ استراتيجيةفي عمى  كضع خطط 

4.259
1 

.6898
9 

 جداً  مرتفعة  85%

5.  5 
الييئات المحمية إلى كضع  االستراتيجي يؤدم التخطيط التنمكمٌ 

 كشرائح المجتمع تتالءـخطط 
4.250

0 
.7858

6 
 جداً مرتفعة  85%

6.  1 
أداة  لتحديد مكاطف القكة  االستراتيجي يعد التخطيط التنمكمٌ 

 ة لتمؾ المنطقةكالمكارد الذاتية التي تتمتع بيا الييئات المحمي
4.240

9 
.8002

0 
 جداً مرتفعة  85%

7.  2 
في زيادة فعالية الييئات  االستراتيجي يسيـ التخطيط التنمكمٌ 

 األعماؿالمحمية عمى كضع خطط كاضحة كمعتمدة في تنفيذ 
 ةالتنمكيٌ 

4.118
2 

.8021
9 

 مرتفعة 82%

8.  4 
في تحديد الييئات المحمية  االستراتيجي يسيـ التخطيط التنمكمٌ 

 كأنشطتيا أىدافيالممكازنات التقديرية الالزمة لتحقيؽ 
4.100

0 
.8959

6 
 مرتفعة  82%

 مرتفعة %3.954.848179مف قدرة الييئات المحمية  االستراتيجي يعزز التخطيط التنمكمٌ  3  .9
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رقم
ال

يب 
لترت

ا
 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجةال

 7 5 ة خالؿ فترات زمنية محددةعمى تنفيذ الخطط التنمكيٌ 

10.  10 
 طيط التنمكمٌ يؤدم اعتماد الييئات المحمية  عمى التخ

تنفيذ الخطط كفؽ مؤشرات قياس منشكدة لكؿ  إلى االستراتيجي
 سنة

3.945
5 

.7919
3 

 مرتفعة 79%

ونجاح التوجيات  االستراتيجي الدرجة الكمية لمجال العالقة بين التخطيط التنمويّ  
 التنموية لدى الييئات المحمية في قرى غرب رام اهلل

4.196
4 

.4121
3 

84% 

 
 مرتفعة

 
العالقة بيف التخطيط التنمكم المتكسطات الحسابية لمجاؿ  :حادم عشرالجدكؿ ال يكضح

كقد تبيف أف  ،كنجاح التكجيات التنمكية لدل الييئات المحمية في قرل غرب راـ اهلل االستراتيجي
ىناؾ كىذا يعني أف  مرتفعة،(، كبدرجة استجابة 4.19المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية قد بمغ )

لدل الييئات المحمية في  ةكنجاح التكجيات التنمكيٌ  االستراتيجي يقة بيف التخطيط التنمكمٌ عالقة كث
 قرل غرب راـ اهلل.

 
  :السؤال الفرعي الخامس

 بفرص تنفيذ المشاريع الخدماتية االجتماعية واالقتصادية؟ االستراتيجي التخطيط التنمويّ  دورما 
 مى السؤاؿ الفرعي الخامس:( إلى نتائج اإلجابة ع12يشير الجدكؿ )   

 (12جدول )
 التخطيط التنمويّ دور ة لفقرات  المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والنسب المئويّ 

 بفرص تنفيذ المشاريع الخدماتية االجتماعية واالقتصادية االستراتيجي

رقم
ال

يب 
لترت

ا
 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 ةالمئوي

 درجةال

1.  9 
في حصكؿ الييئات المحمية عمى  االستراتيجييسيـ التخطيط 

 تمكيؿ مف البنكؾ العاممة في فمسطيف
4.422

7 
.6470

4 
 جداً مرتفعة  88%
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رقم
ال

يب 
لترت

ا
 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 ةالمئوي

 درجةال

2.  7 
إلى فتح قنكات اتصاؿ مع  االستراتيجييفضي التخطيط  

 الصناديؽ المالية العربية 
4.404

5 
.7054

8 
 جداً مرتفعة  88%

3.  6 
إلى االستفادة مف خبرات  االستراتيجي التنمكمٌ  يفضي التخطيط 

البمديات في دكؿ أكركبية كأخرل أجنبية في مجاؿ تحقيؽ 
 التنمية االجتماعية

4.286
4 

.7118
0 

 جداً  مرتفعة 86%

4.  10 
عؿ تكطيد عالقات الييئات  االستراتيجييساعد التخطيط 

كؿ ية ككزارة الحكـ المحمي المقرر األالمحمية بالمؤسسات الرسمٌ 
 كاألخير لكافة مشاريع البنية التحتية

4.263
6 

.6435
8 

 جداً  مرتفعة 85%

5.  5 
إلى الحصكؿ عمى  االستراتيجي يفضي التخطيط التنمكمٌ 

مساعدات فنية  مف مؤسسات محمية في دكؿ أكركبية كأخرل 
 أجنبية

4.231
8 

.6592
4 

 جداً مرتفعة  85%

6.  8 
ادة مف البرامج لالستف االستراتيجي يفضي التخطيط التنمكمٌ  

قراض الييئات المحميةالتمكيميٌ   ة التي يقدميا  صندكؽ تطكير كا 
4.209

1 
.8175

6 
 مرتفعة 84%

7.  2 
إلى اندماج العديد مف  االستراتيجي يؤدم التخطيط التنمكمٌ  

 الييئات المحمية في مجالس بمدية مما يعزز مف قدراتيا
4.200

0 
.6310

1 
 مرتفعة 84%

8.  11 
عمى إقامة عالقات الشراكة بيف  ستراتيجيااليساعد التخطيط 

الييئات المحمية كالجامعات الفمسطينية التي تعد شريكان ىامان في 
 تحقيؽ التنمية

4.200
0 

.7621
2 

 مرتفعة 84%

9.  3 
إلى حاالت التكأمة مع  االستراتيجي يفضي التخطيط التنمكمٌ  

 ة كأجنبية أخرلىيئات محمية أكركبيٌ 
4.154

5 
.7111

2 
 عةمرتف 83%

10.  4 
إلى الحصكؿ عمى  االستراتيجي يفضي التخطيط التنمكمٌ  

 تمكيؿ مف مؤسسات محمية في دكؿ أكركبية كأخرل أجنبية
4.113

6 
.7768

3 
 مرتفعة 82%

11.  12 
الييئات المحمية عمى تشكيؿ  االستراتيجييساعد التخطيط 

جمعيات صداقة مف شخصيات كمؤسسات مجتمعية فاعمة 
 

3.123
.7589

9 
 مرتفعة 62%
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رقم
ال

يب 
لترت

ا
 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 ةالمئوي

 درجةال

 6 التنمكية لتمؾ الييئات  قادرة عمى دعـ المشاريع

12.  1 
تكسيع الييكؿ التنظيمي   االستراتيجي يقتضي التخطيط التنمكمٌ 

 لقرل غرب راـ اهلل
3.105

4 
.6228

5 
 مرتفعة 62%

بفرص تنفيذ المشاريع  االستراتيجي الدرجة الكمية لمجال عالقة التخطيط التنمويّ 
 قتصاديةالخدماتية االجتماعية واال

4.153
5 

.3409
6 

 مرتفعة 84%

 
 االستراتيجي عالقة التخطيط التنمكمٌ ة لمجاؿ المتكسطات الحسابيٌ  عشر: ثانياليكضح الجدكؿ 

، كقد تبيف أف المتكسط الحسابي لمدرجة بفرص تنفيذ المشاريع الخدماتية االجتماعية كاالقتصادية
 خطيط التنمكمٌ دكر لمتىناؾ ذا يعني أف كى مرتفعة،(، كبدرجة استجابة 4.15الكمية قد بمغ )

بفرص تنفيذ المشاريع الخدماتية االجتماعية كاالقتصادية بصكرة كاضحة كما أفاد أفراد  االستراتيجي
 العينة.

ة ة والنسب المئويّ ة واالنحرافات المعياريّ ة واالنحرافات المعياريّ ( المتوسطات الحسابيّ 13الجدول ) 
ودوره في تمبية احتياجات الييئات المحمية في قرى غرب  االستراتيجي التخطيط التنمويّ لمجاالت 

 رام اهلل

رقم
ال

 المجال 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجةال

1.  
كدكره في  االستراتيجي التخطيط التنمكمٌ 
المحمية في قرل  الييئاتتمبية احتياجات 

 غرب راـ اهلل
4.1691 

.3685
7 

 ةمرتفع 83%

 االستراتيجيسعى لتحقيقيا مف خالؿ التخطيط احتياجات الييئات المحمية في قرل غرب راـ اهلل كالتي ت

 
  االحتياجات في مجاؿ التعميـ

 كالصحة
4.2534 

.5148
9 

 مرتفعة جداً  85%

 
  االحتياجات في مجاؿ البنية

 التحتية كالخدمات االجتماعية
4.2277 

.4384
5 

 جداً  مرتفعة  85%
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رقم
ال

 المجال 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجةال

 
 ياجات في مجاؿ الرعاية االحت

 االجتماعية كالحفاظ عمى البيئة
4.1928 

.3537
9 

 مرتفعة 84%

2.  
 التخطيط التنمكمٌ المعيقات التي تعترض 

لدل الييئات المحمية في قرل  االستراتيجي
 غرب راـ اهلل

4.2652 
.3877

2 
 جداً مرتفعة  85%

3.  
في  االستراتيجي التخطيط التنمكمٌ  دكر

ية لدل الييئات نجاح التكجيات التنمك 
 المحمية في قرل غرب راـ اهلل

4.1964 
.4121

3 
 مرتفعة 84%

4.  
بفرص  االستراتيجي التخطيط التنمكمٌ  دكر

تنفيذ المشاريع الخدماتية االجتماعية 
 كاالقتصادية

4.1535 
.3409

6 
 مرتفعة 84%

 4.2175 الدرجة الكمية لممجال الكمي
.3187

0 
 جداً مرتفعة  84%

 التخطيط التنمكمٌ ة لمجاالت ة كاالنحرافات المعياريٌ المتكسطات الحسابيٌ عشر:  لثاالثيكضح الجدكؿ 
كقد كانت عمى النحك  ،كدكره في تمبية احتياجات الييئات المحمية في قرل غرب راـ اهلل االستراتيجي

 التالي:
لييئات كدكره في تمبية احتياجات ا االستراتيجي التخطيط التنمكمٌ بمغ المتكسط الحسابي لمجاؿ  .1

 .مرتفعة( كبدرجة استجابة 4.16)المحمية في قرل غرب راـ اهلل 
( كبدرجة 4.25)االحتياجات في مجاؿ التعميـ كالصحة  حكرلم كبمغ المتكسط الحسابيٌ  .2

 .مرتفعة جدان استجابة 
 فقد بمغ المتكسط الحسابيٌ االحتياجات في مجاؿ البنية التحتية كالخدمات االجتماعية  حكركلم .3

 .مرتفعة جدان ( كبدرجة استجابة 4.22لو )
االحتياجات في مجاؿ الرعاية االجتماعية كالحفاظ عمى البيئة  لمحكر كبمغ المتكسط الحسابيٌ  .4

 .مرتفعة( كبدرجة استجابة 4.19)
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لدل الييئات المحمية  االستراتيجي يقات التي تعترض التخطيط التنمكمٌ التحديات كالمعكلمجاؿ  .5
 .مرتفعة جدان ( كبدرجة استجابة 4.26)في قرل غرب راـ اهلل 

ة لدل الييئات نجاح التكجيات التنمكيٌ في  االستراتيجي التخطيط التنمكمٌ  دكرأما مجاؿ  .6
( كبدرجة استجابة 4.19فقد بمغ المتكسط الحسابي ليا ) ،المحمية في قرل غرب راـ اهلل

 .مرتفعة
ريع الخدماتية االجتماعية بفرص تنفيذ المشا االستراتيجي كلمجاؿ عالقة التخطيط التنمكمٌ  .7

 .مرتفعة( كبدرجة استجابة 4.15كاالقتصادية )
 مرتفعة جدان.( كبدرجة استجابة 4.21كلممجاؿ الكمي فقد بمغ المتكسط الحسابي لو ) .8
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 لفصل الخامسا

 راسة وتوصياتيامناقشة نتائج الد  

   راسةمناقشة نتائج أسئمة الد  
 التوصيات 
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 الفصل الخامس

 راسة وتوصياتيامناقشة نتائج الد  

كدكره في تمبية احتياجات الييئات المحمية  االستراتيجي راسة مكضكع التخطيط التنمكمٌ تناكلت ىذه الد  
في ىذا  الطالبةفي قرل غرب راـ اهلل مف كجية نظر أعضاء مجالس الييئات المحمية، كتطرقت 

كعرض أىـ  ،التكصؿ إلييا بعد إجراء المعالجات اإلحصائية الالزمة ّـَ الفصؿ لمناقشة النتائج التي ت
 . التكصيات التي خرجت بيا

 راسة:مناقشة نتائج أسئمة الد  
 مناقشة نتائج السؤال األول:

 ؟في الييئات المحمية في منطقة قرى غرب رام اهلل االستراتيجي ما واقع التخطيط التنمويّ 
في الييئات المحمية في منطقة  االستراتيجي ف كاقع التخطيط التنمكمٌ ( إلى أالسادسيشير الجدكؿ )

كىذا يدؿ عمى  ،(0.36كانحراؼ معيارم ) ،(4.16قد أتى بمتكسط حسابي ) ،قرل غرب راـ اهلل
في الييئات المحمية في منطقة قرل غرب راـ  االستراتيجي مستكل مرتفع في عممية التخطيط التنمكمٌ 

 اهلل.
ىي عممية ميمة كحيكية  االستراتيجيىذه النتائج المرتفعة بأف عممية التخطيط  الطالبةكتفسر 

الستمرار عمؿ الييئات المحمية في تحقيؽ رسالتيا كأىدافيا، كعميو فإف الييئات المحمية في دكلة 
فمسطيف يجب عمييا أف تقكـ بتحسيف خدماتيا كتقديميا لمجميكر عمى أحسف كأكمؿ كجو، كىذا ال 

باعتبارىا أحد العكامؿ الداخمية التي تساعد عمى بقاء  االستراتيجيف خالؿ عممية التخطيط يتـ إال م
كبالتالي يجب عمى ىذه البمديات كالمجالس المحمية تحديد  ؛ىذه الييئات كنجاحيا كاستمرارىا

كة المجاالت التنمكية كاالحتياجات األكلية كالبرامج كالمشاريع لمجتمعيا المحمي مف خالؿ المشار 
  االستراتيجي حيث انطمقت في العقديف األخيريف خطط لعممية التخطيط التنمكمٌ ، المجتمعية الفاعمة

في شتى البمديات كالمجالس المحمية الفمسطينية، كبدأت ىذه البمديات كالمجالس المحمية في كضع 
ؿ كزارة الحكـ المحمي، ة كالشركع بتنفيذىا بناءن عمى معايير محددة مف قباالستراتيجية الخطط التنمكيٌ 

 كجيات االختصاص العاممة في ىذا المجاؿ.
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كالتي خمصت نتائجيا إلى أف اإلدارة تضع برامج  ،(2019كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة عبد القادر)

ة كبدرجة متكسطة مف استجابة مجتمع الدراسة، كما اتفقت مع دراسة أدـ االستراتيجيتنفيذ الخطة 
اسة إلى أنو يجب أف تتكفر لدل المجتمع المحمي المعرفة الكاممة بمنيج كخمصت الدر ، (2018)

التنمية بالمشاركة كأف تككف لديو القدرة الكافية لممشاركة باستغالؿ مكارده المحمية في مشركعات 
كخمصت الدراسة أف تطبيؽ  ،(2017تساىـ في تحسيف معيشتيـ، كاتفقت أيضاى مع دراسة بطحة )

لدل بمدية بيت لحـ مف كجية نظر أعضاء مجالسيا البمدية كانت  االستراتيجي التخطيط التنمكمٌ 
 متكسطة.

كخطط  اتاستراتيجيٌ ( حيث كاف مف أىـ نتائجيا بأف 2016كاختمفت ىذه النتيجة مع دراسة محمد )
كء نتيجة لقمة الميزانيات التنمكية كس ؛التنمية المختمفة لـ تحدث تنمية متكازنة كمستدامة في الكالية

التي أكضحت أف ىناؾ قصكر في ، (2014كما اختمفت مع دراسة عدكاف )، تشخيص المشكمة
كالتي كاف مف نتائجيا  ،(2013ة لممجالس المحمية ، كما اختمفت مع دراسة ناصر )الخطط التنمكيٌ 

 ة لبمدة قبالف.االستراتيجية تدني نسبة تنفيذ الخطط التنمكيٌ 
 مناقشة نتائج السؤال الثاني:

 احتياجات الييئات المحمية لقرى غرب رام اهلل التي تسعى لتوفيرىا من خالل التخطيط التنمويّ ما 
 ؟االستراتيجي

 أواًل: االحتياجات في مجال التعميم والصحة 
( 4.25( إلى أف االحتياجات في مجاؿ التعميـ كالصحة قد أتى بمتكسط حسابي )7يشير الجدكؿ )

ؿ عمى أف الييئات المحمية تسعى لتكفير االحتياجات في مجاؿ كىذا يد ،(0.51كانحراؼ معيارم )
 التعميـ كالصحة بشكؿ دائـ.

ىذه النتائج المرتفعة بأف الييئات المحمية في قرل غرب راـ اهلل تحرص بشكؿ  الطالبةكفسرت 
مستمر عمى تكفير االحتياجات الالزمة في مجالي التعميـ كالصحة في ضمف إطار برنامج الحماية 

التي تقكـ البمديات بتبنييا كما تقكـ بإنشاء مسارح كأندية كمكتبات، حيث  ،تنمية االجتماعيةكال
كنات أسيمت الييئات المحمية في تطكير الخدمات الصحية كالتعميمية بما يمبي احتياجات فئات كمك
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أف تقـك  - كمنذ تأسيسيا -كاف أحد أىـ أكلكيات كزارة الحكـ المحمي  المجتمع المختمفة،  كمف ىنا،
ببذؿ كؿ جيد مستطاع مف أجؿ رفع مستكل الخدمات التعميمية كالصحية ليذه التجمعات بعد الدمار 
الكبير الذم لحؽ بيا طكاؿ سنكات االحتالؿ اإلسرائيمي السابقة أك التي استمرت بشكؿ كاقعي بعد 

عمى األقؿ في ىذه  _ـ، كبما أف اإلمكانات المتاحة كخيار أماـ كزارة الحكـ المحمي  2002عاـ
كانت ال تكاد تذكر مقارنة بالحجـ اليائؿ مف الخدمات التي يجب أف تزكد بيا التجمعات  _المرحمة 

كمنذ تأسيسيا  _الفمسطينية، بغض النظر عف مكقعيا كعدد سكانيا، فقد ارتأت كزارة الحكـ المحمي 
حياة السكاف في تمؾ الييئات  أف تعمؿ عمى خمؽ دائرة في الكزارة تعنى بيذا الجانب الميـ مف _

المحمية، كقد تطكرت ىذه الدائرة خالؿ الفترة الماضية بحيث أصبحت قادرة عمى القياـ بجميع 
كاجباتيا تجاه الييئات المحمية الفمسطينية في ظؿ اإلمكانات المتاحة كخاصة خالؿ السنتيف 

كبتكجييات مف اإلدارة العميا في  -ان أك اإلدارة العامة الحق -الماضيتيف، حيث استطاعت ىذه الدائرة 
   . الكزارة كبجيكد جميع مكظفييا أف تعطي لكزارة الحكـ المحمي كجيا مشرقان تفاخرت بو الكزارة

 كلـ تتفؽ ىذه النتيجة مع أم مف الدراسات السابقة.
 حيث خرجت النتائج بكجكد قصكر كاضح في، (2017ة مع دراسة الصالح كآخركف )كاختمفت الدراس

 تقديـ الخدمات التعميمية كالصحية مف قبؿ الييئات المحمية  
 

 ثانيًا: االحتياجات في مجال البنية التحتية والخدمات االجتماعية:
( إلى أف االحتياجات في مجاؿ البنية التحتية كالخدمات االجتماعية قد أتى بمتكسط 8يشير الجدكؿ )

ؿ عمى أف الييئات المحمية تسعى لتكفير كىذا يد، (0.43( كانحراؼ معيارم )4.22حسابي )
 االحتياجات في مجاؿ البنية التحتية كالخدمات االجتماعية بشكؿ دائـ.

 
ىذه النتائج المرتفعة بأف الييئات المحمية في قرل غرب راـ اهلل تحرص بشكؿ  الطالبةكفسرت 

إذ عممت  ؛االجتماعيةمستمر عمى تكفير االحتياجات الالزمة في مجالي البنية التحتية كالخدمات 
الييئات المحمية عمى استمرار تحسيف إمكانية الحصكؿ عمى الخدمات الصحية كبجكدة عالية كحؽ 
إنساني لكافة الفئات السكانية كباألخص تمؾ الميمشة كالفقيرة كفي جميع المناطؽ الجغرافية ككفالة 
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لممستشفيات كالعيادات كالمراكز تحقيؽ مبدأ الصحة لمجميع، مع العمؿ عمى تطكير البنية التحتية 
 الصحية كتحديثيا كتكفير الككادر المؤىمة كالمصاريؼ الضركرية ليذه المراكز.

 كلـ تتفؽ  أك تختمؼ ىذه النتيجة مع أم مف الدراسات السابقة.
 ثالثًا: االحتياجات في مجال الرعاية االجتماعية والحفاظ عمى البيئة:

 
اجات في مجاؿ الرعاية االجتماعية كالحفاظ عمى البيئة قد أتى ( إلى أف االحتي9يشير الجدكؿ )

كىذا يدؿ عمى أف الييئات المحمية تسعى  ،(0.353( كانحراؼ معيارم )4.19بمتكسط حسابي )
 غالبان لتكفير االحتياجات في مجاؿ الرعاية االجتماعية كالحفاظ عمى البيئة.

 
ات المحمية في قرل غرب راـ اهلل تحرص غالبان عمى ىذه النتائج المرتفعة بأف الييئ الطالبةكفسرت 

تكفير االحتياجات الالزمة في الرعاية االجتماعية كالحفاظ عمى البيئة، كحرصيا عمى شؽ كتعبيد 
الشكارع الجديدة كتركيب إنارة لمشكارع الرئيسية كالفرعية، كما عممت الييئات المحمية عمى بناء شبكة 

 نقؿ النفايات كتنظيؼ الشكارع باستمرار.الصرؼ الصحي كتكفير سيارات 
 كلـ تتفؽ  أك تختمؼ ىذه النتيجة مع أم مف الدراسات السابقة.

 
 مناقشة نتائج السؤال الثالث:

لدى الييئات المحمية في قرى غرب رام  االستراتيجي المعيقات التي تعترض التخطيط التنمويّ  ما
 ؟اهلل

لدل الييئات  االستراتيجيتعترض التخطيط التنمكم المعيقات التي  ( إلى أف10يشير الجدكؿ )
كىذا  ،(0.38( كانحراؼ معيارم )4.26قد أتى بمتكسط حسابي ) ؟المحمية في قرل غرب راـ اهلل

لدل الييئات  االستراتيجي يدؿ عمى مستكل مرتفع في المعيقات التي تعترض التخطيط التنمكمٌ 
 المحمية في قرل غرب راـ اهلل.

 ىذه النتائج المرتفعة بأف ىناؾ معيقات كبيرة كمتشعبة تكاجو عممي التخطيط التنمكمٌ  الطالبةكفسرت 
إذ يتبيف بأف  ىناؾ ضعؼ مشاركة األقساـ المختمفة  ؛لدل الييئات المحمية في قرب غرب راـ اهلل
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قد يعكد إلى ، كىذا ة، كقمة الدعـ المقدـ مف البمدية لعممية التخطيط التنمكمٌ في البمدية بالخطة التنمكيٌ 
قد أصبح متطمبا مف كزارة الحكـ المحمي أكثر مف ككنو حاجة ممحة لمبمديات،  أف التخطيط التنمكمٌ 

كما تتمثؿ المعيقات األساسية باالحتالؿ اإلسرائيمي الذم يحاكؿ بكافة الطرؽ عرقمة التنمية الشاممة 
جتمع الفمسطيني، أضؼ إلى في فمسطيف كاستخداـ كافة األساليب إلفشاؿ أم عممية تطكر في الم

ة ككذلؾ ة نتيجة تعدد المشاركيف في  إعداد الخمطة التنمكيٌ ذلؾ صعكبة تحديد األكليات التنمكيٌ 
ة محاكلة إدارة البمدية لفرض كجية نظرىا عمى المشاركيف في التخطيط بما يتعمؽ باألكليات التنمكيٌ 

 دينة أكثر مف المشاركيف.معرفتيا بالصكرة العامة الحتياجات البمدية كالم نتيجة
حيث بينت نتيجة الدراسة إلى أف مستكل  ،(2019كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة صبرم  كآخركف ) 

كذلؾ تبيف أف ىناؾ عالقة عكسية دالة  ييئات المحمية كانت بدرجة كبيرة،الصعكبات التي تكاجو ال
 بيف عمر الييئة المحمية كالصعكبات التي تكاجييا. إحصائيان 

 
 

 مناقشة نتائج السؤال الرابع:
ة لدى الييئات المحمية في قرى نجاح التوجيات التنمويّ في  االستراتيجي التخطيط التنمويّ  دورما 

 غرب رام اهلل؟
ة كنجاح التكجيات التنمكيٌ  االستراتيجي ( إلى أف العالقة بيف التخطيط التنمكمٌ 11يشير الجدكؿ )

( كانحراؼ معيارم 4.19قد أتى بمتكسط حسابي ) ،اهلل لدل الييئات المحمية في قرل غرب راـ
كنجاح  االستراتيجي كىذا يدؿ عمى مستكل مرتفع في العالقة بيف التخطيط التنمكمٌ ، (0.41)

 ة لدل الييئات المحمية في قرل غرب راـ اهلل.التكجيات التنمكيٌ 
كنجاح  االستراتيجي التنمكمٌ العالقة بيف التخطيط أف  ،بة نسبياىذه النتائج المرت الطالبةكتفسر 

ة لدل الييئات المحمية قكية إلى الحد الذم ال يمكف الفصؿ بيف الجانبيف، حيث التكجيات التنمكيٌ 
سعت العديد مف الييئات المحمية الفمسطينية جاىدة لالستجابة لمتغيرات كالتحديات الفمسطينية مثؿ 

ات البطالة كالفقر، كمحدكدية السيطرة عمى االزدياد في المستكل العمراني، كاالرتفاع في مستكي
المصادر الطبيعية كاألرض، كالقيكد المفركضة عمى حركة السكاف كالبضائع، كغيرىا مف التحديات 



126 
 

االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية، كباألخص تمؾ المممكسة عمى المستكل المحمي، كذلؾ بإيجاد آليات 
في إدارة مدنيا كبمداتيا في محاكلة لترتيب أكلكياتيا،  كمٌ مبتكرة مثؿ إدخاؿ مفاىيـ التخطيط التنم

كبازدياد  ،كاالستجابة الحتياجات المكاطف الفمسطيني المتزايدة في ظؿ اإلمكانيات كالمكارد المتاحة لو
تجارب التخطيط في ىذا المجاؿ، كحيث أف كزارة الحكـ المحمي ىي الجية المشرفة عمى عمؿ 

ة، فقد ارتأت الكزارة دراسة ىذه التجارب المختمفة كتطكير مفيكـ كمنيجية الييئات المحمية المختمف
محمي عممية، تتماشى مع الكاقع الفمسطيني كقدرة ك إمكانيات الييئات المحمية، كقابمة  تخطيط تنمكمٌ 

في  باشرت اإلدارة العامة لمتنظيـ كالتخطيط العمرانيٌ  لذلؾ ؛لمتطبيؽ في مدننا كبمداتنا الفمسطينية
قراض البمديات، كبالشراكة مع بعض الجيات الدكلية الداعمة  كزارة الحكـ المحمي، كصندكؽ تطكير كا 

المحمي، بالعمؿ عمى تحديد أسس التخطيط  في األراضي الفمسطينية في مجاؿ التخطيط التنمكمٌ 
 دات الفمسطينية.لممدف كالبم االستراتيجي لممستكل المحمي، كالمشار إليو بػ "التخطيط التنمكمٌ  التنمكمٌ 

( حيث أكضحت الدراسة إلى أف درجة كضكح التخطيط 2014كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة عدكاف )
 . نسبيان  ع المحمي كانت إيجابية كبشكؿ عاؿو كأىميتو لممجالس المحمية كالمجتم االستراتيجي التنمكمٌ 

 كلـ تختمؼ ىذه النتيجة مع أم مف الدراسات السابقة.
 
 

 ج السؤال الخامس:مناقشة نتائ
 بفرص تنفيذ المشاريع الخدماتية االجتماعية واالقتصادية؟ االستراتيجي التخطيط التنمويّ  دورما 

بفرص تنفيذ المشاريع الخدماتية  االستراتيجي ( إلى أف عالقة التخطيط التنمكمٌ 12يشير الجدكؿ )
كىذا يدؿ  ،(0.34عيارم )( كانحراؼ م4.15االجتماعية كاالقتصادية، قد أتى بمتكسط حسابي )
بفرص تنفيذ المشاريع الخدماتية  االستراتيجي عمى مستكل مرتفع في عالقة التخطيط التنمكمٌ 

 االجتماعية كاالقتصادية.
يسيـ في حصكؿ الييئات المحمية  االستراتيجيىذه النتائج المرتفعة ككف التخطيط  الطالبةكتفسر 

، كفتح قنكات اتصاؿ مع الصناديؽ المالية العربية، كما عمى تمكيؿ مف البنكؾ العاممة في فمسطيف
يسيـ بشكؿ كبير في االستفادة مف خبرات البمديات في دكؿ  االستراتيجي أف التخطيط التنمكمٌ 
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ة االجتماعية كيساعد تكطيد عالقات الييئات المحمية ة في مجاؿ تحقيؽ التنميٌ يٌ ة كأخرل أجنبأكركبيٌ 
لحكـ المحمي المقرر األكؿ كاألخير لكافة مشاريع البنية التحتية، كما بالمؤسسات الرسمية ككزارة ا

يعتبر أسمكب منظـ لمتعامؿ مع المستقبؿ كالتعرؼ  االستراتيجي بأف التخطيط التنمكمٌ  الطالبةترل 
كالتعرؼ أيضان عمى التيديدات المحتممة ، إلى الفرص االستثمارية المتاحة كالعمؿ عمى استثمارىا

 ، كالتعرؼ عمى مصادر القكة كالضعؼ في قسـ تجميميا ،تفادييا كالتقميؿ مف أثارىاكالعمؿ عمى 
ككضع اإلدارة في معرفة احتماؿ المستقبؿ مما يساعد عمى التكيؼ مع المتغيرات، كىذا بدكره يسيـ 

 في تنفيذ المشاريع الخدماتية االجتماعية كاالقتصادية.
كالتي خمصت إلى أف اإلدارة تضع برامج  ،(2019)كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة عبد القادر 

ة كبدرجة متكسطة مف استجابة مجتمع الدراسة كأف البمديات تستعيف االستراتيجيلمراقبة تنفيذ الخطة 
ة تعمؿ و يكجد في البمديات خطط إستراتيجيٌ نَّ أك  ،االستراتيجيبخبراء مف الخارج في مجاؿ التخطيط 

كمف الميـ ضركرة ، في تحديد احتياجات البمدية بدقة متناىية التخطيط يسيـ فَّ أك ، مف خالليا
 ة.االستراتيجيكمتابعة كتقييـ أداء تنفيذ الخطط 

 كلـ تختمؼ ىذه النتيجة مع أم مف الدراسات السابقة.
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 التوصيات:
عنية فقد تـ كضع التكصيات التالية لمجيات الم الطالبةبناءن عمى ما تقدـ مف مناقشة األسئمة مف قبؿ 

 كىي الييئات المحمية في قرل غرب راـ اهلل عمى كجو التحديد، كقد كانت عمى النحك التالي:
ة، في مانحة، لمحصكؿ عمى مشاريع تنمكيٌ ال مع الدكؿ تفاعميٌ العمؿ عمى فتح قنكات اتصاؿ  .1

ا، تصب في مصمحة المنطقة كمكاطنييا، كذلؾ مجاالت البنية التحتية كالبنية البشريٌ  ة أيضن
 قيقنا لمبدأ االعتمادية، مع العمـ بضركرة إعالـ المستكل المركزم بما يجرم.تح

ة كفؽ الميزانية االستراتيجية العمؿ مف قبؿ الييئات المحمية عمى  تطبؽ الخطط التنمكيٌ  .2
 المقرة ليا.

 ةخطط تنمكيٌ ضركرة االستعانة مف قبؿ الييئات المحمية بذكم االختصاص إلعداد كتحميؿ  .3
 .ةاستراتيجي

ضركرة قياـ الييئات المحمية بإنشاء عيادات طبية حككمية تمبي احتياجات المكاطنيف  .4
 لمتخصصات المختمفة.

تعميؽ التفاعؿ الثنائي بيف المكاطنيف كالييئات المحمية، حيث أف تقديـ أم خدمات متميزة،  .5
ة الييئات يتطمب كعينا بالحقكؽ كالكاجبات، مف خالؿ تسديد مستحقات الييئة المحمية، كتمبي

 المحمية لحاجات المكاطنيف بنكعية عالية.
إنشاء صندكؽ مشترؾ لمييئات المحمية، بحيث أنيا تككف قادرة عمى إنجاز أم مشركع في  .6

أم ىيئة محمية، دكف االعتماد فقط عمى إيرادات الييئة المحمية، كالذم ىك في معظـ 
 الحاالت يستنفذ في إنجاز أعماؿ جزئية أك أعماؿ صيانة.

تدريب الكادر المحمي عمى أداء المياـ الجديدة، حيث أف إدارة منطقة جغرافية كاسعة،  .7
 تتطمب فكرنا إدارينا راقينا كمختمفنا عف إدارة الييئات المحمية.
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 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريمأواًل: 

 الكتبثانيًا:  

 ككفاءة كفاعمية  االستراتيجييف التخطيط (. تأثير العالقة ب2020بركل، راشد بف عبد اهلل. )اإل
 ، األردف.41رماح، عدد ،المجالس البمدية العمانية، مركز البحث كتطكير المكارد البشرية

 ( ،المنيج مفيكمو كأسسو العامة، دار المسيرة، الطبعة األكلى.2015أبك عمشة، خالد حسيف ،) 
 ( ،البمديات كىيئات الحكـ المحمي 2004اشتيو، محمد  ،)راـ ااهلل: بكدار. ،في فمسطيف 
 ( "خكاطر اإلدارة المعاصرة"، دار غريب لمطباعة كالنشر، القاىرة.2015السممي، عمي، )-
( 2002طارؽ رشدم، ، )المرسي، جماؿ الديف محمد، ك أبك بكر مصطفى محمكد، ك جبة -

 مصر.، الدار الجامعية، ة منيج تطبيقياالستراتيجيكاإلدارة  االستراتيجيالتفكير 
 ( ،إستراتيجيٌ 2010خطاب، عمي ،) ة التخطيط لممشاريع الصغيرة، دار أسامة لمنشر كالتكزيع

 . عماف _األردف -،الطبعة األكلى

 ( ، التخطيط 2012السكارنة، بالؿ خمؼ   ،)دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف. االستراتيجي ، 
  ( ،اإلدارة المحمية في فمسطيف كا 2005العكر، فكزم ،)( 4401لعالـ العربي. مقرر رقـ  ،)

 برنامج اإلدارة كالريادة، جامعة القدس المفتكحة.
 ( التخطيط 2009الكرخي، مجيد )عرض نظرم تطبيقي، دار المناىج لمنشر  االستراتيجي

 .كالتكزيع، األردف، عماف
 (.نظرية 1995المعاني، أيمف، كأبك فارس، محمد ،)ممكة األردنية المحمية كتطبيقاتيا في الم اإلدارة

 (، عماف: مركز ياسيف.2الياشمية. )ط
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 : المجاالت والدوريات:ثالثاً 

 ( دكر التخطيط 2019األعمى، محمد إبراىيـ، كعكيداف، عبد اهلل ،)في مكاجية  االستراتيجي
 ، ليبيا.2األزمات ببمدية زليتف، المعيد العالي لمعمـك كالتقنية درنة، عدد

 كدار(، راـ بعة الثانية، المجمس االقتصادم الفمسطيني لمتنمية كاإلعمار)بالتنمية االقتصادية، الط
 اهلل، فمسطيف.

 ( ،أثر التخطيط 2017جعفر، يكنس إبراىيـ ،)في إدارة األزمات دراسة تطبيقية:  االستراتيجي
المؤسسات العامة في منطقة ضكاحي القدس، مجمة جامعة األقصى )سمسمة العمكـ اإلنسانية( 

 فمسطيف. ،لحادم كالعشركف، العدد األكؿ، غزةالمجمد ا
 ( ،اإلشكاليات القانكنية كالعممية لمنظكمة التخطيط 2020خضكر، يكسؼ، كاسد اييـ عمي ،)

التنمكم في الجميكرية العربية السكرية: دراسة مقارنة بيف ىيئة التخطيط كالتعاكف الدكلي كىيئة 
 ، سكريا.48، عدد42عمـك االقتصادية، مجمدالتخطيط اإلقميمي، مجمة جامعة البعث سمسمة ال

 ( ،تأثير البيئة الداخمية في نجاح 2019الدليمي، انتصار عباس، كحسيف، حسف صابر ،)
: بحث في دائرة صحة كرككؾ المصدر: مجمة جامعة كرككؾ لمعمكـ اإلدارية االستراتيجيالتخطيط 

 .1، عدد9كاالقتصادية، مجمد
 ( ال2020الديراكم، احمد حسف ،) كدكره في إدارة األزمات: دراسة حالة معيد  االستراتيجيتخطيط

، مقالة محكمة، 2، عدد4األمؿ لأليتاـ في قطاع غزة، مجمة اقتصاديات الماؿ كاالعماؿ، مجمد
 .142-118الصفحة

 ( ،الكاقع اإلدارم كالمالي لمييئات المحمية: دراسة مسحية في محافظة 2014زبدة، خالد حسف ،)
، مجمة   جامعة األقصى) سمسمة العمـك اإلنسانية ( المجمد الثامف عشر، العدد األكؿ.طكلكـر

 ( ،تشكيؿ المجالس المحمية كأثرىا عمى كفايتيا مف نظـ اإلدارة المحمية1993الزعبي، خالد ،)- 
 (، عماف: مكتبة دار الثقافة كالنشر كالتكزيع.3دراسة مقارنة. )ط
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 ( ،التخطي2021سالـ، أحمد عبد العظيـ ،) لبناء المكارد البشرية بجامعة العريش االستراتيجيط: 
 .129نمكذج تطبيقي مقترح، رابطة التربكييف العرب، عدد

 ( ،البمديات كىيئات الحكـ المحمي، النشأة الكظيفية كدكرىا 2004شتية، محمد، كحباس، أسامة ،)
 في
 ( ،حدكد ممارسة الييئات المحمية 2021الشيخ، سعيدم، ك ىني، رشيدة ،) لمضبط اإلدارم، جامعة

 ، الجزائر. 1، عدد8سعيدة الدكتكر مكالم الطاىر، مجمة الدراسات الحقكقية، مجمد
 ( ،التنمية االقتصادية منشكرات جامعة القدس المفتكحة، راـ اهلل فمسطيف.2011صبيح، ماجد ،) 
 ( ،دكر المكازنات في التخطيط بال2020عايش، ىيثـ خميؿ، ك قديح، لؤم عبد ربو ،) بمديات

الفمسطينية: دراسة تطبيقية عمى البمديات الخمس الكبرل في قطاع غزة، جامعة حسيبة، مجمة 
 ، الجزائر.1، عدد6االقتصاد كالمالية، مجمد

 ( أثر التخطيط 2021عبد العزيز، غراـ عمي، ك الزغبي، خالد ،)في النجاح  االستراتيجي
اسة ميدانية في الجامعات الحككمية في شماؿ لمدكر الكسيط لمعكامؿ التنظيمية: در  االستراتيجي

 .3،عدد36األردف، جامعة مؤتو، مجمد
 (،2019عبد القادر ،حسيف خميؿ ،)  كمستكل جكدة الخدمات المقدمة  االستراتيجيكاقع التخطيط

( 2( كالعدد)20مف البمديات الفمسطينية ،مجمة العمـك االجتماعية كاالنسانية، جامعة بآتنا، المجمد) 
 ، جامعة االستقالؿ ،فمسطيف.تمكز

 ( ،دكر استراتيجيات التخطيط التنمكم في تطكير 2020العكش، عالء الديف، ك راضي ايمف ،)
كتنمية قطاع النقؿ: دراسة ميدانية عمى كزارة النقؿ كالمكاصالت بقطاع غزة، مجمة جامعة اإلسراء 

 ، فمسطيف.2لممؤتمرات العممية، عدد
 ( ،التخطيط 2020الكسر، شريفة بنت عكض ،)كعالقتو بإدارة السمكؾ التنظيمي:  االستراتيجي

 مصر، 76دراسة ميدانية بمكتب تعميـ محافظة ثادؽ، المجمة التربكية، مجمد
 (.دكر الجماعات المحمية في حماية البيئة. كرقة بحثية مقدمة لمممتقي 2009لمكسخ، محمد ،)

الدكؿ المغربية. كمية الحقكؽ كالعمكـ  الدكلي الخامس حكؿ دكر كمكانة الجماعات المحمية في
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السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة: الجزائر، بالتعاكف مع جمعية ىانس صيدؿ، كالمنشكرة في 
 .160-146(، ص 6مجمة االجتياد القضائي، العدد )

 ( ،الييئات المينية المشرفة عمى مينة تدقيؽ 2020منصكر، نسريف، كسنخار عبد الكىاب ،)
، 21ي فمسطيف: تحدياتيا كتطكراتيا، جامعة باتنة، مجمة العمكـ االجتماعية، مجمدالحسابات ف

 ، الجزائر.2عدد
 ( ،نحك رؤية جديدة لمنيكض باالقتصاد الفمسطيني، معيد أبحاث 2016مؤتمر ماس االقتصادم ،)

 فمسطيف. ،السياسات االقتصادية الفمسطيني، )ماس(، القدس كراـ اهلل
 عممية الرسائل ال :رابعاً 

 ( التخطيط  2011أبك زقية، خديجة ،)لرفع مستكل األداء في الجامعات، المؤتمر  االستراتيجي
 العربي الدكلي لضماف جكدة التعميـ العالي، جامعة الزرقاء األردف.

 ( ،التخطيط التنمكم التشاركي كأثره عمى المجتمع المحمي 2019أدـ، أماني ميدم خميؿ ،)
، جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا، كمية الدراسات عاليا، معيد تنمية كالية كسال :دراسة حالة

 األسرة كالمجتمع.
 (، دكر الييئات المحمية الفمسطينية في تعزيز المشاركة 2005سماعيؿ، عبد الكريـ سعيد،)إ

حداث التنمية السياسية، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح.  كا 
 (، مدل تطبيؽ التخطيط التنمكم 2017البطحة، رائد محمكد، )لدل بمديات محافظة  االستراتيجي

بيت لحـ مف كجية نظر أعضاء مجالسيا البمدية ، رسالة ماجستير غير منشكرة ،بناء المؤسسات 
 .جامعة القدس ،فمسطيف ،البشريةكتنمية المكارد 

 ( ،إستراتيجية تطكير الييئات المحم2009حامد، راشد عبد العزيز احمد ،) ية في منطقة أريحا
 فمسطيف. ،كاألغكار، جامعة النجاح الكطنية، كمية الدراسات عاليا، نابمس

 ( ،دكر التخطيط التنمكم في التجربة الماليزية، جامعة 2021حسف عمي، رند طاىر شكرم ،)
 فمسطيف. ،النجاح الكطنية، كمية الدراسات العميا، نابمس
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 (التخطيط 2016خميؿ، إيماف )لمتنمية المحمية دراسة حالة بمدية المقاريف، مذكرة  االستراتيجي
قسـ ، مي تخصص تنظيمات سياسية ك اداريةمقدمة الستكماؿ متطمبات شيادة ماستر أكادي

 .جامعة قاصدم مرباح كرقمة ،العمـك السياسية
 ( ،الصعكبات التي تكاجو الييئات 2019صبرم ، صالح ، عبيد شاىر، مصمح عطية محمد،)

ة كسبؿ التغمب عمييا بالتطبيؽ عمى بمديات االستراتيجيإعداد الخطط التنمكية المحمية في 
جامعة القدس المفتكحة، ، ركز البحكث االدارية كاالقتصاديةمحافظات شماؿ الضفة الغربية م

 .فمسطيف
 التخطيط التنمكم كدكره في تحقيؽ السالـ  (،2015عد الديف، كمحمد سميماف، )الطيب، س

اف دارفكر نمكذجا، جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا، مجمة العمكـ االنسانية، المستداـ بالسكد
 ، السكداف.3، عدد16مجمد

 ( ،الالمركزية كالحكـ المحمي دراسة نظرية كتطبيقية مقارنة. كمية  2010عبد الكىاب، سمير ،)
 االقتصاد كالعمـك السياسية، جامعة القاىرة.

  ( كاقع الت2014عدكاف، حامد ،) كدكره في تحديد احتياجات المجالس  االستراتيجيخطيط التنمكم
 المحمية، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس

 ( ،البمديات كالتنمية المحمية المستدامة في قطاع غزة الكاقع 2015العصار، محمد جاسـ سالـ ،)
لسياسة برنامج "اإلدارة كالمعيقات، البرنامج المشترؾ بيف جامعة األقصى كأكاديمية اإلدارة كا

 فمسطيف.، كالقيادة"، غزة
 ( ،كاقع التخطيط 2019الغزالي، ممدكح، ك الشنؼ، يكسؼ ،)في مصمحة مياه  االستراتيجي

 .6بمديات الساحؿ مف كجية نظر العامميف في قطاع المياه، كمية فمسطيف التقنية دير بمح، عدد
 (،دكر المشاركة المجتمعية في2014القيؽ، فريد ،) الخطط التنمكية :تحقيؽ التنمية المستدامة

 .ة لممدف الفمسطينية كحالة دراسية ، مجمة فمسطيف ألبحاث ك الدراسات ، فبرايراالستراتيجي
 ( ،2005كاظـ، سناء جكاد ،)االستراتيجيات التنافسية كدكرىا في تحديد الخيار االستراتيجي 

مي كفرع مصرؼ الرشيد في الديكانية، جامعة دراسة مقارنة بيف أداء مديرم فرع دار السالـ االى
 الديكانية.
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 ( ،التخطيط التنمكم كدكره في تحقيؽ السالـ المستداـ بشماؿ 2016محمد، سعد الديف السيد،)
، الخرطكـ ،جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا ،مركز دراسات ثقافة 2014_2003دارفكر 
 . السالـ

 ( ،نمك 2013ناصر، فكاز حسيف سعيد ،) لمييئات  االستراتيجيذج قبالف في التخطيط التنمكم
المحمية الفمسطينية ، رسالة ماجستير غير منشكرة ،التخطيط كالتنمية السياسية ،كمية الدراسات 

  .العميا ،جامعة النجاح، نابمس، فمسطيف
 ( ،نمكذج قبالف في التخطيط التنمكم 2013ناصر، فكاز حسيف سعيد ،)لمييئات  االستراتيجي

 فمسطيف. ،لمحمية الفمسطينية، جامعة النجاح الكطنية، نابمسا
 ( ،اتجاىات التخطيط التنمكم لمدينة نابمس في ضكء 2008اليمكز، ابراىيـ مسعكد ،)

ة المقترحة لتنمية كتطكير المدينة، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح االستراتيجي
 الكطنية، نابمس.

 مواقع الوزارات خامسًا:

  ( راـ ااهلل، فمسطيف. 2011-2008المالية الفمسطينية، المكازنات العامة لألعكاـ)كزارة 
 2005،القانكف األساسي المعدؿ 

 ( ،دليؿ التخطيط التنمكم2017كزارة الحمكـ المحمي )، ، فمسطيف، راـ اهلل. 

 لممدف كالبمديات  االستراتيجي (.كرقة سياسات التخطيط التنمكمٌ 2009حكـ المحمي )كزارة ال
  .الفمسطينية ، راـ اهلل ،فمسطيف

 ( دليؿ التخطيط التنمكمٌ 2011كزارة الحكـ المحمي ) لممدف كالبمديات الفمسطينية ،راـ  االستراتيجي
 .اهلل ، فمسطيف

 لممدف كالبمديات الفمسطينية ،كتيب  االستراتيجي (،التخطيط التنمكمٌ 2016محمي، )كزارة الحكـ ال
  .ارشادم ، راـ اهلل ،فمسطيف

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14860
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 (التخطيط التنمكمٌ 2007كزارة الحكـ المحمي ) لممحافظات الدليؿ المرشد الميسر،  االستراتيجي
 .نكفمبر، راـ اهلل، فمسطيف

 ( ،إستراتيجية قطاع الحكـ المحمي 2016كزارة الحكـ المحمي ،)2022-2017  

  ة لقرل غرب راـ اهلل.(،  الخطط التنمكيٌ 2018ارة الحكـ لمحمي، )ز ك 
 المواقع اإللكترونية سادسًا: 

 http://www.baladiyat.ps/Website/ar/ViewContent.aspx?ID=13 

  2021-10-22 :تـ االسترداد بتاريخ

https://dv-plan.blog  

2021-7-10تـ االسترداد بتاريخ   

https://www.lexico.com/   

2021-9-29تـ االسترداد بتاريخ   

 (wattan.net) ككالة كطف لألنباء

  2021-11-2 :تـ االسترداد بتاريخ

https://mawdoo3.com   

  2021-11-12 :تـ االسترداد بتاريخ

عينؾ عمى فمسطيف -فمسطيف اليكـ   (paltoday.ps)  

2021-9-9تـ االسترداد بتاريخ:   

https://www.5towa.com 

http://www.baladiyat.ps/Website/ar/ViewContent.aspx?ID=13
http://www.baladiyat.ps/Website/ar/ViewContent.aspx?ID=13
https://dv-plan.blog/
https://www.lexico.com/
https://www.wattan.net/ar/
https://mawdoo3.com/
https://paltoday.ps/ar/
https://www.5towa.com/
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2021-9-9تـ االسترداد بتاريخ:   

  ديكاف الرقابة المالية

2021-10-13تـ االسترداد بتاريخ:   

www.almaany.com 

2021-8-16تـ االسترداد بتاريخ:   

https://www.alaraby.co.uk/  

2021-9-22تـ االسترداد بتاريخ:   

http://www.hebron-city.ps/index.aspx 

2021-10-1تـ االسترداد بتاريخ:    

https://www.masarat.ps 
 

2021-11-16تـ االسترداد بتاريخ:   

   (alwatanvoice.com)الصفحة الرئيسية | دنيا الرأم
https://www.mdlf.org.ps/Document/SDIP%20manual%202018(1).pdf 

2021-8-10تـ االسترداد بتاريخ:   

(https://www.aljazeera.net/news/arabic ،)القانكف األساسي الفمسطيني 

 2022-2-2 :تـ االسترداد بتاريخ
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http://www.almaany.com/
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https://www.masarat.ps/
https://www.masarat.ps/
https://pulpit.alwatanvoice.com/index.html
https://www.mdlf.org.ps/Document/SDIP%20manual%202018(1).pdf
https://www.mdlf.org.ps/Document/SDIP%20manual%202018(1).pdf
https://www.aljazeera.net/news/arabic
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 ( أسماء المحكمين1ممحق رقم )

 التخصص ومكان العمل الدرجة العممية اسم المحكم الرقم
محاسبة, الجامعة العربية  أستاذ مشارك د. نصر عبد الكريم 1

 األمريكية
 إقتصاد, الجامعة اإلسالمية/ غزة أستاذ الدين عودة  د. سيف 2
 إدارة أعمال, جامعة بيرزيت  ماجستير ميساء بربار  . أ 3
 إقتصاد, جامعة القدس المفتوحة  أستاذ د. ماجد صبيح 4
عمم نفس, جامعة القدس  أستاذ د. معتصم مصمح 5

 المفتوحة 
لقدس جامعة ا , عامةإدارة  أستاذ مشارك د. يونس جعفر  6

 المفتوحة
 جامعة االستقالل إدارة عامة,  أستاذ مشارك د. حسين عبد القادر  7
إدارة أعمال, جامعة القدس  ستاذ مساعدأ د. عودة مشارقة 8

 المفتوحة
جامعة عموم مالية ومصرفية,  أستاذ مشارك د. عزمي عوض  9

 فمسطين التقنية خضوري
الكمية الجامعية عمم نفس, تربية و  أستاذ مساعد د. يحيى ابراىيم 10

 لمعموم التربوية /التابعة لألونروا
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 ( االستمارة بصورتيا النيائية:2ممحق رقم )

 
 استبانة

 حضرة السيد/ة عضو مجمس الييئة المحمية المحترم

 تحية طيبة وبعد

 الييئاتة احتياجات ودوره في تمبي االستراتيجي التخطيط التنمويّ  بإعداد دراسة بعنكاف: " الطالبةتقكـ 
كذلؾ استكماالن المحمية في قرى غرب رام اهلل من وجية نظر أعضاء مجالس الييئات المحمية" 

لمتطمبات الحصكؿ عمى شيادة الماجستير في تخصص اإلدارة كالسياسات العامة في جامعة القدس 
البيانات الالزمة. كنظران لما  المفتكحة، كقد أعدت ليذا الغرض االستبانة المرفقة الستخداميا كأداة لجمع

تتمتعكف بو مف دراية كخبرة في ىذا المجاؿ، أرجك التكـر باإلجابة عف فقرات االستبانة آمميف تحرم الدقة 
كالمكضكعية في اإلجابة، شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ كمقدريف دعمكـ لمبحث العممي، عممان بأف اإلجابات 

 غراض البحث العممي.ستعامؿ بسرية تامة كلف تستخدـ إال أل

 مع االحتراـ كالتقدير                                                           

 

: سناء حسن جبرالطالبة                                                                             
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 البيانات الشخصية والوظيفية :الجزء األول     
  حالتك( مقابل رمز اإلجابة التي تتناسب مع   ) ضع إشارة

 :الجنس .1
 .            أنثى  2ذكر           .1      

 العمر:   .2
               سنة       40أقؿ مف . 3     سنة 40 – 30مف . 2سنة       30أقؿ مف   .1   
 

 المؤىل العممي:
 دراسات عميا  .3بكالكريكس     .2دبمـك       .1    

سنوات الخبرة: -4  
       سنكات 10أكثر مف .  3      سنكات 10-5 .    2سنكا ت  5أقؿ مف   .1    
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

يقابل الدرجة التي تتناسب مع  ذي لا اإلجابةداخل مربع  () إشارةوضع يرجى  :القسم الثاني
 :رأيك

الر
 قم

إطال  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة
  قاً 

 في الييئات المحمية في منطقة قرى غرب رام اهلل االستراتيجيواقع التخطيط التنموي : الجزء الثاني
      ةستراتيجياة تيعد الييئات المحمية خطط تنمكيٌ  .1
تمتـز الييئات المحمية بالتخطيط المستمر لتطكير ادائيا كتحسينو بناءن عمى  .2

 التغذية الراجعة
     

ة التي تسيـ في تمبية االستراتيجيمكعة مف االىداؼ ات المحمية مجتضع الييئ .3
 احتياجات المكاطنيف

     

تعتمد الييئات المحمية انشطة معتمدة تيدؼ لتعزيز المشاركة المجتمعية في  .4
 مراحؿ تنفيذ الخطة كتفعيؿ دكرىا

     

تصاص إلعداد كتحميؿ خطط  تنمكية تستعيف الييئات المحمية بذكم االخ .5
 ستراتيجيةا

     

      ةاالستراتيجية تستعيف الييئات المحمية بخبراء لممساعدة في تنفيذ الخطط التنمكيٌ  .6
      ةاالستراتيجية تشارؾ الييئات المحمية في اعداد كتحميؿ كتنفيذ الخطط التنمكيٌ  .7
      ة كفقان لجدكؿ زمني محدداالستراتيجية تطبؽ الييئات المحمية الخطط التنمكيٌ  .8
      ة كفؽ الميزانية المقرة ليااالستراتيجية تطبؽ الييئات المحمية الخطط التنمكيٌ  .9

      ة بشكؿ كامؿاالستراتيجية تنفذ الييئات المحمية كافة بنكد الخطط التنمكيٌ  .10
 االستراتيجي يط التنمويّ الجزء الثالث: احتياجات الييئات المحمية لقرى غرب رام اهلل التي تسعى لتوفيرىا من خالل التخط

 االحتياجات في مجال التعميم والصحةالمحور االول: 
      تسعى الييئات المحمية لبناء مدارس جديدة أساسية كثانكية لكال الجنسيف. .1
تحرص الييئات المحمية عمى تحسيف البنية التحتية لممدارس القائمة )إضافة  .2

 ، تدفئة، إضاءة، مقاعد دراسية كأثاث(غرؼ صفية، أجيزة حاسكب، مرافؽ صحية
     

تخطط الييئات المحمية إلنشاء مراكز لمتعميـ الميني)كيرباء، ميكانيكا سيارات،  .3
 حدادة، نجارة، سباكة، تدفئة كتبريد....(

     

تسعى الييئات المحمية إلنشاء عيادات طبية حككمية تمبي احتياجات المكاطنيف  .4
عيكف، أقساـ طكارئ، عيادات طب عاـ، عيادات أطفاؿ، لمتخصصات المختمفة)

 ...الخ(.، أسنافنسائية

     

 
 المحور الثاني: االحتياجات في مجال البنية التحتية والخدمات االجتماعية



143 
 

      تحرص الييئات المحمية عمى شؽ كتعبيد شكارع جديدة .1

      يسية كالفرعيةنارة لمشكارع الرئإتحرص الييئات المحمية عمى تركيب  .2

عادة تأىيؿ المكجكد منيا  .3       تعمؿ الييئات المحمية عمى شؽ طرؽ زراعية كا 

      المحمية عمى بناء شبكة صرؼ صحي الييئاتتعمؿ  .4

      تعمؿ الييئات المحمية عمى إنشاء محطة لتكرير مياه الصرؼ الصحي .5

اه كالكيرباء بالتنسيؽ مع الجيات تقـك الييئات المحمية بصيانة شبكة المي .6
 المختصة

     

      تيدؼ الييئات المحمية إلنشاء محطات لمغاز المنزلي .7
تحرص الييئات المحمية عمى تكفير سيارات نقؿ النفايات، كسيارات تنظيؼ  .8

 الشكارع
     

      تحرص الييئات المحمية عمى تكفير العدد الكافي مف حاكيات النفايات .9
      تحاكؿ الييئات المحمية إزالة المخالفات مف عمى الطرؽ .10

 المحور الثالث: االحتياجات في مجال الرعاية االجتماعية والحفاظ عمى البيئة 

      تسعى الييئات المحمية إلى تشجير األراضي الميددة بالمصادرة .1

قادمة مف دكلة االحتالؿ ترفض الييئات المحمية دفف أك حرؽ المخمفات الطبية ال .2
 في أراضي قرل غرب راـ اهلل لمحفاظ عمى بيئة نظيفة

     

      تحتاج الييئات المحمية إلنشاء مسمخ لذبح الحيكانات الالحمة كالدكاجف .3

      تيدؼ الييئات المحمية لتخصيص أماكف مكبات لمنفايات .4

      لى خارج األماكف السكنيةتسعى الييئات المحمية إلى نقؿ مناشير الحجر إ .5

تسعى الييئات المحمية إلنياء ظاىرة تجميع السيارات المشطكبة كالمسركقة في  .6
 تمؾ المنطقة

     

      تسعى الييئات المحمية إلقامة حدائؽ عامة ك أماكف ألعاب لألطفاؿ ..7

      تحرص الييئات المحمية عمى إنشاء نكادم رياضية  .8
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      لييئات المحمية إلنشاء مكتبات عامةتسعى ا .9

      تسعى الييئات المحمية إلنشاء مراكز كجمعيات لتعميـ األشغاؿ كاألعماؿ النسكية .10

      تيدؼ الييئات المحمية إلنشاء مراكز كجمعيات لذكم االحتياجات الخاصة .11

      تسعى الييئات المحمية إلى فتح دكر لممسنيف كالعجزة .12

 لدى الييئات المحمية في قرى غرب رام اهلل االستراتيجي التخطيط التنمويّ الجزء الرابع: المعيقات التي تعترض 
      ة الشاممة  في فمسطيف.يعد االحتالؿ اإلسرائيمي المعيؽ كاألكبر لعممية التنميٌ  .1
قات تعد التقسيمات اإلدارية لألراضي الفمسطينية) أ. ب، ج ( إحدل المعي .2

 ة الشاممة في فمسطيفاألساسية لمتنميٌ 
     

      ة ضعؼ المكارد المالية الالزمة لتنفيذ الخطط التنمكيٌ  .3
      ة ارتفاع تكمفة تنفيذ الخطط التنمكيٌ  .4
      تدني مستكل  الكعي بأىمية إحداث التنمية المجتمعية .5

      يةغياب النزاىة كالشفافية في عممية إحداث التنم .6
      ضعؼ التكاصؿ بيف الييئات المحمية كالييئات)الكزارات( الحككمية ذات العالقة .7
      ةضعؼ الدكر المؤسسي الداعـ لالحتياجات التنمكيٌ  .8
      غياب المخصصات المالية  مف المؤسسات الحككمية  ذات العالقة .9

      ختمفة لمييئات المحمية غياب الدعـ المالي مف المؤسسات األىمية الم .10
      بيركقراطية المؤسسات الحككمية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية .11
التركيبة العشائرية  لمجالس الييئات المحمية، األمر الذم ينتج عنو خالفات حادة  .12

 بيف األعضاء عمى حساب المصمحة العامة
     

 ة لدى الييئات المحمية في قرى غرب رام اهللنجاح التوجيات التنمويّ في  االستراتيجي التخطيط التنمويّ  دورالجزء الخامس: 
أداة  لتحديد مكاطف القكة كالمكارد الذاتية التي  االستراتيجي يعد التخطيط التنمكمٌ  .1

 تتمتع بيا الييئات المحمية لتمؾ المنطقة
     

 
2. 

عالية الييئات المحمية عمى كضع في زيادة ف االستراتيجي يسيـ التخطيط التنمكمٌ 
 ةخطط كاضحة كمعتمدة في تنفيذ االعماؿ التنمكيٌ 

     

مف قدرة الييئات المحمية عمى تنفيذ الخطط  االستراتيجي يعزز التخطيط التنمكمٌ  .3
 ة خالؿ فترات زمنية محددةالتنمكيٌ 

     

ية لممكازنات التقديرية في تحديد الييئات المحم االستراتيجي يسيـ التخطيط التنمكمٌ  .4
 الالزمة لتحقيؽ اىدافيا كأنشطتيا
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 ءـتالالييئات المحمية إلى كضع خطط  االستراتيجي يؤدم التخطيط التنمكمٌ  .5
 كشرائح المجتمع

     

في تعزيز قدرة الييئات المحمية  عمى  االستراتيجي التخطيط التنمكمٌ  يسيـ  .6
 في عممية التنميةاالستفادة مف المكارد المتاحة 

     

مف قدرة الييئات المحمية في عمى  كضع  االستراتيجي يعزز التخطيط التنمكمٌ  .7
 خطط استراتيجية تتالئـ كحاجات الشباب

     

الى تكفير  االستراتيجي يؤدم اعتماد الييئات المحمية  عمى التخطيط التنمكمٌ  .8
 خطط تنمكية بعيدة المدل

     

الى تكفير  االستراتيجي الييئات المحمية  عمى التخطيط التنمكمٌ  يؤدم اعتماد .9
 كصؼ تفصيمي لألنشطة التنمكية المختمفة المقررة

     

الى تنفيذ  االستراتيجي يؤدم اعتماد الييئات المحمية  عمى التخطيط التنمكمٌ  .10
 الخطط كفؽ مؤشرات قياس منشكدة لكؿ سنة

     

 بفرص تنفيذ المشاريع الخدماتية االجتماعية واالقتصادية االستراتيجي يط التنمويّ عالقة التخطالجزء السادس: 
تكسيع الييكؿ التنظيمي  لقرل غرب راـ  االستراتيجي يقتضي التخطيط التنمكمٌ  .1

 اهلل
     

إلى اندماج العديد مف الييئات المحمية في  االستراتيجي يؤدم التخطيط التنمكمٌ   .2
 يعزز مف قدراتيا مجالس بمدية مما

     

إلى حاالت التكأمة مع ىيئات محمية  االستراتيجي يفضي التخطيط التنمكمٌ   .3
 أكركبية كأجنبية أخرل

     

إلى الحصكؿ عمى تمكيؿ مف مؤسسات  االستراتيجي يفضي التخطيط التنمكمٌ   .4
 محمية في دكؿ أكركبية كأخرل أجنبية

     

إلى الحصكؿ عمى مساعدات فنية  مف  ستراتيجيااليفضي التخطيط التنمكم  .5
 مؤسسات محمية في دكؿ أكركبية كأخرل أجنبية

     

إلى االستفادة مف خبرات البمديات في دكؿ  االستراتيجي يفضي التخطيط التنمكمٌ   .6
 أكركبية كأخرل أجنبية في مجاؿ تحقيؽ التنمية االجتماعية

     

لى فتح قنكات اتصاؿ مع الصناديؽ المالية إ االستراتيجييفضي التخطيط   .7
 العربية 

     

لالستفادة مف البرامج التمكيمية التي يقدميا   االستراتيجي يفضي التخطيط التنمكمٌ   .8
قراض الييئات المحمية  صندكؽ تطكير كا 

     

في حصكؿ الييئات المحمية عمى تمكيؿ مف البنكؾ  االستراتيجييسيـ التخطيط  .9
 في فمسطيف العاممة

     

عؿ تكطيد عالقات الييئات المحمية بالمؤسسات  االستراتيجييساعد التخطيط  .10
 الرسمية ككزارة الحكـ المحمي المقرر األكؿ كاألخير لكافة مشاريع البنية التحتية
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عمى إقامة عالقات الشراكة بيف الييئات المحمية  االستراتيجييساعد التخطيط  .11
 الفمسطينية التي تعد شريكان ىامان في تحقيؽ التنمية كالجامعات

     

الييئات المحمية عمى تشكيؿ جمعيات صداقة مف  االستراتيجييساعد التخطيط  .12
شخصيات كمؤسسات مجتمعية فاعمة قادرة عمى دعـ المشاريع التنمكية لتمؾ 

 الييئات 

     

 


