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ِ
اإلىداء
إىل يعهى انثشزٌح كم خري ،إىل اهلادي انثشري ،إىل سٍذ األًنني ًاَخزٌٍ،

إىل سٍذَا حمًذ 
إىل رًح احلٍاج سز انٌجٌد ،إىل يٍ كاٌ حناهنا تهسى جزاحً،
ًانذتً انغانٍح ....
إىل يٍ أمحم امسو تكم افتخار املزحٌو،
ًانذي انعشٌش ....
إىل رفٍقح انذرب ًاحلٍاج انيت شاركتين يشٌار انعناء ًاجليذ ًحتًهت انكثري
سًجيت انغانٍح ....
إىل أيهً املتجذد يف احلٍاج أتنائً األعشاء ...
إىل األحثاب عهى قهيب ًانذٌٍ شاركًٌَ األفزاح ًاَالو طٌال يشٌاري
إىل إخٌاًَ ًأخٌاتً ....
إىل األساتذج انكزاو انذٌٍ تذنٌا اجليذ يٍ أجم ًصٌل ىذه انذراسح إىل اننٌر....
إىل أصذقائً ًرفقاء درتً انذٌٍ ساَذًًَ ًغًزًًَ مبشاعز احلة ًاحلناٌ....
إنٍكى مجٍعًا أُىذي ىذا اجليذ املتٌاضع.
انثاحث
ب

شكر وتقدير
الحمد هلل الذي بنعمتو تتتم الصتالحات والصتةة والالتةم ى تل الرالتول المع تم القائتل صت ل اهلل ى يتو
وال ت م" :متتن

يش ت ر النتتاس

يش ت ر اهلل" (رواه البختتاري وبعتتد ن تتتم اهلل نعمتتتو ى تتي ذ م تتت

ىذه الرالالة الع مية التي الال اهلل ن ي تب لي جرىا و ن ينفع بيا.
تقتتتدم بالش ت ت ر والتقت تتدير لجامعت تتة ا زىت تتر الغ ت ت ار

والت تتل الالت تتادة المح م تتين داة الد ارالت تتة لمت تتا ت تتان

إلرشاداتيم ونصحيم من النفع والفائدة في ث ار الدراالة.
واىت ارفًا لذوي الفضتل بفضت يم ولتذوي الع تم بع ميتم تقتدم بيالتمل شيتات الشت ر وا متنتان والتقتدير
والمحبتتة لتتل التتاتذتي ا فاضتتل التتذين ميتتدوا لتتي طريتتق الع تتم والمعرفتتة و ختتص بالش ت ر والتقتتدير
تع الصتتدر وخيت َتر
التتد تور الفاضتتل /وائــل محمــد ثابــت ،التتذي تفضتتل باإلشتراو والتوجيتتو ف تتان واالت َ
موجو لي في رح ة البحث والتنقيب.

و تقدم بخالص الش ر والتقدير ل جنة المناقشة ممث ة ب ل من :الد تور /وفيـق حممـي اآلغـا مناق ًشتا
خارجيتتا ،ى تتل تفضت يما بقبتتول مناقشتتة الرالتتالة
داخ ًيتتا والتتد تور /وســيم اسـماعيل اليابيــل مناق ًشتتا
ً

الائة اهلل -ىز وجل -ن يديم ى ييما موفتور الصتحة
والح م ى ييا واثرائيا بمةحظاتيما الالديدة
ً
والعافية و ن يجزييما ىني خير الج از .
لل روح والدي الغالي والل والدتي الغالية اليل اهلل ليا طول العمر وصةح العمل.
لل زوجتي الحبيبة الغالية التما و بنتائي ا ىت از لمتا رزان متل خالتد منتة ى تل تل متا بتذلوه متن

جيد يام الدراالة والذين تحم وا وصبروا ى ل انشغالي وغيابي ىنيم ثنا دراالتي ورالالتي.
لل خواني و خواتي ا ى از .
والشت ر لتتل مج تتس دارة مصت حة ب تتديات الالتتاحل فتتي محافظتتات غتزة ممث تتة برئيالتتيا والمتتدير العتتام
والل جميع العام ين لما قدموه من دىم وتالييةت إلتمام ىذا العمل.
والشت ر موصتتول لتتل جميتتع العتتام ين فتتي يتتة ا قتصتتاد والع تتوم ا داريتتة فتتي جامعتتة ا زىتتر بغ تزة.
خير ل الش ر والتقدير ل ل ا صدقا واإلخوة الذين شجعوا والاىموا في نجاح ىذه الدراالة.
و ًا
الباحث
ممدوح الغزالي
ج
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ي

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراالة ل تعرو ى ل العةقة بين التخطيط ا التراتيجي من ختةل بعتاده التاليتة (تطتوير

الرؤي ت تتة والرال ت تتالة وا ى ت تتداو تح ي ت تتل البيئ ت تتة الداخ ي ت تتة والخارجي ت تتة تط ت تتوير ا ال ت تتتراتيجيات تنفي ت تتذ
ا ال تتتراتيجيات المتابع تتة والتقي تتيم وتحال تتين ج تتودة الخدم تتة ف تتي مصت ت حة مي تتاه ب تتديات الال تتاحل ف تتي

محافظات غزة.

اىتم تتد الباح تتث الم تتنيج الوص تتفي التح ي تتي إلجت ت ار الد ارال تتة الت تتي طبق تتت ى تتل جمي تتع الع تتام ين ف تتي

مص حة مياه ب ديات الالاحل والذين درجتيم الوظيفية رئيس قالم فيى ل ومتديري التدوائر المتتابعين
لعمل مص حة المياه في ال طة المياه الف الطينية ومتديري دوائتر الميتاه والميندالتين المالتئولين ىتن

ختتدمات الميتتاه فتتي ب تتديات قطتتاع غ تزة والميندالتتين المتتتابعين لعمتتل مص ت حة الميتتاه متتن المؤالالتتات
الش تري ة الداىمتتة والميندالتتين المتتتابعين لعمتتل مص ت حة الميتتاه متتن الم اتتتب اليندالتتية ا التشتتارية

واالتخدم الباحث ال وب العينة العنقودية وب غت ىينة الدراالة ( 130مفردة.

وقتد ظيترت نتتائج الد ارالتة وجتتود ىةقتة ارتباطيتة طرديتة بتتين التخطتيط ا التتراتيجي وتحالتين جتتودة

الخدمتتة فتتي مص ت حة ميتتاه ب تتديات الالتتاحل ووجتتود ىةقتتة بتتين جميتتع بعتتاد التخطتتيط ا التتتراتيجي

(تطتتوير الرؤيتتة والرالتتالة وا ىتتداو تح يتتل البيئتتة الداخ يتتة والخارجيتتة تطتتوير ا التتتراتيجيات تنفيتتذ
ا التراتيجيات المتابعة والتقييم وتحالين جودة الخدمة في مص حة ب ديات الالاحل وبينت الدراالة
ىدم وجود فروق في متوالطات االتجابات المبحوثين حول التخطيط ا التراتيجي وجودة الخدمة في

مص ت حة ميتتاه ب تتديات الالتتاحل تُ ْع تزى لمتغي ترات الج تنس والعمتتر والمؤىتتل الع متتي والمالتتمل التتوظيفي
بينما وجدت فروقًا في متوالطات االتجابات المبحوثين حول التخطيط ا التراتيجي في مص حة مياه
ب ديات الالاحل تعزى لالنوات الخبرة.

وقتتد خ صتتت الد ارالتتة بعتتدة توصتتيات بيتتدو تعزيتتز دور الرالتتالة فتتي ىم يتتة التخطتتيط ا التتتراتيجي

وذلتتك متتن ختتةل دارك العتتام ين فتتي المؤالالتتة لمتضتتمنات ىتتذه الرالتتالة لييتتتدوا بتفاصتتي يا ختتةل
ممارالتيم النشتاطات المخت فتة ل مؤالالتة ومتنح الفرصتة ل عتام ين فتي المؤالالتة ل مشتار ة فتي ىم يتة

التخطتتيط ا التتتراتيجي

ن ذلتتك يالتتاىد ى تتل المشتتار ة فتتي التنفيتتذ وىتتذا ىنصتتر الاالتتي ل تنفيتتذ

الفعتال التتتراتيجيات المؤالالتتة و ىميتتة وضتع خطتتة مناالتتبة لتطتتوير مالتتوى فتتا ة ال تتادر البشتتري

وتطتتوير ميتتاراتيم وخب تراتيم وتزويتتدىم بالتتتدريب ال تتافي بمتتا يختتدم ىم يتتة التخطتتيط ا التتتراتيجي

وتطوير نظمة المع ومات وتحديثيا باالتمرار؛ لتوفير البيانتات والمع ومتات ب فتا ة والترىة مناالتبة
و ىمية تطوير نظام حوافز فعال من شينو ن يالاىم في تطبيق الخطتط ا التتراتيجية وذلتك لزيتادة
فتتا ة العمتتل وتحقيتتق ىتتداو المؤالالتتة ونشتتر التتوىي والثقافتتة لتتدى العتتام ين؛ ل وصتتول لتتل قناىتتة

مفادىا ن جودة الخدمة من العوامل الميمة ل وصول لل رضا العمة .
ك

ABSTRACT
This study aimed at identifying the relationship between strategic planning and
improvement of quality of service at Coastal Municipalities Water Utility "CMWU"Gaza governorates. The study focused on the following dimensions: vision
development, mission and objectives, internal and external environment analysis,
development of strategies, implementation strategies, monitoring and evaluation. The
researcher adopted the descriptive and analytical approach to conduct the study, which
was applied to a sample of all workers in the Coastal Municipalities Water Utility; and
those who have job positions; head section and higher, directors of departments who are
following the CMWU in the Palestinian Water Authority. These include managers of
water departments and engineers responsible for water services in the Gaza Strip
municipalities, and engineers who follow the work of the CMWU of supporting partner
institutions, and engineers who are following the work of CMWU of consulting
engineering offices. The researcher used the cluster sample method, The study included
(130) samples.
The results showed the existence of a positive correlation between strategic planning
and improvement of quality of service in the Coastal Municipalities Water Utility, and
the existence of a relationship of all strategic planning dimensions (the development of
the vision, mission and goals, internal and external environment analysis, development
strategies, implementation strategies, monitoring and evaluation) and improvement of
the quality service at CMWU. The study also showed no differences in the averages of
the respondents responses on strategic planning and quality of service at CMWU due to
gender, age and educational qualification and job titles, whereas the study found
differences in the averages of the respondents responses about strategic planning due to
years of experiences.
The study came up with several recommendations aimed at strengthening the role of the
mission in the strategic planning process, through understanding of the employees to the
contents of the mission to be guided (by its details) while performing their different
activities within CMWU. The study also recommends that we give the opportunity for
those working in the organization to participate in the strategic planning process
because it helps to participate in the implementation, and this is an essential element for
effective implementation of strategies for the institution, and the importance of
developing appropriate plan to develop of the capability of the human resources in
terms of skills and experience. The study also advises that we provide these people
with adequate training in order to serve the strategic planning process pl, and the
development of information systems that is to be constantly updated to provide data and
information efficiently and quickly appropriate. Moreover, it is important that an
effective incentive system which would contribute to the implementation of strategic
plans be developed so as to increase the efficiency of work and the achievement of
objectives of the institution, and raise awareness and culture among workers. All of this
would lead to the conviction that quality of provided service is vital to customer
satisfaction.
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 8.8مقدمة3
دور تاريخًيتا َىب َتر متر العصتور فتي رالتا قواىتد الحيتاة والبنتا ل افتة طيتاو المجتمتع
لعبتت الميتاهُ ًا
ِ
تومتِ ِيم وبقتائِيم بمتا يشتم ُل
الف التطيني قاطبتة ا متر التذي ال َ
تاىد الف التطينيين فتي الحفتاظ ى تل َديم َ
ِ
شجار الزيتون.
جذور
الخ
تقاليد ُىم وىاداتِيم التي َر َال َخت في رضيم ما تر ُ
َ
ُ
رغتتم ن متوارد الميتتاه فتتي ا ارضتتي الف التتطينية متتا ازلتتت تتتتح م فييتتا قتوات ا حتتتةل وتعمتتل جاىتتدة

ى تتل الحصتتول ى تتل بتتر قتتدر مم تتن متتن الميتتاه وا التتتية ى يتتو دون وجتتو حتتق ممتتا دى لتتل
انخفاض مية المياه التي تصل ل مواطن الف الطيني بش ل بير حيث ب غ متوالط االتيةك ا الرة
عبت تا ش تتيرًيا بينم تتا متوال تتط
ف تتي ا ارض تتي الف ال تتطينية ش تتيرًيا ف تتي  2015م تتا يع تتادل  18.7مت ت ًا
تر م ً
عب تا شتتيرًيا متتا متوالتتط االتتتيةك ا ال ترة
االتتتيةك ا ال ترة فتتي الضتتفة الغربيتتة ب غتتت  18.3متت ًا
تر م ً

عبا (اإلحصا الف الطيني . 41 :2015
شيرًيا في قطاع غزة ب غت ً 19.3ا
متر م ً
رغم انخفاض مية المياه التي يالتخدميا المواطن الف الطيني

ن توزيتع ىتذه الحصتة يحتتاج لتل

جيد بيتر ومالتتمر وحثيتث واالتتمرار نفتس النالتبة والعمتل لتل زيادتيتا وتعتمتد ا التر الف التطينية
في قطاع غزة ى ل شب ة المياه بما يعادل ( %93اإلحصا الف الطيني . 40 :2015
بنتتا ً ى تتل مالتتح البيئتتة التتذي قتتام بزج ارئتتو الجيتتاز المر تتزي لاحصتتا الف التتطيني لعتتام  2015انتتت
نتيجتتة تقيتتيم جتتودة الميتتاه متتن شتتب ات الميتتاه العامتتة فتتي قطتتاع غ تزة متتا ي تتي %28 :متتن ا التتر قتتد
ق تترت ب تتين ج تتودة المي تتاه جي تتدة مقاب تتل  %40.2م تتن متوال تتطة بينم تتا النال تتبة الباقي تتة والت تتي تق تتدر ب ت ت
 %31.6قد قرت ن جودة المياه اليئة (اإلحصا الف الطيني . 42 :2015
ىذه ا رقام واإلحصا ات تزيد متن ا ىبتا والمالتئوليات ى تل الجيتات التتي تقتوم بعم يتات اإلشتراو
والتنفيذ والمتابعة لخدمات التزود بالمياه في قطاع غزة من حيث ضرورة العمل ى تل تطتوير خطتط
ال يمة وفعالة وقاب ة ل تطبيق؛ لتطوير وتحالين الخدمات المقدمة.
في مقدمة ىذه الجيات العام ة في مجال خدمات المياه :مص حة مياه ب ديات الالاحل التي نشتئت
في العام  1997وفتق القتانون رقتم  /1والختاص بتو ازرة الح تم المح تي وقتد تتم نشتا مصت حة الميتاه
مزود ومالئول ىن خدمات المياه والصرو الصحي في قطاع غزة وبالتعاون مع ب تديات القطتاع
ى ل ن تقوم بعم يا ضمن مراحل تتدرج وصوً لل نقتل المالتئولية ىتن ىتذا القطتاع الحيتوي بشت ل
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امتتل لتتل ط تواقم المص ت حة متتن حيتتث اإلدارة الفنيتتة والتشتتغي ية وادارة الط تواقم البش ترية العام تتة فتتي
ىذا المجال( .مص حة مياه ب ديات الالاحل . 8 :2014
وتعتبر ا وضاع الالياالية المتق بة والحصار الذي يعاني منو القطاع من بر التحديات التي تواجو
مصت حة الميتاه فتي طريتتق تطتوير وتحالتين الخدمتتة ضتو لتل ذلتك شتتح المتوارد الطبيعيتة ونتتدرتيا
وا ىتماد ال امل ى ل الخزان الجوفي مصدر وحيد ل مياه

ل ىذه العوامل تزيد من صعوبة البيئة

الخارجية والداخ يتة التتي تعمتل بيتا وتحتد متن قتدراتيا ى تل تطتوير وتحالتين جتودة الختدمات المائيتة
المقدمة ل ال ان في قطاع غزة.
ىذه التحديات دت لل تزايد ا ىتمام بتالتخطيط ا التتراتيجي الفعتال والتي ة ل تغ تب ى تل العقبتات
ومواجي تتة التح تتديات المت ازي تتدة والعم تتل ى تتل وض تتع تص تتور ش تتامل تج تتاه الخدم تتة المال تتتقب ي وف تتق
اإلم انتتات المتاحتتة حيتتث ُي ْع َن تل التخطتتيط ا التتتراتيجي بتح يتتل البيئتتة الداخ يتتة والخارجيتتة ومعرفتتة
نقاط القوة والضعو و يفية ا التفادة منيا لتطوير العم يات وا نشطة الةزمتة وصتوً لتل اليتدو

المرجو من حيث تحالين جودة الخدمة ورفع الرضا لدى المواطنين ىن الخدمات المقدمة.
ومتتن ختتةل ىتتذه الد ارالتتة التتيتم العمتتل ى تتل د ارالتتة م ونتتات التخطتتيط ا التتتراتيجي وجتتودة الخدمتتة
المقدمتتة ضتتمن اإلطتتار العتتام لمنظومتتة ختتدمات الميتتاه والصتترو الصتتحي المقدمتتة فتتي قطتتاع غ تزة
حيث اليتم االتقصا مدى الترابط بينيما من وجيتة نظتر الخبت ار والعتام ين فتي مجتال تقتديم الخدمتة
في قطاع غزة ومتابعتيا.

 1.8مشكمة الدراسة3
ث تتر الحص تتار المف تتروض ى تتل قط تتاع غت تزة ى تتل ق تتدرة مصتت حة مي تتاه ب تتديات الال تتاحل ى تتل تط تتوير
خ تتدمات المي تتاه والص تترو الص تتحي ف تتي قط تتاع غت تزة و ث تتر بشت ت ل بي تتر ى تتل ج تتودة المي تتاه المقدم تتة
ل مواطنين ا مر الذي دى لل تدني مؤشترات جتودة الخدمتة عامتل الاالتي لتذلك ويوضتح جتدول
( 1.1مؤشرات ا دا الحالية لجودة خدمات المياه المقدمة ل مواطنين في قطاع غتزة وىةقتيتا متع
مؤشرات ا دا لمنظمة الصحة العالمية .WHO Standard
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جدول ( )8.8معايير جودة خدمة المياه وعالقتيا مع القيم القياسية لمنظمة الصحة العالمية ()WHO
معايير جودة خدمة المياه
المعيار

أداة القياس

القيمة الحالية

القيمة القياسية

معدل استيالك الفرد من المياه

لتر /فرد  /يوم

70

140

إجمالي المعادن الذائبة ((TDS

ppm

1500

1000

الكموريد CL

Mg/l

900

250

النيترات NO3

Mg/l

300

50

المصدر( 3مص حة المياه 2012

يتضتتح متتن الجتتدول الالتتابق حجتتم المش ت ة التتتي يعتتاني منيتتا قطتتاع الميتتاه وحجتتم الضتتغوط التتتي
يواجييتتا متتزودو الخدمتتة لتطتتوير وتحالتتين المؤش ترات المتتذ ورة وجع يتتا قتترب متتا ي تتون لمؤش ترات
ا دا العالميتتة ومتتن ىنتتا تنبتتع ضتترورة القيتتام بزىتتداد خطتتة االتتتراتيجية تيتتدو لتتل تطتتوير وتحالتتين
الخدمتتة متتع ا ختتذ بعتتين ا ىتبتتار جميتتع المعطيتتات التتتي تتتم ذ رىتتا ومتتن ختتةل ىتتذه الد ارالتتة التتيتم
د ارالتتة العةقتتة بتتين م ون تات التخطتتيط ا التتتراتيجي وجتتودة الختتدمات المقدمتتة ل م تواطنين فتتي قطتتاع
غزة وىل تالتثمر مص حة المياه التخطيط ا التراتيجي بش ل فعال في تحقيق ىتدافيا التتي ِ
نشت َئت
متتن ج يتتا والتتتي فتتي مقتتدمتيا تحالتتين جتتودة الخدمتتة المائيتتة المقدمتتة ل م تواطنين وتطويرىتتا ويم تتن
صياغة مش ة الدراالة في التالاؤل اآلتي:
 متتا واقتتع العةقتتة بتتين التخطتتيط ا التتتراتيجي وتحالتتين جتتودة الخدمتتة التتتي تقتتدميا مصت حة ميتتاه
ب ديات الالاحل في قطاع غزة؟
ويتفرع من ىذا التساؤل األسئمة اآلتية3
 .1ما ىو مالتوى تطبيق التخطيط ا التراتيجي في مص حة مياه ب ديات الالاحل في قطاع غزة؟
 .2ما ىو مالتوى ا دا الفع ي لجودة الخدمة التي تقدميا مص حة مياه ب ديات الالاحل فتي قطتاع
غزة؟
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 4.8متغيرات الدراسة3
المتغير المستقل

المتغير التابع

التخطيط االستراتيجي
تطوير الرؤية والرسالة واألىداف

تحميل البيئة الداخمية
والخارجية
تطوير االستراتيجيات

جودة الخدمة

تنفيذ االستراتيجيات
المتابعة والتقييم

المتغيرات الشخصية
شكل ( )8.8متغيرات الدراسة

جرد بواالطة الباحث

 3.8فرضيات الدراسة3
الفرضـية الرئيسـية األولـى3

توجتد ىةقتة ذات د لتة حصتائية ىنتد مالتتوى د لتة  α≤0.05بتين

التخطيط ا التراتيجي وتحالين جودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالاحل.
ومنيا تنبثق الفرضيات الفرعية اآلتية3
 الفرضـية األولـى:

توجتد ىةقتة ذات د لتة حصتائية ىنتد مالتتوى د لتة  α≤0.05بتين تطتوير

الرؤية والرالالة وا ىداو وتحالين جودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالاحل.
 الفرضية الثانية:

توجد ىةقة ذات د لة حصائية ىند مالتوى د لة  α≤0.05بين تح يتل البيئتة

الداخ ية والخارجية وتحالين جودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالاحل.
 الفرضـية الثالثـة:

توجتد ىةقتة ذات د لتة حصتائية ىنتد مالتتوى د لتة  α≤0.05بتين تطتوير

ا التراتيجيات وتحالين جودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالاحل.
 الفرضـية الرابعـة:

توجتد ىةقتة ذات د لتة حصتائية ىنتد مالتتوى د لتة  α≤0.05بتين تنفيتذ

ا التراتيجيات وتحالين جودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالاحل.
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 الفرضية الخامسة:

توجتد ىةقتة ذات د لتة حصتائية ىنتد مالتتوى د لتة  α≤0.05بتين المتابعتة

والتقييم وتحالين جودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالاحل.
الفرضية الرئيسية الثانية3

توجد فروق ذات د لة حصائية ىند مالتوى  0.05فتي متوالتطات االتتجابات

المبحوثين حول التخطيط ا التراتيجي في مص حة مياه ب ديات الالاحل تعتزى ل متغيترات الشخصتية التاليتة
(الجنس العمر المؤىل الع مي المالمل الوظيفي النوات الخبرة .
الفرضية الرئيسية الثالثة3

توجد فروق ذات د لة حصائية ىند مالتوى  0.05فتي متوالتطات االتتجابات

المبحوثين حول تحالين جودة الخدمة في مص حة ميتاه ب تديات الالتاحل تعتزى ل متغيترات الشخصتية التاليتة
(الجنس العمر المؤىل الع مي المالمل الوظيفي النوات الخبرة .

 1.8أىداف الدراسة3
تيتتدو ل تعتترو ى تتل العةقتتة بتتين التخطتتيط ا التتتراتيجي وتحالتتين جتتودة الخدمتتة فتتي مص ت حة ميتتاه
ب ديات الالاحل في قطاع غزة وذلك من خةل تحقيق ا ىداو الفرىية اآلتية:
 .1تحديتتد مالتتتوى تطبيتتق مص ت حة ميتتاه ب تتديات الالتتاحل ل تخطتتيط ا التتتراتيجي متتن وجيتتة نظتتر
المالتويات اإلشرافية في مجال المياه في قطاع غزة.
 .2تحديد مالتوى ا دا الفع ي لجودة الخدمات التي تقدميا مص حة مياه ب ديات الالاحل.
 .3د ارالتتة وتح يتتل العةقتتة بتتين التخطتتيط ا التتتراتيجي وتحالتتين جتتودة الخدمتتة فتتي مصت حة ب تتديات
الالاحل من وجية نظر المالتويات اإلشرافية في مجال المياه في قطاع غزة.
مالتقبة
 .4تحديد نقاط القوة والضعو في الخطة ا التراتيجية لمص حة المياه ليتم ا التفادة منيا
ً
(في مص حة المياه والمؤالالات ذات العةقة .
 .5توضيح ىمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ الخطة ا التراتيجية و ثرىتا ى تل تصتحيح المالتار وتطتوير
الخدمة.
 .6المالتتاىمة فتتي تطتتوير ختتدمات الميتتاه فتتي قطتتاع غ تزة وخاصتتة فتتي المنتتاطق التتتي تنشتتط فييتتا
مص حة المياه.
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 1.8أىمية الدراسة3
تالتمد الدراالة ىميتيا من ىدة اىتبارات والتي يم ن يجازىا فيما ييتي:
 .1األىمية العممية3
الدرالتتة متتن الد ارالتتات الميمتتة التتتي ت تربط بتتين م ونتتات التتتخطط ا التتتراتيجي بمراح تتو
 تعتبتتر ا
المخت فة وبين جودة الخدمات المقدمة من قبل مص حة مياه ب ديات الالاحل في قطاع غزة.
 تتيتي ىميتة الد ارالتة متن ونيتا تتطترق لتل مفتاىيم ميمتة وىتي (التخطتيط ا التتراتيجي وجتتودة
الخدمة والتي تعتبر من الموضوىات الميمة في الف ر اإلداري الحديث.
 براز واقع جودة خدمات المياه في ف الطين بش ل ىام وبقطاع غزة بش ل خاص.
 .2األىمية التطبيقية3
 تال تتاىد الد ارال تتة المال تتئولين والق تتائمين ى تتل دارة مصتت حة المي تتاه ف تتي التع تترو ى تتل نق تتاط الق تتوة
تتقبة واختيتار مؤشترات
والضتعو فتي الخطتط ا التتراتيجية والعمتل ى تتل تةفييتا وتجاوزىتا مال ً
واضحة تالاىد في صياغة رؤية المؤالالة و ىدافيا بما ينالجم مع البيئة الف الطينية.
 تالتتاىد صتتحاب الق ترار فتتي المؤالالتتات الف التتطينية ى تتل تطتتوير االتتتراتيجيات ىمتتل صتتحيحة
تالاىم في تطوير الخدمة بالش ل المناالب وفق اإلم انات المتاحة.

 7.8مصطمحات الدراسة3
التخطيط االستراتيجي3
خطتة ىامتة لتالتييل ىم يتة اإلدارة الناجحتة وىتو يخترج المخطتط متن دائترة النشتاطات وا ىمتال
اليومية داخل المؤالالة ويعطي صورة ام ة حول ماذا نفعل وما ىو مالارنا المالتقب ي فيو يزود
المخطط و اإلدارةَ برؤية واضحة لِما تريد ن تصل ليو و يو تصل لل ما تريد ىذا لل جانب
الخطط وا نشطة اليومية (. Shapiro, 2003: 3
جودة الخدمة3
جتتودة الخدمتتة ىتتي معيتتار لدرجتتة تطتتابق ا دا الفع تتي ل خدمتتة متتع توقعتتات الزبتتائن و الفتترق بتتين
توقعات الزبائن وادار يم لألدا الفع ي ل خدمة (. Hoffman, Bateson, 2011: 4
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المبحث األول
التخطيط االستراتيجي
 8.8.1مقدمة3
تشير ا تجاىات المعاصرة في مجال اإلدارة ى ل اختةفيا لتل ن معظتم مؤالالتات ا ىمتال التتي
تحقتق النجتاح فتي ىم ياتيتا و نشتطتيا ت تافح باالتتمرار لبنتا مر تز االتتراتيجي متميتز يضتمن ليتا
تين ا دا فتي ظتل البيئتة التتي تعمتل فييتا وإلنجتاز ىتذه ا ىتداو فتزن ا متر
البنتا َ والنم َتو وتحال َ
يتط ب من المؤالالات ن تمت ك رؤية بعيدة المدى ولذلك فزن ىم يتة التف يتر المالتتقب ي ل مؤالالتة
ودراالة المتغيرات البيئية المؤثرة في ىم ياتيا وتح ي يا ىو جوىر ىم ية التخطيط ا التراتيجي.
لقتد صتبح التغييتر المتالتارع متن ىتم التمات ىصترنا وحقائقتو وقتد تةحقتت المتغيترات اليتوم حتتل
ضحل العالم قرية صغيرة واحدة بفضل ثورة ا تصتا ت ىبتر ا قمتار الصتناىية و جيتزة ا تصتال
المتقدمة مما دى لل تق تيص المالتافات والتزمن وانفتحتت ا التواق باتالتاع خريطتة العتالم وانتشتر
المالتثمرون ورجال ا ىمال والمالوقون ينما وجدت الفرصة لةالتثمار واشتدت حدة المنافالة.
وقتد يترى التبعض ن الحتظ ىتو العامتل الحاالتم فيمتا يحققتو متن نجتاح و فشتل ول تن ىنتاك ى تل
ناس تولدت لدييم قناىة مفادىا م انية تطبيق مفاىيم ىم ية التخطيط ا التراتيجي
الجانب اآلخر ٌ
لمواجيتة المنافالتة وتحقيتق النجتاح ومتع الزيتادة ال بيترة فتي حجتم الشتر ات والمؤالالتات والمصتانع
بير ى يو (ىطاهلل . 2 :2005
ًا
وتوالع ىماليا شيد مفيوم التخطيط ا التراتيجي قبا ً

وقتد شتاع االتتخدام التخطتيط ا التتراتيجي ى تل نطتاق واالتع فتي المؤالالتات ى تل اختتةو نواىيتا
و نشطتيا في الحقبة ا خيرة من القرن العشرين و ثبتت التجارب التطبيقية ل تخطيط ا التراتيجي ن
اتيجيا تتفتوق فتي دائيتا ال تي متن رضتا والتتزام وظيفتي وغيرىتا ى تل
المؤالالتات التتي تخطتط االتتر ً
المؤالالات التي

اتيجيا (الشاىر . 3 :2007
تخطط االتر ً

 1.8.1االستراتيجية3
تر متتا تتتتردد متتة االتتتراتيجية فتتي ال تتتب ى تتل التترغم متتن ن منشتتي ىتتذا المصتتط ح ىال ت ري وقتتد
ثيت ًا

خذت من ال غة ا نج يزية  Strategyبمعنل خطة مدروالة بدقة وفق ج ار ات منتقتاة بدقتة وحتذر

وتطتتورت د لتيتتا و صتتبحت تعنتتي :فتتن القيتتادة العال ت رية فتتي مواجيتتة الظتتروو الصتتعبة وحالتتاب
ا حتمت تتا ت المخت فتتتة فييت تتا واختيت تتار الوالتتتائل المناالت تتبة ليت تتا و مت تتة االت تتتراتيجية تعنتتتي فت تتي ال غتتتة
10

اإلغريقية :فن قيتادة الجيتوش ولعتل تقتدير النتاس لدقتة دارة العمتل العالت ري دى نتشتار مصتط ح
ا التراتيجية في افة المجا ت (حمودة . 23 :2012
ويت تترى  10 :2007( Olsenا الت تتتراتيجية بينيت تتا تعنت تتي ا ختيت تتار المحت تتدد الت تتذي يحت تتدد توجيت تتات
الشتتر ة وىةقتتتو بمتتا يحتتدث فتتي البيئتتة الدينامي يتتة بمتتا يجعتتل المؤالالتتة ثتتر االتتتجابة ل متغي ترات
البيئية.
وتعترو ا التتتراتيجية بينيتتا " الت وب شتتامل وىتي قائمتتة ى تتل فيتتم الالتتياق العتام التتذي تعمتتل بتتو

متتا

تشمل مواطن القوة والضعو والمش ة التي تحاول معالجتيا والتصدي ليا وان ا التراتيجية تمنحنا
تار ىمتتل وتوضتتح لنتتا متتاذا نريتتد ن نحقتتق؟ ومتتا ىتتو ا ال ت وب التتذي ننتتوي اىتمتتاده؟
طت َ

نيتتا

تتناول نشطة محددة بذاتيا" (. Shapiro, 2003: 1

ويرى ياالين ( 27 :2010بين ا التراتيجية ىي تعبير ىن ميارة اإلدارة والتخطيط وىتي الوالتائل
العم ية التي تؤدي لل تحقيق ا ىداو المنشودة.
خمااليا لتعريو ا التراتيجية وىو ى ل النحو التالي:
نموذجا
ووضع منتزبرج (1998
ً
ً
Plan intended

Pattern realize

خطة

نمط
Strategy

االستراتيجية
Position

Perspective

موقع

تصور

Poly

حيمة

Ps5
شكل ( )1.8يوضح نموذج منتزبرج الخماسي لتعريف االستراتيجية
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المصدر (ال طان 39 :2006

تداو
ويــرى الباحــث بتتين ا التتتراتيجية :خطتةٌ مت ام تةٌ تحتتدد الرؤيتةَ المالتتتقب يةَ ل مؤالالت ِتة وتبتتين ا ىت َ
الحالية والمالتقب ية وتشتمل البترامج و ولوي ِ
ِ
ِ
ِ
تات التنفيتذ
حتياجات
ط المؤالالة وفق ا
و
الالياالات وخط َ
َ
ومصادر التمويل.
َ

 4.8.1اإلدارة االستراتيجية3
تعتبر اإلدارة ا التراتيجية من ا الاليب اإلدارية الحديثة حيث نيا ىم ية بواالطتيا تالتطيع اإلدارة
العامتة تحديتد التوجيتات طوي تة ا جتل ل مؤالالتة و تذلك ا دا متن ختةل التصتميم التدقيق والتنفيتذ
المناالب والتقييم المالتمر لةالتراتيجية الموضتوىة وتت تون ىتذه العم يتة متن ىتدة ىناصتر تت امتل
مع بعضيا البعض (الخفاجي . 34 :2004
وقد ىرفيا ىوض ( 6 :2001نيتا :العم يتة التتي تتضتمن تصتميم القت اررات ذات ا ثتر طويتل ا جتل
وتنفيذىا والتي تيدو لل زيادة قيمة المؤالالة من وجية نظر العمة والمالاىمين والمجتمع

ل.

واإلدارة ا التتراتيجية بحتد ذاتيتا ىم يتة بداىيتة ىقةنيتة التح يتل وحدالتية التصتور اإلنالتاني وىتي
يضا ىم ية دينامي ية متواص ة تالعل لل تحقيق رالتالة المؤالالتة متن ختةل دارة متوارد المؤالالتة
المتاحة وتوجيييا بطريقة ذات فا ة وفعاليتة والقتدرة ى تل مواجيتة تحتديات بيئتة ا ىمتال المتغيترة
متن تيديتدات وفترص ومنافالتة ومختاطر خترى مخت فتة بغيتة تحقيتق مالتتقبل فضتل انطةقتا متن
نقطة ارت از الاالية في الحاضر (ياالين . 19 :2010
ويـــرى الباحـــث بتتين اإلدارةَ ا ال تتتراتيجيةَ :مجموى تةٌ م تتن الق ت ارر ِ
ات وال ت ِ
تنظم اإلداريت ِتة الت تتي تحتتدد رؤيت تةَ

المؤالالة ورالالتَيا فتي ا جتل الطويتل فتي ضتو ميزاتيتا التنافالتية وتالتعل نحتو تنفيتذىا متن ختةل
دراالة الفرص والتيديتدات البيئيتة ومتابعتيتا وتقييميتا وىةقاتيتا بتالقوة والضتعو التنظيمتي وتحقيتق
التوازن بين مصالح ا طراو المخت فة.

 3.8.1التخطيط3

ٍ
يالاىم التخطيط في بنا صورة المالتقبل وخْ ِ
ٍ
مالبق
تحديد
االتجابة لما ينطوي ى يو وىو
تفالير و
ق
ٌ
ٌ

لما يراد فعُو وال يفية التي يتم بيا اإلنجاز المالتيدو ْذ ن التخطيط بيذا المفيوم يعد داةً فاى تةً
في تم ين المؤالالات المخت فة الوا اإلنتاجية و الخدماتية من دارة ىم ياتيا التشغي ية وام انيتة
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نموىتتا واالتتتمرارىا وقتتد صتتبح اإليمتتان بيىميتتة التخطتتيط يرقتتل لتتل مصتتاو اإليمتتان بزم انيتتة البقتتا
وا التتتمرار ل مؤالالتتة

التتيما فتتي ظتتل ظتتروو العولمتتة والمنافالتتة المحتدمتتة بتتين المؤالالتتات ذات

الال ع المتماث ة والبدي ة بصورة خاصة (حمود وال وزي . 119 :2008
وقتتد شتتار زيتتارة ( 173 :2009لتتل نتتو ى تتل اإلدارة الحديثتتة ميمتتة بيترة وغايتتة فتتي ا ىميتتة تقتتوم
ى تتل العمتتل اليتتادو لتتل حتتداث و صتتنع التغييتتر المط تتوب والعمتتل فتتي طتتاره فع تتل ىتتاتق اإلدارة
لمؤالالة ا ىمال اليوم يقع العب ال بير والذي من خةلو تقود اإلدارة مؤالالاتيا لتل يجتاد تغيي ٍتر
مح ِ
تدد المعتتالم والعمتل بخطتوات واثقتة فتتي مجتتال الفعتل ولتتيس ا نتظتار ومتتن ثتم ا التتتجابة اآلنيتتة
لما اليحصل.
ف تالتخطيط ىتتو :ىم ي تةُ رالت ِتم ا ىتتداو التتتي ُي تراد التوصتتل لييتتا ختتةل فت ترة زمنيتتة معينتتة ثتتم حشتتد
تائج (ال رختتي
اإلم ان تات الةزمتتة لتحقيتتق ت تتك ا ىتتداو وفتتق التتاليب تختصتتر ال ُ َ ت َ
و وتعظّ ت ُم النتت َ
. 21 :2009
تال وا نشتتطةَ واجبتتة التنفيتتذ
ويشتتمل التخطتتيطُ تحديت َتد ا ىتتداو وا غتراض ل مؤالالتتة موضت ًتحا ا ىمت َ
حتل يم ن تحقيق ت ك ا غراض وا ىداو ووصو الطرق التي تالتخدم في دا ا ىمال.

والتخطيط ىو الاس اإلدارة وتقو ى يو ا ىمدة الحيوية ل تنظيم والتش يل والتوجيو والرقابتة والتتي
تعمل ى ل مالاندة اإلدارة ومنحيا المعنل والمغزى (العةق . 97 :2008
ويرى دي الون ( 45 :2009بين ىمية التخطيط ترجع لآلتي:
 .1يالاىد التخطيط ى ل محاولة تجنب اآلثار الالت بية ي تغييترات و حتداث غيتر متوقعتة بنتا ً
ى ل مبد ن ا التعداد المب ر يالاىد ى ل اإلنذار المب ر وىتذا

يعنتي ن التخطتيط يقضتي

ى ل المخاطر و حتل يق يا وانما يجعل المديرين مدر ين ثر ليا.
 .2يوجو التخطيط اىتمام المؤالالة نحو ا ىداو ا الاالية التي تالعل لتحقيقيا.
 .3يالاىد التخطيط ى ل التق يل من ت اليو العم يات التي تقوم بيا المؤالالة.
 .4يال تتاىد التخط تتيط ى تتل مراقب تتة ا دا ف تتي العم تتل بشت ت ل فض تتل حي تتث يص تتبح ل تتدى الم تتديرين
المعايير الةزمة لقياس النتائج التي تحققت ى ل رض الواقع.
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 1.8.1التخطيط االستراتيجي3
يعتبتر التخطتيط ا التتتراتيجي حتتد ىتم المفتاىيم اإلداريتتة الحديثتة التذي ارتتبط بمالتتقبل مؤالالتتات
ا ىمتال حيتث ظيتر ىتذا المفيتوم نتيجتة لتبنتي مؤالالتات ا ىمتال ل نظتام المفتتوح فتي اإلدارة
وخصوصا بعد ا نفتاح العالمي وثورة المع ومات وبروز العولمة والتطور والتقدم الت نولوجي الذي
ً
دى لل ن يصبح العالم قرية صتغيرة فالمؤالالتة

المتبادل

يتان تتؤثر وتتتيثر بالبيئتة المحيطتة وىتذا التتيثير

بد ن ينع س ى ل صياغة االتراتيجيات تتبنل التغييتر الحاصتل فتي البيئتة بحيتث ي تون

ىناك توافق وانالجام بين موارد المؤالالة وا التراتيجيات المصاغة (شراب . 19 :2011
وىو ىم ية متابعة تنفيذ ا التراتيجية لتحقيق ىدو ىام ضمن طار زمني محدد وباالتخدام المصادر
المتوفرة (العارو . 8 :2002
ويالعل التخطيط ا التراتيجي لل تحديد التوجيات المالتتقب ية دون التقيتد فتي التف يتر بالماضتي و
تز ى تل التف يتر الرحتب فيمتا يرغتب بالوصتول ليتو لتذا فيتو ينط تق متن التداخل نحتو
الحاضتر مرت ًا

الخارج ويبحتث فتي المتؤثرات الداخ يتة والخارجيتة ويتنتاول القضتايا بشت ل شتمولي وىتو ىبتارة ىتن
التبصر بالش ل المثالي ل مؤالالة في المالتقبل ). Wheelen & Hunger, 2008
معا لرالم مالتتقب يم وب تورة ولويتاتيم و ىتدافيم وتحديتد
وىو ىم ية تالمح ل مؤالالة وىمةئيا ل عمل ً

الب ترامج والمشتتاريع القتتادرة ى تتل تحقيتتق ىتتذه ا ىتتداو بمتتا يتماشتتل متتع تط عتتاتيم متتع ا ختتذ بعتتين
ا ىتبار ل ما يحيط ببيئة المؤالالة من ىوامل داخ ية وخارجية (الشنتو . 41 :2015
بحث ىن التصتور ِ
ويرى الباحث بين التخطيطَ ا التراتيجي :محاولةٌ ل ِ
ات المالتتقب ية والتخطتيط بنتا
َ
ات المناال ِ
اتخاذ القت ارر ِ
ِ
تبة وتحقيتق ىتدافيا
ى ل ا ىداو العامة ل مؤالالة بما يالاىد المؤالالةَ ى ل
ى ل النحو ا فضل وذلك ى ل الرغم من الظروو والمتغيرات المتعددة التي تتواجد في بيئة العمتل
وتؤثر ى ل نشاط المؤالالة.

 1.8.1أىمية التخطيط االستراتيجي3
ل تخطتيط ا التتراتيجي ىميتة بيترة

يالتتيان بيتا بالنالتبة ل مؤالالتات والييئتات المخت فتة متن جتل

ديمومتيا ونجاحيا ويم ن حصر ىذه ا ىمية فيما ييتي (غنيم : 45 :2001
 .1ترشيد اتخاذ الق اررات في العم ية اإلدارية في المؤالالات واليطرة اإلدارة ى ل الموارد المتاحة
وضبط ىم ية تخصيصيا وتعظيم العائد من االتخداميا.
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 .2التيثير بش ل فعال في المنتج والالوق وتعظيم دور القيادة و اإلدارة في التعامتل متع النتواحي
التقنية وذلك بد ً من ن ت ون الق اررات ىشوائية ومجرد ردود فعل لما يجري من حداث.
 .3تحقيق التناليق بين مخت و وجو النشاط وا لتزام با ىداو التي تضعيا اإلدارة.
 .4تحقيتق التفاىتل والحتوار البنتا بتين المالتتويات اإلداريتة الثةثتة فتي التنظتيم (الع يتا الوالتطل
الدنيا ىن مالتقبل التنظيم والبل االتم ارره ونجاحو وتطوره.
 .5التق يل من اآلثار الال بية ل ظروو المحيطة التي تعمل ى ل زيادة ال فا ة والفاى ية.
 .6يعتبر التخطيط ا التراتيجي العامل المحدد لنصيب المؤالالة في الالوق ومدى جودة المنتج
وبالتالي حجتم المبيعتات والتربح وبالتتالي القتدرة ى تل تحقيتق ال فتا ة والنمتو والت يتو ومتن ثتم
ا التمرار والنجاح الدائم.
و وضح بو ب ر ( 38 :2000ن ىم ية التخطيط ا التراتيجي تعتد ىم يتة نافعتة يم تن ل مؤالالتة
تحقيق منافع ىديدة منيا مثل:
 .1تزويتد المؤالالتة بالبيانتات والمع ومتات الحقيقيتة ىتن بيئتيتا الداخ يتة والخارجيتة ووضتعيا فتي
موضع المباد ة ل تعامل مع ي تغيرات بيئية غير متوقعة.
 .2التعرو ى ل م انية المؤالالة الداخ يتة ومتا بيتا متن نقتاط قتوة يم تن توظيفيتا و وجتو ضتعو
يجتب معالجتيتا وتقويميتا وتح يتل بيئتة العمتل الخارجيتة وتحديتد متا بيتا متن فترص يم تن
االتثمارىا و قيود وتيديدات يجب التعامل معيا ومواجيتيا بفعالية.
 .3وضتع طتار ىتام مت امتل يحتدد دوار افتة الوحتدات التنظيميتة والمالتتويات اإلداريتة فتي
المؤالالة ويوفر مقومات التناليق والعمل المشترك فيما بينيم ويوجتو جيتودىم لتحقيتق ىتداو
المؤالالة ورالالتيا.
 .4يتوفر تجتانس الف تر والممارالتات اإلداريتة لتدى قيتادات ومتديري المؤالالتة حيتث يتحقتق ذلتك
نتيجتة مشتار تيم فتي تح يتل وتشتخيص الوضتع القتائم وفتي صتياغة رالتالة المؤالالتة و ىتدافيا
ومدى ا لتزام بالتوجيات ا التراتيجية والخطط والبرامج المعتمدة.

 7.8.1أىداف التخطيط االستراتيجي3
ييتدو التخطتيط ا التتراتيجي لتل تحقيتق قاىتدة التنميتة وبنتا ىي تل نتتاجي شتامل ومتطتور
ونالتطيع ن نجمل ا ىداو ا الاالية ل تخطيط ا التراتيجي بما ييتي (العقيل : 48 :2003
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 .1التفاىل اإليجابي مع الثقافة والف ر اإلنالاني لتنمية التف ير العام لدى ا فراد والجامعات.
اجتماىيتا؛ لموا بتة متط بتات التنميتة الشتام ة والتر يتز ى تل
صحيا وف رًيتا ونفال ًتيا و
 .2تنمية ا فراد
ً
ً
التنميتة النوىيتة لانتتاج وابتراز دور المؤالالتة داختل المجتمتع والتق يتل متن التبتاين فتي مالتتوى
المعيشة بين فراد المجتمع وتحقيق التوازن في الحياة.
 .3العمل ى ل يجاد قاىدة ىامة ل بحوث الع مية والتقنية والطبيعيتة يعمتل فتي ظ يتا جميتع ا فتراد
والجماىات وتطوير ا نظمة وال وائح وتحديثيا بما يخدم التنمية الشام ة في المجتمع.
 .4التوزيع العادل والمت افئ ل قوى العام ة بما يحقق التوازن في تنفيذ ا ىمال ويق ل من البطالة.
 .5دىم المبادرات الفردية لتطوير العمل وا رتقا بو وتوفير الدىم المتادي لتذلك وتعزيتز ا ىمتال
اإليجابيتة وتنويتع اإلنتتاج فتي المجتا ت الصتناىية والتجاريتة والزراىيتة والتعدينيتة وغيرىتا ممتا
يخدم المجتمع وتحقيق ا التخدام الصحيح وا مثتل ل متوارد البشترية والماديتة بمتا يختدم التنميتة
الشام ة داخل الدولة.

 1.8.1أبعاد التخطيط االستراتيجي3
تعتتد بعتتاد ىم يتتة التخطتتيط ا التتتراتيجي متتن ا بعتتاد الرئيالتتة ىنتتد الحتتديث ىتتن ىم يتتة التخطتتيط
ا التتراتيجي ويم تن القتول بينتو

يوجتد قالتب موحتد يجمتع ى يتو افتة ال تتاب والمتؤلفين فتي ى تم

اإلدارة حول بعاد التخطيط ا التراتيجي وانما ىناك العديد من الطرق وا الاليب المتبعة في تحديد
ىذه ا بعاد اليتم ذ رىا ما وردت وذلك ى ل البيل المثال

الحصر (تيم . 22 :2002

 .1تحديد رالالة المؤالالة.
 .2تحديد ا ىداو ا التراتيجية.
 .3التح يل ا التراتيجي ل بيئة.
 .4التنفيذ ا التراتيجي.
 .5الرقابة والتقييم.
جميعا في الخطوات الرئيالة وا ختةو بينيم ليس
وبالنظر لل ما البق من بعاد نجد نيا تتشابو
ً

وتقالم ىم ية التخطيط ا التراتيجي لل ا بعاد
اختةو في ترتيب ىذه ا بعاد
حيانا
جوىرًيا وىو
ٌ
ً
ّ
اآلتية:
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 .8تحديد رسالة المؤسسة 3وىل ىبارة ىن جم تة و ىتدة جمتل تتضتمن بيانتات خاصتة بالمؤالالتة
تميزىتا ىتن غيرىتا متن المؤالالتات وتخت تو ىتذه البيانتات بتاختةو المؤالالتات ل تن يتمحتور
معظميا حول ثةثة ىناصر رئيالة ىي (القحطاني : 17 :2010
 بيان الرؤيا ا التراتيجية ل مؤالالة. بيان يشير لل القيم ا الاالية ل مؤالالة. بيان يشير لل القوى الدافعة ل مؤالالة.وتعبتر الرؤيتا ىتن الحالتة المرغوبتة التتي تتود المؤالالتة ن ت تون ى ييتا فتي المالتتقبل بعتد خمتس
التنوات و ىشتر التنوات مثتال ومعنتل ىتذا ن نتتائج نشتطة صتياغة ا التتراتيجية التتي تبتد متن
اآلن بيبعتاد زمنيتة مخت فتة (المتدى القصتير والمتدى المتوالتط والمتدى البعيتد بحيتث تيتدو
بمحص تيا النيائية لتل تحقيتق الرؤيتة ضتمن الختط الزمنتي المحتدد فتي التخطتيط ا التتراتيجي فتي
المقابتل تعبتر الرالتالة ىتن الالتبب التذي نشتيت متن ج تو وتحتدد نطتاق ىم يتا وىم ياتيتا متن حيتث
التدور التذي تؤديتو والختدمات التتي تقتدميا والنطتاق الجغ ارفتي لعم ياتيتا ويوضتح الشت ل اآلتتي
العةقة بين الرؤيا والرالالة (ضحاوي والم يجي . 145 :2011

شكل ( )1.1يوضح العالقة بين الرؤية والرسالة
المصدر (ضحاوي والم يجي 145 :2011

 .1تحديـد األىـداف االسـتراتيجية 3بعتد ن يتتم تحديتد الرؤيتة والرالتالة يتيتي دور ترجمتة ذلتك لتل
ىتداو محتددة ل تل مالتتوى متن مالتتويات المؤالالتة واذا انتت الرؤيتة والرالتالة توضتح ا تجتاه
يز وىتي تتترجم رالتالتيا
العام فا ىداو تضيق نطاق الرؤية وتال ط الضو ى ل بؤرة ثر تر ًا
لتل غايتات و نتتائج محتددة وم موالتة يم تن قياالتيا ويم تن التي تد متن تحقيقيتا وقيتاس متدى
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نجاح المؤالالة في الوصول لييا وا ىداو العامة ل مؤالالة ىي ا ىداو التي تع نيا المؤالالة
ل مجتمع وتعبر ىن ىداو المؤالالة وىادة ما ت ون مصاغة في شت ل ىبتارات ىامتة توضتح
اليدو متن وجتود المؤالالتة فتي المجتمتع بينمتا ا ىتداو ا التتراتيجية تشتمل النتتائج التتي ترغتب
المؤالالة في تحقيقيا خةل فترة قادمة ويتم بموجبيا ترجمتة ا ىتداو العامتة ورالتالة المؤالالتة
لتل ىتداو يم تن تحقيقيتا ويم تن قياالتيا ومحتددة بزطتار زمنتي محتدد وتوضتع ىتادة ى تل
مالتتوى اإلدارة الع يتا وتتترجم ا ىتداو ا التتراتيجية لتل ىتداو ى تل مالتتوى الوحتدات و
البترامج

و ى تل مالتتوى اإلدارات الوظيفيتة ثتم تتتدرج لتل ن تصتل لتل مالتتوى التشتغيل

(. Bulter, 2009: 32
 .4التحميل االستراتيجي لمبيئـة 3قبتل بتد المؤالالتة بصتياغة ا التتراتيجية تقتوم اإلدارة ا التتراتيجية
بالتح يتل ا التتراتيجي ل قتوى البيئيتة المحيطتة بالمؤالالتة

ىميتة تتيثيره ى تل ىتدافيا و نشتطتيا

فيتو مجموىتة دوات تالتتخدميا اإلدارة ا التتراتيجية لتشتخيص متدى التغيتر الحاصتل فتي البيئتة
الخارجية وتحديد الفرص والتيديتدات وتشتخيص الالتمات والميتزات التنافالتية فتي المؤالالتة متن
جل الاليطرة ى ل بيئتيا الداخ ية بش ل يالاىد اإلدارة في تحقيق العةقة اإليجابية بتين التح يتل
ا التتراتيجي ل بيئتة وتحديتد ىتداو المؤالالتة وتحديتد ا التت ارتيجية المط وبتة (التدوري :2005
. 83
ن ىم يتة التح يتل ا التتراتيجي ل بيئتة الخارجيتة تتضتمن الخطتوات الرئيالتية اآلتيتة (القحطتاني
: 18 :2010
 اختيار المتغيرات البيئية الرئيالية. اختيار المصادر الرئيالية ل مع ومات البيئية. التنبؤ بالمتغيرات البيئية الرئيالية. تقييم الفرص والتيديدات المتاحة مام المؤالالة. .3التنفيـــذ االســـتراتيجي 3ويقص تتد بي تتا موق تتع التطبي تتق العم تتي وجع تتل ا فت تراد وال يان تتات التنظيمي تتة
الفرىية تبد في تنفيذ دوراىا و ما يخصيا من الخطتة ا التتراتيجية بنجتاح وتمثتل ىتذه المرح تة
تحديا دارًيا فيما يتع ق بالجوانب اآلتية (حمودة : 21 :2012
ً

 -بنا ىي ل تنظيمي قادر ى ل تنفيذ الخطة ا التراتيجية.

 وضع الموازنات والبرامج الداىمة ل خطة ا التراتيجية وتخصيصيا.18

-

يجاد التزام قوي ى ل مالتوى المؤالالة

ل تجاه ىداو المؤالالة.

 وضع نظام مع ومات وتقارير يتابع ويراقب مدى التنفيذ. خ ق مناخ تنظيمي داخل المؤالالة يتناغم مع ا التراتيجيات بش ل يالاىد ى ل نجاحيا.وتت ون مرح ة التنفيذ من الخطوات المتال ال ة اآلتية (بن حبتور : 324 :2004
 وضع البرامج التنفيذية :البرنامج التنفيذي ىو نص يحدد النشاطات المخت فة المط وبة إلنجازوظيفة محددة وتعتبتر الوظيفتة ا الاالتية ل برنتامج التنفيتذي وضتع الخطتط والالياالتات موضتع
التنفيذ.
 وضع الموازنات الخاصة بكل برنامج تنفيذي 3وتعتبر الموازنة الوجو اآلخر ل برنامج التنفيذيوتتضمن ال فة التقديرية التي يتط بيا البرنامج التنفيذي.
 اإلجراءات التنفيذية :وتالتمل حيانتا بتزج ار ات التشتغيل المعياريتة وتت تون متن نظتام متال التلمفصة.
من الخطوات واإلج ار ات وا الاليب التي تصو يفية نجاز ل وظيفة وصفًا
ً
ئيالتا متن
 .1الرقابة والتقييم 3تيتي ىم ية الرقابة والتقييم لةالتراتيجية في طار ونيا جزًا وم ً
ونا ر ً
ىم يتتة اإلدارة ا التتتراتيجية والرقابتتة

تالتتتيدو بالدرجتتة ا ولتتل التعتترو و رصتتد ا خطتتا

و

الاالا التي د من صحة التف يتر ودقتة التخطتيط و فتا ة
التجاوزات و ا نحرافات وانما تالتيدو
ً

التنفي ت تتذ وان ىم ي ت تتة الرقاب ت تتة ى ت تتل الخط ت تتة ا ال ت تتتراتيجية تمت ت تتد م ت تتن التي ت تتد م ت تتن وج ت تتود التف ي ت تتر
ا ال تتتراتيجي والتي تتد م تتن ج تتودة الخط تتة ا ال تتتراتيجية حت تتل التي تتد م تتن ج تتودة ا دا الفع تتي
ومطابقتو ل مخطط المالتيدو (المرالي وشخرون . 405 :2002

وتعد ىم ية التقييم بمثابة ىطا

شو الحالاب الختامي ىن مدى نجاح الخطتة و ىتدم نجاحيتا

وفقًتا لألىتداو والغايتات التتي وضتعيا المخططتون ليتا مالتبقًا وتتضتمن ىم يتة الرقابتة والتقيتيم
الخطوات الخمس اآلتية (جودة : 87 :2008
 -تحديد ما يجب قياالو.

 صياغة معايير محددة لقياس ا دا . -قياس ا دا الحالي.

 مقارنة نتائج ا دا الحالي مع المعايير. -اتخاذ اإلج ار ات التصحيحية.

19

شكل ( )1.4يوضح خطوات الرقابة والتقييم االستراتيجي
المصدر (ضحاوي والم يجي 152 :2011
ويوضح الش ل التالي نموذج (Nathan Garber & Associates

بعاد التخطيط ا التراتيجي:

نموذجا لمتخطيط االستراتيجي
شكل ( )1.3يوضح
ً

المصدر (Nathan Garber & Associates, 2006
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ىامتا موحت ًتدا ل تخطتتيط ا التتتراتيجي يتتتم وفقتتو اتختتاذ
ويــرى الباحــث ن ا بعتتاد الالتتابقة تشت ل طت ًا
تار ً

القت اررات المتناغمتتة والمت ام تتة حيتتث ن التخطتتيط ا التتتراتيجي ىتو القتتوة الدافعتتة فتتي المنشتتية وىتتو
داة تالتتيم فتتي تحديتتد مقاصتتد المنشتتية متتن حيتتث الغايتتات بعيتتدة المتتدى وخطتتط العمتتل و ولويتتات
تخصتتيص المتوارد

نظاميتا
تار
تز لميتتام مالتتتويات اإلدارة المخت فتتة واطت ًا
متتا يشت ل توصتتيفًا دقيقًتا مميت ًا
ً

ومنطقيا لتوزيع المالئوليات بما يحقق الت امل.
ً

 2.8.1مزايا التخطيط االستراتيجي:
نوىيا نواع التخطيط المخت فة ولعل
ًا
ل تخطيط ا التراتيجي مزايا ىديدة تنط ق من ونو ييتي
تطور ً
ىم ما يميز التخطيط ا التراتيجي ما ييتي (الدجني : 43 :2006

 .1نو ىم ية مت ام ة ومتنوىة ا بعاد لصياغة وتطبيق خطة االتراتيجية شام ة تؤدي لل الاب
و خ ق الميزة التنافالية ل مؤالالة.
 .2ينط تق التخطتيط ا التتراتيجي متن تح يتل منيجتي شتامل ل مر تز التنافالتي الحتالي ل مؤالالتة
ول فترص والتيديتدات الحاليتة والمتوقعتة فتي بيئتة ا ىمتال ولعناصتر القتوة والضتعو الذاتيتة
الموجودة في داخل المؤالالة من جية خرى.
 .3التخطيط ا التراتيجي ىم ية واالعة متعددة ا وجو ومتنوىة ا نشطة تتجاوز النظرة التق يدية
لألنمتاط ا خترى متن التخطتيط فتالتخطيط ا التتراتيجي لتيس مجترد نشتاط وظيفتي ودينتامي ي
متخصتص وانمتا ىتو والتع شتموً

تادا و ىمتق مالتتوى متن التف يتر العقةنتي
و غنتل بع ً

التح ي تي حيتث يتالتم بتالتف ير الموضتوىي المتبصتر التذي ينط تق متن محاولتة صتياغة نظترة
شام ة ل افة المتغيرات البيئية الداخ ية والخارجية.
 .4يالتعل التخطتيط ا التتراتيجي لتل يجتاد تصتور تالتتطيع متن خةلتو ن تحقتق ميتزة تنافالتية
وذلك من خةل تح يل ا تجاىات المتوقعة والمم نة والتر يز ى ل المالتقبل ويتميز التخطيط
ا التراتيجي بينو نوىي ير ز ى ل نتاج ا ف ار غير المالبوقة وتوريدىا.
 .5يحقتق التخطتيط ا التتراتيجي التفاىتل والحتوار البنتا بتين المالتتويات اإلداريتة التثةث فتي
التخطيط (الع يتا الوالتطل التدنيا وبتين مالتتقبل التنظتيم والتبل نجاحتو وتطتوره ويرشتد اتختاذ
الق اررات في العم ية اإلدارية.
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 .6يعمتل التخطتيط ا التتراتيجي ى تل التق يتل متن اآلثتار الالت بية ل ظتروو المحيطتة ى تل نشتاط
التنظيم وزيادة فاى يتو و فا تو وتقديم المالاىمة في حداث جودة فضل ل منتج و الخدمة.

 80.8.1العوامل التي تساعد عمى نجاح التخطيط االستراتيجي:
ثمتة ىوامتل ىديتدة تالتاىد ى تل نجتاح التخطتيط ا التتراتيجي تناوليتا ال تتاب متن زوايتا اىتمامتاتيم
وتخصصتاتيم المخت فتة

جميعتا تتدور فتي محتاور متقاربتة حيتث ورد العقيتل (: 3 :2003
نيتا
ً

ىوامل نجاح التخطيط ا التراتيجي التي تخدم التنمية الشام ة ى ل النحو اآلتي:
بعيدا ىن التخمين.
 .1قيام التخطيط ا التراتيجي ى ل نظام واقعي مت امل ً
 .2ن ت ون الخطة نابعة من واقع بيئة العمل التي تتفاىل معيا.

 .3ن يشترك جميع العام ين في وضع الخطة لضمان تفاى يم ىند التطبيق.
 .4ن تحقق ا ىداو العامة ل تخطيط حاجة ا فراد والمجتمعات لل تنمية وتطوير ذاتيا.
 .5ن ت ون الخطة الموضوىة قاب ة ل تغير والتطوير والزيادة والنقصان.
 .6ن ت ون الخطة منالجمة مع ا ىداو الموضوىة لتحقيق النما والتطور.
 .7ن تر ز الخطة ى ل ا ولويات في العمل بالمؤالالة.
 .8ن ت ون الخطة قاب ة ل تقييم والمتابعة والرقابة.

 88.8.1التخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية3
يعتبر التخطيط ا التراتيجي حد العناصتر الميمتة لتادارة ا التتراتيجية والتتي تعترو بينيتا" :ىم يتة
اتخاذ الق اررات المرتبطة بتحديد رالتالة المؤالالتة و ىتدافيا ا الاالتية بعيتدة المتدى واختيتار الخطتط
ا التراتيجية وتحديدىا وخطط تخصيص اإلم انات والموارد المتاحة ل مؤالالة وتوظيفيا بما يتوافق
مع ىدافيا ومع المتغيرات البيئية و ذلك تطوير ا وضاع والنظم واإلج ار ات الداخ ية بالمؤالالة
ثم العمل ى ل تطبيق ىذه الق اررات وا ختبارات".
يضا بينيا" :مجموىة التصرفات والق اررات التي تعمل ى ل يجاد االتراتيجيات فعالة لتحقيق
وتعرو ً
ىتداو المنشتية" وبتذلك ضتحت د ارالتة اإلدارة ا التتراتيجية فتي ىصترنا الحاضتر متن الد ارالتات

المتقدمتة فتي مجتال دارة المؤالالتة وىتذا يتط تب خ فيتة نظريتة مت ام تة وشتام ة ىتن مبتاد اإلدارة
ووظائفيتا و التس المؤالالتات و نشتطتيا فتاإلدارة ا التتراتيجية متا ىتي

تصتور الترؤى المالتتقب ية

ل مؤالالتة ومتن ثتم رالتم رالتالتيا وتحديتد غاياتيتا ى تل المتدى البعيتد وتحديتد بعتاد العةقتات بينيتا
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وبين بيئتيا وذلك بيدو اتخاذ الق اررات ا التراتيجية المؤثرة ى ل المدى البعيد ومراجعتيا وتقويميا
ميمتا فتي رصتد مالتتقبل
وفتي ضتو ذلتك صتبحت ىم يتة التخطتيط ا التتراتيجي تيختذ بع ًتدا ً

المؤالالات والتنبؤ بالتحديات التي يم ن ن تواجييا والتي تؤثر ال ًبا ى تل االتتم ارريتيا وتطويرىتا

تيعا لنطاقتو و بعتاده لتذا
فتاإلدارة ا التتراتيجية تعتبتر ثمترة لتطتور مفيتوم التخطتيط ا التتراتيجي وتوال ً
فزن التخطيط ا التراتيجي بات حد ىم العناصر الميمة لتادارة ا التتراتيجية ( Glueck, 1980:
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 81.8.1التخطيط االستراتيجي والتخطيط بعيد المدى3
بتالرغم متن االتتخدام المصتط حين بتنفس المعنتل

نيمتا يخت فتان فتي تي يتدىما ى تل البيئتة

"المفترضة" فالتخطيط بعيتد المتدى ُي ْع َنتل بتطتوير خطتة لتحقيتق مجموىتة متن ا ىتداو ى تل متدى
ىتدة التنوات متع افتتراض ن المعرفتة الحاليتة حتول ظتروو المالتتقبل ثابتتة بمتا فيتو ال فايتة؛ لتي يتد
ثبات الخطة خةل تنفيذىا ما التخطيط ا التراتيجي فزنو يفترض بين المؤالالة يجب ن تالتجيب
ل بيئة الدينامي ية المتغيرة وليس ل بيئة ا ثتر ثباتًتا المفترضتة ل تخطتيط بعيتد المتدى وبالتتالي فتزن
التخطيط ا التراتيجي يؤ د ىمية اتخاذ الق اررات التي تؤ د قدرة المؤالالة ى تل ا التتجابة الناجحتة
ل تغيرات في البيئة التي تعمل فييا المؤالالة (ثابت . 6 :2006

 84.8.1معوقات التخطيط االستراتيجي:
تقالم المعوقات لل معوقات ىامة ومعوقتات تنظيميتة وتتت خص المعوقتات العامتة فتي النقتاط اآلتيتة
( بو ب ر : 2 :2000
 .1ىدم الدقة في المع ومات والبيانات.
 .2اتجاىات العام ين الال بية تجاه الخطة.
 .3ىدم صحة التنبؤات وا فتراضات.
 .4غفال الجانب اإلنالاني مما يؤدي لل معارضة العام ين ل خطة وىرق ة تنفيذىا.
 .5ا ىتماد ى ل جيات خارجية في وضع الخطة.
 .6ىدم مراىاة التغير في الواقع مثل نوع ا قتصاد والمر ز المالي ل مؤالالة.
 .7الباب متع قة بعدم مراىاة اتباع خطوات التخطيط.
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ما المعوقات التنظيمية فيم ن يجازىا في اآلتي (الدىدار : 86 :2006
نمط اإلدارة:
 ىدم وضوح ا ىداو. الد تاتورية. قيود زمنية غير منطقية. التالويو في اتخاذ القرار "التعطيل".نمط العمل3
 التمالك باإلج ار ات الرالمية. البيروقراطية. حباط ا ف ار الجديدة. ىدم التحفيز. ىدم التفويض لعدم الثقة في قدرات اآلخرين.مناخ العمل3
 الخوو من الفشل. الياالة رضا جميع ا طراو. مقاومة التغيير. -ىدم التقييم الال يم.
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المبحث الثاني
جودة الخدمة
 8.1.1مقدمة3
الااليا ل مؤالالة وتعنييا في تالويق ختدماتيا ومنتجاتيتا وفتي تحقيتق
تعتبر جودة الخدمة انشغا ً
ً

ال فتا ة والفعاليتة ل عم يتات وا نشتطة التتي تقتوم بيتا بتل ىتي فتي بعتض المؤالالتات ف التفة لتادارة
والال وك ى ل جميع المالتويات.
و صبحت الجودة محور اىتمام معظم دول العالم باىتبارىتا ر يتزة الاالتية لنمتوذج اإلدارة الجديتدة

التي تتيح ليا موا بة المالتحدثات العالمية من خةل مالايرة المتغيرات الدولية والمح ية متن جتل
الت يتو معيتا فتالجودة تعتمتد ى تل تطبيتق التاليب متقدمتة لتادارة وتيتدو لتل التحالتين والتطتوير
المالتتتمر وتحقيتتق ى تتل المالتتتويات المم نتتة فتتي الممارالتتات والعم يتتات والنتتتائج والختتدمات
(العضاضي . 4 :2010
وتواجتو المؤالالتات الخدماتيتة فتي ىالمنتا اليتوم تحتديات ىديتدة نتذ ر فتي مقتدمتيا :ت ازيتد ىتداد
المؤالالات الخدمية وتنامي حدة المنافالة بينيا ولمواجية ىذه التحديات اتجيت معظم المؤالالات
الخدماتيتة لتل ا ىتمتام بجتودة ختدماتيا والتميتز فتي خدمتة زبائنيتا

يحتد المتداخل الرئيالتية لزيتادة

وتطوير قدراتيا التنافالية (رقاد . 10 :2008

 1.1.1مفيوم الجودة3
متدى صتةحية تصتميم المنتتج لةالتتخدام ودرجتة مطابقتة مواصتفات المنتتج ل مواصتفات المخططتة
الواردة في التصميم و التي تم ا تفاق ى ييا مع العميل (حمودة 22 :2014
وىتي قاب يتة المنتتتج و الخدمتة لمقاب تتة توقعتات العميتتل وىتي متتدى مطابقتة مواصتتفات تصتميم الالت ع
والخدمات التي تقدميا المؤالالة مع توقعات العمة ( بو حشيش . 653 :2012
تات ومتط بت ِ
ويــرى الباحــث ن الجتتودةَ ىتتي ت بي تةُ احتياجت ِ
تات العمتتة

ل عم يتتات اإلنتاجيتتة ل التتب رضتتا العمتتة

وذلتتك بيتتدو التطتتوير المالتتتمر

وتحالتتين نوىيتتة الختتدمات واإلنتتتاج ورفتتع مالتتتوى دا

العمل وتق يل الت اليو والوقت والجيد.
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 4.1.1مفيوم جودة الخدمة3
تتعدد التعريفات بالنالبة لجودة الخدمة وذلك ختةو حاجات الزبائن وتوقعتاتيم ىنتد البحتث ىتن
جودة الخدمة المط وبة و ذلك ا ختةو في الح م ى ل جودة الخدمة فجودة الخدمة تخت و متن
زبون لل شخر (ب حالن . 18 :2012
در يتم
ويترى ( Yong, 2000بتين جتودة الخدمتة ىتي :الفترق بتين توقعتات العمتة ل خدمتة وا ا
الفع ي.
وىتي قيتاس لمتدى توافتق الجتودة المقدمتة متع توقعتات العمتة

فتقتديم خدمتة ذات جتودة يعنتي توافتق

الخدمة مع توقعات العمة (التميمي . 103 :2007
وتعتبتتر جتتودة الخدمتتة درجتتة الرضتتا التتتي يم تتن ن تحققيتتا الخدمتتة ل مالتتتفيدين والزبتتائن ىتتن طريتتق
شباع وت بية حاجاتيم ورغباتيم وتوقعاتيم (. Christopher, & Wright, 2002: 18
وجودة الخدمة تتع ق بذلك التفاىل بين العميل ومقدم الخدمة حيث يرى العميتل جتودة الخدمتة متن
خةل مقارنتو بين ما يتوقعو وا دا الفع ي ل خدمة (نور الدين . 65 :2007
وىتتي الجيتتود التتتي تقتتدميا المؤالالتتة لت بيتتة واشتتباع رغبتتات ىمةئيتتا ومةئمتتة ىتتذه الجيتتود إلد ار تتات
العمة الفع ية لمالتوى ىذه الخدمة بما يحقق رضاىم (الشنتو . 50 :2015
ويـرى الباحـث ن جتودة الخدمتة ىتي :الختدمات المقدمتة التتي يتوقعيتا العمتة

و يتدر ونيا وىتي

المحدد الرئيالي لرضا العميل و ىدم رضاه.

 3.1.1أىداف جودة الخدمة3
يم ن جمال ىداو جودة الخدمة فيما ييتي (الطويل وشخرون 7 :2009
 .1تقتتديم خدمتتة ذات جتتودة مميتزة متتن شتينيا تحقيتتق رضتا المالتتتفيد وزيتتادة و ئتو ل مؤالالتتة والتتذي
اليصبح فيما بعد والي ة ىةمية فاى ة لت ك المؤالالة.
 .2تعد معرفة ش ار المالتفيدين وانطباىاتيم وقياس مالتتوى رضتاىم ىتن الختدمات والتي ة ميمتة فتي
مجال البحوث اإلدارية والتخطيط ووضع الالياالات.
 .3تطوير قنوات ا تصال بين المالتفيدين من الخدمة ومقدمييا وتحالينيا.
 .4تم ين المؤالالات من تيدية مياميا ب فا ة وفاى ية.
 .5تحقيق مالتويات نتاجية فضل.
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قيمتا الاالتتية إلدارة الجتتودة بتتد متتن توفرىتتا فتتي ي مؤالالتتة
 .6التتب رضتا المالتتتفيد ذ ن ىنتتاك ً
تعمل ى ل تحالين الجودة وتالعل لتطبيق نظم الجودة وبالتالي تطتوير دا العمتل وبالنيايتة
الب رضا المالتفيد.
 .7تحالين معنويات العام ين ذ ن المؤالالة ىي التي يم ن ليا تعزيز الثقة لدى العتام ين لتدييا
وجع يم يشعرون بينيم ىضا يتمتعون بالفاى يتة ممتا يتؤدي لتل تحالتين معنويتاتيم وبالتتالي
الحصول ى ل فضل النتائج.

 1.1.1أىمية جودة الخدمة3
تشت ل ىميتة جتودة الختدمات فتي خدمتة العمتة ا ولويتة الع يتا لتدى افتة المؤالالتات والمؤالالتات
اليادفة لتحقيق النجتاح وا التتق ارر وا التتمرار فتي ىتالم ا ىمتال وتخت تو جتودة الختدمات مقارنتة
بجودة الال ع ففي مجال المنتجات الال عية يم ن االتخدام واىتماد التخطيط في اإلنتاج وتصنيو
الرفُوو بانتظار العمة
المنتجات ى ل ُّ

ما في مجال الخدمات فزن العمتة والمتوظفين يتعتام ون

الوية إليجاد الخدمة وتقديميا ولذا فزن مقدمي الخدمات بد و ن يتعام وا مع العمة بش ل فعتال
ليقدموا مالتوى راق من الخدمة (حمود . 214 :2007
 نمـو مجـال الخدمـة :لقتد ازداد ىتدد المؤالالتات التتي تقتوم بتقتديم الختدمات فمتثة نصتو
المؤالالات ا مري ية يتع ق نشاطيا بتقديم الخدمات لل جانب ذلك فالمؤالالتات الخدماتيتة متا
زالت في نمو متزايد ومالتمر.
 ازديـاد المنافسـة :ن ت ازيتد ىتدد المؤالالتات الخدماتيتة التوو يتؤدي لتل وجتود منافالتة شتديدة
بينيتا لتذلك فتزن ا ىتمتاد ى تل جتودة الخدمتة التوو يعطتي ليتذه المؤالالتات م ازيتا تنافالتية
ىديدة.
 المـدلول االقتصـادي لجـودة الخدمـة 3صتبحت المؤالالتات الخدماتيتة فتي الوقتت الحتالي تر تز
ى تل توالتيع حصتتيا لتذلك

يجتب ى تل المؤالالتات الالتعي متن جتل جتذب الزبتائن الجتدد

ول تن يجتب تذلك المحافظتة ى تل الزبتائن الحتاليين ولتحقيتق ذلتك
بمالتوى جودة الخدمة.
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بتد متن ا ىتمتام ثتر

 فيم الزبون 3ن الزبائن يريدون معام ة جيدة وي رىون التعامل مع المؤالالات التي تر ز ى ل
الخدمتة فتة ي فتي تقتديم الخدمتة ذات جتودة والتعر معقتول دون تتوفير المعام تة الجيتدة والفيتم
ا بر ل زبون.

 1.1.1أبعاد جودة الخدمة3
ن المعايير الوحيدة التتي ُيعتمتد ى ييتا فتي تقيتيم جتودة الخدمتة ىتي ت تك التتي يحتددىا المالتتفيد متن

الخدمتة وقتام البتاحثون بتحديتد خمالتة معتايير تتع تق بجتودة المنتافع النيائيتة التتي يحصتل ى ييتا
المالتفيد من الخدمة ( بو ىودة . 48 :2014
 .8الممموسية3
غالبتا متا يقتوم المالتتفيد بتقيتيم جتودة الختدمات فتي مظيتر التالتييةت والمعتدات الماديتة والبشترية

ومعدات ا تصال والمباني والت نولوجيا المالتخدمة والتالييةت الداخ ية لألبنية والتجييزات الةزمة
لتقديم الخدمة والمظير الخارجي ل عام ين وصا ت ا نتظار والزى الرالمي وا جيزة والمعدات
والتصميم والتنظيم الداخ ي (الطائي والعةق . 246 :2009
 .1االستجابة3
وىي الرىة اإلنجاز ومالتوى المالاىدة المقدمة ل عميل من قبل مزود الخدمة ويتمثل ذلك فتي رغبتة
مزود الخدمة بتقديم المالاىدة ل مالتفيد وحل مشا و المحددة واشباع رغباتو.
وا التتجابة ىتي قتدرة مقتدم الخدمتة والترىة االتتجابتو بتالرد ى تل ط بتات المالتتفيدين واالتفالتاراتيم
وا التجابة تعني مدى قدرة مقدم الخدمة ورغبتو واالتعداده بشت ل دائتم فتي تقتديم الخدمتة ل مالتتفيدين
ىند احتياجيم (. Irwin, 2002: 448
 .4االعتمادية3
وتعني القدرة ى ل تقديم الخدمتة فتي الوقتت التتي يط بيتا العميتل وبدقتة تامتة وا ىتماديتة تعنتي قتدرة
مقدم الخدمة ى ل دا الخدمة التي وىد بيا بش ل يم ن ا ىتماد ى ييتا وبدرجتة ىاليتة متن الدقتة
وىي تشير لل ن ى ل مقدم الخدمة الوفا وا لتزام بتقديم الخدمة باىتماد ودقة وثبات.
ويرى البعض بينيا القدرة ى ل ا دا في نجاز ما تم تحديده مالبقًا وبش ل دقيتق ويمثتل ىتذا البعتد
(%32

قياالتا با بعتاد ا خترى و ن متن معتايير تقيتيم ىتذا البعتد دقتةَ
يىميتة نالتبية فتي الجتودة ً
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الالجةت المعتمدة وتقديم الخدمة في الوقت المحدد وبموثوقية ودقة وثبات وبدون خطا

ويم تن

ا ىتماد ى ييا ( والو وبطرس . 17 :2008
 .3التعاطف3
ويشتير لتل درجتة ىنايتة متزود الخدمتة بالعميتل ورىايتتو بشت ل ختاص ومتدى اىتمامتو بمشت ةتو
تام العتام ين
والعمتل ى تل يجتاد ح تول بطترق نالتانية وراقيتة ل تل مشت ةتو ويشتمل ىتذا البعتد اىتم َ
اىتمامتا شخص ًتيا وتفيميتم لحاجتات العمتة ومة متة التاىات العمتل متع وقتات العمتة
بالعمة
ً

(الطائي والعةق . 246 :2009
 .1األمان3

شعور الزبون واطمئنانو بين الخدمة خاليتة متن الخطتورة ويقصتد بتو مع ومتات القتائمين ى تل تقتديم
الخدمة و ياالتيم وقدراتيم ى ل توفير الضمان في مجال الخدمة.
ويرى البعض بينو الالمات التي يتالم بيا العام ون من معرفة وقدرة وثقة فتي تقتديم الخدمتة ويمثتل
ىذا البعد (%19

قياالتا با بعتاد ا خترى ومتن معتايير تقيتيم ىتذا البعتد
يىميتة نالتبية فتي الجتودة ً

الالمعة والم انتة المعرفتة والميتارة لمقتدمي الخدمتة والصتفات الشخصتية ل عتام ين وحالتن المعام تة
ونشر الثقة والصدق وا تصا ت بين مقدمي الخدمات والعمة ( والو وبطرس . 17 :2008
ويــرى الباحــث بتتين ا بعتتاد الالتتابقة لجتتودة الخدمتتة ليالتتت بالضتترورة ن ت تتون مالتتتق ة ى تن بعضتتيا
حيانتا م م تةً لبعضتيا التبعض وىتي
البعض بل ن بعضيا متداخ ٌل مع البعض اآلخر وقد ت تون
ً
مةئمة لتقويم مجموىة واالعة من الخدمات المخت فة.

 7.1.1خطوات تحقيق الجودة في تقديم الخدمة:
لتحقيق الجودة في تقديم الخدمات يجب اتباع الخطوات اآلتية (خضير : 217 :2002
 .8جذب االنتباه واثارة االىتمام بالعمالء :ن جذب انتباه العمة واظيار ا ىتمام بيم من خةل
المواقو اإليجابية التي يبدييا مقدم الخدمة فا التعداد النفالي والذىني لمةقاة العمة وحالن
المظير وا بتالامة الجذابة والال وك اإليجتابي الفعتال والثقتة بتالنفس تعتبتر يتا بمثابتة مثيتر
يؤدي لل يقاظ الرغبة لدى العمة من جل الحصول ى ل الخدمة التي يريدىا.
 .1خمق الرغبة لدى العمالء وتحديد حاجاتيم :ن يجاد الرغبة وتحديد احتياجات العمة تعتمتد
ى تل ميتارات البيتع والتالتويق لمقتدم الخدمتة ومتن المتط بتات ا الاالتية لتذلك العترض الالت يم
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لم ازيتا الخدمتة المقدمتة بتالتر يز ى تل خصائصتيا ووفرتيتا والتر يتز ى تل نتواحي القصتور فتي
الختدمات التتي يعتمتد ى ييتا العميتل متع ا لتتزام بالموضتوىية فتي قنتاع العميتل بالتعامتل فتي
خدمة خرى لتفادي القصور.
 .4إقناع العميل ومعالجـة االعتراضـات لديـو :ن ىم يتة قنتاع العميتل باقتنتا ت تك الخدمتة ليالتت
با مر الاليل وانمتا تتط تب متن مقتدم الخدمتة العديتد متن الجيتود الالت و ية القتادرة ى تل يجتاد
القناىة لدى العمة ىند تقديم الخدمات و ذلك معالجة ا ىتراضات التي يبدييا العميل ىند
الشت ار

و وضتع العراقيتل متام تمتام ذلتك رغتم اقتناىتو بجتودة الخدمتة والالتعر المعقتول فتي

بعض ا حيان فيرى البعض ن ىم ية البيع لن تتم دون وجود اىتراض من قبل العميل لذلك
فطريقة الرد ى ل ا ىتراض تخت و من موقو آلخر.
 .3التأكد من استمرارية العمالء بالتعامل مع المؤسسة 3ن ىم يتة التي تد متن االتتم اررية التعامتل
متع المؤالالتة وايجتاد التو
تمانا لتو
تشت ل ض ً

لتدى العمتة يتيتي متن ختةل بعتض ختدمات البيتع والتالتويق التتي

العمتة ل مؤالالتة ومنيتا :ا ىتمتام بشت اوى العمتة ومةحظتاتيم بحيتث

يجتب ى تل مقتدمي الختدمات ن ي ونتوا ى تل درجتة ىاليتة متن الصتبر فتي االتتيعاب شت اوى
العمة

واتخاذ اإلج ار ات التي يم نيا معالجة ذلك.

 1.1.1مستويات جودة الخدمة3
يم ن التمييز بين خمالة مالتويات لجودة الخدمة وىتي ى تل النحتو اآلتتي ( والتو وبطترس :2008
: 19
 .1الجودة التي يتوقعيا الزبون :تمثل مالتوى جودة الخدمات التي يرى الزبائن وجوب توافرىا.
 .2الجودة المدركة من قبل اإلدارة :وىي جودة تتوقع اإلدارة بينيا التشبع حاجات الزبون ورغباتو.
فعة.
 .3الجودة الفعمية :وىي الجودة التي تؤدى بيا الخدمة ً
 .4الجودة الفنية :وىي الجودة التي تخضع ل مواصفات النوىية ل خدمة.
 .5الجودة المروجة لمزبائن :مدى الرضا والقبول التي يم ن ن تحصل ى يو المؤالالة من زبائنيا
ىن ت قييم ل خدمات المقدمة ليم.
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 2.1.1االختالفات األساسية بين الجودة والتمييز في تقديم الخدمات3
ن الجودة ىي الدخول لل الالوق فتي حتين ن التمييتز فتي الخدمتة ىتو ثمتن النجتاح لتذلك يتحترك
المالئولون في المؤالالات الخدماتية لل ما و ار الجودة ونحو التمييز ومما

شك فيو ن الجتودة

والتمييز مترابطتان بشت ل وثيتق فتالجودة والتمييتز يرتبطتان فتي مجتال الوفتا باحتياجتات المالتتفيدين
ويتماثتل تل منيمتا فتي مجتا ت ىديتدة؛ منيتا اإلصتغا

لتل المالتتفيدين ومعالجتة شت واىم

والمحافظة ى ل مناخ من العةقات الجيدة والطبيعية معيم وى يو فزن التر يز في ىذه الحالة ي ون
ى ل العم ية التتي يتتم فييتا رضتا المالتتفيد وذلتك متن ختةل اآلتتي (الصتميدىي والعتةق :2002
: 48
 تق يص الوقت المالتغرق بين ط ب الخدمة وتقديميا. تباليط ىم ية تقديم الخدمة. تةفي العوامل التي تؤدي لل ا خطا في الخدمة. يجاد مناخ يم ن فيو تحقيق التحالن المتواصل في دا الخدمة. ضمان وجود العام ين في المؤالالة ممن يتفاى ون مع المالتفيدين بش ل جيد ويرتبطون معيمبعةقات طيبة.

 80.1.1أىمية قياس جودة الخدمات:
ن المؤالالات الخدماتية تحتاج لل داة و معيار تالتطيع ى ل الااليا الح م ى ل فعالية ا نشطة
والعم يتات الةزمتة لتحقيتق ا ىتداو المنشتودة والتوصتل لتل متا قتد ي تون متن تبتاين بتين النتتائج
المالتتيدفة وبتين النتتائج التتي تحققتت فع ًتة ومقارنتة المحقتق بالمالتتيدو ى تل التاس المعتايير
المحتددة مالتبقًا ولتذا فتزن تتوافر مقي ٍ
تر ضتروريا لتقيتيم
تاس ل جتودة يتالتم بالدقتة والموضتوىية يعتبتر م ًا
ا دا

وتح يتل ا نح ارفتات ىتن المعتايير الموضتوىة ومتن ثتم اتختاذ اإلجت ار ات الةزمتة لتحالتين

الجودة في ا جل القصير والطويل والصعوبة في قياس جودة الخدمات يرجع لل ن الخدمات في
مضمونيا غير م موالة فعند اتخاذ قرار ش ار منتج ما من حد المحةت يالتطيع المشتتري تقييمتو
وتحديتد جودتتو وت فتتو بالتيولة متن ختةل النظتر ليتو وىقتد المقارنتة التتي تم نتو متن اتختاذ قترار
الشت ار

وحتتل فتي الحتا ت التتي يصتعب ى يتو صتدار ح تم بشتينيا فزنتو يالتتطيع ا التتعانة بيىتل

الخبرة في ىذا الصدد ما في الختدمات

يالتتطيع الشتخص طالتب الخدمتة ن يعترو طبيعتة ىتذه
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ميمتا فتي نتتاج
الخدمتة قبتل اتختاذ قترار الشت ار  .باإلضتافة لتل ن العنصتر البشتري ي عتب ًا
دور ً
يضتا تعتمتد ى تل درجتة مشتار ة المالتتفيد فتي ىم يتة نتتاج الخدمتة
الخدمة ما ن جودة الخدمة ً

فمشتار ة العميتل تعتبتر ىامتة لنجتاح الخدمتة وتشتير الد ارالتات لتل صتعوبة قيتاس دا الجتودة فتي
بعتض المؤالالتات الخدماتيتة لصتعوبة تحديتد م ونتات المتدخةت والمخرجتات فتي مثتل ىتذه
المؤالالات

ذلك تيثر الجودة المدر ة ل ختدمات بالبيئتة المحيطتة

ن دا مقتدمي الخدمتة يالتاىم

لدرجتة بيترة فتي تحديتد جتودة الخدمتة باىتبتار ن معظتم الختدمات ثيفتة العمتل
مراحل الخدمة من صناىة خدماتيتة لتل خترى وبالتتالي

تذلك اختتةو

يم تن وضتع معتايير ثابتتة لقيتاس جتودة

الختدمات وتعميميتا ى تل جميتع المؤالالتات الخدماتيتة لتذا فتزن ىنتاك حاجتة ماالتة ن يقتوم تل
قطتاع متن القطاىتات الخدماتيتة تل ى تل حتدة بتطتوير المقتاييس المناالتبة لقيتاس جتودة الخدمتة
المقدمة في ضو الظروو البيئية والثقافية والتنظيمية التي يعمل من خةليا ى ل ن تتضمن ىذه
المقاييس تحقيق نوع من التوازن بين ىداو طالب الخدمة ومقدم الخدمة والمؤالالة في نفس الوقتت
(ىبد المحالن . 96 :2002

 88.1.1العوامل التي تؤثر عمى توقعات العمالء:
يوجد ىدة ىوامل تؤثر ى ل توقعات ا فراد ومن ىذه العوامل (: Zeithaml, 1990
معينا ىن المؤالالة الخدماتية
توقعا ً
 .8االتصال الشخصي بالمحيطين 3ي ن الشخص قد يبني ً
التي ينوي التعامل معيا و ىن خدمة معينة تقدميا المؤالالة الخدماتية التي يتعامل معيتا

من خةل نقل انطباىات اآلخرين ىن ىتذه المؤالالتة و الخدمتة لتو فالجماىتات القريبتة متن
ىذا الشخص مثل ا الرة وا صدقا وزمة العمل والتي البق ليا التعامل مع ىذه المؤالالتة
التينق ون انطبتاىيم و تجتربتيم ليتذا الشتخص متن ختةل ىم يتة التعامتل متع المؤالالتة
توقعا مالبقًا ىن ىذه المؤالالة و الخدمة.
الي ون
ً
وبالتالي فزن ىذا الشخص ُ
انطباىا و ً

 .1الحاجات الشخصية 3وتشير ىذه الحاجات لل المطالتب الشخصتية ل عميتل والتتي قتد تتحتدد
وتتتيثر بالالتمات الشخصتية والنفالتية وا جتماىيتة ل فترد و تذلك متوارده الشخصتية وتخت تو
ا حتياجات الشخصية من شتخص آلختر ويرجتع الالتبب فتي ذلتك ختتةو ا شتخاص فتي
ىمارىم و ذواقيم وثقافتيم ودخ يم و ىمارىم و جنااليم ...لخ.
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 .4التجربـة السـابقة 3وىتي تعترض العميتل متن قبتل لتنفس الخدمتة ودرجتة معرفتتو بطبيعتيتا بعتد
التجربة و ما ان العميل لو خبرة الابقة في التعامل مع مؤالالة معينة ما ثتر ذلتك ى تل
ت وين توقعاتو نحو الخدمة و الخدمات التي تقدميا المؤالالتة فمتثة ذا تان ىميتل يتعامتل
مع مؤالالة منذ فترة وقامت المؤالالة بتقديم خدمة جديدة فزن توقعات ىذا العميل نحو جودة
الخدمة الجديدة الت ون مخت فة ىن ىميل جديد يتعامل مع المؤالالة ول مرة من خةل ىذه
الخدمة الجديدة.
 .3االتصال الخارجي 3ويقصد با تصال الخارجي ت ك الرالائل التي تقوم المؤالالة بزرالاليا لل
جميور العمة بواالطة والائل ا تصال المخت فة

اإلىةنات و الدىاية العامة والتي من

معينتا ىتن مالتتوى جتودة الخدمتة المقدمتة فتي ت تك
توقعتا ً
خةليتا ي تون العمتة قتد ونتوا ً

المؤالالة.

 81.1.1العالقة بين جودة الخدمة المدركة ورضا المستفيد:
افيتا ل حفتاظ ى يتو ول تن يجتب ن تتذىب ت تك
مجرد دراك العميل لجودة الخدمة التي تقدم لو ليس ً

المؤالالتات الخدماتيتة لتل بعتد متن الشتعور بجتودة الخدمتة ي لتل تحقيتق رضتا العميتل فالخدمتة
الحقيقيتة تع تس منظتور العميتل ولتيس منظتور متن يقتدم الخدمتة وقتد تعرضتنا لتعريتو الجتودة
والخدمتة ومتدى ارتباطيمتا و نتيجتة لتقتديم الجتودة فتي الخدمتة المقدمتة يتحقتق رضتا العميتل لي تون
بذلك الدافع الرئيالي لعودة ىذا العميل لل الشر ة مرة خرى.
وي ْع َرو رضا العمة بينو مقارنة بين توقعات العمة واد ار اتيم مع ا خذ بعين ا ىتبتار الخدمتة
ُ

فعة وىو شعور العميل الناتج ىن مواجيتو لموقو شرائي معين.
المقدمة ً

تق
ونجد ن العمة يضعون توقعات معينة في ذىانيم ىن قتدرة الخدمتة التتي التوو تقتدم ليتم وتُ َحق ُ
شباع احتياجاتيم فزذا ما تم تحقيق ت ك التوقعات فزن النتيجة المتوقعتة ىتي رضتا العمتة
َ

لتم تتحقتق ت تك التوقعتات دى ذلتك لتل ىتدم رضتا العمتة

متا ذا

فالرضتا وىتدم الرضتا ىتو ا التتجابة

الشعورية لعم ية تقييم تجربة االتيةك الخدمة و المنتج (العالول 23 :2011

 84.1.1التفاعل بين الرضا والجودة:
يترى نتور التدين ( 2007ن التال التل الزمنتي ل عةقتة ىميتل  /مؤالالتة يم تن توضتيحيا فتي ربتع
مراحل ىي:
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 .1فتي البدايتة العميتل المالتتقب ي لتو توقعتات وبفضتل ىم يتة اإلصتغا ل عميتل يم تن ل مؤالالتة
تحويل ىذه التوقعتات لتل الجتودة المرغوبتة ي ن اليتدو متن ىتذه العم يتة ىتو اإلجابتة ى تل
توقعات العميل.
 .2ىتذه المرح تة تت تون متن المترور متن الجتودة المرغوبتة لتل الجتودة المحققتة وتتضتمن ىتذه
المرح تة فيمتا يختص المؤالالتات الخدماتيتة المشتار ة الفعالتة ل عميتل فتي تحقيتق الجتودة ى تل
ى س الال ع حيث تتمتع ىذه المرح ة بالشفافية

نيا تتم داخل المؤالالة.

 .3بعد الحصول ى ل الجتودة المتوقعتة تتيتي مرح تة تحوي يتا لتل المشتترين ىتن طريتق ا تصتال
والبيع الذي يالمح ل عمة بعد الش ار من االتعمال الخدمة بعدىا يتتم ت توين اإلدراك (الجتودة
المدر ة .
 .4فتي ىتذه المرح تة يتتم المقارنتة بتين الجتودة المتوقعتة قبتل الشت ار والجتودة المدر تة بعتد الشت ار
لتحقيق الرضا و ىدم الرضا لدى العميل.
ولتحقيق رضا العميل من الضروري القيام با مور اآلتية (العالول : 24 :2011
 يجب تخفيض درجة ا نحراو من جل المطابقة بين التوقعات واإلدراك. يجب يجاد انحرافات يجابية ى ل طول الال ال ة لجعل اإلدراك بر من التوقعات.ذن فعتدم الرضتا يم تن ن ينتتج ىتن ثةثتة نتواع متن ا نح ارفتات الالت بية حالتب مصتدر ا نحتراو
وىي:
 .فتي حالتة وجتود انحتراو بتين الجتودة المتوقعتة والجتودة المرغوبتة ىتذا يعنتي نتو يوجتد خطتي فتي
اإلصغا ل عميل الوا نقص في ىم ية اإلصغا

و ن اإلصغا محرو.

ب .في حالة وجود انحراو بين الجودة المرغوبة والجودة المحققة ىذا يعني ن المؤالالة تعاني من
مش ة في الجودة فدفتر الشروط المحدد لم يحترم ثنا تقديم الخدمة.
ج .في حالة وجود انحراو بين الجودة المحققة والجودة المدر تة فتزن ىم يتة ا تصتال والبيتع ليالتت
في المالتوى المط وب وتشير التجربة لل وجود مش ةت في تنظيم ىم ية اإلمداد (تيخر في
التقديم خطا ثنا ىم ية التقديم  ...لخ.
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 83.1.1دور جودة الخدمة في تحقيق رضا العمالء:
يعتد التدافع ا الاالتي و ار المؤلفتات المرتبطتة بجتودة الخدمتة ىتو ن جتودة الخدمتة تتؤدي لتل زيتادة
رضا العمة

ويتم دىم ىذه المؤلفات بدليل ىم ي ٍ
او ى ل المقترح القائل :بين جودة الخدمة من

العوامل المؤثرة ى ل رضا العمة في المجا ت الخدماتية من بين النتتائج المترتبتة ى تل ا تالتاب
و

العميل تق يل درجة تيثير تغيير الالعر ى ل ط ب المنتج باإلضافة لل خفتض ت تاليو جتذب

ىمة جدد نتيجة ل ترويج الشفيي وذيوع المعة الشر ة وانخفاض ثر نشطة المنافالين.
وفتي البيئتة التنافالتية اليتوم تؤ تد جميتع المؤالالتات ى تل ىميتة العنايتة بتالعمة

ودورىتم فتي

تترتيجي وىتذا التدور تتزداد ىميتتو فتي قطتاع الختدمات فتالعمة ازدادت ىميتة
التخطتيط ا ال ا
توقعتاتيم لنتوع المؤالالتة والخدمتة التتي ت بتي احتياجتاتيم فتالجودة يح تم ى ييتا ىتن طريتق تنمتيط
ميمتا فتي الحفتاظ ى تل الجتودة المعياريتة ( بتو
الخدمتة ودور العتام ين فتي مؤالالتات الختدمات ُيعتد ً
ىودة . 37 :2014
وتر ز مؤالالات ا ىمال جيودىا ى ل طرفي اليترم وىمتا الموظفتون والعمتة فتي ال الت ة العةقتة
بين المؤالالة والعمة والموظفين والش ل اآلتي يوضح ىذه العةقة.

شكل رقم ( )1.1يوضح سمسمة العالقة بين المنظمة والعمالء والموظفين
المصدر( 3حمودة 215 :2007
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ويم ن من خةل ىذه الال الة يجاد خمس ىةقات و روابط تتمثتل فيمتا يتيتي ( بتو ىتودة :2014
: 37
 .1نوعيـة الخـدمات الداخميـة :ويعنتي ذلتك اختيتار متوظفين وىتام ين ذوي فتا ة وميتارة ىاليتة
وتتوفير البترامج التدريبيتة وبيئتة ىمتل داخ يتة تتالتم بتالجودة العاليتة وامتداد المتوظفين التذين
يتعام ون مع جميور العمة بالدىم الةزم وينتج ىن ذلك موظفون راضون ومنتجون.
 .2موظفون راضون ومنتجـون 3حيتث ن تتوفير الالتبل ال في تة بتحالتين البيئتة الداخ يتة ل عمتل متن
شينيا ن تحقق الرضا والو

لموظفي المؤالالة مما يتيح تقديم خدمات بجودة ىالية.

 .3خـدمات قيمـة )بجـودة عاليـة) 3ن ذلتك متن شتينو ن يالتيم بتقتديم وخ تق ختدمات ثتر فتا ة
وفعالية حيث ينتج ىنو ىمة راضون وذوو و

ل مؤالالة.

 .4عمالء ارضون وذوو والء لممؤسسة :حينما يحصتل العمتة ى تل ختدمات بجتودة ىاليتة يزيتد
ترر تعتامةتيم متع المؤالالتة وينتتج ىتن ذلتك نمتو فتي
ذلك متن و ئيتم ل مؤالالتة ويقومتون بت ا
رباح خدمات المؤالالة.
 .5أرباح ونمو في خدمات المؤسسة 3وىنا يم ن لألرباح ن تنمو وتحقق مالتوى ىال ل خدمات
وبش ل متميز.

 81.1.1جودة الخدمة والتخطيط االستراتيجي3
خذ موضوع الجودة يالتحوذ ى ل اىتمام مخت تو المالتتويات اإلداريتة فتي مؤالالتات التدول المتقدمتة
والناميتتة ى تتل حتتد التوا

تةحا تنافالت ًتيا الاالت ًتيا ل مفاضت ة ىنتتد ىقتتد
وذلتتك ىميتتة الجتتودة بوصتتفيا الت ً

الصفقات والعامل الحا م بين الدول والت تةت ولعل التحول نحو شليات الالوق والالتير نحتو حريتة
التجتتارة وا ختتذ بالتخصصتتية جعتتل الجتتودة ىتتدفًا يجتتب ى تتل المؤالالتتات ن تيختتذ بتتو ل تتي تتجتتاوز
الحتتدود الجغرافيتتة

تيدا ل التتوق وم ً تا وحا ًم تا ذ يعتتد
التتيما بعتتد ن تربتتع الزبتتون ى تتل العتترش الت ً

الزبون ا تشاو ا ىم الذي ظير في النصو الثاني من القترن العشترين فقتد خضتعت المؤالالتات
قبل ذلك لمتط بات اإلنتاج والنظام التشغي ي ول ن الرىان ما ظير الزبون ليصبح العميل رقم واحد
ل مؤالالات وان الزبون ىو الذي يدفع جتور العتام ين ورواتتبيم وغيتر ذلتك ممتا يتدخل ضتمن ثقافتة
المؤالالة الموجية ل زبتون ذ تان متن الطبيعتي ن يرتفتع دور الزبتون تحتت تتيثير المنافالتة الشتديدة
(نجتتم  . 293 :2004التتتي

يالتتتطيع ن يصتتمد فتتي وجييتتا
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متتن يالتتعل لتتل رضتتا الزبتتون

ويحقق متط باتو ورغباتو بدرجة ىالية ويتخطاىا بش ل دائم ومالتمر وفي الحقيقة ىذا

ي ون

الااليا ىو تحقيتق مالتتوى جتودة ىتال فتي
من خةل االتراتيجية مت ام ة تضع نصب ىينييا ىدفا
ً

البيل تحقيق رضا الزبون والعادتو لضمان البقا وا التمرار والتطور(ىقي ي . 39 :2001

وفي العي المؤالالة ل محافظتة ى تل البقتا فتي الالتوق يعمتل المتديرون ى تل تقتدير المالتتقبل وى تل
مواجيتتتو بشت ل متتدروس وى تتذا تت ازيتتد ىميتتة التخطتتيط بتعتتاظم حتتا ت ىتتدم التي تتد والتغييتتر وى يتتو
تضتتط ع معظتتم المؤالالتتات ال بي ترة بتتالتخطيط آلجتتال مخت فتتة متتن التتزمن وان متتن التتباب انخفتتاض
المت َتدد
حصتتة الالتتوق فتتي ال ثيتتر متتن شتتر ات ا ىمتتال ا مري يتتة متتا يعتتود ل نظتتر لتتل النتتتائج فتتي ُ

تببا و ىائقً تا متتام التف يتتر فتتي تحالتتين
القصتتيرة والتتل غفتتال التخطتتيط ا التتتراتيجي لي تتون ذلتتك الت ً
الجودة ى ل المدى البعيد (محجوب . 20 :2002

ومتتن الجتتدير ذ تره ن رالتتالة المؤالالتتة التتتي تعتتد نقطتتة البدايتتة لعم يتتة التخطتتيط ا التتتراتيجي ترت تتز
ى ل ثةثة بعاد ىي :قطاىات المالتي ين الذين اليتم ختدمتيم واحتياجتات المالتتي ين التتي التيتم
شباىيا و خي ار الت نولوجيا التي اليتم االتخداميا إلشباع احتياجات المالتتي ين (حجتازي :2002
. 85
في حين تتناول الخطوة التالية من التخطيط ا التراتيجي وىي ىم ية تح يل مواطن القوة والضتعو
والفتترص والتيديتتدات ذ يشتتير( Pride, 2000:44لتتل ن م تواطن القتتوة التتتي تقتتود لتتل رضتتا
الزبتتون ىتتي فقتتط التتتي يجتتب ن تؤختتذ بعتتين ا ىتبتتار و ن تعتتد فوائتتد تنافالتتية متتا متواطن الضتتعو
التي تؤثر بصورة مباشرة في رضا الزبون فيجب ن تعد ض ار ار تنافالية.
وتر تتز ىم يتتة الخيتتار ا التتتراتيجي التتتي تعتتد الخطتتوة النيائيتتة لعم يتتة التخطتتيط ا التتتراتيجي ى تتل
اختيار البديل الذي يحقق ا ربتاح والنمتو والنجتاح ل مؤالالتة ومث متا تتم اإلشتارة التابقا لتل ن ىتذا
يتم

ذا انت المؤالالة قد حققت رضا الزبائن ىن ىماليا (. Aaker,1995 :58

وتياليالتتا ى تتل متتا ال تتبق يم ننتتا الق تتول ب تين رض تتا الزبتتون يع تتد اليتتدو ا ول وا خي تتر ل تتل ىم ي تتات
المؤالالة ذ من دونو

تحقق المؤالالة ي تقدم فيو اليدو ا التتراتيجي التذي تنصتب ى يتو تل

ميام المؤالالة وىو المقياس النيائي لنجاحيا واالتمرارىا.
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المبحث الثالث
مصمحة مياه بمديات الساحل
 8.4.1النشأة والتأسيس3
ولتتتدت ف ت ترة نشت تتا مص ت ت حة ميت تتاه ب تتتديات الالت تتاحل فت تتي العت تتام  1995خت تتةل اجتمت تتاع ضتتتم خب ت ت ار
و اديميين ف الطينيين في مجال المياه لت ون ول مؤالالة وطنية مينية ينطوي تحت مظ تيا جميع
تةث منيتتا
دارات الميتتاه والصتترو الصتتحي فتتي ب تتديات القطتتاع وذلتتك ضتتمن ربتتع مصتتالح ل ميتتاه ثت ٌ
فتتي الضتتفة الغربيتتة وواحتتدةٌ فتتي غتزة وش ت ل العتتام  2000شتتيادة متتيةد ل مصت حة حينمتتا تتتم اىتمتتاد
مذ رة التفاىم التي وقعيا رؤالا ب ديات قطاع غزة.
لقتد ىم تتت المصت حة منتتذ بدايتتة انطةقيتا فتتي ظتتل وجتود مجموىتتة متتن المصتاىب والتحتتديات ولعتتل
برزىتتا الخةف تتات الف التتطينية الداخ ي تتة وت ارج تتع المؤالالتتات المانح تتة ى تتن الوفتتا بالتزاماتي تتا بتموي تتل
ا التتتثمارات المط وبتتة وا جتياحتتات اإلال ترائي ية المت تتررة والحصتتار الشتتامل التتذي دى لتتل ش ت ل
م انيتتات المصت حة فتتي تطتتوير ىم يتتا وتنفيتتذ بعتتض متتن مشتتاريعيا وتتتدني فتتا ة محطتتة ال يربتتا
بغزة وانييتار الوضتع ا قتصتادي التذي دى لتل انخفتاض نالتبة الجبايتة مصتدر الاالتي لتحالتين
خدمات المياه.
ورغتتم ذلتتك فتتزن المصت حة تم نتتت متتن تنفيتتذ برامجيتتا التطويريتتة ووصت ت لتتل مرح تتة متتن ال فتتا ة فتتي
ا دا المبنتتي ى تتل نظتتام داري ومتتالي مت امتتل وذلتتك متتن ختتةل متابعتتة مج تتس دارتيتتا برئاالتتة د.
ماجد ىوني بو رمضان لجميع مراحل اإلنشا

وثقة المؤالالات اإلنالانية والجيات المانحتة ودىتم

بعض المؤالالات الوطنية ورىايتيا ل مص حة ف رة ومشروع ضافة لل طاقم المص حة المتميز.

 1.4.1الييكل التنظيمي3
اليي ل التنظيمي لمص حة مياه ب ديات الالاحل يت ون من ربع دارات ىي:
 .1التخطيط والمشاريع

.3

اإلدارية والمالية

 .2الفنية

.4

مقر رفح اإلق يمي
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شكل ( 3)1.1الييكل التنظيمي لمصمحة مياه بمديات الساحل
المصدر( 3الخطة ا التراتيجية لمص حة مياه ب ديات الالاحل 2017-2012
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 4.4.1واقع التخطيط االستراتيجي في مصمحة مياه بمديات الساحل3
ىمتتدت مصت حة الميتتاه منتتذ نشتتيتيا ى تل العمتتل ى تتل تخطتتيط احتياجاتيتتا اآلنيتتة والمالتتتقب ية ضتتمن
رؤيتيتتا لقطتتاع ختتدمات الميتتاه والصتترو الصتتحي فتتي قطتتاع غ تزة بمتتا يتوافتتق متتع الرؤيتتة الشتتام ة
ونظر ىتبارات تتع تق باليي تل
ًا
والصادرة ىن الح ومة الف الطينية ممث ة بال طة المياه الف الطينية

التنظيمي ل قطاع الخدماتي والموضح في ش ل ( 2.7والتي تمثتل مصت حة الميتاه جتزًا الاالتيا فيتو
خاصتتة فيمتتا يتع تتق بتتزدارة الخدمتتة فتتي قطتتاع غتزة متتر التخطتتيط ا التتتراتيجي فتتي المصت حة بم ارحتتل
مخت فة يتم االتعراضيا ى ل النحو اآلتي:

شكل ( 3)1.7الييكل التنظيمي لقطاع خدمات المياه
المصدر( 3الخطة ا التراتيجية لمص حة مياه ب ديات الالاحل 2017-2012

المرحمة من عام  1001حتى العام . 1088
فتتي ىتتذ المرح تتة بتتد ت مصت حة الميتتاه بزنيتتا التعاقتتد متتع المشتتغل النمالتتاوي ولجتتيت لةىتمتتاد ى تتل
ال تتادر المح تتي التخطتتيط ا التتتراتيجي فتتي ىتتذه المرح تتة اقتصتتر ى تتل تحديتتد ا حتياجتتات الخاصتتة
بتطتتوير البنيتتة التحتيتتة فتتي ب تتديات قطتتاع غ تزة والعمتتل ى تتل االتتتجةب التمويتتل التتةزم لتنفيتتذ ىتتذه
ا حتياجات من خةل التواصل مع المانحين.
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مكتسبات ىذه المرحمة3
 وضع الثقة في ال ادر المح ل إلدارة قطاع خدمات المياه.
 التع تتاون الوثي تتق م تتا ب تتين مصت ت حة المي تتاه والت ت طة المي تتاه الف ال تتطينية ف تتي تط تتوير البني تتة التحتي تتة
ل قطاع.
 ش ت ت مص ت حة الميتتاه نافتتذة ميمتتة التتتجةب التمويتتل بعتتد الصتتعوبات التتتي واجيتيتتا الجيتتات
المح ية وخاصة الب ديات بعد حداث العام .2006
 تنفي تتذ العدي تتد م تتن مش تتروىات البني تتة التحتي تتة الت تتي ال تتاىمت بشت ت ل بي تتر ف تتي تط تتوير الخ تتدمات
المقدمة.
معوقات ىذه المرحمة
 .1ا حتياجتتات لتتم تيختتذ بعتتين ا ىتبتتار تطتتوير النالتتيج المؤالالتتي لمصت حة الميتتاه وشليتتات ضتتمان
ا التم اررية في حال انقطاع التمويل لفترة من الزمن.
 .2بالتتبب ا نقالتتام لتتم يتتتم االتتت مال اإلج ت ار ات القانونيتتة لوجتتود مص ت حة الميتتاه فتتي قطتتاع غ تزة
واصدار قانون خاص باىتمادىا مؤالالة مح ية معتترو بيتا حيتث تعمتل مصت حة الميتاه فقتط
وفق قرار صادر من وزير الح م المح ي في العام .2005
 .3انت ا حتياجات يتم تحديدىا من خةل الخب ار في قطاع المياه والعتام ين فتي مصت حة الميتاه
والتت طة المي تتاه والب تتديات ل تتم ي تتتم توال تتيع قاى تتدة المال تتاىمين لتش تتمل مؤالال تتات ض تتافية تتو ازرة
الزراىة والصحة والبيئة وغيرىا من الو ازرات.
 .4ىتتدم وضتتوح ا ىتتداو باإلضتتافة لتتل ىتتدم تطتتوير الرؤيتتة والرالتتالة الخاصتتة بالمؤالالتتة فتتي ىتتذه
المرح ة.
 .5لم تؤخذ معايير جودة الخدمة المقدمة بشموليتيا في ىذه المرح ة حيتث تتم التطترق لتل بعتض
المعايير الفنية مثل:


تطوير جودة المياه وخفض نالب الم وحة

 التح م بنالب النيترات في المياه المزودة.
 الحد من نالبة الفاقد في المياه.
 التح م بنالب جودة مياه الصرو الصحي المعالجة.
 .6لم تؤخذ معايير جودة خدمة ميمة في ىذه المرح ة ى ل البيل المثال
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الحصر:

 مالتوى الرضا لدى المواطنين ىن الخدمات المقدمة والتوزيع الجغرافي لو.
 متط بات المشتر ين المخت فة ميخوذة منيم مباشرة.
 دراالة الحالة ا قتصادية ومدى مةئمة نظمة التعرفة ل مياه المعتمدة ليذه الظروو.
 قدرة المشتر ين ى ل دفع فاتورة المياه ومالتويات الدىم الرالمية في ىذا الموضوع.
المرحمة من عام  1088حتى العام 1087
متتع الزيتتادة المطتتردة فتتي حجتتم المشتتروىات التتتي تتتم تو ي يتتا لتتل مص ت حة الميتتاه ومتتع توالتتع قاىتتدة
العمتتل متتع ب تتديات القطتتاع وىتتددىا  25ب ديتتة (  24ب ديتتة تتعتتاون متتع المص ت حة فتتي اإلدارة اليوميتتة
لقطتتاع الختتدمات وب ديتتة واحتتدة تتعتتاون متتع المص ت حة فقتتط فتتي المشتتروىات ا التتتراتيجية

صتتبح

امت تا ى تتل دارة المصت ت حة النظ تتر ل تتل المال تتتقبل بطريق تتة ى مي تتة منيجي تتة تتض تتمن بق تتا المؤالال تتة
لز ً
تار لمنظومتتة الخدمتتة فتتي قطتتاع غ تزة
وضتتمان االتتتم ارريتيا حيتتث يش ت ل انييتتار مص ت حة الميتتاه انييت ًا
بال امل وى يو لجيت مص حة الميتاه لتل التخطتيط ا التتراتيجي بشت و الموالتع والع متي متن حيتث

ا خذ بجميع ىناصره من تح يل الوضع القائم وتحديد نقاط القوة والضتعو فتي المؤالالتة وتطتوير
الرؤيتتة والرالتتالة وا ىتتداو والخط توات الةزمتتة المتاحتتة لتحقيقيتتا متتع ا ختتذ بعتتين ا ىتبتتار دراج
ا متتان المؤالالتتي وتطتتوير الجوانتتب اإلداريتتة والماليتتة فتتي المص ت حة باإلضتتافة لتتل تطتتوير ا ف تراد
ضمن المنظومة الشام ة ل خطة ا التراتيجية وىدم ا تفا بتحديد احتياجات البنية التحتية فقط.
ولتحقيتتق ذلتتك لجتتيت مص ت حة الميتتاه لتتل ا التتتعانة بتتالخب ار فتتي مجتتال التخطتتيط ا التتتراتيجي متتن
خةل م تب االتشاري معتمد وىدم ا تفتا بالطتاقم التداخ ي ل مصت حة و الت طة الميتاه حيتث قتام
طتتاقم الم ت تب ا التشتتاري بالتواصتتل متتع افتتة ا ط تراو المعنيتتة وىمتتد لتتل التتتدرج فتتي العمتتل وفتتق
خطتوات التخطتتيط ا التتتراتيجي ختتذا بعتتين ا ىتبتتار جميتتع العوامتتل الداخ يتة والخارجيتتة المتتؤثرة فتتي
العم ية وصو لل تطتوير خطتة االتتراتيجية شتام ة تغطتي المرح تة المشتار لييتا متع ا ختذ بعتين
ا ىتبار ش ار الشر ا جميعيم وتط عاتيم من جل تطوير القطاع الخدماتي بش ل يحقتق احتياجتات
المواطنين ومتط بات البنا المؤالالاتي الخاصة بمص حة المياه (الخطتة ا التتراتيجية لمصت حة ميتاه
ب ديات الالاحل . 2017-2012
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 3.4.1الخطة االستراتيجية لمصمحة مياه بمديات الساحل3
تالتند الخطة ا التراتيجية لمص حة مياه ب ديات الالاحل لل المباد العامة اآلتية:
 تحقيق رالالة المص حة و ىدافيا و ولوياتيا وتعزيز قيميا. دىتتم صتتمود الشتتعب الف التتطيني متتن ختتةل تتتوفير حقتتوق الم تواطن فتتي ختتدمات ميتتاه وصتتروصحي شمنة.
 ا التتناد لتل تجربتة المصت حة فتي العمتل ى تل تقتديم الختدمات بشت ل ىتام والخبترة الالتابقة فتتيالمجتتال بش ت ل ختتاص والبنتتا ى تتل التتدروس المالتخ صتتة وى تتل خب ترات توادر المؤالالتتة فتتي
مجا ت التخطيط ومتابعة التنفيذ وتقييم ا دا .
 ت تتوخي الع تتدل وى تتدم التميي تتز ى تتل ال تتاس الج تتنس و ال تتدين و الفئ تتة ا جتماىي تتة و المنطق تتةالجغرافية.
 تبنتتي شليتتات ىمتتل متطتتورة ورشتتيدة والختتروج بح تتول بداىيتتة فتتي مجتتال تقتتديم الختتدمات وفتتيمجا ت اإلدارة وتنمية الموارد.
 تنويتع المتوارد وبنتتا التحالفتتات ا التتتراتيجية متتع المؤالالتتات ا ى يتتة المح يتتة والعربيتتة والدوليتتةوبنت تتا ش ت ت ار ات مت تتع المت تتانحين وتوطيتتتد العةقت تتة مت تتع افت تتة صتتتحاب العةقت تتة وتقبت تتل التت تتدخل
المجتمعي في ل ا وقات.

 1.4.1األىداف االستراتيجية لمصمحة مياه بمديات الساحل3
 .8تحسين وتطوير مستوى خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة لممواطنين من خالل3
 زيادة مية المياه وتحالين نوىيتيا. تحالين فا ة محطات معالجة مياه الصرو الصحي. تحالين فا ة نظمة التشغيل والصيانة. .1تحقيق االستدامة في خطط المصمحة وبرامجيا وخدماتيا من خالل3
 تعزيز فا ة المصادر المالية ل مص حة. تواليع دائرة ىمل المص حة لتضم المزيد من الب ديات. -تحالين الدىم الخارجي ل مص حة.
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 .4تطوير البناء المؤسسي لممصمحة وعالقاتيا المحمية من خالل3
 تطوير ا نظمة واإلج ار ات اإلدارية وتفعي يا. تعزيز الرضا الوظيفي وا نتما لدى العام ين بالمص حة. -تطوير دا وقدرات العام ين بالمص حة.

 1.4.1المسئولية االجتماعية لمصمحة مياه بمديات الساحل3
تحرص مص حة مياه ب ديات الالاحل ى ل مراجعة ىناصر اإلطار العام لعم يا بشت ل دوري وذلتك
بغتترض ضتتمان االتتتجابتيا لةحتياجتتات التنمويتتة والطارئتتة واليادفتتة لتعزيتتز الختتدمات التتتي تقتتدميا
المص حة لانالان الف الطيني في قطاع غزة.

 7.4.1رؤية مصمحة مياه بمديات الساحل3
ن ت ون المؤالالة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات المياه والصرو الصحي.

 1.4.1رسالة مصمحة مياه بمديات الساحل3
بيئي تا متتن خ تتةل
تزويتتد ال ت ان قطتتاع غ تزة بختتدمات ميتتاه وصتترو صتتحي مت ام تتة ومتمي تزة وشمنتتة ً
ا التغةل ا مثل ل موارد المتاحة والح ول اإلبداىية.

 2.4.1قيم مصمحة مياه بمديات الساحل3
 القيادة :تعمل المص حة ى ل رفع مالتوى التفوق في دارة موارد المياه والصرو الصحي. االلت ـزام بالنجــاح :تحتترص المص ت حة ى تتل تحقيتتق فضتتل النتتتائج صتتحاب العةقتتة والمجتمتتعذلك ل موارد المائية المخت فة.
 النزاىة :من خةل ممارالتة مصت حة ميتاه ب تديات الالتاحل لالت طتيا التنظيميتة والتنفيذيتة تعامتلصحاب العةقة والمالاىمين وغيرىم وفقا ل قانون

متا تالتعل المصت حة لتوظيتو واالتتبقا قتوة

ىام ة ماىرة ومتنوىة لضمان الجودة والتميز.
 االبتكار :تعمل طواقم مص حة مياه ب ديات الالاحل ى ل ا التفادة الذ ية متن المتا ىتن طريتقالتف ير بش ل مخت و.
 االســـتجابة :تعم تتل المصت ت حة بطريق تتة اال تتتباقية قاب تتة ل ت ي تتو وبمال تتؤولية ىالي تتة لتق تتديم ح تتوللمشا ل المياه والصرو الصحي الوقت المناالب.
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 روح الفريــق :تعتتترو المص ت حة بتتين نجاحيتتا يعتمتتد ى تتل فريتتق متنتتوع ومنالتتق م تتتزم بتتيى لمالتويات العمل الجاد والتعاون والتواصل م تزم بالعمل معا وبش ل فعال مع صتحاب العةقتة
والمال تتتثمرين والح ومت تتات والمؤالالت تتات ا خت تترى فت تتي ف الت تتطين وخارجيت تتا (الخطت تتة ا الت تتتراتيجية
لمص حة مياه ب ديات الالاحل . 2017-2012

 80.4.1معـــايير جـــودة الخدمـــة فـــي تقـــديم خـــدمات الميـــاه والصـــرف الصـــحي فـــي
فمسطين3
تيتتدو معتتايير جتتودة ا دا لتقتتديم ختتدمات الميتتاه والصتترو الصتتحي لوضتتع ا التتاس التتذي يجتتب ن
نظر ىمية ىذا النوع من الخدمات
يعمل بو القائمون ى ل تقديم ىذا النوع من الخدمة ل مواطنين ًا

رتباطيا بش ل رئتيس بصتحة المتواطنين وحمايتة البيئتة المحيطتة متن مشت ةت الت توث البيئتي ومتا

يصاحبيا من ضرار ى ل ال ائنات الحية من نالان ونبات.
ل تتذا ىم تتدت الجي تتات الرقابي تتة ى تتل وض تتع مح تتددات ض تتبط لج تتودة ا دا

تتماش تتي م تتن المح تتددات

العالمية ليذا النوع من الخدمة ىذا وقد تم ىرض جانب متن ىتذه المحتددات المرتبطتة بجتودة الميتاه
المقدمتتة فتتي الجتتدول التتتالي :ول تتن الحتتديث ىتتن جتتودة الخدمتتة ومعاييرىتتا القياالتتية يشتتمل ىتتدة بنتتود
ضافية تعتبر المرجعية الرئيالة ل عام ين في تقديم ىذه الخدمة الوا من خةل مصالح الميتاه و
من خةل الب ديات ضافة لل مزودي الخدمة من القطاع الخاص.
ضتتو التتل ذلتتك ن ىتتذه المعتتايير تعتبتتر داة رقابيتتة فعالتتة فتتي اختيتتار ىقتتود التوريتتد ل ميتتاه فتتي حتتال
ال ج تتو ل تتل اال تتتيرادىا م تتن الخ تتارج و التعاق تتد م تتع الش تتر ات العالمي تتة إلدارة القط تتاع ف تتي ا م تتا ن
المالتيدفة.
و تعتبر ف التطين ختارج ىتذه المنظومتة فقتد ىمتدت الجيتات الرقابيتة الح وميتة ى تل وضتع معتايير
ا دا وتحديد جودة الخدمتة الواجتب تقتديميا لتل المتواطنين فتي الضتفة الغربيتة وقطتاع غتزة نصتت
ى ييا القوانين وال وائح الضابطة ل عمل.
وقتتد ارىتتت الجيتتات الرقابيتتة الوضتتع التتداخ ي الختتاص لقطتتاع غ تزة والضتتفة الغربيتتة و ختتذت بعتتين
ا ىتبتتار جميتتع المتتؤثرات الفنيتتة واإلداريتتة والالياالتتة ذات العةقتتة التتتي تح تتم دا متتزودي الخدم تة
دون المس بصحة المواطنين والةمة المياه المقدمة لييم.
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ضتتو لتتل ذلتتك فتتزن متتزودي الخدمتتة يقومتتون بتحديتتد معتتاييرىم الخاصتتة التتتي يرغبتتون فتتي الوصتتول
رضتتا بتر متتن قبتل المتواطنين
لييتا ضتتمن المحتددات العالميتتة والمح يتة والرقابيتتة التتي تضتتمن ليتم ً

واالتم ارريةً في تقديم الخدمة.

الجتتدول التتتالي يوضتتح معتتايير جتتودة الخدمتتة الضتتابطة لعمتتل مص ت حة ميتتاه ب تتديات الالتتاحل والتتتي
تالتخدم يداة لضبط ىم يات التخطيط ا التراتيجي داخل المؤالالة وتوجيييا.

جدول ( )1.8معايير جودة الخدمة في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في فمسطين
المجموعة

مؤشرات األداء

وحدة القياس

معدل االتيةك

لتر/فرد/اليوم

الفنية

الفرد من المياه

القيمة

القياسية
011

الوصف
يجتتب ن يتتوفر متتزود الخدمتتة ميتتات ميتتاه مناالتتبة بحيتتث

يقتتل

نصيب الفرد من ال ميات المنتجتة والواصت ة لتل المنتزل ىتن 011
لتر يوميا

جم ت ت تتالي المع ت ت تتادن م ج ارم  /ال تر

يرمتتز ليتتا ىتتادة  TDSوتعبتتر ىتتن ميتتة الم تواد العضتتوية وغيتتر

1000

العضتتوية التتتي يحتوييتتا التتائل التوا

الذائبة

انتتت م تواد ىالقتتة فتتي صتتورة

جزيئية و يونية .غالبا ما يالتخدم ىذا المصط ح ىند التعامل مع

الميتاه لوصتو متدى صتةحيتيا ل شترب وتقتاس بتالمي جرام ل تل لتتتر
و بجز من الم يون (mg/l or ppm

نالبة ال وريد

م يجرام/لتر

ى تي محتتتوى الم تتح التتذائب فتتي المتتا  .وىتتو مصتتط ح ىتتام يالتتتخدم

011

لوصت ت ت ت ت ت تتو مال ت ت ت ت ت ت تتتويات ا م ت ت ت ت ت ت تتةح المخت ف ت ت ت ت ت ت تتة مث ت ت ت ت ت ت تتل وري ت ت ت ت ت ت تتد

الص ت تتوديوم والت ت ت فات المغنزي ت تتوم و بريت ت تتات ال الال ت تتيوم و م ت تتةح

البي ربونتتات المخت فتتة .درجتتة الم وحتتة ىتتي وزن الم تتح التتذائب فتتي

جودة

لو جز من ما البحر( جرام ل ل ي و جرام وذلك ىندما تتحول

المياه

ل ال ربونات لل االيد ويحل ال ور محل اليودوالبروم وتتي الد

المقدمة

جميع المواد العضوية الموجودة فيو ودرجة الم وحتة ىتادة

تقتدر

بالنالتتبة المئويتتة وانم تتا تقتتدر بالنال تتبة ا لفيتتة ويب تتغ متوالتتط درج تتة
الم وح تتة ف تتي البح تتار والمحيط تتات  300ج تتز ف تتي ا ل تتو ويم نن تتا

القول نو يتمثل في ل  0111جرام من مياه البحر  30جترام متن
ا م تتةح الذائب تتة .وتعتب تتر نال تتبة ا م تتةح الذائب تتة ف تتي مي تتاه الش تترب
مؤشر لجودتيتا .حيتث تتزداد م وحتة الميتاه فتي حتال حتدوث تتداخل
ما بين مياه البحر والمياه الجوفية ما ىو الحال في قطاع غزة.

النيترات

م يجرام/ال تر

النتت ترات ى تتو ي تتون متع تتدد ال تتذرات ل تتو الص تتيغة ال يميائي تتة, NO3−

01

ونالتبة النتترات فتتي الميتتاه ىتتي الحتد ا ى تتل لوجتتود متواد نيتريتتة فتتي
الميتتاه  ,وتصتتل النت ترات لتتل الميتتاه متتن ختتةل ا التتمدة العضتتوية

المالتتتخدمة فتتي الز ارىتتة وتالتترب ميتتاه الصتترو الصتتحي لتتل ميتتاه
الخت تزان الج تتوفي .وتعم تتل محط تتات المي تتاه ى تتل خ تتط مي تتاه ىالي تتة

48

بنالب النترات مع ميتاه فقيترة ل حفتاظ ى تل الحتد القياالتي التذي يقتره

القانون

تشت ل النت ترات فتتي حتتد ذاتيتتا خطت ار ى تتل الصتتحة ذا انتتت فتتي

الحتتدود الت تي يقرىتتا القتتانون  .ول تتن الخطتتر يقتتع بالنالتتبة ل صتتغار
الرضع ولبعض الناس الذين ي ون في معائيم ب تيريا غير معتتادة
فتتحول النترات لل نتريت.

ومتتن الميتتم معرفتتة ن الحتتدود التتتي يقرىتتا القتتانون بالنالتتبة لتر يتتز
النت ترات فتتي ميتتاه الشتترب فزنيتتا تمثتتل الحتتد ا ى تتل لوجتتود مر بتتات

نتروجينيتتة ىالقتتة بميتتاه الشتترب فا فضتتل ن ي تتون تر يتتز النت ترات
في مياه الشرب قل من ذلك.

التعقيم

%

99

فا ة شب ات

%

00

فا ة التشغيل

%

االتيةك الطاقة

وات  /م3

ىدد الموظفين

موظو/مشترك

011

التعامل مع ش اوى

الاىة

0.

تحدد المدة ا قصل ل تعامل مع ش اوى المواطنين ب 0.

توصيل الفواتير

المدة

ول ثةثة

يجب ن تصل فاتورة الخدمة لل المشتر ين خةل ا يام

ورة المياه ىي والي ة من والائل تنقية المياه يضاو

فييا ال ور  Cl2و مر باتو مثل
لل الما

.تالتخدم

وقتل الب تريا والمي روبات

ىذه

يون ىيبو وريت −ClO

الوالي ة

في الما

ى ل ا مراض التي تنق يا المياه.
المياه

من

بغرض
جل

التعقيم

القضا

ىي مية المياه التي تصل لل منازل المواطنين بالمقارنة مع
مية المياه المنتجة والتي يتم ضخيا لل شب ات المياه حيث

تعتبر النالبة الم م ة ىي نالبة المياه التي يتم فقدىا خةل
العم ية .ويحدث الفاقد من خةل التالريبات التي تحصل في

الشب ات و التعديات غير القانونية من المواطنين ى ل شب ات

جودة
التشغيل

المياه.

تعتبر فا ة التشغيل ىي ىدد المرافق التي تعمل بش ل ال يم

91

بدون ىطال مقارنة مع العدد ا جمالي ل مرافق المتاحة لخدمة

مالاحة معينة.

في مقابل ل متر م عب من المياه يتم نتاجو وضخو لل

14.1

شب ات المياه يجب

يصاحب ىم ية اإلنتاج االتيةك

ميات بيرة من الطاقة .ىذا المؤشر يحدد القيمة القصوى

لعم ية االتيةك الطاقة.

لضمان خدمة مثالية ل مشتر ين و فا ة المؤالالة في تقديم
خدمات فعالة ل مواطنين يجب

يقل ىدد الموظفين لدى مزود

الخدمة ىن ىذا المعيار .مثال مزود خدمة في منطقتو يال ن

خدمة
المشتركين

 01111مواطن ,يجب
المواطنين

لل منازل

المشتر ين

يقل ىدد موظفيو ىن  01موظفًا.

الاىة فقط من وقت االتةم الش وى حتل حل المش ة.

يام في

الشير
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الثةثة ا ولل من بداية الشير الميةدي.

مالتوى الرضا ىن

%

المشتر ون الذين

%

الخدمة

تص يم فواتير

في حال قامت جية رقابية بعمل مالح ميداني لرضا المشتر ين

00

ىن الخدمات المقدمة ,يجب

ىن النالبة المحددة.
يجب

0

معايير

نالبة التغطية

يجب

00

بخدمة

الصرف
الصحي

زالة المواد

تقل نالبة المواطنين المخدومين بخدمات تجميع

ومعالجة مياه الصرو الصحي ىن النالبة المحددة.

متعمقة
%

تزيد نالبة المشتر ين الذين

تص يم فاتورة الخدمة

الباب فنية في ل شير ىن النالبة المحددة.

الخدمة

%

تقل قيمة الرضا بين المواطنين

المواد العضوية الموجودة في مياه الصرو الصحي باإلضافة

75

العضوية وال يمائية

لل المواد الص بة العالقة يجب ن يتم التخ ص منيا وفق

العالقة

حدوث ت وث بيئي.

النالبة المحددة قبل تصريفيا في البيئة المحيطة لضمان ىدم

والمواد الص بة

المصدر( 3الخطة ا التراتيجية لمص حة مياه ب ديات الالاحل 2017-2012
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الفصل الثالث

الذراساث السابقت
 8.4مقدمة
 1.4الدراسات المحمية
 4.4الدراسات العربية
 3.4الدراسات األجنبية
 1.4التعميق عمى الدراسات السابقة
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 8.4مقدمة3
تعتبر الدراالات الالابقة حد ىتم المحتاور الرئيالتية التتي يقتوم ى ييتا موضتوع البحتث

نيتا تُالتتخدم

ف تتي ب تتورة مشت ت ة الد ارال تتة وتحدي تتد متغي ت ترات وف تتروض البح تتث و ىداف تتو وت تتوفر تج تتارب البتتتاحثين
الالابقين ويتضتمن ىتذا الفصتل الد ارالتات الالتابقة التتي تناولتت موضتوع الد ارالتة و بعتض جوانبيتا
مع تح يل ىذه الدراالات من حيث ىدافيا و ىم النتائج التي توصت ت لييتا ضتافةً لتع يتق الباحتث
ى ل ىتذه الد ارالتات وفتي ضتو متا التبق فقتد قالتم الباحتث الد ارالتات الالتابقة لثةثتة محتاور ويم تن
يجاز ىذه الدراالات ما ييتي:

 1.4الدراسات المحمية3
 .8دراســة (الشــنتف )1081 ،بعن ـوان 3دور التخطــيط االســتراتيجي التشــاركي فــي تحســين جــودة
خدمات البمديات الفمسطينية ،وانعكاسو عمى رضا العمالء.
ىتتدفت ىتتذه الد ارالتتة ل تعتترو ى تتل دور التخطتتيط ا التتتراتيجي التشتتار ي فتتي تحالتتين جتتودة ختتدمات
الب ديات الف الطينية وانع االو ى ل رضتا العمتة

وقتد االتتخدم الباحتث المتنيج الوصتفي التح ي تي

وت تتون مجتم تتع البح تتث م تتن المش تتار ين ف تتي ىم ي تتة التخط تتيط ا ال تتتراتيجي التش تتار ي م تتن ىض تتا
المج س الب دي وموظفي الب دية والعمة في الب ديات الف الطينية (ب دية غزة ب دية دير الب ح ب دية
المغازي ب دية البريج والبالغ ىددىم ( 347مفردة.
وخ صتتت الد ارالتتة لتتل وجتتود ىةقتتة يجابيتتة بتتين التخطتتيط ا التتتراتيجي التشتتار ي وجتتودة ختتدمات
الب تتديات الف التتطينية متتن وجيتتة نظتتر المشتتار ين فتتي ىم يتتة التخطتتيط ا التتتراتيجي التشتتار ي

متتا

بينتتت النتتتائج وجتتود تتتيثير معنتتوي يجتتابي بتتين جتتودة ختتدمات الب تتديات الف التتطينية ورض تا العمتتة
المشار ين في ىم ية التخطيط ا التراتيجي التشار ي.
 .1دراسة ) ،(Baraka, 2014بعنوان 3تقييم جودة الخدمات المقدمة من إدارة مؤسسـات التعمـيم
العالي لمموظفين األكاديميين واإلداريين لتمك المؤسسات
"Assess the quality of services rendered from the management of
higher education institutions (Heis) to the academic and administrative
"staff of those institutions
ىدفت ىذه الدراالة لل تقييم جودة الخدمات المقدمة من دارات مؤالالات التع تيم العتالي الف التطينية
ل عام ين اإلداريين وا اديميين في ىذه المؤالالات وتتم ىم ية التقييم ىتذه متن ختةل يجتاد الفجتوة
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ب ت تتين اإلدراك الفع ت تتي ل عم ت تتة

وتوقع ت تتاتيم تج ت تتاه ج ت تتودة الخدم ت تتة وفقًت ت تا لألبع ت تتاد الخمال ت تتة لنم ت تتوذج

 SERVQUALوإليجاد ىتذه الفجتوة االتتخدمت الد ارالتة النمتوذج الوصتفي التح ي تي لتنفيتذ الد ارالتة
ى تتل مجتمتتع الد ارالتتة المالتتتيدو وقتتد تتتم اختيتتار ىينتتة الد ارالتتة بطريقتتة ىش توائية ت ونتتت متتن 491
موظفًا.
وخ صتت ىتذه الد ارالتة لتل وجتود فجتوة التتالبة بتين اإلد ار تات والتوقعتات ل تل مجتا ت و بعتاد نمتتوذج
 SERVQUALلتقييم جودة الخدمات وىذا دى ل حصول ى ل قيمة الالبة لتقييم جتودة الختدمات
في مؤالالات التع يم العالي الف الطينية من منظور العام ين فييا

ما توص ت الدراالة لوجود فتروق

ذات د لة حصائية بين دراك العام ين وتوقعاتيم لجودة الخدمات المقدمة ليم من مؤالالات التع يم
العتتالي و ن ىتتذه الفتتروق تعتتزى ل متغي ترات الديموغرافيتتة (قطتتاع التع تتيم العتتالي تصتتنيو المؤالالتتة
تصنيو الوظيفة الجنس المؤىل الع مي .
 .4دراسة (الزىار )1083 ،بعنوان 3واقع تطبيق الخطط التنموية االستراتيجية لممدن الفمسطينية،
حالة دراسية – مدينة غزة.
ىدفت ىذه الدراالة لل التعريتو بتالخطط التنمويتة ا التتراتيجية المعتدة ل متدن الف التطينية والتتي بتد
العمتتل بيتتا متتن قبتتل و ازرة الح تتم المح تتي وتتتم تعميميتتا ى تتل الب تديات والييئتتات المح يتتة التابعتتة ليتتا
وتشمل الدراالة مدينة غتزة حالتة د ارالتية وتناولتت الد ارالتة واقتع تطبيتق الخطتة التنمويتة لمدينتة غتزة
( 2015-20012متتع التر ي تتز ى تتل واقتتع تطبيقي تتا م تتع متترور ى تتامين ى تتل بتتد تنفي تتذىا ي ف تتي
العتتامين ( 2013-2012ومتتدى تطبيتتق ا ىتتداو التنمويتتة الموضتتوىة وفقتتا لاطتتار الزمنتتي المعتتد
لتنفي تتذىا وت تتم اال تتتخدام الم تتنيج التح ي تتي واال تتتخدام المقارن تتة ب تتين البيان تتات الفع ي تتة ى تتن المؤشت ترات
المنشودة.
ام تا واضت ًتحا بتتدليل ج ت ار ات التخطتتيط التنمتتوي ل متتدن والب تتدات
وخ صتتت الد ارالتتة لتتل ن ىنتتاك التز ً
الف الطينية في جميع مراحل ىداد الخطة التنموية لمدينتة غتزة وتنفيتذىا متا ظيترت النتتائج ت ارجتع
دور المشتتار ة المجتمعيتتة فتتي م ارحتتل تنفيتتذ الخطتتة التنمويتتة لمدينتتة غتزة ى تتل التترغم متتن ىميتتتو فتتي
جمي تتع م ارح تتل ى تتداد الخط تتط التنموي تتة ل م تتدن وتنفي تتذىا وتنفي تتذ المش تتاريع التنموي تتة خ تتةل الع تتامين
( 2013-2012تالتتير بخطتتل بطيئتتة وىنتتاك العديتتد متتن المعوقتتات لتنفيتتذ الخطتتة التنمويتتة ومتتن
ىميا :الحصار واغةق المعابر ونقص التمويل الةزم لتنفيذ المشاريع.
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 .3دراسـة (جـرار ودويكـات )1084 ،بعنـوان 3قيـاس العالقـة بـين مقومـات التخطـيط االسـتراتيجي
والتميـز بـاألداء فـي مصـانع األدويـة الفمسـطينية ،دراسـة تحميميـة مـن وجيـة نظـر المـديرين
االستراتيجيين.
ىتدفت ىتذه الد ارالتة لتل قيتاس العةقتة بتين التخطتيط ا التتراتيجي والتميتز بتا دا بشتقيو النتوىي
وال مي في قطتاع الصتناىات الدوائيتة الف التطيني وقتد تتم االتتخدام المتنيج الوصتفي التح ي تي وقتد
االتتيدفت الد ارالتة المتديرين ا التتراتيجيين فتي قطتاع الصتناىات الدوائيتة (مج تس اإلدارة المتديرين
العامين المديرين المتخصصين

طا بالقضايا ا التراتيجية فتي الشتر ات وب غتت
ونيم ا ثر ارتبا ً

مدير.
ًا
ىينة الدراالة (56

يجابيتا لمقومتات التخطتيط ا التتراتيجي ى تل ىناصتر التميتز
تر
وخ صتت الد ارالتة لتل ن ىنتاك ث ًا
ً

يجابيتا
تر
بتا دا النتوىي متن حيتث رضتا الزبتائن ورضتا العتام ين ورضتا المجتمتع و ن ىنتاك ث ًا
ً

لمتغير التحالين الشامل والمالتمر ى ل ىناصر التميز با دا ال مي متن حيتث معتدل العائتد ى تل
ا التثمار والحصة الالوقية ونالبة التوظيفات الجديدة.
 .1دراسـة ( )Dhman, 2013بعنـوان 3تطبيـق مفيـوم إدارة العالقــة مـع المشــتركين عمـى رضــا
المشتركين ،دراسة حالة مصمحة مياه بمديات الساحل فرع رفح.
"The Effect of Customer Relationship Management (CRM) Concept
Adoption on Customer Satisfaction – Customers Perspective The Case
"of Coastal Municipalities Water Utility CMWU- Rafah Branch
ىتدفت ىتذه الد ارالتة لتل التعترو ى تل متدى تتيثير تطبيتق مفيتوم دارة العةقتة متع المشتتر ين ى تل
رضا المشتر ين وا التحواذ ى ييم وبقائيم وىدم خالارتيم في مص حة مياه ب ديات الالاحل وذلك
من وجية نظتر المشتتر ين وقتد شتمل مجتمتع الد ارالتة جميتع مشتتر ي الميتاه والصترو الصتحي فتي
مدينة رفح وقد تم جمع ىدد ( 393مشترً ا تم اختيارىم بطريقة العينتة الطبقيتة وقتد تتم تصتنيفيم
ى تل التاس متدى التتزاميم بتالتديد الفتواتير لتل  3صتناو مشتتر ين م تتزمين ومشتتر ين م تتزمين
جزئيا ومشتر ين غير م تزمين وبعد ىم ية التصنيو تم قياس ثر تطبيق مفيتوم دارة العةقتة متع
المشتر ين والمحاور ا ربعة ل تالويق.
وخ صتت الد ارالتة لتل ن تطبيتق مفيتوم دارة العةقتة متع المشتتر ين التي ون لتو ثتر ايجتابي ى تل
الوصول لل ا التحواذ والرضا وا حتفاظ وىدم خالارة المشتر ين.
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 .1دراســة (الــدجني )1080 ،بعن ـوان 3دور التخطــيط االســتراتيجي فــي جــودة األداء المؤسســي،
دراسة وصفية تحميمية في الجامعات النظامية الفمسطينية.
ىتدفت ىتذه الد ارالتة لتل التعترو ى تل دور التخطتيط ا التتراتيجي فتي جتودة ا دا المؤالالتي
وتطوير معايير ومؤشرات لقياس جودة ا دا المؤالالي في الجامعات الف الطينية وقد تيلو مجتمع
الدراالة من العمدا

والمديرين ولجان التخطيط والجتودة فتي الجامعتة اإلالتةمية وجامعتة ا قصتل

ٍ
ىضوا وقد تم تصميم داة ا التبانة والمقاب ة المقننة
ىضو واالتجاب منيم (91
وىددىم )(100
ً
لتحقيق بعض ىداو الدراالة.
وخ صتت الد ارالتة لتل وجتود فتروق ذات د لتة حصتائية بتين متوالتطات الجامعتات الف التطينية فتي
مالتوى جودة ا دا المؤالالي ومجا تو تُ ْع َزى لمتغير الجامعتة لصتالح الجامعتة اإلالتةمية وتتوافر
بعاد جودة ا دا المؤالالي فتي الجامعتات الف التطينية بنالتبة بيترة وتتوافر جتودة ا دا المؤالالتي

فتي بعتد الف التفة والرالتالة وا ىتداو بنالتبة بيترة وتتوافر جتودة ا دا المؤالالتي فتي بعتد الح تم
واإلدارة بنالبة بيرة وتوافر جودة ا دا المؤالالي فتي بعتد النطتاق المؤالالتي بنالتبة بيترة وتتوافر
جودة ا دا المؤالالي في بعد الموارد المؤالالاتية والخدمات بنالتبة بيترة ووجتود ىةقتة ذات د لتة
حصتائية بتين مالتتوى دور التخطتيط ا التت ارتيجي وجتودة ا دا المؤالالتي ل جامعتات الف التطينية
ووجود ىةقة ذات د لة حصائية بين مالتتوى دور التخطتيط ا التتراتيجي ومعيتار الف التفة والرالتالة
وا ىداو يحد بعاد جودة ا دا المؤالالي ل جامعات الف الطينية.
 .7دراســـة (صـــيام )1080 ،بعنـــوان 3تطبيـــق التخطـــيط االســـتراتيجي وعالقتـــو بـــأداء المؤسســـات
األىمية النسوية في قطاع غزة.
ىدفت ىذه الدراالة لل التعرو ى ل تطبيق التخطيط ا التراتيجي وىةقتو بيدا المؤالالات ا ى ية
النالوية في قطاع غزة واالتتخدمت الباحثتة المتنيج الوصتفي التح ي تي وصتممت االتتبانة ُخص ِ
تت
ص ْ
ّ

لجمتع البيانتات حيتث ب غتت ىينتة الد ارالتة ( 69مفتردة و تذلك قامتت الباحثتة بتزج ار مقتابةت متع
مديرين ومديرات المؤالالات ا ى ية النالوية و ىضا مج س اإلدارة.
وخ صتت الد ارالتة لتل وجتود ىةقتة يجابيتة بتين ٍتل متن (دىتم اإلدارة الع يتا ل تخطتيط ا التتراتيجي
والتح يل ا التراتيجي البيئي ووجود توجيات االتراتيجية ورؤية المؤالالة ورالالتيا و ىدافيا ووجود
خطتة االتتراتيجية وتنفيتذ الخطتة ا التتراتيجية ومتابعتة الخطتة ا التتراتيجية وتقييميتا وبتين ( دا
المؤالالتات ا ى يتة النالتوية فتي قطتاع غتزة

متا شتفت النتتائج ن دارات المؤالالتات ا ى يتة
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النالوية لدييا فيم واضح وقناىة بعم ية التخطيط ا التراتيجي وتشجع العام ين ى تل المشتار ة فتي
التخطيط ا التراتيجي و ن المؤالالات ا ى ية النالوية تقوم بتطوير رؤية ورالالة واضتحة وم توبتة
و تذلك تقتوم بتطتوير ىتداو االتتراتيجية ومحتددة واضتحة وم توبتة و نيتا تطتور خططًتا االتتراتيجية
وتنفيذيتة م توبتة وتختتار االتتراتيجيتيا بمتا يتتة م متع قتدرتيا الداخ يتة والظتروو الخارجيتة التتي
تواجييتا وتنالتجم متع رؤيتيتا ورالتالتيا و ىتدافيا و نيتا تقتوم باجتتذاب المتوارد البشترية ذات الخبترة
والميارة الةزمة لتنفيذ الخطتة ا التتراتيجية وتقتوم بتنفس الوقتت بتطتوير قتدرات ىام ييتا بمتا يالتاىم
في تنفيذ الخطة ا الت ارتيجية و ن المؤالالات ا ى ية النالوية تختار برامجيتا و نشتطتيا بمتا يتتة م
مع احتياجات فئاتيا المالتيدفة مما يالاىم في زيادة الط ب ى ل خدماتيا.
 .1دراسة (قاسم )1002 ،بعنـوان 3تحسـين جـودة الخدمـة فـي الجامعـات الفمسـطينية عبـر إعـادة
ىندسة العمميات اإلدارية "اليندرة".
ىدفت ىذه الدراالة ل تعرو ى ل دور ىم ية ىادة ىندالتة العم يتات اإلداريتة فتي الجامعتة ا التةمية
فتتي تحال تتين ج تتودة الختتدمات المقدم تتة وت تتم االتتتخدام الت ت وب الحص تتر الشتتامل حي تتث ت تتون مجتم تتع
الدراالة من ( 60موظفًا وىم من رؤالا لجان الجتودة فتي ال يتات و ىضتا فترق التميتز المشت ة
من قبل وحدة الجودة اإلدارية وممث ي الجودة في دوائر الجامعة و ياتيا.
وخ صت الدراالة لل ن االتخدام ال وب تطبيتق ىتادة ىندالتة العم يتات اإلداريتة يتؤدي لتل خفتض
الت تتاليو اإلداريتتة فتتي الجامعتتة ا التتةمية بغ تزة وبينتتت الد ارالتتة ن االتتتخدام ال ت وب تطبيتتق ىتتادة
ىندالتتة العم يتتات اإلداري تة يالتتاىم فتتي التترىة نجتتاز ا ىمتتال فتتي مخت تتو دوائتتر الجامعتتة و ياتيتتا
و شتتارت الد ارالتتة بتتين االتتتخدام الت وب تطبيتتق ىتتادة ىندالتتة العم يتات اإلداريتتة يتتؤدي لتحالتتين جتتودة
الخدمة التع يمية التي تقدميا الجامعة ا الةمية لطةبيا.
 .2دراسة (الخالدي )1001 ،بعنوان 3قياس مستوى جودة خدمات المصـارف اإلسـالمية العاممـة
في فمسطين.
ىدفت ىذه الد ارالتة لتل قيتاس مالتتوى جتودة ختدمات المصتارو اإلالتةمية العام تة فتي ف التطين متن
وجيتة نظتر العمتة

وقتد اىتمتدت الد ارالتة متدخل الفجتوة لقيتاس مالتتوى جتودة ختدمات المصتارو

اإلالتةمية ل مقارنتة بتين ا دا الفع تي ل خدمتة المقدمتة وا دا المتوقتع منيتا وقتد شتم ت الد ارالتة
المصارو اإلالةمية العام ة في ف التطين وىتي اإلالتةمي العربتي اإلالتةمي الف التطيني ا قصتل
اإلالتةمي .وقتد االتتخدمت الد ارالتة المتنيج الوصتفي التح ي تي و الت وب الد ارالتة الميدانيتة متن ختةل
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ا التتعانة با التتبيان حيتث تتم توزيتع  865االتتبانة ى تل ىينتة ىشتوائية متن ىمتة المصتارو
اإلالةمية.
و ظيترت نتتائج الد ارالتة ن ىنتاك فجتوة بتين الخدمتة المتوقعتة وا دا الفع تي حيتث انتت الخدمتة
الفع ية يجابية ومرتفعة ول نيا

ترتقي لل جودة الخدمة المتوقعة

ما بينت نتائج الدراالة تجاوز

ا ىمية النالبية التي يولييا ىمة البنوك اإلالةمية ل معايير التي يالتخدمونيا ىند تقييميم لمالتوى
جودة الخدمات الفع ية المقدمة من البنوك اإلالةمية نالبة الحياد  %60حيث جا ُب ْعد ا التتجابة

وب ْعتد
وب ْعتد ا ىتماديتة فتي الترتيتب الثالتث ُ
وب ْعتد ا متان فتي الترتيتب الثتاني ُ
فتي الترتيتب ا ول ُ

التعتاطو فتي الترتيتب ال اربتع متا ُبعتد الم موالتية فجتا فتي الترتيتب الختامس ثتم ُبعتد ا متثتال فتي
الترتيب الالادس

ما ظيرت نتائج الدراالة بينو يوجد فروق في تقييم ىمة المصارو اإلالةمية

لجتودة الختدمات المقدمتة ُيعتزى ل تل متن متغيتر الحالتة ا جتماىيتة وىتدد التنوات التعامتل والفئتة

العمرية والمؤىل الع مي والمينة ومتغير الدخل.

 .80دراســة (الــدجني )1001 ،بعن ـوان 3واقــع التخطــيط االســتراتيجي فــي الجامعــة اإلســالمية فــي
ضوء معايير الجودة.
ىدفت ىذه الد ارالتة لتل التعترو ى تل واقتع التخطتيط ا التتراتيجي فتي الجامعتة اإلالتةمية بغتزة متن
ختتةل تح يتتل الخطتتة ا التتتراتيجية فتتي ضتتو معتتايير الجتتودة التتتي قرتيتتا الييئتتة الوطنيتتة لةىتمتتاد
والجودة والنوىية لمؤالالات التع يم العالي في ف الطين وقد اتبع الباحث المتنيج الوصتفي التح ي تي
ومتنيج تح يتل المحتتوى وقتد تتم توزيتع ا التتبانة ى تل تل مجتمتع الد ارالتة المتمثتل بتزدارة الجامعتة
متا قتام

وفريتق التخطتيط والجتودة البتالغ ىتددىم ) (117ىض ًتوا وقتد االتتجاب متنيم )(105
الباحتث بزىتداد بطاقتة تح يتل محتتوى وىقتد ورشتة لمجموىتة بؤريتة م ونتة متن ىشترة متن التاتذة
الجامعة من يات ودوائر مخت فة لتح يل محتوى الخطة.

وخ صت الدراالة لل وضوح المفيوم العام ل تخطيط ا التراتيجي لدى دارة الجامعة بدرجتة مرتفعتة
و ن درجتة بيترة متن ىينتة الد ارالتة يمارالتون التخطتيط ا التتراتيجي ويعتبترون ن جتودة التخطتيط
ا التتراتيجي خطتوة زمتة وميمتة لتحقيتق الجتودة الشتام ة فتي الياالتات الجامعتة و دائيتا و ظيترت
النتتائج تتوافر معتايير الييئتة الوطنيتة لةىتمتاد والجتودة والنوىيتة فتي م ونتات الخطتة ا التتراتيجية
ل جامعتة بنالتبة مرتفعتة ووجتود ضتعو فتي صتياغة بعتض جوانتب الرؤيتة والرالتالة وا ىتداو متن
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حيث ىمومية الرؤية وضعو االتشترافيا ل مالتتقبل شتمولية بعتض ا ىتداو ىتدم دقتة التعبيتر فتي
بعض جوانب الرالالة.

 4.4الدراسات العربية3
 .8دراســة (الشــيع عمــي )1083 ،بعنـوان 3التخطــيط االســتراتيجي وأثــره فــي جــودة الخــدمات
المصرفية بالسودان ،دراسة تطبيقية عمى البنوك التجارية بالسودان.
ىدفت ىذه الدراالة ل تعرو ى ل ثر التخطتيط ا التتراتيجي ى تل جتودة الختدمات المصترفية تمث تت
مشت ة الد ارالتة فتي التعترو ى تل ثتر التخطتيط ا التتراتيجي ى تل جتودة الختدمات المصترفية فتي
المصتارو التجاريتة فتي الالتودان وىتدفت الد ارالتة بشت ل رئيالتي لتل التعترو ى تل واقتع التخطتيط
ا التتراتيجي فتي المصتارو والتعترو ى تل جتودة الختدمات المصترفية و ثتر التخطتيط ا التتراتيجي
فتي تحقيتق جتودة الختدمات المصترفية متع وضتع مقترحتات تطويريتة لةرتقتا بجتودة الختدمات
المصرفية.
يجابتا ى تل جتودة الختدمات المصترفية
وخ صتت الد ارالتة لتل ن التخطتيط ا التتراتيجي يتؤثر
ً

متا

توجتد ىةقتة يجابيتة بينتو وبتين بعتاد الجتودة المتمث تة فتي الم موالتية وا التتجابة والضتمان

والتعاطو.
 .1دراسـة (الزعبـي وأبـو الغـنم )1081 ،بعنـوان 3أثـر وظـائف إدارة المعرفـة فـي مسـتوى جـودة
الخدمات المقدمة من سمطة المياه وشركة الكيرباء األردنية من وجيـة نظـر العـاممين دارسـة
ميدانية عمى محافظات جنوب األردن.
ىتدفت ىتذه الد ارالتة لتل معرفتة ثتر وظتائو دارة المعرفتة فتي مالتتوى جتودة الختدمات المقدمتة متن
ال طة المياه وشر ة ال يربا ا ردنية من وجية نظر العام ين في محافظات جنوب ا ردن وت ون
مجتمع الدراالة من جميع العام ين في شر ة ال يربا والت طة الميتاه فتي محافظتات الجنتوب حيتث
تم اختيار ىينة ىشوائية طبقية بنالبة  %40من مجتمتع الد ارالتة

متا تتم تطتوير االتتبانة تضتمنت

ىامة وىام ة مث وا جميع مفردات العينة واالترجع منيتا )(420
) (59فقرة وزىت ى ل )(532
ً
االتبانة صالحة ل تح يل.
تفعتا
وخ صتت الد ارالتة لتل ن تصتورات العتام ين لمتدى تطبيتق وظتائو دارة المعرفتة تان مر ً

متا

انت ش ارؤىم لمالتوى الخدمات المقدمة من المؤالالات قيد البحتث مرتفعتا يضتا و ن ىنتاك ث ًا
تر دا ً
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حصائيا لوظائو دارة المعرفة (ابت ار المعرفة وا تالاب المعرفة وتنظيم المعرفة وتوزيع المعرفتة
واالتتخدام المعرفتة فتي مالتتوى جتودة الختدمات والجوانتب الم موالتة وا ىتماديتة وا التتجابة
وا مان والتعاطو.
 .4دراســـة (عبـــد الـــرحمن )1081 ،بعنـــوان 3نمـــوذج مقتـــرح لقيـــاس جـــودة الخـــدمات الحكوميـــة
بالتطبيق عمى مكاتب الييئة القومية لمبريد واالتصاالت في مصر.
ىتتدفت ىتتذه الد ارالتتة لتتل التعتترو ى تتل مالتتتوى جتتودة الختتدمات البريديتتة المقدمتتة بم اتتتب البريتتد متتن
وجي تتة نظت تتر مت ق تتي الخدمت تتة البريدي تتة وايجت تتاد العةق تتة ب تتين ج تتودة الخدمتتتة المقدم تتة و بعت تتاد الجتتتودة
(الم موالة ا ىتمادية ا التجابة الضمان التعاطو وتحديد العةقة بين ل من درجتة ا نتشتار
الجغرافي ورضا العمة ىن الجودة.
وخ صتتت الد ارالتتة لتتل ىيمنتتة جتتنس التتذ ور متتن ىمتتة م اتتتب البريتتد بمحافظتتة التتيوط ى تتل جتتنس
النالتتا بنالتتبة  %60.4ل تتذ ور مقابتتل  %39.6لانتتاث بالتتبب الخ فيتتة الثقافيتتة ل مجتمتتع وتتمثتتل
نقتتاط القتتوة فتتي تقتتديم الخدمتتة البريديتتة المقدمتتة فتتي المظيتتر الختتارجي والتصتتميم التتداخ ي وا جي تزة
الحديثتتة واتالتتاع قاىتتات ا نتظ تتار والثقتتة بمقتتدمي الخدمتتة والش تتعور با متتان بينمتتا تش ت ل نق تتاط
الضتتعو ى تتدم اىتن تتا مق تتدمي الخدم تتة بمظي تترىم الخ تتارجي وىت تدم تت توافر ى تتدد مناال تتب م تتن مق تتدمي
الخدمة وىدم تناالب وقات العمل وىدم اطةع العمة ى ل تعريو الخدمة.
 .3دراســة (كــاظم )1080 ،بعنـوان 3التخطــيط االســتراتيجي مــدخل رئيســي إلدارة الجــودة الشــاممة،
دراسة استطالعية آلراء عينة مـن إدارة ورؤسـاء األقسـام والتدريسـيين لكميتـي التربيـة واآلداب
العرق.
في الجامعة المستنصرية ب ا
ىتتدفت ىتتذه الد ارالتتة لتتل التعتترو ى تتل مفيتتوم التخطتتيط ا التتتراتيجي ل جتتودة الشتتام ة ومتتدى تبنتتي
ال يات ليذا المفيوم بما يتة م مع الوق العمل وفق رؤى شنية ومالتقب ية وقد تم اختيار التخطيط
ا الت تتتراتيجي معيت تتار رئيالت تتي إلدارة الجت تتودة الشت تتام ة ومت تتدى مالت تتاىمة ى ت تذا المعيت تتار فت تتي العم يت تتة
التع يمية وقد االتخدم الباحث المنيج الوصفي التح ي ي وب غت ىينة الدراالة ( 46مفردة من دارة
العرق.
ورؤالا ا قالام والتدرياليين ل يتي التربية واآلداب في الجامعة المالتنصرية ب ا
وخ صت تتت الد ارالت تتة لت تتل ضت تترورة مشت تتار ة التدريالت تتيين بوضت تتع الخطت تتط ا الت تتتراتيجية فت تتي مت تتدخةت
ومتتدخرات ال يتتات المبحوثتتة وتشتتجيع افتتة ا ط تراو التع يميتتة بتبنتتي التخطتتيط ا التتتراتيجي اآلنتتي
والمالتقب ي إلنجاح العم ية التع يمية.
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 .1دراســة (الطــائي وكرماشــة 3)1080 ،بعنـوان 3التخطــيط االســتراتيجي ودوره فــي تحقيــق الميــزة
التنافسية.
ىتتدفت ىتتذه الد ارالتتة ل تعتترو ى تتل دور التخطتتيط ا التتتراتيجي فتتي تحقيتتق المي تزة التنافالتتية وتحديتتد
طبيعة ا دوار التي يتبناىا التخطيط ا التراتيجي.
وخ صتتت الد ارالتتة لتتل ن ىم يتتة التح يتتل البيئتتي متتن ىتتم م ارحتتل التخطتتيط ا التتتراتيجي لتتذا يجتتب
ى ل المنظمات ا ىتمام بيذه المرح ة واىتماد الدقة في التعامل مع المع ومات و ن المنظمة التتي
تمت ك ميزة معينة نالبة لل منافالييا ىي المنظمة القادرة ى ل جذب الزبائن وبنتا الموقتع ا فضتل
في ذىن الزبون من خةل زيادة القيمة المدر ة وتحقيق رضا بتر فض ًتة ىتن التدفاع ىتن نفالتيا
ضتد القتوى التنافالتية لتتضتتمن بقا ىتا فتي الصتتدارة و ن الميتزة التنافالتية تتحقتتق متن ختةل تضتتامن
جيود المنظمة والتناليق المت امل بين نشطتيا.
 .1دراسة (أبا زيد )1080 ،بعنوان 3تقييم جودة الخدمات في مراكز الو از ارت في األردن.
ىدفت ىذه الدراالة لتحديد مالتوى جودة الخدمات التي تقدميا م ار ز الو از ارت في ا ردن من خةل
اال تتتطةع اتجاى تتات المت تراجعين باال تتتخدام نم تتوذج ( SERVPERFم تتع جت ت ار بع تتض التع تتديةت
ى يو بما يتناالب متع الد ارالتة وقتد شتم ت جوانتب الخدمتة ا بعتاد اآلتيتة (الجوانتب الم موالتة ونظتم
العمل واج ار اتو وا التجابة والتعامل وا ىتمادية وال فا ة واالتخدمت الدراالة المنيج الوصفي
اطنا.
التح ي ي وب غت ىينة الدراالة ( 1490مو ً

وخ صتتت الد ارالتتة لتتل ن مالتتتوى جتتودة الختتدمات المقدمتتة متتن قبتتل المؤالالتتات الح وميتتة متوالتتطة
و ن اتجاىات العمة نحو مجا ت جتودة الختدمات المقدمتة فتي م ار تز التو ازرات ى تل النحتو اآلتتي:

(الجوانب المادية الم موالة ونظم العمل واج ار اتو وا ىتمادية وال فا ة والتعامل وا التجابة .
 .7دراسة (نور الدين )1007 ،بعنوان 3جودة الخدمات وأثرىا عمى رضـا العمـالء ،دراسـة ميدانيـة
في المؤسسة المينائية لسكيكدة بالجزائر.
ىدفت ىذه الدراالة لل تقديم طار نظري يحدد ويعرو مخت و المفاىيم المتع قة بالجودة باىتبارىا
مدخة دارًيا حديثًا وقد ر زت ىذه الدراالة بصورة الاالية ى ل جودة الختدمات متن حيتث مؤشترات
ً
ونمتاذج تتم تقالتيميا باإلضتافة لتل التطترق لتل نظتام اإلصتغا ل عميتل

العمة وتوقعتاتيم وتحديتد ا نشتطة التتي تتؤدي لتل رضتا العمتة
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مصتدر لمعرفتة حاجتات

متا تتم تناولتت طترق قيتاس

رضتا العميتل لمعرفتة درجتة رضتا العمتة ىتن الختدمات التتي تقتدميا المؤالالتة متن جتل يجتاد
ا الاليب ال في ة لتحالن جودة الخدمات.
وتوصت ت الد ارالتة لتل ن تقيتيم العمتة لجتودة الختدمات متن ختةل المؤشترات الخاصتة بتالتقييم
تخت و من ىميل آلخر

ما ن جودة الخدمة تعمل ى ل تحقيق رضا العميل.

 .1دراسة (النادي )1007 ،بعنوان 3قياس جودة الخدمات المحمية التي تقدميا بمدية الزرقاء مـن
وجية نظر المستفيدين دراسة ميدانية باألردن.
ىتتدفت ىتتذه الد ارالتتة لتتل قيتتاس جتتودة الختتدمات المح يتتة التتتي تقتتدميا ب ديتتة الزرقتتا متتن ختتةل وجيتتة
نظر المالتفيدين وىدفت لل بيان العةقة بين تقييم المالتفيدين لمالتوى جودة الخدمات المقدمة من
قبتتل ب ديتتة الزرقتتا وبتتين تتل متغيتتر متتن المتغي ترات المالتتتق ة والتتتي تشتتمل( :ا التتتجابة ىنتتد ط تتب
الخدمتتة وا التتتدامة فتتي تقتتديم الخدمتتة و فتتا ة مقتتدم الخدمتتة والمحتتيط المتتادي والتترىة ا التتتجابة
ودق تتة اإلنج تتاز ونظ تتم العم تتل واج ار ات تتو والموض تتوىية ف تتي التعام تتل باإلض تتافة ل تتل تحدي تتد ىتتتم
المش ت ةت والصتتعوبات التتتي تواجتتو المالتتتفيدين ىنتتد ط تتبيم الخدمتتة متتن الب ديتتة متتن ختتةل وجيتتة
نظرىم.
وتوص ت الدراالة لل ن جودة الخدمات المح ية التتي تقتدميا ب ديتة الزرقتا متوالتطة الجتودة وذلتك
من وجية نظر المالتفيدين

ما توجد ىةقة ذات د لة حصائية بين جتودة الختدمات المح يتة التتي

تقدميا الب دية وبين ل متغير من المتغيرات المالتق ة والمتمث ة في (ا التتجابة ىنتد ط تب الخدمتة
ا التتتدامة فتتي تقتتديم الخدمتتة

فتتا ة مقتتدم الخدمتتة المحتتيط المتتادي التترىة المحتتيط المتتادي التترىة

ودق تتة انج تتاز الخدم تتة نظ تتم العم تتل واج ار اتت تو الموض تتوىية

م تتا يوج تتد يض تتا فروقت تات ذات د ل تتة

حصائية في تقييم المالتفيدين لجتودة الختدمات المح يتة التتي تقتدميا ب ديتة الزرقتا

تعتزى ل متغيترات

الشخص تتية اآلتي تتة( :الج تتنس المؤى تتل الع م تتي ال تتدخل الش تتيري قط تتاع العمت تل طبيع تتة التعام تتل م تتع
الب ديتتة وقتتد تتان لمتغيتتر الموضتتوىية فتتي التعامتتل بتتر تتتيثير فتتي مالتتتوى جتتودة الختتدمات المح يتتة
التي تقدميا ب دية الزرقا .
 .2دراسة (الناصر 3)1004 ،بعنوان 3التخطيط االستراتيجي ودوره في رفع الكفاءة اإلنتاجية ،من
وجية نظر المستفيدين باإلدارة العامة لمدوريات األمنية في المممكة العربية السعودية.
ىدفت ىذه الدراالة لمعرفة ماىية التخطيط ا التراتيجي ا منتي فتي اإلدارة العامتة ل تدوريات ا منيتة
وال شو ىن معايير نجاح التخطيط ا التراتيجي لدى اإلدارة وقد االتخدم الباحتث المتنيج الوصتفي
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يفيتا وقتد االتتعرض
باالتخدام ا ال وب المالتحي ل تعبيتر ىتن الظتاىرة المتراد د ارالتتيا تعبي ًا
ميتا و ً
تر ً

الباحتث خصتائص مجتمتع البحتث الديموغرافيتة والم تون متن القيتادات ا منيتة الع يتا والوالتطل
فردا.
واإلشرافية باإلدارة العامة ل دوريات ا منية بمدينة الرياض والبالغ ىددىم (ً 113

وخ صتت الد ارالتة لتل ن

توفر وجتود رقابتة ى تل مالتتوى الجيتاز
ثتر الخصتائص ت ًا

تل وى تل

مالتتوى القطاىتات الرئيالتة لنشتاط الجيتاز ل تي تد متن ن ا نشتطة تالتير وفقًتا ل خطتط ا التتراتيجية
توفر تتع تق بوضتع خطتط
التفصي ية الموضوىة وذلك بنالبة قتدرىا ( %82.8و قتل الخصتائص ت ًا

طوي ة ا مد في الجياز لدراالة المش ةت المالتقب ية المحتم ة وا التعداد لمواجيتيا وذلك بنالبة
قدرىا (. %59
 .80دراسة (السعيدي )1008 ،بعنوان 3التخطيط االستراتيجي وعالقتو بفعالية األداء المؤسسـي،
دراسة تطبيقية عمى شركات تكنولوجيا المعمومات بسمطنة عمان.
ىتدفت الد ارالتة لتل التعترو ى تل خصتائص التخطتيط ا التتراتيجي فتي شتر ات تقنيتة المع ومتات
) ITوال شو ىن معايير نجاح التخطيط ا التراتيجي لدى شر ات تقنية المع ومات والمؤثرة ى ل
فتا ة نتتاجيتيم وال شتو ىتن معتايير نجتاح التخطتيط ا التتراتيجي لتدى شتر ات تقنيتة المع ومتات
والمؤثرة ى ل فا ة نتاجيتيم.
توفر فتتي التخطتتيط ا التتتراتيجي فتتي شتتر ات ت نولوجيتتا
وخ صتتت الد ارالتتة لتتل ن ثتتر الخصتتائص تت ًا
تود رقاب ٍتة ى تل مالتتوى الشتر ة تل وى تل مالتتوى اإلدارات الرئيالتة ل تي تد متن ن
المع ومتات وج ُ

ا نشتطة تالتير وفتق الخطتط ا التتراتيجية والتفصتي ية الموضتوىة وذلتك بنالتبة قتدرىا (%82.8

توفر تتع تق بوضتع خطتط طوي تة ا متد فتي الشتر ة لد ارالتة المشت ةت المالتتقب ية
و قتل الخصتائص ت ًا

المحتم ة وا التعداد لمواجيتيا وذلك بنالبة قدرىا (. %59

 3.4الدراسات األجنبية3
 .8دراسة ) ،(Hasanuddin & Nasrun, 2015بعنوان 3مدى مشاركة المجتمـع المحمـي فـي
عممية التخطيط االستراتيجي في المالحة والقطاع الفرعي لمثروة السمكية غرب إندونيسيا
"Participation and democratization in the strategic planning of the
"province of west Sulawesi, Indonesia
ىدفت الدراالة لل ال شتو ىتن متدى مشتار ة المجتمتع المح تي فتي ممارالتة التخطتيط ا التتراتيجي
وذلك فيما يتع ق بالمةحة والقطاع الفرىي ل ثتروة الالتم ية فتي غترب اندونيالتيا واالتتخدمت الد ارالتة
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منيج دراالة الحالة حيث تم جمع بيانات الد ارالتة متن ختةل الد ارالتة الم تبيتة باإلضتافة ل مقتابةت
الشخصية.
وخ صت الدراالة لل ضعو المشار ة من قبل مؤالالات المجتمتع المتدني ومنظمتات ا ىمتال غيتر
الربحية في مراحل ىم ية التخطيط ا التراتيجي فيما يتع ق بصياغة الرؤية والرالالة وا التتراتيجيات
والالياالتتات المتع قتتة باالتتتغةل المصتتائد البحريتتة المحتم تتة وىتتدم وجتتود مشتتار ة حقيقيتتة متتن قب تتل
ص تتحاب العةق تتة والمجتم تتع المح تتي بمؤالال تتاتو المخت ف تتة فيم تتا يتع تتق باإلى تتداد ل بت ترامج والمش تتاريع
وا نشطة.
 .1دراســـة ) ،(Gyawali & Kunwar, 2014بعنـــوان 3جـــودة الخـــدمات فـــي المؤسســـات
المصرفية الخاصة في نيبال
"Customer Satisfaction over Service Quality Dimensions: Exploring
SERVPERF in Private Banks of Butwal".
ىدفت ىذه الدراالة لل االت شاو تصورات العمة حتول جتودة الختدمات فتي المؤالالتات المصترفية
الخاصتتتة فت تتي نيبت تتال والمتمث ت تتة فت تتي العناصت تتر الماديت تتة الم موالت تتة وا الت تتتجابة وا مت تتان والتعت تتاطو
واال تتتخدمت الد ارال تتة الم تتنيج الوص تتفي التح ي تتي وب غ تتت ىين تتة الد ارال تتة ( 130ىمي تتل م تتن ىم تتة
البنوك.
وخ صتتت الد ارالتتة لتتل وجتتود تتتيثير ايجتتابي ذات د لتتة احصتتائية بتتين ا بعتتاد الخمالتتة لجتتودة الخدمتتة
ورضتتا العمتتة وذلتتك ى تتل الترتيتتب (ا ىتماديتتة التترىة ا التتتجابة ا متتان التعتتاطو العناصتتر
المادية الم موالة .
 .4دراسـة ) ،(Khalea & Workub, 2013بعنـوان 3العوامـل التـي تـؤثر عمـى تقـديم خـدمات
البمدية في مقاطعات شمال وغرب غواتنغ في جنوب أفريقيا
"Factors that Affect Municipal Service Delivery in Gauteng and North
"West Provinces of South Africa
ىتتدفت الد ارالتتة لتتل تحديتتد وقيتتاس العوامتتل التتتي تتتؤثر ى تتل تقيتتيم الختتدمات الب ديتتة فتتي مقتتاطعتي
(جواتينج وشمال غرب جنوب فريقيا .
وخ صتتت الد ارالتتة ل تتل ىتتدم رضتتا العم تتة ى تن جتتودة خ تتدمات الب ديتتة المقدمتتة م تتن قبتتل مال تتئولي
تيثير
الح ومة المح ية في موقعي الدراالة وخاصة فئة الشباب حيث انت العوامل ا ربعة ا ثر ًا
63

ىتتي( :مالتتتويات دختتل منخفضتتة قتتل متتن دختتل ا ال ترة وضتتعو فتترص العمتتل وانخفتتاض مالتتتوى
التع يم الرالمي وضعو مالتوى الحرفية ى تل الترتيتب وىتدم وجتود فتروق ذات د لتة معنويتة بتين
الت ت ان م تتوقعي الد ارال تتة فيم تتا يتع تتق بتوقع تتاتيم م تتن مق تتدمي الخ تتدمات والمال تتئولين المنتخب تتين الت تذين
يتحم ون المالئولية ىن تقديم خدمات الب دية و ظيرت الدراالة نتو بتالرغم متن تتوفير المتوارد ال افيتة
من قبل الب ديات المح ية فزنيا لم تُالتخدم بش ل فعال في الغالتب بالتبب نقتص الميتارات وضتعو
القدرة ى ل اإلنفاق وىدم الشفافية والمالا لة من قبل مقدمي الخدمات لمخت و الطوائو.
 .3دراسة ) (Karimi , et al., 2012بعنـوان 3دراسـة وتقيـيم جـودة الخدمـة المصـرفية فـي بنـك
أصفيان من خالل نموذج  SERVPERFالمعدل
"The study and Assessment of the Banking Service Quality in Isfahan
" Sepah Bank through Revised SERVPERF Model
ىتتدفت الد ارالتتة لتتل تقيتتيم مالتتتوى جتتودة الخدمتتة المص ترفية متتن ختتةل نمتتوذج معتتدل لتتألدا الفع تتي
 SERVPERFبا بعتتاد التاليتتة( :العناصتتر الماديتتة الم موالتتة العوامتتل البشترية الختتدمات البن يتتة
المالئولية ا جتماىية في فروع بنك البو صفيان وتحديد مدى الرضا العام لعمة البنك.
وخ صتتت الد ارالتتة ل تتل ن النمتتوذج بيبع تتاده المعدلتتة التالي تتة( :العناصتتر المادي تتة الم موالتتة العوام تتل
البشرية الخدمات البن ية المالئولية ا جتماىية داة قياس صالحة لتمثيل جودة الخدمات البن يتة
وب تتغ تقي تتيم مال تتتوى ج تتودة الخدم تتة المصت ترفية ل بن تتك م تتن خ تتةل بع تتاده الخمال تتة بدرج تتة ى تتل م تتن
المتوالط و ن رضا العمة ىن الخدمات المصرفية ل بنك ثر من المتوالط.
 .1دراسة ) (lauren, 2011بعنوان 3التخطيط االستراتيجي في الحكومات المحمية
""Strategic Planning In local Government
ى تتدفت الد ارال تتة ل تتل تحدي تتد ش تتمولية التخط تتيط ا ال تتتراتيجي والت تتيثير المحتم تتل لش تتمولية التخط تتيط
وتحديتتد ا ختتتةو بتتين التخطتتيط ا التتتراتيجي ومتتا ىتتو فع تتي ى تتل رض الواقتتع وفقتتا بعتتاد ا دا
وتح ي يا .وقد االتخدمت الدراالة في التقييم المنيج التح ي ي الوصفي.
وخ صت الدراالة لل وجود ثر من االتراتيجية لعدد من اإلدارات المخت فة ول تن التخطتيط ا ثتر
شمولية يؤدي لل دا فضل لادارات.
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 .1دراسة ) (Sintra & Olivia, 2009بعنوان 3تقييم جـودة الخدمـة فـي البمديـة 3دراسـة مبنيـة
عمى تصورات المواطنين والموظفين في الخطوط األمامية
"Assessing Service Quality In A Municipality: A Study Based On The
"Perceptions Of Citizens And Frontline Employees
تتنادا ل تتل تص تتورات المت تواطنين
ى تتدفت ى تتذه الد ارال تتة ل تتل تقي تتيم ج تتودة خ تتدمات الب تتديات وذل تتك اال ت ً

ومتتوظفي المواقتتع الميمتتة فتتي الب تتديات البرتغاليتتة متوالتتطة الحجتتم وال شتتو ىتتن العةقتتة بتتين جتتودة
خ ت تتدمات الب ت تتديات ورض ت تتا المت ت تواطنين وم ت تتوظفي المواق ت تتع اليام ت تتة وذل ت تتك باال ت تتتخدام نم ت تتوذج ا دا

 SERVPERFبيبع تتاده الخمال تتة التالي تتة( :العناص تتر المادي تتة الم موال تتة وا ال تتتجابة وا ىتمادي تتة
والتعاطو وا مان .
وخ صتتت الد ارالتتة لتتل ن مالتتتوى جتتودة الختتدمات الب ديتتة انتتت ىاليتتة ى ًمتا بتتين العناصتتر الماديتتة

تيثير ى تل
الم موالة َحققت ى ل ا بعاد في حين ن درجة ا مان انت قل بعاد جودة الخدمات ًا
رضتا المتواطنين و وضتحت الد ارالتة بينتو متن المثيتر لةىتمتام ن تصتورات العمتة لمالتتوى الجتودة
انت ى ل من تصورات الموظفين.
 .7دراســة ) (Williams, 2009بعن ـوان 3قيــادة التخطــيط االســتراتيجي فــي كميــة مجتمــع واليــة
ايمينوي 3من ىو الذي يقود العمميات
"Strategic Planning Leadership in Illinois Community Colleges: Who
"is leading the Process
ىتدفت الد ارالتة لتل معرفتة دور القيتادات فتي الجامعتات فتي ىم يتة التخطتيط ا التتراتيجي ومتدى
التشابو وا ختةو بين الجامعات في ىم ية التخطيط ا التراتيجي وىذه الدراالة طبقت ى ل (37
ية جامعية واقعة في و ية ي ينوي فتي الو يتات المتحتدة ا مري يتة وقتد االتتخدم الباحتث الد ارالتات
ا التقصائية والمقابةت لجمع البيانات المتع قة بالدراالة.
بير في ىم يات التخطيط ا التراتيجي لتدى يتات المجتمتع
وخ صت الدراالة لل ن ىناك تشابيًا ًا

فتي و يتة ي ينتوي ووجتدت الد ارالتة يضتا ن ميتارات ا فتراد المالتؤولين ىتن نشتطة التخطتيط
ا التراتيجي )القيادة( تتوافق لل حد بير مع نظرية القيادة الال و ية والتي تبين ل الحترص ى تل
ا شخاص و ذلك الحرص ى ل ميام التخطيط ا التراتيجي و وصتت الد ارالتة بضترورة تتوفير نظترة
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ثاقبتة ى تل نتوع القيتادة الةزمتة ل تخطتيط ا التتراتيجي فتي يتات المجتمتع ختةل ا وقتات المتغيترة
باالتمرار.
 .1دراسة ) (Mai, janet, 2008بعنوان 3اتجاىات التخطـيط االسـتراتيجي الحكوميـة فـي فيتنـام3
تدخالت أجيزة الحكومة من أجل االستدامة
"Towards Local Government Strategic Planning in Vietnam: Systemic
"Governance Interventions for Sustainability
ىدفت الدراالة لل تح يتل التخطتيط ا التتراتيجي الح تومي فتي ثتةث منتاطق مح يتة فتي فيتنتام وقتد
اىتمدت الدراالة ى ل البحوث التجريبيتة واالت شتاو متدى تطبيتق التخطتيط ا التتراتيج ي والمقارنتة
مع الواقع ومدى ا ىتماد ى ل التخطيط المر زي وتحديد اآلثار المترتبة ى ل ذلك.
وخ صتتت الد ارالتتة لتتل اقتصتتار التخطتتيط ى تتل اإلدارة الع يتتا فتتي اتختتاذ الق ترار والتخطتتيط وا فتقتتار
لتل التنالتيق متع اإلدارات المح يتة وىتتي تعتد واحتدة متن ا دوات الح وميتتة ممتا جعتل ىنتاك ضتتعفًا
في المشار ة الشعبية في المشار ة في التخطيط ا التراتيجي ل ب تد ممتا دى لتل يجتاد جتوا غيتر
ديمقراطية ثرت ى ل تنمية الب د.
 .2دراسة ) (Defifo, 2008بعنوان 3عممية التخطيط االستراتيجي 3تحميل في الكميات الصغيرة
""Strategic planning process: an analysis in small colleges
ىدفت الدراالة لل تشتخيص ىم يتة التخطتيط ا التتراتيجي ودورىتا فتي بنتا ىةقتة الثقتة فتي ىم يتة
صتنع القترار والتدور التذي يجتب ن ي عبتو رئتيس ال يتة فتي ىم يتة التغييتر المخطتط ليتا ودور
التخطتيط ا التتراتيجي فتي تنميتة دا المؤالالتات وقتد اتبتع الباحتث متنيج د ارالتة الحالتة واالتتخدم
المقتابةت الفرديتة والمجموىتات البؤريتة وتح يتل الوثتائق والبريتد اإلل ترونتي ومةحظتات ى تل
ٍ
بدرجة قصوى.
ا جتماىات واالتخدم العينة اليادفة التي يم ن ن يالتفيد منيا
وقتد خ صتت الد ارالتة لتل ن التخطتيط ا التتراتيجي يالتاىد العتام ين ى تل الفيتم المشتترك ل مؤالالتة
ومالتتقب يا وىتذا يعتمتد ى تل ىتدة ىوامتل متن ىميتا :الثقتة بتين الترئيس ومج تس اإلدارة والثقتة بتين
البيروقرطتي وا جتمتاىي
ا
اإلدارة والعتام ين و ن االتتخدام نمتط اإلطتار المتعتدد ل قيتادة (الالياالتي و
يؤىتل لمالتتوى ى ٍ
تال متن الت امتل والتميتز والمرونتة ويوالتع دائترة المشتار ة ىبتر المناقشتات ل قضتايا
والقت اررات الصتعبة والتتي تنتاقش فتي مالتتويات داريتة قتل مثتل قضتية المشتار ة فتي تحمتل
المالؤولية.
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 1.4التعميق عمى الدراسات السابقة3
تم في ىذا الفصل االتعراض الدراالات الالابقة المتع قة بموضوع الدراالة وتنوىت الدراالات الالابقة
بين دراالات مح ية وىربية و جنبية و انت حدث ىذه الدراالات ىام ( 2015و انت قتدميا ىتام
( 2001وقتتد وجتتد الباحتتث بتتين ىتتذه الد ارالتتات قتتد تعتتددت واخت فتتت بتتاختةو ا ىتتداو والقطاىتتات
والبيئات والمتغيرات التي تناولتيا والمنيجيات التي اتبعتيا وقد غ تب ى تل ت تك الد ارالتات االتتخدام
المنيج الوصفي التح ي ي.
ومتن ختةل االتتعراض الد ارالتات الالتابقة المح يتة والعربيتة وا جنبيتة ذات العةقتة المباشترة و غيتر
المباشرة بموضوع الدراالة توص ت الدراالات الالابقة لل مجموىة من النتائج التي الاىدت الباحث
في ث ار دراالتو باإلضافة لل ما ورد فييا من مع ومات ىانت الباحث فتي ىتداد اإلطتار النظتري
ل دراالة ومن ىم مةحظات الباحث ى ل الدراالات الالابقة ما ييتي:


دت جميع الدراالات التتي تناولتت موضتوع التخطتيط ا التتراتيجي ى تل ىميتتو و نتو بتد متن
ا ىتمام بو والعمل ى ل تطويره باالتمرار.

 ر تزت الد ارالتات التتي ىنيتت بموضتوع جتودة الخدمتة بضترورة تتدريب وتطتوير وادرىتا البشترية
ل وصول لل فضل خدمة ل عمة والمالتفيدين.
 ىنتاك جمتاع متن الد ارالتات الالتابقة بضترورة جت ار المزيتد متن البحتوث حتول موضتوع الد ارالتة
والتر يز ى ل ىميتو والعمل ى ل تطويره.


ع المنيجيتة المالتتخدمة بتين المتنيج
حتظ الباحتث متن ختةل االتتعراض الد ارالتات الالتابقة تََنت ُّو َ

الوصتفي ومتنيج د ارالتة الحالتة

متا تنوىتت طريقتة تحديتد مجتمتع الد ارالتة حيتث اىتمتدت فتي

معظم الدراالات المذ ورة ى ل طريقة العينة في جمتع البيانتات متن المجتمتع ا صت ي فتي حتين
يوجد ىدد ق يل من ت ك الدراالات اىتمد ال وب المالح الشامل لمجتمع الدراالة.
 بين تتت الد ارال تتات الال تتابقة ن مال تتتوى التخط تتيط ا ال تتتراتيجي زال بحاج تتة ل تط تتوير ف تتي بع تتض
المنظمات.
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أوجو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة3
 بنا داة الدراالة.

 ىرض اإلطار النظري ل دراالة.
 تحديد منيج الدراالة وا الاليب اإلحصائية المالتخدمة.

 ىرض النتائج ومناقشتيا وتفاليرىا وتقديم التوصيات والمقترحات.
ما يميز الدراسة الحالية3
ن ما يميز ىذه الدراالة ىن الدراالات الالابقة في نيا تتناول التخطيط ا التراتيجي و بعاده وىةقتو
بجودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالاحل في محافظات غزة.

تتذلك متتا يميتتز الد ارالتتة الحاليتتة نيتتا تعتبتتر -ى تتل حتتد ى تتم الباحتتث -المحاولتتة ا ولتتل لد ارالتتة ذلتتك

وييمتتل فتتي ن تالتتيم ىتتذه الد ارالتتة فتتي ضتتافة جديتتدة لمجتتال البحتتث الع متتي وخاصتتة فتتي موضتتوع

العةقة بين التخطيط ا التراتيجي وجودة الخدمة.

 1.4الفجوة البحثية
جدول رقم ( 3)3.1تحديد الفجوة البحثية من خالل نتائج الدراسات السابقة
والدراسة الحالية والجوانب اإلضافية لمدراسة
أىم نتائج الدراسات السابقة
-

-

ر ت تتزت ى ت تتل المتغي ت تتر المال ت تتتقل :التخط ت تتيط

ق ة وندرة الدراالات بش ل ىتام

-

اىتمت تتت بد ارالت تتة العةقت تتة بت تتين التخطت تتيط

ا التتتراتيجي وىةقتتتو بمتغيترات متعتتددة ى تتل

– ى ت تتل ح ت تتد ى ت تتم الباح ت تتث-

ا التتتراتيجي وتحالتتين جتتودة الخدمتتة ف تي

اىتبارىتتا مالتتتق ة فتتي بعتتض الد ارالتتات وتابعتتة

الت ت ت تتي تناول ت ت تتت العةق ت ت تتة ب ت ت تتين

مص ت حة ميتتاه ب تتديات الالتتاحل فتتي قطتتاع

في خرى.

متغيرات الدراالة الحالية.

غزة وذلك من خةل

ر تتزت ى ت تتل المتغي تتر التت تتابع :وذل تتك بقياالت تتو
منفت ت تترد و بعةقتت ت تتو تت ت تتابع و مالت ت تتتقل مت ت تتع
متغيرات مخت فة.

-

الفجوة البحثية
-

الدراسة الحالية

ت ت ت تتان مجت ت ت تتال تطبيت ت ت تتق الد ارالت ت ت تتات الالت ت ت تتابقة
(البنت تتوك الجامعت تتات الت تتو ازرات المؤالالت تتات

-

تخت تتو متتع معظتتم الد ارالتتات

-

تحديت ت تتد مالت ت تتتوى تطبيت ت تتق مص ت ت ت حة ميت ت تتاه

الالت ت تتابقة مت ت تتن حيت ت تتث اليت ت تتدو

ب ت تتديات الالت تتاحل ل تخطت تتيط ا الت تتتراتيجي

يوجتد

من وجيتة نظتر المالتتويات اإلشترافية فتي

ومجال التطبيق حيث

د ارالتتة ف التتطينية ر تتزت ى تتل
مص حة ب ديات الالاحل.

مجال المياه في قطاع غزة.
-

الخاصة وغيرىا .

تحدي ت ت تتد مال ت ت تتتوى ا دا الفع ت ت تتي لج ت ت تتودة
الخ ت تتدمات الت ت تتي تق ت تتدميا مصت ت ت حة مي ت تتاه
ب ديات الالاحل.

-

د ارال ت تتة وتح ي ت تتل العةق ت تتة ب ت تتين التخط ت تتيط
ا التتتراتيجي وتحالتتين جتتودة الخدمتتة فتتي
مصت حة ب تديات الالتاحل متن وجيتة نظتتر
المالتويات اإلشرافية في مجال الميتاه فتي
قطاع غزة.

المصدر 3من إعداد الباحث
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 8.3مقدمة3
يعتترض ىتذا الفصل اإلج ت ار ات والخط توات المنيجي تتة التتي تمتت فتي مجتتال الد ارالتة الميدانيتة حيتث
يتن ت تتاول مجتمت ت تتع الد ارال ت ت تتة والعينت ت تتة الت ت تتي طبق ت تتت ى ييت ت تتا الد ارالت ت تتة ضتاف ت ت تةً ل ت تتل توضيت ت تتح ا دوات
المالتخدم تتة فتتي الد ارال تتة وخطواتي تتا ومنيجيتتا وا التتاليب اإلحصائي تتة التتتي االتتتخدمت فتتي تح ي تتل
البيانتات وفيما ي ي تفاصيتل متا تقتدم.

 1.3منيج الدراسة3
من جتل تحقيتق ىتداو الد ارالتة قتام الباحتث باالتتخدام المتنيج الوصتفي التح ي تي والتذي يحتاول قيتاس
"العةقتتة بتتين التخطتتيط ا التتتراتيجي وتحالتتين جتتودة الخدمتتة" وذلتتك متتن ختتةل د ارالتتة تطبيقيتتة ى تتل
جتتودة خدمتتة الميتتاه –مص ت حة ميتتاه ب تتديات الالتتاحل– محافظتتات غ تزة ويحتتاول المتتنيج الوصتتفي
مة في التوصل لل تعميمات ذات معنتل يزيتد بيتا رصتيد المعرفتة
التح ي ي ن
ويقَي َم ً
ويفَ ّال َر ُ
يقارن ُ
َ
ىن الموضوع وقد تم جمع البيانات من المصادر ا ولية والثانوية ما ي ي:
 .المصادر األولية:
وذلتك بالبحتث فتي الجانتب الميتداني بتوزيتع االتتبيانات لد ارالتة بعتض مفتردات الد ارالتة وحصتر
المع ومات الةزمة في موضوع البحث وتجميعيا ومن ثم تفريغيا وتح ي يا اإلحصتائي واالتتخدام
ا ختبتارات اإلحصتائية المناالتبة بيتدو الوصتول لتد

ت ذات قيمتة ومؤشترات تتدىم موضتوع

الدراالة.
ب .المصادر الثانوية3
قتام الباحتث باالتتخدام مصتادر البيانتات الثانويتة فتي معالجتة اإلطتار النظتري ل د ارالتة متن ختةل
اآلتي:
 .1ال تب والمراجع العربية وا جنبية التي تناولت موضوع الدراالة.
 .2الدوريات والمقا ت والدراالات المنشورة ذات العةقة.
 .3التقارير والنشرات الصادرة ىن المؤالالات والم ار ز ذات العةقة.
 .4شب ة اإلنترنت والنالخ اإلل ترونية الموجودة ى ل صفحاتيا.
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 4.3مجتمــع وعينة الدراسة3
يتمثل مجتمع الدراالة في جميع العام ين في مص حة مياه ب ديات الالاحل – محافظات غزة والذين
درجتيم الوظيفية رئيس قالم فيى ل ومديري الدوائر المتابعين لعمل مص حة المياه في الت طة الميتاه
الف التتطينية ومتتديري دوائتتر الميتتاه والميندالتتين المالتتئولين ىتتن ختتدمات الميتتاه فتتي ب تتديات القطتتاع
والميندالين المتابعين لعمتل مصت حة الميتاه متن المؤالالتات الشتري ة الداىمتة والميندالتين المتتابعين
لعمل مص حة المياه من الم اتب اليندالية ا التشارية.
وقد االتتخدم الباحتث الت وب العينتة العنقوديتة وقتد قتام الباحتث بتوزيتع ( 135االتتبانة ى تل مجتمتع
الد ارال ت تتة وت ت تتم اال ت تتترداد ( 130اال ت تتتبانة ي بنال ت تتبة اال ت تتتجابة ب غ ت تتت ( %96.3وبع ت تتد تفح ت تتص
ا التتتبانات لتتم ُي ْال تتَْب َعد ي منيتتا وبالتتتالي تتتم تح يتتل ( 130االتتتبانة ويوضتتح الجتتدول رقتتم (4.1

مجتمع وىينة الدراالة.

جدول ( 3)3.8مجتمع وعينة الدراسة
م
1
2

الفئة
العت ت ت ت تتام ون فت ت ت ت تتي مص ت ت ت ت ت حة الميت ت ت ت تتاه (الدرجت ت ت ت تتة
الوظيفية رئيس قالم فيى ل .
مت ت ت تتديرو الت ت ت تتدوائر المتت ت ت تتابعون لعمت ت ت تتل مص ت ت ت ت حة
المياه في ال طة المياه الف الطينية.

نسبة

الموزع

المسترد

25

25

%100.0

10

10

%100.0

االسترداد

م ت تتديرو دوائ ت تتر المي ت تتاه والميندال ت تتون المال ت تتئولون
3

ى تتن خت تتدمات الميت تتاه فت تتي ب ت تتديات القطت تتاع (25

ب دية .

75

70

%93.3

الميندال ت تتون المت ت تتابعون لعم ت تتل مصت ت ت حة المي ت تتاه
4

م ت ت ت ت ت ت ت تتن المؤالال ت ت ت ت ت ت ت تتات الشت ت ت ت ت ت ت ت تري ة الداىم ت ت ت ت ت ت ت تتة
(اليونالت تتيو الصتت ت يب ا حمت تتر

Oxfam

20

20

%100.0

 .....الخ .
5

الميندال ت تتون المت ت تتابعون لعم ت تتل مصت ت ت حة المي ت تتاه
من الم اتب اليندالية ا التشارية
اإلجمالي
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5

5

%100.0

841

840

%21.4

 3.3أداة الدراسة3
قتتام الباحتتث بزىتتداد االتتتبانة تتتدور حتتول "العةقتتة بتتين التخطتتيط ا التتتراتيجي وتحالتتين جتتودة الخدمتتة"
وذلتتتك مت تتن ختتتةل د ارالت تتة تطبيقيت تتة ى ت تتل جت تتودة خدمتتتة الميت تتاه – مص ت ت حة ميتتتاه ب ت تتديات الالت تتاحل –
محافظات غزة حيث تت ون االتبانة الدراالة من  3قالام وىما ى ل النحو اآلتي:
القسم األول 3البيانات الشخصية ويت ون من  5فقرات.
القسم الثاني 3التخطيط ا التراتيجي :ويت ون من  5محاور وىي:
 المحور األول :تطوير الرؤية والرالالة وا ىداو.
 المحور الثاني :تح يل البيئة الداخ ية والخارجية.
 المحور الثالث :تطوير ا التراتيجيات.
 المحور الرابع :تنفيذ ا التراتيجيات.
 المحور الخامس :المتابعة والتقييم.
القسم الثالث 3جودة الخدمة
واختتتار الباحتتث التتتدرج ( 10-1لةالتتتجابة ف متتا اقتربتتت اإلجابتتة متتن  10دل ذلتتك ى تتل الموافقتتة
العالية ى ل ما ورد في الفقرة المعنية و ل تدرج لو وزن نالبي .%10
جدول ( )3.1درجات المقياس ()80-8
االستجابة
الدرجة

8

1

4

1

3

1

7

1

2
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 1.3خطوات إعداد أداة الدراسة (االستبانة)3
قام الباحث بزىداد داة الدراالة وفقًا ل خطوات اآلتية:
 .1مراجعتتة الد ارالتتات الالتتابقة ذات الص ت ة بموضتتوع الد ارالتتة وا التتتفادة منيتتا فتتي بنتتا ا التتتبانة
وصياغة فقراتيا.
 .2تتتم ىتتداد مالتتودة وليتتة لةالتتتبانة متتن جتتل تقييميتتا وىرضتتيا ى تتل المشتترو و ختتذ ش ارئتتو حتتول
صةحية ا التبانة ل دارالة.
 .3تم ترتيب محاور ا التبانة واىادة صياغة فقراتيا وفق التعديةت التي بداىا المشرو.
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 .4تتتم تصتتميم ا التتتبانة فتتي صتتورتيا ا وليتتة وىرضتتيا ى تل ىتتدد متتن المح متتين متتن ذوي الخبترة
من الاتذة ومتخصصين.
 .5فتتي ضتتو ش ار المح متتين تتتم تعتتديل بعتتض فق ترات ا التتتبانة متتن حيتتث الحتتذو و ا ضتتافة و
التعديل لتالتقر ا التبانة في صورتيا النيائية ما في م حق رقم (. 3
 .6تم ج ار ىينة االتطةىية من ( 30االتبانة ى ل فراد ىينة الدراالة وذلتك بغترض التي تد متن
صدق ا التبانة وثباتيا.

 1.3صـدق أداة الدراسة (االستبانة)3
 .1صدق المحكمين "الصدق الظاىري"3
قتتام الباحتتث بعتترض داة الد ارالتتة فتتي صتتورتيا ا وليتتة ى تتل مجموىتتة متتن المح متتين تيلفتتت متتن 10
ىضتتا متتن الييئتتة التدريالتتية فتتي الجامعتتات الف التتطينية بمحافظتتة غ تزة (م حتتق رقتتم  1وقتتد ط تتب
الباحتتث متتن المح متتين بتتدا شرائيتتم فتتي متتدى مةئمتتة العبتتارات لقيتتاس متتا وضتتعت ج تتو ومتتدى
وضوح صياغة العبارات ومدى مناالتبة تل ىبتارة ل محتور التذي ينتمتي ليتو ومتدى فايتة العبتارات
لتغطية ل محور متن محتاور الد ارالتة باإلضتافة لتل اقتتراح متا يرونتو ضترورًيا متن تعتديل صتياغة

االتنادا لل المةحظات والتوجييات التتي بتداىا المح متون قتام الباحتث بتزج ار
العبارات و حذفيا و ً
التعديةت التي اتفق ى ييا المح مون.

 .2صدق االتساق الداخمي3
يقصد بصدق ا تالاق الداخ ي مدى اتالتاق تل فقترة متن فقترات ا التتبانة متع المحتور التذي تنتمتي
ليو ىذه الفقرة وقد تم حالاب ا تالاق الداخ ي لفقرات ا التبيان وذلتك بحالتاب معتامةت ا رتبتاط
بين ل فقرة والدرجة ال ية ل محور التابعة لو.
أوًال 3نتائج صدق االتساق الداخمي لمحاور التخطيط االستراتيجي3
( )1المحور األول 3تطوير الرؤية والرسالة واألىداف3
يب تتين الج تتدول اآلت تتي مع تتامةت ا رتب تتاط ب تتين تتل فقت ترة م تتن فقتترات مح تتور "تط تتوير الرؤي تتة والرال تتالة
وا ىداو" والدرجة ال ية ل محور والذي يبين ن معامةت ا رتباط المبينة دالتة ىنتد مالتتوى د لتة
( 0.05حيث ن القيمتة ا حتماليتة ل تل فقترة قتل متن  0.05وبتذلك تعتبتر فقترات المحتور صتادقة
لما وضعت لقياالو.
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جدول ( 3)3.4معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور
تطوير الرؤية والرسالة واألىداف والدرجة الكمية لممحور

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

1

يوجد لدى مص حة المياه رؤية واضحة ليا.

0.84

*0.000

2

يوجد لدى مص حة المياه رالالة واضحة ليا.

0.81

*0.000

3

تحدد مص حة المياه االتراتيجياتيا بوضوح.

0.90

*0.000

4

تعبر رالالة مص حة المياه ىن الخدمات التي تقدميا.

0.84

*0.000

5

يتم تحديد ىداو مص حة المياه بعناية.

0.89

*0.000

0.81

*0.000

7

تنبثق رالالة مص حة المياه من ىدافيا العامة.

0.80

*0.000

8

تيتم مص حة المياه بتحديد البرامج والمشاريع المالتقب ية.

0.73

*0.000

9

تحفز ىداو المص حة العام ين ى ل ا دا المتميز.

0.71

*0.000

م

6

الفقـــــرات

تختار مص حة المياه ا التراتيجيات المناالبة لتحقيق ا ىداو بما يتة م مع ظروفيا
الداخ ية والخارجية.

* ا رتباط دال حصائيا ىند   0.05

( )2المحور الثاني 3تحميل البيئة الداخمية والخارجية3
يب تتين الج تتدول الت تتالي مع تتامةت ا رتب تتاط ب تتين تتل فقت ترة م تتن فقت ترات مح تتور "تح ي تتل البيئ تتة الداخ ي تتة

والخارجية" والدرجة ال ية ل محور والذي يبين ن معامةت ا رتباط المبينة دالة ىنتد مالتتوى د لتة
( 0.05حيث ن القيمة ا حتمالية ل ل فقرة قل من  0.05وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة لما
وضعت لقياالو.

جدول ( 3)3.3معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور
تحميل البيئة الداخمية والخارجية والدرجة الكمية لممحور

م

معامل

الفقـــــرات

القيمة

االرتباط

االحتمالية

1

تقوم مص حة المياه بتح يل العوامل الداخ ية المؤثرة.

0.71

*0.000

2

تحدد مص حة المياه الفرص والتيديدات الخارجية.

0.78

*0.000

3

يتم تحديد المالتفيدين و صحاب العةقة من المص حة من حيث طبيعتيم ونوىيتيم.

0.75

*0.000

4

تعمل مص حة المياه ى ل تحديد الموارد المالية بدقة.

0.85

*0.000

5

يتم مراىاة اليي ل التنظيمي الداخ ي ل مص حة الحالي والمالتقب ي.

0.75

*0.000

6

لجانا من الب ديات والمؤالالات المخت فة لتحديد احتياجاتيا.
تش ل مص حة المياه ً
يتم تحديد الموارد البشرية الةزمة ل مص حة.

0.70

*0.000

0.64

*0.000

8

تضع مص حة المياه القضايا التنموية من خةل مشار ة ا طراو المعنية.

0.84

*0.000

9

يشارك ىدد بير من المديرين ورؤالا ا قالام في تح يل البيئة الداخ ية والخارجية.

0.86

*0.000

7

* ا رتباط دال حصائيا ىند   0.05
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( )3المحور الثالث 3تطوير االستراتيجيات3
يب تتين الج تتدول الت تتالي مع تتامةت ا رتب تتاط ب تتين تتل فقت ترة م تتن فقت ترات مح تتور "تط تتوير ا ال تتتراتيجيات"
والدرجة ال ية ل محور والتذي يبتين ن معتامةت ا رتبتاط المبينتة دالتة ىنتد مالتتوى د لتة (0.05
حيث ن القيمة ا حتمالية ل ل فقرة قل من  0.05وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضعت
لقياالو.
جدول ( 3)3.1معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور
تطوير االستراتيجيات والدرجة الكمية لممحور

م

معامل

الفقـــــرات

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.86

*0.000

0.66

*0.000

3

تعالج ا التراتيجيات جذور القضايا التنموية.

0.82

*0.000

4

تش ل ا التراتيجيات اإلطار العام ل تخطيط ا التراتيجي لمص حة المياه.

0.71

*0.000

5

تيتم مص حة المياه بالبحوث والدراالات المالتقب ية لتطوير االتراتيجياتيا.

0.89

*0.000

6

يتم ميالالة التخطيط ا التراتيجي ضمن خطة مص حة المياه.

0.72

*0.000

0.79

*0.000

0.77

*0.000

1
2

7
8

تعبر االتراتيجيات المص حة ىن رؤيتيا ا التراتيجية.
تيختتذ مص ت حة الميتتاه ف تتي ى تتداد االتتتراتيجياتيا بعتتين ا ىتبتتار نقتتاط الضتتعو
والمخاطر في مرح ة التشخيص.

يتتتم دراج تطتتوير البنتتا المؤالالتتي (اليي تتل التنظيمتتي التخطتتيط ا التتتراتيجي
ىند تطوير ا التراتيجيات.
تالاىد ال وائح والقوانين المعمول بيا ى ل تطوير ا التراتيجيات.

* ا رتباط دال حصائيا ىند   0.05

( )4المحور الرابع 3تنفيذ االستراتيجيات3
يبين الجدول التالي معامةت ا رتباط بين ل فقرة متن فقترات محتور "تنفيتذ ا التتراتيجيات" والدرجتة
ال ية ل محور والذي يبين ن معامةت ا رتباط المبينة دالتة ىنتد مالتتوى د لتة ( 0.05حيتث ن
القيمة ا حتمالية ل ل فقرة قل من  0.05وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياالو.
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جدول ( 3)3.1معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور
تنفيذ االستراتيجيات والدرجة الكمية لممحور

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

1

تراىي مص حة المياه خطوات التنفيذ التي وضعتيا في ىم ية ت وين ا التراتيجية.

0.84

*0.000

2

تُشرك مص حة المياه ا فراد المختصين ىند التنفيذ في وضع ا التراتيجيات.
يتم اىتماد منيجية محددة ل تعامل مع مقاومي التغيير.

0.81

*0.000

0.73

*0.000

4

يتم مراىاة الموارد المادية في ىم ية التنفيذ ل خطة الموضوىة.

0.78

*0.000

5

تزود مص حة المياه الدوائر بقاىدة بيانات تالاىدىم في تنفيذ مياميم.

0.80

*0.000

6

يتم مراىاة اليي ل التنظيمي والصةحيات ل تي د من مناالبتيا لتنفيذ الخطة.

0.87

*0.000

7

تعتمد مص حة المياه مبد المشار ة بين اإلدارات المخت فة لتنفيذ خطط العمل.

0.72

*0.000

8

تضع مص حة المياه شليات لتنفيذ الخطط ا التراتيجية البدي ة.

0.76

*0.000

م

3

الفقـــــرات

* ا رتباط دال حصائيا ىند   0.05

( )5المحور الخامس 3المتابعة والتقييم3
يبتتين الجتتدول التتتالي معتتامةت ا رتبتتاط بتتين تتل فق ترة متتن فق ترات محتتور "المتابعتتة والتقيتتيم" والدرجتتة
ال ية ل محور والذي يبين ن معامةت ا رتباط المبينة دالتة ىنتد مالتتوى د لتة ( 0.05حيتث ن
القيمة ا حتمالية ل ل فقرة قل من  0.05وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياالو.
جدول ( 3)3.7معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور
المتابعة والتقييم والدرجة الكمية لممحور

م

معامل

الفقـــــرات

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.90

*0.000
*0.000

1

تُ ّقيم مص حة المياه ا دا وفق نظام واضح وشفاو.
تالتخدم مص حة المياه معايير واضحة ل ح م ى ل ىم ية التح يل البيئي.

0.90

3

تالتخدم مص حة المياه معايير واضحة ل ح م ى ل ت وين ا التراتيجية.

0.87

*0.000

4

يتم االتخدام معايير ومؤشرات واضحة ل ح م ى ل تنفيذ ا التراتيجية.

0.80

*0.000

5

تعمل مص حة المياه بمرونة لموا بة التغيرات التي تحدث في البيئة والت يو معيا.

0.68

*0.000

6

يتم ا التفادة من نتائج التقييم والتغذية الراجعة التي تتوصل لييا.

0.76

*0.000

7

يتم مراجعة الخطط التنفيذية باالتمرار.

0.90

*0.000

8

تقوم مص حة المياه بتقييم ختامي ل خطة ا التراتيجية.

0.86

*0.000

9

يجتمع فريق التخطيط ا التراتيجي لتقييم الخطة الموضوىة.

0.91

*0.000

2

* ا رتباط دال حصائيا ىند   0.05
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ثانيا 3نتائج صدق االتساق الداخمي لجودة الخدمة3
ً

يب تتين الج تتدول الت تتالي مع تتامةت ا رتب تتاط ب تتين تتل فقت ترة م تتن فقت ترات "ج تتودة الخدم تتة" والدرج تتة ال ي تتة

ل محور والذي يبين ن معامةت ا رتباط المبينة دالة ىند مالتتوى د لتة ( 0.05حيتث ن القيمتة
ا حتمالية ل ل فقرة قل من  0.05وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياالو.
جدول ( 3)3.1معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور
جودة الخدمة والدرجة الكمية لممحور
الفقـــــرات

م

معامل

القيمة

0.79

*0.000
*0.000

االرتباط االحتمالية

ل تتدى مصت ت حة المي تتاه د اري تتة وى تتم تتاو بمع تتايير ج تتودة المي تتاه المط وب تتة والت تتي يج تتب تق تتديميا

1

ل مواطنين.

2

تقوم مص حة المياه بعمل فحوصات دورية لمعايير جودة المياه المقدمة.

0.82

3

تعمل مص حة المياه ى ل تطوير مختبراتيا لضمان الدقة في الفحوصات والنتائج.

0.84

*0.000

0.87

*0.000

0.74

*0.000

0.87

*0.000

0.82

*0.000

0.64

*0.000

0.76

*0.000

0.82

*0.000

0.80

*0.000

0.87

*0.000

0.77

*0.000

0.81

*0.000

0.73

*0.000

4

تحتترص مص ت حة الميتتاه ى تتل تقتتديم ميتتاه بجتتودة تتناالتتب متتع المعتتايير الدوليتتة وفتتق ا م انتتات

المتاحة.

تتترفض مص ت حة الميتتاه حفتتر شبتتار فتتي المنتتاطق التتتي

تتناالتتب جتتودة الميتتاه فييتتا متتع معتتايير

5

الجودة العالمية.

6

تالتفيد مص حة المياه من نتائج الفحوصات الخاصة بالمياه في تطوير مشروىاتيا المالتقب ية.

7
8
9
10
11
12
13
14
15

تعتبتتر مص ت حة الميتتاه معتتايير جتتودة الميتتاه المقدمتتة يالتتاس لقيتتاس فتتا ة المص ت حة فتتي تقتتديم

الخدمة.

تيتم مص حة المياه بمشروىات تح ية مياه البحر يالاس لتحالين جودة المياه المقدمة.
تيتتتم مصت حة الميتتاه بمشتتروىات الحصتتاد المتتائي وذلتتك بغتترض تحالتتين جتتودة الختزان الجتتوفي

وتخفيو م وحة المياه.

لتتدى مصت حة الميتتاه خطتتط إلغتتةق اآلبتتار التتتي

الجودة واالتبداليا بآبار خرى.

تتناالتتب الميتتاه المالتتحوبة منيتتا متتع معتتايير

تتعامل مص حة المياه مع ش اوى المواطنين المتع قة بجودة المياه المقدمة باىتمام.
لتتدى مص ت حة الميتتاه وحتتدة خاصتتة ل تعامتتل متتع مش ت ةت تتتدىور جتتودة الميتتاه ود ارالتتة البتتدائل

المتاحة ل تغ ب ى ييا.

ترىل مص حة المياه ا بحاث الخاصة بالتعامل مع مش ةت التدىور في جودة المياه.
تيتم مص حة المياه بنشر الوىي المائي لدى المواطنين والمتع تق بجتودة الميتاه وشليتات التعامتل

معيا.

تقتتوم مصت ت حة الميتتاه بنش تتر نتتتائج الفحوص تتات المخبريت تة لجتتودة المي تتاه المالتتحوبة م تتن الخت تزان

الجوفي بش ل دوري.

* ا رتباط دال حصائيا ىند   0.05
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 .3الصدق البنائي3
يعتبتر الصتدق البنتائي حتد مقتاييس صتدق ا داة التذي يقتيس متدى تحقتق ا ىتداو التتي تريتد ا داة
الوصول لييا ويبين مدى ارتباط ل محور من محاور الدراالة بالدرجة ال ية لفقرات ا التبانة.
ويبتتين جتتدول رقتتم ( 4.9معتتامةت ا رتبتتاط بتتين معتتدل تتل محتتور متتن محتتاور ا التتتبانة والدرجتتة
ال ية لةالتبانة والذي يبين ن معامةت ا رتباط المبينتة دالتة ىنتد مالتتوى د لتة  0.05حيتث ن
القيمتتة ا حتماليتتة ل تتل محتتور قتتل متن  0.05وبتتذلك تعتبتتر محتتاور الد ارالتتة صتتادقة فتتي تمثي يتتا لمتتا
وضعت لقياالو.
جدول ( 3)3.2معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور
االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة
معامل

المحور

القيمة

االرتباط

االحتمالية

تطوير الرؤية والرالالة وا ىداو

0.75

*0.000

تح يل البيئة الداخ ية والخارجية

0.83

*0.000

تطوير ا التراتيجيات

0.95

*0.000

تنفيذ ا التراتيجيات

0.92

*0.000

المتابعة والتقييم

0.86

*0.000

جودة الخدمة

0.87

*0.000

* ا رتباط دال حصائيا ىند   0.05

 7.3ثبات أداة الدراسة (االستبانة)3
يقصد بثبات ا التبانة ن تعطي نفس النتيجتة فتي حتال تتم ىتادة تطبيقيتا ثتر متن مترة تحتت نفتس
الظتتروو و بعبتتارة ختترى :ن ثبتتات ا التتتبانة يعنتتي ا التتتقرار فتتي نتتتائج ا التتتبانة وىتتدم تغييرىتتا
بش ل بيتر فيمتا لتو تتم ىتادة توزيعيتا ىتدة مترات ختةل فتترات زمنيتة معينتة وقتد تتم حالتاب الثبتات
بطريقتين:
 .8الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ3
يب تتين ج تتدول ( 4.10ن جمي تتع مع تتامةت لف تتا رونب تتاخ ب تتر م تتن ( 0.6حي تتث ب تتغ معام تتل لف تتا
رونباخ لجميع فقرات ا التبانة ( 0.98وىذا يدل ى ل ن ا التبانة تتمتع بمعامل ثبات مرتفع.
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جدول ( 3)3.80يوضح طريقة معامل ألفا كرونباخ
لقياس ثبات االستبانة

عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

تطوير الرؤية والرالالة وا ىداو

9

0.94

تح يل البيئة الداخ ية والخارجية

9

0.91

تطوير ا التراتيجيات

8

0.90

تنفيذ ا التراتيجيات

8

0.91

المتابعة والتقييم

9

0.95

جودة الخدمة

15

0.96

58

8.98

المحور

جميع فقرات االستبانة

 .1الثبات بطريقة التجزئة النصفية3

تتم تجزئتة فقترات ا ختبتار لتل جتز ِ
ين وىمتا :ا التئ ة ذات ا رقتام الفرديتة وا التئ ة ذات ا رقتام

الزوجيتة وبعتد ذلتك تتم احتالتاب معامتل ا رتبتاط بتين درجتات ا التئ ة الفرديتة ودرجتات ا التئ ة
الزوجية وبعد ذلك تم تصحيح معامل ا رتباط بمعادلة البيرمان براون .Spearman Brown
معامل ا رتباط المصحح =

2r
1 r

ا الئ ة الزوجية.

حيث  rمعامل ا رتباط بين درجات ا الئ ة الفردية ودرجات

ويبتتين جتتدول ( 4.11ن قيمتتة معامتتل ا رتبتتاط المصتتحح ( Spearman Brownمرتفتتع ودالتتة
حصائيا وىذا يدل ى ل ن ا التبانة تتمتع بمعامل ثبات مرتفع.

جدول ( 3)3.88يوضح طريقة التجزئة النصفية
لقياس ثبات االستبانة

معامل

المحور

معامل االرتباط

االرتباط

المصحح

تطوير الرؤية والرالالة وا ىداو

0.83

0.90

تح يل البيئة الداخ ية والخارجية

0.71

0.83

تطوير ا التراتيجيات

0.71

0.83

تنفيذ ا التراتيجيات

0.74

0.85

المتابعة والتقييم

0.89

0.94

جودة الخدمة

0.83

0.90

8.88

8.89

جميع فقرات االستبانة
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 1.3التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة3
فيمتتا ي تتي اختبتتار تتولمجروو التتمرنوو لمعرفتتة متتا ذا انتتت البيانتتات تتبتتع التوزيتتع الطبيعتتي م
وىو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ويوضح جدول ( 4.12نتائج ا ختبار حيث ن
القيمتتة ا حتماليتتة ل تتل محتتور بتتر متتن  0.05وىتتذا يتتدل ى تتل ن البيانتتات تتبتتع التوزيتتع الطبيعتتي
ويجب االتخدام ا ختبارات المع مية.
جدول ( 3)3.81اختبار التوزيع الطبيعي
قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

تطوير الرؤية والرالالة وا ىداو

1.16

0.13

تح يل البيئة الداخ ية والخارجية

1.22

0.09

تطوير ا التراتيجيات

1.29

0.07

تنفيذ ا التراتيجيات

1.21

0.10

المتابعة والتقييم

1.29

0.07

جودة الخدمة

1.11

0.16

1.83

8.23

المحور

جميع فقرات االستبانة

 2.3األساليب اإلحصائية3
اىتم ت تتدت ى ت تتذه الد ارال ت تتة بشت ت ت ل الاال ت تتي ى ت تتل اال ت تتتخدام الحزم ت تتة ا حص ت تتائية ل ع ت تتوم ا جتماىي ت تتة
 (SPSS) Statistical Package for the Social Sciencesفتي معالجتة وتح يتل البيانتات
التي تم الحصول ى ييا من خةل داة الدراالة وقد تم االتخدام ا الاليب اإلحصائية اآلتية:
 حصتتا ات وصتتفية منيتتا :النالتتبة المئويتتة والمتوالتتط الحالتتابي وا نح تراو المعيتتاري والتتوزنالنالبي.
 معام تتل ارتب تتاط بيرال تتون ( : Person Correlation Coefficientلقي تتاس ص تتدق فقت تراتا التبانة ول تعرو ى ل العةقة بين المتغيرات.
 معامل لفا رونباخ ( : Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات ا التبانة. معامل ارتباط البيرمان براون ل تجزئة النصفية المتالاوية لمعرفة ثبات فقرات ا التبانة. اختبار التوزيع الطبيعي :اختبار ولمجروو -المرنوو لمعرفتة متا ذا انتت البيانتات تخضتعل توزيع الطبيعي م .
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 اختبتار ( (Independent - Sample T-Testلمعرفتة متا ذا انتت ىنتاك فتروق ذات د لتةحصائية بين مجموىتين من البيانات الترتيبية.
 اختبار (تح يل التباين ا حادي –  one- Way ANOVAلمعرفة متا ذا انتت ىنتاك فتروقذات د لة حصائية بين ثةث مجموىات و ثر من البيانات الترتيبية.
 اختبتتار المقارنتتات البعديتتة ( LSDبتتين فئتتات المتغي ترات الفرديتتة التتتي تحتتتوي ى تتل ثتتر متتنمتغيرين.
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الفصل اخلامس

حتليل البياناث واختبار فرضياث الذراست
 1.5مقدمة
 2.5الوصف اإلحصائي لممتغيرات الشخصية لممبحوثين
 3.5تحميل النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة
 4.5اختبار فرضيات الدراسة
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 8.1مقدمة3
في ىذا الفصل يتم ىرض تح يل البيانات واختبار فرضيات الدراالة وذلتك متن ختةل اإلجابتة ى تل
التتئ ة الد ارالتتة واالتتتعراض بتترز نتتتائج ا التتتبانة التتتي تتتم التوصتتل لييتتا متتن ختتةل تح يتتل فقراتيتتا
و بعادىا والوقوو ى ل المتغيرات الشخصية ل مبحوثين وقد تم االتخدام برنامج الحزمة اإلحصائية
تائيا والحصتتول ى تتل نتتتائج الد ارالتتة التتتي تتتم
ل ع تتوم ا جتماىيتتة ( SPSSلتح يتتل البيانتتات حصت ً
ىرضيا وتح ي يا في ىذا الفصل وذلك من خةل ا ىتماد ى ل ا الاليب اإلحصائية المناالبة.

 1.1الوصف اإلحصائي لممتغيرات الشخصية لممبحوثين3
تم االتخدام النالبة المئوية والت رارات لوصو فراد مجتمتع الد ارالتة وفتق البيانتات الشخصتية التتي تتم
جمعيا منيم وفيما ي ي نتائج التح يل الوصفي ل بيانات الشخصية:
 .8توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس3
تبين من النتائج الموضحة في جدول ( 5.1ن  %88.5من فراد ىينة الدراالة ذ ور بينما شت ل
اإلناث ما نالبتو  %11.5من ىينة الدراالة.
ويعــزو الباحــث ىتذه النتيجتتة لتتل طبيعتة ىمتتل مجتمتتع الد ارالتة التذي يتط تتب وجتود التتذ ور ثتتر متتن
اإلناث.
جدول رقم ()1.8

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

التكرار

النسبة %

ذر

115

88.5

نثل

15

11.5

المجموع

840

800.0
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 .1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر3
تبتتين متتن النتتتائج الموضتتحة فتتي جتتدول ( 5.2ن  %10متتن فتراد ىينتتة الد ارالتتة ىمتتارىم ( قتتل متتن
 30النة بينما  %43.8تتراوح ىمارىم بين ( 30لتل قتل متن  40التنة فتي حتين ن %46.2
ىمارىم ( 40النة في ثر  .ويعزو الباحث ىذه النتيجة لل تنوع الفئات العمرية لعينة الدراالة.
جدول رقم ()1.1

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر
العمر

التكرار

النسبة %

قل من  30النة

13

10.0

من  30لل قل من  40النة

57

43.8

 40النة في ثر

60

46.2

المجموع

840

800.0

 .4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي3
تبتتين متتن النتتتائج الموضتتحة فتتي جتتدول ( 5.3ن  %5.4متتن ف تراد ىينتتة الد ارالتتة متتؤى يم الع متتي
دب تتوم بينمتتا  %60.8متتؤى يم الع متتي ب تتالوريوس فتتي حتتين ن  %33.8متتؤى يم الع متتي د ارالتتات
ى يا .ويةحتظ الباحتث متن ىتذه النتيجتة تنتوع المتؤىةت الع ميتة لعينتة الد ارالتة ول تن الغالبيتة انتت
من حم ة شيادة الب الوريوس.
جدول رقم ()1.4

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

التكرار

النسبة %

دب وم

7

5.4

ب الوريوس

79

60.8

دراالات ى يا

44

33.8

المجموع

800

800.0
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 .3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي3
تبين من النتائج الموضحة في جدول ( 5.4ن  %31.5من فراد ىينتة الد ارالتة مالتماىم التوظيفي
متتدير بينمتتا  %10مالتتماىم التتوظيفي نائتتب متتدير فتتي حتتين ن  %58.5مالتتماىم التتوظيفي رئتتيس
قالم .ويعزو الباحث ىذه النتيجة لل اختيار مجتمع الدراالة من رئيس قالم فيى ل.
جدول رقم ()1.3

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

التكرار

النسبة %

مدير

41

31.5

نائب مدير

13

10.0

رئيس قالم

76

58.5

المجموع

840

800.0

 .1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة3
تبتتين متتن النتتتائج الموضتتحة فتتي جتتدول ( 5.5ن  %27.7متتن ف تراد ىينتتة الد ارالتتة تت تراوح خب ترتيم
العم ية بين ( 5لل قل من  10النوات بينما  %26.9تتتراوح خبترتيم العم يتة بتين ( 10لتل قتل
متن  15التنة فتي حتين ن  %45.4خبترتيم العم يتة ( 15التنة فتي ثر  .ويةحتظ الباحتث متن ىتتذه
النتيجة تنوع الخبرات العم ية لعينة الدراالة حيث ن منيم صحاب الخبرات المتوالطة وال بيرة.
جدول رقم ()1.1

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

التكرار

النسبة %

من  5لل قل من  10النوات

36

27.7

من  10لل قل من  15النة

35

26.9

 15النة في ثر

59

45.4

المجموع

130

800.0
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 4.1تحميل النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة3
فيمتتا ي تتي ىتترض نتتتائج التح يتتل اإلحصتتائي لفقترات داة الد ارالتتة و بعادىتتا ومحاورىتتا بيتتدو اإلجابتتة
ى تتل تالتتاؤ ت الد ارالتتة متتن ختتةل تحديتتد المالتتتوى العتتام لمتغيترات الد ارالتتة متتن وجيتتة نظتتر مجتمتتع
الدراالة حيث تم ىرض المتوالط الحالابي وا نحراو المعياري والوزن النالبي و ذلك الترتيب ل ل
فقرة من الفقرات لدرجة الموافقة وى ل الدرجة ال ية ل ل ُبعد ومحور من محاور داة الدراالة.

السؤال األول 3ما مستوى التخطيط االستراتيجي فـي مصـمحة ميـاه بمـديات السـاحل فـي محافظـات
غزة؟
لاجابتتة ى تتل ىتتذا التالتتاؤل االتتتخدم الباحتتث ا ختبتتارات الوصتتفية المناالتتبة :المتوالتتطات الحالتتابية
وا نح ارفت تات المعياريت تة وا وزان النال تتبية والترتي تتب لمح تتاور التخط تتيط ا ال تتتراتيجي والدرج تتة ال ي تتة
لفقراتو ثم قام الباحث بتح يل ل محور من محاور التخطيط ا التراتيجي:
جدول ( 3)1.1يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب
لكل محور من محاور التخطيط االستراتيجي والدرجة الكمية لفقراتو

م

المحور

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

مستوى
الموافقة

1

تطوير الرؤية والرالالة وا ىداو

7.76

1.11

77.6

1

مرتفعة

2

تح يل البيئة الداخ ية والخارجية

7.20

1.18

72.0

3

مرتفعة

تطوير ا التراتيجيات

7.18

1.40

71.8

4

مرتفعة

تنفيذ ا التراتيجيات

7.21

1.33

72.1

2

مرتفعة

المتابعة والتقييم

7.09

1.52

70.9

5

مرتفعة

الدرجة الكمية

7.29

1.19

72.9

3

ي ختتص الجتتدول رقتتم ( 5.6نتتتائج التح يتتل اإلحصتتائي لمحتتاور التخطتتيط ا التتتراتيجي ومتتدى تتوافر

ىتتذه المحتتاور ذ يةحتتظ ن محتتور "تطــوير الرؤيــة والرســالة واألىــداف" جتتا فتتي المرتبتتة ا ولتتل
بمتوال ت تتط حال ت تتابي ( 7.76وب ت تتوزن نال ت تتبي ( %77.6ي ي ت تتو ف ت تتي المرتب ت تتة الثاني ت تتة مح ت تتور "تنفيـــــذ

االســـتراتيجيات" بمتوال تتط حال تتابي ( 7.21وب تتوزن نال تتبي ( %72.1وف تتي المرتب تتة الثالث تتة مح تتور

"تحميـــل البيئـــة الداخميـــة والخارجيـــة" بمتوال تتط حال تتابي ( 7.20وب تتوزن نال تتبي ( %72ي ي تتو ف تتي
المرتبتتة الرابعتتة محتتور "تطـــوير االســـتراتيجيات" بمتوالتتط حالتتابي ( 7.18وبتتوزن نالتتبي (71.8

وج تتا ف تتي المرتب تتة الخامال تتة مح تتور "المتابعـــة والتقيـــيم" بمتوال تتط حال تتابي ( 7.09وب تتوزن نال تتبي

(. %70.9
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ويالتتتدل متتن الدرجتتة ال يتتة ل تخطتتيط ا التتتراتيجي ن المتوالتتط الحالتتابي ال تتي لاجابتتات ى تتل ىتتذا

المحتتور ب تتغ ( 7.29وبتتوزن نالتتبي ( %72.9وىتتذا يتتدل ى تتل ن مالتتتوى التخطتتيط ا التتتراتيجي
مرتفع.
وتوضــح الجــداول التاليــة ( )5.11( )5.18( )5.9( )5.8( )5.7اإلحصــاءات الوصــفية لمحـــاور

التخطيط االستراتيجي3

 .1نتائج تحميل فقرات محور 3تطوير الرؤية والرسالة واألىداف
جدول ( )1.7نتائج تحميل فقرات محور 3تطوير الرؤية والرسالة واألىداف

م

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

الترتيب

مستوى
الموافقة

1

يوجد لدى مص حة المياه رؤية واضحة ليا.

7.95

1.35

79.5

3

مرتفعة

2

يوجد لدى مص حة المياه رالالة واضحة ليا.

8.24

1.23

82.4

1

مرتفعة

3

تحدد مص حة المياه االتراتيجياتيا بوضوح.

7.58

1.36

75.8

6

مرتفعة

4

تعبر رالالة مص حة المياه ىن الخدمات التي تقدميا.

7.99

1.45

79.9

4

مرتفعة

5

يتم تحديد ىداو مص حة المياه بعناية.

7.50

1.48

75.0

7

مرتفعة

7.48

1.46

74.8

8

مرتفعة

7

تنبثق رالالة مص حة المياه من ىدافيا العامة.

7.84

1.31

78.4

5

مرتفعة

8

تيتم مص حة المياه بتحديد البرامج والمشاريع المالتقب ية.

8.00

1.46

80.0

2

مرتفعة

9

تحفز ىداو المص حة العام ين ى ل ا دا المتميز.

7.31

1.58

73.1

9

مرتفعة

7.76

1.11

77.6

6

تخت تتار مصت ت حة المي تتاه ا ال تتتراتيجيات المناال تتبة لتحقي تتق ا ى تتداو بم تتا
يتة م مع ظروفيا الداخ ية والخارجية.

الدرجة الكمية

مرتفعة

يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي3

 الفقرة التي تنص ى ل "يوجد لدى مصمحة المياه رسالة واضحة ليا" جا ت في المرتبتة ا ولتلم تتن ب تتين ب تتاقي الفقت ترات بمتوال تتط حال تتابي ق تتدره ( 8.24م تتن  10وب تتانحراو معي تتاري (1.23
وبوزن نالبي ( %82.4وىذا يشير لل وجود درجة مرتفعة من الموافقة ى ل ىذه الفقرة.

 الفق ترة التتتي تتتنص ى تتل "تحفـــز أىـــداف المصـــمحة العـــاممين عمـــى األداء المتميـــز" جتتا ت فتتيالمرتبت تتة التاالت تتعة وا خي ت ترة مت تتن بت تتين بت تتاقي الفق ت ترات بمتوالت تتط حالت تتابي قت تتدره ( 7.31مت تتن 10

وبانحراو معيتاري ( 1.58وبتوزن نالتبي ( %73.1وىتذا يشتير لتل وجتود درجتة مرتفعتة متن

الموافقة ى ل ىذه الفقرة.
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 ويةحظ ن المتوالط الحالابي ال تي إلجابتات المبحتوثين ى تل محتور "تطـوير الرؤيـة والرسـالةواألىــداف" ب تتغ ( 7.76متتن  10وبتتانحراو معيتتاري ( 1.11وبتتوزن نالتتبي ( %77.6ممتتا
يدل ى ل ن محور "تطوير الرؤية والرسالة واألىداف" يحظل بدرجة مرتفعة من الموافقة.

ويعزو الباحث ىذه النتيجة لل ن مص حة المياه لدييا رالالة ورؤية واضحة وتيتم بتحديتد البترامج
والمشاريع المالتقب ية و ذلك تعبر رالالة المص حة ىن الخدمات التتي تقتدميا وىتن ىتدافيا العامتة

و تذلك تحتدد مصت حة الميتاه االتتراتيجياتيا و ىتدافيا بعنايتة ووضتوح وتتفتق ىتذه النتيجتة متع د ارالتة

(صيام  2010وتخت و مع دراالة (الدجني . 2006
 .2نتائج تحميل فقرات محور 3تحميل البيئة الداخمية والخارجية
جدول ( )1.1نتائج تحميل فقرات محور 3تحميل البيئة الداخمية والخارجية

الفقرة

م

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

الترتيب

مستوى
الموافقة

1

تقوم مص حة المياه بتح يل العوامل الداخ ية المؤثرة.

7.17

1.28

71.7

5

مرتفعة

2

تحدد مص حة المياه الفرص والتيديدات الخارجية.

7.31

1.41

73.1

4

مرتفعة

7.38

1.43

73.8

2

مرتفعة

4

تعمل مص حة المياه ى ل تحديد الموارد المالية بدقة.

7.56

1.61

75.6

1

مرتفعة

5

يتم مراىاة اليي ل التنظيمي الداخ ي ل مص حة الحالي والمالتقب ي.

7.34

1.43

73.4

3

مرتفعة

6

لجان تا متتن الب تتديات والمؤالالتتات المخت فتتة لتحديتتد
تش ت ل مص ت حة الميتتاه ً

6.98

1.71

69.8

8

مرتفعة

7

يتم تحديد الموارد البشرية الةزمة ل مص حة.

7.02

1.54

70.2

7

مرتفعة

7.08

1.76

70.8

6

مرتفعة

6.95

1.62

69.5

9

مرتفعة

7.20

1.18

72.0

3

8

9

يت تتتم تحديت تتد المالت تتتفيدين و صت تتحاب العةقت تتة مت تتن المص ت ت حة مت تتن حيت تتث
طبيعتيم ونوىيتيم.

احتياجاتيا.

تض تتع مصت ت حة المي تتاه القض تتايا التنموي تتة م تتن خ تتةل مش تتار ة ا طت تراو

المعنية.

يشارك ىدد بير من المديرين ورؤالا ا قالام في تح يل البيئة الداخ ية
والخارجية.

الدرجة الكمية

مرتفعة

يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي3

 الفق ترة التتتي تتتنص ى تتل "تعمــل مصــمحة الميــاه عم ـى تحديــد المــوارد الماليــة بدقــة" جتتا ت فتتيالمرتبة ا ولل من بين باقي الفقرات بمتوالط حالابي قتدره ( 7.56متن  10وبتانحراو معيتاري
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( 1.61وبوزن نالتبي ( %75.6وىتذا يشتير لتل وجتود درجتة مرتفعتة متن الموافقتة ى تل ىتذه
الفقرة.

 الفقترة التتتي تتتنص ى تتل "يشــارك عــدد كبيــر مــن المــديرين ورؤســاء األقس ـام فــي تحميــل البيئــةالداخمية والخارجية" جا ت في المرتبة التاالعة وا خيرة من بين باقي الفقرات بمتوالط حالتابي

قدره ( 6.95من  10وبانحراو معياري ( 1.18وبوزن نالبي ( %72وىذا يشير لل وجود
درجة مرتفعة من الموافقة ى ل ىذه الفقرة.

 ويةحتتظ ن المتوالتتط الحالتتابي ال تي إلجابتتات المبحتتوثين ى تتل محتتور "تحميــل البيئــة الداخميــةوالخارجية" ب غ ( 7.20من  10وبانحراو معيتاري ( 1.18وبتوزن نالتبي ( %72ممتا يتدل

ى ل ن محور "تحميل البيئة الداخمية والخارجية" يحظل بدرجة مرتفعة من الموافقة.

ويعـزو الباحــث ىتتذه النتيجتتة لتل ن مصت حة الميتاه تعمتل ى تتل تحديتد المتوارد الماليتة بدقتتة وتحديتتد
المالتتتفيدين و صتتحاب العةقتتة متتن المص ت حة متتن حيتتث طبيعتتتيم ونتتوىيتيم و تتذلك م ارىتتاة اليي تتل
التنظيمي التداخ ي ل مصت حة و تذلك تعمتل المصت حة ى تل تح يتل العوامتل الداخ يتة المتؤثرة وتضتع

القض تتايا التنموي تتة م تتن خ تتةل مش تتار ة ا طت تراو المعني تتة .وتتف تتق ى تتذه النتيج تتة م تتع د ارال تتة (الط تتائي
و رماشة  2010ودراالة (صيام . 2010

 .3نتائج تحميل فقرات محور 3تطوير االستراتيجيات
جدول ( )1.2نتائج تحميل فقرات محور 3تطوير االستراتيجيات
الفقرة

م

الحسابي

المعياري

النسبي%

الموافقة

7.62

1.63

76.2

1

مرتفعة

7.43

1.51

74.3

2

مرتفعة

3

تعالج ا التراتيجيات جذور القضايا التنموية.

6.86

1.64

68.6

8

مرتفعة

4

تش ل ا التراتيجيات اإلطار العام ل تخطيط ا التراتيجي لمص حة المياه.

7.21

1.62

72.1

4

مرتفعة

5

تيتم مص حة المياه بالبحوث والدراالات المالتقب ية لتطوير االتراتيجياتيا.

6.98

1.71

69.8

6

مرتفعة

6

يتم ميالالة التخطيط ا التراتيجي ضمن خطة مص حة المياه.

7.13

1.68

71.3

5

مرتفعة

7.28

1.53

72.8

3

مرتفعة

6.96

1.75

69.6

7

مرتفعة

7.18

1.40

71.8

1
2

7
8

تعبر االتراتيجيات المص حة ىن رؤيتيا ا التراتيجية.

المتوسط

االنحراف

الوزن

الترتيب

مستوى

تيخ تتذ مصت ت حة المي تتاه ف تتي ى تتداد اال تتتراتيجياتيا بع تتين ا ىتب تتار نق تتاط الض تتعو
والمخاطر في مرح ة التشخيص.

يتتتم دراج تطتتوير البنتتا المؤالالتتي (اليي تتل التنظيمتتي التخطتتيط ا التتتراتيجي
ىند تطوير ا التراتيجيات.
تالاىد ال وائح والقوانين المعمول بيا ى ل تطوير ا التراتيجيات.
الدرجة الكمية
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مرتفعة

يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي3

 الفق ترة التتتي تتتنص ى تتل "تعبــر اســتراتيجيات المصــمحة عــن رؤيتيــا االســتراتيجية" جتتا ت فتتيالمرتبة ا ولل من بين باقي الفقرات بمتوالط حالابي قدره ( 7.62من  10وبانحراو معياري

( 1.63وبوزن نالتبي ( %76.2وىتذا يشتير لتل وجتود درجتة مرتفعتة متن الموافقتة ى تل ىتذه
الفقرة.

 الفقرة التي تنص ى ل "تعالج االستراتيجيات جذور القضايا التنموية" جا ت في المرتبة الثامنتةوا خيت ترة م تتن ب تتين ب تتاقي الفقت ترات بمتوال تتط حال تتابي ق تتدره ( 6.86م تتن  10وب تتانحراو معي تتاري

( 1.64وبوزن نالتبي ( %68.6وىتذا يشتير لتل وجتود درجتة مرتفعتة متن الموافقتة ى تل ىتذه
الفقرة.

 ويةحتتظ ن المتوالتتط الحالتتابي ال تتي إلجابتتات المبحتتوثين ى تتل محتتور "تطــوير االســتراتيجيات"ب غ ( 7.18من  10وبانحراو معياري ( 1.40وبتوزن نالتبي ( %71.8ممتا يتدل ى تل ن

محور "تطوير االستراتيجيات" يحظل بدرجة مرتفعة من الموافقة.

ويعزو الباحث ىذه النتيجة لل ن مص حة المياه تيخذ في ىداد االتراتيجياتيا بعتين ا ىتبتار نقتاط
الضتتعو والمختتاطر فتتي مرح تتة التشتتخيص وتعبتتر االتتتراتيجيتيا ىتتن رؤيتيتتا ا التتتراتيجية وتش ت ل
اإلطار العام ل تخطيط ا التراتيجي .وتتفق ىذه النتيجة مع دراالة (صيام . 2010
 .4نتائج تحميل فقرات محور 3تنفيذ االستراتيجيات
جدول ( )1.80نتائج تحميل فقرات محور 3تنفيذ االستراتيجيات

الفقرة

م

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

الترتيب

مستوى

الموافقة

7.15

1.63

71.5

6

مرتفعة

7.26

1.71

72.6

3

مرتفعة

3

يتم اىتماد منيجية محددة ل تعامل مع مقاومي التغيير.

6.82

1.69

68.2

8

مرتفعة

4

يتم مراىاة الموارد المادية في ىم ية التنفيذ ل خطة الموضوىة.

7.65

1.33

76.5

1

مرتفعة

5

تزود مص حة المياه الدوائر بقاىدة بيانات تالاىدىم في تنفيذ مياميم.

6.98

1.74

69.8

7

مرتفعة

6

يتم مراىاة اليي ل التنظيمي والصةحيات ل تي د من مناالبتيا لتنفيذ الخطة.

7.22

1.67

72.2

4

مرتفعة

7

تعتمد مص حة المياه مبد المشار ة بين اإلدارات المخت فة لتنفيذ خطط العمل.

7.39

1.54

73.9

2

مرتفعة

8

تضع مص حة المياه شليات لتنفيذ الخطط ا التراتيجية البدي ة.

7.18

1.75

71.8

5

مرتفعة

7.21

1.33

72.1

1
2

ت ارى ت تتي مصت ت ت حة المي ت تتاه خطت ت توات التنفي ت تتذ الت ت تتي وض ت تتعتيا ف ت تتي ىم ي ت تتة ت ت تتوين
ا التراتيجية.
تُشرك مص حة المياه ا فراد المختصين ىند التنفيذ في وضع ا التراتيجيات.

الدرجة الكمية

90

مرتفعة

يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي3

 الفقرة التي تنص ى ل "يتم مراعاة الموارد المادية في عممية التنفيـذ لمخطـة الموضـوعة" جتا تفتتي المرتبتتة ا ولتتل متتن بتتين بتتاقي الفق ترات بمتوالتتط حالتتابي قتتدره ( 7.65متتن  10وبتتانحراو

معيتتاري ( 1.33وبتتوزن نالتتبي ( %76.5وىتتذا يشتتير لتتل وجتتود درجتتة مرتفعتتة متتن الموافقتتة
ى ل ىذه الفقرة.

 الفقترة التتي تتنص ى تل "يـتم اعتمـاد منيجيـة محـددة لمتعامـل مـع مقـاومي التغييـر" جتا ت فتيالمرتبت تتة الثامنت تتة وا خي ت ترة مت تتن بت تتين بت تتاقي الفق ت ترات بمتوالت تتط حالت تتابي قت تتدره ( 6.82مت تتن 10

وبانحراو معيتاري ( 1.69وبتوزن نالتبي ( %68.2وىتذا يشتير لتل وجتود درجتة مرتفعتة متن

الموافقة ى ل ىذه الفقرة.

 ويةحظ ن المتوالط الحالابي ال ي إلجابات المبحوثين ى ل محور "تنفيذ االسـتراتيجيات" ب تغ( 7.21م تتن  10وب تتانحراو معي تتاري ( 1.33وب تتوزن نال تتبي ( %72.1مم تتا ي تتدل ى تتل ن
محور " تنفيذ االستراتيجيات" يحظل بدرجة مرتفعة من الموافقة.

ويعـزو الباحـث ىتذه النتيجتة لتل م ارىتاة مصت حة الميتاه ل متوارد الماديتة فتي ىم يتة التنفيتذ ل خطتة
الموضوىة وا ىتماد ى ل مبد المشار ة بين اإلدارات المخت فة لتنفيذ خطط العمل واشراك ا فراد
المختصين ىند التنفيذ في وضع ا التراتيجيات ومراىاة اليي تل التنظيمتي والصتةحيات ل تي تد متن
مناالبتيا لتنفيذ الخطة .وتتفق ىذه النتيجة مع دراالة (صيام . 2010

 .5نتائج تحميل فقرات محور 3المتابعة والتقييم
جدول ( )1.88نتائج تحميل فقرات محور 3المتابعة والتقييم

الفقرة

م

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

الترتيب

1

تُقيم مص حة المياه ا دا وفق نظام واضح وشفاو.
تالتتخدم مصت حة الميتاه معتايير واضتحة ل ح تم ى تل ىم يتة التح يتل

3

تالتخدم مص حة المياه معايير واضحة ل ح م ى ل ت وين ا التراتيجية.

7.02

4

يتم االتخدام معايير ومؤشرات واضحة ل ح م ى ل تنفيذ ا التراتيجية.

7.03

1.73

7.35

1.56

73.5

6

يتم ا التفادة من نتائج التقييم والتغذية الراجعة التي تتوصل لييا.

7.24

1.67

72.4

2

7

يتم مراجعة الخطط التنفيذية باالتمرار.

7.10

1.73

71.0

3

2

5

البيئي.

تعمتل مصت حة الميتاه بمرونتة لموا بتة التغيترات التتي تحتدث فتي البيئتة
والت يو معيا.
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مستوى

الموافقة

7.03

1.88

70.3

5

مرتفعة

6.98

1.72

69.8

9

مرتفعة

1.66

70.2

7

مرتفعة

70.3

5

مرتفعة

1

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

الفقرة

م

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

الترتيب

مستوى

الموافقة

8

تقوم مص حة المياه بتقييم ختامي ل خطة ا التراتيجية.

7.07

1.78

70.7

4

مرتفعة

9

يجتمع فريق التخطيط ا التراتيجي لتقييم الخطة الموضوىة.

7.02

1.87

70.2

7

مرتفعة

7.09

1.52

70.9

الدرجة الكمية

مرتفعة

يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي3

 الفقرة التي تنص ى ل "تعمل مصـمحة الميـاه بمرونـة لمواكبـة التغيـرات التـي تحـدث فـي البيئـةوالتكيف معيا" جا ت فتي المرتبتة ا ولتل متن بتين بتاقي الفقترات بمتوالتط حالتابي قتدره (7.35

متتن  10وبتتانحراو معيتتاري ( 1.56وبتتوزن نالتتبي ( %73.5وىتتذا يشتتير لتتل وجتتود درجتتة
مرتفعة من الموافقة ى ل ىذه الفقرة.

 الفقترة التتي تتنص ى تل "تسـتخدم مصـمحة الميـاه معـايير واضـحة لمحكـم عمـى عمميـة التحميـلالبيئي" جا ت في المرتبة التاالعة وا خيرة من بتين بتاقي الفقترات بمتوالتط حالتابي قتدره (6.98

متتن  10وبتتانحراو معيتتاري ( 1.72وبتتوزن نالتتبي ( %69.8وىتتذا يشتتير لتتل وجتتود درجتتة
مرتفعة من الموافقة ى ل ىذه الفقرة.

 ويةحتتظ ن المتوالتتط الحالتتابي ال تتي إلجابتتات المبحتتوثين ى تتل محتتور "المتابعــة والتقيــيم" ب تتغ( 7.09م تتن  10وب تتانحراو معي تتاري ( 1.52وب تتوزن نال تتبي ( %70.9مم تتا ي تتدل ى تتل ن
محور "المتابعة والتقييم" يحظل بدرجة مرتفعة من الموافقة.

ويعزو الباحث ىذه النتيجة لل ىمل مص حة المياه بمرونة لموا بة التغيترات التتي تحتدث فتي البيئتة
والت يو معيتا وا التتفادة متن نتتائج التقيتيم والتغذيتة الراجعتة التتي تتوصتل لييتا ومراجعتة الخطتط
التنفيذية باالتمرار والتقييم الختامي ل خطة ا التراتيجية واالتخدام معايير ومؤشرات واضتحة ل ح تم
ى تل تنفيتذ ا التتراتيجية وتقيتيم ا دا وفتق نظتام واضتح وشتفاو واالتتخدم معتايير واضتحة ل ح تم
ى تل

ت تتوين ا التتتراتيجية .وتتفتتق ىتتذه النتيجتتة متتع د ارالتتة (الالتتعدي  2001ود ارالتتة (صتتيام

. 2010
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السؤال الثاني 3ما مستوى جودة الخدمة المقدمة في مصمحة مياه بمـديات السـاحل فـي محافظـات
غزة؟

لاجابتتة ى تتل ىتتذا التالتتاؤل االتتتخدم الباحتتث ا ختبتتارات الوصتتفية المناالتتبة :المتوالتتطات الحالتتابية

وا نحرافات المعيارية وا وزان النالبية والترتيب لمحور جودة الخدمة والدرجة ال ية لفقراتو.
جدول ( )1.81نتائج تحميل فقرات محور 3جودة الخدمة
االنحراف

م

الفقرة

المتوسط

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

%

مستوى

الموافقة

1

لدى مص حة المياه دراية وى م او بمعايير جودة المياه المط وبة والتي يجب تقديميا ل مواطنين.

8.60

1.45

86.0

1

مرتفعة

2

تقوم مص حة المياه بعمل فحوصات دورية لمعايير جودة المياه المقدمة.

8.52

1.42

85.2

2

مرتفعة

3

تعمل مص حة المياه ى ل تطوير مختبراتيا لضمان الدقة في الفحوصات والنتائج.

8.30

1.46

83.0

3

مرتفعة

4

تحرص مص حة المياه ى ل تقديم مياه بجودة تتناالب مع المعايير الدولية وفق ا م انات المتاحة.

8.08

1.50

80.8

5

مرتفعة

7.89

1.68

78.9

7

مرتفعة

7.95

1.57

79.5
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مرتفعة

7.79

1.68

77.9
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مرتفعة

8.17

1.46

81.7

4

مرتفعة

7.34

1.88

73.4

10

مرتفعة

7.28

1.81

72.8

11

مرتفعة

7.18

1.89

71.8
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مرتفعة

7.16

1.86

71.6
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مرتفعة

6.87

1.79

68.7

15

مرتفعة

7.62

1.75

76.2
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7.25

1.88

72.5
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مرتفعة

7.73

1.30

77.3
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ترفض مص حة الميتاه حفتر شبتار فتي المنتاطق التتي

تتناالتب جتودة الميتاه فييتا متع معتايير الجتودة

العالمية.
تالتفيد مص حة المياه من نتائج الفحوصات الخاصة بالمياه في تطوير مشروىاتيا المالتقب ية.
تعتب تتر مصت ت حة المي تتاه مع تتايير ج تتودة المي تتاه المقدمت تتة يال تتاس لقي تتاس ف تتا ة المصت ت حة ف تتي تقت تتديم
الخدمة.
تيتم مص حة المياه بمشروىات تح ية مياه البحر يالاس لتحالين جودة المياه المقدمة.
تي تتتم مصت ت حة المي تتاه بمش تتروىات الحص تتاد المت تتائي وذل تتك بغ تترض تحال تتين ج تتودة الخت تزان الجت تتوفي
وتخفيو م وحة المياه.
لدى مص حة المياه خطط إلغتةق اآلبتار التتي

تتناالتب الميتاه المالتحوبة منيتا متع معتايير الجتودة

واالتبداليا بآبار خرى.
تتعامل مص حة المياه مع ش اوى المواطنين المتع قة بجودة المياه المقدمة باىتمام.
لدى مص حة الميتاه وحتدة خاصتة ل تعامتل متع مشت ةت تتدىور جتودة الميتاه ود ارالتة البتدائل المتاحتة
ل تغ ب ى ييا.
ترىل مص حة المياه ا بحاث الخاصة بالتعامل مع مش ةت التدىور في جودة المياه.
تيتتتم مص ت حة الميتتاه بنشتتر التتوىي المتتائي لتتدى الم تواطنين والمتع تتق بجتتودة الميتتاه وشليتتات التعامتتل
معيا.
تقتتوم مص ت حة الميتتاه بنشتتر نتتتائج الفحوصتتات المخبريتتة لجتتودة الميتتاه المالتتحوبة متتن الخ تزان الجتتوفي
بش ل دوري.

الدرجة الكمية
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مرتفعة

يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي3
 الفقرة التي تتنص ى تل "لـدى مصـمحة الميـاه درايـة وعمـم كـاف بمعـايير جـودة الميـاه المطموبـةوالتــي يجــب تقــديميا لمم ـواطنين" جتتا ت فتتي المرتبتتة ا ولتتل متتن بتتين بتتاقي الفق ترات بمتوالتتط
حالابي قدره ( 8.60متن  10وبتانحراو معيتاري ( 1.45وبتوزن نالتبي ( %86وىتذا يشتير
لل وجود درجة مرتفعة من الموافقة ى ل ىذه الفقرة.
 الفقرة التي تنص ى ل "ترعى مصمحة المياه األبحاث الخاصـة بالتعامـل مـع مشـكالت التـدىورفــي جــودة الميــاه" جتتا ت فتتي المرتبتتة الخامالتتة ىشتترة وا خيترة متتن بتتين بتتاقي الفقترات بمتوالتتط
حال تتابي ق تتدره ( 6.87م تتن  10وب تتانحراو معي تتاري ( 1.79وب تتوزن نال تتبي ( %68.7وى تتذا
يشير لل وجود درجة مرتفعة من الموافقة ى ل ىذه الفقرة.
 ويةح تتظ ن المتوال تتط الحال تتابي ال تتي إلجاب تتات المبح تتوثين ى تتل مح تتور "جـــودة الخدمـــة" ب تتغ( 7.73م تتن  10وب تتانحراو معي تتاري ( 1.30وب تتوزن نال تتبي ( %77.3مم تتا ي تتدل ى تتل ن
محور "جودة الخدمة" يحظل بدرجة مرتفعة من الموافقة.
ويعــزو الباحــث ىتتذه النتيجتتة لتتل د اريتتة مص ت حة الميتتاه بمعتتايير جتتودة الميتتاه المط وبتتة التتتي يجتتب
تقديميا ل مواطنين والقيام بعمل فحوصات دوريتة لمعتايير جتودة الميتاه المقدمتة وتطتوير المختبترات
لضتتمان الدقتتة فتتي الفحوصتتات والنتتتائج وا ىتمتتام بمشتتروىات تح يتتة ميتتاه البحتتر

يالتتاس لتحالتتين

جودة المياه المقدمة والحرص ى تل تقتديم ميتاه بجتودة تتناالتب متع المعتايير الدوليتة وفتق ا م انتات
المتاح تتة وا ال تتتفادة م تتن نت تتائج الفحوص تتات الخاص تتة بالمي تتاه ف تتي تط تتوير المش تتروىات المال تتتقب ية
واىتبتتار معتتايير جتتودة الميتتاه المقدمتتة يالتتاس لقيتتاس فتتا ة المص ت حة فتتي تقتتديم الخدمتتة وا ىتمتتام
بنشر الوىي المائي لدى المواطنين والمتع ق بجودة المياه وشليات التعامتل معيتا .وتتفتق ىتذه النتيجتة
مع دراالة (الزىبي و بو الغنم  2012ودراالة ( Sintra & Olivia, 2009وتخت و مع دراالة
(. Khalea & Workub, 2013
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 3.1اختبار فرضيات الدراسة3
الفرضية الرئيسية األولى 3ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة  α≤0.05بـين
التخطيط االستراتيجي وتحسين جودة الخدمة في مصمحة مياه بمديات الساحل.
لاجابت تتة ى ت تتل ىت تتذه الفرضت تتية تت تتم يجت تتاد معامت تتل ارتبت تتاط بيرالت تتون لد ارالت تتة العةقت تتة بت تتين التخطت تتيط
ا ال تتتراتيجي وتحال تتين ج تتودة الخدم تتة ف تتي مصت ت حة مي تتاه ب تتديات الال تتاحل والنت تتائج المتع ق تتة بي تتذه
الفرضية موضحة من خةل الجدول التالي:
جدول ( )1.84يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين التخطيط
االستراتيجي وتحسين جودة الخدمة في مصمحة مياه بمديات الساحل
جودة الخدمة
معامل

التخطيط االستراتيجي

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.80

*0.001

احصائيا ىند مالتوى د لة α≤0.05
* ا رتباط دال
ً

تبتتين متتن النتتتائج الموضتتحة فتتي جتتدول ( 5.13وجتتود ىةقتتة ارتباطيتة طرديتتة ذات د لتتة حصتتائية

بين التخطيط ا التراتيجي وتحالين جودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالاحل حيتث ن القيمتة
ا حتماليتتة المقاب تتة لمعامتتل ا رتبتتاط قتتل متتن مالتتتوى الد لتتة  0.05وىتتذا يتتدل ى تتل نتتو متتا زاد
التخطيط ا التراتيجي ما دى ذلك لتحالين جودة الخدمة .وتتفق ىذه النتيجة مع دراالة (الشنتو

 2015ودراالة (الشيخ ى ي  2014ودراالة (الدجني . 2010
ويتفرع من ىذه الفرضية الفرضيات اآلتية3

الفرضية األولـى 3ال توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة  α≤0.05بـين تطـوير
الرؤية والرسالة واألىداف وتحسين جودة الخدمة في مصمحة مياه بمديات الساحل.
لاجابتتة ى تتل ى تتذه الفرضتتية ت تتم يجتتاد معام تتل ارتبتتاط بيرالتتون لد ارال تتة العةقتتة ب تتين تطتتوير الرؤي تتة
والرالالة وا ىداو وتحالين جتودة الخدمتة فتي مصت حة ميتاه ب تديات الالتاحل والنتتائج المتع قتة بيتذه
الفرضية موضحة من خةل الجدول التالي:
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جدول ( )1.83يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين تطوير الرؤية
والرسالة واألىداف وتحسين جودة الخدمة في مصمحة مياه بمديات الساحل
جودة الخدمة
معامل

تطوير الرؤية والرسالة واألىداف

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.72

*0.001

احصائيا ىند مالتوى د لة α≤0.05
* ا رتباط دال
ً

تبتتين متتن النتتتائج الموضتتحة فتتي جتتدول ( 5.14وجتتود ىةقتتة ارتباطيتة طرديتتة ذات د لتتة حصتتائية
بتتين تطتتوير الرؤيتتة والرالتتالة وا ىتتداو وتحالتتين جتتودة الخدمتتة فتتي مص ت حة ميتتاه ب تتديات الالتتاحل

حيث ن القيمة ا حتمالية المقاب ة لمعامل ا رتبتاط قتل متن مالتتوى الد لتة  0.05وىتذا يتدل ى تل
نتتو متتا زاد تطتتوير الرؤيتتة والرالتتالة وا ىتتداو متتا دى ذلتتك لتحالتتين جتتودة الخدمتتة .وتتفتتق ىتتذه

النتيجة مع دراالة (الدجني . 2010

الفرضـية الثانيـة 3ال توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة  α≤0.05بـين تحميـل
البيئة الداخمية والخارجية وتحسين جودة الخدمة في مصمحة مياه بمديات الساحل.
لاجابة ى ل ىذه الفرضية تم يجاد معامل ارتباط بيرالون لدراالة العةقة بين تح يل البيئتة الداخ يتة
والخارجية وتحالين جودة الخدمة في مص حة ميتاه ب تديات الالتاحل والنتتائج المتع قتة بيتذه الفرضتية
موضحة من خةل الجدول التالي:
جدول ( )1.81يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين

تحميل البيئة الداخمية والخارجية وتحسين جودة الخدمة في مصمحة مياه بمديات الساحل
جودة الخدمة
تحميل البيئة الداخمية والخارجية

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.67

*0.001

احصائيا ىند مالتوى د لة α≤0.05
* ا رتباط دال
ً
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تبتتين متتن النتتتائج الموضتتحة فتتي جتتدول ( 5.15وجتتود ىةقتتة ارتباطيتة طرديتتة ذات د لتتة حصتتائية

بين تح يل البيئة الداخ ية والخارجية وتحالين جودة الخدمة في مص حة ميتاه ب تديات الالتاحل حيتث
ن القيمتتة ا حتماليتتة المقاب تتة لمعامتتل ا رتبتتاط قتتل متتن مالتتتوى الد لتتة  0.05وىتتذا يتتدل ى تتل نتتو
ما زاد تح يل البيئة الداخ ية والخارجية ما دى ذلك لتحالين جودة الخدمة.

الفرضية الثالثـة 3ال توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة  α≤0.05بـين تطـوير
االستراتيجيات وتحسين جودة الخدمة في مصمحة مياه بمديات الساحل.
لاجابة ى ل ىذه الفرضية تم يجاد معامل ارتباط بيرالون لدراالة العةقة بين تطوير ا التراتيجيات
وتحالتين جتودة الخدمتة فتي مصت حة ميتاه ب تديات الالتاحل والنتتائج المتع قتة بيتذه الفرضتية موضتتحة
من خةل الجدول التالي:
جدول ( )1.81يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين

تطوير االستراتيجيات وتحسين جودة الخدمة في مصمحة مياه بمديات الساحل
جودة الخدمة
تطوير االستراتيجيات

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.76

*0.001

احصائيا ىند مالتوى د لة α≤0.05
* ا رتباط دال
ً

تبتتين متتن النتتتائج الموضتتحة فتتي جتتدول ( 5.16وجتتود ىةقتتة ارتباطيتة طرديتتة ذات د لتة حصتتائية
بين تطوير ا التراتيجيات وتحالين جودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالتاحل حيتث ن القيمتة
ا حتماليتتة المقاب تتة لمعامتتل ا رتبتتاط قتتل متتن مالتتتوى الد لتتة  0.05وىتتذا يتتدل ى تتل نتتو متتا زاد
تطوير ا التراتيجيات ما دى ذلك لتحالين جودة الخدمة.
الفرضـية الرابعـة 3ال توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة  α≤0.05بـين تنفيـذ
االستراتيجيات وتحسين جودة الخدمة في مصمحة مياه بمديات الساحل.
لاجابة ى ل ىذه الفرضية تم يجاد معامل ارتبتاط بيرالتون لد ارالتة العةقتة بتين تنفيتذ ا التتراتيجيات
وتحالتين جتودة الخدمتة فتي مصت حة ميتاه ب تديات الالتاحل والنتتائج المتع قتة بيتذه الفرضتية موضتتحة
من خةل الجدول التالي:
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جدول ( )1.87يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين

تنفيذ االستراتيجيات وتحسين جودة الخدمة في مصمحة مياه بمديات الساحل
جودة الخدمة
معامل

تنفيذ االستراتيجيات

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.75

*0.001

احصائيا ىند مالتوى د لة α≤0.05
* ا رتباط دال
ً

تبتتين متتن النتتتائج الموضتتحة فتتي جتتدول ( 5.17وجتتود ىةقتتة ارتباطيتة طرديتتة ذات د لتتة حصتتائية
بين تنفيتذ ا التتراتيجيات وتحالتين جتودة الخدمتة فتي مصت حة ميتاه ب تديات الالتاحل حيتث ن القيمتة

ا حتمالية المقاب ة لمعامل ا رتباط قل من مالتوى الد لة  0.05وىذا يدل ى ل نو ما زاد تنفيذ
ا التراتيجيات ما دى ذلك لتحالين جودة الخدمة.
الفرضـية الخامسـة 3ال توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة  α≤0.05بـين
المتابعة والتقييم وتحسين جودة الخدمة في مصمحة مياه بمديات الساحل.
لاجابتتة ى تتل ىتتذه الفرضتتية تتتم يجتتاد معامتتل ارتبتتاط بيرالتتون لد ارالتتة العةقتتة بتتين المتابعتتة والتقيتتيم
وتحالتين جتودة الخدمتة فتي مصت حة ميتاه ب تديات الالتاحل والنتتائج المتع قتة بيتذه الفرضتية موضتتحة
من خةل الجدول التالي:
جدول ( )1.81يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين
المتابعة والتقييم وتحسين جودة الخدمة في مصمحة مياه بمديات الساحل
جودة الخدمة
معامل

المتابعة والتقييم

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.73

*0.001

احصائيا ىند مالتوى د لة α≤0.05
* ا رتباط دال
ً

تبتتين متتن النتتتائج الموضتتحة فتتي جتتدول ( 5.18وجتود ىةقتتة ارتباطيتة طرديتتة ذات د لتتة حصتتائية

بتتين المتابعتتة والتقيتتيم وتحالتتين جتتودة الخدمتتة فتتي مص ت حة ميتتاه ب تتديات الالتتاحل حيتتث ن القيمتتة
ا حتماليتة المقاب تتة لمعامتل ا رتبتتاط قتتل متن مالتتتوى الد لتة  0.05وىتتذا يتتدل ى تل نتتو متتا زادت

المتابعة والتقييم ما دى ذلك لتحالين جودة الخدمة.
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الفرضية الرئيسية الثانية 3ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة  α≤0.05فـي
متوسطات استجابات المبحوثين حول العالقـة بـين التخطـيط االسـتراتيجي وتحسـين جـودة الخدمـة

فــي مصــمحة ميــاه بمــديات الســاحل تعــزى لممتغي ـرات الشخصــية التاليــة (الجــنس ،العمــر ،المؤىــل

العممي ،سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي.

لاجاب ت تتة ى ت تتل ى ت تتذه الفرض ت تتية ت ت تتم اختب ت تتار وج ت تتود ف ت تتروق ذات د ل ت تتة حص ت تتائية باال ت تتتخدام اختب ت تتار

( Independent - Sample T-Testل تحقق من الفروق بين مجمتوىتين متن البيانتات الترتيبيتة

وتم االتخدام اختبار ( One- Way ANOVAل تحقق من الفروق بتين ثتةث مجموىتات و ثتر

من البيانات الترتيبية.

 .1بالنسبة لمتغير الجنس3
تت تتم االت تتتخدام اختبت تتار ( Tلعينتت تتين مالت تتتق تين ل شت تتو الفت تتروق فت تتي متوالت تتطات االت تتتجابات المبحت تتوثين حت تتول
التخط تتيط ا ال تتتراتيجي وج تتودة الخدم تتة ف تتي مصت ت حة مي تتاه ب تتديات الال تتاحل تع تتزى لمتغي تتر الج تتنس والنت تتائج

موضحة في الجدول التالي:

جدول ( )1.82نتائج اختبار ( )Tلكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين تعزى لمتغير الجنس
المحور

الجنس

التخطيط االستراتيجي
جودة الخدمة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

7.27

1.16

أنثى

7.46

1.41

ذكر

7.71

1.29

أنثى

7.87

1.38

قيمة

القيمة

اختبار
T

االحتمالية

-0.570

0.570

0.425

0.671

مالحظة
توجد فروق ذات د لة

حصائية ىند مالتوى 0.05
توجد فروق ذات د لة

حصائية ىند مالتوى 0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول (3)1.82
 ن القيمة ا حتمالية ( sigالمقاب ة
يم ت تتن االت تتتنتاج نت تتو:

ختبار (T

بر متن مالتتوى الد لتة ( α≤0.05وبتذلك

توجت تتد فت تتروق فت تتي متوالت تتطات االت تتتجابات المبحت تتوثين حت تتول التخطت تتيط

ا التراتيجي في مص حة ب ديات الالاحل تعزى لمتغير الجنس.

 ن القيمة ا حتمالية ( sigالمقاب ة
يم ن االتنتاج نو:

ختبار (T

بر متن مالتتوى الد لتة ( α≤0.05وبتذلك

توجد فروق في متوالطات االتتجابات المبحتوثين حتول جتودة الخدمتة فتي

مص حة ب ديات الالاحل تعزى لمتغير الجنس.

ويعزو الباحث ىذه النتيجة لل ن متغير الجنس ىامل غير مؤثر في التخطيط ا التراتيجي وجودة
الخدمة
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 .2بالنسبة لمتغير العمر3
تتتم االتتتخدام اختبتتار (تح يتتل التبتتاين ا حتتادي  One Way Anovaل شتتو الفتتروق فتتي متوالتتطات
االتجابات المبحوثين حتول التخطتيط ا التتراتيجي وجتودة الخدمتة فتي مصت حة ب تديات الالتاحل تعتزى لمتغيتر
العمر والنتائج موضحة في الجدول التالي:
جدول ( )1.10نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في متوسطات
استجابات المبحوثين تعزى لمتغير العمر
المحور
التخطيط

االستراتيجي
جودة الخدمة

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموىات

5.791

2

2.895

داخل المجموىات

176.791

127

1.392

المجموع

182.582

129

بين المجموىات

8.872

2

4.436

داخل المجموىات

207.981

127

1.638

المجموع

216.853

129

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة F

المحسوبة

القيمة

االحتمالية

مالحظة
توجد فروق ذات

2.080

0.129

د لة حصائية ىند
مالتوى 0.05

توجد فروق ذات

2.709

0.070

د لة حصائية ىند
مالتوى 0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول (3)5.20
 ن القيمتتة ا حتماليتتة ( sigالمقاب تتة ختبتتار تح يتتل التبتتاين ا حتتادي بتتر متتن مالتتتوى الد لتتة
( α≤0.05وبتتذلك يم تتن االتتتنتاج نتتو:

توجتتد فتتروق فتتي متوالتتطات االتتتجابات المبحتتوثين

حول التخطيط ا التراتيجي في مص حة مياه ب ديات الالاحل تعزى لمتغير العمر.
 ن القيمتتة ا حتماليتتة ( sigالمقاب تتة ختبتتار تح يتتل التبتتاين ا حتتادي بتتر متتن مالتتتوى الد لتتة
( α≤0.05وبتتذلك يم تتن االتتتنتاج نتتو:

توجتتد فتتروق فتتي متوالتتطات االتتتجابات المبحتتوثين

حول جودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالاحل تعزى لمتغير العمر.
ويعزو الباحث ىذه النتيجة لل ن متغير العمر ىامل غير مؤثر في التخطتيط ا التتراتيجي وجتودة
الخدمة.
 .3بالنسبة لمتغير المؤىل العممي3
تتتم االتتتخدام اختبتتار (تح يتتل التبتتاين ا حتتادي  One Way Anovaل شتتو الفتتروق فتتي متوالتتطات
االتتتجابات المبحتتوثين حتتول التخطتتيط ا التتتراتيجي وجتتودة الخدمتتة فتتي مص ت حة ميتتاه ب تتديات الالتتاحل تعتتزى
لمتغير المؤىل الع مي والنتائج موضحة في الجدول التالي:
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جدول ( )1.18نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في متوسطات
استجابات المبحوثين تعزى لمتغير المؤىل العممي

المحور
التخطيط

االستراتيجي
جودة الخدمة

مجموع

درجات

متوسط

قيمة F

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

االحتمالية

بين المجموىات

0.262

2

0.131

داخل المجموىات

182.321

127

1.436

المجموع

182.582

129

بين المجموىات

1.127

2

0.564

داخل المجموىات

215.726

127

1.699

المجموع

216.853

129

مصدر التباين

مالحظة
توجد فروق ذات

0.091

0.913

د لة حصائية ىند
مالتوى 0.05

توجد فروق ذات

0.332

0.718

د لة حصائية ىند
مالتوى 0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول (3)5.21
 ن القيمتتة ا حتماليتتة ( sigالمقاب تتة ختبتتار تح يتتل التبتتاين ا حتتادي بتتر متتن مالتتتوى الد لتتة
( α≤0.05وبتتذلك يم تتن االتتتنتاج نتتو:

توجتتد فتتروق فتتي متوالتتطات االتتتجابات المبحتتوثين

حول التخطيط ا التراتيجي في مص حة مياه ب ديات الالاحل تعزى لمتغير المؤىل الع مي.
 ن القيمتتة ا حتماليتتة ( sigالمقاب تتة ختبتتار تح يتتل التبتتاين ا حتتادي بتتر متتن مالتتتوى الد لتتة
( α≤0.05وبتتذلك يم تتن االتتتنتاج نتتو:

توجتتد فتتروق فتتي متوالتتطات االتتتجابات المبحتتوثين

حول جودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالاحل تعزى لمتغير المؤىل الع مي.
ويعــــزو الباحــــث ىت تتذه النتيجت تتة لت تتل ن متغيت تتر المؤىت تتل الع مت تتي ىامت تتل غيت تتر مت تتؤثر فت تتي التخطت تتيط
ا التراتيجي وجودة الخدمة.
 .4بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي3
تتتم االتتتخدام اختبتتار (تح يتتل التبتتاين ا حتتادي  One Way Anovaل شتتو الفتتروق فتتي متوالتتطات
االتجابات المبحوثين حتول التخطتيط ا التتراتيجي وجتودة الخدمتة فتي مصت حة ب تديات الالتاحل تعتزى لمتغيتر
المالمل الوظيفي والنتائج موضحة في الجدول التالي:
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جدول ( )1.11نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في متوسطات
استجابات المبحوثين تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

المحور
التخطيط

االستراتيجي
جودة الخدمة

مجموع

درجات

متوسط

قيمة F

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

االحتمالية

بين المجموىات

1.055

2

0.527

داخل المجموىات

181.528

127

1.429

المجموع

182.582

129

بين المجموىات

0.032

2

0.016

داخل المجموىات

216.821

127

1.707

المجموع

216.853

129

مصدر التباين

مالحظة
توجد فروق ذات

0.369

0.692

د لة حصائية ىند
مالتوى 0.05

توجد فروق ذات

0.009

0.991

د لة حصائية ىند
مالتوى 0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول (3)5.22
 ن القيمتتة ا حتماليتتة ( sigالمقاب تتة ختبتتار تح يتتل التبتتاين ا حتتادي بتتر متتن مالتتتوى الد لتتة
( α≤0.05وبتتذلك يم تتن االتتتنتاج نتتو:

توجتتد فتتروق فتتي متوالتتطات االتتتجابات المبحتتوثين

حول التخطيط ا التراتيجي في مص حة مياه ب ديات الالاحل تعزى لمتغير المالمل الوظيفي.
 ن القيمتتة ا حتماليتتة ( sigالمقاب تتة ختبتتار تح يتتل التبتتاين ا حتتادي بتتر متتن مالتتتوى الد لتتة
( α≤0.05وبتتذلك يم تتن االتتتنتاج نتتو:

توجتتد فتتروق فتتي متوالتتطات االتتتجابات المبحتتوثين

حول جودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالاحل تعزى لمتغير المالمل الوظيفي.
ويعـــزو الباحـــث ى تتذه النتيج تتة ل تتل ن متغي تتر المال تتمل ال تتوظيفي ىام تتل غي تتر م تتؤثر ف تتي التخط تتيط
ا التراتيجي وجودة الخدمة
 .5بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة3
تتتم االتتتخدام اختبتتار (تح يتتل التبتتاين ا حتتادي  One Way Anovaل شتتو الفتتروق فتتي متوالتتطات
االتجابات المبحوثين حتول التخطتيط ا التتراتيجي وجتودة الخدمتة فتي مصت حة ب تديات الالتاحل تعتزى لمتغيتر
النوات الخبرة والنتائج موضحة في الجدول التالي:
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جدول ( )1.14نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في متوسطات
استجابات المبحوثين تعزى لمتغير سنوات الخبرة

المحور

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

االحتمالية

بين المجموىات

9.859

2

4.929

داخل المجموىات

172.723

127

1.360

المجموع

182.582

129

بين المجموىات

6.896

2

3.448

داخل المجموىات

209.957

127

1.653

المجموع

216.853

129

مصدر التباين

التخطيط االستراتيجي

جودة الخدمة

مجموع

درجات

متوسط

قيمة F

القيمة

مالحظة
توجد فروق ذات د لة

3.625

حصائية ىند مالتوى

0.029

0.05
توجد فروق ذات د لة
2.086

حصائية ىند مالتوى

0.128

0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول (3)5.23
 ن القيم تتة ا حتمالي تتة ( sigالمقاب تتة ختب تتار تح ي تتل التب تتاين ا ح تتادي ق تتل م تتن مال تتتوى الد ل تتة
( α≤0.05وبتتذلك يم تتن االتتتنتاج نتتو :توجتتد فتتروق ف تي متوالتتطات االتتتجابات المبحتتوثين حتتول
التخطيط ا التراتيجي في مص حة ب ديات الالاحل تعزى لمتغير النوات الخبرة.

ول شتتو ىتتذه الفتتروق تتتم يجتتاد اختبتتار شتتفيو ل مقارنتتات البعديتتة فتتي (جتتدول  5.24فقتتد تبتتين ن
فراد ىينة الدراالة الذين خبرتيم العم ية ( 15النة في ثر لدييم التخطيط ا التراتيجي بدرجة بر

من فراد ىينة الدراالة الذين تتراوح خبرتيم العم ية بين ( 10لل قل من  15النة وىتذه الفتروق
ذات د لة حصائية في حين لم يةحظ ي فروق بين المجموىات ا خرى.

ويعزو الباحث ىذه النتيجة لل ن العام ين الذين خبرتيم بيرة لدييم دراية وى م بر بيمور العمل
ولدييم القدرة ى ل التخطيط ا التراتيجي ثر من غيرىم.
جدول ( )5.24نتائج اختبار شفيو لكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين
تعزى لمتغير سنوات الخدمة
المتوسط

 1إلى أقل من

 80إلى أقل من

الحسابي

 80سنوات

 81سنة

من  5لل قل من  10النوات

7.18

1

//

//

من  10لل قل من  15النة

6.93

1

*

 15النة في ثر

7.57

مدة الخدمة

 81سنة فأكثر

1

احصائيا ىند 0.05
* القيمة ا حتمالية دالة
ً
احصائيا ىند 0.05
 //القيمة ا حتمالية غير دالة
ً

 ن القيمتتة ا حتماليتتة ( sigالمقاب تتة ختبتتار تح يتتل التبتتاين ا حتتادي بتتر متتن مالتتتوى الد لتتة
( α≤0.05وبتتذلك يم تتن االتتتنتاج نتتو:

توجتتد فتتروق فتتي متوالتتطات االتتتجابات المبحتتوثين

حول جودة الخدمة في مص حة ب ديات الالاحل تعزى لمتغير النوات الخبرة.
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النتائج والتىصياث
 1.6النتائج
 2.6التوصيات
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 8.1النتائج3
بعتتد ن تتتم تح يتتل البيانتتات المالتتتقاة متتن جوبتتة المبحتتوثين خ صتتت الد ارالتتة لتتل ىتتدة نتتتائج جتتا ت
ى ل النحو اآلتي:
 ظي ت تترت نت ت تتائج الد ارال ت تتة ن مال ت تتتوى تص ت تتورات ىين ت تتة الد ارال ت تتة ح ت تتول التخط ت تتيط ا ال ت تتتراتيجي( %72.9وىذا يدل ى ل ن التخطيط ا التراتيجي يحظل بدرجة مرتفعة من الموافقة.
 ظيترت نتتتائج الد ارالتة ن مالتتتوى تصتورات ىينتتة الد ارالتة حتتول جتودة الخدمتتة ( %77.3ممتتايدل ى ل ن محور جودة الخدمة يحظل بدرجة مرتفعة من الموافقة.
 ظيت تترت نتت تتائج الد ارالت تتة وجت تتود ىةقت تتة ارتباطي ت تة طرديت تتة ذات د لت تتة حصت تتائية بت تتين التخطت تتيطا التراتيجي وتحالين جودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالتاحل وىتذا يتدل ى تل نتو متا
زاد التخطيط ا التراتيجي ما دى ذلك لزيادة جودة الخدمة.
 ظيتترت نتتتائج الد ارالتتة وجتتود ىةقتتة ارتباطي تة طرديتتة ذات د لتتة حصتتائية بتتين تطتتوير الرؤيتتةوالرالالة وا ىداو وتحالين جودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالاحل وىذا يدل ى ل نتو
ما زاد تطوير الرؤية والرالالة وا ىداو ما دى ذلك لزيادة جودة الخدمة.
 ظيتترت نتتتائج الد ارالتتة وجتتود ىةقتتة ارتباطي تة طرديتتة ذات د لتتة حصتتائية بتتين تح يتتل البيئتتةالداخ ية والخارجية وتحالين جودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالاحل وىذا يدل ى ل نو
ما زاد تح يل البيئة الداخ ية والخارجية ما دى ذلك لزيادة جودة الخدمة.
 ظي ت تترت نت ت تتائج الد ارال ت تتة وج ت تتود ىةق ت تتة ارتباطيت ت تة طردي ت تتة ذات د ل ت تتة حص ت تتائية ب ت تتين تط ت تتويرا التتتراتيجيات وتحالتتين جتتودة الخدمتتة فتتي مص ت حة ميتتاه ب تتديات الالتتاحل وىتتذا يتتدل ى تتل نتتو
ما زاد تطوير ا التراتيجيات ما دى ذلك لزيادة جودة الخدمة.
 ظي ت تترت نتتت تتائج الد ارالتت تتة وج ت تتود ىةقتت تتة ارتباطي ت ت تة طردي ت تتة ذات د ل ت تتة حص ت تتائية بتت تتين تنفيتت تتذا التتتراتيجيات وتحالتتين جتتودة الخدمتتة فتتي مص ت حة ميتتاه ب تتديات الالتتاحل وىتتذا يتتدل ى تتل نتتو
ما زاد تنفيذ ا التراتيجيات ما دى ذلك لزيادة جودة الخدمة.
 ظيرت نتتائج الد ارالتة وجتود ىةقتة ارتباطيتة طرديتة ذات د لتة حصتائية بتين المتابعتة والتقيتيموتحالين جودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالاحل وىذا يدل ى ل نو ما زادت المتابعة
والتقييم ما دى ذلك لزيادة جودة الخدمة.
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 ظيتترت نتتتائج الد ارالتتة ىتتدم وجتتود فتتروق فتتي متوالتتطات االتتتجابات المبحتتوثين حتتول التخطتتيطا التراتيجي وجودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالاحل تعزى لمتغير الجنس.
 ظيتترت نتتتائج الد ارالتتة ىتتدم وجتتود فتتروق فتتي متوالتتطات االتتتجابات المبحتتوثين حتتول التخطتتيطا التراتيجي وجودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالاحل تعزى لمتغير العمر.
 ظيتترت نتتتائج الد ارالتتة ىتتدم وجتتود فتتروق فتتي متوالتتطات االتتتجابات المبحتتوثين حتتول التخطتتيطا التراتيجي وجودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالاحل تعزى لمتغير المؤىل الع مي.
 ظيتترت نتتتائج الد ارالتتة ىتتدم وجتتود فتتروق فتتي متوالتتطات االتتتجابات المبحتتوثين حتتول التخطتتيطا التراتيجي وجودة الخدمة في مص حة مياه ب ديات الالاحل تعزى لمتغير المالمل الوظيفي.
 ظيت تترت نتت تتائج الد ارالت تتة وجت تتود فت تتروق فت تتي متوالت تتطات االت تتتجابات المبحت تتوثين حت تتول التخطت تتيطا التتتراتيجي فتتي مص ت حة ميتتاه ب تتديات الالتتاحل تعتتزى لمتغيتتر التتنوات الخب ترة والفتتروق انتتت
لصالح الذين خبرتيم ( 15النة في ثر .
 ظيرت نتائج الدراالة ىدم وجود فروق في متوالطات االتجابات المبحوثين حول جودة الخدمةفي مص حة مياه ب ديات الالاحل تعزى لمتغير النوات الخبرة.
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 1.1التوصيات3
 تعزي تتز دور الرال تتالة ف تتي ىم ي تتة التخط تتيط ا ال تتتراتيجي وذل تتك م تتن خ تتةل دارك الع تتام ين ف تتيالمؤالال تتة لمتض تتمنات ى تتذه الرال تتالة لييت تتدوا بتفاص تتي يا خ تتةل ممارال تتتيم النش تتاطات المخت ف تتة
ل مؤالالة.
 -م تتنح الفرص تتة ل ع تتام ين ف تتي المؤالال تتة ل مش تتار ة ف تتي ىم ي تتة التخط تتيط ا ال تتتراتيجي

ن ذل تتك

يالاىد ى ل المشار ة في التنفيذ وىذا ىنصر الاالي ل تنفيذ الفعال التراتيجيات المؤالالة.
 ىمية وضتع خطتة مناالتبة لتطتوير مالتتوى فتا ة ال تادر البشتري وتطتوير ميتاراتيم وخبتراتيموتزويدىم بالتدريب ال افي بما يخدم ىم ية التخطيط ا التراتيجي.
 تط تتوير نظم تتة المع وم تتات وتح تتديثيا باال تتتمرار لت تتوفير البيان تتات والمع وم تتات ب ف تتا ة وال تترىةمناالبة.
 ىميتتة تطتتوير نظتتام حتوافز فعتتال متتن شتتينو ن يالتتاىم فتتي تطبيتتق الخطتتط ا التتتراتيجية وذلتتكلزيادة فا ة العمل وتحقيق ىداو المؤالالة.
 م ارىتتاة المرونتتة ف تتي وضتتع الخط تتط ا التتتراتيجية بحتتث تعم تتل الخطتتط ى تتل ربتتط اال تتتراتيجيةالمؤالالة مع الظروو المحيطة بيا.
 ا ىتم تتام بالب تتدائل ا ال تتتراتيجية ىن تتد ى تتداد الخط تتط التنفيذي تتة بال تتبب ثت ترة التغيتترات الالياال تتيةوا قتصادية التي تؤثر في ىم ية التطبيق.
 -ضتترورة اىتمتتام المؤالالتتة با التتتجابة الالتريعة وت بيتتة ط بتتات حاجتتات العمتتة ورغبتتاتيم

نيتتا

ىوامل تؤثر في جودة الخدمة وذلك من خةل تفيم حاجات العمتة ورغبتاتيم وانجتاز الخدمتة
بالرىة مع ا ىتمام بش اوى العمة وحل مش ةتيم.
 نشتتر التتوىي والثقافتتة لتتدى العتتام ين ل وصتتول لتتل قناىتتة مفادىتتا ن جتتودة الخدمتتة متتن العوامتتلاليامة ل وصول لل رضا العمة .
 تبنتتي جت ار ات واضتتحة لمعالجتتة الشت اوى والمقترحتتات بغتترض تحالتتين جتتودة الخدمتتة ولتصتتبحمقياالا لرضا العمة .
ىذه اإلج ار ات
ً

107

املـــراجع

108

قائمة المراجع
المراجع العربية3
أوًال 3الكتب
 .1بتو ب تر مصتطفل ( : 2000التفكيـر االسـتراتيجي واعـداد الخطـة االسـتراتيجية التدار
الجامعية ل نشر.
 .2بو حشيش ىواد ( : 2012محاسبة التكاليف تخطيط ورقابة دار وائل ل نشر.
 .3ابن حبتور ىبد العزيز ( : 2004اإلدارة االستراتيجية 3أداة جديدة في عـالم متغيـر الطبعتة
ا ولل دار الماليرة ل نشر والتوزيع ىمان – ا ردن.
 .4جتودة محفتوظ وشخترون ( : 2008منظمـات األعمـال المفـاىيم والوظـائف دار وائتل ل نشتر
والتوزيع الطبعة الثانية ىمان-ا ردن.
 .5حجازي جمال ( : 2002إدارة اإل نتاج والعمميات مدخل إدارة الجودة الشاممة ط 1م تبة
 .6حمتتود خضتتير ال تتوزي موالتتل ( : 2008مبــادئ إدارة األعمــال دار ث ت ار ل نشتتر والتوزيتتع
ىمان ا ردن.
 .7حمتودة خضتير ( : 2007إدارة الجـودة وخدمـة العمـالء الطبعتة الثانيتة دار المالتيرة ل نشتر
والتوزيع ىمان.
 .8خضير

اظم ( : 2002إدارة الجودة دارة الماليرة ل نشر والتوزيع والطباىة الطبعة ا ولل

ىمان.
 .9الخفتاجي ىبتاس ( : 2004اإلدارة االسـتراتيجية "المـداخل والمفـاىيم والعمميـات" الطبعتة
ا ولل م تبة دار الثقافة ل نشر والتوزيع ىمان ا ردن.
 .10التدوري ز ريتا ( : 2005اإلدارة االسـتراتيجية :مفـاىيم وعمميـات وحـاالت دراسـية دار
اليازوري الع مية ل نشر والتوزيع ىمان ا ردن.
 .11زيتتارة فريتتد ( : 2009وظــائف اإلدارة ىمتتان دار اليتتازوري الع ميتتة ل نشتتر والتوزيتتع الطبعتتة
العربية ا ولل.
 .12الت طان

جاالتتم ( : 2006التفكيــر االســتراتيجي والخــروج مــن المــأزق ال ـراىن ،مؤالالتتة م

القرى ل نشر والتوزيع مصر.
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 .13الصتميدىي محمتود والعتةق بشتير ( : 2002أساسـيات التسـويق الشـامل المتكامـل دار
المناىج ل نشر والتوزيع ىمان ا ردن.
 .14ضتتحاوي بيتتومي والم يجتتي رضتتا ( : 2011التخطــيط االســتراتيجي فــي التعمــيم ،دار الف تتر
العربي مصر.
 .15الطتائي حميتد والعتةق بشتير ( : 2009تسـويق الخـدمات دار اليتازوري الع ميتة ل نشتر
والتوزيع ىمان.
 .16العارو نادية ( : 2002التخطيط االسـتراتيجي والعولمـة التدار الجامعيتة ل طباىتة والنشتر
ا ال ندرية.
 .17ىبد المحالن توفيق ( : 2002قياس الجودة والقياس المقارن 3أساليب حديثة في المعـايرة
والقياس دار الف ر العربي القاىرة مصر.
 .18ىقي ي ىمر وصتفي ( : 2001مدخل إلى المنيجية الشاممة إلدارة الجودة الشـاممة "وجيـة
نظر ،ط 1دار وائل ل نشر ىمان ا ردن.
 .19العةق بشير ( : 2008مبادئ اإلدارة دار اليازوري الع مية ل نشر والتوزيع ىمان.
 .20ىتوض محمتد ( : 2001اإلدارة االسـتراتيجية "األصـول واألسـس العمميـة" الطبعتة ا ولتل
الدار الجامعية.
 .21غنيم ىثمان ( : 2001التخطيط أسس مبادئ عامة ىمان دار صفا ل نشر والتوزيع.
 .22ال رخي مجيد ( : 2010التحميل الكمي واالقتصادي ىمان دار المناىج ل نشر والتوزيع.
 .23محجوب وجيو ( : 2002البحث العممي ومناىجو دار ال تب ل طباىة والنشر بغداد.
 .24المرال تتي جم تتال ال تتدين وادري تتس ثاب تتت ( : 2002اإلدارة االســــتراتيجية 3مفــــاىيم ونمــــاذج
مصرية ،الدار الجامعية مصر.
 .25نجم نجم ( : 2004المدخل اليابـاني إلـى إدارة العمميـات "االسـتراتيجية والـنظم واألسـاليب"،
ط 1مؤالالة الوراق ل نشر والتوزيع ا ردن.
 .26ياالتين التعد ( : 2010اإلدارة االسـتراتيجية دار اليتازوري الع ميتة ل نشتر والتوزيتع ىمتان
ا ردن.
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ثانيا 3الدوريات
ً

 .1التميمي وفا ( : 2007أثر االبتكار التسويقي في جودة الخدمات المصرفية ،د ارالتة ميدانيتة
في المصارو التجارية ا ردنية مج ة الع وم اإلدارية ىمان المج د  10العدد ا ول.
 .2ج ترار ذيتتاب ودوي تتات التتعيد ( : 2013قيــاس العالقــة بــين مقومــات التخطــيط االســتراتيجي
والتميــز بـــاألداء فــي مصـــانع األدويــة الفمســـطينية د ارالتتة تح ي يتتة متتن وجيتتة نظتتر المتتديرين
ا التراتيجيين مج ة جامعة ا زىر ال ال ة الع وم اإلنالانية  2013المج د  15العدد.1
 .3الخشتروم محمتد ( : 2011تـأثير منـاخ الخدمـة فـي االلتـزام التنظيمـي دراسـة ميدانيـة عمـى
العاممين في المعاىد التقانية التابعة لجامعة حمـب د ارالتة منشتورة مج تة جامعتة دمشتق ل ع توم
ا قتصادية والقانونية المج د  27العدد الثالث.
 .4دي الون دي الون ( : 2009تقويم األداء وسيمة تحسين النوعية في تنمية الموارد البشـرية
الرياض معيد اإلدارة العامة مر ز البحوث.
 .5الزىبتي خالتد و بتو الغتنم خالتد ( : 2012أثـر وظـائف إدارة المعرفـة فـي مسـتوى جـودة
الخدمات المقدمة من سمطة المياه وشركة الكيرباء األردنية من وجية نظر العاممين دارسة
ميدانيـة عمـى محافظـات جنـوب األردن .مؤتتة ل بحتوث والد ارالتات ال الت ة الع توم اإلنالتانية
وا جتماىية المج د الالابع والعشرون العدد الثاني.
 .6الطتتائي يوالتتو وىبيتتر

رماشتتة ( : 2010التخطــيط االســتراتيجي ودوره فــي تحقيــق الميــزة

التنافسية دراالة منشورة مج ة مر ز دراالات ال وفة المج د  19العدد.1
 .7ىبد الرحمن ىتادل ( : 2012نموذج مقترح لقياس جودة الخدمات الحكومية بالتطبيق عمـى
مكاتب الييئة القومية لمبريد واالتصاالت النيضة المج د الثالث ىشر العدد 3مصر.
 .8العقيتل ىبتد اهلل ( : 2003التخطـيط االسـتراتيجي مج تة الجزيترة اإلل ترونيتة العتدد 11086
الالعودية.

ثالثًا 3الرسائل العممية3
 .1با زيد رياض ( : 2009تقييم جودة الخدمات في مراكـز الـو ازرات فـي األردن مج تة المنتارة
المج د 16العدد 1ا ردن.
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 .2بو ىودة ىطاهلل ( : 2014واقع التسويق الداخمي في شركة االتصاالت الخموية الفمسطينية
(جـوال( وأثــره عمــى جـودة الخــدمات المقدمــة – قطــاع غـزة ،رالتتالة ماجالتتير الجامعتتة
اإلالةمية غزة.
 .3ب حالن الميحة ( : 2012تأثير جـودة الخـدمات عمـى تحقيـق رضـا الزبـون ،رالتالة ماجالتتير
جامعة قاصدي مرباح ورق ة الجزائر.
 .4حمتودة خالتد ( : 2014واقـع تكـاليف الجـودة فـي الشـركات الصـناعية الفمسـطينية ،رالتالة
ماجالتير الجامعة اإلالةمية غزة.
 .5حمتتودة خيتتري ( : 2012مــدى تطبيــق الخطــة االســتراتيجية  1081-1001لنظــام التعمــيم
األساسي بفمسطين في ضوء معايير الجودة الشاممة رالالة ماجالتير جامعة ا زىر غزة.
 .6الخالتدي يمتن ( : 2006قيـاس مسـتوى جـودة خـدمات المصـارف اإلسـالمية العاممـة فـي
فمسطين ماجالتير الجامعة اإلالةمية غزة.
 .7الدجني ياد ( : 2006واقع التخطـيط االسـت ارتيجي فـي الجامعـة اإلسـالمية فـي ضـوء معـايير
الجودة ،رالالة ماجالتير الجامعة اإلالةمية غزة.
 .8ال تتدجني ي تتاد ( : 2010دور التخطـــيط االســـتراتيجي فـــي جـــودة األداء المؤسســـي ،دراســـة
وصفية تحميمية في الجامعات النظامية الفمسطينية رالالة د توراه جامعة دمشق الوريا.
 .9الدىتدار متروان ( : 2006العالقـة بـين التوجـو االسـتراتيجي لـدى اإلدارة العميـا فـي الجامعـات
الفمسـطينية وميزتيـا التنافسـية :د ارالتة ميدانيتة ى تل جامعتات قطتاع غتزة رالتالة ماجالتتير
الجامعة اإلالةمية غزة.
 .10رقتتاد ص ت يحة ( : 2008تقــديم جــودة الخدمــة مــن وجيــة نظــر الزبــون رالتتالة ماجالتتتير
جامعة الحاج لخضر الجزائر.
 .11الزىار ريم ( : 2014د ارسة واقع تطبيق الخطـط التنمويـة االسـتراتيجية لممـدن الفمسـطينية
حالة دراسية – مدينة غزة رالالة ماجالتير الجامعة اإلالةمية غزة.
 .12الالعيدي حمد ( : 2001التخطيط االستراتيجي وعالقتـو بفعاليـة األداء المؤسسـي ،دراسـة
تطبيقية عمى شركات تكنولوجيا المعمومات بسمطنة عمان ،رالالة ماجالتير ال طنة ىمان.
 .13الشتاىر ىتدلي ( : 2005معوقـات تطبيـق التخطـيط االسـتراتيجي لـدى مـديري المـدارس
الحكومية في محافظات غزة رالالة ماجالتير الجامعة اإلالةمية غزة.
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 .14شراب التائد ( : 2011التخطيط االسـتراتيجي وعالقتـو بـالميزة التنافسـية رالتالة ماجالتتير
جامعة ا زىر غزة.
 .15الشنتو يوالو ( : 2015دور التخطيط االستراتيجي التشاركي فـي تحسـين جـودة خـدمات
البمــديات الفمســطينية ،وانعكاســو عمــى رضــا العمــالء ،رالتتالة د تتتوراه جامعتتة قنتتاة الالتتويس
مصر.
 .16الشتويخ ىتاطو ( 2007واقـع التخطـيط االسـتراتيجي فـي مؤسسـات التعمـيم التقنـي فـي
محافظات غزة رالالة ماجالتير الجامعة اإلالةمية غزة.
 .17الشتيخ ى تي ىالتة ( : 2014التخطـيط االسـتراتيجي وأثـره فـي جـودة الخـدمات المصـرفية
بالسودان ،دراسة تطبيقية عمى البنوك التجارية بالسودان رالالة ماجالتير جامعتة الالتودان
ل ع وم والت نولوجيا الالودان.
 .18صتتيام شمتتال ( : 2010تطبيــق التخطــيط االســتراتيجي وعالقتــو بــأداء المؤسســات األىميــة
النسوية في قطاع غزة ،األراضي الفمسطينية رالالة ماجالتير جامعة ا زىر غزة.
 .19العضاضتتي التتعيد ( : 2010معوقــات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاممة فــي مؤسســات التعمــيم
العالي رالالة ماجالتير جامعة الم ك خالد الالعودية.
 .20ىطاهلل المر ( : 2005واقع التخطيط االستراتيجي في قطاع المقاوالت دراالة ميدانية ى ل
شر ات المقاو ت في قطاع غزة رالالة ماجالتير الجامعة اإلالةمية غزة.
 .21قاالتتم التتماىيل ( : 2009تحســين جــودة الخدمــة فــي الجامعــات الفمســطينية عبــر إعــادة
ىندسة العمميات اإلدارية "اليندرة" ماجالتير الجامعة اإلالةمية غزة.
 .22القحطتاني فيصتل ( : 2010اإلدارة االسـتراتيجية لتحسـين القـدرة التنافسـية لمشـركات وفقًـا
لمعــايير األداء االســتراتيجي وادارة الجــودة الشــاممة رالتتالة ماجالتتتير الجامعتتة البريطانيتتة
الدولية.
 .23اظم ش رية ( : 2010التخطيط االستراتيجي مدخل رئيسي إلدارة الجودة الشـاممة ،دراسـة
اســتطالعية آلراء عينــة مــن إدارة ورؤســاء األقســام والتدريســيين لكميتــي التربيــة واآلداب -
الجامعة المستنصرية ،العراق.
 .24النادي الما ( : 2007قياس جودة الخدمات المحمية التي تقدميا بمدية الزرقاء من وجية
نظر المستفيدين ،دراالة ميدانية ا ردن.
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 .25الناصتتر ناصتتر ( : 2003التخطـــيط االســـتراتيجي ودوره فـــي رفـــع الكفـــاءة اإلنتاجيـــة ،مـــن
وجيــة نظــر المســتفيدين بــاإلدارة العامــة لمــدوريات األمنيــة رالتتالة ماجالتتتير المم تتة العربيتتة
الالعودية.
 .26نور الدين بو ىنتان ( : 2007جودة الخدمات وأثرىا عمى رضـا العمـالء دراسـة ميدانيـة فـي
المؤسسة المينائية لسكيكدة رالالة ماجالتير الجزائر.

ابعا 3مراجع أخرى3
ر ً

 .1والتو خيتري وبطترس لتؤي ( : 2008تقيـيم مسـتوى جـودة الخـدمات المصـرفية مـن وجيـة
نظر الزبائن ،دراالة منشورة جامعة دىوك.
درالتة منشتورة مر تز التطتوير التربتوي دائترة
 .2ثابتت زيتاد ( : 2006التخطـيط االسـتراتيجي ا
التربية والتع يم و الة الغوث الدولية.
 .3الخطة ا التراتيجية لمص حة مياه ب ديات الالاحل 2017-2012
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املـــــالحق
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ممحق رقم ( 3)8أسماء السادة المحكمين
االسم

مكان العمل

الرقم
-1

د .رم المور

الجامعة اإلالةمية

-2

د .جةل شبات

جامعة القدس المفتوحة

-3

د .خالد دى يز

الجامعة اإلالةمية

-4

د .رامز بدير

جامعة ا زىر

-5

د .رشدي وادي

الجامعة اإلالةمية

-6

د .الامي بو الروس

الجامعة اإلالةمية

-7

د .المير صافي

الجامعة اإلالةمية

-8

د .ىبد اهلل اليبيل

جامعة ا زىر

-9

د .واليم اليابيل

الجامعة اإلالةمية

-10

د .وفيق اآلغا

جامعة ا زىر
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ممحق رقم ( 3)1االستبانة في صورتيا األولية

جامعــــــــــــــة األزىــــــــــــــــر – غــــــــــــــــــزة
عمادة الدراسات العميا والبحث العممي

كميـــــــة االقتصـــــاد والعمــــوم اإلداريــــة
برنامــــــــــج ماجستير إدارة األعمــــــــال

أخي الفاضل  .............أختي الفاضمة
تحية طيبة و بعد…
يطيتب لتي ن ضتع بتين يتديك ىتذا ا التتبيان التذي ِىت ّد بيتدو الحصتول ى تل البيانتات
المتع قتة بد ارالتتة ىنوانيتتا" :العالقــة بــين التخطــيط االســتراتيجي وتحســين جــودة الخدمــة" وذلتتك متتن
ختتةل د ارالتتة تطبيقيتتة ى تتل جتتودة خدمتتة الميتتاه – مصت حة ميتتاه ب تتديات الالتتاحل – محافظتتات غ تزة
وذلك بحث ت مي ي لنيل درجة الماجالتير في دارة ا ىمال من جامعة ا زىر بغزة.
لذلك رجو الت رم بتخصيص جز متن وقتت م الثمتين لتعبئتة ا التتمارة المرفقتة متع م ارىتاة
الدقة في اإلجابة ىن ا الئ ة المطروحتة والتذي التي ون لتو ىظتيم ا ثتر والفائتدة فتي الوصتول لتل
نتائج ثر دقة ونيا التالتخدم لألغراض الع مية فقط.

وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير

الباحث 3ممدوح الغزالي
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أوًال 3البيانات الشخصية3
 .1الجنس ( :
 .2العمر ( :

ذر

نثل

(

قل من  30النة (
دب وم

 .3المؤىل العممي ( :
 .4المسمى الوظيفي( :
 .5سنوات الخبرة( :

مدير

من  30لل قل من  40النة (
ب الوريوس

(
(

نائب مدير

(

 40النة في ثر

دراالات ى يا
(

من  5لل قل من  10النوات (

رئيس قالم

من  10لل قل من  15النة (

 15النة في ثر

ثانيا 3متغيرات الدراسة:
ً
أوًال 3التخطيط االستراتيجي:

يشتتمل ىتتذا الجتتز مجموىتتة متتن ا التتئ ة ذات العةقتتة بتتالتخطيط ا التتتراتيجي يرجتتل وضتتع ىةمتتة ( xمتتام الخيتتار

المناالب:
م

موافق

الفقرة

بشدة

المحور األول 3تطوير الرؤية والرسالة واألىداف
.1

تضع مص حة المياه رؤية ورالالة واضحة ليا.

.2

تحدد مص حة المياه االتراتيجياتيا بوضوح.

.3

تعبر رالالة مص حة المياه ىن الخدمات التي تقدميا.

.4

يتم تحديد ىداو مص حة المياه بعناية.

.5

تخت تتار مصت ت حة المي تتاه ا ال تتتراتيجيات المناال تتبة لتحقي تتق ا ى تتداو بمت تتا
يتة م مع ظروفيا الداخ ية والخارجية.

.6

لدى مص حة المياه ىداو ىامة تنبثق ىن رالالتيا.

.7

تيتم مص حة المياه بتحديد البرامج والمشاريع المالتقب ية.

.8

ىداو المص حة تحفز العام ين ى ل ا دا المتميز.

المحور الثاني 3تحميل البيئة الداخمية والخارجية
.1

تقوم مص حة المياه بتح يل العوامل الداخ ية المحيطة والخارجية المؤثرة.

.2

تحدد اإلدارة الفرص والتيديديات الخارجية.

.3

يت تتتم تحديت تتد المالت تتتفيدين و صت تتحاب العةقت تتة مت تتن المص ت ت حة مت تتن حيت تتث
طبيعتيم ونوىيتيم.

.4

تعمل مص حة المياه ى ل تحديد الموارد المالية بدقة.

.5

يتم مراىاة اليي ل التنظيمي الداخ ي ل مص حة الحالي والمالتقب ي.

.6

لجان تا متتن الب تتديات والمؤالالتتات المخت فتتة لتحديتتد
تش ت ل مص ت حة الميتتاه ً
احتياجاتيا.
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

م
.7
.8

موافق

الفقرة

بشدة

يتم تحديد الموارد البشرية الةزمة ل مص حة.
تض تتع مصت ت حة المي تتاه القض تتايا التنموي تتة م تتن خ تتةل مش تتار ة ا طت تراو
المعنية.

المحور الثالث 3تطوير االستراتيجيات
.1
.2
.3
.4

تعبر االتراتيجيات المص حة ىن رؤيتيا ا التراتيجية.
تيخت تتذ مص ت ت حة الميت تتاه فت تتي ىت تتداد االت تتتراتيجياتيا بعت تتين ا ىتبت تتار نقت تتاط
الضعو والمخاطر في مرح ة التشخيص.
تعالج ا التراتيجيات جذور القضايا التنموية.
تش ت ت ل ا الت تتتراتيجيات اإلطت تتار العت تتام ل تخطت تتيط ا الت تتتراتيجي لمص ت ت حة
المياه.

.5

تيتم اإلدارة بالبحوث والدراالات المالتقب ة لتطوير االتراتيجياتيا.

.6

يتم ميالالة التخطيط ا التراتيجي ضمن خطة مص حة المياه.
ي تتتم دراج تط تتوير البن تتا المؤالال تتي (اليي تتل التنظيم تتي ميالال تتة ىم ي تتة

.7

التخطت ت ت تتيط ا الت ت ت تتتراتيجي تعت ت ت تتديل ال ت ت ت توائح والق ت ت ت توانين ىنت ت ت تتد تطت ت ت تتوير

ا التراتيجيات.
.8

تالاىد ال وائح والقوانين المعمول بيا ى ل تطوير ا التراتيجيات.

المحور الرابع 3تنفيذ االستراتيجيات
.1

ت ارىت تتي مص ت ت حة المي تتاه خط ت توات التنفيت تتذ التت تتي وضت تتعتيا فت تتي ىم يت تتة ت ت تتوين
ا التراتيجية.

.2
.3

تُشرك مص حة المياه ا فراد المختصين ىن التنفيذ في وضع ا التراتيجيات.
يتم اىتماد منيجية محددة ل تعامل مع مقاومي التغيير.

.4

يتم مراىاة الموارد المادية في ىم ية التنفيذ ل خطة الموضوىة.

.5

تزود مص حة المياه الدوائر بقاىدة بيانات تالاىدىم في تنفيذ مياميم.

.6

يتم مراىاة اليي ل التنظيمي والصةحيات ل تي د من مناالبتيا لتنفيذ الخطة.

.7
.8

تعتم تتد مصت ت حة المي تتاه مب تتد المش تتار ة ب تتين اإلدارات المخت ف تتة لتنفي تتذ خط تتط
العمل.

تضع مص حة المياه شليات لتنفيذ الخطط ا التراتيجية البدي ة.

المحور الخامس 3المتابعة والتقييم
.1
.2

تُقيم مص حة المياه ا دا وفق نظام واضح وشفاو.

تالتخدم مص حة المياه معايير واضحة ل ح م ى ل ىم ية التح يل البيئي.

.3

تالتخدم مص حة المياه معايير واضحة ل ح م ى ل ت وين ا التراتيجية.

.4

يتم االتخدام معايير ومؤشرات واضحة ل ح م ى ل تنفيذ ا التراتيجية.
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موافق

محايد

غير
موافق

غير

موافق
بشدة

م
.5

موافق

الفقرة

بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير

موافق
بشدة

تعمل مص حة المياه بمرونة لموا بة التغيرات التي تحدث في البيئة والت يتو

معيا.

.6

يتم ا التفادة من نتائج التقييم والتغذية الراجعة التي تتوصل لييا.

.7

يتم مراجعة الخطط التنفيذية باالتمرار.

.8

تقوم مص حة المياه بتقييم ختامي ل خطة ا التراتيجية.

ثانيا 3جودة الخدمة
ً
يشمل ىذا الجز مجموىة من ا الئ ة ذات العةقة بجودة الخدمة يرجل وضع ىةمة ( xمام الخيار المناالب:
م

موافق

الفقرة

بشدة

.1

تقدم مص حة المياه الخدمات ل مالتفيدين في وقاتيا ى ل مدار الالاىة.

.2

تحرص مص حة المياه ى ل تقديم الخدمات بش ل صحيح منذ البداية.

.3

تيتم دارة مص حة المياه بمش ةت المالتفيدين منيا.

.4

تحظل الخدمات التي تقدميا مص حة المياه بثقة المالتفيدين.

.5

تعمل مص حة المياه ى ل ا التجابة الفورية لش اوى المالتفيدين.

.6

تعمل مص حة المياه ى ل تطوير خدماتيا المقدمة ل مالتفيدين.

.7

فور.
يقوم العام ون في مص حة المياه بت بية ط بات المالتفيدين ومالاىدتيم ًا

.8

تعمتتل مص ت حة الميتتاه ى تتل تبالتتيط اإلج ت ار ات التتتي متتن شتتينيا تالتتييل تقتتديم
الخدمة ل مالتفيدين.

.9

تمتاز مص حة المياه بالالمعة الحالنة في خدمة المالتفيدين منيا.

.10

يتعامل العام ون في مص حة المياه بمينية ولباقة مع المالتفيدين.

.11

يتمتع العام ون في مص حة المياه ب فا ة وخبرة ىالية.

.12

التجييزات والمعدات المالتخدمة في مص حة المياه حديثة ومتطورة.

.13

تولي مص حة المياه رىاية خاصة بالمالتفيدين.

.14

يحصل العام ون بمص حة المياه ى ل المالاندة ال ام ة دا ىماليم.

.15

يعتني العام ون بمص حة المياه بالمالتفيدين ىناية شخصية.
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موافق

محايد

غير
موافق

غير

موافق
بشدة

ممحق رقم ( 3)4االستبانة في صورتيا النيائية

جامعــــــــــــــة األزىــــــــــــــــر – غــــــــــــــــــزة
عمــــــــــــــــــــادة الدراســـــــــــــــات العميـــــــــا
كميـــــــة االقتصـــــاد والعمــــوم اإلداريـــــة

برنامــــــــــج ماجستير إدارة األعمــــــــــال

أخي الفاضل  .............أختي الفاضمة
تحية طيبة وبعد…
يطيتب لتي ن ضتع بتين يتديك ىتذا ا التتبيان التذي ىتد بيتدو الحصتول ى تل البيانتات
المتع قتة بد ارالتتة ىنوانيتتا" :العالقــة بــين التخطــيط االســتراتيجي وتحســين جــودة الخدمــة" وذلتتك متتن
ختتةل د ارالتتة تطبيقيتتة ى تتل جتتودة خدمتتة الميتتاه – مصت حة ميتتاه ب تتديات الالتتاحل – محافظتتات غ تزة
وذلك بحث ت مي ي لنيل درجة الماجالتير في دارة ا ىمال من جامعة ا زىر بغزة.
لذلك رجو الت رم بتخصيص جز متن وقتت م الثمتين لتعبئتة ا التتمارة المرفقتة متع م ارىتاة
الدقة في اإلجابة ىن ا الئ ة المطروحتة والتذي التي ون لتو ىظتيم ا ثتر والفائتدة فتي الوصتول لتل
نتائج ثر دقة ونيا التالتخدم لألغراض الع مية فقط.

وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير

الباحث 3ممدوح الغزالي
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أوًال 3البيانات الشخصية3

.1

الجنس ( :

 .2العمر ( :

ذر

نثل

(

قل من  30النة (

 .3المؤىل العممي ( :
 .4المسمى الوظيفي( :
 .5سنوات الخبرة( :

دب وم
مدير

من  30لل قل من  40النة (
ب الوريوس

(
(

(

نائب مدير

من  5لل قل من  10النوات (

 40النة في ثر

دراالات ى يا
(

رئيس قالم

من  10لل قل من  15النة (

 15النة في ثر

ثانيا 3متغيرات الدراسة:
ً
أوًال 3التخطيط االستراتيجي:

يرجل وضع الدرجتة المناالتبة ل تل فقترة متن الفقترات التاليتة حيتث متا اقتربتت الدرجتة متن ) 10دل ذلتك ى تل الموافقتة

العالية ى ل ما ورد والع س صحيح.
الفقرة

م
المحور األول 3تطوير الرؤية والرسالة واألىداف
.1

يوجد لدى مص حة المياه رؤية واضحة ليا.

.2

يوجد لدى مص حة المياه رالالة واضحة ليا.

.3

تحدد مص حة المياه االتراتيجياتيا بوضوح.

.4

تعبر رالالة مص حة المياه ىن الخدمات التي تقدميا.

.5

يتم تحديد ىداو مص حة المياه بعناية.

.6

تختتتار مصت ت حة الميتتاه ا ال تتتراتيجيات المناال تتبة لتحقيتتق ا ى تتداو بم تتا يتتتة م م تتع ظروفي تتا
الداخ ية والخارجية.

.7

تنبثق رالالة مص حة المياه من ىدافيا العامة.

.8

تيتم مص حة المياه بتحديد البرامج والمشاريع المالتقب ية.

.9

تحفز ىداو المص حة العام ين ى ل ا دا المتميز.

المحور الثاني 3تحميل البيئة الداخمية والخارجية
.1

تقوم مص حة المياه بتح يل العوامل الداخ ية المؤثرة.

.2

تحدد مص حة المياه الفرص والتيديدات الخارجية.

.3

يتم تحديد المالتفيدين و صحاب العةقة من المص حة من حيث طبيعتيم ونوىيتيم.

.4

تعمل مص حة المياه ى ل تحديد الموارد المالية بدقة.

.5

يتم مراىاة اليي ل التنظيمي الداخ ي ل مص حة الحالي والمالتقب ي.

.6

لجانا من الب ديات والمؤالالات المخت فة لتحديد احتياجاتيا.
تش ل مص حة المياه ً
يتم تحديد الموارد البشرية الةزمة ل مص حة.

.8

تضع مص حة المياه القضايا التنموية من خةل مشار ة ا طراو المعنية.

.9

يشارك ىدد بير من المديرين ورؤالا ا قالام في تح يل البيئة الداخ ية والخارجية.

.7
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الدرجة

80-8

الفقرة

م
المحور الثالث 3تطوير االستراتيجيات
.1
.2

تعبر االتراتيجيات المص حة ىن رؤيتيا ا التراتيجية.
تيختتذ مص ت حة الميتتاه فتتي ىتتداد االتتتراتيجياتيا بعتتين ا ىتبتتار نقتتاط الضتتعو والمختتاطر فتتي
مرح ة التشخيص.

.3

تعالج ا التراتيجيات جذور القضايا التنموية.

.4

تش ل ا التراتيجيات اإلطار العام ل تخطيط ا التراتيجي لمص حة المياه.

.5

تيتم مص حة المياه بالبحوث والدراالات المالتقب ية لتطوير االتراتيجياتيا.

.6

يتم ميالالة التخطيط ا التراتيجي ضمن خطة مص حة المياه.

.7
.8

يتتتم دراج تطتتوير البنتتا المؤالالتتي (اليي تتل التنظيمتتي التخطتتيط ا التتتراتيجي ىنتتد تطتتوير
ا التراتيجيات.

تالاىد ال وائح والقوانين المعمول بيا ى ل تطوير ا التراتيجيات.

المحور الرابع 3تنفيذ االستراتيجيات
.1

تراىي مص حة المياه خطوات التنفيذ التي وضعتيا في ىم ية ت وين ا التراتيجية.

.2

تُشرك مص حة المياه ا فراد المختصين ىند التنفيذ في وضع ا التراتيجيات.
يتم اىتماد منيجية محددة ل تعامل مع مقاومي التغيير.

.4

يتم مراىاة الموارد المادية في ىم ية التنفيذ ل خطة الموضوىة.

.5

تزود مص حة المياه الدوائر بقاىدة بيانات تالاىدىم في تنفيذ مياميم.

.6

يتم مراىاة اليي ل التنظيمي والصةحيات ل تي د من مناالبتيا لتنفيذ الخطة.

.7

تعتمد مص حة المياه مبد المشار ة بين اإلدارات المخت فة لتنفيذ خطط العمل.

.8

تضع مص حة المياه شليات لتنفيذ الخطط ا التراتيجية البدي ة.

.3

المحور الخامس 3المتابعة والتقييم
.1

تُقيم مص حة المياه ا دا وفق نظام واضح وشفاو.
تالتخدم مص حة المياه معايير واضحة ل ح م ى ل ىم ية التح يل البيئي.

.3

تالتخدم مص حة المياه معايير واضحة ل ح م ى ل ت وين ا التراتيجية.

.4

يتم االتخدام معايير ومؤشرات واضحة ل ح م ى ل تنفيذ ا التراتيجية.

.5

تعمل مص حة المياه بمرونة لموا بة التغيرات التي تحدث في البيئة والت يو معيا.

.6

يتم ا التفادة من نتائج التقييم والتغذية الراجعة التي تتوصل لييا.

.7

يتم مراجعة الخطط التنفيذية باالتمرار.

.8

تقوم مص حة المياه بتقييم ختامي ل خطة ا التراتيجية.

.9

يجتمع فريق التخطيط ا التراتيجي لتقييم الخطة الموضوىة.

.2
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الدرجة

80-8

ثانيا 3جودة الخدمة
ً

يرجل وضع الدرجتة المناالتبة ل تل فقترة متن الفقترات التاليتة حيتث متا اقتربتت الدرجتة متن ) 10دل ذلتك ى تل الموافقتة

العالية ى ل ما ورد والع س صحيح.
الدرجة

م

الفقرة

.1

لدى مص حة المياه دراية وى م او بمعايير جودة المياه المط وبة والتي يجب تقديميا ل مواطنين.

.2

تقوم مص حة المياه بعمل فحوصات دورية لمعايير جودة المياه المقدمة.

.3

تعمل مص حة المياه ى ل تطوير مختبراتيا لضمان الدقة في الفحوصات والنتائج.

.4

تحرص مص حة المياه ى ل تقديم مياه بجودة تتناالب مع المعايير الدولية وفق اإلم انات المتاحة.

.5

ترفض مص حة المياه حفر شبتار فتي المنتاطق التتي

العالمية.

80-8

تتناالتب جتودة الميتاه فييتا متع معتايير الجتودة

.6

تالتفيد مص حة المياه من نتائج الفحوصات الخاصة بالمياه في تطوير مشروىاتيا المالتقب ية.

.7

تعتبر مص حة المياه معايير جودة المياه المقدمة يالاس لقياس فا ة المص حة في تقديم الخدمة.

.8

تيتم مص حة المياه بمشروىات تح ية مياه البحر يالاس لتحالين جودة المياه المقدمة.

.9
.10
.11
.12

تيتم مص حة المياه بمشروىات الحصاد المائي وذلك بغرض تحالين جودة الخزان الجوفي وتخفيتو
م وحة المياه.

لدى مص حة المياه خطط إلغةق اآلبار التتي

واالتبداليا بآبار خرى.

تتناالتب الميتاه المالتحوبة منيتا متع معتايير الجتودة

تتعامل مص حة المياه مع ش اوى المواطنين المتع قة بجودة المياه المقدمة باىتمام.
لدى مص حة المياه وحدة خاصة ل تعامتل متع مشت ةت تتدىور جتودة الميتاه ود ارالتة البتدائل المتاحتة

ل تغ ب ى ييا.

.13

ترىل مص حة المياه ا بحاث الخاصة بالتعامل مع مش ةت التدىور في جودة المياه.

.14

تيتم مص حة المياه بنشر الوىي المائي لدى المواطنين والمتع ق بجودة المياه وشليات التعامل معيا.

.15

تقتتوم مصت حة الميتتاه بنشتتر نتتتائج الفحوصتتات المخبريتتة لجتتودة الميتتاه المالتحوبة متتن الختزان الجتتوفي

بش ل دوري.
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