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 الدراسة خصمل

ال يطر طناالسر أات ا نفر ن ؤسير تنالمطر عنالعر نةنيراسربننعلرىنال عرأفنإلرى هدفعنالدراسب
ي ررر ننالوصرررف ةةنثقررردناسررر يد عنالب يثررربنال رررل جني لرررب:نثزارةناالتصررر التنثتكلولو، ررر نال علو ررر ت

يطرر طناالسرر أات ا ةنت ل ررجنالب ئرربنل )اارر التنهرر ن كو رربن ررانخ رر ن نالدراسرربناسرر ب  باسرر يد عن
(ةناالسر أات ا بن غبناالسر أات ا بن)الأ يربةنالأسر لبةناألهردافداخل بةنت ل رجنالب ئربنالي ر، ربةنصر ال

  ررر نةن رررانثارررعناليطررربناالسررر أات ا ب(نثهررر ن رررانإعرررداينالب يثررربنت ررردال ررر ننثالعوائرررقنثاإلشرررك ل  ت
ثبعررررردنال  مرررررقن ررررراناليصررررر ئصننراسرررررب.دلاا رررررعنب   ررررر تنكل ررررربن رررررهيثاتنلال م بلررررربنال  اسررررر يد عن

نثالثب ت(نتمنتطب قناأليثاتنعلىن ا  عنالدراسب.و  أيبنأليثاتنالدراسبن)الصدقنالي ك

 ا  ررعنالدراسرربن رران،  ررعن ررواف نثزارةناالتصرر التنثتكلولو، رر نال علو رر تنفرر نتكررو نثقرردن
لش  جةن رهل نانيحال نثتمناس يداننأسلوبنبة(ن وافنث واف135الضفبنالغأب بنثالب لغنعديهمن)

(ن ديأًانع  ً نثالم ئمن15ارةنثالب لغنعديهمن)م بالتن عناإلياراتنالعل  نف نالوزنق  عنالب يثبننإ،أاءن 
ننهع  لنال ديأنالع نةنثقدنتوصلعنالدراسبنإلىنالل  ئجنال  ل ب:

 ل ررررجنالب ئرررربنالداخل رررربةنث يرررر وىنال يطرررر طناالسرررر أات ا ةنثتنثاقررررعنال يطرررر طناالسرررر أات ا نإ  •
فرررررر نثزارةننحنالأ يرررررربةنثالأسرررررر لبنثاألهرررررردافب ئرررررربنالي ر، رررررربةنث رررررردىنترررررروافأنثثاررررررون ررررررجنالثت ل

 ب  وسطنعن،  ع  نبدر،باالتص التنثتكلولو،  نال علو  تن   

ل يطررررر طناإلشرررررك ل  تنال ررررر نتوا،ررررر نثزارةناالتصررررر التنثتكلولو، ررررر نال علو ررررر تنفررررر ناأ نتبررررر ان •
برر انشررم ن  ميرر ننالي  سرر ارناالاسرر  أنثت ثلررعننشرركجنرئ يرر نفرر نن ب ررأة.نع   ررناالسرر أات ا 

ن.علىنال أيياتنث،وا بناخأىنتمل بناأثريبنلع جنالوزارةنثس طأةناالي اللالوطاةن
نث انخاللنالل  ئجنال  نتوصلعنإل   نالدراسبنتوص نالب يثبنن  نيل :

ن.ات ا بثاإل ك   تناألس س بنل لف هناليطبناإلس أنالع جنعلىنتوف أنال وارين •
 يررر  كان رررجن رردخجنال بلررىني رررىن نفرر ن كرر  ننرر رزنفرر ثرسرر ل   ةنثتعل م ررنإعررال نر يرربنالرروزارة •

ن.ال واف انث،  ورنال أا،ع ان انر ي   
 .إشررأاكنالع  ل انف نصررر  غبنالأ يبنثالأسررر لبنل  نل  ن انيثرنف نتف عجنالع  ل ان عناليطب •
 

نعلو  ت،  نال ثتكلولون ةنثزارةناالتص التنال يط طناالس أات انالكلمات المفتاحية:



 ذ

 

Abstract: 

The study aimed to identify strategic planning in the public sector institutions. 

Case study: Ministry of TeleCommunications and Information Technology. The 

researcher used the descriptive approach. The study used a questionnaire consisting of 

five fields (strategic planning, internal environment analysis, external environment 

analysis, strategy formulation (Vision, mission, strategic objectives), and the 

problems and constrains that limit and suspend the development of the strategic plan) 

prepared by the researcher. The structural interview was also used as data collection 

tools. After check the psychometric properties of the study tools (validity and 

reliability), tools were applied to the study population. The study population consisted 

of all 135 employees of the Ministry of Communications and Information Technology 

in the West Bank. The survey method was used beside the researcher interviewed 15 

senior managers of the ministry and the acting director general. The study found the 

following results:  

• The reality of strategic planning and level of strategic planning, analysis of the 

internal and external environment, availability and clarity of vision, mission and 

strategic objectives in the Ministry of TeleCommunication and Information 

Technology were all had medium average. 

• The problems and constrains faced the Ministry of TeleCommunication and 

Information Technology in the formulating strategic planning had high averages. It 

was mainly represented in the political division between Gaza strip and West bank 

in Palestine state, and the control of the occupation on frequencies and other 

aspects of technical necessary for ministry usual work. 

Through the findings of the study, the researcher recommends the following: 

• To provide the necessary resources and resources for the implementation of the 

Strategic Plan. 

• Announce the ministry's vision and mission, and place it in a prominent place at 

the entrance to the building so that it can the staff and the audience of reviewers 

see it. 

• Involve the staff in the formulation of vision and mission because of their role in 

the interaction of workers with the plan. 

Keywords: Strategic Planning, Ministry of Communications and Information 

Technology
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة الدراسة 1.1

ال ر نفأار   نخصر ئصنثسر  تنالمرأ نال ر يجنف نارجنال غ رأاتنالاهريربناليرأيعبنثال  ردد تننننن

ال عأفر ننثاال فار رت يرمننيرأعبنال غ رأنأجنقرأ نآخرأةن  لعول ربنال ر ننلغبنشأيان   نلمندفأضثالع

ثشردةنيرردةنال ل فيرربنثال طررورنالشرر  جةنثال ارر رةنال رأةةنأيىنن ل ؤسيرر تنإلررىناليررع ن، هرردةنإلدارر ين

فرر ناللشرر  ةنثي ررىنال وسررعنثالرردخولنإلررىنأسررواقننثاسرر  أاري   تضرر انبررهل ننم ئ رر نن ك  ربنل رر ةنلكرر 

ددربنال ع  ردةن  ظمنثأس ل بنال يطر طنال ملناأل أنالهجنلمنتعدنتصلحن ع ةن(2014،ديدةن)زع ب ةن

ةنفلمنتعدنهه ناآلل  تنق يرةنعلرىن وا، ربنل يططنف نت ل جناأليداثعلىنال لبؤنثاليبأةنال  ا بنل

ن.(2015ن)اليع دجةنبع ل  بنال  اليم عنال  غ أاتنالت دد تنال ي مبجنثال ك فن

 اننع دننأثال أتبطبن انقأيبننإا فبنإلىنال طورنال كلولو، نالهجنش جن  فبن ل ي نال   ة

ب كلولو، رررر نال علو رررر تنثاالتصرررر التةني رررر نأ نتكلولو، رررر نال علو رررر تنثاالتصرررر التنأصرررربحنر رررران

نسرواءأجن ؤسيربننثاسر  أاريبسرببنقروجنللشروءنن   نثهونثالع ل بالفأينالشيص بننأس س ن اني  ة

ن(.2015نيلوبةأبون)نأننيكو  بنك  عنخ صب

فر نبرأثزنالكث رأن رانال  غ رأاتنالب ئ ربنال ر نتلعربنيثرانرئ ير  نفر نناتغ رأنس ه عنهره نال فمدنننننن

ع ل رربناخ  رر رنالبررديجناالسرر أات ا نل رر ن ررانبرر انالبرردائجننث ررهل ت ديرردنتو،رر نال لظ رربنال يرر مبل ةن

 لمأارناالسرر أات ا نهلرر ند ثررجنأفضررجنهرره نالبرردائجنال رر نت كررانال لظ رربن رران يرربةنفرراإلسرر أات ا بنال  

د ثجناخ   رن ا لنأثن ش  ن ع انتموننن نال لظ ربةنثي طلربنتوا رفن عظرمنن  ألت م قنأهداف  ةن
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 ننغ بنال صولنعلىنأعظمن   ئجن  كلبنخاللنف رأةنز ل ربن ع لربةنال و،وياتنثال وارينال  نن وزت 

ن(.2015ن)غ ل بةت ندعل ن دىن ا حنأثنإخف قنال لظ  تنف نت م قنأهداف  ثههانن دنذا

ال يط طناالس أات ا نف نال أيلبنال  ل بةنب دفنال غلبنل  وجنالهجنيلعب نثهل نيبأزنالدثرناننننن

اللنهه ناآلل  تنالاديدةنغأا  نعل ل ناللظ ننالع ل  نالاديدنن س علىنال عوق تنثال  دد تنال  ندف

دني ، لررررر نال  سررررربنإلرررررىناالع  ررررر ينعلرررررىنالدراسررررر تن ررررر تنال ؤسيررررر بنال يررررر  د بةن  ررررر نيؤ رررررثال لظ 

ن.نلل وضنن ا  عل نثتل    نثتطويأ  يع   نال ث  نلناإلس أات ا بنف 

تيعىننت ديدن  ف بنثصولنال ؤسي تنإلىن  نف نأدض نتك اال يط طناالس أات ا نإ نأه  بننننن

الرهجنير من رانخراللنتف   ر ن ار زنأهرداف  نثت ق م ر ةناأل رأنثت ديدن  نالهجنسروفنتمرونننر نإلإل  ةن

يرررربنفرررر ن ارررر لن شرررر ط  ةنثتعأف رررر نعلررررىن،وا رررربنالمرررروةنل  غ ررررأاتن   ط رررر ناليرررر ر، نثقرررروىنال ل ف

 م ررقنداخل ةنثبررهل نتر  كان ررانبلرر ءناسر أات ا  تنفع لرربنن رر ندير همنفرر نتالررنثالضرعفنفرر ن   ط ر 

ن(.2014زع ب ةنأهداف  ن)

نأ  منالفأينل   ت نال و  ربن رعننعرلنال غ  رأاتنةني ر ن ناقأبن  ندكو نل لظف ل يط طناالس أات ا

د ثررجننةنن ع برر ر نس سرر بنث   رربن رران أايررجنالع ل رربناإلياريرربدع بررأن أيلرربنأنال يطرر طناالسرر أات ا 

نل  ك  ر تةنالخ   رنأفضجنالبردائجن الئ ربنأس ل بنثطأقنالع ج ل ا نف نال فك أنثال ف البنب ان

ن(.2011ال أ،ونت ق م  ن)شلاةننهدافثاألال   يبن

 مشكلة الدراسة 2.1

 ر نتلعربنيثران نبأثزنالكث أن رانال  غ رأاتنالب ئ ربنالس همنالعديدن انال طوراتنال كلولو، بنف

ع ل ربناخ  ر رنالبرديجناالسر أات ا نل ر ن رانبر اننل ديدنتو، نال لظ بنال ي مبل ةنث رهت رئ ي  نف ن

 أات ا نهل ند ثجنأفضرجنهره نالبردائجنال ر نت كرانال لظ ربن رانت م رقنالبدائجنال   يبةنثالمأارناالس



4 

 

 انتمرررونننررر نال لظ ررربةنثي طلررربنتوا رررفن عظرررمناررر لنأثن شررر  ن عرررد ثرررجناخ  ررر رن نأل ررر أهرررداف  ةن

تنثال وارينال  نن وزت  ننغ بنال صولنعلىنأعظمن   ئجن  كلبنخاللنف رأةنز ل ربن ع لربةنال و،ويا

أثنإخفر قنال لظ رر تنفر نت م رقنأهررداف  .نثب ل ر ل نإ نال لظ رر تنثهرهانن ردنذاترر ندعلر ن ردىن ارر حن

.ن(2015ن)غ ل ربةاالسر أات ا بنقأارات ر ن  كمنف نع ل ربناتير ذنس كو نأكثأن ا ي نإذاناس ط ععنال

فبنالرىنال  غ رأاتنال ررؤ أةنفر ناياءنال لظ ر تنعلررىن ير وىنالعر لمنفرر  نهلر كننعرلنال  غ ررأاتنار إ

للظرررأثفنالي  سررر بنال ررر نت رررأنف  ررر نثته  أات ررر نعلرررىنالعديررردن ررراننال ررر نتيررر صنف  ررر نفليرررط ان ظرررأا

نن.قعبنالجن لظ باالياريبنثالل  ئجنال  وننتالمأارا

ال غ  أاتنثال  دد تناالق ص يدبنثالي  س بةنتوا، ن ؤسي تنالمط عنالع ننثالي صن و، ن ان

اه  رررر ننال ؤسيرررر تنثاال،   ع رررربنثالثم و رررربنثال مل رررربنةنثقرررردنتأترررربنعلررررىنهرررره نال  غ ررررأاتنزيرررر يةنفرررر ن

ؤسيررررر تنةني رررر ندعرررردنال يطرررر طناالسرررر أات ا نعلرررروا نلل (2011)عل دبنةنرررر ل يط طناالسرررر أات ا 

 ؤسيبنالوصولنإل  ن انخاللن عأفبنثاقعنال  نت  ثلنهه نالنال ي لفبةن و  ند ثجنالأ يبنثال دف

التناالتصررر ثزارةن(ةنثت ثرررجنن2017ال ؤسيررربناآل نثالواقرررعنال ررره ولنث  ف ررربنالوصرررولنإل ررر )غ  مةن

سررمنإيرردىنهره نال ؤسير تنال رر نت ر ثلنالوصررولنإلرىناألهردافن ررانخراللنرننثتكلولو، ر نال علو ر ت

نن.قناألهدافنثالغ د ت ي رند  وجنعلىناالس أات ا  تنثاأل شطبنال  نتصبنف نت م 

ثزارةنال يطر طناالسر أات ا نفر نبدراسربن و  ر نتع رجنفر نهرهانالمطر عنث انهلر نتأغربنالب يثربن

ي ررر نق  ررعننع رررجنأكثرررأن رررانخطرربناسررر أات ا بن   رررعنآخأهررر ننةال علو ررر تتنثتكلولو، ررر ناالتصرر ال

نأه .ثه ن  نتلوجنالب يثبنيراس   نثتمويمنعل صن2022-2017 بنالمط ع بنلع ناليطبناالس أات ا

نثت  ثجن شكلبنالدراسبنف ناليؤالنالأئ ي نال  ل :

 نولوجيا المعلومات؟ما واقع التخطيط االستراتيجي في وزارة االتصاالت وتك 
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 أهداف الدراسة 3.1

 تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على:

 ،  نال علو  ت.تص التنثتكلولونر يبنثزارةناال .1

نرس لبنثزارةناالتص التنثتكلولو،  نال علو  ت. .2

نالب ئبنالي ر، بنال  نت عنيراس   ن انقبجنثزارةناالتص التنثتكلولو،  نال علو  ت. .3

نقبجنثزارةناالتص التنثتكلولو،  نال علو  ت.انل  نت عنيراس   ن الب ئبنالداخل بنا .4

ن.ث دىن ط نم   نلليطبنطويلبنال دىت ل جناألهدافناالس أات ا بن .5

نال  نتوا، نهه ناليطبنثع جنال وص  تنلل غلبنعل   .نال  دد تنثالعوائقت ديدن .6

 الدراسة أسئلة 4.1

ثزارةناالتصررر التننالمطررر عنالعررر ننثخصوصررر لل ع رررقنثيراسررربنال يطررر طناالسررر أات ا نفررر ن ؤسيررر تن

نعا:نل ، نبثتكلولو،  نال علو  تةنتيعىنالدراسبن

 ؟ف نثزارةناالتص التنثتكلولو،  نال علو  تل يط طناالس أات ا ن وىنا  ن ي -1

فر نثزارةناالتصر التننباليطربناالسر أات ا نأفضرجنعل صرأ  ن دىنتروافأنثثاروحنالأ يربن هيردن -2

 ثتكلولو،  نال علو  ت؟

ف نثزارةناالتص التنثتكلولو،  ننب دىنتوافأنثثاوحنالأس لبن هيدنأنع يناليطبناالس أات ا ن   -3

  علو  ت؟ال

فررررر نثزارةناالتصررررر التننب هيرررردنأنعررررر يناليطررررربناالسرررر أات ا ناألهرررررداف رررر ن ررررردىنترررروافأنثثاررررروحن -4

 ثتكلولو،  نال علو  ت؟
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الك  لبنن  نالموةنثالضعفم  انأ،جنالوصولنإلىننالداخل بب ئبناألع  لننجت ل نثاقع ب  ن دىن -5

 ثب ل  ل ناالع   ينعل   نف نتطويأنالبدائجناالس أات ا ب؟

الك  لبننثالفأصنت ل جنب ئبناألع  لنالي ر، بن انأ،جنالوصولنإلىنال  ديداتنع باقثنن  ن دى -6

 ثب ل  ل ناالع   ينعل   نف نتطويأنالبدائجناالس أات ا ب؟

طرررررر طنتصررررر التنثتكلولو، رررررر نال علو ررررر تنفررررر نال ي ررررر نهررررر ناإلشرررررك ل  تنال رررررر نتوا،ررررر نثزارةناال -7

ناالس أات ا ؟

 الدراسة أهمية 5.1

ال  كرانال يطر طناالسر أات ا نلل ؤسير تنث مردارنالف ئردةننأه     ن انأه  بنتي  دنهه نالدراسب .1

  .ت ق م  نأ أنال طب قنالعل  ناليل منثاس يداننال يط طناالس أات ا 

تص التنثتكلولو،  نل ؤسي تنالفليط ل بنع  بنثثزارةناال شأن م فبنال يط طناالس أات ا نف نا .2

  .ال علو  تنخ صب

أاراتنتطب رقنال يطر طناالس أات ا نثاس يدا  نف ناتي ذنالمن لفبننهه  بتعأيفنال ؤسي تنال ي .3

 .اليل  ب

 حدود الدراسة 6.1

نهللا.نرانن–و  تنال دثينال ك   بنللدراسب:نطبمعنالدراسبنعلىنثزارةناالتص التنثتكلولو،  نال عل •

 .2018-2017الع نناألك يد  نال دثينالم    بنللدراسب:ن •
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 :ةمصطلحات الدراس 7.1

  التخطيط:

خرراللنف ررأةنز ل رربن ع لرربن ررمنيشرردناال ك   رر تنهررونع ل رربنرسررمناالهرردافنال رر نيررأاينال وصررجنال  رر ن

 .(2014ةننالكأخ الالز بنل  م قنتل ناالهدافنثفقنأس ل بنتي صأنالكلفنثتعظمنالل  ئجن)

ال يطررر طنارررأثرةني   ررربنللاررر حنأجنع رررجن ررراناالع ررر لنثهرررونديررر صنب  ديررردناالهررردافنثالوسررر ئجن

لف رهنأهردافناليطربةنثهرونعبر رةنال طلوببنل  ق م  نثتوا حنيثرن جنفرأينثقطر عنفر نتنال ك    تاثن

نعانأسلوبنعل  نثع ل نللرأبطنبر اناألهردافنثالوسر ئجنال ير يد بنل  ق م ر نثرسرمن عر لمنالطأيرق

ث  ف رربنتلف رهه نفرر ن   ثلربنالرر  كمنفرر نااليرداثنن تبرر عنس  سرر تننثالي  سرر تةالرهجند رردينالمرأاراتن

ن(.2016نعب دة)ن درثسبن  ديةناالهدافنثالل  ئج

 التخطيط االستراتيجي:

ع ل بنإياريبنخ صبنبواعنثإيا بنالعالقبنب انأهدافنال لظ بنثتطلع ت  ةنثإعر يةنتأت ربناأل شرطبن

ن(.2014لهجند مقنالل ونثاألرب حنف نال ي مبجن)زع ب ةنن لشكجنالص  حنا

نثب ئرررربن رررردىنترررروفأنالأ يرررربنثالأسرررر لبنثاألهرررردافنبراسررررالدثيمصرررردننرررر ل يط طناالسرررر أات ا نفرررر نهرررره ن

نلدىنثزارةناالتص التنثتكلولو،  نال علو  ت.ناألع  لنالداخل بنثب ئبناألع  لنالي ر، ب

 االستراتيجية:الخطة 

ؤسيربةنثعلرىن لسر أات ا نال ر نتلفرهه ناالجنث يأ، تنع ل بنال يطر طناأايقن ث  مبنأثنتمأيأنيو 

ؤسيررر تنل ؤسيررب.نف ل سرر أات ا بنب طررورنع ررأنايطررربناال رردةنالنتررأتبطهل رربنؤسيرر تناألل  يرر وىنا

سر أات ا بنل ر نعرانالطبنايدثيةةنيلبغ نأ نتميدن دةنال  لاوارين ديثبنثذاتنال امنأثنال صغ أةنال
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عمولرربنثلكل رر نل يررعن  و رربنأثن ل  رردثيةناوارينال رراررمنثذاتنال ل وسررطبنا ؤسيرر تن لسررلواتةنثان3

تةنثال ؤسيربنذاتنال ارمنسلوان4 دةنتكو ن دةناليطبناالس أات ا بنل  ن ي دا بنثذاتنال وارينالا

) أ ررمنتطررويأنال ؤسيرر تن.سررلواتن5الكب ررأن يررب  نثال يرر دا بنتكررو ن رردةناليطرربناالسرر أات ا بنل رر ن

 .(2015ناالهل بنالفليط ل بة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 لثانيالفصل ا

 اإلطار النظري  1.2

 :ستراتيجيالتخطيط اال 1.1.2

نبأاديرررررو ننل يررررر مبجنال ؤسيررررربةنفررررر نيررررر انأ نثتيطررررر طسررررر أات ا نهرررررونت ديررررردنال يطررررر طناإل

(Bryson, 2011ندعرررأفنال يطررر طناإل) رررلظمنلل يررر عدةنفررر نتشرررك جن ن، ررردنعلرررىنأ رررنسررر أات ا 

سررر أات ا نب  ةنثأ نال يطرر طناإلاإل،ررأاءاتنثالمرررأاراتنالالز رربنلل ؤسيررربنثاأليلرربنعلرررىنع ل رر نثأسرررب 

سر أات ا نأ ن لظرأنإلرىنالب ئربنال ر نتع رجنف  ر نال لظ ربنن ث نبنخ رطبنطأيق.ني طلبنال يط طناإل

ب.ن  رر نديرر عدنقرر يةنال لظ رر تنعلررىنثتيرر عدنفرر نتأ  ررمناه     رر نعلررىنال  رردد تنثالمضرر د نال   رر

ن(.Rana et al., 2017تأ  منا  ب ه منثاتي ذنقأارننشه نتل نالمض د ن)

سررر أات ا بنهررر ناإلناإليارة نإ(نفرررWheelen, Hunger, 2012:p5)نث رررانث، ررربن ظرررأ

ي ر نت ضر انن،أاءاتنال  نت ديناألياءنطويجنال دىنلل ؤسيب.ياريبنثاإل ا وعبن انالمأاراتناإل

يارةنال يررررحنالك  ررررجنللب ئرررربنال   طررررربنن ل ؤسيرررربن)الداخل رررربنثالي ر، ررررب(ةنصرررر  غبناليطررررربنهرررره ناإل

نن س أات ا بنةنال م  منثال أاقببن.تلف هناليطبناإلبنةنس أات ا اإل

أ نيررر منت ديررردنأهررردافن رررجن ؤسيررربننلرررهل ندارررب نال ؤسيررر تنتوا،ررر نالعديررردن رررانال  ررردد تنإ

سرر أات ا نةن ثرررجن ررانفوائرردنال يطرر طناإللعديرردنهلررر كنال رر ن ررانخرراللنال يطرر طنالا ررد.ن ثالغررأضن

فنن ك بنثعلرىنأسر ناتي ذنالمأارنثال صأنتشا عنإيارةنال ؤسيبنثال واف انعلىنت ي انع ل  تن

يارةنال ؤسيرربنعلررىنال فك ررأنفرر ن يرر مبجن ؤسيرر ت منإسرر أات ا نتابررأنعل  ررب.نع ل رربنال يطرر طناإل

لررىن يرر أت  نعن كلرربنيفظرر ًنثأقررجنالييرر ئأنال  ك   رربنال  رروفأةنثيررجنال شرر كجنال رر نتوا،  رر ننهقررجناإل

للب ئرربنالي ر، رربنن رر نناالسرر ا نبسيرر تنعلررىنب.ن  رر نأ رر ند فررمنال ؤنسرر أات ا   ررونت م ررقنأهررداف  ناإل
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سرر أات ا نديرر عدنال ؤسيرر تنأ ني ل سرربن ررعنخط  رر نثاسرر غاللنال  رردياتنلصرر ل   .نال يطرر طناإل

 ,Cothran & (Clouser)     ر ثنن  ر ر يةنق   ر  عنلنصثالتافع ليبنف نرن فر ءةنثک أتصبحن

2006 

ن(ن2001ث، ررربن ظرررأن)غلررر مةنان رررنل يطررر طناالسررر أات ا اليصررر ئصنالأئ يررر بنلع ل ررربنات   رررمن

ثيراسرربنثت ديرردنأ أهرر نعلررىننال   طرربن لشرر ولنثال ك  ررجناللرر تجنعررانال عررأفنعلررىنالظررأثفنالب ئ رربن

ىنال علو رررر تنالرررواريةن رررانالب ئرررربناررر فبنالررررىناتيررر   نن ل أث ررربنثالديل   ك رررربنبلررر ءنعلرررال لظررر مةنن إل

سر أات ا ن ربنال يطر طناإلثال ك  فن عن جن،ديدنثط رئةنث راناليصر ئصنالي صربننع لنال   طب

 رر ني ع  ررجن ررعنال لظرر من لظرر ننفأعرر ن رران ظرر ننأكبررأندشرر جن،  ررعنأ رر ندمرروننعلررىن برردأنالررلظمنأجنأ

اللظر ننالفأعر ن ران ا وعربننثال ؤسير تننه واع ر نال ي لفربنةن رهل ني كرو نهرهانياريبال لظ  تناإل

هدربنرا،عربنث رهل نال ر لنل  أانطربن رعننعضر  نالربعلننعالقر تن  ب يلربنثتغ اناأل ظ بنالصرغ أةنا

س أات ا نتموننعلىن بدأنال ف عجنال ي  أنثاع   ي ن نع ل بنال يط طناإلأ ن عنالب ئبنال   طب.ن  

ثيع  رردنال ف عررجنال يرر  أنبرر اننخررأىةلررىنالكررجن ررأةنأإلررىنالاررمءن ررمنإبنالأا،عرربن ررانالكررجنعلررىنال غهدرر

أك  رررعنتلرر نال يررر وي تنت علرررقنن يرر وي تنال يطررر طنثصرررل عبنالمررأاراتنال ي لفررربنفررر نال لظرر منسرررواء

نثن ي وىنالي  س تنثالمأاراتنالوا ف ب.أاثنالع  بنناألس س ب وىنالي  سبنين 

يررر وي تنسررر أات ا ن ال ررربن  نلل يطررر طناإل(نأ2010ال طلررربةنن)عبررردثن؛(2015)اليررر لمةثيأىن

ن  ل : وا بن  ل

طبنال رر نت ررردينفنعلررىنأ رر نإيارةناأل شررسرر أات ا نعلررىن يرر وىنال لظ رربن:نثيعررأ نال يطرر طناإل

ال   ررررمةنلل لظ رررربةنثال رررر نت  مهرررر نعررررانال لظ رررر تناألخررررأىنثالأسرررر لبناألس سرررر بنل رررره ناليصرررر ئصن
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أات ا بنال ر نال لظ بةنثع ل بنتيص صنال وارينثإيارةن ف وننال ش ر بنب انثيرداتناألع ر لناالسر 

 ت بع .

ثهرر ناللشرر  (:ن أات ا بنسررس أات ا ب)اسرر أات ا نعلررىن يرر وىنثيررداتناألع رر لناإلال يطرر طناإل

سر أات ا ةنتر  كانال لظ ربن رانالع رجننف عل ربنفر ن ار لن عر ان رانإيارةنأ شطبنثيرداتنالع رجناإل

لشرر  نعلرررىن ارر التناألع رر لةنثتشررر ركنفرر نأغررأاضنال لظ ررربن كررجةنثتمررعن يرررؤثل بناسرر أات ا بنال

 يارةنالعل  نف نال لظ ب.ع تقنال ي وىنالث   ن اناإل

سر أات ا نالرىنعردين يةنثيردةنالع رجناإلوىنالوا ف :نتميمنعس أات ا نعلىنال ي اإلال يط طن

لرىنث،روينإةنث عظرمنال لظ ر تنت  رجن  ردياًنن اناألقي ننالفأع بنال ر نت ثرجن رجن ل ر ن،  بر نثا ف ر ًن

.نث رجنثيردةنتلظ   ربن راننثاألفرأاي   جنةنال يويقنةنال  ويجن:ناإلنيداتنتلظ   بن ي ملبنلكجن اثن

لويرررداتن لظ ررربن كرررجةنثعلررىن يررر وىنهررره ناغررربنسرررواءنللويررداتنأثنلللويرررداتنت ثرررجنأه  رربنن لهرره نا

سررر أات ا نالررروا ف ةنهرررهان رررعن اليظررربنأ نال يطررر طنعلرررىنال يررر وىنالوا ف ررربندظ رررأنال يطررر طناإل

ثبكاني منثاعنإط رنعر ننلل و، ر ةننال  نت دينياخجنال لظ بةنالوا ف نالني  منن لع ل  تنال و  ب

ل رر تةنثذلر ن ررانخراللنثاررعنال ررمانن راندشررأفنعلررىنهره نالع نفكر رنأس سرر بنيل رمننب رر ك ر نت ارردينأ

 إيارجنن ا وعبن انالي  س تنالع  ب.

   :أهمية التخطيط االستراتيجية 1.1.1.2

نبيئت  نبيننال ؤسسبنوبينلن  لفعلربطناعلىنانتأ  ررررررررم تك ننأه يبنالتخطيطناإلستراتي، نف ن

 ننال ؤسيربنههاناللا حنالنبردن رانق رنت م قنرس ل   نةنثل  م قي طبننشكجندض ان ا ي  نف نال 

نف ررصنهرره نالب ئرربنثتموي  رر نب رردفن عأفرربنال غ  ررأنال رر يثنثال    ررجنفرر نال ارر التناإل،   ع رربن

نننثاالق ص يدبنثالي  س بنثال مل ب.
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ناالسرررررررررررررررررررر أات ا بواالت، ه تنةنغبنالما ي نال،وهريبف نتيديدنوصي تك ننأه يت نن  رررررررررررررررررررر ن

ن ناإلداريبتو،ي نع لي ت  نووظ ئف نلتكونناألس سنوال  طلقنف نلل ؤسسب رفعن ستوىننوف ة

رنتهخذنرررررررررررررررويسعىنإلىنت  يبنطريمبنفريدةنف نالتفكيةنالوع نب لتغييرنالي دثنف نبيئت  نالخ ر،يب

بنرررررررررىنأه يرررررررررعلثيؤ رررررررردنةنالخ صبنوالفرصنال ت يبنأ     نف ناليسب ننرس لبنال ؤسسبنوقدرات  

 ئفنررررررربينن ختلفنالوظناألفم لنال ؤسسبنوالتك  نلرأس نبينن ختلفن ستوي تالنالوقتنوالتك  

ن)اللروحةنال ؤسيربال طلوبن ننالتو،ي نال   رنلل ، وداتنال،  عيبنبلنويوفرنالشكةن نتؤدي  رالت

ن(.2007

هرررررمنالواررررر ئفنأن رررررانن ناليصررررروص،ررررراالسررررر أات ا نعلرررررىنثن ني لتخثا ً نثع  ني لتخرنايعتب

 نا  ر نلرانتير ط عن،روينخطربنلردىنااليارةندعلرسنفر نهره نالوار ئفنفعردننثنياريبنأل  ندعدناألسر اإل

ث رررانخررراللناالطرررالعنعلرررىن ررر ن  ررربنفررر ن واررروعنال يطررر طن   رسررربنالواررر ئفناالياريررربناألخرررأىةن

ات ا ةنييررربن ررر نثرينعررران ث رررأن ررراناالسررر أات ا ةن اررردنأ نهلررر كنأه  ررربن ب رررأةنلل يطررر طناالسررر أن

ن:(2011)شأابةننه أننعض ن ل  الك  بنثالب يث انف نههانال واوعنةنث 

 لتيميم .ال ؤسيبنتسعىنذجنلا  ن أشدنيولنلاب   ببن ناالس أات ا ني لتخرنايعتب -

 دع جنعلىنت ل جناالتا ه تنال  وقعبنثال  كلبنثال أ  منعلىنال ي مبج. -

   لفبنف نال ؤسيب.ال ي وي تناالياريبنال ند مقنال ف عجنالبل ءنب ا -

 وياناالهدافنثاليططنثالي  س ت.ن لفكأناالس أات ا نالهجندف دنف نتكيمثينال لظ بن -

دع ررررجنعلررررىنتمل ررررجناآل رررر رناليررررلب بنللظررررأثفنال   طرررربنعلررررىن شرررر  نال لظ رررربنثزيرررر يةنفع ل   رررر ن -

 ث ف ءت  ةنثيي همنف نإيداثن،ويةنأفضجنلل ل جنأثناليد ب.

 االس أات ا ب.قعنثق  يةنال غ  أنلبعلنالمض د نعلىنتوندي عدن -
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 تا  نال  ديداتنثالفأصنال   طب.ال يط طناالس أات ا نيميدنثع نال دراءن -

  لفب.ييلظمنتيليجنالا وينال يط ط بنعبأنال ي وي تناالياريبنال  -

 ب.د يان انقدرةنال لظ بنعلىنتو،  نثتلي قنثتك  جن  فبناأل شطبناالياريبنثال لف هد -

ثالع ئررردننال كلفررربتيصررر صنال ررروارينثذلررر ن ررراني ررر ندمررردنناألسررر سنال واررروع نل  م رررقن فررر ءةن -

 لل ؤسيب.نالس ث  ريبنال   يبللبدائجنا

ال يط طناالس أات ا نع ل بن  ك  لبنث  لوعبناألنع ينلص  غبنثتطب قنخطبناس أات ا بنش  لبن -

 تؤيجنالىنت م قنال  مةنال ل في بنلل ؤسيب.

 . ب أةنف ن ا حنال ؤسي تنات ا نل ناه  بال يط طناالس أن -

 ب  نث  ف بنال ك فن ع  .دي عدنال ؤسيبنعلىنتوقنال غ أاتنف نالب ئبنال   طبن -

 ال يط طناالس أات ا نيواحنصورةنال ؤسيبنأ  نن  فبنأص  بنال ص لح. -

دي همنال يطر طناالسر أات ا نفر ن،عرجنال ؤسيربن ب كرأةنث بر ريةنلصرلعناأليرداثنثلر  ن  لق ربن -

 ل  .

 ي:عناصر التخطيط االستراتيج 2.1.1.2

ل صأنت   زجنو   نب ل  ننصورةنتك  ل بنإ نع ل بنال يط طناالس أات ا نه نع ل بن  عديةنالع

(نفررر ن2011بن ررر  نت م رررقنأهرررداف  .نثفررر نهرررهانالا  ررربنيأ رررمناررر  ثجنثال ل ارررىن)ت كرررانال ؤسيررر

نتل ثل   نلعل صأنال يط طناالس أات ا نعلى:

نال يط طناالس أات ا .علصأناألثلنف نع ب رنأ   نالالأ يب:نعلىنان •

ؤسيرربنثال رر نت  مهرر نعررانغ أهرر ن ررانال ؤسيرر تنالأسرر لب:نثهرر نت ثررجناليصرر ئصنالفأيرردةنفرر نال  •

نل    لب.ا
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ناألهداف:نثه نتعبأنعان  بنال يططنلال  م لن انال وقفنال  ل نإلىنال وقفنال ي  دف. •

نأنلل يط طناالس أات ا نثه :(ندضعن     بنعل ص2008ف ني انأ نال الل ن)

نال ع مدات:نت ثجنالق منثالعم ئدنثاالل ما  تنن لليببنلل ؤسيب. .1

نأس لب:نثه نتعبأنعانال دفنثالوا فبنال   ميانلل ؤسيب.لا .2

ن.الي  س ت:نثه نتعل نتوف أنال دثينال  نتع جنال ؤسيبنف ن ط ق   .3

لىنإنبنالموةةنثالضعفةنن إلا فبال  ل جنالداخل :نثي ثجن ال بن،وا بنف نال ؤسيبنثه ن،وا  .4

ن.ال لظ م

ن رربنلل ؤسيرربن ررانالل ي رربناال،   ع رربةال  ل ررجناليرر ر، :نثيغطرر نهررهانال  ل ررجنالاوا رربنالي ر، .5

ن.ثاليك   بةنثاالق ص يدبةنثالي  س بةنثال كلولو، بةنثالعل  ب

 . لطمبال ل فيب:نثت  ثجنف نق  سنال ل فيبنب انال ؤسي تنال  نتمدنناليد بن في  نف نال .6

نىلرررربنللق رررر سةنثت ويررررجنالأسرررر لبنإلررررننال ؤسيرررربنفرررر نت م ررررقن  رررر ئجنق باألهررررداف:نثتعكرررر نال ررررما .7

 .، ت يأن

ن.فاالس أات ا  تنثخططنالع ج:نثه نالطأيمبنال  نت مقنال ؤسيبن انخالل  نال د .8

   :مراحل التخطيط االستراتيجية 3.1.1.2

االستراتي، ن نن يطررررررررررررر طنالاالستراتي، نأونخطواتنع ليبنال يطررررررررررررر طنع ليبنلنتعدن راي

رجنالب يثبنننقبرعن الروقدنتمناالطةناالستراتي، ال يط طنليبنعننع ال دي نع دنال   ثرنالأئ يبن

ك فرربنعنعلي نررر ويدني، ق لرربنوقدنتبيننأ  نالنيو،دنالعالقرربنذاتن رربنثال أا،ررعنالك ننالعديرردنعلىن

وإ   نه  كنةناتي، تررررررراالسال يطررررر طنوخطواتنلن رايلنف نعلمناإلدارةنيو رررررؤلف انالك ررررر بنثال
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ثذلرر ن    ننًبعا نال أايرجن ره أأوناليطرواتنتيديدنهذ نفر نالطرأقنثاألسر ل بنال  بعربن ننالعديردن

نال صأ:نالنلنال ث لنعلىنسبي

 ت  ئبنال ل خنال لظ   نال   ب نلع ل بنال يط طناالس أات ا . -

 داخل ب.ت ا نلب ئبنال ؤسيب:نثي ض انت ل جنالب ئبنالي ر، بنثالال  ل جناالس أا -

 ت ديدناالتا  ناالس أات ا :نثي ض انالأس لبنثالأ يبنثاألهداف. -

دنالبدائجناالس أات ا بنثاخ   رنالي  س تنال ل سببنل ل سبب:نثت ض انت ديص  غبناالس أات ا بنا -

 ال  نس  أ،مناالس أات ا ب.

 تلف هناالس أات ا ب -

 .(2010ن)ص  نةن   نعبنثال أاقببنلألياءال -

أربررعن أايررجنثهرر نعلررىنالل رروننفرر (ن أايررجنال يطرر طناالسرر أات ا ن2014)الكأخرر نثيصررلفن

نال  ل :

يلرررربنت ضرررر انالق رررر ننبدراسرررربنالب ئ رررر انالي ر، رررربنات ا نللب ئررررب:نثهرررر ن أن أيلرررربنال  ل ررررجناالسرررر أن -

االسرررر أات ا بنف   رررر .نثالنتيرررر يدننهرررره نالعل صررررأنثالداخل رررربنلل ؤسيرررربنب رررردفنت ديرررردنالعل صررررأن

 نتش جنالفأصنال   يبنف نالب ئبنالي ر، ربنأثنال ير طأنف  ر نك دخالتنف ن أايجناليم نن  

 داخل ب.ثالضعفنف نالب ئبنالثعوا جنالموةن

 أيلرربنت ضرر انالق رر نننه شررطبن  ع قبرربنت  ثررجنفرر نصرر  غبنن االسرر أات ا :نثهرر أيلرربنال يطرر طن -

نرس لبنال ؤسيبنثأهداف  نثخطط  ناالس أات ا بنثس  س ت  نال ي لفب.

اليطرطنثالي  سر تنال ر نطرورتنفر نال أيلربنالير نمبنن ن أيلبنت ض انثاع أيلبنال لف ه:نثه -

 اءاتنال لف هدبنال ي لفب.لنالبأا جنال لف هدبنثال واز  تنثاال،أن واعنال طب قنالفعل ن انخال
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 أيلبنالأق نبناالسر أات ا ب:نثت ضر انهره نال أيلربنتم ر منأياءنال ؤسيربنلل هكردن رانأ ناألهردافن -

  حن،ررررأاءاتنال صرررر    بنيرررر مناتي ذهرررر نل صررررثفررررقن رررر نخطررررطنل رررر ن.نثأ ناإلاالسرررر أات ا بنتلفررررهن

 . لبنعلىنال لف هاألخط ءةنثأيك ننالأق نبنالفع

 ام الفلسطينيمؤسسات القطاع الع 2.2

أثنالي  سرر بنأثنناالق صرر يدب شررهتنال ؤسيرر ت/ناليررلط تنالع  رربن   ارربنال طرروراتنال  اليمرربةن

ال صرر يرننالسرر ث  ر ل سرربنل ؤسيرر تنإلررىنخلررقنال لرر خنالأثناإلياريررب.نثت رردفنهرره ناناال،   ع ررب

ناالق صررررر يدبعالررررربنال ل  ررررربننانل سررررر  ننفررررر نيفرررررعأ ررررروالنال يررررر ث أينا، رررررهابثالط قررررر تنالوطل ررررربةن

إلررىن،  رربناإلياراتنال كو  رربن .ثاإل،   ع رربةنثال هك رردنعلررىنت م ررقناللفررعنالعرر ننثال صررل بنالع  ررب

ال ؤسيرر ت/ناليررلط تنالع  رربةن شرركجن ررانهدرربنفرر نالدثلرربناليررلطبنال لف نتلشرر ال أ ميرربن)الرروزارات(ةن

ن.(2003ن)إيع  ةلع  بإيارةنال أافقنانبةنث صورةن انصورأشك لنالال أ ميبناإلياري

ثتمرروننال ؤسيرربنالع  رربنبرردثره ننررإيارةنال أفررقنالعرر ننثفررقنأسرر ن ي لفرربنعررانتلرر نال طبمرربنفرر ن 

هررره نال ؤسيررر تنعررراناإلياراتنناسررر مالل نأنعل ررر نغ رررأنثب السررر ماللاإلياراتنال كو  ررربنال أ ميررربةن

ن لوصر دبن"عل ر ننىنخ ارعبنل ر ندطلرقللأق نرب.نف ر نتبمرال كو  بنال أ ميبنالندعل نعدننخضوع  ن

اإلياريررربأةنأجنالأق نررربنال ررر نت ررر رسن رررانقبرررجناليرررلط تنال أ ميررربنفررر نالدثلررربنعلرررىنثيرررداتناإليارةن

قردث   نعلرىنإ شر ءنعشرأاتنال ؤسيرر ت/نلمردنع ردتناليرلطبنالوطل ربنالفليرط ل بن لررهن .الال أ ميرب

يردةنأثنسرل  ب.نثلرمنقنأسر نق  و  ربن ونلرمنير منيائ رً نثفرتنالع  ب.نلكانإ ش ءنهه نال ؤسير تنال  ئ 

تواحناألع  لنالم  و  بنال لشئبن)قأاراتةن أاسر مةنقروا  ا(ن ي لرفنالاوا ربنال  علمربنب ر .ن  ر نلرمن

 ليلط تنال أ ميبنفر ناليرلطبنال لف هدرب.نثبرأزتنت ضحنطب عبنالعالقبنال  نتأبطنهه نال ؤسي تنن

الع  ررربةنإيارت ررر ةنت ديررردن ءنهررره نال ؤسيررر تنث لرررعنفررر نارررأثفنإ شررر   اررربنلرررهل نإشرررك التن ث رررأةةنت 
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ةنعالق   نن ل ؤسي تنأثنالا  تنالأس  بنال أ ميربنال ي لفربةنثاللظر ننالمر  و  نالرهجناخ ص ص ت  

ن(2003)إيع  نةنن.د كمنع جنال واف انف   

ن ويدنلل ؤسسبنالع  بن.نلكن يددنأويردنف نالتشريع تنالفلسطي يبنتعريفننمل بعضن 

ال شرررررررررأعنت س،من عنالغ يبنالت نسعىننالع  ررررررررربأوردتنتع ريفنلل ؤسس تنةنسطي يالفلتنالتشريع 

نا.إلىنتيميم 

ال ؤسسبنالع  بنعلىنن1997(نلس بن2(ن ننق  وننسلطبنال مدنرقمن)1ال  دة)فرررررررررعنعرفمرررررررردنن

أ  ننةسلطبنأونهيئبنأونأين، بنع  بنأخرىنف نفلسطيننتت تعنب لشخصيبناإلعتب ريبأنجكررررأن:أ   

 ف نالتعريفنبينفمردنفرأقنن1998(نليرلبن7وننال  ليبنرقمن) واز بنالع  بنوالشؤق  وننت ظيمنال

نال ؤسس تنالت نتدخ الع  بنللسلطبنالوط يبنوال ؤسس تنالت نالننا ننال واز ب واز ت  نل

نتدخ نال واز بنالع  بن.نفهطلقنعلىنال ؤسس تنالت نتدخنن واز ت  نا ل  واز ت  نا ننل

أيبنسلطبنأونهيئبنأون ؤسسبنع  بنعلرررررىنأ  ررررر أنف  نرع رررربأةنثبنالع ال واز بنالع  بنإسمنأال ؤسس

 واز ت  نا ننال واز بنالع  بنللسلطبنالوط يبننلتب ريبنوتدخف نفلسطيننتت تعنب لشخصيبناإلع

نال ؤسيررررررربأةتنالت نالنت درجن واز ت  نا ننال واز بنالع  بنإسمنأن س.أنبي   نأطلقنعلىنال ؤس

عنب لشخصيبناإلعتب ريبنوذاتنأونهيئبنأون ؤسسبنع  بنتت تنأ   نأ:نأيبنسلطبف رررررررررررر نعلررررررررررررىنوعر

أدرجننك ررررررررررررر ز بنالع  بنللسلطبنالوط يبنأ.نثا واز ت  نا ننال لن  ل نوإدارينوالنتدخلنإستمال

نءاتنلألشغ  طق  ونناللوازمنالع  بنوق  وننالع الع  بنال ؤسسبنالع  بنا نن ف ومنالدائرةنل

(نلس بن4ب ل سببنإلىنق  وننالخد بنال د يبنرقمن) رناألنكرررررهل اليكو يبنالت نتخاعنأليك     .ن

الذينأخاعنال ؤسسبنأونالسلطبنالع  بنالت نتكونن واز ت  نا ننال واز بنالع  بنن1998

 .  أليك 
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ع  ربننه  ر :ن أفرقنإيارجن رلحنالشيصر بنال علويربةنلاتعرأفنال ؤسيربنث انث، ربن ظرأنأخرأىن

  ندكفجنل ن   رسبن     ةنثالغ دبنال ر نث،ردنأل،ل ر نل  وفأنل ننعلناالس ماللنال  ل نثاإليارجةنن

نعلىنالل ونال طلوب.

ثثفم نل هانال عأيفةنفالبدن انتوافأن ا وعبن اناألر   نالأئ يبنف نال ؤسيبةني رىني يرلىن

نيصنهه ناألر   نن  نيل : بةنثت ل ؤسيبنع اع ب ره ن

قنالعرر نةنثتررأتبطن عرر نث،ررويانإيارةن أفررقنعرر نةنف ل ؤسيرربنالع  رربنطأيمرربن ررانطررأقنإيارةنال أفرر

هردف نن ردنذاتر ةنثإ  ر نهرون ارأينثسر لبنل  م رقنغ دربن ع لربننالع  بنلر  يبنسثعد  .نثأسلوبنال ؤن

ةن أفررقن عرر انةنسرر كو نأ نإيارنن اني برر اأالنثهرر نت أيررأنال أفررقنالعرر نن ررانالررأثت انال كررو  ةنيرر

 لم  و  نثال  ل نثااليارج.أفضجنو   نلونفصجن ش  نال أفقةنث لحنقدران ع ل ن اناالس ماللنا

ال ؤسيربنالع  ربةننلق ر نث،روهأجةننأسر سال   عنن لشيصر بناالع ب ريربن)ال علويربن(نف ر نر ران

 يررر ملبةنل رررهاننبن علويرررب رررعننشيصررر ثالند كرررانلل أفرررقنالعررر ننأةندكيررربنصرررفبنال ؤسيررربنإالنإذانت 

 لشيص ب.ت أصنالموا  انع يةنعلىناللصنصأايبةنعلىنت  عنال ؤسي تنالع  بنب ه نا

بنث  ك  لبنبنت ولىنإيارةن ش  ن ع انث  ديةنأثنعدةنأ شطبن  م رب ال يصصنف ل ؤسيبنالع 

ل  تنثال يررؤثننةنثت رردينقرروا  انال ؤسيرر تنالع  رربنتيصررصنهرره نال ؤسيرر تنةنأجنأ  رر نتبرر انال  رر ن

 (2007ةنالبأغو   نتل  نن ل ؤسيبنللق  ننب  ةنثتظ أنأياءه نللا  ور.)ال 
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 :ســـات العامـــةمؤسال شكالأ 1.2.2

دي لررفنتصررل فنال ؤسيرر تنالع  رربننررإخ الفن ع رر رنال صررل فنال   بررعن رران، رربةنثبررإخ الفنن

 ردىناإلقل  ر ن   نثي كانتصل فنال ؤسي تنالع  بنإ  نن يربنالالغ دبنال أ،وةن ان، بنأخأى.ن

نق  و نخ ص(.نتؤيد ةنأثنالم  و نالهجنتيضعنل ن)ق  و نع ننأثنللش ط  ةنأثنطب عبناللش  نالهجن

ن يرربنال رردىناإلقل  رر ةنتميررمنال ؤسيرر تنالع  رربنإلررىنال ؤسيرر تنالع  رربنالوطل رربةنال رر ند  رردن

ل رر نتمررد   ةنثلرربنأثنال رر نديرر ف دن عظررمناليررك  ن رراناليررد  تنا شرر ط  نإلررىن،  ررعنأ،ررماءنإقلرر منالد

ندم صأن ش ط  نعلىنيائأةنإقل   بن  دية.نثال ؤسي تنالع  بنال  ل بةنال  ن

عررربناللشررر  نالرررهجنتؤيدررر ةنفمررردنتكرررو نهررره نال ؤسيررر تنإياريررربنأثنإق صررر يدبنأثنيررربنطب أ ررر نن 

ال ؤسيررر تنالع  ررربةن  لثررر ةنن يررربنالمررر  و نعل  ررربنأثنتكلولو، ررربنأثنإ،   ع ررربنأثن  ل رررب.نثتصرررل فن

إلرررىن ؤسيررر تنع  ررربنإياريررربنتيضرررعنأليكررر ننالمررر  و نالعررر نةنث ؤسيررر تنع  ررربن نلرررنالرررهجنتيضرررع

ن(.2003ن)إيع  ةنك ننالم  و نالي صصل ع بنثتا ريبنتيضعنألي

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 3.2

 :اإلطار القانوني 1.3.2

لرىنأ نصردرننةنثاس  أتنن لع جن روزارةنإ1994تص التن      نع ننتيل عنثزارةنالبأيدنثاال

م اررررررررر نب شرررررررررك جن الررررررررر نالررررررررروزراءنب ررررررررر ريخنننال2002(نليرررررررررلبن17ال أسررررررررروننالأئ سررررررررر نرقرررررررررمن)

ن.(ةني ررر نألغ رررعن24/5/2003بعرررو ةننن)الاأيررردةنالأسررر  بةنالعرررديناليررر   نثاألرن29/10/2002

نتص الت.نثزارةنالبأيدنثاالتص التةنثعدلعنإلىنه ئبنالبأيدنثاال
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أئ سرر نالتصرر التنثال كلولو، رر نن و،رربنال أسرروننالث رران ررمنأع رردتنالرروزارةنت ررعنتيرر  بنثزارةنا

ةنالعدينالث  انثاألربعو ةناء)الاأيدةنالأس  بب شك جن ال نالوزرننننالم ا 2003(نليلبن21رقمن)

نن(.ن16/8/2003

نأن1996(نليرررلبن3االتصررر التناليرررلك بنثالالسرررلك بنرقرررمن)“ثيرررلظمنقطررر عناالتصررر التنقررر  و ن

نن(.23/4/1996الأس  بةنالعدينالث   نعشأةنن)الاأيدةن18/1/1996الص يرنب  ريخن

سرررررلك بنالصررررر يرةننمرررررأارنثزيرررررأنالبأيررررردنثالالئ ررررربنال لف هدررررربن) ظررررر نناالتصررررر التناليرررررلك بنثالالن

ننن)الاأيدةنالأس  بةنالعدينالأانعنعشرأةن21/7/1996ننب  ريخن1996(نليلبن1)ثاالتص التنرقمن

 ن(.27/8/1996

لمعلومـات مل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا االتشريعات ذات العالقة بمجاالت ع 2.3.2

 الصادرة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية:

 ين:القوان ➢

نن)نالاأيررردةنالأسررر  بةنالعررردين1996(نليرررلبن3قررر  و ننشررره ناالتصررر التناليرررلك بنثالالسرررلك بنرقرررمن)

نن(.24/4/1996الث   نعشأةن

 األنظمة واللوائح: ➢

نن1996ليررلبنن(1االتصرر التناليررلك بنثالالسررلك بنرقررمن)نقررأارنثزيررأنالبأيرردنثاالتصرر التننشرره ن ظرر ن -

 ن(.27/8/1996)الاأيدةنالأس  بةنالعدينالأانعنعشأةن

نننشه ن ظر ننترأخ صنال  طر تناإلذاع ربنثال لفميو  ربن2004(نليلبن182قأارن ال نالوزراءنرقمن) -

ن.ن(23/4/2005 ئ بنثالالسلك بن)الاأيدةنالأس  بةنالعدينالأانعنثالي يو ةنثالفض
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 القرارات  ➢

، رمةنال عردةننننشره ناسر  أايناأل2004(نليرلبن1قأارنثزيرأناالتصر التنثتكلولو، ر نال علو ر تنرقرمن) -

االتصررر التن)الاأيررردةنلالتصررر التنالالسرررلك بنأثنصرررلع  نأثناالتاررر رنب ررر نثإ شررر ءنثتشرررغ جنشررربك تن

نن(.29/8/2004 بةنالعدينالي يو ةنالأس 

البأيرردناليررأيعنقنخررد  تناالتصرر التنثتمل رربنال علو رر تنثنقررأارن الرر نالرروزراءننشرر  ن لررعنب ررعنثتيرروي -

نن(.17/6/2004لعدينال  سعنثاألربعو ةننن)الاأيدةنالأس  بةنا2004(نليلبن3رقمن)

نن2004(نليررلبن34رقررمن)قررأارن الرر نالرروزراءننشرره نإ شرر ءنالشرربكبنال كو  رربنال يرر ملبنلالتصرر التن -

ن(.29/8/2004)الاأيدةنالأس  بةنالعدينالي يو ةن

الررر نالررروزراءننشررره ناللفررر ذنإلرررىنالشررربكبنالع ل  ررربن)اإل  أ رررع(نثالبأيررردناإللك أث ررر نعبرررأن أ رررمنرن قرررأا -

نن)الاأيررررررررررردةنالأسرررررررررر  بةنالعررررررررررردينالي يرررررررررررو ةن2004(نليرررررررررررلبن35  سرررررررررروبنال كرررررررررررو  نرقررررررررررمن)ال

نن(.29/8/2004

(ن203ع يةنتشك جنال  ئبنالوطل بنالفليط ل بنل ي   تناإل  أ عن)بل لر (نرقرمن)قأارن ال نالوزراءننإ -

نن(.29/8/2004نن)الاأيدةنالأس  بةنالعدينالي يو ةن2004ليلبن

اناالتصر التنثتكلولو، ر نال علو ر تنائدنثأ،ورنال رأيياتنثيرأفنث  رقأارن ال نالوزراءنب عأفبنعون -

أيرررررردةنالأسرررررر  بةنالعررررررديناليرررررر   نثالي يررررررو ةننن)الا2004(نليررررررلبن223ثالبأيرررررردناليررررررأيعنرقررررررمن)

 ن(.27/6/2005

 المهام والصالحيات -

نن1996(نليرررلبن3(ن رررانقررر  و ناالتصررر التناليرررلك بنثالالسرررلك بنرقرررمن)5ثفمرررً نلرررلصنال ررر يةن)

البأيدنثاالتص التننإ شر ءنثإيارةنثتشرغ جنشربك تناالتصر التناليرلك بنثالالسرلك بنفر ننتي صنثزارة
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فليررررط ل بنثربط رررر نن ل ارررر لنالرررردثل نفرررر نإطرررر رناليطرررربنالي  سرررر بنثاالق صرررر يدبنالع  رررربناألرااررر نال

نن1996(نليلبن3(ن انق  و ناالتص التناليلك بنثالالسلك بنرقمن)6ثقدنيديتنال  يةن)نننلليلطب.

ن:يل نثاالتص التنن  ثزارةنالبأيدننعلىن   ن

إعداينالي  سبنالع  بنلمط عناالتص التنف ناليلطبنثعأا  نعلىن ال نالوزراءنإلقأارهر ةنثالع رجن -

شربك تناالتصر التننشركجنيلبر ناي   ،ر تننعلىنتطويأنهه نالي  سبن انأ،جنتوس عنرقعبنا  شر ر

ن .ال ل  بناالق ص يدبنثاال،   ع ب

 رنف نقط عناالتص التنف ناليرلطبنثخلرقن،رون راندنعلىنتشا عناالس ث ثاعناليططنال  نتي ع -

ال ل فيررربنبررر ان مرررد  نهررره ناليرررد  تنن ررر ندكفرررجنتررروف أنخرررد  تناتصررر التن  طرررورةننكلفررربن مبولررربن

ن.ثبهسع رن ل سبب

ن.العالقبنب لف هنال ما  تناليلطبنثتع دات  نالدثل بنف نقط عناالتص التنالا  تنذاتن   نعبنق  ن -

طبنلررردىنالررردثلنثال لظ ررر تناإلقل   ررربنثالدثل ررربنثاالت ررر ياتنثاللاررر  نال ي صررربن لحناليرررلرع دررربن صررر -

ن. بنشؤث ناالتص التنثت ث جناليلطبنلدىنتل نالا  تنن ل ع ث ن عنالوزاراتنثالدثائأنال عل

ن.تص التنف ناليلطبنن  نيواكبنتطورنتكلولو،  ناالتص التط عناالتلظ منق -

ن.د  تناالتص التننه واع  االتص التنثالع جنعلىنتوف أنخ شأنالوع نالع ننأله  بن أفقن -

ي  دربن صر لحنال ير ف ديان ررانخرد  تناالتصر التنث أاقبربنأياءنالا رر تنال أخصربنل مرددمنخررد  تن -

لرر نالا رر تنن ل م رردننشررأث نال ررأخ صنن رر نفرر نذلرر ن رربنإللررماننتأاءاتنالالزناالتصرر التنثاتيرر ذناإل،رر

 (.http://palestinecabinet.gov.ps )ويأه  وع بنث ي وىناليد  تنثالع جنعلىنتط

سررلك بنيررلك بنثالال(ن ررانقرر  و ناالتصرر التنال7ثو  رر ني علررقننصررالي  تنالرروزارةنفمرردن صررعنال رر يةن)

ن-:للوزارةنف نسب جنت م قن      نثأهداف  نأ نتموننن  نيل ن1996(نليلبن3رقمن)

http://palestinecabinet.gov.ps/
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ن.أس  بنال  علمبنن التص التي  سبنالتلف هنال -

اإلشررأافنثالأق نرربناإلياريرربنثالفل رربنثال  ل رربنعلررىنأجنشررأ بنع  رربنلل رر تفن يرر مباًلنثت رردين و،ب ت رر ن -

تنإلرررىن الررر نالررروزراءنل رررلحنال رررأخ صنمناالق أايررر  ظ ررربنثتمرررددثشرررأث نع ل ررر نن أاقبررربةنال م ررردنن أل

وينثشأث نال أخ صنثس  سبنال أفرقنالعر ل  نثشأثط  ةنثتم دنال ي ث أيان انالمط عنالي صنببل

ن.لل عأيفب

ال ليررر بنل الررر نالررروزراءنن رررلحنالرررأخصنالالز ررربنإل شررر ءنثتشرررغ جنثإيارةنشررربك تناتصررر التنع  ررربن -

ن. ف دياخد  تناالتص التنلل ينثتمددم

 صررر ريحنإل شررر ءنشررربك تناالتصررر التنالي صررربنثتشرررغ ل  نثإيارت ررر نثثارررعنالشرررأث نالالز ررربنالن رررلح -

ن.عال نعل  ل ل   نثاإل

ن. لحنالأخصنالالز بنالس ع  لنال و، تنالأاييويبنال يصصبنف ن ا التناالتص الت -

منلل يرر ف دنثاررعنال عرر ي أنثاألسرر نثال عرردالتنل  ديرردنأسررع رناليررد  تنال مد رربن ررانال ررأخصنل رر -

الرر نالرروزراءنالع  رر ينتلرر نال عرر ي أنثاألسرر نثال عرردالتنثت ديرردنأسررع رناليررد  تنفرر نثال ليرر بنل 

ن.بنعدننث،وينال ل فيبي ل

ن.إصدارنال وص  تنال  علمبنن س  الكناألراا نل صل بنال أخصنل منثفمً نللم  و ن -

ن.ثاعن  ما  بنالوزارةنثرفع  نإلىن ال نالوزراءنلل وافمبنعل    -

ن.الز بنل ي عدةنالوزارةنف نتلف هنثا،ب ت  االس ش ريبنالتع  اناللا  ن -

ن .وزارةنثثاعنال لولنل  اللظأنف ناالع أاا تنال مد بنإلىنال -

اع  ررر ين واصرررف تنث مررر ي  نفل ررربنلرررأبطنثتوصررر جنأ، رررمةنث عرررداتناالتصررر لننشررربك تناالتصررر التن -

ن.الع  ب

ن.م  و نأيك ننههانالنبنن  ني فقن عاع   ينخطبنتأق منثطل بنليد  تناالتص التنالع   -
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ن.ت ديدنأ،ورناليد  تنال  نتمد   نالوزارة -

  التنالفأيدرربنثالي صرربنأثنفرر نتصرر التن  عررديةناألطررأافنلالسرر عتلظرر منإيخرر لنثاسرر ع  لنأ، ررمةنا -

ن. ل طقن  ديةنث هل ن أاقببناس يدا  تنهه ناأل، مةنث لحنال وافم تنالالز ب

اقبررربناأل، رررمةنال  علمررربنن التصررر التنفررربنثاررربط  نث أناييويررربنال ي ل أاقبررربناسررر يدا  تنال و،ررر تنالأن -

ال  ئررر تنثالا ررر تنالدثل ررربنال ررر نتعلررر نن واصرررف تننالأاييويررربنن ررر ني فرررقن رررعنال عررر ي أنال ع  ررردةن رررا

ن.ما  تنالدثل بنف نههانالشه ث م ي  ناالتص التنث أاع ةناالل 

 تناالتصر لنل ر نترأبطننشربكص لنالطأو بنااع   ينال واصف تنثال م ي  نالفل بنالي صبننه، مةناالت -

ن.الع  بنأثنأ، مةناالتص التنبواسطبنال أيياتنالك أث غل ط ي ب

أنسررلوجنيبرر ان شرر ط تنالرروزارةنثإ ا زات رر نثال طررورنالررهجنطررأأنعلررىنخررد  تناالتصرر التنتمأيررنإصرردار -

ن.ثخططنالوزارةنال ي مبل ب

تنث ردلوالت  نقط عناالتص الال ي يد بنف نال لي بنإلىنالوزيأنإلعال نق ئ بنن ل صطل  تنالفل بن -

ن.ال ع  دةنف ناليلطبنث شأه نف نالاأيدةنالأس  ب

 :وتكنولوجيا المعلومات تصاالتوزارة اال  التخطيط في 3.3.2

 منهجية وآلية العمل 3.3.2.1

نلمدنتمن   نعبنالع جنثصواًلنإلىنهه ناالس أات ا بنعبأ: 

 ل قنرقمنن(89.نينعالنن وسىنرقمن)ثتكلولو،  نال علو  تنأثزيأناالتص التن ع ل نقأارن .1

االسرر أات ا بنالمط ع رربنننشرره نتشررك جنفأيررقنياخلرر نبأئ سرربناليرر دنن سررمني ررويجنإلعررداين(4)

ثالبأيدنن ل واصرجن رعنالشرأ  ءن رانالمطر عنار انشرأاكبننلالتص التنثتكلولو،  نال علو  ت

 س أات ا ب.  ك  لبنن ل لي قن عنالشأ  ءنإلعداينث  مبناإل
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شرر تنع ررجنألعضرر ءنالفأيررقنثصررواًلنإلررىن كو رر تناالسرر أات ا بنتنيو  رربنثثرنعمرردنا،   عرر  .2

نالمط ع ب

  ناال،   ع تنال  ن  قشعناإلس أات ا بنن أايجنإعدايه . ل بنثال يط طنفإشأاكنثزارةنال  .3

لألعررروانناإلسررر أات ا بنالوطل ررربنلمطررر عناالتصررر التنثتكلولو، ررر نال علو ررر تنثالبأيررردن أا،عررربن .4

 .2016-2014ثن2013ن-2011

 للبأا ج.ن ،عبنيل جنإعدايناالس أات ا بنالمط ع بنث أا،عبنالب   نالي  سا أن .5

دراءنالبرأا جنفر نثارعنثصرمجناألهردافناالسر أات ا بنثالي  سر تناتنالع  بنث راشأاكنااليارن .6

ال لصروصنثاأل شطبنال  نت فقن عنالب   نالي  س ت نللبأا جنث عنيثرنث   ننع رجنالروزارةن

  التنثتكلولو،  نال علو  تنثالبأيد.األ ظ بنال لظ بنلمط عناالتصعل   نف نالموا  انثن

ال كو  ربنثالمطر عن،  رعناألطرأافنال عل ربننشر ر عنف  ر ىن ل ا ربننعلربل ءًنأعدتنهه ناإلس أات ا بن (1

 ررانخرراللنسليررلبنن شرر ثراتن وسررعب،ررأتنن  رر ناليرر صنث ؤسيرر تنال ا  ررعنال ررد  نثالا  عرر تن

ي رر نتررمناألخررهننعرر اناالع برر رنال طرروراتنثال  ررديث تنن قشرر ت ررانثرانالع ررجنثاال،   عرر تنثال ل

 .(http://www.mtit.pna.ps)ثال عديالتنال  نطأأتنف نههانال ا ل

 قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  3.3.2.2

ثلرمندعردننإ كر  ننة  نال علو  تالع لمنال ونن ورةنيق ق بنف ن ا لناالتص التنثتكلولو،نيواكب

أ نت مقنن بنعلىن  فبناألصعدةداأجنيثلبنت طلعنإلىناإل ا زنثال طويأنب دفنت م قنال ل  بنال ي 

ق  عنال كو بنالفليرط ل بن  ثلرًبنبروزارةنثقدننةيث نأ ندكو نههانالمط عنأيدنر  ئمه ناألس س بنةذل 

 لرهنعر نن نبردأتنع ل ر نل طرويأننثال ر انالمطر عنال يرؤثلبنعرانهرهثنناالتص التنثتكلولو،  نال علو  ت

اتا ررعنالرروزارةنثنتصرر التنلل ل فيرربةنب يصرر صنثت أيررأنقطرر عناالتصرر التنثفرر حنسرروقناالنة1994

http://www.mtit.pna.ps/
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  ونس  سبنف حناليوقنفر نخرد  تناللطر قنالعرأيلن   اربنالطلربنال  مايردنعلرىنخرد  تناال  أ رعن

 ير ه بنفر نفر حناليروقنثت ير انثتمنذل ن رانخراللن رلحنرخصربناللطر قنالعرأيلنلعردةنشرأ  تنلل

 نت أيرأنسروقناالتصر التنثاصرلعنالروزارةنس  سر   نفرةنثنثتيف لناألسرع رن،ويةناليد  تنال مد ب

 رعناإلنمر ءنعلرىننل   أ رعثالرهجنثفرأنلل شر أكنخ ر راتنعردةنن BSA انخراللناع  ر ين  روذجنال ر

 .خطناللف ذن انخاللنال شغجنالث بع

 بنثالع جنن شأثعنال كو بنااللك أث نءاًنولو،  نال علو  تنبدخطعنال كو بنخطواتنلدعمنقط عنتكل (2

البل ربنثتا  رمنن ر لة كو  ربنل مرددمنناليرد  تنلل رواطانثقطر عناالععلىنبل ءنالبوانبنااللك أث  ربنال

ثإ شرر ءنخرروايننةن”X-Road“ال    ربنل طررويأناليرد  تنااللك أث  رربننثبلرر ءن  قرجنالب   رر تنال كرو  ن

 Certificateلل ؤسي تنال كو  بنثخ يننش  ياتنال ص يقبنااللك أث  بننSecurity Serversي  دبن

Authorityخد ربنيكو  ربنن19ي ر نترمنتبر يلنةنبر انال ؤسير تنال ي لفربنيلنالب   ر تل ي  جنثتبر ةن

لنونللوصررةنأنث،رر رجنالع ررجنعلررىنخررد  تنأخررأىنلبرر ق نال ؤسيرر تG2Gيكو رربنأ ررانيكو رربنإلررىن

ياءنال كررو  نل صرربحنلررىنزيرر يةنالشررف و بنثت يرر اناألإال رر نتررؤيجنثنلل كو رربنااللك أث  رربنال  ك  لرربن

لمط عنتكلولو، ر ننبعداينالي  س تنالي صإننالع جنعلىنث هل ةندثلبيارةنالإكثأن ف ءةنثف عل بنف نأ

يرردنالمط عرر تنالأئ يرر بنال رر نتيرر همنفرر نبلرر ءناالق صرر ينالفليررط ل نثت م ررقنأال علو رر تنن ع برر ر ن

ال    رربنالالز رربننى ررانخرراللنالرردثرنال رر ننالررهجنتلعبرر نن ع ب رهرر ن ررانالب لررنبا ال يرر دال ل  رربنالشرر  لبن

ن.(http://www.mtit.pna.ps)البأيددبو  نثال كو بنااللك أث  بنثاليد  تنل طويأنالع جنال ك

ةني ر نترمناع  ر ي نلك أث  ربال عر  التناال ارمتنالروزارةنقر  و نأ  نفر نالا  ربنال شرأيع نفمردنأ

 مر  و ننبالصرلمروا  انذاتنيم ربن رانالنإل ار زنالشرأ  ءتع رجنالروزارةن رعن انقبجن الر نالروزراءةنثن

ياريررربنبنثغ أهررر ةنثبيصررروصنالل ي ررربناإل الارررأائمنااللك أث  ررربنثقررر  و ني  دررربنالب   ررر تنثاليصوصررر

http://www.mtit.pna.ps/
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ةنثلالربنيائ ربنلم ر رنبنااللك أث  ب أ مجنلل كو نثال لظ   بنفمدنتمناع   ينلالبنثزاريبنثفأيقنثطل 

ترررمنبلررر ءن ظررر ننل صرررأننمررردفنG2Cيكو  ررربنلل رررواطانخرررد  تننثعلرررىنصرررع دنال ضررر نقرررد ً نل مرررددم

ناليد  تنال كو  بنثبوانبناليد  تنااللك أث  ب.ن

نق  عنالوزارةنن ا وعبنخطواتنلدعمنثتعميمنيثرنتكلولو،  نال علو  تن ل  نلله أنالنلل صأ:

ل كررو ن صرردران و وقرر نل   درربنالب   رر تننال  سرروب بكرروارثنلالسرر ا نبنللنجنفأيررقنفليررط اتشررك  .1

 ف ني لنيدث   .اليأثق تن    ك تنثنثال ع  جن عناال

بل قررررجنالب   رررر تنال كررررو  نل برررر يلنالب   رررر تنو  رررر نب ل رررر ن  رررر نديرررر جن رررراننعرررردةن ؤسيرررر تربررررطن .2

 .اليد بةنثتمل صنز انتمددمناليد بنلل صولنعلىاال،أاءاتن

 .G2Cيكو  بن  وسببنلل واطاننعشأةنخد  تقنال  ض أنإلطال .3

 .National Data Centerإ ش ءن أ منب    تنثطل ن .4

 عنالوزارةنف نالف أةنال  ا بننإطالقن شأثعنال دق قنعلىنالشأ  تنالع  لربنفر ن ار لنق نك  

ن. أتبرربنعلررىنالشررأ  تنلصرر لحناليميلرربنالع  ررب%نال 7االتصرر التناليررلك بنثالالسررلك بنثت ديرردن يررببن

الشررأ  تنالع  لرربنفرر نقطرر عناالتصرر التن رراننعررلننمررأارن الرر نالرروزراءنتعفرر نو رر نناًنك رر نتررمنإصرردارن

راسبنعلىنتم  منسوقناالتصر التنفر نفليرط ان%ن)خ  نسلوات(ةن هل نتمنإعدايني7عوائدنالرنيفعن

نثالبل نالدثل .ن ل ع ث ن عناالت  ينالدثل نلالتص التن

 قطاع البريد 3.3.2.3

ن أايررجنصررعببننيررببنالعأاق ررجنال رر نثاررع  نااليرر اللنن ل نث رر نيررمالند ررأ ررأنالبأيرردنالفليررط

ليررررد  تنالبأيددرررربةنث ررررعناصررررأارنال كو رررربن  ثلرررربنبرررروزارةناالتصرررر التناإلسررررأائ ل نفرررر نطأيررررقنتمرررردننا

علو  تنال  نتديأنهرهانالمطر عنةناسر ط ععن،مئ ر نالل روضننمطر عنن لبأيردنةنثخطرعنثتكلولو،  نال 
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 ليررد  تنالبأيددرربن  رر نث وعرر نثإعرر يةنتفع ررجنالبأيرردنم ررقن ملرربن وع رربننمد رربنعلررىنسررب جنت خطررواتن  

  يةنإلق  بنالدثلبنالفليط ل بنال ي ملبنثاس ط ععنال كو بنايرأازنتمردننالفليط ل ن هيدنعل ثيانالي

نن- نت م قن  نيل : اني 

 نا نثاع   ي نس  يجة نشع ر نثاع   ي نث وعً  ن  ً  ناليد  ت نثت ي ا نل مدتطويأ ن أ ما دمنلبأيد

   بنث  قالنللبأيدنال كو  .اليد  تنال كون

 واطل ا.إا فبنخد  تنبأيددبن،ديدةنتلب ننعلناي   ، تنال  

 شأ بنثث  لبنبأيددب.ن15إيخ لنالأثحنال ا ريبنثال ل في بنف ناليد  تنالبأيددبنب أخ صن 

 نفهنال ويدة(اطالقننعلناليد  تنال كو  بنال  عديةن اننعلن ك تبنالبأيد)اللوا. 

 فليط انإلىنق ئ بنالدثلنال  نت   عنبأ منبأيدجنيثل .نوليخ 

  فليط ا.ل صبحنال ب يلنالبأيدجن ب شأةنالىننال ب يلنالبأيدجنال ب شأنعبأناالري 

 تو،  نأ ظ رنالدثلنالعأب بنالشق مبنثالدثل بنالصددمبنل وق عناتف ق  تنع جن ش أكن عنالبأيد.ن 

ندمدننقط عنالبأيدناليد  تنال  ل ب:

 لأس ئجةنالطأثينالبأيددبةنالبأيدنالع ،جنالدثل ةنالبأيدنالدع ئ نثالبأيدنال كو  .دنابأي .1

نثتيديدنفوات أنصأفن ي  م تثناتن  ل بةنل بنثتش ج:نهواةنالطوانعةنطوانعنايأايتنال  اليد   .2

 لا  تنعديدة.

نالوايدة .3 نخد  تنالل فهة ناللمجنثال واصالتنف ننعلنفأثعنالبأيدنتمددم نثزارةنلكجن انثزارة ة

 العدلنثثزارةنالداخل ب.

ن( http://www.palpost.ps)(2015ط نعنبأيدجني ىنع ننن99خد بنإصداراتنالطوانعن) (3

http://www.palpost.ps/
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 واقع قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المحافل الدولية 3.3.2.4 

شرأث نأاقبنف ناال رمنال   ردةنفر نال  سرعنثالعلمدنشكجنيصولنيثلبنفليط انعلىنعضويبن 

 لنالرروطل ن  ررونال أيرربننإ  رر ءناللضررن يرر أة أيلرربنه  رربنفرر نن2012 ررانشرر أنتشررأيان رر   نلعرر نن

االي اللنثإ ا زناالس ماللةنتي و،بنف   نيشدنثتوي دن جنط ق تنالشعبنالفليرط ل نإل ار زنهرهان

ي ررردنيثلنالعررر لمنال ررر نثقفرررعنالرررىن،  ررربناالسررر  م قنالررروطل نالكب رررأةنثاسررر ث  رنيعرررمنث ل صرررأةنثته

عناالتصرر التنثتكلولو، رر ن نقطرر ارر ل نفليررط انثيافعرر نلل كو رربننك فرربنقط عرر تنالع ررجنف  رر نث ررا

ال علو  تنثقط عنالبأيدنلأفعن ي وىنال  ث جنف نال   فجنالدثل بنثخ صربناأل رمنال   ردةنث ر ني فرأعن

تصرر التنثاالت رر ينالبأيرردجنالعرر ل  نعل رر ن رران ؤسيرر تن  ل رربن  يصصرربن ثررجناالت رر ينالرردثل نلال

نب. أاقننصفبني  ن  نزالعنفليط ان  ثلبنالمط عنت بوأنف   نالعضويب

ثق  عنثزارةناالتص التن  ثلبنعانال كو بنببهلن  فربنالا روينثالع رجنعأب رً نثاقل   رً نثيثل رً نن

ثالبأيرردنفرر نفليررط انالس صرردارنالمررأاراتنالدثل رربنالداع رربنلمطرر عناالتصرر التنثتكلولو، رر نال علو رر تن

التصر التنفر نطر عناعمنلمكمأارنيقنفليط انف نايارةنط ف نال أييجنثقأارنثتال دن  فربناشرك لنالرد

(نثقأارن لحنفليط انالأ منالبأيدجنالردثل نITUفليط انالص يرنعاناالت  ينالدثل نلالتص التن)

كلولو، رر نال علو ررر تن(ةنث ثفررعنثزارةناالتصررر التنثتUPUالصرر يرنعرراناالت ررر ينالبأيرردجنالعررر ل  ن)

بك فرربناشررك ل ندعمنثن رردنالرر ئرردانللمطرر عن ررانيضرروره نلل ررؤت أاتنثاال،   عرر تنالدثل رربنل النصررف   نق

ثيشدن ميدان رانال هي ردنالردثل نللصرأةنقضر د نالمطر عنبلماعر نال ير  أن رعناالير اللننيرببنالير طأةن

 نعلررىن،  ررعن لرر ي نال  رر ةنثال   لرربناالسررأائ ل بنعلررىنال عرر بأنثال رردثينثالط ررفنال ررأييجنثسرر طأت

ننلمن.الع نلل واطاناأل أنالهجندع قن انيصول نعلىن  فبناليد  تناسوةنبدثل
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 الدراسات السابقة  4.2

ةنال ؤسيررربن نتيررر لدنال ررر أهرررمنال واررروع تناالياريررربنال ررر نداررربنأن نال يطررر طناالسررر أات ا ن رررانإ

ال اررر لةنثذلررر نل ررر نتررروفأ ننثسررر موننالب يثررربنن سررر عأاضنعررردين رررانالدراسررر تنال ررر نأ،أيرررعنفررر نهرررها

سرربنال  ل رربةنثقرردنتررمنتأت ب رر نبرر يث اناليرر نم اةنثت غلرر نالدراالدراسرر تناليرر نمبن ررانخبررأاتنثتارر ربنال

نبنتيليل  نالم ل ن اناأليدثنإلىناألقدن.نيي

 الدراسات العربية 1.4.2

ــوزارة الصــحة الفلســطي2017دراســة عــال    . 1 ــوا : انعكــاس الخطــة االســتراتيجية ل نية ( بعن

 على محافظة الخليل ( 4102-4102 

ثت ل لرر نث عأف رر ن ررانخرراللنهرردفعنالدارسرربنإلررىنيارسرربنالواقررعنالصرر  نفرر ن   فظرربناليل ررجن

الصرررر  بنثاليررررد  تنالصرررر  بنال مد رررربنفرررر نهرررره نال   فظرررربنال أتبطرررربننههرررردافناليطرررربننال ؤشررررأات

دافنالرررواريةنفررر ناليطررربنالصررر  بناالسررر أات ا بةنل عأفررربن ررردىنا عكررر سنتلف رررهنالررروازرةنللبرررأا جنثاألهررر

ناليل ج.(علىن   فظبنن2016ن-2014لوزارةنالص بنالفليط ل ب)نالص  بناالس أات ا ب

اسر يد عنالب يثربنأسرلوبنثننةبناسر يد عنالب يثربنال رل جنالوصرف ثا طالق ن رانطب عربنالدارسر

بنت ل ررررجنال   رررروىنل  ل ررررجنال مرررر بالتةنث رررردىنتوافم رررر ن ررررعناألهرررردافناالسرررر أات ا بنلليطرررربنالصرررر  

 مر بالتنغ رأن   كلربنننرإ،أاء(ني ر نق  رعنالب يثربن2016ن-ن2014االس أات ا بنلروزارةنالصر بن)

ءنات ا بةن رمنق  رعنالب يثربنإ،رأناار لنإعردايناليطربناالسر أنيبرأةنفر ن ع لبنقصدد ن  رانلردي منال عن

 م بالتن   كلبن عن ا  عنالدارسبةنثتكو ن ان ديأجنال ؤسي تنالص  بنال كو  ربنن ل   فظربةن

الص بنالفليرط ل بنفر نال   فظربنفر نأربرعننثتمنيصأنال ؤسي تنالص  بنال كو  بنال  نعبنلوازرة

تنيكو  رربنثتررمناع  رر ينأسررلوبنال يررحنالشرر  جني رر نأي تنصرر  بنيكو  رربةنث ال رربن ي شررف   رردي
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 ؤسيربنصر  بةنثقردنتوصرلعنن21  عنالدراسبن   الن ع لبنللدراسبةنثتكو ن راناأخهتنالب يثبن 

نعدةن   ئجناه   :نالدراسبنالى

نع ر ياتنث،وينت يانفر نتمرددمنخرد  تنالأع دربنالصر  بناألثل ربةنثث،روينت يرانفر نا  شر رن

عرردننترروف أنال واز رر تنال  ل رربنن.قنالل ئ رربن م ر رربن ررعناليررلواتنال  ارر بالأع درربنالصرر  بنفرر نال لرر ط

وطل نلأل رأاضنليراجنالرللظر ننانالك و بنللا حنتعميمنالأع دبنالص  بنالوق ئ بةنثعردننتلف رهنالروازرة

 الطب ربلكوايرنال م لب.ننث،ويناغطن ب أنعلىنال ؤسي تنالص  بنف نال   فظبةنث هل نعلىنا

ال رر نةنثث،رروين مررصنفرر نترروف أنال عررداتنالالز رربةن  رر نيررلعك نسررلب نعلررىنت م ررقنالاررويةنال  رروفأة

لأا نالطب ًننليرك  نيثرانرئ ي نلل   نعبنثال م  منث ان منال ي ءلبنثال ص  حنللوصولنإلىنانتشكج

  يصرررصن فظررربةنثعررردننث،ررروين ررر يرنال   فظرررب.نعررردننث،ررروين ظررر ننرقررر ب ن أ رررمجنيثرجنفررر نال  

 ن لأق نبنالالز بنل  ي اناألياءنثتعديجناألخط ء.ننللق  ن ن ل   فظب

ــــر  . 2 ــــوا  :أ2017دراســــة جعف : بيقيةطت ت دراســــةمازألاإدارة تيجي في راالستط ايطلتخر اث( بعن

 دس.لقاحي واقة ضطة في منلعامت اسساؤلما

نافيه       نلتعالىنإسبنيارلت نا أعلىنرف ناي لتخر ناليلن لتماتي، نف نراالست  نا  زأل  لت نت

 نيبع ثأتي، نتررررررررررررررررررررررررررأاالس ناي لتخاه يبنرفنألتعثاعلىنةنلع  بتناسس  ل اف ن نفيثظل ا،   نثاي

نالىنع  صإب إلا فبن ناي لتخر نثالفع لاتي، نراالست  نلتعة نات ني،لا لنثالعاعلىنرف ننالهت  ب

طأنل خ  نالن لتمليانيفةب كنلتنثذ  زألرنا   نآ فنلتخفياف نينلت نتس عيارةنثاإلاقبلن نب  ن 

نا  زألثا ناسس  ل ا، نثالت نتت نثبيبرلغالافبنالع  بنف نت نقة ناتي ناستخن صف نثلال   جنيان

 ن يراسررربنلاعلىن، يعن ،ت عنتنعتةنثزلبي   ال، عنثبنالستب   نكهسلاعلىنينلتيليل نب العت  ا

نثاف. ن850سبنيرالا ،ت عنننبلغني،ثنيييسنلماي نثامبنا ف ن  عنالع نن  لماف نثظ 
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ن أظن ناسبنيرالا ت ئجنرت ناي لتخأ  ناسس  ل اتي، نف ننراالست  نلع  بنيس هت لتمليلناف نن

قلبنأ ن.ك  نتن  زألإيارةنافع ليبن نيمللن  نفيثظايي نلل ثقلبنتةنثأ نل يت لبتنال شكال نا 

فن  نيكشأفاالنعلىنتةنل شكالاعمببنف نيلنرنتي، نتعتبراالست ناي لتخاف ن نفيثظل كناراشإ

نا م  نلم  نلاعاثنثة ناسسبن ل اف نف ناي لتخ.ثأ  نفثتي، نيراالست  ن ن  ث علر نتفيت ذنتخ اف ني

نثلما نثل شكالايلنرارات نيزيتة نث ي نر ا  نلع  ليايبنثح ناف ن  ن  زألإيارة نأ.تبيت  نيا ن  

نسبنيرالا ت ئجن نابي تأ  ناي لتخق نإتي، نييت راالست  نفيثظلىن ج نذثج نهال    عل يبنع ليبنت

نتي، .راالستان ي لتخايلبنف ن ، لنرةنطوخبث

( بعنــوا  : التخطــيط االســتراتيجي وعالقتــا باالبتكــار التنظيمــي   2016دراســة أبــو حلــو   . 3

ي فــــ يالفلســــطيندراســــة ميدانيــــة علــــى العــــاملين فــــي القطــــاع الخــــا  االنتــــاجي الصــــناعي 

 للتصدير  الوطنيةاالستراتيجية 

ن الب كرر رنال لظ  رر نيراسرربننهرردفعنالدراسرربنالرر نال عررأفنعلررىنال يطرر طناالسرر أات ا نثعالق رر 

نالوطل ربف ناالسر أات ا بنن الفليط ل  دا  بنعلىنالع  ل انف نالمط عنالي صناال   ، نالصل ع ن

 لررر ةنثأسرررلوبنال صرررأنالشررر  جنلل صررديأنفررر نقررر عنغرررمةنةنثاسررر يدننالب يررر نال رررل جنالوصرررف نال  ل

،  رررعنأعضررر ءن صررر نلا رررعنالب   ررر تةني ررر نثزعرررعنعلرررىنل ا  رررعنالدراسررربنثصررر  عناسررر ب  بنخص

(ننصرف  من153ف نال لشآتنالصرل ع بنفر ن   فظر تنغرمةنثالبر لغنعرديهم)ناإليارةنثال دراء ا ل ن

نع ل بنال يط طناالس أات ا .نثاا أتنالل  ئجنال  ل بن:ننالا بنال يئولبنعا

ن-الأسررر لبن-)الأ يباالسررر أات ا لررر كنعالقررربنطأيدررربنقويررربنبررر انت ل رررجنعل صرررأنال يطررر طنهنأ 

ت ا  تنالبديلررب(نثاالب كرر رنال لظ  رر ةناأل ررأنالررهجناالسرر أان- سرر تنثاليطررطنثالبررأا جناألهرردافنالي 

،بن ب أةنعلىنال يط طناالس أات ا نللوصولنإلىناالب ك رنيدلجنعلىنأ ن ا  عنالدارسبندع  دنبدرن
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   ن شفعنالل  ئجنأ  نتو،ردنفرأثقنذاتنياللربنإيصر ئ بنفر ناسر ا نبنأفر رينالع لربنيرولنةنلظ   ال 

 ؤهرجنقبنب انال يطر طناالسر أات ا نثاالب كر رنال لظ  ر نتعرمىنلل  غ رأاتنالشيصر بنال  ل ربن)الالعال

قربنفرأثقنفر ناسر ا نبنافرأاينع لربنيرولنالعالندالنتو،ردانالع رأني ر نسلواتناليبأة(نة  عرن-العل  

نيثأا رأتن رهل نث،روننرنال لظ   نتعرمىنل  غ رأنع رأنالعر  ل ا.ب انال يط طناالس أات ا نثاالب ك 

فررررأثقنذاتنياللرررربنإيصرررر ئ بنفرررر ناسرررر ا نبن لظ رررر تنأفرررر رينالع لرررربنيررررولنالعالقرررربنبرررر انال يطرررر طن

نأرسنال رر لن-عررمىنلل  غ ررأاتنال لظ   رربنال  ل رربن)ع ررأنال لظ رربناالسرر أات ا نثاالب كرر رنال لظ  رر نت

نعدينالع  ل ا(.ن–ال ياجن

عاليـة االداء المؤسسـي ( بعنوا  : التخطيط االستراتيجي وعالقتـا بف2015  دراسة السعيدي. 5

 شركات تكنولوجيا المعلومات بسلطنة عما .. دراسة تطبيقية على 

ال عرررأفنعلرررىنخصررر ئصنال يطررر طناالسررر أات ا نفررر نشرررأ  تنتمل ررربنهررردفعنهررره نالدراسررربنالرررىن

ثالكشرفنعران عر ي أن ار حنال يطر طناالسر أات ا نلردىنشرأ  تنتمل ربنال علو ر تن(نITال علو  تن)

الررر نال عرررأفنعلرررىن ررردىن شررر ر بنالق ررر ياتنفررر نهرررره ننن إلاررر فب  ررر ،   مةنثال رررؤ أةنعلرررىن فررر ءةنا

عررانأبررأزنال عوقر تنال يطرر طناإلسرر أات ا نفرر ننالشرأ  تنفرر نثاررعناليطررطناإلسر أات ا بنثالكشررف

نشأ  تنتمل بنال علو  ت.

هرره نالدراسرربنو  رر ني علررقننيصرر ئصناإلسرر أات ا نفرر نشررأ  تنال علو رر تةنتبرر انأ نلعنتوصرر

 ي وىناالياراتنالأئ يبنن كجنثعلىفأًانث،وينرق نبنثتمويمنعلىن ي وىنالشأ بنأكثأناليص ئصنتون

%(نثأقرجناليصر ئصن82.8لل يط طناإلس أات ا نثذل نبليرببن)نلل هكدن انأ ناأل شطبنتي أنثفق

فرررر نالشررررأ بنلدراسرررربنال شرررركالتنال يرررر مبل بنال    لرررربنندواررررعنخطررررطنطويلرررربناأل ررررترررروفأًانت علررررقنب

ن%(ن.59 نبليببن)ذلثنن ل وا،   ثاالس عداين
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العـالي ( بعنوا : أثر التخطـيط اإلسـتراتيجي فـي أداء مؤسسـات التعلـيم 2014دراسة زعيبي  .6

 ضر بسكرة.الجزائرية  من منظور بطاقة األداء المتواز ( دراسة حالة جامعة محمد خي

هررردفعنهررره نالدراسررربنإلرررىن عأفررربناتا هررر تنال رررواف اناإلياريررر انفررر ن،  عررربننيررركأةن  رررونأ رررأن

بعررر نل يطرر طناالسررر أات ا نفررر ن يررر وىنأياءن،  عرربننيررركأةنثاخ بررر رنالفرررأثقنفرر نتلررر ناالتا هررر تنتا

ن(ن رررا180صررر منالشيصررر بنثالوا ف رررب.نشررر لعنالدراسررربنع لررربنعشررروائ بنبلغرررعن)الخررر الفنخص ئ

 نتررررمنتوزيررررعناالسرررر ب   تنعلرررر  منعبررررأنزيرررر راتن  دا  رررربةنث رررر  نعرررردينالا  عرررربةني ررررنالعرررر  ل انفرررر 

اسرر ب  بةنتوصررلعنالدراسرربنإلررىنعرردةنن103)بنلل  ل ررجناإليصرر ئ )بنثالصرر ل ال يرر أ،عناالسرر ب   ت

ال يرر مل ان)ال  ل ررجناإلسرر أات ا ةنالي رر رناإلسرر أات ا (نال رر نع ان  رر ئجن ررانأه  رر :ننأ نال  غ ررأيان

نأات ا نتؤ أنعلرىنال  غ رأنال ر نعنثال   ثرجنفر نأياءنالا  عرب.ن  ر نأثار عنالل ر ئجلل يط طناإلس 

ف ناتا ه تنال ب و  ان  ون ف روننال يطر طناإلسر أات ا نتعرمىننياللبنايص ئ بنث،وينفأثقنذات

اررر لنالوا فررربنال  ل ررربةن رررهل نث،ررروينفأثقررر تنذاتنياللررربنايصررر ئ بنفررر نل  غ رررأنال ؤهرررجنالعل ررر نث 

 انيرررولن ف رررونناألياءنتعرررمىنل  غ رررأنالارررل ةنال ؤهرررجنالعل ررر نث اررر لنالوا فررربناتا هررر تنال ب رررو 

ن . ال  ل ب

( بعنوا  : التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات الفلسـطينية بمحافظـات 2014حافي  دراسة ال.7

 لتنافسيةغزة وعالقتا بالميزة ا

ةنلل يطرررر طنت ديرررردنير،رررربن   رسرررربنالا  عرررر تنالفليررررط ل بنن   فظرررربنغررررمنإلررررىنهرررردفعنالدراسرررربن

ال يطر طنتمرديأنأفرأاينالع لربنلدر،ربن   رسربننت  وسط الكشفنعانياللبنالفأثقنف نناالس أات ا .

الل ر ئجنث راناهرمننالأتبربنالعل  رب(.ن–سلواتناليد بنن–غ أات:ن)الا  عبناالس أات ا نتعمىنالىنال  

بنثالأسر لبنثهرهان(نل  رورنصر  غبنالأ ير3.79ا نال  وسرطنال ير ب ن)نال ر نتوصرلعنال  ر نالدراسرب:
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الع لربنلردي من  رجنأات ا نلدىنع لبنالدراسبةنثيالير نهلر نا نافرأاينيدلنعلىن ف وننال يط طناالس 

ل  وسطنال ي ب ناثبلغننالهجنيأبطنال يط طناالس أات ا نن لاوية.نبدر،بن أتفعبن،دان  ونال ف ون

نعلنالاوا بن ثجنتوف أن(نل ا لنال  مةنال ل في بنثه ن يببن، دةنثا نهل كنقصورنف ن3.640)

 الب ئبنال ل في بنثتمددمنخد  تن ل فيبنللا  ع ت.

( بعنـوا  : التخطـيط االسـتراتيجي فـي مؤسسـات التمويـل 2014خـرو   عيشـة وآ دراسة أبو.8

األصغر وعالقتـا بتحقيـق األهـداف اإلنمائيـة لامـم المتحـدة فـي األلايـة الثالثـة: دراسـة ميدانيـة 

 على محافظات قطاع غزة.

هردفعنالدراسربنالرىنتوار حنا رأن   رسرربنع ل ربنال يطر طناالسر أات ا نفر ن ؤسير تنال  ويررجن

ةنعلىنت م قناألهدافناإل   ئ بنلأل رمنال   ردةنفر ناأللف ربنالث لثربنثذلر ن رانقط عنغمننألصغأنف ا

خرراللنف رررصنالعالقرربنبررر ان   رسررربن أايررجنال يطررر طناالسررر أات ا ةنثت م ررقناألهررردافناال   ئ ررربنةن

دتنالب يثربنعلرىنال رل جنالوصرف نال  ل لر ةنثالرهجني ضر اناسر يدانناألسرلوبنال ك بر ن رع ثل هانان

ةنثت ل ل  نايص ئ  نالخ ب رنص بنفأار  تنالدراسربناالس ب  بلب    تنبواسطبنف ن، عنال  دا  نثا

 ررانالعرر  ل انفرر ن ؤسيرر تنال  ويررجناألصررغأنن سرر يداننطأيمرربنناسرر ب  ب(ن69 ررانخرراللناسرر أياين)

 رررانال ل فعررر ان رررانخرررد  تنال  ويرررجناألصرررغأن ع لررربنناسررر ب  ب(ن231  جةنثناسررر أياين)ال يرررحنالشررر

نا  عنالدراسب.ث ل بنل وائ بنت طبق بنعش

ثاا رأتن  ر ئجنالدراسرربنا نال يطر طناالسر أات ا نفرر ن ؤسير تنال  ويرجناألصررغأنيرؤ أنترره  أان

فناال   ئ ربنةن  ر نترؤ أنادا ب  نذانياللبنايص ئ بننشكجنعر نةنثبدر،ربن أتفعربنعلرىنت م رقناألهردا

أانادا ب ررر ةنثبدر،ررربن ررر منتررره  نررربنثال مصررر  غبناليطررربناالسررر أات ا بنثتلف رررهناليطررربناالسررر أات ا بنثالأق 

 أتفعرربن،رردانعلررىنت م ررقناألهرردافناإل   ئ رربنةنب ل رر نالنتررؤ أن عوقرر تنال يطرر طناالسرر أات ا نعلررىن
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 ب ر ةنل  ويجناألصرغأنترؤ أنتره  أاناداادض نأا أتنالل  ئجنأ نخد  تنان.االئ     بت م قناألهدافن

 اناللير ءناق صر يد نثا،   ع ر ةن أتفعبنعلىنت م رقنهردفنتيف رفنيردةنالفمرأةنثهردفنت كرنثبدر،ب

الب ئربنةنثترؤ أنتره  أانادا ب ر نةنثبدر،ربن  وسرطبنعلرىنت م رقنهردفنت ير اننثهدفنال   فظبنعلى

  انخد  تنال  ويجناألصغأ.ان ي وىنالص بةنلدىنال ل فع ان ي وىنال عل منةنثهدفنت ي 

( علـى NTCالت الحديثة ( بعنوا  : اثر تكنولوجيا المعلومات واالتصا2013  بلقيدومدراسة .9

 التسيير االستراتيجي للمؤسسات االقتصادية.

 رررأتبطنيبنررررلت  فسةنازررررلل يت م رررقنال ؤسيررربناالق صررر يدبنال عرررأفنعلرررىنىلنهررره نالدراسررربنإنهررردفعننن

الواسرررعنل طب مررر تنتكلولو، ررر نال علو ررر تن   نررررلت اجنررررظيفناالسررر أات ا نن ل يررر  أن نررررئيسركجنرررربش

تطب مر تنتكلولو، ر ننن يت ر نستف ال ؤسيبنالامائأيبنث ردىناقعنثالىنعالوقوفنةن هل نثاالتص الت

يفنو، ر نال علو ر تنثاالتصر التنيثارناإلسر أات ا بنل كلولألانمرررهازنأرررربإةنثنال علو  تنثاالتص الت

تنلتي لف ثهلدسرررررررربنالش  لبنويةناثال طررررررررويأنال لظ  رررررررر نثت م ررررررررقنالارررررررريبنرررررررررررلت  فسات م ررررررررقنال  ررررررررمةن

الب ي نفر نهره نالدراسربنعلرىنال رل جنالوصرف نال  ل لر نفر نالا  ربناللظرأجن دناع ثنناإلس أات ا ب.

عأف أ(نثأه  بنال ير  أناالسر أات ا نرناالق ص ينالاديدنأاالق ص ينال ون انالدراسبن)و   ني علقننظ 

ت كرررر انهرررره ناالخ ررررأةن ررررانت م ررررقن مادرررر نتنثيثرنتكلولو، رررر نال علو رررر تنثاالتصرررر التنفرررر نلل لظ رررر 

ندراسبنالىن ا وعبن اناالس ل  ، ت:عنالتوصلثننتل في ب.

ال ير  أناالسر أات ا ننشركجننألسرلوب   رسبنال ؤسي تناالق صر يدبنسرواءن   رعنخ صربناثنع  ربن

ال ل فير بنثالرهجناصربحنالطأيمربنالوي ردةناأثرةن ل ربنثي   ربنا نارايتنزير يةنقردرت  نن،دجناصبح

ال لظ رربنثننحنال لرر ف ن رران ررجن، ررب.تضرر انب رر ننم ئ رر نثاسرر  أاره نفرر نسرروقنتعصررفنب رر نريرر نال رر 

د بنا نتموننثب س  أارنب شي صنيق قنثفع لنل  غ أاتنع جنب ئ   نالداخل بنل عأفبن  نه ن م  ن
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توسرر عن ررهل نن.ا رر ناثنترر يلصن ل رر تيرر ف دن ل رر نةنث رر ه ن مرر  ناررعف  نث  ررفنتع لنقوت رر نث  ررف

الررىنزيرر يةنايأايات رر نثتمل ررجنناسرر يداننتطب مرر تنتكلولو، رر نال علو رر تنفرر ن لظ رر تناألع رر لنيررؤيج

 .اإلياريبالكث أن انال ش كجنف نالب ئبننجال عأثابنثيتك ل فناليد بن

جي فـي ( بعنـوا  : أثـر العوامـل التنظيميـة فـي التخطـيط االسـتراتي2010الحسن العايـ    .10

 الوزارات األردنية : دراسة ميدانية 

 نال يط طناالس أات ا نفر نالروزاراتناألري  ربنهدفعنالدراسبنالىنال عأفنعلىنالعوا جنال لظ   بنف

 ررونهرره نالعوا ررجنثأ أهرر نفرر نال يطرر طنسرر  دفعنااليارترر انالعل رر نثالوسررطىنل عررأفناتا ه ت  رر ن ةنثا

(ن292ال رديأيانثعرديهمن)راسبني ر نثزعرعنعلرىنالا  رعنتمنتص  مناس ب  بنل ه نالدناالس أات ا .

نئ .بنلل  ل جنااليص (نص ل 222 ل  ن)ناس ب  ب(ن227ثتمناس أ، عن)

الس أات ا نثقدنتوصلعنهه نالدراسبنالىنث،ويناتا ه تنادا ب بنث أتفعبنلل ديأيان  ونال يط طنا

ن لفأيةنف نال يط ط.ةنثالىنث،وينا أنذجنياللبنايص ئ بنلل  غ أاتنال ي ملبن ا  عبنثن

سسات   لمـــؤاداء االستراتيجي وعالقتا بألتخطـــيط تطبيق ا( بعنـــوا  : 2010دراســـة صـــيام  .11

 في قطاع غزة.لنسوية األهلية ا

 ررر ننرررهياءنال ؤسيررر تنهررردفعنالدراسررربنالرررىنال عرررأفنعلرررىنتطب رررقنال يطررر طناالسررر أات ا نثعالق

ناسر ب  بالوصرف نال  ل لر ةنثصر  عنناألهل بنالليويبنفر نقطر عنغرمةنةنثاسر يد عنالب يثربنال رل ج

%ن97أجن ررر ن يرررب  نن باسررر ب ن67ثاسررر أيتنناسررر بل ن69خص صررر نلا رررعنالب   ررر تةني ررر نثزعرررعن

ألهل ربن مر بالتنث ا وعربن أ رمةنثايردةن رعن ردراء/اتنال ؤسير تنان5ننرإ،أاءث هل نق  عنالب يثبن

نالليويبنأثنأعض ءن ال نااليارةنةنثاا أتنالدراسبنالل  ئجنال  ل ب:
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ث،رررروينعالقرررربنادا ب رررربنبرررر ان ررررالن ررررران)يعررررمنااليارةنالعل رررر نلل يطرررر طناالسرررر أات ا ةنال  ل رررررجن

ا نالب ئ نةنث،وينتو،  تناس أات ا بنأنر يبنثرس لبنثأهدافنأنةنث،روينخطربناسر أات ا بناالس أات 

 رربنسرر أات ا بنةن   نعرربنثتم رر مناليطرربناالسرر أات ا ب(ةنثبرر اناياءنال ؤسيرر تناالهلاليطرربناالةنتلف ررهن

ارحنيويبنلردي  نف رمنثاالليويبنف نقط عنغمةةن   ن شفعنالل  ئجنا ناياراتنال ؤسي تناألهل بنالل

ال يطررررررر طنف نل شرررررر ر بناال يطررررررر طناالسرررررر أات ا نثتشرررررراعنالعررررررر  ل ا/اتنعلررررررىنثقل عرررررربننع ل رررررربن

واايبنو كتوببنثرسررررررر لبنبنررررررررتمومنبتطويرنرؤيالليرررررررويبناألهليبن ؤسيررررررر تنالوأننةناالستراتي، 

نًوأ   نتطورنخطط ةنيبنو كتوببررررررررررددةنوااررررررررررتراتي،يبنو يرررررررررردافنإسرررررررررربتطويرنأهنتمومث رررررررررهل ن

الداخل ررررررررربنثالظرررررررررأثفن عنقدرت  نيررررررررر الءنني،يت  نب  نوتخت رنإستراتةن كتوببإستراتي،يبنوت فيذيبن

ال ررررروارينوأ   نتمومنب ،تذابنةنوأهداف  ثرسررررر ل   ن نررررررعنرؤيت ررررررس،من ررررررتوا،   نوت الي ر، ررررربنال ررررر ن

قدراتنبتطويرنالوقعناإلستراتي،يبنوتمومنب فسنيبأةنثال   رةنالالز بنل لف هناليطبنالذاتنالبشأيبن

تخت رنبرا ،  نالليرويبناألهليبنال ؤسي تنوأنناليطبناالس أات ا بةنذنر نت فيرس همنفرينع  لي  نب  

نعلىنخد  ت  .نلطلب   نيس همنف نزي دةناال ي  دفبةنايتي ، تنفئ ت  نءنن عني الوأ شطت  نب  ن

( بعنــوا  : واقــع التخطــيط االســتراتيجي للمــوارد البشــرية فــي القطــاع العــام 2008الضــمور  .12

 دنياألر 

 نالمط عنرررررررررررررررهدفتنهذ نالدراسبنإلىنالتعرفنعلىنواقعنالتخطيطناإلستراتي، نلل واردنالبشريبنف

تن نالوزاراررررررتراتي، نفرررررريطناإلسررررررىنالتخطررررررؤ رةنعلررررررال لناألرد  ن.والتعرفنعلىنالعوا الع منن

وزاراتنررررررر نالرررررررتكونن ،ت عنالدراسبن نن، يعنالع  ليننف نإداراتنال واردنالبشريبنفناألرد يب.

ن(نوزا23ألرد يبنوالب لغنعدده )ا ن. إداراتننوتمناختي رنعي بنعشوائيبنبسيطبن ننالع  ليننف رة

سبت ن ن ر لنشكرونيروهةن(نع  الًنوع  لب166ييثنبلغنعددنأفرادنعي بنالدراسب)ةنلبشريبال واردنا
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 رنرررالالز بنالختبث، ررعنالب   رر تننةولغرضنتيميقنأهدافنالدراسبنسررب.%(ن نن ،ت عنالدرا50)

صيبنررالشخلنيميسنالعوا لنألواء:نابنتكو تن نن ال بنأ،زالب يثنبتطويرناستب  ةنق نني ت  رفرا

ةنوال    نيميسنالواقعنالفعل نلتطبيقنأ شطبنإدارةنال واردنالبشريبنلعرررررررررررررررررر  ل انةنلبنررررررررررررررررررروالوظيفي

وتوصلتنننشررررررررررررررررأيب.رنفيميسن   رسبنالتخطيطناإلستراتي، نإلدارةنال واردنالررررررررررررررررروال  لثنواألخي

ه  كنعالقبنارتب طيبنإي، بيبنذاتنداللبنإيص ئيبنبيننأ شطبنإدارةن:نىنال ت ئجنالت ليبالدراسبنإل

وتخطيطنال واردنالبشريبننواستمط بنال واردنالبشريبننلنوتص يمنالع لنبن)تيليشريرررررررررال واردنالب

بشريبننون رال واردنالبشريبننوتدريبنوتطويرنال واردنالبشريبننونننتيفيزنال واردنالررررررررررررررررررررررختيوا

 نررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالبشريب(نو   رسبنالتخطيطناإلستراتي، نإلدارةنال واردنالبشريبنفال واردنياءنأنإدارة

واردنرررررررررررفروقنذاتنداللبنإيص ئيبنف نأ رنأ شطبنإدارةنال نثعرررررررررردننث،ررررررررروينوزاراتناألرد يب.ررررررررررال

د يبنزاراتناألرث   رسبنالتخطيطناإلستراتي، نإلدارةنال واردنالبشريبنف نالنىررررررررررررشريبنعلررررررررررررالب

نالتعلي  نوال ستوىوالع رنوال ستوىنسن)نال، نالشخصيبنوالوظيفيبنىنال تغيراتررررررررررررررررررررررررررتعزىنإل

 ة(.الوظيف نوالخبرةنالع لي

 األجنبية: الدراسات 2.4.2

سـتراتيجي فـي خطـيط االدور الت( بعنـوا :  (Rana et al., 2017دراسـة رانـا وآخـرو  .1

 .المنظمات غير الربحية

Strategic Planning role in nonprofit organizations  

ال هك دنعلىنته  أنثيثرنال يط طناالس أات ا نف نال لظ ر تنغ رأنالأب  ربننهدفعنهه نالدراسبنإلى

نث هل نتيل طنالضوءنعلىنيثرنالم يةنف نال يط طناالس أات ا .
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ال يطر طناالسر أات ا نارأثرجنث  رمنللغ دربنلا  رعن ار حننإ نل  نتوصلعنل  ن: انأبأزنالل  ئجنا

ظ  تنغ أنالأب  ب.نف وندير عدنال لظ ر تنانال لظ  تنالأب  بنأثنال لال لظ  تننغلناللظأنع

للوصررولنإلررىنرسرر ل   نثأهررداف  نثغ د ت رر نثت يرر انأيائ رر ننكفرر ءةنثفع ل ررب.نعلررىنالررأغمن ررانأ نهررهان

 نطررويالنثشرر  النلكلرر نيرروفأنأفكرر رانثط قرر تن،ديرردةنثأع رر الن،  ع رربن  يرررلبناإل،ررأاءنديرر غأقنثق رر

يرروفأنفأًصرر نل ررواف نال ؤسيرربنفرر نت م ررقنن   رربنثال و، رر نثالأ يررب.ن  رر فضررالنعررانال يرر ءلبنال لظ

يرررررؤيجنالمررررر يةنالفعررررر لو نيثرهرررررمنفررررر نصررررر  غبنثنناألهررررردافنثاألهررررردافنال لظ   ررررربننفع ل ررررربنث فررررر ءة.

أ نتلف هه نالل ،حندي عدنال ؤسي تنعلىناللار حنفر نب ئربنتل فير ب.نناس أات ا  تنلل لظ  تنةن   

 نب ئربن  غ رأةنثصر  غبناسر أات ا  تنأدًضر نال لظ ر تنعلرىنالع رجنفردي عدنال يط طناالسر أات ا ن

ثفًمرر نلل واقررفنالاديرردة.نإ  رر نل يررعنع ل رربن  ب رربنفرر نالواقررعنإ  رر نع ل رربن يرر  أةنتيرر  أنفرر نال أ  ررمن

 رربنثاسر أات ا  تنال يطر طنثفًمرر نللب ئرب.نفر نال يطرر طناالسر أات ا نالمصر أنهررونعلرىنال غ  رأاتنالب ئ

نحنال لظ   .أياةنأس س بنلللا 

االسـتراتيجية فـي القطـاعين ( بعنـوا :  (Alford & Greve, 2017وجريـ   دراسة ألفـورد.2

 .العام والخا : أوجا التشابا ، االختالف والتغييرات

Strategy in public and private sectors: Similarities, differences and 

changes. 

االسر أات ا بنعررانطأيرقنت ل ررجنصنفرر ن ع انالعر ننثالير ال    ررمنبر انالمطررإلرىنهره نالدراسرربننهردفع

ةن New Zealand’s Department of Correction ير ل  ان)إيارةناإلصرالحنفر ن  وزيللردا

اق رررأحنت ل رررجناسررر أات ا بنإيارةنثنن(.Danish Decommissioningثإدمررر فنال شرررغ جنالررردا  أ  ن

كرانأ نتوا، ر ن روين ي لفربنع ر ن ر  ند اإلصالحنالل وزيللددربنأ ناإليارةنال كو  ربنتصرأفعنت رعنق

إيدىن ؤسي تنالمط عنالي صنةنثأ نهل كنالعديدن رانالرأيثينال ر ند كرانلر يارةناخ   رهر ةنثلكران
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خررأيانف  رر نألغررأاضنالشررأع ب.نفررر نفرر ن   درربنال طرر فن رر  نعل  رر نإشررأاكنأصررر  بنال صررل بناآل

شرركلبةنثررأن ث ل رربنل ع لارربنال األ شررطبناإلصررالي بنةند كرران عرر يأةنال  رر ذاةن ررانطررأقنأقررجنإلررىنأك

ثلكررانهرره نالطررأقنالبديلرربنل رر نصرردىن ي لررفنعررانالب ئرربنال ع  رردةن ررانقلبررجناإليارة.نثقرردنتعرر انعلررىن

الم رروينال فأثارربنعلررىن ررجن ررانب ئررربناإليارةنثسرربجنال واز رربنبرر انالق  رربنال    لرربنللا  ررورنثبررر ان

يلر :نتل مرجنغ جنالردا  أ  نالرىن ر نأا أنت ل جنالمض بنادمر فنال شرننال أخ صنثالمدراتناإل   ، ب.

اإلس أات ا بنفر نالمطر عنالعر نن ران و  ر نفر نالغ لربنيرولن  ر ذجنتيطر طنالشرأ  تنفر ن ؤسير تن

إلرىن شر  نأثسرعنثأكثرأنن-رةنالع  ربنالاديردة(نالمط عنالع ننالفأيدبنف ناآلل بنالوق ئ بنالوطل ربن)اإليا

أقرجنتأ  رًمانعلرىن   روىن.نأصربحنال رديأث ناآل نا  ش ًراندش ركنو  نالعديدن انال ديأيانثال لظ  ت

االسرر أات ا بنن علررىنالعثررورنعلررىناألياءنال ل سرربنثالل  ارربنال  يررلبنثبررداًلن ررانذلرر نةندارربنعلررىن

ننل شك جن م أي تنالق  ربنالع  ربنثصر  غ   نثال عر ط ن رعنال دراءنالع   انإبداءنال ميدن انااله   

يلعربن رجن رانالي  سر  انثنهل .نال واطل انف نالق  ننبرأص  بنال صل بناآلخأيانثال ش ر  ان ان

ثأصرر  بنال صررل بنثال ررواطل انيثًرانفرر نت م ررقنأهرردافناإلسرر أات ا ب.نلررهل نةنفررإ نالطأيررقناألكثررأن

نلىنأ في من شأ  ءنف نخلقنالق  بنالع  ب.تواز ً نلل دراءنالع   انهوناللظأنإ

الـربط بـين عمليـة التخطـيط ا : ( بعنـو  (Dibrell et al., 2014دراسـة دبريـل وآخـرو  .3

ن .مع أداء الشركة واالبداعاالستراتيجي الرسمي والمرونة االستراتيجية 

Linking the formal strategic planning process, planning flexibility, and 

innovativeness to firm performance. 

ال يطرر طناالسرر أات ا نالأسرر  نةنن ل رربت رردفنهرره نالدراسرربنل وارر حنالعالقرربنبرر اناألياءنال رر ل نثع

شأ بنصرل ع ب.نتشر أنالل ر ئجنن448 انال يط طنال أث بنةنثاالب ك رن انخاللنيراسبنع لبن و  ن
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ل يطر طناالسر أات ا نث أث ربنال يطر طنةنإلىنأ نالشأ  تنالأس  بنتأتبطننشركجنإدار ب نع ل ر تنا

ت طرورنالمردرةنعلرىناالب كر رننشركجن نةنار فبنإلرىنذلرثيأتبطن جن ل ر ننشركجنإدار ب ناالب كر ر.نن إل

 ال يط طناالس أات ا نالأس  بنث أث بنال يط ط.نثع ل بك  جنللعالق تنب انأياءنالشأ بن

التخطـيط االسـتراتيجي واإلدارة  : ( بعنـوا(Nartisa, et al., 2012دراسة نـارتيزا وآخـرو  .4

 .استغالل تحسين الفر ار  و بالمقفي منظمات القطاعين العام والخا  في أوروبا: التحليل 

Strategic planning and management in public and private sector 

organizations in Europe: comparative analysis and opportunities for 

improvement. 

لعر ننطر عنات دفن انهه نالدراسبنالىنت ل جنال يط طناالس أات ا نثاإليارةنثالق  يةنف ن   رسربنالم

ثاليررر صنثب ل ررر ل نت ديررردنالفرررأصنل  يررر انأياءنالمط عررر تناألخرررأى.نللق ررر ننبرررهل نةنقررر ننالبررر يثو ن

ت ل رررجنال يطرر طناالسررر أات ا نةنثنب  ل ررجنال يطررر طناالسرر أات ا نثاإليارةنثالأيررر يةنفرر نالمطررر عنالعرر ن

يارةنثاإلن يطرررر طإ،ررررأاءنت لرررر التن م ر رررربنلع ل رررر تنالةنثنرةنثالأيرررر يةنفرررر ن ارررر لنريرررر يةناألع رررر لثاإليا

اق أاي تنل  ي انأياءنالمط عنال كو  ننثتمددمثاعناس ل  ، تنةنثناالس أات ا بنف ن النالمط ع ا

 ررجن   رروىنال علو رر تنةنطأيمرربناسرر يدننالبرر يثو نفرر نأن رر   منعرردةنطررأق:نطأيمرربنت لثننثاليرر ص.

نثتوصلعنالدراسبنإلىنالل  ئجنال  ل ب:نال  ل جنالبل ئ بنال لطق بنةنطأيمبنت ل جنال  لب.

أ  نف نالمط عنالعر ننهلر كنتأ  رمن ب رأنعلرىن،رمءنال يطر طناالسر أات ا نفر نع ل ربناإليارةنةنثلكران -

 ص   ب.نال هخ أنف نتلف هنخطبنل وا حناأل شطبندع قنال صولنعلىن   ئج
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 نيرؤيجنإلرىنت م رقند  جنر، لناألع  لنف نالمط عنالي صنإلرىناللظرأنعلرىنال ردىنالمصر أنةن  رن -

   ئجنفر نأع ر لنصرغ أةن رجنيروننةنلكرل مندف مرأث نإلرىنر يربنأكبرأنلل ير مبجنةنثهلر كنفأصربنلل رون

 أكبأ.

ريررر يةنداررربنعلرررىنال كو ررربنتلف رررهن  رررجن و،ررر ن  رررونالع رررالءنن سررر يداننأفضرررجناأل ثلررربن رررانعررر لمنن -

 األع  ل.ن

أل،ررجنةنثتفررويلنالوا،برر تنيلبغرر نأ نيرر علمنالمطرر عناليرر صن  ف رربنإ شرر ءنخطررطن ل وسرربنطويلرربنا -

 ثعدننخلطنال يؤثل  تنف نال ؤسيبنل  م قن   ئجنأكبأ.

دابنأ ني علمن النالمط ع انال ش رنإل    ن اننعضر   نالربعلنثب ل ر ل نت ير انقدرتر نال ل فير بنن -

 .2020ننال ش أكن  ونت م قنأهدافنإس أات ا بناالت  يناألثرثب نثأيا  ن انأ،جناال ض  

مســتقبل التخطــيط االســتراتيجي فــي القطــاع ( بعنــوا :  (Poister, 2010 دراسـة بويســتر.5

 العام: ربط اإلدارة االستراتيجية واألداء

The Future of Strategic Planning in the Public Sector: Linking Strategic 

Management and Performance 

نن ران لظرورنإيارجنخراللنالعمردن ير مبجنال يطر طنفر نالمطر عنالعر نت دفنهه نالدراسبنلدراسب

.نثبعدن أا،عبنالواعنال  ل نلل يط طناالس أات ا نف نالو ر التنالع  ربةن2020الم ينني ىنع نن

لررررىناإليارةن ررررانال يطرررر طناالسرررر أات ا نإن:يأ ررررمنعلررررىن ررررالثنيأ رررر تنذاتنصررررلبنن ال  مرررر لن فإ رررر

سر أات ا نألث قنبر انال يطر طناالالأبطناثنن.ياءنإلىنإيارةناألياءال  ولن انق  سناألثنن.اإلس أات ا ب

ثال رررر نسرررر كو ناررررأثريبن ررررانأ،ررررجنال يطرررر طناالسرررر أات ا نلالاررررطالعنبرررردثرنأكثررررأننثإيارةناألياء.

ن.ثاوًي نف نالوالد تنال   دةنخاللنالعشأةنأعواننالم ي بنسلوات
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ريفررأننثشررأ ب يطرر طناالسرر أات ا نفرر نثزارةناللمررجنثال واصررالتنبوالدرربنبليررلف    نتررمنيراسرربنالن

 (نةنثه نث  لبنت نعبنل ديلبنثيل   يبورتنبوالدبنبليلف    نRVTل نتأا ميعن)ف 

 رراناهررمنالل رر ئجنال رر نتوصررلعنل رر نالدراسررربن:نعلررىنالررأغمن ررانال يطرر طناالسرر أات ا نأصررربحن

لىن دىناليلواتنالي  نثالعشأيانال  ا بنةناالنأ نال يطر طنتمل ددبنف نالمط عنالع ننع   رسبن

  ر نهرونعل ر نفر نالوقرعنال ر ل نن2020إلرىنلعربنيثرنأكثرأنأه  ربنفر نعر نناالس أات ا نس    جن

إذان رر  نال ررديأث نالع و  ررو ني وقعررو نثيررديأث نال غ  ررأننإصررأارنثيعرر لاو نقضرر د ن،ديرردةنتظ ررأن

أات ا نالني رردفنيائً رر نإلررىنت يرر انأياءنالبررأا جنالا ريرربن  رر نأ نال يطرر طناالسرر نيرردة.نيررأعبن  ما

ا رر نفرر ن ث ررأن رراناألي رر  نةندع ررجنعلررىنإعرر يةناألياءنل وا، رربنال  رردد تننثاالياراتنالم ئ رربني رر 

الاديدةنةنثلكاندابنأ نيأ منيائً ر نعلرىنت ديردنأ رواعنالل ر ئجنال ر نداربنت ق م ر نثاالسر أات ا  تن

و رر التنالع  رربنهررون ظررمنال يطرر طناالسرر أات ا نأاله  رربأنال رر نتأ ررمن ق م رر .نثأفضررجن رر نتيد رر نالل 

لغ دبنعلىنت ديدنثيجنأكثأنالمض د نال  نتوا،   نإل  يً ني  نأ  ر نتواصرجن أاقبربننشكجنا  م ئ نل

ن تنالظررأثفنالداخل ررربنثالي ر، رربنثتف رررصنالب ئرربنل    رررمنالمضرر د نالل شرررئبنال رر نقررردنت طلرربناسررر ا 

ش ً ن عنذل نةندابنأالني لظأنإلىناإليارةناإلس أات ا بنعلىنأ  ر ن يرهلبنإيارةناس أات ا بن،ديدة.نت  

يق مبنلفأضنال وي دنعبأناألقي ننال شغ ل بنةنبجنتع جنعلىنا   نأ نتكو نالمأاراتنثاإل،أاءاتن

 ىنالطويج.نعلىن،  عنال ي وي تن دفوعبننضعناس أات ا  تنأس س بن   بنلللا حنعلىنال د

 على الدراسات السابقة.التعقيب  3.4.2

اليررواءنن للغرربنالعأيبرربنثاللغرربنن ررانخرراللنإلمرر ءن ظررأةنسررأيعبنعلررىنالدراسرر تناليرر نمبنعلررىنيررد

أ ن ل رر نال رر ناه  رررعننم ررر سن رردىنإيراكنال ررديأيانل ف رروننال يطرر طناالسرر أات ا نناال ال ميرربن اررد

 بنفر نال لظ ر تنةنف ر نالعوا جنال لظ   ربنثالشيصرنث دىن   رس  نثعالقبنهره نال   رسربنببعل

ي ر ن ا  رعنالدراسربنالرهجناه  رعنتل م ن عنهره نالدراسربنفر نال ضر و نثلكل ر نتي لرفن ع ر ن ران
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أدضر نلل يطر طناالسر أات ا ةننت ل ثلث ادنهل كنيراس تنتل م ن عنهه نالدراسبن اني  نأ   ن.نن 

 ارردنهلرر كنيراسرر تنثلكرران ا  عرر تنالدراسرربنل رر ن   ررعنال لظ رر تنال عل   رربناثنشررأ  تنخ صرربنةنثن

ظ ررررر تنفرررر نقطرررر عنال كررررو  ناثناه  ررررعنن ل   رسرررر تناإلياريرررربنث عوقررررر تناألياءناإليارجنفررررر نال ل

 ا  رعنالدراسربنثتي لرفنال ؤسي تنغ أنالأب  ب.نثب ل  ل نف ر نتل مر ن رعنهره نالدراسربن راني رر ن

ننفرر نيرر انأ نأ نهررره نالدراسررر تنتل ثلرررعناألياءناإليارجننشرركجنعرر ن  ع رر ن رراني رر نال ضرر و ن  رر

ن.جنخ صهه نالدراسبناه  عنفمطنن ل يط طناالس أات ا نف نالمط عنالع نننشك

 أهم ما يميز الدراسة الحالية. 

سر أات ا نفرر ن ؤسير تنالمطرر عنالعرر نن رانأهررمن   رماتنالدراسرربنهرونتع م رر نفرر نيراسربنال يطرر طناال

هلر كن مرصنفر نالدراسر تنن  ر نا نةخصوصر ًنع و  نثف نثزارةناالتص التنثتكلولو،  نال علو  تن

،رر ءتنهرره نالدراسرربنلدراسرربنثتمررويمنةنذاتنالعالقرربنو  رر نديررصن ؤسيرر تنالمطرر عنالعرر ننالفليررط ل 

لو رررر تنثتوارررر حن مرررر  نالمررررروةناليطرررربناالسرررر أات ا بنالي صرررربنبرررروزارةناالتصرررر التنثتكلولو، رررر نال ع

نثاع  نث دىنتطب م  ن.نثطأيمبثالضعفنف   ن

ن
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

 مقدمة  1.3

 رر ن  ررورًانرئ يرر نيرر من ررانخاللرر نا ارر زنالا  رربنال طب مرر ن ررانتع بررأن ل ا رربنالدارسرربنثإ،أاءات

ال صولنعلىنالب    تنال طلوببنإل،أاءنال  ل جناإليص ئ نلل وصرجنإلرىنثعانطأيم  ني مننالدراسبة

األهرردافنال رر نتيررعىنالدراسرربنإلررىنت ق م رر .نتلرر ثلنهررهاننالل رر ئجنال رر نيرر منتفيرر أه ةنثب ل رر ل نت م ررق

نلطأيمربنثإ،رأاءاتنالدراسربنال ر نق  رعنب ر نالب يثربنل لف رهنهره نالدراسربنالفصجنثصفً ن ر  اًلنث فصرالًن

ل جنالدراسررربةن ا  رررعنالدراسررربةنثع لررربنالدراسررربةنأياةنالدراسررربةنصررردقناألياةةن بررر تنثشررر جنثصرررفن ررر

نل جناإليص ئ .األياةةنإ،أاءاتنالدراسبةنثال  

 دراسةمنهج ال 2.3

إلرىنت ق م ر ةنفمردناسر يد عنالب يثربنال ررل جنبلر ًءنعلرىنطب عربنالدراسربنثاألهردافنال ر نتيررعىن

ف نالوقعنال  اأنث   نه نف نالواقعةنثي  منبوصرف  نثالهجندع  دنعلىنيراسبنالظ هأةننالوصف ة

 نههانال ل جنعلدن، عنال علو  تنال  علمبنثصف نيق م نثيعبأنعل  نتعب أًان  ف ً نث   ً ةن   نالندك ف

الق ت رر نال ي لفرربةنبررجني عرردا نإلررىنال  ل ررجنثالررأبطنثال فيرر أنن لظرر هأةن ررانأ،ررجناس مصرر ءن ظ هأهرر نثع

نونال ل جنال ل سبنثاألفضجنل ثجنهه نالدراس ت.للوصولنإلىنالل  ئجةنثه

  دراسةال وعينة مجتمع 3.3

  رعن رواف نثزارةناالتصر التنثتكلولو، ر نال علو ر تنفر نال ا  عناإليصر ئ نللدراسربني رهلفن ران،

ثتررمناسرر يداننأسررلوبنال يررحنالشرر  جني رر نن(ن وافررً نث وافرربًن135يهمن)الضررفبنالغأب رربنثالبرر لغنعررد

فرر نالضررفبننثزارةناالتصرر التنثتكلولو، رر نال علو رر ت رران ررواف ن(ن135)ن ررانع لرربنالدراسرربنعتكو رر
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ث مبولبن%(ن77)نععنعلىن ا  عنالدراسبنبليببناس ا نباس ب  بنثزن(ن104)نالغأب بنثقدنتمناس أياي

نثلمرردناسرر يدنناإليصرر ءنالوصررف نةسررب  بنثزعررعنعلررىن ا  ررعنالدرااسرر ب(ن135)ن ررانأصررجنلل  ل ررج

نالسرررر يأاجنال كررررأاراتنثالليرررربنال ئويرررربنلوصررررفنع لرررربنالدراسرررربةنالارررردثلنال رررر ل نيبرررر اناليصرررر ئص

ن:الدراسبالدد وغأاو بنلع لبن

الديموغرافي لعينة الدراسة الخصائص(: 1.3جدول )  

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس

 69.2 72 كرذ

 30.8 32 أنثى

 100.0 104 المجموع

 العمر

 35.5 37 سنةفأقل 25

 37.5 39 سنة 35-26

 13.5 14 سنة 45-36

 13.5 14 سنةفأكثر 46

 100.0 104 المجموع

 المؤهل العلمي

 0.01 1 دكتوراة

 17.3 18 ماجستير

 72.1 75 بكالوريوس

 9.6 10 دبلوم

 100.0 104 المجموع

 الوظيفيالمسمى 

 32.7 34 مديردائرة

 37.5 39 نائبمديردائرة

 8.6 9 رئيسقسم

 21.2 22 رئيسشعبة

 100.0 104 المجموع

 سنوات الخدمة

 36.5 38 سنوات5أقلمن

 29.8 31 سنوات 10-5

 15.4 16 سنة 15-11

 18.3 19 سنةفأكثر 16

 100.0 104 المجموع

ثزارةناالتصرررر التن نالليررررببناألعلررررىن ررررانال ب ررررو  ان رررران ررررواف ن(نأ1.3)نيواررررحنالارررردثل

نر لع أنفك  رعننثو  ر ني علرق%(ةن69.2)ني ر نبلغرعن يرب  منهمن رانالره ورنثتكلولو،  نال علو  ت

%(ةنتالهررمن37.5(نسررلبةني رر نبلغررعن يررب  من)35-26الليررببناألعلررىنلل ررواف انالررهيانأع رر رهمن)
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%(ةنثب لليرببنلل ؤهرجنالعل ر ن35.5فهقرج(نبليرببن ئويربنبلغرعن)سرلبنن25ال واف انالهيانأع  رهمن)

يرررببنفمررردن   رررعنالليرررببناألعلرررىن ررران صررر بني لررربنال  ،يررر  أنثي لررربنالبكررر لوريوسةني ررر نبلغرررعن 

%(.نثأ رر نن لليررببن36.5 لوريوسنبليررببن)%(ةنتالهررمني لرربنالبكرر42.3ال ررواف اني لرربنال  ،يرر  أن)

)  ئربن رديأنيائرأة(نبليرببن ئويربنبلغرعنل ير ىنلناألعلرىل ي ىنالروا ف نلل ب رو  انفك  رعنالليرببنل

 رهل ني ضرحن رانن%(ة32.7%(ةنتال نال ي ىنالوا ف ن) ديأنيائرأة(نبليرببن ئويربنبلغرعن)37.5)

%(ن29.8سررلوات(ةنث)ن5أقررجن رران%(نسررلواتنخررد   من)36.5)نأ نال عط رر تنالررواريةنفرر نالارردثل

ن(نسلوات.10-5سلواتنخد   من)

 أدوات الدراسة 4.3

 االستبانة 1.4.3

(نفمأةن52ي  نتكو عناالس ب  بن ان)نالدراسبةتمنتص  مناس ب  بن انأ،جن، عنالب    تن انع لبن
ن ب:ال  لنال   ثرتدرسنهه نالفمأاتن

 ال يط طناالس أات ا . .1

 ت ل جنالب ئبنالداخل ب. .2

 جنالب ئبنالي ر، ب.ت ل  .3

 الأس لبةناألهداف(.نالأ يبة)االس أات ا بنص  غبن .4

ن تنال  نت دن انثاعناليطبناالس أات ا ب.االشك ل  .5

 :المقياسصدق  -1

 صدق المحكمين  الصدق الظاهري(:  -أ
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ن نق  ع نلل ق  س نالظ هأج نالصدق ن ا ن)لل  مق نعلى نال ق  س ننعأض ن ان5الب يثب ن  ك  ا )

نال نالا  ع ت نف  نإلىنالع  ل ا نال وصج نأ،ج ن ا نثذل  نثاليبأةة ناالخ ص ص نذثج نث ا فليط ل ب

ن(.3)نأ ظأن ل قنرقمن ق  سللالصدقنالظ هأجن

 صدق االتساق الداخلي: - 

لكررجن(نPearson Correlationارتبرر  نب أسررو ن)ن يرر بن ع  ررجننال ق رر ستررمنال  مررقن ررانصرردقن
الاردثلنةنثذل ن   نهونثااحنف نللل ا  عنالدر،بنالكل بن انفمأاتنال ا لنالهجنتل   نإل  ننفمأة

ن(2.3)
لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات  (Pearson correlationن )االرتباط بيرسو(: نتائج معامل 2.3)جدول 

 .للمجالمع الدرجة الكلية  المجال

رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

معامل 

ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 ستراتيجيالمجال األول: التخطيط اال

 0.00 **0.75فها.تختارالوزارةاالستراتيجياتبماينسجممعرؤيتهاورسالتهاوأهدا  .1

2.  
وزارةاالتصيياالتيعتبيرالتخطيييالاالسييتراتيجيأداةفعاليةلتحقيييقأهييدافبعييدةالمييدىفييي

وتكنولوجياالمعلومات.
0.80** 0.00 

3.  
لوجياالمعلوماتمينتحدييداحتياجاتهيايمكنالتخطيالاالستراتيجيوزارةاالتصاالتوتكنو

وقدراتهاالحاليةوالمستقبلية.
0.83** 0.00 

4.  
والوسيطىفيييسهمالتخطيالاالستراتيجيفيتطويرالتفكيرالمؤسسيلدىاالداراتالعلييا

وزارةاالتصاالتوتكنولوجياالمعلوماتباختيارهاألفهلالبدائلوالخياراتالمتاحة.
0.82** 0.00 

5.  
ارةعملالتخطيالاالستراتيجيعلىتطويرقراراتليدىاالداراتالعليياوالوسيطىفييوزي

بالمستقبل.االتصاالتوتكنولوجياالمعلوماتمنخاللرفعدرجةالتنبؤ
0.83** 0.00 

0.00 **0.58تشركالوزارةاالداريونذوياالختصاصعندوضعوتقييمالخطةاالستراتيجية.  .6

7.  
االستراتيجيفيزييادةالتعياونوالتنسييقبييناالداراتالعليياوالوسيطىفيييسهمالتخطيال

المعلوماتحواتخاذالقرارات(.االتصاالتوتكنولوجياالمعلومات)خصوصاتدفقوزارة
0.71** 0.00 

8.  
يييؤديالتخطيييالاالسييتراتيجيالييىربييالوزارةاالتصيياالتوتكنولوجييياالمعلوميياتبالبيئيية

للمتغيراتالمستمرة.الخارجيةاستجابة
0.69** 0.00

9. 
المعلوميياتهوزارةاالتصيياالتوتكنولوجيييايعتبييرالتخطيييالاالسييتراتيجيضييرورةتلجييأإلييي

إليجادحلولمبتكرةللمشكالتالمحتملةمستقبال.
0.76** 0.00 

10. 
يعميييلالتخطييييالاالسيييتراتيجيعليييىرفيييعكفييياءةوفعالييييةوزارةاالتصييياالتوتكنولوجييييا

.المعلومات
0.70** 0.00 

11. 
لخييدماتالتيييتقييدمهايعمييلالتخطيييالاالسييتراتيجيعلييىتحسيييناألداءالمؤسسيييوتطييويرا

االتصاالتوتكنولوجياالمعلومات.وزارة
0.83** 0.00 

 المجال الثاني: تحليل البيئة الداخلية

1.  
تحلييليعملفريقالتخطيالاالستراتيجيفيوزارةاالتصاالتوتكنولوجياالمعلوماتعليى

نقاطالقوةفياألنشطةوالخدماتالحاليةوالمستقبليةللوزارة.
0.76** 0.00 

2.  
التخطيالاالستراتيجيفيوزارةاالتصاالتوتكنولوجياالمعلوماتعليىتحلييليعملفريق

نقاطالهعففياألنشطةوالخدماتالحاليةوالمستقبليةللوزارة.
0.83** 0.00 
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رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

معامل 

ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

3.  
نقياطستراتيجيفيوزارةاالتصاالتوتكنولوجياالمعلومياتبتحدييديقومفريقالتخطيالاال

 فيالبيئةالداخليةللوزارةبشكلواضح.القوةوالهعف
0.83** 0.00 

4.  
يقومفريقالتخطيالاالستراتيجيفيوزارةاالتصاالتوتكنولوجياالمعلوماتباالستفادة

لقوةوالعملعلىتطوريها.منتحليلالبيئةالداخليةمنحيثالحفاظعلىنقاطا
0.85** 0.00 

5.  

ارةاالتصاالتوتكنولوجياالمعلوماتباالستفادةالتخطيالاالستراتيجيفيوزيقومفريق

منتحليلالبيئةالداخليةمنحيثوضعالخطاللمعالجةنقاطالهعفوتحويلهاالىنقاط

القوة.

0.70** 0.00 

 تحليل البيئة الخارجيةالمجال الثالث: 

1.  
لوقوفبييااالتصيياالتوتكنولوجييياالمعلوميياتيقييومفريييقالتخطيييالاالسييتراتيجيفيييوزارة

علىالفرصالمتاحةللوزارةعندوضعالخطالاالستراتيجية
0.83** 0.00 

2.  
بييالوقوفيقييومفريييقالتخطيييالاالسييتراتيجيفيييوزارةاالتصيياالتوتكنولوجييياالمعلومييات

عندوضعالخطالاالستراتيجيةعلىالتهديداتالمحيطةبالوزارة
0.71** 0.00

3.  
وزارةاالتصيياالتوتكنولوجييياالمعلوميياتبتحديييديقييومفريييقالتخطيييالاالسييتراتيجيفييي

 الفرصالمتاحةوالتهديداتالمحيطةفيالبيئةالخارجيةللوزارةبشكلواضح.
0.69** 0.00 

4.  
ولوجياالمعلوماتباالستفادةيقومفريقالتخطيالاالستراتيجيفيوزارةاالتصاالتوتكن

المتاحة.منتحليلالبيئةالخارجيةمنحيثاستغاللالفرص
0.77** 0.00 

5.  
التخطيالاالستراتيجيفيوزارةاالتصاالتوتكنولوجياالمعلوماتباالستفادةيقومفريق

منتحليلالبيئةالخارجيةمنحيثوضعخطاللتفاديالتهديداتالمحيطة.
0.71 0.00 

6.  
بدائليقومفريقالتخطيالاالستراتيجيفيوزارةاالتصاالتوتكنولوجياالمعلوماتبوضع

استراتيجيةمناسبة.
0.78** 0.00

 المجال الرابع: صياغة االستراتيجية )الرؤية، الرسالة، األهداف(

 أوال: الرؤية

 0.00 **0.66 رؤيةالوزارةواضحةمنقبلالعاملينداخلها.  .1

0.00 **0.71مستفيدونذويالعالقةاالطالععلىرؤيةالوزارة.يستطيعال  .2

 0.00 **0.75 ووجهتهااالستراتيجية.مجالنشاطهاالحاليتحددالوزارة  .3

 0.00 **0.80.الرؤيةطموحةوهادفة  .4

 0.00 **0.74تقومالرؤيةببناءصورةذهنيةايجابيةعنالمشاريعلدىاالطرافأصحابالعالقة.  .5

6.  
فيييقاألهيييدافميييعرؤييييةاليييوزارةوتيييرتبالبهيييابوضيييوحمييينخييياللعمليييياتالتخطييييالتت

.تيجياالسترا
0.71** 0.00

 الرسالةثانياً: 

 0.00 **0.78 تهعالوزارةرسالةطموحةومحفزةللعاملينداخلها. .1

0.00 **0.78 تتميزالرسالةبالمرونةوالوضوح. .2

 0.00 **0.89رسالةالوزارةمعروفةللموظف. .3

 0.00 **0.86تتسمرسالةالوزارةبالواقعية. .4

 0.00 **0.87الرسالةمعطبيعةعملالوزارةحومايتوقعمنها.اتتفقالصيغةالتيوضعتبه .5

0.00 **0.89تعكسالصيغةالتيوضعتبهارسالةالوزارةاحتياجاتالمجتمعالذيتخدمهالوزارة. .6

 0.00 **0.83ةالرسالةمعاالحتياجاتاالقتصاديةوالثقافيةللمجتمع.تتفقالتوجهاتالتيحددتهاصيغ .7

 0.00 **0.80لرسالةالخطوطالعريهةالالزمةلتوجيهعمليةاتخاذالقرار.اترسم .8

 ثالثاً: األهداف

 0.00 **0.85تهعالوزارةأهدافامحددةوواضحة. .1

 0.00 **0.74يق.األهدافاالستراتيجيةللوزارةواقعيةقابلةللتحق .2

 0.00 **0.80األهدافاالستراتيجيةللوزارةتتسمبالشمولية. .3

 0.00 **0.80تراعيالوزارةعندوضعاألهدافاالستراتيجيةإمكاناتهاالداخلية. .4

5. 
تراعيالوزارةعندوضعهالألهدافاالستراتيجيةضرورةانسجامهذهاألهدافمعطبيعة

ته.المجتمعالفلسطينيوثقاف
0.72** 0.00 

0.00 **0.88لسيطينيعنيدصييااةاألهيدافتأخذالوزارةبعيناالعتبارالظروفالتييمربهاالشعبالف .6
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رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

معامل 

ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

االستراتيجية.

 0.00 **0.65تتسماألهدافاالستراتيجيةبالموضوعيةبحيثتعكسالقدراتالحقيقيةللوزارة. .7

 0.00 **0.71كلماتغيرتالظروفالمحيطة.كنتعديلهاتتسماألهدافاالستراتيجيةبالمرونةبحيثيم .8

 ات التي تحد من وضع الخطة االستراتيجيةالمجال الخامس: اإلشكالي

 0.00 **0.79 االحتاللاالسرائيليوعدماستقرارالمنطقةسياسياوأمنيا. .1

 0.00 **0.74 بينشقيالوطن. استمراراالنقسامالسياسي .2

0.00 **0.64 التردداتوجوانباخرىتقنيةضروريةلعملالوزارة.سيطرةاالحتاللعلى .3

 0.00 **0.67 اتاالسرائيليةلألسواقالفلسطينية.قرصنةالشرك .4

5. 
يؤثرعلىتنفيذ لفلسطينمرتبالبالمتغيراتوالمواقفالسياسيةوهذا التمويلالمقدم حجم

 الخطالاالستراتيجية.
0.61** 0.00 

6. 
 الجمود المعلوماتالتشريعات تكنولوجيا قطاع في التطور مواكبة وعدم سارية

 واالتصاالت.
0.80** 0.00

 0.00 **0.70 السوقالموازية:السوقالتيتعملدونترخيصأواذوناتالعمل. .7

 0.00 **0.66 عدمتعاونالوزاراتالشريكةإلنجازالمشاريعوالمبادراتالمشتركة. .8

 0.00 **0.75 صناعاتفيمجالتصنيعالتكنولوجيا.االستثماراتوندرةالتواضع .9

 (α≤0.05  عند إحصائياً  دالة*  ،(α≤0.01** دالة إحصائيًا عند   

 ررعننال ارر لإلررىنأ ن،  ررعنقرر من صررفوفبنارتبرر  نفمررأاتنن(2.3)تشرر أنال عط رر تنالررواريةنفرر نالارردثلن

اخل نلفمررأاتنال ق رر سةنثهررهانيالرربنإيصرر ئ ً ةن  رر ندشرر أنإلررىنقرروةناالتيرر قنالرردنلل ارر لالدر،رربنالكل رربن

ن انأ،جنق  س .نن ل  ل ندعبأنعانصدقنفمأاتناألياةنف نق  سن  نص غع

االرتبرر  نبرر اننرررالت ع  نبس ررربينبالب يثررنع رر رررقنتصرردقناالتيرر قنالررداخل نلل ارر النرررا لل  مررقنثن
نالدر،بنالكل بنلل ق  سنثالادثلنال  ل نيواحنذل .ير،بن جن ا لن ان ا التنال ق  سن عن

 لكلية للمقياس.مصفوفة معامالت ارتباط درجة كل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة ا(: 3.3ول )جد

 المتغيرات
معامل ارتباط بيرسون 

 )ر(
 (.Sigالقيمة االحتمالية )

 0.00 **0.86 التخطيط االستراتيجي* الدرجة الكلية

 البيئة الداخلية* الدرجة الكليةتحليل 
0.93** 

0.00 

 يئة الخارجية* الدرجة الكليةتحليل الب
0.83** 

0.00 

 صياغة االستراتيجية* الدرجة الكلية
0.84** 

0.00

اإلشكاليات التي تحد من وضع الخطة 

 االستراتيجية* الدرجة الكلية
0.91** 

0.00

 (α≤0.05إحصائيًا عند  (، * دالة α≤0.01** دالة إحصائيًا عند  

(نأ ن،  ررعنال ارر التنتررأتبطنن لدر،رربن3.3لارردثلن)ي ضررحن ررانخرراللنالب   رر تنالررواريةنفرر نا
ي ر نأ ن ع  رجنارتبر  نن،(α≤0.01بنإيصر ئ بنعلردن ير وىنياللربن)الكل بنلل ق  سنارتب طً نذثنيالل
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دشر أنإلرىنقروةناالتير قنب أسو نللعالقبنب انير،بن جن ا لنثالدر،بنالكل بنلل ق  سن   نقويً ةن  ر ن
ال يطرر طناالسرر أات ا نفرر ن ؤسيرر تنالمطرر عن عرر نفرر نق رر سنالررداخل نلفمررأاتنال ق رر سنثأ  رر نتشرر أكن

ن.االتص التنثتكلولو،  نال علو  تالع نةنيراسبني لب:نثزارةن
 :الثبات -2

ث هل ننةلف أ ي بنالثب تننطأيمبناالتي قنالداخل نثب ي بن ع يلبنالثب تن أث ب خنق  عنالب يثبنن
ن.(4.3ون واحنف نالادثلن)ثذل ن   نهتمنيي بنالثب تننطأيمبنال امئبناللصف بةن

  لمقياس جودة الحياة(: معامالت الثبات 4.3جدول )

 تغيراتالم
عدد 

 الفقرات

كرونباخ 

 ألفا
 التجزئة النصفية

معامل 

 الثبات

معامل 

 االرتباط

معامل سبيرمان 

 براون المصحح

معامل 

 جتمان

*0.937 0.942 0.890 110.950 التخطيط االستراتيجي 

 *0.894 0.915 0.938 0.943 5 الداخلية تحليل البيئة 

 0.946 **0.9040.949 60.957 تحليل البيئة الخارجية 

 0.878 **0.878 0.783 220.968 صياغة االستراتيجية 

اإلشكاليات التي تحد من وضع 

 الخطة االستراتيجية
90.918 0.759 0.864 0.845* 

 *0.901 0.903 0.824 0.980 53 الدرجة الكلية للمقياس
 )*( يتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم تساوي نصفي المقياس// )**( يتم اعتماد معامل سبيرمان براون في حال تساوي نصفي المقياس

ن نالادثل نف  نالوارية نال عط  ت ننأ ن(4.3)تش أ نألف  ن أث ب خ ن ب ت ن ع  ج ن ا التنق  ب لا  ع

ن أتفعبة ن   ع نلل ق  س نالكل ب نثللدر،ب نألف ننال ق  س ن أث ب خ ن ب ت ن ع  ج نق م نتأاثيع ي  

نللدر،بنالكل بنلل ق  سنبلغن ع  جن ب تن أث ب خنألف ثنن(ة0.968ن–ن0.918ل ا التنال ق  سنب ان)

ةني  نبلغنف بالثب تننطأيمبنال امئبناللص هل نتمنال  مقن ان ب تنال ق  سنن ي بن(ةن0.980)

نلل نالكل ب نللدر،ب نال ص ح نبأاث  نسب أ    ن) ع  ج نال ق  سن(.0.903 ق  س نأ  نإلى ندش أ ن   

ني نثهها نالثب تة ن ا ن أتفعب نبدر،ب ن   ع نأ  نإلى ننال ق  سدش أ نلل طب ق نأهدافنثنص لح ت م ق

ةنال  ل الب  ننف  هياةنللق  سننال ق  سير،بن انالثمبنعلدناس يداننالب يثبندعطىن   ن ،الدراسب

ن في  نجن في  نإذان  نأع دنتطب م نعلىنالع لبالل  ئن عطدد كانأ ننال ق  سيعدن ؤشأًانعلىنأ نثن

 .ثفىناأثفنال طب قن في  
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ن:المقياستصحيح 

علرىني ر ند رصجنال ري ا بننLikertثزععنير، تناإل، نبنعلىنفمأاتنال ق  سننطأيمربنل كرأتن

ندا ربنن5 ندا ربنن4ةن)بدر،بن ب أةن،دًا(ير، تنعلد   ير،ر تنن3ةن)بدر،بن ب أة(ير،ر تنعلرد  

ردةنعلرد  ندا ربنةنثير،ربنثاي)بدر،بنقل لب(ير، ر  نعلرد  ندا ربنثنةن)بدر،بن  وسطب(رد  ندا ربنعل

نن)بدر،بنقل لبن،دًا(.

 :معيار الحكم على درجة الموافقة  مفتاح التصحيح(

بر انفرأقنالتمنيي بن(ن5إلىنن1)ننعدنإعط ءناتا ه تنأفأاينالع لبنأرق   نت ثجنأثزا  نالتا ه ت من ا

ن(ن   نيل :ن5)نعلىنق  بنثه (ةنثأن1)نق  بنثه نأي ى

ن4=نن1ن–ن5=ننال دى

ن(نفئ تةنلل صجنعلىنطولنالفئبن   نيل :3الفئ تنثه ن)ن بنال دىنعلىنعدي منتمنقي بنق 

ن1.33=نن3÷نن4طولنالفئبن=ن

تنفر نزير يةنهره نالق  ربنثذلر نإلعطر ءنالف رأان ير  أ موننبمير يةنهره نالق  ربنلل ردناألي رىةنثنثب ل  ل ن

ن:ذل يواحن(ن5.3)نال ي ب ةنثالادثلن الع   ينعلىنالوسطننالي صبنب  ديدنال  لبنأثناالتا  

معيار الحكم على درجة الموافقة لدى أفراد عينة الدراسة(: 5.3)جدول   

 التخطيط االستراتيجي فئات المتوسط الحسابي

 درجة الموافقة

 قليلة  2.33 – 1.00

 متوسطة 3.67 - 2.34 

 كبيرة 5.00 – 3.68

ن
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 :المقابلة 2.4.3
ترمنإ،رأاءنثنةن((2)أ ظأن ل قنرقم)(نأسئلبن5) كو بن اننه كل بنب ص  من م بلبق  عنالب يثبن -

ن(ن ديأنع ن/نق.أن ديأنع ن.15عديهمن)ثنةن  ثل انعاناالياراتنالع  بنف نالوزارةال م بالتن عن

 إجراءات الدراسة 5.3
نبالب يثن  غ أاتنالدراسبةنالهجنس عدننةنال رأتبطأجناللظ  نأت حن اناأليبنالأ،وعنإلىننتم .1

ن.اوعنالدراسبعلىنتكويانخلف بنعل  بنل ون

ن  غ ررررأاتننالدراسرررر تنثاألن رررر ثنال  ل رررربنثالعأب رررربنثالع ل  رررربنذاتنالعالقررررربتررررمنالأ،رررروعنالررررىن .2

 .أيثاتنالدراسبالدراسبنلالس ف يةن ل  نف نبل ءن

 نلا رعنالب   ر ت.نثذلر ننعردنال صرولنعلرىن  ال ر ناسر يد نال مر ي  ب ا  مننبالب يثنعق   .3

 رررمنترررمن، ع ررر نثإ،رررأاءنال ع لاررر تننةنث رررامررر ي  توزيرررعنال افمررر تنالي صررربنببررردءنتلف رررهنال ون

 اإليص ئ بنالالز ب.ن

 األساليب اإلحصائية 6.3
ننبالب يثنتاع  د نتطب ق ننعد نيراس   نب    ت نت ل ج نناأليثاتف  نالدراسبنأفأايعلى يم بننةع لب

ننةئ بنللعلونناال،   ع بالبأا جنااليص 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences, Version (24) 

نثتمناس يدانناالخ ب راتناإليص ئ بنال  ل ب:

 ال كأاراتنثاألثزا نالليب ب. •

 .ال  وسط تنال ي ب بةناال  أاف تنال ع  ريب •

 فمأاتناالس ب  ب.اخ ب رن أث ب خنألف نل عأفبن ب تن •

 رتب  نسب أ   نبأاث نل عأفبنالثب تننطأيمبنال امئبناللصف ب.ن ع  جنا •

 ل عأفبنصدقنفمأاتناالس ب  ب.ن(Pearson Correlationب أسو ن) ع  جناالرتب  ن •
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 الفصل الرابع
 عرض وتحليل نتائج الدراسة

 مقدمة 1.4
،جناإل، نبنعلىنأثذل ن انندراسبةالنالل تابنعانتلب    لنإيص ئ  ًننالفصجنت ل الًني ض انههان

ن.بنالدراسبأسئل

 ستبانة:االنتائج  2.4

 ؟التخطيط االستراتيجي في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتواقع ما : الرئيسالسؤال 

بنالليرب ثاألثزا نتمناس يأاجنال  وسط تنال ي ب بنثاال  أاف تنال ع  ريربنل ، نبنعلىنههاناليؤالن

ن(.1.4ثذل ن   نهون واحنف نالادثلن)ةنلب    تناألياةناألثلىن)االس ب  ب(

التخطيط االستراتيجي في واقع واألوزان النسبية  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية1.4) لجدو

.االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتوزارة   

رقم 

 المجال 
 المجال

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
درجة 

 الموافقة

 متوسطة 2 69.8 0.80 3.49 التخطيط االستراتيجي 1

 متوسطة 4 64.2 0.94 3.21 تحليل البيئة الداخلية 2

 متوسطة 5 62.2 0.94 3.11 تحليل البيئة الخارجية 3

 متوسطة 3 68.6 0.77 3.42 صياغة االستراتيجية 4

 كبيرة 1 76.8 0.74 3.84 حد من وضع الخطة االستراتيجيةاإلشكاليات التي ت 5

 متوسطة 68.4 0.84 3.42 لتخطيط االستراتيجيالدرجة الكلية لواقع ا

ثاقررعنال يطرر طناالسرر أات ا نفرر نثزارةناالتصرر التنثتكلولو، رر ن(نأ ن1.4ي ضررحن ررانالارردثلن)
لواقررعنال يطرر طناالسرر أات ا نال علو رر تن رر  ن  وسررطً ةني رر نبلررغنال  وسررطنال يرر ب نللدر،رربنالكل رربن

ل  تنال ررر نت ررردن رررانثارررعناليطررربنةني ررر ن،ررر ءتناإلشرررك %(68.4(نث يرررببن ئويررربنبلغرررعن)3.42)
%(ن76.8(نث يررررببن ئويرررربنبلغررررعن)3.84ب نبلررررغن)االسرررر أات ا بنفرررر نال أ ررررمناألثلنن  وسررررطنييرررر 

أنن  وسررطنثبدر،رربن وافمرربن ب ررأة.نفرر نيرر ان،رر ءنت ل ررجنالب ئرربنالي ر، رربنفرر نال أ ررمناليرر   نثاألخ رر
ن%(نثبدر،بن وافمبن  وسطب.62.2(نث يببن ئويبنبلغعن)3.11يي ب نبلغن)
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لل اررر التنال طأثيررربننلررردي منقبرررولنع لررربنالدراسررررررررررربتعرررمثنالب يثررربنهررره نالل  اررربنإلرررىنأ نأفرررأاينثن
ثزارةناالتصر التننعضرررر منث رعنالدر،ربنالكل ربن  ر نيردلنعلرىنأ ننعلىنتأانط منثا    ئ من عناع   ياًن

  ررر نترررأىنن.لررردي  نالعل صرررأناألس سررر بنلع ل ررربنال يطررر طناالسررر أات ا نت ررروفأنال علو ررر تكلولو، ررر نثت
ن رررر ننثت  رسررر ت ا ةنات رررر مننررر ل يط طناالسررررر أننثزارةناالتصررر التنثتكلولو، رررر نال علو ررر تأ ننبالب يثررر

ع مننر لأغمن راناإلشرك ل  تنثال عوقر تنال ر نت ردن رانثارال   يربةننثال رواريناإل ك  ر ت عنني ل سرب
ناالس أات ا ب.لليطبن

ه  كنعالقبنارتب طيبنعنأ ن(نال ررررر نب لررررر2008ثت فررررقنهررررره نالل  اررررربن رررررعنيراسررررربن)الضررررر ورةن
نإي، بيبنذاتنداللبنإيص ئيبنبيننأ شطبنإدارةنال واردنالبشريبن)تيلي نوتص يمنالع ل وتخطيطنل

ردنطويرنال واوتنالبشريبنوتدريبن رال واردرررررررررررررالبشريبنواختيال واردننواستمط بنالبشريبال واردن
نإدارةنأالبشريبنوتيفيزنال واردنالبشريبنو    رسبنالتخطيطناإلستراتي، نال واردنالبشريب(نوياء

(نال ررر ن2010كرررهل ناتفمرررعن رررعنيراسررربن)صررر  نةننوزاراتناألرد يب.رررر نالررررإلدارةنال واردنالبشريبنف
ات ا نطر طناالسر أنياراتنال ؤسي تناألهل بنالليويبنلردي  نف رمنثاارحنثقل عربننع ل ربنال يإ نب لعنأ

ن.االستراتي، ال يط طنف نل ش ر بناثتشاعنالع  ل ا/اتنعلىن

 ال األول: ما مستوى التخطيط االستراتيجي في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات؟السؤ 

ثاألثزا نل ، نررربنعررراناليرررؤالناليررر بقنترررمناسررر يأاجنال  وسرررط تنال يررر ب بنثاال  أافررر تنال ع  ريررربن
ن(.2.4 نهون واحنف نالادثلن)ثذل ن  ةنالليب ب

التخطيط االستراتيجي في  لمستوىواألوزان النسبية  يارية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع2.4) جدول

.المعلوماتوزارة االتصاالت وتكنولوجيا   

رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
درجة 

 الموافقة

1 
تختارالوزارةاالستراتيجياتبماينسجممعرؤيتهاورسيالتها

وأهدافها.
3.60 

0.95 72.0 
 متوسطة 3

2 
بعيييدةيعتبيرالتخطييالاالسيتراتيجيأداةفعاليةلتحقييقأهيداف

المدىفيوزارةاالتصاالتوتكنولوجياالمعلومات.
3.62 0.87 72.4 

 متوسطة 2

3 
االتصيياالتوتكنولوجيييايمكيينالتخطيييالاالسييتراتيجيوزارة

تقبلية.المعلوماتمنتحديداحتياجاتهاوقدراتهاالحاليةوالمس
3.66 0.90 73.2 

 متوسطة 1

4 

تطويرالتفكيرالمؤسسيلدىيسهمالتخطيالاالستراتيجيفي

االداراتالعلياوالوسيطىفييوزارةاالتصياالتوتكنولوجييا

اراتالمتاحة.المعلوماتباختيارهاألفهلالبدائلوالخي

3.52 0.94 70.4 
 متوسطة 4
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رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
درجة 

 الموافقة

5 

رقيييراراتليييدىيعميييلالتخطييييالاالسيييتراتيجيعليييىتطيييوي

االتصياالتوتكنولوجييااالداراتالعلياوالوسيطىفييوزارة

المعلوماتمنخاللرفعدرجةالتنبؤبالمستقبل.

3.47 0.96 69.4 
 متوسطة 7

6 
وتقييمتشركالوزارةاالداريونذوياالختصاصعندوضع

الخطةاالستراتيجية.
3.43 1.09 68.6 

 متوسطة 8

7 

اتيجيفييزييادةالتعياونوالتنسييقبيينيسهمالتخطيالاالستر

االداراتالعلياوالوسيطىفييوزارةاالتصياالتوتكنولوجييا

المعلومات)خصوصاتدفقالمعلوماتحواتخاذالقرارات(.

3.32 1.03 66.4 
 متوسطة 10

8 

االسيييتراتيجياليييىربيييالوزارةاالتصييياالتييييؤديالتخطييييال

اسييتجابةللمتغيييراتوتكنولوجييياالمعلوميياتبالبيئييةالخارجييية

المستمرة.

3.48 0.94 69.6 
 متوسطة 6

9 

يعتبييييرالتخطيييييالاالسييييتراتيجيضييييرورةتلجييييأإليييييهوزارة

االتصييياالتوتكنولوجيييياالمعلومييياتإليجيييادحليييولمبتكيييرة

للمشكالتالمحتملةمستقبال.

3.33 1.07 66.6 
 متوسطة 9

10 
زارةيعملالتخطييالاالسيتراتيجيعليىرفيعكفياءةوفعالييةو

وتكنولوجياالمعلومات.االتصاالت
3.49 0.99 69.8 

 متوسطة 5

11

يعمييلالتخطيييالاالسييتراتيجيعلييىتحسيييناألداءالمؤسسييي

وتطويرالخدماتالتييتقيدمهاوزارةاالتصياالتوتكنولوجييا

المعلومات.

3.47 0.98 69.4 
متوسطة7

 الدرجة الكلية للتخطيط االستراتيجي
وسطةمت 69.8 0.98 3.49  

ال يطرررر طناالسرررر أات ا نفرررر نثزارةناالتصرررر التنثتكلولو، رررر نن يرررر وىن(نأ ن2.4الارررردثلن)ي ضررررحن رررران

(ن3.49ل يط طناالس أات ا ن)لال علو  تن   ن  وسطً ةني  نبلغنال  وسطنال ي ب نللدر،بنالكل بن

نن  وسرطنيير ب (ن3ةني  نأ نأعلىنير،بن وافمبن   عن  ونالفمأةن)%(69.8ويبنبلغعن)ث يببن ئ

أ نال يط طن%(نثبدر،بن وافمبن  وسطب.نثال  نأا أتن73.2ث يببن ئويبنبلغعن)ن(3.66 مدار ن)

ررانثزارةناالتصرر التنثتكلولو، رر نال علو رر تن ررانت ديرردناي   ، ت رر نثقرردرات  نال  ل رربن االسرر أات ا ند ك 

ن(3.32)ن مردار ن  وسرطنيير ب نن(7)فر نير انأ نأقرجنير،ربن وافمربن   رعن  رونالفمرأةنن. مبل بثال ي

أ نال يطرر طناالسرر أات ا نأا ررأتن%(نثبدر،رربن وافمرربن  وسررطبةنثال رر ن66.4ث يررببن ئويرربنبلغررعن)

ديرر منفرر نزيرر يةنال عرر ث نثال ليرر قنبرر اناالياراتنالعل رر نثالوسررطىنفرر نثزارةناالتصرر التنثتكلولو، رر ن

نخصوص نتدفقنال علو  تةنثاتي ذنالمأارات(.لو  تن)ال ع
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لرىنأ نت ديردنالروزارةنل  ك  ر تنثاالي   ،ر تنال  ل ربنثال ير مبل بندكرو نثتعمثنالب يثبنهه نالل  اربنإ

 ليررا ً ن ررعنال مرردننالعل رر نثال كلولررو، نال  صررجنفرر نالعرر لمةنثلكررانتلف ررهنذلرر ند  رر جنإلررىنإ ك  رر تن

 س نثأ ل ن ي مأةنث و ل نالن    عنن موقنالدثلربنال ير ملبنثاعنس ن  يدبن ب أةةن هل ند   جنإلى

فررإ ن يرر وىنال يطرر طناالسرر أات ا نلرردىنثزارةناالتصرر التنثتكلولو، رر نال علو رر تن،رر ءنذاتناليرر  يةن

ن  وسطً ننيببنالظأثفنالصعببنال  ندع ش  نالشعبنالفليط ل ن و  نيأزحنت عناالي الل.

ــل  ــاني: مــا مــدى تحلي ــة األالســؤال الث ــاط القــوة والضــع  بيئ ــد نق ــة مــن أجــل تحدي عمــال الداخلي
 ها في تطوير البدائل االستراتيجية؟وبالتالي االعتماد علي

ثاألثزا نل ، نررربنعررراناليرررؤالناليررر بقنترررمناسررر يأاجنال  وسرررط تنال يررر ب بنثاال  أافررر تنال ع  ريررربن

ن(.3.4ثذل ن   نهون واحنف نالادثلن)ةنالليب ب

الداخلية  مدى تحليل بيئة األعمالواألوزان النسبية ل ات الحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسط(: 3.4) جدول

.في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  

رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
درجة 

 الموافقة

1 

االتصييياالتاالسيييتراتيجيفييييوزارةيعميييلفرييييقالتخطييييال

وتكنولوجييياالمعلوميياتعلييىتحليييلنقيياطالقييوةفييياألنشييطة

لحاليةوالمستقبليةللوزارة.والخدماتا

3.31 
1.02 66.2 

 متوسطة 1

2 

يعميييلفرييييقالتخطييييالاالسيييتراتيجيفييييوزارةاالتصييياالت

األنشيطةوتكنولوجياالمعلوماتعلىتحليلنقاطالهعففيي

ليةللوزارة.والخدماتالحاليةوالمستقب

3.23 0.96 64.6 
 متوسطة 2

3 

زارةاالتصييياالتيقيييومفرييييقالتخطييييالاالسيييتراتيجيفييييو

نقاطالقيوةوالهيعففييالبيئيةوتكنولوجياالمعلوماتبتحديد

 بشكلواضح.للوزارةالداخلية

3.15 1.03 63.0 
 متوسطة 5

4 

التخطيالاالستراتيجيفيوزارةاالتصاالتيقومفريق

جياالمعلوماتباالستفادةمنتحليلالبيئةالداخليةمنوتكنولو

لقوةوالعملعلىتطوريها.حيثالحفاظعلىنقاطا

3.19 1.08 63.8 
 متوسطة 3

5 

يقومفريقالتخطيالاالستراتيجيفيوزارةاالتصاالت

باالستفادةمنتحليلالبيئةالداخليةمنوتكنولوجياالمعلومات

نقاطالهعفوتحويلهاالىنقاطحيثوضعالخطاللمعالجة

القوة.

3.18 1.10 63.6 
 متوسطة 4

 ة لتحليل بيئة األعمال الداخليةالدرجة الكلي
 متوسطة 64.2 1.04 3.21
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فرر نثزارةناالتصرر التنثتكلولو، رر نال علو رر تننت ل ررجنالب ئرربنالداخل ررب(نأ ن3.4ي ضررحن ررانالارردثلن)

(نث يررببن3.21)نل  ل ررجنالب ئرربنالداخل ررببنالكل رربنكرر  ن  وسررطً ةني رر نبلررغنال  وسررطنال يرر ب نللدر،رر

ن  وسرطنيير ب ن مردار ن(ن1لىنير،بن وافمبن   عن  ونالفمأةن)ةني  نأ نأع%(64.2 ئويبنبلغعن)

فأيرقنال يطر طنأ نبن  وسطب.نثال  نأا رأتن%(نثبدر،بن وافم66.2(نث يببن ئويبنبلغعن)3.31)

 نال علو  تنعلرىنت ل رجن مر  نالمروةنفر ناأل شرطبناالس أات ا ندع جنف نثزارةناالتص التنثتكلولو، 

(نن  وسرطن3ف نير انأ نأقرجنير،ربن وافمربن   رعن  رونالفمرأةن)ن.لوزارةثاليد  تنال  ل بنثال ي مبل بنل

أ ن%(نثبدر،ربن وافمربن  وسرطبةنثال ر نأا رأتن63.0(نث يببن ئويبنبلغرعن)3.15يي ب ن مدار ن)

 مررر  نالمررروةنن التنثتكلولو، رر نال علو ررر تندمررروننب  ديرردفأيررقنال يطررر طناالسرر أات ا نفررر نثزارةناالتصررر

نةننشكجنثااح.للوزارننثالضعفنف نالب ئبنالداخل ب

نب  ل رجنالب ئربنالداخل ربةنثلكراننيرببنت ر منثزارةناالتص التنثتكلولو،  نال علو ر تأ نثتأىنالب يثبن

ن  اربنال ملربناليرررر  سررررر  ثننةن سررررر  أارنالظأثفنال  ملببنال  ند أنب  نالشعبنالفليط ل ننشكجنعر ن

  ررر ننن  ر نعررربنب ئ  ررر نالرداخل ررربنن ررر نيرر الءنن ررعنلررىناالهثاالق صرررررر يجنال يرررررر  أةن  ررر ن،عل ررر نتأ ررمنع

ن.ال  ملببالي ر، بننالب ئرب

السؤال الثالث: ما مدى تحليل بيئة األعمـال الخارجيـة مـن أجـل الوصـول إلـى التهديـدات الكامنـة 

 حة وبالتالي االعتماد عليها في تطوير البدائل االستراتيجية؟والفر  المتا

ثاألثزا نلناليرررر بقنتررررمناسرررر يأاجنال  وسررررط تنال يرررر ب بنثاال  أافرررر تنال ع  ريرررربنل ، نرررربنعرررراناليررررؤا

ن(.4.4ثذل ن   نهون واحنف نالادثلن)ةنالليب ب
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 الخارجيةمدى تحليل بيئة األعمال ل واألوزان النسبية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية4.4) جدول

.لوجيا المعلوماتفي وزارة االتصاالت وتكنو  

رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
درجة 

 الموافقة

1 

يقيييومفرييييقالتخطييييالاالسيييتراتيجيفييييوزارةاالتصييياالت

المتاحييييةبييييالوقوفعلييييىالفييييرصوتكنولوجييييياالمعلومييييات

للوزارةعندوضعالخطالاالستراتيجية

 متوسطة 1 64.2 1.00 3.21

2 

فرييييقالتخطييييالاالسيييتراتيجيفييييوزارةاالتصييياالتيقيييوم

بيييالوقوفعلييىالتهدييييداتالمحيطيييةوتكنولوجييياالمعلوميييات

بالوزارةعندوضعالخطالاالستراتيجية

 متوسطة 4 62.6 1.09 3.13

3 

راتيجيفييييوزارةاالتصييياالتيقيييومفرييييقالتخطييييالاالسيييت

يييداتالفييرصالمتاحييةوالتهدوتكنولوجييياالمعلوميياتبتحديييد

 المحيطةفيالبيئةالخارجيةللوزارةبشكلواضح.

 متوسطة 3 62.8 1.14 3.14

4 

يقومفريقالتخطيالاالستراتيجيفيوزارةاالتصاالت

ةوتكنولوجياالمعلوماتباالستفادةمنتحليلالبيئةالخارجي

منحيثاستغاللالفرصالمتاحة.

 متوسطة 2 63.0 1.01 3.15

5 

يالاالستراتيجيفيوزارةاالتصاالتيقومفريقالتخط

وتكنولوجياالمعلوماتباالستفادةمنتحليلالبيئةالخارجية

منحيثوضعخطاللتفاديالتهديداتالمحيطة.

 متوسطة 5 60.6 0.97 3.03

6
راتيجيفيوزارةاالتصاالتيقومفريقالتخطيالاالست

ة.المعلوماتبوضعبدائلاستراتيجيةمناسبوتكنولوجيا
 متوسطة 6 59.8 0.98 2.99

 متوسطة 62.2 1.03 3.11 الدرجة الكلية لتحليل بيئة األعمال الخارجية

فرر نثزارةناالتصرر التنثتكلولو، رر نال علو رر تننت ل ررجنالب ئرربنالي ر، ررب(نأ ن4.4ي ضررحن ررانالارردثلن)

(نث يررببن3.11)نل  ل ررجنالب ئرربنالي ر، ررب ن  وسررطً ةني رر نبلررغنال  وسررطنال يرر ب نللدر،رربنالكل رربنكرر 

 مردار نن  وسرطنيير ب ن(ن1ةني  نأ نأعلىنير،بن وافمبن   عن  ونالفمأةن)%(62.2 ئويبنبلغعن)

فأيرقنال يطر طنأ نبن  وسطب.نثال  نأا رأتن%(نثبدر،بن وافم64.2(نث يببن ئويبنبلغعن)3.21)

 يربنللروزارةنن لوقوفنعلرىنالفرأصنال  دمونننأات ا نف نثزارةناالتص التنثتكلولو،  نال علو  تاالس 

(نن  وسرررطن6فررر نيررر انأ نأقرررجنير،ررربن وافمررربن   رررعن  رررونالفمرررأةن)نعلررردنثارررعناليطرررطناالسررر أات ا ب.

أ ن%(نثبدر،ربن وافمربن  وسرطبةنثال ر نأا رأتن59.8(نث يببن ئويبنبلغرعن)2.99يي ب ن مدار ن)

 يطررررر طناالسررررر أات ا نفررررر نثزارةناالتصررررر التنثتكلولو، ررررر نال علو ررررر تندمررررروننبوارررررعنبررررردائجنفأيرررررقنال

ن.اس أات ا بن ل سبب
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في وزارة االتصـاالت  ةمدى توافر ووضوح الرؤية كأحد أبعاد الخطة االستراتيجيالسؤال الرابع: ما 
 ؟وتكنولوجيا المعلومات

ثاألثزا نب بنثاال  أافررر تنال ع  ريررربنل ، نررربنعررراناليرررؤالناليررر بقنترررمناسررر يأاجنال  وسرررط تنال يررر 

ن(.5.4ثذل ن   نهون واحنف نالادثلن)ةنالليب ب

واألوزان النسبية لمدى توافر ووضوح الرؤية كأحد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 5.4) جدول

في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. ةأبعاد الخطة االستراتيجي  

رقم 

 الفقرة 
 لفقرةا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
درجة 

 قةالمواف

 متوسطة 3 67.8 1.07 3.39الوزارةواضحةمنقبلالعاملينداخلها.رؤية 1

2 
يستطيعالمستفيدونذويالعالقةاالطالععلى

رؤيةالوزارة.
 متوسطة 1 73.2 1.02 3.66

 متوسطة 2 70.0 0.93 3.50 االحاليووجهتهااالستراتيجية.تحددالوزارةمجالنشاطه 3

 متوسطة 2 70.0 1.00 3.50.دفةالرؤيةطموحةوها 4

5 
تقييومالرؤيييةببنيياءصييورةذهنيييةايجابيييةعيينالمشيياريعلييدى

االطرافأصحابالعالقة.
 متوسطة 3 67.8 1.03 3.39

6 
نتتفييقاألهييدافمييعرؤيييةالييوزارةوتييرتبالبهييابوضييوحميي

.خاللعملياتالتخطيالاالستراتيجي
 متوسطة 4 64.6 1.10 3.23

 متوسطة 69.0 1.03 3.45 وضوح الرؤيةلالدرجة الكلية 

فر نثزارةننب(نأ ن دىنتوافأنثثاوحنالأ يربن هيردنأنعر يناليطربناالسر أات ا 5.4ي ضحن انالادثلن)

ال ي ب نللدر،بنالكل بنلواوحناالتص التنثتكلولو،  نال علو  تن   ن  وسطً ةني  نبلغنال  وسطن

(ن2أعلىنير،بن وافمربن   رعن  رونالفمرأةن)ن%(ةني  نأ 69.0(نث يببن ئويبنبلغعن)3.45الأ يبن)

ثال رر ن%(نثبدر،رربن وافمرربن  وسررطب.ن73.2(نث يررببن ئويرربنبلغررعن)3.66ن  وسررطنييرر ب ن مرردار ن)

فر نير انأ نأقرجنير،ربننة.االطالعنعلىنر يبنالروزارننو نال ي ف دث نذثجنالعالقبندي ط عأا أتنأ ن

%(ن64.6(نث يرررببن ئويررربنبلغررررعن)3.23(نن  وسررررطنييررر ب ن مررردار ن)6 وافمررربن   رررعن  رررونالفمرررأةن)

نأ ناألهدافنت فرقن رعنر يربنالروزارةنثترأتبطنب ر نبواروحن راثبدر،بن وافمبن  وسطبةنثال  نأا أتن

نخاللنع ل  تنال يط طناالس أات ا .
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نشكجن، ردننف نت ديدنر ي   نتول ناه     ًنولو،  نال علو  تنثزارةناالتص التنثتكلنأ تأىنالب يثبنثن

علرررىنت ديررردننةنثب رر نأ نالررروزارةنقررر يرةل أايررجناألس سررر بنلل يطررر طناالسررر أات ا ثالررهجندعررردن رررانأيررردنا

ن الع  ر ينب  ل رجن وقف ر نالب ئر ننشرركجند كل ر ن رانثاررعنر ي  ر نن  ر نتمرونأعلرىننيردل رهانفنةر ي   

ثاخ لفرعننفر نالروزارة.خبرأاتنالعر  ل اناألخرأىةنث رهل نن الع  ر ينعلرىنعلرىنخبرأاتنثتار ربنالردثلن

فررر نالا  عررر تن نصررر  غبنالأ يررربن(نال ررر نتوصرررلعنإلرررىنأ2014 رررعنيراسررربن)ال ررر ف ةننهررره نالل  ارررب

نالفليط ل بن   عنبدر،بن ب أة.

ــوافر ووضــوح : مــا الخــامسؤال الســ ــاد الخطــة االســتراتيجي الرســالةمــدى ت ــي وزارة  ةكأحــد أبع ف
 ؟صاالت وتكنولوجيا المعلوماتاالت

ثاألثزا نال يررر ب بنثاال  أافررر تنال ع  ريررربنل ، نررربنعررراناليرررؤالناليررر بقنترررمناسررر يأاجنال  وسرررط تن

ن(.6.4ثذل ن   نهون واحنف نالادثلن)ةنالليب ب

 كأحد الرسالةواألوزان النسبية لمدى توافر ووضوح  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية6.4) جدول

في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. ةأبعاد الخطة االستراتيجي  

رقم 

 قرة الف
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
درجة 

 الموافقة

 متوسطة 6 66.8 1.12 3.34 تهعالوزارةرسالةطموحةومحفزةللعاملينداخلها. 1

 متوسطة 5 67.4 1.05 3.37 ةوالوضوح.الرسالةبالمرونتتميز 2

 متوسطة 4 68.0 0.99 3.40رسالةالوزارةمعروفةللموظف. 3

 متوسطة 2 69.2 0.90 3.46تتسمرسالةالوزارةبالواقعية. 4

5 
تتفييقالصيييغةالتيييوضييعتبهيياالرسييالةمييعطبيعييةعمييل

ومايتوقعمنها.الوزارةح
 متوسطة 1 69.8 0.92 3.49

6 
لصيييغةالتيييوضييعتبهييارسييالةالييوزارةاحتياجيياتتعكييسا

المجتمعالذيتخدمهالوزارة.
 متوسطة 2 69.2 0.97 3.46

7
االحتياجياتتتفقالتوجهياتالتييحيددتهاصييغةالرسيالةميع

االقتصاديةوالثقافيةللمجتمع.
متوسطة 6 66.8 0.96 3.34

8
اتخياذترسمالرسالةالخطوطالعريهةالالزمةلتوجيهعملية

القرار.
متوسطة 3 68.4 1.03 3.42

 متوسطة 68.2 0.99 3.41 الدرجة الكلية لوضوح الرسالة

 هيدنأنع يناليطبناالسر أات ا نفر نثزارةننالأس لب(نأ ن دىنتوافأنثثاوحن6.4ي ضحن انالادثلن)

لواوحن بناالتص التنثتكلولو،  نال علو  تن   ن  وسطً ةني  نبلغنال  وسطنال ي ب نللدر،بنالكل
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(ن5   عن  ونالفمأةن)%(ةني  نأ نأعلىنير،بن وافمبن68.2(نث يببن ئويبنبلغعن)3.41الأس لبن)

%(نثبدر،رربن وافمرربن  وسررطب.نثال رر ن69.8(نث يررببن ئويرربنبلغررعن)3.49ار ن)ن  وسررطنييرر ب ن مررد

 نفررنالصرر غبنال رر نثاررععنب رر نالأسرر لبنت فررقن ررعنطب عرربنع ررجنالرروزارةةنث رر ني وقررعن ل رر .أا ررأتنأ ن

(نث يرررببن3.34(نن  وسرررطنييررر ب ن مررردار ن)7ةن1يررر انأ نأقرررجنير،ررربن وافمررربن   رررعن  رررونالفمرررأت ان)

أ نالرروزارةنتضررعنرسرر لبنط ويرربنوافمرربن  وسررطبةنثال رر نأا ررأتن%(نثبدر،رربن 66.8 ئويرربنبلغررعن)

ث  فرررمةنللعررر  ل انياخل ررر ةنث رررهل نت فرررقنال و، ررر تنال ررر نيرررديت  نصررر غبنالأسررر لبن رررعناالي   ،ررر تن

نثالثم و بنلل ا  ع.ناالق ص يدب

ثث،ررويننةب ئرر نثالب   رر تنال  رروفأةن لرر ث عأفرربنال وقررفنالنعلررىنأ ناليبررأةنهررهانيرردل نأثتررأىنالب يثرربن

ن رهل نتبر انأ ةنر ي  ر نعلرىنت ديردندير عدنثزارةناالتصر التنثتكلولو، ر نال علو ر تر يبنثاارررررررر بن

دعرردن ررانأيرردنال أايررجناألس سرر بننثالررهجنة رردفرر نت ديرردنرسرررر ل   ننشرررركجن،ن، ررداًنتررول ناه    رر نالرروزارةن

 نال رر نتوصررلعنإلررىنأن(2014  ارربن ررعنيراسرربن)ال رر ف ةن.نثاخ لفررعنهرره نالللل يطرر طناالسرر أات ا 

نف نالا  ع تنالفليط ل بن   عنبدر،بن ب أة.نالأس لبنت ديد

 فــي وزارة ةكأحــد أبعــاد الخطــة االســتراتيجي األهــدافمــدى تــوافر ووضــوح : مــا الســابعالســؤال 
 ؟االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

ثاألثزا نسرررط تنال يررر ب بنثاال  أافررر تنال ع  ريررربنل ، نررربنعررراناليرررؤالناليررر بقنترررمناسررر يأاجنال  ون

ن(.7.4ثذل ن   نهون واحنف نالادثلن)ةنالليب ب
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 فاألهداواألوزان النسبية لمدى توافر ووضوح  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية7.4) جدول

 كأحد أبعاد الخطة االستراتيجي في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

م رق

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
درجة 

 الموافقة

 متوسطة 2 69.6 0.89 3.48تهعالوزارةأهدافامحددةوواضحة. 1

 متوسطة 5 67.6 1.00 3.38قعيةقابلةللتحقيق.للوزارةوااألهدافاالستراتيجية 2

 متوسطة 4 68.0 0.95 3.40ةتتسمبالشمولية.األهدافاالستراتيجيةللوزار 3

 متوسطة 3 69.0 0.96 3.45إمكاناتهاالداخلية.تراعيالوزارةعندوضعاألهدافاالستراتيجية 4

5 
ورةانسجاملألهدافاالستراتيجيةضرتراعيالوزارةعندوضعها

هذهاألهدافمعطبيعةالمجتمعالفلسطينيوثقافته.
 متوسطة 6 67.4 1.03 3.37

6 
تأخذالوزارةبعيناالعتبارالظروفالتييمربهاالشعبالفلسيطيني

عندصيااةاألهدافاالستراتيجية.
 متوسطة 7 67.0 1.04 3.35

7
لقدراتتعكسااالستراتيجيةبالموضوعيةبحيثتتسماألهداف

الحقيقيةللوزارة.
متوسطة 8 65.8 1.05 3.29

8
يمكنتعديلهاكلماتغيرتجيةبالمرونةبحيثتتسماألهدافاالستراتي

الظروفالمحيطة.
كبيرة 1 74.4 1.07 3.72

 متوسطة 68.6 1.00 3.43 الدرجة الكلية لوضوح األهداف

فرر ننبهيرردنأنعرر يناليطرربناالسرر أات ا  ناألهررداف(نأ ن رردىنترروافأنثثارروحن7.4الارردثلن)ي ضررحن رران

 وسررطً ةني رر نبلررغنال  وسررطنال يرر ب نللدر،رربنالكل رربنثزارةناالتصرر التنثتكلولو، رر نال علو رر تن رر  ن 

%(ةني  نأ نأعلىنير،ربن وافمربن   رعن  رون68.6(نث يببن ئويبنبلغعن)3.43)ناألهدافلواوحن

 ب ررأة.ن%(نثبدر،رربن وافمرربن74.4(نث يررببن ئويرربنبلغررعن)3.72ن  وسررطنييرر ب ن مرردار ن)(ن8الفمررأةن)

ث ربنن  ر ند كررانتعرديل  ن ل ر نتغ رأتنالظررأثفناألهردافناالسرر أات ا بنت يرمنن ل أنثال ر نأا رأتنأ ن

(ن3.29(نن  وسررطنييرر ب ن مرردار ن)7فرر نيرر انأ نأقررجنير،رربن وافمرربن   ررعن  ررونالفمررأةن)نال   طررب.

 ناألهرردافناالسرر أات ا بنأ%(نثبدر،رربن وافمرربن  وسررطبةنثال رر نأا ررأتن65.8عن)ث يررببن ئويرربنبلغرر

نت يمنن ل واوع بنن   نتعك نالمدراتنال ق ق بنللوزارة.

هرررردافن لبثمرررربنعررررانرسررررررررر ل   نأنتضررررررررررعننثزارةناالتصرررر التنثتكلولو، رررر نال علو رررر تأ نثتررررأىنالب يثرررربن

ديرر عده نعلررىنثاررعننالرروزارةالأسرر لبنلرردىننثاررررررروح نأعلررىننيرردلهررهانثننةهررداف  أنث أتبطرربنب  م ررقن

ال رر نن(2014.نثاخ لفررعنهرره نالل  ارربن ررعنيراسرربن)أبررونع شرربنثآخررأث ةناف  ننشرركجنثااررحنثسررل مأهررد
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ذانياللربننادا ب ر ًننال يطر طناالسر أات ا نفر ن ؤسير تنال  ويرجناألصرغأنيرؤ أنتره  أاًنتوصلعنإلىنأ ن

ناإل   ئ ب.م قناألهدافنايص ئ بننشكجنع نةنثبدر،بن أتفعبنعلىنت 

اليات التــي تواجـــا وزارة االتصــاالت وتكنولوجيـــا المعلومــات فـــي اإلشـــكنهــي: مـــا الثــامنالســؤال 
 ؟جيالتخطيط االستراتي

ثاألثزا نل ، نررربنعررراناليرررؤالناليررر بقنترررمناسررر يأاجنال  وسرررط تنال يررر ب بنثاال  أافررر تنال ع  ريررربن

ن(.8.4ثذل ن   نهون واحنف نالادثلن)ةنالليب ب

واألوزان النسبية لإلشكاليات التي تواجه وزارة  رية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا8.4) جدول

ت في التخطيط االستراتيجي.لومااالتصاالت وتكنولوجيا المع  

رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
درجة 

 الموافقة

 كبيرة 3 78.2 0.91 3.91 االحتاللاالسرائيليوعدماستقرارالمنطقةسياسياوأمنيا. 1

 كبيرة 1 81.0 0.95 4.05 بينشقيالوطن. استمراراالنقسامالسياسي 2

3 
تقنية اخرى وجوانب الترددات على االحتالل سيطرة

 ضروريةلعملالوزارة.
 كبيرة 1 81.0 1.01 4.05

 كبيرة 2 78.6 0.90 3.93 قرصنةالشركاتاالسرائيليةلألسواقالفلسطينية. 4

5 
والمواقفحج بالمتغيرات مرتبال لفلسطين المقدم التمويل م

 تنفيذالخطالاالستراتيجية.علىالسياسيةوهذايؤثر
 كبيرة 4 76.6 1.04 3.83

6 
قطاع في التطور مواكبة وعدم السارية التشريعات جمود

 تكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت.
 كبيرة 7 75.2 0.99 3.76

7
التيتعملدونترخيصأواذوناتالسوقالموازية:السوق

 العمل.
كبيرة 5 76.0 0.99 3.80

8
 لوزاراتالشريكةإلنجازالمشاريعوالمبادراتتعاوناعدم

 المشتركة.
كبيرة 6 75.4 0.95 3.77

9
تواضعاالستثماراتوندرةالصناعاتفيمجالتصنيع

 التكنولوجيا.
متوسطة 8 69.6 0.87 3.48

 كبيرة 76.8 0.96 3.84 كاليات التي تواجه الوزارة في التخطيط االستراتيجيالدرجة الكلية لإلش

اإلشرك ل  تنال رر نتوا،ر نثزارةناالتصر التنثتكلولو، ر نال علو ر تنفرر ن(نأ ن8.4حن رانالاردثلن)ي ضر

(ن3.84)نل شرك ل  تةني  نبلغنال  وسطنال ي ب نللدر،ربنالكل ربن ب أةنع   نال يط طناالس أات ا 

ن  وسرطن(ن3ةن2)نت ا%(ةني ر نأ نأعلرىنير،ربن وافمربن   رعن  رونالفمرأن76.8بلغرعن)نث يببن ئويب

%(نثبدر،ررربن وافمررربن ب رررأة.نثال ررر نأا رررأتنأ ن81.0(نث يرررببن ئويررربنبلغرررعن)4.05ب ن مررردار ن)ييررر 

ب انشم نالوطاةنثس طأةناالير اللنعلرىنال رأيياتنث،وا ربناخرأىنتمل ربن اس  أارناال مي ننالي  س 
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 ررررر نرةةن   رررررعن رررررانأهرررررمناإلشرررررك ل  تنال ررررر نتوا،ررررر نثزارةناالتصررررر التنثتكلولو،ارررررأثريبنلع رررررجنالررررروزا

ن  وسرطنن(9ف ني انأ نأقجنير،بن وافمبن   عن  رونالفمرأةن)نف نال يط طناالس أات ا .نال علو  ت

أ نثال ر نأا رأتن%(نثبدر،ربن وافمربن  وسرطبةن69.6(نث يببن ئويبنبلغرعن)3.48يي ب ن مدار ن)

ن   رعن رانأقرجنال شركالتنال ر نةنالصل ع تنف ن ا لنتصرل عنال كلولو، ر توااعناالس ث  راتنث درن

ناالتص التنثتكلولو،  نال علو  تنف نال يط طناالس أات ا .نتوا، نثزارة

اال ميرر ننالفليررط ل نالررداخل نثسرر طأةنااليرر اللنعلررىنال ررأيياتنثعلررىن ررجن،وا رربنأ ننبالب يثررنثتررأىن

ال ر نتوا،ر نثزارةناالتصر التنثتكلولو، ر نال علو ر تةنال   ةنللشرعبنالفليرط ل ن رانأهرمناإلشرك التن

علررىنثعرر ن ر  رررجنن  رر أيرردلنعلررىنثهررهانةنعلررىنت ديرردنبرردائجناسرررر أات ا بةنقرر يرنثرغررمنذلرر نفررإ نالرروزارةن

ثاتفمعنن.ياخل بنف ر نال  نتيررررررررعىنل  ق م ر ةنثعلىنيرايربنن ر ند  طنب ر ن انب ئربنخر ر، ربنثب ئرببرههردا

 نأبرأزن عوقر تنال يطر طناإلسر أات ا نفر(نال ر نب لرعنأ ن2015ابن عنيراسبن)اليرع دجةنهه نالل  

تنال ير مبل بنفر نالشرأ بنلدراسربنال شركالندثارعنخطرطنطويلربناأل ر   رعننشأ  تنتمل بنال علو  ت

ن    .ال    لبنثاالس عداينل وا،

 نتائج تحليل المقابالت 3.4

نلب:   ئجنإ، نبنع لبنالدراسبنالي صبنن ل م ب

 ما واقع التخطيط االستراتيجي في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات؟ .1

ثزارةناالتصرر التنتضررحن ررانخرراللنال مرر بالتنال رر نأ،أيررعنأ نال يررؤثل انعررانال يطرر طنفرر نا

االسرر أات ا نفرر نثزارةناالتصرر التنثتكلولو، رر نال علو رر تنهررونال يطرر طنأ نلو، رر نال علو رر تنلونثتك

الشرأاكبننأ بردةني ر ندع  ردث نيطر طناالسر أات ا نلليرلطبنالوطل ربنالفليرط ل ب،مءنالني امأن انال 

ي قن عن ي لفن كو  تنالمط عن ان ؤسي تنيكو  بنثأك يد  بنث ؤسي تنال ا  رعنال رد  نلثال 

شرأ  ءنفر نن...ث ؤسي تنالمط عنالي صةنعلرىنق عردةنشرع ر  نالرهجنرفعلر  نأشرأ  ءنفر نال يطر طن
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نررره نتل  ررربنهرررهانالمطررر عنثتعظررر منيثر نثأ رررأ نن رررل مناررر زأةنثذلررر ناد   ررر ًنالع رررجن...نشرررأ  ءنفررر ناإل 

هررر ن   ررربن،  ع ررربنثهررردفن شررر أكنلك فررربن كو ررر تنالمطررر عةنثأ ررر نلررر  نناالق صررر يجثناال،  ررر ع ن

ن. خططنثبأا جنذاتننعدناس أات ان مدثرنالوزارةنلويده نت م قن

ن

لبيئـة الخارجيـة أثنـاء عمليـة ما هي الطرق المستخدمة لديكم عنـد تحليـل البيئـة الداخليـة وان .2

نالتخطيط االستراتيجي؟

ت ديرردن ئمنسررواءنعلررىنال يرر وىنالررداخل ناثناليرر ر، ن ررانخرراللالواررعنالمرر ترر منع ل رربنت ل ررجن

أدضرً ن . وااعنالموةنثالضعفنثالفأصنثال ي طأنلمط عناالتص التنثتكلولو،  نال علو  تنثالبأيد

نSWOTت ل رررجننثبررر انالشرررأ  ءةنثاسررر يداننعمررردنثرشررر تنع رررجنبررر انفأيرررقنال يطررر طناالسررر أات ا 

ن.يراسبنالواقعةنثنيداتل  ديدن واطانالموةنثالضعفنثالفأصنثال  د

توضــيح كيــ  يقــوم االســتراتيجيو  بتوليــد بــدائل اســتراتيجية بنــاء علــى تحليــل بيئــة األعمــال  .3

 وما هي معايير اختيار البديل االستراتيجي؟ والخارجية،الداخلية 

ثالصرعوب تننالعديدن رانال  ردد تلو،  نال علو  تنف نفليط انونتنثتكليوا، نقط عناالتص ال

ةنفمرردنتررمنرسررمنتو،  تلرر نثت ديرردنأهرردافل ن كرر  ل ارربنقرردرناإل     رر ننطأيمرربنعل  رربنثنث ررانا،ررجن وا،

االس أات ا بنن  ندي ا بن عنهه نال  دد تنالم ئ بنثال    لبةنثيي منف نت م قنالا هميبنالك  لبن

ن  بنال  ك  لبنلل واطل انثال ؤسي ت.ال عأفبةنثتوف أناليد  تنااللك أثننلل  ولنالىناق ص ي

ناليبأاء:دناالق ب س تنال عبأةنعانآراءنع لبنهه نأي

  ران عرر ن، رردانياررمنالعقبرر تنثالصررعوب تنالي  سرر بنثال  ل رربنال رر نتوا، لرر ةنثال رر نت رردنيث نأ

جن عرولنالكث رأنعلرىن ر ن   لكر ن رانش ن انقردرتل نعلرىنتلف رهنهره ناالسر أات ا بةنثلكللر نفر نال م بر
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عل بنةن ؤسي تل نال ي لفبنعلىنال ع ث نثالشأاكبنالفعمولنثإراياتنثط ق تنشب بل نال بدعةنثعلىنقدرن

ثالف علبنللل وضنن لمط عةنثههان  ند ثجنلل نالض   بنثياعلل ن ط ئل انف نقدرتل نعلرىنتار ثزن ر ن

 ا زاتنالكف لبنب  م رقنأهردافنوب تنب يا جناإلدع أال ن انالعقب تنثتهل جن  نيوا، ل ن انالصع

نأ.ةنثالط ويبنسع  نل ل  بنال ا  عنثص وي ثتو،  تنهه ناالس أات ا بنالواعد

 ألساليب المتبعة في الوزارة عند صياغة االستراتيجية  الرؤية، الرسالة، األهداف(؟ما ا .3

نثاإل ك   نال واري نف    نت شد نش  لب نع ل ب نه  ناالس أات ا ب ننشكجناليطب ن عً  نثتع ج   ت

نلل ل  ناالس أات ا ب ناألهداف نثت ديد نالمأارات نالتي ذ ناتي ذه ن ليق نيلبغ  نال   نثال ي رات  ب

رس لبنالوزارة.نثه نت علىنب  ديدناألثلوي تنال ل ويبةنثثاعنخطبنال طب قنال  يفبنل  م قنل  م قن

د تةنثال غلبنعلىنا ل ش كجنثالصعوب تنال  ني ل ظأنال غ  أةنثته  انال  طلب تةنث ع لابنال  د 

نال طب ق. نعلد ناليطب نتوا،  نأنأ  نييل ت   نأهم نل  م قنث ا نال واري نل شد ناألس  نتضع    

افنال يططبةنثتأسمن ي رنتيليجناليطبنثال ا التنال  نس ع جنف   ةنثالبأا جنثال ش ريعناألهد

نال فص ل بنال  نس  ع جنعل   .

نخال ن ا ناإلس أات ا ب ناليطب نتعك  نالوزارةةني   نتأا  ن    نلل ي مبج ن)ر يب( نع ن نتصور ل

الع ل بنثاعنآل بنم قنأهدافنهه نالأ يبةنثي منف نس  قنهه نثع جنتطب م نه يفنديعىنإلىنت 

نالع ل بن نخالل ن ا نثتفص الت  . ن كو  ت   ننكج ناليطب نتلف ه نث أايج نال يط ط نخطوات تأسم

ر يبنثاا بنل ي مبجنالمط عناالتص التننال يط ط بنن أيلبنتهس ي بنت   ورنيولناأثرةنبلورة

نس  نإلى نن الس ل ي نال علو  تة نالوزارةثتكللو،   نرس لب نثإلى نال كو ب نثتو،  ت نالق منن س ت ثإلى

نأهدافن نل  م ق ن ل  ناال طالق نس  م نالهج نالواقع نعلى نال عأف نيول نثت   ور نب  ة نتع ج ال  

نالأ يبناإلس أات ا بنللوزارةنف ن دىنز ل ن ع ا.
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ال طورننتللوزارةةنثاتا ه أنا طالقً ن ا وعبن ص يرنه :نال كل فنالم  و  نلرؤيةتكويانأاي من

نال ي مبل ة نالمط ع نثشكج نال   رس تننالع ل   نثأفضج نالمط عنثالوزارةة نل ي مبج نالوزارة ثتصور

 لبنالوزارةن  نرسأنالع ل  بنلوزاراتن    لبةنثالمدرةنالواقع بن)ثالك  لب(نللوزارةنعلىنت م قنأالأ يبأ.

اقع بن و   نتأتكمنعلىن عط  تنارتب ط  ننم  و نإ ش ءنالوزارةنبدر،بن ب أةن انالثب تنثالوننثب كم

نث ع نعلىن ل وسب نثقدرت   نللوزارةة نال   يب نال واري نن ع ب ره  نثتهخه ن  دا  بة نثإيص ءات لو  ت

أس لبأنيلبغ نأ نتعك ناألياءنثال عوق تنال  وقعنأ نتوا،   نف نع ل  .ن ان، بنأخأىةنفإ نأال

 ن انت ل جنللب ئ  انالداخل بنثالي ر، بنتطلع تنالوزارةنل طويأنأيائ  نثخد  ت  ن عن  ني ض ل نذل

نثالب ئ بن نثال كلولو، ب نثاال،   ع ب نثاالق ص يدب نالي  س ب ناألثا ع نت ل ج نذل  نف  نن   للوزارةة

الأب ع نللم  نالموةنثالضعفنثالفأصنثال شأيع بنثت ل جنالا  تنذاتنالعالقبةنلليأثجنن ل  ل جن

د ت.  ثال  د 

ثالم بلبنلل  م قنف نال دىنالم ل نت ديدناألهدافناإلس أات ا بنت  نعنالع ل بننيطوةنعلوا   ن

ننعدن ن أيلب نللوصولة نالطأيق ن ع لم نت دي نفأع ب نأهداف ن ا وعب نإلى نتفأيع   ن م نث ا لليطبة

ن. ب أيلبةنل  م قناألهدافناإلس أات ا بنال أسون

 ما أهم المعوقات التي تعيق وضع الخطة االستراتيجية في وزارتكم؟ .4

تنخ ر، رربةنن لليررببنلل عوقرر تنالي ر، رربندع بررأنأنهلرر كن عوقرر تنياخل رربنث عوقرر نشرركجن ي صرر

عقببنف نتطورنثازيه رنقط عناالتص التنثتكللو، ر نال علو ر تنثالبأيردننأكبأاالي اللناالسأائ ل ن

نانالعقب ت.ف نفليط انلواع نالعديدن 

ياخرجنالع رجةنإالنأ ر نن لأغمن انثاعنال يط طنآل ربنللع رجنعل  ر ن وىنالداخل نيا  نعلىنال 

ال يطر طندع  ردنعلرىنال غ  رأنياخرجنب ئربناع بر رنا ننلألفرأاي.نعلرىلمندصجنإلىنير،بنإلما  بن ب أةن
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ن ر نيرؤيجنإلرىنتغ  رأن  رطنالع رجةنأثنسرلوكنرثت لر    برعةنثلكراننالع جةنفالنبردن رانإيرداثنتغ  رأ 

نن. غ  أنثالندفضلو  هل كنأشي صً ندم ث و نال

نيق مربثنطربن عوقر تن  تاربنعررانالي ثذلرر نأل نع ل ربنال لبررؤننصررعوببنال صرولنعلرىن علو رر ت 

ن ل ي مبجنثال غ  أاتنال  نقدنت دثنو  نع ل بنل يعنس لبةنفالند كانال لبؤننا  عنال غ  أاتنهه ن

لررىنترروف أناال رروالنهانغ ررأن و،رروينفرر نفليررط ا...نةناارر فبناثهررنإالنعلرردناتبرر عنثسرر ئجنتلبررؤنيق مررب

 ثالي  س تنال  نتمناع   يه نف نتطب قناالهدافناالس أات ا ب.نالالز بنل لف هناال شطب
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 الفصل الخامس

 ملخص النتائج 1.5

صر التنثتكلولو، ر نال علو ر تنثاقعنال يط طناالسر أات ا نفر نثزارةناالتنأا أتنالل  ئجنأ  .1

ل ررربنلواقرررعنال يطررر طناالسررر أات ا نكررر  ن  وسرررطً ةني ررر نبلرررغنال  وسرررطنال يررر ب نللدر،ررربنالك

ن.%(68.4(نث يببن ئويبنبلغعن)3.42)

ال يطرر طناالسرر أات ا نفرر نثزارةناالتصرر التنثتكلولو، رر نال علو رر تن رر  نن يرر وىنأ نتبرر ان .2

(نث يرببن3.49ل يط طناالسر أات ا ن)للكل بنوسطً ةني  نبلغنال  وسطنال ي ب نللدر،بنا  

ن.%(69.8 ئويبنبلغعن)

فر نثزارةناالتصرر التنثتكلولو، ر نال علو ر تن رر  ن  وسرطً ةني رر ننالداخل رربنت ل رجنالب ئرب نإ .3

بلغررعن(نث يررببن ئويرربن3.21)نل  ل ررجنالب ئرربنالداخل ررببلررغنال  وسررطنال يرر ب نللدر،رربنالكل رربن

ن.%(64.2)

ف نثزارةناالتص التنثتكلولو، ر نال علو ر تن ر  ن  وسرطً ةني ر ننت ل جنالب ئبنالي ر، ب نإ .4

(نث يررببن ئويرربنبلغررعن3.11)نل  ل ررجنالب ئرربنالي ر، رربب نللدر،رربنالكل رربنبلررغنال  وسررطنال يرر 

ن.%(62.2)

فرر نثزارةناالتصرر التننبأ ن رردىنترروافأنثثارروحنالأ يرربن هيرردنأنعرر يناليطرربناالسرر أات ا تبرر ان .5

طً ةني رر نبلررغنال  وسررطنال يرر ب نللدر،رربنالكل رربنلوارروحنثتكلولو، رر نال علو رر تن رر  ن  وسرر

ن.%(69.0بلغعن)ن(نث يببن ئويب3.45الأ يبن)

 هيرردنأنعرر يناليطرربناالسرر أات ا نفرر ننالأسرر لبأ ن رردىنترروافأنثثارروحنتوصررلعنالدراسرربنإلررىن .6

  وسطً ةني  نبلرغنال  وسرطنال ير ب نللدر،ربنثزارةناالتص التنثتكلولو،  نال علو  تن   ن

ن.%(68.2(نث يببن ئويبنبلغعن)3.41اوحنالأس لبن)الكل بنلون
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نب هيردنأنعر يناليطربناالسر أات ا ناألهردافتروافأنثثاروحنأ ن ردىنك  نتوصلعنالل  ئجنإلىن .7

فرر نثزارةناالتصرر التنثتكلولو، رر نال علو رر تن رر  ن  وسررطً ةني رر نبلررغنال  وسررطنال يرر ب ن

ن.%(68.6(نث يببن ئويبنبلغعن)3.43)ناألهدافالكل بنلواوحننللدر،ب

 نال يطررر طناإلشرررك ل  تنال ررر نتوا،ررر نثزارةناالتصررر التنثتكلولو، ررر نال علو ررر تنفرررأ نتبررر ان .8

(ن3.84)نل شرك ل  تةني ر نبلرغنال  وسرطنال ير ب نللدر،ربنالكل ربن ب رأةنع   ناالس أات ا 

 .%(76.8ث يببن ئويبنبلغعن)

 االستنتاجات 2.5

تنثتكلولو،  نال علو  تنيوا،ر نالكث رأناتضحنا نثاقعنال يط طناالس أات ا نف نثزارةناالتص ال -1

خطرررطنثبرررأا جنذاتننعررردنلررروزارةنلويرررده نت م رررقنلررر  نن مررردثرنا رررانال  ررردد تةني ررر نتبررر انأ ررر ن

 . اس أات ا

لمرر ئمنسررواءنعلررىنع ل رربنت ل ررجنالواررعناننتبرر انأ نثزارةناالتصرر التنثتكلولو، رر نال علو رر تنتمررون -2

المررروةنثالضرررعفنثالفرررأصنثال يررر طأنت ديررردن واارررعن ال يررر وىنالرررداخل ناثناليررر ر، ن رررانخرررالل

ن.لمط عناالتص التنثتكلولو،  نال علو  ت

توا،رر نثزارةناالتصرر التنثتكلولو، رر نالعقبرر تنثالصررعوب تنالي  سرر بنثال  ل رربنال رر ن نرغررمنتبرر انأ رر -3

عولنالكث أنتف نال م بجننإالنأ   ةناس أات ا    علىنتلف هننالوزارة انقدرةنةنثال  نت دنال علو  ت

ال برردعةنثعلررىنال عرر ث نثالشررأاكبنالفعل رربننالشررب ب لكرر ن ررانعمررولنثإراياتنثط قرر تن تعلررىن رر ن

ننمط عناالتص الت.الف علبنللل وضنثن

 ا وعبنان ا طالقً نر ي   ننتكوياثزارةناالتص التنثتكلولو،  نال علو  تنتع  دنف ننتب انأ  -4

نال كل فنالم  و  ن نثاتا ه ت ص يرنه : المط عنال ي مبل ةننال طورنالع ل  نثشكجنللوزارةة
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نثأفضجنال   رس تن نل ي مبجنالمط عنثالوزارةة نالوزارة نثالمدرةنثتصور نلوزاراتن    لبة الع ل  ب

 الواقع بن)ثالك  لب(نللوزارةنعلىنت م قنأالأ يبأ.

نال علو  تن -5 ناالتص التنثتكلولو،   نل طويأنكهل نتب انأ نرس لبنثزارة تعك نتطلع تنالوزارة

  ني ض ل نذل ن انت ل جنللب ئ  انالداخل بنثالي ر، بنللوزارةةنن  نف نذل ننأيائ  نثخد  ت  ن ع

 ل جناألثا عنالي  س بنثاالق ص يدبنثاال،   ع بنثال كلولو، بنثالب ئ بنثال شأيع ب.ت 

نات -6 نال علو  ت نثتكلولو،   ناالتص الت نثزارة نا  ننت  نعضح نب  ديد ناإلس أات ا بنتمون األهداف

نإلىن ا وعبنأهدافنفأع بنت ديننثالم بلبنلل  م قنف  ال دىنالم ل نلليطبةنث ان منتفأيع  

ن.يقنللوصولةن أيلبننعدن أيلبةنل  م قناألهدافناإلس أات ا بنال أسو ب ع لمنالطأن

ةنإالنالروزارةثارعنال يطر طنللع رجنعل  ر نياخرجنآل ربننت ثلرعنفر وقر تنياخل ربنتبر انأ نهلر كن ع -7

دع برررأنااليررر اللنني ررر ث عوقررر تنخ ر، رربةنن.الندفضرررلو  هلرر كنأشي صرررً ندمررر ث و نال غ  ررأنثنأ ن

رنثازيهرر رنقطرر عناالتصرر التنثتكللو، رر نال علو رر تنثالبأيرردنفرر ناالسررأائ ل نأكبررأنعقبرربنفرر نتطررون

صررعوببنال صررولنعلررىنثن عوقرر تن  تارربنعرراناليطرربنثنفليررط انلواررع نالعديرردن ررانالعقبرر ت.ن

نيق مب عن رأاتنال ر نقردنت ردثنو ر نع ل ربنل يرثذل نأل نع ل بنال لبرؤنن ل ير مبجنثال غ ن علو  ت 

ف رررهناال شرررطبنثالي  سررر تنال ررر نترررمناع   يهررر نفررر نإاررر فبنالرررىنتررروف أناال ررروالنالالز ررربنل لسررر لبةن

 تطب قناالهدافناالس أات ا ب.

ن

ن

ن

 



78 

 

 التوصيات 3.5

ن انخاللنالل  ئجنال  نتوصلعنإل   نالدراسبنتوص نالب يثبنن  نيل :

ن.ع ل  تناتي ذنالمأارجناالس أات ا بنال ل سببنف ناأثرةنااله   ننف ناس يداننالبدائ .1

 رر تن  طرورةنتير منفر نتشررك جنق عردةنب   ر تنتؤسر نلع ل رربنالع رجنعلرىنتروف أنأ ظ ربن علون .2

ن.االس أات ا ن)نالب ئبنالي ر، بنثالب ئبنالداخل ب(نللوزارةنال يط ط

ن. بالع جنعلىنتوف أنال وارينثاإل ك   تناألس س بنل لف هناليطبناإلس أات ا .3

ال يطررر طننال يرر وي تناإلياريرربنثال ررديأي تنال ل شررأةنفرر نأ  رر ءنالرروطانفرر نلارر  إشررأاكن ررجن .4

ناالسر أات ا نثعدنناق ص رنال يط طنعلىنال ي وي تنالعل  نف ن مأاتنالوزاراتنالأئ يب.

 إعال نر يبنالروزارةنثرسر ل   ةنثتعل م ر نفر ن كر  ننر رزنفر ن ردخجنال بلرىني ررىنيرر  كان ررج .5

ن.ع ان انر ي   ث،  ورنال أا،ال واف ان

بنل ررر نل رر ن رررانيثرنفررر نتف عررجنالعررر  ل ان رررعنإشررررأاكنالعررر  ل انفرر نصرررررر  غبنالأ يررربنثالأسررررر ل .6

ن.اليطب

 آلية تنفيذ التوصيات 4.5

نثثرانالع جنف نالوزارةن انأ،جن:س موننالب يثبننع جنسليلبن انال   اأاتن

الررروزارةن رررانأ،رررجناس شرررأاقنثرسررر لبننف انثتررردريب منعلرررىن  ف ررربنتطرررويأنر يررربااطرررالعنال رررون .1

 ال ي مبجننشكجنأفضج.

 رانأ،رجنتكرويانق عردةننبالداخل ربنثالي ر، ربننصرورةنأكثرأن ا عرنع جنت ل رجنلب ئربناألع ر ل .2

أكثررررأننباسرررر أات ا ب   رررر تنأيقةني رررر نتيرررر عدنق عرررردةنالب   رررر تنالدق مرررربنعلررررىنتكررررويانبرررردائجن

 ثاويً نثب ل  ل ناخ   رنالبدائجناألفضج.
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علوا   نأثاقعنال يطر طناالسر أات ا نفر نثزارةناالتصر التنثتكلولو، ر ننثرشبنع جتمناق أاحن .3

هللاننعردنال صرولنعلرىنننرإذ ل علو  تأ.ني ر نتعمردنهره نالورشربنخراللنالشر أيانالمر ي  انا

 ال وافم تناالياريبنالالز بنل غط بنال   ثرنال  ل ب:

  ف وننال يط طناالس أات ا . .1

 ت ل جنالب ئبنالداخل ب. .2

 بنالي ر، ب. جنالب ئت ل .3

 ص  غبناالس أات ا ب)الأ يبنةنالأس لبنةناألهداف(. .4

ن
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 صادر والمراجعالم

 أواًل: المراجع العربية

ــــا باالبتكــــار (.ن2016أبررررونيلرررروبةن  لرررردن   رررردنعأفرررربنسرررر لم.ن) التخطــــيط االســــتراتيجي وعالقت

عي الصــنادراسـة ميدانيـة علـى العـاملين فـي القطـاع الخـا  االنتـاجي "التنظيمـي، 

 عبنةنرس لبن  ،ي  أنغ أن لشورةةن، الفلسطيني في االستراتيجية الوطنية للتصدير

ناألزهأةن ل بناالق ص ينثالعلونناإلياريبةنغمةةنفليط ا.

(.نال يطررررر طن2014أبرررررونع شررررربةنسررررر  أةن   رررررد؛ناألغررررر ةن رررررأثا نسرررررل م؛نياررررر جةنخل رررررجن،عفرررررأ.ن)

األهدافناإل   ئ بنلأل رمنن  م قاالس أات ا نف ن ؤسي تنال  ويجناألصغأنثعالق  نب

مجلـة جامعـة فظر تنقطر عنغرمةةنال   دةنف ناأللف ربنالث لثرب:نيراسربن  دا  ربنعلرىن   

 .347-319(ةن1)18ةناألقصى  سلسلة العلوم اإلنسانية(

ةنالمؤسسات العامة والسلطة التنفيذية الفلسطينية، اإلشكاليات والحلول(.ن2003إيع  ةن عا.ن)

ن(.33)تم ريأنق  و  بنسليلبن

يط االسـتراتيجي (. أهميـة التخطـ2011)ن.عبدنالعمجنبانعبردنالرأي انبرانعبردنالعميرمآلنسعوينةن

ةن،  عربناال ر نن   ردنبرانفي ادارة المـوارد البشـرية لـبعل المنظمـات القطـاع العـام

ياريرررربنةنقيررررمنايارةناالع رررر ل.نال  لكرررربنسررررعويناالسررررال  بةن ل رررربناالق صرررر ينثالعلررررونناال

نالعأب بناليعويدب.

الفن ررانأ،ررجنةناالئرر اإلدارة العامــة لمؤسســات الدولــة غيــر الوزاريــة(.ن2007البأغررو  ةنبررالل.ن)

نلبةنأ   .اللماهبنثال ي ئ
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( علـى التسـيير NTCاثر تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت الحديثـة (.ن2013بلم دثنةنصرب ح.ن)

بنةنرسررررر لبن  ،يررررر  أنغ رررررأن لشرررررورةةن،  عررررراالســـــتراتيجي للمؤسســـــات االقتصـــــادية

نةنالامائأ.2قيلط لب

ــي ال(.ن2011بوزيرر  ةن،ررواهأ.ن) ــع التخطــيط االســتراتيجي ف والمتوســطة: مؤسســات الصــغيرة واق

ةنرس لبنال  ،ير  أنغ رأنلصناعة العطور/الوادي Wouroud دراسة حالة مؤسسة 

ن لشورةةن،  عبنق صدجن أب حنثرقلبةنالامائأ.

بيميب:ن سبنتتةنيار  زألإيارةناتي، نف نراالست ناي لتخ(.نأ رررأنا2017،عفرررأةنيرررو  نإبرررأاه م.ن)

قصى  سلسلة العلـوم مجلة جامعة األ ،يسلماي نثامبنا لع  بنف ن  تناسس  ل ا

ن.324-293(ةن1)21ةن)اإلنسانية

التخطــيط اإلســتراتيجي فــي الجامعــات الفلســطينية (.ن2014.ن)عبرردنالررأي اآالءنييرر انال رر ف ةن

ةنرسرر لبن  ،يرر  أنغ ررأن لشررورةةن،  عرربنبمحافظــات غــزة وعالقتــا بــالميزة التنافســية

 األزهأةنغمةةنفليط ا.

(.نأ رأنالعوا رجنال لظ   ربنفر نال يطر طناالسر أات ا نفر ن2010لعف فةنأ ارد.ن)ةنرب  ؛نثاال يا

 .33-11(ةن1)37دراسات العلوم اإلدارية،  بن:نيراسبن  دا  بةراتناألري  الوزا

أثر التخطيط في أداء مؤسسات التعلـيم العـالي الجزائـري/ دراسـة حالـة (.ن2014زع ب ةنري ب.ن)

 ،ير  أنغ رأن لشرورةةن،  عربن   ردنخضرر أةن.نرسرر لبن جامعـة محمـد خضـير بسـكرة

ن.الامائأ

نيارنثائجنلللشأنثال وزيعةنع   ةناألري .نةاالستراتيجية اإلدارة(.ن2015الي لمةن ؤيد.ن)

javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='الحافي،%20آلاء%20حسين%20عبد%20الرحمن';search();
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دراســة  -التخطيط االســتراتيجي وعالقتا بفعالية األداء المؤســســي (.ن2015اليررع دجةنأي رد.ن)

ةنرسرررر لبن  ،يرررر  أنغ أنلومات بسلطنة عما تطبيقية على شــــركات تكنولوجيا المع

ن منالع ل .العأب بنلل علن لشورةةناألك يد  بنالبأيط   ب

اإلسـتراتيجي وعالقتـا بـالميزة التنافسـية.  دراسـة ميدانيـة نالتخطيطن(.2011شأابةنس ئدنييا.ن)

ةنرس لبن  ،ير  أنغ رأن لشرورةةن،  عربنفي شركات توزيع األدوية في محافظات غزة

ناألزهأةنغمةةنفليط ا.

ياجــات دور التخطــيط االســتراتيجي الجــامعي فــي تلبيــة احت(.ن2011.ن)شررلاةنعلرر ن   رردن   رروي

عربنةننرسر لبن  ،ير  أنغ رأن لشرورةةن،  ني مـن القـوى العاملـةسوق العمل الفلسطي

 األزهأةنغمةةنفليط ا.

ـــؤاداء االستراتيجي وعالقتا بألتخطـــيط تطبيق ا(.ن2010صررر  نةنآ ررر لن  رررأنييرررا.ن) سسات   لم

-ةنرس لبن  ،ي  أنغ أن لشورةةن،  عبناألزهأةنغمةفي قطاع غزةلنسوية األهلية ا

نفليط ا.

 ي فــي التعلــيمالتخطــيط االســتراتيج(.ن2011إبررأاه م.ن)رارر ننل ل ارر ةنةنثا   رردنةنب ررو    ثىنارر

ن العأب ةنالم هأةةن صأ.نالفكأنةنياررؤى مستقبلية ونماذج تطبيقية

واقع التخطيط االسـتراتيجي للمـوارد البشـرية فـي القطـاع العـام (.ن2008الض ورةن وفقن   د.ن)

كل رربنالعلرروننال  ل رربنثال صررأو بةناألك يد  رربن راةنغ ررأن لشررورةةأطأثيرربني  رروناألردنــي، 

 ل  ل بنثال صأو ب.ناألري .العأب بنللعلوننا

 ركة العربيـةاالدارة االســــتراتيجية فـي بيئـة االعمـال( الشـــ(.ن2010عبدنال طلبنةنعبدنال   رد.ن)

ن.ةن صأالمتحدة للتسويق والتوريدات

http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B4%D9%86%D9%86%D8%8C+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
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االستراتيجيفيمؤسساتالمعلوميات:دراسيةتخطيطيية(.التخطيال2016عبيدحعصاممحمد.)

.مجلة كتب المعرفةوالرسالةفيمجتمعالمعرفةحفياألسسوالمعاييرللرؤية

ــوزارة الصــحة الفلســطينية  (.ن2017عررال ةنأيررالن.ن)ن -4102انعكــاس الخطــة االســتراتيجية ل

إيارةنسررر لبن  ،يررر  أنغ رررأن لشرررورةةنبأ ررر  جنرنعلـــى محافظـــة الخليـــل،  ( 4102

ناألع  لةن،  عبناليل جةناليل جةنفليط ا.

ة نظ  ام تقي  يم األداخ بتخط  يط المس  ار ال  وظيفي للع  املين ف  ي عالق  (.2011عنايييةجمييالفهميييح)

حجامعةاألزهرحكليةاالقتصادوالعليوماالارييةحقسيمالبلديات الكبرى بقطاع غزة

فلسطينح–ادارةاالعمالحازة

أثر تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت فـي اتخـاذ القـرارات االسـتراتيجية، .ن(2015غ ل بةنفر ي .ن)

ةنرس لبن  ،ي  أنغ أةن لشورةةن،ررر  عبننحالة مطاحن الزيبا   القنطرة  بسكرة دراسة

نةنالامائأ.ن  رر دنخ ضررأ

غرمةنةن أ منواقع التخطيط االستراتيجي في الوزارات الفلسطينية(.ن2017غ  مةننكأنعبدنال  ل .ن)
 للدراس تنثاالس أات ا  ت.

لللشأنثال وزيع:ننالطبعبنالث   بةنيارنرا نةالتخطيط أسس ومبادئ عامةن.(2001)ن.غل مةنعث   
ن. ع   

ب ررررعنالغشرررر ننلللشررررأن.نالتخطــــيط االســــتراتيجي المبنــــي علــــى النتــــائج(.ن2014الكأخرررر ةن ا ررررد.ن)
 ةن يمطةنع   .ثال أ، ب

ــي  التخطــيط االســتراتيجي معوقــات تطبيــق(.ن2007اللرروحةنعرر يل.ن) فــي الجامعــات الفلســطينية ف

اإلسررال  بةنغررمةةن لشررورةةن ل رربنال ارر رةةنالا  عرربننرسرر لبن  ،يرر  أنغ ررأقطــاع غــزة. 

نفليط ا.

ةنالتخطيط االستراتيجي وديناميكية التغير فـي الـنظم التعليميـةن(.2008. )الشأب ل نال اللر نةال الل 
 يارنالا  عبنالاديدةةناإلسكلدريب.
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 االستبانة(: 1ملحق رقم  

 الدراسات العلياكلية 
 الخليلجامعة 

 

 

 
 ة المحترم/ة/السيد

 تحية طيبة:
تخطــيط االســتراتيجي فــي مؤسســات النررإ،أاءنيراسرربنت رردفنإلررىنال عررأفنعلررىنأننبمرروننالب يثررت

أةنثذل ناس ك  اًلنل  طلب تنالقطاع العام، دراسة حالة: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

لو رر تنال رر نسرر  منال عنةنعل ررً ننرره ايارةناألع رر لنال صررولنعلررىنير،رربنال  ،يرر  أنفرر نبأ رر  ج

فمطةنثل  نل  نعالقبننرهجننثه نألغأاضنالب  نالعل  ال   بةنيأيبنت   عنن لال صولنعل   ن

 .اليل ج، بنرس  بنسوىن،  عبن

 وشكرًا لحسن تعاونكم
  ميسم البابا: ةإعداد الطالب

 ومات عامةالقسم األول: معل
 كم:( في داخل المربع الذي ينطبق علي✓الرجاء وضع إشارة  

نننأ ثىننذ أ لجنس:ا

ننسلبنفهكثأن(46)نن(نسلب45-36)نن(نسلب35-26)ننسلبنفهقجن25 العمر:

ننيبلوننننك لوريوسنن  ،ي  أنني  ورا ن المؤهل العلمي:

 ن  ئبن ديأنع ن ن ديأنع نن نث  جن نثزيأن المسمى الوظيفي:
ننب نشعبرئ ننرئ  نقيمنن  ئبن ديأنيائأةنن ديأنيائأة 

ننفهكثأ(نسلبن16)نن(نسلب15-11)نن(نسلوات10-5)ننسلواتن5أقجن ان سنوات الخدمة:
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االتصاالت التخطيط االستراتيجي في مؤسسات القطاع العام، دراسة حالة: وزارة القسم الثاني: 
 .وتكنولوجيا المعلومات

 .المناسب لمكا في اX) الرجاء تحديد مدى موافقتك أو عدم موافقتك بوضع إشارة  

 الفقرة الرقم
 تتوفر بدرجة

 جداً قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
نالمجال األول: التخطيط االستراتيجي

ر ي  رررر نتي رررر رنالرررروزارةناالسرررر أات ا  تنن رررر نيليررررامن ررررعنن .1
نثرس ل   نثأهداف  .

ننننن

دع بررأنال يطرر طناالسرر أات ا نأياةنفع لرربنل  م ررقنأهرردافنن .2
زارةناالتصرررررررررر التنثتكلولو، رررررررررر نفرررررررررر نثنننع رررررررررردةنال رررررررررردى

نال علو  ت.

ننننن

االتصرررررررررررر التنند كرررررررررررانال يطرررررررررررر طناالسررررررررررر أات ا نثزارةن .3
ثتكلولو، ررر نال علو ررر تن رررانت ديررردناي   ، ت ررر نثقررردرات  ن

نثال ي مبل ب.ال  ل بن

ننننن

ديررررررر منال يطررررررر طناالسررررررر أات ا نفررررررر نتطرررررررويأنال فك رررررررأنن .4
ال ؤسيرررررر نلرررررردىناالياراتنالعل رررررر نثالوسررررررطىنفرررررر نثزارةن

التنثتكلولو، رررر نال علو رررر تنن خ   رهرررر نألفضررررجنالتصرررر ا
نالبدائجنثالي  راتنال   يب.

ننننن

دع ررجنال يطرر طناالسرر أات ا نعلررىنتطررويأنقررأاراتنلرردىنن .5
ثالوسرررررررررررطىنفررررررررررر نثزارةناالتصررررررررررر التناالياراتنالعل ررررررررررر ن

ثتكلولو، رررر نال علو رررر تن ررررانخرررراللنرفررررعنير،رررربنال لبررررؤن
نن ل ي مبج.

ننننن

خ صررر صنعلررردنثارررعنثجناالتشرررأكنالررروزارةناالياريرررو نذن .6
نثتم  مناليطبناالس أات ا ب.

ننننن

ف نزي يةنال عر ث نثال لير قندي منال يط طناالس أات ا نن .7
ثزارةناالتصررررر التنبررررر اناالياراتنالعل ررررر نثالوسرررررطىنفررررر ن

ثتكلولو، ررر نال علو ررر تن)خصوصررر نتررردفقنال علو ررر تنةن
نثاتي ذنالمأارات(.

ننننن

االتصر التنزارةنيؤيجنال يط طناالس أات ا نالرىنربرطنثنن .8
ثتكلولو، رررررررر نال علو رررررررر تنن لب ئرررررررربنالي ر، رررررررربناسرررررررر ا نبن

ن.لل  غ أاتنال ي  أة

ننننن

ثزارةندع بررررأنال يطرررر طناالسرررر أات ا ناررررأثرةنتلاررررهنإل رررر نن .9
االتص التنثتكلولو،  نال علو ر تنإلدار ينيلرولن ب كرأةن

نلل شكالتنال    لبن ي مبال.

ننننن
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 الفقرة الرقم
 تتوفر بدرجة

 جداً قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
ع ل ررربنءةنثفدع رررجنال يطررر طناالسررر أات ا نعلرررىنرفرررعن فررر ن .10

نثزارةناالتص التنثتكلولو،  نال علو  ت.
ننننن

 نعلرررررررىنت يررررررر اناألياءندع رررررررجنال يطررررررر طناالسررررررر أات ان .11
تمرررررررررد   نثزارةنال ؤسيررررررررر نثتطرررررررررويأناليرررررررررد  تنال ررررررررر ن

ناالتص التنثتكلولو،  نال علو  ت.

ننننن

نالمجال الثاني: تحليل البيئة الداخلية
التنالتصر دع جنفأيقنال يط طناالس أات ا نفر نثزارةنان .1

ثتكلولو، ررررر نال علو ررررر تنعلرررررىنت ل رررررجن مررررر  نالمررررروةنفررررر ن
نثال ي مبل بنللوزارة.األ شطبنثاليد  تنال  ل بن

ننننن

ال يط طناالس أات ا نفر نثزارةناالتصر التندع جنفأيقنن .2
ثتكلولو، رر نال علو رر تنعلررىنت ل ررجن مرر  نالضررعفنفرر ن

ناأل شطبنثاليد  تنال  ل بنثال ي مبل بنللوزارة.

ننننن

يررقنال يطرر طناالسرر أات ا نفرر نثزارةناالتصرر التنوننفأندمررن .3
المرروةنثالضررعفنفرر نن مرر  نثتكلولو، ر نال علو رر تنب  ديررد

 الب ئبنالداخل بنللوزارةننشكجنثااح.

ننننن

دموننفأيقنال يط طناالس أات ا نف نثزارةناالتص التنن .4
ثتكلولو،  نال علو  تنن الس ف يةن انت ل جنالب ئبن

 م  نالموةنثالع جنعلىننظنعلىالداخل بن اني  نال ف 
نتطوري  .

ننننن

ارةناالتص التناالس أات ا نف نثزندموننفأيقنال يط طنن .5
ثتكلولو،  نال علو  تنن الس ف يةن انت ل جنالب ئبن

الداخل بن اني  نثاعناليططنل ع لابن م  ن
نالضعفنثت ويل  نالىن م  نالموة.

ننننن

نالمجال الثالث: تحليل البيئة الخارجية
فأيررقنال يطرر طناالسرر أات ا نفرر نثزارةناالتصرر التندمرروننن .1

لررىنالفررأصنال   يررربننررر لوقوفنعنثتكلولو، رر نال علو رر ت
نللوزارةنعلدنثاعناليططناالس أات ا ب

ننننن

دمرروننفأيررقنال يطرر طناالسرر أات ا نفرر نثزارةناالتصرر التنن .2
علررررررررىنال  ديررررررررداتننفنرررررررر لوقوننثتكلولو، رررررررر نال علو رررررررر ت

ناالس أات ا بليططنال   طبنن لوزارةنعلدنثاعنا

ننننن
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 الفقرة الرقم
 تتوفر بدرجة

 جداً قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
دمرروننفأيررقنال يطرر طناالسرر أات ا نفرر نثزارةناالتصرر التنن .1

الفرررررررررأصنال   يررررررررربننلو، ررررررررر نال علو ررررررررر تنب  ديررررررررردثتكلون
ثال  ديررداتنال   طرربنفرر نالب ئرربنالي ر، رربنللرروزارةننشرركجن

 ثااح.

ننننن

دموننفأيقنال يط طناالس أات ا نف نثزارةناالتص التنن .2
 انت ل جنالب ئبنف يةنثتكلولو،  نال علو  تنن الس 

نالي ر، بن اني  ناس غاللنالفأصنال   يب.

ننننن

االس أات ا نف نثزارةناالتص التن يط طندموننفأيقنالن .3
ثتكلولو،  نال علو  تنن الس ف يةن انت ل جنالب ئبن
الي ر، بن اني  نثاعنخططنل ف يجنال  ديداتن

نال   طب.

ننننن

التص التنارةنادموننفأيقنال يط طناالس أات ا نف نثزنن .4
نثتكلولو،  نال علو  تنبواعنبدائجناس أات ا بن ل سبب.

ننننن

 لرابع: صياغة االستراتيجية  الرؤية، الرسالة، األهداف(االمجال 
ننننن أواًل: الرؤية

ننننن ر يبنالوزارةنثاا بن انقبجنالع  ل انياخل  .ن .1
ندي ط عنال ي ف دث نذثجنالعالقبناالطالعنعلىن .2

نرة.ر يبنالوزا
ننننن

ت ررررررررردينالررررررررروزارةن اررررررررر لن شررررررررر ط  نال ررررررررر ل نثث،   ررررررررر نن .3
 االس أات ا ب.

ننننن

نننننن.ط ويبنثه يفبالأ يبنن .4
تمرروننالأ يرربنببلرر ءنصررورةنذهل رربنادا ب رربنعررانال شرر ريعنن .5

نلدىناالطأافنأص  بنالعالقب.
ننننن

ت فقناألهدافن عنر يبنالروزارةنثترأتبطنب ر نبواروحن رانن .6
ن.ا  أات خاللنع ل  تنال يط طناالس

ننننن

ننننن ثانيًا: الرسالة
ننننن اخل  .ث  فمةنللع  ل انيتضعنالوزارةنرس لبنط ويبنن .1
ننننن ت   منالأس لبنن ل أث بنثالواوح.ن .2
ننننننرس لبنالوزارةن عأثفبنلل واف.ن .3
ننننننت يمنرس لبنالوزارةنن لواقع ب.ن .4
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 الفقرة الرقم
 تتوفر بدرجة

 جداً قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
ت فرررقنالصرررر غبنال ررر نثاررررععنب رررر نالأسررر لبن ررررعنطب عرررربنن .5

نث  ني وقعن ل  .نارةنةع جنالوزن
ننننن

رسرررررر لبنالرررررروزارةنتعكرررررر نالصرررررر غبنال رررررر نثاررررررععنب رررررر نن .6
نل ا  عنالهجنتيد  نالوزارة.اي   ، تنا

ننننن

ت فررررررقنال و، رررررر تنال رررررر نيررررررديت  نصرررررر غبنالأسرررررر لبن ررررررعنن .7
ناالي   ، تناالق ص يدبنثالثم و بنلل ا  ع.

ننننن

تأسمنالأسر لبناليطرو نالعأيضربنالالز ربنل و، ر نع ل ربنن .8
نأار.ذنالماتي 

ننننن

ننننن ثالثًا: األهداف
ننننننالوزارةنأهداف ن  ديةنثثاا ب.تضعنن .1
نننننناألهدافناالس أات ا بنللوزارةنثاقع بنق بلبنلل  م ق.ن .2
نننننناألهدافناالس أات ا بنللوزارةنت يمنن لش ول ب.ن .3
نتأاع نالوزارةنعلدنثاعناألهدافناالس أات ا بن .4

نإ ك   ت  نالداخل ب.
ننننن

االس أات ا بناع نالوزارةنعلدنثاع  نلألهدافنتأنن .5
عبنال ا  عناأثرةنا يا ننهه ناألهدافن عنطب 

نالفليط ل نث م ف  .

ننننن

تهخررررهنالرررروزارةننعرررر اناالع برررر رنالظررررأثفنال رررر ند ررررأنب رررر نن .6
نالشعبنالفليط ل نعلدنص  غبناألهدافناالس أات ا ب.

ننننن

ن   ت يمناألهدافناالس أات ا بنن ل واوع بننن .7
نللوزارة.عك نالمدراتنال ق ق بنت

ننننن

ن  ت يمناألهدافناالس أات ا بنن ل أث بنن ن .8
ند كانتعديل  ن ل  نتغ أتنالظأثفنال   طب.

ننننن

 المجال الخامس: اإلشكاليات التي تحد من وضع الخطة االستراتيجية
نس  س  نن .1 نال لطمب ناس مأار نثعدن ناالسأائ ل  االي الل

 ثأ ل  .
ننننن

ننننن ب انشم نالوطا. الي  س اال مي ننن  أاراسن .2
نث،وا بن .3 نال أييات نعلى ناالي الل نتمل بننس طأة اخأى

 اأثريبنلع جنالوزارة.
ننننن

ننننن قأصلبنالشأ  تناالسأائ ل بنلألسواقنالفليط ل ب.ن .4
نن ل  غ أاتنن .5 ن أتبط نلفليط ا نال مدن نال  ويج يام

نال نتلف ه نعلى نيؤ أ نثهها نالي  س ب يططنثال واقف
ننننن
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 الفقرة الرقم
 تتوفر بدرجة

 جداً قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 الس أات ا ب.ا

نف نن .6 نال طور ن واكبب نثعدن نالي ريب نال شأيع ت ، وي
 لو،  نال علو  تنثاالتص الت.قط عنتكلون

ننننن

نأثنن .7 نتأخ ص نيث  نتع ج نال   ناليوق نال وازيب: اليوق
 الع ج.اذث  تن

ننننن

نال ش ريعنن .8 نإل ا ز نالشأيكب نالوزارات نتع ث  عدن
 ثال ب يراتنال ش أ ب.

ننننن

 ث  راتنث درةنالصل ع تنف ن ا لنتصل عناالسنتوااعن .9
 ال كلولو،  .

ننننن

 وشكرًا لتعاونكم
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 (: صحيفة المقابلة2ملحق رقم )

 كلية الدراسات العليا
 جامعة الخليل

 

 

 
 مقابلةال

 السيد/ة المحترم/ة

 تحية وبعد:

أيثاتنبن اندشأفل نأ نأاعنب انأيددكم/ نأسئلبنال م بلبنالشيص بنال  نتشكجنأياةن   ننن
ن ني   نال  دا  ة نالعل   نالب يثتالب   نال عأفنبمون نإلى نت دف نيراسب نننإ،أاء نأ التخطيط على

أةناالتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتاالستراتيجي في مؤسسات القطاع العام، دراسة حالة: وزارة 
نايارةناألع  ل.نثذل ناس ك  اًلنل  طلب تنال صولنعلىنير،بنال  ،ي  أنف نبأ   ج

 
 جننيأيبنت  بةنس ع ن /إ، ن تكمن  نهؤ دنلكمننتأله  بنهه ناألياةةنن /تمديأ منبه جنالب يثتإذنثنننن

نثلانتي يدننإالنألغأاضنالب  نالعل  نفمط..
 والتقدير مع بالغ الشكر

 البابا ميسمالباحثة: 

 ( في داخل المربع الذي ينطبق عليكم:✓الرجاء وضع إشارة  الجزخ األول: 

ننثىأ ننذ أ الجنس:

ننن(نسلبنفهكثأ46)نن(نسلب45-36)نن(نسلب35-26) العمر:

نننننك لوريوسنن  ،ي  أنني  ورا ن المؤهل العلمي:

نن  ئبن ديأنن ديأنع نننث  جن ي عدننث  جنثزارة المسمى الوظيفي:

نن(نسلبنفهكثأ16)نن(نسلب15-11)نن(نسلوات10-5)ننسلواتن5أقجن ان سنوات الخدمة:
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 زء الثاني: أسئلة المقابلةالج

 تكنولوجيا المعلومات؟ما واقع التخطيط االستراتيجي في وزارة االتصاالت و  -1

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

ما هي الطرق المستخدمة لديكم عند تحليـل البيئـة الداخليـة والبيئـة الخارجيـة أثنـاء عمليـة  -2
 جي؟التخطيط االستراتي

ن.......................................................................................................
ن.......................................................................................................

ن.......................................................................................................

ل اسـتراتيجية بنـاء علـى تحليـل بيئـة األعمـال تراتيجيو  بتوليـد بـدائتوضيح كي  يقوم االسـ -3
 الداخلية والخارجية ، وما هي معايير اختيار البديل االستراتيجي؟

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 داف(؟األساليب المتبعة في الوزارة عند صياغة االستراتيجية  الرؤية، الرسالة، األه ما -4
....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

 ما أهم المعوقات التي تعيق وضع الخطة االستراتيجية في وزارتكم؟ -5
....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 جزيل الشكر والتقدير لكممع 
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 راسة(: قائمة بأسماخ السادة محكمي أدوات الد3م )ملحق رق

 الجامعة/المؤسسة االسم 

 جامعة الخليل أ. د. سمير أبو زنيد .1

 جامعة الخليل د. أسامة شهوا  .2

 الجامعة األهلية/بيت لحم د. ناصر جرادات .3

 القدس المفتوحة د. محمد عمرو .4

 والتخطيطوزارة المالية  و نور. عمر د .5

 

 


