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 ممخص الدراسة
 

أصبح التطبيؽ الفعاؿ لئلدارة االستراتيجية مف خبلؿ منيج التفكير االستراتيجي أحد األسس 
معياران بيف المنظمات الناجحة  ، فضبل عف ككنوناميةيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ الاليامة لمتصنيؼ ب

كغيرىا مف المنظمات الفاشمة. فبل مناص مف البحث كاالستمرار في إحداث التغيير كالتطكير في ظؿ 
 قيادة إدارية كاعية تمتمؾ القدرة عمى التفكير االستراتيجي. 

ستراتيجي تتمثؿ مشكمة الدراسة فى التعرؼ عمى مدل إدراؾ القيادات االدارية لمفيكـ التفكير اال
كمعرفة أكثر أنماط التفكير االستراتيجي شيكعان لدل القيادات االدارية فى الشركات النفطية كالتعرؼ عمى 
مستكل ممارسة القيادات لمتفكير االستراتيجي، كمعرفة اىـ المعكقات التى تحكؿ دكف ممارسة القيادات 

 ي التحميمي لئلجابة عمى تساؤالت الدراسة.االدارية لمتفكير االستراتيجي، كقد تـ اتباع المنيج الكصف
( 70تـ استخداـ االستبانة ككسيمة لتجميع البيانات البلزمة لمجزء العممي كبمغ عدد المشاركيف )

 Alphaفا كركنباخ )ألكقد استخرج معامؿ مف القيادات االدارية بالشركات النفطية بمدينة بنغازم. مشاركان 
Cronbach )( كاستخدـ اإلحصاء الكصفي 0.95س حيث بمغ معامؿ الثبات )ثبات المقيا ختبارال

لمتعرؼ عمى إجابات المشاركيف، كاإلحصاء االستداللي لئلجابة عمى تساؤالت الدراسة كذلؾ باستخداـ 
 Statistical  Package for( كىك اختصار SPSSاإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ) الحزمةبرنامج 

Social Sciences. 
دراؾ القيادات االدارية لمفيكـ التفكير االستراتيجي كبينت نتائ ج الدراسة أف مستكل ممارسة كا 

ف الشركات تجد بعض المعكقات في ا  كثر انماط التفكير شيكعان، ك أف نمط التفكير الشمكلي ىك أعالي، ك 
بية بيذا التطبيؽ كالتي مف بينيا قمة الدعـ المادم مف الدكلة كقمة االعتمادات كعدـ تكفر دكرات تدري

. كما ا  التفكير االستراتيجي، في كعييـ ك المجاؿ لمرفع مف مستكل ميارة القيادة في  شارت أدراكيـ لممفيـك
كجكد تبايف في مستكل المعكقات كالتطبيؽ كالمفيكـ بيف الشركات النفطية عميو البد مف النتائج الي 

العديد مف  إقامة إلىضافة إية احتياجاتيا، طية لتمبمضاعفة الجيكد كزيادة الدعـ كاالىتماـ بالشركات النف
 االستراتيجي. كالتخطيط تتعمؽ بمفيـك التفكير التي الدكرات

 
 
 
 
 

 س



16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
اإلطـار الـعـام للـدرادـــة

 



2 

 

ًادلؼدؿة .1.1

يكاجو العالـ في بداية القرف الكاحد كالعشريف تحكالت اجتماعية كاقتصادية كسياسية معقدة مما 

ت عمى المنظمات المختمفة الخاصة كالعامة، كقد أدل ذلؾ إلى تغيير جذرم في المنظمات انعكس

كالمجاالت كاألنماط كالمعايير التي تحكـ عمؿ ىذه المنظمات، كأصبحت أساليب األمس في التفكير 

ذا كاإلدارة غير مبلئمة لتحديات المستقبؿ، لذلؾ ظيرت الحاجة إلى استخداـ أساليب جديدة كمبتكرة.  كا 

كاف التفكير اإلستراتيجي يشكؿ لب كجكىر اإلدارة اإلستراتيجية، فإف التخطيط اإلستراتيجي يمثؿ العمكد 

 الفقرم لضماف استمرارية المنظمة كنمكىا كاستقرارىا كتطكرىا.

لقد أصبح التطبيؽ الفعاؿ لئلدارة اإلستراتيجية مع كمف خبلؿ منيج التفكير اإلستراتيجي أحد 

ة لمتفرقة بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ المتخمفة، كأصبح معياران لمتفرقة بيف المنظمات الناجحة، األسس اليام

كغيرىا مف المنظمات الفاشمة، كمف ثـ إذا ما رغبت الدكؿ كالمنظمات االنتقاؿ مف حالة التأخر كالتخمؼ 

اتيجي كالتطبيؽ الفعاؿ لئلدارة إلى حالة التقدـ كالرقي ال بديؿ أماميا سكل االلتزاـ بمنيج التفكير اإلستر 

 .(153: 2008)أبوبكر والنعيـ، اإلستراتيجي، األمر الذم يتطمب التركيز عمى القيادة كمحكر ميـ 

كفي ظؿ تنامي المنظمات ككبر حجميا كتشعب أعماليا كتعقدىا كتنكع العبلقات الداخمية 

ية كاجتماعية، فإف ذلؾ يتطمب منيا كتشابكيا كتأثرىا بالبيئة الخارجية مف مؤثرات سياسية كاقتصاد

مكاصمة البحث كاالستمرار في إحداث التغيير كالتطكير، كىذه ميمة لف تتحقؽ إال في ظؿ قيادة إدارية 

كاعية تمتمؾ القدرة عمى التفكير اإلستراتيجي، ألف صناعة الرؤية اإلستراتيجية لممنظمة كالمزيج 

 ايير البلزمة لمقيادة الحديثة.اإلستراتيجي البلـز لتحقيقيا يعد أحد المع

 

ًً.ًًؿوضوعًاؾدرادـة2.1ً

بالنظر إلى التغيرات كالتطكرات العممية كالتكنكلكجية، كخاصةن ما يتعمؽ بتكنكلكجيا المعمكمات 

كاالتصاؿ كاالتجاىات االقتصادية المبنية عمى المعرفة، فقد ظيرت اتجاىات كتطكرات جديدة مكاكبة 
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كبدأت أىمية المعرفة كدكرىا في إنجاز األنشطة كزادت معيا أىمية اإلبداع كمسايرة لمفكر اإلدارم، 

كاالبتكار كضركرة لبقاء األفراد، كالمنظمات، كالمجتمعات. كيعد التفكير اإلستراتيجي مف أىـ المفاىيـ 

 اإلدارية المعاصرة، كىك يشير إلى تمؾ القدرات كالميارات الذىنية كالفكرية الضركرية لقياـ الفرد

بالتصرفات اإلستراتيجية كممارسة مياـ اإلدارة اإلستراتيجية. مما يمد صاحبو بالقدرة عمى فحص كتحميؿ 

عناصر البيئة المختمفة كالقياـ بإجراء التنبؤات المستقبمية الدقيقة مع إمكانية صياغة اإلستراتيجيات كاتخاذ 

مكاقؼ التنافسية، باإلضافة إلى إدراؾ القرارات المتكيفة في ظركؼ التطبيؽ كالقدرة عمى كسب معظـ ال

 األبعاد الحرجة كالمحكرية في حياة المنظمة كاالستفادة مف مكاردىا النادرة.

( إلى أف المنظمات التي يككف قادتيا بدكف تفكير أك Synder & Gravesكلقد أشار كؿ مف ) 

يجي، كما أف التفكير تصكر مستقبمي يككف مصيرىا أف تعمؿ تحت عبء التقميد كالتفكير اإلسترات

اإلستراتيجي ىك الذم يضمف لممنظمات الخركج مف عبء التقميد ألنو يتكجو نحك المستقبؿ دكف قيكد أك 

 (194: 2004)بنت مرة،  افتراضات مف الحاضر.

فالتفكير اإلستراتيجي يتقدـ عمى بقية المصطمحات اإلستراتيجية األخرل باعتباره نقطة البدء 

 ال يمكف أف تككف ىناؾ خطط أك إدارة إستراتيجية.كاالنطبلؽ كبدكنو 

كتأسيسان عمى ما سبؽ فأف المنظمات الميبية بحاجة ماسة لممارسة اإلدارة اإلستراتيجية كالتخطيط 

اإلستراتيجي بصكرة أكثر فاعمية مما كانت عميو في السابؽ، كلف يتـ ذلؾ إال مف خبلؿ االلتزاـ بتطبيؽ 

ي ألنو الضماف الكحيد لبمكغ تمؾ المنظمات غاياتيا كرساالتيا كالرفع مف منيجية التفكير اإلستراتيج

 مستكل أدائيا كزيادة قدراتيا التنافسية، كتمكينيا مف مكاجية التحكالت التي يشيدىا العالـ كالتكيؼ معيا.

 
 

ًاؾدرادـاتًاؾـيــابـؼـةًًً .3.1

ات الصمة بمكضكع البحث كىي تناكلت الباحثة الدراسات السابقة المحمية كالعربية كاألجنبية ذ

 عمى النحك التالي:
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 أواًل. الدراسات العربية:

 (: 2001دراسة صالح ويونس ) -

بعنواف )تشخيص أنماط التفكير اإلستراتيجي لدى اإلدارة والعمميات الوظيفية لدى عينة مف الشركات 

 المساىمة الخاصة العراقية(:

في صياغة القرارات اإلستراتيجية في المنظمات  استيدفت ىذه الدراسة عرض أحد األبعاد المؤثرة

عمى اختبلؼ أنكاعيا، كىك التفكير اإلستراتيجي كأنماطو لدل اإلدارة العميا. كذلؾ بافتراض أف المياـ 

القيادية ىي عممية باألساس تتطمب أنماط تفكيرية مكازنة الحتياجات القرارات في البنية التنظيمية، 

( شركات مساىمة خاصة عراقية، كاستخدمت االستبانة 8( مديران في )35كتككنت عينة الدراسة مف )

كأداة لجمع البيانات، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة غياب  التكافؽ بيف المكقع اإلدارم 

 كنمط التفكير االستراتيجي المناسب لو سكاء عمى مستكل اإلدارة العميا أك الكظيفية.

 (:2003دراسة الحراحشة ) -

بعنواف )مستوى التفكير اإلستراتيجي لدى القيادات اإلدارية في وزارة التربية والتعميـ في األردف 

 وعالقتو بأنماط اتخاذ القرار(:

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل أنماط التفكير اإلستراتيجي لدل القيادات اإلدارية في 

ماط اتخاذ القرار، ككذلؾ معرفة أثر كؿ مف المركز كزارة التعميـ باألردف كعبلقتو بدرجة ممارسة أن

الكظيفي كالخبرة كالمؤىؿ العممي عمى مستكل أنماط التفكير اإلستراتيجي كدرجة أنماط اتخاذ القرار 

( قائدان مف القيادات اإلدارية مف مديريف عاميف كمديريف مختصيف 365كتككنت عينة الدراسة مف )

 ساـ تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية، كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:كمديرم تربية كتعميـ كرؤساء أق

 انخفاض في مستكل التفكير اإلستراتيجي بجميع أنماطو لدل القيادات اإلدارية. . أ

كجكد عبلقة إيجابية بيف أنكاع التفكير اإلستراتيجي الشمكلي كأنماط اتخاذ القرار )الحدسي  . ب

 كالمشارؾ كالتراكمي(.
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قة سمبية قكية بيف أنماط التفكير اإلستراتيجي )التجريدم كالتشخيصي كالتخطيطي( كجكد عبل . ج

 كنمط اتخاذ القرار الرسمي.
 

 (:2005دراسة الشديقات والحراحشة ) -

بعنواف )درجة ممارسة أنماط التفكير اإلستراتيجي لدى القادة التربوييف في وزارة التربية 

 والتعميـ في األردف(:

التعرؼ عمى درجة ممارسة أنماط التفكير اإلستراتيجي لدل القادة التربكييف في تناكلت الدراسة 

كزارة التربية كالتعميـ في األردف، ككذلؾ معرفة أثر كؿ مف المركز الكظيفي كالخبرة كالمؤىؿ العممي في 

 درجة ممارسة أنماط التفكير اإلستراتيجي.

بكييف كتـ اختيارىـ بطريقة عشكائية، فردان مف القادة التر  360كتككنت عينة الدراسة مف 

فقرة كزعت عمى أنماط أربعة لمتفكير  37كاستخدمت اإلستبانة كأداة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتككنت مف 

التشخيصي، كتكصمت الدراسة إلى  –التخطيطي  –التجريدم  -اإلستراتيجي كىي التفكير الشمكلي 

 النتائج التالية:

 لتفكير اإلستراتيجي بجميع أنماطو لدل القادة.انخفاض درجة ممارسة أنماط ا . أ

ككانت الفركؽ لصالح فئتي  –ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المركز الكظيفي  . ب

المديريف العاميف كمديرم التربية كالتعميـ في حيف لـ تكف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في 

 تغيرم الخبرة كالمؤىؿ العممي.درجة ممارسة أنماط التفكير اإلستراتيجي تعزل لم
 

 (:2010دراسة الشيري ) -

بعنواف )واقع التفكير اإلستراتيجي لدى مديري المدارس الثانوية ومدارس التعميـ العاـ الحكومية 

 واألىمية بمدينة الطائؼ السعودية(:

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أنماط التفكير اإلستراتيجي، كأعمى درجة ممارسة لو كعمى 

 معكقاتو لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية كاألىمية بمدينة الطائؼ، كتككنت 
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 ( مديران، كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:57عينة الدراسة مف )

درجة امتبلؾ المديريف لنمط التفكير الشمكلي كبيرة بخبلؼ التفكير التجريدم كالتشخيصي  . أ

 قميمة. كالتخطيطي كانت درجة امتبلكو

أف تقييـ األكضاع الحالية مف ممارسات التفكير اإلستراتيجي لدل المديريف كانت بدرجة  . ب

 متكسطة، أما صياغة اإلستراتيجية كمراجعتيا كتقكيميا كانت بدرجة قميمة.

معكقات البيئة الخارجية كالمعكقات التنظيمية كالشخصية كانت بدرجة كبيرة لدل مديرم   . ج

 المدارس.
 

 دراسات المحمية:ثانيًا. ال

عمى الرغـ مف محدكدية كجكد دراسات عف التفكير اإلستراتيجي في البيئة الميبية، إال أف كؿ 

الدراسات السابقة تناكلت مشاكؿ إدارية ليا عبلقة مباشرة أك غير مباشرة بالتفكير اإلستراتيجي، فالمعكقات 

 غياب التفكير االستراتيجي. المسببة ليذه المشاكؿ تعطي مؤشران كاضحان عمى احتماؿ كجكد

 (:2003دراسة الطويؿ ) -

 بعنواف )واقع اإلدارة اإلستراتيجية في المنظمات الصناعية الميبية(:

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية في المنظمات الصناعية الميبية 

( مديران 52اإلدارة العميا كالبالغ عددىـ ) العاممة بشعبية بنغازم، كاستيدفت القيادات اإلدارية في مستكل

 ( منظمة صناعية ككاف مف أىـ نتائجيا اآلتي:22مف كاقع )

 %( ليس لدييـ دراية أك فيـ كاضح لئلدارة اإلستراتيجية.96معظـ القيادات كبنسبة ) . أ

د أف المنظمات ما زالت تقع ضمف المراحؿ األكلى مف مراحؿ تطكير اإلدارة اإلستراتيجية )إعدا . ب

 المكازنات كالخطط قصيرة األجؿ( مما أدل إلى أف درجة ممارستيا لئلدارة اإلستراتيجية ضعيفة.

ىناؾ مجمكعة مف األسباب تعكؽ الممارسة الفعمية لئلدارة اإلستراتيجية، منيا نقص الكعي  . ج

 كالمعرفة بدكرىا كأىميتيا، إضافة إلى عدـ تكفر الكفاءات القادرة.
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 (:2006دراسة امراجع ) -

عنواف )مدى ممارسة المديريف لوظيفة التخطيط اإلستراتيجي لمقوى العاممة وواقع مستجدات ب

 الفرص الوظيفية(.

حاكؿ فييا الباحث التعرؼ عمى مدل ممارسة المدير في اإلدارة العميا كالكسطى لكظيفة التخطيط 

كثيف كىما مجتمع عف العمؿ اإلستراتيجي لمقكة العاممة المؤىمة الكطنية، حيث تناكؿ البحث مجتمعيف مبح

بمكاتب االستخداـ بشعبيات الجبؿ األخضر، كالقبة، كدرنة، كمجتمع المديريف بمستكل اإلدارة العميا 

( مديران عمى مستكل اإلدارة 52( باحثان عف العمؿ، كعينة قدرىا )320كالكسطى حيث أخذت عينة قدرىا )

       العميا كالكسطى

 ج التالية :كتكصمت الدراسة إلى النتائ

نادران ما يمارس مديرم اإلدارات العميا في المنظمات المسؤكلة عف التخطيط لمقكل العاممة كظيفة  . أ

 التخطيط اإلستراتيجي لمقكل العاممة.

 عدـ كجكد اتفاؽ بيف المديريف حكؿ مفيـك محدد لمتخطيط اإلستراتيجي. . ب

 تيجية دكف غيرىا.أف اإلدارة بالمنظمات ىي المسؤكلة عف إعداد الخطط اإلسترا . ج

 كجكد الكثير مف المشكبلت التي تعيؽ التخطيط اإلستراتيجي لمقكل العاممة. . د
 

 (:2008دراسة األطيوش  ) -

بعنواف )تحديد مستوى إدراؾ المديريف لمتخطيط اإلستراتيجي وتطبيقاتو في الصناعات النفطية 

 في ليبيا(:

بية العاممة في الصناعات النفطية أجريت الدراسة عمى عينة مف المديريف في الشركات المي

البلحقة )مصافي التكرير كالصناعات الكيماكية كالبترككيميائية( كالتابعة لممؤسسة الكطنية لمنفط كبحجـ 

( مديران بالشركات محؿ الدراسة، كسعت إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ متمثمة في تحديد مستكل 85)

يجي، كتحديد نكع العبلقة بيف مستكل إدراؾ المديريف كبعض قدرات المديريف لمفيكـ التخطيط اإلسترات
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خصائصيـ الديمكغرافية مثؿ التخصص العممي كسنكات الخبرة كالمؤىؿ، كما ىدفت إلى تحديد مدل 

تكافر متطمبات تطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي في المنظمات قيد الدراسة، ك مف أىـ نتائج ىذه الدراسة؛ أف 

لمفيكـ التخطيط اإلستراتيجي كاف متكسطا،ن إال أف ىناؾ العديد مف نقاط الضعؼ مستكل إدراؾ المديريف 

 التي تحد مف فاعمية ىذا التخطيط.

 (:2009دراسة الشيخي ) -

 بعنواف )العالقة بيف وضوح المفيـو العممي لمتخطيط اإلستراتيجي ومستوى ممارستو(:

ركعات الصناعية )الصغيرة كالمتكسطة( اسػتيدفت الدراسػة كاقػع التخػطيػط اإلستراتيجي في المش

مفردة، ككانت عينة الدراسة )مدراء اإلدارة العميا(، ككانت مف  260بمػدينة بنغػازم بأخػذ عينة حجميا 

% فقط مف عينة الدراسة لدييـ فيـ كاضح لممفيكـ العممي لمتخطيط اإلستراتيجي كال 14أىـ نتائجيا أف 

 تمارسو فعميان بصيغتو المتكاممة.

 (:2009دراسة الورفمي  ) -

 بعنواف )واقع اإلدارة اإلستراتيجية في المنظمات الخدمية الميبية(:

 26حاكؿ فييا الباحث التعرؼ عمى كاقع اإلدارة اإلستراتيجية في المنظمات، حيث تناكلت 

يا فركع منظمة خدمية تقع إداراتيا الرئيسية في بنغازم كبعض المنظمات التي تقع إداراتيا في طرابمس كل

 في مدينة بنغازم. كأسفرت نتائج الدراسة عف اآلتي:

% مف أفراد عينة الدراسة لدييـ فيـ كاضح لئلدارة اإلستراتيجية مما انعكس سمبان عمى درجة 27 . أ

 الممارسة.

 % جاءت درجة ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية فييا ضعيفة.77 أغمب المنظمات الخدمية كبنسبة . ب

 الممارسة الفعمية لئلدارة اإلستراتيجية كمف أىميا:ىناؾ أسباب تحكؿ دكف  . ج

 عدـ كجكد نظاـ لممعمكمات ذم كفاءة عممية. .1

 نقص الكعي كالمعرفة بدكر كأىمية اإلدارة اإلستراتيجية في تحسيف أداء المنظمات. .2
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 ندرة الكفاءات كالخبرات.  .3

  عدـ االستقرار اإلدارم كالتنظيمي. .4
 

 ثالثػًا. الدراسػات األجػنبػية:

 :Pellegrino (1996دراسة بيمجرينو ) -

 بعنواف )مقدرة التفكير اإلستراتيجي اإلدراكية وتأثيراتو الشخصية(

استيدفت الدراسة تحديد معنى مصطمح القدرة عمى التفكير اإلستراتيجي الستكشاؼ مدل قدرة 

مى التفكير الفرد عمى التفكير اإلستراتيجي، ككذلؾ فحص االختبلفات المعرفية لربطيا بالقدرة ع

اإلستراتيجي، باإلضافة إلى تحديد أكجو الشخصية المكركثة في المفكر اإلستراتيجي. كتككنت عينة 

طالبة في الجامعات الجنكبية الشرقية ببريطانيا، كاستخدـ المنيج التحميمي الكصفي  245الدراسة مف 

مف المشاركة في التفكير ألجؿ تحميؿ الصفات الشخصية التي يجب أف يتحمى بيا الفرد لكي يتمكف 

 اإلستراتيجي كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 إف الحدث كالحكـ الذاتي كالدخكؿ في المجازفة ليا عبلقة بقدرة الفرد عمى التفكير االستراتيجي. . أ

كجكد طرؽ كأساليب يمكف مف خبلليا تحديد األفراد الديف يممككف القدرة عمى التفكير  . ب

 اإلستراتيجي.
 

 :Bonn( 2001سة بوف )درا -

 بعنواف )تنمية التفكير اإلستراتيجي كأساس لممنافسة(:

( شركة، ككاف ىؤالء المديريف مف 35( مديران تنفيذيان يمثمكف )35أجريت ىذه الدراسة عمى )

المسؤكليف عف التخطيط اإلستراتيجي كاإلدارة اإلستراتيجية في شركاتيـ، كتعتبر الشركات ضمف الشركات 

لكبرل في أستراليا، كقد نفذت الدراسة مف خبلؿ مقابمة معيـ لمدة تتراكح بيف ثبلث إلى أربع المئة ا

ساعات، ككاف سؤاؿ الباحثة ليـ حكؿ المشكبلت التي كاجيكىا خبلؿ السنكات الخمس األخيرة في مجاؿ 

كتكصمت الباحثة التخطيط اإلستراتيجي، كالمشكمة األساسية التي ذكركىا كانت ىي التفكير اإلستراتيجي، 
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إلى أف التفكير اإلستراتيجي يجب أف يكجد عمى مستكييف؛ عمى مستكل الفرد المنتمي لممنظمة، كمستكل 

 المنظمة ككؿ.

فعمى مستكل الفرد يجب أف يشمؿ الفيـ الشامؿ حكؿ المنظمة كبيئتيا إضافةن إلى اإلبداع كالرؤية 

لتنظيمي فيجب عميو أف يكفر السياؽ المناسب أك النظرة حكؿ مستقبؿ المنظمة، أما عمى المستكل ا

لكجكد التفكير اإلستراتيجي مف خبلؿ إيجاد المنظمة لمييكؿ التنظيمي كالعمميات كاألنظمة المناسبة كالتي 

ع مف شأنيا أف ترعى كتؤمف حكار إستراتيجيان عمى مستكل القمة في المنظمة، كاالستفادة مف مزايا اإلبدا

 .األفراد كالبراعة المكجكدة لدل
 

 :Rosche (2003دراسة روشيو ) -

 بعنواف )ترابط الشخصية مف التفكير اإلستراتيجي في سياؽ تنظيمي(:

ىدفت الدراسة إلى إيجاد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التفكير اإلستراتيجي كقدرة األفراد عمى 

 تصكر المستقبؿ.

راكز قيادية في تخصصات مختمفة مف ( مف المديريف التنفيذييف في م110ككانت عينة الدراسة )

المشاركيف في برنامج التنمية التنفيذم في جامعة كينسياك بكالية جكرجيا األمريكية كتكصمت الدراسة إلى 

 النتائج التالية:

 كجكد عبلقة ارتباطية ضعيفة بيف التصكر المستقبمي )الخياؿ( كمقياس االنفتاح الشخصي. . أ

 ؤية المشتركة كالسمكؾ القيادم.ال تكجد عبلقة ارتباطية بيف الر  . ب

البد مف تكافؽ الييكؿ التنظيمي لممنظمات العامة كالخاصة بما يتناسب مع ممارسة التفكير   . ج

 اإلستراتيجي.

صعكبة تحديد كقياس المككنات المعرفية لمتفكير اإلستراتيجي في شخصية كؿ فرد مف أفراد  . د

 المنظمة.
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 ـة.ًاؾمـعـؾقـقًعـؾىًاؾدرادـاتًاؾيـابؼ4.1

تناكلت الدراسات السابقة العديد مف األىداؼ تبعان ألىداؼ الباحثيف فمنيا مف حيث أىداؼ الدراسة:    

(، كدراسة الشديقات 2002مف استيدؼ تشخيص أنماط التفكير اإلستراتيجي كدراسة صالح كمحمد )

(، 2003حراحشة )(، كمنيا مف استيدؼ قياس مستكل التفكير اإلستراتيجي كدراسة ال2005كالحراحشة )

(، كالبعض تناكؿ الصفات الشخصية التي تمكف الفرد مف التفكير إستراتيجيان 2010كدراسة الشيرم )

(، كمنيا مف حاكؿ إيجاد العبلقة بيف التفكير اإلستراتيجي كالقدرة عمى تصكير 1996كدراسة )بيمجرينك 

 (.2001(، كدراسة بكف )2003المستقبؿ كدراسة ركشيو )

سات في البيئة الميبية استيدفت كاقع اإلدارة اإلستراتيجية كالتخطيط اإلستراتيجي في أما الدرا

 المنظمات الميبية كالتي ليا عبلقة بشكؿ مباشر بالتفكير اإلستراتيجي.

: معظـ الدراسات التي تـ استعراضيا اتفقت في استخداميا لممنيج الكصفي التحميمي مف حيث المنيج

 اطي.كالمنيج الكصفي االرتب

: كؿ الدراسات استخدمت اإلستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات باستثناء دراسة بكف مف حيث أداة الدراسة

 ( كانت أداتيا الرئيسة المقابمة الشخصية مع عينة الدراسة.2001)

: تباينت المجتمعات التي خضعت لمدراسة في اختبلؼ بيئة التطبيؽ فمنيا مف مف حيث مجتمع الدراسة

مجتمع دراستو في منظمات األعماؿ، غير أف معظـ الدراسات اختارت المنظمات التربكية تمثؿ 

كالمدارس كالجامعات كمجاؿ لمدراسة. أما عينات الدراسة فكانت تخص المديريف في اإلدارة العميا كأحيانا 

 اإلدارة الكسطى.

 أوجو التشابو:

 اكلت التفكير اإلستراتيجي كأنماطو.اتفقت الدراسة الحالية بشكؿ جزئي مع الدراسات التي تن . أ

 اتفقت الدراسة الحالية بشكؿ جزئي مع الدراسات التي استخدمت المنيج الكصفي التحميمي. . ب

 لـ تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اختيارىا لمجتمع الدراسة. . ج



12 

 

في اختيارىا لمتغيرات  : تختمؼ في عينة التطبيؽ كزمف التطبيؽ كبيئة التطبيؽ كأيضان أوجو االختالؼ

 الدراسة.

 أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة:

 تحديد المتغيرات المناسبة لمدراسة. . أ

 اختيار منيج الدراسة. . ب

 بناء أداة الدراسة. . ج

 تحديد اإلجراءات المناسبة لمدراسة. . د

 أوجو التميز لمدراسة الحالية:

ا زاؿ البحث فييا محدكدان في البيئة تناكليا لمكضكع الدراسة، إذ يعد مف المكضكعات التي م  . أ

 الميبية.

تتميز في اختيارىا لمجتمع البحث إذ تعد إحدل الدراسات التي استيدفت مدل إدراؾ القيادات  . ب

 اإلدارية لمتفكير اإلستراتيجي في الشركات النفطية الميبية.

 جمعت ىذه الدراسة بيف االستبياف كالمقابمة كأدكات لتجميع البيانات. . ج
 

 

ًؿـشؽؾةًاؾدرادـةًً.5.1

إف التفكير اإلستراتيجي أصبح ضركرة مف الضركرات التي يجب أف تتكافر لدل القادة كذلؾ ألف 

المنظمات التي يككف قادتيا بدكف تفكير أك تصكر مستقبمي تعمؿ تحت عبء التقميد. ذلؾ أف ما يبذؿ 

ىداران مف جيد كما ينفؽ مف تكمفة أك كضع لمخطط كالبرامج يمكف أف يككف إسر  افان أك مضيعة لمكقت كا 

لممكارد ما لـ يكف لدل األفراد بصفة عامة كالمديريف كمتخذم القرارات بصفة خاصة ميارات تطبيؽ منيج 

 التفكير اإلستراتيجي حتى يمكف الكقكؼ عمى حقائؽ األشياء قبؿ تككيف ككضع اإلستراتيجيات.
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المدير مما يجعمو يبتعد عف التفكير إف التركيز عمى األعباء كالمياـ اليكمية يرىؽ كاىؿ 

اإلستراتيجي كمف ثـ التخطيط اإلستراتيجي، كذلؾ مرده إلى عدـ كجكد الثقة الكافية لدل المدير في 

المرؤكسيف الذيف يعممكف معو، مما يجعمو ال يفكض الصبلحيات الكاممة لممرؤكسيف، كيحتكر كؿ 

 عدـ التفكير كالتخطيط عمى نحك إستراتيجي.السمطات كاتخاذ القرارات، كىذا بدكره يقكده إلى 

حيث تكاجو المنظمات ظركفان متغيرة كتعمؿ في ظؿ أكضاع متقمبة كتعترضيا معكقات  

كتحديات تجعؿ تحقيؽ األىداؼ التي قامت مف أجميا أمر غير مؤكد، كمف ناحية أخرل تختمؼ أكضاع 

مكانات كقدرات منظمات األعماؿ كما يتكافر لدييا مف مكا رد كما تخضع لو مف ضغكط نابعة مف كا 

ظركفيا الداخمية كىذا كمو يقمؿ مف مقدرة المنظمات عمى تحقيؽ أىدافيا بتطبيؽ ما اعتادت عميو مف 

ممارسات تقميدية، فبالرغـ مف أىمية التخطيط اإلستراتيجي إال أنو لـ يعد كافيان لدرجة تتطمب الكقكؼ 

ت التفكير اإلستراتيجي لتطكير ميارة إعداد الخرائط عنده  بؿ إف األمر يتطمب  تطكير إمكانيا

كسيناريكىات المستقبؿ لدل صناع القرار كىذا يكفر تحميبلن يؤدم إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية أكثر 

حكمة، كذلؾ لـ تعد اآلليات المستخدمة كافية بشكميا المعتاد لمكاجية حاالت االضطراب المكجكدة في 

 بيئة األعماؿ.  

دركت الدكؿ المختمفة أىمية التفكير اإلستراتيجي باعتباره أحد المقكمات األساسية لممارسة لذلؾ أ

اإلدارة اإلستراتيجية بأسمكب ميني يحقؽ لممنظمة أىدافيا مف التخطيط اإلستراتيجي. كبالتالي يمكف 

 تكضيح مشكمة الدراسة في السؤاؿ التالي: 

ػكػير االسػتراتػيػجي لػدى الػقػػػيػادات اإلداريػػػة في الشػػػركػات س / مػا ىػػػو واقػع الػتػف              

 النػفػطػية بمػػدينػة بنغػػػازي؟

 كتتفرع مف السؤاؿ الرئيسي التساؤالت التالية:

 ما مدل إدراؾ القيادات اإلدارية لمفيـك التفكير االستراتيجي؟  (1

 ان لدل القيادات اإلدارية في الشركات النفطية؟ ما ىي أكثر أنماط التفكير االستراتيجي شػػػػػػػػػػػػيكع (2
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 ما ىك مستكل ممارسة القيادات اإلدارية لمتفكير اإلستراتيجي؟ (3

 ما ىي أىـ المعكقات التي تحكؿ دكف ممارسة القيادات اإلدارية لمتفكير االستراتيجي؟ (4

دراؾ القيادات اإلدارية لمفيكـ التفكي (5 ر االستراتيجي ىؿ تكجد فركؽ معنكية في مستكل معرفة كا 

 تعزل لمتغير الدكرات التدريبية؟

دراؾ القيادات اإلدارية لمفيكـ التفكير االستراتيجي  (6 ىؿ تكجد فركؽ معنكية في مستكل معرفة كا 

 تعزم لمتغير الشركة محؿ الدراسة؟

ىؿ تكجد فركؽ معنكية في مستكل ممارسة القيادات اإلدارية المراحؿ التفكير االستراتيجي تعزل  (7

 ر الشركة محؿ الدراسة؟لمتغي

ىؿ تكجد فركؽ معنكية في مستكل معكقات التفكير االستراتيجي تعزل لمتغير الشركة محؿ  (8

 الدراسة؟
 

 أفؿقةًاؾدرادةًً .6.1

إف مفيكـ التفكير اإلستراتيجي حديث العيد لذلؾ فإف إخضاع ىذا المفيكـ لمدراسة يعطيو أىمية  .ًأ

متقدمة في مكاجية المشاكؿ اإلدارية كالتعامؿ معيا كاضحة ضمف اإلطار العممي ألساليب اإلدارة ال

 في حدكد معطيات البيئة الداخمية كالخارجية.

إف أىمية ىده الدراسة تنبع أيضان مف أىمية التفكير االستراتيجي، حيث يتكجب عمى المديريف في  .ًب

يجب قياسيا عند اإلدارة العميا ممارستو باعتباره بعدان ىامان مف األبعاد كالميارات الشخصية التي 

تقييميـ كتقييـ نجاح أك فشؿ المنظمات التي يديركنيا حيث يعتبر البعض أف التفكير االستراتيجي ىك 

عبارة عف تخطيط استراتيجي، لكف األمر ليس كذلؾ حيث يعتبر التخطيط االستراتيجي مرحمة الحقة 

 تأتي بعد استكماؿ التفكير االستراتيجي.     

تي تطرقت ليذا المكضكع لذلؾ تأمؿ الباحثة في أف يساىـ في إثراء المعرفة لدل ندرة الدراسات الًًً .ًج

ًالميتميف بمجاؿ اإلدارة كترشيد القيادات اإلدارية في مجاؿ التفكير اإلستراتيجي.
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 أفدافًاؾدرادة .7.1

 تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 اإلستراتيجي. التأكد مف مدل معرفة القيادات اإلدارية لمفيـك التفكير (1

 التعرؼ عمى أنكاع األنماط السائدة لمتفكير اإلستراتيجي. (2

 التعرؼ عمى درجة ممارسات القيادات اإلدارية لمراحؿ لمتفكير االستراتيجي.  (3

 التعرؼ عمى المعكقات التي تحكؿ دكف ممارسة القيادات اإلدارية لمتفكير االستراتيجي. (4

دراؾ القيادات اإلدارية لمفيكـ التفكير التعرؼ عمى الفركؽ المعنكية في مستكل م (5 عرفة كا 

 االستراتيجي التي قد تعزل لمتغير الدكرات التدريبية.

دراؾ القيادات اإلدارية لمفيكـ التفكير  (6 التعرؼ عمى الفركؽ المعنكية في مستكل معرفة كا 

 االستراتيجي التي قد تعزم لمتغير الشركة.

ارسات القيادات اإلدارية لمراحؿ التفكير االستراتيجي التعرؼ عمى الفركؽ المعنكية في مستكل مم (7

 التي قد تعزل لمتغير الشركة.

التعرؼ عمى الفركؽ المعنكية في مستكل معكقات التفكير االستراتيجي التي قد تعزل لمتغير  (8

 الشركة.
 

 ؿـفهقةًاؾدرادةً .8.1
يانات مف العمؿ تعتمد طبيعة الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي الذم يعتمد عمى جمع الب

الميداني كتحميميا كالربط بيف مدلكالتيا لمكصكؿ إلى النتائج التي تسيـ في معرفة أنماط التفكير 

اإلستراتيجي لمقيادات اإلدارية كدرجة ممارستيا لو، كالمعكقات التي تحكؿ دكف ممارستو. كأف ىذا المنيج 

 بشكؿ دقيؽ إما بأسمكب كمي أك كيفي. يتسـ بأنو يقرب الباحث مف الكاقع كيمكنو مف كصؼ الظكاىر
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ً عًوعقـةًاؾدرادةً:.ًجممؿ1.8.1
نظران ألىمية كخصكصية القطاع النفطي في ليبيا باعتباره مف القطاعات الميمة التي تساىـ في 

شركات كؿ جكانب التنمية لمدكلة، فقد تككف مجتمع كعينة الدراسة مف القيادات باإلدارة العميا كالكسطي بال

 النفطية التي تقع إداراتيا في مدينة بنغازم، كالمتمثميف في:

 رؤساء مجمس اإلدارة العميا، كأعضاء مجمس اإلدارة، كالمدراء العاميف. .1

 مديرم اإلدارات، كمنسقيف كمراقبيف، كرؤساء األقساـ. .2

طى ىـ األقرب كيمكف تبرير اختيار ىذا المجتمع، ألف القادة المكجكدكف فى اإلدارة العميا كالكس

 لمقياـ بالتخطيط اإلستراتيجي كرسـ السياسات لممنظمة.

لذا تـ زيارة الشركات النفطية بمدينة بنغازم كاإللتقاء بمديرم إدارات التدريب كالتطكير في 

( 85الشركات محؿ الدراسة، كاإلطبلع عمى الييكؿ التنظيمي ليا. حيث تككف مجتمع الدراسة مف )

( 70لمعينات، فقد كاف حجـ العينة المناسب لمدراسة )(Krejcie and Morgan)  مشارؾ، كطبقان لجدكؿ

(. كقد تـ استخراج العينة لكؿ شركة بقسمة حجـ العينة لمشركة / حجـ K,&M, 1970: 30مشاركان)

 (:1.1، كما ىي مكضحة في الجدكؿ رقـ ) Morganالمجتمع مضركب في حجـ عينة جدكؿ

 (1.1جدوؿ )
 راسػػػةمجتمع وعينة الد

 

 الشركات محؿ الدراسة ت
 المجتمع كالعينة اإلدارة الكسطى اإلدارة العميا

رئيس 
مجمس 
 اإلدارة

عضك 
مجمس 
 اإلدارة

إجمالي  رئيس قسـ منسؽ مراقب مدير إدارة مدير عاـ
 المجتمع

إجمالي 
 العينة

 *10 12 2 1 2 2 1 1 1 شركة ليبيا لمنفط المشتركة  .1
 8 10 2 1 1 1 1 1 1 نفطيةشركة الجكؼ لمتقنية ال  .2
 14 17 3 2 2 2 2 2 1 شركة البريقة لتسكيؽ النفط  .3
 15 18 4 2 2 3 1 2 1 شركة الخميج العربي لمنفط  .4
 10 12 2 2 1 2 1 1 1 شركة الشرارة لمخدمات النفطية  .5
 13 16 3 2 2 2 2 1 1 شركة الراحمة لمخدمات النفطية  .6

 70 85 16 10 9 12 8 9 6 اإلجمالي
 المصدر: الييكؿ التنظيمي لمشركات محؿ الدراسة

 *12/85  ×70  =10 
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    10/85  ×70  =8 
   17/85  ×70  =14 
   18/85  ×70  =15 
   12/85  ×70  =10 
   16/85  ×70  =13 
 

ً

 حدودًوـطاقًاؾدرادة: .2.8.1
تبلؾ : انحصر مكضكع الدراسة في تكضيح مفيكـ التفكير اإلستراتيجي كمدل امالحد الموضوعي (1

 أنماطو كدرجة ممارسة مراحمو كالمعكقات التي تحكؿ دكف ممارستو.

 : تمثؿ الحد المكاني في كافة الشركات النفطية المكجكدة في مدينة بنغازم.الحد المكاني (2

 : تجسد في كافة المديريف في المستكيات اإلدارية العميا كالكسطى.الحد البشري (3

 .2017-2016الدراسية  : كانت الدراسة خبلؿ السنةالحد الزمني (4
 

 

 ؿمغرياتًاؾدرادة: .3.8.1
المتغير المستقؿ ىك المتغير الذم يعمؿ عمى إحداث تغيير ما في الكاقع مع مبلحظة نتائج ىذا 

 التغير عمى المتغير التابع. كالمتغيرات المستقمة ليذه الدراسة ىي: 

 المسمى الكظيفي. (1
 المؤىؿ العممي. (2
 التخصص العممي. (3
 مدة الخدمة. (4
 التدريبية. الدكرات (5
 الندكات أك المؤتمرات التي شارؾ فييا المديريف. (6

أما المتغير التابع ىك الذم يقيس أثر تطبيؽ المتغير المستقؿ عميو، كالمتغيرات التابعة في ىذه 

 الدراسة تتمثؿ في اآلتي:

 مفيـك التفكير اإلستراتيجي. (1
 أنماط التفكير اإلستراتيجي.  (2
 يجي.ممارسة مراحؿ التفكير اإلسترات (3
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 معكقات ممارسة التفكير االستراتيجي.  (4
 

 

 أدواتًجتؿقعًاؾلقاـات: .4.8.1
استخدمت استمارة االستبياف كأداة رئيسة لتجميع البيانات البلزمة لمدراسة، كما قامت الباحثة 

 بإجراء بعض المقاببلت الشخصية كذلؾ لمحصكؿ عمى بعض البيانات الثانكية البلزمة لمدراسة.
 

ًادليمىدؿةً:ًاألداؾقبًاإلحصائقة .5.8.1

اعتمدت ىذه الدراسة عمى اإلحصاء الكصفي في تحميؿ البيانات، كاإلحصاء االستداللي، حيث 

(، كاستخدمت SPSSتـ تفريغ البيانات كتجػييزىا باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )

 الباحثة مجمكعة مف األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة الدراسة.
 

 

ًفقؽؾقةًاؾدرادةًً .9.1

 قسمت الدراسة كفقان لآلتي:

 : اإلطار العاـ لمدراسة.الفصؿ األوؿ

 :  اإلطار النظرم لمدراسة: كشمؿ المباحث التالية:الفصؿ الثاني

 المبحث األوؿ: مدخؿ ومفاىيـ حوؿ االدارة االستراتيجية .               

 وؿ التفكير اإلستراتيجي. المبحث الثاني:  مدخؿ ومفاىيـ ح              

 المبحث الثالث: أنماط وممارسات التفكير االستراتيجي.               

 المبحث الرابع: معوقات التفكير االستراتيجي.              

 المبحث الخامس: القيادة اإلدارية والتفكير االستراتيجي.              

 : الدراسة الميدانية.الفصؿ الثالث

 التكصيات. : النتائج كلرابعالفصؿ ا

 



19 

 

ًؿصطؾواتًاؾدرادة .10.1

ىك األسمكب الذم يتمكف عف طريقو المسؤكلكف مف تكجيو المؤسسة بدءنا مف )): التفكير اإلستراتيجي -

تكجيو االنتقاؿ مف مجرد العمميات اليكمية اإلدارية كمكاجية األزمات ككصكالن إلى رؤية مختمفة لمعكامؿ 

لخارجية متكجيان أساسان إلى المستقبؿ مع عدـ إىماؿ الماضي كفي نفس الكقت الديناميكية الداخمية كا

 (.9: 2004)توفيؽ،  ((إدراؾ المكقع الذم فيو منظماتيـ

تمؾ العمميات العقمية كالمعرفية التي يستخدميا القائد اإلدارم لحظة النظر )): أنماط التفكير االستراتيجي -

ارات، كيتطمب التعامؿ مع ىذا البعد استحضار الحالة الفعمية التي إلى المشكبلت التي تستكجب اتخاذ قر 

 .(130: 2006)يونس،  ((يجابييا القائد بدقة متناىية

الميارات الضركرية لقياـ الفرد بالتصرفات اإلستراتيجية كممارسة )): ىي ممارسات التفكير االستراتيجي -

صر البيئة الداخمية كالخارجية المختمفة كالقياـ مياـ اإلدارة اإلستراتيجية مف خبلؿ فحص كتحميؿ عنا

بإجراء التنبؤات المستقبمية مع إمكانية صياغة االستراتيجيات كاتخاذ القرارات المتكيفة في ظركؼ التطبيؽ 

كالقدرة عمى كسب معظـ المكاقؼ التنافسية، باإلضافة إلى إدراؾ األبعاد الحرجة كالمحكرية في حياة 

 (.137: 1999)المغربي،  ((مف مكاردىا النادرةالمنظمة كاالستفادة 

: ىي كؿ ما يعيؽ التفكير االستراتيجي كيتمحكر ذلؾ في االسمكب المتبع معوقات التفكير االستراتيجي -

يجاد حؿ مناسب ليا   .(20:  2011)ىالؿ،في تحميؿ المشكبلت كا 

أك يتـ انتخابو كيمجأ عادة : ىك ذلؾ الشخص الذم يتـ تعينيو مف جية االختصاص القائد اإلداري -

الستخداـ السمطة غير الرسمية في التأثير عمى سمكؾ العامميف كقد يضطر أحيانان الستخداـ السمطة 

 (20: 2006)مرسي، الرسمية 
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 الـمـبحــث األول
ًحولًاإلدارةًاإلدــــــــــــرتاتقهقةًؿدخلًوؿػافقم

 

ً.ًًًًمتفقد1.1.2

البحث عف التفكير اإلستراتيجي في الكتب كالمراجع المتعمقة باإلدارة يظير أف معظميا  عند

تحمؿ عنكاف اإلدارة اإلستراتيجية كىذا يقكد منطقيان لمتعرؼ عمى ماذا تعني اإلدارة اإلستراتيجية، ثـ 

 ا كبيف التخطيط االستراتيجي كالتفكير االستراتيجي، كذلؾ عمى النحك التالي:االنتقاؿ لمتمييز بيني
 

ً.ًؿػفومًاإلدارةًاإلدرتاتقهقة2.1.2ً

اإلدارة اإلستراتيجية بعد الحرب العالمية الثانية في المجاالت اإلدارية،  تزايد استخداـ مصطمح

يتـ بتحميؿ البيئة كتستجيب ليا حيث أخذت معنى جديدان كصارت مفضمة لدل منظمات األعماؿ التي ت

كتؤثر كتتأثر بيا. حيث مرت اإلدارة اإلستراتيجية بالعديد مف المراحؿ لمكصكؿ إلى ما كصمت عميو اليـك 

نتيجة التحديات التي كاكبت اإلدارة كالتغيرات في بيئة األعماؿ. كفي الكاقع مف الصعب الكصكؿ إلى 

جية، كما ىك الحاؿ في سائر العمكـ االجتماعية بصفة عامة، تعريؼ كاحد متفؽ عميو لئلدارة اإلستراتي

 كاإلدارية بصفة خاصة. 

المنظكر المتعارؼ عميو التقميدم ىناؾ العديد مف التعريفات لئلدارة اإلستراتيجية منيا:  ككفؽ

لنمط بأنيا عبارة عف عممية رسـ االتجاه المستقبمي لممنظمة كبياف غاياتيا عمى المدل البعيد كاختيار ا

االستراتيجي كتنفيذه كمتابعتو كتقييمو لتحقيؽ رسالتيا في ضكء العكامؿ كالمتغيرات البيئية الداخمية 

 (.38: 2010)الخفاجي، كالخارجية لممنظمة 

ككذلؾ اإلدارة اإلستراتيجية ىي عبارة عف اتخاذ قرارات تتعمؽ بمستقبؿ المنظمة ككضعيا مكضع 

 .(90: 2007)حبتور، التنفيذ
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التعريفات بأف اإلدارة اإلستراتيجية ىي عبارة عف عممية اتخاذ القرارات اإلستراتيجية  كتتفؽ

ستراتيجية المنظمة لتحقيؽ أىدافيا الطكيمة المدل بكفاءة كفعالية مع  المتعمقة بتحديد كرسالة كأىداؼ كا 

 .(32:  2009 )أبو النصر، إعطائيا ميزة تنافسية

عممية نظامية مركبة متراكبة  ج التفكير االستراتيجي عبارة عفاإلستراتيجية كفؽ مني اإلدارةأما 

تيتـ بكؿ األمكر كالجكانب المتعمقة بالمنظمة، داخميا كخارجيا ماضييا كحػاضرىا كمػػػػػػػػػػػػػػػستقبميا في 

المدل القصير كالمتكسط كالطكيؿ كتتػػػعامؿ مع المنظػػػػمة كفؽ مدخؿ النظـ كتقكـ بترتيب كافة 

)أبوبكر والنعيـ،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكد كتنمية المكارد كاإلمػػػػػػكانيات البلزمة لتػػػحقيؽ أىػػداؼ المنظػػػػػمة كرسػػػػػػػػػػػػػالتياالجػػػ

2008 :54).
 

 

 

.ًاألبعادًاألدادقةًؾإلدارةًاإلدرتاتقهقة3.1.2
 

 عف كؿ ركيزة منيا:تتمثؿ األبعاد اإلستراتيجية في ثبلثة ركائز جكىرية كقيما يمي نبذة 
 

 أواًل . التفكير االستراتيجي:

األسمكب الذم يتمكف عف طريقو قادة المنظمات مف تكجيو منظماتيـ بدءان مف االنتقاؿ مف مجرد 

العمميات اإلدارية اليكمية كمكاجية األزمات كصكالن إلي رؤية مختمفة لمعكامؿ الدينامػيكية الداخػػمية 

تحػقيؽ التغيير في البيئة المػػػػػحيطة بيـ، بما يحقؽ في النياية تكجيػػػػػػيان فعػاالن كالخػػػارجية القادرة عمى 

بصكرة أفضؿ لمنػػػظماتيـ بحيث يككف ىذا المنظكر الجديد متكجيان أسػػاسان إلي المسػػػػػػػػػتقبؿ مع عدـ إىماؿ 

 (Garratt et al, 1998).  الماضي

 ثانيًا. التخطيط االستراتيجي:

يط بعيد المدل يأخذ في االعتبار المتغيرات الداخمية كالخارجية كيحدد القطاعات ىك تخط

كالشرائح السكقية المستيدفة كأسمكب المنافسة. التخطيط االستراتيجي ىك عممية متجددة يتـ تحديثيا كؿ 

 .(91: 2010 )السكارنو، عاـ لدراسة المستجدات الداخمية كالخارجية
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 ية: ثالثًا. تطبيؽ اإلستراتيج

 (:155: 2010كتمثؿ عممية التنفيذ االستراتيجي ثبلث مياـ أساسية ىي )حمكد،  

 كضع األىداؼ المرحمية. (1

 كضع كصياغة السياسات. (2

 تكزيع كتخصيص المكارد المتاحة. (3
 

 

 .ًأفؿقةًاإلدارةًاإلدرتاتقهقة4.1.2

جي عمى األداء التنظيمي كتأثير الممارسة الفعالة لئلدارة اإلستراتيجية كالتفكير االستراتي دكرإف 

 في المنظمة ال يستند فقط عمى معيار النتائج المالية بؿ يمتػد ليشػمؿ النتائج السمككية كاالجتماعية كالبيئية

 كبذلؾ تظير أىمية اإلدارة اإلستراتيجية في المنافع التالية:  (.42: 2010)فياض وآخروف،  ؛( 3، ص2000)العػارؼ، 

 تقبمية لممنظمة.تحقيؽ كضكح الرؤية المس  (1

 تنمية القدرة لدل المنظمة عمى إحداث التغيير كالتطكير، كالتقميؿ مف أسباب مقاكمتو.  (2

 تعميؽ منيج أك سياسة التمكيف كتفعيؿ القرارات الجماعية.  (3

 تنمية قدرة المنظمة في تحقيؽ التفاعؿ البيئي في المدل الطكيؿ.   (4

 ، كذلؾ إذا تـ تطبيقيا بشكؿ جيد. تؤدم إلى رفع أداء المنظمات حاضران كمستقببلن   (5

  

 اؾعالؼةًبنيًاؾمىطقطًاإلدرتاتقهيًوًاإلدارةًاإلدرتاتقهقة.5.1.2ً

إف اإلدارة اإلستراتيجية كالتفكير االستراتيجي كالعقمية الشمكلية اإلستراتيجية تشكؿ القطب المركزم 

الحديث في تطبيؽ المدخؿ االستراتيجي  لئلدارة الناجحة. فاإلدارة اإلستراتيجية تشير إلى التكجو اإلدارم

في إدارة المنظمة كنظاـ شامؿ كمتكامؿ فيي طريقة في التفكير كأسمكب في اإلدارة كمنيجية في صنع 

كاتخاذ القرارات اإلستراتيجية. بينما التخطيط اإلستراتيجي ىك عممية تنبؤ لفترة طكيمة األجؿ كتكقع ما 

 .(16: 2002 )ياسيف، حالية كلكف في نطاؽ الزمف الذم تحدد الخطةيحدث كتخصيص المكارد كاإلمكانات ال
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إف صناعة اإلستراتيجية كعممية التخطيط االستراتيجي ينتجاف عف عمميف مختمفيف عمى مستكل 

معيف. فالتخطيط اإلستراتيجي يفترض أف عممية التحميؿ لممعمكمات قريف بتركيب المعمكمات كيقكد إلييا 

 ىـ البعض أف مؿء جػػداكؿ التخطيط الممنيجة يقكد إلى صناعة إسػػػػػتراتيجية ناجحةتمقائيان، كلذلؾ يتك 

 .(108: 2006)سمطاف، 

ككفقان لذلؾ فالتخطيط االستراتيجي كاإلدارة اإلستراتيجية كجياف لعممة كاحدة مع كجكد االختبلؼ 

 : (16: 2002( ؛ )ياسيف، 28: 2010)ىالؿ، بينيما في أكجو عديدة كاآلتي

تخطيط االستراتيجي ىك أحد عناصر اإلدارة اإلستراتيجية كيقع ضمف إطارىا التفكير ال . أ

 االستراتيجي. 

ميما يككف التخطيط بعيد األمد فيك في أثناء التنفيذ قصير األمد جدان كال يتجاكز السنة الكاحدة،  . ب

 تيدفة.في حيف إف اإلدارة اإلستراتيجية تيتـ كتبلحظ اتجاه التقدـ لمكصكؿ لمصكرة المس

يرتبط التخطيط االستراتيجي بالمكاف كالزماف الذم ستكجد فيو المنظمة. بينما ترتبط اإلدارة   . ج

لى البيئة الخارجية المباشرة كغير  اإلستراتيجية بنظرة اإلدارة العميا عمى العامؿ الرحب كالكاسع كا 

 .(2001)المجمع العربي لممحاسبيف، المباشرة التي تعمؿ ضمف إطارىا المنظمة

يعد التخطيط االستراتيجي ىك العمكد الفقرم لئلدارة اإلستراتيجية لكنو ليس اإلدارة اإلستراتيجية   . د

بعينيا فالتخطيط ال يستطيع التغمب عمى نقص كفاءة استخداـ المكارد مثبل، بينما اإلدارة 

رة كتحميؿ اإلستراتيجية تيتـ بالحاضر كالمستقبؿ في آف كاحد فيي نظرة داخمية إلى الخارج، كنظ

 لحاضر المنظمة مف منظكر مستقبمي.

 اؾعالؼةًبنيًاؾمىطقطًاإلدرتاتقهيًواؾمػؽريًاالدرتاتقهيًً .6.1.2

التخطيط اإلستراتيجي عف التفكير االستراتيجي، فالتخطيط اإلستراتيجي عممية تحميمية  يختمؼ

 خمط المديريف بيف البصيرة بينما التفكير ىك معالجة لمبصيرة ، كأف التخطيط كثيران ما يفسد التفكير بسبب 
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الثاقبة كبيف االنشغاؿ باألرقاـ كالتحميؿ. حيث أف أكثر االستراتيجيات نجاحان ىي التي تركز عمى البصيرة 

 ,Mintezberg).1994:  79)كالفكر كليس عمى الخطط 

لة فالتفكير االستراتيجي يجب أف يسبؽ التخطيط االستراتيجي، أما صياغة االستراتيجيات الفعا 

 (Ohmae, 1991:14).فيي تتطمب أسمكبان معينان مف التفكير قائمان عمى الحس كاإلبداع 

كبذلؾ فإف اإلصرار عمى كضع خطط كبرامج كسياسات كأنظمة مع غياب منيج التفكير 

اإلستراتيجي يضع المديريف في جك مف التشكيش، كعدـ كضكح الرؤية فتصبح كؿ الخطط كالبرامج 

نفيذيان فقط كليس مجرد آليات كأدكات لتحقيؽ رسالة المنظمة كأىدافيا، كتساىـ عمميات كالسياسات ىدفان ت

: 2005)الدوري، اإلدارة اإلستراتيجية في دعـ التفكير االستراتيجي لممدراء كتنمية عادات التفكير في المستقبؿ

29.) 

تيجي كمنيج كفمسفة ينتج لذلؾ ال بد مف إدراؾ القائد اإلدارم الفارؽ الكبير بيف التفكير اإلسترا

دراؾ إستراتيجي يتـ التفكير في إطاره، كبيف الخطط  كمسار كخطكات كمراحؿ اإلستراتيجية عنيا حس كا 

 يتـ التحرؾ بناءان عمييا كمف خبلليا.

كمف ذلؾ يتضح أف التفكير االستراتيجي خطكة تسبؽ التخطيط االستراتيجي، كيرتبط التفكير 

المخططيف االستراتيجييف ألف أكؿ خطكة في التخطيط االستراتيجي ىي القياـ ارتباطَا كثيقا بالقادة ك 

بتشخيص كاع لمبيئة كالظركؼ المحيطة كتحميؿ لكافة العكامؿ المتصمة سكاء أكانت حاضرة أك مستقبمية 

 ثـ كضع الرؤية كالبدائؿ. كذلؾ ال يتـ إال بالتفكير االستراتيجي.

ًوادل7.1.2 ًادلـػـافـقــم ًأفــــم ً ًــوـوً. ًعـؾـى ًواؾـمـىـطـقـط ًاؾـمـػـؽـري ًدلؿاردــة صـطـؾوات

 ادـمـراتـقـهي

 تشمؿ أىـ المفاىيـ كالمصطمحات الرئيسة لممارسة التفكير كالتخطيط عمى نحك استراتيجي ما يمي:
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 : ىك المعرفة التي يجب أف تتكافر داخؿ أفراد أم تنظيـ لتحديد الفرص كالتيديداتالتفكير االستراتيجي

 .(73: 2005)توفيؽ، كقضايا المستقبؿ كاالستمرارية في البقاء كمعرفة كيفية التعامؿ معيا بشكؿ دائـ كمستمر

: عممية اتخػاذ القػرارات بناءان عمى معمػكمات عف األكضاع البيئية لصياغة التخطيط اإلستراتيجي . أ

)الصباغ وأبو بيعو، اسات كالتأكػػػػػػػػػػد مف تنػػػػفيذىااألىػػداؼ كرسػػػػػػػػػـ االسػتراتيجيات ككضع البرامج كالسػػػػػػػػي

1996 :163). 

: ىي الطريقة التي تقكـ بيا اإلدارة بصياغة كتنفيذ استراتيجيات معينة اإلدارة اإلستراتيجية . ج

 .(92: 2007)حبتور، لمكصكؿ إلى االتجاه الذم اختارتو المنظمة لنفسيا في المستقبؿ

)ىالؿ، تصكر لمتكجو المستقبمي لنشاط األعماؿ كما ينبغي أف تككف عميو: ىي الرؤية اإلستراتيجية . د

2010 :14). 

: ىي الفمسػفة أك المفاىػيـ التي تتبناىا المؤسػسة كتؤمػف بيا كتسعى لتحػقيقيا. رسالة المنظمة . ق

كمضمكف رسالة المنظمة اآلتي: المياـ المنكطة بالمنظمة )الغرض مف كجكد المنظمة، كاألنشطة 

تقـك بيا، كالخدمات التي تقدميا(، الدكر الذم تريد أف تؤديو في المجتمع، المكانة التي التي 

 .(14:  2010)ىالؿ،تتطمع إلييا، المبادئ كالقيـ التي تتبناىا

: ىك التغػيير الذم تطاؿ آثاره كؿ المنظمة أك جزءان كبيران منيا. كقد يككف التغيػير اإلستراتيجي . ك

جزءان مف الخطة اإلستراتيجية، كاألىـ مف أف ىػذا التغػيير اإلستراتيجي ىذا التغيير مقصكدان أم 

 (36: 2010)فياض وآخروف، يضػمف لممنظػمة التكيؼ مع المتغػيرات البيئػية 

: ىي إطار يسترشد بو في االختيار المحدد لطبيعة المنظمة كتكجييا، كتشكؿ اإلستراتيجية . ز

 .(35: 2010)الخفاجي: اإلستراتيجية أساس اإلدارة اإلستراتيجية كصياغة الخط 
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 الـمـبحــث الـثــاني

 اؾـمـػــؽـريًاإلدـــــــرتاتـقـهـي

ً.ًمتفقد1.2.2ً

انطبلقان مف فكرة أف اإلدارة اإلستراتيجية ما ىي إال إدارة مستقبؿ المنظمة بعيد األمد، كحيث أف  

ير ينبغي االستعانة بأسمكب معيف في إدارة ىذا المستقبؿ ممئ بالفجائية كالعدائية كالغمكض كالخطر كالتغ

المنظمة يتجاكز القصكر كالتفكير التقميدم اآلني المستقر إلى  تصكر كتفكير مبدع متجدد تفاؤلي النظرة 

 .(209: 2008)الخفاجي، أال كىك التصكر كالتفكير االستراتيجي 
 

ً.ًؿػفومًاؾمػؽريًاالدرتاتقهي2.2.2ًً

راتيجي بشكؿ كاسع في نياية القرف العشريف كبالذات في إطار استخدـ مصطمح التفكير اإلست

اإلدارة اإلستراتيجية، حيث بذؿ عمماء اإلدارة اإلستراتيجية جيدان متميزان في تغطية الدالالت المنيجية ليذا 

المفيكـ إذ يعد أمران عمى قدر كبير مف األىمية في عالمنا المتغير كرسـ الخطكات المناسبة التي تحكؿ 

 ية المنظمات لكاقع مخطط ككضع أفضؿ. رؤ 

كما استخدـ التفكير اإلستراتيجي مف قبؿ البعض ليشير إلى التخطيط اإلستراتيجي، في حيف يعد 

إلى  Liedtkaالتخطيط اإلستراتيجي مرحمة الحقة تأتي بعد استكماؿ عممية التفكير اإلستراتيجي. كتشير 

مبلئمة الستخدامو كفقان لمتطمبات الحاضر كاالستفادة مف أف التفكير اإلستراتيجي ىك المصطمح األكثر 

معطياتو كصكالن إلى رسـ صكرة مستقبمية لممنظمة. كأشارت إلى أف التفكير اإلستراتيجي ىك حالة متطكرة 

عمى التخطيط اإلستراتيجي يشمؿ كافة مفاصؿ اإلدارة اإلستراتيجية فيك يدخؿ في صياغة اإلستراتيجية 

(. كبرز رأم مفاده أف التفكير Liedtka,1998:120األداء اإلستراتيجي لممنظمة )كتنفيذىا كتحديد 

اإلستراتيجي ىك أساس صياغة اإلستراتيجية كالتخطيط اإلستراتيجي انطبلقان مف أنيما يصباف في برامج 
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ظر عمؿ رئيسية تستخدميا المنظمة لبمكغ رسالتيا كغاياتيا. كقد حمؿ التفكير اإلستراتيجي كفؽ كجية ن

)الخفاجي، معرفية عمى أنو عنصر جكىرم يحدد بقاء منظمات األعماؿ التي تعمؿ في محيط بيئي متغير

2010 :67). 

كبذلؾ يتطمب ىذا النكع مف التفكير قدرة القائد اإلدارم عمى تخيؿ منظمتو في إطار حركة  

د التصرؼ المطمكب كيضع االتجاىات العالمية كأحداثيا كتحديد كضعيا التنافسي بيف نظائرىا. فيك يحد

سبؿ التعامؿ مع الفرص كالقيكد التي تعترض مسار المنظمة. كيعد التفكير اإلستراتيجي أحد المؤىبلت 

 (103: 2006)يونس،  المعرفية كالسمككية التي تسيؿ حركة الفرد في المنظمة لمكصكؿ إلى القمة اليرمية

رة عف مسار فكرم محدد لو خط سير خاص إلى أف التفكير االستراتيجي عبا المالفي حيف أشار 

يريح العقؿ مف عناء تنقية األفكار المتشابكة مف الشكائب كالتصكرات التي يحتاجيا الذىف أثناء تفكيره في 

 .(18: 2001)المال، مكضكع معيف لو أىداؼ محددة 

التفكير  أف أساس القيادة اآلف كبديؿ يكمف في امتبلؾ قيادة المنظمات بيتر ؼ. دراكركبيَّف 

قامتيا عمى نحك كاضح، ثـ كضع  اإلستراتيجي القادرة مف خبللو عمى تحديد ميمة المنظمة )رسالتيا( كا 

.(187: 1995)دراكر، األىداؼ كاألكلكيات كالمعايير 
 

أسمكبان لتحميؿ المكاقؼ التي تكاجو المنظمة كالتي تتميز بالتحدم ))بأنو  الخفاجيكما عرفو 

مؿ معيا مف خبلؿ التصكر لضماف بقاء المنظمة كارتقائيا بمسؤكلياتيا االجتماعية  كالتغير كمف ثـ التعا

 .(75: 2004)الخفاجي،  (( كاألخبلقية حاضران كمستقببلن 

: موقع 2011)الكردي، مجمكعة مف التساؤالت لمتدليؿ عمى مفيـك التفكير االستراتيجي  الكرديكقد أكرد   

 مثؿ: الكتروني(

 السكؽ كما شدة جميع قكل المنافسة؟ ما ىي المنافسة في . أ

 أم المنظمات تتمتع بمراكز تنافسية أقكل كأضعؼ؟ . ب

 ما ىي التحركات اإلستراتيجية المفضؿ اتخاذىا الحقان؟  . ج
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 ما ىي العكامؿ الرئيسية المحددة لنجاح المنافسة؟ . د

 ما  ىي جكانب قكة المنظمة كضعفيا كالفرص كالتيديدات المحيطة بيا؟  . ق

 ستراتيجية المنظمة حاليان؟ما مستكل عمؿ إ . ك

 ما مدل قكة المركز التنافسي لممنظمة حاليان؟ . ز

 ما ىي المشكبلت اإلستراتيجية التي تحتاج إلى تشخيص؟   . ح

أف التفكير االستراتيجي طريؽ خاص لمتفكير ييتـ بمعالجة البصيرة  Mintzbergبينما يرل 

مة عف حسف تكظيؼ الحدس كاإلبداع في ينجـ عنو منظكر متكامؿ لممنظمة مف خبلؿ عممية تركيبة ناج

 (.Mintzberg, 1994: 175)رسـ التكجييات المستقبمية 

يعبركف عف التفكير االستراتيجي بأنو األسمكب الذم يتمكف عف طريقو  Garratt, et alأما 

 قادة المنظمات مف تكجيو منظماتيـ بدءان مف االنتقاؿ مف مجرد العمميات اإلدارية اليكمية كمكاجية

األزمات كصكالن إلي رؤية مختمفة لمعكامؿ الديناميكية الداخمية كالخارجية القادرة عمى تحقيؽ التغيير في 

البيئة المحيطة بيـ، بما يحقؽ في النياية تكجيػػػػػػيان فعاالن بصكرة أفضؿ لمنظماتيـ بحيث يككف ىذا 

 .((Garratt, et al, 1998:23إىمػػػػاؿ الماضي المػػػػنظكر الجديد متػكجيان أساسان إلى المسػػػػػتقبؿ مع عدـ 

بأنو تفكير يستشرؼ المستقبؿ كيحدد اتجاىان يقكد المؤسسة الستغبلؿ  المفمحأيضان عرفو   

الفرص كالمتغيرات المستقبمية، كما يقكدىا الستنباط االستراتيجيات كرسـ الخطكات المناسبة التي تحكؿ 

.: موقع الكتروني(2009)المفمح، ؿ ذلؾ يقع رؤيتيا إلى كاقع كيحاكؿ التأثير لجع
 

يرل بأف التفكير االستراتيجي ىك "عممية تركيبية ناجمة عف حسف تكظيؼ الحس  سمطافأما 

كاإلبداع في رسـ التكجيات اإلستراتيجية لممنظمة لبلستفادة مف معطيات الحاضر في رسـ صكرة 

.(15: 2006)سمطاف، لممستقبؿ مف أجؿ الكضع التنافسي لممنظمة" 
 

ىك مسار فكرم لو خط سير خاص بو يريح العقؿ مف ))أف التفكير االستراتيجي  الظاىركيضيؼ 

 عناء األفكار المتشابكة كالشكائب كالتصكرات التي ال يحتاجيا الذىف أثناء تفكيره في مكضكع لو أىداؼ 
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جيد كبأقصر كقت ممكف محددة، كال يككف التفكير فعاالن إال إذا أدل إلى النتائج المطمكبة بأقؿ 

 .(19: 2009)الظاىر،  ((كىذا ما يرمي إليو التفكير االستراتيجي

إذان التفكير اإلستراتيجي طريقة أكسع لمتفكير يتـ تكجييو بشكؿ طكيؿ المدل، فيك تفكير منتظـ 

ي بصدد مع التركيز أكالن عمى النتائج المرغكب في تحقيقيا. كفي ضكء المفاىيـ آنفة الذكر يستخمص اآلت

 : (30: 2009)الدوري وصالح، مفيـك التفكير االستراتيجي 

 أسمكب فكرم قائـ عمى الرؤية كالحدس كاإلدراؾ اإلستراتيجي. -

 أنو تفكير تركيبي في األصؿ كليس تحميمي. -

 أساسو التكجو صكب المستقبؿ مستفيدان مف كقائع الماضي كمعطيات الحاضر. -

 مف األعمى إلى األدنى، كبتفاؤلية عالية.انطبلقو نحك التعامؿ بمنظكر اتساقي  -

 اعتماده عمى القدرات اإلنسانية كبخاصة العقمية.  -

 

 ؿافقةًاؾمػؽريًاالدرتاتقهي .3.2.2

منذ كقت قريب كاف يعتقد بأف التفكير اإلستراتيجي نادران ما يستخدـ كال يمجأ إليو سكل عدد قميؿ 

اؾ حاجة إلى تفكير يمتد ألىداؼ ذات أمد طكيؿ جدان مف األفراد مف مستكل اإلدارة العميا، لكف ظيرت ىن

 كيرتبط بالفعالية التنظيمية كيؤدم إلى تحقيؽ بدائؿ مستقبمية.

يتميز التفكير االستراتيجي عف التفكير التنفيذم ذم الصبغة اإلجرائية كعف التفكير األكاديمي  

نمطان مف التفكير الشمكلي المركب ذم الطبيعة العممية كعف التفكير السياسي ذم الميزة المؤسسية، بككنو 

نما يبرز نتيجة لتراكـ معارؼ كخبرات كمبادئ كنظريات كمناىج عقبلنية  كالمكجو، ال يكتسب تمقائيان كا 

 تدرس عمى مدل سنيف في أكاديميات مختصة كتسمى "عمـ اإلستراتيجية".
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ر الماضي كالحاضر فالتفكير االستراتيجي ىك تفكير متعدد الرؤل كالزكايا يأخذ في االعتبا

كالمستقبؿ كيكظؼ األساليب الكمية كلغة األرقاـ كقكانيف السببية في فيـ المتغيرات المستقمة كاستيعاب 

 .: موقع الكتروني(2011)األميف، عبلقات األشياء مع بعضيا 

كيمثؿ التفكير االستراتيجي تحديان ألمكر تقميدية فيك تفكير إبداعي كمف يمارسو يعد صاحب 

رة مبتكرة كجديدة، فيك يتطمب النظر إلى األماـ كلكف في الكاقع ال يمكف النظر إلى األماـ إال إذا مباد

نظرت إلى الخمؼ، ألف النظرة السميمة في فيـ المستقبؿ تكمف جذكرىا في فيـ الماضي. كذلؾ يتطمب 

)الكساسبة وآخروف، لبعيد النظر مف أعمي مف خبلؿ النظر مف أسفؿ، كالنظر إلى الجكانب كالنظر إلى األفؽ ا

2010 :30). 

كبذلؾ يعتبر التفكير االستراتيجي طريقة أكثر ثراءن كأكثر إبداعان لمتفكير كلكيفية التعامؿ مع 

القضايا كالفرص الرئيسية التي تكاجو الشركة فيك يشمؿ في عبارة كاحدة أنجح إستراتيجية يمكف لشركتؾ 

 (.72: 2005)توفيؽ، صياغتيا كتنفيذىا 

 
 

ًعـاصرًاؾمػؽريًاالدرتاتقهيًً .4.2.2

ارتبط التفكير اإلستراتيجي بعناصر عديدة تجعؿ منو تفكيران مف نكع خاص يتميز بخصائص 

كيتضمف التفكير اإلستراتيجي عمى المستكل الفردم ثبلثة عناصر أساسية  محددة كعناصر أساسية،

 ( كىي:1.2مشار إلييا في الشكؿ رقـ )

ة عمى تركيب كتحميؿ العناصر المتنكعة لفيـ كيفية تفاعميا مع بعضيا : يمثؿ القدر التفكير المنظـ .1

 .(Maccoby, 2004: 3)البعض  لمكصكؿ إلى أىداؼ المنظمة

: كىك عبػارة عف مزيج مف القػػػػػػػػػػػدرات كاالستػعدادات كالخػػػػػػػػػصائص الشػخصية التي إذا اإلبداع .2

)جرواف،  بالعمػػػػػػػػػػػػػػػميات العقمية إلى نتائج أصيػػػمة كمفيػػػػػػػػػػػدةكجدت في بيئة مناسػػػػػػػػبة يمكف أف ترقى 

2005 :22). 
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كىي الرؤية التي تعكس طمكحات المنظمة كتزكدىا بنظرة شاممة )إلى أيف الرؤية المستقبمية:  .3

ادا تذىب(، كتحدد طبيعة األعماؿ المستقبمية  كالمركز السكقي لممنظمة الذم تريد تحقيقو استن

 (.16: 2007)الدوري، إلى البيئة التي تعمؿ فييا 

 (2.1شكؿ  رقـ )

 عناصر التفكير اإلستراتيجي

 

 

 

 

 

 
 

 المصــدر :

Bonn. I. (2005). Improving Strategic Thinking:  Multilevel Approach. Leadership & organization 

Development Journal, 26 (5), P 340. 

 

 

 إلدرتاتقهقةًوصواًلًإىلًؿػفومًاؾمػؽريًاإلدرتاتقهيًتطورًؿػفومًاً .5.2.2

لقد مر مفيػـك اإلستراتيجية بعدة مراحؿ تطكر مف خبلليا عمى مدل الزمف كىذه المراحؿ  كما 

 :: موقع الكتروني(2009)المفمح،أشار المفمح ىي

 مفيكـ عسكرم. -( 1920ؽ.ـ حتى  500) . أ

 رة األعماؿ )نمكذج ىارفارد(.( أكؿ نمكذج لمتخطيط االستراتيجي في إدا1920) . ب

 ( التخطيط االستراتيجي في التنمية الصناعية كالتسكيؽ.1950) . ج

(  ظيرت فرضية تقكؿ إف جميع المنظمات ليا استراتيجيات سكاء أعمنتيا أك 1955 -1950) . د

 لـ تعمنيا، اعترفت بيا أـ ال تعترؼ، شعرت بذلؾ أك لـ تشعر.

إلبداعا  
 

المنظـ التفكير  

التفكير 
 اإلستراتيجي

 الرؤية المستقبمية
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ني الخطة بعيدة المدل التي تسعى المنظمة مف ( اإلستراتيجية أصبحت تع1960 – 1955) . ق

 خبلليا إلى الكصكؿ إلى ما تطمح إليو.

 ( التخطيط االستراتيجي كأداة إدارية في جميع األعماؿ )القطاع الخاص(.1960) . ك

( سيطر مفيكـ التخطيط االستراتيجي عمى مفيكـ التخطيط البعيد المدل الذم 1965 -1960) . ز

 عمى صعيد المنظمات. بدأت عيكبو كثغراتو تتكشَّؼ

 (  أصبح التخطيط االستراتيجي أداة لئلدارة الحككمية )القطاع العاـ(.1980) . ح

( ظيكر تفسيرات جػديدة لئلستراتيجية كبعػض العمػكـ المرتبػطة بيا. )نيج تعيشو المنظمة 1986) . ط

 ليحُكـ تفكيرىا كعمميا ككيفية بقاءىا كتطكُّرىا كتقدميا(.

تحديث التخطيط االستراتيجي، كظيكر التفكير االستراتيجي كبديؿ ( محاكالت 1996 -1992) . م

مقترح كعممية سابقة لمتخطيط اإلستراتيجي، كبدأ الحديث عف القيادات كالعقكؿ التي تفكِّر بطريقة 

 إستراتيجية.

اآلف( التفكير االستراتيجي يتقدَّـ عمى بقية المصطمحات اإلستراتيجية األخرل باعتباره  – 2001) . ؾ

 البدء كاالنطبلؽ كبدكنو ال يمكف أف تككف ىناؾ خطط أك إدارات إستراتيجية.  نقطة
 

ً.ًمناذجًاؾمػؽريًاالدرتاتقهي6.2.2

تنصرؼ النماذج إلى عرض آراء مجمكعة مف الباحثيف كالعمماء الذيف كاف ليـ الدكر الفعاؿ في 

 :(74-72: 2010)الخفاجي، بياف مفيـك التفكير االستراتيجي. كىـ كما يمي 

(: قاد منيجيان تاريخيان إلى  التفكير بضركرة المكاءمة بيف تغير 1962) Chandlerنموذج  -

ستراتيجيتي التنكيع كالتكامؿ كبيف التركيب التنظيمي لمنظمات صناعية ضمانان لبقائيا.   البيئة كا 
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إف التفكير االستراتيجي يبنى عمى أساس تفاعؿ المنتج كرسالة  :Ansoff (1965)نموذج  -

لمنظمة القائمة ك الجديدة ك عمى اإلدارة أف تفكر بخيار كسمكؾ إستراتيجي ينسجـ مع طبيعة ا

 المكقؼ االقتصادم.

انصرؼ إلى عبلقة تفكير االختيار االستراتيجي بعكامؿ المكقؼ  :Child (1972)نموذج  -

قائمان عمى تقكيـ تمؾ )البيئة كالتكنكلكجيا كالحجـ( كاعتمد تفكيران مكقفيان لبناء إستراتيجية المنظمة 

 العكامؿ محققان مكاءمة معيا.

: كيدكر رأيو حكؿ القياـ بالتحميؿ التركيبي، ثـ ذىب لطرح ثبلثة Porter (1987)نموذج  -

خيارات إستراتيجية ىي االختبلؼ كالتركيز كقيادة السكؽ مف خبلؿ الكمفة، نتاجان لعممية التفكير 

سية كتكسيع الحصة السكقية لممنظمة كالمحافظة عمييا. متأثرة بدرجة إسياميا بتحقيؽ ميزة تناف

 كدعا اإلدارة إلى التفكير بطبيعة قكة المنافسيف الحالييف كالجدد كالمشتريف كالمكرديف كالسكؽ.              

الذم بنى نمكذجان مطكران لمككنات التفكير االستراتيجي  O'Shannassy (1999:)نموذج  -

ي تفرض عمى المنظمات ك استبداؿ األنظمة الركتينية بأنظمة بيدؼ مكاجية التغيرات الت

ديناميكية متطكرة كالتعامؿ مع مدخبلت مرنة تمكنيا مف التعامؿ بشكؿ أفضؿ مع تمؾ 

المتغيرات. كيتطمب كضع تصكر لمختمؼ مستكيات العمؿ في المنظمة بيدؼ رؤية الصكرة 

في إيجاد حمكؿ لمتعامؿ مع المشاكؿ التي  الكاسعة لدراسة القضايا الظاىرة ك الباطنة كالتدقيؽ

 O' Shannassyتحتاج مزيدان مف الحس كاإلبداع كالدمج بينيـ في عممية التفكير االستراتيجي 

1999: 21)). 
ً

 

 أفؿقةًاؾمػؽريًاالدرتاتقهيً .7.2.2

لى ما ىك متاح  .1 تبدك أىمية التفكير اإلستراتيجي مف خبلؿ نظرتو الشاممة كالمتكاممة لممستقبؿ، كا 

ما يمكف الحػػػػػػػػػػػػصكؿ عميو، كيمكف بياف أىػػػػػػػمية التفػػػػػػػػكير االستراتيجي مف خبلؿ النقاط ك 

 .(30: 2009اػمدوري وصالح،  ؛ :liedtka, 1998 123 ؛55: 2002محمد،  ؛9: 2004)اليمباوي،  التاليػػػػػػػػػة
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 تكجيو طاقات العامميف.تحديد القصد االستراتيجي الذم يقكد إدارة المنظمة إلى حسف  .2

حسف التعامؿ مع األحداث كالكقائع مف خبلؿ استغبلؿ عنصر الكقت كاالستعداد باإلمكانيات  .3

 الفكرية كالمادية كالبشرية. 

تشخيص تأثير أنكاع البيئات عمى عمؿ المنظمة. تصيد الفرصة الذكية عبر بناء اإلستراتيجية  .4

 راتيجي. العرضية التي تعد أحد محاكر التفكير االست

تمكيف المنظمة مف تحديد اإلستراتيجية المبلئمة لتجسيد الفجكة بيف كقائع الماضي كمعطيات  .5

 الحاضر كمبلمح المستقبؿ. 
 

 خصائصًاؾمػؽريًاالدرتاتقهيً .8.2.2

يتميز التفكير االستراتيجي بمجمكعة مف الخصائص التي تحدد متطمباتو ككيفية اكتسابو 

 كخصائص تنظيمية كىي: كتطبيقو، كتتككف مف خصائص شخصية 

: كتشتمؿ عمى القدرات التي يجب أف يتمتع بيا الخصائص الشخصية لمتفكير اإلستراتيجي . أ

المفكر اإلستراتيجي. كىي القدرات االستشرافية، كالقدرات الحدسية، كالقدرات الخبلقة، كالقدرات 

 النقدية.

كالسمككية التي تعد مؤشرات   كىي الصفات الييكمية الخصائص التنظيمية لمتفكير اإلستراتيجي: . ب

 يستدؿ مف خبلليا عمى نمط لممفكر اإلستراتيجي. كىي عمى النحك التالي :

الصفات الييكمية كتشتمؿ عمى المؤشرات التالية: المستكل اإلستراتيجي، كالرسمية،  .1

 كاإلغراؽ المعمكماتي.

كؿ المقترحة الصفات السمككية كتشتمؿ عمى المؤشرات اآلتية: نكعية المشكبلت كالحم .2

 ليا، كاإلىتماـ بالعامميف، كتبني المخاطرة.

أف خصائص التفكير اإلستراتيجي تتضح مف خبلؿ تميزه عف التفكير التشغيمي كما بالجدكؿ  ىالؿكبيف 

  ( التالي :1.2)
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 (1.2جدوؿ رقـ )
 الفرؽ بيف التفكير االستراتيجي والتفكير التشغيمي

 

 غيميالتفكير التش التفكير االستراتيجي
 أطكؿ زمنان. -
 يقـك عمى اإلدراؾ )تجريدم(. -
 ذىني كتصكرم. -
 يحدد القضايا أك الفرص الرئيسية. -
 يقتحـ مجاالت متعددة. -
 يتسـ بالفعالية. -
 أسمكبو منطمؽ )نظرم(. -
 منظكره يككف مف أعمى. -

 فكرم. -
 مممكس )كاقعي(. -
 عممي كتطبيقي. -
 يؤدم إلى حمكؿ لمشاكؿ األداء القائمة. -
 يتسـ بالكفاءة. -
 يقـك عمى الممارسة. -
 أسمكبو عممي. -
 منظكره يككف مف أسفؿ. -

 

 .34، القاىرة: مركز تطكير األداء كالتنمية، الطبعة األكلى، صالتفكير والتخطيط االستراتيجي (2011) عبدالغني ىبلؿ : محمدالمصدر

 
 

ًممقزاتًاؾمػؽرياإلدرتاتقهي .9.2.2

تعدد التصكرات كاإلختيارات كالمفاضمة بيف يتميز التفكير االستراتيجي بتعدد اإلستراتيجيات نتيجة 

)الشيري، البدائؿ اإلستراتيجية بأسمكب عممي كتقنيات حديثة. كأىـ ما يتميز بو التفكير اإلستراتيجي ما يمي 

 :(32: 2009(،)الظاىر، 47: 2010

 ألنو يعتمد عمى الرؤية الشاممة لمعالـ المحيط كانطبلقو مف الكميات في تحميمو تفكير نظمي: (1

 لمظكاىر.

ألنو تفكير أكثر منو إصبلحي لككنو يبدأ مف المستقبؿ ليستمد منو صكرة  تفكير تطويري: (2

 الحاضر كينطمؽ مف الرؤية الخارجية ليتعامؿ مف خبلليا مع البيئة الداخمية.

 ألنو يعتمد عمى اإلبداع كاإلبتكار كالبحث عف أفكار جديدة. تفكير افتراقي أو تباعدي: (3

 ألنو يسعى إلى اقتناص الفرص قبؿ غيره كيفرض عمى كاقعية الصراع كالتنافس. تفكير تنافسي: (4
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نساني: (5 أم يؤمف بقدرات اإلنساف كطاقتو العقمية. كما أنو يكظؼ األساليب  تفكير تفاؤلي وا 

الكمية كلغة األرقاـ كقكانيف السببية في فيـ المتغيرات المستقمة كالتابعة في عبلقات األشياء مع 

 بعضيا.

ًرًاؾمػؽريًبصورةًأؽنرًإدرتاتقهقةإرا .10.2.2

إف اإلدارة األكثر إستراتيجية تبدأ بالتفكير األكثر إستراتيجية كلكي يتحقؽ ىذا المبدأ يجب تنمية 

ميارات كبار المسؤكليف كذلؾ في إطار مف الميارات كالمفاىيـ كاألساليب كاألنماط كالتي  يطمؽ عمييا 

 ( اآلتي ذلؾ :2.2ؿ رقـ )أدكات التفكير اإلستراتيجي، كيكضح الشك
 

 

 

 

 

 

  

 أنماط الشخصية                 أنػمػاط التػفػكػير

 (2.2شكؿ رقـ )

 أدوات ممارسة التفكير بشكؿ استراتيجي

طبعة األكلى، القاىرة : مركز الخبرات المينية لئلدارة بميؾ، ال منيج اإلدارة العميا، –كيؼ تفكر استراتيجيًا ( 2004: عبد الرحمف تكفيؽ )المصدر 

 .48ص

 كمف الميارات البلزمة لمتفكير اإلستراتيجي ما يمي:

: يرل المدير بكضكح ما يتعيف عميو إنجازه؟ كلمف؟ إعادة تكويف اإلطار )التفكير بالنتائج( (1

 كلماذا؟ 

 

 الميارات التفكيرية
 

 األساليب الفنية لمتفكير

 

 المفاىيـ التفكيرية
 

 

 تفكيرأنماط ال

 

التفكير بصورة أفضؿ لممارسة 
 القيادة واإلدارة بشكؿ أفضؿ

 



38 

 

: ىي عبارة عف أداة يمكف مف خبلليا عمؿ دعامات التفكير الستة )القبعات الست / دي بونو( (2

في إطار مف الفيـ كالتعاكف كالتفاعؿ إلبداء أفكار رشيدة. كىذه الدعامات الستة  خريطة لمتفكير

 ( التالي. 2.2يبينيا الجدكؿ )
 

 (2.2جدوؿ رقـ )

 دعامات التفكير الستة

 اؾـدور اخلـصائص اؾدعـاؿة
 تكفير الحقائؽ كاألرقاـ الحياد كالمكضكعية (األكلى )البيضاءالقبعة 

 المشاعر كاألحاسيس (اءالحمر القبعة الثانية  )
جعؿ ردكد الفعؿ العاطفية تطفك 

 عمى السطح
 استخبلص الفكائد مف كراء األفكار اإليجابية كالبناء القبعة الثالثة  )الصفراء(

 القبعة الرابعة  )السكداء(
 المعرضة كالنقد

 )كليس االحتجاج السمبي(
 إجراء تقييـ نقدم

 تكفير زكايا جديدة أك بديمة اإلبداع االبتكار ك القبعة الخامسة )الخضراء(

 رئاسة االجتماعات كالرقابة القبعة السادسة )الزرقاء(
مراقبة سير األعماؿ كالتأكد  مف أف 

 كؿ دعامة قامت بدكرىا
 

ارة بميؾ، الطبعة األكلى، القاىرة : مركز الخبرات المينية لئلد منيج اإلدارة العميا، -كيؼ تفكر استراتيجياً ( 2004: عبد الرحمف تكفيؽ ) المصدر

 .5ص

: ىي عبارة عف ميارة يتـ بيا استثارة جكانب معينة، كتكمف في تكجيو طرح األسئمة الباحثة (3

السؤاؿ الصحيح الذم يكدم إلى تمكيف اآلخريف مف طرح أسئمتيـ كعدـ االندفاع باإلجابة بيدؼ 

 اكتشاؼ شيء جديد.

يجب تعمميا عند تفكيض السمطات ألنيا تساعد  كىي مف أىـ الميارات التي  األسئمة الداعمة: (4

مكانيات المرؤكسيف كمف ثـ تكميفيـ باألعماؿ المبلئمة ليـ. أما األساليب   عمى اكتشاؼ قدرات كا 

 الفنية لمتفكير سكؼ يتـ عرضيا في ممارسات التفكير اإلستراتيجي.
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 المبحث الثالث

ًأمناطًوممارداتًاؾمػؽريًاالدـرتاتقهيً

ً   قد.ًًمتف1.3.2

التفكير ىك العممية العقمية التي يككف مخرجيا الفكرة، كىك أيضان ذلؾ النشاط إلعطاء معنى  

(. لذلؾ يتناكؿ ىذا المبحث أنماط التفكير اإلسػتراتيجي Richard& Elder, 2002: 40لشيء )

تداءان مف كممارساتو، ثـ دكر أسمكب السػػػػػيناريكىات في تنشيط ممارسة التفكير اإلستراتيجي، إب

 التفكير االستراتيجي  يرتكز عمى نمطي التفكير التحميمي كاإلبداعي.
 

 .ًاؾمػؽريًاإلدـرتاتقـهيًقرتؽزًعـؾىًمنـطيًاؾمػؽـريًاؾموؾقـؾيًوًاإلبـداعي:2.3.2

عندما أجريت عممية مراجعة لمفيـك كطبيعة التفكير االستراتيجي في أكائؿ التسعينيات، أسفر 

العممية اإلستراتيجية ذاتيا كالفارؽ يف التخطيط االستراتيجي كالتفكير االستراتيجي.  عنيا جدؿ حكؿ طبيعة

 كيدكر ىذا الجدؿ حكؿ تساؤؿ أساسي:

)ىؿ التفكير االستراتيجي نمط مف التفكير غير الخطي )اإلبداعي( ؟ أـ إنو نمط  مف التفكير 

أنو نمط مف التفكير يجمع بيف اإلبداع  الخطي قائـ عمى خطكات منيجية تحميمية محددة )التحميمي( ؟ أـ

 كالتحميؿ؟( كنتج عف ىذا الجدؿ ثبلثة اتجاىات رئيسية: 

: يتركز جكىر ىذا اإلتجاه في أف التفكير اإلتجاه األوؿ: التفكير االستراتيجي نمط لمتفكير اإلبداعي

األجزاء لتككيف الكؿ االستراتيجي نمط فكرم يعطي اإلبداع أكلكية عمى التحميؿ، حيث يقكـ عمى تركيب 

 ,Ohmae)ي كبذلؾ فيك يتػػػػػػػػػػػػضمف جزءان تحػػػميميان لكف األىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػية الكػػػػػػػػػػبرل تعطى لمػػػػػػػػػػجزء اإلبػػػػداع

1991:13.) 
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فالتفكير االستراتيجي عممية تركيبية تتكقؼ باألساس عمى اإلبداع كلكف مف الضركرم إعطاء 

 .( O' Shannassy, 1999)االستراتيجي قدرا أكبر مف المركنة كالديناميكية  التفكير

: ينطمؽ أنصار ىذا االتجاه مف فرضية أف االتجاه الثاني: التفكير االستراتيجي كنمط لمتفكير التحميمي

ان الكاقع يمكف أف يخطط كينطبؽ عميو المبدأ العممي القائـ عمى التنبؤ، كيؤمنكف بأف ىناؾ حبلن كاحد

 'Oصحيحان ألم مشكمة، كمف ثـ دكر التفكير االستراتيجي التكصؿ إلى ىذا الحؿ أك االقتراب منو 

Shannassy, 1999:9)). 

 (:2.3كيمكف تمخيص أىـ الفركؽ األساسية بيف االتجاىيف السابقيف في الجدكؿ رقـ )

 (2.3جدوؿ رقـ )

 مقارنة بيف التفكير التحميمي والتفكير اإلبداعي
 

 اإلبداعي قـؾياؾموـؾ

 تباعدم قابؿ لمتحميؿ

 لمرؤية لمتكصيؼ

التضييؽ لمكصكؿ إلى إجابات معينة أك عدد فميؿ مف 

 األفكار التي يمكف  أف يتـ تحميميا.
 التكسيع إلعطاء أفكار عديدة لتحديد البدائؿ

 التفكير األفقي التفكير الرأسي

 شكيؿ المستقبؿيذىب إلى ما ىك بعد التنبؤ ت يقؼ عند مرحمة التنبؤ

 

رسالة ماجستير غير منشكرة، القاىرة : كمية االقتصاد  الفكر االستراتيجي تجاه العالـ اإلسالمي،( 2010: نسمة شريؼ محمكد الشرارة ) المصدر

 .69كالعمـك السياسية، ص

 

بداع اإلبداع : يجمع أنصار ىذا االتجاه بيف التحميؿ ك االتجاه الثالث: التفكير االستراتيجي تحميؿ وا 

 فالتحميؿ يسمح لممفكر بالتكصؿ لمقدرة عمى التنبؤ، بينما اإلبداع يعطيو القدرة عمى تصكر المستقبؿ. 
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نما مف رؤل جديدة كحس، كلكف الحس لكي  فاالستراتيجيات الخبلقة ال تحدث نتيجة التحميؿ الصرؼ كا 

 .((O' Shannassy, 1999: 11يككف مفيدان استراتيجيان يجب أف يقكـ عمى كقائع 

كعمى ىذا األساس فيناؾ اختبلفان بيف التفكير كالتخطيط، فالتفكير االستراتيجي ىك الجزء الخاص 

باإلبداع كالحس، أما التخطيط فيك الخاص بالتحميؿ، كمف ثـ التفكير االستراتيجي يتطمب المركنة العقمية 

 كالتفاعؿ بينيما.

تيجي بيف ثبلثة أنكاع مف التفكير مف أجؿ تشكيؿ كفقان لبلتجاىات السابقة يجمع التفكير االسترا

 استراتيجيات تعيد تشكيؿ المستقبؿ كىي: 

 التفكير التحميمي كىك يقكـ عمى تفكيؾ الكاقع كتحميمو. (1

 التفكير النقػدم البناء كىك يقػكـ عمى نقػد الكاقع. (2

 التفكير اإلبداعي كىك يقكـ عمى إعادة تركيب الكاقع لبناء نماذج المستقبؿ. (3
 

 أمناطًاؾمػؽريًاالدرتاتقهيً .3.3.3

يعرؼ الحراحشة نمط التفكير بأنو تمؾ العمميات العقمية كالمعرفية التي يستخدميا القائد لحظة 

النظر إلى المشكبلت التي تتكجب اتخاذ قرارات كيتطمب التعامؿ مع ىذا البعد استحضار الحالة العقمية 

 .(14: 2003)الحراحشة، التي يكاجييا القائد بدقة متناىية 

لذلؾ تتعدد أنماط التفكير االستراتيجي بتعدد المكاقؼ التي يكاجييا القائد اإلدارم كفقان ألساليب 

 اختيارىـ لمبدائؿ اإلستراتيجية. 

 ككفقان لذلؾ تقسـ أنماط التفكير االستراتيجي إلى أربعة أنماط: 

الخيارات اإلستراتيجية ىك التفكير الذم يتعامؿ مع  :Holistic Thinkingالتفكير الشمولي  .1

لكضع الحمكؿ التي تعتمد عمى الميارات العقمية لمديرم الشركة في فيـ كاستيعاب معاني أسباب 

 المشكمة. ثـ يقـك القائد االستراتيجي بتحديد اإلطار العاـ لممشكمة كيعتمد عمى خبرتو المتراكمة
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ئج المستيدفة. فالقائد االستراتيجي في تحديد أكلكيات العكامؿ المؤثرة في المشكمة كصياغة النتا 

ىنا يتعامؿ مع الخيارات اإلستراتيجية اعتمادان عمى سرعة استجابتو لكضع الحمكؿ كتعتمد دقة 

 .(53: 2010)الشيري، تمؾ الحمكؿ عمى الميارات العقمية لمقائد في فيـ كاستيعاب معاني الرمكز 

االستراتيجي بحصر العكامؿ المحيطة  ييتـ القائد : Abstract Thinkingالتفكير التجريدي  .2

بالمشكمة في إطار انتقائي يقكـ عمى فمسفة كتكجيات متخذ القرار، كغالبان ما يطبؽ القائد ميكلو 

أك قيمو في ضكء حدسو أك خيالو،  كيككف القرار صادر عف تفكير مجرد لمديرم الشركة أم 

ان ميمان لمبيانات كالمعمكمات كال يعتمد عمى الميكؿ كاإلحساس، كيعتبر اإلحساس العاـ مصدر 

يحتؿ اإلطار الكمي حيزان كبيران في تحديد الخيارات اإلستراتيجية، كيميؿ القائد إلى التعامؿ مع 

 عدد مف المكضكعات في آف كاحد كالتي تتطمب تفكيران مجردان. 

الجذرم كيقترب ىذا النمط مف التفكير مف مفيـك التفكير االستراتيجي القائـ عمى التغير 

لمسار الكضع القائـ، فالتفكير في ما يجب أف يككف يعني التفكير في صياغة األدكار الجديدة 

 (.71: 2002) محمد،  لممنظمة

ىنا يقكـ القائد اإلدارم بالتفكير في األسباب   :Diagnostic Thinkingالتفكير التشخيصي  .3

كالتحقؽ مف قكة العبلقة كمعنكياتيا، التي تقؼ كراء المشكمة كيعتمد قانكف السببية في التحميؿ 

كعندما يختار الحؿ النيائي لممشكمة يبحث في مدل استجابة الحمكؿ العممية لمعالجة المكقؼ. 

كيجب األخذ في االعتبار تأثير عكامؿ الغمكض البيئي في نتائج صدؽ القرار كبذلؾ تتـ عمميو 

 2006)يونس، مؿ عمى تخفيضيا التشخيص بتحديد مصادر الغمكض التي تحيط باألسباب كالع

:130). 

كأصحاب ىذا النمط مف التفكير يقكمكف بإجراء تحميؿ دقيؽ لممكضكع المراد اتخاذ القرار    

بشأنو، ثـ تشخيص أىـ عكامؿ اتخاذ القرار كبالتالي اختيار البديؿ غير المرف كصكالن إلى حمكؿ 
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لييا العبلقات السببية كتبكيبيا لغرض حتمية، كذلؾ القدرة عمى التنبؤ بالمحصمة التي تؤكؿ إ

 اختيار بدائؿ إستراتيجية رئيسية كأخرل طارئة.

يتفؽ ىذا النمط مف التفكير مع نمط  : Planning Based Thinkingالتفكير التخطيطي .4

التفكير التشخيصي في التعامؿ مع المكضكعات أك المشكبلت التي تخضع إلي لغة األرقاـ 

ح ربط األسباب بالنتائج كفؽ عبلقة منطقية بينيما. كيتجو التفكير كالغرض البياني بما يتي

التخطيطي نحك تحديد النتائج الممكنة أك الحمكؿ الممكنة كمرحمة أكلى في التفكير ثـ تييئة 

مستمزمات الكصكؿ إلي تمؾ النتائج، كيركز القائد بشكؿ أقؿ عمى ضركرة تكافر جميع األسباب 

يسمح لعنصر المركنة بتحديد األسباب أك المعمكمات كمصادرىا أك  الكامنة كراء المشكمة لكنو

 .(132: 2006)يونس، الحمكؿ المراد حصرىا ألغراض اتخاذ القرار
 

ًممارداتًاؾمػؽريًاالدرتاتقهيًً .4.3.2

ترتبط ممارسة التفكير االستراتيجي بمدل تكافر الميارات كالقدرات البلزمة لمقياـ بمياـ  

راتيجية. كتقكـ القيادات اإلدارية باستخداـ برامج التفكير اإلستراتيجية التي تمكنيا كمسؤكليات اإلدارة اإلست

مف تحميؿ عناصر البيئة الداخمية كالخارجية لممنظمة كالتنبؤ بأثرىا المستقبمي بما يمكنيا مف إعداد 

التفكير االستراتيجيات المناسبة كاتخاذ القرارات المناسبة في الكقت المناسب. كتنطكم ممارسات 

االستراتيجي عمى جممة مف األدكار التفصيمية كاألساليب كالمراحؿ كالمقكمات البلزمة لمتفكير 

 االستراتيجي، كىي عمى النحك التالي:

 أواًل . األدوار التفصيمية لممارسة التفكير االستراتيجي: 

عممية التفكير كيقصد بيا الخطكات الكاجب القياـ بيا قبؿ إعداد اإلستراتيجية الناتجة عف 

 : (49: 2006)مرسي، االستراتيجي

 التيديدات(.  –تحميؿ كتقييـ البيئة الخارجية )الفرض  (1

 تحديد الرؤية كالتطمعات المستقبمية لممنظمة كرسالتيا كأىدافيا. (2
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تحميؿ البدائؿ اإلستراتيجية المحتممة بعد إجراء عممية التكافؽ بيف البيئة الخارجية كتحميؿ المكقؼ  (3

 ي.الداخم

 تحميؿ مكقؼ المنظمة مقارنة مع منافسييا في الخارج )نقاط القكة كالضعؼ(. (4

تحديد البدائؿ اإلستراتيجية المرغكبة في ضكء الرؤية كالتطمع المستقبمي لممنظمة كرسالتيا  (5

 كأىدافيا.  

 القياـ بعممية االختبار االستراتيجي لبلستراتيجيات المطمكبة إلنجاز األىداؼ المرغكبة. (6

عداد المكازنات نقد  (7 الخطة اإلستراتيجية المكضكعة اعتمادان عمى عمميات تخصيص المكارد كا 

 كالتركيز عمى النظـ كاليياكؿ اإلدارية المناسبة.

 مراجعة كتقييـ مدل نجاح كفعالية اإلستراتيجية.  (8

 ثانيًا . االفتراضات األساسية لممارسة التفكير االستراتيجي: 

( عف االفتراضات األساسية التي يستند عمييا أثناء (Garratt et al., 1998: 280يكشؼ 

 ممارسة التفكير االستراتيجي كالذم يفضي لرؤية إستراتيجية شاممة كىي:

 ( تكافر مستكل مف الذىنية المتفتحة كخبرة ميدانية في إدارة المنظمات.1

كتنشيط آليات التفكير في  (  يتطمب االلتحاؽ باستمرار في برامج تدريبية لتطكير المقدرات الذىنية2

 استشراؼ المستقبؿ.

 (  تكافر إدارة مؤمنة بضركرة ممارسة التفكير االستراتيجي كمحفزة لمكاردىا البشرية.3
 

 

 

 

 

 ج

 

 ثالثا. مراحؿ ممارسة التفكير االستراتيجي: 

مدة عمى خطة إف نتاج التفكير االستراتيجي كالتطبيؽ الفعاؿ لئلدارة اإلستراتيجية ىي إستراتيجية معت

إستراتيجية تـ اعتمادىا مف قبؿ إدارة المنظمة، لذلؾ ال بد أف تمر ىذه اإلستراتيجية بعدة مراحؿ لمكصكؿ 

 إلى حيز التنفيذ، كىذه المراحؿ:
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 :(212 :2012)عواد،: كتشمؿ صياغة اإلستراتيجية عمى األنشطة اآلتية  صياغة اإلستراتيجية . أ

 بناء الرؤية كرسـ رسالة المنظمة. (1

 .تحديد غايات كأىداؼ المنظمة (2

 دراسة كتحميؿ البيئة الخارجية لتحديد الفرص كالتيديدات. (3

 دراسة كتحميؿ البيئة الداخمية لتحميؿ نقاط القكة كالضعؼ. (4

 تحديد البدائؿ اإلستراتيجية. (5

 االختيار االستراتيجي المناسب.  (6

اتيجية إلى خطط تشغيمية أك أم التنفيذ االستراتيجي، كىك ترجمة اإلستر  تطبيؽ اإلستراتيجية: . ب

تنفيذية تحدد ما مطمكب القياـ بو، لتطكير إمكانات المنظمة لمكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ التي 

: 2007)شريؼ وآخروف ؛ (214 :2012)عواد، تسعى إلييا. حيث تشتمؿ عمى األنشطة الفرعية اآلتية 

181): 

 المناخ التنظيمي. تييئة (1

 لسياسات كنظـ العمؿ.تخصيص المكارد، ككضع الخطط كا (2

 بناء الييكؿ التنظيمي المناسب.  (3

 إعداد القكل البشرية، كتنمية القيادات اإلدارية.  (4

 بناء الثقافة التنظيمية التي تدعـ تنفيذ اإلستراتيجية.  (5

:  يتـ مف خبلليا دراسة االنجاز الفعمي كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية اإلستراتيجية ج. المراجعة

 .(155: 2010)حمود، لمخطط كالمحقؽ لبلنحراؼ بيف ا

 :(214: 2012)عواد،كىناؾ ثبلث أنشطة رئيسية لتقييـ اإلستراتيجية كمراجعتيا كتتمثؿ في اآلتي 

 مراجعة العكامؿ الداخمية الخارجية التي تمثؿ أساس صياغة االستراتيجيات الحالية. .1
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نظيمي كالفردم يسير في االتجاه قياس األداء كذلؾ بمراجعة النتائج كالتأكد مف أف األداء الت .2

 الصحيح.

 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند كجكد انحرافات. .3

يمثؿ التفكير االستراتيجي األساس لمقائد اإلدارم الحديث، كعميو األساليب الفنية لمتفكير االستراتيجي: د. 

طكر التكنكلكجي كالذم يجب إدراؾ خطكرة استخداـ أساليب التفكير التقميدية مع اإلدارة الحديثة كالت

يستدعي استخداـ أساليب مكاكبة لتمؾ التغيرات كالتطكرات، كال بد مف تعمـ أساليب جديدة كاإلقتناع بأىمية 

 ( أىـ األساليب الفنية لمتفكير االستراتيجي : 4.2ممارستيا كيكضح الجدكؿ رقـ )

 (4.2جدوؿ رقـ )

 األساليب الفنية لمتفكير االستراتيجي

 االستخداـ وب التفكيرأسم المسمى
More or Less 

Both … 
 أكثر أو أقؿ
 كال مف ..و

يساعد عمى رسـ خريطة تصور الموقؼ المثير ثـ التوصؿ 
 إلى مخرج مف ىذا الموقؼ

Stay Put Thinking )التفكير مف وضع الثبات)محمؾ سر 
يالئـ القضايا المباشرة في ظروؼ االستقرار أو عندما يحتاج 

 يالت بسيطةاألمر إلى تعد

To…Form يحتاج إلى تفكير عميؽ متزايد ودراسة ما لديؾ مف قيـ  أسموب مف..إلى
 ومعتقدات واقتراحات

Mind…Map .أسموب تصور التحدي عمى شكؿ خريطة فكرية 
أسموب الخريطة الفكرية يعد أسموبًا فنيًا لمتفكير يحدد 
أف العناصر األساسية الالزمة إلنجاز ما يجب عمى المنظمة 

 تفعمو ألداء رسالتيا وتحقيؽ رؤيتيا

Strategic Leading 
Issues Matrix 

SLIM)) 

األسموب الفني لتحديد األولويات )مصفوفة القضايا 
 اإلستراتيجية األساسية (

 ىذا األسموب يحدد األولويات والعناصر الميمة، وىي :
 العجمة: وضع حد ينبغي التعامؿ معو فورًا.-1
اؼ: يعد الموضوع أساسًا لتحقيؽ أىداؼ العالقة باألىد-2

 ذات مستويات أعمى.
األمد الطويؿ: الموضوع الذي لو أثر إيجابي ذو أمد  -3

 طويؿ.
 السيولة: ما يمكف انجازه في أمد قصير بيسر وسيولة. -4

 

ألداء لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، ص (، التفكير والتخطيط االستراتيجي، القاىرة : مركز تطوير ا2010المصدر : محمد عبد الغني ىالؿ، ) 

41. 
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ًدورًأدؾوبًاؾيقـارقوفاتًيفًتـشقطًمماردةًاؾمػؽريًاالدرتاتقهيًً:ً .5.3.2

يعد أسمكب السيناريكىات أحد األساليب النكعية الفاعمة في تنشيط التفكير االستراتيجي، 

ي لممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤكليف عف التكجػػػػػػػػػػػو قبؿ فالسيناريكىات )النصكص المستقبمية( ىي عبارة عف تدريب ذىن

 Garratt)ػػػػػػػػػئة الخارجيػػػػػػػػػػػػػة شركعيـ في التخػػػػػػػػػػػػػػطيط ألنيا تػػػػػػػعمؿ عمى زيادة كعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ بأىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية البيػػػػػػ

et al., 1998: 29) . 

 ىذا األسمكب في اآلتي  :كيتمخص دكر 

 تكفير ما يمكف تكفيره مف مؤشرات تخدـ في تقييـ استراتيجيات المنظمة. . أ

 تشخيص المكاقؼ التي تيدد بناء الخطط الكاقعية. . ب

 تحدم منظكر كاسع لؤلحداث كالمكاقؼ البديمة.  . ج

عبلقات د. تمكيف األفراد مف رؤية المكاقؼ المحتممة بعمكمية كترابطية كبمنظار كاسع لكؿ ال

 .(214:  2002)جواد، المتداخمة لتمؾ المكاقؼ المستقبمية 
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 المبحث الرابع

 ؿعوؼاتًاؾمػؽريًاالدـــرتاتقهي
 

ً.ًمتفقد1.4.2ً

ىناؾ العػديد مف األسباب أك العكائؽ التي تمنع أك تقؼ كراء الممارسة الفعمية كالصحيحة لمنيج       

 نظمات، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ النقاط التالية:التفكير اإلستراتيجي في كاقع الم
 

ً.ًأدلابًػشلًاؾؽنريًؿنًادلـظؿاتًيفًتطلققًاؾمغقرياتًاالدرتاتقهقة2.4.2

كيرجع عػدـ االىتماـ بتطػكير دراسػات التفكير االستراتيجي بصفة عامة  لعػدة أسباب منيا عػدـ 

النظر عف أخطار المستقبؿ، كىك ما التقدير لدكر العقؿ كمتطمباتو. كأف نجاحات الحاضر قػد تعمي 

يعرؼ بأزمة الفكر التشغيمي، كأف خطأ العقؿ االستراتيجي كالذم يأتيو مف زاكيتيف انفصالو عف الكاقع 

العممي كعف مشاكمو مما يخمؽ ىػذا صكرة غير مطابقة لمكاقع كيؤدم لمكقػكع في الشمؿ التحميمي دكف 

 .( 127: 2006)سمطاف، الكصكؿ إلى نتػائج ذات معػزل عممي 

في حػيف تفػػشػػػؿ الكثير مف المنظػػػمات في تطػبيػػػػؽ التػغػػييرات االستراتيجػػػػية كذلؾ لؤلسػػػباب 

 اآلتػػيػػػة: 

 أف اإلستراتيجية غير ظاىرة في الممفات كال يعمـ األفراد بكجكدىا.  . أ

 ال ييتـ األفراد بإستراتيجية لـ يساىمكا في إعدادىا.  . ب

 ككف ىناؾ سمسمة مف الخطط كالبرامج مف إستراتيجية كاحدة كاسعة.أف ي  . ج

 ال تككف األنظمة كاليياكؿ متكازية مع اإلستراتيجية. د.      

 التطبيؽ(. –التخطيط  -إذا كاف لدل القيادة خمط بيف مناىج اإلستراتيجية )التفكير . ق

 ات.عدـ كجكد مبدأ مشترؾ لئلستراتيجية في المنظمة عمى كافة المستكي . ك
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إلى أف العائؽ األساسي لمتفكير اإلستراتيجي ىـ القادة   : موقع الكتروني(2012)سموف، ككذلؾ أشارت 

الذيف ال يميزكف بيف التخطيط اإلستراتيجي كالتفكير اإلستراتيجي، ألنيـ ال يعممكف ماذا سيصبح عميو 

 الكضع اآلف أك في المستقبؿ  باإلضافة  إلى األسباب اآلتية:

كد ثقافة تنظيمية تدعػـ التفكير اإلستراتيجي، أم تكجػد لدل القػيادات رغبة بالتفكير عػدـ كجػ . أ

 اإلستراتيجي كلكنيـ ال يجػدكف المناخ المناسب الذم يمكف لمتفػكير أف ينمػك فيو.

تتـ المكافأة في المنظمات عمى األعماؿ التي تتطمب تفكيران متدنيان، أما األعماؿ التي تتطمب  . ب

 ليان فميس ىناؾ مكافأةن كال تحفيزان كال تشجيعان لؤلفراد القادريف عمييا.تفكيران عا

 ينمك التفكير اإلستراتيجي عندما يخطط لو القادة كذلؾ بتشجيع كدعـ االفتراضات المستقبمية. . ج

د. بعض القادة ييددىـ التكتر كالعكامؿ الباعثة عمى التحدم في العمؿ عمى الرغـ مف أف ىذا يشكؿ 

لمتفكير اإلستراتيجي ينبغي أف تقكل ىذه العكامؿ لدل القادة كال تشعرىـ بالضعؼ كالتكتر  بيئة خصبة

 حياليا.

النظاـ الركتيني ال يشجع عمى التفكير اإلستراتيجي بؿ يجب بعث ركح االستكشاؼ كالتحدم  . ق

 كتشجيع الخياؿ كاألسئمة التي تغكص في العمؽ كالتي تكلد أسئمة أكثر فأكثر.
 

3.4.2. ً ًتشـــهـقـــعًاألدـــلاب ًعـــدم ًإىل ًمتــقـــل ًاؾـشــرؽات ًؿــن ًاؾـعـــدقد ًتـهـــعـل اؾـيت

 ًممـاردـــةًاؾمـػـؽـريًاالدـــمـراتقـهي

ىناؾ العديد مف الشركات التي تميؿ إلى عدـ تشجيع  ممارسة التفكير االستراتيجي كذلؾ  

 :(2004ً:24)توػقق،لؤلسباب اآلتية 

 مديرم بعض الشركات الذيف ما زالكا يفكركف بالعقمية التحميمية. نكعية الثقافة السائدة بيف (1

 الميؿ إلى تجاىؿ المفاىيـ اإلستراتيجية التي يستعيف بيا معظـ المديريف في ممارسة عمميـ. (2

 كضع التخطيط في مستكل أدنى مف حيث األىمية مف الكظائؼ الفنية أك التسكيقية. (3



51 

 

 م باالىتماـ الكافي داخؿ التنظيمات التي يعممكف بيا.نادران ما يحظى القائميف بالنشاط الفكر  (4

عندما تدرؾ اإلدارة العميا فرص التنكع الكبيرة التي يمكف أف يكفرىا المفكركف، تكاجو بانتقادات  (5

 عنيفة مف قبؿ المسؤكليف عف الشئكف الفنية أك التسكيقية.
 

 ر االستراتيجيالعوائؽ التي تمنع مف الممارسة الفعمية والصحيحة لمنيج التفكي .4.4.2

  :(38: 2008)أبوبكر وآخروف، كتتمثؿ ىذه العكائؽ فيما يأتي 

: التركيز عمى األسس كالمعارؼ النظرية دكف االىتماـ الكاؼ بالممارسات كالنماذج التي العائؽ األوؿ

 يمكف مف خبلليا اكتساب الميارات الفنية لكضع كتنفيذ الخطط اإلستراتيجية بكفاءة كفاعمية.

: اقتصار أغمبية المدراء كالمؤسسات االستشارية عمى تقديـ رأم أك تصكر باإلطار العاـ الثانيالعائؽ 

إلعداد الخطط اإلستراتيجية دكف تصحيح المفاىيـ كالتصكرات لدل المدراء كالمسئكليف كتنمية معرفتيـ 

 بمنيج التفكير اإلستراتيجي.

خطيط اإلستراتيجي مف قبؿ المدراء كبيف تحمسيـ : عمؽ الفجكة بيف االعتراؼ بأىمية التالعائؽ الثالث

 الفعمي كاستعدادىـ لتحمؿ عبء كمتطمبات التفكير كالتخطيط عمى نحك استراتيجي.

: غياب أك عدـ كضكح األدكات المينية التي تستخدـ في ممارسة عممية اإلدارة اإلستراتيجية العائؽ الرابع

شمؿ األدكات المينية أك الفنية التي تحقؽ ممارسة منيج أك عدـ كجكد دليؿ عممي متكامؿ لدل المنظمة ي

 التفكير االستراتيجي.

: غياب الجانب اإلعبلمي عف المنظمات التي حققت نجاحان كنمكان كاضحان في العالـ العائؽ الخامس

العربي مف خبلؿ ممارسة التفكير اإلستراتيجي في العالـ العربي، بعكس الكتابات األجنبية التي تبرز 

 صفة دكرية مثؿ تمؾ المؤسسات كتساىـ في تحميميا كتكضيح مجاالت االستفادة منيا.ب
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: عدـ كضكح المناىج المرتبطة بتطبيؽ منيج التفكير اإلستراتيجي كمراحؿ العممية العائؽ السادس

ف تطبيؽ اإلستراتيجية حيث أف أغمبية الممارسات اإلدارية كالتنظيمية تحقؽ منافعيا بعد تنفيذىا في حيف أ

  منيج التفكير اإلستراتيجي تظير منافعو بمجرد تطبيقو كممارستو.
 

 ادلعوؼاتًاؾيتًتواجهًاؾمػؽريًاالدرتاتقهيً .5.4.2

تكجد العديد مف المعكقات التي تكاجو التفكير اإلسػػػػػػتراتيجي كالتي يمكف ادراجػػػػػػػػػػيا فيما يأتي ً

 : : موقع الكتروني(2014)أيمف، 

عة الداعية لو قد تؤدم إلي  إفشاؿ تطبيقاتو أك عدـ قدرة المنظمات عمى االستمرار التغيرات السري . أ

 في طبيعتو. 

 يكمؼ الكقت كالجيد كالماؿ الذم قد ال يتكافر لممنظمة.   . ب

انشغاؿ المنظمة كتركيزىا عمى المشكبلت كالقضايا اليكمية المتراكمة يجعميا تنظر لمتفكير  . ج

 كليس ضركرة كاضحة. االستراتيجي عمى أنو ترؼ فكرم 

 د. عدـ استمرار القيادات كالككادر المتخصصة كفقداف األمف الكظيفي.     

 ق. غياب المنافسة مف المنظمات الحككمية كغيرىا إلحساسيا باألماف فبل تفكر بالمستقبؿ.

ذم يعقب ال تزاؿ الكثير مف المنظمات ال تفػرؽ بيف التخػطيط القصير المدل كالتخػطيط اإلستراتيجي ال

 التفكير اإلستراتيجي فتخمط بينيما ظنان منيا أنيا تعػتمده كأنيا ليست كذلؾ. 

 العادات كالتقاليد المجتمعة التي تحػث عمى التػكاكؿ كعػدـ التحسب كعدـ الخكؼ في المستقبؿ.  . ك

الضغكط كالمصالح لمجماعات كلؤلفراد كدكرىا في إبقاء الحاؿ عمى ما ىك عميو كتقاكـ أم تغير  . ز

 جذرم أك جكىرم. 

كيستنتج مف ذلؾ أف المعكقات المرتبطة بعدـ ممارسة التفكير االستراتيجي تتضمف ثبلثة أنكاع مف 

 المعكقات كىي:  
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 كىي معكقات ناتجة عف البيئة الخارجية لممنظمة كمنيا:  معوقات البيئة الخارجية: (1

 عدـ التكافؽ بيف ثقافة المجتمع كرسالة المنظمة. ( أ

 دعـ المادم مف قبؿ الدكلة.قمة كجكد ال  ( ب

 ج( غياب المنافسة بيف الشركة كالشركات األخرل.

 د( عدـ اإلستخداـ الكامؿ لمتكنكلكجيا المتاحة.

 ق( قمة مشاركة المجتمع المحيط بالشركة في أنشطة الشركة.

 ك( عدـ مبلءمة بعض القكانيف كالتشريعات. 

 ك القائد اإلدارم نفسو مف بينيا:: كىي معكقات ترتبط بشخصية المدير أمعوقات شخصية (2

 صعكبة كضع رؤية مستقبمية لممنظمة. ( أ

 عدـ اإللتحاؽ بالدكرات التدريبية التي تؤىؿ المديريف لمتفكير اإلستراتيجي.  ( ب

 صعكبة التكاصؿ بيف المديريف كالمكظفيف. ( ج

 صعكبة كضع معايير لتقييـ قدرة المديريف عمى تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية.   ( د

 ستخداـ التقنية الحديثة.صعكبة ا  ( ق

 غمبة الطابع الركتيني عمى الممارسات اإلدارية.  ( ك

 كىي معكقات تتعمؽ بالبيئة الداخمية لممنظمة كالتي مف أىميا: معوقات تنظيمية: (3

 محدكدية الصبلحيات التي تمكف مف االستفادة مف الفرص البيئية. ( أ

 ي. نقص الكادر اإلدارم المؤىؿ لممارسة التفكير االستراتيج  ( ب

 ج(  قمة الدكرات التدريبية التي تحكم ممارسة التفكير االستراتيجي.  

 د(  اضطراب التنظيـ الناجـ عف التأخير كاإلجازات  كالنقؿ كاإلنتداب.  
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 المـبحــث الخــامــس

 اؾؼقادةًاإلدارقةًواؾمػؽريًاإلدرتاتقهي
 

ًمتفقد .1.5.2

ماـ الباحثيف كالميتميف بمجاؿ  اإلدارة كانت تعد القيادة اإلدارية مف أىـ المكاضيع التي نالت اىت

كمازالت مجاالت لمناقشات كدراسات لدل فقياء الفكر اإلدارم مما أدل إلى كجكد العديد مف التعريفات 

لمقيادة اإلدارية، بما أف مكضكع الدراسة يخص القيادات اإلدارية في الشركات محؿ الدراسة لذلؾ البد مف 

 ة اإلدارية كعبلقة القيادة باإلدارة كعبلقة القيادة اإلدارية بالتفكير االستراتيجي.التعرؼ عمى مفيـك القياد
 

ً.ًؿػفومًاؾؼقادةًاإلدارقة2.5.2ً

صدار  إف القيادة اإلدارية ىي ذلؾ النشاط الذم يمارسو القائد اإلدارم في مجاؿ اتخاذ القرار كا 

لرسمية كعف طريؽ التأثير كاالستمالة بقصد األكامر كاإلشراؼ اإلدارم عمى اآلخريف باستخداـ السمطة ا

 (.78: 2013تحقيؽ ىدؼ معيف )حمادم، 

القيادة اإلدارية بأنيا النشاط الذم يمارسو شخص لمتأثير في الناس Orde Tead  كيعرؼ

 (. 139: 2010كجعميـ يتعاكنكف لتحقيؽ ىدؼ يرغبكف في تحقيقو )العجمي، 

قدرة عمى أحداث كـ مف التأثير عمى المرؤكسيف، ( بأنيا تمؾ الKanz & Kahinكما يصفيا )

عف ذلؾ الكـ الذم يمكف أف يحدثو الرؤساء أك المديركف العاديكف بحكـ السمطات الكظيفية  كيزيد 

 (.165: 2011المخكلة لو )ديرم، 

كيشير عبد الكريـ دركيش كليمى تكبل  إلى أف القيادة اإلدارية ىي القدرة  التي سيؤثر بيا المدير 

مى مرؤكسيو كتكجيييـ بطريقة يتمنى بيا كسب طاعتيـ كاحتراميـ ككالئيـ كخمؽ التعاكف بينيـ في ع

 (.105: 2010سبيؿ تحقيؽ ىدؼ بذاتو )السكارنو، 
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ً.ًعالؼةًاؾؼقادةًاإلدارقةًباؾمػؽريًاالدرتاتقهي3.5.2ًً

ة أكبر في خمؽ تتنامى الحاجة في المنظمات الحديثة إلى القيادة التي تستطيع المساىمة بصكر 

تنظيـ يتجو بنشاط نحك تحقيؽ أىداؼ المنظمة المستقبمية، بجانب العمؿ عمى حؿ المشاكؿ أك الطكارئ 

اليكمية. كأصبحت ىناؾ قناعة كاممة لدل خبراء اإلدارة عمى أف التفكؽ في المنافسة في سنكات القادمة 

ف المسؤكل يف عف قيادة أم شركة سيكاجيكف يعني ضركرة كضع المستقبؿ عمى قائمة االىتمامات. كا 

تحديات متضاعفة في صعكبتيا إف لـ يخصصكا جزءان أكبر مف كقتيـ في التفكير كمناقشة األكضاع 

دارة األزمات الجارية.   المستقبمية بدالن مف االكتفاء  بمكاجية كا 

زف بيف كلذلؾ فإف نجاح أم مبادرة لتطكير أك إدارة المستقبؿ في المنظمة يتطمب تحقيؽ التكا

 .(2: 2010)ىالؿ، التفكير كالتنفيذ 
 

ً.ًؿراحلًاؾمطورًباؾمػؽريًؾؽيًقؽونًادلدقرًؿػؽرًاًادرتاتقهقًا4.5.2ً

مف الضركرم اإلشارة إلي أنو ليس كؿ إنساف مفكران، فيناؾ مراحؿ في تطكر تفكيره كىذه المراحؿ     

 : (Ketan,2006: 47- 63)ىي 

ة يككف اإلنساف غير كاع بالدكر الذم يمعبو التفكير في : ففي ىذه المرحممرحمة عدـ الوعي . أ

 –الحياة ككيفية التفكير بمختمؼ عناصرىا، فبل يعرؼ كيؼ يحمؿ أك يفكر، كيككف ذلؾ غالبان 

 نتاج طريقو تعميمو أك نشأتو التي لـ تعممو كيؼ يفكر. 

تؤثر عمى الحياة كأف  : في ىذه المرحمة يبدأ اإلنساف في الكعي بأف طريقو تفكيرهمرحمة التحدي  . ب

 مشاكؿ التفكير تؤدم إلي مشاكؿ في الحياة. 

: في ىذه المرحمة يبدأ الشخص في التعامؿ مع بنيتيو الفكرية، كيبدأ في مرحمة البدء في التفكيرج. 

 التعرؼ عمى العكامؿ التي تككف نسقو المعرفي، كالتي تؤثر عمى ىذه البنية. كمف ىذه العكامؿ: 
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ة، كعكامؿ فمسفية، كعكامؿ أيديكلكجية كسياسية، كعكامؿ اقتصادية كعكامؿ دينية عكامؿ اجتماعي

 كعكامؿ ثقافية كحضارية. 

 : كىي المرحمة التي يبدأ فييا اإلنساف التدريب عمى التفكير كممارستو.د. مرحمة الممارسة      

اإلنساف كيبدأ في  : كىي المرحمة التي تككف نتاج التدريب؛ حيث يتككفمرحمة التفكير المتقدـ . ق

 امتبلؾ مفاتيح عممية التفكير. 

 : كىي المرحمة التي يصبح فييا التفكير ميارةن كأمران طبيعيان.مرحمة اإلنساف المفكر . ك
 

 خصائصًاألػرادًذويًاؾمػؽريًاالدرتاتقهيًً .5.5.2

ىناؾ العديد مف الخصائص التي يجب أف يتصؼ بيا األفراد ذكم التفكير االستراتيجي لكي 

(، )الدوري، 204: 2012)عواد، مدراء إستراتيجيكف، كمف أىـ  ىذه الخصائص ما يأتي يككنكا 

 :(97: 2010(، )السكارنو، 15: 2001

 القدرة عمى تككيف الرؤل كصياغة األىداؼ اإلستراتيجية.  (1

 الدقة كالبصيرة النافذة كالفراسة في كزف األمكر كتقييـ األمكر المستقبمية.   (2

 البيئة الخارجية بما تكفره مف فرص أك ما تفرضو مف تيديدات. الميارة في استشعار   (3

 الطبلقة الفكرية كالمركنة التمقائية.  (4

 الميارة في تكفير كتصنيؼ كتحميؿ البيانات كالمعمكمات كتفسيرىا. (5

 الميارة كالدقة في المفاضمة أك االختيار مف بيف البدائؿ اإلستراتيجية. (6

 انات المتاحة كاستخداميا بكفاءة. الميارة  في تحديد المكارد كاإلمك (7

 القدرة عمى التجاكب أك التفاعؿ االجتماعي بيف المنظمة كبيئتيا.  (8

 القدرة كالرغبة في مكاكبة عكلمة الفكر اإلدارم.   (9

 القدرة عمى اتخاذ القرارات اإلستراتيجية.  (10
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 .ًاؾػرقًبنيًاؾؼائدًاالدرتاتقهيًوادلدقرًاؾمؼؾقدي6.5.2ً

الستراتيجي أف يككف مديران ضمف مكاقع اإلدارة العميا أك الكسطى، خاصةن عندما يمكف لمقائد ا    

 (135: 2009)النعيمي، يككف استشاريان أك مطكران إداريا أك منظران استراتيجيان 

كيعرؼ المدير االستراتيجي بأنو الشخص الذم لديو القدرة عمى اتخاذ مجمكعة مف القرارات  

يا تككيف كتنفيذ االستراتيجيات البلزمة إلنجاز أىداؼ المنظمة كرسالتيا كالتصرفات التي يترتب عمي

 .(49: 2006)المرسي، 

 ( الفرؽ بيف القائد االستراتيجي كالمدير التقميدم : 5.2كيبيف الجدكؿ رقـ )

 (5.2جدوؿ رقـ )
 الفرؽ بيف القائد االستراتيجي والمدير التقميدي

 
 اؾؼائدًاالدرتاتقهي ادلدقرًاؾمؼؾقدي

 يفترض أف يكوف اإلستراتيجي مخطط ليس بالضرورة أف يكوف استراتيجياً 
بارع في ترجمة األىداؼ إلى خطط وبرامج 

 وسياسات وقواعد وأنظمة
يفعؿ كؿ ذلؾ مف خالؿ رؤية استراتيجية ناتجة عف 

 منيج التفكير اإلستراتيجي

 يعمؿ وفؽ آلية يغمب عميا الجانب الرسمي
واإلدراؾ والتصور  يفكر وفؽ منيج التفكير

 اإلستراتيجي
 العقؿ المدبر لمشركة منفذ لخطط الشركة

 
(، المرجع في التفكير اإلسترتيجي واإلدارة اإلستراتيجية، اإلسكندرية : الدار الجامعية، الطبعة األولى، 2004المصدر : مصطفى أبوبكر )

 .10ص
 
 
 

ً.ًدورًادلدقرًؽؿىططًوؿػؽرًادرتاتقهي7.5.2

ان أف يؤدم المدير كظائفو التقميدية مف تخطيط كتنظيـ كتكجيو كرقابة، كأصبح لـ يعد كافيً

االستمرار كالحفاظ عمى مكقعو الكظيفي مرتبط بالميمات الجديدة التي يجب عميو إتقانيا كالمستندة إلى 

ًمضاميف اإلدارة اإلستراتيجية. 

 :(137:  2009)النعيمي،ة كيتركز دكر المدير كمخطط كمفكر استراتيجي في ثبلث خطكات رئيسي
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 تحديد رسالة المنظمة كأىدافيا الرئيسية.  . أ

 صياغة االستراتيجيات لتحقيؽ الرسالة كالغايات. . ب

  اختيار طريقة تخصيص مكارد المنظمة لتنفيذ االستراتيجيات. . ج

 ( التالي الثبلث الخطكات الرئيسية في الدكر االستراتيجي لممدير:3.2كيكضح الشكؿ رقـ )

 

 

 

 

 

 
 (3.2ؿ رقـ )شك

 ثالث خطوات في الدور االستراتيجي لممدير
 

، االسكندرية : دار إثراء لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، القائد والمفكر االستراتيجي -المدير( 2009: صبلح عبد القادر النعيمي ) المصدر
 .137ص

لمفكر االستراتيجي، فالمدير أك القائد اإلدارم يحتاج في الكقت الحاضر إلي امتبلؾ مكاصفات ا

سناد أكلئؾ الذيف يتصفكف بقدرات فكرية كمكاصفات خاصة تمكنيـ مف:   كفي الحد األدنى تبني أك دعـ كا 

 بناء تصكرات كرؤل بشأف ما يمكف أف يحدث.   . أ

 تحديد الخطكات القادمة المنافسة مف قبؿ الشركات أك الدكؿ أك األسكاؽ المحتممة.  . ب

 مكاجية التغيرات في الظركؼ المحيطة ككسائؿ تعزيزىا.تييئة المتطمبات البلزمة ل  . ج

 

 

 

 

 
 
 

 

 تحديد رسالة المنظمة وأهدافها
 تحديد األعمال بالمؤسسة )ألهدافها الرئيسية(

 

 

 

 
 

 صياغة االستراتيجية )تحميؿ الظروؼ الحالية وتطوير االستراتيجيات(

 
 

 
 يات لتحقيؽ االستراتيجيات(تنفيذ االستراتيجية )تخصيص الموارد والمسؤول
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 الفصل الثالث
 الـدرادــة الـمــيدانيـة
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ًمتفقد1.3ًً

يتناكؿ ىذا الفصؿ الجانبي الميداني لمدراسة ك المتمثؿ في الدراسة اإلستطبلعية كالدراسة الرئيسية 

بعة في تحميؿ البيانات كتفسيرىا، كذلؾ مف ككذلؾ كصؼ أداة كمقاييس الدراسة كاألسس المنيجية المت

 أجؿ االجابة عمى تساؤالت الدراسة.

ًوصفًأداةًوًؿؼاققسًاؾدرادة2.3ً

قامت الباحثة بإعداد استبانة الدراسة كالتي استخدمت كأداة لجمع البيانات، باالعتماد عمى   

مييا مف حذؼ كتغيير ما يمـز (، كذلؾ بعد إجراء التعديبلت ع2010االستبانة التي استخدميا )الشيرم، 

بما يتناسب مع بيئة كمجتمع الدراسة، كاستجابة آلراء محكمي اإلستبانة. حيث قسمت األداة إلى خمسة 

 أجزاء، كىي:

احتكل عمى البيانات الشخصية لمالئ االستبياف كىي اسـ الشركة التابع ليا، كالمسمى  الجزء األوؿ:

لعممي، كمدة الخدمة، كعدد الدكرات التدريبية، كعدد الندكات أك الكظيفي، كالمؤىؿ العممي، كالتخصص ا

 المؤتمرات.

( 9خصص لقياس معرفة إدراؾ المشاركيف لمفيكـ التفكير االستراتيجي، كذلؾ مف خبلؿ )  الثاني: الجزء

 عبارات صيغت بشكؿ إيجابي. 

( 20، كذلؾ مف خبلؿ )خصص لقياس امتبلؾ المشاركيف ألنماط التفكير اإلستراتيجي الجزء الثالث:

 ( نقاط ألربعة أنكاع مف األنماط.5عبارة صيغت جميعيا بشكؿ إيجابي، مقسمة بكاقع )

خصص لقياس درجة ممارسة المشاركيف لمراحؿ التفكير اإلستراتيجي، كذلؾ مف خبلؿ  الجزء الرابع:

 (  عبارة صيغت جميعيا بشكؿ إيجابي.20)

كقات التفكير اإلستراتيجي لدل المشاركيف، كذلؾ مف خصص لقياس مدل كجكد مع الجزء الخامس:

 ( عبارة صيغت جميعيا بشكؿ سمبي.24خبلؿ )
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( عبارة مقسمة الى أربعة محاكر تتعمؽ بمكضكع الدراسة،  73كبذلؾ تضمنت الدراسة عدد )   

ـ حيث اعتمدت الدراسة عمى مقياس ليكرت الخماسي ذك الخمسة أكزاف الذم يتدرج بيف المكافقة كعد

 ( :  1.3المكافقة، كما ىك مكضح  في الجدكؿ رقـ )
 

 (1.3جدوؿ رقـ )
 أوزاف مقياس ليكرات الخماسي

 

 غير موافؽ اطالقاً  غير موافؽ محايد موافؽ موافؽ تماماً  اإليجابية
 1 2 3 4 5 الوزف
 غير موافؽ اطالقاً  غير موافؽ محايد موافؽ موافؽ تماماً  السمبية
 5 4 3 2 1 الوزف
ً

 داؾقبًاؾموؾقلًاإلحصائيًادليمىدؿةًيفًاؾدرادةأً .3.3

بعد االنتياء مف عممية جمع البيانات تـ االستعانة بالحاسب اآللي باالعتماد عمى برنامج  

"Statistical Package for Social Science (SPSS) 21" االختبارات  كىى مجمكعة كبيرة مف

لجداكؿ التكرارية، النسب المئكية، المتكسطات اإلحصائية تتدرج مف اإلحصاء الكصفي البسيط مثؿ ا

الحسابية باإلضافة لبلنحراؼ المعيارم إلى اإلحصاء األكثر تقدمنا مثؿ تحميؿ التبايف كتحميؿ االنحدار 

 (60: 2005)فيمي، 

جراء التحميؿ اإلحصائي المناسب لتحميؿ البيانات كاإلجابة عمى   كلتفريغ البيانات كجدكلتيا كا 

 اسة، فأف ذلؾ يتطمب تطبيؽ بعض أساليب اإلحصاء الكصفي كاإلحصاء التحميمي كاآلتي:تساؤالت الدر 

 اإلحصاء الوصفي: . أ

 " لقياس صدؽ كثبات أداة الدراسة.CronBach's Alphaاستخدـ معامؿ ألفاكركنباخ " (1

استخدمت جداكؿ التكزيع التكرارم كالنسب المئكية لكصؼ كتحميؿ البيانات الشخصية لعينة   (2

  . الدراسة

 تـ االعتماد عمى كؿ مف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لتحميؿ محاكر الدراسة. (3
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 ب. اإلحصاء االستنتاجي:

اعتمدت الباحثة في تحميؿ بيانات الدراسة عمى أساليب اإلحصاء التحميمي لئلجابة عمى    

 تساؤالت الدراسة:

 ـ الختبار المعنكية." يستخدone sample test( لعينة كاحدة "t-testاختبار ) (1

 " لمعرفة الفركؽ المعنكية."ANOVA Testتحميؿ التبايف " (2

 نمكذج إحصائي لتحميؿ المتكسطات الحسابية. (3
 

 اؾدرادةًاالدمطالعقةً .5.3

الغرض األساسي مف إجراء الدراسة االستطبلعية التأكد مف صبلحية ككضكح العبارات التي كردت  

المبلحظات التي يقدميا أفراد العينة، كلمعرفة التعديبلت التي  في أداة الدراسة مف خبلؿ االستفادة مف

 يمكف إجراؤىا. 

معرفة معاممي صدؽ كثبات مقياس الدراسة لمتأكد مف إمكانية  في كما إف ليا األىمية البالغة  

( 5( مفردة. بكاقع )30القياـ بالدراسة مف عدميا. عميو فقد حددت الباحثة العينة اإلستطبلعية ب )

مشاركيف مف اإلدارة  2مشاركيف مف اإلدارة العميا ك 3دات لكؿ شركة، بحيث يككف لكؿ شركة مفر 

 كتـ استرجاعيا بالكامؿ. 2017/ 8الكسطى، كتـ اختيارىـ بطريقة عشكائية. ككزعت خبلؿ شير

ًثلاتًوصدقًأداةًاؾدرادةً .5.2

لػػػدل التطبيػػػؽ  كيقصػػػد بػػػو دقػػػة المقيػػػاس كاتسػػػاقو مػػػف حػػػيف آلخػػػر، كمػػػف مػػػرة ألخػػػرل ثبػػػات األداة

كالػذم يػنص   معامػؿ ألفػا كركنبػاخ،(. كلقياسػو تػـ حسػاب 30: 2007المتكرر لؤلداة )عبيػدات كآخػركف، 

 %، كذلؾ مف خبلؿ المعادلة اآلتية: 60( مساكية أك أكثر  مف Sعمى ثبات أداة القياس إذا كانت قيمة )
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 = تبايف المقياس  t2= عدد بنكد المقياس         N      = معامؿ الثبات.    Sحيث إف :  
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 = تبايف كؿ بنكد مف بنكد المقياس  q2       = مقدار ثابت  1
 

يقصد بو ُقدرة المقياس عمى قياس ما صمـ ألجمو، كلمتحقؽ مف ذلؾ تـ حساب  صدؽ األداةأما  

 الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات، كما تكضحو  المعادلة اآلتية:  الصدؽ اإلحصائي بأخذ

  s V = 
 
 = معامؿ الثبات S       = معامؿ الصدؽ  Vك حيث :  

 ( قيـ  ُمعاممي الصدؽ كالثبات لمحاكر الدراسة2.3فيما يكضح الجدكؿ رقـ )
 (2.3جدوؿ رقـ )

 الدراسة قيـ معاممي الصدؽ والثبات لمتغيرات
 

 ؿعاؿلًاؾصدق ؿعاؿلًاؾنلات عددًاؾعلارات احملاور

 0.878 0.771 9 معرفة القيادات لمفيوـ التفكير  مفيوـ االستراتيجي

 0.908 0.826 20 أنماط التفكير االستراتيجي

 0.974 0.950 20 ممارسة التفكير االستراتيجي

 0.942 0.888 24 معوقات التفكير االستراتيجي

 0.959 0.921 73 ككؿ المقياس
 

(  يتبػيف أف قيمػة معػاممي الثبػات كالصػدؽ لمتغيػر معرفػة القيػادات لمفيػـك 2.3كمف الجػدكؿ رقػـ )  

( عمػى التػكالي، بينمػا متغيػر أنمػاط التفكيػر االسػتراتيجي فقػد 0.87( ك)0.77التفكيػر االسػتراتيجي بمغػت )

(، فػػػي 0.97( ك)0.95سػػػة التفكيػػػر االسػػػتراتيجي فقػػػد بمغػػػت )(، أمػػػا متغيػػػر ممار 0.90( ك)0.82بمغػػػت )

(، كفيمػا يتعمػؽ بمعامػؿ الثبػات 0.94( ك)0.88حيف أف متغير معكقػات التفكيػر االسػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجي  بمغػت )

(، كبالتػػالي يتضػػح أف جميػػع قػػيـ معامػػؿ الثبػػات كانػػت 0.95( ك)0.92كالصػػدؽ لممقيػػاس ككػػؿ فقػػد بمػػغ )

مما يعني إمكانية االعتماد عمى جميع العبارات في كػؿ جػزء مػف أجػزاء االسػتبياف دكف  (0.60أكبر مف )

 حذؼ أم منيا، كقدرة المقياس عمى قياس ما ُصمـ ألجمو.
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ًاؾدرادةًاؾرئقيقةً .6.3

تضمف ىذا البند عرض إجراءات تكزيع أداة الدراسة،  كمف ثـ عرض لتحميؿ البيانات األكلية لعينة  

ميؿ نتائج البيانات المتعمقة بالتفكير اإلستراتيجي بمحاكره األربعة، ثـ تقييـ لمتغيرات الدراسة،  يتبعو تح

 الدراسة كفقان لؤلىمية النسبية، كأخيران تناكؿ تحميبلن لئلجابة عمى تساؤالت الدراسة.

 إجراءات وتوزيع أداة  الدراسة   .1.6.3

ة بمدينة بنغازم، كالممثميف لعينة مشاركان يعممكف في الشركات النفطي 70كزعت أداة الدراسة عمى   

( كما حدد سابقان بالفصؿ األكؿ مقارنة بمجتمع Krejicie and Morgan, 1970الدراسة كفقان لجدكؿ )

مشاركان بشكؿ شخصي، مع اإلستعانة بمديرم إدارات التدريب كالتطكير في التكزيع كاالنتظار  85الدراسة 

كيف فرصة اإلجابة عمى بما ال يعطؿ أعماليـ كلتكضيح أم طيمة ساعات الدكاـ الرسمي إلعطاء المشار 

استبانة كزعت  15غمكض إف كجد، كفي نفس الكقت لضماف استرجاع أداة الدراسة بالكامؿ، فيما عدا 

( 3.3ؼ كتـ استبلـ كؿ اإلستمارات،  كالجدكؿ  رقـ )  9/2017بشكؿ غير شخصي، كذلؾ خبلؿ شير 

 يكضح ذلؾ : 

 (3.3جدوؿ )

 تمارات الُموزعة والُمستممة لكؿ شركةعدد االس
 

 عددًاالدمؿاراتًادليمؾؿة عددًاالدمؿاراتًادلوزعة ادمًاؾشرؽة ت

 10 10 شركة ليبيا لمنفط المشتركة .1

 8 8 شركة الجوؼ لمتقنية النفطية .2

 14 14 شركة البريقة لتسويؽ النفطية .3

 15 15 شركة الخميج العربي لمنفطية .4

 10 10 ارة لمخدمات النفطيةشركة الشر  .5

 13 13 شركة الراحمة لمخدمات النفطية .6

 70 70 المجموع
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 وصؼ وتحميؿ البيانات الشخصية لعينة الدراسة .2.6.3

تضمف ىذا القسـ تحميؿ البيانات الخاصة بالمشاركيف كالمتمثمة في المسمى الكظيفي، كالمؤىؿ 

لتدريبية، كالندكات أك المؤتمرات. كفيما يمي عرض ، كمدة الخدمة، كالدكرات االعمميالعممي، كالتخصص 

 لنتائج التحميؿ:

 المسمى الوظيفي: .1.2.6.3

%( مف المشاركيف ىـ رؤساء أقساـ بالشركات 22.9( أف ما نسبتو )4.3يتبيف مف الجدكؿ رقـ )

%( مف المشاركيف ىـ مديرم إدارات، في حيف أف نسبة المراقبيف 17.1النفطية، كأف ما نسبتو )

%( مف المشاركيف ىـ أعضاء بمجمس 11.4%( مف المشاركيف، كأف ما نسبتو )14.3) كالمنسقيف

 %( ىـ رؤساء مجمس ادارة بالشركات النفطية.8.6االدارة كمدراء عامكف، في حيف أف ما نسبتو )

 (4.3جدوؿ رقـ )
 التكرارات والنسبة المئوية لمتغير المسمى الوظيفي

 

 Percentageسبة % الن frequencyالعدد  التوزيع البياف

 المسمى الوظيفي

 8.6 6 رئيس مجمس ادارة
 11.4 8 عضو مجمس ادارة

 11.4 8 مدير عاـ
 17.1 12 مدير ادارة
 22.9 16 رئيس قسـ
 14.3 10 مراقب
 14.3 10 منسؽ

 100.0 70 اإلجمالي
 

 المؤىؿ العممي:  .2.2.6.3

كالدكتكراه فيي ال تتجاكز  ( انخفاض نسبة حممة الماجستير5.3يكضح الجدكؿ رقـ )   

%(، في 45.7%( ، بينما النسبة األكثر ارتفاعنا تمثمت فى الحاصميف عمى البكالكريكس بنسبة )31.4)
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%(،  أما حممة الدبمكـ العالي بنسبة 15.7حيف ظير أف نسبة الحاصميف عمى الدبمكـ المتكسط )

مؤىبلت عممية عالية لكي تككف أكثر كفاءة  %( كىذا يبيف أف القيادات االدارية البد اف تككف ذات2.9)

 كقدرة عمى إدارة منظماتيا بطريقة استراتيجية. 

 (5.3جدوؿ رقـ )
 التكرارات والنسب المئوية لمتغير المؤىؿ العممي

 

 Percentageالنسبة %  frequencyالتكرار  التوزيع البياف

 المؤىؿ العممي

 4.3 3 ثانوية عامة فأقؿ
 15.7 11 دبموـ متوسط
 45.7 32 بكالوريوس
 2.9 2 دبمـو عالي
 27.1 19 ماجستير
 4.3 3 دكتوراه

 100.0 70 اإلجمالي

 
 التخصص العممي:  .3.2.6.3

%( مف المشاركيف تخصصيـ إدارة 27.1( أف ما نسبتو )6.3يظير الجدكؿ رقـ )

%( مف المشاركيف تخصصيـ ىندسة، كما أف ما نسبتو 24.3أعماؿ، كأف ما نسبتو )

%( مف المشاركيف تخصصيـ محاسبة، أما المتخصصيف في العمـك كاإلقتصاد كانت 20.0)

%(. كىذا يبيف 12.9%(، بينما نسبة التخصصات األخرل كانت )8.6% ، 7.1نسبيـ بيف )

أف نسبة كبيرة مف المشاركيف غير متخصصيف في العمؿ اإلدارم كذلؾ ال يتكافؽ مع الممارسة 

 جي. الفعالة لمتفكير اإلستراتي
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 (6.3جدوؿ رقـ )
 التكرارات والنسب المئوية لمتغير التخصص العممي

 

 Percentageالنسبة %  frequencyالتكرار  التوزيع البياف

 التخصص العممي

 27.1 19 إدارة اعماؿ
 24.3 17 ىندسة
 20.0 14 محاسبة
 7.1 5 عموـ
 8.6 6 اقتصاد

 12.9 9 تخصص أخر
 100.0 70 اإلجمالي

 

 مدة الخدمة   .4.2.6.3

%( مف المشاركيف تقؿ مدة خبرتيـ عف 20.0( أف ما نسبتو )7.3يتضح مف الجدكؿ رقـ )

%( كىي تعادؿ نسبة 40.0خمس سنكات، أما الذيف مدة خدمتيـ تصؿ إلى خمسة عشر سنة بمغت )

 الذيف كصمت مدة خدمتيـ إلى أكثر مف خمسة عشر سنة،  كىذا يعكس جانب مف رصيد الخبرة العممية

 لمقيادات اإلدارية بالشركات النفطية. 

 (7.3جدوؿ رقـ )
 التكرارات والنسب المئوية لمتغير مدة الخدمة

 

 Percentageالنسبة %  frequencyالتكرار  التوزيع البياف

مدة 
 الخدمة

 20.0 14 سنوات 5اقؿ مف 
 20.0 14 سنوات 10الي اقؿ مف 5مف
 20.0 14 سنة 15الي اقؿ مف  10مف

 40.0 28 سنة فاكثر 15مف
 100.0 70 اإلجمالي
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 عدد الدورات التدريبية في مجاؿ التفكير االستراتيجي:  .5.2.6.3

%( مف المشاركيف لـ يتمقكا أم دكرة تدريبية في مجاؿ التفكير 52.9( أف )8.3يبيف الجدكؿ رقـ )

في مجاؿ التفكير  %( مف المشاركيف تمقكا دكرة كاحدة فقط31.4االستراتيجي، فى حيف أف ما نسبتو )

%( تمقكا أكثر مف ثبلث دكرات، كبصفة عامة يمكف القكؿ أف 10.0االستراتيجي، كما أف ما نسبتو )

أغمب المشاركيف لـ يتمقكا دكرات تدريبية كافية في مجاؿ التفكير االستراتيجي، ما مف شأنو أف يككف لو 

 ية. آثاران سمبية عمى التكجيات االستراتيجية في الشركات النفط

 (8.3جدوؿ رقـ )
 التكرارات والنسب المئوية لمتغير الدورات التدريبية

 

 Percentageالنسبة %  frequencyالتكرار  التوزيع البياف

 عدد الدورات

 52.9 37 لـ ألتحؽ
 31.4 22 دورة واحدة
 5.7 4 دورتاف

 - - ثالث دورات
أكثر مف ثالث 

 10.0 7 دورات

 100.0 70 اإلجمالي
 

عدد الندوات أو المؤتمرات التي شاركت فييا والتي ليا عالقة بموضوع التفكير  .6.2.6.3

 االستراتيجي:  

%( مف المشاركيف لـ يشارككا في ندكات أك مؤتمرات 62.9( أف )9.3يتضح مف الجدكؿ رقـ )

كما  %( مف المشاركيف شارككا فى ندكة كاحدة،21.4عممية تتعمؽ بالتفكير االستراتيجي، كأف ما نسبتو )

%( شارككا في 4.3%( شارككا فى أكثر مف ثبلث ندكات، في حيف أف ما نسبتو )11.4أف ما نسبتو )

أكثر مف ثبلث ندكات عممية تتعمؽ بالتفكير االستراتيجي، ما يعكس ضعؼ اىتماـ الشركات النفطية 

 بالتركيز عمى المؤتمرات كالندكات العممية ذات العبلقة بالتفكير االستراتيجي.
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 (9.3ؿ رقـ )جدو
 التكرارات والنسب المئوية لمتغير المشاركة في الندوات والمؤتمرات

 

 Percentageالنسبة %  frequencyالتكرار  التوزيع البياف

عدد الندوات أو 
المؤتمرات التي شاركت 

 فييا

 62.9 44 لـ اشارؾ
 21.4 15 ندوة واحدة
 - - ندوتاف

 4.3 3 ثالثة ندوات
أكثر مف 

 11.4 8 ة ندواتثالث

 100.0 70 اإلجمالي
 

 تحميؿ لنتائج البيانات المتعمقة بمحاور التفكير االستراتيجي  .3.6.3

تضمف ىذا الجانب تحميبلن لمبيانات التي تـ جمعيا عف طريؽ أداة الدراسة لمتغيرات الدراسة األربعة 

 ساؤالتيا.المتعمقة بالتفكير االستراتيجي، بما يحقؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عمى ت

 

 مقياس درجة معرفة القيادات االدارية لمفيـو التفكير االستراتيجي: .1.3.6.3

مف أجؿ تكضيح المؤشرات اإلحصائية الخاصة بدرجة معرفة القيادات االدارية لمفيكـ التفكير 

(  يكضح أف المتكسط الحسابي 10.3االستراتيجي بالشركات النفطية محؿ الدراسة، فإف الجدكؿ رقـ )

( فإنو يمكف 3( كبناءان عمى المتكسط النظرم لممقياس )4.27 -3.44لمقياس تتراكح ما بيف )لعبارات ا

القكؿ أف القيـ تفكؽ المتكسط الحسابي النظرم، فقد جاءت في المرتبة األكلي )أعمى متكسط( ىي عبارة 

االستراتيجي   أدرؾ بأف التفكير االستراتيجي ىك األسمكب الفكرم القائـ عمى الرؤية كالحدس كاالدراؾ

% ( مف المشاركيف يركف ذلؾ.  يميو 90(، حيث ما نسبتو )0.75( كانحراؼ معيارم )4.27بمتكسط )

عادة تركيبة لبناء نماذج المستقبؿ  عبارة يقكـ التفكير االستراتيجي عمى تفكيؾ كتحميؿ كنقد الكاقع كا 

%( مف المشاركيف يعرفكف  84.2(، إذ ما نسبتو )0.83( كانحراؼ معيارم ) 4.02بمتكسط حسابي )
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ذلؾ.  ثـ عبارة أجتيد فى معرفة ما يجب عممو لمتحرؾ تجاه الرؤية المستقبمية بمتكسط حسابي ) 

 %( يكافقكف عمى ذلؾ. 80(،  حيث ما نسبتو )0.57( كانحراؼ معيارم )3.95

ال ينجح أسمكب أما فيما يتعمؽ بعبارة مكافقة المشاركيف عمى أنيـ يستطيعكف مراجعة أفكارىـ عندما 

(، حيث يظير أف 0.65( كانحرافيا  المعيارم )3.94معيف لحؿ المشكبلت كالبالغ متكسطيا الحسابي )

%( مف المشاركيف يستطيعكف فعؿ ذلؾ،  تتبعيا عبارة أىتـ برسـ صكرة بعيدة المدل 82.9ما نسبتو )

%( 67.1بذلؾ بما نسبتو ) (، إذ ييتـ0.66( كانحراؼ معيارم )3.92ألعماؿ الشركة بمتكسط حسابي )

%( مف المشاركيف يستطيعكف النظر إلى الشركة كنظاـ 67.1مف المشاركيف،  في حيف أف ما نسبتو )

 (.0.77( كانحراؼ معيارم )3.8متكامؿ كذلؾ بمتكسط حسابي )

%( مف المشاركيف يجتيدكف في معرفة أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف تحميؿ 75.7كأف ما نسبتو )

(. 0.73( كانحراؼ معيارم )3.75صكيرىـ لمستقبؿ أعماؿ الشركة كلكف بمتكسط حسابي )لمحاضر كت

%( فقط مف المشاركيف يكافقكف عمى أنيـ تتكفر لدييـ عدة استراتيجيات بديمة 57.2كما أف ما نسبتو )

(. 0.98( كانحراؼ معيارم )3.48لمكاجية المشكبلت غير المتكقعة في عمؿ الشركة، بمتكسط حسابي )

%( مف المشاركيف  يركف بأف التفكير االستراتيجي يتعمؽ بقدرة الشركة عمي 50.0في حيف أف ما نسبتو )

 (.1.04( كانحراؼ معيارم )3.44إدارة األزمات التي تكاجييا بيف فترة كأخرل بمتكسط حسابي )
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 (10.3جدوؿ رقـ )
 النسب والوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري

 القيادات اإلدارية لمفيوـ التفكير االستراتيجي معرفة لمحور
 

 ـ
 المقياس
 

 العبارات

 النسب المئوية إلجابات المشاركيف

بي
سا
الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا
الم
ؼ 
حرا
االن

 

رتبة
ال

 

موافؽ 
غير  محايد موافؽ بشدة

 موافؽ

غير 
موافؽ 
 بشدة

1 
إدراؾ أف التفكير االستراتيجي ىو األسموب 

لرؤية والحدس واإلدراؾ الفكري القائـ عمي ا
 االستراتيجي

41.4 48.6 5.7 4.3 - 4.27 0.75 1 

2 
يقـو التفكير االستراتيجي عمي تفكيؾ وتحميؿ 
عادة تركيبة لبناء نماذج  ونقد الواقع وا 

 المستقبؿ
27.1 57.1 7.2 8.6 - 4.02 0.83 2 

3 
يتعمؽ  التفكير االستراتيجي بقدرة الشركة 

توجييا بيف فترة عمي إدارة األزمات التي 
 وأخرى

17.1 32.9 28.6 20.0 1.4 3.44 1.04 9 

 6 0.77 3.80 - 4.3 28.6 50.0 17.1 أستطيع النظر إلي الشركة كنظاـ متكامؿ 4
 5 0.66 3.92 - 1.4 21.4 60.0 17.1 أىتـ برسـ تصور بعيد المدي ألعماؿ الشركة 5

6 
اجتيد في معرفة أوجو الشبو واألختالؼ بيف 

لمحاضر وتصوري لمستقبؿ أعماؿ  تحميمي
 الشركة

8.6 67.1 15.7 8.6 - 3.75 0.73 7 

أجتيد في معرفة ما يجب عممو لتحرؾ تجاه  7
 3 0.57 3.95 - 4.3 5.7 80.0 10.0 الرؤية المستقبمية

8 
استطيع مراجعة أفكاري عندما ال ينجح 

أسموب معيف لحؿ المشكالت التي تواجييا 
 الشركة

14.3 68.6 15.7 1.4 - 3.94 0.65 4 

تتوفر عدة استراتيجيات بديمة لمواجية  9
 8 0.98 3.48 1.4 18.6 22.9 44.3 12.9 المشكالت غير المتوقعة في عمؿ الشركة

  3.84 المتوسط الحسابي المرجح
  0.37 اإلنحراؼ المعياري العاـ

 

 

 بالشركات النفطيةمقياس درجة امتالؾ القيادات االدارية ألنماط التفكير االستراتيجي  .2.3.6.3

 أوال. نمط التفكير الشمولي:
( أف المتكسط الحسابي لعبارات مقياس نمط التفكير الشمكلي 11.3يبيف الجدكؿ رقـ )    

(، فقد جاء في 3لممقياس )( كىي جميعيا تفكؽ المتكسط النظرم 4.47 -3.72تراكحت ما بيف )



71 

 

أشجع مكظفي الشركة عمى االستفادة مف  مف حيث األىمية )أعمى متكسط( عبارةسساألكلى  المرتبة

%( مف 100( كبما نسبتو )0.50( كانحراؼ معيارم )4.47الفرص الجديدة المتاحة بمتكسط )

%( مف المشاركيف يركف أنيـ يبادركف إلتاحة الفرص الجديدة 97.2المشاركيف، ثـ أف ما نسبتو )

لمشاركيف يركف أنيـ يتعاممكف %( مف ا84.3التي تخدـ مصمحة الشركة، في حيف أف ما نسبتو )

%( يركف بأنيـ يطرحكف معالجات كمية لممشاكؿ 85.8بمركنة مع مكظفي الشركة، بينما ما نسبتو )

%( مف المشاركيف يركف أنيـ 71.5التي تكاجييـ أثناء قياميـ بأعماؿ الشركة، كأف ما نسبتو )

 يؽ أىداؼ إدارة الشركة.يجركف تغييرات شمكلية في األنشطة التي يمارسكنيا مف أجؿ تحق

 (11.3جدوؿ رقـ )
 النسب والوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمحور أنماط التفكير اإلستراتيجي 

 )نمط التفكير الشمولي(
 

 ـ
 المقياس
 

 العبارات

 النسب المئوية إلجابات المشاركيف

بي
سا
الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا
الم
ؼ 
حرا
االن

 

رتبة
ال

 

موافؽ 
 محايد موافؽ تماماً 

غير 
 موافؽ

غير 
موافؽ 
 إطالقاً 

1 
أشجع موظفي الشركة عمى االستفادة مف الفرص 

 الجديدة المتاحة
47.1 52.9 - - - 4.47 0.50 1 

2 
أبادر إلتاحة الفرص الجديدة التي تخدـ مصمحة 

 2 0.59 4.38 - 1.4 1.4 54.3 42.9 الشركة

3 
اطرح معالجات كمية لممشاكؿ التي تواجينني أثناء 

 4 0.77 4.02 - 2.9 11.4 62.9 22.9 مي بأعماؿ الشركةقيا

4 
اجري تغييرات شمولية في االنشطة التي أمارسيا مف 

 5 0.86 3.72 2.9 5.7 20.0 58.6 12.9 أجؿ تحقيؽ اىداؼ ادارة الشركة

 3 0.77 4.12 - 4.3 11.4 51.4 32.9 أتعامؿ بمرونة مع موظفي الشركة 5

  4.14 المتوسط الحسابي المرجح
  0.42 اإلنحراؼ المعياري العاـ

 

 

 



72 

 

 ثانيًا. نمط التفكير التجريدي:

( أف المتكسط الحسابي لعبارات مقياس نمط التفكير التجريدم تراكحت 12.3يكضح الجدكؿ رقـ )

(، فقد جاءت في المرتبة 3( كىي جميعيا تفكؽ المتكسط النظرم لممقياس )3.90 -3.47ما بيف )

ية )أعمى متكسط(  عبارة اتخذ القرارات بالمشاركة مع باقي المدراء أثناء األكلى مف حيث األىم

%( مف 80( كبما نسبتو )0.64( كانحراؼ معيارم )3.90) ممارسة عممي اإلدارم بمتكسط حسابي

%( مف المشاركيف يركف أنيـ يبنكف تصكرىـ لمستقبؿ الشركة 70.0المشاركيف،  ثـ أف ما نسبتو )

%( مف المشاركيف 68.6ـ كخبرتيـ فى العمؿ االدارم، في حيف أف ما نسبتو )بناءان عمى استشارتي

%( مف المشاركيف 61.4يركف أنيـ يستخدمكف أسػػػػػػػاليب جػػػػػػػديدة  في حؿ المشاكؿ، كأف ما نسبتو )

يتعاممكف مع المكضكعات الجديدة غير المألكفة كالتي تخص مجاؿ العمؿ، كذلؾ ما نسبتو 

 مشاركيف يركف أنيـ يبدأكف كثيران في عبلج مشكمة معينة يستطيعكف االحساس بيا.%( مف ال57.1)

 (12.3جدوؿ رقـ )
 النسب والوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمحور أنماط التفكير اإلستراتيجي

 )نمط التفكير التجريدي(
 

 ـ
 المقياس
 

 العبارات

 النسب المئوية إلجابات المشاركيف

بي
سا
الح
سط 

متو
ال

 

اال 
ري
عيا
الم
ؼ 
حرا
ن

 

رتبة
ال

 

موافؽ 
 محايد موافؽ تماماً 

غير 
 موافؽ

غير 
موافؽ 
 إطالقاً 

أبدأ كثيرًا في عالج مشكمة معينة استطيع اإلحساس  1
 5 0.86 3.47 - 17.1 25.7 50.0 7.1 بيا قبؿ التعبير عنيا

2 
اتعامؿ مع الموضوعات الجديدة غير المألوفة والتي 

 4 0.77 3.58 - 10.0 28.6 54.3 7.1 تخص مجاؿ عممنا

 3 0.75 3.68 - 8.6 22.9 60.0 8.6 استخداـ اساليب جديدة  في حؿ المشاكؿ 3

4 
اتخذ القرارات بالمشاركة  مع باقي المدراء اثناء 

 1 0.64 3.90 - 2.9 17.1 67.1 12.9 ممارسة عممي االداري

5 
ابني تصوري لمستقبؿ الشركة بناء عمى استشاراتي 

 2 0.77 3.74 1.4 4.3 24.3 58.6 11.4 في العمؿ االداري وخبرتي

  3.67 المتوسط الحسابي المرجح
  0.54 اإلنحراؼ المعياري العاـ

 



73 

 

 ثالثًا. نمط التفكير التشخيصي:

( أف المتكسط الحسابي لعبارات مقياس نمط التفكير التشخيصي 13.3يظير الجدكؿ رقـ )

(،  فقد جاءت  3يعيا تفكؽ المتكسط النظرم لممقياس )( كىي جم4.22 -3.78تراكحت ما بيف )

في المرتبة األكلى مف حيث األىمية )أعمى متكسط( عبارة أىتـ بتحقيؽ أىداؼ إدارة الشركة في كؿ 

%( مف 94.3( كبما نسبتو )0.54( كانحراؼ معيارم )4.22عمؿ أمارسو بمتكسط حسابي )

كيف يتعاممكف بشيء مف المركنة مع باقي المدراء %( مف المشار 86.8المشاركيف، ثـ أف ما نسبتو )

%( مف المشاركيف يقكمكف بطرح حمكؿ متكازنة لممشاكؿ التي 87.2كالمكظفيف، تميو ما نسبتو )

%( مف المشاركيف يركف أنيـ يتعرفكف عمى الفرص 71.4تكاجييـ بالشركة، في حيف أف ما نسبتو )

%( مف المشاركيف يركف أنيـ 75.7ا ما نسبتو )المتاحة خارج الشركة قبؿ التعامؿ معيا، بينم

 يعتمدكف عمى افكار مكظفي الشركة في رصد طبيعة المجتمع المحيط بالشركة.

 (13.3جدوؿ رقـ )
 النسب والوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمحور أنماط التفكير االستراتيجي

 )نمط التفكير التشخيصي(
 

  ـ
 العبارات

 المشاركيفالنسب المئوية إلجابات 

بي
سا
الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا
الم
ؼ 
حرا
االن

 

رتبة
ال

 

موافؽ 
غير  محايد موافؽ تماماً 

 موافؽ

غير 
موافؽ 
 إطالقاً 

اتعرؼ عمي الفرص المتاحة خارج الشركة  1
 4 0.67 3.84 - 1.4 27.1 57.1 14.3 قبؿ التعامؿ معيا

أعتمد عمي افكاري موظفي الشركة في رصد  2
 5 0.86 3.78 2.9 5.7 15.7 61.4 14.3 حيط بالشركةطبيعة المجتمع الم

أطرح حموؿ متوازنة لممشاكؿ التي أواجييا  3
 3 0.54 3.92 - 2.9 10.0 78.6 8.6 بالشركة

أتعامؿ بشيء مف المرونة مع باقي المدراء  4
 2 0.53 4.02 - - 12.9 71.4 15.7 و الموظفيف

أىتـ بتحقيؽ أىداؼ إدارة الشركة في كؿ  5
 1 0.54 4.22 - - 5.7 65.7 28.6 أمارسة عمؿ

  3.96 المتوسط الحسابي المرجح
  0.42 اإلنحراؼ المعياري العاـ
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 رابعًا. نمط التفكير التخطيطي:

( أف المتكسط الحسابي لعبارات مقياس نمط التفكير التخطيطي تراكحت 14.3يبيف الجدكؿ رقـ )

(، فقد جاءت في المرتبة 3كسط النظرم لممقياس )( كىي جميعيا تفكؽ المت4.22 -3.47ما بيف )

األكلى مف حيث األىمية )أعمى متكسط( عبارة أتبع القكانيف كاإلجراءات أثناء التعامؿ مع المكاقؼ 

%( مف المشاركيف، 95.7( كبما نسبتو )0.51( كانحراؼ معيارم )4.22اإلدارية بمتكسط حسابي )

يعتمدكف المقاييس الكمية لتقييـ األداء الكظيفي لمعامميف  %( مف المشاركيف78.6.0ثـ أف ما نسبتو )

%( مف المشاركيف ييتمكف بتفاصيؿ المشكبلت اإلدارية أثناء التعامؿ 77.1بالشركة، يميو ما نسبتو )

%( مف المشاركيف يفضمكف التعامؿ مع المكضكعات المألكفة كغير 67.1معيا، في حيف ما نسبتو )

%( مف المشاركيف يقضكف كثيران مف الكقت لجمع بيانات مفصمة عف 61.4) المألكفة، بينما ما نسبتو

 المشاكؿ التي تكاجييـ أثناء القياـ بالعمؿ فى الشركة.

 (14.3جدوؿ رقـ )
 النسب والوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمحور أنماط التفكير اإلستراتيجي  

 )نمط التفكير التخطيطي(
 

 ـ
 المقياس
 

 العبارات

 المئوية إلجابات المشاركيف النسب

بي
سا
الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا
الم
ؼ 
حرا
االن

 

رتبة
ال

 

موافؽ 
 محايد موافؽ تماماً 

غير 
 موافؽ

غير 
موافؽ 
 إطالقاً 

1 
أعتمد المقاييس الكمية لتقيـ األداء الوظيفي لمعامميف 

 2 0.76 3.85 1.4 4.3 15.7 64.3 14.3 بالشركة

 3 0.86 3.72 - 15.7 7.1 65.7 11.4 ية أثناء التعامؿ معياأىتـ بتفاصيؿ المشكالت اإلدار  2

 4 0.82 3.61 4.3 2.9 25.7 61.4 5.7 أفضؿ التعامؿ مع الموضوعات المألوفة وغير المألوفة 3

4 
أقضي كثيرا مف الوقت لجمع بيانات مفصمة عف المشاكؿ 

 5 1.01 3.47 1.4 22.9 14.3 50.0 11.4 التي تواجيني أثناء القياـ بعممي في الشركة

5 
أتبع القوانيف واإلجراءات أثناء التعامؿ مع المواقؼ 

 1 0.51 4.22 - - 4.3 68.6 27.1 اإلدارية

  3.78 المتوسط الحسابي المرجح
  0.53 اإلنحراؼ المعياري العاـ
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 . مقياس درجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدي القيادات اإلدارية 3.3.6.3

( كبناءن عمى المتكسط الحسابي لعبارات المقياس أك مستكل ممارسة 15.3)يبيف الجدكؿ رقـ 

( كىي جميعيا تفكؽ 4.00 -3.44التفكير االستراتيجي لدل القيادات، حيث تراكحت ما بيف )

( أم أف إجابات المشاركيف في اتجاه المكافقة عمى ما احتكتو العبارات، 3المتكسط النظرم لممقياس )

األكلى مف حيث األىمية كضع السياسات كاألنشطة كاإلجراءات كالبرامج كالمكازنات كقد جاء بالمرتبة 

 (. 0.68( كانحراؼ معيارم )4.00البلزمة لتنفيذ الخطة المكضكعة بمتكسط )

 ( 15.3جدوؿ رقـ )
 النسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري

 دات االدارية لمحور ممارسة مراحؿ التفكير االستراتيجي لدي القيا
 

 ـ
 المقياس
 

 العبارات

 النسب المئوية إلجابات المشاركيف

بي
سا
الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا
الم
ؼ 
حرا
االن

 

رتبة
ال

 

موافؽ 
 محايد موافؽ تماماً 

غير 
 موافؽ

غير 
موافؽ 
 إطالقاً 

 3 0.69 3.91 - 5.7 11.4 68.6 14.3 تحدد الرسالة مجاؿ العمؿ المستقبمي لشركتكـ  .1
أىداؼ الشركة المستقبمية وذلؾ في ضوء رؤية ورسالة يتـ تحديد   .2

مكانياتيا  4 0.73 3.91 1.4 2.9 14.3 65.7 15.7 الشركة وحدودىا وا 

 20 0.95 3.44 2.9 15.7 24.3 48.6 8.6 تقوموف بوضع أىداؼ محددة وواضحة ومكتوبة تفوؽ خمسة سنوات  .3
اؼ داخؿ يتـ التعرؼ عمي مستجدات التقنية عند وضع الخطط واألىد  .4

 6 0.65 3.84 - 5.7 12.9 72.9 8.6 الشركة

يتـ تحميؿ عوامؿ المنافسة بيف الشركة والشركات األخرى عند وضع   .5
 15 0.97 3.64 2.9 11.4 20.0 50.0 15.7 خطة عمؿ الشركة

يتـ  تحميؿ إمكانيات موظفي الشركة مف حيث مؤىالتيـ ومعموماتيـ   .6
 17 0.94 3.58 2.9 15.7 8.6 65.7 7.1 لوجيةاإلدارية وميارتيـ العممية والتكنو 

تـ تحميؿ البيئة الخارجية )العامة(  المحيطة بالشركة وبصفة مستمرة   .7
 لمتعرؼ عمى المتغيرات

7.1 60.0 18.6 14.3 - 3.60 0.82 18 

يتـ تحديد الفرص والتيديدات الموجودة في البيئة الخارجية لمشركة   .8
 11 0.96 3.72 - 14.3 20.0 44.3 21.4 الشركةلالستفادة منيا في تحقيؽ أىداؼ 

يتـ تحميؿ إمكانيات الشركة المادية والبشرية والمالية والتنظيمية   .9
 10 0.89 3.72 2.9 8.6 14.3 61.4 12.9 وبطريقة واقعية ودقيقة عند وضع خطة عمؿ الشركة

 13 0.87 3.68 2.9 7.1 20.0 58.6 11.4 تحدد نقاط القوة والضعؼ لالستفادة منيا في تحقيؽ أىداؼ الشركة  .10

 
11. 
 

 19 1.08 3.55 7.1 7.1 25.7 42.8 17.1 يتـ صياغة عدة بدائؿ استراتيجية بكافة المستويات اإلدارية بالشركة
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%( مف المشاركيف يركف أنو يتـ تحديد 75.7( يتبيف أف ما نسبتو )15.3كمف خبلؿ الجدكؿ )

%( 82.9البرنامج الزمني المطمكب لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة مف خطة عمؿ الشركة، بينما ما نسبتو )

%( 81.40مف المشاركيف يركف أف الرسالة تحدد مجاؿ العمؿ المستقبمي لمشركة، كفي حيف ما نسبتو )

 مف المشاركيف يشيركف إلى أنو يتـ تحديد أىداؼ الشركة المستقبمية.

أما فيما يتعمؽ باختيار مكظفي الشركة ذكم الميارات القيادية لتنفيذ خطط كأىداؼ الشركة فأف ما 

%( مف المشاركيف يركف أنو يتـ 81.5مف المشاركيف يركف ذلؾ، كأف ما نسبتو )%( 82.9نسبتو )

%( 72.9التعرؼ عمي مستجدات التقنية عند كضع الخطط كاألىداؼ داخؿ الشركة، في حيف ما نسبتو )

 ـ
 المقياس
 

 العبارات

 النسب المئوية إلجابات المشاركيف

بي
سا
الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا
الم
ؼ 
حرا
االن

 

رتبة
ال

 

موافؽ 
 تماماً 

غير  يدمحا موافؽ
 موافؽ

غير 
موافؽ 
 إطالقاً 

 12 0.99 3.72 1.4 12.9 18.6 45.7 21.4 يشترؾ جميع المديريف في تحديد الروية المستقبمية لمشركة  .11

يتـ تحديد البرنامج الزمني المطموب لتحقيؽ األىداؼ المطموبة مف   .12
 خطة عمؿ الشركة

20.0 55.7 21.4 2.9 - 3.92 0.72 2 

، األنشطة واإلجراءات والبرامج والموازنات يتـ وضع السياسات  .13
 1 0.68 4.00 - 2.9 14.3 62.9 20.0 الالزمة لتنفيذ لخطة الموضوعة.

يتـ اختيار االستراتيجيات المناسبة لتحقيؽ األىداؼ وبما يتالءـ   .14
 7 0.84 3.84 - 8.6 18.6 52.9 20.0 والظروؼ الداخمية والخارجية التي تواجييا شركتكـ حاضرا ومستقبالً 

يتـ اختيار موظفي الشركة ذوي الميارات القيادية لتنفيذ خطط   .15
 5 0.90 3.90 2.9 7.1 7.1 62.9 20.0 وأىداؼ الشركة

يتـ مراجعة وتحميؿ الثقافة السائدة بشركتكـ )االتجاىات والقيـ   .16
 16 0.80 3.61 1.4 5.7 32.9 50.0 10.0 )واالعتقادات واألعراؼ السائدة داخؿ الشركة

 14 0.69 3.67 1.4 1.4 32.9 57.1 7.1 أحمؿ طبيعة النظـ والقوانيف المعموؿ بيا الشركة  .17

 8 0.65 3.72 - 2.9 30.0 58.6 8.6 أضع خططا بديمة الستخداميا عند الحاجة  .18

أجري التعديالت عمى خطة عمؿ الشركة في ضوء تغير الظروؼ   .19
 داخؿ الشركة وخارجيو

12.9 52.9 28.6 5.7 - 3.72 0.75 9 

  3.73 المػػػػػػتوسط الحسابي المرجح

  0.58 اإلنػػػػػػػػػػػػحراؼ المعياري العاـ
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مف المشاركيف يشيركف الى أنو يتـ اختيار االستراتيجيات المناسبة لتحقيؽ األىداؼ كبما يتبلءـ كالظركؼ 

%( مف المشاركيف 67.2داخمية كالخارجية التي تكاجييا الشركة حاضرا كمستقببلن، ، كأف ما نسبتو )ال

%( مف المشاركيف 56.8يركف انيـ يضعكف خططان بديمة الستخداميا عند الحاجة، كما أف ما نسبتو )

 ة.  يجركف التعديبلت عمى خطة عمؿ الشركة فى ضكء تغير الظركؼ الداخمية لمشركة كالخارجي

%( مف المشاركيف يركف أنو يتـ تحميؿ إمكانيات الشركة المادية كالبشرية 74.3كذلؾ ما نسبتو )

%( مف 65.7كالمالية كالتنظيمية كبطريقة كاقعية كدقيقة عند كضع خطة عمؿ الشركة، كأف ما نسبتو )

لمشركة لبلستفادة منيا فى المشاركيف يركف أنو يتـ تحديد الفرص كالتيديدات المكجكدة في البيئة الخارجية 

%( مف المشاركيف يشيركف إلى اشتراؾ جميع المديريف 67.1تحقيؽ أىداؼ الشركة، في حيف ما نسبتو )

%( مف المشاركيف يركف أنو يتـ تحديد نقاط 90.0في تحديد الركية المستقبمية لمشركة، كأف ما نسبتو )

%( مف المشاركيف يركف 64.2، كأف ما نسبتو )القكة كالضعؼ لبلستفادة منيا فى تحقيؽ أىداؼ الشركة

%( مف المشاركيف يركف 65.7أنيـ يحممكف طبيعة النظـ كالقكانيف المعمكؿ بيا الشركة، كأف ما نسبتو )

أنو يتـ تحميؿ عكامؿ المنافسة بيف الشركة كالشركات األخرل عند كضع خطة عمؿ الشركة، كأف ما 

يتـ مراجعة كتحميؿ الثقافة السائدة بالشركة، كأف ما نسبتو  %( مف المشاركيف يركف انو60.0نسبتو )

%( مف المشاركيف يركف أنو يتـ تحميؿ إمكانيات مكظفي الشركة مف حيث مؤىبلتيـ كمعمكماتيـ 72.8)

%( مف المشاركيف يركف أنو يتـ تحميؿ 67.1اإلدارية كميارتيـ العممية كالتكنكلكجية، كأف ما نسبتو )

العامة( المحيطة بالشركة كبصفة مستمرة لمتعرؼ عمى المتغيرات، كما أف ما نسبتو البيئة الخارجية )

%( مف المشاركيف يركف أنو يتـ صياغة عدة بدائؿ إستراتيجية بكافة المستكيات اإلدارية بالشركة، 59.9)

%( مف المشاركيف يقكمكف بكضع أىداؼ محددة ككاضحة كمكتكبة تفكؽ 57.2في حيف ما نسبتو )

 سنكات.خمسة 
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 . مقياس معوقات التفكير االستراتيجي لدى القيادات اإلدارية بالشركات النفطية4.3.6.3

إف المتكسط الحسابي لعبارات مقياس معكقات التفكير االستراتيجي لدل القيادات االدارية 

(، أم أنيا 16.3( بالشركات كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )3.44 -1.97تراكحت ما بيف )

 (.3تكسط كتفكؽ المتكسط النظرم لممقياس )دكف الم

 أواًل. معوقات البيئة الخارجية:

( بأنو قد جاء بالمرتبة األكلى مف حيث األىمية النسبية قمة كجكد 16.3ُيظير الجدكؿ رقـ )

(، كأف ما نسبتو 1.30( كانحراؼ معيارم )3.10الدعـ المادم مف قبؿ الدكلة بمتكسط حسابي )

ف يركف بأف ىناؾ غياب لممنافسة بيف الشركة كالشركات األخرل، في حيف ما %( مف المشاركي55.7)

%( مف المشاركيف يركف قمة مشاركة أفراد المجتمع المحيط بالشركة في أنشطتيا، كما أف 58.5نسبتو )

%( مف المشاركيف يركف بأف ىناؾ عدـ تكافؽ بيف رسالة الشركة كثقافة المجتمع المحيط 40.0ما نسبتو )

كفيما يتعمؽ بعدـ االستخداـ الكامؿ لمتكنكلكجيا المتاحة يحد مف ممارسة التفكير اإلستراتيجي ظير  بيا،

%( مف المشاركيف يركف ذلؾ،  تتبعيا عدـ مبلئمة بعض القكانيف كالتشريعات لتبني 84.3ما نسبتو )

 . %( مف المشاركيف يركف ذلؾ أيضان 77.1ممارسة التفكير اإلستراتيجي، إذ ما نسبتو )

 ثانيًا. المعوقات التنظيمية:

( بأنو قد جاء بالمرتبة األكلى مف حيث األىمية النسبية قمة 16.3يكضح الجدكؿ رقـ )

(، يميو ىناؾ 1.30( كانحراؼ معيارم )3.10االعتمادات المالية المخصصة لمشركة بمتكسط حسابي )

%( 48.6الشركة، إذ ما نسبتو ) ضعؼ تعاكف المسؤكليف فى اإلدارات التي تتبعيا الشركة مع مكظفي

%( مف المشاركيف يركف أف ىناؾ غياب التنسيؽ بيف 54.3مف المشاركيف يركف ذلؾ، كأف ما نسبتو )

%( مف المشاركيف يركف أف ىناؾ عزكؼ 57.2المدراء في تنفيذ خطة عمؿ الشركة، ، بينما ما نسبتو )

ستراتيجية لمشركة، في حيف ما نسبتو لمكظفي الشركة عف المشاركة فى إعداد كتنفيذ الخطة اال
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%( مف المشاركيف يركف قمة البيانات كالمعمكمات البلزمة إلعداد خطة عمؿ الشركة،  كذلؾ ما 67.1)

( مف المشاركيف يركف أف ىناؾ شيء مف التكتر بالمناخ التنظيمي ناجـ عف التعارض بيف 57.2نسبتو )

ات الشخصية لمديرم الشركة، كما أف ما نسبتو طمكحات اإلدارة في تحقيؽ األىداؼ كبيف الرغب

 %( مف المشاركيف يركف كثرة األعباء كالمياـ المطمكب إنجازىا. 74.3)

أما فيما يتعمؽ بمحدكدية الصبلحيات التي تمكنيـ مف االستفادة مف الفرص البيئية  فأف ما  

المؤىؿ لتنفيذ عمؿ الشركة  ؟%( مف المشاركيف يركف ذلؾ،  يتبعيا نقص الكادر اإلدارم74.3نسبتو )

%( مف المشاركيف 75.7%( مف المشاركيف يركف ذلؾ، بينما ما نسبتو )74.3حيث أف ما نسبتو )

%( مف 78.6يشيركف قمة الدكرات التدريبية التي تيتـ بمكضكع التفكير االستراتيجي، كأف ما نسبتو )

جازات كالنقؿ كاالنتداب كالغياب المشاركيف يركف أف اضطراب التنظيـ داخؿ الشركة ناجـ عف اإل

 كالتأخير. 

 ثالثًا. المعوقات الشخصية:

( بأنو قد جاء بالمرتبة األكلى مف حيث األىمية النسبية الرغبة في 16.3يبيف الجدكؿ رقـ )

( كانحراؼ معيارم 3.10االلتحاؽ بالدكرات التدريبية التي تؤىميـ لمتفكير اإلستراتيجي بمتكسط حسابي )

%( مف المشاركيف يشيركف إلى رغبتيـ في ذلؾ، بينما ما نسبتو 85.5يث ما نسبتو )(، ح1.30)

%( مف المشاركيف يركف صعكبة استخداـ التقنية الحديثة في جمع البيانات كالمعمكمات، كأف ما 51.5)

%( مف المشاركيف يركف صعكبة كضع رؤية مستقبمية لكاقع الشركة كما يجب اف تككف 52.8نسبتو )

%( مف المشاركيف يشيركف إلى أف ىناؾ صعكبة فى التكاصؿ بيف 55.7في حيف ما نسبتو )عميو، 

%( مف المشاركيف يركف صعكبة إدارة الكقت البلـز 54.3مديرم الشركة كالمكظفيف، كأف ما نسبتو )

%( مف المشاركيف يركف أنو يغمب 64.2لجمع البيانات عف إعداد الخطة كتحميميا، كذلؾ ما نسبتو )

%( مف المشاركيف يركف 71.4ػػػػػػيـ الطابع الركتيػػػػػػػػػني في ممارسػػػػة األعػػػماؿ اإلدارية، كأف ما نسبتو )عمي

 صعكبة كضع معايير لتقييـ قدرة مديرم الشركة عمى تحقيؽ أىداؼ خطتيا اإلستراتيجية.



81 

 

 
 (16.3جدوؿ رقـ )

 معوقات التفكير االستراتيجي لدي القيادات اإلدارية النسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمحور
 

 ـ
 المقياس
 

 العبارات

 النسب المئوية إلجابات المشاركيف
بي
سا
الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا
الم
ؼ 
حرا
االن

 

رتبة
ال

 

موافؽ 
 محايد موافؽ تماًما

غير 
 موافؽ

غير 
موافؽ 
 بالمرة

 معوقات البيئة الخارجية 
25.
7 

30.
غياب المنافسة بيف الشركة والشركات  1 2 1.32 2.62 4.3 35.7 4.3 0

 األخرى
قمة مشاركة أفراد المجتمع المحيط بالشركة  2

 في أنشطة الشركة
21.
4 

37.
1 11.4 27.1 2.9 2.52 1.18 3 

.14 قمة وجود الدعـ المادي مف قبؿ الدولة 3
3 

24.
3 11.4 37.1 12.9 3.10 1.30 1 

شركة وثقافة عدـ التوافؽ بيف رسالة ال 4
 المجتمع المحيط بيا

25.
7 

14.
3 40.0 20.0 - 2.45 1.08 4 

عدـ االستخداـ الكامؿ لمتكنولوجيا المتاحة  5
 يحد مف تبني وممارسة التفكير اإلستراتيجي

34.
3 

50.
0 

7.1 8.6 - 1.90 0.87 5 

عدـ مالئمة بعض القوانيف والتشريعات  6
 لتبني ممارسة التفكير اإلستراتيجي

40.
0 

37.
1 4.3 1.4 - 1.90 0.93 6 

  معوقات تنظيمية 
ضعؼ تعاوف المسئوليف في اإلدارات التي  7

 تتبعيا الشركة مع موظفي الشركة
25.
7 

22.
9 25.7 20.0 5.7 2.57 1.23 2 

محدودية الصالحيات التي تمكني مف  8
 االستفادة مف الفرص البيئية الموجودة 

28.
6 

45.
7 11.4 11.4 2.9 2.14 1.05 8 

.18 كثرة األعباء والمياـ المطموب إنجازىا 9
6 

55.
7 

15.7 5.7 4.3 2.21 0.96 7 

10 
 قمة البيانات والمعمومات الالزمة 

15.
7 

51.
4 8.6 21.4 2.9 2.44 1.08 5 

اضطراب التنظيـ داخؿ الشركة بسبب  11
 األجازات والنقؿ واالنتداب والغياب والتأخير

32.
9 

45.
7 17.1 4.3 - 1.92 0.82 1

1 
عزوؼ موظفي الشركة عف المشاركة عف  12

المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطة 
 اإلستراتيجية لمشركة

24.
3 

32.
9 

20.0 21.4 1.4 2.42 1.12 4 

نقص الكادر اإلداري المؤىؿ لتنفيذ  خطة  13
 عمؿ الشركة

34.
3 

40.
0 14.3 10.0 1.4 2.04 1.01 9 

اإلدارة  توتر المناخ التنظيمي بيف طموحات 14
 وبيف رغبات مديري الشركة

18.
6 

38.
6 32.9 8.6 1.4 2.35 0.93 6 

.11 قمة االعتمادات المالية المخصصة لمشركة 15
4 

27.
1 

25.7 24.3 11.4 2.97 1.20 1 

 3 1.17 2.54 1.4 28.6 22.31.15.7غياب التنسيؽ بيف المدراء في تنفيذ خطة  16
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 ـ
 المقياس
 

 العبارات

 النسب المئوية إلجابات المشاركيف

بي
سا
الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا
الم
ؼ 
حرا
االن

 

رتبة
ال

 

موافؽ 
 تماًما

 محايد موافؽ
غير 
 موافؽ

غير 
موافؽ 
 بالمرة

 4 9 عمؿ الشركة
ريبية التي تيتـ بموضوع قمة الدورات التد 17

 التفكير االستراتيجي
50.
0 

25.
7 

10.0 5.7 8.6 1.97 1.27 1
0 

  معوقات شخصية 
عزوفي عف االلتحاؽ بالدورات التدريبية  18

 التي تؤىمني لمتفكير االستراتيجي
8.6 18.

6 
14.3 37.1 21.4 3.44 1.25 1 

صعوبة التواصؿ بيف مديري الشركة  19
 والموظفيف

11.
4 

44.
3 28.6 1.4 - 2.64 1.06 4 

صعوبة وضع معايير لتقييـ قدرة  مديري  20
الشركة عمى تحقيؽ أىداؼ خطتيا 

 اإلستراتيجية

20.
0 

51.
4 11.4 14.3 2.9 2.28 1.03 7 

صعوبة إدارتي لموقت الالزمة لجمع بيانات  21
 إعداد الخطة وتحمييا

15.
7 

38.
6 18.6 22.9 4.3 2.61 1.13 5 

رؤية مستقبمية لواقع الشركة  صعوبة وضع 22
 وما يجب أف تكوف عمية

15.
7 

37.
1 21.4 17.1 8.6 2.65 1.19 3 

صعوبة استخداـ التقنية الحديثة في جمع  23
 البيانات والمعمومات

8.6 42.
9 

8.6 35.7 4.3 2.84 1.13 2 

غمبة الطابع الروتيني عمى ممارساتي  24
 اإلدارية

17.
1 

47.
1 8.6 22.9 4.3 2.50 1.15 6 

  2.46 المتوسط الحسابي المرجح
  0.62 اإلنحراؼ المعياري العاـ                                    

 

كبكجو عاـ كاف المعكؽ األكؿ في معكقات البيئة الخارجية ىك قمة كجكد الدعـ المادم مف قبؿ 

لتنظيمية فقد جاء بالمرتبة (. أما في محكر المعكقات ا1.30( كانحراؼ معيارم )3.10الدكلة بمتكسط )

( كانحراؼ معيارم 2.97األكلى مف حيث األىمية قمة االعتمادات المالية المخصصة لمشركة بمتكسط )

(، أما في محكر المعكقات الشخصية فقد جاء بالمرتبة األكلى صعكبة استخداـ التقنية الحديثة في 1.20)

 (.1.13عيارم )( كانحراؼ م2.84جمع البيانات كالمعمكمات بمتكسط )

 . نظرة تقييمية لمتغيرات الدراسة وفقا لألىمية أو الرتبة 4.6.3
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مف خبلؿ ما تـ استعراضو مف تحميؿ عبارات متغيرات الدراسة يمكف إجراء تقييـ لمتغيرات الدراسة 

 كذلؾ باالعتماد عمى المتكسط كالرتبة كما يمي:

 (17.3جدوؿ رقـ )
 لنسبية لمتغيرات الدراسةنتائج اختبار المعنوية واألىمية ا
 

 ـ
 االختبارات
 

بي المتغيرات
سا
الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا
الم
ؼ 
حرا
االن

 

بية
نس
ة ال

ىمي
األ

 

وية
معن
ر ال

ختبا
ا

p-
 Va

lue
 

ي 
صائ

إلح
ر ا
لقرا
ا

= 
ند)
ع

0.
05

) 

رتبة
ال

 

 2 معنوي 0.000 3.48 0.37 3.84 معرفة القيادات االدارية لمفيـو التفكير االستراتيجي 1

 1 معنوي 0.000 3.89 0.38 3.89 القيادات االدارية ألنماط التفكير االستراتيجيدرجة امتالؾ  2

 3 معنوي 0.000 3.73 0.58 3.73 درجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدى القيادات االدارية بالشركات النفطية 3

 4 معنوي 0.000 2.46 0.62 2.46 معوقات التفكير االستراتيجي لدى القيادات اإلدارية بالشركات النفطية 4

 

( أقؿ مف مستكل الداللة 0.000( يبلحظ أف القيـ المعنكية لممتغيرات )17.3مف خبلؿ الجدكؿ )

الحسابي لمتغيرات الدراسة كاألىمية  المتكسط( أم أف جميعيا معنكم، كبناءن عمى 0.05اإلحصائية )

الستراتيجي جاء بالمرتبة األكلى مف حيث )الرتبة(، يبلحظ أف امتبلؾ القيادات االدارية ألنماط التفكير ا

األىمية، كيعزل ذلؾ إلى ككف نمط التفكير االستراتيجي ىك األساس الكتساب المعرفة كبالتالي الممارسة 

كالعمؿ، كاذا ما تكفرت األنماط كالمعارؼ يمكف التغمب عمى الصعكبات كالمعكقات التي قد تكاجو سير 

 العمؿ. 

لمعرفة كالخبرة كالتعاكف كالتكافؽ كاالنسجاـ ىك مف يعزز الثقة التنظيمية كيمكف القكؿ بأف تبادؿ ا

بيف المديريف كالعامميف، كبالتالي ينعكس ذلؾ إيجابان عمى الثقة بالرئيس الذم يثني عمى جيكد العامميف 

دكره ال كيثؽ في قدراتيـ كخبراتيـ كيبث فييـ ركح الفريؽ كيسعى لتكفير بيئة عمؿ تنظيمية مستقرة، ىذا ب
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يمكف أف يتحقؽ ما لـ تكف ىناؾ قيادات استراتيجية معدة إعدادان رصينان كذات رؤية ناضجة تأخذ بنظر 

 جكانب األخبلقية كاالجتماعية.   كاالىتماـ بال بناء العقكؿ البشرية المتميزةاالعتبار 

 اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة. 5.6.3

ؤالت الدراسة كذلؾ لمعرفة مستكل ادراؾ القيادات اإلدارية لمفيـك يتناكؿ ىذا الجانب اإلجابة عمى تسا    

التفكير االستراتيجي، كأكثر أنماط التفكير االستراتيجي شيكعان لدل القيادات اإلدارية، إضافة إلى درجة 

ممارستيا لمراحمو، كالمعكقات التي أضافت إلى الفركؽ المعنكية لمستكل اإلدراؾ الممارسة كمستكل 

 ات لكؿ شركة عمى حدة ككانت نتائجيا عمى النحك التالي:المعكق

 تساؤؿ الدراسة األوؿ: 1.5.6.3

                                                                                                                                                            ينص التساؤؿ األوؿ لمدراسة عمى "مدى إدراؾ القيادات اإلدارية لمفيـو التفكير االستراتيجي"

لمعرفة مدل ادراؾ القيادات االدارية لمفيكـ التفكير االستراتيجي يمكف إستخداـ نمكذج إحصائي لتحميؿ 

المتكسطات الحسابية، كىذا النمكذج يعتمد عمى تحديد مستكيات مقياس ليكرت الخماسي )الحدكد الدنيا 

(، كمف ثـ 4= 1-5لعميا(، كذلؾ عف طريؽ حساب المدل بطرح أكبر قيمة لممقياس مف أقؿ قيمة  )كا

( ثـ تضاؼ ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة لممقياس 0.80= 5÷  4تقسيـ المدل عمى أكبر قيمة في المقياس )

 لمحصكؿ عمى المستكيات، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

 (18.3جدوؿ رقـ )
 االدارية لمفيوـ التفكير االستراتيجي بالشركات النفطية مدى ادرؾ القيادات

 

 مدى ادرؾ القيادات االدارية لمفيوـ التفكير االستراتيجي المستويات
 منخفض جداً  1.80إلى  1مف 
 منخفض 2.60إلى  1.80أكبر مف 
 متوسط 3.40إلى  2.60أكبر مف 
 عالي 4.20إلى  3.40أكبر مف 

 جداً عالي  5إلى  4.20أكبر مف 
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( كالذم يقع في 3.84( كبناءن عمى المتكسط العاـ إلجابات المشاركيف )18.3يتبيف مف الجدكؿ )  

( أف مستكل ادراؾ القيادات االدارية بالشركات النفطية لمفيكـ التفكير 4.20-3.40المستكل )

 االستراتيجي عالي. 

 . تساؤؿ الدراسة الثاني: 2.5.6.3

 االستراتيجي شيوعًا لدى القيادات اإلدارية بالشركات النفطية؟ ما ىي أكثر أنماط التفكير  -

( كبناءن عمى المتكسط الحسابي ألنماط التفكير بالشركات، أف نمط التفكير 19.3يبيف الجدكؿ )    

( كجاء 4.14الشمكلي ىك أكثر األنماط شيكعان لدل القيادات اإلدارية في الشركات النفطية بمتكسط )

(، بينما جاء بالمرتبة الثالثة نمط التفكير 3.96ة نمط التفكير التشخيصي بمتكسط )بالمرتبة الثاني

 (.3.67( أما في المرتبة األخيرة فقد جاء نمط التفكير التجريدم بمتكسط )03.78التخطيطي بمتكسط )

 ( 19.3جدوؿ رقـ )
 الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والرتبة ألنماط التفكير االستراتيجي 

 

كثر أنماط التفكير االستراتيجي شيوعًا لدى القيادات االدارية أ
 بالشركات النفطية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الرتبة

 1 0.42 4.14 نمط التفكير الشمولي

 4 0.54 3.67 نمط التفكير التجريدي

 2 0.42 3.96 نمط التفكير التشخيصي

 3 0.53 3.78 نمط التفكير التخطيطي
 

ا أف نمط التفكير الشمكلي أكثر األنماط شيكعان، لذلؾ يتـ عرض الشركات األكثر ممارسة بم

(، كبناءن عمى متكسط إجابات المشاركيف فقد جاءت 19.3لمتفكير الشمكلي كذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ )

لخميج (، تمييا شركة ا4.56شركة ليبيا لمنفط بالمرتبة األكلى مف حيث التفكير الشمكلي بمتكسط قدره )

(، كمف ثـ شركة الراحمة بمتكسط  4.12(، ثـ شركة البريقة بمتكسط قدره )4.26بمتكسط قدره )

( كالجدكؿ 3.62( كأخيران شركة الشرارة بمتكسط )3.71(، تمييا شركة الجكؼ بمتكسط قدره )4.04قدره)

 ( يبيف ذلؾ:20.3)
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 (20.3جدوؿ رقـ )
 النفطية لممارسة التفكير الشمولي بالشركاتالوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والرتبة  

 

المتوسط  أكثر الشركات ممارسة لمتفكير الشمولي
 الحسابي

االنحراؼ 
 الرتبة المعياري

 6 0.31 3.62 شركة الشرارة

 5 0.58 3.71 شركة الجوؼ

 4 0.26 4.04 شركة الراحمة

 3 0.43 4.12 شركة البريقة

 2 0.34 4.26 شركة الخميج

 1 0.20 4.56 ا لمنفطشركة ليبي
 

 

 . تساؤؿ الدراسة الثالث:3.5.6.3

 ينص التساؤؿ الثالث لمدراسة عمى معرفة درجة ممارسة القيادات اإلدارية لمتفكير اإلستراتيجي؟       

لمعرفة مستكل ممارسة القيادات االدارية لمراحؿ التفكير االستراتيجي يمكف إستخداـ نمكذج 

الحسابية، كىذا النمكذج يعتمد عمى تحديد مستكيات مقياس ليكرت الخماسي  إحصائي لتحميؿ المتكسطات

 1-5)الحدكد الدنيا كالعميا(، كذلؾ عف طريؽ حساب المدل بطرح أكبر قيمة لممقياس مف أقؿ قيمة  )

( ثـ تضاؼ ىذه القيمة إلى أقؿ 0.80= 5÷  4( ، كمف ثـ تقسيـ المدل عمى أكبر قيمة في المقياس)4=

 قياس لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:قيمة لمم

 (21.3جدوؿ  رقـ )
 مستوى ممارسة القيادات اإلدارية التفكير االستراتيجي 

 

 مستوى ممارسة القيادات االدارية التفكير االستراتيجي المستويات

 منخفض جداً  1.80إلى  1مف 

 منخفض 2.60إلى  1.80أكبر مف 

 متوسط 3.40إلى  2.60أكبر مف 

 عالي 4.20إلى  3.40أكبر مف 

 عالي جداً  5إلى  4.20أكبر مف 
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( كالذم 3.73( كبناء عمى المتكسط العاـ إلجابات المشاركيف )21.3يتبيف مف الجدكؿ رقـ )           

 (  أف مستكل ممارسة القيادات االدارية لمتفكير االستراتيجي عالي. 4.20-3.40يقع في المستكل )

 . تساؤؿ الدراسة الرابع:4.5.6.3

 ما ىي أىـ معوقات التفكير االستراتيجي لدى القيادات اإلدارية بالشركات النفطية؟            

( الجكانب الثبلثة لمعكقات التفكير االستراتيجي، ككؿ جانب يحتكم 22.3يبيف الجدكؿ رقـ )           

كالتنظيمية كالشخصية، كمف خبلؿ النظر إلى معكقات عمى  أىـ ثبلثة جكانب لمعكقات البيئة الخارجية 

البيئة الخارجية يبلحظ أف قمة الدعـ المادم مف قبؿ الدكلة تتصدر المعكقات الخارجية بمتكسط  قدره 

(،  ثـ قمة مشاركة أفراد المجتمع 2.62(، يمي ذلؾ غياب المنافسة بيف الشركات بمتكسط قدره )3.10)

(. كالشؾ أف ىذه المعكقات سيككف ليا أثر سمبي 2.52لشركة بمتكسط قدره )المحيط بالشركة في أنشطة ا

 عمى التفكير االستراتيجي لمشركات.

 (22.3جدوؿ رقـ )
 الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والرتبة

 لمحور معوقات التفكير االستراتيجي لدي القيادات اإلدارية بالشركات النفطية
 

 ـ

 
 المقياس
 

 العبارات

متو 
ال

ط 
س بي
سا
الح

ؼ  
حرا
االن

ري
عيا
الم

 

رتبة
ال

 

    معوقات البيئة الخارجية 
 2 1.32 2.62 غياب المنافسة بيف الشركة والشركات األخرى 1
 3 1.18 2.52 قمة مشاركة افراد المجتمع المحيط بالشركة في انشطة الشركة 2
 1 1.30 3.10 قمة وجود الدعـ المادي مف قبؿ الدولة 3
 تنظيمية معوقات 
 2 1.23 2.57 ضعؼ تعاوف المسؤوليف في االدارات التي تتبعيا الشركة مع موظفي الشركة 1
 1 1.20 2.97 قمة االعتمادات المالية المخصصة لمشركة 2
 3 1.17 2.54 غياب التنسيؽ بيف المدراء في تنفيذ خطة عمؿ الشركة 3
 معوقات شخصية 
 1 1.25 3.44 دريبية التي تؤىمني لمتفكير االستراتيجيعزوفي عف االلتحاؽ بالدورات الت 1
 3 1.19 2.65 صعوبة وضع رؤية مستقبمية لواقع الشركة وما يجب اف تكوف عميو 2
 2 1.13 2.84 صعوبة استخداـ التقنية الحديثة في جمع البيانات والمعمومات 3
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صة لمشركة جاء بالمرتبة ( أف قمة االعتمادات المالية المخص22.3يتبيف مف الجدكؿ رقـ ) 

(، يميو ضعؼ تعاكف المسؤكليف في اإلدارات 2.97األكلى بالنسبة لممعكقات التنظيمية بمتكسط قدره )

(، ثـ غياب التنسيؽ بيف المديريف في تنفيذ 2.57التي تتبعيا الشركة مع مكظفي الشركة بمتكسط قدره )

 (.2.54خطة عمؿ الشركة بمتكسط قدره )

بالمعكقات الشخصية فقد جاء بالمرتبة األكلى العزكؼ عف االلتحاؽ بالدكرات  أما فيما يتعمؽ

(، يمي ذلؾ صعكبة كضع 3.44التدريبية التي تؤىؿ القيادات اإلدارية لمتفكير االستراتيجي بمتكسط قدره )

نية (، ثـ صعكبة استخداـ التق2.65رؤية مستقبمية لكاقع الشركة كما يجب أف تككف عميو بمتكسط قدره )

 (. 2.84الحديثة في جمع البيانات كالمعمكمات بمتكسط قدره )

 

ً.ًًتيــاؤلًاؾدرادــةًاخلـاؿــس:5.5.6.3

ىؿ توجد فروؽ معنوية في مستوى معرفة وادراؾ القيادات االدارية لمفيـو التفكير االستراتيجي تعزى 

 لمتغير الدورات التدريبية؟

تبايف في مستكل المعرفة كاالدراؾ لمفيكـ التفكير ( نتائج اختبار ال23.3يبيف الجدكؿ رقـ )

( 0.002االستراتيجي لدم القيادات كفقان لمتغير الدكرات التدريبية، كبناءن عمى اختبار الداللية اإلحصائية )

(، أم أنو تكجد فركؽ معنكية في مستكل معرفة كادراؾ القيادات 0.05كىك أقؿ مف مستكل المعنكية )

النفطية تعزل لمتغير الدكرات التدريبية. كبذلؾ  يمكف القكؿ أف لمدكرات التدريبية دكر االدارية بالشركات 

 كبير في تنمية ميارات التفكير االستراتيجي لدل القيادات بالشركات النفطية.

 (23.3جدوؿ رقـ )
 ( لتساؤؿ الدراسة الخامسANOVAنتائج اختبار تحميؿ التبايف )

 

مستوى معرفة وادراؾ القيادات 
االدارية لمفيـو التفكير االستراتيجي 

 تعزى لمتغير الدورات التدريبية

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجة 
 F P-value التبايف الحرية

 0.168 3 1.853 بيف مجموعات
 0.115 66 7.611 داخؿ مجموعات 0.002 5.355

  69 9.464 الكمػي
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ً.ًًتياؤلًاؾدرادةًاؾيادس:6.5.6.3

د فروؽ معنوية في مستوى معرفة وادراؾ القيادات االدارية لمفيـو التفكير االستراتيجي تعزي ىؿ توج

 لمتغير الشركة محؿ الدراسة؟

( نتائج اختبار التبايف في مستكل المعرفة كاالدراؾ لمفيكـ التفكير 3.24يبيف الجدكؿ رقـ )

( 0.044اءن عمى اختبار الداللية اإلحصائية)االستراتيجي لدم القيادات اإلدارية كفقان لمتغير الشركة، كبن

( أم أنو تكجد فركؽ معنكية في مستكل معرفة كادراؾ القيادات 0.05كىك أقؿ مف مستكل المعنكية )

االدارية بالشركات النفطية تعزل لمتغير الشركة نفسيا ككانت لصالح شركة البريقة بمتكسط  

 (.4.00قدره)

 (24.3جدوؿ )
 ( لتساؤؿ الدراسة السادسANOVAالتبايف )نتائج اختبار تحميؿ 

 

مستوى معرفة وادراؾ القيادات االدارية 
لمفيوـ التفكير االستراتيجي تعزي 

 لمتغير الشركة

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجة 
 f P-value التبايف الحرية

 0.326 4 1.304 بيف مجموعات
 0.126 65 8.160 داخؿ مجموعات 0.044 2.597

  69 9.464 كمػىال
 

ً

ً.ًتياؤلًاؾدرادةًاؾيابع:7.5.6.3

ىؿ توجد فروؽ معنوية في مستوى ممارسة القيادات االدارية لمتفكير االستراتيجي تعزى لمتغير الشركة 

 محؿ الدراسة؟

( نتائج اختبار التبايف في مستكل ممارسة القيادات لمتفكير االستراتيجي 25.3يبيف الجدكؿ رقـ )

( كىؿ أقؿ مف مستكل المعنكية 0.027ير الشركة، كبناءن عمى اختبار الداللية اإلحصائية )كفقان لمتغ

(، أم أنو تكجد فركؽ معنكية في مستكل ممارسة التفكير االستراتيجي بالشركات النفطية تعزل 0.05)

 لمتغير الشركة نفسيا ككانت لصالح شركة ليبيا لمنفط.
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 (25.3جدوؿ رقـ )

 ( لتساؤؿ الدراسة السابعANOVAيؿ التبايف )نتائج اختبار تحم
 

مستوى ممارسة القيادات االدارية 
 لمتفكير االستراتيجي

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 f P-value التبايف

 0.890 4 3.562 بيف مجموعات
 0.303 65 19.708 داخؿ مجموعات 0.027 2.937

  69 23.269 الكمػى

 
ً

ً.ًًتياؤلًاؾدرادةًاؾناؿن:8.5.6.3

 ىؿ توجد فروؽ معنوية في مستوى معوقات التفكير االستراتيجي تعزى لمتغير الشركة محؿ الدراسة؟
 

( نتائج اختبار التبايف في مستكل معكقات التفكير االستراتيجي كفقان لمتغير 26.3يبيف الجدكؿ )

(، أم أنو 0.05ك أقؿ مف مستكل المعنكية )( كى0.000الشركة كبناء عمى اختبار الداللية اإلحصائية )

تكجد فركؽ معنكية في مستكل المعكقات في تطبيؽ مفيكـ التفكير االستراتيجي بالشركات النفطية تعزل 

 (.1.74لمتغير الشركة نفسيا ككانت لصالح شركة الشرارة بمتكسط قدره )
 

 (26.3جدوؿ )
 سة الثامف( لتساؤؿ الدراANOVAنتائج اختبار تحميؿ التبايف )

 

مستوى معوقات التفكير 
 االستراتيجي

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 f P-value التبايف

 1.876 4 7.505 بيف مجموعات
 0.302 65 19.660 داخؿ مجموعات 0.000 6.203

  69 27.165 الكمػى
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 ييد تم .1.4

يتناكؿ ىذا الفصؿ النتائج كالتكصيات التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ كتفسير البيانات 

 المجّمعة بكاسطة أداة الدراسة، إضافة إلى مقترحات لدراسات مستقبمية. 

 .  نتائج الدراسة 2.4

 يمكف عرض النتائج التي تـ الكصكؿ الييا كما يمي: 

دراؾ القيادات االدارية بالشركات لمفيكـ التفكير االستراتيجي تبيف نتائج الدراسة أف مستكل إ .1

 عالي.

تبيف نتائج الدراسة أف أكثر أنماط التفكير االستراتيجي شيكعان لدم القيادات االدارية بالشركات  .2

النفطية ىك نمط التفكير الشمكلي يميو التفكير التشخيصي ثـ التفكير التخطيطي كاخيران التفكير 

أنو مف بيف الشركات النفطية محؿ الدراسة تعتبر شركة ليبيا لمنفط األكثر ممارسة التجريدم، ك 

 لمتفكير االستراتيجي تمييا شركة الخميج تمييا شركة البريقة ثـ شركة الراحمة كأخيران شركة الشرارة.

 أف مستكل ممارسة القيادات االدارية لمتفكير االستراتيجي بالشركات النفطية عالي. .3

ائج الدراسة الى أف أىـ معكقات التفكير االستراتيجي لدل القيادات اإلدارية بالشركات تكصمت نت .4

النفطية تتمثؿ فى معكقات البيئة الخارجية كأىميا: قمة الدعـ المادم مف قبؿ الدكلة كغياب ركح 

. المنافسة بيف الشركات، فضبلن عف قمة مشاركة أفراد المجتمع المحيط بالشركة فى أنشطة الشركة

أما المعكقات التنظيمية تتمثؿ في قمة االعتمادات المالية المخصصة لمشركات، كضعؼ تعاكف 

المسؤكليف في االدارات التي تتبعيا الشركة مع مكظفي الشركة، ال سيما غياب التنسيؽ بيف 

المديريف في تنفيذ خطة عمؿ الشركة. أما المعكقات الشخصية فإنيا تتمحكر حكؿ العزكؼ عف 

اؽ بالدكرات التدريبية التي تؤىؿ القيادات اإلدارية لمتفكير االستراتيجي، فضبلن عف صعكبة االلتح

استخداـ التقنية الحديثة في جمع البيانات كالمعمكمات  اضافة الى الصعكبة في كضع رؤية 

 مستقبمية لكاقع الشركة كما يجب أف تككف عميو.
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مستكل معرفة كادراؾ القيادات االدارية لمفيـك  أظيرت نتائج الدراسة بأنو تكجد فركؽ معنكية في .5

التفكير االستراتيجي تعزل لمتغير الدكرات التدريبية، ما يعنى أف مف تمقكا دكرات تدريبية ىـ 

 األقدر عمى تكلي إدارة الشركات بشكؿ إستراتيجي. 

اإلدارية تكصمت نتائج الدراسة الى أنو تكجد فركؽ معنكية في مستكل معرفة كادراؾ القيادات  .6

 لمفيـك التفكير االستراتيجي تعزم لمتغير الشركة ككانت لصالح شركة البريقة.

تكضح نتائج الدراسة بأنو تكجد فركؽ معنكية في مستكل ممارسة التفكير االستراتيجي بالشركات  .7

 النفطية تعزل لمتغير الشركة نفسيا ككانت لصالح شركة ليبيا لمنفط.

ؾ فركؽ معنكية في مستكل معكقات التفكير االستراتيجي تعزل تظير نتائج الدراسة بأف ىنا .8

 لمتغير الشركة نفسيا ككانت لصالح شركة الشرارة.

بينت نتائج الدراسة غالبية أفراد المجتمع لـ يمتحقكا بدكرات تدريبية تتعمؽ بالتفكير االستراتيجي  .9

تمع لـ يشترككا في %( مف أفراد المج62.9%(، كما أف ما نسبتو )52.9حيث بمغت نسبتيـ )

 ندكات أك مؤتمرات تتعمؽ بالتفكير االستراتيجي.

بالرغـ مف أف معظـ القيادات اإلدارية لـ تمتحؽ بدكرات تدريبية كلـ تشارؾ في ندكات تتعمؽ  .10

بالتفكير اإلستراتيجي إال أف مستكل ممارستيا لو عاؿ كىذا قد يعزل إلى رصيد الخبرة العممية 

القائد اإلدارم يتكاجد بالفطرة كبو بعض الصفات التي تؤىمو لمعمؿ في ليذه القيادات، أك أف 

 المجاؿ اإلستراتيجي. 
 

 

 . التوصيات3.4

 في ضكء ما سبؽ مف نتائج ليذه الدراسة يمكف كضع جممة مف التكصيات كما يمي:

في إدارة  العمؿ عمى زيادة الكعي لدل القيادات اإلدارية حكؿ أىمية تبني منيج التفكير اإلستراتيجي (1

 الشركات.
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 دعـ كتشجيع الشركات عمى تطبيؽ نمط التفكير الشمكلي. (2

االىتماـ بممارسة األنماط الثبلثة األخرل لمتفكير االستراتيجي كىي التجريدم كالتشخيصي  (3

 كالتخطيطي ألف النمط المناسب يختمؼ باختبلؼ المكقؼ اإلدارم. 

ف كمنحيـ الصبلحيات التي تمكنيـ مف ممارستو يجب نشر ثقافة التفكير االستراتيجي لدل المديري (4

زالة معكقاتو.  بصكرة فعالة كا 

 تحديد أكلكيات كاضحة كمحددة لمعمؿ كفقان لمرؤية اإلستراتيجية لممنظمة. (5

 مضاعفة الجيكد كااللتفات مف قبؿ الدكلة كالعمؿ عمى تكفير الدعـ المادم. (6

اإلستراتيجي كتمكيف القيادات اإلدارية مف العمؿ عمى تكثيؼ الدكرات المتعمقة بمجاالت التفكير  (7

 االلتحاؽ بيذه الدكرات.

 تبني السياسات ك المكافآت كالحكافز المادية كالمعنكية ألصحاب األفكار اإلبداعية الجديدة. (8

إثراء مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات كالمساىمة في رسـ السياسات المستقبمية عف طريؽ استخداـ  (9

شارؾ فييا جميع المكظفيف لما لو مف مردكد إيجابي في تعزيز مستكل التزاميـ فرؽ العمؿ التي ي

 بأىداؼ الشركة كتطمعاتيا المستقبمية.

االستفادة قدر االمكاف مف تجارب الشركات العالمية المتميزة في التدريب كالتطكير في مجاؿ التفكير  (10

 االستراتيجي.

 . مقترحات لدراسات مستقبمية 4.4

 ير اإلستراتيجي عمى أداء اإلدارة العميا في الشركات النفطية.. أثر التفك1

 . مدل تكافر خصائص المفكر اإلستراتيجي لدل مديرم اإلدارات العميا كالكسطى في الشركات النفطية.2

 . درجة ممارسة أنماط التفكير اإلستراتيجي لدل المديريف كعبلقتو بأنماط اتخاذ القرار.3

 فكير اإلستراتيجي في زيادة المكارد المالية.. دكر تطبيؽ عكامؿ الت4

 . إعادة إجراء ىذه الدراسة باستخداـ أدكات أخرل كعمى منظمات أخرل مثؿ التعميـ، الصناعة كغيرىا.5
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 بسن اهلل الرمحه الرحين
 

 املدراء  /  األخـــوة

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

 حتية طيبة وبعد ،،،
 

أيديكـ استمارة خاصة بإعداد رسالة ماجستير في اإلدارة  كذلؾ بيدؼ  أضع بيف
التعرؼ عمى كاقع التفكير اإلستراتيجي لدل القيادات اإلدارية بالشركات النفطية بمدينة 

 بنغازم.
كتأمؿ الباحثة تكرمكـ بإعطاء جزء مف كقتكـ الثميف لئلجابة عمى ىذا االستبياف بدقة 

عمكمات التي سيتـ الحصكؿ عمييا سكؼ يتـ التعامؿ معيا بسرية كمكضكعية، عممان بأف الم
 تامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.

 يعد تعاكنكـ معنا دعمان لمبحث العممي كالتنمية في ليبيا.
 

 شاكرٌن اهتمامكم وحسن تعاونكم
 
 
 

 الـبـاحـثـة
 
 
 

 

(2قً)ـادلؾو  
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ً:البياناث األوليت)اجلزء األول  مى معمكمات تعريفية، لذلؾ أرجك  كضع يشتمؿ ىذا الجزء ع (
 ( في المكاف المناسب لذلؾ :عبلمة )

 اسم الشركت :.......................................................................
 
 :المسمى الوظيفي (1)

  مدير إدارة  رئيس مجمس اإلدارة
    

  رئيس قسـ  عضك مجمس اإلدارة
    

  منسؽ  مدير عاـ
 

  مراقب  
 :المؤىؿ العممي (2)

  دبمكـ عالي  ثانكية عامة فأقؿ
    

  ماجستير  بكالكريكس
    

  دكتكراه  مؤىؿ آخر يذكر
 :التخصص العممي (3)

  ىندسة  إدارة أعماؿ
    

  عمـك  محاسبة
    

  تخصص آخر  اقتصاد
 :مدة الخدمة (4)

  سنكات 10أقؿ مف -5مف   سنكات 5أقؿ مف 
    

  سنة فما فكؽ 15  سنة  15أقؿ مف  -10مف 
 

 :التفكير اإلستراتيجي  التدريبية التي تمقيتيا في مجاؿعدد الدورات  (5)
  دكرتاف  لـ ألتحؽ

    

  ثبلث دكرات  دكرة كاحدة
    

    أكثر مف ثبلث دكرات
 

 : تراتيجيوالتي ليا عالقة بموضوع التفكير االس عدد الندوات أو المؤتمرات التي شاركت فييا (6)
  ندكتاف  لـ أشارؾ

    

  ثبلث ندكات   ندكة كاحدة
    

    

(3قً)ـادلؾو  
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 اجلزء الثاني
 األخ الفاضل/ 

في الجدكؿ التالي تجد مجمكعة مف المحاكر التي تشتمؿ عمى عدة عبارات، عميو آمؿ التكـر 
 في المربع الذم يتناسب معؾ أثناء ممارستؾ لعممؾ :  بكضع عبلمة 

 
 

 

ًاراتـعلـاؾًت

ؿواػقً

ًمتاؿاًًُ

ًحماقدًؿواػق

غريً

ًؿواػق

غريً

ؿواػقً

ًارالؼًا

1.  
ىو األسموب الفكري القائـ عمى الرؤية والحدس  ـأدرؾ أف التفكير االستراتيجي

واإلدراؾ االستراتيجي والذي يتمكف مف خاللو مدير الشركة مف توجيو الشركة بدًا 
 إلى الرؤية المستقبمية لمشركة.مف االنتقاؿ مف العمميات اإلدارية اليومية وصواًل 

     

عادة تركيبو لبناء  نقدعمى تفكيؾ وتحميؿ و اتيجي  التفكير االستر  يقـو  .2 الواقع وا 
      نماذج المستقبؿ. 

3.  
بقدرة الشركة عمى إدارة األزمات التي تواجييا بيف يتعمؽ التفكير االستراتيجي   

      فترة وأخرى.

      نظاـ متكامؿ. أستطيع النظر إلى الشركة ك  .4
      أىتـ برسـ تصور بعيد المدى ألعماؿ الشركة.  .5

6.  
اجتيد في معرفة أوجو الشبو واالختالؼ بيف تحميمي لمحاضر وتصوري لمستقبؿ 

      أعماؿ الشركة.

      اجتيد في معرفة ما يجب عممو لمتحرؾ تجاه الرؤية المستقبمية.  .7

ح أسموب معيف لحؿ المشكالت التي تواجييا راجعة أفكاري عندما ال ينجماستطع   .8
      الشركة.

استراتيجيات بديمة لمواجية المشكالت غير المتوقعة في عمؿ  تتوفر عدة  .9
      الشركة.
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 الثالثاجلزء 
 
 
 

ًاراتـعلـاؾًت

ؿواػقً

ًمتاؿًا

ًحماقدًؿواػق

غريً

ًؿواػق

غريً

ؿواػقً

ًإرالؼًا

ًياحملورًاألولً:ًمنطًاؾمػؽريًاؾشؿوؾ

      .الجديدة المتاحة ليـ عمى االستفادة مف الفرص موظفي الشركةأشجع   .1
      أبادر إلى إتاحة الفرص الجديدة التي تخدـ مصمحة الشركة.  .2
      شركة.التي تواجيني أثناء قيامي بأعماؿ ال مية لممشاكؿأطرح معالجات ك  .3

4.  
إدارة ؿ تحقيؽ أىداؼ تي أمارسيا مف أجأجري تغييرات شمولية في األنشطة ال

      الشركة.

      موظفي الشركة.أتعامؿ بمرونة مع   .5
ًاحملورًاؾناـيً:ًمنطًاؾمػؽريًاؾمهرقدي

      ابدأ كثيراُ في عالج مشكمة معينة استطيع اإلحساس بيا قبؿ التعبير عنيا.  .6
      أتعامؿ مع الموضوعات الجديدة غير المألوفة والتي تخص مجاؿ عممنا.  .7
      اكؿ.أستخدـ أساليب جديدة في حؿ المش  .8
      أثناء ممارسة عممي اإلداري أتخذ القرارات بالمشاركة مع باقي المدراء  .9
      بناًء عمى استشاراتي وخبرتي في العمؿ اإلداريأبني تصوري لمستقبؿ الشركة   .10

ًاحملورًاؾناؾثً:ًمنطًاؾمػؽريًاؾمشىقصي

      ارج الشركة قبؿ التعامؿ معيا.أتعرؼ عمى الفرص المتاحة خ  .11

أعتمد عمى أفكاري وأفكار موظفي الشركة في رصد طبيعة المجتمع المحيط   .12
      بالشركة.

      بالشركة. التي أواجييا ح حموؿ متوازنة لممشاكؿأطر   .13
      باقي المدراء والموظفيف.أتعامؿ بشيء مف المرونة مع   .14
      .في كؿ عمؿ أمارسو ركةإدارة الشأىتـ بتحقيؽ أىداؼ   .15

ًمنطًاؾمػؽريًاؾمىطقطيً:احملورًاؾرابعً

      اعتمد المقاييس الكمية لتقييـ األداء الوظيفي لمعامميف بالشركة.  .16
      أىتـ بتفاصيؿ المشكالت اإلدارية أثناء التعامؿ معيا.  .17
      أفضؿ التعامؿ مع الموضوعات المألوفة وغير المألوفة.  .18

كثيرًا مف الوقت لجمع بيانات مفصمة عف المشاكؿ التي تواجيني أثناء أقضي   .19
      القياـ بعممي في الشركة. 

      أتبع القوانيف واإلجراءات أثناء التعامؿ مع المواقؼ اإلدارية.  .20
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 اجلزء الرابع
 

ًاراتـعلـاؾًت

ؿواػقً

ًمتاؿًا

ًحماقدًؿواػق

غريً

ًؿواػق

غريً

ؿواػقً

ًارالؼَا

      الة مجاؿ العمؿ المستقبمي لشركتكـ.تحدد الرس  .1

2.  
يتـ تحديد أىداؼ الشركة المستقبمية وذلؾ في ضوء رؤية ورسالة الشركة 

مكانياتيا.       وحدودىا وا 

      سنوات. 5تقوموف بوضع أىداؼ محددة وواضحة ومكتوبة ولمدة تزيد عف   .3

      الشركة. داخؿ ات التقنية عند وضع الخطط واألىداؼيتـ التعرؼ عمى مستجد  .4

 يتـ تحميؿ عوامؿ المنافسة بيف الشركة والشركات األخرى عند وضع خطة عمؿ ت .5
 الشركة.

     

6.  
يتـ تحميؿ إمكانيات موظفي الشركة مف حيث مؤىالتيـ ومعموماتيـ اإلدارية 

      وميارتيـ العممية والتكنولوجية.

7.  
لشركة وبصفة مستمرة لمتعرؼ عمى يتـ تحميؿ البيئة الخارجية )العامة( المحيطة با

المتغيرات )اقتصادية، سياسية، قانونية، اجتماعية، تكنولوجية...الخ( التي يمكف 
 أف تؤثر عمييا اآلف وفي المستقبؿ.

     

الفرص والتيديدات الموجودة في البيئة الخارجية لمشركة لالستفادة منيا  يتـ تحديد  .8
      في تحقيؽ أىداؼ الشركة.

تحميؿ إمكانيات الشركة المادية والبشرية والمالية والتنظيمية وبطريقة واقعية يتـ   .9
      ودقيقة عند وضع خطة عمؿ الشركة. 

      تحدد نقاط القوة والضعؼ لالستفادة منيا في تحقيؽ أىداؼ الشركة.  .10

      يتـ صياغة عدة بدائؿ إستراتيجية وعمى كافة المستويات اإلدارية بالشركة.  .11

      يشترؾ جميع المديريف في تحديد الرؤية المستقبمية لمشركة.  .12

البرنامج الزمني المطموب لتحقيؽ األىداؼ المطموبة مف  خطة عمؿ  يتـ تحديد  .13
      الشركة.

يتـ وضع السياسات واألنشطة واإلجراءات والبرامج  والموازنات الالزمة لتنفيذ   .14
 الخطة الموضوعة.

     

15.  
الستراتيجيات المناسبة لتحقيؽ األىداؼ وبما يتالئـ والظروؼ الداخمية يتـ اختيار ا

      والخارجية التي تواجييا شركتكـ حاضرًا ومستقباًل.

      موظفي الشركة ذوي الميارات القيادية لتنفيذ خطط وأىداؼ الشركة. يتـ اختيار  .16

17.  
 قيـ واالعتقادات)االتجاىات وال يتـ مراجعة وتحميؿ الثقافة السائدة بشركتكـ

      واألعراؼ السائدة داخؿ الشركة( والتأكد مف مناسبتيا لإلستراتيجية المختارة.

      .المعموؿ بيا في الشركة أحمؿ طبيعة النظـ والقوانيف  .18
      أضع خططًا بديمة الستخداميا عند الحاجة.  .19

الشركة  أجري التعديالت عمى خطة عمؿ الشركة في ضوء تغير الظروؼ داخؿ  .20
 .وخارجيا
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 اخلامساجلزء 
 
 

ًاراتـعلـاؾًت

ؿواػقً

ًمتاؿًا

ًحماقدًؿواػق

غريً

ًؿواػق

غريً

ؿواػقً

ًإرالؼًاًً

ًاحملورًاألولً:ًؿعوؼاتًاؾلقكةًاخلارجقة

      .غياب المنافسة بيف الشركة والشركات األخرى  .1
      قمة مشاركة أفراد المجتمع المحيط بالشركة في أنشطة الشركة.  .2
      .وجود الدعـ المادي مف قبؿ الدولةقمة   .3
      عدـ التوافؽ بيف رسالة الشركة وثقافة المجتمع المحيط بيا .  .4

عدـ االستخداـ الكامؿ لمتكنولوجيا المتاحة يحد مف تبني وممارسة التفكير   .5
      اإلستراتيجي.

      تفكير اإلستراتيجي.عدـ مالئمة بعض القوانيف والتشريعات  لتبني ممارسة ال  .6
ًاحملورًاؾناـيً:ًؿعوؼاتًتـظقؿقة

      ضعؼ تعاوف المسؤوليف في المؤسسة الوطنية لمنفط مع الشركة وموظفييا.  .7

8.  
محدودية الصالحيات التي تمكني مف االستفادة مف الفرص البيئية الموجودة في 

      خارج بيئة الشركة .

      إنجازىا .كثرة األعباء والمياـ المطموب   .9
      قمة البيانات والمعمومات الالزمة إلعداد عمؿ الشركة.  .10
      اضطراب التنظيـ داخؿ الشركة بسبب اإلجازات والنقؿ واالنتداب والغياب والتأخير.  .11
      الخطة االستراتيجية لمشركة  نفيذوت إعداد في المشاركة عف الشركة موظفي عزوؼ  .12
      المؤىؿ لتنفيذ عمؿ الشركة . نقص الكادر اإلداري  .13
      .اإلدارة وبيف رغبات مديري الشركةتوتر المناخ التنظيمي بيف طموحات   .14
      .عتمادات المالية المخصصة لمشركةقمة اال  .15
      غياب التنسيؽ بيف المدراء في تنفيذ خطة عمؿ الشركة .  .16
      ر االستراتيجي.موضوع التفكيب قمة الدورات التدريبية التي تيتـ  .17

ًاحملورًاؾناؾثً:ًؿعوؼاتًذىصقة

      عزوفي عف االلتحاؽ بالدورات التدريبية التي تؤىمني لمتفكير االستراتيجي .  .18
      صعوبة التواصؿ بيف مديري الشركة والموظفيف.  .19

20.  
صعوبة وضع معايير لتقييـ قدرة مديري الشركة عمى تحقيؽ أىداؼ خطتيا 

      االستراتيجية.

      بيانات إعداد الخطة وتحميميا .صعوبة إدارتي لموقت الالـز لجمع   .21
      صعوبة وضع رؤية مستقبمية لواقع الشركة وما يجب أف تكوف عميو.  .22
      صعوبة استخداـ التقنية الحديثة في جمع البيانات والمعمومات .  .23
      غمبة الطابع الروتيني عمى ممارساتي اإلدارية .  .24
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 Krejcie and Morgan  جدول

 

 لتحديد حجم العينة  

 

حهمً

ًاجملمؿع

حهمً

ًاؾعـقـــة

حهمً

ًاجملمؿع

حهمً

ًاؾعـقـــة

حهمً

ًاجملمؿع

حهمً

ًاؾعـقـــة

حهمً

ًاجملمؿع

حهمً

ًاؾعـقـــة

10 10 140 103 420 201 1800 317 
15 14 150 108 440 205 1900 320 
20 19 160 113 460 210 2000 322 
25 24 170 118 480 214 2200 327 
30 28 180 123 500 217 2400 331 
40 36 190 127 550 226 2600 335 
45 40 200 132 600 234 2800 338 
50 44 210 135 650 242 3000 341 
55 48 220 140 700 248 3500 346 
60 52 230 144 750 254 4000 351 
65 56 240 148 800 260 4500 354 
70 59 250 152 850 265 5000 357 
75 63 260 155 900 269 6000 361 
80 66 270 159 950 274 7000 364 
85 70 280 162 1000 278 8000 367 
90 73 290 165 1100 285 9000 368 
95 76 300 169 1200 291 10000 370 
100 80 320 175 1300 297 15000 375 
110 86 340 181 1400 302 20000 377 
120 92 360 186 1500 306 30000 375 
130 97 380 191 1600 310 40000 380 
  400 196 1700 313 50000 381 
      75000 382 
      100000 384 

 

 

 

 

 

(4قً)ـادلؾو  
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Abstract 

 

The effective application of strategic management approach has become a 

strategic thinking of a significant rating between the foundations of developed 

and underdeveloped countries and a criterion of successful and unsuccessful 

organizations. It is inevitable method and it continues to bring about change and 

grow under the administrative leaders in order to have the ability to think 

strategically. 

The problem of the study is to identify the extent to which administrative 

leaders understand the concept of strategic thinking and to recognize the most 

common cases of strategic thinking among the administrative leaders in the oil 

companies. It is also to distinguish the degree of leadership practice for strategic 

thinking and to see the most important obstacles that prevent the work of 

managerial leadership towards strategic thinking.   

The researcher used questionnaire as a method  to collect data for the 

practical part and the number of participants (70) of the oil companies and 

administrative leaders in Benghazi. The purpose of Alpha Cronbach's 

coefficient to examine the constancy of the scale has recorded a reliability 

coefficient of (0.95) and used descriptive statistics to know the answers to the 

participants. The statistics were regarded as deductive to answer the 

interrogations of the study that used the pattern of Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS). 

The study indicate that the level of practice and awareness of the 

administrative leadership of the concept of strategic thinking is high, and the 

pattern of strategic thinking is the most common thinking pattern. In addition, 

the companies found certain obstacles in the application, including the lack of 

financial support from the State, the lack of funds and the lack of training 

courses in this area to raise the level of the skill of leadership in strategic 

thinking towards their awareness and perception of such a concept. 

          The results show that there is a difference in the level of constraints, 

application and understanding among the oil companies. Therefore, it is 

necessary to redouble efforts and increase funding and attention to oil 

companies so that they can fulfill their needs, in addition to give many courses 

along the concept of planning and strategic thinking. 
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