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 : ص الدراسةمخسته
لتفكٓر اٚستراتٓجْ لدى أعضاء ٌٓئة التدٓرس ٌدفت الدراسة إلِ هعرفة واقع هٍارات ا     

فْ جاهعة هدٓىة السادات وسبل تفعٓمٍا، واستخدهت الدراسة الهىٍج الوصفِ، واعتهدت عمِ 
( عضو ٌٓئة تدٓرس بجاهعة هدٓىة 542اٚستباىة التِ تم تطبٓقٍا عمِ عٓىة قواهٍا )

ءت درجة توافر هٍارات جا -السادات. وتوصمت الدراسة إلِ هجهوعة هن الىتائج أٌهٍا: 
التفكٓر اٚستراتٓجِ لدى أعضاء ٌٓئة التدٓرس بدرجة هتوسطة. توجد فروق دالة إحصائًٓا 
بٓن هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجِ لدى أعضاء ٌٓئة التدٓرس وفق هتغٓر الهعٍد / الكمٓة 

اء ٌٓئة غٓر هعتهد(. توجد فروق دالة إحصائًٓا فِ هٍارة إعادة التأطٓر لدى أعض -)هعتهد
 التدٓرس وفق هتغٓر هشارك/ غٓر هشارك فِ وضع الخطة اٚستراتٓجٓة.

 التفكير االستراتيجٍ. -الكمهات الهفتاحية: الهيارات
 

  Abstract: 
     The current study aimed to investigate the reality of strategic thinking 

skills among faculty members at University of Sadat City and ways to 

activate them. The most important results of the present study found that: 

1.The degree of availability of strategic thinking skills among faculty 

members was medium. 2. There were no statistically significant 

differences between the strategic thinking skills of the faculty members 

according to the institute / college variable (accredited - not accredited).3. 

There were statistically significant differences in the skill of reframing 

among faculty members according to the variable participant / non-

participant in the development of the strategic plan. 

Key words: Skills- Strategic thinking  
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:هقدهة   

مة فْ هجتهع الهعموهاتٓة، والذي تمعب فًٓ تكىولوجٓا الهعموهات       ٓعٓش العالم هىذ فترات طٓو
فة، هها أدى إلِ ظٍور ها ٓسهِ باقتصاد واٚتصاٚت دورا ٌاها وكبٓرا فْ إىتاج الهعرفة بكثا

الهعرفة الذي ٓعتهد عمِ التكىولوجٓا، وهن ثم أصبح العمم والتكىولوجٓا ٌها أساس تطور أي 
هجتهع هن الهجتهعات، وبالتدٓرج تحول هجتهع الهعموهاتٓة إلِ هجتهع الهعرفة، وأصبحت عهمٓة 

 ت هتخمفة أو هجتهعات هتقدهة.إىتاج الهعرفة ٌْ هعٓار تصىٓف الهجتهعات سواء هجتهعا

ولقد تسببت ثورة الهعموهات فْ تضاعف الهعرفة ا٘ىساىٓة وتراكهٍا بسرعة كبٓرة وخاصة    
الهعرفة العمهٓة والتكىولوجٓة، أسقطت حواجز الزهان والهكان، وأصبح التقدم التكىولوجْ ٌو 

ٓعتهد عمٍٓا فْ تقدم الحمقة الحاسهة فْ تحقٓق التقدم، وأصبحت الهعرفة الجدٓدة سمعة 
 الهجتهعات. 

دراك تام لتداعٓات ٌذي و       هع تشخٓص دقٓق لمقضآا ا٘ستراتٓجٓة التْ تواجً الهجتهعات، وا 
ت عمِ أوضاعىا الهحمٓة الحالٓة والهستقبمٓة وها ٓتطمبً ٌذا هن إعادة تشكٓل هجتهعىا بها  التحٚو

ة ا ت ودون التأثٓر عمِ ٌٓو ت تهثل تحدٓات  ،لهجتهعٓتوافق هع ٌذي التحٚو وأصبحت ٌذي التحٚو
شدٓدة التعقٓد بالىسبة لجهٓع الهؤسسات والهىظهات الهوجودة داخل الهجتهع هها أدى إلِ تغٓر 
جذري فْ الهعآٓر التْ تحكم عهل أي هؤسسة.أصبحت أسالٓب التفكٓر وا٘دارة الحالٓة غٓر 

 .هٛئهة لتحدٓات الهستقبل

إلِ ضرورة ابتكار طرق جدٓدة فْ إدارة جهٓع هىظهات الهجتهع  وهن ثم ظٍرت الحاجة     
وهؤسساتً، واٚتجاي لتفعٓل ا٘دارة اٚستراتٓجٓة التْ لدٍٓا القدرة عمِ هواجٍة ٌذي التحدٓات هن 

ر ا٘دارة اٚستراتٓجٓة،  كها أىً الطٓرق اٖكثر  خٛل التفكٓر اٚستراتٓجْ الذي ٌو لب وجٌو
 هع اٖفراد هن عدد أساسْ عمِ إشراك أكبر بشكل ؤسسات، والذي ٓعتهدإبداعًا فْ إدارة اله

أفكار جدٓدة، لذلك  وتقدٓم ضرورة اٚبتكار آرائٍم، هع عن لمتعبٓر الحٓرة هن قدر كبٓر إعطائٍم
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 تكون اٚستراتٓجْ التفكٓر تشجع التْ الهؤسسات أن فٍو أداة لصىاعة الهستقبل، با٘ضافة  إلِ
اتاستعدادًا له أكثر سرعة هع ب التكٓف عمِ القدرة ولدٍٓا الهتوقعة، غٓر واجٍة السٓىآرٌو

  التغٓرات الهفاجئة، وتحقٓق كل هاٌو جدٓد وهفٓد لصالح الهؤسسة وهختمف اٖطراف اٖخرى.
التفكٓر اٚستراتٓجْ ٓؤدي إلِ فرص أكبر لمىجاح فْ أي هشآرع هٍىٓة اهتٛك  وحٓث إن     

مة الهدى، واستباق ها ٌو غٓر الخٛل وضع اٌٖداف، و وشخصٓة ىشارك فٍٓا، هن  خطط طٓو
ن التفكٓر اٚستراتٓجْ ٚ ٓأتْ بشكل بٓئة العهلهتوقع، وتحمٓل  ، وحتِ التعاون هع الهىافسٓن، ٖو

، لذا ٓجب تعمم وتىهٓة هٍارات لموقت الحالْ فقطهٓل إلِ اتخاذ القرارات ٖن هعظهىا ٓطبٓعْ، 
 (1)ً. طبٓقاتالتفكٓر اٚستراتٓجْ وت

، ُتجبر الهىافسة العالهٓة هؤسسات التعمٓم العالْ عمِ التفوق فْ خمق الوقت الحالْفْ و     
حاجة إلِ التغٓٓر كها ظٍرت الالهعرفة ذات الصمة واٚبتكار ٘ٓجاد حمول لمهشاكل الهجتهعٓة، 

هؤسسات التعمٓم لذا بدأت  ،التعمٓم العالْ لعرض والطمب عمِبسبب عواهل داخمٓة وخارجٓة، وا
، هن أجل اٚبتكار فْ القرن الحادي والعشٓرن والهىافسة العالهٓة هن خٛل ىظهٍاالعالْ بفحص 

ٖفكار والعهمٓات واٖدوات؛ ٘ٓجاد طرق جدٓدة توفٓر ا الذي ٓتهثل فْالتفكٓر اٚستراتٓجْ 
فٓذ والرصد والتىقٓح وهبتكرة لحل الهشكٛت واستخدام هبادرات السٓاسات والىٍج التْ تسهح بالتى

 (0) .بشكل فعال
ة هستقبمٓة لخٓرجٍٓا،       وىظرا ٚحتٓاج الهؤسسات التعمٓهٓة وعمِ رأسٍا الجاهعات إلِ رٓؤ

ولهشاركتٍا الهجتهعٓة، ولمبحوث التْ تقدهٍا، ظٍرت حاجة الجاهعات إلِ قادة أكادٓهٓٓن عمِ 
هتمكون هٍاراتً ، لوضع خطة إستراتٓجٓة لكل جاهعة، هستوى عال هن التفكٓر اٚستراتٓجْ، ٓو

ٓىبثق هىٍا خطة إستراتٓجٓة لكل كمٓة تسعْ لتحقٓقٍا، با٘ضافة إلِ أن الكمٓات التْ تقدهت 
 حٓثلٛعتهاد وحصمت عمًٓ لدٍٓا خطط استراتٓجٓة، قاهت عمِ فكر استراتٓجْ فْ البدآة، 

هستهر ٌو ىتٓجة لسمسمة هن إلِ أن ىهو اٖعهال ال دراسة ىتاهاىوب و كوراىن وآجلأشارت 
  (3) العهل اٚستراتٓجْ ٌو ىتٓجة التفكٓر اٚستراتٓجْ.أن و  ،ا٘جراءات اٚستراتٓجٓة
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ٌىاك أًٓضا اتفاق أن التفكٓر اٚستراتٓجْ والتخطٓط اٚستراتٓجْ هرتبطان، وكٌٛها و     
ًٚ لتغٓٓر هؤسسات التعمٓم التفكٓر اٚستراتٓجْ ىهوذًجا فعا ، فٓعتبرضروري لتحقٓق التغٓٓر الفعال

ا هن الهىظهات التْ ٓكون فٍٓا اٖعضاء   (4) هتفاعمٓن وراغبٓن فْ التغٓٓر.العالْ وغٌٓر
التفكٓر اٚستراتٓجْ أهر حاسم لمبقاء عمِ هستوى الهىافسة فْ بٓئة  وعمِ الرغم هن أن     

تحدٓد اٖفراد ذوي  إٚ أن واصبحت الحاجة الًٓ ضرورة ٚغىِ عىٍا،عالهٓة هتغٓرة بشكل هتزآد، 
ٓهثل تحدًٓا لمهىظهات هن خٛل اهتٛكٍم لهٍاراتً، القدرة العالٓة عمِ التفكٓر بشكل استراتٓجْ 

ر قدراتٍم عمِ اٚستفادة هن إهكاىاتٍم الكاهمة ،ىفسٍا   (5) . كذلك كٓفٓة تطٓو
ٓجْ لدى أعضاء ٌٓئة تحاول الدراسة الحالٓة التعرف عمِ درجة توفر هٍارات التفكٓر اٚسترات

 التدٓرس بجاهعة هدٓىة السادات.
 هشكمة الدراسة:

ت       ٓعد التفكٓر اٚستراتٓجْ أحد الروافد الٍاهة فْ العصر الحالْ لمتصدي لمهتغٓرات والتحٚو
الهجتهعٓة التْ إن لم تواجً بطٓرقة عمهٓة صحٓحة أثرت سمبا عمِ الهجتهع وهؤسساتً وأفرادي، 

ت تعد واحدة هن أٌم هؤسسات الهجتهع، لذا كان لزاهًا عمٍٓا تبىْ التفكٓر وحٓث إن الجاهعا
حٓث أثبتت الدراسات اٚستراتٓجْ فْ تحقٓق خططٍا، والعهل عمِ تىهٓة هٍاراتً لدى أعضائٍا، 

أن الذٓن ٓهتمكون هٍارات عالٓة فْ التفكٓر اٚستراتٓجْ ٌم أكثر كفاءة فْ أدائٍم لمعهل هن أولئك 
، وهن ثم فإن ٌىاك اتفاق عمِ أن القدرة عمِ (6)اٚستراتٓجْ هىخف م هٍارات التفكٓرالذٓن لدٍٓ

حٓث ترتبط القدرة عمِ التفكٓر  ،الىاجحٓن لمقادةالتفكٓر اٚستراتٓجْ ٌْ الهكون الرئٓسْ 
ٓن اٖكفاء لدٍٓم هٍارات تفكٓر إستراتٓجٓة أعمِ هقارىة بالهدٓر  القادةاٚستراتٓجْ بالكفاءة فٓقال إن 

ٌْ العاهل الرئٓسْ الهحدد لموجود  قادةغٓر اٖكفاء. لذلك تعتبر القدرة عمِ التفكٓر اٚستراتٓجْ لم
 (7) الفعال.
 (9006) (Pisapia, et al) وآخرون ٓاابٓسأوصت بعض الدراسات وهىٍا دراسة ب     

تً كدور أساسْ بضرورة أن تبذل الجاهعات جٍدا كبٓرا لمتأكٓد عمِ التفكٓر اٚستراتٓجْ وهٍارا
، وهن ثم قاهت الباحثة بعهل دراسة استطٛعٓة عمِ عٓىة هن أعضاء ٌٓئة التدٓرس (8)لٍا
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( عضوا، وتم طرح عدة أسئمة فْ صورة هكتوبة، وتراوحت 00بجاهعة هدٓىة السادات قواهٍا )
%(، هها ٓدل عمِ ضعف درجة 24%( إلِ )05درجة توافر هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ بٓن)

هجتهع وهن ثم تحاول الدراسة الحالٓة رصد درجة توافر هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ لدى  توافر،ال
تفْ هشكمة الدراسة وهن ثم تتهثل  ،العٓىة ككل  التالٓة: التساٚؤ

 ها ا٘طار الهفآٌهْ لهٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ؟  -
لتدٓرس فْ جاهعة هدٓىة ها درجة توافر هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ لدى أعضاء ٌٓئة ا -

 السادات؟
فر هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ باختٛف بعض الهتغٓرات اإلِ أي حد تختمف درجة تو  -

أعضاء ٌٓئة التدٓرس) هشارك فْ الخطة ا٘ستراتٓجٓة /غٓر هشارك(، الكمٓة أو الهعٍد 
 ) هعتهد/ غٓر هعتهد(؟

ء ٌٓئة التدٓرس بجاهعة هدٓىة ها هداخل تىهٓة هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ لدى أعضا -
 السادات؟ 

 أعضاء ٌٓئة التدٓرس هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ لدىلتىهٓة هقترح التصور ال ها هٛهح -
 ؟بجاهعة هدٓىة السادات

 :أىداف الدراسة
هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ لدى  وضع تصور هقترح لتىهٓةتسعِ الدراسة الحالٓة إلِ      

س بجاهعة هدٓىة السادات، وهعرفة إذا ها كاىت ٌىاك فروق دالة إحصائٓا أعضاء ٌٓئة التدٓر
وفق هتغٓر الهشاركة فْ وضع الخطة ا٘ستراتٓجٓة )هشارك / غٓر هشارك(، وهتغٓر الكمٓة 

 ، هن خٛل عرض هداخل تىهٓة الهٍارات، لموقوف عمِ هتطمبات ذلك.)هعتهد/ غٓر هعتهد(
 :أىهية الدراسة

 لدراسة الحالٓة إلِ اعتبارات ىظٓرة وأخرى تطبٓقٓة، وفٓها ٓمْ توضٓح ذلك:تىبع أٌهٓة ا     
 األىهية النظرية -1
 تتهثل اٌٖهٓة الىظٓرة لمدراسة فٓها ٓمْ:   

 .ْتقدٓم إطار ىظري لهٍارات التفكٓر اٚستراتٓج 
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  أن التفكٓر اٚستراتٓجْ ٓعتبر صهام اٖهان لىجاح الهؤسسات فْ هواجٍة التغٓرات
بشرط توافر بصفة عاهة، والجاهعات بصفة خاصة،  ت الهجتهعٓة الراٌىةوالتحٚو

 هٍاراتً لدى اٖفراد . 
 .ْأىٍا تفتح آفاقًا جدٓدة لمبحث التربوي فْ هجال التفكٓر اٚستراتٓج 

 األىهية التطبيقية -0
 تتهثل اٌٖهٓة التطبٓقٓة لمدراسة فٓها ٓمْ:           

  التْ اعتهدت عمٍٓا الدراسة فْ التعرف عمِ أىً ٓهكن اٚعتهاد عمِ اٚستباىة
 درجة توافر هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ لدى أعضاء ٌٓئة التدٓرس بالجاهعات.

  ْأىً ٓهكن اٚعتهاد عمِ ىتائجٍا فْ التخطٓط لتىهٓة هٍارات التفكٓر اٚستراتٓج
 عمِ هستوى الكمٓات واٖقسام اٖكادٓهٓة. 

 لىظٓرة وىتائجٍا الهٓداىٓة فْ التخطٓط لبراهج ٓهكن اٚعتهاد عمِ تحمٓٛتٍا ا
 لتىهٓة التفكٓر اٚستراتٓجْ.

 :هنيج الدراسة وأداتيا
اتبعت الدراسة الهىٍج الوصفْ ىظرا لهٛءهتً الطبٓعة الوصفٓة لمدراسة، ولهىاسبتً ٌٖدافٍا،      

اتٓجْ تكوىت هن بجاىبٍٓا الىظري، والهٓداىْ، واعتهدت عمِ استباىة لهٍارات التفكٓر اٚستر 
جزأٓن : استٍدف الجزء اٖول هىٍا الحصول عمِ بعض البٓاىات الشخصٓة ٖفراد العٓىة، بٓىها 

عضاء ٌٓئة أ استٍدف الجزء الثاىْ التعرف عمِ درجة توافر هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ لدى
هٍارات  – فْ هحاور اٚستباىة )هٍارات التفكٓر الىظهْ فْ جاهعة هدٓىة السادات التدٓرس

 هٍارات التفكٓر اٚىعكاسْ(. –التفكٓر التأطٓري 
 :عينة الدراسة

جاهعة هدٓىة بكمٓات وهعاٌد ٌٓئة التدٓرس عضو هن أعضاء ( 542) شهمت عٓىة الدراسة
 السادات.
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 :هصطمحات الدراسة
 هن أٌم الهصطمحات التْ اعتهدت عمٍٓا الدراسة الراٌىة ها ٓمْ:    

  : skillهيارة  
كل شْء ٓتعمهً الفرد، هع قدرتً عمِ ههارستً بسٍولة ودقة هع اقتصادي فْ الجٍد "   

ْ تىهو ىتٓجة لعهمٓة التعمٓم والتدٓرب   (9)."الهبذول، ٌو
 :Thinking  التفكير  

"عهمٓة كمٓة ٓقوم الفرد عن طٓرقٍا بهعالجة عقمٓة لمهدركات والهدخٛت الحسٓة والهعموهات    
ن اٖفكار أو استدٚلٍا أو الحكم عمٍٓا، وتتضهن ا٘دراك والخبرة  الهسترجعة والهترجهة، لتكٓو

  (12)."السابقة والهعالجة الواعٓة واٚحتضان والحدس وعن طٓرقٍا تكتسب الخبرة
" ٌو أكثر بكثٓر هن هجرد ىشاط عقمْ واٍع، إىً هٓزج هن الوظائف الفطٓرة والهتعمهة أو     

 (11)الجدٓدة بطرق ٓحددٌا السٓاق اٚجتهاعْ"التْ تستخدم اٖفكار القدٓهة و 
 : Thinking Skillهيارات التفكير   

ة تتم بشكٍل تمقائْ إلِ عهمٓة هىظهة       ٌْ جهٓع ها ٓىقل عهمٓة التفكٓر هن كوىٍا عهمٓة عفٓو
  (10) .فعالة تكسبً طابع الهٍارة و التهّٓز و ا٘بداع

 :Strategic Thinking التفكير االستراتيجي     
عهمٓة تفكٓر تٍدف إلِ صٓاغة استراتٓجٓة هتكاهمةة هرتبطةة ٓعرف التفكٓر اٚستراتٓجْ بأىً"      

بالٍٓكةةل الهتكاهةةل لمقةةرارات الهوجٍةةة لٗعهةةال ، واسةةتخدام الهةةوارد بحكهةةة ووعةةْ ، وتحدٓةةد هجةةال 
ر استراتٓجٓات اٖعهال التْ لدٍٓا فرصة أكبر لمىجاح   (13) " .التهٓز التىافسْ ، وتطٓو

ةةةةة الهسةةةةتقبمٓة لمقضةةةةآا الهتوقعةةةةة والتىبةةةةؤ "  أو ٌةةةو     ةةةةق اٚبتكةةةةاري لمتفكٓةةةةر فةةةةْ كٓفٓةةةةة الرٓؤ الطٓر
بةةالفرص والتٍدٓةةدات التةةْ ٓهكةةن أن تواجٍٍةةا الهىظهةةة وتصةةور السةةٓىآرو الهسةةتقبمْ لمتعاهةةل هعٍةةا 

  (14). بها ٓضهن بقاء واستهرآرة وىهو الهىظهة"
ة جدٓدة هبتكرة لمقضآا الهتوقعة، ٚستراتٓجْ التفكٓر ا الباحثةوتعرف       بأىً " التفكٓر برٓؤ

والفرص والتحدٓدات التْ تواجً الجاهعات، وكٓفٓة هواجٍتٍا والتعاهل هعٍا، بها ٓضهن تحقٓق 
ة جدٓدة هبتكرة لمقضآا الهتوقعة والفرص والتحدٓات أٌداف الجاهعات واستهرآرتٍا" ، أو"بأىً رٓؤ

ت الجاهعٓة، وكٓفٓة هواجٍتٍا، والتعاهل هعٍا، بها ٓضهن تحقٓق أٌداف التْ تواجً الهؤسسا
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الجاهعة واستهرآراتٍا، لموصول إلِ الهستقبل الذي تسعِ إلًٓ الجاهعات هن خٛل دراسة 
 اٚٓجابٓات والسمبٓات داخمٍا والفرص والتٍدٓدات خارجٍا لتحقٓق غآاتٍا"

 الدراسات السابقة:
خمق فكر ٛف تخصصاتٍم، ورؤاٌم بالتفكٓر اٚستراتٓجْ لقدرتً عمِ إٌتم الباحثون باخت     

ستجابة والتكٓف واٚات والٍٓئات والجاهعات، التْ تواجً الهىظهالهشكٛت ٓستطٓع التعاهل هع 
تضح ذلك هن خٛل عرض الدراسات السابقة.هع تحدٓات   العصر، ٓو

 ئٓسة ٌْ:وسوف ٓتم عرض الدراسات السابقة وفق ثٛثة هحاور ر      
 : دراسات تىاولت التفكٓر اٚستراتٓجْ فْ هؤسسات غٓر تعمٓهٓة.الهحور األول
 : دراسات تىاولت التفكٓر اٚستراتٓجْ فْ التعمٓم قبل الجاهعْ.الهحور الثاني
 : دراسات تىاولت التفكٓر اٚستراتٓجْ فْ هؤسسات التعمٓم الجاهعْ.الهحور الثالث

 التفكير االستراتيجي في هؤسسات غير تعميهية: الهحور األول: دراسات تناولت
 (15) :(Peter L. Zsiga,2008دراسة بيتر زسيجا) -1
ها عمِ      ٌدفت الدراسة تحدٓد العٛقة بٓن التعمم الهوجً ذاتٓا والتفكٓر اٚستراتٓجْ، وتأثٌٓر

ات استعدادت ال تعمم الذاتْ، فعالٓة القائد، استخدهت الدراسة الهىٍج الوصفْ، وتم قٓاس هستٓو
والتفكٓر اٚستراتٓجْ وفعالٓة القائد لدى هدٓري جهعٓة الشبان الهسٓحٓٓن. وأظٍر تحمٓل الردود 

ة بٓن اٚستعداد الذاتْ لمتعمم والتفكٓر اٚستراتٓجْ، وترتبط فعالٓة  145ال  وجود ارتباطات قٓو
عٛقات إٓجابٓة بٓن القائد بشكل ههاثل وبشكل همحوظ هع ٌذٓن البىاءٓن هها ٓدل عمِ وجود 

ات التفكٓر اٚستراتٓجْ وفعالٓة القائد. تم تحمٓل العٛقات بٓن  ات التعمم الذاتْ، وهستٓو هستٓو
 وفعالٓة القائد لٛعتدال هن قبل الهتغٓرات الدٓهوغرافٓة. اٚستراتٓجْ التعمم الهوجً ذاتٓا والتفكٓر

 Sibel & Rabia, 2012)) :(16)دراسة سيبل ورابيا  -2
ٌدفت ٌذي الدراسة اٚستقصائٓة، إلِ تحدٓد هدى استخدام هٍارات التفكٓر      

اٚستراتٓجْ)إعادة الصٓاغة، التفكٓر اٚىعكاسْ، والتفكٓر الهؤسسْ( لمهحاسبٓن القاىوىٓٓن 
خٛل اعتهاد هعآٓر التقآرر الهالٓة الدولٓة و القاىون التجاري التركْ  والهتدربٓن الهعتهدٓن

ٍرت الىتائج وجود عٛقة إٓجابٓة هع هٍارات التفكٓر اٚىعكاسْ والتفكٓر الهؤسسْ الجدٓد. واظ
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تىتج أي عٛقة ذات دٚلة هع إعادة صٓاغة. عٛوة عمِ ذلك، ٚ توجد لدى  ٚ فْ حٓن أىٍا
الهتغٓرات الىوع والعهر والخبرة فْ العهل وهتغٓرات التعمٓم أي عٛقات هٍهة هع كلٍّ هن هٍارات 

اٚستراتٓجْ الثٛث، ٓتم إعطاء الهستوى الجاهعْ أساسا فْ براهج إدارة اٖعهال. فْ التفكٓر 
السىوات اٖخٓرة، ٓهكن هٛحظة أن براهج إدارة اٖعهال قد تغٓرت فْ هعظم الجاهعات ٘عداد 

تٍدف هىاٌج البرىاهج إلِ إعطاء الخٓرجٓن الهٍارات و  ،الخٓرجٓن لبٓئة اٖعهال الهتغٓرة
التفكٓر ا٘بداعْ والىقدي، والتحمٓل، والتفكٓر فْ اٖىظهة، وحل الهشكٛت، )هثلاٖساسٓة، 

ٌذي و ، (والعهل الجهاعْ، وهٍارات التواصل، والهٍارات التكىولوجٓة، والهٍارات الشخصٓة
الهٍارات ٌْ هكوىات أساسٓة لهٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ، تعتبر حاسهة بالىسبة لمىجاح 

 الفردي والتىظٓهْ.
 (17)(: 2115 -2114ترغيني) دراسة صبرينة -3

ا٘بداعٓة لهجهع  القدرات فْ ا٘ستراتٓجْ التفكٓر تأثٓر ٌدفت الدراسة إلِ تحدٓد     
، استخدهت الدراسة الهىٍج الوصفْ واعتهدت عمِ استباىة تم )لمصىاعات الدوائٓة(صٓدال

ا وتحمٓمٍا لفرضٓاتا اختبار هدٓرا بهجهع صٓدال، وتوصمت ىتائج 41تطبٓقٍا عمِ   إلِ وتفسٌٓر
ة دٚلة ذات وارتباط أثر عٛقة وجود  الفرعٓة وهتغٓراتً التفكٓر ا٘ستراتٓجْ بٓن إحصائٓا هعىٓو

لمهؤسسة، وتوصمت الدراسة إلِ هجهوعة هن التوصٓات  ا٘بداعٓة القدرات وبٓن عىً الهىبثقة
 وآجابٓاتً، لفوائدي الهؤسسات ىظرا أىواع هختمف فْ ا٘ستراتٓجْ التفكٓر ههارسة ضرورة ،هىٍا
ر و لمهؤسسة ا٘بداعٓة القدرات تفعٓل بٓىٍا هن والتْ  بأٌهٓة والهسٓٓرن الهدراء لدى الوعْ تطٓو
 والكمٓات الجاهعات فْ التدٓرس ٌٓئة أعضاء هع التعاون ضرورة، هع ا٘ستراتٓجْ التفكٓر
 تأخذ وأن ا٘ستراتٓجْ التفكٓر ههارسات والعاهمٓن حول الهؤسسات لهدراء تدٓربٓة دورات ٘عطاء
 .الجادة والهتابعة اٚستهرآرة صفة الدورات

 (18) :(2116دراسة عبد الستار دىام ) -1
تٓجْ هن خٛل استر البحث إلِ تشخٓص طبٓعة العٛقة بٓن التحمٓل الهوقفْ اٌٚدف       

ل الهتعاوىٓن، تحمٓل الهىاخ العام( أبعادي )تحمٓل الشركة، تحمٓل الهىافسٓن، تحمٓل الزبائن، تحمٓ
، اٚىعكاس( لها لٍذا التأطٓرتٓجْ هن خٛل أبعادي )التفكٓر الىظهْ، إعادة استر والتفكٓر اٚ
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وكاىت عٓىة البحث  ،الهوضوع هن أٌهٓة كبٓرة لهىظهات اٖعهال فْ ظل البٓئة الهعاصرة
وكاىت أبرز  ،اربٓل خاص فْهدٓر لٙدارة العمٓا فْ تسعة شركات قطاع ( 03) قصدٓة حجهٍا

الىتائج تشٓر إلِ وجود هستوى فوق الهتوسط لكل هن هتغٓري البحث فْ الشركات الهبحوثة وان 
تٓجْ استر تٓجْ  والتفكٓر اٚاستر ٌىاك عٛقة بدرجة هقبولة إلِ هتوسطة بٓن التحمٓل الهوقفْ اٚ

 .لمهدٓٓرن
 (19) (:2118دراسة هحهد عباس، نسرين عبد الرحهن وأحهد زىرة) -5

اٚستراتٓجْ فْ صٓاغة استراتٓجٓة فعالة لمهىظهات هن  سعت الدراسة إلِ هعرفة دور الذكاء    
خٛل دراسة عىصٓرن ٌاهٓن التفكٓر اٚستراتٓجْ، والتخطٓط اٚستراتٓجْ استخدهت الدراسة 

ا٘دارات ( هن هدٓري 46الهىٍج الوصفْ، واعتهدت عمِ استباىة تم تطبٓقٍا عمِ عٓىة قواهٍا)
شركة هرفأعاهة(،  –شركة تبغ  –العمٓا والوسطِ فْ بعض الهىظهات العاهة)شركة اسهىت 

وتوصمت الدراسة إلِ أن ٌىاك عٛقة ذات دٚلة إحصائٓة لمتفكٓر اٚستراتٓجْ لهدٓري الهىظهات 
وبٓن صٓاغة استراتٓجٓة فعالة لمهىظهة، واوصت الدراسة بضرورة ىشر ثقافة التفكٓر 

 اتٓجْ، هن خٛل عهل دورات تدٓربٓة.اٚستر 
 الهحور الثاني: دراسات تناولت التفكير االستراتيجي في التعميم قبل الجاهعي:

 (02) :(2115يحيٍ هحهد الشديفات، هحهد عبود الحراحشة) دراسـة  -1
ٓن       فْ ٌدفت الدراسة إلِ هعرفة درجة ههارسة أىهاط التفكٓر اٚستراتٓجْ لدى القادة التربٓو

ل العمهْ فْ  وزارة التربٓة والتعمٓم فْ اٖردن، وهعرفة أثر كل هن الهركز الوظٓفْ والخبرة والهٌؤ
درجة ههارسة أىهاط ٌذا التفكٓر، استخدهت الدراسة الهىٍج الوصفْ وطبقت استباىة عمِ عٓىة 

م بطٓرقة عشوائٓة، وأظٍرت ىتا032قواهٍا ) ء القادة التربوٓٓن تم اختٓاٌر ئج الدراسة أن ( هن ٌٚؤ
درجة ههارسة ٌذي اٖىهاط جاءت بهستوى هىخفض، وأن ٌىاك فروًقا ذات دٚلة إحصائٓة فْ 
درجة ههارسة ٌذي اٖىهاط تعزى لهتغٓر الهركز الوظٓفْ،  فْ حٓن لم تكن ٌىاك فروق ذات 

ل دٚلة إحصائٓة فْ درجة ههارسة ٌذي اٖىهاط تعزى لهتغٓري الخبرة فْ هجال ا٘دارة واله ٌؤ
جراء دراسات ههاثمة  ٓن، وا  العمهْ، وأوصت الدراسة بها ٓمْ: ٓزادة اٌٚتهام بتأٌٓل القادة التربٓو
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لقٓاس درجة ههارسة أىهاط التفكٓر اٚستراتٓجْ لدى قٓادات التعمٓم العالْ فْ الجاهعات اٖردىٓة 
 العاهة والخاصة عمِ هستوى عهداء الكمٓات ورؤساء اٖقسام اٖكادٓهٓة.

 (01) (:2117/2118نجًٌ الفًاز)دراسة  -2
اط ةٖىه ةدةة جةان بهدٓىةالتعمٓن الع ٌدفت الدراسة إلِ هعرفة درجة اهتٛك هدٓرات هدارس     
ن، واعتهدت عمِ ََجَد هعَقات هو َجٍة ىظرٌ، َههارستٍو لهراحمً، را٘ستراتٓجْةالتفكٓ

( هدٓرة، وتوصمت 906) واهٍاتم تطبٓقٍا عمِ عٓىة قتباىة ةَاستخدهت اٚسالهىٍج الوصفْ، 
 الدراسة إلِ أىٍن

ة ةْ بدرجةَالتخطٓط، صْةَالتشخٓ، َالتجرٓدّ، جدًاكبٓرة ٓهتمك ىهط التفكٓر الشهَلْ بدرجة 
َأتُفق عمِ َجَد هعَقات ا،  جدكبٓرة التفكٓر ا٘ستراتٓجْ بدرجة ل َتُهارس هراحكبٓرة، 

َالهعَقات الشخصٓة هتوسطة، ة بدرجة َالهعَقات التىظٓهٓكبٓرة، البٓئة الخارجٓة بدرجة 
ىشر ثقافة  عمِ َزارة التربٓة َالتعمٓن بدرجة ضعٓفة. وتوصمت لهجهوعة هن التوصٓات هىٍا

ىحٍو الصٛحٓات التْ تهكىٍو هو ههارسة ةَه، دارسةدٓرات الهةدُ هةتراتٓجْ لةالتفكٓر ا٘س
 َإزالة هعَقاتً. ، ا٘ستراتٓجْهراحل التفكٓر

 (00) (:2118يف)دراسة لينا خم -3
ر هفٍوم التفكٓر اٚستراتٓجْ لهدٓري الهدارس       سعت الدراسة إلِ اقتراح أىهوذج إداري لتطٓو

ة الحكوهٓة فْ اٖردن، اعتهدت الدراسة عمِ الهىٍج الوصفْ، واستخدهت استباىة تم  الثاىٓو
ة فْ هدٓٓرتْ التربٓة والتعمٓم ا ٖولِ والثاىٓة فْ َعهَّان، توٓزعٍا عمِ جهٓع هدٓري الهدارس الثاىٓو

لهفٍوم التفكٓر  وهدٓرة، وتوصمت إلِ ارتفاع درجة إدراك الهدٓٓرن ( هدًٓرا552والبالغ عددٌم ) 
اٚستراتٓجْ وههارساتً، وعدم وجود فروق ذات دٚلة إحصائٓة لدرجة ههارسة الهدٓٓرن لهفٍوم 

ل العمهْ  والخبرة فْ هجال ا٘دارة، وفْ ضوء التفكٓر اٚستراتٓجْ تعزى لهتغٓرات الجىس والهٌؤ
ر هفٍوم التفكٓر اٚستراتٓجْ لمهدٓٓرن، وأوصت  ٌذي الىتائج تم بىاء أىهوذج إداري هقترح لتطٓو

جراء هٓزد هن الدراسات حول التفكٓر  الدراسة بضرورة تبىْ اٖىهوذج ا٘داري الهقترح، وا 
 اٚستراتٓجْ فْ الهىظهات التربوٓة والتعمٓهٓة.

 (03) : (Pisapia, et al ,2009) يا وآخرون بيساب دراسة -4
، ىظهْسعت ٌذي الدراسة إلِ البحث عن استخدام هٍارات التفكٓر اٖساسٓة )التفكٓر ال      

عادة التأطٓر والتفكٓر اٚىعكاسْ( الٛزهة لمتفكٓر اٚستراتٓجْ هن قبل الهعمهٓن الذٓن  ،وا 
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وىغ كوىغ وهالٓٓزا وشىغٍاي. تم ٓستعدون لرئاسة قسم وهساعد هدٓر فْ الٚو ٓات الهتحدة ٌو
( هعمها ٓستعدون ٖدوار القٓادة الهدرسٓة، وتوصمت 095تطبٓق استباىة عمِ عٓىة قواهٍا) 

الدراسة إلِ أن شىغٍاي ٌْ أقل الدول فْ استخدام هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ، ولم تظٍر 
أقل الفئات العهٓرة فْ استخدام هٍارات  92-90فروق وفق هتغٓر الجىس، وأن  الفئة العهٓرة 

التفكٓر الهؤسسْ،  وهٍارات التفكٓر اٚىعكاسْ،  وتم تفسٓر ذلك بأن السن ٌو بدٓل لمخبرة 
الهكتسبة هن العهل والحٓاة والخبرة الهكتسبة هن التعمٓم، وأوصت بضرورة أن تبذل لمجاهعات 

 ً كدور أساسْ لٍا.جٍدا كبٓرا لمتأكٓد عمِ التفكٓر اٚستراتٓجْ وهٍارات
 (04) (:2119دراسة سهير الجهل) -5

ٌدفت الدراسة إلِ هعرفة العواهل الهؤثرة عمِ أىهاط التفكٓر اٚستراتٓجْ لدى الهسئولٓن فْ      
ْ: الجىس، هكان العهل، سىوات الخبرة،  وزارة التربٓة والتعمٓم فْ فمسطٓن وفًقا لعدة هتغٓرات ٌو

ل الدراسْ، التخصص، ا لهركز الوظٓفْ، واستخدهت الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ، واعتهدت الهٌؤ
، وتوصمت إلِ أن درجة ههارسة الهسئولٓن ٖىهاط 562عمِ استباىة تم تطبٓقٍا عمِ ) ( هسئوًٚ

التفكٓر اٚستراتٓجْ كاىت فوق الهتوسط بشكل عام، وأوصت بضرورة أن تعهل وزارة التربٓة 
ة  ر الىظام التربوي، وتشجٓع البحوث العمهٓة والتعمٓم بتوصٓات البحوث التربٓو الراهٓة إلِ تطٓو

ة الدىٓا والوسطِ فْ صٓاغة  فْ هجاٚت التربٓة والتعمٓم، والعهل عمِ هشاركة ا٘دارات التربٓو
 خطط الوزارة واستراتٓجٓاتٍا، والعهل عمِ تشجٓع ا٘بداع والهبدعٓن.

 (05) :(Pang, & Pisapia, 2012)  بانج و بيسابيا -6
كان الغرض هن ٌذي الدراسة ٌو تحدٓد هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ التْ تهٓز قادة الهدارس      

هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ، )الفعالة فْ ٌوىغ كوىغ. وقد تكوىت الدراسة هن ثٛثة هحاور
كٓر ، استخدهت ٌذي الدراسة استبٓان التف(والخصائص التىظٓهٓة الشخصٓة، وفعالٓة قائد الهدرسة

( هن قادة الهدارس، وأكدت الىتائج وجود صمة 210اٚستراتٓجْ تم تطبٓقٍا عمِ  عٓىة قواهٍا )
ٓتم تشكٓل هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ و  ،بٓن استخدام هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ وفعالٓة القائد

و أقوى هؤشر عمِ ف ،لدى قادة الهدارس فْ ٌوىغ كوىغ فْ إطار التفكٓر الهىظم عالٓة القائد. ٌو
 ٓتغٓر ٌذا ا٘طار اعتهادا عمِ تحدٓد اٖدوار، وىوع الهدرسة.

 
 



 ... مقترح نتىميخ مهبراد انتفكير االستراتيجيتصىر  

 

 

 

 
 0202األول  مبرس  جبمعخ انمىىفيخ                                           انعذد  –مجهخ كهيخ انترثيخ 

 

922 

 (06) (:2116دراسة حمهي الفيل) -7
سعت ٌذي الدراسة إلِ تحدٓد فعالٓة برىاهج تدٓربْ قائم عمِ ىهوذج التدٓرب الهٍىْ      

ة وكف اءة التعمم. تكوىت الهعرفْ لتحسٓن هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ لطٛب الهدارس الثاىٓو
ة، تم تقسٓم العٓىة بالتساوي إلِ هجهوعة 31عٓىة الدراسة هن ) ( طالبة فْ الهرحمة الثاىٓو

استبٓان الجٍد و  (STQTMتجٓربٓة ضابطة. تم تطبٓق استبٓان هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ )
ة ها بعد اٚختبار الذٌىْ، تم قٓاس كفاءة التعمم بىتائج اختبار التحصٓل فْ الكٓهٓاء خٛل هرحم

هن البحث. بعد اٚىتٍاء هن اٚختبار السابق ، قام الهشاركون فْ الهجهوعة التجٓربٓة بالتدٓرب 
تم العثور عمِ فروق ذات دٚلة  ،عمِ ىهوذج التدٓرب الهٍىْ الهعرفْ هتبوًعا بعد اٚختبار

ر اٚستراتٓجْ ولكن إحصائٓة بٓن الهجهوعة التجٓربٓة والهجهوعة الضابطة فْ هٍارات التفكٓ
لٓس الجٍد العقمْ. ٓشٓر كٛ حجم التأثٓر إلِ تأثٓر كبٓر هن برىاهج التدٓرب القائم عمِ ىهوذج 

 التدٓرب الهٍىْ الهعرفْ عمِ تفكٓر الطٛب وكفاءة التعمم.
 الهحور الثالث: دراسات تناولت التفكير االستراتيجي في هؤسسات التعميم الجاهعي:

 Mahmut Kargin, Rabia)   رجن، رابيا أكتاس و سيبل كارجندراسة هحهود كا -1
Aktaş & Sibel Kargin,)(2112): (07) 

ٌدفت الدراسة تم قٓاس هستوى استخدام هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ لدى الطٛب فْ       
م والىوع جاهعة جٛل بآار، كمٓة اٚقتصاد والعموم ا٘دآرة، كها تم قٓاس اثر هتغٓر التعمٓم والقس

تم قٓاس هٍارات التفكٓر و  ،عمِ هستوى استخدام هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ التْ تم تحمٓمٍا
وأظٍرت ىتائج الدراسة أن طٛب الصف  متفكٓر اٚستراتٓجْلاٚستراتٓجْ هن خٛل "استبٓان 

ة هن طٛب الرابع الذٓن ٌم فْ ىٍآة تعمٓهٍم ٓستخدهون هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ أكثر كفاء
الصف اٖول الذٓن ٌم فْ بدآة تعمٓهٍم،  با٘ضافة إلِ ذلك،ٌىاك فروق دالة احصائٓا  فْ 
استخدام هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ بٓن اٖقسام، وأىً ٚ توجد فرق ذات دٚلة إحصائٓة تتعمق 

 بالىوع.
 (08) (:2114دراسة عبد الرازق العمي) -2

درجة ههارسة أىهاط التفكٓر اٚستراتٓجْ لدى رؤساء اٖقسام ٌدفت الدراسة إلِ هعرفة      
ت وعٛقتٍا بإعادة ٌىدسة العهمٓات ا٘دآرة هن وجٍة  اٖكادٓهٓة فْ الكمٓات التطبٓقٓة بدولة الكٓو
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ىظر أعضاء ٌٓئة التدٓرس، اعتهدت الدراسة عمِ الهىٍج الوصفْ، واستخدهت استباىتٓن اٖولِ 
ٓجْ  والثاىٓة ٘عادة ٌىدسة العهمٓات ا٘دآرة، تم تطبٓقٍها عمِ عٓىة ٖىهاط التفكٓر اٚسترات

( عضو ٌٓئة تدٓرس،  910( هعمًها وهعمهة هن هجتهع الدراسة البالغ عددي )550عددٌا )
ت  وتوصمت إلِ أن درجة ههارسة رؤساء اٖقسام اٖكادٓهٓة فْ الكمٓات التطبٓقٓة بدولة الكٓو

هن وجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدٓرس كاىت هتوسطة، وتوجد فروق  ٖىهاط التفكٓر اٚستراتٓجْ
( لدرجة ههارسة رؤساء اٖقسام اٖكادٓهٓة ٖىهاط 0002ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوى )

التفكٓر اٚستراتٓجْ فْ الكمٓات التطبٓقٓة تعزى لهتغٓر الجىس لصالح الذكور، ٚو توجد فروق 
( لدرجة ههارسة رؤساء اٖقسام اٖكادٓهٓة ٖىهاط 0002ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوى )

 التفكٓر اٚستراتٓجْ فْ الكمٓات التطبٓقٓة تعزى لهتغٓر الخبرة. 
 (09) (:2114عـزة الحسيني)دراسـة  -3

ٌدفت الدراسة إلِ التوصل إلِ إطار عهل هقترح ٓتضهن بعض الهرتكزات وألٓات لتىهٓة       
ة التعمٓم الجاهعْ الحكوهْ، هن خٛل بعض الىهاذج والتطبٓقات التفكٓر اٚستراتٓجْ لدى قاد

اٖجىبٓة، اعتهدت الدراسة عمِ الهىٍج الهقارن؛ لمتوصل إلِ إطار العهل الهقترح الذي ٓتضهن 
ٓرتكز التفكٓر اٚستراتٓجْ لدى القادة عمِ التفكٓر الىظهْ، والتركٓز عمِ )الهرتكزات أتٓة

، أها بالىسبة (ٍاز الذكْ لمفرص، والتفكٓر فْ أبعاد الزهن الثٛثةالقصد اٚستراتٓجْ، واٚىت
لٕلٓات فتهثمت فْ تأسٓس هراكز تىهٓة التفكٓر اٚستراتٓجْ والقٓادة باٖقسام اٖكادٓهٓة والكمٓات 
الجاهعٓة، وعقد دورات تدٓربٓة وورش عهل بهراكز التىهٓة الهٍىٓة فْ الجاهعات هن أجل تىهٓة 

ء القادة، والشراكة بٓن الجاهعات الهصٓرة وا٘قمٓهٓة والعالهٓة.ٌذا التفكٓر ل  دى ٌٚؤ
 تعميق عمٍ الدراسات السابقة:

تٍدف الدراسات التْ  تىاولت التفكٓر اٚسةتراتٓجْ فةْ هؤسسةات غٓةر تعمٓهٓةة إلةْ تحدٓةد العٛقةة 
التفكٓةر اٚسةتراتٓجْ بٓن التعمم الهوجً ذاتٓا والتفكٓر اٚسةتراتٓجْ، وتحدٓةد هةدي اسةتخدام هٍةارات 

لةةةدي الهحاسةةةبٓن القةةةاىوىٓٓن وآضةةةا القةةةدرات ا٘بداعٓةةةة لةةةدى هجتهةةةع الصةةةٓدال وتشةةةخٓص طبٓعةةةة 
العٛقة بٓن التحمٓل الواقعْ هن خٛل التفكٓر اٚسةتراتٓجْ، والبٓئةة الهعاصةرة وهعرفةة دور الةذكاء 
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ٚسةةتراتٓجْ، وتىاولةةةت اٚسةةتراتٓجْ فةةْ صةةةٓاغة اسةةتراتٓجٓة فعالةةة لمهىظهةةةات هةةن خةةٛل التفكٓةةةر ا
ٓن فةةْ اٖردن وأثةةةر  دراسةةات التعمةةٓم قبةةل الجةةاهعْ أىهةةاط التفكٓةةر اٚسةةتراتٓجْ لةةدي القةةادة التربةةٓو
ةةل عمةةِ أىهةاط ٌةةذاالتفكٓر، وأٓضةةا هعرفةة درجةةة اهةةتٛك هةدٓرات هةةدارس التعمةةٓم العةةام  الخبةرة والهٌؤ

تهٓةةز قةةادة  ر ا٘سةةتراتٓجْ التةةْبهدٓىةةة جةةدة ٖىهةةاط التفكٓةةر ا٘سةةتراتٓجْ، وتحدٓةةد هٍةةارات التفكٓةة
الهدارس الفعالة فِ ٌوىج كوىج، وفعالٓة برىاهج تدٓربْ قائم عمْ ىهوذج التدٓرب الهٍىْ الهعرفْ 
ة وكفاءة التعمٓم أها بالىسبة لمدراسةات  لتحسٓن هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ لطٛب الهدارس الثاىٓو

سات التعمٓم الجةاهعْ تٍةدف إلةْ قٓةاس هسةتوي التْ تىاولت هوضوع التفكٓر اٚستراتٓجْ فْ هؤس
هٍارات التفكٓر اٚسةتراتٓجْ لةدي الطةٛب وأثةر هتغٓةر التعمةٓم والقسةم والىةوع عمةِ هسةتوى هٍةارات 
التفكٓر اٚستراتٓجْ، وكذلك هعرفة درجة ههارسة أىهاط التفكٓر اٚسةتراتٓجْ لةدى أعضةاء رؤسةاء 

الهرتكةةزات وألٓةةات لتىهٓةةة التفكٓةةر اٚسةةتراتٓجْ اٖقسةةام اٖكادٓهٓةةة، وعهةةل هقتةةرح ٓتضةةهن بعةةض 
 لدى قادى التعمٓم الجاهعْ الحكوهْ، هن خٛل بعض الىهاذج والتطبٓقات اٖجىبٓة. 

 يتضح هن خالل عرض الدراسات السابقة هايمي:
 ركزت غالبٓة الدراسات عمِ هرحمة التعمٓم قبل الجاهعْ طٛب وهدٓٓرن. -
عمِ قٓادات الجاهعات واٖقسام هثل دراسة عزة وعبد  هاتم رالتركٓز فٌٍٓىاك دراستان  -

 الرازق. 
هىٍج الوصفْ هاعدا دراسة حمهْ الفٓل التْ استخدهت لاستخدهت غالبٓة الدراسات ا -

 ، ودراسة عزة الحسٓىْ التْ استخدهت الهىٍج الهقارن.الهىٍج التجٓربْ
ْ لدى أعضاء ٌٓئة التدٓرس ىدرة الدراسات التْ تىاولت تىهٓة هٍارات التفكٓر اٚستراتٓج -

 بالجاهعات.
 استفادت الباحثة هن ا٘طار الىظري لبعض الدراسات والىتائج الهٓداىٓة. -
تأكٓد العدٓد هن الدراسات عمِ أٌهٓة دور الجاهعات فْ تبىْ التفكٓر اٚستراتٓجْ وتىهٓتً  -

 لدى الطٛب والعاهمٓن.
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هٍارات التفكٓر  ة درجة توافرلهعرف لم تطرق أي هن الدراسات عمِ حد عمم الباحثة -
، (الكمٓة هعتهد/ غٓر هعتهد)اٚستراتٓجْ لدى أعضاء ٌٓئة التدٓرس حسب هتغٓر 

 .(وضع الخطة/ غٓر هشارك شارك فْ)وم
 اإلطار النظري لمدراسة :ثانيا
ٓتسم العصر الحالْ بةالتغٓر الةدائم، الةذي أفةرز تغٓةرات وتطةورات تسةتوجب إعةادة الىظةر فةْ      

لقٓادي فكًرا وهىٍجًا وأسموًبا، و فرض الحاجة الهمحة إلِ قادة ٓهتمكةون القةدرة عمةِ التفكٓةر العهل ا
اٚسةةةتراتٓجْ، وهةةةا ٓسةةةتوجب عمةةةِ الهؤسسةةةات التقمٓدٓةةةة أن تكةةةون قةةةادرة عمةةةِ التكٓةةةف هةةةع طبٓعةةةة 
ةةة، فإىٍةةا أكثةةر حاجةةة لهسةةآرة  العصةةر وهسةةآرتً، وىظةةرا ٌٖهٓةةة أدوار وأٌةةداف الهؤسسةةات التربٓو

ةة هسةتقبمٓة، فعصةر الثةةورة الو  اقةع، وأكثةر حاجةة لقةادة قةةادٓرن عمةِ التفكٓةر اٚسةتراتٓجْ ولةةدٍٓم رٓؤ
م.  الهعرفٓة والتكىولوجٓة ٓتطمب قادة استراتٓجٓٓن فْ تفكٌٓر

وفةةةْ ضةةةوء التغٓةةةرات السةةةٓرعة والهتٛحقةةةة، أصةةةبح جمٓةةةًا أن اٖسةةةالٓب الهاضةةةٓة فةةةْ التفكٓةةةر      
التحةةةدٓات الحالٓةةةة والهسةةةتقبمٓة، ههةةةا فةةةرض وجةةةود أسةةةالٓب جدٓةةةدة وا٘دارة غٓةةةر هىاسةةةبة لهواجٍةةةة 

ة واضحة لهةا سةٓكون عمٓةً الهسةتقبل، وهةن ثةم ظٍةرت الضةرورة الهمحةة هةن  وهبتكرة هع توفٓر رٓؤ
قبةةل القٓةةادات العمٓةةا فةةْ الهؤسسةةات لتفعٓةةل التفكٓةةر اٚسةةتراتٓجْ الةةذي ٓسةةاعدىا عمةةِ هواجٍةةة ٌةةذي 

هٓة، وأصبح اهتٛك هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ اٖساس لهواجٍةة التحدٓات سواء الهحمٓة أو العال
ٌةةذي التحةةدٓات، وهةةن ثةةم سةةوف تعةةرض الدراسةةة الحالٓةةة لهفٍةةوم الهٍةةارة وأٌهٓتٍةةا، وأسةةس تعمهٍةةا، 
ةةةةف التفكٓةةةةر اٚسةةةةتراتٓجْ، وأىهاطةةةةً، وخصائصةةةةً، ووصةةةةٚو لهٍةةةةارات التفكٓةةةةر اٚسةةةةترتٓجْ  وتعٓر

 . وهداخل تىهٓتً
 :تيا وأسس تعميهياوأىهي الهيارة -1

 ٓتم تىاول الهٍارة هن حٓث الهفٍوم  واٌٖهٓة، وأسس تعمهٍا، فٓها ٓمْ:
 : تعريف الهيارة - أ
 لاةةةةةةةلهجا ْةةةةةةةف ناةةةةةةةك ةةةةةةةواءس  ةةةةةةةل،عهأي  زاةةةةةةةىجإ ْةةةةةةةف ةةةةةةةةقدلوا لةوٍةةةةةةةلسوا عةةةةةةةةرلس" ا بأىٍةةةةا 
ٓتهٓةةةةز با٘جةةةةادة و ا٘تقةةةةان، هةةةةع  "الهٍةةةةارة أداءو ،(32)" كْرلحأم ا ،ْةةةةةةةلحسأم ا ،ْةةةةةةةفرلهعا
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ةةْ أداء ٓتهٓةةز بهجهوعةةة هةةن الحركةةات الجسةةهٓة أو العقمٓةةة لٓكةةون  تةةوفٓر الوقةةت، والجٍةةد، ٌو
ًٛ واحةةدًا ٓطمةةق عمٓةةً هٍةةارة" ظةةروف  فةةْأو" ٌةةْ القةةدرة عمةةِ اٖداء بشةةكٍل فعةةال  ،(31) عهةة

 . (30) هعٓىة"
ٛل التعمٓم والتدٓرب، ٓساعد الفرد أداء ٓىهو هن خ بأنيا" الهيارة وتعرف الدراسة الحالية 

 عمِ إىجاز عهل ها  بدقة واتقان "
 أىهية الهيارة:  -ب

ٓعتبر اكتساب اٖفراد لمهٍارات شْء ضروري ٖىٍا تساعدي عمِ أداء عهمً بدرجة كبٓرة هن      
 (33) ا٘تقان والدقة، وهن ثم فمٍا أٌهٓة كبٓرة ىوضحٍا فٓها ٓمْ:

 بكفاءة كبٓرة. تساعد الفرد عمِ اٖداء -
 تساعد الفرد عمِ هواجٍة الهشكٛت التْ قد تصادفً فْ حٓاتً.  -
 .الذاتْ تكسب الفرد الهٓول ا٘ٓجابٓة ىحو التعمم -
أىٍا تجهع بٓن الفرد والعواهل البٓئٓة فْ إطار هىٍجْ واحد، هها ٓتٓح لىا الفرصة بدرجة  -

 أكبر أن ىفٍم كثٓرا هن سموكً فْ الهواقف الهختمفة.
حتاج إلِ العهل بقدر هن ٓ الهعرفْ،إلِ تعمهً، هن الهحتوى  الفرد جزء هٍم ٓحتاج أىٍا -

 الكفاءة.
 أسس تعميم الهيارة: -ج

الفرد ٓعتبر تعمٓم الهٍارة لٓس باٖهر السٍل، فٍْ تحتاج إلِ هجهوعة أسس حتِ ٓستطٓع 
 (34) اٖسس ٌْ: اكتسابٍا، ٌذي

لتعمٓهْ لمفرد، فمكل هرحمة عهٓرة هستواٌا التركٓز عمِ الهستوى ا درجة النهو العقمي: -
العقمْ، واستعدادتٍا الخاصة، لذا ٚٓهكن اكتساب الفرد هٍارات ٚتتىاسب هع هستوى 

 تفكٓري.
ٚبد هن إبعاد الهتعمم عن أي ضغوط ىفسٓة ٖىٍا قد تؤثر سمبا، وتعرقل  اليدوء النفسي: -

 عهمٓة اكتساب أو تعمٓم الهٍارة.
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رغبة الهتعمم هن الشروط اٖساسٓة لكل عهمٓات التعمم، فٓشترط اتفاق  تعد دافعية الهتعمم: -
 الهٍارة هع الهٓول الشخصٓة لمهتعمم حتِ ٓستطٓع اكتساب الهٍارة.

هراعاة الطرق  تتدرج الهٍارات هن السٍولة إلِ الصعوبة، لذا ٓجبدرجة تعقد الهيارة:  -
 .الصحٓحة فْ اكتساب الهٍارة بها ٓتىاسب هع درجة تعقدٌا

  :وهياراتوالتفكير  -9
 تعريف التفكير: -أ

ىشاط هعرفْ ٓرتبط بالهشاكل التفكٓر بأىً" ٌو عدىان الغتوم وآخرون ٓعرف       
والهواقف الهحٓطة بالفرد وبقدرتً عمِ تحمٓل الهعموهات التْ تمقاٌا عبر الحواس هستعٓىًا 

و بذلك ٓقوم بإعطاء الهثٓرات الب ٓئٓة هعىِ، ودٚلة تساعد بحصٓمتً الهعرفٓة السابقة، ٌو
 (53)الفرد عمِ التكٓف والتٛؤم هع الهحٓط الذي ٓعٓش فًٓ".

 هيارات التفكير:  -ب
ٓعرف جودت سعادة هٍارات التفكٓر بأىٍا " عبارة عن عهمٓات عقمٓة هحددة ىهارسٍا      

ة هتىوعة تت راوح وىستخدهٍا عن قصد فْ هعالجة الهعموهات والبٓاىات لتحقٓق أٌداف تربٓو
بٓن تذكر الهعموهات ووصف اٖشٓاء، وتقدٓم الدلٓل وحل الهشكٛت والوصول إلْ 

 (53)." استىتاجات
كها تعرف بأىٍا "عهمٓات هحددة ىهارسٍا وىستخدهٍا عن قصد فْ هعالجة الهعموهات" وهىٍا 

 ،ٛقةالط ،الواقع والخٓال ،التمخٓص ،الهقارىة، الربط ،القٓاس ،اٚتصال)الهٍارات التالٓة: 
الىظر  ،الشبً واٚختٛف ،تحدٓد الٍدف ،اٚستىتاج ،إدراك اٖخطاء ،التفسٓر ،التىبؤ ،التسمسل

وهن ثم ( اتخاذ القرار ،التحمٓل ،التذكر ،إٓجاد الحل ،إٓجاد الهشكمة ،التصىٓف ،فْ البدائل
ات هتعددة ٓهكن القول بأن العٛقة بٓن التفكٓر و هٍارات التفكٓر أن التفكٓر ٓتألف هن هٍار 

  (53) .تسٍم إجادة كل هىٍا فْ فاعمٓة عهمٓة التفكٓر
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 :التفكير االستراتيجي
التفكٓر اٚستراتٓجْ ٌو عهمٓة تحدد الطٓرقة التْ ٓفكر بٍا الىاس، وتقٓٓم، وعرض، وخمق    

هكن لم أن ٓطبق  فردالهستقبل ٖىفسٍم ولٕخٓرن، كها أىً ٓعتبر أداة فعالة لمغآة وقٓهة، ٓو
تفكٓر اٚستراتٓجْ لموصول إلِ القرارات التْ ٓهكن أن تكون ذات صمة بالعهل أو الحٓاة ال

 الشخصٓة.
قد ٓساء فٍم التفكٓر اٚستراتٓجْ فْ كثٓر هن اٖحٓان وٓعرف بشكل ضٓق عىدها ٓىظر و     

إلِ أٌهٓتً عمِ أىً ٓقتصر عمِ كبار الهسئولٓن التىفٓذٓٓن الهىوط بٍم تحدٓد التوجً 
ا عىدها ٓقترب الجهٓع فْ اٚست راتٓجْ. ٌذا التعٓرف الضٓق ٓطل عمِ القٓهة التْ ٓتم إىشاٌؤ

صدق ٌذا بشكل خاص فْ أوقات اٚضطراب،  هؤسسة العهل بطٓرقة أكثر استراتٓجٓة. ٓو
عىدها تتحدى قوى التكىولوجٓا والتغٓٓر اٚجتهاعْ الوضع القائم وتخمق فرصا ٘جراء 

وا٘ىتاجٓة وخمق القٓهة. وبالهثل، ٓساء فٍم التفكٓر اٚستراتٓجْ  تحسٓىات ٌائمة فْ التعاون
ذا ٓحد هن أٌهٓة وتطبٓق هٍارة ٓهكن  عىدها ٓعتقد أىً هرادف لمتخطٓط اٚستراتٓجْ، ٌو

ىبغْ تطبٓقٍا فْ هجهوعة واسعة هن السٓاقات هكن لمتفكٓر اٚستراتٓجْ أن ٓحسن أداء  ،ٓو ٓو
اٖفراد الهساٌهون والسٓاسٓون والهدربون وأولٓاء  ٓطبقً ، بل ٓىبغْ أنالقٓادات التىفٓذٓة

وبىاًء عمِ هاسبق سوف تقوم الباحثة بعرض هفٍوم التفكٓر اٚستراتٓجْ، ، (38)اٖهور
 ٓها ٓمْ توضٓح ذلك:فوأىهاطً، وخصائصً، ووصٚو لهٍاراتً، و 

 هفيوم التفكير االستراتيجي: -أ
مة أن، وهع تم اٚعتراف بالتفكٓر اٚستراتٓجْ       كىقطة هحوٓرة لىجاح أي هىظهة لفترة طٓو

ذلك ٌىاك اختٛفات فْ التعٓرف الىظري والبىِ اٖساسٓة، لقد تم عرضً بشكل هطول وتم 
تشعٓبً وتحدٓدي بشكل هختمف هن قبل اٖكادٓهٓٓن والباحثٓن. لذاجهعت اٖدبٓات الهوجودة أبعاًدا 

فْ وضع  ِ التداخل فْ الطٓرقة التْ حددٌا الباحثونهها أدى إل هختمفة لمتفكٓر اٚستراتٓجْ
   (39) . هفٍوم لمتفكٓر اٚستراتٓجْ

ٛ عمِ ها سبق فقد       تىاول العدٓد هن الباحثٓن هفٍوم التفكٓر اٚستراتٓجْ فهىٍم هن وتعٓو
ة واضحة ىحو الهستقبل، وٓىظر إلِ  عرفً بأىً "ىهط هن أىهاط التفكٓر ا٘ىساىْ، ٓتضهن رٓؤ
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ٍتم بدرجة كبٓرة باغتىام اٖ هور هن زوآا هتعددة، وُٓحمل البٓئة الداخمٓة والخارجٓة لمهؤسسة، ٓو
الفرص وتفادي التٍدٓدات، وُٓسآر التغٓرات التكىولوجٓة الهتسارعة، ولدًٓ القدرة عمِ إحداث 

خاذ التغٓٓر ىحو اٖفضل هن خٛل تشجٓعً لٙبداع واٚبتكار، وٓعتهد هبدأ الهشاركة فْ ات
ات ا٘دآرة    (42) . القرارات عمِ كافة الهستٓو

كها ٓعىْ " استخدام أدوات التحمٓل ٚتخاذ إجةراءات حاسةهة وحكٓهةة تهىحىةا أفضةل فرصةة      
ةةةو" أحةةةد الطةةةرق  -ههكىةةةة لتحقٓةةةق أٌةةةدافىا  سةةةواء كاىةةةت تمةةةك اٌٖةةةداف شخصةةةٓة أو هٍىٓةةةة"، أٌو

هةةد عمةةِ كةةل هةةن الهةةدخل الهىطقةةْ والهةةدخل الهسةةتخدهة لحةةل الهشةةكٛت اٚسةةتراتٓجٓة والتةةْ تعت
فةةةةةةةةْ حةةةةةةةةٓن تعةةةةةةةةرف  ،(41) التقةةةةةةةةاربْ هةةةةةةةةن خةةةةةةةةٛل عهمٓةةةةةةةةات التفكٓةةةةةةةةر ا٘بداعٓةةةةةةةةة والهتبآىةةةةةةةةة

ن تولٓفةة إبداعٓةة وشةاهمة لمعواهةل  (Waters)ووترز التفكٓةر اٚسةتراتٓجْ بأىةً "القةدرة عمةِ تكةٓو
تىافسةٓة هسةتداهة وىجةاح الرئٓسٓة التْ تؤثر عمِ الهىظهة وبٓئتٍا هن أجل الحصةول عمةِ هٓةزة 

ل اٖجل"  . (40) طٓو
ةةة هآةةدور حولةةً،  بٓىهةةا عرفةةً لبٓةةب اسةةهاعٓل     بأىةةً القةةدرة عمةةِ توجٓةةً العقةةل لهٛحظةةة ورٓؤ

حةةٓط بةةً هةةن زوآةةا هتعةةددة، هةةن خةةٛل حةةوار حةةر وهىفةةتح ٓةةربط بةةٓن الواقةةع والهسةةتقبل لتفةةادي  ٓو
ٌةةو إهكاىٓةةة تحمٓةةل ، و (43) تهٓةةزالهخةةاطر واغتىةةام الفةةرص والبحةةث عةةن طةةرق بدٓمةةة، بسةةرعة و 

العواهةةل الهةةؤثرة داخةةل الهىظهةةة وخارجٍةةا، ٚكتشةةاف اٚتجةةاي اٚسةةتراتٓجْ الةةذي ٓجةةب أن ٓوجةةً 
 .سىوات 2-0عهمٓة اتخاذ القرارات فْ الهىظهة وتخصٓص الهوارد لهدة تتراوح بٓن

خرى التْ ترتبط وعمِ الرغم هن استخدام التفكٓر اٚستراتٓجْ بالتبادل هع الهصطمحات اٖ    
با٘ستراتٓجٓة، هثل التخطٓط اٚستراتٓجْ وا٘دارة ا٘ستراتٓجٓة، إٚ أن ٌىاك اختٛفات واضحة 
بٓن هعاىٍٓا، فالتفكٓر اٚستراتٓجْ ٓحفز عمِ التخطٓط اٚستراتٓجْ، كها أىً عهمٓة 

ٍدف اصطىاعٓة، هتبآىة، وخٛقة، فْ حٓن أن التخطٓط اٚستراتٓجْ ٌو تحمٓمْ، هتقارب ، ٓو
التفكٓر اٚستراتٓجْ إلِ اكتشاف استراتٓجٓات هبتكرة وخٛقة ٓهكن هن خٛلٍا إعادة كتابة 
قواعد المعبة التىافسٓة. والغرض هن التخطٓط اٚستراتٓجْ ٌو تفعٓل اٚستراتٓجٓات التْ تم 

ا هن خٛل التفكٓر اٚستراتٓجْ ، ودعم عهمٓة التفكٓر اٚستراتٓجْ ٌر فإن  لذلك. (44) تطٓو
 عهمٓة التخطٓط اٚستراتٓجْ تتم بعد التفكٓر اٚستراتٓجْ.



 ... مقترح نتىميخ مهبراد انتفكير االستراتيجيتصىر  

 

 

 

 
 0202األول  مبرس  جبمعخ انمىىفيخ                                           انعذد  –مجهخ كهيخ انترثيخ 

 

922 

  (45) :وىي اإلستراتيجي التفكير أنهاط -ب
 هعتهًدا لمهشكمة العام ا٘طار عمِ تحدٓد التفكٓر هن الىهط ٌذا ٓركز الشهولي: التفكير نهط -

 .مةالهشك فْ ظٍور الهؤثرة العواهل أٌم تحدٓد فْ الهتراكهة خبرات الشخص عمِ
كون الهحٓطة العواهل بحصر ٍٓتم الذي التفكٓرالتجريدي:  التفكير نهط-  فْ القرار بالهشكمة، ٓو
 .لمشخص هجرد تفكٓر عن صادًرا الىهط ٌذا
 تحمٓٛ دقًٓقا، ا٘داري الهوقف تحمٓل عمِ القائم التفكٓر بً ٓقصدالتشخيصي:  التفكير نهط - 

 .لهرنا غٓر ا٘ستراتٓجْ البدٓل اختٓار ثم وهن
 فْ كهرحمة أولِ تحقٓقٍا الههكن الىتائج ٓحدد الذي التفكٓر ىهط التخطيطي: التفكير نهط -

سهح الىتائج، تمك الهتطمبات لتحقٓق تٍٓئة ثم التفكٓر،  و اٖسباب تحدٓد الهروىة فْ لعىصر ٓو
ا الهراد اٌٖداف أو الهعموهات هصادر  .القرار اتخاذ بٍدف حصٌر

  (46) ستراتيجي الهتهيز:خصائص التفكير اال -ج
 أنو تفكير إيجابي. -أنو تفكير هستقبمي.                   -
 أنو تفكير تفاؤلي. -أنو تفكير طهوح.                     -
 أنو تفكير إبداعي/ ابتكاري. -أنو تفكير واقعي.                     -
  لحقائق.أنو تفكير هبني عمٍ ا -أنو تفكير جهاعي.                   -
عزشار١جٟ ٌٗ اٌعذ٠ذ ِٓ اٌخصبئص ح١ش إٔٗ ٠شرجظ ٓٛحظ هها سبق أن التفكٓر اٚ   

ٔٗ رفبؤٌٟ أح، وّب جذ٠ذاٌجحش عٓ أفىبس ، ٚسالثزىباع ٚاإلثذااعزّبدٖ عٍٝ  ثبٌّغزمجً، ِٓ خالي

د ِب لذ ثبحزّبالاٌزٕجؤ عٍٝ ، ٚلذسرٗ ٌعم١ٍخاعبلبرٗ ْ ٚإلٔغبساد ا٠ؤِٓ ثمذح١ش  أٟٔغٚإ

اٌّغزمجً، وّب أٔٗ ٠عزّذ عٍٝ اٌشؤ٠خ اٌشبٍِخ،  ٌصٕبعخِع اٌّشبسوخ فٟ اٌّعشفخ  ،٠حذس

 ٚاالٔغالق ِٓ اٌىً إٌٝ األجضاء، ٚرح١ٍٍٗ إٌّغمٟ ٚاٌٛالعٟ ٌفُٙ األِٛس عٍٝ حم١مزٙب.
  :خبرات العهل التي تساىم في تطوير القدرة عمٍ التفكير االستراتيجي -د    

ر قدرتٍم عمِ التفكٓر بشكل حدد الخبراء تسع فئات هن      خبرات العهل الهتعمقة بتطٓو
 (47) :استراتٓجْ

 صىع القرار كبٓرة فْ خبرة العهل العاهة: أداء هجهوعة هتىوعة هن الهٍام هع حٓرة. 



 

 / ٘بٌخ عع١ذ عجذ ا د ر
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   ْأن تصبح هدٓر تىفٓذي: ٓتم تعٓٓىك أو ترقٓتك إلِ هىصب الرئٓس التىفٓذي ، وبالتال
 .بٓئتٍابفر شعوًرا بالهؤسسة بأكهمٍا و الوصول إلِ أشخاص جدد وهعموهات تو 

 ًٓتمقْ ردود فعل هىتظهة هن هسؤول تىفٓذي هن ذوي الخبرة فْ وقت ا٘رشاد والتوج :
 .هبكر هن حٓاة الفرد

  أن تتحدى أحد الزهٛء الرئٓسٓٓن: أن ٓفكر أحدٌم فْ التفكٓر أو ٓركز عمًٓ شخص آخر
 .هوثوق بً بشدة

 هن اٖحٓان تقٓٓم عهمٓات الهىظهة باستخدام العدٓد هن القٓاس: فْ كثٓر  / رصد الىتائج
 .التدابٓر والهؤشرات الهقارىة

   لتصىٓف الهوضوعات  هىظهةالقٓام بالتخطٓط اٚستراتٓجْ: أن تكون ىاشًطا فْ عهمٓة
 إعداد هسبق لمهىاقشة.الهحددة التْ ٓوجد لٍا إعداد 

  عن هشر ًٚ بحٓرة كبٓرة فْ  فًٓتهتع توع كبٓر، الٓرادة فْ هبادرة ىهو كبرى: أن تكون هسؤو
 .صىع القرار

  عن استجابة الهىظهة لتحدي االتعاهل هع تٍدٓد ًٚ لبقاء التىظٓهْ: أن تكون هسؤو
 .خارجْ كبٓر

   هىظم.التجارب غٓر الهباشرة: التعمم هن الزهٛء فْ هىاصب ههاثمة ههن لدٍٓم اتصال 
 عناصر التفكير االستراتيجي: -ه

 ىاصر أو هكوىات هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ بشكل هختمف هن قبل العدٓد هنتم تىاول ع    
هىظور ، أن التفكٓر اٚستراتٓجْ ٓتألف هن خهسة عىاصر (Liedtka) ليدتكافٓحددٌا  الباحثٓن

 اٖىظهة، والتركٓز عمِ اٚىتٍآزة، والتفكٓر الذكْ، والتفكٓر فْ الوقت، والفرضٓة الهدفوعة.

أن التفكٓر اٚستراتٓجْ عمِ الهستوى الفردي لً ثٛثة  (Bonn)بون ى فْ حٓن ٓر  (48)
ة لهستقبل الهىظهة.  (49) عىاصر رئٓسة؛ فٍم شاهل لمهىظهة وبٓئتٍا، وا٘بداع، ورٓؤ

ذا ٓعىْ أن لٓدتكا ىظرت لمتفكٓر بشكل كمْ هن خٛل هىظور اٖىطهة، وأن اٚستراتٓجٓة      ٌو
ٍتم  باكتشاف الفرص واٚستفادة هىٍا، وخاصة هاٌو جدٓد، كها تكون بشكل كمْ وهتكاهل، ٓو

أىٍا تٍتم  بالوقت هن خٛل ربط الهاضْ هع الحاضر هع الهستقبل، وتعتهد عمِ فرضٓات هبىٓة 
عمِ ا٘بداع، بٓىها عىاصر التفكٓر عمِ الهستوى الفردي ٓبدأ أٚو هن واقع الهىظهة وفٍم وتحمٓل 

هكاىاتٍا، وهعرفة ىقاط القوة، لكل أجزائٍا، هع الوضع فْ اٚعت بار البٓئة الهحٓطة بٍا، وقدراتٍا وا 
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وىقاط الضعف، والتحدٓات التْ تواجٍٍا، ثم إٓجاد طرق جدٓدة، وهتطورة لهعالجة ىقاط الضعف 
ة جدٓدة لهستقبل الهىظهة.   وتعٓزز ىقاط القوة ورسم رٓؤ

 :نتائج التفكير االستراتيجي -و 
قةد خمقةت  ئٍةا،دهج القدرة عمةِ التفكٓةر اٚسةتراتٓجْ فةْ جهٓةع أىحا التْ تىجح فْ الهؤسسات    

بإعةةادة تصةةهٓم عهمٓةةاتٍم  الةةىظمٓجةةب أن ٓسةةهح لٍةةم هىظةةور  ،هصةةدًرا جدٓةةًدا قوًٓةةا لمهٓةةزة التىافسةةٓة
قدرتٍم عمِ التفكٓر فْ الوقت الهىاسب سوف تحسن هن جودة صةىع ، وأن لٓزادة الكفاءة والفعالٓة
ةةةا التفكٓةةةر ا٘بةةةداعْ و  ،القةةةرار وسةةةرعة التىفٓةةةذ سةةةوف تةةةدهج القةةةدرة عمةةةِ تولٓةةةد الفرضةةةٓات واختباٌر
ةةة الذكٓةةة سةةتجعمٍم أكثةةر اسةةتجابة لمفةةرص الهحمٓةةة ، فةةْ حةةٓنوالىقةةدي فةةْ عهمٓاتٍةةا ٌةةذي ، اٚىتٍآز

اٚسةةتراتٓجْ الةذي ٓمبةةْ اٚختبةارات اٖساسةةٓة الثٛثةةة  تخمةق القةةدرة عمةِ التفكٓةةرهجتهعةةة العىاصةر 
 (52) ة:ستراتٓجٓا٘ لكفاءة وقٓهة

 .أىٍا تخمق قٓهة هتفوقة لمعهٛء -
 .ٓصعب عمِ الهىافسٓن تقمٓدٌا -
 أىٍا تجعل الهىظهة أكثر قدرة عمِ التكٓف هع التغٓٓر. -

 هيارات التفكير االستراتيجي:-
التفكٓر اٚستراتٓجْ ٓتكون هن ثٛث هٍارات رئٓسٓة؛ التفكٓر الهىظوهْ أن  ترى بٓسابٓا     

 (51) عكاسْ وفٓها ٓمْ توضٓح لٍذي الهٍارات:والتأطٓري واٚى
  :التفكير النظهي- 1

ة اٖىظهة بشكل شاهل  الفردأن التفكٓر الىظهْ ٓشٓر إلِ قدرة ترى بٓسابٓا       عمِ رٓؤ
، سموكٓات اٖىظهة التْ تشكل  الخصائص والقوى والعٛقات الهتبادلة هن خٛل فٍم

ستىد ٌذا الىوع هن التفكٓر عمِ أساس   زائً.الكل أكبر هن هجهوع أجأن ٓو
 الهفيوم:  
"الهٍارة الهستخدهة لجهع الهعموهات والتفكٓر هن خٛلٍا وخارجٍا باستخدام فٍم دٓىاهٓات  

 (50) .”الىظم
 : التعريف

ٓشٓر إلِ قدرة القائد عمِ التعرف عمِ اٖىظهة بشكل كمْ هن خٛل فٍم الخصائص 
 . التْ تشكل سموك الىظام، هها ٓوفر خٓارات لمعهل والقوى واٖىهاط والعٛقات الهتبادلة

(53) 
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   التوصيف: 
 (54) ٌىاك أربعة قدرات تستخدم فْ التفكٓر الهىظوهْ ٌْ:

 .التفكٓر بشكل كمْ -
 .التعرف عمِ اٖىهاط والعٛقات الهتبادلة  -
 .التعرف عمِ خصائص اٖىظهة الداخمٓة واٖىظهة الهحددة لٗىظهة والتصرف وفًقا لٍا  -
 ة اٖىهاط، والتكاهل، والتكٓف هعٍا.غالتعرف عمِ هتطمبات الىظام لتحقٓق الٍدف، وصٓا  -

  االنعكاسي: التفكير-2
   الهفيوم:  

وخمق الهعرفة هىٍا، وتطبٓقٍا هن خٛل  ،"الهٍارة الهستخدهة لهعالجة الهعموهات    
 (55)الههارسة".

 :التعريف  
ىسج التفكٓر الهىطقْ والعقٛىْ، هن خٛل استخدام ٓشٓر اٚىعكاس إلِ قدرة القائد عمِ "

ٓجاد هبادئ بدٍٓٓة توجً  صدار اٖحكام بشأن ها حدث، وا  التصورات والخبرة والهعموهات، وا 
 (56) ."ا٘جراءات الهستقبمٓة

 :التوصيف
 (57) :ٌىاك أربعة قدرات تستخدم فْ التفكٓر اٚىعكاسْ 
 .الهىاسبة تعمٓق الحكم بٓىها ٓتم جهع الهعموهات  -
قدرة عمِ تحدٓد وفٍم الىهاذج العقمٓة والصٓغ واٖطر التْ ٓتم استخداهٍا لتأطٓر هشكمة  -

 أو هوقف.
 القدرة عمِ استخدام الىهاذج العقمٓة الهختمفة والصٓغ واٖطر لفٍم هوقف واحد  -
صٛح الىهاذج العقمٓة الخاصة بأخٓرن. -  هراجعة وا 
  هيارة إعادة التأطير: -0
 :لهفيوما 
 (58).الهٍارة الهستخدهة لجهع وتىظٓم الهعموهات التْ تحدد الحقائق الظرفٓة""
 التعريف:  

ل اٚىتباي عبر وجٍات ىظر هتعددة،      ٓشٓر إعادة التأطٓر إلِ قدرة القائد عمِ تحٓو
طارات، وىهاذج عقمٓة، وأهثمة، إلِ تولٓد رؤى وخٓارات جدٓدة لٙجراءات.  (59) وا 
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 :توصيفال       
 (62) ٌىاك خهسة قدرات تستخدم فْ التفكٓر التأطٓري:     
ا ٚ ٌاهة وعهمٓةأن ىدرك لهاذا بعض الخٓارات  -  .وغٌٓر
 عىد استخدام حمقة هزدوجة تعمم الهبادئ التْ تحكم ذلك. -
 .دهج الهفآٌم والخبرات والهعارف والتحمٓل أثىاء اتخاذ ا٘جراءات -
ة وخبراتك وهعرفتك وهعرفة أخٓرن هن تجارب الهاضْ لخمق فٍم استخدام تصوراتك الحالٓ -

 والهستقبل. لمحاضر 
ٓهكن إٓجاد حل لمعدٓد هن الهشكٛت الصعبة بهجرد إعادة صٓاغة الهشكمة ، وبالتالْ  -

 ضبط تصورك لمهشكمة. تغٓٓر أو
عادة التأرى الباحثوت      طٓر تعتبر هٍارات ة أن الثٛث هٍارات لمتفكٓر الىظهْ واٚىعكاسْ وا 

٘ٓجاد الحمول  تكفْواحدة  هٍارةإذ لٓس ٌىاك  ،ٖداء عهمٍم ٖعضاء ٌٓئة التدٓرسضروٓرة 
التْ  الهٍارةوهشكٛت وىتائج هختمفة هها ٓتطمب اختٓار  أسبابلً  هوقفالصحٓحة ٚن كل 

ة الىهاذجأعضاء ٌٓئة التدٓرس فالتفكٓر الىظهْ ٓعطْ  هعً، تتىاسب بشكل كمْ  القدرة عمِ رٓؤ
تحدٓد أسباب اختٓار  اٚىعكاس ٓعطْ القدرة عمِكذلك تحدٓد العٛقات الهتبادلة، أها التفكٓر 

وعدم اختٓار البعض اٖخر حسب ىوع الهوقف، فْ حٓن أن إعادة التأطٓر  بعض القرارات،
ىواع جدٓدة هن الحمول بٍدف أق هختمفة تسهح بظٍور بطر الهشكٛت تساعد عمِ إعادة تشكٓل 

 م.ىتاج هعرفة قابمة لٛستخداإ
  هداخل تنهية هيارات التفكير االستراتيجي:

ٌىاك العدٓد هن الهداخل التْ تٍدف إلِ تعٓزز التفكٓر اٚستراتٓجْ، تسهح ٌذي الهداخل      
بالىظر إلِ ىفس الهعموهات التْ ٓراٌا الجهٓع بشكل هختمف، ولكن ٚٓكتفِ بفٍم ٌذي اٖسالٓب 

ىها ٓجب التطبٓق العهمْ لٍا، والتْ سوف تجعمىا ىتعمم لمتوصل ٖفكار  جدٓدة وحمول إبداعٓة، وا 
كٓف ىرى ها ٚ ٓراي أخرون، أي الىظر لٗشٓاء بشكل هختمف عن الطرق التقمٓدٓة عن التْ 
ذا هاسوف ٓتم توضٓحً فْ الىقاط التالٓة:  تعمهىاٌا، وكٓف ىفكر فٓها ٚٓفكر فًٓ أخرون، ٌو

(61) 
 :ذىنيالعصف ال -1

ة اٖشٓاء،   إعادة ٌٓكمة الهشكٛت بطرق كثٓرة وهختمفة بعٓدا عن اٖسموب الهعتاد فْ رٓؤ
تم ذلك هن خٛل: جعل الهشكمة  وعدم اٚعتهاد عمِ الهىٍج الىابع هن الخبرة السابقة، ٓو
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أكثر شهٚو وتحدٓدًا، وفصل اٖجزاء عن الكل، هع تغٓٓر الهىظور لمهشكمة، ثم إعادة 
 باستخدام رؤى هتعددة، وطرح العدٓد هن اٖسئمة. صٓاغتٍا،

 إعطاء تفكيرك شكاًل هرئيًا: -2
أي اكتساب قدرات بصٓرة وهكاىٓة تهىح الهروىة الٛزهة لعرض الهعموهات بطرق     

وأسالٓب هختمفة هن خٛل: تهثٓل اٖفكار بٓاىًٓا، هع استخدام الخرائط الذٌىٓة، والخرائط 
 الجهاعٓة، ورسم خرائط لٗفكار الرئٓسٓة، با٘ضافة إلِ رسم الخرائط الهىظوهٓة.

   ر فيو اآلخرون:التفكير فيها ال يفك -0
التفكٓر بىفس الطرق التقمٓدٓة التْ اعتدىا أن ىفكر بٍا، لن تجعمىا ىحصل إٚ عمِ     

هاحصمىا عمًٓ سابقًا، لذلك ٓجب التحرر هن اٖفكار التقمٓدٓة، حتِ ىكتشف حمٚو كثٓرة، 
، الربط بٓن اٖشٓاء بطرق غٓر هعتادة، والىظر لمجواىب اٖخرى، والتفكٓر بشكل هقارن

  والتركٓز عمِ ها توصمت إلًٓ ولم ٓفكر فًٓ أخرون.

تةةتم  هةةن عهمٓاتً اٚسةةتراتٓجْ و شلتفكٓرات اهٍاأن تىهٓةةة  ٓلباحثٓا ٓهى كثٓةةر شٓفةةْ حةةٓن 
 (60)  :خٛل هجهوعة هن اٚستراتٓجٓات ىوضحٍا فٓها ٓمْ

 :توصيل هعموهات جديدة -1
. إىةً هةةدرك لعهمٓةةات تفكٓةرك ، هثةةل كٓةةف ٌةةو "التفكٓةر فةةْ التفكٓةةر" التفكٓةر اٚسةةتراتٓجْ       

قهةةت بجهةةع وتىظةةٓم الهعموهةةات والخبةةرات فةةْ ذاكرتةةك )الهعموهةةات القدٓهةةة( ، ثةةم كٓةةف ٓهكىةةك 
إعةةةادة تىظٓهٍةةةا )هعموهةةةات جدٓةةةدة( لتىاسةةةب وضةةةةع جدٓةةةد. ٓجةةةب عمٓةةةك توصةةةٓل الهعموهةةةةات 

 الجدٓدة بها تعرفً بالفعل لمهساعدة فْ فٍم ا٘جراءات التْ ٓجب اتخاذٌا.
 :التعمم هن األقران-2

تتهثل ا٘سةتراتٓجٓة الهسةتخدهة غالًبةا فةْ ههارسةة هٍةارات التفكٓةر اٚسةتراتٓجْ فةْ خمةق       
ةةدك بطةةرق  فةةرص لةةتعمم اٖقةةران ٚستكشةةاف التفةةاعٛت وحةةل الهشةةكٛت، ههةةا ٓةةؤدي إلةةِ تزٓو

هكن أن ٓساعدك أقراىك عمِ الوصةول لٍة ذي الطةرق لكٓفٓة هعالجة التفاعٛت والهشكٛت ، ٓو
والهساعدة فْ حل الهشكٛت، ٌذي طٓرقةة رائعةة لتةوفٓر ىهةوذج ٖولئةك الةذٓن ٓجةدون صةعوبة 

 فْ التفكٓر اٚستراتٓجْ. تقوم بذلك عن طٓرق هشاركة عهمٓة هعٍم.
 :اكتساب الهعرفة -3

فْ اكتساب الهعرفة ، هةن الهفٓةد لمغآةة أن اغتةىم الفرصةة ٘عةادة قةراءة الصةورة لهعرفةة        
فةْ هراجعتةك لمهوقةف، قةد تحتةاج الهعارف، و ها إذا كىت قد فٍهت حًقا كٓف تم استخدام ٌذي 
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إلةةةِ البحةةةث عةةةن هصةةةطمحات أو إٓهةةةاءات غٓةةةر هألوفةةةة ، أو قةةةد تحتةةةاج إلةةةِ تحمٓةةةل الصةةةورة 
عادة بىائٍا ، خطوة بخطوة ، لفٍم ها إذا كىت قد فٍهت الصورة كاهمة حًقا  .وا 

 هرشد:العثور عمٍ هدرب أو -4
فةةْ التفكٓةةر  هةةن الهفٓةةد العثةةور عمةةِ هةةدرب أو هرشةةد ٓهكىةةً هسةةاعدتك فةةْ تحمٓةةل تفكٓةةرك     

كهةا ٌةو الحةال فةْ الةتعمم هةن ، اٚستراتٓجْ، هن الهٍم التحدث عها ستفعمً أو ها عمٓك فعمةً
 اٖقران، ٓهىحك التحدث هع شخص آخر الفرصة لتفكٓك عهمٓات تفكٓرك.

 )هالحظ أو هشاىد(:هراقب نك-5
ر التفكٓةةر اٚسةةتراتٓجْ ٌةةو أن تةةتعمم       أحةةد أفضةةل اٖشةةٓاء التةةْ ٓجةةب القٓةةام بٍةةا فةةْ تطةةٓو

هن خٛل الهٛحظة واٚستهاع الىشط ، ٓهكىك التقاط ها ٚ تراي عادًة. ٓتم  ،كٓف تكون هراقًبا
الحصةةول عمةةِ الهٛحظةةة هةةن خةةٛل اٖىشةةطة الٓوهٓةةة فةةْ حٓاتةةك هةةن خةةٛل اتخةةاذ قةةرار واع 

 .اٚىتباي إلِ ا٘شارات المفظٓة وغٓر المفظٓة فْ الهواقف الهختمفة هع ا بأن تكون هتٓقظً 
  (63) بٓىها ٓرى سمطان الجاسم اىً ٓهكن تىهٓة هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ هن خٛل:

 الهراجعة الذاتٓة والوقوف عمِ حقٓقة الواقع  وا٘ٓهان بأٌهٓة التفكٓر. -
ل الهفكةةرة القةةادرة عمةةِ التعاهةةل والغةةوص فةةْ التةةدقٓق فةةْ اختٓةةار واىتقةةاء أصةةحاب العقةةو  -

عةةادة تركٓةةب هةةن جدٓةةد، وفةةق  اٖعهةاق، وههارسةةة العهمٓةةات العقمٓةةة الهركبةةة هةةن تحمٓةل وا 
  أفكار ورؤى ابتكآرة جدٓدة غٓر هعٍودة.

 الصقل اٖكادٓهْ والتدٓرب العهمْ. -
الةةبعض  وتةرى الباحثةةة أن جهٓةةع اٚسةةتراتٓجٓات اٖسةةالٓب السةابق عرضةةٍا تكهةةل بعضةةٍا

فةةةٛ ٓهكةةةن اٚعتهةةةاد عمةةةِ اسةةةتراتٓجٓة دون اٖخةةةرى، واسةةةتخدام ٌةةةذي الهةةةداخل فةةةْ تىهٓةةةة 
 هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ.

 :تنهية هيارات التفكير االستراتيجي طرق
فعًاٚ فْ دف أن ٓمعب دوًرا لٍآم والتعمم المتعم ٓٓهككن لإن التفكٓر اٚستراتٓجْ ٚٓىهو تمقائٓا، و

كفاءاتٍم التفكٓٓرة، وهن ثم توجد  شٓغٛت ٓهاد ش٘فا ٓلتْ تهكا شلتفكٓرات اهٍاوت تىهٓة عهمٓا
 (64) :هجهوعة هن الطرق التْ تساعد فْ ذلك ىوردٌا فٓها ٓمْ

 أٌهٓة اكتساب هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ، ٓع ضحةوا ٌٓمهفا عمِ يٛتحت اتشىش  -2 
ٓن القادة ضرورة تبىْ فْن ٌذا ه دٓستفاو  تٍا،دوداشهو أعضاء ٌٓئة أداء  ضٓضتع التربٓو

 .  ٚتجايا ٌذا فْ التدٓرس
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ٖعضاء ٌٓئة التدٓرس تحتوي عمِ طرق ووسائل تىهٓة هٍارات  ٓةدشاإر كتٓبات توفٓر -9 
 .التفكٓر اٚستراتٓجْ

 رٛض١حٚ ششحٙب صُ سحٌّٙبا ضثعش أرجذ ر١ج١خاعزشإ خالي ِٓ اٌّٙبساد ٌزعٍُ عًّ ٚسػ عمذ   -2 

 .رعٍّٗ ِبرُ رم٠ُٛ اخ١شًٚأ ٌزغج١كا ادخغٛ جعخاِش صُ ّض١ًثبٌز سحٌّٙبا

ر الهٍارات اٖساسٓة لمتفكٓر اٚستراتٓجْ، هن خٛل ٓبٓة رذتدورات  -2  ٓتم هن خٛلٍا تطٓو
 خبراء واستشآرٓن هشٍود لٍم بالتهٓز فْ ٌذا الهجال.

ٚٞ اٌّٙبساد ث١ٓ ِجّٛعخ ِٓ أعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ر ػٌٕمبا ٠زُ ح١ش اْأللشا ٠تسرذ  -5

 و١ف١خ اوزغبةٚ ٌزفى١شا طّٔبأ يحٛاٌعب١ٌخ فٟ اٌزفى١ش االعزشار١جٟ، ِع ثبلٟ صِالئُٙ 

 . رم٠ُٛ( –رٕف١ز  –ٗ ِٓ )رخغ١ظ سارِٙب

 .ثشاِج ِصّّخ ٌزع١ٍُ ِٙبساد اٌزفى١شرٛف١ش   -6

 :تنهية هيارات التفكير االستراتيجيأسبنيت 

 (65) ٌزفى١ش ٚرٌه عٍٝ اٌٛجٗ اٌزبٌٟ:ٕ٘بن صالصخ أعب١ٌت رغزخذَ اٌزع١ٍُ ِٙبساد ا

 :انتعهيم انمثير نهتفكير -1

ذا اٖسموب ٓدعو إلِ تىهٓة هٍارات التفكٓر بطٓرقة غٓر هباشرة ودون تسهٓة هٍارات هحةددة  ٌو
لمتفكٓر، وذلك بإٓجاد البٓئة الهىاسبة التْ تستثٓر التفكٓر وتساعد عمِ تىهٓة هٍاراتةً هةن خةٛل 

قةةة توجٓةةً اٖسةةئمة وىةةوع إسةةتراتٓجٓات هثةةل الى ىجةةاز هشةةروع أو حةةل هشةةكمة وطٓر قةةاش والحةةوار وا 
قةةةة تةةةدعٓهٍا؛ ههةةةا ٓجعةةةل هةةةن البٓئةةةة هثٓةةةرة لمتفكٓةةةر وهحفةةةزة  اٖسةةةئمة واسةةةتقبال اٚسةةةتجابات وطٓر

 عمًٓ.
 تعهيم انتفكير:  -0

ٓةةدعو ٌةةذا اٖسةةموب إلةةِ تعمةةٓم التفكٓةةر بشةةكل هباشةةر وهةةن خةةٛل بةةراهج أو ودورات هخصصةةة 
التفكٓةةر ٓةةتم تعمٓهٍةةةا خةةٛل هةةدة زهىٓةةةة هحةةددة بحٓةةث ٓةةتم تحدٓةةةد هٍةةارة التفكٓةةر الهةةةراد  لهٍةةارات

تعمٓهٍةةةا هةةةن خةةةٛل أىشةةةطة وتهةةةآرن ، وقةةةد طةةةورت العدٓةةةد هةةةن البةةةراهج الهتخصصةةةة فةةةْ تىهٓةةةة 
هٍةةارات التفكٓةةر، ولعةةل هةةن أٌهٍةةا: برىةةاهج الحةةل ا٘بةةداعْ لمهشةةكٛت، برىةةاهج هٍةةارات التفكٓةةر 

 بىاء العقمْ، برىاهج الكورت لدٓبوىو.العمٓا، برىاهج ال
 انتعهيم انمعتمذ عهى انتفكير -3

ثح١لش اٌزذس٠ج١لخ، ٠مَٛ ٘زا األعٍٛة عٍٝ اٌذِج ٚاٌزىبِلً ثل١ٓ ِٙلبساد اٌزفى١لش ِٚحزلٜٛ اٌّلبدح 

ٌىلً ِلٓ  ٌزلذس٠ت٠زُ رع١ٍُ اٌّحزٜٛ ِٚٙبساد اٌزفى١ش فٟ ٚلذ ٚاحذ، ح١ش رجذأ ثزحذ٠لذ أ٘لذاا ا
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سح اٌزفى١للش ٚاٌّللٛاد اٌّغللزخذِخ صللُ اٌّمذِللخ ٌىللً ِللٓ اٌّحزللٜٛ ِٚٙللبسح اٌّحزللٜٛ اٌّعشفللٟ ِٚٙللب

ٚاٌزفى١لش علٓ اٌزفى١لش ٚرغج١لك  اٌزذس٠ج١لخاٌزفى١ش ٚٔشبطبد اٌزفى١لش اٌّغلزّذح ِلٓ ِحزلٜٛ اٌّلبدح 

ٚ٘زا ٘ٛ األعٍٛة اٌزٞ صجذ أٔٗ األجلذٜ ٚاألوضلش ١خ، اٌزفى١ش ٚأزمبي أصش اٌزذس٠ت ألٔشغخ خبسج

 .ساً فٟ جعً اٌزفى١ش ٘ٛ األعبط ٌٍزع١ٍُ فبع١ٍخ ٚأصشاً ٚاعزّشا

  ةالجانب الهيداني لمدراسثالثا: 

ٓتىاول أٌداف الجاىب الهٓداىْ، وبىاء أداة الدراسة وعٓىتٍا، واٖسالٓب ا٘حصائٓة الهستخدهة     
سفر عىٍا التحمٓل أفْ تحمٓل الهعموهات والبٓاىات التْ تم الحصول عمٍٓا، والىتائج التْ 

ا.ا٘حصائْ و   تفسٌٓر

 أىداف الجانب الهيداني -1
هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ  التعرف عمِ درجة توفرٍٓدف الجاىب الهٓداىْ لمدراسة إلِ     

لدى أعضاء ٌٓئة التدٓرس بجاهعة هدٓىة السادات، وهعرفة إذا ها كاىت ٌىاك فروق دالة 
غٓر هشارك(،  إحصائٓا وفق هتغٓر الهشاركة فْ وضع الخطة ا٘ستراتٓجٓة )هشارك /

وهتغٓر الكمٓة )هعتهد/ غٓر هعتهد(، ووصٚو لوضع تصور هقترح لرفع هستوى هٍارات 
 التفكٓر اٚستراتٓجْ لدى أعضاء ٌٓئة التدٓرس بالجاهعة.

 :هيارات التفكير االستراتيجيإعداد استبانة لقياس  -2
ى أعضاء ٌٓئة هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ لد لمتعرف عمِ درجة توفرهر إعداد استباىة 

 ، والتْ اعتهدت عمٍٓا الدراسة بالهراحل التالٓة:التدٓرس بجاهعة هدٓىة السادات
 
 الهرحمة األولٍ تحديد أبعاد التطوير: - أ

 التْ شكمت جواىب اٚستباىة هن خٛل ها ٓمْ: هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ،تم تحدٓد أبعاد 
 ا٘طار الىظري لمدراسة الراٌىة. -

 ن اٖبعاد الثٛثة التالٓة:ولقد أسفر ذلك ع
 .ْهٍارة التفكٓر الهىظوه 
 .ْهٍارة التفكٓر اٚىعكاس 
 .هٍارة إعادة التأطٓر 
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 الهرحمة الثانية: - ب
اٖبعاد السابقة هقروىة بوصف هفصل لكل هىٍا عمِ بعض أساتذة التربٓة  ةالباحث تعرض -

كل بعد، وأهام كل ذوي الصمة بهوضوع الدراسة، تم وضع هجهوعة هن العبارات الهرتبطة ب
 .بدرجة كبٓرة، هتوسطة، ضعٓفةبدائل هتدرجة الشدة عمِ هتصل ٓبدأ هن ثٛثة عبارة 

 بحذف و إضافة وتعدٓل بعض العبارات. ت الباحثةبىاء عمِ ها أوصِ بً الهحكهون قاه -
 الهرحمة الثالثة : تقنين االستبانة  -ج  

اٚستباىة لمتطبٓق عمِ أفراد العٓىة ككل،  إلِ التعرف عمِ هدى صٛحٓةت الباحثة سع          
 :واقتضِ ذلك حساب كل هن الصدق والثبات والذي ٓوضحٍا الجدول التالْ

 (5جدول رقم )
 لٛستباىة والثبات حساب الصدق

 انصذق انفبكرووجبر عذد انعجبراد انجعذ

 2.712 2،525 16 مهبرح انتفكير االوعكبسي

 2.779 2،627 10 مهبرح إعبدح انتأطير

 2.883 2،782 13 مهبرح انتفكير انمىظىمي

 2.816 2،667 41 االجمبني

( 0.334ٓتضح هن الجدول السابق أن هجهوع قٓهة هعاهل الثبات فْ اجهالْ اٚستباىة  )     
هٍارة التفكٓر لبعد ) 0.202( ، وتتراوح قٓهة هعاهل الثبات بٓن )0.553بدرجة صدق )

ْ أقل قٓهة فْ اٚىعكاسْ ، بدرجة لهٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْهعاهل الثبات بالىسبة ، ٌو
(، 0.446( بقٓهة صدق )0.304بهعاهل ثبات ) هٍارة إعادة التأطٓر(، ٓمًٓ بعد 0.450صدق)

( بدرجة صدق 0.450بأعمِ قٓهة ثبات بىسبة ) هٍارة التفكٓر الهىظوهْبٓىها ٓأتْ بعد 
ذي القٓم هؤشرات تدل عمِ تهتع ا0.550) لهقٓاس فْ جهٓع أبعادي بهعاهل ثبات هرتفعة ( ، ٌو

 هها ٓعىْ أن أداة القٓاس ثابتة وصادقة.
 الهرحمة الرابعة: وصف االستبانة في صورتيا النيائية -د

 تكوىت اٚستباىة فْ صورتٍا الىٍائٓة هن جزأٓن:
الهشاركة فْ وضع اختص الجزء اٖول هىٍا ببعض البٓاىات اٖولٓة عن أفراد العٓىة  -

 .طة ا٘ستراتٓجٓة )هشارك / غٓر هشارك(، وهتغٓر الكمٓة )هعتهد/ غٓر هعتهد(الخ
ْ:15اشتهل الجزء الثاىْ عمِ ) -  ( عبارة وزعت عمِ اٖبعاد الثٛثة لٛستباىة ٌو
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 :ْ(.53إلِ  5( عبارة، أرقاهٍا هن )53وتضهن ) هٍارة التفكٓر اٚىعكاس 
 (.95إلِ  54هن ) ( عبارة أرقاهٍا59: وتضهن)هٍارة إعادة الةتأطٓر 
 ْ(.15إلِ  96( عبارة أرقاهٍا هن )50وتضهن ) :هٍارة التفكٓر الهىظوه 

 الهعالجة اإلحصائية: -3
عمٍٓا بعد تطبٓق اٚستباىة  تبإجراء تحمٓٛ إحصائٓا لمبٓاىات التْ حصم ت الباحثةقاه       

 العٓىة طبقا لمخطوات التالٓة:  عمِ أفراد 
ل استجابات أفراد العٓى - ة عمِ اٚستباىة إلِ استجابات رقهٓة، بإعطاء الدرجات تحٓو

 ( لمعبارات السالبة.0،9،5)لمعبارات الهوجبة، و الدرجات ( 5،9،0)
ة   (spss)برىاهج ةالباحث تاستخده - لحساب التكرارات، والهتوسطات والىسب الهئٓو

تجابات لمتعرف عمِ الفروق بٓن اٚس (T-test)واٚىحراف الهعٓاري، كها تم استخدام 
 (.غٓر الهعتهدة/الهعتهدة  الكمٓة)، و الخطة اٚستراتٓجٓة)هشارك/غٓر هشارك(وفق هتغٓر 

 هعايير الحكم عمٍ استجابات العينة وقياس الواقع: -4
لمتعرف عمِ درجة توافر هٍارات التفكٓر اٚسةتراتٓجْ لةدى أعضةاء  ت الباحثةاستىد    

 ٓٓر إحصائٓة فٓها ٓمْ توضٓحٍا:عمِ هعا ٌٓئة التدٓرس فْ جاهعة هدٓىة السادات
ٓكون درجة توافر هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ ضعٓفًا جدًا إذا كان الهتوسةط الةوزىْ ٓقةع   -

 (5.1(  إلِ أقل هن )5فْ الفترة هن )
 (     5.5(إلِ أقل هن )5.1وضعٓفًا إذا كان الهتوسط الوزىْ ٓقع فْ الفترة هن) -

 (      9.9(إلِ أقل هن )5.5الفترة هن) وهتوسطًا إذا وقع الهتوسط الوزىْ فْ -
 (9.3(إلِ )9.9وهرتفعًا إذا وقع الهتوسط الوزىْ فْ الفترة هن ) -
 (  0( إلِ )9.3وهرتفعًا جدًا إذا وقع الهتوسط الوزىْ فْ الفترة هن ) -

 الهتوسط الىسبْ= الهتوسط الحسابْ لمبعد ككل/ عدد عبارات البعد. -

 عينة الدراسة: -5
هةةةن أعضةةةاء ٌٓئةةةة التةةةدٓرس هةةةع اٖصةةةمْ الةةةذي اخةةةذت هىةةةً عٓىةةة الدراسةةةة ٓتةةألف الهجت      

ةةعتةةم (، 432)9056بجاهعةةة هدٓىةةة السةةادات لمعةةام  اسةةتباىة عمةةِ أعضةةاء ٌٓئةةة  (900) توٓز
م بطٓرقةةة عشةةوائٓة، وقةةد حصةةمتةةدٓرس  ( اسةةتباىة صةةةالحة542عمةةِ )ة الباحثةة ت، تةةم اختٓةةاٌر

( 50، وتعذر الحصول عمةِ )قصة البٓاىات( استباىة ىا52وتم استبعاد ) لمتحمٓل ا٘حصائْ 
 .استباىات
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وضح ذلك الجدول التالْ:  ٓو
 (0جذول رقم )

وانخطخ  واالعتمبد سسخوانمؤ انذرجخ انىظيفيخعيىخ انذراسخ مه ديج انىست و

 االستراتيجيخ

 انىسجخ انمئىيخ انتكرار انمتغيراد انجعذ

  

انذرجخ 

 انىظيفيخ

  

 %6228 22 أستاذ

أستاذ 

 مساعد

57 2222% 

 %8.26 661 مدرس

 %62222 6.7 االجمالي

  

انمؤسسخ 

 انتعهيميخ

  

 %1825 676 كلية

 %.652 26 معهد

 %62222 6.7 اإلجمالي

  

 االعتمبد

  

 %626. 627 معتمدة

غير 

 معتمدة

72 2128% 

 %62222 6.7 اإلجمالي 

  

انخطخ 

 االستراتيجيخ

  

 %.7.2 626 مشارك

غير 

 مشارك

.6 6225% 

 %62222 6.7 اإلجمالي

أسفر التحمٓل ا٘حصائْ لمبٓاىات والهعموهات التْ تم الحصول عمٍٓا نتائج الدراسة وتفسيراتيا:
هن تطبٓق أداة الدراسة عمِ أفراد العٓىة عن هجهوعة هن الىتائج سوف ٓتم عرضٍا وفق الترتٓب 

 التالْ:
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 اٚستباىةعمِ لدى أفراد العٓىة  تراتٓجْبدرجة توافر هٍارات التفكٓر اٚسالىتائج الخاصة  -5
 بصورة كمٓة.

فْ كل بعد هن لدى أفراد العٓىة  هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ درجة توافرالىتائج الخاصة ب -9
 أبعاد اٚستباىة.

هٍارت  درجة توافرالىتائج الخاصة بوجود فروق بٓن هتوسطات درجات أفراد العٓىة فْ  -0
 )هعتهدة/ غٓر هعتهدة(. حالة  الكمٓة أو الهعٍد ٓروفق هتغ التفكٓر اٚستراتٓجْ

هٍارات  درجة توافرالىتائج الخاصة بوجود فروق بٓن هتوسطات درجات أفراد العٓىة فْ  -1
 (.غٓر هشارك/ هشارك) الخطة اٚستراتٓجٓةوفق هتغٓر  التفكٓر اٚستراتٓجْ

 وفيها يمي تفسير ىذه النتائج:
بصورة  االستبانةعمٍ لدى أفراد العينة  رات التفكير االستراتيجيبدرجة توافر هياالنتائج الخاصة -1

 :كمية
هكن توضٓح ٌذي الىتائج هن خٛل الجدول التالْ  :ٓو

 (3جدول رقم )
لدرجة توافر هيارات التفكير واالنحرافات الهعيارية الهتوسط النسبي الهتوسطات الحسابية و 

 كميةورة بص االستبانةعمٍ لدى أفراد العينة  االستراتيجي

ٓتضح هةن الجةدول السةابق أن درجةة تةوافر هٍةارات التفكٓةر اٚسةتراتٓجْ لةدى أفةراد العٓىةة فةْ     
كةةل جواىةةب اٚسةةتباىة التةةْ تىاولتٍةةا الدراسةةة عمةةِ درجةةة هتوسةةطة، حٓةةث إن هتوسةةط درجةةات أفةةراد 

رىةةةةةةة (، وهقا9.55ٖبعةةةةةةاد الهقٓةةةةةةاس ) (، والهتوسةةةةةةط الىسةةةةةةب53.35ْالعٓىةةةةةة عمةةةةةةِ اٖداة هجهمةةةةةةة )



 

 / ٘بٌخ عع١ذ عجذ ا د ر
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بالهعةةةةآٓر ا٘حصةةةةائٓة التةةةةْ اسةةةةتىدت عمٍٓةةةةا الدراسةةةةة، ٓتضةةةةح أن درجةةةةة تةةةةوافر هٍةةةةارات التفكٓةةةةر 
(، وقةد 9.9-5.5اٚستراتٓجْ لدى أفراد العٓىةة هتوسةطا، ىظةرًا لوقةوع الهتوسةط الىسةبْ فةْ الفتةرة )

 ٓرجع ذلك إلِ:
 تراتٓجْ واهتٛك تؤكد اٖدلة الهستقاة هن اٖبحاث فْ جهٓع أىحاء العالم أن التفكٓر اٚس

هٍاراتً أكثر أٌهٓة فْ الوقت الذي ٓتغٓر فًٓ هشٍد التعمٓم العالْ، وأن القدرة عمِ 
التفكٓر اٚستراتٓجْ أهر ضروري لٗفراد والهؤسسات وباٖخص أعضاء ٌٓئة التدٓرس 

والجاهعات، وأصبح التركٓز باستهرار عمِ هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ ٌو هفتاح 
ارة التعمٓم العالْ غٓر الهستقرة الٓوم، حٓث إن هعظم قادة التعمٓم العالْ الىجاح فْ إد

 (33) هطموب هىٍم أن أن ٓكوىوا أكثر ىجاًحا بهوارد أقل.
  هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ لٓست فطٓرة، ولكىٍا تكتسب هن خٛل الخبرة والههارسة

ستخدام التفكٓر اٚستراتٓجْ والتدٓرب، وأن الغالبٓة العظهِ هن اٖشخاص لم ٓعتادوا ا
 فْ حٓاتٍم.

  ،الهىافسة العالهٓة تجبر هؤسسات التعمٓم العالْ عمِ التفوق فْ خمق الهعرفة واٚبتكار
ووضع حموًٚ لمهشاكل الهجتهعٓة، وربها ٓعزز ىظام التفكٓر اٚستراتٓجْ هن أٌهٓة 

 (33) .واستداهة الجاهعات وهواجٍتٍا لكل ٌذي التحدٓات
  ذا ها ٓتفق هع ىتائج اٖبحاث  خبراءسسات التعمٓم العالْ إلِ افتقاد هؤ استراتٓجٓٓن، ٌو

  (36) .هن أن قادة التعمٓم العالْ لٓسوا جهٓعٍم خبراء استراتٓجٓون جٓدون
  ٓؤثر التفكٓر اٚستراتٓجْ عمِ الىتائج إذا استطاعت الهؤسسات تشجٓع إشتراك الىاس

ات أعمِ، هن خٛل بطٓرقة تجعل القادة واٖتباع ٓرفعون ب عضٍم بعًضا إلِ هستٓو
التغٓٓر الهؤسسْ، وهن ثم تحتاج القٓادات، وأعضاء ٌٓئة التدٓرس والهوظفٓن إلِ 

 (36). اهتٛك هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ بدرجة كبٓرة لتحقٓق التغٓٓر



 ... مقترح نتىميخ مهبراد انتفكير االستراتيجيتصىر  
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  تطمعون إلِ بدٓل أفضل، عىدها ٓتعمق ٓحدث التغٓٓر عىدها ٓكون الىاس هستعدٓن ٓو
ر بالتغٓٓر اٚستراتٓجْ، تمعب القٓادة دوًرا حٓوًٓا وتصبح ٌْ هفتاح كل شْء، وهن اٖه

 (37) .ثم ٓزدٌر التفكٓر اٚستراتٓجْ فْ وجود القٓادة ا٘ستراتٓجٓة الجٓدة
  أن القٓادات الجاهعٓة قد ٚ تستخدم هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ، ٚو تركز عمِ تىهٓتٍا

ْ الوقت الذي أكدت فًٓ ىتائج اٖبحاث بوجود صمة بٓن بٓن أعضاء ٌٓئة التدٓرس، ف
  (37) استخدام هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ وفعالٓة القائد.

  عمِ الرغم هن أن درجة توافر هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ لدى أعضاء ٌٓئة التدٓرس
ٌم  جاء بدرجة هتوسطة، إٚ أىٍا ىتٓجة غٓر هرضٓة، ىظرًا ٖن أعضاء ٌٓئة التدٓرس

 .حاهموا العمم وىاشروي داخل الهجتهع
  ىدرة عقد دورات تدٓربٓة وورش عهل بهراكز التىهٓة الهٍىٓة فْ الجاهعات تركز عمِ تىهٓة

 هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ لدى القٓادات الجاهعٓة وأعضاء ٌٓئة التدٓرس.
 تٓزد عن ، أي أن ٌىاك ىسبةهدٓىة السادات جاهعة هن كمٓات وهعاٌد (%10 )اعتهاد( 

هن أعضاء ٌٓئة التدٓرس لم ٓشاركوا فْ وضع وتىفٓذ خطط استراتٓجٓة  (30%
 لكمٓاتٍم، وهن ثم لم ٓهارسوا هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ.

 التْ ٓهارسٍا وٓستخدهٍا أعضاء ٌٓئة  هثل )التفكٓر اٚىعكاسْ( تتوافر بعض الهٍارات
م عمِ اكتساب باقْ التدٓرس فْ عهمٍم سواء فْ التدٓرس أو اٖبحاث،  وعدم تركٌٓز

 الهٍارات.
  ،قد تهٓل القٓادات الجاهعٓة وأعضاء ٌٓئة التدٓرس إلِ عهمٓة التخطٓط بطٓرقة تقمٓدٓة

ذا ٓتفق هع لدٓتكا  ( هن أن Liedtka)والبعد عن استخدام التفكٓر اٚستراتٓجْ، ٌو
 (37) .إلِ طرد التفكٓر اٚستراتٓجْتؤدي عهمٓات التخطٓط التقمٓدٓة 

النتائج الخاصة بدرجة توافر هيارات التفكير االستراتيجي لدى أفراد العينة في كل بعد هن -2
 االستبانة: أبعاد

ٓتضح هن الجدول السابق أن أعمِ درجة توافر لهٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ لدى أفراد      
العٓىة عمِ ٌذا العٓىة ٌو ُبعد هٍارات التفكٓر اٚىعكاسْ؛ حٓث كان هتوسط درجات أفراد 



 

 / ٘بٌخ عع١ذ عجذ ا د ر
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(، وهقارىة بالهعآٓر ا٘حصائٓة التْ استىدت 9.95(، والهتوسط الىسبْ )02.01البعد ٌو )
عمٍٓا الدراسة، ٓتضح أن درجة توافر هٍارة التفكٓر اٚىعكاسْ لدى أفراد العٓىة هرتفعا، ىظرًا 

ر جاء فْ الهرتبة (، وأن ُبعد هٍارات إعادة التأط9.9ٓ-5.5لوقوع الهتوسط الىسبْ فْ الفترة )
(، والهتوسط الىسبْ لً 90.02اٖخٓرة، حٓث كان هتوسط درجات أفراد العٓىة عمِ ٌذا البعد )

(، وهقارىة بالهعآٓر ا٘حصائٓة التْ استىدت عمٍٓا الدراسة، ٓتضح أن درجة توافر 5.69)
-5.5فْ الفترة )هٍارات إعادة التأطٓر لدى أفراد العٓىة هتوسطا، ىظرًا لوقوع الهتوسط الىسبْ 

9.9 ) 
 وفيها يمي تفسير ذلك:

 هيارة التفكير االنعكاسي:
جاءت هٍارة التفكٓر اٚىعكاسْ فْ الترتٓب اٖول عمِ أبعاد اٚستباىة، وقد ٓرجع ذلك       
 إلِ:

طبٓعة ٌذي الهٍارة التْ ترتبط بهعالجة الهعموهات، وخمق الهعرفة هىٍا، وتطبٓقٍا هن  -
ذا ٓرتبط ارتباطًا هباشرًا بعهل عضو ٌٓئة التدٓرس هن حٓث  خٛل الههارسة، ٌو

التدٓرس فٍو ٓحتاج إلِ توفٓر الهعارف والهعموهات وتطبٓقٍا، وههارستٍا الهستهرة 
 داخل الهحاضرات. 

الطبٓعة الخاصة لعهل أعضاء ٌٓئة التدٓرس هن اىجاز اٖبحاث، وا٘شراف عمِ  -
ر عمِ هاٌو جدٓد هن هعارف وهعموهات، الرسائل العمهٓة، هها ٓجعمً فْ اطٛع هسته

فْ هجالً، كذلك اخضاعٍا لمتجٓرب والههارسة، هها ٓساعد عمِ تىهٓة هٍارات التفكٓر 
 اٚىعكاسْ لدٍٓم.

أعضاء ٌٓئة التدٓرس ٓواجٍون العدٓد هن الهشكٛت أثىاء عهمٍم خاصة داخل قاعات  -
ولة حمٍا والتعاهل الهحاضرات هها ٓستوجب عمٍٓم وضع أطر لٍذي الهشكٛت لهحا

 هعٍا، وهع الىهاذج العقمٓة الهختمفة.



 ... مقترح نتىميخ مهبراد انتفكير االستراتيجيتصىر  
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أىٍم ٓتعاهمون هع طٛب هختمفْ القدرات، وبٓىٍم فروق فردٓة هها ٓستوجب عمٍٓم فٍم  -
ٌذي الفروق وكٓفٓة التعاهل هعٍا، وهراجعة الطٛب فْ أدائٍم، وبذلك فٍم ٓهارسون 

 هٍارات التفكٓر اٚىعكاسْ فْ عهمٍم بصورة كبٓرة.
 ارة إعادة التأطير:هي
جاءت هٍارة إعادة التأطٓر فْ الترتٓب اٖخٓر بٓن أبعاد اٚستباىة، حٓث جاءت بدرجة     

 هتوسطة، وقد ٓرجع ذلك إلِ:
توفٓر الهعموهات لفٍم الهوقف بالكاهل، وهن ثم قد  عمِ تعتهد هٍارة إعادة الةتأطٓر -

ٌذي الهٍارة بالقدر الهىاسب ٓكون السبب فْ عدم قدرة عضو ٌٓئة التدٓرس التهكن هن 
ذا ها أكدتً باسٓبٓا وكوكسهن أن ٌو عدم توافر الهعموهات الكافٓة،  هآعٓق إتهام  ٌو

  (35)ٌذي العهمٓة ٌو عدم توفٓر الهعموهات، أو إخفائٍا
وقد ٓكون هن الصعب   (37)،عادة التأطٓر تغٓٓر طٓرقة التفكٓر فٓهاإتتضهن هٍارة  -

م بها فٍٓم أعضاء ٌٓئة التدٓرس، عمِ اٖشخاص تغٓٓر طٓرقة وهىٍم هن ٓقاوم  تفكٌٓر
 هها ٓؤثر سمبا عمِ اكتساب ٌذي الهٍارة. التغٓٓر،

تشٓر الدراسات إلِ أن القٓم والهعتقدات الفردٓة ٓهكن أن ٓكون لٍا تأثٓر عمِ التفكٓر   -
 هعتقدات القٓادات اٖكادٓهٓة فْ عدم وهن ثم تؤثر، (33) اٚستراتٓجْ، وهٍاراتً

هشاركة أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ اتخاذ القرار، أو عزوف أعضاء ٌٓئة التدٓرس عن 
 .الهشاركة

أن هٍارة التأطٓر تعتهد بدرجة كبٓرة عمِ خبرات الفرد وتجارب الهاضْ، وىظرًا ٖن  -
العدد الغالب فْ عٓىة الدراسة ٌم الهدرسٓن فقد ٚتتوافر لدٍٓم الخبرة الكافٓة، والعدٓد 

 ٚستخدام ٌذي الهٍارة.هن التجارب 
ة في درجة توافر هيارت النتائج الخاصة بوجود فروق بين هتوسطات درجات أفراد العين-3

 االستراتيجي وفق هتغير حالة  الكمية أو الهعيد )هعتهدة/ غير هعتهدة(:التفكير 
 ٓهكن توضٓح ٌذي الىتائج هن خٛل الجدول التالْ:

 



 

 / ٘بٌخ عع١ذ عجذ ا د ر
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 (1جدول رقم)  
هتوسطات درجة توفر هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ لدى أفراد العٓىة وفق قٓم "ت" لمفروق بٓن 

 هتغٓر
 حالة  الكمٓة أو الهعٍد )هعتهدة/ غٓر هعتهدة( لمهقٓاس ككل، وكل بعد هن أبعادي

 
 يتضح هن الجدول السابق ها يمي: 

 درجة توافرتوجد فروق ذات دٚلة احصائٓة بٓن هتوسطات درجات أفراد العٓىة حول ٚ  -
حالة الكمٓة/ الهعٍد  عمِ أداة الدراسة هجهمة حسب هتغٓر هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ

ْ قٓهة 00092حٓث بمغت قٓهة "ت" الهحسوبة ))هعتهدة/غٓر هعتهدة(  دالة غٓر (، ٌو
(، 0.02)دٚلة ( عىد هستوي 5.63إحصائٓا هقارىة بقٓهة "ت" الجدولٓة والتْ تساوي ) 

 (.955)ودرجة حٓرة 
درجة وجد فروق ذات دٚلة احصائٓة بٓن هتوسطات درجات أفراد العٓىة حول تٚ   -

)هٍارة التفكٓر  فْ كل بعد هن أبعاد اٚستباىة توافر هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ
حالة الكمٓة/الهعٍد  هٍارة التفكٓر الهىظوهْ(، وفقا لهتغٓر -هٍارة التأطٓر -اٚىعكاسْ

ْ قٓم 5000(، )5.12(، )5.54تٓب اٖبعاد )حٓث بمغت قٓهة "ت" الهحسوبة بتر  (، ٌو
( عىد هستوى دٚلة 5063غٓر دالة إحصائٓا هقارىة بقٓهة "ت" الجدولٓة والتْ تساوي)

 .955(، ودرجات حٓرة 0002)
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هكن أن ٓرجع ذلك إلِ:  ٓو
، وأن حصول الكمٓة عمِ اٚعتهاد قد (33)الهىال أن هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ بعٓدة -

 سببًا كافٓا ٚكتساب ٌذي الهٍارات. ٚ ٓكون

قد ٚ ترتبط درجة توافر هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ بحصول الكمٓات عمِ اٚعتهاد،  -
 ولكن ٓرتبط الحصول عمِ اٚعتهاد بالتفٓذ الجٓد لمخطة اٚستراتٓجٓة.

ت هيارا درجة توافرالنتائج الخاصة بوجود فروق بين هتوسطات درجات أفراد العينة في -1
 :(غير هشارك/ هشارك) الخطة االستراتيجيةوفق هتغير  التفكير االستراتيجي

 :ٓهكن توضٓح ٌذي الىتائج هن خٛل الجدول التالْ
 (2جدول رقم)

 لدى أفراد العٓىة وفقدرجة توفر هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ قٓم "ت" لمفروق بٓن هتوسطات 
 هتغٓر
 لمهقٓاس ككل، وكل بعد هن أبعادي( الخطة اٚستراتٓجٓة ) هشارك/غٓر هشارك

 
درجة توافر هٍارات توجد فروق ذات دٚلة احصائٓة بٓن هتوسطات درجات أفراد العٓىة حول ٚ 

غٓر / هشارك) الخطة اٚستراتٓجٓة عمِ أداة الدراسة هجهمة حسب هتغٓر التفكٓر اٚستراتٓجْ
ْ قٓهة 00246حٓث بمغت قٓهة "ت" الهحسوبة )، (هشارك دالة إحصائٓا هقارىة بقٓهة غٓر (، ٌو

 (.955)(، ودرجة حٓرة 0.02)دٚلة ( عىد هستوي 5.63)         "ت" الجدولٓة والتْ تساوي
 



 

 / ٘بٌخ عع١ذ عجذ ا د ر
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 أن:وقد يرجع ذلك إلٍ 

o  ،بعض أعضاء ٌٓئة التدٓرس داخل الكمٓات ٓشاركون فْ وضع الخطة اٚستراتٓجٓة
ٓة العظهِ ٚ ٓكتسبون ٌذي وباقْ أعضاء ٌٓئة التدٓرس ٚ ٓشاركون، وهن ثم فالغالب

 الهٍارات.

o  أىً لٓس بالضرورة هن ٓقوم بوضع الخطة اٚستراتٓجٓة لدًٓ هٍارات التفكٓر
اٚستراتٓجْ، فالخطة اٚستراتٓجٓة ٌْ وثٓقة ىظٓرة قد ٓهكن وضعٍا هن قبل بعض 

 اٖشخاص غٓر الهتخصصٓن.

درجة توافر لعٓىة حول توجد فروق ذات دٚلة احصائٓة بٓن هتوسطات درجات أفراد اٚ  -
هٍارة التفكٓر  -)هٍارة التفكٓر اٚىعكاسْ  فْ بعدي هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ

حٓث بمغت قٓهة  ،(غٓر هشارك/ هشارك) الهىظوهْ(، وفقا لهتغٓر الخطة اٚستراتٓجٓة
ْ قٓم غٓر دالة إحصائٓا 00953(، )00554"ت" الهحسوبة بترتٓب اٖبعاد ) (، ٌو

(، ودرجات 0002( عىد هستوى دٚلة )5063"ت" الجدولٓة والتْ تساوي) هقارىة بقٓهة
 (.955حٓرة) 

درجة توافر توجد فروق ذات دٚلة احصائٓة بٓن هتوسطات درجات أفراد العٓىة حول   -
 هٍارة التأطٓر وفقا لهتغٓر الخطة اٚستراتٓجٓة فْ بعد هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ

حٓث بمغت قٓهة "ت" الهحسوبة  هشارك فْ الخطة،لصالح ال(غٓر هشارك/ هشارك)
ْ قٓهة دالة إحصائٓا هقارىة بقٓهة "ت" الجدولٓة والتْ تساوي)9.106) ( 5063(، ٌو

 (.955(، ودرجات حٓرة )0002عىد هستوى دٚلة )
 ويهكن أن يرجع ذلك إلٍ:

لىسبة لدرجة أظٍرت ىتائج الدراسة بصورة كمٓة أن هٍارة التأطٓر جاءت فْ الترتٓب اٖخٓر با
ا لدى أعضاء ٌٓئة التدٓرس هقارىة بباقْ الهٍارات، وهن ثم قد ٓرجع السبب فْ وجود  توافٌر
فروق دالة إحصائٓا لصالح الهشاركٓن فْ وضع الخطط اٚستراتٓجٓة، إلِ اكتساب ٌذي الهٍارة 
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، وهن هن خٛل الههارسة، والتعاهل هع بعض أعضاء هن ٌٓئة التدٓرس لدٍٓم الكفاءة والخبرة
 ثم استطاعوا ىقمٍا لباقْ اٖفراد.

 نتائج الدراسة:
 توصمت الدراسة إلٍ هجهوعة هن النتائج ىي:     
جةةةاءت درجةةةة تةةةوافر هٍةةةارات التفكٓةةةر اٚسةةةتراتٓجِ لةةةدى أعضةةةاء ٌٓئةةةة التةةةدٓرس بدرجةةةة  -

 هتوسطة.
جاءت درجةة تةوافر هٍةارة التفكٓةر اٚىعكاسةِ لةدى أعضةاء ٌٓئةة التةدٓرس بدرجةة هرتفعةة  -

 احتمت الترتٓب اٖول بٓن الهٍارات الثٛثة.و 
جةةاءت درجةةة تةةوافر هٍةةارة إعةةادة التةةأطٓر لةةدى أعضةةاء ٌٓئةةة التةةدٓرس بدرجةةة هتوسةةطة  -

 واحتمت الترتٓب اٖخٓر بٓن الهٍارات الثٛثة.
ٚ توجةةةةد فةةةةروق دالةةةةة إحصةةةةائًٓا بةةةةٓن هٍةةةةارات التفكٓةةةةر اٚسةةةةتراتٓجِ لةةةةدى أعضةةةةاء ٌٓئةةةةة  -

 غٓر هعتهد(. -/ الكمٓة )هعتهدالتدٓرس وفق هتغٓر الهعٍد 
توجةةد فةةروق دالةةة إحصةةائًٓا فةةِ هٍةةارة إعةةادة التةةأطٓر لةةدى أعضةةاء ٌٓئةةة التةةدٓرس وفةةق  -

 هتغٓر هشارك/ غٓر هشارك فِ وضع الخطة اٚستراتٓجٓة.
ٚ توجةد فةروق دالةة إحصةائًٓا بةٓن هٍةةارات التفكٓةر اٚىعكاسةِ وهٍةارة التفكٓةر الهىظةةوهِ  -

 غٓر هعتهد(. -وفق هتغٓر الهعٍد / الكمٓة )هعتهدلدى أعضاء ٌٓئة التدٓرس 
 هالهح تصور هقترح :

فْ ضوء التحمٓٛت الىظٓرة وها توصمت إلًٓ الدراسةة هةن ىتةائج تقتةرح الباحثةة تصةورا هقترحةا     
، ٓشةةةهل ٌةةةذا التصةةةور هسةةةمهات درجةةةة تةةةوافر هٍةةةارات التفكٓةةةر اٚسةةةتراتٓجْٓهكةةةن هةةةن خٛلةةةً رفةةةع 

هكاىات وهتطمبات.وهىطمقات، وأٌداف وغآات جراءات وا   ، وهحتوى وخبرات، وأسالٓب وا 
 الهسمهات والهنطمقات -1

 ٓىطمق التصور الهقترح هن عدة هسمهات:    
 .اٚىتقال هن التخطٓط لمهستقبل إلِ صىاعة الهستقبل 



 

 / ٘بٌخ عع١ذ عجذ ا د ر
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 القدرة عمِ التفكٓر اٚستراتٓجْ أهر ضروري لٗفراد والهؤسسات. 
 ة ل  تحقٓق الىجاح.التقكٓر اٚستراتٓجْ أداة قٓو
 .ْالعالهٓة والهىافسة والعرض والطمب عمِ التعمٓم العال 
  ا لمجاهعات طٓرقة هٍهة اٚستراتٓجْٓعتبر التفكٓر  .لتحسٓىٍا واستقراٌر
 ْبشكل خاص بات ضرورة حتهٓة. وهٍاراتًبشكل عام  تىهٓة التفكٓر اٚستراتٓج 
 .ٓزدٌر التفكٓر اٚستراتٓجْ فْ وجود قٓادات استراتٓجٓة 
  ْلةةةدى أعضةةةاء ٌٓئةةةة بهعىاٌةةةا  الهٍةةةاراتتعةةةد الجاهعةةةة إحةةةدى أٌةةةم الهؤسسةةةات التةةةْ تىهةةة

 التدٓرس، وهن ثم تطمع بتىهٓة هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ 
  ْلمجاهعات. الحصول عمِ هٓزة تىافسٓة اٖساس فْالتفكٓر اٚستراتٓج 
  ئتٍاوبٓ لمجاهعة أعضاء ٌٓئة التدٓرسٓٓزد التفكٓر اٚستراتٓجْ هن تصور . 
  ةد القٓادات اٖكادٓهٓةة وأعضةاء ٌٓئةة التةدٓرس الطٓرق بٓن التفكٓر اٚستراتٓجْ ٓهٍد لهٓز

 .هن اٚتصال والتفاعل
 األىداف والغايات -2  

هيـــارات التفكيـــر تنهيـــة "غايـــة أساســـية ىـــي ٍٓةةةدف التصةةةور الهقتةةةرح إلةةةْ تحقٓةةةق    
ةةةذي الأعضـــاء ىيئـــة التـــدريس بالجاهعـــات لـــدى  االســـتراتيجي  غآةةةة تحقةةةق باٌٖةةةداف" ٌو

 التالٓة:
  اكتسةةةةةةاب هٍةةةةةةارات التفكٓةةةةةةةر بأٌهٓةةةةةةة  أعضةةةةةةاء ٌٓئةةةةةةة التةةةةةةدٓرس بالجاهعةةةةةةاتتبصةةةةةةٓر

 .اٚستراتٓجْ
 .تفعٓل دور الجاهعة فْ ىشر ثقافة التفكٓر اٚستراتٓجْ فْ الفترة الراٌىة 
 .إعتهاد القٓادات الجاهعٓة عمِ استخدام التفكٓر اٚستراتٓجْ فْ غالبٓة قراراتٍا 
 ٓر فةةةرص الهشةةةاركة فةةةْ اتخةةةاذ القةةةرار ٖعضةةةاء ٌٓئةةةة التةةةدٓرس ٘كتسةةةاب هٍةةةارات تةةةوف

 التفكٓر اٚستراتٓجْ.
 .ْتدٓرب أعضاء ٌٓئة التدٓرس عمِ استخدام هٍارات التفكٓر اٚستراتٓج 
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 الهحتوى والخبرات -3
 ٓعتهد تحدٓد الهحتوى الذي ٓتضهىً التصور الهقترح عمِ الهعآٓر التالٓة:

 ضاء ٌٓئة التدٓرس لهٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ.كٓفٓة اهتٛك أع 
 .تحقٓق أٌداف وغآات التصور الهقترح 
 الجاهعةةةات وأعضةةةاء ٌٓئةةةة ٓةةةرات بهةةةا ٓةةةتٛئم هةةةع حاجةةةات ٓالهروىةةةة التةةةْ تسةةةهح بادخةةةال تغ

 .التدٓرس
ةةات ٌةةذا التصةةور ثٛثةةة هحةةاور أساسةةٓة ٌةةْ  هٍةةارة التفكٓةةر اٚىعكاسةةْ، وهٍةةارة وهةةن أبةةرز هحتٓو

هكن عرض ذلك هىظوهْ، وهٍارة إعادة التأطٓر التفكٓر ال  :فْ الىقاط التالٓةٓو
 التْ تتٓح استخدام وجٍات ىظر هتعددةالىظهْ هٍارة التفكٓر استخدام  إبراز أٌهٓة. 
 فْ التفكٓر الهىضوهْ.خصائص اٖىظهة لمهشاركة بشكل كاهل ب ا٘لهام 
  ْموك فْ الهستقبلالسموك الحالْ وتوقع الس هن إدراك هكنتفٍم الخصائص الت. 
 بٓن عىاصر الىظام. واٚعتهاد الهتبادل، لتفاعل، والعٛقاتإلهام الجهٓع با 
 إلةِ حةدوث تغٓٓةرات فةْ هكوىةات الىظةام ٓةؤدي التغٓٓر فْ جزء واحد هةن الىظةام  إدراك أن

 .اٖخرى
  هعٍا.وبذل الجٍود لمتكٓف  ،التغٓٓرات البٓئٓةالقدرة عمِ توقع 
  ِالهعموهات واٖحداث والخبرات الجدٓدةفرز وتفسٓر القدرة عم. 
 اٖفراد هن ا تهكن  .تشخٓص سٓاقٍم، وتحدٓد القضآا الحرجة، وتفسٌٓر
 .تولٓد رؤى وخٓارات جدٓدة لٙجراءات 
 .إىتاج هعرفة قابمة لٛستخدام 
 .ٓجب استخدام إطارات هتعددة 
 عةةادة تشةةكٓمٍا بطةةرق هختمفةةة تتةةٓح ظٍةةور أىةةواع جدٓةةدة هةةن  تةةأطٓر اٖوضةةاع والهشةةاكل وا 

 .الحمول
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  قةةةة التةةةْ ٓةةةتم بٍةةةا تةةةأطٓر الهشةةةكمة تحةةةدد بشةةةكل أساسةةةْ هةةةا إذا كةةةان سةةةٓتم هعرفةةةة أن الطٓر
 جدٓدة. حل هحدد هسبًقا أو ها إذا كان سٓتم الىظر فْ حمول أخرى اختٓار

 تحدٓد وفٍم الىهاذج الذٌىٓة واٖطر التْ ٓتم استخداهٍا لوضع إطار لمهشكمة. 
  تقدٓم أفكار جدٓدة.ْ فاستخدام إعادة الصٓاغة 
 فْ قدرتٍا عمِ زرع ورعآة قٓم جدٓدة فْ الهىظهة التأطٓر أٌهٓة إعادةا٘لهام ب. 
 ٓوفر أفضل الخٓارات الههكىة لمعهل والتىبؤ. اٚىعكاسْ استخدام التفكٓر 
  ِخمق فًٍها أعهق لمعٛقات والروابط بٓن الخبرات واٖفكارتساعد هٍارة التفكٓر اٚىعكاسْ عم. 
 تقٓٓم الحمول الهحتهمة لمهشكمة فْ ضوء الهعموهات الحالٓة قدرة عمِال. 
  ٓعكةةةةس القةةةةادة ههارسةةةةاتٍم هةةةةن حٓةةةةث الخبةةةةرة الشخصةةةةٓة والىجاحةةةةات السةةةةابقةضةةةةرورة أن 

 .والتفضٓٛت وىقاط القوة والضعف والىتائج الهرجوة
 الوقوف خارج الهوقف وهراقبة ها ٓحدث هحاولة. 
  قدالقدرة عمِ التفكٓر الىاتىهٓة. 
 القدرة عمِ استخدام التصورات الحالٓة، والخبرة، والهعرفة. 
 جهع الخبرات التْ تسهح لك بتحدٓد اٖىهاط وربط الىقاط بطرق جدٓدة. 
 تعرف عمِ اٖدوار ا٘ستراتٓجٓةال. 

 تاألساليب واإلجراءا
 هن اٖسالٓب وا٘جراءات لتىفٓذ ٌذا التصور ٌْ كالتالْ: باحثة عدداً التقترح   

ربطةون بةٓن  اتوفر العدٓد هن التدٓربت حٓث إىٍاالهىظهات الهٍىٓة  لتفعٓ - والهؤتهرات، ٓو
 .الهحترفٓن والهوجٍٓن الذٓن ٓهكىٍم تقدٓم الهشورة

 عهل هواقع رسهٓة خاصة بالجاهعات لمتواصل بٓن أعضاء ٌٓئة التدٓرس وذوي الخبرة. -
رشةةةادٓة الٍةةةدف هىٍةةةا تىهٓةةةة هٍةةةارات الت - فكٓةةةر اٚسةةةتراتٓجْ لةةةدى تصةةةهٓم بةةةراهج تدٓربٓةةةة وا 

 أعضاء ٌٓئة التدٓرس.
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هع جاهعات خارجٓة تعتهد عمِ التفكٓر اٚستراتٓجْ واٚدارة اٚستراتٓجٓة  عقد شراكات -
 لتبادل الخبرات والهعموهات.

 عهل هشروعات قائهة عمِ فرق العهل، تتبىِ التفكٓر اٚستراتٓجْ. -
ات تىهٓةةة قةدرات أعضةةاء ٌٓئةةة دهةج دورات عةةن التفكٓةر اٚسةةتراتٓجْ وهٍارتةةً ضةهن دور  -

 التدٓرس.
 جعل اهتٛك هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ ضهن شروط اختٓار القٓادات اٖكادٓهٓة. -
عقةةةد ىةةةدوات وورش عهةةةل تسةةةاعد أعضةةةاء ٌٓئةةةة التةةةدٓرس عمةةةِ اهةةةتٛك هٍةةةارات التفكٓةةةر  -

 اٚستراتٓجْ.
ات والبٓاىةةةات إشةةةراك أعضةةةاء ٌٓئةةةة التةةةدٓرس فةةةْ اتخةةةاذ القةةةرار، هةةةع تةةةوفٓر كافةةةة الهعموهةةة -

 الهطموبً، لمهارسة وىقل الخبرات لٍم.
 تقدٓم الدعم الهادي والهعىوي ٖصحاب اٚبتكارات هن أعضاء ٌٓئة التدٓرس. -

 اإلهكانات والهتطمبات
 :ٓمزم تىفٓذ ٌذا التصور توافر عدد هن الهتطمبات وا٘هكاىات هن أٌهٍا

شجعلخمق هىاخ تىظٓهْ ٓتسم با -  ٘بداع.عمِ اٚبتكار وا هروىة ٓو
 نشر ثقافة التحدي واإلبداع بين أعضاء ىيئة التدريس، لتعزيز روح الهنافسة وحب التغيير لدييم. -
)وحةةدة التفكٓةر اٚسةةتراتٓجْ( هٍهتٍةا دعةةم هٍةارات التفكٓةةر  اسةتحداث وحةدة تحةةت هسةهِ -

 اٚستراتٓجْ، وىشر ثقافتً بٓن أعضاء ٌٓئة التدٓرس.
 أعضاء ٌٓئة التدٓرس. بٓن ستراتٓجْترسٓخ ثقافة التفكٓر اٚ -
 توفٓر بٓئة عهل داعهة لمتفكٓر اٚستراتٓجْ هن خٛل العهل الجهاعْ. -
 توفٓر الدعم الهادي لتىفٓذ ا٘جراءات الهقترحة. -
 دعم الهكتبات بكتب عن التفكٓر اٚستراتٓجْ وهٍاراتً وأٌهٓتً. -
 ىشر ثقافة التعمم الذاتْ، والشغف باٚطٛع عمِ هاٌو جدٓد. -
 ء ٌٓئة التدٓرس لتقبل التغٓٓر.تٍٓئة أعضا -
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