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انتفكري االسرتاتيجي ندي يديري املدارس انثبَىية مبحبفظبت فهسطني اجلُىبية
وػالقته ببنرباػة انتُظيًية نديهى

Strategic Thinking of Secondary School Principals at Southern Palestinian
Governorates and its Relation to their Organizational Ambidexterity

إعدادذالباحثة ذ
وفبء حمًد ػبد انرمحٍ جرغىٌ

إذراف ذ
د .يرواٌ ونيد املصري

د .صهيب كًبل األغب
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قدمت ىذه الدراسة استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في أصول التربية
غزة

1441ىـ2019 /م

ذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذ

إقـــــــــــــــــــــرار
أنا المكقع أدناه مقدـ الدراسة التي تحمؿ العنكاف:

انتفكري االسرتاتيجي ندي يديري املدارس انثبَىية مبحبفظبت فهسطني اجلُىبية
وػالقته ببنرباػة انتُظيًية نديهى

Strategic Thinking of Secondary School Principals at Southern Palestinian
Governorates and its Relation to their Organizational Ambidexterity
أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الدراسة إنما ىي نتاج جيدم الخاص ،باستثناء ما تمت اإلشارة إليو

حيثما كرد ،كاف ىذه الدراسة ككؿ ،أم جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ لنيؿ درجة أك لقب عممي أك بحث لدل
أية مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.

وأنــي أتحمــل المســئولية القانونيــة األكاديـميــــة كــاممـــة حـالـة ثبــوت مــا يخـالـف ذلك.

اسم الطالبة :وفاء محمد عبد الرحمن جرغون
التوقيع :وفاء جرغون
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أ

أهذٌ هذا اجلهذ ادلتىاضع إىل ِٓ بٍّغ اٌزساٌت وأدي األِأت  ..ؤصخ األِت  ..إىل ٔيب اٌزمحت ؤىر اٌعادلني..
سُذٔا حمّذ ـــ صًٍ اهلل عٍُه وسٍُ ـــ .
إىل ِٓ وٍٍه اهلل باذلُبت واٌىلار ..وعٍّّين اٌعطاء بذوْ أتظار  ِٓ ..أمحً أمسه بىً افتخار  ..أرجى ِٓ اهلل أْ ميذ يف عّزن
ٌرتي مثاراً لذ داْ لطافها بعذ طىي أتظار وستبمً وٍّاته جنىَ أهتذٌ هبا اٌُىَ ويف اٌغذ وإىل األبذ……… واٌذٌ اٌعشَش
إىل ِالوٍ يف احلُاة  ..بسّت األًِ وسز اٌىجىد  ِٓ..واْ دعائها سز جنادٍ ,ودناهنا بٍسُ جزادٍ ………واٌذتٍ
احلبُبت
إىل اٌىرود اٌيت تفُض دباً ؤماء ِٓ هبُ أورب وعٍُهُ أعتّذ ………أخىتٍ وأخىاتٍ األعشاء.
إىل ِٓ حتٍى باإلخاء ومتُشوا باٌىفاء واٌعطاء إىل َنابُع
اٌصذق اٌصايف ِٓ ِعهُ سعذث  ،وبزفمتهُ يف دروب احلُاة سزث ِٓ وأىا ِعٍ عًٍ طزَك اٌنجاح
واخلري……… صذَماتٍ اٌعشَشاث
إىل وطين اٌشاِخ اٌعشَش………فٍسطني
إىل جزح فٍسطني اٌناسف اٌذَٓ ضذىا بأروادهُ ,وأمجً سين عّزهُ ألجً عش وطنهُ ...اٌشهذاء واألسزي
إٌُىُ مجُعاً أهذٌ مثزة جهذٌ ادلتىاضع………اٌذٌ أساي اهلل أْ َىىْ خاٌصاً ٌىجهه اٌىزَُ.

ب

ِ
ِ
ِ
ا ْلحم ُد لِمَّ ِو الَِّذي لَ ُو ما ِفي َّ ِ
ِ ِ
ِ
ير
َْ
يم ا ْل َخ ِب ُ
َ
الس َم َاوات َو َما في ْاأل َْرض َولَ ُو ا ْل َح ْم ُد في ْاْلخ َرة َو ُى َو ا ْل َحك ُ
(سبأ ،)1:كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد سيد المرسميف ،كاماـ المثقفيف ،المبعكث رحمة لمعالميف ،كعمى
الو كصحبو أجمعيف ،كبعد،،،

عكف
قبؿ الناس جميعان الشكر هلل ػ ػ ػ ػ عز كجؿ ػ ػ ػ ػ أف كفقني إلتماـ ىذه الدراسة المتكاضعة ،ككاف لي ه
حتى أتممتيا ،فمو الحمد حمدان يميؽ بفضمو ككرمو.
كمف باب الكفاء أرل أف أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى جامعة األزىر ،ممثمة بأعضاء الييئة التدريسية

عامة كالى أعضاء ىيئة التدريس بقسـ أصكؿ التربية خاصة.

كمف باب إرجاع الفضؿ ألىمو أقدـ أسمى آيات الشكر كالتقدير ،كالثناء إلى اسميف بيما تجممت

في الفاضميف ،الدكتور /صييب كمال األغا,
دراستي ،كشرؼ حظيت بو ،كامتياز فاؽ االمتيازات ،أكالن لمشر ٌ
عمي
والدكتور /مروان وليد المصري ،حيث لـ يدخ ار جيدان في مساعدتي ،كمنحاني الكثير مف كقتيما ،كجادا ٌ

بإرشاداتيما كتكجيياتيما السديدة ،كأتاحا الفرصة لي ألنيؿ مف عمميما كخبرتيما ،كلقد كجدت فييما مثاالن

لمعطاء العممي ،ككرـ األخبلؽ ،فميما مني عظيـ الشكر كاالمتناف.

كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى الدكتكريف الفاضميف عضكم لجنة المناقشة ،األستاذ الدكتور/

زياد عمي الجرجاوي ,والدكتور /فايز عمي األسود ،لتفضميما بقبكؿ مناقشة الدراسة كالحكـ عمييا ،كاثرائيا
القيمة.
بمبلحظاتيما ى

كأيضان يسرني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لؤلساتذة الخبراء الذيف قامكا بتحكيـ استبانتي الدراسة ،كالذيف

قدمكا النصح السديد في إخراج االستبانتيف بصكرتيما النيائية ،كالشكر مكصكؿ إلى كؿ مف ساعد عمى

تطبيؽ الدراسة مف مديرم كمعمٌمي كمعمٌمات مدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية ،كما كيطيب أف

أقدـ شكرم الجزيؿ إلى الدكتور /عبد السالم نصار لمساعدتو لي في إجراء التحميؿ اإلحصائي ،كأخي انر أتقدـ

بكؿ الشكر كالتقدير إلى مدرستي مدرسة بنات الفخاري اإلعدادية لالجئات بمديرتيا الفاضمة /نجوى عاشور،

كمعمماتيا المتميزات.

كال أنسى زمبلئي الذيف كنت أتبادؿ معيـ الرأم كالمشكرة ،مما أعانني عمى عقبات البحث ،كالتنقيب

عف معينات الدراسة.

كأخي انر أتقدـ الشكر كالتقدير كالعرفاف إلى كؿ مف ساىـ في إتماـ ىذا العمؿ داعيان اهلل أف تجزم

الجميع خير الجزاء.

الباحثة
ج

ممخص الدراسة

التفكير االستراتيجي لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات فمسطين الجنوبية
وعالقتو بالبراعة التنظيمية لدييم
إعداد الباحثة

وفاء محمد عبد الرحمن جرغون
د .صييب كمال األغا

إشراف

د .مروان وليد المصري

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة التفكير االستراتيجي ،كمستكل البراعة التنظيمية لدل مديرم

المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية ،مف كجية نظر المعمٌميف ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ

لمتغيرات:
ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة تي ٍع ىزل
ٌ
التعميمية) ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ
(جنس المدير ،المؤىؿ العممي لممدير ،سنكات الخدمة لممدير ،المديرية
ٌ
عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية
بمحافظات فمسطيف الجنكبية لمتفكير االستراتيجي كمستكل البراعة التنظيمية لدييـ ،كاستخدمت الدراسة المنيج

الكصفي /االرتباطي ،كتككنت العينة مف ( )174معمٌمان كمعمٌمة ،طبقت عمييـ استبانتيف ،األكلى لمتعرؼ إلى

درجة ممارسة المديريف لمتفكير االستراتيجي تككنت مف ( )41فقرة ،كالثانية لمتعرؼ إلى مستكل البراعة
التنظيمية لدل المديريف تككنت مف ( )41فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف الدرجة الكمية لتقدير المعمٌميف لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل

المديريف في جميع المجاالت ىك ( ،)3.88كبكزف نسبي ()%77.6؛ أم :بدرجة كبيرة ،كقد حصؿ مجاؿ

(التفكير الشمكلي) عمى الترتيب األكؿ بكزف نسبي ( ،)%79.8يميو مجاؿ (التفكير التشخيصي) بكزف نسبي
( ،)%77.6ثـ مجاؿ (التفكير التجريدم) بكزف نسبي ( ،)%77.0ثـ مجاؿ (التفكير التخطيطي) بكزف نسبي
( ،)%76.4كما أظيرت النتائج أف الدرجة الكمية لتقدير المعمٌميف لمستكل البراعة التنظيمية لدل المديريف في
مجالي البراعة التنظيمية ىك ( ،)3.96كبكزف نسبي ( ،)%79.2أم :بدرجة كبيرة ،كقد حصؿ مجاؿ

(استغبلؿ الفرص المتاحة) عمى الترتيب األكؿ كبكزف نسبي ( ،)%80.0يميو مجاؿ (اكتشاؼ الفرص

الجديدة) في بكزف نسبي ( ،)%78.6كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل

المعمميف لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل المديريف في جميع
( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
ٌ
لمتغيرم( :المؤىؿ العممي
مجاالت التفكير االستراتيجي ،كفي (استبانة التفكير االستراتيجي ككؿ) تي ٍع ىزل
ٌ

التعميمية ،لصالح
لمتغير المديرية
لممدير ،كسنكات خبرة المدير) ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تي ٍع ىزل
ٌ
ٌ
المديريف الذيف يعممكف في مديرية تعميـ رفح.
د

كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات

المعمميف لمستكل البراعة التنظيمية لدل المديريف في مجالي (استغبلؿ الفرص المتاحة ،كاكتشاؼ
تقديرات
ٌ
لمتغيرات( :جنس المدير ،كالمؤىؿ
الفرص الجديدة) ،كفي الدرجة الكمية الستبانة البراعة التنظيمية تي ٍع ىزل
ٌ

التعميمية
لمتغير المديرية
العممي لممدير ،سنكات خدمة المدير) ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تي ٍع ىزل
ٌ
ٌ
في مجالي (استغبلؿ الفرص المتاحة ،كاكتشاؼ الفرص الجديدة) كفي الدرجة الكمية الستبانة البراعة
التنظيمية ،لصالح المديركف الذيف يعممكف في مديريتي تعميـ شرؽ خاف يكنس كرفح ،كذلؾ يكجدت عبلقة
ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية

بمحافظات فمسطيف الجنكبية لمتفكير االستراتيجي كمستكل البراعة التنظيمية لدييـ.

كفي ضكء تمؾ النتائج أكصت الدراسة بعدة تكصيات أبرزىا :ضركرة تنظيـ دكرات تدريبية متخصصة

لتعزيز درجة ممارسة التفكير االستراتيجي كالبراعة التنظيمية لدل مديرم المدارس الثانكية بما يتناسب مع
ظركؼ البيئة المحمية في محافظات فمسطيف الجنكبية ،كتكزيع نشرات تكعكية كتثقيفية لنشر ثقافة التفكير

االستراتيجي بيف مديرم المدارس الثانكية ،كزيادة كعييـ بأىميتو ،كدكره اإليجابي في تحقيؽ التميز كتحسيف

األداء العاـ لمدارسيـ ،كتنظيـ دكرات تدريبية لمعمٌمي المدارس الثانكية لزيادة معارفيـ كمياراتيـ في اكتساب
األفكار مف مصادر المعرفة المتنكعة إلغناء القرار اإلدارم كالمساىمة في إنجاح المسيرة التعميمية ،كضركرة

كضع نظاـ لمحكافز كالمكافآت لتشجيع معمٌمي المدارس الثانكية عمى تقديـ المبادرات كالمقترحات التطكيرية،

كتنظيـ لقاءات تكعكية لمديرم المدارس الثانكية حكؿ أىمية البراعة التنظيمية ،كدكرىا في تحقيؽ التكازف بيف
األداء االستكشافي كاألداء االستغبللي.

الكممات المفتاحية :البراعة التنظيمية – التفكير االستراتيجي – محافظات فمسطين الجنوبية – المدارس

الثانوية.
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Abstract
Strategic Thinking of Secondary School Principals at Southern Palestinian
Governorates and its Relation to their Organizational Ambidexterity
Prepared by Researcher :
Wafa' Mohammed Abed El Rahman Jarghoun
Supervision
Dr. Suhaib Kamal Al Agha
Dr. Marwan Waleed El Massry
The study aimed to identify the degree of practicing the strategic thinking
and the level of organizational ambidexterity of high schools principals in the
southern governorates of Palestine from the point of view of teachers, and to find
out if there were statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the
average scores of the sample members due to the variables:( director's gender,
director's qualification, director's years of service, and educational directorate), and
to find out if there is a significant statistical correlation at (α ≤ 0.05) between the
degree of practicing of strategic thinking of secondary school principals in the
southern governorates of Palestine and the organizational ambidexterity level for
them, The study used the descriptive / associative approach . The sample consisted
of (471) male and female teachers who were applied in two questionnaires, the first
was to identify the degree of principals' practice of strategic thinking consisting of
(24) paragraphs, and the second to identify the level of organizational
ambidexterity of managers consisted of (24) paragraphs.
The study found that the total score of teachers' assessment of the level of
strategic thinking among managers in all fields is (3.88), with relative weight
(77.6%) " high degree", the field of holistic thinking got the first position with
relative weight (79.8%), followed by the field of (diagnostic thinking) with relative
weight (77.6%), then (abstract thinking) with relative weight (77.0%), then the field
of (planning thinking) with relative weight (76.4%), the results showed that the
total degree of teachers' appreciation of the organizational ambidexterity level of
managers in the areas of organizational ambidexterity is (3.96) with relative weight
(79.2%), "high degree", the field of( Exploitation of opportunities) got the first
position with a relative weight (80.0%), followed by the field (explore of new
opportunities) at a relative weight (78.6%), the results showed that there were no
statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the average of the teachers'
assessments of the degree of strategic thinking of the managers in all fields of
strategic thinking, and (the questionnaire of strategic thinking as a whole) , and the
existence of differences of statistical significance attributed to the variables (the
scientific qualification of the director, the years of experience of the manager), and
the existence of differences of statistical significance attributed to the variable of
و

the educational directorate, for the benefit of managers who work in the Directorate
of Education at Rafah.
The results showed that there were no statistically significant differences at
(α ≤ 0.05) between the average of teachers 'estimations of managers' organizational
ambidexterity in exploiting opportunities and exploring new opportunities, the
overall degree of organizational ambidexterity is attributed to the variables: (gender
of the manager, the scientific qualification of the director, years of service of the
director) , and There were statistically significant differences between the average
teachers' assessments of the organizational ambidexterity level of managers
attributed to the variable of the educational directorate in the fields of (exploitation
of opportunities and exploration of new opportunities) and in the overall degree of
organizational ambidexterity, for managers who work in the departments of
education at east of Khan Younis and Rafah, and also found a significant
correlation relationship at the level (α ≤ 0.05) between the degree of practice of
secondary school principals in the southern governorates of Palestine of strategic
thinking and their level of organizational ambidexterity.
In light of these results, the study recommended several recommendations,
the most important of which are Organizing specialized training courses to enhance
the degree of practice of strategic thinking and organizational proficiency among
high school principals in accordance with local environmental conditions in the
southern governorates of Palestine, And the distribution of awareness and
educational leaflets to spread the culture of strategic thinking among secondary
school principals, increase their awareness of its importance and its positive role in
achieving excellence and improve the overall performance of their schools, and the
organization of training courses for secondary school teachers to increase their
knowledge and skills in acquiring ideas from diverse sources of knowledge to
enrich the administrative decision and contribute to the success of the educational
process, And the need to establish a system of incentives and rewards to encourage
secondary school teachers to provide initiatives and development proposals, and
organize awareness meetings for secondary school principals on the importance of
organizational ambidexterity and its role in achieving a balance between
exploratory performance and exploitative performance.

Keywords: Organizational Ambidexterity - Strategic Thinking - Southern
Palestinian Governorates - Secondary School.
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الفصل األول

مقدمة

اإلطار العام لمدراسة

تحديات ىائمة،
تغيرات الحديثة أصبحت المؤسسات التربكية ك
التعميمية تكاجو ٌ
ٌ
لتطكرات كال ٌ
في ظؿ ا ٌ
تحديات عصر
كلـ تعد العفكية كالجيكد الذاتية ،كاألساليب التقميدية في التفكير كاإلدارة كافية لمكاجية
ٌ

لتطكرات ال يمتسارعة ،كلذلؾ باتت المؤسسات التربكية كالتعميمية في أمس الحاجة إلى
يمكج بال ٌ
متغيرات كا ٌ
تحديث كسائميا كأساليبيا كي تتبلءـ مع متطمبات العصر كتداعياتو ،كتتمكف مف أداء مياميا كتحقيؽ

األىداؼ التي يكجدت ألجميا عمى الكجو األكمؿ.
فمجرد تكفير التعميـ لـ يعد ىك المطمب بؿ أصبح تحسيف التعميـ كتجكيده ىك المطمب كاالحتياج
الحقيقي لمشعكب التي تسعى لمتقدـ كاالرتقاء ،أك الحفاظ عمى تقدميا كارتقاءىا ،كلف تتحقؽ الجكدة

كالنجاح ألم عمؿ إال إذا كاف القائمكف عمى إدارة ىذا العمؿ معتمديف عمى المنيج العممي كالتخطيط
الجيد المرتكز عمى الدراسة الكاقعية لمظركؼ كاإلمكانات الداخمية كالخارجية مف جية ،كتحديد اآلماؿ
كالتطمعات لمقائميف عمى العمؿ كالمستفيديف منو مف جية أخرل (فرحة.)3933 :2011 ،

كالمدرسة ىي المؤسسة المؤثرة في مؤسسات التعميـ ،حيث تؤدم دك انر بار انز في صناعة مستقبؿ

أم أمة مف األمـ ،كطبقان لقدرة المدرسة كامكانياتيا كرؤيتيا كايمانيا برسالتيا المستقبمية في بناء جيؿ قادر
عمى النيكض بالمستقبؿ تككف النتائج كالمخرجات ،فالمدرسة التي لدييا استراتيجية متكاممة تتضمف رؤية

مستقبمية يمكف مف خبلليا تحقيؽ أىدافيا ىي المدرسة التي تحقؽ التميز كتصنع النجاح (الشيرم،

التعميمية في المجتمع ،نجد أنيا عبر
 ،)3 :2017كبالنظر إلى المدرسة ،باعتبارىا مف أىـ المؤسسات
ٌ
حي لممتغيرات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالمعرفية لممجتمع،
تاريخيا الطكيؿ ظمت انعكاس ٌ
التكيؼ معيا (السمطاف.)5 :2004 ،
التغيرات ك ٌ
كتميزت المدرسة بقدرتيا عمى مكاكبة ٌ
التعميمية التي تؤدم دك انر بار انز في إعداد الطمبة،
كالمدرسة الثانكية ىي إحدل المؤسسات
ٌ

التحديات المختمفة ( Pinkus, 2009:
كتزكيدىـ بالمعارؼ كالميارات كالخبرات التي تمكنيـ مف مكاجية
ٌ
التعميمية الحديثة في الببلد المتقدمة كالنامية
 ،)23كلذلؾ تحتؿ المدرسة الثانكية مكقعان رئيسان في النظـ
ٌ
حد سكاء ،كتيعد العمكد الفقرم لمعمميِّة التربكية؛ ألنيا تأتي كمرحمة كسط بيف التعميـ األساسي مف
عمى ٌ
جية كالتعميـ الجامعي كالعالي مف جية أخرل ،فيي ليست مرحمة تأسيس كما ىي المرحمة األساسية ،بؿ

مرحمة تغيير مميدة لممرحمة الجامعية ،لذا فقد أدركت كثير مف المجتمعات أىميِّة كضركرة إجراء تعديبلت

كتطكيرات أساسية في نظاـ ىذه المرحمة كادارتو كأداءاتو كمدخبلتو كعمميِّاتو كي يكاكب متطمبات العصر
الذم يتميز بالتعقد الشديد كالديناميكية اليائمة كالتغير المتسارع (المصرم.)3 :2015 ،

فالتغيرات الحادثة في ميداف االقتصاد كالتجارة كالتكنكلكجيا بفضؿ الثكرة العممية كالتكنكلكجية
ٌ
الجديدة ،كثكرة االتصاالت ،جعمت التعميـ الثانكم في بؤرة االىتماـ ،بؿ جعمتو ميدانان مفتكحان في قمب
4

األحداث التجارية كالصناعية ،كجعمت المدرسة الثانكية مطالبة بتغييرات عميقة في بنيتيا كنظميا
كمناىجيا كفمسفتيا بؿ كطرؽ التدريس بيا ،كبالتالي فإننا أماـ تحكالت جذرية عميقة تفرض انعكاساتيا

بقكة عمى المدرسة الثانكية (البيبلكم كغبلـ.)67 :2005 ،

كتقدي انر لطبيعة التعميـ الثانكم كفيمان ألدكاره الميمة كالحيكية في صياغة مستقبؿ األمة كصناعتو

فإف القيادات السياسية كالتربكية عمى السكاء تعمؿ جاىدة عمى تطكيره كتحديثو بما يكاكب متطمبات

العصر ،كبما يتكافؽ مع ظركؼ الزماف كيتعدل حدكد المكاف (أحمد كآخركف ،)296 :2010 ،السيما أف
المرحمة الثانكية تتميز بجممة مف الخصائص اليامة التي تتطمب مف القائميف عمى النظاـ التعميمي
ترجمتيا إلى برامج عممية كتربكية تحقؽ طمكحاتيا مف جية كتستكعب التجديدات العالمية الناجحة

كتتفاعؿ معيا مف جية أخرل (العمرات كالحجايا.)506 :2007 ،

كاإلدارة المدرسية مككف أساسي مف مككنات منظكمة العمؿ المدرسي ،كىذا المجاؿ ييعد في حد
ذاتو نظامان فرعيان في منظكمة أكبر كأكثر شمكالن ،كىك في ذات الكقت يتضمف تفاعبلت كعمميِّات مف
شأنيا التأثير في شكؿ كنكع كمضمكف األداء التربكم داخؿ المدرسة (دىيش كآخركف.)66 :2009،

كتتأثر العممية التعميمية إلى حد كبير بما تحدثو اإلدارة المدرسية مف تطكير في بنائيا المعرفي،

األمر الذم ينعكس عمى النكاحي اإلدارية التي تمارسيا يكميان ،كيتكقؼ نجاحيا في أداء رسالتيا عمى مدل

قدرتيا في التطكير القائـ عمى تطكير ذاتيا معرفيان كمينيان ،الذم ينعكس عمى جميع أنشطة المدرسة
كبرامجيا ،كىذا يؤكد أىمية ما يجب أف تتمتع بو مف القدرات كاالستعدادات كالميارات في ممارستيا
مختمؼ المجاالت المتعمقة بعمميا ،كمقاكمتيا لممعكقات التي تحد مف عمميا ،كالتي تمكنيا مف إحداث

التطكير في أدائيا (العكاد.)3 :2014 ،

كمدير المدرسة الثانكية ىك أحد مدخبلت منظكمة اإلدارة المدرسية ،كأىـ عناصرىا نظ انر لتربعو

عمى قمة اليرـ اإلدارم لممدرسة باعتباره قائدان لمعامميف بيا ،كمدي انر يقكـ بعدد مف الكظائؼ كاألنشطة التي
تممييا عميو طبيعة الدكر الحيكم كالمياـ المناطة بو تجاه كؿ عناصر المنظكمة المدرسية مف ناحية،

كتجاه المجتمع مف ناحية أخرل (المصرم.)4 :2015 ،

كلذلؾ فإف غالبية المتخصصيف في مجاؿ اإلدارة يضعكف مدير المدرسة الثانكية في مكقع ميـ

بالنسبة لكؿ ما يجرم في مدرستو ،فيك القائد المباشر لمجتمع المدرسة ،كىك المسئكؿ األكؿ عف نجاح

المدرسة في تربية طمبتيا كتحقيؽ أىدافيا ،كىك العنصر األساس في تنمية العبلقات المدرسية عمى

اختبلؼ أنكاعيا (عمي كالبلمي ،)72 :2006 ،كبالتالي فإف نجاح المدرسة الثانكية رىف بكفاءة مديرىا
كقدرتو عمى تنظيـ العمؿ المدرسي كممارسة األساليب الفعالة في رسـ سياسة المدرسة كاداراتيا ،كتبني
التفكير االستراتيجي لتكجيو المدرسة التكجيو الذم يحقؽ األىداؼ المنشكدة ،كذلؾ بكصفو أعمى كظيفة

إدارية فييا.
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كذلؾ انطبلقان مف أف التفكير االستراتيجي ييعد مطمبان أساسيان لمتطكير المستمر ،كزيادة فاعمية
المدرسة في مكاجية التغيير المستمر (أبك غياض ،)2 :2017 ،كتؤكد األدبيات عمى أف منظمات اليكـ
تحتاج إلى التفكير االستراتيجي الذم ييعنى بتحميؿ المكاقؼ التي تكاجييا ،كبخاصةن تحديات التغير في
البيئة الخارجية ،كالتي تحتـ عمى المنظمة أف تقكـ بإعادة النظر باستراتيجياتيا كتكجياتيا كعممياتيا،

لمكاجية تمؾ التحديات كالضغكط ،كتحقيؽ مستكيات فائقة في األداء بما ينعكس عمى تحقيؽ أىدافيا

(أحمد.)189 :2014 ،

كما يؤدم التفكير االستراتيجي إلى حسف التعامؿ مع األحداث كالكقائع مف خبلؿ استغبلؿ

عنصر الكقت ،كاالستعداد بالحجـ الكافي مف اإلمكانيات الفكرية كالمادية كالبشرية ،كتطكير القدرة عمى

تشكيؿ المستقبؿ ،كما أنو يعمؿ عمى تحسيف قدرة اإلدارة المدرسية عمى التعامؿ مع المشكبلت كتدعيـ

اء أكاف عمى المستكل المحمي أـ الخارجي لممدرسة ،كالقدرة عمى إحداث التغيير مف
المركز التنافسي سك ن
خبلؿ دعـ األداء كتحقيؽ المكاءمة بيف األنشطة المختمفة لممدرسة (الفكاز.)24 :2008 ،

كيعد التفكير االستراتيجي أحد مداخؿ اإلدارة االستراتيجية ،كما ييعد التفكير االستراتيجي ميمان
ي
كأساسيان ليس لمنظمات األعماؿ التي تيدؼ إلى الربح فحسب ،كانما كذلؾ إلى مؤسسات اإلدارة العامة
الحككمية ،كالتي منيا التربكية بجميع أحجاميا ،كذلؾ بيدؼ تحسيف مستكل أدائيا ،حيث يكفر التفكير
االستراتيجي المعمكمات الضركرية كالمناسبة لمقيادات في الكقت المناسب ،كىذا يؤدم إلى اتخاذ القرار

الصحيح كالمناسب (الخرعاف ،)441 :2018 ،فنظ انر لطبيعة أىداؼ المنظمات التربكية كدكرىا في
المجتمعات أصبح التفكير االستراتيجي ذك أىمية كبيرة كذلؾ لقدرتو عمى تككيف قادة يتمتعكف برؤية

مستقمة.

كيأتي ذلؾ منسجمان مع تكصيات دراسة الفكاز ( )2008التي أكصت بضركرة تبني ك ازرة التربية

كالتعميـ لنشر ثقافة التفكير االستراتيجي بيف قائدات المدارس مع تمكينيف مف ممارستو ،كالعمؿ عمى نشر
ىذه الثقافة بيف العامميف في التعميـ ،كما يأتي ذلؾ منسجمان مع ما تكصمت لو دراسة عدكاف ( )2019مف
كجكد عبلقة بيف ممارسة التفكير االستراتيجي ،كمستكل جكدة اتخاذ الق اررات ،كما اتفقت عميو كؿ مف

دراسة بانغ كبيسابيا  )2012( Pang and Pisapiaكدراسة مكريثي كآخركف )2018( Muriithi et al.

مف كجكد عبلقة إيجابية بيف التفكير االستراتيجي ،كالفعالية القيادية.

كىك ما يؤكد عمى ضركرة االىتماـ بالتفكير االستراتيجي في المنظمات عامة ،كالمنظمات التربكية

كالتعميمية خاصة ،غير أف التفكير االستراتيجي يتطمب التكفيؽ بيف العمميات التي تركز عمى التحسيف

كالتطكير كاستغبلؿ الفرص المتاحة ،كاستكشاؼ فرص جديدة ،كىك ما يطمؽ عميو مصطمح البراعة
التنظيمية.

فالبراعة التنظيمية تعني قدرة المنظمة عمى التعامؿ مع معطيات البيئة بذكاء مف خبلؿ قياـ

المنظمة في ذات الكقت باالستغبلؿ األمثؿ لممكارد الحالية في البيئة الداخمية ،كاستكشاؼ الفرص الجديدة
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في البيئة الخارجية ،كالبراعة التنظيمية تمثؿ صكرةن مف صكر المنظمات المعاصرة التي تتعامؿ بشكؿ جيد
كناجح مع معطيات البيئة المتغيرة ،فالبراعة تجعؿ مف المؤسسة في حالة حركة مستمرة لمكاجية التحديات
البيئية مف خبلؿ تثبيت مكقعيا الحالي مع المنافسيف ،كالسعي لمدخكؿ في مجاالت جديدة مستقببلن مف

خبلؿ االستكشاؼ (حسيف كالعاني.)279 :2018 ،

كقد تكصمت دراسة راضي كقاسـ ( )2018إلى كجكد عبلقة ارتباطية بيف التكجو االستراتيجي

كالبراعة التنظيمية ،كتكصمت دراسة الكرعاكم ( )2017إلى كجكد عبلقة ارتباطية بيف استغبلؿ الفرص
كاستكشافيا كسمعة المنظمات التعميمية ،كما تكصمت دراسة البغدادم كالجبكرم ( )2015إلى أف البراعة

التنظيمية تؤثر في المركنة االستراتيجية ،كتكصمت دراسة تكاف  )2016( Tuanإلى كجكد عبلقة إيجابية

بيف البراعة التنظيمية كالرشاقة.

في ضكء ما تقدـ يتضح حاجة المدرسة الثانكية الحديثة إلى مديريف قادريف عمى تبصر مختمؼ

مجاالت عمميـ بطرائؽ جديدة كضمف أبعاد كرؤل تتجاكز حدكد ما ألفكه ،مديريف يمتمككف بدائؿ لطرؽ
غير خطية في التفكير كالعمؿ ،مديريف يطبقكف فكر استراتيجي مغاير لمتفكير التقميدم مف أجؿ إحداث

تكازف بيف االستغبلؿ األمثؿ لمفرص المتاحة ،كاستكشاؼ فرص جديدة بشكؿ متزامف بما ينعكس إيجابان

عمى األداء العاـ لمدارسيـ ،األمر الذم يبرز الحاجة لدراسة العبلقة بيف التفكير االستراتيجي كالبراعة

التنظيمية لدل مديرم المدارس الثانكية.
مشكمة الدراسة وتساؤالتيا

التعميمية في بنية النظاـ التعميمي الفمسطيني ،كالحمقة الكسطى
تيعد المرحمة الثانكية أىـ المراحؿ
ٌ
بيف التعميـ األساسي كالتعميـ العالي ،كمدير المدرسة الثانكية ىك المسئكؿ األكؿ في مدرستو كالمشرؼ

عمى جميع شؤكنيا ،كىك القدكة الحسنة لزمبلئو أدا نء كسمككان ،كالدعامة األساسية لعمميِّات التطكير
المدرسي ،لذا أكلت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي منذ تأسيسيا اىتمامان كبي انر باختيار كتدريب مديرم المدارس

التعميمية كالكحدات التنظيمية التي
الثانكية ،كاالرتقاء بمستكل أدائيـ بكصفيـ يقكدكف أىـ كأعقد المراحؿ
ٌ
تشكؿ حجر الزاكية في النظاـ التربكم ،كبكابة التعميـ الجامعي (المصرم.)207 :2015 ،
كبالرغـ مف قياـ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطيني منذ تأسيسيا كتسمميا مياـ عمميا في

العاـ ( )1994بتطبيؽ إصبلحات جكىرية شممت كافة أركاف منظكمة العمؿ التربكم كالتعميمي ،إال أف
ِّ
الدراسات كالتقارير كالكثائؽ الرسمية تشير إلى كجكد العديد مف المشاكؿ التي تعاني منيا المدارس الثانكية
بمحافظات فمسطيف الجنكبية ،كتشخص أكجو قصكر في أداء مديرييا ،مف أىميا:

تحديات ناتجة عف تَّغييرات البيئة الخارجيَّة المحيطة بيا (الشاعر:2007 ،
 .1المدارس تكاجو مجمكعة ٌ
 ،)156كنسبة المشاركة في اتخاذ الق اررات المدرسية في المدارس الثانكية ،ىي نسبة ضعيفة كال تصؿ
لحد الكفاية (سركر.)140 :2008 ،
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 .2محدكدية مشاركة األىالي في دعـ جيكد التحسيف كالتطكير داخؿ المدارس الثانكية ،كضعؼ الجيكد

المقدمة مف مؤسسات المجتمع المحمي ،باإلضافة إلى الضائقة المالية التي تمر بيا الحككمة في غزة

(المصرم.)331-330 :2016 ،

 .3ضعؼ ميارات العمؿ كفريؽ لدل مديرم المدارس الثانكية (رياف ،)133 :2017 ،كميارات اإلدارة
الذاتية دكف حد الكفاية (سركر ،)139 :2008 ،يضاؼ إلى ذلؾ ضعؼ القدرة لدل بعض المديريف
عمى صياغة الرؤل المستقبمية لمدارسيـ؛ نتيجةن لضعؼ امتبلكيـ لمميارات اإلدارية الخاصة

بالتخطيط االستراتيجي ،ككثرة انشغاليـ (الشاعر.)144 :2007 ،

 .4درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لمقيادة األصيمة متكسطة (الحجار ،)207 :2017 ،كدرجة
تحقؽ متطمبات بناء القيادات الريادية مف المديريف قميمة (خمؼ اهلل.)328 ،2017 ،

 .5قمة معرفة بعض المديريف باألساليب العممية المستخدمة في التنبؤ بالمستقبؿ ،كعدـ فيـ البعض منيـ
لم فاىيـ التخطيط االستراتيجي ،مما يدفع البعض لبلستعانة بخطط مدارس أخرل (الشاعر:2007 ،

.)144 -142

 .6عدـ اقتناع بعض مديرم المدارس الثانكية بضركرة التغيير ،كاتباعيـ ألساليب تقميدية قديمة في إدارة
مدارسيـ ،كاقتناعيـ بأف التخطيط االستراتيجي مكمؼ ،كيحتاج لجيد كقدرة عمى التنبؤ بمتغيرات

المستقبؿ (سكيؾ.)183 :2008 ،

 .7ضعؼ درجة تمكيف المعمٌميف نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة الرقمية في التعميـ (العقاد:2017 ،
 ،)110كبرامج تدريب المعمٌميف كثيرة كمتضاربة ،كتتـ تحت أجندة الممكليف مما يضعؼ إمكانية

االستفادة منيا (األمانة العامة لمجمس الكزراء.)30 :2010 ،

كبناء عمى ذلؾ تتبمكر مشكمة الدراسة الحالية في كجكد جممة مف المشكبلت كنكاحي القصكر في
ن
المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية تستكجب الدراسة كالبحث كصكالن إلى مقترحات كتصكرات

لتَّحسيف مستكل األداء في تمؾ المدارس.

كيأتي ذلؾ متناغمان مع تكصيات بعض المؤتمرات كاألياـ الدراسية المحمية كاإلقميمية كالدكلية مثؿ

اليكـ الدراسي الذم نظمتو ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بغزة "المدرسة الفاعمة مشركع ريادم نحك التطكير"

( 5سبتمبر  ،)2016كأكصى بتدريب مديرم المدارس كنكابيـ كأعضاء الييئات التدريسية عمى إعداد
خطة المدرسة كتنفيذىا كتقييميا ،كمنح مديرم المدارس صبلحيات أكسع لتنفيذ خططيـ كبرامجيـ

كمبادراتيـ الريادية ،كالمؤتمر التربكم الثالث "لمجكدة الشاممة في التعميـ -ككنا" الذم يعقد في الككيت (12
مارس  )2015كأكصى بضركرة دعـ ثقافة التحسيف المستمر لمقيادة المدرسية ،كالسعي إلى استقبللية
المدرسة ،كمنح قياداتيا الصبلحيات البلزمة لقيادة عمميات إدارة التعميـ كالتعمـ ،كتشجيع القيادات

المدرسية عمى االستفادة مف التكنكلكجيا الحديثة ،كالمؤتمر التربكم الخامس الذم نظمتو الجامعة

اإلسبلمية بغزة "التداعيات التربكية كالنفسية لمعدكاف عمى غزة" في الفترة بيف ( 13-12مايك )2015
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كأكصى بإعداد بدائؿ استراتيجية كخطط بشكؿ مسبؽ لضماف التعامؿ مع المستجدات ،كالمؤتمر الدكلي

األكؿ لكمية التربية بجامعة األزىر بغزة "التربية بيف المحمية كالعالمية في القرف الحادم كالعشريف" الذم

نظمتو كمية التربية بجامعة األزىر بغزة ضمف فعاليات مشركع المركز الكطني لمتطكير األكاديمي كالميني

لممعمٌميف بالشراكة مع الجامعة اإلسبلمية كجامعة األقصى كجامعة ماساتشكتش ( 14نكفمبر ،)2012
كأكصى بضركرة تفعيؿ التعميـ اإللكتركني في المدارس.

كعميو سعت الدراسة لئلجابة عف التساؤالت اآلتية:

 .1ما درجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية مف
كجية نظر المعمٌميف؟

 .2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد
العينة لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية

لممتغيرات اآلتية( :جنس المدير ،المؤىؿ العممي لممدير ،سنكات الخدمة لممدير ،المديرية
تي ٍع ىزل
ٌ
التعميمية)؟
ٌ

 .3ما مستكل البراعة التنظيمية لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية مف كجية نظر
المعمٌميف؟

 .4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد
العينة لمستكل البراعة التنظيمية لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية تي ٍع ىزل

التعميمية)؟
متغيرات اآلتية( :جنس المدير ،المؤىؿ العممي لممدير ،سنكات الخدمة لممدير ،المديرية
ٌ
لم ٌ
 .5ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف درجة ممارسة مديرم
المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية لمتفكير االستراتيجي ،كمستكل البراعة التنظيمية لدييـ؟

فرضيات الدراسة
اتساقان مع مشكمة الدراسة كتساؤالتيا ،تـ صياغة الفرضيات اآلتية:

 .1يزيد متكسط تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية
بمحافظات فمسطيف الجنكبية عف المتكسط االفتراضي (.)3

 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد
العينة لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية

لمتغير جنس المدير( :مدير  -مديرة).
تي ٍع ىزل
ٌ
 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد
العينة لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية
لمتغير المؤىؿ العممي لممدير( :بكالكريكس – دراسات عميا).
تي ٍع ىزل
ٌ
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 .4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد
العينة لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية

لمتغير سنكات الخدمة المدير( :أقؿ مف  10سنكات –  10سنكات فأكثر).
تي ٍع ىزل
ٌ
 .5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد
العينة لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية
التعميمية( :شماؿ غزة – غرب غزة – شرؽ غزة – الكسطى – غرب خاف
لمتغير المديرية
تي ٍع ىزل
ٌ
ٌ
يكنس – شرؽ خاف يكنس – رفح).
 .6يزيد متكسط تقديرات أفراد العينة لمستكل البراعة التنظيمية لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات
فمسطيف الجنكبية عف المتكسط االفتراضي (.)3

 .7ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد
العينة لمستكل البراعة التنظيمية لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية تي ٍع ىزل

لمتغير جنس المدير( :مدير  -مديرة).
ٌ
 .8ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد
العينة لمستكل البراعة التنظيمية لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية تي ٍع ىزل

لمتغير المؤىؿ العممي لممدير( :بكالكريكس – دراسات عميا).
ٌ
 .9ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد
العينة لمستكل البراعة التنظيمية لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية تي ٍع ىزل

لمتغير سنكات خدمة المدير( :أقؿ مف  10سنكات –  10سنكات فأكثر).
ٌ
 .10ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )α ≥ 0.05بػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير أفػراد

العينػػة لمسػػتكل الب ارعػػة التنظيميػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات فمسػػطيف الجنكبيػػة تي ٍعػ ىػزل

التعميميػة( :شػماؿ غػزة – غػرب غػزة – شػرؽ غػزة – الكسػطى – غػرب خػاف يػكنس –
لمتغير المديريػة
ٌ
ٌ
شرؽ خاف يكنس – رفح).

 .11تكجػػد عبلقػػة ارتباطيػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )α ≥ 0.05بػػيف درجػػة ممارسػػة مػػديرم
المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية لمتفكير االستراتيجي كمستكل البراعة التنظيمية لدييـ.

أىداف الدراسة
ىدفت الدراسة إلى:

 .1التعرؼ إلى درجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف
الجنكبية مف كجية نظر المعمٌميف.
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 .2الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات
درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات

لممتغيرات اآلتية( :جنس المدير ،المؤىؿ العممي لممدير ،سنكات الخدمة
فمسطيف الجنكبية تي ٍع ىزل
ٌ
عميمية).
لممدير ،المديرية الت ٌ

 .3التعرؼ إلى مستكل البراعة التنظيمية لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية مف
كجية نظر المعمٌميف.

 .4الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات
درجات تقدير أفراد العينة لمستكل البراعة التنظيمية لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف

متغيرات اآلتية( :جنس المدير ،المؤىؿ العممي لممدير ،سنكات الخدمة لممدير،
الجنكبية تي ٍع ىزل لم ٌ
التعميمية).
المديرية
ٌ

 .5الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف درجة

ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية لمتفكير االستراتيجي ،كمستكل البراعة

التنظيمية لدييـ.
أىمية الدراسة
ِّ

تكتسب الدراسة أىميتيا النظرية كالتطبيقية مف خبلؿ ما يأتي:

 .4تأتي مكاكبة لمتكجيات التربكية المعاصرة ،كالتي تدعك إلى االىتماـ بتطكير أداء مديرم المدارس
الثانكية لمكاكبة المتطمبات كالتحديات الحالية كالمستقبمية.

 .4تأتي متزامنة مع بعض الجيكد المبذكلة مف جانب ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية لبلرتقاء بأداء
مديرم المدارس الثانكية ،كتطكيره في ضكء االتجاىات كالمداخؿ المعاصرة.

 .3تشكؿ نقطة انطبلؽ لمنحى بحثي يركز عمى الدراسات المستقبمية المتعمقة بالتفكير االستراتيجي
كالبراعة التنظيمية كتفعيميما في المؤسسات التعميمية.

 .1قد تيفيد المسئكليف بك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،كتكجو اىتماميـ لمدخمي التفكير االستراتيجي كالبراعة
التنظيمية ،كدمجيما ضمف برامج التنمية المينية لممديريف.
 .5قد تساعد نتائج ىذه الدراسة عمى تجكيد كتطكير اإلدارة المدرسية في المدارس الثانكية بمحافظات
فمسطيف الحالية لتمبية متطمبات العصر كتداعياتو.

 .6قد تساعد نتائج الدراسة في تطكير برامج ككرش عمؿ خاصة بتطكير أداء مديرم المدارس الثانكية
في محافظات فمسطيف الجنكبية.

 .7قد تيسيـ نتائج الدراسة في فتح مجاؿ جديد أماـ الباحثيف لمقياـ بأبحاث جديدة تتناكؿ تطكير أداء
مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية في ضكء االتجاىات ،كالمداخؿ المعاصرة.
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حدود الدراسة
تتحدد الدراسة بالحدكد اآلتية:

 .1حد الموضوع :ممارسة التفكير االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية بأبعاده( :التفكير الشمكلي،
التفكير التجريدم ،التفكير التشخيصي ،التفكير التخطيطي) ،كعبلقتو بمستكل البراعة التنظيمية لدييـ
ببعدييا( :االستغبلؿ كاالستكشاؼ).

 .2الحد البشري :اعتمدت الدراسة عمى استطبلع آراء معممي المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف
الجنكبية حكؿ كاقع ممارسو مديرم مدارسيـ لمتفكير االستراتيجي ،كعبلقتو بالبراعة التنظيمية لدييـ.

 .3الحد المؤسساتي :اقتصرت الدراسة عمى المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية؛ كذلؾ
لتيسرىا لمباحثة ،كصعكبة الكصكؿ إلى المدارس الثانكية في المحافظات الشمالية.

 .4الحد المكاني :اقتصرت الدراسة عمى المدارس الثانكية التابعة لمديريات التربية كالتعميـ بمحافظات
فمسطيف الجنكبية ،كىي مديرية" :شماؿ غزة ،غرب غزة ،شرؽ غزة ،الكسطى "دير البمح ،غرب خاف
يكنس ،شرؽ خانيكنس ،كرفح".

 .5الحد الزماني :تـ تطبيؽ الجزء الميداني لمدراسة خبلؿ الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي )-2018
2019ـ).
مصطمحات الدراسة
ترتكز الدراسة عمى المصطمحات اآلتية:

 .1التفكير االستراتيجي (:)Strategic thinking

عرؼ التفكير االستراتيجي َّ
بأنو" :تفكير تفاؤلي إنساني ،يؤكد امتبلؾ اإلنساف قدرة كطاقة عقمية
يي ٌ
الستشراؼ المستقبؿ ،كتكقع احتماالت تغييره ،كاستخداـ المعرفة المتاحة ،كتكفير األجكاء المشجعة

عرؼ أيضان َّ
بأنو" :تكفر القدرات
لممشاركة في صناعة المستقبؿ" (الحاج محمد ،)27 :2011 ،ي
كي ٌ
كالميارات الضركرية لممارسة مياـ اإلدارة بحيث يمد صانع القرار بالقدرة عمى فحص كتحميؿ عناصر
البيئة الداخمية كالخارجية لمدكلة كالقياـ بالتنبؤات الدقيقة مع إمكانية صياغة السياسات ،كاتخاذ الق اررات

المناسبة بالسرعة المطمكبة" (عارؼ.)31 :2015 ،

عرؼ الباحثة التفكير االستراتيجي إجرائيان َّ
بأنو :قدرة مدير المدرسة الثانكية بمحافظات فمسطيف
كتي ٌ
الجنكبية عمى ممارسة التفكير الشمكلي كالتجريدم كالتشخيصي كالتخطيطي لتحسيف الكاقع التنظيمي،
لممتغيرات البيئية
كاستثمار المكارد المادية كالبشرية المتكفرة في المدرسة بكفاءة كفاعمية ،كاالستجابة
ٌ
التكيؼ معيا ،كاغتناـ ما قد تحممو مف فرص كمكاجية ما قد تحممو مف تيديدات ،بما يساعد عمى
ك ٌ

االرتقاء باألداء العاـ لممدرسة ،كيزيد قدرتيا عمى تحقيؽ األىداؼ الحالية كالمستقبمية ,كالتي تـ قياسيا
41

مف خبلؿ درجة استجابة أفراد العينة عمى استبانة التفكير االستراتيجي التي أعدتيا الباحثة ليذا

الغرض.

 .2المدارس الثانوية (:)Secondary School

عرؼ المدارس الثانكية بأنَّيا" :المدارس التي تضـ مرحمة التعميـ الثانكم كتتككف مف التعميـ
تي ٌ
األكاديمي كيتضمف الصفيف ( ،)44-44كالذم يقع ضمف قطاع التعميـ العاـ في النظاـ التعميمي،
كالتعميـ الميني المتصؿ بالتعميـ كالتدريب الميني كالتقني ،كالذم تشرؼ عميو اإلدارة العامة لمتعميـ

الميني كالتقني في قطاع التعميـ العالي كالمككف مف الصفيف ( ،)44-44كيتراكح عمر الطمبة في ىذه

المرحمة ( )48-47سنة ،كفي نياية المرحمة يخضع الطمبة المتحاف عاـ( :امتحاف شيادة الدراسة

الثانكية العامة  -التكجييي)" (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،)41 :4118 ،كتتبنى الباحثة تعريؼ ك ازرة
التربية كالتعميـ العالي لممدارس الثانكية في ىذه الدراسة.

 .3البراعة التنظيمية (:)Organizational Ambidexterity

يع ٌرفت البراعة التنظيمية َّ
بأنيا :قدرة المنظمات عمى تخصيص المكارد البلزمة لتحقيؽ النجاح في
استغبلؿ ،كاستكشاؼ الفرص لضماف بقائيا كزيادة قدرتيا عمى المنافسة (،)Yigit, 2013: 60

كع ٌرفت أيضان َّ
بأنيا" :القدرة عمى التعامؿ مع معطيات البيئة بذكاء مف خبلؿ قياـ المنظمة في ذات
ي
الكقت باالستغبلؿ األمثؿ لممكارد الحالية في البيئة الداخمية ،كاستكشاؼ الفرص الجديدة في البيئة

الخارجية" (حسيف كالعاني.)279 :2018 ،

عرؼ الباحثة البراعة التنظيمية إجرائيان َّ
بأنيا :قدرة مدير المدرسة الثانكية بمحافظات فمسطيف
كتي ٌ
المتغيرات البيئية ،كتحقيؽ االستغبلؿ األمثؿ
التكيؼ مع
ٌ
الجنكبية عمى تمبية المتطمبات الحالية ك ٌ
لممكارد كالفرص المتاحة كفي الكقت ذاتو استكشاؼ فرص جديدة ،كالتي تـ قياسيا مف خبلؿ درجة

استجابة أفراد العينة عمى استبانة البراعة التنظيمية التي أعدتيا الباحثة ليذا الغرض.

 .4محافظات فمسطين الجنوبية (:)Southern Palestinian Governorates

غزة الممتدة عمى طكؿ
عرؼ الباحثة محافظات فمسطيف الجنكبية إجرائيان بأنيا :محافظات ٌ
تي ٌ
الساحؿ الفمسطيني عمى البحر األبيض المتكسط ،كتبمغ مساحتيا حكالي ( )360كـ مربع ،كطكليا

( )41كـ ،أما عرضيا فيتراكح بيف ( )5ك( )15كـ ،كىي عمى شكؿ شريط ضيؽ يحدىا مف الغرب

البحر األبيض المتكسط ،كمف الشماؿ كالشرؽ خط اليدنة عاـ ( ،)1948كمف الجنكب الغربي

جميكرية مصر العربية ،كتضـ خمس محافظات كىي :شماؿ غزة ،غزة ،الكسطى ،خاف يكنس ،رفح.
خطوات الدراسة
تجيب الدراسة عف تساؤالتيا ،كتحقؽ أىدافيا مف خبلؿ الخطكات اإلجرائية اآلتية:
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الخطوة األولى :عرض اإلطار العاـ لمدراسة ،كالذم يشمؿ :مقدمة ،مشكمة الدراسة كتساؤالتيا ،فرضيات
الدراسة ،أىداؼ الدراسة كأىميتيا ،حدكد الدراسة ،مصطمحات الدراسة ،كخطكات الدراسة،
(كذلؾ في الفصؿ األكؿ).

الخطوة الثانية :عرض اإلطار النظرم لمدراسة ،كالذم يشمؿ محكريف ،األكؿ التفكير االستراتيجي ،كالثاني
البراعة التنظيمية( ،كذلؾ في الفصؿ الثاني).

الخطوة الثالثة :عرض بعض ِّ
الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة الحالية ،كفؽ محكريفِّ :دراسات
مرتبطة بالتفكير االستراتيجيِّ ،
كدراسات مرتبطة بالبراعة التنظيمية( ،كذلؾ في الفصؿ

الثالث).

الخطوة الرابعة :عرض الطريقة كاإلجراءات ،كتشمؿ :تحديد ىدؼ الدراسة الميدانية كأداتييا ،كتحديد منيج
الدراسة ،كتحديد مجتمع الدراسة كعينتيا ،كتصميـ أداتي الدراسة كاجراءات تقنينيما،

كاجراءات تطبيؽ أداتي الدراسة ،كاألساليب اإلحصائية المستخدمة( ،كذلؾ في الفصؿ
الرابع).

الخطوة الخامسة :نتائج الدراسة كتفسيرىا ،كتشمؿ :تطبيؽ أداتي الدراسة المتمثمتيف في استبانتيف
مكجيتيف الستطبلع آراء معممي المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية ،كعرض
نتائج الدراسة الميدانية كمناقشتيا كتفسيرىا ،كتكصيات الدراسة( ،كذلؾ في الفصؿ

الخامس).
كبعد عرض اإلطار العاـ لمدراسة يتناكؿ الفصؿ التالي اإلطار النظرم لمدراسة كالمككف مف
محكريف ،األكؿ التفكير االستراتيجي ،كالثاني البراعة التنظيمية.
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انفصم انثبَي

اإلطبر انُظري نهدراسة
 المحور األول :التفكير االستراتيجي
 المحور الثاني :البراعة التنظيمية

الفصل الثاني

اإلطار النظري لمدراسة

تمييد:

تتناكؿ الدراسة في الفصؿ الحالي األطر الفكرية كالنظرية لمتفكير االستراتيجي ،كالبراعة

التنظيمية ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

المحور األول :التفكير االستراتيجي ()Strategic thinking

أوالً :مفيوم التفكير االستراتيجي

في ظؿ متغيرات العصر كتحدياتو بات التفكير االستراتيجي كسيمة المنظمات ،كطكؽ النجاة الذم

يمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا كمكاكبة التغيرات مف حكليا ،كبالتالي رسـ صكرتيا المستقبمية في ظؿ البيئة

المتغيرة كالتنافسية ،كتتناكؿ الدراسة في المحكر الحالي مفيكـ التفكير االستراتيجي ،كأىميتو ،كخصائصو،
كمراحؿ ممارستو ،كأبعاده كمعكقاتو ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 .1التفكير لغة:
ً
الفكر بالكسر في المغة العربية ،كما جاء في المصباح المنير ،يعني ُّ
تردد القمب بالنظر كالتدبر

لطمب المعاني ،كلي في األمر فكر أم نظر كركيَّة ،كالفىكر بالفتح مصدر فكرت في األمر مف باب
ضرب كتفكرت فيو ،كيقاؿ الفكر ترتيب أمكر في الذىف يتكصؿ بيا إلى مطمكب يككف عممان أك ظنان

(المقرئ ،)285 :2000 ،كفي أساس الببلغة ييقاؿ ال فكر لي في ىذا إذا لـ تحتج إليو ،كلـ تبادؿ بو
كما دار حكلو فكرم ،كتقكؿ :لفبلف ًفكر (الزمخشرم.)573 :2001 ،

ب بعض ما يعمـ ليصؿ بو إلى
كفي المعجـ الكسيط ف ىك ىر في األ ٍىم ًر فى ٍك انر أم أعمؿ الع ٍق ىؿ فيو كرتَّ ى
مجيكؿَّ .
كفك ىر في األ ٍىم ًر مبالغة في فى ىك ىر ،كىك أى ٍش ىيعي في االستعماؿ مف فى ىك ىر ،كفى َّك ىر في المشكمة أم
ً
العقؿ في مشكمة لمتكصَّؿ إلى
َّؿ إلى حمٌيا فيك مف ٌكر ،كالت ٍف ًك يير ىك إًعما يؿ
أعمؿ عقمو فييا ليتكص ى
حمِّيا ،ك ً
ً
العقؿ في المعمكـ لمكصكؿ إلى معرفة مجيكؿ (مجمع المغة العربية:2004 ،
الف ٍك ير إًعما يؿ
 ،)698كبالتالي فالفكر يختمؼ عف التفكير ،حيث إف الفكر ىك مجمؿ مخرجات عممية التفكير.

 .2التفكير اصطالحاً:

لـ يتفؽ الباحثكف كالمفكركف عمى مفيكـ كاحد شامؿ لمتفكير االستراتيجي ،عمى الرغـ مف تكفر

اإلحساس الضمني بما يشير إليو ،كقد يعكد ذلؾ إلى الفمسفة التي يتبناىا كؿ باحث أك مفكر ،أك إلى
اختبلؼ األىداؼ كاالتجاىات

فقد يع ٌرؼ التفكير َّ
بأنو" :سمسمة مف النشاطات العقمية غير المرئية التي يقكـ بيا الدماغ ،عندما
يتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ كاحدة أك أكثر مف الحكاس الخمسة ،بحثان عف معنى في
كع ٌرؼ أيضان َّ
بأنو" :نشاط عقمي كفعمي يكاجو بو
المكقؼ أك الخبرة" (شحاتو كالنجار ،)123 :2003 ،ي

اإلنساف مشكمة ما تعترض طريقو؛ أم :ىك مسار فكرم محدد أك قناة فكرية تبث كتستقبؿ صك انر
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كأفكا انر محددة تتناسب مع اليدؼ المنشكد ،تعمؿ عمى فمترة المعمكمات الكافدة إلى الذىف بحيث يتركز

التفكير في كيفية الكصكؿ إلى ذلؾ اليدؼ" (القيسي ،)28 :2016 ،كتبلحظ الباحثة أف التعريفيف
السابقيف تناكال التفكير بمعناه العاـ.

كمف حيث ككنو سمككان فقد يع ٌرؼ التفكير بأنَّو" :سمكؾ منظـ مضبكط كمكجو ،لو كسائمو الخاصة
في المستكل الرمزم ،كلو طرائقو في تقصي الحمكؿ كالحقائؽ في حاؿ عدـ كجكد حؿ جاىز ليا،
بد مف أف يأخذ شكؿ مخطط ذىني -معرفي داخمي ،كلكي يككف
كلكي يككف التفكير مضبكطان فبل ى
مكجيان يجب أف يدرج اليدؼ في ىذا المخطط ،كالذم سيتحقؽ مف جراء كضع المخطط مكضع

التنفيذ ،كالتنفيذ بدكره يستمزـ تحديد األدكات كالكسائؿ البلزمة" (معمار.)19 :2010 ،

 .3االستراتيجية:

يعرفت االستراتيجية" :بأنيا عممية خمؽ كضع متفرد لممنظمة ،ذم قيمة لعمبلئيا مف خبلؿ تصميـ
كعرفت أيضان بأنيا" :أسمكب
مجمكعة أنشطة مختمفة عما يؤديو المنافسكف" (ىبلؿ ،)11 :2008 ،ي
كطريقة تساعد العمميات بممارسة عمميات التمثيؿ كالمكاءمة كالفيـ كالتذكيت كالشخصنة كالترميز

كاإلدماج كالتخزيف المعرفي لمخبرة كالمعرفة ،كتساعد العمميات الذىنية عمى تفعيؿ عمميات المعالجة
المعرفية ،كتساعد عمى نقؿ المعرفة كالخبرة كالتدريب إلى مكاقؼ جديدة" (العكفي كالجميدم:2010 ،
 ،)34كبالتالي يمكف اعتبار االستراتيجية بمثابة نيج كطريقة يتبعيا الفرد في طريقة معالجتو لؤلمكر

التي تعترضو.

كيرل آخركف أف االستراتيجية ىي" :مجمكعة الق اررات الميمة التي يتخذىا االستراتيجيكف مف

مديريف كمستشارييـ في اإلدارة االستراتيجية مف أجؿ تحقيؽ رسالة كأىداؼ المنظمة" (األسطة،
 ،)9 :2016كالشؾ في أف إعماؿ العقؿ كالتفكير كالتدبر في مخمكقات اهلل كالتبصر بحقائؽ الكجكد

مف األمكر التي عظميا الديف اإلسبلمي؛ ألنيا كسائؿ اإلنساف مف أجؿ اكتشاؼ سنف الككف كنكاميس
الطبيعة كفيميا كتطكيعيا ،كما أنيا كسائمو في االستدالؿ عمى كجكد الخالؽ كعظمتو (الخزندار

كآخركف.)4 :2006 ،

 .4التفكير االستراتيجي:

ال يكجد اتفاؽ في األدبيات االستراتيجية حكؿ تحديد المفيكـ الدقيؽ لمتفكير االستراتيجي ،فاستخدـ
مصطمح التفكير االستراتيجي بشكؿ تجاكز مفيكمو أحيانان ،حيث أطمؽ التفكير االستراتيجي عمى

مجمؿ أنكاع التفكير ،كىك ليس كذلؾ ،كانما ينبغي أف يطمؽ عمى نكع محدد مف التفكير لو خصائصو
كسماتو التي يتميز بيا ،كما استخدـ التفكير االستراتيجي مف قبؿ البعض ليشير إلى التخطيط

االستراتيجي كانساؽ البعض إلى استخداـ التفكير االستراتيجي ليعني بو اإلدارة االستراتيجية ،كقد

جابيت ىذه المعالجة اعتراضان كاسعان ،كتشير ليدكتا  Liedtkaإلى أف التفكير االستراتيجي ىك
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المصطمح األكثر مبلئمةن الستخدامو كفقان لمتطمبات الحاضر ،كاالستفادة مف معطياتو كصكالن إلى رسـ
صكرة مستقبمية لممنظمة (يكنس.)104 :2002 ،

كقد يع ٌرؼ التفكير االستراتيجي َّ
بأنو" :الطريؽ االبتكارم لمتفكير في كيفية الرؤية المستقبمية
لمقضايا المتكقعة كالتنبؤ بالفرص كالتيديدات التي يمكف أف تكاجييا المنظمة ،كتصكر السيناريك
المستقبمي لمتعامؿ معيا بما يضمف بقاء كاستم اررية كنمك المنظمة" (ىبلؿ ،)31 :2008 ،كيستنتج

أف التفكير االستراتيجي ال يتـ بمعزؿ عف البيئة المحيطة ،كانما يؤثر كيتأثر بالعكامؿ الثقافية
كاالجتماعية المحيطة.

كما يع ٌرؼ التفكير االستراتيجي َّ
بأنو" :أسمكب متعدد الرؤل كالزكايا يتطمب النظر إلى األماـ في
فيمو ،كيتبنى النظر مف األعمى لفيـ ما ىك أدنى كيكظؼ االستدالؿ التجريدم لفيـ ما ىك كمي،
كيمجأ لمتركيب التشخيصي لفيـ حقيقة األشياء بكاقعية ،كىك تفكير تفاؤلي كانساني يؤمف بقدرات

اإلنساف كطاقتو العقمية" (الدكرم كصالح ،)30 :2009 ،كىناؾ مف يعرفو بأنو" :تفكير تخيمي
ابتكارم لرسـ االتجاه الذم تسمكو المؤسسة التعميمية ،أك أم نظاـ مجتمعي ،كبالتالي فيك تفكير بعيد

في منظكره ،عميؽ في تأممو ،منظـ في إجراءاتو لمكصكؿ لميدؼ المنشكد في إطار مف التراكمية،
كالتفكير في جميع المشاىد أك السيناريكىات المحتممة" (الحاج محمد.)27 :2011 ،

عرفو آخركف َّ
بأنو" :تكافر القدرات كالميارات الضركرية كالقياـ بالتنبؤات المستقبمية ،كاتخاذ
ي
كي ٌ
الق اررات المتكيفة في ظركؼ التطبيؽ كالقدرة عمى كسب المكاقؼ التنافسية باإلضافة إلى االستفادة مف

مكارد المؤسسة" (أبك النصر.)58 :2012 ،

ككفقان لرأم (منسبيرج  )Mintzbergفإف التفكير االستراتيجي عبارة عف طريقة خاصة لمتفكير،

كمعالجة البصيرة ،كينجـ عنو منظكر متكامؿ لممنظمة ،مف خبلؿ عممية تركيبية ناجمة عف حسف
تكظيؼ الحدس كاإلبداع في رسـ التكجيات االستراتيجية ( ،)Monavvarian, 2014: 319أم :أف

التكجيات االستراتيجية تقكـ عمى الحدس كاإلبداع كايجاد أىداؼ مشتركة بيف العامميف فييا مستثمرة

في ذلؾ الفرص ،كالمكارد المتاحة لمتطكير كالتغيير.

كىناؾ مف يؤكد عمى أف التفكير االستراتيجي يعني" :تكفر القدرات كالميارات الضركرية لممارسة

مياـ اإلدارة بحيث يمد صانع القرار بالقدرة عمى فحص كتحميؿ عناصر البيئة الداخمية كالخارجية

لمدكلة كالقياـ بالتنبؤات الدقيقة مع إمكانية صياغة السياسات ،كاتخاذ الق اررات المناسبة بالسرعة
المطمكبة" (عارؼ.)31 :2015 ،

كيرل البعض أف التفكير االستراتيجي ىك :محاكلة استباؽ األحداث لرسـ المستقبؿ المنشكد؛ أم

رؤية نحك المستقبؿ ػ ػ ػ كىنا ػ ػ ػ تقع المسؤكلية بالدرجة األكلى عمى القائد االستراتيجي في صنع ىذه
الق اررات كاتباع تكتيكات معينة لمكصكؿ لو ،كيرتكز ىذا المفيكـ عمى االفتراض بأف اإلجراءات مكجية
نحك المستقبؿ ،كتتككف مف خطكات متتابعة "تكتيكات" تتعامؿ مع األمد القصير كاألمد البعيد،
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باإلضافة لممعرفة التي يمتمكيا صانع القرار فكمما كانت معرفتو أكثر كانت المخرجات ذات قيمة أكبر

(.)Betz, 2016 :1-2

كمف التعريفات األخرل لمتفكير االستراتيجي َّأنو" :عمؿ ذىني يقكـ بو العقؿ فيو بالعمؿ عمى

تجميع كافة الخبرات كالتجارب ،كاعادة تنظيميا بما يتكافؽ مع مخرجات البيئة المحيطة ،كذلؾ إلعادة
إنتاجيا كرؤية مطمكب تحقيقيا في المستقبؿ المستيدؼ" (طكقاف.)17 :2018 ،

يستنتج مما سبؽ أنَّو عمى الرغـ مف اختبلؼ األلفاظ في تعريفات التفكير االستراتيجي إال أنَّو

يمكف رؤية عناصر مشتركة بينيا ،كىي:

أ -أف التفكير االستراتيجي ىك تفكير مستقبمي يستفيد مف أحداث الماضي كمجريات الحاضر.

ب -نظرة التفكير االستراتيجي الشاممة المتكاممة التي تكظؼ الحدس كاإلبداع.

ج -أف التفكير االستراتيجي ىك تفكير إبداعي تأممي عميؽ يحتاج لصفاء ذىني.
د -أف التفكير االستراتيجي يسعى لمتفكير في جميع السيناريكىات المحتممة ،كيسعى لكسب ميزات
تنافسية.

ق -أف التفكير االستراتيجي ىك عمؿ ذىني ذات نظرة منظمة تجاه الخبرات كالتجارب ،كىك تفكير
تنبؤم دقيؽ ييسيـ في اتخاذ السياسات كالق اررات بالسرعة المطمكبة.
ك -أف التفكير االستراتيجي يستفيد مف الفرص المتاحة لممنظمة ،كالسرعة في استثمارىا لبمكغ
األىداؼ المرجكة مف خبلؿ تحميؿ عناصر البيئة ككضع الخطط البلزمة.

كبالتالي فإف مفيكـ التفكير االستراتيجي مف أكثر المفاىيـ تداخبلن مع مفيكـ التخطيط االستراتيجي

في أذىاف الكثير ،كربما أف ىناؾ مف يخمط بيف المفيكميف ،كىنا يمكف إثارة تساؤؿ ميـ ،كىك ما

الفرؽ بيف التفكير االستراتيجي كالتخطيط االستراتيجي؟

كىنا يؤكد البعض عمى أنو بالرغـ مف كجكد عبلقة كثيقة بيف التفكير االستراتيجي كالتخطيط

االستراتيجي ،غير أف التفكير االستراتيجي يشير إلى تكافر القدرات كالميارات البلزمة لممارسة الفرد

مياـ التخطيط االستراتيجي ،بحيث يمد صاحبو بالقدرة عمى فحص كتحميؿ عناصر البيئة المختمفة،

كاعداد التنبؤات المستقبمية الدقيقة ،مع إمكانية صياغة االستراتيجيات كاتخاذ الق اررات المتكيفة مع
ظركؼ التطبيؽ (بني مصطفى ،)97 :2017 ،كأما التخطيط االستراتيجي يتناكؿ التحميؿ حكؿ عدـ
تحقيؽ اليدؼ ،أك تحكيؿ مجمكعة مف المقاصد إلى خطكات ،مع إضفاء الصيغة الرسمية عمى ىذه

الخطكات ،بحيث يمكف تنفيذىا تمقائيان ،مع تكضيح العكاقب المتكقعة أك نتائج كؿ خطكة (الحسيني،
.)28 :2014

كيرل ىيراكميكس أف التفكير االستراتيجي يأتي باألفكار ،كالتخطيط يدرس مدل الحاجة إلييا

كامكانية تطبيقيا عمى الكاقع ،فكبلىما أدكات تيستخدـ في عممية اإلدارة االستراتيجية ،فالتخطيط مرحمة
الحقة تأتي بعد استكماؿ التفكير االستراتيجي (خميؼ كديراني ،)484 :2011 ،ككبلىما مرتبطاف
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بطريقة جدلية كضركرياف لئلدارة االستراتيجية الفعالة فإذا كاف التخطيط االستراتيجي يزكدنا بالخطط

االجرائية العممية فإف ذلؾ ما كاف لكال التفكير االستراتيجي (.)Melon and Korth, 2013: 70

يستنتج مما سبؽ أف التفكير االستراتيجي خطكة ضركرية كمميمة كسابقة لمتخطيط ،حيث تزكده

باألفكار البلزمة لمتنبؤ بصكرة المنظمة في المستقبؿ ،كالتخطيط يترجـ األفكار إلى كاقع كحقيقة مف
خبلؿ تحديد األىداؼ كالمكارد كالمسؤكليات ،كلذلؾ فالمنظمات ال تخمك مف قائد يمارس التفكير
االستراتيجي يتيح لو تصكر احتماالت المستقبؿ ،كاستحضار الكسائؿ المطمكبة لمكاجية ىذه التحديات

كممارسة اإلدارة االستراتيجية.

كلقد أثبتت التجارب أف التفكير االستراتيجي يكسب المدير الحكمة االستراتيجية المبنية عمى

منظكمو قيمية كاضحة بما يمكنو مف:

أ -تحديد اتجاه المنظمة :مف خبلؿ تحديد العمبلء المحتمميف كجذبيـ ،كاالحتفاظ بيـ كزيادتيـ
سنكيان.

ب -إدارة برنامج التغيير :كذلؾ بالتركيز عمى ما يجب تدعيمو أك تعديمو أك تطكيره أك تغييره.
ج -التكزيع الصحيح لممكارد :كيتـ ذلؾ باالستخداـ األفضؿ لممكارد المحدكدة بصكرة مستمرة ،كبنفس
مستكل الجكدة (ىبلؿ ،)34 :2008 ،كىذا يدفع باتجاه إيجاد منظمة ذات قيمة إنتاجية تمارس
مياـ التفكيض بالمشاركة الفعالة بيف العامميف فييا.

فالتفكير االستراتيجي ييدؼ إلى إشراؾ المنظمة كأفرادىا كافة في كشؼ الفرص المتاحة كاغتناميا

كتجنب التيديدات ،كتعد مخرجاتو مدخبلن لمجمؿ العممية االستراتيجية فضبلن عف أنو اإلدارة الرئيسة
لممنظمة لفيـ البيئة الخارجية كالقكل المنافسة كالتقميؿ مف الغمكض كعدـ التأكد ،كالتصرؼ في ضكء

ذلؾ استعدادان لممستقبؿ القريب كالبعيد (الجنابي.)97 :2017 ،

كترل الباحثة أف ضركرة التفكير االستراتيجي لممنظمة تكمف في تككيف تصكرات بعيدة المدل عف

المنظمة مف حيث المكارد التي يجب تكفرىا كالتغييرات التي تحصؿ في البيئة كآلية التعامؿ معيا،

ككيفية بمكغ الميزة التنافسية بكاسطتيا.
ثانياً :عناصر التفكير االستراتيجي

بذؿ الباحثكف جيكدان كبيرة في عرض عناصر التفكير االستراتيجي ،كذلؾ لتمييزه عف أنكاع

التفكير األخرل ،ككانت ليدكتا  Liedtkaأكؿ مف قدـ خمسة عناصر أساسية لمتفكير االستراتيجي ،كىي
مكضحة بالشكؿ اآلتي ):)Liedtka, 1998: 122
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التركيز عمى
المقصد

المنظور النظمي

عناصر التفكير
التفكير في الوقت
المناسب

االستراتيجي
االنتيازية الذكية

التوجو نحو
الفرضيات

شكل ( :)2.1عناصر التفكير االستراتيجي

المصدر)Liedtka, 1998: 122( :

كيستنتج مف الشكؿ السابؽ ( )2.1أف عناصر التفكير االستراتيجي كفقان لرأم ليدكتا Liedtka

تمثؿ منظكمة متكاممة مف العناصر المترابطة كىي( :المنظكر النظمي ،كالتركيز عمى المقصد أك البنية

االستراتيجية ،كالتفكير الفرضي أك التكجو نحك الفرضيات ،كالتفكير في الكقت المناسب ،كالتفكير االبداعي

أك ما يعرؼ باالنتيازية الذكية).

كىناؾ مف يرل أف التفكير االستراتيجي عمى المستكل الفردم يتضمف ثبلثة عناصر ،كىي:

 .1التفكير المنظـ ) :)System Thinkingكيتمثؿ في القدرة عمى تركيب كتكامؿ العناصر المتنكعة

لفيـ كيفية تفاعميا مع بعضيا البعض لمكصكؿ إلى أىداؼ المنظمة ،بحيث يتـ دراسة األجزاء مف

حيث عبلقتيا بالكؿ ،كتقييميا ،حيث نجاحيا في خدمة أىداؼ النظاـ (.)Maccoby, 2004: 61

 .2اإلبداع ) :)Creativityىك إنتاج شيء جديد لـ يكف مكجكدان مف قبؿ عمى ىذه الصكرة ،كيمكف

تضميف جميع أبعاد اإلبداع في تعريؼ شامؿ ينص أف اإلبداع مزيج مف القدرات كاالستعدادات

كالخصائص الشخصية التي إذا كجدت بيئة مناسبة يمكف أف ترقى بالعمميات العقمية لتؤدم إلى نتائج

اء أكاف لخبرات الفرد أـ الشركة أـ المجتمع أـ العالـ ).)Bonn, 2005: 340
أصمية كمفيدة سك ن
 .3الرؤية المستقبمية ( :(Visionتعكس الرؤية االستراتيجية طمكحات المنظمة كتزكدىا بنظرة شاممة عف

(إلى أيف نذىب) كتعطي إشراقات حكؿ تطمعات المنظمة ،كترسـ مسا انر استراتيجيان ليا مف أجؿ الكلكج

إليو (.)Thomson and Strickland, 1995: 41-42

فامتبلؾ القادة لمرؤية المستقبمية ييسيـ في تحكيؿ منظماتيـ مف الكضع الحالي إلى كضع أفضؿ،
كقد ترتبط الرؤية االستراتيجية بالقدرات العالية لمقادة عمى الحدس بحيث يستطيعكف رؤية ماال يستطيع
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غيرىـ رؤيتو (الكساسبة كالفاعكرم.)24 :2010،ألنيا تزكدىـ بنظرة شاممة حكؿ تطمعات المنظمة،

كترسـ مسارىا االستراتيجي.

كيرل آخركف أف عناصر التفكير االستراتيجي تتمثؿ في (محمد:)66-64 :2012 ،

 .1القصد االستراتيجي ( :(Strategic Intentإذ قد يككف التفكير بقصد تقميد المنافس أك بقصد
المبادأة .كيعد التفكير االستراتيجي في ىذا اإلطار عبارة عف تكجو اإلدارة العميا في بمكغ أىدافيا

االستراتيجية المستقبمية ،كيضفي ىذا العنصر خاصية التنكع في التفكير االستراتيجي ،كأىميتو في
تحديد خيارات المنافسة مف خبلؿ أنماط التفكير كمقاصده الغائبة.

 .2شمكلية التفكير في كيفية تأثير أنكاع البيئات عمى عمؿ المنظمة ،كيدعى ىذا العنصر بالمنظكر
المنظمي ( :)Systems Perspectiveػ ػ ػ كىنا ػ ػ ػ يككف التفكير االستراتيجي ىك أنمكذج ذىني لو
البد مف أف يحيط بمجمؿ المتغيرات التي تفسر كيفية عمؿ
تأثير مؤكد عمى السمكؾ ،كىذا األنمكذج ى
العالـ مف حكلنا ،كىك تكسيع عممية التفكير لتشمؿ متغيرات خارج حدكد المنظمة.

 .3انتياز الفرص الذكية ( :(Intelligent Opportunismكىذا يتطمب التعامؿ مع نكعيف مف
االستراتيجيات؛ أحدىما االستراتيجية المقصكدة كاألخرل االستراتيجية العرضية ،كتعد االستراتيجية
العرضية أحد محاكر التفكير االستراتيجي المكجو نحك انتياز الفرص الذكية ،كالتي قد تذىب عند

عدـ التحسب لمتغيرات البيئية الطارئة ،كمف ثـ فإف إغفاؿ أية احتماالت لتعبئة الفرص الطارئة قد
يؤدم إلى حدكث خسارة غير منظكرة في حساب الفكر االستراتيجي.

كيضيؼ البعض أف االنتياز الذكي لمفرص يتطمب استحضار القدرة عمى التكيؼ مع الفرص

السريعة بحيث تتجمى حاالت االنفتاح عمى أية تجارب جديدة في إطار ما يسمى باالستراتيجيات
البديمة التي تعمؿ عمى اذابة التناقضات بيف االستراتيجيات الطارئة كاالستراتيجيات الفعمية (الديكه جي

كالعمي.)60 :2017 ،

 .4التفكير في الكقت المناسب ( :)Thinking In Timeمف األمكر الميمة التي تسد الفجكة بيف كاقعية
الحاضر كقصد المستقبؿ ،إذ إف التفكير االستراتيجي في ىذه الحالة ال ينحصر في مكاءمة المكارد

الحالية كاإلمكانات المنظمية مع الفرص المتاحة في البيئة ،كانما يتضمف التفكير في كسائؿ زيادة

المكارد الحالية لبمكغ الغايات التكسعية في المستقبؿ ،كتؤسس ىذه الرؤية عمى استحضار معطيات

الماضي ،كمقارنتيا بالكاقع كمف ثـ استشراؼ المستقبؿ كصكالن إلى تحديد الميـ مف المكركث ،كالتخمي
عف األشياء غير الميمة كتطكير الحاضر لبمكغ المستقبؿ.

 .5التكجو نحك الفرضيات ( :)Hypotheses Drivenكيعد ىذا العنصر مرآة عاكسة لمصكرة العممية
لمتفكير ،إذ يمجأ متخذ القرار االستراتيجي بكضع افتراضات عممية لكؿ بديؿ كمف ثـ يجمع بيانات

خاصة بذلؾ البديؿ ،كيعمؿ عمى اختياره كالتحقؽ منو كمف إمكانية قبكلو أك رفضو عمى قاعدة عممية،
كيتـ كضع الفركض عمى أساس طرح األسئمة اإلبداعية عمى غرار ماذا  ..إذا؟ كيبحث عف إجابة
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لذلؾ السؤاؿ كىك إذا ..عندىا ..؟ كتبدك اإلجابات الجديدة حياؿ األفكار ،كتظير عندىا العبلقات بيف

األسباب كالنتائج ،كتتكامؿ ىذه الخاصية مع خاصية انتياز الفرص الذكية.

كيفترض التفكير االستراتيجي فرضية معينة ،ثـ يقكـ باختبارىا لتأكيد صحتيا أك رفضيا كفؽ

النشاطات كالمكارد المتاحة ،كألف التفكير االستراتيجي تفكير مكجو بالفرضيات ،لذلؾ يتجنب األسمكب

التحميمي كأسمكب المبادرات كاألسمكب المستند عمى التخطيط الرسمي ،كيعتمد بشكؿ كبير عمى

سيككلكجية التفكير (المربع ،)89 :2014 ،كبالتالي فيك تفكير يتميز بقدرتو عمى رؤية مسارات العمؿ

المختمفة ،كتقييميا كاختيار أفضميا لمستقبؿ المنظمة.

يتضح مما سبؽ تكامؿ ىذه العناصر فالتفكير الشمكلي يسمح بإعادة تشكيؿ المنظمة كفقان

لممتغيرات ،كالقصد االستراتيجي يؤدم لمتركيز عمى الخيارات المرغكبة كالبعد عف العشكائية ،كانتياز

الفرص يسمح باستغبلؿ الفرص كالتكيؼ السريع مع المتغيرات ،بينما يتيح التفكير في الكقت
الستكشاؼ الفرص كاالستعداد لممستقبؿ بما يمكف المنظمة مف االستفادة مف كؿ المكارد ،كيحفز

التكجو نحك الفرضيات التفكير اإلبداعي الناقد بعيدان عف األسمكب الخطي في التفكير.
ثالثاً :أىمية التفكير االستراتيجي

إف حاجة المنظمات لمتفكير االستراتيجي يتضح مف خبلؿ تكجييو لمسيرتيا ،كمساىمتو في تحديد

اتجاىيا كاستثمار مكاردىا إلحداث التغير نحك األفضؿ فيك ضركرم لممنظمات لؤلسباب اآلتية
(المربع:)77 :2014 ،

 .1أف العالـ يمكج باالضطرابات ،كنحف بحاجة إلى مكاجية تيديداتو كمخاطره كاقتناص الفرص السانحة.
 .2اختبلؼ دكر المنظمات كخركجيا عف المحمية كالكطنية كمف دائرة االحتكار إلى التنافسية.
 .3التغيرات السريعة كالتحكالت الجذرية التي تتبنى االستم اررية كالتراكمية.

 .4عدـ قدرة الق اررات البيركقراطية كأساليب التفكير التقميدية عمى إيجاد فرص جديدة.
 .5تسارع الفجكة بيف الكاقع المتردم ألداء غالبية المنظمات الحككمية ،كالتفكؽ كالتميز الذم تحققو
المنظمات الخاصة ،باإلضافة إلى الضغكط الدكلية المفركضة عمى غالبية الدكؿ النامية بيدؼ

إصبلح ىياكميا ،كرفع الدعـ الذم تقدمو لمؤسساتيا كجدكلة الديكف المتراكمة عمييا.

 .6تفاقـ األضرار كالخسائر الناجمة عف األزمات المتبلحقة التي لـ تحسب ليا المنظمة حسابان ،مما
يترتب عميو عدـ قدرة المنظمة عمى تحمؿ ىذه الخسائر ،كالحاجة الممحة الستباؽ األحداث كاألزمات

قبؿ كقكعيا.

كذلؾ ككنو ينظر لممستقبؿ مف خبلؿ فيمو لمحاضر كاستخبلص العبر مف الماضي ،كيعمؿ عمى

رسـ معالـ المستقبؿ قبؿ كقكعو ،كىك تفكير تركيبي بنائي معقد غايتو ىي الكصكؿ لممقاصد كالغايات
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الدقيقة كالناضجة ،لذا ىك قمب كؿ ىرـ قيادم يرنك لتحقيؽ أىدافو بصكرة دقيقة كناضجة (فرج،

.)128 :2017

كىذا ما أكدتو دراسة مطر ( ،)2015كدراسة أبك غياض ( )2017حكؿ أىمية التفكير

االستراتيجي في تعزيز عممية صنع القرار لدل المديريف ،كبالتالي المساىمة في التطكير التنظيمي
كالتمكف مف مكاجية األزمات مما يضمف تحسيف كضعية المنظمة التنافسية ،األمر الذم دعا بانغ

كبيسابيا  )2012( Pang and Pisapiaفي دراستو مف يتكلى منصب قيادم تقييـ نفسو ،كبناء خطة
نمك مينية تعطي األكلكية لتطكير القيادات الطمكحة في المدارس.

يضاؼ إلى ذلؾ أف الفرد عندما ييفكر تفكي انر استراتيجيان فإنو يحقؽ فكائد ميمة لممنظمة ،كمنيا
(ديفيد( )16 :2016 ،الخرعاف:)448 :2018 ،

 .1يخطط مسا انر لممجمكعة يتماشى مع استراتيجية المنظمة الكمية.

 .2يتخذ ق اررات ذكية طكيمة المدل ،تكمؿ الق اررات التي يتخذىا اآلخركف في المنظمة ،كتتماشى معيا.
 .3يكسب التزاـ المكظفيف لدعـ ق ارراتو.

 .4يدعـ أداء المجمكعة ،كيعظـ نتائج العمؿ.

 .5يعزز ثقافة تدعـ التفكير الحديث ،كيتبنى المبادرة االستراتيجية.

 .6إضافةن إلى أف التفكير االستراتيجي يقدـ فكائد مينية كشخصية ذات قيمة ،كمنيا االحتراـ كالتقدير
المذاف يبدييما المشرؼ كالزمبلء كالرئيس المباشر.

 .7ييسيـ في تحقيؽ المكاءمة بيف إمكانات المنظمة ككاقع المنافسة عف طريؽ دراسة العبلقات المنظكرة
كغير المنظكرة لمجمؿ األنشطة كتداخميا مع مختمؼ األنماط البيئية (الخرعاف.)448 :2018 ،
كعمى صعيد المنظمات يسعى التفكير االستراتيجي لترتيب األكلكيات كتحديدىا كاشاعتيا،

كانقاص نسبة الخطأ في التعامؿ مع المكاقؼ ،كاتخاذ الق اررات كالتطكير كالتحديث المستمريف مما يمزـ
تحسيف األداء ،لما لو مف قدرات فكؽ عادية لمتخيؿ كالتصكر ،كادراؾ معاني األشياء كالمفاىيـ

كعبلقاتيا ،لذا ىك يخدـ كؿ صاحب قرار بما يمكنو مف صياغة ق ارراتو كحؿ أم مشكمة تكاجيو
حاض انر كمستقببلن (فرج ،)131 :2017 ،كقد أشارت الدراسات إلى إيجابيات ىذا النكع مف التفكير
بمساىمتو في (داككد كآخركف:)306-305 :2010 ،

 .1تحقيؽ التكيؼ كالتأقمـ كالتفاعؿ اإليجابي مع البيئة الخارجية ،كاحتكاء القكل الداعمة كالمساندة
لممنظمة ،كتقكية الكالء كاالنتماء كالرضا بيف العامميف كشدىـ نحك األىداؼ كالغايات االستراتيجية،
كاشاعة ثقافة الحكار كالمشاركة ،كتعميؽ المسؤكلية كالرقابة الذاتية.

 .2يعزز ثقة األفراد كالجماعات كالمنظمات بذاتيا كبيكيتيا كيبعث في النفكس األمؿ ،كيشعرىا بقدرتيا
عمى المساىمة في صنع مستقبميا.

 .3تكحيد الجيكد كتعبئة الطاقات نحك األىداؼ كالغايات بدالن مف تركيزىا عمى الكسائؿ كالجزيئات.
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 .4النظر لممنظمة في محيطيا الكمي كعبلقتيا الشمكلية بدالن مف اعتبارىا صندكقان مغمقان ال يؤثر كال
يتأثر.

 .5أىمية استشراؼ المستقبؿ كتحديد اتجاىاتو بدالن مف االنشغاؿ بالحاضر كمشاكمو ،كالتي ىي امتداد
لمماضي.

كبما أف المدير ىك عصب المدرسة فحاجتو لمتفكير االستراتيجي تتأكد لتعزيز االقتداء كالتميز

كالمنافسة ،كتمكينو مف التفكير بالتحديات التي يكاجييا أثناء قيامو بأعمالو ،مما يستمزـ ذلؾ أيضان

التفكير بطاقة المنظمة (الخرعاف.)450 :2018 ،

كباستخداـ المدير لمتفكير االستراتيجي يكتسب ميارات التخطيط ،كتتكسع مداركو لحؿ المشكبلت

بناء عمى تحميؿ التجارب السابقة لممؤسسة مع
المستقبمية ،كما يتمكف مف كضع خطط مستقبمية ن
االستفادة مف التغذية الراجعة ،كيككف بالتالي عنص انر فعاالن في المجتمع المحمي مف خبلؿ انتقالو مف

المشاركة المجتمعية إلى حؿ مشكبلت المجتمع المحمي (أبك غياض.)30 :2017 ،

ك ٌمما سبؽ تخمص الباحثة إلى القكؿ بأف أىمية التفكير االستراتيجي تبرز مف ككنو يمثؿ مدخبلن
لتحقيؽ التفكؽ االستراتيجي ،حيث يساعد المنظمات عمى التطكير االستراتيجي مف خبلؿ استباؽ

األحداث كاالستعداد ليا ،كبالتالي فإف امتبلؾ القائد رؤية متبصرة لمعالـ المستقبؿ يساعد في حشد

الطاقات كتكجيييا الستثمار كؿ فرصة متاحة لممنظمة ،كتجنب إضاعة الفرص ،كىذا يتطمب تييئة
ممكات قيادية كتثقيفيـ كايجاد ثقافة مشجعة عمى اإلبداع كاستقطاب مف يمتمؾ حسان استراتيجيان منيـ.
رابعاً :خصائص التفكير االستراتيجي

لمتفكير االستراتيجي عدة خصائص تميزه عف غيره مف أنكاع التفكير االستراتيجي ،كعمى الرغـ

مف اختبلؼ الباحثيف في تحديد خصائص التفكير االستراتيجي ،إال أف استعراض تمؾ الخصائص يشير

إلى أنيا جميعان تصب في ذات االتجاه مف حيث اإلبداع كالتأمؿ كالتصكر المستقبمي.
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حيث يرل البعض أف خصائص التفكير االستراتيجي تتمثؿ في أنو (الحاج محمد-27 :2011 ،

 .1تفكير تباعدم ،يعتمد عمى اإلبداع كاالبتكار في البحث عف أفكار جديدة ،كىذا يتطمب القدرة عمى
التخيؿ كالتصكر كاالستقصاء ،كادراؾ معاني األشياء كدالالتيا الكاقعية.

 .2تفكير تركيبي بنائي ،يعتمد عمى اإلدراؾ كاالستبصار كالحدس لرسـ مبلمح المستقبؿ.
 .3تفكير تفاؤلي كانساني ،يؤمف بقدرات اإلنساف كطاقاتو العقمية في استخداـ المعرفة المتاحة.
 .4تفكير تأممي متعدد الرؤل ،يستند إلى فيـ الماضي لمنظر إلى المستقبؿ.

 .5تفكير تنافسي ،يعتمد عمى اقتناص الفرص الكتشاؼ المعرفة كتطبيقيا ،كتكقع مخاطر المستقبؿ
لمكاصمة التفكير في كؿ جديد.
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 .6تفكير تطكيرم أكثر منو اصبلحي ،لككنو يبدأ مف المستقبؿ ،كيستمد منو صكرة لمحاضر.

 .7تفكير استباقي ،يقكـ عمى رسـ صكرة المستقبؿ ،كيبحث في سبؿ مكاجية مخاطره قبؿ كقكعيا.
 .8تفكير يصؿ الفكر بالتطبيؽ ،باشتمالو عمى دكرة تغيير كاممة بد نء مف النشاط الفكرم ،كانتياء بالنشاط
التنفيذم اإلجرائي .بمعنى أف جكىر التفكير االستراتيجي ،كمعيار صدقو ىك قدرتو عمى إحداث
التجديد أك التغيير.

كيضيؼ آخركف خصائص كسمات أخرل لمتفكير االستراتيجي؛ كالتأكيد عمى نيج العممية،

استخداـ المفاىيـ المعرفية ،كالقدرة عمى إيجاد حمكؿ مختمفة لمشاكؿ محددة ،كالتداخؿ بيف االستراتيجيات
في مستكيات متعددة كبيف كحدات التنظيـ المختمفة ،كفيـ الديناميكية الداخمية كالخارجية لمبيئة ،ككضع
المنظمات في إطار أنظمة كبرل ،كمعرفة األطراؼ المنافسة ،كالقدرة عمى دمج األفكار المختمفة في

قكالب حيكية ،كتصكر رؤية أىداؼ المستقبؿ األكثر إفادة لممستقبؿ (Monnavarian et al., 2011:
)63-72
كما أنو يمكف أف ييكصؼ بالتفكير المستقبمي الطمكح الذم يسعى الستشراؼ المستقبؿ ،معتمدان
عمى أسمكب عممي لمتحميؿ االستراتيجي لمحقائؽ كاستثمار الفرص (أبك النصر( ،)58 :2012 ،القيسي،

 ،)40 :2016كىذا يتطمب النظر لؤلماـ كالخمؼ كمف أعمى كأسفؿ ،فيك يحتاج إلى اإلبداع فنظرة المفكر

االستراتيجي تختمؼ عف نظرة غيره مف األشخاص فيك صاحب مبادرة مبتكرة كجديدة يتحدل فييا األمكر

التقميدية الراسخة (الكساسبة كالفاعكرم.)30 -29 :2010 ،

كككنو تفكير مستقبمي فذلؾ يعني أنو طمكح ،إيجابي ،اقعي ،جماعي ،مرف كمبني عمى الحقائؽ

(أبك النصر ،)58 :2012 ،كذلؾ يمكف القكؿ بأنو تفكير استقرائي ،يعتمد عمى أسمكب عممي لمتحميؿ

االستراتيجي كاستثمار لمفرص (القيسي ،)40 :2016 ،كمدير المدرسة الذم يمارس التفكير االستراتيجي
يمتمؾ ميارات كقدرات عديدة ،كمنيا (بني مصطفى:)97 :2017 ،

كعمى اعتبار أف مدير المدرسة ىك القائد المفكر الذم يكجو ىذه المنظكمة بفكره االستراتيجي

فإف عميو أف يتمتع بميارات كقدرات منيا:

 .1القدرة عمى تحميؿ البيئة الخارجية أك اغتناـ الفرص المتاحة في البيئة مع مراعاة المعكقات كالمخاطر
المحيطة بيا.

 .2مكاجية المكقؼ التنظيمي باختيار استراتيجية مبلئمة حسب الظركؼ كالمتغيرات.
 .3حسف استغبلؿ (استثمار) الفرص المتاحة ،باإلضافة لتحديد االحتياجات المستقبمية مف المكارد.
 .4القدرة عمى اتخاذ الق اررات االستراتيجية التي تتميز بشمكليا كاستمرارىا في المدل البعيد.
كيضيؼ البعض خصائص أخرل ،كمنيا (:)Wolters et al., 2013: 11

 .1امتبلكيـ القدرة العالية في بناء األسس كالغايات المرجكة مستقببلن.
 .2امتبلكيـ لمرؤية النافذة في تنسيؽ األمكر.
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 .3قدرتيـ عمى تحميؿ البيانات كتفسير المعمكمات ،كامتبلكيـ ميارة االختيار االستراتيجي مف عدة بدائؿ.
 .4امتبلكيـ القدرة عمى تحديد اإلمكانات المتكفرة كالمكارد الستخداميا بشكؿ مناسب.
 .5امتبلكيـ ميارة القدرة عمى اتخاذ الق اررات االستراتيجية.

كىناؾ مف يذ يكر سمات كخصائص شخصية أخرل يمكف االستدالؿ بيا عمػى المفكػر االسػتراتيجي

منيا (ديفيد:)20-19 :2016 ،

 .1الفضكؿ :ييتـ بما يجرم في كحدتو.

 .2المركنة :قادر عمى تكييؼ األساليب كتحكيؿ األفكار ،عندما تشير المعمكمات الجديدة الى الحاجة
الى القياـ بذلؾ.

 .3النظرة اإليجابية :يرل التحديات بكصفيا فرصان ،كيعتقد أف النجاح ممكف.

 .4االنفتاح :يرحب باألفكار الجديدة مف المشرفيف ،كالزمبلء ،كالمكظفيف ،كأصحاب المصمحة مف
الخارج ،كيتقبؿ أيضان النقد بصدر رحب.

 .5االتساع :يعمؿ باستمرار عمى تكسيع معرفتو كخبراتو الخاصة؛ حتى يتمكف مف رؤية ركابط المعرفة
كأنماطيا مف خبلؿ الحقكؿ التي تبدك غير مرتبطة.

البد مف ظيكر ىذه السمات كالخصائص
 .6ال تقتصر ىذه الخصائص الشخصية في المفكر؛ كانما ى
في تفاعمو مع اآلخريف مف حكلؾ مف خبلؿ.
 .7أف يتكقع باستمرار تأثير أفعالو في مجمكعة كاسعة مف األفراد؛ كالمدير كالرئيس المباشر كالزمبلء
كالعمبلء ،كلمقياـ بذلؾ يحتاج إلى إظيار السمككات اآلتية :التماس آراء األشخاص اآلخريف ،كطرح
األسئمة ،كتحدم االفتراضات ،تحديد القكل التي تحرؾ أداء الكحدة أك الشركة ،كالتفكير في كيفية

تحسيف ذلؾ األداء ،كترقب المنافسة ،كاعادة تقييـ العمبلء كما يقدركنو ،كاالطبلع عمى آخر

المستجدات التي تحدث في الكحدة ،كاالنفتاح عمى التعمـ المستمر مف خبلؿ قراءة الكتب كالمجبلت،
كحضكر الندكات كالتكاصؿ مع الخبراء.

كاذا كجد المفكر االستراتيجي فػي احػدل المنظمػات فإنػو يكسػبيا خصػائص تميزىػا عػف غيرىػا مػف

المنظمات منيا ):)Gilmore, 2007 :1

 .1البصيرة ( )Insightكميارات حؿ المشكبلت ،لمساعدة القادة كالمديريف عمى استشعار حدسيـ
بالفكضى في بيئتيـ.

 .2القدرة عمى رؤية الظركؼ الناشئة أك الطارئة التي يحتمؿ أف تكفر ميزة تنافسية عمى المدل الطكيؿ.

 .3ميارة تصكر البيئة الداخمية كالخارجية ،كتفسيرىا ،كفحصيا ،لمحصكؿ عمى معمكمات حكؿ الكاقع
الحالي لممنظمة كالمستقبؿ.

 .4القدرة عمى تحديد الفرص الجديدة المبلئمة لمعمبلء ،كاستغبلؿ ىذه الفرص بطريقة ذكية إلنشاء حمكؿ،
كاستجابات كاقعية مف األعماؿ المقدمة.
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 .5القدرة عمى فيـ أىمية بناء العبلقات كتكاصميا مع أىداؼ العمؿ.

كق ػػادة التعم ػػيـ مط ػػالبيف ب ػػالتفكير االس ػػتراتيجي لمتعام ػػؿ م ػػع التح ػػديات المت ازي ػػدة ف ػػي البيئ ػػة ،كادارة

عمميػػة التطػػكير المينػػي لمعػػامميف فيػػك يميػػز بػػيف القائػػد األكثػػر نجاحػان كاألقػػؿ نجاح ػان ،كعنػػدما يطبػػؽ بشػػكؿ

صػحيح فإنػػو يمكػف القائػػد مػف إدراؾ العبلقػػات التبادليػػة ،كصػنع قػ اررات مترابطػة باسػػتخداـ كػبلن مػػف التحميػػؿ

كالحدس (.)Pisapia et al., 2009: 47( ،)B. Pang and Pisapia, 2012: 172

كلعؿ مف أبرز الدكافع كالمبررات التػي تحػتـ األخػذ بػالتفكير االسػتراتيجي ىػك سػرعة التغيػرات التػي

تشػػيدىا المجتمعػػات المعاص ػرةٌ ،ممػػا فػػرض صػػعكبة تبنػػي فرضػػيات االسػػتم اررية ،كاسػػقاط الماضػػي عمػػى
الحاضر ،كاستدعى ذلؾ استجابة األنظمة التعميمية في معظـ الدكؿ لتكجيات التفكير االستراتيجي بأشكاؿ
كأكزاف مختمفة مف خبلؿ ادخاؿ مقر ارت التفكير كالتخطيط االستراتيجي في مناىجيا ،كينسحب الكاقع عمى

النشئ الػذيف صػار عمػييـ أف يفكػركا بطريقػة اسػتراتيجية بمسػتقبميـ ،ككيػؼ يضػمف كػؿ فػرد مكقعػان لػو ،كػي
يحقؽ كجكده ،كيمبي طمكحو في كاقع سريع التغير كالتبدؿ.

كالمقابؿ فإف غياب التفكير االستراتيجي يترتب عميو ضػياع العديػد مػف الفػرص المتاحػة ،كمكاجيػة

العديػد مػػف المشػػكبلت كاألزمػات نتيجػػة عػػدـ إدراؾ التيديػػدات الخارجيػة مبكػ انر ،ممػػا يػؤدم إلىػػدار جػػزء مػػف
االمكانػػات كالم ػكارد ،كغيػػاب ال ػربط بػػيف رسػػالة المنظمػػة كأىػػدافيا ممػػا ينػػتج عنػػو عػػدـ كضػػكح فػػي أسػػس

كمعايير تقييـ األداء كقياس الكفاءة كبالتالي تخبط المنظمة في ق ارراتيا ،كضعؼ ميػارات كقػدرات القيػادات
فييا عمى إيجاد البدائؿ المناسبة ،مما يدفع بالمجتمع لبلعتقػاد بػأف المنظمػة تسػعى لتحقيػؽ مصػالحيا دكف
مصالح األطراؼ األخرل (المربع.)77 :2014 ،

كتػػرل الباحثػػة أف التفكيػػر االسػػتراتيجي ىػػك أحػػد محػػاكر صػػناعة مسػػتقبؿ المنظمػػات ،كذلػػؾ ككنػػو

يسػػتند إلػػى البصػػيرة كالف ارسػػة ككزف األمػػكر ،كىػػك مػػا تحتػػاج إليػػو المنظمػػات المعاص ػرة بشػػكؿ كبيػػر نظ ػ انر

لطبيعتيا المتغيرة ،كبالتالي فالتفكير االستراتيجي ضركرة كليس ترفان ،كيتطمب مف القائد أف يخصص جػزءان

كبير مف كقتو في التفكير في األكضاع المستقبمية بدالن مف االكتفاء بمكاجية ،كادارة األزمات كاالنتقاؿ مػف
ان
ردكد الفعؿ القصيرة األجؿ إلى ردكد أفعاؿ األمد البعيد.

خامساً :مراحل ممارسة التفكير االستراتيجي

تتسـ بقدرتيا عمى استبصار المستقبؿ بمجرد المعرفة النظرية
تؤكد األدبيات عمى أف المنظمة لف ى
ألىمية التفكير االستراتيجي دكف الممارسة العممية لو مف خبلؿ األدكار التالية (مرسي:)49 :2006 ،

 .1تحميؿ كتقييـ البيئة الخارجية (الفرص كالتيديدات).

 .2تحديد الرؤية كالتطمعات المستقبمية لممنظمة كرسالتيا كأىدافيا.
 .3تحميؿ البدائؿ االستراتيجية المحتممة بعد إجراء عممية التكافؽ بيف البيئة الخارجية ،كتحميؿ المكقؼ
الداخمي ،كتحميؿ مكقؼ المنظمة مقارنة مع منافسييا في الخارج (جكانب القكة كالضعؼ).
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 .4تحديد البدائؿ االستراتيجية المرغكبة في ضكء الرؤية كالتطمع المستقبمي لممنظمة كرسالتيا كأىدافيا.
 .5القياـ بعممية االختيار االستراتيجي لبلستراتيجيات المطمكبة إلنجاز األىداؼ المرغكبة.

 .6نقد الخطة االستراتيجية المكضكعة اعتمادان عمى عمميات تخصيص المكارد ،كاعداد المكازنات
كالتركيز عمى النظـ كاليياكؿ اإلدارية الداعمة ،كمراجعة كتقييـ مدل نجاح كفعالية االستراتيجية.

كلذلؾ تكصي الدراسات بسبع كصايا لمتفكير االستراتيجي ،كىي (سمطاف:)186-183 :2010 ،

 .1ضركرة تحديد مستكل النظر لمقضايا :فبل ينظر االستراتيجي لكؿ العممية عمى أنيا تعميمات؛ بؿ ىي
عممية متعددة المستكيات ،يتـ التمييز فييا بيف القضايا الميمة كالقضايا غير الميمة.

 .2ضركرة تخيؿ المستقبؿ كالتحرر مف الميؿ لمكاقعية السالبة :كىذا يستدعي أمريف الخبرات السابقة

كاصدار األحكاـ كعادةن تككف ىذه القضية صعبة جدان عمى البعض ،حيث ال يجدكف أرضان يقفكف
عمييا ،بينما يميؿ المفكركف االستراتيجيكف إلى رسـ صكرة غنية لممستقبؿ المنشكد ،كيعدكف منظماتيـ
لمكاجيتو ،كاالستفادة منو يغرؽ غير المييئيف ليذا النكع مف التفكير.

 .3ضركرة النظر لمداخؿ كالخارج :فاالستراتيجيكف يقيمكف تكازنان في النظر بيف داخؿ المنظمة كتغي ارت
الكاقع المحيط ،كمؤثراتو كانعكاساتو كفرصو كأخطاره.

 .4البحث عف العامؿ المميز :كيعني مدل اتفاؽ الجانب الذم تتميز بو المنظمة مع رؤيتيا ،كمدل
يتحقؽ ليا أم تقدـ.
تحقيقو ليا ،كبدكف تجانس ميزات المنظمة مع مستمزمات التنافس في مجاليا لف
ى
 .5تطكير التفكير اإلبداعي مف خبلؿ استخداـ األشكاؿ :عند البحث عف صكرة جديدة لطبيعة المنظمة
كتمكقعيا في ساحة التنافس كالصراع ،تأتي ىنا الصكر كاألشكاؿ التبسيطية لتعبر بشكؿ مبتكر عما

نفكر فيو ،كبالتالي نستطيع رؤية صك ار كعبلقات بينية لـ نكف لنراىا مف خبلؿ الكممات.

 .6ضركرة التفكير في القيـ :فالقيـ ىي األمكر التي يرل صناع االستراتيجية أنيا تيميـ ،كالقيـ ىي التي
تقدس إرادة الفعؿ كاإلنجاز ،كىي مخزكف الطاقة لمفعؿ ،كيتشكؾ الناس في مف يطرح استراتيجية ال

يتمثؿ قيميا في حياتو.

 .7تحكيؿ الرسالة إلى رمكز :تحكيؿ الرسالة إلى رمكز داللية ،لو نفس أىمية الرسالة .فاالستراتيجية أمر
يصعب تصنيعو كأصعب مف ذلؾ نشره كتكصيمة ،كبالتالي الترميز حيكم لتكصيميا لمناس ليتقبمكىا

كليمكف تفعيميا ،كالترميز ىك فف تكصيؿ الرسائؿ لكؿ المعنيف ،كىي تحتاج إلى ارتباط عاطفي

بالجميكر ،كعمى أساسيا يتحدد القادة المبدعكف مف غيرىـ.

كتػرل الباحثػة أف الفريػػؽ القيػادم يحتػػاج إلػى الكصػػايا السػبع السػابقة كميػػا ،كلػذلؾ يجػػب عمػى ذلػػؾ

الفريؽ أف يبذؿ جيدان كبي انر إليجاد لغة مشتركة لمتفاىـ بيف أفراده ،مف خبلؿ طرح بعض األسئمة التػي تفيػد
في معرفة الكاقع الحالي كالمستقبمي لممنظمة ،كتقكد لتكليد خيارات استراتيجية ،ثـ ترتيبيا حسػب األكلكيػات
بمػػا يتناسػػب مػػع البيئػػة التنافسػػية ،كأخي ػ انر معرفػػة الػػدكافع التػػي تقػػؼ خمػػؼ ىػػذه االفت ارضػػات ،كاستكشػػاؼ

افتراضات أخرل بديمة.
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سادساً :أبعاد التفكير االستراتيجي
أشارت العديد مف ِّ
الدراسات مثؿ دراسة الخرعاف ( ،)2018كدراسة الشمرم كأخرس (،)2017
كدراسة النخالة ( ،)2015كدراسة العنزم كأخرس ( ،)2010كدراسة الفكاز ( ،)2008كدراسة نجيب

( ،)2008كدراسة الشديفات كالحراحشة ( ،)2005إلى أف ىناؾ أربع أبعاد لمتفكير االستراتيجي ،كىي:

 .1البعد األول :التفكير الشمولي ) :)Holistic Thinkingكىك تفكير تركيبي ،كيستخدـ المدير في
ىذا النمط ما يمتمكو مف ميارات فكرية إضافة لمميارات اإلنسانية المتعمقة بالرؤية الشاممة لممنظمة
التخاذ الق اررات االستراتيجية المناسبة ،كما يستخدـ خبراتو المتراكمة في تحديد أكلكيات العكامؿ التي
تؤثر في المشكمة ،كيغمب عمى المدير في ىذا النمط عنصر سرعة االستجابة لكضع الحمكؿ ،كيقرف

المدير نجاح ق ارراتو بمظاىر اإلبداع كالخياؿ خبلؿ الممارسات المنظمية (العنزم كأخرس:2010 ،
 ،)431فيك يتعامؿ مع أكثر مف عمؿ في كقت كاحد ،كما يمكنو التعامؿ مع المكاقؼ الغامضة كغير
المألكفة كحتى الغريبة كغير الكاقعية منيا ،كيميؿ إلى التركيز عمى الصكرة الكمية ،كما كيفضؿ

النشاطات التي تتطمب التأليؼ كالتركيب (زركقي كمحمد.)125 :2018 ،

معتمدا عمى الخبرة المتراكمة لدل مدير
كييتـ ىذا النمط مف التفكير بتحديد اإلطار العاـ لممشكمة
ن
المدرسة في تحديد أكلكيات العكامؿ المؤثرة في ظيكر المشكمة (الفكاز ،)29 :2008 ،كترل الباحثة
أف ىذا النمط مف التفكير يساعد عمى تحديد المشكمة كتحميميا كمف ثـ كضع الحمكؿ البلزمة.

 .2البعد الثاني :التفكير التجريدي ( :(Abstract Thinkingكيقصد بو التفكير الذم ييتـ بحصر
صادر عف تفكير مجرد لمدير المدرسة
العكامؿ المحيطة بالمشكمة ،كيككف القرار في ىذا النمط
ان

(الفكاز ،)29 :2008 ،كىذا النمط مف التفكير ىك األقرب لمتفكير االستراتيجي الذم يقكـ في األساس
عمى التغيير العاـ في جذكر التفكير ،بمعنى أف التفكير يتـ في صياغة األدكار الحديثة لممؤسسة

( ،)Zand, 2010 : 23-28كيعتمد عمى أساس التراكـ المعرفي لمقائد في فيـ المشكبلت ،إذ ال
يشكؿ اإلطار الكمي حي انز في إجراءاتو ،حيث يفكر في األدكار الجديدة لممنظمة ،كيطبؽ ميكلو

الخاصة كقيمو التي تتحدد في ضكء حدسو كخيالو (العنزم كأخرس.)432 :2010 ،

كفي ىذا النمط مف التفكير ييتـ القائد االستراتيجي بحصر العكامػؿ العامػة المحيطػة بالمشػكمة فػي

إطار انتقائي يقكـ عمػى فمسػفة متخػذ القػرار أك تكجياتػو ،كغالبػان مػا يطبػؽ القائػد االسػتراتيجي ميكلػو أك

قيمػػو الت ػػي تتحػػدد ف ػػي ض ػػكء حدسػػو أك خيال ػػو بيػػذا الص ػػدد؛ كق ػػد أشػػار ك ػػؿ مػػف ( Hamal and
 )Prahaladإلى أف ىذا النمط مف التفكير يقكـ عمى أسس التػراكـ المعرفػي لمقائػد فػي فيػـ المشػكبلت

كتحميميػػا ضػػمف إطػػار الحػػدس ،إذ يشػػكؿ اإلحسػػاس العػػاـ مصػػد انر ميمػان لمبيانػػات كالمعمكمػػات المعتمػػدة

فػػي تراكيػػب األفكػػار كالمفػػاىيـ ،كال يحتػػؿ اإلطػػار الكمػػي حيػ انز ميمػان فػػي تحديػػد الخيػػارات ،كيميػػؿ القػػادة
إلى التعامؿ مع عدد مف المكضػكعات فػي آف كاحػد ،كالتػي تتطمػب فػي الكقػت نفسػو تفكيػ انر مجػردان (بػك

عزيز.)44 :2015 ،
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كيمتقي ىذا النمط مع نمػط التفكيػر الشػمكلي فػي المعػالـ العامػة لمتفكيػر ،كتتبػع الجزئيػات لمكصػكؿ

منيا إلى حكـ كمي إال أنو يختمؼ عنو في مستكل التأكيد عمى حتمية التزاـ المفكر استراتيجيان بالمعالـ
المقررة لمتفكيػر فػي الكاقػع العممػي ،إذ ييػتـ القائػد بحصػر العكامػؿ العامػة المحيطػة بالمشػكمة فػي إطػار

انتقػػائي يقػػكـ عمػػى فمسػػفة متخػػذ الق ػرار كتكجياتػػو كميكلػػو ،كقيمػػو المنبثقػػة مػػف حدسػػو كرؤيتػػو (صػػالح
كمحمد.)3 :2001 ،

 .3البعد الثالث :التفكير التشخيصي ( :)Diagnostic thinkingكأصحاب ىذا النمط مف التفكير
يؤكدكف عمى إجراء تحميؿ دقيؽ لممكضكع المراد اتخاذ القرار بصدده ،كمف ثـ تشخيص أىـ العكامؿ

أك دكاعي اتخاذ القرار ،كبالتالي اختيار البديؿ الحاكـ غير المرف كصكالن إلى حمكؿ حتمية ،فضبلن عف

القدرة عمى التنبؤ بالمحصمة التي تؤكؿ إلييا العبلقات السببية كتبكيبيا لفرض بدائؿ است ارتيجية رئيسة

كأخرل طارئة لدرء المفاجآت حيف حدكثيا (الخرعاف ،)449 :2018 ،كيككف القرار أكثر دقةن كمما
حصؿ تكافؽ بيف الصكرة التي تككنت في الذىف مع الكاقع ،كييدؼ متخذ القرار ىنا في الكصكؿ إلى

حكـ مبني عمى التسميـ المطمؽ بكجكد المتغيرات في عالـ الكاقع (العنزم كأخرس.)432 : 2010 ،

كيحدد متخذ القرار محاكر تفكيره ضمف ىذا النمط مف التفكير باألسباب التػي تقػؼ كراء المشػكمة،

إذ يعتمػػد عمػػى قػػانكف السػػببية فػػي التحميػػؿ كالتحقػػؽ مػػف قػػكة العبلقػػة كمعنكيتيػػا ،كعنػػد اختيػػار الح ػػؿ

النيائي لممشكمة يبحث في مدل استجابة الحمكؿ العممية لمعالجة المكقػؼ ،كيتجمػى ىػدؼ متخػذ القػرار

في الكصكؿ إلى حكـ مبني عمى التسميـ المطمؽ بكجكد المتغيرات في عالـ الكاقع (الخرعاف:2018 ،

.)449

 .4البعد الرابع :التفكير التخطيطي ( :)Planning Based Thinkingويقصد بو نمط التفكير الذم
يحدد النتائج الممكف تحقيقيا كمرحمة أكلى في التفكير ،ثـ تييئة مستمزمات الكصكؿ إلى تمؾ النتائج،
كيسمح لعنصر المركنة في تحديد األسباب ك مصادر المعمكمات أك األىداؼ المراد حصرىا بيدؼ

اتخاذ القرار (الفكاز.)29 :2008 ،

كيتفػػؽ ىػػذا الػػنمط مػػع التفكيػػر التشخيصػػي فػػي أنػػو يخضػػع لمغػػة األرقػػاـ ممػػا يتػػيح إمكانيػػة ربػػط

األسباب بالنتائج كفؽ عبلقة منطقية تربطيما معان (يكنس.)131-129 :2006 ،

كيتفؽ ىذا النمط مع نمط التفكير التشخيصي بالنسبة لمسياقات العامة في التفكير ،كمنيا :التعامؿ

مع المكضكعات أك المشػكبلت التػي تخضػع إلػى لغػة األرقػاـ كالعػرض البيػاني بمػا يتػيح ربػط األسػباب

بالنتػػائج كفػػؽ عبلقػػة منطقيػػة بينيمػػا( ،)Farkas and Wetlaufers, 1996: 113كيركػػز القائػػد

البد مف
االستراتيجي في ىذا النمط بشكؿ أقؿ عمى حتمية تكافر جميع األسباب الكامنة كراء المشكمة ك ى
السػػماح لعنصػػر المركنػػة فػػي تحديػػد األسػػباب أك المعمكمػػات كمصػػادرىا أك الحمػػكؿ أك األىػػداؼ الم ػراد

حصرىا ألغراض اتخاذ القرار (الشيرم.)23-22 :2010 ،
49

كتؤكد الدراسات عمى أنو مف الصعب فصؿ أبعاد التفكير االستراتيجي كمناىجو عف بعضيا

بشكؿ قاطع بسبب التداخؿ بينيا عمميان عمى مستكل الكاقع ،كأف اختبلؼ ىذه األنماط تعبر عف اختبلؼ
المعالجات الفكرية االستراتيجية إزاء األكضاع التنافسية ،كبذلؾ تتعدد المكاقؼ التي يتخذىا صانع القرار

استنادان لمنمط الفكرم كمنيجو (الجنابي.)103 :2017 ،

يتضح ٌمما سبؽ تنكع كتعدد أبعاد التفكير االستراتيجي ،كالشػؾ مػا يحكػـ المفكػر االسػتراتيجي عنػد
اختيػػاره ألحػػد ىػػذه األنػكاع ىػػك طبيعػػة المشػػكمة القائمػػة كالظػػركؼ المحيطػػة بيػػا ،كالمعمكمػػات المتػػكفرة عنيػػا
باإلضافة لمبدائؿ المتاحة كطبيعة الق اررات كالثقافة التنظيمية السائدة ،لكف مازاؿ ىنػاؾ ضػعؼ فػي ممارسػة

التفكي ػػر االس ػػتراتيجي ف ػػي المنظم ػػات التربكي ػػة كم ػػا أش ػػارت ب ػػذلؾ بع ػػض الد ارس ػػات مث ػػؿ د ارس ػػة الش ػػديفات
كالحراحشػػة ( )2005حيػػث ال ازلػػت القيػػادات التربكيػػة تتبػػع تعميمػػات كتكجييػػات تفػػرض عمييػػا مػػف األعمػػى

ممػػا يسػػبب حرمانيػػا مػػف فرصػػة ممارسػػة ميا ارتػػو المختمفػػة ،كيمكػػف لمباحثــة :رسػػـ مخطػػط العبلقػػة التبادليػػة
بيف أبعاد التفكير االستراتيجي ،كالتي يكضحيا الشكؿ التالي:
التفكير
الشمولي

التفكير
التجريدي

أبعاد التفكير
االستراتيجي

التفكير
التخطيطي

التفكير
التشخيصي

شكل (:)2.2

مخطط العالقة التبادلية بين أبعاد التفكير االستراتيجي

المصدر :من إعداد الباحثة

كيتبػػيف مػػف الشػػكؿ السػػابؽ ( )2.2أف أبعػاد التفكيػػر االسػػتراتيجي مترابطػةه مػػع بعضػػيا الػػبعض فػػي

إطار منطقي مكحد كمتماسؾ كمتناغـ ،كأف أىػـ مػا يميػز أبعػاد التفكيػر االسػتراتيجي ،ىػك العبلقػة التبادليػة
بيف تمؾ األبعاد.

31

سابعاً :معوقات التفكير االستراتيجي

التفكير االستراتيجي ال يخمػك ،كغيػره مػف أنػكاع التفكيػر ،مػف كجػكد صػعكبات كمعكقػات تػؤثر سػمبان

عمػػى ممارسػػتو ،كتعيقػػو عػػف تحقيػػؽ األىػػداؼ المأمكلػػة منػػو عمػػى أكمػػؿ كجػػو .كمػػف ىػػذه المعكقػػات (حامػػد،
:)15-13 :2002

 .1عقبة الخبير أو الخبرة السابقة :مع ازدياد خبر اإلنساف بشيء ما تتجمع في ذىنو شبكة مف الحقائؽ
كالفركض المتعمقة بيذا الشيء ،كمع الكقت ،كازدياد تراكـ المعمكمات كالمعارؼ كالخبرات الخاصة

بيذا الشيء ،فإف ىذه الشبكة تقكل كتصبح أكثر صبلبةن ،بحيث تزداد صعكبة استيعاب اإلنساف
ألفكار بديمة أك مختمفة جذريان ،كما تقؿ قدرتو عمى اكتشاؼ مشكبلت جديدة في الشيء مكضكع

الخبرة ،كيصبح الشيء ىك الذم يحتكم الخبير كليس العكس ،كىنا يتحكؿ الخبير إلى ناقد لؤلفكار

الجديدة ،ألنيا تتناقض مع ما يعرفو ،كقد يتحكؿ الخبير إلى ممارسة التدخؿ السمبي مع عمميات
االكتشاؼ ك ً
اإلبداع كيصبح عقبة (أك تصبح الخبرة السابقة عقبة) في طريؽ التفكير االستراتيجي.

 .2التطرف في التسمط والتحديد والتعقيد :بينما يحتاج التفكير االستراتيجي كعممية إًلى درجات حرية
كفيمة بالسماح باكتشاؼ مشكبلت كتكليد أفكار جديدة ،فإف سمككيات التشدد في ممارسة السمطة،
كالتحديد المتناىي الدقة لممكضكعات أك المشكبلت ،ككذلؾ التعقيد في التفسير أك التنظير ،كميا تيعد
حكاجز في مسار التفكير االستراتيجي .كمف شأف مثؿ ىذه السمككيات في مجاالت العمـ كالفكر،

كالعمؿ تعطيؿ التطكر.

 .3االعتقاد بأنو تم العثور عمى كل األفكار الميمة :حيث يذكر إنو في القرف التاسع عشر اقترح رئيس
براءات االختراع في الكاليات المتحدة األمريكية إًغبلؽ المكتب نيائيان ،كذلؾ لقناعتو بأف جميع
األفكار الجديدة الميمة قد تـ بالفعؿ اكتشافيا ،كأنو ال تكجد أفكار أخرل يمكف التكصؿ إًلييا ،كلكف

الكاقع أ ثبت بعد ذلؾ بما ال يدعك ألم شؾ أف االكتشافات كالتطكيرات ممكنة عمى الدكاـ كفي جميع
المجاالت ،حيث تتميز عممية التفكير بخصكبتيا.

 .4استمرار العمل رغم ِ
اإلرىاق :التفكير االستراتيجي يحتاج إًلى صفاء ذىني ،كىك أمر ال يتحقؽ في

كجكد إًرىاؽ ،كعميو فإف ً
اإلقداـ عمى اتخاذ قرار أك التكصؿ إًلى نتيجة في غيبة التمتع بحالة الصفاء
الذىني يعني كقكع درجة مف الخطأ ،كىك األمر الذم مف شأنو التأثير السمبي عمى كفاءة منتج أك

عمى مسار عمؿ منظكمي ،إًذان يجب تجنب ممارسة التفكير االستراتيجي في كجكد التعب أك ً
اإلرىاؽ،
كاالستفادة مف ىذه األكقات في القياـ باألعماؿ الركتينية.

 .5االعتقاد ببيروقراطية عممية التطوير :أرسمت ك ازرة الطاقة األمريكية عاـ (1990ـ) مذكرة إًلى
المعامؿ التابعة ليا تطمب فيو ً
اإلببلغ مقدمان ػ ػ ػ ػ ستة أشير عمى األقؿ ػ ػ ػ ػ ػ عف أم اكتشاؼ رئيس يتـ
التكصؿ إًليو (أم ستة أشير قبؿ اكتشاؼ االكتشاؼ)ً ،إف التخطيط الصارـ ال يأخذ في االعتبار

ميمة تالية كعميو يصبح مف المطمكب أف ال تتسبب بيركق ارطيات ً
اإلدارة كالتخطيط في كتـ أك قير
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اء أكاف ما يتعمؽ باكتشاؼ كتحديد المشكبلت،
التفكير االستراتيجي في مجاالت البحث كالتطكير ،سك ن
أـ بتكليد األفكار الجديدة .كىذا ما أشار إًليو الشيرم ( )2010في دراستو بمعكقات البيئة الخارجية
كالتي كانت لدل مدراء المدارس الثانكية بدرجة كبيرة.

كيضيؼ آخركف معكقات أخرل لمتفكير االستراتيجي كمنيا (أبك بكر:)110-106 :2004 ،

 .1عدـ مبلئمة أك عدـ كفاية الرصيد المعرفي المتاح لدل المختصيف أك المسؤكليف عف الممارسات
الفعمية لعممية التخطيط االستراتيجي كنتائجيا ،حيث تركز معظـ الكتابات في مجاؿ التخطيط
االستراتيجي عمى المعارؼ كاألسس النظرية دكف االىتماـ الكاؼ بالممارسات كالتجارب العممية
كالنماذج الكاقعية لممساعدة في اكتساب الميارات الفنية لكضع الخطط االستراتيجية كتنفيذىا بكفاءة

كفعالية .كلذلؾ أكصت العديد مف الدراسات مثؿ دراسة أبك غياض ( )2017كدراسة النخالة ()2015

بضركرة تطكير برامج تدريبية لمديرم المدارس باالستناد إًلى تجارب عممية ككاقعية.

 .2ضعؼ كغياب الجانب اإلعبلمي عف نماذج مف المدارس كالمؤسسات التربكية التي حققت نجاحان في
مجاؿ التفكير االستراتيجي.

 .3غياب أك عدـ يسر األدكات المينية التي تستخدـ في ممارسة مراحؿ التفكير االستراتيجي.
كىناؾ مف يضيؼ معكقات أخرل لمتفكير االستراتيجي كمنيا (تكفيؽ:)35 :2004 ،

 .1التسرع :حيث أف ىناؾ بعض المياـ يجب أف تأخذ نصيبيا الكافي مف الكقت كال يمكف ضغط الكقت
مف أجؿ الحصكؿ عمى النتائج المطمكبة.

حيث إف نجاح أم مبادرة يتطمب التكازف األمثؿ بيف التفكير كالتنفيذ.
 .2عدـ التكازف :ي
 .3اليامشية :إذ يجب اعتبار أف تنمية التفكير االستراتيجي كالعمؿ بو جزء ال يتج أز مف الكظيفة
األساسية.

كفػي المنظمػات األصػغر كالمػدارس فػإف المعكقػات تبػرز كاضػحة ألسػباب عديػدة رغػـ ككنيػا أكثػر

المنظمات حاجةن لو نظ انر لطبيعتيا في خدمة المجتمع كبناء األجياؿ ،كمنيا (الكبيسي:)12 :2006 ،

 .1غياب المنافسة بيف المدارس الحككمية كغيرىا مف القطاعات يجعميا في مأمف عف التفكير بجدية
لتحديد مستقبميا طالما أنيا غير مسألة عنو.

 .2عدـ تكفر الكقت البلزـ لتنمية ميارات التفكير االستراتيجي.

 .3الميزانيات السنكية التي تضعيا إدارة التعميـ ال تسمح ألم مدير مدرسة أف يف ٌكر ببرامج كأنشطة
لسنكات قادمة ،كذلؾ ال يضمف تكفر المكارد ليا.

 .4مقاكمة التغيير كالتطكير مف قبؿ مدراء المدارس بما يتبلءـ مع مصالحيـ كسعييـ في إبقاء الحاؿ
عمى ما ىك عميو.

 .5عدـ استقرار مديرم المدارس كالككادر المتخصصة ،كفقداف األمف الكظيفي الناجـ عف تيديدات النقؿ
كالتقاعد المبكر ،مما قد يصرؼ البعض عف التفكير لممستقبؿ الذم لف يعيشكه.
34

 .6الخمط بيف التخطيط البعيد المدل كالتخطيط االستراتيجي الذم يصاحب التفكير االستراتيجي.

كما أف قمة مشاركة أفراد المجتمع المحيط في األنشطة البلمنيجية لممدرسة ،كندرة كجكد الدعـ

المادم لممدرسة مف أفراد المجتمع الخارجي ،كعدـ التكافؽ بيف رسالة المدرسة كثقافة المجتمع تيعد مف أىـ
معكقات البيئة الخارجية لمتفكير االستراتيجي.
كقد صنفت بعض الدراسات معكقات التفكير االستراتيجي إلى (المربع:)75-70 :2015 ،

 .1معوقات بيئية :كىي جممة الظركؼ التي تحيط بالشخص ،كتؤثر في تككيف شخصيتو كتحديد أىدافو
كتكجيو سمككو ،مثؿ البيئة االجتماعية المحيطة بالفرد كبيئة العمؿ ،حيث تؤدم دك انر في إصابة الفرد

باإلحباط ،كتحد مف فرص المجكء لمتفكير االستراتيجي ،كما كتؤثر البيئة االقتصادية عمى التفكير
االستراتيجي نتيجةن لعدـ القدرة عمى تكفير االحتياجات األساسية لؤلفراد.

 .2معوقات تنظيمية :ىي معكقات تتعمؽ بالمنظمة كأسمكب عمميا ككيفية تحقيؽ أىدافيا ،كمدل مبلئمة
المناخ التنظيمي لمتفكير االستراتيجي ،كالبيئة التنظيمية التي تتضمف المشاركة في كضع أىداؼ

العمؿ كاجراءاتو ،كاتخاذ ق ارراتو بيف الرؤساء كالمرؤكسيف ،ككجكد قنكات االتصاؿ المفتكحة كالكاضحة،
كتشجيع أفراد التنظيـ عمى المناقشة كتبادؿ الرأم ،كقياـ العبلقات عمى الثقة كاالحتراـ المتبادؿ.

 .3معوقات شخصية :ىي معكقات تتعمؽ بالفرد ذاتو التي تتأثر بخبرات الفرد الذاتية كأساليب تعاممو مع
محيطو األسرم كالمدرسي كاالجتماعي ،كإصدار األحكاـ المسبقة غير المدركسة كغير المتأنية عمى
األشخاص كالمشكبلت كفي ضعؼ المبلحظة كالنظرة السطحية لممشكبلت كاألمكر الميمة ،كالخكؼ
مف الفشؿ كالتفكير النمطي المقيد الذم ال يخرج عف المألكؼ ،إضافةن إلى تسرع بعض المسؤكليف

أحيانان في كضع حمكؿ لممشكبلت دكف تفحص أبعادىا ،ككذلؾ االعتماد عمى حؿ كاحد لجميع
المشكبلت ،كتجاىؿ االستراتيجيات األخرل التي قد تككف أكثر مبلئمةن لمكاجية المشكمة.

مػػػف ىنػ ػػا كػ ػػاف البػ ػ ىػد مػ ػػف تنميتػ ػػو ،السػ ػػيما لقي ػ ػادات المؤسسػ ػػات التعميميػ ػػة بتػ ػػدريبيـ عمػ ػػى التفكيػ ػػر
بدء مف ترسيخ اإليماف بأىمية التفكير ،كمرك انر باختيار أصحاب العقػكؿ المفكػرة القػادرة عمػى
االستراتيجي ،ن
ػاء بمػػركىـ ببػرامج تدريبيػػة تنمػػي التفكيػػر االسػػتراتيجي مػػف خػػبلؿ
ممارسػػات العمميػػات العقميػػة المركبػػة ،كانتيػ ن
التدريبات عمى ممارسة التأمؿ ككضع التصكرات ،كتقديـ النماذج كالمفاىيـ عف استشراؼ المستقبؿ (الحاج

محمد.)32 :2011 ،

كمف خبلؿ العرض السابؽ يمكف القكؿ بػأف معكقػات التفكيػر االسػتراتيجي تتمثػؿ فػي كػؿ مػا يػؤثر

سمبان عمى ممارسة ىػذا التفكيػر ،كيعيقػو عػف تحقيػؽ أىدافػو المتمثمػة فػي تحسػيف الكاقػع التنظيمػي كاسػتثمار

التكيػػؼ معيػػا ،كاغتنػػاـ مػػا قػػد تحممػػو مػػف
الم ػكارد المتػػكفرة بكفػػاءة كفاعميػػة ،كاالسػػتجابة
لممتغي ػرات البيئيػػة ك ٌ
ٌ
اء أكػػاف ألسػػباب بيئيػػة أـ تنظيميػػة أـ فنيػػة أـ اجتماعيػػة أـ
فػػرص كمكاجيػػة مػػا قػػد تحممػػو مػػف تيديػػدات ،سػك ن

شخصية ،أـ أخرل ،كالكقكؼ عمػى تمػؾ المعكقػات ،كتحميػؿ أسػبابيا يعػد مطمبػان أساسػيان لمكاجيتيػا كمحاكلػة

التغمب عمييا.
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المحور الثاني :البراعة التنظيمية ()Organizational Ambidexterity
تتنػػاكؿ الد ارسػػة فػػي ىػػذا الجػػزء الب ارعػػة التنظيميػػة ،مػػف حيػػث المفيػػكـ كاألىميػػة كاألبعػػاد كمتطمبػػات

التحقيؽ ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

أوالً :مفيوم البراعة التنظيمية

قػ ىػدـ البػػاحثكف فػػي مجػػاؿ اإلدارة مجمكعػػة مػػف المفػػاىيـ لمتعػػرؼ إلػػى الب ارعػػة التنظيميػػة التػػي تمكػػف

المنظمػات مػػف النجػػاح كالمنافسػػة ،كتعػػزز كجكدىػػا فػػي ظػػؿ متغيػرات العصػػر المتسػػارعة ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ
قراءة التغيرات التي تط أر عمى البيئة كاالستجابة ليا.
 .1البراعة لغ ًة:

ع،
كب ير ى
كبراعةن ى
البراعة في المغة العربية ،كما جاء في لساف العرب ،مف المصدر "برع تىٍب يرعي يب يركعان ى
فيك بارعه :تىـ في كؿ فى ً
ضيمة كجماؿ كفاؽ أصحابو في العمـ كغيره ،كقد تكصؼ بو الم أرىة ،كالبارع:
ن
ُّكدًد" (ابف منظكر ،)390 :2003 ،كفي المعجـ الكسيط " ،ىب ىرع ػ ػ يب يركعان:
الذم فاؽ أصحابو في الس ى
ً
ً
الفصاحة الخارجة عف نظائرىا" (مجمع المغة
كح ٍس يف
البراعة :كماؿ
فاؽ ين ى
الفضؿ ي
ظ ىراءه في أمر ،ك ى
اؽ أصحابوي في
َّـ ،ىك
ص ىر :فى ى
مصد ير ىب ىر ى
ى
ع ،ى
كن ى
العربية ،)50 :1985 ،كفي تاج العركس " ،يب يرعان بالض ى
ض و
كؿ فى ً
يمة ى و
تـ في ِّ
الم ٍح ىكًـ ،فيك بارعه ،كىي بارعةه"
العمـ كغيره ،كما في الصحاح ،أك َّ
كج ىماؿ ،كما في ي
(الزبيدم.)317 :1983 ،

كمػػا يع ٌرفػػت أنيػػا" :كمػػاؿ الفضػػؿ ،كالسػػركر ،كحسػػف الفصػػاحة الخارجػػة عػػف نظائرىػػا ،كبػػرع الرجػػؿ
البيت صحيح السػبؾ ،كاضػح المعنػى ،غيػر متعمػؽ بمػا بعػده،
فاؽ أصحابو ،كبراعة المطمع :أف يككف
ي

سالمان مف الحشك كتعقيد الكبلـ ،سيؿ المفظ ،متناسب القسميف ،بحيث ال يككف شطره األكؿ أجنبيان مف

شطره الثاني ،مناسبان لمقتضى المقاـ" (الكفكم.)244 :1993 ،

كفػػي المغػػة اإلنجميزيػػة ،كمػػا جػػاء فػػي قػػامكس أكسػػفكرد ،أف أصػػكؿ ىػػذه الكممػػة يرجػػع إلػػى المغػػة

البلتينية ،كتعنػي القػدرة عمػى اسػتخداـ اليػد اليمنػى كاليسػرل بسػيكلة متسػاكية ،إذ جػاءت مػف ()Ambi

تعني كبل الجانبيف ،ك( )dexterتعني اليد اليمنى ()Stevenson, 2010: 49؛ أم :أف البراعة تعني

إنجاز عمميف متناقضيف بالميارة نفسيا.

 .2البراعة اصطالحاً:

يع ٌرفت البراعة اصطبلحان َّ
بأنيػا :القػدرة عمػى القيػاـ بأفعػاؿ مختمفػة كمتنافسػة فػي كثيػر مػف األحيػاف
كفػي الكقػت نفسػو ) ،)simsek et al., 2009: 865ك يع ٌرفػت أيضػان َّ
بأنيػا :القػدرة عمػى اسػتخداـ كمتػا
اليديف اليمنػى كاليسػرل فػي العمػؿ ،كذلػؾ يعنػي أداء الميػاـ اليكميػة االعتياديػة ،كتطػكير جكانػب أخػرل

في العمؿ (.)Kraner,2018: 26
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 .3البراعة التنظيمية:
اختمؼ الباحثكف في كضع تعريؼ شامؿ جامع لمبراعة التنظيمية ،إال أف معظميػـ يجمػع عمػى أف

البراعة التنظيمية تعتمد عمى استغبلؿ الفرص في البيئة بالتزامف مع استكشاؼ الفرص الجديدة.

فقػػد يع ٌرفػػت الب ارعػػة التنظيميػػة َّ
بأنيػػا :قػػدرة المنظمػػة عمػػى تحقيػػؽ الت ػكازف بػػيف اسػػتغبلؿ اإلمكانػػات
الحاليػة ،كاستكشػاؼ فػرص كامكانيػات جديػدة فػي الكقػت نفسػو ( Zi-Lin and Poh-Kam, 2004:
data, ( ،)Nemanich and Vera, 2009: 19( ،)Jansen et al., 2005: 351( ،)481

 ،)2011: 4ك يع ٌرفت أيضان َّ
بأنيا :قػدرة المنظمػة عمػى تخصػيص المػكارد الضػركرية لتحقيػؽ النجػاح فػي
أنشطة االستغبلؿ كاالستكشاؼ معػان لتحقيػؽ األربػاح ،كضػماف بقػاء المنظمػة فػي المسػتقبؿ ضػمف بيئػة
األعمػاؿ التنافسػية ( ،)Yigit, 2013: 60كىػذا يعنػي أف الب ارعػة التنظيميػة تيػتـ بالحفػاظ عمػى مكانػة

المنظمة عمى المدل البعيد مف خبلؿ ما تقكـ بو لمكاكبة التغيرات البيئية.

كمػ ػػف التعريفػ ػػات األخػ ػػرل لمب ارعػ ػػة التنظيميػ ػػة" :قابميػ ػػة المنظمػ ػػة عمػ ػػى إدارة األنشػ ػػطة ذات الصػ ػػمة

باستثمار مقدراتيا الحالية بيدؼ خمػؽ القيمػة لممنظمػة عمػى األمػد القريػب ،كاستكشػاؼ الفػرص الجديػدة
لضماف بقائيا كاستمرارىا عمى األمد البعيد بطريقة مناسبة" (رشيد كجابر.)13 :2014 ،

كيرل الػبعض أف الب ارعػة التنظيميػة تتمثػؿ فػي" :قػدرة المنظمػة عمػى متابعػة نشػاطيف متكػامميف فػي

كقت كاحد ،كادارة التناقضات كالتكترات في التعامؿ الحالي كالمستقبمي فػي جميػع األنشػطة كعمػى كافػة

المستكيات التنظيمية" (البغدادم كالجبكرم ،)23 :2015 ،كيرل آخركف بأف الب ارعػة التنظيميػة تعنػي:
التعامؿ مع أنشطة متناقضة كالتركيز عمػى تحقيػؽ الكفػاءة كالمركنػة فػي الكقػت ذاتػو ،أك تركيزىػا عمػى
تحقيؽ االستكشاؼ مع االستغبلؿ ،أك التركيز عمى االبتكار الجذرم مع االبتكار المستمر ،أك التركيز
عمى تحقيؽ الكفاءة مع الفاعمية (حسيف كالعاني.)278 :2018 ،

كيمكػػف تجسػػيد مفيػػكـ الب ارعػػة عمػػى مسػػتكل عمميػػات الفريػػؽ عػػف طريػػؽ قػػدرة أعضػػاء الفريػػؽ عمػػى

إيجػػاد الحمػػكؿ اإلبداعيػػة لممشػػكبلت فػػي ضػػكء الرؤيػػا المشػػتركة ،كالثقػػة المتبادلػػة فيمػػا بيػػنيـ كتكامػػؿ
أنشطتيـ ()Tempelaar, 2010: 75

كمف خبلؿ العرض السابؽ يتضح ما يأتي:

أ -أف الب ارعػػة التنظيميػػة ترتكػػز عمػػى نػكعيف مػػف األنشػػطة المتناقضػػة ،كىمػػا :أنشػػطة االسػػتغبلؿ التػػي
تيتـ باستغبلؿ كاستثمار المكارد الحالية لممنظمة لتمبية االحتياجات الحاضرة ،كأنشطة االستكشاؼ

التي تسعى لبلبتكار كالتجديد كالبحث عف مكارد جديدة لممنظمة.

ب -ضركرة تحقيؽ التكازف بيف نكعي األنشطة المتعمقة باالستغبلؿ كاالستكشاؼ لبناء منظمات بارعة.
ج -الب ارعػػة التنظيميػػة تسػػعى لمكصػػكؿ بالمنظمػػة إلػػى مكقػػع ريػػادم ليػػا فػػي المسػػتقبؿ بػػيف المنافسػػيف،
كبالتالي الحفاظ عمى حيكيتيا كحمايتيا مف خطر الجمكد كاالنييار.
35

د -المنظمات التعميمية في أمس الحاجة لتحقيؽ البراعة التنظيمية ،األمر الذم يتطمب تخطيطػان جيػدان
لضػػماف حسػػف اسػػتثمار الم ػكارد ،باإلضػػافة إلػػى فريػػؽ عمػػؿ متكامػػؿ ييسػػيـ فػػي كضػػع سػػيناريكىات
المستقبؿ.

ثانياً :أىمية البراعة التنظيمية

لـ يعد خافيان أف التحدم األكبر أماـ المنظمات التعميمية في ظؿ المتغيرات المتبلحقة ىك مكاصمة

أنشطة االستكشاؼ بالتكازم مع استغبلؿ المكارد المتاحة ،كذلؾ مف أجؿ بقائيا كاستمرارىا كتحقيؽ ما

تصبك إليو.

كالبراعة التنظيمية تمثؿ صكرة مف صكر المنظمات المعاصرة التي تتعامؿ بشكؿ جيد كناجح مع

معطيات البيئة المتغيرة ،فتجعؿ المنظمة في حالة حركة مستمرة لمكاجية التحديات البيئية عف طريؽ

تثبيت مكقعيا الحالي مع المنافسيف ،كالسعي لمدخكؿ في مجاالت جديدة مستقببلن مف خبلؿ

االستكشاؼ (حسيف كالعاني ،)279 :2018 ،كذلؾ ألف التحديات الحالية تتطمب اتباع أساليب جديدة

تمكنيا مف استكشاؼ الفرص المحيطة بيا كفي الكقت ذاتو العمؿ عمى استغبلؿ ىذه الفرص ،كاحداث
التكازف بيف ىذه األساليب (البغدادم كالجبكرم.)19 :2015 ،

كىذا ما أكصت بو عدة دراسات ،مثؿ دراسة النجار ( )2015كدراسة الكرعاكم ()2017

بضركرة تييئة بيئات مبلئمة لئلبداع كالتعاكف ،كتقديـ التسييبلت البلزمة لبلستكشاؼ كاستغبلؿ الفرص،

كتشجيع العامميف عمى أنشطة االستكشاؼ المتمثمة في البحث كتحمؿ المخاطر كالتجريب كالمنافسة،

ككذلؾ أنشطة االستغبلؿ المتمثمة في االختيار كاإلنتاج كالتنفيذ كاإلنجاز.

إذ إف إنتاجية العامميف عادةن ما تتأثر باتجاىاتيـ كبخاصة معنكيات جماعات العمؿ داخؿ
المنظمة ،كالتي تتأثر بدكرىا بنمط القيادة اإلدارية السائدة أك المستخدمة في اإلشراؼ عمى العامميف

(الرحاحمة كعزاـ.)249 :2011 ،

كالبراعة التنظيمية تمنح منظمات األعماؿ جممة مف الخيارات لتكليد النتائج الميمة ككنيا تتعامؿ

مع قدرة المنظمة عمى إدارة التناقضات كالتكترات في التعامؿ الحالي كالمستقبمي مف خبلؿ الكفاءة

كالتأثير ،كالمكائمة كالتكيؼ ،كتحقيؽ المثالية كاإلبداع ( ،)Venkatraman et al., 2007: 5كأيضان
تبحث في تحقيؽ التكازف بيف االستكشاؼ كاالستغبلؿ بشكؿ متزامف ،كغالبان ما ترتبط البراعة التنظيمية

إيجابيان مع مؤشرات األداء (محمد كآخركف( ،)51 :2014 ،حسيف كالعاني.)279 :2018 ،

كذلؾ حتى تتمكف المنظمة مف مكاصمة أنشطتيا االستكشافية كاالستغبللية في آف كاحد مف أجؿ

تحقيؽ أفضؿ أداء كالبقاء مدة أطكؿ (عكيس ،)242 :2015 ،كما أف التكازف كالتزامف بيف أنشطة
االستكشاؼ ،كاالستغبلؿ يؤدم بالمنظمة لمكصكؿ لمستكل أعمى مف األداء ( ،)Jansen, 2005: 48كما
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كأنو يقمؿ مف تعرض المنظمات لبلنييار التنظيمي حيث تيعد البراعة التنظيمية أحد األساليب العبلجية في
الحد مف االنييار التنظيمي (الباشقالي كالداؤد.)338 :2015 ،
كالتكازف بيف االستكشاؼ كاالستغبلؿ ال يؤدم فقط إلى التجديد التنظيمي؛ كلكف أيضان يساعد

المنظمات عمى أف تصبح أكثر ابتكاريةن ( ،)Datta, 2011: 2كىذا ينسجـ ما تكصمت إليو الدراسات
مثؿ دراسة فاريك  ،)2017( Varioكدراسة إبراىيـ ( )2017مف أف ثقافة االبتكار تيسيـ في األنشطة
االستكشافية ،ككجكد التكازف النسبي لممارسات االستكشاؼ كاالستغبلؿ يعمؿ عمى تحقيؽ مستكل معيف

مف البراعة التنظيمية ،كالتي تقكد بدكرىا المنظمات نحك تحقيؽ النجاح.

يضاؼ إلى ذلؾ أف أىمية البراعة التنظيمية تبرز في السعي الجاد لضماف بقاء المنظمات في

المدل الطكيؿ ،كتحديد المفاضمة ،بسبب سرعة التغير في الظركؼ البيئية ،كىي بحاجة إلى النظر في

أىدافيا عمى المدل الطكيؿ بدالن مف النجاح عمى المدل القصير مف أجؿ ضماف استم ارريتيا في المستقبؿ

( ،)Yigit, 2013: 6-7كىنا يبرز دكر القائد الذم يسعى إلى تكفير المصادر كالمكارد باإلضافة لميارتو
في االستكشاؼ كاالستفادة مف الفرص المتاحة.

كقد أشارت الدراسات إلى دكر المديريف في تمكيف كتطكير شركط تحقيؽ البراعة التنظيمية التي

تبنى معظميا عمى منيج القيادة ،كتساعد عمى تحقيؽ التكازف بيف المتطمبات التي تفرضيا األنشطة

المتناقضة ،إذ إف العمميات الداخمية تمكف المديريف مف التعامؿ مع مجمكعة كبيرة مف المعمكمات كالبدائؿ
البلزمة التخاذ القرارات مف أجؿ حؿ الص ارعات بيف االستغبلؿ كاالستكشاؼ ( Prange and

 ،)Schlegelmilch, 2009: 22كقد أكصت بعض الدراسات مثؿ دراسة محمد ( ،)2014كدراسة عمي
كشرفاني ( )2017بضركرة اىتماـ المديريف بتطكير ميارات استغبلؿ الفرص المكجكدة كاستكشاؼ الجديدة
منيا كاقتناصيا لتحقيؽ الميزة التنافسية ،كذلؾ مف خبلؿ استثارة دافعية العامميف كخمؽ مناخ تنافسي،

كتنظيـ كرش عمؿ لتكعية العامميف بمفيكـ البراعة التنظيمية ككيفية تنمية أبعادىا ،إذ إف تحقيؽ الميزة
التنافسية يعتمد عمى أساس التكمفة المنخفضة ،كجكدة المنتج العالية ،باإلضافة إلى التصميـ المختمؼ عف

اآلخريف.

إلى جانب ذلؾ فإف األمر يتطمب مف المديريف القياـ بإعادة ىندسة العمميات اإلدارية بشكؿ دكرم

كعمى المدل الطكيؿ لزيادة قدرة المنظمة عمى مكاجية المنافسة الجديدة كالتقدـ التكنكلكجي ( preda,

 ،)2014: 67كيمكف أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ المكازنة بيف الحاجة إلى اإلبداع كالتكيؼ مع التغيرات البيئية
كفي الكقت نفسو تحسيف كتكسيع نطاؽ العمميات كالتقنيات القائمة (،)Voss and Voss, 2012: 1

كذلؾ انطبلقان مف أف أساس نجاح المنظمات ىك قدرتيا عمى الجمع بيف أىدافيا في المدل القصير،
كسرعة تحكليا نحك الفرص الجديدة.
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فاإلبداع كتبني المخاطر المحسكبة كاالستباقية يؤدم إلى تكجو المنظمات إلى النظر لما ىك أبعد

مف حدكد أعماليا الحالية مف خبلؿ تقديـ خدمات جديدة ،كابداعية قادرة عمى تمبية الحاجات الحالية
كالمستقبمية لمعمبلء (راضي كقاسـ.)128 :2018 ،

كعميو يمكف القكؿ بأف المنظمة البارعة ىي التي تيتـ بتحديد مكاردىا المتاحة كسبؿ استثمارىا

عمى الكجو األمثؿ ،مف خبلؿ إج ارء عمميات المسح لبيئتيا الداخمية ،كتحديد مصادر القكة ،كنقاط
تؤثر
الضعؼ ،ككذلؾ إجراء عمميات المسح لمبيئة الخارجية لتحديد الظركؼ المتغيرة التي يمكف أف ى
عمييا ،كقد أكصت دراسة راضي كقاسـ ( )2018بضركرة قياـ المنظمات بعمميات التحميؿ البيئي لمكصكؿ
إلى الفرص المتاحة الستثمارىا كتحديد التيديدات الخارجية ،كذلؾ مف أجؿ كضع استراتيجية لمتقميؿ مف
تأثيرىا ،لتتمكف بذلؾ مف أداء عمميا بش و
كؿ متكازف دكف أف يطغى جانب عمى آخر.
ثالثاً :أبعاد البراعة التنظيمية

أشارت العديد مف ِّ
الدراسات مثؿ دراسة عمي كشرفاني ( ،)2017كدراسة

فاريك Vario

( ،)2017كدراسة المحاسنة ( ,)2017كدراسة السمنتي ( ,)2015كدراسة ليكـ  ،)2015( Liumكدراسة

النجار ( ،)2015كدراسة محمد كآخركف ( ،)2014كدراسة سيمسؾ كآخركف ،)2009( Simsek et al.
كدراسة زم ليف كبكه كاـ  ،)2004( Zi-Lin and Poh-Kamإلى أف ىناؾ بعديف أساسييف لمبراعة

التنظيمية ،كىما:

 .1البعد األول :االستغالل "استغالل الفرص المتاحة" (:)Exploitation

ييعػ ٌرؼ االسػػتغبلؿ ب َّأنػػو :اسػػتثمار اإلمكانيػػات الحاليػػة ،كاشػػباع حاجػػات العمػػبلء الحػػالييف كاألسػكاؽ
الحالية ،كتحسيف المنتجات كالعمميات الحالية ( ،)Zi-Lin and Poh-Kam, 2004: 483كييعػ ٌرؼ
أيض ػان ب َّأنػػو :ابتكػػارات تدريجيػػة قريبػػة مػػف قاعػػدة المعرفػػة الحاليػػة لمشػػركة كاالبتكػػارات المصػػممة لتمبيػػة
احتياجػات العمػبلء الحػالييف أك األسػكاؽ الحاليػة ) ،)Tran, 2015: 32كيسػتنتج أف االسػتغبلؿ يعنػي

االس ػػتفادة القص ػػكل م ػػف اإلمكاني ػػات كالمػ ػكارد المادي ػػة كالبشػ ػرية المت ػػكفرة ف ػػي المنظم ػػة بغ ػػرض إش ػػباع

حاجات المستفيدين الحاليين ،وتحقيق أهداف آنية.

حيػػث يشػػير االسػػتغبلؿ إلػػى قػػدرة المنظمػػة عمػػى تحسػػيف األنشػػطة لخمػػؽ قيمػػة فػػي األمػػد القريػػب،

كلذلؾ يصمـ لتمبية حاجات العمبلء الحػالييف فػي األسػكاؽ الحاليػة ،كيسػعى لتكسػيع المعرفػة كالميػارات
الحالية ،ككذلؾ تكسيع المنتجات كالخػدمات الحاليػة ،مػع زيػادة قنػكات التكزيػع الحاليػة أيضػان (الباشػقالي

كالداؤد.)334-333 :2015 ،

كلذلؾ يرتبط االستغبلؿ بعدة أنشطة منيا :اإلنتاج كالكفاءة كاالختيار كالتنفيػذ كالصػقؿ ( March,

 ،)1991: 71كيتـ االستغبلؿ عػف طريػؽ التغييػر المسػتمر ،كتحقيػؽ أقصػى حػد مػف الكفػاءة كالسػيطرة
عمى المكاقع المثاليػة (المحاسػنة ،)32 :2017،كعػادةن مػا تمجػأ المنظمػات إلػى بيئتيػا الخارجيػة لمبحػث
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عػػف الفػػرص المحيطػػة بيػػا ،كالتػػي تتضػػمف إنتػػاج منتجػػات جديػػدة أك تحسػػينيا ،كايجػػاد منافػػذ تسػػكيقية

جديدة ،كايجاد زبائف جػدد (البغػدادم كالجبػكرم ،)23 :2015 ،كعمػى صػعيد منظمػات األعمػاؿ أيضػان

فإف التفكير في استغبلؿ الفرص يمكف أف يككف (الكرعاكم:)26 :2017 :

أ -عف طريؽ استراتيجية النمك المركزة مف خبلؿ إمكانية زيادة المبيعات الحالية في األسكاؽ الحالية.

ب -عػػف طريػػؽ اسػػتراتيجية تطػػكير السػػكؽ ،مػػف خػػبلؿ تسػػكيؽ المنتجػػات الحاليػػة فػػي أس ػكاؽ جديػػدة أك
قطاعات جديدة في السكؽ.

ج -عف طريؽ استراتيجية تطػكير المنػتج ،مػف خػبلؿ تطػكير المنتجػات الحاليػة ،كتقػديـ خػدمات جديػدة
في األسكاؽ الحالية.

د -عف طريؽ استراتيجية التنكيع ،مف خبلؿ تقديـ منتجات جديدة.

ق -عػػف طريػػؽ اسػػتراتيجية التكامػػؿ األفقػػي ،مػػف خػػبلؿ االنػػدماج مػػع منظمػػة أخػػرل أك امػػتبلؾ منظمػػة
أخرل لزيادة الحصة السكقية ،كيطمؽ عمى ىذه االسػتراتيجية اسػتراتيجية السػيطرة عمػى المنػافس أك
االندماج معو.

أما عمى صعيد البيئة التربكية كالمدرسية فيقترح بعض الباحثيف كسائؿ الستثمار الفرص المتاحة

كمنيا (الرشايدة:)72-69 :2007 ،

أ -استثمار نقاط القكة في البيئة الخارجية لدعـ البرامج كالمشاريع التربكية.

ب-

استثمار الفرص المتاحة لمتطكير ضمف المحكر المعني بالقيادة كاإلدارة في استراتيجية التعمـ

ج-

تمكيف المكارد البشرية في المؤسسة التربكية ،كاعادة تدريبيا في ضكء متطمبات ثكرة المعمكماتية

د-

استثمار نقاط القكة في البيئة الخارجية لمحد مف المعكقات التي قد تعرقؿ مسيرة التطكير،

اإللكتركني.

كاالتصاالت كاالقتصاد المعرفي.

كالتنسيؽ بيف الجيات ذات العبلقة كافة.

ق-

العمؿ عمى إعادة بناء اإلدارة كالقيادة التربكية كاعادة تشكيميا.

ك-

مراجعة التشريعات كتحديثيا بما ينسجـ مع التكجييات الحديثة.

ز -تعميؽ التكجو نحك البلمركزية اإلدارية ،بأف تتحكؿ ميمة المركز إلى التخطيط االستراتيجي
كالتقكيـ النيائي ،كتفكيض بقية الصبلحيات إلى الميداف التربكم كصكالن إلى المدرسة.

ح -التخطيط التكاممي لبرامج النمك الميني المستداـ لمعامميف في اإلدارة التربكية كالمدرسية ،باعتماد
إعادة التدريب كفؽ المستجدات كالتقنيات الحديثة.

ط -تنمية المكارد البشرية العاممة في اإلدارة التربكية كالمدرسية ،مف خبلؿ:
 )1تطكير معايير كأسس مكضكعية لمترقية الكظيفية.

 )2انتياج سياسة الباب المفتكح ،كتطبيؽ منيجية اإلدارة بالتجكاؿ.
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 )3اعتماد التشاركية في صنع القرار التربكم ،كاعادة تشكيؿ المجالس كالمجاف التربكية باعتماد
المشاركة المجتمعية كعمى المستكيات كافة.

 )4تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بفاعمية ،كانشاء أنظمة متكاممة لممعمكمات
اإلدارية ،كلدعـ الق اررات التربكية ،كتدريب العامميف عمى استخداميا بكفاءة.

 )5استثمار مصادر التمكيؿ كافة ،كتقديـ مشاريع ابتكارية لتطكير اإلدارة التربكية باإلفادة مف
الخبرات العالمية.

 )6استثمار اإلمكانات المتاحة كافة لتكفير األجيزة التقنية (الحكاسيب كتكابعيا) مف خبلؿ
الجيات المانحة كالبرامج المختمفة ،كالبحث عف مصادر تمكيمية جديدة كابداعية ،كالحد مف

اليدر التربكم كاستثمار األبنية المدرسية ،كمرافقيا كبرامجيا لزيادة انتاجيتيا.

 )7مكاصمة إعادة تأىيؿ األجيزة المكجكدة كاستثمارىا بالشكؿ األفضؿ لمصمحة المؤسسة التربكية
كمجتمعيا المحمي.

 )8تعديؿ التشريعات بما يتيح التكجو نحك البلمركزية كتفكيض الصبلحيات كبناء الشراكات
كالمشاركة المجتمعية ،كاستثمار األبنية المدرسية كمرافقيا.

كترل الباحثة :أف االستغبلؿ األمثؿ لمكارد المنظمة كالفرص المتاحة يتطمب تحفيز القكل البشػرية
المتػػكفرة فػػي المنظمػػة كاالىتمػػاـ بتػػدريبيـ كتنميػػتيـ مينيػان ،كتطبيػػؽ أسػػاليب اإلدارة العصػرية ،كاسػػتثمار
األجي ػزة كالمعػػدات كالتقنيػػات المتػػكفرة فػػي المنظمػػة عمػػى الكجػػو األمثػػؿ ،باإلضػػافة إلػػى كضػػع جػػداكؿ

زمنية لتنفيذ كافة المياـ كاألنشطة.

 .2البعد الثاني :االستكشاف "استكشاف الفرص الجديدة" (:(Exploration
ػث إنػػو يقػػكـ عمػػى تكقػػع التغييػػر
يعػػد االستكشػػاؼ جػػزءان مػػف التفكيػػر االسػػتراتيجي التنظيمػػي مػػف حيػ ي
كالعمؿ عمى تمبيتو ،بيدؼ تطكير منػتج جديػد كخمػؽ منتجػات مبتكػرة ممػا يػؤدم لظيػكر زبػائف كأسػكاؽ

جديدة ،كتككيف قنكات تكزيع جديدة ،كىذا يحتـ األخذ باالعتبار قكة المنافسيف مػف المنظمػات األخػرل،

كبالتالي عمى المنظمة أف تككف قادرةن عمػى اسػتثمار الفػرص كادارة دفػة العمػؿ مػف خبلليػا ،كمػا ينبغػي
عمييػػا أيضػ ػان خم ػػؽ الرغب ػػة لتقبػػؿ أم مغ ػػامرة ق ػػد تص ػػاحب عمميػػة اقتناص ػػيا لمف ػػرص (ك ػػاظـ كآخ ػػركف،

 ،)301 :2015كبالمقابؿ يجػب عمػى المنظمػات أف ال يكػكف ىػدفيا محػدد فقػط باستشػراؼ المسػتقبؿ،

كاإلبداع المرحمي ،كاستيداؼ عمبلء جدد ،كلكف أيضان يجػب التركيػز عمػى العمػبلء الحػالييف ،كاإلبػداع
كالتغيير التطكيرم (.)chaharmahali and Siadat, 2010: 6

كحتى تحصؿ المنظمة عمى الفرص الجديدة فػإف عمييػا أف تحش ىػد جيكدىػا ،مػع مراقبػة التكجيػات
كتحديػػد الطمبػػات المسػػتقبمية لمعمػػبلء الحػػالييف ،ككػػذلؾ تكقػػع حػػاالت التغيػػر التػػي قػػد تط ػ أر عمػػى نػػكع

الطمبػات ،أك تكقػع ظيػكر بعػض المسػائؿ التػي قػد تػؤدم إلػى فػرص جديػدة ( Dess et al., 2007:

 ،)458فالفرصة مكقؼ أك فكرة أك مكقع يتناسب إيجابيان مع الرؤية االسػتراتيجية لممنظمػة أك يزيػد مػف
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قػػدرتيا عمػػى التكيػػؼ ف ػػي بيئػػة األعمػػاؿ لتحقي ػػؽ أىػػدافيا أك تجػػاكز تم ػػؾ األىػػداؼ مقارن ػةن بالمنافس ػػيف

(الجنػػابي ،)161 :2017 ،كىػػذا يتطمػػب إدارة قػػادرة عمػػى إيجػػاد نػػكع مػػف التنػػاغـ بػػيف مػػا تمتمكػػو مػػف
معرفػػة كميػػة كقػػدرات فنيػػة ،كرؤيػػة ثاقبػػة كتخطػػيط اسػػتراتيجي كص ػكالن إلػػى مركػػز تنافسػػي لمكلػػكج لعػػالـ

المنظمات المتميػزة ،كليتحقػؽ ذلػؾ ال ب ىػد ليػا مػف تبنػي العديػد مػف المحػاكر كاالبتكػار كاإلبػداع كالبحػث
كالتطكير كالممارسات اإلدارية (السكارنة.)82 :2008 ،

كق ػػد يع ػ ٌػرؼ االستكش ػػاؼ ب َّأن ػػو :البح ػػث ع ػػف ف ػػرص جدي ػػدة كعم ػػبلء ج ػػدد كدخ ػػكؿ أسػ ػكاؽ جدي ػػدة،
باالعتمػاد عمػى عمميػات جديػدة كطػرح منتجػات جديػدة (،)Zi-Lin and Poh-Kam, 2004: 483

ك يعػ ٌػرؼ أيضػان ب َّأنػػو :الػػتعمـ المكتسػػب بالعمميػػات كاالختبلفػػات المنسػػقة كالتجػػارب المخططػػة ( Raisch
 ،)and Brikinshaw, 2008: 389كيستنتج أف االستكشاؼ يعني البحث عف فرص جديدة لتحقيػؽ
أىداؼ مستقبمية.

ػث إن ػػو يػػدكر ح ػػكؿ اتج ػػاه
كلػػذلؾ يع ػػد االستكشػػاؼ ج ػػزءان م ػػف التفكيػػر االس ػػتراتيجي التنظيمػػي ،حي ػ ي
اس ػػتباقي ق ػػكم يم ػػنح المنظم ػػة الق ػػدرة عم ػػى تكق ػػع التغي ػػر أك احتياج ػػات العم ػػبلء ،كالعم ػػؿ عم ػػى تمبيتي ػػا
( ،)Dhliwayo and Van, 2007: 129كعادةن ما تمجأ المنظمػات إلػى بيئتيػا الخارجيػة لمبحػث عػف
الفرص المحيطة بيا ،كالتي تتضػمف إنتػاج منتكجػات جديػدة أك تحسػينيا ،إيجػاد منافػذ تسػكيقية جديػدة،
كايجاد زبائف جدد (البغدادم كالجبكرم.)23 :2015 ،

كتؤكػػد الد ارسػػات عمػػى أف االسػػتغبلؿ كاالستكشػػاؼ نشػػاطيف مختمفػػيف أك متناقضػػيف ،يتطمبػػا مػػف

المنظمة تقسيـ مكاردىا كجيدىا ككقتيا بيف ىذيف النشاطيف ( Raisch and Brikinshaw, 2008:
 ،)376كالمنظمات بحاجة ألف تككف بارعة بشكؿ استثنائي لتحقيؽ التػكازف بػيف األنشػطة االستكشػافية
كاألنشطة االستغبللية بشكؿ متزامف ،إذ تبحث عف إمكانيات جديدة لتتكافؽ مع بيئة األعماؿ المتغيػرة،

كفي الكقت نفسو تكظؼ اإلمكانيات المتكفرة لدييا لتحقيؽ الكفاءة (المحاسنة.)3 :2017،

كتحقيػػؽ ذلػػؾ يتطمػػب القيػػاـ بعمميػػة تحميػػؿ لمبيئػػة لتحديػػد الفػػرص المتاحػػة السػػتثمارىا كالتيديػػدات

الخارجيػػة لكضػػع اسػػتراتيجية لمتقميػػؿ مػػف مػػدل تأثيرىػػا ( ارضػػي كقاسػػـ ،)129 :2018 ،كمػػا يتطمػػب
كجػػكد قػػادة يػػدرككف أىميػػة المرحمػػة بمػػا فييػػا مػػف متغي ػرات اسػػتراتيجية ،كلػػدييـ قػػدرة عمػػى االستكشػػاؼ

كاالسػػتغبلؿ إضػػافةن إلػػى قػػدرتيـ عمػػى إدارة التحػػكؿ كتػػكفير الم ػكارد (المحاسػػنة ،)31 :2017 ،كأيض ػان

قدرة عمى اقتناص الفرص باعتماد طرائؽ كعمميات جديدة.

فعػػادة تعمػػؿ المنظمػػات فػػي بيئػػة تنافسػػية س ػريعة التغيػػر ،كيحػػيط بيػػا عػػدد كفي ػر مػػف الفػػرص التػػي

تكلدىا البيئة المحيطة كالمنظمػات الكبيػرة كالناجحػة ال تنتظػر الفرصػة حتػى تأتييػا ،بػؿ ىػي فػي معظػـ
األحياف تبحث عنيا كتخصص مكارد ضخمة لخمؽ الفرصة ،كاستثمارىا لتحقيؽ أقصى استفادة منيا.

كتخمص الباحثة مف العرض السابؽ إلى القكؿ بأف االستغبلؿ كاالستكشاؼ نشاطيف مكمميف

لبعضيما البعض ،فاالستغبلؿ يمكف أف يعطي نتائج آنية أك قصيرة المدل ،أما االستكشاؼ فيمكف أف
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يعطي نتائج مستقبمية أك طكيمة المدل ،كعمى صعيد المنظمات التعميمية فإف التحدم األكبر أماميا ىك

إيجاد نكع مف التكازف بيف االستغبلؿ كاالستكشاؼ؛ أم :التكازف بيف استثمار الفرص المتاحة ،كالبحث عف
الفرص الجديدة لمكصكؿ لمستكل المنظمات البارعة.
رابعاً :متطمبات تحقيق البراعة التنظيمية

ال جداؿ في أف امتبلؾ المنظمات لمػكارد بشػرية تتمتػع بقػدرات ابتكاريػة كقػدرات عاليػة عمػى الػتعمـ

كالتنسيؽ ،سكؼ يمنح ىذه المنظمات سمة البراعة التنظيمية ،كبالتالي مساعدتيا عمى تحقيؽ النجاح عمػى
المدل الطكيؿ كالدخكؿ في منافسة مع المنظمات األخرل ،كالحفاظ عمى بقائيا كاستمرار نجاحيا.

البد مف كجكد خمس شركط ،كىي (:)O’Reilly and Tushman, 2011: 9
كلنجاح البراعة ى
 .1كضكح اليدؼ االستراتيجي الميـ الذم يبرز بشكؿ فكرم أىمية كبلن مف االستكشاؼ كاالستثمار.

 .2معرفػػػة اليكيػ ػػة المشػ ػػتركة عػ ػػف طريػ ػػؽ تكضػ ػػيح الرؤيػ ػػة كالقػ ػػيـ المشػ ػػتركة عبػ ػػر الكحػ ػػدات االستكشػ ػػافية
كاالستثمارية.

 .3امػػتبلؾ الفريػػؽ األقػػدـ لكحػػدات اسػػتراتيجية استكشػػافية كاسػػتثمارية كاضػػحة كمتكازنػػة قػػادرة عمػػى التعامػػؿ
مع حاالت التغيير التي تحصؿ في البيئة الخارجية.

 .4القدرة التي تمتمكيا القيادة العميا لمتحمؿ كحؿ التكترات.

 .5التفريؽ بيف الكحػدات االستكشػافية كاالسػتثمارية ،اذ تسػتيدؼ كػؿ كحػدة( :عمػؿ معػيف ،ىيكػؿ ،عمميػة،
ثقافة أنظمة) خاصةن بيا بحيث تستفيد مف المكجكدات التنظيمية كافة.

كيضيؼ البعض ضركرة إجراء تحكالت في أداء المنظمة ألعماليا اعتمادان عمى العناصر كالمػكارد

األكثػػر أىميػػة التػػي تحقػػؽ ليػػا النجػػاح فػػي المسػػتقبؿ ،كمػػف بػػيف تمػػؾ الم ػكارد امتبلكيػػا لقيػػادات قػػادرة عمػػى

مكاجية التحديات ،كتتميز بالبراعة التنظيمية (إبراىيـ ،)205 :2017،كىذا يتفػؽ مػع مػا جػاءت بػو د ارسػة

المنسػػي ( )2018مػػف كجػػكد عبلقػػة إيجابيػػة بػػيف رأس المػػاؿ الفكػػرم كالب ارعػػة التنظيميػػة ،كمػػا يتفػػؽ مػػع مػػا
جاءت بو دراسة عكيس ( )2015التػي أظيػرت أف ممارسػات إدارة المػكارد البشػرية تيسػيـ فػي بنػاء كتفسػير
التكجو بالبراعة التنظيمية.
كمػ ػػا يؤكػػػد آخػ ػػركف عمػ ػػى ضػ ػػركرة القيػ ػػاـ بعمميػػػة التحميػ ػػؿ البيئػ ػػي لمبيئ ػػة لتحدي ػػد الفػ ػػرص المتاحػ ػػة

الس ػػتثمارىا كالتيدي ػػدات الخارجي ػػة لكض ػػع اس ػػتراتيجية لمتقمي ػػؿ م ػػف م ػػدل تأثيرى ػػا ( ارض ػػي كقاس ػػـ:2018 ،

 ،)129فالق ػػدرة عم ػػى إدراؾ الف ػػرص كالتيدي ػػدات الت ػػي تس ػػتمزـ القي ػػاـ بالمس ػػح البيئ ػػي الخ ػػارجي ،كالبح ػػث،

كاالستكشػػاؼ ،يسػػاعد عمػػى إدراؾ الفػػرص الجيػػدة المسػػتندة إلػػى الت ػكازف بػػيف الرقابػػة المركزيػػة كالبلمركزيػػة،

كبالتالي امتبلؾ المنظمات آلليات تطبيؽ ما تتطمبو البيئة الخارجيػة منيػا ،كبالسػرعة المطمكبػة ( Bowell
 ،)and Chermack, 2010: 199كتػرل الباحثػة أف االىتمػاـ بالعنصػر البشػرم داخػؿ المنظمػة مػف أىػـ

متطمبات لتحقيؽ البراعة التنظيمية.
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حيػػث إف االىتمػػاـ باألفكػػار الجديػػدة التػػي يقترحيػػا العػػاممكف ،كالتحفيػػز الفكػػرم كالمػػادم المسػػتمر،

كتعزيز ثقافة تشجيع العامميف عمى تقديـ أفكار كآراء مبدعة كمناسبة لحؿ المشكبلت التي تكاجو العػامميف،
كذل ػ ػػؾ ع ػ ػػف طري ػ ػػؽ اس ػ ػػتثارة دافعي ػ ػػة الع ػ ػػامميف كخم ػ ػػؽ من ػ ػػاخ تنافس ػ ػػي ينم ػ ػػي ق ػ ػػدراتيـ :كيح ػ ػػرؾ طاق ػ ػػاتيـ

الكامنػة يعػػد مػػف متطمبػات تحقيػػؽ الب ارعػػة التنظيميػػة (محمػد كآخػػركف ،)68 :2014 ،كىػػذا يتطمػػب اإلدراؾ
ليذه الفرص إذ بغياب اإلدراؾ ال يمكػف اسػتغبلؿ ىػذه الفػرص لػذلؾ يتطمػب األمػر تناسػقان بػيف فريػؽ اإلدارة

العميا حكؿ البيئة االستراتيجية ،كتفادم الق اررات الخاطئػة ،كترتيػب أنمػكذج العمػؿ كاسػتراتيجيتو ( Bowell

.)and Chermack, 2010: 199

يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ أف إدخػػاؿ العػػامميف بب ػرامج تػػدريب متطػػكرة لتحسػػيف قػػدراتيـ الذاتيػػة فض ػبلن عػػف

اشراكيـ في صياغة الق اررات ،كمعالجة المشكبلت عبر االعتماد عمى المكىكبيف يؤدم إلى تحقيػؽ الب ارعػة

التنظيميػػة مػػف خػػبلؿ المركنػػة فػػي استكشػػاؼ كاسػػتغبلؿ الفػػرص بطػػرؽ مثاليػػة (الطػػائي كالكبلبػػي:2017 ،

 ،)1007كمػا أف القػدرة عمػى إعػادة تكحيػد األصػكؿ كاليياكػؿ التنظيميػة ،كاعػادة تشػكيميا حسػب المتغيػرات
كالتطكرات التقنية ،كالقدرة عمى إعادة تشكيؿ المكارد ،كاألصكؿ ،كاليياكؿ ،كالعامميف ،تعد ميزة استراتيجية،
كمطمب ضركرم لتحقيؽ البراعة التنظيمية (.)Bowell and Chermack, 2010: 199

الدكر األبرز فػي تحقيػؽ الب ارعػة التنظيميػة مػف خػبلؿ اسػتثمار رأس المػاؿ
كترل الباحثة أف لمقيادة ى
الفكرم ،كتككيف فػرؽ عمػؿ ،كتػكفر منػاخ تنظيمػي يشػجع عمػى اإلبػداع كاالبتكػار ،كحشػد المػكارد كالطاقػات
لتحقيػػؽ مسػػتكيات عاليػػة مػػف األداء ،كبالمقابػػؿ فإنػػو ال يمكػػف لممنظمػػات تحقيػػؽ الب ارعػػة فػػي ظػػؿ أنظمػػة
بيركقراطية تعيؽ اإلبداع كاالبتكار ،كال تراعي االحتياجات االجتماعية لمعامميف.

خالصة الفصل
مدير المدرسة الثانكية يعمؿ في إطار تنظيمي ىك المدرسة ،كيمارس دك انر ميمان في تكجيػو أنشػطة

كفعاليػػات المدرسػػة المختمفػػة التكجيػػو الػػذم يحقػػؽ األىػػداؼ المنشػػكدة ،كفعاليػػة أداء مػػدير المدرسػػة الثانكيػػة
يمكػف إثراؤىػا بإكسػابو ميػارات التفكيػر االسػتراتيجي البلزمػة لزيػادة براعتػو فػي تحقيػؽ التػكازف المتػزامف بػيف

استغبلؿ المكارد كالفرص المتاحة ،كاستكشاؼ فرص جديدة.

كقد تضمف ىذا الفصؿ كصفان كتحميبلن لمفيكـ التفكير االستراتيجي ،كأىميتو ،كخصائصو ،كمراحؿ

ممارسػػتو ،كأبعػػاده كمعكقاتػػو ،كمفيػػكـ الب ارعػػة التنظيميػػة كأىميتيػػا كأبعادىػػا ،كمتطمبػػات تحقيقيػػا ،كتخمػػص

الباحثػػة مػػف العػػرض السػػابؽ إلػػى القػػكؿ بػػأف ىنػػاؾ أىمي ػةن قصػػكل لممارسػػة التفكيػػر االسػػتراتيجي ،كتحقيػػؽ
البراعة التنظيمية لدل مديرم المدارس.

كتعػػرض الد ارس ػػة ف ػػي فص ػػميا التػػالي الد ارس ػػات الس ػػابقة المتعمق ػػة بمكضػػكع الد ارس ػػة الحالي ػػة ،كف ػػؽ

محػ ػػكريف ،األكؿِّ :د ارسػ ػػات مرتبطػ ػػة بػ ػػالتفكير االسػ ػػتراتيجي ،كالمحػ ػػكر الثػ ػػانيِّ :د ارسػ ػػات مرتبطػ ػػة بالب ارعػ ػػة
التنظيمية.
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انفصم انثبنث
ِّ
اندراسبت انسببقة
 المحور األولِّ :دراسات مرتبطة بالتفكير االستراتيجي
 المحور الثانيِّ :دراسات مرتبطة بالبراعة التنظيمية
الدراسات السابقة
 التعقيب عمى ِّ

الفصل الثالث

الدراسات السابقة
ِّ

تمييد

يتسـ القرف الحادم كالعشركف بمبلمح استراتيجية معاصرة تستكجب إعادة النظر في ممارسة

العمؿ القيادم ،أسمكبان كفك انر كممارسة ،لذا فإف الحاجة إلى قادة يمتمككف المقدرة عمى التفكير االستراتيجي

البد فيو لممنظمات التقميدية أف تككف
في ىذا العصر حاجة ماسة؛ فالعصر الحالي ىك عصر تغير دائـ ،ك ى
قادرة عمى التكيؼ مع طبيعة العصر ،كقد تككف المنظمات التربكية أكثر حاجةن لمسايرة الكاقع ،نظ انر

لطبيعة أىدافيا كدكرىا (خميؼ كديراني.)480 :2011 ،

حيث إف اتباع أساليب الماضي ،كاسقاطو عمى المستقبؿ في ظؿ متغيرات العصر الحالي
ي
كتحدياتو لـ يعد يجدم نفعان ،كقد يؤدم إلى ضياع العديد مف الفرص المتاحة في البيئة الخارجية ،لذا فقد

تغيرات ،كمكاجية تمؾ التحديات،
أصبح التفكير االستراتيجي أم انر ضركريان الستثمار الفرص كمكاكبة الم ٌ
كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة بكفاءة.

كالبراعة التنظيمية تساعد المنظمات عمى مكاجية التحديات ،كالكقكؼ بشكؿ قكم تجاىيا مف أجؿ

بقائيا كاستمرارىا في أداء أعماليا لتحقيؽ أىدافيا (البغدادم كالجبكرم ،)18 :2015 ،كقد تمكنت الباحثة

مف االطبلع عمى بعض ِّ
الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة الحالية ،كسكؼ يتـ تناكؿ ىذه

ِّ
الدراسات كفؽ محكريف ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 المحور األولِّ :دراسات مرتبطة بالتفكير االستراتيجي. -المحور الثانيِّ :دراسات مرتبطة بالبراعة التنظيمية.

كيتـ عرض ِّ
بدء مف األحدث إلى األقدـ ،كقد بمغ عددىا
الدراسات السابقة طبقان لمتسمسؿ الزمني ن
( )53دراسة ،كىي عمى النحك اآلتي:
المحور األولِّ :دراسات مرتبطة بالتفكير االستراتيجي

يعرض ىذا المحكر ِّ
الدراسات العربية ثـ األجنبية المرتبطة بالتفكير االستراتيجي ،كقد بمغ عددىا

( )28دراسة.

الدراسات العربية:
أوالًِّ :

كتعرضيا الدراسة مف األحدث إلى األقدـ كما يمي:

 .1دراسة عدوان ( )2019بعنوان :التفكير االستراتيجي لدى مديري المدارس الحكومية في
المحافظات الجنوبية وعالقتو بجودة اتخاذ الق اررات.

كىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم المدارس الحككمية في المحافظات الجنكبية بفمسطيف

لمتفكير االستراتيجي كعبلقتو بجكدة اتخاذ الق اررات مف كجية نظر المعمٌميف ،كاستخدمت الدراسة
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المنيج الكصفي األسمكب التحميمي ،كتككنت العينة مف ( )346معممان كمعممة ،طبقت عمييـ استبانة

مككنة مف ( )28فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف درجة ممارسة مديرم المدارس الحككمية في المحافظات الجنكبية

لمتفكير االستراتيجي مف كجية نظر المعمٌميف جاءت بدرجة كبيرة جدان كبكزف نسبي ( ،)%86,65كقد

أكصت الدراسة بضركرة عقد دكرات مكثفة لممديريف عف أنماط التفكير االستراتيجي المختمفة الرتباطيا

بجكدة اتخاذ الق اررات ،كاضافة معايير متعمقة بالتفكير االستراتيجي يراعى تكافرىا في مديرم المدارس،

أك عمى مف يرغب الترشح لمعمؿ مدير مدرسة.

 .2دراسة الخرعان ( )2018بعنوان :درجة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي لدى مديري التعميم في
إدارات التعميم بالمممكة العربية السعودية.

كىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي لدل مديرم التعميـ في

إدارات التعميـ بالمممكة العربية السعكدية ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي المسحي ،كتككنت

العينة مف ( )129فردان مف المساعديف لمشؤكف المدرسية ،كالشؤكف التعميمية لمبنيف كالبنات ،في جميع
إدارات التعميـ بالمممكة العربية السعكدية ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )32فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف درجة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي لدل مديرم التعميـ في

إدارات التعميـ بالمممكة العربية السعكدية مف كجية نظر المساعديف جاءت بدرجة متكسطة ،كقد

أكصت الدراسة بضركرة نشر ثقافة التفكير االستراتيجي بيف القيادات في إدارات التعميـ ،كضركرة

تبني ك ازرة التعميـ في المممكة العربية السعكدية برامج تدريبية لمرفع مف درجة ممارسة أنماط التفكير

االستراتيجي لدل القيادات لدييا.

 .3دراسة أبو غياض ( )2017بعنوان :مستوى فاعمية التطوير التنظيمي لدى مديري مدارس وكالة
الغوث الدولية بمحافظات غزة وعالقتو بالتفكير االستراتيجي لدييم.

كىدفت التعرؼ إلى مستكل فاعمية التطكير التنظيمي لدل مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية
بمحافظات غزة كعبلقتو بالتفكير االستراتيجي لدييـ ،كذلؾ مف كجية نظر معممييـ ،كاستخدمت

الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )450معممان كمعممة ،طبقت عمييـ
استبانتاف ،األكلى لمتعرؼ إلى مستكل فاعمية التطكير التنظيمي كتككنت مف ( )31فقرة ،كالثانية

لمتعرؼ إلى مستكل التفكير االستراتيجي كتككنت مف ( )30فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف درجة استخداـ مديرم المدارس لمتفكير االستراتيجي مرتفعة ،ككجكد

عبلقة ارتباطية مكجبة بيف مستكل فعالية التطكير التنظيمي لدل مديرم المدارس ،كدرجة استخداميـ
لمتفكير االستراتيجي ،كقد أكصت الدراسة بضركرة قياـ مركز التطكير التربكم في ككالة الغكث بإعداد
مجمعات تدريبية تحدد فييا العبلقة بيف التطكير التنظيمي ،كالتفكير االستراتيجي استنادان إلى تجارب

عممية ككاقعية.
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 .4دراسة الشيري ( )2017بعنوان :دور مشرفات القيادة المدرسية في تنمية أنماط التفكير
االستراتيجي لقائدات مدارس التعميم العام بمحافظة النماص.

كىدفت التعرؼ إلى دكر مشرفات القيادة المدرسية في تنمية أنماط التفكير االستراتيجي:

(الشمكلي ،كالتجريدم ،كالتشخيصي ،كالتخطيطي) لقائدات مدارس التعميـ العاـ بمحافظة النماص،

كذلؾ مف كجية نظر قائدات المدارس كككيبلتيف ،كالتكصؿ إلى آليات إجرائية لتنمية كؿ نمط مف

ىذه األنماط األربعة ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتككنت العينة مف ( )57مديرة ك()18

ككيمة ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )44فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف مشرفات القيادة المدرسية يساىمف في تنمية أنماط التفكير

االستراتيجي األربعة لدل قائدات المدارس بكزف نسبي ( ،)%79,2كقد أكصت الدراسة بضركرة

اىتماـ ك ازرة التعميـ بتدريب مشرفات القيادة المدرسية عمى أنماط التفكير االستراتيجي ،كاضافة معايير
متعمقة بالتفكير يراعى تكافرىا في مشرفات القيادة المدرسية أك فيمف ترغب الترشح لمعمؿ كمشرفة

قيادة مدرسية.

 .5دراسة العاجز وعساف ( )2017بعنوان :درجة ممارسة اإلدارة العميا بالجامعات الفمسطينية إلدارة
األزمات وعالقتيا بالتفكير االستراتيجي لدييم.

كىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة اإلدارة العميا بالجامعات الفمسطينية إلدارة األزمات كعبلقتيا

بمؤشرات التفكير االستراتيجي لدييـ ،كاستخدـ الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت العينة مف
( )123مف العامميف في اإلدارة العميا بالجامعات الفمسطينية ،طبقت عمييـ استبانتيف ،األكلى لمتعرؼ
إلى درجة ممارسة اإلدارة العميا إلدارة األزمات كتككنت مف ( )30فقرة ،كالثانية

مؤشرات التفكير االستراتيجي كتككنت مف ( )25فقرة .

لمتعرؼ إلى

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة طردية متكسطة بيف درجة ممارسة اإلدارة العميا

بالجامعات الفمسطينية إلدارة األزمات كدرجة التقدير لمؤشرات التفكير االستراتيجي ،كقد أكصت
الدراسة بتطكير برامج تدريبية متخصصة في العكامؿ الخاصة بالتفكير االستراتيجي لمقيادات العميا
بالجامعات الفمسطينية بما يتناسب كظركؼ البيئة المحمية .

 .6دراسة إبراىيم ( )2016بعنوان :أثر برنامج قائم عمى التعمم الخدمي في تنمية ميارات تصميم
المواد التعميمية والتفكير االستراتيجي لدى الطالب المعممين تخصص الرياضيات.

كىدفت إلى بناء برنامج قائـ عمى التعمـ الخدمي في تنمية ميارات تصميـ المكاد التعميمية
كالتفكير االستراتيجي لدل الطبلب المعمميف تخصص الرياضيات ،كاستخدمت الدراسة المنيج شبو

التجريبي ،كتككنت العينة مف جميع طبلب المستكل الرابع تخصص الرياضيات بكمية التربية
باإلسماعمية كالبالغ عددىـ ( )28طالبان ،طبقت عمييـ بطاقة تقييـ ميارات تصميـ المكاد التعميمية

كاختبار ميارات التفكير االستراتيجي.
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كقد تكصمت الدراسة إلى فعالية برنامج التعمـ الخدمي المقترح في تنمية ميارات تصميـ المكاد

التعميمية ،حيث أظيرت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات التطبيؽ

القبمي كالتطبيؽ البعدم لبطاقة التقييـ لصالح درجات التطبيؽ البعدم ،ككجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية بيف متكسطي درجات التطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار ميارات التفكير االستراتيجي لمطبلب

المعمميف لصالح التطبيؽ البعدم ،كقد أكصت الدراسة بالتنسيؽ بيف كميات التربية لعمؿ نمكذج مكحد
لتطبيقات التربية العممية بيدؼ تضميف برامج التعمـ الخدمي ضمف خطة تنفيذ التربية العممية،

كاالىتماـ بتنمية ميارات التفكير االستراتيجي ضمف خطة التنمية المينية أثناء الخدمة.

 .7دراسة مطر ( )2015بعنوان :أثر التفكير االستراتيجي عمى صناعة القرار :دراسة حالة مكتب غزة
االقميمي "األونروا".

كىدفت التعرؼ إلى أثر التفكير االستراتيجي عمى عممية صناعة القرار لدل المدراء العامميف في

مكتب غزة اإلقميمي التابع لؤلكنركا ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

متغيرات) :الجنس ،العمر ،الخبرة ،المؤىؿ العممي ،الدرجة
متكسطات تقديرات أفراد العينة تي ٍع ىزل ل ٌ
الكظيفية) ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت العينة مف ( )110مدي انر ،طبقت
عمييـ استبانة مككنة مف ( )48فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد أثر ذم داللة احصائية ألبعاد المتغير المستقؿ التفكير

االستراتيجي ،عمى المتغير التابع (صناعة القرار( ،ككجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف أبعاد

التفكير االستراتيجي ،كعممية صناعة القرار لدل المدراء العامميف في مكتب غزة اإلقميمي التابع
متغيرات
لؤلكنركا ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة تي ٍع ىزل ل ٌ
الدراسة ،كقد أكصت الدراسة ب ػتطكير منظكر النظـ لدل المدراء في المنظمة لتعزيز قدرتيـ عمى
التفكير االستراتيجي ،كذلؾ مف خبلؿ عقد برامج تدريبية متخصصة ،كضع نظاـ فعاؿ لتقييـ أداء

المدراء.

 .8دراسة النخالة ( )2015بعنوان :درجة استخدام مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتفكير
االستراتيجي وعالقتو بدرجة أدائيم اإلداري.

كىدفت التعرؼ إلى درجة استخداـ مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لمتفكير االستراتيجي
كعبلقتو بدرجة أدائيـ اإلدارم ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت العينة مف

( )122نائب مدير ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )54فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف درجة استخداـ مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لمتفكير

االستراتيجي مف كجية نظر نكابيـ كانت بدرجة كبيرة ،كقد أكصت الدراسة بضركرة تطكير برامج
تدريبية متخصصة في األنماط الخاصة بالتفكير االستراتيجي لممديريف.
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 .9دراسة الشريف والقباس ( )2014بعنوان :التفكير االستراتيجي لدى مديرات مدارس الدمج وعالقتو
بجودة األداء المدرسي.

كىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرات مدارس الدمج ألنماط التفكير االستراتيجي كدرجة

تطبيقيف لمؤشرات جكدة األداء المدرسي مف كجية نظر المعممات ،كالكشؼ عف نكع العبلقة بيف
درجة تقدير المعممات لممارسة المديرات ألنماط التفكير االستراتيجي ،كدرجة تقديرىف لتطبيؽ

المديرات لمؤشرات جكدة األداء المدرسي ،كدرجة إسياـ أنماط التفكير االستراتيجي لدل المديرات في

التنبؤ بتطبيؽ مؤشرات جكدة األداء المدرسي ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتككنت العينة
مف ( )155معممة مف مراحؿ التعميـ العاـ الثبلث( :ابتدائي ،متكسط ،ثانكم) بمدينة الطائؼ ،طبقت
عمييـ استبانة مككنة مف ( )57فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف مديرات مدارس الدمج يمارسف أنماط التفكير االستراتيجي المختمفة،

ككذلؾ مؤشرات جكدة األداء المدرسي بأبعاده المختمفة ،بدرجة كبيرة مف كجية نظر المعممات ،ككجكد

عبلقة ارتباطية مكجبة بيف أنماط التفكير االستراتيجي المختمفة كجميع أبعاد جكدة األداء المدرسي
كالدرجة الكمية ،كقد أكصت الدراسة بتدعيـ استخداـ مديرات المدارس الستخداـ أنماط التفكير
االستراتيجي المختمفة الرتباطيا بجكدة األداء المدرسي ،كضركرة تدريبيف عمى ممارسة مؤشرات جكدة

األداء المدرسي النعكاساتيا المختمفة عمى األداء التعميمي.

 .10دراسة محمد والجبوري ( )2014بعنوان :دور التفكير االستراتيجي في األداء المنظمي :دراسة
تشخيصية في عينة من كميات جامعة بغداد.

كىدفت إلى تكضيح أبعاد التفكير االستراتيجي كأثره عمى األداء المنظمي في محاكلة لمعرفة مدل

التصكر الكاضح لدل القيادات الجامعية عف التفكير االستراتيجي ،كاستخدمت الدراسة المنيج
الكصفي ،كتككنت العينة مف ( )28مف القيادات الجامعية في جامعة بغداد مف عمداء كمعاكنيف
كرؤساء األقساـ ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )32فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة معنكية بيف أبعاد التفكير االستراتيجي كاألداء المنظمي،

كقد أكصت الدراسة باالىتماـ بتييئة الظركؼ المشجعة لمتفكير االستراتيجي داخؿ المنظمة لبلرتقاء

بمستكل الخدمة المقدمة في الكميات لتحقيؽ رضا الزبكف ،كضركرة إشراؾ رؤساء األقساـ في برامج
متقدمة كمكثفة لتشجيع التفكير االستراتيجي بما يساعد عمى تحسيف األداء عمى مستكل األقساـ.

 .11دراسة خميف وديراني ( )2011بعنوان :أنموذج إداري مقترح لتطوير مفيوم التفكير االستراتيجي
لمديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن.

كىدفت تقديـ أنمكذج إدارم لتطكير مفيكـ التفكير االستراتيجي لمديرم المدارس الثانكية الحككمية

في األردف ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت العينة مف ( (115مدي انر كمديرة في
مديريتي التربية كالتعميـ األكلى كالثانية في عماف ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )70فقرة.
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كقد تكصمت الدراسة إلى أف درجة إدراؾ مفيكـ التفكير االستراتيجي ،كممارستو مرتفعة لدل

المديريف ،باإلضافة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية
متغيرات( :الجنس ،كالمؤىؿ العممي ،كالخبرة
الحككمية في األردف لمفيكـ التفكير االستراتيجي تي ٍع ىزل ل ٌ
في مجاؿ اإلدارة) ،كقدمت الدراسة أنمكذج إدارم لتطكير مفيكـ التفكير االستراتيجي لمديرم المدارس

الثانكية الحككمية في األردف ،كأكصت الدراسة بتبني األنمكذج المقترح.

 .12دراسة الشيري ( )2010بعنوان :واقع التفكير االستراتيجي لدى مديري المدارس الثانوية بمدينة
الطائف.

كىدفت التعرؼ إلى كاقع التفكير االستراتيجي كمعكقاتو لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية

كاألىمية بمدينة الطائؼ ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي المسحي ،كتككنت العينة مف ()57
مدي انر ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )99فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف امتبلؾ مديرم المدارس لمتفكير الشمكلي بدرجة كبيرة ،كأما التفكير

التجريدم كالتخطيطي كالتشخيصي فكانا بدرجة قميمة ،كتطبيؽ استراتيجيات التفكير كتقكيمو كاف
بدرجة ضعيفة ،كمعكقات البيئة الخارجية كالمعكقات الشخصية كالتنظيمية لمتفكير االستراتيجي بدرجة

كبيرة ،باإلضافة لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف امتبلؾ المديريف ألنماط التفكير االستراتيجي
كبيف متغير نكع المدرسة كالمؤىؿ العممي كعدد سنكات الخبرة في اإلدارة كالدكرات التدريبية ،كقد

أكصت الدراسة بضركرة ممارسة التفكير االستراتيجي بشكؿ أكسع بيف المديريف ،كضركرة إيجاد بيئية
تنظيمية في المدارس تقمؿ مف المعكقات التي تحد مف ممارسة التفكير االستراتيجي.

 .13دراسة العنزي وأخرس ( )2010بعنوان :أنماط التفكير االستراتيجي ومعوقاتو لدى مدراء ومديرات
المدارس االبتدائية الحكومية في مدينة عرعر بالمممكة العربية السعودية.

كىدفت التعرؼ إلى درجة امتبلؾ مدراء كمديرات المدارس االبتدائية الحككمية في مدينة عرعر

ألنماط التفكير االستراتيجي ،كالتعرؼ إلى معكقات تطبيؽ التفكير االستراتيجي مف كجية نظر مدراء
كمديرات المدارس االبتدائية الحككمية في مدينة عرعر ،كاستخدمت المنيج الكصفي ،كتككنت العينة

مف ( )40مدي انر كمديرة ،طبقت عمييـ استبانة مككنة ( )36فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف امتبلؾ مديرم كمديرات المدارس االبتدائية الحككمية في مدينة

عرعر لنمط التفكير الشمكلي كالتجريدم كالتشخيصي كالتخطيطي كانت بدرجة كبيرة ،كعدـ كجكد

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حكؿ درجة امتبلؾ أنماط
لمتغيرم( :سنكات الخبرة ،كالجنس) ،كعدـ كجكد
التفكير( :الشمكلي ،كالتجريدم ،كالتشخيصي) تبعان ٌ
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حكؿ درجة امتبلؾ أنماط

التفكير األربعة تبعان لمتغير المؤىؿ العممي.
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 .14دراسة ألبياتي وحمدي ( )2009بعنوان :أثر خصائص التفكير االستراتيجي في عوامل االختيار
االستراتيجي :بحث استطالعي ْلراء عينة من المسؤولين في ديوان وزارة التعميم العالي والبحث

العممي.

كىدفت التعرؼ إلى كاقع خصائص التفكير االستراتيجي ،الشخصية كالتنظيمية كعكامؿ االختيار

االستراتيجي ،كتحديد العبلقة بيف خصائص التفكير االستراتيجي ،كعكامؿ االختيار االستراتيجي في

ديكاف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت

العينة مف ( )73مدي انر في ديكاف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي العراقية ،طبقت عمييـ استبانة
مككنة مف ( )40فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى كجد عبلقة ارتباطية مكجبة كذات داللة معنكية بيف خصائص التفكير

االستراتيجي كعكامؿ االختيار االستراتيجي ،ككجكد أثر ذك داللة معنكية لخصائص التفكير
االستراتيجي في عكامؿ االختيار االستراتيجي ،كقد أكصت الدراسة بضركرة تنمية القدرات الشخصية
لممسؤكليف مف خبلؿ إشراكيـ في البرامج التدريبية لتنمية مياراتيـ المتعمقة بالتفكير كالتحميؿ ،كاعتماد

مدخؿ التخطيط العممي في إعداد قادة قادريف عمى مكاجية احتياجات المستقبؿ.

 .15دراسة الفواز ( )2008بعنوان :التفكير االستراتيجي (األنماط ,الممارسات ,المعوقات) لدى مديرات
مدارس التعميم العام الحكومية بمدينة جدة.

كىدفت التعرؼ إلى درجة امتبلؾ مديرات مدارس التعميـ العاـ بمدينة جدة ألنماط التفكير

االستراتيجي ،كممارستيف لمراحمو ،كمعكقاتو مف كجية نظرىف ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي

التحميمي ،كتككنت العينة مف ( )209مديرة ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )101فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف مديرات المدارس يمتمكف نمط التفكير الشمكلي بدرجة كبيرة جدان،

كالنمط التجريدم ،كالتشخيصي ،كالتخطيطي بدرجة كبيرة ،كتيمارس مراحؿ التفكير االستراتيجي بدرجة
كبيرة جدان ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة امتبلؾ كؿ مف نمط التفكير التشخيصي لمف

يعممف في مبنى حككمي مستقؿ أك مشترؾ ،كلمف حصمف عمى دكرتيف أك ثبلث دكرات تدريبية فأكثر،

كأيضان في نمط التفكير التجريدم لمف يعممف في مرحمة دراسية ثانكية أك متكسطة ،كمف يحممف درجة
البكالكريكس التربكم أك ماجستير كدكتكراه ،كفي نمط التفكير التخطيطي لمف يحممف درجة
البكالكريكس التربكم أك ماجستير كدكتكراه ،باإلضافة لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة

ممارسة مراحؿ التفكير االستراتيجي لمف يعممف في المرحمة الدراسية الثانكية أك المتكسطة ،كلمف ليف
خبرة ( 10سنكات فأكثر) ،كلمف حصمف عمى دكرتيف أك ثبلثة دكرات تدريبية فأكثر ،كقد أكصت

الدراسة بضركرة نشر ثقافة التفكير االستراتيجي لدل مديرات المدارس ،كمنحيف الصبلحيات التي
تمكنيف مف ممارسة مراحؿ التفكير االستراتيجي ،كازالة معكقاتو.
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 .16دراسة الشديفات والحراحشة ( )2005بعنوان :درجة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي لدى القادة
التربويين في وزارة التربية والتعميم في األردن.

كىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي لدل القادة التربكييف في ك ازرة التربية

كالتعميـ في األردف ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات

متغيرات( :المركز الكظيفي ،كالخبرة ،كالمؤىؿ العممي) في درجة ممارسة أنماط
أفراد العينة تي ٍع ىزل ل ٌ
التفكير االستراتيجي ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتككنت العينة مف ( )365فردان مف القادة

التربكييف ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )37فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف درجة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي لدل القادة التربكييف في

ك ازرة التربية كالتعميـ جاءت بمستكل منخفض بجميع أنماطو ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في
متغير المركز الكظيفي لصالح فئتي المديريف العاميف
درجة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي تي ٍع ىزل ل ٌ
متغيرم الخبرة في مجاؿ اإلدارة كالمؤىؿ العممي،
كمديرم التربية كالتعميـ ،كعدـ كجكد فركؽ تي ٍع ىزل ل ٌ

كقد أكصت الدراسة بزيادة االىتماـ بتأىيؿ القادة التربكييف كاالستمرار في برامج تطكيرىـ.

الدراسات األجنبية:
ثانياًِّ :

كتعرضيا الدراسة عمى النحك اآلتي:

 .17دراسة موريثي وآخرون  )2018( Muriithi et al.بعنوان :العالقة بين التفكير االستراتيجي

وفعالية القيادة في البنوك المحمية الكينية.
The relationship between strategic thinking and leadership effectiveness
in Kenyan indigenous banks.
كىدفت إلى الكشؼ عف العبلقة بيف كفاءة التفكير االستراتيجي كفعالية القيادة في البنكؾ المحمية

في كينيا ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كالتجريبي ،كتككنت العينة مف ( )257مكظفان،
طبقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )58فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة إيجابية بيف كفاءة التفكير االستراتيجي كبنياتو الفرعية مف

التفكير االستراتيجي العاـ ،كالمكجة نحك البنية كالفرضية ،ككجكد عبلقة سمبية بيف كفاءة التفكير
االستراتيجي كاالنتيازية الذكية ،ككجكد عبلقة إيجابية قكية بيف التفكير االستراتيجي كالفعالية القيادية،

بمعنى أف امتبلؾ القيادة لكفاءات التفكير االستراتيجي يزيد فعاليتيـ القيادية ،كقد أكصت الدراسة

بضركرة الحفاظ عمى كفاءة التفكير كشرط أساسي لفعالية القيادة ،كزيادة االىتماـ بالتفكير
االستراتيجي لمحفاظ عمى مستكيات األداء العالية.
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 .18دراســة ينيبنــار وأكجــون  )2017( Yenipinar and Akgünبعن ـوان :مســتوى تطبيــق اإلدارة

االستراتيجية في المدارس االبتدائية.
The Level of Implementation of the Strategic Management in Primary
Schools.
كىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة مػديرم المػدارس االبتدائيػة لػئلدارة االسػتراتيجية مػف كجيػة نظػر

المديريف كالمعمميف في مدارس مقاطعة اسطنبكؿ بتركيا ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتككنت
العينة مف ( )400معممان كمعممة ،ك( )192مدي انر ،طبقت عمييـ استبانة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف درجة ممارسة مديرم المدارس االبتدائية لئلدارة االستراتيجية،

كالتحميؿ االستراتيجي كالتفكير االستراتيجي كالتشكيؿ االستراتيجي كانت كبيرة ،كعدـ كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة تعزل لمتغيرات( :الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة)،
كقد أكصت الدراسة بضركرة تطبيؽ اإلدارة االستراتيجية في المدارس لتمكينيا مف أداء كاجباتيا.

 .19دراسة العرايش وآخرون  )2017( Arayesh et al.بعنوان :أثر الثقافة التنظيمية عمى تطوير

التفكير االستراتيجي في المستوى التنظيمي.
The Effects of Organizational Culture on The Development of Strategic
Thinking at the Organizational Level.
كىدفت التعرؼ إلى أثر الثقافة التنظيمية عمى تطكير التفكير االستراتيجي في المستكل التنظيمي

لمصفاة غاز أيالـ ،كاستخدمت الدراسة المنيج التجريبي ،كتككنت العينة مف ( )168مف المدراء
كالخبراء ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )24فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف لمثقافة التنظيمية تأثير كاضح عمى التفكير االستراتيجي عمى مستكل

المنظمة ،ككجكد عبلقة ارتباطية بيف الثقافة التنظيمية كجميع أبعاد التفكير االستراتيجي ،كقد أكصت

الدراسة بضركرة تشجيع المكظفيف عمى االبتكار كاإلبداع ،كاضفاء الطابع المؤسسي عمى التفكير.

 .20دراسة دىغاىي وآخرون  )2015( Dehgahi et al.بعنوان :تحديد مكونات التفكير االستراتيجي

ودورىا في تحسين عممية صنع القرار لممدراء :دراسة حالة منظمة حماية المستيمكين والمنتجين.
Identifying Components of Strategic Thinking and their Role in
Improving the Decision-Making Process for Managers (Case Study:
Organization for the Protection of Consumers and Producers).
كىػػدفت إلػػى تحديػػد أبعػػاد التفكيػػر االسػػتراتيجي التػػي تػػؤثر عمػػى عمميػػة صػػنع القػرار ،كالتعػػرؼ إلػػى

دكر التفكيػػر االسػػتراتيجي فػػي تحسػػيف أداء المػػديريف ،كاسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي ،كتككنػػت
العينة مف ( )73مدي انر ،طبقت عمييـ استبانة.

كقد تكصمت الد ارسػة إلػى أف مككنػات التفكيػر االسػتراتيجي تػؤثر بشػكؿ إيجػابي عمػى عمميػة صػنع

القػ ػرار ،كتعزي ػػز ق ػػدرات التفكي ػػر االس ػػتراتيجي ف ػػي المنظم ػػات كتػ ػؤدم إل ػػى تحس ػػيف أداء الم ػػديريف ،كق ػػد
أكصت الدراسة بضركرة تنظيـ برامج تدريبية في مجاؿ التفكير االستراتيجي لممديريف كجميع العامميف.
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 .21دراسة خال لي وآخرون  )2015( Kalali et al.بعنوان :العناصر الرئيسية لمتفكير استراتيجياً.
Key Elements of Thinking Strategically.
كىدفت إلى تحديد أبعاد لمتفكير االستراتيجي لدل مديرم الشركات القابضة اإليرانية ،كاستخدمت
الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت العينة مف ( )10مف كبار مديرم الشركات القابضة ،كقد
طيبقت عمييـ استبانة باإلضافة لممقاببلت شبو المنظمة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف العناصر األساسية لمتفكير االستراتيجي عمى المستكل الفردم تشمؿ

الرؤية ،كالقدرة عمى التحميؿ ،كامتبلؾ التفكير النظمي ،كالقدرة عمى طرح األسئمة كاإلبداع كتحقيؽ

التآزر ،كالقدرة عمى إيجاد الميزة التنافسية ،كما أظيرت النتائج أف كجكد الرؤية كالقدرة عمى التحميؿ

يؤثر في زيادة قدرة المديريف عمى التفكير االستراتيجي ،كأف اإلبداع كالقدرة عمى التآزر يعداف أم ارف

مؤث ارف لمتميز ،كأف التفكير النظمي يؤثر عمى التفكير االستراتيجي.

 .22دراسة مونافاريان  )2014( Monavvarianبعنوان :نموذج لمتفكير االستراتيجي :منظور

إسالمي وايراني.
A model of Strategic Thinking: Islamic and Iranian perspective.
كىدفت إلى استكشاؼ عناصر التفكير االستراتيجي مف كجية النظر اإلسبلمية – اإليرانية،

خبير بمكضكعي التفكير
كاستخدمت الدراسة منيج البحث النكعي ،كتككنت العينة مف ()17
ان

االستراتيجي كاإلدارة االستراتيجية طبقت عمييـ أداة المقابمة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف عناصر التفكير االستراتيجي تتمثؿ في :البصيرة كالتفكير االستباقي،

كالقدرة عمى التحميؿ ،كالتفكير النظمي ،كاإلبداع ،كالتعمـ ،كالرؤية اليادفة ،كالدراية بالعمكـ الحديثة.

 .23دراسة روحاني وكافيالىي  )2014( Rohani and Khaefelahiبعنوان :التفكير االستراتيجي

وادارة ومقاومة العاممين لمتغيير.
Strategic Thinking and Management of Employee Resistance to
changes.
كىدفت إلى استكشاؼ العبلقة بيف التفكير االستراتيجي لدل المدراء كمقاكمة العامميف لمتغيير في

شركات االتصاالت في منطقة ىكليستاف ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي االرتباطي التحميمي،
كتككنت العينة مف ( )280مكظفان ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )20فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف المديريف ذكم الدرجات األكاديمية العميا يتمتعكف بمستكل و
عاؿ مف

التفكير االستراتيجي مقارنة بالمديريف ذكم المؤىبلت األكاديمية األقؿ ،كذلؾ كجكد عبلقة عكسية بيف
أبعاد التفكير االستراتيجي لدل المدراء كمقاكمة العاممييف لمتغيير ،باإلضافة إلى أف التفكير النظرم

ىك األعمى ارتباطان بمقاكمة التغيير لدل العامميف في شركات االتصاالت ،ككاف التفكير االستشرافي

مف المتغيرات األقؿ ارتباطان بمقاكمة التغيير.
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 .24دراسة نونتامانوب وآخرون  )2013( Nuntamanop et al.بعنوان :نموذج جديد من كفاءة
التفكير االستراتيجي.

A new model of strategic thinking competency.
كىدفت تقديـ رؤية جديدة في التفكير االستراتيجي ،كاقتراح نمكذج لزيادة كفاءة التفكير

االستراتيجي ،كإليجاد معرفة جديدة ،كاستخدمت الدراسة نظرية ستراكسية األرضية باستخداـ تقنيات
متعددة الستقصاء البيانات مثؿ المقاببلت كالمبلحظات كمراجعة األدبيات كالكثائؽ المنشكرة ،كتمثمت

العينة مف ( )12قائدان مف قادة األعماؿ مف الشركات الرائدة في النمك في عالـ األسكاؽ تمثؿ ()11
صناعة مختمفة في تايبلند.

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد سبع خصائص لمتفكير االستراتيجي تؤثر عمى صياغة

االستراتيجية ،كاإلجراءات االستراتيجية كأداء األعماؿ كىي التفكير المفاىيمي ،كالقدرة ،كالتفكير

البصرم ،كالقدرة عمى التفكير التحميمي ،كالقدرة عمى التجميع ،كالمكضكعية ،كاإلبداع ،كالقدرة عمى

التعمـ ،كتسمى ىذه المجمكعة مف القدرات كالميارات بكفاءة التفكير االستراتيجي.

 .25دراسة بانغ وبيسابيا  )2012( Pang and Pisapiaبعنوان :ميارات التفكير االستراتيجي لدى

قادة مدارس ىونغ كونغ :االستخدام والفعالية.
The Strategic Thinking Skills of Hong Kong School Leaders: Usage and
Effectiveness.
كىدفت إلى تحديد ميارات التفكير االستراتيجي التي تميز قادة المدارس الفعالة في ىكنغ ككنغ،

كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي الكمي كتقنيات أحادية لممتغير كاالرتباط لتحديد العبلقات بيف
المتغيرات التي تـ فحصيا ،كتككنت العينة مف ( )543مف قادة المدارس ،طبقت عمييـ استبانة.

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة بيف استخداـ ميارات التفكير االستراتيجي كفعالية القائد،

كأف ممؼ ميارات التفكير االستراتيجي لقادة المدارس في ىكنغ ككنغ حكؿ التفكير المنظكمي ىك أقكل
مؤشر عمى فعالية القادة ،باإلضافة لتغير كأف كبار المعمٌميف يستخدمكف ميارات التفكير االستراتيجي
بدرجة أقؿ بكثير مف مدراء المدارس كنكابيـ.

 .26دراسة بيسابيا وآخرون  )2009( Pisapia et al.بعنوان :مقارنة بين استخدام ميارات التفكير

االستراتيجي لقادة مدرسة الطموح في ىونغ كونغ وماليزيا وشنغياي والواليات المتحدة األمريكية.
A Comparison of the Use of Strategic Thinking Skills of Aspiring
Exploratory School Leaders in Hong Kong, Malaysia, Shanghai, and
the United States: Exploratory Study.
كىدفت إلى قياس مدل استخداـ ميارات التفكير االستراتيجي الثبلث (أنظمة التفكير ،إعادة

التشكيؿ ،التأمؿ) لدل طمبة يتـ إعدادىـ لتكلي قيادة المدرسة في أربع جامعات في الكاليات المتحدة
األمريكية ،كماليزيا ،كىكنغ ككنغ ،كشنغيام ،كاستخدمت الدراسة المنيج غير التجريبي االستكشافي،
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كتككنت العينة مف ( )328طالبان يتحدثكف المغة االنجميزية في جامعة ىكنغ ككنغ ،كمااليا ،كأكاديمية
القيادة التنفيذية الصينية ،كجامعة فمكريدا ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )48فقرة.

كتكصمت الدراسة إلى أف استخداـ ميارات التفكير االستراتيجي كجدت في كؿ المكاقع ،كلكف

اختبلؼ استخداميا يعكد بشكؿ أكثر لمتغير العمر ،كذلؾ بسبب تأثر الميارة بعامؿ الخبرة التي يتـ

الحصكؿ عمييا مف الحياة العممية كالتعميـ ،كقد أكصت الدراسة بتضميف ىذه الميارات كتدريسيا في
برامج الكميات خبلؿ السنكات األكلى ،كاعتبارىا جزءان مف مناىج اإلعداد لممكاقع القيادية في المدارس.

 .27دراسة أليو  )2006ِ( Allioبعنوان :الخطوات العشرة لمتفكير االستراتيجي.
Strategic Thinking: The Ten Big Ideas .
كىدفت إلى بياف أف التفكير االستراتيجي يعتمد عمى التحميؿ المنيجي لمكضع الراىف في المنظمة
كتشكيؿ اتجاىيا عمى المدل الطكيؿ ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي لمراجعة األدبيات،

كاستعرضت المحاكر الرئيسة لمتفكير االستراتيجي كمنيا :التخطيط طكيؿ المدل ،كالتحميؿ
االستراتيجي ،كالنكعية التي تركز عمى إعادة ىندسة األنشطة في المنظمة ،كتخطيط السيناريك
لصياغة المستقبؿ المحتمؿ لممنظمة كاالستعداد لو بكضع األبداؿ المناسبة باإلضافة إلى الثقافة

المكحدة في المنظمة ،كالقدرات العالية لدل العامميف في المنظمة ،كالمقاييس التي يتـ مف خبلليا
مراقبة تنفيذ العمميات المختمفة ،كالتحالفات االستراتيجية بيف المنظمات ذات األىداؼ المشتركة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أنو البد مف التركيز عمى ىذه المحاكر حتى تتمكف المنظمة مف

التكيؼ مع التغيرات السريعة التي تحدث في المجاالت المختمفة.

 .28دراسة بون  )2005) Bonnبعنوان :تحسين التفكير االستراتيجي :مدخل متعدد المستويات.
Improving Strategic Thinking: A Multilevel Approach
كىدفت إلى تطكير إطار عممي لمتفكير االستراتيجي لممنظمات في أستراليا يتكامؿ فيو التركيز
عمى األفراد كالجماعات كالمنظمات ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي لمراجعة األدبيات المتعمقة

بالتفكير االستراتيجي عمى مستكل الفرد ،كعمى مستكل الجماعات كعمى مستكل المنظمات.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف تطكير استراتيجيات عمى مستكل الفرد ،الجماعة ،كالمنظمة يساعد

في تطكير التفكير االستراتيجي لممنظمات ،كأف تطكير االستراتيجية خطكة ميمة لمقرار االستراتيجي

كفيمان أفضؿ لمتغير في المنظمات بيدؼ تحقيؽ األداء األمثؿ كزيادة قدرة المنظمات عمى البقاء

كاالستمرار ،كما بينت أف التفكير االستراتيجي طريقة لحؿ المشكبلت االستراتيجية يجمع بيف المنيج

العقبلني كالمجتمع مع كجكد عمميات إبداعية متنكعة يتضمف مجمكعة مف العناصر ىي :أنماط
التفكير التي يمكف مف خبلليا النظر إلى المنظمة كالتعامؿ معيا عمى أنيا نظاـ كمي يجمع بيف
األجزاء المختمفة ،كقد أكصت الدراسة بالتركيز عمى اإلبداع في إيجاد حمكؿ جديدة كبدائؿ جديدة،
كابتكار أساليب أفضؿ لؤلداء لتعزيز الميزة التنافسية لممنظمة.
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المحور الثانيِّ :دراسات مرتبطة بالبراعة التنظيمية

يعػػرض ىػػذا المحػػكر ِّ
الد ارسػػات العربيػػة ثػػـ األجنبيػػة المرتبطػػة بالب ارعػػة التنظيميػػة ،كقػػد بمػػغ عػػددىا

( )25دراسة.

الدراسات العربية:
أوالًِّ :

كتعرضيا الدراسة مف األحدث إلى األقدـ كما يمي:

 .29دراسة صويص وعابدين ( )2019بعنوان :دور نظم ذكاء األعمال في بناء البراعة التنظيمية
بالتطبيق في البنوك العاممة في فمسطين.

كىدفت التعرؼ إلى دكر نظـ ذكاء األعماؿ في بناء البراعة التنظيمية في البنكؾ العاممة في

فمسطيف كاتخذت مف البنكؾ الفمسطينية (بنؾ فمسطيف ،بنؾ القاىرة عماف ،البنؾ اإلسبلمي العربي،

البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني) أنمكذجان لمدراسة الميدانية ،كاستخدمت المنيج الكصفي ،كتككنت العينة
مف ( )120مف العامميف في البنكؾ ،طبقت عمييـ استبانة مككنة ( )27فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى حصكؿ مجاؿ البراعة التنظيمية عمى نسبة ( ،)%72.51ككجكد عبلقة

طردية بيف مككنات نظـ ذكاء األعماؿ كبناء البراعة التنظيمية ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في استجابات أفراد العينة حكؿ دكر نظـ ذكاء األعماؿ كبناء البراعة التنظيمية تي ٍع ىزل
لمتغيرات( :العمر ،المسمى الكظيفي ،عدد سنكات الخبرة) ،كقد أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ
ٌ
باألفكار الجديدة التي يقترحيا العاممكف كالعمؿ عمى التحفيز الفكرم كالمادم المستمر ليـ كتعزيز

ثقافة تشجيع العامميف عمى االبتكار كاإلبداع لتقديـ آراء مبدعة.

 .30دراسة المصري ( )2019بعنوان :درجة ممارسة القيادة التبادلية لدى مديري المدارس الثانوية
بمحافظات غزة وعالقتيا بمستوى البراعة التنظيمية لدييم.

كىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة القيادة التبادلية لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة

كعبلقتيا بمستكل البراعة التنظيمية لدييـ ،كذلؾ مف كجية نظر المعمٌميف ،كاستخدمت الدراسة المنيج

الكصفي /االرتباطي ،كتككنت العينة مف ( )459معمٌمان كمعمٌمة ،طبقت عمييـ استبانة ،مككنة مف

( )34فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف درجة ممارسة المديريف لمقيادة التبادلية كانت كبيرة ،كمستكل البراعة

التنظيمية لدل المديريف كبير أيضان ،كذلؾ يكجدت عبلقة ارتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية بيف
درجة ممارسة المديريف لمقيادة التبادلية كمستكل البراعة التنظيمية لدييـ ،كقد أكصت الدراسة بضركرة
تنظيـ كرش عمؿ مركزية لمناقشة آليات مساعدة مديرم المدارس الثانكية عمى االستغبلؿ األمثؿ

لممكارد كالفرص المتاحة كفي الكقت ذاتو استكشاؼ فرص جديدة.
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 .31دراسة حسين والعاني ( )2018بعنوان :التوافق بين مدخل البيانات الكبيرة والبراعة التنظيمية:
دراسة استطالعية ْلراء عينة من المدراء في شركة آسيا سيل لالتصاالت المتنقمة في العراق.

كىدفت إلى قياس مدل تكافؽ البيانات الكبيرة مع أبعاد البراعة التنظيمية في شركة آسيا سيؿ

لبلتصاالت المتنقمة في العراؽ مف أجؿ تحديد إمكانية اعتماد البيانات الكبيرة مدخبلن لتحقيؽ البراعة

التنظيمية ،كاستخدمت الدراسة المنيج االستطبلعي ،كتككنت العينة مف ( )35فردان مف المدراء
كرؤساء األقساـ كالكحدات في الشركة ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )36فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة معنكية بيف السرعة كالبراعة التنظيمية ،كمعنكية

العبلقة التكافقية بيف مدخؿ البيانات الكبيرة كالبراعة التنظيمية ،كقد أكصت الدراسة بتكظيؼ مدخؿ

البراعة التنظيمية لمكاجية التحديات كالتغيرات البيئية.

 .32دراسة راضي وقاسم ( )2018بعنوان :التوجو االستراتيجي وتأثيره في تحقيق البراعة التنظيمية:
دراسة استطالعية ْلراء عينة من مدراء بعض المصارف الخاصة.

كىدفت التعرؼ إلى أثر التكجو االستراتيجي المتمثؿ بػ (التكجو نحك السكؽ ،كالتكجو الريادم،

التكجو نحك التكنكلكجيا) في تحقيؽ البراعة التنظيمية المتمثمة بػ (اإلبداع االستكشافي كاالبداع

االستثمارم) في مجمكعة مف المصارؼ الخاصة في محافظات الكسط كالجنكب العراقية ،كاستخدمت
الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت العينة مككنة مف ( )152مف المدراء كالمعاكنيف كرؤساء
األقساـ في المصارؼ الخاصة في المحافظات المذككرة ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )43فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف التكجو االستراتيجي كالبراعة

التنظيمية ،ككجكد عبلقة تأثير إيجابية ذات داللة معنكية بيف التكجو االستراتيجي كالبراعة التنظيمية،
كقد أكصت الدراسة بالقياـ بعممية التحميؿ البيئي لمبيئة العراقية لتحديد الفرص المتاحة الستثمارىا

كالتيديدات الخارجية لكضع استراتيجية لمتقميؿ مف مدل تأثيرىا.

 .33د ارسة عمي وشرفاني ( )2017بعنوان :تأثير البراعة التنظيمية في تحسين أبعاد جودة الخدمة

الفندقية :دراسة استطالعية ْلراء المديرين لعينة من فنادق األربعة والخمسة نجوم في محافظتي
دىوك وأربيل.

كىدفت التعرؼ إلى كاقع البراعة التنظيمية كانعكاسيا عمى تعزيز أبعاد جكدة الخدمة الفندقية،

كاستخدمت الدراسة المنيج االستطبلعي ،كتككنت العينة مف ( )129مدي انر في فنادؽ األربعة كالخمسة

نجكـ في محافظتي دىكؾ كأربيؿ العراقيتيف ،طبقت عمييـ استبانة.

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد تفاكت في استجابات العينة تجاه أبعاد البراعة التنظيمية في

الفنادؽ ،حيث كجد أف اىتماـ المديريف في الفنادؽ يأتي بالدرجة األكلى عمى االستكشاؼ ،أما
االستغبلؿ فقد جاء بالمرتبة الثانية في تشكيؿ البراعة التنظيمية ،ككذلؾ كجكد عبلقة ارتباط معنكية

بيف البراعة التنظيمية كأبعاد جكدة الخدمة الفندقية ،كأيضان كجكد عبلقة تأثير معنكية لمتغير
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االستغبلؿ في كؿ بعد مف أبعاد جكدة الخدمة الفندقية ،كعبلقة تأثير معنكية لمتغير االستكشاؼ في

بعد مف أبعاد جكدة الخدمة الفندقية ،كقد أكصت الدراسة بضركرة األخذ بالمفيكـ العممي لمبراعة
كؿ ي
التنظيمية عند إعداد الخطط لتطكير كتحسيف أبعاد جكدة الخدمة ،كاىتماـ المديريف بتطكير ميارات
استغبلؿ الفرص المكجكدة كاستكشاؼ الجديدة منيا كاقتناصيا لتحقيؽ الميزة التنافسية.

 .34دراسة الكرعاوي ( )2017بعنوان :دور مرتكزات البراعة االستراتيجية في تعزيز وبناء سمعة
مؤسسات التعميم العالي.

كىدفت إلى تحديد العبلقة كاألثر بيف مرتكزات البراعة االستراتيجية في تعزيز كبناء سمعة
المنظمة في المؤسسات التعميمية ،ككذلؾ طرح منظكر فمسفي معرفي لمكضكعات فكرية تمثمت في

البراعة االستراتيجية ،كسمعة المنظمة في مؤسسات التعميـ ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي
التحميمي ،كتككنت العينة مف ( )208عضك ىيئة تدريس في الجامعات األىمية ،طبقت عمييـ استبانة
مككنة مف ( )27فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة ارتباطية معنكية طردية بيف استكشاؼ الفرص كسمعة

المنظمة التعميمية ،ككجكد عبلقة ارتباطية معنكية طردية بيف استغبلؿ الفرص كسمعة المنظمة

تأثير معنكيان لمرتكزات البراعة االستراتيجية في سمعة المنظمة التعميمية ،كذلؾ
التعميمية ،كأف ىنالؾ
ان
تكجد عبلقة تأثير ذات داللة معنكية بيف مرتكزات البراعة االستراتيجية كسمعة المنظمة التعميمية عمى

المستكل الكمي كعمى مستكل األبعاد ،كقد أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بمرتكزات البراعة

االستراتيجية كتعزيزىا كاالحتفاظ بيا داخؿ المؤسسة التعميمية لما ليا دكر إيجابي في تعزيز سمعتيا،

كمحاكاة التجارب العالمية الناجحة في ىذا المجاؿ كمحاكلة تطبيقيا مف خبلؿ اتباع أسمكب استغبلليا
األمثؿ لمرتكزات البراعة االستراتيجية.

 .35دراسة المحاسنة ( )2017بعنوان :الدور الوسيط لمبراعة التنظيمية في العالقة بين القدرات
الديناميكية والرشاقة التنظيمية :دراسة ميدانية عمى الشركات األردنية لمصناعات الصيدالنية.

كىدفت التعرؼ إلى الدكر الكسيط لمبراعة التنظيمية في العبلقة بيف القدرات الديناميكية كالرشاقة

التنظيم ية في الشركات األردنية لمصناعات الصيدالنية ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي،
كتٍككنت العينة مف ( )240مف العامميف في اإلدارتيف العميا كالكسطى (المديريف كنكابيـ كمساعدييـ
كرؤساء األقساـ العامميف) في ( )6شركات ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )37فقرة.
كقد تكصمت الدراسة إلى أف القدرات الديناميكية (قدرات التعمـ كقدرات التنسيؽ) تؤثر في تحقيؽ

الرشاقة التنظيمية كرشاقة االستجابة لمسكؽ في الشركات األردنية لمصناعات الصيدالنية ،ككما تؤثر

القدرات الديناميكية (قدرات استشعار الفرص المتاحة كقدرات التنسيؽ) في تحقيؽ رشاقة عمميات
األعماؿ ،كتؤثر القدرات الديناميكية (قدرات التعمـ كقدرات التنسيؽ) عمى البراعة التنظيمية (براعة

االستكشاؼ كبراعة االستغبلؿ) ،كما تؤثر البراعة التنظيمية في تحقيؽ الرشاقة التنظيمية ،كقد أكصت
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الدراسة بزيادة اىتماـ الشركات ببناء قدراتيا الديناميكية أك إعادة بنائيا لتككف بمثابة المكجو نحك
البقاء كالنمك كاالنتقاؿ إلى التميز ،كضركرة قياـ الشركات بتطكير فمسفتيا الخاصة تجاه القدرات

الديناميكية بحيث تصبح جزءان مف استراتيجيتيا اليادفة إلى تحقيؽ براعتيا كرشاقتيا التنظيمية.

 .36دراسة البغدادي والجبوري ( )2015بعنوان :أثر البراعة التنظيمية في تحقيق المرونة
االستراتيجية :دراسة ميدانية مقارنة بين شركتي االتصاالت زين وآسيا سيل في العراق.

كىدفت التعرؼ إلى مدل ممارسة شركتي زيف كآسيا سيؿ البراعة التنظيمية كالمركنة االستراتيجية،

ككذلؾ بياف تأثير البراعة التنظيمية بأبعادىا الفرعية (االستثمار األمثؿ لمفرص ،البحث عف الفرص

الجديدة ،كىيكؿ تنظيمي مرف) كمتغير تفسيرم ،كالمركنة االستراتيجية كمتغير استجابي بأبعادىا

الفرعية (المركنة اإلنتاجية ،المركنة التنافسية ،مركنة رأس الماؿ البشرم ،المركنة السكقية)،
كاستخدمت الدراسة المنيج المقارف ،كتككنت العينة مف ( )72مدي انر ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف

( )63فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف البراعة التنظيمية تؤثر في المركنة االستراتيجية ،كأف أبعادىا أيضان

تؤثر في المركنة االستراتيجية في آف كاحد ،باإلضافة إلى كجكد عبلقة أثر ذات داللة معنكية
لبلستثمار األمثؿ لمفرص في المركنة االستراتيجية ،ككذلؾ عدـ كجكد عبلقة أثر ذات داللة معنكية
لمبحث عف الفرص الجديدة في المركنة االستراتيجية ،كقد أكصت الدراسة بإجراء مقارنة مرجعية تقكـ

بيا شركة آسيا سيؿ مع نظيرتيا شركة زيف لمكقكؼ عمى ما تتبعو مف أساليب كطرؽ لمكصكؿ إلى

البراعة التنظيمية ،كضركرة أف تسعى شركة آسيا سيؿ إلى انتياج أساليب الستغبلؿ الفرص مف

خبلؿ انتياج أساليب تمكنيا مف استثمار ما يتيحو السكؽ مف فرص كبالكقت نفسو البحث عف فرص
جديدة بشكؿ أفضؿ مما ىك عميو لمكصكؿ إلى مستكل شركة زيف في تحقيقيا كبل البعديف.

 .37دراسة الباشقالي والداؤد ( )2015بعنوان :دور البراعة التنظيمية في الحد من االنييار التنظيمي:
دراسة استطالعية ْلراء عينة من القيادات اإلدارية في كميات جامعة دىوك.

كىدفت إلى تحديد طبيعة عبلقة االرتباط كاألثر بيف أبعاد البراعة التنظيمية كمصادر االنييار

التنظيمي في عينة مف كميات جامعة دىكؾ العراقية ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي،

كتككنت العينة مف ( )48فردان مف القيادات اإلدارية ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )57فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى تكفر أبعاد البراعة التنظيمية في الكميات المبحكثة كلكف بنسبة ضعيفة،

كعدـ تكفر مؤشرات مصادر االنييار التنظيمي في الكميات قيد الدراسة باستثناء مصدر الصراع
التنظيمي ،ككجكد عبلقة ارتباط كأثر معنكم ألبعاد البراعة التنظيمية في االنييار التنظيمي ،كقد

أكصت الدراسة بضركرة استحضار أبعاد البراعة التنظيمية  -كبشكؿ خاص بعد البحث عف فرص

جديدة -لما لو مف تأثير في مصادر االنييار التنظيمي ،باإلضافة إلى تكفر المكارد البلزمة ألنيا تعد
مف األسباب الرئيسة لمصراع التنظيمي.
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 .38دراسة السمنتي ( )2015بعنوان :أثر جودة العالقة التبادلية بين القائد ومرؤوسيو عمى إبداع
الموظف والبراعة التنظيمية بالتطبيق عمى المراكز الصحية المتخصصة بدمياط.

كىدفت إلى اختبار أثر جكدة العبلقة التبادلية بيف القائد كمرؤكسيو عمى كؿ مف إبداع المكظؼ

كالبراعة التنظيمية ،كتحديد تأثير إبداع المكظؼ عمى البراعة التنظيمية ،كتأثير البراعة التنظيمية عمى
إبداع المكظؼ ،باإلضافة إلى تحديد المتغير األكثر تأثي انر عمى اآلخر ،كاستخدمت الدراسة المنيج

الكصفي التحميمي ،كتككنت العينة مف ( )255عامبلن في المراكز الصحية المتخصصة بمدينة دمياط

المصرية ،طبقت عمييـ قائمة استقصاء مككنة مف ( )45فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد تأثير إيجابي بيف جكدة العبلقة التبادلية لمقائد كمرؤكسيو كابداع

المكظؼ ،ككجكد تأثير إ يجابي بيف جكدة العبلقة التبادلية لمقائد كمرؤكسيو كالبراعة التنظيمية ،ككذلؾ
كجكد تأثير معنكم بيف إبداع المكظؼ كالبراعة التنظيمية ،كقد أكصت الدراسة بضركرة تدريب

العامميف لتحقيؽ الكفاءة في تخصيص المكارد المتاحة كتحقيؽ المكازنة بيف أنشطة االستغبلؿ كأنشطة
االستكشاؼ في نفس الكقت.

 .39دراسة عويس ( )2015بعنوان :دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في بناء البراعة التنظيمية
وأثرىما عمى األداء التنظيمي :دراسة تطبيقية عمى الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في

المممكة العربية السعودية.

كىدفت التعرؼ إلى دكر ممارسات إدارة المكارد البشرية_ متمثمة في التكظيؼ ،كالتدريب،

كال تعكيضات ،كتصميـ العمؿ ،كتقييـ األداء ،كالمشاركة_ في بناء التكجو بالبراعة التنظيمية ،كأثرىما

عمى أداء الشركات الصناعية صغيرة كمتكسطة الحجـ بالمممكة العربية السعكدية ،كالتعرؼ إلى الدكر

الكسيط لمتكجو بالبراعة التنظيمية في تمؾ العبلقة ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي،

كتككنت العينة مف ( )182شركة ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )46فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف ممارسات إدارة المكارد البشرية تسيـ بنسبة ( )%3886في بناء

كتفسير التكجو بالبراعة التنظيمية في الشركات ،كاحتؿ التكظيؼ المرتبة األكلى كتبعو التدريب،

كالتعكيضات ،كتصميـ العمؿ ،كتقييـ األداء ،كالمشاركة عمى التكالي ،كتكسط التكجو بالبراعة
التنظيمية جزئيان العبلقة بيف ممارسات إدارة المكارد البشرية المتعمقة بالتكظيؼ ،كالتدريب ،كتصميـ

العمؿ كأداء الشركات ،فيما يتكسط كميان تمؾ العبلقة فيما يتعمؽ بالمشاركة ،كذلؾ ال يتكسط التكجو
بالبراعة التنظيمية العبلقة بيف كؿ مف التعكيضات ،كتقييـ األداء مع أداء الشركات مكضع التطبيؽ،

كقد أكصت الدراسة باستقطاب كاختيار األفراد الذيف يتمتعكف بقدرات ابتكارية كقدرات عالية عمى
التعمـ كلدييـ القدرة عمى إحداث التكازف المرغكب بيف األداء االستغبللي كاألداء االستكشافي.
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 .40دراسة النجار ( )2015بعنوان :تأثير القيادة الجديرة بالثقة عمى البراعة التنظيمية :دراسة
تطبيقية.

كىدفت إلى تحديد االختبلؼ بيف آراء العامميف حكؿ أبعاد القيادة الجديرة بالثقة كأبعاد البراعة

التنظيمية ،ككذلؾ تحديد عبلقة االرتباط بيف أبعاد القيادة الجديرة بالثقة كأبعاد البراعة التنظيمية ،إلى
جانب تحديد تأثير أبعاد القيادة الجديرة بالثقة عمى أبعاد البراعة التنظيمية ،كاستخدمت الدراسة المنيج
و
عامؿ مف العماؿ بالشركة المصرية لبلتصاالت منطقة تميفكنات
الكصفي ،كتككنت العينة مف ()204

الدقيمية ،طبقت عمييـ قائمة استقصاء مككنة مف ( )57فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد اختبلؼ معنكم بيف آراء العامميف فيما يتعمؽ بأبعاد القيادة

الجديرة بالثقة ،ككجكد اختبلؼ معنكم بيف آراء العامميف فيما يتعمؽ بأبعاد البراعة التنظيمية ،ككجكد
ارتباط معنكم بيف أبعاد القيادة الجديرة بالثقة كأبعاد البراعة التنظيمية ،باإلضافة إلى كجكد تأثير

معنكم لمقيادة الجديرة بالثقة ككؿ عمى بعدم االستغبلؿ كاالستكشاؼ في حيف ال يعتبر ىذا التأثير

معنكيان بالنسبة لكؿ بعد مف أبعادىا عمى حدة (فيما عدا الكعي الذاتي ،كالشفافية في العبلقات)،
كيمثؿ بعد الشفافية في العبلقات أقكل أبعاد القيادة الجديرة بالثقة تأثي ارن عمى بعدم االستغبلؿ

كاالستكشاؼ ،كقد أكصت الدراسة بضركرة إعداد برامج تدريبية لمعامميف حكؿ مدخؿ البراعة التنظيمية
كأىميتيا بالنسبة لممنظمات ،ككذلؾ تشجيع العامميف عمى أنشطة االستكشاؼ المتمثمة في البحث

كتحمؿ المخاطر كالتجريب ،كتشجيعيـ عمى أنشطة االستغبلؿ المتمثمة في االختبار كاإلنتاج كالتنفيذ

كاإلنجاز.

 .41دراسة رشيد وجابر ( )2014بعنوان :دور التكامل السموكي لفريق اإلدارة العميا في تحقيق البراعة
السياقية.

كىدفت إلى تقديـ إطار فكرم كعممي حكؿ إمكانية تكظيؼ التكامؿ السمككي لفريؽ اإلدارة العميا

الذم يعبر عف مستكل التفاعؿ بيف أعضائو فيما يتصؿ بتبادؿ المعمكمات كالتعاكف كالمشاركة في
صنع القرار لتحقيؽ البراعة السياقية لمفريؽ كالتي تستند إلى الممارسة المتزامنة لنكعيف مف األنشطة

المتناقضة المتمثمة بأنشطة االستكشاؼ كأنشطة االستثمار ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي

التحميمي ،كتككنت العينة مف ( )229مف رؤساء كأعضاء مجالس عدد مف كميات جامعات الفرات
األكسط ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )23فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف التكامؿ السمككي لفريؽ

اإلدارة العميا بأبعاده المختمفة كالبراعة السياقية ،كقد أكصت الدراسة بتشجيع العامميف في المؤسسات

التعميمية عمى ممارسة األنشطة التي تتسـ بدرجة مقبكلة مف المخاطر لتعزيز أنشطتيا االستكشافية
كضماف االستجابة الفاعمة لمتطمبات البيئة التي تعمؿ فييا.
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 .42دراسة محمد وآخرون ( )2014بعنوان :أثر القيادة التحويمية عمى البراعة التنظيمية بالتطبيق
عمى البنوك التجارية في جميورية مصر العربية.

كىدفت التعرؼ إلى العبلقة بيف القيادة التحكيمية كالبراعة التنظيمية كذلؾ بالتطبيؽ عمى البنكؾ

التجارية في جميكرية مصر العربية ،ككذلؾ التعرؼ إلى أثر أبعاد القيادة التحكيمية (التأثير المثالي،

الدافعية المميمة ،كالتحفيز الفكرم ،كاالعتبارات الشخصية) عمى أبعاد البراعة التنظيمية (االستغبلؿ
كاالستكشاؼ) ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتككنت العينة مف ( )278مف العامميف في

البنكؾ التجارية ،طبقت عمييـ قائمة االستقصاء مككنة مف ( )37فقرة باإلضافة لممقاببلت الشخصية.

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة ارتباط معنكم بيف أبعاد القيادة التحكيمية كأبعاد البراعة

التنظيمية ،ككجكد أثر إيجابي لبعد التحفيز الفكرم عمى بعد االستغبلؿ ،كعدـ كجكد تأثير لكؿ بعد

مف أبعاد القيادة التحكيمية بشكؿ مستقؿ عمى بعد االستكشاؼ ،كقد أكصت الدراسة بضركرة تنظيـ

كرش عمؿ لتكعية العامميف بمفيكـ البراعة التنظيمية كأىميتيا بالنسبة لممنظمات المعاصرة ،كتكعية

الرؤساء بكيفية تنمية أبعاد البراعة التنظيمية لدل مرؤكسييـ.

ثانياً :الدراسات األجنبية:

كتعرضيا الدراسة عمى النحك التالي:

 .43دراسة المنسي  )2018( El Mansyبعنوان :رأس المال الفكري وأثره في البراعة التنظيمية:

دراسة تطبيقية عمى الشركات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان في مصر.
Intellectual capital and its impact on organizational skill: An applied
study on industrial companies in 10th of Ramadan City in Egypt.
كىدفت إلى اختبار مدل تأثير رأس الماؿ الفكرم لممدراء عمى البراعة التنظيمية في الشركات
الصناعية المختمفة في مدينة العاشر مف رمضاف في مصر ،كتحديد العبلقة بيف أبعاد رأس الماؿ
الفكرم كبعديف مف البراعة التنظيمية ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت العينة

مف ( )197مدير ،طبقت عمييـ استبانة.

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد اختبلفات كبيرة بيف المدراء في ىذه الشركات في مجاؿ رأس

الماؿ الفكرم كالبراعة التنظيمية استنادان إلى نشاط الشركة ،كأيضان كجكد عبلقة ايجابية ميمة بيف
أبعاد رأس الماؿ الفكرم كالبراعة التنظيمية.

 .44دراسة فاريو  )2017( Varioبعنوان :البراعة التنظيمية في المنظمات الغير حكومية :دراسة
حالة وصفية لكشف الممارسات المبتكرة لمنظمة غير ربحية جديدة مقرىا انجمت ار الجديدة عمى

النحو الذي يقره صانعو الق اررات التنظيمية الرئيسية.
Organizational Ambidexterity in Nonprofit Organization: A descriptive
case Study to Uncover the Innovative Practices by Key Organizational
Decision Makers.
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كىدفت التعرؼ إلى كيفية قياـ المنظمات غير الربحية بإرساء ممارسات مبتكرة لممساعدة في

ضماف استدامتيا كنجاحيا المالي مع تحقيؽ التكازف في االستكشاؼ كاالستغبلؿ ،كاستخدمت الدراسة
المنيج الكصفي كأسمكب دراسة الحالة ،كتككنت العينة مف ( )6مف صانعي القرار الرئيسف في
المنظمة غير الربحية لمخدمات الصحية في انجمت ار الجديدة ،طبؽ عمييـ أسمكب المقاببلت شبو

المنظمة.

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد إدراؾ لكيفية ارتباط مكقع الدراسة بالممارسات اإلبداعية ،ككجكد

تكازف نسبي في االستكشاؼ كاالستغبلؿ ،كأف التكازف النسبي لممارسات االستكشاؼ كاالستغبلؿ في
ؾ كمتغيهر كمتكازهف ،كقد أكصت الدراسة بضركرة أف تجد المنظمات طريقة
المنظمة كاف دينامي ه
لبلبتعاد عف التركيز عمى الميمات بشكؿ طفيؼ ،كاحتضاف االبتكار ،كاستكشاؼ سبؿ جديدة لتنكيع
كتعزيز شركاتيا عمى المدل الطكيؿ.

 .45دراسة جركسين وبندزين  )2016( Jurksiene and Pundzienبعنوان :العالقة بين القدرات

الديناميكية والميزات التنافسية الثابتة :دور الوساطة لمبراعة التنظيمية.
The relationship between dynamic capabilities and firm competitive
advantage: The mediating role of organizational ambidexterity.
كىدفت إلى تقديـ إيضاح نظرم لمعبلقة بيف القدرات الديناميكية كالبراعة التنظيمية كالميزة
التنافسية لمشركة ،كايضاح الدكر الكسيط لمبراعة التنظيمية في العبلقة بيف القدرات الديناميكية كالميزة

التنافسية لمشركة ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي لمراجعة األدبيات المتعمقة بالقدرات الديناميكية
كالبراعة التنظيمية.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف كبلن مف القدرات الديناميكية كالبراعة التنظيمية ترتبط بالميزة

التنافسية ،فضبلن عف أف المفاىيـ الثبلثة السابقة تحتاج إلى عممية ربط تطبيقي ،كأف البراعة التنظيمية

تمعب دك انر كسيطان في العبلقة بيف القدرات الديناميكية كالميزة التنافسية لمشركة ،كقد أكصت الدراسة

بضركرة تطكير األيطر النظرية المتعمقة بكؿ مف البراعة التنظيمية كالقدرات الديناميكية بالتركيز عمى
عبلقتيا مع الميزة التنافسية.

 .46دراسة توان  )2016( Tuanبعنوان :خفة الحركة التنظيمية وسمسمة التوريد :دور الوساطة في

تبادل المعارف الخارجية ودور االعتدال في الذكاء التنافسي.
Organizational ambidexterity and supply chain agility: the mediating
role of external knowledge sharing and moderating role of competitive
intelligence.
كىدفت إلى بياف طبيعة العبلقة بيف البراعة التنظيمية ككؿ مف رشاقة سمسمة التكريد كالتشارؾ
المعرفي مف جية ،كتعرؼ العبلقة بيف التشارؾ المعرفة كرشاقة سمسمة التكريد ،كالتعرؼ إلى الدكر

الكسيط لمتشارؾ المعرفي بيف البراعة التنظيمية كرشاقة سمسمة التكريد ،كالدكر المعدؿ لمذكاء التنافسي
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في العبلقة بيف البراعة التنظيمية كرشاقة سمسمة التكريد في شركات الصناعات الكيماكية في فيتناـ،

كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت العينة مف ( )381فردان ،طبقت عمييـ

االستبانة.

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة إيجابية بيف البراعة التنظيمية ككؿ مف رشاقة سمسمة التكريد

دكر
كالتشارؾ المعرفي ،ككجكد عبلقة ايجابية بيف التشارؾ المعرفي كرشاقة سمسمة التكريد ،كأف ىناؾ ان

دكر معدالن لمذكاء
كسيطان لمتشارؾ المعرفي بيف البراعة التنظيمية كرشاقة سمسمة التكريد ،كأف ىناؾ ان
التنافسي في العبلقة بيف البراعة التنظيمية كرشاقة سمسمة التكريد في الشركات.

 .47دراسة ليوم  )2015( Liumبعنوان :دراسة البراعة التنظيمية :السوابق واألحداث والنتائج تحقيق

التوازن بين االستكشاف واالستغالل عمى المدى الطويل.
Organizational Ambidexterity; Antecedents, Events and Outcome
Balancing exploration and exploitation, the long term sustainability
imperative.
كىدفت إلى تحديد العكامؿ التي تؤثر إيجابيان عمى أنشطة االستكشاؼ كاالستغبلؿ ،ككيؼ حقؽ
قسـ منتجات الصكاريخ  MPDالبراعة التنظيمية مف خبلؿ الحمكؿ المعتمدة عمى الييكمية كالسياقية

كالقيادة ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي كأسمكب دراسة الحالة ،كتككنت العينة مف ( )7مف

المكظفيف (ميندسيف كمدراء كقائد مشركع) ،كاستخدمت المقابمة لجمع البيانات.
كقد تكصمت الدراسة إلى أف التعمـ التنظيمي مكجكد في و
كؿ مف االستكشاؼ كاالستغبلؿ ،كأف
الفصؿ اليرمي لبلستكشاؼ كاالستغبلؿ يمكف أف يتغير تمقائيان ،ككذلؾ السياؽ التنظيمي الداعـ يخفؼ
مف حدة التكتر بيف االستغبلؿ كاالستكشاؼ مف خبلؿ مساعدة األفراد عمى االنخراط في كبل النكعيف

مف األنشطة ،كأف تأثير البيئة الديناميكي يظير عمى كؿ مف االستكشاؼ كاالستغبلؿ.

 .48دراسة لي  )2013( Liبعنوان :كيف يعزز تنوع فريق اإلدارة العميا البراعة التنظيمية :دور رأس

المال االجتماعي ضمن كبار المدراء التنفيذين.
How top management team diversity fosters organizational
ambidexterity: The role of social capital among top executives.
كىدفت إلى الكشؼ عما إذا كاف فريؽ اإلدارة العميا المتنكع يمكنو متابعة االبتكارات المتناقضة
في كقت كاحد ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتككنت العينة مف ( )113فردان يعممكف في

مجمكعة مف الشركات الصينية ،طبقت عمييـ االستبانة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف بناء رأس الماؿ االجتماعي ضمف كبار المدراء التنفيذييف قد يككف

كسيمة مفيدة لتبادؿ المعمكمات كتكامؿ المعرفة ضمف فريؽ اإلدارة العميا ،كما أف الثقة كالرؤيا

المشتركة يمكف أف تقيس الترابط بيف تنكع الفريؽ كالبراعة التنظيمية.
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 .49دراسة يجيت  )2013( Yigitبعنوان :البراعة التنظيمية :موازنة االستغالل واالستكشاف في

المنظمات.
Organizational Ambidexterity Balancing Exploitation and Exploration in
Organizations.
كىدفت إلى التحقؽ مف أىمية البراعة لممنظمات ،كالبحث عف السبب الذم يجعؿ المنظمات
بارعة ،ككيفية كصكؿ المنظمات لمبراعة تحت ضغط محدكدية المكارد كظركؼ السكؽ التنافسية،

كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي كأسمكب دراسة الحالة ،كتككنت العينة مف ( )8أفراد مف المكظفيف

كالمديريف كالميندسيف كالمصمميف ،كتـ استخداـ المقابمة كأداة لجمع البيانات.

كقد تكصمت الدراسة إلى اكتشاؼ العبلقات كالتكترات بيف االستغبلؿ كاالستكشاؼ في الجكانب

التنظيمية كالفردية ،كبينت أف ميارة االتصاؿ بيف الكحدات في المنظمة تحتاج إلى تعزيز ،فالكحدات

بحاجة ألف تككف مستقمة عف بعضيا ،كفي نفس الكقت تحتاج لمعمـ بأفعاؿ الكحدات األخرل ،كبالتالي
ىناؾ حاجة لتدفؽ قكم لممعمكمات بيف كحدات المنظمة ،كقد أكصت الدراسة بضركرة قياـ القيادة

بتعزيز مشاركة المكظفيف كفريؽ العمؿ ،كتأسيس كحدات خاصة لؤلنشطة االستكشافية ال يقتصر
تأثيرىا عمى عمميات األنشطة االستكشافية في المنظمة كانما لمتأثير في األنشطة االستغبللية.

 .50دراسة بودويل  )2011( Bodwellبعنوان :نموذج نظري لمبراعة التنظيمية في المستشفيات.
A Theoretical Model of Organizational Ambidexterity in Hospitals.
كىدفت إلى تكضيح مفيكـ البراعة التنظيمية ،كتقديـ رؤية نظرية لتطبيقيا في المستشفيات،
كتطكير أداة لقياس البراعة التنظيمية في المستشفيات ،كاستخدمت الدراسة المنيج التجريبي ،كتككنت

العينة مف ( )1490مدير مستشفى مف مستشفيات الرعاية الصحية ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف

( )24فقرة باإلضافة لممقاببلت.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف االستكشاؼ كاالستغبلؿ عامبلف رئيساف لبناء البراعة التنظيمية ،كما

كشفت النتائج عف مستكيات عالية مف البراعة التنظيمية في المستشفيات بشكؿ عاـ ،كخصكصان في

المستشفيات الكبيرة مقارنة بالمستشفيات الصغيرة ،باإلضافة الرتباط البراعة التنظيمية بشكؿ إيجابي
بالجكدة المدركة كاألداء المالي في المستشفيات ،كىذا ما يدعـ عممياتيا كاستراتيجياتيا.

 .51دراسة شارماىالي وسيادات  )2010( Chaharmahali and Siadatبعنوان :تحقيق البراعة

التنظيمية :فيم وتوضيح لمبراعة التنظيمية.
Achieving Organizational Ambidexterity (Understanding and explaining
ambidextrous organization).
كىدفت إلى استكشاؼ قدرة الشركات عمى تحقيؽ البراعة في التعامؿ مع المفارقات التنظيمية في

الظركؼ المختمفة باستخداـ قدراتيا الديناميكية ،كاستخدمت الدراسة المنيج المقارف ،كتككنت العينة

مف مدراء كعامميف في الشركات السكيدية ،طبقت عمييـ مقاببلت شبو المنظمة.
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كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد عدة خيارات يمكف لمشركات اتباعيا لتحقيؽ البراعة التنظيمية،

كيتـ تمييز ىذه المجمكعات عمى أنيا خارجية مقابؿ الداخمية ،كالمجمكعات المتسمسمة مقابؿ
المتكازية ،كما يمكف لمشركات تعزيز احتمالية تحقيؽ البراعة باستخداـ قدراتيا الديناميكية.

 .52دراسة تشاندراسكاران  )2009( Chandrasekaranبعنوان :مستويات متعددة من البراعة في

إدارة االبتكار والتحسين :دليل من مؤسسات التكنولوجيا المتقدمة.
Multiple Levels of Ambidexterity in Managing the Innovation
Improvement Dilemma: Evidence from High Technology Organizations
كىدفت إلى تقديـ إيضاح لمفيكـ البراعة التنظيمية ككيفية السماح لممنظمات باالبتكار كالتحسيف

لبلرتقاء بالميزة التنافسية ،باإلضافة إلى تطكير نظرية متعددة المستكيات حكؿ البراعة التنظيمية
لمدمج بيف الخصائص االستراتيجية كمستكل المشركع في ىذه المنظمات لتنجح في بيئات سريعة

التغير ،كاستخدمت الدراسة منيج دراسة الحالة ،كتككنت العينة مف ( )266مف أعضاء فرؽ كقائد
مشركع ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )20فقرة ،باإلضافة لممقاببلت.

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد ثبلثة أنكاع مف البراعة المختمفة في التنفيذ المتزامف لبلبتكار

كالتحسيف كىي( :البراعة المعرفية ،كالسياقية كالييكمية).

 .53دراسة جانسين وآخرون  )2008( Jansen et al.بعنوان :سمات الفريق األقدم والبراعة

التنظيمية :الدور الوسيط لمقيادة التحويمية.
Senior Team Attributes and Organizational Ambidexterity: The
Moderating Role of Transformational Leadership.
كىدفت إلى الكشؼ عف دكر كسمات الفريؽ األقدـ كالسمكؾ القيادم كالتكفيؽ بيف المصالح
المتعارضة ضمف أعضاء الفريؽ األقدـ كتحقيؽ البراعة التنظيمية ،كاستخدمت الدراسة المنيج

مدير تنفيذيان يعممكف في شركات خدمات مالية
التجريبي االستقصائي ،كتككنت العينة مف ()89
ان

أكربية كبيرة مع مجمكعة كاسعة مف مقدمي الخدمات المالية في بمداف مختمفة ،طبقت عمييـ استبانة

مككنة مف ( )30فقرة.

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد أثر لدكر القيادة التحكيمية في زيادة فاعمية سمات الفريؽ األقدـ في

تحقيؽ البراعة التنظيمية كالتي ترتبط مع قدرة الشركة لجمع مستكيات عالية مف اإلبداعات

االستكشافية كاالستثمارية.

الدراسات السابقة
التعقيب عمى ِّ

مف خبلؿ استعراض ِّ
الدراسات السابقة يمكف التكصؿ إلى ما يمي:

 أف التفكير االستراتيجي لو قدرات فكؽ عادية لمتخيؿ كالتصكر كادراؾ معاني األشياء كالمفاىيـكعبلقاتيا.
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 إزاء ما يمكج بو العصر مف تحديات كمتغيرات فإف البراعة التنظيمية أصبحت ضركرة ممحة لزيادةقدرة المدرسة عمى مكاجية تمؾ التحديات كالمتغيرات.

 أكدت غالبية ِّالدراسات السابقة عمى الدكر المحكرم لمدير المدرسة الثانكية في تييئة البيئة التنظيمية
التكيؼ مع تداعيات العصر كتحدياتو.
القادرة عمى ٌ
 أكضحت بعض ِّالدراسات السابقة ضركرة االىتماـ بالرأسماؿ الفكرم لتمكيف المنظمات مف إنتاج
األفكار الجديدة لضماف تحقيؽ الريادة.

 بينت بعض ِّالدراسات السابقة أف التفكير االستراتيجي ال يقتصر عمى مديرم المستكيات العميا في
المؤسسات ،كانما أم شخص يكسـ بأبعاد التفكير االستراتيجي يمكف أف يعتبر مفك انر استراتيجيان ،حتى
كاف لـ يكف في المستكيات العميا في المؤسسة ،فيذه الميارات كالقدرات يمكف االستفادة منيا كتطبيقيا

في مجاالت الحياة الفردية.

 ىدفت بعض ِّالدراسات إلى التأكيد عمى أىميِّة التفكير االستراتيجي ،مثؿ :كدراسة محمد كالجبكرم

( ،)2014كدراسة مطر ( ،)2015كدراسة دىغاىي كآخركف  ،)2015( Dehgahi et al.كدراسة
العرايش كآخركف  ،(2017) Arayesh et al.كدراسة مكريثي كآخركف .)2018( Muriithi et al.

 أكدت بعض ِّالدراسات السابقة عمى أىميِّة البراعة التنظيمية كدكرىا في المؤسسات العصرية ،مثؿ:
دراسة يجيت  ،)2013( yigitكدراسة الباشقالي كالداؤد ( ،)2015كدراسة المحاسنة (،)2017
كدراسة عمي كشرفاني ( ،)2017كدراسة الكرعاكم (.)2017

 أكدت بعض ِّالدراسات السابقة عمى كجكد عبلقة ارتباطية بيف أنماط التفكير االستراتيجي كجكدة
األداء المدرسي ،مثؿ :دراسة الشديفات كالحراحشة ( ،)2005كدراسة العاجز كعساؼ (،)2017
كدراسة الخرعاف (.)2018

 تكصمت بعض الدراسات لكجكد عبلقة بيف التفكير االستراتيجي كتحسيف األداء المؤسسي ،مثؿ:دراسة بكف  ،)2005( Bonnكدراسة بانغ كبيسابيا  ،)2012( Pang and Pisapiaكدراسة الشريؼ
كالقباس ( ،)2014كدراسة مطر ( ،)2015كدراسة دىغاىي كآخركف .)2015( Dehgahi et. al.

 أكدت بعض ِّالدراسات السابقة عمى كجكد ممارسة مف قبؿ المديريف ألنماط التفكير االستراتيجي
مع ضركرة تحسيف درجة ىذه الممارسة ،مثؿ :دراسة الفكاز ( ،)2008كدراسة خميؼ كديراني

( ،)2011كدراسة بانغ كبيسابيا  ،)2012( Pang and Pisapiaكدراسة الشريؼ كالقباس (،)2014
كدراسة النخالة ( ،)2015كدراسة الخرعاف (.)2018

 ربطت بعض الدراسات بيف نمط القيادة كالبراعة التنظيمية ،مثؿ :دراسة المصرم ( ،)2019كدراسةجانسيف كآخركف  ،)2008( Janen et al.كدراسة محمد كآخركف ( ،)2014كدراسة السمنتي

(.)2015
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 -أكصت بعض الدراسات بتطكير ميارات استغبلؿ الفرص كاستكشاؼ الجديد منيا كتحقيؽ الميزة

التنافسية لممؤسسة مف خبلؿ األخذ بمفيكـ البراعة التنظيمية عند إعداد الخطط كاعداد الدكرات

التدريبية كاستقطاب األف ارد الذيف يتمتعكف بقدرات ابتكارية ،مثؿ :دراسة عكيس ( ،)2015كدراسة

النجار ( ،)2015كدراسة البغدادم كالجبكرم ( ،)2015دراسة عمي كشرفاني (.)2017

 أكدت بعض الدراسات عمى ضركرة االىتماـ برأس الماؿ الفكرم لتحقيؽ الريادة كانتاج البراعةالتنظيمية لممؤسسة ،مثؿ :دراسة المنسي .)2018( El Mansy

 تنكعت الدراسات السابقة في المنيجية المستخدمة ،فمعظميا استخدـ المنيج الكصفي معتمدة عمىاالستبانة كأداة لجمع البيانات مثؿ :كدراسة النخالة ( ،)2015كدراسة دىغاىي كآخركف Dehgahi

 ،)2015(et. al.كدراسة الخرعاف ( ،)2017كدراسة أبك غياض ( ،)2017كدراسة راضي كقاسـ

( ،)2017كبعضيا اعتمد المنيج الكصفي باستخداـ أداتي االستبانة كالمقابمة ،مثؿ :دراسة حسيف

كسمماف ( ،)2014كدراسة خبللي كآخركف  ،(2015) Kalali et al.كدراسة شمش كحسيف

( ،)2017كقميؿ منيا اعتمد عمى المنيج شبو التجريبي كأداة االختبار كبطاقة التقييـ ،مثؿ :دراسة
إبراىيـ ( ،)2016بينما اعتمدت دراسة حسيف ( )2018عمى المنيج االستطبلعي كأداة االستبانة،
العريش كآخركف )2017( Arayesh et al.عمى المنيج التجريبي كأداة االستبانة،
كاعتمدت دراسة ا

كما كظفت دراسات أخرل أسمكب دراسة الحالة ،مثؿ :دراسة يجيت  ،)2013( Yigitكدراسة ليكـ

 ،)2015( Liumكدراسة فاريك ،)2017( Varioكدراسة تشاندراسكاراف Chandrasekaran
(.)2009

الدراسات السابقة ،فقد اعتمدت بعض ِّ
 اختمفت عينة الدراسة في ِّالدراسات عمى أخذ عينات عشكائية
مف المعمٌميف ،مثؿ :دراسة الجدم ( ،)2008كدراسة الشريؼ كقباس ( ،)2014كجزء منيا اعتمد
عمى استطبلع آراء اإلدارييف كالقادة التربكييف ،مثؿ :دراسة الفكاز ( ،)2008كدراسة جانسيف

 ،)2008(Janen et al.كدراسة ألباتي كحمدم ( ،)2009كدراسة خميؼ كديراني ( ،)2011كدراسة
النخالة ( ،)2015كدراسة مطر ( ،)2015كجزء منيا اعتمد عمى استطبلع آراء الطمبة ،مثؿ :دراسة

بيسابيا كآخركف  ،)2009( Pisapia et al.كدراسة إبراىيـ ( ،)2016كجزء منيا اعتمد عمى

استطبلع آراء أعضاء ىيئة التدريس الجامعي مثؿ( :الكرعاكم  ،)2017،كدراسة حسيف (،)2018

كجزء منيا اعتمد عمى استطبلع آراء مديرم الشركات كرؤساء األقساـ في الجامعات ،مثؿ :دراسة

أحمد ( ،)2014كدراسة العاجز كعساؼ (.)2017
الدراسات السابقة:
 .1أوجو التشابو مع ِّ

مف خبلؿ االستقراء ِّ
لمدراسات السابقة تبيف أف بعضيا يتشابو مع الدراسة الحالية فيما يمي:

 تتشابو الدراسة الحالية مف حيث األىداؼ مع دراسة الفكاز ( )2008التي ىدفت التعرؼ إلىدرجة امتبلؾ مديرات مدارس التعميـ العاـ ألنماط التفكير االستراتيجي ،كدراسة النخالة ()2015
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التي ىدفت التعرؼ إلى درجة استخداـ مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لمتفكير
االستراتيجي ،كدراسة خبللي كآخركف  )2015( Kalali et al.التي ىدفت إلى تحديد أبعاد
التفكير االستراتيجي عند المديريف ،كدراسة راضي كقاسـ ( )2017التي ىدفت التعرؼ إلى أثر
التكجو االستراتيجي في تحقيؽ البراعة التنظيمية ،كدراسة المنسي  )2018( El Mansyالتي

ىدفت إلى اختبار أثر رأس الماؿ الفكرم لممديريف عمى البراعة التنظيمية.

 تشابيت الدراسة الحالية مف حيث استخداميا لممنيج الكصفي مع معظـ الدراسات السابقة ،ماعدا:دراسة جانسيف كآخركف  )2008( Jansen et al.التي استخدمت المنيج التجريبي ،كدراسة

إبراىيـ ( )2016التي استخدمت المنيج شبو التجريبي.

 تتشابو الدراسة الحالية في استطبلع آراء المعمميف مع العديد مف الدراسات السابقة ،مثؿ :دراسةعدكاف ( ،)2019كأبك غياض ( ،)2017كدراسة المصرم ( ،)2016كدراسة بانغ كبيسابيا Pang
 ،)2012( and Pisapiaكدراسة خميؼ كديراني ( ،)2011دراسة الفكاز (.)2009

الدراسات السابقة:
 .2أوجو االختالف عن ِّ

مف خبلؿ االطبلع عمى ِّ
الدراسات السابقة تبيف كجكد اختبلؼ بينيا كبيف الدراسة الحالية فيما

يمي:

 تختمؼ الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة مثؿ :دراسة خميؼ كديراني ( )2011التياعتمدت عمى المنيج المسحي التحميمي التطكيرم ،كدراسة إبراىيـ ( )2016التي اعتمدت عمى

المنيج شبو التجريبي ،كدراسة جانسيف كآخركف  ،)2008( Jansen et al.كدراسة العرايش
كآخركف  (2017) Arayesh et al.المتيف اعتمدتا عمى المنيج التجريبي.

 تختمؼ الدراسة الحالية مع دراسة نجيب ( )2008التي ركزت عمى استطبلع آراء مشرفي التربيةالرياضية ،ككذلؾ تختمؼ مع دراسة محمد كالجبكرم ( )2014التي ركزت عمى استطبلع آراء

العمداء كالمعاكنيف كرؤساء األقساـ في الجامعات ،كأيضان دراسة ركحاني ككافيبلىي Rohani

 )2014( and Khaefelahiالتي ركزت عمى استطبلع آراء المكظفيف ،كما تختمؼ مع دراسة

الكرعاكم ( )2017التي ركزت عمى استطبلع آراء أساتذة الجامعات ،كدراسة حسيف ()2018
التي ركزت عمى استطبلع آراء رؤساء األقساـ.

الدراسات السابقة:
 .3أوجو االستفادة من ِّ

تكمف أكجو استفادة الدراسة الحالية مف ِّ
الدراسات السابقة فيما يمي:

 بناء فكرة الدراسة الحالية ،فمف خبلؿ االطبلع عمى ِّالدراسات السابقة تبيف أف المدارس الثانكية
تكاجو تحديات حقيقية ،مما جعؿ البحث كالدراسة في العبلقة بيف التفكير االستراتيجي كالبراعة

التنظيمية لدل مديرم المدارس الثانكية أم انر ممحان.

 اختيار المنيج البحثي المناسب لطبيعة الدراسة الحالية كىك المنيج الكصفي االرتباطي.71

 تحديد أداة الدراسة كتصميميا كاجراءات تطبيقيا. -المعالجات اإلحصائية.

 -بناء كتدعيـ اإلطار النظرم لمدراسة الحالية.

الدراسات السابقة:
 .4أوجو تمايز الدراسة الحالية عن ِّ

الدراسات السابقة تبيف أف الدراسة الحالية تتمايز عف ِّ
مف خبلؿ عرض ِّ
الدراسات السابقة بما

يمي:

 الدراسة الحالية تسعى لمتعرؼ إلى درجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل مديرم المدارسالثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية مف كجية نظر المعمٌميف.

 الدراسة الحالية تسعى لمتعرؼ إلى مستكل البراعة التنظيمية لدل مديرم المدارس الثانكيةبمحافظات فمسطيف الجنكبية مف كجية نظر المعمٌميف.

 الدراسة الحالية تنفرد بمحاكلة التعرؼ إلى العبلقة بيف درجة التفكير االستراتيجي لدل مديرمالمدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية كمستكل البراعة التنظيمية لدييـ.
كبعد عرض ِّ
الدراسات السابقة تتناكؿ الدراسة في فصميا التالي الطريقة كاإلجراءات ،مف خبلؿ

عرض ىدؼ الدراسة الميدانية ،كاجراءاتيا ،كمنيج الدراسة ،كمجتمع الدراسة كعينتيا ،كأداتي الدراسة
كتقنينيما (الصدؽ كالثبات لبلستبانتيف) ،كاألساليب اإلحصائية المستخدمة.
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انفصم انرابغ

انطريقة واإلجراءات
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 أوالً :ىدف الدراسة الميدانية
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الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات

تمييد

تناكلػ ػػت الد ارسػ ػػة فػ ػػي جانبيػ ػػا النظػ ػػرم كصػ ػػفان كتحمػ ػػيبلن لمفيػ ػػكـ التفكيػ ػػر االسػ ػػتراتيجي ،كأىميتػ ػػو،

كخصائصو ،كمراحؿ ممارستو ،كأبعاده كمعكقاتو ،كمفيكـ البراعة التنظيمية ،كأىميتيا كأبعادىا ،كمتطمبػات
تحقيقيا ،ككاقع أداء مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية.

كيتنػػاكؿ الفصػػؿ الحػػالي الطريقػػة كاإلج ػراءات كيتضػػمف خط ػكات منيجيػػة تتمثػػؿ فػػي تحديػػد ىػػدؼ

الدراسة الميدانية ،كتحديد منيج الدراسة ،كاختيار العينة ،كاعداد أداتي الدراسة كتقنينيما ،كعرض األساليب
اإلحصائية المستخدمة ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

أوالً :ىدف الدراسة الميدانية

ىػػدفت الد ارسػػة الميدانيػػة التعػػرؼ إلػػى درجػػة ممارسػػة التفكيػػر االسػػتراتيجي لػػدل مػػديرم المػػدارس

الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية ،كالتعرؼ إلى مستكل البراعة التنظيمية لدل مديرم المػدارس الثانكيػة
بمحافظػػات فمسػػطيف الجنكبيػػة ،كذلػػؾ مػػف كجيػػة نظػػر المعمٌمػػيف ،كالكشػػؼ عمػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات

داللػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل الدالل ػػة (≥ 0.05

 )αب ػػيف متكس ػػطات درج ػػات تق ػػدير أفػػراد العين ػػة تي ٍع ػ ىػزل

متغيػرات اآلتيػػة( :جػػنس المػػدير ،المؤىػػؿ العممػػي لممػػدير ،سػػنكات الخدمػػة لممػػدير كمػػدير مدرسػػة ،المديريػػة
لم ٌ
التعميمية) ،كالكشػؼ عمػا إذا كػاف ىنػاؾ عبلقػة ارتباطيػة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل ()α ≥ 0.05
ٌ
بػػيف درجػػة ممارسػػة مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات فمسػػطيف الجنكبيػػة لمتفكيػػر االسػػتراتيجي كمسػػتكل
البراعة التنظيمية لدييـ.

ثانياً :إجراءات الدراسة الميدانية

لكي تتـ الدراسة عمى نسؽ عممي صحيح كاجراءات منيجية دقيقة قامت الباحثة بالخطكات اآلتية:

 .1منيج الدراسة

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي :الذم يتناكؿ دراسة أحداث كظكاىر ،كممارسات قائمة

مكجكدة متاحة لمدراسة كالقياس كما ىي؛ دكف تدخؿ الباحث في مجرياتيا ،كيستطيع الباحث أف

يتفاعؿ معيا فيصفيا كيحمميا (األغا ،)43 :2000 ،كقد استعانت الباحثة بالمنيج الكصفي/

االرتباطي؛ الذم يصؼ درجة العبلقة بيف المتغيرات كصفان كميان ،ألف الغرض مف جمع البيانات
تحديد الدرجة التي ترتبط بيا المتغيرات بمعامؿ االرتباط ،الذم يعني أف درجات متغير ما ترتبط

بدرجات متغير آخر (أبك عبلـ ،)279 :2011 ،كتـ استخداـ المنيج الكصفي /االرتباطي في

الدراسة الحالية لمتعرؼ إلى درجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية
بمحافظات فمسطيف الجنكبية ،كعبلقتيا بالبراعة التنظيمية لدييـ ،كذلؾ مف كجية نظر المعمٌميف.
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 .2مجتمع الدراسة
تكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع معمٌمػػي المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات فمسػػطيف الجنكبيػػة ،كالبػػالغ

عػػددىـ ( )4722معمٌم ػان كمعمٌمػػة ،بكاقػػع ( )2230معمٌم ػان ك( )2492معمٌمػػة ،كذلػػؾ كفق ػان إلحصػػائيات
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي لمعاـ 2018/2017ـ ،كالجدكؿ التالي يكضح خصائص مجتمع الدراسة:
جدول ( :)4.1خصائص أفراد مجتمع الدراسة
أعداد المعمّمين

المجموع

النسبة

التعميمية
المديرية
ّ

الذكور

النسبة

اإل ناث

النسبة

%15.70

شماؿ غزة

352

%47.50

389

%52.50

741

شرؽ غزة

219

%37.76

361

%62.24

580

%12.28

غرب غزة

489

%54.21

413

%45.79

902

%19.10

الكسطى

342

%43.68

441

%56.32

783

%16.58

غرب خاف يكنس

313

%52.69

281

%47.31

594

%12.58

شرؽ خاف يكنس

194

%44.09

246

%55.91

440

%9.32

رفح

321

%47.07

361

%52.93

682

%14.44

المجموع

2230

%47.23

2492

%52.77

4722

%100

م ػػف خ ػػبلؿ الج ػػدكؿ الس ػػابؽ يتض ػػح أف نس ػػبة المعمٌم ػػيف ال ػػذككر بمغ ػػت ( ،)%47.23بينم ػػا نس ػػبة

المعمٌمػات بمغػػت ( )%52.77مػػف مجتمػػع الدارسػػة ،كأف نسػػبة المعمٌمػيف الػػذككر كاإلنػػاث مػػف مديريػػة شػػماؿ
غػزة بمغػػت ( ،)%15.70كنسػػبة المعمٌمػػيف الػػذككر كاإلنػػاث مػػف مديريػػة شػػرؽ غػزة بمغػػت ( ،)%12.28فػػي
حػػيف أف نسػػبتيـ فػػي مديريػػة غػػرب غػزة بمغػػت ( ،)19.10كفػػي مديريػػة الكسػػطى بمغػػت ( ،)%16.58كفػػي

مديريػػة غػػرب خػػاف يػػكنس بمغػػت ( ،)%12.58كفػػي مديريػػة شػػرؽ خػػاف ي ػكنس بمغػػت ( ،)%9.32كأخي ػ انر
بمغت نسبة المعمٌميف الذككر كاإلناث مف مديرية رفح (.)%14.44

 -3عينة الدراسة

تككنت عينة الدراسة مف:

أ -العينة االستطالعية:

تككنت العينة االستطبلعية مف ( )32معمٌمان كمعمٌمة مف معمٌمي المدارس الثانكية بمحافظات

فمسطيف الجنكبية لمعاـ الدراسي (2018-2019ـ) ،تـ اختيارىـ مف خارج عينة الدراسة األصمية
بطريقة عشكائية مكزعيف عمي المديريات السبع ،كذلؾ بغرض تقنيف أداة الدراسة( :الصدؽ كالثبات
لبلستبانة) ،كالتحقؽ مف صبلحيتيا لمتطبيؽ عمى العينة األصمية ،كقد تـ استبعادىـ مف عينة الدراسة

التي تـ التطبيؽ عمييا.
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ب -العينة األصمية:
بناء عمى أسمكب العينة الطبقية ،بحيث تـ تقسيـ المجتمع إلى سبع
تـ تقسيـ مجتمع الدراسة ن
مديريات( :شماؿ غزة ،غرب غزة ،شرؽ غزة ،الكسطي ،غرب خاف يكنس ،شرؽ خاف يكنس ،رفح)،
كمف ثـ تقسيـ كؿ مديرية حسب المرحمة التعميمية( :أساسية ،ثانكية) ،ثـ تقسيـ معمٌمي المرحمة

الثانكية حسب الجنس( :معمٌـ ،معمٌمة) ،كتـ االختيار لممعمٌميف كالمعمٌمات بطريقة العينة العشكائية
البسيطة حسب نسبتيـ في المرحمة الثانكية مكزعة عمي المديريات السبعة ،كباستخداـ المعادالت

الرياضية الخاصة باختيار العينة تـ اختيار حجـ العينة بمستكم ثقة  0.95كبنسبة خطأ ،0.05
حيث بمغ حجـ العينة ( )471معمٌمان كمعمٌمة ،بنسبة ( )%10مف مجتمع الدارسة ،كستكضح

لممتغيرات التالية( :جنس المدير ،المؤىؿ العممي لممدير،
خصائص العينة مف حيث العدد كالنسبة
ٌ
سنكات الخدمة لممدير ،المديرية التعميمية) ،مف خبلؿ الجدكؿ التالي:
متغيرات الدراسة
جدول ( :)4.2توزيع أفراد العينة حسب ّ

المتغير
ّ

الفئات

العدد

النسبة

جنس المدير الذي يعمل

مف مديره ذكر

222

%47.13

معو المعمّم/ة

مف مديرتيا أنثى

249

%52.87

المؤىل العممي لممدير

مف مديره يحمؿ درجة البكالكريكس

361

%76.65

الذي يعمل معو المعمّم/ة

مف مديره يحمؿ دراسات عميا

110

%23.35

سنوات الخدمة لممدير

مف سنكات خدمة مديره كمدير مدرسة أقؿ مف  10سنكات

93

%19.75

مف سنكات خدمة مديره كمدير مدرسة  10سنكات فأكثر

378

%80.25

شماؿ غزة

74

%15.71

غرب غزة

90

%19.11

شرؽ غزة

58

%12.31

الكسطى

78

%16.56

غرب خاف يكنس

59

%12.53

شرؽ خاف يكنس

44

%9.34

رفح

68

%14.44

471

%100

الذي يعمل معو المعمّم/ة

المديرية التعميمية التي
يتبع ليا المدير/ة
والمعمّم/ة

المجموع

مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ السػػابؽ يتضػػح أف نسػػبة العينػػة ممػػف مػػديره ذكػػر بمغػػت ( ،)%47,13كنسػػبة
العينػػة ممػػف مػػديرتيا أنثػػى بمغػػت ( ،)%52,87كمػػا يتضػػح أف نسػػبة العينػػة مم ػف يحمػػؿ مػػديره درجػػة

البكػػالكريكس بمغػػت ( ،)%76,65كنسػػبة العينػػة ممػف يحمػػؿ مػػديرىا د ارسػػات عميػػا بمغػػت (،)%23,35

إلػػى جانػػب ذلػػؾ يتضػػح أف نسػػبة العينػػة ممػػف سػػنكات خدمػػة مػػديره كمػػدير مدرسػػة أقػػؿ مػػف  10سػػنكات
بمغػػت ( ،)%19,75كمػػف سػػنكات خدمػػة مػػديره كمػػدير مدرسػػة  10سػػنكات فػػأكثر بمغػػت (،)%80,25
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كمػا يتضػح أف نسػبة العينػة مػػف مديريػة شػماؿ غػزة بمغػت ( ،)%15,71كمػػف مديريػة غػرب غػزة بمغػػت

( ،)%19,11كمف كمديرية شرؽ غزة بمغت ( ،)%12,31كمػف مديريػة الكسػطى بمغػت (،)%16,56
كمف مديرية غػرب خػاف يػكنس بمغػت ( ،)%12,53كمػف مديريػة شػرؽ خػاف يػكنس بمغػت (،)%9,34

متغيػ ػرات
كم ػػف مديري ػػة رف ػػح بمغ ػػت ( ،)%14,44كاألش ػػكاؿ التاليػ ػة تكض ػػح تكزي ػػع أفػ ػراد العين ػػة حس ػػب ٌ

الدراسة:

47.13%

52.87%

60.00%
50.00%
40.00%

شكل ( :)4.1توزيع أفراد العينة حسب جنس المدير
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف نسبة العينة ممف مديره ذكر بمغت ( ،)%47,13كنسبة العينة ممػف

مػػديرتيا أنثػػى بمغػػت ( ،)%52,87كذلػػؾ لكػػكف مػػدارس المرحمػػة الثانكيػػة بالمحافظػػات الجنكبيػػة غيػػر
مختمطة.
76.65%
23.35%
100.00%

0.00%

شكل ( :)4.2توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي لممدير

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف نسبة العينة ممػف مػديره ممػف يحمػؿ مػديره درجػة البكػالكريكس بمغػت
( ،)%76,65كنسبة العينة ممف يحمؿ مديرىا دراسات عميا بمغت (.)%23,35
80.25%
19.75%
100.00%
50.00%
0.00%

10
10

10

10

شكل ( :)4.3توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة لممدير
يتضػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف نسػبة العينػػة ممػػف سػػنكات خدمػػة مػديره كمػػدير مدرسػػة أقػػؿ مػػف 10

سنكات بمغت ( ،)%19,75كمف سنكات خدمة مديره  10سنكات فأكثر بمغت (.)%80,25
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19.11%

16.56%

14.44%

12.53%

12.31%

9.34%

15.71%

20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

التعميمية
شكل ( :)4.4توزيع أفراد العينة حسب المديرية
ّ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف نسبة العينة مف مديرية شماؿ غزة بمغت ( ،)%15,71كمف مديريػة

غػػرب غ ػزة بمغػػت ( ،)%19,11كمػػف كمديريػػة شػػرؽ غ ػزة بمغػػت ( ،)%12,31كمػػف مديريػػة الكسػػطى
بمغت ( ،)%16,56كمف مديرية غرب خاف يكنس بمغت ( ،)%12,53كمف مديرية شػرؽ خػاف يػكنس

بمغت ( ،)%9,34كمف مديرية رفح بمغت (.)%14,44

.4أداتي الدراسة

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد استبانتاف ،تككنت االستبانة األكلى في صيغتيا األكلية مف ()38
فقرة ،كتككنت االستبانة الثانية في صيغتيا األكلية مف ( )28فقرة ،كفيما يمي كصؼ تفصيمي لخطكات
إعداد االستبانتيف:

أ -خطوات بناء االستبانتين:
اتبعت الباحثة الخطكات اإلجرائية اآلتية في بناء االستبانتيف كصياغة فقراتيما:

 )1االطبلع عمى األدبيات المتعمقة بالتفكير االستراتيجي.
 )2االطبلع عمى األدبيات المتعمقة بالبراعة التنظيمية.

 )3االط ػػبلع عم ػػى العدي ػػد م ػػف الكت ػػب ك ِّ
الد ارس ػػات الس ػػابقة المتعمق ػػة ب ػػالتفكير االس ػػتراتيجي كالب ارع ػػة
التنظيمية.

 )4مراجعة اإلطار النظرم لمدراسة الحالية.

 )5االستفادة مف استبانات بعض ِّ
الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة.

ػاء عمػى ىػدؼ الد ارسػة كأبعػاد
 )6تصنيؼ فقػرات االسػتبانة األكلػى( :اسػتبانة التفكيػر االسػتراتيجي) بن ن
التفكيػر االسػتراتيجي األربػع كىػي( :التفكيػر الشػمكلي ،التفكيػر التجريػدم ،التفكيػر التشخيصػي،
التفكير التخطيطي).

كبعد أف قامت الباحثة بػإجراء الخطػكات السػابقة ،كبمػا يتفػؽ مػع اإلطػار النظػرم لمد ارسػة،

تمكنت مف إعداد االستبانة األكلى كصياغتيا بصكرتيا األكلية ،كقد تككنت االستبانة األكلى مػف

( )38فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت ،مجاالت يكضحيا الجدكؿ اآلتي:
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جدول ( :)4.3توزيع فقرات االستبانة األولى "التفكير االستراتيجي" عمى مجاالتيا
مجاالت االستبانة األولى (استبانة التفكير االستراتيجي)

عدد الفقرات

التفكير الشمكلي

10

التفكير التجريدم

10

التفكير التشخيصي

10

التفكير التخطيطي

8
المجموع

38

ػاء عمػػى ىػػدؼ الد ارسػػة كبعػػدم
 )7تصػػنيؼ فق ػرات االسػػتبانة الثانيػػة (اسػػتبانة الب ارعػػة التنظيميػػة) بنػ ن
البراعة التنظيمية (االستغبلؿ كاالستكشاؼ) ،كقد تككنت االستبانة الثانية في صكرتيا األكلية مف
( )28فقرة مكزعة عمى مجاليف يكضحيما الجدكؿ اآلتي:

جدول ( :)4.4توزيع فقرات االستبانة الثانية "البراعة التنظيمية" عمى مجاالتيا
مجاالت االستبانة الثانية (استبانة البراعة التنظيمية)

عدد الفقرات

استغبلؿ الفرص المتاحة

15

اكتشاؼ الفرص الجديدة

13
المجموع

28

كقػػد تبنػػت الباحثػػة فػػي االسػػتبانة األكلػػى كالثانيػػة الشػػكؿ المقػػنف الػػذم يحػػدد االسػػتجابات

المحتممة لكؿ فقرة ،حيث استخدمت مقياس التػدرج الخماسػي لحسػاب اسػتجابات عينػة الد ارسػة
عمػػى النحػػك اآلتػػي :متػػكفر بدرجػػة كبي ػرة جػػدان ،متػػكفر بدرجػػة كبي ػرة ،متػػكفر بدرجػػة متكسػػطة،

متكفر بدرجة قميمة ،متكفر بدرجة قميمة جدان ،كتصحح عمى التػكالي بالػدرجات-2-3-4-5( :
 )1كجميػػع الفقػرات إيجابيػػة التصػػحيح ،بحيػػث تأخػػذ االسػػتجابة كبيػرة الدرجػػة ( ،)5كاالسػػتجابة

كبي ػ ػ ػرة الدرجػ ػ ػػة ( ،)4كاالسػ ػ ػػتجابة متكسػ ػ ػػطة الدرجػ ػ ػػة ( ،)3كاالسػ ػ ػػتجابة قميمػ ػ ػػة الدرجػ ػ ػػة (،)2
كاالس ػػتجابة قميم ػػة ج ػػدان الدرج ػػة ( ،)1كي ػػتـ احتس ػػاب درج ػػة المفح ػػكص عم ػػى االس ػػتبانة بجم ػػع

درجاتػػو عمػػى كػػؿ مجػػاؿ كجمػػع درجاتػػو عمػػى جميػػع المجػػاالت لحسػػاب الدرجػػة الكميػػة لمب ارعػػة
التنظيميػ ػػة ،كتت ػ ػراكح الدرجػ ػػة عمػ ػػى االسػ ػػتبانة ككػ ػػؿ بػ ػػيف ( 120-24درجػ ػػة) كتعبػ ػػر الدرجػ ػػة
المنخفضة عػف ضػعؼ تقػدير معممػي المػدارس الثانكيػة بمحافظػات فمسػطيف الجنكبيػة لمسػتكل

الب ارعػػة التنظيميػػة لػػدل مػػديرم مدارسػػيـ؛ فيمػػا تعبػػر الدرجػػة المرتفعػػة عػػف قػػكة تقػػديرىـ لدرجػػة

الب ارعػػة التنظيميػػة لػػدل مػػديرم مدارسػػيـ ،كذلػػؾ طبقػان لمعػػايير التػػكفر ،كعػػدـ التػػكفر فػػي إطػػار

مقياس ليكرت الخماسي االتجاه ( )Likert Scaleكفؽ اآلتي:

 –1( أقؿ مف  )1.8تميؿ اإلجابات إلى التكفر بدرجة قميمة جدان.

( مف  –1.8أقؿ مف  )2.6تميؿ اإلجابات إلى التكفر بدرجة قميمة.

( مف  –2.6أقؿ مف  )3.4تميؿ اإلجابات إلى التكفر بدرجة متكسطة.
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( مف  –3.4أقؿ مف  )4.2تميؿ اإلجابات إلى التكفر بدرجة كبيرة.
( أكبر مف  )5–4.2تميؿ اإلجابات إلى التكفر بدرجة كبيرة جدان.

ب -تقنين أداتي الدراسة (الصدق والثبات لالستبانة األولى)

قامػت الباحثػػة بتقنػيف أداة الد ارسػػة األكلػى (اسػػتبانة التفكيػر االسػػتراتيجي) ،كذلػؾ بحسػػاب قيمػػة

الصدؽ كالثبات عمى النحك اآلتي:

 )1صدق االستبانة األولى:

تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانة بثبلث طرؽ ،كىي:

 صدق المحكمين (الصدق الظاىري):

ت ػػـ ع ػػرض الص ػػكرة األكلي ػػة لبلس ػػتبانة عم ػػى ( )18محكمػ ػان م ػػف أعض ػػاء الييئ ػػة التدريس ػػية

بالجامع ػػات الفمس ػػطينية بمحافظ ػػات غػ ػزة المتخصص ػػيف ف ػػي مج ػػاؿ أص ػػكؿ التربي ػػة ،كيكض ػػح
الممحؽ ( )2أسماء السادة المحكميف ،كتـ استرجاع االستبانات مف المحكميف كدراستيا جيػدان،
كادخػػاؿ التعػػديبلت البلزمػػة عمييػػا طبق ػان لمقترحػػات ىيئػػة المحكمػػيف ،كالخطػػكط العريضػػة ليػػذه

التعديبلت تضمنت ما يمي:

 إعػػادة صػػياغة بعػػض العبػػارات مػػف الناحيػػة المغكيػػة حتػػى ال يكاجػػو المسػػتجيب مشػػكمة فػػي
فيميا كتفسيرىا.

 نقػؿ بعػض العبػػارات المكجػكدة فػي مجػػاؿ معػيف كغيػر منتميػػة لػو إلػى مجػػاؿ آخػر مناسػػب
ليا ،كتجزئة العبارات المركبة إلى فقرتيف أك أكثر.

 حذؼ بعض العبارات المتكررة كاضافة عبارات جديدة.
كقد استجابت الباحثة لمقترحات السادة المحكميف بشأف التعديؿ ،كجاءت االسػتبانة األكلػى

فػػي ص ػػكرتيا النيائي ػػة ،حي ػػث أصػػبحت االس ػػتبانة مككن ػػة م ػػف ( )24فق ػرة مكزع ػػة عم ػػى أربع ػػة
مجػػاالت :تضػػمف المجػػاؿ األكؿ كىػػك التفكيػػر الشػػمكلي ( )6فق ػرات ،كتضػػمف المجػػاؿ الثػػاني

كى ػػك التفكي ػػر التجري ػػدم ( )6فقػ ػرات ،كتض ػػمف المج ػػاؿ الثال ػػث كى ػػك التفكي ػػر التشخيص ػػي ()6

فق ػرات ،كتضػػمف المج ػػاؿ ال اربػػع كى ػػك التفكيػػر التخطيطػػي ( )6فقػػرات ،كيكضػػح الممح ػػؽ ()3
االستبانة األكلى في صكرتيا النيائية.

 صدق االتساق الداخمي:

جػػرل التحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لبلسػػتبانة بتطبيقيػػا عمػػى عينػػة عش ػكائية مػػف
معمٌمي المدارس الثانكية بمغت ( )32معمٌمان كمعمٌمة ،مف خارج عينة الدراسة األصمية مكزعيف
عمػػي المػػديريات السػػبع ،كتػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لمجػػاالت االسػػتبانة ،كذلػػؾ باسػػتخداـ

معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العبلقة بيف كؿ فقرة كالدرجة الكميػة لمجػاالت االسػتبانة األربعػة،

كالتي يكضحيا الجدكؿ اآلتي:

79

جدول ( :)4.5معامل ارتباط درجات فقرات المجال األول (التفكير الشمولي)
مع الدرجة الكمية لممجال

م.

الفقرات

1

يحدد اإلطار العاـ لممشكبلت المدرسية قبؿ البدء بالتفكير في الحمكؿ الممكنة

**

2
3

يطرح حمكالن شمكلية لممشكبلت التي تكاجو المدرسة

**0.75

يكظؼ تجاربو كخبراتو الشخصية في تحديد األكلكيات كحؿ المشكبلت

4

ييتـ بالنتائج أكثر مف االىتماـ بالحمكؿ

5
6

معامل االرتباط ®

**0.65
*0.38

يجرم تغييرات شمكلية في األنشطة كالعمميات التي يمارسيا لتحقيؽ

**0.77

األىداؼ المرسكمة

**0.72

يسعى لرسـ صكرة مستقبمية شاممة لمعمؿ المدرسي

* دالة عند 0.05

0.78

** دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية (د.ح= )32-2عند مستوى داللة  ,0.34 = 0.05وعند مستوى داللة 0.44 = 0.01

جدول ( :)4.6معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثاني (التفكير التجريدي)
مع الدرجة الكمية لممجال

م.

معامل االرتباط ®

الفقرات

1

يسعى إلى فيـ أبعاد المشكبلت التي تكاجو المدرسة في إطارىا المجرد

2

يعتمد في معالجة المشكبلت عمى السمككيات الدالة عمييا

3
4

يستخدـ أساليبان كطرقان جديدة في حؿ المشكبلت التي تكاجو المدرسة
يضع عدة سيناريكىات لحؿ المشكبلت

5

يجيد التعامؿ مع المكضكعات كالمكاقؼ الغامضة كالمعقدة

6

يسمح لممعمٌميف بالتفكير خارج الصندكؽ كيناقشيـ في األفكار المختمفة

* دالة عند 0.05

**0.77
**0.81
**0.87
**0.81
**0.88
**

0.69

** دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية (د.ح= )32-2عند مستوى داللة  ,0.34 = 0.05وعند مستوى داللة 0.44 = 0.01

جدول ( :)4.7معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثالث (التفكير التشخيصي)
مع الدرجة الكمية لممجال

م.

معامل االرتباط ®

الفقرات

**0.74

1
2

يحمؿ المكاقؼ كالمشكبلت التي تكاجو المدرسة تحميبلن منطقيان
يشخص أسباب المشكمة قبؿ اتخاذ القرار المناسب

3

يضع استراتيجيات كاقعية لمتعامؿ مع المشكبلت كالظركؼ الطارئة

4
5

يطرح حمكالن متكازنة لجزيئات المشكمة التي تكاجو المدرسة

يبادر إلى اغتناـ الفرص المتاحة في البيئة الخارجية لممدرسة

6

يمتمؾ القدرة عمى اختيار البدائؿ االستراتيجية

* دالة عند 0.05

**0.89
**
**
**

0.86
0.88
0.57

**0.81
** دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية (د.ح= )32-2عند مستوى داللة  ,0.34 = 0.05وعند مستوى داللة 0.44 = 0.01
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جدول ( :)4.8معامل ارتباط درجات فقرات المجال الرابع (التفكير التخطيطي)
مع الدرجة الكمية لممجال

م.

معامل االرتباط ®

الفقرات

1

يعتمد عمى المقاييس الكمية "الرقمية" لتحديد المكاقؼ تجاه القضايا المدرسية

**

2

ييتـ بإجراء التحميؿ البيئي لمتعرؼ إلى الفرص كالتيديدات

**0.78

3

يضع الرؤية المستقبمية لمعمؿ باالستناد إلى معطيات الكاقع

**0.78

4

يعدؿ استراتيجيات المدرسة لتتكافؽ مع التٌ ُّ
غيرات البيئية دكف اإلخبلؿ
بالتكجو االستراتيجي العاـ لممدرسة

**0.88

5

يتخذ الق اررات المدرسية بعد دراسة كتحميؿ آثار كعكاقب التٌ ُّ
غيرات في البيئة
المحيطة

**0.80

6

يستخدـ أساليب تقميدية لمعالجة المشكبلت التي تكاجو المدرسة

* دالة عند 0.05

0.69

0.53
** دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية (د.ح= )32-2عند مستوى داللة  ,0.34 = 0.05وعند مستوى داللة 0.44 = 0.01

يتضػح مػف الجػػداكؿ السػابقة أف جميػػع معػامبلت االرتباطػػات لػدرجات فقػرات كػؿ مجػػاؿ

مػع الدرجػة الكميػة لممجػاؿ الػذم تنتمػي إليػو دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل ( ،)α ≥ 0.01كبػذلؾ
يتضح أف فقرات استبانة التفكير االستراتيجي صادقة مف حيث االتساؽ الداخمي.

 الصدق البنائي:

لحسػػاب الصػػدؽ البنػػائي قامػػت الباحثػػة بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ مجػػاؿ مػػف

مجاالت استبانة التفكير االستراتيجي كالدرجة الكمية لبلستبانة ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول ( :)4.9معامل ارتباط درجات مجاالت استبانة التفكير االستراتيجي
مع الدرجة الكمية لالستبانة

المجاالت

معامل االرتباط ®
**0.91

التفكير الشمكلي

**0.91

التفكير التجريدم

**0.87

التفكير التشخيصي

**0.89

التفكير التخطيطي
** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح= )32-2عند مستوى داللة  ,0.34 = 0.05وعند مستوى داللة 0.44 = 0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع معامبلت درجات ارتباطات مجاالت االستبانة األكلى
(استبانة التفكير االستراتيجي) ،كالدرجػة الكميػة ليػا دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل (،)α ≥ 0.01
كبذلؾ يتضح أف مجاالت التفكير االستراتيجي األربعة تتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ البنائي،

أم أف األداة يمكف أف تقيس ما صممت لقياسو.
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 )2ثبات االستبانة األولى:
تـ التحقؽ مف ثبات االستبانة بطريقتيف ،كىما:

 معامل ألفا كرونباخ:

ت ػػـ التأك ػػد م ػػف ثب ػػات االس ػػتبانة باس ػػتخداـ معام ػػؿ (ألف ػػا كركنب ػػاخ) كال ػػذم يع ػػد م ػػف أش ػػير
المقاييس المستخدمة لقياس الثبات الداخمي ،كالتأكد مػف ثبػات االسػتبانة باسػتخداـ معامػؿ ألفػا

كركنبػػاخ لقيػػاس ثبػػات المحتػػكل لمجػػاالت الد ارسػػة ،كقػػد تبػػيف أف ىػػذا المعامػػؿ عمػػى مسػػتكل

مجػػاالت الد ارسػػة طبق ػان لعينػػة الد ارسػػة قػػد بمػػغ ( ،)0.94ممػػا يػػدؿ عمػػى الثبػػات المرتفػػع لعينػػة
الد ارس ػػة ،ى ػػذا كق ػػد س ػػجؿ المج ػػاؿ الث ػػاني المتعم ػػؽ بػ ػالتفكير التجري ػػدم أعم ػػى ثب ػػات لمحت ػػكل
مجػاالت الد ارسػػة ،ثػػـ المجػاؿ الثالػػث المتعمػػؽ بػالتفكير التشخيصػػي ،ثػػـ المجػاؿ ال اربػػع المتعمػػؽ
بالتفكير التخطيطي ،كأخيػ انر المجػاؿ األكلػى المتعمػؽ التفكيػر الشػمكلي ،بمعػامبلت ثبػات بمغػت

( ،)0.76( ،)0.81( ،)0.88( ،)0.89عمى الترتيب ،كىذا ما يكضحو الجدكؿ اآلتي:

جدول ( :)4.10معامل الثبات لمجاالت االستبانة األولى باستخدام معامل ألفا
كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة واالستبانة ككل
مجاالت االستبانة

م.

عدد

معامل ألفا

الترتيب

الفقرات

كرونباخ

1

التفكير الشمكلي

6

0.76

4

2

التفكير التجريدم

6

0.89

1

3

التفكير التشخيصي

6

0.88

2

4

التفكير التخطيطي

6

0.81

3

24

0.94

الدرجة الكمية لالستبانة

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف قيمػػة معامػػؿ الثبػػات تتػراكح مػػا بػػيف ( ،)0.89 -0.76كأف

معامؿ الثبات الكمي لجميع مجاالت االسػتبانة كاالسػتبانة ككػؿ جػاء بنسػبة ( )0.94باسػتخداـ
معامػػؿ الثبػػات بطريقػػة ألفػػا كركنبػػاخ ،ممػػا يشػػير إلػػى تمتػػع االسػػتبانة األكلػػى بدرجػػة عاليػػة مػػف
الثبات كمف ثـ صبلحيتيا لمتطبيؽ.

 طريقة التجزئة النصفية:
تـ التأكد مف ثبات االستبانة األكلى بطريقة أخرل ،كىي طريقة التجزئة النصفية ،حيث تػـ

تجزئػػػة فق ػ ػرات االسػػػتبانة إلػ ػػى ج ػ ػزأيف( :الفق ػ ػرات ذات األرقػ ػػاـ الفرديػػػة ،كالفق ػ ػرات ذات األرقػ ػػاـ
الزكجية) ،كمف ثـ تـ إيجػاد معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف بػيف معػدؿ الفقػرات الفرديػة الرتبػة ،كمعػدؿ

الفقػرات الزكجيػػة الرتبػػة لكػػؿ بعػػد ،كبعػػد ذلػػؾ تػػـ تصػػحيح معػػامبلت االرتبػػاط باسػػتخداـ معامػػؿ
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ارتبػػاط سػبيرماف بػراكف لمتصػػحيح ) )Spearman-Brown Coefficientحسػػب المعادلػػة
اآلتية:

حيث  rمعامؿ االرتباط ،كيتضح ذلؾ في الجدكؿ اآلتي:

معامؿ الثبات =

جدول ( :)4.11معامل الثبات لمجاالت االستبانة األولى باستخدام طريقة التجزئة
النصفية لكل مجال من مجاالت االستبانة واالستبانة ككل

االرتباط قبل

معامل

1

التفكير الشمكلي

6

0.67

0.80

2

التفكير التجريدم

6

0.83

0.90

3

التفكير التشخيصي

6

0.74

0.85

4

التفكير التخطيطي

6

0.57

0.73

24

0.78

0.88

م.

عدد الفقرات

مجاالت االستبانة

الدرجة الكمية لالستبانة

التعديل ®

الثبات

** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى ()α ≥ 0.05

يتضح مف النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله أف قيمة معامؿ االرتباط المعػدؿ (سػبيرماف

براكف) مرتفع كداؿ إحصائيان ،مما يشير إلى تمتػع االسػتبانة بدرجػة عاليػة مػف الثبػات كمػف ثػـ
صبلحيتيا لمتطبيؽ.

ج -تقنين أداتي الدراسة (الصدق والثبات لالستبانة الثانية)
قامػػت الباحثػػة بتقنػػيف أداة الد ارسػػة الثانيػػة( :اسػػتبانة الب ارعػػة التنظيميػػة) ،كذلػػؾ بحسػػاب قيمػػة

الصدؽ كالثبات عمى النحك اآلتي:

 )3صدق االستبانة الثانية:

تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانة بثبلث طرؽ ،كىي:

 صدق المحكمين (الصدق الظاىري):

ت ػػـ ع ػػرض الص ػػكرة األكلي ػػة لبلس ػػتبانة عم ػػى ( )18محكمػ ػان م ػػف أعض ػػاء الييئ ػػة التدريس ػػية

بالجامع ػػات الفمس ػػطينية بمحافظ ػػات غػ ػزة المتخصص ػػيف ف ػػي مج ػػاؿ أص ػػكؿ التربي ػػة ،كيكض ػػح
الممحؽ ( )2أسماء السادة المحكميف ،كتـ استرجاع االستبانات مف المحكميف كدراستيا جيػدان،
كادخػػاؿ التعػػديبلت البلزمػػة عمييػػا طبق ػان لمقترحػػات ىيئػػة المحكمػػيف ،كالخطػػكط العريضػػة ليػػذه

التعديبلت تضمنت ما يمي:

 إعػػادة صػػياغة بعػػض العبػػارات مػػف الناحيػػة المغكيػػة حتػػى ال يكاجػػو المسػػتجيب مشػػكمة فػػي
فيميا كتفسيرىا.

 حذؼ بعض العبارات المتكررة كاضافة عبارات جديدة.
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 نقؿ بعض العبارات المكجكدة في مجاؿ معػيف كغيػر المنتميػة لػو إلػى مجػاؿ آخػر مناسػب
ليا ،كتجزئة العبارات المركبة إلى فقرتيف أك أكثر.

كقد استجابت الباحثة لمقترحات السادة المحكميف بشػأف التعػديؿ ،كجػاءت االسػتبانة الثانيػة

فػػي صػػكرتيا النيائيػػة ،حيػػث أصػػبحت االسػػتبانة مككنػػة مػػف ( )24فقػرة مكزعػػة عمػػى مجػػاليف:
تضمف المجاؿ األكؿ كىك استغبلؿ الفرص المتاحة ( )12فقرة ،كتضمف المجاؿ الثػاني ،كىػك

المجػػاؿ الثػػاني :اكتشػػاؼ الفػػرص الجديػػدة ( )12فقػػرة ،كيكضػػح الممحػػؽ ( )3االسػػتبانة الثانيػػة
في صكرتيا النيائية.

 صدق االتساق الداخمي:
جػػرل التحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لبلسػػتبانة الثانيػػة بتطبيقيػػا عمػػى عينػػة عشػكائية

مػػف معمٌمػػي المػػدارس الثانكيػػة بمغػػت ( )32معمٌم ػان كمعمٌم ػة ،مػػف خػػارج عينػػة الد ارسػػة األصػػمية
م ػػكزعيف عم ػػي الم ػػديريات الس ػػبع ،كت ػػـ حس ػػاب االتس ػػاؽ ال ػػداخمي لمج ػػاالت االس ػػتبانة ،كذل ػػؾ
باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العبلقة بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمجاالت االستبانة

األربعة كالتي يكضحيا الجدكؿ اآلتي:

جدول ( :)4.12معامل ارتباط درجات فقرات المجال األول (استغالل الفرص
المتاحة) مع الدرجة الكمية لممجال

م.
1
2

معامل االرتباط ®

الفقرات

*0.42

يضع جداكؿ زمنية لتنفيذ كافة المياـ كاألنشطة
يطبؽ أساليب اإلدارة العصرية التي تعزز مشاركة المعمٌميف الفعالة في
اإلنجاز

3

ييتـ بتطكير أداء المعمٌميف كتزكيدىـ بالمعارؼ كالخبرات كالميارات الجديدة

4

ييتـ بتدريب المعمٌميف كتنميتيـ مينيان

5

يستفيد مف المخزكف المعرفي لممعمٌميف في مكاجية التغيرات البيئية
كاستثمار ما بيا مف فرص

6

يحرص عمى استخداـ األجيزة كالتقنيات المتكفرة في المدرسة بكفاءة

7

يستخدـ األساليب التكنكلكجية في إنجاز األعماؿ المدرسية

8

ينجز األعماؿ كاألنشطة المدرسية في أكقات محددة كدكف تأخير

9

يتخذ الق اررات المدرسية في الكقت المناسب كدكف تأخير

10
11

يستثمر القدرات اإلبداعية لممعمٌميف

يشرؾ أكلياء األمكر كأفراد المجتمع المحمي في التخطيط كتحديد األكلكيات

12

يعزز مبادئ الشفافية كالمساءلة في كيفية إدارة المكارد

* دالة عند 0.05

**0.46
**0.57
**0.60
**0.60
*0.38

**

0.49

**0.59
**0.66
**0.57

** دالة عند 0.01

**0.61
**0.49

قيمة ر الجدولية (د.ح= )32-2عند مستوى داللة  ,0.34 = 0.05وعند مستوى داللة 0.44 = 0.01
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جدول ( :)4.13معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثاني (اكتشاف الفرص الجديدة) مع
الدرجة الكمية لممجال

م.
1

معامل االرتباط ®

الفقرات
يعتمد عمى األساليب العممية في تكقع االحتماالت المستقبمية المؤثرة سمبان

أك إيجابان عمى المدرسة

**0.74

2

يحمؿ التغيرات البيئية الكتشاؼ ما بيا مف فرص

3

يبحث عف شراكات استراتيجية لدعـ العممية التعميمية

4

يستفيد مف شبكة العبلقات الخارجية التي تربط المدرسة بمؤسسات المجتمع المحمي

5

يتكاصؿ مع المؤسسات المانحة لتمكيؿ المشاريع التطكيرية لممدرسة

6

**0.77
**0.79
**0.83

ينسج عبلقات شراكة مع مؤسسات التعميـ العالي لبلستفادة منيا في

**0.77

التنمية المينية لممعمٌميف

7

يبحث عف كسائؿ مبتكرة لتمبية احتياجات المدرسة

8

يبحث عف طرائؽ جديدة لتمبية احتياجات المجتمع المحمي

9

يشجع المعمٌميف عمى تقديـ المبادرات كاألفكار الجديدة

**0.80
**0.86
**
**

10

يبحث عف الكسائؿ التكنكلكجية التي تثرم العممية التعميمية

11

يستفيد مف االتجاىات كالمداخؿ اإلدارية المعاصرة في استكشاؼ الفرص كتحقيؽ التميز

12

**0.71

**

يشجع المعمٌميف كالطمبة عمى المشاركة في المسابقات (الدينية ،الثقافية،

0.82
0.84

**0.66

الرياضية ،،،الخ)

* دالة عند 0.05

0.74

** دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية (د.ح= )32-2عند مستوى داللة  ,0.34 = 0.05وعند مستوى داللة 0.44 = 0.01

يتضػح مػف الجػػداكؿ السػابقة أف جميػػع معػامبلت االرتباطػػات لػدرجات فقػرات كػؿ مجػػاؿ

مػع الدرجػة الكميػة لممجػاؿ الػذم تنتمػي إليػو دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل ( ،)α ≥ 0.01كبػذلؾ
يتضح أف فقرات استبانة البراعة التنظيمية صادقة مف حيث االتساؽ الداخمي.

 الصدق البنائي:

لحسػػاب الصػػدؽ البنػػائي قامػػت الباحثػػة بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ مجػػاؿ مػػف

مجاالت استبانة البراعة التنظيمية كالدرجة الكمية لبلستبانة ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول ( :)4.14معامل ارتباط درجات مجاالت استبانة البراعة التنظيمية
مع الدرجة الكمية لالستبانة

المجاالت

معامل االرتباط ®
**0.904

استغبلؿ الفرص المتاحة

**

اكتشاؼ الفرص الجديدة
** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

0.891

قيمة ر الجدولية (د.ح= )32-2عند مستوى داللة  ,0.34 = 0.05وعند مستوى داللة 0.44 = 0.01
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع معامبلت درجات ارتباطات مجاالت االسػتبانة الثانيػة

(اسػػتبانة الب ارعػػة التنظيميػػة) كالدرجػػة الكميػػة ليػػا دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل (،)α ≥ 0.01
كبػػذلؾ يتضػػح أف مجػػالي الب ارعػػة التنظيميػػة يتسػػما بدرجػػة عاليػػة مػػف الصػػدؽ البنػػائي؛أم :أف

األداة يمكف أف تقيس ما صممت لقياسو.

 )4ثبات االستبانة الثانية:

تـ التحقؽ مف ثبات االستبانة بطريقتيف كىما:

 معامل ألفا كرونباخ:

تػػـ التأكػػد مػػف ثبػػات االسػػتبانة الثانيػػة باسػػتخداـ معامػػؿ (ألفػػا كركنبػػاخ) ،كالتأكػػد مػػف ثبػػات

االستبانة باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات المحتكل لمجػاالت الد ارسػة ،كقػد تبػيف أف
ىذا المعامؿ عمى مستكل مجالي الدراسة طبقان لعينػة الد ارسػة قػد بمػغ ( ،)0.79ممػا يػدؿ عمػى
الثبات المرتفع لعينة الدراسة ،ىذا كقد سجؿ المجاؿ الثاني المتعمػؽ باكتشػاؼ الفػرص الجديػدة

أعمػػى ثبػػات لمحتػػكل مجػػاالت الد ارسػػة ،ثػػـ المجػػاؿ األكؿ المتعمػػؽ باسػػتغبلؿ الفػػرص المتاحػػة،
بمعاممي ثبات بمغت ( ،)0.42( ،)0.99عمى الترتيب ،كىذا ما يكضحو الجدكؿ اآلتي:

جدول ( :)4.15معامل الثبات لمجالي االستبانة الثانية باستخدام معامل ألفا كرونباخ
لكل مجال من مجالي االستبانة واالستبانة ككل
مجالي االستبانة

م.

عدد

معامل ألفا

الترتيب

الفقرات

كرونباخ

1

استغبلؿ الفرص المتاحة

12

0.42

2

2

اكتشاؼ الفرص الجديدة

12

0.99

1

24

0.79

الدرجة الكمية لالستبانة

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف قيمػػة معامػػؿ الثبػػات تتػراكح مػػا بػػيف ( ،)0.99 -0.42كأف

معامؿ الثبات الكمي لجميع مجاالت االسػتبانة كاالسػتبانة ككػؿ جػاء بنسػبة ( )0.79باسػتخداـ
معامػػؿ الثبػػات بطريقػػة ألفػػا كركنبػػاخ ،ممػػا يشػػير إلػػى تمتػػع االسػػتبانة الثانيػػة بدرجػػة عاليػػة مػػف
الثبات كمف ثـ صبلحيتيا لمتطبيؽ.

 طريقة التجزئة النصفية:
تـ التأكد مف ثبات االستبانة الثانية بطريقػة أخػرل كىػي طريقػة التجزئػة النصػفية ،حيػث تػـ

تجزئػػػة فق ػ ػرات االسػػػتبانة إلػ ػػى ج ػ ػزأيف( :الفق ػ ػرات ذات األرقػ ػػاـ الفرديػػػة ،كالفق ػ ػرات ذات األرقػ ػػاـ

الزكجية) ،كمف ثـ تـ إيجػاد معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف بػيف معػدؿ الفقػرات الفرديػة الرتبػة ،كمعػدؿ

الفقػرات الزكجيػػة الرتبػػة لكػػؿ بعػػد ،كبعػػد ذلػػؾ تػػـ تصػػحيح معػػامبلت االرتبػػاط باسػػتخداـ معامػػؿ
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ارتبػػاط سػبيرماف بػراكف لمتصػػحيح ) )Spearman-Brown Coefficientحسػػب المعادلػػة
اآلتية:

حيث  rمعامؿ االرتباط ،كيتضح ذلؾ في الجدكؿ اآلتي:

معامل الثبات =

جدول ( :)4.16معامل الثبات لمجاالت االستبانة الثانية باستخدام طريقة التجزئة النصفية
لكل مجال من مجالي االستبانة واالستبانة ككل

االرتباط قبل

معامل

1

استغبلؿ الفرص المتاحة

12

0.20

0.34

2

اكتشاؼ الفرص الجديدة

12

0.82

0.91

24

0.61

0.75

م.

عدد الفقرات

مجاالت االستبانة

الدرجة الكمية لالستبانة

التعديل ®

الثبات

** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى ()α ≥ 0.05

يتضح مف النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله أف قيمة معامؿ االرتباط المعػدؿ (سػبيرماف
براكف) مرتفع كداؿ إحصائيان ،مما يشير إلى تمتػع االسػتبانة بدرجػة عاليػة مػف الثبػات كمػف ثػـ
صبلحيتيا لمتطبيؽ.

د -إجراءات تطبيق االستبانتين
بع ػػد التكص ػػؿ إل ػػى الص ػػكرة النيائي ػػة لبلس ػػتبانتيف ،كم ػػا ف ػػي الممح ػػؽ ( ،)3كحس ػػاب ص ػػدقيما

كثباتيما ،كبعد حصكؿ الباحثة عمى كتاب تسييؿ ميمة ،كمػا فػي الممحػؽ ( )4مػف عمػادة الد ارسػات
العميا بالجامعة ،كبعد مكافقة ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسػطينية ،قامػت الباحثػة بتكزيػع االسػتبانة

عمى عينة مككنة مف ( )471معمٌمان كمعمٌمة.

كقػػد تمػػت عمميػػة التطبيػػؽ فػػي الفت ػرة مػػف  2أبريػػؿ (2019ـ) إلػػى  23أبريػػؿ (2019ـ) ،كقػػد

تابعت الباحثة تكزيػع االسػتبانات بنفسػيا عمػى المعمٌمػيف كالمعمٌمػات فػي المػدارس الثانكيػة بمحافظػات

فمسطيف الجنكبية ،لرفػع نسػبة المسػتجيبيف إلػى أقصػى حػد ممكػف مػع تقػديـ الشػكر لتعػاكنيـ ،كقػد تػـ
جمع االستبانات المكزعة عمى المعمٌميف كالمعمٌمات ،ككصمت جميعيا لمباحثة.

كقػػد بمػػغ مجمػػكع االسػػتبانات المكزعػػة ( )471اسػػتبانة عمػػى عينػػة الد ارسػػة المككنػة مػػف معممػػي

المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات فمسػػطيف الجنكبيػػة ،كبمػػغ مجمػػكع االسػػتبانات العائػػدة ( )471اسػػتبانة
كدخمت التحميؿ اإلحصائي بنسبة ( ،)%100كما يتضح مف الجدكؿ اآلتي:

جدول ( :)4.17عدد االستبانات الموزعة عمى عينة الدراسة والعائدة

االستبانات الموزعة

االستبانات العائدة

االستبانات المكتممة

االستبانات المستبعدة

المجموع

471

471

471

0

471
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.5المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
اسػػتخدمت الباحثػػة البرنػػامج اإلحصػػائي ()SPSS

Stochastic Package for Social

 ،Scienceلتحميؿ البيانات كمعالجتيػا ،كقػد اتبعػت الباحثػة أسػاليب اإلحصػاء كصػفيان أك تحميميػان عمػى

النحك اآلتي:

أ -معامــل ارتبــاط بيرســون :لمتأكػػد مػػف صػػدؽ أداتػػي الد ارسػػة ،ككػػذلؾ لتحديػػد اتجػػاه كقػػكة العبلقػػة بػػيف
مجػاالت الد ارسػة ،كاتجػاه كقػػكة العبلقػة بػيف المتغيػرات ،كالكشػؼ عمػا إذا كػػاف ىنػاؾ عبلقػة ارتباطيػػة
ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )α ≥ 0.05بػػيف التفكيػػر االسػػتراتيجي كالب ارعػػة التنظيميػػة لػػدل

مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية.

ب -معامل ألفا كرونباخ :لمتأكد مف ثبات أداتي الدراسة.

ج -معامـل ارتبـاط سـبيرمان بـراون ) :)Spearman-Brown Coefficientلمتأكػد مػف ثبػات أداتػي
الدراسة.

د -النسب المئوية والمتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة :لمتعػرؼ إلػى درجػة ممارسػة التفكيػر
االستراتيجي ،كمستكل البراعة التنظيمية لدل مديرم المػدارس الثانكيػة بمحافظػات فمسػطيف الجنكبيػة

مف كجية نظر المعمٌميف.

ه-اختبـــار ت لعينـــة واحـــدة ( :)ONE-SAMLLE TESTلمعرف ػػة م ػػا إذا ك ػػاف متكس ػػط درج ػػة
االسػػتجابة قػػد كصػػؿ إلػػى الدرجػػة المتكسػػطة كىػػك( ،)2.5أـ زاد أك قػػؿ عػػف ذلػػؾ ،كلقػػد تػػـ اسػػتخدامو
لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

و -اختبــار ت لعينتــين مســتقمتين ) :(INDEPENDENT SAMLLES TESTلبيػػاف داللػػة
الفركؽ بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة ،كقد تـ استخدامو لبياف داللة الفركؽ في تقديرات أفراد

متغيرات اآلتية( :جنس المدير ،المؤىؿ العممي لممدير ،سنكات الخدمة لممدير).
العينة التي تي ٍع ىزل لم ٌ
ز -تحميــل التبــاين األحــادي ( :)ONE AWAY ANOVAلبيػػاف داللػػة الفػػركؽ فػػي تقػػديرات أفػراد
التعميمية).
متغير( :المديرية
ٌ
العينة التي تي ٍع ىزل ل ٌ
ح -اختبـــار شـــيفيو ( :)Scheffe' Testلمكش ػػؼ ع ػػف اتجػػاه الف ػػركؽ ب ػػيف متكس ػػطات درج ػػات ث ػػبلث
مجمكعات مستقمة فأكثر.
كبعػػد عػػرض الطريقػػة كاإلج ػراءات ،التػػي تضػػمنت تحديػػد ىػػدؼ الد ارسػػة الميدانيػػة ،كتحديػػد مػػنيج

الدراسة ،كاختيار العينة ،كاعداد أداتي الدراسة كتقنينيما ،كعرض األساليب اإلحصائية المستخدمة ،تتنػاكؿ
الدراسة في فصميا التالي نتائج الدراسة الميدانية كتفسيرىا.
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انفصم اخلبيس

 تمييد

َتبئج اندراسة وتفسريهب

 أوالً :المحك المعتمد في تحميل النتائج

 ثانياً :نتائج الدراسة الميدانية (تحميميا وتفسيرىا)
 .1النتائج المتعمقة باإلجابة عن التساؤل األول

 .2النتائج المتعمقة باإلجابة عن التساؤل الثاني

 .3النتائج المتعمقة باإلجابة عن التساؤل الثالث
 .4النتائج المتعمقة باإلجابة عن التساؤل الرابع

 .5النتائج المتعمقة باإلجابة عن التساؤل الخامس

 ثالثاً :ممخص نتائج الدراسة
 رابعاً :توصيات الدراسة

 خامساً :مقترحات الدراسة

الفصل الخامس

نتائج الدراسة وتفسيرىا

تمييد

يتضمف الفصؿ الحالي نتائج الدراسة كتفسيرىا ،كييدؼ التعرؼ إلى درجة ممارسة التفكير

االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية ،ككذلؾ التعرؼ إلى مستكل
البراعة التنظيمية لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية كذلؾ مف كجية نظر
المعمٌميف ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف
متغيرات اآلتية( :جنس المدير ،المؤىؿ العممي لممدير،
متكسطات درجات تقدير أفراد العينة تي ٍع ىزل لم ٌ
التعميمية) ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ عبلقة ارتباطية ذات داللة
سنكات الخدمة لممدير ،المديرية
ٌ
إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف

الجنكبية لمتفكير االستراتيجي ،كمستكل البراعة التنظيمية لدييـ ،كذلؾ مف خبلؿ اتباع خطكات منيجية
تتمثؿ في تحديد المحؾ المعتمد في تحميؿ النتائج ،كنتائج تساؤالت الدراسة كتفسيرىا ،كأخي انر تقديـ

التكصيات المقترحة باالستناد إلى ما كشفت عنو الدراسة الحالية مف تحميبلت نظرية ،كفي ضكء ما
تكصمت إليو مف نتائج ،كيتـ ذلؾ عمى النحك اآلتي:

أوالً :المحك المعتمد في تحميل النتائج

لمحكـ عمى داللة متكسطات استجابات أفراد العينة ،فقد تـ تقسيـ االستجابات إلى خمسة

مستكيات( :منخفض جدان =  ،1منخفض =  ،2متكسط =  ،3عالي =  ،4عالي جدان =  ،)5كلتحديد

طكؿ خبليا المقياس الخماسي (الحدكد الدنيا كالعميا) ،تـ حساب المدل بيف درجات المقياس (أكبر قيمة –

أقؿ قيمة) ÷ عدد بدائؿ األداة ،أم :أف ( ،)0.80( = 5 ÷ )4=1-5كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى
أقؿ قيمة في المقياس (بداية المقياس كىي كاحد صحيح) ،كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،كىكذا

لنحصؿ عمى التصنيؼ التالي:

جدول ( :)5.1المحك المعتمد لتحميل استجابات العينة ومناقشتيا

طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

التقدير (الدرجة)

مف 1..1-1.00

مف %63-%01

أكبر مف 0.31-1..1

أكبر مف %20-%63

قميمة جدان
قميمة

أكبر مف 6..1-0.31

أكبر مف %3.-%20

متكسط

أكبر مف ..01-6..1

أكبر مف %..-%3.

كبيرة

أكبر مف 2.00-..01

أكبر مف %111-%..

كبيرة جدان

المصدر( :المصري.)307-306 :2016 ,
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كىذا التقسيـ تـ تحديده كفؽ مقياس (ليكرت الخماسي) الذم تـ اعتماده في تصحيح أداتي

الدراسة ،كلتفسير نتائج الدراسة كالحكـ عمى درجة االستجابة ،اعتمدت الباحثة عمى ترتيب المتكسطات

الحسابية عمى مستكل المجاالت ككؿ لكؿ أداة ،كمستكل الفقرات في كؿ مجاؿ ،كقد حددت الباحثة درجة

المكافقة حسب المحؾ المعتمد لمدراسة.

كككف المتكسط الحسابي كفقان لمقياس ليكرت الخماسي يساكم ( ،)3فقد اعتمدت الباحثة عمى ىذا

المتكسط الختبار صحة فرضيات الدراسة ،بمعنى التأكد مف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط

درجة الممارسة الفعمية كفقان لرأم أفراد العينة كالمتكسط االفتراضي.
ثانياً :نتائج الدراسة الميدانية (تحميميا وتفسيرىا)
سكؼ يتـ عرض النتائج عمى النحك اآلتي:

 .1نتائج التساؤل األول الذي ينص عمى :ما درجة ممارسة التفكير االستراتيجي لـدى مـديري المـدارس
الثانوية بمحافظات فمسطين الجنوبية من وجية نظر المعمّمين؟

لئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي

الستجابات أفراد العينة عمى مجاالت استبانة التفكير االستراتيجي ،بمجاالتيا كدرجتيا الكمية ،كترتيبيا

حسب الكزف النسبي ،كذلؾ كما في الجدكؿ اآلتي:

جدول ( :)5.2المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل مجال من
مجاالت استبانة التفكير االستراتيجي ودرجتيا الكمية (ن =)471
الفقرات

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

المجاؿ األكؿ :التفكير الشمكلي

6

3.99

0.66

79.8

1

المجاؿ الثاني :التفكير التجريدم

6

3.85

0.70

77.0

3

كبيرة

المجاؿ الثالث :التفكير التشخيصي

6

3.88

0.69

77.6

2

كبيرة

المجاؿ الرابع :التفكير التخطيطي

6

3.82

0.74

76.4

4

كبيرة

الدرجة الكمية الستبانة التفكير االستراتيجي

24

3.88

0.62

77.6

-

كبيرة

مجاالت استبانة التفكير االستراتيجي

عدد

المتوسط

النسبي%

الترتيب

الدرجة
كبيرة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الدرجة الكمية لتقدير عينة الدراسة مف المعمٌميف لدرجة ممارسة

التفكير االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية في جميع المجاالت
ىك ( ،)3.88كبكزف نسبي ()%77.6؛ أم :بدرجة كبيرة ،كىذا يعني قبكؿ الفرضية التي تنص عمى

أنو :يزيد متكسط تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية
بمحافظات فمسطيف الجنكبية عف المتكسط االفتراضي ( ،)3كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى كعي

مديرم المدارس الثانكية بأىمية التفكير االستراتيجي في تكجيو مدارسيـ ،كتحديد اتجاىيا كاستثمار
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مكاردىا إلحداث التغير نحك األفضؿ ،كربما يعكد ذلؾ الكعي إلى الدكرات التدريبية التي تنظميا ك ازرة

التربية كالتعميـ العالي ،كتيدؼ إلى االنتقاؿ مف التركيز عمى الممارسات اإلدارية إلى الممارسات
القيادية التربكية الفاعمة ،يضاؼ إلى ذلؾ أف حاجة المدير لمتفكير االستراتيجي تزداد القتناعو بعدـ

جدكل أساليب التفكير التقميدية في إيجاد الفرص الجديدة؛ حيث ييعد التفكير االستراتيجي ضركرة
لممارسة مياـ التخطيط ككنو يزيد القدرة عمى فحص كتحميؿ عناصر البيئة المختمفة ،كاعداد التنبؤات
المستقبمية الدقيقة.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة أبك غياض ( ،)2017كدراسة الشيرم ( ،)2017كدراسة

العاجز كعساؼ ( ،)2017كدراسة ينيبينار كأكجكف  ،)2017( Yenipınar and Akgünكدراسة
مطر( ،)2015كدراسة النخالة (  ،)2015كدراسة خميؼ كديراني ( ،)2011كتختمؼ مع نتائج دراسة
عدكاف ( ،)2019كدراسة الخرعاف ( ،)2018كدراسة الشيرم ( ،)2010كدراسة الشريؼ كقباس

(.)2014

كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف األكزاف النسبية لكؿ المجاالت تراكحت بيف (-%76.4

 ،)%79.8أما ترتيب المجاالت حسب أكزانيا النسبية فقد كانت كاآلتي:

 جاء مجاؿ التفكير الشمكلي في المرتبة األكلى ،بكزف نسبي ()%79.8؛ كبدرجة تقدير كبيرة،كيمكف أف تعزك الباحثة ذلؾ لحاجة المدير لممارسة التفكير الشمكلي الذم يعتمد عمى الرؤية

الشمكلية لمبيئة المحيطة ،كذلؾ لبلنطبلؽ مف الكميات في تحميمو لمظكاىر كفيمو لؤلحداث،

باإلضافة إلى مساىمة ىذا النمط مف التفكير في إعادة تشكيؿ استراتيجيات المدرسة كفقان

لممتغيرات المحيطة ،كتسريع استجابة المدير لكضع الحمكؿ لممشكبلت التي تكاجو المدرسة ،كتتفؽ
ٌ
ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة الشيرم ( ،)2017كدراسة النخالة ( ،)2015كدراسة
العنزم كأخرس ( ،)2010كتختمؼ مع ما تكصمت إليو دراسة عدكاف ( ،)2019كدراسة الخرعاف

( ،)2018كدراسة الفكاز ( ،)2008كدراسة الشديفات كالحراحشة (.)2005

 جاء مجاؿ التفكير التشخيصي في المرتبة الثانية ،بكزف نسبي ()%77.6؛ كبدرجة تقدير كبيرة،كيمكف أف تعزك الباحثة ذلؾ بأف كعي المديريف بضركرة إجراء تحميؿ دقيؽ لممكضكع المراد اتخاذ

القرار بصدده ،بمعنى التفكير باألسباب التي تقؼ كراء المشكمة ،كمف ثـ تشخيص أىـ العكامؿ أك
التغيرات في الظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية
دكاعي اتخاذ القرار ،كربما يعكد ذلؾ إلى ٌ
في المؤسسات التربكية في محافظات فمسطيف الجنكبية ،كالتي اكسبت المدير خبرات عديدة
تساعده عمى تشخيص المكاقؼ كالمشكبلت الطارئة كتطكيع البيئة الخارجية بما يحقؽ المكاسب

لمنظمتو ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة الشيرم ( ،)2017كدراسة النخالة

( ،)2015كدراسة الشريؼ كالقباس ( ،)2014كدراسة العنزم كأخر) ، (2010كدراسة الفكاز
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( ،)2008كتختمؼ مع ما تكصمت إليو دراسة عدكاف ) ،)2019كدراسة الخرعاف )،)2018
كدراسة الشيرم ( ،)2010كدراسة نجيب ( ،)2008كدراسة الشديفات كالحراحشة (.)2005

 -جاء مجاؿ التفكير التجريدم في المرتبة الثالثة ،بكزف نسبي ()%77.0؛ كبدرجة تقدير كبيرة،

كيمكف أف تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف التفكير التجريدم يعد تفكي انر مجردان يحتاج مف المدير قدرات
خاصة ،كيتطمب مستكيات عميا مف التفكير كالجيد ،كيعتمد عمى الحدس ،كبالتالي فيك إف لـ

يعتمد عمى تراكمية معرفية قكية لدل مدير المدرسة ،فسيؤدم عندئذ إلى ق اررات غير دقيقة ،كربما

يدلؿ ذلؾ عمى ما يتمتع بو المدير مف إعداد ميني كتربكم بحيث يمكنو مف تككيف رؤية كنظرة

مكسعة لؤلمكر مف زكايا متعددة ،كاعتماده أساليب كطرائؽ مبتكرة ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما

تكصمت إليو دراسة الشيرم ( ،)2017دراسة النخالة ( ،)2015كدراسة الشريؼ كالقباس

( ،)2014كدراسة الفكاز ( ،)2008كتختمؼ مع ما تكصمت إليو دراسة عدكاف ( ،)2019كدراسة
الخرعاف ( ،)2018كدراسة الشيرم ( ،)2010كدراسة نجيب ( ،)2008كدراسة الشديفات
كالحراحشة (.)2005

 جاء مجاؿ التفكير التخطيطي في المرتبة الرابعة ،بكزف نسبي ()%76.4؛ كبدرجة تقدير كبيرة،كيمكف أف تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف التفكير االستراتيجي يستند إلى قاعدة مف المعمكمات التي

تعمؿ عمى تشخيص المسببات ألم مشكمة ،كما أف ىذا النمط مف التفكير يعتمد عمى لغة األرقاـ
مما يمكف المدير مف اتخاذ الق اررات المناسبة ،كعدـ المجكء لمعشكائية كاالستعداد لمظركؼ

المحتممة ،كاعداد الخطط كالبرامج لمكاجية أم تغيرات محتممة في بيئة العمؿ ،إال أف الميزانيات
السنكية لممدرسة ال تسمح بالتفكير في برامج لسنكات قادمة ،باإلضافة إلى ضركرة االعتماد عمى
معمكمات دقيقة كعمميات مسح قد ال تتكفر في كؿ األكقات ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت

إليو دراسة الخرعاف ( ،)2018كدراسة النخالة ( ،)2015كدراسة الشريؼ كالقباس (،)2014
كتختمؼ مع ما تكصمت إليو دراسة عدكاف ( ،)2019كدراسة الشيرم ( ،)2010كدراسة الشديفات

كالحراحشة (.)2005

كمف خبلؿ ٌمما سبؽ يمكف ترتيب مجاالت االستبانة األكلى "التفكير االستراتيجي" حسب الكزف
النسبي عمى النحك اآلتي :التفكير الشمكلي ( ،)%79.8التفكير التشخيصي ( ،)%77.6التفكير

التجريدم ( ،)%77.0التفكير التخطيطي (.)%76.4

كيتضح مما سبؽ أف جميع المجاالت حصمت عمى كزف نسبي كبير ،حيث كاف أعمى ىذه

المجاالت التفكير الشمكلي ،كأدناىا التفكير التخطيطي ،كفيما يمي عرض كمناقشة ممارسة التفكير
االستراتيجي داخؿ كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة ،كىي مفصمة تحت مجاالتيا ،كما ىك مكضح في

الجداكؿ اآلتية:
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أ -تحميل فقرات المجال األول "التفكير الشمولي":
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية كالترتيب لكؿ فقرة مف

فقرات المجاؿ األكؿ ،كالنتائج مبينة في الجدكؿ اآلتي الذم يبيف آراء المعمٌميف في فقرات المجاؿ.
جدول ( :)5.3المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي

والترتيب الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المجال األول (التفكير الشمولي)
م.
1
2
3
4
5
6

المتوسط

الفقرة
يحدد اإلطار العاـ لممشكبلت المدرسية قبؿ البدء

بالتفكير في الحمكؿ الممكنة

يطرح حمكالن شمكلية لممشكبلت التي تكاجو المدرسة

يكظؼ تجاربو كخبراتو الشخصية في تحديد األكلكيات

كحؿ المشكبلت
ييتـ بالنتائج أكثر مف االىتماـ بالحمكؿ
يجرم تغييرات شمكلية في األنشطة كالعمميات التي
يمارسيا لتحقيؽ األىداؼ المرسكمة
يسعى لرسـ صكرة مستقبمية شاممة لمعمؿ المدرسي

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

4.09

0.79

81.8

1

3.99

0.83

79.8

3

كبيرة

4.07

0.81

81.4

2

كبيرة

3.84

0.81

76.8

6

كبيرة

3.89

1.59

77.8

5

كبيرة

3.97

0.87

79.4

4

كبيرة

النسبي%

الترتيب

الدرجة
كبيرة

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
 -أف الكزف النسبي لفقرات مجاؿ التفكير الشمكلي تتراكح ما بيف ( ،)%81.8 - %76.8كأف الفقرة ()1

كالتي نصت عمى "يحدد اإلطار العاـ لممشكبلت المدرسية قبؿ البدء بالتفكير في الحمكؿ الممكنة"
احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره ()%81.8؛ أم :بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى كعي

المدير بأف تحديد اإلطار العاـ ألم مشكمة يساعد عمى التشخيص السميـ ألسبابيا دكف التشعب باتجاه
مشكبلت أخرل ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت لو دراسة الشيرم ( ،)2017كتختمؼ مع ما
تكصمت إليو دراسة النخالة ( ،)2015كما يتضح أف الفقرة ( )3كالتي نصت عمى "يكظؼ تجاربو

كخبراتو الشخصية في تحديد األكلكيات كحؿ المشكبلت" احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره

( ،)%81.4أم بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى إدراؾ مدير المدرسة أف العمـ كالخبرة متراكماف،
كأف أىـ صفات المدير الجيد االستفادة مف تجاربو كخبراتو كتكظيفيا في التعامؿ مع المشكبلت
كالمكاقؼ المشابية.

 أف الفقرة ( )4كالتي نصت عمى "ييتـ بالنتائج أكثر مف االىتماـ بالحمكؿ "احتمت المرتبة السادسةكاألخيرة بكزف نسبي قدره ()%76.8؛ أم :بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى قناعة المديريف أف
النتيجة التي ال تبني عمى حؿ سميـ ،ىي نتيجة مؤقتة تنتيي ألم سبب ،كقد تحمؿ في طياتيا مشكمة

أعمؽ ،كأف النظرة الشاممة كاإلبداعية لؤلمكر تجعؿ الفرد يدرؾ أف لكؿ مشكمة طرؽ عدة لحميا كلكف
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العبرة بالنتيجة التي تعتبر المؤشر عمى نمط األسمكب المستخدـ ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت

إليو دراسة الخرعاف ( ،)2018كتختمؼ مع ما تكصمت لو دراسة الشديفات كالحراحشة ( ،)2005كما
يتضح أف الفقرة ( )5كالتي نصت عمى "يجرم تغييرات شمكلية في األنشطة كالعمميات التي يمارسيا

لتحقيؽ األىداؼ المرسكمة" احتمت المرتبة الخامسة بكزف نسبي قدره ()%77.8؛ أم :بدرجة كبيرة،
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف التغييرات الشمكلية عمميو صعبة تحتاج إجماع كتفيـ كتغيير قناعات مف

كافة المنظكمة التعميمية المحيطة بالمدير مف مشرفيف كمعمميف كأكلياء أمكر ،كالقطاع التعميمي ىك

أحد القطاعات في المجتمع كالتي تتعرض لكثير مف المتغيرات التي تؤثر عمى عممياتيا ،لذا البد مف
مكاكبة كمسايرة ىذه التغيرات لتحقيؽ األىداؼ كتطبيؽ كؿ ما ىك جديد كمناسب ،كيخدـ العممية

التعميمية كاال كانكا قاصريف عف متابعة عمميات التجديد ،فالمدرسة نظاـ اجتماعي مفتكح تتأثر بالبيئة
المحيطة كما يعترييا مف تغي ارت فعمييا مسايرة ىذه التغيرات كالتكيؼ معيا ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما
تكصمت إليو دراسة النخالة ( ،)2015كتختمؼ مع ما تكصمت إليو دراسة الشيرم ( ،)2017كما

تكصمت لو دراسة الفكاز (.)2008

ب -تحميل فقرات المجال الثاني "التفكير التجريدي":
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية كالترتيب لكؿ فقرة مف

فقرات المجاؿ الثاني ،كالنتائج مبينة في الجدكؿ اآلتي الذم يبيف آراء المعمٌميف في فقرات المجاؿ.
جدول ( :)5.4المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي

والترتيب الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المجال الثاني (التفكير التجريدي)
م.
1
2
3
4
5
6

المتوسط

الفقرة
يسعى إلى فيـ أبعاد المشكبلت التي تكاجو المدرسة في

إطارىا المجرد

يعتمد في معالجة المشكبلت عمى السمككيات الدالة
عمييا
يستخدـ أساليبان كطرقان جديدة في حؿ المشكبلت التي

تكاجو المدرسة

يضع عدة سيناريكىات لحؿ المشكبلت
يجيد التعامؿ مع المكضكعات كالمكاقؼ الغامضة

كالمعقدة

يسمح لممعمٌميف بالتفكير خارج الصندكؽ كيناقشيـ في
األفكار المختمفة
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الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

3.92

0.84

78.4

1

3.89

0.83

77.8

2

كبيرة

3.82

0.93

76.4

4

كبيرة

3.85

0.85

77.0

3

كبيرة

3.79

0.88

75.8

6

كبيرة

3.80

0.90

76.0

5

كبيرة

النسبي%

الترتيب

الدرجة
كبيرة

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
 أف الكزف النسبي لفقرات مجاؿ التفكير التجريدم تتراكح ما بيف ( ،)%78.4 - %75.8كأف الفقرة ()1كالتي نصت عمى "يسعى إلى فيـ أبعاد المشكبلت التي تكاجو المدرسة في إطارىا المجرد" احتمت

المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره ()%78.4؛ أم :بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى إدراؾ مديرم

المدارس أف لكؿ مشكمة إطار مجرد يبتعد عف الذاتية كالخصكصية ،كينطمؽ نحك المنطؽ كالمعقكلية

في التعامؿ معيا ،مما يجعؿ حميا قائـ عمى أساس مف العقؿ كالمنطؽ العممي ،كما أنو بذلؾ يستخدـ
خبرتو المعرفية باإلضافة لمحدس كالميارات العالية لديو باعتباره قائدان ليسيـ في إيجاد حمكؿ لممشكبلت

بطرؽ إبداعية تعمؿ عمى منع تفاقميا أك تعقدىا ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة النخالة
( ،)2015كتختمؼ مع ما تكصمت لو دراسة الشيرم ( ،)2017كالشيرم ( ،)2010كما يتضح أف
الفقرة ( )2كالتي نصت عمى "يعتمد في معالجة المشكبلت عمى السمككيات الدالة عمييا" احتمت المرتبة
الثانية بكزف نسبي قدره ()%77.8؛ أم :بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى كعي مديرم المدارس

بأف السمككيات الدالة عمى المشكمة يمكف أف تشير إلى أسبابيا ،كيمكف أف تعد نقطة البدء في

التشخيص السميـ.

 أف الفقرة ( )5كالتي نصت عمى "يجيد التعامؿ مع المكضكعات كالمكاقؼ الغامضة كالمعقدة" احتمتالمرتبة السادسة كاألخيرة بكزف نسبي قدره ()%75.8؛أم :بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى ميؿ
مدير المدرسة إلى إعطاء األكلكية في التعامؿ مع المكضكعات التي ال لبس فييا ،ككنيا ال تجمب

المتاعب بؿ النجاحات ،فيما المكضكعات الغامضة كالمعقدة تحتاج إلى جيد أكبر كقد ال ينجح في
حميا ،إال أف الكشؼ عف ىذه المكضكعات يمكف أف يساعد في تحديد أسباب المشكبلت كالمعكقات

التي تكاجو العمؿ ،كالعمؿ عمى عبلجيا بما يمتمكو مف ميارات كخبرات ،كما يتضح أف الفقرة ()6
كالتي نصت عمى "يسمح لممعمٌميف بالتفكير خارج الصندكؽ كيناقشيـ في األفكار المختمفة "احتمت
المرتبة الخامسة بكزف نسبي قدره ()%76.0؛ أم :بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف مديرم

المدارس يسعكف دكمان إلى إنجاز المياـ بأقؿ جيد كفي أسرع كقت ،ككثرة االجتيادات مف المعمٌميف قد

تحدث إرباكان لمعمؿ ،السيما أف بعض األفكار قد تحتاج لق اررات كامكانات خارجة عف إرادتو أك قدراتو،
كبالتالي يجد صعكبة في مناقشتيا معيـ ككنيا صعبة التحقؽ ،غير أف كعي مدير المدرسة بأىمية

العمؿ التعاكني كحثو لممعمميف عمى مكاكبة التغيرات المتسارعة شجعيـ عمى اإلبداع كاالبتكار كالشعكر
بالمسؤكلية تجاه العمؿ.

ج -تحميل فقرات المجال الثالث "التفكير التشخيصي":
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية كالترتيب لكؿ فقرة مف

فقرات المجاؿ الثالث ،كالنتائج مبينة في الجدكؿ اآلتي الذم يبيف آراء المعمٌميف في فقرات المجاؿ.
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جدول ( :)5.5المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي

والترتيب الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المجال الثالث (التفكير التشخيصي)
م.
1
2
3
4
5
6

الفقرة
يحمؿ المكاقؼ كالمشكبلت التي تكاجو المدرسة تحميبلن

منطقيان

يشخص أسباب المشكمة قبؿ اتخاذ القرار المناسب
يضع استراتيجيات كاقعية لمتعامؿ مع المشكبلت

كالظركؼ الطارئة

يطرح حمكالن متكازنة لجزيئات المشكمة التي تكاجو المدرسة

يبادر إلى اغتناـ الفرص المتاحة في البيئة الخارجية
لممدرسة
يمتمؾ القدرة عمى اختيار البدائؿ االستراتيجية

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

3.97

0.82

79.4

1

3.91

0.83

78.2

2

كبيرة

3.87

0.85

77.4

3

كبيرة

3.83

0.81

76.6

5

كبيرة

3.87

0.88

77.4

4

كبيرة

3.81

0.91

76.2

6

كبيرة

الترتيب

الدرجة
كبيرة

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
 أف الكزف النسبي لفقرات مجاؿ التفكير التشخيصي تتراكح ما بيف ( ،)%79.4 - %76.2كأف الفقرة( )1كالتي نصت عمى "يحمؿ المكاقؼ كالمشكبلت التي تكاجو المدرسة تحميبلن منطقيان" احتمت المرتبة
األكلى بكزف نسبي قدره ()%79.4؛ أم :بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى إدراؾ مديرم المدارس
بأف التحميؿ المنطقي لممكاقؼ كالمشكبلت يتـ عمى أسس عممية؛ فيك يستخدـ العقؿ في االستدالؿ

عمى المشكمة كأسبابيا ،كما أنو يكظؼ كؿ مف االستنتاج الذم ينتقؿ مف القاعدة العامة إلى التطبيؽ

المحدد ،كاالستقراء الذم يبدأ بمبلحظات دقيقة كمح ٌددة ،حتى ينتيي باستنتاج عاـ ،كذلؾ لمكصكؿ إلى
ٌ
مسبباتيا الحقيقة ،كما أنو يدؿ عمى امتبلؾ مدير المدرسة الثانكية لميارات تحميؿ البيئة الداخمية

كالخارجية كتحديد جكانب القكة الستثمارىا كجكانب الضعؼ لعبلجيا لمكصكؿ إلى الق اررات الصائبة،

كما يتضح أف الفقرة ( )2كالتي نصت عمى "يشخص أسباب المشكمة قبؿ اتخاذ القرار المناسب" احتمت
المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره ( ،)%78.2أم :بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف التشخيص

السميـ ألسباب أم مشكمة يقكد حتمان إلى معالجة سميمة ليا دكف الحاجة إلى العفكية أك التخميف مف

قبؿ مدير المدرسة ،كىذا نتيجة كفاءة عمميات التخطيط التي يقكـ بيا المدير كمحصمة لمدكرات
كالبرامج التدريبية التي تقدميا الك ازرة لمديرم المدارس لتطكير الرؤل االستراتيجية كترجمتيا في خطط

استراتيجية تطكيرية.

 -أف الفقرة ( )6كالتي نصت عمى "يمتمؾ القدرة عمى اختيار البدائؿ االستراتيجية" احتمت المرتبة السادسة

كاألخيرة بكزف نسبي قدره ()%76.2؛ أم :بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف امتبلؾ مدير
المدرسة ليذه القدرة يحتاج إلى تكافر منظكمة معمكمات ،كترتيب األكلكيات لمكصكؿ إلى البدائؿ
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االستراتيجية ،األمر الذم قد يككف ليس في استطاعة المدير كقدرتو ،فغالبية المدراء يميمكف العتماد

البدائؿ التي سبؽ تجربتيا كنجاحيا ألنيا أقؿ جيد كأقؿ تكمفة ،فمدير المدرسة يقكـ بعمميات التخطيط
بمشاركة المعمميف لعبلج المشكبلت الطارئة التي قد تعترضو كاالستعداد لممستقبؿ بالبدائؿ المتاحة في

ضكء رؤية كتطمع مستقبمي لممدرسة كرسالتيا كأىدافيا ،كما أف الدكرات التدريبة كالمتابعة كالرقابة مف

قبؿ الك ازرة ساىمت في تحسيف مياراتو ،كما يتضح أف الفقرة ( )4كالتي نصت عمى "يطرح حمكالن

متكازنة لجزيئات المشكمة التي تكاجو المدرسة" احتمت المرتبة الخامسة بكزف نسبي قدره ()%76.6؛

أم :بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف تكصؿ مديرم المدارس الثانكية لمحمكؿ المتكازنة لممشكمة
ككؿ أسيؿ مف طرح حمكؿ متكازنة لكؿ جزئية مف جزئيات المشكمة؛ األمر الذم يأخذ الكقت منيـ

التعميمية ،يضاؼ إلى ذلؾ أنو نتيجة الخبرة لدل المدير
عمى حساب فعاليات اليكـ الدراسي كالعممية
ٌ
تجاه ما يمر بو قطاع التعميـ مف حصار كحركب متكالية كشح في المكارد ،السيما في محافظات
التعميمية ككضع
فمسطيف الجنكبية ،فإف ذلؾ يتطمب مف المدير التعامؿ مع جميع أطراؼ العممية
ٌ
الحمكؿ التي تقدـ عبلجان متكامبلن لجزئيات المشكمة.

د -تحميل فقرات المجال الرابع "التفكير التخطيطي":

تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية كالترتيب لكؿ فقرة مف

فقرات المجاؿ الرابع ،كالنتائج مبينة في الجدكؿ اآلتي الذم يبيف آراء المعمٌميف في فقرات المجاؿ.
جدول ( :)5.6المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي

والترتيب الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المجال الرابع (التفكير التخطيطي)
م.
1
2
3
4
5
6

المتوسط

الفقرة
يعتمد عمى المقاييس الكمية "الرقمية" لتحديد المكاقؼ

تجاه القضايا المدرسية

ييتـ بإجراء التحميؿ البيئي لمتعرؼ إلى الفرص
كالتيديدات
يضع الرؤية المستقبمية لمعمؿ باالستناد إلى معطيات
الكاقع
يعدؿ استراتيجيات المدرسة لتتكافؽ مع التٌ ُّ
غيرات البيئية
دكف اإلخبلؿ بالتكجو االستراتيجي العاـ لممدرسة
يتخذ الق اررات المدرسية بعد دراسة كتحميؿ آثار كعكاقب

التٌ ُّ
غيرات في البيئة المحيطة
يستخدـ أساليب تقميدية لمعالجة المشكبلت التي تكاجو
المدرسة
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الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

3.92

2.04

78.4

1

3.74

0.88

74.8

5

كبيرة

3.83

0.90

76.6

4

كبيرة

3.87

0.88

77.4

2

كبيرة

3.86

0.88

77.2

3

كبيرة

3.69

0.88

73.8

6

كبيرة

النسبي%

الترتيب

الدرجة
كبيرة

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
 -أف الكزف النسبي لفقرات مجاؿ التفكير التخطيطي تتراكح ما بيف ( ،)%78.4 - %73.8كأف الفقرة

( )1كالتي نصت عمى " يعتمد عمى المقاييس الكمية الرقمية لتحديد المكاقؼ تجاه القضايا المدرسية"
احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره ()%78.4؛ أم :بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف
المقاييس الكمية تعطي مدير المدرسة دالالت كاضحة كمحددة عمى حجـ القضايا المدرسية ،فيتخذ

ق اررات مستندة عمى معمكمات دقيقة ككاقعية ،في ضكئيا دكف تيكيف أك تيكيؿ ،كما يتضح أف الفقرة

( )4كالتي نصت عمى "يعدؿ استراتيجيات المدرسة لتتكافؽ مع التٌ ُّ
غيرات البيئية دكف اإلخبلؿ بالتكجو
االستراتيجي العاـ لممدرسة" احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره ()%77.4؛ أم :بدرجة كبيرة،
و
خاصة في
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى كعي مديرم المدارس بأف التغير سمةه مف سمات البيئة المحيطة ،كب
عصرنا اليكـ الذم يتسـ بانفجار معرفي كثكرة معمكماتية كاتصالية غير مسبكقة ،كبالتالي فقد أصبحكا

مطالبيف بتعديؿ االستراتيجيات كاآلليات المتبعة لمكاكبة ىذا التغير ،كلكف دكف اإلخبلؿ بالتكجو
االستراتيجي العاـ لممدرسة الذم انبثؽ مف رؤية ك ازرة التربية كالتعميـ العالي المرتكزة عمى فمسفة،
كثقافة المجتمع الفمسطيني.

 أف الفقرة ( )6كالتي نصت عمى "يستخدـ أساليب تقميدية لمعالجة المشكبلت التي تكاجو المدرسة"احتمت المرتبة السادسة كاألخيرة بكزف نسبي قدره ()%73.8؛أم :بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى

أف استخداـ األساليب التقميدية لمعالجة المشكبلت قد ال يجدم نفعان ،فبعض المشكبلت تككف

مستعصية ،كتحتاج إلى أساليب تستند عمى النظريات العممية كالتربكية الحديثة ،كاف كاف ىناؾ مجاؿ

لئلبداع ،فالعمؿ اإلدارم ال يخمك مف المياـ الركتينية كالقكاعد الضركرية لسير العمؿ المدرسي ،كما أف

طبيعة العمؿ ،كالتي تفرض بعض القكانيف كالقكاعد التي يجب اتباعيا لضماف سير العمؿ اإلدارم في
كجيتو الصحيحة ،كما يتضح أف الفقرة ( )2كالتي نصت عمى "ييتـ بإجراء التحميؿ البيئي لمتعرؼ إلى

الفرص كالتيديدات" احتمت المرتبة الخامسة بكزف نسبي قدره ()%74.8؛ أم :بدرجة كبيرة ،كتعزك
الباحثة ذلؾ إلى أف ىناؾ بعض الصعكبة في إجراء التحميؿ البيئي بشكؿ متقف ،كذلؾ ككنو يعتمد
عمى تقييـ اآلثار الممكنة كالمحتممة لمقكل الخارجية ،كتنظيـ الشركط البلزمة لمبقاء كالستراتيجيات

تأثير عمى تحقيؽ
النمك ،فالقكل الخارجية التي قد تككف خارج سيطرة مديرم المدارس يككف ليا ه
األىداؼ مف خبلؿ صنع الفرص ،أك الفشؿ في تحقيقيا مف خبلؿ التيديدات المحتممة ،فبدكنيا ال
يمكف القياـ بالتخطيط االستراتيجي الضركرم نظ انر لمظركؼ غير المستقرة كالمتغيرة بشكؿ مستمر .فبل

بد مف تحديدىا لضماف حسف استثمار لمفرص ،كما أف المدير ىك بمثابة القائد التربكم في مدرستو
ى
عميو قيادتيا لمكجية الصحيحة معتمدان عمى مكاردىا لتمبية احتياجاتيا ،فمممدير تصكر عف طبيعة

العمؿ ،ككيفية التخطيط إلدارة المدرسة بالصكرة التي يراىا مناسبة فقد تـ اختياره لشغؿ ىذه الكظيفة
بناء عمى كفايات معرفية.
ن
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 .2نتائج التساؤل الثاني الذي ينص عمى :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (0.05
≥  )αبين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدى مديري

لممتغيرات اْلتية( :جنس المدير ,المؤىل
المدارس الثانوية بمحافظات فمسطين الجنوبية تُ ْع َزى
ّ
التعميمية)؟
العممي لممدير ,سنوات الخدمة لممدير ,المديرية
ّ
بعد استخداـ اإلحصاء الكصفي في تحديد ثبات االستبانة األكلى( :استبانة التفكير االستراتيجي)

كصدقيا ،كمعرفة الفقرات التي حازت عمى أعمى درجة مكافقة ،كتمؾ التي حازت عمى أقؿ درجة

مكافقة ،سكؼ تقكـ الباحثة بالكشؼ عف داللة الفركؽ في استجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة

لمتغيرات الدراسة:
التفكير االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية كفقان
ٌ
التعميمية) ،كلذلؾ تـ صياغة
(جنس المدير ،المؤىؿ العممي لممدير ،سنكات الخدمة لممدير ،المديرية
ٌ
الفرضيات اآلتية:

أ -الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدى مديري المدارس الثانوية

لمتغير جنس المدير( :مدير  -مديرة).
بمحافظات فمسطين الجنوبية تُ ْع َزى
ّ
كلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف ،كقد كانت النتائج كما

في الجدكؿ اآلتي:

جدول ( :)5.7نتائج اختبار ( )Tلمكشف عن داللة الفروق بين استجابات

لمتغير جنس المدير
العينة لممارسة التفكير االستراتيجي لدى مديري المدارس التي تُ ْع َزى
ّ
المجال
التفكير الشمولي
التفكير التجريدي
التفكير التشخيصي
التفكير التخطيطي
الدرجة الكمية

المتوسط

االنحراف

جنس المدير

العدد

مف مديرة ذكر

222

4.03

مف مديرتو أنثى

249

3.93

0.66

مف مديرة ذكر

222

3.90

0.64

مف مديرتو أنثى

249

3.79

0.75

مف مديرة ذكر

222

3.96

0.64

مف مديرتو أنثى

249

3.80

0.72

مف مديرة ذكر

222

3.89

0.77

مف مديرتو أنثى

249

3.75

0.70

من مديرة ذكر

222

3.94

0.57

من مديرتو أنثى

249

3.82

0.65

الحسابي

المعياري
0.65

قيمة
()T

1.52
1.66
2.47
1.97
2.17

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
دالة عند
0.05
دالة عند
0.05
دالة عند
0.05

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )469وعند مستوى داللة ( ,1.96 = )0.05وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01
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يالحظ من جدول ( )5.7ما يمي:
 أف قيـ "ت" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية في المجاؿ األكؿ (التفكير الشمكلي) كالمجاؿ الثاني(التفكير التجريدم) ،كىذا يدؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي تقديرات

المعمٌميف لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية لمحافظات فمسطيف الجنكبية

لمتغير جنس المدير الذم يعمؿ معو المعمٌـ،
في مجالي التفكير الشمكلي ،كالتفكير التجريدم تي ٍع ىزل
ٌ
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى كعي مديرم المدارس مف كبل الجنسيف بأف التفكير الشمكلي يتطمب رؤية

المكقؼ بشكؿ كامؿ كاضح ،كىذا األمر يتفؽ فيو كؿ مف المديريف كالمديرات؛ كذلؾ لربط األشياء ربطان
كميان بما يساعد عمى فيـ المكقؼ فيمان سميمان؛ كبالتالي التعامؿ معو بصكرة صحيحة ،كيتقاطع ىذا

الربط مع التفكير التجريدم الذم يقكـ عمى إدراؾ مديرم كمديرات المدارس الثانكية لمشبو أك السمات

األساسية المشتركة بيف عناصر المكقؼ ،كذلؾ لمخركج مف الكقائع المحسكسة إلى دالالتيا المعنكية،
كىنا يككف التشخيص لممكقؼ أك المشكمة األكثر عمقان ،األمر الذم يحتاجو كبلن مف مديرم كمديرات

المدارس لفيـ الكاقع المحيط كالعكامؿ المؤثرة في المكقؼ دكف الكقكؼ فقط عمى شكمياتو فقط ،فتسعى

كزارة التربية كالتعميـ العالي لتطكيره عند كبل الجنسيف إذ إف النمطيف مف التفكير يتفقاف في المعالـ
العامة ليما ،كتتبع الجزئيات كصكالن إلى حكـ كمي.

 أف قيـ "ت" المحسكبة أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية عمى المجاؿ الثالث (التفكير التشخيصي) كالمجاؿالرابع (التفكير التخطيطي) ،كالدرجة الكمية الستبانة التفكير االستراتيجي ،كىذا يدؿ عمى أنو تكجد

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي تقديرات المعمٌميف لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل

المديريف في مجالي التفكير التشخيصي كالتفكير التخطيطي ،كفي الدرجة الكمية الستبانة التفكير

لمتغير جنس المدير الذم يعمؿ معو المعمٌـ ،ككانت الفركؽ في جميع الحاالت
االستراتيجي تي ٍع ىزل
ٌ
لصالح مف مديره ذكر ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف مديرم المدارس الذككر يميمكف إلى ممارسة كؿ مف

التفكير التشخيصي كالتفكير التخطيطي أكثر مف زميبلتيف المديرات ،ككف أف طبيعة المكاقؼ التربكية
كالتعميمية في مدارسيـ تحتاج إلى التفكير التشخيصي الذم ينظر مف خبللو مديرم المدارس الثانكية

إلى كاقع األمكر كمبلمحيا التفصيمية عمى أسس كاقعية ميدانية دقيقة ،ككذلؾ التفكير التخطيطي الذم
يركز عمى تكافر األسباب الكامنة كراء المشكمة ،ليتخذ مدير المدرسة ق ار انر يجنبو الحساسية المجتمعية،

يضاؼ إلى ذلؾ أف ىذيف النمطيف مف التفكير يتناسب مع شخصية الرجؿ الذم يؤدم دكر المسؤكلية

في األسرة ،كيتعرض لكثير مف المكاقؼ التي تحتـ عميو استخداميا ،كما يتشارؾ النمطاف في أنيما
يتعامبلف مع المشكبلت التي تخضع لمغة األرقاـ لربط األسباب بالنتائج.

 يستنتج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديراتالمعمميف لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل المديريف في مجالي التفكير الشمكلي كالتفكير
ٌ
لمتغير جنس المدير الذم يعمؿ معو المعمٌـ ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لدرجة
التجريدم تي ٍع ىزل
ٌ
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ممارسة المديريف لمتفكير االستراتيجي في مجالي التفكير التشخيصي كالتفكير التخطيطي ،كفي:

لمتغير جنس المدير ،لصالح المديريف أك مف مديره ذكر،
(استبانة التفكير االستراتيجي ككؿ) تي ٍع ىزل
ٌ
كىذا يعني رفض الفرضية الصفرية ،كقبكؿ الفرضية البديمة ،كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة
ينيبينار كأكجكف  ،)2017( Yenipınar and Akgünكدراسة النخالة ( ،)2015كدراسة خميؼ

كديراني (.)2011

ب -الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدى مديري المدارس الثانوية

لمتغير المؤىل العممي لممدير (بكالوريوس – دراسات عميا).
بمحافظات فمسطين الجنوبية تُ ْع َزى
ّ
كلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف ،كقد كانت النتائج كما
في الجدكؿ اآلتي:

جدول ( :)5.8نتائج اختبار ( )Tلمكشف عن داللة الفروق بين استجابات العينة

لمتغير المؤىل العممي لممدير
لممارسة التفكير االستراتيجي لدى مديري المدارس التي تُ ْع َزى
ّ
المتوسط

االنحراف

المجال

المؤىل العممي لممدير

العدد

التفكير

مف مؤىؿ مديره بكالكريكس

361

4.01

الشمولي

مف مؤىؿ مديره دراسات عميا

110

3.87

0.68

التفكير

مف مؤىؿ مديره بكالكريكس

361

3.87

0.70

التجريدي

مف مؤىؿ مديره دراسات عميا

110

3.76

0.70

التفكير

مف مؤىؿ مديره بكالكريكس

361

3.91

0.68

التشخيصي

مف مؤىؿ مديره دراسات عميا

110

3.78

0.71

التفكير

مف مؤىؿ مديره بكالكريكس

361

3.83

0.74

التخطيطي

مف مؤىؿ مديره دراسات عميا

110

3.79

0.74

الدرجة

من مؤىل مديره بكالوريوس

361

3.90

0.61

من مؤىل مديره دراسات عميا

110

3.80

0.63

الكمية

الحسابي

المعياري
0.65

قيمة
()T

1.87
1.44
1.64
0.45
1.48

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائياً

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )469وعند مستوى داللة ( ,1.96 = )0.05وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01

يالحظ من جدول ( )5.8ما يمي:

 أف قيـ "ت" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية عمى جميع مجاالت التفكير االستراتيجي ،كعمىالدرجة الكمية الستبانة التفكير االستراتيجي ،كىذا يدؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

متكسطي تقديرات المعمٌميف لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل المديريف في جميع مجاالت

لمتغير المؤىؿ العممي
التفكير االستراتيجي ،كعمى الدرجة الكمية الستبانة التفكير االستراتيجي تي ٍع ىزل
ٌ
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لممدير الذم يعمؿ معو المعمٌـ ،كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف مديرم المدارس الثانكية مف ذكم
المؤىبلت العممية المختمفة يدرككف أىمية التفكير االستراتيجي كدكره في التحسيف العاـ ،كتطكير األداء

المدرسي ،كربما يعكد ذلؾ إلى الدكرات التدريبية التي تنظميا ك ازرة التربية كالتعميـ العالي لمديرم

المدارس.

 يستنتج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديراتالمعمميف لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل المديريف في جميع مجاالت التفكير االستراتيجي،
ٌ
لمتغير المؤىؿ العممي لممدير ،كىذا يعني قبكؿ الفرضية
كفي (استبانة التفكير االستراتيجي ككؿ) تي ٍع ىزل
ٌ
الصفرية ،كرفض الفرضية البديمة ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة النخالة ( ،)2015كدراسة العنزم

كأخرس ( ،)2010كدراسة الفكاز ( ،)2008كتختمؼ مع نتائج دراسة ينيبينار كأكجكف Yenipınar

 ،)2017( and Akgünكدراسة الشيرم (.)2010

ج -الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدى مديري المدارس الثانوية

لمتغير سنوات الخدمة المدير( :أقل من  10سنوات – 10
بمحافظات فمسطين الجنوبية تُ ْع َزى
ّ
سنوات فأكثر).
كلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف ،كقد كانت النتائج كما
في الجدكؿ اآلتي:

جدول ( :)5.9نتائج اختبار ( )Tلمكشف عن داللة الفروق بين استجابات العينة

لمتغير سنوات خدمة المدير
لممارسة التفكير االستراتيجي لدى مديري المدارس التي تُ ْع َزى
ّ
المجال

سنوات خدمة المدير
مف سنكات خدمة مديره

التفكير

الشمولي

أقؿ مف  10سنكات
مف سنكات خدمة مديره
 10سنكات فأكثر
مف سنكات خدمة مديره

التفكير

التجريدي

أقؿ مف  10سنكات
مف سنكات خدمة مديره
 10سنكات فأكثر

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

93

3.97

0.57

378

3.98

0.68

93

3.79

0.63

378

3.86

0.72

قيمة
()T

0.10

0.77
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مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان

تابع جدول ()5.9
المجال

سنوات خدمة المدير
مف سنكات خدمة مديره

التفكير

التشخيصي

أقؿ مف  10سنكات
مف سنكات خدمة مديره
 10سنكات فأكثر
مف سنكات خدمة مديره

التفكير

أقؿ مف  10سنكات

التخطيطي

مف سنكات خدمة مديره
 10سنكات فأكثر

من سنوات خدمة مديره
الدرجة
الكمية

أقل من  10سنوات

من سنوات خدمة مديره
 10سنوات فأكثر

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

93

3.85

0.58

378

3.88

0.71

93

3.76

0.58

377

3.83

0.77

93

3.84

0.52

378

3.89

0.64

قيمة
()T

0.35

0.79

0.10

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائياً

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )469وعند مستوى داللة ( ,1.96 = )0.05وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01

يالحظ من جدول ( )5.9ما يمي:

 أف قيـ "ت" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية عمى جميع مجاالت التفكير االستراتيجي ،كعمىالدرجة الكمية الستبانة التفكير االستراتيجي ،كىذا يدؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

متكسطي تقديرات المعمٌميف لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل المديريف في جميع مجاالتو ،كفي

لمتغير سنكات خبرة المدير كمدير مدرسة الذم يعمؿ معو المعمٌـ ،كتعزك الباحثة
درجتو الكمية تي ٍع ىزل
ٌ
ىذه النتيجة إلى أف المديريف مف ذكم الخبرة المختمفة مقتنعكف بأف التفكير االستراتيجي يسيـ في
التعاطي الجيد مع األحداث كالكقائع مف خبلؿ استغبلؿ عنصر الكقت ،كاالستفادة مف اإلمكانيات

الفكرية المادية كالبشرية ،األمر الذم ييسيـ في التطكير كالتحديث المستمريف ،كبالتالي تحسيف األداء
المدرسي العاـ ،يضاؼ إلى ذلؾ اىتماـ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بتطكير أداء المديريف ،كصقؿ
مياراتيـ مف خبلؿ الدكرات التدريبية التي تنظميا.

 -يستنتج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات

المعمميف لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل المديريف في جميع مجاالت التفكير االستراتيجي،
ٌ
لمتغير سنكات خبرة المدير كمدير مدرسة ،كىذا يعني
كفي (استبانة التفكير االستراتيجي ككؿ) تي ٍع ىزل
ٌ
قبكؿ الفرضية الصفرية ،كرفض الفرضية البديمة ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الشيرم

( ،)2017كدراسة ينيبينار كأكجكف  ،)2017( Yenipınar and Akgünكدراسة خميؼ كديراني
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( ،)2011كدراسة شديفات كالحراحشة ( ،)2005كتختمؼ مع نتائج دراسة الشيرم ( ،)2010كدراسة
العنزم كأخرس ( ،)2010كدراسة الفكاز (.)2008

د -الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدى مديري المدارس الثانوية

التعميمية( :شمال غزة – غرب غزة – شرق
لمتغير المديرية
بمحافظات فمسطين الجنوبية تُ ْع َزى
ّ
ّ
غزة – الوسطى – غرب خان يونس – شرق خان يونس – رفح).
كلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ،كقد كانت النتائج كما

في الجدكؿ اآلتي:

جدول ( :)5.10نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمكشف عن داللة الفروق بين

التعميمية
لمتغير المديرية
العينة لممارسة التفكير االستراتيجي لدى مديري المدارس التي تُ ْع َزى
ّ
ّ
المجال
التفكير

الشمولي
التفكير

التجريدي
التفكير

التشخيصي
التفكير

التخطيطي
الدرجة
الكمية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية متوسط المربعات

بيف المجمكعات

560.52

6

93.42

داخؿ المجمكعات

6817.73

464

14.69

المجمكع

7378.25

470

بيف المجمكعات

609.38

6

101.56

داخؿ المجمكعات

7835.72

464

16.88

المجمكع

8445.10

470

بيف المجمكعات

499.29

6

83.21

داخؿ المجمكعات

7651.43

464

16.49

المجمكع

8150.73

470

بيف المجمكعات

546.53

6

91.08

داخؿ المجمكعات

8757.28

464

18.91

المجمكع

9303.82

470

بين المجموعات

8612.47

6

1435.41

داخل المجموعات 96428.12

464

208.26

105040.59

470

المجموع

قيمة

مستوى

( ف)

الداللة

6.35

6.01

5.04

4.81

6.89

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

ف الجدولية عند درجة حرية ( )464,6وعند مستوى داللة ( ,2.10 = )0.05وعند مستوى داللة (2.80= )0.01

يبلحظ مف جدكؿ ( )5.10أف قيـ "ؼ" المحسكبة أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية في جميع مجاالت

التفكير االستراتيجي ،كفي الدرجة الكمية الستبانة التفكير االستراتيجي ،كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المعمٌميف لدرجة ممارسة المديريف لمتفكير االستراتيجي تي ٍع ىزل
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التعميمية في المجاالت المذككرة كالدرجة الكمية لبلستبانة ،كلمعرفة اتجاه الفركؽ تـ
لمتغير المديرية
ٌ
ٌ
استخداـ اختبار شيفيو ككانت النتائج كما في الجدكؿ اآلتي:
جدول ( :)5.11نتائج اختبار شيفيو لمتعرف إلى اتجاه الفروق وداللتيا

المتغير
ّ

المديرية

التعميم ّية

غرب غزة
23.96

شرق غزة
22.10

التفكير
الشمولي

الوسطى

23.53
غرب خان يونس
22.62

شرق خان يونس
24.95
رفح
25.63
المتغير
ّ

المديرية

التعميم ّية

غرب غزة
23.05

شرق غزة
21.55
الوسطى

التفكير
التجريدي

22.85
غرب خان يونس
21.55

شرق خان يونس
23.79
رفح
25.16

التعميمية
لمتغير المديرية
التي تُ ْع َزى
ّ
ّ

شمال غزة

غرب غزة

0.37

-

2.23

1.86

-

0.79

0.42

1.43

-

1.71

1.33

0.52

0.91

-

0.61

0.98

*2.85

1.41

2.32

-

1.29

1.65

*3.52

2.09

*3.00

0.67

شمال غزة

غرب غزة

شرق غزة

الوسطى

غرب خان يونس

شرق خان يونس

0.49

-

2.00

1.50

-

0.69

1.29

1.30

24.33

23.55

23.96

23.05

شرق غزة
22.10

21.55

الوسطى

23.53

22.85

غرب خان يونس
22.62

21.55

شرق خان يونس
24.95

23.79

-

1.99

1.49

0.00

1.29

-

0.24

0.73

2.24

0.93

2.23

-

1.60

2.10

*3.61

2.30

*3.60

1.36
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تابع جدول ()5.11
المتغير
ّ

المديرية

شمال غزة

غرب غزة

شرق غزة

الوسطى

غرب خان يونس

شرق خان يونس

التعميم ّية

23.59

22.71

21.75

23.48

22.38

23.77

0.88

-

1.83

0.95

-

0.10

0.77

1.72

-

1.20

0.32

0.63

1.09

-

0.17

1.06

2.01

0.28

1.38

-

1.67

*2.55

*3.50

1.77

*2.87

1.49

شمال غزة

غرب غزة

شرق غزة

الوسطى

غرب خان يونس

شرق خان يونس

.09

-

2.02

2.12

-

0.33

0.43

1.69

-

1.35

1.45

0.67

1.01

-

0.80

0.70

2.83

1.14

2.16

-

1.59

1.49

*3.62

1.93

*2.95

0.79

غرب غزة
22.71

شرق غزة
21.75
الوسطى

التفكير

التشخيصي

23.48
غرب خان يونس
22.38

شرق خان يونس
23.77
رفح
25.26
المتغير
ّ

المديرية

التعميم ّية

غرب غزة
23.17
شرق غزة

21.051
الوسطى

التفكير

التخطيطي

22.74
غرب خان يونس
21.72

شرق خان يونس
23.88
رفح

24.67

23.08

23.17

21.05
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22.74

21.72

23.88

تابع جدول ()5.11
المتغير
ّ

المديرية
التعميم ّية

شمال غزة

غرب غزة

1.65

-

8.10

6.44

-

1.93

0.28

6.16

94.56

غرب غزة
92.91

شرق غزة
86.46
الوسطى
الدرجة الكمية

92.62
غرب خان يونس
88.12

شرق خان يونس
96.40
رفح

100.73

92.91

شرق غزة
86.46

الوسطى
92.62

غرب خان يونس
88.12

شرق خان يونس
96.40

-

6.44

4.79

1.65

4.50

-

1.84

3.49

9.94

3.78

8.28

-

6.16

7.82

*14.26

8.10

*12.61

4.32

* دالة عند 0000

يالحظ من جدول ( )5.11ما يمي:
 كجكد فركؽ بيف متكسطات تقديرات المعمٌميف ممف يعممكف في مديرية تعميـ شرؽ غزة مف جية ،كممفيعممكف في مديريتي تعميـ شرؽ خاف يكنس كرفح مف جية أخرل في مجاؿ التفكير الشمكلي ،ككانت

الفركؽ لصالح المديركف الذيف يعممكف في مديريتي تعميـ شرؽ خاف يكنس كرفح ،كتعزك الباحثة ىذه

النتيجة إلى أف مديرم المدارس الثانكية العامميف في مديريتي شرؽ خاف يكنس كرفح يعممكف في
مناطؽ حدكدية ذات طبيعة خاصة السيما مف حيث االحتكاؾ مع االحتبلؿ؛ األمر الذم أكسب

المديريف خبرات شمكلية متراكمة ،كلذلؾ نجدىـ يفضمكف التفكير الشمكلي الذم يعتمد عمى الخبرات

المتراكمة عند اتخاذ الق اررات.

 كجكد فركؽ بيف متكسطات تقديرات المعمٌميف ممف يعممكف في مديرية تعميـ غرب خاف يكنس مف جيةكممف يعممكف في مديرية تعميـ رفح مف جية أخرل في مجاؿ التفكير الشمكلي ،ككانت الفركؽ لصالح

مف يعممكف في مديرية تعميـ رفح ،كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف مديرية تعميـ رفح تضـ مديرم
مدارس ثانكية أكثر تراكمية في الخبرات مف مديرم مدارس غرب خاف يكنس التي تعد مديرية أكثر

حداثة زمنيان بعد تقسيـ مديرية خاف يكنس إلى مديرتيف شرؽ خاف يكنس كغرب خاف يكنس ،األمر
الذم أدل إلى فتح المجاؿ لتعييف مديرم مدارس جدد في مديرية تعميـ غرب خاف يكنس ،كبالتالي

ليس لدييـ الخبرات التراكمية المكجكدة في مديرية رفح ،كبما أف التفكير الشمكلي يعتمد عمى تراكمية
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الخبرات لدل مديرم المدارس ،فمديرم مدارس تعميـ رفح ىـ األكثر ممارسةن لو ،يضاؼ إلى ذلؾ أف

مديرية تعميـ رفح أكثر نشاطان في متابعتيا كدكراتيا لممديريف.

 كجكد فركؽ بيف متكسطات تقديرات المعمٌميف ممف يعممكف في مديرية تعميـ غرب غزة مف جية كمفيعممكف في مديرية تعميـ رفح مف جية أخرل في مجاؿ التفكير التشخيصي ،ككانت الفركؽ لصالح مف

يعممكف في مديرية تعميـ رفح ،كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف مديرم المدارس الثانكية في مديرية
التعميمية أكثر مف زمبلئيـ في مديرية تعميـ
رفح يحتاجكف التفكير التشخيصي في التعامؿ مع المكاقؼ
ٌ
غرب غزة ،كربما يعكد ذلؾ إلى أف محافظة رفح محافظة حدكدية ،كبالتالي تكثر فييا المشكبلت
التربكية ،حيث المجاؿ مفتكح لتسرب طمبة الثانكية العامة لمعمؿ في األنفاؽ ،كما يترتب عمييا مف

أنشطة اقتصادية ،كبالتالي يحتاج األمر مف مديرم المدارس الثانكية إلى تشخيص البيئة ىناؾ

تشخيصان سميمان ككاقعيان ليتمكنكا مف مكاجية مثؿ ىذا النكع مف المشكبلت ،كالحد مف تسرب الطمبة

الناتج عنيا.

 كجكد فركؽ بيف متكسطات تقديرات المعمٌميف ممف يعممكف في مديريتي تعميـ شرؽ غزة كغرب خافيكنس مف جية كمف يعممكف في مديرية تعميـ رفح مف جية أخرل في مجاالت( :التفكير التشخيصي
كالتفكير التجريدم كالتفكير التخطيطي) ،كفي الدرجة الكمية الستبانة التفكير االستراتيجي ،ككانت

الفركؽ في جميع الحاالت لصالح مف يعممكف في مديرية تعميـ رفح ،كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى
أف مديرية تعميـ رفح تعتبر أبعد المديريات عف مركز اتخاذ القرار ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في مدينة
أمكر طارئةن قد تستجد في أم لحظة ،كتتطمب اتخاذ مديرم المدارس الثانكية
غزة ،كبالتالي ىناؾ
ان

بمديرية رفح قرار عاجؿ ،لذا يحتاج ىؤالء المديريف إلى ممارسة التفكير االستراتيجي بأنكاعو ،كىذا
يتطمب مف المدير أف يككف ذا شخصية قيادية كقدرة عمى تقدير األمكر عمى الكجو الصحيح كحصر

بناء عمى خبراتو كمف ثـ التخطيط لمكاجيتيا :كحميا كادارة دفة العمؿ
العكامؿ المحيطة بالمشكمة ن
اإلدارم في المدرسة.

 -يستنتج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المعمٌميف لدرجة ممارسة التفكير

التعميمية في جميع المجاالت كفي الدرجة الكمية
لمتغير المديرية
االستراتيجي لدل المديريف تي ٍع ىزل
ٌ
ٌ
لبلستبانة ،كىذا يعني رفض الفرضية الصفرية ،كقبكؿ الفرضية البديمة ،كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج

دراسة بيسابيا كآخركف .)2009( Pisapia et al.
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 .3نتائج التساؤل الثالث الذي ينص عمى :ما مستوى البراعة التنظيمية لدى مـديري المـدارس الثانويـة
بمحافظات فمسطين الجنوبية من وجية نظر المعمّمين؟

لئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي

الستجابات أفراد العينة عمى مجاالت استبانة البراعة التنظيمية ،بمجالييا كدرجتيا الكمية ،كترتيبيا
حسب الكزف النسبي ،كذلؾ كما في الجدكؿ اآلتي:

جدول ( :)5.12المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل مجال
من مجاالت استبانة البراعة التنظيمية ودرجتيا الكمية (ن =)471
عدد

المتوسط

االنحراف

الوزن

الفقرات

الحسابي

المعياري

النسبي%

المجال األول :استغالل الفرص المتاحة

12

4.00

0.64

80.0

1

المجال الثاني :اكتشاف الفرص الجديدة

12

3.93

0.70

78.6

2

كبيرة

24

3.96

0.64

79.2

-

كبيرة

مجاالت استبانة البراعة التنظيمية

الدرجة الكمية الستبانة البراعة التنظيمية

الترتيب

الدرجة
كبيرة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الدرجة الكمية لتقدير عينة الدراسة مف المعمٌميف لمستكل البراعة

التنظيمية لدل المديريف في مجالي البراعة التنظيمية ىك ( )3.96كبكزف نسبي ()%79.2؛ أم:
بدرجة كبيرة ،كىذا يعني قبكؿ الفرضية التي تنص عمى أنو :يزيد متكسط تقديرات أفراد العينة لمستكل

البراعة التنظيمية لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية عف المتكسط االفتراضي

( ،)3كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى التأىيؿ عالي المستكل الذم يتعرض لو مديرك المدارس الثانكية،
كالمتمثؿ بالتأىيؿ العممي كالتربكم ،كالدكرات التدريبية في المجاليف الفني كاإلدارم ،باإلضافة إلى

مجمكع الخبرات التي تتراكـ نتيجة مركرىـ بتجربة التدريس كمعمٌميف ،كاإلدارة كنكاب مديركف ثـ

يسيـ في زيادة قدراتيـ كمياراتيـ عمى استغبلؿ الفرص ،كالمكارد المتكفرة في
مديركف ،األمر الذم ي
المدرسة كاستكشاؼ الفرص الجديدة ،باإلضافة إلى أنيا تنعكس إيجابيان عمى أدائيـ في تنفيذ جميع
األنشطة كالمياـ ،كالمسؤكليات ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة صكيص كعابديف (،)2019

كدراسة المحاسنة ( ،)2017كدراسة النجار ( ،)2015كدراسة بكدكيؿ  ،)2011( Bodwellكتختمؼ
مع نتائج دراسة الباشقالي كالداؤد ( ،)2015كدراسة رشيد كجابر (.)2014

كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف األكزاف النسبية لكبل المجاليف تراكحت ما بيف (-%78.6

 ،)%80.0أما ترتيب المجاليف حسب أكزانيما النسبية فقد كانا كاآلتي:

 جاء المجاؿ األكؿ (استغبلؿ الفرص المتاحة) في المرتبة األكلى ،حيث حصؿ عمى كزف نسبي()%80.0؛ كبدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف استغبلؿ الفرص المتاحة يعد أم انر يسي انر،

فيي فرص متكافرة أصبلن ،كما عمى المدير إال استغبلليا بالشكؿ األمثؿ ،كتكظيفيا في خدمة
التعميمية ،يضاؼ إلى ذلؾ أف طبيعة البيئة في محافظات فمسطيف الجنكبية
كتطكير العممية
ٌ
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كالفقيرة بالمكارد دفعت المديريف الستغبلؿ كؿ فرصة في البيئة المحيطة ،كتكظيفيا بما يعكد بالنفع

التعميمية فييا ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة حسيف كالعاني (،)2018
عمى المدرسة كالعممية
ٌ
كدراسة راضي كقاسـ ( ،)2018كدراسة المحاسنة ( ،)2017كدراسة بكدكيؿ Bodwell

( ،)2011كتختمؼ مع نتائج دراسة عمي كشرفاني ( ،)2017كدراسة الباشقالي كالداؤد (،)2015
كدراسة رشيد كجابر(.)2014

 جاء المجاؿ الثاني (اكتشاؼ الفرص الجديدة) في المرتبة الثانية ،حيث حصؿ عمى كزف نسبي()%78.6؛ كبدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف اكتشاؼ الفرص الجديدة يحتاج إلى جيد

أكبر مف مدير المدرسة ،كيتطمب إدارة مدرسية قادرة عمى إيجاد نكعان مف التناغـ بيف ما تمتمكو

لمتغيرات في البيئة
مف معرفة كقدرات فنية ،كرؤية مستقبمية كتخطيط استراتيجي ،كلكف نظ انر ٌ
المتغيرات ،لذلؾ فيك يبحث عف ىذه الفرص
المحيطة فالمدير حريص عمى مكاكبة مدرستو ليذه
ٌ
لتمكنو مف االستم اررية كمكاجية المنافسيف ،كال شؾ أف خبرة المدير كالدكرات التأىيمية تعمؿ عمى
تنمية ىذا الجانب ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة صكيص كعابديف ( ،)2019كدراسة حسيف

كالعاني ( ،)2018كدراسة المحاسنة ( ،)2017كتختمؼ مع نتائج دراسة عمي كشرفاني (،)2017
كدراسة الباشقالي كالداؤد ( ،)2015كدراسة رشيد كجابر (.)2014

كمف خبلؿ ٌمم ا سبؽ يمكف ترتيب مجالي االستبانة الثانية "البراعة التنظيمية" حسب الكزف النسبي
عمى النحك اآلتي :استغبلؿ الفرص المتاحة ( ،)%80.0اكتشاؼ الفرص الجديدة (.)%78.6
كيتضح مما سبؽ أف المجاليف حصبل عمى كزف نسبي كبير ،حيث كاف أعمى ىذيف المجاليف

استغبلؿ الفرص المتاحة ،كأدناىما اكتشاؼ الفرص الجديدة ،كفيما يمي عرض كمناقشة مستكل

البراعة التنظيمية داخؿ كؿ مجاؿ مف مجالي االستبانة ،كىي مفصمة تحت مجاالتيما ،كما ىك
مكضح في الجدكليف اآلتييف:

أ -تحميل فقرات المجال األول "استغالل الفرص المتاحة":
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية كالترتيب لكؿ فقرة مف

فقرات المجاؿ األكؿ ،كالنتائج مبينة في الجدكؿ اآلتي الذم يبيف آراء المعمٌميف في فقرات المجاؿ.
جدول ( :)5.13المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي

والترتيب الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المجال األول (استغالل الفرص المتاحة)
م.
1
2

المتوسط

الفقرة
يضع جداكؿ زمنية لتنفيذ كافة المياـ كاألنشطة
يطبؽ أساليب اإلدارة العصرية التي تعزز مشاركة

المعمٌميف الفعالة في اإلنجاز
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الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

4.17

0.82

83.4

1

3.92

0.92

78.4

11

النسبي%

الترتيب

الدرجة
كبيرة
كبيرة

تابع جدول ()5.13
م.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

الفقرة
ييتـ بتطكير أداء المعمٌميف كتزكيدىـ بالمعارؼ
كالخبرات كالميارات الجديدة

ييتـ بتدريب المعمٌميف كتنميتيـ مينيان

يستفيد مف المخزكف المعرفي لممعمٌميف في مكاجية
التغيرات البيئية كاستثمار ما بيا مف فرص

يحرص عمى استخداـ األجيزة كالتقنيات المتكفرة في
المدرسة بكفاءة
يستخدـ األساليب التكنكلكجية في إنجاز األعماؿ
المدرسية
ينجز األعماؿ كاألنشطة المدرسية في أكقات محددة
كدكف تأخير
يتخذ الق اررات المدرسية في الكقت المناسب كدكف
تأخير
يستثمر القدرات اإلبداعية لممعمٌميف

يشرؾ أكلياء األمكر كأفراد المجتمع المحمي في
التخطيط كتحديد األكلكيات
يعزز مبادئ الشفافية كالمساءلة في كيفية إدارة المكارد

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

4.06

0.82

81.2

3

3.91

0.89

78.2

12

كبيرة

3.93

0.84

78.6

10

كبيرة

3.99

0.81

79.8

6

كبيرة

3.97

0.86

79.4

7

كبيرة

4.08

0.84

81.6

2

كبيرة

4.05

0.86

81.0

4

كبيرة

4.01

0.85

80.2

5

كبيرة

3.94

2.01

78.8

9

كبيرة

3.95

0.85

79.0

8

كبيرة

الترتيب

الدرجة
كبيرة

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
 أف الكزف النسبي لفقرات مجاؿ استغبلؿ الفرص المتاحة تتراكح ما بيف ( ،)%83.4 - %78.2كأفالفقرة ( ،)1كالتي نصت عمى "يضع جداكؿ زمنية لتنفيذ كافة المياـ كاألنشطة" احتمت المرتبة األكلى
بكزف نسبي قدره ()%83.4؛ أم :بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى إدراؾ المديريف بأف ميارة
كضع جداكؿ زمنية لتنفيذ كافة المياـ كاألنشطة ييسيـ في تيسير كانجاح عممية التنفيذ ،السيما أف تمؾ
الجداكؿ تمثؿ خطة معدة مسبقان تشتمؿ عمى أىداؼ يمكف تحقيقيا ضمف فترة زمنية محددة ،كآليات
تسيؿ تنفيذىا ،كبالتالي ال تتعقد الميمة في أم خطكة ،كتسير بتسمسؿ كال تنفذ دفعةن كاحدة ،يضاؼ

إلى ذلؾ أف المديريف يسعكف لتنفيذ كؿ نشاط حسب األصكؿ نظ انر لكجكد رقابة كمتابعة مف قبؿ الك ازرة

عمى ىذه األنشطة ،كما يتضح أف الفقرة ( ،)8كالتي نصت عمى "ينجز األعماؿ كاألنشطة المدرسية
في أكقات محددة كدكف تأخير" احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره ()%81.6؛ أم :بدرجة كبيرة،

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف مديرم المدارس الثانكية حريصكف عمى عدـ تراكمية األعماؿ كاألنشطة
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المدرسية المككمة إلييـ ،كذلؾ ألف تراكميا يعني فشميـ في إدارة مدارسيـ ،كىـ يسعكف بكؿ طاقة إلى

النجاح بؿ كالتميز ،السيما كأف ىذه األنشطة مكزعة بيف المعمٌميف األمر الذم يسيؿ متابعتيا.

 أف الفقرة ( ،)4كالتي نصت عمى "ييتـ بتدريب المعمٌميف كتنميتيـ مينيان" احتمت المرتبة الثانية عشرةكاألخيرة بكزف نسبي قدره ()%78.2؛ أم :بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف ميمة تدريب

المعمٌميف ليست منكطة بمدير المدرسة فقط ،بؿ يشترؾ فييا معو اإلدارة العامة لمتدريب كاإلشراؼ

التربكم ،ككذلؾ ىي منكطة قبؿ كؿ شيء بالمعمٌـ ذاتو مف خبلؿ التعميـ المستمر كمتابعة دراستو

العميا ،فكسائؿ تنمية المعمٌـ المينية متعددة ،إال أف المدير كمشرؼ مقيـ يمكنو تحديد مدل احتياجات

المعمميف لبرامج التنمية المينية ،كنكع البرامج المبلئمة لكؿ منيـ ،كما يتضح أف الفقرة ( ،)2كالتي

نصت عمى "يطبؽ أساليب اإلدارة العصرية التي تعزز مشاركة المعمٌميف الفعالة في اإلنجاز" احتمت

المرتبة الحادية عشرة بكزف نسبي قدره ()%78.4؛ أم :بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف

بعض المديريف يجدكف أف تطبيؽ أساليب اإلدارة العصرية التي تعزز مشاركة المعمٌميف يعد انتقاصان

مف سيطرتيـ كنفكذىـ ،يضاؼ إلى ذلؾ أف مشاركة المعمٌميف تتطمب مزيدان مف الكقت الذم قد ال

يتكفر لمدير المدرسة ،غير أنو كنتيجة لعمميات التطكير اإلدارم ،كشعكر مدير المدرسة بأف نتاج

العمؿ الجماعي أكثر فعالية فيك يمارس اإلدارة العصرية.

ب -تحميل فقرات المجال الثاني "اكتشاف الفرص الجديدة":
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية كالترتيب لكؿ فقرة مف
فقرات المجاؿ الثاني ،كالنتائج مبينة في الجدكؿ اآلتي الذم يبيف آراء المعمٌميف في فقرات المجاؿ.
جدول ( :)5.14المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي

والترتيب الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المجال األول (اكتشاف الفرص الجديدة)
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

3.98

0.87

79.6

3

2

يحمؿ التغيرات البيئية الكتشاؼ ما بيا مف فرص

3.85

0.92

77.0

8

كبيرة

3

يبحث عف شراكات استراتيجية لدعـ العممية التعميمية

3.82

0.91

76.4

11

كبيرة

3.89

0.87

77.8

6

كبيرة

3.84

0.92

76.8

9

كبيرة

4.03

0.94

80.6

2

كبيرة

م.
1

4
5
6

المتوسط

الفقرة
يعتمد عمى األساليب العممية في تكقع االحتماالت
المستقبمية المؤثرة سمبان أك إيجابان عمى المدرسة

يستفيد مف شبكة العبلقات الخارجية التي تربط المدرسة
بمؤسسات المجتمع المحمي
يتكاصؿ مع المؤسسات المانحة لتمكيؿ المشاريع

التطكيرية لممدرسة

ينسج عبلقات شراكة مع مؤسسات التعميـ العالي
لبلستفادة منيا في التنمية المينية لممعمٌميف
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النسبي%

الترتيب

الدرجة
كبيرة

تابع جدول ()5.14
المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

7

يبحث عف كسائؿ مبتكرة لتمبية احتياجات المدرسة

3.83

0.92

76.6

10

8

يبحث عف طرائؽ جديدة لتمبية احتياجات المجتمع المحمي

3.88

0.88

77.6

7

كبيرة

9

يشجع المعمٌميف عمى تقديـ المبادرات كاألفكار الجديدة

4.19

0.84

83.8

1

كبيرة

3.97

0.87

79.4

4

كبيرة

3.92

0.88

78.4

5

كبيرة

3.82

0.91

76.0

12

كبيرة

م.

10
11
12

الفقرة

يبحث عف الكسائؿ التكنكلكجية التي تثرم العممية التعميمية
يستفيد مف االتجاىات كالمداخؿ اإلدارية المعاصرة في
استكشاؼ الفرص كتحقيؽ التميز
يشجع المعمٌميف كالطمبة عمى المشاركة في المسابقات
(الدينية ،الثقافية ،الرياضية ،،،الخ)

الترتيب

الدرجة
كبيرة

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
 أف الكزف النسبي لفقرات مجاؿ اكتشاؼ الفرص الجديدة تتراكح ما بيف ( ،)%83.3 - %76.0كأفالفقرة ( ،)9كالتي نصت عمى "يشجع المعمٌميف عمى تقديـ المبادرات كاألفكار الجديدة" احتمت المرتبة

األكلى بكزف نسبي قدره ()%83.8؛ أم :بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى كعي المديريف بأىمية
سيـ في تطكير العممية التعميمية ،كما
التشجيع كالتحفيز في تفجير الطاقات الكامنة التي يمكف أف تي ى
يتضح أف الفقرة ( ،)6كالتي نصت عمى "ينسج عبلقات شراكة مع مؤسسات التعميـ العالي لبلستفادة

منيا في التنمية المينية لممعمٌميف" احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره ()%80.6؛ أم :بدرجة
كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى كعي المديريف بأىمية التنمية المينية لممعمٌميف ،كأىمية الشراكات مع
مؤسسات التعميـ العالي كدكرىا في التنمية المينية لممعمٌميف رغـ أف ذلؾ األمر يحتاج إلى جيد

مؤسساتي أكبر مف المدرسة ليتعداىا إلى ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ككنيا الجية المخكلة لنسج ىذه

العبلقات ،كما أف تحقيؽ مستكل عالي مف األداء يتطمب مف المدير التشجيع عمى عمميات التطكير
الميني ،كتحقيؽ المركنة لمتكيؼ مع المستجدات التربكية ،السيما كأف ىذه المؤسسات تكفر ما يحتاجو

المعمـ مف برامج كأنشطة كفعاليات كمؤتمرات ترقى بأداء المعمـ.

 -أف الفقرة ( ،)12كالتي نصت عمى "يشجع المعمٌميف كالطمبة عمى المشاركة في المسابقات( :الدينية،

الثقافية ،الرياضية ،،،الخ)" احتمت المرتبة الثانية عشر كاألخيرة بكزف نسبي قدره ()%76.00؛ أم:

بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى كعي مديرم المدارس بأف مشاركة الطمبة في ىذه المسابقات
يسيـ في اكتشاؼ المكاىب كاإلبداعات الكامنة لدل الطمبة ،كبالتالي تنميتيا ،يضاؼ إلى ذلؾ أف مف

األدكار المنكطة بمدير المدرسة اكتشاؼ مكاىب الطمبة كالعمؿ عمى تنميتيا كصقميا ،إال أف اىتماـ

بعض المديريف يمكف أف ينصب بشكؿ أكثر عمى الجانب التحصيمي لمطمبة ،فيركف في ىذه

المسابقات إشغاؿ لمطمبة عف دركسيـ كما أف ركتينية بعض ىذه المسابقات يمكف أف تثنييـ عف
441

المشاركة فييا ،كما يتضح أف الفقرة ( ،)3كالتي نصت عمى "يبحث عف شراكات لدعـ العممية

التعميمية" احتمت المرتبة الحادية عشرة بكزف نسبي قدره ()%76.4؛ أم :بدرجة كبيرة ،كتعزك الباحثة
ذلؾ إلى كعي مديرم المدارس بأىمية ىذه الشراكات في مكاجية التحديات كدكرىا المحكرم في تحسيف

مستكل التعميـ كتطكيره كالحفاظ عمى ديمكمة المسيرة التعميمية ،كلكف نظ انر لؤلنظمة اإلدارية

البيركقراطية كاإلجراءات الركتينية يمكف أف تعيؽ جيكد بعض المديريف.

 .4نتائج التساؤل الرابع الذي ينص عمى :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (0.05
≥  )αبين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمستوى البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس
متغيرات اْلتية( :جنس المدير ,المؤىل العممي لممدير,
الثانوية بمحافظات فمسطين الجنوبية تُ ْع َزى لم ّ
التعميمية)؟
سنوات الخدمة لممدير ,المديرية
ّ
بعد استخداـ اإلحصاء الكصفي في تحديد ثبات االستبانة الثانية (استبانة البراعة التنظيمية)

كصدقيا ،كمعرفة الفقرات التي حازت عمى أعمى درجة مكافقة ،كتمؾ التي حازت عمى أقؿ درجة

مكافقة ،سكؼ تقكـ الباحثة بالكشؼ عف داللة الفركؽ في استجابات أفراد عينة الدراسة لمستكل

لمتغيرات الدراسة:
البراعة التنظيمية لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية كفقان
ٌ
التعميمية) ،كلذلؾ تـ صياغة
(جنس المدير ،المؤىؿ العممي لممدير ،سنكات الخدمة لممدير ،المديرية
ٌ
الفرضيات اآلتية:

أ -الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لمستوى البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات

لمتغير جنس المدير (مدير  -مديرة).
فمسطين الجنوبية تُ ْع َزى
ّ
كلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف ،كقد كانت النتائج كما

في الجدكؿ اآلتي:

جدول ( :)5.15نتائج اختبار ( )Tلمكشف عن داللة الفروق بين استجابات العينة
لمتغير جنس المدير
لمستوى البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس التي تُ ْع َزى
ّ
المتوسط

االنحراف

المجال

جنس المدير

العدد

استغالل الفرص

مف مديرة ذكر

222

4.01

المتاحة

مف مديرتو أنثى

249

3.99

0.69

اكتشاف الفرص

مف مديرة ذكر

222

3.94

0.66

الجديدة

مف مديرتو أنثى

249

3.91

0.73

من مديرة ذكر

222

3.98

0.59

من مديرتو أنثى

249

3.95

0.67

الدرجة الكمية

الحسابي

المعياري
0.58

قيمة
()T

0.39
0.51
0.48

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائياً

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )469وعند مستوى داللة ( ,1.96 = )0.05وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01

445

يالحظ من جدول ( )5.15ما يمي:
 أف قيـ "ت" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية عمى مجالي االستبانة كالدرجة الكمية الستبانة البراعةالتنظيمية ،كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي تقديرات المعمٌميف

لمستكل البراعة التنظيمية لدل المديريف في مجالي( :استغبلؿ الفرص المتاحة ،اكتشاؼ الفرص

لمتغير جنس المدير الذم يعمؿ معو
الجديدة) ،كفي الدرجة الكمية الستبانة البراعة التنظيمية تي ٍع ىزل
ٌ
المعمٌـ ،كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المديريف كالمديرات بمحافظات فمسطيف الجنكبية يعيشكف
ظركفان اجتماعية كاقتصادية كسياسية متشابية ،كما تتشابو المياـ كاألعماؿ المكمفيف بيا ،باإلضافة

إلى أنيـ يتمقكف نفس التأىيؿ كالتدريب.

 -يستنتج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات

المعمميف لمستكل البراعة التنظيمية لدل المديريف في مجالي( :استغبلؿ الفرص المتاحة ،اكتشاؼ
ٌ
لمتغير جنس المدير ،كىذا يعني
الفرص الجديدة) ،كفي الدرجة الكمية الستبانة البراعة التنظيمية تي ٍع ىزل
ٌ

قبكؿ الفرضية الصفرية ،كرفض الفرضية البديمة ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة صكيص كعابديف

( ،)2019كتختمؼ مع نتائج دراسة المصرم (.)2019

ب -الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لمستوى البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات

لمتغير المؤىل العممي لممدير( :بكالوريوس – دراسات عميا).
فمسطين الجنوبية تُ ْع َزى
ّ
كلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف ،كقد كانت النتائج كما

في الجدكؿ اآلتي:

جدول ( :)5.16نتائج اختبار ( )Tلمكشف عن داللة الفروق بين استجابات العينة لمستوى
لمتغير المؤىل العممي لممدير
البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس التي تُ ْع َزى
ّ
المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

()T

الداللة

0.64

المجال

المؤىل العممي لممدير

العدد

استغالل الفرص

مف مؤىؿ مديره بكالكريكس

361

4.00

المتاحة

مف مؤىؿ مديره ماجستير

110

3.99

0.65

اكتشاف الفرص

مف مؤىؿ مديره بكالكريكس

361

3.93

0.70

الجديدة

مف مؤىؿ مديره ماجستير

110

3.91

0.67

من مؤىل مديره بكالوريوس

361

3.97

0.64

من مؤىل مديره ماجستير

110

3.95

0.63

الدرجة الكمية

0.16
0.31
0.25

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائياً

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )469وعند مستوى داللة ( ,1.96 = )0.05وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01

446

يالحظ من جدول ( )5.16ما يمي:
 أف قيـ "ت" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية عمى مجالي االستبانة كالدرجة الكمية الستبانة البراعةالتنظيمية ،كىذا يدؿ عمى عدـ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي تقديرات المعمميف لمستكل
البراعة التنظيمية لدل المديريف في مجالي االستبانة( :استغبلؿ الفرص المتاحة ،اكتشاؼ الفرص

لمتغير المؤىؿ العممي لممدير الذم يعمؿ
الجديدة) ،كفي الدرجة الكمية الستبانة البراعة التنظيمية تي ٍع ىزل
ٌ
معو المعمٌـ ،كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف البراعة التنظيمية تعتمد في امتبلكيا عمى عكامؿ أخرل
غير المؤىؿ العممي منيا :الممكات الفطرية التي يتمتع بيا المدير كمياراتو الذاتية ،كاتجاىات المدير

نحك التطكير كالتحديث ،كالدافعية لئلنجاز ،يضاؼ لذلؾ المديريف مف حممة المؤىبلت العممية المختمفة

يعيشكف الظركؼ الكظيفية نفسيا ،كيخضعكف لمتعميمات اإلدارية الكاردة مف الجيات العميا نفسيا،
كيتساكل في انجازىا مف يحمؿ المؤىبلت العميا أك غير العميا.

 يستنتج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديراتالمعمميف لمستكل البراعة التنظيمية لدل المديريف في مجالي( :استغبلؿ الفرص المتاحة ،اكتشاؼ
ٌ
لمتغير المؤىؿ العممي لممدير،
الفرص الجديدة) ،كفي الدرجة الكمية الستبانة البراعة التنظيمية تي ٍع ىزل
ٌ
كىذا يعني قبكؿ الفرضية الصفرية ،كرفض الفرضية البديمة ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما نتائج دراسة

المصرم ( ،)2019كمع نتائج دراسة صكيص كعابديف (.)2019

ج -الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لمستوى البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات

لمتغير سنوات خدمة المدير (أقل من  10سنوات –  10سنوات
فمسطين الجنوبية تُ ْع َزى
ّ
فأكثر).
كلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف ،كقد كانت النتائج كما

في الجدكؿ اآلتي:

جدول ( :)5.17نتائج اختبار ( )Tلمكشف عن داللة الفروق بين استجابات العينة

لمتغير سنوات خدمة المدير
لمستوى البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس التي تُ ْع َزى
ّ
المجال

المؤىل العممي لممدير
مف سنكات خدمة مديره

استغالل الفرص
المتاحة

أقؿ مف  10سنكات
مف سنكات خدمة مديره
 10سنكات فأكثر

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

93

3.95

0.55

378

4.01

0.66

قيمة
()T

0.81
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مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائيان

تابع جدول ()5.17
المجال

المؤىل العممي لممدير
مف سنكات خدمة مديره

اكتشاف الفرص
الجديدة

أقؿ مف  10سنكات
مف سنكات خدمة مديره
 10سنكات فأكثر

من سنوات خدمة مديره
الدرجة الكمية

أقل من  10سنوات

من سنوات خدمة مديره
 10سنوات فأكثر

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

93

3.86

0.60

378

3.94

0.72

93

3.90

0.53

قيمة
()T

1.05

0.98
377

3.98

0.66

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائياً

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )469وعند مستوى داللة ( ,1.96 = )0.05وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01

يالحظ من جدول ( )5.17ما يمي:

 أف قيـ "ت" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية عمى مجالي االستبانة كالدرجة الكمية الستبانة البراعةالتنظيمية ،كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي تقديرات المعمٌميف
لمستكل البراعة التنظيمية لدل المديريف في مجالي االستبانة كالدرجة الكمية الستبانة البراعة التنظيمية

لمتغير سنكات خدمة المدير الذم يعمؿ معو المعمٌـ ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف سنكات خدمة
تي ٍع ىزل
ٌ
المدير ال تعد إال بحجـ استفادة المدير مف ىذه السنكات ،فالعديد مف مديرم المدارس يقضكف سنيف

طكاؿ في اإلدارة المدرسية دكف تطكير ألدائيـ ،يضاؼ إلى ذلؾ أف ىناؾ كعيان عامان لدل المديريف
بأىمية البراعة التنظيمية.

 يستنتج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديراتالمعمميف لمستكل البراعة التنظيمية لدل المديريف في مجالي( :استغبلؿ الفرص المتاحة ،اكتشاؼ
ٌ
لمتغير سنكات خدمة المدير،
الفرص الجديدة) ،كفي الدرجة الكمية الستبانة البراعة التنظيمية تي ٍع ىزل
ٌ
كىذا يعني قبكؿ الفرضية الصفرية ،كرفض الفرضية البديمة ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما نتائج دراسة

المصرم ( ،)2019كمع نتائج دراسة صكيص كعابديف (.)2019
د -الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لمستوى البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات

التعميمية( :شمال غزة – غرب غزة – شرق غزة –
لمتغير المديرية
فمسطين الجنوبية تُ ْع َزى
ّ
ّ
الوسطى – غرب خان يونس – شرق خان يونس – رفح).
كلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار تحليل التباين األحادي ،كقد كانت النتائج كما

في الجدكؿ اآلتي:
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جدول ( :)5.18نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمكشف عن داللة الفروق بين استجابات
التعميمية
لمتغير المديرية
العينة لمستوى البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس التي تُ ْع َزى
ّ
ّ
المجال

مصدر التباين

مجموع المربعات

استغالل

بيف المجمكعات

1999.05

6

333.17

داخؿ المجمكعات

26203.33

464

56.47

المتاحة

المجمكع

28202.38

470

اكتشاف

بيف المجمكعات

1965.64

6

327.60

داخؿ المجمكعات

31277.43

464

67.40

المجمكع

33243.08

470

بين المجموعات

7877.51

6

1312.91

داخل المجموعات 103156.32

464

222.32

111033.83

470

الفرص

الفرص

الجديدة
الدرجة
الكمية

المجموع

قيمة

درجات الحرية متوسط المربعات

مستوى
الداللة

( ف)

دالة عند

5.90

0.01
دالة عند

4.86

0.01
دالة عند

5.90

0.01

ف الجدولية عند درجة حرية ( )464,6وعند مستوى داللة ( ,2.10 = )0.05وعند مستوى داللة (2.80= )0.01

يبلحظ مف جدكؿ ( )5.18أف قيـ "ؼ" المحسكبة أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية في مجالي البراعة
التنظيمية ،كفي الدرجة الكمية الستبانة البراعة التنظيمية ،كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

التعميمية
لمتغير المديرية
بيف متكسطات تقديرات المعمٌميف لمستكل البراعة التنظيمية لدل المديريف تي ٍع ىزل
ٌ
ٌ
في مجالي( :استغبلؿ الفرص المتاحة ،اكتشاؼ الفرص الجديدة) كفي الدرجة الكمية الستبانة البراعة
التنظيمية ،كلمعرفة اتجاه الفركؽ تـ استخداـ اختبار شيفيو ،ككانت النتائج كما في الجدكؿ اآلتي:
جدول ( :)5.19نتائج اختبار شيفيه للتعرف إلى اتجاه الفروق وداللتها
التي ُت ْع َزى لمتغ ّير المديرية التعليم ّية

المتغير
ّ

المديرية

التعميم ّية
غرب غزة
47.81
شرؽ غزة
44.27

استغالل
الفرص

المتاحة

الكسطى
47.75
غرب خاف يكنس
45.94
شرؽ خاف يكنس
51.11
رفح
50.47

شمال غزة

غرب غزة

1.33

-

*4.87

3.53

-

1.39

0.05

3.48

49.14

47.81

شرق غزة
44.27

الوسطى
47.75

غرب خان يونس
45.94

شرق خان يونس
51.11

-

3.19

1.86

1.67

1.80

-

1.96

3.30

*6.83

3.35

5.16

-

1.32

2.65

*6.19

2.71

4.52

0.64
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تابع جدول ()5.19
المتغير
ّ

المديرية
التعميم ّية

غرب غزة
46.50

شرؽ غزة
43.55

اكتشاف
الفرص
الجديد

الكسطى
46.84

غرب خاف يكنس
45.42

شرؽ خاف يكنس
49.79
رفح

50.10

المتغير
ّ

المديرية

التعميم ّية

غرب غزة
94.31

شرؽ غزة
87.82

الكسطى

الدرجة الكمية

94.60

غرب خاف يكنس
91.37

شرؽ خاف يكنس
100.90
رفح

100.57

شمال غزة

غرب غزة

1.77

-

4.71

2.94

-

1.42

0.34

3.29

-

2.84

1.07

1.87

1.42

-

1.52

3.29

*6.24

2.94

4.37

-

1.83

3.60

*6.55

3.25

4.67

0.30

شمال غزة

غرب غزة

شرق غزة

الوسطى

غرب خان يونس

شرق خان يونس

3.10

-

*9.59

6.48

-

2.81

0.29

6.77

48.27

97.41

46.50

94.31

شرق غزة
43.55

87.82

الوسطى
46.84

94.60

غرب خان يونس
45.42

91.37

شرق خان يونس
49.79

100.90

-

6.04

2.93

3.54

3.22

-

3.49

6.59

*13.08

6.30

9.53

-

3.15

6.26

*12.74

5.97

9.20

0.33

* دالة عند 0000

يالحظ من جدول ( )5.19ما يمي:
 كجكد فركؽ بيف متكسطات تقديرات المعمٌميف ممف يعممكف في مديرية تعميـ شرؽ غزة مف جية كممفيعممكف في مديرية تعميـ شماؿ غزة مف جية أخرل في مجاؿ استغبلؿ الفرص المتاحة ،كفي الدرجة

الكمية الستبانة البراعة التنظيمية ،ككانت الفركؽ في الحالتيف لصالح ممف يعممكف في مديرية تعميـ

شماؿ غزة ،كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المديريف في مديرية تعميـ شماؿ غزة يعممكف في منطقة
تمتاز مدارسيا بالكثافة العددية العالية ،حيث تعد المدارس الثانكية بمديرية تعميـ شماؿ غزة أكثر كثافة
441

عددية مف مدارس مديرية شرؽ غزة؛ األمر الذم يفرض عمى مديرم تمؾ المدارس امتبلؾ مستكل جيد

مف البراعة التنظيمية لتنظيـ البيئة التعميمة ،كاستغبلؿ الفرص المتاحة ،كالحد مف التحديات.

 -كجكد فركؽ بيف متكسطات تقديرات المعمٌميف ممف يعممكف في مديرية تعميـ شرؽ غزة مف جية كممف

يعممكف في مديريتي تعميـ شرؽ خاف يكنس كرفح مف جية أخرل في مجالي( :استغبلؿ الفرص

المتاحة ،اكتشاؼ الفرص الجديدة) كفي الدرجة الكمية الستبانة البراعة التنظيمية ،ككانت الفركؽ في
جميع الحاالت لصالح ممف يعممكف في مديريتي تعميـ شرؽ خاف يكنس كرفح ،كتعزك الباحثة ىذه

النتيجة إلى أف الكاقع المعيشي في محافظتي خاف يكنس ييعد األصعب ،فبحسب اإلحصائيات الصادرة
عف الجياز المركزم لئلحصاء لعاـ (2018ـ) ،فإف محافظة خاف يكنس تصدرت المحافظات

الفمسطينية في نسبة البطالة ،حيث كصمت إلى ( )%58مف مجمكع القكل العاممة ،كبالتالي ىذا يقمص

مف مساحة استغبلؿ الفرص المتاحة ،كاكتشاؼ الفرص الجديدة مف قبؿ مديرم المدارس الثانكية،
خاصةن لدل طمبتيـ ،كما أف طبيعة المنطقة ريفية كحدكدية كمدارسيا معرضةن لميدـ كالتخريب مف

االحتبلؿ ،يضاؼ إلى ذلؾ األنشطة التي تمارس مف خبلؿ مسيرات العكدة عمى الحدكد الشرقية،
األمر الذم يتطمب مف المدير تكعية الطمبة كتكجيييـ نحك استثمار قدراتيـ ،كبالتالي فيـ يجدكف
أنفسيـ مطالبيف ببذؿ الجيد مف خبلؿ العمؿ بمستكل أفضؿ مف البراعة التنظيمية ،كىذه النتيجة تدؿ

عمى نجاح مديرم المدارس الثانكية العامميف في مديريتي شرؽ خاف يكنس في ذلؾ ،أما محافظة رفح
فيي محافظة نشطة فكريان كثقافيان ككنيا أقرب إلى التفاعؿ كالتكاصؿ مع المحيط الخارجي( :ككنيا
متاخمة لجميكرية مصر العربية) ،فطمبتيا أكثر انفتاحان عمى المعطيات المستجدة ،بما يدعـ تكافر
الفرص كالمكاىب بينيـ ،كما عمى مديرم المدارس الثانكية إال اكتشافيا كتنميتيا.

 -يستنتج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المعمٌميف لمستكل البراعة التنظيمية

التعميمية في مجالي( :استغبلؿ الفرص المتاحة ،اكتشاؼ الفرص
لمتغير المديرية
لدل المديريف تي ٍع ىزل
ٌ
ٌ
الجديدة) كفي الدرجة الكمية لبلستبانة ،كىذا يعني رفض الفرضية الصفرية ،كقبكؿ الفرضية البديمة.

 .5نتــائج التســاؤل الخــامس الــذي يــنص عمــى :ىــل توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية عنــد
مسـتوى ( )α ≥ 0.05بـين درجـة ممارسـة مـديري المـدارس الثانويـة بمحافظـات فمسـطين الجنوبيـة

لمتفكير االستراتيجي ومستوى البراعة التنظيمية لدييم؟
لئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ صياغة الفرضيات اآلتية:

توجـد عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )α ≥ 0.05بـين درجـة ممارسـة مـديري

المــدارس الثانويــة بمحافظــات فمســطين الجنوبيــة لمتفكيــر االســتراتيجي ومســتوى البراعــة التنظيميــة

لدييم.

كلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف ،ككانت النتائج كما بالجدكؿ اآلتي:
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جدول ( :)5.20نتائج اختبار العالقة االرتباطية بين التفكير االستراتيجي والبراعة التنظيمية
المتغير التابع

قيمة معامل االرتباط بيرسون/
مستوى الداللة

مجالي البراعة التنظيمية
الدرجة الكمية

استغالل

اكتشاف

المتاحة

الجديدة

قيمة معامؿ االرتباط بيرسكف

** 0.67

**0.67

**0.70

مستكل الداللة

0.00

0.00

0.00

قيمة معامؿ االرتباط بيرسكف

**0.76

**0.75

**0.80

مستكل الداللة

0.00

0.00

0.00

قيمة معامؿ االرتباط بيرسكف

**0.72

**0.72

**0.76

مستكل الداللة

0.00

0.00

0.00

قيمة معامؿ االرتباط بيرسكف

**0.66

**0.68

**0.70

مستكل الداللة

0.00

0.00

0.00

الدرجة الكمية لمتفكير

قيمة معامل االرتباط بيرسون

**0.79

**0.80

**0.83

االستراتيجي

مستوى الداللة

0.00

0.00

0.00

المتغير المستقل

الفرص

مجاالت التفكير االستراتيجي

التفكير الشمولي
التفكير التجريدي
التفكير التشخيصي
التفكير التخطيطي

* دالة عند 0.05

الفرص

لمبراعة التنظيمية

** دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية (د.ح=  )471 –2عند مستوى داللة  , 0.088 = 0.05وعند مستوى داللة 0.115 = 0.01

يتضح مف جدكؿ ( )5.20كجكد عبلقة ارتباطية طردية مكجبة كذات داللة إحصائية بيف

جميع مجاالت التفكير االستراتيجي كالبراعة التنظيمية ،حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيرسكف
الكمية بيف المتغيريف ( ،)0.83ككجكد إشارة (**) تؤكد داللة ىذه العبلقة ،كىذا يعني كجكد
عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات

المعمٌميف لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل المديريف ،كمستكل البراعة التنظيمية لدييـ،
كبالتالي يمكف القكؿ بأف التفكير االستراتيجي عام هؿ أساسي في تحقيؽ البراعة التنظيمية لدل

مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية ،كأنو كمما مارس مديرم المدارس الثانكية

التفكير االستراتيجي كمما أدل ذاؾ إلى تحسف مستكل البراعة التنظيمية لدييـ ،كيمكف أف يي ٍع ىزل

ذلؾ إلى أف البراعة التنظيمية ال تكجد لدل مديرم المدارس الثانكية فجأة بدكف سابؽ إنذار ،بؿ
تستند إلى ممارسة التفكير االستراتيجي بأنماطو( :الشمكلي ،التجريدم ،كالتشخيصي،

التخطيطي) ،ككف ىذه األنماط تعزز ثقة مديرم المدارس الثانكية بأنفسيـ كبقدراتيـ عمى اتخاذ

الق اررات الصائبة كمكاجية التحديات كتكظيؼ اإلمكانات كحؿ المشكبلت؛ لمكصكؿ بإدارتيـ إلى

مستكل جيد مف البراعة التنظيمية مف خبلؿ استغبلؿ الفرص المتاحة كاكتشاؼ الفرص الجديدة،

مستقبمية الستغبلؿ الفرص
يضاؼ إلى ذلؾ أف التفكير االستراتيجي يساعد عمى تككيف رؤية
ٌ
المتاحة ،كاكتشاؼ الفرص الجديدة.
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ثالثاً :ممخص نتائج الدراسة

مف خبلؿ تطبيؽ الدراسة الميدانية ،تـ التكصؿ إلي النتائج التالية:

 .1الدرجة الكمية لتقدير عينة الدراسة مف المعمٌميف لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل المديريف في
جميع المجاالت ىك ( ،)3.88كبكزف نسبي ( ،)%77.6أم بدرجة كبيرة ،كبالنسبة لممجاالت فقد

حصؿ مجاؿ (التفكير الشمكلي) عمى الترتيب األكؿ كبكزف نسبي ( ،)%79.8يميو مجاؿ( :التفكير
التشخيصي) في الترتيب الثاني كبكزف نسبي ( ،)%77.6ثـ مجاؿ (التفكير التجريدم) في الترتيب
الثالث كبكزف نسبي ( ،)%77.0ثـ مجاؿ (التفكير التخطيطي) في الترتيب الرابع كبكزف نسبي

(.)%76.4

المعمميف
 .2عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
ٌ
لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل المديريف في جميع مجاالت التفكير االستراتيجي ،كفي

لمتغير المؤىؿ العممي لممدير.
(استبانة التفكير االستراتيجي ككؿ) تي ٍع ىزل
ٌ
المعمميف
 .3عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
ٌ
لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدل المديريف في جميع مجاالت التفكير االستراتيجي ،كفي
لمتغير سنكات خبرة المدير كمدير مدرسة.
(استبانة التفكير االستراتيجي ككؿ) تي ٍع ىزل
ٌ
 .4كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المعمٌميف لدرجة ممارسة التفكير االستراتيجي

التعميمية ،لصالح المديركف الذيف يعممكف في مديرية تعميـ رفح.
لمتغير المديرية
لدل المديريف تي ٍع ىزل
ٌ
ٌ
 .5الدرجة الكمية لتقدير عينة الدراسة مف المعمٌميف لمستكل البراعة التنظيمية لدل المديريف في مجالي
البراعة التنظيمية ىك ( ،)3.96كبكزف نسبي ()%79.2؛ أم :بدرجة كبيرة ،كبالنسبة لممجاليف فقد
حصؿ مجاؿ (استغبلؿ الفرص المتاحة) عمى الترتيب األكؿ كبكزف نسبي ( ،)%80.0يميو مجاؿ

(اكتشاؼ الفرص الجديدة) في الترتيب الثاني كبكزف نسبي (.)%78.6

المعمميف
 .6عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
ٌ
لمستكل البراعة التنظيمية لدل المديريف في مجالي( :استغبلؿ الفرص المتاحة ،كاكتشاؼ الفرص

لمتغير جنس المدير.
الجديدة) ،كفي الدرجة الكمية الستبانة البراعة التنظيمية تي ٍع ىزل
ٌ
المعمميف
 .7عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
ٌ
لمستكل البراعة التنظيمية لدل المديريف في مجالي( :استغبلؿ الفرص المتاحة ،كاكتشاؼ الفرص

لمتغير المؤىؿ العممي لممدير.
الجديدة) ،كفي الدرجة الكمية الستبانة البراعة التنظيمية تي ٍع ىزل
ٌ
المعمميف
 .8عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
ٌ
لمستكل البراعة التنظيمية لدل المديريف في مجالي( :استغبلؿ الفرص المتاحة ،اكتشاؼ الفرص
لمتغير سنكات خدمة المدير.
الجديدة) ،كفي الدرجة الكمية الستبانة البراعة التنظيمية تي ٍع ىزل
ٌ
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 .9كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المعمٌميف لمستكل البراعة التنظيمية لدل
التعميمية في مجالي( :استغبلؿ الفرص المتاحة ،كاكتشاؼ الفرص
لمتغير المديرية
المديريف تي ٍع ىزل
ٌ
ٌ
الجديدة) كفي الدرجة الكمية الستبانة البراعة التنظيمية ،لصالح المديركف الذيف يعممكف في مديريتي
تعميـ شرؽ خاف يكنس كرفح.

 .10كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف درجة ممارسة مديرم
المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية لمتفكير االستراتيجي ،كمستكل البراعة التنظيمية لدييـ.
رابعاً :توصيات الدراسة

استكماالن لئلجراءات المنيجية لمدراسة ،كفي ضكء ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج تكصي الدراسة

بما يأتي:

 .1تنظيـ دكرات تدريبية متخصصة لتعزيز درجة ممارسة التفكير االستراتيجي كالبراعة التنظيمية لدل
مديرم المدارس الثانكية بما يتناسب مع ظركؼ البيئة المحمية في محافظات فمسطيف الجنكبية.

 .2تكزيع نشرات تكعكية كتثقيفية لنشر ثقافة التفكير االستراتيجي بيف مديرم المدارس الثانكية ،كزيادة
كعييـ بأىميتو كدكره اإليجابي في تحقيؽ التميز ،كتحسيف األداء العاـ لمدارسيـ.

 .3منح مديرم المدارس الثانكية مزيدان مف الصبلحيات لتمكينيـ مف إجراء تغييرات شمكلية في األنشطة
كادارة المكارد ،كاستثمار كافة جكانب البيئة المدرسية لتحقيؽ األىداؼ بكفاءة عالية.

 .4اعتماد مدخؿ التخطيط العممي في إعداد قادة تربكييف قادريف عمى تمبية احتياجات المستقبؿ.

 .5تنظيـ دكرات تدريبية لمعمٌمي المدارس الثانكية لزيادة معارفيـ كمياراتيـ في اكتساب األفكار مف
مصادر المعرفة المتنكعة إلغناء القرار اإلدارم ،كالمساىمة في إنجاح المسيرة التعميمية.

 .6كضع نظاـ لمحكافز كالمكافآت لتشجيع معمٌمي المدارس الثانكية عمى تقديـ المبادرات كالمقترحات
التطكيرية.

 .7تنظيـ لقاءات تكعكية لمديرم المدارس الثانكية حكؿ أىمية البراعة التنظيمية ،كدكرىا في تحقيؽ
التكازف بيف األداء االستكشافي كاألداء االستغبللي.

 .8تدريب مديرم المدارس الثانكية عمى كضع الخطط االستراتيجية البلزمة الستغبلؿ الفرص المتكفرة
كاستكشاؼ الفرص الجديدة.

 .9إعطاء مديرم المدارس الثانكية صبلحية عقد اتفاقيات تعاكف مع مؤسسات المجتمع المختمفة كفؽ
ضكابط كآليات تحددىا ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.

التحديات
 .10عقد ندكات ككرش عمؿ مركزية لمتكعية بأىمية التفكير االستراتيجي كدكره في مكاجية
ٌ
البيئية كاستغبلؿ الفرص المتاحة.

441

خامساً :مقترحات الدراسة

في ضكء نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء مجمكعة مف الدراسات المكممة لمدراسة

الحالية ،كذلؾ كما يأتي:

 .1درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية لمتفكير االستراتيجي كعبلقتيا
بتحقؽ بالريادة االستراتيجية :دراسة ميدانية.

 .2دكر البراعة التنظيمية في تحقيؽ الرشاقة التنظيمية في المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية.
 .3دكر التفكير االستراتيجي في تحسيف األداء المنظمي :دراسة ميدانية في الجامعات الفمسطينية
بمحافظات فمسطيف الجنكبية.

 .4دكر البراعة التنظيمية في تحسيف األداء اإلدارم بالمدارس الحككمية :دراسة استطبلعية آلراء عينة
مف خبراء التربية بالجامعات الفمسطينية بمحافظات فمسطيف الجنكبية.

 .5درجة ممارسة القادة التربكييف بك ازرة التربية كالتعميـ العالي لمبراعة التنظيمية ،كعبلقتيا بعممية صنع
القرار.

 .6درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية لمبراعة التنظيمية ،كعبلقتيا بجكدة
العمؿ اإلدارم :دراسة ميدانية.

 .7تصكر مقترح لتحسيف درجة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي لدل القادة التربكييف في ك ازرة التربية
كالتعميـ العالي الفمسطينية.

 .8استراتيجية مقترحة لتحسيف مستكل البراعة التنظيمية في المدارس الحككمية بمحافظات فمسطيف
الجنكبية.

كبيذا تككف الدراسة قد انتيت بفصكليا الخمسة ،كقد ىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة التفكير

االستراتيجي كمستكل البراعة التنظيمية لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية ،كذلؾ

مف كجية نظر المعمٌميف ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (0.05

لمتغيرات( :جنس المدير ،المؤىؿ العممي لممدير،
≥ )αبيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة تي ٍع ىزل
ٌ
التعميمية) ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ عبلقة ارتباطية ذات داللة
سنكات الخدمة لممدير ،المديرية
ٌ
إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف

الجنكبية لمتفكير االستراتيجي ،كمستكل البراعة التنظيمية لدييـ ،كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف قيمة أم دراسة
ال تتحقؽ إال مف خبلؿ مردكدىا عمى أرض الكاقع ،كأثرىا في تحسيف الكاقع كتطكيره.
واهللُ وَيلّ اٌتىفُِكْ
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املراجغ واملصبدر
 أوالً :المراجع العربية

 ثانياً :المراجع األجنبية

القرآن الكريـــــم

المـراجـع والمصادر

أوالً :المراجع العربية:

أ -المعاجم والقواميس والموسوعات:

 .1ابف منظكر( :)2003لسان العرب ،مجمد  ،1دار الحديث لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة.

 .2الزمخشرم ،جار اهلل أبك القاسـ ( :)2001أساس البالغة ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت.

 .3الزبيدم ،محمد مرتضى ( :)1983تاج العروس من جواىر القاموس ،جزء  ،20دار اليداية
لمطباعة كالنشر ،الككيت.

 .4شحاتو ،حسف كالنجار ،زينب ( :)2003معجم المصطمحات التربوية والنفسية ،الدار المصرية
المبنانية ،القاىرة.

 .5العكفي ،عيسى سعد كالجميدم ،عبد الرحمف عمكم ( :)2010القاموس العربي األول لمصطمحات
عماف.
عموم التفكير ،ديبكنك لمطباعة كالنشر كالتكزيعٌ ،

 .6الكفكم ،أبي البقاء أيكب ( :)1993الكميات معجم في المصطمحات والفروق المغوية ،طبعة ،2
مؤسسة الرسالة ،بيركت.

 .7المقرئ ،أحمد بف محمد ( :)2000المصباح المنير معجم عربي عربي ،دار الحديث طبع كنشر
كتكزيع ،القاىرة.

 .8مجمع المغة العربية ( :)1985المعجم الوسيط ،جزء  ،1طبعة  ،3مجمع المغة العربية ،القاىرة.
 .9مجمع المغة العربية ( :)2004المعجم الوسيط ،طبعة  ،4مكتبة الشركؽ الدكلية ،القاىرة.
ب -الكتب:

 .1أبك عبلـ ،رجاء ( :)2011مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية ،دار النشر لمجامعات،
القاىرة.

 .2األسطة ،عبد القادر محمد ( :)2016أساسيات اإلدارة االستراتيجية الحديثة ،األكاديميكف لمنشر
عماف.
كالتكزيعٌ ،

 .3األغا ،إحساف خميؿ ( :)2000البحث التربوي :عناصره ,مناىجو ,أدواتو ،ط ،3مطبعة األمؿ
التجارية ،غزة.

 .4أبك بكر ،مصطفى محمكد ( :)2004التفكير االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية ،الدار الجامعية،
اإلسكندرية.

 .5أبك النصر ،مدحت محمد ( :)2012مقومات التخطيط والتفكير االستراتيجي المتميز ،المجمكعة
العربية لمتدريب كالنشر ،القاىرة.
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 .6بني مصطفى ،عمى محمد ( :)2017أثر التخطيط االستراتيجي في تسويق خدمات قطاع االتصاالت
عماف.
األردنية ،دار زىراف لمنشر كالتكزيعٌ ،

 .7تكفيؽ ،عبدالرحمف ( :)2004التفكير االستراتيجي الميارات والممارسات ،مركز الخبرات المينية
لئلدارة (بميؾ) ،القاىرة.

 .8الجنابي ،أكرـ سالـ ( :)2017اإلدارة االستراتيجية وتحديات القرن الحادي والعشرين :مفاىيم,
عماف.
نظريات ,مداخل ,عمميات ,دراسة الحالة ،دار أمجد لمنشر كالتكزيعٌ ،

 .9الحاج محمد ،أحمد عمي ( :)2011التخطيط التربوي االستراتيجي الفكر والتطبيق ،دار المسيرة،
عماف.
ٌ

 .10حامد ،محمد رؤكؼ ( :)2002التفكير بطريقة استراتيجية ،المكتبة األكاديمية ،القاىرة.

 .11الخزندار ،نائمة نجيب كالبنا ،أنكر حمكدة كالربعي ،عائد عبد المطيؼ ( :)2006تنمية التفكير,
مكتبة الطالب ،جامعة األقصى ،غزة.
 .12دىيش ،خالد عبد اهلل كالشبلش ،عبد الرحمف بف سميماف كرضكاف ،سامي عبد السميع (:)2009
عممية ،مكتبة الرشد ،الرياض.
اإلدارة والتخطيط التربوي :أسس نظرية وتطبيقات
ِّ

 .13الدكرم ،زكريا كصالح ،أحمد ( :)2009الفكر االستراتيجي وانعكاساتو عمى نجاح منظمات
عماف.
األعمال ،دار اليازكرم العمميةٌ ،

 .14داككد ،غساف كآخركف ( :)2010التفكير اإلداري واالستراتيجي في عالم متغير ،مكتبة المجتمع
عماف.
العربيٌ ،

 .15ديفيد ،ككليز ( :)2016التفكير االستراتيجي حمول من الخبراء لتحديات يومية ،ترجمة خمكد
الغرايبة ،العبيكاف ،الرياض.

 .16الرحاحمة ،عبد الرزاؽ كعزاـ ،زكريا ( :)2011السموك التنظيمي في المنظمات ،مكتبة المجتمع
عماف ،األردف.
العربي لمنشر كالتكزيعٌ ،
 .17الرشايدة ،محمد صبيح ( :)2007اإلدارة المدرسية بين الواقع والطموح ،دار يافا العممية لمنشر،
عماف.
ٌ

 .18زركقي ،رعد كمحمد ،نبيؿ رفيؽ ( :)2018التفكير وأنماطو ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف.

 .19سبلطنيو ،بمقاسـ كآخركف ( :)2013الفعالية اإلدارية في المؤسسة ,مدخل سوسيولوجي ،دار
الفجر لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.

 .20سمطاف ،جاسـ ( :)2010التفكير االستراتيجي والخروج من المأزق الراىن ،ط ،2مؤسسة أـ القرل
لمترجمة كالنشر كالتكزيع ،المنصكرة ،مصر.

 .21طكقاف ،عامر محمد سعيد ( :)2018التخطيط االستراتيجي والتخطيط التشغيمي ،دار البيركني
عماف.
لمنشر كالتكزيعٌ ،
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 .22عارؼ ،أحمد سمير ( :)2015العالقة بين التقدم التكنولوجي والتفكير االستراتيجي األمريكي،
المكتب العربي لممعارؼ ،القاىر.

عماف.
 .23القطاميف ،أحمد ( :)2002اإلدارة االستراتيجية ،دار مجدالكم لمنشر كالتكزيعٌ ،

 .24القيسي ،محمد كائؿ ( :)2016األداء االستراتيجي األمريكي بعد العام  :2008إدارة باراك أوباما
أنموذجاً ،العبيكاف لمنشر كالتكزيع ،الرياض.

 .25الكساسبو ،محمد مفضي كالفاعكرم ،عبير حمكد ( :)2010قضايا معاصرة في اإلدارة ،دار الحامد
عماف ،األردف.
لمنشر كالتكزيعٌ ،
عماف.
 .26معمار ،صبلح صالح ( :)2010عمم التفكير ،ديبكنك لمطباعة كالنشر كالتكزيعٌ ،
 .27محمد ،طارؽ شريؼ ( :)2012أنماط التفكير االستراتيجي وأثرىا في اختيار مدخل اتخاذ القرار،
دار الكتاب الثقافي ،اربد ،األردف.

 .28مرسي ،نبيؿ ( :)2006المدير االستراتيجي ,المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية.

 .29النشار ،مصطفى كالياشمي ،حسني ىاشـ ( :)2017التفكير العممي وتنمية البشر ،دار ركابط
لمنشر كتقنية المعمكمات كدار الشقرم لمنشر ،القاىرة.

 .30ىبلؿ ،محمد عبد الغني ( :)2008ميارات التفكير والتخطيط االستراتيجي كيف تربط بين الحاضر
والمستقبل ،مركز تطكير األداء كالتنمية ،القاىرة.

 .31يكنس ،طارؽ شريؼ ( :)2002الفكر االستراتيجي لمقادة دروس مستوحاة من التجارب العالمية
والعربية ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة  ،مصر .

 :)2006( _____________ .32الفكر االستراتيجي لمقادة ،المنظمة العربية اإلدارية لمتنمية،
القاىرة.
ج -المجالت والدوريات:
 .1أحمد ،إبراىيـ أحمد كأبك الكفا ،جماؿ محمد كحسيف ،سبلمة عبد العظيـ كشعبلف ،عبد الحميد عبد
التعميمية لمجكدة الشاممة في إدارة المدرسة الثانكية المصرية،
الفتاح ( :)2010كاقع تحقيؽ السياسة
ٌ
مجمة كمية التربية ،عدد  ،84جامعة بنيا ،مصر ،ص.304-290
 .2إبراىيـ ،إبراىيـ رفعت ( :)2016أثر برنامج قائـ عمى التعمـ الخدمي في تنمية ميارات تصميـ المكاد
التعميمية كالتفكير االستراتيجي لدل الطبلب المعمميف تخصص الرياضيات ،مجمة كمية التربية ,عدد

 ،20جامعة بكرسعيد ،مصر ،ص.74-39
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 .3إبراىيـ ،ميا صباح ( :)2017البراعة التنظيمية كتأثيرىا في تحقيؽ النجاح االستراتيجي :دراسة

تطبيقية في المصرؼ األىمي العراقي ،مجمة دراسات محاسبية ومالية ،مجمد  ،12عدد ،39جامعة

بغداد ،العراؽ ،ص .230 -204
 .4البغدادم ،عادؿ ىادم كالجبكرم ،حيدر جاسـ عبيد ( :)2015أثر البراعة التنظيمية في تحقيؽ
المركنة االستراتيجية :دراسة ميدانية مقارنة بيف شركتي االتصاالت زيف كآسيا سيؿ في العراؽ ،مجمة

القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصادية ،مجمد  ،17عدد  ،1جامعة القادسية ،العراؽ ،ص.32 -17

 .5البيتي ،بيداء ستار كحمدم ،ايسؿ ( :)2009أثر خصائص التفكير االستراتيجي في عكامؿ االختيار
االستراتيجي :بحث استطبلعي آلراء عينة مف المسؤكليف في ديكاف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث

العممي ،مجمة جامعة كربالء العممية ،مجمد ،7عدد  ،2جامعة كرببلء ،العراؽ ،ص.43-26

 .6البيبلكم ،حسف حسيف كغبلـ ،غادة خكرم ( :)2005اليكنسكك كاصبلح التعميـ الثانكم في الببلد
العربية ،رسالة التربية ،عدد  ،10ك ازرة التربية كالتعميـ ،سمطنة يعماف ،ص.67-58
 .7الباشقالي ،محمكد محمد كالداؤد ،ألفف ناظر ( :)2015دكر البراعة التنظيمية في الحد مف االنييار
التنظيمي :دراسة استطبلعية آلراء عينة مف القيادات اإلدارية في كميات جامعة دىكؾ ،المجمة

العربية لإلدارة ،مجمد ،35عدد  ،2المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،مصر ،ص.356 -329

 .8الحجار ،رائد حسيف ( :)2017درجة ممارسة القيادة األصمية لدل مديرم المدارس الثانكية في

محافظات غزة كعبلقتيا ببعض المتغيرات ،مجمة جامعة األقصى ,سمسمة العموم اإلنسانية،

مجمد ،21عدد،2غزة ،فمسطيف ،ص .234-207

 .9الحسيني ،عزة أحمد ( :)2014التفكير االستراتيجي لدل قادة التعميـ المصرم في ضكء بعض
النماذج كالتطبيقات األجنبية ،مجمة التربية ،مجمد ،16عدد ،47جامعة األزىر ،القاىرة ،ص.98-9

 .10حسيف ،ىدل عبد الرحيـ كالعاني ،آالء عبد المكجكد (:)2018التكافؽ بيف مدخؿ البيانات الكبيرة
كالبراعة التنظيمية :دراسة استطبلعية آلراء عينة مف المدراء في شركة أسيا سيؿ لبلتصاالت المتنقمة

في العراؽ ،مجمة العموم االقتصادية واإلدارية ،مجمد  ،24عدد  ،105كمية اإلدارة كاالقتصاد ،جامعة
بغداد ،العراؽ ،ص .293-216
 .11الخرعاف ،عبد اهلل بف عبد العزيز ( :)2018درجة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي لدم مديرم

التعميـ في إدارات التعميـ بالمممكة العربية السعكدية ،مجمة كمية التربية بأسيوط ،مجمد  ،34عدد ،4

مصر ،ص.470-439
 .12خميؼ ،لينا شحادة كديراني ،محمد عيد ( :)2011أنمكذج إدارم مقترح لتطكير مفيكـ التفكير

االستراتيجي لمديرم المدارس الثانكية الحككمية في األردف ،مجمة دراسات العموم التربوية ،مجمد ،38

عماف ،ص.480-503
الجامعة األردنيةٌ ،
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 .13خمؼ اهلل ،محمكد ابراىيـ ( :)2017ممارسة مديرم المدارس الثانكية ألسمكب االدارة باالستثناء

كعبلقتيا بتحقيؽ متطمبات بناء القيادات الريادية :دراسة تطبيقية ،مجمة جامعة األقصى ,سمسمة

العموم اإلنسانية ،مجمد  ،21عدد ،2غزة ،ص.373 -328

 .14الديكه جي ،أبي سعيد أحمد كالعمي ،مجيد حميد مجيد ( :)2017مدل تكافر أبعاد التفكير
االستراتيجي لدل القيادات اإلدارية دراسة استطبلعية في ك ازرة النفط العراقية كبعض الدكائر التابعة

ليا ،مجمة جامعة األنبار لمعموم االقتصادية واإلدارية ،مجمد  ،9عدد ،20كمية االدارة كاالقتصاد،
جامعة األنبار ،الرمادم ،العراؽ ،ص .71 -51

 .15راضي ،جكاد محسف كقاسـ ،زىراء نعيـ ( :)2018التكجو االستراتيجي كتأثيره في تحقيؽ البراعة
التنظيمية :دراسة استطبلعية آلراء عينة مف مدراء بعض المصارؼ الخاصة  ،بحث مستؿ مف رسالة
ماجستير ،مجمة اإلدارة واالقتصاد ،مجمد  ،7عدد ،25جامعة كرببلء ،العراؽ ،ص.139 -105

 .16رشيد ،صالح عبد الرضا كجابر ،كد نجاح ( :)2014دكر التكامؿ السمككي لفريؽ اإلدارة العميا في
تحقيؽ البراعة السياقية ،مجمة القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصادية ،مجمد ،16عدد  ،4كمية اإلدارة
كاالقتصاد ،جامعة القادسية ،العراؽ ،ص.32-6

 .17السكارنو ،ببلؿ خمؼ ( :)2008استراتيجيات الريادة كدكرىا في تحقيؽ الميزة التنافسية :دراسة

ميدانية عمى شركات االتصاالت في األردف ،مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة ،عدد ،17

بغداد ،ص.112-77
 .18السمنتي ،لمياء سعيد ( :)2015أثر جكدة العبلقة التبادلية بيف القائد كمرؤكسيو عمى إبداع المكظؼ
كالبراعة التنظيمية بالتطبيؽ عمى المراكز الصحية المتخصصة بدمياط ،المجمة المصرية لمدراسات

التجارية ،مجمد ،39عدد  ،1جامعة المنصكرة ،مصر ،ص.122 -85

 .19الشريؼ ،عمي بف فييد بف فيد كالقباس ،ىنادم عبد العزيز سعد ( :)2014التفكير االستراتيجي لدل

مديرات مدارس الدمج كعبلقتو بجكدة األداء المدرسي ،مجمة البحث العممي في التربية ،مجمد ،1

عدد  ،15كمية البنات ،جامعة عيف شمس ،القاىرة ،ص.707- 623
 .20الشمرم ،غربي بف مرجي كأخرس ،نائؿ محمد ( :)2017التفكير االستراتيجي كعبلقتو بالعكامؿ

الخمسة الكبرل في الشخصية لدل رؤساء األقساـ العممية بجامعة الجكؼ ،ـجمة العموم التربوية

والنفسية ،مجمد  ،18عدد  ،3جامعة البحريف ،البحريف ،ص.475-447

 .21الشديفات ،يحي محمد كالحراحشة ،محمد عبكد ( :)2005درجة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي

لدل القادة التربكييف في ك ازرة التربية كالتعميـ في األردف ،مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية

واالجتماعية واإلنسانية ،مجمد،17عدد ،2جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة ،ص.184-133
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 .22صالح ،عادؿ حرحكش كمحمد ،طارؽ شريؼ يكنس ( :)2001تشخيص أنماط التفكير االستراتيجي
لدل اإلدارة العميا كالكظيفية لدل عينة مف الشركات المساىمة الخاصة  -العراؽ ،المجمة العربية

لإلدارة ،مجمد  ،21عدد  ،1المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة ،ص.25-1

 .23صكيص ،محمد ابراىيـ كعابديف ،ابراىيـ عبد سميـ ( :)2019دكر نظـ ذكاء األعماؿ في بناء
البراعة التنظيمية بالتطبيؽ في البنكؾ العاممة في فمسطيف ،مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات

االقتصادية واالدارية ،مجمد  ،27عدد ،1الجامعة االسبلمية ،غزة ،ص .201-176

 .24الطائي ،يكسؼ حجيـ سمطاف كالكبلبي ،أمير نعمة مخيؼ ( :)2017أثر التسكيؽ الشمكلي في
البراعة التسكيقية :دراسة تطبيقية في عينة مف المصارؼ التجارية الخاصة في بغداد كالنجؼ

األشرؼ ،مجمة الغري لمعموم االقتصادية واإلدارية ،مجمد  ،4عدد  ،3كمية اإلدارة كاالقتصاد ،جامعة
الككفة ،العراؽ ،ص.1011-998
 .25عمي ،آرم محمد كشرفاني ،دلماف خكشفي رمضاف ( :)2017تأثير البراعة التنظيمية في تحسيف
أبعاد جكدة الخدمة الفندقية :دراسة استطبلعية آلراء المديريف لعينة مف فنادؽ األربعة كالخمسة نجكـ

في محافظتي دىكؾ كأربيؿ ،مجمة االبتكار والتسويق ،عدد  ،4الج ازئر ،ص.29-11

 .26عبلكم ،جياف سمماف ( :)2017أثر الييكؿ التنظيمي في تمكيف العامميف :دراسة استطبلعية آلراء

عينة مف المديريف في شركة النعماف العامة ،مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة ،عدد،53

العراؽ ،ص.184 -157

 .27العنزم ،عطا اهلل بف فاحس كأخرس ،نائؿ محمد ( :)2010أنماط التفكير االستراتيجي كمعكقاتو لدل

مدراء كمديرات المدارس االبتدائية الحككمية في مدينة عرعر بالسعكدية ،مجمة التربية ،مجمد  ،1عدد

 ،144جامعة القاىرة ،ص.417-469

 .28العاجز ،فؤاد عمى كعساؼ ،محمكد عبد المجيد ( :)2017درجة ممارسة اإلدارة العميا بالجامعات
الفمسطينية إلدارة االزمات كعبلقتيا بالتفكير االستراتيجي لدييـ ،المجمة التربوية ،مجمد  ،31عدد
 ،122جامعة الككيت ،الككيت ،ص. 189 -147
 .29عمي ،كريـ ناصر كالبلمي ،نشعة كريـ ( :)2006خصائص المدير الناجح في المدارس الثانكية"،
مجمة كمية التربية ،عدد  ،48الجامعة المستنصرية ،العراؽ ،ص.86-71

 .30عكيس ،ممدكح زكي أحمد ( :)2015دكر ممارسات إدارة المكارد البشرية في بناء البراعة التنظيمية
كأثرىما عمى األداء التنظيمي -دراسة تطبيقية عمى الشركات الصناعية الصغيرة كالمتكسطة في

المممكة العربية السعكدية ،مجمة اإلدارة العامة ،مجمد  ،55عدد ،2المممكة العربية السعكدية،
ص.282 -241
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 .31العمرات ،محمد سالـ كالحجايا ،سميماف سالـ ( :)2007أسباب تدني نسب النجاح في امتحاف

الثانكية العامة مف كجية نظر الطمبة كالمعمٌميف في مدارس تربية لكاء البتراء" ،مجمة كمية التربية،

عدد  ،31جزء  ،3جامعة عيف شمس ،القاىرة ،ص.522-505

 .32فرج ،كرار عباس ( :)2017التفكير كالتفكير االستراتيجي ،مجمة جامعة كربالء العممية ،مجمد ،15
عدد  ،4العراؽ ،ص.135 -125

 .33فرحة ،نجاة ( :)2011التخطيط االستراتيجي كتحسيف التعميـ العاـ بصر ،مجمة دراسات في الخدمة
االجتماعية والعموم اإلنسانية ،عدد  ،31جزء  ،9جامعة حمكاف ،القاىرة ،ص.3990-3931

 .34كاظـ ،صادؽ جبار كعبيد ،عمي جاسـ كمخيؼ ،أمير نعمة ( :)2015المقدرات الجكىرية كالتجديد
االستراتيجي العبلقة كاألثر :دراسة تطبيقية لآلراء عينة مف مكظفي القطاع المصرفي الخاص في

محافظة النجؼ األشرؼ ،مجمة الغري لمعموم االقتصادية واإلدارية ،مجمد  ،10العدد ،33جامعة
الككفة ،العراؽ ،ص.312 -294

 .35الكرعاكم ،محمد ثابت ( :)2017دكر مرتكزات البراعة االستراتيجية في تعزيز كبناء سمعة

مؤسسات التعميـ العالي :دراسة تطبيقية لعينة مف أساتذة الجامعات األىمية في النجؼ األشرؼ ،مجمة

اإلدارة واالقتصاد ،مجمد  ،5عدد  ،20كمية اإلدارة كاالقتصاد ،جامعة كرببلء ،العراؽ ،ص.48-24

 .36المربع ،صالح بف سعد ( :)2014التفكير االستراتيجي الطريؽ إلى المستقبؿ ،مجمة األمن والحياة،
عدد  ،390الرياض ،ص.77-74
 .37المصرم ،مركاف كليد ( :)2016استراتيجية مقترحة لتحسيف مستكل الرشاقة التنظيمية في المدارس

الثانكية بمحافظات غزة ,مجمة كمية التربية في العموم التربوية ،مجمد  ،40عدد  ،2كمية التربية،
جامعة عيف شمس ،القاىرة ،ص.257-341

 :)2019( ____________ .38درجة ممارسة القيادة التبادلية لدل مديرم المدارس الثانكية
بمحافظات غزة كعبلقتيا بمستكل البراعة التنظيمية لدييـ ،المجمة األردنية في العموم التربوية ،مجمد

 ،15عدد  ،4جامعة اليرمكؾ ،األردف ،ص.31-1

 .39محمد ،نسريف جاسـ كالجبكرم ،عمياء جاسـ ( :)2014دكر التفكير االستراتيجي في األداء المنظمي:
دراسة تشخيصية في عينة مف كميات جامعة بغداد ،مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعية،

عدد  ،38كمية اإلدارة كاالقتصاد ،جامعة بغداد ،العراؽ ،ص.176-153

 .40محمد ،نظير رياض كالسننتى ،لمياء السعيد كالزىار ،رضكه محمد عزيز ( :)2014أثر القيادة
التحكيمية عمى البراعة التنظيمية بالتطبيؽ عمى البنكؾ التجارية في جميكرية مصر العربية ،مجمة

التجارة والتمويل ،عدد  ،3كمية التجارة ،جامعة طنطا ،مصر ،ص.72-45

 .41النجار ،حميدة محمد ( :)2015تأثير القيادة الجديرة بالثقة عمى البراعة التنظيمية :دراسة تطبيقية،
المجمة العممية لالقتصاد والتجارة ،عدد  ،4كمية التجارة ،جامعة عيف شمس ،القاىرة ،ص.111-75
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د -المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية:
 .1السمطاف ،فيد بف سمطاف ( :)2004المدرسة كتحديات العكلمة :التجديد التكنكلكجي كالمعرفي

نمكذجان ،ندكة (العولمة وأولويات التربية بكمية التربية) 18-17 ،ابريؿ ،جامعة الممؾ سعكد،

السعكدية ،ص.33-4

 .2الكبيسي ،عامر ( :)2006التفكير االستراتيجي في المنظمات العامة ،كرقة عمؿ مقدمة لمقاء االدارم
الرابع لمجمعية السعكدية لئلدارة ،الخبر ،الفترة مف  1427/3/4-2/21ق.

 .3المصرم ،نعيـ ( :)2013مدل استخداـ مدرسي الثانكية الشبكات االجتماعية لخدمة الطمبة ،مؤتمر
اإلعالم التربوي (اإلعالم والتربية ...نحو تفاعل خالق)  22أيار ،دائرة اإلعبلـ التربكم ،ك ازرة التربية
كالتعميـ العالي مركز تطكير اإلعبلـ ،جامعة بير زيت ،فمسطيف ،ص.224-4
ه -الرسائل العممية:

 .1أبك غياض ،سياـ سميماف ( :)2017مستكل فاعمية التطكير التنظيمي لدل مديرم مدارس ككالة
الغكث الدكلية بمحافظات غزة كعبلقتو بالتفكير االستراتيجي لدييـ ،رسالة ماجستير (غير منشكرة)،
كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
 .2بك عزيز ،لبنى ( :)2015أثر التعمـ التنظيمي عمى التفكير االستراتيجي ،رسالة ماجستير (غير
منشكرة) ،كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير ،جامعة محمد خضير ،الجزائر.

 .3سكيؾ ،سامية إسماعيؿ ( :)2008تنمية ميارات مديرم المدارس الثانكية في مجاؿ التخطيط
االستراتيجي في محافظات غزة ،رسالة ماجستير (غير منشكرة) ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية،

غزة.

 .4سركر ،سيى سالـ ( :)2008تطكير اإلدارة المدرسية في المدارس الثانكية بمحافظات غزة في ضكء
مفيكـ اإلدارة الذاتية لممدرسة ،رسالة ماجستير (غير منشكرة) ,كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 .5الشاعر ،عدلي داككد ( :)2007معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي لدل مديرم المدارس الحككمية
في محافظات غزة ،رسالة ماجستير (غير منشكرة) ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 .6الشكيخ ،عاطؼ عبد الحميد ( :)2007كاقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعميـ التقني في
محافظات غزة ،رسالة ماجستير (غير منشكرة) ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 .7الشيرم ،غادة بنت محمد فاضؿ ( :)2017دكر مشرفات القيادة المدرسية في تنمية انماط التفكير
االستراتيجي لقائدات مدارس التعميـ العاـ بمحافظة النماص ،رسالة ماجستير (غير منشكرة) ،كمية

التربية ،جامعة الممؾ خالد ،السعكدية.
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 .8الشيرم ،محمد بف عمي ( :)2010كاقع التفكير االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية
كاألىمية بمدينة الطائؼ ،رسالة ماجستير (غير منشكرة) ,جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.

 .9العقاد ،ثائرة عدناف ( :)2017تصكر مقترح لتمكيف المعمميف بمدارس التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك
تكظيؼ متطمبات المكاطنة الرقمية في التعميـ ،رسالة ماجستير (غير منشكرة) ,كمية التربية ،جامعة

األزىر ،غزة.

 .10عدكاف ،نائؿ حسف ( :)2019التفكير االستراتيجي لدل مديرم المدارس الحككمية في المحافظات

الجنكبية كعبلقتو بجكدة اتخاذ الق اررات ،رسالة ماجستير (غير منشكرة) ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة.

 .11العكاد ،ياسيف أحمد ( :)2014تصكر مقترح لتطكير إدارة مدارس التعميـ الثانكم العاـ في الجميكرية
العربية السكرية في ضكء الفكر اإلدارم المعاصر ،رسالة دكتك اره (غير منشكرة) ،كمية التربية ،جامعة

دمشؽ ،سكريا.

 .12الفكاز ،نجكل بنت مفكز ( :)2008التفكير االستراتيجي( :األنماط ،الممارسات ،المعكقات) لدل

مديرات مدارس التعميـ العاـ الحككمية بمدينة جدة ,رسالة ماجستير (غير منشكرة) ،كمية التربية،

جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.

 .13مطر ،حساـ محمد ( :)2015أثر التفكير االستراتيجي عمى صناعة القرار :دراسة حالة مكتب غزة
االقميمي -األكنركا ،رسالة ماجستير (غير منشكرة) ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 .14المحاسنة ،لميس عارؼ ( :)2017الدكر الكسيط لمبراعة التنظيمية في العبلقة بيف القدرات

الديناميكية كالرشاقة التنظيمية دراسة ميدانية عمى الشركات األردنية لمصناعات الصيدالني ،رسالة

عماف.
ماجستير (غير منشكرة) ,كمية األعماؿ ،جامعة الشرؽ األكسطٌ ،

 .15المصرم ،مركاف كليد ( :)2015تطكير أداء مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة في ضكء
نظرية قيادة النظـ المعقدة ،رسالة دكتكراه (غير منشكرة) ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،جامعة

الدكؿ العربية ،القاىرة.

 .16النخالة ،رمزم راغب ( :)2015درجة استخداـ مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لمتفكير
االستراتيجي كعبلقتو بدرجة أدائيـ اإلدارم ،رسالة ماجستير (غير منشكرة) ,كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة.
و -التقارير والمنشورات والوثائق الرسمية:

 .1األمانة العامة لمجمس الكزراء ( :)2010نحك تَّطكير نكعية التعميـ الفمسطيني ،نشرة صادرة عن
اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي ،راـ اهلل.
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يـالحــق اندراســة
 ممحق ( :)1االستبانتين في صورتيما األولية
 ممحق ( :)2أسماء السادة المحكمين

 ممحق ( :)3االستبانتين في صورتيما النيائية
 ممحق ( :)4كتاب تسييل ميمة

ممحق ()1

االستبانتين في صورتيما األولية
ذ
ذ
الدكتور الفاضل........................................... /

المحترم

ذالدالمذعليكمذورمحةذاهللذوبركاته ،،،ذ
املىضىع :حتكيى استببَتني
تأتي ىاتيف االستبانتيف ضمف إجراءات دراسة الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير

في أصكؿ التربية بعنكاف:

انتفكري االسرتاتيجي ندي يديري املدارس انثبَىية مبحبفظبت فهسطني اجلُىبية
وػالقته ببنرباػة انتُظيًية نديهى

كتيدؼ التعرؼ إلى درجة ممارسة التفكير االستراتيجي كمستكل البراعة التنظيمية لدل مديرم

المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية ،مف كجية نظر المعمٌميف ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ
فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة تي ٍع ىزل

التعميمية) ،كالكشؼ
لمتغيرات( :جنس المدير ،المؤىؿ العممي لممدير ،سنكات الخدمة لممدير ،المديرية
ٌ
ٌ
عما إذا كاف ىناؾ عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف درجة ممارسة
مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية لمتفكير االستراتيجي كمستكل البراعة التنظيمية

لدييـ.

كفي ضكء ما تتمتعكف بو سيادتكـ مف خبرة كاسعة ،فإف الباحثة تتشرؼ بأف تضع بيف أيديكـ

ىاتيف االستبانتيف بيدؼ تحكيميما كتطكيرىما قبؿ تطبيقيما ميدانيان ،كعميو تأمؿ الباحثة مف سيادتكـ
التكرـ بإبداء آرائكـ حكؿ كضكح العبارات كدقة صياغتيا كمبلئمتيا لمكضكع الدراسة كلممجاالت التي
كردت فييا.

ِع خاٌص اٌتذُت واٌتمذَز...
الباحثة

وفاء محمد جرغون
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مالحظة:

 يقصد بالتفكير االستراتيجي في ىذه الدراسة :قدرة مدير المدرسة الثانكية عمى ممارسة التفكير
الشمكلي كالتجريدم كالتشخيصي كالتخطيطي لتحسيف الكاقع التنظيمي كاستثمار المكارد المادية

التكيؼ معيا ،كاغتناـ ما
كالبشرية المتكفرة في المدرسة بكفاءة كفاعمية ،كاالستجابة
لممتغيرات البيئية ك ٌ
ٌ
قد تحممو مف فرص كمكاجية ما قد تحممو مف تيديدات ،بما يساعد عمى االرتقاء باألداء العاـ

لممدرسة ،كيزيد قدرتيا عمى تحقيؽ األىداؼ الحالية كالمستقبمية.

 يقصد بالبراعة التنظيمية في ىذه الدراسة :قدرة مدير المدرسة الثانكية عمى تمبية المتطمبات الحالية
المتغيرات البيئية ،كتحقيؽ االستغبلؿ األمثؿ لممكارد كالفرص المتاحة كفي الكقت ذاتو
التكيؼ مع
ٌ
ك ٌ
استكشاؼ فرص جديدة.
أوالً :البيانات األولية:

الرجاء التكرم بوضع إشارة ( )في المكان المناسب:
 .1جنس المدير:
□ مدير

 .2المؤىؿ العممي لممدير:
□ بكالكريكس

□ مديرة
□ دراسات عميا

 .3سنكات الخدمة لممدير كمدير مدرسة:
□ أقؿ مف  10سنكات

التعميمية:
 .4المديرية
ٌ
□ شماؿ غزة

□ غرب خاف يكنس

□  10سنكات فأكثر
□ غرب غزة

□ شرؽ خاف يكنس
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□ شرؽ غزة
□ رفح

□ الكسطى

ثانياً :االستبانة األولى :وتيدف التعرف إلى درجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدى مديري المدارس

الثانوية من وجية نظر المعمّمين.

الرجاء التكرم بوضع إشارة ( )في المكان الذي تراه مناسباً وأمام كل فقرة.

الوضوح

المجاالت /الفقرات

م.

واضحة

غير

واضحة

المجال األول :التفكير الشمولي
1
2
3
4
5
6
7
8

يتعرؼ إلى المشكبلت في إطارىا الكمي قبؿ

النظر إلى جزئياتيا

يحدد اإلطار العاـ لممشكبلت قبؿ البدء

بالتفكير في الحمكؿ الممكنة

يطرح حمكالن شمكلية لممشكبلت التي تكاجو

المدرسة

ييتـ بالنتائج أكثر مف االىتماـ بالحمكؿ
يعتمد عمى تجاربو كخبراتو الشخصية في

تحديد األكلكيات كحؿ المشكبلت

يعتمد عمى المنطؽ الشمكلي في طرح الحمكؿ

لممشكبلت

يتبع نظـ مرنة عند تطبيؽ القكانيف كالمكائح
يجرم

تغييرات

شمكلية

في

األنشطة

كالعمميات التي أمارسيا لتحقيؽ األىداؼ

المرسكمة
9

يكظؼ اإلمكانات المتاحة في المدرسة

لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة

 10يسعى لرسـ صكرة مستقبمية لمعمؿ المدرسي
فقرات أخرى ترونيا مناسبة:

415

االنتماء

منتمية

غير

منتمية

التعديل

المقترح

الوضوح
المجاالت /الفقرات

م.

واضحة

غير

واضحة

المجال الثاني :التفكير التجريدي
11
12
13

يسعى إلى فيـ أبعاد المشكبلت التي تكاجو

المدرسة في إطارىا المجرد

يعتمد في معالجة المشكبلت عمى السمككيات

الدالة عمييا

يستخدـ أساليب كطرؽ جديدة في حؿ

المشكبلت التي تكاجو المدرسة

 14يبحث عف حمكؿ مبتكرة لمقضايا اليكمية
15

يضع

عدة

سيناريكىات

المشكبلت كاتخاذ الق اررات

كبدائؿ

لحؿ

 16يجيد التعامؿ مع المكاقؼ الغامضة كالمعقدة
17
18
19
20

يعتمد عمى المقاييس الكصفية في تقييـ أداء

المعمٌميف

يكتفي بالمؤشرات النظرية الكصفية في بناء

المكاقؼ

يسمح لممعمٌميف بالتفكير خارج الصندكؽ
كيناقشيـ في األفكار المختمفة

يتجنب ىدر الكقت في جمع البيانات

التفصيمية عف المشكبلت

فقرات أخرى ترونيا مناسبة:

المجال الثالث :التفكير التشخيصي
21

يحمؿ المكاقؼ كالمشكبلت التي تكاجو

المدرسة تحميبلن منطقيان دقيقان

416

االنتماء
منتمية

غير

منتمية

التعديل

المقترح

الوضوح
المجاالت /الفقرات

م.

واضحة

غير

واضحة

تابع /المجال الثالث :التفكير التشخيصي
22
23
24
25
26
27

يشخص أسباب المشكمة قبؿ اتخاذ القرار

المناسب

ييتـ بأساليب حؿ المشكبلت أكثر مف

االىتماـ بنتائجيا

يضع استراتيجيات كاقعية لمتعامؿ مع

المشكبلت كالظركؼ الطارئة

يطرح حمكالن متكازنة لجزيئات المشكمة التي

تكاجو المدرسة

يبادر إلى اغتناـ الفرص المتاحة في البيئة

الخارجية لممدرسة

يتعرؼ إلى خصائص الفرص المتاحة قبؿ

التعامؿ معيا

 28يمتمؾ القدرة عمى اختيار البدائؿ االستراتيجية
29

ييتـ بإجراء تعديبلت كتغييرات في العمميات

التي يمارسيا لتحقيؽ األىداؼ المرسكمة

 30يتعامؿ بمركنة مع المعمٌميف كالطمبة

فقرات أخرى ترونيا مناسبة:

المجال الرابع :التفكير التخطيطي
22
31

يشخص أسباب المشكمة قبؿ اتخاذ القرار

المناسب

يضع استراتيجيات بديمة لمكاجية الظركؼ

المستقبمية
كاالحتماالت
ٌ

417

االنتماء
منتمية

غير

منتمية

التعديل

المقترح

الوضوح
م.

المجاالت /الفقرات

واضحة

غير

واضحة

تابع /المجال الرابع :التفكير التخطيطي
يعدؿ استراتيجيات المدرسة لتتكافؽ مع

 32التٌ ُّ
غيرات البيئية دكف اإلخبلؿ بالتكجو
االستراتيجي العاـ لممدرسة
33
34
35
36
37
38

يتخذ الق اررات المدرسية بعد دراسة كتحميؿ

آثار كعكاقب التٌ ُّ
غيرات في البيئة المحيطة
يفضؿ التعامؿ مع المكاقؼ الكاضحة
كالمكضكعات المألكفة

يعتمد عمى المقاييس الكمية لتحديد المكاقؼ

تجاه القضايا المدرسية

يستخدـ أساليب تقميدية لمعالجة المشكبلت

التي تكاجو المدرسة

ييتـ بإجراء التحميؿ البيئي لمتعرؼ إلى

الفرص كالتيديدات

يبني الرؤية المستقبمية لمعمؿ باالستناد إلى

معطيات الكاقع

فقرات أخرى ترونيا مناسبة:

418

االنتماء
منتمية

غير

منتمية

التعديل

المقترح

ثالثاً :االستبانة الثانية :وتيدف التعرف إلى مستوى البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية
بمحافظات فمسطين الجنوبية من وجية نظر المعمّمين.

الرجاء التكرم بوضع إشارة ( )في المكان الذي تراه مناسباً وأمام كل فقرة.
الوضوح

المجاالت /الفقرات

م.

واضحة

غير

واضحة

االنتماء

منتمية

المجال األول :االستغالل "استغالل الفرص المتاحة"
1
2
3

يضع جداكؿ زمنية لتنفيذ كافة المياـ

كاألنشطة

يطبؽ أساليب اإلدارة العصرية التي تعزز

مشاركة المعمٌميف الفعالة في اإلنجاز
ييتـ

بتطكير

أداء

المعمٌميف

كتزكيدىـ

بالمعارؼ كالخبرات كالميارات الجديدة

4

ييتـ بتدريب المعمٌميف كتنميتيـ مينيان

5

مكاجية التغيرات البيئية كاستثمار ما بيا مف

6
7
8
9
10
11

يستفيد مف المخزكف المعرفي لممعمٌميف في

فرص

يحرص عمى استخداـ األجيزة كالتقنيات

المتكفرة في المدرسة بكفاءة

يستخدـ األساليب التكنكلكجية في إنجاز

األعماؿ المدرسية

يضع خطط لمصيانة الدكرية لمباني المدرسة
كمرافقيا كتجييزاتيا

ينجز األعماؿ كاألنشطة المدرسية في أكقات

محددة كدكف تأخير

يتخذ الق اررات المدرسية في الكقت المناسب

كدكف تأخير

يضع خطط كبرامج لتنمية الميارات اإلبداعية

لمطمبة

419

غير

منتمية

التعديل

المقترح

الوضوح
المجاالت /الفقرات

م.

واضحة

غير

واضحة

االنتماء
منتمية

تابع /المجال األول :االستغالل "استغالل الفرص المتاحة"
12
13

يحفز المعمٌميف العامميف

كاالبتكار

عمى اإلبداع

يشرؾ أكلياء األمكر كأفراد المجتمع المحمي

في التخطيط كتحديد األكلكيات

يقيـ كافة األعماؿ كاألنشطة اإلدارية كالفنية
ٌ
14
بيدؼ التطكير كالتحسيف
15

يعزز مبادئ الشفافية كالمساءلة في كيفية

إدارة المكارد

فقرات أخرى ترونيا مناسبة:
المجال الثاني :االستكشاف "استكشاف الفرص الجديدة"
يعتمد عمى األساليب العممية في تكقع

 16االحتماالت المستقبمية المؤثرة سمبان أك إيجابان
عمى المدرسة

17
18

يحمؿ التغيرات البيئية الكتشاؼ ما بيا مف

فرص

يبحث عف شراكات استراتيجية لدعـ العممية

التعميمية

يستفيد مف شبكة العبلقات الخارجية التي

 19تربط المدرسة بمؤسسات المجتمع المحمي في
تطكير األداء المدرسي
20

يتكاصؿ مع المؤسسات المانحة لتمكيؿ
المشاريع التطكيرية لممدرسة
ينسج عبلقات شراكة مع مؤسسات التعميـ

 21العالي لبلستفادة منيا في التنمية المينية
لممعمٌميف

451

غير

منتمية

التعديل

المقترح

الوضوح
المجاالت /الفقرات

م.

واضحة

غير

واضحة

االنتماء
منتمية

تابع /المجال الثاني :االستكشاف "استكشاف الفرص الجديدة"
22
23
24
25
26

يبحث عف كسائؿ مبتكرة لتمبية احتياجات

المدرسة

يبحث عف طرائؽ جديدة لتمبية احتياجات

المجتمع المحمي

يشجع المعمٌميف عمى تقديـ المبادرات كاألفكار
كالمقترحات الجديدة

يبحث عف الكسائؿ التكنكلكجية التي تثرم

العممية التعميمية

يطكر خطة المدرسة باالستناد إلى النتائج

الفعمية

يستفيد مف االتجاىات كالمداخؿ اإلدارية

 27المعاصرة في استكشاؼ الفرص كتحقيؽ
التميز

يشجع المعمٌميف كالطمبة عمى المشاركة في

 28المسابقات (الدينية ،الثقافية ،الرياضية،،،
الخ).
فقرات أخرى ترونيا مناسبة:
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غير

منتمية

التعديل

المقترح

ممحق ()2

أسماء السادة المحكمين
مرتبة ترتيباً ىجائياً

م.

االسم

المسمى الوظيفي

مكان العمل

1

د .إياد عمي الدجني

أستاذ اإلدارة التربكية المشارؾ

الجامعة اإلسبلمية

2

د .آماؿ محمد أبك عامر

أستاذ أصكؿ التربية المساعد

جامعة القدس المفتكحة

3

د .دينا يكسؼ الحبلؽ

أستاذ أصكؿ التربية المساعد

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

4

د .رائد حسيف الحجار

أستاذ اإلدارة التربكية المشارؾ

جامعة األقصى

5

د .رنده عيد شرير

أستاذ أصكؿ التربية المساعد

جامعة األقصى

6

أ .د .زياد عمي الجرجاكم

أستاذ أصكؿ التربية

جامعة القدس المفتكحة

7

أ .د .سميماف حسيف المزيف

أستاذ أصكؿ التربية

الجامعة اإلسبلمية

8

د .عدلي داكد الشاعر

أستاذ اإلدارة كالتخطيط التربكم المساعد

جامعة األقصى

9

أ .د .عمياف عبد اهلل الحكلي

أستاذ أصكؿ التربية

الجامعة اإلسبلمية

10

د .فايز كماؿ شمداف

أستاذ أصكؿ التربية المشارؾ

الجامعة اإلسبلمية

11

د .لينا زياد صبيح

أستاذ أصكؿ التربية المساعد

جامعة القدس المفتكحة

12

د .محمد عثماف األغا

أستاذ اإلدارة التربكية المساعد

الجامعة اإلسبلمية

13

د .محمد ىاشـ أغا

أستاذ أصكؿ التربية المشارؾ

جامعة األزىر

14

د .محمكد إبراىيـ خمؼ اهلل

أستاذ اإلدارة كالتخطيط التربكم المشارؾ

جامعة األقصى

أستاذ اإلدارة التربكية

جامعة القدس

16

د .منير حسف شقكرة

أستاذ اإلدارة التربكية المساعد

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

17

د .ناجي رجب سكر

أستاذ أصكؿ التربية المشارؾ

جامعة األقصى

18

د .ناصر جاسر األغا

أستاذ اإلدارة التربكية المساعد

جامعة القدس المفتكحة

 15أ .د .محمكد أحمد أبك سمرة
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االستبانتين في صورتيما النيائية
ذ
المعمّم الفاضل /المعمّمة الفاضمة
ذالدالمذعليكمذورمحةذاهللذوبركاته ،،،ذ
تؼبئة استببَتني

تقكـ الباحثة بإعداد دراسة الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية بعنكاف:
التفكير االستراتيجي لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات فمسطين الجنوبية
وعالقتو بالبراعة التنظيمية لدييم

كتيدؼ التعرؼ إلى درجة ممارسة التفكير االستراتيجي كمستكل البراعة التنظيمية لدل مديرم

المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية ،مف كجية نظر المعمٌميف ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ

فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة تي ٍع ىزل
التعميمية) ،كالكشؼ
لمتغيرات( :جنس المدير ،المؤىؿ العممي لممدير ،سنكات الخدمة لممدير ،المديرية
ٌ
ٌ
عما إذا كاف ىناؾ عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية
بمحافظات فمسطيف الجنكبية لمتفكير االستراتيجي كمستكل البراعة التنظيمية لدييـ.

كعميو ،يرجى التفضؿ باإلجابة عمى عبارات االستبانتيف إلثراء الدراسة ،كالكصكؿ إلى النتائج

المرجكة منيا ،كقد تـ كضع سمـ خماسي مدرج (عمى نمط سمـ ليكرت) أماـ كؿ عبارة مف عبارات
االستبانة كالمرجك كضع إشارة ( )أماـ العبارة التي تعبر عف رأم سيادتكـ ،عممان بأف البيانات التي
سيتـ جمعيا سكؼ تعامؿ بسرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.
معذخالصذالتحيةذوالتقدير ...ذ

الباحثة /وفاء محمد جرغون

مالحظة:

 يقصد بالتفكير االستراتيجي في ىذه الدراسة :قدرة مدير المدرسة الثانكية عمى ممارسة التفكير
الشمكلي كالتجريدم كالتشخيصي كالتخطيطي لتحسيف الكاقع التنظيمي كاستثمار المكارد المادية
التكيؼ معيا ،كاغتناـ ما
كالبشرية المتكفرة في المدرسة بكفاءة كفاعمية ،كاالستجابة
لممتغيرات البيئية ك ٌ
ٌ
قد تحممو مف فرص كمكاجية ما قد تحممو مف تيديدات ،بما يساعد عمى االرتقاء باألداء العاـ

لممدرسة ،كيزيد قدرتيا عمى تحقيؽ األىداؼ الحالية كالمستقبمية.

 يقصد بالبراعة التنظيمية في ىذه الدراسة :قدرة مدير المدرسة الثانكية عمى تمبية المتطمبات الحالية
المتغيرات البيئية ،كتحقيؽ االستغبلؿ األمثؿ لممكارد كالفرص المتاحة كفي الكقت ذاتو
لتكيؼ مع
ٌ
كا ٌ
استكشاؼ فرص جديدة.
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أوالً :البيانات األولية:

الرجاء التكرم بوضع إشارة ( )في المكان المناسب:
 .1جنس المدير:

□ مديرة

□ مدير

 .2المؤىؿ العممي لممدير:
□ بكالكريكس

□ دراسات عميا

 .3سنكات الخدمة لممدير كمدير مدرسة:
□ أقؿ مف  10سنكات

□  10سنكات فأكثر

□ شماؿ غزة

□ غرب غزة

التعميمية:
 .4المديرية
ٌ

□ غرب خاف يكنس

□ شرؽ غزة
□ رفح

□ شرؽ خاف يكنس

□ الكسطى

ثانياً :االستبانة األولى :وتيدف التعرف إلى درجة ممارسة التفكير االستراتيجي لدى مديري المدارس

الثانوية من وجية نظر المعمّمين.

الرجاء التكرم بوضع إشارة ( )في المكان الذي تراه مناسباً وأمام كل فقرة.

درجة التقدير
م.

كبيرة

المجاالت /الفقرات

جداً
5

المجال األول :التفكير الشمولي
1
2
3
4
5
6

يحدد اإلطار العاـ لممشكبلت المدرسية قبؿ البدء بالتفكير
في الحمكؿ الممكنة
يطرح حمكالن شمكلية لممشكبلت التي تكاجو المدرسة

يكظؼ تجاربو كخبراتو الشخصية في تحديد األكلكيات

كحؿ المشكبلت

ييتـ بالنتائج أكثر مف االىتماـ بالحمكؿ
يجرم تغييرات شمكلية في األنشطة كالعمميات التي

يمارسيا لتحقيؽ األىداؼ المرسكمة

يسعى لرسـ صكرة مستقبمية شاممة لمعمؿ المدرسي
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كبيرة

متوسطة

ضعيفة

4

3

2

ضعيفة
جداً
1

درجة التقدير
م.

كبيرة

المجاالت /الفقرات

جداً
5

المجال الثاني :التفكير التجريدي
7
8
9

يسعى إلى فيـ أبعاد المشكبلت التي تكاجو المدرسة في
إطارىا المجرد
يعتمد في معالجة المشكبلت عمى السمككيات الدالة عمييا
يستخدـ أساليبان كطرقان جديدة في حؿ المشكبلت التي

تكاجو المدرسة

10

يضع عدة سيناريكىات لحؿ المشكبلت

11

يجيد التعامؿ مع المكضكعات كالمكاقؼ الغامضة كالمعقدة

12

يسمح لممعمٌميف بالتفكير خارج الصندكؽ كيناقشيـ في

األفكار المختمفة

المجال الثالث :التفكير التشخيصي
13
14
15
16
17
18

يحمؿ المكاقؼ كالمشكبلت التي تكاجو المدرسة تحميبلن

منطقيان

يشخص أسباب المشكمة قبؿ اتخاذ القرار المناسب
يضع استراتيجيات كاقعية لمتعامؿ مع المشكبلت كالظركؼ

الطارئة

يطرح حمكالن متكازنة لجزيئات المشكمة التي تكاجو المدرسة

يبادر إلى اغتناـ الفرص المتاحة في البيئة الخارجية

لممدرسة

يمتمؾ القدرة عمى اختيار البدائؿ االستراتيجية
المجال الرابع :التفكير التخطيطي

19
20

يعتمد عمى المقاييس الكمية "الرقمية" لتحديد المكاقؼ تجاه
القضايا المدرسية
ييتـ بإجراء التحميؿ البيئي لمتعرؼ إلى الفرص كالتيديدات
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كبيرة

متوسطة

ضعيفة

4

3

2

ضعيفة
جداً
1

درجة التقدير
م.

كبيرة

المجاالت /الفقرات

جداً
5

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

4

3

2

ضعيفة
جداً
1

تابع /المجال الرابع :التفكير التخطيطي
21
22
23
24

يضع الرؤية المستقبمية لمعمؿ باالستناد إلى معطيات
الكاقع
يعدؿ استراتيجيات المدرسة لتتكافؽ مع التٌ ُّ
غيرات البيئية
دكف اإلخبلؿ بالتكجو االستراتيجي العاـ لممدرسة
يتخذ الق اررات المدرسية بعد دراسة كتحميؿ آثار كعكاقب

التٌ ُّ
غيرات في البيئة المحيطة
يستخدـ أساليب تقميدية لمعالجة المشكبلت التي تكاجو

المدرسة

ثالثاً :االستبانة الثانية :وتيدف التعرف إلى مستوى البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية
بمحافظات فمسطين الجنوبية من وجية نظر المعمّمين.

الرجاء التكرم بوضع إشارة ( )في المكان الذي تراه مناسباً وأمام كل فقرة.
درجة التقدير
م.

كبيرة

المجاالت /الفقرات

جداً
5

المجال األول :االستغالل "استغالل الفرص المتاحة"
1
2
3
4

يضع جداكؿ زمنية لتنفيذ كافة المياـ كاألنشطة
يطبؽ أساليب اإلدارة العصرية التي تعزز مشاركة

المعمٌميف الفعالة في اإلنجاز

ييتـ بتطكير أداء المعمٌميف كتزكيدىـ بالمعارؼ كالخبرات

كالميارات الجديدة

ييتـ بتدريب المعمٌميف كتنميتيـ مينيان
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كبيرة

متوسطة

ضعيفة

4

3

2

ضعيفة
جداً
1

درجة التقدير
م.

كبيرة

المجاالت /الفقرات

جداً
5

تابع /المجال األول :االستغالل "استغالل الفرص المتاحة"
5
6
7
8

يستفيد مف المخزكف المعرفي لممعمٌميف في مكاجية

التغيرات البيئية كاستثمار ما بيا مف فرص

يحرص عمى استخداـ األجيزة كالتقنيات المتكفرة في
المدرسة بكفاءة
يستخدـ األساليب التكنكلكجية في إنجاز األعماؿ المدرسية
ينجز األعماؿ كاألنشطة المدرسية في أكقات محددة كدكف
تأخير

9

يتخذ الق اررات المدرسية في الكقت المناسب كدكف تأخير

10

يستثمر القدرات اإلبداعية لممعمٌميف

11
12

يشرؾ أكلياء األمكر كأفراد المجتمع المحمي في التخطيط

كتحديد األكلكيات
يعزز مبادئ الشفافية كالمساءلة في كيفية إدارة المكارد
المجال الثاني :االستكشاف "استكشاف الفرص الجديدة"

13

يعتمد عمى األساليب العممية في تكقع االحتماالت

المستقبمية المؤثرة سمبان أك إيجابان عمى المدرسة

14

يحمؿ التغيرات البيئية الكتشاؼ ما بيا مف فرص

15

يبحث عف شراكات استراتيجية لدعـ العممية التعميمية

16
17
18
19

يستفيد مف شبكة العبلقات الخارجية التي تربط المدرسة
بمؤسسات المجتمع المحمي
يتكاصؿ مع المؤسسات المانحة لتمكيؿ المشاريع التطكيرية
لممدرسة
ينسج عبلقات شراكة مع مؤسسات التعميـ العالي لبلستفادة
منيا في التنمية المينية لممعمٌميف

يبحث عف كسائؿ مبتكرة لتمبية احتياجات المدرسة
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كبيرة

متوسطة

ضعيفة

4

3

2

ضعيفة
جداً
1

درجة التقدير
م.

كبيرة

المجاالت /الفقرات

جداً
5

تابع /المجال الثاني :االستكشاف "استكشاف الفرص الجديدة"
20

يبحث عف طرائؽ جديدة لتمبية احتياجات المجتمع المحمي

21

يشجع المعمٌميف عمى تقديـ المبادرات كاألفكار الجديدة

22
23
24

يبحث عف الكسائؿ التكنكلكجية التي تثرم العممية التعميمية
يستفيد مف االتجاىات كالمداخؿ اإلدارية المعاصرة في

استكشاؼ الفرص كتحقيؽ التميز

يشجع المعمٌميف كالطمبة عمى المشاركة في المسابقات

(الدينية ،الثقافية ،الرياضية ،،،الخ)
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كبيرة

متوسطة

ضعيفة

4

3

2

ضعيفة
جداً
1
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كتاب تسييل ميمة بحث
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