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هدفت هذه الدراسةة ىل  التعر  ع  واع  التككري اإلسةتاجيجيف رش اكاا التنيما األردنية املهةاهمة العامة املهةجلة رش سةو  

هذه الرشةكاا، ولل  من الثل التعر  ع  مد  ووةو   عامن املايل، من وجهة نظر املدراء رش املهةتوياا اإلدارية الالثةة رش 
املكهوم العلميف للتككري اإلسةتاجيجيف لد  مدراء هذه الرشةكاا، وواع  املامرسةة وجطبيه مهاراا هذا املكهوم، ولل  من  ج  

تخدم وعد اسةة ،  الخروج بعدد من التوصةةياا التيف نكن  ن جهةةاهت رش جطوير مهةةتو  مامرسةةة التككري اإلسةةتاجيجيف لديها 
الباحث املنهج الوصةةكيف التحلييف رش دراسةةة هذه الظاهرة، واعتمد الباحث ع  مجموعة من الكتمل واملجثا، باإلوةةافة ىل  

اكة جنيما مهةجلة رش سةو  عامن املايل،  27اسةتبانة  عدا الصةيصةال للقيام بهذه الدراسةة، وعد بلم حجت مجتم  الدراسةة  
اسةةتبانة، حيث  60اسةةتباناا لك  اكة لالثةة مهةةتوياا ىلدارية، وجت اسةةتجا    3اسةةتبانة ولل  بواع    81وعد جت جوزي   

اإلحصايئ.  استخدم الباحث  ربعة عنارص لقياس املعرفة باملكهوم العلميف ومهتو   SPSSالضعت للتحلي  باستخدام برنامج 

 Reflective( التككري التةنيميف 2(  ( املكهوم العلميف للتككري اإلسةةةةتاجيجيف1(مامرسةةةةة مهةاراا التككري اإلسةةةةتاجيجيف وهيف  
Thinking  )3  ىلعادة صةياةة التككري )Reframing Thinking  4)  التككري النظميف )Systems Thinking ومن  هت النتائج .

التيف جوصةلت ىلليها الدراسةة  ن اكاا التنيما األردنية املهةاهمة العامة املهةجلة رش سةو  عامن املايل لديها مهةتو  عال  رش 
املكهوم العلميف للتككري اإلسةةتاجيجيف، باإلوةةافة ىل  مهةةتو  عال  رش اسةةتخدام مهاراجو، وعدم وجود فرو  لاا د لة   معرفة

ىلحصةائية با الخصةائا الصةخصةية للمبحوةا، واملكهوم العلميف للتككري اإلسةتاجيجيف، ومامرسةة مهاراا التككري اإلسةتاجيجيف رش 

 الرشكاا املبحوةة.

 التككري اإلستاجيجيف، اكاا التاما، ا ردن.    املكتاحيةالكلاما  

1 
م، ولل  نهةةةبة للتترياا الظاهرة رش 1980 صةةةبل التككري اإلسةةةتاجيجيف شةةةائعال ومهةةةتخدمال منذ بداياا 

التخطيط اإلسةةةتاجيجيف واإلدارة اإلسةةةتاجيجية، والاصةةةة رش املنظاما كبرية الحجت، ويعود لل  ىل  نهةةةبة 

 
  . 28/11/2019، وجت عبولو للنرش رش 1/10/2019جت جقديت البحث رش   1
 جامعة البلقاء التطبيقية –كلية األمرية عالية الجامعية  -مهاعد بقهت العلوم املالية و اإلدارية ل ستا   2

) Mohammad.almarshad@bau.edu.jo.(dr 
 
 

 

 

mailto:Mohammad.almarshad@bau.edu.jodr


 واع  التككري اإلستاجيجيف لد  مدراء اكاا التنيما األردنية املهاهمة العامة ....  د.محمد نصار املرشد   
 

 

52 

، واُعترب التككري اإلستاجيجيف (Bonn, 2001)ا ستخدام الرسميف، وةري الرسميف ملداال  التخطيط اإلستاجيجيف  
 حةد املههثا املعرفيةة التيف جهةةةهة  حركةة الكرد رش املنظاما للوصةةةول ىل  القمةة الهرميةة، ورش نهةايةة 
الالامنيناا حدةت نقلة نوعية رش منطه التككري اإلسةةةتاجيجيف نتيجة للتتري ال ةةةي  رش البينة التنافهةةةية 

جيف والقو  البينية األالر  فروةت جتريال جذريال للمكهوم اإلسةتاجيجيف للمنظاما، فالعوملة والتطور التكنولو 
 (.2008)الليف، 

يُعد التككري اإلسةتاجيجيف  سةلوت جحلي  مواعف جواجو املنظمة جتميب بالتتري والتحد ، ويتت التعام  معها 
قائها مبهةهولياجها من الثل النوافذ والتصةور والبوسةت اإلسةتانتيجيف لضةامن اسةتمرارية وبقاء املنظمة وارج

 (.2010األالثعية وا جتامعية حارضال ومهتقبثل )الخكاجيف، 

يقود  سةلوت التككري اإلسةتاجيحيف ىل  نيكا املنظاما من دراسةة اججاهاا العم  البديلة، ويتطلمل جحديد 
ا. حيث البدائ  ع   سةاس ووةعها الحايل، والتيف نكن  ن جكون لها  همية كبرية رش مهةتقب  هذه املنظام 

يهةةةاعد التككري اإلسةةةتاجيجيف رش اسةةةتخةدام الحةدس والتخية  وملكة ا بتكار واإلبدا  رش صةةةياةة الخطة 
اإلسةتاجيجية للمنظمة الاصةة ع  مهةتو  الربامج الذ  يصةج  ع  جصةميت  راج برمجية جديدة، والتيف 

  يعترب   التككري باملهةتقب   يعتقد  نها سةتنجل بصةورة  فضة  من الربامج املهةتخدمة رش الوعت الراهن، و ن
 (.2007رفضال لألداء الهابه )عاشور، 

وملعرفةة مهةةةتو  فهت اكةاا التةنيما األردنيةة للمكهوم العلميف للتككري اإلسةةةتاجيجيف، ومةد  اسةةةتخةدام 
، ملعرفة SPSS.19مهاراجو، اسةتخدم الباحث رش جحلي  بياناا الدراسةة الربنامج ا حصةايئ للعلوم ا جتامعية  

وسةةةطاا الحهةةةابية وا نحرافاا املعيارية ملتترياا الدراسةةةة، واسةةةتخدام االتبار كروسةةةكال ول  املت
(Kruskal-Wallis Test التبةار الكروعةاا اإلحصةةةةائيةة با مجتم  الةدراسةةةةة للبيةانةاا الثمعلميةة لاا  ،)

لمكهوم العلميف التوزي  التري طبيعيف. وجوصةةلت الدراسةةة ىل   ن الرشةةكاا املبحوةة لديها ووةةوحال عاليال ل
للتككري اإلسةةةتاجيجيف، باإلوةةةافة ىل  مهةةةتو  مرجك  رش اسةةةتخدام مهاراجو، وعدم وجود فرو  لاا د لة 

ىلحصةائية رش درجة ووةو  املكهوم العلميف للتككري اإلسةتاجيجيف، واسةتخدام مهاراجو، جعب  ملتتري عمر املدير، 
 واملهه  العلميف و سنواا الخربة. 

 2
 ظهرا عدد من الدراسةةةاا الهةةةابقة التيف جت القيام بها رش الدول املتقدمة الكالري من املكاهيت واملهاراا 
املختلكة للتككري اإلسةةةتاجيجيف، التيف جت اسةةةتخدامها رش جمي   نوا  املهسةةةهةةةاا الربحية، وةري الربحية 

(Moon, 2012; Pang and Pisapia, 2012; Karğin and Aktaş, 2012; Halis, et al., 2010; Pisapia, 

et al., 2009; Pisapia, et al., 2005; Stonehouse and Pemberton, 2002; Bonn, 2001)   وهذا يوول
مد  درجة و همية دراسةةةة مووةةةو  التككري اإلسةةةتاجيجيف رش الدول املتقدمة، بينام رش دول العا  الالالث 
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والاصةةة رش األردن   جوجد صةةورة واوةةحة عن دراسةةاا سةةابقة جعك  مهةةتو  املعرفة رش مكهوم التككري 
 اإلستاجيجيف، ومد  استخدام مهاراجو. 

التككري اإلسةتاجيجيف جربز  همية رش كونو مدالثل معارصال ورطال فكريال يهةهت (  ن 2009  ،الدور  وصةالل)ير  
رش عمليةة جحقيه املواةةة با ىلمكةانةاا املنظمةة وواع  املنةافهةةةةة ومهةةةتقبة  هةذه املنظمةة، ويتت للة  من 

ري الثل دراسةةة العثعاا املنظورة ملجم  األنصةةطة وجداالثجها م  مختلف األراج البينية. ويصةةك  التكك 
اإلسةةةتاجيجيف  حةد التحةديةاا التيف جواجههةا اإلدارة العليةا للمنظاما، كونةو يعترب  داة جعبز عةدرة املنظاما 
وميباجو التنافهةية، من الثل جهينة عدرال من ا سةتعداد الذ  يصةك  وةبة للنجا . ومن الكوائد التيف جتجهةد 

ملنافهةةة،  ل جهةةتطي  اإلداراا العليا للمنظاما رش التككري اإلسةةتاجيجيف بنينو  داة جعبز ا عتدار والتميب وا
جحةديةد ا سةةةتعةداداا التيف نكن من الثلهةا جحقيه النجةا ، ومنهةا ا سةةةتعةداداا للمحةافظةة ع  نوعيةة 

 التصني ، والكلف الكعالة وا ستعانة باسلوت جوزي  نكن املنظاما التكو  ع  منافهيها.

صةةية جعتمد ع  الصةةخا الذ  يككر بطريقة ىلسةةتاجيجية، يعر  التككري اإلسةةتاجيجيف ع   نو عدرة شةةخ
ولي  املنظمة والذ  يعتمد ع  مهارة الكرد ويتت بطريقة ةري رسةمية بدون رضورة القيام باجخال عرار،  و 

فع   حه، والذ  يعترب األكرث مثءمة لثسةتخدام وفقال ملتطلباا الحارض، وا سةتكادة من معطياجو، وصةو ل 
(. ويعد مكهوم Tavakoli and Lawton, 2005; Liedtka, 1998ة مهةةتقبلية للمنظمة )ىل  رسةةت صةةور 

التككري اإلسةتاجيجيف من  حد مداال  اإلدارة اإلسةتاجيجية ومن  هت املواوةي  التيف  عت اسةتحهةانال وانتصةارال 
األهدا            وغ  منذ بدء العم  بو، فهو يعترب استعدادال ملواجهة ما هو متوع ، ونصاطال حيو  من  ج  بل

جل      املحددة بعناية، باإلوةةةافة  نو يتضةةةمن جهينة الظرو  املثةة  سةةةتيعات التتيري وىلدارجو لصةةةالل  
 Thompson)األهدا ، لتكون النتائج لاا مردود ىليجايب نظرال لتوععها وجهينة اإلمكانياا للوصةةول ىلليها  

and Strickland, 1999).   ويتطلةمل هةذا النو  من التككري عةدرال من اإلبةدا  وا سةةةتبصةةةةار،  و مةا يعر
ة من األفكةار رش ميةدان محةدد بةاإلدرا  الكجةايئ، ويتلةمل ع  هةذا النو  من التككري ىلنتةاج  شةةةكةال جةديةد

(Mason, 1986 ويصةةةري التككري اإلسةةةتاجيجيف ىل  جوافر القدراا واملهاراا الضةةة .) رورية لقيام الكرد ةةةةةةة
بالترصةفاا اإلسةتاجيجية، ومامرسةة مهام اإلدارة اإلسةتاجيجية، بحيث ندح صةاحبو بالقدرة ع  فحا وجحلي  

تنبهاا املهتقبلية الدعيقة م  ىلمكانية صياةة اإلستاجيجياا واجخال عنارص البينة املختلكة، والقيام بإجراء ال

القراراا املتكيكة رش ظرو  التطبيه والقدرة ع  كهةمل معظت املواعف التنافهةية، فضةثل عن ىلدرا  األبعاد 
 .(1999الحرجة واملكصلية رش حياة املنظمة، وا ستكادة من مواردها النادرة )املتريب، 

جكمن  همية هذه الدراسةةة رش  ن مووةةو  التككري اإلسةةتاجيجيف يعد مووةةوعال هامال جدال ولو دورال  سةةاسةةيال 
بالنهةةبة لبينة املنظاما مبختلف  نواعها ورش جمي  القطاعاا ا عتصةةادية والاصةةة رش األردن، ولكن درجة 

امل اليوم بديناميكية الحركة األهمية جختلف من عطا  اعتصةةاد  ىل   الر ملا جتصةةف بو بينة منظاما األع
والتتيري، وزيادة درجة املخاطر التيف ججع  نجا  هذه املنظاما  وفصلها يتوعف ع  مد  امتث  مديريها 
رش جمي  املهةتوياا اإلدارية املهاراا املختلكة، ومن وةمنها التككري اإلسةتاجيجيف حيث  شةارا الدراسةاا 

ن رش املنظاما م  القو  والتترياا يك يهةةةتمروا، وينةافهةةةوا رش ىل   نةو يجةمل  ن يتعةامة  املةدراء والعةاملو 
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بيناجهت التجارية من الثل اسةتخدام فلهةكاا جديدة يك يطوروا ويحهةنوا انجازجهت، وعدراجهت رش اسةتخدام 
اإلبدا  لتصةور الياراا متنوعة، و كتصةا  طر  جديدة رش انجاز األعامل، عن طريه جطوير ىلسةتاجيجياا 

فريدة للوصةةول ا   داء متميب رش منظامجهت، حيث  شةةارا الدراسةةاا ىل   ن املنظاما التيف وبرامج  عامل 
 جهتخدم التككري ا ستاجيجيف جعترب  كرث  داءل ونجاحال وعدرةل ع  ىلدارة نصاطاجها، والحصول 

 (.Liedtka, 1998ع  امليبة التنافهية مقارنة م  املنظاما التيف   جهتخدمو )

3 
ملحة رش ظ  بينة جتميب بعدم ا سةتقرار والالباا  يعد ا رجقاء مبهةتو  األداء املهسةلة لرشةكاا التنيما ةاية

وجهار  التترياا ع  كافة األصعدة ا عتصادية والهياسية والالقافية وا جتامعية، حيث يعترب عطا  التنيما 
تو  عال  من التنافهةية نتيجة للعدد الكبري من اكاا التنيما رش األردن من  هت القطاعاا التيف جواجة مهة 

عنها        رش األردن، باإلوةةافة ىل  شةةدة منافهةةة الرشةةكاا األجنبية العاملة رش األردن، هذه املنافهةةة نتج
املهةدداا        التقلية  من الكر  والبيادة رش التهةديداا مام وةةةتط ع  صةةةنةا  القرار للتقلية  من عدد

رش دعت              رار رش املنافهةةة رش الهةةو ، ألن عطا  التنيما يعترب من القطاعاا التيف لها دوروا سةةتم
 Salih)   وجحري  ا عتصةاد الوطنيف من حيث رفد ا عتصةاد بالعمثا الصةعبة ومن حيث طاعتها التصةتيلية

and Alnaji, 2014 .) 

واملهسةةةهةةةاا العاملة رش عطا  التنيما الصةةةوصةةةال للتككري من هذا املنطله جحتاج املهسةةةهةةةاا عمومال،  
اإلسةتاجيجيف، كونها جعم  رش ظ  بينة جتميب بعدم ا سةتقرار، والالباا وجهةار  التترياا ع  كافة األصةعدة، 
و ن يكون األصة  فهت مدراء املنظاما للتككري اإلسةتاجيجيف رش كافة املهةتوياا اإلدارية ومامرسةتو بطريقة 

مةا هو متوع ،  كن من القيةام بةدورهةا املهت رش الةدمةة املجتم ،  فهو يعةد اسةةةتعةدادال ملواجهةةالثعةة، لتتم

جهينة الظرو  املوآجية  سةتيعات  ونصةاج حاشةد من  ج  بلوغ األهدا  املحددة بعناية، كام  نو يتضةمن
  املنظاما التيف التتيري وىلدارجو لصةةالل جل  األهدا ، وهذا األمر يكيد الرشةةكاا رش زيادة فر  بقاء ونجا

يديرونها، باإلوةافة ىل  عثج التهةيمل اإلدار ، واملايل الذ  يعصةف بكالري من هذه املنظاما، يك جتمكن من 
القيةام بةدورهةا املهت رش جقةديت الخةدمةاا للمهةةةتهلكا ع   كمة  وجةو. ونظرال لقلةة الةدراسةةةةاا حول هةذا 

سةةةتاجيجيف رش اكاا التنيما، جهةةةع  هذه املووةةةو  رش مجال التنيما وةموا واع  مامرسةةةة التككري اإل 

الدراسة ىل  عياس واع  التككري اإلستاجيجيف لد  مدراء اكاا التنيما األردنية املهاهمة العامة املهجلة رش 
سةو  عامن املايل، ومن ةت الخروج بعدد من التوصةياا التيف نكن  ن جهةهت رش ا رجقاء مبهةتو  مامرسةة 

 .لديهاالتككري اإلستاجيجيف 

 جركب هذه الدراسة ع  اإلجابة عن الههال الرئيل التايل 
"ما هو واع  معرفة مكهوم التككري اإلستاجيجيف، ومهتو  مامرسة مهاراجو، لد  مدراء اكاا التنيما األردنية 

 املهاهمة العامة املهجلة رش سو  عامن املايل؟" ويتكر  عنو األسنلة الكرعية التالية  
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وم العلميف للتككري اإلستاجيجيف رش اكاا التنيما األردنية املهاهمة العامة املهجلة  ما مد  ووو  املكه -
 رش سو  عامن املايل؟

 ما واع  مامرسة مهاراا التككري اإلستاجيجيف رش هذه الرشكاا؟  -
حول ووو  املكهوم، وواع  مامرسة    0.05ه  جوجد هنا  فروعاا لاا د لة ىلحصائية عند مهتو  د لة   -

مهاراا التككري اإلستاجيجيف لد  مدراء اكاا التنيما جعب  للمتترياا الدنترافية )املهه  العلميف، 
 سنواا الخربة،  والعمر(؟ 

4 
 جهع  هذه الدراسة ىل  جحقيه األهدا  التالية  

 ة العامة. التعر  ع  واع  التككري اإلستاجيجيف لد  مدراء اكاا التنيما األردنية املهاهم  .1
 جبيان مهتو  مهاراا التككري اإلستاجيجيف لد  مدراء اكاا التنيما األردنية املهاهمة العامة.  .2
حول واع  مامرسة مهاراا  0.05بيان ىللا كان هنا  فروعاا لاا د لة ىلحصائية عند مهتو  د لة  .3

 العلميف وسنواا الخربة والعمر. التككري اإلستاجيجيف لد  مدراء اكاا التنيما جعب  ملتترياا املهه  

5 
 رش   الناحية النظريةجتضل  همية الدراسة من  
جنب   هميةة الدراسةةةة من  هميةة التككري اإلسةةةتاجيجيف لاجو، التيف جكرا ا هتامم بو كهةةةلو  ىلدار   ة

وبعدال مهامل من األبعاد يتوجمل ع  املدراء رش جمي  املهةةةتوياا اإلدارية مامرسةةةتوي ألنو يعترب عامثل  
واملهاراا الصةةةخصةةةية لهه ء املدراء، حيث يتطلمل عياسةةةو لديهت عند جقييمهت، وعند جقييت نجا   و 
فصةةة  املنظاما التيف يديرونها، ولل  ألن هذا البعد يعك  مد  نيتعهت وعدرجهت بخاصةةةية التككري 

 اإلستاجيجيف.
بحث رش مكهوم ومهةةتو  التككري اإلسةةتاجيجيف لد  جعترب هذه الدراسةةة من الدراسةةاا القليلة، التيف ج ة

املدراء رش عطا  اكاا التنيما األردنية املهةةاهمة العامة، ورش جمي  مهةةتوياجها اإلدارية، والقيام مبال  
هذه الدراسةةةة يعترب ىلوةةةافة نوعية ىل  عا  املعرفة، ومن ةت ىلةرالء للمكتباا العربية، والذ  بدوره عد 

 لية اإلدارية رش عطا  التنيما، وجعبيب عدرجها التنافهية.يهاعد رش جطوير العم

عةد جكيةد نتةائج الةدراسةةةةة الحةاليةة رش ىلةراء املعرفةة العلميةة املتعلقةة بةالتككري اإلسةةةتاجيجيف لةد  مةدراء  ة
 الرشكاا ع  وجو العموم ومدراء اكاا التاما املهاهمة األردنية ع  وجو الخصو .

 ا رش ووء ما جهكر عنو الدراسة الحالية من نتائج.جقديت بعض التوصياا واملقتحا ة

  ما من الناحية التطبيقية فتتضل  همية الدراسة رش  نها   

املهتما رش مجال اإلدارة  جهةاعد رش فهت العثعة با  بعاد التككري اإلسةتاجيجيف، مام يهةهت رش جبويد عدرة  ة
 اإلرشادية رش الرشكاا عيد الدراسة. وعلت النك ، من العم  ع  جقديت الخدماا 
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عةد جةدف  نتةائج الةدراسةةةةة الحةاليةة املهةةةهولا واملعنيا بقطةا  التةنيما األرد  رش ىلعةداد برامج والطط  ة
جهةةاعد رش جنمية مهةةتوياا التككري اإلسةةتاجيجيف لد  مدرائها، ىلوةةافة ىل  جعريكهت بنيسةةاليمل جطويرها 

 وجنميتها.
عة مبووةةو  التككري اإلسةةتاجيجيف، للوصةةول ىل  جحلي  وفهت  عمه القيام مبهةةل للدراسةةاا لاا العث  ة

 لواع  التككري اإلستاجيجيف لد  املدراء رش الرشكاا املبحوةة.

6

  محددات الدراسة6 – 1 

 ،الوسةةط    ،)العلياالحدود البرشةةية  مدراء اكاا التنيما املهةةاهمة األردنية بكافة مهةةتوياجها اإلدارية  ة
 الدنيا(.

 الحدود املوووعية  واع  التككري اإلستاجيجيف لد  مدراء اكاا التنيما األردنية املهاهمة العامة. ة

محافظة اململكة األردنية الهاشةةمية/ الحدود املكانية    عترصةةا الدراسةةة ع  اكاا التنيما العاملة رش  ة
 اكة. 27وعددها  العاصمة )عامن(

 .2018الحدود البمانية  جت ىلجراء الجانمل العميف للدراسة الثل العام  ة

 قيود الدراسة6 – 2 

 ع  الرةت من  ن نتائج الدراسة لها بعض التعميت، ىل   ن الدراسة لها عيدان.  
محددة، وهذا    طبيعة هذا الدراسة وصكية والطريقة املهتخدمة هيف املهل املقطعيف ومن فتة زمنية  ة

يوفر الكرصة  ستكصا  بتعمه  كرث بعض املجا ا املتعلقة مبامرسة التككري اإلستاجيجيف رش الرشكاا  
األردنية، فيجمل استخدام نو  من الدراساا املتعمقة التيف جركب ع  عدد  ع  من املصاركا، وكذل  ع   

ال  األساليمل النوعية رش الدراساا  عدد  ع  من هذه الرشكاا وباستخدام  ساليمل ىلحصائية  الر  م
 املهتقبلية. 

انصمل جركيب هذه الدراسة ع  اكاا التنيما األردنية املدرجة رش سو  عامن املايل، وهذا عد يهةر سلبال  ة
ع  جعميت النتائج ع   نوا   الر  من الرشكاا، والاصة الرشكاا التيف جعم  الارج بورصة عامن )مال   

 لحجت(.الرشكاا املتوسطة وصترية ا

7 

 مفهوم التفكير اإلستراتيجي7 – 1 

يوجةد الكالري من املكةاهيت للتككري اإلسةةةتاجيجيف، ولكن   يوجةد اجكةا  با كتةرات اإلدارة اإلسةةةتاجيجيةة ع  
 ,Tavakoli and Lawton, 2005; Heracleous, 2003; O’Shannassy)مةاهيةة التككري اإلسةةةتاجيجيف 

2003; Bonn, 2001; Lawrence, 1999)    وهنال  لب  كبري رش حق  اإلدارة اإلستاجيجية حول هذا املكهوم
(O’Shannassy, 2001( م  جدال عو  وواسة  حول ما ناللو حقيقة التككري اإلسةتاجيجيف )Kustscchera 
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and Ryan, 2009; O’Shannassy, 2003 و ن العديد من الكتات عد اسةةتخدموا املكهوم نكهةةو مرادفال )
 .Bonn, 2001)جيجية والتخطيط اإلستاجيجيف )لإلدارة اإلستا

 ن التككري اإلسةتاجيجيف عبارة عن عملية مهةتمرة، وليهةت مجرد الطة  Abraham, 2005)وحهةمل ر   )
سنوية، و ن ارجكا  مهتو  التككري اإلستاجيجيف يعبز من القدرة التنافهية للمهسهة، باإلوافة ىل   نو يقدم 

 ن البحث عن  (Wilson, 1994)من فر  املنظمة رش النمو. و حظ الدمة لاا عيمة للمهةةةتهل  ويعبز  
التطوير والتحهةةةا املهةةةتمر عد  حدا جتيريال كبريال رش مثمل التخطيط ا سةةةتاجيجيف، ىلل  صةةةبل األن من 
املناسةةمل  ن نطله املكهوم ع  اإلدارة اإلسةةتاجيجية  و التككري اإلسةةتاجيجيف. مكهوم التككري اإلسةةتاجيجيف 

 . ( ;2002Allio, 2006; Liedtka, 1998 )يون ،م بصك  واس  رش نهاياا القرن العرشين  ستخد

رافه هذا املكهوم ظاهرة املنافهةة ولل  لتعبيب  و اكتهةات ميبة جنافهةية للمنظمة، ظهور هذه العثعة و 
 ;Baloch and Inam, 2007)للميباا التنافهةية حول ا نتباه ىل  مصةطلل ما يعر  بالتككري اإلسةتاجيجيف  

Abraham, 2005; Bonn, 2005)    شار Mintzberg, 1994b) (   ىل   ن التككري اإلستاجيجيف يركب ع  حلول
املعالجة التنيليكية التيف جصةةم  الحدس واإلبدا ، و ن نتيجة التككري اإلسةةتاجيجيف عبارة عن منظور متكام  

 ولي  بالرضورة  ن جكون رؤية محدودة املهار. 

ضةها األالر رش الباوية وعد عر  مكهوم التككري اإلسةتاجيجيف جعريكاا عديدة، جباين بعضةها رش  سةلوبها وبع
التيف نظر من الثلها. فقد عر  بنينو عملية جركيبية ناججة عن حهةةةن جوظيف الحدس، واإلبدا  رش رسةةةت 

( "بنينو  سةةلوت نال  2003الخكاجيف،  )(. كام عرفو  (Mintzberg, 1994aالتوجهاا اإلسةةتاجيجية للمنظمة  
ام  معها من الثل التصور، والنوافذ و"البوست" جحلي  مواعف جواجو املنظمة جتميب بالتحد  والتتري، والتع

 اإلسةةتاجيجيف لضةةامن بقاء املنظمة وارجقائها مبهةةهولياجها ا جتامعية، واألالثعية حارضال ومهةةتقبثل. وير  
اإلسةةتاجيجيف جككري متعدد الرؤ  والبوايا، فهو يتطلمل النظر ىل  األمام رش فهمو (  ن التككري  2009 الظاهر،)

للاميض ويتبن  النظر من األع  لكهت ما هو  سةك ، ويقوم ع  جوظيف ا سةتد ل التجريد  لكهت ما هو 
كيف، و يضةال يلجني للتحلي  التصةخيلة لكهت حقيقة األشةياء بواععية، وهو يعترب جككري جكاؤيل ىلنهةا  يهمن 

 بقدراا اإلنهان وطاعتو العقلية.

ة عن سةةةلهةةةلة من العملياا املعقدة التيف ججر  رش الدماغ البرشةةة  (  ن التككري عبار 2006  ،املث  )وعر  
ب عة مذهلة، ومهمتها جبيهط األمور التيف جصت  الذهن، وجحليلها ىل  عنارص  ولية عابلة للمقارنة والربط 
والعرا والتمالية  والتصةةةوير، ومن ةت الخروج بتصةةةور  و نظريةة جصةةةكة  عةاعةدة ةةابتةة للتطليه العميف، 

ر يصةةةكة  عةائقةال رش وجةو التخطيط ألنةو يرهه الةذهن بكرثة املعلومةاا التيف   لبوم لهةا رش والتككري الح

 مووو  التخطيط يجر  التخطيط لو بصك  محدد ومن هنا نصني ما يهم  بالتككري اإلستاجيجيف.

للقيام رورية ةةةةة ( ىل   ن التككري اإلسةتاجيجيف يصةري ىل  جوافر القدراا واملهاراا الضة 2004  ،سةليامن)ويصةري  
بالتنبهاا املهةتقبلية، م  ىلمكانية صةياةة اإلسةتاجيجياا واجخال القراراا املتكيكة م  حياة املنظمةي لكهمل 

 معظت املواعف التنافهية رش ظ  مواردها املحدودة.
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 ( اآليت بصدد مكهوم التككري اإلستاجيجيف 2009 ،الدور  وصالل)ورش ووء املكاهيت آنكة الذكر، يهتخلا 
 كري اإلستاجيجيف جككري جركيبيف رش األص  ولي  جككري جحلييف. ن التك ة
  ن التككري اإلستاجيجيف  ساسو التوجو صوت املهتقب  مهتكيدال من واع  املايض ومعطياا الحارض. ة
 ن التككري اإلسةةةتاجيحيف انطثعةو نحو التعةامة  م  الكليةاا مبنظور اجهةةةةاعيف من األع  ىل  األد ،  ة

 وبتكاؤلية عالية.
 التككري اإلستاجيجيف يعتمد ع  القدراا اإلنهانية وبخاصة الطاعاا والقدراا العقلية. ن  ة

 عناصر التفكير اإلستراتيجي 7 –2 

رب  ارجبط التككري اإلسةتاجيجيف بعنارص عديدة، جعلت منو جككريال من نو  الا ، يتميب بخصةائا محددة، جعر

 عن  رولج التككري اإلستاجيجيف، وعَد نظامال يعتمده املدير اإلستاجيجيف. 
  ن مكوناا التككري اإلستاجيجيف جتمال   بعدد من العنارص وهيف    (Liedtka, 1998)جر  

 Systems Perspectiveمنظور األنظمة  1-2-7
عند  Peter Sengeجعد مهارة شةةمولية التككري رش كيكية جنيةري  نوا  البيناا ع  عم  املنظمة، كام وصةةكها 

جعروةو ملووةو  التعلت املنظميف، بنين التككري اإلسةتاجيجيف هنا هو  رولج لهنيف لو جنيةري مهكد ع  سةلوكنا، 
 ن يحيط مبجم  املتترياا التيف جك ةةة كيكية عم  العا  من حولنا، فاملطلوت من  وهذا األرولج  بد من

املككر اإلسةةةتاجيجيف  ن ينظر بصةةةموليةة للمنظمةة بكة  مكونةاجهةا حيةث  ن    جتيري رش جةانةمل من جوانةمل 
 (. Liedtka, 1998املنظمة سيهةر رش كافة جوانمل املنظمة األالر ، )

 Strategic Intentالقصد اإلستاجيجيف  2-2-7
يقصةد بالقصةد اإلسةتاجيجيف هو  ن يكون لد  املنظمة فهت مباا عن جوجهها املهةتقبيف الذ  يتدفه من 
 ع  ىل   سةةك ، وهذا يتطلمل التكيب ع  موظكيف املنظمة جميعال وجوجيو جهودهت نحو الهةةعيف لتحقيه 

(، ىل   ن عنرصة القصةد Hamel and Prahalad, 1989)  (. ويصةريOshannassy, 1999) هدا  املنظمة،  
اإلسةتاجيج  امللحه بعملية التككري، عد يكون التككري بقصةد جقليد املناف   و بقصةد املباد ة، ويعد التككري 

اإلسةةةتاجيجيف رش هذا اإلطار عبارة عن جوجو اإلدارة العليا رش بلوغ  هدافها اإلسةةةتاجيجية املهةةةتقبلية. ومن 
    ن يكون عنرصةةة القصةةةدية، ىلسةةةتاجيجية جتمحور حولها جوجهاا متخذ القرار اإلسةةةتاجيجيف نحواملمكن   

رش             الهلعة  و الهو   و كليهام. ويتضمن هذا العنرص الاصية التنو  رش التككري اإلستاجيجيف و هميتو
 ,Liedtka)         (،Purposeful Intentجحديد الياراا املنافهة من الثل  راج التككري ومقاصده التائية )

 (.2005ي يون ، 1998

 Intelligent Opportunismانتهاز الكرصة الذكية  3-2-7
وعاءل  يصةةاحمل التككري املوجو نحو املقاصةةد، عنرصةة انتهاز الكرصةةة الذكية، وجعد هذه املصةةاحبة الككرية

ي  حداهام اإلسةةةتاجيجية املقصةةةودة، واألالر  يحتو  ع  امكانياا التعام  م  نوعا من اإلسةةةتاجيجياا
اإلسةتاجيجية العروةية، ىلل ىلن اإلسةتاجيجية العروةية جعد  حد محاور التككري اإلسةتاجيجيف املوجو نحو انتهاز 
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الكرصةةةةة الةذكيةة، التيف عةد جةذهةمل هةذه الكر  عنةد عةدم التحهةةةةمل للتترياا البينيةة الطةارئةة، ومن ةت فةإن 
ة الكر  الطارئة عد يهد  لل  ىل  حدوا الهةةارة ةري منظورة رش حهةةات الككر اةكال  ية احتام ا لتعبن

 (.2005ي يون ، Liedtka, 1998)اإلستاجيجيف، 

 Thinking in Timeالتككري رش الوعت املناسمل  4-2-7 
يعترب التككري رش الوعت املناسمل من األمور املهمة التيف جهد الكجوة با واععية الحارض وعصد املهتقب ، ىلل 
 ن التككري اإلسةةةتاجيجيف رش هذه الحالة   ينح ةةة رش مواءمة املوارد الحالية وا مكاناا املنظمية فقط م  

ة املوارد الحالية، لبلوغ التاياا التوسةةعية رش الكر  املتاحة رش البينة وىلرا يتضةةمن التككري رش وسةةائ  زياد
املهةةتقب . وجهسةة  هذه الرؤية ع  اسةةتحضةةار معطياا املايض، ومقارنتها بالواع ، ومن ةت اسةةترشةةا  

املهةتقب ، وصةو ل    جحديد األشةياء املهمة والتخيف عن األشةياء ةري املهمة، وجطوير الحارض لبلوغ املهةتقب ، 
(Liedtka, 1998 فيام .)( بنين التككري رش الوعت املناسةةةمل 2005  ،يون   ) يتعله بهذا العنرصةةة فقد افتا

 يتضمن ةثا مكوناا وهيف كام ييف 
 ىلن املهتقب  مرجبط باملايض، وىلن املايض لو عيمتو التنبهية. ة

 ىلن النظرة ملا سيحدا رش املهتقب  منطله من الحارض ومختلف عن نظرة املايض. ة
ر  رش املايض وما يجر  رش الحارض وما سةةةيجر  رش املهةةةتقب ، ومن ةت بناء اسةةةتمرار املقارنة با ما ج ة

 منظوراا التتيري.  

      Hypotheis Drivenالتوجو نحو الكروياا   5-2-7
يعد هذا العنرصةة مرآة عاكهةةة للطريقة العلمية للتككري، حيث يلجني متخذ القرار اإلسةةتاجيجيف ىل  ووةة  

ةت يجم  بياناا الاصةة لذل  البدي ، ويعم  ع  االتباره والتحقه منو افتاوةاا علمية لك  بدي ، ومن  
ومن امكانية عبولو  و رفضةو ع  عاعدة علمية وفه املوارد املتاحة، ومن ةت جطوير ىلسةتاجيجياا جتناسةمل 

 (.Liedtka, 1998م  هذه ا فتاواا )

التككري اإلستاجيجيف رش ىلداراجها ستتميب ىل   ن املنظاما التيف جنجل رش جوفري عنارص    Liedtka, 1998) شارا )
مبيبة جنافهية ع  نظائرها من املنظاما، وجحقه لها عدرال مهام من فاعلية اجخال القرار ع  النحو الذ  

 ية جهاهت بو جل  الخصائا رش رفد هذه الكاعل 

 مهارات التفكير اإلستراتيجي7– 3 

وعنارص التككري اإلسةةتاجيجيف جعددا باالتث  وجهاا عدم الباحالون والكتَات جصةةنيكاا متعددة ملهاراا 

 ,Karğin and Aktaş, 2012; Pang and Pisapia)نظرهت الكاسةةةكية والككرية، فقد صةةةنف ك  من

2012; Halis, et al., 2010; Pisapia, et al., 2005; Bonn, 2005; Bonn, 2001)   ةثا مهاراا اعتمدا
رش هذه الدراسةةةة، وهيف  مهاراا التككري التنيميف، مهاراا اعادة صةةةياةة التككري، ومهاراا التككري النظميف 

املنظاما. يتمت  املةدراء لو مهةاراا التككري التيف اعتربهةا البةاحالون مقةايي  مكملةة بعضةةةهةا بعض، 
للتكريه با املدير الكاع  واملدير ةري الكاع ، ومهمة  اإلسةةتاجيجيف بالقدرة ع  اسةةتخدام الجانمل األي ةة 
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لقياس مهةةتو  التككري اإلسةةتاجيجيف رش واألنن رش الدماغ )املنطقيف واإلبداعيف(، وعدرجهت ع  صةةياةة رؤية 
ىلسةةةتاجيجية مركبة بووةةةو ، باإلوةةةافة ىل  عدرجهت ع  جحديد  هدافهت بطريقة مركبة، وبدء الطة عم  

اا عالية الجودة، و الريال ع  وة  املرونة اإلسةتاجيجية رش ىلسةتاجيجياجهت من الثل مبوارد عليلة إلنتاج مخرج
 (.Al-Qatamin and Esam, 2018نظام مرجعيف للتقييت والتحكت )

 التككري التنيميف 1-3-7 
يعترب التككري التنيميف مهارة ىلدراكية جتضةمن دراسةة حذرة أل  مامرسةة  و اعتقاد يصةج  ع  فهت القضةايا  

عن طريه جطبيه املعرفة املكتهةبة لهذه القضةايا. جتعله هذه املهارة بقدرة املدراء رش املهةتوياا اإلدارية 
ري التجريبيف من الثل اسةةةتخةدام الخرباا املختلكةة ع  الجم  با التككري العقث  واملنطقيف معةال م  التكك

واملعلومةاا واإلدرا  إلنتةاج حكامل  و حثل ملةا حةدا، وللة  لخله مبةاد ء بةديهيةة جقوم بةدورهةا بعمليةة 
التوجيو ملا يحدا رش الحارض وللمهةةاعدة رش جوجيو األفعال املهةةتقبلية. يعترب األفراد الذين نتلكون هذه 

، واملايض ورمبا املهةتقب  من الثل ىلدرا ، ملالا بعض الحلول جنجل وبعضةها املهارة عادرون ع  فهت الحارض

 .(Pang and Pisapia, 2012; Pisapia, et al., 2005) جنجل؟ 

ىل   ن هذه املهارة جتضةمن عملية بناء عدد من املعايري البديهية مدعومة  Halis, et al., 2010) شةار ) يضةال 
بواسةطة الخرباا والقدراا املكتهةبة رش جطبيه املعرفة رش عضةايا وحقائه جديدة جهةتخدم رش ح  القضةايا 

 ن ىلعادة صياةة التككري، عبارة عن مامرسة جتضمن ججمي  وفحا  (Levesque, 2007)املهتقبلية. ويهمن  
يه للمعلوماا املتعلقة بخرباجنا وسةلوكنا وجصةوراجنا باإلوةافة ىل  معتقداجنا. ويعترب التنيم  معرفة جديدة دع

جطبه لبيادة وجعميه الوعيف الذايت لنكون عادرين ع  اظهار الناملج العقلية ىل  الهةطل، واسةتخدامها رش 
 (.Pang and Pisapia, 2012 سه  طريقة )

 ري ىلعادة صياةة التكك    2-3-7
ىل   ن مهارة ىلعادة صةةياةة التككري مهارة معرفية، جهةةمل للكرد رؤية وجقييت  (Halis, et al., 2010) شةةار  

املدير          األحداا والوعائ  من جصوراا  و مناظري مختلكة. واعتربا كطريقة  و  سلوت نكن  ن يطبقو  
 ,Levesque)ليتحةد  الناملج العقليةة، وجطوير وجهةاا نظر مختلكةة، وىليجةاد سةةةبة  بةديلةة لرؤيةة العةا ، 

، باإلوافة ىل   نو ينطو  جحت هذه املهارة جحد  املعتقداا وا فتاواا األساسية التيف جقوم عليها (2007
 Pisapia, et)و  Pisapia, 2009)(. كام  شةةار ك  من )Linkow, 1999العثعاا واإلجراءاا التنظيمية، )

al., 2005)  ،ىل   ن ىلعةادة صةةةيةاةةة التككري جتعله بقةدرة املةدراء رش جتيري ا نتبةاه ىل  وجهةاا نظر مختلكةة

رةالج عقليةة، صةةةيةاةةاا و رةالج متعةددة من  جة  الله رؤ  واليةاراا جةديةدة، من  جة  اجخةال ىلجراءاا  
عتيةاديةة من لحلول مطلوبةة يتعا جطبيقهةا، وللة  عنةد محةاولتهت فهت األحةداا املعقةدة والقضةةةةايةا ةري ا  

وجهةاا نظر جديدة، فضةةةث عن الهةةةام  للمدراء لتحديد وفهت الحا ا الحرجة، وجوليد بدائ  مختلكة، 
والتواصةة  بصةةك   كرث ككاءة. ىلن الهد  من مامرسةةة مهارة ىلعادة صةةياةة التككري هو ابتدا  معرفة عابلة 

لإلجراءاا واألحداا التيف جت للتطبيه عن طريه التناوت، من الثل اسةةةتخدام رالج مكاهيمية مناسةةةبة  
 ن املدراء الذين لديهت (Bolman and Deal, 1991) (. وفقال للباحث Pisapia, et al., 2009مثحضةةتها )
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القةدرة رش اجقةان ىلعةادة صةةةيةاةةة التككري عةادرين ع  جطوير بةدائة  حلول فريةدة، و فكةار جةديةدة ةري مةنيلوفة 
ىل   ن مهارة ىلعادة صةياةة   (Pisapia, et al., 2009)لل ،  شةارمتعلقة باحتياجاا منظامجهت، باإلوةافة ىل   

التككري جهد  ىل  فرز القضةةةةايةا والكر ، وللة  لرؤيةة القضةةةةايةا رش منةاظري مختلكةة، جخول املةدراء لووةةة  
اسةةتاجيجياا متنوعة وجحدد ا ججاهاا عب  ىلشةةعار األالرين  و مثحظتها، هذا عووةةال عن  ن املدير الذ  

 هارة سيكون عادرال ع  جحديد مت  جظهر املعلوماا من منظور واحد.نل  هذه امل

 

 

   التككري النظميف3-3-7 
رب التككري النظميف عن عةدرة املةدراء لرؤيةة النظت )املنظمةة( بطريقةة شةةةموليةة من الثل التعر  ع   يعر

البدائ  للقيام باإلنجازاا الخصةةةائا، والناملج والقو  والعثعاا التيف جصةةةك  سةةةلوكياا النظام، وىلنتاج  
(. وعةد عر  Sun-Keung and Pisapia, 2010; Pisapia, 2009املطلوبةة، لتحقيه  هةدا  املنظمةة، )

( التككري النظميف ع   نها مهارة جهد  ىل  اكهات الكرد نظرة شمولية للمواعف، والقضايا 2010  ،الكبيل)
رؤية الك  وجطوير الرؤية الكلية لح  القضايا بد ل من   املعقدة. وجعد الككرة من وراء التككري النظميف، هيف

التكيب األمور الكردية، حيث يعترب التككري النظميف  ن الك   كرب من األجباء، و ن الك  يعترب  ساسيال واألجباء 

جعترب ةةانويةة، مام يعنيف النظر ىل  النظةام بنظرة شةةةموليةة بةد ل من محةاولةة جقهةةةيمةو ىل  عنةارصه الكرديةة، 
بهةذه الطريقةة يصةةةبل جككرينةا  كرث جوسةةةعيةة بةد ل من ا التبال الةذ  ننحنةا مبيةدال من القةدرة ع  رؤيةة و 

ىل   ن اسةةةتخدام هذه  (Pisapia, et al., 2005)العثعاا املتبادلة والناملج م  مرور الوعت. كام  شةةةار 
املهارة يتطلمل من املدراء التككري بطريقة شةمولية، وجحديد املصةكلة القاةة عن طريه اسةتخراج رالج من 
املعلوماا التيف جت جمعها عب  جكتيت املصةةكلة ىل  عدة  جباء، وجهةةمل هذه القدرة لألفراد  و املدراء من 

ض، و يضال جهمل للمدراء رش البحث عن سبمل  و  سبات معرفة كيكية ىلجصال وجرابط الحقائه م  بعضها بع
الطلةمل ع  املنتجةاا، والخةدمةاا التيف جنتجهةا اكةاجهت، وللة  عبة  الرشةةةو  بةني  عمة ، لتلبيةة الطلةمل رش 

 الهو ، والبحث عن ردود الكع ، ملهاعدة األفراد والرشكاا للقيام بالتصحيل الذايت.

 ي ومالمحهمراحل تطور مفهوم التفكير اإلستراتيج  7–4

( ىل   ن مكهوم التككري اإلستاجيجيف جطورر عرب مروره باجتهاداا علامء وباحاليف اإلدارة 2017 ،العاجب )يصري 
 :اإلستاجيجية، وسيتت عرا ا جتهاداا لنخبة منهت كام ينييت

وىلسةةةتاجيجيتيف عاد منهجةال جاريخيةال ىل  التككري برضةةةورة املواءمة با جتري البينةة    Chandler, 1962) )  ة
 .التنوي  والتكام ، وبينها وبا التكيمل التنظيميف للمنظاما، وامنال لبقائها

 در   ن التككري اإلسةةتاجيجيف يبن  ع   سةةاس جكاع  املنتج، ورسةةالة املنظمة الحالية  (Ansoff, 1965): ة
والجديدة، مبينال  ن ع  اإلدارة  ن جككر بخياراا وسةةةلوكاا ىلسةةةتاجيجية جنهةةةجت م  طبيعة املوعف 

 .ا عتصاد 
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وعف )البينةةة، انرصةةة  ر يةةو ىل  التككري رش ا التيةةار اإلسةةةتاجيجيف، ورش عوامةة  امل (Child, 1972):   ة
 .والتكنولوجيا، والحجت(. واعتامده جككريال موعكيال لتصميت ىلستاجيجية املنظمة

الصةةةةائا التككري اإلسةةةتاجيجيف ومعطيةاجةو مهةةةتخةدمةال رةالج لثالتيةار  لخا(Mintzberg, 1973):  ة
 .اإلستاجيجيف، منها رولج املهس  )الريادة(، ورولج التكيف، ورولج التخطيط

طور  ربعة رالج للتككري اإلسةةتاجيجيف، وهيف  النمولج املداف ، والنمولج  (Miles and Snow, 1978 ): ة
 .املحل ، والنمولج املقاوماملهتجيمل، والنمولج 

يدور ر يو حول التككري اإلسةةةتاجيجيف بهد  اسةةةتيعات معطياا بينة املنافهةةةة، من  (Porter, 1987):  ة
الثل القيةام بةالتحلية  التكيبيف لهةا، ةت طر  ةثةةة اليةاراا ىلسةةةتاجيجيةة هيف  التاميب، والتكيب، وعيةادة 

 .الكلكة، نتاجال لعملية التككري

 درجت المهة مكوناا رئيهية للتككري اإلستاجيجيف، بحيث يبن  التككري اإلستاجيجيف (Liedtka, 1998):  ة
ع  الرؤية الصمولية للمنظمة إليجاد عيمة لها نييربها عن األنظمة املحيطة، والتككري اإلستاجيجيف مدفو  

مهةةةتقبلهةا رش بةالنيةة اإلسةةةتاجيجيةة للمنظمةة. ويحتةاج للة  ىل  وعةت للجم  با مةايض وحةارض املنظمةة و 
عملية التككري، مام يتيل فرصةة للمككرر اإلسةتاجيجيف نيكرنو من ا حتكام للنظرية واسةتخدام وسةائ  عملية 
ججم  با اإلبةدا  والتحلية ، و الريال يهةةةع   عتنةا  الكر  الةذكيةة لتقوم املنظمةة بتنكيةذ اإلسةةةتاجيجيةة 

 املناسبة.

ومن  برز املثمل العامة للككر اإلسةةتاجيجيفي  صةةالة الككر اإلسةةتاجيجيف وعمقو وةراؤه، الذ   كهةةبو عدرة 

ع  التجدد والتحديث حارضال ومهةتقبثل نظريةل وجطبيقال. باإلوةافة ىل  جنو  الروافد الككرية التيف  سةهمت 
املهةةتقبلية، والتكاع  با مختلف  وجصةةوراجو وآفاعواإلسةةتاجيجيف  رش جكوين رصحو العلميف، وعبزا منطه  

. باإلوةافة ىل  اإلسةتاجيجيفالرؤ  الككرية للعلوم، وةمن ىلطار فكر  يتهةت بالهةعة والصةمول، ممالثل بالككر  
النضةةوج رش املعرفة اإلسةةتاجيجية، مام هيرني وي ةةر ع  العق  اإلسةةتاجيجيف ا سةةتكادة من مقدراا اإلبدا ، 

 (.2017ا ىلستاجيجية جضمن جطور حياة املنظاما وبقاءها )الجنايب، والحدس والتمالي  والتنيم  إلحدا

8
لد  مدراء املدارس اإلسةتاجيجيف  هدفت ىل  التعر  ع  مهةتو  التككري  ( دراسةة  2018  ،الهةعد ) جرا 

وفةاعليةة الةذاا لةد  مةدراء املةدارس، اإلسةةةتاجيجيف والالةانويةةو والعثعةة ا رجبةاطيةة با التككري  اإلبتةدائيةة
( 200( مدير و)200( مدير ومديرة من املدارس ا بتدائية والالانوية بواع  )400وجكونت عينة الدراسة من )

، اإلستاجيجيف ة لقياس التككري  مديرة، جت االتيارهت بالطريقة العصوائية، ولتحقيه  هدا  البحث جت بناء  دا
( فقرة، وعةد جت التوصةةةة  ىل   نةو نتلة  مةدراء املةدارس جككري ىلسةةةتاجيجيف، وجوجةد 29وجكون املقيةاس من )

جبعال ملتتري الجن  ولصةةةالل الذكور، كام نتل  مدراء اإلسةةةتاجيجيف،  فرو  لاا د لة احصةةةائية رش التككري  
د لةة احصةةةةائيةة رش فةاعليةة الةذاا، جبعةال ملتتري الجن  ولصةةةةالل املةدارس فةاعليةة الةذاا، وجوجةد فرو  لاا 
 وفاعلية الذاا.اإلستاجيجيف الذكور، وهنا  عثعة ايجابية با التككري 
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( دراسة هدفت ىل  التعر  ع  مكهوم التككري اإلستاجيجيف، و بعاده وجحديد 2017  ،العامر  وعصري)   جر 
ن مهةتو  األداء الوظيكيف رش املصةار  اإلسةثمية العاملة رش العاصةمة العثعة با التككري اإلسةتاجيجيف، وجحهة 

اليمنية صةنعاء، باإلوةافة ىل  التعر  ع  واع  األداء رش هذه املصةار  لإلداراا الوسةط . واسةتخدم الباحث 
املنهج الوصةكيف التحلييف، وجت االتيار عينة عصةوائية بهةيطة لجم  البياناا األسةاسةية من مجتم  الدراسةة، 
وعةد جوصةةةلةت الةدراسةةةةة ىل  عةدد من النتةائج من  همهةا  وجود عثعةة لاا د لةة ىلحصةةةةائيةة با التككري 

 اإلستاجيجيف، وجحهن األداء الوظيكيف ملدير  اإلداراا الوسط . 

وعد جوصةلت الدراسةة ىل   ن ىلداراا املصةار  اإلسةثمية رش صةنعاء جنجب  عاملها رش الوعت املحدد، وجطور 
 جها بصك  مهتمر. دائها، ومهارا

( بإجراء دراسةةةة هدفت ىل  جووةةةيل  بعاد التككري اإلسةةةتاجيجيف، و ةرها ع  2014،  محمد والجبور )عام  
األداء التنظيميف رش محاولة، للتعر  ع  مد  التصةةةور الواوةةةل لد  القياداا الجامعية رش كلياا جامعة 

ا سةةةتمرار والنمو  ىليجابال ع  جعبيب عدرة املنظمة،بتداد، عن التككري اإلسةةةتاجيجيف و بعاده الذ  ينعك   
وجحهةا الخدمة الجامعية. جت جم  البياناا عن طريه جصةميت اسةتبانة، وزعت بطريقة عصةدية ع  عينة 
من عمداء كلياا الجامعة، ومهةاعديهت، ورؤسةاء األعهةام، وجوصةلت الدراسةة ىل  وجود جككري ىلسةتاجيجيف 

باإلوافة ىل  وجود عثعاا ىلرجباج با  بعاد التككري اإلستاجيجيف، و بعاد األداء لد  عياداا كلياا الجامعة،  
 التنظيميف. 

( دراسةةة هدفت ىل  جحديد عنارص التككري اإلسةةتاجيجيف، و ةره رش جحقيه الجودة، 2012  ،الرشةةيكيف) جر  
  باب ، وكربثء. وعد والخدماا املرصةةفية، املقدمة من املصةةار  العراعية الحكومية، واألهلية رش محافظتيف

جركبا الدراسةةة ع  ىلبراز  همية عنارص التككري اإلسةةتاجيجيف رش جنمية عدراا، ومهاراا مدير  املصةةار ، 
من  ج  جقديت  فضة  الخدماا املرصةفية لببائنها. جت جم  البياناا عن طريه جصةميت استبانة وزعت ع  

ر فقط رش ةةةةة    ن اسةتخدام التككري اإلسةتاجيجيف انحصة  ربعا مرصةفال حكوميال، و هليال. وجوصةلت الدراسةة ىل
اإلدارة العليا للمصةةةار  املبحوةة، با وةةةافة ىل  وجود وةةةعف وعصةةةور رش اسةةةتخدام التقنياا الحديالة 

 املهتخدمة جل  املصار .

( ىل  عياس مد  اسةةتخدام مدراء املدارس الالانوية واإلبتدائية ,2012Pang and Pisapia (هدفت دراسةةة
يهةةتخدمون   Hong Kongملهاراا التككري اإلسةةتاجيجيف، وعد جوصةةلت الدراسةةة ىل   ن مدراء املدارس رش  

مهاراا التككري اإلسةتاجيجيف، ولكن بدرجاا متكاوجة، وعد وجدا الدراسةة  ن جركيب مدراء املدارس الالانوية 
لحكاظ ع  التوازن با النصةةاطاا الدااللية ملدارسةةهت، وبينة مدارسةةهت الخارجية، لتنيسةةي  ينصةةمل ع  ا

املرونة التنظيمية باإلوةةافة ىل  اسةةتخدام هذه املدارس مهاراا ىلعادة صةةياةة التككري، واملهاراا النظمية، 
جركيب مدراء املدارس لرؤية النصةاطاا رش املدارس بطريقة شةمولية. رش املقاب  فقد جوصةلت الدراسةة ىل   ن 

اإلبتدائية  كان ع  اسةةةتخدام املهاراا النظمية ومهاراا التككري التنيملية وجركيبهت ينصةةةمل ع  جحهةةا 
النصةةةاطاا وىلدارة الرصةةةاعاا رش مدارسةةةهت، وجوصةةةلت الدراسةةةة ىل  عدم وجود    فروعاا جوهرية رش 

التككري الالثةة، باإلوةةافة ملتتري الجن ، و   املدارس املبحوةة، جعب  ىل  وظيكة املدير رش اسةةتخدام مهاراا
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جالبت الدراسةةةة وجود دلي  ع   ن اآلناا يهةةةتخدمون مهاراا التككري التنيميف، وىلعادة صةةةياةة التككري، 
 والتككري النظميف  كرث من الذكور.

عن  يفدراسةةة العنارص التيف جهةر رش التككري اإلسةةتاجيجيف ع  املهةةتو  املنظمب Moon, 2012))عام مون  
اإلسةةتاجيجيف طريه طر  رولج افتايض يربط املتترياا الدااللية والخارجية للمهسةةهةةاا، متعلقال بالتككري  

، والذ  بدوره سةيهد  ىل  ربطو باألداء التهةويقيف. نتائج هذه الدراسةة، عدمت دلي  ع  املهةتو  املنظميف
، جركيب ع  فر  اإلسةةتاجيجيفىل   ن ميول ىلدارة املهسةةهةةاا رش القيام باملخاطرة، جركيب املدراء ع  التككري  

ع  إلسةتاجيجيف االعم  من جمي   عهةام املنظمة، والتناف  التهةويقيف جهد  ىل  زيادة اسةتخدام التككري  
املهةتو  املنظميف، لكن اوةكاء الصةكة الرسةمية رش الهيك  التنظيميف نين  هذا ا سةتخدام  يضةال، باإلوةافة ىل  

ع  املهةتو  املنظميف.  يضةال اإلسةتاجيجيف   ن املركبية رش الهيك  التنظيميف، جعود بصةك  ىليجايب ىل  التككري  

اإلسةتاجيجيف وةطرات التكنولوجيف جبيد من اسةتخدام التككري  من نتائج الدراسةة  ن ا وةظرات التهةويقيف وا  
 واألداء التهويقيف.اإلستاجيجيف ع  املهتو  املنظميف، و ن هنا  عثعة ايجابية با التككري 

ىل  دراسةةة  همية عنارص التككري اإلسةةتاجيجيف رش جمي   ( ,.2011Monnavrian, et. al)هدفت دراسةةة 
رش ىليران، جناولت هذه الدراسة عدد من العنارص، م  دراسة الوو   Benettonاملهتوياا اإلدارية رش اكة  

الحةايل لهةذه املتترياا رش الرشةةةكةة. وجةدا هةذه الةدراسةةةةة  ن هةذه العنةارص متعلقةة رش مامرسةةةةة التككري 
 يضةال وجدا هذه الدراسةة  ن  كرث  اإلسةتاجيجيف ولاا معن  لكن  ولوية اسةتخدام هذه العنارص متكاوجة.

ة واسةتخدام من عب  العاملا رش الرشةكة، ومتعلقة بالتككري اإلسةتاجيجيف هيف التحلي  البينيف، العنارص  همي
ىل  رضورة األالذ  Benettonالذكاء، اإلبدا ، وا نتباه للاميض والحارض واملهةةتقب .  وصةةت الدراسةةة اكة  

ع  عنةارص معينةة مالة    بعا ا عتبةار جمي  العنةارص املتعلقةة مبامرسةةةةة التككري اإلسةةةتاجيجيف م  التكيب 
راعاا، هذا فيام لو  رادا الرشةكة  ن جحصة  ع  حصةا سةوعية ةةةةة املحهةوبية، التككري النظميف، ىلدارة الصة 

 مقبولة رش ىليران، و ن جدير الرشكة بطريقة ىلستاجيجية.

لدراسةة مهةتو  اسةتخدام مهاراا التككري اإلسةتاجيجيف لد   Pisapia, et al., 2009))هدفت دراسةة ك  من  
( طةالبةال للةدراسةةةةاا العليةا رش عةدد من الجةامعةاا الصةةةينيةة املوجودة رش بلةدان مختلكةة لتجيةمل عن 328)

سهالا، األول  ه  عينة الطلبة رش هذه الجامعاا يهتخدموا مهاراا التككري اإلستاجيجيف بطريقة مختلكة؟ 
نيةري متترياا العمر، املوع ، والجن  رش جطبيه مهةاراا التككري اإلسةةةتاجيجيف رش هةذه والالةا   معرفةة جة 

الجامعاا؟ عدمت الدراسةةةة ةثةة متترياا ليتت فحصةةةها بواسةةةطة جقديت مكاهيت و دلة لك  مهارة من 
 ن جمي  املهاراا الالثةة، وهيف  التككري التنيميف، ىلعادة صةةياةة التككري، والتككري النظميف. وجدا الدراسةةة 

الجامعاا جقوم باسةتخدام مهاراا التككري اإلسةتاجيجيف الالثةة ولكن بنيوسةاج متكاوجة وك  جامعة جركب ع  

اسةةةتخدام  نو  معينو من املهاراا دون التكيب ع  األنوا  األالر .  يضةةةال وجدا الدراسةةةة  نو   يوجد 
ع  مهةةةتو  مامرسةةةة مهاراا التككري  فروعاا لاا د لة ىلحصةةةائية للجن ، العمر، واملوع  رش جنيةريها

 اإلستاجيجيف با الجامعاا املختلكة.
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رش  ( بدراسةةة هدفت ىل  عياس مهةةتو  التككري اإلسةةتاجيجيف لد  عادة املنظاما األهلية2008  ،الكرا)وعام  
وجكونت   ،وعد اسةةةتخدم الباحث املنهج الوصةةةكيف التحلييف  ،عطا  ةبة، ولل  من وجهة نظر اإلدارة العليا

( شةةخصةةال، واسةةتخدم الباحث المهةةة عنارص لقياس عنارص التككري اإلسةةتاجيجيف، 98ينة الدراسةةة من )ع
و ظهرا النتةائج  ن املنظاما األهليةة الكرب  رش عطةا  ةبة لةديهةا مهةةةتو  جككري ىلسةةةتاجيجيف منةاسةةةةمل، 

را لها ومبهةةةتو  متوسةةةط، ولكن يحتاج ىل  مبيد من التعبيب مبا يتناسةةةمل م  حجت التحدياا التيف يتع
 الصعمل الكلهطهنيف بصك  عام، واملهسهاا األهلية بصك  الا .  

( بناءل ع  دراسةةة سةةابقة،  جريت لدراسةةة التترياا التيف حدةت  ,2001Bonn)من عب   جت ىلجراء دراسةةة  
و  1983ع  التخطيط اإلسةةةتاجيجيف، واإلدارة اإلسةةةتاجيجية، رش الرشةةةكاا ا سةةةتالية كبرية الحجت، مابا  

1993(Bonn and Christodoulou, 1996 هدفت الدراسةة الحالية ىل  بناء هيك  لبيادة عملية التككري .)
رش املنظاما معتمدة ع   فكار متعلقة بعلت النك  واإلدارة، لح  املصةكلة املتعلقة بضةعف   اإلسةتاجيجيف

       اسةةتخدام التككري اإلسةةتاجيجيف عند معظت مدراء الرشةةكاا ا سةةتالية كبرية الحجت. وجوصةةلت الدراسةةة
لح  هذه املصةكلة عن طريه عيام الرشةكاا ا سةتالية باسةتخدام وووة  التككري اإلسةتاجيجيف رش مهةتويا 
مختلكا، ولكن متعلقا م  بعضةةةهام بعض. األول   ن يكون التككري ع  املهةةةتو  الكرد ، والالةا   ع  

     يجياا  كرث، باإلوةةافة ىل  ركاا للقيام بابتدا  اسةةتاجةةةةةة املهةةتو  املنظميف، وهذا سةةيخول املدراء رش الصةة 
     جطوير عمليةاا التككري اإلسةةةتاجيجيف رش اكةاجهت، والةذ  سةةةيعود بةالنك  ع  اكةاجهت من الثل ووةةة 
    سةةاس جنافلةة مميب، والذ  سةةيصةةك  القاعدة األسةةاسةةية رش عملية املحافظة ع  امليبة التنافهةةية التيف 

ركاا.  وصةت ةةةةة يف رش جمي  الوحداا اإلدارية املختلكة للصة جهةه  عملية ا جصةال، وعملية التعلت املنظم
 ن يتت القيام باملبيد من الدراسةةةاا رش حق  التككري اإلسةةةتاجيجيف رش عطاعاا   (Bonn, 2001)الدراسةةةة 

 مختلكة، و نو هنال  حاجة ملحة ىل  جطوير  دواا لقياس القدرة اإلستاجيجية للمدراء.

 الدراسات السابقة والدراسة الحاليةالتعقيب على  8 – 1

 Liedtka, 1998; Pisapia, et)يثحظ  ن معظت الدراساا اجبعت املنهج الوصكيف التحلييف، مال  دراساا  
al., 2009)  من وةريها، وجتكه الدراسة الحالية م  هذه الدراساا رش منهجيتها، لكنها جتميب عنها رش عينتها

ي ىلل جتناول اكاا عطا  التنيما، وهو  مر   جقت بو الدراساا الهابقة، وعد استكاد حيث بينة التطبيه
رش  راسة، ورش جطوير  داجهاو و الباحث من هذه الدراساا، رش ىلةراء اإلطار النظر ، وجعميه الكهت مبصكلة الد

ووء ىلطث  الباحث ع  ما جوفر لديها من دراساا سابقة، عام الباحث مبناعصة الدراساا الهابقة من الثل 
 املحاور التالية  

ع  مهةتو  مدراء   جر  دراسةتو، فمنهت من  جعدد الدراسةاا التيف جناولت مووةو  التككري اإلسةتاجيجيف -
ومنهت  (2018  الهعد ، ;Pisapia, et al., 2009; Pang and Pisapia, 2012 )القطا  التعليميف كدراسة  

 ,Bonn, 2001; Monnavrian)و  منظاما واكاا األعامل كدراسةةةةمن  جر  دراسةةةتو ع  مهةةةت
 .Moon, ; , et al.2008 ;2012 2011الكرا،(
و فمنهت من  جر  دراسةتو ع  اإلسةتاجيجيفاالتث  العيناا رش الدراسةاا الهةابقة التيف جناولت التككري   -

ومنهت من  جراهةا ع  مةدراء  ( (Pisapia, et al., 2009طثت املراحة  التعليميةة املختلكةة كةدراسةةةةة
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   ركاا كدراسةةةةةةةةة ومنهت من اجراها ع  مدراء الصةة   (Pang and Pisapia, 2012)املدارس  كدراسةةة  
(Bonn, 2001). 
وفيام يتعله بنتائج الدراسةةاا الهةةابقة حول مهةةتو  التككري اإلسةةتاجيجيف لد  عيناجها املدروسةةة فقد  -

جقوم باسةتخدام جوصةلت  ةلمل الدراسةاا ىل   ن املهسةهةاا واملنظاما التيف جت ىلجراء الدراسةاا عليها  
عثعاا ارجباطية كام جوصةلت الدراسةاا ىل  وجود    ،مهاراا التككري اإلسةتاجيجيف ولكن بنيوسةاج متكاوجة

 وعدد من املتترياا.اإلستاجيجيف، ىليجابية با التككري 

9 
جت اعتامد املنهج الوصةةكيف التحلييف رش مووةةو  الدراسةةة، من الثل مراجعة األدبياا لاا العثعة، مبا رش 

الدعيقية لوصةةف هذه الظاهرة، لل  الدراسةةاا الهةةابقة املتعلقة مبووةةو  الدراسةةة، للوصةةول ىل  املعرفة  
وجحقيه فهت  فضةةة  و د  للظواهر املتعلقة بها، والوعو  ع  د  جها، وجحلي  بياناجو، وبيان العثعة با 

 مكوناجها من الثل استخدام ا ساليمل ا حصائية املثةة.

 10
جةاه ووةةةو  املكهوم العلميف للتككري  ن اججةاهةاا اكةاا التةنيما املهةةةةاهمةة العةامةة جالكروةةةيةة األو    

 اإلستاجيجيف منخكضال.
 ن اججةاهاا اكاا التةنيما األردنيةة املهةةةةاهمةة العةامة ججةاه مامرسةةةةة مهةاراا التككري الكروةةةية الالةانية   

 اإلستاجيجيف منخكضال، )التككري التنيميف، ىلعادة صياةة التككري، التككري النظميف(.
  جوجد فروعاا لاا د لة احصةائية رش درجة ووةو  املكهوم العلميف للتككري اإلسةتاجيجيف الكروةية الالالالة   

للمدراء رش اكاا التنيما املهةةاهمة العامة، )العمر بالهةةنواا، املهه  العلميف، سةةنواا 
 .0.05الخربة( عند مهتو  د لة 

رعية الاصة، بالعمر، املهه  العلميف، وسنواا الخربة ولدراسة هذه الكروية جت ججبئتها ىل  ةثا فروياا ف
 وهيف كام ييف 

عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةائية رش درجة ووةو  املكهوم العلميف للتككري اإلسةتاجيجيف، جعب  لعمر   -

 .0.05املدير عند مهتو  د لة 
للتككري اإلسةةةتاجيجيف، جعب  عةدم وجود فرو  لاا د لةة ىلحصةةةةائيةة رش درجةة ووةةةو  املكهوم العلميف   -

 .0.05للمهه  العلميف عند مهتو  د لة 
عةدم وجود فرو  لاا د لةة ىلحصةةةةائيةة رش درجةة ووةةةو  املكهوم العلميف للتككري اإلسةةةتاجيجيف، جعب   -

 .0.05لهنواا الخربة عند مهتو  د لة 
 اإلسةةتاجيجيف للمدراء رش  جوجد فروعاا لاا د لة ىلحصةةائية رش درجة مامرسةةة التككريالكروةةية الرابعة   

اكاا التنيما املهةةاهمة العامة )العمر بالهةةنواا، املهه  العلميف، سةةنواا الخربة( عند 
 .0.05مهتو  د لة 
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ولدراسةة هذه الكروةية جت ججبئتها ىل  جهة  فروةياا فرعية الاصةة بالعمر، املهه  العلميف، وسةنواا الخربة 
 وهيف كام ييف 

صةةةةائيةة رش درجةة مامرسةةةةة التككري التةنيميف، جعب  لعمر املةدير عنةد عةدم وجود فرو  لاا د لةة ىلح ة
 .0.05د لة  مهتو 

عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةةةائية رش درجة مامرسةةةة التككري التنيميف، جعب  للمهه  العلميف عند  ة
 .0.05مهتو  د لة 

ا الخربة عند عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةةةائية رش درجة مامرسةةةة التككري التنيميف، جعب  لهةةةنوا ة
 .0.05مهتو  د لة 

عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةائية رش درجة مامرسةة ىلعادة صةياةة التككري، جعب  لعمر املدير عند  ة
 .0.05مهتو  د لة 

عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةائية رش درجة مامرسةة ىلعادة صةياةة التككري، جعب  للمهه  العلميف  ة
 .0.05عند مهتو  د لة 

فرو  لاا د لة ىلحصةائية رش درجة مامرسةة ىلعادة صةياةة التككري، جعب  لهةنواا الخربة   عدم وجود  ة
 .0.05عند مهتو  د لة 

عةدم وجود فرو  لاا د لةة ىلحصةةةةائيةة رش درجةة مامرسةةةةة التككري النظميف، جعب  لعمر املةدير عنةد  ة
 .0.05مهتو  د لة 

التككري النظميف، جعب  للمهه  العلميف عند عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةةائية رش درجة مامرسةةة   ة
 .0.05مهتو  د لة 

عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةةائية رش درجة مامرسةةة التككري النظميف، جعب  لهةةنواا الخربة عند   ة

 .0.05مهتو  د لة 

11 
 سايس من اإلدارة العليا، والوسط ،  يتكون مجتم  الدراسة من جمي  املهتوياا اإلدارية، وجتمال  بصك  

(  27والدنيا لرشكاا التنيما األردنية املهاهمة العامة املهجلة رش سو  عامن املايل، وعدد هذه الرشكاا )
وعد جت االتيار عينة الدراسة بطريقة   ،( ىلداريال 164اكة جنيما مهجلة رش سو  عامن املايل، والبالم عددهت )

   بواع  ةثةة استباناا لك  اكة، ولالثةة مهتوياا ىلداريةو وبلم عدد  ،( فردال 81عصوائية وبلتت )
 .  SPSS V. 19حيث الضعت للتحلي  باستخدام برنامج  ،( استبانو60ا ستباناا املعادة )

 أداة الدراسة 11–1 

عام الباحث بتصةميت اسةتبانة، كنيداة رئيهةية لجم  البياناا األولية لاا العثعة املبااة مبووةو  الدراسةة، 
لدراسةةة واع  التككري اإلسةةتاجيجيف لد  مدراء اكاا التنيما األردنية املهةةاهمة العامة، لقياس اسةةتجاباا 

جكييكها لتثئت الدراسةةة الحالية، وعد املبحوةا لكقراا ا سةةتبانة باسةةتخدام مقياس ليكرا الخاميس بعد  
(، الذ  يحدد اإلجاباا Closed Ended Questionnaireجبن  الباحث رش ىلعداد ا سةتبانة الصةك  املتله )
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املحتملة لك  سةهال )موافه بصةدة، موافه، محايد، ةري موافه، ةري موافه بصةدة(، وعد جت ججبئة ا سةتبانة 
له بخصةةائا عينة الدراسةةة، والالا  يتعله مبكهوم التككري اإلسةةتاجيجيف، ىل  المهةةة  جباء، الجبء األول يتع

 والالالث، والراب ، والخام  جتعله مبتترياا مامرسة مهاراا التككري اإلستاجيجيف.

 

 

 12

 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة تحليل  12-1

 حهمل جن  املبحوةا1-1-12

% من 16.7% من الذكور، و 83.3جوزي  األفراد حهةمل الجن  حيث جبا  ن ما نهةبة   1يبا الجدول رعت  
ركاا رش املجتم  ةةةة اإلناا رش مجتم  الدراسة، وهذا يتامىش م  جركيبة القو  العاملة رش هذا النو  من الص

األرد ، حيث بعض النهةةاء يعملن رش اكاا عطا  الصةةناعة، مال  اكاا صةةناعة اآللبهةةة وكون  ن بعض 
ىلداراا بعض اكةاا التةنيما، جعترب ىلداراا  جنبيةة فهيف جعتمةد ع   فراد لو الربة عةاليةة رش مجةال اكةاا 

رش جعيا النهةاء رش هذا القطا ، باإلوةافة ىل    التنيما، مال  اكة التنيما الكرنهةية، مام   يعطيف فر  كبرية
 ن العمة  رش عطةا  التةنيما يتطلةمل جنكيةذ  عامل الةارج ىلدارة اكةاا التةنيما و فرعهةا.  يضةةةةال بعض النهةةةةاء 

ر ةةةة يكضلن العم  رش عطا  التعليت وبعضهن األالر يكضلن الجلوس رش البيت لرعاية  بناءهن، وهذا ما يكه
 مجتم  الدراسة.سبمل زيادة عدد الذكور رش 

 حهمل عمر املبحوةا 2-1-12
% منهت كةانةت  عامرهت  كرب 51.7يبا جوزي  املةديرين حهةةةةمل متتري العمر، حيةث جبا  ن  1جةدول رعت 

سةةنة،   35-31% جراوحت  عامرهت با 16.7سةةنة، و   40-36% جراوحت  عامرهت با 28.3سةةنة، و  40من  
% من  فراد عينة الدراسةة جتاو  96يثحظ من الجدول  ن  كرث من    سةنة.  30-26% كانت  عامرهت من 3.3

 سنو، وهت يدركون  همية جعبنة ا ستبانة لنجا  الدراسة. 40سنو، و  كرث من  31 عامرهت ما با 

 حهمل املهه  العلميف3-1-12
وةا رش % من املبح66.7جوزي   فراد العينةة حهةةةةمل املههة  العلميف، حيةث جبا  ن  1يبا الجةدول رعت 

% يحملون 8.3% يحملون شةةهادة املاجهةةتري، و23.3واكاا التنيما األردنية يحملون درجة البكالوريوس،  
% يحملون شةةةهادة الدكتوراة، ويثحظ رش الجدول ارجكا  نهةةةبة حملة 1.7شةةةهادة الدبلوم املتوسةةةط، و

هذا ىلن دل ع  شة  فإنو يدَل البكالوريوس، وحملة شةهادة املاجهةتري، وعدم وجود حملة الالانوية العامة، و 
ع  ارجكا  املهةةتو  التعليميف لد  املبحوةا رش ىلداراا اكاا التنيما األردنية املهةةاهمة العامة. وجصةةري 
هةذه النتيجةة ىل  اعتامد اكةاا التةنيما ع  الككةاءاا املههلةة، إلنجةاز  عاملهت األمر الةذ  عةد يرف  من 
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اع  عملهت املختلكة. وهذا يصةري ىل   ن  فراد عينة الدراسةة نتلكون سةقف التوععاا، ألدائهت اإلدار  رش مو 
 مهتو  جعليميف مرجك  نكنهت من ىلجابة فقراا ا ستبانة مبوووعية وحيادية.

 حهمل املهتو  اإلدار 4-1-12
 %43.3يبا املهةتو  اإلدار  للمبحوةا  رش اكاا التنيما األردنية، وعد جبا من الجدول  ن  1جدول رعت 

%  15( يعملون رش اإلدارة الوسةةةط ، و 60من  25% )41.7( يعملون رش اإلدارة العليةا، و ن 60من  26)
(. وهذا مها جيد يدل ع  جنو  املهةةةتوياا اإلدارية وجنو  وظائف 60من    9يعملون رش اإلدارة الدنيا، )

نكن مثحظة  ن  ع  نهةةبة  1ت  فراد العينة، ويعترب لل   مرال ايجابيال ملخرجاا الدراسةةة. من الجدول رع
ردود هيف من اإلدارة العليا، واإلدارة الوسةةةط ، والهةةةبمل رمبا يعود ىل   ن موظكا مهةةةتو  اإلدارة الدنيا 

 يعملون رش امليدان  و بعض منهت مصتول.

   الخصائا الدنوةرافية لعينة الدراسة 1جدول  

 النهبة املنوية  التكرار  املهتو  اإلدار   النهبة املنوية  التكرار  الجن  

 لكر
  نال 

 

50 
10 

83.3 
16.7 

 ىلدارة عليا 
 ىلدارة وسط  
 ىلدارة دنيا 

25 
26 
9 

41.7 
43.3 
15.0 

 100 60 املجمو   100.0 60 املجمو  
 النهبة املنوية  التكرار  سنواا الخربة  النهبة املنوية  التكرار  العمر 
 25 ع  من 
26-30 
31-35 
36-40 

 40 كرب من 

0 
2 
10 
17 
31 

00.0 
3.3 
16.7 
28.3 
51.7 

1-4 
5-8 
9-12 

 13 كرث من 
 

2 
11 
16 
31 

3.3 
18.3 
26.7 
51.7 

 100 60 املجمو   100.0 60 املجمو  
 النهبة املنوية  التكرار  عمر الرشكة  النهبة املنوية  التكرار  املهه  العلميف 

 ةانوية عامة 
 دبلوم

 بكالوريوس
 ماجهتري
 دكتوراة

0 
5 
40 
14 
1 

00.0 
8.3 
66.7 
23.3 
1.7 
 

 سنواا  10 ع  من 
 سنو 19 -10
 سنو 29 -20
 سنو 39 -30
 سنو 49 -40

 سنو 50 كرب  و يهاو  

6 
18 
6 
24 
0 
6 

10.0 
30.0 
10.0 
40.0 
00.0 
10.0 

 100 60 املجمو   100.0 60 املجمو  
 النهبة املنوية  التكرار  ملكية الرشكة  النهبة املنوية  التكرار  عدد العاملا 

 100 ع  من 
100-499 
500-999 
1000-1999 
2000-2999 
3000-3999 

 4000 كرب  و جهاو  

36 
24 
0 
0 
0 
0 
0 

60.0 
40.0 
00.0 
00.0 
00.0 
00.0 
00.0 

 حكومية م  عطا  الا  
 عطا  الا 

60 
0 

100 
0 
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 100 60 املجمو   100 60 املجمو  

 حهمل سنواا الخربة  5-1-12
% منهت 51.7جوزي   فراد الدراسةةةة حهةةةمل متتري الخربة، وعد جبا من الجدول  ن  1يووةةةل جدول رعت  

% 18.3سةةةنةة، 12ىل   9% جراوحةت الرباجهت من 26.7سةةةنةة وهيف الكنةة األكرث،  13كةانةت الربجهت  كرث من 
نة األع  الربة. سةنواا وهيف الك 4ىل   1% كانت الرباجهت من  3.3سةنواا، و الريال  8ىل    5كانت الرباجهت من 

سةنو الربة. وهذا يصةري ىل   13و و كرث   9% من  فراد العينة نتلكون با  78يثحظ من الجدول  ن  كرث من  
 ن هنا  جنو  رش الخرباا ألفراد عينة الدراسةةةة، ونتلكون الربة كافية نيكنهت من ىلجابة فقراا ا سةةةتبانة 

 مبوووعية ودعة.

 التنيماحهمل عدد العاملا رش اكاا 6-1-12 
جوزي  اكاا التنيما األردنية حهةمل متتري عدد العاملا، حيث جبا  ن نهةبة العاملا  1يبا الجدول رعت  

موظكال كانت نهةبتهت  499ىل    100%، ومن  60موظكال، وعد بلتت   100العضةم  رش هذه الرشةكاا  ع  من  
دام اعةدادال كبريةل من املوظكا، %، وهةذا يعب  ىل   ن طبيعةة  عامل اكةاا التةنيما   جتطلةمل اسةةةتخة 40

 مقارنة بقطاعاا الرشكاا األالر  كقطا  الصناعة مالثل. 

 حهمل عمر الرشكة بالهنا  7-1-12
% من هذه الرشةةكاا 40جوزي  الرشةةكاا حهةةمل متتري  عامرها بالهةةنا، حيث جبا  ن   1يبا جدول رعت  

% من 10سةنة، و   19ىل    10الرشةكاا جراوحت  عامرها من % من  30سةنة، و   39ىل    30جتاو   عامرها من  
سنواا، و كرب  10،  ع  من  29ىل     20% بالتوايل بنيعامر جتاو  من  10اكاا التنيما األردنية كانت  عامرها  

سةنواا  10% من اكاا التنيما جتاو  الربجها رش الهةو  من  90سةنة. ويصةري الجدول ىل   ن   50 و جهةاو  
 نو مام يعنيف  ن العاملا رش اكاا التنيما لديهت القدرة الكافية إلجابة فقراا ا ستبانة.س 50و كرث من 

 حهمل متتري ملكية الرشكة 8-1-12
يبا  ن جمي  اكاا عطا  التنيما املهةةاهمة العامة املهةةجلة رش سةةو  عامن املايل، كانت  1جدول رعت 

%، عك  القطاعاا األالر  كقطا  الصةناعة، 100فقط مهةاهمة عامة مملوكة للقطا  الخا ،    بنهةبة  

 والخدماا مالثل، وهذا يصري ىل   ن الحكومة األردنية  جهاهت رش هذا النو  من القطاعاا.

تحليل البيانات ومناقشةةةةة وارتبار الفر ةةةةيات لمسةةةةتوة الابات عينة الدراسةةةةة لمت يرات مفهوم 2-12 

 ومهارات التفكير اإلستراتيجي

 املعرفة مبكهوم التككري اإلستاجيجيفمهتو   1-2-12

،  ن اكاا التنيما األردنية املتضةةمنة رش مجتم  الدراسةةة، لديها معرفة وووةةو  جيد 2يبا الجدول رعت  
. ويبا الجدول  ن لديهت معرفة رش 3.91للمكهوم العلميف للتككري اإلسةتاجيجيف، حيث بلم الوسةط الحهةايب  

 جعبير،  و اكهةات ميبة جنافهةية، ويضة  جصةور للرشةكة من الثل ربط  ن التككري اإلسةتاجيجيف يهةاعد ع 
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املايض، والحارض، واملهةةتقب ، و ن التككري اإلسةةتاجيجيف يرجبط م  ح  القضةةايا اإلسةةتاجيجية، ويضةة  جصةةور 
ملهةتقب  الرشةكة، ويوجد ووةو  رش عدرجو ع  بناء الككاءة الثزمة للهةيطرة ع  األسةوا  رش املهةتقب ، و نو 
يعترب عملية جوليكية ناججة عن عملية جوظيف الحدس واإلبدا  رش صةةياةة عملية التوجو اإلسةةتاجيجيف، و ن 

ركة، ةةةةة التككري اإلسةتاجيجيف يدال  رش صةياةة وجطبيه اإلسةتاجيجية، وجقرير األداء )اإلنجاز( ا سةتاجيجيف للصة 
ويبةدو  ن  وةةةعف محور من هةذه املحةاور وهو  ن عمليةة التككري اإلسةةةتاجيجيف يجةمل  ن جتت رش جمي  

. ويوجد لهذا ا نخكاا رش الوسةط الحهةايب سةبمل رش  ن 3.23املهةتوياا اإلدارية للمنظمة بوسةط حهةايب  
لعم ، مام يعنيف  نو بعض املنظاما العربية نيي  ىليل اسةةةتخدام املركبية، وىلنصةةةتال املنظاما بتكاصةةةي  ا

  يوجد ااا  فاع  لباعيف املهتوياا اإلدارية رش جل  املنظاما، وعدم وجود هياك  جنظيمية عضوية.

   الوسط الحهايب وا نحرا  املعيار  لك  فقرة من فقراا مهتو  املعرفة مبكهوم التككري اإلستاجيجيف 2جدول  

 جيف فقراا مهتو  املعرفة مبكهوم التككري اإلستاجي  م 
الوسط  
 الحهايب 

ا نحرا 
   

 املعيار  
 0.633 4.35 التككري اإلستاجيجيف يهاعد ع  جعبيب، و اكتهات ميبة جنافهية. 1

 0.688 4.03 يض  جصور  للرشكة من الثل ربط املايض والحارض واملهتقب .اإلستاجيجيف  التككري  2

3 
اإلسةةتاجيجية وجقرير األداء )اإلنجاز( اإلسةةتاجيجيف التككري اإلسةةتاجيجيف يدال  رش صةةياةة وجطبيه 

 للرشكة.
3.82 0.701 

 0.733 3.93 القدرة ع  بناء الككاءة الثزمة للهيطرة ع  األسوا  رش املهتقب .اإلستاجيجيف يوفر التككري  4

5 
ناججة عن التوظيف الجيد للحدس، واإلبدا  رش صةياةة   عملية جوليكيةاإلسةتاجيجيف  يعترب التككري  

 التوجو ا ستاجيجيف للرشكة.
3.92 0.850 

 0.712 4.03 م  ح  القضايا اإلستاجيجية ووو  جصور ملهتقب  الرشكة.اإلستاجيجيف يرجبط التككري  6
 1.170 3.23 للمنظمة رش جمي  املهتوياا اإلدارية  اإلستاجيجيف  يجمل  ن جتت عملية التككري   7

  3.91 املجمةةةو  

 ن اججاهاا اكاا التنيما املهةةةاهمة العامة ججاه ووةةةو  املكهوم   الكروةةية الرئيهةةية األو  جنا ع   
 العلميف للتككري اإلستاجيجيف منخكضال.

ىل   ن  فراد مجتم  الدراسةةة لديهت ووةةوحال دعيقال للمكهوم العلميف   2يصةةري جحلي  النتائج والجدول رعت 

للتككري اإلسةتاجيجيف، وبذل  جرفض الكروةية الصةكرية، وعبول الكروةية البديلة، التيف جنا   " ن اججاهاا 
سةتاجيجيف مرجكعا"، وجتطابه هذه اكاا التنيما املهةاهمة العامة ججاه ووةو  املكهوم العلميف للتككري اإل 

التيف وجدا   (Pang and Pisapia, 2012; El-Farra et al., 2008; pisapia, 2005النتيجة م  دراسةاا )
  ن عينة ومجتم  دراساجهت لديهت معرفة جيدة رش مكهوم التككري اإلستاجيجيف. 

 مهتو  مامرسة التككري التنيميف 2-2-12
 ن هنال  اسةةتخدام جيد ملهاراا التككري التنيميف رش اكاا التنيما األردنية، حيث  3يتبا من الجدول رعت  

، ويبا الجةدول  ن  فراد املجتم  يحةاولون جطبيه 3.85بلم مجمو  الوسةةةط الحهةةةةايب لجمي  املحةاور 
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 فراد املجتم  رش  . ويبا الجةدول  ن4.25معرفتهت، والربجهت أليةة مصةةةكلةة جواجههت، وبوسةةةط حهةةةةايب 
الرشةكاا يحاولوا اكتصةا  كيكية معالجة عضةية ما بصةك   فضة  عند التككري بقرار سةابه عاموا بو، ويتت 
األالذ بالحهةةبان اسةةتخدام املعلوماا التيف جت جمعها بواسةةطة الخربة رش ح  عضةةية ما، ويتت األالذ بيعن 

ل )األفعةال( التيف عةاموا بهةا، بةاإلوةةةةافةة ىل   ن ا عتبةار انعكةاسةةةةاا الواع  عنةد التككري بةالقراراا واألعام 
املبحوةا رش اكاا التنيما األردنية يحاولوا التهةةاؤل، ليتت جطوير عملية فهت القضةةايا، ويهةةعوا ىل  جنيطري 
فهت القضةايا من وجهاا نظر مختلكة. ويبدو  ن  وةعف محور من محاور مهاراا التككري التنيميف، وهو  ن 

، وهذا يصةري ىل  مامرسةة متميبة 3.53ة وجهاا نظرجهت الخاصةة بهت بوسةط حهةايب  هنال  اعتا  مبحدودي
 ملهارة التككري التنيميف. 

ىلن اججاهاا اكاا التنيما األردنية املهةاهمة العامة ججاه مامرسةة :  الكروةية الرئيهةية الالانية جنا ماييف 

 مهاراا التككري اإلستاجيجيف منخكضال.
 ىلن اججاهاا اكاا التنيما األردنية املهةاهمة العامة ججاه مامرسةة التككري التنيميف  األو   الكروةية الكرعية  

 منخكضال.

ىل   ن  فراد مجتم  الدراسةة لديهت مامرسةة مرجكعة للتككري التنيميف رش  3يصةري جحلي  النتائج والجدول رعت  
اكاا التنيما األردنية املهةةاهمة العامة، وبذل  جرفض الكروةةية الصةةكرية، وجقب  الكروةةية البديلة، التيف 

اه مامرسةةةةة التككري التةنيميف مرجكعةا". جنا ىل  "ىلن اججةاهةاا اكةاا التةنيما األردنيةة املهةةةةاهمةة العةامةة ججة 
 Pang and)ودراسةةة، (Pisapia, et al., 2005)نتيجة هذه الدراسةةة جتطابه م  نتيجة ك  من دراسةةة 

(Pisapia, 2010  التيف وجدا  ن مهةتو  مامرسةة مهارة التككري التنيميف كان مرجكعال. باإلوةافة ىل   ن نتيجة
التيف  جريت  (Turkey, et al., 2012)هذه الدراسةةة رش مامرسةةة التككري التنيميف جتطابه م  نتائج دراسةةة  

  نتائج الدراسةاا ع  عينة من الكناد  واكاا األطعمة وصةناعة الهةياراا رش اسةطنبول التكية. مقارنة م

الهةةةابقة جعترب نتيجة مامرسةةةة التككري التنيميف رش عطا  اكاا التنيما األردنية مامرسةةةة عالية، وليهةةةت 
 منخكضة مقارنة م  الدراساا التيف  جريت رش الدول املتقدمة.

   الوسط الحهايب وا نحرا  املعيار  لك  فقرة من فقراا مهتو  مامرسة التككري التنيميف 3جدول  

 فقراا مهتو  مامرسة التككري التنيميف  م 
الوسط  
 الحهايب 

ا نحرا   
 املعيار  

 0.918 3.93 جحاول  ن جهنيل  سنلة مال  "ملالا" لتطوير عملية فهت القضايا. 1
 0.985 4.25 جحاول جطبيه معرفت  والربج  ألية مصكلة جواجه . 2

3 
جقبلة  بةنين جكون معتقةداجة  املكضةةةةلةة الةاطنةو عنةدمةا جككر مبةا عملتةو و جخةذجةو من 

 عراراا رش ح  القضايا.
3.58 0.850 

 1.016 3.53 ا عتا  مبحدودياا وجهة نظرج  الخاصة ب . 4
 0.607 4.07 جكتصف كيكية معالجة عضية ما بصك   فض  عند التككري بقرار سابه عمت بو. 5

6 
ايجاد هد   مصةةت  يهةةمل لطرفا متنافهةةا  وو متضةةاربا  رش اكت  جحاول 

 لينجل كثهام.
3.62 1.121 
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7 
جحاول  ن جنيالذ بالحهةةبان اسةةتخدام املعلوماا التيف جت جمعها بواسةةطة الخربة رش 

 ح  عضيو ما.
3.95 0.832 

 1.022 3.65 سابقا.جهع  ىل  التدريمل من عب  زمثء،  و مختصا عند التككري بقراراا اجخذجها  8

9 
جحةاول  ن جةنيالةذ بعا ا عتبةار انعكةاسةةةةاا الواع  عنةد التككري بةالقراراا، واألعامل 

 )األفعال( التيف عمت بها.
3.95 0.790 

 0.861 3.93 جهع  لتنيطري القضايا من وجهاا نظر مختلكة. 10
  3.85 املجمةةو  

 
 

 اإلستاجيجيف مهتو  مامرسة ىلعادة صياةة التككري   3-2-12
وجود مهةةتو  عال  ملامرسةةة مهارة ىلعادة صةةياةة التككري من عب  اكاا التنيما  4يتبا من الجدول رعت  

 ما بالنهةبة للكقراا فإن الرشةكاا املبحوةة   ،3.33األردنية، حيث كان مجمو  الوسةط الحهةايب لهذا املتتري

ا جكون املصةةكلة  كرث جعقيدال بنيع  وسةةط جحاول ابتدا  وجقييت عدد ممكن من الحلول، والتصةةوراا عندم
ويبا الجدول  ن هذه الرشةكاا جحاول اسةتخدام مختلف وجهاا النظر لرسةت ىلسةتاجيجياا   ،4.2حهةايب  

، وجقوم بكحا موعف ما بواسةطة اسةتخدام وجهاا 3.95مختلكة،  زمة لتهةوية مصةكلو ما بوسةط حهةايب  
ل رش مناعصةةاا م  األشةةخا  الذين نلكون وجهاا ، م  محاولة الدالو 3.92نظر مختلكة بوسةةط حهةةايب  
كام يبا الجدول  ن الرشةكاا املبحوةة جحاول فحا/دراسةة املصةكلة  و ل   ،3.83نظر مختلكة بوسةط حهةايب  

مبظهرها الخارجيف، ومن ةت ىلنصةاء الخطط لحلها عب  الهةعيف للحصةول ع  آراء األشةخا  األالرين، بوسةط 
وةعف محورين من محاور مهاراا ىلعادة صةياةة التككري وهو  ن الرشةكاا ويبدو  ن     ،3.32حهةايب مقداره  

املبحوةة جحاول ججنمل املصةاركة رش مناعصةاا م  النقاد الصةوصةال م  األشةخا  الذين يضةعون افتاوةاا 
ركاا بكحا/جدارس املصةكلة باسةتخدام ةةةةة ، وجقوم هذه الصة 2.62مختلكة حول عضةية ما، بوسةط حهةايب  

 . 2.62حهايب وجهة نظر واحدة، بوسط 

" ن اججاهاا اكاا التنيما األردنية املهةاهمة العامة ججاه مامرسةة ىلعادة صةياةة   الكروةية الكرعية الالانية  

 التككري اإلستاجيجيف منخكضال".

ىل   ن  فراد مجتم  الدراسةةةة، لديهت مامرسةةةة مرجكعة ملهارة ىلعادة  4يصةةةري جحلي  النتائج والجدول رعت 
صةياةة التككري رش اكاا التنيما األردنية املهةاهمة العامة، لذل  جرفض الكروةية الصةكرية، وجقب  الكروةية 

العامة ججاه مامرسةةة ىلعادة صةةياةة  البديلة، التيف جنا ىل   ن اججاهاا اكاا التنيما األردنية املهةةاهمة
 (Halis, 2010)التككري اإلسةتاجيجيف مرجكعال.  يضةال نتيجة هذه الدراسةة جتطابه م  دراسةة ك  من دراسةة 

التيف  (Pisapia, et al., 2012)التيف  جريت ع  عينة من الكناد  التكية رش مدينة اسةةةطنبول، ودراسةةةة 
 (Turkey, et al., 2012)، ودراسةةةةة Hong Kongاإلبتةدائيةة رش  جريةت ع  عينةة من املةدارس الالةانويةة و 

التيف  جريت ع  عينة من الكناد ، واكاا األطعمة، وصةةناعة الهةةياراا رش اسةةتنبول التكية، وعد كانت 
 نتائج جمي  الدراساا فيام يخا مامرسة مهارة ىلعادة صياةة التككري مرجكعة. 

 وا نحرا  املعيار  لك  فقرة من فقراا مهتو  مامرسة ىلعادة صياةة التككري اإلستاجيجيف   الوسط الحهايب  4جدول  
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 فقراا مهتو  مامرسة ىلعادة صياةة التككري  م 
الوسط  
 الحهايب 

ا نحرا   
 املعيار  

1 
جحاول ابتدا   و الله وجقييت  كرب عدد ممكن من الحلول والتصوراا عندما جكون 

 املصكلة  كرث جعقيدال.
4.20 0.684 

2 
جحاول الدالول رش مناعصةةاا م  األشةةخا  الذين نلكون وجهاا نظر ومعتقداا  

 مختلكة.
3.83 0.905 

 0.926 3.92 جقوم بكحا موعف  ما بواسطة استخدام وجهاا نظر مختلكة. 3

4 
جحاول اسةتخدام مختلف وجهاا النظر، لرسةت اسةتاجيجياا مختلكة  زمة لتهةوية 

 مصكلو ما.
3.95 0.832 

 1.114 2.75 جحاول ايجاد ح  مهبه لقضيو ما عب   ن يتت فهمها  و جعريكها بصك  واول. 5
 0.972 3.27 جتب  امليول والنبعاا بتوجيو  سنلة لك  من حول  عن املتترياا واملهتجداا. 6
 0.838 2.10 جقوم بكحا/جدارس املصكلة ولل  باستخدام وجهة  نظر واحده. 7

8 
ججنمل املصةةاركة رش مناعصةةاا م  النقاد، الصةةوصةةال م  األشةةخا  الذين جحاول 

 يضعون افتاواا مختلكة حول عضية ما.
2.62 0.846 

9 
الخطط لحلها  جحاول فحا/دراسةة املصةكلة  و  مبظهرها الخارجيف، ومن ةت ىلشةاء

 عب  الهعيف للحصول ع  آراء األشخا  األالرين.
3.32 1.081 

  3.33 املجمةةةو  
 

 مهتو  مامرسة التككري النظميف  4-2-12
 ن اجاميل الوسةةط الحهةةايب إلجاباا املبحوةا ملتتري فقراا مامرسةةة التككري النظميف  5يبا الجدول رعت  

، ولل  يصةةري ىل  مهةةتو  مامرسةةة عالية من عب  اكاا التنيما األردنية املبحوةة. ويبا الجدول  ن 3.84
حصةةةلةت ع  الرجبةة األو  الكقرة التيف جنا جركب ع  عمليةة البحةث عن الهةةةبةمل عبة  اجخةال    ىلجراء، 

، ونالت الكقرة  جحاول ايجاد وجحديد عو  البينة الخارجية التيف جهةر ع  4.33وبوسةةةط حهةةةايب مقداره  
 .4.18عمل ، الرجبة الالانية، وبوسط حهايب 

بينام حصلت ك  من الكقراا "جحاول التكيب ع  جككي  املصكلة ىل   جباء عب  القيام بتوويحها"، وجحاول 
رش حا نالت   ،4.07د جتذية راجعة محددة جتعله بانجاز اكت "، ع  الرجبة الالالالة، وبوسةةط حهةةايب  ايجا

الكقرة " جحاول  ن جنظر للتترياا رش بنية اكت  التيف جهد  ىل  جحهةةيناا داةة،  و جوهرية"، ع  الرجبة 
جهةع   سةتخث   راج،  و عواعد من املعلوماا  حصةلت الكقرة " ،4.03حهةايب مقداره    الرابعة، وبوسةط

ججد رش معضةةت   رش حا حصةةلت الكقراا" ،3.97املتوفرة"، ع  الرجبة الخامهةةة، وبوسةةط حهةةايب مقداره  
املهةةةةائة   ن جترياا البينةة الخةارجيةة جتطلةمل جتيرياا داالليةة"، و" جحةاول األالةذ بعا ا عتبةار حول كيكيةة 

، رش املرجبة 3.78، و3.88جنيةري العوام  البينية"، بالتوايل ع  وسةط حهةايب    ظهور وحدوا التتيري، من الثل
 الهادسة واملرجبة الهابعة.

رش حا حصةةةلت الكقرة التيف جنا جحاول التككري رش كيكية جنيةري األطرا  املختلكة رش الرشةةةكة ع  طريقة 
ت ك  من الكقراا جركب ع  جطوير بينام حصةةل ،3.78انجاز األعامل"، ع  املرجبة الالامنة، وبوسةةط حهةةايب  

عدراا موظكا الرشةكة رش ح  القضةايا عند مواجهة عضةيو جحتاج ىل  ح ، "وجهةع  لكهت كيكية عثعة  و 
 ما  ،3.75جرابط األشةةخا  م  بضةةهت بعض رش مواجهة عضةةية ما"، ع  املرجبة التاسةةعة، وبوسةةط حهةةايب  
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دراسةةة القضةةية،  و البحث عن الهةةبمل  جت رش املرحلة الكقرة التيف جنا "جتطل  ىل  اجخال ىلجراءاا عب   
 .2.33العااة واألالرية، وبوسط حهايب 

 

 

 

 

   الوسط الحهايب وا نحرا  املعيار  لك  فقرة من فقراا مهتو  مامرسة التككري النظميف 5جدول  

 فقراا مهتو  مامرسة التككري النظميف  م 
الوسط  

 الحهايب 

ا نحرا   

 املعيار  

 0.761 3.88 معظت املهائ   ن جترياا البينة الخارجية جتطلمل جتيرياا دااللية.ججد رش  1

 0.940 3.78 جحاول التككري رش كيكية جنيةري األطرا  املختلكة رش الرشكة  ع  طريقة انجاز األعامل. 2

 0.895 3.75 جركب ع  جطوير عدراا موظكا الرشكة رش ح  القضايا عند مواجهة عضيو جحتاج ىل  ح . 3

 0.712 4.18 جحاول ايجاد وجحديد عو  البينة الخارجية التيف جهةر ع  عمل  . 4

 0.686 4.07 جحاول التكيبع  جككي  املصكلة ىل   جباء عب   القيام بتوويحها. 5

 0.710 4.07 جحاول ايجاد جتذية راجعة محددة  جتعله بانجاز اكت . 6

 0.758 3.97 عواعد من املعلوماا املتوفرة.جهع   ستخث   راج  و  7

 0.681 4.33 جركب ع  عملية البحث عن الهبمل عب  اجخال    ىلجراء. 8

 0.950 3.75 جهع  لكهت كيكية عثعة  و جرابط األشخا  م  بعضهت بعض رش مواجهة عضيو ما. 9

 0.724 3.87 جنيةري العوام  البينية.جحاول األالذ بعا ا عتبار كيكية ظهور وحدوا التتيري من الثل  10

 1.174 2.33 جتطل  ىل  اجخال ىلجراءاا عب  دراسة القضية  و البحث عن الهبمل. 11

 0.843 4.03 جحاول  ن جنظر للتترياا رش بنية اكت  التيف جهد  ىل  جحهيناا داةة  و جوهرية. 12

  3.84 املجمةةو  
 

"ىلن اججاهاا اكاا التنيما األردنية املهةاهمة العامة ججاه مامرسةة مهارة التككري   الكروةية الكرعية الالالالة  
 النظميف منخكضال".

ىل   ن  فراد مجتم  الدراسةة لديهت مامرسةة مرجكعة للتككري النظميف رش  5يصةري جحلي  نتائج الجدول رعت   
ة، وجقب  الكروةية البديلة، والتيف اكاا التنيما األردنية املهةاهمة العامة، وبذل  جرفض الكروةية الصةكري

جنا ىل   ن اججاهاا اكاا التنيما األردنية املهةاهمة العامة ججاه مامرسةة التككري النظميف مرجكعال.  يضةال 
 Benettonرش اكة  (Monnavrian, et.al., 2011)نتيجة هذه الدراسةة جتطابه م  نتيجة دراسةة ك  من  

، ودراسةةة   (Pisapia, et al., 2005)رش ىليران، التيف وجدا  ن الرشةةكة نيارس التككري النظميف مبهةةتو  عال 
التيف  جريت رش عطا  ةبه   ) (El-Farra, et al., 2008التيف جوصةلت ىل  نك  النتيجة،  باإلوةافة ىل  دراسةة  

 ع  عينة رش وزارة الصحو الكلهطينية.
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 جوجد فروعاا لاا د لة ىلحصةةائية رش درجة ووةةو  املكهوم العلميف للتككري الكروةةية الرئيهةةية الالالالة   
اإلسةةةتاجيجيف للمةدراء رش اكةاا التةنيما املهةةةةاهمةة العةامةة، جعب  ىل  العمر 

 .0.05بالهنواا، املهه  العلميف، سنواا الخربة عند مهتو  د لة 

عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةةائية رش درجة ووةةو  املكهوم العلميف للتككري   الكروةةية الكرعية األو   
 .0.05اإلستاجيجيف جعب  لعمر املدير عند مهتو  د لة 

، لبيةان الكروعةاا رش درجةة ووةةةو  املكهوم Kruskal-Wallis testنتيجةة االتبةار  6يتبا من الجةدول رعت 
،  ن مهتو  الد لة لجمي   سنلة متتري 0.05مهتو  الد لة  العلميف للتككري ا ستاجيجيف، وعمر املدير عند  

، مام يعنيف عبول الكروةية الصةكرية، 0.05الدراسةة بالنهةبة لعمر املبحوةا رش عينة الدراسةة كانت  كرب من  
   عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصائية رش درجة ووو  املكهوم العلميف للتككري اإلستاجيجيف، جعب  لعمر 

-El). وعد اجكقت نتيجة هذه الدراسةة م  النتيجة التيف الرجت بها دراسةة  0.05مهةتو  د لة    املدير عند
Farra et al., 2008)  من حيث عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصائية جعود ىل  عمر املدير رش  عهام عطا ،

 الصحة لد  وزارة الصحة رش عطا  ةبة. 

 لة ىلحصةةائية رش درجة ووةةو  املكهوم العلميف للتككري عدم وجود فرو  لاا د الكروةةية الكرعية الالانية   
 .0.05اإلستاجيجيف جعب  للمهه  العلميف عند مهتو  د لة 

، لبيةان الكروعةاا رش درجةة ووةةةو  املكهوم Kruskal-Wallis testنتيجةة االتبةار  6يتبا من الجةدول رعت 
،  ن مهتو  الد لة لجمي   سنلة 0.05 للتككري اإلستاجيجيف واملهه  العلميف للمبحوةا عند مهتو  الد لة

، مام يعنيف عبول 0.05متتري الدراسة بالنهبة للمهه  العلميف للمبحوةا رش مجتم  الدراسة كانت  كرب من  
الكروةةةية الصةةةكرية،    عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةةةائية رش درجة ووةةةو  املكهوم العلميف للتككري 

%، من املبحوةا كام 66.7. وهذا يعود ىل   ن 0.05مهةتو  د لة  اإلسةتاجيجيف، جعب  للمهه  العلميف عند  
 % ع  درجة املاجهتري.23.3حاصلون ع  درجة البكالوريوس، و  1هو موول الجدول رعت 

( لبيان الكروعاا رش درجة ووو  املكهوم العلميف للتككري  Kruskal-Wallis  نتائج ىلالتبار كروسكال وا س ) 6جدول  
 0.05اإلستاجيجيف والخصائا الصخصية للمبحوةا عند مهتو  د لة  

 العمر  فقراا ووو  مكهوم التككري اإلستاجيجيف  م 
املهه   
 العلميف 

 الخربة 

 0.464 0.217 0.819 التككري اإلستاجيجيف يهاعد ع  جعبيب  و اكتهات ميبة جنافهية. 1

2 
الثل ربط املايض، ركة، من ةةةةةة يضةة  جصةةور  للصةة اإلسةةتاجيجيف  التككري  

 والحارض واملهتقب .
0.190 0.916 0.376 

3 
يدال  رش صةةةياةة وجطبيه اإلسةةةتاجيجية وجقرير اإلسةةةتاجيجيف  التككري  

 للرشكة.اإلستاجيجيف األداء )اإلنجاز( 
0.423 0.312 0.263 

4 
القدرة ع  بناء الككاءة الثزمة للهيطرة ع  اإلستاجيجيف  يوفر التككري  

 األسوا  رش املهتقب .
0.266 0.241 0.127 
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5 
عمليةة جوليكيةة نةاججةة عن التوظيف الجيةد اإلسةةةةتاجيجيف  يعترب التككري 

 للرشكة.اإلستاجيجيف للحدس واإلبدا  رش صياةة التوجو 
0.649 0.243 0.648 

6 
م  ح  القضةايا اإلسةتاجيجية وووة  جصةور اإلسةتاجيجيف  يرجبط التككري  

 الرشكة.ملهتقب  
0.227 0.201 0.476 

7 
رش جمي  املهةةتوياا اإلدارية اإلسةةتاجيجيف  يجمل  ن جتت عملية التككري  

 للمنظمة.
0.646 0.191 0.351 

عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصائية رش درجة ووو  املكهوم العلميف للتككري  الكروية الكرعية الالالالة  
 . 0.05اإلستاجيجيف جعب  لهنواا الخربة عند مهتو  د لة 

، لبيةان الكروعةاا رش درجةة ووةةةو  املكهوم Kruskal-Wallis testنتيجةة االتبةار  6يتبا من الجةدول رعت 

،  ن مهةتو  الد لة لجمي   سةنلة 0.05للمبحوةا عند مهةتو  الد لة  للتككري اإلسةتاجيجيف وسةنواا الخربة 
، مام يعنيف عبول 0.05متتري الدراسةة بالنهةبة لهةنواا الخربة للمبحوةا رش مجتم  الدراسةة، كانت  كرب من  

الكروةةةية الصةةةكرية،    عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةةةائية رش درجة ووةةةو  املكهوم العلميف للتككري 
وهذا يعود ىل   ن مهتو  الربة املبحوةا كبرية،   ،0.05يجيف جعب  لهنواا الخربة عند مهتو  د لة  اإلستاج

سةةنواا، ىل   9، حيث كانت األةلبية العظم  من املبحوةا الربجهت من  1كام هيف مووةةحة رش الجدول رعت

 سنو.  13 كرث من 

د لة ىلحصةائية رش درجة مامرسةة التككري   جوجد فروعاا لاا الكروةية الرئيهةية الرابعة جنا ع  ماييف   
اإلسةةتاجيجيف للمدراء رش اكاا التنيما األردنية املهةةاهمة العامة، )العمر بالهةةنواا، 

 .0.05املهه  العلميف، سنواا الخربة(، عند مهتو  د لة 

عدم وجود فرو  لاا د لة احصةةةائية رش درجة مامرسةةةة التككري اإلسةةةتاجيجيف   الكروةةةية الكرعية األو   
 .0.05التنيميف، جعب  لعمر املدير عند مهتو  د لة 

، لبيةان الكروعةاا رش درجةة مامرسةةةةة مهةارة Kruskal-Wallis testنتيجةة االتبةار  7يتبا من الجةدول رعت 

،  ن مهةةتو  الد لة 0.05بحوةا عند مهةةتو  الد لة التككري التنيميف اإلسةةتاجيجيف، والعمر بالهةةنواا للم
، 0.05لجمي   سةنلة متتري الدراسةة بالنهةبة لعمر املبحوةا بالهةنواا رش مجتم  الدراسةة كانت  كرب من  

مام يعنيف عبول الكروةةية الصةةكرية،    عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةةائية رش درجة مامرسةةة املهاراا 
جيجيف، جعب  ملتتري عمر املدير بالهةنواا رش الرشةكاا األردنية املبحوةة عند مهةتو  التنيملية للتككري اإلسةتا

سةةنو، وهذا يرجبط بهةةنواا الخربة للمبحوةا،  31، وهذا يعود ىل   ن  عامر املبحوةا  كرب من  0.05د لة  
واا ىل  سةةن 9، حيث كانت األةلبية العظم  من املبحوةا الربجهت من  1كام هيف مووةةحة رش الجدول رعت  

التيف وجدا عدم وجود  (Pisapia et al., 2009)سةنو. هذه النتيجة متقاربة م  نتيجة دراسةة  13 كرث من  
فروعاا ىلحصةةةةائيةة با متتري العمر، ومامرسةةةةة التككري التةنيميف رش الجةامعةاا الصةةةينيةة املتواجدة رش دول 

ملعرفة مد  اسةتخدام  (Pang and Pisapia, 2012)مختلكة.  يضةال نتيجة هذه الدراسةة متقاربة م  دراسةة 
 . Hong Kongمدراء املدارس الالانوية واإلبتدائية ملهاراا التككري التنيميف رش 
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( لبيان الكروعاا رش درجة مامرسة املهاراا التنيملية للتككري  Kruskal-Wallis  نتائج االتبار كروسكال وا س ) 7جدول  
 0.05للمبحوةا عند مهتو  د لة  اإلستاجيجيف والخصائا الصخصية  

 العمر  فقراا مامرسة مهاراا التككري التنيميف  م 
املهه   

 العلميف 
 الخربة 

 0.467 0.699 0.726 جحاول  ن جهنيل  سنلة مال  "ملالا" لتطوير عملية فهت القضايا. 1

 0.629 0.190 0.552 جحاول جطبيه معرفت  والربج  ألية مصكلة جواجه . 2

3 
      جقبلة  بةنين جكون معتقةداجة  املكضةةةةلةة الةاطنةو عنةدمةا جككر مبةا عملتةو و جخةذجةو 

 من عراراا رش ح  القضايا.  
0.683 0.226 0.468 

 0.475 0.870 0.592 ا عتا  مبحدودياا وجهة نظرج  الخاصة ب . 4

جكتصةف كيكية معالجة عضةية ما بصةك   فضة  عند التككري بقرار سةابه عمت  5
 بو.

0.266 0.154 0.202 

6 
جحاول ايجاد هد   مصةةت  الذ  يهةةمل لطرفا متنافهةةا  و متضةةاربا  رش 

 اكت   لينجل كثهام.
0.501 0.336 0.449 

7 
     جحاول  ن جنيالذ بالحهةبان اسةتخدام املعلوماا التيف جت جمعها بواسةطة الخربة

 0.596 0.901 0.602 رش ح  عضيو ما.

8 
جهةةةع  ىل  التدريمل من عب  زمثء  و مختصةةةا عند التككري بقراراا اجخذجها 

 سابقا.  
0.322 0.578 0.986 

9 
جحاول  ن جنيالذ بعا ا عتبار انعكاسةاا الواع  عند التككري بالقراراا واألعامل 

 )األفعال( التيف عمت بها.
0.718 0.018 0.578 

 0.783 0.043 0.623 جهع  لتنيطري القضايا من وحهاا نظر مختلكة. 10
 

عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصائية رش درجة مامرسة التككري اإلستاجيجيف التنيميف،  الكروية الكرعية الالانية   
 . 0.05جعب  للمهه  العلميف عند مهتو  د لة 

، لبيةان الكروعةاا رش درجةة مامرسةةةةة مهةارة Kruskal-Wallis testنتيجةة االتبةار  7 يتبا من الجةدول رعت
،  ن مهةةتو  الد لة لجمي   سةةنلة 0.05التككري التنيميف، واملهه  العلميف للمبحوةا عند مهةةتو  الد لة 

، فيام عدا 0.05متتري الدراسةةةة بالنهةةةبة للمهه  العلميف للمبحوةا رش مجتم  الدراسةةةة كانت  كرب من 
التيف جنا جحاول  ن جنيالذ بعا ا عتبار انعكاسةاا الواع  عند التككري بالقراراا، واألعامل )األفعال( الكقرة  
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التيف عمت بها، والكقرة التيف جنا جهع  لتنيطري القضايا من وجهاا نظر مختلكة، فقد كان مهتو  الد لة 
ود فرو  لاا د لة ىلحصائية رش وهنا يتت عبول الكروية الصكرية،    عدم وج  ،0.05لكث الههالا  ع  من 

درجةة مامرسةةةةة التككري التةنيميف، جعب  ملتتري املههة  العلميف للمةدراء رش الرشةةةكةاا األردنيةة املبحوةةة عنةد 
، فيام عدا الكقرجا الهةةةابقتا، وهذا يعود ىل  ا التثلف رش املههثا العلمية، فكلام 0.05مهةةةتو  د لة 

ة هذه املهارة عالية، والعك  صةةحيل. جعترب هذه النتيجة متطابقة كان املهه  العلميف عال  كانت مامرسةة 

التيف  جريت ع  عينتا رش جركيا، با املدعقا املحاسةبا،  (Karğin and Aktaş, 2012)م  نتيجة دراسةة 

واملتدربا ع  التدعيه املحاسةبيف، حيث وجدا الدراسةة عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةائية با متتري 
 لعلميف ومامرسة التككري التنيميف، كون األةلبية العظم  يحملون درجة البكالوريوس.املهه  ا

عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةةةائية رش درجة مامرسةةةة التككري اإلسةةةتاجيجيف الكروةةية الكرعية الالالالة   
 .0.05التنيميف، جعب  لهنواا الخربة عند مهتو  د لة 

، لبيةان الكروعةاا رش درجةة مامرسةةةةة مهةارة Kruskal-Wallis testنتيجةة االتبةار  7يتبا من الجةدول رعت 
، جبا  ن مهتو  الد لة لجمي   سنلة 0.05التككري التنيميف، وسنواا الخربة للمبحوةا، عند مهتو  الد لة  

، وهنا يتت عبول 0.05انت  كرب من  متتري الدراسةة بالنهةبة لهةنواا الخربة للمبحوةا رش مجتم  الدراسةة ك
الكروةةية الصةةكرية،    عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةةائية رش درجة مامرسةةة املهاراا التنيملية للتككري 

. 0.05اإلسةةتاجيجيف، جعب  ملتتري سةةنواا الخربة للمدراء رش الرشةةكاا األردنية املبحوةة عند مهةةتو  د لة 
، التيف جوصةةةلت ىل   ن اسةةةتخدام هذه (Pisapia et al., 2009) هذه النتيجة متطابقة م  نتيجة دراسةةةة

املهةارة متعلقةة بهةةةنواا الخربة، ملعرفةة مةالا حةدا رش املةايض، ويحةدا رش الحةارض، لتوجيةو  عاملهت رش 

، التيف  جريت ع  (Karğin and Aktaş, 2012)املهةتقب .  يضةال هذه النتيجة جتطابه م  نتيجة دراسةة 

ا املدعقا املحاسةبا، واملتدربا ع  التدعيه املحاسةبيف، والتيف   ججد فرو  لاا د  جة عينتا رش جركيا، ب
 ىلحصائية با استخدام مهارة التككري التنيميف وسنواا الخربة.

عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصائية رش درجة مامرسة ىلعادة صياةة التككري  الكروية الكرعية الرابعة  
 . 0.05اإلستاجيجيف، جعب  لعمر املدير عند مهتو  د لة 

، لبيةان الكروعةاا رش درجةة مامرسةةةةة مهةارة Kruskal-Wallis testنتيجةة االتبةار  8يتبا من الجةدول رعت  

،  ن 0.05 اكةاا التةنيما األردنيةة، عنةد مهةةةتو  الةد لةة ىلعةادة صةةةيةاةةة التككري، ومتتري عمر املبحوةا رش
مهةةتو  الد لة لجمي   سةةنلة متتري الدراسةةة بالنهةةبة لعمر املبحوةا رش مجتم  الدراسةةة، كانت  كرب من 

، وهنا يتت عبول الكروةية الصةكرية،    عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةائية رش درجة مامرسةة مهارة 0.05

 ,Karğin and Aktaş)كري، جعب  لعمر املدير. نتيجة هذا ا التبار جتطابه م  دراسةةة ىلعادة صةةياةة التك

، التيف   ججد فروعاا لاا د لة ىلحصةةةائية با العمر، ومامرسةةةة مهارة ىلعادة صةةةياةة التككري، با (2012
وجةد لةو جةنيةري ع  املةدعقا القةانونيا، واملتةدربا املحةاسةةةبا القةانونيا رش جركيةا، وهةذا يعنيف  ن العمر  ي

 مامرسة مهارة ىلعادة صياةة التككري رش هذه الدراسة.
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عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةائية رش درجة مامرسةة ىلعادة صةياةة التككري الكروةية الكرعية الخامهةة   
 .0.05اإلستاجيجيف،  جعب  للمهه  العلميف عند مهتو  د لة 

، لبيةان الكروعةاا رش درجةة مامرسةةةةة مهةارة Kruskal-Wallis testنتيجةة االتبةار  8يتبا من الجةدول رعت  
ىلعادة صةةةياةة التككري، ومتتري املهه  العلميف للمبحوةا رش اكاا التنيما األردنية، عند مهةةةتو  الد لة 

،  ن مهةةةتو  الد لة لجمي   سةةةنلة متتري الدراسةةةة بالنهةةةبة للمهه  العلميف للمبحوةا رش مجتم  0.05
، وهنا يتت عبول الكروةية الصةكرية،    عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةائية 0.05ت  كرب من  الدراسةة، كان

 يضةال نتيجة   ،0.05رش درجة مامرسةة مهارة ىلعادة صةياةة التككري جعب  للمهه  العلميف عند مهةتو  د لة  

ة ىلحصةائية التيف   ججد فروعاا لاا د ل (Karğin and Aktaş, 2012)هذا الدراسةة جتطابه م  دراسةة  

با املهه  العلميف، ومامرسةةةة مهةارة ىلعادة صةةةيةاةة التككري رش جركيةا با املحةاسةةةبا املتةدربا القةانونيا، 
واملحاسةةبا القانونيا، وهذا يعنيف  ن املهه  العلميف  يوجد لو جنيةري ع  مهةةتو  مامرسةةة مهارة ىلعادة 

 صياةة التككري رش هذه الدراسة.

عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصائية رش درجة مامرسة ىلعادة صياةة التككري الكروية الكرعية الهادسة  
 . 0.05اإلستاجيجيف، جعب  لهنواا الخربة عند مهتو  د لة 

، لبيةان الكروعةاا رش درجةة مامرسةةةةة Kruskal-Wallis testنتيجةة االتبةار  8 رعت جةدولال يضةةةةال يتبا من  
التككري، ومتتري سةةةنواا الخربة  للمبحوةا رش اكاا التنيما األردنية، عند مهةةةتو  مهارة ىلعادة صةةةياةة  

،  ن مهةتو  الد لة لجمي   سةنلة متتري الدراسةة بالنهةبة لهةنواا الخربة للمبحوةا رش مجتم  0.05الد لة 
ل فحا/دراسة ، وهو  جحاو 0.05، فيام عدا سو ل واحد، كانت نتيجتو  ع  من  0.05الدراسة كانت  كرب من  

املصةةكلة  و ل مبظهرها الخارجيف، ومن  ةت ىلنصةةاء الخطط لحلها عب  الهةةعيف للحصةةول ع  آراء األشةةخا  
األالرين، وهنا يتت عبول الكروةةية الصةةكرية،    عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةةائية رش درجة مامرسةةة 

.  يضةةال نتيجة هذا الدراسةةة 0.05مهارة ىلعادة صةةياةة التككري، جعب  لهةةنواا الخربة عند مهةةتو  د لة  

التيف   ججد فروعاا لاا د لة ىلحصةةائية با سةةنواا   (Karğin and Aktaş, 2012)جتطابه م  دراسةةة  

 الخربة  ومامرسة مهارة ىلعادة صياةة التككري.

صياةة التككري  ( لبيان الكروعاا رش درجة مامرسة ىلعادة  Kruskal-Wallis  نتائج االتبار كروسكال وا س ) 8جدول  

 0.05اإلستاجيجيف والخصائا الصخصية للمبحوةا عند مهتو  د لة  

 العمر  مامرسة مهاراا ىلعادة صياةة التككري فقراا   م 
املهه   
 العلميف 

 الخربة 

جحةاول ابتةدا   و جقييت  كرب عةدد ممكن من الحلول، والتصةةةةوراا عنةدمةا جكون  1
 املصكلة  كرث جعقيدال.

0.701 0.856 0.642 

 جحاول الدالول رش مناعصةةاا م  األشةةخا  الذين نلكون وجهاا نظر ومعتقداا 2
 مختلكة.

0.961 0.396 0.504 

 0.389 0.218 0.582 جقوم بكحا موعف  ما، بواسطة استخدام وجهاا نظر مختلكة. 3

جحاول اسةتخدام مختلف وجهاا النظر، لرسةت ىلسةتاجيجياا مختلكة  زمة لتهةوية  4
 مصكلو ما.

0.645 0.298 0.805 
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 0.172 0.672 0.188 جحاول ايجاد ح  مهبه لقضيو ما، عب   ن يتت فهمها  و جعريكها بصك  واول. 5

 0.916 0.978 0.976 جتب  امليول والنبعاا بتوجيو  سنلة لك  من حول  عن املتترياا واملهتجداا. 6

 0.075 0.101 0.302 باستخدام وجهة  نظر واحده.جقوم بكحا/جدارس املصكلة ولل   7

جحاول ججنمل املصةاركة رش مناعصاا م  النقاد، الصوصال م  األشخا  الذين يضعون  8
 افتاواا مختلكة حول عضية ما.

0.377 0.839 0.886 

جحاول فحا/دراسةة املصةكلة  و ل مبظهرها الخارجيف، ومن ةت ىلنصةاء الخطط لحلها  9
 للحصول ع  آراء األشخا  األالرين.عب  الهعيف 

0.279 0.417 0.034 

 
عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصائية رش درجة مامرسة التككري النظميف، جعب  الكروية الكرعية الهابعة  

 .0.05لعمر املدير عند مهتو  د لة 

الكروعةاا رش درجةة مامرسةةةةة مهةارة ، لبيةان Kruskal-Wallis testنتيجةة االتبةار  9يتبا من الجةدول رعت 
،  ن مهةةتو  0.05التككري النظميف، ومتتري عمر املبحوةا، رش اكاا التنيما األردنية عند مهةةتو  الد لة 

، فيام 0.05الد لة لجمي   سةنلة متتري الدراسةة، بالنهةبة لعمر املبحوةا رش مجتم  الدراسةة، كانت  كرب من  
ركة، رش ح  القضةايا عند مواجهة عضةيو ةةةةة  جطوير عدراا موظكا الصة عدا الهةهال الذ  ينا،  جركب ع 

، وهذه النتيجة  ع  من مهةتو  الد لة، والهةهال الذ  ينا "جتطل  0.033جحتاج ىل  ح ، وكانت نتيجتو  
ىل  اجخال ىلجراءاا عب  دراسةة القضةية،  و البحث عن الهةبمل"، وهنا يتت عبول الكروةية الصةكرية،    عدم 

لاا د لة ىلحصةةائية رش درجة مامرسةةة مهارة التككري النظميف، جعب  العمر املدير. نتيجة هذا   وجود فرو 

التيف   ججد فروعاا لاا د لة ىلحصةائية با  (Karğin and Aktaş, 2012)الدراسةة جتطابه م  دراسةة 

العمر، ومامرسةة مهارة التككري النظميف، با مدعقا الحهةاباا القانونا، واملتدربا ع  جدعيه الحهةاباا 
 رش جركيا، وهذا يعنيف  ن العمر  يوجد لو جنيةري ع  مامرسة مهارة التككري النظميف رش هذه الدراسة.

( لبيان الكروعاا رش درجة مامرسة مهاراا التككري النظميف  Kruskal-Wallisوسكال وا س )   نتائج االتبار كر 9جدول  
 0.05والخصائا الصخصية للمبحوةا عند مهتو  د لة  

 العمر  فقراا مامرسة مهاراا التككري النظميف  م 
املهه   
 العلميف 

 الخربة 

 0.113 0.780 0.364 جتيرياا دااللية.ن جترياا البينة الخارجية جتطلمل   املهائ   معظتججد رش  1

2 
جحاول التككري رش كيكية جنيةري األطرا  املختلكة رش الرشةةةكة  ع  طريقة انجاز 

 األعامل.
0.973 0.391 0.328 

3 
جركب ع  جطوير عدراا موظكا الرشةةكة رش ح  القضةةايا عند مواجهة عضةةيو 

   ح .ىلجحتاج 
0.033 0.080 0.036 

 0.427 0.474 0.649 جحاول ايجاد وجحديد عو  البينة الخارجية التيف جهةر ع  عمل  . 4

 0.643 0.338 0.973 جباء عب   القيام بتوويحها.    ىلجحاول التكيبع  جككي  املصكلة  5

 0.662 0.167 0.205 جحاول ايجاد جتذية راجعة محددة  جتعله بانجاز اكت . 6

 0.411 0.034 0.452 و عواعد من املعلوماا املتوفرة.  راج   جهع   ستخث   7

 0.507 0.564 0.673 جراء.ىل جركب ع  عملية البحث عن الهبمل عب  اجخال     8
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9 
رش مواجهة   بعضشةةخا  م  بعضةةهت  أل و جرابط ا  جهةةع  لكهت كيكية عثعة  

 عضيو ما.
0.474 0.839 0.863 

10 
جحةاول األالةذ بعا ا عتبةار كيكيةة ظهور وحةدوا التتيري من الثل جةنيةري 

 العوام  البينية.
0.829 0.465 0.478 

 0.007 0.167 0.010 و البحث عن الهبمل.    اجخال اجراءاا عب  دراسة القضية ىلجتطل   11

12 
و     جحهةةةةينةاا داةةة  ىلن جنظر للتترياا رش بنيةة اكتة  التيف جهد    جحةاول 
 جوهرية.

0.898 0.082 0.234 

 
التككري النظميف، جعب  عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصائية رش درجة مامرسة الكروية الكرعية الالامنة  

 . 0.05للمهه  العلميف عند مهتو  د لة 

، لبيةان الكروعةاا رش درجةة مامرسةةةةة مهةارة Kruskal-Wallis testنتيجةة االتبةار  9يتبا من الجةدول رعت 
،  ن مهةةتو  الد لة لجمي   سةةنلة 0.05التككري النظميف، واملهه  العلميف للمبحوةا عند مهةةتو  الد لة 

، فيام عدا 0.05بالنهةةةبة للمهه  العلميف للمبحوةا رش مجتم  الدراسةةةة، كانت  كرب من   متتري الدراسةةةة
، وهنا يتت عبول الكروةةةية جهةةةع   سةةةتخث   راج  و عواعد من املعلوماا املتوفرةالكقرة التيف جنا، 

املهه  الصةكرية،    عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةائية رش درجة مامرسةة التككري النظميف جعب  ملتتري  
. فيام عدا الكقرة الهابقة وهذا يعود 0.05العلميف للمدراء رش الرشكاا األردنية املبحوةة عند مهتو  د لة  

، كةانةت مامرسةةةةة هةذه املهةارة عةاليةة  رش ىل  ا التث  املههثا العلميةة، فكلام كةان املههة  العلميف عةال 

التيف  (Karğin and Aktaş, 2012)والعك  صةةةحيل. جعترب هةذه النتيجةة متطةابقةة م  نتيجةة دراسةةةةة 

 جريةت ع  عينتا رش جركيةا، با املةدعقا املحةاسةةةبا، واملتةدربا ع  التةدعيه املحةاسةةةبيف، حيةث وجةدا 
الدراسةةة عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةةائية با متتري املهه  العلميف، ومامرسةةة التككري التنيميف، كون 

 األةلبية العظم  يحملون درجة البكالوريوس.

عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصائية رش درجة مامرسة التككري النظميف، جعب  الكروية الكرعية التاسعة  
 .0.05لهنواا الخربة عند مهتو  د لة  

، لبيةان الكروعةاا رش درجةة مامرسةةةةة مهةارة Kruskal-Wallis testنتيجةة االتبةار  9يتبا من الجةدول رعت 
،  ن مهةةتو  الد لة لجمي   سةةنلة 0.05وةا عند مهةةتو  الد لة التككري النظميف، وسةةنواا الخرب للمبح

، فيام عدا الكقرة 0.05متتري الدراسة بالنهبة لهنواا الخربة للمبحوةا رش مجتم  الدراسة، كانت  كرب من 
التيف جنا، جركب ع  جطوير عدراا موظكا الرشةةةكة رش ح  القضةةةايا عند مواجهة عضةةةيو جحتاج ىل  ح ، 

، والكقرة التيف جنا، جتطل  ىل  اجخال ىلجراءاا عب  دراسةةة القضةةية،  و 0.034تو  الد لة حيث كان مهةة 
. حهةمل هذه الكروةية يتت عبول الكروةية الصةكرية التيف جنا ىل  0.007البحث عن الهةبمل، مبهةتو  د لة 

ربة، فيام عدم وجود فرو  لاا د لة ىلحصةائية رش درجة مامرسةة التككري النظميف، جعب  ملتتري سةنواا الخ

، حيث كان بعض املبحوةا 1عدا الكقرجا الهةابقتا، وهذا رمبا يعود ىل  سةنواا الخربة املووةحة رش جدول 
 سنواا رش اكاا التنيما األردنية املهاهمة العامة. 9الربجهت  ع  من 
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13

 النتائج  1 –13

هدفت هذه الدراسةةة ىل  معرفة مهةةتو  فهت الرشةةكاا املبحوةة ملكهوم التككري اإلسةةتاجيجيف ومامرسةةة 
مهاراجو وباإلسةتناد لتكهةري وجحلي  النتائج، واإلجابة عن جهةاؤ ا الدراسةة واالتبار الكروةياا، نكن جلخيا 

 نتائج الدراسة ع  النحو التايل 
ية املهاهمة العامة املهجلة رش سو  عامن املايل، لديها ووو  وجدا الدراسة  ن اكاا التنيما األردن ة

للمكهوم العلميف للتككري اإلسةةتاجيجيف، حيث بلم الوسةةط الحهةةايب العام الذ  يجهةةد املعرفة مبكهوم 
، مام يعك  مد  ىلدرا  و هتامم ىلدارة الرشةةكاا املبحوةة مبووةةو  التككري 3.91التككري اإلسةةتاجيجيف  

ا بتسةي  مكاهيت التككري اإلسةتاجيجيف كمجموعة متكاملة، يك جعطيف النتائج املرجوة اإلسةتاجيجيف وعيامه
 واملتعلقة بنيدائها وجحها جودة الدماجها املقدمة.

وجدا الدراسةةة  ن اكاا التنيما األردنية لديها مامرسةةة مرجكعة ملهاراا التككري اإلسةةتاجيجيف، حيث  ة
النظميف   ، والتككري3.33، وىلعادة صةياةة التككري  3.85التنيميف  بلم الوسةط الحهةايب العام ملامرسةة التككري  

 ، ولل  ينعك  ع  جطوير  دائهت، مام ينصمل رش روا الببائن وبالتا  رف   دائها التنظيميف.3.84

 جوجد فروعاا لاا د لة ىلحصةائية با املدراء رش املهةتوياا اإلدارية الالثةة، رش درجة ووةو  املكهوم  ة
اإلسةةةتاجيجيف لديهت، جعب  للخصةةةائا الصةةةخصةةةية للمبحوةا، )عمر املدير، املهه    العلميف للتككري

 العلميف، سنواا الخربة(.

 جوجد فرو  لاا د لة ىلحصةةةائية با مهاراا التككري اإلسةةةتاجيجيف )التككري التنيميف، ىلعادة صةةةياةة  ة
نواا الخربة، واملهه  التككري، التككري النظميف(، جعب  للخصةةائا الصةةخصةةية املتماللة بعمر املدير، سةة 

 العلميف للمبحوةا رش اكاا التنيما األردنية.

 وجدا الدراسةةةةة  ن نهةةةبةة الذكور من مدراء اكاا التةنيما األردنيةة رش املهةةةتوياا اإلدارية الالثةة  ة
%، وهيف نهةةةبة جدل ع   نو  يوجد نصةةةيمل جيد لإلناا رش 16.7%، بينام بلتت نهةةةبة اإلناا 83.3

 القطا .املصاركة رش هذا 

وجدا الدراسةةة  ن نهةةبة حملة شةةهاداا البكالوريوس، والدراسةةاا العليا رش اكاا التنيما األردنية  ة
%، وهذه النهةبة جعك  مد  معرفتهت باملكهوم 91.7املهةاهمة العامة نهةبة عالية جدال، حيث بلتت  
 العلميف للتككري اإلستاجيجيف ومامرستهت ملهاراجو.

املدراء رش اكاا التنيما ورش املهةةتوياا اإلدارية الالثةة نهةةبة عالية،  وجدا الدراسةةة  ن نهةةبة الربة ة
سةةنة، وهذه النهةةبة جصةةري ىل   ن املدراء رش  13سةةنواا، ىل   كرث من   9%، وهيف من  78.4حيث بلتت  

الرشةةكاا املبحوةة لديهت القدرة رش ىلدارة اكاجهت واكتهةةات ميبة جنافهةةية رش بينة جتصةةف بصةةدة 
 اميكية التتيري. املنافهة وبدين
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 التوصيات  2–13

يجد الباحث بعد التحليثا والتكهرياا الهابقة  نو ع  الرةت من  ن املكهوم العلميف للتككري اإلستاجيجيف 
يعترب منيلوفال وو وةةحال لد  نهةةبة كبرية من اكاا التنيما األردنية املهةةاهمة العامة، و ن واع  املامرسةةة 

روةية، ىل ر  ن التوصةية الرئيهةية لهذه الدراسة ملهاراا التككري اإلسةتاجيجيف مرجكعة، و ن هذه النتيجة جعترب م

هيف  نو يجمل البناء ع  هذه النتيجة، ومحاولة ا ستمرار ع  نك  الطريه املهدية ىل  جعميت فهت  عمه، 
وجعبيب ودعت واعتامد مامرسةة  كرث جدية ملهاراا التككري اإلسةتاجيجيف لد  املهةتوياا اإلدارية رش الرشةكاا 

هةتو  األداء وجودة الخدماا املقدمة للمهةتكيدين، ليتت لل  ينباله عن هذه التوصةية املبحوةة لتحهةا م
 عدة جوصياا ع  النحو التايل 

جطوير الوع  لةد  القيةاداا اإلداريةة رش اكةاا التةنيما األردنيةة املهةةةةاهمةة العةامةة بةنيهميةة التككري  ة
يدهت مبهاراا التككري اإلسةتاجيجيف، جبو اإلسةتاجيجيف وجبنيف منهجو رش ىلدارة هذه الرشةكاا، والعم  ع 

رش مجال العم ، وع  كافة املهةةةتوياا اإلدارية، ووفه رؤية  لريجقوا ىل  مهةةةتو  املطلوتو وجطبيقها
 وىلستاجيجياا منظمة. ناوجة

اهتامم اإلداراا العليا لرشةكاا التنيما مببد  املصةاركة م  جمي  املهةتوياا اإلدارية والاصةة مهةتو   ة
ا، واألالةذ بوجهةاا نظرهت واحتامهةا والتعر  ع  آرائهت، إلنهت جبء من ةقةافةة التككري اإلدارة الةدنية 

 اإلستاجيجيف رش اكاجهت، ويتت لل  من الثل جكويض الصثحياا وجكوين فر  العم .

جطوير وجبنيف برامج جدريبية متخصةصةة لتدريمل القياداا اإلدارية، والعاملا رش اكاا التنيما األردنية،  ة
 ورش عم  ودوراا جطبيقية متخصةصةة، ومهةتمرة وفقال لربنامج عم  سةنو ، يركب ع  جعبيب   يتضةمن

 املهاراا اإلدارية العامة، وجنمية مهاراا التككري اإلستاجيجيف ع  وجو الخصو  لد  هذه الرشكاا. 
 رسةةةت رش واملهةةةاهمة القراراا اجخال رش املصةةةاركة مبد  ىلةراءع  مدير  اكاا التنيما األردنية   ة

 االتث  وعيف املوظكون فيها يصةةار  التيف العم  فر  طريه اسةةتخدام عن املهةةتقبلية الهةةياسةةاا
 وجطلعاجها اكاجهت بنيهدا  التبامهت مهةةةتو  جعبيب  رش مردود ايجايب من ملا لو جخصةةةصةةةاجهت، 

 املهتقبلية.
وجرسةةةي  ةقةافةة التككري اإلسةةةتاجيجيف رش ع  مةدير  اكةاا التةنيما األردنيةة  ن يعملوا ع  جكري   ة

ركاا، ويتت لل  من الثل التوعية ةةةةةة اكاجهت، وجعلها جبءال   يتجب  من الالقافة العامة رش هذه الصةة 
 املهتمرة والقيادة التصاركية رش العم .

لد  اكاا عطا  التنيما، يتطلمل عقد ورشةةاا جدريبية، اإلسةةتاجيجيف  حت  يتت جعبيب مهاراا التككري   ة

ورش عم  متخصةصةة ومهةتمرة وفقال لربنامج عم  سةنو ، يركب ع  جعبيب املهاراا اإلادارية العامة، و 
وبالتككري اإلسةةتاجيجيف ع  وجو الخصةةو  لد  الرشةةكاا، جعنيف ا هتامم مبامرسةةة مهاراا التككري 

، وبيناجها م  اإلستاجيجيف، والاصة فيام يخا التككري النظميف الذ  يركب ع  النظرة الصمولية للرشكاا
دعت هذا التوجو من عب  اإلداراا العليا رش هذه الرشةةكاا، وجقديت الحوافب املادية واملعنوية لذل ، ملا 
لهذه الربامج التدريبية من  همية رش جنمية مهارة جطوير الهةةيناريوهاا للتعام  م  املهةةتقب  رش ظ  

 التقلباا البينية املتهارعة رش بينة املنظاما بصك  عام.
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رضورة عيةام اكةاا التةنيما األردنيةة رش ىلعةادة النظر ىل  هيةاكلهةا التنظيميةة املطبقةة رش اكةاجهت، ألنهةا  ة
جعترب البوصةلة الرئيهةية التيف جهةمل رش اسةتخدام مهاراا التككري اإلسةتاجيجيف، لكتل البات نحو جطوير 

 مهتو  املبادرة، واإلبدا  وا بتكار لديها.
املثةة، واملصةةةجعة للتككري اإلسةةةتاجيجيف داال  الرشةةةكاا املبحوةة، لثرجقاء ا هتامم بتهينة الظرو   ة

 مبهتو  الخدمة املقدمة، لتحقيه روا الببائن.
رضورة  ىلجراء دراسةةاا  الر  رش مووةةو  التككري اإلسةةتاجيجيف ودوره رش األداء التنظيميف رش عطاعاا  ة

رش األداء التنظيميف والاصةةةة رش عطا   مختلكة، ملعرفة مهةةةتو  مامرسةةةة التككري اإلسةةةتاجيجيف ودوره
 الصناعة ملا لو من  همية كرب  رش رفد ا عتصاد الوطنيف األرد .

 مقترحات لدراسات مستقبلية 3–13

رضورة ىلجراء املبيد من الدراسةةاا املهةةتقبلية املتعلقة مبووةةو  التككري اإلسةةتاجيجيف، للتحقه من مد  
ىلمكانية جعميت واسةتخدام متترياا مهاراا التككري اإلسةتاجيجيف ع  عطاعاا  الر  رش الهةو  األرد ، من 

 سةةةتخةدام مهةاراا التككري الثل جم  بيةانةاا بةنيسةةةةاليةمل  الر  لكتة زمنيةة طويلةة، لبيةان األةر الكعيف، 
 اإلستاجيجيف، ومن الدراساا املقتحة ماييف 

  دراسةةة العثعة با التككري اإلسةةتاجيجيف والالقافة والهيك  التنظيميف واألداء واجخال القراراا رش الرشةةكاا  ة
 الصناعية املهجلة رش سو  عامن املايل. 

التنيما األردنية املهةةجلة رش سةةو  عامن املايل ركاا  ةةةةةة دراسةةة العثعة با الخصةةائا الدنوةرافية لصةة  ة
ومامرسةةة التككري ا سةةتاجيجيف،  ألن هنا  حاجة ىل  مبيد من التحقه ملعرفة طبيعة هذه العثعة، ع  
الرةت من وجود د ئ  جصةةري ىل   ن هذه الرشةةكاا جويل املبيد من ا هتامم لتحقيقها مامرسةةة مهاراا 

 وياا اإلدارية املختلكة.التككري اإلستاجيجيف رش املهت
 .دراسة  ةر التككري اإلستاجيجيف باألداء التنظيميف، وجطوير  داء العاملا رش املنظاما األهلية ة
دراسةةة  ةر التككري اإلسةةتاجيجيف ع   داء املصةةاري  الريادية الصةةترية واملتوسةةطة وع  األداء الوظيكيف  ة

 لديهت.
 عتصةةةةاد الوطنيف األرد ، من وجهةة نظر مةدير  اكةاا دراسةةةةة دور التككري اإلسةةةتاجيجيف رش جنميةة ا ة

 الخدماا.
دراسةة  ةر مامرسةة التككري اإلسةتاجيجيف رش جحقيه امليبة التنافهةية لرشةكاا التنيما األردنية من وجهة نظر  ة

 العاملا فيها.

األعامل دراسةةة مهةةتو  مامرسةةة التككري اإلسةةتاجيجيف رش عطا  الصةةناعة األرد ، من وجهة نظر رجال  ة
 والخرباء.
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Abstract 

The purpose of the study is to investigate the status of strategic thinking 

in Jordanian insurance companies listed in Amman stock market as 

perceived by managers in the three administrative levels; through 

exploring the extent of clarity of this concept among managers and the 

status of applying strategic thinking, in order to reach recommendations 

that can improve strategic thinking in those companies. The researcher 

adopted the descriptive analytical approach to study this phenomenon 

through secondary data such as books and journals as well as primary 

resources such as a questionnaire developed for the purpose of the 

study. The population of the study is 27 insurance companies listed in 

Amman stock market as 81 questioners were distributed (3 for each 

level). The research used four factors to measure the reality of practice 

of strategic thinking. They included: 1. Knowledge and the concept of 

strategic thinking, 2. Reflective thinking, 3.Reframing thinking, 4. 

Systems thinking. The findings of the study showed that the level of the 

knowledge of the concept and the practice of strategic thinking skills was 

high, and there was no statistical significant difference between the 

knowledge of the concept, strategic thinking skills and personal 

characteristics.   

 
Key words: Strategic Thinking, Isurance Companies,  Jordan. 
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