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المستخمص
يكتنؼ المنظمات المعاصرة تغيرات عديدة وتحديات تدفعيا باتجاه التوظيؼ األفضؿ لكؿ ما تممكو مف
إمكانيات  ,ولكي تتخذ ىذه العممية مسارىا الصحيح ينبغي استحضار التفكير االستراتيجي الذي يؤىميا القتطاؼ ثمار
ما تسعى اليو  ,وقد يتمثؿ ذلؾ بالتميز والفرادة قياساً بغيرىا مف المنافسيف  ,انطالقا مف اف التفكير االستراتيجي يمثؿ

الخريطة التي تيتدي بيا المنظمات في مجاؿ عمميا ما يعني ضرورة استحضار مجموعة مف األبعاد المترجمة ليذا

التفكير ,سواء تعمقت تمؾ األبعاد بالمنظور النظمي ,أو ما تأطر منيا في التوجيو بالفرضيات العممية واختبارىا ووزف
األمور في ميزانيا الصحيح وصوال إلى إقرار حاالت االستشعار بالفرص الذكية ,األمر الذي دفع الباحثاف وضع منيجية
لدراستيما الحالية عمى وفؽ السياؽ االتي :
المحور االوؿ :منيجية الدراسة

المحور الثاني :اإلطار النظري
المحور الثالث  :اإلطار الميداني

المحور الرابع  :االستنتاجات والمقترحات
وقد خرجت الدراسة بمجموعة مف االستنتاجات تمثؿ أىميا باألخذ بفكرة الرؤية االستراتيجية تجاه المقاصد التنظيمية

وعدىا احد المقومات األساس في ديمومة التواصؿ مع المستقبؿ .

Abstract
Today's organizations have many changes and challenges that lead them to better
employ all their potentials. In order for this process to take its proper course, it is necessary
to evoke the strategic thinking that qualifies for the fruits of what it seeks. This may be
characterized by excellence and uniqueness compared to other competitors. The map that
guides the organizations in the field of their work, which means the need to recall a set of
dimensions translated into this thinking, whether those dimensions of the systemic
perspective, or what is framed in the right of scientific hypotheses and testing and weighing
things in their balance and to achieve the cases of sensing smart opportunities, which
prompted the researchers to develop a methodology for their current study in accordance
with the following context:
 - 1البحث مستل من اطروحة دكتوراه للببحث الثبني .
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The first axis: Methodology of the study
The second Axis: Theoretical Framework.
The third Axis: Field Framework.
The fourth Axis: Conclusions and proposals.
The study resulted a set of conclusions, the most important of which is the introduction of
the concept of strategic vision towards the organizational goals, which is one of the basic
elements in the continuity of communication with the future.

المحور األول :منيجية الدراسة
أوال  :مشكمة الدراسة :

يمثؿ التفكير االستراتيجي احد اآلليات اليامة في منظمات االعماؿ المعاصرة إلقرار حيويتيا والمؤشرة لمستوى

نجاحيا ,األمر الذي يمكف معو عرض مشكمة الدراسة مف خالؿ مجموعة مف التساؤالت أبرزىا :
 -1ىؿ يمتمؾ القادة اإلداريوف في المنظمات المبحوثة مجموعة مف االبعاد المترجمة لتفكيرىـ االستراتيجي
والداعمة لفعميـ في ميداف العمؿ ؟
 -2ما ىي التبعات واالثار التي يتركيا كؿ بعد مف االبعاد في التفكير االستراتيجي لدى القيادات االدارية في
المنظمات عينة الدراسة ؟
ثانيا :أىداف الدراسة

يمكف اجماؿ اىداؼ ىذه الدراسة باالتي :

 -1الكشؼ عف ابعاد التفكير االستراتيجي لدى القيادات االدارية في المنظمات قيد البحث (و ازرة النفط العراقية
وبعض الدوائر التابعة ليا) ,ممحؽ (.)1
 -2الوقوؼ عمى مستوى االثر الذي يمميو كؿ بعد مف االبعاد عمى دينامية التفكير االستراتيجي لدى القيادات
االدارية  .وعمى نحو يؤشر ىذه الظاىرة ويكشؼ عف جدلية العالقة بينيما عمى مستوى المنظمات المبحوثة
(و ازرة النفط العراقية وبعض الدوائر التابعة ليا) .
ثالثا  :فرضية الدراسة

يتحدد مسار التفكير االستراتيجي في المنظمات قيد الدراسة تبعا لمستوى توافر االبعاد الممثمة لو لدى قادتيا .

رابعا :مجتمع البحث وعينتو

تمثػػؿ مجتمػػع البحػػث فػػي و ازرة الػػنفط العراقيػػة وبعػػض الػػدوائر التابعػػة ليػػا ,وقػػد تمثمػػت العينػػة المبحوثػػة بعػػدد مػػف القيػػادات
اإلداريػػة ( )56فػػردا فػػي مختمػػؼ المسػػتويات التنظيميػػة ,ممحػػؽ ( ,)2وقػػد اعتمػػد الباحثػػاف االسػػتبانة كػػأداة لجمػػع البيانػػات
الخاصة بالموضوع قيد الدراسة وخضعت الختباري الصدؽ والثبات .

خامساَ  :األساليب اإلحصائية المستخدمة
تـ استخداـ مجموعة مف األساليب اإلحصائية تمثمت باآلتي:
ّ
 .1التوزيع التكراري والنسب المئوية :لوصؼ إجابات األفراد المبحوثيف.
 .2األوساط الحسابية :لتحديد اتجاىات اإلجابات ضمف المقياس المحدد.
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 .3االنحرافات المعيارية :لتحديد درجة تشتت اإلجابات عف وسطيا الحسابي.

المحور الثاني :االطار النظري لمدراسة
أوال :مفيوم التفكير االستراتيجي
بغية اإلحاطة بمفيوـ التفكير االستراتيجي بشكؿ يتيح التفاعؿ اإليجابي مع متطمبات الدراسو فقد تػـ اإلفػادة مػف
طروح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاحثيف وى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا تجس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أفك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار

( )Mintzberg, 1987, 186التػػي انطمقػت مػػف القػوؿ بػػأف التفكيػر االسػتراتيجي يمثػػؿ عمميػة تفكيػػر متميػزة ذات سػػمة

تركيبية ,تيدؼ الى برمجة االستراتيجية بقصد تكػويف صػورة متكاممػة عػف ايػة مشػروعات يزمػع القيػاـ بيػا  ,ىػذا يفسػر أف
التفكيػػر االسػػتراتيجي لػػيس مجػػرد تسػػمية بديمػػة عػػف مجموعػػة المصػػطمحات التػػي تقػػع تحػػت مظمػػة اإلدارة االسػػتراتيجية بػػؿ
وسيمة ذات خصائص محددة يمكف معيا استخداـ الحدس واإلبداع بقصد تحديد المسارات االستراتيجية لممنظمة.

واف التفكيػػر االسػػتراتيجي ىػػو اسػػاس تكػػويف االسػػتراتيجية والتخطػػيط االسػػتراتيجي انطالقػاً مػػف انيمػػا يصػػباف فػػي

برامج عمؿ رئيسة تستخدميا المنظمة لبموغ رسػالتيا وااياتيػا ( .)Drucker,1974,125عميػو فػاف التفكيػر االسػتراتيجي
يعد االساس الفاعؿ لصيااة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي وبما يدعـ برامج العمؿ التي تستخدميا المنظمات لبمػوغ
اىػدافيا وتجسػػد رسػػالتيا ,ممػػا يعنػػي انػو يمثػػؿ عنصػ ار ميمػػا فػػي ديمومػػة وبقػاء المنظمػػات فػػي ظػػؿ التغيػرات( .الخفػػاجي ,
)317 ,2008

مػػا يعنػػي اف التفكيػػر االسػػتراتيجي يؤشػػر عمميػػة عقميػػة ذات طبيعػػة تجريديػػة ينطمػػؽ مػػف جممػػة تسػػاؤالت ( كيػػؼ

نػػرى؟  ,وأيػػف نػػرى؟  ,ومتػػى نػػرى؟ ) وىنػػا إشػػارة إلػػى اف التفكيػػر االسػػتراتيجي يسػػتمزـ قػػدرات فػػوؽ االعتيادي ػة فػػي اطػػار
االدراؾ والتحميػػؿ أليػػة تحركػػات  ,ومػػف ثػػـ تأشػػير العالقػػات فػػي اطػػار االسػػباب والمسػػببات سػػعيا إلقػرار النتػػائج وفػػي ذلػػؾ
منحػػى لت ػوافر القػػدرة عمػػى االستبصػػار واالدراؾ وقػػوة الحػػدس  .وضػػمف ىػػذا السػػياؽ ىنػػاؾ مػػف يفضػػؿ اسػػتخداـ مصػػطمح

الب ارعػػة ( )Dexterityبػػديال عػػف مصػػطمح التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي اشػػارة لمعارضػػتيـ االتجػػاه العقالنػػي فػػي تشػػكيؿ
ووضع االستراتيجيات (جميس كراج , )21 ,2008 ,عمما اف السموؾ االبداعي لمقيػادة االسػتراتيجية ومنيجيتيػا فػي توليػد
افكار جديدة ىػو حصػيمة مقترنػة باسػتخداميا لمػنيج التفكيػر االسػتراتيجي الػذي يييػم بشػكؿ مممػوس لمقػدرة عمػى االجتيػاد
وارساء قاعدة التطور والتقدـ ,وىو ما يفضي الى اقرار ضرورة استخداـ ىذه القدرات في رسػـ معػالـ تصػوراتيا المسػتقبمية
وصػناعة ق ارراتيػا االسػػتراتيجية بش ٍ
ػكؿ يتػيح ليػػا المرونػة الالزمػة لمتعامػػؿ مػع المتغيػرات( .الغػػالبي )8 ,2012 ,وراػـ عػػدـ
وجود اتفاؽ واضح في الرأي حوؿ االتجاىات المعتمدة في صناعة االستراتيجية وتأرجحيا بيف اعتمػاد االتجاىػات العقميػة
وأساليبيا التحميمية او اعتماد االتجاىات الحدسية وأساليبيا اإلبداعية إال إف ( )Liedtka,1998,121وراـ ميميا لالتجػاه
الثاني تؤكد عمػى ضػرورة اعتمػاد كػال االتجػاىيف فػي العمميػة الفكريػة لصػناعة االسػتراتيجية ,إذ اف تصػاعد االزمػات يومػا
بعد اخر يقتضي مالزمة القيادات االدارية التركيز عمى القضايا االستراتيجية بشكؿ فاعػؿ مػف خػالؿ تعرفيػا عمػى الكيفيػة

التػػي تسػػتطيع مػػف خالليػػا تجسػػيد عمميػػات التفكيػػر االسػػتراتيجي فػػي عمميػػة التخطػػيط اليػػومي بػػدال مػػف تقويضػػيا .ليػػذا
اقترحػػت مجموعػػة مػػف العناصػػر لمتفكيػػر االسػػتراتيجي التػػي تػػرى فييػػا بػػديال فػػاعال عػػف حالػػة التعػػارض فػػي الفكػػر لمرؤيػػا
المعروضة سابقاً ,وصوال الى حالة التوافؽ التػي يمكػف مػف خالليػا جعػؿ عمميػة التخطػيط االسػتراتيجي عنصػ ار فػاعال فػي
دعـ عمميات التفكير االستراتيجي بدال مف عدهُ عنص ار معوقا ليا.
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مف خالؿ ما تـ عرضو يمكننا القوؿ اف عممية التحميؿ االستراتيجي ىي عممية حاضرة في اذىاف القيادات
االستراتيجية بشكؿ او بآخر وحسب حداثة الموقؼ او الحدث ,واف الرأي الذي يطمؽ العناف لمتفكير االستراتيجي في
التوجو إليجاد الحموؿ معتمدا عمى الحدس والخياؿ لف يكوف فاعال ما لـ يستند الى قاعدة الخبرة والمعرفة الراسخة ضمف
مستويات العقؿ والذاكرة الشخصية ,وعميو فاف عممية التحميؿ لظروؼ ومتطمبات الحدث ىي حاضرة ضمناً مف خالؿ
الخبرة المتراكمة ,فضالً عف التحميالت السابقة لقضايا ومشاكؿ وأىداؼ متعددة تـ التعامؿ معيا عمى اساس العقؿ

والمنطؽ  ,وتأسيساً عمى ىذا فانو يمكف القوؿ باف بناء التصورات ينطمؽ مف تراكـ الخبرات وأف تراكميا يستند بشكؿ
مباشر عمى المعرفة والتعمـ الناشئة أصال مف التك اررية في التعامؿ مع حؿ المشكالت واختبار المتغيرات  ,لذا فاف

عممية التحميؿ ىذه حاضرة ضمناً في التصورات التي يستند عمييا المفكر االستراتيجي في استقراء ما ىو كائف وتحميؿ

ما سوؼ يكوف ,بيدؼ تحقيؽ المقاصد في اطار نظمي شامؿ يرتكز عمى المرونة العالية الستيعاب التغيرات البيئية

المستمرة وانتياز الفرص فييا ,وذلؾ ما يجسده وبشكؿ فاعؿ التفكير االست ارتيجي مف خالؿ االبعاد الممثمة لو .
ثانياً :أىمية التفكير االستراتيجي

تتضح معالـ التفكير االستراتيجي مف خالؿ دوره الفاعؿ في اقرار االستجابات الفعمية لشتى المواقؼ ,ولما كاف

المستقبؿ يسوده االلتباس في كثير مف الحاالت لذا تتضح معالـ الرؤية الواضحة والقادرة عمى استيعاب التحركات التي
يغص بيا الواقع المنظمي ,عمماً اف ىذه التحركات قد تكوف وليدة لممارسات أو تنفيذ فعاليات تفتقر إلى التأكد وتجمي

الحاجة إلى فعؿ التفكير االستراتيجي الذي يؤشر الحالة مثمما يحدد مسارىا  ,ويغور في اعماقيا وبما يزيؿ الحاالت

الضبابية عني ا  ,عمى اعتبار اف عممية التفكير االستراتيجي تجسد فكرة النظر إلى ما وراء اإلحداث ومف ثـ رصد وتقديـ
المعالجات .

مما يعني اف التفكير االستراتيجي ال يتحدد فعمو في حدود العممية العقمية ذات المدى المحدد بقدر ما ىو
مؤشر لمستوى عاؿ مف السعة الفكرية التي تضع المنظمة في إطار العالـ وليس في حدود ذاتيا ,وىذا مؤش ار لضرورة
التفاعؿ مع اية تفسيرات تحصؿ في البيئة .

أي اف التفكير االستراتيجي ليس لو حدود محددة بقدر ما يمثؿ أفكار ليا فضاءات واسعة تنتيز فرصو مثمما تؤشر

مخاطرة وتبحث عف مجيوؿ بقدر ما تعزز اإلفادة مف المعموـ  ,وىنا إشارة إلى اف التفكير االستراتيجي يتوج فعمو
وتتضح نتائجو عندما يوظؼ المعرفة لصالح الفكر ويشغؿ الفكر باتجاه الواقع  ,بحيث اف حمزونية المعرفة تدعـ األفكار
وتعزز المعالجات وتسيـ في رسـ التوجيات المستقبمية وىذا يمثؿ مدار اىتماـ التفكير االستراتيجي الذي يحمؿ نواة
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االخريف (الخفاجي .) 220 ,2008 ,وىذا يعني اف األساليب التقميدية لف تأخذ فعميا في بيئة تعترييا العشوائية مثمما
يسودىا االضطراب إلى حد اياب االستقرار ,وفي ىذا الصدد فقد أشار (نجـ عبود )335-334 ,2012 ,إلى اتساع

رقعة الدور االستراتيجي في عالـ المنافسة وبالذات مع ظيور مالمح االقتصاد الرقمي المستند إلى المعرفة واالنترنيت

واتساع حدة التحديات  ,األمر الذي يتطمب استحضار ابعاد التفكير االستراتيجي بمداىا االبتكاري وعمى نحو ينـ عف
تعذر إمكانية تخيؿ شيء كما ىو عمى المدى البعيد.
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عميو ظير لزاماً عمى المنظمات اف تستحضر الحدس والخياؿ واالستبصار  ,وما داـ األمر عمى ىذا القدر

مف األىمية بشاف التفكير االستراتيجي فقد يبدو لنا انو يمثؿ مدخال فاعال في ميداف االدارة االستراتيجية الى حد توجييو
لمسارات فعميا ومف ثـ اقرار خططيا وصوال إلى تأميف عممية تحقيؽ األىداؼ التي تبتغييا.
وفي ظؿ ما تقدـ يثار تساؤؿ مفاده ىؿ القيادات االدارية تمثؿ أكثر الجيات اىتماما بو بحيث اف القائد
اإلداري يجب اف يتسـ بالقدرة العقمية الحاممة لمتفكير االستراتيجي أـ اف األمر يعني جميع المستويات التنظيمية ؟
واالجابة تكمف في القوؿ باف ىرمية التنظيـ بأفرادىا واجراءاتيا يجب اف تكوف ذا رؤية استراتيجية في إطار خارطة

التفكير االستراتيجي تمؾ التي تتعدد مفاتيح قراءاتيا مثمما تفصح عف رسـ التوجييات التي يجب عمى المنظمات
اعتمادىا.
وفضال عف ذلؾ فيؿ تعمد المنظمات إلى دراسة التفكير االستراتيجي وتعممو مف االدبيات أـ تجعمو خالصة

ووالدة حقيقة لممقاصد والفرضيات في إطار المزاوجة مع الواقع ؟ وبالتأكيد ستكوف القراءات المدعمة بخالصة التجارب
ىي المؤشر الفاعؿ لقوة التفكير االستراتيجي ,وىنا منحى لمقوؿ باف التفكير االستراتيجي لـ يعد ضرباً مف ضروب
الحجج الوىمية بقدر ما يمثؿ متجيا فاعال لممفاعمة مع معطيات الواقع أي انو يمثؿ الحصيمة النيائية لآلراء التي

يستقرؤىا القادة تجاه بيئتيـ.
اف القيادات اإلدارية ذي الفكر االستراتيجي تجوؿ في الواقع وتتمحص عف نبضاتو في إطار محاولة سبر

ااواره عبر الرؤيوية  ,فمف ال تجوؿ ذاكرتو وال يوظؼ المخزوف المعرفي لديو سيبقى حبيسا لكؿ ما ىو تقميدي ,وعندئذ
تدور عميو الدوائر وال يتمكف الخروج منيا اال ضمف القيود والمحددات التي تعيؽ القائـ وتسيـ في تحجيـ الفاعؿ  ,وىنا
إشارة إلى ضرورة انبثاؽ التفكير االستراتيجي مف خفايا الواقع بحيث يمكف تممس اصداءات ناجمة عف الفعؿ ورد الفعؿ
وتكاد اف تكوف ىذه حقيقة في عالـ المنافسة الذي يشيد العديد مف االضطرابات

التحديات.)Weiner & Brown,2006,229(.

ويخوض في امار

مف خالؿ ما تقدـ يمكف القوؿ بأف التفكير االستراتيجي يمثؿ مدخال لتجاوز حدود التفكير التقميدي الذي
يستسمـ لمواقع ويقر بضغط الظروؼ ويجعؿ مف مقدمات الحالة سبيال لتحديد نتائجيا أي يخرج التفكير االستراتيجي عف
ذلؾ ويقر العمؿ بفكرة االجتياد وزعزعة الصعاب ومف ثـ الولوج نحو كؿ ما ىو جديد( .براوثي وسميماف,2009,

.)98

ثالثاً :عوامل نجاح التفكير االستراتيجي

تسعى االدارة االستراتيجية جاىدة لتوظيؼ افكارىا أو اعماؿ عقميا لصالح االستراتيجيات التي يمكػف اف تتبناىػا

في ميداف عمميا تحت مظمة التفكير االستراتيجي الذي يمكف اف يمثػؿ المتػرجـ الفعمػي لمخطػط االسػتراتيجية المعتمػدة مػف
قبػػؿ المنظمػػات فػػي اداء انشػػطتيا لػػذا كػػاف ل ازمػػاً التعػػرض لمجموعػػة العوامػػؿ التػػي يمكػػف اف تسػػاىـ فػػي نجػػاح التفكيػػر

االسػػتراتيجي ,كونيػػا محطػػات إلطػػالؽ االفكػػار مثممػػا ىػػي مػػدخال لبنػػاء التصػػورات وبالتػػالي وضػػع التجػػارب والخبػرات فػػي
اطػ ػ ػ ػػار التطبيقػ ػ ػ ػػات الناجحػ ػ ػ ػػة ,ويمكػ ػ ػ ػػف بيػ ػ ػ ػػاف ىػ ػ ػ ػػذه العوامػ ػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػ ػػى وفػ ػ ػ ػػؽ طروحػ ػ ػ ػػات البػ ػ ػ ػػاحثيف اذ حػ ػ ػ ػػدد الػ ػ ػ ػػبعض

االفتراضات األساسية التي يجب اعتمادىا في عممية التفكيػر االسػتراتيجي النػاجح بػاآلتي(Garvatt, et al, 1990, :
)280
 -1توافر اإلدارة المؤمنة بعممية التفكير االستراتيجي والساعية لحفز الموارد البشرية تجاه تبنييا.

 -2وجود الذىنية المتفتحة فضال عف الخبرة الميدانية لدى القيادات االدارية بحيث تكوف ذات تأثيرات فعمية وعمى نحو
يتوج عطاءاتيا ويدعـ منجزاتيا وبالتالي يسيـ في تحقيؽ رسالتيا.
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 -3اعداد برامج تدريبية ذات وقع وتأثير في مجاؿ القدرات الذىنية إلى حد تنشيط اليات التفكير االستراتيجي
واستحضار عناصره.
وفي السياؽ ذاتو ىناؾ مف يرى اف نجاح عممية التفكير االستراتيجي يكوف رىناً لفيـ وادراؾ الذات البشرية

لشاامي المواقع الوظيفية العميا وقادة الفكر االستراتيجي  ,وفي ذلؾ اشارة إلى أىمية تحقيؽ درجة مف التقارب مع الذات
البشرية في اطار االيماف بالقدرات الشخصية فضال عف تحديد االخفاقات ونقاط االختناؽ و االخذ بنظر االعتبار

جوانب القوة والضعؼ في اداء االنشطة وانعكاسات ذلؾ عمى السموؾ الذي تنتيجو القيادات في ميداف عمميا سعيا
لتجسير العالقة مع االخريف( .النعيمي.)4 ,2008 ,
وتظير الثقافة المنظمية بمداىا الفاعؿ كأحد العوامؿ المساىمة في نجاح التفكير االستراتيجي وذلؾ لكونيا كؿ
مركب يشمؿ عمى مجموعة مف المكونات ذات المديات المادية والموضوعية فضالً عف اقترانيا بمديات ذاتية ,االمر

الذي يفسر لنا اف المفاعمة بيف ىذه المديات المتباينة تسيـ في حالة التغيير وتقر امكانية التجديد مما يتطمب مف
المنظمات اف تستحضر ثقافتيا في كؿ المجاالت مع االخذ بنظر االعتبار امكانية تحمؿ المخاطر والسعي لقبوؿ
التغيير ,وىنا اشارة إلى أىمية تشجيع عمميات التفكير واالبداع وبما يجعؿ منيا متصال نحو التفكير االستراتيجي بحيث

يمثؿ ىذا التفكير سموكاً قائماً فييا وليست حالة طارئة ,وعممية التشجيع المنوه عنيا ال يجدي فعميا دوف احتضانيا لمقيـ
وتبنييا لممعايير واعتمادىا لمجموعة مف المعتقدات ,فالقيـ ىي قمب المنظمة والتفكير االستراتيجي يعكس القدرة الذىنية

ليا مما يؤشر أىمية المفاعمة بيف القمب والعقؿ لمحفاظ عمى ديمومة المنظمة وتطورىا ,فكيؼ تنمو المنظمة دوف االسس
الفضيمة وكيؼ توجو فعميا ما لـ تفصح عف قدراتيا العقمية ,لذا كاف مف االحرى بالمنظمات اف تعمؿ حالة مف المفاعمة

التوافقية بيف القيـ بنبضاتيا وبيف التفكير االستراتيجي بقدحاتو وعمى نحو يظير المنظمة بمصاؼ االرتقاء قياسا بغيرىا,
وىنا اشارة إلى اعتماد االفكار في اطار القيـ والمعايير بحيث تدور االفكار ضمف نطاؽ النسيج القيمي وال تخرج عف

دالتو الفعمية ,لذا نرى اف المنظمات التي ارتقت سمـ الحداثة قطعت مديات في ميداف الثقافة حتى انيا وصفت
بالمنظمات ذات الثقافة القوية (النوفؿ.)25-22 ,2012 ,
اىتداء بما تقدـ فقد استقر الرأي عمى تحديد مجموعة مف المؤشرات التي يمكف عدىا منطمقات تسيـ في
و ً
ارساء اسس منيجية سميمة لعمميات التفكير االستراتيجي الناجح في المنظمات وعمى وفؽ السياؽ االتي:

 -1السعي الجاد لتنمية القدرات العقمية لدى القيادات االدارية مع االخذ بنظر االعتبار جانبي العقؿ وما يزخراف بو مف
عمميات سواء تعمؽ االمر بالخياؿ والتصور أو ما تجمى في التحميؿ واالبداع وعمى نحو ينـ عف امكانية الخروج عف كؿ
ما ىو مألوؼ  ,وىنا اشارة إلى أىمية وحيوية ىذه القدرات اذ انيا تمثؿ المموؿ الرئيس لمفكر االستراتيجي وبالذات عند
توظيفيا بشكؿ جدي  ,وفي ذلؾ متجياً لمقوؿ بأىمية التكامؿ بيف الحدس والخياؿ وبيف التحميؿ والمنطؽ وبما يعزز مف
امكانية الخروج برؤية ابداعية تساير الواقع المعاصر وتفصح عف متطمبات المستقبؿ.

 -2اقرار فكرة الثقافة المريحة في المنظمات وعمى نحو يتيح لمعامميف وحتى القيادات فرص طرح االفكار والكشؼ عف
اية تطمعات مع االخذ بنظر االعتبار الحاجات االنسانية ,كونيا تمثؿ النواة في تأشير السموكيات ,وما داـ االمر عمى
ىذا القدر مف اال ىمية فال بد مف اعطاء ىذه الفكرة منحى ينفض حاالت التردد والخوؼ ويؤمف الفرص لمبوح بكؿ ما ىو
ىادؼ وضمف اطار القدرات واالمكانيات بعيدا عف اية توجسات تثير الشكوؾ وتيز حاالت النجاح وىذا ما سيكوف

موضع اىتماـ المفكر االستراتيجي.

 -3تكريس العمؿ بمبدأ إدارة الذات وعده منطمقا فاعالً لبناء راس الماؿ النفسي لدى القيادات االدارية كونيا احد االذرع
الفاعمة في الميداف التنظيمي ,اذ اف حاالت االعتالؿ النفسي قد تسيـ اسياما حادا في تقييد االفكار وبالتالي اقرار
15

اجمللد  9العـدد 02

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة0227/م

حاالت االنحدار والتراجع اماـ فيض مف االشكاليات ,لذا بدأت االنظار تتجو إلى أىمية ترسيخ راس الماؿ النفسي وعده
الشريؾ االفضؿ بيف رؤوس االمواؿ األخرى  ,فما جدوى المادة والفكر عند اعتالؿ الحالة النفسية  ,لذا تتضح معالـ
إدارة الذات ويبزر دورىا في اقرار حاالت التفكير االستراتيجي الناجح.
 -4االستفادة الفعمية مف معطيات التقانة المعاصرة في اطار االخذ بفكرة االدارة االلكترونية وتوظيؼ اسياماتيا في
خدمة الفكر االنساني عمى نحو عاـ والتفكير االستراتيجي لدى القيادات االدارية عمى نحو خاص  ,كونيا الفئة االكثر

تفاعالً مع الواقع ومتطمباتو ومف ثـ كيفية احتواءه وىنا تأكيد عمى أىمية استحضار الجانب التقني لدى القيادات االدارية

ذات الفكر اإلستراتيجي كونو اشبو بمظمة تفضي بظميا عمى جوانب شتى في مجاؿ العمؿ المنظمي وبالتالي تسيـ في

تأشير مستويات نجاحو.
 -5استحضار االرث الديني بكؿ مجاالتو وعمى نحو يسيـ في تقويض االفكار الضعيفة وحذفيا واقرار االفكار الناضجة
وتوظيفيا في اطار مدى المفاضمة بيف اسياماتيا ,فالفكرة الضعيفة تفتقر إلى الديمومة ويشوبيا التعقؿ ,عمى حيف نجد
اف الفكرة الناضجة تتسـ بدرجة مف القوة وعمى نحو يسيـ في قبوليا واالخذ بمضامينيا  ,وما يستدؿ عمى ذلؾ الكثير
أف ىناؾ أكثر مف ثالثمائة آية
مف الشواىد القرآنية إذا ما ّ
تفحصنا كتاب اهلل ػ عز وج ّؿ ػ ودقّقنا النظر في آياتو  ,رأينا ّ
ؽ الس ِ
ات و ْاأل َْر ِ
وف ِفي َخ ْم ِ
ض…) سورة آؿ
تدعو إلى إعماؿ العقؿ واستخداـ التفكير ,ومنيا قولو تعالى … َوَيتَ َف َّك ُر َ
َ
َّم َاو َ
عمراف آية ) ,191أ ََولَ ْـ َيتَفَ َّك ُروا ِفي أ َْنفُ ِس ِي ْـ…) سورة الروـ آية .8

كما جاء في القرآف الكريـ في ٍ
كثير مف اآليات اشارات لوـ وتوبيخ لمذيف ال يحسنوف استخداـ الحواس ووسائؿ
ِ
ير ِم َف ا ْل ِج ِّف و ِْ
اإل ْن ِ
وف بِيَا
المعرفة كقولو تعالى َ ( :ولَقَ ْد َذ َأرَْنا لِ َجيََّن َـ َكثِ ًا
وف بِيَا َولَيُ ْـ أ ْ
س لَيُ ْـ ُقمُ ٌ
َعُي ٌف َال ُي ْبص ُر َ
وب َال َي ْفقَيُ َ
َ
ِ
وف ) سورة األعراؼ آية .179
َض ُّؿ أُولَئِ َ
وف بِيَا أُولَئِ َ
َولَيُ ْـ َآ َذ ٌ
ؾ َك ْاأل َْن َع ِاـ َب ْؿ ُى ْـ أ َ
ؾ ُى ُـ ا ْل َغافمُ َ
اف َال َي ْس َم ُع َ
رابعاً :ابعاد التفكير االستراتيجي
تتوج اسيامات التفكير االستراتيجي في ايجاد المداخؿ الفاعمة إلقرار حالة مف المواءمة بيف الموارد التنظيمية و
ما تطمح إليو المنظمات مف تطمعات مستقبمية .وىذا يستمزـ عدـ اافاؿ االحػداث او اػض النظػر عػف ديمومػة وصػيرورة
العالقات المتداخمػة بػيف الواقػع ومػا تعتريػو مػف تػداخالت وبػيف مػا ىػو مطمػوب فعػال ,والػذي يسػتمزـ قػد ار مػف االستحضػار

والتييئة حد االعػداد ومػف ثػـ التوظيػؼ االفضػؿ لمتفكيػر االسػتراتيجي بكػؿ ابعػاده ومكوناتػو  .وفػي ذلػؾ منطمقػاً لمقػوؿ بػاف

الواقع التنظيمي ال يمكف قراءتو ألية منظمة دوف االنتباه واالدراؾ الفاعؿ لتحركات بيئتيػا ,تمػؾ التػي تػنـ عػف العديػد مػف
التغيػ ػرات ذات الت ػػأثيرات المتباين ػػة ف ػػي فعمي ػػا واثرى ػػا ,وى ػػذا ال ي ػػتـ اال م ػػف خ ػػالؿ استحض ػػار م ػػا يس ػػمى بأبع ػػاد التفكي ػػر
االستراتيجي التي يمكف اف ن ارىػا كسمسػمة متكاممػة الحمقػات تؤشػر التػرابط مثممػا تػديـ زخػـ الحركػة وتػؤمف الفعػؿ المممػوس

فييا.
وفػػي ذلػػؾ اق ػرار بفعػػؿ التفكيػػر االسػػتراتيجي عمػػى شػػتى المسػػتويات وحتػػى األنشػػطة والفعاليػػات ,ممػػا يفسػػر اف
التفكيػػر االسػػتراتيجي يمتمػػؾ خيوطػاً منيجيػػة ذات سػػمة عمميػػة تخػػدـ الواقػػع وتبحػػث فيػػو وتػػتممس تغي ارتػػو وتنتيػػز فرصػػو ,

ػاء عمػػى مػػا تقػػدـ يمكػػف تحديػػد ابعػػاد التفكيػػر االسػػتراتيجي وعمػػى وفػػؽ طروحػػات البػػاحثيف مػػف خػػالؿ معطيػػات الجػػدوؿ
وبنػ ً
(:)1
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الجدول ( )5أبعاد التفكير االستراتيجي من وجية نظر عدد من الباحثين في المجال االستراتيجي

الباحث
Mintzberg, 1994

أبعاد التفكير االستراتيجي
التفكير لألمام والخمف ،التفكير من فوق ومن االسفل ،التفكير فيما بعد ،التفكير
فيما وراء ،التفكير من خالل

Sanders,1998

الشمولية  ،التوجو نحو التغيير ،التفكير الفرصي ،االستشعار البيئي  ،التفكير

Liedtka, 1998

التفكير النظمي ،التركيز عمى القصد ،االنتياز الذكي لمفرص ،التفكير بالوقت،

الالخطي

التوجيو بالفرضيات
Grundy & Wensley,
1999

التحميل االستراتيجي ،العالقات السببية ،الخيارات االستراتيجية ،الريية ،السموك

Tan, 2000

التشخيص الميسسي  ،التحميل البيئي  ،الريية االستراتيجية ،تطوير

Oshannassy, 2000

التفكير بالقصد ،النظرة الشمولية ،التفكير بالوقت

Bagg, 2001

التخطيط ،التوجو المحدد ،التركيز عمى القصد ،المالءمة

NAWB, 2001

الريية االستراتيجية ،الميمة االستراتيجية ،الخطة االستراتيجية

STPR, 2001

االبداع ،الريية ،الحدس

Masifern, 2003

االبداع ،الريية ،التخطيط

Macbeth, 2002

االستشراف ،التفكير النظمي ،المنظور الرييوي  ،الشراكة

Tood, 2013

االبداع ،التركيب ،التحميل

العممي

االستراتيجيات  ،التطوير الشمولي ،التوجو نحو التغيير

يتضح مف معطيات الجدوؿ ( )1اف ىناؾ تباينا بيف طروحات الباحثيف بشاف ابعػاد التفكيػر االسػتراتيجي ,ىػذا
عمى وفؽ المنظور الظاىر إال اف المتفحص لماىية ىذه االبعاد يجد انيا تمثؿ سمسمة يربطيا قاسـ مشترؾ أعظـ ,يتمثػؿ
بالرؤيػػة التػػي تعكػػس القػػدرة عمػػى ادراؾ شػػيء مػػا ايػػر مممػػوس فػػي واقػػع الحػػاؿ مػػف خػػالؿ المالحظػػات الذىنيػػة والنظ ػرات
الثاقبة.

وفي ذلؾ منحى لمفاعمة معطيات العقؿ مع ما ينبثؽ عف الحواس واالدراؾ مما يفسر لنا صعوبة العممية,
فكيؼ نوظؼ ما ىو اير ممموس لصالح الممموس االمر الذي يجمي لنا اىمية النظرة التركيبية مثمما يؤشر فعؿ القدرة
التحميمية وعمى مدار الوقت ووفقا لمعطياتو ,فال جدوى لمنظرة التركيبية دوف اف تالزميا القدرة عمى التحميؿ ما يعني اف
النظرة التركيبية ستسيـ في دعـ الجانب التحميمي وعمى نحو يؤشر حالة المفاعمة بينيما.

سيعمؿ الباحثاف في دراستيما الحالية إلى اعتماد مجموعة مف األبعاد التي تمثؿ خالصة لمدراسات السابقة
والسيما دراسة ) ) Liedtka,1998التي مثمت منطمقاً لعدد مف الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع ,وىذا ما سيتـ
الكشؼ عنو مف خالؿ عرض ىذه األبعاد.
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-1النظمية  /التفكير النظمي  :تنطمؽ النظمية مف فكرة مفادىا اعتماد مبدأ النظـ بحيث تتاح لممفكر االستراتيجي
الفسحة العقمية إلقرار حالة التكامؿ بيف االىداؼ التي تبتغييا مع األخذ بنظر االعتبار الرؤية القائمة عمى تحقيؽ
االبتكار وفي ذلؾ اشارة الى اىمية اطالؽ الخياؿ وتفعيؿ القدرات العقمية بحيث يتـ تجنب الفكرة االحادية في التطبيؽ,

لكوف ذلؾ يؤشر حالة مف الصراع سواء كاف ذلؾ عمى المستوى الداخمي او الخارجي ,وىذا ما جاء متماشيا مع

طروحات ( (Peter Singالتي اشر فييا اىمية توظيؼ النماذج العقمية لصالح التأثير في سموكيات االفراد بحيث
تتجمى االعتمادية بكؿ مضام ينيا ,االمر الذي يضع المنظمة اماـ الدالة التأثيرية لمبيئة التي تعمؿ فييا ,مما يحدو بيا
لتسخير امكانياتيا لكؿ ما ىو جديد في ميداف عمميا ( )Liedtka, 1998, 122وىذا ما تجمى في رؤية ( Stephen

 )Hainesعندما اشار الى انيـ في مركز االدارة االستراتيجية عادة ما يمجئوف الى المقاربة القياسية لما يمكف رؤيتو مف
(طائرة ىمكوبتر)عمى ارتفاع  5555قدـ وبما تتيحو مف رؤية لمصورة الشاممة لمغابة مقابؿ رؤيتيـ لممنظمة كنظاـ
متكامؿ ,اذ اف ضبابية احد معالميا تؤشر حالة مف االختفاء وبالتالي ظيور صورة مضممة او معتمة ليا ,مما يؤكد
ضرورة استحضار الرؤية الشمولية لكؿ المديات التنظيمية وبما يسيـ في تحقيؽ االىداؼ وتعظيـ النتائج فضال عف

تحقيؽ القيمة المضافة ()Stephen Haines, 1995, 51

-2المقاصد :يتحرؾ التفكير االستراتيجي في مجػاؿ واسػع يطمػؽ عميػة الفضػاء االسػتراتيجي والػذي يفصػح عػف االمتػداد
الزمنػػي مث ممػػا يقػػرر سػػيادة النظػرة بعيػػدة االمػػد التػػي تحػػدد المكشػػوؼ وتبحػػث عػػف الخفايػػا فػػي المسػػتقبؿ مػػف خػػالؿ قدرتػػو
عمى تحديد مالمح القصد وتأطير معالـ المبتغيات التي تمثؿ صورة حيو لممقاصد وتعكس االىداؼ وتجسد المنطمقات.
وقد اشػار كػؿ مػف ( )Hamel&Prhaldإلػى أف التفكيػر االسػتراتيجي ىػو القصػد الموجػو واليػدؼ االسػتراتيجي
الػذي يأخػػذ باالعتبػػار النظػرة طويمػػة االجػػؿ الموجيػػة لمسػػوؽ ,والموقػؼ التنافسػػي الػػذي تراػػب المنظمػػة تبنيػػو فػػي المسػػتقبؿ
بحيػػث تتحػػدد مػػف خاللػػو االرضػػية التنافسػػية الجديػػدة التػػي يمكػػف معيػػا اثػػارة فضػػوؿ العػػامميف نحػػو االكتشػػافات ومواجيػػة

التحديات واستيعاب التغيرات ,مف خالؿ تبني االدارة لمفيـ الصحيح لمميزة العاطفية لمعامميف باعتبارىـ كقيمة متأصمة في
المنظمػػة ,ومػػا لػػذلؾ مػػف انعكاسػػات عمػػى تحديػػد اىػػدافيا ومػػف ثػػـ تحقيقيػػا فػػي المسػػتقبؿ .وفػػي ذلػػؾ اشػػارة الػػى اف اليػػدؼ
االسػػتراتيجي يػػوفر التركيػػز الػػذي يسػػمح لؤلشػػخاص فػػي المنظمػػة بػػاف يرتبط ػوا ويستنيض ػوا طػػاقتيـ بقػػوة ويركػػزوا االنتبػػاه
ويقاموا االنحراؼ واف يستنيضوا طاقاتيـ النفسية طالما انيا تستغرؽ لتحقيػؽ اىػداؼ المنظمػة .آخػذيف باالعتبػار انػو فػي
ظؿ دوامة التغيير الغامضػة سػيكوف حػري عمػى منظمػات االعمػاؿ اف تفيػـ بشػكؿ دقيػؽ اف تمػؾ الطاقػة النفسػية قػد تكػوف

الثػروة االكثػر نػدرة التػي تمتمكيػا ,وفقػط أولئػؾ الػذيف يسػتخدمونيا بكفػاءة اكبػر سػيكتب ليػـ النجػاح ( Liedtka, 1998,
 .)122-123وفػػي ذلػػؾ دعػػوة الستحضػػار الفيػػـ الصػػحيح ألىػػداؼ العمػػؿ االساسػػية التػػي تقػػود المنظمػػة ,ومػػف ثػػـ العمػػؿ
عمى تحدي التفكير التقميدي حوليػا مػف خػالؿ التفكيػر االسػتراتيجي الػذي يػدفع باتجػاه تشػكيؿ اسػتراتيجيات فعالػة متطابقػة
مػػع العمػػؿ واالسػػتراتيجية التنافسػػية باسػػتخداـ وسػػائؿ االختبػػار والصػػالحية (المحػػو قػػدر االمكػػاف) تعقيػػدات الخطػػة طويمػػة

االجؿ بسبب الحاجة الػى التركيػز عمػى ايجػاد وتطػوير الفػرص وخمػؽ القيمػة والمسػتقبؿ بواسػطة حػوار عقمػي مبػدع ومثيػر
(. )Lind Wilbanks, 2007, 63
مف خالؿ ما تـ عرضة فانو يمكف القوؿ اف المقاصد يفترض اف تكوف ذات سمو واقعية موضوعية تكشؼ عف
القدرات مثمما تجسد التفاعالت ,تجمي الحقيقة وترفض السكوف أي اف المقاصػد متحركػة تتماشػى مػع المسػتجدات وتػراىف

الػزمف بقصػػد الفػػوز ,فالبقػاء لػػـ يعػػد كافيػػا كأحػد المقاصػػد بقػػدر مػا يتطمػػب الحػػاؿ األخػػذ بمقاصػد النمػػو والديمومػػة واختػراؽ
السوؽ وايجاد موطم قدـ فاعؿ في سوؽ المنافسة العالمية ,وفي ذلؾ موضع تنبيػو لمركػز القيػادة فػي المنظمػة اف ي ارعػي
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االساسيات عند وضع المقاصد ويستحضر المستقبؿ ,مما يفسر لنا اف المقاصد تنبع مف الحاضر فضال عف أنيا تستمزـ
التركيػػز بحيػػث يكػػوف االحسػػاس فػػاعال واالنتبػػاه قائمػػا واالدراؾ واقعػػا ليتػػيح الفػػرص امػػاـ العػػامميف والقيػػادات االداريػػة عمػػى
السواء.
-5انتياز الفرص الذكية  :يعد ىذا البعد مكمالً لمبعد السابؽ (التركيز عمى القصد) ويعمؿ

ضمف حالة توافقية معو ,اذ أف انتياز الفرص الذكية يجب اف يكوف حاض اًر في االذىاف عند التركيز عمى اليدؼ
المقصود ,ليس مف اجؿ تعزيز اليدؼ االستراتيجي فحسب بؿ لوجود احتمالية مفتوحة لظيور فرص جديدة باستمرار,

وفي ىذا السياؽ فاف( )Robert Burgelmerفي كتابتو حوؿ دور (النزاع االستراتيجي) في عممية صناعة
االستراتيجية في شركة  Intelسمط الضوء عمى مشكمة التورط في استخداـ االستراتيجية المرتبطة بالكفاءة والفاعمية
التنظيمية مقابؿ التفريط بالفرص البديمة التي قد تكوف اكثر تناسباً مع التغيرات البيئية الحاصمة .واف تجاوز ىذه

ا لمشكمة يتطمب اف تكوف المنظمة قادرة عمى تطبيؽ (انتياز الفرص الذكية) في المستويات االوطأ ,اذ يشير الى اف
واحدة مف اىـ امكانات المنظمة الفاعمة يجب اف تتمثؿ في قدرتيا عمى التكيؼ مع الفرص السريعة واف تقاطع ذلؾ

مع تنبوءات االدارة العميا ( .)Lidtka, 1998: 122اف اساس ىذا المفيوـ ىو فكرة االنفتاح الى تجربة جديدة تسمح
لؤلخذ باالستراتيجيات البديمة التي يمكف اف تعزز الفائدة بشكؿ اكبر مع بيئة العمؿ المتغيرة بشكؿ سريع ,وأف
( )Mintzberg, 1999يميؿ الى استخداـ ىذه الطريقة حتى واف تقاطعت االستراتيجية الطارئة مع االستراتيجية
الفعمية مع محاولة تذويب االختالفات الحاصمة وتقميص فجوتيا (.)Eton Lwarnce, 1999, 6
اف اية فرصة ىي سيـ فاعؿ تجاه االىداؼ بغض النظر عف نوع وطبيعة المخاطر ,وفي ذلؾ تأكيد عمى اف

المقاصد تتسـ باالنفتاح الذي يجمي حقيقة االحتمالية في انبثاؽ فرص جديدة وحتى بزوغ مخاطر اير متوقعة ,ما يعني
اف المنظمات يفترض اف ال يكوف حدود تفكيرىا المؤشرات ذات الصمة بالكفاءة والفاعمية حص اًر دوف األخذ بنظر

االعتبار مؤشرات اخرى ,وفي ذلؾ ضرورة لكيفية المفاضمة بيف المقاصد في اطار امكانية انتياز الفرص مع تقصي

روح التعاوف التي تحفز حاالت االندفاع نحو المستقبؿ واستكشاؼ الفرص التي تدفع باتجاه التغيير الذكي ذو البعد

الجذري و تسيـ في والدة االجتياد وانبثاؽ الرؤى الجديدة التي تعمؿ عمى استثارة الطاقات وتوجيييا ( & Fierdman
.)Gy, 1995

وعمى اساس ما تـ عرضو يمكف القوؿ باف االنتياز الذكي لمفرص يتطمب استحضار القدرة عمى التكييؼ مع
الفرص السريعة بحيث تتجمى حاالت االنفتاح عمى أية تجارب جديدة في اطار ما يسمى باالستراتيجيات البديمة التي

تؤم ف المنافع في بيئة العمؿ عمى نحو سريع ,وتعمؿ عمى اذابة أية تناقضات بيف االستراتيجية الطارئة واالستراتيجية
ّ
الفعمية الى حد تقميص الفجوات ,وىنا اشارة الى أىمية بناء استراتيجيات تؤشر االطار العاـ لمتخذي الق اررات في حدود
التمثيؿ الحي والواقعي لممشكالت التي قد تواجييا مما ينذرىا بضرورة التأىب ألية تغييرات جديدة في ظؿ التفكير
االستراتيجي اليادؼ الى البحث عف كيفية التعامؿ مع اية اشكاليات في ميداف العمؿ وخارجو .
-5التوقيت المناسب :يمثؿ التوقيت المناسب ضرورة قائمة في عممية التفكير االستراتيجي بقصد بناء رؤية صحيحة
تكشؼ عف طبيعة االشياء ومجريات االحداث مف خالؿ ثالثية الماضي والحاضر والمستقبؿ ,ووفقا لرؤية  Stacyفاف

االستراتيجية ال يمكف اف توجو مف خالؿ المقاصد المستقبمية حص اًر اذ اف ذلؾ يؤشر وجود فجوات بيف حقيقة اليوـ
ومقاصد المستقبؿ مما يفسر اف ما ىو متاح اليوـ مف موارد قد ال يغطي التطمعات والمقاصد لذا تقؼ حاالت المحدودية

لمموارد عائقا بوجو عممية االبتكار واقتناص الفرص بيدؼ العمؿ عمى تعزيز الموارد ضماناً لمتوسعات المستقبمية ,وىذا

56

اجمللد  9العـدد 02

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة0227/م

يفوؽ ما ىو تقميدي ألف عممية التوافؽ بيف الموارد المنظمية وبيف الفرص المستقبمية قد تشكؿ صعوبة في بيئة تتسـ
بالحركية حد االضطراب والعشوائية الى درجة التقمب ,مما يتطمب االخذ بنظر االعتبار استحضار التفكير االستراتيجي
كونو الرابط بيف الماضي والحاضر والمستقبؿ لصالح المواءمة بيف القدرات والتطمعات ,اخذيف بنظر االعتبار حاالت
الشد التي تتطمب إيقاظ الذاكرة المنظمية التي تستحضر فمسفة التقدير االستراتيجي لما ىو آني في اطار تصور مفاده
اف المنظمة تمتمؾ خبرات وميارات وبالمقابؿ قد تواجييا صعوبات تشؿ حركتيا مما يدفعيا الى تجنيد مبادئ التفكير
االستراتيجي التي تمكنيا مف الفيـ الصحيح لدورة حياة االعماؿ في ظؿ استقراء الظروؼ والتحسب لمحاجات المستجدة.

(الخفاجي)221 ,2008 ,
وفي ذات االتجاه اكد ( )Herrmann, 2007, 17عمى اىمية اكتساب ميزة تنافسية في اطار االستق ارء
الصحيح لكؿ ما ىو جديد دوف االكتفاء برد الفعؿ ,بحيث اف العقؿ ينظر خارج المألوؼ ويفكر بما ىو اير ممموس في
اطار عمميات المسح البيئي الذي يحمؿ نوايا ويكشؼ عف منطمقات الى درجة النظر الى الزبائف بطرؽ مختمفة تؤمف

كسبيـ مثمما تظير اىمية ادارتيـ  .وفي ىذا الصدد اقترح كؿ مف (  )Neustadt & Mayاف التفكير بعامؿ الوقت
تحكمو ثالثة مكونات ىي )Liedtka, 1998: 123( :
 .1المستقبؿ رىيف بالماضي وعمى النحو الذي يؤشر اىمية التنبؤ .
 .2استحضار الحالة الراىنة لتأميف النظرة الى المستقبؿ مع االخذ بنظر االعتبار التقمبات والتغيرات التي قد
تحدث بشكؿ اير مألوؼ.

 .3اقرار حاالت المقارنة المستمرة بيف الماضي والحاضر والمستقبؿ الى حد تنسيؽ الرؤية.
-1التوجيو بالفرضيات :وفقاً ليذا البعد فاف التفكير االستراتيجي يعمؿ عمى افتراض الفرضيات ثـ اختبارىا لمتأكد مف
صحتيا او رفضيا وفؽ النشاطات والموارد المتاحة .وعميو فاف التفكير االستراتيجي ىنا وفقا لما تراه الباحثة ()liedtka

ىو انعكاس لؤلساليب العممية ( )Eton Lawrence, 1999, 8التي يمكف مف خالليا العمؿ بشكؿ دقيؽ إليجاد
مجموعة جيدة مف البدائؿ المبتكرة التي يمكف معيا تحقيؽ انجاز افضؿ لؤلداء وفقا لمجموعة القيـ المحددة لطبيعة القرار

او المشكمة .واف االىداؼ النوعية والبيانات الكمية يجب اف تستعرض بشكؿ منظـ يمكف معو اعماؿ التفكير
االستراتيجي المبدع والمبادرة مف اجؿ ايجاد ذلؾ البديؿ الذي نستطيع مف خاللو استثمار الموارد  ,والجيد والوقت بشكؿ

افضؿ ,ويتجسد ذلؾ بشكؿ واقعي في مواقؼ القرار المعقدة (.)Ralph L. Keeny, 2014, 39
إذ اف البيئة الحالية لعالـ اليوـ تمتاز بكثرة المعمومات المتوفرة واستمرار تزايدىا وبالتالي فاف تقميص مدة

التفكير مف اجؿ استثمار الوقت وتطوير الفرضيات واختبارىا بشكؿ افضؿ يعد ام ار محرجاً  ,وىذا ما جعؿ شركات

االستشارات االستراتيجية تمتاز بقدرات عالية في تطوير الفرضيات بأفضؿ ما يمكف وتقديـ افضؿ االستراتيجيات بشأف

موقؼ االعماؿ ألنيا تمتمؾ كـ ىائؿ مف المعمومات الخاصة باألعماؿ حوؿ العالـ تستطيع توظيفو في عمميات وضع
الفرضيات وتقديميا لمجيات التي تطمب استشارتيا وتعد ذلؾ بمثابة الكفاءة الجوىرية ليا (. )Liedtka, 1998: 123
ويرى الباحث بوؿ نوت ( )Paul Nuttمستثار مؤسسة العموـ الوطنية والمركز الوطني لمبحوث والخدمات

العممية في كتابو (لماذا تفشؿ الق اررات) باف الفرضيات الضعيفة وكذلؾ التسرع في اختبارىا يؤدي في الغالب الى
صيااة ق اررات خاطئة ويستشيد بثالثة اسباب رئيسية لفشؿ الق اررات)Marybeth Tahar, 2007:1) :
 تسرع المدراء في الحكـ والقفز عمى ما يعتبرونو الحؿ االوؿ.
 الفشؿ في وضع الفرضيات الصحيحة واستخداـ تكنيكات خاطئة في اختبارىا.
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 اساءة استخداـ الموارد  ,وىدر الماؿ والوقت في اتخاذ ق اررات خاطئة.

المحور الثالث :اإلطار الميداني لمبحث
وصف وتشخيص ابعاد التفكير االستراتيجي

تحقيقاً لمتطمبات منيجية البحث واختبار فرضيتو  ,يعرض ىذا المحور وصفاً تحميميػاً لمتغيػرات البحػث باعتمػاد

مجموعػػة مػػف األدوات اإلحصػػائية المناسػػبة لالسػػتدالؿ عػػف التك ػ اررات ,والنسػػب المئويػػة ,واألوسػػاط الحسػػابية الموزونػػة,

واالنح ارفػػات المعياريػػة الموزونػػة ,اذ يوضػػح الجػػدوؿ ( )2اسػػتجابات عينػػة الد ارسػػة عػػف األسػػئمة الخاصػػة لكػػؿ بعػػد مػػف
أبعادىا ,متضمنة لتكرار اإلجابة والوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري فضال عػف معػدؿ المتوسػطات لكػؿ بعػد فييػا ومػف
ثـ تـ تحديد المعدؿ العاـ لؤلبعاد مجتمعة والذي يؤشر الوسط الحسابي الستجابة العينة حػوؿ التفكيػر االسػتراتيجي بشػكؿ
كامؿ ,والتي سيعمؿ الباحثاف عمى استعراضيا تباعاً وكما يمي :

 _1النظمية

تشير نتائج اإلجابات عمى السؤاؿ األوؿ المعبر عنو بػ( )x1إلى وجود اتفاؽ عالي بيف المستجيبيف نحو أىمية

توافر النظرة الشمولية الجامعة لدى المفكر االستراتيجي عند تعاممو مع المعطيات البيئية المتنوعة بوسط حسابي بمغ

( )2.77وبانحراؼ معياري يقدر بػ ( ) 0.49مما يدؿ عمى وجود تقارب عالي في إجابات أفراد العينة إذ بمغت نسبة
االتفاؽ ( , )%85.33في حيف جاءت أدنى نسبة اتفاؽ عمى السؤاؿ الثالث( )x3وبمغت ( )%72.13بوسط حسابي
مقداره ( )2.68وانحراؼ معياري ( )5.53وفي ذلؾ تأكيد عمى االتفاؽ العالي لدى عينة الدراسة عمى مجمؿ األسئمة
الواردة في ىذا البعد  ,وجاء ذلؾ منسجما مع معدؿ الوسط الحسابي لؤلسئمة الخمسة المعبرة عف بعد النظمية في

التفكير االستراتيجي البالغ ( )2.75وبانحراؼ معياري قدره ( )5.77وفي ذلؾ تعبير لضرورة توافر النظرة الشمولية
الجامعة لدى المفكر االستراتيجي واقتراف ذلؾ بالقدرات الذىنية التي تتيح لو المزاوجة بيف معطيات الواقع وبيف تحدياتو
وتوظيؼ الميارات الفكرية الالزمة لتحقيؽ التكيؼ مع أية مستجدات تممييا التغيرات البيئية المتتالية .
 -2المقاصد

يعكس ىذا البعد طبيعة تعامؿ القيادات اإلدارية مع أىدافيا ,وتـ التعبير عنو مف خالؿ أربعة أسئمة مف (

 )x5-x8حصؿ فييا الفقرة  x6عمى أعمى مستوى اتفاؽ مف أفراد العينة بنسبة ( )%77.95اذ تمثؿ السؤاؿ الخاص

بيا باآلتي (تأخذ باالعتبار نتائج الماضي كأساس لتحقيؽ االىداؼ اآلنية والمستقبمية) وجاءت نتائج الوسط الحسابي
واالنحراؼ المعياري معبرة عف مستوى ىذا االتفاؽ وقوتو وىي عمى التوالي  )2.74(,و( , )5.27وتمييا الفقرة x5
معب اًر عنيا بالسؤاؿ اآلتي (تسخر اإلمكانيات في ميداف العمؿ لصالح التطمعات)بنسبة اتفاؽ ( )77.55وبوسط

حسابي( )2.75وانحراؼ معياري (, )5.27في حيف تمحورت النسبة األقؿ اتفاقاً حوؿ السؤاؿ (تعمؿ بموجب حركية
المقاصد في ميداف العمؿ) راـ أنيا تميؿ لالتفاؽ وبنسبة ( )%59.84وسجؿ وسطيا الحسابي ( )2.54وبانحراؼ

معياري قدره (. )5.65

وكاف معدؿ الوسط الحسابي لؤلسئمة الخمسة المعبرة عف بعد المقاصد في التفكير االستراتيجي يميؿ لالتفاؽ
العالي اذ بمغ ( )2.75وبانحراؼ معياري قدره ( )5.27وفي ذلؾ تأكيد عمى أىمية توافر ىذا البعد في التفكير
االستراتيجي لما لفيـ األىداؼ وتطويرىا بما ينسجـ وديناميكية االستراتيجية التي تعمؿ في ضوئيا المنظمات عينة

الدراسة مف أىمية بالغة في تحقيقيا .
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 -3انتياز الفرص (الفرصية)

البعد ما
البعد الفقرات ( )x12-x9وقد بمغ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمجمؿ فقرات ىذا ُ
اطت ىذا ُ
قيمتو ( )2.61و ( )5.36عمى التوالي ,وبمقارنة ذلؾ مع الوسط الحسابي الفرضي والبالغ ( ,)2فإف ذلؾ دليؿ عمى
اىتماـ المنظمات المبحوثة بالفرص التي تطرحيا البيئة فضال عف تحدياتيا .وقد جاءت الفقرتيف) (x12,x9لتحقؽ أعمى

وسط حسابي وبمغ ( )2.71بانحراؼ معياري ( )0.53لتشير إلى أف المنظمات المبحوثة تعمؿ عمى االخذ بمجموعة مف
االحتماالت التي تمكنيا مف االستعداد بشكؿ اكبر بشأف استثمار المواقؼ التي تعترض العمؿ وتفكر بالمفاجئات عند

عند التعامؿ مع الفرص التي تعرضيا البيئة  ,أما الفقرة ) (x11فقد حصمت عمى أقؿ وسط حسابي مف بيف إجابات

البعد إذ بمغت ما مقداره ( )2.60بانحراؼ معياري بمغ ( )0.68وىو يميؿ الى االتفاؽ وبنسبة
المبحوثيف عف فقرات ىذا ُ
البأس بيا (. )66.39

 -4الزمنية

تشير نتائج اإلجابات عمى السؤاؿ المعبر عنو بػ( )x13إلى وجود اتفاؽ عالي نسبياً بيف المستجيبيف نحو

أىمية مراعاة التوقيتات باعتبارىا أسبقية فاعمة عند إعداد الخطط لدى المفكر االستراتيجي وبمغ وسطيا الحسابي

( )2.75وبانحراؼ معياري يقدر بػ ( )5.55وبنسبة اتفاؽ ( ,)%75.41في حيف جاءت أدنى نسبة اتفاؽ عمى السؤاؿ

الثالث( )x15وبمغت ( )%66.39بوسط حسابي مقداره ( )2.62وانحراؼ معياري ( , )5.56في حيف ظير اتفاؽ عالي
نسبياً لدى عينة الدراسة عمى مجمؿ األسئمة الواردة في ىذا البعد  ,وجاء ذلؾ منسجما مع معدؿ الوسط الحسابي
لؤلسئمة األربعة المعبرة عف بعد الزمنية في التفكير االستراتيجي البالغ ( )2.66وبانحراؼ معياري قدره ( )5.77وذلؾ
يعبر عف فكرة التفاعمية بيف المديات الزمنية في حاضرىا ومستقبميا فضال عف أىمية األخذ بمعطيات الماضي مف اجؿ

التنبؤ بالمستقبؿ لدى عينة البحث وانعكاسات ذلؾ عمى تفكيرىا االستراتيجي .
 -5التوجيو بالفرضيات

البعػػد ( )4فقػرات ,ىػػي ,(x20-x17) :وقػػد جػػاءت إجابػػات المبحػػوثيف بحالػػة االتفػػاؽ العػػالي وبنسػػبة
شػػمؿ ىػػذا ُ
( )%76.23عمى الفقرة ( ) x20المعبر عنيا بالسؤاؿ التالي(تؤمف باف إتقاف العمؿ يتـ عبر المفاعمة الحية بيف التوقعات
وح ػػدود الق ػػدرات) إذ بم ػػغ وس ػػطيا الحس ػػابي ( )2.71وانحرافي ػػا المعي ػػاري ( ,)5.55وبمغ ػػت نس ػػبة اقػ ػؿ اتف ػػاؽ عم ػػى الفقػ ػرة
( )x17بنسػػبة ( )%55.82وبوسػػط حسػػابي( )2.39وىػػو اقػػؿ وسػػط حسػػابي فػػي جميػػع الفق ػرات ,وتػػـ التعبيػػر عػػف ىػػذه
الفقرة مف خالؿ السؤاؿ التالي (تضع االفتراضات وتعمؿ عمى اختبارىػا فػي ميػداف العمػؿ) ,وظيػر مػف خػالؿ التحميػؿ أف

إجمػػالي نسػػبة االتفػػاؽ لبعػػد التوجيػػو بالفرضػػيات بمغػػت ( )%56.85إذ بمغػػت قيمػػة الوسػػط الحسػػابي مػػا مقػػداره ()2.55
بانحراؼ معياري بمغ ( . ) 5.34وفي ذلؾ اشارة الى اف ىذا البعد راـ حصولو عمى نسبة اتفاؽ البأس بيػا إال إف ترتيبػو
مقارنةً باألبعاد األربعة األخرى قد جاء في المرتبة االخيرة  .ومف خالؿ التحميؿ الوارد في اعاله يمكف اقرار اىمية ابعاد
التفكير االستراتيجي لدى عينة الدراسة وىنا تجدر االشارة الى نسبة االتفاؽ التي حػازت عمييػا االبعػاد مجتمعػة والتػي بمػغ

وسطيا الحسابي ( )2.65وبانحراؼ معياري قدره ( )5.22وبمقارنة ذلؾ مػع الوسػط الحسػابي الفرضػي والبػالغ ( )2يتأكػد

لدينا مقدار االتفاؽ العالي نسبياً ,وىذا يؤكد امتالؾ االفراد عينة الد ارسػة لمتفكيػر االسػتراتيجي بأبعػاده الخمسػة الػواردة فػي

اعاله .
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الجدول ()2
وصف وتشخيص أبعبد التفكير االستراتيجي
مقياس االستجابة
الفقرات

اتفق

المتغير واألبعاد

محايد

()3

ال أتفق

()2

ت

%

ت

%

X1

98

80.33

20

16.39

()1

ت

الحسابي

المعياري

%

النظمية

2.77 3.28

0.49

X2

99

81.15

21

17.21

2

1.64

2.79

0.44

X3

88

30 72.13

24.59

4

3.28

2.68

0.53

X4

96

21

17.21

5

4.10

78.69

4

الوسط

االنحراف

2.74

0.52

2.75

0.27

X5

94

77.05

20

16.39

8

6.56

2.70

0.58

X6

95

77.87

23

18.85

4

3.28

2.74

0.50

X7

89

72.95

33

27.05

-

-

2.72

0.44

X8

73

59.84

42

34.43

7

5.74

2.54

0.60

2.68

0.29

المعدل
التفكير االستراتيجي

المقاصد
المعدل

X9

92

75.41

25

20.49

5

2.71 4.01

0.53

الفرصية

X10

82

67.21

38

31.15

2

1.64

2.65

0.51

X11

81

66.39

34

27.87

7

5.54

2.60

0.59

X12

92

75.41

25

20.49

13

10.66

2.50

0.68
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مقياس االستجابة
الفقرات

اتفق

المتغير واألبعاد

محايد

()3

ت

%

ال أتفق

()2

ت

%

()1

ت

الوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

%

2.61

0.36

4.92

2.70

0.55

4.92

2.63

0.57

2.62

0.56

2.68

0.53

2.66

0.30

X17

62

50.82

46

37.70

14

11.48

2.39

0.68

X18

71

58.20

41

33.61

10

8.20

2.50

0.64

X19

79

64.75

39

31.97

4

3.28

2.61

0.55

X20

93

76.23

23

18.85

6

4.92

2.71

0.55

المعدل

2.55

0.39

الميشر الكمي

2.65

0.22

المعدل
6

الزمنية

X13

92

75.41

24

19.67

X14

83

68.03

33

27.05

6

X15

81

66.39

36

29.51

5

4.10

X16

88

72.13

30

24.59

4

3.28

المعدل

التوجيو بالفرضيات
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المحور الرابع :االستنتاجات والتوصيات
أوالً :االستنتاجات

 .1تمتمؾ القيادات المبحوثة نظرة نظمية عند تفاعميا مع المعطيات البيئية وعمى ٍ
نحو يتطمب منيا توظيؼ الميارات
واقرار درجة مف التطمعات الف العممية التفاوضية ال تنـ عف واقع الحاؿ فقط بقدر ما تفصح عف المستقبؿ انطالقاً
مف فكرة اساسيا (ال نتفاوض مف اجؿ الواقع الحالي فقط بقدر ما نسعى الى ارساء المستقبؿ ) .

 .2وجود توجو ايجابي لتوظيؼ الرؤية االستراتيجية لصالح األحداث البيئية وبالذات ما يقع ضمف مدار االستغالؿ
االمثؿ لمفرص التي تعرضيا ,فال جدوى لالرتقاء دوف توافر تمؾ الرؤية مما يعني اف الرؤية تضفي بظالليا عمى

تأميف المرونة الالزمة التي تقتضييا التغيرات مف اجؿ حمحمة عقدىا واستغالؿ فرصيا فضالً عف توفير االجواء
المالئمة إلدامة زخميا .

 .3تجسدت حالة المفاعمة لدى القيادات المبحوثة بيف ثالثية الوقت ( الماضي ,الحاضر  ,المستقبؿ ) مف خالؿ
االستجابة الفاعمة لمعطيات التجارب السابقة وعدىا نقطة انطالؽ لمحاضر التفاوضي ,مما يؤشر اىمية استحضار

ىذه المفاعمة وبمداىا الحقيقي دوف اافاؿ توقيت معيف او االىتماـ بزمف عمى حساب اآلخر لكوف الثالثية الزمنية
تعمؿ وفؽ حالة مف التداؤبية والتكامؿ .
 .4جاء بعد التوجيو بالفرضيات كبعد مف ابعاد التفكير االستراتيجي عمى مستوى المنظمة المبحوثة ضمف مدياتو الدنيا
قياساً بغيره مف االبعاد في ظؿ معطيات الدراسة الميدانية  ,اي انو ال يجسد الحالة الطموحة مما ينذر تمؾ المنظمة

بمراجعة الذات واعادة حاالت التشخيص بقصد االنطالؽ لمخوض في مجاالت جديدة تؤكد طبيعة الواقع مثمما

تؤشر الحالة الضبابية فيو وتعمؿ عمى ازالتيا .
ثانياً :المقترحات

 .1العمؿ عمى ارساء مفاىيـ جديدة لدى المبحوثيف بشأف التفكير االستراتيجي وعده احد الثوابت الحية في ميداف العمؿ
.
 .2االخذ بفكرة الرؤية االستراتيجية تجاه المقاصد التنظيمية وعدىا احد المقومات األساس في ديمومة التواصؿ مع
المستقبؿ  ,فال جدوى لممستقبؿ اال عبر ىذه الرؤية وبمداىا الواسع بحيث ترسخ المقاصد في اطار القدرات

والتغيرات البيئية.

 .3ترسيخ النظمية في مجاؿ االعماؿ وعدىا مفتاح التعامؿ مع كافة االحداث البيئية فال قيمة ألي فعؿ دوف مالزمة
النظمية لو التي تقر المدخالت مثمما تسعى الى تأميف العممية وتؤكد عمى المخرجات عبر ما يسمى بردود الفعؿ
العكسية .

اىتداء وافادةً مف قولو تعالى في عدة مواضع مف القرآف
 .4ضرورة استحضار التدابير الشرعية في مجاؿ الزمنية
ً
صال َِحا ِ
ص ْبر) ( َواللَّ ْي ِل إِ َذا
ص ْوا ِبال َّ
اص ْوا ِبا ْل َحقِّ َو َت َوا َ
ت َو َت َو َ
ص ِر * إِنَّ ْاْلِ ْنسَانَ لَفِي ُخ ْس ٍر *إِ ََّّل الَّذِينَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ
الكريـ ( َوا ْل َع ْ
َي ْغ َشى * َوال َّن َه ِار إِ َذا َت َجلَّى( ( َوا ْل َف ْج ِر * َولَ َي ٍال َع ْش ٍر * َوال َّش ْف ِع َوا ْل َو ْت ِر * َواللَّ ْي ِل إِ َذا َي ْسر( وعمى نحو يدفع القيادات االدارية الى
وضع البعد الزمني كجوىر لمعممية االدارية انطالقاً مف اف الوقت مورد نادر ويتعذر التحكـ فيو وتحديد حركتو .

 .5توخي الدقة عند وضع االفتراضات وعمى نحو يتيح اختبارىا ويفصح عف درجة مف المصداقية بحيث يتـ انتزاع
الحقائؽ والتفكير بالمستجدات عبر تنبؤات تجسد القدرات العممية ذات المنحى التفاعمي بعيداً عف العشوائية مف اجؿ

تعزيز الجانب االستراتيجي .
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العربية. 2010 ,
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المالحق

الممحؽ ( (1
الشركات والمديريات قيد الدراسة
ت

اسى انًُظًة

سُة انتأسيس

1

وزارة انُفط ــ دائرة انًكايٍ وتطوير انحقول

1979

2

وزارة انُفط ــ دائرة انؼقــود وانتراخيــــــص

2007

3

وزارة انُفط ــ اندائـــــرة االقتصــــاديــــــــة

1996

4

وزارة انُفط ــ شركة انًشــــاريغ انُفطـــــية

1964

5

وزارة انُفط – اندائـــــــرة انقاَـــوَيــــــــــة

2004
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ملحق ( )2خصبئص عينة الذراسة
ت

المتغير
انجُس

1

العذد
47
9
56
6
12
22
16
56
11
16
29
56
4
23
5
13
11
56
4
6
6
10
18
12
56

الفئبت و المسميبت
ذكر
اَثى

انًجًوع
انؼًر

2

 30 – 21سُة
 40 – 31سُة
 50 – 41سُة
 – 51فأكثر

انًجًوع
انًُصب انوظيفي

3

يدير ػاو
يؼاوٌ يدير ػاو
يدير قسى

انًجًوع

انتحصيم انؼهًي

4

دبهوو
بكانوريوس
دبهوو ػاني
ياجستير
دكتوراِ

انًجًوع

6

الخذمة في الوظيفة

اقم يٍ 5
 9 – 5سُة
 14 – 10سُة
 19 – 15سُة
 24 – 20سُة
 – 25فأكثر

انًجًوع

جامعة الموصل

النسبة %
83.4
16
%100
11
21
39.3
28.6
%100
19.6
28.6
51.7
%100
7.1
41
8.9
23
19.7
%100
7.1
10.7
10.7
17.8
32.1
21.4
%100

ملحق ( )3
االستببنة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

كمية اإلدارة واالقتصاد

قسم ادارة األعمال

م /استمارة استبانة

السيد ……………………………………… المحترـ
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو..

نضع بيف ايديكـ االستبانة الخاصة بالبحث الموسوـ (مدى توافر أبعاد التفكير اإلستراتيجي لدى القيادات

االدارية ـــــ دراسة استطالعية في وزارة النفط العراقية وبعض الدوائر التابعة ليا(
نأمؿ االجابة عمى التساؤالت الواردة خدمة ألاراض البحث.

مع خالص شكرنا وتقديرنا …
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أوالً  :المعمومات التعريفية

أ .معمومات تخص المنظمة

اسـ المنظمة........................................ :
نوعي ػػا :تجاري ( ) صناعي ( ) خدمي ( ) اخرى( )......

تاريخ تأسيسيا........................................ :
ب .معمومات تتعمق باألفراد المبحوثين

العمر 35-21 :سنة (

)  45-31سنة (

 55سنة فأكثر (
التحصيل العممي:

) دكتوراه

(

(

)

(

) بكالوريوس (

عدد سنوات الخدمة:
أقؿ مف  5سنوات (

)  55-41سنة (

)

) ماجستير

(

) دبموـ عالي

) دبموـ

(

) إعدادية فما دوف

) 14-15سنة ( )  19-5سنة ( )

) 9-5سنوات (

 24-25سنة (

)

 25سنة فأكثر ( )

عدد جمسات التفاوض التي شاركت فييا :
داخؿ القطر ( )

خارج القطر (

)

عدد الدورات التدريبية التي شاركت فييا:
في مجاؿ االستراتيجية (

)

)

في مجاؿ التفاوض (

ثانياً  :استمارة االستبانة

وتؤمف الفعؿ الممموس فييا .وقد
(المتغير االول) أبعاد التفكير االستراتيجي  -:تمثؿ سمسمة التفكير متكاممة الحمقات التي تؤشر الترابط مثمما تديـ زخـ الحركة ّ
تـ تحديدىا بخمسة أبعاد (النظمية ,المقاصد ,الفرصية ,الزمنية ,التوجو بالفرضيات )
أ

النظمية  -:تمثؿ الرؤية الواقعية لممنظمة التي يجب اف تنطمؽ مف إطار بيئتيا وبما يؤشر حقيقة ارتباطيا الديناميكي وواقعيا الشبكي المتكامؿ
.

التسمسل

ج

اتفق

الفقرات

محايد

1

تنظر إلى الواقع بنظرة شمولية جامعة

2

تعمل عمى المزاوجة بين القدرات الذىنية ومتطمبات الواقع

3

المفاعمة بين معطيات الواقع وبين تحدياتو

4

توظف الميارات الفكرية لتحقيق التكيف مع المستجدات البيئية

ب

المقاصد -:تمثؿ ترجمة حية لؤلىد اؼ التي تبتغييا المنظمة مع األخذ بنظر االعتبار مجموعة المتغيرات المحدقة بيا

5

تسخر االمكانيات في ميدان العمل لصالح التطمعات

6

تأخذ باالعتبار نتائج الماضي كأساس لتحقيق األىداف اآلنية والمستقبمي ًة

7

تفاضل بين األىداف في إطار األىمية الفاعمة ليا

8

تعمل بموجب حركية المقاصد في ميدان العمل

ال اتفق

انتياز الفرص  -:يعد ىذا البعد مكمالً لمبعد السابؽ (المقاصد) ويمثؿ امكانية استغالؿ الظروؼ وعمى ٍ
نحو يكشؼ عف درجػة مػف التفػوؽ قياسػا

بالمنافسيف .
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9

تضع مجموعة من االحتماالت بشأن استثمار المواقف التي تعترض العمل

10

تفاضل بشكل مستمر بين الظروف البيئية المحيطة في إطار معطياتيا وتحدياتيا

11
12
د

توظف الريية االستراتيجية في ميدان العمل لصالح استغالل فرصو
تفكر بالمفاجآت عند التييئة النتياز الظروف المتاحة في البيئة
الزمنية  -:عممية استحضار الماضي وت حميؿ الحالة الراىنة مف اجؿ تأميف النظرة المستقبمية ,مع األخذ بنظر االعتبار التقمبات والتغيرات التي

قد تحدث بشكؿ اير مألوؼ.

الفقرات

اتفق

13

تعمل عمى مراعاة التوقيتات كأسبقية فاعمة عند اعداد الخطط

14

تجعل من الماضي مدخالً لمتنبي بالمستقبل

15

تيمن بفكرة التفاعمية بين الثالثية الزمنية (الحاضر ،الماضي ،المستقبل)

16

تعمد إلى التسابق مع الوقت في حدود االمكانيات المتاحة

ه
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محايد

ال اتفق

التوجيو بالفرضيات  -:وفقا ليذا البعد فإف التفكير االستراتيجي ىو انعكاس لؤلساليب العممية التي يعمؿ مف خالليا عمى افتراض
الفرضيات ثـ اختبارىا لمتأكد مف صحتيا او رفضيا وفؽ النشاطات والموارد المتاحة.

17

تضع االفتراضات وتعمل عمى اختبارىا في ميدان العمل

18

تشخص الواقع مثمما توظف التنبيات المستحضرة لديك

19

تستعرض اكبر قدر من التوقعات عند احتدام التغيرات في ميدان العمل

25

تيمن بأن اتقان العمل يتم عبر المفاعمة الحية بين التوقعات وحدود القدرات
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