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الكامبلف عمى اليادم البشير كالسراج المنير، صاحب الكجو األنكر كالجبيف األزىر، المعمـ 
األكؿ سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ كعمى آلو الطيبيف كصحبو كمف اقتفى أثره بإحساف إلى 

 ـ الديف كبعد،،،يك 

، أتقدـ بجزيؿ من ل يشكر امناس ل يشكر هللاقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 
ىشام ، كالدكتكر منصور محمد عمي األيوبيالشكر كالتقدير مف أستاذّم الفاضميف؛ الدكتكر 

خبرة ك عمى ما أكلياه لي مف اىتماـ كرعاية كمتابعة، كما قدماه مف جيد ككقت  سميم المغاري
 د. محمد إبراىيم المدىون ألعضاء لجنة المناقشة، كبلن مفإلنجاز ىذا الجيد المتكاضع، ك 

 .خارجيان  مناقشان  د. إبراىيم محمود حبيبك، مناقشان داخميان 

لمضباط العامميف في ك كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير كالعرفاف مف السادة المحكميف، 
 عناية في اإلجابة عف بنكد االستبانة.جياز األمف الداخمي لما أبدكه مف 

لى  الدعاءكؿ مف ساىـ بالنصح أك ل كالشكر مكصكؿ في سبيؿ إنجاح ىذا الجيد، كا 
 كشقيقاتي كأصدقائي كزمبلئي ليـ كؿ الحب كالتقدير كاالمتناف. كشقيقيكالدّم الكريميف 
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 الدراسة ملخص

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر التفكير االستراتيجي )أنماط التفكير االستراتيجي، 
ممارسة التفكير االستراتيجي، معكقات التفكير االستراتيجي( في صنع القرار األمني بكزارة 

سة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تـ استخداـ االستبانة كأداة رئي
لجمع البيانات الضركرية باالعتماد عمى الدراسات السابقة، كما تـ استخداـ المنيج الكصفي 

جياز األمف التحميمي. كتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في 
( مكظفان، كقد 137بمغت ) شاممة مف رتبة رائد فما فكؽ. حيث قاـ الباحث باختيار عينة الداخمي

%(، 96.4( استبانة صالحة ألغراض التحميؿ اإلحصائي بنسبة استجابة )132تـ استرداد )
 لتحميؿ البيانات.  (SPSSكاستيخدـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
مستكل ميارات التفكير االستراتيجي لدل العامميف في المستكيات اإلشرافية في كزارة الداخمية  .1

 %.75.23كاألمف الكطني الفمسطيني كاف بدرجة كبيرة بنسبة 
درجة ممارسة عممية صنع القرار األمني لدل العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة  .2

 %.71.16جة كبيرة بنسبة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني بدر 
تكجد عبلقة طردية بيف كاقع التفكير االستراتيجي كصنع القرار األمني لدل العامميف في  .3

 .0.469الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني بدرجة ارتباط 
القرار يؤثر بعد "ممارسة التفكير االستراتيجي" بدرجة أعمى مف باقي األبعاد في صنع  .4

 %.21األمني بنسبة 
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات آراء المبحكثيف حكؿ صنع القرار  .5

األمني تعزل إلى )العمر، المؤىؿ العممي، الرتبة العسكرية، سنكات الخدمة، المحافظة(، 
ر بينما كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية تبعان لمتغير المسمى اإلدارم لصالح مسمى مدي

 دائرة.
 وكانت أىم التوصيات عمى النحو اآلتي:

 تعزيز ممارسة التفكير االستراتيجي في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني. .1
تعزيز ممارسة عممية صنع القرار األمني بأبعاده كخطكاتو المختمفة، كزيادة مستكل مشاركة  .2

 العامميف في صنع القرار.
 مشكمة عدـ انتظاـ الركاتب كالمكازنات التسيرية. حؿ يتصميـ خطط كبرامج عمؿ تساىـ ف .3
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Abstract 

The Impact Of Strategic Thinking In Security Decision Making 

 In The Ministry Of Interior Palestinian National Security 

This study aimed at identifying the impact of strategic thinking (styles, 

practices and obstacles) in security decision making in the Ministry of Interior and 

Palestinian National Security. The researcher used the questionnaire as a key 

instrument and the descriptive analytical design to achieve the objectives of the 

study. The questionnaire was used to collect necessary data based on the literature 

review. The study population consisted of all those who work in the supervisory 

positions in The Internal Security Agency in the position of major and higher 

positions. The researcher has collected a sample of (137) employees, and (132) 

completed questionnaires were returned for purposes of statistical analysis with a 

response rate of (96.4%). The researcher used statistical packages (SPSS) program to 

analyze and process the data statistically. 

The study resulted in significant findings; 1. The level of strategic thinking 

skills of those who work in supervisory positions in The Ministry of Interior and 

Palestinian National Security was strongly agree with a percentage of 75.23%, 2. The 

scale of practicing the security decision making process by those who work in 

supervisory positions in the Ministry of Interior and Palestinian National Security 

was strongly agree with a percentage of 71.16%, 3. There is a positive relationship 

between the reality of strategic thinking and security decision making for the 

employees in supervisory positions in The Ministry of Interior and Palestinian 

National Security with a correlation degree of 0.469, 4. Dimension of practicing 

strategic thinking has more impact than other dimensions in security decision making 

with a percentage of 21%, 5. No significant differences between the rates of 

respondents’ opinions on the security decision making attributed to age, academic 

qualification, military rank, years of service and the city, while there exist significant 

differences attributed to the administrative job title towards the department director 

title. 

The study came up with the following main recommendations: Enhancing 

strategic thinking practice in the Ministry of Interior and the Palestinian National 

Security, enhancing the strategic decision-making process with its several 

dimensions and increasing the level of employees’ participation in decision making, 

and designing plans and work programs that contribute to the problem of salaries 

irregularity and budgets.  
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 المقدمة: 1.1

يمر العالـ في ىذه اآلكنة بفترة تحكالت اقتصادية كسياسية كاجتماعية كبرل تمثؿ 
سكاء الحككمية منيا أك الخاصة، األمر الذم أدل إلى تغيير جذرم تحديات لكافة المؤسسات 

 في المجاالت كاألنماط كالمعايير التي تحكـ عمؿ ىذه المؤسسات.

كفي ظؿ التغيرات السريعة المتبلحقة أصبح مف الكاضح أف أساليب األمس في التفكير 
النييار كالبد مف كجكد أساليب كاإلدارة غير مبلئمة تمامان لتحديات المستقبؿ إذ باتت آخذة في ا

جديدة مبتكرة، كأصبح األمر يقتضي تكفير رؤية كاضحة لمشكؿ الذم سيككف عميو المستقبؿ، 
كما أصبح ىناؾ ضركرة ممحة لتفعيؿ دكر التفكير االستراتيجي الذم يمكننا مف مكاجية 

تنفيذ المرف ليذه التحديات العالمية كالمحمية عف طريؽ كضع استراتيجيات فاعمة مع تحقيؽ ال
االستراتيجيات، كمف ىنا أصبح التفكير االستراتيجي يشكؿ لب كجكىر اإلدارة االستراتيجية مما 
يتطمب ضركرة قياـ القيادات العميا في المنظمات بتخصيص جزء كبير مف كقتيـ في التفكير 

دار   :2010)الشيرم، ة األزمات الجارية في األكضاع المستقبمية بدالن مف االكتفاء بمكاجية كا 
2.) 

قميـ الشرؽ األكسط خصكصان مف اضطرابات ك  عمى غرار ما يعايشو العالـ عمكمان كا 
أمنية متفاكتة، يعاني الفمسطينيكف أزمات متجددة كمتزايدة، إال أف ما يميز ىذه األزمات أنيا 

راضي ، خاصة ما تعرضت لو األأزمات مركبة، ذات أبعاد ىيكمية تصيب مككنات المجتمع كافة
الفمسطينية مف أحداث أمنية داخمية مثؿ أحداث الفمتاف األمني كاالنقساـ الفمسطيني عامي 

، كخارجية مثؿ االعتداءات اإلسرائيمية المتكررة كالتي مف أبرزىا الحركب عمى 2006-2007
، ، كالتي نجمت عنيا أزمات أمنية مختمفة2014، 2012، 2008قطاع غزة في األعكاـ 

 لقرار أماـ خيارات صعبة، في ظؿ حالة عدـ التأكد السائدة.كاضعة صانع ا

كنظران لحساسية القرار األمني كخصكصيتو كالدكر االستراتيجي الذم يمثمو قادة األمف 
في المجتمع، تكمف الحاجة لتمتع ىؤالء القادة بسمات التفكير االستراتيجي الفعاؿ، الذم يمكنيـ 
ؿ مف التبصر إلى النتائج بعيدة المدل المترتبة عمى القرار المتخذ مف قبميـ، كالتفكير مميان قب



 اإلطار العام للدراسة                                                          الفصل األول    

   1 

 

إصدار القرارات حتى ال تنعكس األمكر سمبان كتسبب أزمات جديدة قد تككف أعمؽ تأثيران كأشد 
 كقعان عمى األمف العاـ  في المجتمع.

كتعد عممية اتخاذ القرار األمني، جكىر عمؿ اإلدارة في الجياز األمني، كىذه القرارات 
األمني مف حيث الزماف كالمكاف، كقتية أك يكمية، مستمرة أك فصمية، محككمة بطبيعة العمؿ 

اإلدارة األمنية )بك سمرة،  كالظركؼ المؤثرة ككسائؿ التطبيؽ، كذلؾ حسب طبيعة كمجاؿ عمؿ
2013: 2.) 

كال يمكف فصؿ الميارات القيادية كخصكصان التفكير االستراتيجي عف جكدة ككفاءة 
ة عالية المستكل، كالمتمثمة القرار األمني الصادر عف ىذه القيادات، خاصة القيادات اإلداري

 باإلدارة العميا في كزارة الداخمية كاألمف الكطني.
كاستندت الفكرة الرئيسة ليذه الدراسة إلى حقيقة ىذه التحديات التي يكاجييا قطاع غزة 
عامة، ككزارة الداخمية كاألمف الكطني عمى كجو خاص كالتي يقع عمى عاتقيا مسئكلية حفظ 

لقطاع، حيث تفرض ىذه التحديات عمييا ضركرة اتخاذ قرارات حاسمة األمف الداخمي في ا
كفعالة، كاستباؽ األزمات كالتنبؤ بيا لمكاجيتيا قبؿ كقكعيا، كلتسيير أمكر العمؿ في الكزارة مف 
الناحية اإلدارية كالحفاظ عمى األمف العاـ الداخمي مف الناحية األمنية كتجنيب المجتمع 

 ات أمنية قد تمحؽ بو مستقببلن.الفمسطيني تبعات أم أزم

 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا: 1.1

إف الحالة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كاألمنية السائدة في المجتمع الفمسطيني 
كما تكاجيو مف مشاكؿ كاضطرابات دائمة يسببيا االحتبلؿ "اإلسرائيمي" كالظركؼ اإلقميمية 
كالدكلية الراىنة، إضافة إلى حالة االنقساـ السياسي الفمسطيني كما سببو مف أزمات متبلحقة 

مككنات المجتمع، فكاف ليا أثره جسيـ عمى االستقرار األمني الداخمي مثؿ حالة الفمتاف أصابت 
األمني، كالحركب "اإلسرائيمية" الثبلث عمى محافظات غزة كما الزميا مف مشاكؿ أمنية، كبركز 
دكر كزارة الداخمية كاألمف الكطني كمسئكؿ عف حفظ الجبية الداخمية، كلما كانت مشكمة صنع 

ر األمني مف المشاكؿ ذات البعد الذم ال يمكف التنبؤ بعكاقبو ككنو يتمتع بحساسية عالية القرا
لما يترتب عميو مف آثار عمى المستكييف االستراتيجي كاآلني، فإف صانع القرار األمني 
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الفمسطيني يجب أف يظؿ عمى درجة عالية مف الكعي كاإللماـ بالمعطيات المتكفرة كامتبلؾ 
راتيجية كميارات التفكير االستراتيجي خبلؿ عممية صنع القرار، حتى يككف القرار النظرة االست

الصادر ىك األفضؿ، كيحافظ عمى حالة االستقرار األمني مف جية كاحتكاء أم مشاكؿ كأزمات 
 قد تطرأ مف جية أخرل.

شكمة كلما لمتفكير االستراتيجي كميارة مف ميارات القيادة مف آثار إيجابية، فقد تمثمت م
صنع القرار األمني في كزارة الداخمية كاألمف  فيالبحث في دراسة أثر التفكير االستراتيجي 

 :تاليكالكطني في محافظات غزة كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس لم

 ؟الفمسطيني وزارة الداخمية واألمن الوطنيبما أثر التفكير االستراتيجي في صنع القرار األمني 

 عنو األسئمة الفرعية التالية:ويتفرع 

)نمط التفكير  ما درجة امتبلؾ العامميف في الكظائؼ اإلشرافية ألنماط التفكير االستراتيجي .1
كزارة بالشمكلي؛ نمط التفكير التجريدم؛ نمط التفكير التشخيصي؛ نمط التفكير التخطيطي( 

 الداخمية كاألمف الكطني؟
اإلشرافية التفكير االستراتيجي )تقييـ األكضاع ما درجة ممارسة العامميف في الكظائؼ   .2

كزارة بالحالية؛ صياغة االستراتيجية؛ تنفيذ االستراتيجية؛ مراجعة كتقييـ اإلستراتيجية( 
 الداخمية كاألمف الكطني؟

ما درجة كجكد معكقات التفكير االستراتيجي )معكقات البيئة الخارجية؛ معكقات تنظيمية؛  .3
 كزارة الداخمية كاألمف الكطني؟بمميف الكظائؼ اإلشرافية معكقات شخصية( لدل العا

كزارة الداخمية كاألمف بما مدل قدرة العامميف بالكظائؼ اإلشرافية عمى صنع القرار األمني  .4
 الكطني؟

ىؿ يكجد عبلقة بيف التفكير االستراتيجي كصنع القرار األمني مف كجية نظر العامميف في  .5
 اخمية كاألمف الكطني؟كزارة الدبالكظائؼ اإلشرافية 

متفكير االستراتيجي كصنع القرار األمني مف كجية نظر العامميف في لىؿ يكجد أثر  .6
 كزارة الداخمية كاألمف الكطني؟بالكظائؼ اإلشرافية 
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ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير العامميف في الكظائؼ  .7
 راسة باختبلؼ متغيراتيـ الشخصية؟اإلشرافية أفراد العينة حكؿ محاكر الد

 أىداف الدراسة: 1.1

 تيدف الدراسة إلى تحقيق عدد من األىداف، تتمثل في:

الكشؼ عف مدل تكافر ميارات التفكير االستراتيجي لدل العامميف في الكظائؼ اإلشرافية  .1
 بكزارة الداخمية كاألمف الكطني.

 كاألمف الكطني لميارات التفكير االستراتيجي.التعرؼ إلى مدل ممارسة قادة كزارة الداخمية  .2
لميارات  العامميف في الكظائؼ اإلشرافيةالتي تمنع ممارسة  معكقاتالكقكؼ عمى أبرز ال .3

 .في كزارة الداخمية كاألمف الكطني التفكير االستراتيجي
ية تحديد مدل قدرة العامميف بالكظائؼ اإلشرافية عمى صنع القرار األمني في كزارة الداخم .4

 كاألمف الكطني.
دراسة العبلقة بيف التفكير االستراتيجي كصنع القرار األمني في كزارة الداخمية كاألمف  .5

 الكطني.
 إبراز أثر التفكير االستراتيجي في صنع القرار األمني في كزارة الداخمية كاألمف الكطني. .6
تقدير العامميف الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات  .7

في الكظائؼ اإلشرافية أفراد العينة حكؿ محاكر الدراسة باختبلؼ متغيراتيـ الشخصية 
 )المؤهل العلمي؛ العمر؛ الرتبة العسكرية؛ سنوات الخدمة؛ اإلدارة(.

تقديـ تكصيات عممية لمقيادة االستراتيجية بكزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني  .8
 لتفكير االستراتيجي لممساىمة في صنع القرار األمني.لممساعدة في تطكير ا

 أىمية الدراسة: 1.1

تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية مكضػكعيا كالنتػائج التػي سػتقدميا كالحقػائؽ التػي 
ستكشفيا كالتي سكؼ تعكد بالفائػدة العمميػة كالعمميػة عمػى كزارة الداخميػة كاألمػف الػكطني. كيمكػف 

 لتالي:تفصيميا عمى النحك ا
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 أواًل ـ األىمية العممية )النظرية(: 

تيشتؽ أىمية الدراسة النظرية مف أىمية المكضكع الذم تتناكلو كالذم يتمحكر حكؿ ركيزتيف  .1
مع االىتماـ بالبعد االستراتيجي  صنع القرار األمنيك  لتفكير االستراتيجيىامتيف كىما ا

 لممكضكع.
البحثية في التأصيؿ لمكضكع التفكير االستراتيجي في يتكقع الباحث أف تسيـ ىذه الدراسة  .2

مجاؿ العمؿ األمني، حيث أف الباحث الحظ ندرة كاضحة في األبحاث كالدراسات األمنية 
 التي تطرقت إلى مكضكع التفكير االستراتيجي.

أىمية التفكير االستراتيجي في استشراؼ المستقبؿ مف خبلؿ ربط المتغيرات كدراستيا، حيث  .3
 تشكؿ الدراسة مرجعان في التفكير االستراتيجي األمني.أف  نتكقع

 ثانيًا ـ األىمية العممية )التطبيقية(: 

تساىـ الدراسة في تزكيد صناع القرار األمني الفمسطيني بمعمكمات كميارات كمعارؼ قد  .1
نظرية كتطبيقية، في ميارات التفكير االستراتيجي كضركرة تطبيقو في المؤسسة األمنية 

 سطينية كسبيؿ نحك تحسيف جكدة القرار األمني الفمسطيني.الفم
مف خبلؿ البحث تستطيع كزارة الداخمية كاألمف الكطني في محافظات غزة معرفة مستكل قد  .2

 امتبلكيـ ألبعاد التفكير االستراتيجي مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.
في محافظات غزة مف خبلؿ البحث معرفة  تستطيع كزارة الداخمية كاألمف الكطنيممنكف أف  .3

مستكل امتبلكيـ القدرة عمى صناعة القرار األمني مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ 
 اإلشرافية.

قد تسيـ ىذه الدراسة في تشخيص مشكمة كاقعية كتقديـ بعض المقترحات لمتخذم القرار  .4
 لتبني مستكيات أداء أفضؿ.
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 فرضيات الدراسة: 1.1
تكفير إجابة مناسبة لمتساؤالت البحثية المطركحة، تسعى الدراسة إلى اختبار بيدؼ 

 صحة الفرضيات التالية:
 الفرضيةالرئيسيةاألولى: 

متغيػػرات التفكيػػر بػػيف  (α≤0.05)كجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ت
معكقػػػػػات التفكيػػػػػر ؛ االسػػػػػتراتيجيممارسػػػػػة التفكيػػػػػر ؛ أنمػػػػػاط التفكيػػػػػر االسػػػػػتراتيجي) االسػػػػػتراتيجي
( كصػػنع القػػرار األمنػػي مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي الكظػػائؼ اإلشػػرافية فػػي كزارة االسػػتراتيجي

 الداخمية كاألمف الكطني.
 ويشتق منيا الفرضيات الفرعية التالية:

أنمػػػػػاط التفكيػػػػػر بػػػػػيف  (α≤0.05)كجػػػػػد عبلقػػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل داللػػػػػة ت .1
االستراتيجي )نمط التفكير الشمكلي؛ نمط التفكير التجريدم؛ نمػط التفكيػر التشخيصػي؛ نمػط 

كصنع القرار األمني مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في التفكير التخطيطي( 
 كزارة الداخمية كاألمف الكطني.

ممارسػػػػة التفكيػػػػر بػػػػيف  (α≤0.05)كجػػػػد عبلقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة ت .2
االسػػػتراتيجي )تقيػػػيـ األكضػػػاع الحاليػػػة؛ صػػػياغة االسػػػتراتيجية؛ تنفيػػػذ االسػػػتراتيجية؛ مراجعػػػة 

كصػػنع القػػرار األمنػػي مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي الكظػػائؼ اإلشػػرافية كتقيػػيـ االسػػتراتيجية( 
 في كزارة الداخمية كاألمف الكطني.

معكقػػػػات التفكيػػػػر بػػػػيف  (α≤0.05)مسػػػػتكل داللػػػػة  كجػػػػد عبلقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػدت .3
كصػنع القػرار االسػتراتيجي )معكقػات البيئػة الخارجيػة؛ معكقػات تنظيميػة؛ معكقػات شخصػية( 

 األمني مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني.

 الفرضية الرئيسية الثانية:
متغيػػػػرات التفكيػػػػر بػػػػيف  (α≤0.05)د مسػػػػتكل داللػػػػة داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػ كذ أثػػػػريكجػػػػد 
معكقػػػػػات التفكيػػػػػر ؛ ممارسػػػػػة التفكيػػػػػر االسػػػػػتراتيجي؛ أنمػػػػػاط التفكيػػػػػر االسػػػػػتراتيجي) االسػػػػػتراتيجي
( كصػػنع القػػرار األمنػػي مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي الكظػػائؼ اإلشػػرافية فػػي كزارة االسػػتراتيجي

 الداخمية كاألمف الكطني.
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 الرئيسية الثالثة: الفرضية
متكسػػػػطات  بػػػػيف (α≤0.05)تكجػػػػد فركقػػػػات ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة 

اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ أثػػر التفكيػػر االسػػتراتيجي فػػي صػػنع القػػرار األمنػػي فػػي كزارة الداخميػػة 
)المؤىػػؿ العممػػي؛ العمػػر؛ الرتبػػة العسػػكرية؛ المسػػمى  كاألمػػف الػػكطني تعػػزل لممتغيػػرات الشخصػػية

 اإلدارم؛ سنكات الخدمة؛ اإلدارة(.

 متغيزاث الدراست: 0.1

  :ممارسػػػة التفكيػػػر ؛ أنمػػػاط التفكيػػػر االسػػػتراتيجي)التفكيػػػر االسػػػتراتيجي المتغيـــرات المســـتقمة
اعتمػػػػد الباحػػػػث عمػػػػى كػػػػؿ مػػػػف دراسػػػػة  كقػػػػد(. معكقػػػػات التفكيػػػػر االسػػػػتراتيجي؛ االسػػػػتراتيجي
 ( في تحديد متغيرات الدراسة.2008(، كدراسة )الفكاز، 2010)الشيرم، 

  :صنع القرار األمني.المتغيرات التابعة 

  :المؤىؿ العممي؛ العمر؛ الرتبة العسكرية؛ المسمى المتغيرات الشخصية والتنظيمية(
 اإلدارم؛ سنكات الخدمة؛ اإلدارة(.

 
 متغيرات الدراسة( 1شكل )

 المصدر: جردت بكاسطة الباحث.
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 حدود الدراسة: 1.1

 تككف نطاؽ الدراسة عمى النحك التالي:
 ـ2016أجريت الدراسة خبلؿ العاـ  :الحد الزمني. 
 كزارة الداخمية كاألمف الكطني ب في جياز األمف الداخميإجراء الدراسة  تـ :الحد المكاني

 .محافظات غزةالفمسطيني في 
 في جياز األمف الداخمي  أصحاب الرتب الساميةالدراسة عمى  اقتصرت :الحد البشري

 .(رتبة رائد فما فكؽ)بكزارة الداخمية كاألمف الكطني في محافظات غزة 

 مفاىيم ومصطمحات الدراسة: 1.1

مدل تكافر القدرات كالميارات الضركرية لقياـ القيادات متفكير االستراتيجي: ل اإلجرائي تعريفال
اإلشرافية بالتصرفات االستراتيجية البيئية المختمفة، كالتنبؤ الدقيؽ بالمستقبؿ، كصياغة 
االستراتيجيات كصناعة القرارات التي تتكيؼ مع الظركؼ كالمكاقؼ المختمفة، آخذة بعيف 

 االعتبار جميع األبعاد الحرجة كالمحكرية.

إلى  األمني جميع الخطكات التي يتطمبيا ظيكر القرار :صنع القرار األمنيل اإلجرائي تعريفال
كتقييميا،  ياخطكات التعرؼ عمى المشكمة كتحديدىا كتحميم بحيث يشتمؿ عمىحيز الكجكد، 

 .ختيار أفضؿ الحمكؿال كدراسة البدائؿ المتاحة تمييدان كجمع البيانات، كاقتراح الحمكؿ المناسبة، 

إحػػدل الػػكزارات الفمسػػطينية، نشػػأت منػػذ قيػػاـ السػػمطة "تعريــف وزارة الداخميــة واألمــن الــوطني: 
ـ، تسعى إلى تطكير قػدرات جديػدة فػي سػبيؿ تنفيػذ دكرىػا كتػكفير 1994الكطنية الفمسطينية سنة 

كزارة مكقػع ) ."خدمة أمنيػة أكثػر شػمكالن لمجميػكر الفمسػطيني، كتتشػكؿ مػف شػقيف مػدني كعسػكرم
 (.2116الداخمية كاألمف الكطني الفمسطينية، 

ىك أحد األجيزة األمنية التابعة لكزارة الداخمية كاألمػف الػكطني، تػـ تعريف جياز األمن الداخمي: 
ـ عمػػى إثػػر أحػػداث الفمتػػاف األمنػػي كاالنقسػػاـ السياسػػي، 2117إنشػػاؤه فػػي شػػير يكليػػك مػػف العػػاـ 

ات غزة، كمكافحة اختراقات العدك الصييكني ألبناء كمف ميامو متابعة الحالة األمنية في محافظ
 (.2115المجتمع الفمسطيني.)األمف الداخمي، 
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 الدراسةصعوبات  1.9
  حالة االنقساـ السياسي في المجتمع الفمسطيني ككجكد كزارتيف لمداخمية كاحدة في محافظات

 غزة كالثانية الضفة الغربية المحتمة.
 " محافظات غزة كما يصاحبيا مف إرباؾ كتغيير في آليات العمؿ.اإلسرائيمية" عمى الحركب 
  ندرة المراجع كاألدبيات المتعمقة بمحكرم الدراسة الرئيسيف "التفكير االستراتيجي، صنع

 القرار األمني".
 .قمة الدراسات السابقة التي تناكلت صنع القرار األمني بشكؿ مباشر 
 عينة بسبب طبيعة جياز األمف الداخمي السرية.صعكبة تكزيع كجمع االستبانة عمى أفراد ال 
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  األول: التفكير االستراتيجي.المبحث 
 .المبحث الثاني: صنع القرار األمني 
 لمبحث الثالث: وزارة الداخمية واألمن الوطني الفمسطيني.ا 
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 التفكير االستراتيجي

 تمييد.

 المطمب األول: ماىية التفكير االستراتيجي.

 أبعاد التفكير االستراتيجي.المطمب الثاني: 

  خالصة.
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 تمييد

منظمات إلى تحقيؽ النجاح في عممياتيا كأنشطتيا لبناء مركز استراتيجي التسعى 
كتنافسي مميز، يضمف ليا البقاء كالنمك، كالكصكؿ إلى مستكيات متقدمة مف األداء في ظؿ 

مف فكرة أف اإلدارة االستراتيجية ما المتغيرات البيئية التي تحيط بيا داخميان كخارجيان، كانطبلقان 
ىي إال إدارة بعيدة األمد لمستقبؿ المنظمة بكؿ ما يكتنفو مف مفاجئات كغمكض كمخاطر، 

آلني إلى تصكر كتفكير ينبغي معيا االستعانة بأسمكب كنمط فريد يتجاكز التفكير التقميدم كا
 .(209: 2008)الخفاجي،  مبدع متجدد

كالتفكير كما يراه الطيب ييعرؼ بأنو: "العممية التي ينظـ بيا العقؿ خبراتو بطريقة جديدة 
مف خبلؿ األنشطة العقمية الديناميكية كالعمميات الذىنية ليضع المضاميف باستخداـ الرمكز مثؿ 

مشكمة  الصكر الذىنية كالمعاني كاأللفاظ كاألرقاـ كاإلشارات كالتعبيرات كالخرائط، كذلؾ عند حؿ
معينة بحيث تشمؿ ىذه العممية إدراؾ عبلقات جديدة بيف مكضكعيف أك عنصريف فأكثر مف 

 (20: 2006)الطيب،  المكقؼ المراد حموعناصر 

إال أف التفكير التقميدم بات اليكـ غير مجدو إلى حد كبير في عالـ بات يسمى بعالـ 
تسارع بشكؿ كبير كاضعة صانع القرار السرعة، حيث التغيرات التنظيمية الداخمية كالخارجية ت

 ؿأماـ مستقبؿ مميء بحالة عدـ التأكد، مما يضع الخطة االستراتيجية أماـ مفاصؿ حساسة، كلع
 أبرز التطكرات التي قد تؤثر في الخطة االستراتيجية ىك التطكر التقني كالتكنكلكجي.

حمة األكلى مف مراحؿ كقد ذىب بعض عمماء اإلدارة العتبار التفكير االستراتيجي المر 
التخطيط االستراتيجي، فيما ذىب آخركف إلى اعتباره مرحمة سابقة لعممية التخطيط الذم يبنى 

 عمى نتائج التفكير االستراتيجي.

كتبرز أىمية التفكير االستراتيجي في عممية صنع القرار كاتخاذه، لما ليا مف أدكار 
 التطرؽ لو في اإلطار العممي لمدراسة. كأبعاد متبادلة في ىذا السياؽ، كىذا ما سيتـ
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 المطمب األول

 ماىية التفكير االستراتيجي

 

 مفيوم التفكير والتفكير االستراتيجي. 2.1.1.1

 بين التفكير االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي. 2.1.1.2

 عناصر التفكير االستراتيجي. 2.1.1.3

 أىمية التفكير االستراتيجي. 2.1.1.4

 سمات التفكير االستراتيجي. 2.1.1.5

 خصائص األفراد ذوي التفكير االستراتيجي. 2.1.1.6
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 مفيوم التفكير والتفكير االستراتيجي 2.1.1.1

ميز اهلل سبحانو كتعالى البشر عف سائر المخمكقات بنعمة العقؿ، كقد جاء القرآف الكريـ 
ْمنَا مصدقان كمكضحان أف اإلنساف مكـر مف اهلل عز كجؿ، حيث يقكـ سبحانو كتعالى:  َومَقَْد لَر 

يِّ  بَِن  لْنَاُُهْ ِِف امَْبِّ َوامَْبْحِر َوَرَزْقنَاُُهْ ِمَن امط  ْن َخلَْقنَا تَْفِضيلً أَٓدَم َوََحَ لْنَاُُهْ عََل َلثرٍِي ِمم  (، كفي 70)اإلسراء:  َباِت َوفَض 
مكضع آخر بيف دكر البشر في قيادة العالـ مف منطمؽ االستخبلؼ، حيث قاؿ سبحانو كتعالى: 

 ٌِِنّ َجاِعل
 
َُّك نِلَْمَلئِكَِة ا ْذ قَاَل َرب

 
ُس ، قَامُوْا ال ْرِض َخِليفَةً  ِِف  َوا ِبُّح ِِبَْمِدَك َوهُقَِدّ ُن وُس َ َماء َوََنْ َعُل ِفهيَا َمن يُْفِسُد ِفهيَا َويَْسِفُك اِلّ أ ََتْ

ِِنّ أ عََْلُ َما َل تَْعلَُمونَ 
 
 (.30)البقرة:  ََل، قَاَل ا

كيرل الطيب بأف التفكير ىك: "العممية التي ينظـ بيا العقؿ خبراتو بطريقة جيدة، مف 
لعقمية الديناميكية كالمعالجات الذىنية، ليضع المضاميف باستخداـ الرمكز مثؿ خبلؿ األنشطة ا

الصكر الذىنية كالمعاني كاأللفاظ كاألرقاـ كاإلشارات كالتعبيرات كالخرائط، كذلؾ عند حؿ مشكمة 
معينة بحيث تشمؿ ىذه العممية إدراؾ عبلقات جديدة بيف مكضكعيف أك عنصريف فأكثر مف 

 .(20: 2006)الطيب،  مراد حمو"المكقؼ العناصر 

في حيف يعرفو البعض عمى أنو: "عممية عقمية معرفية لبلستجابات لممعمكمات الجديدة 
صدار األحكاـ كحؿ المشكبلت"بعد معالجات معقدة تشمؿ التخيؿ كالتعم : 2008)قطاميف،  يؿ كا 

167). 

تتميز بالتحدم كالتغير، كالتفكير االستراتيجي يمثؿ أسمكب تحميؿ مكاقؼ تكاجو المنظمة 
كيككف التعامؿ معيا مف خبلؿ التصكر كالنكافذ االستراتيجية لضماف بقاء المنظمة كارتقائيا 

 .(69: 2010)الخفاجي،  عية كاألخبلقية حاضران كمستقببلن بمسئكلياتيا االجتما

ي، كالعمؿ الذم يبدك أحيانان أنو عفكم، ال يعني عدـ امتبلؾ صاحبو لمفكر االستراتيج
فالفكر االستراتيجي جزء مف تككيف الناجحيف، يسرم في عقكليـ مسرل الدماء في شرايينيـ. 
كالعظماء كالناجحكف امتمككا العقؿ االستراتيجي قبؿ أف يتـ التنظير لو، ككاف التنظير بمثابة 
 محاكلة لتفسير ما يدكر في ىذه العقكؿ حتى تتخذ قرارات صائبة، كما أنو ساعد الكثيريف مف
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كاب كالخطأ بمعزؿ عف بعد عمى أف يختصركا األشكاط بدالن مف أف يتعممكا بطريقة التجربة كالص
 .(106-105: 2010)السمطاف،  تجربة البشر

كيرل المغربي التفكير االستراتيجي بأنو: "تكافر القدرات كالميارات الضركرية لقياـ الفرد 
ستراتيجية بحيث يمد صاحبو بالقدرة عمى بالتصرفات االستراتيجية كممارسة مياـ اإلدارة اال

فحص كتحميؿ عناصر البيئة المختمفة، كالقياـ بإجراء تكقعات مستقبمية دقيقة، مع إمكانية 
عمى كسب معظـ  صياغة االستراتيجيات كاتخاذ القرارات المتكيفة في ظركؼ التطبيؽ كالقدرة

 .(19: 2009)المغربي،  المكاقؼ التنافسية

نعيمي لمتفكير االستراتيجي بأنو: "أسمكب متعدد الرؤل كالزكايا يتطمب في حيف ينظر ال
كيتبنى النظر مف األعمى لفيـ ما ىك أدنى كيكظؼ االستدالؿ  لمماضيالنظر لؤلماـ في فيمو 

التجريدم لفيـ ما ىك كمي، كيمجأ لمتركيب التشخيصي لفيـ حقيقة األشياء بكاقعية، كىك تفكير 
 .(49: 2003)النعيمي،  درات اإلنساف كطاقاتو العقمية"بقتفاؤلي إنساني يؤمف 

بأنو: "القدرات كالميارات الضركرية لقياـ فرد أك مجمكعة مف  (الطيطي)كما عرفو 
األفراد باألعماؿ كالنشاطات االستراتيجية كممارسة مياـ اإلدارة االستراتيجية؛ بحيث يمد صاحبو 

 .(131: 2012)الطيطي،  بالقدرة عمى الفحص كالتحميؿ

( بأنو عممية معرفية يجب أف تسبؽ Tavakoli & Lawton, 2005: 159كعرفو )
القرارات كاألفعاؿ االستراتيجية، سكاء كصمت أثناء التخطيط أك عممية النشكء، كيحصؿ عندما 

 يتأمؿ شخص في مستقبؿ المؤسسة آخذان بعيف االعتبار محيطيا كمتغيرات الكفاءة.

بالقدرة عمى  امد صاحبيقدرة ذىنية، تالتفكير االستراتيجي ىك كمما سبؽ نستخمص أف 
الفحص كالتحميؿ مف خبلؿ مجمكعة مف الخبرات كالميارات الفطرية كالمكتسبة، كيعتبر مف 
مياـ اإلدارة االستراتيجية ككنو يساعد في التنبؤ بمتغيرات البيئة الداخمية كالخارجية كييمىّكف مف 

 .رؤية المنظمة ة تتميز بالفعالية في سبيؿ تحقيؽصنع القرارات االستراتيجي
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 بين التفكير االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي 2.1.1.2

يبدك لمكىمة األكلى أف إبداع االستراتيجية كليد التخطيط االستراتيجي بشكؿ تمقائي، 
كذلؾ خطأ شائع. فالعبلقة بينيما ليست خطية بالمعنى البحت، كتصكير أف التخطيط 

ستراتيجية صحيحة بطريقة آلية أمر غير صحيح. كالحقيقة أف االستراتيجية االستراتيجي يقكد ال
قد تكلد مف دكف عمميات التخطيط الممنيجة، فكـ مف قائد عظيـ اخترع استراتيجية النجاح، دكف 

 .(108: 2010)السمطاف،  عمميات المنيجية المعركفة حاليان أف يمر بال

أف التفكير االستراتيجي يختمؼ عف التخطيط االستراتيجي فاألكؿ يعتمد  كيرل منتزبرغ
عمى الحدس كاإلبداع في خمؽ آفاؽ جديدة كرؤية لمستقبؿ المؤسسة، كما أنو عممية مستمرة مف 
أجؿ إيجاد التفاعؿ بيف حاضر المؤسسة كمستقبميا كليس كمجرد خطة سنكية، في حيف يرل أف 

تخطيط لكيفية مية تحميمية عقبلنية تتطمب ميارات التحميؿ في الالتخطيط االستراتيجي ىك عم
 .(23: 2007)ماىر،  إنجاز االستراتيجية

كيجب أف يدرؾ المدير الفارؽ بيف التفكير االستراتيجي كمنيج ينتج عنو رؤية 
دراؾ استراتيجي كتكجو استراتيجي يتـ التفكير في إطاره، كبيف  استراتيجية كحس استراتيجي كا 

 .(26: 2008)خميؼ،  كخطكات كمراحؿ يتـ التحرؾ كفقيا ة االستراتيجية كمسارالخط

بأنيا "عممية صياغة االستراتيجيات كخططيا كتحقيؽ  تعرؼأما اإلدارة االستراتيجية 
ذلؾ مف خبلؿ إدارة التنظيـ، فيي عممية إدارية يمارسيا مجمكعة مف المديريف في اإلدارة العميا 

مؿ ىذه المجمكعة بشكؿ منسؽ عمى تحديد األىداؼ الطكيمة األجؿ داخؿ المنظمة، حيث تع
 (Allio, 2006: 15)التي ترغب المنظمة بتحقيقيا كرسـ خط سير لمكصكؿ نحكىا".

كنستنتج أف التفكير االستراتيجي كعممية ذىنية يمارسيا المفكركف االستراتيجيكف، تسبؽ 
عممية التخطيط االستراتيجي، بحيث يعتبر التفكير االستراتيجي عممية عصؼ ذىني تستحضر 
الماضي كتستفيد منو، كتدرس الحاضر لتقييمو، كتتنبؤ بالمستقبؿ لتكقعو كرسـ مبلمحو، كاضعةن 

عريضة بيف يدم المخطط االستراتيجي إلعداد خطتو االستراتيجية التي تسير الخطكط ال



 اإلطار النظري للدراسة                                                        الثانيالفصل    

    21 
 

شراؾ جميع العامميف في التكجو االستراتيجي  بمنظمتو كمؤسستو نحك تحقيؽ األىداؼ كالغايات كا 
 لممؤسسة، لضماف كحدة اليدؼ كتحديد المسار كرفع كفاءة المنظمة في سكؽ األعماؿ.

 راتيجيعناصر التفكير االست 2.1.1.3

يشتمؿ التفكير االستراتيجي عمى العديد مف العناصر التي تختمؼ عف بعضيا البعض 
( "أف التفكير Bonnتبعان الختبلؼ عمماء اإلدارة في طرحيا كالتعاطي معيا، حيث يعتبر بكف )

االستراتيجي يتضمف ثبلثة عناصر أساسية تتمثؿ في التفكير المنظـ، اإلبداع، كالرؤية 
 .(Bonn, 2005: 339) المستقبمية"

 

 ( عناصر التفكير االستراتيجي2ل شك)
 المصدر: جردت بكاسطة الباحث.

: ينطمؽ المفكركف االستراتيجيكف لتكضيح كتفسير الكيفية التي يعمؿ بيا التفكير المنظم .1
النظاـ مكضع االىتماـ بمككناتو الداخمية كالخارجية، كالتي ترتبط بو كتتفاعؿ معو، كلكؿ ما 

 .(51: 2008)الكبيسي،  كتطكيره مف البداية حتى النياية في إثراء النظاـيسيـ 
: ىك مزيج مف القدرات كاالستعدادات كالخصائص الشخصية التي إذا كىجدت بيئة اإلبداع .2

 مناسبة يمكف أف ترقى بالعمميات العقمية لتؤدم إلى نتائج أصمية كمفيدة سكاء لخبرات الفرد
 .(22: 2005)جركاف،  أك الشركة أك المجتمع أك العالـ

 التفكير المنظم

 اإلبداع

الرؤية 
 المستقبمية
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: ىي إحدل الميمات العظيمة لمقيادة التي يقكـ بيا كبار القادة في الرؤية المستقبمية .3
عبلقة بفترة أك بأكضاع قادمة،  ذمالمنظمة، كىي ال تعني بالضركرة مجرد تصكر أك تخيؿ 

رة كدراسة عقبلنية لكاقع كمستقبؿ المنظمة، بؿ ىي بمثابة أداة كقدرة تستند إلى إمكانات كخب
 .(49-48: 2003)النعيمي،  حيد العامميف تجاه أغراض المنظمةبغرض تك 

 -أف عناصر التفكير االستراتيجي تتمثؿ في: (Liedtka ،1998)بينما ترل  

تفكير مقصكد يفضي إلى عممية : باعتبار أف التفكير االستراتيجي ىك القصد االستراتيجي .1
 التركيز كاالبتعاد عف العشكائية.

: إذ يتجو التفكير االستراتيجي نحك تحقيؽ الغايات التي تيدؼ التفكير الموجو نحو الغايات .2
المنظمة إلى تحقيقيا ضمف استراتيجياتيا، مف خبلؿ االستفادة القصكل مف الفرص كتفادم 

 حقيؽ تمؾ الغايات.التيديدات التي قد تؤثر عمى نجاح ت
: حيث أف التفكير االستراتيجي ىك دائمان التفكير في الكقت المبلئـ، كىك توقيت التفكير .3

التفكير المتعمؽ باستعارة األساليب الماضية كربطيا مع الحاضر ثـ المستقبؿ، كمف ثـ بناء 
 منظكرات التغيير.

ح بيف الماضي كالحاضر : األمر الذم يجعؿ الربط االستراتيجي الكاضشمولية التفكير .4
 كرؤية المستقبؿ ممكنة، مما يمكف مف استخداـ أفضؿ ما يككف مف ىذا التفكير الخبلؽ.

: إف التفكير االستراتيجي يفترض فرضية ما، ثـ يختبرىا كبالتالي التوجو نحو الفرضيات .5
 يثبت صحتيا أك يرفضيا كفؽ النشاطات كالمكارد المتاحة.

 ستراتيجيأىمية التفكير اال 2.1.1.4

يبقى التفكير االستراتيجي إحدل التحديات الميمة التي تكاجو اإلدارة العميا في أية 
منظمة، بؿ يمتد األمر ليشمؿ جميع مستكيات المنظمة. كمف أجؿ أف تتمتع المنظمة باالقتدار، 

مة ككحداتيا ىك نتاج ذلؾ فقد برىنت تجارب الماضي أف تطكير استراتيجيات أقساـ المنظ
 .(24: 2013)العشي،  التفكير
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كيشير التفكير االستراتيجي إلى تكافر القدرات كالميارات الضركرية لمقياـ بالتنبؤات 
المستقبمية مع إمكانية صياغة االستراتيجيات كاتخاذ القرارات، لذا فإف التفكير االستراتيجي يتمتع 

 :(31: 2006؛ الحسيني، 45 :2010)الشيرم، بفكائد كبيرة لممنظمة، كمف أىميا كما يراىا 

شاعتيا بيف العامميف، بحيث تتآلؼ الجيكد نحك أىداؼ  .1 ترتيب األكلكيات كتحديدىا كا 
 كغايات محددة.

 تنمية عادات التفكير في المستقبؿ، كتحديد التكجيات المستقبمية ككضكح الرؤية. .2
العدائية، مما تحسيف المركز التنافسي لممنظمة كتقييمو ضمف إطار البيئة التنافسية أك  .3

 يحافظ أك يحسف القدرة عمى البقاء كالنمك كاالستمرار.
 التطكير الدائـ كالتحديث المستمر، مما يشكؿ حافزان متجددان لتحسيف األداء. .4
 دقة التنبؤ بنتائج التصرفات االستراتيجية. .5
تي قد تكفير فرص لمشاركة جميع المستكيات اإلدارية في العممية، كمف ثـ تقميؿ المقاكمة ال .6

 تحدث عند القياـ بتنفيذ أم برنامج لمتغيير.
 تقميص نسبة الخطأ في التعامؿ مع المكاقؼ كاتخاذ القرارات. .7
 كضكح الرؤية كالمسار المستقبمي لممنظمة. .8
 تطكير استراتيجيات أقساـ المنظمة ككحداتيا. .9

مؤثر في كنستنتج مما سبؽ مدل أىمية تكافر ميارات التفكير االستراتيجي كدكرىا في ال
العكائد التنظيمية، كالتي يمتد تأثيرىا إلى نظـ اتخاذ القرارات كاليياكؿ التنظيمية في ضكء ما 

 يمزميا مف دقة في التصكر كالتنبؤ في ظؿ بيئات تتسـ بالغمكض كعدـ التأكد.

 سمات التفكير االستراتيجي 2.1.1.5

تجعؿ منو ميارةن إيجابيةن يتسـ التفكير االستراتيجي بعدد مف الخصائص كالسمات التي 
 تحتاجيا المنظمات كالمؤسسات عمى اختبلؼ أشكاليا كأنكاعيا كأحجاميا.

عددان مف الخصائص التي يتسـ بيا التفكير االستراتيجي مف  (2009) الظاىركيعدد 
 -أىميا:
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نساني، يؤمف بقدرات اإلنساف كطاقاتو العقمية عمى اختراؽ العالـ المجيكؿ  .1 تفكير تفاؤلي كا 
كالتنبؤ باحتماالت ما سيقع، كيحث عمى كجكب تكظيؼ المعرفة المتاحة كتكفير األجكاء 

 المشجعة عمى المشاركة في صناعة المستقبؿ.
تفكير تنافسي، يقر أفراده بكاقعية الصراع بيف األقطاب كالقكل كيتطمعكف إلى اقتناص  .2

 الفرص قبؿ غيرىـ كيؤمنكف بأف الغمبة ألصحاب العقكؿ كالبصيرة.
تفكير تطكيرم، إذ أنو يبدأ مف المستقبؿ ليستمد منو صكرة الحاضر كينطمؽ مف الرؤية  .3

 الخارجية ليتعامؿ مف خبلليا مع البيئة الداخمية، كلذلؾ يكصؼ بأنو استباقي.
متعدد الرؤية كالزكايا، ككنو يكظؼ االستدالؿ التجريدم لفيـ ما ىك كمي كيمجأ لمتحميؿ  .4

 اء بكاقعية.التشخيصي لفيـ حقيقة األشي

 

 ( سمات التفكير االستراتيجي3)شكل 
 المصدر: جردت بكاسطة الباحث.

في تعدد سمات التفكير االستراتيجي ما بيف التفاؤؿ كالتنافس كالتطكير  ويرى الباحث
مف الكاقع متمتعان بسمة الشمكؿ كاإللماـ كتعدد الزكايا كغيرىا مف السمات ما يجعمو قريبان 

 لمعمؿ اإلدارم، كما يصاحبيا مف أثر استراتيجي سمبي أك إيجابي.بالجكانب النفسية 

  

سمات التفكير 
 االستراتيجي

 تفاؤلي

 تنافسي

متعدد 
 الزوايا

 تطويري
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 خصائص األفراد ذوي التفكير االستراتيجي 2.1.1.6

العكامؿ  أفكىذا يعني  ،ثمة ارتباط كثيؽ بيف الفركؽ الفردية كعممية التفكير كالذكاء إف
، فالتفكير التي تندرج تحت الفركؽ الفردية تترؾ أثران كبيران في طريقة التفكير ككذلؾ ذكاء الفرد

 االستراتيجي كسمكؾ إنساني يخضع لما تخضع لو قكانيف البشر.

أف األفراد الذيف يتمتعكف بميارة التفكير االستراتيجي، يتميزكف  (2008) الكبيسيكيرل 
 -بعدد مف الخصائص منيا:

 .ىداؼ لمنظماتيـالقدرة عمى بناء الغايات كاأل .1
حداثو كالتحسس كالحدس كاالستبصار لمقضايا أالقدرة عمى استحضار المستقبؿ كاستشراؼ  .2

 .التي تفتقر لممعمكمات
يجابي عماؿ كالشركات العمبلقة، كالتجاكب كالتفاعؿ اإلي دنيا األالمتابعة المباشرة لما يقع ف .3

 .مع البيئة الخارجية، كالتمتع بميارات التحميؿ كالتفسير كالتركيب بيف المتغيرات
فكار كالقدرة عمى نصات، كالرؤية الناقدة لؤلاالنفتاح كالمشاركة كميارة االستمتاع كاإل .4

 .تكظيفيا كالبناء عمييا
 .الذكاء كسرعة البديية كحب التعمـمستكل جيد مف  .5
 .القدرة عمى تكسيع دائرة التفكير كتضييؽ نطاؽ التنظيـ .6
 .خطاء ككأنيا طريؽ النجاحذكك رؤية تكاممية كشمكلية، كيتقبمكف النقد كيتجاكزكف األ .7
لممنافسة كالمغامرة كيقبمكف التحدم كالمخاطرة المحسكبة، كمثاليكف كطمكحكف  يميمكف .8

 .االنساف عمى صناعة مستقبمو كيؤمنكف بقدرات
 .خريف، كيؤمنكف بحرية االختيارمحبكف لمعمـ كالتعمـ كحريصكف عمى نقؿ معرفتيـ لآل .9

 -الخصائص التالية: (68: 2002)عابديف، كيضيؼ 

 التكجو الديمقراطي كتبني مبدأ المشاركة. .1
نتاجيتيا .2  كبيف التخطيط بنظرتو المستقبمية. المزاكجة بيف االىتماـ بتحسيف أداء المنظمة كا 
 ربط الفكر بالعمؿ كالتطبيؽ إلحداث التغيير كتقكيمو. .3
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 تبني المنيجية العممية التقنية المتقدمة في استجاباتيا لممشكبلت بعد التنبؤ بيا. .4

 -التفكير االستراتيجي فيما يمي: ذكككمما سبؽ يمكف جمع الخصائص التي يتمتع بيا 
رسـ السياسات العامة لممنظمات كتحديد الغايات كصياغة رؤية كرسالة  القدرة عمى .1

 المنظمة.
 االنفتاح ك تبني مبدأ المشاركة كالتمتع بالتكجو الديمقراطي. .2
 الذكاء كسرعة البديية باإلضافة إلى االستجابة لميارات التعمـ. .3
 راؼ أحداثو.تبني المنيجية العممية لحؿ المشكبلت مف خبلؿ استحضار المستقبؿ كاستش .4
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 المطمب الثاني

 أبعاد التفكير االستراتيجي

 

 أنماط التفكير االستراتيجي. 2.1.2.1

 ممارسات التفكير االستراتيجي. 2.1.2.2

  معوقات التفكير االستراتيجي. 2.1.2.3



 اإلطار النظري للدراسة                                                        الثانيالفصل    

    11 
 

 أنماط التفكير االستراتيجي 2.1.2.1

المنظمات سببان رئيسان في شكؿ القرار ييعد اختبلؼ األنماط القيادية لدل المديريف في 
المتخذ في المنظمة، كيرجع ىذا االختبلؼ في األنماط لمتبايف في طرؽ التفكير لدل كؿ نمط 
مف األنماط، كما تشكؿ ظركؼ البيئة الداخمية كالخارجية سببان رئيسان في اختبلؼ أنماط التفكير 

 االستراتيجي.

كتعرؼ أنماط التفكير بأنيا: "تمؾ العمميات العقمية كالمعرفية التي يستخدميا القائد لحظة 
النظر لحؿ المشكبلت التي تستكجب اتخاذ قرارت، كيتطمب التعامؿ مع ىذا البعد استحضار 

 (.14: 2003)الحراحشة،  لتي يجابييا القائد بدقة متناىيةالحالة الفعمية ا

أنماط التفكير االستراتيجي كفؽ عدد مف التصنيفات تبعان لمغرض  كقد قسـ عمماء اإلدارة
)يكنس، أك النمط القيادم أك الظركؼ البيئية المحيطة، كنتبنى في ىذه الدراسة كجية نظر 

في تصنيؼ األنماط القيادية بما يتكافؽ مع أسئمة الدراسة، حيث قسـ أنماط التفكير  (2006
 ستراتيجي إلى نمط تشخيصي، شمكلي، تخطيطي، كتجريدم.اال

 

 ( أنماط التفكير االستراتيجي4ل شك)
 المصدر: جردت بكاسطة الباحث.

  

 أنماط التفكير االستراتيجي

 التفكير التخطيط التفكير التشخيصي التفكير التجريدي التفكير الشمولي
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 أواًل: نمط التفكير التشخيصي

يحدد متخذ القرار محاكر تفكيره كفؽ ىذا النمط مف التفكير باألسباب التي تقؼ كراء 
السببية في التحميؿ كالتحقؽ مف قكة العبلقة كمعنكيتيا، كعند المشكمة، حيث يعتمد عمى قانكف 

اختيار الحؿ النيائي لممشكمة يبحث في مدل استجابة الحمكؿ العممية لمعالجة المكقؼ، كال 
يمكف استثناء عكامؿ الغمكض البيئي مف تأثيرىا في نتائج صدؽ القرار، كيتجمى ىدؼ متخذ 

مبني عمى التسميـ المطمؽ بكجكد المتغيرات في عالـ  القرار في ىذا النمط الكصكؿ إلى حكـ
 .(130: 2006)يكنس،  ؿ المكقؼ اإلدارم تحميبلن دقيقان الكاقع، كفيو ييتـ القائد بتحمي

 ثانيًا: نمط التفكير الشمولي

في ىذا النمط مف التفكير ييتـ القائد االستراتيجي بتحديد اإلطار )الحراحشة( كيرل 
د في ذلؾ عمى خبرتو المتراكمة في تحديد أكلكيات العكامؿ المؤثرة في العاـ لممشكمة، كيعتم

المشكمة، كصياغة أطر النتائج المستيدفة، كيغمب عمى تعامؿ القائد مع الخيارات عنصر سرعة 
االستجابة لكضع الحمكؿ، كتعتمد دقة الحمكؿ عمى الميارات العقمية لمقائد في فيـ كاستيعاب 

 .(18: 2014)العمي،  ف عبلقات احتماليةما تؤكؿ إليو مالرمكز ك 

 ثالثًا: نمط التفكير التجريدي

يقـك ىذا النمط مف التفكير عمى أسس التراكـ المعرفي لممدير في فيـ كتحميؿ 
المشكبلت ضمف إطار الحدس، كيىعتبر ىامؿ كبراىمد أف اإلحساس العاـ يشكؿ مصدران ميمان 

األفكار كالمفاىيـ، كال يحتؿ اإلطار الكمي حيزان ميمان  لمبيانات كالمعمكمات المعتمدة في تراكيب
في تحديد الخيارات، كيميؿ القادة إلى التعامؿ مع عدد مف المكضكعات في آف كاحد كالتي 

، حيث ييتـ القائد في ىذا النمط (26: 2015)النخالة،  تتطمب في الكقت نفسو تفكيران مجردان 
 في إطار انتقائي يقـك عمى فمسفة متخذ القرار. بحصر العكامؿ العامة المحيطة بالمشكمة
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 رابعًا: نمط التفكير التخطيطي

ىذا النمط مف أنماط التفكير االستراتيجي يتجو نحك تحديد النتائج الممكنة كمرحمة 
أكلى، ثـ تييئة مستمزمات الكصكؿ إلى تمؾ النتائج، كيركز القائد االستراتيجي في ىذا النمط 

جميع األسباب الكامنة كراء المشكمة، كال بد مف السماح لعنصر المركنة في عمى حتمية تكافر 
لمراد حصرىا ألغراض اتخاذ تحديد األسباب أك العمميات كمصادرىا أك الحمكؿ أك األىداؼ ا

 (.81: 2009)ديب،  القرار

 ممارسة التفكير االستراتيجي 2.1.2.2

حاؿ مف في إف ممارسة التفكير االستراتيجي ليست بالعممية المعقدة، فيي ال تعني 
ه ضمف حالة مف الخمكة لممارسة التفكير، بؿ تتعدل انعزاؿ المفكر االستراتيجي كبقاء األحكاؿ

ىذا األمر بخطكات، فالمفكر االستراتيجي إنما يستميـ أفكاره الخبلقة مف خبلؿ االندماج مع 
مؿ كمخرجاتو، إذ تبدأ عممية التفكير االستراتيجي فكر قراءة نتائج الماضي كالحاضر. تقارير الع

كىي عممية ذات بعديف، فمف ناحية يمارس المفكر االستراتيجي عممية التفكير مف خبلؿ مياراتو 
الفطرية كالمكتسبة، كمف ناحية أخرل يستغؿ الميارات العممية في اإلدارة كالتخطيط 

 االستراتيجي.

ىناؾ عبلقة بيف التفكير االستراتيجي كاإلبداع، فالتفكير االستراتيجي يعد أحد مداخؿ ك 
اإلدارة االستراتيجية التي تتطمب أنشطتيا تكافر قدر مف اإلبداع كاالستبصار، أك ما يسمى 
باإلدراؾ الفجائي بيدؼ إنتاج أشكاؿ جديدة مف األفكار في ميداف محدد، حيث يتطمب التفكير 

يجي تصميـ قكاعد كأفعاؿ جديدة كمبتكرة دكف تقميد الماضي استنادان عمى قكاعد معرفية االسترات
تييأ ليذا الغرض، كتتمثؿ صمة التفكير االستراتيجي باإلبداع في استراتيجية الخياؿ اإلبداعي 
التي تشتمؿ عمى عدة عكامؿ مف أىميا التمكضع االستراتيجي لممنظمة كأسمكب الـز لتحقيؽ 

بيف اإلمكانات التنظيمية ككاقع المنافسة، حيث أصبح التفكير بالعبلقات المنظكرة كغير التبلؤـ 
 ة أحد أىـ سمات التفكير اإلبداعيالمنظكرة لمجمؿ األنشطة المنظمية كتداخبلتيا مع البيئ

 .(88: 2014)المربع، 



 اإلطار النظري للدراسة                                                        الثانيالفصل    

    11 
 

التفكير كتتطمب عممية التفكير االستراتيجي عددان مف المقكمات التي تساعد في ممارسة 
 -أف أبرز ىذه المقكمات يتمثؿ في: (49: 2004)أبك بكر، االستراتيجي، كيرل 

 تكفير قاعدة معمكماتية شاممة يستند عمييا المفكر االستراتيجي. .1
جراءات تحميؿ كتفسير  .2 امتبلؾ اإلدارة ميارات الحصكؿ عمى المعمكمات كأدكات ككسائؿ كا 

 المعمكمات المتكفرة.
داريان، إذ مف أىـ متطمبات فعالية نظاـ التفكير تييئة المنظمة معنكي .3 ان كسمككيان كفنيان كا 

 االستراتيجي.
 استمرارية ممارسة منيج التفكير االستراتيجي في جميع العمميات اإلدارية كالفنية في اإلدارة. .4

 (Brown  &Wiener ،2006 :229؛ Cummings  &Wilson ،2004 :105)بينما يرل 
 -بأف متطمبات ممارسة التفكير االستراتيجي تتمثؿ في:

تكسيع المشاركة الجماعية كالعمؿ بركح الفريؽ خاصة في تأسيس الرؤية كالتصكر  .1
 المستقبمي كالرسالة االستراتيجي.

تييئة بيئة محفزة إلطبلؽ العناف لممفكريف كالمبدعيف في المؤسسة التعميمية ليخرجكا الممكة  .2
 داخميـ.الفكرية مف 

تطكير ميارات االتصاؿ لمتعرؼ عمى أفكار اآلخريف التي قد تككف فرصة ذىبية ال يمكف  .3
 تكرارىا كبالتالي اقتناصيا كتكييفيا لصالح تقدـ المؤسسة.

تأسيس ثقافة التقاطع الفكرم، عبر سماع كجيات النظر المختمفة كتكليد األفكار المتجددة،  .4
 نظر إلى المتغيرات مف زكايا متعددة.ألف التفكير االستراتيجي يتطمب ال

 تحديد سقؼ زمني لترجمة الطمكحات كالتطمعات المستقبمية إلى كقائع. .5
 تشخيص مستكل أداء المؤسسة مف خبلؿ المقارنة المرجعية بأداء منظمات رائدة. .6

كمف خبلؿ ما سبؽ نستنتج أف المقكمات الرئيسة لممارسة التفكير االستراتيجي يمكف 
 -شكؿ التالي:تمخيصيا بال
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 ( مقومات التفكير االستراتيجي5ل شك)
 المصدر: جردت بكاسطة الباحث.

كيجب عمى المفكر االستراتيجي أف يفطف لمتغيرات البيئة مف حكلو عند ممارسة 
التفكير االستراتيجي، فاالستراتيجية قد تبنى بصكرة رئيسة عمى اغتناـ فرصة متاحة بالبئية، 

حاجات كرغبات األفراد غير المشبعة أك االستفادة مف التطكر التكنكلكجي كالعمؿ عمى إشباع 
في تطكير المنتجات بالصكرة التي يرغبيا األفراد، كما يجب مراعات المعكقات كالمخاطر البيئية 
لما ليا مف أثر بالغ في كضع االستراتيجية المناسبة كقد تككف القيكد دينية تمثؿ معتقدات األفراد 

قيميـ األساسية التي قد يصعب في الكثير مف األحياف التغمب عمييا، كقد تككف تمؾ الراسخة ك 
ريعات القيكد إدارية نتيجة تفشي البيركقراطية كالركتيف المبالغ فيو، كما قد تمثؿ القكانيف كالتش

 .(50: 2007)المغربي،  أيضان إحدل القيكد البيئية

بعان لؤلىداؼ التي يسعى لتحقيقيا، كتتنكع طبيعة ممارسة التفكير االستراتيجي ت
فالمنظمات الربحية يفكر استراتيجيكىا كفؽ ما يعظـ األرباح كيزيد اإلنتاجية مف السمع أك 

بضماف تطبيؽ برامجيا  غير الربحيةالخدمات التي تقدميا المنظمة، فيما تيتـ المنظمات 
المعدة، كخدمة الشرائح التي تسعى لتقديـ خدماتيا ليا، ككذلؾ تسعى اإلدارة العامة لمدكلة 
لتطبيؽ السياسة الحككمية، ككؿ ىذا يجعؿ مف حصر الممارسات التي ينتيجيا المفكر 

 االستراتيجي أمران غير دقيؽ.

اتيجي عمى صنع القرار األمني، فقد كنظران ألف ىذا البحث يحقؽ في أثر التفكير االستر 
 -كالتي يكضحيا الشكؿ التالي: (2004)الركابي تـ اعتماد األبعاد التي أشار إلييا 

 مقومات التفكير االستراتيجي

 وفرة المعمومات تبني اإلدارة العميا المشاركة الثقافة التنظيمية
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 التفكير االستراتيجي ممارسة( 6ل شك)
 المصدر: جردت بكاسطة الباحث.

 -أواًل: التحميل االستراتيجي )تقييم األوضاع الحالية(:

يعتبر التحميؿ االستراتيجي أكؿ عمميات اإلدارة االستراتيجية، كىك عبارة عف "مجمكعة 
مف األدكات تستخدميا اإلدارة االستراتيجية لتشخيص مدل التغير الحاصؿ في البيئة الخارجية 
كتحديد الفرص كالتيديدات، كتشخيص المزايا التنافسية في المنظمة مف أجؿ السيطرة عمى 

خمية بشكؿ يساعد اإلدارة في تحقيؽ العبلقة اإليجابية بيف التحميؿ االستراتيجي لمبيئة بيئتيا الدا
 .(83: 2005)الدكرم،  المنظمة كاالستراتيجية المطمكبة"كتحديد أىداؼ 

 -كالتحميؿ االستراتيجي ىك تحميؿ دقيؽ لبعديف في كضع المنظمة ىما:

 تحميل البيئة الخارجية. أ
الخارجية عممية استكشاؼ العكامؿ كالمتغيرات االقتصادية كيقصد بتحميؿ البيئة 

كاالجتماعية كالتكنكلكجية كالسياسية كالثقافية كقكل المنافسة كذلؾ مف أجؿ تحديد الفرص 
كالتيديدات المكجكدة في بيئة المنظمة الخارجية المباشرة كغير المباشرة، كمعرفة مصادر ىذه 

لى عناصر كأجزاء فرعية، كفيـ عبلقات التأثير فيما الفرص كالتيديدات مف خبلؿ تجزئتيا إ
 .(65: 2011)ياسيف،  بينيا مف جية كبينيا كبيف منظمة األعماؿ مف جية أخرل

 
 

التحميل 
تقييم )االستراتيجي 

 (األوضاع الحالية

صياغة 
مراجعة وتقييم  تنفيذ االستراتيجية االستراتيجية

 االستراتيجية
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 -كالشكؿ التالي يكضح أبرز عناصر البيئة الخارجية:

 

 ( عناصر البيئة الخارجية7ل شك)
 المصدر: جردت بكاسطة الباحث.

في عدد مف النقاط،  (2007) داكدمكتنبع أىمية تحميؿ البيئة الخارجية مف كجية نظر 
 -أبرزىا:

تكفير المعمكمات، كذلؾ حتى تتمكف اإلدارة االستراتيجية مف تحميميا كتمحيصيا كالحكـ مف  .1
 خبلليا كالتحكـ في األنشطة كتكجيييا.

العمبلء كفيـ أىـ الفركؽ بينيـ صياغة األىداؼ، بحيث تمبي حاجات األنكاع المختمفة مف  .2
 كخصائص كؿ نكع مما يساعد في كضع استراتيجية التسكيؽ.

صياغة استراتيجية المكارد، حيث يساعد فيـ المتغيرات البيئية المختمفة في بياف المكارد  .3
 المتاحة ككيفية االستفادة منيا.

كمجاؿ المعامبلت النطاؽ المتاح أماـ المؤسسة، كذلؾ في تحديد نطاؽ السكؽ المرتقب  .4
 المتاحة أماـ المنظمة سكاء تعمؽ األمر بالسمع أك الخدمات كطرؽ كمنافذ التكزيع.

أف االختبلفات بيف المنظمات مف حيث األىداؼ كطبيعة المياـ كالغايات  ويرى الباحث
التي تسعى لتحقيقيا تفرض بيئات خارجية متباينة التأثير، فكزارة الداخمية عمى سبيؿ المثاؿ 

كاجو بيئة خارجية محفكفة بالمخاطر، كعميو فإف بيئتيا الخارجية تختمؼ بدرجة كبيرة عف البيئة ت
 الخارجية لمنظمات األعماؿ كالمنظمات الربحية التي تغمب عمييا ركح المنافسة السكقية. 

عناصر 
البيئة 
 الخارجية

العوامل 
 االقتصادية

العوامل 
 االجتماعية

العوامل 
 التكنولوجية

العوامل 
 السياسية

العوامل 
 ثقافية
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 تحميل البيئة الداخمية. ب

مكانيات المنظمة المادية كاإلنسانية ك  المالية الحالية تمثؿ البيئة الداخمية طاقة كا 
كالمستقبمية، كقيـ أفراد اإلدارة العميا التي تؤثر إلى حد كبير عمى أىداؼ كاستراتيجيات المنظمة. 

يا أك التقميؿ مف كقد تمثؿ ىذه العكامؿ أكجو قكة بالنسبة ليا، أك قيكدان ينبغي العمؿ عمى تجنب
 .(61: 2008)مرسي،  آثارىا السمبية

 (2013)حسيف ممنظمة عمى عدد مف العناصر، كيمخص كتتضمف البيئة الداخمية ل
 -ىذه العناصر بالنقاط التالية:

 ف التنظيـ األساسي لعبلقات العمؿ.الييكؿ التنظيمي، كىك يعبر ع .1
 الثقافة التنظيمية، كتعبر عف منظكمة القيـ األساسية التي تتبناىا المنظمة. .2
 التسكيقية، كتحدد مدل كفاءة كفعالية اإلدارة التسكيقية في تنفيذ أىداؼ المنظمة. العكامؿ .3
 العكامؿ اإلنتاجية، كىي تمؾ العكامؿ الخاصة بإدارة المكارد البلزمة إلنتاج السمع كالخدمات. .4
 العكامؿ المالية، كتتعمؽ باإلدارة المالية كالمحاسبية. .5

في النقاط  (2006)الدجني مية كما يراىا كتبرز أىمية دراسة كتقييـ البيئة الداخ
 -التالية:

 المساىمة في تقييـ القدرات كاإلمكانات المادية كالبشرية كالمعنكية المتاحة لممنظمة. .1
 إيضاح مكقؼ المنظمة بالنسبة لغيرىا مف المنظمات في الصناعة. .2
 مستقببلن.بياف كتحديد نقاط القكة كتعزيزىا لبلستفادة منيا كالبحث عف طرؽ تدعيميا  .3
 بياف كتحديد نقاط الضعؼ كذلؾ لمتغمب عمييا كمعالجتيا أك تفادييا. .4
ضركرة الترابط بيف التحميؿ الداخمي كالتحميؿ الخارجي النتياز الفرص مف خبلؿ نقاط القكة  .5

 كتجنب المخاطر كتحجيميا مف خبلؿ إزالة نقاط الضعؼ.

كيتضح مما سبؽ أف التحميؿ االستراتيجي لممنظمة يبحث في عامميف رئيسيف مؤثريف 
 ىاتاف البيئتاففي حاضر كمستقبؿ المنظمة كىما البيئة الخارجية كالبيئة الداخمية بكؿ ما تحتكيو 

مف عكامؿ كمؤثرات قد تمس المنظمة سمبان مف خبلؿ التيديدات الخارجية كنقاط الضعؼ 
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يجابان مف خبلؿ الفرص التي قد تممع لممنظمة مف الخارج كنقاط القكة التي تستند الداخمية، أك إ
عمييا المنظمة مف داخميا، بحيث تستثمر نقاط القكة كالفرص بما بخدميا كتحجـ مف آثار 
المخاطر كالتيديدات الخارجية كما يساندىا مف ضعؼ داخمي، كىذا كمو ال يككف كاضحان إال مف 

 ستراتيجي الذم يمارسو كيفطنو المفكر االستراتيجي في المنظمة.خبلؿ التحميؿ اال

كيعتبر تحميؿ العناصر االستراتيجية أداة بالغة األىمية لمعرفة األكضاع التنافسية 
مرسي لممؤسسات في مجاؿ قياس كمقارنة األكضاع االستثمارية كاالستراتيجية فييا، كيعرؼ 

بأنو: "تحميؿ يعتمد عمى استخداـ مصفكفة التيديدات  S.W.O.Tتحميؿ ( 2008)
(Threats( الفرص /)Opportunities( كالقكة ،)Strength( الضعؼ /)Weaknesses ،)

 لتنمية االستراتيجيات البديمة الستغبلؿ تمؾ الفرص أك تجنب تمؾ التيديدات.

ؾ لؤلخذ بعيف كيتـ رسـ المصفكفة المتعمقة بعناصر البيئة الداخمية كالخارجية كذل
االعتبار كؿ العكامؿ عند البدء في عممية التخطيط االستراتيجي، كىنا يبرز دكر المفكر 

 االستراتيجي في اختيار االستراتيجية األكثر مبلئمة لكاقع المنظمة داخميان كخارجيان.

 (S.W.O.Tمصفوفة تحميل )(: 1جدول )

 نقاط الضعف نقاط القوة 

 استراتيجية التكيؼ استراتيجية اليجـك الفرص

 استراتيجية االنكماش استراتيجية الدفاع التيديدات

 ، بتصرؼ.(2008)الفكاز، المصدر: 

كتتبنى المنظمات كفقان لنتائج التحميؿ االستراتيجي عددان مف االستراتيجيات، مف أىميا 
 استراتيجية الدفاع، كاستراتيجية االنكماش.استراتيجية اليجكـ، استراتيجية التكيؼ، 
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-ثانيًا: صياغة االستراتيجية:  

كضع كتحديد بأنيا  (2007) المغربيتعني عممية صياغة االستراتيجية كما يراىا 
، كبعد Visionغايات المنظمة كأىدافيا الرئيسية، كذلؾ في ضكء الرؤية المستقبمية الشاممة

. كما تحتكم عممية الصياغة االستراتيجية عمى تحديد Missionكضكح كتحديد رسالة المنظمة 
االستراتيجيات البديمة، ثـ اختيار البديؿ االستراتيجي المناسب، كعمى إثر ذلؾ نجد أف ىذه 

 المرحمة تشمؿ مجمكعة مف األنشطة تتمثؿ في:

 تحديد رؤية ورسالة المنظمة:. أ

حجر الزاكية في بناء كتحقيؽ يعتبر كجكد رؤية استراتيجية كاضحة كمميزة بمثابة 
االستراتيجية الفعالة، فالرؤية ليست مجرد سباؽ في انتقاء األلفاظ كالشعارات كالعبارات الجذابة، 

تيا المرغكبة، كلكنيا منيج في الفكر االستراتيجي الخبلؽ حكؿ مستقبؿ المؤسسة، كنكعية أنشط
 .(58 :2011)الدجني،  كمكانتيا المتكقعة

القكؿ أف الرؤية ىي تصكر لشكؿ المنظمة في المستقبؿ كما يكده المديركف  كيمكف
يمتيا ( سنكات كتشمؿ مكانة المنظمة في السكؽ مف حيث ق6-2كتككف ىذه الصكرة في حدكد )

نتاجيا كخدماتيا  .(68 :2007)ماىر،  كسمعتيا كا 

العناصر  مف عدده أف الرؤية القكية يجب أف يتكفر فييا ( 2009)أبك النصر كيرل 
 -أىميا:

 تعريؼ الحالة المستقبمية التي تريد المنظمة أف تحققيا. .1
 تكافؽ السمكؾ التنظيمي مع الرؤية. .2
جراءات كىيكؿ تنظيمي داعـ باتجاه تحقيؽ الرؤية. .3  كجكد سياسات كا 
 مشاركة العامميف عمى جميع المستكيات في تطكير الرؤية. .4
 .كحدة الرؤية مف كجية نظر اإلدارة كالعامميف .5

كالرؤية تختمؼ عف الرسالة في ككنيا تتناكؿ الحديث عف المستقبؿ دكف كصؼ الحالة 
أف رسالة المؤسسة: "يقصد بيا الغرض األساسي الذم كجدت  (2002) ياسيفالحالية. كيشير 
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مف أجمو المنظمة أك الميمة الجكىرية ليا، كمبرر كجكدىا كاستمرارىا، كىي تعبر عف الرؤية 
كتكصيؼ أكثر تفصيبلن ألنشطة كمنتجات كمصالح المؤسسة كقيميا األساسية العامة مف جية 
 مف جية أخرل".

كحتى تككف الرسالة جيدة كفعالة، ال بد أف تتمتع بعدد مف الخصائص كأف نخضع لعدد 
 -مف المعايير التي تخدميا كمف أبرز ىذه المعايير:

 مستقببلن بصكرة شاممة ككاقعيةيو أف تعبر عف قيـ كفمسفة المؤسسة كما ترغب أف تككف عم .1
 .(55 :2005)الدكرم، 

الكضكح كدقة التعبير، فالرسالة الجيدة كاضحة المعاني كالكممات، دقيقة في تعبيراتيا يفيميا  .2
جميع األطراؼ سكاء كانكا مف داخؿ المؤسسة أك خارجيا، محددة العبارات كقصيرة الجمؿ، 

 .(62 :2011)الدجني،  ر تذكرىـ لياا بذىف األفراد كييسمما يمكنيا مف ارتباطي
 بياف القيـ التي سيتـ االلتزاـ بيا في السعي إلنجاز الرسالة. .3
 تحديد مناطؽ قكة المنظمة. .4
  (21 :2010)السمطاف،  تراتيجيات العريضة لتحقيؽ الميمةتحديد االس .5
األدني في أف يككف بياف الرسالة كاضحان كمفيكمان لجميع العامميف شامبلن المكظفيف األعمى ك  .6

 المرتبة.
 أف تحدد بكضكح العمؿ الذم تباشره المنظمة. .7
 (107 :2009)أبك النصر،  ىداؼ المنظمة التي تسعى لتحقيقياأف تعكس أ .8
 تحديد الغايات واألىداف االستراتيجية.. ب

تسعى المؤسسات إلى تحقيؽ أىدافيا بغض النظر عف القطاع الذم تنتمي إليو حجميا 
اإلدارية، كتعتبر األىداؼ االستراتيجية أمران ميمان كمصيريان باعتبارىا المكجو أك مستكياتيا 

)العارؼ،  بالنتائج المتحصؿ عمييا كالمقيـ لسمكؾ المنظمة، كذلؾ مف خبلؿ مقارنة األىداؼ
2003: 23). 

كتعرؼ األىداؼ بأنيا: "الرغبة التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقيا، كتصنؼ بحسب 
ي إلى أىداؼ عامة )غايات( تتعمؽ باإلدارة العميا، كيطمؽ عمييا األىداؼ المستكل التنظيم



 اإلطار النظري للدراسة                                                        الثانيالفصل    

    11 
 

تيجية االستراتيجية، أما األىداؼ التي تتعمؽ باإلدارة الكسطى فيي تنطمؽ مف األىداؼ االسترا
 .(118 :2003)العبد،  كتككف عمى شكؿ أىداؼ محددة

 
 الفرق بين األىداف والغايات (8ل شك)

 بكاسطة الباحث.المصدر: جردت 
كتبرز أىمية صياغة الغايات كاألىداؼ االستراتيجية، لما تحققو مف كظائؼ ىامة 

أف ىذه الجكانب تتمثؿ في النقاط  (58: 2010)الدكرم، لممنظمة مف خبلؿ جكانب عدة، كيرل 
 -التالية:

 تساعد الغايات كاألىداؼ االستراتيجية عمى تعريؼ المنظمة لمبيئة التي تعمؿ بيا. .1
تساىـ اإلدارة العميا في كضع االستراتيجيات عمى مستكل المنظمة كمستكل كحدة األعماؿ  .2

 كمستكل الكظائؼ.
تساعد اإلدارة العميا في تحديد السمطات كالمسئكليات لؤلفراد كاألقساـ، كتحديد أدكار كمراكز  .3

 األفراد في الييكؿ التنظيمي لممنظمة.
 دليبلن لئلدارة العميا في اتخاذ القرارات البلزمة.تعد مرشدان التخاذ القرارات، حيث تعد  .4
 تزكد األىداؼ اإلدارة العميا بمعايير لتقييـ األداء التنظيمي. .5
 تعد األىداؼ محددة كمممكسة أكثر مف الرؤية كالرسالة. .6
 تساىـ في تحديد طبيعة العبلقات السائدة بيف األقساـ كاألفراد في المنظمة. .7
 االستراتيجية.تحديد البدائل . ت

إف البديؿ االستراتيجي ىك نتيجة لتفاعؿ عكامؿ خارجية متمثمة بالفرص كالتيديدات مف 
ناحية، كمجمكعة العكامؿ الداخمية متمثمة بنقاط القكة كالضعؼ مف ناحية أخرل. ككفقان ليذا 
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مكانات المفيكـ تسعى اإلدارة العميا إلى خمؽ حالة مف المكائمة بيف البدائؿ االستراتيجية  كا 
ي األفضؿ مف بيف المنظمة الداخمية كالخارجية بما يكفر ليا القدرة عمى اختيار البديؿ االستراتيج

 .(211: 2005)الدكرم،  البدائؿ المتاحة

كتعرؼ االستراتيجية في اإلدارة بأنيا: "ىيكؿ عاـ ضابط كمحدد لطبيعة اإلجراءات التي 
بيؽ، كىناؾ مف يعرؼ االستراتيجية بأنيا مسار يجب اتخاذىا لكضع االستراتيجية مكضع التط

أك مسمؾ أساس تختاره المنظمة مف بيف عدد مف المسارات البديمة المتكفرة لدييا لتحقيؽ 
أىدافيا، بمعنى أف االستراتيجية ىي إطار يرشد االختيارات التي تحدد طبيعة كاتجاه منظمة ما 

 .(124: 2009)أبك النصر،  المدل الطكيؿ كذلؾ عمى

كتختمؼ البدائؿ االستراتيجية تبعان لممكقؼ االستراتيجي الذم تكاجيو المنظمة كما يتطمبو 
)المرسي مف أسمكب تفكيرم استراتيجي، كمف البدائؿ المتكقعة ألم منظمة بشكؿ عاـ كما يرل 

 -ما يمي: (2007كآخركف، 

عمى فمسفة عدـ استراتيجية االستقرار، حيث تركز عمى التفكير االستراتيجي الذم يقكـ  .1
 إجراء أم تغيرات جكىرية في األىداؼ كالغايات االستراتيجيات الحالية.

 استراتيجية النمك، كتشمؿ عددان مف البدائؿ منيا استراتيجية االندماج، االستحكاذ، كغيرىا. .2
استراتيجية االنكماش، كتعد مف االستراتيجيات غير الشائعة ككنيا تقترف بالفشؿ، كتقـك عمى  .3

 حجـ المبيعات أك االستسبلـ لمنشأة أخرل أك التحكؿ لنشاط آخر أك التصفية. تخفيض
 اختيار االستراتيجية المناسبة.. ث

إف اختيار البديؿ االستراتيجي األفضؿ في ضكء المزايا التي يمتمكيا كؿ بديؿ، يبقى 
ؿ المؤثرة في مرىكنان بمدل تقبؿ المؤسسة ليذه التكليفة المثالية، كذلؾ لكجكد مجمكعة مف العكام

الخيارات االستراتيجية كالتي مف بينيا مدل تمسؾ المؤسسة باالستراتيجيات السابقة، اتجاه 
 .(209: 2005)السالـ،  حك الخطر، كالكقت المبلئـ لمتصرؼالمؤسسة ن

كقد تختار المنظمة بديبلن استراتيجيان كاحدان أك أكثر تضمف بو تحقيؽ رسالتيا كأىدافيا 
 .(212: 2005الدكرم، ) االستراتيجية
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كيتـ االختيار االستراتيجي كالمفاضمة بيف البدائؿ عمى ضكء تحميؿ بيئة المنظمة 
الداخمية كالخارجية، كما يعد استراتيجية مناسبة في فترة معينة قد ال يككف كذلؾ في فترة الحقة، 

 .(135: 2009)أبك النصر،  منظمة تعيش في بيئة سريعة التغيرطالما أف ال

تنتج مما سبؽ أف صياغة االستراتيجية تشكؿ الجزء األكبر مف عممية التفكير كنس
االستراتيجي إذ يحتاج المفكر االستراتيجي فييا إلى بذؿ جيد كبير في رسـ السياسات كتحديد 
البدائؿ كالمفاضمة بينيا في ضكء فيـ عميؽ كاستشراؼ كاقعي لممستقبؿ البعيد، كىي بالتالي تعد 

 ضمف سمسمة عمميات التفكير االستراتيجي. العممية األىـ

 ثالثًا: تنفيذ االستراتيجية

تعد عممية التنفيذ االستراتيجي مف أكثر المراحؿ صعكبة في اإلدارة االستراتيجية، إذ 
تشتمؿ عمى تييئة المناخ التنظيمي ككضع الخطط كالسياسات كنظـ العمؿ، كتخصيص المكارد، 

عداد كتنمية القكل البشرية، كتنمية القيادات اإلدارية، إلى كبناء الييكؿ التنظيمي  المناسب، كا 
)المغربي،  يكد التسكيقية كالتمكيمية كغيرىاجانب بعض األنشطة المتعمقة بإعادة صياغة الج

2007 :69). 

كيعرؼ تنفيذ االستراتيجية بأنو: "عبارة عف سمسمة مف األنشطة المترابطة مع بعضيا 
: 2005)الدكرم،  االستراتيجية التي يتـ اختيارىا"ف تككيف متطمبات البعض كالتي تتضم

293). 
كتعكس عممية التنفيذ االستراتيجي مدل كفاءة اإلدارة العميا في تحديد رسالة المنظمة 
كأىدافيا، كقدراتيا عمى ممارسة األنشطة الخاصة بالرقابة االستراتيجية مف ناحية، كمدل كفاءة 

 .(324: 2004)بف حبتكر،  مف ناحية أخرللمستكيات اإلدارية ا

كتنفيذ االستراتيجية ال يقؿ أىمية عف صياغتيا ، ألنو حتى كلك كانت الصياغة جيدة 
فسكؼ تككف ىناؾ مشكبلت، كما لك أىممت المنظمة في صياغة االستراتيجية  ان كالتنفيذ ضعيف

 .(137: 2009، )أبك النصر اتيجيان ضعيفان فإف الفشؿ حميفياكقدمت تنفيذان استر 
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 رابعًا: مراجعة وتقييم االستراتيجية

كتعد مرحمة متابعة الخطة مف أىـ المراحؿ في عممية التخطيط، إذ ال ينتيي عمؿ 
المخطط كالمفكر االستراتيجي بكضع الخطة بؿ يجب عميو أف يتأكد مف تنفيذىا كمبلحظة أم 

. كتكمف أىمية المتابعة في أف (41: 2010)صياـ،  انحرافات في الخطة كالعمؿ عمى تبلفييا.
المؤسسة مف خبلؿ رقابتيا عمى عمميات التنفيذ االستراتيجي قد يتضح ليا ظيكر بعض 

يا، مما ينعكس عمى تحقيؽ المشكبلت التي قد تمنع المؤسسة كتحد مف قدرتيا عمى تنفيذ أنشطت
يجية في إطار ككنيا جزءان . كتأتي عممية الرقابة كالتقييـ لبلسترات(42: 2007)المكح،  األىداؼ

كمككنان رئيسان مف عممية اإلدارة االستراتيجية، كالرقابة االستراتيجية ال تستيدؼ بشكؿ أساسي 
 كير كدقة التخطيط ككفاءة التنفيذالتعرؼ عمى األخطاء كالتجاكزات، بؿ التأكد مف صحة التف

 .(405: 2007)المرسي كآخركف، 
 بلثة أنشطة رئيسة لتقييـ االستراتيجية ىي:أف ىناؾ ث (2007المغربي )كيكضح 

 مراجعة العكامؿ الداخمية كالخارجية. .1
 قياس األداء بمراجعة النتائج  لمتأكد أف األداء التنظيمي كالفردم يسير في االتجاه الصحيح. .2
 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية. .3

 -وآخرون، أن مستويات الرقابة تصنف كما يمي: (2005لدوري )اويرى 
الرقابة عمى المستكل االستراتيجي، كالتي تيدؼ إلى إحكاـ الرقابة عمى االتجاه االستراتيجي  .1

 العاـ لممنظمة نحك المستقبؿ كعبلقتيا مع المجتمع الذم تخدمو.
الرقابة عمى المستكل التكتيكي، كتيدؼ إلى إحكاـ الرقابة عمى عممية تنفيذ الخطط  .2

 اء مع األىداؼ المكضكعة.االستراتيجية كالتأكد مف مطابقة األد
 الرقابة عمى المستكل التشغيمي، كتيدؼ إلحكاـ الرقابة عمى الخطط قصيرة األمد. .3

كمما سبؽ نستنتج أف ممارسة التفكير االستراتيجي تعد عممية معقدة تحتاج لعقكؿ 
االسترايتجية مدركة كمميِّزة، قادرة عمى رسـ مستقبؿ المنظمة كصياغة رؤيتيا كرسالتيا كغاياتيا 

 ابعة كتقكيـ تنفيذ االستراتيجية.كالمفاضمة بيف البدائؿ كاختيار االستراتيجيات المبلئمة، كمت
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 متفكير االستراتيجية العممية لالممارس (9ل شك)

 .(72: 2007)المغربي، المصدر: 

 معوقات التفكير االستراتيجي 2.1.2.3

ة ىذه اآلفات مقدمة كمعكقاتو التي قد تكرث قرارات خاطئة، كمعرف لمعقؿ محدكدياتو
. كىناؾ العديد مف المعكقات التي تحد مف التفكير (124: 2010)السمطاف،  جيدة لتكقييا

االستراتيجي لدل األفراد كالمنظمات عمى حد سكاء عف طريؽ تقميؿ اندفاع الفرد نحك التفكير 
الفكرية نتيجة الركتيف كالحرص عمى النظـ البيركقراطية االستراتيجي، أك تعطيؿ القدرات 
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كترسيخ المركزية الشديدة، ما يترتب عميو كأد األفكار الجديدة، كالمجكء لمتفكير التشغيمي األكثر 
 .(70: 2014)المربع،  ستراتيجي كمتطمباتوشيكعان لتبلفي صعكبات التفكير اال

 أواًل: المعوقات التنظيمية

ف بالعمؿ االستراتيجي في إدارة المؤسسة، كشيكع النمط اإلدارم يؤدم ضعؼ اإليما
عمى حساب النمط القيادم كضعؼ الدعـ المالي كالمعنكم مف قبؿ اإلدارة العميا لمعمؿ 

 .(65: 2010)الشيرم،  العديد مف المعكقات االستراتيجيةاالستراتيجي إلى ظيكر 

 -:ومن معوقات التفكير االستراتيجي التنظيمي ما يمي

عدـ استقرار القيادات كالككادر المتخصصة كفقداف األمف الكظيفي الناجـ عف التيديدات  .1
 المحيطية ببيئة العمؿ.

غياب المنافسة بيف المنظمات الحككمية كغيرىا مف القطاعات يجعميا في مأمف كال يدعكىا  .2
 .(3: 2008)الكبيسي،  جدية لتحديد مستقبميالمتفكير ب

المنظمات في إعداد الخطط االستراتيجية، لحداثة تطبيقيا في قمة خبرة بعض قادة  .3
 المؤسسة، مما يؤدم إلى أف بعض خطط قادة المؤسسات ال تعتمد عمى أسس استراتيجية.

ضعؼ المكازنات السنكية التي تضعيا المنظمات كالتي ال تسمح لمسير المنظمة أف يفكر  .4
 ببرامج كأنشطة لسنكات قادمة.

ات كالمعمكمات التي مف شأنيا أف تساعد قائد المؤسسة في كضع عدـ دقة بعض البيان .5
 .(65: 2010)الشيرم،  الفتراضات كالتنبؤات عف المستقبؿا
 عدـ كضكح المنافع المرتبطة بتطبيؽ منيج التفكير االستراتيجي. .6

 ثانيًا: المعوقات الشخصية

اتخاذ القرار، كالميؿ إف الشعكر بالعجز تجاه التطكر في مجاؿ العمؿ كعدـ القدرة عمى 
لمخمكؿ كالراحة كمخالطة ذكم العقكؿ المغمقة، تؤدم إلى تضييؽ مدل التفكير لدل األشخاص، 

 كما يسبب ضعؼ القناعة في العمؿ كاالتكاؿ عمى اآلخريف ضعفان في استخداـ العقؿ.
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كتعتبر المعكقات الشخصية المؤدية لمتفكير االستراتيجي مف أسكء المعكقات، فككف 
معكؽ تنظيميان أك بيئيان يعني أف تغير الظركؼ التنظيمية أك البيئية سيؤدم إلى انتفتاح التفكير ال

 لدل المفكريف، عمى عكس المعكقات الشخصية التي يككف سببيا اإلنساف نفسو.

 -وتتعدد المعوقات الشخصية وأسبابيا، ومن أبرز ىذه المعوقات:

 تفكير االستراتيجي.عدـ تكفر الكقت البلـز لتنمية ميارات ال .1
 غياب ركح المنافسة يجعؿ األشخاص ال يشعركف بجدية كأىمية التفكير االستراتيجي. .2
 (4: 2008)الكبيسي،  الستراتيجي كالتخطيط االستراتيجيالخمط بيف التفكير ا .3
 التسرع، حيث أف ىناؾ بعض المياـ يجب أف تأخذ نصيبيا الكافي مف الكقت. .4
 كالتنفيذ.عدـ التكازف بيف التفكير  .5
 (65-64: 2010)الشيرم،  يير كالتطكير كالخكؼ مف المستقبؿمقاكمة التغ .6
 عدـ الرغبة في تحمؿ المخاطر. .7
 ضعؼ ميارات إيجاد البدائؿ االستراتيجية كالمفاضمة بينيا. .8
اط كممارسات التفكير عدـ كفاية أك مبلئمة الرصيد المعرفي لدل المديريف عف أنم .9

 .(75-74: 2008)الفكاز،  االستراتيجي

 ثالثًا: المعوقات البيئية

تمر بيئات العمؿ في بعض المنظمات بحالة صعبة مف التناغـ مع التطكرات التقنية 
كالبرمجيات الحديثة، إذ يعيش العالـ اليكـ متغيرات كثيرة، أنتجت تحديات عديدة، كصراعات 

االجتماعية أك العممية، ألقت ضارية امتدت في جميع أنشطة الحياة، سكاء االقتصادية أك 
 بظبلليا عمى عممية التفكير االستراتيجي فييا.

 -ومن أبرز المعوقات البيئية التي تواجو التفكير االستراتيجي وتؤثر فيو:

النفكذ كأصحاب المصالح، كدكرىـ المقاكـ ألم تغيير جكىرم  كذككجماعات الضغط  .1
 اإلضرار بمراكزىـ كمصالحيـ.تحاكؿ قكل التغيير كالتطكير إدخالو، مف شأنو 
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نكعية الثقافة السائدة كالعادات كالتقاليد المكركثة، كمناىج التربية كأساليب التعميـ التقميدية،  .2
 .(72: 2009)ديب،  تي تعيؽ أم تطكر مجتمعي أك مؤسسيكال

مة النمط الشائع في تقديـ المعاكنة في االستشارات اإلدارية التي يقدميا عدـ مبلء .3
 المشرفكف، حيث يقتصر دكرىـ عمى مجرد تقديـ رأم أك تصكر باإلطار العاـ

كبشكؿ عاـ فإف المعكقات التي تقؼ في كجو التفكير االستراتيجي كثيرة كال يمكف 
أف التفكير االستراتيجي يكاجو  (150-129: 2010)السمطاف، حصرىا في إطار جامع، كيرل 

يجية بشكؿ عاـ كعمى التفكير االستراتيجي بكجو خاص آفات تؤثر سمبان عمى العممية االسترات
 -كىي:

 ىيمنة الميؿ لمتفكير الضيؽ. .1
 الكحدة الفكرية كفقداف العقمية االسترايتجية. .2
 االنحراؼ عف عقدة المكقؼ. .3
 عدـ التمييز بيف المساحة كالعمؽ. .4
 حمـ االستقرار، إىماؿ التأىيؿ االستراتيجي. .5
 القفز عمى مراحؿ التفكير. .6
 االستسبلـ لبلتجاه الخاطئ. .7
 االعتقاد الخاطئ بأف العمميات كاآلليات بديؿ لمتفكير االستراتيجي. .8

 

 معوقات التفكير االستراتيجي( 10ل شك)
 المصدر: جردت بكاسطة الباحث.

 معكقات بيئية معكقات شخصية معكقات تنظيمية
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 الخالصة

يتضح مف خبلؿ ما تطرؽ لو الباحث في ىذا الفصؿ أف التفكير االستراتيجي يعد مف 
المعقدة كالميمة في المنظمة لما لو مف دكر في االرتقاء بالعمؿ كجكدتو مف  العمميات اإلدارية

 الناحية اإلدارية كاإلنتاجية.

كبرزت أنماط عدة لمتفكير االستراتيجي تعتمد عمى طريقة عممية التفكير إداريان كذىنيان 
رسة كمنيا النمط التجريدم كالتخطيطي كالتشخيصي كالشمكلي، كما كضح الفصؿ طريقة مما

التفكير االستراتيجي كالمراحؿ التي تتـ بيا العممية بدءن بالتحميؿ االستراتيجي كمركران بصياغة 
االستراتيجية كتنفيذىا كانتياءن بعممية مراجعة كتقييـ االستراتيجية، كما تطرؽ الباحث إلى معكقات 

ف معكقات خارجية التفكير االستراتيجي كالتي مف شأنيا أف تؤثر في العممية كالتي تنكعت بي
 كتنظيمية كشخصية.
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 المبحث الثاني

 صنع القرار األمني

 تمييد.

 المطمب األول: صنع القرار واتخاذه.

 المطمب الثاني: القرارات األمنية.

 خالصة.
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 تمييد

لمقرار أىمية كبيرة في الحياة البشرية بشكؿ عاـ، كفي مجاؿ اإلدارة بشكؿ خاص، كما 
النجاح في الحياة إجادة صنع القرارات، كتعد عممية اتخاذ القرارات جكىر أف مف أىـ أسباب 

العممية اإلدارية، كالمحكر األساسي الفعؿ لدراسة اإلدارة كنشاطيا، كالتخطيط كالتنظيـ كالتكجيو، 
 نظران لكثرة التعقيدات كالمعكقات كالمؤثرات التي ترتبط بعممية اتخاذ القرارات.

ارات بالشمكؿ كالتعقيد كخطكرة النتائج لذا فقد اتيبعت عدة كتتصؼ عممية صنع القر 
مداخؿ كأساليب في عممية صنع القرارات، بحيث تعتمد جميعيا عمى استخداـ الميارات القيادية 

 ككفرة المعمكمات.

كتختمؼ عممية صنع القرار عف اتخاذ القرار، حيث أف اتخاذ القرارات يمثؿ المرحمة 
طار عممية صناعة القرارات، لذلؾ يبلحظ أف العديد مف اإلدارييف الحاسمة كالنيائية في إ

 يشترككف في عممية الصناعة، أما االتخاذ فيختص بو شخص كاحد.

كتتعدد ظركؼ صنع القرار بيف حاالت التأكد كالمخاطرة كعدـ التأكد، كتبرز أىمية 
د عمى العمؿ الميداني القرار األمني كحساسيتو أنو يكاجو عادة حاالت عدـ التأكد ككنو يعتم

كاألمني العممياتي إلى حد ما، األمر الذم يجعمو في الخطكط األمامية في إدارة األزمات التي 
 تكاجييا الببلد عمى الصعيد المحمي بالدرجة األساسية.

كيتناكؿ المبحث الثاني عممية صنع القرار كالقرار األمني كيأتي في مطمبيف، حيث 
فيكـ القرار، أنكاع القرارات، مراحؿ صنع كاتخاذ القرار، العكامؿ يبحث المطمب األكؿ في م

 المؤثرة في صنع القرار، أساليب صنع كاتخاذ القرار.

المطمب الثاني فيتناكؿ مفيكـ القرار األمني، أنكاع القرارات األمنية، سمات القرارات  أما
 األمنية، المشاركة في صنع القرار األمني، كمعكقات صنع القرار األمني.
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 المطمب األول

 صنع القرار واتخاذه

 

 مفيوم القرار. 2.2.1.1

 أنواع القرارات. 2.2.1.2

 مراحل صنع القرار واتخاذه. 2.2.1.3

 العوامل المؤثرة في صنع القرار. 2.2.1.4

 أساليب صنع واتخاذ القرارات. 2.2.1.5
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 مفيوم القرار 2.2.1.1
تمر منظمات األعماؿ في القطاعات المختمفة بحاالت مف االستقرار حينان، كعدـ 

الستقرار مف عدمو عمى االستقرار في أحياف أخرل، كتختمؼ الظركؼ البيئية مف حيث درجة ا
صعيد المنظمة داخميان أك خارجيان، األمر الذم يضع المدير أك القائد أماـ تحديات كبيرة تتطمب 

 قرارات ذكية تراعي األبعاد االستراتيجية لممنظمة.
كلمقرار أىمية كبيرة في الحياة البشرية بشكؿ عاـ، كفي المجاؿ اإلدارم بشكؿ خاص، 

لنجاح في الحياة، كتزداد أىميتو مع تكسع كانتشار المنظمات ذات إذ أنو مف أىـ أسباب ا
لعمميات اإلدارية األنشطة المختمفة، كذلؾ لككف القرار ىك المحكر األساس الذم تدكر حكلو ا

، كالحياة قرار، كالقرار فرصة، كالفرصة قد ال تتكرر، (35: 2011)العتيبي،  بمختمؼ كظائفيا
كالجرأة كالخبرة كالناجح ىك مف ينتيز الفرصة كيغتنميا بقرار صائب المبني عمى الرؤية 

 .(53: 2011)قاسـ،  كالتكقيت السميـ
أف القرار ىك: "اختيار بديؿ مف البدائؿ المتاحة إليجاد  Branardك Simonكيرل 

بأنو: "ذلؾ  Barnardمة جديدة ناتجة عف عالـ متغير"، بينما يعرفو الحؿ المناسب لمشك
 .(22: 2000)الفضؿ كشعباف،  تيجة التدابير كالحساب كالتفكير"التصرؼ الذم يأتي ن

بأنو: "عبارة عف خط عاـ مف  (9: 2010)إبراىيـ كشياب، كما يعرؼ القرار عند 
 مياـ".الفعؿ تجسده إدارة عقبلنية معينة بكؿ الكظائؼ كال

 -ومن خالل ماسبق نستنتج أن مفيوم القرار مبني عمى النقاط التالية:
 يعد القرار ضركرة حتمية في العممية اإلدارية. .1
 يجب أف يتناغـ القرار مع الرؤية الكمية لممنظمة. .2
 يحتاج القرار إلى الجرأة كالخبرة كاختيار التكقيت المناسب. .3
 القرار مبني بشكؿ أساسي عمى التفكير. .4
 اختيار أحد البدائؿ المتاحة. .5

عممية إدارية ضركرية مبنية عمى التفكير  :كبناءن عمى ما سبؽ يمكف تعريؼ القرار بأنو
المعمؽ، تقـك عمى اختيار بديؿ مف البدائؿ المتاحة بما يتناغـ مع الرؤية الكمية لممنظمة، كتأخذ 

 .بعاد االستراتيجية المترتبة عميوبعيف االعتبار األ
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 أنواع القرارات 2.2.1.2
تتنكع القرارات في المنظمات اإلدارية تبعان لؤلساس الذم تصنؼ عميو تمؾ القرارات، كقد 

 -تكصؿ عمماء اإلدارة إلى عدد مف التصنيفات كىي:
 -أواًل: القرارات طبقًا إلمكانية برمجتيا وتنقسم إلى نوعين:

ىي تمؾ القرارات التي تبنى عمى حدكثيا سابقة مماثمة، أك سياسات  :القرارات المبرمجة .1
يتعمـ منيا متخذ القرارات كيفية التعامؿ مع المشاكؿ الركتينية، كاتخاذ القرارات المبرمجة ىك 
 األسيؿ، فيك يضمف قياـ متخذم القرار بحؿ المشاكؿ المتكررة كالمستمرة الحدكث

 .(75: 2001)ستراكب، 
كىي تمؾ التي تتعمؽ بجكانب متعددة كمختمفة كتككف ىذه القرارات  :المبرمجةالقرارت غير  .2

ألمكر قميمة الحدكث كنادرة التكرار كتتميز بالفرادة، كىي في الغالب تحتاج كقتان طكيبلن 
 التخاذىا.

كمف خبلؿ ما سبؽ يمكف االستنتاج بأف القرارات المبرمجة يمكف معالجتيا في إطار 
ة المتكسطة كالدنيا أما القرارات غير المبرمجة فتحتاج إلى تدخؿ اإلدارة العميا المستكيات اإلداري

 في المنظمة، كىنا تبرز أىمية التفكير االستراتيجي في مراعاة المتغيرات عند اتخاذ ىذا القرار.
 -ثانيًا: القرارات طبقًا ألىميتيا وتنقسم إلى ثالث أنواع:

رات غير المبرمجة مف أبرز أنكاع القرارات االستراتيجية، تعتبر القرا :القرارات االستراتيجية .1
كما تشتمؿ القرارات االستراتيجية عمى كضع األىداؼ كالخطط الرئيسة، كتعالج المشكبلت 
النادرة كالجديدة كالغير مألكفة، حيث تككف المعمكمات المتكافرة قميمة كتحتاج إلى اجتياد 

 (.227: 2004)حريـ،  دارة العميابدع، كىك مف مياـ اإلكتفكير استراتيجي م
تتعمؽ القرارات التكتيكية بالبدائؿ أك األدكات التي تستخدـ لتحقيؽ أىداؼ  :القرارات التكتيكية .2

)جماؿ المنظمة، كىي قرارات يغمب عمييا المرحمية في تنفيذ السياسة العامة لممنظمة. 
 (.161: 2004الديف، 

إلدارات التنفيذية المباشرة، كتتعمؽ بمشكبلت العمؿ ىي التي تتخذىا ا :القرارات الروتينية .3
ميكر كغيرىا مف الكظائؼ اليكمي كتنفيذه، كالنشاط الجارم في المنظمة، مثؿ خدمات الج

 (.254: 2000)المصرم،  اإلدارية
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 -ثالثًا: القرارات طبقًا لمنمط القيادي وتنقسم إلى نوعين:
كىي القرارات التي يقكـ متخذ القرار باتخاذىا بمفرده دكف  :القرارات التسمطية )الفردية( .1

مشاركة العامميف في مستكاه التنظيمي أك المستكيات األدنى منيا كمف ثـ يقـك بإمبلئيا عمى 
 العامميف لمعمؿ كفقيا، كىذا النمط يغمب العمؿ بو لدل المدراء األكتكقراطييف.

ارات التي يسمح فييا المدير أك القائد ألتباعو ، ىي القر القرارات الديمقراطية )التشاركية( .2
العامميف بإبداء الرأم كالمشكرة قبؿ اتخاذ القرار، حيث يككف القرار الصادر عف المدير أكثر 

 قبكالن لدل العامميف ككنيـ جزء منو، كىذا يغمب في األنماط القيادية الديمقراطية.
تبرز أىمية دكر المفكر االستراتيجي في مف خبلؿ التقسيمات السابقة ألنكاع القرارات،  

القرارات االستراتيجية عمى كجو الخصكص ككنيا تحتاج إلى ميارات قيادية استشرافية عالية، 
 كما أف معدالت الخطكرة كعدـ التأكد فييا تككف مرتفعة عف غيرىا مف القرارات.

 
 ( أنواع القرارات11ل شك)

 المصدر: جردت بكاسطة الباحث.

 أنكاع القرارات

القرارات طبقان 
 لمنمط القيادم

 القرارات التسمطية

القرارات 
 الديمقراطية

القرارات طبقان 
 ألىميتيا

القرارات 
 االستراتيجية
القرارات 
 التكيتيكية

 القرارات الركتينية

القرارات طبقان 
 إلمكانية برمجتيا

 القرارات المبرمجة

القرارات غير 
 المبرمجة
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 مراحل صنع القرار واتخاذه 2.2.1.3

إف عممية صنع القرار كاتخاذه ليست عممية خاضعة ألىكاء المديريف في منظمات 
األعماؿ، إنما تعبر عف كجكد أمر ما بحاجة لعبلج كقرار يجب اتخاذه كفؽ أساليب عممية 
ممنيجة تضمف الكصكؿ إلى األىداؼ، كقد قسـ العمماء عممية صنع كاتخاذ القرار إلى عدة 

 -مراحؿ كىي:

 أواًل: تحديد المشكمة

تعد عممية تحديد المشكمة المرحمة األكلى مف مراحؿ صنع القرار، كيقصد بيا تشخيص 
المشكمة كالكقكؼ عمى أبعادىا كطبيعتيا كالنتائج التي تسببت بيا، كأم خطأ في تحديد المشكمة 

و يمكف القكؿ أف تحديد تترتب عميو أخطاء جساـ في المراحؿ البلحقة مف صنع القرار، كعمي
بشكؿ كمي حتى تسيؿ  المشكمة بشكؿ دقيؽ يعتبر نصؼ الحؿ، كلذلؾ يستحسف تحديد المشكمة

 (.292: 2011)تعمب،  عممية عبلجيا

ميا كتمييزىا عف بقية المشاكؿ المشابية، كال حكمف الميـ جدان التفيـ لممشكمة المراد 
كتعريفيا، بؿ يجب أف يككف لدييـ الرغبة في حميا يقتصر المسئكلكف عمى اكتشاؼ المشكمة 

كترشيد القرارات بشأنيا، كتعرؼ المشكمة في مجاؿ صنع كاتخاذ القرارات بأنيا: انحراؼ في 
ما ىك  األداء عف اليدؼ المحدد مسبقان أك األنماط السائدة، أك ىي حالة مف عدـ التكازف بيف

 (.360: 1999)الصباب،  كائف كبيف ما يجب أف يككف

كيشعر متخذ القرار بالمشكمة مف خبلؿ عدد مف المؤشرات أك المتغيرات، يقكـ عمى 
إثرىا بتحديد جكانبيا كأبعادىا المختمفة بشكؿ دقيؽ، كيجب أف تصاغ المشكمة بعبارات كاضحة 

 .(73: 2010)فياض كآخركف،  فيكمة لجميع األفراد ذات العبلقةكم

 ثانيًا: حصر البدائل وتقييميا

في مرحمة حصر البدائؿ يتـ البحث عف حمكؿ ممكنة لممشكمة كفقان لمبيانات كالمعمكمات 
التي تـ جمعيا مسبقان في مرحمة تحديد المشكمة كصياغتيا، كيتـ استبعاد البدائؿ غير المناسبة 
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حتى يتسنى إيجاد حؿ ممكف لممشكمة، ثـ تتـ عممية المفاضمة بيف البدائؿ المختمفة عمى ضكء 
المقرر، كتعييف ما يتمتع بو كؿ بديؿ مف مزايا، كما يشكبو مف عيكب، حيث يتـ التعرؼ  اليدؼ

عمى النتائج اإليجابية كالسمبية، كالبحث في إمكانية مساىمتو في حؿ المشكمة، كتعتبر ىذه 
 (.252: 2004)المصرم، المرحمة مف أصعب المراحؿ كأعقدىا 

بشكؿ مبلئـ فإف الخطكة التالية تتمثؿ في كبمجرد أف يتـ إدراؾ كتحديد مكقؼ القرار 
أساليب التصرؼ البديمة التي يمكف أف تككف فعالة، كبصفة عامة كمما زادت أىمية القرار، زاد 

 ، ثـ تتـ المفاضمة بينيا.(178: 2011)محمكد، االىتمامالمكجو نحك تحديد البدائؿ 

 ثالثًا: اختيار البديل األنسب

 -(:2006)عياصرة فؽ معايير مختمفة، أىميا كما يراىا كتتـ عممية اختيار البديؿ ك 

 تحقيؽ البديؿ لميدؼ أك األىداؼ المحددة. .1
 تكافؽ البديؿ مع اإلمكانات المادية كالبشرية المتاحة. .2
 اتفاؽ البديؿ مع أىداؼ المنظمة كقيميا كنظميا. .3
 قبكؿ أفراد المنظمة لمحؿ البديؿ كاستعدادىـ لتنفيذه. .4
 درجة تأثير البديؿ عمى العبلقات اإلنسانية داخؿ المنظمة. .5
 درجة السرعة في تطبيؽ كتنفيذ البديؿ. .6
 كفاءة البديؿ كالعائد الذم سيحققو. .7

المفاضمة بيف البدائؿ كتقييميا الختيار البديؿ األكثر مبلئمة،  نا نستنتج أفكعميو فإن
صناع القرار في المنظمة لمكصكؿ إلى  يشكؿ عممية إدارية معقدة تحتاج إلى ميارات عالية مف

 ما يعرؼ بالقرار الذكي.
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 رابعًا: تنفيذ القرار

كعممية تنفيذ القرار تعني دخكؿ القرار حيز التنفيذ، بكؿ ما يترتب عمى ذلؾ مف خطط 
عممية التطبيؽ. كالطريؽ الكحيد لمعرفة درجة فاعمية البديؿ، كالمحؾ الكحيد  كتحديثات تتطمبيا

لو ىك كضعو مكضع التنفيذ الفعمي كيشمؿ التطبيؽ كؿ التعديبلت الضركرية في الكظائؼ 
اإلدارية مف إعادة التخطيط كالتنظيـ، ككذلؾ كؿ اإلجراءات كالمتغيرات التنفيذية، كلمتطبيؽ 

 (.101: 2010)الدكرم،  ية تفصيمية لتنفيذ العمؿ بفاعميةتنفيذالفعاؿ يجب كجكد خطة 

مف تجربتو الشخصية كالعممية أف عممية تنفيذ القرار تتطمب مراعاة مف  ويرى الباحث
المديريف لؤلكضاع الحالية في المنظمة، فبعض بيئات العمؿ تتطمب تدرجان كبعضيا يحتاج 

 عمى العممية اإلدارية كتجنبان لحدكث مقاكمة لمتغيير. بما ال يؤثر سمبان حزمان كسرعة في التنفيذ، 

 
 ( مراحل صنع واتخاذ القرار12ل شك)

 المصدر: جردت بكاسطة الباحث.
  

المرحلةالرابعة

تنفيذالقرار

المرحلةالثالثة

(اتخاذالقرار)اختيارالبديلالمناسب

المرحلةالثانية

حصروتقييمالبدائل

المرحلةاألولى

تحديدوصياغةالمشكلة
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 العوامل المؤثرة في صنع القرار 2.2.1.4

تتأثر عممية صنع القرار بالمتغيرات المختمفة في بيئة العمؿ، كتتعدد العكامؿ المؤثرة في 
ما ىك متعمؽ بالجكانب التنظيمية داخؿ المنظمة كمنيا ما يتعمؽ بالقكانيف  صنع القرار، فمنيا

العامة التي تضبط العمؿ كمنيا ما يتعمؽ بالعكامؿ اإلنسانية كغيرىا، كىذه العكامؿ تؤثر في 
 صنع القرار بالسمب أك اإليجاب كليس بالضركرة أف تككف ىذه العكامؿ سمبية فقط.

 -ة في صنع القرار وفق محددات واضحة كما يمي:ويمكن تقسيم العوامل المؤثر 

 أواًل: العوامل اإلنسانية:

 -أف العكامؿ اإلنسانية التي قد تؤثر في صنع القرار ىي: ىػ(1422فتحي )يرل 

 مدل القدرة عمى تحديد المشكمة بكضكح أك تشخيصيا تشخيصان جيدان. .1
 لعبلقات بيف المتغيرات.صعكبة اإللماـ بجميع جكانب المكقؼ كمتغيراتو بسبب تشابؾ ا .2
 االتجاىات كالميكؿ الشخصية بصانع القرار كالتي تحكؿ دكف تقكيـ كؿ البدائؿ الجيدة. .3
 الضغكط النفسية كالعصبية التي تؤدم الستبعاد بعض البدائؿ الجيدة. .4
 ضغكط الكقت الذم قد يدفع صانع القرار إلى اتخاذ قرار غير سميـ نتيجة التسرع. .5
 النسبية لؤلكلكيات المتعمقة بالمكقؼ كتحديد درجة أىمية كؿ منيا. عدـ تحديد األىمية .6

ضافة إلى ما سبؽ، فإف التفكير االستراتيجي كالنمط القيادم لمقائد أك المدير قد يككف  كا 
 لو تأثير ىاـ في عممية صنع القرار.

 ثانيًا: العوامل التنظيمية:

عبكم كحريز تعد العكامؿ التنظيمية مف أبرز العكامؿ المؤثرة في صنع القرار، كيعدد 
 -عددان مف ىذه العكامؿ، كمنيا: (2006)
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تكافر المعمكمات، تؤدم كفرة المعمكمات إلى إلى حالة التأكد عند صنع أك اتخاذ القرار،  .1
ديد البدائؿ كالنتائج فعند تكافر المعمكمات، يككف مف السيؿ اتخاذ القرار، فبمجرد تح

 (.170: 1995)عسكر،  متكقعة يككف القرار أقرب مف سكاهال
كجكد نظاـ لمتابعة اآلثار الناتجة عف القرارات المختمفة، حيث تشكؿ التغذية الراجعة عف  .2

 القرارات طريقان لمتغمب عمى المشاكؿ التي قد تكاجو صانع القرار عند المفاضمة بيف البدائؿ.
اإلدارم بيف اإلدارة العميا كاإلدارات الدنيا كالكسطى بما يكحد األىداؼ كالغايات كحدة التكجو  .3

 في العمؿ، لبلبتعاد عف مقاكمة التغيير.
التفكير المنفتح، حيث أف التفكير الجامد كالراتب يؤدم عادة إلى اتخاذ قرارات ال ترقى  .4

 ة كتأخر الحؿ.بمستكل الحدث أك المشكمة مكضع الحؿ، ما يؤدم إلى تعقد المشكم
الرقابة كالمتابعة الدائمة، فانعداـ المتابعة أك انخفاض مستكياتيا يؤدم إلى حالة مف  .5

 البلمباالة مف قبؿ الجيات التنفيذية كتشتت القدرة في التعرؼ عمى مكطف الخمؿ.

كىذه العكامؿ كغيرىا مف عكامؿ البيئة التنظيمية تؤثر إيجابان عمى صنع القرار في حاؿ 
 ا، كما تؤثر سمبان في حاؿ غيابيا أك غياب بعضيا.تكافرى

 ثالثًا: عوامل البيئة الخارجية:

تشكؿ البيئة الخارجية تحديان كبيران أماـ المنظمات في معظـ األحياف، كيرجع السبب في 
ذلؾ لعدـ القدرة عمى التحكـ في المتغيرات البيئية، كلكف تحاكؿ المنظمات التكيؼ مع ىذه 

 ؿ فرصيا كمحاكلة تجنب المخاطر كالتيديدات فييا.الظركؼ كاستغبل

 -بعض العوامل البيئية كما يمي: (2004العتيبي )ويعدد 

مدل طغياف االعتبارات االجتماعية كالتأثيرات الشخصية التي تضعيا الجماعات الضاغطة  .1
 .كالييئات كالمنظمات المينية، كالتي قد تؤدم إلى عدـ التزاـ المكضكعية في صنع القرار

مقدار تأثير االعتبارات السياسية كاالقتصادية عمى مكضكعية القرارات، حيث تعاني الدكؿ  .2
 النامية مف التدخؿ السافر ليذه االعتبارات في صنع القرارات.
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مركنة القكانيف كالمكائح الضابطة لعمؿ المنظمات حيث أنيا صيغت في ظركؼ معينة كانت  .3
 كقات أخرل.فييا مناسبة، قد ال تككف مناسبة في أ

كما تتميز بيئة الكطف العربي بعكامؿ بيئية خارجية أخرل، مثؿ التدخؿ العشائرم 
كالعائمي كبركز النزعات كالمحسكبيات بشكؿ كبير في المنظمات خاصة العامة منيا، ما يشكؿ 

 عبئان إضافيان عمى عممية صنع القرار.
 -صنع القرار بالشكل التالي: ويمكن تمخيص العوامل المؤثرة في

 
 ( العوامل المؤثرة في صنع القرار13ل شك)
 المصدر: جردت بكاسطة الباحث.

 أساليب صنع واتخاذ القرارات 2.2.1.5
أجمع كثير مف عمماء اإلدارة عمى تصنيؼ األساليب التي يتبعيا صانعك القرار في 

 -اتخاذ القرارات إلى أسمكبيف رئيسيف ىما:
 األساليب النظرية )غير كمية(:أواًل: 

يقكـ ىذا النكع مف األساليب في اتخاذ القرار عمى مقكمات كأسس منيا الخبرة كتبادؿ 
: 2002)اليذلي، المعمكمات كاآلراء، كتتميز بأنيا غير قابمة لمقياس إلى حد بعيد، كقد عدد 

 -األساليب النظرية فيما يمي: (58-59

العوامل 
المؤثرة في 
 صنع القرار

العكامؿ 
 اإلنسانية

العكامؿ 
 التنظيمية

العكامؿ 
 البيئية
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بلؿ استخداـ المدير حكمو الشخصي كاعتماده عمى الحكـ الشخصي أك البديية، مف خ .1
 سرعة البديية في إدراؾ العناصر.

التجربة كالخبرة، كيتمثؿ ذلؾ في المعتقدات كاآلراء التي يؤمف بيا المدير أك القائد كتسانده  .2
 عند اتخاذ القرار مف خبلؿ االستفادة مف تجارب الماضي.

 الحكـ الجماعي بعد تدارس اآلراء كتحميييا. .3

 ثانيًا: األساليب العممية )كمية(:
تعتبر األساليب الكمية مف األساليب الرياضية، كيتـ مف خبلليا معالجة المشاكؿ 
االقتصادية كاإلدارية كالتسكيقية بمساندة المكارد المتاحة مف البيانت كاألدكات كالطرؽ التي 

 .(47: 2007)سعيد،  بؿ متخذم القرار لمعالجة المشاكؿتستخدـ مف ق
 -:(20: 2001)الزىراني، كمف األساليب الكمية المستخدمة في صنع القرار كما يراىا 

 بحكث العمميات. .1
 نظرية المباريات. .2
 نظرية االحتماالت. .3
 نظرية شجرة القرارات. .4

أف العمميات اإلدارية بما تحتكيو مف مسارات تنظيمية كاضحة، إال أنيا  ويرى الباحث
تندرج تحت العمكـ اإلنسانية كبالتالي فإنو مف الجيد المكائمة بيف األساليب النظرية كالعممية عند 

  صنع القرارات.
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 مفيوم القرار األمني 2.2.2.1

تتميز األجيزة األمنية بسماتيا الخاصة في األسمكب اإلدارم المتبع، حيث تتميز عف 
بنمطيا القيادم الفريد المبني عمى السمكؾ العسكرم الذم يميؿ إلى حد إدارات الدكلة العادية 

بعيد إلى فكرة التنفيذ الفكرم لمقرار األمني، كمف دكف مناقشة في أغمب األكقات كخاصة أكقات 
الطكارئ، حيث تضطر القيادة األمنية إلصدار القرار األمني في ظركؼ تغمب عمييا حالة عدـ 

 يات مستمرة منيا العادية كمنيا الطارئة.التأكد كتككف أماـ تحد

بأنو: "اإلجراء الذم يتخذه القائد األمني  (2002ي )اليذلكالقرار األمني كما يعرفو 
باعتباره أفضؿ كسيمة متكفرة لتحقيؽ اليدؼ أك األىداؼ المحددة، كبالتالي إنجاز الميمة 
األمنية، كىك يعتمد عمى المكقؼ، كعمى اختيار القائد األمني الكاعي كالمدرؾ ألفضؿ الحمكؿ 

 لمكاجية الظركؼ الطارئة كالعادية".

بأنو: "قرار يصدر مف القيادات العميا أك الكسطى باألجيزة  (2001ي )الزىرانكيعرفو 
األمنية حسب الصبلحيات الممنكحة ليما إزاء مشكمة ما أك مكاقؼ معينة تتطمب تدخؿ رجاؿ 

 األمف كؿ فيما يخصو لمتصدم لممشكمة كحميا بيدؼ المحافظة عمى أمف كاستقرار المجتمع".

قرار األمني يتمثؿ في إدارة األزمات األمنية، إذ أف أف ال (2013سمرة ) بكبينما يرل 
 القرارا األمني الرشيد يؤدم إلى الكصكؿ لؤلىداؼ المكضكعة إلدارة األزمات األمنية.

أف القرار األمني ال يعدك في أساسو العاـ أف يككف قراران  (2006شابسكغ )فيما يرل 
عميو، كيعرؼ القرار بأنو: "عممية تحديد  بالمفيـك اإلدارم كأف عناصر ذلؾ األساس العاـ تنطبؽ

مكقؼ لحؿ مشكمة معينة أك تحقيؽ مجمكعة أىداؼ مرجكة، مف خبلؿ تحديد البديؿ الذم يتـ 
اختياره مف بيف البدائؿ، بحيث يحقؽ معايير االلتزاـ كالفعالية كالكفاءة كالرأم العاـ، كيتـ في 

 العاجة باستخداـ خطكات منيجية ترشد القرار".
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 -يمكن تصنيف عناصر مفيوم صنع القرار األمني وفق الشكل التالي:و 

 
 ( عناصر مفيوم صنع القرار األمني14ل شك)
 المصدر: جردت بكاسطة الباحث.

سبؽ يمكف أف نعرؼ القرار األمني إجرائيان بأنو: "عممية إدارية يمارسيا القائد في  كمما
الجياز األمني تقـك عمى تقدير المكقؼ الراىف أك المتكقع حدكثو كدراسة الخيارات المتاحة 

 كالبدائؿ المتكفرة في عبلج مشكمة ما، أك إنجاز ميمة أمنية معينة".

شيد القرار األمني حتى يصدر في صكرتو األفضؿ التي كتتعدد العكامؿ المساعدة في تر 
تمنح الجياز األمني حالة مف الراحة في تنفيذ القرار بعيدان عف الضغكط الناتجة عف القرارات 

 -الغير رشيدة، كمف أبرز ىذه العكامؿ:

أف يركز القرار عمى تحديد المشكمة، كتكسيع نطاؽ التفكير كالتخيؿ في تحديد البدائؿ  .1
 حة لمعالجة المشكمة.المطرك 

أف يككف ىدؼ القرار ىك تحسيف الكضع الراىف لؤلجيزة األمنية كالعامميف فييا كمعالجة  .2
 العيكب كالمشاكؿ لكي تحقؽ األىداؼ المرجكة.

 أف يككف القرار قابؿ لمتنفيذ لدل الجية التنفيذية. .3

 عممية إدارية

 يمارسيا القائد األمني

 تقدير المكقؼ الراىف
 أك المتكقع 

 دراسة البدائؿ المتاحة

 اتخاذ القرار



 اإلطار النظري للدراسة                                                        الثانيالفصل    

    12 
 

)خماخـ،  كتبادؿ اآلراء كاألفكار البناءة السماح لممرؤكسيف بالمشاركة في صنع القرار .4
1990 :76). 

استخداـ التفكير المبدع في عممية صنع كاتخاذ القرار مف خبلؿ اإلجابة عمى المشكمة  .5
 بشيء لـ يسبؽ طرحو.

تحكيؿ العممية الذىنية إلى عمؿ مادم، حيث أف العمميات الفعمية التي يتـ بمقتضاىا صنع  .6
 (.50: 2011)العتيبي،  كأفكار ذىنيةات تتككف مف مفاىيـ القرار 

 رار، أم عمى القائد األمني أف يضعكضع الجكانب االقتصادية في االعتبار عند اتخاذ الق .7
االعتبارات االقتصادية المتعمقة بالمجاؿ األمني صكب اىتمامو، معتمدان في ذلؾ عمى 

 .(6: 2013)بك سمرة،  ابات المكسب كالخسارة عند اتخاذهحس

 أنواع القرارات األمنية 2.2.2.2

لمحددات متعددة، كيكضح  أف القرارت  ان تتنكع القرارات األمنية مف حيث نكعيا كفق
 -األمنية تصنؼ كما يمي:

 -أواًل: القرارات المكتوبة والشفوية:

حيث تككف القرارات المكتكبة في صيغة قرارات خطية مطبكعة تعمـ عمى جميع 
ت العامة أك الخطابات المكجية أك الرسائؿ النصية، بينما المكظفيف مف خبلؿ لكحة اإلعبلنا

ارات في كتابية كينتشر ىذا النكع مف القر عف الصيغ ال ان تأتي القرارات الشفكية بشكؿ لفظي بعيد
 األحداث الميدانية كأكقات الطكارئ.

 -ثانيًا: القرارات الفردية والجماعية:

ير بعيدان عف المشاركة في عممية صنع القرار القرار الفردم ىك القرار الذم ينفرد بو المد
كاتخاذه، أما القرار الجماعي فيك الذم يسمح فيو المدير بمشاركة مرؤكسيو في صنع القرار، كال 
يعني أف القرار الفردم ىك قرار تسمطي كالقرار الجماعي ىك قرار ديمقراطي نظران لخصكصية 

 .(55: 1999)الرشيدم،  العاديةره مف القرارات اإلدارية القرار األمني عف غي
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-ثالثًا: القرارات من حيث أىميتيا "استراتيجية وتكتيكية وروتينية":  

القرارات االستراتيجية ىي القرارات غير التقميدية التي تتصؿ بمشكبلت استراتيجية ذات 
أبعاد متعددة كعمى جانب كبير نـ التعقيد كالعمؽ، كىذا النكع مف المشكبلت يصعب مكاجيتو 
عداد الخطط االستراتيجية  مكاجيتو بقرار فكرم، كعادة ما يتـ اتخاذ القرارات االستراتيجية كا 

 العميا كالكسطى في الجياز األمنييى الحاالت الطارئة المحتممة مف قبؿ المستكيات لمكاج
 .(46: 1999)العتيبي، 

أما القرارات التكتيكية فيي تمؾ القرارات المتكررة كالمتعمقة بالمشكبلت التي تخضع 
العمؿ أكامرىا لمقادة، حيث يختص مسئكلي القيادة الكسطى بحؿ المشكبلت اليكمية التي تكاجو 

 .(53: 2002)اليذلي،  نت ىذه المشكبلت معتادة أك طارئةسكاء كا

بينما ال يحتاج القرار الركتيني إلى تفكير طكيؿ، كلو صفة التكرار كمحدد باستخداـ 
: 2001)الزىراني،  قكاعد معركفة سابقان مثؿ قرار منح اإلجازات لمعامميف في الجياز األمني

25). 

القرارات مف زكايا أخرل مثؿ مدة القرار، كالجية الصادر  كيمكف أيضان تصنيؼ أنكاع
عنيا كمستكل التنفيذ كغيرىا مف التصنيفات، إلى أف التصنيفات الثبلث التي تـ ذكرىا تعتبر 

 األكثر أىمية مف كجية نظر الباحث حيث أنيا تخدـ مكضكع الدراسة الحالية.

 
 ( أنواع القرارات األمنية15ل شك)

 بكاسطة الباحث.المصدر: جردت 

القرارات المكتكبة 
 كالشفكية

القرارات الفردية 
 كالجماعية

القرارات االستراتيجية 
 كالتكتيكية كالركتينية
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 سمات القرارات األمنية 2.2.2.3
تتميز القرارات األمنية عف غيرىا مف القرارات، كتبرز سمات القرار األمني بشكؿ 
مختمؼ عف القرارات التي تتخذىا باقي المؤسسات العامة كالخاصة لما لمحقؿ األمني مف 
خصكصيات تميزه عنيا، كيرجع السبب في فرادة سمات القرار األمني إلى النتائج التي يمكف أف 

بعضان  (28: 2001)الزىراني، مس باألمف العاـ لمدكلة بشكؿ مباشر، كيعدد تترتب عميو ككنو ي
 -مف سمات القرار األمني التي تتميز عف باقي القرارات كمنيا:

القيادية، حيث أف القرار األمني صادره عف قيادات أمنية مف المستكيات العميا أك الكسطى  .1
 أكامر كتعميمات. كعمى المرؤكسيف تنفيذ تمؾ القرارات كما تضمنتو مف

الكجكبية، إذ أف أبرز صفة تتجمى بالقرار األمني ىي صفة الكجكبية حيث مف الضركرم  .2
تنفيذ تمؾ القرارات التي تصدر في شكؿ أكامر كتعميمات عسكرية طبقان لطبيعة النظاـ 

 العسكرم المتبع في األجيزة األمنية كمف الضركرم تنفيذ تمؾ القرارات.
حياة المختمفة، فقد تككف القرارات مفاجئة خاصة عند حدكث الككارث االرتباط بجكانب ال .3

كاألزمات أك في حالة ارتكاب الجرائـ المؤثرة في استقرار المجتمع، كعندىا تككف القرارات 
 األمنية مكاكبة لؤلحداث المفاجئة في المجتمع.

رب عناصر القرار إلى السرية، فغالبان ما تككف القرارات األمنية تتسـ بطابع السرية، ألف تس .4
 المجتمع قد تحد مف فعالية تطبيقو.

 المشاركة في صنع القرار األمني 2.2.2.4
تبرز أىمية المشاركة في صنع القرار، مف حيث جعؿ القرارات أكثر كاقعية كقبكالن لمتنفيذ 
لمف شارؾ في صنعيا عف رغبة كاقتناع، كما أف دعكة المكظؼ أك العامؿ لممشاركة في صنع 

قرار تعتبر إحدل الكسائؿ التي تعيف اإلدارة عمى سد الحاجات النفسية لممكظفيف، كما أف ال
شعكران بأىميتيـ مما يؤدم إلى اإلخبلص في العمؿ  لمعامميفاالشتراؾ في صنع القرار يعطي 

عبلء صالح المنظمة كالعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا، كما يؤدم إلى تربية  كالتفاني في خدمة كا 
: 2008)البراىيـ،  دة مف القادة اإلدارييف تككف مدربة كذات خبرة في صنع القراراتككادر جدي

23.) 
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المشاركة بأنيا: "اندماج األفراد عقميان كعاطفيان في  (208: 2007)الحميضي، كيعرؼ 
مكاقؼ الجماعة مما يشجعيـ عمى المساىمة في تحقيؽ أىدافيا كتحمؿ المسئكليات المنكطة 

 بيا".
سبلمي منذ ظيكره يؤكد عمى أف يككف أمر المسمميف شكرل بينيـ، فبل يتخذ كديننا اإل

القائد المسمـ أم قرارات حكؿ مكضكع ما لـ يستشر بو أىؿ الحؿ كالعقد، كقد كاف الرسكؿ صمى 
َ رَ وْ شُ  ُهُْ رُ مْ وأ   ةَ َل وا امص  امُ قَ  م وأ  بّ رَ بوا مِ اُ جَ تَ نين اس ْ اّل وَ اهلل عميو كسمـ يستشير أصحابو، كقاؿ تعالى:   م َنُ يْ ى ب

 (.38 )الشكرل: ونْ قَ فِ نْ يُ  اُهُْ نَ قْ زَ ا رَ مّ مِ وَ 
ماكناتيـ في المبادأة  كالمشاركة تدفع الناس لئلسياـ، إذ تتاح ليـ فرصة تفجير طاقتيـ كا 
كاإلبداعية نحك تحقيؽ أىداؼ المنظمة كتعزيز الدافعية بشكؿ خاص عف طريؽ مساعدة 

 .(236: 2004)حريـ،  مساراتيـ نحك األىداؼفيـ كتكضيح العامميف في 
أف ىناؾ أنكاعان عدة مف المشاركة كدرجاتيا كيقسميا  (73: 1995)العناني، كيعتبر 

 إلى ثبلث درجات ىي:
دارة الجياز كيتككف مف خبلليا ركح الفريؽ كيصبح  .1 درجة الفيـ المتبادؿ بيف العامميف كا 

 العاممكف أكثر شعكران بالمسئكلية.
نما يشرؾ الرئيس مرؤكسيو في درجة  .2 االستشارة حيث ال يكتفي بتحقيؽ الفيـ المتبادؿ كا 

 الحصكؿ عمى اقتراحاتيـ كيحتفظ لنفسو بسمطة اتخاذ القرار.
درجة تفكيض السمطة لصنع القرار كىذا النكع مف المشاركة يفكض الرئيس مرؤكسيو بعض  .3

 ارة المنظمة.سمطاتو لصنع القرارات فيما يتعمؽ بأعماؿ معينة في إد

 
 ( درجات المشاركة في صنع القرار األمني16ل شك)

 المصدر: جردت بكاسطة الباحث.

الفهم 
 المتبادل

االستشارة 
واالحتفاظ 

 بالقرار

التفويض 
الكامل 
 للقرار
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كال يشترط أف تككف المشاركة في صنع القرار بطريقة رسمية، فيمكف أف تككف ىذه 
المشاركة بشكؿ غير رسمي مثؿ استشارة بعض المرؤكسيف بشكؿ جماعي أك فردم كفؽ ما 

الضركرة مف كجية نظر المدير، حيث مف الممكف أف يؤثر األفراد مف خبلؿ أسمكبيـ  تقتضيو
الشخصي أك عبلقتيـ المباشرة مع المدير في صنع القرار كىذا يعد مف األشكاؿ الفردية في 
المشاركة، كيمكـ أيضان أف تككف باالستشارة كاإلدارة الديمقراطية كىذا مف أشكاؿ المشاركة 

مية صنع القرار كىاتيف الطريقتيف تعداف مف الطرؽ غير الرسمية في صنع الجماعية في عم
القرار، أما في حالة تشكيؿ مجمس استشارم أك لجاف مشتركة مف األجيزة األمنية أك إعداد 

)حريـ،  رسمية في المشاركة في صنع القراربرامج تقدـ اقتراحات فيذا يعتبر مف الطرؽ ال
 (.33-32: 2001؛ الزىراني، 321: 2004

كتعد عممية المشاركة في صنع القرار مف العمميات اإلدارية الضركرية، فقد يترتب عمى 
عدـ المشاركة في صناعة القرار نتائج سمبية ليس أقميا إغفاؿ االفتراضات الكاقعية المرتبطة 
بظركؼ العمؿ الفعمية، األمر الذم مف الممكف أف ينتج عنو صدكر قرارات بعيدة عف الكاقع، 

 كتككف صعبة التنفيذ.
كمما سبؽ يمكف أف نخمص إلى أف المشاركة في صنع القرار عممية إدارية ذات حديف، 
فمف جية تساىـ بتقريب كجيات النظر بيف القائد األمني كمرؤكسيو كمف جية أخرل فإنيا 
تكسر حكاجز الييبة التي يجب أف تتكافر في القائد األمني، حيث أف تعدد كجيات النظر قد 
يؤثر سمبان عمى قناعة بعض المرؤكسيف عند اتخاذ القرار مف قبؿ القائد، فقد يميمكف إلى كجيات 

 نظر غير تمؾ التي اعتمدىا، كتبقى الكسطية المعتدلة ىي الحؿ األفضؿ في ىذه الحالة.

 معوقات صنع القرار األمني 2.2.2.5

اإلدارية كاألمنية  تتعدد المعكقات التي تعرقؿ عممية صنع القرارات في المنظمات
كغيرىا، كألف القرارات تمعب دكران كبيران في مياـ متخذم القرار، فمف المطمكب دائمان مف المنظمة 
أيان كاف شكميا أك طبيعة عمميا أف تقيـ المقدرة لدل متخذم القرار كاالستمرار في تنمية مياراتيـ 

 القرارات ما يمي:في ىذا المجاؿ، كمف أىـ الصعكبات التي تكاجو عممية صنع 
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 أواًل: معوقات تنظيمية:

كعدـ التفكيض، حيث أف العديد مف القيادات في األجيزة األمنية في معظـ الدكؿ  المركزية .1
النامية تمارس قدران كبيران مف المركزية في صنع القرارات مما يترتب عميو عدـ الرغبة في 

 تفكيض االختصاصات كالصبلحيات لممستكل التالي في السمـ اإلدارم.
تمجأ المنظمات األمنية كالمؤسسات اإلدارية إلى التمسؾ بحرفية المكائح كالقكانيف، حيث  .2

 .(294: 1997)محمكد،  التطبيؽ الحرفي لمقكانيف كالمكائح كاألكامر كالتعميمات

يشكؿ الصراع كالتنازع في السمطة كاالختصاصات بيف صانعي كمتخذم القرار  كما
كتجنب المكاقؼ الحرجة كترؾ بعض المشكبلت دكف حمكؿ جذرية مف أبرز المعكقات 

 التنظيمية.

 مناىضة القرارات في حاؿ فرضيا عمى العامميف في المستكيات التنفيذية. .3
 في الكقت المناسب، كبطريقة مناسبة. عدـ تكصيؿ القرارات لممسئكليف عند تنفيذىا .4
ندرة كجكد حؿ كاحد سميـ أك صحيح لممشكمة المعركضة، كلكف في مكاقؼ عديدة قد يككف  .5

)أبك سبت،   كمكفقان لمقياس تفصيؿ المكضكعىناؾ أكثر مف حؿ يمكف أف يككف مقبكالن 
2005 :70.) 

ؿ انسيابو مف السمطة العميا كثرة القيكد اإلجرائية التي تتحكـ في مجرل العمؿ األمني خبل .6
إلى حيث يجب أف يصؿ غاياتو كأىدافو تفرز تأثيرات سمبية في معظـ األحكاؿ كما أف 
التعقد اإلجرائي يخمؽ نقاط اختناؽ مستمر تؤدم إلى تباطؤ العمؿ كربما تكقفو حتى تحؿ 

 (.39-38: 2001)الزىراني،  المشكبلت اإلجرائية التي تحيط بو
 كفاعمية كسائؿ االتصاؿ الداخمية أك الخارجية. ضعؼ أك عدـ كفاية .7
ء في التقديرات قمة المعمكمات أك زيادتيا عف الحد المعقكؿ أك تضاربيا مما ينتج عنو أخطا .8

 (.49: 2011)العتيبي،  المصاحبة لمبدائؿ
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كعميو نستنتج أف مف أبرز عكامؿ التغمب عمى المعكقات التنظيمية يتمثؿ في مشاركة 
نع القرار، بالرغـ مف الطبيعة الخاصة لمعمؿ األمني كالقرار األمني، إذ أف ىذه العامميف في ص

 المشاركة تساىـ بدرجة كبيرة في فيـ المياـ التنظيمية كتجنب األخطاء.

 ثانيًا: معوقات شخصية:

 الضغكط النفسية كالعصبية التي تؤدم الستبعاد بعض البدائؿ الجيدة. .1
كاحتكار عممية صنع القرار كعدـ تفكيض السمطات، حيث يؤدم االىتماـ المتزايد بالتفاصيؿ  .2

 .(254: 2004)فتحي،  لؾ إلى ازدياد العبء كتعقد العمؿذ
الخبرات السابقة كاالنطباعات الشخصية، حيث تتأثر عممية اتخاذ القرارات بالخبرات  .3

ائد فيما الشخصية الخاصة بمتخذم القرارات فقد تككف ىناؾ خبرات سمبية مف المدير أك الق
 لمكقؼ معيف. يتعمؽ بكيفية إصدار القرار البلـز

التردد في إصدار القرارات، كالذم يرجع إلى أسباب عدة مف بينيا حداثة المدير، عدـ كفاية  .4
المدير كنقص تدريبو، عدـ كضكح االختصاصات كالصبلحيات، الخكؼ مف اتخاذ القرارات، 

 .(355: 1993)شيحا،  خارجية المتنكعةعكط الداخمية كالضيؽ الكقت لدل المدير، الض
صعكبات تتعمؽ بشخصية متخذ القرار، أك كقكعو تحت تأثير بعض العكامؿ التنفيذية،  .5

 و كخبراتو كقدراتو العممية.ئكيضاؼ إلى ذلؾ درجة ذكا
عدـ تحمي المدير أك القائد بصفات التفكير االستراتجي أك التفكير المبدع كاالقتصار عمى  .6

 .(71: 2005)أبك سبت،  ي كالجامد ما يؤثر عمى جكدة القرار كسرعة اتخاذهالتفكير النمط

 ثالثًا: معوقات اجتماعية:

أنو باإلضافة إلى المعيقات التنظيمة كالشخصية تتدخؿ بعض  (2001)الزىراني يرل 
 -العكامؿ االجتماعية التي تشكؿ عائقان أماـ صنع القرار األمني كمف أبرز ىذه المعيقات:

 بعض القيادات اإلدارية كضعؼ تأثيرىا عمى مجمكعات التابعيف كالمرؤكسيف.تخمؼ  .1
 التيرب مف المسئكلية كاتخفاض الكفاية كتعدد اإلجراءات كالجمكد. .2
 العكدة إلى الركابط القبمية كاألسرية كالعادات كالتقاليد كالقيـ الشخصية كالمجتمعية. .3
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 المحسكبية كالكساطة. .4
 ب لدل القادة األمنييف أك المدراء.غياب مفاىيـ الثكاب كالعقا .5

 
 ( معوقات صنع القرار األمني17ل شك)
 المصدر: جردت بكاسطة الباحث.

  

معوقات صنع 
 القرار األمني

معكقات 
 تنظيمية

معكقات 
 شخصية

معكقات 
 اجتماعية
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 الخالصة

يتضح مف خبلؿ ما تطرؽ لو الباحث في ىذا الفصؿ أف صنع القرار األمني تعد مف 
عممية صنع القرارات العمميات اإلدارية اليامة كالمعقدة كذلؾ لما لمقرار مف أىمية كبيرة، إذ تعد 

جكىر العممية اإلدارية، كالمحكر األساسي الفعؿ لدراسة اإلدارة كنشاطيا، كالتخطيط كالتنظيـ 
 كالتكجيو، نظران لكثرة التعقيدات كالمعكقات كالمؤثرات التي ترتبط بعممية اتخاذ القرارات.

ـ القرار، أنكاع كقد تناكؿ ىذا المبحث عممية صنع القرار كالقرار األمني مف حيث مفيك 
القرارات، مراحؿ صنع كاتخاذ القرار، العكامؿ المؤثرة في صنع القرار، أساليب صنع كاتخاذ 
القرار، ككذلؾ فقد تناكؿ مفيـك القرار األمني، أنكاع القرارات األمنية، سمات القرارات األمنية، 

 المشاركة في صنع القرار األمني، كمعكقات صنع القرار األمني.
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 تعريف بوزارة الداخمية واألمن الوطني الفمسطيني 2.3.1

أىمية في  كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني ىي إحدل الكزارات األكثبر
الحككمية الفمسطينية، تتحمؿ مسئكليات معقدة في ظؿ ظركؼ متشابكة كمعطيات صعبة 
كأزمات أمنية كسياسية متعددة، حيث ساىمت في إيجاد الحمكؿ لكثير مف المشاكؿ كتكفير بيئة 

يجاد البدائؿ المناسبة كتطكير العمؿ كتسييؿ العمميات كاإلجراءات اإلدارية.  عمؿ مناسبة كا 

ع عمى عاتؽ الكزارة فرض سيادة القانكف عمى الجميع دكف تمييز أك محاباة، كضبط كيق
الحالة األمنية، كتكفير األمف لممكاطف، كحماية الجبية الداخمية، كمعاجمة األحداث كاألزمات 

 األمنية.

كحظيت كزارة الداخمية باىتماـ كرعاية القيادة السياسية الفمسطينية باعتبارىا كاحدة مف 
الكزارات السيادية لدكرىا في تكفير األمف كاألماف لممكاطف الفمسطيني، كتقكـ بتغييرات ىامة  أىـ

ة أكثر شمكالن كتسعى إلى تطكير قيادات جديدة في سبيؿ تنفيذ دكرىا، كتكفير خدمة أمني
 .(2016)مكقع كزارة الداخمية كاألمف الكطني،  لمجميكر الفمسطيني

 الفمسطيني الوطني واألمن الداخمية وزارة نشأة 2.3.2

نشأت كزارة الداخمية الفمسطينية منذ اليكـ األكؿ لقياـ السمطة الكطنية المفمسطينية عاـ 
ـ بعد تكقيع االتفاقيات مع العدك "اإلسرائيمي" كبدء دخكؿ السمطة الفمسطينية إلى غزة 1994

رات العامة، حرس الرئاسة كأريحا، تـ إنشاء األجيزة األمنية "األمف الكقائي، الشرطة، المخاب
كقكات األمف الكطني"، كظمت ىذه األجيزة تمارس عمميا، كبعد االنتخابات التي جرت بتاريخ 

ـ، 29/03/2006ـ، كتشكيؿ الحككمة العاشرة برئاسة إسماعيؿ ىنية بتاريخ 25/01/2006
 .(2007)رزقة،  تكلى سعيد صياـ حقيبة كزارة الداخمية

ـ، تـ تكميؼ ىاني 09/02/2007كبعد اتفاؽ مكة بيف حركتي فتح كحماس بتاريخ 
القكاسمي بتكلي حقيبة كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كلكنو سرعاف ما قدـ استقالتو بتاريخ 

ـ بسبب االضطرابات األمنية كعدـ مقدرة الكزارة عمى مكاصمة العمؿ، كمنذ 17/04/2007
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ـ نتج عف حالة االنقساـ السياسي بيف شطرم الكطف، كجكد حككمتيف 2007يكنيك مف العاـ 
ـ حيث تـ 23/04/2014كبالتالي كزارتيف لمداخمية كاألمف الكطني، كاستمر ىذا الحاؿ إلى 

تكقيع اتفاؽ بيف حركتي حماس كفتح يقضي بتكلي رامي الحمد اهلل رئاسة الحككمة الفمسطينية 
 .(2015)أبك كميؿ،  ة كاألمف الكطنيمع تكليو لحقيبة كزارة الداخمي

 الفمسطيني الوطني واألمن الداخمية وزارة رسالة 2.3.3

كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني مؤسسة كطنية سيادية، ذات مسئكلية أخبلقية 
كديمقكراطي في دكلة فمسطينية كاجتماعية ككاجبات مدنية كأمنية، تساىـ في تطكير مجتمع حر 

نشاء بنية أمنية  مستقمة ذات سيادة، عف طريؽ تكفير األمف كاألماف كفرض سيادة القانكف كا 
)مكقع كزارة الداخمية  مستقرة تحظى باالحتراـ كالدعـ عمى الصعيد الكطني كاإلقميمي كالدكلي

 .(2016كاألمف الكطني، 

 الفمسطيني الوطني واألمن الداخمية وزارة ىيكمية 2.3.4

 تتككف كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني مف شقيف، مدني كأمني.

كيتمثؿ الشؽ المدني بعدد مف الككبلء المساعديف كاإلدارات كالمديريات كبعض اإلدارات 
العامة مثؿ اإلدارة العامة لمجكازات كاإلدارة العامة لشئكف العشائر، إضافة إلى بعض الكحدات 

 صة التي تتبع لمكزير مباشرة، أك تتبع لككيؿ الكزارة.المخت

أما الشؽ األمني فيتمثؿ باألجيزة كاإلدارات كالييئات األمنية التابعة لمكزارة، كيتبع 
لمقائد العاـ بعضيا لمكزير مباشرة كبعضيا يتبع لمدير عاـ قكل األمف الداخمي كبعضيا يتبع 

 (.2016الداخمية كاألمف الكطني، )مكقع كزارة  لقكات األمف الكطني
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 محافظات غزة –( ىيكمية وزارة الداخمية واألمن الوطني الفمسطيني 18ل شك)
 المصدر: كزارة الداخمية كاألمف الكطني.

 نشأة جياز األمن الداخمي 2.3.5
جياز األمف الداخمي ىك أحد األجيزة األمنية التابعة لكزارة الداخمية كاألمف الكطني 
الفمسطيني، كىك جياز حديث النشأة، جاء نتاج بعض الظركؼ المحمية المترتبة عف حالة الفراغ 

ـ، حيث أدل استنكاؼ األجيزة 2007األمني التي سببيا االنقساـ الفمسطيني الداخمي في عاـ 
األمنية عف عمميا نتيجة االنقساـ إلى كجكب إنشاء جياز أمني لمسيطرة عمى حالة الفمتاف 

 التي كانت منتشرة في تمؾ الفترة، كمبلحقة كالعمبلء كتقديميـ لممحاكـ. األمني
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كاستند الجياز إلى عقيدة أمنية تقكـ عمى الحقكؽ الفمسطينية، كتعزيز أمف الكطف 
)مكقع كزارة الداخمية كاألمف  كرفض التنسيؽ األمني مع االحتبلؿكحماية الجبية الداخمية، 

 .(2016الكطني، 
 وميام جياز األمن الداخميأىداف  2.3.6

 -بعض أىداؼ جياز األمف الداخمي كالتي مف أىميا: (2016) حرزيكضح 
 .تحصيف المجتمع مف كافة الجرائـ األمنية كالتجسس 
 .تعزيز العمؿ االستباقي لمحد مف كقكع الجريمة األمنية 
 .التصدم لمتيديدات األمنية التي قد تمس بالمجتمع الفمسطيني 
 األداء كالكفاءة لدل العامميف في جياز األمف الداخمي. تطكير 
 .تنفيذ حمبلت كمشاريع أمنية مستجدة يقتضييا الكاقع األمني 
  حماية الجبية الداخمية مف ظاىرة الفمتاف األمني، مف خبلؿ تفكيؾ الخبليا كالمجمكعات

 المسمحة المنفمتة.
 رؤية جياز األمن الداخمي 2.3.7

رؤية جياز األمف الداخمي في الكصكؿ إلى أعمى مستكيات األمف كاالستقرار في  تتمثؿ
 .(2015المجتمع الفمسطيني بأفضؿ درجة ممكنة مف الكفاءة كالشفافية.)جياز األمف الداخمي، 

 رسالة جياز األمن الداخمي 2.3.8
المجتمع  يسعى جياز األمف الداخمي بكزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني لخدمة

األنشطة االستخباراية المعادية التي تمس الفمسطيني مف خبلؿ حفظ أمنو كمكافحة كمكاجية 
 .(2015باألمف الفمسطيني كفؽ القكانيف الفمسطينية. )جياز األمف الداخمي، 
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 تمييد  3.1
يعرض الباحث مجمكعة مف الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة الحالية، 
كتـ اختيار الدراسات التي تفيد الباحث في دراستو، كذلؾ مف خبلؿ اشتراؾ الدراسات السابقة مع 

المتغيرات، كذلؾ مف أجؿ تحديد مكقع الدراسة بالنسبة ليذه الدراسات دراسة الباحث في إحدل 
السابقة، كمدل االستفادة منيا في اإلجراءات كتصميـ األدكات، كاختيار عينة الدراسة، ككذلؾ 

 االستفادة منيا في تفسير النتائج.
 الفمسطينيةالدراسات  3.2

االستراتيجي عمى أداء اإلدارة العميا في أثر التفكير ( بعنوان: "2013العشي ) دراسة .1
 المنظمات غير الحكومية العاممة في مجال التأىيل في قطاع غزة".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر التفكير االستراتيجي عمى أداء اإلدارة العميا في 
المنظمات غير الحككمية العاممة في مجاؿ التأىيؿ في قطاع غزة كالخركج بتكصيات تعمؿ 

زيادة االىتماـ بيذا الجانب، كذلؾ مف أجؿ تحسيف كتطكير مستكل اإلدارة العميات العاممة  عمى
في ىذه المنظمات بما يساىـ في تقديـ خدمات مميزة لذكم االحتياجات الخاصة، كقد اعتمدت 
الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي، كاستخدـ الباحث أداة االستبانة في جمع البيانات، ككاف 

تمع الدراسة مككف مف أعضاء مجالس اإلدارة كمديرم المؤسسات كالمشاريع في المنظمات مج
( شخص، كاستخدـ الباحث طريقة المسح الشامؿ 95غير الحككمية في قطاع كالبالغ عددىـ )

 في اختيار العينة.
 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

 ل اإلدارة العميا في المنظمات غير الحككمية في تتكافر عكامؿ التفكير االستراتيجي لد
 %.79.51قطاع غزة بنسبة 

  بيف عكامؿ التفكير االستراتيجي  0.05كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة
 كبيف مستكل أداء اإلدارة العميا.

  بيف متكسطات استجابات  0.05كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة
حكثيف حكؿ أثر التفكير االستراتيجي عمى أداء اإلدارة العميا في المنظمات غير المب

 الحككمية في قطاع غزة تعزل لممستكل العممي.
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 وقد أوصت الدراسة:
  تعزيز كدعـ اعتماد عكامؿ التفكير االستراتيجي لدل مدراء المنظمات غير الحككمية

 ة الخدمات المقدمة لممستفيديف.كالمؤسسات ذات العبلقة لتحسيف مستكل األداء كجكد
  العمؿ عمى زيادة الكعي لدل اإلدارة العميا في المنظمات غير الحككمية حكؿ أىمية تبني

 منيج التفكير االستراتيجي في إدارة المؤسسات.
  تطكير برامج تدريبية متخصصة في العكامؿ الخاصة بالتفكير االستراتيجي لممدراء كالعامميف

 لحككمية.في المنظمات غير ا
بعنوان: "التفكير االستراتيجي ودوره في تطوير قيادات األمن الوقائي  (2009ديب )دراسة  .2

 الفمسطيني".

ىدفت ىذه الدراسة إلى البحث في دكر التفكير االستراتيجي بأبعاده المختمفة في تطكير 
لباحث المنيج قيادات جياز األمف الكقائي التابع لكزارة الداخمية الفمسطينية، حيث استخدـ ا

( قائدان برتبة )رائد، مقدـ، 251الكصفي في إعداد الدراسة، ككاف مجتمع الدراسة مككنان مف )
قائدان، حيث  154عقيد، عميد، لكاء( ممف ىـ عمى رأس عمميـ، كتـ اختيار عينة مقدارىا 

 استخدـ الباحث أداة االستبانة في دراستو.
 عدد من النتائج أىميا: وقد توصمت الدراسة إلى

 .تكافر مفيـك التفكير االستراتيجي لدل قادة األمف الكقائي الفمسطيني بدرجة متكسطة 
 مف مجتمع  14.8المكقع اإلدارم "مدير دائرة فأعمى" كالذيف يشكمكف ما نسبتو  القادة ذكك

 الدراسة تتكافر لدييـ ميارات التفكير االستراتيجي بدرجة عالية.
  األمف الكقائي الفمسطيني التفكير االستراتيجي في مجاؿ العمؿ بدرجة متكسطة.يمارس قادة 
  جدان في تطكير القيادات األمنية. ان ميم ان يرل قادة األمف الكقائي أف لمتفكير االستراتيجي دكر 

 وقد أوصت الدراسة:
  تككيف فرؽ مرجعية قيادية ذات قدرات كخبرات متميزة تككؿ ليا ميمة تطبيؽ التفكير

 االستراتيجي في األمف الكقائي.
  ،االىتماـ بالقيادات في المستكيات المختمفة ذكم القدرات المتميزة كتييئة المناخ المبلئـ ليـ

 بكصفيـ بنى تحتية فكرية استراتيجية لؤلمف الكقائي.
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  استحداث كحدة لمدراسات االستراتيجية في األمف الكقائي الفمسطيني، تيتـ بالدراسات
 ات العبلقة بالفكر االستراتيجي.كاألبحاث ذ

( بعنوان "مستوى التفكير االستراتيجي لدى قادة المنظمات األىمية في 2009دراسة الفرا ) .3
 قطاع غزة"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل التفكير االستراتيجي لدل المنظمات األىمية 
الكبرل في قطاع غزة كذلؾ مف كجية نظر اإلدارة العميا فييا، مف أجؿ الخركج بمجمكعة مف 
التكصيات التي يمكف أف تساىـ في تطكير مستكل التفكير االستراتيجي لدييا، كقد استخدـ 

في التحميمي في دراسة الظاىرة، كما اعتمد عمى البيانات الثانكية مثؿ الباحث المنيج الكص
الكتب كالمجبلت كالرسائؿ العممية، باإلضافى إلى المصادر األكلية مف خبلؿ تصميـ استبانة 

( شخص حيث تـ استخداـ 98أعدت خصيصان ليذه الدراسة، كلقد بمغ حجـ مجتمع الدراسة )
 أسمكب الحصر الشامؿ.

 الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا: وقد توصمت
 ( 74أف المنظمات األىمية الكبرل في قطاع غزة لدييا مستكل تفكير استراتيجي مناسب )%

كلكف يحتاج مزيد مف التعزيز بما يناسب حجـ التحديات التي يتعرض ليا الشعب 
 الفمسطيني بشكؿ عاـ كالمؤسسات األىمية بشكؿ خاص.

 وقد أوصت الدراسة:
  كرش عمؿ كدكرات تدريبية مستمرة كفقان لبرنامج عمؿ سنكم يركز عمى تعزيز التفكير عقد

االستراتيجي لدل المنظمات عمى أف يصاحب ىذا كجكد مكقؼ كاضح لدل اإلدارة العميا 
 بدعـ ىذا التكجو كتقديـ الحكافز المادية كالمعنكية لذلؾ.

جية في الجامعات الفمسطينية في ( بعنوان: "واقع اإلدارة االستراتي2008دراسة وىبة ) .4
 محافظات غزة وسبل تطويرىا"

متعرؼ إلى كاقع اإلدارة االستراتيجية في الجامعات الفمسطينية في لىدفت الدراسة 
محافظات غزة كسبؿ تطكيرىا، كمعرفة أثر كؿ مف سنكات الخدمة كالدرجة العممية كالتخصص 

الباحث في دراستو المنيج الكصفي كقد  كاالختبلؼ المؤسسي عمى ىذا الكاقع، كقد استخدـ
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( مف رؤساء األقساـ 88شممت عينة الدراسة جميع أفراد المجتمع األصمي كالبالغ عددىـ )
 األكاديمية في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة.

 وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:
  الخارجية حصؿ عمى المرتبة األكلى في أف التحميؿ البيئي سكاء كاف لمبيئة الداخمية أك

درجة ممارسة عمميات اإلدارة االستراتيجية في جامعاتنا الفمسطينيةفي محافظات غزة بنسبة 
%(، بينما جاء التقييـ كالرقابة في المرتبة األخيرة بنسبة 71.9 – 70تراكحت بيف )

ة فكانت فكؽ المتكسط %(، أما الدرجة الكمية لممارسة عمميات اإلدارة االستراتيجي68.2)
 %(.70حيث بمغت )

  سعي اإلدارات الجامعية في جامعاتنا الفمسطينية في محافظات غزة عمى بناء عبلقات
 %(.76.8إيجابية مع بعض الجامعات المتقدمة تقنيان كانت فكؽ المتكسط بنسبة )

 وقد أوصت الدراسة:
  االستراتيجية في التعميـ الجامعي، ضركرة سعي المسئكليف في التعميـ العالي بتطبيؽ اإلدارة

لمعالجة قضاياه كمشكبلتو لمكاجية التحديات الكثيرة التي تكاجيو، كقياميـ بالتكعية بأىمية 
 ممارسة عمميات اإلدارة االستراتيجية، كتقنياتيا لتطكير مؤسسات التعميـ العالي.

المشكالت: دراسة  ( بعنوان: "األساليب الكمية في صنع القرار وحل2012دراسة شاليل ) .5
 تطبيقية عمى جياز الدفاع المدني بغزة".

مكاناتو كدراسة خططو  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أعماؿ جياز الدفاع المدني كا 
كأساليبو كبرامجو البلزمة لصنع القرار، كمعرفة مدل استخداـ األساليب الكمية في صنع القرار 

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي  كحؿ المشكبلت في جياز الدفاع المدني بغزة،
كأسمكب الحصر الشامؿ لمجتمع الدراسة كالتي تمثؿ ضباط جياز الدفاع المدني بقطاع غزة 

 ( سعيان لمحصكؿ عمى نتائج تمثؿ المجتمع الكمي ألفراد المجتمع.149كالبالغ عددىـ )
 وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:

 راسة حصمت عمى متكسطات حسابية مختمفة تعدل أغمبيا درجة المكافقة أف محاكر الد
 %.60كالذم يعادؿ متكسط نسبي قيمتو  3المتكسطة 
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  حصؿ محكر "األساليب الكمية في صنع القرار كحؿ المشكبلت" عمى متكسط حسابي نسبي
 %.65.84قيمتو 

 وقد أوصت الدراسة:
 ي تطكير جياز الدفاع المدني.تكظيؼ أصحاب مؤىبلت بتخصصات مختمفة لتساىـ ف 
  إجراء محاضرات كعمؿ دكرات ككرش عمؿ لشرح كتدريب كتطبيؽ األساليب الكمية لتحسيف

 مفاىيـ الضباط كزيادة قدرتيـ عمى اتخاذ القرارات السميمة.
( بعنوان: "واقع إدارة المعمومات األمنية ودورىا في صنع القرار بوزارة 2016دراسة حرز ) .6

 المحافظات الجنوبية".الداخمية في 
الدراسة إلى التعرؼ إلى كاقع إدارة المعمكمات األمنية بكزارة الداخمية في  ىدفت

المحافظات الجنكبية، كالكشؼ عف دكر إدارة المعمكمات األمنية في صناعة القرار في كزارة 
 الداخمية. كاعتمد الباحث في دراستو المنيج الكصفي التحميمي، كاستخدـ االستبانة كأداة لمدراسة.

 الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:وقد توصمت 
  يكجد لدل جياز األمف الداخمي نظاـ إدارة المعمكمات، حيث يكجد ىيكميات كسياسات

كخطط كاضحة، كيكجد رؤية كاضحة حكؿ القضايا األمنية، تسيـ في زيادة كفاءة صنع 
 القرار.

 ظاـ المعمكمات بو، كما يقكـ بتغذية ن ان خاص ان يمتمؾ جياز األمف الداخمي نظاـ محكسب
 المشترؾ مع األجيزة األمنية األخرل بالمعمكمات باستمرار.

  يجاد بدائؿ لحؿ يعتمد جياز األمف الداخمي سياسة التشاكر في إطار الفريؽ الكاحد، كا 
 المشكمة.

 وقد أوصت الدراسة:
 تحسيف نظـ كأساليب جمع المعمكمات األمنية، كزيادة المقدرات التقنية لتطكير عممية جمع 

 المعمكمات.
  تعزيز عمؿ دائرة معالجة المعمكمات مف خبلؿ تكفير كسائؿ كتقنيات آمنة تسيـ في تسييؿ

 عممية المعالجة.
 عمكمات بيف األجيزة كتطكيرىا كتعديؿ إجراءاتيا.تعزيز سبؿ تبادؿ الم 
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 الدراسات العربية
بعنوان: "أثر التعمم التنظيمي عمى التفكير االستراتيجي: دراسة  (2015بوعزيزي )دراسة  .1

 حالة أساتذة كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة محمد خيضر".
ىدفت الدراسة لمعرفة أثر التعمـ التنظيمي عمى التفكير االستراتيجي، كقد اعتمد الباحث 

كقد تمثؿ المجتمع المستيدؼ جميع أساتذة كمية العمـك  عمى المنيج الكصفي في إعداد الدراسة،
( أستاذان، في حيف 167االقتصادية التسيير كالعمـك التجارية بجامعة بسكرة كالبالغ عددىـ )

 ( أستاذان، كقد استخدـ الباحث أداة االستبانة في جمع المعمكمات.70شكمت عينة الدراسة )
 أىميا:وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج 

  التعمـ التنظيمي يؤثر عمى التفكير االستراتيجي مف خبلؿ تغيير كتعديؿ سمكؾ األفراد
كسابيـ الميارات البلزمة لمتكافؽ كالتعامؿ مع معطيات البيئة  كممارساتيـ كتمكينيـ كا 
الجديدة، كما تحممو مف فرص كتيديدات بشكؿ يمكف المنظمة مف خبللو الفكز بسباؽ 

 إلى مصافي المنظمات المتميزة. التطكر كاالرتقاء
  يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمتعمـ التنظيمي )تعزيز التعمـ التنظيمي، تشجيع التعمـ

التنظيمي، تفكير النظـ( عمى التفكير االستراتيجي لدل أساتذة كمية العمكـ االقتصادية 
 .R²=28.2%كالتجارية كعمـك التسيير جامعة بسكرة حيث بمغت 

 دراسة:وقد أوصت ال
  التأكيد عمى أىمية كعي األساتذة لدكر التعمـ التنظيمي بأبعاده المختمفة عمى التفكير

االستراتيجي، مف خبلؿ تعمـ كيفية التفكير استراتيجيان كذلؾ مف خبلؿ المشاركة في تحديد 
 الرؤية المستقبمية لمكمية.

 تمؼ القطاعات كأىـ دراسة المعكقات التي تؤثر في عممية التفكير االستراتيجي في مخ
 مقكمات تطبيقو، ككضع الحمكؿ المناسبة لو.

بعنوان: "محددات فعالية التفكير االستراتيجي في المؤسسة  (2014زكري )دراسة  .2
 االقتصادية".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى محددات التفكير االستراتيجي في المنظمات 
االقتصادية مف خبلؿ قياس أبعاده المختمفة، كقد اعتمد الباحث عمى المنيج االستكشافي 
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كاالختبارم لمكصكؿ إلى أغراض الدراسة، كاستخدـ أداة االستبانة في جمع المعمكمات كتككف 
فرع –ء مسح شامؿ لكافة اإلطارات في مؤسسة صناعة الككابؿ مجتمع الدراسة مف خبلؿ إجرا

 ( إطار.76بسكرة كالبالغ عددىـ ) -جنراؿ كابؿ
 وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:

  تساىـ الثقافة التنظيمية في فعالية التفكير االستراتيجي، كذلؾ مف خبلؿ كجكد ثقافة إيجابية
 اإليجابي.قادرة عمى التطكير كالتغيير 

  ترتبط فعالية التفكير االستراتيجي بكجكد قيادة استراتيجية، تظير مف خبلؿ تبني نمط القيادة
 بالمشاركة كأسمكب التمكيف.

 .تعتبر شخصية المفكر مف المحددات األساسية لفعالية التفكير االستراتيجي 
 وقد أوصت الدراسة:

 الكفاءات ذات القدرات المعرفية  ضركرة االىتماـ برأس الماؿ الفكرم المتمثؿ بنخبة
 كاإلبداعية.

  ضركرة تشجيع التحسيف المستمر كتييئة بيئة العمؿ الجماعي، األمر الذم يمكنيا مف
 تحسيف جكدة منتجاتيا كبمكغ رؤيتيا.

بعنوان: "أثر التفكير االستراتيجي عمى الييكل التنظيمي في  (2013أحمد )دراسة  .3
 منظمات األعمال في الجميورية العربية السورية".

ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى أثر التفكير االستراتيجي عمى الييكؿ التنظيمي، كذلؾ في 
ى المنيج منظمات األعماؿ في الجميكرية العربية السكرية، كاعتمد الباحث في ىذه الدراسة عم

( فردان، كاستخدـ الباحث أداة االستبانة في جمع 183الكمي، كتككف مجتمع الدراسة مف )
المعمكمات إذ تـ تكزيعيا عمى المدراء كنكابيـ كأعضاء مجمس اإلدارة في منظمات األعماؿ 

 السكرية في القطاعيف الصناعي كالخدمي.

 وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:
  كجكد اختبلفات معنكية بيف المدراء كنكابيـ كأعضاء مجالس اإلدارة في منظمات عدـ

 األعماؿ السكرية مف حيث امتبلؾ ميزة التفكير االستراتيجي، كفقان لممتغيرات الديمغرافية.
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  تكجد عبلقة ارتباط ايجابية ضعيفة بيف كجكد التفكير االستراتيجي لدل أفراد عينة الدراسة
 بعاد الييكؿ التنظيمي.كدرجة تطبيقيـ أل

  يتأثر أفراد عينة الدراسة عند تطبيقيـ أبعاد الييكؿ التنظيمي بعكامؿ أخرل بدرجة أكبر مف
 كجكد التفكير االستراتيجي.
 وقد أوصت الدراسة:

  عمى كزارة التربية كالتعميـ نشر ثقافة التفكير االستراتيجي لدل مديرات المدارس، كمنحيف
زالة معكقاتو.الصبلحيات التي   تمكنيف مف ممارسة مراحؿ التفكير االستراتيجي كا 

  عمى مديرات المدارس استخداـ الحكار مع منسكبات المدرسة لمعرفة آرائيف كمقترحاتيف
كاستثمار فرص حضكر الدكرات كالمؤتمرات التي تؤىؿ لممارسة التفكير االستراتيجي 

 كأنماطو كمراحمو.
"المشاركة في صنع القرارات وعالقتيا بتحسين األداء  بعنوان: (2013الفواز )دراسة  .4

 بالحرس الوطني بالقطاع الشرقي".
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى عبلقة المشاركة في صنع القرارات بتحسيف األداء في 
الحرس الكطني بالقطاع الشرقي، كتككف مجتمع الدراسة مف ضباط الحرس الكطني السعكدم 

( ضابطان، 254( ضابطان، بينما تمثمت العينة في )615دىـ )بالقطاع الشرقي كالبالغ عد
 كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كاالستبانة كأداة لجمع البيانات.

 وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:
  أفراد الدراسة مكافقكف بشدة عمى مشاركة المرؤكسيف في صنع القرار بمتكسط حسابي

 (.5مف  4.49)
  أفراد الدراسة مكافقكف بشدة عمى عبلقة المشاركة في صنع القرارات بتحسيف األداء الكظيفي

 (.5مف  4.41بمتكسط حسابي )
  أفراد الدراسة مكافقكف بشدة عمى كجكد معكقات تحكؿ دكف المشاركة في صنع القرارات في

 (.5مف  4.35المنظمة التي يعممكف بيا كبمتكسط حسابي )
 الدراسة:وقد أوصت 

 .تشجيع البحث العممي في مجاؿ المشاركة في صنع القرارات لسد الثغرات في ىذا الحقؿ 
 .أىمية عقد دكرات تدريبية لممرؤكسيف في مجاؿ المشاركة في صنع القرارات 
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 .تعزيز دافعية المرؤكسيف لحب العمؿ كحثيـ عمى تحسيف األداء 
بعنوان: "القرار األمني ودوره في إدارة األزمات األمنية بدولة  (2013بوسمرة )دراسة  .5

 اإلمارات العربية المتحدة".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر القرار األمني في إدارة األزمات األمنية بدكلة 
اإلمارات العربية المتحدة، ككف القرار الرشيد يؤدم إلى الكصكؿ لؤلىداؼ المكضكعة إلدارة 

األمنية، كقد اعتمد الباحث في منيجية الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي، كما  األزمات
 استخدـ أداة االستبانة في جمع المعمكمات.

 وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:
  إف تضييؽ مستكل المشاركة في القرارات، كعدـ تفكيض الصبلحيات يخمؽ جكان مف عدـ

 لمرؤكسيف.الثقة بيف الرؤساء كا
  إف قدرة المنظمات عمى تكفير المعمكمات الضركرية كبسرعة، يعتبر المطمب األساسي

 لترشيد عممية اتخاذ القرارات اإلدارية.
  عمى القائد األمني أف يضع االعتبارات االقتصادية المتعمقة بالمجاؿ األمني صكب

 اذ القرار األمني.اىتمامو، معتمدان في ذلؾ عمى حسابات المكسب كالخسارة عند اتخ
 وقد أوصت الدراسة:

  ضركرة تكسيع مستكل المشاركة في القرارات، كتفكيض الصبلحيات، بحيث تخمؽ جكان مف
 الثقة بيف الرؤساء كالمرؤكسيف، كبالتالي رفع الكفاءات كالميارات اإلدارية بيف العامميف.

 مف خصكصية عند كافة  أىمية تكخي الدقة كالحذر عند اتخاذ القرارات األمنية، لما ليا
 المنظمات األمنية األخرل.

"النمط القيادي ومستوى المشاركة في صنع القرارات  ( بعنوان:2003األسمري ) دراسة .6
 األمنية".

األمنية  ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى النمط القيادم األكثر شيكعان عند صنع القرارت
كمستكل مشاركة العامميف في صنع القرارات األمنية في المديرية العامة لمجكازات في المممكة 
العربية السعكدية، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في إجراء الدراسة، كما اعتمد عمى 
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اإلدارييف  أداة االستبانة في جمع المعمكمات، حيث استخدـ استبانتيف، كاحدة مكجية لمقادة
 كاألخرل مكجية إلى المرؤكسيف.

 -وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج منيا:
  اتفؽ القادة كالمرؤكسيف عمى شيكع النمط القيادم الديمقراطي يميو النمط األكتكقراطي عند

صنع القرارات األمنية، بينما تكجد اختبلفات دالة إحصائيان بيف متكسط تقدير المرؤكسيف 
القيادم الحر حيث يتجو لممكافقة، كبيف متكسط تقدير القادة لشيكع ىذا النمط  لشيكع النمط

 حيث يتجو لعدـ التأكد.
  أفاد القادة بأنيـ يشرككف المرؤكسيف أحيانان في صنع القرارات األمنية، بينما أفاد المرؤكسيف

 بأف القادة نادران ما يشرككنيـ في صنع تمؾ القرارات.
 اركة المرؤكسيف في صنع القرارات األمنية بسرية القرار كخطكرتو يبرر القادة معكقات مش

 كعدـ تكافر القدرات كالخبرات كالميارات لدل المرؤكسيف.
، "صنع القرار اإلداري في األجيزة األمنية )األساليب، المعوقات، (2001الزىراني )دراسة  .7

 وأنماط المشاركة(".
المتبعة في صنع القرارات األمنية، ىدؼ الدراسة لمتعرؼ عمى األساليب اإلدارية 

كالتعرؼ عمى نمط المشاركة في صنع القرارات األمنية، ككشؼ المعكقات التي تحكؿ دكف 
مشاركة المرؤكسيف في صنع القرارات األمنية، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي، كمف ثـ 

ضابطان، أما عينة  1330تطبيؽ أداة االستبانة في جمع المعمكمات، كتككف مجتمع الدراسة مف 
 ضابط. 399% مف المجتمع أم 30الدراسة فشكمت 

 -وتوصل الدراسة إلى عدد من النتائج من بينيا:
  ىناؾ قدر محدكد مف المشاركة في صنع القرارات اإلدارية في األجيزة األمنية مف خبلؿ

 تبادؿ اآلراء كاألفكار كالمقترحات.
 سمكب المركزم، كعدـ تفكيض سمطة صنع القرار إف مف أىـ المعكقات التنظيمية: اتباع األ

األمني لممرؤكسيف، كضخامة حجـ العمؿ المنكط بالمرؤكسيف، كعدـ التنسيؽ بيف األجيزة 
 األمنية.
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  تكجد اختبلفات ذات داللة إحصائية إزاء األساليب اإلدارية المتبعة في صنع القرارات
زاء نمط المشاركة في صنع القرارات األم نية تعزل إلى المتغيرات الديمغرافية األمنية، كا 

 ألفراد عينة الدراسة.
 وقد أوصت الدراسة:

  تكجيو القيادات األمنية باستخداـ التقنيات الحديثة داخؿ األجيزة األمنية أكثر مما ىي عميو
 في الكقت الراىف في صنع كاتخاذ القرارت األمنية.

 لمعامميف في األجيزة األمنية. العمؿ عمى إيجاد نظاـ فعاؿ يضمف االستقرار الكظيفي 
  التأكيد عمى القيادات األمنية عمى العمؿ بركح الفريؽ داخؿ األجيزة األمنية لما لو مف نتائج

 إيجابية.
 الدراسات األجنبية

 .(، التفكير االستراتيجي في بينيتون1111دراسة مونافاريان، فارماني وياجم ) .1

(Strategic thinking in Benetton). 
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى التفكير االستراتيجي مف خبلؿ التعرؼ عمى عكامؿ التفكير 
االستراتيجي كقياس قدرة المدراء في مؤسسة بنتكف عمى التفكير استراتيجيان، كمعرفة ما ىي 
االختبلفات بيف أىمية عكامؿ التفكير االستراتيجي كالكضع الحالي لتمؾ العكامؿ مف كجية نظر 

كالمدراء، كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كاشتممت عينة الدراسة المكظفيف 
( فردان مف ضمنيـ مدراء كمشرفيف كمكظفيف ذكم مستكل تعميمي عاؿو مف مختمؼ فركع 196)

 المؤسسة في العاصمة اإليرانية طيراف، كاستخدـ الباحث االستبانة أداة لجمع المعمكمات. 
 إلى مجموعة من النتائج أىميا: وقد خمصت الدراسة

  أف أىـ العكامؿ المرتبطة بالتفكير االستراتيجي ىي: )اإلبداع كاالنتباه إلى الماضي
دارة الصراعات، كالرؤية المستقبمية، كالذكاء، كالنمط العقمي المتنكع،  كالحاضر كالمستقبؿ، كا 

اقؼ، كالنيج العممي، كالييكؿ كالمسؤكلية، كالتفكير المنظـ، كالمناخ التنظيمي، كالكعي بالمك 
 التنظيمي لممنظمة، كتحميؿ بيئة العمؿ(.

  إف قدرة التفكير االستراتيجي ىي عنصر أساسي الحتراؼ القيادة االستراتيجية، كما أف
 القيادة االستراتيجية تتطمب قدرة عمى التخطيط كالتفكير االستراتيجييف.
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 وقد أوصت الدراسة:
 الراغبيف عمى حصة سكقية مرضية عمييـ االىتماـ بكافة  لكي يحصؿ مدراء شركة بنتكف

العكامؿ المرتبطة بالتفكير االستراتيجي، كالتركية بشكؿ خاص عمى التفكير المنظـ 
دارة الصراعات.  كالمسؤكلية كا 

 .(، عوامل وأنماط اتخاذ القرار في الحكومات الميتوانية1111دراسة ساركيوت ) .1

(Factors and patterns of decision-making in the Lithuanian 

governments). 
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى التفكير دراسة عكامؿ اتخاذ القرار كتعريؼ نماذج اتخاذ 

(، كالعكامؿ التي تؤثر عمى اتخاذ القرارات Lithuanianالقرارات في الحككمات الميتكانية )
ت اإلحدل عشر لجميكرية ليتكانيا ( عضكان في الحككما60الحككمية، كاشتممت عينة الدراسة )

مف بينيـ رؤساء ككزراء(، كاعتمدت الدراسة المنيج الكصفي، كاستخدمت االستبانة  8)
 كالمقاببلت.  

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
  .عمميات اتخاذ القرارات الحككمية مقيدة بالتصنيفات في الحككمة 
 القرارات تعتمد عمى طبيعة القسـ أك القطاع التي تتبع لو السياسات.  بعض 
 .ىناؾ عكامؿ سياسية تؤثر في اتخاذ القرارات الحككمية 
  صفات القيادة في الكزارات( كعكامؿ خارجية  –ىناؾ عكامؿ داخمية )الكضع الحالي

( تؤثر في اتخاذ الجيات الدكلية الفاعمة –األحزاب السياسية ككسائؿ اإلعبلـ  –)الرئيس
 القرارات، كلعؿ أىـ عامؿ ىك متب رئيس الكزراء، كما اف الخصائص الشخصية تؤثر.  

المكسيك  –(، آثار الثقافة عمى اتخاذ القرار لدى المديرين 1111دراسة بيكر وبالمر ) .1
 .-دراسة حالة-وألمانيا 

(The effects of culture on the decision-making of managers - Mexico 

and Germany - case study-). 
ىدفت الدراسة إلى تكفير فيـ أفضؿ لكيفية اتخاذ القرار في ألمانيا كالمكسيؾ ككيؼ 
تؤثر الثقافة عمى صنع القرار، كاتبعت الدراسة منيج مقارنة التشابيات كاالختبلفات بيف الحالتيف 
في البمديف، كاتبعت الدراسة أسمكب دراسة الحالة في ألمانيا كالمكسيؾ، في المكسيؾ في شركة 



 الدراسات السابقة                                                        الثالثالفصل    

    11 
 

(FEMSA)  كفي ألماني في شركة سينمز(Siemens)  حدل شركات الصمب، كتـ استخداـ كا 
   المقاببلت لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
  أشارت نتائج دراسة الحاالت المتعمقة باتخاذ القرار إلى أف كؿ مف ألمانيا كالمكسيؾ تستخدـ

قبلنية إلى حد ما عند اتخاذ القرار، كتتخذ القرارات عمى المدل البعيد عممية اتخاذ قرار ع
 كالمدل القصير في كبل البمديف.  

 فرؽ بيف اتخاذ القرار في البمديف عمى أساس البمد أقؿ مما كاف متكقعان في البداية،  يكجد
 كيشير نكع العمؿ أف قرارات أكثر تتخذ بناءن عمى نكع العمؿ كليس بأثر مف الثقافة الكطنية.  

   .إف الثقافة ما زالت تؤثر في مجاالت العمؿ األخرل غير اتخاذ القرار 
 وقد أوصت الدراسة:

 ىتماـ أكثر بمكضكع اتخاذ القرار كثقافة المنظمة.اال 
 .ضركرة إعداد العيد مف الدراسات التي تكضح دكر الثقافة في كؿ مراحؿ اتخاذ القرار 
وفعالية القيادة في  عمم الذاتي، التفكير االستراتيجيقابمية الت(، 1111دراسة زسيغا ) .1

 .المنظمات الغير ربحية

(The ability of self-learning, strategic thinking and effective leadership 

in non-profit organizations). 
ىدفت الدراسة إلى تحديد مستكيات لمتعمـ الذاتي المكجو، كالتفكير االستراتيجي، كالقيادة 
ت الفعالة لدل مدراء المنظمات غير الربحية، باإلضافة إلى تحديد العبلقة بيف ىذه الممارسا

كالعكامؿ الديمغرافية كالكظيفية، كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كبمغت عينة 
( فردان مف مدراء المنظمات غير الربحية، كاستخدـ الباحث االستبانة أداة لجمع 174الدراسة )

 المعمكمات. 

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
 مستكل ممارسة "التعمـ الذاتي المكجو ،التفكير االستراتيجي  ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف

 كفاعمية القيادة".
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  يكجد عبلقة ارتباطية بيف ممارسة التفكير االستراتيجي كعدد سنكات الخبرة في العمؿ
 اإلدارم.

  األفراد الذيف لدييـ ميكؿ كاستعداد لمتعمـ الذاتي المكجو أكثر قدرة عمى ممارسة التفكير
االستراتيجي عف غيرىـ، كأف القادة اإلدارييف الذيف يفكركف استراتيجيان ينعكس عمى سمكؾ 

 تعمميـ الذاتي.
 .(، تطور التفكير االستراتيجي1111دراسة الرسون و ىانسن ) .1

(The development of strategic thinking). 
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مناقشة مشاكؿ الطبلب في برنامج لتطكير التفكير 
االستراتيجي لمشباب عمى الصعيديف الشخصي كالمجتمعي، كمف خبلؿ فيـ النظـ اإلنسانية 
المختمفة كالمتمثمة في المدرسة، كالمدرسيف، كالطمبة كذلؾ بتكظيؼ ثبلثة أنكاع مف البراىيف 

ث عف المعمكمات االستراتيجية، كتحديد العبلقات مع المستمعيف، كاالستدالالت كىي: البح
( طالبان مف مدرسة ثانكية في 41كالتدريب الزمني لمتفكير المحتمؿ. كاشتممت عينة الدراسة )

مدينة شيكاغك األمريكية، كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كطبقت المقابمة 
 كأداة لجمع البيانات. 

 ت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:وقد خمص
  ،ىناؾ ثبلثة أساليب لممارسة التفكير االستراتيجي كىي: البحث عف المعمكمات االستراتيجية

كاالتصاالت االستراتيجية كالتفكير التتابعي كالطارئ حسب المكاقؼ كالمشكبلت البلـز حميا 
 كاتخاذ القرار فييا.

 ساليب كاف لو أثر كبير في نجاح الشباب في حياتيـ.أكدت الدراسة أف تطبيؽ ىذه األ 
 .(، ترابط الشخصية من التفكير االستراتيجي في سياق تنظيمي1111دراسة روشيو ) .1

(Personal thread of strategic thinking in the regulatory context). 

ىدفت الدراسة إلى إيجاد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التفكير االستراتيجي كقدرة 
( مديران مف المديريف التنفيذييف 441األفراد عمى تصكر المستقبؿ، كقد تككنت عينة الدراسة مف )

في جامعة كالية كينساك في الكاليات المتحدة األمريكية، في مراكز قيادية لتخصصات مختمفة 
ريت معيـ عدة مقاببلت لمتأكد مف مدل فعاليتيـ كاستحقاقيـ إلشراكيـ في برنامجيا، كقد أج
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كاستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، كتككنت مف جزئيف: األكؿ لؤلنماط الشخصية 
( عبارة كانت 44( عبارة. كالثاني تككف مف )41النمكذجية لمتفكير االستراتيجي كتككنت مف )

 تشتمؿ عمى قائمة مف الممارسات القيادية.لمسمكؾ القيادم ك 
 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

 .كجكد عبلقة ارتباطية ضعيفة بيف التصكر المستقبمي كمقياس االنفتاح الشخصي 
 .ال تكجد عبلقة ارتباطية بيف الرؤية المشتركة كبيف السمكؾ القيادم 
 كالعامة عمى ممارسة التفكير االستراتيجي. قدرة البناء التنظيمي لممنظمات الخاصة 
 .صعكبة تحديد كقياس المككنات المعرفية لمتفكير االستراتيجي في شخصية كؿ فرد 
 (، التفكير االستراتيجي في القمة: ما الذي يؤثر في تطوره؟1111دراسة جولدمان ) .1

)Strategic thinking at the summit: What affects the evolution?). 

فت الدراسة إلى اإلجابة عف السؤاؿ: ما الخبرات التي تساىـ في تطكير التفكير ىد
( مف مديريف كمسئكليف في 63االستراتيجي؟ كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ اختيار عينة الدراسة مف )

حقؿ الرعاية الصحية في الكاليات المتحدة األمريكية ككندا، كتـ استخداـ أسمكب المقابمة لتحديد 
 شاركيف كمدل مساىمتيا في تطكير تفكيرىـ االستراتيجي.خبرات الم

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
 نماذج يتـ مف خبلليا كصؼ الخبرات التي تسيـ في تطكير التفكير  ةيكجد ثبلث

االستراتيجي، كىي: تطكير الفيـ، ممارسة التخطيط االستراتيجي، كمكاجية التحديات 
 كالعقبات.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة
 من حيث الموضوع: .1

تناكلت الدراسات السابقة مكضكع التفكير االستراتيجي مف جكانب عديدة، منيا اإلبداع 
التنظيمي كالتعمـ كالتدريب، كما تناكلت بعض الدراسات دكر عمميات اإلدارة االستراتيجية بشكؿ 

القرار اإلدارم، كأثر المشاركة في صنع القرار  عاـ في تحقيؽ العكائد التنظيمية كمف بينيا صنع
عمى  العكائد التنظيمية في عدد مف البيئات المختمفة كالمتنكعة كقد تشابيت بعض بيئات 

 التطبيؽ أحيانان مف حيث طبيعة العمؿ األمني.
 من حيث الربط بين المتغير المستقل والمتغير التابع: .2

بيف التفكير االستراتيجي كصنع القرار بشكؿ عمى حد عمـ الباحث فإنو لـ يسبؽ الربط 
عاـ كالقرار األمني بشكؿ خاص مف قبؿ، كما كجد شحان كبيران في تناكؿ الدراسات العربية 

 كاألجنبية لمكضكع التفكير االستراتيجي كربطو بالجانب األمني.
 من حيث الفترة الزمنية: .3

نكعت ىذه الدراسات بيف أجريت الدراسات السابقة في فترات زمنية مختمفة، حيث ت
 نظران لشح الدراسات السابقة في متغيرات الدراسة.الحداثة كالقدـ، كذلؾ بتعمد مف الباحث 

 من حيث المكان: .4
 تنكعت أماكف تطبيؽ الدراسات، فمنيا الدراسات المحمية، كمنيا العربية كمنيا األجنبية.

 من حيث المنيج: .5
ج الكصفي التحميمي كمنيج أساسي، كما اعتمدت معظـ الدراسات السابقة عمى المني

(، كأضافت دراسة 2013أضافت بعض الدراسات منيج البحث التحميمي مثؿ دراسة )بك سمرة، 
 ( منيج استشراؼ المستقبؿ.2016)حرز، 

 من حيث األدوات: .1

اسػػػتخدمت الدراسػػػات السػػػابقة االسػػػتبانة كػػػأداة لمدراسػػػة، فيمػػػا اسػػػتخدمت دراسػػػة )حػػػرز، 
 ( المقابمة كأداة إلى جانب األداة الرئيسية )االستبانة(.2015كميؿ، ( ك)أبك 2016
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 أوجو اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:

 -اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في عدد مف النقاط أىميا:
  االستراتيجي، صنع تناكلت الدراسات السابقة مكضكعات تتعمؽ بمتغيرات الدراسة )التفكير

 القرار األمني( بشكؿ مباشر أك غير مباشر.
 .اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الكصفي التحميمي 
 .اتفقت الدراسة الحالية مع عدد مف الدراسات السابقة في استخداـ أداة االستبانة 
  ؿ أثر العكائد التنظيمية في بيئة التطبيؽ كما اتفقت مع بعض الدراسات السابقة في تناك

 ذاتيا.
 أوجو اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:

 الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في اختيار عينة الدراسة حيث اختار الباحث  اختمفت
في ىذه الدراسة عينتو الدراسية مف أصحاب الرتب السامية مف رتبة رائد فما فكؽ في كزارة 

 الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني في محافظات غزة.
 لى جانب االستبانة في الكصكؿ إلى استخدـ عدد مف الدراسات السابقة أسمكب المقابمة إ

 الحقائؽ فيما اقتصرت ىذه الدراسة عمى أداة االستبانة.
  اختمفت الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة في الجكانب التي تعالجيا، حيث أنيا تناكلت

 مكضكع صنع القرار األمني.
 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 ة عف الدراسات السابقة العربية كاألجنبية مف حيث القطاعات التي اختمفت الدراسة الحالي
سكؼ تدرسيا؛ كتحمميا؛ كالفترة الزمنية؛ كطبيعة العينة التي سيتـ تناكليا، فالدراسة الحالية 

عمى  ستتناكؿ دراسة أثر التفكير االستراتيجي في صنع القرار األمني، حيث سيتـ تطبيقيا
في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني في  فما فكؽ الرتب السامية مف رتبة رائد

 محافظات غزة.
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 الفجوة البحثية:
الفجوة البحثية :(2جدول )  

 الدراسة الحالية الفجوة الدراسات السابقة
  بحثػػػػت الدراسػػػػات السػػػػابقة

فػػػػػػػػػػػػػػػػػي أثػػػػػػػػػػػػػػػػػر التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
دارة  القطاعػػػات التجاريػػػة كا 
األعمػػػػػػػػػػػػػػاؿ كالمنظمػػػػػػػػػػػػػػات 

غيػػػػػػػػر الربحيػػػػػػػػة، األىميػػػػػػػػة 
كالعديد مف بيئات التطبيؽ 

 األخرل.
  كمػػػػػػػػػا بحثػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػات

السػػػػابقة فػػػػي صػػػػنع القػػػػرار 
األمنػػػػػػػػي فػػػػػػػػي عػػػػػػػػدد مػػػػػػػػف 
األجيػػػػػػزة األمنيػػػػػػة العربيػػػػػػة 
كدرسػػت عػػددان مػػف األبعػػاد 
مػػػػػػػػػػػػف بينيػػػػػػػػػػػػا األسػػػػػػػػػػػػاليب 

 كالمعكقات كاألنماط.

   الجانػػػػػػػػػػب التطبيقػػػػػػػػػػي
كالػػػػػذم سػػػػػيتـ عمػػػػػى جيػػػػػاز 
األمػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػداخمي بػػػػػػػػػػػكزارة 

األمف الكطني في الداخمية ك 
جميػػػػػػػع محافظػػػػػػػػات قطػػػػػػػػاع 
غزة، حيث سيتـ أخذ كجيػة 
نظػػػػر جميػػػػػع العػػػػػامميف فػػػػػي 
الكظػػػػػائؼ اإلشػػػػػرافية كىػػػػػـ: 
 )عميد، عقيد، مقدـ، رائد(

  الدراسة العربية األكلى عمى
حد عمػـ الباحػث التػي تػربط 
التفكيػػػػػػر االسػػػػػػتراتيجي فػػػػػػي 

 العمؿ األمني.

  اختمفػػػػػػػت الدراسػػػػػػػة الحاليػػػػػػػة
 عػػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػابقة
العربية كاألجنبية مػف حيػث 
القطاعػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػكؼ 
تدرسػػػػيا؛ كتحميميػػػػا؛ كالفتػػػػرة 
الزمنيػػػػػػػة؛ كطبيعػػػػػػػة العينػػػػػػػة 
التي سيتـ تناكليا، فالدراسة 
الحالية سػتتناكؿ دراسػة أثػر 
التفكيػػػػػػر االسػػػػػػتراتيجي فػػػػػػي 
صػػنع القػػرار األمنػػي، حيػػث 
سػػػػػػػػيتـ تطبيقيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي كزارة 
الداخميػػػػػػة كاألمػػػػػػف الػػػػػػكطني 
الفمسػػػػػػػػػػطيني فػػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػػع 

 محافظات قطاع غزة.

 جرد بكاسطة الباحث باالستناد إلى الدراسات السابقة.
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 المقدمة 4.1
جراءاتيا محكران  نجاز الجانب التطبيقي إيتـ مف خبللو  رئيسيان  تعتبر منيجية الدراسة كا 

كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي  ،مف الدراسة
 ،لمتكصؿ إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة

 قؽ األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا. كبالتالي تح
الدراسة، ككذلؾ أداة كعينة كمجتمع  متبعنيج اللممتناكؿ ىذا الفصؿ كصفا حيث 

كمدل صدقيا كثباتيا. كما يتضمف  إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىا،الدراسة المستخدمة كطريقة 
كاألدكات التي  ،ينياأداة الدراسة كتقن تصميـفي  الباحث ابيـ لئلجراءات التي قا كصفان 

كينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في استخدمتيا لجمع بيانات الدراسة، 
 يمي كصؼ ليذه اإلجراءات. البيانات كاستخبلص النتائج، كفيمتحميؿ ا

 الدراسةمنيجية وأسموب  4.2
بناءن عمى طبيعة الدراسة كاألىداؼ التي تسعى لتحقيقيا فقد استخدـ الباحث المنيج 

كالذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفان  التحميمي،الكصفي 
كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمع المعمكمات المتعمقة  ككميان،دقيقان كيعبر عنيا تعبيران كيفيان 

بؿ يتعداه إلى التحميؿ كالربط كالتفسير  المختمفة،لظاىرة مف أجؿ استقصاء مظاىرىا كعبلقاتيا با
لمكصكؿ إلى استنتاجات يبني عمييا التصكر المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عف 

 المكضكع.
 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

حيػػث اتجػػو الباحػػث الكتػػب كالمراجػػع العربيػػة كاألجنبيػػة ذات العبلقػػة،  المصــادر الثانويــة:( 1)
كالػػدكريات كالمقػػاالت كالتقػػارير، كاألبحػػاث كالدراسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت مكضػػكع البحػػث، 

 كالبحث كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.

ـــة:( 2) لباحػػػث إلػػػي جمػػػع لمعالجػػػة الجكانػػػب التحميميػػػة لمكضػػػكع البحػػػث لجػػػأ ا المصـــادر األولي
ليذا الغرض.  البيانات األكلية مف خبلؿ االستبانة كأداة رئيسة لمبحث، صممت خصيصا ن
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 الدراسة وعينة مجتمع 4.3
جياز في  (رائد فما فكؽ)أصحاب الرتب السامية مف رتبة مف  مجتمع الدراسة تككف

الشامؿ في اختيار ( ضابطان، كتـ اتباع أسمكب الحصر 137) غ عددىـلكالبااألمف الداخمي 
 عينة الدراسة.

 أداة الدراسة 4.4
ستبانة أثر التفكير اإلستراتيجي في صنع القرار األمني بكزارة الداخمية كاألمف اتـ إعداد 
              .الكطني الفمسطيني

 ستبانة الدارسة من قسمين رئيسين:اتتكون 
العمر، المؤىؿ العممي، الرتبة المستجيب ): كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف القسم األول

 (.العسكرية ، المسمى اإلدارم، سنكات الخدمة، المحافظة
: كىك عبارة أثر التفكير اإلستراتيجي في صنع القرار األمني بكزارة الداخمية كاألمف القسم الثاني

 :فقرة (89)كيتككف مف  ،الكطني الفمسطيني
 ( فقرة.77ويتكون من )المحور األول: التفكير االستراتيجي 

 ( فقرات.28المجاؿ األكؿ: أنماط التفكير االستراتيجي كيتككف مف )
 ( فقرة.28المجاؿ الثاني: ممارسة التفكير االستراتيجي كيتككف مف )
 ( فقرة.21المجاؿ الثالث: معكقات التفكير االستراتيجي كيتككف مف )

 ( فقرة.12الثاني: صنع القرار األمني ويتكون من ) المحور
 (:3( لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب جدكؿ رقـ )5-1تـ استخداـ التدرج )

 درجات مقياس  (3) :جدول رقم

 االستجابة
 مكافؽ بدرجة

 كبيرة جدان 

 مكافؽ بدرجة

 كبيرة

 مكافؽ بدرجة

 متكسطة

 مكافؽ بدرجة

 قميمة

 بدرجة مكافؽ

 قميمة جدان 

 1 2 3 4 5   المقياس
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 خطوات بناء اإلستبانة 4.5
قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة أثر التفكير اإلستراتيجي في صنع القرار األمني 

 بكزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني، كاتبع الباحث الخطكات  التالية لبناء اإلستبانة:
 كاالستفادة  ،عمى األدب اإلدارم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة اإلطبلع

 منيا في بناء اإلستبانة كصياغة فقراتيا.
  استشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد

 اإلستبانة كفقراتيا.
  اإلستبانة.تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا 
 .تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ 
 .بداء المبلحظات  عرض االستبانة عمى المشرؼ لمنقاش كا 
  أساسييف محكريفتـ تصميـ اإلستبانة في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف. 
 ( مف المحكميف ذكم الخبرة في المجاالت األكاديمية10تـ عرض اإلستبانة عمى )  كاالدارية

( يبيف أسماء 4كالممحؽ رقـ ) ،في كؿ مف الجامعات كالمؤسسات الحككميةكاإلحصائية 
 أعضاء لجنة التحكيـ.

  في ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات اإلستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة
 .(2)ممحؽ  ،( فقرة89كالتعديؿ، لتستقر اإلستبانة في صكرتيا النيائية عمى )

 صدق االستبيان 4.6
يقصد بصدؽ االستبانة أف تقيس أسئمة اإلستبانة ما كضعت لقياسو، ك تـ تكزيع عينة 

إستبانة الختبار االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي كثبات االستبانة، كقد  30استطبلعية حجميا 
 قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:

 صدق المحكمين "الصدق الظاىري"

( متخصصيف في 10نة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف )عرض الباحث اإلستبا
(، كقد 4المجاالت األكاديمية كاإلدارية كالمينية كاإلحصائية كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ )
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استجاب الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات 
 (.2انظر الممحؽ رقـ ) -النيائية المقدمة، كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو 

 صدق المقياس
 Internal Validityأواًل: االتساق الداخمي 

ستبانة مع المجاؿ يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإل
كذلؾ مف خبلؿ  ىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لئلستبانة الذم تنتمي إليو

حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ 
 نفسو.

 :نتائج االتساق الداخمي
 المحور األول: التفكير االستراتيجي

التفكير أنماط ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "4يكضح جدكؿ رقـ )
كمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم االستراتيجي" كالدرجة ال

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو. α≤ 0.05معنكية 
التفكير االستراتيجي " والدرجة "أنماط معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال : (4جدول رقم )

 الكمية لممجال

 التفكير االستراتيجي #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 أواًل: نمط التفكير الشمولي

*0.666 أشجع المرؤكسيف عمى االستفادة مف الفرص الجديدة المتاحة ليـ. 1  0.000 
*0.665 أستند إلى الحقائؽ في معرفة طبيعة المجتمع المحيط بعممي. 2  0.000 
*0.792 المرؤكسيف.أطرح معالجات كمية لممشكبلت التي تكاجو  3  0.000 
*0.697 أجرم تغييرات شمكلية في األنشطة التي أمارسيا عند الحاجة. 4  0.000 
*0.581 أتعامؿ بمركنة مع المرؤكسيف. 5  0.000 
*0.559 أىتـ بنتائج حؿ المشكبلت أكثر مف االىتماـ بخطكات الحؿ. 6  0.000 
*0.660 إبداعية لبعض المشكبلت عمى الرغـ مف ضغكط العمؿ. أقدـ حمكالن  7  0.000 
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 ثانيًا: نمط التفكير التجريدي
*0.512 أعتمد عمى المقاييس الكصفية أثناء تقييـ المرؤكسيف. 1  0.000 
*0.775 أعمؿ عمى فيـ المشكبلت التي تكاجو المرؤكسيف بتجرد. 2  0.000 
*0.735 بالمكضكعات الجديدة كغير المألكفة. أىتـ 3  0.000 
*0.790 أحرص عمى استثمار الكقت أثناء جمع البيانات عف المشكبلت. 4  0.000 
*0.730 أسمح لممرؤكسيف بالمشاركة في صنع القرارات. 5  0.000 
*0.876 أستشير الخبراء في المجاؿ األمني كاإلدارم عند إعداد الخطط. 6  0.000 
*0.597 أقّيـ المرؤكسيف بمكضكعية كحيادية. 7  0.000 

 ثالثًا: نمط التفكير التشخيصي
*0.786 أستثمر الفرص المكجكدة خارج العمؿ بما يصب في صالح العمؿ. 1  0.000 
*0.905 أعتمد عمى أفكارم في رصد طبيعة القضايا التي أتعامؿ معيا. 2  0.000 
*0.391 كاإلجراءات كطرؽ العمؿ.أجرم تغييرات تدريجية في اآلليات  3  0.000 
*0.411 أتعامؿ بمركنة مع المرؤكسيف. 4  0.000 
*0.448 أعطي اىتمامان ألساليب حؿ المشكبلت األمنية. 5  0.000 
*0.421 أىتـ بتحقيؽ أىداؼ أم عمؿ مناط بي. 6  0.000 
*0.543 متكازنة لممشكبلت التي تعترض العمؿ. أطرح حمكالن  7  0.000 

 رابعًا: نمط التفكير التخطيطي
*0.487 أتابع الخطط اليكمية لمعمؿ لجميع المرؤكسيف. 1  0.000 
*0.471 أىتـ بتفاصيؿ المشكبلت اإلدارية أثناء التعامؿ معيا. 2  0.000 
*0.674 أفضؿ التعامؿ مع المكضكعات المألكفة كغير المألكفة. 3  0.000 
*0.549 كقتان كافيان لجمع بيانات مفصمة عف المشكبلت التي أكاجييا. أقضي 4  0.000 
*0.496 أبني تصكران مستقبميان لمعمؿ بناءن عمى الكاقع اإلدارم كاألمني. 5  0.000 
*0.574 ألتـز بالقكانيف كاإلجراءات أثناء التعامؿ مع المكاقؼ اإلدارية. 6  0.000 
*0.520 لممرؤكسيف في عممية التقييـ.أعتمد عمى الناتج النيائي  7  0.000 

 .α≤0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "ممارسة التفكير 5يكضح جدكؿ رقـ )
االستراتيجي" كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم 

 لما كضع لقياسو. ان كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادق α≤ 0.05معنكية 
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مجال "ممارسة التفكير االستراتيجي" معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات : (5جدول رقم )
 لممجال والدرجة الكمية

 البعد الثاني: ممارسة التفكير االستراتيجي #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 أواًل: التحميل االستراتيجي

*0.732 أمتمؾ المعرفة الكافية بالخطة االستراتيجية لمجياز الذم أعمؿ فيو. 1  0.000 
*0.726 أحاكؿ فيـ بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية عند التحميؿ االستراتيجي. 2  0.000 
*0.653 رسالة الجياز كأىدافو كاضحة بالنسبة لي. 3  0.000 
*0.712 أحرص عمى إشراؾ المكظفيف في تحديد أىداؼ العمؿ. 4  0.000 
*0.664 تشجعني اإلدارة العميا عمى استخبلص النتائج مف التجارب. 5  0.000 
*0.677 أستعيف بالدراسات العممية كالبحثية عند كضع خطة لمعمؿ. 6  0.000 
*0.607 أستطيع تعديؿ الخطة إذا اختمفت الظركؼ عند التفيذ. 7  0.000 

 ثانيًا: صياغة االستراتيجية
*0.795 أعمؿ عمى فيـ البيئة الداخمية كالخارجية عند صياغة االستراتيجية. 1  0.000 
*0.381 أزاكج بيف فيـ البيئة الداخمية كالخارجية عند اختيار البديؿ االستراتيجي. 2  0.000 
*0.484 عند صياغة االستراتيجية. المرؤكسكفأؤمف بالدكر الممكف أف يمعبو  3  0.000 
*0.511 أعتمد عمى البديؿ الذم يناسب األىداؼ االستراتيجية لممنظمة. 4  0.000 
*0.435 .المرؤكسيفنمي الخطة االستراتيجية حس القيادة لدل تأحرص عمى أف  5  0.000 
*0.405 لدم استعداد لتعديؿ استراتيجية العمؿ إذا تغيرت الظركؼ المحيطة. 6  0.000 
*0.521 أحرص عمى إعداد خطط بديمة يمكف المجكء ليا عند تغير الظركؼ المحيطة. 7  0.000 

 ثالثًا: تنفيذ االستراتيجية
*0.640 في تنفيذ االستراتيجية. المرؤكسكفأؤمف بالدكر الذم يمكف أف يمعبو  1  0.000 
*0.598 أعطي األكلكية إلنجاز عممي حسب الخطة المحددة. 2  0.000 
*0.700 أتعاطى بإيجابية مع آليات العمؿ الجديدة المقترحة مف المرؤكسيف. 3  0.000 
*0.665 االستراتيجية.أرشد المرؤكسيف دائمان نحك تنفيذ  4  0.000 
*0.677 تراعي اإلدارة خطكات التنفيذ المعدة عند صياغة الخطة االستراتيجية. 5  0.000 
*0.694 أعمؿ عمى معالجة الثغرات أثناء تنفيذ االستراتيجية. 6  0.000 
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*0.644 أىتـ بالمتابعة الدائمة مع المرؤكسيف أثناء التنفيذ. 7  0.000 
 وتقييم االستراتيجية رابعًا: مراجعة

*0.667 تمارس اإلدارة دكران رقابيان عمى تنفيذ الخطة االستراتيجية. 1  0.000 
*0.564 يكجد نظاـ لممراقبة كالتقييـ كاضح كمكتكب. 2  0.000 
*0.804 يكجد رقابة داخمية لؤلداء أثناء تنفيذ الخطة. 3  0.000 
*0.640 يكجد رقابة خارجية لؤلداء في تنفيذ الخطة. 4  0.000 
*0.641 يستفيد الجياز كقادتو مف نتائج التقييـ في تطكير العمؿ. 5  0.000 
*0.565 تمتـز اإلدارات المتعاقبة بالرقابة عمى الخطط االستراتيجية. 6  0.000 
*0.583 تتبع اإلدارة العميا نظاـ كاضح لمثكاب كالعقاب. 7  0.000 

 .α≤0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "معكقات التفكير 6يكضح جدكؿ رقـ )
االستراتيجي" كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم 

 لما كضع لقياسو. ان كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادق α≤ 0.05معنكية 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معوقات التفكير االستراتيجي : (6جدول )

 والدرجة الكمية لممجال

 البعد الثالث: معوقات التفكير االستراتيجي #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 أواًل: معوقات البيئة الخارجية

*0.635 كالعشائرية في استقطاب كفاءات جديدة.تؤّثر الحزبية  1  0.000 
*0.620 تشكؿ ثقافة المجتمع كعاداتو كتقاليده عائقان أماـ األفكار الجديدة. 2  0.000 
تتصادـ األفكار المطركحة داخؿ الجياز مع السياسات المفركضة مف كزارة  3

 الداخمية كاألمف الكطني.
0.536*  0.000 

الركاتب المدفكعة لممكظفيف إلى انشغاليـ بيمكميـ يؤدم عدـ انتظاـ  4
 الشخصية.

0.549*  0.000 

يؤدم إخبلء المكاقع األمنية في أكقات الطكارئ كالحركب إلى اضطراب  5
 العمؿ.

0.678*  0.000 
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*0.576 يعد العامؿ االجتماعي عائقان أماـ بعض القضايا األمنية. 6  0.000 
*0.603 خطط الجياز عمى قناعات المكظفيف.يؤثر تدخؿ كزارة الداخمية في  7  0.000 

 ثانيًا: المعوقات التنظيمية
*0.575 تعتبر مسألة تطبيؽ التفكير االستراتيجي في الجياز مسألة ىامشية. 1  0.000 
*0.617 ينشغؿ القادة كالعاممكف في الجياز بالمشكبلت اليكمية كيركزكف عمييا. 2  0.000 
*0.697 ككثرة التنقبلت عائقان أماـ التفكير االستراتيجي.يعد التدكير المستمر  3  0.000 
يكجد ضعؼ لدل بعض القيادات في إعداد الخطط المستقبمية  4

 كاالستراتيجية.
0.650*  0.000 

*0.650 يؤثر ضعؼ المكازنات المخصصة عمى التفكير االستراتيجي. 5  0.000 
*0.542 المجاؿ أماـ التنبؤ بالمستقبؿ. في البيانات تعيؽ ندرة يكجد 6  0.000 
*0.487 يؤثر ضعؼ الييكؿ التنظيمي عمى التفكير االستراتيجي. 7  0.000 

 ثالثًا: المعوقات الشخصية:
*0.558 يركز المدراء عمى العمؿ الفردم كيغفمكف العمؿ المشترؾ. 1  0.000 
*0.658 ييغمب المديركف مصالحيـ الشخصية عمى مصالح العمؿ. 2  0.000 
*0.611 يعيؽ عامؿ الكقت تنمية مياراتي في التفكير االستراتيجي. 3  0.000 
*0.657 الشعكر بالمنافسة يضعؼ لدّم القدرة عمى التفكير االستراتيجي. 4  0.000 
*0.770 يشكؿ التغيير كالتطكير عامبلن سمبيان عمى التفكير االستراتيجي. 5  0.000 
*0.660 أفضؿ التفكير التقميدم عف االستراتيجي ألف مخاطره أقؿ. 6  0.000 
*0.645 أكاجو صعكبة عند اختيار بديؿ مف البدائؿ المتاحة. 7  0.000 

 .α≤0...االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
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 المحور الثاني: صنع القرار األمني 
فقرة مف فقرات مجاؿ "صنع القرار اط بيف كؿ معامؿ االرتب( 7يكضح جدكؿ رقـ )

" كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم األمني
 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو. α≤ 0.05معنكية 

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال صنع القرار األمني والدرجة الكمية : (7جدول )
 لممجال

 صنع القرار األمني 

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

*0.587 يتـ إشراؾ العامميف في صنع القرار األمني. 1  0.000 

*0.703 يغمب العمؿ بركح الفريؽ في مراحؿ صنع القرار األمني. 2  0.000 

*0.407 الجياز.تنحصر سمطة صناعة القرار األمني بالمستكيات العميا في  3  0.000 

4 
يكجد رقابة دكرية لمنتائج المترتبة عمى عمميات صنع القرار األمني في 

 الجياز.
0.591*  0.000 

*0.680 يستطيع القائد األمني في الجياز صنع القرار في حاالت الطكارئ. 5  0.000 

*0.686 يكجد فيـ مشترؾ حكؿ أىمية المعمكمات في عممية صنع القرار األمني. 6  0.000 

*0.627 تتكفر التجييزات البلزمة لعممية صنع القرار األمني. 7  0.000 

8 
يأخذ صانع القرار األمني كافة أبعاد البيئة الداخمية كالخارجية بعيف 

 االعتبار.
0.697*  0.000 

*0.619 تنسجـ عممية صنع القرار األمني مع أىداؼ كغايات الجياز. 9  0.000 

*0.669 النتائج المستقبمية بعيف االعتبار عند صنع القرار األمني. يتـ أخذ 10  0.000 
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*0.609 تستند عممية صنع القرار األمني عمى التحميؿ االستراتيجي المعد مسبقان. 11  0.000 

12 
يتمتع صانعك القرار األمني في الجياز بميارات التخطيط كالتفكير 

 االستراتيجي.
0.746*  0.000 

 .α≤0...االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

 Structure Validityثانيًا: الصدق البنائي 
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي 
تريد األداة الكصكؿ إلييا، كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية 

 ستبانة.لفقرات اإل
( أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة 8يبيف جدكؿ رقـ )

كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما كضع  α≤0.05إحصائيان عند مستكم معنكية 
 لقياسو.

والدرجة  محور )التفكير االستراتيجي(معامل االرتباط بين درجة كل مجال من : (8جدول رقم )
 الكمية لممحور 

 المجاالت #
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

 0.000 *0.818 البعد األول: أنماط التفكير االستراتيجي 1
2 

أنماط التفكير 
 االستراتيجي

 0.000 *0.807 أواًل: نمط التفكير الشمولي
 0.000 *0.830 ثانيًا: نمط التفكير التجريدي 3
 0.000 *0.774 ثالثًا: نمط التفكير التشخيصي 4
 0.000 *0.719 رابعًا: نمط التفكير التخطيطي 5
 0.000 *0.838 البعد الثاني: ممارسة التفكير االستراتيجي 6

7 
ممارسة التفكير 

 االستراتيجي

 0.000 *0.751 أواًل: التحميل االستراتيجي
 0.000 *0.649 ثانيًا: صياغة االستراتيجية 8
 0.000 *0.743 ثالثًا: تنفيذ االستراتيجية 9
 0.000 *0.734 رابعًا: مراجعة وتقييم االستراتيجية 10
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 0.000 *0.534 البعد الثالث: معوقات التفكير االستراتيجي 11
12 

معوقات التفكير 
 االستراتيجي

 0.000 *0.785 أواًل: معوقات البيئة الخارجية
 0.000 *0.836 التنظيمية ثانيًا: المعوقات 13
 0.000 *0.834 ثالثًا: المعوقات الشخصية 14

 .α≤0...االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
 Reliabilityثبات اإلستبانة  4.7

 يقصد بثبات اإلستبانة أف تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع اإلستبانة
أكثر مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات اإلستبانة يعني االستقرار 
في نتائج اإلستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد عدة مرات 

 خبلؿ فترات زمنية معينة.
 كقد تحقؽ الباحث مف ثبات إستبانة الدراسة مف خبلؿ:

كطريقة التجزئة النصفية Cronbach's Alpha Coefficient معامؿ ألفا كركنباخ  
 (.9ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ )

 معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة: (9جدول رقم )

 المجاالت #
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كونباخ

التجزئة 
 النصفية

1 
التفكير 

 االستراتيجي

 *0.833 *0.805 28 البعد األول: أنماط التفكير االستراتيجي
 *0.752 *0.740 28 ثاني: ممارسة التفكير االستراتيجيالبعد ال 2
 *0.846 *0.832 21 البعد الثالث: معوقات التفكير االستراتيجي 3
 *0.917 0.860 77 التفكير االستراتيجيإجمالي محور  4
 *0.889 *0.852 12 صنع القرار األمنيمحور  إجمالي 5

( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة 7كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ )
( بينما بمغت لجميع المجاالت 0.832 -0.740لمحكر التفكير االستراتيجي حيث تتراكح بيف )

 (. 0.860)التفكير االستراتيجي()
قة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابية لطريقة ألفا كرنباخ حيت تتراكح أما حسب طري

 (. 0.917(  بينما بمغت لجميع المجاالت )0.942- 0.715بيف )
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(، كحسب 0.852أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لمحكر صنع القرار األمني )
 (.0.883طريقة التجزئة النصفية فكانت )
( قابمة لمتكزيع. 2في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ رقـ )كبذلؾ تككف اإلستبانة 

كيككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات إستبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة بصحة اإلستبانة 
 كصبلحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
 Statisticalتفريغ كتحميؿ اإلستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائيتـ 

Package for the Social Sciences  (SPSS). 
 Normality Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي 

 K-S)  )Kolmogorov-Smirnovسمرنكؼ - اختبار ككلمجكركؼ تـ استخداـ
Test  الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو، ككانت النتائج كما ىي
 (.10في جدكؿ رقـ )مبينة 

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار : (10)رقم جدول 

 المجاالت #
 عدد

 الفقرات

 كولمجوروف
 سمرنوف –

K-S) ) 

Sig. 
 المعنوية 

1 
التفكير 

 االستراتيجي

 0.578 0.779 28 أنماط التفكير االستراتيجيالبعد األول: 
 0.228 1.042 28 البعد الثاني: ممارسة التفكير االستراتيجي 2
 0.999 0.379 21 البعد الثالث: معوقات التفكير االستراتيجي 3
 0.446 0.863 77 التفكير االستراتيجيإجمالي محور  4
 0.412 0.886 12 صنع القرار األمنيإجمالي محور  5

جميع ل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 10)رقـ كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ 
يذه المجاالت كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ل 0.05مف مستكل الداللة  ت الدراسة كانت أكبرمجاال

 معممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة. السيتـ استخداـ االختبارات  حيثك يتبع التكزيع الطبيعي 
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 األدوات اإلحصائية التي تم استخداميا 4.8
دخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس .4  (ليكرت) Likert- Scale تـ ترميز كا 

عميا( المستخدـ في الخماسي، كلتحديد طكؿ فترة مقياس ليكرت الخماسي )الحدكد الدنيا كال
 :محاكر الدراسة

 :1=4–5المدل= تـ حساب المدل. 

 عدد فترات المقياس الخمس لمحصكؿ عمى طكؿ الفقرة: تـ تقسيمو عمى 

 .0.8= 5÷1= طكؿ الفترة
  )بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس )كىي الكاحد الصحيح

كذلؾ لتحديد الحد األعمى لمفترة األكلى كىكذا، كالجدكؿ أدناه يكضح أطكاؿ الفترات 
 كما يمي:

 ليكرت الخماسيدرجات مقياس  :(11جدول )
 

 0.1-70.. 71..-0..0 1..0-7.10 7.11-0.30 0.31-0 الفترة

 اإلستجابة
غير مكافؽ بدرجة 

 قميمة جدان 
غير مكافؽ 
 بدرجة قميمة

مكافؽ بدرجة 
 متكسطة

مكافؽ بدرجة 
 كبيرة

مكافؽ بدرجة 
 كبيرة جدان 

 0 . 0 7 0 الوزن

المئكية كالتكرارات كالمتكسط الحسابي: يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض  النسب .4
 معرفة تكرار فئات متغير ما كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة. 

 (، لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alpha) كركنباخاختبار ألفا  .6

 ( لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.split halfاختبار التجزئة النصفية ) .1
 K-S)  ) : Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ - اختبار ككلمجكركؼ استخداـ .5

 .ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو يستخدـ ىذا االختبار لمعرفة

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف ) .3
ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف. كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ يقكـ 

 الداخمي كالصدؽ البنائي لبلستبانة، كالعبلقة بيف المتغيرات.



 المنهجية واإلجراءات                                                        الرابعالفصل    

    221 
 

( كلقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ T-Testفي حالة عينة كاحدة ) Tاختبار  .7
 فقرة مف فقرات االستبانة.

( لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ Independent Samples T-Testعينتيف )في حالة  Tاختبار  .1
 ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.  تفركقا

( لمعرفة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم  .9
 أكثر مف البيانات.ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك 

 .Multiple Regressionاختبار االنحدار المتعدد  .41
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 المقدمة: 1.1
، كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصؿ عرضان ل

اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج اإلستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ 
تحميؿ فقراتيا، كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى )العمر، المؤىؿ العممي، الرتبة 

عالجات اإلحصائية العسكرية ، المسمى اإلدارم، سنكات الخدمة، المحافظة( لذا تـ إجراء الم
إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات  ،لمبيانات المتجمعة مف استبانو الدراسة

 لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ. (SPSS)االجتماعية 

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية: 1.1
 لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية. كفيما يمي عرض

% مف االستمارات تـ استكماليا بالتعبئة مف 96.4ف أ( 12يتضح مف خبلؿ جدكؿ )
 % تـ اعتبارىا استمارات مفقكدة.3.6بينما المبحكثيف 

 (12جدول رقم )

 

 

 : توزيع عينة الدراسة حسب العمر(13جدول رقم )
 النسبة المئوية % العدد العمر

 19.7 26   30قؿ مف أ
 59.1 78 40مف  أقؿ إلى 30مف 
 19.7 26 50مف  أقؿ إلى 40مف 

 1.5 2 سنة فأكثر50
 100.00 132 المجموع

 النسبة العدد 
 96.4 132 استمارات مكتممة
 3.6 5 استمارات مفقكدة

 100.00 137 المجموع
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 40قؿ مف أإلى  30مف  % فئاتيـ العمرية تقع59.1يتضح أف ( 13مف خبلؿ جدكؿ )
% في الفئة العمرية 19.7، عاـ 50قؿ مف ألى إعاـ  40مف % في الفئة العمرية 19.7، عاـ
عاـ فأكثر، ما يعني أف جياز األمف الداخمي ىك جياز  50% مف 1.5، عاـ 30قؿ مف أ

لى غالبية مكظفيو ىـ مف عمر الشباب، كيرجع ذلؾ إلى الطبيعة األمني ة لنشاطو مف جية كا 
و مف جية أخرل، كىذا ينسجـ مع طبيعة التككيف المجتمعي الفمسطيني كالذم تشكؿ ثة إنشائحدا

 فئة الشباب الغالبية العظمى فيو.
 : توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي(14جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي
 15.2 20 دراسات عميا
 75.0 99 بكالكريكس

 6.8 9 دبمـك
 3.0 4 ثانكية عامة
 100.00 132 المجموع

% دراسات 15.2% مؤىميـ العممي بكالكريكس، 75يتضح أف ( 14مف خبلؿ جدكؿ )
% ثانكية فأقؿ، كيعزك الباحث ذلؾ حاجة القطاع األمني 3% دبمـك متكسط،  6.8عميا،

ألشخاص متعمميف، إضافة إلى اىتماـ العسكرييف بتطكير أنفسيـ بشكؿ عممي كأكاديمي كبما 
يناسب مراكزىـ الكظيفية خاصة أنيـ يتقمدكف رتبان سامية كيحظكف بالعمؿ في مكاقع إشرافية، 

عميا يشير إلى اىتماـ مركز مف القيادات % حاصميف عمى دراسات 15.2كما تعتبر نسبة 
األمنية عمى االلتحاؽ ببرامج الدراسات العميا، األمر الذم يمكنيـ مف التطكير كالتأىيؿ 

 لممناصب القيادية داخؿ المؤسسة األمنية.
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 : توزيع عينة الدراسة حسب الرتبة العسكرية(15جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد الرتبة العسكرية
 1.5 2 عميد
 3.0 4 عقيد
 12.1 16 مقدـ
 83.4 110 رائد

 100.00 132 المجموع

% 3% مقدـ، 12.1% رتبيـ العسكرية رائد، 82.4يتضح أف ( 15مف خبلؿ جدكؿ )
% عميد، كىذا يتفؽ مع الييكؿ التنظيمي اليرمي لكزارة الداخمية كاألمف الكطني 1.5عقيد، 

العسكرية عكسيان مع أعداد حاممييا، األمر الذم يعكس جكدة الفمسطيني الذم تتناسب فيو الرتب 
في تسكيف العسكرييف عمى اليياكؿ التنظيمية لدل الجياز، كما أف النتيجة تشير إلى ظيكر 
كافة الرتب العسكرية السامية عدا رتبة لكاء كىذا يعطي نتائج معبرة عف أىداؼ الدراسة، كما 

 از األمف الداخمي أحد يحمؿ رتبة لكاء.أنو ال يكجد مف بيف العامميف في جي
 : توزيع عينة الدراسة حسب المسمى اإلداري(16جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد المسمى اإلداري
 3.8 5 مدير ادارة/محافظة

 0.8 1 نائب مدير ادارة/محافظة
 28.0 37 مدير دائرة
 67.4 89 رئيس قسـ
 100.00 132 المجموع

% مدير 28% مسماىـ اإلدارم رئيس قسـ، 67.4يتضح أف ( 16مف خبلؿ جدكؿ )
دارة، كىذا يتفؽ مع الييكؿ التنظيمي اليرمي % نائب مدير إ0.8% مدير إدارة، 3.8، دائرة

لكزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني الذم يتناسب فيو المسمى اإلدارم عكسيان مع أعداد 
في تسكيف العسكرييف عمى اليياكؿ التنظيمية لدل  حامميو، األمر الذم يعكس كجكد انسجاـ

 الجياز.
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 : توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة(17جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة
 5.3 7 سنكات 5اقؿ مف 

 81.1 107 10الى اقؿ مف  5مف 
 10.6 14 15الى اقؿ مف  10مف 

 3.0 4 سنة فأكثر 15
 100.00 132 المجموع

 10قؿ مف ألى إ 5مف% سنكات خبرتيـ 81.1يتضح أف ( 17مف خبلؿ جدكؿ )
 5قؿ مف % أ5.3، سنة 15كثر مف % أ3،  سنة 15قؿ مف أ لىإ 10مف % 10.6، سنكات
إلى  شنكات 10، كيرجع السبب في أف غالية أفراد العينة تقؿ سنكات خدمتيـ عف سنكات

ـ كما صاحبيا مف 2007التغيرات التي طرأت عمى كزارة الداخمية في شير يكنيك مف العاـ 
أحداث أثرت عمى شكؿ الحككمة الفمسطينية في محافظات غزة بشكؿ عاـ كفي كزارة الداخمية 
عادة تشكيؿ األجيزة األمنية الفمسطينية في غزة،  بشكؿ خاص، حيث تـ فتح باب التكظيؼ كا 

سنكات فيـ مف فئة مف تـ تعيينيـ فبؿ أحداث االنقساـ  10يد سنكات خبرتيـ عف أما مف تز 
 كاستمركا بعمميـ دكف انقطاع، باإلضافة إلى األسرل المحرريف.

 : توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل(18جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد مكان العمل
 55.3 73 دارة مركزيةإ

 9.9 13 شماؿ غزة
 12.1 16 غزة

 7.6 10 الكسطى
 8.3 11 خانيكنس
 6.8 9 رفح

 100.00 132 المجموع

% 12.1% يعممكف ضمف االدارة المركزية، 55.3يتضح أف ( 18مف خبلؿ جدكؿ )
% محافظة خاف يكنس، 8.3% محافظة رفح، 6.8محافظة الشماؿ،  9.9محافظة غزة، 
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اإلدارة المركزية تمارس مياـ أكثر دقة % محافظة الكسطى، كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف 7.6
كتخصصية كتعمؿ عمى مستكل أعمى مف تمؾ التي تمارسيا المحافظات، كما أف االختبلؼ بيف 

 أعداد أفراد العينة في المحافظات ينسجـ إلى حد ما مع الكثافة السكانية في ىذه المحافظات.

 فقرات االستبانةتحميل  1.1
 االستراتيجي" أواًل: تحميل فقرات "التفكير

 تحميل فقرات البعد األول "أنماط التفكير االستراتيجي"
 -تحميل فقرات "نمط التفكير الشمولي":

لمعرفة متكسطات االستجابة لجميع الفقرات، النتائج مكضحة في  Tتـ استخداـ اختبار 
 -(:19الجدكؿ)

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال نمط التفكير الشمولي :(19جدول )

 الفقرة #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 درجة التأثير

أشجع المرؤكسيف عمى االستفادة مف الفرص  1
 الجديدة المتاحة ليـ.

 كبيرة جدان  1 0.000 17.79 84.22 0.77 4.21

أستند إلى الحقائؽ في معرفة طبيعة  2
 المجتمع المحيط بعممي.

 كبيرة 2 0.000 17.80 83.28 0.74 4.16

أطرح معالجات كمية لممشكبلت التي تكاجو  3
 المرؤكسيف.

 كبيرة 5 0.000 12.43 76.25 0.74 3.81

أجرم تغييرات شمكلية في األنشطة التي  4
 أمارسيا عند الحاجة.

 كبيرة 6 0.000 9.56 74.38 0.85 3.72

 كبيرة 3 0.000 16.11 82.81 0.80 4.14 أتعامؿ بمركنة مع المرؤكسيف. 5
أىتـ بنتائج حؿ المشكبلت أكثر مف  6

 االىتماـ بخطكات الحؿ.
 كبيرة 7 0.000 5.07 68.91 0.99 3.45

أقدـ حمكؿ إبداعية لبعض المشكبلت عمى  7
 الرغـ مف ضغكط العمؿ.

 كبيرة 4 0.000 12.44 77.03 0.77 3.85

 كبيرة  0.00 19.85 78.13 0.52 3.91 جميع فقرات نمط التفكير الشمولي #
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الجمالي محكر نمط التفكير الشمكلي الكزف النسبي أف ( يتضح 19مف خبلؿ جدكؿ )
كانت الفقرة ، بينما كبيرة%، كىذا يعني أف نمط التفكير الشمكلي متكفر بدرجة 78.13بمغ 

كلى ( احتمت المرتبة األالمرؤكسيف عمى االستفادة مف الفرص الجديدة المتاحة ليـأشجع ) األكلى
كيعزل ذلؾ إلى أف الحالة الخاصة التي تعيشيا محافظات غزة  %،84.22بكزف نسبي بمغ 

كالكزارات الحككمية فييا مف تقميص في الركاتب كعجز في المكازنات أدت إلى كجكد حالة مف 
كتمكينيـ كتشجيعيـ عمى االستفادة مف الفرص الجديدة المتاحة ليـ،  دعـ اإلدارة لممرؤكسيف

يجاد حمكؿ لممشاكؿ المتكررة كالحديثة التي تكاجو القطاع األمني  سعيان لبلرتقاء بمستكل العمؿ كا 
نظران لحجـ التحديات الكبير الذم تكلد نتيجة الحصار كاالنقساـ الداخمي كاستنكاؼ المكظفيف في 

 السادسةينما كانت الفقرة ية الفمسطينية القدامي عف البقاء عمى رأس عمميـ، باألجيزة األمن
األخيرة بكزف ( احتمت المرتبة أىتـ بنتائج حؿ المشكبلت أكثر مف االىتماـ بخطكات الحؿ)

%، كيرجع ذلؾ إلى أف النظاـ المتبع في كزارة الداخمية كاألمف الكطني ال يختمؼ 68.91نسبي 
المتبع في الحككمة الفمسطينية بشكؿ عاـ مف حيث تطبيؽ نظاـ البيركقراطية  كثيران عف النظاـ

في المعامبلت الرسمية، إذ أنو مف الصعب عمى العامميف في األجيزة األمنية الحصكؿ عمى 
صبلحيات كاممة في العمؿ نظران لحساسيتو ككثرة أبعاده، إذ أف النتائج المترتبة عف العمؿ تمقي 

زارة الداخمية كاألمف الكطني فقط، كقد ات كاسعة مف المجتمع كليس عمى ك بظبلليا عمى قطاع
( كالتي أشارت إلى ممارسة نمط التفكير الشمكلي 2014اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة )العمي، 

بشكؿ مرتفع لدل رؤساء األقساـ األكاديمية في الكميات التطبيقية في دكلة الككيت، كما اتفقت 
( كالتي أكضحت أف مديرم المدارس الثانكية بمدارس التعميـ العاـ 2010مع دراسة )الشيرم، 

الحككمية كاألىمية بمدينة الطائؼ في المممكة العربية السعكدية يمارسكف نمط التفكير الشمكلي 
 بدرجة كبيرة.

 -تحميل فقرات "نمط التفكير التجريدي":
لمعرفة متكسطات االستجابة لجميع الفقرات، النتائج مكضحة في  Tتـ استخداـ اختبار 

 -(:20الجدكؿ)
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 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال نمط التفكير التجريدي :(20جدول )

 الفقرة #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

أعتمد عمى المقاييس الكصفية أثناء تقييـ  1
 المرؤكسيف.

 كبيرة 7 0.000 8.39 72.97 0.87 3.65

أعمؿ عمى فيـ المشكبلت التي تكاجو  2
 المرؤكسيف بتجرد.

 كبيرة 5 0.000 14.35 77.97 0.71 3.90

 كبيرة 6 0.000 11.08 77.66 0.90 3.88 أىتـ بالمكضكعات الجديدة كغير المألكفة. 3
أحرص عمى استثمار الكقت أثناء جمع  4

 البيانات عف المشكبلت.
 كبيرة 4 0.000 12.73 78.44 0.82 3.92

أسمح لممرؤكسيف بالمشاركة في صنع  5
 القرارات.

 كبيرة 3 0.000 12.36 78.75 0.86 3.94

أستشير الخبراء في المجاؿ األمني كاإلدارم  6
 عند إعداد الخطط.

 كبيرة 2 0.000 14.06 80.78 0.84 4.04

 كبيرة 1 0.000 17.87 83.59 0.75 4.18 أقّيـ المرؤكسيف بمكضكعية كحيادية. 7
 كبيرة  0.00 19.41 78.59 0.54 3.93 جميع فقرات نمط التفكير التجريدي #

إلجمالي محكر نمط التفكير التجريدم الكزف النسبي أف يتضح ك ( 20مف خبلؿ جدكؿ )
كانت الفقرة ، بينما كبيرة%، كىذا يشير إلى تكافر نمط التفكير التجريدم بدرجة 78.59بمغ 

( احتمت المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ أقّيـ المرؤكسيف بمكضكعية كحيادية) السابعة
القائمة عمى إعطاء الحؽ  كيعزك الباحث إلى الخمفية األخبلقية لممجتمع الفمسطيني %،83.59

ألصحابو خاصة أف الشعب الفمسطيني يعاني مف مشكمة الظمـ العالمي الكاقع عميو ما يكلد لديو 
الدافع لبلبتعاد عف كؿ ما مف شأنو أف يكقع الظمـ، كما أف الخمفية الدينية األيدلكجية لمعامميف 

ؿ ىذه الشخصية بما يتكافؽ مع في كزارة الداخمية كاألمف الكطني تساىـ إلى حد كبير في صق
أعتمد عمى المقاييس الكصفية أثناء تقييـ ) السادسةبينما كانت الفقرة  تعاليـ الديف اإلسبلمي،

الباحث ذلؾ إلى عدـ كجكد  كيعزك%، 72.59األخيرة بكزف نسبي ( احتمت المرتبة المرؤكسيف



 التحليل والنقاش                                                        الخامسالفصل    

    221 
 

ني لممقاييس الكصفية في تقييـ فيـ كاضح كتطبيؽ لدل العامميف في كزارة الداخمية كاألمف الكط
المرؤكسيف، كما أف عممية التقييـ في الكزارة ال تعتمد عمى تقييـ المسئكؿ المباشر كحده كذلؾ 

يس ذات طبيعة خاصة أثناء التقييـ، كقد اختمفت ىذه لمنظاـ العسكرم كاالعتماد عمى مقاي
التجريدم يمارس بدرجة ( كالتي أشارت أف نمط التفكير 2014الدراسة مع دراسة )العمي، 

متكسطة لدل رؤساء األقساـ األكاديمية في الكميات التطبيقية في دكلة الككيت، كما اختمفت مع 
( التي بينت أف نمط التفكير التجريدم يمارس بدرجة قميمة لدل مديرم 2010دراسة )الشيرم، 

طائؼ في المممكة العربية المدارس الثانكية بمدارس التعميـ العاـ الحككمية كاألىمية بمدينة ال
 السعكدية.

 -تحميل فقرات "نمط التفكير التشخيصي":
لمعرفة متكسطات االستجابة لجميع الفقرات، النتائج مكضحة في  Tتـ استخداـ اختبار 

 -(:11الجدكؿ)
 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال نمط التفكير التشخيصي :(21جدول )  

 الفقرة #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 درجة التأثير

أستثمر الفرص المكجكدة خارج العمؿ بما يصب  1
 في صالح العمؿ.

 كبيرة 5 0.000 13.82 81.09 0.86 4.05

أعتمد عمى أفكارم في رصد طبيعة القضايا التي  2
 أتعامؿ معيا.

 كبيرة 3 0.002 3.25 81.41 3.73 4.07

أجرم تغييرات تدريجية في اآلليات كاإلجراءات  3
 كطرؽ العمؿ.

 كبيرة 7 0.000 10.12 75.31 0.86 3.77

 كبيرة 2 0.000 17.93 82.50 0.71 4.13 أتعامؿ بمركنة مع المرؤكسيف. 4
 كبيرة 4 0.000 15.59 81.25 0.77 4.06 أعطي اىتمامان ألساليب حؿ المشكبلت األمنية. 5
 جدان  كبيرة 1 0.000 16.77 84.38 0.82 4.22 أىتـ بتحقيؽ أىداؼ أم عمؿ مناط بي. 6
أطرح حمكؿ متكازنة لممشكبلت التي تعترض  7

 العمؿ.
 كبيرة 6 0.000 13.84 80.47 0.84 4.02

 كبيرة  0.00 16.32 80.92 0.72 4.05 جميع فقرات نمط التفكير التشخيصي #
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إلجمالي محكر نمط التفكير الكزف النسبي أف ( يتضح 21جدكؿ )مف خبلؿ 
، بينما كبيرة%، كىذا يشير إلى تكافر نمط التفكير التشخيصي بدرجة 80.92التشخيصي بمغ 

كلى بكزف نسبي ( احتمت المرتبة األأىتـ بتحقيؽ أىداؼ أم عمؿ مناط بي) السادسةكانت الفقرة 
كيمكف إرجاع ذلؾ إلى تحمي العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية  %،84.38بمغ 

كاألمف الكطني الفمسطيني بركح االنضباط الكظيفي كالعسكرم، إضافة إلى الحس الكطني 
العالي لدييـ ككنيـ مسئكليف أماـ السمطات األخرل عف الحفاظ عمى الجبية الداخمية الفمسطينية 

ني كانتشار الجريمة، كما أف حساسية العمؿ في جياز األمف الداخمي كما يقع مف االختراؽ األم
 عمى عاتقو مف مكاجية النشاط االستخبارم المعادم يجعؿ مف إنجاز األعماؿ ميمة كطنية،

( احتمت أجرم تغييرات تدريجية في اآلليات كاإلجراءات كطرؽ العمؿ) الثالثةبينما كانت الفقرة 
%، كىذا يدؿ عمى اىتماـ أقؿ مف العامميف في الكظائؼ 75.31زف نسبي األخيرة بك المرتبة 

اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني في ىذا األمر عمى الرغـ مف تكافره بدرجة 
مقارنة بباقي المياـ، كتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة )الشيرم،  يشكؿ أكلكية أقؿكبيرة إال أنو 

ت أف مديرم المدارس الثانكية بمدارس التعميـ العاـ الحككمية كاألىمية بمدينة ( التي بين2010
الطائؼ في المممكة العربية السعكدية يمارسكف نمط التفكير التشخيصي بدرجة قميمة، كما 

( التي أشارت أف رؤساء األقساـ األكاديمية في الكميات 2014اختمفت مع دراسة )العمي، 
 كيت يمارسكف نمط التفكير التشخيصي بدرجة متكسطة.التطبيقية في دكلة الك

 -تحميل فقرات "نمط التفكير التخطيطي":
لمعرفة متكسطات االستجابة لجميع الفقرات، النتائج مكضحة في  Tتـ استخداـ اختبار 

 -(:22الجدكؿ)
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 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال نمط التفكير التخطيطي :(22جدول )

 الفقرة #
 الوسط

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

أتابع الخطط اليكمية لمعمؿ لجميع  1
 المرؤكسيف.

 كبيرة 3 0.000 13.59 78.91 0.79 3.95

أىتـ بتفاصيؿ المشكبلت اإلدارية أثناء  2
 التعامؿ معيا.

 كبيرة 5 0.000 12.29 77.19 0.79 3.86

أفضؿ التعامؿ مع المكضكعات المألكفة  3
 كغير المألكفة.

 كبيرة 4 0.000 3.88 78.75 2.73 3.94

أقضي كقتان كافيان لجمع بيانات مفصمة  4
 عف المشكبلت التي أكاجييا.

 كبيرة 7 0.000 10.35 75.31 0.84 3.77

مستقبميان لمعمؿ بناءن عمى  أبني تصكران  5
 الكاقع اإلدارم كاألمني.

 كبيرة 6 0.000 10.88 76.56 0.86 3.83

ألتـز بالقكانيف كاإلجراءات أثناء التعامؿ  6
 مع المكاقؼ اإلدارية.

 كبيرة 1 0.000 13.07 80.78 0.90 4.04

أعتمد عمى الناتج النيائي لممرؤكسيف  7
 في عممية التقييـ.

 كبيرة 2 0.000 14.42 79.84 0.78 3.99

 كبيرة  0.00 16.35 78.19 0.63 3.91 جميع فقرات نمط التفكير التخطيطي #

الجمالي محكر نمط التفكير التخطيطي الكزف النسبي  أف( يتضح 22مف خبلؿ جدكؿ )
كانت الفقرة %، ما يعني أف نمط التفكير التخطيطي متكفر بشكؿ جيد، بينما 78.19بمغ 

كلى ( احتمت المرتبة األألتـز بالقكانيف كاإلجراءات أثناء التعامؿ مع المكاقؼ اإلدارية) السادسة
كيرجع ذلؾ لمنظاـ البيركقراطي اإلدارم في الكزارة الذم يقكـ عمى %، 80.78بكزف نسبي بمغ 

االلتزاـ بالسياسات كاإلجراءات المنصكص عمييا، كما أف التعميمات الصادرة عف الجيات العميا 
الكزارة ترمي إلى حفظ حقكؽ المكاطنيف مف جية كتسييؿ عمؿ األجيزة األمنية مف جية  في

أخرل، كما أف ميمة الحفاظ عمى القكانيف ىي مف أبرز المياـ المككمة لمعامميف في األجيزة 
األمنية كىـ أكلى الناس بتطبيقيا كااللتزاـ بيا كالحرص عمى سيادة القانكف كالنظاـ كتجنبان 
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التي مف الممكف أف يتعرض ليا المكظؼ في حاؿ مخالفتو ليا، كما أف االلتزاـ  لمعقكبة
باإلجراءات المتعارؼ عمييا يساىـ في منح العامميف في الكظائؼ اإلشرافية قدرة عمى تنظيـ 

بينما كانت الفقرة حركة التكميفات كاألكامر بيف المرؤكسيف في حالة كحدة اإلجراءات المتبعة، 
( احتمت المرتبة ي كقتان كافيان لجمع بيانات مفصمة عف المشكبلت التي أكاجيياأقض) الرابعة

%، إال أف قضاء الكقت الكافي لجمع بيانات مفصمة عف المشكبلت 75.31األخيرة بكزف نسبي 
لكؿ المبحكثيف كيرجع ذلؾ إلى ضغكط العمؿ  ان التي يكجييا الرؤساء في العمؿ لـ يكف متاح

 (2014جـ التحديات المكجكدة، كقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة )العمي، العامميف كحكقمة عدد 
حيث يمارس رؤساء األقساـ األكاديمية في الكميات التطبيقية في دكلة الككيت نمط التفكير 

( التي كشفت أف مديرم 2010التخطيطي بدرجة مرتفعة، إال أنيا اختمفت مع دراسة )الشيرم، 
التعميـ العاـ الحككمية كاألىمية بمدينة الطائؼ في المممكة العربية المدارس الثانكية بمدارس 

 السعكدية يمارسكف نمط التفكير التخطيطي بدرجة قميمة.
كبناءن عمى ما سبؽ نستنتج أف أنماط التفكير االستراتيجي متكفرة بشكؿ متقارب بيف 

لتشخيصي يعد ىك أصحاب الرتب السامية في جياز األمف الداخمي، إلى أف نمط التفكير ا
 .بتحميؿ المكقؼ اإلدارم تحميبلن دقيقان النمط السائد، حيث ييتـ القائد األمني 

 -تحميل فقرات البعد الثاني "ممارسة التفكير االستراتيجي":
 -تحميل فقرات "التحميل االستراتيجي":

لمعرفة متكسطات االستجابة لجميع الفقرات، النتائج مكضحة في  Tتـ استخداـ اختبار 
 -(:23الجدكؿ)
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 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال التحميل االستراتيجي :(23جدول )

 الفقرة #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

أمتمؾ المعرفة الكافية بالخطة  1
 االستراتيجية لمجياز الذم أعمؿ فيو.

 كبيرة 6 0.000 7.27 72.50 0.97 3.63

أحاكؿ فيـ بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية  2
 عند التحميؿ االستراتيجي.

 كبيرة 2 0.000 12.56 78.28 0.82 3.91

رسالة الجياز كأىدافو كاضحة بالنسبة  3
 لي.

 كبيرة 1 0.000 13.66 81.56 0.89 4.08

أحرص عمى إشراؾ المكظفيف في تحديد  4
 أىداؼ العمؿ.

 كبيرة 3 0.000 11.44 77.81 0.88 3.89

تشجعني اإلدارة العميا عمى استخبلص  5
 النتائج مف التجارب.

 كبيرة 5 0.000 7.85 72.66 0.91 3.63

 أستعيف بالدراسات العممية كالبحثية عند 6
 كضع خطة لمعمؿ.

 كبيرة 7 0.000 6.98 71.25 0.91 3.56

أستطيع تعديؿ الخطة إذا اختمفت  7
 الظركؼ عند التفيذ.

 كبيرة 4 0.000 8.92 73.44 0.85 3.67

 كبيرة  0.00 14.28 75.36 0.61 3.77 جميع فقرات التحميل االستراتيجي #

إلجمالي محكر التحميؿ االستراتيجي الكزف النسبي أف يتضح  ( 23مف خبلؿ جدكؿ )
%، كىذا يعطي مؤشران بقياـ العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية 75.36بمغ 

جراء التحميؿ االستراتيجي في ممارسة التفكير  كاألمف الكطني بعمؿ تقييـ لؤلكضاع الحالية كا 
( احتمت المرتبة ىدافو كاضحة بالنسبة ليرسالة الجياز كأ) الثالثةكانت الفقرة االسراتيجي، بينما 

كيرجع ذلؾ لدرجة الكعي العالي لدل المبحكثيف كاىتماميـ  %،81.56بكزف نسبي بمغ  األكلى
برسالة الجياز الذم يعممكف فيو كأىدافو، إذ أنيـ يمتمككف العقيدة األمنية الكطنية النابعة مف 

الكطنية التي تمبي الحاجة األمنية الفمسطينية رسالة الجياز كالكزارة كالممتزمة بتحقيؽ أىدافو 
أستعيف بالدراسات ) السابعةبينما كانت الفقرة  كتسعى لمحفاظ عمى الجبية الداخمية الفمسطينية،
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%، كيعزك 71.25األخيرة بكزف نسبي ( احتمت المرتبة العممية كالبحثية عند كضع خطة لمعمؿ
الكظائؼ اإلشرافية في الكزارة لبلطبلع عمى الباحث ذلؾ إلى عدـ حاجة جميع العامميف في 

الدراسات كاألبحاث العممية العند كضع خطط العمؿ حيث أف مستكل مشاركة المبحكثيف في في 
كت في المستكل اإلدارم كاإلشرافي، كقد اختمفت ىذه الدراسة مع كضع الخطط متفاكت تبعان لمتفا

ألكضاع الحالية يتـ بدرجة متكسطة لدل ( التي أشارت إلى أف تقييـ ا2010دراسة )الشيرم، 
كما كانت أقرب إلى دراسة مديرم المدارس الثانكية بالطائؼ في المممكة العربية السعكدية، 

( التي بيينت ممارسة تقييـ األكضاع الحالية بدرجة كبيرة جدان لدل مديرات 2008)الفكاز، 
 مدارس التعميـ العاـ بمدينة جدة.
 -ستراتيجية":تحميل فقرات "صياغة اال

لمعرفة متكسطات االستجابة لجميع الفقرات، النتائج مكضحة في  Tتـ استخداـ اختبار 
 -(:24الجدكؿ)

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال صياغة االستراتيجية :(24جدول )  

 الفقرة #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

أعمؿ عمى فيـ البيئة الداخمية كالخارجية  1
 عند صياغة االستراتيجية.

 جدان  كبيرة 1 0.002 3.23 85.63 4.49 4.28

أزاكج بيف فيـ البيئة الداخمية كالخارجية  2
 عند اختيار البديؿ االستراتيجي.

 كبيرة 5 0.000 11.82 76.88 0.81 3.84

أؤمف بالدكر الممكف أف يمعبو  3
 عند صياغة االستراتيجية. المرؤكسكف

 كبيرة 7 0.000 11.59 75.63 0.76 3.78

أعتمد عمى البديؿ الذم يناسب األىداؼ  4
 االستراتيجية لممنظمة.

 كبيرة 6 0.000 12.60 76.41 0.74 3.82

أحرص عمى أف تنمي الخطة  5
االستراتيجية حس القيادة لدل 

 المرؤكسيف.
 كبيرة 2 0.000 11.99 78.13 0.86 3.91
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لدم استعداد لتعديؿ استراتيجية العمؿ إذا  6
 تغيرت الظركؼ المحيطة.

 كبيرة 3 0.000 11.68 77.64 0.85 3.88

أحرص عمى إعداد خطط بديمة يمكف  7
 المجكء ليا عند تغير الظركؼ المحيطة.

 كبيرة 4 0.000 11.27 77.50 0.88 3.88

 كبيرة  0.00 12.53 78.17 0.82 3.91 جميع فقرات صياغة االستراتيجية #

إلجمالي محكر صياغة االستراتيجية الكزف النسبي أف يتضح  ( 24مف خبلؿ جدكؿ )
%، أم أف العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني 78.17بمغ 

أعمؿ عمى فيـ البيئة الداخمية ) األكلىكانت الفقرة يساىمكف في صياغة االستراتيجية، بينما 
كيعزك  %،85.63بكزف نسبي بمغ  األكلى( احتمت المرتبة كالخارجية عند صياغة االستراتيجية

الباحث ذلؾ إلى أف فيـ طبيعة العمؿ األمني تحتـ عمى العامميف دراسة كفيـ البيئة الداخمية 
اغة االستراتيجية، كذلؾ بسبب المخاطر المحيطة كالخارجية في كؿ األكقات كخصكصان عند صي

بالعمؿ األمني كخاصة في محافظات غزة، كما أف المتغيرات التي تؤثر في البيئة الداخمية 
كالخارجية كبيرة جدان كمنيا الحصار كاالنقساـ الفمسطيني الداخمي ككجكد بعض الجماعات التي 

مف كالسمـ في المجتمع الفمسطيني في تتبنى الفكر المنحرؼ كالتي تسعى إلى زعزعة األ
محافظات غزة، كما أف متغيرات البيئة الداخمية مثؿ عدـ انتظاـ الركاتب كضعؼ المكازنات 
 تؤثر في في صياغة االستراتيجية األمنية، في ظؿ الحاجة الدائمة إلى كجكد الخطط البديمة،

( لمرؤكسيف عند صياغة االستراتيجيةأؤمف بالدكر الممكف أف يمعبو ا) الثالثةبينما كانت الفقرة 
%، كيمكف إرجاع ذلؾ إلى أف صياغة االستراتيجية 75.63األخيرة بكزف نسبي احتمت المرتبة 

ف كانت تحتاج إلى تضافر الجيكد مف جميع المستكيات اإلدارية كالرتب العسكرية في  األمنية كا 
نضاجيا بالصكرة البلزمة كالتي تمبي أىداؼ  المؤسسة األمنية، إلى أنو مف سبيؿ إنجاحيا كا 

يا حتى ال تفقد األفضؿ أف تبقى االستراتيجية بعيدة عف تدخبلت الطبقات اإلدارية الدن
( كالتي أجريت عمى 2009خصكصيتيا كىيبتيا، كقد اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة )ديب، 

بدرجة متكسطة،  جياز األمف الكقائي الفمسطيني كالتي بينت أف صياغة االستراتيجية تتـ بشكؿ
( التي بينت أف مديرات مدارس التعميـ العاـ 2008بينما كانت النتيجة أقرب إلى دراسة )الفكاز، 

 بمدينة جدة يمارسف صياغة االستراتيجية بدرجة كبيرة جدان.
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 -تحميل فقرات "تنفيذ االستراتيجية":
الجدكؿ لمعرفة متكسطات االستجابة لجميع الفقرات، النتائج مكضحة في  Tتـ استخداـ اختبار 

(25:)- 
 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال تنفيذ االستراتيجية :(25جدول )

 الفقرة #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

أؤمف بالدكر الذم يمكف أف يمعبو  1
 المرؤكسيف في تنفيذ االستراتيجية.

 كبيرة 2 0.000 15.47 80.16 0.74 4.01

أعطي األكلكية إلنجاز عممي حسب  2
 الخطة المحددة.

 كبيرة 3 0.000 15.00 79.53 0.74 3.98

أتعاطى بإيجابية مع آليات العمؿ الجديدة  3
 المقترحة مف المرؤكسيف.

 كبيرة 1 0.000 15.70 80.16 0.73 4.01

أرشد المرؤكسيف دائمان نحك تنفيذ  4
 االستراتيجية.

 كبيرة 4 0.000 14.38 79.53 0.77 3.98

تراعي اإلدارة خطكات التنفيذ المعدة عند  5
 صياغة الخطة االستراتيجية.

 كبيرة 7 0.000 10.02 75.31 0.86 3.77

تنفيذ أعمؿ عمى معالجة الثغرات أثناء  6
 االستراتيجية.

 كبيرة 6 0.000 12.02 78.28 0.86 3.91

أىتـ بالمتابعة الدائمة مع المرؤكسيف  7
 أثناء التنفيذ.

 كبيرة 5 0.000 12.72 79.22 0.85 3.96

 كبيرة  0.00 20.41 78.88 0.52 3.94 جميع فقرات تنفيذ االستراتيجية #

الجمالي محكر تنفيذ االستراتيجية بمغ الكزف النسبي اف يتضح  ( 25مف خبلؿ جدكؿ )
%، كىذا يعني أف عممية تنفيذ االستراتيجية تتـ كفؽ ما ىك مخطط ليا بشكؿ كبير، 78.88
( أتعاطى بإيجابية مع آليات العمؿ الجديدة المقترحة مف المرؤكسيف) الثالثةكانت الفقرة بينما 

عزل إلى كجكد جك مف التناغـ بيف كىك ما ي %،80.16بكزف نسبي بمغ  األكلىاحتمت المرتبة 
العامميف كحرية التعبير عف األفكار الجديدة، خاصة كأف العمؿ األمني يحتاج إلى إبداع كتجديد 
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قراره مف المستكيات  دائـ، إال أف ىذا التعاطي مع اآلليات المقترحة ال يشترط أف يتـ قبكلو كا 
تراعي اإلدارة خطكات التنفيذ ) الخامسةالفقرة  بينما كانت العميا في الكزارة نظران لحساسية العمؿ،
%، كيعزك 75.31األخيرة بكزف نسبي ( احتمت المرتبة المعدة عند صياغة الخطة االستراتيجية

% مف 24.69الباحث ذلؾ إلى أف خطكات التنفيذ االستراتيجي تكاجو مشكمة حيث أف ما نسبتو 
نفيذ المعدة عند صياغة الخطة االستراتيجية المبحكثيف أفادكا أف اإلدارة ال تراعي خطكات الت

كيرجع ذلؾ إلى حالة األزمات األمنية المتكررة كعدـ االستقرار الذم تعيشو األجيزة األمنية 
الفمسطينية في محافظات غزة، بسبب التيديد الدائـ مف االحتبلؿ "اإلسرائيمي" باستيداؼ مقار 

يصاحبيا مف إخبلء لممكاقع العسكرية، إضافة إلى  الكزارة كحاالت الطكارئ التي يتـ إعبلنيا كما
تنفيذ االستراتيجية نشكء بعض المشكبلت األمنية الناجمة عف أسباب طبيعية أك مقصكدة كلكف 

( التي أشارت إلى ممارسة التنفيذ 2008كقد اتفقت مع دراسة )الفكاز، يتـ بشكؿ جيد، 
ة جدة، إال أنيا اختمفت مع دراسة )ديب، االستراتيجي لدل مديرات مدارس التعميـ العاـ بمدين

( التي تشير إلى ممارسة التنفيذ االستراتيجي مف قبؿ العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في 2009
 جياز األمف الكقائي الفمسطيني بدرجة متكسطة.

 -تحميل فقرات "مراجعة وتقويم االستراتيجية":
لمعرفة متكسطات االستجابة لجميع الفقرات، النتائج مكضحة في  Tتـ استخداـ اختبار 

 -(:26الجدكؿ)
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 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال مراجعة وتقويم االستراتيجية :(26جدول )

 الفقرة #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 التأثير درجة

1 
تمارس اإلدارة دكران رقابيان عمى تنفيذ 

 الخطة االستراتيجية.
 كبيرة 2 0.000 9.32 74.69 0.89 3.73

2 
يكجد نظاـ لممراقبة كالتقييـ كاضح 

 كمكتكب.
 كبيرة 5 0.000 5.68 69.84 0.98 3.49

3 
يكجد رقابة داخمية لؤلداء أثناء تنفيذ 

 الخطة.
 جدان  كبيرة 1 0.002 3.09 88.44 5.21 4.42

4 
يكجد رقابة خارجية لؤلداء في تنفيذ 

 الخطة.
 كبيرة 6 0.000 6.27 69.53 0.86 3.48

5 
يستفيد الجياز كقادتو مف نتائج التقييـ 

 في تطكير العمؿ.
 كبيرة 3 0.000 7.43 72.03 0.92 3.60

6 
تمتـز اإلدارات المتعاقبة بالرقابة عمى 

 الخطط االستراتيجية.
 كبيرة 4 0.000 6.04 70.47 0.98 3.52

7 
تتبع اإلدارة العميا نظاـ كاضح لمثكاب 

 كالعقاب.
 كبيرة 7 0.001 3.37 66.25 1.05 3.31

# 
جميع فقرات مراجعة وتقويم 

 االستراتيجية
 كبيرة  0.00 6.76 73.04 1.09 3.65

إلجمالي محكر مراجعة كتقييـ الكزف النسبي أف يتضح  (26مف خبلؿ جدكؿ )
%، كىك يعني تكفر مراجعة تقييـ لعممية التنفيذ االستراتيجي لدل 73.04االستراتيجية بمغ 

كانت الفقرة العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني، بينما 
بكزف نسبي بمغ  األكلىمت المرتبة ( احتيكجد رقابة داخمية لؤلداء أثناء تنفيذ الخطة) األكلى
كىك ما يرجعو الباحث لطبيعة الثقافة التنظيمية في الكزارة كالتي تقكـ عمى أساس %، 88.44

االلتزاـ التاـ بالتعميمات كاألكامر الصادرة عف المستكيات اإلدارية األعمى، فالقائد األمني في 
ة لبنكد الخطة كمراحؿ التنفيذ االستراتيجي المنظمة األمنية حريص عمى المتابعة الدائمة كالحثيث
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تتبع ) السابعةبينما كانت الفقرة لما ليا مف دكر في تقييـ األداء عمى صعيد الرئيس كالمرؤكس، 
% كيعزك 66.25األخيرة بكزف نسبي ( احتمت المرتبة اإلدارة العميا نظاـ كاضح لمثكاب كالعقاب

ة األمنية الفمسطينية في محافظات غزة مف حيث الباحث ذلؾ لمحالة غير المستقرة في األجيز 
انتظاـ الركاتب كاألجكر كتقميص المكازنات، حيث تتمكف اإلدارة مف فرض الرقابة الداخمية عمى 

تقييـ األداء إال أنيا ال تستطيع االلتزاـ بنظاـ ثابت لمثكاب كالعقاب، إال أف عممية المراجعة كال
( لكنيا اختمفت 2008فقت ىذه الدراسة مع دراسة )الفكاز، لبلستراتيجية تتـ بشكؿ جيد، كقد ات

 (.2010مع دراسة )الشيرم، 
 -تحميل فقرات البعد الثالث "معوقات التفكير االستراتيجي":

 -تحميل فقرات "معوقات البيئة الخارجية":
لمعرفة متكسطات االستجابة لجميع الفقرات، النتائج مكضحة في  Tتـ استخداـ اختبار 

 -(:27الجدكؿ)
 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال معوقات البيئة الخارجية :(27جدول )  

 الفقرة #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

تؤّثر الحزبية كالعشائرية في استقطاب  1
 كفاءات جديدة.

 كبيرة 2 0.000 9.44 77.03 1.02 3.85

تشكؿ ثقافة المجتمع كعاداتو كتقاليده  2
 عائقان أماـ األفكار الجديدة.

 كبيرة 5 0.000 7.43 72.03 0.92 3.60

تتصادـ األفكار المطركحة داخؿ الجياز  3
مع السياسات المفركضة مف كزارة 

 الداخمية كاألمف الكطني.
 متكسطة 7 0.258 1.14 62.19 1.09 3.11

يؤدم عدـ انتظاـ الركاتب المدفكعة  4
لممكظفيف إلى انشغاليـ بيمكميـ 

 الشخصية.
 كبيرة 1 0.000 10.18 79.22 1.07 3.96
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يؤدم إخبلء المكاقع األمنية في أكقات  5
 الطكارئ كالحركب إلى اضطراب العمؿ.

 كبيرة 4 0.000 7.03 72.66 1.02 3.63

يعد العامؿ االجتماعي عائقان أماـ بعض  6
 القضايا األمنية.

 كبيرة 3 0.000 8.42 73.59 0.91 3.68

يؤثر تدخؿ كزارة الداخمية في خطط  7
 الجياز عمى قناعات المكظفيف.

 كبيرة 6 0.000 4.83 68.13 0.95 3.41

 كبيرة  0.00 11.49 72.12 0.60 3.61 جميع فقرات معوقات البيئة الخارجية #

إلجمالي محكر معكقات البيئة الخارجية الكزف النسبي أف يتضح ( 27) مف خبلؿ جدكؿ
%، كىك ما يرجعو الباحث إلى حجـ التحديات الخارجية التي تكاجو عمؿ األجيزة 72.12بمغ 

األمنية الفمسطينية كالحصار كعدـ انتظاـ الركاتب كضعؼ المكازنات كتدخؿ الحزبية كالعشائرية 
كانت متغيرات التأثير نظران لمطبيعة االجتماعية كالعشائرية لممجتمع الفمسطيني، بينما  في في
( يؤدم عدـ انتظاـ الركاتب المدفكعة لممكظفيف إلى انشغاليـ بيمكميـ الشخصية) الرابعةالفقرة 

كيعزك الباحث ذلؾ إلى حالة الحصار %، 79.22احتمت المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ 
مف االحتبلؿ اإلسرائيمي كضعؼ المكازنات الحككمية كعدـ قدرة الحككمة الفمسطينية المفركضة 

عمى تكفير الركاتب لمعامميف ما يسبب ليـ حالة مف االنشغاؿ الدائـ كالتفكير باليمـك الشخصية 
أثناء تأديتيـ عمميـ، كالمجتمع الفمسطيني يتمتع بصفات العزة بالنفس عدا عف الشخصية 

ي ترفض القير كال تستطيع التعايش معو، ما يجعؿ المكظفيف في حالة انشغاؿ العسكرية الت
تتصادـ ) الثالثةبينما كانت الفقرة كشعكر باليـ نظران لمتفكير المستمر في اليمكـ الشخصية. 

( األفكار المطركحة داخؿ الجياز مع السياسات المفركضة مف كزارة الداخمية كاألمف الكطني
%، ، كىك ما يفسره الباحث بحالة االنسجاـ بيف 62.19خيرة بكزف نسبي األاحتمت المرتبة 

األفكار المطركحة داخؿ الجياز مع السياسات المفركضة مف كزارة الداخمية كاألمف الكطني، 
نظران لكحدة األىداؼ كاليـ الكطني، إذ أف ىذا الجياز ىك جزء مف الكزارة كبالتالي تجتمع كزارة 

يا كالنشاط االستخبارم ف الداخمي المنبثؽ عنيا عمى محاربة الجريمة بأنكاعالداخمية كجياز األم
 (.2008( كدراسة )الفكاز، 2010المعادم، كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة )الشيرم، 
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 -تحميل فقرات "المعوقات التنظيمية":
لمعرفة متكسطات االستجابة لجميع الفقرات، النتائج مكضحة في  Tتـ استخداـ اختبار 

 -(:28الجدكؿ)
 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال المعوقات التنظيمية (28جدول )  

 الفقرة #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 درجة التأثير

تعتبر مسألة تطبيؽ التفكير االستراتيجي  1
 في الجياز مسألة ىامشية.

 متكسطة 7 0.167 1.39 62.66 1.08 3.13

ينشغؿ القادة كالعاممكف في الجياز  2
 بالمشكبلت اليكمية كيركزكف عمييا.

 متكسطة 6 0.000 3.88 66.56 0.96 3.33

يعد التدكير المستمر ككثرة التنقبلت عائقان  3
 التفكير االستراتيجي.أماـ 

 كبيرة 4 0.000 7.43 74.69 1.12 3.73

يكجد ضعؼ لدل بعض القيادات في  4
 إعداد الخطط المستقبمية كاالستراتيجية.

 كبيرة 5 0.000 6.34 71.72 1.05 3.59

يؤثر ضعؼ المكازنات المخصصة عمى  5
 التفكير االستراتيجي.

 كبيرة 1 0.000 9.40 76.56 1.00 3.83

يكجد ندرة في البيانات تعيؽ المجاؿ أماـ  6
 التنبؤ بالمستقبؿ.

 كبيرة 3 0.000 9.84 75.47 0.89 3.77

يؤثر ضعؼ الييكؿ التنظيمي عمى  7
 التفكير االستراتيجي.

 كبيرة 2 0.000 11.49 76.41 0.81 3.82

 كبيرة  0.00 11.33 72.01 0.60 3.60 المعوقات التنظيميةجميع فقرات  #

إلجمالي محكر المعكقات التنظيمية بمغ الكزف النسبي أف يتضح ( 28خبلؿ جدكؿ ) مف
%، كيعزك الباحث ذلؾ إلى ضغط العمؿ الدائـ في الكزارة كحجـ المشكبلت اليكمية 72.01

العاممكف كتعيؽ عممية التفكير االستراتيجي، إضافة إلى كجكد ضعؼ لدل بعض  التي يكاجييا
القيادات األمنية في كضع الخطط المستقبمية األمر الذم يعزل إلى حداثة التجربة األمنية ليـ، 
كما أف ندرة البيانات كضعؼ الجكانب التقنية في الكزارة التي تسبب شحان في البيانات تزيد مف 
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يؤثر ضعؼ ) الخامسةكانت الفقرة ات المؤثرة سمبان عمى التفكير االستراتيجي، بينما حجـ المعكق
( احتمت المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ المكازنات المخصصة عمى التفكير االستراتيجي

كيعزك الباحث ذلؾ إلى الحالة العامة التي تعاني منيا الحككمة الفمسطينية إذ أف  %،76.56
مى كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني أك جياز األمف الداخمي فحسب، األمر ال يقتصر ع

كىذا الضعؼ في المكازنات ينتج عنو بيئة عمؿ غير صحية كشحان في المكارد كاحتياجات 
تعتبر مسألة تطبيؽ التفكير االستراتيجي في الجياز ) االكلىبينما كانت الفقرة  العمؿ اليكمية،
%، كيعزك الباحث ىذه النسبة العالية 62.66األخيرة بكزف نسبي المرتبة  ( احتمتمسألة ىامشية

مف اعتبار مسألة التفكير االستراتيجي مسألة ىامشية إلى حالة الضغكط الكاقعة عمى العامميف 
في الكزارة، عمى الرغـ مف الكعي العاـ ألىمية التفكير االستراتيجي في تحسيف جكدة األداء 

(، لكنيا اختمفت مع دراسة 2010قت ىذه الدراسة مع دراسة )الشيرم،ت، كقد اتفكالمخرجا
 (.2008)الفكاز،

 -تحميل فقرات "المعوقات الشخصية":
لمعرفة متكسطات االستجابة لجميع الفقرات، النتائج مكضحة في  Tتـ استخداـ اختبار 

 -(:29الجدكؿ)
 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال المعوقات الشخصية (29جدول )

 الفقرة #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 درجة التأثير

يركز المدراء عمى العمؿ الفردم كيغفمكف  1
 العمؿ المشترؾ.

 كبيرة 1 0.000 5.72 70.16 1.00 3.51

ييغمب المديركف مصالحيـ الشخصية عمى  2
 مصالح العمؿ.

 متكسطة 4 0.867 0.17 60.31 1.05 3.02

يعيؽ عامؿ الكقت تنمية مياراتي في  3
 التفكير االستراتيجي.

 متكسطة 2 0.000 4.17 67.81 1.06 3.39

الشعكر بالمنافسة يضعؼ لدّم القدرة  4
 عمى التفكير االستراتيجي.

 متكسطة 5 0.437 0.78- 58.44 1.13 2.92
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يشكؿ التغيير كالتطكير عامبلن سمبيان عمى  5
 التفكير االستراتيجي.

 متكسطة 7 0.089 1.71- 56.41 1.19 2.82

أفضؿ التفكير التقميدم عف االستراتيجي  6
 ألف مخاطره أقؿ.

 متكسطة 6 0.116 1.58- 56.88 1.12 2.84

اختيار بديؿ مف  أكاجو صعكبة عند 7
 البدائؿ المتاحة.

 متكسطة 3 0.353 0.93 64.84 2.94 3.24

 متكسطة  0.18 1.36 62.12 0.88 3.11 جميع فقرات المعوقات الشخصية #

إلجمالي محكر المعكقات الشخصية الكزف النسبي أف يتضح ( 29مف خبلؿ جدكؿ )
%، كىذا يشير إلى أف المعكقات الشخصية تؤثر في التفكير االستراتيجي كلكف 62.12بمغ 

في  العاممكفبدرجة متكسطة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى الركح الكطنية التي يتمتع بيا الضباط 
ضباط المعكقات الشخصية الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، بحيث يعتبر ال

يركز المدراء عمى ) األكلىكانت الفقرة أقؿ المعكقات تأثيران عمى التفكير االستراتيجي، بينما 
% ، بينما 70.16كلى بكزف نسبي بمغ ( احتمت المرتبة األالعمؿ الفردم كيغفمكف العمؿ المشترؾ

( احتمت ى التفكير االستراتيجييشكؿ التغيير كالتطكير عامبلن سمبيان عم) الخامسةكانت الفقرة 
% كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف طبيعة العمؿ األمني ىي 56.41األخيرة بكزف نسبي المرتبة 

طبيعة سرية كتفرض عمى العامميف في ىذا القطاع عدـ مشاركة المعمكمات حفاظان عمى عدـ 
غفاؿ العمؿ كصكليا لغير المعنييف، األمر الذم يؤدم إلى تركيز المدراء عمى العمؿ ال فردم كا 

المشترؾ، كما يرل المبحكثيف أف التغيير كالتطكير ال يشكؿ عامبلن سمبيان عمى التفكير 
الستمرارية العمؿ األمني كتقدمو، كقد  االستراتيجي، كذلؾ بسبب حالة التنكع كالتجديد المطمكب

ت الشخصية ( كالتي تكصمت إلى أف المعكقا2008اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة )الفكاز، 
( التي 2010بدرجة منخفضة في التفكير االستراتيجي، كما اختمفت مع دراسة )الشيرم، 

 أشارات إلى التأثير الكبير لممعكقات الشخصية عمى التفكير االستراتيجي.
كبناءن عمى ما سبؽ نستنتج أف ىناؾ عددان مف المعكقات التي تؤثر عمى التفكير 

كىي تؤثر بدرجات متقاربة في أصحاب الرتب السامية في جياز األمف الداخمي، إال  االسترايجي
أف المعكقات البيئية الخارجية تؤثر بشكؿ أكبر عمى التفكير االستراتيجي مف باقي المعكقات، 
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كىذا ينسجـ مع كاقع التحديات التي يكاجييا العمؿ األمني كاإلدارة األمنية كخاصة األجيزة 
 فمسطينية في محافظات غزة.األمنية ال

 إجمالي محور التفكير االستراتيجي
 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجاالت التفكير اإلستراتيجي :(30جدول )

 أبعاد التفكير االستراتيجي #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

 كبيرة 1 0.00 22.81 78.96 0.47 3.95 البعد األكؿ: أنماط التفكير االستراتيجي 1
 كبيرة 2 0.00 16.99 76.36 0.54 3.82 البعد الثاني: ممارسة التفكير االستراتيجي 2
 كبيرة 3 0.00 8.70 68.75 0.57 3.44 البعد الثالث: معكقات التفكير االستراتيجي 3
 كبيرة  0.00 22.16 75.23 0.39 3.76 االستراتيجيإجمالي محور التفكير  #

إلجمالي محكر التفكير اإلستراتيجي بمغ الكزف النسبي أف يتضح  (30مف خبلؿ جدكؿ)
كلى بكزف نسبي بمغ المرتبة األ احتؿ أنماط التفكير االستراتيجي % بينما المجاؿ الفرعي75.23
األخيرة بكزف نسبي احتؿ المرتبة  االستراتيجيمجاؿ معكقات التفكير  كافبينما  ،78.96%
%، كيعزك الباحث ذلؾ إلى ككف فقرات أنماط التفكير االستراتيجي تعبر عف الممارسة 68.75

السمككية لمتفكير االستراتيجي التي تميز المبحكثيف حسب نكع النمط الذم ينتمكف إليو، كما أف 
التفكير االستراتيجي ككنيـ يعممكف في إطار الخطر اعتبار المعكقات أمران أقؿ تأثيران في عممية 

الدائـ كعمؿ أمني محفكؼ بالمخاطر المتنكعة خاصة في فمسطيف كمحافظات غزة يجعؿ أمر 
 المعكقات أمران سيؿ التغمب عميو كمكاجيتو.
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 ثانيًا: تحميل فقرات "صنع القرار األمني"
 الحسابي والوزن النسبي لمجال صنع القرار األمني الوسط :(31جدول )

 الفقرة #
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 درجة التأثير

 متكسطة 12 0.059 1.91 64.22 1.25 3.21  يتـ إشراؾ العامميف في صنع القرار األمني. 1
يغمب العمؿ بركح الفريؽ في مراحؿ صنع القرار  2

 األمني.
 متكسطة 11 0.002 3.23 66.56 1.15 3.33

تنحصر سمطة صناعة القرار األمني بالمستكيات  3
 العميا في الجياز.

 كبيرة 1 0.000 9.00 76.88 1.06 3.84

يكجد رقابة دكرية لمنتائج المترتبة عمى عمميات  4
 القرار األمني في الجياز. صنع

 كبيرة 7 0.000 6.56 70.78 0.93 3.54

يستطيع القائد األمني في الجياز صنع القرار في  5
 حاالت الطكارئ.

 كبيرة 5 0.000 7.71 72.34 0.91 3.62

يكجد فيـ مشترؾ حكؿ أىمية المعمكمات في  6
 عممية صنع القرار األمني.

 كبيرة 2 0.000 10.49 75.47 0.83 3.77

تتكفر التجييزات البلزمة لعممية صنع القرار  7
 األمني.

 كبيرة 10 0.000 5.40 68.44 0.88 3.42

يأخذ صانع القرار األمني كافة أبعاد البيئة  8
 الداخمية كالخارجية بعيف االعتبار.

 كبيرة 6 0.000 7.74 71.72 0.86 3.59

القرار األمني مع أىداؼ  تنسجـ عممية صنع 9
 كغايات الجياز.

 كبيرة 3 0.000 9.56 74.38 0.85 3.72

يتـ أخذ النتائج المستقبمية بعيف االعتبار عند  10
 صنع القرار األمني.

 كبيرة 4 0.000 8.53 73.28 0.88 3.66

تستند عممية صنع القرار األمني عمى التحميؿ  11
 االستراتيجي المعد مسبقان.

 كبيرة 9 0.000 6.24 69.69 0.88 3.48

يتمتع صانعك القرار األمني في الجياز بميارات  12
 التخطيط كالتفكير االستراتيجي.

 كبيرة 8 0.000 6.01 70.16 0.96 3.51

 كبيرة 3.56 0.00 10.64 71.16 0.59 3.56 جميع فقرات إدارة األزمات األمنية #
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جمالي محكر صنع القرار األمني بمغ إلالكزف النسبي أف يتضح ( 31) مف خبلؿ جدكؿ
تنحصر سمطة صناعة القرار األمني بالمستكيات العميا في ) الثالثةكانت الفقرة % بينما 71.16
بينما كانت الفقرة األكلى )يتـ إشراؾ %، 76.88بكزف نسبي بمغ  األكلى( احتمت المرتبة الجياز

%، كىذا يعطي 64.22األخيرة بكزف نسبي ت المرتبة ( احتمالعامميف في صنع القرار األمني
انطباعان بأف إشراؾ العامميف في صنع القرار األمني متكفر بدرجة كبيرة في جياز األمف 

ي، كلكنو في نطاقات محددة، كقد يككف السبب في ذلؾ ىك الطبيعة السرية كمحدكدية مالداخ
كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة  عمى المعمكمات األمنية في الجياز،صبلحيات االطبلع 

( كالتي أشارت إلى ضعؼ مشاركة العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في جياز 2009)ديب، 
 األمف الكقائي الفمسطيني في صنع القرارات.

 اختبار الفرضيات 5.4
اختبار الفرضيات حكؿ العبلقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة )الفرضية الرئيسية 

 األكلى(:
 الفرضية الصفرية: ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة. 
 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة. :الفرضية البديمة 

فإنو ال يمكف رفض الفرضية  α≤0.05 أكبر مف مستكل الداللة Sig.(P-value)إذا كانت 
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة، أما إذا الصفرية كبالتالي ال 

فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ  α≤0.05 أقؿ مف مستكل الداللة Sig. (P-value)كانت 
 الفرضية البديمة القائمة بأنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.

 فرضيات الدراسة
 الفرضية الرئيسية األولى:

متغيرات التفكير بين  (α≤0.05)يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
معوقات التفكير ؛ ممارسة التفكير االستراتيجي؛ أنماط التفكير االستراتيجي) االستراتيجي

في وزارة االستراتيجي( وصنع القرار األمني من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية 
 الداخمية واألمن الوطني.
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وصنع القرار األمني من وجية  متغيرات التفكير االستراتيجيمعامل االرتباط بين  :(32جدول )
 نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية في وزارة الداخمية واألمن الوطني

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

بػػػػػيف  (α≤0.05)يكجػػػػػد عبلقػػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل داللػػػػػة 
متغيػػرات التفكيػػر االسػػتراتيجي كصػػنع القػػرار األمنػػي مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف 

 في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني.
0.469* 0.000 

 .α≤0...االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

، كأف القيمة االحتمالية 0.469 ( أف معامؿ االرتباط يساكم32رقـ ) يبيف جدكؿ
(Sig. تساكم )0.05كىي أقؿ مف مستكم الداللة  0.00 ≥ α   كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة

كصنع القرار األمني مف كجية  متغيرات التفكير االستراتيجيذات داللة إحصائية بيف متكسطة 
اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كيرجع ذلؾ ألىمية دكر نظر العامميف في الكظائؼ 

التفكير االستراتيجي في حؿ التعقيدات التي تكاجو العمؿ األمني ككضع الرؤل االستشرافية 
لتنظيـ مستقبؿ التغيرات التي تكاجو صانع القرار األمني في كزارة الداخمية كاألمف الكطني 

اط التفكير االستراتيجي المتبعة كمراحؿ تطبيؽ كممارسة التفكير الفمسطيني عمى اختبلؼ أنم
االستراتيجي كالصعكبات كالمعكقات التي تؤثر في عممية التفكير االستراتيجي كسبؿ التغمب 
عمييا كصكالن إلى المراحؿ المتقدمة في صنع القرار األمني كاتخاذه،ك ىذا يعني أنو كمما مارست 

تفكير االستراتيجي، كمما ازدادت جكدة صنع القرار األمني الصادر عنيا القيادة األمنية عممية ال
كالذم تضعو بيف يدم متخذم القرار في الكزارة، كيمكف تفسير ذلؾ بأف العامميف في الكظائؼ 

 اإلشرافية يتبنكف التفكير االستراتيجي في صنع القرار األمني.
أكدت أثر التفكير االستراتيجي ( التي 2013كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة )العشي، 

)أحمد،  عمى أداء اإلدارة العميا كالذم ينعكس عمى عمميات صنع القرار، كما اتفقت مع دراسة 
( التي أشارت إلى كجكد أثر لمتفكير االستراتيجي عمى الييكؿ التنظيمي كالذم يؤثر عمى 2013

 صنع القرار بالمنظمة.
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 يتفرع منيا الفروض الفرعية التالية:
أنماط التفكير بيف  (α≤0.05)يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  .1

االستراتيجي )نمط التفكير الشمكلي؛ نمط التفكير التجريدم؛ نمط التفكير التشخيصي؛ نمط 
التفكير التخطيطي( كصنع القرار األمني مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في 

 ف الكطني.كزارة الداخمية كاألم
 العالقة بين أنماط التفكير االستراتيجي وصنع القرار األمني

أنماط التفكير االستراتيجي وصنع القرار األمني من وجية معامل االرتباط بين  :(33جدول )
 نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية في وزارة الداخمية واألمن الوطني

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية
(Sig.) 

بيف أنماط  (α≤0.05)يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
التفكير االستراتيجي )نمط التفكير الشمكلي؛ نمط التفكير التجريدم؛ نمط 
التفكير التشخيصي؛ نمط التفكير التخطيطي( كصنع القرار األمني مف كجية 

 في كزارة الداخمية كاألمف الكطني. نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية

0.386* 0.000 

 .α≤0...االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

، كأف القيمة االحتمالية  0.386 ( أف معامؿ االرتباط يساكم33يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig. تساكم )0.05كىي أقؿ مف مستكم الداللة  0.00 ≥ α  كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة 

أنماط التفكير االستراتيجي )نمط التفكير الشمكلي؛ نمط ذات داللة إحصائية بيف  متكسطة
التفكير التجريدم؛ نمط التفكير التشخيصي؛ نمط التفكير التخطيطي( كصنع القرار األمني مف 
كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كىذا يشير إلى 

مميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني ألنماط امتبلؾ العا
التفكير االستراتيجي بدرجات متفاكتة عند صنع القرار األمني، كىذا يتكافؽ مع دراسة )الفكاز، 

( التي أشارت إلى تكافر أنماط التفكير االستراتيجي لدل مديرات مدارس التعميـ العاـ 2008
كالمتي يتمتعف بصبلحيات إشرافية، إال أنو يختمؼ مع ما تكصمت لو  بمدينة جدةالحككمية 
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( التي تكصمت إلى أف تكافر أنماط التفكير االستراتيجي لدل رؤساء 2014دراسة )العمي، 
 األقساـ األكاديمية في الكميات التطبيقية في دكلة الككيت مكجكد بدرجة متكسطة.

العمؿ األمني لدل العامميف في الكظائؼ اإلشرافية  كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف طبيعة
في كزارة الداخمية كاألمني الكطني تتطمب منيـ عدـ التقيد بنمط خاص نظران لمطبيعة المتغيرة 
في مجاؿ اإلدارة األمنية بشكؿ عاـ كفي محافظات غزة بشكؿ خاص لما ليا مف خصكصية 

 العمميات اإلدارية فييا. تبعان لممتغيرات الدائمة كالطارئة التي تؤثر في
 العالقة بين نمط التفكير الشمولي وصنع القرار األمني

نمط التفكير الشمولي وصنع القرار األمني من وجية نظر معامل االرتباط بين ( 34جدول )
 العاممين في الوظائف اإلشرافية في وزارة الداخمية واألمن الوطني

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية
(Sig.) 

بيف نمط  (α≤0.05)يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
التفكير الشمكلي كصنع القرار األمني مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ 

 اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني.
0.315* 0.000 

 .α≤0...االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

، كأف القيمة االحتمالية  0.315 ( أف معامؿ االرتباط يساكم34يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig. تساكم )0.05كىي أقؿ مف مستكم الداللة  0.00 ≥ α  كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة 

نمط التفكير الشمكلي كصنع القرار األمني مف كجية نظر ذات داللة إحصائية بيف  متكسطة
اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كتكفر ىذا النمط لدل العامميف في الكظائؼ 

العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني يعطي مؤشرات 
إيجابية مف حيث اىتماـ القائد األمني بتحديد اإلطار العاـ لممشكمة مف خبلؿ الخبرات المتراكمة 

كالعكامؿ المؤثرة في المشكمة، كصياغة أطر النتائج المستيدفة، كما يتعامؿ في تحديد األكلكيات 
القائد الذم يتمتع بيذا النمط مع الخيارات بسرعة استجابة لكضع الحمكؿ باإلضافة إلى الميارات 
العقمية المميزة في فيـ كاستيعاب االحتماالت الناتجة، ما يؤدم إلى تحسيف القرارات الناتجة عف 
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األمنية خبلؿ عممية صنع القرار األمني فييا، كيعزك الباحث ذلؾ إلى الفيـ الشمكلي  اإلدارة
يا األمنية التي تعالجيا الكزارة، كقد لمظكاىر األمنية الناتج عف سعة اطبلع العامميف عمى القضا

 (.2015( ك)النخالة، 2010( ك)الشيرم،2008ة )الفكاز، اتفقت الدراسة مع دراس
 التفكير التجريدي وصنع القرار األمني العالقة بين نمط

نمط التفكير التجريدي وصنع القرار األمني من وجية نظر معامل االرتباط بين  :(35جدول )
 العاممين في الوظائف اإلشرافية في وزارة الداخمية واألمن الوطني

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

بيف نمط  (α≤0.05)يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
كصنع القرار األمني مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ  التفكير التجريدم

 اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني
0.278* 0.002 

 .α≤0...االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

، كأف القيمة االحتمالية 0.278 معامؿ االرتباط يساكم( أف 35يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig. تساكم )0.05كىي أقؿ مف مستكم الداللة  20.00 ≥ α كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة 

نمط التفكير التجريدم كصنع القرار األمني مف كجية نظر ذات داللة إحصائية بيف  متكسطة
كاألمف الكطني، كيعزك الباحث ذلؾ إلى تمتع العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية 

العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني بميارات الحس األمني 
كاعتمادىـ عمى الحدس في فيـ كتحميؿ المشكبلت، نظران لحالة المخاطر التي يتعاممكف معيا 

مف المشاكؿ كالمتغيرات في آف كاحد ما كالتجارب التي يكاجيكنيا، إضافة إلى مكاجيتيـ عددان 
يتطمب منيـ حصر العكامؿ المحيطة بشكؿ انتقائي كترتيب األكلكيات ذىنيان خبلؿ مراحؿ صنع 

كضعو القرار األمني بدءان مف تحديد المشكمة أك التنبؤ بيا كصكالى إلى تقديـ المخرج النيائي ك 
( 2015جة عما تكصمت لو دراسة )النخالة، بيف يدم متخذ القرار األمني، كقد اختمفت ىذه النتي

بأف التفكير التجريدم يؤثر بدرجة كبيرة في العكائد التنظيمية كخاصة األداء الكظيفي كالذم مف 
 (.2010ضمنو عممية صنع القرار، كما أنيا اختمفت مع دراسة )الشيرم، 
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 العالقة بين نمط التفكير التشخيصي وصنع القرار األمني
نمط التفكير التشخيصي وصنع القرار األمني من وجية نظر معامل االرتباط بين  :(36جدول )

 العاممين في الوظائف اإلشرافية في وزارة الداخمية واألمن الوطني

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

بيف نمط  (α≤0.05)يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
كصنع القرار األمني مف كجية نظر العامميف في  التفكير التشخيصي

 الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني
0.226* 0.010 

 .α≤0...االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

، كأف القيمة االحتمالية 0.226 ( أف معامؿ االرتباط يساكم36يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig. تساكم )0.05كىي أقؿ مف مستكم الداللة  0.010 ≥ α كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة 

نمط التفكير التشخيصي كصنع القرار األمني مف كجية نظر ذات داللة إحصائية بيف  متكسطة
العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف 

األمني تحتـ عمى العامميف في مجاؿ اإلدارة األمنية البحث في أسباب الظكاىر طبيعة العمؿ 
كالمشكبلت التي تكاجو العمؿ  األمني كتحميؿ األسباب كالدكافع التي أدت إلى نشكئيا كما 

ؿ المكقؼ يصاحبيا مف حاالت الشؾ كعدـ التأكد كالتي تؤدم بصانع القرار األمني إلى تحمي
قان، كىذه النتيجة تختمؼ عف النتائج التي تكصمت ليا عدد مف الدراسات التي اإلدارم تحميبلن دقي

أشارت إلى كجكد درجة كبيرة مف التأثير لنمط التفكير التشخيصي عمى العكائد التنظيمية كالتي 
 (.2015( ك)النخالة، 2008مف بينيا صنع القرار في المنظمة مثؿ دراستي )الفكاز، 
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 ير التخطيطي وصنع القرار األمنيالعالقة بين نمط التفك
نمط التفكير التخطيطي وصنع القرار األمني من وجية نظر معامل االرتباط بين  :(37جدول )

 العاممين في الوظائف اإلشرافية في وزارة الداخمية واألمن الوطني

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

بيف نمط  (α≤0.05)يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
التفكير التخطيطي كصنع القرار األمني مف كجية نظر العامميف في 

 الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني
0.395* 0.000 

 .α≤0...االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

، كأف القيمة االحتمالية 0.395 معامؿ االرتباط يساكم( أف 37يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig. تساكم )0.05كىي أقؿ مف مستكم الداللة  0.00 ≥ α كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة 

نمط التفكير التخطيطي كصنع القرار األمني مف كجية نظر ذات داللة إحصائية بيف  متكسطة
األمف الكطني، كيعزك الباحث ذلؾ إلى تمتع العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية ك 

العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني بالقدرة عمى الربط بيف 
األسباب الكامنة كراء المشكمة، كتكفر المركنة في تحديد ىذه األسباب كالعمميات المصاحبة 

مني، كىذه النتيجة تختمؼ عف النتائج صكؿ إلى عممية صنع القرار األكالحمكؿ المقترحة، لمك 
( كالتي أشارت إلى كجكد درجة كبيرة مف التأثير لنمط 2008التي تكصمت ليا دراسة )الفكاز، 

التفكير التخطيطي عمى العكائد التنظيمية كالتي مف بينيا صنع القرارات، كما أنيا اختمفت مع 
ف نمط التفكير التخطيطي كالعكائد ( كالذم تكصؿ إلى أف العبلقة بي2010دراسة )الشيرم، 
 التنظيمية ضعيفة.

ممارسة التفكير بيف  (α≤0.05)يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  .2
االستراتيجي )تقييـ األكضاع الحالية؛ صياغة االستراتيجية؛ تنفيذ االستراتيجية؛ مراجعة 

العامميف في الكظائؼ اإلشرافية  كتقييـ االستراتيجية( كصنع القرار األمني مف كجية نظر
 .في كزارة الداخمية كاألمف الكطني
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 العالقة بين ممارسة التفكير االستراتيجي وصنع القرار األمني
ممارسة التفكير االستراتيجي وصنع القرار األمني من وجية معامل االرتباط بين  :(38جدول )

 في وزارة الداخمية واألمن الوطني نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

بيف ممارسة  (α≤0.05)يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
التفكير االستراتيجي )تقييـ األكضاع الحالية؛ صياغة االستراتيجية؛ تنفيذ 
االستراتيجية؛ مراجعة كتقييـ االستراتيجية( كصنع القرار األمني مف كجية 

 .نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني

0.459* 0.000 

 .α≤0...االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

، كأف القيمة االحتمالية 0.459 ( أف معامؿ االرتباط يساكم38يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig. تساكم )0.05كىي أقؿ مف مستكم الداللة  0.00 ≥ α كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة 

ممارسة التفكير االستراتيجي )تقييـ األكضاع الحالية؛ صياغة ذات داللة إحصائية بيف  متكسطة
االستراتيجية؛ تنفيذ االستراتيجية؛ مراجعة كتقييـ االستراتيجية( كصنع القرار األمني مف كجية 
نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كيعزك الباحث ذلؾ إلى 

لتي تمارس في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني خبلؿ السنكات حالة التطكير اإلدارم ا
كحداثة نشأة ىذه  ةاألخيرة كالتي جاءت مصاحبة لؤلزمة المالية التي تكاجييا الحككمة الفمسطيني

األجيزة بعد إعادة تشكيميا كنتيجة لؤلحداث األمنية التي مرت بيا محافظات غزة في عاـ 
شكء مشكمة التعامؿ مع الكضع األمني الداخمي كالتي تكلد عنيا خطط ـ كالتي أدت إلى ن2007

كبرامج أعدتيا الكزارة لضبط ىذه الحالة كالسيطرة عمييا، إضافة إلى التيديدات الخارجية التي 
تكتنؼ عمؿ كزارة الداخمية كتعرضيا لبلستيداؼ خبلؿ الحركب التي يشنيا االحتبلؿ 

( كالتي أشارت 2009اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة )ديب، "اإلسرائيمي" عمى محافظات غزة، ك 
لتفكير االستراتيجي بدرجة متكسطة، كما إلى أف قادة جياز األمف الكقائي الفسطيني يمارسكف ا

( كالتي أشارت إلى أف صنع القرار بكزارة الداخمية يتأثر 2016اتفقت مع دراسة )حرز، 
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( كالتي أشارت إلى أف ممارسة 2010اسة )الشيرم، بالمتغيرات المتنكعة، كلكنيا اختمفت مع در 
 التفكير االستراتيجي كانت ضعيفة لدل أفراد العينة.

 العالقة بين تقييم األوضاع الحالية وصنع القرار األمني
تقييم األوضاع الحالية وصنع القرار األمني من وجية نظر معامل االرتباط بين  :(39جدول )

 اإلشرافية في وزارة الداخمية واألمن الوطنيالعاممين في الوظائف 

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

بيف تقييـ  (α≤0.05)يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
كصنع القرار األمني مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ  األكضاع الحالية

 في كزارة الداخمية كاألمف الكطني. اإلشرافية
0.453* 0.000 

 .α≤0...االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

، كأف القيمة االحتمالية 0.453 ( أف معامؿ االرتباط يساكم39يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig. تساكم )0.05كىي أقؿ مف مستكم الداللة  0.00 ≥ α  كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة 

تقييـ األكضاع الحالية كصنع القرار األمني مف كجية نظر ذات داللة إحصائية بيف  متكسطة
العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كيرجع ذلؾ إلى التفقد الدائـ 

ات كالحثيث كالمتابعة الدكرية لؤلنشطة التشغيمية، ككجكد ركح االنضباط كااللتزاـ العسكرم بالقرار 
كسمسمتيا الزمنية، إضافة إلى الحاجة الممحة كالدائمة لتفحص مكاطف الخمؿ كالعجز لبناء 
االستراتيجية عمى أساس مبلئـ لمكاقع الحالي، كما أف تقييـ األكضاع الحالية يساىـ إلى حد بعيد 

ت الصادرة عف صانع القرار األمني، كىك ما يتخمؼ عما تكصمت لو دراسة في تجكيد القراار 
( بأف تقييـ األكضاع الحالية يؤثر بدرجة كبيرة جدان، كمع ما تكصمت لو دراسة 2008)الفكاز، 

 ( مف أف تقييـ األكضاع يؤثر في العكائد التنظيمية بدرجة قميمة.2010)الشيرم، 
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 العالقة بين صياغة االستراتيجية وصنع القرار األمني
صياغة االستراتيجية وصنع القرار األمني من وجية نظر معامل االرتباط بين  :(40جدول )

 العاممين في الوظائف اإلشرافية في وزارة الداخمية واألمن الوطني

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

بيف صياغة  (α≤0.05)يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
كصنع القرار األمني مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ  االستراتيجية

 اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني
0.256* 0.004 

 .α≤0...االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

، كأف القيمة االحتمالية 0.256 ( أف معامؿ االرتباط يساكم40يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig. تساكم )0.05كىي أقؿ مف مستكم الداللة  0.004 ≥ α  كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة 

صياغة االستراتيجية كصنع القرار األمني مف كجية نظر ذات داللة إحصائية بيف  متكسطة
العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كيعزك الباحث ذلؾ إلى دكراف 

ستراتيجية تحتاج إلى قرار، كصنع القرار األمني يحتاج إلى العممية اإلدارية، فصياغة اال
استراتيجية مصاغة بشكؿ سميـ، ككزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني تتمتع بسمة خاصة 
عف باقي الكزارات في الحككمة الفمسطينية، حيث أف مستكل االنضباط اإلدارم مرتفع، نظران 

 (.2009كىك ما يتفؽ مع ما تكصمت لو دراسة )ديب،  مطبيعة التي تغمب عمييا العسكرية،ل
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 العالقة بين تنفيذ االستراتيجية وصنع القرار األمني
تنفيذ االستراتيجية وصنع القرار األمني من وجية نظر معامل االرتباط بين  :(41جدول )

 العاممين في الوظائف اإلشرافية في وزارة الداخمية واألمن الوطني

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

بيف تنفيذ  (α≤0.05)يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
كصنع القرار األمني مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ  االستراتيجية

 اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني
0.332* 0.000 

 .α≤0...االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

، كأف القيمة االحتمالية 0.332 ( أف معامؿ االرتباط يساكم41يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig. تساكم )0.05كىي أقؿ مف مستكم الداللة  0.00 ≥ α كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة 

تنفيذ االستراتيجية كصنع القرار األمني مف كجية نظر ذات داللة إحصائية بيف  متكسطة
العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف 
القرارات اإلدارية األمنية تتميز بصفة القيادية، حيث تصدر عف القيادات األمنية في المستكيات 

قرب إلى أف تككف عبارة عف تعميمات مع تميزىا بالكجكبية، إذ العميا كالكسطى كبالتالي تككف أ
أنيا تصدر في شكؿ أكامر كتعميمات عسكرية طبقان لطبيعة النظاـ العسكرم المتبع في كزارة 

( كلكنيا 2009لداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني، كىذا يتفؽ مع ما تكصمت لو دراسة )ديب، ا
 (.2008،يختمؼ عما تكصمت لو دراسة )الفكاز
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 العالقة بين مراجعة التقييم االستراتيجي وصنع القرار األمني
مراجعة وتقييم االستراتيجية وصنع القرار األمني من وجية معامل االرتباط بين  :(42جدول )

 نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية في وزارة الداخمية واألمن الوطني

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية
(Sig.) 

بيف مراجعة  (α≤0.05)يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
كتقييـ االستراتيجية كصنع القرار األمني مف كجية نظر العامميف في 

 .الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني
0.311* 0.000 

 .α≤0...االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

، كأف القيمة االحتمالية 0.311 ( أف معامؿ االرتباط يساكم42يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig. تساكم )0.05كىي أقؿ مف مستكم الداللة  0.00 ≥ α  كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة 

مراجعة كتقييـ االستراتيجية كصنع القرار األمني مف كجية ذات داللة إحصائية بيف  متكسطة
نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كيرجع الباحث ذلؾ إلى 
أف العمؿ األمني الذم تمارسو األجيزة األمنية بكزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني كتحديدان 

بحساسية عالية كأم خمؿ يمكف اكتشافو كلمس نتائجو مف عامة في محافظات غزة يتمتع 
باشر في عممية صنع القرار المكاطنيف عدا عف المسئكليف بالكزارة كلذلؾ فإنو يؤثر بشكؿ م

 (.2010األمني، كىذا يختمؼ عما تكصمت لو دراسة )الشيرم، 
التفكير  معكقاتبيف  (α≤0.05)يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  .3

االستراتيجي )معكقات البيئة الخارجية؛ معكقات تنظيمية؛ معكقات شخصية( كصنع القرار 
 األمني مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني.
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 العالقة بين معوقات التفكير االستراتيجي وصنع القرار األمني
معوقات التفكير االستراتيجي وصنع القرار األمني من وجية معامل االرتباط بين  :(43جدول )

 نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية في وزارة الداخمية واألمن الوطني

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

معكقات  (α≤0.05)يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
التفكير االستراتيجي )معكقات البيئة الخارجية؛ معكقات تنظيمية؛ معكقات 
شخصية( كصنع القرار األمني مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ 

 اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني.

0.168 0.063 

 .α≤0...االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

، كأف القيمة االحتمالية 0.163 أف معامؿ االرتباط يساكم (43يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig. تساكم )0.05مف مستكم الداللة  اكبركىي  0.063 ≥ α  كجكد عدـ كىذا يدؿ عمى

معكقات التفكير االستراتيجي )معكقات البيئة الخارجية؛ معكقات ذات داللة إحصائية بيف  عبلقة
ني مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ تنظيمية؛ معكقات شخصية( كصنع القرار األم

اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كيعزك الباحث ذلؾ إلى كجكد ركح كطنية عالية 
لدل العامميف في الكظائؼ اإلشرافية بكزارة الداخمية كاألمف الكطني كتمتعيـ بالمقدرة عمى تجاكز 

ر األمني، إذ أف غالبية أفراد العينة أفادكا أف المعكقات كمنعيا مف التأثير في عممية صنع القرا
يقيـ في عممية صنع القرار األمني، كفي ىذا تختمؼ الدراسة معكقات التفكير االستراتيجي ال تع

( كالتي أشارت 2010( كدراسة )الشيرم، 2008(، كدراسة )الفكاز، 2009مع دراسة )ديب، 
ت التفكير االستراتيجي عمى العكائد التنظيمية داللة إحصائية لمعكقا ذمجميعيا إلى كجكد تأثير 

 المختمفة.
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 العالقة بين معوقات البيئة الخارجية وصنع القرار األمني
معوقات البيئة الخارجية وصنع القرار األمني من وجية نظر معامل االرتباط بين  :(44جدول )

 العاممين في الوظائف اإلشرافية في وزارة الداخمية واألمن الوطني

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

معكقات  (α≤0.05)يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
كصنع القرار األمني مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ  البيئة الخارجية

 اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني.
0.116 0.194 

 .α≤0...االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

، كأف القيمة االحتمالية 0.116 ( أف معامؿ االرتباط يساكم44يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig. تساكم )0.05مف مستكم الداللة  كبرأكىي  0.194 ≥ α  كجكد عدـ كىذا يدؿ عمى

معكقات البيئة الخارجية كصنع القرار األمني مف كجية نظر ذات داللة إحصائية بيف  عبلقة
العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كيعزك الباحث إلى كجكد ركح 
كطنية عالية لدل العامميف في الكظائؼ اإلشرافية بكزارة الداخمية كاألمف الكطني كتمتعيـ 

ف غالبية في عممية صنع القرار األمني، إذ إمنعيا مف التأثير بالمقدرة عمى تجاكز المعكقات ك 
يقيـ في عممية صنع القرار األمني، كفي أفراد العينة أفادكا أف معكقات التفكير االستراتيجي ال تع

( كدراسة )الشيرم، 2008(، كدراسة )الفكاز، 2009ىذا تختمؼ الدراسة مع دراسة )ديب، 
داللة إحصائية لمعكقات التفكير االستراتيجي  ذمكجكد تأثير  ( كالتي أشارت جميعيا إلى2010

 عمى العكائد التنظيمية المختمفة.
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 العالقة بين المعوقات التنظيمية وصنع القرار األمني
المعوقات التنظيمية وصنع القرار األمني من وجية نظر معامل االرتباط بين  :(45جدول )

 في وزارة الداخمية واألمن الوطني العاممين في الوظائف اإلشرافية

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

المعكقات  (α≤0.05)يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
كصنع القرار األمني مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ  التنظيمية

 اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني.
0.101 0.259 

 .α≤0...االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

، كأف القيمة االحتمالية 0.101 ( أف معامؿ االرتباط يساكم45يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig. تساكم )0.05مف مستكم الداللة  كبرأكىي  0.259 ≥ α  كجكد عدـ كىذا يدؿ عمى

معكقات تنظيمية كصنع القرار األمني مف كجية نظر العامميف ذات داللة إحصائية بيف  عبلقة
في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كيعزك الباحث إلى كجكد ركح كطنية 
عالية لدل العامميف في الكظائؼ اإلشرافية بكزارة الداخمية كاألمف الكطني كتمتعيـ بالمقدرة عمى 

التأثير في عممية صنع القرار األمني، إذ أف غالبية أفراد العينة  تجاكز المعكقات كمنعيا مف
مني، كفي ىذا أفادكا أف معكقات التفكير االستراتيجي ال تعيقيـ في عممية صنع القرار األ

( 2010( كدراسة )الشيرم، 2008(، كدراسة )الفكاز، 2009تختمؼ الدراسة مع دراسة )ديب، 
ثير ذك داللة إحصائية لمعكقات التفكير االستراتيجي عمى كالتي أشارت جميعيا إلى كجكد تأ

 العكائد التنظيمية المختمفة.
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 -العالقة بين المعوقات الشخصية وصنع القرار األمني:
المعوقات الشخصية وصنع القرار األمني من وجية نظر معامل االرتباط بين  :(46جدول )

 في وزارة الداخمية واألمن الوطني العاممين في الوظائف اإلشرافية

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية
(Sig.) 

المعكقات  (α≤0.05)يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
الشخصية كصنع القرار األمني مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ 

 اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني.
0.172 0.053 

 .α≤0...االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

، كأف القيمة االحتمالية 0.172 ( أف معامؿ االرتباط يساكم46يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig. تساكم )0.05مف مستكم الداللة  اكبركىي  0.053 ≥ α   كجكد عدـ كىذا يدؿ عمى

معكقات شخصية كصنع القرار األمني مف كجية نظر العامميف ذات داللة إحصائية بيف  عبلقة
في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كيعزك الباحث إلى كجكد ركح كطنية 
عالية لدل العامميف في الكظائؼ اإلشرافية بكزارة الداخمية كاألمف الكطني كتمتعيـ بالمقدرة عمى 

لتأثير في عممية صنع القرار األمني، إذ أف غالبية أفراد العينة تجاكز المعكقات كمنعيا مف ا
أفادكا أف معكقات التفكير االستراتيجي ال تعيقيـ في عممية صنع القرار األمني، كما أف تغميب 
اليـ العاـ عمى األمكر الشخصية كتجاكزىا عمى الرغـ مف تأثيرىا في التفكير االستراتيجي يعد 

ر االستراتيجي عمى القرار األمني، أدت لعدـ كجكد تأثير لمعكقات التفكي مف أبرز األسباب التي
( كدراسة )الشيرم، 2008(، كدراسة )الفكاز، 2009كفي ىذا تختمؼ الدراسة مع دراسة )ديب، 

( كالتي أشارت جميعيا إلى كجكد تأثير ذك داللة إحصائية لمعكقات التفكير االستراتيجي 2010
 المختمفة. عمى العكائد التنظيمية
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 :الثانيةالفرضية 
متغيرات التفكير بين  (α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة  وذ أثريوجد 

معوقات التفكير ؛ ممارسة التفكير االستراتيجي؛ أنماط التفكير االستراتيجي) االستراتيجي
اإلشرافية في وزارة االستراتيجي( وصنع القرار األمني من وجية نظر العاممين في الوظائف 

 الداخمية واألمن الوطني.
 تحميل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار :(47جدول )

 المتغيرات المستقمة
معامالت 

االنحدار الغير 
 قياسية

 خطأ معياري
معامالت 
االنحدار 
 القياسية

قيمة اختبار 
T 

Sig. 

 000. 4.958  3.992 19.796 المقدار الثابت

 ممارسة التفكير
 000. 5.794 459. 037. 214. االستراتيجي

 R Square =0.210قيمة معامل التحديد R =0.459 قيمة االرتباط 

ممارسة ؛ أنماط التفكير االستراتيجي) لمكقكؼ عمى مستكل تأثير التفكير االستراتيجي
صنع القرار األمني، استخدـ ( ميجتمعة عمى معكقات التفكير االستراتيجي؛ التفكير االستراتيجي

 كيمكف استنتاج ما يمي:  Stepwiseالباحث اختبار االنحدار المتعدد باستخداـ طريقة 
أف صنع القرار األمني كىك  Stepwiseيبيف نمكذج  االنحدار النيائي باستخداـ طريقة  . أ

ت  يمثؿ المتغير التابع  يتأثر بصكرة جكىرية كذات داللة إحصائية بكؿ مف المتغيرا
 )ممارسة التفكير االستراتيجي(.

تـ استبعاد كبل مف المتغيرات التالية لعدـ كجكد ثاتير ذا داللة احصائية حسب طريقة   . ب
Stepwise ؛ كالمتغيرات المستقمة )أنماط التفكير االستراتيجي بيف صنع القرار األمني

 معكقات التفكير االستراتيجي(.
% مف التغير 21ك ىذا يعني أف  0.48د يساكم معامؿ التحدي أفأظيرت نتائج التحميؿ  . ت

ثأتير المتغير  المستقؿ التالي )ممارسة التفكير  إلىفي صنع القرار األمني يعكد 



 التحليل والنقاش                                                        الخامسالفصل    

    212 
 

% يعكد لعكامؿ أخرل تؤثر عمى المتغير التابع  صنع القرار 21.3االستراتيجي( كالباقي 
 األمني.

  معادلة التأثير:
 .(ممارسة التفكير االستراتيجي) 0.214 + 19.796 صنع القرار األمني =

عند زيادة )ممارسة التفكير االستراتيجي( بمقدار كحدة كاحدة يؤدم الى  زيادة المتغير 
 (.0.214التابع )صنع القرار األمني( بمقدار )
الى االىتماـ بزيادة )ممارسة  كزارة الداخمية كاألمف الكطنيكىذا ما يدعك  المعنييف في 

 تراتيجي(.التفكير االس
 :الثالثةالفرضية الرئيسية 

بين متوسطات  (α ≤ 0.05)ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
استجابات المبحوثين حول أثر التفكير االستراتيجي في صنع القرار األمني في وزارة الداخمية 
واألمن الوطني تعزى لممتغيرات الشخصية )المؤىل العممي؛ العمر؛ الرتبة العسكرية؛ المسمى 

 اإلداري؛ سنوات الخدمة؛ اإلدارة(.
بين متوسطات ( α≤0.05د مستوى داللة )ذات داللة إحصائية عنتوجد فروق ال أواًل: 

استجابات المبحوثين حول أثر التفكير االستراتيجي في صنع القرار األمني في وزارة الداخمية 
 العمر. واألمن الوطني تعزى لمتغير

 العمرنتائج اختبار "التباين األحادي"  :(48جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
اقل من 

 سنة 30
- 31من
 سنة 40

41-50 
 سنة

سنة فما  51
 فوق

 0.713 0.457 3.82 3.95 3.98 3.86 أنماط التفكير االستراتيجي
 0.291 1.259 3.41 3.95 3.83 3.70 ممارسة التفكير االستراتيجي

 0.024 3.248 4.00 3.13 3.50 3.60 معوقات التفكير االستراتيجي 
 0.642 0.560 3.72 3.73 3.80 3.69 التفكير االستراتيجيإجمالي محور 
 0.399 0.992 2.88 3.61 3.57 3.52 صنع القرار األمنيإجمالي محور 

 α ≤ 0.05المقابمة الختبار " الختبار "التبايف األحادم " اكبر مف مستكل الداللة  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
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)إجمالي محكر التفكير االستراتيجي( حيث كانت قيمة مستكل  المجاؿ إلجماليبالنسبة 
إجمالي كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ مما يكضح  0.642 الداللة

العمر. بينما عند  المجاؿ الفرعي )معكقات التفكير  لمتغيرتعزل  محكر التفكير االستراتيجي
سنة فأكثر،  51ككانت الفركؽ لصالح  الفئة العمرية معنكية  ان االستراتيجي( كجد الباحث فركق

ما يعني أف التقدـ في السف ينعكس عمى قدرة العامميف في الكظائؼ اإلشرافية بكزارة الداخمية 
سنة فأكثر تعتبر أكثر نضجان كأعمؽ تجربة مف  51كاألمف الكطني، كما أف الفئة العمرية 
معكقات التفكير االستراتيجي تعتبر أكثر تأثيران في ىذه الفئات العمرية األدنى منيا كبالتالي فإف 

الفئة بسبب تقدميا في السف كاختبلؼ مستكل المسئكليات لدييـ، بينما التأثير سيككف أقؿ في 
رستو ككنيا تتـ في أجكاء متشابية، كىذا يختمؼ مع تنكع أنماط التفكير االستراتيجي كمما

تكصمت إلى أنو ال تكجد فركؽ معنكية تعزل لمتغير ( كالتي 2013ماجاءت بو دراسة )العشي، 
 العمر.

)إجمالي محكر صنع القرار األمني( حيث كانت قيمة مستكل  المجاؿ إلجماليبالنسبة 
إجمالي كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ مما يكضح  0.399 الداللة

ككف عممية صنع القرار العمر، كيعزك الباحث ذلؾ إلى  لمتغيرتعزل  محكر صنع القرار األمني
بالتجرد كالبعد عف اليكل الشخصي، كىذا يتفؽ مع ما  في كزارة الداخمية كاألمف الكطني تتمتع

( كالتي تكصمت إلى أنو ال فركؽ معنكية تعزل لمتغير 2016تكصمت لو دراسة )أبك عكدة، 
 العمر.
بين متوسطات ( α≤0.05ئية عند مستوى داللة )ذات داللة إحصاتوجد فروق ال ثانيًا: 

استجابات المبحوثين حول أثر التفكير االستراتيجي في صنع القرار األمني في وزارة الداخمية 
 واألمن الوطني تعزى لمتغير المؤىل العممي.
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 المؤىل العممينتائج اختبار "التباين األحادي"  :(49جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
دراسات 

 عميا
 توجييي دبموم بكالوريوس

 0.748 0.407 3.79 4.09 3.96 3.89 أنماط التفكير االستراتيجي
 0.619 0.595 3.88 3.88 3.84 3.67 ممارسة التفكير االستراتيجي
 0.282 1.285 3.98 3.48 3.41 3.45 معوقات التفكير االستراتيجي

 0.738 0.422 3.88 3.85 3.77 3.69 التفكير االستراتيجيإجمالي محور 
 0.396 0.997 3.46 3.72 3.59 3.36 صنع القرار األمنيإجمالي محور 

 α ≤ 0.05المقابمة الختبار " الختبار "التبايف األحادم " اكبر مف مستكل الداللة  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
)إجمالي محكر التفكير االستراتيجي( حيث كانت قيمة مستكل  المجاؿ إلجماليبالنسبة 

إجمالي كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ مما يكضح  0.738 الداللة
المؤىؿ العممي، كيعكد ذلؾ إلى ككف الغالبية العظمى  لمتغيرتعزل  محكر التفكير االستراتيجي

ية في كزارة الداخمية كاألمني الكطني ممف تـ دراسة استجاباتيـ مف العامميف في الكظائؼ اإلشراف
 % فقط مف فئة غير المتعمميف.3كانكا مف ذكم التعميـ العالي، ككاف ما نسبتو 

)إجمالي محكر صنع القرار األمني( حيث كانت قيمة مستكل  المجاؿ إلجماليبالنسبة 
إجمالي ستجابات المبحكثيف حكؿ كجكد فركؽ معنكية بيف اعدـ مما يكضح  0.396 الداللة

المؤىؿ العممي، كيعكد ذلؾ إلى ككف الغالبية العظمى  لمتغيرتعزل  محكر صنع القرار األمني
مف العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية كاألمني الكطني ممف تـ دراسة استجاباتيـ 

 فئة غير المتعمميف.% فقط مف 3كانكا مف ذكم التعميـ العالي، ككاف ما نسبتو 
(، بينما اختمفت 2016(، )المصرم، 2016كقد اتفقت الدراسة مع دراسة )أبك عكدة، 

( التي تكصمت إلى كجكد فركؽ معنكية مؤثرة في التفكير 2013مع دراسة )العشي، 
  االستراتيجي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لصالح "بكالكريكس".
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( بين متوسطات α≤0.05إحصائية عند مستوى داللة )ثالثًا: ال توجد فروق ذات داللة 
استجابات المبحوثين حول أثر التفكير االستراتيجي في صنع القرار األمني في وزارة الداخمية 

 واألمن الوطني تعزى لمتغير الرتبة العسكرية.
 الرتبة العسكرية –نتائج اختبار "التباين األحادي" :(50جدول رقم )  

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 رائد مقدم عقيد عميد

 0.076 2.344 3.95 4.04 4.06 3.13 أنماط التفكير االستراتيجي
 0.187 1.623 3.79 4.10 3.88 3.38 ممارسة التفكير االستراتيجي
 0.089 2.223 3.49 3.15 3.14 3.02 معوقات التفكير االستراتيجي

 0.023 1.559 3.77 3.82 3.74 3.19 التفكير االستراتيجيإجمالي محور 
 0.105 2.092 3.54 3.90 3.35 3.04 صنع القرار األمنيإجمالي محور 

 α ≤ 0.05 الداللة مستكل مف اقؿ"  األحادم التبايف" الختبار " الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف

)إجمالي محكر التفكير االستراتيجي( حيث كانت قيمة مستكل  المجاؿ إلجماليبالنسبة 
إجمالي محكر مما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ  0.023 الداللة

الرتبة العسكرية، ككانت الفركؽ لصالح رتبة مقدـ، كيعزك  لمتغيرتعزل  التفكير االستراتيجي
تطبلع آرائيـ حكؿ التفكير االستراتيجي يعممكف في الباحث ذلؾ إلى ككف فئة مقدـ ممف تـ اس
 رات أكير في التفكير االستراتيجي.مكاقع إدارية عالية، كىذا يتطمب منيـ ميا

)إجمالي محكر صنع القرار األمني( كجد الباحث اف قيمة  المجاؿ إلجماليبالنسبة 
كجكد عدـ مما يكضح  0.105 حيث كانت قيمة مستكل الداللة 0.05مستكل الداللة اكبر مف 

 لمتغيرتعزل  إجمالي محكر صنع القرار األمنيفركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ 
الرتبة العسكرية، كيعزك الباحث ذلؾ إلى كحدة الجيكد نحك تحقيؽ األىداؼ لدل العامميف في 

في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني، كالتزاميـ بإطار محدد كمعد  الكظائؼ اإلشرافية
مسبقان في عممية صنع القرار األمني، كأف ىذه العممية تتـ بمشاركة أك اطبلع العامميف في 

 الكظائؼ اإلشرافية كرتبيـ العسكرية مف رائد فما فكؽ.
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( ك)أبك عكدة، 2015رم، كقد اختمفت نتائج الدراسة مع ما تكصمت لو دراسة )المص
2016.) 
بين متوسطات ( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد فروق ال رابعًا: 

استجابات المبحوثين حول أثر التفكير االستراتيجي في صنع القرار األمني في وزارة الداخمية 
 واألمن الوطني تعزى لمتغير المسمى اإلداري.

 المسمى اإلداري –نتائج اختبار "التباين األحادي" :(51جدول رقم )  

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 مدير ادارة

نائب مدير 
 ادارة

 رئيس قسم مدير دائرة

 0.328 1.159 3.90 4.04 4.11 4.15 أنماط التفكير االستراتيجي
 0.037 2.908 3.72 4.00 3.75 4.12 ممارسة التفكير االستراتيجي
 0.183 1.643 3.52 3.29 3.33 3.24 معوقات التفكير االستراتيجي

 0.582 0.654 3.73 3.82 3.77 3.89 التفكير االستراتيجيإجمالي محور 
 0.007 4.271 3.49 3.75 2.00 3.63 صنع القرار األمنيإجمالي محور 

 α ≤ 0.05المقابمة الختبار " الختبار "التبايف األحادم " اكبر مف مستكل الداللة  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 

)إجمالي محكر التفكير االستراتيجي( حيث كانت قيمة مستكل  المجاؿ إلجماليبالنسبة 
إجمالي كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ مما يكضح  0.582 الداللة

المسمى اإلدارم، كيعزك الباحث ذلؾ إلى كجكد حالة  لمتغيرتعزل  يمحكر التفكير االستراتيج
لداخمية كاألمف الكطني مف التفاىـ ككحدة المفاىيـ كالممارسات بيف المستكيات اإلدارية في كزارة ا

 (.2013( كدراسة )العشي، 2016الفمسطيني، كىذا يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة )حرز، 
)إجمالي محكر صنع القرار األمني( كجد الباحث أف قيمة  المجاؿ إلجماليبالنسبة 

مما يكضح كجكد فركؽ  0.007 حيث كانت قيمة مستكل الداللة 0.05مستكل الداللة أقؿ مف 
المسمى  لمتغيرتعزل  إجمالي محكر صنع القرار األمنيمعنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ 

عزل ىذا األمر إلى ككف العامميف بمسمى إدارم االدارم، ككانت الفركؽ لصالح مدير دائرة، كي
مدير دائرة ىـ عمى احتكاؾ مباشر مع مستكل اإلدارة العميا مف جية ك مستكل اإلدارة الدنيا مف 
جية أخرل، كعميو فإنيـ يحممكف كجية نظر في تكفيقية في عممية صنع القرار األمني، بحيث 
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ات اإلدارية الدنيا كالمستكيات اإلدارية العميا تراعي األكضاع التنظيمية لمعامميف في المستكي
 خبلؿ عممية صنع القرار.

بين متوسطات ( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد فروق ال خامسًا: 
استجابات المبحوثين حول أثر التفكير االستراتيجي في صنع القرار األمني في وزارة الداخمية 

 سنوات الخدمة. واألمن الوطني تعزى لمتغير
 سنوات الخدمة –نتائج اختبار "التباين األحادي" :(52جدول رقم )  

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 5اقل من 
 سنوات

 -5من 
 سنوات 10

-11من 
 سنة 15

سنة فما 15
 فوق

 0.150 1.804 4.26 3.88 3.96 3.63 أنماط التفكير االستراتيجي
 0.108 2.068 4.28 4.09 3.78 3.82 ممارسة التفكير االستراتيجي
 0.452 0.884 3.46 3.71 3.41 3.46 معوقات التفكير االستراتيجي

 0.216 1.509 4.05 3.91 3.74 3.65 التفكير االستراتيجيإجمالي محور 
 0.440 0.906 3.90 3.74 3.54 3.43 صنع القرار األمنيإجمالي محور 

 α ≤ 0.05 الداللة مستكل مف اكبر"  األحادم التبايف" الختبار " الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف

)إجمالي محكر التفكير االستراتيجي( حيث كانت قيمة مستكل  المجاؿ إلجماليبالنسبة 
 إجماليكجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ مما يكضح  0.216 الداللة

سنكات الخدمة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى حداثة نشأة  لمتغيرتعزل  محكر التفكير االستراتيجي
سنكات، كبالتالي فإف معظـ العامميف في ىذا الجياز  10ىذا الجياز حيث أف عمره ال يتجاكز 

مف أجيزة أخرل خبلؿ ىذه الفترة كىي فترة قصيرة ال تكفي إلحداث  إليوالتحقكا بو أك انتقمكا 
 غير في التفكير االستراتيجي كفقان ليا.ت

)إجمالي محكر صنع القرار األمني( حيث كانت قيمة مستكل  المجاؿ إلجماليبالنسبة 
إجمالي كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ مما يكضح  0.440 الداللة

سنكات الخدمة، كيعزك الباحث غمى حداثة نشأة ىذا  لمتغيرتعزل  محكر صنع القرار األمني
سنكات، كبالتالي فإف معظـ العامميف في ىذا الجياز  10الجياز حيث أف عمره ال يتجاكز 
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التحقكا بو أك انتقمكا لو مف أجيزة أخرل خبلؿ ىذه الفترة كىي فترة قصيرة ال تكفي إلحداث تغير 
 في عممية صنع القرار األمني كفقان ليا.

( ك)أبك كميؿ، 2013د اتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت لو دراسة )العشي، كق
2015.) 
بين متوسطات ( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد فروق ال : سادساً 

استجابات المبحوثين حول أثر التفكير االستراتيجي في صنع القرار األمني في وزارة الداخمية 
 . واألمن الوطني تعزى لمتغير المحافظة

 المحافظة –نتائج اختبار "التباين األحادي" :(53جدول رقم )  

 المجال
  المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
إدارة 
 مركزية

شمال 
 غزة

 الوسطى غزة
خان 
 يونس

 رفح

 0.798 0.470 4.06 4.06 3.88 3.83 4.00 3.94 أنماط التفكير االستراتيجي
 0.977 0.159 3.87 3.80 3.92 3.83 3.91 3.79 ممارسة التفكير االستراتيجي
 0.168 1.591 3.44 3.40 3.84 3.25 3.70 3.41 معوقات التفكير االستراتيجي

التفكير إجمالي محور 
 االستراتيجي

3.74 3.88 3.67 3.88 3.79 3.82 0.627 0.680 

صنع القرار إجمالي محور 
 األمني

3.50 3.76 3.53 3.51 3.78 3.54 0.739 0.596 

 α ≤ 0.05 الداللة مستكل مف اكبر"  األحادم التبايف" الختبار " الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف

)إجمالي محكر التفكير االستراتيجي( حيث كانت قيمة مستكل  المجاؿ إلجماليبالنسبة 
إجمالي كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عدـ مما يكضح  0.680 الداللة

المحافظة، كالسبب في ذلؾ يعكد لكحدة الفيـ كاليدؼ  لمتغيرتعزل  محكر التفكير االستراتيجي
المستكل المركزم كعمى مستكل المحافظات، حيث أف طبيعة كتقسيمات العمؿ لمجياز عمى 

 مكحدة في كافة اإلدارات كالمحافظات كىي خاضعة لمرقابة المركزية.
)إجمالي محكر صنع القرار األمني( حيث كانت قيمة مستكل  المجاؿ إلجماليبالنسبة 

إجمالي بات المبحكثيف حكؿ كجكد فركؽ معنكية بيف استجاعدـ مما يكضح  0.596 الداللة
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سنكات الخدمة، كالسبب في ذلؾ يعكد لكحدة الفيـ  لمتغيرتعزل  محكر صنع القرار األمني
كاليدؼ لمجياز عمى المستكل المركزم كعمى مستكل المحافظات، حيث أف طبيعة كتقسيمات 

 العمؿ مكحدة في كافة اإلدارات كالمحافظات كىي خاضعة لمرقابة المركزية.
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 تمييد

خصص ىذا الفصؿ لتمخيص النتائج التي سعت الدراسة إلى تحقيقيا في ضكء نتائج 
التحميؿ اإلحصائي، كصكالن إلى كضع مجمكعة مف التكصيات كاالقتراحات التي تساعد في 

في كزارة الداخمية كاألمف الكطني  تنمية التفكير االستراتيجي لدل العامميف في الكظائؼ اإلشرافية
 الفمسطيني في محافظات غزة.

 نتائج الدراسة

 النتائج المتعمقة بخصائص عينة الدراسةأواًل: 

  سنة. 50% مف عينة الدراسة أعمارىـ أقؿ مف 98.5أظيرت الدراسة أف 
  15.2% مف عينة الدراسة يحممكف درجة البكالكريكس ك75كما أظيرت الدراسة أف %

 ف درجة الماجستير.يحممك 
  مف عينة الدراسة رتبتيـ العسكرية "رائد".83.4كما بينت الدراسة أف % 
  مف عينة الدراسة يعممكف بمسمى إدارم "رئيس قسـ.67.4كأظيرت الدراسة أف % 
  سنكات. 10% مف عينة الدراسة تقؿ سنكات خدمتيـ عف 86.4فيما أظيرت الدراسة أف 

 -الدراسة:ثانيًا: اإلجابة عمى تساؤالت 

إجابة السؤال األول/ ما درجة امتالك العاممين في الوظائف اإلشرافية ألنماط التفكير  .1
 االستراتيجي بوزارة الداخمية واألمن الوطني؟

  كاقع التفكير اإلستراتيجي لدل العامميف في الكظائؼ اإلشرافية بكزارة الداخمية كاألمف الكطني
 %.75.23 بدرجة كبيرة بنسبة

  العامميف في الكظائؼ  لدل% 78.96تكاجد أنماط التفكير االستراتيجي بدرجة كبيرة بنسبة
كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني، كساد نمط التفكير التشخيصي بيف باإلشرافية 

%، كيميو نمط التفكير التجريدم بنسبة 80.92أنماط التفكير االستراتيجي بنسبة 
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%، كفي المرتبة األخيرة نمط 78.19فكير التخطيطي بنسبة %، كيميو نمط الت78.59
 %.78.13التفكير الشمكلي بنسبة 

التفكير  سة العاممين في الوظائف اإلشرافيةإجابة السؤال الثاني/ ما درجة ممار  .2
 االستراتيجي بوزارة الداخمية واألمن الوطني؟

 التفكيرف الكطني الفمسطيني يمارس العاممكف في الكظائؼ اإلشرافية بكزارة الداخمية كاألم 
 .%76.36االستراتيجي بأبعاده المختمفة بدرجة كبيرة بنسبة 

إجابة السؤال الثالث/ ما درجة وجود معوقات التفكير االستراتيجي لدى العاممين في  .3
 الوظائف اإلشرافية بوزارة الداخمية واألمن الوطني؟

  لدل 68.75تكجد معكقات التفكير االستراتيجي بأنكاعيا المختمفة بدرجة كبيرة بنسبة %
 العامميف في الكظائؼ اإلشرافية بكزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني.

إجابة السؤال الرابع/ ما مدى قدرة العاممين بالوظائف اإلشرافية عمى صنع القرار األمني  .4
 الوطني؟بوزارة الداخمية واألمن 

  كزارة بمستكل ممارسة عممية صنع القرار األمني لدل العامميف في الكظائؼ اإلشرافية
 %.71.16الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني بدرجة كبيرة بنسبة 

إجابة السؤال الخامس/ ىل يوجد عالقة بين التفكير االستراتيجي وصنع القرار األمني من  .5
 إلشرافية بوزارة الداخمية واألمن الوطني؟وجية نظر العاممين في الوظائف ا

 عبلقة طردية بيف التفكير االستراتيجي كصنع القرار األمني لدل العامميف في الكظائؼ  يكجد
 -، كما يمي:0.469ني الفمسطيني بدرجة ارتباط كزارة الداخمية كاألمف الكطباإلشرافية 

عبلقة طردية بيف أنماط التفكير االستراتيجي كصنع القرار األمني لدل العامميف في  يكجد -
 .0.386كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني بدرجة ارتباط بالكظائؼ اإلشرافية 

عبلقة طردية بيف ممارسة التفكير االستراتيجي كصنع القرار األمني لدل العامميف في  يكجد -
 .0.459ني الفمسطيني بدرجة ارتباط كزارة الداخمية كاألمف الكطب الكظائؼ اإلشرافية

بيف معكقات التفكير  α≤0.05عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  ال يكجد -
كزارة باالستراتيجي كصنع القرار األمني مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية 

 الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني.
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لسؤال السادس/ ىل يوجد أثر بين التفكير االستراتيجي وصنع القرار األمني من إجابة ا .6
 وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية بوزارة الداخمية واألمن الوطني؟

  يكجد أثر ذك داللة إحصائية لكؿ مف أنماط التفكير االستراتيجي كممارسة التفكير
راتيجي تأثيران إيجابيان ذك داللة إحصائية في صنع تؤثر ممارسة التفكير االستاالستراتيجي، ك 

 % مف التغير في المتغير التابع )صنع القرار األمني(.21القرار األمني كتفسر ما نسبتو 
إجابة السؤال السابع/ ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير  .7

أفراد العينة حول محاور الدراسة باختالف متغيراتيم  العاممين في الوظائف اإلشرافية
 الشخصية؟

 يكج ال( د فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلα≤0.05 بيف متكسطات آراء المبحكثيف )
فركؽ حكؿ التفكير االستراتيجي  كال يكجدحكؿ صنع القرار األمني تعزل إلى العمر، 
راتيجي( حيث كجدت فركؽ معنكية لصالح باستثناء المجاؿ الفرعي )معكقات التفكير االست

 سنة فأكثر. 51الفئة العمرية 
 ال يكجد ( فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلα≤0.05 بيف متكسطات آراء المبحكثيف )

فركؽ حكؿ التفكير  كال يكجدحكؿ صنع القرار األمني تعزل إلى المؤىؿ العممي، 
 االستراتيجي.

 فركؽ ذات داللة إحصائية عند يكجد ( مستكلα≤0.05 بيف متكسطات آراء المبحكثيف )
فركؽ  ال يكجدرتبة مقدـ، كما لصالح حكؿ التفكير االستراتيجي تعزل إلى الرتبة العسكرية 

 معنكية حكؿ صنع القرار األمني تعزل لمتغير الرتبة العسكرية.
 يكجد ( فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلα≤0.05بيف متكسطات آراء المبحكثي ) ف

 ال يكجدحكؿ صنع القرار األمني تعزل إلى المسمى اإلدارم لصالح مسمى مدير دائرة، كما 
 فركؽ حكؿ التفكير االستراتيجي.

 ال يكجد ( فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلα≤0.05 بيف متكسطات آراء المبحكثيف )
التفكير فركؽ حكؿ  ال يكجدحكؿ صنع القرار األمني تعزل إلى سنكات الخدمة، كما 

 االستراتيجي.
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 يكجد ال ( فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلα≤0.05 بيف متكسطات آراء المبحكثيف )
فركؽ حكؿ التفكير  ال يكجدحكؿ صنع القرار األمني تعزل إلى المحافظة، كما 

 االستراتيجي.
 توصيات الدراسة

 االستراتيجي(التوصيات المتعمقة بالمتغير المستقل )التفكير أواًل: 
 .تعزيز ممارسة التفكير االستراتيجي في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني 
  دراؾ القادة كالمدراء في القطاع األمني مف كافة المستكيات بأىمية التفكير زيادة كعي كا 

 عمى العكائد التنظيمية المختمفة. االستراتيجي لما لو مف تأثيرات إيجابية
 ريبية متخصصة بتنمية ميارات التفكير االستراتيجي لدل الضباط العامميف تطكير برامج تد

 في الكظائؼ اإلشرافية بكزارة الداخمية كاألمف الكطني.
  العمؿ عمى تذليؿ العقبات كحؿ المشكبلت المتعمقة بالبيئة الخارجية كالداخمية كتدريب

معيقة أماـ التفكير العامميف عمى التغمب عمى مشاكميـ الشخصية لما لذلؾ مف آثار 
 االستراتيجي.

  تصميـ خطط كبرامج عمؿ تساىـ في حؿ مشكمة عدـ انتظاـ ركاتب المكظفيف كالمكازنات
 التسيرية لتعزيز صمكد العامميف كالتغمب عمى معكقات التفكير االستراتيجي.

 التوصيات المتعمقة بالمتغير التابع )صنع القرار األمني(ثانيًا: 
 األمني بأبعاده كخطكاتو المختمفة.ممارسة عممية صنع القرار  تعزيز 
  زيادة مستكل مشاركة العامميف في صنع القرار، حسب مستكيات االطبلع كالصبلحيات بما

 ال يؤدم إلى تفشي األسرار كالتسبب بمشاكؿ إضافية في العمؿ.
 األمني.ية( في عمميات صنع القرار كالعمم ةاتباع األساليب العممية )النظري 
 .استثمار فئة الشباب العاممة في الكظائؼ اإلشرافية كاالستفادة مف الطاقات الكامنة 

 ثالثًا: توصيات عامة
  لممتقدميف لبللتحاؽ بصفكؼ خاص بميارات التفكير االستراتيجي كممارساتو  شرطكضع

التي تبيف كزارة الداخمية كاألمف الكطني بحيث تتمكف لجاف المقاببلت مف طرح التساؤالت 
 مدل تمتع الفرد المتقدـ لمعمؿ في صفكؼ الكزارة بيذه الميارات.
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  إضافة مساؽ التفكير االستراتيجي ضمف المساقات الكاجب اجتيازىا عند االنتقاؿ مف الرتب
 الدنيا إلى الرتب السامية في الكزارة كيمكف إدراجيا ضمف دكرة الضباط.

 تيجييف العامميف في الكزارة كتشكيؿ ممتقيات خاصة تقديـ امتيازات خاصة لممفكريف كاالسترا
بيـ لبلرتقاء بمستكل التفكير ااالستراتيجي لدييـ كفتح آفاؽ لتبادؿ الخبرات بينيـ عمى 

 اختبلؼ األجيزة التي يعممكف بيا.

 مقترحات دراسات مستقبمية
 .دكر أخبلقيات المينة في التغمب عمى معكقات التفكير االستراتيجي 
 ركة في صنع القرار األمني في إدارة األزمات األمنية.أثر المشا 
 .أثر اإلبداع التنظيمي عمى تنمية ميارات التفكير االستراتيجي 
 .دكر التدريب في صقؿ ميارات التفكير االستراتيجي 
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 مصفوفة الربط بين النتائج والتوصيات وجية التنفيذ :(54جدول رقم )

النتيجة 
 األولى

بدرجة اإلستراتيجي لدل العامميف في الكظائؼ اإلشرافية بكزارة الداخمية كاألمف الكطني كاقع التفكير 
 %.75.23 كبيرة بنسبة

 جية التنفيذ التوصيات م.

تعزيز ممارسة التفكير االستراتيجي في كزارة الداخمية كاألمف الكطني  1
 الفمسطيني.

كزارة الداخمية كاألمف 
 الكطني

2 
دراؾ  القادة كالمدراء في القطاع األمني مف كافة زيادة كعي كا 

المستكيات بأىمية التفكير االستراتيجي لما لو مف تأثيرات إيجابية عمى 
 العكائد التنظيمية المختمفة.

كزارة الداخمية كاألمف 
 الكطني

3 
تطكير برامج تدريبية متخصصة بتنمية ميارات التفكير االستراتيجي 
لدل الضباط العامميف في الكظائؼ اإلشرافية بكزارة الداخمية كاألمف 

 الكطني.

المديرية العامة لمتدريب 
بكزارة الداخمية كاألمف 

 الكطني

4 
العمؿ عمى تذليؿ العقبات كحؿ المشكبلت المتعمقة بالبيئة الخارجية 

داخمية كتدريب العامميف عمى التغمب عمى مشاكميـ الشخصية لما كال
 لذلؾ مف آثار معيقة أماـ التفكير االستراتيجي.

كزارة الداخمية كاألمف 
الكطني، المديرية العامة 

 لمتدريب

5 
تصميـ خطط كبرامج عمؿ تساىـ في حؿ مشكمة عدـ انتظاـ ركاتب 

العامميف كالتغمب عمى  المكظفيف كالمكازنات التسيرية لتعزيز صمكد
 معكقات التفكير االستراتيجي.

 المالية العسكرية

النتيجة 
 الثانية

مستكل ممارسة عممية صنع القرار األمني لدل العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في كزارة الداخمية 
 %.71.16كاألمف الكطني الفمسطيني بدرجة كبيرة بنسبة 

 جية التنفيذ التوصيات م.

1 
مستكل مشاركة العامميف في صنع القرار، حسب مستكيات  زيادة

االطبلع كالصبلحيات بما ال يؤدم إلى تفشي األسرار كالتسبب 
 بمشاكؿ في العمؿ.

قيادة كزارة الداخمية كاألمف 
الكطني كجياز األمف 

 الداخمي

اتباع األساليب العممية )النظرية كالعممية( في عمميات صنع القرار  2
 األمني.

قيادة كزارة الداخمية كاألمف 
 الكطني

استثمار فئة الشباب العاممة في الكظائؼ اإلشرافية كاالستفادة مف  3
 الطاقات الكامنة.

 المديرية العامة لمتدريب
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 المصادر والمراجع

 أواًل: المصادر

 .القرآف الكريـ 
 .السنة النبكية 

 ثانيًا: المراجع العربية

 الكتب( أ
 ( .2010إبراىيـ يكنس، كشياب، شيرزاد .).السمكؾ القيادم كعبلقتو بالقدرة عمى اتخاذ القرار 

 العراؽ: معيد إعداد المعمميف.
 ( .2009أبك النصر، مدحت .).القاىرة:  مقكمات التخطيط كالتفكير االستراتجي المتميز

 المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر.
 ( .2004أبك بكر، مصطفى .).االسكندرية: الدار  المرجع في التفكير االستراتيجي كاإلدارة

 الجامعية.
 ( .2004بف حبتكر، عبد العزيز .)عماف: دار  أداة جديدة في عالـ متغير. اإلدارة االستراتيجية

 المسيرة لمنشر كالتكزيع.
 ( .2011تعمب، سيد صابر .).عماف: دار الفكر لمنشر  نظـ دعـ كاتخاذ القرارات اإلدارية

 كالتكزيع.
 ( .2005جركاف، فتحي .). عماف: دار الفكر. اإلبداع: مفيكمو، معاييره 
 ( .2004جماؿ الديف، سامي .)االسكندرية: مؤسسة حكرس الدكلية  تنظيـ اإلدارم.اإلدارة كال

 لمنشر كالتكزيع.
 ( .2004حريـ، حسيف .).السمكؾ التنظيمي: سمكؾ األفراد كالجامعات في منظمات األعماؿ 

 عماف: دار الحامد لمنشر.
 ( .2006الحسيني، فبلح .).اإلدارة االستراتيجية: مفاىيميا، مداخميا، عممياتيا المعاصرة 

 دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.عماف: 
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 ( .1988الخضرم، محمد .).بيركت: دار إحياء التراث  نكر اليقيف في سيرة سيد المرسميف
 العربي.

 ( .2008الخفاجي، نعمة .) المجمد األكلى(. عماف:  قراءات معاصرة -الفكر االستراتيجي(
 دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

 ( .2010الخفاجي، نعمة .) المجمد  المداخؿ كالمفاىيـ كالعمميات -االستراتيجية اإلدارة(
 الثانية(. عماف: دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

 ( .1412خماخـ، عبد المطيؼ .)الرياض: جامعة الممؾ  إدارة استراتيجية كسياسات إدارية.ىػ
 سعكد.

 ( .2005الدكرم، زكريا .)عماف: دار  ة.اإلدارة االستراتيجية مفاىيـ كعمميات كحاالت دراسي
 اليازكرم لمنشر كالتكزيع.

 ( .2010الدكرم، زكريا .).عماف: دار  اإلدارة االستراتيجية مفاىيـ كعمميات كحاالت دراسية
 اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع.

 ( .2007رزقة، يكسؼ .) غزة. حماس في حككمة فمسطيف العاشرة. -الطريؽ الصعب 
 ( .2004الركابي، كاظـ نزار .).عماف: دار كائؿ  اإلدارة االستراتيجية العكلمة كالمنافسة

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
 ( .2001الزىراني، جمعاف .).الرياض: جامعة نايؼ  صنع القرار االدارم في األجيزة األمنية

 العربية لمعمـك األمنية.
 ( .2007سعيد، سييمة .).دف: دار حامد األر  الجديد في األساليب الكمية كبحكث العمميات

 لمنشر كالتكزيع.
 ( .2010السمطاف، جاسـ .).المنصكرة: أـ  التفكير االستراتيجي كالخركج مف المأزؽ الراىف

 القرل لمترجمة كالنشر كالتكزيع.
 ( .2006شابسكغ، يكسؼ .).الشارقة: مركز بحكث شرطة الشارقة. اإلدارة األمنية الحديثة 
 ( .1993شيحا، ابراىيـ .) بيركت: الدار الجامعية. العامة: العممية االدارية.االدارة 
 ( .1420الصباب، اسماعيؿ .)اإلسكندرية: المكتب  نظـ المعمكمات التخاذ القرارات اإلدارية.ىػ

 العربي الحديث.
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 ( .2006الطيب، عصاـ عمي .).القاىرة:  أساليب التفكير: نظريات كدراسات كبحكث معاصرة
 عالـ الكتب.

 .دار الحامد لمنشر كالتكزيع. إدارة االستراتيجية.(. 2012) الطيطي، خضر 
 ( .2009الظاىر، نعيـ .).عماف : عالـ الكتب  اإلدارة االستراتيجية المفيكـ األىمية التحديات

 لمنشر كالتكزيع.
 ( .2002عابديف، محمكد .).القاىرة:  قضايا تخطيط التعميـ كاقتصادياتو بيف العالمية كالمحمية

 مصرية المبنانية.الدار ال
 ( .2003العارؼ، نادية .).االسكندرية: الدار الجامعية. التخطيط االستراتيجي كالعكلمة 
 ( .2003العبد، جبلؿ .).مصر: دار  إدارة األعماؿ مدخؿ اتخاذ القرارات كبناء الميارات

 الجامعة الجديدة لمنشر.
 ( .2006عبكم، زيد ، ك سامي حريز .) العامة بيف النظرية كالتطبيؽ.مدخؿ إلى اإلدارة 

 عماف: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.
 ( .1995عسكر، سمير .).دبي: دار القمـ لمنشر كالتكزيع. أصكؿ اإلدارة 
 ( .2002العقاد، عباس محمكد .).االسكندرية: دار اليبلؿ. التفكير فريضة إسبلمية 
 ( .1995العناني، عصاـ .) المجمد  -مجمة اإلدارة  -اإلدارة بالمشاركة القيادة اإلدارية كفمسفة

 القاىرة: اتحاد جمعيات التنمية اإلدارية. .2العدد  - 28
 ( .2006عياصرة، عمي .).عماف: دار حامد. القيادة كالدافعية في اإلدارة التربكية 
 ( .1422فتحي، محمد .)نشر القاىرة: دار التكزيع كال الخركج مف المأزؽ: فف إدارة األزمات.ىػ

 اإلسبلمية.
 ( .2000الفضؿ، مؤيد، كشعباف، عبد الكريـ .) ترشيد القرارات اإلدارية بأسمكب التحميؿ

 عماف: دار زىراف لمنشر كالتكزيع. الكمي.
 ( .2010فياض، محمكد ، ك آخركف .).عماف: دار صفاء لمنشر. مبادئ اإلدارة 
 ( .2008قطاميف، نايفة .)القاىرة:  اعي في المؤسسات التربكية.تنمية اإلبداع كالتفكير االبد

 الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات.
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 ( .2008الكبيسي، عامر .).الشارقة: مركز الخميج  التفكير االستراتيجي كصناعة المستقبؿ
 لمدراسات.

 ( .2007ماىر، أحمد .)المجمد الطبعة السابعة(.  اإلدارة االستراتيجية: الدليؿ العممي لممديريف(
 اإلسكندرية: الدار الجامعية.

 ( .2011محمكد، عبلء الديف .).عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع. إدارة المنظمات 
 ( .1997محمكد، محمد .).الرياض: مطابع الفرزدؽ التجارية. اإلدارة العامة المقارنة 
 ( .2007المرسي، جماؿ الديف، ك آخركف .)ستراتيجي كاإلدارة االستراتيجية منيج التفكير اال

 اإلبراىيمية: الدار الجامعية. تطبيقي.
 ( .2008مرسي، نبيؿ .).االسكندرية: المكتب العربي الحديث. التخطيط االستراتيجي 
 ( .2000المصرم، أحمد .).الككيت: دار القمـ. االتصاالت كالقرارات كفعاليتيا في اإلدارة 
 ( .2004المصرم، أحمد .).االسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. اإلدارة الحديثة 
 ( .2007المغربي، عبد الحميد .).جميكرية مصر  اإلدارة االستراتيجية بقياس األداء المتكازف

 العربية: المكتبة العصرية.
 ( .2009المغربي، عبد الحميد .)األداء  بطاقة األداء المتكازف: المدخؿ المعاصر لقياس

 االسكندرية: المكتبة العصرية. االستراتيجي.
 ( .2003النعيمي، صبلح .).الككيت: المجمة  مكاصفات المفكر االستراتيجي في المنظمة

 العربية لئلدارة.
 ( .2002ياسيف، سعد غالب .).عماف: دار الباركدم العممية لمنشر  اإلدارة االستراتيجية

 كالتكزيع.
 ( .2011ياسيف، سعد غالب .).عماف: دار اليازكرم العممية. اإلدارة االستراتيجية 
 ( .2006يكنس، طارؽ .).الفكر االستراتيجي لمقادة دركس مستكحاة مف التجارب العالمية 

 القاىرة: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.
 الرسائل العممية( ب
 ( .2005أبك سبت، صبرم .) صنع القرارات تقييـ دكر نظـ المعمكمات اإلدارية في

 غزة. -غزة: الجامعة اإلسبلمية  اإلدارية في الجامعات الفمسطينية.
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 ( .2016أبك عكدة، صالح .) دكر األنماط القيادية في تعزيز ممارسة عمميات إدارة
غزة: أكاديمية اإلدارة المعرفة لمنتسبي قكل األمف الفمسطيني بالمحافظات الجنكبية. 

 كالسياسة لمدراسات العميا.
 ( .2015أبك كميؿ، محمد .) دكر إدارة العمميات المركزية في معالجة األزمات األمنية في

 غزة: أكاديمية اإلدارة كالسياسية لمدراسات العميا. كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني.
 ( .2008البراىيـ، فيصؿ .) العكامؿ المؤثرة عمى مشاركة المكظفيف في صنع القرار

 الرياض: جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية. رسالة ماجستير. -ستكل أدائيـ كعبلقتو بم
 ( .2013بك سمرة، عبد اهلل .) القرار األمني كدكره في إدارة األزمات األمنية بدكلة

اإلمارات العربية المتحدة: أكاديمية شرطة  رسالة ماجستير. -اإلمارات العربية المتحدة 
 دبي.

 ( .2003الحراحشة، محمد .) مستكل التفكير االستراتيجي لدل القادة اإلدارييف في كزارة
 أطركحة دكتكراة غير منشكرة. -التربية كالتعميـ في األردف كعبلقتو بأنماط اتخاذ القرار 

 عماف: جامعة عماف العربية.
 ( .2016حرز، ابراىيـ .) القرار بكزارة كاقع إدارة المعمكمات األمنية كدكرىا في صنع

غزة: أكاديمية اإلدارة كالسياسة  رسالة ماجستير. -الداخمية في المحافظات الجنكبية 
 لمدراسات العميا.

 ( .2007الحميضي، عبد العزيز .) عممية صنع القرارات كعبلقتيا بالرضا الكظيفي- 
 الرياض: جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية. رسالة ماجستير.

  .أنمكذج إدارم مقترح لتطكير مفيكـ التفكير االستراتيجي لمديرم (. 2008)خميؼ، لينا
 عماف: الجامعة األردنية. الثانكية الحككمية في األردف.

 ( .2006الدجني، إياد .) كاقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسبلمية في ضكء
 غزة: الجامعة اإلسبلمية. معايير الجكدة.

 ( .2011الدجني، إياد .).دمشؽ:  دكر التخطيط االستراتيجي في جكدة األداء المؤسسي
 جامعة دمشؽ.
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 ( .2009ديب، حمزة يكسؼ .) التفكير االستراتيجي كدكره في تطكير قيادات األمف
 الرياض: جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية. الكقائي الفمسطيني.

 ( .1999الرشيدم، عمي .)استخداـ نظـ المعمكمات الحاسكبية في عممية اتخاذ معكقات ـ
 الرياض: جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية. رسالة ماجستير. -القرارات األمنية 

 ( .2010الشيرم، محمد بف عمي .) كاقع التفكير االستراتيجي لدل مديرم المدارس
المممكة  ؼ، رسالة ماجستير.الثانكية بمدارس التعميـ العاـ الحككمي كاألىمية بمدينة الطائ

 العربية السعكدية: جامعة أـ القرل.
 ( .2010صياـ، آماؿ .) تطبيؽ التخطيط االستراتيجي كعبلقتو بأداء المؤسسات األىمية

 غزة. -غزة: جامعة األزىر  النسكية في قطاع غزة.
 ( .1999العتيبي، بشير .)زة األمنية عبلقة الثقافة القيادية باتخاذ القرارات في األجيـ- 

 الرياض: جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمية. رسالة ماجستير.
 ( .2011العتيبي، عبد العزيز .) إدارة المعمكمات كدكرىا في صنع القرارات بالمديرية

الرياض: جامعة نايؼ العربية لمعمـك  رسالة ماجستير. -العامة لمجكازات بالرياض 
 األمنية.

 ( .2004العتيبي، فيحاف .) رسالة  -دكر المعمكمات في عممية اتخاذ القرارات اإلدارية
 الرياض: جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية. ماجستير.

 ( .2013العشي، نياؿ .) أثر التفكير االستراتيجي عمى أداء اإلدارة العميا في المنظمات
 غزة. -غزة: الجامعة اإلسبلمية  ع غزة.غير الحككمية العاممة في مجاؿ التأىيؿ في قطا

 ( .2014العمي، عبد الرزاؽ .) درجة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي لدل رؤساء
األقساـ األكاديمية في الكميات التطبيقية في دكلة الككيت كعبلقتيا بإعادة ىندسة العمميات 

الككيت: جامعة الشرؽ  رسالة ماجستير. -اإلدارية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 
 األكسط.

 ( .2008الفكاز، نجكل .) التفكير االستراتيجي لدل مديرات مدارس التعميـ العاـ الحككمية
 جدة: جامعة أف القرل. رسالة ماجستير. -بمدينة جدة 

 ( .2011قاسـ، سعاد .) رسالة  -أثر الذكاء االستراتيجي عمى عممية اتخاذ القرارات
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 غزة. -غزة: الجامعة اإلسبلمية  ماجستير.
 ( .2007المكح، عادؿ .) معكقات تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية

 غزة. -غزة: الجامعة اإلسبلمية  رسالة ماجستير غير منشكرة. -في قطاع غزة 
 ( .2015المصرم، سمماف .)ة دكر القيادة االستراتيجية في تفعيؿ عمميات إدارة المعرف

 غزة: أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا.بكزارة الداخمية كاألمف الكطني. 
 ( .2015النخالة، رمزم .) درجة استخداـ مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لمتفكير

 -غزة: الجامعة اإلسبلمية  رسالة ماجستير. -االستراتيجي كعبلقتو بدرجة أدائيـ اإلدارم 
 غزة.

 ميارة القائد األمني في اتخاذ القرار في الظركؼ الطارئة.(. 2002ي، سعد. )اليذل 
 الرياض: جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية.

 الدوريات والمجالت( ت
 ( .أثر تحميؿ البيئة الخارجية كالداخمية في صياغة 2007، 05داكدم، الطيب .)

 .42-41، الصفحات مجمة الباحثاالستراتيجية. 
  ،األمف كالحياة(. التفكير االستراتيجي كاإلبداع. 2014المربع، صالح بف سعد. )ديسمبر ،

 .88صفحة 
  ،األمف كالحياة(. معكقات التفكير االستراتيجي. 2014المربع، صالح بف سعد. )نكفمبر ،

 .70صفحة 
 المواقع اإللكترونية( ث

 04تاريخ االسترداد . تحميؿ البيئة الخارجية(. 2013، 01 07ظفر ناصر. ) ،حسيف 
 جامعة بابؿ: -، مف كمية اإلدارة كاالقتصاد 2016أغسطس، 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=9&lcid=34477 
  .تعريؼ بكزارة الداخمية كاألمف الكطني.(. 2016، 12 28)كزارة الداخمية كاألمف الكطني 

 تـ االسترداد مف كزارة الداخمية كاألمف الكطني: 
http://www.moi.gov.ps/Page.aspx?page=content&id=2 

 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=9&lcid=34477
http://www.moi.gov.ps/Page.aspx?page=content&id=2
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 المالحق

 (1ممحق رقم )

 كتاب تسييل ميمة باحث
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 (2ممحق رقم )
 االستبانة في صورتيا النيائية

 الرحيمبسم اهلل الرحمن 

 

برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية اإلدارة 

 والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى بغزة

   برنامــج القيــادة واإلدارة

 غزة-جامعة األقصى 



 المحترم،،،        ألخ الموظف/ا

  السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

 العمميالموضوع/ جمع بيانات ألغراض البحث 

أثــر التفكيــر اإلســتراتيجي فــي صــنع القــرار األمنــي " إجراء دراسػػة بعنػػكاف:بػالباحػػث  يقػكـ
ــوطني الفمســطيني" ــة واألمــن ال ــوزارة الداخمي ، كذلػػؾ اسػػتكماالن لمتطمبػػات الحصػػكؿ عمػػى درجػػة ب

 الماجستير في القيادة كاإلدارة.

باإلجابة عمى فقرات ىذه لذا كفي إطار جمع البيانات البلزمة لدراستو، نأمؿ التعاكف 
االستبانة بصدؽ كمكضكعية، شاكريف جيكدكـ في خدمة البحث العممي كدعـ مسيرة العمـ. 

  البحث العممي فقط. لغرضستستخدـ ك  ستككف سرية عممان بأف ىذه البيانات

 شاكرين لكن حسن تعاونكن

 الباحث

 أسامة ناصر الدين أبو شعبان
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 -األول: البيانات الشخصية: القسم

 ( أمام البند الذي يعبر عنك.√ضع إشارة )

 العمر: .1

  سنة.  30أقؿ مف  31-40 .سنة   41-50 .سنة    51 .سنة فما فكؽ 

 المؤىل العممي: .2

    .دراسات عميا .بكالكريكس      .  أقؿ مف تكجييي.   تكجييي.  دبمـك
 

 الرتبة العسكرية: .3

  .لكاء    .عميد   .عقيد   .مقدـ  .رائد 

 المسمى اإلداري: .4

 .نائب مدير عاـ    .مساعد مدير عاـ   .مدير إدارة/ محافظة 

  .نائب مدير إدارة/ محافظة    .مدير دائرة    .رئيس قسـ 

 عدد سنوات الخدمة: .5

  سنكات.  5أقؿ مف  5-10    .سنكات 11-15    .سنة 15 .سنة فما فكؽ 

 المحافظة التي تعمل بيا: .6

  .إدارة مركزية    .محافظة شماؿ غزة    .محافظة غزة 

 محافظة الكسطى     .محافظة خانيكنس    .محافظة رفح 
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 -القسم الثاني: محاور االستبانة:
( √) اإلشارة بوضع الفعمي الواقع ضوء في وموضوعية بدقة عنيا واإلجابة بعناية، فقرة كل قراءة يرجى
 االستبانة. في الموضح المقياس عمى بند كل مقابل

 التفكير االستراتيجيالمحور األول: 
 البعد األول: أنماط التفكير االستراتيجي

 الفقرة م.

موافق بدرجة كبيرة جداً 
 

موافق بدرجة كبيرة
موافق بدرجة متوسطة 

 

موافق بدرجة قميمة
موافق بدرجة قميمة جداً  

 

 الشمولي:أواًل: نمط التفكير 
      أشجع المرؤكسيف عمى االستفادة مف الفرص الجديدة المتاحة ليـ. 1
      أستند إلى الحقائؽ في معرفة طبيعة المجتمع المحيط بعممي. 2
      أطرح معالجات كمية لممشكبلت التي تكاجو المرؤكسيف. 3
      أجرم تغييرات شمكلية في األنشطة التي أمارسيا عند الحاجة. 4
      أتعامؿ بمركنة مع المرؤكسيف. 5
      أىتـ بنتائج حؿ المشكبلت أكثر مف االىتماـ بخطكات الحؿ. 6
أقدـ حمكؿ إبداعية لبعض المشكبلت عمى الرغـ مف ضغكط  7

 العمؿ.
     

 ثانيًا: نمط التفكير التجريدي:
      أعتمد عمى المقاييس الكصفية أثناء تقييـ المرؤكسيف. 1
      أعمؿ عمى فيـ المشكبلت التي تكاجو المرؤكسيف بتجرد. 2
      أىتـ بالمكضكعات الجديدة كغير المألكفة. 3
      أحرص عمى استثمار الكقت أثناء جمع البيانات عف المشكبلت. 4
      أسمح لممرؤكسيف بالمشاركة في صنع القرارات. 5
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      أستشير الخبراء في المجاؿ األمني كاإلدارم عند إعداد الخطط. 6
      أقّيـ المرؤكسيف بمكضكعية كحيادية. 7

 ثالثًا: نمط التفكير التشخيصي:
أستثمر الفرص المكجكدة خارج العمؿ بما يصب في صالح  1

 العمؿ.
     

      رصد طبيعة القضايا التي أتعامؿ معيا. أعتمد عمى أفكارم في 2
      أجرم تغييرات تدريجية في اآلليات كاإلجراءات كطرؽ العمؿ. 3
      أتعامؿ بمركنة مع المرؤكسيف. 4
      أعطي اىتمامان ألساليب حؿ المشكبلت األمنية. 5
      أىتـ بتحقيؽ أىداؼ أم عمؿ مناط بي. 6
      حمكؿ متكازنة لممشكبلت التي تعترض العمؿ. أطرح 7

 رابعًا: نمط التفكير التخطيطي:
      أتابع الخطط اليكمية لمعمؿ لجميع المرؤكسيف. 1
      أىتـ بتفاصيؿ المشكبلت اإلدارية أثناء التعامؿ معيا. 2
      أفضؿ التعامؿ مع المكضكعات المألكفة كغير المألكفة. 3
كقتان كافيان لجمع بيانات مفصمة عف المشكبلت التي  أقضي 4

 أكاجييا.
     

      أبني تصكران مستقبميان لمعمؿ بناءن عمى الكاقع اإلدارم كاألمني. 5
      ألتـز بالقكانيف كاإلجراءات أثناء التعامؿ مع المكاقؼ اإلدارية. 6
      التقييـ.أعتمد عمى الناتج النيائي لممرؤكسيف في عممية  7

 البعد الثاني: ممارسة التفكير االستراتيجي
 أواًل: التحميل االستراتيجي:

أمتمؾ المعرفة الكافية بالخطة االستراتيجية لمجياز الذم أعمؿ  1
 فيو.

     

     أحاكؿ فيـ بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية عند التحميؿ  2
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 االستراتيجي.
      كاضحة بالنسبة لي.رسالة الجياز كأىدافو  3
      أحرص عمى إشراؾ المكظفيف في تحديد أىداؼ العمؿ. 4
      تشجعني اإلدارة العميا عمى استخبلص النتائج مف التجارب. 5
      أستعيف بالدراسات العممية كالبحثية عند كضع خطة لمعمؿ. 6
      أستطيع تعديؿ الخطة إذا اختمفت الظركؼ عند التفيذ. 7

 ثانيًا: صياغة االستراتيجية:
أعمؿ عمى فيـ البيئة الداخمية كالخارجية عند صياغة  1

 االستراتيجية.
     

أزاكج بيف فيـ البيئة الداخمية كالخارجية عند اختيار البديؿ  2
 االستراتيجي.

     

عند صياغة  المرؤكسكفأؤمف بالدكر الممكف أف يمعبو  3
 االستراتيجية.

     

      أعتمد عمى البديؿ الذم يناسب األىداؼ االستراتيجية لممنظمة. 4
أحرص عمى أف تنمي الخطة االستراتيجية حس القيادة لدل  5

 المرؤكسيف.
     

لدم استعداد لتعديؿ استراتيجية العمؿ إذا تغيرت الظركؼ  6
 المحيطة.

     

بديمة يمكف المجكء ليا عند تغير  أحرص عمى إعداد خطط 7
 الظركؼ المحيطة.

     

 ثالثًا: تنفيذ االستراتيجية:
في تنفيذ  المرؤكسكفأؤمف بالدكر الذم يمكف أف يمعبو  1

 االستراتيجية.
     

      أعطي األكلكية إلنجاز عممي حسب الخطة المحددة. 2
المقترحة مف أتعاطى بإيجابية مع آليات العمؿ الجديدة  3

 المرؤكسيف.
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      أرشد المرؤكسيف دائمان نحك تنفيذ االستراتيجية. 4
تراعي اإلدارة خطكات التنفيذ المعدة عند صياغة الخطة  5

 االستراتيجية.
     

      أعمؿ عمى معالجة الثغرات أثناء تنفيذ االستراتيجية. 6
      أثناء التنفيذ.أىتـ بالمتابعة الدائمة مع المرؤكسيف  7

 رابعًا: مراجعة وتقييم االستراتيجية:
      تمارس اإلدارة دكران رقابيان عمى تنفيذ الخطة االستراتيجية. 1
      يكجد نظاـ لممراقبة كالتقييـ كاضح كمكتكب. 2
      يكجد رقابة داخمية لؤلداء أثناء تنفيذ الخطة. 3
      تنفيذ الخطة.يكجد رقابة خارجية لؤلداء في  4
      يستفيد الجياز كقادتو مف نتائج التقييـ في تطكير العمؿ. 5
      تمتـز اإلدارات المتعاقبة بالرقابة عمى الخطط االستراتيجية. 6
      تتبع اإلدارة العميا نظاـ كاضح لمثكاب كالعقاب. 7

 البعد الثالث: معوقات التفكير االستراتيجي

 البيئة الخارجية: أواًل: معوقات
      تؤّثر الحزبية كالعشائرية في استقطاب كفاءات جديدة. 1
      تشكؿ ثقافة المجتمع كعاداتو كتقاليده عائقان أماـ األفكار الجديدة. 2
تتصادـ األفكار المطركحة داخؿ الجياز مع السياسات المفركضة  3

 مف كزارة الداخمية كاألمف الكطني.
     

عدـ انتظاـ الركاتب المدفكعة لممكظفيف إلى انشغاليـ يؤدم  4
 بيمكميـ الشخصية.

     

يؤدم إخبلء المكاقع األمنية في أكقات الطكارئ كالحركب إلى  5
 اضطراب العمؿ.

     

      يعد العامؿ االجتماعي عائقان أماـ بعض القضايا األمنية. 6
     يؤثر تدخؿ كزارة الداخمية في خطط الجياز عمى قناعات  7
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 المكظفيف.
 ثانيًا: المعوقات التنظيمية:

تعتبر مسألة تطبيؽ التفكير االستراتيجي في الجياز مسألة  1
 ىامشية.

     

ينشغؿ القادة كالعاممكف في الجياز بالمشكبلت اليكمية كيركزكف  2
 عمييا.

     

المستمر ككثرة التنقبلت عائقان أماـ التفكير يعد التدكير  3
 االستراتيجي.

     

يكجد ضعؼ لدل بعض القيادات في إعداد الخطط المستقبمية  4
 كاالستراتيجية.

     

      يؤثر ضعؼ المكازنات المخصصة عمى التفكير االستراتيجي. 5
      يكجد ندرة في البيانات تعيؽ المجاؿ أماـ التنبؤ بالمستقبؿ. 6
      يؤثر ضعؼ الييكؿ التنظيمي عمى التفكير االستراتيجي. 7

 ثالثًا: المعوقات الشخصية:
      يركز المدراء عمى العمؿ الفردم كيغفمكف العمؿ المشترؾ. 1
      ييغمب المديركف مصالحيـ الشخصية عمى مصالح العمؿ. 2
      االستراتيجي.يعيؽ عامؿ الكقت تنمية مياراتي في التفكير  3
      الشعكر بالمنافسة يضعؼ لدّم القدرة عمى التفكير االستراتيجي. 4
      يشكؿ التغيير كالتطكير عامبلن سمبيان عمى التفكير االستراتيجي. 5
      أفضؿ التفكير التقميدم عف االستراتيجي ألف مخاطره أقؿ. 6
      اختيار بديؿ مف البدائؿ المتاحة. أكاجو صعكبة عند 7

 المحور الثاني: صنع القرار األمني
      يتـ إشراؾ العامميف في صنع القرار األمني. 1
      يغمب العمؿ بركح الفريؽ في مراحؿ صنع القرار األمني. 2
     تنحصر سمطة صناعة القرار األمني بالمستكيات العميا في  3
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 الجياز.
يكجد رقابة دكرية لمنتائج المترتبة عمى عمميات صنع القرار  4

 األمني في الجياز.
     

يستطيع القائد األمني في الجياز صنع القرار في حاالت  5
 الطكارئ.

     

يكجد فيـ مشترؾ حكؿ أىمية المعمكمات في عممية صنع القرار  6
 األمني.

     

      القرار األمني. تتكفر التجييزات البلزمة لعممية صنع 7
يأخذ صانع القرار األمني كافة أبعاد البيئة الداخمية كالخارجية  8

 بعيف االعتبار.
     

      تنسجـ عممية صنع القرار األمني مع أىداؼ كغايات الجياز. 9
      يتـ أخذ النتائج المستقبمية بعيف االعتبار عند صنع القرار األمني. 10
صنع القرار األمني عمى التحميؿ االستراتيجي المعد تستند عممية  11

 مسبقان.
     

يتمتع صانعك القرار األمني في الجياز بميارات التخطيط كالتفكير  12
 االستراتيجي.

     

 ،،،انتهى،،،
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 (3ممحق رقم )
 مخاطبة السادة المحكمين
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

أكاديمية اإلدارة برنامج الدراسات العليا المشترك بين 

 والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى بغزة

   برنامــج القيــادة واإلدارة

 غزة-جامعة األقصى 
 

 ،،، حفظو اهلل ورعاه.....    ............................................ السيد/

  السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

 الموضوع/ تحيكم استبانة
 يطيب لي أف أىديكـ أطيب التحيات كالتمنيات لكـ بمكفكر الصحة كالعافية كبعد،،،بداية 

باإلشارة إلى المكضكع أعبله، يقكـ الباحث/ أسامة ناصر الديف سامي أبك شعباف بإعداد دراسة 
بوزارة أثر التفكير اإلستراتيجي في صنع القرار األمني الماجستير في القيادة كاإلدارة، بعنكاف؛ 

الضباط العامميف في جياز مف  سيتككف مجتمع الدراسة، ك خمية واألمن الوطني الفمسطينيالدا
في المحافظات الجنكبية مف رتبة رائد بكزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني  األمف الداخمي

 بإشراؼ مشترؾ بيف الدكتكر/ منصكر األيكبي كالدكتكر/ ىشاـ المغارم. ، كالدراسةفما فكؽ
عمى خبرتكـ كمعرفتكـ العممية الطكيمة أضع بيف يديكـ االستبانة بيدؼ تحكيميا قبؿ البدء  كبناءن 

 بتكزيعيا ميدانيان.
بداء رأيكـ كمبلحظاتكـ حكليا كلكـ جزيؿ  لذا أرجك منكـ التكـر باالطبلع عمى فقرات االستبانة كا 

 الشكر.
 مرفق )االستبانة، فرضيات الدراسة( -

 رتام والتقديروتفضلوا بقبول فائق االح

 الباحث

 أسامة ناصر الدين أبو شعبان
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 (4ممحق رقم )
 قائمة المحكمين

 الصفة االعبارية االسم #
 رئيس أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا. د. محمد إبراىيـ المدىكف 1
2 

 د. نافذ محمد بركات
األستاذ المساعد في اإلحصاء كالرياضيات 

 بالجامعة اإلسبلمية.
3 

 د. إياد عمي الدجني
األستاذ المساعد في اإلدارة التربكية بالجامعة 

 اإلسبلمية.
 أستاذ العمـك السياسية بأكاديمية اإلدارة كالسياسة. د. أحمد جكاد الكادية 4
5 

 د. محمد عبد العزيز الجريسي
مدير إدارة المحافظات في ىيئة التكجيو المعنكم 

 الفمسطيني.بكزارة الداخمية كاألمف الكطني 
 محاضر في أكاديمية اإلدارة كالسياسة. د. نبيؿ عمي المكح 6
 أستاذ العمـك الشرطية كاإلدارية. د. أحمد عبد الفتاح كمكب 7
 محاضر في كمية التجارة بالجامعة اإلسبلمية. د. ماىر مكسى درغاـ 8
 التقنية.أستاذ إدارة األعماؿ بكمية فمسطيف  د. عاطؼ عبد الحميد الشكيخ 9
 أستاذ إدارة األعماؿ بكمية فمسطيف التقنية. د. أديب أنكر زيف الديف 10
 عميد كمية الرباط الجامعية.نائب  حبيب محمكد د. إبراىيـ 11

 


