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 ملخصال
 

و أوريد ركةشت التنافسية في راستراتيجي في تعزيز القدالى دور التفكير الدفت الدراسة إلى التعرف عه

استخدام ب تحليليالدراسة على المنهج الوصفي ال إلجراءد اعتمد الباحث قو ،قطاع غزة محافظات فيلالتصاالت الخلوية 

راسة، كة محل الدطي بالشرها على المبحوثين من الموظفين العاملين في اإلدارة العليا والوسوتوزيع أداة للدراسةكاالستبانة 

بية وذات دية إيجاطر القةوجود عوقد توصلت الدراسة إلى  لجمع البيانات المطلوبة،وقام باستخدام أسلوب الحصر الشامل 

 ، التفكيررصيفالكير ، التفيالتفكير القصد) يجيتاالستراالتفكير  بين أبعاد (α≥0.05) الداللة إحصائية عند مستوى اللةد

 دعن حصائيةإة اللد ذو وجود أثر، وكذلك المبحوثةكة شرمولي( والقدرات التنافسية لدى الشفي الوقت المناسب، التفكير ال

 ثرجد أيو ال، بينما محل الدراسة كةشرللت التنافسية اري القدفمولي شال والتفكيري صالفر لتفكيرل (α≥0.05اللة )مستوى د

نفس التنافسية لت دراب في القت المناسقالو يف تفكير القصدي والتفكيرلل( (α≥0.05 ة إحصائية عند مستوى داللةلذو دال

ى لع العملوركة لشللي اتيجية مرنة تحاكي الوضع الحالي والمستقبترة اسخطضرورة تبني ب ، وأوصت الدراسةالشركة 

 نشاريالمستبتعانة خالل االس منوذلك السريعة،  والتغيرات ا مع الظروف المحيطةشيطة باستمرار تمالك الختطوير ت

 ذا المجال.في هالستراتيجيين المتخصصين ا الخبراءو

 ،  القدرات التنافسية،  أوريدو،  قطاع غزة.االستراتيجيالتفكير  :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The study aimed to identify the role of strategic thinking in enhancing the competitive 

capabilities of Ooredoo cellular telecommunications company in the Gaza Strip governorates. 

To achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive-analytical approach 

and used the census method to collect data from (100) employees working in the supervisory 

positions in Ooredoo company in the Gaza strip governorates. The study used a questionnaire 

as a tool for the study, to collect data. The most important findings of the study were: There is 

a statistically significant impact at the level (α≤0.05) of the strategic thinking in the 

competitive capabilities of the Ooredoo ceullar telecommunications company in Gaza strip 

governorates. There is a statistically significant impact at the level of (α≤0.05) for the 

opportunities thinking and holistic thinking in the competitive capabilities of the company, 

while there is no statistically significant impact at the level (α≤0.05) of the focus and timely 

thinking in the competitive capabilities of the company in Gaza strip governorates. The most 

important recommendations of the study were: The need to adopt a strategic plan that 

simulates the current and future situation of the company and work to develop that plan 

continuously by experts in this field. 

Keywords: Strategic Thinking، Competitive Capabilities، Ooredoo، Gaza Strip. 
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 مقدمة

د التفكير ث يساعيلعب التفكير االستراتيجي دوراً فاعالً في تحقيق القدرات التنافسية للشركات وتعزيزها، حي

هدف بافسة، االستراتيجي شركات األعمال والمنظمات على جعل أعمالها متميزة ومختلفة عن غيرها من الشركات المن

ً ، في نفس الوقت الذي يعتبر التميز مدخالً جذب المستهلكين وكسب والئهم لصالح منتجات وخدمات الشركة  لتحقيق  مهما

 هذا التميزوافسة، ميزات تنافسية مستدامة، وذلك من خالل اعتماد هذا المدخل على ثقافة الجودة كقيمة أساسية في المن

لتنافسية ا ارتهيحتاج لقوة في التفكير القصدي والشمولي والوقتي والفرصي الخاص بإدارة الشركة، مما يحافظ على قد

والتي تظهر  سارعة،ويعمل على تعزيزها في ظل وجود التحديات البيئية المستمرة والتغيرات والتطورات التكنولوجية المت

ت يولّد ارة الشركاعن إد شدة المنافسة بين الشركات في األسواق المحلية والدولية، وبالتالي فإن غياب التفكير االستراتيجي

وجها من بالتالي خرسين، وديها وفي خلق قدرات تنافسية مما يؤدي لخسارتها تلك المزايا   لصالح المناففراغاً استراتيجياً ل

 .سوق المنافسة

 ركة أوريدولدى ش ومن خالل هذه الدراسة تم التعرف على دور التفكير االستراتيجي في تعزيز القدرات التنافسية

 اسة.راً في تعزيز القدرات التنافسية للشركة محل الدرفي محافظات قطاع غزة، وما هي أكثر األبعاد تأثي

 

 

 مشكلة الدراسة

عليه و (،55%)أظهرت هذه الدراسة بأن الوزن النسبي للقدرات التنافسية في الشركة محل الدراسة كان بنسبة 

 ات قطاعمحافظ فييتضح للباحث ضرورة دراسة العالقة بين التفكير االستراتيجي والقدرات التنافسية في شركة أوريدو 

 :التاليغزة، واإلجابة على التساؤل الرئيسي 

 زة؟غ قطاع ما دور التفكير االستراتيجي في تعزيز القدرات التنافسية في شركة أوريدو في محافظات

  ومن التساؤل الرئيسي السابق أمكن بلورة مجموعة من التساؤالت الفرعية كما يلي:

 غزة؟ قطاع ستراتيجي في شركة أوريدو في محافظاتما مستوى توافر أبعاد التفكير اال .1

 غزة؟ قطاع ما مستوى تعزيز القد رات التنافسية في شركة أوريدو في محافظات .2

 ما طبيعة العالقة بين أبعاد التفكير االستراتيجي وتعزيز القدرات التنافسية؟ .3

  التفكير االستراتيجي؟ما مقدار التغير في تعزيز القدرات التنافسية نتيجة التغير في أبعاد  .4

دى لنافسية وحول القدرات الت يالتفكير االستراتيجهل يوجد فروق في استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول  .5

لمسمى لمي، ا)الجنس، العمر، المؤهل الع :العاملين في شركة أوريدو في محافظات قطاع غزة تعزى للمتغيرات

 الوظيفي، عدد سنوات الخدمة(؟.
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 سةداف الدراهأ
 راسة إلى تحقيق األهداف التالية:ذه الدهدفت ه

 زة.أوريدو في قطاع غ شركةفي االستراتيجي التعرف عمى مستوى توافر أبعاد التفكير  .1

 زة.غ طاعشركة أوريدو في قت التنافسية في ارالتعرف عمى مستوى تعزيز القد .2

 سة.راحل الدكة مشرت التنافسية في الاراالستراتيجي وتعزيز القدة بين أبعاد التفكير القتوضيح طبيعة الع .3

  .ياالستراتيجالتنافسية نتيجة التغير في أبعاد التفكير  راتتحديد مقدار التغير في تعزيز القد .4

أوريدو  كةشري ين فللدى العام االستراتيجيسة حول التفكير رامجتمع الد رادف عن الفروق في استجابات أفشالك .5

 عدد في،لمي، المسمى الوظيل العه: )الجنس، العمر، المؤراتمتغيلل التي تعزىغزة، و طاعقظات ففي محا

 .دمة(خالسنوات 

يدو في كة أورسة حول القدرات التنافسية لدى العاملين في شرراق في استجابات أفراد مجتمع الدالكشف عن الفرو .6

سنوات  عدد الوظيفي،غزة، والتي تعزى للمتغيرات: )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى  محافظات قطاع

 الخدمة(.

 

 

 فرضيات الدراسة
 لى:األوالفرضية الرئيسية 

ي وتعزيز القدرات بين أبعاد التفكير االستراتيج(α≥0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة)ذات  عالقةيوجد  ال

 التنافسية في شركة أوردو في محافظات قطاع غزة.

 الفرعية التالية:ويتفرع من الفرضية الرئيسية الفرضيات 

التنافسية رات لقدابين التفكير القصدي وتعزيز  (α≥0.05الداللة )إحصائية عند مستوى  داللةذات  عالقةيوجد  ال .1

 –زة. غ طاعق في محافظاتشركة أوريدو في 

التنافسية  القدرات شمولي وتعزيزبين التفكير ال( α≥0.05) الداللة إحصائية عند مستوى داللةذات  عالقةيوجد  ال .2

 زة. غ طاعق في محافظاتأوريدو كة شرفي 

ز القدرات ( بين التفكير في الوقت المناسب وتعزيα≥0.05ع داللة إحصائية عند مستوى الداللة )يوجد ال  .3

 غزة.  قطاع التنافسية في شركة أوريدو في محافظات

لتنافسية في ارصي وتعزيز القدرات ( بين التفكير الفα≥0.05ال يوجد ع داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

 غزة.  قطاع شركة أوريدو في محافظات

 الفرضية الرئيسية الثانية:

لقدرات التنافسية تعزيز ا في ( للتفكير االستراتيجي(α≥0.05 الداللةإحصائية عند مستوى  داللةر ذو ال يوجد أث

 .في شركة أوريدو في محافظات قطاع غزة
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 نموذج الدراسة
 

 
 

 نموذج الدراسة (:1) شكل رقم

 (,(Liedtka, 1998عتماد عمى نموذجاالمن إعداد الباحث ب :المصدر

 

  مية الدراسةأه

 راسةلدمية اهأ لذلك يمكن تحديد ي،لا العمهمي وكذلك من مجال تطبيقلالع هامن موضوعهميتها سة أتستمد الدرا

 تية:اآلفي النقاط 

ذه هث تعتبر ، حيومفهومه وعناصره ومحدداته يالتفكير االستراتيجنظريا في موضوع  إطارا راسةذه الدهتوفر  .1

 لعربي. ي والمحى المستويين اللسة عالباحث من أولى الدراسات التي تناولت موضوع الدرا ملووفقا لعراسة الد

ى لع ءلي، وبناعصر الحامة في الهاوال الحديثة المفاهيمالتنافسية من  راتالقدو ،االستراتيجييم التفكير هتعتبر مفا .2

 . المنشودة في المجاالت اإلداريةورات تواكب التط راسةالد ذههفإن   ذلك

اصة في اع الخدمي وخالمباشرة في القط مةهالمسا خالل من سطينية،لالف البيئة في إظهار األهمية العلمية للدراسة .3

 زة.دو في محافظات قطاع غيمن خالل التطبيق على شركة أور ، ةالخلوية الفلسطيني االتصاالتقطاع 

يمكن أن تسهم في تعزيز القدرات التنافسية في الشركة  والتيمنها  تستمد الدراسة أهميتها من النتائج المتوقعة .4

  

 

التنافسية حسب 

 نموذج
 

 

 حسب أبعاد نموذج

 

 
 

القدرات 

التنافسية في 

شركة أوريدو 

في محافظات 

 غزة قطاع

 

  

 التفكير الفرصي
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بتفعيل التفكير االستراتيجي، حيث تستطيع شركة أوريدو في قطاع غزة من  االهتمامالمبحوثة، وذلك من خالل 

جوانب القوة  واكتشافها خالل نتائج هذه الدراسة، التعرف على جوانب القصور لديها والعمل على معالجت

 وتعزيزها.

 

 حدود الدراسة

 الحدود الموضوعية: -1

التفكير  ولي،شمال )التفكير القصدي، التفكير بأبعاده االستراتيجيسة دور التفكير دراى لع راسةالد اقتصرت هذه

 استبعادتم غزة، و لدى شركة أوردو في محافظات قطاع الفرصي( في تعزيز القدرات التنافسية ، التفكيرقت المناسبفي الو

 مالئمتها لبيئة الدراسة. بعد الفرضيات الموجهة من الدراسة لعدم

 الحدود الزمانية: -2

 م.2019 خالل العام راسةالد هذهتم تطبيق 

 الحدود البشرية: -3

ائر، الدو مدراءوالعامون، والنواب،  العليا والوسطى )المدراء اإلدارتينى المسؤولين في لعراسة ذه الدهأجريت 

 .اتيجيفكير االستربالتهتم التي ت الجهات نهازة، كوغ طاعق كة أوريدو في محافظاتشرفي  (ء األقسامالفروع، ورؤسا راءومد

 

 الدراسات السابقة

ث محاور الث إلى هاوتم تقسيم، راسةت الدالقة بمتغيراالسابقة ذات الع الدراساتعدد من  راسة الحاليةتناولت الد

 :يهرئيسية و

 .االستراتيجيالتي تناولت التفكير  راسات: الداألولالمحور 

 التنافسية.سات التي تناولت القدرات : الدراالثانيالمحور 

 التنافسية. راتبالقد االستراتيجيالتفكير  عالقةسات التي تناولت : الدراالمحور الثالث

في بناء مزايا  االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي( بعنوان "أثر تكامل التفكير 2018 دراسة )بن أحسن، .1

 ".برج بوعريريجية الدراسة ميدانية في عينة من البنوك بو -البنوك تنافسية مستدامة في

فسية في تنا مزايا ءوالتخطيط االستراتيجي في بنا االستراتيجير تكامل التفكير إبراز أثسة إلى راذه الد هدفت ه

 .الية برج بوعريريجمن مجموعة البنوك في وراسة د تكون مجتمع الدقو ،بوعريريج برج والية البنوك في

 ر،االستراتيجي وتطبيقه كمنهج ليس فاعال بشكل ملموس ومؤثسة أن ممارسات التفكير هم نتائج الدراوكان من أ

أنه يوجد أثر ذو  كما أظهرت الدراسة داللة احصائية تعزي للخصائص الشخصية للعينة المبحوثة، مع وجود فروق ذات

 في بناء المزايا التنافسية في البنوك محل الدراسة. تيجياداللة إحصائية للتفكير االستر
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 األمنية ولبوزارة الداخ األمنيالقرار  عفي صن االستراتيجي( بعنوان "أثر التفكير 2017دراسة )أبو شعبان، .2

 ".الفلسطينيالوطني 

ألمن لداخلية وااوزارة ب القرار األمنىفي صنع  على أثر التفكير االستراتيجيسة إلى التعرف راذه الد هدفت ه

 الفلسطيني. الوطني

 لدراسة،ن مجتمع اكأداة لجمع البيانات مستبانة االى لماد عباالعتو واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي،

ما فوق، ف رائد تبةمن راألمن الداخلي  ليا في جهازين في الوظائف الوسطى والعلجميع العاممن راسة قد تكون مجتمع الدو

 موظفا. (137)راسة الد وكانت عينة

 لفلسطينيالوطني اواألمن  زارة الداخليةو اإلشرافية في ين في المستوياتلأن العام راسةالد هم نتائجوكان من أ

ن أنماط بأراسة رت الده، كما أظ(75.23%)وبنسبة  مهارات التفكير االستراتيجيمن مستوى  كون درجة كبيرةليمت

ين لالعام أنبراسة لدا أظهرتين في الو ازرة، كما للدى العام (78.96%)تتوافر بدرجة كبيرة وبنسبة  االستراتيجيالتفكير 

ثر ذو أهناك كما أن  ،(%76.36)بدرجة كبيرة وبنسبة  بأبعاده المختلفة االستراتيجييمارسون التفكير  اإلشرافيةبالوظائف 

 الستراتيجيالتفكير ا، حيث أن ممارسة االستراتيجي ممارسة التفكيرمن أنماط التفكير االستراتيجي و الإحصائية لك داللة

 إيجابي دال إحصائيا في المتغير التابع. تأثيرلها 

 

 "Role of Strategic Thinking in Corporat Identity"بعنوان Waheed,Baig,2017))دراسة  .3

 فيكة، والتعرالشرى سمعة لفي المحافظة ع االستراتيجيمة التفكير هكيفية مسا دراسةسة إلى راذه الد هدفت ه

لبيانات سية لجمع ارئي كأداةى تصميم استبانة لد عاالعتماوذلك ب في السوق،ها واستمرارها بقائبهويتها والمحافظة على 

 ان.ية باكستورهفي جم االتصاالتوالوسطي في منظمات  اإلدارة العلياسة من الدرا ، وتكون مجتمعللدراسةوبة لالمط

عب ل، ويويتهاهى لكة وعشرى سمعة اللع للتفكير االستراتيجيير إيجابي تأثناك هأن  الدراسة هرت نتائجأظ دقو

 في أسواق المنافسة. رارهاواستم اهم في بقائهدور م

مؤسسة: دراسة لبداعية لاالاتيجي في تفعيل القدرات االستر( بعنوان "دور التفكير 2015 دراسة )ترغيني، .4

 ".الجزائر -صيدال عحالة مجم

ة ثلوالمتم ،منبثقة عنهوأبعاده ال االستراتيجي بين التفكيرواألثر  االرتباطات عالقيل لياس وتحلى قإ راسةدفت الده

داعية في رات اإلب، التفكير في الوقت، الفرص الذكية( والقداالفتراضات، التصور النظمي، قيادة االستراتيجي ب)القصد

وال في المجمع مديرا ومسئ (100) تكون مجتمع الدراسة من وقد االستكشافيعلى المنهج  باالعتماد المؤسسة المبحوثة،

عدد  اداستردتم كأداة رئيسية للدراسة، من خالل طريقة الحصر الشامل، و االستبانةالباحثة  واستخدمتمحل الدراسة، 

 وهي نسبة جيدة للتحليل اإلحصائي. ،%74)بلغت) استرداد، بنسبة استبانة (74)

 يتيجر االستراالتفكيمعنوية إحصائيا، بين  داللةر وارتباط ذات عالقة أثناك هسة أن هرت نتائج الدراد أظقو

 تراتيجياالستفكير اصر الوبين القد ارت االبداعية لمجمع صيدال لصناعة األدوية وأن العمل وفقا لعن ،ثقة عنهوأبعاده المنب

 مجتمعة يؤدي إلى تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسة.
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تفكير لل( بعنوان "درجة استخدام مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة 2015دراسة )النخالة،  .5

 ".اإلداري أدائهمبدرجة  عالقتهواالستراتيجي 

ير للتفكزة غ بمحافظات الثانويةدام مديري المدارس خى درجة استلإلى التعرف ع راسةذه الدهدفت ه

زة غي محافظات ف ثانويةجميع نواب ونائبات مديري المدارس الخالل ، من أدائهم اإلداري بدرجةوعالقته  االستراتيجي

من (84.1%) نسبةبنائبا ونائبة  122)لغت عينة الدراسة )د بقو هو مجتمع البحث،نائبا ونائبة و 145)) هموالبالغ عدد

روق ذات م وجود فعدوكان من أهم نتائج الدراسة  التحليلي، الوصفي نهجدم الباحث المخد استقو األصلي، راسةمجتمع الد

س ا إلى الجنن نعزيهأالتفكير االستراتيجي واألداء اإلداري، كل على حدة، يمكن  استخدامداللة إحصائية في كال من درجة 

فكير زة للتأو مستوي المؤهل العلمي، باإلضافة لذلك جاءت درجة استخدام مديري المدارس الثانوية في محافظات غ

 ام التفكيرن استخداط بين كال ممع وجود درجة عالية من اإلرتب االستراتيجي من وجهة نظر نوابهم مرتفعة بدرجة كبيرة،

 ودرجة األداء اإلداري. االستراتيجي

( بعنوان "دور التفكير االستراتيجي في األداء المنظمي: دراسة تشخيصية 2014دراسة )محمد والجبوري،  .6

 .في عينة من كليات جامعة بغداد"

 راسةمع الدن مجتد تكوقو المنظمي، ءاألدا إلى توضيح أثر التفكير االستراتيجي وأبعاده على هدفت هذه الدراسة

األقسام  ورؤساء ومعاونيهمقصدية تمثلت بعمداء الكليات  الجامعية في جامعة بغداد، وكانت عينة الدراسة من القيادات

  كأداة رئيسية للدراسة. االستبانة واستخدمت للكليات،

د عد القصب مثل فييت ،راسةلقيادات الجامعية محل الد استراتيجيناك تفكير هإلى أن  دراسةت اللد توصقو

ير القصدي ية للتفكالمستهدف، كما أظهرت الدراسة أن هناك أهم مما يساهم في رضا الزبون الكليات ، لتطويراالستراتيجي

 مما انعكس إيجابيا على فاعلية األداء المنظمي. لدي قيادات الكليات،

يا في المنظمات غير الحكومية لالع اإلدارة ى أداءلع التفكير االستراتيجيأثر ( بعنوان "2013دراسة )العشي،  .7

 ".يل في قطاع غزةهالتأ ة في مجاللالعام

 الحكومية يرغنظمات يا في الملالع االدارة ءى أدالع االستراتيجيالتفكير  ثرى ألسة إلى التعرف عهدفت هذه الدرا

 في ة العليااالدارى لد لى مدى توافر عوامل التفكير االستراتيجيالتعرف عزة، وكذلك غطاع قفي  أهيلة في مجال التلالعام

 تبانة كأداةاالس لىعواالعتماد سة الميدانية لوب الدراوأس المنهج الوصفي التحليلي قد استخدمت الباحثةو ذه المنظمات،ه

 دارة،مجالس اإل س اإلدارة وأعضاءالشامل لمجتمع الدراسة والمتمثل في مجالالمسح باستخدام طريقة  للدراسة،رئيسية 

 .شخص 95))( بواقع 26ومديري المؤسسات ومديري المشاريع في هذه المنظمات البالغ عددها)

 غيرات في المنظم االدارة العلياتتوافر لدى االستراتيجي أن عوامل التفكير  راسة،الد وكان من أهم نتائج هذه

ية عند مستوي وأن هناك عالقة ذات داللة إحصائ ،(79.51%) زة بنسبةغ طاعق في أهيلة في مجال التلالحكومية العام

ات ذن هناك فروق أكما أظهرت الدراسة  ،بين عوامل التفكير االستراتيجي ومستوي أداء اإلدارة العليا0.05) )الداللة 

ء ستراتيجي على أداالتفكير اال( بين متوسط االستجابات لدى المبحوثين حول أثر 0.05داللة إحصائية عند مستوي الداللة )

 .علمياإلدارة العليا في المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التأهيل في قطاع غزة تعزى للمستوي ال
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مصارف لا في تعزيز ميزة القدرة التنافسية لتطبيق الحوكمة ودوره ع( بعنوان "واق2018 دراسة )طوافشة، .8

 ".والبيرة هللادراسة حالة بنك القدس والبنك الوطني في محافظة رام  :سطينيةلالوطنية الف

درة يزة القفي تعزيز مها ودور سطينية،لى مدى تطبيق الحوكمة في المصارف الفلسة إلى التعرف عدفت الدراه

انة كأداة االستب لىعواعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باالعتماد سطينية، لالوطنية الف مصارفلل التنافسية

ظفي دراء ومووالمخاطر وم واالمتثالوقد تكون مجتمع الدراسة من موظفي دائرة التدقيق الداخلي  رئيسية للدراسة،

 لقدس في محافظة رام هللا والبيرة.وبنك ا الوطنيالفروع في البنك 

ابي شكل إيجمبادئ ومعايير الحوكمة، مما أثر ب تطبق لسطينة في فلأن المصارف العام ،هم النتائجوكانت أ

 رفع القدرة التنافسية للمصارف. فيوفعال 

 اهزطون الجاالب انعدفة لدعم القدرة التنافسية لمصهالمست فةلبعنوان "مدخل التك (2015دراسة )عابدين،  .9

 ".ميدانية دراسةة: غزبقطاع 

طون صانع البافة لدعم القدرة التنافسية لمتهدالمسفة لالتك مدخلى مدى تطبيق لف عرإلى التع الدراسةدفت ه

كأداة  انةاالستبلى باالعتماد ع الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المسحي الميداني، اعتمدتوقد  ،بقطاع غزة اهزالج

الجاهز  الباطون وقد تكون مجتمع الدراسة من مصانع باستخدام طريقة المسح الشامل لمجتمع الدراسة، رئيسية للدراسة،

 مصنعا.26) ) العاملة بقطاع غزة والبالغ عددها

دعم يتهدفة، تطبيق مصانع الباطون الجاهز في قطاع غزة لمدخل التكلفة المس أن ،الدراسةوكانت أهم نتائج 

 .القدرة التنافسية لمصانع الباطون الجاهز العاملة بالقطاع الغزي

 The Impact of supply chain Integration" بعنوان ((Sabetfar & Bahrami, 2015دراسة .10

on competitive capabilities in Automobile parts Manufacturing Industry in 

Qazvin Province". 

 قاطعةي مف ياراتسلار اغي ناعة قطعة لصيى القدرة التنافسلالتوريد ع لسلةس التكامل في ثرسة لبيان أالدرادفت ه

قد تكون و لدراسة،لكأداة رئيسية  االستبانة باستخدامالدراسة على المنهج الوصفي التحليلي  واعتمدت قزوين في إيران،

 دة.مفر 57)) مجتمع الدراسة من العاملين في هذه الصناعة بمقاطعة قزوين االيرانية وبلغت عينة الدراسة

ي على ل إيجابأو الخارجي يؤثر بشكوقد توصلت الدراسة إلى أن تكامل سلسلة التوريد سواء التكامل الداخلي 

خلي تكامل الدااشر للالقدرة التنافسية للشركات المصنعة لقطع غيار السيارات، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثر مب

 .ةيد على تحسين القدرة التنافسيتورلسلسة ال

 The Effect Of Strategic Thinking Styles" بعنوان( Alhwary & Hadad, 2016) دراسة .11

on the Enhancement competitive capabilities of Commercial Banks in Jordan." 

، التفكير التجريديالتفكير التركيبي، التفكير )االستراتيجيهدفت هذه الدراسة إلى تحديد تأثير أنماط التفكير 

كأداة  االستبانة باستخدام على تعزيز القدرات التنافسية للبنوك التجارية العاملة في األردن، (التفكير التخطيطي التشخيصي

 رئيسية في الدراسة، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع المدراء ورؤساء األقسام العاملين في اإلدارة العليا لهذه البنوك،
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 مفردة. 121)) الدراسةوقد بلغت عينة  بنكا تجاريا، 21))بلغ عددها  والتي

ي ة فلتنافسيت ادراتوي تحقيق القومس االستراتيجياط التفكير مأن تبنىوى تسة أن مسوكانت أهم نتائج الدرا

كير عدي التفأثير ذو داللة إحصائية لبتكما أظهرت الدراسة بأن هناك  جاءت بدرجات مرتفعة، راسةالد لالبنوك مح

لى تعزيز تخطيطي عيوجد أثر ذو داللة إحصائية لبعد التفكير التشخيصي والتفكير الوال  التركيبي والتفكير التجريدي،

 سية للبنوك التجارية محل الدراسة.القدرات التناف

 

 اإلطار النظري للدراسة

 :التفكير االستراتيجي

 يدهتم

نافسية الت دراتالق الركائز األساسية لتعزيز وإحدى األعمال مجالي اتيجي ضرورة أساسية فالستريعد التفكير ا

ة فسة الشديدمل المناوفي ظل وجود عا الفكرية، االستراتيجيةي الو قت الذى يعيش فيه العالم ما يسمي الثورة للشركات، ف

من  جيالستراتياأصبح التفكير  تجرى حول المنظمة، التيوندرة الموارد والنغير السريع وطبيعة األحداث والتغييرات 

الميزات  ى تحقيقكونه يعتبرا عنصرا مساعدا للمنظمة في خلق بيئات متميزة تساعد عل الكبيرة، المواضيع ذات األهمية

 .(49:2003 )النعيمي، أفضل النتائجتقود المنظمة إلى النجاح وتحقيق  التيالتنافسية المستدامة 

 وأهميته االستراتيجيوم التفكير ه: مفأوال

وخلفية ية عاً لرؤتب االستراتيجيعمال حول التفكير األكتاب والمفكرين في إدارة هات نظر الباحثين والتعددت وج

 :كل منهم، وهنا بعض منها

ر ومنظنه عيرة وينجم تم بمعالجة البصيه االستراتيجيللتفكير  خاص"طريق  بأنه االستراتيجيالتفكير عرف  .1

 اتهداع في رسم التوجواإلبتركيبية ناجمة عن حسن توظيف الحدس  يةلعممن خالل  للمنظمةمتكامل 

 .(82: 2015:يني،غ" )تراالستراتيجية

ر شير إلى توافالتفكير االستراتيجي بأنه " ذلك التفكير الذي ي (2014:550 عرف درة وجرادات )درة وجرادات، .2

 ".يةستراتيجاالوممارسة مهام اإلدارة  االستراتيجيةالقدرات والمهارات الضرورية لقيام الفرد بالتصرفات 

 نسق وموحدوب ملأس ى أنهإل باإلضافةيات للغا ر موجه"عبارة عين تفكي بأنه االستراتيجيعرف التفكير ي  و .3

اإللهام ولتفكير االقرارات ويعتمد على دراسة البدائل المتاحة أو الخيارات ويساعد على حرية  التخاذل ومتكام

 (3:2006 )عاشور ويتعامل مع التغيير وينتقل من المشكلة إلى العالج

ي .4 طة رابالمت ل العناصرليى تحلية تصويرية، تعمل عليلة تحليية عقستراتيجي عملاالالتفكير "أن شار إلى و 

من  والتي ة،بين المتوافق منها لتخرج برؤى وتصورات ألساليب ومداخل فيها جدة وحداث والمزج، والمتباعدة

 .(2010 :347مرغوب فيها )الحوري،  ليةشأنها أن تقود إلى نتائج مستقب
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ن معي، يتم وب إبدابأسلاص من التفكير خنمط  ر االستراتيجي: بأنهق ي عرف الباحث التفكيبى ما سلعوبناء 

دراكها أجل إ شركة منالبيئية المحيطة بال المتغيراتلمفكر االستراتيجي في معرفة ل درات الشخصيةتوظيف الق خالله

ر ات والتفكيالتقني وهذا يتم من خالل ،ب مع متغيرات البيئة الداخلية للشركةوتتناسى تتأقلم حت ها باستمراروالتنبؤ ب

 .االستراتيجي

 

 تيجيسترااالمية التفكير هأ

  ي النقاط اآلتية:ر االستراتيجي فة التفكيهمييمكن عرض أ

( 2009: 2،Baloch & Inam, ) (249 :2010و  Horne,& (Wootton، (41 :2014 )دانوك،و، 

 :(25 :2009 و)صالح والدوري،

لصحيحة ة األسئلارح ى طلفيعتمد ع بالفرضيات،لية، وذلك لكونه موجه أو الرؤية المستقب التوجه المستقبلي ءبنا .1

 على األجوبة الصحيحة. الحصول من ثرأك

 ظمة.المن تنمية التفكير وطرق استخدامه، لمواجهة المشاكل الطارئة أو لتفسير الظواهر التي تواجه .2

السرعة وقت ديدات بالو هى أكبر عدد ممكن من التلب علأكبر عدد ممكن من الفرص المتاحة والتغ اقتناص .3

 .المناسبين

تحليل ي لعلمنظمة اي اإلدارة العليا ف اعد التفكير االستراتيجيكما يس ،لى امتالك القدرات االستشرافيةيساعد ع .4

طط خع ال، ووضجيةلة في البيئة الخارالمحتمهديدات والمشاكل ا والتههالغامضة التي تواج الديناميكية المواقف

 .لب عليهاتغلالمناسبة ل

 ع المنافسة.ءمة بين إمكانات المنظمة وواقلمواى تحقيق اليساعد ع .5

 تدعم رسالة المنظمة. التييساهم التفكير االستراتيجي في تطوير االستراتيجيات  .6

 التفوق لتحقيق مدخالتنبع من كونه يعتبر  وبناء على ذلك يرى الباحث أن أهمية التفكير االستراتيجي،

ظمة مليات المنتيجي لععلى توليد األفكار االستراتيجية الجديدة الخاصة بالتطوير االسترا االعتماداالستراتيجي من خالل 

ق كير العميوذلك من خالل التف ع االستراتيجي داخل هذه المنظمات،واإلبدا االبتكارمن أجل تحقيق  بشكل مستمر،

 ا. سين تقليدهى المنافيصعب عل والتي الجديدة،واإلبداعية المتميزة و االبتكاريةمما يساعدها في توليد األفكار  والخالق،
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 وأنماطه االستراتيجيأبعاد التفكير ثانيا: 

 التفكير القصدي: -1

ا ترى (، بينم30 :2009 ا" )الدوري وصالح،هتحقيق لألهداف االستراتيجية المرادية لقبتة المسبه "الرؤي يقصد

ب غافسي الذي ترالتصور الطويل األجل بالسوق والموقع التنيشير إلى بناء ير الذي لم المث"الح( بأنه Liedtka) فيه

 .(31-30 :2014 ة نظر فريدة حول المستقبل" )دانوك،هي وجلع يدل متميز د استراتيجيبقص ة ببنائهالمنظم

 

 التفكير الفرصي: -2

 .(9 2010:، داف " )العبيدياألهالفرص المتاحة من أجل تحقيق  باغتنامو التفكير ه"

 :الوقت المناسبفي التفكير   -3

ت ومعطيا يالماضائع قو بينلسد الفجوة شركة من تحديد االستراتيجية المالئمة التفكير الذي يمكن ال وه"

 2017: 19).، عبانش)أبو  "قت المالئمالتفكير في الو  خاللالحرج المقصود، من  ح المستقبلومالمالحاضر 

 التفكير الشمولي:4-

 ،ل مكوناتهابك نظرة شمولية ذلك التفكير الذي ينظر للمنظمة"هو  الشموليالتفكير  أنب (2009: 40فرا )يرى ال

 ."يؤثر في كافة جوانبها أن أي تغيير في أي جانب من جوانب المنظمة حيث

، موليشفكير ال)التفكير القصدي، والت األربعة للتفكير االستراتيجي ألبعادخالل هذه امن  ويرى الباحث أنه

الحصول  دة يمكنى فائيق أقص، وتحقالمفهوم االمناسب( يمكن اإلحاطة بجوانب هذ تي الوقالفرصي، والتفكير فوالتفكير 

وبقائها  لى نموهاعوالحفاظ  ،خالل تسخيره لخدمة أهدافها وتطلعاتها وطموحاتها المستقبليةمن  للشركات والمدراء ليهاع

 في السوق. واستمرارها

 يالت محيطة،ئية الوتتنوع تبعا للغرض أو نمط القيادة المتبع أو الظروف البيوتختلف أنماط التفكير االستراتيجي 

 :(39 :2006 ،نس)يو التاليوهى على النحو ، تتعلق بمنظماتهم التياالستراتيجيون عند قيامهم باتخاذ القرارات  يواجها

 نمط التفكير الشمولي: -أ

، مناسبةحلول اليتعامل مع الخيارات االستراتيجية من خالل االستجابة السريعة لوضع الهو ذلك التفكير الذي 

وصل إليه توما  ها،مدلوالت الرموز ومعاني واستيعابالحلول على قدرات ومهارات القائد العقلية في فهم  حيث تعتمد دقة

 (.18 :2014 العلي،إبداعي )العمل بشكل  وذلك من خالل تصميم أنشطة وممارسات ،احتماليةمن عالقات 

 نمط التفكير التجريدي: -ب

 وتحليلها، مشكالتهو ذلك النمط من التفكير الذي يعتمد على تراكم المعرفة لدى القائد االستراتيجي في فهم ال

 .26): 2017 )أبو شعبان، باستخدام الحدث

 نمط التفكير التشخيصي: -ت

لمتاحة تيجية ابشكل دقيق ويقوم بتحليل البدائل االسترا اإلداري هو ذلك التفكير الذى يقوم بتحليل الموقف

 (.11 :2010)الشهري،  البديل االستراتيجي المناسب اختيارومن ثم  وتشخيصها بدقة،
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 نمط التفكير التخطيطي: -ث

ئة بتهيم يقوم ث ر،فكية أولى في التلكمرح التفكير الذي يقوم بتحديد النتائج التي يمكن تحقيقهاذلك النمط من  هو

 (.60 :2008 إلى هذه النتائج )الفواز، زمات الوصولمستل

 لى أفضلإ الوصولى هو ويرى الباحث أن أنماط التفكير االستراتيجي سالفة الذكر تتفق حول نتيجة محددة،

 ئية.شواظم بعيدا عن الفوضى والعفعال والتصرفات في إطار مناألوترتيب لول واالستراتيجيات الح

 

 ستراتيجياالخصائص التفكير 

 الخصائص الشخصية: -1

 تيجيين،رين االستراالمفك شخصية األفرادى لد عالتي تؤك ة من القدراتعن مجموعالخصائص الشخصية ر بتع

د ات البعذتظهر والتعامل مع المواقف  التيالمتفرد الذي يستخدمونه في حل المشكالت  يرط التفكي تبين نموالت

 .(Dess et. al, 2007: 120-122االستراتيجي )

 اريةواالبتك االستشرافية والحدسية وتتمثل الخصائص الشخصية للمفكر االستراتيجي بمجموعة القدرات

 :34) :2013 (، )العشي،27 :2009 )البياتي وحمدي، كالتاليوهى  والنقدية، واالبداعية

 :االستشرافيةالقدرات  -أ

 بالتاليو لتأكيد،والذي يكتنفه ويحيط به الغموض والمخاطرة وعدم ا المستقبل، واستشراف هي القدرة على التنبؤ

 .ما يمكن تجنبه والتأثير فيه والسيطرة عليهتمييز 

 : الحدسيةالقدرات  -ب

 من أجل الوصول لفكرة جديدة.ومزجها وتشكيلها عضها البعض بهي القدرة على ربط األفكار ب

 تكارية:االبالقدرات  -ت

 لتفكير.في نمط ا صالةاألوالمرونة و والطالقة ثةم بالحدابنمط يتس بينهاوالمزج األفكار ى تجميع لي القدرة عه

 بداعية:اإلالقدرات  -ث

 .المنظمةخارج يات من لعمخالل تكييف فكار الجديدة والمفيدة من األي القدرة عمى تطبيق ه

 القدرات النقدية: -ج

ة التفكير م بمرونالحذر تتس ج بمنتهىا إلى نتائيهوالوصول ف والمقدماتللشواهد قيق ى التقويم الدلي القدرة عه

 بل العمل.الحكم ق إلصدار

 الخصائص التنظيمية: -2

ف مختلا في هى إدارتلع ة، وتأثيرهالمنظم الذي يسود ر االستراتيجيإلى نمط التفكي شيري تالت ك المؤشراتتلي ه

 :Johnson et. al, 2005)، (203 2014:التنظيمية ما يلى )أحمد,وتشمل الخصائص  تويات اإلدارية داخل المنظمة،المس

44). 
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 :ومنها ،هيكليةخصائص 

  ة.تراتيجيموحد بين الباحثين على عدد محدد من مستويات االس اتفاقليس هناك  :المستوي االستراتيجي -أ

  .اإلجراءات والقواعد في المنظمة استخدام: وتعني درجة الرسمية -ب

 

 المعلوماتي:إلغراق ا -ت

 .شكل إبداعيلجتها بيمكن التعامل معها ومعا التيدور المفكر االستراتيجي هنا هو تحديد كمية المعلومات المثلى 

 

 وكية وتشمل المؤشرات التالية:لخصائص س

وغير  ت المعقدةمع المشكالالتعامل رون االستراتيجيون الى يسعى المفكا: هول المقدمة للوالح ة المشكالتنوعي -أ

 (.204 :2014 والمتفردة لها)أحمد، وتقديم الحلول النوعية تواجههم، التيالمألوفة 

 مدي،بياتي وح)ال بالعاملين والسعي إلى تطوير كفاءتهم االهتماموهو إبداء  :مهوتطويربالعاملين  االهتمام -ب

2009 :(28. 

ئية ات البيرييع التغاالستراتيجي المخاطرة بدرجة عالية عند تعامله م: يتبني المفكر جازفةاطرة أو المختبني الم -ت

 (. 2009: 279)الدوري وصالح، الفرص وانتهازألنه تساهم في تحقيق معدالت عالية من العوائد  المحيطة،

 

 القدرات التنافسية
 

 دهيتم

ة، الفكريولثقافية والسياسية وا االقتصاديةلى جميع األصعدة النوعية ع عالمنا اليوم العديد من التغيرات يشهد

ي ي الوقت الذف بير،بشكل ك ة الشرسة السائدة حاليا بين الشركات من أبرز مظاهر هذه التغيرات المتسارعةوتعتبر المنافس

م والقيا بصياغة ووضع االستراتيجيات واألساليب والنظمفرضت فيه هذه التغيرات الواضحة على الشركات القيام 

 ها.ونمو هاواستمرارلتعزيز قدرتها التنافسية لضمان بقائها باألسواق  المالية واإلدارية الالزمة، باإلجراءات

 تشاراناصة مع تنشط فيها، خ التيللدولة  هاجس الشركات على الصعيد الداخلي أو الخارجي هيعتبر المنافسة ت

ل هذا جعسين، وة وتعدد المنافدة المنافسيادة حأدى لز ني عدم وجود حدود جغرافية للتنافس مما، بمععولمة األسواق

القدرة  ت تناولتذا السياق تم التطرق إلى عدة تعريفاهوفي  ،ين مواقعها التنافسية داخل األسواقكات تسعى لتحسشرال

 ى:لا ما يهكة، نذكر منشرى مستوى اللالتنافسية ع

 لعمالء،ومنافع ل نتاج قيمالمورد المتميز الذى يتيح للمنظمة إالقدرة التنافسية بأنها " المهارة أو التقنية أو  تعرف .1

ا تقبلون هذء الذين يعن هؤالء المنافسين من وجهة نظر العمال واختالفهمتميزهم  ويؤكد تزيد عما يقدمه المنافسون،

 محمد،آلخرون")االمنافسون تتفوق عما يقدمه  التيحيث يحقق لهم المزيد من المنافع والقيم  االختالف والتميز،

318 :2009) . 

القدرة التنافسية بأنها" القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر  (32:2010ويعرف القحطاني ) .2
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مما يعني نجاحا مستمرا لهذه الشركة على الصعيد العالمي  من المنافسين اآلخرين في السوق الدولية، كفاءة وفعالية

خالل رفع إنتاجية عوامل اإلنتاج الموظفة في العملية ويتم ذلك  والحماية من قبل الحكومة،في ظل غياب الدعم 

 العمل رأس المال والتكنولوجيا(.) اإلنتاجية

 (.47 :2008 دوي،)ب "معينة للتنافس الستراتيجية"عنصر تفوق للمنظمة يتم تحقيقها في حال إتباعها  كما تعرف بأنها .3

ثابتة  ليه صفةعال تنطبق  الذكر يتضح للباحث أن القدرة التنافسية هي مصطلح واسع،من خالل التعريفات سالفة 

يق قيمة ركة في تحقفهي تساعد الش تعتبر في حد ذاتها وسيلة وليست غاية، أن القدرة التنافسية استنتاجويمكن  ومطلقة،

 .عليهم سواء محليا أو دولياومن ثم تحقيق التفوق  والتميز عن باقي المنافسين، واالختالف للعمالء،

ث أن رى الباححيث ي من منظور الشركات، ركز الباحث على مفهوم القدرة التنافسية غراض الدراسة الحالية،وأل

 التنافسية ميزتها لاستغال"قدرة الشركة على التنافس مع منافسيها والقدرة على  هيالقدرة التنافسية على مستوي الشركة 

ل على ن الحصوممما يمكنها   في إنتاج السلع وتقديم الخدمات بالنوعية الجيدة والسعر المناسب وفي الوقت المناسب،

ة ات المنافسن الشركم فاعليةوالتموقع فيها وبالتالي تلبية حاجات المستهلكين بشكل أكثر  أسواق أو قطاعات سوقية جديدة،

 ."األخرى

 القدرة التنافسيةمية هأ

 اهكانتمى لكي تتمكن من الحفاظ ع هاكات وانما حاجة وضرورة للشرلم تعد القدرة التنافسية مجرد ترف ل

 :(2016:10 )بربري وكريفار، القدرة التنافسية للشركات في النقاط التالية ميةهفي السوق، وتكمن أ وموقعها

متاحة المادية الالموارد البشرية و استخداممن خالل  تنافسية،بيئة ا في ظل لهة متميزة في مجال عمشركجعل ال .1

 التسليم. ج وسرعةمما يجعلها متميزة عن المنافسين من حيث السعر والجودة ومرونة اإلنتا لها بكفاءة وفعالية،

ج نتايات اإليات ومستولدف تحسين العمهكة، بالشرفي  واالبتكارشجيع اإلبداع ى تلتعمل القدرة التنافسية ع .2

 .وتحسين جودته

 .خفيض التكاليف واألسعار ورفع مستوى األداء وتحسين كفاءتهى تلكة عشرتساعد ال .3

 م.هبي احتياجاتلدمات تخكل منتجات وشفي  قيمة للعمالء في إنتاجالشركة تساعد  .4

 

 أبعاد القدرة التنافسية

تها قدردعم  خاللهاكة من لشرل مساحة يمكنكل منها يشكل  تنطوي القدرة التنافسية على مجموعة من األبعاد،

بعاد ألاذه هل تمثوت ،سيةالتناف الستراتيجيتهالى مزيج منها وفقا أو ع لى واحد من هذه األبعادع التنافسية، ويمكن أن تعتمد

 : (306-305 :2015 ي )عابدين،لقدرة التنافسية فيما يلل

 من المنافسين.ل أكبر شكا بهفة منتجاتلفيض تكخكات بتشر: تقوم الفةلبعد التك .1

 ،ن والعمالءالزبائ تاحتياجامع  و يعني تقديم منتجات تتناسبهو ،هذا البعد من األبعاد المهمة : يعتبربعد الجودة .2

ن عونها ميتوق التيوهى تلك  حيث أنهم يرغبون في الحصول على المنتجات ذات الجودة المطلوبة من قبلهم،

 المنتجات.
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ن مجابة سريعة خالل تحقيق استوذلك من  كات،للشردرة تنافسية ق لتحقيق األساس: تعتبر المرونة عد المرونةب .3

 ث تعني، حيمع حاجات ورغبات الزبائن والعمالء يتالءمقبل الشركة للتغيرات في تصميم المنتجات وبما 

 (.39 :2008 )مرسي، آخري يات إلى طرقلى تغيير العملكة عشردرة الق المرونة

 لشركةا تركيز اللخمن  سواق،األكات في شرساسية في المنافسة بين الاألذا البعد القاعدة ه: يعتبر يملبعد التس .4

بائن لزا لهديموالسرعة في تصميم المنتجات الجديدة وتق وبة،ليم المنتجات المطلالزمنية لتس فض المدةخى لع

 ممكن. والعمالء بأقصر وقت

 جديد. ءشي: هو العملية أو النشاط الذى يقوم به الفرد وينتج عنه ناتج أو اإلبداع .5

 .لمخرجاتمن خالل خفض مدخالت اإلنتاج مع المحافظة على مستوي ا يهدف إلى خفض الفاقد من المواد، :التبسيط -1

 :ى النحو التاليلي عهتطبيق ولل ثالثة مجاالتمل التنميط يش: التنميط -2

 .مهتفالبتة لالمعايير الوصفية والمقاييس الثا وضع -أ

 .تالالمنتجات أو المودي توحيد بعض أجزاء -ب

 .يات محددةلدم لعمتوحيد استخدام بعض المعدات التي تستخ -ت

 :التخصص -3

 :ماهطريقتين و خالل ويتم من

 .في نطاق محدود األعمالتركيز مجال -أ

 .ءد لكل جزارتقسيم العمل إلى أجزاء وتخصيص فرد أو مجموعة أف-ب

 :التوسع -4

 .األعمال واألنشطة المختلفةالتوسع في حجم  خالليتم ذلك من 

 .طةخبرات في كل المجاالت واألنشكم الهو ترا :برةخكم الترا -5

ث ي، حاعين مختلفينطقس القطاع أو في ن في نفالركتين تعمشو تحالف واندماج بين ه :والتحالف االندماج  -6       

 ن توسع لكال الشركتين.عبارة عبينهما  االندماجبر يعت

وذلك لتحقيق  محيطة،كات إلى تحقيق تكييف مع البيئة الشرتسعى ال :اهر فيالتكيف مع البيئة المحيطة والتأثي7-

 .(95 2009: المحيطة )عباس، امن بيئته االنتفاعدر من أقصى ق

 منهجية الدراسة

ث العلمي يب البحإذا يستخدم هذا المنهج كأسلوب من أسال الباحث على إجراءات المنهج الوصفي التحليلي، اعتمد

 عا،مو بكالهما أ كميا كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها والتعبير عنها كيفيا أو تعتمد على دراسة الظواهر البحثية التي

ا يوضح صفا رقميوأما التعبير الكمي فيعطينا  ويوضح خصائصها، سةفالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة أو السمة المدرو

  2018).هذه السمة أو حجمها )إسماعيل،

لى ع حالةدراسة  -ية"دور التفكير االستراتيجي في تعزيز القدرات التنافس لدراسة الباحث هذا المنهج استخدموقد 

 ".غزة محافظات قطاع الخلوية في لالتصاالت شركة أوريدو
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 مجتمع وعينة الدراسة

ه ألهميت طينية،قطاع االتصاالت الخلوية الفلس وهو مهاع مقط ليععام تسليط الضوء  بشكل راسةهذه الددف تهتس

لعليا إلدارة اوتستهدف الدراسة الحالية بشكل خاص جميع العاملين في وظائف ا الوطني، االقتصادالبالغة في إنماء 

 ثةالمبحو كةشرفي ال راسةغ عدد مجتمع الدلحيث ب في المحافظات الفلسطينية الجنوبية، أوريدو والوسطى في شركة

ة كشرية بشرموارد البتة وذلك استنادا لدائرة القحاب العقود المؤم استثناء أصوت كة،شرون في اللبتون يعمثموظف م 100))

ات من أفراد مجتمع البيانلجمع  ،الحصر الشاملأسلوب  قام الباحث باستخدام، و 2019 –زة غ طاعق تاأوريدو في محافظ

ة في ثة المبحوكشروالوسطى في ال العليالين بالوظائف في ى جميع العاملع استبانة عث بتوزيام الباحث قحي الدراسة،

 سة.رامجتمع الد كافة أفراد ثلونوالذين يم زة،قطاع غ محافظات

 

 أداة الدراسة

حيث أن  دان،ن الميملى االستبانة كأداة بحثية لجمع بيانات الدراسة ع أساسيبشكل  راسةذه الدهث في د الباحاعتم

 ين اإلجابةمشاركلب من السة والتي ي طلدراقة بموضوع الرية المتعتبانة تتضمن مجموعة من األسئلة أو الجمل الخباالس

ها الباحث يحدد مية،وفق طريقة عل ةلى األسئلع ون اإلجابةوتك ،اد الدراسة وفقا لإلجاباتوأبعليها بغرض قياس مجاالت ع

 (.2018 ودة،بما يتناسب مع أغراض البحث )ع

 

 محك أداة الدراسة المستخدمة

ة استنادا الموافق أدناه يوضح مستويات 3))ي، والجدول وزن النسبيمة القو ط الحسابيالوس لى قيمةع االعتمادتم 

 مرتفع جدًا.(فض، متوسط، مرتفع، )منخفض جداً، منخ مستويات لخمسة

 لى فقرات وأبعاد ومجاالت الدراسةمستويات الموافقة ع(: 1جدول رقم )

 مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا الموافقة

الوسط 

 الحسابي
 4.19إلى  3.40 3.39إلى  2.60من  2.59إلى  1.80 1.80أقل من 

أكبر من 

4.20 

الوزن 

 النسبي
 %83.9% إلى 68 %67.9% إلى 52 %51.9% إلى 36 %36أقل من 

أكبر من 

84% 

 100(*5÷)الوسط الحسابي:عدد المستجيبين(، الوزن النسبي÷ الوسط الحسابي: )مجموع اإلجابات 

 لمقياس اإلجابة "ليكرت الخماسي". استنادامن إعداد الباحث المصدر: 
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 صدق وثبات أداة الدراسة

هما يث أنح راسة،لى مجتمع الدا عنتائج الدراسة وتعميم نتائجهيعتبر الصدق والثبات الخطوة األولى قبل تحليل 

وصف  ىلقياس عدرة الملى أنه مدى قويمكن تعريف الصدق ع (،االستبانةمدي صحة وجودة أداة الدراسة )بان لقياس أسلو

يعكس سة، ورالى غياب األخطاء المنهجية في أداة الدووجود درجة عالية من الصدق يدل عأو تقدير ما صمم لقياسه، 

ضمان نفس للدراسة اى أداة لع االعتمادبات يعني إلى أي درجة يمكن لمقياس، في حين أن الثوم المفترض والحقيقي لهالمف

 ،لظروفاحت نفس تسة آخر لنفس أداة الدرادام باحث خفي حال است ألداة الدراسة، أي أنهعند التطبيق المتكرر  النتائج

 .(Jonathan Weiner, 2007) الثبات سة تتمتع بدرجة عالية منهذا يعني أن الدراتقريباً، و سيتوصل لنفس النتائج

 

  :(االستبانةصدق أداة الدراسة ) -1

 (:validity Content)صدق المحتوي  -أ

ية )جامعة الجامعات المحلف بصورتها األولية على عدد من المحكمين من مختل بعرض االستبانةالباحث  امق

العلوم اإلدارية والمتخصصين ب جامعة اإلسراء(، جامعة غزة، ،األقصىجامعة  الجامعة اإلسالمية، غزة، -األزهر

ومن ثم قام  اسة،لى أداة الدرحظات عوقدم المحكمين مجموعة من المال ( محكم،12حيث بلغ عدد المحكمين ) واإلحصائية،

ى يقي للمحتولي وحقعم ثيلصول إلى تمآرائهم، للو استناداً إلى االستبانةإعادة صياغة حظات والباحث باألخذ بهذه المال

 .سةألداة الدراائي هكل النالمراد قياسه وإقرار الش

 الدراسة التجريبية: -ب

مسؤولين ظف من المو 20)مكونة من )تجريبية لى عينة ع خالل تطبيقهامن  ،االستبانةجرى التحقق من صدق 

ذا به عد مسبقباليد بعد أخذ مو االستبيانوسلم  قطاع غزة، أوريدو في محافظاتفي اإلدارة العليا والوسطى بشركة 

 وقام الباحث بالتأكد من أن جميع األسئلة مقبولة ومفهومة لدى المبحوثين. ،الخصوص

 الداخلي:  االتساقصدق  -ت

ن فقرات مكل فقرة  ارتباطمن خالل حساب معامل  لالستبانة الداخلي االتساققام الباحث بالتأكد من صدق 

 .الكلية للمجال الذى تنتمي إليهمع الدرجة  االستبانة

داللة  ذات تباطارمن خالل توافر معامالت  الداخلي ألداة الدراسة االتساقويتم التحقق من توافر معايير صدق 

 Sig).<0.05) إحصائية عند مستوى الداللة

 الصدق البنائي: -ث 

لقيمة يد عن االصدق البنائي ألداة الدراسة من خالل وجود معامالت إرتباط تزيتم التحقق من توافر معايير 

 0.05).أقل من ) وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ،0.400))
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 ثبات أداة الدراسة: -2

 :للتجزئة النصفية مانتجومعامل  خكرو نبامؤشرات ألفا 

ي إلى أ يضا،صد بها أويق تعطي نفس النتائج إذا أعيد تطبيقها عدة مرات متتالية، االستبانةأن يعنى مفهوم الثبات 

 ريتهواستمرا امهوانسج اتساقهدرجة  هيما "وبمعنى آخر  فيها،درجة يعطى المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم 

ن المقاييس مجموعة م باستخدامويتم قياس الثبات  ،97:2010) )الجرجاوي, " في أوقات مختلفة استخدامهعند تكرار 

القيمة من الواحد  تاقتربوكلما  ،(1-0)حيث أن قيمة هذا المؤشر تتراوح بين  فاكرونباخ،ألمن أشهرها مؤشر  والتي

 (.2018عودة، ) مستوي ثبات المقياس ارتفاعالصحيح فإن ذلك يشير إلى 

 

 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

 .المعلمية االختبارات راسة تم استخدامالد  هذه في

 تحليل البيانات وتفسير ومناقشة النتائج

والوسطى  ة العليااإلدارين في لمستجيب من الموظفين العام (82)سة المستجيبين في تعبئة استبانة الدراغ عدد لب

 الشخصية بياناتللوفقا  راسةصائص مجتمع الدخي عرض للزة، وفيما يغ طاعفي محافظات قأوريدو كة شرفي 

 والوظيفية.

 وفقا للبيانات الشخصية والوظيفيةتوزيع مجتمع الدراسة 2) ) :جدول رقم

 المتغير الفئات العدد النسبة يرالمتغ الفئات العدد النسبة

 مدير عام .5 6.1.%

 

المسمى 

 الوظيفي

 ذكر 70. 85.4.% ..
 الجنس

 أنثي 12 14.6% مدير فرع 11 %13.4

 30أقل من. 49. ..59.8.% مدير دائرة 10 %12.2
 

 العمر
 40أقل من  30- من 32. 39.% سمق رئيس 29 %35.4

 فأكثر 40 من 1 1.2% لم يستجب 27 32.9.%

 من سنة أقل 8 ..%9.8
عدد سنوات 

 دمةخال

 وملدب .4 4.9..%
ل هالمؤ

 العلمي
 بكالوريوس 63.. ..76.8.% سنة 1-2 من 40 %48.8

 يالسات عدرا 15 .18.3% سنة 2أكثر من  34 .41.5.%

 .SPSS: من إعداد الباحث استناداً لمخرجات برنامج.المصدر

 ؟"ةطاع غزما مستوى توافر أبعاد التفكير االستراتيجي في شركة أوريدو في محافظات ق" السؤال األول للدراسة:

اة وأبعاد أد متغيراتخالل نتائج التحليل اإلحصائي لتم اإلجابة على السؤال الرئيسي األول من أسئلة الدراسة من 

 بالدراسة. 17)رقم ) الدراسة في جدول
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 ؟""ما مستوى تعزيز القدرات التنافسية في شركة أوريدو في محافظات قطاع غزة :دراسةللالسؤال الثاني 

 أبعاد أداةمتغيرات وائي لحصاإلل ليالتح خالل نتائجن لة الدراسة ممن أسئ الثانيى السؤال الرئيسي لجابة عاإلتم 

 سة.( بالدرا17) رقم جدول في الدراسة

و ريدأو ركةش لدى يةسات التنافالقدر وتعزيزبين أبعاد التفكير االستراتيجي  القة"ما طبيعة العللدراسة:  السؤال الثالث

 قطاع غزة"؟ في محافظات

 ي والفرضياتاألول تم اإلجابة على السؤال الرئيسي الثالث من أسئلة الدراسة من خالل إختبار الفرضية الرئيسية

 .الفرعية المنبثقة منها

ي ف ستراتيجياالتفكير زيز القدرات التنافسية نتيجة التغير في أبعاد الير في تعللدراسة: "ما مقدار التغ الرابع السؤال

 محافظات قطاع غزة؟" يشركة أوريدو ف

المتعدد  الخطي اراالنحدخالل نتائج تقدير نموذج ة من ي الرابع من أسئلة الدراسى السؤال الرئيسلع تم اإلجابة

 لرئيسية الثانية.االفرضية  واختبار ( بالدراسة،24على القدرات التنافسية في جدول رقم ) االستراتيجيألبعاد التفكير 

وحول  تيجيستراوجد فروق في استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول التفكير االي هلدراسة ":لل الخامس السؤال

مؤهل لعمر، الالعاملين في شركة أوريدو في محافظات قطاع غزة تعزى للمتغيرات: )الجنس، اى لد التنافسيةرات القد

 ؟"(الخدمة المسمى الوظيفي، عدد سنواتالعلمي، 

 لبياناتل االثة وفقثية الة الرئيسج اختبار الفرضيل نتائخالمن مس للدراسة خاى السؤال الرئيسي اللجابة عاإلتم 

 جدول يفتيجي االسترا التفكيرل وين حثتبار الفروق في متوسطات استجابات المبحوخا الشخصية والوظيفية، وهي نتائج

هي و ،والوظيفية ةات الشخصيلبيانا لوفق ية الرابعةالفرضية الرئيس اختبارخالل نتائج وكذلك من  سة،بالدرا 25)رقم )

 .الدراسة( ب26رقم )التنافسية في جدول نتائج اختبارات الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول القدرات 
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 النتائج والتوصيات
 

 رحة.ة المقتيلسات المستقبإلى الدرا باإلضافة ،ت إليها الدراسةلوالتوصيات التي توص هنا النتائجنستعرض 

 نتائج الدراسةال: أو

ر االستراتيجي اد التفكيين أبعب (α≤ 0.05) طردية إيجابية وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عالقةيوجد  .1

 كةشرة في التنافسي شمولي(، والقدراتالتفكير ال ت المناسب،التفكير في الوق التفكير الفرصي، دي،)التفكير القص

 .غزة طاعقأوريدو بمحافظات 

 ي،رصالتفكير الف ر ا)التفكير القصدي،بين أبعاد التفكي (α≤0.05) مستوى داللةد اللة إحصائية عنذو د ثرد أيوج .2

 ة.زقطاع غت كة أوريدو بمحافظاشروالقد ارت التنافسية في  مولي(،شالتفكير ال اسب،نت المالتفكير في الوق

ت القد راوثين حول التفكير االستراتيجي ة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوداللفروق ذات  دال يوج .3

زة تعزى غقطاع كة أوريدو في محافظات شريا والوسطى في لدارة العوظائف اإل في ينلالتنافسية لدى العام

 .المسمى الوظيفي( مي،لل العهالمؤ العمر، ت )الجنس،لمتغيرا

قدرات التفكير االستراتيجي والثين حول ة إحصائية في متوسطات استجابات المبحودالليوجد فروق ذات  .4

 زىة تعزغ قطاع شركة أوريدو في محافظاتي ائف اإلدارة العليا والوسطى فين في وظلدى العامالتنافسية ل

 ل من سنة واحدة.خدمتهم أق نواتسنوات الخدمة لصالح الذين س لمتغير
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 ثانياً: توصيات الدراسة

تعزيز  ساهم فييمكن بيان أهم التوصيات التي من الممكن أن ت  من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة، 

باإلضافة   ،ع غزةقطا ودعم عملية التفكير االستراتيجي لدى العاملين بالوظائف اإلشرافية في شركة أوريدو في محافظات

أهم  ضاستعرا كنويم، راسةالتنافسية في الشركة محل الدإلى توصيات تتعلق بتعزيز دورها في تحقيق وزيادة القدرات 

 :التاليالتوصيات على النحو 

طة لك الخلى تطوير توالعمل ع كة أوريدولي لشرتيجية تحاكي الوضع الحالي والمستقبضرورة وضع خطة استرا .1

 تقبلير المسباستمرار من قبل خبراء مختصين في هذا المجال، مع مراعاة مناسبة الخطة االستراتيجية للتصو

روف ة والظالمستقبلي آليات ووسائل التعامل مع التطورات بشكل يساعدها في تطوير )الرؤية( لوضع الشركة،

 .المحيطة بها

بية ل تلسهيالعمل على خلق نوع من التكامل ما بين مكونات وأقسام وفروع شركة أوريدو، ألن ذلك التكامل  .2

 ياالمهام وتحقيق مزا

 ..ركةتنافسية للش .3

نشاء فريق إفة إلى الفرص المتاحة في السوق وتطوير آليات لمتابعتها، باإلضااالهتمام من قبل اإلدارة بمتابعة  .4

 كل المناسب.المتاحة الستغاللها بالش ك الفرصللمتابعة ت

دو أوري شركة طى فييا والوسلدارة العلين في وظائف اإلجيين لتدريب العامالستعانة بخبراء واستشاريين خارا .5

إلدارة اتبني  وضرورة التكنولوجية الحديثة بالشكل الذي يعزز من مكانتها التنافسية، اليبلى استخدام األسع

 المعقدة.سريعة ولضمان تميزها في ظل بيئة تتسم بالتغيرات ال اإلدارية المناسبة في أعمالها، لالستراتيجيات

لى عذا النظام يقوم ه بحيث فيها، االستراتيجيةمن قبل إدارة الشركة بتوفير تقنية معلومات تخدم األنشطة  االهتمام .6

 األعمال. استراتيجياتإلعداد وصياغة وتنفيذ وتقييم كافة أنواع توفير المعلومات الالزمة 

 

 سةثالثا: مقترحات الدرا

 ية التالية:لسات المستقبيقترح الباحث إجراء الدرا

 .نفي فلسطي ل وأوريدوكتي جوامقارنة بين شرراسة د –ي تيجي في تحقيق التميز المؤسسدور التفكير االسترا .1

ت التصاالالى قطاع سة تطبيقية عخدمة، دراقي اللنية لمتهبتحسين الصورة الذ يالتفكير االستراتيجعالقة  .2

 سطينية.لالف

الخدمة  ا بجودةلسطينية "بالتل"، وعالقتهالف االتصاالتلبات التفكير االستراتيجي لدى مجموعة مدى توفر متط .3

 ور.المقدمة للجمه
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 ستراتيجيتوضيحي مقترح لتعزيز القدرات التنافسية من خالل تعزيز دور التفكير اإل نموذجرابعا: 

التنافسية  ترا، وذلك لتعزيز القد)2)شكل رقم ال و موضح فيهدام النموذج المقترح كما خيوصي الباحث باست

 تيجي.ارستالتفكير االتعزيز ممارسة غزة في ضوء  طاعق في محافظات يدولين في شركة أورلدي العام

 
 االستراتيجيتعزيز دور التفكير  ح لتعزيز القدرات التنافسية من خاللترقتوضيحي م (: نموذج2) شكل رقم              

 الباحث. من إعداد :المصدر

 لشركة ية في ادرة التنافسم في تحقيق درجات مناسبة من القهتسا االستراتيجيالباحث أن أبعاد التفكير ويرى 

الحصة  دمة وزيادةالمقالخدمة ى تحسين جودة إل باإلضافة اليف،ن خالل زيادة الربحية وتخفيض التكموذلك  ة،محل الدراس

في  تسهمة سوف بدرجة مرتفع االستراتيجيفإن توافر أبعاد التفكير وبالتالي  ،قطاع غزةمحافظات السوقية للشركة في 

 يا التنافسية.هذه المزاتحقيق 
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 المراجع والمالحققائمة 

 أوال: المراجع العربية

ارة الداخلية (. أثر التفكير االستراتيجي في صنع القرار األمني بوز2017أبو شعبان، أسامة ناصر الدين. ) .1

 واألمن الوطني الفلسطيني. كلية الدراسات العليا، أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة.

دسة عمليات (. تأثير خصائص التفكير االستراتيجي في مراحل تطبيق إعادة هن2014أحمد، يوسف عبد اإلله. ) .2

جلد (، الم79د )دراسة إستطالعية، )كلية اإلدارة واإلقتصاد(، مجلة العلوم اإلقتصادية واإلدارية، العد –األعمال 

 (، جامعة بغداد20)

رة التنافسية (. دور وأهمية المسؤولية اإلجتماعية في تعزيز القد2016بربري، محمد أمين وكريفار، مراد. ) .3

 لصغيرةاللمؤسسات اإلقتصادية. الملتقي الدولي الثالث عشر حول دور المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات 

لية العلوم نوفمبر، ك 15-14، يومي والرهاناتلواقع ا -والمتوسطة في تدعيم استراتيجية التنمية المستدامة

 والتسيير والعلوم التجارية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر. قتصاديةاال

دراسة  –ويقية (. تأثير التفكير االستراتيجي واإلبداع التسويقي في القرارات التس2010بريسم، مها عارف. ) .4

دراسات  - اداستطالعية آلراء العاملين في المصارف األهلية في بغداد. أطروحة دكتوراه فلسفة في االقتص

 مستقبلية، كلية اإلدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، بغداد.

 ي بناء مزاياف(. أثر تكامل التفكير االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي 2018بن أحسن، أحسن صالح الدين. ) .5

غير  هدكتورا راسة ميدانية في عينة من البنوك بوالية برج بوعريريج. رسالةد–تنافسية مستدامة في البنوك
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 -الستراتيجيا(. خصائص التفكير االستراتيجي في عوامل اإلختيار 2009البياتي، بيداء ستار وحمدي، إيسل. ) .6
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كرة، ضير بسعلوم التسيير غير منشورة، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خ
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ة افسية: دراس(. التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية كمدخل لتعزيز القدرات التن2011. )حسين، ندى جودة .8

 عة بنها.ة، جامتطبيقية على شركات األدوية بجمهورية مصر العربية. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجار

ية في شركات لقدرة التنافس(: نظم المعلومات المحاسبية ودوره في تعزيز ا2015الخفاجي، عبيد خيون علي. ) .9

لمعهد العالي ا(، 10(، المجلد )30القطاع الصناعي العام في العراق. مجلة دراسات محاسبية ومالية، العدد )
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