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 الرسالةملخص 

استخدام التفكير اإلبداعي على التخطيط  أثرهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
رفة األثر المتحقق جراء اإلستراتيجي في المؤسسات السياحية العاملة في قطاع غزة ، كما هدفت لمع

على أداء المؤسسات السياحية في وضع خططها وسياساتها . ولقد  سمات التفكير اإلبداعيمتابعة 
استهدفت الدراسة المؤسسات السياحية المسجلة لدى الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات 

 مؤسسة سياحية مسجلة لدى الهيئة . 95السياحية والبالغ عددها 
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على عدد من  المصادر األولية 
والثانوية في جمع المعلومات، و تمثلت المصادر األولية في استبانة صممت خصيصًا للدراسة وقد 

مؤسسة سياحية تمثلت بالمدراء و أصحاب تلك المؤسسات وقد قام  95تكون مجتمع البحث من 
استبيان على كافة أفراد مجتمع  200ام طريقة الحصر الشامل، حيث تم توزيع عدد الباحث باستخد

 %. 98.5بنسبة  استبانة 197الدراسة وقد تم استرداد 
 وقد خلصت الدراسة الى العديد من النتائج أهمها :

التفكير اإلبداعي والتخطيط االستراتيجي في قطاع بين يوجد عالقة ذات داللة إحصائية  .1
 .قطاع غزةبالسياحة 

 :تراتيجي وذلك على الترتيب التالييوجد أثر لمتغيرات التفكير اإلبداعي على التخطيط اإلس .2
 االبتكارو  المرونةوأخيرا ، اإلفاضةومن ثم ، التركيبومن ثم ، الطالقة ومن ثم ،القيمة الفنية

 .األصالةو 

 مها :وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان أه

زيادة االهتمام بمنح العاملين في المؤسسات السياحية التفويض في اتخاذ القرارات في مجال  .1
 عملهم 

 االهتمام بإثراء المعرفة في المفاهيم اإلبداعية لدى المدراء و الطاقم اإلداري . .2
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Abstract 
This study aimed at identifying the effect of creative thinking on 

strategic planning of touristic institutions operating in the Gaza Strip. It also 

aimed at finding out the realized effect generated from adopting features or 

factors of creative thinking on the investigated institutions' performance 

including setting up their plans and policies. The study targeted the touristic 

institutions registered in the Palestinian Committee for Restaurants, Hotels 

& Touristic Services totaling 95 institutions. The researcher used the 

descriptive analytical approach and relied on a number of primary and 

secondary sources for data collection. The primary sources represented in a 

questionnaire designed for this purpose. The study population consisted of 

95 touristic institutions including their owners and managers. A number of 

200 questionnaires were distributed using the census survey method, 197 of 

them were retrieved representing a percentage of (98.5%). 

The study concluded with a set of results, the most important of which 

are as follows: 

1. There is a statistically significant relationship between creative thinking 

and strategic planning in tourism sector in the Gaza Strip. 

2. There is an effect of creative thinking variables on strategic planning 

ordered respectively as follows (artistic value, fluency, structure, 

elaboration, flexibility, creativity, and originality). 

In light of the above results, the key recommendations of the study are 

as follows: 

1. Increasing the delegation of decision taking among workers in the 

touristic institutions in line with their job description.  

2. Enriching the conceptual creative knowledge among managers and 

other administrative staff in such institutions.  
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ِ الرهْْحَِن الرهِحيمِ   بْسِم اَّلله
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  َلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَان

 ذَكَرَ اللَّهَ كَثِريًايَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ

 صدق اهلل العظيم
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 َدْاء  ـــــــــــــــــْاإِله
 

الذي شجعني على إكمال مسيرتي التعليمية و كان لي مثااًل أحتذي روح أخي المهندس مؤمن  إلى
 في حب العلم والتعلم به

و الى أمي الغالية حفظها اهلل رمز الدفئ المتجدد و نبع الحنان المتدفق والتي دعاءها سر نجاحي 
 في هذه الحياة .

والى أبي الغالي حفظه اهلل و الذي علمني حب العلم و نصحني و أرشدني والذي اجد في قربه 
 السعادة واألمان.

 و وجداني و كانو لي خير سند أخوتي األحبة .والى من نشأت معهم وسكنو قلبي 
 .يكة حياتي و نجاحي زوجتي الحبيبةدربي و شر الى رفيقة 

 .الى إبنتي وقرة عيني .. زينة
 والى كل من علمني حرفًا .

 والى كل من من ساعدني على انجاز هذا العمل .
 أهدي لكم جميعًا ثمرة هذا الجهد المتواضع .



www.manaraa.com

 خ

 

 وتقديرٌ شكٌر 

 

مشرفي الدكتور أكرم سمور على عطاءه العلمي الذي زيل الشكر الى أتقدم بج
اغدقني فيه طيلة مسيرتي البحثية و الذي لم يبخل علي في ارشادته و خبراته في 

والذين محمد المدهون والدكتور رشدي وادي والى المناقشين الدكتور  إنجاز هذا البحث 
ة من خالل نصائحهم الكريمة والتي ساهموا في إثراء هذا البحث و إخراجه بأفضل صور 
 ساهمت في تحسين هذا العمل على أكمل وجه .
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 صل األولالف
 اإلطار العام للدراسة

 :المقدمة 1.1

إن شعور اإلنسان المستمر بأنه يعيش في واقع مضطرب و غير مستقر وازدياد المشكالت 
والعقبات التي يواجهها في حياته وفي مجتمعه والذي يشعره بالخطر المستمر أدى إلى ضرورة أن 

و التفكير والتخطيط لذلك أصبحت دراسة يقف في وجه هذه التحديات والبدء في النقد واالبتكار 
 .الباحثونالتفكير بأنواعه من أكثر  األمور التي يهتم بها 

ن أردنا الحديث عن التفكير فالبد من الحديث عن التفكير اإلبداعي و الذي يعتبر احد أهم و  ا 
تقبل انواع التفكير فقد أصبح من الواضح في عصر التقدم التكنلوجي والبيئة المتغيرة أن مس

المنظمات واألمم ال يعتمد قط على مجرد القوى العاملة لديها بل يعتمد على مدى توفر نوع متميز 
من العاملين في مختلف مجاالت التفكير والتخطيط و التنفيذ ، فبالتأكيد إن ما يشهده العالم من تقدم 

بداعية حيث تعمل الدول سريع في كافة المجاالت العلمية والفنية و األدبية لهو نتيجة للظاهرة اإل
 (.م2011المتقدمة على تنمية روح اإلبداع ألبنائها ) سليمان،

و إن اإلبداع يرتبط بالخبرة ثم الذكاء باإلضافة فهو يلعب دورًا مهمًا في الكثير من أنشطة 
الحياة اليومية و إن اإلبداع هو قدرة يجب على اإلنسان العمل على تنميتها و تطويرها و التدريب 
عليها و التخلص من نمط التفكير الروتيني والتفكير القائم على االفتراضات المسبقة ، إن االبداع و 
استخدامه في التفكير لتطوير سمة التفكير اإلبداعي لدى اإلنسان ما يساعده على تطوير منظوره 

ابية والخروج للحياة و تحسين مهارات عديدة كحل المشكالت و النظر لألشياء بطريقة جمالية و ايج
و هو ما يمكن االشارة اليه على أنه التطور االبداعي والذي ممكن  شيءعن المألوف في كل 

 ( .م2013تعريفه على أنه  مهارة تقوم على تحقيق و تنمية القدرات اإلبداعية الكامنة )عالونة ، 
، سواء و لعل أفضل استثمار لتوظيف التفكير اإلبداعي هو بتوظيفه في عملية التخطيط 

للمؤسسة  االستراتيجيعلى المستوى الشخصي أو المستوى المهني أو حتى على مستوى التخطيط 
كان يطبق قديمًا و يعود جذوره إلى  االستراتيجي، و إن توظيف التفكير اإلبداعي في التخطيط ككل

تخطيط أيام اإلغريق في عصر أفالطون فقد وظف مهاراته اإلبداعية في التفكير و أستثمرها لل
تخصيص الموارد المتاحة التي تتصف بالندرة بالصورة وريته الفاضلة القائمة على رصد و لجمه

إن التخطيط مهارة ذهنية ال يمكن القيام بها إال  .مثلوالطريقة التي تخدم الصالح العام بالشكل األ
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جل العمل و بالتفكير فكما يعرف " بنتون" التخطيط على انه تحضير و إعداد ذهني للنشاط من أ
 (.م2008، ناء خارطة ذهنية "  )غنيمب

والتفكير يمكن اإلشارة إليه على انه نشاط ذهني و التفكير اإلبداعي يهدف الى تحسين 
عملية التخطيط من خالل إتقان المهارات اإلبداعية في التفكير و توظيفها في عملية التخطيط 

ألعمال يتم غالبًا استخدام مفاهيم و أسس على مستوى المؤسسة ككل ، ففي عالم ا االستراتيجي
التفكير اإلبداعي من قبل رياديي األعمال من خالل إنشاء مشاريع استثمارية جديدة تقدم محتوى أو 

والبد من وجود التفكير اإلبداعي في المؤسسات و متميز عن ما هو موجود حاليًا . منتج جديد 
إلى كل ما هو جديد و متميز فيما يتعلق بطرق السياحية ويرجع ذلك بسبب أن المؤسسات بحاجة 

تقديم خدماتها و استقطاب الزبائن في ظل المنافسة الموجودة في سوق السياحة المحلي باإلضافة 
ضرورة توافر خطط و سياسات تتسم بروح اإلبداع لرفع قدرة تلك المؤسسات السياحية على مواكبة 

لمحلي في قطاع غزة المترتبة على الظروف السياسية التحديات المستمرة في االقتصاد الفلسطيني ا
إن عملية التفكير اإلبداعي مرتبطة بشكل كبير في عملية التخطيط  المتقبلة التي يمر بها القطاع .

ألن التفكير اإلبداعي يضيف قيمة عالية و مزايا إضافية لعملية التخطيط بمراحله  اإلستراتيجية
ى الترابط في المؤسسات بين مستوى اإلبداع والتخطيط لما المختلفة و يجب الحفاظ على مستو 

للمؤسسة في القطاع السياحي و هذا هو ما  االستراتيجييحققه ذلك من فعالية أكبر في التخطيط 
 سيتم تناوله في هذا البحث .

 مشكلة الدراسة: 1.2

غزة وتحديدًا في  إن الحاجة المتزايدة للتفكير اإلبداعي و االبتكار في عالم األعمال في قطاع
% من إجمالي الناتج المحلي 4حيث يساهم هذا القطاع بما بنسبته  ألهميتهوذلك  القطاع السياحي

على وجه الخصوص إثراء عمله بقيمة إبداعية وفنية  القطاع السياحي يتطلب ( و2014)الفالح،
والسياسية غير مستقرة في تقديم الخدمات السياحية للزبائن والزوار و في ظل األوضاع االقتصادية 

وذلك حسب التي يمر بها قطاع غزة وفي ظل المنافسة المتجددة والمستمرة بين المؤسسات السياحية 
( والتي أشارت إلى وجود منافسة قوية جدًا بين المؤسسات السياحية م2015الهبيل ،و دراسة )مقداد 

من خالل استخدام التفكير  بتكاريهاالمؤسسات السياحية تقديم حلواًل  تلك والتي تتطلب من أصحاب
في التخطيط لمواجهة تلك الظروف الخارجة عن إرادتها للوصول إلى ها والتي تساعداإلبداعي 
، ومن خالل إطالع الباحث  هذه الدراسة إجراءالنتائج و تحقيق أهدافها لذلك قرر الباحث األفضل 
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و  االستراتيجيفكير اإلبداعي والتخطيط على العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الت
الدراسات التي تحدثت عن المعوقات التي يواجهها القطاع السياحي في فلسطين اتضح لدى الباحث 

 . يتم دراسته والبحث فيه بشكل متعمق كما يستحقأن هذا الموضوع لم 
 على هذه المشكلة يتبلور سؤال الدراسة الرئيسي كما يلي : وبناء  

في القطاع السياحي  االستراتيجيتخدام التفكير اإلبداعي  على عملية التخطيط ما أثر اس
 في قطاع غزة ؟ 

 أهداف الدراسة: 1.3

أثر استخدام التفكير اإلبداعي من قبل مدراء و أصحاب  معرفةتهدف هذه الدراسة إلى 
ويمكن ، غزة في القطاع السياحي في قطاع االستراتيجيالمؤسسات السياحية على عملية التخطيط 

 تحديد أهداف الدراسة كما يلي : 

 التعرف على مدى ممارسة التفكير اإلبداعي لدى المؤسسات السياحية في قطاع غزة . .1
 التوعية بأهمية استخدام و توظيف التفكير اإلبداعي في القطاع السياحي . .2
يمة اإلبداعية الوصول الى نتائج وتوصيات تساهم في تطوير عمل المؤسسات السياحية ورفع الق .3

  االستراتيجيةو توظيف تلك القيمة في سياستها خططها 
 :أهمية الدراسة 1.4

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية القطاع السياحي الذي تقوم هذه الدراسة بالبحث فيه 
ودراسته حيث يعتبر القطاع السياحي من أهم القطاعات االقتصادية في االقتصاد الفلسطيني 

يبلغ حجم االستثمار في القطاع السياحي في قطاع غزة ( م2015اسة )مقداد والهبيل، فيحسب در 
ألف  33مليون دوالر أمريكي كما ويبلغ متوسط اإليرادات السنوية للفنادق ما يقارب  84حوالي 

دوالر أمريكي للفندق الواحد  كذلك ويعتبر القطاع السياحي من أكبر القطاعات خلقًا لفرص 
عامل ذكر و   15,108حيث يبلغ عدد العاملين في القطاع السياحي فئة الشباب  التوظيف لدى

عاملة و ذلك حسب احصائية من الجهاز المركزي لإلحصاء  882يبلغ عدد العاملين من اإلناث 
، وتكمن أيضا أهمية هذه الدراسة نظرًا لحداثة موضوع التفكير اإلبداعي  2013الفلسطيني في عام 

لية التي تناولت هذا و نظرًا لقلة الدراسات العربية والمح االستراتيجيه في التخطيط و فكرة استخدام
 :تستفيد من هذه الدراسة و نتائجهاهناك عدة جهات ممكن أن ، و  حسب علم الباحث الموضوع

 الباحث : -أ
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مهارات البحث العلمي و  الكتسابيمثل هذا البحث تجربة عملية مهمة يمكن أن تؤهل البحاث  .1
 طويرها لديه .ت
معمقة في مجال التفكير اإلبداعي والتخيط االستراتيجي وأثر  الباحث بتكوين معرفة اهتمام .2

 التفكير اإلبداعي على التخطيط اإلستراتيجي .
الحصول على درجة الماجستير ،حيث تعتبر هذه الدراسة متطلبًا أساسيًا للحصول على درجة  .3

 الماجستير.
 :ت السياحيةمدراء و أصحاب المؤسسا -ب
ستقوم الدراسة بإلقاء الضوء على أهمية التفكير اإلبداعي لدى مدراء المؤسسات السياحية كجزء  .1

 . االستراتيجيمن عملية التخطيط 
 ستبين الدراسة أهمية تبني القيمة اإلبداعية و اإلبداعي للمدراء في عمل المؤسسات السياحية  .2
راء بأهمية إشراك العاملين في تطوير األفكار ستقوم المؤسسة برفع الوعي الخاص لدى المد .3

 . اإلبداعية للمؤسسة السياحية
 :الجامعات المحلية -ج
مجال التخطيط عرفة واألدب اإلداري ذي العالقة بستقوم هذه الدراسة بالمساهمة في إثراء الم .1

 من خالل دراسة اثر وعالقة التفكير اإلبداعي عليه  االستراتيجي
 أفق للباحثين من أجل عمل المزيد من الدراسات حول موضوع الدراسة  ستقوم الدراسة بفتح .2
له أثر ايجابي كبير على المجتمع من  يمكن أن يكونإن تطبيق توصيات الدراسة المجتمع:  -د

في القطاع السياحي  باإلضافة إلى زبائن و زوار المؤسسات السياحية  خالل خلق فرص عمل
دة الرضا الوظيفي من خالل تمكينهم من مشاركة أفكارهم التي حيث سيستفيد العمال من خالل زيا

تساهم في تطوير العمل و سيستفيد الزبائن من خالل تطوير القيمة الفنية واإلبداعية لجودة الخدمات 
 .السياحية الفلسطينية في قطاع غزةالسياحية التي يحصلون عليها في المؤسسات 

 :الدراسة متغيرات  1.5

 : المتغير التابع
  االستراتيجيالتخطيط  

 المتغيرات المستقلة :
 األصالة 
 االبتكار 
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 المرونة 
 اإلفاضة 
  التركيب 
 القيمة الفنية 
 الطالقة 

 :نموذج الدراسة 1.6

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (: نموذج الدراسة1.1شكل )

 . (Bailin ,2012) ( وم2009)جروان، و (م2006،شلبي)و  (م2010حلس،): المصدر
 
 

 التفكير اإلبداعي

 االستراتيجيالتخطيط 

 األصالة

 االبتكار

 المرونة

 اإلفاضة

 التركيب

 القيمة الفنية
 تراتيجياالسالتخطيط 

 

 الطالقة

 افيةالديموغر المتغيرات

 الشخصية :
 –المؤهل العلمي  –العمر 

 سنوات الخبرة

 التنظيمية
عدد العاملين –العمر الزمني 

 رأس المال المسجل –

 التابعالمتغير  المستقلالمتغير 
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 :الدراسة فرضيات 1.7

 الفرض الرئيسي األول :
بين التفكير  (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد

 في القطاع السياحي بمحافظات قطاع غزة  االستراتيجياإلبداعي والتخطيط 
 ويتفرع منها الفروض الفرعية التالية :

بين األصالة  (α ≤ 0.05)ت داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد عالقة ارتباطية ذا .1
 في القطاع السياحي بمحافظات قطاع غزة. االستراتيجيوالتخطيط 

بين االبتكار  (α ≤ 0.05)توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2
 في القطاع السياحي بمحافظات قطاع غزة. االستراتيجيوالتخطيط 

بين المرونة  (α ≤ 0.05)قة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد عال .3
 في القطاع السياحي بمحافظات قطاع غزة. االستراتيجيوالتخطيط 

 اإلفاضةبين  (α ≤ 0.05)توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .4
 ع غزة.في القطاع السياحي بمحافظات قطا االستراتيجيوالتخطيط 

بين التركيب  (α ≤ 0.05)توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .5
 في القطاع السياحي بمحافظات قطاع غزة. االستراتيجيوالتخطيط 

بين القيمة الفنية  (α ≤ 0.05)توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .6
 السياحي بمحافظات قطاع غزة.في القطاع  االستراتيجيوالتخطيط 

 الطالقةبين  (α ≤ 0.05)توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .7
 في القطاع السياحي بمحافظات قطاع غزة. االستراتيجيوالتخطيط 

 الفرض الرئيسي الثاني 
 التخطيط في اإلبداعي للتفكير( α≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد
 .غزة بقطاع السياحة قطاع في االستراتيجي

 الفرض الرئيسي الثاني :
 :ويتفرع منه الفرضيين التاليين
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في استجابة أفراد العينة  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1
صية التالية عزى للمتغيرات الشخت االستراتيجيحول العالقة بين التفكير اإلبداعي والتخطيط 

 سنوات الخبرة(. –المؤهل العلمي  –العمر )
في استجابة أفراد العينة  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2

 تعزى للمتغيرات التنظيمية التالية االستراتيجيحول العالقة بين التفكير اإلبداعي والتخطيط 
 عدد العاملين(. –عمر المؤسسة )

 اختيار موضوع الدراسة : أسباب

حيوية الدور االقتصادي الذي يلعبه القطاع السياحي سواء من حيث الحجم أو كثرة أعداد  .1
لمزيد من الدراسات واألبحاث العاملين فيه مما يؤكد على أهمية هذا الموضوع و أهمية إجراء ا

 .عليه
في القطاع السياحي وفقًا لعلم  التي درست التفكير اإلبداعي والتخطيط االستراتيجيقلة الدراسات  .2

 الباحث .

 : مصطلحات الدراسة 1.8

 البحث تم تعريف المصطلحات االتية : ألغراضتحقيقًا 
 :مفهوم التفكير االبداعي

وهو التفكير الذي يقوم عن الخروج عن المألوف و الخروج بأفكار جديدة ويقوم على مواجهة 
 على إيجاد حلول جديدة و نوعية لهامشاكل و العمل أخطاء و قيود الذاكرة وتذكر األخطاء وال

 :مفهوم التخطيط االستراتيجي
التخطيط الذي له أثار هامة و نوعية على المنظمة ومستقبل عملها وال تظهر هذه اآلثار إال 
في المدى البعيد كالتخطيط النتشار الشركة أفقيًا بفتحها فروع جديدة أو بتوسعها عموديًا بإضافة 

نتاج جديدة أو التخطيط لمواجهة منافسة شديدة من الشركات األخرى والوقوف والثبات في خطوط إ
 السوق و غير ذلك

األنشطة التي يقوم بها المسافرون خارج هو ذلك القطاع الذي ُيعنى ب :مفهوم القطاع السياحي
اء األعمال محيطهم االعتيادي على أن ال تزيد مدة الزيارة عن سنة وتكون بغرض الترفيه أو قض

 .التجارية أو أي أغراض أخرى
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 : حدود الدراسة 1.9

 . حد الموضوع 1
، بتكاراال ،االبداعي ضمن المجاالت )االصالةاقتصرت الدراسة الحالية على دراسة التفكير 

 .القيمة الفنية، الطالقة( والتخطيط اإلستراتيجي ، التركيب،اإلفاضةالمرونة، 
 .الحد المؤسسي 2

 لهيئةلدراسة على المؤسسات السياحية العاملة في قطاع غزة والمسجلة لدى اقتصرت هذه ا
 .السياحية والخدمات والفنادق للمطاعم الفلسطينية

 .الحد البشري 3
اقتصرت الدراسة على الموظفين في المؤسسات السياحية من ذوي المناصب العليا و 

 غزة . قطاعأصحاب تلك المؤسسات السياحية في 
 كاني . الحد الم4

ق هذه الدراسة على المؤسسات السياحية في قطاع غزة .بيتم تط
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للدراسة

 التفكير اإلبداعي األول: المبحث 

 مقدمة :  2.1.1
ي على أن موضوع هناك إجماع بين العلماء والكتاب في مجال اإلبداع و التفكير اإلبداع

اإلبداع يعتبر من الموضوعات الصعبة والشائكة والتي يصعب تناولها بشكل بسيط وسلس بالشكل 
الذي يسهل فهمه من القارئ، كذلك فإن أغلب نظريات اإلبداع جاءت مبهمة ومفتوحة النهايات 

 ( م2002)السرور،
ن دون غيره من المخلوقات إن التفكير والفكر هو موهبة من اهلل عز وجل وقد وهبها لإلنسا

حيث يعتبر التفكير من أصعب و أعقد السلوك اإلنساني كما أنه يعتبر من الظواهر التي تتسم 
بالتطور المستمر حيث أن تفكير اإلنسان ال يقف عن التطور في جميع مراحل حياته، كذلك يتميز 

ة نظر في قضية معينة أو التفكير بإنه يختلف من شخص الى آخر فكل إنسان منا قد تكون له وجه
نمط تفكيري معين تجاه مشكلة ما فهذه األمور كلها تعكس مدى تعقد العقل البشري وتعقد عملياته، 
إن اإلنسان قد واجه مشكالت ال مثيل لها منذ قديم الزمان حتى عصرنا الحاضر و تلك المشكالت 

حل تلك المشكالت هو  في تطور و تعقيد مستمر والذي يجعل اإلنسان قادر على تجاوز أو
التفكير، حيث أن التقدم الحضاري الذي نلمسه في مختلف جوانب حياتنا المعاصرة إنما يعود الى 

 (م1988تطور و نتاج تفكير أجيال متعاقبة من الجنس البشري )داوود و عبد الرحمن ،

 اإلبداع :  2.1.2

سبق، والمبدع هو المنشئ  على غير مثال اخترعته، الشيءمفهوم اإلبداع في اللغة أبدعت 
أو المحدث الذي لم يسبقه أحد، ويعرف اإلبداع على أنه أن ترى ما ال يراه اآلخرون و أن ترى 

من عناصر  انطالقاالمألوف بطريقة غير مألوفة و هو تنظيم األفكار و ظهورها في بناء جديد 
أثير فيهم بشكل إيجابي و موجودة وهو أيضًا تعامل وفهم بطريقة أخرى للتعامل مع الناس و الت

 ((Brown,2010ناجح وهو القدرة على حل المشكالت بأساليب جديدة تعجب السامع والمشاهد. 
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 تميز في يساهم اساسي عامل انه على االبداع تعرف اإلبداع بأنه " Granotويعرف 
 التنافسية قدرةال ورفع األعمال وريادة االبتكار في مباشر بشكل ويرتبط األعمال عالم في المنظمات

 "(Granot,2011) 
 من خالل تلك التعريفات يمكن أن نحدد أهم العناصر التي يتكون منها اإلبداع:

 أن اإلبداع يقوم على الخروج عن المألوف. -
يقوم اإلبداع على تنظيم األفكار و إظهارها بشكل جديد بناءًا على ما كان موجود مسبقًا لكن  -

 بشكل أفضل و أحدث.
 يؤثر في اآلخرين إيجابيًا ويساعد على حل المشكالت بأساليب جديدة ونوعية إن اإلبداع -
أن اإلبداع يعتمد على مدى قدرة الفرد اإلنتاجية لتوليد أفكار جديدة و خالقة ومرنة للتعامل مع  -

 المواقف والمشكالت الحالية والمستقبلية.
 تساب مهارات إنسانية جديدة .إن اإلبداع يعزز في نوعية العالقات مع اآلخرين ويساعد في إك -

ويرى الباحث ان االبداع هو القدرة على الخروج بكل ماهو جديد و له قيمة جديدة تميزه عن 
 كل ما يسبقه .

 أبعاد اإلبداع :  2.1.2.1

 ي ما يلي تفصيل إلبعاد اإلبداع :وف
 : األصالة : أوالا 

أن  curtsويرى عن المألوف  األفكار النادرة والخارجة يمكن اإلشارة لألصالة على أنها
األصالة تتكون من عنصرين أساسين و هما استقاللية التأليف و العنصر الذاتي ، أي يمكننا القول 
بإن المنتج او الفكرة يتصفون باألصالة يجب أن يقوم الشخص المبدع بخلق هذا المنتج بشكل 

سابقة و مألوفة فال يمكن أن  مستقل عن اآلخرين ، فإن كان المنتج أو الفكرة مأخوذ من أفكار
بالنسبة للعنصر الذاتي فيقصد هنا ان المنتج أو الفكرة يجب ان يتمتع بدرجة يتصف باالصالة ، أما 

 .(Yu,2007)ولو قليلة من اإلبداع و الخروج عن المألوف لكي يتصف فعليًا بصفة األصالة 
صالة تقوم على تخيل أن األصالة ترتبط بقوم بمفهوم التخيل حيث أن األ lockeويرى 

األفكار الجديدة و الحلول المقترحة للمشكالت التي تواجهها المؤسسة من خالل االعتماد على 
 . (locke,1999) الخبرات السابقة المتراكمة و القدرة الذهنية و أيضًا االستعانة باآلخرين .
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وتقوم على إنتاج  ويعتبر الطيطي أن األصالة هي عنصرًا اساسيًا في التفكير اإلبداعي ،
والقدرة الى الوصول الى ما وراء المباشر  أفكار جديدة و مبتكرة من خالل التميز في التفكير والندرة 

 .(م2001والخروج عن المألوف )الطيطي،
ويرى الباحث أن المنتج أو الفكرة ال يمكن أن يتصف باألصالة اال من خالل الخروج عن ما 

 .بشكل يبتعد محاكاة أفكار اآلخرينمألوف و القدوم بشئ جديد سبق من أفكار و عن كل ما هو 

 :ثانياا: االبتكار

ما بطريقة مختلفة عن غرض استخدامه  شيءجديد و مختلف كاستخدام  بشيءهو القيام و 
و توليد أفكار تساعد على النظر الى الفرص والحلول المبتكرة كمنتج نهائي إلدوات منهجية  الحقيقي

ة ، والحصول على فكرة مبتكرة عند الحاجة إليها يتم من خالل استخدام أدوات أو و عمليات إجرائي
 :األفكار اإلبتكارية و منها برامج متاحة للجميع ، و هناك العديد من المصادر الى تساعد في توليد

 . إبتكار الصدفة : و يتسم هذا المصدر بالعشوائية والمخاطرة 
  ان اإللهام يأتي في أغلب األحيان بل في مواقف معينة اإللهام والحدس: ويعيب هذا المصدر

 أو حاالت يمر بها االنسان فيصيبه حدس لفكرة مبتكرة .
  القوة العقلية : و هذا المصدر يخص أشخاص معينيين لديهم قدرات ذهنية تمكنهم من إبتكار

 أفكار جديدة .
 ة أن نتائجها قد تكون جلسات العصف الذهني أو التداعي الحر لألفكار ويعيب تلك الطريق

 (2006غير كافية و غير منظمة .)شلبي،

و آخرون أن االبتكار هو عملية مستمرة ويتطلب من الشخص المبتكر   Fagerbergويرى 
أن يقوم بتطوير نفسه و أدواته التي تساعده في عملية االبتكار ومنها البحث االلتكروني لتوليد 

دور التكنلوجيا الحديثة و توظيفها في عملية االبتكار االفكار االبتكارية  و ال يجب إغفال 
(Fagerbreg & Mowery & Nelson , 2006 ) 

 : ثالثاا : الطالقة

القدرة على إنتاج عدد كبير من األفكار اللفظية و غير اللفظية عن ويعرفها حلس بإنها 
 : ت الطالقة و منهاالعديد من مجاالوهناك  االستجابة لمثير معين والسرعة السهولة في توليدها
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 أي مدى القدرة على توليد أفكار إبداعية من خالل تقييد تلك لطالقة اللفظية أو طالقة الكلماتا :
 االفكار بقيود لغوية كعدد األحرف أو كلمات تبدأ بحرف معين .

 أي استخدام التفكير في توليد االفكار االبداعية من خالل توظيف ذلك التفكير طالقة المعاني :
ي قضية معينة قريبة من الفكرة قيد اإلنشاء أي كأن يسأل الشخص نفسه ما هل يمكن إستخدام ف

 قلم الحبر في اغراض أخرى غير الكتابة وهكذا 
 أي القدرة على تحويل االفكار الى رسوم على ورق او على الحاسوب ما طالقة األشكال :

ليد االفكار اإلبداعية سيؤدي الى زيادة في استجابة المصير البصري ما سيسهل تو 
 .( م2010)حلس،

 :المرونة :رابعاا 

ويمكن االشارة للمرونة على أنها القدرة على التحرك من فكرة الى فكرة أخرى و القدرة على 
تغيير االفكار في انماط جديدة و اتخاذ طرق مختلفة و متعددة للتعامل مع المشاكل و ايجاد الحلول 

ذي يقوم على تبني أنماط ذهنية محددة سلفًا و غير قابلة للتغيير لها وهي عكس الجمود الذهني ال
 (م2010حسب ما تستدعي الحاجة )حلس،

 وهناك مجالين للمرونة وهما كالتالي :
 : وهي مدى سرعة الفرد على توليد أكبر عدد من االفكار المتنوعة والمرتبطة  المرونة التلقائية

هذه القدرة على الى المبادرة التلقائية وال يكتفي فقط بمشكلة أو مثير معين ويميل االفراد وفق 
 (م2005باالستجابة )الخليلي،

  المرونة التكيفية : وهي التوصل الى حل لمشكلة ما أو مواجهة مشكلة أو موقف معين بناءًا
 (.م2004على التغذية الراجعة من ذلك الموقف أو المشكلة )الطيطي،

 : اإلفاضةخامساا : 

القدرة على توسيع األفكار البسيطة و إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة ويقصد بها مدى 
أو حل لمشكلة معينة أو لوحة من شأنها أن تساعد على تطويرها و إغنائها من خالل الزيادة عليها 

 (.2009و تفيذها بالشكل الذي يساعد في إعطاء نتائج كثيرة باستخدام موارد قليلة )جروان،
فاضى تساهم في إكمال التفاصيل في الموضوع قيد البحث أو الحل ويرى نوفل أن اإل

ويقصد بعملية اإلكمال البناء على أساس من المعلومات المعطاة لتكملة بناء ما من عدة نواح 
 .( م2009بحيث يصبح ذلك البناء أكثر تفصياًل )نوفل،
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 سادساا : التركيب :

ياء ذات طبيعة مختلفة عن بعضها هي القدرة على الجمع و ربط بين عدة أشويقصد به 
أي ربط تلك العناصر مع بعضها البعض في قالب واحد أو  البعض و غير مترابطة فيما بينها

مضمون جديد ناتج عن ربط تلك العناصر بحيث ان مخرج تلك العملية هو جسم جديد أو منتج 
 (م2010جديد أو فكرة جديدة تم توليدها .)حلس،

 : سابعاا : القيمة الفنية

و القيمة الفنية في توليد األفكار يقوم ويقصد بها النظرة العامة لألمور بطريقة مميزة وخالقة 
على النظر لألمور من منطلق فني من خالل الخروج عن دائرة األمور الكالسيكية و تطوير كل ما 

ويجب على  هو تقليدي و من خالل إجراء البحث للوصول الى الكمالية والجمال في توليد األفكار ،
من يقوم بتوليد األفكار بطريقة فنية أن يقوم بالتروي في توليد تلك األفكار و من ثم العمل على 
تطويرها ، و إن القدرة على توليد أفكار ذات قيمة فنية يتطلب أحيانًا مهارات ذهنية و عقلية خاصة 

 (Bailin,2012)تسهل على الفرد  القيام بعملية توليد أفكار إبداعية ذات قيمة فنية 

 :سمات الشخص المبدع 2.1.2.2

يتسم الشخص المبدع بعدة سمات يتميز فيها عن اآلخرين وهذه السمات وبحسب عبادة فإنه 
 :وقد تتوفر جميعها أو بعضها في اإلنسان المبدع و من أهمها ما يلي آلخرتختلف من شخص 

 ( 27ص ،م1992)عبادة ،

 ما يريد. تبدو عليه الثقة في قدرته على تنفيذ -
 ال يتبع األساليب الروتينية في أعماله. -
 مثابر وال يستسلم بسهولة. -
 يحب التأمل والتفكير . -
 إزاء ما يواجهه من مشاكل. يضطربال  -
 يميل إلى إيجاد أكثر من حل للمشكلة الواحدة. -
 يكره العمل في مواقف تحكمها قواعد و تنظيمات صارمة. -
 ولية.لك القدرة الكبيرة على تحمل المسؤ يم -
 قادر على فهم دوافع اآلخرين -
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 قادر على تنظيم العمل باستمرار.  -
 واسع األفق. -
 دائم التساؤل. -
 متعدد الميول واالهتمامات. -
 يملك القدرة على التحليل واالستدالل. -
 يحب المجازفة والمخاطرة . -
 ال يحب األمعية أو التقليد األعمى. -

 التفكير :  2.1.2.3

تبط بمفهوم الذكاء ومستوى اإلدراك وهو أمر يعتبر بديهي و يعتبر البعض أن التفكير مر 
مجرب لدى الجميع والكل يمارس التفكير بكل أنواعه و هو يعتبر من المفاهيم التي يصعب وضع 
تعريف محدد لها ، فالقيام بحل مسألة صعبة و الترجمة من اللغة اإلنجليزية للفرنسية و محاولة حل 

في  اختالفنوع المشكلة يتطلب  اختالفذج و أمثلة لعملية التفكير ، و مشكلة قائمة كلها تعتبر نما
نوعية التفكير المتبعة لحل تلك المشكلة فالمشكالت التي ال تعتبر روتينية بحاجة الى تفكير أعمق 
و أدق و منطقي أكثر و المشكالت التي تعتبر روتينية يكون مستوى التفكير فيها أقل 

(Robertson،1999) 
جون ديوي إن التفكير هو "الّنشاط العقلي الذي يرمي إلى حل مشكلة ما"  ويعرفه

( ويعرفه عبد الفتاح بأنه عبارة عن مجموعة من األنشطة الذهنية التي 19،ص2003)الخالدي،
( فما هو 9ص ،م2013تتدفق من منطقة إلى منطقة على سطح ذاكرة اإلنسان )عبد الفتاح ،

ى إنتاج األفكار أو لحل مشكلة فكير هو كل نشاط عقلي يقوم علمالحظ من تلك التعريفات أن الت
 وهو نشاط إنساني قائم منذ األزل . ما

 

 :أنواع التفكير 2.1.2.4

 :  Natural Thinkingالتفكير الطبيعي  .1

وهو بمثابة التفكير األولي وهو تفكير خام بحيث أنه ال توجد فيه أي تعقيدات أو تحليالت 
 ذي ينتج من اإلنسان بالسلوك الطبيعي.ويصبح تدفق النشاط ال
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: و هو يمثل التحسن الذي يطرأ عن التفكير الطبيعي Logical thinkingالتفكير المنطقي 
و ذلك من خالل وضع حدود للتفكير المبسط فالتفكير المنطقي يهتم بوضع كلمة ال أمام التفكير 

 الطبيعي.
هذا النوع من التفكير على القواعد : ويركز Mathematical Thinkingالتفكير الرياضي 

 والرموز و الحقائق والبراهين حيث أن هذا التفكير يمثل إطار فكري يحكم العالقات بين األشياء 
: وهو التفكير الذي يقوم عن الخروج عن المألوف و  creative Thinkingالتفكير اإلبداعي 

ذاكرة وتذكر األخطاء والمشاكل و العمل الخروج بأفكار جديدة ويقوم على مواجهة أخطاء و قيود ال
 .(م2013)عبد الفتاح،  على إيجاد حلول جديدة و نوعية لها.

 :التفكير اإلبداعي .2

في الوقت الذي نعيش فيه وفي ظل المنافسة الشديدة بين الشركات على المستوى العالمي 
مة فإن أغلب المنظمات والمحلي وفي الظل التغيرات المستمرة في البيئة الخارجية المحيطة للمنظ

تسعى بشكل جاد  إلى التأقلم واالبتكار، فهناك الكثير من العوامل المؤثرة مثل المنافسة العالمية 
المتصاعدة و التغير السريع والتطور في التكنولوجيا والتي أدت إلى زيادة الحاجة إلى تبني 

 .(Woodman،1993المنظمات الفكر اإلبداعي )
ر المنظمات والتي تعتبر في حالة مستقرة نسبيًا و يمكن التنبؤ بمستقبلها باإلضافة الى الكثي

والبيئة المحيطة بها والتي ال تحتاج الى التغير والتطوير لتبقى في حالة البقاء فبإمكانها االستفادة 
أيضًا من التفكير اإلبداعي من خالل تطوير الجودة واإلنتاجية واألمان و رفع مستوى الرضا لدى 

 ( .Eisenberger،1990 املين لديها ) الع
 وطرق جديدة، رؤى إلى يؤدي الذي التفكير أنواع ويعرف التفكير اإلبداعي على أنه نوع من

جديدة كلها طرق جديدة لفهم األشياء وتصوره . ومن منتجات الفكر اإلبداعي  نظر ووجهات جديدة،
 ( .111ص ،م2007الموسيقى والشعر واألدب واالختراعات المختلفة )غانم،

ومن المالحظ أن هذا التعريف يركز على أن اإلبداع في التفكير يكون من خالل التجديد أي 
في كل ما هو حول اإلنسان و بالتأكيد  باالستحداثالخروج عن كل ما هو تقليدي وقديم و القيام 

فكار و رؤى  أ استحداثتستفيد المنظمات من هذا المفهوم للتفكير اإلبداعي و تطبيقه من خالل 
 جديدة تتعلق بالمنتجات و التوظيف و غيرها ما يوفر لها مركز تنافسي قوي يميزها عن نظرائها .



www.manaraa.com

18 

 

التفكير اإلبداعي بأنه عملية اإلحساس بالمشكالت والثغرات في  الباحثون و أيضًا يعرف
ييم هذه األفكار و المعلومات والعناصر المفقودة، ثم إنتاج أكبر قدر من األفكار الحرة حولها، ثم تق

اختيار أكثرها مالئمة، ثم وضع الفكرة لرئيسية موضع التنفيذ و عرضها على اآلخرين )أبو 
 عناصر : 4( ، ويالحظ من هذا التفكير على أن التركيز على 2012النصر،

 اكتشاف المشكلة . -
 توليد العديد من األفكار الحرة والحلول لتلك المشكلة . -
 حلول و اختيار الفكرة األكثر مالئمة .تقييم تلك األفكار وال -
 تنفيذ الفكرة األفضل . -

على أنه عملية صب عدة عناصر يتم استدعاؤها في قالب جديد يحقق حاجة  آخرونويعرفه 
(، يتميز هذا التعريف أنه يصف اإلبداع في التفكير على أنه م1990محددة أو منفعة )قطامي، 

قالب واحد و نتائج هذا القالب تكون على شكل منفعة ينتج من خالل الدمج بين عدة عناصر في 
 فريدة من نوعها.

دراك مواطن الضعف  و أيضًا يعرف التفكير اإلبداعي بأنه "عملية تحسس المشكالت وا 
والثغرات وعدم االنسجام والنقص في المعلومات والبحث عن الحلول التي يمكن التنبؤ بها و إعادة 

بهدف توليد حلول جديدة من خالل توظيف المعطيات المتوفرة  صوغ الفرضيات في ضوء اختبارها
( ويشبه هذا 134، صم2007اآلخرين" )أبو جادو و نوفل ،ومن ثم نشر النتائج و عرضها على 

يجاد الحلول لها و  التعريف إلى حد كبير تعريف تورانس من حيث اكتشاف المشكالت والثغرات وا 
 تقييم النتائج و نشرها .

فه بأنه محاولة البحث عن طرق غير مألوفة لحل مشكلة جديدة أو قديمة وهناك من عر 
ويتطلب ذلك طالقة الفكر ومرونته وأصالته والقدرة على تطوير حلول للمشكالت و تفصيلها أو 

 ( 55ص ،م1994توسيعها )أبو ناهية ،
فائدة وهناك من عرف التفكير اإلبداعي على أنه " القدرة على إنتاج عمل يجمع ما بين ال

(، وهذا التعريف يعتبر األبسط واألدق لوصف التفكير Sternberg & Lubart،1999واألصالة )
اإلبداعي على نتاج فكري يجمع بين قيمة أو فائدة جديدة و إضافة للمنشأة و بين أصالة التفكير و 

 االبتكار.
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ون مبدع و تنبع ويعرف بأنه "عمليات التفكير المحددة والتي تعزز القدرة لدى اإلنسان ليك
هذه العمليات من العقل لتوليد أفكار جديدة إلن يقوم بالتفكير بترو بالطرق التي من شأنها أن تعزز 

ن يفكر وينتج تلك أفكار جديدة" حدوث األفكار والرؤى الجديدة من أجل تعزيز قدرة العقل على أ
(brainstormining,2012 ). 

( بإنه عملية توليد األفكار العديدة والمتنوعة (fordويعرف التفكير اإلبداعي من قبل فورد 
والتي تعتبر مبدأ هام في إبداعية األفراد في المنظمة والتي تقوم على حل المشكالت بفعالية من 

 ( .ford،1996خالل طرح حلول متنوعة و متباينة )
بأنه يقوم على العديد من تعريفات الخاصة بالتفكير اإلبداعي يمكن التعقيب  االطالعوبعد 

على توليد أفكار جديدة وتبني رؤى جديدة والخروج عن المألوف و حل المشكالت إن وجدت من 
خالل ايجاد حلول متنوعة وان التفكير اإلبداعي هو عملية لها عدة مراحل تبدأ من مرحلة تبني 

مع كل األشخاص  الفكرة الجديدة و تمر بتقييم األفكار واختيار األنسب و تنتهي بالتنفيذ و المشاركة
 المعنيين بالقرار داخل المنظمة . 

 
 
 

           
           
  

 
 
 
 
 
 

 مراحل التفكير اإلبداعي(: 2.1شكل )

 (م2012)أبو النصر،:المصدر

(4) 

 مرحلة التحقق

(2) 

 مرحلة الحضانة

(1) 

 إلعدادامرحلة 

 

(3) 

 اإلفاضةمرحلة 
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 وسيتم اإلشارة لكل مرحلة من مراحل التفكير اإلبداعي :
كير اإلبداعي والتي يقوم فيها العقل وتعتبر أولى مراحل التف :Preparation: مرحلة اإلعداد أوالا 

المدرك بتجميع و تحليل كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشكلة قيد الدراسة ثم يقوم هذا العقل 
بعملية التركيز و التعمق في التفكير بدرجة أتصل الى ما يسمى بالتشبع وبالتالي يصاب هذا العقل 

فكير و يطلب المساعدة من العقل غير المدرك وخالل هذه باإلرهاق و عدم القدرة على مواصلة الت
المرحلة يسعى العقل المدرك الى التعرف على كل المتغيرات المتعلقة بالمشكلة والتعايش معها و 

  :هذا يتطلب القيام بما يلي

  تشخيص المشكلة: حيث يقوم الشخص المبدع بإدراك ما ال يدركه وماال يراه اآلخرون مما
 لقيام بتشخيص المشكلة تشخيصًا دقيقًا.يساعد على ا

 تجزئة المشكلة 
 إعادة صياغة المشكلة 
  تجميع البيانات والمعلومات الجديدة المساعدة للوصول الى حل 
 تحليل المعلومات 
 استحداث بدائل للحل 

و تحدث هذه المرحلة في العقل الغير مدرك حيث  :Incubation: مرحلة حضانة الفكرة ثانياا 
ع في حالة من الهدوء والسرحان بواسطة عقله المدرك من خالل إستبعاد المشكلة بينما يكون المبد

يجاد الحلول لها من  في حقيقة األمر يكون العقل الغير مدرك في نشاط قوي لتداول تلك المشكلة وا 
خالل توليفات األفكار المختزنة لديه، وفي نهاية هذه المرحلة يصل العقل المدرك فجأة وبدون 

 مات الى حل سليم للمشكلة نتيجة العصف الشديد للعقل الباطن أو الغير مدركمقد
بعد إنتهاء فترة حضانة المشكلة غالبًا ما تكون  : Crystallizationثالثاا: مرحلة تبلور الفكرة 

هناك أفكار وحلول مطروحة للمشكلة و تكون حلول جيدة وسيحاول العقل المدرك بلورة تلك األفكار 
و عادًة ما تنتهي بالفشل ويصاحب ذلك األمر قلق و عدم راحة وفي وقت الحق وبشكل والحلول 

مفاجئ تحدث إشارة للمخ أو العقل المدرك بالحل السليم وهذا ما يحدث تمامًا عندما تتبلور الفكرة 
 أو الحل 

مدى وتهدف هذه المرحلة الى التحقق من  :Verificationمرحلة التحقق من صحة الفكرة  :رابعاا 
 :ة السابقة و ذلك عن طريق أسلوبينصحة الفكرة التي تم بلورتها في المرحل
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 أسلوب داخلي في عقل الشخص المبدع ذاته 
  أسلوب خارجي بين الشخص المبده و اآلخرين من زمالءه او رؤساءه 

و مما ال شك فيه فإن التحقق من صحة الحل يأتي بعد أن يكون قد تم التأكد من قيمة الحل 
 (.م2012دلة والبراهين من أهل الخبرة.)أبو النصر،باأل

 

 دعم التفكير اإلبداعي في المنظمات:  اتاستراتيجي 2.1.3

تستخدمها المنظمات إذا أرادت زيادة إنتاجها  اتاستراتيجيهناك أربع ( أن 2004يرى حسني ) 
 اإلبداعي وهي كالتالي :

 يدة مثل العصف الذهني أواًل :تقديم إجراءات تشجع على توليد األفكار الجد 
  ًالقيام بعملية تدريب على المهارات المطلوبة لتحقيق أداء إبداعيثانيا : 
  ًأن تقوم باستخدام عمليات اختيار و تقييم عند توظيف أشخاص مبدعين و أن تقوم ثالثا :

 بتوزيعهم على الوظائف المناسبة لمستوى إبداعهم.
 ثل الهيكل و مناخ العمل والثقافة المهيمنة بالشكل رابعًا: أن تقوم المنظمة بتغير خصائصها م

 (54ص ،م2004)حسني،. ؤدي الى تيسير العملية اإلبداعيةالذي ي

  معيقات التفكير اإلبداعي : 2.1.4

هناك الكثير من المعوقات التي تقف عائقًا أمام التفكير اإلبداعي ( أن 2002ويرى السرور )
يلها مات والتي يجب على المنظمات تفاديها والعمل على تقلو تحد من إنتاجيته و تطوره في المنظ

 :و ومنها ما يلي اإلمكانقدر 

المكان  اكتظاظمعيقات بيئية :مثل الصوت العالي و عدم توفر المكان المناسب للقيام بالعمل و  -
 و وعدم تأييد الزمالء .

 افز للمبدعين.معيقات ثقافية : مثل رفض المجتمع لألفكار اإلبداعية و عدم توفير حو  -
 معيقات بصرية إدراكية : مثل األخذ بوجهة النزر من جانب واحد . -
 معيقات تعبيرية : مثل عدم القدرة على إيصال األفكار . -
 معيقات فكرية : مثل استخدام أفكار ليست صحيحة و غير مرنة . -
 معيقات إدراكية : مثل النظرة الروتينية للحياة و التصلب في الرأي . -
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 اطفية : مثل الخوف من ارتكاب األخطاء والخوف من المجهول.معيقات ع -
 معيقات شعورية وال شعورية : و هي تمثل صراع األنا و األنا العليا  -
معيقات الوقت : أي تلك المعيقات التي تتعلق بالحقبة التاريخية التي يعيش فيها اإلنسان  -

 ( م2002)السرور،
 

 ي :التفكير الناقد والتفكير اإلبداع 2.1.5

إن التفكير الناقد يعتبر من المفاهيم المركبة والذي يحتوي على الكثير من االرتباطات 
بالسلوك اإلنساني في الكثير من المواقف واألوضاع ويعتبر من المفاهيم المرتبطة بالعديد من 

 (dewy،1982المفاهيم األخرى مثل المنطق و حل والمشكلة والتعلم و نظرية المعرفة )
ديد من التعريف للتفكير الناقد حيث يمكن تعريفه " أنه فحص و تقييم الحلول هناك الع
( و أيضًا يعرف على أنه " حل للمشكالت أو Moore,Mccann&Mccann,1985المعروضة" )

( Udall&Danniels,1991التحقق من الشئ و تقييمه باالستناد إلى معايير كنفق عليها مسبقًا")
المستويات المعرفية العليا الثالث في تصنيف بلوم  استخدامر الذي يتطلب ويمكن تعريفه بأنه "التفكي

 ( .polette,1982و هي التحليل والتركيب والتقويم )
كما هو مالحظ من التعريفات السابقة فإن التفكير الناقد ال يعتبر حل لمشكلة ما بل يعتبر 

 .رات بل هو يدعم تلك العمليةالقراأداة لتقييم الحلول و ال يعتبر مرادفًا لعملية اتخاذ 
( يكون في طريقة م1962والفرق بين التفكير النقدي والحل المشكالت حسب الباحث إنس )

التفكير والتعامل مع الموقف ،بمعنى أن التفكير النقدي يكون في بداية ظهور المعلومة أو المشكلة 
فإن السؤال الذي يتبادر في منهجية التفكير النقدي  باستخدامفعندما تظهر مشكلة على السطح 

األذهان هو ما مدى صحة هذه المعلومة ؟ أو ما مدى درجة صعوبة تلك المشكلة ؟ ، بينما لو تم 
إتباع منهج حل المشكالت، فيكون التوجه بالقيام بتساؤل عند ظهور المشكلة و هو كيف يمكن حل 

 .(ennis,1962تلك المشكلة ؟ )

 مهارات التفكير الناقد : 2.1.6

ن الشخص الذي يبتع منهجية التفكير النقد البد له من التمتع ( أ2009ويرى جروان )
 :د من المهارات و من أهمها ما يليبالعدي



www.manaraa.com

23 

 

 القدرة على التمييز بين الحقائق الثابتة و بين المزاعم واإلدعاءات الغير صحيحة. -
 القدرة على التمييز بين المعلومات واإلدعاءات . -
 ستوى دقة العبارات والروايات التي يقرأها.القدرة على تحديد م -
 القدرة على التعرف على الحجج واإلدعاءات الغامضة  -
 القدرة على اكتشاف و تجنب التحيز. -
 القدرة على تحديد مدى قوة البراهين أو اإلدعاءات. -
 القدرة على اتخاذ قرار بشأن موضوع معين و وضعه تحت التنفيذ. -
 (م2009ج القرار أو الحل الذي تم إتخاذه . )جروان،لديه القدرة على التنبؤ بنتائ -

 

 : لتفكير اإلبداعي والتفكير الناقدمقارنة بين ا 2.1.7

قد يكون من الصعب التمييز والمقارنة بين التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد لسبب بسيط هو 
يم بغض النظر أين يمكن أن أي تفكير يعتبر جيد و يقوم بتقييم الجودة والنوعية فهو يعتبر تفكير سل

تصنيفه، كذلك من الصعب على الدماغ أن ينشغل بمعلية تفكير مركب دون أن يتطرق إلى 
مساعدة من عملية تفكير مركبة أخرى ولكن مخرجات ذلك التفكير تختلف بإختالف المهمة و ما إذا 

طريقتي التفكير اإلبداعي كانت بحاجة الى تفكيرًا ناقدًا أو تفكير إبداعيًا و فيما يلي مقارنة بين 
 .(م2009والناقد )جروان،

 : مقارنة بين التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد(2.1جدول )

 التفكير اإلبداعي التفكير الناقد
 Divergentتفكير متشعب  Convergentتفكير متقارب 

 يتصف باألصالة يعمل على تقيم مصداقية أمور موجودة
 عادًة ما ينتهك مبادئ موجودة و مقبولة  يعمل على تغيرها يقبل المبادئ الموجودة وال

 ال يتحدد بالقواعد المنطقية، وال يمكن التنبؤ بنتائجه يتحدد بالقواعد المنطقية، و يمكن التنبؤ بنتائجه
 يتطلبان وجود مجموعة من الميول واالستعدادات لدى الفرد

 تخاذ القرارات و صياغة المفاهيميستخدمان أنواع التفكير العليا كحل للمشكالت وا

 (م2009)جروان،: المصدر

ويرى البعض أن التخطيط االستراتيجي قد يكون معوضًا عن اإلبداع حيث يوضح ياسين 
وتساعدها  المنظمة( ان للتخطيط االستراتيجي أهمية تبرز من خالل التحديات التي تواجه م2010)
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ن مركزها التنافسي وتساعدها في التحول من الفكر في الوقوف امام بيئة عدم االستقرار و تحسي
 الصناعي التقليدي الى الفكر المعرفي وتساعدها في التأقلم السريع مع التغيرات التكنولوجية المختلة
أي أن التخطيط االستراتيجي لوحده سيقدم نقلة نوعية للمؤسسة بدون الحاجة الى تبني اإلبداع 

يام المنظمة بتبنيها سيقدم الكثير من القيمة المعرفية والفنية للمنظمة كثقافة داخلية للمنظمة والتي بق
في  واالبتكار( أن اإلبداع م2015والتي ستساعدها في كل ما ورد ذكره سابقًا بيمنا يرى أبو حلوب )

التخطيط االستراتيجي له دور مهم وفعال في كل مجاالت عمل المنظمة من خالل مساعدتها في 
ظيمية تمكن األفراد العاملين الى امتالك وسائل حديثة و قوية للقيام بخلق أفكار قرارات تن اتخاذ

ابداعية و إبتكارية تقوي المنظمة في مجال عملها و تعزز مركزها التنافسي ، ويرى الباحث ان 
ات بتنبي ثقافة االبداع في التخطيط االستراتيجي ال يعوض اإلبداع والبد من أن تقوم المؤسس

 .عملها
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 االستراتيجيالتخطيط المبحث الثاني: 

 :مقدمة 2.2.1

التي تتبناها المؤسسة في عملها فإنه سيأتي وقت من الزمان  االستراتيجيةمهما كانت نوعية 
على شكل ممارسات ، فتقوم تلك  االستراتيجيةستكون هذه المؤسسة بحاجة إلى تطبيق تلك 

، و تستخدم تلك الخطط  استراتيجيةشكل خطط على  االستراتيجيةالمؤسسات بترجمة هذه األفكار 
التي تم اختيارها او في الحاالت  االستراتيجيةفي تلك الحاالت التي ترغب فيها المؤسسة بتجربة 

فتقوم بوضعها  االستراتيجيةالتي تكون فيها المؤسسة ليست متأكدة من صحة و دقة اختيارها لتلك 
لتقليل حاالت عدم التأكد في  االستراتيجيق التخطيط تحت التجربة ، لذلك ظهرت الحاجة إلى تطبي
 ((lynch,2006العمل و التقليل من األخطاء في المستقبل 

يرى الباحث ضرورة التطرق إلى  االستراتيجيو قبل الخوض في تعريف مفهوم التخطيط 
وان الرئيسي ألهميته و الن أغلب الكتب والمراجع تحمل هذا العن االستراتيجيةتعريف مفهوم اإلدارة 

 . االستراتيجيثم سيتم التطرق الحقا إلى عدة نقاط مهمة في عنوان المبحث التخطيط 

 : االستراتيجيةاإلدارة   2.2.2

من المفاهيم الحديثة والمعاصرة في علوم إدارة األعمال ،  اإلستراتيجيةيعتبر مفهوم اإلدارة 
فقد عرفها أبوقحف   االستراتيجيةوم اإلدارة وحيث أنه لم يتفق علماء اإلدارة على تعريف واحد لمفه

( "عملية تقوم اإلدارة العليا من خاللها بتحديد التوجهات طويلة األجل، وكذلك األداء من م1997)
الموضوعة" )أبو قحف،  ستراتيجيةلالخالل التصميم الدقيق والتنفيذ المناسب والتقييم المستمر 

 قد أشتمل على عدة عناصر مهمة : (، و يالحظ أن هذا التعريف20 ص م، 1997

 بالمنظمة االستراتيجيةاإلدارة العليا هي المسئولة عن القيام بكل ما يتعلق بعمليات اإلدارة  -
 هذه العملية مغنية بالتوجهات طويلة األجل -
 معينة  ستراتيجيةالان هذه العملية تقوم على أساس التصميم الدقيق تنفيذ جيد و تقييم مستمر  -

( بأنها عبارة عن "مفهوم يقوم على افتراض أساسي مؤداه م2006يس والمرسي )وعرفها إدر 
أن دورة التخطيط غير كافية للتعامل مع معدل التغير السريع الذي يحدث في البيئة التي تواجهها 

و التهديدات السريعة كذلك الفرص، فان  االستراتيجيةالمنشأة . ولكي يحدث التواؤم مع المفاجآت 
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 ،م2006تحتاج الى أن تعد و تتخذ خارج دورة التخطيط" )إدريس و المرسي ، الستراتيجيةاالقدرات 
 : هذا التعريف على العناصر التالية( و يشتمل 30ص

أن التخطيط الذي تقوم به المنشأة بحد ذاته ال يكفي للتعامل مع التغير المستمر الذي يحدث  -
 في بيئة العمل 

 ة للتعامل مع الفرص والتهديدات في بيئة العمل مسبق استراتيجيةضرورة وجود خطة  -
 للمنشأة يجب أن يتم خارج دورة التخطيط  االستراتيجيةأن تطوير القدرات  -

وقد عرفها آخرون بأنها "العملية التي تتضمن تصميم وتنفيذ وتقييم القرارات ذات األثر طويل 
ء والمساهمين والمجتمع ككل" األجل التي تهدف إلى زيادة قيمة المنظمة من وجهة نظر العمال

 (.6، صم2001)عوض
احتوى هذا التعريف على نفس العناصر التي تم ذكرها في التعريفات السابقة لكنه على ركز و 

 على قيمة المنظمة من وجهة نظر أصحاب المصلحة 
بأنها عملية تقوم على صياغة و  االستراتيجية( اإلدارة م2007و قد عرف هامبريك و شين )

على اعتبارات  ابًة عن المالك، وتقوم بها بناءأهداف رئيسية  مبادرات تقوم بها اإلدارة العليا ني تنفيذ
كالموارد المتاحة أمامها و أيضًا تقدير للبيئة الخارجية والداخلية والتي تنافس المؤسسة في خضمها 

(Hambrick and chen,2007. ) 
وعملية تنفيذها و  االستراتيجيةاف يالحظ أن هذا التعريف قد ركز على صياغة األهد

مسؤولية اإلدارة العليا في المنشأة من هذه العملية باإلضافة إلى ذكره للقيوم التي تعيق االدارة العليا 
 ات المنشأة وتنفيذها ومنها الموارد المتاحة و العوامل البيئية المحيطة بالمنشأة استراتيجيفي وضع 

النطاق الكامل لألنشطة المتعلقة بصناعة القرارات  ( تشير إلىم2015) Daidjويعرفها 
 (Daidj,2015في المؤسسة والتي ترتبط بدرجة قريبة من بيئتها الخارجية ) االستراتيجية

والتي  االستراتيجيةهذا التعريف أخذ بعين االعتبار األنشطة التي تساهم في صناعة القرارات 
 و ارتباطها في البيئة الخارجية لتلك المنشأة  المنشأة استراتيجيةتعتبر عنصر هام في تطوير 

 وتقييم وتنفيذ تشكيل وعلم فن" بانها االستراتيجية( فقد عرفت اإلدارة م2001أما العارف )
 (5ص ،م2001القرارات الوظيفية المتداخلة التي تمكن المنظمة من تحقيق أهدافها". )العارف،
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ى أنه فن قبل أن يكون علمًا ويتشابه هذا عل االستراتيجيةتناولت العارف تعريف اإلدارة 
ات المنشأة تكون استراتيجيالهدف من كل العملية المتعلقة ب بأنالتعريف مع التعريفات السابقة 

 لغرض تحقيق أهدافها 
بأنها " عملية مستمرة غير منتهية تهدف  االستراتيجية( كان قد عرف اإلدارة م2005والفرا )

المتغيرات  مع التعامل على قدرتها تعزيز أجل من مالئم نحو على لكك إلى الحفاظ على المؤسسة
 (5،ص2005المحيطة" )الفرا، البيئة في

يركز تعريف الفرا على قدرة المنشأة على الحفاظ على كيانها وقوتها من خالل اعتماد 
 .فسة و تتطور في بيئة المحيطة لهاات قوية تساعدها في ان تبقى في ميدان المنااستراتيجي

كثيرة بينهم  اختالفاتيالحظ من سرد تلك التعريفات من الكتاب في علوم اإلدارة أن هناك 
فمنهم من ركز على توجهات المنشأة على المدى البعيد  االستراتيجيةفي تحديد مفهوم واضح لإلدارة 

من  والبعض اآلخر قد ركز على البيئة المحيطة للمنشأة والبعض االخر على القيود أمام المنشأة
هي  االستراتيجيةموارد تتسم بالنادرة وتقلبات البيئة الخارجية ولكنها اتفقت أغلبها على أن اإلدارة 

مجموعة من األنشطة واإلجراءات التي تقوم بها المنشأة في ظل فرص و تهديدات تحيط بها و 
 تصب تلك األنشطة في سبيل تحقيق أهداف المنشاة طويلة األمد .

األعمال تخشى من المستقبل و المتغيرات أو التقلبات التي قد تحصل إن غالبية مؤسسات 
في المستقبل على مستوى المؤسسة أو على مستوى الظروف الخارجية المحيطة بالمؤسسة وكيف 

تقوم على أساس التغلب على تلك  االستراتيجيةستقوم المؤسسة بتخطي تلك الظروف ، إن اإلدارة 
تقوم على اساس  االستراتيجيةأكد من المستقبل ، حيث إن اإلدارة الظروف و التغلب على عدم الت

وضع خطط وتلك الخطط تكون عبارة عن ما تنوي المؤسسة فعله في المستقبل ويجب ان تتسم تلك 
 (chloc, 2017الخطط بالواقعية و بالوضوح .)

تتضمن عدة  االستراتيجيةأن "عملية اإلدارة  (wheelen and hunger,2012)ويرى 
 مراحل :

 مرحلة تحليل البيئة -
 االستراتيجيةصياغة  -
 االستراتيجيةتنفيذ  -
 .التقييم والرقابة -
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 : مراحل اإلدارة االستراتيجية(2.2شكل )

 (wheelen and hunger,2012): المصدر
 أوالا : تحليل البيئة : 

 :خلية والبيئة الخارجيةلبيئة الداحيث أن المنشأة تقوم بتحليل البيئة المحيطة لها و هي نوعين ا

ت والتي تكون خارج تحليل البيئة الخارجية: وهي تتكون من عدد من متغيرات الفرص والتهديدا -
 .سيطرة المنشأة

تحليل البيئة الداخلية: وهي تتكون من عدة متغيرات تقع داخل المنشأة و تعد من مصادر قوتها  -
 دارةأو ضعفها باإلضافة ألنها تخضع بشكل كبير لسيطرة اإل

 : االستراتيجيةثانياا صياغة 
يقصد بها إعداد خطط طويلة األجل لتحقيق اإلدارة الفعالة للفرص والتهديدات البيئية في 

:صياغة  االستراتيجيةضوء ما تملكه المنظمة من نواحي قوة أو ضعف، وتشمل عملية صياغة 
  و وضع السياسات اتاالستراتيجيالرسالة و تحديد األهداف و تنمية 

: رسالة المنشأة هي الغرض أو المبرر األساسي من وجودها ورسالة المنظمة صياغة الرسالة -
 وقد تتسم بالتحديد أو العمومية 

: هي النتائج النهائية المرغوبة من ممارسة األنشطة المخططة أو إتباع تحديد األهداف -
كما يجب التعبير عنها ، و تحدد األهداف ما الذي يجب إنجازه و متى ات المطبقةاالستراتيجي

 بصورة كمية.
: و هي الخطة الشاملة التي توضح كيف يمكن للمنظمة تحقيق رسالتها و اتاالستراتيجيتنمية  -

أهدافها، ويتمثل دورها األساسي في تعظيم الميزة التنافسية للمنظمة والحد من نقاط الضعف 
 التنافسية

تنفيذ 

 االستراتيجية

صياغة 

 االستراتيجية

 التقييم والرقابة تحليل البيئة
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ل االطار الذي يسترشد به لعلمية اتخاذ ات و تمثاالستراتيجي: وهي تستمد من وضع السياسات -
وعمليات التنفيذ  االستراتيجيةالقرارات داخل التنظيم وبالتالي فالسياسة هي اداة ربط لصياغة 

 لها.

 : االستراتيجيةثالثاا : تنفيذ 
ات والسياسات موضع التنفيذ من خالل االستراتيجيوهي العملية التي يتم بمقتضاها وضع 

يتم من خالل المدراء في اإلدارات الوسطى  االستراتيجيةت واإلجراءات، و تنفيذ البرامج والموازنا
 واإلشرافية وبمتابعة من اإلدارة العليا .

 : : التقييم والرقابةرابعاا 
وهي العملية التي يتم بمقتضاها متابعة أنشطة المنظمة ونتائج ومقارنة األداء الفعلي مع 

من المعلومات المستمدة من التقييم والرقابة في اتخاذ اإلجراءات األداء المرغوب ، ويعتمد المدراء 
التصحيحية االزمة و تكمن أهميتها في أنها من الممكن أن تكشف نقاط الضعف في الخطط 

، تلك المؤشرات  بأكملهاالسابقة ومن ثم التشجيع على إعادة النظم في العملية  االستراتيجية
القرارات المالئمة  اتخاذارة من عملية التقييم والرقابة تساعدها في والمعلومات التي تحصل عليها اإلد

إدريس والمرسي، ا على قوتها و مركزها التنافسي )والتي تسهم في استمرارية المؤسسة و حفاظه
 ( م2006

 : االستراتيجيالتخطيط  2.2.3

المنشآت  في ظل التغير المستمر في طبيعة البيئة المحيطة بالمنشآت التجارية وخصوصاً 
السياحية وكثرة العوامل المؤثرة حولها ظهرت الحاجة الملحة إلى توظيف مفهوم التخطيط 

في عمل هذه المنشآت لما له من أهمية كبيرة تساعدها على تطوير و حماية نفسها  االستراتيجي
إلى تقوية تقلبات البيئة الخارجية و أيضًا مساعدتها على اقتناص الفرص المتاحة أمامها، باإلضافة 

مركزها التنافسي و لما له من أهمية خاصة "حيث أنه يتعلق بتحديد اتجاه المؤسسة في المستقبل، 
الذي يهتم بدوره بتحديد رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة، وذلك بناء على دارسة وضع المؤسسة 

ة األهداف إلى خطط الحالي والمستقبلي لكٍل من البيئة المحيطة وقدراتها و إمكانياتها، ثم يتم ترجم
برامج على كافة المستويات داخل المؤسسة، وتكون هذه الموضوعات بمثابة األساس ألي خطة 

 (12ص ،م2016مستقبال" )ظاهر، استراتيجية
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هو استخدام نظام  االستراتيجي( أن الغرض الرئيسي للتخطيط م2006) lycnhويرى 
طة برؤية و أهداف المنظمة مرتب اتاستراتيجيتخطيط نظامي لغرض تطوير و تنفيذ 

سيتم سرد بعض  االستراتيجي(، وللوصول لفهم أدق لمفهوم التخطيط 780ص ،م2006)لينش،
( التخطيط م2010التعريفات التي وضعها الكتاب في علوم اإلدارة، حيث يعرف السكارنة )

ارجية و يحدد بأنه "تخطيط بعيد المدى يأخذ في االعتبار المتغيرات الداخلية والخ االستراتيجي
القطاعات والشرائح السوقية المستهدفة وأسلوب المنافسة وهو عملية متجددة يتم تحديثها كل عام" 

 (91ص ،م2010)السكارنة،
 :االستراتيجيالتعريف أن التخطيط  أهم العناصر التي تم ذكرها في هذا

 خطة بعيدة المدى أي يحتوي على أهداف طويلة تسعى المؤسسة لتحقيقها -
 الفئة السوقية المستهدفة و تحليل للمنافسين االستراتيجيةل التخطيط يتخل -
 أنه عملية متجددة باستمرار كل عام لمواكبة التغيرات في البيئة المحيطة للمنظمة -

( بأنه " األسلوب الذي يتمكن عن طريقة المدير من توجيه م2003كذلك يعرفه توفيق )
يات الروتينية اليومية و مواجهة األزمات وصواًل إلى رؤية المؤسسة  بدًأ من االنتقال من مجرد العمل

مختلفة للعوامل الديناميكية الخارجية والداخلية والقادرة على التغيير في البيئة المحيطة  بهم بما 
فعااًل بصورة أفضل لمؤسساتهم وبحيث يكون المنظور الجديد متوجهًا  يحقق في النهاية توجيهًا 

 (14ص ،م2003مع عدم إهمال الماضي " )توفيق،أساسًا إلى المستقبل 
هو مهمة أساسية  االستراتيجيما يميز هذا التعريف أنه يقوم باألساس على أن التخطيط 

للمدير بأنه يقع على عاتقه توجيه المؤسسة إلى رؤية جديدة تمكنها من التميز عن نظرائها و رفع 
لمحيطة لها أي أن التركيز في هذا التعريف على قدرتها على مواجهة المتغيرات البيئية المختلفة وا

 مدى أهمية دور المدير في المنشأة .
بأنه "التحليل المنظم للمؤسسة التعليمية بيئتها و  االستراتيجيكذلك هناك من يعرف التخطيط 

األساسية لمساعدة المؤسسة على تحقيق رؤيتها في ضوء  االستراتيجيةتكوين مجموعة من األهداف 
 ( 170ص ،م2002و مواردها المتاحة" )حسين، قيمتها

"هو العملية التي يتم بواسطتها تصور و  االستراتيجي( أن التخطيط م2003ويرى الصرن )
تخيل مستقبل المنظمة وعملية تطوير اإلجراءات والعمليات الضرورية لتحقيق هذا المستقبل " 

 ( 299ص ،م2003)الصرن،
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التخطيط الذي له أثار هامة و نوعية على المنظمة  ( فيعرفه بأنه "م2009أما الكرخي )
ومستقبل عملها وال تظهر هذه اآلثار إال في المدى البعيد كالتخطيط النتشار الشركة أفقيًا بفتحها 
فروع جديدة أو بتوسعها عموديًا بإضافة خطوط إنتاج جديدة أو التخطيط لمواجهة منافسة شديدة من 

 ( 35ص ،م2009ات في السوق و غير ذلك )الكرخي،الشركات األخرى والوقوف والثب
 االستراتيجيو من خالل تلك التعريفات السابقة يرى الباحث ان معظم تعريفات التخطيط 

التي وضعها الكتاب في مجال اإلدارة تركز على نقاط هامة و هي ضرورة وجود تصور مسبق 
الموارد المتاحة والمتوفرة و أيضًا  االعتبارللمستقبل واألهداف المرجو تحقيقها مع األخذ بعين 

ضرورة وجود تحديد واضح لإلجراءات والعمليات االزمة لتنفيذ تلك الرؤى المستقبلية باإلضافة الى 
 ضرورة وجود آلية معينة لتقييم ورقابة مدى تحقق هذه األهداف ومدى نجاحها .

 

 :االستراتيجيخصائص و أهمية التخطيط   2.2.4

 (م2001: )غنيم ,ستراتيجيخصائص التخطيط اال

أنه يقوم على أساس التعرف على  االستراتيجي: أي إن ما يميز التخطيط الشمول والتكامل -
ظروف البيئة المحيطة للمنشأة وتحديد أثر تلك الظروف على التنظيم ككل لكي تأخذ بعين 

 االعتبار عند اتخاذ أي قرار.
يتصف بالمرونة فبناءًا على المعلومات  تيجياالسترا: حيث أن التخطيط الديناميكية والمرونة -

التي تأتي أواًل بأول من البيئة المحيطة للمنظمة يتم بناءًا عليها التعديل على األهداف والخطط 
التي تم وضعها بالشكل الذي يحقق التوافق بين ما هو مخطط وما هو موجود فعليًا على أرض 

 الجهورية ألي طارئ.الواقع واستمرار التكيف مع البيئة المحيطة و 
: أي أنه يتعامل مع التنظيم كنظام فرعي جزء من نظام كلي وهذا النظام يقوم على مبدأ النظم -

الفرعي يتكون من مجموعة من األنظمة الصغيرة التي ترتبط مع بعضها البعض بعالقات 
 متبادلة و متكاملة وكذلك هو الحال مع البيئة المحيطة 

: أي انه يقوم على التفاعل المستمر والتغذية الراجعة من الكل مستمريقوم على مبدأ التفاعل ال -
إلى الجزء ثم إلى الكل مرة ثانية بشكل متكامل و مستمر ويعتمد على التفاعل المستمر بين 

 جميع المستويات في المنظمة والمسئولة عن التخطيط وصناعة القرارات .
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 ( Watkins& Leigh,2003: ) االستراتيجيأهمية التخطيط 

يقوم بإيجاد توجيهات عامة للمنظمة، أي يقوم بتوضيح الطريق  االستراتيجيإن التخطيط  -
أشبه بمنارة  االستراتيجيوالرؤية و معرفة الى أين سنتجه بالمنظمة بمعنى أن التخطيط 

 للمنظمة.
 يساعد المنظمة على اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بتخصيص االستراتيجيإن التخطيط  -

الموارد و ترتيب األوليات، أي ان تلك الخطط طويلة المدى التي تضعها المنظمة تساعد المدراء 
في توجيه موارد المؤسسة بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها و ترتيب األوليات و توفير الجهد 

 والوقت والمال .
تعيق المنظمة يساعد في إدارة المخاطر أي المساعدة في التعرف على أي مصاعب أو عقبات  -

 و تقف في طريقها للنجاح .
أن يكون جميع الموظفين في المنظمة متجهين نحو أهداف  االستراتيجييضمن التخطيط  -

 المنظمة و نحو تحقيقها أن أن الجميع يجدف في القارب بنفس اإلتجاه.
 يقوم على التأكيد بان األمور السليمة والصحيحة تم قياسها بشكل سليم . -

 

 : التخطيط االستراتيجي عناصر 2.2.5

 (100ص ،م2010)السكارنة،
 من العناصر التالية :  االستراتيجييتكون التخطيط 

 .ستراتيجيةلالوضع اإلطار العام  -
 دراسة العوامل البيئية المحيطة بالمنظمة . -
صياغة  الرؤية و وهي وصف وصياغة للمستقبل الذي تتطلع إليه المنظمة إلى تحقيقه و رسالة  -

 وهي بيان كيف ستحقق المنظمة رؤيتها . المنظمة
 تحديد األهداف والغايات. -
 البديلة و المقارنة بينهما. اتاالستراتيجيوضع  -
 الذي يعظم من تحقيق األهداف في إطار الظروف البيئة المحيطة . االستراتيجياختيار البديل  -



www.manaraa.com

33 

 

لغايات طويلة األجل وضع السياسات والخطط والبرامج والموازنات حيث يتم ترجمة واألهداف وا -
 ها في شكل برامج زمنية .عإلى أهداف متوسطة األجل و قصيرة األجل ووض

 تقييم األداء . -
مع مراعاة تحقيق تكيف المنظمة  االستراتيجيةاستيفاء المتطلبات التنظيمية الالزمة لتنفيذ  -

 . االستراتيجيةللتغيرات المصاحبة للقرارات 
 

 :االستراتيجييط خطوات تنفيذ عملية التخط 2.2.6

 (Bryson,2011 ) 

 وضع و تطوير العمليات  -
 مناقشة و متابعة األمور القانونية في المنظمة  -
 فحص قيم ورسالة المنظمة  -
 إجراء تقييم للبيئة المحيطة للمنظمة سواء الداخلية والخارجية  -
 التي تواجه المنظمة االستراتيجيةتحديد المشكالت  -
 نفيذ ات قابلة للتاستراتيجيبناء  -
 ات من قبل إدارة المنظمة استراتيجيتبني خطط و  -
 إنشاء رؤية للمنظمة  -
 ات والخططاالستراتيجيتنفيذ  -
 .والخطط وتصحيح األخطاء ستراتيجياتاالتقييم  -

 

  االستراتيجيمعوقات التخطيط  2.2.7

 ( م2010)الكرخي،

طويلة المدى فإنها بحاجة هي خطط  االستراتيجيةالخطط  والن: التغير والتبدل السريع في البيئة -
الى  االستراتيجيةبالتي تحيط بها خالل هذه الفترة وان التغيرات السريعة تؤدي  استقرارالى 

 .ما يؤدي الى تعثرها وأيضًا فشلهامواجهة واقع جديد يختلف عن الواقع الذي بنيت عليه م
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متلك اإلدارة المقومات : قد ال تاستراتيجيةعدم قدرة اإلدارة على تحديد األهداف وبناء خطة  -
حيث ان الخطة تعبر عن  االستراتيجيةو تحديد اهداف تلك  استراتيجيةوالقدرات على وضع 

 امكانيات المنظمة الداخلية فبتالي يجب توفر الموارد والقدرات االزمة لها حتى تقوم بتنفيذها.
مات يرفضون التغير : الكثير من العاملين في المنظة بعض العناصر في المنظمة للتغيرمقاوم -

الذي قد يفرض عليهم نتيجة لتغيرات بيئية حول المنظمة فهم غالبًا يفضلون الوضع القائم 
 ألسباب متعددة.

قد يكون مكلف في بعض األحيان و  االستراتيجية: إن تصميم الخطط الموارد المالية للمنظمة -
جي فقد تواجه تلك خار  استشاريخصوصًا للمنظمات صغيرة الحجم في حالة الحاجة إلى 

 المنظمات مشكالت مالية تعيقها عن تغطية النفقات االزمة إلتمام هذه العملية.
عدم وضوح المسؤوليات داخل المنظمة وضعف هيكلها التنظيمي : حيث ان عدم وضوح  -

لما يسببه  االستراتيجيالمسؤوليات والسلطات والصالحيات يعتبر من اكبر معوقات التخطيط 
 ا تضيع الوقت والجهد والمال فيما ال يجدي نفعًا .من مشاكل منه

إشغال المستويات اإلدارية العليا بالمشكالت الروتينية اليومية : غالبًا ما تنشغل اإلدارات العليا  -
التي تواجهها المنظمة و التي تلعب دورًا هاما في استمراريتها  و  االستراتيجيةعن المشاكل 

 غلب على المشكالت الروتينية .قوتها بل يكون التركيز في األ
تقوم على دراسة الماضي  االستراتيجية: حيث ان الخطط المعلومات والبيانات اإلحصائية -

حصاءات ويجب ان تكون  والحاضر والتنبؤ بالمستقبل و للقيام بهذا العمل يجب توفر بيانات وا 
سيؤدي إلى خلل تلك البيانات صحيحة و دقيقة بمعنى أي خلل أو خطأ في تلك المعلومات 

 . االستراتيجيةكبير في الخطط 
هو فقط  االستراتيجي: يسود اعتقاد خاطئ ان التخطيط تخطيط االستراتيجي بفترة األزماتربط ال -

في وقت األزمات بينما أنه يعتبر أسلوب لكل الظروف و كل األوقات وضروري دائمًا للمحافظة 
 على ديمومة المنظمة واستمرارها . 
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 :االستراتيجيوالتخطيط  االستراتيجيفكير الت 2.2.8

و أهميته و خصائصه و اآلن سيتم التعرف  االستراتيجيتم التعرف على مفهوم التخطيط 
، و ويعرف االستراتيجيو أهم خصائصه وعالقته مع التخطيط  االستراتيجيعلى مفهوم التفكير 

كارا تتناسب  مع الهدف المنشود، ال بأنه "قناة فكرية تبث وتستقبل صورا وأف االستراتيجيالتفكير 
تلتقط الصور واألفكار المرسلة من قناة فكرية أخرى ترهق الذهن و تشوشه وتعيق سرعته وفاعليته 

( بمعنى أن التفكير 65ص ،م2007إال ما كان منها متعلق بموضوع " )الغالبي و إدريس،
وع قيد البحث والتفكير والتطوير يركز فقط على األفكار والتصورات التي تهم الموض االستراتيجي

 على اإلبداع و األفكار الجديدة الغير نوعية والخروج عن المألوف. االستراتيجيويقوم التفكير 
 :سمات أساسية 5له  االستراتيجي( أن التفكير 1998) Liedtkaوترى 

أن األجزاء  يعكس األنظمة أو النظرة الشمولية والتي تقوم بتقدير كيف االستراتيجيأن التفكير  -
 المختلفة داخل المنظمة تؤثر و تتأثر فيما بينها وكذلك الحال أيضًا في البيئات المحيطة بها .

 االستراتيجييتجسد في التركيز على النوايا والذي يتناقض مع التخطيط  االستراتيجيإن التفكير  -
أن التفكير التقليدي الذي يركز على موائمة الموارد الموجودة بالفرص المتاحة، حيث 

 ال يهتم بهذه العوامل بشكل مطلق. االستراتيجي
ون يأخذون االستراتيجييأخذ عامل الوقت بعين االعتبار بحث أن المفكرون  االستراتيجيالتفكير  -

 بيانات الماضي و الحاضر و توقعات المستقبل بأكثر جدية .
لفرضيات واختبارها هو أمر قائم على مبدأ الفرضيات بحيث أن بناء ا االستراتيجيإن التفكير  -

 . االستراتيجيأساسي في التفكير 
يقوم بتوجيه قدرات المنظمة واألفراد على اقتناص الفرص بشكل أكثر  االستراتيجيإن التفكير  -

ذكاء ويقوم على أساس التحديد واالستفادة من الفرص الجديدة التي تظهر بين الحين واألخر. 
(Liedtka,1998) 
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 االستراتيجي( أن هناك تداخل و ترابط بين مفهومي التفكير م2002) Fionaوترى 
 حيث أن الشكل اآلتي يوضح العالقة بينهما  االستراتيجيوالتخطيط 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستراتيجيوالتخطيط  االستراتيجيالعالقة بين التفكير  :(2.3شكل )

 (Fiona,2002): المصدر
 

دور التخطيط 

 :االستراتيجي

عم داعتماد و 

ات التي االستراتيجي

أنشأت من خالل 

عمليات التفكير 

ودمج  ستراتيجياال

ات االستراتيجيهذه 

 في أعمال المنظمة

دور التفكير 

 االستراتيجي :

البحث عن االبتكار 

وتخيل مستقبل جديد 

و مختلف والذي 

يؤدي الى قيام 

المنظمة بتنبي 

ات حديثة استراتيجي

 أو تغير أعمالها

 

 

 االستراتيجيةاإلدارة 

 

 االستراتيجي التفكير 

 

إبداعي  –تنوع م –قائم على التأليف 

 مبتكر  –بديهي  –

 

 

 

  

 

 االستراتيجيالتخطيط 

 

 

 -تقليدي   - منهجي -منطقي 

 متقارب -إلزامي 
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 المبحث الثالث

 سياحيالقطاع ال

 مقدمة :  2.3.1

يعتبر القطاع السياحي من أهم القطاعات االستثمارية والتنموية في الكثير من الدول النامية 
والمتقدمة و تعتني الحكومات في هذا القطاع و توليه اهتمام كبير لما له من عوائد مهمة على كل 

اسيا من مصادر الدخل مناحي االقتصاد في الدولة، وال تقتصر أهميته على كونه مصدرا أس
القومي، بل إن مقدار الدخل المالي التي يحققه قطاع السياحة غالبا ما يستخدم كمؤشر لقياس مدى 
تقدم الدول حيث يعتبر القطاع السياحي من أكثر القطاعات االقتصادية نموا وتطورا، حيث شهد 

يعتبرونه كقطاعات الصناعات ازدهارا مذهال بعد الحرب العالمية الثانية مما جعل بعض المفكرين 
الثقيلة، ونظرا لهذه األهمية جاءت الفكرة من طرف المحللين االقتصاديين العتبار السياحة كصناعة 

ا معتمدة في ذلك علي المقومات األساسية ألية صناعة والمتمثلة في األرض، العمل، تهقائمة بذا
تطوير هذا القطاع الحساس بشتى الطرق لذلك تتنافس الدول ل رأس المال، التنظيم والتكنولوجيا.

واآلليات من أجل جذب أكبر عدد من السياح والزائرين وبالتالي تحقيق أكبر قدر من اإليرادات 
 (.م2010المالية. )الوزيرة، 

وقد قام الباحث بإجراء مقابلة مع السيد إيهاب الصلح و هو من احد المؤسسين لفندق البيتش 
ث الصلح عن أهمية قطاع السياحية في غزة ولما له من دور مهم في على شاطئ مدينة غزة و تحد

تنمية المجتمع واالقتصاد ويرى الصلح ان القطاع السياحي هو القطاع األكثر أهمية و قوة وانه 
القطاع الذي مازال يعمل بكفاءة وقوة حتى في أصعب الظروف االقتصادية التي يمر بها قطاع غزة 

و زيارة أماكن ترفيهية  إلىى المؤسسات السياحية بسبب حاجة السكان الطلب عل الزديادنظرًا 
أساسي يساعد  شيءتحدث الصلح عن ضرورة اإلبداع في القطاع السياحي و أن اإلبداع هو 

المؤسسات السياحية على أداء عملها بإتقان و يميزها عن غيرها من المؤسسات السياحية االخرى 
عمل المؤسسة السياحية و ادخال تلك الثقافة في سياساتها فالبد من اإلبداع في كل مناحي 

ستراتيجيتها .  وا 
و لقد امتاز القطاع السياحي بالتطور المتسمر والمتصاعد على الصعيد الدولي منذ 

في المائة من  5في المائة من الدخل العالمي و  10السبعينات، فقد بلغت صناعة السياحة نحو 
دمات في العالم، و قد استطاعت بعض الدول أن تطور و تحسن إجمالي الطلب على السلع والخ
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من مستوى و نوعية الخدمات التي تتكامل مع السياحة مثل التوسع في تسويقها و ترويجها للسع 
المحلية و في النقل و في الخدمات الصحية. بحيث سجلت السياحة الدولية نتائج جيدة بالرغم من 

المي على امتداد أكثر من عقدين من الزمن، فمن حيث العائدات و التراجع الذي شهده االقتصاد الع
عدد السياح القادمين تأتي أمريكا الشمالية ثم أوروبا في المرتبة األولى فمثال األوروبيون يمتصون 

% من السياح القادمين، و تأتي بلدان أوربا الواقعة على ضفاف البحر األبيض  60أكثر من 
ء من حيث نصيبها من السياح القادمين أو فيما يتعلق باإليرادات من المتوسط في المقدمة سوا

% من عدد السياح ، و بلغت  10,4السياحة الدولية، فقد حصلت فرنسا على أكبر نصيب قدر ب 
ما يعادل مجموع الناتج المحلي اإلجمالي لكل من األردن و  1996عائدات السياحة فيها سنة 

قوية في حال استثمارها بشكل إيجابي و متزن ،أن تتجاوز الحواجز سوريا. و السياحة تعتبر أداة 
السياسية و أن تكون عامال مساعدا في تحقيق عملية التنمية االقتصادية خصوصا فيما يمكن أن 
تقوم به من دور في تدعيم التنمية المستدامة كما أن االستثمار في قطاع السياحة يجلب االستثمار 

 (م2011ية و القطاعات األخرى.)ليلى،نحو باقي الفروع الخدم

 مفهوم السياحة : 2.3.2

إن مفهوم السياحة والتعريفات الخاصة بها تختلف باختالف األزمان واالختصاصات ففي 
التعريف اللغوي فكلمة السياحة مشتقة من الفعل الثالثي ساح وهو يدل على العديد من المعاني 

 ير والرجوع من مكان إلى مكان.مثال : السيولة والجريان و الذهاب والس
أما اصطالحا فالسياحة تعني االنتقال من بالد إلى بالد أخرى طلبًا للتنزه و وحب 

 االستطالع أو االكتشاف.
بأنها "تلك األنشطة التي يقوم بها  :وتعرف السياحة حسب المنظمة العالمية للسياحة  

ة الزيارة عن سنة وتكون بغرض الترفيه أو المسافرون خارج محيطهم االعتيادي على أن ال تزيد مد
قضاء األعمال التجارية أو أي أغراض أخرى". وهذا يعني أن السياحة هي نشاط إنساني متعدد 
الجوانب يتضمن مجموعة من العالقات المتبادلة بين السائح الذي يوجد بصفة مؤقتة في مكان 

كذلك العديد من الخدمات المقدمة  إقامته وبين األشخاص الذين يقيمون بهذا المكان وتتضمن
 (.م2010للسائح .)مريخي،
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ويعرف معجم أوسكفورد السياحة بأنها "السفر أو التنقل بغرض المتعة أو األعمال التجارية، 
أيضًا تعتبر بإنها نظرية ممارسة الجوالت السياحية و األعمال التجارية التي تعنى باستقطاب السياح 

  (oxford dictionary,2005)خدمات سياحية"  واستيعابهم من خالل تقديم
أما المجلس االقتصادي واالجتماعي الفرنسي فيعرف السياحة بإنها "فن تلبية الرغبات 

 (م2006الشديدة التنوع التي تدفع الى التنقل خارج المجال اليومي " )عبد القادر،
ا : "ذلك الجزء من االقتصاد ويعرفها المدير العام للجمعية البريطانية للسياحة والعطالت بإنه

القومي الذي ُيعنى باستضافة المسافرين الذين يزورون أماكن خارج أوطانهم التي يقيمون أو يعملون 
 ( .م2006فيها" )أحمد،

: "مجموع العمليات التشغيلية ذات  بأنهاويعرفها رجل االقتصاد النمساوي هيرمان شوالرد 
األجانب داخل و خارج  استقرارمباشر بدخول و حركة و  الطبيعة االقتصادية والتي ترتبط بشكل
 مدينة أو دولة أو منطقة جغرافية معينة"

" مجموع العالقات و الظواهر التي تنشأ بسبب سفر  بانهاو يعرف هانزيكر و كراف السياحة 
لك األجانب ، و إن بقائهم و استقرارهم في مكان معين ال يعني بقاؤهم بشكل دائم في ذ استقرارو 

  (jayapalan,2001)المكان وال بقائهم من أجل العمل مقابل األجر. 
 معظم المفاهيم المتعلقة بالسياحة تحتوي على عناصر أهمها : بأنومن التعريفات السابقة نالحظ 

 ان السياحة هي نشاط مرتبط بانتقال أشخاص ليسوا دائمي اإلقامة. -
 تاع او رحالت أعمال.ان السياحة نشاط يقوم به األشخاص بغرض االستم -
 بقاء األجانب أو السياح في المكان السياحي مؤقت. -
 ان السياحة تعتبر عملية تجارية ُتعنى باستقطاب و جذب السياح من داخل وخارج الدولة. -
 .االقتصاديةالسياحة تعتبر أهم موارد الدولة اإلقتصادية و تساهم بشكل كبير في التنمية  -
 

 أنواع السياحة :  2.3.3

 : Outbound Tourismاًل : السياحة الصادرة أو 
وهي السياحة األكثر شيوعًا و األكثر فهما لدى الكثير من الناس وهي أن يقوم السياح 

 باالنتقال من بالدهم األصلية إلى بلد آخر بغرض االستمتاع والتنزه. 
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 : Inbound Tourismثانيًا : السياحة الواردة 
ج إلى البلد السياحي بغرض االستمتاع و التنزه حيث تتنافس وهي أن يأتي السياح من الخار 

القطاع السياحي في رفع  ألهميةالدول فيما بينها من أجل استقطاب أكبر عدد من السياح سنويًا 
 اإليرادات العامة للدولة.
 :  Domestic Tourismثالثًا السياحة المحلية 

في ربوعها للتنزه وتشجع الكثير من الدول  وهي أن ال يغادر السياح بالدهم األصلية وينتقلون
هذا النوع من السياحة من أجل الحفاظ على سيولة ومقدرات البالد و مواطنيها وضمان بقاءها داخل 

البالد المحلي و رفع اإليرادات العامة من  اقتصادحدود الدولة لما له من أهمية بالغة في تنشيط 
تقوم بوضع أسعار سياحية منخفضة لمواطنيهم لدعم و  مواطني الدولة أنفسهم والكثير من الدول

 (Go2Hr,2016)تشجيع السياحة المحلية .

 : ياحي في عالم األعمال واالستثمارالقطاع الس 2.3.4

يعتبر االستثمار في القطاع السياحي من أهم االستثمارات عالميًا و محليًا و تهتم الكثير 
لرجال األعمال سواء المحليين أو من الخارج، و إن الدول بدعم هذا القطاع و تقديم تسهيالت 

العالمي  االقتصاداالستثمار في قطاع السياحة يخضع للكثير من المخاطر في ظل التقلبات في 
لذلك فإن من األفضل لرجال األعمال العاملين في القطاع السياحي أن يراقبوا التغيرات في البئية 

وامل التي تؤثر على الطلب على السياحة من قبل السياح المحيطة بهم الستكشاف الع االقتصادية
ات تسويقية تتطابق مع رغبات استراتيجيالمحليين أو القادمين من خارج البالد وذلك بغرض تطوير 

 .(Dwyer,2009و تطلعات السياح. )
و قد ظهرت منذ عقود الحاجة الملحة للقيام بعملية تحليل الشرائح السوقية والتي تضمن 

لمنشآت التجارية العاملة في القطاع السياحي لمواجهة المنافسة العالمية المحتدمة في مجال نجاح ا
السياحة و تعقيداتها، إن عمليات تقسيم الشرائح السوقية تتضمن تقسيم الشرائح الغير متجانسة الى 

الذي شرائح أصغر حجمًا و أكثر تجانسًا من حيث احتياجات الزبائن و خصائصهم وسلوكهم األمر 
(. Kotler and Armstrong,2014متميزة و مزيج تسويقي إبداعي ) اتاستراتيجييتطلب اتخاذ 

ومن هنا ظهرت الحاجة إلى استخدام اإلبداع والتفكير اإلبداعي والخروج عن المألوف في وضع 
 ات الخاصة بعمل المنشآت التجارية في القطاع السياحي.االستراتيجي
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 في قطاع السياحة :أنواع االستثمارات  2.3.5

 : Strategic Investors االستراتيجيةأواًل : االستثمارات 
وهم األفراد أو الشركات التي تستثمر في مشاريع التنمية السياحية  لغرض الحصول على 

 الحق في إدارة وتحمل المسؤولية عن إدارة الشركة مثل الشركات السياحية .
 : Construction Investorsثانيًا : االستثمارات اإلنشائية 

األفراد أو الشركات التي تستثمر في مشاريع التنمية السياحية لغرض تولي المسؤولية عن 
 البناء المنشآت السياحية .

 : Financial Investorsثالثًا : المستثمرون الماليون 
لى األفراد أو الشركات التي تقوم بعملية اإلستثمار في القطاع السياحي بغرض الحصول ع

 ( visitKorea,2014العوائد واألرباح مثل البنوك و شركات التأمين )
 ويوضح الشكل اآلتي العالقة بين هؤالء المستثمرين : 

 
 : العالقة بين المستثمرون(2.4شكل )

 (visitkorea,2014): المصدر
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سياحي ( يوضح العالقة المتبادلة و االعتمادية بين المستثمرون في القطاع ال2.4و الشكل )
ويرى الباحث أنه ال يمكن االستغناء عن أي طرف من هؤالء المستثمرون ، بحيث أن المشروع 
االستثماري السياحي تتبع ملكيته و إدارته للمستثمر اإلستراتيجي و يحتاج المستثمر االستراتيجي 

احي و هنا الى سيولة نقدية و تسهيالت مالية لكي يمول إنشاء و تشغيل المشروع االستثماري السي
تظهر الحاجة للمستثمر المالي كالبنوك وشركات االستثمار و لكي يتم إنشاء و تشغيل ذلك المشروع 
االستثماري السياحي على األرض فإن المستثمر االستراتيجي بحاجة لمستثمري القطاع اإلنشائي 

 على أرض الواقع .إنشاء المشاريع وهم شركات المقاوالت والبناء والذين يقدمون خدمات البناء و 

 

 : السياحة في قطاع غزة 2.3.6

 (2008)حماد،حماد،
تعتبر منطقة قطاع غزة من المناطق الجاذبة للسياح لما لها من مكانة تاريخية عريقة و لما 
تحتوي من أماكن أثرية و منشآت سياحية وفي الوقت الحالي فإن االعتماد األكبر في قطاع 

سياحة الداخلية أو المحلية نظرًا إلغالق المعابر الحدودية المؤدية السياحة داخل قطاع غزة على ال
إلى قطاع غزة ما يمنع حرية تنقل الزوار أو فلسطينيي الخارج من القدوم الى قطاع غزة و إنعاش 
القطاع السياحي في غزة في الوقت الحالي ، وسيتم استعراض أهم المعالم الحضارية وفقًا لتوزيعها 

 افظات قطاع غزة على النحو التالي :الجغرافي في مح
 : : محافظة شمال غزة أوالا 

تضم محافظة شمال غزة العديد من المعالم الحضارية و أماكن تجذب السياح والزائرين حيث 
يعتبر وادي بيت حانون و تل النصر من المعالم المميزة في بيت حانون وقد كان لالثنين دور 

م على يد 1239الى جامع الناصر الذي بني عام  باإلضافة، عسكري مهم أثناء الحروب الصليبية
المسلمين تحت قيادة هذا األمير على الصليبين بقيادة  انتصاراألمير شمس الدين سنقر بمناسبة 

الكونت هنري دوبار ، وبالقرب من الموقع هناك مقبرة لشهداء المسلمين الذين سقطوا في هذه 
 زراعة اشجار الحمضيات و الزيتون والعنب والتفاح.المعركة، وتتميز منطقة شمال غزة ب

دائرة األثار الفلسطينية في غزة عن اثار مقبرة رومانية  اكتشفتأما في بلدة جباليا فقد 
بيزنطية وقد أكتشف في المقبرة الكثير من القطع الفخارية ومصابيح الزيت الرومانية البيزنطية و 

 1997ريخها للقرن السادس الميالدي ،و أيضًا في عام قطع ذهبية و عمالت نقدية التي يعود تا
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أرضية فسيفسائية على يد نفس الدائرة ويبدو أن االرضية كانت جزء من بناء بيزنطي يضم  اكتشفت
الديني و ساحة عام، ويعتبر الجامع الكبير و جامع الشيخ  لالستعمالكنيسة بخا ممرات و رف 

 ا.برجس من أهم المعالم الدينية في جبالي
 : ثانياا : محافظة غزة

كانت غزة و منذ قديم الزمان محطة تجارية هامة و كانت القوافل تحمل اليها بضائعها 
المختلفة و قد مر عدد كبير من العرب في مدينة غزة ففيها قبر هاشم جد النبي محمد صلى اهلل 

لعاص و عمر الخطاب عليه وسلم كما عرفت غزة عبد اهلل والد النبي و أبو سفيان و عمرو بين ا
 الذي كان من أثرى التجار فيها وفي عهد المماليك كانت غزة من أهم مراكز البريد.

 
 ومن أهم المعالم الحضارية في غزة :

الجامع العمري الكبير :وهو المسجد األكبر واألقدم على اإلطالق في مدينة غزة وضخم البناء و  -
لهندسة و به مكتبة عامرة من القدم و الى وقتنا من حيث القيمة األثرية و هو جميل الشكل وا

 الحالي ويقع في قلب البلدة القجينة في حي الدرج.
متر و عرضه  50قيصرية غزة أو سوق الذهب : وهو شارع مسقوف بعقد اسطواني يبلغ طوله  -

 .متر وهو من أقدم األسوق في المدينة 3أقل من 
مستخدمًا الى يومنا هذا ويعود تاريخ الحمام الى  حمام السمرة : وهو الحمام الوحيد الذي مازال -

 الفترة الرومانية .
كنيسة القديس بورفيرويوس :و تقع في حي الزيتون وقد بنيت في عهد اإلمبراطور أركاديوس من  -

قبل مطران غزة في ذلك الوقت وهو القديس بورفيرويوس وهي محاطة بمقبرة بيزنطية ما زالت 
 األقلية المسيحية الموجودة في غزة .مستخدمة حتى اآلن من قبل 

: ويعتبر من أهم المناطق التاريخية و من أجمل المباني في حي الدرج في مدينة قصر الباشا -
غزة و ال يعرف زمان تأسيسه ويقال ان السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري هو من 

و الفن اإلسالمي في الفترة شيد هذا القصر الذي تمثل عمارته و زخرفته نموذجًا للعمارة 
المملوكية وقد استخدم القصر كمقر للوالي التركي خالل الفترة العثمانية ويقال أن نابليون 

 كمركزم و استخدم القصر  1799استخدم القصر كمقر لحملته العسكري على عكا عام 
 للشرطة في تلك الفترة و اآلن قد تحول الى متحف أثري.
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نسبة الى هاشم جد النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم  االسممي بهذا مسجد السيد الهاشم :وس -
أن المماليك هم أول من أنشأه و قد  والراجحويعد من أروع المباني التاريخية في مدينة غزة 

 .1850جدده السلطان عبد المجيد العثماني عام 
 : محافظة وسط غزة : ثالثاُ 

ة و منها أرضية الفسيفساء الملونة التي تعود وتصم هذه المنطقة العديد من األماكن األثري
م في النصيرات و كذلك تشتهر منطقة دير البلح 538لكنيسة يعود تاريخها الى ما قبل سنة 

بمجموعة مهمة من التوابيت المصنوعة على شكل إنسان والتي يعود تاريخها الى العصر البرونزي 
ى ذهبية و أحجار كريمة و أشكال من الفخار الى تماثيل فرعونية صغيرة و أختام و حل باإلضافة

 كما تضم دير البلح جامع الخضر و الدير الصليبي جنوب مركز المدينة.
 : محافظة خانيونس:رابعاا 

تعتبر خانيونس ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة وقد نشأت المدينة حول الخنا المملوكي 
. ويطلق بن عبد اهلل النوروزي الدودار نسوهو الخان الذي شيده األمير يو  االسمالمعروف بهذا 

القلعة و كان الغرض من بناء القلعة حماية التجار و تأمين سالمة  اسمعليه السكان المحليين 
الطرق البرية التي تربط مصر ببالد الشام وال تزال بعض مباني تلك القلعة باقية حتى اليوم في 

ومن المواقع التاريخية المهمة التي تم  نتهوسط المدينة وفي هذه القلعة مسجد قديم هدمت مئذ
حديثًا أرض فسيفساء في عبسان الكبيرة وقبر بيزنطي مبني من الحجر الرملي و كذلك  اكتشافها

 كم الى الشمال من األرضية الفسيفسائية البيزنطية. 6مقام خليل الرحمن على بعد 
 :: محافظة رفحخامساا 

بعرس كليوبترا و فيها يمكن  االحتفاالتجرت فيها  تشتهر مدينة رفح بكونها المدينة التي
رؤية بقايا معابد اإللهة الرومانية أرتيس و أبولون وتشتهر رفح اليوم بوجود معبر رفح الحدودي 
الذي يعتبر المنفذ الوحيد البري لقطاع غزة الى العالم الخارجي و أيضًا مطار غزة الدولي سابقًا 

 الذي يقع جنوب شرقي المدينة.
ومما سبق يتضح أن المعالم الحضارية واألثار التاريخية بمختلف عصورها من الممكن أن  

-67، صم2008تلعب دورًا هامًا كمقوم من مقومات الجذب السياحي في قطاع غزة )حماد،حماد،
72) 
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 أنماط السياحة في قطاع غزة 2.3.7

  (م2011)حماد، 
 أوالا : السياحة السياسية:

سياحة و السفر واإلنتقال و لكن بغرض المشاركة بحدث سياسي ذو وهي نوع من أنواع ال
حيث تتيح بها ما أهمية كإجتماعات حكومية أو ورشات سياسية أو لتغطية أحداث سياسية 

يصاحبها من تسهيالت السفر و من فعاليات و مهرجانات ما يشجع على السياحة وشهد قطاع غزة 
ت حضور وفود من الخارج والتي بدورها دعمت وشجعت العديد من المناسبات السياسية التي شجع

القطاع السياحي في غزة ولعل أبرز مثال قدوم العشرات من الصحفيين لتغطية وصول الرئيس 
ة المختلفة التي يعيشها الفلسطيني الراحل الى معبر رفح وكذلك تغطية الصحفيين لإلحداث السياسي

 .قطاع غزة
 :ثانياا: السياحة االقتصادية

ي التي تشمل بصفة خاصة الرحالت بغرض المشاركة بالمعارض الدولية ذات الطبيعة وه
التجارية والغرض من هذه السياحة هو التنقل بقصد إنجاز أعمال تجارية أو صفقات وقد شهد قطاع 
غزة الكثير من الفعاليات التجارية التي نظمتها السلطة الوطنية الفلسطينية مثل مهرجان الزهور 

ومهرجان مايوما الفني و معارض الكتاب ومعارض المنتجات الوطنية والمستوردة وبالتأكيد السنوي 
 فإن هذه المهرجانات والفعاليات تشكل عامل قوي لتنشيط القطاع السياحي في غزة .

 :: السياحة الدينيةثالثاا 
ث تحتوي يمتلك قطاع غزة الكثير من مقومات السياحة الدينية سواًء للمسلمين والمسيحين حي

كما تم ذكره سابقًا على من المساجد األثرية والكنائس البيزنطية العتيقة وقد نظمت وزارة األوقاف 
 والشؤون الدينية الكثير من الفعاليات الدينية كفعاليات تحفيظ القران.

 : : السياحة االجتماعيةرابعاا 
خصوصًا من قبل والهدف من هذه السياحة هو زيارة األقارب واألصدقاء في الوطن و 

   .طينية المغتربين في الخارجالفلس
 : : سياحة الشبابخامساا 
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التربوية واإلعالمية  باألهدافتتعلق  ألسبابوهو نوع من أنواع السياحة له أهمية خاصة 
المرتبطة بها وقد شهدت السنوات الماضية العديد من مخيمات الشباب الدولية التي نظمتها وزارة 

 .من مختلف الجنسيات الى قطاع غزة والتي تضمنت جلب المئات من الشبابالشباب والرياضة 
 :سادساا: السياحة الصيفية

األهم  موهي السياحة التي تعقد في فصل الصيف و هي السياحة األكثر شيوعًا و هم الموس 
في قطاع غزة ويرتبط مفهوم السياحة الصيفية لدى السكان المحليين في غزة الى السباحة 

في البحر كعامل أساسي وهذا النوع من السياحة يعتبر األهم لتنشيط السياحة الداخلية  تجمامواالس
 كافحة التعديات على شواطئ البحروباعثًا مهم على االهتمام بالعمران على شاطئ غزة و م

 .(م2011)حماد،

 :في قطاع غزة سمات سوق السياحة  2.3.8

سواق التي تشتكي من قلة الفنادق إذ يبلغ يعتبر من األ في قطاع غزةإن سوق السياحة 
فندقًا حسب إحصائيات وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية وعليه فإن هذا  12عددها في قطاع غزة 

 (م2013)شكشك، السوق يتسم ب "باحتكار القلة" ويتميز هذا السوق بما يلي :

 . وجود عدد قليل من المنشآت التي تمتلك حصة كبيرة في السوق 
  د منافسة غير سعريه.وجو 
 .وجود عوائق تمنع دخول منتجين جدد الى السوق 
  تكون الخدمة بشكل عام مميزة، حيث يكون هناك اختالف بسيط في جودة الخدمات الفندقية

 ( 54ص ،م2013)شكشك،المقدمة .

 : قطاع غزة معوقات التنمية السياحية في  2.3.9

بشكل عام هو عدم  قطاع غزةع السياحي في إن المشكلة األساسية التي يعاني منها القطا
 االحتاللاالستقرار السياسي واألمني واالقتصادي عن باقي الدول األخرى وذلك جراء استمرار 
قات التنمية االسرائيلي لهذه االراضي و ما يرتبط بذلك من معوقات مختلفة، ويمكن أن نقسم معو 

 :السياحية الى ما يلي
 :واألمنية  : المعوقات السياسيةأوالا 
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إن أساس تطوير الصناعة السياحية في أي مكان في العالم هو توافر االمن حيث أن الدافع 
و الحاجة الى األمن فإذا فقد  االستطالعالرئيسي للسياح لقيامهم بعملية السفر والتنقل هو حب 

يصرف األمن و تساور لدى السائح شكوك و مخاوف ذهنية نتيجة الحروب والدعائية السلبية س
النظر عن القيام بزيارة للمناطق الفلسطينية ويمكن تلخيص المعوقات األمنية والسياسية الى عدة 

 نقاط :

 .الفلسطينية لألراضي اإلسرائيلي لاالحتال -
 الحصار واإلغالق والسيطرة على المعابر وعدم وجود حرية للتنقل والسفر لإلفراد. -

 
 :لمعوقاتو أهم هذه ا :: المعوقات المالية و االقتصاديةثانياا 

السياحية الرسمية مثل وزارة السياحة واألثار  لألجهزةعدم كفاية اإلعتمادات المالية المخصصة  -1
 والقدرة على تحقيق األهداف المحددة لها.

 .االحتاللعدم توفر تسهيالت مالية من قبل  -2
 تدني اإليرادات العامة . -3
الدول السياحية األخرى والتي تفوقها بما تقدمه من اسعار الفنادق بصورة كبيرة بالمقارنة ب ارتفاع -4

 خدمات.
الوطني نظرًا لتشابك هذا القطاع المهم بقطاعات  االقتصادصعوبة تحديد مساهمة السياحة في  -5

 أخرى.
 اإلدارية والتنظيمية : ومن أهم تلك المعوقات : المعوقات: ثالثاا 

مان هذا القطاع من الحوافز التشجيعية غياب بنية مؤسساتية وطنية تفي بالشؤون السياحية وحر  -1
 فيه. لالستثمارات

عدم توفر التنسيق الكامل بين االجهزة والمؤسسات السياحية حيث يمثل التنسيق بصورة عامة و  -2
 وظيفة مهمة من وظائف اإلدارة ومطلب هام من مطالب التنمية السياحية.

 قصور القوانين المنظمة للعمل السياحي . -3
سلوب التطبيقي المستخدم في تقييم الفنادق والمنشآت السياحية الموجودة في كفاءة األ انخفاض -4

 فلسطين.
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عدم توفر اإلحصاءات السياحية بشكل كامل حيث تختلف اإلحصاءات التي تصدرها االجهزة  -5
 المختلفة عن بعضها البعض.

 .ئحة للعاملين في القطاع السياحيعدم وجود ال -6
 هم تلك المعوقات:: المعوقات البيئية :ومن أرابعاا 

التلوث الهوائي : ويقصد به أن يفقد الهواء المحيط باألرض نقاوته وصالحيته للتنفس ويحدث  -1
التلوث الهوائي في فلسطين عامًة بسبب انتشار المحاجر والكسارات بشكل عشوائي كذلك 

بسبب المكثف للمولدات الكهربائي  لالستخدامانتشار الورش والمصانع بدون تخطيط و نتيجة 
 المستمر للتيار الكهربائي و ما يسببه ذلك من تلوث و ضوضاء. االنقطاع

التلوث البحري: تعاني شواطئ غزة من تلوثها جراء قيام الكثير من المجالس المحلية والقروية  -2
قامة العديد من  الحواجز الشاطئية وكواسر  بالتخلص من مياه الصرف الصحي في البحر وا 

 يادة درجة التلوث البحري.األمواج ما يسبب في ز 
عدم اإلهتمام بالمناطق األثرية والمواقع التاريخية والدينية: إن هذه الكنوز التلقي اإلهتمام الكافي  -3

بها والذي تستحقه وذلك بسبب عدم ترميمها و صيانتها والمحافظة عليها من المؤثرات الطبيعية 
 والحيوية.

ضي الفلسطينية من سرقة كميات ضخمة من الرمال سرقة الرمال وتلويث البيئة : تعاني االرا -4
في الوقت التي تشهد فيه االراضي الفلسطينية توسع عمراني  االحتاللمن قبل سلطات 

الى تلوث البيئة بسبب الحصار  باإلضافة خصوصًا في المناطق السهلية وبشكل عشوائي
-116ص ،م2008ماد،. ) حماد و حاالسرائيلي و تلوث مياه البحر بسبب المياه العادمة 

126) 
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 المبحث الرابع

 والتفكير اإلبداعي في قطاع السياحة  االستراتيجيالتخطيط 

 : مقدمة 2.4.1
إن العمل في القطاع السياحي يحتاج كغيره من الكثير من قطاعات األعمال الى التخطيط 

افسين، فالمنشآت و تبني أفكار إبداعية تميز المنشآت السياحة عن غيرها من المن االستراتيجي
كثيرة و متنوعة و متجددة تساهم في تقوية  اتاستراتيجيالعاملة في قطاع السياحة عليها تبني 

 مركزها المالي و أيضًا في جذب الزبائن المحتلمين .
فعلى سبيل المثال هناك الكثير من المنشآت العاملة في القطاع السياحي تقوم بتنظيم 

الخاصة بالتسويق  تهااستراتيجيالت و المناسبات الخاصة كجزء من الفعاليات المختلفة واالحتفا
أن تكون تلك الفعاليات أو االحتفاالت أداة لجذب الزوار و  االعتباروالتطوير، مع األخذ بعين 

الزبائن الى المنشأة السياحية من خالل الترويج لتلك الفعاليات عن طريق الترويج التقليدي أو 
مواقع التواصل االجتماعي وباستخدام العديد من األفكار اإلبداعية  بالطرق الحديثة ومنها

(Milohnic ,2012 ومن خالل فهم مفاهيم اإلدارة المختلفة فإن هناك العديد من  التحديات التي )
العالمية للسياحة قد غيرت المنظور  االتجاهات ألنيواجهها المدراء العاملين في المنشآت السياحية 

في نماذج األعمال  استراتيجيالمنشآت السياحية من خالل الحاجة الى تبني بعد الخاص بإدارة 
 ( .Barisic and Maric,2012المختلفة المطبقة في المشآت السياحية )

 

 في قطاع السياحة :  االستراتيجيالتخطيط  2.4.2

ت ااستراتيجيمجهودات او أنشطة في المجال السياحي أن تنجح إال بوجود  أليال يمكن 
مناسبة وعلى المستوى التسويقي خصوصًا ، ذلك أن التخطيط السليم بعناصره المختلفة هو الضمانة 
األكيدة لوجود السياحة كنشاط إنسان من جهد و كمورد اقتصادي من جهة أخرى، وال شك أن 

جب التخطيط السياحي يخدمك عمليات التنبؤ بالمستقبل مع تحديد األهداف المثالية والثابتة كما ي
وانواعها من حيث درجات الشمول و البعد الجغرافي و أيضًا واقعية  االستراتيجيةاالهتمام بالخطط 

المختلفة و الوضع االقتصادي السائد بغرض إنجاح عملية  البيئيةتلك الخطط مع مراعاة العوامل 
ن التخطيط م2007في قطاع السياحة )الصيرفي، االستراتيجيالتخطيط  في  االستراتيجي(، وا 

القطاع السياحي يجب أن يراعي أن السلعة التي نقوم  بوضع الخطط لها هي سلعة غير ملموسة، 
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حيث أن السلع نوعان ملموسة و غير ملموسة ، فالسلع الملموسة هي أشياء يمكن للشخص اقتنائها 
زوار عكس السلع الغير ملموسة ونقصد هنا بالخدمات السياحية التي تقدمها المنشآت السياحية لل

والسياح ، ويرى إيفانز و آخرون أن المنتجات السياحية التي تقدمها المنشآت العاملة في قطاع 
 :صالسياحة تتميز بعدة خصائ

و ال يعتبر هذا األمر مسببًا للمشكالت بالنسبة للمنشآت  ملموسةالمنتجات السياحية تعتبر غير  -1
لزبائنها من خالل بيع أشرطة  موسةملالسياحية فالكثير من المنشآت السياحية تقدم خدمات 

 فيديو مصورة لرحالتهم و تماثيل تذكارية تعبر عن ثقافة المكان الذي يقضون أوقاتهم فيه .
المنتجات السياحية ال تتجزأ فعلى سبيل المثال ال راكب الطائرة يحتاج الى خدمة توصيل من  -2

 و متراكمة . سائق إجرة فهناك الكثير من الخدمات السياحية تعتبر مترابطة
المنتجات السياحية تتأثر بتكلفة الفرصة البديلة فعلى سبيل المثال غرف الفندق الغير محجوزة و  -3

مقعد الطائرة الغير محجوز كلها تمثل فرص ضائعة ال يمكن تعويضها خصوصًا في المواسم 
 السياحية .

 المنتجات السياحية تعتبر عالية التكلفة -4
 ( Evans et al,2003موسمية )المنتجات السياحية تتصف بال -5

كافة  بأنهالسياحي حيث يعرفه عبيدات :  االستراتيجيو يمكن تعريف مفهوم التخطيط 
اإلجراءات المؤدية الى وضع أهداف ممكنة التنفيذ من الناحية البيئية للوضع السياحي و على ضوء 

( ويالحظ أن هذا م2000ات،الموارد البشرية والمادية المتاحة وبالنظر لألوليات المقررة" )عبيد
 :السياحي يتضمن العناصر التالية االستراتيجيالتعريف للتخطيط 

  عبارة عن إجراءات يشترك في وضعها كل من القطاع الحكومي  االستراتيجيأن التخطيط
 واألهلي.

  تعنى بوجود مساهمة لكافة القطاعات المعنية بالسياحة. االستراتيجيأن عملية التخطيط 
 مراجعة شاملة لكافة األوضاع والعوامل المؤثرة  ابتداءالسياحي يتطلب  االستراتيجييط أن التخط

 على أداء وربحية القطاع السياحي.
  أن هذا التعريف يتضمن ضرورة إيجاد الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على تنفيذ األهداف

 الواقعية التي تمت صياغتها بعد دراسة.
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 السياحي البد له من أولويات يعمل على  االستراتيجيالمخطط  إن هذا التعريف يتضمن أن
 (م2007إنجازها في فترة زمنية محددة وقد تم رصد الوسائل واألموال لتنفيذها .)الصيرفي،

 

 السياحي : االستراتيجيمبررات التخطيط  2.4.3

ومن اجل إن التخطيط السياحي يركز على المشاركة و تفعيل التغيير في النظام المعمول به 
السياحية و إن الحاجة للتخطيط السياحي ظهرت  االستراتيجيةإقرار التطوير المستمر على الخطط 

( ومن أهم مبررات التخطيط Glip,2000بشكل جلي في الخمسينات من القرن الماضي )
 للسياحي ما يلي :  االستراتيجي

ياحي من منافسيها ما يتطلب شدة المنافسة : والتي تواجهها المنشآت العاملة في القطاع الس -1
نقاط القوة والضعف  اعتبارهامتكاملة للمنشأة تأخذ بعين  استراتيجيةضرورة الوصول إلى 

لديها و  والفرص والتهديدات التي تواجهها من أجل التخلص من الصعوبات الموجودة حالياً 
 .تقوية مركزها التنافسي

أنواع التنسيق بين القائمين على هذه المواقع  : ما يفرض نوعًا منتعدد وتنوع المواقع السياحية -2
وذلك بهدف الخروج الى مزيج تسويقي سياحي شامل مع مراعاة الخصوصية لكل موقع سياحي 
و ما يفرضه منم اجراءات وقرارات تخصه و تصب في مصلحته و ما يتفق مع أذواق الزائرين 

 اليه .
: فكل المنشآت السياحية تكون معنية حةلموارد والمالية البشرية المتااالستغالل األمثل ل -3

بالحصول على الموارد المالية من الزوار مع قيمة مضافة معقولة مع تكاليف الخدمات التي 
يقوم بها العنصر البشري العامل في المنشأة السياحي أي البد من وجود خطط فرعية وشاملة 

 . االستثماريالل سنوات اإلنفاق تأخذ في اعتبارها معادلة اإليرادات المتوقعة مع التكاليف خ
غلبة التفكير التسويقي على وضع المرتكزات األساسية : أي الحاجة الى استشاريين و اكاديين  -4

و أن هذه العملية ال يجب أن تكون عشوائية و أن توضع الخطط  االستراتيجيةلوضع الخطط 
 ( .م2007بدون أهداف منطقية أو بموازنة ضيقة )الصيرفي،
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 : يالسياح االستراتيجيالمستويات المكانية للتخطيط  2.4.4

عن أربع مستويات تعدد المستويات المكانية للتخطيط السياحي ولكن بشكل يمكن الحديث 
 :رئيسية

  Local Levelأوالا : التخطيط السياحي على المستوى المحلي : 
عن المستويات  يكون التخطيط السياحي في هذا المستوى متخصصًا و تفصيليًا أكثر منه

 األخرى وعادًة يتضمن تفاصيل عن جوانب عديدة منها :

 التوزيع الجغرافي للخدمات السياحية والمنشآت السياحية. -1
 الخدمات والتسهيالت السياحية . -2
 مناطق و عناصر الجذب السياحي. -3
 شبكات الطرق المعبدة ومحالت التجزئة والمنتهزات. -4
 طارات .نظام النقل على الطرق والمعابر والم -5

األولية ودراسات تقييم  االقتصاديةويسبق كل ذلك إنجاز العديد من دراسات الجدوى 
والثقافية وتشمل هذه الدراسات دراسة تحليل حركة الزوار والتوصيات  واالجتماعيةالمردودات البيئية 
 المتعلقة بذلك .

 Regional Levelالتخطيط السياحي على المستوى اإلقليمي ثانياا: 
 : توى اإلقليمي يركز على عدة جوانبالتخطيط السياحي على المسإن 

 المعابر الحدودية اإلقليمية وما يرتبط بها من طرق نقل ومواصالت -1
 برامج الترويج و التسويق السياحي  -2
 ات التنمية وبرمجة المشاريع .استراتيجيمراحل و  -3
 منشآت النوم بأنواعها وكافة الخدمات السياحية األخرى. -4
 ت السياحية واالستثمارية والتشريعية.السياسا -5
 برامج التدريب والتعليم واالعتبارات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية . -6

والتخطيط على المستوى اإلقليمي يعتبر متخصصًا و تفصيليًا و لكن بدرجة أقل من 
د على حجم الدولة و مستوى التخصيص يعتم بانالمستوى المحلي وأكبر من المستوى الوطني علمًا 
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حجم اإلقليم فخطة وطنية في دولة صغيرة قد تحتوي من التفاصيل ما يحتويه خطة إقليمية لدولة 
 كبيرة .

 National Level: التخطيط السياحي على المستوى الوطني : ثالثاُ 
إن التخطيط السياحي في هذا المستوى يغطي كافة الجوانب التي يغطيها في المستوى 

ولكن بشكل أقل تخصصًا و تفصياًل على مستوى القطر أو الدولة بجميع أقاليمها و  اإلقليمي
 مناطقها .

  International Level  : التخطيط السياحي على المستوى الدولي :رابعاا 
إن التخطيط السياحي تقتصر عملياتها في هذا المستوى على خدمات النقل وطرق 

ل مجموعة دول اإلتحاد االوروبي ويشمل هذا التخطيط المواصالت بين مجموعة من الدول ، مث
أيضًا تطوير وتنمية بعض عناصر الجذب السياحي التي تتوزع جغرافيًا في عدة دول مجاورة الى 
جانب ذلك هناك التخطيط السياحي بين عدة دول في مجاالت الترويج والتسويق السياحي والجدير 

السياحية الدولية تشارك في مثل هذا التخطيط مثل منظمة بالذكر أن العديد من المنظمات والهيئات 
 (.م2014السياحة الدولية وأحيانًا تشارك بتقديم الدعم المادي والمعنوي في هذا المجال )الرحبي، 
 االستراتيجيومن األمور المهمة التي يجب أخذها بعين اإلعتبار في عملية التخطيط 

تملين أو الزوار المنتفعين من الخدمات السياحية و الشكل السياحي هي رغبات و دوافع الزبائن المح
 ( يوضع دوافع األشخاص للسياحة والسفر .2.4)

 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضع دوافع األشخاص للسياحة والسفر . :(2.5شكل )

 (woodie and martin,2008) :المصدر
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 : السياحي االستراتيجيوات التخطيط خط 2.4.5

 السياحي كما يلي:  االستراتيجي ويرى الصيرفي أن خطوات التخطيط
  Mission: أوالا: المهمة

السياحي البد من تحديد ما هي المهمة التي  االستراتيجيقبل الحديث عن خطوات التخطيط 
تم وضعها للسياحة في فلسطين على سبيل المثال فقد تكون المهمة التي تم وضعها للسياحة 

قافي متكامل كما يلي : " تسويق فلسطين بإعتبارها بإعتبارها نشاط إقتصادي و سياسي وحضاري وث
مهبط للديانات السماوية و مستودعًا للحضارات المختلفة الرومانية والبيزنطية واليونانية واإلسالمية 

 و داعيًا للسالم واألمان " 
  Objectives : األهداف :ثانياا 

 االستراتيجيةالعامة في  والتي يمكن إيرادها بشكل عام أو محدد ، أما بالنسبة لإلهداف
 السياحية فقد تكون كما يلي : 

 البقاء واإلستمرار في عالم المنافسة السياحية. -1
 التطوير المستمر لمدركات السواح الحاليين والمحتملين الحسية. -2
 زيادة عدد السواح من عام الى آخر. -3
 زيادة المساهمة السياحية في الدخل القومي اإلجمالي . -4
 ع السياحي في أخذ نصيبه من األيدي العاملة المؤهلة. إستمرارية القطا -5

أما األهداف المحددة و ذات الطابع التنفيذي السنوي أو كل سنتين فينظر لها من خالل 
 تسويقية سياحية لكافة المواقع أو موقع محدد بعينه هذا العام و هكذا . استراتيجيةتنفيذ 

  Situational analysis ثالثاا : التحليل الموقفي :
ويتضمن هذا التحليل أواًل توفر عدد من الشروط منها وجود بيانات و معلومات كافية و 
دقيقة عن كافة عناصر المزيج التسويقي السياحي ككل وهو ما يمكن توفيره من خالل إجراء 

إلى تحليل كافة البيانات الداخلية المنشورة  باإلضافيدراسات وبحوث ميدانية و على أرض الواقع 
، أما الخطوة الثانية فتتضمن إسناد االستراتيجيكمصادر ثانوية قد تساعد في إجراء عملية التخطيط 

األفراد  و المراجعة الشاملة لفريق من المتخصصين وليس مجموعة من االستراتيجيعملية التخطيط 
 :لمراجعة الشاملة الخطوات التاليةملية اعالغير مؤهلين. و تتضمن 
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 السياحية الحالية . االستراتيجيةفي  تحديد نقاط القوة -1
 السياحية الحالية . االستراتيجيةتحديد نقاط الضعف في  -2
 تحديد الفرص المتاحة. -3
 ( . م2007، ت والصعوبات الموجودة.  )الصيرفيالتحديا تحديد -4

 : السياحية االستراتيجيةدارة إ 2.4.6

سياحية  استراتيجية أليواألساسي  إن اإلدارة العلمية والمتوازنة والمؤهلة تمثل الشرط األول
السياحية  االستراتيجيةوالتي تضمن نجاحها في تحقيق أهدافها وبشكل عام تتضمن معالجة إدارة 

 بالشكل المطلوب عرض عدد من العناصر والتي نوردها هنا بما يلي : 

لعامة التي يتم السياحية ا االستراتيجيةالقناعة بشراكة القطاع الحكومي واألهلي في تنفيذ أهداف  -1
 على محاورها . االتفاق

ذلك األمر يساعد  ألنفي إدارة الشؤون السياحية  نتأهيل تسويقي و إداري كافيين لكافة العاملي -2
على النجاح و تحقيق األهداف المنوي إنجازها لهذا الموقع السياحي أو الفندق كما أن تأهيل 

 المناسبة لجذب المزيد من السواح.اإلدارة العليا تسويقيًا و إداريًا يهيئ البيئة 
في تلك المرافق واألماكن السياحية وبالقدر الذي يدفعهم للمزيد  نالعامليوجود حوافز مالية كافية  -3

 من حسن األداء واإلنجاز.
وجود دليل واضح بتفاصيل كل نشاط سياحي يتم إعداده من قبل القائمين على إدارة هذا النشاط  -4

 ( م2007موقع سياحي . )الصيرفي ،السياحي و حسب طبيعة كل 

 السياحي :  االستراتيجيالدور الحكومي في التخطيط  2.4.7

يجب على الحكومات أن تبني مناخ استثماري جيد وبيئة خصبة لالستثمار في القطاع 
السياحي من خالل تشريعات وقوانين تسهل العملية السياحية والتخطيط السياحي ، وبالتأكيد فإن 

التي يوفرها هذا  االقتصاديةستفيد من القطاع السياحي بشكل كبير من خالل التنمية الحكومات ت
القطاع ، إن الحكومات تقوم بتوفير موازنات مالية لدعم المنشآت السياحية الخاصة و المناطق 

 األثرية في داخل الدولة من أجل دعم القطاع السياحي و جذب السياح والزائرين .
المرجوة من هذا  االقتصاديةالقطاع السياحي ال يندرج فقط تحت الفائدة و اهتمام الحكومات ب

القطاع بل أيضا باعتباره وسيلة لترويج ثقافة المجتمع المحلي للدولة و تاريخها ، وللحكومات دور 
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من الهيئات الممثلة إلصحاب المشاريع  اجتماعاتهام في التخطيط السياحي من حيث عقد 
السياحية الشاملة على المستوى الوطني  االستراتيجيةي وضع الخطط السياحية و مشاورتهم ف

 (.Gilp,2000باإلضافة لدور الحكومات في تأهيل وتطوير المنشآت السياحية الناشئة )
 

 السياحية السليمة : االستراتيجيةمبادئ الخطط  2.4.8

بادئ مهمة يجب أن تبنى على عدة م االستراتيجيأن عملية التخطيط السياحي  glipيرى 
 : احها ومن أهم تلك المبادئ ما يليلضمان نج

على الحكومة أن تحدد بشكل واضح مستوى النمو المالئم والتي تسعى لتحقيقه في القطاع  -1
 السياحي سواء كان بغرض الوصول لمستوى ضخم من السياحة أو لمستوى بطئ و انتقائي .

 ص داخل إطار القطاع السياحي .تحديد قوانين تنظم العالقة بين القطاع العام والخا -2
هناك حاجة ملحة للتخطيط مسبقًا من أجل تطوير السياحة بشكل يتالءم مع تطوير القطاعات  -3

 األخرى في الدولة.
السياحة يجب أن تعامل كقطاع اقتصادي يجب أن ينمو، ويتم صرف حوافز للمستثمرين في  -4

 هذا القطاع.
 (Glip,2000)تنقل الزوار والسياح.  يجب على الحكومة أن توفر تسهيالت لحركة و -5

 

 المشكالت التي تواجه التخطيط السياحي :  2.4.9

تواجه عملية التخطيط السياحي في أحيان كثيرة العديد من المشكالت و العقبات التي تؤدي 
 : لمشكالت ما يليإلى اضعافها ولعل أهم تلك ا

 :: محدودية التنبؤ و قصورهأوالا 
تخطيط يحدث في الحاضر ولكنه موجه للمستقبل و في الكثير من فكما هو معروف فإن ال

المستخدمة أو عدم دقة  التنبؤاألحيان و نظرًا لمحدودية لقدرة اإلنسان على التنبؤ أو ضعف وسائل 
البيانات تعجز عملية التخطيط الى الوصول الى التوقع السليم ، وقد يكو عدم الدقة في التنبؤ كبير 

خطة ال تستطيع التغلب عليه وبالتالي تحدث مشاكل كثيرة غير متوقعة وتعجز لدرجة أن مرونة ال
 ابها و ضع حلول لها .عيالخطة عن است
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 ثانياا: التناقض والتعارض في المحتوى واإلجراء : 
يحدث التعارض والتناقض بين األهداف مع بعضها البعض أو بين األهداف والسياسات أو 

خرى يؤدي تعدد أجهزة التخطيط المشاركة في التنفيذ و تداخل الوسائل أحيانًا وفي أحيان أ
 اختصاصاتها وصالحياتها الى فشل عملية التخطيط السياحي.

 : : غياب المشاركة ورفض التغييرثالثاا 
التخطيط السياحي عملية تسعى لنقل المجتمع من وضع الى وضع جديد يفترض أن يكون 

بالتالي قد تغيير و  ألحداثان عملية التخطيط تسعى  فيه الوضع أفضل كم الوضع السابق بمعنى
يواجه هذا التغير الى مقاومة ما لم يكن مقبواًل من أصحاب المصلحة المتأثرين فيه بشكل مباشرو 
لعل أكبر مسبب لمقاومة التغير هو غياب المشاركة الجماهيرية في عملية التخطيط فالمشاركة 

تعمل على تهيئيهم نفسيًا بهذا التغير و أنه يصب  ألنهاغيير تعتبر شئ إيجابي للمتأثرين بقرار الت
 ( .م2007في مصلحتهم و خدمتهم ) الصيرفي ،

 

 : إلبداعي في القطاع السياحيالتفكير ا 2.4.10

على يد الخبراء االقتصاديين  1998مرة في العام  ألولظهرت فكرة اإلبداع في السياحة 
الفكرة هي نظرية االقتصاد التجريبي ، حيث أن هذه  باين و جيلمور وما أدى الى تشجيع تلك

النظرية تقوم على أساس قيام منشآت األعمال السياحية بعمل تجارب تطويرية على حمالت سياحية 
، تميزة التي ترضي الزبائن والزواروالهدف منها الوصول لمعرفة ما هي القيمة اإلضافية الم

هذا المجال ، حيث أن تطبيق و إدخال اإلبداع على  والتجارب اإلبداعية أثبت أنها األفضل في
التجارب السياحية يؤدي بدوره الى توفير خدمات سياحية إبداعية و متميزة و متطورة عن نظيراتها 

(. Horrocks,2015 والبعض اآلخر يعتبر أن تطبيق مفهوم اإلبداع في القطاع السياحي .) 
ل إيجاد أدوات تسويقية حديثة و الخروج عن يندرج تحت الترويج والتسويق السياحي من خال

المألوف في التسويق السياحي و أيضًا توظيف اإلبداع في عملية تثبيت العالمة التجارية للمنشآت 
  (.Kozak and adnreu,2006السياحة في أذهان الزوار والسياح )

على اإلبداع  و لإلبداع أوجه كثيرة في القطاع السياحي و سيتم التركيز في هذه الدراسة
 .ي و الترويج عبر الوسائل الحديثةالتسويق السياح
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 : التسويق اإلبداعي السياحي 2.4.11

القطاع السياحي في تنمية االقتصاد العام للدولة فقد زاد االهتمام بالقرارات  ألهميةنظرًا 
ول المتقدمة اإلبداعية والتميز في عملية تسويق المنتج الخدمي للسوق السياحي ،ويالحظ ان الد

أعداد متنامية من  الستقطاببدأت بممارسة و تطبيق مفاهيم تسويق سياحي خالقة و إبداعية 
،بل تتجدد و تتغير تلك المفاهيم مع التغير المستمر  المحتملةالسياح و مضاعفة العوائد السياحية 

ارب الدول المتقدمة في هذا من تج االستفادةفي البيئة الداخلية والخارجية ، أما الدول النامية فعليها 
 المجال و تجنب العقبات في وقت قياسي لزيادتها قوتها التنافسية في السوق السياحي العالمي . 

والتسويق السياحي يمكن تعريفه بإنه : التنفيذ المنظم والمنسق للسياسات السياحية من خالل 
القليمي والوطني والدولي لتحقيق المؤسسات السياحية الحكومية والخاصة على المستوى المحلي و ا

كان تقديم خدمة أو  اءً و تهدفة و الحصول على عائد مناسب ساالشباع لدى السوق السياحية المس
 (م2011نمو سياحي أو دخل سياحي . ) السرابي و آخرون ،

 

 أهداف التسويق السياحي اإلبداعي:  2.4.12

قيق األرباح واآلن فإن مفهوم التسويق قديمًا كانت أهداف التسويق السياحي التقليدي هو تح
، والنقاط التالية توضح أهداف التسويق اعي على إرضاء السياح بشكل أساسيالسياحي اإلبد

 :اإلبداعيالسياحي 

: وهذا هو الهدف األساسي من عملية التسويق السياحي و تطبيق مبادئه في إرضاء السياح -1
ن خالل عملية التسويق المنظم فإن السياح تقديم الخدمات السياحية للزوار والزبائن، وم

 .ة في أوقات مناسبة وبطريقة مرضيةمنافس بأسعاريحصلون على الخدمات المناسبة 
: وذلك باالستغالل األمثل للموارد، إن تقدير لتوقعات المستهلكين التشغيلي ممكنا صاداالقتجعل  -2

يتناسب مع الطلب وهذا يقلل من  يجعل من الممكن للمؤسسة إدارة الموارد والعرض السياحي بما
السياحية تحقق مركز  المنشأةاالستغالل الغير امثل للموارد المتاحة ، إضافة الى ذلك فإن 

 تنافسي قوي مقارنة مع نظرياتها .
على المدى  االستراتيجي: و يعتبر من االهداف المهمة في التسويق السياحي تحقيق األرباح -3

ليتمكن السياح من استخدام  منظمةب أن تعمل وفق طريقة السياحية يج فالمؤسساتالبعيد 
 خدماتها من غير انقطاع و هذا االستمرار بال شك يساعد في تحقيق االرباح .
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إبراز صورة واضحة :أي ايجاد انطباع جيد عن المنشآت السياحية لدى السياح والزبائن من  -4
 خالل وسائل االتصال الفعالة .

يعتبر التنافس أكثر  بع فإن هذا هدف مهم للتسويق السياحي وليوم: بالطالتفوق على المنافسة -5
مناسبة حيث يتم انجاز  استراتيجية، و إن الممارسات التسويقية تسهل اتباع حدة مما سبق

اهداف المؤسسات بمساعدة القرارات التسويقية و من خالل ذلك فإنه غالبًا ما تنجح المؤسسة 
ركز الرائد مما يجعل على المنافسين صعوبة دخول االسواق السياحية في جعل منتجاتها في الم
، السرابي و آخرونعلى المستوى المحلي أو الدولي . ) السياحية والمنافسة فيها على سواءً 

 (.م2011
 

 : ق السياحي اإلبداعي عبر اإلنترنتالتسوي 2.4.13

و تعتبر وسيلة متميزة  يعتبر التسويق عبر اإلنترنت احدى أدوات التسويق الحديثة واإلبداعية
لقدرتها على التفاعل الكبير مع العمالء  باإلضافةللوصول ألكبر قدر ممكن من الزبائن المحتملين 

 و تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة .
 ومن أهم العوامل المهمة في سياق التسويق السياحي عبر اإلنترنت:

 طبيعة السلع والخدمات المعروفة أو المقدمة . -1
 للمؤسسة .  والمرتقبينلعمالء الحاليين طبيعة ا -2
 النطاق الجغرافي للسوق. -3

و إن هناك عوامل و محددات تزيد من فرصة نجاح المواقع اإللكترونية للمنشآت السياحية و 
 يجب على تلك المنشآت مراعاتها و من أهم تلك العوامل : 

 كال والرسومات .بهيج ولكن دون االستخدام المفرط لإلش اإللكترونيأن يون الموقع  -1
 يسهل دخوله و استخدامه . -2
 سهولة الوصول اليه عبر محركات البحث. -3
 ( م2011السياحية . )السرابيو آخرون ، المنشأةان يكون ذو محتوى مفيد و ممتع ويرتبط بعمل  -4
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 والتفكير اإلبداعي في القطاع السياحي :  االستراتيجيالتخطيط  2.4.14

التفكير ت السابقة فإن يالحظ أن هناك دور تكميلي بين على ضوء كل ما ورد في الجزئيا
يمكن أن يكون هناك فعالية  الأنه في القطاع السياحي بمعنى و التخطيط اإلستراتيجي اإلبداعي 

في تقديم الخدمة السياحية للزبائن والزوار بدون وضع خطط مسبقة لضمان تحقيق أفضل قيمة 
 يمكن أن يحدث هذا إال من خالل أفكار إبداعية مختلفة للزبائن و تحقيق أفضل عائد للمنشاة وال

في التسويق والترويج و استخدام أدوات حديثة و الخروج عن المألوف من خالل فعاليات حديثة أو 
، لما لسياحية وال يمكن االستغناء عنهامهرجانات نوعية و كل هذه األمور تصب نفعًا في المنشاة ا

 لسياح و االقتصاد العام للدولة .في ذلك من مصلحة للمنشاة و ا
ن واقعنا السياسي واالقتصادي الخاص الذي نعيش فيه في قطاع غزة يفرض على و  ا 

ى تتمكن من تحالمؤسسات السياحية تبني أفكار مبنية على اإلبداع واالبتكار في تقديم خدماتها 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                              البقاء واالستمرارية
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 للتعرف، الحالية الدراسة بموضوع تتعلق التي الدراسات بعض تناول الفصل هذا في سيتم
 توصلت التي والنتائج ومناهجها البحثية أهدافها على والتعرف، تناولتها التي الموضوعات أهم على
 بدءاً  النشر تاريخ حسب السابقة الدراسات ترتيب وسيتم، منها ادةاالستف مدى وتوضيح إليها

 :التالي النحو على وذلك، الثاني المحور ودراسات األول المحور دراسات من لكل زمنياً  باألحدث

 :اإلبداعي التفكير 3.1
 دراسة -التنظيمي التغيير في ودورها االبتكارية "القيادة: بعنوان ,(م2016, الحارثي) دراسة -1

 العسكرية" )المملكة العربية السعودية( خالد الملك وكلية األمنية فهد الملك كلية بين مقارنة

 فهد كلية من كل في االبتكارية القيادة واقع على التعرف هو الدراسة هذه من الهدف إن
 إلى باإلضافة التنظيمي التغيير واقع على التعرف وأيضاً  العسكرية، خالد الملك وكلية األمنية
 من تحد أن يمكن التي التنظيمي والمعوقات التغيير في االبتكارية القيادة مساهمة مدى على التعرف
 تكونت وقد، الكليتين كال في القياديين نظر وجهة من التنظيمي التغيير في االبتكارية القيادة دور
 العسكرية، خالد كالمل وكلية األمنية فهد الملك كلية منسوبي موظفًا من (562) من الدراسة عينة
 . البيانات لجمع كأداة االستبانة استخدم كما التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد
 :التالية النتائج الى الدراسة توصلت وقد

 وفي األمنية فهد الملك كلية في ُتمارس االبتكارية القيادة ان على موافقون الدراسة عينة أفراد -
 من قليالً  أعلى بشكل العسكرية خالد الملك كلية في ُتمارس أنها إال العسكرية، خالد الملك كلية
 . األمنية فهد الملك كلية

 وفي األمنية فهد الملك كلية في يحدث التنظيمي التغيير أن على موافقون عينة الدراسة أفراد -
 في منه قليالً  أكبر بدرجة العسكرية خالد الملك كلية يتم في أنه إال العسكرية، خالد الملك كلية
 األمنية. فهد الملك كلية

 كلية من كل في التنظيمي التغيير في تساهم االبتكارية القيادة أن على موافقون الدراسة أفراد -
 التغيير في االبتكارية القيادة مساهمة أن إال العسكرية، خالد الملك وكلية األمنية فهد الملك

 . العسكرية خالد الملك كلية من قليلة بدرجة أعلى األمنية فهد الملك كلية في التنظيمي
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 التغيير إحداث في االبتكارية القيادة دور من تحد التي المعوقات تجاه محايدون الدراسة أفراد -
 االهتمام عدم معوق فيعد العسكرية خالد الملك كلية أما األمنية، فهد الملك كلية في التنظيمي

 القيادة دور من تحد التي المعوقات بين كبراأل المعوق االبتكار روح لتنمية عمل ورش بعقد
 . التنظيمي التغيير إحداث في االبتكارية

  : يلي بما الدراسة أوصت قد و

 . الكليتين في لالبتكار تشجيعاً  أكثر بيئة توفير -
 .الوظائف مع يتناسب بما أخرى الى فترة من المختلفة الوظائف في العاملين تدوير على العمل -
 العمل. في مهمة الغير اإلجراءات من والتقليل باإلعمال القيام تسهيل جراءاتإ من المزيد بذل -
 .األساسية مهامها على لتركز القيادة على األعباء تخفيف أجل من العاملين تمكين على العمل -
 متعددة. اتصال وقنوات فعالة اتصال وسائل بتوفير وقوعها قبل المشاكل تحسس على العمل -
 غزة محافظات في التربويين المشرفين ممارسة : "درجة( بعنوانم2016دراسة )مسمح,   -2

 المعلمين"  أداء بمستوى وعالقتها اإلبداعي للتفكير

للتفكير   غزة بمحافظاتالتربويين  المشرفين ممارسة درجة على للتعرف  الدراسة هدفت
تخدم الباحث المنهج عالقتها بمستوى أداء المعلمين  ولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد اسو  اإلبداعي

الوصفي التحليلي وقام بتصميم استبيانان لتحقيق هذا الغرض وقد تكون مجتمع الدراسة من عدد 
مدرس للمدارس الثانوية في محافظات قطاع غزة وقد قام الباحث باستخدام عينة لمجتمع  4857

 . 360الدراسة عددها 
 وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية :

 65.40%النسبي  وزنها بلغ اإلبداعي للتفكير غزة بمحافظات التربويين المشرفين مارسةم درجة  
 متوسطة . تقدير بدرجة

 لصالح المعلمات، الجنس، لمتغير تعزى اإلبداعي المشرفين للتفكير ممارسة لدرجة فروق توجد 
 . الخدمة المؤهل العملي،و متغير سنوات لمتغير تعزى فروق توجد ال حين في

  اإلبداعي وبين  للتفكير المشرفين التربويين   ممارسة لدرجة موجبة طردية ارتباطيه عالقة جدتو
 مستوى أداء معلميهم.
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 وقد أوصت هذه الدراسة بعد توصيات أهمها :

  كمدخالت في  اإلشراف في اإلبداعي التفكير جنتائ استخدام كيفية ولح ضحةوا اتو خط ضعو
 رفع مستو أداء المعلين .

 المعاصرة لإلشراف التربوي في كل مجال من مجاالته لتطويره ، بما  األخذ باالتجاهات ضرورة
يتالءم مع التطورات والمستجدات العلمية والتكنولوجية ، وبما ينسجم مع واقع المجتمع 

 الفلسطيني .
  عقد دورات تربوية للمشرفين تركز على أسلوب التفكير االبداعي في اإلشراف ، و متابعة أثر

 تدريب ال
 
 التخطيط نموذج ضمن التنظيمي اإلبداع تنمية ":م( بعنوان2016دراسة )سمسوم, -3

 "المؤسسة البشرية في للموارد اإلستراتيجي 
هدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية ومناقشة اثره على 

المتسارع في البيئة المعاصرة ، وقد استخدم الباحث تنمية االبداع التنظيمي في ظل التغير والتطور 
 دراسته و قد أوصت هذه الدراسة بما يلي  :في  التحليلي المنهج الوصفي

  ضرورة االهتمام بالتخطيط االستراتيجي للمؤسسة ككل اذا ارادت ان تحقق اهدافها بفعالية 
 م االنشطة الالحقة لها من ضرورة التقدير الفعال الحتياج المؤسسة من الموارد البشرية ودع

 تدريب و صيانة .
  ضرورة تشجيع التفكير اإلبداعي في التخطيط االستراتيجي لما لذلك من أثر هام في إعادة

 فحص االستراتيجيات و تعديلها .
 . يعتبر التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية عنصرًا هامًا في تنمية اإلبداع في المؤسسة 
 دراسة –المشاريع إدارة في واالبتكار اإلبداع ممارسات "تقييم: بعنوان( م2015, غبن) دراسة -4

 " فلسطين في اإلنشائية المشاريع حالة

 مالئمة تعتبر والتي االبتكارية الممارسات أهم على التعرف هو الدراسة هذه من العام الهدف
 والشركات شاءاتاإلن قطاع على الممارسات تلك تطبيق عملية تقييم ثم ومن اإلنشاءات، لقطاع

  وهما: للدراسة العام الهدف من فرعيان هدفان وينبثق فلسطين، في الهندسية
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 سلسلة على االبتكار وآثار والمعوقات األساسية للعوامل النسبية لألهمية واضحة صورة تقديم -
 .اإلنشائي القطاع في التوريد

 إدارة تطبيق مع تتكامل أن يجب والتي االبتكارية الممارسات أفضل في والتحقيق التقصي -
   المشاريع. إدارة ومؤهالت قدرات تعزيز لغرض المشاريع

 كأداة والمقابالت االستبيان استخدام وتم الرسالة، هذه في االستكشافي المنهج استخدام تم وقد
 شركة( 365) من يتكون الذي الدراسة مجتمع على توزيعها تم وقد البحث، أهداف لتحقيق رئيسية

 .هندسية استشارات
  التالية: النتائج الى الدراسة خلصت وقد

 .فلسطين في اإلنشائية الصناعات قطاع في االبتكار من عالية درجة هناك -
 وتحسين الجودة، ورفع اإلنتاجي، الوقت تقليل ويليه لالبتكار، األساسي المحرك هو التكلفة تقليل -

 . والكفاءة الفعالية ورفع التنافسي، المركز
 . االبتكار لتحفيز األساسي العامل يعتبر والمكافآت والعوائد المالية زالحواف نظام -
 .المنشآت في لالبتكار األساسي المعوق يعتبر األزمة بالكفاءة تتسم إدارة وجود عدم -
 . االبتكار نتائج أهم من يعتبر قوي تنافسي مركز على الحصول -

 : هاوأهم بعدد من التوصيات الدراسة هذه في الباحثة أوصت وقد

 الى الوصول أجل من المصلحة أصحاب مع الجيدة بالعالقات يهتموا أن المدراء على يجب -
 . وأهدافهم توقعاتهم

 في لها دور يكون وأن وفوائده اإليجابية، االبتكار ألهمية مدركة تكون أن العليا اإلدارة على -
 .تقليله وليس االبتكار تعزيز

 المستهلكين، مثل: معها وتتماشى الخارجية لمتغيراتا مع تتأقلم أن العليا اإلدارة على يجب -
 .السياسية والمتغيرات والموزعين، والمنافسين،

 تلك نجاح فرص لرفع المشاريع إدارة وبين االبتكارية الممارسات بين تكامل هناك يكون أن يجب -
 .المشاريع
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 : (, بعنوانPringle, 2014دراسة ) -5

"Creative Thinking: A Mode Shifting Hypothesis"    (England) 
 المختلفة، التفكير أنماط بين والتغير اإلبداع بين العالقة عن الكشف الدراسة هذه هدفت

 استخدام تم وقد اإلبداعية، العمليات على التفكير أنماط بين التغيير ودور طبيعة على والتعرف
 من المكون الدراسة مجتمع من المعلومات لجمع كأداة االستبانة استخدام وتم، التجريبي المنهج

 . عشوائي بشكل استقطابهم تم شخص( 52)
 : كان أهمها نتائج الى عدد من دراسة الى توصلت وقد

 . معقدة عالقة هي واإلبداع التفكير نمط تغيير بين العالقة أن -
 . اإلبداع من مختلفة بأنواع كبير بشكل مرتبط التفكير نمط تغير أن -
 الذي والمضمون الموقف حسب يتغير باإلبداع وعالقته التفكير مطن في الشخصي التغير إن -

 . التفكير نمط في التغير فيه يحصل
 التي المخصوصة الوظيفة حسب يتغير باإلبداع وعالقته التفكير نمط في الشخصي التغيير إن -

 . العادية اليومية األنشطة في بالتفكير مقارنةً  التفكير فيها يحصل
 . المرن السلوك حالة في أكبر بدرجة يحصل التفكير طمن يف الشخصي التغير إن -
 التفكير. في اإلبداع وبين التفكير نمط في التغيير بين طردية عالقة هناك -

 األوجه المستقبلية الدراسات تناقش أهمها أن كان بعدد من التوصيات الدراسة أوصت قد و
 . التفكير أنماط لتغير المتعددة

  , بعنوان: (Richards, 2011) دراسة -6
"CREATIVITY AND TOURISM The State of the Art" (Holland ) 

 في خصوصاً  واإلبداع السياحة بين المتصاعدة العالقة وشرح تحليل إلى الدراسة هذه هدفت
 السابقة الدراسات في ذكر ما على أيضاً  والتعرف السياحي، القطاع في اإلبداعي التفكير تطبيق
 وكشف السياحي القطاع على اإلبداع تأثير مدى على التعرف الى اإلضافةب  العالقة، هذه حول

 تم وقد  اإلبداعية، والصناعات كالترويج المختلفة اتاالستراتيجيو  السياحة بين التكاملية العالقة
 . الدراسة هذه في الوصفي المنهج استخدام

 : أهمها وكان من نتائج عدة إلى الدراسة هذه خلصت وقد
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 في يكون فاإلبداع محدد، شيء على يقتصر وال مفهومه في يتنوع السياحة في عاإلبدا إن -
 . السياحية واألماكن والعمليات المقدمة، والخدمات والمنتجات، العاملين،

 هناك عالقة تكاملية بين اإلبداع و العمل السياحي  -
 .سواء حد على كيةاالستهال والقوى اإلنتاجية القوى هو السياحة في لإلبداع الرئيس المحرك إن -
احد أهم عوامل زيادة اإلبداع في العمل السياحي يكون من خالل التواصل مع الزبائن و الزوار  -

 والسكان المحليين بهدف تحقيق اعلى نسبة رضا للزبائن و تحقيق التنمية للسكان المحليين .
 المختلفة اتتيجياالسترا بتطور مرتبطة كانت السياحة في اإلبداعي نمو التفكير إلى الحاجة -

 . المتميزة السياحية واألماكن اإلبداعية، والصناعات بالترويج، والمتعلقة
 . السياحي للقطاع متميزة وهالة ومحتوى إبداعية أنشطة يوفر اإلبداعي التفكير إن -
 ومنها: عوامل عدة على بل فقط، كالسياح واحد عامل على يقتصر ال السياحة في اإلبداع إن -

 السياحي. القطاع السياسات في وصناع ينالمنتج إبداع
 : يلي بما الدراسة اوصت قد و

 هذا في القرار صانعي يشجع أن يجب السياحي القطاع على وتطبيقه اإلبداعي التفكير إن -
 . المعاصرة للسياحة األساسية النواحي في التفكير إعادة على القطاع

 للسياح وفريدة متميزة السياحية تجربةال وجعل السياحي في القطاع باإلبداع االهتمام وجوب -
 . السياحية للمنشآت والزائرين

 كالعاملين السياحي بالقطاع المتعلقة اإلبداعية واألبعاد الجوانب وتطوير تنمية على العمل -
 . المقدمة الخدمات ونوعية

 . السائحين وبين القرار صناع بين والمعرفة الخبرة في تبادل هناك يكون أن يجب -
 : (, بعنوانCluley, 2011دراسة ) -7

"Creative Production in the UK Music Industries"  ( England) 

 تنظيم وكيفية اإلبداعي، العمل هو وما اإلبداع، مفهوم على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 هذا في اإلبداع وتوظيف المثال، سبيل على إبداعية موسيقية مقاطع كصنع معين إبداعي عمل

 المنهج استخدام تم وقد، اإلنتاج في واإلبداعية اإلبداعي اإلنتاج بين الفرق على التعرفو  العمل،
 للوصول رئيسية كأداة عملية( )حالة استخدام وتم، الدراسة هذه في الوصفي ومنهج )دراسة الحالة(

 . الدراسة هذه نتائج إلى
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 : ومنها نتائج عدة إلى الدراسة هذه خلصت وقد

 التفكير على ويشجع مالئم بالشخص المحيط كان إذا أكبر بشكل وتقويته فيزهتح يتم اإلبداع إن -
 . والقيمة الفنية  اإلبداعي واإلنتاج اإلبداعي

 .ويطوره اإلبداعي التفكير وينمي يزيد العمل وحب الشغف إن -
يجابية، سلبية عمل وتجارب تصورات يوجد اإلبداعي العمل في -  الحاصل التناقض ولكن هذا وا 

 . اإلبداع ويسهل يدعم أن يمكن مورداً  ُيعتبر
 من األمر هذا ُيعتبر وقد بهم، للحاق السياسات ُصناع ينتظرون ال المبدعين األعمال ُصناع -

 . اإلبداع معوقات
 المكان مثل اإلبداعي اإلنتاج تشجع عوامل وهناك ذاته، بحد إنتاج هو اإلبداعي اإلنتاج إن -

 . اإلنتاج في لمستخدمةا األدوات ونوعية بالعاملين، المحيط

 واإلنتاج لإلبداع المحفزة بالعوامل االهتمام بضرورة تتعلق توصيات الدراسة قدمت وقد
 هذه وشجعت مباشر، غير وأيضاً  مباشر بشكل العاملين على كبير أثر من لها لما اإلبداعي
 اإلبداع تشجيع على قائمة المختلفة المنشآت في المتبعة السياسات تكون أن ضرورة على الدراسة
  لهذا لما اإلنتاجية والبيئة العمل بمحيط االهتمام بضرورة الدراسة أوصت وقد وتقنينه، احتوائه وعدم
 . للمؤسسة تعود كبيرة أهمية من لذلك ولما العاملين لدى اإلبداع تنمية في مهم دور من األمر

 : بعنوان (,Leung, 2009دراسة ) -8
"A Study Of The  Relationship  Between  Creativity  And Fieldwork  Performance  

Of  Social  Work  Students" (England) 

 الخدمة كلية في الطالب إبداع مدى بين العالقة على التعرف الى الدراسة هذه هدفت
 التحليلي المنهج الدراسة هذه استخدمت وقد العمل، بيئة في الواقع أرض على وأدائهم االجتماعية،

 الدراسة مجتمع من المعلومات لجمع االستبانة أداة استخدام تم وقد نتائجها، الى للوصول وصفيال
 . االجتماعية الخدمة كلية في طالب( 52) من المكون

 : أهمها نتائج عدة الى الدراسة خلصت وقد

 .األصالة في والكفاءة المشكالت حل في الميداني العمل أداء بين خطية غير عالقة وجود -
 على العثور في والتخطيط و الميداني العمل وأداء األصالة في الكفاءة بين واضحة عالقة اكهن -

 . للمشكالت حل
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 أكبر بشكل المالئم السلوك لديهم ألوانه السابق لإلغالق عالية مقاومة لديهم الذين الطالب إن -
 .العمل بيئة في للتعامل

 بتوليد لديهم الخاصة والقدرة االجتماعية الخدمة لطالب التفكير طالقة بين طردية عالقة وجود -
 . العمل بيئة في تطبيقه يمكن أوضح فهم

 .العمل بيئة في إبداعية أفكار توليد على القدرة وبين المتاحة الخيارات بين طردية عالقة وجود -
    العمل. بيئة في فّعال بأداء القيام وبين التفكير انفتاح مدى بين طردية عالقة وجود -
بداع االجتماعي العمل بين العالقات أن الدراسة هذه تائجن وأظهرت -  مختلفة بأبعاد الطالب وا 

 .ما نوعا معقدة المناطق مختلف في الميداني عملهم وأداء

 من الطالب لدى المختلفة بأبعادها اإلبداعية المهارات تنمية بضرورة الدراسة أوصت وقد
 وفعاليتهم قدرتهم ولرفع المشكالت حل على قدرتهم لزيادة النظرية، والدراسة العملي التدريب خالل
 . العمل بيئة في أكبر بشكل

 : بعنوان (,Stonehouse, 2008دراسة ) -9
"Knowledge-Based Strategy – Appraising  Knowledge  Creation Capability In  

Organisations")England) 

 في اإلبداعي التفكير لتقييم واضح فهم إلى الوصول إلى عام بشكل الدراسة هذه هدفت
 وتحتوي اإلبداع وتطوير دعم على قدرتها تقييم عملية في المؤسسات سيساعد والذي المؤسسات،

 : كالتالي وهي فرعية أهداف عدة الدراسة

 .اتاالستراتيجي عملية وضع في واإلبداع والتعلم المعرفة لدور نقديال تقييمالو  التحقيق -
 . نقدياً  وتقييمها المنظمات داخل المعرفة وخلق التعلم لىع تؤثر التي العوامل تحديد -
 .المعرفة وخلق التنظيمي والتعلم االستراتيجية اإلدارة أدب سياق في المؤلف عمل توضيح -
 الرئيسي الجسم تشكل التي الفردية المواد وراء تكمن التي واألساليب البحث منهجية وتقييم شرح -

 .لألطروحة

 . البحث نتائج الى للوصول التجريبي والمنهج الوصفي هجالمن الباحث استخدم وقد
 : والتوصيات النتائج

 بالشكل والمعرفة اإلبداع مستوى تقييم على المنظمات تساعد أدوات عدة الدراسة هذه قدمت
لتستفيد  "التنظيمي اإلبداع تقييم" نموذج كما قدمت لديها، اإلبداع مستوى تطوير في يساهم الذي
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 اإلبداع تقييم مجال في الدراسات من المزيد بإجراء الدراسة أوصت وقد لمختلفة.منه الشركات ا
 . الدراسة هذه في المطروح النموذج من تطوراً  أكثر نماذج الى والوصول التنظيمي

 دراسة" اإلداري باإلبداع وعالقتها التحويلية "القيادة: بعنوان ,(م2006 ,العازمي) دراسة -10
 )المملكة العربية السعودية( "الداخلية وزارة بديوان نيينالمد العاملين على مسحية

 التحويلي القائد سمات بين العالقة على وهي: التعرف أهداف عدة تحقيق الدراسة هذه هدفت
 توافر مدى على والتعرف الداخلية، وزارة ديوان في المدنيين العاملين لدى اإلداري اإلبداع وتوافر

 لدى اإلبداعية القدرات توافر مدى على والتعرف القيادات، لدى يةالتحويل القيادة وسمات خصائص
المسحي  المنهج الدراسة هذه في الباحث استخدم الداخلية. وقد وزارة بديوان المدنيين العاملين
 . دقيقاً  وصفاً  بوصفها ويهتم الواقع في توجد كما الظاهرة دراسة على يعتمد والذي الوصفي

ظفي ديوان وزارة الداخلية من المدنيين بمدينة الرياض والبالغ يتكون مجتمع البحث من مو 
 ( موظف، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع المعلومات الالزمة للدراسة.300عددهم )

 : أهمها نتائج عدة الى الدراسة توصلت وقد

 الكوامت التحويلي القائد وخصائص لسمات اإلدارية القيادات امتالك بين طردية عالقة وجود -
 . إبداعية ومهارات لقدرات مرؤوسيها

 من غيرهم من أكثر التحويلية القيادة وخصائص بسمات الدنيا المؤهالت أصحاب يتمتع -
 . العليا المؤهالت أصحاب

 . العليا المؤهالت أصحاب من غيرهم من أكثر إبداعية بقدرات الدنيا المؤهالت أصحاب يتمتع -
 أصحاب من أكثر إبداعية لقدرات بامتالكهم( فأكثر سنة 20) األعلى الخبرات أصحاب يتمتع -

 فأقل(. سنوات 10) األقل الخبرات

 : أهمها توصيات بعدة الباحث أوصى الدراسة ختام وفي

 القيادات امتالك وتفعيل زيادة شأنه من هو ما بكل المسئولة الجهات تقوم أن الباحث يوصي -
 . التحويلية لقيادةا وخصائص لسمات الداخلية وزارة ديوان في المدنية

 القيادات امتالك وتفعيل زيادة شأنه من هو ما بكل المسئولة الجهات تقوم أن الباحث يوصي -
 . اإلبداعية للقدرات الداخلية وزارة ديوان في المدنية



www.manaraa.com

71 

 

 للقيادة الداخلية وزارة بديوان المدنية القيادات ممارسة فعالية لزيادة وتنسيقها الجهود توحيد -
 التحويلية.

 :(التفكير اإلبداعيمحور األول )التعقيب على دراسات ال 3.2

 أشارت الدراسات السابقة إلى عدد من النقاط العامة ومنها ما يلي:

 أشارت معظم الدراسات إلى أهمية التفكير اإلبداعي وضرورة تنميته في المؤسسة اإلدارية كافة. -
ية عديدة في بيئة العمل متأثرًا أو مؤثرًا كافة الدراسات السابقة أشارت إلى عالقته بمتغيرات إدار  -

 بها.
أصبح التفكير اإلبداعي من ضرورات اإلدارة المعاصرة لم له من تثير مباشر على جودة  -

 مخرجات نظام العمل.

 :(التفكير اإلبداعيمع دراسات المحور األول ) أوجه االتفاق واالختالف 3.3

  من حيث الهدف:

( حيث هدفت كاًل منهما 2016دف مع دراسة )الحارثي، اسة من حيث الهاتفقت هذه الدر  -1
 لدراسة أثر التفكير اإلبداعي على متغيرات اخرى.

 الدراسات التالية:اختلفت هذه الدراسة من حيث الهدف مع  -2
 (.م2015الدراسات التي هدفت لقياس درجة ممارسة التفكير اإلبداعي مثل دراسة )غبن،  -
قة بين التفكير اإلبداعي ومتغيرات أخرى مثل دراسة كل الدراسات التي هدفت لمعرفة العال -

، العازمي)، (Leung, 2009)، (Richards, 2011)، (Pringle, 2014)من 
 .(م2006

 .(Cluley, 2011)الدراسات التي سعت لتحديد مفاهيم التفكير اإلبداعي مثل دراسة  -
تقييمه مثل دراسة الدراسات التي سعت لتحديد مفهوم التفكير اإلبداعي ووضع أداة ل -

(Stonehouse, 2008). 

 من حيث المنهج:  

( م2016ودراسة ) مسمح، (Leung, 2009)سة من حيث المنهج مع دراسة اتفقت هذه الدرا -1
 حيث اتبعت الدراستان المنهج الوصفي التحليلي.
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 :الدراسات التاليةاختلفت هذه الدراسة من حيث المنهج مع  -2
 ستخدمت منهجين: الوصفي التحليلي والمنهج المقارن.( التي ا2016دراسة )الحارثي،  -
 ( التي استخدمت المنهج االستكشافي.2015دراسة )غبن،  -
 التي استخدمت المنهج التجريبي. (Pringle, 2014)دراسة  -
 التي استخدمت منهجًا وصفيًا. (Richards, 2011)دراسة  -
 راسة الحالة.التي استخدمت المنهج الوصفي ومنهج د (Cluley, 2011)دراسة  -
 واستخدمت المنهج الوصفي والمنهج التجريبي. (Stonehouse, 2008)دراسة  -
 ( واستخدمت المنهج الوصفي المسحي.2006دراسة )العازمي،  -

 : العينةمن حيث 

( والتي استهدفت موظفي القطاع 2015العينة مع دراسة )غبن، اتفقت هذه الدراسة من حيث  -1
 الخاص.

 :الدراسات التاليةحيث العينة مع  اختلفت هذه الدراسة من -2
 ( والتي استهدفت الموظفين األكاديميين.م2016دراسة )الحارثي،  -
 ( والتي استهدفت المعلمين2016دراسة )مسمح، -
 والتي استهدفت أفرادًا عشوائيين من المجتمع. (Pringle, 2014)دراسة  -
 والتي كانت عينتها من طالب الجامعات. (Leung, 2009)دراسة  -
 ( وكانت عينتها من موظفي القطاع العام.م2006اسة )العازمي، در  -

 : األداةمن حيث 

 ,Leung)(، م2016سة من حيث األداة مع دراسة كل من )الحارثي، اتفقت هذه الدرا -1
( واستخدمت جميع م2016( و ) مسمح،م2006، )العازمي، (Pringle, 2014)، (م2009

 هذه الدراسات االستبانة كأداة للدراسة.
( والتي استخدمت االستبانة م2015)غبن، اختلفت هذه الدراسة من حيث األداة مع دراسة  -2

 والمقابالت.
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 : نتائجمن حيث ال

( التي وجدت أن ممارسة م2016)الحارثي، اتفقت هذه الدراسة من حيث النتائج مع دراسة  -1
على متغيرات أخرى، و  التفكير اإلبداعي جاءت بنسبة كبيرة، كما أثبتت تأثير التفكير اإلبداعي

( بوجود عالقة طردية بين استخدام المشرفين للتفكير م2016أتفقت الدراسة مع دراسة )مسمح،
( التي وجدت م2015االبداعي و بين مستوى أداء المعلمين ،كما أنها اتفقت جزئيا مع )غبن، 
 ى متغيرات أخرى.أن ممارسة التفكير اإلبداعي جاء بنسبة عالية إال أنها لم تبحث تأثيره عل

 اختلفت هذه الدراسة من حيث النتائج مع دراسة كل من: -2
- (Pringle, 2014) ،(م2006، العازمي) ،(Leung, 2009) ،(Richards, 2011) 

 وهي الدراسات التي أثبتت وجود عالقة بين التفكير اإلبداعي ومتغيرات أخرى.
- (Cluley, 2011) قات التي ترتبط بالتفكير والتي توصلت إلى عدد من المفاهيم والعال

 اإلبداعي.
- (Stonehouse, 2008) إلى جانب توصلها إلى عدد من المفاهيم  –والتي أسهمت

 بوضع أداة لقياس التفكير اإلبداعي. -والعالقات

 :االستراتيجي التخطيط 3.4
 –المؤسسي األداء تحسين في االستراتيجي التخطيط دور: " بعنوان( م2016,  خولة) دراسة -1

 والتجهيز" )الجزائر( النسيج مؤسسة حالة سةدرا

 في االستراتيجي التخطيط إبعاد من بعد كل يلعبه الذي الدور معرفة إلى الدراسة هذه تهدف
 عملية وأفضل أسرع وبشكل تبني إلى المؤسسات دفع في تساهم وأن المؤسسي األداء تحسين
 التخطيط يلعبه الذي الدور توضح علمية مساهمة الدراسة تلك تكون وأن االستراتيجي التخطيط

 بتفعيل العلمي االهتمام زيادة في المساهمة وأيضاً  المؤسساتي األداء تحسين في االستراتيجي
 مؤسسة إطارات من الدراسة مجتمع تكون وقد، المؤسسي األداء تحسين في االستراتيجي التخطيط
 تم ( وقد93.9)% نسبته ما أي (31) استرجاع وتم استبيان (33) توزيع تم وقد والتجهيز النسيج
 . الدراسة هذه في التحليلي الوصفي األسلوب استخدام

 : التالية النتائج إلى الدراسة هذه خلصت ولقد

 في تحسين االداء المؤسسي. االستراتيجيأظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير كبير للتخطيط  -
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   .االستراتيجي بالتخطيط واهتمام وعي للمؤسسة أن الدراسة نتائج أظهرت -
 لبيئة الرئيسية الخصائص وتحدد االستراتيجي التحليل تطبق المؤسسة أن الدراسة نتائج أظهرت -

 .رسالتها و أهدافها تحقيق في يساعدها بما الداخلية العمل
 كبير تأثير له يكون ال المؤسسة في الخارجي البيئي االستراتيجي التحليل أن النتائج بينت -

 .وسيطرتها لقوتها راجع وهذا االستراتيجية الخطة تحديد في ومباشر
 .باستمرار تغيرات من حولها يحدث ما لكل تستجيب المؤسسة أن الدراسة أظهرت -

 : يلي بما الدراسة أوصت وقد

 . االستراتيجي التخطيط تطبيق نجاح لضمان العليا اإلدارة دعم على المحافظة -
 تعميم القرار أصحاب على يجب لذا لمؤسسيا األداء في تحسن االستراتيجي التخطيط مراحل -

 .األسلوب هذا استخدام
 النتائج وتحقيق الجيد التسيير بغرض االستراتيجي التخطيط مراحل من مرحلة كل وتقييم متابعة -

 . المرجوة
 التي والتهديدات الفرص وتحديد بالسوق وضعيتها لتحديد المؤسسة محيط بدراسة أكثر االهتمام -

 .تالئمها التي االستراتيجية الخطة ضعو  أجل من تواجهها
 .السابقة التجارب من والتعلم األخذ محاولة -
 بتطوير وعالقته االستراتيجي التخطيط ممارسة درجة: "بعنوان ,(م2016 ,ظاهر) دراسة -2

 "المفتوحة القدس جامعة حالة دراسة –الفلسطينية الجامعات في اإللكتروني التعليم

 وعالقته االستراتيجي التخطيط ممارسة درجة على التعرف إلى عام بشكل الدراسة هذه هدفت
 – حالة دراسة – المفتوحة القدس جامعة، الفلسطينية الجامعات في اإللكتروني التعليم بتطوير
 وتحديد االستراتيجي للتخطيط المفتوحة القدس جامعة ممارسة درجة على التعرف إلى هدفت وأيضاً 
 الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد، المفتوحة القدس جامعة في ياإللكترون التعليم تطوير درجة

 العليا الوظائف في الموظفين من موظفاً  (199) الدراسة مجتمع بلغ وقد الدراسة هذه في التحليلي
موظفًا، وكانت االستبانة أداة الدراسة المستخدمة لجمع  (152) من الدراسة عينة وتكونت بالجامعة،
 . المعلومات
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 : وأهمها النتائج من العديد الى الدراسة هذه توصلت وقد

 تقدير وبدرجة%( 82.5) االستراتيجي للتخطيط المفتوحة القدس جامعة ممارسة درجة بلغت -
 .كبيرة

 تقدير بدرجة%( 84.7) الى المفتوحة القدس جامعة في اإللكتروني التعليم تطوير درجة بلغت -
 كبيرة.

وتطوير التعليم االلكتروني في  االستراتيجيين التخطيط توجد عالقة ذات داللة إحصائية ب -
  جامعة القدس المفتوحة.

جاءت الموافقة بدرجة كبيرة استعانة الجامعة بمختصين من خارج المؤسسة إلجراء تقييم الداءها  -
 في تنفيذ الخطة 

  وأهمها: دراسته في التوصيات من بالعديد أوصى الباحث وقد

 بيئتها مع التربوية المؤسسة تكيف في يساهم إداري كأسلوب جياالستراتي التخطيط تفعيل -
 . والداخلية الخارجية

 .الجامعة في العاملين لدى االستراتيجي التخطيط ثقافة نشر سبيل في الجهود من المزيد بذل -
 الخطة بنود لتنفيذ الجامعة داخل والعمادات والكليات اإلدارية األقسام داخل آلية وضع -

 . تقييمها كيفية و االستراتيجية
 والبرامج األجهزة توفير ، العاملين تمكين:  وتشمل اإللكتروني للتعليم التحتية بالبنية االهتمام -

 . غيرها و المناهج لتعزيز
 بشكل تساهم التي الحديثة التقنياتب ضرورة االهتمام بتوظيف كل ما هو جديد في ما يتعلق -

 .رجهاوخا الجامعة داخل الطلبة مع للتواصل أفضل
 التمويل مؤسسات أداء برفع وعالقتها االستراتيجية الرقابة: "بعنوان ,(م2016 ,مبارك) دراسة -3

 "غزة قطاع محافظات في ميدانية دراسة -األصغر

 أداء برفع وعالقتها االستراتيجية الرقابة على التعرف إلى عام بشكل الدراسة هذه هدفت
 مستوى تحديد الى أيضاً  الدراسة هذه وهدفت، ةغز  قطاع محافظات في األصغر التمويل مؤسسات

 المعايير) االستراتيجية الرقابة أبعاد على والتعرف غزة قطاع في األصغر التمويل مؤسسات أداء
 المعلومات نظم، االستراتيجية الرقابة أساليب، االستراتيجي التقييم، الفعلي األداء قياس، االستراتيجية
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 على الدراسة هذه في الباحث أعتمد وقد، غزة قطاع في األصغر ويلالتم مؤسسات بأداء( اإلدارية
 الشامل المسح أسلوب مستخدماً  للدراسة كأداة االستبانة تصميم تم وقد التحليلي الوصفي المنهج
 العاملين جميع وهم عينة( 112) عدد من الدراسة مجتمع ويتكون، الدراسة مجتمع حجم لصغر

 مؤسسات في( إقراض موظفي ،فروع مدراء ،تنفيذيون مدراء، دارةإ مجلس) أعضاء في والمتمثلين
 . غزة قطاع في األصغر التمويل

 : أهمها من نتائج عدة الدراسة هذه أظهرت وقد

 أداء وبين( الفعلي األداء قياس، االستراتيجية المعايير) من كلٍ  بين ضعيفة طردية عالقة وجود -
 . غزة قطاع في األصغر التمويل مؤسسات

، االستراتيجية الرقابة أساليب ،االستراتيجي التقييم) من كالً  بين متوسطة طردية عالقة دوجو  -
 .غزة قطاع في األصغر التمويل مؤسسات أداء وبين( اإلدارية المعلومات نظم

 . غزة قطاع في األصغر التمويل مؤسسات لدى االستراتيجية الرقابة من عالي مستوى وجود -
 . غزة قطاع في األصغر التمويل مؤسسات لدى المؤسسي اءاألد من عالي مستوى وجود -

 : أهمها توصيات عدة الدراسة تلك قدمت فقد كذلك

 عمليات في للمشاركة غزة قطاع في األصغر التمويل مؤسسات قبل من الموظفين دور تفعيل -
 .ريةدو  ومناقشات اجتماعات عقد خالل من( االستراتيجي التقييم، األداء قياس، المعايير وضع)

 على الحفاظ أجل من المؤسسات لتلك التحتية والبنية اإلدارية المعلومات أنظمة وتطوير تعزيز -
 .والبيانات المعلومات وسرية أمن

 من غزة قطاع في األصغر التمويل مؤسسات قبل من حديثة استراتيجية رقابة أساليب تطوير -
 .االستراتيجية ةاإلدار  عمليات حل مرا كافة في شامل رقابي نظام تحقيق أجل

 المالية للموارد األمثل االستغالل أجل من المؤسسات تلك قبل من اتاستراتيجي وتطوير تبني -
 . العمل أداء لتطوير المتاحة والبشرية
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 التنظيمي باالبتكار وعالقته االستراتيجي التخطيط: "بعنوان ,(م2015 ,حلوب أبو) دراسة -4
 في الفلسطيني الصناعي اإلنتاجي الخاص اعالقط في العاملين على ميدانية دراسة

 للتصدير" الوطنية االستراتيجية

 عن التنظيمي باالبتكار وعالقته االستراتيجي التخطيط على التعرف إلى البحث هذا يهدف
 الوطنية االستراتيجية في الصناعي اإلنتاجي الخاص القطاع في العاملين على ميدانية دراسة طريق

 الصناعي اإلنتاجي الخاص القطاع في االستراتيجي التخطيط على والتعرف ةغز  قطاع في للتصدير
 االبتكار على والتعرف واالبتكار االستراتيجي التخطيط بين العالقة لمعرفة باإلضافة الفلسطيني
 وأسلوب التحليلي، الوصفي المنهج الباحث واستخدم، القطاع هذا في العاملين لدى التنظيمي
 مجتمع ويتكون، البيانات لجمع خصيصاً  استبانة صممت وقد الدراسة معلمجت الشامل الحصر
 عددهم والبالغ غزة محافظات في الصناعية المنشآت في والمدراء اإلدارة مجالس أعضاء من العينة

(153.) 
 : أهمها نتائج الدراسة تلك أظهرت وقد

 التنظيمي. ارواالبتك االستراتيجي التخطيط تحليل بين قوية طردية عالقة هناك أن -
 يدل الذي األمر التنظيمي، واالبتكار البيئي الموقف تحليل بين قوية طردية عالقة هناك أن -

 .التنظيمي االبتكار إلى للوصول البيئي الموقف على كبيرة بدرجة يعتمد الدراسة مجتمع أن على
 .التنظيمي واالبتكار الرؤية تحليل بين قوية طردية عالقة هناك أن -
 .التنظيمي واالبتكار الرسالة تحليل بين قوية طردية قةعال هناك أن -
 .التنظيمي واالبتكار األهداف تحليل بين قوية طردية عالقة هناك أن -
 .التنظيمي واالبتكار والسياسات البرامج الخطط تحليل بين قوية طردية عالقة هناك أن -
 يدلل الذي األمر تنظيمي،ال واالبتكار اتاالستراتيجي تحليل بين قوية طردية عالقة هناك أن -

 .التنظيمي االبتكار إلى للوصول اتاالستراتيجي على كبيرة بدرجة يعتمد الدراسة مجتمع أن على

  أهمها: التوصيات من العديد إلى البحث خلص كما

 قبل من االستراتيجي التخطيط عملية وتطبيق ممارسة في باالستمرار المنظمات الدراسة توصي -
 والتأقلم التكيف على المنظمات تساعد إدارية أداة باعتبارها الصناعية عاتالقطا في المنظمات

 .والخارجية الداخلية بيئتها ظروف مع
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 في المرأة غابت حيث اإلدارية األعمال في المرأة إشراك على المنظمات الدراسة توصي -
 .االستراتيجية الخطة صنع في االشتراك

على  فعال تأثير لها لما ذلك من أكثر يكون أن يجب الخارجية بالبيئة المنظمات اهتمام -
 .المستقبل وفي اآلن المنظمة استمرارية

 بحملة واالهتمام العالي العلمي التحصيل على العاملين بتشجيع المنظمات اهتمام ضرورة -
 الخطط رسم على المنظمات سيساعد ما وهي الدكتوراه حملة لغياب وذلك أكثر العالية الشهادات

 .وسعأ علمي بشكل
 السنوية المراجع إلى باإلضافة األقل على سنوات ثالث كل االستراتيجي التخطيط بعملية القيام -

 .التنفيذية الخطط وتصميم المستفادة الدروس على بناء
 على للحصول جديدة، خدمات وابتكار تطوير على العمل اتهااستراتيجي ضمن تضع أن ينبغي -

 والخبراء المديرين جهود تكاتف منها يتطلب وهذا ،المنافسين عن بها تتميز جديدة منتجات
 .التقنيين

 تفعيل في وفعاال مهماً  دوراً  لها التنظيمية االبتكارات أن المبحوثة المنظمات تعرف أن ينبغي -
 األفراد توجيه بهدف تنظيمية قرارات اتخاذ في مساعدتها خالل من التنظيمي، التغيير مجاالت
 واستعمالها وابتكاريه إبداعية أفكار بخلق للقيام الحديثة التقنية لالوسائ امتالك إلى العاملين
 .المستقبل في تنافسي كسالح

 مع يتناسب بما فيها االبتكار لتحقيق دائما تسعى مرنة أهداف تضع إن المنظمات على -
 .للمنظمة البيئية الظروف
 

 : , بعنوان (Bulatovic and Markovic ,2015) دراسة -5
"Strategic Management of Tourism in the National Parks (Case: 

National Park Skadar Lake)"  )جمهورية الجبل األسود(  

 إلدارة سليم إرشادي دليل توفير أجل من استراتيجي تحليل إعداد إلى الدراسة هذه هدفت
 أدوات استخدام تموسي الوطني المنتزه في سكيوتاري بحيرة منطقة بتحليل القيام وسيتم الوطني المنتزه
 ومصفوفة الحياة دورة مفهوم مثل الدراسة هذه في للنتائج الوصول بغرض استراتيجية تحليلية
 تم وقد التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم وقد ميكنسكي ومصفوفة أنسوف ومصفوفة بوسطن
 على توزيعهم تم الدراسة ألهداف للوصول االستراتيجي التحليل لغرض استبانات( 3) عدد استخدام
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 وقد والخبراء المصلحة وأصحاب والزائرون المحليون السكان من يتكون والذي الدراسة مجتمع
 : أهمها نتائج عدة الى الدراسة هذه خلصت

 .جداً  عالية بدرجة متميزة سياحية بمكانة تمتع سكيوتاري بحيرة منطقة ان الدراسة مجتمع يرى -
  جداً  عالية بدرجة عريقة و تاريخية بمكانة تمتع يوتاريسك بحيرة منطقة أن الدراسة مجتمع يرى -
 بطريقة الزوار يعاملون سكيوتاري بحيرة منطقة في المحليون السكان أن الدراسة مجتمع يرى -

 . متوسطة بدرجة الئقة
 يليق بشكل سياحية تحتية بنى على تحتوي ال سكيوتاري بحيرة منطقة أن الدراسة مجتمع يرى -

  جداً  يةعال بدرجة بالمكان
 بدرجة االزم االهتمام سكيوتاري بحيرة منطقة تولي ال المحلية السلطات أن الدراسة مجتمع يرى -

 .عالية
 بدرجة عملهم إلداء بمهارة يتمتعون سكيوتاري بحيرة منطقة في العاملين أن الدراسة مجتمع يرى -

 . متوسطة
  جدًا. عالية بدرجة مستمر تزايد في سكيوتاري بحيرة لمنطقة الزوار عدد أن الدراسة مجتمع يرى -

 : وأهمها التوصيات من العديد الدراسة قدمت وقد

 . الوطني المنتزه في سكيوتاري بحيرة منطقة في السياحي القطاع تطوير على العمل -
 بحيرة منقطة في واالهتمام لتطوير تنظيمية قواعد الئحة فرض على السلطات تعمل ان -

 .الوطني المنتزه في سكيوتاري
 . المصلحة وأصحاب والزوار المحليين السكان لدى البيئة على المحافظة مفهوم شجيعت -
 بحيرة منطقة في السياحي التطوير عمليات كل في االستراتيجي التخطيط مفاهيم تبني يجب -

 . الوطني المنتزه في سكيوتاري
 . للتحقيق قابلة رؤية بتصميم قوي اهتمام توفر يجب -
  المنتزه. طويرت إلدارة قوي نظام إنشاء -
 اإلدارة من نابعة الوطني المنتزه في سكيوتاري بحيرة منطقة لتطوير المبادرة تكون أن ينبغي -

 .التطوير لعملية المالئم المناخ توفير و جيدة  أرضية توفير خالل من العليا
 .للمنتزه السياحة تنمية في هام عامل المجال هذا في االستراتيجية اإلدارة -
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 بتحسين وعالقته االستراتيجية والتخطيط الذاتي التقييم: "بعنوان ,(م2015 ,جبر) دراسة -6
  غزة" -الصحة وزارة في المؤسسي األداء

 الصحة بوازرة االستراتيجي والتخطيط الذاتي التقييم واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت
 الذاتي التقييم بين العالقة عن والكشف، اإلشرافية الوظائف في العاملين نظر وجهة من بغزة

 تقديراتهم متوسطات في الفروق داللة دراسة ثم المؤسسي األداء بتحسين االستراتيجي والتخطيط
 الشخصية  للمتغيرات تبعاً  المؤسسي األداء بتحسين وعالقتها االستراتيجي والتخطيط الذاتي للتقييم

 التحليلي الوصفي المنهج داماستخ تم قد و(.الخدمة سنوات الوظيفي المسمى العلمي المؤهل الجنس)
 العينة طريقة استخدام وتم المعلومات لجمع كأداة االستبانة استخدام تم كما الدراسة هذه في

 وثبات صدق من للتأكد استبانة( 30) حجمها استطالعية عينة توزيع تم حيث الطبقية، العشوائية
 مجتمع على استبانة( 276) توزيع مت ذلك وبعد النهائي، التحليل من استبعادهم تم وقد االستبانة
 من يتكون فهو المستهدف المجتمع الدراسة مجتمع أما (%100)  بنسبة استردادها تم وقد الدراسة
 . موظف (1477) عددهم والبالغ الصحة بوزارة اإلشرافية الوظائف في العاملين جميع
 : أهمها نتائج لعدة الدراسة خلصت وقد

 وبين االستراتيجي والتخطيط الذاتي التقييم بين إحصائية داللة ذات قوية طردية عالقة وجود -
 .غزة في الصحة بوزارة المؤسسي األداء تحسين

 الصحة بوزارة الذاتي التقييم واقع محور فقرات جميع على الدراسة عينة أفراد موافقة درجة بلغت -
 %(.55.11) بنسبة متوسطة بدرجة

 بوزارة االستراتيجي التخطيط واقع محور فقرات جميع على الدراسة عينة أفراد موافقة درجة بلغت -
 %(.57.37) بنسبة متوسطة بدرجة الصحة

 بدرجة الصحة بوزارة المؤسسي األداء واقع محور على الدراسة عينة أفراد موافقة درجة بلغت -
 %(.52.25) بنسبة متوسطة

  أهمها: من و توصيات بعدة الدراسة أوصت وقد

 بالوظائف الموظفين قبل من وفقها العمل يتم الذاتي التقييم لعملية هجةوممن محددة آليات وضع -
  . بالوزارة اإلشرافية
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 في للوزارة والخارجي الداخلي المجتمع مشاركة تعزيز على تعمل منهجهمو  محددة آليات وضع -
 .االستراتيجي التخطيط عملية

 الموظفين قبل من قهاوف العمل يتم المؤسسي األداء لتحسين وممنهجة محددة آليات وضع -
 . بالوزارة  اإلشرافية بالوظائف

 الظروف مع الوزارة استراتيجية ربط على تعمل بحيث االستراتيجية الخطط في المرونة مراعاة -
 .بها المحيطة

 .االستراتيجية الخطة إعداد عند ومقترحاتهم آرائهم وأخذ القرارات اتخاذ في العاملين إشراك -
 الحكم في واضحة مؤشرات معايير واستخدام االستراتيجية الخطة على والتقييم الرقابة تعزيز -

 .االستراتيجية الخطة تنفيذ على
 .والتشجيع واالبتكار المبادرة روح دعم -
 .مستمر بشكل المعلومات استحداث على والعمل التكنولوجي التطور مواكبة -
 بجودة الخدمات تقديم آلية حول واالبتكار المبادرة على العاملين لتشجيع مالئمة عمل بيئة توفير -

 .المجتمع حاجة وحسب عالية
 الفلسطينية الجامعات في االستراتيجي التخطيط" , بعنوان:(م2014 ,الحافي) دراسة -7

 التنافسية" بالميزة وعالقته غزة بمحافظات

 الجامعات ممارسة درجة تحديد وأهمها األهداف من العديد تحقيق إلى الدراسة هدفت وقد
 تلك في الغالبة التنافسية الميزة إلى والتعرف االستراتيجي للتخطيط غزة بمحافظات يةالفلسطين
 التخطيط لممارسة العينة أفراد تقدير درجة بين االرتباطية العالقة عن للكشف باإلضافة الجامعات

 . فيها الغالبة التنافسية والميزة غزة بمحافظات الفلسطينية الجامعات في االستراتيجي
 مجتمع باختيار الباحثة قامت وقد الدراسة هذه في الوصفي التحليلي المنهج استخدام مت وقد

 في يعملون موظفاً ( 224) وعددها الدراسة مجتمع حجم لصغر وذلك ميدانية كعينة الدراسة
 . غزة، وكانت االستبانة هي أداة الدراسة في الفلسطينية الجامعات

 : لتاليةا النتائج على الدراسة هذه تحصلت وقد

 يربط الذي المفهوم نحو جداً  مرتفعة بدرجة ميل لديهم الفلسطينية الجامعات في العاملين األفراد -
 .بالجودة االستراتيجي التخطيط
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 خطوة ويعتبرونه االستراتيجي بالتخطيط اهتمام لديهم الفلسطينية الجامعات في العاملين األفراد -
 .الجامعة في الشاملة الجودة لتحقيق مهمة

 كفاءة لرفع األمر ذلك تحسين من والبد القرار صنع في الموظفين إشراك عملية في قصور هناك -
 .الجامعات في التعليمية العملية

 . العمل سوق ومتطلبات البطالة معدالت بين التوازن في قصور هناك -
 .العاملين دعم لكسب فعال حوافز نظام وجود عدم -

 : ا يليم أهمها توصيات بعدة الدراسة أوصت وقد

  التنفيذية. والخطط ،االستراتيجية الخطة إعداد في العاملين من ممكن قطاع أكبر مشاركة -
 في االستراتيجي التخطيط عملية لقياس تصلح ومعتمدة واضحة أداء مؤشرات و معايير تطوير -

 .الجودة ومعايير تنسجم مراحلها كافة
 .للجامعة ستراتيجيةاال الخطة إعداد عند مبادئها، الجودة استراتيجية تبني -
 بحيث الجامعة اتاستراتيجيو  وأهداف غايات لكافة مناسبة استراتيجية بدائل تتضمن خطة إعداد -

 .منها بعضا تطبيق تعذر عند معتمداً  بديالً  تمثل
 تعمق التي الثقافة نشر خالل من االستراتيجي التخطيط ممارسة نحو العاملين اتجاهات تعزيز -

 .نحوه إيجابية مفاهيم
 بعنوان: (Arasa, K'Obonyo, 2012 ) دراسة -8

"The Relationship between Strategic Planning and Firm Performance" (England) 

 إن حيث الشركات وأداء االستراتيجي التخطيط بين العالقة استكشاف إلى الدراسة هذه هدفت
 نظراً  متزايد نحو على ستراتيجياال التخطيط ممارسة تتبنى والعام الخاص القطاعين من المنظمات
 على السابقة الدراسات ركزت وقد األداء، تحسين في قوية عالقة من له ولما الموضوع ألهمية
 المحددة للخطوات كافياً  اهتماما تعطي لم ولكنها واألداء االستراتيجي التخطيط بين المباشرة العالقة
 من خطوة كل  بها يمارس التي الطريقة إن ثحي ، االستراتيجي التخطيط عملية بدورها تشكل التي

 بين العالقة الدراسة هذه وتناولت المتوقعة، االستراتيجي التخطيط نتائج على آثار لها الخطوات
الخصوص،  وجه على االستراتيجي بالتخطيط االهتمام مع الشركات وأداء االستراتيجي التخطيط

ت اداة الدراسة المستخدمة لجمع البيانات واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليل، وكان
 .( استبانة على شركات القطاع العام والخاص52االستبانة، حيث تم توزيع )
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 : وأهمها نتائج عدة الى الدراسة خلصت وقد

 .الشركات وأداء االستراتيجي التخطيط بين قوية عالقة وجود -
بيئة  من البيئي والمسح كةللشر  الغرض لتحديد تهدف االستراتيجي التخطيط خطوات كل إن -

قامة المالئمة االستراتيجية واختيار للشركة، االستراتيجية القضايا وتحديد األعمال، التنفيذ  نظم وا 
 .الشركة ألداء إيجابي بشكل لتكون المراقبة والتقييم

 دراسة -التنافسية بالميزة وعالقته االستراتيجي التخطيط" :بعنوان ,(م2011,شراب) دراسة -9
 غزة" محافظات في األدوية توزيع شركات في يةميدان

 بالميزة وعالقته االستراتيجي التخطيط ممارسة واقع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 التخطيط ممارسة بين العالقة معرفة و غزة محافظات في األدوية توزيع لشركات التنافسية

 على التعرف و غزة محافظات في ويةاألد توزيع لشركات التنافسية الميزة وتحقيق االستراتيجي
 الشركات لتلك التنافسية الميزة تحقيق وبين الداخلية والبيئة الخارجية البيئة من كل تحليل بين العالقة

 التنافسية الميزة وتحقيق االستراتيجي التخطيط عناصر توفر بين العالقة عن الكشف الى باإلضافة
 وتم التحليلي الوصفي المنهج الدراسة هذه وأعتمد، غزة محافظات في األدوية توزيع لشركات
 من يتكون الذي الدراسة مجتمع على توزيعها تم والتي البحث أهداف لتحقيق االستبانة استخدام
 عملية عن المسئولة الجهة بصفتهم( 74) عددهم والبالغ غزة في األدوية توزيع شركات مدراء

  .االستراتيجي التخطيط
 : أهمها نتائج عدة الى ةالدراس هذه خلصت وقد

 . التنافسية الميزة الى والوصول الداخلية البيئة تحليل بين ضعيفة طردية عالقة توجد -
 .واإلبداع الداخلية البيئة تحليل بين ضعيفة طردية عالقة توجد -
 .عام بشكل التنافسية والميزة الخارجية البيئة تحليل بين قوية طردية عالقة توجد -
 .واإلبداع الخارجية البيئة تحليل بين قوية طردية عالقة توجد -
 عام بشكل التنافسية والميزة عام بشكل للبيئة اإلستراتيجي التحليل بين قوية طردية عالقة توجد -
 .عام بشكل التنافسية والميزة الرسالة بين قوية طردية عالقة توجد -
 .عام بشكل التنافسية والميزة الرئيسة األهداف بين جداً  قوية طردية عالقة توجد -
 .عام بشكل التنافسية الميزة وبين والبرامج والسياسات الخطط بين جداً  قوية طردية عالقة توجد -
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 الميزة وبين عام بشكل اإلستراتيجي التخطيط عناصر توفر بين جداً  قوية طردية عالقة توجد -
 .عام بشكل التنافسية

 بشكل التنافسية الميزة وتحقيق يجياإلسترات التخطيط ممارسة بين جداً  قوية طردية عالقة توجد -
 .عام

 : وأهمها توصيات عدة الدراسة هذه قدمت وقد
 : األدوية توزيع شركات في للمدراء مقدمة توصيات: أوالً 

 .عمل وبرامج وسياسات خطط إلى للتحول قابلة تكون بحيث الشركة رسالة صياغة على العمل -
 .التكيف على درةوالق بالمرونة الشركة أهداف تتسم أن على الحرص -
 .لها خطط كما األمور سير من للتأكد والمتابعة بالرقابة االهتمام تعزيز -
 والخدمات المنتجات تكاليف تقليل أجل من والتطوير البحث أنشطة ودعم تعزيز على العمل -

 .الشركة تقدمها التي
 .فسيةالتنا الميزة لتحقيق التكاليف خفض استراتيجية على واالعتماد االهتمام زيادة -
 القوة نقاط تحديد عليها والتغلب الضعف نقاط لتحديد الداخلية البيئة بتحليل االهتمام تعزيز -

 .التنافسية الميزة تحقيق في منها واالستفادة وتعزيزها

 األجنبية: الشركات ووكالء المحلية، األدوية مصانع" للموردين موجهة توصيات: ثانياً 

 من قريبة موزعة كشركات األدوية توزيع شركات مع لوالتعام العالقات تطوير على الحرص -
 .العمالء

 .ربحيتهم زيادة من تمكنهم التي األدوية توزيع لشركات العروض توفير على العمل -
 صالحيتها مدة وانتهت تسوق لم التي المنتجات عن األدوية توزيع شركات تعويض على العمل -

 .تسويقها قبل
 المؤسسات بأداء وعالقته االستراتيجي التخطيط بيقتط: ", بعنوان(م2010 ,صيام) دراسة-10

 غزة" قطاع في النسوية األهلية

 بأداء وعالقته االستراتيجي التخطيط تطبيق على التعرف إلى عام بشكل الدراسة هذه هدفت
 للتخطيط العليا اإلدارة دعم بين العالقة تحديد وأيضاً  غزة، قطاع في النسوية األهلية المؤسسات
 األهلية المؤسسات تلك وأداء البيئي االستراتيجي التحليل بين العالقة ى عل والتعرف جياالستراتي
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 على والتعرف المؤسسي األداء وبين استراتيجية خطة وجود بين العالقة عن الكشف وأيضاً  النسوية
 استخدمتو  وقد .األهلية النسوية المؤسسات في االستراتيجية الخطة وتقييم ومتابعة تنفيذ بين العالقة
 من البيانات لجمع خصيًصا استبانه وصممت التحليلي الوصفي المنهج الدراسة هذه في الباحثة
 تلك في اإلدارة مجلس وأعضاء النسوية االهلية المؤسسات مدراء في يتمثل الذي الدراسة مجتمع

 .مركزة مقابالت 5 بإجراء الباحثة قامت كذلك المؤسسات
  يلي: ما أهمها نتائج ةعد إلى الدراسة هذه خلصت وقد

 االستراتيجي التخطيط عملية تدعم األهلية النسوية للمؤسسات العليا اإلدارات أن النتائج بينت -
 .أدائها لتطوير به وتلتزم

 لعملية واضح فهم لديها األهلية النسوية للمؤسسات العليا اإلدارات أن إلى النتائج خلصت -
 على العاملين وتشجع كما لمؤسساتهم، بأهميته عةقنا على أنها كما ،االستراتيجي التخطيط
 .االستراتيجي التخطيط في المشاركة

 وأداء االستراتيجي للتخطيط العليا اإلدارة دعم بين ايجابية عالقة وجود النتائج أظهرت -
 .غزة قطاع في النسوية األهلية المؤسسات

 النسوية األهلية المؤسسات أداءو  استراتيجية خطة وجود بين ايجابية عالقة وجود النتائج أظهرت -
 .غزة قطاع في

 األهلية المؤسسات وأداء االستراتيجية الخطة تنفيذ بين ايجابية عالقة وجود النتائج أظهرت -
 .غزة قطاع في النسوية

 المؤسسات وأداء االستراتيجية الخطة وتقييم متابعة بين ايجابية عالقة وجود النتائج أظهرت -
 .غزة عقطا في النسوية األهلية

 : وأهمها توصيات بعدة الدراسة وأوصت

 األهلية النسوية المؤسسات قبل من االستراتيجي التخطيط عملية وتطبيق بممارسة االستمرار -
 الداخلية بيئتها ظروف مع والتأقلم التكيف على المؤسسات تساعد إدارية أداة باعتبارها
 .والخارجية

 التخطيط عملية تواجه التي والبشرية ديةالما والتحديات الصعوبات تذليل على العمل -
 .مراحلها بكل االستراتيجي
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 من يتجزأ ال جزء تصبح بحيث المؤسسات داخل االستراتيجي التخطيط ثقافة تكريس على العمل -
 .فيها والعاملين المؤسسة ثقافة

 لسنويةا المراجعة إلى باإلضافة األقل على سنوات ثالث كل االستراتيجي التخطيط بعملية القيام -
 .التنفيذية الخطط وتصميم المستفادة الدروس على بناء

 التقني التعليم مؤسسات في االستراتيجي التخطيط واقع: "بعنوان ,(م2007 ,الشويخ) دراسة-11
  "غزة محافظات في

 التعليم مؤسسات في االستراتيجي التخطيط واقع على التعرف إلى عام بشكل الدراسة هدفت
 تلك في االستراتيجي التخطيط تطبيق وكيفية طبيعة تحديد حيث من، ةغز  محافظات في التقني

 وبيان التقنية التعليمية المؤسسات في ومعوقاته االستراتيجي التخطيط كفاءة وتوضيح المؤسسات
 للكليات االجتماعية المسؤولية عن الكشف الى باإلضافة المؤسسات تلك في والضعف القوة مواضع
 التحليلي الوصفي المنهج الدراسة استخدمت وقد، المسؤولية هذه تفعيل في بادرةالم زمام وأخذ التقنية
 بعمداء المتمثل الدراسة مجتمع من المعلومات لجمع رئيسية كأداة واستخدامها استبانة تصميم تم وقد

 وقد عضًوا( 86) عددهم والبالغ غزة محافظات في التقنية الكليات في األقسام ورؤساء ونواب
 .جميعهم ااستجابو 
 : اآلتي النحو على الدراسة هذه في نتائج أهم تلخيص يمكن

 توجد أنه على يوافقون الدراسة عليهم أجريت الذين من%( 77.34) نسبة أن الدراسة أظهرت -
 . فيه الكلية إدارة التزام ومدى التقني التعليم مؤسسات في االستراتيجي التخطيط بين عالقة

 تسعى وأنها االستراتيجي بالتخطيط وقناعة واضًحا فهًما الكلية ةإدار  لدى أن الدراسة أظهرت -
 .التنافسية الميزة لتحقيق

 مؤسسات في االستراتيجي التخطيط بين عالقة توجد أنه الدراسة عينة من%( 70.21) يرى -
 .االستراتيجي التخطيط عملية مع يتناسب وأنه للكلية، التنظيمي والهيكل التقني التعليم

 ألن وذلك االستراتيجي التخطيط عملية بخصوص القرارات اتخاذ في المركزية مبدأ ارةاإلد تعتمد -
 .اإلدارية المستويات أعلى في يتخذ التخطيط قرار

 وذلك االستراتيجي التخطيط عملية دعم في تشارك ال المحلية المؤسسات أن الدراسة أظهرت -
 . المجتمع به يمر الذي االقتصادي للوضع
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 : أهمها أمور بعدة اسةالدر  أوصت وقد

 على أنواعها بجميع المؤسسات يساعد حديث إداري كأسلوب االستراتيجي التخطيط استخدام -
 .والداخلية الخارجية بيئتها مع التأقلم

 .االستراتيجية الخطة بنود جميع بتنفيذ الكليات إدارات التزام ضرورة -
 الخطط وتطوير تحسين شأنه من الذي واإلبداعي، واالبتكاري االستراتيجي التفكير تشجيع -

 .االستراتيجية
 .االستراتيجي التخطيط لعملية المالية الموارد توفير ضرورة -
 .االستراتيجي التخطيط بعملية الخاصة القرارات اتخاذ في المركزية نسبة من تقليل -
 الخطط تقديم على تعمل والتي ،االستراتيجي التخطيط بعملية خاصة وحدة إنشاء ضرورة -

 .عليها والرقابة تنفيذها عةومتاب
 : بعنوان (Baggio ,2004) دراسة-12

" The Strategic Role of knowledge in the management of tourism 

destination organization"  (Italy) 

 الفعال العمل على االستراتيجي المعرفة وأهمية دور على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 . نتائجها إلى للوصول الرسالة هذه في الوصفي المنهج استخدام وقد سياحيةال المنشآت في واألداء

 القطاع في والمعرفة للمعلومات فعالة إدارة وجود ضرورة الى الدراسة هذه خلصت وقد
 العالمي السياحي السوق عولمة ظل في خصوصاً  الحالي الوقت في مهم دور من له لما السياحي
 فعالة إدارة وجود الى الحاجة دعت وقد السياحي القطاع في لزبائنوا السياح لدى الوعي وازدياد

 هذا في االعمال منشآت على عديدة فوائد من لها لما السياحي القطاع في والمعرفة للمعلومات
 والسياح الزبائن الى الوصول سهولة و المقدمة السياحية للخدمات الجودة درجة كرفع القطاع

 لهم. السياحية الخدمات وترويج والمهتمين المحتملين
 : بعنوان (Phillips & Moutinho ,1999) دراسة-13

Measuring strategic planning effectiveness in hotels"(England) 

 هذه جاءت وقد االستراتيجي التخطيط كفاءة لقياس المعرفة زيادة الى الدراسة هذه تهدف
 تركز الدراسة وهذه، االستهالكية السلع صنيعت شركات على ركزت سابقة لدراسات استكماال الدراسة
 العمل لسوق الضوابط توفير خالل من السياحية الخدمية الصناعات قطاع على خاص بشكل
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 التحليلي الوصفي المنهج اعتماد وقد .الفنادق وقطاع السياحي القطاع على تقتصر التي والتأثيرات
 الدراسة مجتمع من المعلومات لجمع رئيسية كأداة االستبانة اعتماد وتم الدراسة هذه إجراء في

 خصيصاً  صممت تشخيصية أداة الى الدراسة توصلت وقد، بريطانيا في فندق (50) من المتكون
 strategic planning ل اختصاراSPI)  عليها ) يطلق االستراتيجي التخطيط في الفنادق لمساعدة
index   

 العثور تم وقد، االستراتيجي التخطيط عاليةف مدى تقيس والتي االستراتيجي التخطيط مؤشر
 : كتالي وهي الفعال للتخطيط مهمة عوامل ستة على

 .التنفيذ تخطيط -
 .المستقبلي األداء -
 .السابق األداء -
 .الوظيفة التغطية -
 .التحليلية التقنيات على االعتماد -
 . للموظفين المساعدة تخطيط -

 :(االستراتيجي التخطيطدراسات المحور الثاني )التعقيب على  3.5

 أشارت الدراسات السابقة إلى عدد من النقاط العامة ومنها ما يلي:

، حيث إن منظمات االعمالفي  االستراتيجيالتخطيط كافة الدراسات أشارت إلى أهمية  -
 يعتبر من أهم دوافع العمل، وسببًا رئيسًا الستقراره وتطوره. االستراتيجيالتخطيط 

، مما يؤثر سوق العملبعدد كبير من العناصر والمتغيرات في  ياالستراتيجالتخطيط ارتباط  -
 بشكل مباشر على هذه العناصر.

 :(االستراتيجيالتخطيط مع دراسات المحور الثاني ) أوجه االتفاق واالختالف 3.6

  من حيث الهدف:
كافة الدراسات االخرى حيث أنها الدراسة الوحيدة اختلفت هذه الدراسة من حيث الهدف مع 

كمتغير تابع، وهدفت لدراسة تأثير متغير آخر على التخطيط  االستراتيجيلتي درست التخطيط ا
 على النحو التالي: االستراتيجي، بخالف الدراسات األخرى التي تناولت التخطيط االستراتيجي
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على  االستراتيجيوهدفتا لدراسة أثر التخطيط  (Baggio ,2004)(، وم2016دراسة )خولة،  -
 خرى.متغيرات ا

( م2010(، )صيام، م2015(، )جبر، م2016(، )مبارك، م2016دراسة كل من )ظاهر،  -
 وعالقته بمتغيرات اخرى. االستراتيجيوهدفت هذه الدراسات لقياس درجة ممارسة التخطيط 

(، م2014(، )الحافي، م2011(، )شراب، م2007(، )شويخ، م2015دراسة )أبو حلوب،  -
(Arasa, K'Obonyo, 2012)بمتغيرات  االستراتيجيتي هدفت لدراسة عالقة التخطيط ، وال

 أخرى.
لمنشأة  استراتيجيوهدفت إلعداد تخطيط  (Bulatovic and Markovic ,2015)دراسة  -

 سياحية.
 .االستراتيجيوهدفت إلعداد مقياس لكفاءة التخطيط  (Phillips & Moutinho ,1999)دراسة  -
 

 من حيث المنهج:  
غالبية اتفقت من حيث المنهج مع منهج الوصفي التحليلي وهي بهذا اتبعت هذه الدراسة ال -1

 المذكورة. االستراتيجيدراسات التخطيط 
والتي اتبعت إضافة إلى المنهج  (Phillips & Moutinho ,1999)اختلفت فقط مع دراسة  -2

 الوصفي التحليلي المنهج البنائي.
 : العينةمن حيث 

، (2016، مبارك)، (2016، خولة)دراسات كل من:  اتفقت هذه الدراسة من حيث العينة مع -1
، صيام)، (2011، شراب)، (Phillips & Moutinho ,1999)، (20159، حلوب أبو)

 وجميع هذه الدراسات استهدفت شركات القطاع الخاص كمجتمع للدراسة. (2010
 اختلفت هذه الدراسة من حيث العينة مع دراسة كل من: -2
- (Bulatovic and Markovic ,2015) .والتي كانت عينتها أفراد عشوائيون من المجتمع 
 واستهدفتا موظفي القطاع العام. (2015، جبر)، (2007، شويخ) -
- (Arasa, K'Obonyo, 2012) .واستهدفت شركات القطاع العام والخاص 

 : األداةمن حيث 
 ة كأداة للدراسة.غالبية الدراسات في اتخاذ االستباناتفقت هذه الدراسة من حيث األداة مع دراسة  -1
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( التي 2010واحدة فقط هي دراسة )صيام، اختلفت هذه الدراسة من حيث األداة مع دراسة  -2
 استخدمت إلى جانب االستبانة المقابلة لجمع معلومات الدراسة.

 : نتائجمن حيث ال
ومتغيرات أخرى( مع  االستراتيجياتفقت الدراسة جزئيا في )إثبات وجود عالقة بين التخطيط 

(، م2014، الحافي(، )م2011، شراب(، )م2007، شويخ)د من الدراسات وهي دراسة كل من: عد
(Arasa, K'Obonyo, 2012) ،(م2015، حلوب أبو) ، ،(، م2010(، )صيام، م2016)ظاهر

إال أنها اختلفت مع كافة الدراسات األخرى حيث أنها الدراسة (  م2016(، )مبارك، م2015)جبر، 
باقي الدراسات التي  بخالف، االستراتيجيلت أثر متغير مستقل على التخطيط الوحيدة التي تناو 

 نتائجها على النحو التالي: فرزنا
 (.م2016على متغيرات أخرى. )خولة،  االستراتيجييوجد أثر كبير للتخطيط  -
(، )مبارك، م2010(، )صيام، 2016كبيرة. )ظاهر،  االستراتيجيدرجة ممارسة التخطيط  -

 (.م2016
 (.م2015متوسطة. )جبر،  االستراتيجيممارسة التخطيط  درجة -
  .(Phillips & Moutinho ,1999) .االستراتيجيإعداد مقياس لكفاءة التخطيط  -
 .(Bulatovic and Markovic ,2015) لمنشأة سياحية. استراتيجي تحليل -
 .(Baggio ,2004). االستراتيجيوضع أطر نظرية ألهمية التخطيط  -

 :بشكل عام الدراسات السابقة التعقيب على 3.7

 : أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: أوالا 
 إثراء اإلطار النظري. -
  .تحديد واختيار أدوات الدراسة -
 .اختيار المنهج العلمي المناسب للدراسة -
 .صياغة تساؤالت وفرضيات الدراسة -
 تدعيم نتائج الدراسة الحالية بنتائج الدراسات السابقة. -
 .ساليب اإلحصائية المناسبةاستخدام األ -
 .االستفادة من مراجع الدراسات السابقة -
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 :عن الدراسات السابقة : أوجه التميزثانياا 
 التخطيط على وأثره اإلبداعي التكفير موضوع ناقشت التي األولى الدراسة تعتبر الحالية الدراسة 

 . غزة في السياحي القطاع استهدفت والتي االستراتيجي
 تساهم إذ المحلية البيئة في خصوصاً  و السابقة للدراسات نوعية إضافة تعتبر ليةالحا الدراسة 

 في تظيفه و اإلبداعي التفكير تشجيع خالل من السياحي القطاع تطوير في كبير بشكل
 . غزة قطاع في العاملة السياحية للمنشآت قوية تنافسية ميزة الى للوصول االستراتيجي التخطيط

 اإلبداعي التفكير تتعلق مواضيع تناولت السابقة الدراسات معظم ان سةالدرا هذه يميز ما 
 مع و األهلية المؤسسات قطاع و الخاص القطاع أو العام القطاع في االستراتيجي والتخطيط

 . الدراسات هذه في عملية كحالة السياحي القطاع تناول قلة
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 صل الرابعالف
 الطريقة واإلجراءات

 :مقدمةال 4.1

جراءاتهررا محررورا رئيسررتعتبررر منهجيرر ا يررتم مررن خاللرره انجرراز الجانررب التطبيقرري مررن ة الدراسررة وا 
الدراسة، وعن طريقها يتم الحصول على البيانرات المطلوبرة إلجرراء التحليرل اإلحصرائي للتوصرل إلرى 

سررررة المتعلقرررة بموضرررروع الدراسرررة، وبالتررررالي تحقررررق النترررائج الترررري يرررتم تفسرررريرها فررري ضرررروء أدبيرررات الدرا
 األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. 

الدراسرة، وكرذلك أداة وعينرة ومجتمرع  متبرعنهج الللمرتنراول هرذا الفصرل وصرفا وبناء على ذلك 
وينتهري الفصرل  ،، ومردى صردقها وثباتهراوكيفية بنائها وتطويرهرا عدادهاإالدراسة المستخدمة وطريقة 

يلرري وصررف  اوفيمرر، واسررتخالص النتررائجلبيانررات اإلحصررائية الترري اسررتخدمت فرري تحليررل ا بالمعالجررات
 .لهذه اإلجراءات

 :سةرامنهج الد 4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: منهج الدراسة4.1شكل )

 (: )من إعداد الباحث اعتمادا على منهجية الدراسة المصدر
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 مرن حراولي الرذي التحليلي صفيالو  المنهج باستخدام الباحث قام الدراسة أهداف تحقيق أجل من

 تطررح التري واآلراء مكوناتهرا برين العالقرةو  بياناتهرا، وتحليرل الدراسرة، موضروع الظراهرة وصرف خاللره

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها

"المرنهج الرذي يسرعى  بأنره التحليلري الوصرفي المرنهج (100م، ص2006) الحمرداني يعررفو 
الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف  أوو األحداث المعاصرة، لوصف الظواهر أ

وتتطلررب معرفررة المشرراركين فرري  ظرراهرة أو مشرركلة، ويقرردم بيانررات عررن خصررائص معينررة فرري الواقررع،
  .التي نستعملها لجمع البيانات" واألوقاتندرسها  الدارسة والظواهر التي

 للمعلومات:وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين 
مصرادر البيانرات  ىإلر للدراسةفي معالجة اإلطار النظري  ه الباحث: حيث اتجالمصادر الثانوية .1

الثانويررة والترري تتمثررل فرري الكتررب والمراجررع العربيررة واألجنبيررة ذات العالقررة، والرردوريات والمقرراالت 
ث والمطالعررة فرري والتقررارير، واألبحرراث والدراسررات السررابقة الترري تناولررت موضرروع الدارسررة، والبحرر

 مواقع اإلنترنت المختلفة.

جمررع البيانررات  ىإلرر وانررب التحليليررة لموضرروع الدراسررة لجررأ الباحررث: لمعالجررة الجالمصــادر األوليــة .2
 للدراسة، صممت خصيصاً لهذا الغرض. كأداة رئيسة االستبانةاألولية من خالل 

  وعينة الدراسة :مجتمع  4.3
دات الظراهرة التري يدرسرها الباحرث، وبنراءا علرى مشركلة مجتمع الدراسة يعررف بأنره جميرع مفرر 

الدراسرررة وأهررردافها فررران المجتمرررع المسرررتهدف يتكرررون مرررن المنشرررآت السرررياحية والتررري هررري تتبرررع الهيئرررة 
منشرررأه )الهيئرررة الفلسرررطينية للمطرررراعم  95الفلسرررطينية للمطررراعم والخررردمات السرررياحية والبررررالغ عرررددهم 

 الي: التو هم ك (م2017والخدمات السياحية، 
 : يوضع أنواع المؤسسات السياحية في عينة الدراسة(4.1)جدول 

  العدد نوع المؤسسة السياحية
 13 فنادق

 9 منتجعات سياحية
 39 مطاعم

 2 مطبخ و مطعم
 7 مقهى

 2 مرطبات 



www.manaraa.com

95 

 

  العدد نوع المؤسسة السياحية
 1 حلويات

 17 صاالت وقاعات
 4 مدن مالهي
 1 حدائق حيوان

 
 ة استطالعية وبناءًا عليها لم يتم اجراء تعديالت .اسبتيان إلجراء دراس 30وتم توزيع عدد 

 وقرد قرام الباحرث باسرتخدام طريقرة الحصرر الشرامل، حيرث ترم توزيرع االسرتبانة علرى كافرة أفرراد
  %.98.5بنسبة  استبانة 197مجتمع الدراسة وقد تم استرداد 

 

 :أداة الدراسة 4.4
حالــة عمليــة  -االســتراتيجيطــيط أثــر التفكيــر اإلبــداعي علــى التخ حــول" اســتبانة إعــدادتــم 

 ", حيث تكونت من ثالث أقسام رئيسة هي: قطاع السياحة في قطاع غزة
العمر، المؤهل )المستجيبين ن ع البيانات الشخصية والتنظيميةوهو عبارة عن القسم األول: 

 .)عمر المنشأة، عدد العاملين( والبيانات الخاصة بالمؤسسةالعلمي، عدد سنوات الخبرة( 

 : مجاالت 7فقرة، موزع على  37، ويتكون من التفكير اإلبداعي وهو عبارة عن قسم الثاني:ال
 .ات( فقر 5من ) نويتكو , األصالة :المجال األول

 ات.( فقر 5من ) ن، ويتكو المجال الثاني: االبتكار
 ات.( فقر 5من ) ن، ويتكو المجال الثالث: المرونة

 .اتقر ( ف6ويتكون من ), اإلفاضة :المجال الرابع
 .ات( فقر 5ويتكون من ), التركيب :المجال الخامس
 .ات( فقر 5ويتكون من ), القيمة الفنية :المجال السادس
 .ات( فقر 6ويتكون من ), الطالقة :المجال السابع

 ( فقرة. 15، ويتكون من )االستراتيجيالتخطيط عن وهو عبارة  :لثالقسم الثا
دل  10بحيث كلما اقتربرت الدرجرة مرن الستبيان لفقرات ا 10-1من  وقد تم استخدام المقياس

 :يوضح ذلك (4.1) التاليجدول ، والعلى الموافقة العالية على ما ورد في العبارة والعكس صحيح
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 المقياس المستخدم في االستبانةدرجات : (4.2دول )ج

موافق بدرجة  االستجابة
 قليلة جدا

موافق بدرجة  
 كبيرة جدا

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

 :االستبانةخطوات بناء  4.5

 -االسرتراتيجيأثرر التفكيرر اإلبرداعي علرى التخطريط  لمعرفرة "بإعرداد أداة الدراسرة  قام الباحث
 -الخطوات التالية لبناء اإلستبانة : "، واتبع الباحث حالة عملية قطاع السياحة في قطاع غزة

صرلة بموضروع الدراسرة، واالسرتفادة منهرا الدراسرات السرابقة ذات الو  اإلدارياألدب علرى  االطالع .1
 في بناء اإلستبانة وصياغة فقراتها.

 .وفقراتها اإلستبانة مجاالتاستشار الباحث عددًا من أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد  .2
 الرئيسة التي شملتها اإلستبانة. مجاالتتحديد ال .3
 .مجالتحديد الفقرات التي تقع تحت كل  .4
 في صورتها األولية. تم تصميم اإلستبانة  .5
 تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف. .6
 (.2) قملح، ينمحكم 10تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين تتكون من  .7
فرررري ضرررروء أراء المحكمررررين تررررم تعررررديل بعررررض فقرررررات اإلسررررتبانة مررررن حيررررث الحررررذف أو اإلضررررافة  .8

 (.1) قاإلستبانة في صورتها النهائية، ملح روالتعديل، لتستق

 :انةصدق االستب 4.6

م، 2010" )الجرجررررراوي،لقياسررررره مرررررا وضرررررع سرررررتبيانقررررريس االيأن  "يعنررررري  االسرررررتبانةصررررردق  
شرمول االستقصراء لكررل العناصرر التري يجررب أن تردخل فري التحليررل "، كمرا يقصرد بالصرردق (105ص

 "مهاومفرداتهررا مررن ناحيررة ثانيررة، بحيررث تكررون مفهومررة لكررل مررن يسررتخد فقراتهررامررن ناحيررة، ووضرروح 
 بطريقتين: انةالتأكد من صدق اإلستب وقد تم (.179م، ص2001، وآخرون )عبيدات

 :"الصدق الظاهري" المحكمينآراء صدق  -1

 مجرال فري المتخصصرين المحكمرين مرن عدًدا الباحث يختار أن هويقصد بصدق المحكمين "
إلسرتبانة ( حيرث ترم عررض ا107 م، ص2010" )الجرجراوي،الدراسرة موضروع المشركلة أو الظراهرة
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(، 2على مجموعة من المحكمين تألفت من ؟  متخصصين في ؟  وأسماء المحكمين برالملحق رقرم )
وقررد اسررتجاب الباحررث آلراء المحكمررين وقررام بررإجراء مررا يلررزم مررن حررذف وتعررديل فرري ضرروء المقترحررات 

 (.1انظر الملحق رقم ) -المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية 
 ياس:صدق المق -2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

يقصررد بصرردق االتسرراق الررداخلي مرردى اتسرراق كررل فقرررة مررن فقرررات اإلسررتبانة مررع المجررال الررذي 
وذلرك مرن خرالل حسراب  لالسرتبانةتنتمي إلية هذه الفقررة، وقرد قرام الباحرث بحسراب االتسراق الرداخلي 

اإلسرتبانة والدرجررة الكليرة للمجررال نفسره، وقررد تررم معرامالت االرتبرراط برين كررل فقررة مررن فقررات مجرراالت 
 مفردة. 30ذلك على العينة االستطالعية المكونة من 

 
 " التفكير اإلبداعي"  االتساق الداخلي لـ -

" والدرجررة  األصررالة( معامررل االرتبرراط بررين كررل فقرررة مررن فقرررات مجررال " 4.3يوضررح جرردول )
وبذلك   α≤ 0.05المبينة دالة عند مستوى معنوية  الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط

 يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
 مجالوالدرجة الكلية للاألصالة "  " االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معامل: (4.3جدول )

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000* 917. تتبنى المؤسسة ثقافة اإلبداع .  .1

 0.000* 884. اإلدارية والفنية. لعملياتها جديدة وطرق أساليب بإدخال المؤسسة تقوم  .2

 0.000* 843. تتميز المؤسسة عن منافسيها في توليد أفكار نادرة و خارجة عن المألوف  .3

 0.000* 930. تهتم اإلدارة العليا بمقترحات الزبائن فيما يتعلق باألفكار النادرة و االستفادة منها  .4

 0.000* 901. تدعم اإلدارة العليا باستمرار األفكار الجديدة و اإلبداعية.  .5

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
االبتكررار " والدرجررة  ( معامررل االرتبرراط بررين كررل فقرررة مررن فقرررات مجررال "4.3يوضررح جرردول )

وبرذلك   α≤0.05باط المبينة دالة عند مستوى معنويرة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرت
 يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
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 مجالوالدرجة الكلية لل " االبتكار مجال "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات : (4.4جدول )

 الفقرة م
ون

رس
 بي

مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

جمع معلومات لكيفية تطوير أفكار إبتكارية لتقديم منتجاتها و  تعمل المؤسسة باستمرار على  .1
 0.000* 813. خدماتها 

 0.000* 854. تقدم المؤسسة الحوافز المادية والمعنوية للعاملين لتقديم أفكار ابتكارية.    .2

 0.000* 915. للتواصل مع العمالء . ابتكاريةتتبع المؤسسة طرق   .3

 0.000* 801. معنوية للعاملين المبتكرين في عملهم  تمنح المؤسسة حوافز مادية و  .4

 0.000* 807. جديد لزيادة حصتها السوقية . شيءتهتم المؤسسة بكل   .5

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
 

" والدرجرررة  ( معامرررل االرتبرراط برررين كرررل فقرررة مرررن فقررررات مجررال " المرونرررة4.4يوضررح جررردول )
وبرذلك   α≤0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنويرة الكلية للمجال، 

 يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
 مجالوالدرجة الكلية لل"  المرونة مجال " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات: (4.5جدول )

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000* 854. تظهر المرونة بوضوح في خطط و أهداف المؤسسة.  .1

 0.000* 849. تلتزم المؤسسة باألفكار القديمة و تقوم بتجديدها.   .2

 0.000* 814. تمنح المؤسسة التفويض للعاملين لديها في اتخاذ القرارات و حل المشكالت .  .3

 0.000* 856. ذلك يحقق المصلحة العامة تغير اإلدارة العليا رأيها بناءًا على دراسات إذا كان  .4

 0.000* 820. توفر سياسات المؤسسة عوامل تسهل عملية المرونة في التفكير للتخطيط و تطوير العمل  .5

 .α≤  0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *

جررة " والدر  اإلفاضررة ( معامررل االرتبرراط بررين كررل فقرررة مررن فقرررات مجررال "4.5يوضررح جرردول )
وبذلك  α ≤ 0.05الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
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 مجالوالدرجة الكلية لل"  اإلفاضة " مجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات : (4.6جدول )

 الفقرة م
ون

رس
 بي

مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ة ا
قيم

ال
ية 

مال
الحت

(
S

ig
). 

 0.000* 795. تقوم اإلدارة العليا بالتعديل على األفكار المقبولة حاليًا و تعمل على تطويرها.  .1

 0.000* 812. تقوم اإلدارة العليا بتوليد أفكار جديدة لتطوير العمل من خالل دمج أفكار سابقة .  .2

 0.000* 922. تشجع اإلدارة العليا حل المشكالت بطرق جديدة و مبتكرة .  .3

 0.000* 794. تشجع المؤسسة العاملين على التعليم الذاتي بشكل مستمر.  .4

 0.000* 810. تستخدم المؤسسة التنكلوجيا في توسيع و تعزيز األفكار.  .5

 0.000* 751. يشجع الزمالء بعضهم على االبتكار وتقديم األفكار الجديدة.  .6

 .α ≤ 0.05ة االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى دالل   *
" والدرجررة  التركيررب( معامررل االرتبرراط بررين كررل فقرررة مررن فقرررات مجررال " 4.6يوضررح جرردول )

وبذلك  α ≤ 0.05الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.

 مجالوالدرجة الكلية لل"  التركيب " مجالن فقرات معامل االرتباط بين كل فقرة م: (4.7جدول )

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

تقوم اإلدارة  العليا بالبحث عن أفكار جديدة خارج مجالها و تعمل على ربطها و تطبيقها   .1
 0.000* 839. في مجال عملها

ما لديهم من أفكار و ما يوجد لدى اآلخرين  تشجع المؤسسة العاملين لديها على الربط بين  .2
 0.000* 805. سواءًا داخل أو خارج المؤسسة.  

 0.000* 894. تساهم المؤسسة في تعديل و تحسين الهيكل التنظيمي الخاص بها بما يتوافق مع أهدافها  .3

 0.000* 874. تعمل المؤسسة باستمرار على تبسيط إجراءات العمل  .4

 0.000* 606. تغير األفراد بما يتوافق مع الوظائف التي يعملون بها تساهم المؤسسة في   .5

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
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" والدرجرة  القيمرة الفنيرة( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجرال " 4.7يوضح جدول )
وبذلك  α ≤ 0.05لة عند مستوى معنوية الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دا

 يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
 مجالوالدرجة الكلية لل"  القيمة الفنية " مجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات : (4.8جدول )

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000* 855. الفنية الخبرة ذوي العاملين إبداعات المؤسسة تدعم  .1

 0.000* 616. تستعين المؤسسة باستشاريين من الخارج لتوليد أفكار مميزة و جديدة  .2

 0.000* 898. توفر المؤسسة بيئة عمل تشجع على توليد أفكار مميزة  .3

 0.000* 875. تستمع المؤسسة بصدر رحب القتراحات العاملين  .4

 0.000* 860. مشاركة أفكارهم اإلبداعية في والتي تساهم في تطوير العمل .تشجع المؤسسة العاملين لديها على   .5

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *

" والدرجرررة  الطالقررة( معامررل االرتبررراط بررين كررل فقرررة مرررن فقرررات مجررال " 4.8يوضررح جرردول )
وبذلك  α ≤ 0.05ة عند مستوى معنوية الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دال

 يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
 مجالوالدرجة الكلية لل"  الطالقة " مجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات : (4.9جدول )

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000* 836. ليد أفكار لتطوير عملهمتسهل اإلدارة العليا على العاملين عملية تو   .1

 0.000* 883. يتم تسجيل او كتابة أي أفكار جديدة ليتم العمل على تحسينها الحقًا   .2

3.  
تستخدم اإلدارة العليا أسلوب التجربة والخطأ في اعتماد األفكار المختلفة لتطوير 

 0.000* 881. االعمال

 0.000* 824. ل بين فترة و أخرىتحرص االدارة العليا على تغيير اساليب العم  .4

 0.000* 800. لدى االدارة العليا القدرة على تقديم العديد من األفكار خالل فترة زمنية قصيرة  .5

 0.000* 873. تعتبر اإلدارة العليا أن لها القدرة على النظر لألمور من زوايا مختلفة   .6

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
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 " االستراتيجيالتخطيط "  ـاالتساق الداخلي ل -
 االستراتيجيالتخطيط  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.10يوضح جدول )

≤0.05" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

α سه.وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقيا 
 مجالوالدرجة الكلية لل"  االستراتيجيالتخطيط  " مجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات : (4.10دول )ج

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000* 810. . االستراتيجييوجد لدى المؤسسة فهم واضح بالتخطيط   .1

 0.000* 912. .االستراتيجي يوجد لدى المؤسسة قناعة بالتخطيط  .2

 0.000* 868.  االستراتيجيةشأنها تحقيق الخطة يوجد لدى المؤسسة اإلمكانات االزمة والتي من   .3

 0.000* 844. تعتبر رؤية ورسالة المؤسسة واضحة و مفهومة من قبل جميع العاملين فيها .  .4

 0.000* 838. ات قياس دقيقة.تصيغ المؤسسة أهدافها طويلة و قصيرة األجل بناءًا على مؤشر   .5

6.  
البيئة  مع يتالءم بما أهدافها لتحقيق المناسبة اتاالستراتيجي المؤسسة تختار

 0.000* 757. المحيطة بها. والخارجية الداخلية

 0.000* 778. تقوم المؤسسة بشكل دوري بعمل دراسة لتحليل بيئتها الخارجية والداخلية .  .7

 0.000* 772. .مة تنبثق عن رسالتهايوجد لدى المؤسسة أهداف عا  .8

 0.000* 850. .لهاتم التخطيط  كما األمور سير من للتأكد للرقابة برامج على الخطط تحتوي  .9

 0.000* 797. ها .ب الخاصةالموازنات المالية  لتحديد مالية موازنات يوجد لدى المؤسسة  .10

11.  
التخطيط تقوم المؤسسة بالتفكير بشكل مخطط و منظم في كافة مراحل 

 0.000* 882. .االستراتيجي

و  االستراتيجيتعتمد المؤسسة على أسلوب ممنهج في مرحلة اإلعداد بالتخطيط   .12
 0.000* 802. تحديد الوسائل واألدوات التي سيتم استخدامها .

13.  
تقوم المؤسسة بشكل منظم بوضع التوقعات والتخمينات حول مدى نجاح عملية 

 0.000* 826. اإلعداد للتخطيط .

14.  
بالفترة الزمنية المحددة و بالموارد المتاحة  االستراتيجيةتقوم المؤسسة بتنفيذ الخطط 

 0.000* 695. المخطط لها مسبقًا . 

 0.000* 835. الخاصة بها. االستراتيجيةتقوم المؤسسة بمتابعة و رقابة العمل المرتبط بالخطة   .15

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
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 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 
يعتبرر الصردق البنرائي أحرد مقراييس صردق األداة الرذي يقريس مردى تحقرق األهرداف التري تريررد 
األداة الوصرررول إليهرررا، ويبرررين مررردى ارتبررراط كرررل مجرررال مرررن مجررراالت الدراسرررة بالدرجرررة الكليرررة لفقررررات 

 مفردة. 30ة المكونة من اإلستبانة، وقد تم ذلك على العينة االستطالعي
( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجراالت اإلسرتبانة دالرة إحصرائيًا 4.11يبين جدول )
 وبذلك تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه لما وضعت لقياسه.α ≤ 0.05عند مستوى معنوية 

 لالستبانةرجة الكلية والد االستبانة مجاالتمن  مجالدرجة كل  معامل االرتباط بين: (4.11جدول )

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 924. .األصالة

 0.000* 917. .االبتكار

 0.000* 892. .المرونة

 0.000* 906. .اإلفاضة

 0.000* 906. .التركيب

 0.000* 921. .القيمة الفنية

 0.000* 928. .الطالقة

 0.000* 989. .التفكير اإلبداعي

 0.000* 941. .االستراتيجيالتخطيط 

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *          

 : Reliability االستبانةثبات  4.7

 مررات عردة تطبيقره أعيرد إذا النترائج نفرساالسرتبيان  يعطري أنيقصرد بثبرات االسرتبانة هرو 
المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها، أو  ، ويقصد به أيضا إلى أي درجة يعطيمتتالية

مرررررررا هررررررري درجرررررررة اتسررررررراقه وانسرررررررجامه واسرررررررتمراريته عنرررررررد تكررررررررار اسرررررررتخدامه فررررررري أوقرررررررات مختلفرررررررة 
 مفردة.  30( ، وقد تم ذلك على العينة االستطالعية المكونة من 97م، ص2010)الجرجاوي،

 Cronbach's مرل ألفرا كرونبراخ الدراسة من خالل معا استبانةوقد تحقق الباحث من ثبات 
Alpha Coefficient( 4.12، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.) 
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 ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانةمعامل : (4.12جدول )

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.971 0.942 5 .األصالة

 0.943 0.889 5 .االبتكار

 0.945 0.894 5 .المرونة

 0.945 0.893 6 .اإلفاضة

 0.922 0.851 5 .التركيب

 0.936 0.875 5 .القيمة الفنية

 0.960 0.921 6 .الطالقة

 0.990 0.980 37 .التفكير اإلبداعي

 0.982 0.964 15 االستراتيجيالتخطيط 

 0.993 0.986 52 جميع المجاالت معا

 ب لمعامل ألفا كرونباخ= الجذر التربيعي الموجالذاتيالصدق *  

( أن قيمررة معامررل ألفررا كرونبرراخ مرتفعررة لكررل 4.12واضررح مررن النتررائج الموضررحة فرري جرردول )
(. وكرذلك 0.986(، بينمرا بلغرت لجميرع فقررات اإلسرتبانة )0.851،0.980مجال حيث تترراوح برين )

يررع فقرررات (، بينمررا بلغرت لجم0.922،0.990قيمرة الصرردق الررذاتي مرتفعرة لكررل مجررال حيرث تتررراوح )
 ( وهذا يعنى أن الثبات مرتفع ودال إحصائيا. 0.993اإلستبانة )

( قابلررة للتوزيررع. ويكررون 2وبررذلك تكررون اإلسررتبانة فرري صررورتها النهائيررة كمررا هرري فرري الملحررق )
الباحرررث قرررد تأكرررد مرررن صررردق وثبرررات إسرررتبانة الدراسرررة ممرررا يجعلررره علرررى ثقرررة تامرررة بصرررحة اإلسرررتبانة 

 واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. وصالحيتها لتحليل النتائج
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 4.8

 Statistical Packageمرن خرالل برنرامج التحليرل اإلحصرائي  االسرتبانةترم تفريرغ وتحليرل 
for the Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
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 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سرمرنوف - اختبرار كولمجروروف ترم اسرتخدام
فرري الختبررار مررا إذا كانررت البيانررات تتبررع التوزيررع الطبيعرري مررن عدمرره، وكانررت النتررائج كمررا هرري مبينررة 

 (.4.13جدول )
 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار : (4.13جدول )

 (.Sig)القيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجال

 0.063 1.314 .صالةاأل

 0.379 0.910 .االبتكار

 0.554 0.794 .المرونة

 0.159 1.125 .اإلفاضة

 0.480 0.840 .التركيب

 0.179 1.098 .القيمة الفنية

 0.401 0.894 .الطالقة

 0.116 1.193 ..التفكير اإلبداعي

 0.320 0.956 االستراتيجيالتخطيط 

 0.184 1.092 جميع مجاالت االستبانة

جميرررررع ل (.Sig)( أن القيمرررررة االحتماليرررررة 4.13واضرررررح مرررررن النترررررائج الموضرررررحة فررررري جررررردول )
هررذه المجرراالت يتبرررع وبررذلك فررإن توزيرررع البيانررات ل 0.05مررن مسرررتوى الداللررة  الدراسررة أكبررر مجرراالت

 فرضيات الدراسة.  لتحليل البيانات واختبارتم استخدام االختبارات المعلمية  التوزيع الطبيعي حيث
 د تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:وق
 .الدراسة عينةوصف ل (:Frequencies & Percentages) لنسب المئوية والتكراراتا  .1

 واالنحراف المعياري. والوزن النسبي المتوسط الحسابي  .2

 ( لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ  .3

الختبار ما إذا  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test نوفسمر  - اختبار كولمجوروف .4
 .كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )  .5
وقد استخدمه الباحث لحساب االتساق  .دراسة العالقة بين متغيرينيقوم هذا االختبار على 

 .المجاالتلالستبانة وكذلك لدراسة العالقة بين  والصدق البنائي اخليالد
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 (Linear Regression- Model Multiple) المتعدد تحليل االنحدار الخطينموذج  .6
 .مجتمعه على التابع المستقلة أثر المتغيراتلمعرفة 

رفة ( لمع( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي .7
  ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.
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 الخامسالفصل 
تحليل البيانات واختبار فرضيات 
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 الخامسالفصل 
 ومناقشتها تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 المقدمة: 5.1

بيانرررات واختبرررار فرضررريات الدراسرررة، وذلرررك مرررن خرررالل يتضرررمن هرررذا الفصرررل عرضرررًا لتحليرررل ال
اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي ترم التوصرل إليهرا مرن خرالل تحليرل 

العمرررر، المؤهرررل )التررري اشرررتملت علرررى عرررن المسرررتجيبين  البيانرررات الشخصررريةفقراتهرررا، والوقررروف علرررى 
لذا تم إجراء خاصة بالمؤسسة)عمر المنشأة، عدد العاملين(، العلمي، عدد سنوات الخبرة( والبيانات ال

إذ ترررررم اسرررررتخدام برنرررررامج الررررررزم  الدراسرررررة، اسرررررتبانةالمعالجرررررات اإلحصرررررائية للبيانرررررات المتجمعرررررة مرررررن 
للحصرول علرى نترائج الدراسرة التري ترم عرضرها وتحليلهرا  (SPSS)اإلحصائية للدراسات االجتماعية 

 في هذا الفصل. 

 الشخصية والتنظيميةالبيانات الدراسة وفق  لعينةئي الوصف اإلحصا 5.2

 الشخصية والتنظيميةالبيانات وفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يلي عرض

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  (:5.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمر
 54.3 107 سنة 30أقل من 

 39.1 77 سنة 40 أقل من -سنة 30من 

 4.6 9 سنة 50أقل من  -سنة 40من 

 2.0 4 سنة فأكثر 50

 100.0 197 المجموع

سنة،  30أعمارهم أقل من  من عينة الدراسة% 54.3( أن ما نسبته 5.1)يتضح من جدول 
 -سررنة 40مررن % تتررراوح أعمررارهم 4.6، سررنة 40أقررل مرن  -سررنة 30 % تترراوح أعمررارهم مررن39.1

 . سنة فأكثر 50أعمارهم  %2.0بينما  ،سنة 50أقل من 
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ويعررررود ذلررررك إلررررى أن المجتمررررع الفلسررررطيني مجتمررررع شرررراب فبحسررررب بيانررررات مركررررز اإلحصرررراء 
% مررن إجمررالي السرركان، 30( سررنة فرري فلسررطين 29-15الشررباب )  "بلغررت نسرربةالفلسررطيني فإنرره قررد 

( سرنة " 29-20) % في الفئرة العمريرة63( سنة و19-15% في الفئة العمرية )37يتوزعون بواقع 
( وبالترررالي انعكسرررت هرررذه النسررربة علرررى افرررراد العينرررة بحيرررث م2017)المركرررز االحصرررائي الفلسرررطيني ،

سررنة . و هررذه النسررب تعكررس طبيعيررا التوزيررع  30وجرردنا ان نسرربة االكبررر تعررود لفئررة الشررباب أقررل مررن 
 الطبيعي للقوى العاملة في فلسطين و التي يسطر عليها العنصر الشاب .

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  -
 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  (:5.2جدول )

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي
 12.7 25 دبلوم متوسط

 4.1 8 دبلوم عالي

 72.6 143 بكالوريوس

 6.6 13 ماجستير

 0.5 1 دكتوراه

 3.6 7 غير ذلك

 100.0 197 المجموع

مررررؤهلهم العلمرررري دبلرررروم  الدراسررررة مررررن عينررررة% 12.7( أن مررررا نسرررربته 5.2)يتضررررح مررررن جرررردول 
% مرررؤهلهم 6.6، بكرررالوريوس% مرررؤهلهم العلمررري 72.6، دبلررروم عررراليالعلمررري  مرررؤهلهم% 4.1متوسرررط، 
 . مؤهلهم العلمي غير ذلك %3.6، بينما دكتوراه% مؤهلهم العلمي 0.5، ماجستيرالعلمي 

في قطاع غرزة وحسرب إحصرائية مرن وزارة التربيرة  المجتمع الفلسطيني مجتمع متعلم بطبعه و
)وزارة التربيرة  مؤسسرة 15فقد بلغت عدد مؤسسات التعليم العالي المرخصة  2017والتعليم في عام 

( وذلرررك يفسرررر زيرررادة عررردد الفئرررة المتعلمرررة فررري فلسرررطين والتررري انعكسرررت علرررى هرررذه م2017والتعلررريم ،
% مرن 38أن نسربة  2016المتروفرة لعرام  لفلسطينيالنتيجة في الدراسة فبحسب إحصائيات المركز ا

% مرن الشرباب ضرمن الفئرة 82و بواقرع  سرنة( ملتحقرون برالتعليم29-15الشباب  من الفئة العمرية )
 .(م2017. )المركز االحصائي الفلسطيني ، ( سنة 17-15العمرية )
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 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرةتوزيع  -

 اسة حسب عدد سنوات الخبرةعينة الدرتوزيع  (:5.3جدول )

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخبرة
 41.1 81 سنوات 5أقل من 

 42.1 83 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 11.2 22 سنة 15إلى أقل من  10من 

 5.6 11 سنة فأكثر 15

 100.0 197 المجموع

 5أقررل مررن خبرررتهم سررنوات  مررن عينررة الدراسررة% 41.1مررا نسرربته ( أن 5.3يتضررح مررن جرردول )
سرررنوات % تترررراوح 11.2، سرررنوات 10إلرررى أقرررل مرررن  5مرررن  سرررنوات خبررررتهمتترررراوح  %42.1، سرررنوات
ويعود ذلك إلى أن  .سنة فأكثر 15 % سنوات خبرتهم5.6بينما  سنة، 15إلى أقل من  10من  خبرتهم

ن فيهررا حسررب العمررل فرري القطرراع السررياحي فرري قطرراع غررزة مرغرروب لرردى فئررة الشررباب وهررم غالبيررة العرراملي
لسرنوات خبررة  األعلرىنتائج الدراسة من حيث الفئة العمرية للعاملين فري هرذا القطراع وذلرك يفسرر النسربة 

سررنوات الن القطرراع السررياحي مسررتمر فرري عملرره رغررم  10الررى  5العرراملين فرري المؤسسررات السررياحية مررن 
والترفيره عرن أنفسرهم فري  والتنرزهع التحديات والعقبات الكثيرة التري يواجههرا نظررًا لرغبرة السركان فري القطرا

المؤسسات السياحية في غزة  ما يؤدي بطبيعة الحرال إلرى تنشريط العمرل فري هرذا القطراع و زيرادة قدرتره 
علررى تحصرريل إيرررادات و مررن ثررم قدرترره علررى ترروفير أجررور للعرراملين ، و تبلررغ نسرربة الشررباب العرراملين فرري 

 .م2016الفلسطيني في عام  اإلحصائيكز % حسب إحصائية للمر 27المؤسسات الفلسطينية إلى 

 الخاصة بالمؤسسةالبيانات الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  5.3

 .الخاصة بالمؤسسةالبيانات وفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يلي عرض
 .عينة الدراسة حسب عمر المنشأةتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب عمر المنشأةتوزيع  (:5.4جدول )

 النسبة المئوية % العدد عمر المنشأة
 25.9 51 سنوات 5أقل من 

 37.6 74 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 15.2 30 سنة 15إلى أقل من  10من 

 21.3 42 سنة فأكثر 15

 100.0 197 المجموع
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، سرررنوات 5أقرررل مرررن أعمارهرررا  مرررن المنشرررآت% 25.9مرررا نسررربته ( أن 5.4يتضرررح مرررن جررردول )
بينمرا  سرنة، 15إلى أقل من  10من % يتراوح 15.2، سنوات 10ن إلى أقل م 5من يتراوح  37.6%
  .سنة فأكثر 15أعمارها  % من المنشآت21.3

ويعررود ذلررك إلررى أن القطرراع السررياحي فرري األراضرري الفلسررطينية و فرري غررزة بشرركل خرراص و  
هررذا عمررل يصررعب االسررتمرار فيرره لسررنوات طويلررة و و أن السياسررية الراهنررة  الظررروفبسرربب يعرراني 

( والترري أكرردت علررى أن الواقررع السياسرري واإلجررراءات 2014قررت هررذه النتيجررة مررع دراسررة )الفررالح، اتف
اإلسرائيلية هي المسبب الرئيسي في اعاقة توسع و تنمية المؤسسات السياحية الفلسطينية و ذلك من 
خرررالل منرررع الوفرررود السرررياحية مرررن الخرررارج للوصرررول الرررى األراضررري الفلسرررطينية و قطررراع غرررزة وبترررالي 

إلرى  5السرياحية يترراوح عمرهرا مرن  تانعكست هذه العوامل علرى نتيجرة الدراسرة بران أغلرب المؤسسرا
 15سررنوات  حيررث ان المؤسسررات السررياحية الترري ستسررتمر فرري عملهررا وهرري األقررل نسرربيًا أي مررن  10

لك سنة فأكثر هي تلك المؤسسات السياحية القديمة والتي تمتلك خبرة في القطاع السياحي وأيضًا تمت
أسم و عالمة تجارية قوية تسهل عليهرا االسرتمرار والبقراء و التري تعتمرد فري إيراداتهرا  علرى السرياحة 

 الداخلية.

 عينة الدراسة حسب عدد العاملينتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب عدد العاملينتوزيع  (:5.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد عدد العاملين
 31.5 62 10أقل من 

 25.9 51 20من أقل  -10من 

 42.6 84 فأكثر 20

 100.0 197 المجموع

 10عردد العراملين فيهرا أقرل مرن  مرن المنشرآت% 31.5مرا نسربته ( أن 5.5يتضح من جدول )
عردد  % من المنشرآت42.6عامل، بينما  20أقل من  -10عدد العاملين من يتراوح  %25.9، عمال

  .عامل فأكثر 20العاملين فيها 
جة المؤسسات السياحية في قطاع غزة الى عدد كبير من العاملين لتغطيرة ويعود ذلك إلى حا

متطلبات عملها و إرضاء زبائنهرا و زوارهرا و حيرث ان المؤسسرات السرياحية الفلسرطينية غالبرًا تكرون 
 بحاجة إلى عمال نظافة و ندل و طباخين و موظفين استقبال و محاسبين و طاقم إداري .
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 :راسةالمحك المعتمد في الد 5.4

 المتوسطات ترتيبعلى  الباحث داعتم االستجابة، مستوى على والحكم الدراسة نتائج لتفسير
 درجرة ثالباحر حردد وقرد ،مجال كل في الفقرات ومستوى الستبيانل مجاالتال مستوى على الحسابية

 (Ozen et al., 2012) :التالي الجدول في موضح هو كما ،للدراسة المعتمد المحك حسب موافقةال
 يوضح المحك المعتمد في الدراسة: (5.6جدول )

 درجة الموافقة الوزن النسبي  المتوسط الحسابي
 منخفضة جدا 28% -10من % 2.8 -1من 
 منخفضة 46% - 28أكبر من % 4.6 - 2.8أكبر من 
 متوسطة  64%-% 46أكبر من   6.4 - 4.6أكبر من 
 كبيرة 82%- 64أكبر من % 8.2 – 6.4أكبر من 

 كبيرة جدا 100% -82أكبر من  % 10 – 8.2كبر من أ
  

 تحليل فقرات االستبانة 5.5

 أوال: تحليل فقرات " التفكير اإلبداعي"
 " األصالة تحليل فقرات مجال " -

درجرررة لمعرفرررة  المتوسررط الحسرررابي واالنحررراف المعيررراري والرروزن النسررربي والترتيرربتررم اسرررتخدام 
 (.5.7النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة

لكل فقرة من فقرات مجال  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (5.7جدول )

 ""األصالة

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
يب النسبي

ترت
ال

 

درجة 
 الموافقة

 كبيرة 5 72.64 2.16 7.26 تتبنى المؤسسة ثقافة اإلبداع .  .1
 كبيرة 4 75.18 2.20 7.52 اإلدارية والفنية. لعملياتها جديدة وطرق أساليب بإدخال المؤسسة تقوم  .2
 كبيرة 2 75.33 2.23 7.53 تتميز المؤسسة عن منافسيها في توليد أفكار نادرة و خارجة عن المألوف  .3

4.  
تهتم اإلدارة العليا بمقترحات الزبائن فيما يتعلق باألفكار النادرة و 

 كبيرة 1 76.19 2.11 7.62 االستفادة منها

 كبيرة 3 75.31 2.31 7.53 تدعم اإلدارة العليا باستمرار األفكار الجديدة و اإلبداعية.  .5
 كبيرة  74.94 1.83 7.49 جميع فقرات المجال معاا  
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 ( يمكن استخالص ما يلي:5.7من جدول )

  بائن فيما يتعلق باألفكار النادرة تهتم اإلدارة العليا بمقترحات الز الرابعة " للفقرة المتوسط الحسابي
، وهذا %76.19 النسبي الوزن( أي أن 10)الدرجة الكلية من  7.62ساوي " ي و االستفادة منها

 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  بدرجة كبيرة يعني أن هناك موافقة
  الوزنأي أن   7.26ساوي" ي تتبنى المؤسسة ثقافة اإلبداعاألولى " للفقرة المتوسط الحسابي 

 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  بدرجة كبيرة ، وهذا يعني أن هناك موافقة%72.64 النسبي

 الروزنأي أن  7.49سراوي " ي األصرالة لمجال "المتوسط الحسابي  بأن بشكل عام يمكن القول
علررى فقرررات هررذا  مررن قبررل أفررراد العينررةبدرجررة كبيرررة  ، وهررذا يعنرري أن هنرراك موافقررة%74.94 النسرربي
 المجال.

 النرادرة باألفكرار يتعلرق فيمرا الزبرائن بمقترحرات العليرا اإلدارة تهرتم " 4أن الفقررة  الباحثويعزو 
لحاجرررة المؤسسرررات السرررياحية الرررى األخرررذ بعرررين االعتبرررار راي ا إلرررى وهررري األعلرررى منهرررا" االسرررتفادة و

عن منافسيها من خالل  ميزتلتلنادرة وذلك الجديدة وا باألفكارالزبون أو الزائر وخصوصًا فيما يتعلق 
 حسب ما يرغبه الزبون  إبداعيةتقديم خدمات 
األدنررى هرري ان المؤسسررة تتبنررى ثقافررة اإلبررداع علمررًا برران الرروزن النسرربي للفقرررتين  الفقرررةوتررأتي 

قرررريبين و الموافقرررة عليهرررا بدرجررررة عاليرررة أي ان المؤسسرررات السرررياحية تتبنررررى ثقافرررة اإلبرررداع و يعررررزو 
 احث ذلك إلى الظروف السياسية التي تعيق تبني اإلبداع و ممارسته في العمل السياحي الب

(،  والترري تحرردثت عررن اهميررة اخررذ رأي Richards, 2011واتفقررت هررذه النتيجررة مررع دراسررة )
بما يحقق الرضا للزوار والزبرائن و ضرمان تحقيرق  المحليونالزبون في عين االعتبار و رأي السكان 

والتري أكردت  (Baggio ,2004)المحليرين . و أيضرًا اتفقرت مرع دراسرة  للسركانتصرادية التنميرة االق
ضرررورة وجررود إدارة فعالررة للمعلومررات والمعرفررة فرري القطرراع السررياحي لمررا لرره مررن دور مهررم فرري  علررى

الوقت الحالي خصوصًا في ظل عولمة السوق السياحي العالمي وازدياد الوعي لدى السياح والزبرائن 
وضرررورة أخررذ أراء الزبررائن والسررياح فرري عررين االعتبررار وذلررك لتحقيررق أكبررر قرردر  السررياحي فرري القطرراع

ويعزو الباحث ان هناك توافق بين نتيجرة الدراسرة ونترائج تلرك الدراسرات بسربب ممكن من الرضا لهم 
 .تلك الدراسات مماثلة لهذه الدراسة من حيث األهداف  ألن

العمرل علرى والتري اشرارت الرى ضررورة  (م2016، رثيالحرا)كما أنهرا اتفقرت جزئيرًا مرع دراسرة 
مرع جميرع االطرراف  تحسس المشاكل قبل وقوعها بتوفير وسائل اتصال فعالة وقنوات اتصال متعرددة
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يجرررب علرررى ( والتررري ذكررررت بإنررره م2016ذات الصرررلة بالمشررركلة  كمرررا أنهرررا اتفقرررت مرررع دراسرررة )غررربن،
 جرل الوصرول الرى توقعراتهم وأهردافهمصلحة من أالمدراء أن يهتموا بالعالقات الجيدة مع أصحاب الم

 .مع نتائج هذه الدراسات لتشابه الظروف واالهداف بينهما التنيجةويعزو الباحث اتفاق تلك 
الرى موافقرة كبيررة علرى  أشارتوالتي  " اإلبداع ثقافة المؤسسة تتبنى " 5اما بالنسبة للفقرة رقم 

يًا برررين الفقررررات ، اتفقرررت هرررذه النتيجرررة مرررع دراسرررة بسرررنتتبنرررى ثقافرررة االبرررداع وهررري االقرررل ان المؤسسرررة 
واإلبررداعي،  واالبتكرراري االسررتراتيجي ضرررورة تشررجيع التفكيررر إلررى أوصررتالترري  (م2007 ،الشررويخ)

ويعرزو الباحرث  االسرتراتيجية الخطرط وتطروير تحسرين شرأنه مرن الرذي وتبني ثقافة االبرداع فري العمرل
هذه الدراسات نفس المنهجية واألدوات البحثية مع  الستخدام مع الدراسة وذلك النتيجةاتفاق تلك هذه 

 .هذه الدراسة
 " االبتكار تحليل فقرات مجال " -

درجرررة لمعرفرررة  المتوسررط الحسرررابي واالنحررراف المعيررراري والرروزن النسررربي والترتيرربتررم اسرررتخدام 
 (.5.8. النتائج موضحة في جدول )الموافقة

لكل فقرة من فقرات مجال  المعياري والوزن النسبي والترتيب المتوسط الحسابي واالنحراف: (5.8جدول )

 "االبتكار"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

1.  
تعمل المؤسسة باستمرار على جمع معلومات لكيفية 

 كبيرة 2 74.52 2.36 7.45 تطوير أفكار إبتكارية لتقديم منتجاتها و خدماتها 

2.  
تقدم المؤسسة الحوافز المادية والمعنوية للعاملين لتقديم 

 كبيرة 4 67.11 2.54 6.71 أفكار ابتكارية.  

 كبيرة 3 71.42 2.65 7.14 تتبع المؤسسة طرق إبتكارية للتواصل مع العمالء .  .3

4.  
تمنح المؤسسة حوافز مادية و معنوية للعاملين المبتكرين 

 كبيرة 5 66.09 2.66 6.61 في عملهم 

5.  
 

 كبيرة 1 76.50 2.26 7.65 تهتم المؤسسة بكل شئ جديد لزيادة حصتها السوقية .

 كبيرة  71.13 2.02 7.11 جميع فقرات المجال معاا  

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.8من جدول )
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  تهتم المؤسسة بكل شئ جديد لزيادة حصتها السوقيةالخامسة " للفقرة المتوسط الحسابي  "
 ، وهذا يعني أن هناك موافقة%76.50 النسبي الوزن( أي أن 10)الدرجة الكلية من  7.65وي ساي

 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  بدرجة كبيرة
  في  المبتكرينمنح المؤسسة حوافز مادية و معنوية للعاملين "  الرابعةللفقرة المتوسط الحسابي

 بدرجة كبيرة هناك موافقة، وهذا يعني أن %66.09 النسبي الوزنأي أن  6.61ساوي " ي عملهم
 على هذه الفقرة.  أفراد العينة من قبل

  الوزنأي أن  7.11ساوي " ي لمجال " االبتكارالمتوسط الحسابي  بأنبشكل عام يمكن القول 
على فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن بدرجة كبيرة  وهذا يعني أن هناك موافقة، %71.13 النسبي
  التعليق. لالمجا

 لزيادة جديد شئ بكل المؤسسة تهتم " 5 أن الفقرة األعلى وهي الفقرة رقم ويعزو الباحث 
ضرورة ان تهتم المؤسسة السياحية بكل شئ جديد لكي تتميز عن غيرها من  إلى " السوقية حصتها

ن إلن المؤسسات السياحية و لتفرض هيمنتها على السوق السياحي و تجذب اكبر قدر من الزبائ
حاجة الزبائن متجددة خصوصًا في ظل قلة البدائل المتوفرة و الحصار المفروض والذي يمنع 

في كل ما   االبتكارو  السياحياالبتكار في العمل  ضروريالسياحية الخارجية  ما ادى الى 
 يجذبهم إلى المكان أو المؤسسة السياحية 

 في المبتكرين للعاملين معنوية و مادية فزحوا المؤسسة تمنح " 4 ويعزو الباحث ان فقرة رقم 
هررري األدنرررى وذلرررك بسررربب الظرررروف االقتصرررادية التررري يمرررر بهرررا قطررراع غرررزة والتررري تعيرررق  " وعملهرررم

 المؤسسات السياحية من منح العاملين المتميزين الحوافز المادية مقابل تشجيع ابداعهم 
والترري  (م2016 ،ظرراهر) مررع بعررض الدراسررات كدراسررة مررن حيررث المبرردأ واتفقررت هررذه النتررائج

 تسراهم التري الحديثرة بالتقنيرات أكدت على ضرورة االهتمرام بتوظيرف كرل مرا هرو جديرد فري مرا يتعلرق
  . طلبة جامعة القدس في الداخل والخارج مع للتواصل أفضل بشكل

 المؤسسررة أن تضررع و الترري أوصررت بضرررورة (م2015 ،حلرروب أبررو) مررع دراسررة اتفقررتكررذلك 
العمل على تطوير وابتكار خدمات جديدة، للحصول على منتجات جديدة تتميرز اتها استراتيجيضمن 

مواكبة التطور والتي أكدت على أهمية  (م2015 ،جبر) كذلك اتفقت مع دراسة . بها عن المنافسين
و يعزو الباحث اتفاق نتائج تلك الدراسة  التكنولوجي والعمل على استحداث المعلومات بشكل مستمر

  هذه الدراسة إلنها متشابهان من حيث االهداف و المبدأ والمنهجية . مع النتيجة في



www.manaraa.com

115 

 

والتررري أكررردت علرررى أهميرررة نظرررام  (م2015، غررربن)واختلفرررت نتيجرررة هرررذه الدراسرررة مرررع دراسرررة 
هرذه  اتفقرتو أيضرًا  .عتبرر عامرل أساسري لتحفيرز االبتكراري والرذي الحوافز المالية والعوائرد والمكافرآت

مواكبررة التطررور التكنولرروجي والعمررل والترري اوصررت علررى ضرررورة  (م2015 ،جبررر)الدراسررة مررع دراسررة 
والتررري  (م2014 ،الحرررافي).  واتفقرررت الدراسرررة مرررع دراسرررة علرررى اسرررتحداث المعلومرررات بشررركل مسرررتمر

اشارت الى عدم وجود نظام حوافز لدعم ابداع الموظفين و اوصت بضرورة وجود هذا النظام لما له 
ويعزو الباحث اتفاق نتيجرة الدراسرة مرع دراسرة الحرافي وذلرك  ن لديهامن فوائد على المؤسسة والعاملي

بسبب ان كال الدراستين تم اجراءهما في قطراع غرزة الرذي يعراني مرن ظرروف اقتصرادية تعيرق معظرم 
 المؤسسات من وضع نظام حوافز فعال لدعم ابداع العاملين لديها .

ديرة والمعنويرة للعراملين المبتكررين فري و يوصي الباحث بضرورة االهتمام بزيرادة برالحوافز الما
عملهررم لمررا يحققرره ذلررك مررن مصررلحة عامررة للمؤسسررة و رفررع لنسرربة الرضررا الرروظيفي لرردى العامررل فرري 

 .المؤسسة 
 تحليل فقرات مجال " المرونة" -

درجرررة لمعرفرررة  المتوسررط الحسرررابي واالنحررراف المعيررراري والرروزن النسررربي والترتيررب اسرررتخدامتررم 
 (.5.9وضحة في جدول )النتائج م .الموافقة

لكل فقرة من فقرات مجال  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (5.9جدول )

 "المرونة"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
يب النسبي

ترت
ال

 

درجة 
 الموافقة

 كبيرة 1 74.31 2.24 7.43 تظهر المرونة بوضوح في خطط و أهداف المؤسسة.  .1
 كبيرة 3 72.69 2.35 7.27 تلتزم المؤسسة باألفكار القديمة و تقوم بتجديدها.   .2

3.  
تمنح المؤسسة التفويض للعاملين لديها في اتخاذ القرارات و 

 كبيرة 5 66.40 2.41 6.64 حل المشكالت .

4.  
تغير اإلدارة العليا رأيها بناءًا على دراسات إذا كان ذلك يحقق 

 كبيرة 2 74.21 2.14 7.42 العامةالمصلحة 

5.  
توفر سياسات المؤسسة عوامل تسهل عملية المرونة في 

 كبيرة 4 72.60 2.10 7.26 التفكير للتخطيط و تطوير العمل

 كبيرة  72.05 1.87 7.20 جميع فقرات المجال معاا  
 ( يمكن استخالص ما يلي:5.9من جدول )
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ساوي " ي المرونة بوضوح في خطط و أهداف المؤسسةتظهر األولى " للفقرة المتوسط الحسابي  -
بدرجة  ، وهذا يعني أن هناك موافقة%74.31 النسبي الوزن( أي أن 10)الدرجة الكلية من  7.43
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  كبيرة

رات و تمنح المؤسسة التفويض للعاملين لديها في اتخاذ القرا"  الثالثةالمتوسط الحسابي للفقرة  -
 هناك موافقة، وهذا يعني أن %66.40 النسبي الوزنأي أن  6.64ساوي " ي حل المشكالت
 على هذه الفقرة.  أفراد العينة من قبل بدرجة كبيرة

 الررروزنأي أن  7.20سررراوي " ي المرونرررة"  لمجرررالالمتوسرررط الحسرررابي بشررركل عرررام يمكرررن القرررول 
علررى فقرررات هررذا  قبررل أفررراد العينررةمررن بيرررة بدرجررة ك وهررذا يعنرري أن هنرراك موافقررة، %72.05 النسرربي
 . المجال

 أهرداف و خطرط فري بوضروح المرونرة تظهرر " 1 ان الفقرة األعلى و هي رقرم ويعزو الباحث 
إلررى أن بيئررة العمررل تخضررع لتغيرررات وبترالي يتوجررب التحضررير دائمررا و التحررول مررن خطررة  " المؤسسرة

لزيادة القدرة على مواجهرة الظرروف المتقلبرة فري إلى أخرى والجاهزية للتحول إلى خطط بديلة و ذلك 
قطرررراع غررررزة علررررى المسررررتوى السياسرررري و االقتصررررادي بالشرررركل الررررذي يتناسررررب مررررع متطلبررررات العمررررل 

 السياحي.
 اتخرراذ فرري لررديها للعرراملين التفررويض المؤسسررة تمررنح " 3هنرراك موافقررة كبيرررة علررى النتيجررة رقررم 

سربيًا وذلرك الن المؤسسرات السرياحية تخضرع لقيرادة لكنهرا جراءت األقرل ن " المشركالت حل و القرارات
مركزية أو تتبرع لعمرل عرائلي وبالترالي فرإن القررارات الرئيسرية والمشركالت الجوهريرة سرتكون بيرد مردير 

 المؤسسة أو صاحب المؤسسة .
ُصررناع األعمررال ( والترري أكرردت علررى أن Cluley, 2011و اتفقررت هررذه النتررائج مررع دراسررة )

أي ان ن ُصناع السياسات للحاق بهم، وقد ُيعتبر هذا األمر من معوقات اإلبداع المبدعين ال ينتظرو 
المرونة في الخطط والسياسرات امرر ضرروري و يردعم اإلبرداع فري العمرل .و أيضرًا اتفقرت مرع دراسرة 

 تسررعى مرنررة أهررداف بوضررع  والترري اشررارت علررى ضرررورة أن تقرروم المنظمررات (م2015 ،حلرروب أبررو)
 ،جبرر) كمرا اتفقرت مرع دراسرة .للمنظمرة البيئيرة الظرروف مرع يتناسرب فيهرا بمرا اراالبتكر لتحقيق دائما

 اسررتراتيجية ربرط علرى تعمرل بحيررث االسرتراتيجية الخطرط فري المرونررة والتري أوصرت بمراعراة (2015
التي اوصت المرونرة فري  (م2010 ،صيام) كما واتفقت مع دراسة .بها المحيطة الظروف مع الوزارة
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 االسررتراتيجيالصررعوبات والتحررديات الماديررة والبشرررية الترري تواجرره عمليررة التخطرريط  تررذليلالتخطرريط و 
  بكل مراحلها.

 ،جبررر) فيمررا يتعلررق بمشرراركة العرراملين فرري اتخرراذ القرررارات فقررد اتفقررت نتررائج الدراسررة مررع دراسررة
 عنرد ومقترحراتهم آرائهرم وأخرذ القررارات اتخراذ فري العراملين والتي أكدت على ضرورة إشرراك (م2015
والتي اشرارت الرى  (م2014 ،الحافي) وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة .االستراتيجية الخطة إعداد

والترري اوصررت  االسررتراتيجيةوالخطررط  القرررار صررنع فرري المرروظفين إشررراك عمليررة فرري قصررور ان هنرراك
 ،خالشرررروي) و اتفقررررت هررررذه النتيجررررة مررررع دراسررررة االسررررتراتيجيبضرررررورة إشررررراكهم فرررري عمليررررة التخطرررريط 

 بعمليرررة الخاصرررة القررررارات اتخررراذ فررري المركزيرررة نسررربة مرررن والتررري اشرررارت الرررى اهميرررة تقليرررل (م2007
ويعرزو الباحرث اتفراق نترائج الداسرة مرع تلرك النترائج و ضررورة اشرراك العراملين  االستراتيجي التخطيط

 .الشتراكهما في موضوع دراسة االبتكار واإلبداع وسبل تنميته و تطويره 
 " اإلفاضة مجال "تحليل فقرات  -

درجرررة لمعرفرررة  المتوسررط الحسرررابي واالنحررراف المعيررراري والرروزن النسررربي والترتيررب اسرررتخدامتررم 
 (.5.10في جدول ) موضحةالنتائج  .الموافقة
 " لكل فقرة من فقرات مجال المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (5.10جدول )

 " اإلفاضة

 الفقرة م
توسط الم

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

1.  
تقوم اإلدارة العليا بالتعديل على األفكار المقبولة حاليًا و 

 كبيرة 3 73.20 2.27 7.32 تعمل على تطويرها.

2.  
تقوم اإلدارة العليا بتوليد أفكار جديدة لتطوير العمل من 

 كبيرة 1 76.04 2.10 7.60 خالل دمج أفكار سابقة .

3.  
تشجع اإلدارة العليا حل المشكالت بطرق جديدة و 

 كبيرة 2 73.60 2.35 7.36 مبتكرة .

4.  
تشجع المؤسسة العاملين على التعليم الذاتي بشكل 

 كبيرة 6 67.97 2.78 6.80 مستمر.

 كبيرة 4 71.12 2.60 7.11 تستخدم المؤسسة التنكلوجيا في توسيع و تعزيز األفكار.  .5

6.  
يشجع الزمالء بعضهم على االبتكار وتقديم األفكار 

 كبيرة 5 68.98 2.58 6.90 الجديدة.

 كبيرة  71.82 1.97 7.18 جميع فقرات المجال معاا  
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 ( يمكن استخالص ما يلي:5.10من جدول )
ل تقوم اإلدارة العليا بتوليد أفكار جديدة لتطوير العمل من خالالثانية " للفقرة المتوسط الحسابي  -

، وهذا %76.04 النسبي الوزن( أي أن 10)الدرجة الكلية من  7.60ساوي " ي دمج أفكار سابقة
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  بدرجة كبيرة يعني أن هناك موافقة

"  تشجع المؤسسة العاملين على التعليم الذاتي بشكل مستمرالرابعة " للفقرة المتوسط الحسابي  -
من قبل  بدرجة كبيرة ، وهذا يعني أن هناك موافقة%67.97 النسبي الوزنن أي أ 6.80ساوي ي

 أفراد العينة على هذه الفقرة. 

 الروزنأي أن  7.18سراوي " ي اإلفاضة " لمجالالمتوسط الحسابي  بأنبشكل عام يمكن القول 
رات هررذا علررى فقرر قبررل أفررراد العينررةمررن بدرجررة كبيرررة  وهررذا يعنرري أن هنرراك موافقررة، %71.82 النسرربي
 . المجال

 لتطررروير جديررردة أفكرررار بتوليرررد العليرررا اإلدارة تقررروم "2ويعرررزو الباحرررث ان الموافقرررة علرررى الفقررررة  
نظررا الن هرذه األفكرار عبرارة عرن خبررات و " هي االعلرى و ذلرك  سابقة أفكار دمج خالل من العمل

كررار جديرردة منهرا ممررا يسررهل هرذه الخبرررات متراكمرة و البررد مررن اسرتثمارها و االسررتفادة منهررا و توليرد أف
والمهمة و حتى التشغيلية في العمل بالمؤسسة السياحية  و تظهر  االستراتيجيةعملية اتخاذ القرارات 

أهمية استخدام األفكار القديمرة فري بلرورة أفكرار جديردة بسربب الظرروف التري يمرر بهرا قطراع غرزة مرن 
السرررياحية والتررري أدت إلرررى ضررررورة  تقلبرررات سياسرررية و اقتصرررادية و منافسرررة شرسرررة برررين المؤسسرررات
العمرررل و مواجهررة التحرررديات الكبيررررة  ةاسررتحداث أفكرررار جديرردة مرررن األفكررار القديمرررة لضرررمان اسررتمراري

 والمستمرة في القطاع السياحي .
( والتري اشرارت الرى أن هنراك عالقرة Leung, 2009واتفقرت هرذه النتيجرة جزئيرًا مرع دراسرة )

الخاصة لديهم بتوليد فهم أوضح يمكرن المسبق لألمور بزيادة القدرة  طردية بين طالقة التفكير والفهم
والترري أكرردت علررى ضرررورة أخررذ  (م2016،  خولررة)كررذلك اتفقررت مررع دراسررة  تطبيقرره فرري بيئررة العمررل .

العبررر والررتعلم مررن التجررارب السررابقة و اسررتخدامها فرري توليررد أفكررار جديرردة ، وايضررًا اتفقررت مررع دراسررة   
 اتهااسررتراتيجي ضررمن  ،(م2015 ،حلرروب أبررو)المؤسسررات  تضررع أن ينبغرريه  والترري اشررارت الررى انرر

 المنافسين، عن بها تتميز جديدة منتجات على للحصول جديدة، خدمات وابتكار تطوير على العمل
 العاملين المؤسسة تشجع " 4قي الفقرة رقم  جاءت موافقة على التعليم ذاتيويعزو الباحث أن 

و ذلرررك نظررررا ألهميتررره و جررراء االقرررل نسررربيًا برررين الفقررررات إلن  " مسرررتمر بشررركل الرررذاتي التعلررريم علرررى
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المؤسسررة تقرروم بتوظيررف خريجرري السررياحة الفنررادق و ال تررولي اهتمررام كبيررر علررى ان العرراملين لررديها 
بحاجررة الررى تعلرريم إضررافي للقيررام بمهررامهم فرري تقررديم الخرردمات السررياحية .و اختلفررت هررذه النتيجررة مررع 

ضررررورة اهتمرررام المنظمرررات بتشرررجيع العررراملين علرررى ، الررري أكررردت علرررى (2015 ،حلررروب أبرررو)دراسرررة 
و رفررررع للقيمررررة المعرفيررررة سررررات العليررررا لمررررا لرررره مررررن فوائررررد كبيرررررة االعلمرررري و خصوصررررًا بالدر  التحصرررريل
 للمؤسسة. 

 " التركيبتحليل فقرات مجال " 
درجرررة رفرررة لمع المتوسررط الحسرررابي واالنحررراف المعيررراري والرروزن النسررربي والترتيرربتررم اسرررتخدام 

 (.5.11النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة
 لكل فقرة من فقرات مجال المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (5.11جدول )

 ""التركيب 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

1.  
البحث عن أفكار جديدة خارج تقوم اإلدارة  العليا ب

 كبيرة 4 71.27 2.45 7.13 مجالها و تعمل على ربطها و تطبيقها في مجال عملها

2.  

تشجع المؤسسة العاملين لديها على الربط بين ما لديهم 
من أفكار و ما يوجد لدى اآلخرين سواءًا داخل أو خارج 

 المؤسسة.  
 كبيرة 5 70.61 2.24 7.06

3.  
تعديل و تحسين الهيكل التنظيمي تساهم المؤسسة في 

 كبيرة 2 74.31 2.28 7.43 الخاص بها بما يتوافق مع أهدافها

 كبيرة 1 75.05 2.09 7.51 تعمل المؤسسة باستمرار على تبسيط إجراءات العمل  .4

5.  
تساهم المؤسسة في تغير األفراد بما يتوافق مع الوظائف 

 كبيرة 3 72.84 2.26 7.28 التي يعملون بها 

 كبيرة  72.81 1.85 7.28 ميع فقرات المجال معاا ج 

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.11من جدول )
ساوي " ي تعمل المؤسسة باستمرار على تبسيط إجراءات العمل"  الرابعةالحسابي للفقرة  المتوسط -

 هناك موافقة، وهذا يعني أن %75.05 النسبي الوزن( أي أن 10)الدرجة الكلية من  7.51
 على هذه الفقرة.  أفراد العينة من قبل يرةبدرجة كب
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ى الربط بين ما لديهم من تشجع المؤسسة العاملين لديها عل"  الثانيةالمتوسط الحسابي للفقرة  -
 الوزنأي أن  7.06ساوي " ي داخل أو خارج المؤسسة سواءً ما يوجد لدى اآلخرين أفكار و 
 على هذه الفقرة.  أفراد العينة من قبل رةبدرجة كبي هناك موافقة، وهذا يعني أن %70.61 النسبي

 الوزنأي أن  7.28" يساوي  التركيبلمجال " المتوسط الحسابي  بأنبشكل عام يمكن القول 
مررن قبررل أفررراد العينررة علررى فقرررات هررذا بدرجررة كبيرررة  ، وهررذا يعنرري أن هنرراك موافقررة%72.81 النسرربي

 علرى باسرتمرار المؤسسرة تعمرل"  4لفقررة رقرم ويعزو الباحث ان الموافقة جراءت كبيررة علرى االمجال. 
يجب على المؤسسات ان تبسط اجراءات العمل و تقليل تعقيدها و ذلرك  " إلنهالعمل إجراءات تبسيط

الن تعقيد اجراءات العمل خصوصًا في القطاع السياحي والذي يتصف بالتغير المستمر في الوضرع 
عمرل سلسرة و سرهلة و مبسرطة و ذلرك السرتقطاب بين صعودًا و هبوطًا يتطلب ان تكرون إجرراءات ال

اكبر قردر مرن الزبرائن والعمرالء المهمرين مثرل الردخول فري مناقصرات كرل مرا كانرت اإلجرراءات أسرهل 
كل ما ارتاح اكتر صاحب العطاء  كذلك فإن هذا االمر يساعد على اسرتقطاب الكفراءات للعمرل فري 

بررذل والترري اوصررت بأهميررة  (2016، الحررارثي)المؤسسررة السررياحية و اتفقررت هررذه النتيجررة مررع دراسررة 
 و اتفقرت المزيد من إجراءات تسهيل القيام باإلعمال والتقليرل مرن اإلجرراءات الغيرر مهمرة فري العمرل.

 مرن المؤسسرة قبل من اتاستراتيجي وتطوير والتي اوصت بضرورة تبني (2016 ،مبارك)مع دراسة 
 . العمل لتطوير وتبسيط إجراءات المتاحة والبشرية المالية للموارد األمثل االستغالل أجل

 الرربط علرى لرديها العراملين المؤسسرة تشجع " 2الفقرة رقم و جاءت الموافقة بدرجة كبيرة على 
وهري األقرل نسربيا  " المؤسسرة خرارج أو داخرل سواءاً  اآلخرين لدى يوجد ما و أفكار من لديهم ما بين

العامرة فري صرنع القررارات فري المؤسسرة الفلسرطينية و بين الفقرات ويعزو ذلك الباحث الى ان السرمة 
يتصررف بالمركزيررة و يوصرري الباحررث بضرررورة االهتمررام بشرركل اكبررر فرري اشررراك  خصوصررًا السررياحية

خاصررة بالعمررل و تشررجيها بشرركل أكبررر ، ويعررزو الباحررث اتفرراق نتررائج العرراملين فرري صررناعة االفكررار ال
 ألهداف والمنهجية . تلك الدراسات مع هذه الدراسة الشتراكهما في ا

 ( والترري اوصررت العمررلم2016، )الحررارثي واتفقررت هررذه النتررائج مررع بعررض الدراسررات كدراسررة
و اتفقرت  .األساسرية مهامهرا علرى لتركرز القيرادة علرى األعبراء تخفيرف أجرل مرن العراملين تمكين على

 ،مبررارك)والترري اوصررت بضرررورة تمكررين العرراملين و اتفقررت مررع دراسررة  (م2016 ،ظرراهر)مررع دراسررة 
والترري اكرردت علررى ضرررورة تفعيررل دور العرراملين واشررراكهم فرري العمررل و مشرراركة األفكررار و  (م2016

و إشراك العاملين فري اتخراذ القررارات وأخرذ آرائهرم والتي دعت الى  (م2015 ،جبر)اتفقت مع دراسة 
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 ،الحرررررافي)واختلفرررررت النترررررائج مرررررع دراسرررررة   .االسرررررتراتيجية طومقترحررررراتهم عنرررررد إعرررررداد الخطرررررأفكرررررارهم 
المروظفين و دعرت الرى تعزيرز هرذا  إشرراك عمليرة فري قصرور ،  والتي اشارت الى ان هنراك(م2014

، ويعررزو الباحررث ان النتررائج اتفقررت  الجانررب لمررا لرره مررن أهميررة كبيرررة علررى المؤسسررة والعرراملين لررديها
 .والفترة الزمنية التي أجريت بها الدراسةإلنها اتفقت بالمنهجية واالهداف 

 " القيمة الفنيةفقرات مجال "  تحليل -
درجرررة لمعرفرررة  المتوسررط الحسرررابي واالنحررراف المعيررراري والرروزن النسررربي والترتيرربتررم اسرررتخدام 

 (.5.12النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة
 لكل فقرة من فقرات مجال المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (5.12جدول )

 "نية "القيمة الف

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

 كبيرة 3 71.73 2.59 7.17 الفنية الخبرة ذوي العاملين إبداعات المؤسسة تدعم  .1

2.  
تستعين المؤسسة باستشاريين من الخارج لتوليد 

 متوسطة 5 62.94 2.69 6.29 أفكار مميزة و جديدة

3.  
لمؤسسة بيئة عمل تشجع على توليد أفكار توفر ا
 كبيرة 4 70.66 2.35 7.07 مميزة

 كبيرة 2 71.88 2.30 7.19 تستمع المؤسسة بصدر رحب القتراحات العاملين  .4

5.  
تشجع المؤسسة العاملين لديها على مشاركة أفكارهم 

 كبيرة 1 72.65 2.41 7.27 اإلبداعية في والتي تساهم في تطوير العمل .

 كبيرة  69.97 2.04 7.00 فقرات المجال معاا  جميع 
 ( يمكن استخالص ما يلي:5.12من جدول )

تشجع المؤسسة العاملين لديها على مشاركة أفكارهم  " الخامسةالمتوسط الحسابي للفقرة  -
( أي أن 10)الدرجة الكلية من  7.27ساوي " ياإلبداعية في والتي تساهم في تطوير العمل

على هذه  أفراد العينة من قبل بدرجة كبيرة هناك موافقة، وهذا يعني أن %72.65 النسبي الوزن
 الفقرة. 

تستعين المؤسسة باستشاريين من الخارج لتوليد أفكار مميزة و "  الثانيةالمتوسط الحسابي للفقرة  -
بدرجة  هناك موافقة، وهذا يعني أن %62.94 النسبي الوزنأي أن  6.29ساوي " ي جديدة

 على هذه الفقرة.  أفراد العينة بلمن ق متوسطة
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أي أن  7.00ساوي " ي القيمة الفنية " لمجالالمتوسط الحسابي  بأنبشكل عام يمكن القول  -
على  قبل أفراد العينةمن بدرجة كبيرة  وهذا يعني أن هناك موافقة، %69.97 النسبي الوزن

 التعليق. المجالفقرات هذا 
 علررى لررديها العرراملين المؤسسررة تشررجع " 5الفقرررة رقررم  أن الفقرررة االعلررى و هرريويعررزو الباحررث 

مشرراركة العرراملين لألفكررار  ألهميررة " العمررل تطرروير فرري تسرراهم والترري فرري اإلبداعيررة أفكررارهم مشرراركة
االقررب مرن الزبرائن وهرم علرى اطرالع علرى مرا يرغبرون  ألنهماالبداعية في الميدان بالعمل بالسياحي 

الرى الحاجرة للتميرز عرن الغيرر و زيرادة شرعور العراملين بالرضرا  افةباإلضروما ال يرغبون به الزبرائن، 
بررداعهم فرري عملهررم مررن خررالل شررعورهم  مررن خررالل ترردعيم النظرررة الفنيررة للعرراملين و زيررادة إنترراجيتهم وا 
بأهميررررة دورهررررم فرررري المؤسسررررة السررررياحية الترررري يعملررررون بهررررا ولكرررري ال يسررررتعين أصررررحاب المؤسسررررات 

 المؤسسة  قدر اإلمكان  السياحية باالستشاريين من خارج
والتي اوصت بضرورة توفير بيئرة أكثرر  (م2016، الحارثي)وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة 

تشررجيعًا لإلبتكررار فرري العمررل مررا سرريؤدي الررى زيررادة القيمررة الفنيررة للعرراملين و ايضررًا اتفقررت مررع دراسررة 
 وفوائررررده االبتكررررار ألهميررررة العليررررا مدركررررة والترررري اوصررررت بضرررررورة ان تكررررون اإلدارة (م2015، غرررربن)

( Richards, 2011) و اتفقرت هرذه النترائج مرع دراسرة  اإليجابيرة علرى المؤسسرة و العراملين لرديها
ن اإلبداع في السياحة يتنوع في مفهومه وال يقتصر علرى شريء محردد، فاإلبرداع يكرون والتي ذكرت أ
قرررة تكامليرررة برررين اإلبرررداع والعمرررل باالضرررافة الرررى ان هنررراك عال مشررراركة افكرررارهم الفنيرررة  فرري العررراملين

( والتي ذكرت ان االبداع في العمل من النواحي الفنية Cluley, 2011السياحي واتفقت مع دراسة )
 . اإلبداعي واإلنتاج اإلبداعي التفكير على ويشجع يكون من خالل توفير محيط مالئم

تستعين المؤسسرة نصت "  والتي " 2كما يظهر الجدول السابق ان ادنى فقرة كانت الفقرة رقم 
والترري احتلررت المرتبررة االخيرررة برروزن نسرربي ..  " باستشرراريين مررن الخررارج لتوليررد أفكررار مميررزة و جديرردة

 وبدرجة موافقة كبيرة 
" تسرررتعين المؤسسرررة  2جررراءت بدرجرررة متوسرررطة علرررى الفكررررة رقرررم ويعرررزو الباحرررث ان الموافقرررة 

وذلرررك الن المؤسسرررة تعتبرررر ان االسرررتعانة   دة "باستشررراريين مرررن الخرررارج لتوليرررد أفكرررار مميرررزة و جديررر
باستشرراريين مررن الخررارج قررد يمثررل تكلفررة اضررافية علررى المؤسسررة و أن المؤسسررات السررياحية ال ترغررب 
باالسرررتعانة بخبيرررر خرررارجي قرررد يكشرررف أسررررار عملهرررا . وقرررد اتفقرررت هرررذه النتيجرررة جزئيرررًا مرررع دراسرررة 

(Richards, 2011 والترري اوصرت ذكررت ان يكرون هنراك )صررناع برين والمعرفرة تبررادل فري الخبررة 
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السائحين بدون الحاجة الى استشاريين من خارج المؤسسة واتفقت  وبين القرار في المؤسسة السياحية
والتي قللت من اهميرة دور االستشراريين مرن الخرارج و  (م2015 ،حلوب أبو)هذه النتيجة مع دراسة 

وتشجيعهم على تحصيل الشرهادات  العالي لميالع التحصيل على العاملين اكدت على اهمية تشجيع
باالضررافة الررى ان هررذه   .أوسررع علمرري بشرركل الخطررط رسررم علررى المنظمررات سيسرراعد مررا وهررو العليررا

والتي قللت مرن دور االستشراريين مرن الخرارج و دعرت  ( م2007 ،الشويخ)النتيجة اتفقت مع دراسة 
 الخطرررط تقرررديم علرررى تعمرررل والتررري ،جياالسرررتراتي التخطررريط بعمليرررة خاصرررة وحررردة إنشررراء الرررى ضررررورة

والترري اظهرررت موافقررة  (م2016 ،ظرراهر) واتفقررت النتيجررة مررع دراسررة .عليهررا والرقابررة تنفيررذها ومتابعررة
إلجراء تقييم الداءها في تنفيذ الخطة  المؤسسةمن خارج  استشاريينتستعين كبيرة على ان المؤسسة 

راسة هذه النتيجة توفر كادر داخلي مرن العراملين و قد جاءت في المرتبة االخيرة و قد اعزت تلك الد
يقومون بتلك المهمة و تقوم بتدريب لجان متخصصة للقيام بهذه المهمة وقد تستعين باستشاريين من 

 ومنها الحيادية  ألسبابالخارج بين الفترة واالخرى 
 " الطالقةتحليل فقرات مجال "  -

درجرررة لمعرفرررة  ي والرروزن النسررربي والترتيرربالمتوسررط الحسرررابي واالنحررراف المعيرررار  اسرررتخدامتررم 
 (.5.13النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة

 لكل فقرة من فقرات مجال المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (5.13جدول )

 " "الطالقة

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
يب النسبي

ترت
ال

 

درجة 
 فقةالموا

 كبيرة 4 68.88 2.67 6.89 تسهل اإلدارة العليا على العاملين عملية توليد أفكار لتطوير عملهم  .1
 كبيرة 2 70.56 2.65 7.06 يتم تسجيل او كتابة أي أفكار جديدة ليتم العمل على تحسينها الحقًا   .2

3.  
 تستخدم اإلدارة العليا أسلوب التجربة والخطأ في اعتماد األفكار المختلفة

 كبيرة 3 68.88 2.51 6.89 لتطوير االعمال

 كبيرة 6 67.66 2.34 6.77 تحرص االدارة العليا على تغيير اساليب العمل بين فترة و أخرى  .4

5.  
لدى االدارة العليا القدرة على تقديم العديد من األفكار خالل فترة زمنية 

 كبيرة 5 68.12 2.48 6.81 قصيرة

 كبيرة 1 72.74 2.45 7.27 القدرة على النظر لألمور من زوايا مختلفة  تعتبر اإلدارة العليا أن لها  .6
 كبيرة  69.46 2.07 6.95 جميع فقرات المجال معاً  

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.13من جدول )
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تعتبررر اإلدارة العليررا أن لهررا القرردرة علررى النظررر لألمررور مررن السادسررة " للفقرررة المتوسررط الحسررابي  -
، وهرذا يعنري %72.74 النسربي الروزن( أي أن 10)الدرجرة الكليرة مرن  7.27اوي سر" ي زوايا مختلفة

 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  بدرجة كبيرة أن هناك موافقة
تحرررص االدارة العليررا علررى تغييررر اسرراليب العمررل بررين فترررة و "  الرابعررةالمتوسررط الحسررابي للفقرررة  -

 بدرجرة كبيررة هنراك موافقرة، وهرذا يعنري أن %67.66 النسربي الروزنأي أن  6.77ساوي " يأخرى
  على هذه الفقرة.  أفراد العينة من قبل

 الروزنأي أن  6.95سراوي " ي الطالقرة"  لمجرالالمتوسط الحسرابي  بأنبشكل عام يمكن القول 
علررى فقرررات هررذا  قبررل أفررراد العينررةمررن بدرجررة كبيرررة  وهررذا يعنرري أن هنرراك موافقررة، %69.46 النسرربي
  .المجال

 على القدرة لها أن العليا اإلدارة تعتبر " 6رقم ويعزو الباحث درجة الموافقة الكبيرة على الفقرة 
و هرري األعلررى نسرربيًا و والترري تؤكررد علررى أن اإلدارة العليررا أن لهررا  " مختلفررة زوايررا مررن لألمررور النظررر

إن اغلرررب أصرررحاب  القررردرة علرررى النظرررر لألمرررور مرررن زوايرررا مختلفرررة وتبنررري المفررراهيم اإلبداعيرررة  إلرررى
المؤسسات السياحية والمدراء العاملين فيها حسب عينة الدراسة لديهم شرغف لطبيعرة عملهرم وهرم مرن 

بلغرررت  سالفئرررة المتعلمرررة و حسرررب مرررا أكدتررره نتيجرررة الدراسرررة حيرررث ان نسررربة حملرررة درجرررة البكرررالوريو 
ن غالبيرة قرد انعكسرت الى الخبرة التي يتملكها المدراء في المؤسسات السرياحية وا باإلضافة% 72.4

( والتري اشرارت الرى Richards, 2011ذلك علرى هرذه النتيجرة .وقرد اتفقرت هرذه النترائج مرع دراسرة )
السررياحي  القطراع السياسرات فرري وصررناع المنتجرين ان االبرداع فري القطرراع السرياحي يكررون مرن إبررداع

عمررل يزيررد و ينمرري ( والترري اشررارت الررى ان حررب الCluley, 2011واتفقررت هررذه النتيجررة مررع دراسررة )
االبررداع ويرفررع قرردرة المرردراء علررى النظررر لألمررور مررن زوايررا مختلفررة كررذلك قررد اتفقررت هررذه النتيجررة مررع 

وجرررود عالقرررة طرديرررة برررين امرررتالك القيرررادات اإلداريرررة والتررري أشرررارت إلرررى  (2006 ،العرررازمي)دراسرررة 
و القردرة علرى النظرر ة لسمات وخصائص القائد التحويلي وامتالك مرؤوسيها لقدرات ومهرارات إبداعير

 لألمور من كرل الجوانرب و قرد اختلرف نترائج الدراسرة مرع دراسرة العرازمي والتري اشرارت الرى أصرحاب
العليا واتفقت دراسة  المؤهالت أصحاب من غيرهم من أكثر إبداعية يتمتعون بقدرات الدنيا المؤهالت

العمررل بقرردرات إبداعيررة عررن  يالعررازمي مررع نتيجررة الدراسررة مررن حيررث تمتررع أصررحاب الخبرررة األعلررى فرر
 غيرهم.
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 و فتررة برين العمرل اسراليب تغييرر علرى العليرا االدارة تحررص " 4ويعزو الباحث إن الفقررة رقرم 
قررد جرراءت األقررل نسرريبًا وهرري ان االدارة العليررا تحرررص علررى تغييررر اسرراليب العمررل بررين الفترررة  " أخرررى

ئة العمل ،و ان االكثار من  تغيير إجراءات واألخرى الى حاجة المؤسسة إلى توفير االستقرار في بي
العمررل بحاجررة الررى ترردريب و ادارة تغييررر وهررذا األمررر يتطلررب مرروارد ماليررة و بشرررية بمررا يتعررارض مررع 
الظروف االقتصادية الحالية في قطاع غزة ، حيرث ان المؤسسرات السرياحية تفضرل تبسريط إجرراءات 

والترري  (2016، الحررارثي)هررذه النتيجررة مررع دراسررة العمررل حسررب مررا أوردترره نتررائج الدراسررة . واختلفررت 
ويعررزو الباحررث اتفرراق فضررلت تبسرريط اجررراءات العمررل علررى تغيررر أسرراليب العمررل بررين الفترررة واألخرررى 

 النتائج إلتفاقهما في األهداف والمنهجية 
 .التفكير اإلبداعيتحليل جميع فقرات 

درجرررة لمعرفرررة  النسررربي والترتيرربالمتوسررط الحسرررابي واالنحررراف المعيررراري والرروزن تررم اسرررتخدام 
 (.5.14النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة

التفكير  "لجميع فقرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (5.14جدول )

 "اإلبداعي

 البند
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

 كبيرة 1 74.94 1.83 7.49 .األصالة
 كبيرة 5 71.13 2.02 7.11 .االبتكار
 كبيرة 3 72.05 1.87 7.20 .المرونة
 كبيرة 4 71.82 1.97 7.18 .اإلفاضة
 كبيرة 2 72.81 1.85 7.28 .التركيب

 كبيرة 6 69.97 2.04 7.00 .القيمة الفنية
 كبيرة 7 69.46 2.07 6.95 .الطالقة

 كبيرة  71.68 1.69 7.17 إلبداعيجميع فقرات التفكير ا
 7.17سراوي ي التفكيرر اإلبرداعيفقررات المتوسرط الحسرابي لجميرع تبرين أن ( 5.14جردول )من 

من  بدرجة كبيرة موافقةوهذا يعني أن هناك  ،%71.68 النسبي الوزن( أي أن 10)الدرجة الكلية من 
   .بشكل عام التفكير اإلبداعي فقراتعلى  العينةقبل أفراد 

يعزو ذلك الباحث الى اهميرة اسرتخدام التفكيرر االبرداعي بكرل سرماته و خصائصره فري العمرل 
طبيعرررة العمرررل فررري القطررراع السرررياحي تتطلرررب اإلبرررداع واالبتكرررار مرررن  حيرررث  ألنبالقطررراع السرررياحي 

الخدمات المقدمة و القيمة المضرافة المقدمرة للزبرون مرا يحقرق ميرزة تنافسرية افضرل فري ظرل المنافسرة 
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بررررين المؤسسررررات السررررياحية فرررري قطرررراع غررررزة كررررذلك فررررإن الحاجررررة الملحررررة للتفكيررررر االبررررداعي  الشرسررررة
بالمؤسسات السياحية قد ظهرت بشكل أكبر و ذلك لرفع قردرة و جاهزيرة المؤسسرة لمواجهرة الظرروف 

 السياسية واالقتصادية المتقلبة 
اإلبررررداع  والترررري ذكرررررت (م2015، غرررربن) واتفقررررت هررررذه النتررررائج مررررع بعررررض الدراسررررات كدراسررررة

واالبتكررار يعتبررر مررن اهررم العوامررل الترري تسرراعد المؤسسررة علررى الحصررول علررى مركررز تنافسرري قرروي و 
( والتري اشرارت الرى وجرود عالقرة تكامليرة برين التفكيرر Richards, 2011ايضرًا اتفقرت مرع دراسرة )

  االبداعي والعمل السياحي كذلك ان التفكير االبداعي يوفر هالة مميزة للقطاع السياحي
 " االستراتيجيالتخطيط ثانيا: تحليل فقرات مجال " 

درجرررة لمعرفرررة  الحسرررابي واالنحررراف المعيررراري والرروزن النسررربي والترتيررب المتوسررطتررم اسرررتخدام 
 (.5.15النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة
رات مجال  " لكل فقرة من فق المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (5.15جدول )

 " االستراتيجيالتخطيط 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

 كبيرة 1 78.98 2.38 7.90 . االستراتيجييوجد لدى المؤسسة فهم واضح بالتخطيط   .1
ةكبير  2 77.92 2.42 7.79 .االستراتيجييوجد لدى المؤسسة قناعة بالتخطيط   .2  

3.  
يوجد لدى المؤسسة اإلمكانات االزمة والتي من شأنها 

 كبيرة 12 72.79 2.71 7.28 . االستراتيجيةتحقيق الخطة 

4.  
تعتبر رؤية ورسالة المؤسسة واضحة و مفهومة من قبل 

 كبيرة 8 74.26 2.37 7.43 جميع العاملين فيها .

5.  
تصيغ المؤسسة أهدافها طويلة و قصيرة األجل بناءًا 

 كبيرة 15 71.17 2.32 7.12 شرات قياس دقيقة.على مؤ 

6.  
 أهدافها لتحقيق المناسبة اتاالستراتيجي المؤسسة تختار
 كبيرة 10 73.25 2.33 7.32 المحيطة بها. والخارجية الداخليةالبيئة  مع يتالءم بما

7.  
تقوم المؤسسة بشكل دوري بعمل دراسة لتحليل بيئتها 

 كبيرة 13 72.03 2.24 7.20 الخارجية والداخلية .

 كبيرة 5 75.69 2.34 7.57 .يوجد لدى المؤسسة أهداف عامة تنبثق عن رسالتها  .8

9.  
 األمور سير من للتأكد للرقابة برامج على الخطط تحتوي
 كبيرة 3 76.85 2.46 7.69 .لهاتم التخطيط  كما
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

10.  
الموازنات  لتحديد مالية موازنات يوجد لدى المؤسسة

 كبيرة 9 74.13 2.44 7.41 ها .ب الخاصةالمالية 

11.  
تقوم المؤسسة بالتفكير بشكل مخطط و منظم في كافة 

 كبيرة 6 74.67 2.19 7.47 .االستراتيجيمراحل التخطيط 

12.  

تعتمد المؤسسة على أسلوب ممنهج في مرحلة اإلعداد 
و تحديد الوسائل واألدوات التي  االستراتيجيبالتخطيط 

 سيتم استخدامها .
 كبيرة 7 74.37 2.14 7.44

13.  
تقوم المؤسسة بشكل منظم بوضع التوقعات والتخمينات 

 كبيرة 11 72.94 2.26 7.29 حول مدى نجاح عملية اإلعداد للتخطيط .

14.  
بالفترة الزمنية  االستراتيجيةتقوم المؤسسة بتنفيذ الخطط 

 كبيرة 14 71.27 2.58 7.13 المحددة و بالموارد المتاحة المخطط لها مسبقًا . 

15.  
المؤسسة بمتابعة و رقابة العمل المرتبط بالخطة تقوم 

 كبيرة 4 75.84 2.46 7.58 الخاصة بها. االستراتيجية

 كبيرة  74.42 1.88 7.44 جميع فقرات المجال معاا  

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.15من جدول )

"  ياالسرررتراتيجيوجرررد لررردى المؤسسرررة فهرررم واضرررح برررالتخطيط األولرررى " للفقررررة المتوسرررط الحسرررابي  -
، وهررررذا يعنرررري أن هنرررراك %78.98 النسرررربي الرررروزن( أي أن 10مررررن  الكليررررة)الدرجررررة  7.90سرررراوي ي

 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  بدرجة كبيرة موافقة
تصريغ المؤسسرة أهردافها طويلرة و قصريرة األجرل بنراءًا علرى " الخامسرة للفقرة المتوسط الحسابي  -

 هنراك موافقرة، وهرذا يعنري أن %71.17 النسربي الوزنأن  أي 7.12ساوي " ي مؤشرات قياس دقيقة
 على هذه الفقرة.  أفراد العينة من قبل بدرجة كبيرة

 7.44سراوي " ي االسرتراتيجيالتخطريط "  لمجالالمتوسط الحسابي  بأنبشكل عام يمكن القول 
علررى  العينرة قبرل أفررادمررن بدرجرة كبيررة  وهرذا يعنري أن هنرراك موافقرة، %74.42 النسربي الروزنأي أن 

 .المجالفقرات هذا 

 واضررح فهررم المؤسسررة لرردى يوجررد " 1رقررم يعررزو الباحررث أن الموافقررة جرراءت كبيرررة علررى الفقرررة 
و هي األعلى نسبيًا و بسبب ان المؤسسة يوجد لديها فهم واضرح برالتخطيط  "االستراتيجي بالتخطيط
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وا تعلرررريمهم الجررررامعي فرررري درجررررة غالبيررررة العرررراملين فرررري ادارة المؤسسررررات السررررياحية قررررد انهرررر ألنوذلررررك 
البكالوريس و درجة الماجستير فبالتي انعكست هذه النتيجرة علرى مردى تروفر فهرم واضرح  لرديهم عرن 

الرررى ان  الوضرررع االقتصرررادي السرررائد فررري قطررراع غرررزة و التقلبرررات  باإلضرررافة االسرررتراتيجيالتخطررريط 
ضرررورة وجررود معرفررة و فهررم السياسررية ولمررا لهررا مررن اثررر كبيررر علررى القطرراع السياسرري مررا ادى الررى 

الررذي برردوره يسرراعد المؤسسررة علررى االسررتعداد للمسررتقبل و رفررع مرردى جهوزيتهررا  االسررتراتيجيللتخطريط 
 ألي ظروف طارئة مستقبلية ، و اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

 قصرريرة و طويلررة أهرردافها المؤسسررة تصرريغ " 5رقررم وجرراءت الموافقررة بدرجررة كبيرررة علررى الفقرررة 
بسبب ان غالبية افراد العينة و هم المردراء بالقطراع السرياحي "دقيقة  قياس مؤشرات على ءاً بنا األجل

 ينتمون الى الفئة المتعلمة .
والتررررري اظهررررررت ان  (م2016، خولرررررة) كدراسرررررة  هرررررذه النترررررائج مرررررع بعرررررض الدراسرررررات واتفقرررررت

ى ان العراملين فري وقرد أعرزت هرذه الدراسرة النتيجرة إلر االسرتراتيجي برالتخطيط واهتمرام وعي للمؤسسة
ومرن خاللهرم  االسرتراتيجياإلدارة الدنيا  و مسيري العمل على أنهم هم األساس فري عمليرة التخطريط 

يررتم توليررد مؤشرررات قيرراس لررألداء يسررتعين بهررا المرردراء فرري وضررع سياسرراتهم واسررتراتجياتهم  ، وايضررًا 
س المفتوحرة والتري أشرارت والتري اظهررت ان جامعرة القرد (م2016 ،ظراهر)اتفقت النتيجة مع دراسة 

% و قرد أعرزت هرذه 82.5عاليرة فري المؤسسرة وبنسربة  االسرتراتيجيإلى إن درجة ممارسرة التخطريط 
 أهمهرا ، مهنيرة أسرس علرى العليرا الوظرائف فري باختيرار المروظفين تقروم الجامعرةن النتيجة الى علرى أ

واتفقرت النترائج مرع  اإلداريرة ى األقسرامداألولى، للعمرل فري إحر الجامعيةعلى الشهادة  الحصول شرط
 لررديهم الفلسررطينية الجامعررات فرري العرراملين ، والترري اشررارت الررى ان األفررراد(م2014 ،الحررافي)دراسررة 
الجامعة وقرد اعرزت  في الشاملة الجودة لتحقيق مهمة خطوة ويعتبرونه االستراتيجي بالتخطيط اهتمام

. كذلك شهادات جامعية و درجات علمية عليا هذه الدراسة تلك النتيجة الى توفر كادر إداري يمتلك 
اإلدارات العليرا للمؤسسرات النسروية والتي اشارت الى  (م2010 ،صيام)اتفقت هذه النتائج مع دراسة 

والترري اعررزت هررذه النتيجررة الررى  وتلتررزم برره لتطرروير أدائهررا االسررتراتيجياألهليررة ترردعم عمليررة التخطرريط 
ويعررزو الباحررث االدارة مررا انعكررس علررى هررذه النتيجررة . ترروفر كررادر اداري يحمررل درجررات علميررة فرري 

اتفاق تلك النتائج مرع نترائج الدراسرة وذلرك إلتفراق معظهمهرا مرع الدراسرة باالهرداف والمنهجيرة والبيئرة 
 التي اجريت فيها الدراسة .
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 اختبار فرضيات الدراسة 5.6

( بين α ≤ 0.05داللة )توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرضية الرئيسة األولى: 
 .في قطاع السياحة في قطاع غزة االستراتيجيالتفكير اإلبداعي والتخطيط 

 ." معامل بيرسون لالرتباط"الختبار هذه الفرضية تم استخدام 
.( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية )832.( أن معامل االرتباط يساوي 5.16يبين جدول )

برين وهرذا يردل علرى وجرود عالقرة ذات داللرة إحصرائية  0.05ة وهي أقل مرن مسرتوى الداللر 0.000
 .قطاع غزةبفي قطاع السياحة  االستراتيجيالتفكير اإلبداعي والتخطيط 

بكررل  االسررتراتيجيالتفكيررر اإلبررداعي و توظيفرره فرري التخطرريط  أهميررة ذلررك إلررى ويعررزو الباحررث
يلرة المردى لضرمان اسرتمرارية سماته الن هنراك حاجرة ملحرة لإلبرداع واالبتكرار فري وضرع الخطرط طو 

عمل المنشأة في ظل الظروف التي يمرر بهرا قطراع غرزة و لضررورة التميرز عرن المنافسرين ولضررورة 
اسررتقطاب اكبررر قرردر مررن الزبررائن واالسررتيالء اكبررر قرردر مررن الحصررة السرروقية ومررن هررذا المنطلررق فررإن 

ت السياحية أمرر مهرم و اسرتغناء إدخال اإلبداع واالبتكار والقيم الفنية في خطط و سياسات المؤسسا
 عنه.

( والترري أشررارت إلررى Richards, 2011) واتفقررت هررذه النتررائج مررع بعررض الدراسررات كدراسررة
 وتخطرريط بتطررورومرردى ارتباطرره و أهميررة عالقترره التفكير اإلبررداعي فرري السررياحة برر ضرررورة االهتمررام

و ، واألمرراكن السررياحية المتميررزة .ات المختلفررة والمتعلقررة بررالترويج، والصررناعات اإلبداعيررةاالسررتراتيجي
عالقرة واضرحة برين الكفراءة فري ( والتي أشارت إلى وجرود Leung, 2009اتفقت أيضا مع دراسة  )

 فررري العثرررور علرررى حرررل للمشررركالت . والتخطررريط و وأداء العمرررل الميرررداني واإلبرررداعوالتفكيرررر  األصرررالة
ى أهمية التفكير اإلبداعي واثره الهام ( والتي أشارت ال2016واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )سمسوم،

على عملية التخطيط اإلستراتيجي و صيانة الخطط اإلستراتيجية بالشكل الذي يحقق فعالية أكبر في 
 عمل المؤسسة و يساعدها على تحقيق أهدافها بشكل أفضل .

 سياحة في قطاع غزةبقطاع ال االستراتيجيالتفكير اإلبداعي والتخطيط بين معامل االرتباط  (:5.16جدول )

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بين α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 .في قطاع السياحة في قطاع غزة االستراتيجياألصالة والتخطيط 

.691 *0.000 
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 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بين α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 .في قطاع السياحة في قطاع غزة االستراتيجياالبتكار والتخطيط 

.617 *0.000 

( بين α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 .في قطاع السياحة في قطاع غزة االستراتيجيالمرونة والتخطيط 

.654 *0.000 

( بين α ≤ 0.05)توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 .في قطاع السياحة في قطاع غزة االستراتيجيوالتخطيط  اإلفاضة

.732 *0.000 

( بين α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 0.000* 746. .في قطاع السياحة في قطاع غزة االستراتيجيالتركيب والتخطيط 

( بين α ≤ 0.05داللة )توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 .في قطاع السياحة في قطاع غزة االستراتيجيالقيمة الفنية والتخطيط 

.795 *0.000 

( بين α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 .في قطاع السياحة في قطاع غزة االستراتيجيالطالقة والتخطيط 

.783 *0.000 

( بين α ≤ 0.05ة عند مستوى داللة )توجد عالقة ذات داللة إحصائي
في قطاع السياحة في قطاع  االستراتيجيالتفكير اإلبداعي والتخطيط 

 .غزة
.832 *0.000 

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة * 

لتفكير ل( α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) أثر ذووجد ي: ثانيةالفرضية الرئيسة ال
 .قطاع غزةبفي قطاع السياحة  االستراتيجيالتخطيط في ي اإلبداع

اإلبرداعي لمعرفرة أثرر التفكيرر " االنحردار الخطري المتعردد " الختبار هذه الفرضية تم استخدام 
 ، وقد تبين ما يلي:في قطاع السياحة بقطاع غزة االستراتيجيفي التخطيط 

% من 73.3، وهذا يعني أن 0.733، ومعامل التحديد الُمعدَّل= 0.861=  رتباطمعامل اال  -
تم تفسيره من خالل العالقة الخطية والنسبة المتبقية قد ترجع  االستراتيجيالتخطيط التغير في 

 .بقطاع السياحة في قطاع غزة االستراتيجيالتخطيط في إلى عوامل أخرى تؤثر 

مما يعني  0.000القيمة االحتمالية تساوي  ، كما أن77.674بلغت المحسوبة  F االختبار قيمة -
اإلبداعي التفكير بين ذات داللة إحصائية رفض الفرضية الصفرية والقبول بوجود عالقة 

  .في قطاع السياحة بقطاع غزة االستراتيجيالتخطيط و 
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وهي أكبر  0.644القيمة االحتمالية تساوي  كما أن 0.464تساوي  t، قيمة اختبار األصالةمتغير   -
في قطاع السياحة ب االستراتيجيفي التخطيط  لألصالةد تأثير عدم وجو وهذا يعني  0.05من 

 .قطاع غزة

ويعررزو الباحررث ذلررك إلررى قلررة اهتمررام المرردراء وأصررحاب المؤسسررات السررياحية باألفكررار النررادرة 
تعرود إلرى الخبررة السرابقة و محاكراة لمرا  االسرتراتيجية موالخارجة عرن المرألوف حيرث إن اغلرب قرراراته

 سياحية المنافسة  .تقدمه المؤسسات ال
و من األمثلة العملية على تطبيق األصالة في المؤسسات السياحية قيام بعض تلك المؤسسرات بعقرد 
مسابقات ترفيهية للعائالت في عطلة نهاية اإلسبوع لغرض استقطاب أكبر قدر من الزوار باالضرافة 

 لعائالت .لقيام بعض المؤسسات السياحية بعقد حفالت غنائية و ترفيهية لفئة ا
وهي أكبر  0.266القيمة االحتمالية تساوي  كما أن 1.115-تساوي  t، قيمة اختبار االبتكارمتغير  -

في قطاع السياحة ب االستراتيجيفي التخطيط  لالبتكارعدم وجود تأثير وهذا يعني  0.05من 
  .قطاع غزة

المؤسسرات السرياحية ويعزو الباحث ذلك الرى عردم تروفر اإلمكانيرات والمروارد لردى الكثيرر مرن 
والتررري ستسررراهم بررردورها فررري تعزيرررز مفهررروم االبتكرررار و اسرررتحداث منتجرررات جديررردة و خررردمات سرررياحية 

الى ارتفراع التكراليف  باإلضافةلدى الكثير من المؤسسات السياحية  لالبتكارمبتكرة  ما يسبب عائق 
علررى كيفيررة التررأقلم والمحافظررة التشررغيلية وقلررة االيرررادات مررا سرريؤدي بطبيعررة الحررال الررى تفكيررر االدارة 

 على الوضع الحالي و تأجيل أي أفكار جديدة  .
ومن األمثل العملية على تطبيق االبتكار في المؤسسات السياحية قيام بعض المؤسسات بعمل حفلة 
 عيد ميالد مفاجئة للزبائن المهمين و المتكررين وذلك لكسب والءهم و انتماءهم للمؤسسة السياحية.

 0.193القيمررة االحتماليررة تسرراوي  كمررا أن 1.306-تسرراوي  tلمرونررة، قيمررة اختبررار متغيررر ا
بقطاع السرياحة  االستراتيجيوهذا يعني عدم وجود تأثير للمرونة في التخطيط  0.05وهي أكبر من 
 في قطاع غزة. 

يعرزو الباحرث ذلرك الرى الظرروف االقتصرادية التري يمرر بهرا قطراع غرزة و أزمرة الكهربراء الترري 
ت إلرررى زيرررادة فررري المصررراريف التشرررغيلية مرررن ناحيرررة شرررراء وقرررود لتشرررغيل المؤسسرررات السرررياحية و أد

اإلغالق المستمر للمعابر ما أدى إلى تقنين المرونة في صنع القرار واالنتقرال برين األفكرار فري رسرم 
 . االستراتيجيالسياسات والتخطيط 
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ياحية قيررام بعررض المؤسسررات بررالتكيف ومررن األمثررل العمليررة علررى تطبيررق المرونررة فرري المؤسسررات السرر
للوضرررع االقتصرررادي و تغيرررر أسرررلوب نشررراطها والتركيرررز علرررى مرررا يتطلبررره الوضرررع الرررراهن أو الموسرررم 
الحررالي فرريالحظ اإلهتمررام بررورش العمررل و النرردوات والرردورات التدريبيررة ، و فرري فصررل الصرريف يكررون 

ة تقرروم بتوظيررف إمكانياتهررا بشرركل ، وبالتررالي فررإن المؤسسررات السررياحي األعررراسالتركيررز علررى حفررالت 
 مرت حسب ما يتطلبه الموسم أو الوضع الراهن أمامها .

 0.020القيمرررة االحتماليرررة تسررراوي  كمرررا أن 2.346تسررراوي  t، قيمرررة اختبرررار اإلفاضرررةمتغيرررر 
بقطاع السرياحة  االستراتيجيوهذا يعني وجود تأثير ايجابي للبلورة في التخطيط  0.05وهي أقل من 
زة. ويعررزو الباحررث وجررود تررأثير للبلررورة و هرري القرردرة علررى توسرريع األفكررار البسرريطة إلررى فرري قطرراع غرر

اعتمرراد المرردراء فرري المؤسسررات السررياحية علررى خبررراتهم السررابقة فرري التخطرريط و اعتمررادهم األساسرري 
علررررى األفكررررار السررررابقة الترررري لررررديهم و العمررررل علررررى توسرررريعها و إثراءهررررا و توظيفهررررا فرررري التخطرررريط 

 . ياالستراتيج
ومرن األمثررل العمليررة علررى تطبيرق اإلفاضررة فرري المؤسسررات السررياحية هرو قيررام العديررد مررن المؤسسررات 

 السياحية بتوسيع دائرة منتجاتها بشكل مستمر و تطوير مرافقها و مثل فندق آدم و مطعم مزاج .
 0.000القيمررة االحتماليررة تسرراوي  كمررا أن 3.835تسرراوي  tمتغيررر التركيررب، قيمررة اختبررار  

بقطررراع  االسرررتراتيجيوهرررذا يعنررري وجرررود ترررأثير ايجرررابي للتركيرررب فررري التخطررريط  0.05هررري أقرررل مرررن و 
السررياحة فرري قطرراع غررزة. ويعررزو الباحررث وجررود اثررر ايجررابي للتركيررب إلررى الحاجررة لتوظيررف الخبرررات 
السابقة لدى أصحاب المؤسسات السرياحية والمردراء و أهميرة اسرتغالل كرل المروارد الفكريرة لرديهم مرن 

وربط بين العديد من األفكار الغيرر مترابطرة للخرروج عرن دائررة المرألوف والتميرز عرن المنافسرين  جمع
فرري ظررل المنافسررة القويررة بالقطرراع السررياحي و الظررروف االقتصررادية والسياسررية المتقلبررة مررا سيسرراهم 

 . االستراتيجيبشكل ايجابي على عملية التخطيط 
ي المؤسسرررات السرررياحية قيرررام العديرررد مرررن المؤسسرررات ومرررن األمثرررل العمليرررة علرررى تطبيرررق التركيرررب فررر

بالتعاقررد مررع شررركات تصرروير و شررركات تنظرريم وتررزين صررالة العرررس و السررياحية فرري موسررم األعررراس 
توليررف كررل تلررك العناصررر للخررروج بشررئ متكامررل و متوافررق وجميررل ويرضرري الزبررون و الررزوار كفنرردق 

 المشتل .
 0.000القيمرة االحتماليرة تسراوي  كما أن 5.245ي تساو  tمتغير القيمة الفنية، قيمة اختبار 

بقطراع  االسرتراتيجيوهرذا يعنري وجرود ترأثير ايجرابي للقيمرة الفنيرة فري التخطريط  0.05وهي أقرل مرن 
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السررياحة فرري قطرراع غررزة. ويعررزوا الباحررث وجررود اثررر ايجررابي للقيمررة الفنيررة بسرربب ان العمررل السررياحي 
لمؤسسة السياحية عن غيرها الستقطب اكبر قدر ممكن من يتطلب قيمة فنية متجددة و فريدة تميز ا

لمقدمرة وطريقرة الزبائن ، وتكرون تلرك القيمرة الفنيرة فري طريقرة تقرديم الخردمات و فري تنروع المنتجرات ا
 .تقديمها و أسعارها

ومررن األمثررل العمليررة علررى تطبيررق الفنيررة الفنيررة فرري المؤسسررات السررياحية قيررام العديررد مررن المؤسسررات 
بإضررفاء حررس فنرري فرري عرررض المنررتج المقرردم للزبررون بالصررورة النهائيررة و مثررال ذلررك تررزيين  السررياحية

الكيررررك الررررذي مطعررررم مررررزاج ، باإلضررررافة الررررى تطرررروير المرافررررق بصررررورة  فنيررررة و جماليررررة كالعديررررد مررررن 
 المؤسسات السياحية مثل مطعم بيليني وغيره الكثير من المقاهي والفنادق .

وهي  0.000القيمة االحتمالية تساوي  كما أن 4.099تساوي  tمتغير الطالقة، قيمة اختبار 
بقطاع السياحة فري  االستراتيجيوهذا يعني وجود تأثير ايجابي للطالقة في التخطيط  0.05أقل من 

قطرراع غررزة. ويعررزو الباحررث وجررود تررأثير ايجررابي للطالقررة ألنهررا تزيررد قرردرة المؤسسررة علررى التكيررف فرري 
سررية المتقلبررة باإلضررافة إلررى زيررادة كفاءتهررا فرري تلبيررة حاجررات الزبررائن ظررل الظررروف االقتصررادية والسيا

وان القردرة علرى توليررد االفكرار والسررعة والسررهولة فري توليرردها سريؤدي بطبيعرة الحررال الرى سياسررات و 
 أفضل. استراتيجيةخطط 

ومرررن األمثرررل العمليرررة علرررى تطبيرررق الطالقرررة فررري المؤسسرررات السرررياحية قيرررام العديرررد مرررن المؤسسرررات 
لسياحية بالعمل على توليد و استقطاب اكبر قدر من األفكرار لتطروير منتجاتهرا و مثرل مطعرم مرزاج ا

 والذي يقوم بشكل دوري بعقد دورات تدريبية لصانعي الحلويات على االنترنت مع خبراء أجانب .
المطلقررة هرري  t" حسررب قيمررة اختبررار  االسررتراتيجيأهميررة المتغيرررات المررؤثرة علررى " التخطرريط 

، وأخيرررا المرونررة اإلفاضررةى الترتيررب: القيمررة الفنيررة، ومررن ثررم الطالقررة، ومرن ثررم التركيررب، ومررن ثررم علر
الرررى  االسررتراتيجيواالبتكررار واألصررالة. ويعررزو الباحررث التررأثير األعلررى للقيمررة الفنيررة علررى التخطرريط 
إضرافية تجرذب  حاجة المؤسسات السياحية الملحة إلى إثرراء خردماتها ومنتجاتهرا السرياحية بقيمرة فنيرة

الزبرررائن و تميزهرررا عرررن منافسررريها وجررراءت الطالقرررة بالمرتبرررة الثانيرررة نظررررًا ألثرررر توليرررد األفكرررار بسررررعة 
بشركل أكبرر ، ويعرزو الباحرث إن  االسرتراتيجيةوسهولة على رفرع كفراءة المؤسسرة فري وضرع خططهرا 

لهررذا األمررر مررن أثررر هررام  التركيررب بالمرتبررة الثالثررة ألهميترره النسرربية فرري الخررروج بأفكررار مسررتحدثة ومررا
 . االستراتيجيعلى التخطيط 
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ويعرررزو الباحرررث ان متغيررررات المرونرررة واالبتكرررار واألصرررالة جررراءت األقرررل ترررأثيرًا بسررربب اعتمررراد 
مدراء وأصحاب المؤسسات السياحية على خبراتهم السابقة بشكل اكبر فري توليرد األفكرار المسرتخدمة 

 . االستراتيجيفي عملية التخطيط 
 الفرضية الرئيسة الثانية -المتعددالخطي (: تحليل االنحدار 5.17)جدول  

 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقلة

 0.000 3.593 1.139 المقدار الثابت

 0.644 0.464 0.033 .األصالة

 0.266 1.115- 0.067- .االبتكار

 0.193 1.306- 0.083- .المرونة

 0.020 2.346 0.161 .اإلفاضة

 0.000 3.835 0.259 .التركيب

 0.000 5.245 0.330 .القيمة الفنية

 0.000 4.099 0.256 .الطالقة

 0.733معامل التحديد الُمعدَّل=  0.861=  رتباطمعامل اال

 0.000القيمة االحتمالية =  F  =77.674قيمة االختبار 
 

( α ≤ 0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال الثالثة : الفرضية الرئيسة
أثر التفكير اإلبداعي على التخطيط  حولبين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 

 ." العمر, المؤهل العلمي, عدد سنوات الخبرة " الشخصية بياناتلل ىُتعز  االستراتيجي

عرفرة مرا إذا كران هنراك فرروق ذات داللرة إحصرائية " لمالتبراين األحرادي تم استخدام اختبرار " 
 متوسطات أو أكثر. 3وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة 

 ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

إلى  ىُتعز  االستراتيجيأثر التفكير اإلبداعي على التخطيط  حولتقدير أفراد عينة الدراسة 
 .العمر
 ( يمكن استنتاج ما يلي:5.18جدول )الموضحة في من النتائج 
أقرررل مرررن مسرررتوى " المقابلرررة الختبرررار" التبررراين األحرررادي  (.Sig)تبرررين أن القيمرررة االحتماليرررة  
ذلك يمكن استنتاج أنه توجرد فرروق ذات " وباالستراتيجي، التخطيط الطالقة للمجالين " 0.05الداللة 

وذلرك العمرر، داللة إحصائية بين متوسرطات تقرديرات عينرة الدراسرة حرول هرذين المجرالين تعرزى إلرى 
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سرنة  30سنة فرأكثر لمجرال " الطالقرة"، ولصرالح الرذين أعمرارهم أقرل مرن  40لصالح الذين أعمارهم 
عمر على متغير الطالقة بسبب الخبررة العمليرة ". ويعزو الباحث اثر الاالستراتيجيلمجال " التخطيط 

سنة فأكثر ما يؤدي إلى قردرتهم بشركل  40التي يتمتع بها مدراء المؤسسات السياحية الذين أعمارهم 
 30أكبرر علررى توليررد أفكرار إبداعيررة، كررذلك يعرزو الباحررث وجررود أثرر لصررالح الررذين اعمرارهم اقررل مررن 

ب ان هرررذه الفئررررة ينتمررري غالبيتهرررا الررررى حملرررة درجررررة وذلرررك بسررررب االسرررتراتيجيسرررنة لمجرررال التخطرررريط 
البكرررالوريوس وقلرررة خبررررتهم بالعمرررل السرررياحي وبالترررالي فرررإن آليرررة صرررنع القررررار لرررديهم سرررتكون باتجررراه 

 التخطيط بناءًا على مؤشرات قياس مدروسة بشكل أكبر من اعتمادهم على خبراتهم السابقة .
 (.Sig)معررا فقررد تبررين أن القيمررة االحتماليررة  أمررا بالنسرربة لبرراقي المجرراالت والمجرراالت مجتمعررة

وبررذلك يمكررن اسررتنتاج أنرره ال توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين  0.05أكبررر مررن مسررتوى الداللررة 
 متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى العمر. 

ت الرررى ان ( والتررري أشرررار م2013، حمررراد) واتفقرررت هرررذه النترررائج مرررع بعرررض الدراسرررات كدراسرررة
النسرررربة األعلررررى لرررردى المرررردراء فرررري القطرررراع السررررياحي بنسرررربة هررررم مررررن فئررررة الشررررباب و حملررررة درجررررات 

 . سالبكالوريو 
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 العمر –اختبار" التباين األحادي " نتائج  (:5.18جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
لقي

ا
ية 

مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

أقل من 
 سنة 30

أقل  –30من 
 سنة 40من 

 سنة 40
 فأكثر

 0.343 1.075 7.22 7.30 7.67 .األصالة

 0.664 0.411 6.91 6.98 7.23 .االبتكار

 0.258 1.366 6.68 7.04 7.39 .المرونة

 0.214 1.554 7.44 6.87 7.37 .اإلفاضة

 0.153 1.893 6.74 7.06 7.51 .التركيب

 0.241 1.435 6.42 6.81 7.21 .القيمة الفنية

 0.026* 3.738 7.53 6.46 7.23 .الطالقة

 0.192 1.662 7.01 6.92 7.37 .التفكير اإلبداعي

 0.012* 4.556 7.41 6.96 7.79 .االستراتيجيالتخطيط 

 0.079 2.573 7.13 6.93 7.49 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللةات الفرق بين المتوسط *

( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05ند مستوى داللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ع -
إلى  ىُتعز  االستراتيجيأثر التفكير اإلبداعي على التخطيط  حولتقدير أفراد عينة الدراسة 

 .المؤهل العلمي
 ( يمكن استنتاج ما يلي:5.19الموضحة في جدول )من النتائج 
أقرررل مرررن مسرررتوى " ن األحرررادي المقابلرررة الختبرررار" التبررراي (.Sig)تبرررين أن القيمرررة االحتماليرررة  
االبتكررار " وبررذلك يمكررن اسررتنتاج أنرره توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين  لمجررال " 0.05الداللررة 

وذلررك لصررالح الررذين المؤهررل العلمرري متوسررطات تقررديرات عينررة الدراسررة حررول هررذا المجررال تعررزى إلررى 
اللررة إحصررائية لصررالح الررذين مررؤهلهم العلمرري دبلرروم متوسررط فأقررل. ويعررزو الباحررث وجررود فررروق ذات د

مررؤهلهم العلمرري دبلرروم متوسررط فأقررل إلررى إن المرردراء و أصررحاب المؤسسررات مررن حملررة درجررة الرردبلوم 
بنراءًا علرى  االسرتراتيجيفأقل تنقصهم المعرفرة العلميرة الكافيرة والتري ستسراعدهم فري عمليرة التخطريط 

لرررى خبرررراتهم السرررابقة و علرررى أسررراس علمررري و بنررراءًا علرررى مؤشررررات و أهرررداف دقيقرررة و ويعتمررردون ع
 أفكارهم االبتكارية في تخطيطهم بشكل أكبر
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 (.Sig)أمررا بالنسرربة لبرراقي المجرراالت والمجرراالت مجتمعررة معررا فقررد تبررين أن القيمررة االحتماليررة 
وبررذلك يمكررن اسررتنتاج أنرره ال توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين  0.05أكبررر مررن مسررتوى الداللررة 
 الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى المؤهل العلمي متوسطات تقديرات عينة 

و يعررررزو الباحررررث ذلررررك ألن طبيعررررة العمررررل السررررياحي تتطلررررب إبررررداع و تفكيررررر إبررررداعي إلدارة 
 المؤسسة و زيادة قدرتها التنافسية و تمييزها بغض النظر عن المؤهل العلمي. 

 يالمؤهل العلم –"  التباين األحادي "اختبارنتائج  (:5.19جدول )

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
ية 

مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

 دراسات عليا سبكالوريو  دبلوم متوسط فأقل

 0.251 1.393 7.35 7.41 7.99 .األصالة

 0.038* 3.330 6.58 7.02 7.89 .االبتكار

 0.533 0.631 6.90 7.19 7.48 .المرونة

 0.138 2.002 6.85 7.10 7.79 .اإلفاضة

 0.572 0.560 6.91 7.30 7.43 .كيبالتر 

 0.217 1.540 6.61 6.94 7.53 .القيمة الفنية

 0.065 2.773 6.64 6.82 7.72 .الطالقة

 0.124 2.112 6.83 7.10 7.69 .التفكير اإلبداعي

 0.309 1.182 7.10 7.40 7.86 .االستراتيجيالتخطيط 

 0.148 1.929 6.91 7.19 7.74 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللةات الفرق بين المتوسط *
( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

عدد إلى  ىُتعز  االستراتيجيأثر التفكير اإلبداعي على التخطيط  حولتقدير أفراد عينة الدراسة 
 .سنوات الخبرة
المقابلة الختبار"  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5.20في جدول )الموضحة من النتائج 
لكافة المجاالت وبذلك يمكرن اسرتنتاج أنره ال توجرد  0.05أكبر من مستوى الداللة " التباين األحادي 

عردد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلرى 
 .سنوات الخبرة

إن المدراء وأصحاب المؤسسات السياحية يعملون تحسرين مؤسسراتهم  ذلك إلى ويعزو الباحث
و تكييفها مع الظروف السياسية واالقتصادية المحيطة و ذلك بنراءًا علرى خبرراتهم السرابقة فري العمرل 
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معرات السياحي ما يمكنهم من االستمرار في العمل و المدراء األقل خبرة تقلو تعليم معاصر مرن الجا
وبتالي فقرد اكتسربوا مهرارات و أسراليب حديثرة تتماشرى مرع متطلبرات العمرل السرياحي و تؤهرل المردراء 

 للعمل في ظل الظروف الحالية التي يمر بها قطاع غزة.
 عدد سنوات الخبرة –"  التباين األحادي "اختبارنتائج  (:5.20جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

 5أقل من 
 سنوات

  –سنوات  5
 سنوات 10اقل من 

 سنوات فأكثر 10

 0.897 0.109 7.63 7.46 7.47 .األصالة

 0.987 0.013 7.06 7.13 7.12 .االبتكار

 0.274 1.302 7.33 6.96 7.41 .المرونة

 0.419 0.875 7.56 7.02 7.20 .اإلفاضة

 0.580 0.546 7.16 7.17 7.45 .التركيب

 0.424 0.861 7.10 6.78 7.18 .لقيمة الفنيةا

 0.065 2.778 7.27 6.54 7.23 .الطالقة

 0.473 0.752 7.31 6.99 7.29 .التفكير اإلبداعي

 0.145 1.952 7.47 7.15 7.73 .االستراتيجيالتخطيط 

 0.333 1.106 7.36 7.04 7.42 جميع المجاالت معا

( α ≤ 0.05ق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال توجد فرو الرابعة: الفرضية الرئيسة
أثر التفكير اإلبداعي على التخطيط  حولبين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 

 ." عمر المنشاة, عدد العاملين "الخاصة بالمؤسسة  لبياناتل ىُتعز  االستراتيجي
هنراك فرروق ذات داللرة إحصرائية  " لمعرفرة مرا إذا كرانالتبراين األحرادي تم استخدام اختبرار " 

 متوسطات أو أكثر. 3وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة 
 ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
عمر إلى  ىُتعز  االستراتيجيبداعي على التخطيط أثر التفكير اإل حولتقدير أفراد عينة الدراسة 

 .المنشأة
المقابلة الختبار"  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5.21الموضحة في جدول )من النتائج 
لكافة المجاالت وبذلك يمكرن اسرتنتاج أنره ال توجرد  0.05أكبر من مستوى الداللة " التباين األحادي 
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متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى عمر فروق ذات داللة إحصائية بين 
 .المؤسسة.

والسياسرية واالجتماعيرة والقانونيرة فري جميرع  االقتصراديةويعزو ذلرك الباحرث لتشرابه الظرروف 
 ياحية بغض النظر عن عمر المؤسسة مناطق قطاع غزة و التي تعمل في ظلها كل المؤسسات الس

 عمر المنشأة –بار" التباين األحادي " اختنتائج  (:5.21جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

 5أقل من 
 سنوات

 10أقل من  5-
 سنوات

أقل - 10
 سنة 15من 

سنة  15
 فأكثر

 0.000* 8.960 8.23 8.10 6.71 7.67 .األصالة

 0.000* 6.674 7.94 7.33 6.36 7.39 .االبتكار

 0.039* 2.845 7.44 7.71 6.73 7.41 .ةالمرون

 0.000* 8.925 7.68 7.89 6.30 7.63 .اإلفاضة

 0.000* 8.229 7.82 7.97 6.50 7.57 .التركيب

 0.002* 5.252 7.55 7.59 6.30 7.21 .القيمة الفنية

 0.001* 5.740 7.36 7.71 6.21 7.23 .الطالقة

 0.000* 8.618 7.71 7.76 6.43 7.44 .التفكير اإلبداعي

 0.000* 8.442 7.73 8.44 6.68 7.72 .االستراتيجيالتخطيط 

 0.000* 9.107 7.71 7.95 6.50 7.52 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللةات الفرق بين المتوسط *
قدير ( بين متوسطات درجات تα ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

 .عدد العاملينإلى  ىُتعز  االستراتيجيأثر التفكير اإلبداعي على التخطيط  حولأفراد عينة الدراسة 
 (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  ( يمكن استنتاج ما يلي:5.22الموضحة في جدول )من النتائج 

، المرونة، األصالة "للمجاالت  0.05أقل من مستوى الداللة " المقابلة الختبار" التباين األحادي 
" وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات التركيب ،اإلفاضة

وذلك لصالح المؤسسات التي عدد العاملين عدد العاملين عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى 
عامل  20التي تحتوي على عامل فأكثر. ويعزو الباحث ذلك الن المؤسسات السياحية  20فيها 

فأكثر يكون مستوى التخطيط لديهم أكبر و أدق وذلك نظرًا لحجم المنشأة و عدد العاملين و ايضًا 
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المتالك تلك المؤسسات لموظفين لديهم خبرة علمية أكبر و خبرة مهنية تساعدهم في إثراء عملياتهم 
 لمؤسسة و زيادة حصتها السوقية ا التخطيطية بسمات التفكير االبداعي الذي يساهم في تطوير

( والترري أشررارت إلررى إن غالبيررة العرراملين فرري م2013ذه النتيجررة مررع دراسررة ) حمرراد،واتفقررت هرر
القطرراع السررياحي يتوزعرررون فرري المؤسسرررات السررياحية الكبيرررة مثرررل الفنررادق والمطررراعم و أشررارت هرررذه 

 عملية في هذا المجال . الدراسة إلى امتالك تلك المؤسسات إلى مدراء متعلمين ولديهم خبرة
 (.Sig)أمررا بالنسرربة لبرراقي المجرراالت والمجرراالت مجتمعررة معررا فقررد تبررين أن القيمررة االحتماليررة 

وبررذلك يمكررن اسررتنتاج أنرره ال توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين  0.05أكبررر مررن مسررتوى الداللررة 
ملين. وذلرك بسربب تشرابه متوسطات تقرديرات عينرة الدراسرة حرول هرذه المجراالت تعرزى إلرى عردد العرا

الظرررروف السياسرررية واالقتصرررادية والقانونيرررة فررري جميرررع منررراطق قطررراع غرررزة والتررري تعمرررل المؤسسرررات 
 السياحية في ظلها .

 عدد العاملين  –"  التباين األحادي "اختبارنتائج  (:5.22جدول )

 المجال
 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
ية 

مال
الحت

ا (
S

ig
).

 فأكثرعامل  20 عامل 20أقل من  10- 10أقل من  

 0.012* 4.563 7.85 7.56 6.95 .األصالة

 0.373 0.993 7.35 6.92 6.95 .االبتكار

 0.006* 5.277 7.58 7.33 6.60 .المرونة

 0.035* 3.414 7.53 6.63 7.17 .اإلفاضة

 0.007* 5.050 7.52 7.63 6.68 .التركيب

 0.055 2.940 7.40 6.66 6.73 .القيمة الفنية

 0.123 2.119 7.29 6.63 6.73 .الطالقة

 0.051 3.023 7.50 7.03 6.84 .التفكير اإلبداعي

 0.287 1.256 7.67 7.39 7.18 .االستراتيجيالتخطيط 

 0.079 2.568 7.55 7.13 6.93 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 مقدمة : 6.1

دراء أظهرت هذه الدراسة العديد من النتائج والتوصيات المهمة التي سيستفيد منها فئة الم
التخطيط تمين في مجال التفكير اإلبداعي و الباحثين المهوأصحاب المؤسسات السياحية و 

تتلخص وتوصياتها مما سبق من تحليل للنتائج واختبار للفرضيات فإن نتائج الدراسة جي  و اإلستراتي
 في التالي: 

 :اً للبيانات الشخصية والتنظيميةنتائج الدراسة وفق 6.2

أظهرت الدراسة أن غالبية العاملين في إدارة المؤسسات السياحية في قطاع غزة هم من فئة  -
 (  .سنة فأكثر 50قل هم الفئة العمرية ) (  واألسنة 30أقل من )الشباب 

المؤسسات السياحية يتم إدارتها من خالل طاقم إداري متعلم  حيث أظهرت نتيجة الدراسة ان  -
واألقل نسبيًا هم غالبية المدراء وأصحاب المؤسسات السياحية حاصلين على درجة البكالوريوس 

 .حملة الدكتوراه 
المؤسسات السياحية في قطاع غزة هي خبرة متوسطة تتراوح  أن الخبرة العملية للمدراء وأصحاب -

 .سنة فأكثر( 15من الفئة العمرية )واألقل نسبيًا هم سنوات(  10إلى أقل من  5)من 
( 10إلى أقل من  5أن غالبية المؤسسات السياحية في قطاع غزة عمرها يتراوح ما بين )من  -

 سنة فأكثر( . 15عمرها يتراوح من )األقل نسبيًا جاءت لصالح المؤسسات التي و سنوات 
الى  10ألقل نسبيًا )من فأكثر( و ا 20غالبية المؤسسات السياحية تتكون من عدد عاملين ) -

 ( عامل.20

 :المتعلقة بالمتغير " التفكير اإلبداعي "نتائج الدراسة  6.3

ي على سبع مجاالت النتائج والتوصيات المتعلقة بالمتغير المستقل "التفكير اإلبداعي" والذي يحتو 
 وسيتم ذكر النتائج والتوصيات لكل مجال .

 ." األصالة"مجال  النتائج والتوصيات المتعلقة في -
 :ائج في هذا المحور أهمها كالتاليلقد أظهرت الدراسة نت
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اهتمام اإلدارة العليا في المؤسسات السياحية بمقترحات و أفكار الزبائن الجديدة و تقوم  .1
 .باالستفادة منها

 اهتمام المؤسسات السياحية بتوليد األفكار النادرة والخروج عن المألوف في عملها . .2
 ." االبتكار "مجال النتائج المتعلقة في  -

 لقد أظهرت الدراسة نتائج في هذا المحور أهمها كالتالي :
زيادة  اهتمام اإلدارة العليا في المؤسسات السياحية بكل ما هو جديد ويساهم في تطوير عملها و .1

 حصتها السوقية .
اهتمام اإلدارة العليا في المؤسسات السياحية بجمع المعلومات التي تهدف لتطوير أفكارهم لرفع  .2

 واإلبداعية في تقديم منتجاتهم و خدماتهم .  االبتكاريةالقيمة 
 ." المرونة"مجال  النتائج المتعلقة في -

 لتالي :لقد أظهرت الدراسة نتائج في هذا المجال أهمها كا
 وجود مرونة في وضع و تنفيذ الخطط واألهداف الخاصة بالمؤسسة . .1
تولي اإلدارة العليا في المؤسسات السياحية اهتماما بالدراسات العلمية المتعلقة بتطوير العمل  .2

 اإلداري وتوظيفه داخل عملهم في القطاع السياحي .
 ." اإلفاضة "مجال النتائج المتعلقة في  -

 راسة نتائج في هذا المجال أهمها كالتالي :لقد أظهرت الد
اهتمام اإلدارة العليا في المؤسسات السياحية باألفكار والخبرات السابقة لديها و استغاللها بتوليد  .1

 أفكار جديدة تساهم في تطوير عملها .
 .تشجع اإلدارة العليا على حل المشكالت التي تواجهها في عملها بطرق جديدة و إبداعية .2
 ." التركيب "مجال ائج المتعلقة في النت -

 لقد أظهرت الدراسة نتائج في هذا المجال أهمها كالتالي :
 إن المؤسسات السياحية تعمل باستمرار على تبسيط إجراء العمل  .1
 اهتمام المؤسسات السياحية بتعديل هيكلها التنظيمي واإلداري بما يتوافق مع أهدافها . .2
 ." القيمة الفنية  "مجال النتائج المتعلقة في  -

 لقد أظهرت الدراسة نتائج في هذا المجال أهمها كالتالي :
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اهتمام اإلدارة العليا في المؤسسات السياحية بقيام العاملين لديها بمشاركة أفكارهم اإلبداعية ذات  .1
 القيمة الفنية التي تساهم في تطوير العمل .

 .ن لديهاتهتم المؤسسات السياحية و تستمع القتراحات العاملي .2
 " الطالقة  "مجال النتائج المتعلقة في  -

 لقد أظهرت الدراسة نتائج في هذا المجال أهمها كالتالي :
يوجد لدى المؤسسات السياحية في قطاع غزة طاقم مؤهل و مدرب يساعدها على النظر لألمور  .1

 المهمة والتي تخص عملها من أكثر من جانب ما يساعد في عملية التخطيط .
اإلدارة العليا في المؤسسات السياحية بتسجيل واالحتفاظ بأي أفكار جديدة و مميزة ليتم تهتم  .2

 تحسينها والعمل عليها مستقباًل 
 النتائج المتعلقة بالمتغير "التخطيط االستراتيجي " 6.4

 لقد أظهرت الدراسة نتائج في هذا المحور أهمها كالتالي :
  االستراتيجيزة فهم واضح بالتخطيط يوجد لدى المؤسسات السياحية في قطاع غ .1
 االستراتيجيتقتنع المؤسسات السياحية في قطاع غزة بأهمية التخطيط  .2
رقابية للتأكد من  برامجإن الخطط التي تتبناها المؤسسات السياحية في قطاع غزة تحتوي على  .3

 سير األمر كما هو مخطط 
 . االستراتيجيةلعمل الخاص بالخطط تهتم المؤسسات السياحية في قطاع غزة بمتابعة ورقابة ا .4

 :المتعلقة بالمتغير " التفكير اإلبداعي " توصيات الدراسة  6.5

التوصيات المتعلقة بالمتغير المستقل "التفكير اإلبداعي" والذي يحتوي على سبع مجاالت وسيتم 
 ذكر التوصيات لكل مجال .

 ." األصالة"مجال  التوصيات المتعلقة في -
 :في هذا المحوريوصي الباحث 

إن تقوم المؤسسات السياحية باالهتمام بإدخال أساليب و طرق عمل جديدة للقيام بأعمالها و  .1
 تنفيذ عملياتها اإلدارية .

ان تهتم المؤسسات السياحية بإثراء المعرفة في المفاهيم اإلبداعية لدى المدراء و الطاقم اإلداري  .2
 لديها.

 ." بتكاراال "مجال التوصيات المتعلقة في  -
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 يوصي الباحث في هذا المحور :
االهتمام بتقديم حوافز للعاملين في المؤسسة أصحاب األفكار اإلبتكارية لما لهذا األمر من اثر  .1

 كبير على رفع القيمة اإلبداعية للمؤسسة  
 ." المرونة"مجال  التوصيات المتعلقة في -

 : المجاليوصي الباحث في هذا 
 سياسات داخل المؤسسة تسهل المرونة في التخطيط و تطوير العمل .ان تهتم المؤسسة بعمل  .1
زيادة االهتمام بمنح العاملين في المؤسسات السياحية التفويض في اتخاذ القرارات في مجال  .2

 عملهم 
 ." اإلفاضة "مجال لتوصيات المتعلقة في  -

 : المجاليوصي الباحث في هذا 
برفع الوعي لدى العاملين لديها و تشجيعهم على تقديم زيادة اهتمام إدارة المؤسسات السياحية  .1

 أي أفكار جديدة و إبداعية .
زيادة االهتمام بموضوع التعليم الذاتي لدى العاملين و توضيح اهميته و اثره على الفرد العامل  .2

 و على المؤسسة ككل .
 ." التركيب "مجال المتعلقة في  التوصيات -

 : المجاليوصي الباحث في هذا 
 يادة االهتمام المؤسسات السياحية بتنويع مصادر األفكار الخاصة بتطوير إعمالها.ز  .1
ان تقوم المؤسسات السياحية برفع الوعي لدى العاملين بأهمية توليد وجلب وربط أفكار تساهم  .2

 في تطوير العمل سواء من داخل المؤسسة أو من خارجها. 
 ." القيمة الفنية  "مجال المتعلقة في  التوصيات -

 : المجاليوصي الباحث في هذا 
 زيادة االهتمام بتوفير بيئة خصبة لديها تشجع على توليد األفكار اإلبداعية ذات القيمة الفنية .  .1
ضرورة االهتمام باالستعانة باستشاريين من خارج المؤسسة بالشكل الذي يساهم في رفع القيمة  .2

 الشكل الذي ينعكس على خدماتها و منتجاتها.اإلبداعية والفنية في المؤسسة و العاملين لديها ب
 " الطالقة  "مجال التوصيات المتعلقة في  -

 يوصي الباحث في هذا المجال :
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بزيادة االهتمام بتوليد أكبر قدر من األفكار التي تساهم بتطوير عمل المؤسسة ما يساهم بتوفر  .1
 خيارات عديدة .

خرى بالشكل الذي ال يؤثر على طبيعة عملها وذلك االهتمام بتغير أساليب العمل بين الفترة واأل .2
 لكسر روتين العمل و تحفيز العاملين .

 التوصيات المتعلقة بالمتغير "التخطيط االستراتيجي " 6.6

 يوصي الباحث في هذا المحور :

أن تستخدم المؤسسات السياحية في قطاع غزة مؤشرات قياس دقيقة عند صياغة أهدافها قصيرة  .1
 ى .وطويلة المد

ان تهتم المؤسسة بشكل أكبر بموضوع االلتزام بالجدول الزمني للخطط االستراتيجية و االلتزام  .2
 بالموازنة المخططة لها .

 ان تهتم المؤسسة بعمل تحليل بشكل دوري للبيئة الداخلية والخارجية المحيطة لها . .3
 االستراتيجية . االهتمام بتخصيص موارد اضافية لزيادة قدرة المؤسسة على تنفيذ خططها .4

 الدراسات المستقبلية المقترحة : 6.7

المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التخطيط اإلستراتيجي في القطاع السياحي في قطاع  .1
 غزة.

قياس مدى فاعلية التفكير اإلبداعي و أثره على فعالية إتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية في  .2
 قطاع غزة .

في تنمية فعالية التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية في مؤسسة األونروا  دور التفكير اإلبداعي .3
 في قطاع غزة .

 دور التخطيط اإلستراتيجي في زيادة اإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية . .4
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 أوالا: المراجع العربية
دراسرة –(."تحليل األنشطة السياحية في سوريا باستخدام النمراذج القياسرية م2006ديب.)أحمد، أحمد 

 .سوريا ،ميدانية )رسالة ماجستير غير منشورة( . جامعة تشرين

)مفاهيم  االستراتيجيةاإلدارة (. م2006إدريس، ثابت عبد الرحمن. و المرسي، جمال الدين محمد . )
  .الجامعية الدار :مصر .1ط. ونماذج تطبيقية(

عمررران  .. )ترجمرررة عرررادل كامرررل( شخصررريتك المبدعرررة فررري اتخررراذ القررررارات .(م2010ديرررك. ) برررراون،
 : األهلية للنشر والتوزيع.األردن

: . القرراهرة)د.ط( .هررل يخلررو مررن المخرراطر االسررتراتيجيالتخطرريط  .م(2003. )توفيررق، عبررد الرررحمن
 .الخبرات المهنية زمرك

دار : عمررران .1. طتعلررريم التفكيرررر النظريرررة والتطبيرررق .(م2007).دمحمررر صرررالح. ونوفرررل، جرررادو، أبرررو
 .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

 .مطبعة أبناء الجراح . فلسطين:2.طالقواعد المنهجية لبناء االستبيان(. م2010).الجرجاوي، زياد

 مؤسسة الوراق للنشر. ،عماناألردن، (: مناهج البحث العلمي، م2006الحمداني، موفق )
 .دار الفكر: . عمان4.ط تعليم التفكير مفاهيم و تطبيقات (.م2009فتحي.) جروان،

 مقارنرة دراسرة التنظيمري التغييرر في دورهالقيادة االبتكارية و دورها في (. ام2016) هاجد. ،الحارثي
)رسررالة دكترروراه غيررر منشررورة(. جامعررة .العسرركرية خالررد الملررك وكليررة األمنيررة فهررد الملررك كليررة بررين
 .السعودية، ايف العربية للعلوم األمنيةن

 وعالقتره غرزة بمحافظرات الفلسرطينية الجامعرات فري االسرتراتيجي التخطريط (.م2014) أالء. ،الحافي
 .غزة -جامعة األزهر )رسالة ماجستير غير منشورة(. التنافسية بالميزة

 التوزيع (."الطفل و مهارات التفكير".عمان: دار الصف للنشر و 2005الخليلي،أمل.)

 تنمية التفكير اإلبداعي".عمان .دار المسيرة للنشر  (."2001الطيطي،محمد.)
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. الريراض: 1. طإدارة أنشطة االبتكار والتغيير دليل انتقادي للمنظمات(. م2004محمود .) حسني، 
 .دار المريخ للنشر والتوزيع

لتعلرررريم الجرررررامعي فرررري ا االسررررتراتيجيتصررررور مقترررررح لتطبيررررق التخطرررريط  .(م2002) .حسررررن حسررررين،
  .، مصرمجلة التربية الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية المصري.

مكتبررة : فلسررطين  .3ط. محاضرررات فرري طرائررق ترردريس التربيررة اإلسررالمية(. م2010، داوود .)حلررس
 .أفاق

 علرى ميدانيرة اسرةدر  التنظيمري باالبتكرار وعالقته االستراتيجي التخطيط(. م2015مهند.) ،حلوب أبو
 للتصردير الوطنيرة االسرتراتيجية فري الفلسرطيني الصرناعي اإلنتراجي الخراص القطراع فري العاملين

 غزة. -)رسالة ماجستير غير منشورة (. جامعة األزهر

دراسرررررررات فررررررري السرررررررياحة الفلسرررررررطينية و (. م2008. حمررررررراد، صرررررررالح الررررررردين.)رحمررررررراد، عبرررررررد القررررررراد
 .ة للنشر والتوزيعمكتبة القادسي.فلسطين: .1.طالتنمية

 جغرافيرررا فررري ةدراسرررغرررزة  قطررراع فررري العمرررران علرررى ةاحيالسررر ترررأثير .(م2011حمررراد، عبرررد القرررادر .)
 .25-15(8)1 ،ةالقاهر ب األزهر جامعه ،اإلنسانية الدراسة قطاع مجلة ،السياحة

" ( معوقررات التنميررة السررياحية فرري فلسررطين "الضررفة الغربيررة و قطرراع غررزة م2013حمرراد، عبرردالقادر.)
 .28-22(، 2) 6، المجلة العلمية للعلوم االجتماعية دراسة في جغرافية فلسطين"

 حالررة دراسررة – المؤسسرري االداء تحسررين فرري االسررتراتيجي التخطرريط دور(. م2016بعيجرري. ) خولررة،
 . ير غير منشورة( .جامعة محمد خضير)رسالة ماجست والتجهيز النسيج مؤسسة

  .دار الحكمرررررررررررررة :البحررررررررررررررين .1ط. تكاريرررررررررررررة للمشررررررررررررركالت( الحلرررررررررررررول االب1992عبرررررررررررررادة، أحمرررررررررررررد.)
 الكتررراب مركرررزمصرررر:  .1ط .التفكيرررر لتنميرررة مررردخل العلميرررة الفرررروض(. م2007) تفيرررده غرررانم،
 .للنشر

 .األكاديميون للنشر والتوزيع :عمان .1ط. اإلدارة السياحية الحديثة(. م2014سمر.) الرحبي،

التسرررويق والمبيعررات السرررياحية (. م2011. )حسررنعبرررد الم ،والحجرري ؛سرررليم ،وخنفررر ؛عرررالء ،السرررابي
 دار جرير للنشر والتوزيع. :عمان .1ط. والفندقية
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  .دار وائرررل للطباعرررة والنشرررر: . األردن1ط.  مقدمرررة فررري اإلبرررداع .(م2002ناديرررا هايرررل . ) السررررور،
 . بغرررداد: 1. طالتربررروي البحرررث منررراهج( . م1990) الررررحمن عبرررد حسرررين وانرررور حنرررا عزيرررز داؤد،
 .والنشر للطباعة الحكمة دار ابعمط

 دار الميسرة. :. األردن1ط. االستراتيجيالتخطيط  (.م2010بالل.) السكارنة،

عرالم : مصرر .1ط. التفكير أساسرياته و أنواعره ، تعليمره و تميرة مهاراتره(. م2011، سناء .)سليمان
 .الكتب

اإلسررررررررررررتراتيجي للمرررررررررررروارد يط (. تنمية اإلبداع التنظيمي ضمن نموذج التخط2016عائشة .) سمسوم،
 1المجلد  -14.جامعة الجزائر. مجلة اإلقتصاد الجديد ،العدد البشرية في المؤسسة 

 فرررري ةيرررردانيم دراسررررة - التنافسررررية زةيبررررالم وعالقترررره االسررررتراتيجي طيالتخطرررر (.م2011سررررائد ) ،شررررراب
 غزة. -زهرجامعة األ )رسالة ماجستير غير منشورة(. غزة محافظات في األدوية عيتوز  شركات

)رسرالة  واقرع السرياحة بقطراع غرزة و آفراق تنميتهرا الفنرادق كدراسرة حالرة( . م2013، رمزي .)شكشك
 .ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية. غزة

 ".موقع كتب عربية . الخاصة والحياة العمل في االبتكار صناعة (."2006شلبي.محمد.)

 في النسوية ألهليةا المؤسسات بأداء وعالقته الستراتيجيا التخطيط تطبيق(. م2010صيام ، آمال.)
 غزة. -. جامعة األزهر)رسالة ماجستير غير منشورة( غزة قطاع

دار : . سررروريا1ط. صرررناعة التنميرررة اإلداريرررة فررري القررررن الواحرررد والعشررررين (.م2003رعرررد .) الصررررن،
 .الرضا للنشر

  .دار الفكر الجامعي :ندرية. اإلسك1ط. التخطيط السياحي(. م2007محمد.) الصيرفي،

 التعلريم بتطروير وعالقتره االسرتراتيجي التخطريط ممارسة درجة م( .2016ظاهر، رائد عبد الرحمن. )
 غيرر ماجسرتير رسرالة) المفتوحرة القردس جامعرةة دراسة حالرة الفلسطيني الجامعات في اإللكتروني

 غزة. الجامعة اإلسالمية،(.منشورة
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 االلكترونري التعلريم بتطروير عالقتره و االسرتراتيجي التخطريط ممارسرة ةدرجر(. م2016رائد. ) ظاهر،
)دراسة ماجستير غير منشورة(.  المفتوحة القدس جامعة حالة دراسة –" الفلسطينية الجامعات في

 .غزة –الجامعة اإلسالمية 

 .الدار الجامعية :القاهرة .1ط.والعولمة االستراتيجيالتخطيط . م(2001العارف، نادية. )

القيرررررادة التحويليرررررة وعالقتهرررررا باإلبرررررداع اإلداري "دراسرررررة مسرررررحية علرررررى (. م2006، محمرررررد .)العرررررازمي
العربيرررة  جامعررة نررايف )رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة(. العرراملين المرردنيين بررديوان وزارة الداخليررة

 للعلوم األمنية، السعودية.

 .1ط. بتكررراري واإلبرررداعي للمررردراءتنميرررة مهرررارات التفكيرررر اإل(. م2013) .محمرررود أحمرررد عبرررد الفتررراح،
 .المجموعة العربية للتدريب والتطوير القاهرة:

)رسررررالة ماجسررررتير غيررررر  واقررررع السررررياحة فرررري الجزائررررر و آفرررراق تطورهررررا( م2006) .عبرررردالقادر، هرررردير
 .جامعة الجزائر منشورة(.

تررراريخ . طنشررربكة دنيرررا الرررو  .اإلحصررراء المركرررزي أعررراد المسررراحة التاريخيرررة .(م2016ياسرررر.) عبرررداهلل،
 :الموقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعم، 2017 /4/ 20 االطررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالع:

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/921137.html . 

 دار وائل للنشر. :. عمان1ط("التسويق السياحي.م2000).محمد عبيدات،

مفهومه وأدواته  -البحث العلمي(. م2001) .قان وعدس، عبد الرحمن، وعبد الحق، كايدعبيدات، ذو 
 دار الفكر للنشر والتوزيع. :عمان .1.طوأساليبه

. 1. طاالبرررداع نظرياتررره و موضررروعاته ، البحرررث و التطرررور والممارسرررة(. م2013عالونرررة، شرررفيق .)
 .العبيكان العربية السعودية: المملكة

(."فاعليررة برنررامج مقترررح لتنميررة التفكيررر اإلبررداعي لرردى المرشرردين النفسرريين فرري 2005رائررد.) علرروان،
 الجامعة اإلسالمية .غزة (.رسالة ماجستير غير منشورة)مدارس وكالة الغوث الدولية، 

 الرردار :مصررر .1ط.العلميررة واألسررس األصررولاالسررتراتيجية  اإلدارة (.م2001.)احمررد محمررد عرروض،
 .الجامعية

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/921137.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/921137.html
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 المشاريع حالة دراسة – المشاريع إدارة في واالبتكار اإلبداع ممارسات تقييم(. م2015غبن، روان. )
 .، فلسطين)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية فلسطين في اإلنشائية

  .دار الرضرا للنشرر والتوزيرع :. عمران2ط.التخطريط أسرس ومبرادئ عامرة .(م2001عثمران. ) غنيم ،
 .1.ط منظور منهجي متكامرل – االستراتيجيةاإلدارة  .(م2007) .ادريس، وائلالغالبي، طاهر و 

 .دار وائل للنشر: عمان

 الطلبرررررررررة لررررررررردى واالجتماعيرررررررررة النفسرررررررررية والمتغيررررررررررات اإلبرررررررررداعي التفكيرررررررررر (."2013الرابغي،خالرررررررررد.)
 السعودية.التفكير لتعليم ديبونو مركز ".الطعبة األولى .الموهوبين

 دار الصفاء للنشر والتوزيع. :عمان .4ط. التخطيط أسس ومبادئ (.م2010عثمان.) غنيم ،

 .اإلسالمية الجامعة: غزة . )د.ط(.االستراتيجي التخطيط(. م2005. )ماجد ،راالف

  .. مركز دراسات التنمية. تقرير تحليلي فلسطينرصد واقع السياحة في . (م2014بالل.) الفالح،

 مكتبررررة: اإلسرررركندرية )د.ط(. .االسررررتراتيجية اإلدارة تأساسرررريا  .(م1997.)السررررالم عبررررد قحررررف ، أبررررو
 .والتوزيع والنشر للطباعة اإلشعاع

األهليرررررة للنشرررررر : .عمرررران1ط.تفكيررررر األطفرررررال وتطررررروره وطرررررق تعليمررررره (.م1990يوسرررررف.) قطررررامي،
 .والتوزيع

 .دار المناهج للنشر والتوزيع: األردن .1ط .االستراتيجيالتخطيط  .(م2009مجيد.) الكرخي،

دراسرررة حالرررة وكررراالت السرررياحة و  االسرررتثمار فررري السرررياحة كنشررراط مقرررنن:(.م2011حبشررراوي.) ،ليلرررى
 .جامعة الجزائر )رسالة ماجستير غير منشورة(. األسفار

 -األصرررغر التمويرررل مؤسسرررات أداء برفرررع وعالقتهرررا االسرررتراتيجية الرقابرررة (.م2016أدهرررم.) ،مبرررارك-
 .غزة -اجستير غير منشورة(. جامعة األزهر)رسالة م غزة قطاع محافظات في ميدانية دراسة

. مركررز وفررا الرروطني الفلسررطيني واقررع الشررباب الفلسررطيني".م(. 2017الفلسررطيني.) اإلحصررائيالمركررز 
م، 2017أكترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروبر  25 ترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراريخ االطررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالع:

 http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3203:الموقع
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.  مركرز وفرا الروطني الفلسرطيني فلسرطيني".واقرع الشرباب ال(. م2017الفلسطيني.) اإلحصائيالمركز 
 م، الموقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع: 2017أكترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروبر  25ترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراريخ االطررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالع:  

:http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3203 
)رسررالة ماجسررتير لترروازن البيئرري والتنميررة السررياحية المسررتدامة لواليررة عنابرره(.ام2010ياسررين.) مريخرري،

 غير منشورة( . جامعة منتوري.

الجامعرة  مجلرة  هرا.تنميت وآفاق غزة بقطاع السياحة واقع ( .م2015وسيم .) والهابيل، ،محمد مقداد،
 .73- 41، (1)28، واإلدارية االقتصادية للدراسات اإلسالمية

 (."اإلبداع الجاد مفاهيم و تطبيقات " . المنهل للنشر والتوزيع .2009نوفل،محمد.)

 .مكتبرررررررررة األنجلرررررررررو المصرررررررررريةقررررررررراهرة: . ال1ط.لقيررررررررراس التربررررررررروي(. ا1994صرررررررررالح.) ناهيرررررررررة، أبرررررررررو
دار وائرل للنشرر : عمران .1ط. الفرروق الفرديرة والتفروق العقلري(. م2003أديب محمرد.) ،الخالدي
 .والتوزيع

. 1ط. التفكيررر اإلبتكرراري واإلبررداعي و طريقررك الررى التميررز والنجرراح(. م2012مرردحت. ) النصررر، أبررو
 .المجموعة العربية للتدريب والنشرالقاهرة : 

ملخررص عررام إلحصرراءات مؤسسررات التعلرريم العررالي الفلسررطيني للعررام  (.م2017والتعلرريم.) التربيررةرة وزا
 :الموقررررررررررررررررررررررررررررررع م25/10/2017، ترررررررررررررررررررررررررررررراريخ االطررررررررررررررررررررررررررررررالع:  2016/2017 األكرررررررررررررررررررررررررررررراديمي

https://www.mohe.pna.ps/moehe/factsandfigures 
ة دكتروراه غيرر منشرورة(. .)رسرالالجزائرر فري ترقيتهرا وسبل السياحة اقتصاد (.م2010قويدر.) الوزيرة،

 جامعة الجزائر.

 (. اإلدارة اإلستراتيجية ، عمان : دار اليازوري للنشر والتوزيع .2010ياسين، سعد غالب.)
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 المالحق

 قائمة بأسماء المحكمين : (1ملحق )

 المسمى الوظيفي اسم المحكم م.
 الجامعة اإلسالمية غزة -أستاذ اإلحصاء أ.د.سمير خالد صافي  .1
 اإلدارة ةأكاديمي –األعمال المساعد  إدارةأستاذ  د.محمود عبد الرحمن الشنطي  .2

 والسياسة وجامعة القدس المفتوحة
 اإلدارة ةأكاديمي –األعمال المساعد  إدارةأستاذ  د.خليل ماضي  .3

 والسياسة
 امعة غزةج –األعمال المساعد  إدارةأستاذ  د.إبراهيم أحمد أبو رحمة  .4

كلية فلسطين  –األعمال المساعد  إدارةأستاذ  د.منصور األيوبي  .5
 التقنية

جامعة القدس –األعمال المساعد  إدارةأستاذ  د.نضال المصري  .6
 المفتوحة

 مركز ألفا للتحليل اإلحصائي -إحصائي أ.علي عوني صنع اهلل  .7

معة اإلسالمية الجا – المشاركاألعمال  إدارةأستاذ  . سامي أبو الروسد .8
 غزة

الجامعة اإلسالمية –األعمال المساعد  إدارةأستاذ  دهليز عبد خالدد. .9
 غزة

 رئيس أكاديمية اإلدارة والسياسة د. محمد المدهون  .10
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 (: االستبانة 2ملحق )

 

 يقوم الباحث بإجراء دراسة حول:

 السياحة قطاع عملية حالة االستراتيجي التخطيط على اإلبداعي التفكير أثر دراسة" 
 " غزة قطاع في

 في إدارة األعمال. الماجستير درجة لنيل وذلك كبحث  تكميلي

تبانة بكل أرجو من السيد/ المدير التنفيذي أو صاحب المؤسسة أن يقوم بتعبئة نموذج االس
دقة و موضوعية لما في ذلك من أثر على نتائج الدراسة ، مع العلم أن جميع البيانات التي ستجمع 

 فقط لغرض البحث العلمي . ممن خالل هذه االستبانة ستستخد
 شاكرين لكم حسن تعاونكم ,,,

 الباحث: مؤيد سمير الشيخ أحمد

  0599594161جوال:

 

 

 

 غـــــــــــــــــزة –ســـــــــــــــــالمية الجامعـــــــــــــــــة اإل
 

 
 

ــــــــــــــــــــادة الدراســــــــــــــــــــات العليــــــــــــــــــــا   عم
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  كلي
 

 لقســــــــــــــــــــــــــــــــــــم إدارة األعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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 لتنظيمية : أوالا : البيانات الشخصية وا
 ( في المربع المناسب :√الرجاء وضع عالمة )

 العمر 

 سنة 40أقل من  –سنة  30من      سنة  30أقل من         

 سنة فأكثر  50     سنة 50أقل من  –سنة  40من        

 المؤهل العلمي 

 سبكالوريو    دبلوم عالي    دبلوم متوسط       

 غير ذلك    دكتوراه              ماجستير       

 عدد سنوات الخبرة 

 سنوات 10أقل من  –سنوات  5         سنوات  5أقل من       

 سنة فأكثر  15      سنة 15أقل من –سنوات  10      

 ثانيًا : البيانات الخاصة بالمؤسسة :
 عمر المنشاة :

 تسنوا 10أقل من  –سنوات  5        سنوات  5أقل من      

 سنة فأكثر  15      سنة 15أقل من –سنوات  10     

 عدد العاملين :

  20أقل من  – 10                  10أقل من       

 فأكثر 20     
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 اا :مناسب تراه بما عبارة كل أمام المناسب المربع في(  √ ) عالمة وضع يرجى
 المحور األول : التفكير اإلبداعي :

بالمشكالت والثغرات في المعلومات والعناصر المفقودة, ثم إنتاج أكبر هو عملية اإلحساس 

قدر من األفكار الحرة حولها, ثم تقييم هذه األفكار و اختيار أكثرها مالئمة, ثم وضع الفكرة 

 .لرئيسية موضع التنفيذ و عرضها على اآلخرين

الى  1من) وضع رقم  طريق عن عليها أجب العبارات من فضلك من مجموعة يلي فيما
  الموافقة بدرجة كبيرة   : 10يعبر عن الموافقة بدرجة قليلة و  1( بحيث أن 10
 ( 10 – 1) الفقرة م
 وهي عبارة عن األفكار النادرة والخارجة عن المألوف: األصالة : أوالا 
  تتبنى المؤسسة ثقافة اإلبداع . .1
  اإلدارية والفنية. تقوم المؤسسة بإدخال أساليب وطرق جديدة لعملياتها .2
  تتميز المؤسسة عن منافسيها في توليد أفكار نادرة و خارجة عن المألوف .3
  تهتم اإلدارة العليا بمقترحات الزبائن فيما يتعلق باألفكار النادرة و االستفادة منها .4
  تدعم اإلدارة العليا باستمرار األفكار الجديدة و اإلبداعية. .5

هو عبارة عن القيام بشئ جديد و مختلف كاستخدام شئ ما بطريقة مختلفة عن غرض استخدامه كار : وثانياا:  االبت
 الحقيقي

تعمل المؤسسة باستمرار على جمع معلومات لكيفية تطوير أفكار إبتكارية لتقديم  .1
 منتجاتها و خدماتها 

 

  ار ابتكارية.  تقدم المؤسسة الحوافز المادية والمعنوية للعاملين لتقديم أفك .2
  تتبع المؤسسة طرق إبتكارية للتواصل مع العمالء . .3
  تمنح المؤسسة حوافز مادية و معنوية للعاملين المبتكرين في عملهم  .4
  تهتم المؤسسة بكل شئ جديد لزيادة حصتها السوقية . .5

 وهي القدرة على التحرك من فكرة الى فكرة أخرى المرونة :ثالثاا 
  هر المرونة بوضوح في خطط و أهداف المؤسسة.تظ .1
  تلتزم المؤسسة باألفكار القديمة و تقوم بتجديدها.  .2
  تمنح المؤسسة التفويض للعاملين لديها في اتخاذ القرارات و حل المشكالت . .3
  تغير اإلدارة العليا رأيها بناءًا على دراسات إذا كان ذلك يحقق المصلحة العامة .4
توفر سياسات المؤسسة عوامل تسهل عملية المرونة في التفكير للتخطيط و تطوير  .5

 العمل
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 ( 10 – 1) الفقرة م
 : وهي القدرة على توسيع األفكار البسيطة  اإلفاضةرابعًا : 

  تقوم اإلدارة العليا بالتعديل على األفكار المقبولة حاليًا و تعمل على تطويرها. .1
  ار سابقة جديدة لتطوير العمل من خالل دمج أفكتقوم اإلدارة العليا بتوليد أفكار  .2
  تشجع اإلدارة العليا حل المشكالت بطرق جديدة و مبتكرة . .3
  تشجع المؤسسة العاملين على التعليم الذاتي بشكل مستمر. .4
  تستخدم المؤسسة التنكلوجيا في توسيع و تعزيز األفكار. .5
  تقديم األفكار الجديدة.يشجع الزمالء بعضهم على االبتكار و  .6

خامسًا : التركيب : و هي القدرة على الجمع و ربط بين عدة أشياء ذات طبيعة مختلفة عن بعضها البعض و غير 
 مترابطة فيما بينها 

تقوم اإلدارة  العليا بالبحث عن أفكار جديدة خارج مجالها و تعمل على ربطها و  .1
 تطبيقها في مجال عملها

 

مؤسسة العاملين لديها على الربط بين ما لديهم من أفكار و ما يوجد لدى تشجع ال .2
 اآلخرين سواءًا داخل أو خارج المؤسسة.  

 

تساهم المؤسسة في تعديل و تحسين الهيكل التنظيمي الخاص بها بما يتوافق مع  .3
 أهدافها

 

  تعمل المؤسسة باستمرار على تبسيط إجراءات العمل .4
  سسة في تغير األفراد بما يتوافق مع الوظائف التي يعملون بها تساهم المؤ  .5

 سادسًا :القيمة الفنية : وهي النظرة العامة لألمور بطريقة مميزة وخالقة
  تدعم المؤسسة إبداعات العاملين ذوي الخبرة الفنية .1
  تستعين المؤسسة باستشاريين من الخارج لتوليد أفكار مميزة و جديدة .2
  وفر المؤسسة بيئة عمل تشجع على توليد أفكار مميزةت .3
  تستمع المؤسسة بصدر رحب القتراحات العاملين .4
تشجع المؤسسة العاملين لديها على مشاركة أفكارهم اإلبداعية في والتي تساهم في  .5

 تطوير العمل .
 

غير اللفظية عن االستجابة لمثير معين والسرعة  : القدرة على إنتاج عدد كبير من األفكار اللفظية و الطالقة سابعاا :
 السهولة في توليدها

  تسهل اإلدارة العليا على العاملين عملية توليد أفكار لتطوير عملهم .1
  يتم تسجيل او كتابة أي أفكار جديدة ليتم العمل على تحسينها الحقًا  .2
 ماد األفكار المختلفة لتطوير تستخدم اإلدارة العليا أسلوب التجربة والخطأ في اعت .3
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 ( 10 – 1) الفقرة م
 االعمال

  تحرص االدارة العليا على تغيير اساليب العمل بين فترة و أخرى .4
  لدى االدارة العليا القدرة على تقديم العديد من األفكار خالل فترة زمنية قصيرة .5
  تعتبر اإلدارة العليا أن لها القدرة على النظر لألمور من زوايا مختلفة  .6
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 :االستراتيجيالمحور الثاني : التخطيط 

 واالهداف المؤسسة ورسالة رؤية من تتكون مستقبلية خطة لوضع مستمرة عملية هو
والقرارات  االنشطة ووضع والخارجية الداخلية البيئة من االستفادة خالل من تحقيقهاالمراد  والغايات
  .لذلك الالزمة

( 10الى  1وضع رقم من )  طريق عن عليها أجب العبارات من فضلك من مجموعة يلي فيما
 الموافقة بدرجة كبيرة   : 10يعبر عن الموافقة بدرجة قليلة و  1بحيث أن 

 ( 10 – 1)  الفقرة م
  يوجد لدى المؤسسة فهم واضح بالتخطيط اإلستراتيجي . .1
  يوجد لدى المؤسسة قناعة بالتخطيط اإلستراتيجي. .2
  اإلمكانات االزمة والتي من شأنها تحقيق الخطة اإلستراتيجية .يوجد لدى المؤسسة  .3
  تعتبر رؤية ورسالة المؤسسة واضحة و مفهومة من قبل جميع العاملين فيها . .4
  تصيغ المؤسسة أهدافها طويلة و قصيرة األجل بناءًا على مؤشرات قياس دقيقة. .5
ق أهدافها بما يتالءم مع البيئة الداخلية تختار المؤسسة اإلستراتيجيات المناسبة لتحقي .6

 والخارجية المحيطة بها.
 

  تقوم المؤسسة بشكل دوري بعمل دراسة لتحليل بيئتها الخارجية والداخلية . .7
  .يوجد لدى المؤسسة أهداف عامة تنبثق عن رسالتها .8
  يط لها.تحتوي الخطط على برامج للرقابة للتأكد من سير األمور كما تم التخط .9

  يوجد لدى المؤسسة موازنات مالية لتحديد الموازنات المالية الخاصة بها . .10
  تقوم المؤسسة بالتفكير بشكل مخطط و منظم في كافة مراحل التخطيط االستراتيجي. .11
تعتمد المؤسسة على أسلوب ممنهج في مرحلة اإلعداد بالتخطيط االستراتيجي و تحديد  .12

 دوات التي سيتم استخدامها .الوسائل واأل
 

تقوم المؤسسة بشكل منظم بوضع التوقعات والتخمينات حول مدى نجاح عملية اإلعداد  .13
 للتخطيط .

 

تقوم المؤسسة بتنفيذ الخطط اإلستراتيجية بالفترة الزمنية المحددة و بالموارد المتاحة المخطط  .14
 لها مسبقًا . 

 

  رقابة العمل المرتبط بالخطة اإلستراتيجية الخاصة بها. تقوم المؤسسة بمتابعة و .15
 شكرًا لكم جهدكم الطيب ،،،

 مؤيد سمير الشيخ أحمد   الباحث:                       


