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 منوذج مقرتح لتنمية التفكري االسرتاتيجي لدى القادة ابجلامعات الليبية
 بعض النماذج والتطبيقات األجنبية يف ضوء

 
 د. فتحي عيســـــــــــــى فـــــــــرج                  1د.كرمية املربوك علي الرقيعي         
      البيضاء-جامعة عمر املختار              درنة       -جامعة عمر املختار       
 

قداا  صود ر لتيميدة الت ادس اتيدااصيى  لددف  إإىل  احلداي هدف  البثد  ملخـ  البحـ  
  عدد ء مددا والتطبيقددال انجيبيددةل وجللتدداي  القداد  جلاامعددال الييبيددة   عدد ء معدد  اليمدا  

 ف مشاية البث  احلاي   السؤال الرئيس التاي:يحتفييتم يبق 
مددا هدد  اليمدد    املقددا  لتيميددة الت اددس اتيددااصيى  لددف  القدداد  جلاامعددال الييبيددة   عدد ء 

 ويت رع من السؤال الرئيس انيئية ال رعية التالية:   مع  اليما   والتطبيقال انجيبية ؟
 اإلطار ال اري ليت اس اتيااصيى  لف  قاد  التعييم ااامع ؟ ما -1
 ما ه  أمرز اليما   والتطبيقال انجيبية ليت اس اتيااصيى ؟ -2
من اندميال لتيمية الت اس املستخيص  ه  مالمح اليم    املقا ما  -3

 القاد  جلاامعال الييبية   ع ء مع  اليما   انجيبية؟اتيااصيى  لف  
 عتمف البث  عيى امليهج ال ص   لتثقيق أهفافهل ومت الت صل لعفد من اليتائج وه :او 

أن صيمية الت اس اتيااصيى  لف  قاد  ااامعال ه  أعظم ايتثمارال ااامعة  .1
 ة.لراس ماهلا ال اري والقادر عيى حتقيق امليز  التيافسي

عرور  نشر ثقافة الت اس اتيااصيى  داخل البيئال ااامعية مفاية من رؤياء  .2
 انقسام العيمية ومروراً معمفاء الاييال ااامعية حىت رؤياء ااامعال.

 التعليم اجلامعي –القادة  –  التفكري االسرتاتيجي الكلمات املفتاحية
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Abstract  

     The objective of the current research is to propose a vision for the 

development of strategic thinking among the leaders of Libyan 

universities in the light of some foreign models and applications. 

Therefore, in light of the above, the current research problem is 

determined in the following main question:                                            
   -What is the proposed model for the development of strategic 

thinking for leaders of Libyan universities in light of some foreign 

models and applications?                                                              
   The following sub-questions stem from the main question:          1 - 

What is the intellectual framework for strategic thinking and leaders 

of Education university? 
2-What are the most prominent foreign models and applications of 

strategic thinking? 

  3-What are the features of the proposed model derived from the 

literature for the development of strategic thinking for the leaders of 

the Libyan universities in the light of some foreign models? 

 

  The research was based on the descriptive approach to achieving the 

goals that were identified. The research reached for results: 

1-The development of strategic thinking among university leaders is 

the university's greatest investment for its intellectual capital and 

capable of achieving competitive advantage.                                          

2-  The need to spread the culture of strategic thinking within the 

university environments, from the heads of the scientific departments 

and through of the university colleges to the presidents of universities. 

    

Keywords: Strategic Thinking - Leaders - University Education 

 . املقدمة1
عف ااامعة من املؤيسال التعييمية اليت حتتل قمة اليظام التعييم  وصيعب دوراً كبساً   رفف ص  

مؤهية وخالقة  ةمياع ر  عيى التايف واملرونة ومياء ق  القاداجملتمع جللا اءال واملهارال 
صستطيع أن صتايف مع التاي ل جيا اافيف ل كما صيعب ااامعة دورًا رئيسيًا   صياعة 

 املعرفة اليت ختفم التيمية الشامية من خمتيف انوجه اتقتوادية والثقافية والسيايية.



 مقرتح لتنمية التفكري االسرتاتيجي لدى القادة ابجلامعات الليبية                (1( اجمللد )2العدد خاص ) -جملة كلية  اآلداب
                                                     2019عدد خاص ابألوراق العلمية املقدمة للمؤمتر الدويل الثاين للتعليم يف  ليبيا، مصراتة، ليبيا. مارس 

________________________________________________________ 

225 

 

م ااامع  هبف  خس  لف  معظم الفول متط ير التعييوقف صزايف اتهتمام   اآلونة ان     
وما  دائه   ظل حف  التغسال والتثفايل اليت ي رعها جمتمع املعرفةاإلرصقاء مبست   آ

و لك من خالل الاكيز عيى الرؤ   ليواحبه من صفاعيال خمتي ة مو ر  مستمر 
   مقفمتها الت اس اتيااصيى .اتيااصيىية ليقاد  ااامعيني وأياليب التط ير واليت أييت 

ىم عة اطخط  والارامج اليت يتم إعفادها لتط ير مب هتتمكانت ايااصيىية ااامعة   وإ      
ن هفا    ع ء ييايتها ادحمفد ل ف الذي يسهم   حتقيق إجناز فعال لألو أيي ب العمل 

  عيى الت اس السييم واتمتاارل صياغتها صتم عن طريق مشاركة انفراد الذين ميتيا ن القفر 
 .(83ص ، 2011)ضحاوي   واملعرفة العيمية جللعمييال اليت صتم   ااامعة لاتمفاع
لام ية وعيى الرغم من ورود موطيح الت اس اتيااصيى  عيى ايتثياء عمن اإلدار  ا     

 اهاايل القرن ت أن هذا املوطيح اصسعت دائر  ايتخفامه  وخاصة اإلدار  ااامعية أ
وأن ايتخفام الت اس  لالعشرين و لك عمن اإلدار  اتيااصيىية والتخطي  اتيااصيى 

اتيااصيى  من قبل قاد  ااامعال له أتثس حتم  عيى حتفي الت جهال اتيااصيىية 
جيمع مني املعرفة اتيااصيىية والسياق وال ع  التيظيم  لتشايل  والذي لليىامعال
انعمال وصياغتها وصعري ها من أجل اكتساب ميز  صيافسية عيى املف  القوس  حمفدال

 .(Campbell: 2011, p22)واملت ي  وط يل انجل
أوًت ص اسًا ايااصيىيا   صغيس ال اقع احلايل جليتخفام ي ارون القاد    ااامعال أن  

أدوال وم اهيم التخطي  اتيااصيى  وصياغة ايااصيىيال التط ير لتوبح   حيز التي يذ 
عيى أن حتقق هذه اتيااصيىيال ميز  صيافسية ليىامعال جليتثضار كل ماه  جفيف 

يال العيمية اهذا ص صيت إحف  الفر  وخمتيف متامًا عن ااامعال انخر ل و  إطار
جبامعة في ريفا أطالنتك   ال تايل املتثف  اتمريايةل إىل أن ايتخفام مروص ك ل الت اس 

لت ييس ميئة صعيم ميايها صي يذ  تعييم العاي و لكاتيااصيى  يالئم ميظمال ال
سل وعميية الت اس ايااصيىيال طارئة وإمفاعيةل من أجل اتيتىامة ليبيئة يريعة التغ

ال والقيم اتيااصيى  ملعظم قضااي القسم اتكادمي  والايية صا ن فعالة   صعفيل اتجتاه
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ل وجللتاي فإن إدرا  عياصر الت اس اتيااصيى  مبثل من    التغيس واملعتقفال ليمشاركني
 (.Robinson: 2012,p17)ال عال ملؤيسال التعييم العاي

هلم من صيمية الت اس    التعييم ااامع    ليبيا تمفقاد جنف أن ليبق ما ع ءو       
وحتقيق امليز  التيافسية يزودهم جلآلليال امليايبة لتغيس ال اقع احلاي يوالذي  لاتيااصيى 
دوال وم اهيم التخطي  اتيااصيى  وصياغة ايتخفام أو لك من خالل  لاامعاهتم

 عييم وج دصه لفخ ل أم اب املستقبل.اتيااصيىيال لتط ير الت
صال  والتط ير ليتعييم عيى الرغم من حماوتل اإل: وتساؤالته مشكلة البح  1.1

و لك يعيًا لتثقيق ج د  انداء ورمطه جلجملتمعل جلإلعافة لبع   لااامع    ليبيا
وخاصة ما يتعيق  لادحماوتل البسيطة لتط ير قفرال ومهارال القاد  جلاامعال الييبية

جلطخط  اتيااصيىية من خالل الت اس اتيااصيى  الذي حيقق امليز  التيافسية هلذه 
ااامعالل إت أن هياك العفيف من الع امل اليت يامهت   صغييب الطامع التقييفي عيى 

 و لك عيى اليث  التاي: الييبية أيي ب الت اس اتيااصيى  ليقاد    ااامعال
ف ااامعال الييبية لاليتقاللية واحلرية انكادمييةل مع زايد  حىم الرقامة املركزية ص تق -أ 

فال صستطيع اختا  القرارال اليهائية   كثس من انم ر  لعيى التعييم ااامع    ليبيا
اا هرية ليىامعةل وصات   جللت صية فق  مبثل هذه القرارال حي  صتخذها عيها وزار  

 . (16، ص 2010، )مركز ضمان اجلودة واعتماد املؤسسات التعليميةالتعييم العاي
أوعح صقرير امليظمة الييبية ليسيايال واتيااصيىيال إىل أن هياك العفيف من  -ب 

) املنظمة الليبية للسياسات الوع جلل واملع قال اليت ص اجه التعييم ااامع    ليبيا وميها 
 : (11-10، ص ص 2017،واالسرتاتيجات

ص ش  البسوقراطية والاهل اإلداري وععف انداء   العياصر اإلدارية واملالية مع  (1)
 عفم القفر  عيى صطبيق الي ائح انكادميية.
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اتفتقار إىل التخطي  الام ي   مؤيسال التعييم ااامع  مسبب ععف أتهيل  (2)
يى  وصط ير القيادال ااامعية مما جيعيهم غس قادرين عيى التخطي  اتيااص
 ليمستقبل وجللتاي فقفان امليز  التيافسية مع نظساهتا من ااامعال العاملية. 

قو ر ال ع  لف  وزار  التعييم العاي وكذلك ااامعال الييبية جبفوي مرامج  (3)
التيمية املهيية املستفامة ليقيادالل وكذلك وععف اإلماانيال املادية الالزمة 

لتيم ية مبا يتماشى مع املتغسال والتط رال لتثقيق هذه الارامج التفريبية وا
 . ( 13-10، ص ص 2016)الرقيعي، العورية 

 و  ع ء ما يبق ميان مي ر  مشاية البث  احلاي   السؤال الرئيس التاي:
ما هو النموذج املقرتح لتنمية التفكري االسرتاتيجي لدى القادة ابجلامعات الليبية يف     

 بيقات األجنبية ؟ضوء بعض النماذج والتط
 ويت رع من السؤال الرئيس انيئية ال رعية التالية:        
 اإلطار ال اري ليت اس اتيااصيى  لف  قاد  التعييم ااامع ؟ما  -أ 
 ما ه  أمرز اليما   والتطبيقال انجيبية ليت اس اتيااصيى ؟ -ب 
لتيمية الت اس ما ه  مالمح اليم    املقا  املستخيص من اندميال السامقة  -  

اتيااصيى  لف  القاد  جلاامعال الييبية   ع ء مع  اليما   والتطبيقال 
 انجيبية ومبا ي اكب السياق الثقا  ليمىتمع اليييب؟

 

  صيبع أمهية البث  احلاي مما يي   ة البح  أمهي  2,1
يتزامن البث  احلاي مع اتجتاه املعاصر واملتزايف حن  اترصقاء أبداء مؤيسال  -أ 

التعييم ااامع  عن طريق صطبيق معايس اا د  واليت أييت   مقفمتها معيار 
ملؤيسة ااامعية وحيقق هلا امليز  داء اتيااصيى  الذي يساهم   صط ير أالت اس ا

  تيافسية أمام نظساهتا.ال
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اتهتمام  جيفااامعال الييبية ملا  الت اس اتيااصيى  وصيميته لف  قاد ياول صإن  -ب 
 .وخاصة ادحميية ميها الاا  جللفراية والبث  من قبل الفرايال السامقة

 لتيمية الت اس اتيااصيى  لف أن التو ر املقا  الذي يقفمه البث  احلاي  -  
يىامعال   صط ير ال عع احلاي ل هااامعال الييبية ميان اتيت اد  مي قاد 
قى ملوا  ااامعال صوجيعيها صر  اجهة التثفايل ادحميية والعامليةو لك مل   لالييبية
 العاملية.

 : ويهف  البث  احلااي لتثقيق ما يي : أهداف البح  3,1
يقاد    ااامعال كما ورد   ااصيى  لاليظرية ليت اس اتيالتعر  عيى البيية  -أ 

 اتدميال السامقة.
التعر  عيى اليما   والتطبيقال انجيبية السباقة   صطبيق الت اس اتيااصيى   -ب 

ساهم   صيمية ل والذي ييو لك مغرض اتيت اد  ميها   وعع اليم    املقا 
الت اس اتيااصيى  لف  قاد  ااامعال الييبية لتثقيق معفتل أعيى   انداء 

 ار .وأبكثر ك اء  وجف
موطيح الت اس اتيااصيى  قتور البث  احلاي عيى وأ : مصطلحات البح  4 .1

الت اس اتيااصيى  أبنه ه  " العميية اليت متان ( متعريف Garratt)جارال قام وجللتاي 
القاد  القائمني عيى ص جيه امليظمة من اترصقاء ف ق العمييال اإلدارية الي مية وانزمالل 
تكتساب رؤ  خمتي ة ليفيياميال الفاخيية واطخارجية اليت صسبب صغيسًا   ميئتهال والذي 

الرؤ  م جهة حن  املستقبل وأن ميتيك امل ارون  يعط  اجتاه أكثر فعالية مليظماهتمل وهذه
عرور  املعرفة اايف  جلل عع تطيع إىل انمام واليظر ليخيفل و اتيااصيىي ن مهارال ال

 الت اس اتيااصيى  كذلك أبنه ه ويعر  . ( ,Davies, 2003)احلاي ليميظمة" 
ا الت اس   جممل ص ليف أو صركيب ييط ي عيى احلفس واتمفاع وصتمثل نتائج هذ"

 .Waters)"امليظ ر املتاامل ليميظمة مع عفم حتفيف الرؤية امل وية لالجتاه املستقبي 
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2011. P114 )أنه ه  الت اس اتيااصيى   (9، ص 2006  يونس)يعر  و  ل
القفر  عيى ص حيف خمتيف الرؤ  الغامضة واملعقف  مع انخذ   اتعتبار املاع  "

والعمل عيى صقييم املعي مال واملخرجال من خالل مياظس عيمية    واحلاعر واملستقبلل
إطار اإلمفاع واتمتاارل ومفاه يرصاز عيى أيس وق اعف وأص ل البث  العيم    

 ". الت قعال والتيبؤال واتحتماتل ص ظيف امليهىية البثثية امليايبةل واملرصاز  عيى دقة
عيى أنه ه  ص اس صط يري مستقبي   االسرتاتيجي إجرائيا  التفكري أما البث  احلاي في عر  

يعتمف مفرجة كبس  عيى اتمفاع واحلفس لت ييس ميئة جامعية مبتار  ختتيف عن نظساهتا 
لتثقيق امليز  التيافسيةل ويتسم متسيسل خط ال مماريته ويست عب البيئة الفاخيية واطخارجية 

جيعل ااامعة صست يف من ال رص املتاحة وم اجهة  ليىامعة ويستىيب لألحفاث الطارئة ومبا
التثفايل امل اجئة واملتغسال املستقبيية جليتيباط اتيااصيىيال مما حي ل رؤيتها إىل واقع 

 يرفع ك اء  أدائها.
امليايب  يتبع البث  احلاي امليهج ال ص   جلعتباره امليهج  املنهج واإلجراءات .2

جللرصف واملتامعة الفقيقة ليظاهر  مطريقة كمية أو ن عية   يهتم مطبيعة امل ع ع والذي "
فا  زميية أو عيى عف  فاال من أجل التعر  عيى صيك الظاهر  من حي  ادحمت   

عليان و غنيم، ")واملضم ن وال ص ل إىل نتائج وصعميمال صساعف عيى فهم ال اقع وص سسه
جامة عيى صساؤتل البث  إللميهىية  خط الومير البث  مثالث  .(43، ص 2000

 كاآليت:و لك  جللاصيب 
 لقادة اجلامعيني وتفكريهم االسرتاتيجي  إطار نظري ل  األوىل اخلطوة
ظهر م ه م الت اس اتيااصيى  مشال وايع   اهاية القرن العشرينل وي جف  حي       

هياك خي  وصفاخل مني الت اس اتيااصيى  والتخطي  اتيااصيى  واإلدار  اتيااصيىية 
 Henryو لك عيف مفاية ظه ر الت اس اتيااصيى ل ولان قام )هيري ميتزمر  

Mintzbergاتيااصيىية واليت صتطيب الت اس  (ل من صوييف مفارس صياغة
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      اتيااصيى  والتخطي  اتيااصيىية واليذان يعفان ركيزاتن اياييتان لإلدار  اتيااصيىية. 
وير  ميتزمر  أن الت اس اتيااصيى  يعتمف أكثر عيى اإلمفاع واحلفس من القيام 

جع أر يااصيى  وصع ده(   كتامه )هب ط التخطي  ات 1994جللتثييلل وقفم   عام 
قو ر التخطي  اتيااصيى  وأنه ليس ه  الت اس اتيااصيى  والذي ه "ص ليف أو 

مل امليظ ر املتاامل الت اس   جمه فصركيب ييط ي عيى احلفس واتمفاع وصتمثل نتائى
 (.Waters. 2011. P114)"عفم حتفيف الرؤية امل وية لالجتاه املستقبي ليميظمة و 

(ل صعري اً متميزاً ليت اس اتيااصيى  عرفه أبنه ه  " العميية Garrattووعع )جارال       
اليت متان القاد  القائمني عيى ص جيه امليظمة من اترصقاء ف ق العمييال اإلدارية الي مية 
وانزمالل تكتساب رؤ  خمتي ة ليفيياميال الفاخيية واطخارجية اليت صسبب صغيسًا   

الذي يعط  اجتاه أكثر فعالية مليظماهتمل وهذه الرؤ  م جهة حن  املستقبل وأن ميئتهال و 
عرور  املعرفة  ميتيك امل ارون اتيااصيىي ن مهارال التطيع إىل انمام واليظر ليخيفلمع

 . ( ,Davies, 2003) اايف  جلل عع احلاي ليميظمة"

ى  لرؤية مجيع التغسال والتثفايل ويستفل مما يبق إىل عرور  يقظة امل ار اتيااصي    
الفاخيية واطخارجية لبيئة امليظمة والتعر  عيى أخطاء املاع  وصوثيثها   ال قت احلاعر 

  وايتباق الت جه املستقبي .
ه  العالقال اليت صرم  مني فرد وجمم عة من انفرادل ومفهوم القيادة اجلامعية  أوال   

جللتاي ه  ن ع واملتامعةل و لك لتثقيق أهفا  ااامعة. و يا ن له عييهم حق الت جيه 
ه  مزيج من انيي ب اإلداري وانيي ب انكادمي    القياد ل خاص من القياد ل و 

ووفقًا ملست   ص فر ص ال القائف ااامع  مقفر قفر  القائف عيى الت اس اتيااصيى ل 
ل وعاملًا   ختووهل الثقة   ومن ص ال القائف ااامع  أن يا ن: نشيطًا عيمياً 

أخالقياصهل لفيه ثقة   مرؤوييهل انجح   عالقاصه ال ظي ية واتجتماعيةل جييف احلفي  
  2012) الشخييب، كذلك  كر   ل(118-116 ص   ص2007)جوهر، واإلنوال مع انخرين 

 مع  من الو ال انخر  لقاد  التعييم ااامع  وه : (109-108ص ص 
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 القفر  عيى ص صيل الريالة لألخرين.لتط ير العمل ااامع  و  متالك رؤيةا -أ 
 اتلتزام إبمتام التخطي  اتيااصيى    وقته. -ب 
 القفر  عيى التىفيف   ااامعةل وصسهيل عمييال التثسني املستمر. -  
 القفر  عيى صط ير آليال ميايبة ملراقبة اليىا  وصق ميه. -د 

ااامعيني من أمهية ااامعة   قيامها م ظائ ها الثالث إعافة ملا يبقل صيبع أمهية القاد  
  (:33-32ص ص: 2012اآلصية)الشخييبل 

العمل عيى إعفاد الق   البشرية املؤهية أكادمييًا ومهييًا وثقافيًا   التخووال  -أ 
املختي ةل لتثقيق أهفا  اجملتمعل ومتطيبال ي ق العمل من ال ظائف املهيية 

 املتخووة الفقيقة.
  العيم  هبف  صقفمي حي ل ملشاالل امل اطن واجملتمع وصط ير املعرفة البث -ب 

 اتنسانية وحتقيق التيمية   كافة اجملاتل.
خفمة اجملتمع وصيمية البيئة من خالل غرس القيم وانخالق ونشر املعرفة والثقافة  -  

 واليه ض أبفراد اجملتمع وصقفمي املعرفة.
ة ه  قياد  إدارية وعيمية وأكادميية وصتمتع جللعفيف وجللرغم من أن القياد  ااامعي    

من الو ال اليت متيزها إت أاها صتطيب الت اس اتيااصيى   و الرؤية والت جه 
اتيااصيى ل فمن خالل الت اس اتيااصيى  صا ن القياد  قادر  عيى إحفاث 

وال ص ل إىل نتائج أعمال وصوميمال ومنا   خمتي ة عن ال اقع الراهن وليست صقييفية 
 خمتي ة متاماً وهذه ه  القياد  ااامعية اليت جتيف الت اس اتيااصيى .

 خصائ  القيادة اجلامعية ذات التفكري االسرتاتيجي اثنيا   
أن القاد  الي م حماط ن جللعفيف من امل ارقال: التغيس واتيتقرارل الت اس اطخط  وغس 

والع ملةل وجللتاي طبيع  أن يا ن هياك قاد  جامعيني أفضل اطخط ل اطخاصية ادحميية 
من اآلخرين   ال هم والت سس و لك يهيئ العقيية اتيااصيىية ل هم التعقيفال اليت 

إطارًا جفيفًا ليقياد ل  (Pisapiaل ووعع )مساميا  ص اجه امليظمة وصطبيق فرص التغيس
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ن يت هم ا يياقهم اتيااصيى  والتمتع حي  صطيب واقع ما معف احلفاثة من القاد  أ
جللثقة والا اء  واملرونة من أجل التايف مع ميظماهتمل جلإلعافة إىل متيز القائف 

  :(Pisapia, 2005: p.42)جلملهارال والقفرال التالية
 من واقع انمهية ال ظي ية وامليزلة اتجتماعية. القفر  عيى الت ثس عيى اآلخرين -أ 
 ية اليت ت غىن عيها   إدراك الاام  وأمناط العالقال اإلنسانية.القفر  امل اهيم -ب 
 القفر  عيى اختا  القرارال اتيااصيىية اليت صتطيب ق   التثييل واحلفس. -  

صتطيبها ااامعة وكيياهتا وجللتاي جيب أن  أن القاد    ااامعال هم الا اءال ادحم رية اليت
 : (ل ص 2008هاشمل )فيهم خوائص الت اس اتيااصيى  صت افر
 القفر  عيى صا ين الرؤ  وصياغة انهفا  اتيااصيىية. -أ 
 الطالقة ال ارية واملرونة التيقائية. لالفقة والبوس  اليافذ    صقييم انم ر املستقبيية -ب 
 .لره من فرص أو ما ص رعه من مع قامهار  ايتشعار البيئة اطخارجية مبا ص ف -  
 املهار    ص فس البياانل واملعي مال وصويي ها وحتيييها وص سسها. -د 
 .ع  مع الظرو  واملتغسال البيئيةالقفر  عيى التىاوب أو الت اعل اتجتما -ه 
 رغبة   م اكبة ال ار اتداري املعاصر.و القفر  عيى اختا  القرارال اتيااصيىية  -و 

 

 والتطبيقات األجنبية للتفكري االسرتاتيجي اخلطوة الثانية  بعض النماذج 
حي  ييتياول هذا ادحم ر دراية وص ية لبع  اليما   انجيبية ليت اس اتيااصيى  

 وكذلك التطبيقال انجيبية ليت اس اتيااصيى  و لك كاآليت:
 : وهذه اليما   صيسب إىل مؤل يها عيى اليث  اآليت:بعض النماذج األجنبيةأوال   

 The Liedtka Model of Elements of) وذج ليدكا للتفكري االسرتاتيجيمن. 1

Strategic Thinking :) مل من  جها ليت اس1998وععت )جني ليفكا( عام 
 :(Liedtka ،2000 ،p.122)ل كما   الشال اآليتاتيااصيى  متضمياً عياصر عف 
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 ليدكا.( عناصر التفكري االسرتاتيجي وفقا  لنموذج 1شكل رقم)
 
 
 
 
 
 

 Liedtka, Jeanne M., (2000): Strategic Thinking : Can                 :املصدر

it be taught?, long range planning, Elseviar Science Ltd, Vol(31), 

No(1), p.125. 
ويتضح من الشال السامق أن من    ليفكا ليت اس اتيااصيى  يتا ن من مخس عياصر 

  :(Campbell, 2011, pp. 22-23)وه  كما يي 
فالت اس اتيااصيى  مبىن عيى ميظ ر  : System Prospectiveالنظممنظور  -أ

اليظمل فامل ار اتيااصيى  ميتيك من  جًا عقييًا كيظام متاامل لتا ين القيم   إطار 
عالقال صبادلية مييهما. و ق   اليما   العقيية   الت ثس عيى يي كيال و  كر أن الرؤ  

ها م عع التي يذ واملماريةل نظرًا لتعارض الو ر الذهيية وانفاار اافيف  خت ق عيف وعع
الفاخيية الرايخة لياي ية اليت يعمل هبا العاملل كما جيب أن صتضمن اليما   العقيية 
الاي ية اليت يعمل هبا العاملل ل هم كل من السياق الفاخي  والسياق اطخارج  ليميظمةل 

ظمة انعمالل   يباق أكار من الوياعة فاليم    العقي  يؤدي إىل صو ر أو أدراك مي
 املعيية هبا لتثقيق انمفاع. 

أن موطيح الغاية اتيااصيىية يشس : Intent Focused الرتكيز على الغاية/ القصد -ب
إي وجهة نظر معيية عن الس ق عيى املف  الط يلل أو مش ن ال عع التيافس  الذي أتمل 

قبيةل وجللتاي فإنه ميثل الشع ر جلتجتاهل وصا ن الغاية امليظمة مياءه عيى مفار ال ا  امل
اتيااصيىية متميز  وخمتي ة وحتمل طياهتا وجهة نظر صيافسية وفريف  مش ن املستقبلل كما 

 التفكري االسرتاتيجي 
 منظور النظم

 االنتهازية الذكية
 املوجهة الفروض الدافعة

التفكري وفقا  ألبعاد 
 الزمن الثالث

الرتكيز على الغاية 
 االسرتاتيجية
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تاي فه  صب  حتمل ريالة إىل امل ظ ني صعفهم جليتاشا  جماتل صيافسية جفيف ل وجلل
 اإلحساس جلتكتشا .

هذا العيور يتمثل   اتن تا  عيى : Intelligent Opportunism االنتهاز الذكي- 
التىارب واطخارال اافيف  واليت متان امليظمة من اتيت اد  من اتيااصيىيال البفيية 

يي ب اتختال  واليت قف صبفو أكثر أمهية نظرًا لسرعة صغيس ميية اتعمالل ويارز هذا ان
يىية املقو د ل وعيف ممارية امليظمة ليذكاء اتنتهازي مني اتيااصيىية الطارئة واتيااص

فإاها صيظر جبفية املفخالل من م ظ   املست   ان ين أو امل ظ ني انكثر إمفاعاً من الذين 
يت رمبا صا ن أكثر مالئمة ميايهم اإليهام   صبىن أو حتفيف اتيااصيىيال البفيية وال

 .ليبيئة
أن اتيااصيىية ت يتم :  Thinking in Time ن الثالثالتفكري وفقا  ألبعاد الزم -د

وععها جلليظر إىل املستقبل فق  ولان عن طريق معرفة ال ى   مني ال اقع احلاي والغاية 
اتيااصيىية ليمستقبلل والغاية اتيااصيىية صيط ي عيى امتفاد حىم أعمال امليظمة وأن 

جللفرجة اليت ص رض عيى امليظمة أن صا ن خالقة وأكثر القفرال وامل ارد احلالية غس كافية 
إمفاعًا لتثقيق أقوى ايت اد  مماية من امل ارد ادحمفود ل   حني أن اليظر  التقييفية 
لاليااصيىية صركز عيى درجة الت افق مني امل ارد املتاحة وال رص والغاية اتيااصيىية صؤدي 

ومذلك فمن خالل رم  املاع  جلحلاعر و  التاي  لعفم التاافؤ مني امل ارد والطم حال ل
 يتم رمطه جلملستقيلل فإن الت اس اتيااصيى  ه  دائماً الت اس   أمعاد الزمن الثالث.

معاً  ةأن العياصر اطخمس ويف هناية منوذج التفكري االسرتاتيجي أوضحت ) ليدكا(     
ليظر  الشم لية ال ايعةل لرؤية مجيع صوف الت اس اتيااصيى  وامل ار اتيااصيى  جل

العالقال اليت صرم  مني انجزاء عار املست ايل الرأيية انرمعة لاليااصيىية والعياصر 
انفقية من البفاية حىت اهاية نظام القيمل وأوعثت ليفكا   من  جها ليت اس اتيااصيى  
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حنة لتثفيف الغاية اتيااصيىية أن امل ار اتيااصيى  مظل مي تثًا ومتثييًا لي رص السا
 وحماولة حتقيقها والت كف من مف  مالئمة الغاية اتيااصيىية. 

 A Learning Model of Strategic )  منوذج تعلم التفكري االسرتاتيجي -2

Thinking )  :كاي  وج لفمان ( وعع كل من Casey & Goldman  ) ًمن  جا
الت اس اتيااصيى  جلترصااز عيى أدميال اإلدار  صعييميًا لتيمية قفر  ال رد عيى 

 اتيااصيىية ويتا ن اليم    من العياصر امل عثة جللشال التاي:
 ( ي عح من    صعيم الت اس اتيااصيى  لال من 2شال رقم )

 ( Casey & Goldman) كاي  وج لفمان 
 
 
 
 
 
 

 Goldman, E. & Casy, A., (2010): Building a Culture that   :املصدر

Encourages Strategic Thinking, Journal of Leadership & 

Organizational Studies, No(7), p124.                                         
 ي عح الشال السامق عياصر من    صعيم الت اس اتيااصيى  وه  كاآليت:

وه  صعف مبثامة ادحم زال الرئيسية :  Work Experiences خارال وجتارب العمل .1
  عيى لتط ر الت اس اتيااصيى  مستيف  إىل اندب التىرييبل ويؤكف اليم   

أمهية اطخوائص املتطيبة لتعزيز القفر  عيى الت اس اتيااصيى  ليس عيى مست   
اطخار  فق  ولان   كل من انرمعة مست ايل ليت اعلل كاملشاركة   دور  من 

 دروال التخطي  اتيااصيى  ليميظمة.

التفكير 

 االستراتيجي

 التصور

 الفحص

 االختبار التساؤل

 الع امل ال ردية

 خارال العمل صشايل املعرفة

 الت ثسال التيظيمية
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صيتج خارال العمل مع  أو كل :   Knowledge creation صشايل املعرفة .2
املعار  انرمع الالزمة ليت اس اتيااصيى  وه  املعرفة ال اقعية واإلجرائية أن اع 

 وامل اهيمية والذاصية وكذلك صشال هذه املعار  خارال العمل   املستقبل.
يتم ايتخفام املعار  الياجتة عن :  Strategic thinking الت اس اتيااصيى  .3

الت اس اتيااصيى ل املتمثية    اطخارال لتثسني صطبيق اننشطة املتضمية  
 ال ثص والتساؤل ووعع التو ر واتختبارل واليت مفورها ختيق معار  إعافية.

حتفد هذه الع امل يتضمن هذا :   Individual Factors الع امل ال ردية .4
اليم    منطاً لتعيم ال رد والذي يعتار عامل أياي  يؤثر   إنشاء املعرفة والت اس 

صيى  والذي مفوره يؤثر   خارال العملل وصتثفد هذه الع امل ال ردية   اتياا
التيشئة انيرية وخالل العميية التعييميةل كخارال صسهم   إجنا  القفر  عيى 
الت اس اتيااصيى  مبا فيها اننشطة املتضمية   الت اس اتيااصيى  وه  

ق مع العياصر انيايية ليظرية ال ثص والتساؤل والتو ر واتختبار واليت صتس
التعيم التىرييب لد)ك لب(ل و  ع ء هذا اليم    ميان ص سس ال روق ال ردية   

 التعيم من خالل اطخيارال املختي ة ليم  التعيم.
وصتضح هذه املؤثرال   Organizational Influencers:  املؤثرال التيظيمية .5

ست   مجاعة العمل والذي يعزز التي ع    املست ايل املختي ة ليميظمة مفاية من م
كل من السن واايس والتعييم واطخار  واحليا  واملعرفة وإمفاع فريق العمل 
واملخرجالل كما يعزز التي ع ايضًا وجهال اليظر اليت متارس   امل اقف املختي ة 
وص ييع شباال احلو ل عيى املعي مال جلإلعافة إىل ايت اد  فرق العمل من 

 ع عيف مشاركتها   السيطةل حي  يؤدي  لك إىل خيق املعرفة وصي ع ال ريق التي
 ميان أن يفعم خارال العمل واليت رمبا متثل مطيباً لآلخرين.

أما عيى املست   التيظيم ل فيثفد هذا املؤثر كي ية رؤية امليظمة لي سها وما      
يئ ل كما يؤثر صوييف اننشطة واملعار   ال القيمة وكيف صتايف مع التغس الب
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أنشطة الت اس اتيااصيى  عيى مشاركة امليظمة   خيق املعرفة وكذلك عيى جمم عة 
من خارال العمل اليت صت فر لألفراد. أما ثقافة امليظمة فيا ن هلا أتثس فيما يتعيق 

سةل جلتيااصيىية التيظيمية عن املعتقفال ح ل ك اء  امليظمة والرؤية وانهفا  واملياف
والتثفي الذي ي اجه القاد  ه  التقييل من انثر السييب ليثقافة عيى اتيااصيىية أو 
إدخال شال خمتيف لتشىيع الت اس اتيااصيى  تيااصيىية صسهم   صط ير انفراد 

 عيى املست ايل التيظيمية.
صط ير القفر  عيى الت اس  (،Kolbوأخريا  يعكس هذا النموذج لـ )كولب      

اتيااصيى  جلعتباره عميية دييامية وص اعيية ومتارر  ليتعيم من اطخار ل وجللتاي فإن  
كاًل من ممارية أنشطة الت اس اتيااصيى ) ال ثصل التساؤلل التو رل اتختبار(ل 
وصط ير القفر  عيى القيام مذلك حيمل ن س اطخوائص   التط ير غس اطخط  

 .(Goldman, E. , Casy, A., 2010: pp121-124)ملستمر وا
 وميكن أن نستنتج من النموذج السابق لتعلم التفكري االسرتاتيجي ما يلي 

ان القاد    ااامعال من مساعف  اآلخرين عيى فهم العادال اطخاصة هبمل مي  أ. 
 واملماريال اليت صتعيق متط ير القفر  عيى الت اس اتيااصيى .

اليت ص عح صط ر الت اس اتيااصيى    خط  ان ليقاد  صضمني خارال العمل مي   -ب
 التيمية من صقاريرهم املباشر .

ميان ليقاد  عيف صقييم امليظمة صعظيم إماانية القياس املقارن ودورال التخطي   - 
اتيااصيى  خالل الت كيف عيى أن هذه العمييال صتضمن خوائص معيية واليت صعزز 

 امهتها   الت اس اتيااصيى .مس
 Strategic Thinkingتمن    الت اس اتيااصيى  من ميظ ر متعفد املست اي -3

from a Multilevel perspective   قفم )م ون :(Boone  من  جه ليت اس
يتا ن من مست يني خمتي ني أحفمها فردي واآلخر صيظيم ل و لك والذي اتيااصيى  
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الت اس اتيااصيى  ت حيفث مبساطة   عقل واحفل ولايه يت ثر من ميطيق أن 
جللسباق اتجتماع  الذي يعمل فيه ال ردل وه  يرد  أنه إ ا متايت امليظمال من 
أتييس ص اس ايااصيى  من هذين املست يني فإنه مبقفورها الت صل إىل الا اء  املركزية. 

 .Arayesh, B. & Golmohammadi, E)   2011 ،ppيوهذه املست ايل كالتا

95-97) : 
 ملستوايت املتعددة لنموذج التفكري االسرتاتيجي( ا3شكل )

 
 
   
 
 

 املصدر  
Arayesh, B. & Golmohammadi, E. (2011): " Strategic thinking, the 

necessity of present managers of Iran, International Conference on 

financial Management and Economics, Vol(11), p. 96. 

: أن السي ك ال ردي   امليظمال يتمثل الفرديالتفكري االسرتاتيجي على املستوى . 1
  أثيني من الاياانل: ال رد املمثل لذاصهل أو ال رد املمثل ليىماعةل ومن مث ف ن ال رد ت 
يتور  فق  نيامة عن امليظمة   حتسني الت اس اتيااصيى  من ميطيق اتحساس 

خل امليظمة جيسف القيم جلل كالة ولايه يتور  مطريقة أكثر مهار  م ص ه عض ًا دا
 واملعتقفال وانهفا  اتجتماعية و  ع ء  لك يتضمن هذا املست   ادحماور التالية:

ال هم الشامل ليميظمة وميئتها: ولتثقيق هذا ال هم يتطيب انمر التعر  عيى  -أ 
ل وحتقيق مثل هذه الرؤية يتطيب ل وكي ية أتثسها عيى معضهااملشاالل جلمليظمة

 لألنظمة ال رعية داخل امليظمال اليت صعمل   إطار اليظم الابس .ال هم العام 

 .ال هم الاي  ليميظمة.1
 .اإلمفاعية.2
 .رؤية املستقبل التيظيم 3
 .صعزيز احل ار اتيااصيى 1
 .ايتخفام مبادر  امل ظ ني2

المستوى 

 الفردي 

المستوى 

 التنظيمي

التفكير 

 االستراتيجي
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اإلمفاع: وه  عميية خالقة صبفأ مع إنتا  ال ار  اافيف  ولا  يبىن امل ار  -ب 
 جفيف .اتيااصيى  امليز  التيافسية داخل ميظمته ييبغ  أن يبث  عن رؤ  

طيق من فهم متعمق رؤية املستقبل التيظيم : فامل ار اتيااصيى  جيب أن يي -  
ليهف  التيظيم  والرؤية اايف  ملستقبل امليظمة وهذه التو رال يبقيها وحيت ظ 
هبا انفراد   قي هبم وعق هلم وميان أن صسبب إدراك احلركة والقهم داخل امليظمة 

 إىل جانب التزود جللاكيز والت كيف عيى اننشطة امليفانية داخل امليظمة.
: حي  يؤيس الت اس اتيااصيى  تيجي على املستوى التنظيميالتفكري االسرتا. 2

خي ية   امليظمة من جمم ع ال ار اتيااصيى  ال ردي وكذلك حتتا  امليظمال إلنشاء 
اهلياكل التيظيمية والعمييال واليظم اليت صا ن قادر  عيى صعزيز احل ار اتيااصيى  مني 

 التاي:  ال رق الابس ل وييقسم هذا املست   إي
: حي  يتطيب الت اس اتيااصيى  ال قت والت مل تيتاشا  احلوار االسرتاتيجيأ. 

انفاار وت صستخفم مثل صيك التقييفية والسيبية   احل ارال اتيااصيىية اليت صعف موفراً 
ين هامًا ليت اس اتيااصيى  وأتييس الرؤية اليت حتتاجها امليظمال وهذا ه  اإلطار القان  

 ليمفيرين الذين يشارك ن   هذا اجملال مع القضااي اتيااصيىية.
ب. ايتخفام املبادر  من م ظ   امليظمة: جيب أن مت ان البيئة انيايية مع  امل ظ ني أن 

 يسامه ا ويط روا انفاار اافيف  واتيااصيىيال واليت ميان صيخيوها فيما يي :
   امليظمة.( جذب الق   اطخالقة واملبتار  1)
 ( ص فس ال قت الاا  والتسهيالل ليمبادرال البثثية واملالية.2)
 ( احلرية الاافية ليقيام جلننشطة اإلمفاعية ومذل اجمله د.3)
 ( ايتخفام نتائج اننشطة اإلمفاعية وميح املاافآل امليايبة لألفراد املبفعني.4)

 سرتاتيجي من خالل ما يلي وميكن االستفادة من النماذج السابقة للتفكري اال
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عرور  متيك قاد  التعييم ااامع  ليم    عقي  يتميز حبساييته الشفيف  ليرؤ  وانفاار  .1
 اافيف  وكي ية إحفاث الت ازن مني حتقيق هذه الرؤ  وطرق العمل التقييفية امل ل فة.

اليظام ااامع   عرور  أن يتثيى القائف كم ار ايااصيى  ميظر  اثقبة لألم ر حبي  ير   .2
كال ميظر  مش لية وكيسق نظم  يتا ن من عف  أنظمة كاننشطة الطالمية واملياهج 

 الفرايية وصق مي الطالب ويتم وعع رؤية ايااصيىية لتثقيق امليز  التيافسية فاملستقبل.
 مراعا  القائف لياام  الزمين مني املاع  واحلاعر لتشايل املستقبل. .3
اصيى  من خارال العمل وصشايل املعرفة ال اقعية واتجرائية والذاصية من صيمية الت اس اتيا  .4

 صطبيق أنشطة الت اس اتيااصيى . أجل
يؤثر كل من ص اس القاد  ايااصيىيا وأيي هبم ااذاب   إجراء احل ار اتيااصيى  عيى     .5

 اصيىية م عالية.املست   ال ردي وعيى مف  ايتىامة العاميني ومبادرهتم لتي يذ اتيا 
 احملور الثاين   بعض التطبيقات األجنبية يف تنمية التفكري االسرتاتيجي 

و  هذا ادحم ر ي   يتم عرض نهم التطبيقال لي تايل املتثف  اتمرياية ومن مت 
ييم ااامع  الشراكة اتمرياية اهليفية اطخاصة متيمية الت اس اتيااصيى  لف  قاد  التع

 .Arayesh, B. & Golmohammadi, E) ل وهذه التطبيقال ه ة التفريسوأعضاء هيئ

2011. Pp111-113): 
: متثيت أوىل هذه التطبيقال   مركز ليفرايال املهيية املستمر  أوال   التطبيقات االمريكية

(ل Teachers College – Columbia Universityمايية املعيمني   جامعة ك ل مبيا )
حي  يقفم املركز العفيف من الارامج التفريبية وورش العمل اليت صااو  قاهتا الزميية من ي م 
إىل ي منيل وت يتىاوز عفد املتفرمني فيها عن مخسة عشر متفربل وهياك مرامج صفريبية 
ة عفيف  ح ل الت اس اتيااصيى  وميها الارانمج التفرييب ح ل حت يز العقييال اتيااصيىي

والذي يفور ح ل الت اس اتيااصيى  واملماريال القيادية ليمستقبييال املستفامةل حي  
يزود هذا الارانمج املشاكني جلآلليال واملماريال اليت متايهم من صي يذ الت اس 



 مقرتح لتنمية التفكري االسرتاتيجي لدى القادة ابجلامعات الليبية                (1( اجمللد )2العدد خاص ) -جملة كلية  اآلداب
                                                     2019عدد خاص ابألوراق العلمية املقدمة للمؤمتر الدويل الثاين للتعليم يف  ليبيا، مصراتة، ليبيا. مارس 

________________________________________________________ 

241 

 

اتيااصيى  م عالية   التعيم التيظيم  وايتثفاث حي ل امتاارية تيتيباط امليز  التيافسية 
مل ولقف وععت أطر عمل الارانمجل ومت اختيارها وصطبيقها   جمم عة متي عة من مليظماهت

البيئال التيظيمية واملؤيسيةل وهذا الارانمج ي عف ويط ر املشاركني لتطبيق اندوال الرئيسية 
ليتعيم التيظيم  واملماريال تيتيباط الرؤ  اتيااصيىية وحتفيف أكثر العمالء أمهية   

 العمالء وصعزيز امل اءمة لقياد  التغيس اتيااصيى .  ييسية قيمة
وياتسب املتفرم ن أثياء الارانمج التفرييب خارال عفيف  ميها حتسني القفر  عيى     

ل كما يتمان املتفرب من مياء أيي ب لقياد  وال الت اس اتيااصيى ايتخفام أد
أجل الت افق اتيااصيى ل واكتساب  ادحماداثل اتيااصيىية وصعزيز قفرصه عيى البياء من

 مهارال العقيية اتيااصيىية عيى صقييم ثقافة اتمتاار اتيااصيى  مليظمة املتفرب.
ما التطبيق الثاين ليت اس اتيااصيى    كيية ف يا إلدار  انعمال جبامعة واشيطن أ     

ل لسكز عيى التاامل مني  2009  مركز القياد  والت اس اتيااصيى  والذي أتيس عام 
صرامة الت اس اتيااصيى  وأمهيته   كي ية صط ر القياد ل ومن الق اعف انيايية ليمركز 
ه  أن يتم الاكيز عيى جماتل القياد  والت اس اتيااصيى  والتسريع ن اترصقاء مايية 

س اتيااصيى    ف يا لتا ن قمة الاييال ااامعية   اتهتمام جللقياد  والت ا
ااامعال   ال تايل املتثف  اتمرياية والعاملل وليمركز العفيف من اليشاطال والارامج 
 التفريبية اليت صسعى لتيمية وصط ير الت اس اتيااصيى  لف  القاد  وخاصة   ااامعال.

واليت متثيت  :اثنيا   تطبيقات التفكري االسرتاتيجي من خالل الشراكة األمريكية اهلندية
مني مركز املاهر ليتعييم التي يذي   اهليف ومني قسم اإلدار  مايية وارص ن      الشراكة

ل ليقفما معًا مرامج 1881جامعة ميسي انيا   أمرياال حي  مت أتييس هذا القسم عام 
يتعاون  ال ح د  عالية ليقاد  ااامعيني واجملتمعال ادحميية والعاملية   إطار الشراكال و 

مركز املاهر مع كييال إدار  انعمال العاملية وأعضاء التفريس الياجثني   صقفمي مرامج 
صستهف  ن  امل اهب القيادية   اهليفل ومع اطخار  السامقة   جمال التعييم التي يذي عاملياًل 

 يستثضر فريق املفرمني الرؤ  وانفاار الغيية ليشركال واملتفرمني.
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اكيز   هذا ااانب عيى الارانمج التفرييب اطخاص جللت اس اتيااصيى  وميان ال     
والقياد  لييم ل حي  يبفأ اليم  مع صياغة اتيااصيىية وحتفيف ال رص ي اء كانت 
حتال ال أو مشروعال داخيية جلمليظمةل ومن مت وعع خطة ايااصيىية لتثقيقهال عيى أن 

عة من قبل قياد  فعالةل فى د  القياد  حترك صا ن هذه اطخطة أيضًا مفعمة ومفف  
اتيااصيىية من امل ه م إلة ال اقع امليم سل وصط ير قفرال فريق القياد  العييا وما معفهال 

 والسيطر  عيى التغيس مع عرور  اختا  اليقظة ح ل التفامس املضاد  من جانب امليافسني.
الت اس اتيااصيى  صبفأ من التفريب  ويشمل الارانمج العفيف من امل ع عال ح ل     

عيى صياغة اتيااصيىية ووعع خط  انعمال ل وكي ية حتفيف ميز  صيافسية وحماولة 
إنشاؤها واحل اظ عييهال والت اس اتيااصيى  والعمل واملراجعة اتيااصيىية واختيار القاد  

 ب.وصط ير امل اهب واختا  القرارال اايف  و  ال قت املياي
ويتضح من عرض هذا التطبيق مف  اهتمام اهليف عيى إعفاد قادهتا ااامعيني والق        

البشرية املاهر  لوياعة املستقبل من خالل الشراكة مني مركز املاهر ليتعييم التي يذي وكيية 
وارص ن جبامعة ميسي انيال وحترص دولة اهليف عيى إنشاء مؤيسال التعييم العاي املتي عة  

ة لبياء اجملتمعل وإعفاد املراكز لتيمية الت اس اتيااصيى  وصقل تقاد    ك دا  فعال
 تصيعيم تعاي من أجل صبين ايااصيىيال حمفد  ليفولة وحتسني اا د  هبا.

ويتضح من خالل التطبيقال السامقة ليت اس اتيااصيى  صي ع موادر صيميته داخل     
ميهما يياقه الثقا    صا ين العقيية اتيااصيىية   ال انمرياية واهليفية ولال ئالبي

ميظمال التعييم ااامع  أو مؤيسال انعمال التىاريةل كما أن هياك أوجه صشامه مني 
البيئتني صتضح   أتييس مراكز لتيمية القاد  داخل كييال ختووية كايية املعيمني جبامعة 

  أمرياا وكذلك مشاركة قسم اإلدار  مايية ول مبيا وكيية إدار  انعمال جبامعة واشيطن 
  املاهر ليتعييم التي يذي جلهليف. وارص ن   جامعة ميسي انيا أبمرياا مع مركز
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لدى القادة ابجلامعات اخلطوة الثالثة  النموذج املقرتح لتنمية التفكري االسرتاتيجي 
 بعض النماذج والتطبيقات األجنبية   يف ضوء الليبية
ما صقفم من عرض ليبيية اليظرية ليت اس اتيااصيى  وقاد  التعييم ااامع ل    ع ء     

وكذلك البيية ال ارية لبع  اليما   والتطبيقال انجيبية ليت اس اتيااصيى ل ف ن 
 يق مالت اس اتيااصيى  لقاد  التعييم ااامع    ليبيا البث  احلاي ص صل إىل أن صيمية 

 :أيايية وه مرصازال عيى 
: حي  يتطيب الت اس اتيااصيى  عرور  ص رد كل قائف التفكري النظمي .1

ميم    عقي  لي هم الشامل لال انجزاء الفاخيية واطخارجية ليمؤيسة ااامعية وكي ية 
صاي ها مع التغس البيئ ل ومن أجل إحفاث القاد  ليتغيس امليش د جلاامعة تمف من إجراء 

صيى  عيى مست   مجاعة العمل جلنقسام انكادميية والاييال ااامعية احل ار اتياا
لت ييس الرؤية املستقبيية اليت حتتاجها ااامعة مع عرور  ايتخفام املبادر  اذب الق   

 أعضاء هيئة التفريس واإلداريني. اطخالقة واملبفعة من
يز   شع ر القاد  : يتعيق هذا الاكالرتكيز على القصد أو الغاية االسرتاتيجية .2

جلتجتاه اتيااصيى  حن  حتقيق غاية متميز  وخمتي ة ليىامعة مبساعف  وإدراك مجيع 
وإرياء ق اعف افسية جفيف  كارانمج دراي  متميز العاميني تيتاشا  جماتل صي

الفميقراطية مع ادحمافظة عيى محاية حرية اتنسان وحق قه ومتطيب  لك اتيت اد  من 
مل السامقة   كي ية حتفيف الرؤية اتيااصيىية ليميظمة ااامعيةل واإلفاد  من خارال الع

ال روق ال ردية ليقاد  وأعضاء هيئة التفريس عيف صشايل فرق العمل الالزمة لوياغة 
ايااصيىية ااامعةل وأخسًا حتفيف انفراد الذين يتسم ن مقفرهتم عيى صشايل املعار  

 ر  من أتثسال فعالة عيف صا ين الغامة اتيااصيىية املتميز .الذاصية ملا هلذه املعا
: حي  يؤدي ص عيل هذا العيور داخل ااامعة ليت اصل االنتهاز الذكي للفرص .3

والت اعل مني القاد  وأعضاء اجملتمع اطخارج  من كافة املست ايل اإلداريةل لطر  العفي 
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انتهاز ال رص اليت حتقق ليتعييم  من انفاار واتحتماتل املتفرجة ليخيال من أجل
ااامع  ميز  صيافسيةل وميان اتيت اد  من أنشطة الت اس اتيااصيى  من خالل 
صا ين فرق ليعمل لفراية البيئال ااامعية املتي عة جللفول املتقفمة والفول اليت حققت 

ء ظروفها قفرًا من التقفم ليتعر  عيى كي ية صياغتها تيااصيىيال مبتار  عيى ع  
الثقافية وجللتاي ص فس الفافعية ليعاميني إبماانية ص اعيهم ومشاركتهم تنتهاز ال رصة 

 الذكية لالرصقاء مبست   ااامعة.
: الت اس اتيااصيى  مساعف قاد  ااامعال التفكري وفقا  ألبعاد الزمن الثالث .4

املاع  يتضمن جذور  عيى رم  املاع  واحلاعر من أجل وعع الرؤية املستقبييةل نن
ال عع املراد صغيسهل مث التثام   معطيال احلاعر وص جيهها حن  الت جه املستقبي  املمثل 
لرؤية املؤيسة ااامعيةل وهذا يتطيب عرور  حتفيف مشاالل وأزمال ميظمال التعييم 
ااامع  جلملاع  وأيباب  لك ملعااة صيك املشاالل عيف صباغة اتيااصيىية 

قبيية ودراية الع امل الثقافية اليت صشال ال قت احلاعر ليمىتمع وكي ية التثام   املست
 هذا احلاعر عيف وعع الرؤية اتيااصيىية مليظمة التعييم ااامع .

يم تفكري األسرتاتيجي لدى قادة التعلولتسهيل تنفيذ النموذج املقرتح لتنمية ال    
ضرورة توفري آليات حمددة لتحقيق النتائج اجلامعي يف ليبيا يتطلب هذا النموذج 
 املرجوة منه، وهذه اآلليات كما يلي 

: حبي  أصبح من الضرور  أتييس أتسيس مراكز لتنمية القادة يف اجلامعات الليبية -1
مراكز داخل كل جامعة   ليبيا لتيمية قفرال ومهارال القاد    ااامعال الييبية 

ل التط رال احلاصية   جمال القياد  واإلدار ل وأن ومو ر  دورية ومستمر  وم اكبة لا
يا ن هلذا املركز هيال صيظيم  وميزانية مي وية وص فس كافة اتماانيال والفعم لا  
حيقق أهففه املرج  ل وخاصة   جمال الت اس اتيااصيى  لقاد  ااامعال والذي 
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أمام نظساهتا ي اء عيى  مفوره ييؤدي جلاامعال الييبية لتثقيق امليز  التيافسية
 :ومن مهام هذا املركز ما يلي املست   انقييم  أو الفوي أو العامل .

صيظيم وإعفاد دورال صفريبية وورش عمل لاافة أعضاء هيئة التفريس لت هييهم  -أ 
لقياد  متميز  مستقباًلل و اك من ميطيق إعفادهم من اليبية انوىل ليقياد  

 تخطي  اتيااصيى  وانهفا  اتيااصيىية.املستقبيية ومشاركتهم فال
فيما يتعيق رم  الاقيال ليفرجال العيمية مضرور  اجتياز دورال التيمية وخاصة  -ب 

جللت اس اتيااصيى ل وأن يا ن اجتياز هذه الفورال أحف املعايس انكادميية 
 ااامعال.لياشح   انتخاجلل اختيار رؤياء انقسام وعمفاء الاييال ورؤياء 

صي ع امل ع عال التفريبية وورش العمل تحت اء كافة ج انب صط ير العمل  -  
ااامع  مثل دورال الت اس اتيااصيى  ملعايس اا د    العميية التفريسية 
جلنقسامل القياد  اتيااصيىية والت اس اتيااصيى ل الت اس ومهارال احل ار 

يى    نظم اتمتثاانل وصق مي الطالب اتيااصيى ل الت اس اتيااص
 جللاييالل أنشطة الت اس اتيااصيى  وال اعيية التعييمية.

 عقف شراكال مني ااامعال الييبية وااامعال العاملية لتيمية قفرال القاد  ااامعيني: -2
حي  صتمثل هذه اآللية   إقامة العفيف من الشراكال مني ااامعال الييبية ومااصب 

 ريب هبا مع نظساهتا جلاامعال العاملية تكساب القاد  املهارال والقفرال التالية:التف
صيمية الت اس ايااصيىيا داخل ميئال متي عة خال  البية ادحميية ودرايتها دراية  . أ

 ميظ مية من أجل انتهاز ال رص الذكية وحتقيق امليز  التيافسية.
كي ية إجراء احل ار اتيااصيى  عيى املست   انقييم  والعامل  مع عرور   . ب

التمسك جللسياق الثقا  ليث اظ عيى اهل ية الثقافية من ميطيق رفع شعار 
 ااامعال الييبية والرؤ  املستقبيية(. )

 لن ي اجه أي مع قال عيف صي يذه إ  أخذل املرصازال وانليال اليم    املقا هذا إن 
ميظر  اهتمام ل وأنه ييثقق نتائج إجيامية مثمر  إ ا مت صي يذه وصتثمل   : حتقيق ميز  
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صيافسية ليىامعةل وم اكبة اقتواد ااامعةل وفعالية أنشطة الت اس اتيااصيى ل وإرعاء 
مجيع املست يفين من خفمال ااامعال الييبيةل وقب ل التغيس اإلجيايب وعفم مقاومته ننه 

 ثامت ال حيف   العامل.ه  ال
( يوضح النموذج املقرتح لتنمية التفكري االسرتاتيجي لدى قادة اجلامعات الليبية 4شكل )

 وما يتضمنه من مرتكزات وآليات لسهولة تنفيذه
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  وييتم عرعها كالتاي واملقرتحات االستنتاجات والتوصيات .1
: وص صل البث  ليعفيف من اليتائج   ع ء اتطار اليظري واليما   أوال    االستنتاجات 

 اليت مت عرعها فيما يتعيق جللت اس اتيااصيى  وه : 
أن صيمية الت اس اتيااصيى  لف  قاد  ااامعال ه  أعظم ايتثمارال ااامعة  -أ 

 لراس ماهلا ال اري والقادر عيى حتقيق امليز  التيافسية.
 اس اتيااصيى  مع متطيبال جمتمع واقتواد املعرفة يريعة التغس اصساق صيمية الت -ب 

  كافة البيئال التيظيمية من اجل حتقيق الت ازن مني املخرجال التعييمية ليىامعة 
 واحتياجال اجملتمع اطخارج  ادحمي  والعامل .

المرتكزات األساسية 

لتنمية التفكير 

 االستراتيجي

 التفكير النظمي .1

التركيز على القصد .2

 االستراتيجي

االنتهاز الذكي .3

 للفرص

.التفكير في أبعاد 4

 الزمن

  

أليات تنمية 

التفكير 

 االستراتيجي

.تأسيس مراكز 1

لتنمية القادة 

 الجامعيين

.الشراكة بين 2

الجامعات الليبية 

 والجامعات العالمية

 النتائج اإليجابية:

.تحقيق الميزة 1

التنافسية للجامعات 

 الليبية

.مواكبة اقتصاد 2

 المعرفة.

. فعالية أنشطة 3

 التفكير االستراتيجي

.المرونة التنظيمية 4

 للبيئة الجامعية

 .قبول التغيير5
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نشر ثقافة الت اس اتيااصيى  داخل البيئال ااامعية مفاية من رؤياء  أن -  
القاد  من القفر   يساعفقسام ومرورًا معمفاء الاييال حىت رؤياء ااامعالل ان

 اتمتاار   صي يذ أنشطة اطخطة اتيااصيىية وصفمس م اردها املالية.عيى 
أن الت اس اتيااصيى  ه  القادر عيى صو ر مستقبي  خمتيف عن احلاعر  -د 

ااامعة من صيبية رغبال ووعع ايااصيىيال خيالية ومبتار  من ش اها متاني 
 مجيع املست يفين كالطالب وأعضاء التفريس لتثقيق امليز  التيافسية.

صيبع أمهية الت اس اتيااصيى  لقاد  التعييم   ااامعال من أمهية ال ظائف  -ه 
املي طة هبم واليت صيزم القاد  مو ال الت اس اتيااصيى  كالقفر  عيى اإلصغاء 

اثل اتيااصيىية ليمشاكني   صياغة اتيااصيىية والقفر  اتيااصيى  وادحماد
عيى وعع رؤية وأهفا  لتط ير العمل ااامع  والقفر  عيى صا ين فرق العمل 

 املتعاونة وال عالة ل عع اتيااصيىية.
عرور  حتي  القاد  جلملزيف من املعار  واكتساب اطخارال املتي عة جلاامعة وصط ير  -و 

 لتخطي  العقالين وصرصيب التثفايل وفقاً نول ية م اجهتها.عادال ال هم وا
الت صل إىل اليم    املقا  لتيمية الت اس اتيااصيى  ل اد  ااامعال الييبية  -ز 

والذي ييساهم   حتقيق امليز  التيافسية ليىامعال الييبية من خالل الرؤية 
 املستقبيية ال اعثة والشامية.

 :: وه  اثنيا    التوصيات
إنشاء مراكز صفريبية لتيمية الت اس اتيااصيى  لف  قاد  ااامعال الييبية مفاية  .1

 من رؤياء اتقسام وعمفاء الاييال ورؤياء ااامعال.
رم  الاقيال ليفرجال العيمية مضرور  اجتياز دورال التيمية وخاصة فيما يتعيق  .2

أحف املعايس انكادميية جللت اس اتيااصيى ل وأن يا ن اجتياز هذه الفورال 
 .لياشح   انتخاجلل اختيار رؤياء انقسام وعمفاء الاييال ورؤياء ااامعال
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ص عيل مااصب التفريب امل ج د  داخل ااامعال مع عرور  اتيت اد  من اطخاراء  .3
   ااامعال الييبية نقامة هذه الفورال التفريبية والارامج التيم ية. 

 و  ع ء البث  احلاي يقا  التاي: :املقرتحاتاثلثا   
نظام صفرييب مقا  لتيمية الت اس اتيااصيى  لف  القاد    إجراء حب  ح ل  .1

 ااامعال الييبية.

إجراء حب  ح ل صيمية الت اس اتيااصيى  لف  مفراء مفارس التعييم   مفيية  .2
 درنة .

ف  القاد  جلملؤيسال حب  مقا  ح ل متطيبال صيمية الت اس اتيااصيى  ل .3
 التعييمية   ليبيا "دراية حتيييية".

 قائمة املراجع
 أوال  املراجع العربية 
املؤمتر السنوي اخلامس عشر أتهيل (. اختيار القيادال ااامعية. 2007ج هرل صال  الفين.)

املقارنة واإلدار  ل اامعية املورية ليامية 1. اازءالقيادات الرتبوية يف مصر والعامل العريب
 التعييميةل القاهر ل دار ال ار العريب.

(. نظام صفرييب مقا  ملفيري وحفال اا د  جلاامعال الييبية   2016الرقيع ل كرمية املاروك.)
(ل قسم الامية املقارنة واإلدار  التعييميةل كيية رسالة دكتوراه غري منشورةع ء أدوراهم املستقبيية. )

 معة عني مشسل القاهر .الامية ل جا
. القاهر : دار ال ار آفاق جديدة يف التعليم اجلامعي العريب(. 2012الشخييبل عي  السيف.)

 العريب.
 .املرجع سابق(. 2012الشخييبل عي  السيف.)

التخطيط االسرتاتيجي يف التعليم  رؤى (. 2011عثاويل مي م  واملييث ل رعا إمراهيم. )
 . القاهر ل دار ال ار العريب.تطبيقيةمستقبلية ومناذج 
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ل اليظرية مناهج وأساليب البح  العلمي(. 2000عييانل رحب  موط ى و غييمل عثمان حممف)
 والتطبيق. عمانل دار ص اء لييشر والت زيع.

تقرير عن زايرات (. 2010املركز ال طين لضمان ج د  واعتماد املؤيسال التعييمية والتفريبية.)
 . ليبيا لطراميس.عض مؤسسات التعليم العايلاستطالعية لب

. 2016واقع التعليم العايل يف ليبيا (. 2017امليظمة الييبية ليسيايال واتيااصيىال. )
 طراميس لالي فييني.

(. صط ير أداء ااامعال املورية   ع ء إدار  اا د  2008هاشمل اهية عبفالقادر. )
ل القاهر ل اامعية املورية ليامية املقارنة واإلدار  23ل العفد 11ل السية جملة الرتبيةاتيااصيىيةل 

 التعييمية.
ل امليظمة العرمية اإلدارية ليتيميةل الفكر االسرتاتيجي للقادة(. 2006ي نسل طارق شريف. )

 القاهر .
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