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 تمهيد:
 توصتتتتتتلت اليها الدراستتتتتتة    ابة    هذا الفصتتتتتتا النتائج والتوصتتتتتتيات ال  يستتتتتتتعرح الباح    

اتها الت   رضتتتيوا م  هذه الدراستتتة الت  مثلت متتتت لتها و ستتتئلة الت  تح ارحها    الفصتتتا ا اال
بنيت  ليها، و ل  ضتتوه هذه النتائج الت  تح التوصتتا اليها    الدراستتة الحالية بدح الباح   ددًا 

التوصتتتتتتتتتتا اليج م  ن ا ا ابة  تح لدراستتتتتتتتتتة و   ماتوصتتتتتتتتتتيات، يم   تلنيا أهح النتائج لم  ال
 المبحوثي     االستبانة بما يل : 

 :أواًل: النتائج 2.
 سة وتساؤالتها:نتائج تحليل محاور الدرا .أ

 وه  نسبة  يدة. %87.87بلغت در ة ممارسة المدراه العامو  لإلبداع نسبة  -1
 وه  نسبة  يدة. %89.81بلغت در ة ممارسة المدراه العامو  للمساهلة نسبة  -1
وه  نستتبة  %88.81بلغت در ة ممارستتة المدراه العامو  لو ود رةية استتتراتي ية نستتبة  -1

  يدة.
وه  نستتبة ضتتعيفة  %81.18اه العامو  للتف ير المنظح نستتبة بلغت در ة ممارستتة المدر  -1

 نسبيًا.
 وه  نسبة  يدة. %87.55بلغت در ة ممارسة المدراه العامو  إلدارة الصراع نسبة  -5
 وه  نسبة  يدة. %85.71بلغت در ة ممارسة المدراه العامو  ل بت ار نسبة  -9
وه   %88.78  ا نستتتتتتتبة  بلغت در ة ممارستتتتتتتة المدراه العامو  للتف ير االستتتتتتتتراتي   -8

 نسبة  يدة.
وه  نستتتتتبة  %98.17بلغت در ة التميز المةستتتتتستتتتت     وزارات بااع الح ح ما نستتتتتبتج  -7

 ضعيفة نسبيًا وتحتاج ال  العما والتاوير.
 :أبعاد التفكير االستراتيجي والتميز المؤسسينتائج العالقة بين  .ب

   لدى المدراه العامو   تي  التف ير االستتتتراتو د   بة ذات داللة احصتتتائية لممارستتتة  -1
 7.517حي   انت بيمة )ر( =  تحقي  التميز المةستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتت  لدى وزارات بااع الح ح

 .7.75والداللة اإلحصائية أبا م  



تو د   بة ذات داللة احصتتتتتتتتتتتتتائية لممارستتتتتتتتتتتتتة اإلبداع لدى المدراه العامو   ل  تحقي   -1
والداللة  7.157ر( = حي   انت بيمة ) التميز المةستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتت  لدى وزارات بااع الح ح

 .7.75اإلحصائية أبا م  
تحقي     تو د   بة ذات داللة احصتتتتتتتتتتائية لممارستتتتتتتتتتة المستتتتتتتتتتائلة لدى المدراه العامو   -1

والداللة  7.191حي   انت بيمة )ر( =  التميز المةستتتتتتتتتتستتتتتتتتتت  لدى وزارات بااع الح ح.
 .7.75اإلحصائية أبا م  

   استتتتتتتتتتتتتتراتي ية لدى المدراه العامو  تو د   بة ذات داللة احصتتتتتتتتتتتتتائية المت   رةية  -1
 7.177حي   انت بيمة )ر( =  تحقي  التميز المةستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتت  لدى وزارات بااع الح ح

 .7.75والداللة اإلحصائية أبا م  
حقي  ت   تو د   بة ذات داللة احصائية لممارسة التف ير المنظح لدى المدراه العامو   -5

والداللة  7.598 انت بيمة )ر( =  حي  التميز المةستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتت  لدى وزارات بااع الح ح
 .7.75اإلحصائية أبا م  

تو د   بة ذات داللة احصائية لممارسة ادارة الصراع لدى المدراه العامو   ل  تحقي   -9
والداللة  7.178حي   انت بيمة )ر( =  التميز المةستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتت  لدى وزارات بااع الح ح

 .7.75اإلحصائية أبا م  
ية لممارستتتتتتتتتتتة االبت ار لدى المدراه العامو   ل  تحقي  تو د   بة ذات داللة احصتتتتتتتتتتتائ -8

والداللة  7.191حي   انت بيمة )ر( =  التميز المةستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتت  لدى وزارات بااع الح ح
 .7.75اإلحصائية أبا م  

 :التميز المؤسسيممارسة التفكير االستراتيجي في تحقيق نتائج أثر  .ج
ةستتتتتستتتتت  التميز الم تحقي  ي    ل يو د أثر لممارستتتتتة المدراه العامو  للتف ير االستتتتتترات -1

 .7.75وه  أبا م   7.777حي  بلغت بيمة الداللة اإلحصائية 
التميز المةستتتتتتتتتستتتتتتتتت  حي  بلغت بيمة الداللة اإلحصتتتتتتتتتائية  تحقي  يو د أثر لإلبداع  ل  -1

 .1.518، بينما بلغت بيمة ا ثر 7.75وه  أبا م   7.718
بلغت بيمة الداللة اإلحصتتتتتتائية  التميز المةستتتتتتستتتتت  حي  تحقي  يو د أثر للمستتتتتاهلة  ل  -1

 1.111. بينما بلغت بيمة ا ثر 7.75وه  أ بر م   7.111



اللة حي  بلغت بيمة الد المةستتتتتتتتتستتتتتتتتت التميز  تحقي   ل  لرةية االستتتتتتتتتتراتي يةيو د أثر ل -1
 1.777بينما بلغت بيمة ا ثر  .75. 7وه  أبا م   7.718اإلحصائية 

التميز المةستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتت  حيت  بلغتت بيمة الداللة  تحقي   ل  لتف ير المنظحال يو تد أثر ل -5
  .7.75وه  أ بر م   7.781اإلحصائية 

التميز المةسس  حي  بلغت بيمة الداللة اإلحصائية  تحقي  يو د أثر إلدارة الصراع  ل  -9
 1.197بينما بلغت بيمة ا ثر  .7.75وه  أبا م   7.771

ية يمة الداللة اإلحصتتتتتتتتائالتميز المةستتتتتتتتستتتتتتتت  حي  بلغت بتحقي  يو د أثر لإلبت ار  ل   -8
 .1.571بينما بلغت بيمة ا ثر  .7.75وه  أبا م   7.718

 ممارسة التفكير االستراتيجي و البيانات الشخصية: الفروق اإلحصائية بيننتائج  .د
التف ير  ا تتابتتة المبحوثي  حوا ممتتارستتتتتتتتتتتتتتتتة بي ال يو تتد  رو  ذات داللتتة احصتتتتتتتتتتتتتتتائيتتة  -7

ت ال نس حي   انرات بااع الح ح تعزي ال  لدي المدراه العامو     وزااالستتتتتتتتراتي   
 .7.75بيمة الداللة اإلحصائية أ بر م  

التف ير  ا تتابتتة المبحوثي  حوا ممتتارستتتتتتتتتتتتتتتة بي ال يو تتد  رو  ذات داللتتة احصتتتتتتتتتتتتتتتائيتتة   -8
ي  والفئة العمرية حاالستتتتتتراتي   لدي المدراه العامو     وزارات بااع الح ح تعزي ال  

 7.75أ بر م   انت بيمة الداللة اإلحصائية 
 التف ير ا ابة المبحوثي  حوا ممارستتتتتتتتتتتة بي يو د  رو  ذات داللة احصتتتتتتتتتتتائية  -17

 والمةهتتا العلم االستتتتتتتتتتتتتتتراتي   لتتدي المتتدراه العتتامو     وزارات باتتاع الح ح تعزي ال  
و  انت الفرو  لصتتتتتتتتتتتتتتال  حملة  7.75م   أباحيت   تانتت بيمتة التداللتة اإلحصتتتتتتتتتتتتتتائيتة 

 . %88.18ليهح حملة الد توراه بوز  نسب  ي %88.17الب الوريوس بوز  نسب  
 التف ير ا ابة المبحوثي  حوا ممارستتتتتتتتتتتة بي يو د  رو  ذات داللة احصتتتتتتتتتتتائية  -11

ي  ح وسنوات النبرةاالستراتي   لدي المدراه العامو     وزارات بااع الح ح تعزي ال  
الذي  و  انت الفرو  لصتتتتتتتال  المبحوثي   7.75م   أبا انت بيمة الداللة اإلحصتتتتتتتائية 

 .%77.77سنة حي  بلغ الوز  نسب   15تزيد نبرتهح    
 تحقيق التميز المؤسسي و البيانات الشخصية: الفروق اإلحصائية بين نتائج .ه

 تحقي  التميز ا ابة المبحوثي  حوا بي ال يو تد  رو  ذات داللتة احصتتتتتتتتتتتتتتائيتة  -11
 .7.75ال نس حي   انت بيمة الداللة اإلحصائية أ بر م  تعزى ال   المةسس 

 تحقي  التميز ا ابة المبحوثي  حوا بي ال يو تد  رو  ذات داللتة احصتتتتتتتتتتتتتتائيتة  -11
 7.75الفئة العمرية حي   انت بيمة الداللة اإلحصائية أ بر م  المةسس  تعزى 



لتميز تحقي  ا ا ابة المبحوثي  حوا بي يو د  رو  ذات داللة احصائية بي  ال  -11
  7.75.م   أ برالداللة اإلحصائية  حي   انت بيمة المةها العلم المةسس  تعزى 

لتميز تحقي  ا ا ابة المبحوثي  حوا بي يو د  رو  ذات داللة احصائية بي  ال  -15
 .7.75م   أ برحي   انت بيمة الداللة اإلحصائية  سنوات النبرةالمةسس  تعزى 



 توصيات الدراسةثانيًا:  3.
 جي(.التوصيات المتعلقة بالمتغير المستقل ) التفكير االستراتي 

 من خالل النتائج السابقة فقد توصل الباحث إلى التوصيات التالية:
العما  ل  نتتتتر ثقا ة التف ير االستتتتراتي   بي  أوستتتاا المدراه العامو     مةستتتستتتات القااع  -1

 العاح الفلساين .
زيادة و   المدراه العامو     مةستتتتستتتتات القااع العاح بتهمية التف ير االستتتتتراتي   لما لج م   -1

 ير اي اب   ل  تميز وتاور أداه المةسسات.تتث
تصتتتتتتتتميح برامج تدري  متنصتتتتتتتتصتتتتتتتتة بتنمية بدرات ومهارات التف ير االستتتتتتتتتراتي   لدي المدراه  -1

 العامو     القااع الح وم .
تحفيز المدراه العامو   ل  ر ع مستتتتتتتتتتتوي التتهيا العلم  لما للمةها العلم  أهمية     ملية   -1

 التف ير االستراتي  .
ا وزارة العما  ل  تاوير رةيتها ورستتالتها م  ن ا المتتتار ة الفا لة للموظف  لتوحيد  ل    -5

  هود الموظفي  نحو تبن  وتحقي  رةية ورسالة الوزارة الت  يعملو  بها.
 ل  الوزارات المنتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  قتتتتتد النتتتتتدوات والمةتمرات الت  تةهتتتتتا المت   مهتتتتتارات التف ير  -9

 االستراتي   وممارستج.
 لمتعلقة بالمتغير التابع ) التميز المؤسسي(.التوصيات ا 

 من خالل النتائج السابقة فقد توصل الباحث إلى التوصيات التالية:
 .سس التميز المة ل ستفادة منج    تعزيز  التف ير االستراتي  ضرورة تعزيز مفهوح  -8
غيرات المت العمتا  ل  ا تداد نموذج وان  للتميز يحتا   النمتاذج العالمية بحي  ي ئح ويرا   -7

 الدانلية والنار ية للبيئة الفلساينية.
 بناه ثقا ة تنظيمية ترت ز  ل  مفاهيح التميز المةسس . -8
 التر يز  ل  نتر وتعزيز ثقا ة التميز    أوساا  ا ة الموظفي . -17
العما  ل  ادناا معايير ومفاهيح التميز ضتتتتتتم  ستتتتتتياستتتتتتة واستتتتتتتراتي يات االدارة العليا     -11

 القااع الح وم .
تفعيا دور وحدات ال ودة والتميز    الوزارات الفلستتتتتتتاينية ووضتتتتتتتع الوزارات لنااها و    -11

 معايير التميز المةسس .



   الندمات الت   المستفيدي  م  مةسسات القااع الح وم العما  ل  بياس رض   -11
، و قد ورش  ما مع منتلف  ئات الم تمع ومةسسات الم تمع المدن  الوزاراتتقدمها 
 احتيا ات الم تمع.لم مسة 

 .التوصيات العامة 
وضتتتع آليات محددة وممنه ة تضتتتم  متتتتار ة أوستتتع للعاملي     مةستتتستتتات القااع العاح  -11

 والمستفيدي  منج  ند صياغة رةية ورسالة  ا مةسسة.
 االهتماح بتحدي  بيانات ا  راد المتوبع تغلهح لوظائف بيادية مستقبً  واالهتماح بهح. -15
زية لإلدارات الت  تقدح ار  ابدا ية ومبت رة إلن از أ مالها والت  تحق  ا تماد  وائز تحفي -19

 التميز    االداه.
تبن  ديوا  الموظفي  العاح متتتتتتتتتتتتتروع ا داد مدراه  امو  لديهح القدرة والمهارة  ل  التف ير  -18

 االستراتي  .
 تلفة. منتو   أدوات بياس دورية  صحا  المصلحة حوا الندمات الت  تقدمها الوزارات ال -17
 ا راه المزيد م  الدراسات والبحو  حوا الموضوع ورباج بمتغيرات أنرى. -18
 



 


