
وإدازة  واإلبداع يالتنظيم للعالقات بني الركاء النموذج البنائي
فى ضوء بعض مديسي املدازع الثانوية  لدى األشمات املدزضية 

 كما يدزكى املعلمون املتغريات الدميوجسافية
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 اشيلجامعة الصق –كلية الرتبية 
 مدزع علم النفظ الرتبوي 

 جامعة الصقاشيل –كلية الرتبية 
 

 مطتخلص البخث:
 التشطيسىالحكاء لكل مغ ىجف البحث الحالى إلي الكذف عغ الشسػذج البشائى 

األزمات  مجؼ انتذاروالتعخف عمى مدتػاىا باإلضافة إلى  إدارة األزمات السجرسية،و اإلبجاع و 
كحلظ الكذف عغ أثخ بعس الستغيخات الجيسػجخافية مثل الشػع السجرسية لجػ عيشة البحث، و 

 -متػسط –فشى(، مدتػػ الخبخة )قميل  -معمسة(، نػعية التعميع الثانػػ )عام -)معمع
( معمسًا ومعمسة بسجارس التعميع الثانػػ العام والفشى، ٕٛٔمختفع(، وتكػنت عيشة البحث مغ )

تع  السشاسبةوباستخجام األساليب اإلحرائية  وقج قامت الباحثتان بإعجاد أدوات البحث،
إدارة األزمات و اإلبجاع  ،الحكاء التشطيسيكل مغ  يسثلالتػصل إلى مجسػعة مغ الشتائج مشيا: 

السدتػػ الستػسط لجػ عيشة البحث بكل مغ السجارس الثانػية العامة والثانػية  السجرسية
( لئلبجاع عمي كل ٔٓ.ٓج مدتػؼ)الفشية. كسا يػجج تأثيخ مػجبًا دااًل إحرائيًا عش

االترال - جسع السعمػمات – مغ)التخصيط واألستعجاد لؤلزمات التعمع واستعادة الشذاط
( لمحكاء ٔٓ.ٓالقيادة أثشاء األزمات(، وتأثيخ مػجبًا دااًل إحرائيًا عشج مدتػؼ)- والتػاصل

 – واستعادة الشذاطالتعمع  -التخصيط واالستعجاد لؤلزمات-التشطيسي عمي كل مغ)اإلبجاع 
كسا تسثمت معادالت السدار القيادة أثشاء األزمات(.- االترال والتػاصل- جسع السعمػمات

 لمشسػذج البشائى كسا يمى:
  .التشطيسي( الحكاء ٗٛ.ٓاإلبجاع = )* 

 ( اإلبجاع ٜ٘.ٓ( الحكاء التشطيسي + )ٖٔ.ٓ*إدرة األزمات السجرسية = )
  التشطيسي( الحكاء ٕٛ.ٓ)+( اإلبجاع ٛ٘.ٓ* القيادة أثشاء األزمات = )
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( ٜٛٓ.ٓ( التعمع واستعادة الشذاط +)ٕٚ.ٓ( اإلبجاع +)ٔٔٓ* االترال والتػاصل = )
 التشطيسيالحكاء 

( الحكاء ٕٗٓ.ٓ( التعمع واستعادة الشذاط+ )ٛٙ.ٓ( اإلبجاع +)ٕ٘.ٓ* جسع السعمػمات = )
 التشطيسي

 التشطيسى( الحكاء ٖٖ.ٓاع + )( اإلبجٙ٘.ٓ* التعمع واستعادة الشذاط = )
( القيادة أثشاء األزمات+ ٚٔ.ٓ( اإلبجاع + )ٓٛ.ٓ* التخصيط واالستعجاد لؤلزمات = )

  التشطيسي( الحكاء ٘٘ٓ.ٓ( التعمع واستعادة الشذاط + )ٗ٘.ٓ( جسع السعمػمات+ )ٕٔ.ٓ)
 إدارة األزمات السجرسية -اإلبجاع  – التشظيسيالكمسات السفتاحية: الحكاء 
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النموذج البنائي للعالقات بني الركاء التنظيمي واإلبداع وإدازة 
األشمات املدزضية  لدى مديسي املدازع الثانوية فى ضوء بعض 

 املتغريات الدميوجسافية  كما يدزكى املعلمون
 

 أمرية حممد بدز حممد د/  هامن أمحد أمحد ضامل د/
 مدزع علم النفظ الرتبوي

 قاشيلجامعة الص –كلية الرتبية 
 مدزع علم النفظ الرتبوي 

 جامعة الصقاشيل –كلية الرتبية 
 

 مكدمة:
األرواح نتيجة الحػادث يفػق  مغ العجيجفي الدشػات القميمة الساضية مرخ  تفّقج
، األمخ الحؼ يدتمدم إيجاد آليات مشطسة لجراسة ومػاجية ىحه السذكمة، بالحخو ما فقجتو في 

غ نديج الحياة السعاصخة، وأن وقػع األزمات قج أصبح مغ فاألزمات أصبحت جدء ال يتجدأ م
حقائق الحياة اليػمية، فشحغ نػاجو مػجات مغ األزمات عمي نصاق لع نذيجه مغ قبل حيث 

ألزمات مشيا العشف الصبلبي والغر امخت العجيج مغ السجارس في التعميع العام بكثيخ مغ 
وحػادث أتػبيدات عمى السعمسيغ  الجساعي وتدخيب االمتحانات والبمصجة واالعتجاء

 .السجارس
( أن األزمات ُتعج مغ أخصخ ما ييجد أؼ ٜٖٗص ،ٕٗٔٓوتحكخ )عديدة شيب، 

، وتحقيق أىجافيا التي أنذئت مغ أجميا، فاألزمة عائقًا كبيخًا أمام أداء وضائفيامشصقة، وتسثل 
 يتختب عمييا نتائج وآثار ضخسة.و تزع السؤسدات أمام اختبارات صعبة،

زمة ال الفعالة لؤل أن السػاجية( ٓٚ -ٜٙصص ، ٕٕٓٓوتخؼ) عفاف الباز، 
فاألزمة مػقف غيخ ، سمػب ابتكارؼ متسيديسكغ أن تتع بصخيقة تقميجية والبج مغ مػاجيتيا بأ

مألػف مغ التفكيخ وتتسثل السدئػلية الخئيدية ػ غيخ عادؼ بسا ىػ عادؼ فكيف يػاجو ما ى
حقائق عغ األزمة واتخاذ اإلجخاءات والػسائل الفعالة إليقاف لمقيادة الفعالة في تجسيع ال
 الخدائخ البذخية والسادية .
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تتعخض الكثيخ مغ السؤسدات التعميسية إلى مػاقف ومذاكل متشػعة وىي في و 
شخيقيا لتحقيق أىجافيا وتشفيح أنذصتيا اليػمية وقج تطيخ أحجاث مفاجئة غيخ متػقعة تحسل 

عادة اكتذاف السؤسدة لحاتيا وضيػر القجرات اإلبجاعية الكامشة في شياتيا فخصة عطيسة إل
نطخا و ،في عشاصخىا، وىحا يدتجعي السعالجة الدخيعة والفػرية مغ قائج السؤسدة التعميسية

لخصػرة الشتائج التي تدفخ عشيا األزمات فالسؤسدة في حاجة إلى القيادة التخبػية التي 
ساعية والعسل التعاوني في حل ما يػاجييا مغ أزمات تػضف التفكيخ الفعال والسذاركة الج
وعمي الخغع مغ أن تمظ األزمات حطيت باىتسام  ،والتػصل إلى الحل السثالي لمسذكمة

الرحافة وما نذخ مغ دوريات مجرسية ونذخات خاصة بمجشة الحساية السجرسية ولجان إدارة 
نب القائسيغ عمي العسمية التعميسية الكػارث السجرسية ومياميع وأصبحت واقعًا ممسػسًا مغ جا

إال أنيا لع تحع باالىتسام الكافي  في البحث العمسي واالىتسام بكيفية تعامل اإلدارة السجرسية 
 مع ىحه األزمات. تسكشيا مغ التعاملوما تسمكو مغ السيارات والقجرات التي 

ُتسّكغ السجيخ ( أن اإلبجاع أداة وميارة ميسة ٗٙٙٔ، صٖٕٔٓوتذيخ) صفاء الجعافخة،
ُيعطع مشفعة السػارد ػ مغ مػاجية التحجيات السختمفة وإدارة األزمات وتحػيميا إلى فخص وى

البديصة الستاحة لمسجيخ، فالقجرة عمى اإلبجاع مغ أىع الستصمبات الػاجب تػافخىا فيسغ يتحسل 
ميسة السجيخ  وتتعاضع حاجة السجيخ ليحه السيارة خاصة وأن مدئػلية القيام بالعسل اإلدارؼ،

يتػقع ما يسكغ أن يحجث ويفكخ  الحؼػ اليػم لع َتعج تتسثل فى انتطار حجوث السذكبلت بل ى
 ويبجع فى كيفية تبلفى السذكبلت، بجال مغ مػاجيتيا بعج وقػعيا.

وليحا فإن التعميع السرخؼ في حاجة إلي إدارة مبجعة تيجخ التقميج وُتجيخ التغييخ 
لعامميغ عمي اإلبجاع وإنتاج أفكار ججيجة مبجعة وغيخ مألػفة مغ بفاعمية واقتجار وُتذجع ا

أجل الحفاظ عمي بقاء السشطسة وتصػيخىا لتػاكب التغيخ والعػلسة والتصػر الدخيع لمسعمػمات 
 (.ٕٔٔ، ص ٕٔٔٓبل وتتعامل معو )إيسان عبج الفتاح، الديج عبج العال، مرصفي جبخيل،

( أن اإلبجاع ٙٚٔ،ص ٕٕٔٓ،الحبيانيومشي  ماججة عبج الخازق،) كسا تزييف
ويسكغ أن تمقي التجاوب األمثل مغ العامميغ  ،ابتكار أساليب ووسائل ججيجةػ اإلدارؼ ى

األفزل ػ وتحفدىع الستثسار قجراتيع ومػاىبيع لتحقيق أىجاف السجرسة ولتصػيخ العسل نح
خق ججيجة إلدارة تػليج شو واقتخاح أفكار مفيجة لمعسل كتقجيع حمػل مثمي لسذكبلت معيشة أ
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السجرسة وإنجاز األعسال، بحيث تحفد ما لجؼ العامميغ مغ قجرات ومػاىب لتحقيق األىجاف 
 برػرة أفزل.

العامميغ لبمػرة و ناتج لعسميات عقمية لجؼ السجيخيغ أػ وبالتالي فإن اإلبجاع اإلدارؼ ى
فدية األخخػ فكخة ججيجة وال يختمف التدمدل السشصقي لخصػاتو عغ تدمدل العسميات الش

كاإلدراك والتعمع وال يشفرل عشيا إذ يكػن في بشائو العقمي التفكيخ اإلبجاعي الستزسغ تخيل 
الفكخة مغ خبلل مجخبلت بيئية وشخرية وبمػرتيا عبخ العجيج مغ عسميات التحميل الفعمية 

  (.ٓ٘٘، صٕٕٓٓ)أميسة القاسسي،
خئيدي لئلبجاع واالبتكار في السرجر الػ ( أن الحكاء ىChegani, 2016,p.15ويحكخ )

 التشطيسيويعسل عمي رفع القجرة عمي اإلبجاع وىشاك نػع مغ الحكاء يدسي الحكاء  السؤسدة
خاد وكل األفكار والسقتخحات السُ  السؤسدةويعتبخ مرصمح ججيج يتزسغ الكفاءة والحيػية في 

 . السؤسدةالسباشخة لؤلىجاف  واالتجاىاتالشطخ إلييا 
)نعسة الخفاجي، و (Potas,Ercetin&Kocak, 2010,p. 1654) ويخػ كل مغ

ُيذتق مغ حاجة السشطسات إلى إحجاث تحػيبلت  التشطيسى( أن الحكاء ٗٙ،صٕٓٔٓ
واتخاذ قخرات  وتغيخات مشطسة وفجائية تتصمب قجرات عالية واستعجادات غيخ مألػفة لمتكيف

والتػافق  صػل إلى اليجفوتػضيف الخصط االبتكارية لمػ  صائبة عشج حجوث مػاقف مفاجئة
 خارجيا مع ما يحيط بيا مغ أزمات.و داخميا مع ذاتيا أ

الحكاء  الكذف عغ الشسػذج البشائى الحػ يػضحومسا سبق دعت الحاجة إلى 
لجػ مجيخؼ السجارس الثانػية وما يستمكػنو مغ عسميات عقمية عميا تداعجىع عمى  التشطيسى

ية إدارتيع لؤلزمات السفاجئة ومجؼ انتذار ىحه إنتاج حمػل غيخ مألػفة لمسذكبلت وكيف
األزمات في مجارس التعميع الثانػؼ )العام/ الفشي( مغ أجل تخصي ىحه السخحمة بدبلم وبسا 

 يتساشي مع السدتججات التخبػية.
 ,Yaghoubi, Salehi, &nezhad(2011)وقج تػصمت نتائج بحث كل مغ 

Kahkha,Pourghaz,Marziyeh(2015),Marjani&Soheilipour(2012),Firuzjae
yan,Firuzjaeyan,Bakhs-hian , &Nasiri (2014)  إلي وجػد عبلقة مػجبة دالة

 صايغواإلبجاع. كسا اتفق بحث كل مغ أشخف  التشطيسىإحرائيًا بيغ الحكاء 
( ٕٛٓٓ( ودمحم بيػمي )ٕٔٔٓغشام) لسيو  ودمحم حبلف، (،ٕٔٔٓؼ فخج )شحو (،ٖٕٔٓ)
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بيشسا  ،السجرسية والشػع عمي إدارة األزمات سدتػؼ الخبخةائيًا لعمى وجػد تأثيخ دال إحر
إلى أنو ال يػجج تأثيخ دال  (ٕٚٓٓعادل ششػس )و تػصمت نتائج بحث سامية حػامجة،

كل مغ  بحػث، كسا اتفقت السجرسية والشػع عمي إدارة األزمات سدتػؼ الخبخةإحرائيًا ل
(Moghadam,Etrahimipour,Davoodi,Sabouri,Tabarabaee,Asadi& 

`Koleini, 2013( وبحث )Potas, et al, 2010 التشطيسى( عمى أن مدتػػ الحكاء 
التى تػصمت إلى  (Efrekhari& Allahycri, 2015متػسط بيشسا اختمفت مع نتائج بحث )

كسا اتفقت نتائج بحػث كل مغ )فػاز مدتػػ أعمى مغ الستػسط،  التشطيسىاتخاذ الحكاء 
( ان مدتػػ ٖٕٔٓ( و)صفاء الجعافخة، ٖٕٔٓشو، ػ بجح ومخوة أب ( و)أحسجٕ٘ٔٓسعج، 

االبجاع مختفع لجػ العيشات السدتخجمة بيشسا اختمفت مع نتائج بحػث كل مغ )صالح مجيذ، 
و)أحبلم العيثاوػ وأسساء  (ٕٕٔٓ( )بذيخ عخبيات، ٖٕٔٓ(، )كارول ججعػن، ٕٗٔٓ

( و)عبج ٕٓٔٓجػه اليحلي، (. و)ر ٕٗٔٓو)عبج العديد السعايصة،  (ٕٔٔٓالكػارػ، 
( التى ٕٛٓٓو)أحسج بجح وعبج اإللو الجغبيخ،  (،ٜٕٓٓالسحدغ الحػيمة ودمحم الحػيمة، 

تػصمت إلى  اتخاذ االبجاع مدتػػ متػسصًا وتبيغ أنو ال تػجج فخوق في تقجيخات اإلبجاع تبعًا 
ية تػصل ببحث )فػز  لستغيخات السؤىل العمسى، والجشذ وسشػات الخبخة، بيشسا

(  ٖٕٔٓوقج تػصل بحث كل مغ )اشخف صايغ، ،إلى وجػد تأثيخ لمخبخة (ٕ٘ٓٓ،العػفي
( ٕٛٓٓ( )دمحم بيػمي، ٕٓٔٓ( )غدان الحمػ، ٕٔٔٓ( )شجؼ فخج، ٕٕٔٓ)حسجة الدعجية، 

( )سػزان السيجؼ وحدام ٕٙٓٓ( )صبخية اليحيػػ، ٕٚٓٓ)عمى الداممى وآخخون، 
س بالقجرة عمى التعامل مع األزمات بجرجة إلى تستع مجيخؼ السجار  (ٕٕٓٓإسساعيل، 

متػسصة وأنو ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية فى مجػ امتبلك السيارات اإلدارية تخجع 
( )دمحم ٕٔٔٓعجد سشػات الخبخة. بيشسا وتػصمت بحػث كل مغ )وافى الدلفى، و إلى الجشذ أ

مػاجية األزمات ( إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في ٕٔٔٓحبلق ولسي غشام، 
، ونطخا لتشاقس نتائج البحػث فيسا يتعمق التعميسية تعدػ لعجد سشػات الخبخة والجشذ

 دراستياباالضافة الى  وأثخ بعس الستغيخات الجيسػجخافية عمييا بسدتػيات متغيخات البحث
واثخ بعس  فى بيئات غيخ مرخية مسا يدتجعى معو ضخورة الكذف عغ مدتػياتيا

 لجػ عيشة البحث الحالية. يسػجخافية عميياالستغيخات الج
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( األزمات التي تػاجو ٙٓٔ-ٕٓٔ، ص صٖٕٔٓ،لخز )عساد رضػان وقج
اإلدمان والسخجرات، انييار و الذغب والعشف،و  السجارس في مرخ مثل تدسع شبلب السجارس،

الدػر عمي بعس الصبلب، و نذػب حخيق بالػرش والسعامل، انييار الدمع أو  السجارس،
العامميغ بالسجرسة، سخقة ختع شعار الجسيػرية وغيخىا  والسفاجئ ألحج الصبلب أالسػت 
 الكثيخ. 

السجرسة كسؤسدة تعميسية بحاجة ماسة  لقيادة  فعالة تػفخ  ومسا سبق يتزح أن
لمسجرسة السشاخ السبلئع لئلبجاع فى ضل عسمية التشافذ بيغ السجارس مغ أجل الجػدة 

ى ضل األزمات التي تسخ بيا مجارسشا كزخبات متتالية مسا واالعتساد مغ قبل الييئة وف
مشو السؤسدات ذات الخؤية والخصط التذاركية مغ قبل أفخادىا والقادرة عمى ػ يذكل تحجيًا تشج

االندجام والتبلؤم مع السدتججات السعخفية. وليحا دعت الحاجة إلى التعخف عمى الشسػذج 
 رة األزمات السجرسية لسجيخؼ السجارس الثانػيةواإلبجاع وإدا التشطيسىالبشائي لمحكاء 

 مػكلة البخث: 
 ويسكن صياغة مذكمة البحث الحالي فى األسئمة اآلتية:

 فى التعميع الثانػؼ بشػعيو العام والفشي؟اإلبجاع و  التشطيسىمدتػػ الحكاء  ما -ٔ
 لفشي؟ما مجػ انتذار األزمات السجرسية ومدتػاىا فى التعميع الثانػؼ بشػعيو العام وا -ٕ
 -ؼ)عامالتعميع الثانػ نػعية ( و معمسة -معمعتأثيخ دال إحرائًيا لمشػع ) ىل يػجج -ٖ

/متػسط/مختفع( والتفاعبلت الثشائية والثبلثية بيشيع مشخفسالخبخة ) ومدتػػ فشى( 
 ؟  التشطيسىعمى درجات السعمسيغ فى الحكاء 

 -)عامميع الثانػؼ نػعية التع( و معمسة -معمعتأثيخ دال إحرائًيا لمشػع )  ىل يػجج -ٗ
ع مختفع( والتفاعبلت الثشائية والثبلثية بيشي متػسط/ /مشخفسالخبخة ) ومدتػػ فشى( 

 سجيخؼ السجارس الثانػية كسا يجركو السعمسػن؟ عمى درجات اإلبجاع ل
 -)عامنػعية التعميع الثانػؼ ( و معمسة -معمعتأثيخ دال إحرائًيا لمشػع )  ىل يػجج -٘

مختفع( والتفاعبلت الثشائية والثبلثية بيشيع  / /متػسطفسمشخالخبخة ) ومدتػؼ فشى( 
 ؤلزمات كسا يجركو السعمسػن؟ مجيخؼ السجارس الثانػية لعمى درجات إدارة 
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مجيخؼ السجارس الثانػية واإلبجاع وإدارة  التشطيسىما أفزل نسػذج بشائي بيغ الحكاء  -ٙ
 ؤلزمات كسا يجركو السعمسػن؟ل

 حالي إلى التعخف عمى:ييجف البحث ال  أهداف البخث:
 فى التعميع الثانػؼ بشػعيو العام والفشي.واإلبجاع التشطيسى مدتػػ الحكاء  -ٔ
 فى التعميع الثانػؼ بشػعيو العام والفشي. ومدتػاىا األزمات السجرسية  مجؼ انتذار -ٕ
 ومدتػؼ فشى(  -)عامنػعية التعميع الثانػؼ ( و معمسة-معمعالشػع ) بيغاالختبلف  -ٖ

درجات  فيمتػسط/ مختفع( والتفاعبلت الثشائية والثبلثية بيشيع  /مشخفسالخبخة )
 .لجػ مجيخؼ السجارس الثانػية كسا يجركو السعمسػن  التشطيسىالحكاء 

فشي( ومدتػؼ  -)عامنػعية التعميع الثانػؼ ( و معمسة -معمع)الشػعاالختبلف بيغ  -ٗ
درجات  فيشيع /متػسط/ مختفع( والتفاعبلت الثشائية والثبلثية بيمشخفسالخبخة ) 

 اإلبجاع لجػ مجيخؼ السجارس الثانػية كسا يجركو السعمسػن.
فشى( ومدتػؼ  -)عامنػعية التعميع الثانػؼ ( و معمسة -معمع)الشػعاالختبلف بيغ  -٘

درجات  في/متػسط/ مختفع( والتفاعبلت الثشائية والثبلثية بيشيع مشخفسالخبخة )
 ثانػية كسا يجركو السعمسػن. إدارة األزمات السجرسية لجػ مجيخؼ السجارس ال

واإلبجاع وإدارة األزمات السجرسية  التشطيسىالحكاء  لستغيخاتأفزل نسػذج بشائي  -ٙ
 لجػ مجيخؼ السجارس الثانػية كسا يجركو السعمسػن.

 أهمية البخث: 
تدويج صانعي القخار في وزارة التخبية والتعميع بقاعجة بيانات عغ مجؼ انتذار األزمات  -ٔ

 دتػاىا في السجارس الثانػية )العام/الفشي( لسحاولة تجشب حجوثيا.السجرسية وم
امجاد السكتبة العخبية بسفاىيع نفدية ججيجة مثل الحكاء التشطيسى وما يتزسشو مغ اشار  -ٕ

 نطخػ 
 فى قيادة العسل السجرسي. التشطيسىالجور السيع لمحكاء  إبخاز -ٖ
 األىجاف التعميسية.تحجيج األزمات السجرسية التي تعػق اإلدارة عغ تحقيق  -ٗ
 تبرخة السعمسيغ بأىسية اإلبجاع والسيارات القيادية لجػ مجيخييع أثشاء إدارة األزمة. -٘
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 حدود البخث:
 يتحجد البحث بالحجود التالية:   

واالبجاع وإدارة  التشطيسىتشاول البحث الشسػذج البشائي لمحكاء  الحج السهضهعي: .ٔ
 سية مغ وجية نطخ السعمسيغ.زمات السجر مجيخؼ السجارس الثانػية لؤل

بعس مجارس التعميع الثانػػ )العام/ الفشي( في االدارات التعميسية  الحج السكاني: .ٕ
 ببعس مخاكد محافطة الذخقية.

 .ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالعام الجراسي  الحج الدماني: .ٖ
 مصطلخات البخث:

 Structural Modelالشسهذج البشائي:  -1
بأنو نسط مفتخض مغ العبلقات  (ٕٛٗ،ص ٕٛٓٓيعخفو )عدت عبج الحسيج حدغ، 

والتأثيخات الدببية )السباشخة وغيخ السباشخة( بيغ الستغيخات الكامشة، ويحجد كسية التبايغ 
 السفدخة وغيخ السفدخة فى الستغيخات التابعة.

  organizational Intelligence : التشظيسيالحكاء  -ٕ
قيق األىجاف التي تدعى ليا عمى مػاجية التحجيات والسذكبلت وتح أعزاء السجرسةقجرة 

مغ خبلل االستغبلل األمثل لقجرات العامميغ بيا وتعاونيع وإحداسيع بالكيان الػاحج وانجاز 
وتبادل السعارف فيسا بيشيع مغ أجل التكيف  التغييخما يكمفػن بو مغ أعسال رغبة مشيع فى 

السريخ  –اتيجي االستخ  الترػر) ويتكػن مغ سبعة أبعاد ىي مع السدتججات التعميسية.
عبء  -نذخ السعخفة –الخغبة فى التغييخ  -القمب واالىتسام -التبلؤم واالندجام -السذتخك

 .(العسل
قجرة مجيخ السجرسة عمى امتبلك السعمػمات إلنتاج أفكار ػ ى  creativityاإلبجاع  -ٖ

ة لمػصػل إلى حمػل غيخ تقميجي مع أفخاد السجتسع السجرسيججيجة غيخ مألػفة والتعاون 
استغبلل  لمسذكمة وتكػن قابمة لمتشفيح مع االصخار والسثابخة عمى الػصػل إلى الحل مع

لحل السذكبلت السجرسية مغ أجل التقجم بالسجرسة واالرتقاء بسخخجات شاقات الجسيع 
 -األصالة -الحداسية لمسذكالتالتعميع وتحقيق األىجاف. ويتكػن مغ سبعة أبعاد ىي 

 .الطالقة -مهاصمة تحقيق اليجف -القابمية لمتغييخ –روح السخاطخة  -السخونة
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عسمية تخصيط ىي  school crisis managementإدارة األزمات السجرسية  -4
لسػاجية األزمات مغ خبلل  مجيخ السجرسة بالتعاون مع فخيق الحساية السجرسية استعجادو 

شاء عمي ما تع جسعو مغ التشبؤ بالسذاكل السدتقبمية ووضع خصة إستخاتيجية لمتعامل معيا ب
السعمػمات ويتصمب ذلظ التػاصل بيغ العامميغ بالسجرسة وأصحاب األزمة والسيتسيغ بيا 
أثشاء وقػعيا مغ أجل اتخاذ القخار السشاسب فى اقل فتخة زمشية مسكشة، واالستفادة مغ 

وتتكػن  .معمػمات األزمة الحالية ليتبلشى وقػعيا مدتقبميا والتعامل مع السػاقف السذابية
التخطيط واالستعجاد لألزمات، االترال و ،: جسع السعمهمات وتشظيسيامغ خسدة أبعاد ىي

 التعمم واستعادة الشذاط . ،أثشاء األزمة والتهاصل مع اآلخخين،السيارات القيادية
 اإلطاز النظسي:

 organizational Intelligence   التشظيسيأواًل: الحكاء 
( أن الباحثيغ قجيسًا كانػا يشطخوا إلي Schwaning, 2003, p. 54يخػ )  

، ولكغ االسؤسدة مغ خبلل إدارة الػقت والعبلقات وقجرة السؤسدة عمى تحديغ أدائيا وجػدتي
كيف يسكغ السحافطة عمي مدتػؼ حجيثًا بجأ التخكيد عمي كيف تكػن السؤسدة أكثخ ذكاء و 

 ذكائيا.
مغ  ضيخت السشطسى الحكاء فكخة إلى أن ( ٖٙ، صٕٓٔٓتذيخ)نعسة الخفاجي، و 

حاجة السؤسدات إلحجاث تحػالت وتغيخات ريجيكالية تتصمب قجرات عالية واستعجادات غيخ 
 مألػفة لمتكيف والتػافق داخميًا مع ذاتيا وخارجيًا مع ما يحيط بيا مغ أزمات.

( الحكاء التشطيسي بأنو مجسػعة مغ ٕٓٛ، صٕٔٔٓويعخف )سمصان خميف،
يسكّشيا مغ جحب األفخاد رغع اختبلف ميػليع وإشاعة ػ يا القيادات وعمى نحاآلليات التي تستمك

 التشافذ بيشيع .روح الحساس و 
ضيخ نتيجة فكخة السؤسدات  التشطيسي( أن مفيػم الحكاء Henry, 2013, p. 4-5ويحكخ )

وبالتالي فإن ضاىخة  ،عغ صعػبة التكيف في األنطسة والتكامل بيغ جػانب التكيف والتعمع
 حكاء التشطيسي تتزسغ القجرة عمى التكيف واالستسخار فيو، القجرة عمى التعمع وما وراءال

  .القجرة عمى حل السذكبلتو  التعمع، الزبط الجاخمى والخارجى
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( بجراسة الحكاء Lefter,Prejmerean &Vasilache, n.d, pp. 44 - 45وييتع )
إلي اآلن،  تعسل تطل السؤسدة مغ خبلل مجػ االحداس القػؼ باليجف، ولساذا التشطيسي

ليربحػا فعاليغ في عسميع، وحرخ األخصاء العامميغ تجريب العامميغ، وماذا يخيج االىتسام بو 
رية مدئػليتيع وأىجافيع الذخالعامميغ أدرك ػ ، حيث لية تجشبيا بل ومشعيا قجر اإلمكانفيوك

   .السؤسدة ق نجاحيىسيتيا ليع سيديج جيجىع لتحقورؤية السؤسدة وأىجافيا وأ 
 .Alberecht, 2003, p)و ،(Fard, 2014, p. 2540 كل مغ)ويتفق 

يجمج  التشطيسيأن الحكاء عمى  (Abdi,Razavi,&Mofidian, n.d, p. 19)و،(26
سية يويقارب بيغ الحكاء اإلنداني والحكاء االصصشاعي ويدتخجم لتشذيط وزيادة الكفاءة التشط

عغ الحكاء  التشطيسيكاء الجساعى، كسايختمف الحكاء م كخد فعل لمحج، ويدتخيغماملجؼ الع
مجسػعة مغ األشخاص يعسمػن معًا و الذخري في أنو اجتساعي وناتج عغ فخيق العسل أ

في مؤسدة ماوُيسثل القجرة عمي السذاركة وتحفيد كل قػؼ السخ الستاحة والتخكيد عمييا 
 ألنجاز الخسالة السحجدة.

الحكاء الفخدػ والحكاء الجساعى كل مغ حريمة ػ ى يسيالتشطوتخػ الباحثتان ان الحكاء 
مغ جانب ومغ جانب اخخ خرائز السؤسدة كػحجة كمية فالتأثيخات الدياقية ُتحجث أثخًا 

= التشطيسيالحكاء : مبلئسًا فى كل مغ ذكاء الفخد وذكاء الجساعات ويسكغ تسثيميا بالسعادلة
 .(البيئيةالسؤثخات )الحكاء الذخرى* الحكاء الجساعى* دالة

السختمفة لجراسة السجاخل أن ( Akgun,Byrne,Keshin ,2007, p. 272ويػضح )
ييتع السجخل السعخفى بالبشاء و  ىى السجخل السعخفي والدمػكي واالجتساعي، التشطيسيالحكاء 

يؤكج عمى و الجاخمى والعسميات مثل قجرات ومعالجة السعمػمات ويزع البيئة فى دور مجيػل 
العبلقات بيغ الدمػك  يختبط بيا، أما السجخل الدمػكى يتزسغلسعمػمات وما عادة تسثيل اإ 

ات بيغ السػضفيغ والتفاعل بيشسا السجخل االجتساعى ييتع بالعبلق، الدائج فى السؤسدة والبيئة
 بيشيع.
(  أن ىشاك السجخل Malekzadeh& Kazemi, 2016,Pp.135- 136ويزيف ) 

وىحه السجاخل  ،بأنو تصػر تحت دافع السثيخات البيئية سيالتشطيالحػ يرف الحكاء  البشائي 
 ،بشائي ( تخكد عمي معالجة السعمػمات لمػصػل إلى السعخفة –معخفي  –الثبلثة ) سمػكي 

حيث إن امتبلك السعخفة وانتاجيا عسميتيغ مختمفتيغ لمحرػل عمي السعخفة التشطيسية، 
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كصخيقة بشائية لمتعامل مع البيئة لسحاولة يدتخجم إدارة السعخفة  التشطيسيأن الحكاء و ويبج
يدسى األول  التشطيسيلجراسة الحكاء أساسييغ مجخميغتػصل إلى تغييخىا وتصػيخىا. كسا 

ئج السخغػبة فخاد تحاول الػصػل إلى الشتاوالحػ يعبخ عغ مجسػعة مغ األ التشطيسيالتعمع 
الخؤية العامة لبلىجاف ولجييع ذاء نساذج تفكيخ ججيجة ومذاركتيع فى فى التعمع مغ خبلل إن

وىحا غيخ  قجرة عمى التعمع، ولحلظ فإن السشطسات تحتاج إلى أشخاص أذكياء لتحقيق الشجاح
مية والخؤؼ السذتخكة وفخق كاف دون التفكيخ السشطػمى والتسكغ الذخرى والشساذج العق

طيع مغ أجل التعمع فى ضػء ىحا السجخل بأنو القجرة عمى التش التشطيسييعخف الحكاء و التعمع،
وإدارة السعخفة وتصبيقيا التخاذ القخارات الفعالة وتبشى التغيخات فى بيئة العسل والتعامل مع 

معالجة وترسيع ػ ى التشطيسيل الثاني لجراسة الحكاء السػاقف بتفاعل وابجاع، أما السجخ
ت البيئية مكانيايدسح بتػضيف وتبشي اإلن الدمػك الحكي لمسؤسدة السعمػمات حيث يخؼ إ

بقجرة  التشطيسيويختبط الحكاء  ،االبتكار واالنجاز وتصبيق وتشفيح السعخفةو وتختبط باالبجاع أ
وضيفة لخسذ ػ السؤسدة عمي تصبيق السعمػمات خارجيًا وتحقيق السكاسب الجاخمية وى

خفة إدارة السعو ،الةوالثقافي والعبلقات الفع معخفية مشطسة وىي البشاء التشطيسيعسميات فخعية 
 والعسميات االستخاتيجية. 

 التشطيسين الػضيفة السعخفية لمحكاء ( أLefter,et al. n.d, pp.42) يدتشتجكسا 
 -معالجة السعخفة –جيج وتشػع السعخفة تج -) تحػيل السعمػمات إلى السعخفة تتسثل فى 

 .(السعخفة نذخو تػزيع -انتاج معخفة ججيجة و دمج السعخفة -تشطيع السعخفة وتػضيفيا
فى ضػء  التشطيسي( الحكاء Chen; Tian &Sheng., 2008, Pp.1-2ودرس )

في ضػء العسمية  التشطيسيمكػنيغ ىسا العسمية الجيشامية والسشتج الثابت ويقدع الحكاء 
التعميع التشطيسي  -الحاكخة التشطيسية –إلى خسذ مكػنات وىى )السعخفة التشطيسية الجيشامية 

يسيد بيغ  التشطيسيبيشسا السشتج الثابت لمحكاء  ،(تجالل التشطيسياالس –ل التشطيسيالتػاص –
القجرة الكمية عمي التشطيع ػ ى التشطيسييػضح أن الحكاء و البيانات والسعمػمات والحكاء. 

التغيخات السخغػبة والتعمع وتحديغ ػ السؤسدة تديخ نح جعلوالسداعجة بيغ فخيق السعمػمات، 
يحا تتكيف عمي السعخفة التى يتع انتاجيا، وببفاعمية معتسجة  نفديا وإنتاج السعخفة وتػضيفيا

التعمع، السعخفة، عمي السؤسدة مع البيئة الخارجية وُتجرك اليجف السحجد ويذتسل ذلظ 
 التػقع، والتشبؤ، وحل السذكبلت.
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فاستتبع ذلظ بالزخورة تعجد التعخيفات التى  التشطيسيونطخًا لتعجد مجاخل دراسة الحكاء 
 ,Albrechtكقجرة مثل "البخشت" )  التشطيسيفسشيع مغ تشاول الحكاء  التشطيسيالحكاء  تشاولت

2003, p.13قجرة السؤسدة عمي إدارة كل قجرات الحكاء الستاحة ػ ( فالحكاء التشطيسي لجيو ى
والتخكيد عمييا النجاز رسالة وأىجاف السؤسدة ويرف الحكاء التشطيسي إلي سبع مكػنات 

-االندجام والتبلؤم -الخغبة في التغييخو  السريخ السذتخكو  ،ستخاتيجي)الترػر االوىي 
 .األداء عبء –السعخفة  نذخ -واالىتسام القمب
 , Preimerean & vasilacheو ( Simich, 2009, p. 190) كل مغ  يػضحوو 

القجرة العقمية لمسؤسدة لحل السذكبلت التشطيسية السػقفية الحياتية ويؤكج ػ بأنو ى( (2007
 واالىتسام باألفخاد. مي التكامل بيغ االندان وقجراتو التكشػلػجية لحل السذكبلتع

ليو كصاقة السؤسدة لتحخيظ جسيع ( إٗٙ، صٕٓٔٓالخفاجي، نعسة ) بيشسا أشارت
 .قػاىا الحاتية، وتخكيد تمظ القػؼ الحىشية النجاز رسالتيا 

جرة عمي جسع الق ػى التشطيسي( أن الحكاء McMaster, 1996, p. 3ويحكخ )
 السعمػمات مغ أجل االبتكار وانتاج السعخفة وتػضيفيا بذكل فعال.

بإنو القجرة  التشطيسي( الحكاء Razavi & Attornezhed, 2013, p. 229ويعخف ) 
 اليجف. ػ عمي تغييخ العسمية ومعالجة وتقجيخ السعمػمات في الدمػك السػجو نح

يذيخ إلى تسكغ  التشطيسيالحكاء  ( أن Kahkha, et al., 2015, p. 396يحكخ )و 
األفخاد مغ اتخاذ القخارات التشطيسية ويقرج بو امتبلك الذخز قجرة فيع السعخفة الخاصة 
 بالعػامل التي تؤثخ عمي السؤسدة وامتبلكو لمسعخفة العسيقة عغ العػامل الخاصة

التأثيخ القػؼ عمي بالسدتيمكيغ والستشافديغ والبيئة االقترادية والعسميات التشطيسية صاحبة 
 جػدة القخارات اإلدارية . 

مغ الشاحية  التتشطيسى( أن الحكاء Akgun, et al., 2007, p.285ويػضح ) 
التفاعبلت الستبادلة في حالة السػاقف الرعبة واالقتخان الحخ واكتداب السعمػمات  ػىالعسمية 

تحجيج والتذجيع وإضيار الحخية ، والتػافق والييد السعمػمات وتخديشيا وتصبيقياوتفديخىا، وتج
 والسخح الشاتجيغ عغ عسمية التفاعبلت في حياة االندان.

يتذكل  التشطيسي( أن الحكاء Malekzadeh& Kazemi, 2016, p. 136)ويخػ 
ػجو مغ خبلل السػارد مغ السػارد والقػاعج بجاخل السؤسدة ومعالجة السعمػمات والتي تتأثخ وتُ 
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ددة وكيف إن السعمػمات / السعخفة تتجسع وتتذابظ وُتعالج لمتعامل والقػاعج السػجػدة بالسؤس
 بجاخل السؤسدة.الفعمى وتغييخات األفخاد  معتسجة في ذلظ عمي الػاقع السختمفةمع الجػانب 

بأنيا  التشطيسي( مفاىيع الحكاء Lefter, et al., n.d., p. 41وقج لخز ) 
 تذتسل عمى:

ػمات الفشية والدياسية التي تحتاجيا عسمية اتخاذ السعم مذكمة جسع ومعالجة وتفديخ  -ٔ
 القخار. 

 فيع السشطسات ألنطسة التعمع واإلبجاع . -ٕ
قجرة السؤسدة عمي التعامل مع الرعػبات وقجرتيا عمي التكيف والسذاركة وفيع إشارات  -ٖ

 العسل. 
 .ادائيشطسات كػضيفة لترسيع وكجالة عمي أالدمػك الحكي لمس -ٗ
 ي تدسح بالتكيف مع الستصمبات البيئية وتختبط باإلبجاع والتصػيخ.معالجة السعمػمات الت  -٘
عبلقات  ،البشاء التشطيسي ،دالة الخسذ أنطسة معخفية ىي )الثقافة التشطيسيالحكاء  -ٙ

 إدارة السعخفة(.و العسميات االستخاتيجية  ،فخيق العسل
ة لمسؤسدة أنو: القجرة العقميب التشطيسيومسا سبق يتزح أن ىشاك مغ عخف الحكاء   
مغ ثع تعخف الباحثتان الحكاء  شخق التخصيط .و أ تكيفية قجرة وأ عسمية معالجة السعمػمات وأ

عمى مػاجية التحجيات والسذكبلت وتحقيق األىجاف التي  السؤسدةقجرة بأنو"  التشطيسى
تدعى ليا مغ خبلل االستغبلل األمثل لقجرات العامميغ بيا وتعاونيع وإحداسيع بالكيان 

احج وانجاز ما يكمفػن بو مغ أعسال رغبة مشيع فى التغييخ وتبادل السعارف فيسا بيشيع مغ الػ 
  أجل التكيف مع السدتججات التعميسية.

 :التشظيسيمكهنات الحكاء 
 تتسثل في:  السشطسىعاد الحكاء ( أن أبٜٙ-ٚٙ، ص صٕٓٔٓخفاجى، تخؼ ) نعسة ال   
أسئمة يسكغ االجابة عمييا  يصخحػاشبغي أن طسة ياالستخاتيجي وتعشي أن قادة السش الترػر-ٔ

وىي تعشي الصاقة لمخمق واالستشباط لمتصػيخ السدتيجف والحؼ  ؟نحغ غْ مَ  مغ السػضفيغ مثل
 ميػليع مغ إعادة االبتكار .غ القادة مغ ربط السفاىيع السدتشبصة بػضػح وكحلظ يسكّ 
 نيع في مخكب واحج. يشصمق ىحا االحداس مغ وعي الجسيع أ :التخريز السقجر-ٕ
 فخصة لتجارب ومسارسات ججيجة وقائسة و ، فالتغييخ يسثل تحجياً  :التغييخػ حالتػجيو ن-ٖ



 

 
 

)   ٔ٘) 
2012 ،ديطمرب2ج، 22جملة اإلزغاد النفطي، العدد   

 د. أمرية حممد بدز &هامن حممد ضامل  د.
 

 االنفعالية ما يعشي إبخاز دور إرادة العامميغ لمسداىسة في وضع التقجيخاتػ القمب: وى-ٗ
  .لشجاحرادتيع في صشع اجاح السشطسة الحؼ يأتي تجديجًا إلخبط بيغ نجاحيع ونالوبالتالي 

أنفديع لمخسالة وتقديع  يعطتشو لتشطيع العسل ضع قػاعج ويذيخ إلى و التبلؤم واالندجام: -٘
عامل مع تفاعل أحجىا مع اآلخخ ولزسان سبلمة التلزسان السيارات الػضيفية والسدؤوليات 

  .البيئة
ػازن تحقيق تو لمسعخفة مغ خبلل مختمف الثقافات  الحخ يذيخ إلى التجفقنذخ السعخفة: -ٙ

بيغ السحادثة عغ حداسية السعمػمات الججيجة واالبتكار الججيج، والتعامل بعقل مفتػح مع 
 تداؤالت تتصمب قجرًا وحرة مغ االىتسام لئلجابة عشيا. 

يكػن  ولغ غخاضونجازه وااليسان برجق أ إلحداس بسا يشبغي إيعشي اػ ضغط األداء: وى-ٚ
السشطسة ويعتبخونو تخجسة واستجابة لسجسػعة  جسيع أعزاء وقبمتعشجما يإال لحلظ تأثيخًا 

 تػقعاتيع والعسميات األساسية لتحقيق الشجاح السذتخك .
 Gholami & Safaee, 2012, pp. 157-158)واتفق كل مغ ) 

(Chardian,2000,pp.45-47 )  (Albrecht, 2003, pp. 11 ) أن الحكاء عمي
 يتكػن مغ سبع مكػنات وىي:  التشطيسي

ذيخ إلي القجرة عمي االبتكار واالكتذاف يو   Strategic vision إلستخاتيجيالترػر ا-ٔ
الخسالة الخاصة و والتعبيخ عغ ىجف السؤسدة وليذ عغ الخؤية الخاصة ولكغ االستخاتيجية أ

بالسؤسدة باإلضافة إلي تخكيد القادة عمي تزسيغ مفيػم الشجاح وإعادة استخجام الستاح 
  .عشجما يكػن ىشاك ضخورة لحلظ

فخاد في العسل ويعسمػن بخوح عشجما يشجمج معطع األف  Shared fate السريخ السذتخك -ٕ
فإن الجسيع يعسل بشذاط وحيػية  ،ويفيع كل شخز دوره في معادلة الشجاح ،فخيق العسل

النجاز الخؤية واإلحداس بالحكسة القائمة ) كمشا في مخكب واحج( وىشا يشذأ االحداس القػؼ 
مفيػم مذاركة  وولة تحقيق تقجمو؟ وعمي الشقيس مغ ذلظ عشجما نفقج الخؤية أبالسجتسع ومحا

تػجيو القارب تجاه اليجف و الشجاح لغ يكػن لجيشا األمل في السداىسة مع جيػد األفخاد أ
 شخز واحج بالسؤسدة.ػ السخغػب ودون السذاركة السريخية فإن االنطار تتجو نح

التفاعل مع البيئة  مغ السعخوف أن  Appetite for changeالخغبة في التغييخ -ٖ
التػتخ،والتغيخ يسثل التحجؼ وفخص و وتغيخاتيا تسثل شكل مغ أشكال عجم الخاحة الشفدية أ
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والشاس في مثل ىحه البيئات الجاعسة  ،لمخبخات الججيجة والسثيخة وفخص لخؤية أشياء ججيجة
ع ج لمتحجػ السثيخ والسستلمتغييخ في حاجة إلي إعادة تذكيل نسػذج لمعسل ليكػن نسػذ

 وفخص لتعمع شخق ججيجة لمتفػق.
ويذيخ إلي الجيج االختيارؼ الحػ يقػم بو األفخاد في السؤسدة   Heart واالىتسام القمب-ٗ

والحػ يفػق مدتػاىع مغ أجل تحديغ أدائيع، مثل رغبة السػضفيغ في السداىسة في عسل 
جاح السؤسدة التي يعسمػن بيا وىع شئ ما غيخ متػقع وذلظ ألنيع يخبصػن نجاحيع بش

  .يخغبػن في الشجاح
بج أن يشطع األفخاد أنفديع حيث ال Alignmnet and congruence االندجام والتبلؤم -٘

شبقًا لخسالة السؤسدة ويقدسػن الػضائف والسدئػليات والعسل في ضػء مجسػعة مغ القػاعج 
  .البيئة خ التعامل معيدالتي تشطع التفاعل بيغ األفخاد وت

نجاح السؤسدة عمي االستخجام يعتسج  Knowledge Deploymentالسعخفة  نذخ-ٙ
القجرة و  ،اإلحداس السذتخك باإلمكانات العقمية لؤلفخادو  ،األمثل لمسعخفة والسعمػمات والبيانات

  .عمي االبتكار والتحػيل والتشطيع والسذاركة
مكانة في السؤسدة الحكية خد كل فيستمظ   Performance pressure األداء عبء-ٚ

الشجاح مثل اإلحداس عغ ماذا يسمكو الفخد النجاز األىجاف، كسا أن القادة قادريغ عمي رفع 
عشجما يسمظ األفخاد اسيامات حػل فلجؼ أعزاء السؤسدة،  األداء وزيادة االحداس بزغط 

 ثقافة األداء يتغيخ شكميا لجييع.الخسالة فإن 
شخحيا الباحثػن وججت  التشطيسيقًا مغ أبعاد لمحكاء وفى ضػء ما تع عخضو ساب

ن السقياس غيخ إنيسا وججتا أإال  Albrecht جسيعيع استخجمػا مقياس البخيذت أن الباحثتان
عمى السؤسدة التعميسية، ولحلظ قامتا ببشاء مفخدات ججيجة تعبخ  البحث وخاصةلعيشة مشاسب 

ألبعاد ا مغ معمسيغ ومجيخ، وذلظ باالستعانة بازائيلسؤسدة التعميسية والعبلقات بيغ أععغ ا
 الباحثتان فى اكسا تخاى التشطيسيوتتسثل أبعاد الحكاء  .التشطيسيساسية  لشسػذج الحكاء األ

 : مقياس " ألبخيذت"
لى القجرة عمى وضع ترػر عغ ويذيخ إ Strategic Visionالترػر االستخاتيجي  -ٔ

قائسيغ عمييا ومتابعة تشفيحىا ورصج أىجاف السجرسة ورسالتيا ومشاقذتيا مع ال



 

 
 

)   ٔٚ) 
2012 ،ديطمرب2ج، 22جملة اإلزغاد النفطي، العدد   

 د. أمرية حممد بدز &هامن حممد ضامل  د.
 

ورفع كفاءة  متصػيخالتيجيجات السحيصة بيا وما يتاح ليا مغ فخص يسكغ استغبلليا ل
  .العامميغ بيا

بأنيع و  بخوح فخيق العسل ويذيخ إلى شعػر العامميغ Share Fate السريخ السذتخك -ٕ
يتع مغ أعسال ة فيسا رة السجرساداليجف العام لمسجرسة ومذاركتيع إلوبفى قارب واحج 

 لى السجرسة.وشعػرىع باالنتساء إ
تذيخ إلى مخونة ومػاكبة مجيخ السجرسة و  Appetite for Changeالخغبة فى التغييخ  -ٖ

لسدتحجثات العسل الججيجة وتذجيع االفكار الججيجة مغ قبل العامميغ بالسجرسة لمعسل 
ستغيخة التى تسثل تحجيًا ليع، بيا ليربحػا قادريغ عمى التفكيخ والتفاعل مع البيئة ال

 ومغ ثع االسيام فى تقجم السؤسدة.
لبحل الجيج برػرة  البلزمةيذيخ إلى شاقة أفخاد السؤسدة و  Heart واالىتسام القمب -ٗ

 تفػق السيام األساسية السشػشيغ بيا لمشيػض بالسؤسدة ورفع مدتػاىا، وبذكل يختبط
نجاز السعمسيغ بتػفيخ مايمدم ليع إل لسيام دارة السجرسةبجرجة كبيخة بأدائيع، مع تيديخ إ

 مياميع التجريدية. 
اعج واالجخاءات وىى القػ  Alignment and Congruenceاالندجام والتبلؤوم  -٘

اخل فخاد والسجسػعات داخل السؤسدة لزسان التكامل وعجم التجالُسشطسة لعسل األ
وتيديخ التفاعل  ،لرعػباتىجاف العامة وتحليل اوتػزيع السيام والسدئػليات إلنجاز األ

ىذة  السؤسدةبيشيع والتعامل مع البيئة، ودون ىحه القػاعج يترادم أفخادىا وتربح 
 وعفػية.

تجفق السعخفة بيغ العامميغ  ويذيخ إلى  Knowledge Deploymentنذخ السعخفة  -ٙ
وبيغ السجارس األخخػ وتصبيقيا وتذجيع الحػار وتبادل السعارف بيغ العامميغ 

ة مغ خبلل بخامج لجعع التعمع السدتسخ وعقج ورش عسل ونجوات عمسية، والتى بالسجرس
 تسثل حاجة ممحة كأحج جػانب التشافذ بيغ السؤسدات.

التعاون والسذاركة بيغ السعمسيغ ناتج ػ ىو  Performance Pressure األداء عبء -ٚ
يتاح ليع عغ ما وعامميغ لمػصػل إلى درجة الخضا دارة مجرسية غيخىع بالسجرسة مغ إو 

 بذكل عادل. يعوحل مذكبلتدوار مغ فخص ومكافآت وأ
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   creativityثانيًا: اإلبجاع 
أن  ((Sarooghi,Libaers &Burkemper, 2015, Pp.714-715يخؼ 
 اإلبجاعيةيدداد باألنذصة  االبتكارحيث مغ السعيػد أن االبتكار و اإلبجاع ىشاك فخقًا بيغ 

مػجبة بيغ اإلبجاع واالبتكار وباألخز عمى السدتػػ  حيث أسفخت الشتائج عغ وجػد عبلقة
الفخدؼ. كسا أن االزدواجية بيغ اإلبجاع واالبتكار)تػليج األفكار وتشفيح األفكار( يتع تسيدىا مغ 

االستغبلل والحؼ  exploitation واالستكذاف والحؼ يسثل اإلبجاع   exploratoryخبلل
أعع وأشسل مغ اإلبجاع حيث إن اإلبجاع مسثل يسثل االبتكار(. وبالتالي فإن االبتكار 

تشفيح ىحه األفكار وما يحجث بجاخل ػ االستعجاد إلنتاج أفكار غيخ مألػفة ولكغ االبتكار ى
 .Innovationالتججيج و واالبتكار أ  creativeالسؤسدات نذاشيغ فى فغ اإلدارة ىسا اإلبجاع

 .creative ليحا تدتخجم الباحثتان مفيػم اإلبجاعو 
حلظ يتزح ان االبجاع يخكد عمى تػليج األفكار غيخ السألػفة، فى حيغ أن وب

 االبتكار ييتع بسجػ تشفيح ىحه االفكار.
برػرة تشطيسية تتسثل فى مسارسات  وقج تشاول بعس الباحثيغ مفيػم االبجاع

وقج اىتست  ولحلظ اشمق عميو بعس الباحثيغ مفيػم االبجاع االدارػ السجيخ مع العامميغ 
احثتان بدخد السفاىيع الستعمقة باالبجاع االدارػ نطخا الن البحث الحالى برجد دراسة الب

 االبجاع لجػ السجيخيغ.
انتياز الفخص ػ أن اإلبجاع اإلدارؼ ى (Perlitz& Lobler,1995,p.93)يػضح 

  .الستاحة لمتججيج فى السؤسدة لتتبلءم مع البيئة
اع اإلدارؼ ُيبشي عمي تسيد الفخد ( إلى أن اإلبجٕٚ،صٕٓٓٓتذيخ) ناديا أيػب،و 

في رؤيتو لمسذكبلت وحميا اعتسادًا عمي قجراتو العقمية وشبلقتو الفكخية ومعارفو التي يسكغ 
 تشسيتيا وتصػيخىا بػجػد السشاخ السشاسب والقيادة القجوة وعبلقات العسل الستفاعمة.

ناتج ػ ( أن اإلبجاع اإلدارؼ ىٕ٘٘-ٔ٘٘ص ،صٕٕٓٓ،القاسسي وتحكخ )أميسة
العامميغ لبمػرة فكخة ججيجة وال يختمف التدمدل السشصقي و لعسميات عقمية لجؼ السجيخيغ أ

ي كػن فلخصػاتو عغ تدمدل العسميات الشفدية األخخػ كاإلدراك والتعمع وال يشفرل عشيا إذ يُ 
ػن األفكار والسسارسات التي يقجميا السجيخون والعامم ػى وأبشائو العقمي التفكيخ اإلبجاعي، 
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والتي تفزي إلي إيجاد عسميات معخفية وشخق وأساليب أكثخ كفاءة وفاعمية في إنجاز أىجاف 
 السؤسدات والجوائخ األكثخ خجمة لمسجتسع.

إن اإلبجاع اإلدارؼ ُيغيخ مغ كيفية أداء السجيخ  (Hamel , 2006, Pp.3-5)ويخػ 
التي تتصمب التفكيخ الشقجؼ،  يتزسغ إعادة التفكيخ والتشطيخ لمسذكمةو  ،الججيجػ لعسمو، وما ى

البشاءات السعخفية  ،وحجاثة السبادغ والشساذج التي تسمظ القجرة عمي تػضيح الصخق الججيجة
  التي تخكد عمي التفكيخ واإلبجاع.الجقيقة 

قجرة إدارة ػ أن اإلبجاع اإلدارؼ ى( ٕٓ٘، صٕٛٓٓ، أحسجواستشتج )دمحم حديغ وأشخف 
السيارات البلزمة لمتػصل إلي أساليب ووسائل وأفكار ججيجة السجرسة عمي امتبلك السعارف و 

غيخ مألػفة لحل السذكبلت السجرسية الجاخمية والخارجية الحالية والسدتقبمية مغ أجل االرتقاء 
 بسخخجات العسمية التعميسة واإلدارية لتحقيق أىجاف السجرسة والسجتسع . 

الخخوج مغ التفكيخ ػ رؼ بأنو ى( اإلبجاع اإلداٚص ،ٕٓٔٓ، الحػاجدةويعخف )كامل 
أساليب عسل ججيجة و اختخاعات أو نطخيات أو والسعخفة التقميجية مسا يشتج عشو اكتذاف أفكار أ

ومتصػرة ومقبػلة ومشاسبة لطخوف وإمكانات السشطسة وبسا يداعجىا عمي التكيف والتفاعل 
 مع كافة الستغيخات.

لى أن اإلبجاع اإلدارؼ ( إٕٙٗ، صٕٔٔٓ،وتذيخ )أحبلم إبخاىيع وأسساء عمى
قجرة األفخاد والعامميغ مغ معمسيغ ومػضفيغ إدارييغ وقيادات إدارية بالسجمذ األعمى ػ ى

لمتعميع عمي استخجام أساليب التفكيخ الحجيثة والقجرات العقمية والحىشية والسيارات اإلبجاعية 
شسيتو وزيادة فاعميتو في ابتكار وإيجاد شخق وأساليب ججيجة تديع في رفع األداء اإلدارؼ وت

 في إستخاتيجية تصػيخ التعميع العام.
قجرة ػ ( إلى أن اإلبجاع اإلدارؼ ىٗٔٔص ،ٕٔٔٓوآخخون، الفتاحعبجوتذيخ )إيسان 

وتشسيتو ليداىع في زيادة فعالية  ،عسل ججيج يسكغ تشفيحهو مجيخ السجرسة عمي إنتاج أفكار أ
الحداسية لمسذكبلت والصبلقة واألصالة إدارة السجرسة كسا أنو يتصمب مقػمات تتسثل في 

 واالحتفاظ باالتجاه ومػاصمتو. ،والسخاشخة ،والسخونة
( اإلبجاع ٛٙ -ٚٙص ،ٕٔٔٓ ،عمى الذايع، شارق عامخ وربيع عامخويعخف )

متػفخ لجػ اإلندان مغ قجرات عقمية وفكخية يشتج عشيا ػ اإلدارؼ بأنو االستغبلل األمثل لسا ى
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أفكار وأساليب عسل ججيجة مبجعة وخبلقة فى السشطسة و ات ججيجة أتكػيشات واكتذاف عبلق
  ية لمسذكبلت والقجرة عمى التحميل.تتسيد بأكبخ قجر مغ الصبلقة والسخونة واألصالة والحداس

القجرة ػ ( إلى أن اإلبجاع اإلدارؼ ى ٘٘ٗ، صٖٕٔٓ،مخوة دمحمو ،ويذيخ )أحسج دمحم
ر وميارات مفيجة لمعسل في رياض األشفال بحيث عمي إيجاد واستخجام أساليب ووسائل وأفكا

تمقي ىحه األفكار واألساليب التجاوب األمثل مغ قبل السعمسات وتحفد ما لجييع مغ قجرات 
 ومػاىب لتحقيق األىجاف اإلنتاجية واألدائية األفزل.

اإلبجاع اإلدارؼ بأنو الصخق اإلبجاعية وغيخ  (Manea,2015, P.311)ويعخف 
يدتخجميا السجيخ لتشفيح األفكار واألساليب الججيجة في مجال العسل لمػصػل  السألػفة التي

إلي أعمي السدتػيات الججيجة في التصػيخ أمبًل في تصبيقيا لمسداىسة في وصػل السؤسدة 
 لتحقيق أىجافيا.

أن اإلبجاع اإلدارؼ  (Walker,Chen &Aravind,2015,p.407)ويخػ 
ؼ الحؼ تقجمو لمسجتسع غ التفكيخ وتحجيج الجور الحيػ مسارسة السؤسدة ألنساط ججيجة مػ ى

 عمى أداء األفخاد بجاخل السؤسدة.ومجؼ تأثيخه 
تػليج ػ أن اإلبجاع اإلدارؼ ى(Chegani , 2016, p.17-18) وبالتالي يحكخ   

األفكار الججيجة السفيجة ذات القيسة التى يصبقيا األفخاد فى السؤسدة مغ أجل حل 
  ج الى الجيػد واتخاذ القخارات.السذكبلت التى تحتا

 ,Lancker,Mondelaers,Wauters &Huylenbroeck ,2015)ويمخز
P.8)   القػل بأنو يسكغ تحميل نطام اإلبجاع اإلدارؼ مغ خبلل انتقاء األفكار اإلبجاعية

ديشامية شبكة و تحجيج فخص نجاح ىحه األفكار وخرائز ذوؼ اإلبجاع اإلدارؼ و  التحميمية،
 ،بيشيع ويتع ذلظ مغ خبلل عجة وضائف مشيا تقجيع الفخص واالتجاىات واألفكار السعمػمات

وتكػيغ مجسػعات مخاجعة وتػليج ثقافة  وتقجيع البجائل كاممة، ،األفكار السذكػك فييا وتقميل
 الػعي بأىسية اإلبجاع. 

مثل  االدارػ بالسجرسة اولو بعس الباحثيغ مفيػم االبجاعوقج تش
(Vandenberghe,1995, P.33)  وعخفو بأنو قػة اإلدارة اإلبجاعية عمي إنذاء وإيجاد

 التػازن بيغ تػقعات البيئة والتػقعات التي تحجدىا السجرسة)التػازن بيغ الجاخل والخارج(.
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( بأنو قجرة مجيخ ٛٙ-ٚٙ،ص ص ٕٔٔٓكسا عخفو )عمى الذايع وآخخون، 

فى الدياسات واالجخاءات  السجرسة عمى وضع استخاتيجية مبتكخة الجخاء تحديغ شامل
  .والػسائل والتقشيات وفى مشيجية التعامل مع البيئة السجرسية

وفى ضػء ما سبق اتزح وجػد اختبلف في السفاىيع التي تشاولت اإلبجاع فسشيع 
 (،ٕٛٓٓو)دمحم حديغ، أشخف أحسج، ،(Hamel,2006) مغ تشاولو كقجرة عقمية مثل

و)إيسان  (،ٕٔٔٓو)إيسان عبجالفتاح وآخخون، ،(ٕٔٔٓ و)أحبلم إبخاىيع وأسساء عمي،
(  ولكشيسا اختمفػا ٕ٘ٔٓ)شائع القحصانى،و(،ٖٕٔٓو)صفاء الجعافخة، (،ٕٔٔٓالياسسيغ،

قجرة يذتخك فييا العامميغ مع و فيسا بيشيع مغ حيث كػنو قجرة فخدية تتعمق بسجيخ السجرسة أ
ات التججيج والتػقعات التي يتصمبيا السجيخ. مشيع مغ تشاول اإلبجاع عمى أنو تػزان بيغ متصمب

 ،(Perlitz& Lobler,1995)متاح إلنتاج أفكار ججيجة مثلػ استغبلل لسا ىػ ىو العسل أ
 (Manea,2015, P.311) (lancker, et al.,2015)و ،(Vandenberghe,1995)و

و . ويتع استخجامو في ىحا البحث عمى أنو قجرة عقمية تتػفخ في مجيخ السجرسة أثشاء تفاعم
كسا تشاولو البعس برػرة عامة يتذارك فييا جسيع العامميغ، بيشسا تشاوليا مع اآلخخيغ، 

 البعس كقجرة يتستع بيا االدارييغ بالسؤسدة 
( أن اإلبجاع  يتمخز فى عجة ٚٙٙٔ،ص ٖٕٔٓوتػضح )صفاء الجعافخة،

حيث يتع التػصل إليو مغ خبلل أحج  السدتهي الفخديمدتػيات ىي اإلبجاع عمى 
شخاص لتصػيخ العسل حيث يستمظ ىحا الذخز خرائز فصخية كالحكاء والسػىبة األ
خرائز مكتدبة مثل السثابخة وحب السخاشخة والقجرة عمى التحميل وحل السذكبلت. و أ

اإلبجاع الحؼ يتع التػصل إليو مغ خبلل الجساعة حيث ػ وى اإلبجاع عمى مدتهى الجساعة
يسا بيشيا لتصبيق األفكار التي يحسمػنيا وتغييخ تػجج جساعات محجدة فى العسل تتعاون ف

  .األفزلػ الذئ نح
يخػ السجارس أػ جلجػ ماإلبجاع البحث الحالي برجد دراسة ن تخػ الباحثتان أو 

السخغػبية االجتساعية قج تع قياس و عمى السدتػػ الفخدؼ لجؼ مجيخ السجرسة ومشعا لمتحيد أ
َمْغ يسثمػن العاممػن في السجرسة وىع أكثخ إنجماجًا  اإلبجاع كسا يجركو السعمسػن باعتبارىع ىع

لجػ  مع مجيخ السجرسة وقادريغ عمى الحكع مغ كػنو مبجعًا أم ال. وتعخف الباحثتان اإلبجاع 
قجرة مجيخ السجرسة عمى امتبلك السعمػمات إلنتاج أفكار ججيجة غيخ ػ ىبأنو مجيخػ السجارس 
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رسي لمػصػل إلى حمػل غيخ تقميجية لمسذكمة وتكػن مألػفة والتعاون مع أفخاد السجتسع السج
قابمة لمتشفيح مع االصخار والسثابخة عمى الػصػل إلى الحل مع استغبلل شاقات الجسيع لحل 

 السذكبلت السجرسية مغ أجل التقجم بالسجرسة واالرتقاء بسخخجات التعميع وتحقيق األىجاف.
  :مكهنات وأبعاد اإلبجاع

أن مكػنات اإلبجاع  (Hwang; Kim& Kim,2008, p.497-505)ويخػ 
اإلدارؼ تتسثل فى السكػنات الذخرية التي تعتسج عمى التحفيد لجػ األفخاد واالنفتاح عمى 
الخبخات والتفاعل مع اآلخخيغ، بيشسا السكػنات السعخفية تيتع بإنتاج وتػليج الحمػل لمسذكمة 

رػر وكل مكػن مغ ىحيغ السكػنيغ القجرة عمى تحميل السذكمة وتحجيج نػاحي القػة والقو 
 واألصالة عشج صياغة األفكار والبجائل. والسخونة، يحتػػ عمى مكػنات فخعية ىي الصبلقة،

(أن اإلبجاع اإلدارؼ لو عجة مكػنات ٕٓ٘، صٕٛٓٓأحسج،دمحم حديغ وأشخف )ويحكخ 
السخاشخ  – الحداسية –األصالة  –السخونة  –الصبلقة )وحجد عشاصخ اإلبجاع اإلدارؼ بأنيا 

 .(التقػيع –االحتفاظ باالتجاه ومػاصمتو  –التشبؤ والتػقع  –القجرة عمي التحميل  –
( أن مكػنات اإلبجاع اإلدارؼ ٖٛٚ، صٕٔٔٓ،ريع أكارن، وسيام عبج الكخيعوتػضح )
السخاشخة  –القجرة عمي التحميل و  الحداسية لمسذكبلت، –األصالة  –السخونة  –ىي الصبلقة 

  .التجاهمػاصمة ا –
( إن اإلبجاع لجؼ القيادة اإلدارية يعشى تقجيع حمػل ٜٙ، صٕٕٓٓوتحكخ)عفاف الباز، 

مكػنات تذكل اإلبجاع اإلدارؼ و مشفخدة وغيخ تقميجية، وبرفة عامة ىشاك عجة عشاصخ أ
 .القجرة عمى التجاعي البعيجو  ،السخونةو  ،األصالةو  ،لمقيادة اإلدارية وىي: الصبلقة الفكخية

( أن مكػنات اإلبجاع اإلدارؼ تتحجد فى: ٖٕٔٓمخوة دمحم )و ،أحسج دمحمويزيف 
 اليجف. ػ مػاصمة االتجاه نحو الحداسية لمسذكبلت والصبلقة واألصالة والسخونة 

( أن أبعاد اإلبجاع اإلدارؼ ىي حل السذكبلت، ٖٕٔٓ،وتػضح )صفاء الجعافخة
( إلى أن ٖٕٔٓ،اتػل ومجبخؼ سمسة، روح السجازفة. بيشسا يذيخ )عمػط البتغييخالقابمية لم

السخونة وتذسل و  ىحه األبعاد تتمخز فى الصبلقة وتذسل الصبلقة الفكخية والصبلقة التعبيخية،
 ،والسبادرة ،القجرة عمى تحميل السذكمةو  األصالة،و  ،السخونة التكيفية والسخونة السعشػية

 الخخوج عغ السألػف.و 
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( أن مكػنات اإلبجاع اإلدارؼ ٖٕٔٓ)عيعومؤمغ عبج الش ،الحسيجوتػصل مؤمغ عبج 
 القجرة عمي التحميل . –الحداسية لمسذكبلت السخونة  –ىى: األصالة 

( أن مكػنات اإلبجاع اإلدارؼ ىي: ٜٖٓ، ص ٕ٘ٔٓويػضح )فػاز عبج العديد، 
تقجيع  -محاولة حل السذكبلت بذكل إبجاعي -البحث باستسخار عغ فغ األفكار واإلبجاعات

األصالة والسخونة والسخاشخة  -السخونة في تصبيق القػانيغ والتعميسات -أفكار ججيجة
 والصبلقة. 

مفيػم اإلبجاع اإلدارؼ مغ خبلل  (Rasmussen& Hall,2015, Pp.4-8)وتشاول 
تغييخىا لؤلفزل ولو ثبلثة أبعاد ىي الحجاثة  والتكيف مع بيئة السؤسدة بالتعجيل فييا أ

 اليجف. ػ مػاصمة االتجاه نحو  ،ألفكار لمتشفيحوالججة في األفكار، وقابمية ا
 :لجػ مجيخػ السجارس ىعوفى ضػء ما ُعخض تخػ الباحثتان أن أبعاد اإلبجاع 

ىي قجرة مجيخ السجرسة عمى رؤية  problem sensitivityالحداسية لمسذكبلت  -ٔ
 العجيج مغ السذكبلت فى السػقف السجرسي الػاحج قج ال يخاىا غيخه وتحجيجىا تحجيجا

 دقيقًا وتذخيز التحجيات والتيجيجات في ىحا السػقف لسػاجية السذكمة.
ىي قجرة مجيخ السجرسة عمى إنتاج اكبخ عجد مسكغ مغ األفكار   fluencyالصبلقة -ٕ

السختمفة والستسايدة والكمسات التعبيخية )الستخادفات( واالستعساالت وسخعة استجعائيا 
 خكيد ىشا عمي الكع وليذ الكيف.لسػاجية السذكمة في وقت زمشي محجد والت

تذيخ إلى ججة ونػعية وقيسة األفكار ويقرج بيا قجرة مجيخ  originalityاألصالة  -ٖ
السجرسة عمى إنتاج أفكار وأساليب ججيجة وغيخ مألػفة ذات قيسة ومعشي وتتدع 

 األفكار باالنفخاد لتحقيق اليجف.
استخاتيجياتو وأساليبو في  ىي قجرة مجيخ السجرسة عمى تغييخ flexibilityالسخونة -ٗ

العسل بديػلة والتحخر مغ الشسصية والجسػد في التفكيخ وتقبل االختبلف مع 
 اآلخخيغ واالحتفاظ بعبلقات شيبة معيع. 

ويقرج بيا قجرة  maintenance of direction to aim مػاصمة تحقيق اليجف -٘
السػاقف السجرسية مجيخ السجرسة عمى التخكيد السرحػب باالنتباه شػيل األمج في 

واستسخار حساسو ومحاولة الػصػل إلى اليجف والسثابخة واإلصخار عمى تحقيقو 
 ميسا كانت السعػقات.
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ىي استعجاد ومبادرة مجيخ السجرسة عمى تحسل  Risk-taking روح السخاشخة -ٙ
السخاشخ الشاتجة عغ األعسال السجرسية التي يقػم بيا مع تبشي األفكار واألساليب 

 يخ السجرسة التشبؤ بجقة الشتائج.وتحسل مدئػلية تشفيحىا وفييا ال يدتصيع مج الججيجة
ىي قجرة مجيخ السجرسة عمي االستجابة لمتغيخات  Changeability القابمية لمتغييخ -ٚ

العسل والقجرة عمي  البيئة السحيصة والتفاعل معيا واستحجاث أساليب ججيجة في
الػاقع العسمي وحث السعمسيغ عمى تصػيخ وتصػيعيا في  العسلقػانيغ التعامل مع 

 السجرسة بكافة الػسائل الستاحة.
 السبجع: السجيخخرائص 

 ( أن سسات السجيخ السبجع ىي:ٜٓٔ -ٛٓٔ، صٕٔٔٓ ،آخخون و يحكخ)عمى الذايع 
 الصبلقة اإلبجاعية فى التعبيخ والتفكيخ واألداء فى آن واحج. -
التحسذ و وعجم الترمب فى الخأؼ أالسشطسة محاولة تحقيق التسيد فى كل ما يقػم بو داخل  -

 لفكخة دون سػاىا.
ميمو إلى البحث والتفكيخ فى األمػر غيخ السؤكجة والتي يرعب التشبؤ بشتائجيا حيث يفزل  -

 األىجاف اإلدارية ذات السخاشخ السحدػبة عمى األىجاف السزسػنة الشجاح.
تاجات متعجدة ػل إلى استشتحميل وتفديخ الطػاىخ التي تحيط بو داخل السشطسة والػص -

 ومتشػعة فى آن واحج.
يتستع بجافعية عالية لبلنجاز ويثابخ ويدتسخ فى عسمو بحب وبشفذ الخوح ودرجة الحساس   -

 التي بجأ بيا عسمو.
 يثق فى نفدو إلى حج كبيخ وفى قجرتو عمى تحقيق أىجافو والنجاز أعسالو باستقبللية. -
يج الفذل مغ عدمو وترسيسو عمى إيجاد حمػل لسا مثابخ ال يدتدمع وال يخزع بديػلة ويد  -

 يػاجيو مغ مذكبلت داخل السشطسة.
 سسات الذخز السبجع مشيا:أن  (ٖٛ-ٓٛ،صٕ٘ٔٓ،ويزيف)شائع القحصاني

الجخأة و  ،القجرة عمي التعامل مع مقتزيات التغييخو  ،الثقة بالشفذ وباآلخخيغ لجرجة كبيخة
القجرة و  والعقل الستدائل الخبلق، االستقبللية الفخدية،و والذجاعة في إبجاء اآلراء والسقتخحات، 

عجم االقتشاع باألمػر و  الشقج الحاتي،و  ،والقجرة عمي التخيل والحجس ،عمي التحميل والتجسيع
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والقزايا التي يسكغ اعتبارىا مدمسات والشدوع إلى التجخيب بسا فييا مغ كثخة السحاولة 
 والخصأ والتحجؼ لمػاقع.

 school crisis management              السجرسية ة األزمةثالثًا: إدار 
إلى أن مجال إدارة  (Mitraff; Diamond &Alpaslan,2006 , P. 62)يذيخ 
في إحجػ ػ ( في حادث التدسع بذيكاغٕٜٛٔ( عام مزى تقخيبا في )ٕٓاألزمة بجأ مشح )

رة ال يعبخ عغ االستعجاد فقط السدتذفيات وزاد االىتسام بسجال إدارة األزمة وأن بخنامج اإلدا
بالخصة وال التفكيخ في التخصيط الجيج لمتعامل مع األنػاع السختمفة مغ األزمات في معدل 

التفكيخ والتخصيط لسجػ واسع مغ األزمات والتفاعل بيغ ػ عغ األخخػ ولكغ إدارة األزمة ى
 األفخاد لحميا.

جارس اإلعجادية ضيخت العجيج مغ األزمات في السجارس وباألخز في السو 
ومشيا عمي سبيل السثال: وفاة الصالب أشخف  .)مخاجع الكتخونية( والثانػية بسحافطة الذخقية

حاتع أحسج الشجار بالسجرسة اإلعجادية بشيغ بجيخب نجع بسحافطة الذخقية أثشاء دورة التجريب 
بأحج العػارض بسمعب كخة القجم في السجرسة الدراعية الثانػية السجاورة حيث تعمق الصالب 

وسقط عمي األرض وتع نقمو إلي السدتذفي ثع تػفي بعجىا. تحخش شبلب مجرسة الدراعة 
بسخكد الحديشية باأليجؼ واأللفاظ لصالبات السجرسة اإلعجادية بشات السجاورة. وقيام أولياء 

د أمػر شبلب مجرسة الفتح التجخيبية التابعة إدارة بمبيذ التعميسية بسحافطة الذخقية بصخ 
السعمسيغ مغ السجرسة. سخقة خديشة السجرسة الثانػية الرشاعية لمبشات وبجاخميا أكثخ مغ 

( ألف جشيو بسشيا القسح. سخقة أجيدة الحاسب اآللي مغ مجرسة الثانػية الرشاعية ٖٕٓ)
حساد في محافطة الذخقية. وجػد تذكيل عرابي بجاخل السجرسة الثانػية الدراعية ػ بأب

 طة الذخقية.  محاف -بالدقازيق 
األزمة السجرسية بأنيا لحطة  (Abdel-hamid,2009,Pp.131-135)عخف وي

كسا أنيا تديج مغ ،حخجة تؤثخ في التسػيل وإدارة السجرسة والقجرة عمى العسل بذكل شبيعي
التػتخ وتيجد وجػد السجرسة وتجعل و درجة الغسػض واإلبيام والبلوعي وتدبب عجم التػازن 

باإلضافة إلى أنيا تتصمب التجريب في  معيا واتخاذ القخار السشاسب. مغ الرعب التعامل
يزيف أن األزمات و  ،آثارىا الدمبية في حالة السػاجية وتقميلإدارة األزمات لسشع حجوثيا 

فى الشطام التعميسي ويتخك آثار سمبية وعسيقة  مفاجئ مػاجية مػقف والتعميسية ىي مذكمة أ
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بحالة خصيخة قج تؤدؼ إلى الػفاة، وىي حالة معاصخة مغ عجم ويريب التمسيح  ،في السجرسة
االرتياح ونقز التشطيع ويدتجعي ذلظ اتخاذ قخار سخيع لسػاجية التحجؼ الشاتج عغ السذكمة 
ومع ذلظ فإن االستجابة الخوتيشية لئلدارة التعميسية مع ىحه السذكبلت غيخ كاف مسا يجعل 

 كارات فى إدارتيا. السذكمة تتحػل إلى أزمة وتتصمب االبت
( أن إدارة األزمة ىي االستعجاد لسػاجية ٗٙ، صٕٕٓٓ،وتحكخ)عفاف دمحم الباز

األزمات مغ خبلل التشبؤ بالسذاكل واألزمات وتسكيغ اإلدارة مغ الديصخة عمى السػقف 
 والسحافطة عمى ثقة جسيع األشخاف السعشية.

بأنيا عسمية مدتسخة  إدارة األزمة (Adams &Kritsonis, 2006 , P. 2)وتعخف
الخصط التي تزعيا السجارس وتحاول تعجيميا والخصط الجيجة ال تشتيي بل ىي في  تذسل

 األزمات. لسختمفحاجة دائسا لمتججيج واالستعجاد 
إدارة األزمة بأنيا العسمية التي تتعامل  ((Findikli, et al.,2015,380 ويحكخ 

تي تيجد السشطسة سػاء أنيا تيجد العامميغ بيا السشطسة مع األحجاث غيخ الستػقعة وال
تيجد  ثبلثة عشاصخ لتعخيف األزمة وىي: السجتسع العام والبج مغ مخاعاةو بالسشطسة أ

 اتخاذ القخار في أقرخ وقت مسكغ. -عشرخ السفاجأة في الحجث  -السشطسة
( أن إدارة األزمة ىي فغ الديصخة  ٕٛٔص ،ٕٓٔٓويػضح )أسامة عبج الخحسغ، 

السدتػػ و ل رفع كفاءة وقجرة نطام صشع القخارات سػاء عمى السدتػػ الجساعي أمغ خبل
الفخدؼ لمتغمب عمى مقػمات اآللية البيخوقخاشية الثقيمة التي قج تعجد عغ مػاجية األحجاث 

  والستغيخات الستبلحقة والسفاجأة وإخخاج السشطسة مغ حالة التخىل واالستخخاء التي عمييا.
( أن إدارة األزمات ىي العسمية ٕٛٔ،ص ٕٓٔٓيج عثسان، ويحكخ )فاروق الد

ة رصج التغيخات البيئيو  ،السدتسخة التي تيتع بالتشبؤ باألزمات السحتسمة عغ شخيق االستذعار
اإلعجاد و وتعبئة السػارد واإلمكانيات الستاحة لسشع أ ،زماتالجاخمية والخارجية السػلجة لؤل

مغ الفاعمية والكفاءة بسا يحقق أقل قجر مسكغ مغ لمتعامل مع األزمات بأكبخ قجر مسكغ 
الزخر لمسشطسة والبيئة والعامميغ، ومع ضسان العػدة لؤلوضاع الصبيعية فى أسخع وقت 

 مسكغ وبأقل تكمفة مسكشة.  
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( أن إدارة األزمة ىي كيفية التغمب  ٕٕٓص  ،ٕٔٔٓ ،ويحكخ ) جبػرؼ الرافي
العمسية مغ أجل تفادؼ سمبياتيا ما أمكغ وتعطيع عمى األزمة باستخجام األساليب اإلدارية 

 إيجابياتيا.
ىي  إلى أن إدارة األزمة (Jacobsen&kerr,2011,P.98,103-105)ويذيخ 

زمة والحفاظ الدمبية لؤل مغ اآلثار لمتقميلالدمػك الفعال السػقػت ويتفق مع اليجف السحجد 
  بيا.  معالجة األزماتعمى سسعة السؤسدة وقجرتيا عمى العسل وتقجيع الفائجة و 

لعسميات دارة األزمة السجرسية بأنيا تمظ ا( إٔٔٙ،صٖٕٔٓ،وتعخف )وداد اليساني
التي تقػم بيا مجيخات السجارس بحيث تداىسغ في العسل عمي تبلفي حجوث األزمة 

مغ آثارىا الدمبية مغ خبلل التخصيط وجسع السعمػمات وتكػيغ فخيق العسل  سشخفسوالت
 ات  وبحلظ تتدع إدارة األزمات بصابع مددوج )وقائي وعبلجي(.واتخاذ القخار 

السجرسة  مجيخاستعجاد و  عسمية  تخصيط  :ىي إدارة األزمة السجرسيةوبالتالي فإن 
لسػاجية األزمات السجرسية مغ خبلل التشبؤ بالسذاكل السدتقبمية ووضع خصة إستخاتيجية 

ت ويتصمب ذلظ التػاصل بيغ السجرسة لمتعامل معيا بشاء عمي ما تع جسعو مغ السعمػما
وأصحاب األزمة أثشاء وقػعيا مغ أجل اتخاذ القخار السشاسب فى اقل فتخة زمشية مسكشة، 
وتحمى مجيخ السجرسة بسجسػعة مغ السيارات القيادية بل واالستفادة مغ معمػمات األزمة 

 الحالية ليتبلشى وقػعيا مدتقبميا والتعامل مع السػاقف السذابية.
  :خاحل إدارة األزمةم

( أن مخاحل األزمة ىي: السخحمة Adams &Kritsonis,2006,Pp.3-5يحكخ )
 مشع خصخ األزمة عمى حياة الذخز،و األولى )التخفيف والسشع( ونتشاول كيفية التقميل أ

السخحمة الثانية ىي االستعجاد وعسمية التخصيط الجيج الحؼ بجوره يديل االستجابة الدخيعة و 
 ،السخحمة الثالثة ىي الخصػات الستخحة لتقميل األزمةو  والفعالة عشج حجوث األزمة، والسشدقة

والسخحمة الخابعة ىي اإلصبلح واالنتباه مع التخكيد عمى االستفادة مغ مػاقف األزمة الحالية 
 بعج ذلظ فى السدتقبل.
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 مخاحل إلدارة األزمة فيسا يمي: يسكن تمخيص
  :مخحمة ما قبل األزمة -1

)عبج الػىاب كامل، و (ٖٚ-ٔٚ، صٕٓٔٓ)أسامة عبج الخحسغ، كل مغ كخ يح  
أن األزمة تخسل قبل حجوثيا وبػقت شػيل إشارات تححيخية مبكخة ومتتالية  (ٖٖ، ص ٕٗٓٓ

وما لع يػجج االىتسام الكافي بيحه اإلشارات فسغ السحتسل أن تقع األزمة، وىحه اإلشارات ىي 
لية حجوث خمل مسكغ، وتحػلو إلى أزمة تسثل مرجرًا أدوات تعصى عبلمات مدبقة الحتسا

 لمخصخ عمى السشطسة.
الستصمب الخئيدي في إدارة ػ أن الػعي بالسػاقف ى (syed,2014,P.1)ويحكخ 

كيف إن السعمػمات والبيانات الستشػعة تتحجد وتكذف عغ و التفاعبلت الحياتية الحيػية 
يكػن دليل لعمى تكػيغ نساذج ليحا السػقف السعمػمات األولية في السػقف الحخج بل وتداعج 

قف واتخاذ احكع الصارغ في السػ يدسح بالتباإلضافة إلى تصػيخ نطام  ،لمسػاقف السساثمة
 .قخارات مذابية 

( أن األزمة تجار مغ خبلل  ٖٛٔ،ص ٕٓٔٓويػضح )أسامة عبج الخحسغ، 
مجسػعة مغ  االعتبار فى مع األخحالتخصيط  واإلعجاد الجيج لسػاجية األزمات السحتسمة 

العػامل مشيا تحجيج السدئػل عغ قيادة فخيق إدارة األزمات، وتحجيج السػارد البذخية والسادية 
خصة مػاجية األزمات وتحجيج شخق تػفيخ وتػصيل السعمػمات  حوالفشية البلزمة لتشفي

ووضع  ،جيةوالبيانات، وضسان وجػد نطام فعال لبلترال باألشخاف السعشية الجاخمية والخار 
 سيشاريػىات لبلزمة والتجريب عمى الخصة السػضػعة. 

 :مخحمة أثشاء األزمة -2
( أنو بغس الشطخ عغ نػع األزمة فإن أول ٖ٘-ٖٗ،صٕٗٓٓيخػ )عبج الػىاب كامل، 

محاولة الديصخة عمييا وىشا يتع التجخل بخصػات متتالية مشصقيًا وفى ػ شئ يجب القيام بو ى
الذخوع بسػاجيتيا بعج التفكيخ . وتخاعى خصة التجخل الفّعالة فى ضل الذعػر باألزمة يشبغي 

األزمة الدبلمة البجنية والشفدية لمصبلب والسعمسيغ والسجيخيغ وفخق السدانجة ومخاعاة تفيع 
 مػقف األزمة في ضػء تقجيخ األزمة وازدياد التفديخ ليا وإيجاد حمػل مسكشة .

ه السخحمة تيتع بالتعامل مع األزمة حالة ( أن ىح٘ٔٔ،صٖٕٔٓ،)عساد رضػان وقج أشار
ويجب عمي اإلدارة في ىحه السخحمة التخكيد عمي التحكع في التأثيخات الشاتجة عغ  ،حجوثيا
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نطع أخخؼ داخل السشطسة وتعتج ىحه و حجوث األزمة والحيمػلة دون امتجادىا إلى مشاشق أ
 السخحمة بجرجة كبيخة عمى مخحمة االستعجاد.

ل والتعامل مع األزمة  إنو يسكغ التفاع(Ashcroft , 1997 , p.328) ويػضح   
التخكيد عمي  ،األزمة وفخيق العسل وعغ الستحجث الحؼ يتعامل مع غْ تحجيج مَ مغ خبلل: 

 ،بأول لمجخيات األمػر أو  لستابعةبشاء حجخة تحكع  األفخاد. بيغساعات التػاصل الستاحة 
اكدات التي قج تداعج في حل األزمة ويسكغ االستعانة الستقبال أرقام التميفػنات والف التختيب

 فى ذلظ بذخكات االتراالت. 
وجػد بعس السيارات لسجيخ ضخورة   إلى( ٕٕٙ، صٖٕٔٓ،)وداد اليسانيوتذيخ  

والفيع العسيق والذامل لؤلمػر واإللسام  السجرسة ومجيخ فخيق إدارة األزمات السجرسية وىي :
االشبلع ، يط ليا وإعجاد فخيق العسل واتخاذ القخار السشاسببالسعارف حػل األزمات والتخص

القجرة عمي مات السجرسية وكيفية الترخف معيا، السدتسخ عمي السدتججات الستعمقة باألز 
ضخورة استخجام خصػات التفكيخ العمسية ، استخجام السعمػمات الستػفخة عغ األزمة بذكل سميع

القجرة عمي تحسل السدئػلية ، وحدغ الترخف في األمػرالسبادأة واالبتكار  ،التخاذ القخارات
 مغ خبلل الدعي وراء األفكار الججيجة وعجم التخدد عشج مػاجية السػاقف الرعبة.

أنو مغ  (Nagyova; pisonova,& To blova,2015,p.1170)ويزيف 
 تبلشي ،اتخاذ القخارجسػعة مغ السيارات مشيا: متصمبات مجيخؼ السجارس اإلعجادية م

التجريب السيشي وتػافخ اإلمكانيات الذخرية  ،عسلسيخ اللسؤثخة عمي االعػامل الدمبية 
 .القيادة الجيسقخاشية في السشطسة والتقػيع الحاتي ،البلزمة إلدارة وضيفة مجيخ السجرسة

-Pace, ,2013, p.194)لكي يدتصيع مجيخ السجرسة تخصى األزمة فإن بالتالى و 
التعخف  .،واالترال الشاجحاالستساع والتػاصل  زمة تتسثل في:لؤليخػ أن أفزل معالجة  (195

السحافطة عمي السثابخة واالستسخارية مع الحال في وقت و  الحداسية لػقت التػاصل ،عمي السػقف
  األزمة.

غ التػصيات تقجم لمسجيخ أن ىشاك عجد م (Mitraff, et al.,2006,P.64)يحكخ و 
الجاىدية الحتػاء األزمة مغ خبلل  مع األزمات وىي: عشج التعامل مدتعجاً فى لكي يكػن 

تصػيخ  ،تحجيث قائسة السيتسيغ بالتعميع لمتػاصل معيع. لؤلزمة ػتحجيج وتصػيخ بختػفػلي
تكػيغ فخيق  ،السفاجئة وفيع األحجاث الخارجية والجاخمية السؤثخة فييا لؤلزماتقائسة 
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التأكج .ت الدابقة وتجشب الخصأ فييا االستفادة مغ خبخات األزما، متخرز إلدارة األزمة
زمات مع تقجيع الجعع الكافي مغ تجريب فخيق إدارة األزمات عمى كيفية التعامل مع سمدمة األ

 عسل جسيع االتراالت غيخ التكشػلػجية السسكشة. و  ليع،
أن ىشاك دور  (Taneja,Pruor,Sewell &Recuero,2014,p.80-82)ويزيف  

 إعجاد خصة إستخاتيجية تشفيحية إلدارة األزمة. يتمخز فيسا يمي: واضح لمقادة في األزمات
أثخىا بدخعة ودقة واتداق وتحقيق التسكيغ لفخيق العسل  وتقميلاالستعجاد لسعالجة األزمة 

التػاصل واالترال مع األشخاص أثشاء وبعج األزمة مغ  ،ومداعجتيع عمي اتخاذ القخارات
نتطام في تشقيح الخصة باستسخار بل وتجريب العامميغ خبلل وسائل التػاصل االجتساعي واال

عمى كيفية استخجام وسائل التػاصل االجتساعي لمتفاعل مع اآلخخيغ ومخاعاة سسعة السػاقع 
  .االجتساعية التي يتع التػاصل خبلليا

ومغ خبلل العخض الدابق فإن السجارس عمييا أن تعسل بشطع دقيقة ومشطسة وكفاءة 
العادية حتى تدتصيع تخصي األزمات السجرسية بشجاح ومػاجية السصالب  عالية فى الطخوف

حيث إن األزمات ال يتأثخ بيا الصبلب بحدب بل يتأثخ  ،غيخ العادية عشج حجوث األزمات
بيا أيزًا السجرييغ والسعمسيغ والعامميغ بيا وليحا البج مغ الحفاظ عمى األنذصة اليػمية 

نحار السبكخ واالستعجاد لمشػاتج غيخ الستػقعة والتي يرعب البلصفية واالىتسام بإشارات اإل
 التشبؤ بيا واالستفادة مغ الخبخات الدابقة وتػضيفيا عشج الزخورة.  

 :مخحمة ما بعج األزمة -3
( أنو عشجما تشتيي األزمة وتشحرخ ٕ٘،ٖٙ،صٕٗٓٓيػضح )عبج الػىاب كامل، 

ج البج مغ القيام بسجسػعة مغ مػجة ضغصيا وتعػد األمػر إلى مخحمة التػازن مغ ججي
ألن األزمة مخحمة تعقبيا مخاحل متتالية مغ خبلل التعمع وتحجيج الجروس  ،اإلجخاءات

حيث إن السؤسدة الشاجحة ىي التي تقػم بأسمػب عمسي دقيق مغ  ،السدتفادة مغ ىحه األزمة
بسشع تمظ  خبلل عسمية تقييع األدوار واإلمكانات البذخية والسادية مع وضع خصط تجريب

 أقل تأثيخًا.و األزمات مدتقببًل أ
و)عساد  (ٜ٘ٔ-ٖٜٔ، ٖٚ-ٔٚص ، صٕٓٔٓويػضح )أسامة عبج الخحسغ،

 مغ خبللياو استعادة الشذاط فييا بعج األزمة يتع ما ( أن مخحمة ٘ٔٔ، صٖٕٔٓرضػان،
يتػفخ لجػ السؤسدة خصط شػيمة السجػ وقريخة األجل إلعادة األوضاع لسا كانت عميو قبل 



 

 
 

)   ٖٔ) 
2012 ،ديطمرب2ج، 22جملة اإلزغاد النفطي، العدد   

 د. أمرية حممد بدز &هامن حممد ضامل  د.
 

وتحجيج ،زمة، وتسثل ىحه السخحمة تخميع لسا حجث وكحلظ تحجيج وسائل استعادة الثقة بالشفذاأل
باإلضافة إلى دراسة  تجبيخ السػارد البلزمة الستعادة الشذاط.و  ،أىع األعسال السصمػبة

واستخجاع وتحميل األحجاث واستخبلص الجروس السدتفادة مشيا سػاء مغ تجخبة السؤسدة 
  دات أخخػ.مغ تجارب مؤسو أ

ثبلث مخاحل إلدارة األزمة السجرسية وتدتخمز الباحثتان مسا سبق أن ىشاك 
 عجة أبعاد وىي:تتزسغ بجاخميا 

ىي مخحمة الحرػل عمى السعمػمات حػل األزمة السحتسل األزمة مخحمة ما قبل  -أ
يات باإلضافة إلى اإلجخاءات الػقائية والتخصيط الجيج مغ خبلل تػفيخ اإلمكان ،وقػعيا

السادية واإلمكانات البذخية استعجادًا لسػاجية أؼ أزمة محتسمة واتخاذ التجابيخ اآلمشة مغ 
 وتتزسغ بجاخميا:خبلل التخصيط الفعال وصياغة خصة محكسة لحلظ . 

قجرة الذخز عمى جسع السعمػمات الخاصة ػ ى جسع السعمهمات والقجرة عمى تشظيسيا -ٔ
ػمات وتحميميا وتفديخىا لمػصػل إلى خصط مفيجة وتشطيع ىحه السعمالسحتسمة األزمات ب

 تقميل وقػعيا.و لمتغمب عمي األزمة أ
وضع خصة محجدة يتع فييا تحجيج اليجف وقابميتو ػ ىالتخطيط واالستعجاد إلدارة األزمات  -ٕ

لمتشفيح ومتصمبات تحقيقو مغ أجل الػصػل إلي الحل وأداء السيسة بذكل أفزل مع 
لسيام السصمػبة لسػاجية األزمة السجرسية والشجاح في التعامل معيا االستعجاد الكامل لتشفيح ا

 مغ خبلل تكػيغ فخيق عسل إلنجاز ذلظ.
تخفيفو مغ خبلل الديصخة و ىي مخحمة سخعة احتػاء الزخر أ :مخحمة أثشاء األزمة -ب

عمى األزمة وعجم اتداعيا حتى يديل التعامل معيا مغ خبلل االترال والتػاصل مع 
زمة والسيتسيغ بيع. باإلضافة إلى ما يستمكو مجيخ السجرسة مغ ميارات أصحاب األ

وكفاءات الستيعاب األزمة وتسّكغ السجرسة مغ القيام بجسيع األنذصة واألدوار اليػمية 
 وتتزسغ بجاخميا: العادية التي تقػم بيا وإعادة التػازن يعتبخ ضخورة.

مجيخ السجرسة عمى االستفادة مغ  قجرةػ : ىنظام االتراالت والتهاصل مع اآلخخين -1
السعمػمات التي تع جسعيا واالترال والتػاصل مع اآلخخيغ باستخجام كافة الػسائل الستاحة 

 .والتعبيخ عغ األزمة بأسمػب الئق مع مخاعاة الدخية والجقة عشج التعامل مع السعمػمات
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السجرسة سػاء أكانت ىي مجسػعة مغ األنذصة التي تتػفخ فى مجيخ  السيارات القيادية -ٕ
عمسية كأن يكػن مجيخ السجرسة قادرًا عمى تحميل األزمة ويتخح القخارات فى و فشية أو شخرية أ

الػقت السشاسب والقجرة عمى التفػيس وتػزيع السيام والسخونة والتحفيد لمسعمسيغ والعامميغ 
 معو.

ط والثقة بالشفذ وتحقيق ىي السخحمة التي يتع فييا استعادة الشذاو مخحمة ما بعج األزمة  -ج
تتزسغ و التػازن في السؤسدة مغ ججيج وتعػد األمػر إلى األمػر العادية قبل حجوث األزمة،

 بجاخميا:
وىى مخحمة التعمع السدتسخ وتحميل األزمة الدابقة وإعادة  التعمم واستعادة الشذاط -ٔ

أىجاف التشطيع لؤلفكار واالستفادة مغ الساضي لتصػيخ السدتقبل مغ خبلل وضع 
واستعادة الشذاط والتػازن لمسجرسة إلى ما كانت عميو قبل  محجدة وتحقيق التقجم فييا،

 األزمة.
 الحكاء التشظيسى وعالقتو بكل من اإلبجاع وادارة األزمات السجرسية. 

( أن متصمبات إدارة األزمات ىي وجػد ٖٚ،ص ٕٓٔٓيحكخ )أسامة عبج الخحسغ، 
تذجيع روح و االعتساد عمى إستخاتيجية التغييخ،و مػمات،نطام متكامل مغ البيانات والسع

تعديدؼ و وتفعيل السذاركة فى اتخاذ القخار،ومخونة اليياكل وأساليب العسل، ،السبادرة واإلبجاع
 وإيجاد نطع حجيثة وفعالة لمسخاقبة والستابعة. الخبخات الفخدية

إدارة في  السشطسى( الحكاء ٘ٙ-ٗٙص ،صٕٓٔٓ،تتبشي )نعسة الخفاجي كسا 
األزمات ألنو يعتسج عمي آليات الػعي الجساعي والحؼ يحكسو روح الفخيق في السبادرة 

كسا أنو مرجر لتػليج الصاقة مغ خبلل  ،والدعي لمتكامل بيغ اختراصات وميارات متشػعة
ما يعخف بالتكامل الحكي بيغ مختمف السػارد بسا يتػافق مع نػع األزمة، باإلضافة إلى أنو 

سػاىب ويعسل عمي زيادة السشافدة بيغ السجيخيغ ويعدز روح السذاركة والسعخفة يدتثسخ ال
 واالبتكار في محاولة االستفادة مشيا واستثسارىا في األزمات.

( أن الحكاء لو دور في إدارة األزمة العالسية مغ Guan, 2012 ,p.4ويخؼ ) 
صانعي  إمجاد ف،تجريب صانعي الدياسة عمي كدخ العادؼ والخخوج عغ السألػ ل خبل

اقف واالستجابة لمتغيخات الدياسة أثشاء األزمة بكع كبيخ مغ التقجيخات والترسيسات لمسػ 
 القجرة عمي التفاوض مع صاحب األزمة. و كيفية االستجابة لمتغيخات و البيئة، 
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األزمات ارتباشًا وثيقًا بالستغيخات التي تحجث في البيئة السحيصة  كسا تختبط
و عمى اتخاذ القخار وما لجيو مغ ميارات التفكيخ والسفاىيع والقيع التي وقجرت ،باإلندان

 .(ٔٔٔ، صٖٕٔٓ)عساد رضػان،يحتاجيا عشج مػاجية األزمات
( أن ىشاك نسصيغ ٕٙٙ-ٕ٘ٙ ص ، صٜٜ٘ٔ،عبج الحسيجويدتخمز )شاكخ  

التفكيخ االتفاقي ويطيخ في  يمغ التفكيخ االنداني أحجىسا يتع في ندق مغمق ويدس
ي بارات الحكاء التقميجية وثانييسا يتع في ندق مفتػح ويدسي التفكيخ االفتخاقي ويطيخ فاخت

(  أن نسػذج ٕٙ، ص ٕٛٓٓ،ويزيف )أيسغ عامخاختبارات اإلبجاع وحل السذكبلت، 
جيمفػرد لبشاء العقل يجرج اإلبجاع داخل التفكيخ االفتخاقي حيث البحث عغ حل ججيج ومختمف 

ي( حيث البحث عغ حل الحكاء تحت التفكيخ االتفاقي )االقتخاب لمسذكمة، في حيغ يجرج
 ويخؼ أنو كمسا زاد الحكاء إلى درجة معيشة تبعو زيادة ممحػضة في اإلبجاع. تقميجؼ معتاد،

الذخز ذوػ اإلبجاع اإلدارؼ أن ( ٛٓٔ، صٕٔٔٓ ،آخخون و يحكخ)عمى الذايع و 
جرة عمى اتخاذ القخارات اإلدارية وأيزا لجيو القو يستمظ درجة عالية مغ الحكاء وسخعة الفيع، 

 أدائيا وتشفيحىا بسخونة وتمقائية.
 التشطيسيواإلبجاع وكحلظ بيغ الحكاء  التشطيسيوبالتالي تػجج عبلقة بيغ الحكاء  

مسا دعي إلى دراسة  باإلضافة إلى وجػد عبلقة بيغ اإلبجاع وإدارة األزمات ،وإدارة األزمات
 مدارات العبلقة بيغ متغيخات البحث الثبلثة. الشسػذج البشائي لمكذف عغ

   :الطابكة الدزاضات
 يتع عخض البحػث الدابقة مغ خبلل مجسػعة مغ السحاور تتزح فيسا يمي :   
  .واإلبجاع التشظيسيالبحهث التي تشاولت العالقة بين الحكاء  -1

ى عم اإلبجاعو  التشطيسىإلى دراسة أثخ الحكاء (Chegani, 2016)ىجف بحث 
باستخجام نسػذج مفاىيسي تحميمي، ويقػم بيحا البحث فخيق عسل وتع  االبتكار التكشػلػجى

( شخرًا لمخخوج ٕٓٔٔالتصبيق عمي السجيخيغ في خسذ شخكات صشاعية وبمغت العيشة )
( شخز ٜٕٓواإلبجاع واالبتكار التكشػلػجي وتع اختيار ) التشطيسىبشسػذج يخبط بيغ الحكاء 

وكحلظ تع تصبيق استبيانيغ لئلبجاع  التشطيسيج تصبيق مقياس ألبخشت لمحكاء مغ البيانات وأعي
 Liseralواالبتكار التكشػلػجي وباستخجام نسػذج السعادلة البشائية مغ خبلل بخنامج 
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عمي  التشطيسىوأسفخت نتائج البحث أنو يػجج تأثيخ مػجب دال إحرائيا لمحكاء  SPSSو
مغ التغيخات في  (%٘٘)يفدخ  التشطيسىكاء االبتكار التكشػلػجي، كسا أن الح

 .مغ التغيخات في االبتكار التكشػلػجي  (%٘ٗو)،اإلبجاع
 التشطيسى( بفحز العبلقة بيغ الحكاء kahkha, et al, 2015واىتع بحث )

اإلدارؼ والتقجم الػضيفي في دراسة وصفية ارتباشيو وتسثمت عيشة البحث في جسيع  االبتكارو 
، وباستخجام الشدبة السئػية مجيخة( ٔ٘،)اً ( مجيخ ٕ٘ثانػية وعجدىع)مجيخؼ السجارس ال

 التشطيسياالنحجار فقج أشارت نتائج البحث أن مدتػؼ الحكاء تحميل ومعامبلت االرتباط و 
والتقجم الػضيفي ذات مدتػؼ مخغػب ولكشو أقل مغ الستػسط لجؼ عيشة البحث، بيشسا كان 

ومكػناتو مع  التشطيسىت عبلقة دالة بيغ الحكاء اإلدارؼ متػسط، ووجج االبتكارمدتػؼ 
والتقجم  التشطيسياإلدارؼ، كسا وججت عبلقة مػجبة دالة إحرائيًا بيغ الحكاء االبتكار 

مغ التبايغ في %( ٕ٘) التشطيسيالسعخفة كأحج أبعاد الحكاء  نذخالػضيفي ولقج فدخ بعج 
مغ  (%ٙ.ٕٛ)الخغبة في التغيخ و ة السعخف نذخبيشسا فدخ كل مغ  ،اإلدارؼ  االبتكارمتغيخ 
 .اإلدارؼ  االبتكارفي  التبايغ

( دراسة Gorgani, Nazem, sharifi &Karimzade, 2014وتشاول بحث )
وتكػنت العيشة مغ  التشطيسى ورأس السال الفكخػ  االبتكار التشطيسىالعبلقة بيغ الحكاء 

قياس الخأسسالية العقبلنية ( عامبًل بجامعة أزاد اإلسبلمية وتع تصبيق استبان لٛٛٛٔ)
وباستخجام معامل  ،التشطيسىواستبيان لقياس الحكاء  التشطيسى االبتكارواستبيانيغ لقياس 

االرتباط وتحميل االنحجار الستعجد أسفخت نتائج البحث عغ وجػد عبلقة مػجبة دالة إحرائيا 
لفكخية مغ جية أخخؼ، مغ جية وبيغ الخأسسالية ا التشطيسى واالبتكار التشطيسىبيغ الحكاء 

 . واالبتكار التشطيسى التشطيسىكسا أن الخأسسالية الفكخية يتع التشبؤ بيا مغ خبلل الحكاء 
 التشطيسى )التػليجػ(( إلى دراسة العبلقة بيغ الحكاء (Fard, 2014ويذيخ بحث 

ومقياس اإلبجاع لــ  ،واإلبجاع لجؼ السػضفيغ، وتسثمت أدوات البحث في مقياس البخشت
(Randsyp.)،  وباستخجام الشدب السئػية ومعامبلت ارتباط بيخسػن ومعامبلت االنحجار فقج

 وأبعاده السختمفة التشطيسيأسفخت الشتائج عغ وجػد عبلقة مػجبة دالة إحرائيًا بيغ الحكاء 
 ورًا ميسًا في التشبؤ باإلبجاع.د بعج الترػر اإلستخاتيجيمعب وي ،اإلبجاعو 



 

 
 

)   ٖ٘) 
2012 ،ديطمرب2ج، 22جملة اإلزغاد النفطي، العدد   

 د. أمرية حممد بدز &هامن حممد ضامل  د.
 

( نسػذج بشائي لمعبلقة بيغ الحكاء Firuzjaeyan, et al., 2014وصسع بحث ) 
وتكػنت عيشة البحث مغ  ،السذاركة وإدارة األعسال مع التخكيد عمي اإلبجاعو  التشطيسى

( مجيخًا مغ احجؼ اإلدارات تعميسية في الجامعة كعيشة محجودة مغ مجتسع البحث، وقج ٖٕٓ)
( ومقياس إدارة  Karl Albrecht,2003)  التشطيسيتع استخجام مقياس البختذت لمحكاء 

( وباستخجام معامبلت االرتباط فقج (Stephen Robbins, 1999األعسال لـ ستيفغ 
 التشطيسىتػصمت نتائج البحث إلي وجػد عبلقة إيجابية مختفعة بيغ جسيع مكػنات الحكاء 

كثخ تأثيخ أ الترػر اإلستخاتيجياتزح أن  التشطيسىواإلبجاع وأنو مغ بيغ مكػنات الحكاء 
سػف يدداد اإلبجاع  التشطيسىعمي اإلبجاع والجافعية، كسا تػصمت إلي أنو كمسا ارتفع الحكاء 

 عشج األفخاد. 
 ,Yaghoubi; ElhamBehtarineiad;Gholami, &Armeshوقام بحث )

عمي التفكيخ االستخاتيجي مع تػضيح العبلقة بيغ  التشطيسى( بجراسة تأثيخ الحكاء 2012
لمعبلقة بيغ الستغيخيغ، وقج تع استخجام مقياس  بشائيالستغيخيغ وتع اقتخاح نسػذج أبعاد كبل 

باإلضافة إلى استخجام مقياس لمتفكيخ االستخاتيجي وتكػنت العيشة  التشطيسىالبختذت لمحكاء 
ونائب مجيخ ومجيخيغ وفشييغ في شخكتان كبيختان في مجيشة في زىاديان  مجيخاً ( ٖٓٔمغ )

(Zahedanاإلي ) خانية وباستخجام الشسػذج البشائي ومعامبلت االرتباط تػصمت الشتائج إلي
واإلبجاع كأحج أبعاد التفكيخ االستخاتيجي، ولحلظ  التشطيسىوجػد عبلقة إيجابية بيغ الحكاء 

فإن السشطسة الحكية لجييا القجرة عمي تقجيع حمػل بجيمة وتجريب أعزاء ىيئة التجريذ عمي 
اإلبجاع والحمػل وذلظ لتحقيق مسيدات تشافدية ػ استخجام معخفة التشطيع ونستػليج أفكار ججيجة و 

 لمسؤسدة. 
( Rahnama,Alaei; Shafaee & Ha sanzadeh, 2012وكذف بحث )

في جامعة شيخاز لمعمػم  Personal creativeواإلبجاع الذخري  عغ العبلقة بيغ الحكاء
واستخجام مقياس رانجسيب  التشطيسياء الصبية بإيخان، وتع استخجام مقياس البختذت لمحك

Randcepp ( شخز في ثبلث مدتػيات وضيفية ٕٓٛلئلبجاع وتكػنت عيشة البحث مغ )
وباستخجام معامبلت االرتباط فقج تػصمت نتائج البحث إلي وجػد عبلقة دالة إحرائيا بيغ 

بيغ اإلبجاع  مػجبة دالة إحرائياً  وكانت معامبلت االرتباط ،التشطيسياإلبجاع والحكاء 
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عبء  -السريخ السذتخك -تصبيق السعخفة -)الترػر اإلستخاتيجيالتشطيسيومكػنات الحكاء 
 جام(.التبلؤم واالند -القمب واالىتسام –الخغبة في التعبيخ  -العسل

( العبلقة بيغ الحكاء Marjani & Soheilipour, 2012بيشسا تشاول بحث )
وتكػنت عيشة البحث مغ مجيخؼ السجارس  لتجريذ،وأداء أعزاء ىيئة اواإلبجاع  التشطيسى

ومقياس اإلبجاع عمي  التشطيسىالحكػمية في شخق حيميان، وبتصبيق مقياس البختذت لمحكاء 
العيشة واستخجام معامبلت االرتباط تػصمت الشتائج إلي وجػد عبلقة إيجابية وذات معشي بيغ 

 واإلبجاع. التشطيسىالحكاء 
 وإدارة األزمات السجرسية التشظيسىالعالقة بين الحكاء البحهث التي تشاولت  -2

أن ىشاك نجرة في البحػث التي  ما أشمعتا عميوقج الحطت الباحثتان فى حجود 
وإدارة األزمات وبحلظ فقج أضافت إلى ىحا السحػر مغ  التشطيسىتشاولت العبلقة بيغ الحكاء 

داء برفة عامة وذلظ باعتبار أن إدارة واأل التشطيسىالبحػث التي تشاولت العبلقة بيغ الحكاء 
 اإلدارة.و األزمة جدء مغ أداء القيادات أ

عمي األداء وذلظ  التشطيسى( بسدح أثخ الحكاء Ahmadi , 2014اىتع بحث ) 
لجؼ السجيخيغ والسػضفيغ وعبلقة ذلظ بالسدتػؼ الػضيفي  التشطيسىمغ خبلل فيع الحكاء 

( مػضفًا مغ السجيخيغ والعسال في شخكة بتخول، وتع ٘٘ٔوتكػنت العيشة مغ ) ،واألداء لجييع
عمي العيشة واستخجام سجبلتيع األدائية وباستخجام تحميل  التشطيسىتصبيق استبيان الحكاء 

عمي مدتػؼ أداء  التشطيسىالتبايغ فقج أسفخت الشتائج عغ وجػد تأثيخ مػجب لمحكاء 
  السجيخيغ والسػضفيغ بذخكة البتخول.

عمي  التشطيسى( دراسة تأثيخ الحكاء Uygur& Ulusoy, 2013 وتشاول بحث )
( مجيخًا وتع تصبيق ٗ٘ٗ) ،( عامبلً  ٙٗٓٔأداء السجيخيغ والعسال وتكػنت عيشة البحث مغ )

ومقياس آخخ لسبلحطة األداء لجؼ السجيخيغ والعسال. وباستخجام  التشطيسىمقياس لمحكاء 
لشتائج عغ أنو ال تػجج فخوق دالة إحرائيا اختبار )ت( ومعامبلت االرتباط فقج أسفخت ا

تخجع إلي الشػع، العسخ الدمشي، السدتػؼ التعميسي، التخرز، السكانة الػضيفية في الحكاء 
تخجع إلي سشػات  التشطيسى، ولكشو تػجج فخوق دالة إحرائيا في مكػنات الحكاء التشطيسى

أداء السجيخيغ و  التشطيسىكاء بيغ الحالخبخة، كسا أنو تػجج عبلقة مػجبة دالة إحرائيا 
 والعسال.
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جراسة العػامل السؤثخة عمي الحكاء ب  (Gholami& Safaee , 2012)بحث قامو 
وعبلقتو بأداء السجيخيغ مغ كميات التخبية بالجامعات بإيخان وتكػنت العيشة مغ  التشطيسى

أداء السجيخيغ تقخيخ عغ اجخاء و  التشطيسىشخرًا وتع تصبيق استبيان البختذت لمحكاء  ٓٗ)
وباستخجام التحميل اإلحرائي وتحميل االنحجار أسفخت الشتائج عغ أنو ال تػجج عبلقة مػجبة 

 ،وأداء السجيخيغ في السجسػعات التخبػية التشطيسىدالة إحرائيًا بيغ الجرجة الكمية لمحكاء 
التشبؤ باألداء حيث إنو يسكغ  التشطيسىولكشو يسكغ التشبؤ بأداء السجيخيغ مغ مكػنات الحكاء 

لجؼ السجيخيغ مغ خبلل بعج تػضيف السعخفة. كسا ال تػجج عبلقة بيغ أداء السجيخيغ وكل مغ 
القمب -الخغبة في التغييخ -السريخ السذتخك  -)الترػر اإلستخاتيجي التشطيسىأبعاد الحكاء 

 .السعخفة نذخ -واالىتسام
  ألزماتالبحهث التي تشاولت العالقة بين اإلبجاع وإدارة ا -ٖ

أن ىشاك نجرة في البحػث التي  ما أشمعتا عميوقج الحطت الباحثتان فى حجود 
تشاولت العبلقة بيغ اإلبجاع وإدارة األزمات وبحلظ فقج أضافت إلى ىحا السحػر مغ البحػث 
التي تشاولت العبلقة بيغ اإلبجاع واألداء برفة عامة وذلظ باعتبار أن إدارة األزمة جدء مغ 

 اإلدارة.و ادات أأداء القي
( تقجيع بخنامج إرشادؼ تجريبي إلدارة  ٖٕٔٓ،وقج استيجف بحث )حديب دمحم

األزمات بيجف تشسية مدتػؼ االبتكار اإلدارؼ لجؼ مجراء السجارس الثانػية، والتحقق مغ 
فاعميتو وبقاء أثخه، وفي سبيل ذلظ تع استخجام مقياس إدارة األزمات، ومقياس االبتكار 

( مجيخ مجرسة ٕٓلبخنامج التجريبي )إعجاد الباحث(، وتكػنت عيشة الجراسة مغ)اإلدارؼ، وا
 ،تع تقديسيع إلي مجسػعتيغ: احجىسا ضابصة ،عاماً (ٔ.ٖ٘ثانػية بستػسط عسخ زمشي )

وأسفخت الشتائج باستخجام معامبلت االرتباط  ،( مجراءٓٔواألخخػ تجخيبية قػام كل مشيا )
باشيو مػجبة وذات داللة إحرائية بيغ إدارة األزمات واختبار)ت( عغ وجػد عبلقة ارت

 السجارس الثانػية. واالبتكار اإلدارؼ لجؼ مجراء
تصبيق بعس أساليب اإلبجاع اإلدارؼ في إدارة ب( ٕٕٔٓ، فارس حديغواىتع بحث )

األزمات لجؼ مجيخؼ السجارس الثانػية في محافطات غدة مغ وجية نطخ كل مغ السذخفيغ 
السدسى  –سشػات الخجمة  –السؤىل  –سعمسيغ والفخوق التي تعدؼ إلي )الجشذ التخبػييغ وال

وقام الباحثػن بإعجاد  اً ( معمسٖٖٚ٘) و، اً ( مذخفٕٓٔالػضيفي(، وتكػنت عيشة البحث مغ )
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استبيان لئلبجاع اإلدارؼ وتع مبلحطة أداء العيشة عشج إدارة األزمة، وباستخجام اختبار)ت( 
تػصمت نتائج البحث إلي وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ  ومعامبلت االرتباط قج

 ،السؤىل( –سشػات الخجمة  –متػسصات درجة أساليب اإلبجاع اإلدارؼ تعدؼ إلي ) الجشذ 
 بيشسا تػجج عبلقة مػجبة دالة إحرائية بيغ أساليب اإلبجاع اإلدارؼ وإدارة األزمات.

قة االرتباط واألثخ بيغ ( عبلٕٔٔٓ ،واختبخ بحث )محسػد جسعة وحيجر نػرؼ 
دور القيادة اإلدارية الشاجحة في  والكذف عغ متغيخ القيادة اإلدارية ومتغيخ اإلبجاع اإلدارؼ 

تحقيق اإلبجاع اإلدارؼ في جامعة ديالي، وقج تع إعجاد أدوات البحث)مقياس اإلبجاع 
التي تع اختيارىا عيشة البحث وتكػنت اإلدارؼ،مقياس القيادة اإلدارية( مغ قبل الباحثان، 

لبيخسػن  ، وباستخجام معامل االرتباطكمية ومعاونييع ورؤساء األقدام عسيج( ٗٗ)قرجيًا مغ 
تبيغ وجػد عبلقة ارتباط وأثخ معشػؼ بيغ القيادة اإلدارية الشاجحة وتحميل االنحجار البديط 
 وتحقيق اإلبجاع اإلدارؼ.

 :تعكيب على البخوث الطابكة
في السجارس متػفخ بجرجة  التشطيسىمدتػؼ الحكاء  ى أنتػصمت بعس البحػث إل

 ,.Moghadam, et alو،Efrekhari&Allahycri, (2015) متػسصة مثل بحث كل مغ
 مثلالسجارس متػفخ بجرجة متػسصة  وأن اإلبجاع في Potas, et al., (2010)،و(2013)

بجح ومخوة  (، أحسجٕٕٔٓ(، بذيخ عخبيات)ٕٛٓٓدمحم حديغ وأشخف أحسج)  بحث كل مغ
(، ٕ٘ٓٓفػزية العػفي )و (، ٖٕٔٓ(، وحشان كسال )ٖٕٔٓ(، صفاء الجعافخة )ٖٕٔٓشو)ػ أب

متػفخ بجرجة متػسصة مثل بحث األزمات السجرسية إدارة مدتػػ  وأن،(ٕ٘ٔٓفػاز سعيج )
شجؼ و (، ٕٙٓٓصبخية اليحيػػ)و (،ٕٕٓٓسػزان السيجؼ وحدام إسساعيل )كل مغ 

 كل مغ واسفخ بخث(، ٖٕٔٓأشخف صايغ ) ،(ٕٕٔٓ)حسجة الدعجية و ،(،ٕٔٔٓفخج)
Ahmadi , 2014) (و،)Uygur& Ulusoy, 2013و،)(Gholami& Safaee , 

 ،إدارة األزمات كعسمية ضسغواألداء  التشطيسىبلقة بيغ الحكاء عغ وجػد ع   (2012
حديب ( ٕٔٔٓ ،(، ) محسػد جسعة وحيجر نػرؼ ٕٕٔٓفارس حديغ، ) كل وتػصل بحث

. كسا تػجج عبلقة بيغ اإلبجاع إدارة األزماتو إلى العبلقة بيغ اإلبجاع اإلدارؼ ( ٖٕٔٓ) دمحم
 ,kahkha)و،(Chegani, 2016)تتزح في بحػث كل مغ بحث   التشطيسىوالحكاء 
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etal, (2015،(وGorgani, et al,(2014،وFard, 2014))،و(Firuzjaeyan, et al., 
(2014 . 

بحػث سابقة خاصة بستغيخات البحث و وفى ضػء ما تع شخحو مغ اشار نطخػ 
ل وضعت الباحثتان الحالى  نسػذج افتخاضى لذكل العبلقات بيغ متغيخات البحث كسا بالذك

 التالى: والتى سػف تتحقا مشو: 

 
 

 ( السفتخض بيغ متغيخات البحث الثبلثةٔ( السدار التخصيصي لمشسػذج البشائي)ٔ) شكل
 :بخثفسوض ال

 

فى التعميع الثانػؼ بشػعيو العام والفشي واإلبجاع  التشطيسىمدتػػ الحكاء  يسثل -ٔ
 . متػسطمدتػػ 

التعميع الثانػؼ مجارس فى يتبايغ مجؼ انتذار األزمات السجرسية  ومدتػؼ إدارتيا  -ٕ
 بشػعيو العام والفشي.

 -ثانػؼ)عامالتعميع النػعية ( و معمسة -معمعتأثيخ دال إحرائًيا لمشػع ) ال يػجج -ٖ
/متػسط/مختفع( والتفاعبلت الثشائية والثبلثية بيشيع مشخفسالخبخة) ومدتػػ فشى( 

 . التشطيسىعمى درجات السعمسيغ فى الحكاء 

 اإلبداع اإلداري

الذكاء 

 التنظيمي

 القيادة أثشاء األزمات

 االترال والتػاصل

 جسع السعمػمات 

 التعمع واستعادة الشذاط
واالستعجاد  التخصيط 

 لبلزمات 
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 -)عامنػعية التعميع الثانػؼ ( و معمسة -معمعال يػجج تأثيخ دال إحرائًيا لمشػع ) -ٗ
ية والثبلثية بيشيع /متػسط/مختفع( والتفاعبلت الثشائمشخفس) مدتػؼ الخبخةو فشى( 

 عمى درجات اإلبجاع لجػ مجيخؼ السجارس الثانػية كسا يجركو السعمسػن. 
 -)عامنػعية التعميع الثانػؼ ( و معمسة -معمعتأثيخ دال إحرائًيا لمشػع )  ال يػجج -٘

مختفع( والتفاعبلت الثشائية والثبلثية بيشيع  متػسط/ /مشخفس) مدتػؼ الخبخةفشى( و 
زمات السجرسية لجػ مجيخؼ السجارس الثانػية كسا يجركو عمى درجات إدارة األ

 السعمسػن. 
بيغ درجات كل مغ الحكاء مباشخة وغيخ مباشخة دالة إحرائية تػجج تأثيخات  -ٙ

واإلبجاع وإدارة األزمات السجرسية لجػ مجيخؼ السجارس الثانػية كسا يجركو  التشطيسى
 (.ٔشكل )السفتخض البشائي زح ذلظ مغ الشسػذج توي السعمسػن 

 منوحية البخث وإجساءاتى:
 أواًل: عيشة البحث:

  :العيشة االستطالعية - أ
( معمسًا ومعمسة مغ معمسي السخحمة الثانػية )العام/الفشي( ٘ٙتكػنت عيشة البحث مغ)

مشيع قج تع استخجام بيانات ىحه العيشة في حداب الثبات والرجق  بسحافطة الذخقية،
 .واالتداق ألدوات البحث

  :شة البحث الشيائيةعي -ب
 –( معمسًا ومعمسة بالسخحمة الثانػية) العام ٕٛٔتكػنت عيشة البحث الشيائية مغ)

العاشخ مغ  –بمبيذ –الفشي( وذلظ بسجارس بسحافطة الذخقية بالسخاكد التالية )اإلبخاىيسية
ثل زراعية( وتس –صشاعية  –الدقازيق( وقج تع التصبيق عمي مجارس فشية )تجارية  –رمزان 

  :بيانات ىحه العيشة في الججول التالي
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 (ٔججول )
 (ٕٛٔالتػصيف العجدؼ لعيشة البحث االستصبلعية )ن= 

نػعية التعميع  مدتػؼ الخبخة الشػع
 (ٓٔ – ٘) سشػات ٘أقل مغ  الثانػؼ 

 سشػات
 سشػات ٓٔأكثخ مغ 

 فشي عام مختفعي الخبخة متػسصى الخبخة مشخفزى الخبخة إناث ذكػر
ٔٓٛ ٔٔٓ ٗٗ ٜٛ ٛ٘ ٕٔ٘ ٜٖ 

ٕٔٛ 
  :ًا: أدوات البحثثاني
  :التشظيسيمقياس الحكاء  -ٔ

( والسقياس ٖٕٓٓلدشة ) Krl Albreachأعج ىحا السقياس في األصل العالع األلساني 
والتي تتحجد في  التشطيسيعبارة عغ مجسػعة مغ التداؤالت عغ كل بعج مغ أبعاد الحكاء 

ذلظ البعج في السؤسدة ويبجأ الدؤال بـ)ىل( وتكػن صػرة مؤشخات رئيدية لتقجيخ حالة 
ال( أحج السؤشخات السصخوحة في بعج) الترػر االستخاتيجي( عمى  –اإلجابة عميو بـ) نعع 

استخجم ىحا  السقتخحة؟ وقج لمخصة االستخاتيجيةسبيل السثال ىل يستمظ الخؤساء تقجيخًا واضحًا 
 Zarbakhsh,et و Degraves & Marquina(2012)السقياس وتحقق مغ ثباتو وصجقو 

al.(2011)وGholami & Safaee(2012)   ( بتخجسة ٕٓٔٓقامت )نعسة الخفاجي، و
 ىحا السقياس والتحقق مغ الخرائز الديكػمتخية )ثباتو وصجقو(.

لمتصبيق عمي السؤسدات والذخكات التجارية  السقياس صسعالباحثتان أن  وججتوقج       
 قجمو السقياس مغ مؤشخات تع شخحيا سابقًا، بيشسا ذلظ ما  غيخ التعميسية وما يجل عمي

لحلظ قامت  ،بالسؤسدات التعميسية التشطيسياالىتسام يشرب في البحث الحالي عمي الحكاء 
وىع سبعة أبعاد )الترػر  Karl albreachالباحثتان باإلبقاء عمي نفذ األبعاد التي شخحيا 

عبء  -نذخ السعخفة -الخغبة في التغييخ -الىتسامالقمب وا -السريخ السذتخك -االستخاتيجي
االندجام والتبلؤم( مع بشاء عبارات تتشاسب برػرة أكثخ مبلئسة مع السؤسدة  – األداء

التعميسية ويبجأ السقياس بػرقة التعميسات يمييا مفخدات السقياس وقج تع صياغة جسيع عبارات 
األولية وبجانب كل عبارة خسذ  ( عبارة في صػرتوٓ٘السقياس بذكل إيجابي وعجدىع )

ال يشصبق  –ال يشصبق  –يشصبق بجرجة متػسصة  –يشصبق  –استجابات )يشصبق بجرجة كبيخة 
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وتستج الجرجة ( ٔ- ٕ – ٖ – ٗ -٘بجرجة كبيخة( .وأعصيت ليحه االستجابات الجرجات )
 ( وتجلٓ٘وعميو تكػن أقل درجة عمي السقياس ) ،( درجةٕٓ٘ -ٓ٘عمي السقياس مغ )

. التشطيسي( وتجل عمي ارتفاع الحكاء ٕٓ٘وأعمي درجة ) التشظيسيعمي انخفاض الحكاء 
 ( مفخدات،ٓٔالترػر االستخاتيجي يقاس )وىحه السفخدات مػزعة عمى أبعاد السقياس 

القمب و  ( مفخدات،٘يقاس ) الخغبة في التغييخو  ( مفخدات،ٙالسريخ السذتخك يقاس )و 
نذخ السعخفة يقاس و ،( مفخداتٚالتبلؤم واالندجام يقاس )و ،( مفخداتٛيقاس ) واالىتسام

وقج تع تصبيق ( مفخدات شبقا لؤلىسية الشدبية لؤلبعاد ٘عبء األداء يقاس )و  ( مفخدات،ٜ)
( معمسًا ومعمسة فى التعميع الثانػؼ ٘ٙمغ ) ػنةالسقياس في صػرتو السبجئية عمي عيشة مك

، تع التشطيسيواالتداق الجاخمي لسقياس الحكاء  والرجقولمتحقق مغ الثبات  العام والفشي،
 إتباع الخصػات اآلتية: 
 وتع حداب الثبات بعجة شخق وىى:أواًل: حداب الثبات: 

  عن طخيق معامل الثبات ألفا كخونباخ: التشظيسيثبات مفخدات مقياس الحكاء  - أ
ت معامبلت تع حداب ثبات مفخدات مقياس باستخجام شخيقة ألفا لـ"كخونباخ "، حيث ُحدب

 – Ifثبات السفخدات عغ شخيق حداب ثبات السقياس ككل في حالة ححف درجة السفخدة
item deleted  مػضحة مغ الججول التالي: وكانت الشتائج 
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 ( ٕججول )
 معامبلت ألفا كخونباخ لثبات مفخدات مقياس الحكاء التشطيسي

 عبء األداء نذخ السعخفة التبلؤم واالندجام قمب واالىتسامال الخغبة في التغييخ السريخ السذتخك الترػر االستخاتيجي
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٘ٓ ٓ.ٙٛٗ  

معامل ألفا العام 
 ٜٔٚ.ٓلمبعج=

معامل ألفا العام 
 ٘ٛٛ.ٓلمبعج=

معامل ألفا العام 
 ٔٙٛ.ٓلمبعج=

معامل ألفا العام 
 ٕٜٛ.ٓلمبعج=

معامل ألفا العام 
 ٕٕٙ.ٓلمبعج=

معامل ألفا العام 
 ٜٕٜ.ٓلمبعج=

معامل ألفا العام 
 ٗٗٛ.ٓلمبعج=

عـي فـي حالـة حـحف كـل مفـخدة قيسـة معامـل ألفـا لمبعـج الفخ  أن ويتزح مغ الججول الدابق
( ٖٚ-ٖٓيدـاوؼ معامـل ألفـا العـام لمبعــج الفخعـي الـحؼ تشتسـي إليـو عـجا السفــخدتيغ) و أقـل مـغ أ

( ببعــج الــتبلؤم ٛٔ( ببعــج الخغبــة فــي التغبيـخ والسفــخدة )ٖببعـج الترــػر االســتخاتيجي والسفـخدة )
فـــخدات يـــؤدؼ إلـــي ( ببعـــج عـــبء العســـل فقـــج وجـــج أن تـــجخل ىـــحه السٜٗواالندـــجام والسفـــخدة )

خفس معامل ثبات ألفا لـ "كخونباخ " لمبعج الحؼ تشتسي إليـو السفـخدة ولـحلظ فقـج تـع حـحف ىـحه 
السفــخدات، وبإعــادة حدــاب معامــل ألفــا لؤلبعــاد بعــج حــحف السفــخدات أصــبح معامــل ألفــا لبعــج 

(، ولبعــــــج الــــــتبلؤم ٫ٛٙٙٓ(، ولبعــــــج الخغبــــــة فــــــي التغبيــــــخ )٫ٜٚٚٓالترــــــػر االســــــتخاتيجي )
(. وكانت قيسة معامل ألفـا لسقيـاس الـحكاء ٫ٛ٘ٚٓ(، ولبعج عبء األداء )٫ٛٚٔٓاالندجام )و 

 (.ٜٗٙ.ٓككل ىى ) التشطيسي
  التشظيسيثبات األبعاد الفخعية والثبات الكمي لسقياس الحكاء -ب

بصخيقة  التشطيسيتع حداب ثبات األبعاد الفخعية والثبات الكمي لسقياس الحكاء 
 ( .ٖـ " سبيخمان / بخاون" فكانت الشتائج كسا بالججول رقع)التجدئة الشرفية ل
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 (ٖججول )
 التشطيسيمعامبلت ثبات األبعاد الفخعية والثبات الكمي لسقياس الحكاء 

الحكاء أبعاد 
 التشطيسي

الترػر 
 االستخاتيجي

السريخ 
 السذتخك

الخغبة في 
 التغييخ

القمب 
 واالىتسام

التبلؤم 
 واالندجام

نذخ 
 السعخفة

عبء 
 األداء

الجرجة 
الكمية 
 لمسقياس

التجدئة 
 الشرفية

ٓ.ٛٛٚ ٓ.ٜٛ٘ ٓ.ٜٕٙ ٓ.ٜٗٗ ٓ.ٕٛٛ ٓ.ٜٖٗ ٓ.ٕٛٙ ٓ.ٜٕٚ 

وثبات السقياس ككل.  التشطيسيويتزح مغ الججول الدابق ثبات أبعاد مقياس الحكاء      
 السقياس ككل عمى درجة عالية مغ الثبات.  نوعسػما فإ

  :التشظيسيثانيا: صجق مقياس الحكاء 
 صجق السفخدات -أ

عغ شخيق حداب معامل االرتباط  التشظيسيالحكاء تع حداب صجق مفخدات مقياس      
بيغ درجة السفخدة والجرجة الكمية لمبعج الحؼ تشتسي إليو السفخدة فى حالة ححف درجة السفخدة 

دة، وكانت مغ الجرجة الكمية لمبعج التي تشتسي إليو، باعتبار أن بقية مفخدات البعج محكًا لمسفخ 
عشج مدتػؼ و ( ٕٓ٘.ٓىي ) (٘ٓ.ٓعشج مدتػػ)الججولية حجود داللة معامل االرتباط 

قيع  (ٔ)يػضح ممحقو  ،(ٓٚٔص )د.ت(، (فؤاد البيي الديج()ٕٖ٘.ٓ( ىي )ٔٓ.ٓ)
لسفخدات حيث تخاوحت قيع معامل االرتباط بعج ححف السفخدة  معامبلت االرتباط السحدػبة

جسيع معامبلت االرتباط  وكانت( ٗٙٛ.ٓ: ٕٓٓ.ٓمغ ) لتشطيسياالسقاييذ الفخعية لمحكاء 
( في حالة ححف ٔٓ.ٓدالة إحرائية عشج مدتػػ ) التشطيسيلؤلبعاد الفخعية لسقياس الحكاء 

فإن معامل االرتباط الخاص بيسا  ( ببعج الترػر االستخاتيجيٖٚ-ٖٓيغ)السفخدة عجا السفخدت
 ، ليحا تع ححفيسا.غيخ دال إحرائياً 

 :التشظيسيق العاممى التهكيجى لسقياس الحكاء الرج - ب
التحميل العاممي التػكيجؼ  خبلل مغ التشطيسيلتحقق مغ صجق مقياس الحكاء تع ا   

ومعمسة  اً ( معمس٘ٙلجػ ) التشطيسيلسرفػفة معامبلت االرتباط بيغ أبعاد مقياس الحكاء 
ج العامل الكامغ العام حيث عغ شخيق اختبار نسػذو  (العام والفشي) التعميع الثانػؼ سجارس ب

، تشتطع حػل عامل كامغ واحج التشطيسيافتخض أن جسيع العػامل السذاىجة لسقياس الحكاء 
 وأسفخت الشتائج عمى تذبع األبعاد الدبعة عمى العامل الكامغ الػاحج كسا بالججول التالي:
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 (ٗججول )
 لعامل الكامغ العامنتائج التحميل العاممي التػكيجؼ لتذبعات األبعاد الدبعة با

التذبع بالعامل  التشطيسيأبعاد مقياس الحكاء 
 الكامغ 

الخصأ السعيارؼ 
 لتقجيخ التذبع

 معامل الثبات قيسة )ت( 

 ٜٓٗ.ٓ **ٕ٘ٙ.ٓٔ ٖٜٔ.ٓ ٜٓٚ.ٓ  الترػر االستخاتيجي
 ٜٛٚ.ٓ **ٔٛٓ.ٜ ٜٛٚٓ.ٓ ٛٛٛ.ٓ السريخ السذتخك

 ٜٕٛ.ٓ **ٗٛٗ.ٜ ٜٙٓ.ٓ ٜٔٔ.ٓ الخغبة في التغييخ

 ٜٜٓ.ٓ **ٜٕٛ.ٓٔ ٕٜٙٓ.ٓ ٜٗ٘.ٓ القمب واالىتسام
 ٔٗٛ.ٓ **ٜٚ٘.ٜ ٖٜ٘ٓ.ٓ ٜٚٔ.ٓ التبلؤوم واالندجام

 ٙٗٛ.ٓ **ٚٗٙ.ٜ ٜ٘٘ٓ.ٓ ٕٜٓ.ٓ نذخ السعخفة
 ٜٚٗ.ٓ **ٓ٘ٗ.ٙ ٜٓٔ.ٓ ٘ٓٚ.ٓ األداءعبء 

معامبلت الرجق دالة إحرائًيا عشج و ويتزح مغ الججول الدابق أن كل التذبعات أ     
( مسا يجل عمى صجق جسيع األبعاد السكػنة لمسقياس، ويبلحع أن متغيخ ٫ٓٔٓ)مدتػػ 

حيث إن ( التشطيسي)الحكاء أفزل مؤشخ صجق لمستغيخ الكامغػ الترػر االستخاتيجي ى
( ٜٓٗ.ٓأكثخ الستغيخات السذاىجة ثباتًا حيث معامل ثباتو )ػ وى (0.970)معامل تذبعو كان

لظ أشارت الشتائج إلى صجق ىحا الشسػذج حيث حقق ويميو متغيخ القمب واالىتسام. وكح
( وىي ٖٔٔ.ٓ)داللتيا ومدتػػ ( ٗٗ.ٜٔ)ٕفكانت قيسة كامؤشخات حدغ مصابقة جيجة 

 (RMSEA)(، جحر متػسط مخبعات خصأ االقتخاب ٖٔغيخ دالة إحرائية بجرجات حخية)
 قةمؤشخ حدغ السصابو  ،(ٕٕٓ.ٓ) (RMSR) جحر متػسط مخبعات البػاقيو  ،(ٛٛٓ.ٓ)

GFI (ٓ.ٜٕٓ)،  مؤشخ حدغ السصابقة السرحح بجرجات الحخية وAGFI(ٓ.ٕٛٛ)، 
 ،(ٖٜٜ.ٓ) CFIمؤشخ السصابقة السقارن و  ،(ٜٚٛ.ٓ) NFIؼ مؤشخ السصابقة السعيار و 
وجسيعيا تقع في السجػ السثالي لمسؤشخ،ومؤشخ   (ٜ٘ٙ.ٓ) RFIمؤشخ السصابقة الشدبي و 

( وىي أقل مغ الرجق الدائف ٖٚٚ.ٓ) ECVIالرجق الدائف الستػقع لمشسػذج الحالي 
يجل عمى مصابقة الشسػذج الجيجة لمبيانات مػضع  وىحا، (٘ٚٛ.ٓالستػقع لمشسػذج السذبع )

 االختبار.
  :التشظيسيثالًثا : االتداق الجاخمي لسقياس الحكاء  

تع حداب االتداق الجاخمي لمسقياس عغ شخيق حداب معامل االرتباط بيغ درجة 
وكانت حجود داللة معامل االرتباط عشج الجرجة الكمية لمبعج الحؼ تشتسي إليو السفخدة، السفخدة و 



 

 

 

)   ٗٙ) 
2012 ،ديطمرب2ج، 22جملة اإلزغاد النفطي، العدد   

النموذج البنائي للعالقات بني الركاء التنظيمي واإلبداع وإدازة األشمات املدزضية    

يػضح يػضح و ( ٕٖ٘.ٓ( ىي )ٔٓ.ٓعشج مدتػؼ )و ( ٕٓ٘.ٓ( ىي )٘ٓ.ٓمدتػػ)
( قيع معامبلت االرتباط السحدػبة حيث تخاوحت قيع معامل االرتباط لسفخدات ٕممحق)

معامبلت االرتباط ( وكانت جسيع ٜٛٛ.ٓ: ٜٔٙ.ٓ)مغ  التشطيسيالسقاييذ الفخعية لمحكاء 
دة دالة إحرائية درجات كل مفخدة والجرجة الكمية لمبعج الفخعي الحؼ تشتسي إليو السفخ  بيغ

 .التشطيسيمي لسفخدات مقياس الحكاء ( مسا يجل عمي االتداق الجاخٔٓ.ٓ)عشج مدتػؼ داللة
  يالتشظيسحداب االتداق الجاخمي ألبعاد مقياس الحكاء  - أ

تع حداب االتداق الجاخمي عغ شخيق حداب معامبلت االرتباط بيغ الجرجة الكمية لمبعج 
 التشطيسي( يػضح معامبلت ارتباط مقياس الحكاء ٘الفخعي والجرجة الكمية لمسقياس والججول )

 (٘ججول )
 والجرجة الكمية لمسقياس التشطيسيمعامبلت االرتباط بيغ أبعاد مقياس الحكاء 

اء أبعاد الحك
 التشطيسي

الترػر 
 االستخاتيجي

السريخ 
 السذتخك

الخغبة في 
 التغييخ

القمب 
 واالىتسام

التبلؤم 
 واالندجام

نذخ 
 السعخفة

عبء 
 األداء

الجرجة الكمية 
 لمسقياس

ٓ.ٜٙ٘** ٓ.ٜٔ٘** ٓ.ٜٔٓ** ٓ.ٜٙٗ** ٓ.ٜٖٔ** ٓ.ٜٖ٘** ٓ.ٚ٘ٙ** 

 (ٔٓ.ٓ** مدتػػ الجاللة عشج )
جسيع معامبلت االرتباط بيغ الجرجة الكمية لمبعج  ( الدابق أن٘)يتزح مغ الججول

مسا يجل عمي أن صجق ( ٔٓ.ٓعشج مدتػػ )الفخعي والجرجة الكمية لمسقياس دالة إحرائيًا 
 . التشطيسيجسيع مفخدات مقياس الحكاء 

أصبح يتكػن  فإن السقياسواالتداق وفي ضػء ما تع حدابو مغ الثبات والرجق  
مسا يدسح بتصبيقو عمى واالتداق جة عالية مغ الثبات والرجق يتستع بجر ( مفخدة و ٘ٗمغ)

 العيشة الشيائية الختبار فخوض البحث الحالي.
 مقياس اإلبجاع  -2

مشيا أعجت الباحثتان ىحا السقياس بعج اإلشبلع عمي اإلشار الشطخؼ والسقاييذ 
(،محسػد ٕٔٔٓ(، إيسان عبج الفتاح وآخخون )ٕٛٓٓبحث كل مغ دمحم حديغ وأشخف أحسج)

(، ٖٕٔٓشو)ػ (، أحسج بجح ومخوة أبٕٕٔٓ(، بذيخ عخبيات)ٕٔٔٓجسعة وحيجر نػرؼ )
مؤمغ عبج الشعيع و ،(، مؤمغ عبج الحسيجٖٕٔٓ(، وحشان كسال )ٖٕٔٓصفاء الجعافخة )

ونطخًا ألن ىحه السقاييذ ال تفي بالغخض مغ البحث الحالي  (ٕ٘ٔٓ(، فػاز سعيج )ٖٕٔٓ)



 

 
 

)   ٗٚ) 
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 د. أمرية حممد بدز &هامن حممد ضامل  د.
 

ئز عيشة البحث لحلظ تع إعجاد مقياس اإلبجاع ليتشاسب وتختمف في خرائريا عغ خرا
 –مع خرائز عيشة البحث واليجف مشيا وتع تحجيج سبعة أبعاد وىي )الحداسية لمسذكبلت 

الصبلقة(  –مػاصمة تحقق اليجف  –القابمية  لمتغييخ  –ورح السخاشخة  –السخونة  –األصالة 
مع السؤسدة التعميسية ويبجأ السقياس بػرقة وتع بشاء السفخدات لتتشاسب برػرة أكثخ مبلئسة 

التعميسات يمييا مفخدات السقياس وقج تع صياغة جسيع مفخدات السقياس بذكل إيجابي 
( عبارة في صػرتو األولية وبجانب كل عبارة خسذ استجابات )يشصبق بجرجة ٖٙوعجدىع )

أعصيت كبيخة(. و  ال يشصبق بجرجة –ال يشصبق  –يشصبق بجرجة متػسصة  –يشصبق  –كبيخة 
( حيث ٖٙ-ٓٛٔتتخاوح الجرجات مغ ) و ( ٔ- ٕ – ٖ – ٗ -٘ليحه االستجابات الجرجات )

وىحه ( إلي ارتفاع اإلبجاع ٓٛٔة )( إلي انخفاض اإلبجاع بيشسا تذيخ الجرجٖٙتذيخ الجرجة)
وىحه السفخدات مػزعة عمى أبعاد السقياس الحداسية  السفخدات مػزعة عمى أبعاد السقياس

( ٗورح السخاشخة يقاس )و ( مفخدات،ٗ)يقاس األصالةو ( مفخدات،ٚسذكبلت يقاس)لم
مػاصمة تحقق و،( مفخداتٗ)يقاس لمتغييخالقابمية و،( مفخداتٛالسخونة يقاس )و مفخدات،

وقج تع ( مفخدات شبقا لؤلىسية الشدبية لؤلبعاد ٖالصبلقة يقاس )و ( مفخدات،ٙاليجف يقاس)
( معمسًا ومعمسة فى التعميع ٘ٙجئية عمي عيشة مكػنة مغ )تصبيق السقياس في صػرتو السب

تع إتباع  ،ولمتحقق مغ الثبات واالتداق الجاخمي والرجق لسقياس اإلبجاع ،الثانػؼ العام والفشي
 الخصػات اآلتية: 

 وتع حداب الثبات بعجة شخق وىى:أواًل: حداب الثبات: 
  ألفا كخونباخ:ثبات مفخدات مقياس اإلبجاع عن طخيق معامل الثبات  - أ

قيسة تع حداب ثبات مفخدات مقياس باستخجام شخيقة ألفا لـ"كخونباخ "، حيث ُحدبت 
معامبلت ثبات السفخدات عغ شخيق حداب ثبات البعج ككل في حالة ححف درجة 

 وكانت الشتائج كسا ىي مػضحة بالججول التالي:  السفخدة



 

 

 

)   ٗٛ) 
2012 ،ديطمرب2ج، 22جملة اإلزغاد النفطي، العدد   

النموذج البنائي للعالقات بني الركاء التنظيمي واإلبداع وإدازة األشمات املدزضية    

 ( ٙججول )
 ياس اإلبجاع بعج ححف السفخدة مغ البعج معامبلت ألفا كخونباخ لثبات مفخدات مق

الحداسية 
 القابمية لمتغييخ روح السخاشخة السخونة األصالة لمسذكبلت

مػاصمة تحقيق 
 الصبلقة اليجف

رقع 
 السفخدة

معامل 
ألفا بعج 
 الححف 

رقع 
 السفخدة

معامل 
ألفا بعج 
 الححف

رقع 
 السفخدة

معامل 
ألفا بعج 
 الححف

رقع 
 السفخدة

معامل 
 ألفا بعج
 الححف

رقع 
 السفخدة

معامل 
ألفا بعج 
 الححف

رقع 
 السفخدة

معامل 
ألفا بعج 
 الححف

رقع 
 السفخدة

معامل 
ألفا بعج 
 الححف

ٔ ٓ.ٜٕٛ ٕ ٓ.ٛٗٙ ٖ ٓ.ٜٜٔ ٗ ٓ.ٜٚٚ ٔ٘ ٓ.ٖٖٛ ٘ ٓ.٘ٚٔ ٔٓ ٓ.ٚٔٗ 

ٙ ٓ.ٜٛٔ ٚ ٓ.ٛٓٛ ٛ ٓ.ٜٕٔ ٔٗ ٓ.ٛٓٓ ٕٕ ٓ.ٛ٘٘ ٜ ٓ.ٜ٘ٚ ٔٚ ٓ.ٜٚٚ 

ٔٔ ٓ.ٛٛٙ ٕٔ ٓ.ٕٛٗ ٖٔ ٓ.ٜٔٙ ٕٔ ٓ.ٜٛٓ ٕٚ ٓ.ٕٛٛ ٔٙ ٓ.ٜٜ٘ ٕٛ ٓ.ٙٚٚ 

ٔٛ ٓ.ٛٛٛ ٜٔ ٓ.ٜٛٗ ٕٓ ٓ.ٜٔٙ ٕٜ ٓ.ٖٚٛ ٖٗ ٓ.ٜٚٙ ٕٖ ٓ.ٕٕٛ 

 

ٕٗ ٓ.ٛٛٚ 

 

ٕ٘ ٓ.ٜٕٕ 

  

ٖٔ ٓ.ٙٔٛ 

ٕٜ ٓ.ٜٓٚ ٖٓ ٓ.ٜٔٛ ٖ٘ ٓ.٘٘ٓ 

ٖٕ ٓ.ٛٛ٘ ٖٖ ٓ.ٜٔٛ 
 

 ٖٙ ٓ.ٜٜٔ 

معامل ألفا العام 
 ٜ٘ٓ.ٓلمبعج =

معامل ألفا 
 ٜٙٛ.ٓلمبعج=

ا العام معامل ألف
 ٕٜٛ.ٓلمبعج=

معامل ألفا العام 
 ٖٚٛ.ٓلمبعج=

معامل ألفا العام 
 ٚٙٛ.ٓلمبعج=

معامل ألفا العام 
 ٖٙٙ.ٓلمبعج=

معامل ألفا العام 
 ٕٓٛ.ٓلمبعج=

يتزــح مــغ الجــجول الدــابق أن معامــل ألفــا لمبعــج الفخعــي فــي حالــة حــحف كــل مفــخدة أقــل مــغ 
( ببعــج الحداســية ٜٕتشتســي إليــو عــجا السفــخدة) يدــاوؼ معامــل ألفــا العــام لمبعــج الفخعــي الــحؼو أ

فقـــج وجـــج أن تـــجخل ىـــحه السفـــخدات  ،( ببعـــج مػاصـــمة تحقيـــق اليـــجفٖٕلمسذـــكبلت والسفـــخدة )
يؤدؼ إلي خفس معامل ثبات ألفا لـ "كخونبـاخ " لمبعـج الـحؼ تشتسـي إليـو السفـخدة ولـحلظ فقـج تـع 

عـج حـحف السفـخدات أصـبح معامـل ححف ىحه السفخدات، وبإعادة حداب معامـل ألفـا لمبعـجيغ ب
(. ٕٕٛ.ٓ( ومعامـل ألفـا لبعـج مػاصـمة تحقيـق اليـجف)ٜٚٓ.ٓألفا لبعج الحداسية لمسذـكبلت)

 (.ٜٓٛ.ٓوكانت فيسة معامل ألفا لسقياس اإلبجاع اإلدارؼ ككل ىي )
 ثبات األبعاد الفخعية والثبات الكمي لسقياس اإلبجاع -ب

الكمي السقياس اإلبجاع بصخيقة التجخبة  تع حداب ثبات األبعاد الفخعية والثبات
 ( .ٚالرفية لـ " سبيخمان / بخاون" فكانت الشتائج كسا بالججول رقع)
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 (ٚججول )
 معامبلت ثبات األبعاد الفخعية والثبات الكمي لسقياس اإلبجاع اإلدارؼ 

الحداسية  أبعاد اإلبجاع
 لمسذكبلت

روح  السخونة األصالة
 السخاشخة

القابمية 
 لمتغييخ

مػاصمة تحقيق 
 اليجف

الجرجة الكمية  الصبلقة
 لمسقياس

التجدئة 
 الشرفية

ٓ.ٜٖٙ ٓ.ٜٖٚ ٓ.ٜٖٗ ٓ.ٜٔٓ ٓ.ٜٜٗ ٓ.ٛٛٗ ٓ.ٖٛٚ ٓ.ٜٕٚ 

وثبات السقياس ككل. وعسػما  ويتزح مغ الججول الدابق ثبات أبعاد مقياس اإلبجاع       
 فإن السقياس ككل عمى درجة عالية مغ الثبات. 

 اإلبجاع ثانيا: صجق مقياس 
 صجق السفخدات -أ

عغ شخيق حداب معامل االرتباط بيغ درجة اإلبجاع تع حداب صجق مفخدات مقياس      
السفخدة والجرجة الكمية لمبعج الحؼ تشتسي إليو السفخدة فى حالة ححف درجة السفخدة مغ الجرجة 

ية عشج اط الججولوكانت حجود داللة معامل االرتبالكمية لمبعج الحؼ تشتسي إليو، 
والججول التالي يػضح  (ٕٖ٘.ٓ( ىي )ٔٓ.ٓعشج مدتػؼ )( و ٕٓ٘.ٓ( ىي )٘ٓ.ٓمدتػػ)

 ذلظ:
 (ٛججول)

 ححف درجة السفخدة مغ درجة البعج  بعجمعامبلت االرتباط بيغ درجاتي السفخدات واألبعاد  
الحداسية 
 القابمية لمتغييخ روح السخاشخة السخونة األصالة لمسذكبلت

مػاصمة تحقيق 
 الصبلقة فاليج

رقع 
 السفخدة

معامل 
 االرتباط 

رقع 
 السفخدة

معامل 
 االرتباط 

رقع 
 السفخدة

معامل 
 االرتباط 

رقع 
 السفخدة

معامل 
 االرتباط 

رقع 
 السفخدة

معامل 
 االرتباط 

رقع 
 السفخدة

معامل 
 االرتباط 

رقع 
 السفخدة

معامل 
 االرتباط 

ٔ ٓ.ٚٓٙ ٕ ٓ.ٙٛ٘ ٖ ٓ.ٚ٘ٛ ٗ ٓ.ٜٜٙ ٔ٘ ٓ.ٚٔٓ ٘ ٓ.٘ٛٓ ٔٓ ٓ.ٙٙٗ 

ٙ ٓ.ٚٔٚ ٚ ٓ.ٚٛٓ ٛ ٓ.ٚٔٚ ٔٗ ٓ.ٖٙ٘ ٕٕ ٓ.ٙ٘ٓ ٜ ٓ.٘ٔٙ ٔٚ ٓ.٘ٛٚ 
ٔٔ ٓ.ٚٙٓ ٕٔ ٓ.ٖٜٚ ٖٔ ٓ.ٚٛٔ ٕٔ ٓ.ٖٕٙ ٕٚ ٓ.ٕٚٔ ٔٙ ٓ.٘ٔ٘ ٕٛ ٓ.ٜٜٙ 

ٔٛ ٓ.ٚٗٙ ٜٔ ٓ.ٜٛٔ ٕٓ ٓ.ٕٚٛ ٕٙ ٓ.ٜٙٓ ٖٗ ٓ.ٜٚٙ ٕٖ ٓ.ٔٚ٘ 

 
ٕٗ ٓ.ٚٙٓ 

 
ٕ٘ ٓ.ٚٔٙ 

 

ٖٔ ٓ.ٕٖٗ 
ٕٜ ٓ.٘ٙٚ ٖٓ ٓ.ٚٙٗ ٖ٘ ٓ.ٖٕٙ 
ٖٕ ٓ.ٖٚٛ ٖٖ ٓ.ٚٙٛ 

 
 ٖٙ ٓ.ٚٙٓ 

يتزح  مغ الججول الدابق أن جسيع معامبلت االرتباط لمسقياس في حالة ححف السفخدة دالة 
فإن معامل ( ببعج مػاصمة تحقق اليجف ٖٕ( عجا السفخدة )ٔٓ.ٓإحرائيا عشج مدتػػ )

 مسا يؤكج ححفيا.االرتباط ليا غيخ دال إحرائيًا 
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النموذج البنائي للعالقات بني الركاء التنظيمي واإلبداع وإدازة األشمات املدزضية    

 الرجق العاممى التهكيجى لسقياس اإلبجاع: - ب
ق مقياس اإلبجاع تع إجخاء التحميل العاممي التػكيجؼ لسرفػفة تع لمتحقق مغ صج

ومعمسة بالسجارس  اً ( معمس٘ٙمعامبلت االرتباط بيغ أبعاد مقياس اإلبجاع اإلدارؼ لجػ )
عغ شخيق اختبار نسػذج العامل الكامغ العام حيث افتخض أن جسيع  ةوالفشي ةالثانػية العام

دارؼ تشتطع حػل عامل كامغ واحج، وأسفخت الشتائج عغ العػامل السذاىجة لسقياس اإلبجاع اإل
 تذبع األبعاد الدبعة عمى العامل الكامغ الػاحج كسا بالججول التالي:

 (ٜججول )
 نتائج التحميل العاممي التػكيجؼ لتذبعات األبعاد الدبعة بالعامل الكامغ العام

التذبع بالعامل  أبعاد اإلبجاع 
 الكامغ 

الخصأ السعيارؼ 
 يخ التذبعلتقج

 معامل الثبات قيسة )ت( 

 ٖ٘ٛ.ٓ **ٚٔٚ.ٜ ٜٓ٘.ٓ ٕٜٗ.ٓ الحداسية لمسذكبلت
 ٜٕٛ.ٓ **ٜٕٗ.ٜ ٜٗٙٓ.ٓ ٜٜٓ.ٓ األصالة
 ٜٛٔ.ٓ **ٖٙٛ.ٓٔ ٕٕٜٓ.ٓ ٜٛ٘.ٓ السخونة

 ٜٔٚ.ٓ **ٕٔٔ.ٜ ٜٙٚٓ.ٓ ٜٓٛ.ٓ روح السخاشخة
 ٖٜٔ.ٓ **ٖٖٚ.ٓٔ ٕٜٗٓ.ٓ ٜٙ٘.ٓ القابمية لمتغييخ

 ٕٙٛ.ٓ **ٕ٘ٗ.ٜ ٕٜٙٓ.ٓ ٜٜٓ.ٓ فمػاصمة تحقيق اليج
 ٙ٘ٛ.ٓ **ٔ٘ٚ.ٜ ٜٜٗٓ.ٓ ٕٜ٘.ٓ الصبلقة

معامبلت الرجق دالة إحرائًيا و ويتزح مغ الججول الدابق أن كل التذبعات أ
( مسا يجل عمى صجق جسيع األبعاد السكػنة لمسقياس، ويبلحع أن متغيخ ٫ٓٔٓعشج مدتػػ)

بجاع( حيث إن معامل تذبعو كان أفزل مؤشخ صجق لمستغيخ الكامغ )اإل ػالسخونة ى
( ويميو متغيخ ٜٛٔ.ٓأكثخ الستغيخات السذاىجة ثباتًا حيث معامل ثباتو ) ػوى (ٜٛ٘.ٓ)

القابمية لمتغييخ. وكحلظ أشارت الشتائج إلى صجق ىحا الشسػذج حيث حقق مؤشخات حدغ 
 ( وىى غيخ دالة٫ٖٔٚٓ)ومدتػػ داللة   ٚٙٛ.ٗٔ=  ٕقيسة كا كانتو  ،مصابقة جيجة

 (RMSEA)جحر متػسط مخبعات خصأ االقتخاب و ،ٓٔإحرائيًا ودرجات حخية=
مؤشخ حدغ السصابقة و (،ٜ٘ٔٓ.ٓ) (RMSR)جحر متػسط مخبعات البػاقي و  (،ٖٜٓٓ.ٓ)

GFI (ٓ.ٜٖٙ،)  ومؤشخ حدغ السصابقة السرحح بجرجات الحخيةAGFI(ٓ.ٕٕٛ،) 
 (،ٜٜ٘.ٓ) CFIقارن مؤشخ السصابقة السو  (،ٜ٘ٛ.ٓ)NFI مؤشخ السصابقة السعيارؼ و 
مؤشخ و ،(  وجسيعيا تقع في السجػ السثالي لمسؤشخٜٜٙ.ٓ)RFIمؤشخ السصابقة الشدبي و 



 

 
 

)   ٘ٔ) 
2012 ،ديطمرب2ج، 22جملة اإلزغاد النفطي، العدد   

 د. أمرية حممد بدز &هامن حممد ضامل  د.
 

( أقل مغ الرجق الدائف الستػقع ٓٓٛ.ٓ) ECVIالرجق الدائف الستػقع لمشسػذج الحالي 
 يجل عمى مصابقة الشسػذج الجيجة لمبيانات مػضع االختبار. ( وىحا٘ٚٛ.ٓلمشسػذج السذبع )

 ًثا : االتداق الجاخمى لسقياس اإلبجاع:ثال
تع حداب االتداق الجاخمي لمسقياس عغ شخيق حداب معامل االرتباط بيغ درجة  - أ

كانت حجود داللة معامل و الحؼ تشتسي إليو السفخدة،والجرجة الكمية لمبعج  السفخدة
( ىي ٔٓ.ٓ)ػؼ عشج مدتو ( ٕٓ٘.ٓ( ىي )٘ٓ.ٓاالرتباط الججولية عشج مدتػػ)

 يػضحيا الججول التالي:   السحدػبة  وكانت قيع معامبلت االرتباط ( ٕٖ٘.ٓ)
 ( ٓٔججول )

 معامبلت االرتباط بيغ درجة السفخدة والجرجة الكمية لمبعج الحؼ تشتسي لو السفخدة

مػاصمة تحقيق  القابمية لمتغييخ روح السخاشخة السخونة األصالة الحداسية لمسذكبلت
 الصبلقة اليجف

رقع 
 السفخدة

امل مع
 االرتباط

رقع 
 السفخدة

معامل 
 االرتباط

رقع 
 السفخدة

معامل 
 االرتباط

رقع 
 السفخدة

معامل 
 االرتباط

رقع 
 السفخدة

معامل 
 االرتباط

رقع 
 السفخدة

معامل 
 االرتباط

رقع 
 السفخدة

معامل 
 االرتباط

ٔ ٓ.ٜٚٚ ٕ ٓ.ٕٕٛ ٖ ٓ.ٛٔٗ ٗ ٓ.ٕٛٗ ٔ٘ ٓ.ٖٛ٘ ٘ ٓ.ٕٛٓ ٔٓ ٓ.ٛ٘ٓ 
ٙ ٓ.ٕٛٙ ٚ ٓ.ٛٛٓ ٛ ٓ.ٖٚٛ ٔٗ ٓ.ٖٛٔ ٕٕ ٓ.ٛٓٓ ٜ ٓ.ٜٚٛ ٔٚ ٓ.ٕٖٛ 
ٔٔ ٓ.ٛٙٓ ٕٔ ٓ.ٜٛ٘ ٖٔ ٓ.ٖٛٛ ٕٔ ٓ.ٚٛٙ ٕٚ ٓ.ٖٛٗ ٔٙ ٓ.ٖٙ٘ ٕٛ ٓ.ٜٛٙ 
ٔٛ ٓ.ٛٔٗ ٜٔ ٓ.ٕٜٛ ٕٓ ٓ.ٛٗٓ ٕٙ ٓ.ٖٛٙ ٖٗ ٓ.ٜٓٓ ٖٔ ٓ.ٙٛٗ 

 
ٕٗ ٓ.ٖٛٙ 

 

ٕ٘ ٓ.ٜٚٛ 

 

ٖ٘ ٓ.ٛٛٓ 
ٖٕ ٓ.ٕٛ٘ ٖٓ ٓ.ٕٛٓ 

 
 

ٖٖ ٓ.ٕٛ٘ 
ٖٙ ٓ.ٖٛٓ 

ل الدابق أن معامبلت االرتباط مغ درجات كل مفخدة والجرجة الكمية لمبعج يتزح مغ الججو 
( مسا يجل عمي ٔٓ.ٓالفخعي الحؼ تشتسي إليو السفخدة دالة إحرائية عشج مدتػؼ داللة )

 االتداق الجاخمي لسفخدات مقياس اإلبجاع.
 حداب االتداق الجاخمي ألبعاد مقياس اإلبجاع  - ب

شخيق حداب معامبلت االرتباط بيغ الجرجة الكمية لمبعج تع حداب االتداق الجاخمي عغ 
 ( يػضح معامبلت ارتباط مقياس اإلبجاع ٔٔالفخعي والجرجة الكمية لمسقياس والججول )



 

 

 

)   ٕ٘) 
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النموذج البنائي للعالقات بني الركاء التنظيمي واإلبداع وإدازة األشمات املدزضية    

 (ٔٔججول )
 معامبلت االرتباط بيغ أبعاد مقياس اإلبجاع والجرجة الكمية لمسقياس

الحداسية  أبعاد اإلبجاع
 لمسذكبلت

القابمية  السخاشخةروح  السخونة األصالة
 لمتغييخ

مػاصمة 
 تحقيق اليجف

 الصبلقة

 **ٖٜٔ.ٓ **ٜٗٔ.ٓ **ٜٜٗ.ٓ **ٜٚٓ.ٓ **ٜٙٙ.ٓ **ٖٜٚ.ٓ **ٖٜ٘.ٓ الجرجة الكمية لمسقياس

الدابق أن جسيع معامبلت االرتباط بيغ الجرجة الكمية لمبعج  يتزح مغ الججول
عمي صجق جسيع مفخدات مقياس الفخعي والجرجة الكمية لمسقياس دالة إحرائيًا مسا يجل 

 اإلبجاع.
( ٖٗأصبح يتكػن مغ) وفي ضػء ما تع حدابو مغ الثبات والرجق فإن السقياس

يتستع بجرجة عالية مغ الثبات والرجق مسا يدسح بتصبيقو عمى العيشة الشيائية و مفخدة 
 الختبار فخوض البحث الحالي.

 مقياس إدارة األزمات السجرسية -ٖ
حا السقياس بعج اإلشبلع عمي السقاييذ التي تع إعجادىا سابقًا أعجت الباحثتان ى

صبخية و  (،ٕٕٓٓسػزان السيجؼ وحدام إسساعيل ) مشيا بحث كل مغ واإلشار الشطخؼ 
 ،Werner(2007)  (،ٕٚٓٓعادل ششػس )و  (، سامية حػامجة،ٕٙٓٓاليحيػػ)

لدعجية حسجة او  ،(ٕٔٔٓ(، جبػرؼ الرافي)ٕٔٔٓ) شجؼ فخجو  ،Mckenzie (2008)و
 (ٕٗٔٓ(، عديدة شيب )ٖٕٔٓأشخف صايغ ) ،(ٕٕٔٓ)

وتع بشاء السفخدات لتتشاسب برػرة أكثخ مبلئسة مع السؤسدة التعميسية ويتكػن السقياس       
عبارة عغ ػ األزمات السجرسية وى مجػ انتذاروُيدتخجم لتحجيج  الجدء األولمغ جدئيغ ىسا 

مغ اإلشار الشطخؼ والبحػث الدابقة وميجان  مجسػعة مغ األزمات السجرسية تع استخبلصيا
ويتع االستجابة  وما تجاولتو الرحف والجخائج عغ األزمات السشتذخة في السجارس. العسل

كعسمية ضسشية فى  ال تػجج./ةمشخفزدرجة و عمييا بسجػ تػفخىا بجرجة كبيخة أم متػسصة أ
 اس إلدارة األزمات السجرسيةلقي في السقياس جدء ثانيباإلضافة إلى  عسمية جسع السعمػمات

ويبجأ بػرقة التعميسات يمييا مفخدات السقياس وقج تع صياغة جسيع مفخدات السقياس بذكل 
( مفخدة في صػرتو األولية وبجانب كل مفخدة خسذ استجابات )يشصبق ٖٖإيجابي وعجدىع )

وأعصيت ة(،ال يشصبق بجرجة كبيخ  –ال يشصبق –يشصبق بجرجة متػسصة –يشصبق –بجرجة كبيخة 
 ٖٖ( وتتخاوح الجرجات عمي السقياس مغ )ٔ- ٕ – ٖ – ٗ -٘ليحه االستجابات الجرجات )
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بيشسا تجل ، ( عمي ارتفاع القجرة عمي إدارة األزمات السجرسية٘ٙٔ( حيث تجل الجرجة )٘ٙٔ-
ويتكػن السقياس مغ خسدة  ،( عمي انخفاض القجرة عمي إدارة األزمات السجرسيةٖٖالجرجة )

 التخصيط واالستعجاد البلزمات –( مفخدات ٘تقاس ) وتشطيسيا وىي )جسع السعمػمات أبعاد
السيارات القيادية  –( مفخدات٘)تقاس االترال والتػاصل أثشاء األزمات - ( مفخداتٙتقاس )

( ٛتقاس ) التعمع واستعادة الشذاط والجروس السدتفادة – ( مفخداتٜتقاس ) أثشاء األزمات
( معمسًا ٘ٙمغ ) ػنةصبيق السقياس في صػرتو السبجئية عمي عيشة مك( وقج تع تمفخدات

والرجق واالتداق الجاخمي ولمتحقق من الثبات  ،ومعمسة فى التعميع الثانػؼ العام والفشي
  تم إتباع الخطهات اآلتية: ،إدارة األزمات السجرسيةلسقياس 

 وتع حداب الثبات بعجة شخق وىى:أواًل: حداب الثبات: 
عن طخيق معامل الثبات ألفا إدارة األزمات السجرسية فخدات مقياس ثبات م - أ

  كخونباخ:
تع حداب ثبات مفخدات مقياس باستخجام شخيقة ألفا لـ"كخونباخ"، حيث ُحدبت     

معامبلت ثبات السفخدات عغ شخيق حداب ثبات السقياس ككل في حالة استبعاد درجة 
 ججول التالي:وكانت الشتائج كسا ىي مػضحة بال  العبارة

 (ٕٔججول )
 إدارة األزمات السجرسيةمعامبلت ألفا كخونباخ لثبات مفخدات مقياس 

 جسع السعمػمات التخصيط واالستعجاد  
 وتشطيسيا

 التعمع واستعادة الشذاط  السيارات القيادية االترال والتػاصل

رقع 
 السفخدة

معامل ألفا 
بعج ححف 

 السفخدة

رقع 
 السفخدة

معامل ألفا 
ححف بعج 

 السفخدة

رقع 
 السفخدة

معامل ألفا 
بعج ححف 

 السفخدة

رقع 
 السفخدة

معامل ألفا 
بعج ححف 

 السفخدة

رقع 
 السفخدة

معامل ألفا 
بعج ححف 

 السفخدة
ٚ ٓ.ٜٓٛ ٔ ٓ.ٖٛٛ ٗ ٓ.ٛٚٚ ٕ ٓ.ٜٖٖ ٙ ٓ.ٜٖ٘ 
ٔٛ ٓ.ٜٔٓ ٖ ٓ.ٜٛٗ ٕٔ ٓ.ٛٔٙ ٘ ٓ.ٜٖٛ ٔٓ ٓ.ٜٖٜ 
ٕٔ ٓ.ٜٕٔ ٛ ٓ.ٛٚٛ ٔٙ ٓ.ٖٛٗ ٜ ٓ.ٜٖ٘ ٔٗ ٓ.ٜٖٕ 
ٕٖ ٓ.ٜٛٙ ٔٔ ٓ.ٖٛٛ ٕٓ ٓ.ٖٛٔ ٖٔ ٓ.ٜٖ٘ ٜٔ ٓ.ٜٖٕ 
ٕٙ ٓ.ٜٜٓ ٔ٘ ٓ.ٜٛٚ ٖٖ ٓ.ٖٛٙ ٔٚ ٓ.ٜٖٙ ٕٗ ٓ.ٜٕٛ 
ٕٜ ٓ.ٜٕٔ 

  
ٕٕ ٓ.ٜٖٔ ٕ٘ ٓ.ٜٖٕ 

 
ٕٚ ٓ.ٜٖ٘ ٕٛ ٓ.ٜٖ٘ 
ٖٔ ٓ.ٜٖٛ ٖٓ ٓ.ٜٖٗ 
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 جسع السعمػمات التخصيط واالستعجاد  
 التعمع واستعادة الشذاط  السيارات القيادية االترال والتػاصل وتشطيسيا

رقع 
 السفخدة

معامل ألفا 
بعج ححف 

 السفخدة

رقع 
 السفخدة

معامل ألفا 
ححف بعج 

 السفخدة

رقع 
 السفخدة

معامل ألفا 
بعج ححف 

 السفخدة

رقع 
 السفخدة

معامل ألفا 
بعج ححف 

 السفخدة

رقع 
 السفخدة

معامل ألفا 
بعج ححف 

 السفخدة
ٖٕ ٓ.ٜٖٚ  

معامل ألفا العام لمبعج 
=ٓ.ٜٕٕ 

معامل ألفا العام لمبعج 
=ٓ.ٜٓٛ 

عام لمبعج معامل ألفا ال
=ٓ.ٛٚٗ 

معامل ألفا العام لمبعج 
=ٓ.ٜٕٗ 

معامل ألفا العام لمبعج 
=ٓ.ٜٗٔ 

يتزح مغ الججول الدابق أن معامل ألفا لمبعج الفخعي في حالة ححف كل مفخدة أقل مغ 
( ببعج االترال ٗيداوؼ معامل ألفا العام لمبعج الفخعي الحؼ تشتسي إليو عجا السفخدة رقع )و أ

يجب ححفيا حيث تجخل ىحه السفخدة يؤدؼ إلي انخفاض معامل ألفا لمبعج  والتػاصل وليحا
الفخعي الحؼ يشتسي إليو السفخدة وبإعادة حداب معامل ألفا لمبعج بعج ححف السفخدة أصبح 

وكانت قيسة معامل ألفا لسقياس إدارة األزمات  (.ٚٚٛ.ٓمعامل ألفا لبعج االترال والتػاصل)
 (.ٜٗٛ.ٓالسجرسية ككل ىي )

 ثبات األبعاد الفخعية والثبات الكمي لسقياس إدارة األزمات السجرسية-ب
لسقياس إدارة األزمات السجرسية بصخيقة الفخعية والثبات الكمي  تع حداب ثبات األبعاد

 ( .ٖٔالتجخبة الرفية لـ " سبيخمان / بخاون" فكانت الشتائج كسا بالججول رقع)
 (ٖٔججول )

 ية والثبات الكمي لسقياس إدارة األزمات السجرسيةمعامبلت ثبات األبعاد الفخع
أبعاد إدارة األزمات 

 السجرسية
التخصيط 
 واالستعجاد

جسع 
 السعمػمات

االترال 
 والتػاصل

السيارات 
 القيادية

التعمع واستعادة 
 الشذاط

الثبات الكمي 
 لمسقياس

 ٜٜٔ.ٓ ٜٗٗ.ٓ ٜ٘ٙ.ٓ ٜٙٛ.ٓ ٜٚٔ.ٓ ٜٚٙ.ٓ التجدئة الشرفية 

الججول الدابق ثبات أبعاد مقياس إدارة األزمات السجرسية وثبات السقياس  ويتزح مغ      
 ككل. وعسػما فإن السقياس ككل عمى درجة عالية مغ الثبات.

 :ثانيا: صجق مقياس إدارة األزمات السجرسية 
 :صجق السفخدات -أ

تع حداب صجق مفخدات مقياس إدارة األزمات السجرسية عغ شخيق حداب معامل      
رتباط بيغ درجة السفخدة والجرجة الكمية لمبعج الحؼ تشتسي إليو السفخدة فى حالة ححف درجة اال

السفخدة مغ الجرجة الكمية لمبعج الحؼ تشتسي إليو، باعتبار أن بقية مفخدات البعج محكًا 
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 (،ٕٓ٘.ٓ( ىي )٘ٓ.ٓعشج مدتػػ)وكانت حجود داللة معامل االرتباط الججولية لمسفخدة، 
 والججول التالي يػضح ذلظ:( ٕٖ٘.ٓ( ىي )ٔٓ.ٓؼ )عشج مدتػ و 

 (ٗٔججول)
 ححف درجة السفخدة مغ درجة لمبعج بعجمعامبلت االرتباط بيغ درجاتي السفخدات واألبعاد 

 السيارات القيادية االترال والتػاصل جسع السعمػمات التخصيط واالستعجاد 
التعمع واستعادة 

 الشذاط 

 م
معامل 
 االرتباط 

 م
معامل 

 الرتباط ا
 م

معامل 
 االرتباط 

 م
معامل 
 االرتباط 

 م
معامل 
 االرتباط 

ٚ ٓ.ٛٗٙ ٔ ٓ.ٛٙٚ ٗ ٓ.ٕٖ٘ ٕ ٓ.ٛٙٚ ٙ ٓ.ٕٕٛ 
ٔٛ ٓ.ٛٗٔ ٖ ٓ.ٕٛٛ ٕٔ ٓ.ٜٕٛ ٘ ٓ.ٚٚٛ ٔٓ ٓ.ٚٚٙ 
ٕٔ ٓ.ٕٛٗ ٛ ٓ.ٛٛٙ ٔٙ ٓ.ٛ٘ٗ ٜ ٓ.ٖٛٔ ٔٗ ٓ.ٛٙٓ 
ٕٖ ٓ.ٜٓٚ ٔٔ ٓ.ٛٚٓ ٕٓ ٓ.ٖٖٛ ٖٔ ٓ.ٖٛٗ ٜٔ ٓ.ٛٙٓ 
ٕٙ ٓ.ٖٛ٘ ٔ٘ ٓ.ٕٛٓ ٖٖ ٓ.ٕٛٗ ٔٚ ٓ.ٖٛٔ ٕٗ ٓ.ٜٓٔ 
ٕٜ ٓ.ٛٗٔ 

  

ٕٕ ٓ.ٛٛ٘ ٕ٘ ٓ.ٜٛ٘ 

 
ٕٚ ٓ.ٖٛٙ ٕٛ ٓ.ٕٛٛ 
ٖٔ ٓ.ٜٚٛ ٖٓ ٓ.ٖٛٓ 
ٖٕ ٓ.ٜٛٔ  

عشج مدتػػ ع معامبلت االرتباط دالة إحرائيا يتزح مغ الججول الدابق أن جسي      
رتباط ليا غيخ كانت قيسة معامل اال ( ببعج االترال والتػاصلٗعجا السفخدة رقع ) ( ٔٓ.ٓ)

  دالة إحرائيًا.
 الرجق العاممى التهكيجى لسقياس إدارة األزمات السجرسية: - ب
لتحقق مغ صجق مقياس إدارة األزمات السجرسية تع إجخاء التحميل العاممي اتع        

( ٘ٙالتػكيجؼ لسرفػفة معامبلت االرتباط بيغ أبعاد مقياس إدارة األزمات السجرسية لجػ )
جارس الثانػية العام والفشي عغ شخيق اختبار نسػذج العامل الكامغ العام ومعمسة بالس اً معمس

سجرسية تشتطع حػل عامل حيث افتخض أن جسيع العػامل السذاىجة لسقياس إدارة األزمات ال
، وأسفخت الشتائج عمى تذبع األبعاد الخسدة عمى العامل الكامغ الػاحج كسا كامغ واحج

 بالججول التالي:
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 (٘ٔججول )
 ائج التحميل العاممي التػكيجؼ لتذبعات األبعاد الخسدة بالعامل الكامغ العامنت

الخصأ السعيارػ لتقجيخ  التذبع بالعامل الكامغ  االزمةأبعاد مقياس إدارة 
 التذبع

 معامل الثبات قيسة )ت( 

 ٖٜٗ.ٓ **ٖٗ٘.ٓٔ ٜٚٔٓ.ٓ ٜٙٙ.ٓ وتشطيسياجسع السعمػمات 
 ٜٙٓ.ٓ **ٜٕ٘.ٓٔ ٕٜٛٓ.ٓ ٕٜ٘.ٓ التخصيط واالستعجاد 
 ٕٗٛ.ٓ **ٕٗٗ.ٜ ٜٔٙٓ.ٓ ٜٚٓ.ٓ االترال والتػاصل 

 ٕٜٔ.ٓ **ٖٓٗ.ٓٔ ٕٜٓٓ.ٓ ٜٓٙ.ٓ السيارات القيادية 
 ٜٜٙ.ٓ **ٜ٘ٔ.ٓٔ ٕٜٓٓ.ٓ ٜ٘ٛ.ٓ التعمع واستعادة الشذاط

معامبلت الرجق دالة إحرائًيا عشج و ويتزح مغ الججول الدابق أن كل التذبعات أ 
ل عمى صجق جسيع األبعاد السكػنة لمسقياس، ويبلحع أن متغيخ ( مسا يج٫ٓٔٓمدتػػ)

أفزل مؤشخ صجق لمستغيخ الكامغ )إدارة األزمات السجرسية( حيث ػ التعمع واستعادة الشذاط ى
أكثخ الستغيخات السذاىجة ثباتًا حيث معامل ثباتو ػ وى( ٜ٘ٛ.ٓ)إن معامل تذبعو كان 

أشارت الشتائج إلى صجق ىحا الشسػذج حيث  وكحلظ. ( ويميو متغيخ جسع السعمػماتٜٜٙ.ٓ)
( ٫ٖٚٚٓ)ومدتػػ داللة  ٜٕٜ.ٔ=  ٕقيسة كا كانتو  حقق مؤشخات حدغ مصابقة جيجة

جحر متػسط مخبعات خصأ االقتخاب  ،ٕوىى غيخ دالة إحرائيًا ودرجات حخية=
(RMSEA) (ٓ.ٓٔ جحر متػسط مخبعات البػاقي ،)(RMSR) (ٓ.ٓٓ٘،) مؤشخ حدغ و

 AGFIمؤشخ حدغ السصابقة السرحح بجرجات الحخية و (، ٜٛٛ.ٓ) GFIالسصابقة 
(، ٔ)CFI(، مؤشخ السصابقة السقارن ٜٜٙ.ٓ)NFIمؤشخ السصابقة السعيارؼ و  (،ٜٔٔ.ٓ)
مؤشخ و  ( وجسيعيا تقع فى السجػ السثالي لمسؤشخ.ٕٜٛ.ٓ)RFIمؤشخ السصابقة الشدبي و 

ل مغ قيسة الرجق الدائف ( أقٖٛٗ.ٓ) ECVIالرجق الدائف الستػقع لمشسػذج الحالي 
يجل عمى مصابقة الشسػذج الجيجة لمبيانات مػضع  وىحا (ٜٙٗ.ٓالستػقع لمشسػذج السذبع )

 االختبار.
 :إدارة األزمات السجرسيةثالًثا : االتداق الجاخمى لسقياس 

تع حداب االتداق الجاخمي لمسقياس عغ شخيق حداب معامل االرتباط بيغ درجة  - أ
حجود داللة معامل وكانت  كمية لمبعج الحؼ تشتسي إليو السفخدة،السفخدة والجرجة ال
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2012 ،ديطمرب2ج، 22جملة اإلزغاد النفطي، العدد   
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( ىي ٔٓ.ٓعشج مدتػؼ )و ( ٕٓ٘.ٓ( ىي )٘ٓ.ٓ) االرتباط الججولية عشج مدتػػ 
 يػضحيا الججول التالي:    السحدػبة قيع معامبلت االرتباطأما ( ٕٖ٘.ٓ)

 (ٙٔججول )
 عج الحؼ تشتسي لو معامبلت االرتباط بيغ درجة السفخدة والجرجة الكمية لمب 
 التعمع واستعادة الشذاط  السيارات القيادية االترال والتػاصل جسع السعمػمات التخصيط واالستعجاد 

معامل  م
معامل  م االرتباط

معامل  م االرتباط
معامل  م االرتباط

 االرتباطمعامل  م االرتباط

ٚ ٓ.ٚٚٚ ٔ ٓ.ٚٛٙ ٗ ٓ.ٜ٘ٙ ٕ ٓ.ٕٛٛ ٙ ٓ.ٚٙٙ 

ٔٛ ٓ.ٚٙٗ ٖ ٓ.ٖٚٙ ٕٔ ٓ.ٕٛ٘ ٘ ٓ.ٕٕٚ ٔٓ ٓ.ٚٓٙ 

ٕٔ ٓ.ٚٗٙ ٛ ٓ.ٛٔٓ ٔٙ ٓ.ٚٔٛ ٜ ٓ.ٚٛٔ ٔٗ ٓ.ٕٛٔ 

ٕٖ ٓ.ٛٙٓ ٔٔ ٓ.ٚٛٚ ٕٓ ٓ.ٚٚٓ ٖٔ ٓ.ٚٛٔ ٜٔ ٓ.ٜٛٓ 

ٕٙ ٓ.ٜٚٗ ٔ٘ ٓ.ٚٔٛ ٖٖ ٓ.ٕٙٗ ٔٚ ٓ.ٕٚٙ ٕٗ ٓ.ٛٙٙ 

ٕٜ ٓ.ٚٙٛ 

  

ٕٕ ٓ.ٛ٘ٓ ٕ٘ ٓ.ٛٔٓ 

 

ٕٚ ٓ.ٜٚٛ ٕٛ ٓ.ٖٚٚ 

ٖٔ ٓ.ٖٕٚ ٖٓ ٓ.ٚٚٛ 

ٖٕ ٓ.ٜٚ٘  

مغ الججول الدابق أن معامبلت االرتباط مغ درجة كل مفخدة والجرجة الكمية يتزح      
( مسا يجل ٔٓ.ٓلمبعج الفخعي الحؼ تشتسي إليو السفخدة دالة إحرائية عشج مدتػؼ داللة )

 عمي االتداق الجاخمي لسفخدات مقياس إدارة األزمات السجرسية.
 :السجرسيةحداب االتداق الجاخمي ألبعاد مقياس إدارة األزمات  - ب

تع حداب االتداق الجاخمي عغ شخيق حداب معامبلت االرتباط بيغ الجرجة الكمية      
( يػضح معامبلت ارتباط مقياس إدارة ٚٔلمبعج الفخعي والجرجة الكمية لمسقياس والججول )

 .األزمات السجرسية
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2012 ،ديطمرب2ج، 22جملة اإلزغاد النفطي، العدد   
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 (ٚٔججول)
 مية لمسقياسمعامبلت االرتباط بيغ أبعاد مقياس إدارة األزمات السجرسية والجرجة الك

أبعاد إدارة 
 األزمات

التخصيط 
 واالستعجاد

االترال  جسع السعمػمات
 والتػاصل

التعمع واستعادة  السيارات القيادية
 الشذاط

الجرجة الكمية 
 سقياسمل

ٓ.ٜٙٛ** ٓ.ٜٙٔ** ٓ.ٜٖٖ** ٓ.ٜٚٗ** ٓ.ٜٜٚ** 

 (ٔٓ.ٓ** مدتػػ الجاللة عشج )
رتباط بيغ الجرجة الكمية لمبعج الدابق أن جسيع معامبلت اال يتزح مغ الججول

مسا يجل عمي أن صجق ( ٔٓ.ٓعشج مدتػػ )الفخعي والجرجة الكمية لمسقياس دالة إحرائيًا 
 جسيع مفخدات مقياس إدارة األزمات السجرسية .

أصبح يتكػن فإن السقياس  واالتداق وفي ضػء ما تع حدابو مغ الثبات والرجق
مسا يدسح بتصبيقو عمى واالتداق الثبات والرجق  يتستع بجرجة عالية مغو ( مفخدة ٕٖمغ)

 العيشة الشيائية الختبار فخوض البحث الحالي.
 نتائج الفخض األول ومشاقذتيا:
فى التعميم الثانهي بشهعيو اإلبجاع و  التشظيسيالحكاء يسثل " يشز ىحا الفخض عمى أن

  ل عيشة عمى حجي:لكيسكن التعخف عمى نتيجة ىحا الفخض و . متهسط مدتهى العام والفشي 
فى التعميع الثانػؼ واإلبجاع اإلدارؼ  التشطيسييػجج مدتػػ وتختيب لجرجات الحكاء  ( أ

بشاء عمى استجاباتيع عمى السقياس  السخحمة الثانهية العامةالعام مغ وجية نطخ معمسي 
وتع تحجيج السدتػػ بشاء عمى فئات االستجابة ىحه كسا في شبقا لسقياس ليكخت الخساسي 

مغ خبلل حداب الستػسصات  التشطيسيالحكاء  مدتػػ درجات ويتع اختبار ( ٛٔل )ججو 
فى التعميع الثانػؼ العام  ليحه الجرجاتالحدابية والستػسصات الػزنية واالنحخافات السعيارية 

 (.ٜٔكسا في ججول )
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 ( ٛٔججول )
 متغيخات البحث الثبلثةفئات ومدتػيات درجات 

 السقياس التقجيخ فى السدتػػ  الفئات
 ال يشصبق بجرجة كبيخة مشخفس ججا ٛ.ٔـــ أقل مغ  ٔمغ 
 ال يشصبق مشخفس ٙ.ٕــ أقل مغ ٛ.ٔمغ 
 يشصبق بجرجة متػسصة متػسط ٗ.ٖـــ أقل مغ ٙ.ٕمغ 
 يشصبق مختفع ٕ.ٗأقل مغ  -ٗ.ٖمغ 
 يشصبق بجرجة كبيخة مختفع ججا ٘ - ٕ.ٗمغ 

 (ٜٔججول)
 الثانػؼ العام فى التعميعواإلبجاع  التشطيسيء الستػسصات الػزنية لجرجات الحكا

 التشطيسيالحكاء  يدرجات م
 واالبجاع 

االنحخاف 
 السعيارؼ 

السػسط 
 زنىالػ 

 التختيب السدتػػ 

 ٖ متػسط ٜٕ.ٖ ٖٕ٘.٘ الترػر االستخاتيجي ٔ
 ٔ متػسط ٔٗ.ٖ ٕٚٓ.ٗ السريخ السذتخك ٕ
 ٕ متػسط ٖٔ.ٖ ٖٓٓ.ٖ الخغبة فى التغييخ ٖ
 مكخر  ٕ متػسط ٖٔ.ٖ ٕٗٗ.٘ االىتسامالقمب و  ٗ
 ٘ متػسط ٕٔ.ٖ ٖ٘ٔ.ٗ التبلؤم واالندجام ٘
 ٙ متػسط ٕٔ.ٖ ٚٔٚ.ٙ نذخ السعخفة ٙ
 ٗ متػسط ٕٗ.ٖ ٜٚٙ.ٕ األداءعبء  ٚ
 األول متػسط ٜٕ.ٖ ٕٗٙ.ٗ الحداسية لمسذكبلت ٛ
 الخابع متػسط ٙٔ.ٖ ٜٖٖ.ٖ األصالة ٜ

 الثاني متػسط ٜٔ.ٖ ٚٚ.٘ السخونة ٓٔ
 الدادس متػسط ٔٔ.ٖ ٜٚٓ.ٖ روح السخاشخة ٔٔ
 الخامذ متػسط ٕٙٔ.ٖ ٜٓٛ.ٕ القابمية لمتغييخ ٕٔ
 األول مكخر متػسط ٜٕ.ٖ ٖٖ٘.ٖ مػاصمة تحقيق اليجف ٖٔ
 خامذ مكخر متػسط ٔٔ.ٖ ٕٚ٘.ٕ الصبلقة ٗٔ

متػسصة بالشدبة تتػفخ بجرجة  التشطيسييتزح مغ الججول الدابق أن أبعاد الحكاء 
ي التعميع الثانػؼ العام، وقج احتل بعج السريخ السذتخك التختيب األول بيشسا احتل بعج لسعمس

األبعاد، بيشسا تتػفخ أبعاد اإلبجاع بجرجة متػسصة بالشدبة نذخ السعخفة التختيب األخيخ بيغ 
لسعمسي التعميع الثانػؼ العام، وقج احتل بعجػ الحداسية لمسذكبلت ومػاصمة تحقيق اليجف 

 روح السخاشخة التختيب األخيخ بيغ األبعاد.و يب األول في حيغ  احتل بعجؼ الصبلقة التخت
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2012 ،ديطمرب2ج، 22جملة اإلزغاد النفطي، العدد   
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فى التعميع الثانػؼ الفشي مغ وجية نطخ  التشطيسييػجج مدتػػ وتختيب لجرجات الحكاء  ( ب
بشاء عمى استجاباتيع عمى السقياس شبقا لسقياس ليكخت  الفشيةمعمسي السخحمة الثانػية 
لظ مغ خبلل حداب الستػسصات الحدابية والستػسصات الػزنية الخساسي ويتع اختبار ذ

فى التعميع الثانػؼ العام وكحلظ تحجيج  التشطيسيواالنحخافات السعيارية ألبعاد الحكاء 
 السدتػػ فى ضػء الججول التالي:

 (ٕٓججول)
 الفشيواإلبجاع فى التعميع الثانػؼ  التشطيسيالستػسصات الػزنية لجرجات الحكاء 

 التشطيسيالحكاء  تيدرجا م
 واالبجاع

االنحخاف  زنىالستػسط الػ 
 السعيارؼ 

 التختيب السدتػػ 

 ٗ متػسط ٜٕ.ٛ ٚٓ.ٖ الترػر االستخاتيجي ٔ
 ٕ متػسط ٕٓٔ.ٙ ٙٓٔ.ٖ الخصة السذتخكة (ٔ ٕ
 ٔ متػسط ٙ٘ٔ.ٗ ٖٔٔ.ٖ الخغبة فى التغييخ (ٔ ٖ
 ٖ متػسط ٖٓ.ٛ ٜٓ.ٖ القمب واالىتسام (ٔ ٗ
 ٘ متػسط (ٕ ٜٓ.٘ ٜٛٚ.ٕ التبلؤم واالندجام (ٔ ٘
 ٙ متػسط ٜٔٗ.ٜ ٜ٘ٛ.ٕ نذخ السعخفة ٙ
 ٚ متػسط ٘ٔٓ.ٗ ٚٙٛ.ٕ األداءعبء  ٚ
 األول متػسط ٔ.ٖ ٜٜٕ.ٙ الحداسية لمسذكبلت ٛ
 األول مكخر متػسط ٔٔ.ٖ ٕٚ.ٗ األصالة ٜ
 الثالث متػسط ٜٗٚ.ٕ ٕٗ.ٛ السخونة ٓٔ
 الخابع متػسط ٘ٙٛ.ٕ ٜٔٛ.ٖ روح السخاشخة ٔٔ
 الثاني متػسط ٖ ٕٗٔ.ٗ ية لمتغييخالقابم ٕٔ
 الثاني مكخر متػسط ٖ ٚ٘ٛ.ٗ مػاصمة اليجف ٖٔ
 الثاني مكخر متػسط ٖ ٕٔٔ.ٖ الصبلقة ٗٔ

لجؼ معمسي  التشطيسييتزح مغ الججول الدابق أن جسيع مدتػيات أبعاد الحكاء  
اس وقج احتل جاءت فى السدتػػ الستػسط وكحلظ الجرجة الكمية لمسقي الفشيالتعميع الثانػؼ 

وكحلظ أبعاد  .األداءبعج الخغبة فى التغييخ التختيب األول وأخخ تختيب كان لبعج عبء 
اإلبجاع تتػفخ بجرجة متػسصة بالشدبة لسعمسي التعميع الثانػؼ الفشي، وقج احتل بعجػ 
الحداسية لمسذكبلت واألصالة التختيب األول بيشسا احتل بعج روح السخاشخة التختيب األخيخ 

 يغ األبعاد.ب
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يتخح السدتػؼ الستػسط بكل مغ مجارس التعميع  التشطيسيأن الحكاء  تفديخويسكغ 
معطع مجارس التعميع  حيث إنباألخز الخغبة في التغييخ و الثانػؼ بشػعيو العام والفشي 

والختابة في فى العسل السجرسي وفي نفذ الػقت تدعى إلى الثانػؼ بشػعيو تذعخ بالخوتيغ 
لي تحاول التغييخ مغ سياسة السجرسة وتفعيل الخصة االجػدة واالعتساد وبالت الحرػل عمي

االستخاتيجية وتحقيق التعاون واالندجام بيغ السعمسيغ ونذخ ثقافة الجػدة بيغ جسيع أفخاد 
السجتسع السجرسي وال يذعخون في سبيل تحقيق االىجاف بعبء األداء ليحا احتل عبء 

تفديخ أن اإلبجاع يتخح السدتػؼ الستػسط بكل مغ مجارس  يسكغو األداء التخيب األخيخ.
التعميع الثانػؼ بشػعيو العام والفشي وقج احتل بعجػ الحداسية لمسذكبلت واألصالة التختيب 
األول حيث إن السعمسيغ بالسجرسة لجييع القجرة عمى االستذعار بالسذكبلت قبل حجوثيا نطخًا 

ميامو، كسا أن مجيخؼ السجارس الثانػية يتسيدون النجماجيع مع مجيخ السجرسة في أداء 
باإلبجاع بجرجة متػسصة ولكشيع يبعجون عغ السجازفة حيث مصالبيغ بتشفيح الدياسة التعميسية 

 وال مجال لتصبيق أساليب عمسية غيخ مثبت صحتيا.
 نتائج الفخض الثاني ومشاقذتيا:

ية  ومدتهي إدارتيا يتباين مجي انتذار األزمات السجرسيشز ىحا الفخض عمى" 
ويسكن التعخف عمى نتيجة ىحا الفخض  .فى مجارس التعميم الثانهي بشهعيو العام والفشي

 :حجهلكل عيشة عمى 
تع حداب الشدب السئػية والتكخارات لفئات االستجابة الثبلثة وفقًا لسقياس ليكخت  - أ

 الثبلثى وكانت الشتائج كسا بالججول التالى:
 (ٕٔل)ججو 

 الفشىو  العام بشػعية السجرسية فى التعميع الثانػؼ  لجرجات األزماتشدب السئػية التكخارات وال
 م

 األزمـــــــات
 االستجابات عمى االستبيان

 بجرجة مشخفزة بجرجة متػسصة بجرجة كبيخة
 فشي عام فشي عام فشي عام

الصبلب تشاول  ٔ
 لؤلقخاص السخجرة

 ٙ ٖٔ ٜ ٜ ٛٚ ٖٓٔ التكخارات
الشدبة 
 السئػية

ٕٛ.ٗ % ٖٛ.ٜ% ٚ.ٕ% ٜ.ٚ% ٔٓ.ٗ% ٙ.٘% 

العشف الجدجػ  ٕ
 بيغ الصبلب 

 ٖٔ ٗٔ ٜٔ ٚٙ ٔٙ ٗٗ التكخارات
 %ٗٔ %ٕ.ٔٔ %ٗ.ٕٓ %ٙ.ٖ٘ %ٙ.٘ٙ %ٕ.ٖ٘الشدبة 
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 م
 األزمـــــــات

 االستجابات عمى االستبيان
 بجرجة مشخفزة بجرجة متػسصة بجرجة كبيخة

 فشي عام فشي عام فشي عام
 السئػية

تدخيب الصبلب  ٖ
لؤلسئمة 
 االمتحانية

 ٓٔ ٙٔ ٛ ٕٚ ٘ٚ ٕٛ التكخارات
الشدبة 
 السئػية

ٙ٘.ٙ% ٛٓ.ٙ% ٕٔ.ٙ% ٛ.ٙ% ٕٔ.ٛ% ٔٓ.ٛ% 

استخجام الصبلب  ٗ
األدوات الحادة  

سمحة واأل
 البيزاء.

 ٗ ٜ ٛ ٕٓ ٔٛ ٜٙ التكخارات

الشدبة 
 السئػية

ٚٙ.ٛ% ٛٚ.ٔ% ٔٙ% ٛ.ٙ% ٚ.ٕ% ٗ.ٖ% 

انتذار الدواج  ٘
العخفى بيغ 
الصبلب 
 بالسجرسة

 ٗ ٕٔ ٘ ٗٔ ٗٛ ٜٜ التكخارات
الشدبة 
 السئػية

ٜٚ.ٕ% ٜٓ.ٖ% ٔٔ.ٕ% ٘.ٗ% ٜ.ٙ% ٗ.ٖ% 

عشف الصبلب  ٙ
 تجاه السعمسيغ

 ٜٗ ٕ٘ ٕٙ ٖٖ ٛٔ ٚٙ التكخارات
الشدبة 
 السئػية

ٖ٘.ٙ% ٜٔ.ٗ% ٕٙ.ٗ% ٕٛ% ٕٓ% ٕ٘.ٚ% 

تخخيب الصبلب  ٚ
البيئة لسستمكات 

 السجرسية

 ٓٙ ٕٛ ٖٕ ٚٗ ٓٔ ٓ٘ التكخارات
الشدبة 
 السئػية

ٗٓ% ٔٓ.ٛ% ٖٚ.ٙ% ٕٗ.ٚ% ٕٕ.ٗ% ٙٗ.٘% 

انتذار أمخاض  ٛ
بيغ  معجية

الصبلب 
 بالسجرسة

 ٖ ٕٔ ٜ ٜٕ ٔٛ ٗٛ التكخارات
الشدبة 
 السئػية

ٙٚ.ٕ% ٛٚ.ٔ% ٖٕ.ٕ% ٜ.ٚ% ٜ.ٙ% ٖ.ٕ% 

سقػط شالب مغ  ٜ
شابق عمػػ 

 بالسجرسة

 ٕ ٗ ٗ ٚ ٚٛ ٗٔٔ التكخارات 
الشدبة 
 السئػية

ٜٔ.ٕ% ٜٖ.٘% ٘.ٙ % ٗ.ٖ% ٖ.ٕ% ٕ.ٕ% 

صابة شالب إ ٓٔ
بالتذشج العربى 

 بالسجرسة

 ٖ ٚ ٛ ٙٔ ٕٛ ٕٓٔ اتالتكخار 
الشدبة 
 السئػية

ٛٔ.ٙ% ٛٛ.ٕ% ٕٔ.
ٛ% 

ٛ.ٙ% ٘.ٙ% ٖ.ٕ% 

انتذار  ٔٔ
ءات االعتجا

والدمػكيات 

 ٕ ٚ ٚ ٚ ٗٛ ٔٔٔ التكخارات
الشدبة 
 السئػية

ٛٛ.ٛ% ٜٓ.ٖ% ٘.ٙ% ٚ.٘% ٘.ٙ% ٕ.ٕ% 
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 م
 األزمـــــــات

 االستجابات عمى االستبيان
 بجرجة مشخفزة بجرجة متػسصة بجرجة كبيخة

 فشي عام فشي عام فشي عام
الجشدية بيغ 

 الصبلب
انتذار حػادث  ٕٔ

الدخقات 
 بالسجرسة

 ٕ ٛ ٙٔ ٕٖ ٘ٚ ٘ٛ التكخارات
الشدبة 
 السئػية

ٙٛ% ٛٓ.ٙ% ٕ٘.ٙ% ٔٚ.ٕ% ٙ.ٗ% ٕ.ٕ% 

سقػط بػابة  ٖٔ
السجرسة عمى 
 أحج الصبلب

 ٕ ٖ ٕ ٔٔ ٜٛ ٔٔٔ التكخارات
الشدبة 
 السئػية

ٛٛ.ٛ% ٜ٘.ٚ% ٛ.ٛ% ٕ.ٕ% ٕ.ٗ% ٕ.ٕ% 

انتذار الغر  ٗٔ
الجساعى بيغ 
الصبلب أثشاء 
 االمتحانات

 ٕٗ ٛٔ ٓٔ ٖٗ ٜ٘ ٖٚ التكخارات
الشدبة 
 السئػية

٘ٛ.ٗ% ٖٙ.ٗ% ٕٚ.ٕ% ٔٓ.ٛ% ٔٗ.ٗ% ٕ٘.ٛ % 

صجور سمػكيات  ٘ٔ
مغ غيخ الئقة 

قبل السعمسيغ 
 الصبلبػ نح

 ٙ ٚ ٙٔ ٖٚ ٔٚ ٔٛ التكخارات
الشدبة 
 السئػية

ٙٗ.ٛ% ٚٙ.ٖ% ٕٜ.ٙ% ٔٚ.ٕ% ٘.ٙ% ٙ.٘% 

عشف السعمسيغ  ٙٔ
 تجاه الصبلب

 ٖ ٓٔ ٗٔ ٖٖ ٙٚ ٕٛ التكخارات
الشدبة 
 السئػية

ٙ٘.ٙ% ٛٔ.ٚ% ٕٙ.ٗ% ٔ٘.ٔ% ٛ% ٖ.ٕ % 

حجوث حادث  ٚٔ
حج دىذ أل

الصبلب قخب 
 السجرسة

 ٔ ٘ ٕ ٔٔ ٜٓ ٜٓٔ التكخارات
الشدبة 
 السئػية

ٛٚ.ٕ% ٜٙ.ٛ% ٛ.ٛ % ٕ.ٕ % ٗ% ٔ.ٔ % 

سقػط زجاج  ٛٔ
نافحة بالسجرسة 

عمى أحج 
 الصبلب

 ٙ ٓٔ ٗ ٘ٔ ٖٛ ٓٓٔ التكخارات
الشدبة 
 السئػية

ٛٓ% ٜٛ.ٕ% ٕٔ% ٗ.ٖ% ٛ% ٙ.٘% 

سقػط شالب فى  ٜٔ
بالػعة صخف 

صحى 
 بالسجرسة.

 ٗ ٗ ٗ ٗٔ ٘ٛ ٚٓٔ التكخارات
الشدبة 
 السئػية

ٛ٘.ٙ% ٜٔ.ٗ% ٔٔ.ٕ% ٗ.ٖ% ٖ.ٕ% ٗ.ٖ% 
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 م
 األزمـــــــات

 االستجابات عمى االستبيان
 بجرجة مشخفزة بجرجة متػسصة بجرجة كبيخة

 فشي عام فشي عام فشي عام
حجوث حادث  ٕٓ

تدسع غحائى 
لمصبلب 
 بالسجرسة

 ٗ ٚ ٕ ٕٕ ٚٛ ٜٙ التكخارات
الشدبة 
 السئػية

ٚٙ.ٛ% ٜٖ.٘% ٕٕ% ٕ.ٕ% ٚ% ٗ.ٖ% 

ة اقتحام بمصجي ٕٔ
السجرسة وتخىيب 

 الصبلب

 ٘ ٖ ٜ ٕٕ ٜٚ ٓٓٔ التكخارات
الشدبة 
 السئػية

ٛٓ% ٛٗ.ٜ% ٔٚ.ٙ% ٜ.ٚ% ٕ.ٗ% ٘.ٗ% 

كثخ انتذارًا بالشدبة لمتعميع الثانػػ العام الججول الدابق تختيب األزمات األ ويتزح مغ    
تجاءات انتذار االعو  سقػط شالب مغ شابق عمػػ بالسجرسة، -عمى التػالى -تتسثل فى 

حجوث حادث و سقػط بػابة السجرسة عمى أحج الصبلب، و والدمػكيات الجشدية بيغ الصبلب، 
تشاول و  سقػط شالب فى بالػعة صخف صحى،و دىذ ألحج الصبلب قخب السجرسة، 

الشافحة بالسجرسة عمى أحج سقػط زجاج و صابة شالب بالتذشج العربى،إو قخاص السخجرة،األ
ىى عمى  بالتعميم الثانهى الفشىكثخ انتذارًا ت السجرسية األالصبلب. بيشسا تختيب األزما

سقػط بػابة السجرسة عمى أحج و  خب السجرسة،حج الصبلب قالتػالى حجوث حادث دىذ أل
 بالسجرسة، حجوث حادث تدسع غحائىو  بالسجرسة، ط شالب بالصابق العمػػ سقػ و  الصبلب،

 حج الصبلب.حة عمى أسقػط زجاج نافو  انتذار الدواج العخفى بيغ الصبلب،و 
زمات تختيبًا وانتذارًا سػاء حيث إن أعمى األمشصقية ىحه الشتيجة  أنالباحثتان  وتخؼ 

انتذار و  ،سقػط شالب مغ شابق عمػػ بالسجرسةزمات ىى األحمة الثانػية العامة بالسخ 
 االعتجاءات والدمػكيات الجشدية بيغ الصبلب، وسقػط بػابة السجرسة عمى أحج الصبلب،

جو عام مغ تكجس حػال التعميع السرخػ بػ االعتجاءات الجشدية بيغ الصبلب ألسكغ تفديخ يو 
قج تخجع إلى  الخاصة بحاالت اإلصابةوبالشدبة ألزمات جد الصبلب بالفرػل الجراسية، أع

وىحا بددب  عجم جاىدية السبشي السجرسي ومشاسبتو لمصبلب وعجم وجػد الخاقبة في السجارس
زمات السجرسية بسجارس كسا يسكغ تفديخ األ ،لتعميع السخررة مغ الجولةانخفاض ميدانية ا

سقػط بػابة و الفشي مثل حجوث حادث دىذ ألحج الصبلب قخب السجرسة، التعميع الثانػػ 
ان شبلب  بدببسقػط شالب بالصابق العمػػ بالسجرسة و  السجرسة عمى أحج الصبلب،
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ما يتدبب مغ حػادث ػ ثشاء اليػم الجراسى وىة أالسجارس الثانػػ الفشى أكثخ ىخوبا مغ السجرس

 وكحلظ عجم جاىدية السبشي السجرسي.ليؤالء الصبلب،
مغ وجية نطخ معمسي  األزمات السجرسية فى التعميم الثانهي العامإدارة درجات  تسثل  -ب

 الخساسيالسخحمة الثانػية العامة بشاء عمى استجاباتيع عمى السقياس شبقا لسقياس ليكخت 
ويتع اختبار ذلظ مغ خبلل حداب الستػسصات الحدابية لحداب الستػسصات ػػ متػسط مدت

الػزنية واالنحخافات السعيارية لبلزمات السجرسية فى التعميع الثانػؼ العام وكحلظ تحجيج 
  ( التالي:ٕٕ( الدابق وججول )ٛٔججول ) السدتػػ فى ضػء

 (ٕٕججول)
 السجرسية فى التعميع الثانػؼ العام ألزماتا إدارة الستػسصات الػزنية لجرجات مقياس

 التختيب السدتػػ  السػسط الػزنى االنحخاف السعيارؼ  زمات ادارة األ درجات م
 األول متػسط ٖٓ.ٖ ٕٜٚ.ٖ جسع السعمػمات وتشطيسيا ٔ
 الثالث متػسط ٕٕ.ٖ ٜٖٖ.ٗ التخصيط واالستعجاد لبلزمات ٕ
 األول  متػسط ٖٓ.ٖ ٔٚٓ.ٖ السيارات القيادية أثشاء االزمات ٖ
 الثانى متػسط ٕٗ.ٖ ٖٚ٘.ٙ االترال والتػاصل أثشاء االزمات ٗ
 الخامذ متػسط ٕٔ.ٖ ٜٖٛ.٘ التعمع واستعادة الشذاط ٘

مغ وجية نطخ معمسي  الفشيإدارة األزمات السجرسية فى التعميم الثانهي درجات  تتخح -ج
الخساسي لسقياس شبقا لسقياس ليكخت بشاء عمى استجاباتيع عمى ا الفشيةالسخحمة الثانػية 

ويتع اختبار ذلظ مغ خبلل حداب الستػسصات الحدابية لحداب الستػسصات  مدتػؼ متػسط
وكحلظ تحجيج  الفشيةالػزنية واالنحخافات السعيارية لبلزمات السجرسية فى التعميع الثانػؼ 

 السدتػػ فى ضػء الججول التالي:
 (ٖٕججول)

 الفشىالسجرسية فى التعميع الثانػؼ  ت مقياس األزماتالستػسصات الػزنية لجرجا
 التختيب السدتػػ  السػسط الػزنى االنحخاف السعيارؼ  ادارة االزمات  درجات م
 الثانى متػسط ٕٜ.ٕ ٖٕٚ.٘ جسع السعمػمات وتشطيسيا ٔ
 الثالث متػسط ٜٓ.ٕ ٖٓ٘.ٙ التخصيط واالستعجاد لبلزمات ٕ
 االول متػسط ٖٜ.ٕ ٖٔٙ.ٜ ماتالسيارات القيادية أثشاء االز  ٖ
 الدادس متػسط ٕٕٛ.ٕ ٙ٘ٗ.ٗ االترال والتػاصل أثشاء االزمات ٗ
 الخامذ متػسط ٛٛ.ٕ ٕٛٙ.ٛ استعادة الشذاطالتعمع و  ٘
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وبحلظ يتزح أن السيارات القيادية أثشاء األزمات تحتل السدتػؼ األول يمييا مخحمة جسع      
أن القادة لجييع ب ذلظ يسكغ تفديخو  مغ التعميع الثانػؼ. السعمػمات وتشطيسيا في كبل الشػعيغ

السيارات ، كسا أن ا يدتعجون لمتعامل معياعمع ببعس األزمات التي تحجث في السجرسة ليح
 صبح ىشاك دورات تجريبية لمتعامل معتسثل التختيب األول حيث أالقيادية أثشاء األزمات 

حلظ رغبة معطع السجارس عمى الحرػل ارغ مخررة لسجيخؼ السجارس وكػ األزمات والص
عمى الجػدة واالعتساد تفخض عمييع تذكيل وحجة فخيق األزمات وتفعيل دور السجرسة في 
السجتسع وتقجيع نجوات عغ القيادة االدارية الفعالة. وقج احتل بعج التعمع واستعادة الشذاط 

ذار في السجارس التي تع التختيب األخيخ في إدارة األزمات وذلظ ألن األزمات األكثخ انت
تصبيق أدوات البحث الحالى فييا كانت تتعمق بحياة الصبلب مثل سقػط شالب بالجور العمػؼ 

يج نذاشيا عحا تحتاج السجرسة فتخة شػيمة لتدتحادث دىذ لمصبلب أمام السجرسة وليو أ
كانيات  االم فقط بل البج مغمكانات البذخية بالسجرسة ال يتػقف ىحا عمى اإلو وتػازنيا، 

السادية التي تشاسب األزمة والحاجة إلى إعادة تييئة السباني وجاىديتيا لمعسمية التعميسة 
 الفعالة. 

 ومشاقذتيا: الثالثنتائج الفخض 
نػعية ( و معمسة -معمعأثيخ دال إحرائًيا لمشػع )ت يشز ىحا الفخض عمى أنو: "ال يػجج    

شخفس/متػسط/مختفع( والتفاعبلت الثشائية م)مدتػؼ الخبخةفشي( و  -التعميع الثانػؼ)عام
تع ىحا الفخض والختبار صحة  ،التشطيسيرجات السعمسيغ فى الحكاء والثبلثية بيشيع عمى د

( لجراسة تأثيخ التفاعل ٖ×ٕ×ٕذؼ الترسيع العاممي) (Manova)استخجام تحميل التبايغ 
وكانت  التشطيسيجات الحكاء الخبخة عمى در  ومدتػػ بيغ كل مغ الشػع ونػعية التعميع الثانػؼ 

 الشتائج مػضحة كسا بالججول التالي:
 (ٕٗججول )

والتفاعل الثشائي والثبلثي بيشيع عمى الحكاء  مدتػؼ الخبخةو  نػعية التعميع الثانػؼ نتائج تحميل التبايغ عغ تأثيخ الشػع و  
 التشطيسي

الحكاء  درجات
 التشظيسي

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

درجات 
 ةالحخي

متهسط 
 السخبعات

 مدتهى الجاللة قيسة )ف(

الترهر 
 االستخاتيجي

 غيخ دالة 3.679 116.82 1 116.82 الشهع )أ(
 0.01 8.536 271.06 1 271.066 )ب( الثانهى  التعميم
 0.01 20.868 662.69 2 1325.38 الخبخة )ج( مدتهى 
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الحكاء  درجات
 التشظيسي

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

درجات 
 ةالحخي

متهسط 
 السخبعات

 مدتهى الجاللة قيسة )ف(

× ب( الشهع ×)أ
 التعميم

 غيخ دالة 0.262 2.313 1 30.367

 غيخ دالة 0.179 5.693 2 11.386 الخبخة×ج( الشهع×أ)
ج( التعميم ×)ب
 الخبخة×

1084.766 2 542.383 17.080 0.01 

التعميم × الشهع
 الخبخة×

 غيخ دالة 0.606 19.231 2 38.463

 - - 31.756 206 6541.670 تباين الخطأ
 غيخ دالة 1.079 21.006 1 21.006 الشهع )أ( السريخ السذتخك

 0.01 11.829 230.271 1 230.271 التعميم الثانهي )ب(
 0.01 17.468 340.065 2 680.131 الخبخة )ج( مدتهى 

× ب( الشهع ×)أ
 التعميم

 غيخ دالة 0.081 1.572 1 1.572

 غيخ دالة 0.652 12.684 2 25.368 الخبخة×ج( الشهع×)أ
ج( التعميم ×)ب
 الخبخة×

471.497 2 235.749 12.110 0.01 

التعميم × الشهع
 الخبخة×

 غيخ دالة 0.075 1.462 2 2.923

 - - 19.467 206 4010.281 تباين الخطأ
 غيخ دالة 1.743 19.260 1 19.260 الشهع )أ( الخغبة فى التغييخ

 0.05 3.906 43.171 1 43.171 )ب( الثانهى  التعميم
 0.01 12.973 143.384 2 286.768 الخبخة )ج( مدتهى 

× ب( الشهع ×)أ
 التعميم

 غيخ دالة 0.066 0.729 1 0.729

 غيخ دالة 0.090 0.998 2 1.996 الخبخة×ج( الشهع×)أ
ج( التعميم ×)ب
 الخبخة×

169.693 2 84.847 7.677 0.01 

التعميم × الشهع
 الخبخة×

 غيخ دالة 0.062 0.682 2 1.364

 - - 11.053 206 2276.874 تباين الخطأ
 0.05 5.33 177.27 1 177.27 الشهع )أ( سامالقمب واالىت
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الحكاء  درجات
 التشظيسي

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

درجات 
 ةالحخي

متهسط 
 السخبعات

 مدتهى الجاللة قيسة )ف(

 0.01 8.313 276.456 1 276.456 التعميم الثانهي )ب( 
 0.01 15.633 519.904 2 1039.808 الخبخة )ج( مدتهى 

× ب( الشهع ×)أ
 التعميم

 غيخ دالة 0.010 0.324 1 0.324

 غيخ دالة 0.369 12.256 2 24.511 الخبخة×ج( الشهع×)أ
لتعميم ج( ا×)ب
 الخبخة×

787.592 2 393.796 11.841 0.01 

التعميم × الشهع
 الخبخة×

 غيخ دالة 0.074 2.447 2 4.894

 - - 33.257 206 6850.848 تباين الخطأ
 االندجام والتالؤم

 
 0.05 3.86 72.720 1 72.720 الشهع )أ(

 0.01 8.832 166.232 1 166.232 التعميم الثانهي )ب(
 0.01 13.981 263.147 2 526.293 خة )ج(الخب مدتهى 

× ب( الشهع ×)أ
 التعميم

 غيخ دالة 0.263 4.956 1 4.956

 غيخ دالة 0.426 80.027 2 16.035 الخبخة×ج( الشهع×)أ
ج( التعميم ×)ب
 الخبخة×

459.031 2 229.516 12.194 0.01 

التعميم × الشهع
 الخبخة×

 غيخ دالة 0.002 0.037 2 0.074

 - - 18.822 206 3877.350 ن الخطأتباي
 نذخ السعخفة

 
 غيخ دالة 1.02 50.705 1 50.705 الشهع )أ(

 غيخ دالة 3.590 177.706 1 177.706 التعميم الثانهي )ب(
 0.01 17.654 873.884 2 1747.768 الخبخة )ج( مدتهى 

× ب( الشهع ×)أ
 التعميم

 غيخ دالة 0.893 44.211 1 44.211

 غيخ دالة 0.632 17.942 2 35.885 الخبخة×شهعج( ال×)أ
ج( التعميم ×)ب
 الخبخة×

1020.342 2 510.171 10.307 0.01 

التعميم × الشهع
 الخبخة×

 غيخ دالة 0.612 30.304 2 60.609
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الحكاء  درجات
 التشظيسي

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

درجات 
 ةالحخي

متهسط 
 السخبعات

 مدتهى الجاللة قيسة )ف(

 - - 49.500 206 10196.947 تباين الخطأ
 األداءعبء 

 
 غيخ دالة 0.635 5.59 1 5.59 الشهع )أ(

 0.01 7.887 69.497 1 69.497 نهي )ب(التعميم الثا
 0.01 14.968 131.885 2 263.770 الخبخة )ج( مدتهى 

× ب( الشهع ×)أ
 التعميم

 غيخ دالة 0.262 2.313 1 2.313

 غيخ دالة 0.194 1.713 2 3.427 الخبخة×ج( الشهع×)أ
ج( التعميم ×)ب
 الخبخة×

169.707 2 84.854 9.630 0.01 

التعميم × الشهع
 الخبخة×

 غيخ دالة 1.574 13.871 2 27.742

 - - 8.811 206 1815.097 تباين الخطأ
الجرجة الكمية 
لسقياس الحكاء 

 التشظيسي

 غيخ دالة 3.01 2612.15 1 2612.15 الشهع )أ(
 0.01 9.209 7991.723 1 7991.723 التعميم الثانهي )ب(

 0.01 20.686 17950.86 2 35901.738 الخبخة )ج( مدتهى 
× ب( الشهع ×)أ

 التعميم
 غيخ دالة 0.278 241.558 1 241.558

 غيخ دالة 0.265 230.344 2 460.689 الخبخة×ج( الشهع×)أ
ج( التعميم ×)ب
 الخبخة×

26071.331 2 13035.66 15.022 0.01 

 غيخ دالة 0.144 125.185 2 250.370 الخبخة×التعميم×الشهع
 - - 867.797 206 178766.13 تباين الخطأ

( عمى كل معمسة/ معمعيتزح مغ الججول الدابق أنو: يػجج تأثيخ دال إحرائًيا لمشػع )     
واالندجام والتبلؤم( ولتحجيج وجية الفخوق تع استخجام  مغ بعجػ )القمب واالىتسام،

( حيث إنو تػجج فخوق دالة إحرائيا ٕممحق)لمعيشات السدتقمة كسا يتزح مغ  )ت(اختبار
السعمسات فى بعج )القمب واالىتسام( لرالح و مدتػػ بيغ متػسصي درجات السعمسيغ عشج 

وتػجج فخوق دالة إحرائيا بيغ متػسصي درجات السعمسيغ والسعمسات فى بعج  ،السعمسات
( معمسة/ معمع. بيشسا ال يػجج تأثيخ دال إحرائًيا لمشػع ))االندجام والتبلؤم( لرالح السعمسيغ

نذخ  -الخغبة فى التغييخ -السريخ السذتخك -لترػر االستخاتيجي)اعمى كل مغ أبعاد
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كسا يػجج تأثيخ دال إحرائًيا لستغيخ (.التشطيسيالجرجة الكمية لمحكاء  -عبء العسل -السعخفة
السريخ  -)الترػر االستخاتيجي)عام/ فشي( عمى كل مغ درجات نػعية التعميع الثانػؼ 

الجرجة  -عبء العسل -االندجام والتبلؤم  -الىتسام القمب وا -الخغبة فى التغييخ -السذتخك
اختبار)ت( لمعيشات السدتقمة كسا ( ولتحجيج وجية الفخوق تع استخجام التشطيسيالكمية لمحكاء 

( بيغ متػسصي ٘ٓ.ٓ( حيث إنو تػجج فخوق دالة إحرائيا عشج مدتػػ )ٗممحق)يتزح مغ 
ع الثانػؼ الفشي فى بعج الخغبة في التغييخ درجات معمسي التعميع الثانػؼ العام ومعمسي التعمي

( ٔٓ.ٓلرالح معمسي التعميع الثانػؼ الفشي، بيشسا تػجج فخوق دالة إحرائيا عشج مدتػػ )
بيغ متػسصي درجات معمسي التعميع الثانػؼ العام ومعمسي التعميع الثانػؼ الفشي فى أبعاد 

عبء  -االندجام والتبلؤم  -م القمب واالىتسا -الخصة السذتخكة -)الترػر االستخاتيجي
. باإلضافة إلى ( لرالح معمسي التعميع الثانػؼ العامالتشطيسيالجرجة الكمية لمحكاء  -األداء

)مشخفس/ متػسط/ مختفع( عمى كل الخبخة  مدتػؼ وجػد تأثيخ دال إحرائًيا لستغيخ 
 -ىتسام القمب واال -الخغبة فى التغييخ -السريخ السذتخك -)الترػر االستخاتيجيمغ

( ولتحجيج التشطيسيالجرجة الكمية لمحكاء  -عبء العسل -نذخ السعخفة -االندجام والتبلؤم 
يػجج تأثيخ ( التالي. كسا ٕ٘و كسا يتزح مغ ججول)وجية الفخوق تع استخجام اختبار شافي
عمى كل مغ  الخبخةمدتػػ و  نػعية التعميع الثانػؼ دال إحرائًيا لمتفاعل الثشائي بيغ 

 -القمب واالىتسام  -الخغبة فى التغييخ -السريخ السذتخك -الترػر االستخاتيجي)درجات
( ولتحجيج التشطيسيالجرجة الكمية لمحكاء  -عبء العسل -نذخ السعخفة -االندجام والتبلؤم 

( التالي. بيشسا ال يػجج ٕٙوجية الفخوق تع استخجام اختبار شافيو كسا يتزح مغ ججول)
نػعية متفاعل الثشائي بيغ الشػع والخبخة والتفاعل الثشائي بيغ الشػع و تأثيخ دال إحرائًيا  ل

)الترػر درجاتوالتفاعل الثبلثي بيغ الشػع والتعميع والخبخة عمى كل مغ  التعميع الثانػؼ 
االندجام والتبلؤم  -القمب واالىتسام  -الخغبة فى التغييخ -السريخ السذتخك -االستخاتيجي

 (. التشطيسيالجرجة الكمية لمحكاء  -سلعبء الع -نذخ السعخفة -
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 (ٕ٘ججول )
عمى أبعاد الحكاء  سدتػؼ الخبخةنتائج اختبار شيفيو لجاللة الفخوق بيغ متػسصات درجات معمسي التعميع الثانػؼ شبقا ل 

 التشطيسي
درجات الحكاء 

 التشظيسي
 مختفعي الخبخة متهسطي الخبخة ي الخبخةمشخفز الستهسط السجسهعات

 *6.283 *7.696 - 20.045 ي الخبخةمشخفز االستخاتيجي الترػر
 1.412 - *7.696 27.741 متهسطي الخبخة
 - 1.413 *6.283 26.32 مختفعي الخبخة

 *4.767 *5.849 - 15.409 ي الخبخةمشخفز السريخ السذتخك
 1.082 - *5.849 21.258 متهسطي الخبخة
 - 1.082 *4.767 20176 مختفعي الخبخة

 *3.346 3.605 - 10.159 ي الخبخةمشخفز خغبة فى التغييخال
 0.258 - *3.605 13.764 متهسطي الخبخة
 - 0.258 *3.346 13.505 مختفعي الخبخة

 *6.218 *6.871 - 20.522 ي الخبخةمشخفز القمب واالىتسام
 0.652 - *6.871 27.393 متهسطي الخبخة
 - 0.652 6.218 26.741 مختفعي الخبخة

 *3.884 *5.134 - 15.068 ي الخبخةمشخفز االندجام والتبلؤم
 1.246 - *5.134 20.20 متهسطي الخبخة
 - 1.249 *3.884 18.952 مختفعي الخبخة

 *5.049 *8.673 - 22.068 ي الخبخةمشخفز نذخ السعخفة
 *3.623 - *8.673 30.741 متهسطي الخبخة
 - *3.623 *5.049 27.117 مختفعي الخبخة

 *2.024 *3.42 - 9.840 ي الخبخةمشخفز األداءعبء 
 *1.187 - *3.428 13.269 متهسطي الخبخة
 - *1.187 *2.241 12.0824 مختفعي الخبخة

الجرجة الكمية لمحكاء 
 التشطيسي

 *31.792 *41.257 - 113.11 ي الخبخةمشخفز
 9.464 - *41.257 154.37 متهسطي الخبخة
 - 9.464 *31.792 144.91 مختفعي الخبخة

 
 (ٔٓ.ٓ(     **  الجاللة االحرائية عشج مدتػػ )٘ٓ.ٓ* الجاللة االحرائية عشج مدتػػ ) 
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( بيغ ٔٓ.ٓويتزح مغ الججول الدابق وجػد تأثيخ دال إحرائيا عشج مدتػػ)     
فى  /متػسط/مختفع(مشخفس) الخبخة لسدتػػ متػسصات درجات معمسي التعميع الثانػؼ شبقا 

 -القمب واالىتسام  -الخغبة فى التغييخ -السريخ السذتخك  -)الترػر االستخاتيجيدرجات
( لرالح التشطيسيالجرجة الكمية لمحكاء  -عبء العسل -نذخ السعخفة -الندجام والتبلؤم ا

 معمسي التعميع الثانػؼ متػسصي الخبخة. 
 ( ٕٙججول )

عمى أبعاد  مدتػؼ الخبخةنتائج اختبار شيفيو لجاللة الفخوق بيغ متػسصات درجات مجسػعات التفاعل بيغ التعميع الثانػؼ و 
 التشطيسيالحكاء 

درجات 
الحكاء 
 التشظيسي

 الستػسط السجسػعات
ثانػؼ عام 

ي مشخفز
 الخبخة

ثانػؼ 
عام 

متػسصي 
 الخبخة

ثانػؼ عام 
مختفعي 
 الخبخة

ثانػؼ فشي 
ي مشخفز
 الخبخة

ثانػؼ فشي 
متػسصي 

 الخبخة

ثانػؼ فشي 
مختفعي 
 الخبخة

 
جي

خاتي
الست

ر ا
رػ

الت
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نػعية يخ دال إحرائًيا لمتفاعل الثشائي بيغ وجػد تأث ويتزح مغ الججول الدابق
السريخ  -)الترػر االستخاتيجي درجاتالخبخة عمى كل مغ مدتػؼ و  التعميع الثانػؼ 

عبء  -نذخ السعخفة -االندجام والتبلؤم  -القمب واالىتسام  -الخغبة فى التغييخ -السذتخك
ع الثانػؼ الفشي متػسصي لرالح مجسػعة التعمي (التشطيسيالجرجة الكمية لمحكاء  -العسل

 الخبخة.
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)القمب بعجػأثيخ دال إحرائيا لمشػع عمي عغ وجػد ت الثالثأسفخت نتائج الفخض  قج      
االندجام والتبلؤم( حيث إنو تػجج فخوق دالة إحرائيا بيغ متػسصي درجات  -واالىتسام

إحرائيا بيغ  الحكػر واإلناث في بعج القمب واالىتسام لرالح اإلناث، ولكشو تػجج فخوق دالة
بيشسا ال يػجج  ،متػسصي درجات الحكػر واإلناث في بعج االندجام والتبلؤم لرالح الحكػر

 -)الترػر االستخاتيجي( عمى كل مغ درجاتمعمسة/ معمعتأثيخ دال إحرائًيا لمشػع )
الجرجة الكمية لمحكاء  -عبء العسل -نذخ السعخفة -الخغبة فى التغييخ -السريخ السذتخك

(. باإلضافة إلى وجػد فخوق دالة إحرائًيا بيغ متػسصي درجات معمسي التعميع يالتشطيس
 -)الترػر االستخاتيجي درجاتمعمسي التعميع الثانػؼ الفشي عمى كل مغ و الثانػؼ العام 

الجرجة الكمية  -عبء العسل -االندجام والتبلؤم  -القمب واالىتسام  -السريخ السذتخك 
عمسي التعميع الثانػؼ العام، في حيغ تػجج فخوق دالة إحرائًيا ( لرالح مالتشطيسيلمحكاء 

معمسي التعميع الثانػؼ الفشي في بعج و بيغ متػسصي درجات معمسي التعميع الثانػؼ العام 
)الخغبة فى التغييخ( لرالح معمسي التعميع الثانػؼ الفشي. وكحلظ تػجج فخوق دالة إحرائًيا 

/ متػسط/ مختفع( عمى كل مغ مشخفس) الخبخة مدتػؼ بيغ متػسصات درجات مجسػعات 
 -القمب واالىتسام  -الخغبة فى التغييخ -السريخ السذتخك -أبعاد )الترػر االستخاتيجي

( لرالح التشطيسيالجرجة الكمية لمحكاء  -عبء العسل -نذخ السعخفة -االندجام والتبلؤم 
الثانػؼ الثشائي بيغ التعميع مجسػعة متػسصي الخبخة. ويػجج تأثيخ دال إحرائًيا لمتفاعل 

 -الخغبة فى التغييخ -السريخ السذتخك -)الترػر االستخاتيجيوالخبخة عمى كل مغ أبعاد 
الجرجة الكمية لمحكاء  -عبء العسل -نذخ السعخفة -االندجام والتبلؤم  -القمب واالىتسام 

ج تأثيخ دال إحرائًيا  ( لرالح التعميع الثانػؼ الفشي متػسصي الخبخة. بيشسا ال يػجالتشطيسي
لمتفاعل الثشائي بيغ الشػع والخبخة والتفاعل الثشائي بيغ الشػع والتعميع الثانػؼ والتفاعل الثبلثي 

 -السريخ السذتخك -)الترػر االستخاتيجيالتعميع والخبخة عمى كل مغ أبعادبيغ الشػع و 
 -عبء العسل -السعخفة نذخ -االندجام والتبلؤم  -القمب واالىتسام  -الخغبة فى التغييخ

 (. التشطيسيالجرجة الكمية لمحكاء 
التي تػصمت إلى  Uygur& Ulusoy(2013) وتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج بحث      

وتختمف مع نتائج بحث  ،التشطيسيلخبخة عمى الحكاء سدتػؼ الوجػد تأثخ دال إحرائيًا 
Uygur& Ulusoy(2013)و ،Kahkha, et al.(2015)  أنو ال تػجج التي تػصمت إلى
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. ويسكغ التشطيسيفخوق دالة إحرائيا بيغ متػسصي درجات الحكػر واإلناث في الحكاء 
تفديخ ذلظ مغ خبلل أن السعمسات يتسيدن بالسذاعخ السخىفة واإلحداس الدائج باآلخخيغ 
واالىتسام بيع ويخافػن عمي السؤسدة التي يعسمػن بيا ألنيا ىي مرجر األمان السالي ليغ 

السعمسات إلى  تشطخالسعمسيغ ليحا في بعج القمب واالىتسام عمي  السعمساتج تسيد ولحا فق
بيشسا  ،مب واالىتسام مغ وجية عبلقاتيسغ وتفاعبلتيغ مع االخخيغلقالسؤسدة بأنيا تتسيد با

مغ سسات السعمسيغ أنيع مغ الديل عمييع فتح الحػار مع اآلخخيغ وعشجما يجمدػن مع 
باإلضافة إلى ،نيع يتعخفػن عمى بعس جيجا ويشدجسػن معاإشخز ما في مػقف شارغ ف

فيع لجييع حب وشغف لسعخفة كل شيء في  السعمسات،بخوح السخاشخة عغ  السعمسيغتسيد 
بسيام العسل ومدئػليتو.عمى  في مجال العسل والتداماً  أكثخ تعاوناً و ،البيئة التي يعيذػن فييا

والحياء مسا يجفعغ إلي االنصػاء والعدلة البلتي يتسيدن بالخجل  السعمساتالشقيس مغ 
وبالتالي يجرك السعمسػن أن مجيخ السجرسة يتسيد باالندجام والتبلؤم بيشسا تجرك السعمسات أن 

وىحا بشاء عمى وجية عبلقاتيع وتفاعبلتيع مع  مجيخ السجرسة يتسيد بالقمب واالىتسام
أنيع لثانػؼ بشػعيو ارس التعميع اولكغ رؤية كل مغ السعمسيغ والسعمسات لسجيخؼ مج،اآلخخيغ

 -نذخ السعخفة -الخغبة فى التغييخ -السريخ السذتخك -بالترػر االستخاتيجيسيدون يت
 .التشطيسيالجرجة الكمية لمحكاء  -األداءعبء 
يسكغ تفديخ الشتيجة بأن معمسي التعميع الثانػؼ  نهعية التعميم الثانهي وبالشدبة لتأثيخ       

نػاة  يسثمػن ألنيع يحسمػن عمي عاتقيع تعميع الصبلب الحيغ  األداءفي العام يتسيدون بالعبء 
والتكجس  األداء بعبءليحا السعمسػن يذعخون  السختمفة بالجامعةكميات اللمجامعة ويمتحقػن ب

حيث إن الصبلب في التعميع الثانػؼ العام يشتطسػن و ،في األمػر والسيام السصمػبة مشيع
لجػ مجيخؼ السجرسة وكحلظ يدتذعخون بزخورة تعاونيع  اءاألدبالسجارس ليحا ضيخ عبء 

إلنجاز أىجاف السؤسدة وليحا تتدع مجارسيع بالترػر  مع بعزيع البعس وتذاركيع
معمسي  ذلظ فإن عمي الشقيس مغو  والقمب واالىتسام، ،السريخ السذتخكو  االستخاتيجي،

بالحرػل عمي  مشيعلكثيخ شبلب تشتيي آمال ايخون أنيع يعمسػن التعميع الثانػؼ الفشي 
كسا أن ىؤالء الصبلب ال ييتسػن بػضع ترػر استخاتيجي اللتحاقيع  ،جبمػم الفشيشيادة ال

بإمجادىع بالسعمػمات والسعارف التي تفيجىع  وليحا ال ييتع مجيخؼ السجارس الفشيةبدػق العسل 
العام يديخون وفقًا لخصة التعميع الثانػؼ  ػبيشسا معمس ،فيسا بعج الستكسال شسػحاتيع العمسية
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إستخاتيجية فعمية تدعي السجارس لتحقيقيا وإمجاد السجتسع بكفاءات مغ الصبلب لسػاصمة 
مختمفة وعمي ىؤالء الصبلب تحسل  جامعية تخرراتالتعميع الجامعي ومغ ثع تخخيج 

 عمي العكذ مغ ذلظ معمسيو  ،مدئػلية قيادة السجتسع وتحقيق التقجم واالزدىار لسجتسعيع
التعميع الثانػؼ الفشي يخون أنفديع )بشاء عمى السقاببلت الذخرية لمباحثتان معيع أثشاء 

السجتسع وأن التعميع الثانػؼ ب ال مكانة ليع( يجرسػن لصبلب تصبيق أدوات البحث الحالي
السجتسع إال الحرػل عمي شيادة ورقية و الفشي عمي وضعو الحالي ال يزيف شئ لمصالب أ

وليحا ىؤالء السعمسػن يخون ضخورة تغييخ إستخاتيجية التعميع الثانػؼ الفشي  دون عمع حقيقي
 ويعسمػن معمسي التعميع الثانػؼ الفشي بيشيع كثيخ مغ التفكظ كسا أن لتتساشي مع الػاقع. 

خوح الفخدية وعجم وضػح رؤية مذتخكة لمعسل وال يذعخ السعمع بانتسائو إلى السجرسة ألنو ال ب
وقج تخجع نتيجة البحث الحالي إلى )حجود عيشة  ،الشػع مغ التعميع خؼ ججوػ مغ ىحاي

كسا وججت الباحثتان أن عجد كبيخ مغ مجارس التعميع الثانػؼ العام البلتي تع  البحث(.
التصبيق عمييع قج حرمت عمي الجػدة واالعتساد أؼ أن ىحه السجارس لجيو خصة سشػية 

غخس ػ سا أن انتذار ثقافة الجػدة بيحه السجارس ىكإستخاتيجية تتابع تشفيحىا ومجػ نجاحيا 
ووجػد التعاون والتبلؤم بيغ أفخاد السجتسع السجرسي فيسا الخوح التعاونية والخصط السذتخكة 

يقػمػن بو مغ أعسال لبلرتقاء بسدتػػ السجرسة واستسخارية الحرػل عمي الجػدة واالعتساد 
واالندجام والتبلؤم  التشطيسيبالحكاء  العام بتستعيليحا ُيقيع السعمسػن مجارس التعميع الثانػؼ ا

ولكغ عشج السقارنة بيغ معمسي التعميع الثانػؼ العام والفشي  ،واإلدارات التعميسية بيغ أفخادىا
التعميع  مجارساتزح تسيد  لسجارسيع التشطيسيفي بعج الخغبة في التغييخ كأحج أبعاد الحكاء 

أنيع لجييع رغبة حقيقة في ضل الطخوف وقج يخجع ذلظ إلى  بالخغبة في التغييخالثانػؼ الفشي 
التي يعيذػنيا محاوليغ تغييخ وجية نطخ السجتسع لمتعميع الثانػؼ الفشي والخفع مغ كفاءة ىحا 

الشػع مغ التعميع بل يحاولػن تغييخ االستخاتيجيات الستبعة الفعمية في التعميع الثانػؼ الفشي  
شتج التعميع الثانػؼ لفشي مع احتياجات سػق العسل واالرتقاء بسُ وضخورة أن يتساشي التعميع ا

ألنو ىشاك ال تػجج فخوق بيغ نػعي التعميع الثانػؼ في بعج نذخ السعخفة  في حيغ الفشي.
عبلقات وأواصخ تخابط بيغ السؤسدة الجامعية وإدارات ومجارسي التعميع الثانػؼ مغ أجل 

مؤتسخات ومشاضخات تشاقر و الشجوات التخبػية أو أنذخ السعمػمات سػاء مغ خبلل الجورات 
 قزايا التعميع.
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فإن الباحثتيغ تخؼ أن السعمسيغ متػسصي الخبخة ىع  مدتػؼ الخبخةوبالشدبة لتأثيخ 
ي الخبخة )حجيثي مشخفزأن  يعتقجون ألنيع سجارسيع أكثخ السعمسيغ تحسبًل لمسدئػلية ب

وبعيجيغ عغ تحسل السدئػلية وأن ذوػ الخبخة  ما زالػا في مخحمة التجخيب والتجريب التعييغ(
السختفعة )السعمسيغ القجامى( يقجمػن الشرائح واإلرشادات أؼ يسثمػن الخبخاء في السجرسة 

ونطخًا ألنيع  ،األداءالخبخة بعبء ػ ولكشيع ال يسارسػن العسل وليحا يذعخ السعمسػن متػسص
 راية بأىجاف وخصط السجرسة السخاد تحقيقياممقاة عمييع الكثيخ مغ السيام واألعباء فيع أكثخ د

ىع أكثخ  غْ سَ منيع يتعمسػن يعسمػن بخوح الفخيق حيث إكسا  ،رؤيتيا ورسالتيا في السجتسعو 
السعمسيغ حجيثي التعييغ، ولجييع رغبة في التغييخ واالرتقاء  مشيع خبخة ونقل ىحه الخبخات إلي

عمسيغ متػسصي الخبخة يتعاشفػن وييتسػن بالسجرسة ويتخكػن أثخ شيب بالسجرسة، كسا أن الس
مجيخ السجرسة واالشتخاك مع مجيخ السجرسة فى  بتػاصميع معبجسيع أفخاد السجتسع السجرسة 

الجاىجة عمى  عومحاولتي بسجارسيع االندجام والتبلؤمومجؼ  الكثيخ مغ السيام وأعباء العسل 
 . سة أىجافياخمق مشاخ تعاوني ممئ بالعبلقات الحسيسة حتى تحقق السجر 

عمي درجات  مدتػؼ الخبخةو  نػعية التعميع الثانػؼ وبالشدبة لتأثيخ التفاعل الثشائي بيغ 
الخؤية السدتقبمية وتصػيخ ب اىتست مؤخخاً فإن مجارس التعميع الثانػؼ الفشي  التشطيسيالحكاء 

السعمسيغ السجرسة والتعخف عمى السدتججات السعخفية السختبصة بالتعميع الفشي وتقميا إلى 
إمجاد الصبلب باألفكار الججيجة السختبصة و بالسجرسة وباألخز السعمسيغ متػسصي الخبخة 

بالعسل السيشي والخاصة بػرش التجريب السيشي لكي تتكافئ ميارات الصالب مع احتياجات 
 سػق العسل. 
 ومشاقذتيا: الخابعنتائج الفخض 

نػعية ( و معمسة -معمعائًيا لمشػع )تأثيخ دال إحر  يشز ىحا الفخض عمى أنو: "ال يػجج
/متػسط/مختفع( والتفاعبلت الثشائية مشخفس) مدتػؼ الخبخةفشي( و  -)عامالتعميع الثانػؼ 

، والختبار صحة ىحا كسا يجركو السعمسػن فى اإلبجاع  السجيخيغوالثبلثية بيشيع عمى درجات 
( لجراسة تأثيخ ٖ×ٕ×ٕذؼ الترسيع العاممي) (Manova)الفخض تع استخجام تحميل التبايغ 

عمى درجات اإلبجاع  مدتػؼ الخبخةالتفاعل بيغ كل مغ الشػع ونػعية التعميع الثانػؼ و 
 اإلدارؼ، وكانت الشتائج مػضحة كسا بالججول التالي:
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 (ٕٚججول )
درجات ي بيشيع عمى والتفاعل الثشائي والثبلث مدتػؼ الخبخةو  نػعية التعميع الثانػؼ نتائج تحميل التبايغ عشج تأثيخ الشػع و  

 اإلبجاع 

درجات  مجسػع السخبعات مرجر التبايغ درجات اإلبجاع
 الحخية

متػسط 
مدتػػ  قيسة )ف( السخبعات

 الجاللة
الحداسية 
 لمسذكبلت

 غيخ دالة ٘ٛ٘.ٓ ٚٚٗ.ٖٔ ٔ ٚٚٗ.ٖٔ الشػع )أ(
 غيخ دالة ٜٔٓ.ٕ ٜٜٔ.ٛٗ ٔ ٜٜٔ.ٛٗ التعميع الثانػؼ)ب(

 ٔٓ.ٓ ٖٙ٘.ٕٔ ٖٚٓ.ٜٕٛ ٕ ٘ٚٓ.ٛٚ٘ )ج( مدتػؼ الخبخة
 ٘ٓ.ٓ ٖٛٚ.٘ ٜٕٙ.ٕٖٔ ٔ ٜٕٙ.ٕٖٔ التعميع× ب( الشػع ×)أ

 ٘ٓ.ٓ ٜٜٗ.ٖ ٕٙٙ.ٓٛ ٕ ٖٕٖ.ٔٙٔ الخبخة×ج( الشػع×)أ
 ٔٓ.ٓ ٕٕٛ.ٚ ٜٔٓ.ٚٙٔ ٕ ٖٓٛ.ٖٖ٘ الخبخة×ج( التعميع ×)ب

 غيخ دالة ٜ٘٘.ٓ ٘ٔٓ.ٕٕ ٕ ٖٓٓ.ٗٗ الخبخة×التعميع × الشػع
 - - ٙ٘ٓ.ٖٕ ٕٙٓ ٜ٘.ٜٗٚٗ تبايغ الخصأ

 غيخ دالة ٗ٘ٚ.ٔ ٖٖ٘.ٕٓ ٔ ٖٖ٘.ٕٓ الشػع )أ( األصالة
 غيخ دالة ٜٛٙ.ٓ ٕٙٓ.ٛ ٔ ٕٙٓ.ٛ التعميع الثانػؼ )ب(

 ٔٓ.ٓ ٘ٛٔ.ٛ ٖٓٛ.ٜ٘ ٕ ٜ٘ٙ.ٜٔٔ )ج( مدتػؼ الخبخة
 غيخ دالة ٖٚٙ.ٔ ٚٙٔ.ٜٔ ٔ ٚٙٔ.ٜٔ التعميع× ب( الشػع ×)أ

 غيخ دالة ٗ٘ٓ.ٕ ٘ٗٓ.ٕٗ ٕ ٜٛٓ.ٛٗ الخبخة×ج( الشػع×)أ
 ٔٓ.ٓ ٚ٘٘.ٚ ٓٛٗ.ٛٛ ٕ ٜٓٙ.ٙٚٔ الخبخة×ج( التعميع ×)ب

 غيخ دالة ٖٖٚ.ٔ ٚ٘ٙ.٘ٔ ٕ ٖٗٔ.ٖٔ الخبخة×التعميع × الشػع
 - - ٛٓٚ.ٔٔ ٕٙٓ ٜ٘ٛ.ٕٔٔٗ تبايغ الخصأ

 غيخ دالة ٜٓٛ.ٓ ٕٓٛ.ٖ٘ ٔ ٕٓٛ.ٕ٘ الشػع )أ( السخونة
 غيخ دالة ٕٗٓ.ٖ ٖٛٙ.ٕٓٔ ٔ ٖٛٙ.ٕٓٔ التعميع الثانػؼ )ب(

 ٔٓ.ٓ ٖٔٔ.ٔٔ ٙٚ٘.ٛٗٗ ٕ ٔ٘ٔ.ٜٚٛ )ج( مدتػؼ الخبخة
 غيخ دالة ٘ٙٚ.ٓ ٖٛٔ.ٖٓ ٔ ٖٛٔ.ٖٓ التعميع× ب( الشػع ×)أ

 غيخ دالة ٜٚٔ.ٔ ٕٔٓ.ٙٚ ٕ ٕٗٓ.ٕ٘ٔ الخبخة×ج( الشػع×)أ
 ٔٓ.ٓ ٜٚٙ.٘ ٜٕٕ.ٕٕ٘ ٕ ٜ٘ٗ.ٓ٘ٗ الخبخة×ج( التعميع ×)ب

 غيخ دالة ٜٕٗ.ٔ ٕٖٛ.ٔ٘ ٕ ٙ٘ٙ.ٕٓٔ الخبخة×التعميع × الشػع
 - - ٚ٘ٙ.ٜٖ ٕٙٓ ٕٓٙ.ٜٙٔٛ تبايغ الخصأ

 روح السخاشخة
 

 غيخ دالة ٘ٛٗٓ. ٖٔٔ.٘ ٔ ٖٔٔ.٘ الشػع )أ(
 غيخ دالة ٗٛ٘.ٖ ٕٕٛ.ٖٚ ٔ ٕٕٛ.ٖٚ التعميع الثانػؼ )ب(

 ٔٓ.ٓ ٕٚٙ.ٚ ٗٛٙ.ٙٚ ٕ ٜٖٙ.ٖ٘ٔ )ج( مدتػؼ الخبخة
 غيخ دالة ٕٚٙ.ٓ ٚٔٛ.ٕ ٔ ٚٔٛ.ٕ التعميع× ب( الشػع ×)أ

 غيخ دالة ٕٕٗ.ٔ ٔٓٔ.ٖٔ ٕ ٕٕٓ.ٕٙ الخبخة×ج( الشػع×)أ
 ٘ٓ.ٓ ٕٕٛ.ٖ ٕٖٙ.ٓٗ ٕ ٖ٘ٙ.ٓٛ الخبخة×ج( التعميع ×)ب

 غيخ دالة ٖٛٚ.ٓ ٕٜٜ.ٖ ٕ ٖٜٛ.ٚ الخبخة×التعميع × الشػع
   ٕ٘٘.ٓٔ ٕٙٓ ٜ٘ٙ.ٖٕٚٔ تبايغ الخصأ
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درجات  مجسػع السخبعات مرجر التبايغ درجات اإلبجاع
 الحخية

متػسط 
مدتػػ  قيسة )ف( السخبعات

 الجاللة
القابمية 
 لمتغييخ

 

 دالة غيخ ٜٖٔ.ٓ ٚٗٗ.ٔ ٔ ٚٗٗ.ٔ الشػع )أ(
 غيخ دالة ٔٔ٘.ٔ ٜٖٚ.٘ٔ ٔ ٜٖٚ.٘ٔ التعميع الثانػؼ )ب(

 ٔٓ.ٓ ٛٛٗ.ٜ ٕ٘ٛ.ٜٛ ٕ ٗٓٚ.ٜٚٔ )ج( مدتػؼ الخبخة
 غيخ دالة ٓٛٛ.ٓ ٖٚٔ.ٜ ٔ ٖٚٔ.ٜ التعميع× ب( الشػع ×)أ

 غيخ دالة ٘ٔٗ.ٔ ٕٗٚ.ٗٔ ٕ ٗٛٗ.ٜٕ الخبخة×ج( الشػع×)أ
 ٔٓ.ٓ ٜٔٔ.ٚ ٕٜ٘.ٗٚ ٕ ٙ٘ٛ.ٜٗٔ الخبخة×ج( التعميع ×)ب

 غيخ دالة ٗٔ٘.ٓ ٖٚ٘.٘ ٕ ٘ٔٚ.ٓٔ الخبخة×التعميع × الشػع
 - - ٜٔٗ.ٓٔ ٕٙٓ ٖ٘ٗ.ٕٙٗٔ تبايغ الخصأ

مػاصمة 
 تحقيق اليجف

 

 غيخ دالة ٖٕٙ.ٓ ٜٙٛ.ٕ ٔ ٜٙٛ.ٕ الشػع )أ(
 ٔٓ.ٓ ٕٕ٘.ٙ ٜٓٛ.ٛٚ ٔ ٜٓٛ.ٛٚ التعميع الثانػؼ )ب(

 ٔٓ.ٓ ٕٕٛ.ٗٔ ٚٗٚ.ٜٚٔ ٕ ٜٗٗ.ٜٖ٘ )ج( مدتػؼ الخبخة
 غيخ دالة ٖٔٗ.ٓ ٜٕٔ.٘ ٔ ٜٕٔ.٘ التعميع× ب( الشػع ×)أ

 غيخ دالة ٛٙٔ.ٔ ٚ٘ٚ.ٗٔ ٕ ٖٔ٘.ٜٕ الخبخة×ج( الشػع×)أ
 ٔٓ.ٓ ٘ٛٙ.ٓٔ ٜٛٚ.ٖٗٔ ٕ ٜٚ٘.ٜٕٙ الخبخة×ج( التعميع ×)ب

 غيخ دالة ٜٔ٘.ٖ ٕٖٙ.٘ٗ ٕ ٕٗٚ.ٜٓ الخبخة×التعميع × الشػع
 - - ٖٖٙ.ٕٔ ٕٙٓ ٜٜٖ.ٕٕٓٙ تبايغ الخصأ

 الصبلقة
 

 غيخ دالة ٕٓٓ.ٓ ٔٔٓ.ٓ ٔ ٔٔٓ.ٓ الشػع )أ(
 غيخ دالة ٖٚٙ.ٓ ٙٗٙ.ٗ ٔ ٗٙٗ.ٗ التعميع الثانػؼ )ب(

 ٔٓ.ٓ ٜٜٓ.ٚ ٖٗٔ.٘٘ ٕ ٕٛٙ.ٓٔٔ )ج( مدتػؼ الخبخة
 غيخ دالة ٜٔٔ.ٕ ٛٔٙ.ٗٔ ٔ ٛٔٙ.ٗٔ التعميع× ب( الشػع ×)أ

 غيخ دالة ٘٘ٚ.ٔ ٜٓٔ.ٕٔ ٕ ٕٛٔ.ٕٗ الخبخة×ج( الشػع×)أ
 ٔٓ.ٓ ٕٙٚ.ٙ ٙ٘ٙ.ٙٗ ٕ ٕٖٔ.ٖٜ الخبخة×ج( التعميع ×ب)

 غيخ دالة ٖٚٙ.ٔ ٖٜٕ.ٔٔ ٕ ٚٛ٘.ٕٕ الخبخة×التعميع × الشػع
 - - ٜٓٓ.ٙ ٕٙٓ ٓٔٗ.ٕٔٗٔ تبايغ الخصأ

الجرجة الكمية 
لسقياس 
اإلبجاع 
 اإلدارؼ 

 غيخ دالة ٖٓٙ.ٓ ٜٗٙ.ٜٖٙ ٔ ٜٗٙ.ٜٖٙ الشػع )أ(
 غيخ دالة ٛٙٛ.ٕ ٖٔٚ.ٚ٘ٚٔ ٔ ٖٔٚ.ٚ٘ٚٔ التعميع الثانػؼ )ب(

 ٔٓ.ٓ ٙٙٔ.ٕٔ ٓٛٗ.ٙ٘ٗٚ ٕ ٜٓٙ.ٕٜٔٗٔ )ج( مدتػؼ الخبخة
 غيخ دالة ٕٜٙ.ٔ ٜٜٔ.ٖٙٓٔ ٔ ٜٜٔ.ٖٙٓٔ التعميع× ب( الشػع ×)أ

 غيخ دالة ٕٖٕ.ٕ ٜٓٚ.ٖٚٙٔ ٕ ٓٛ٘.ٖٕ٘ٚ الخبخة×ج( الشػع×)أ
 ٔٓ.ٓ ٓٚٓ.ٛ ٕٔٓ.ٜٙٗٗ ٕ ٕٗٓ.ٕٜٜٛ الخبخة×ج( التعميع ×)ب

 غيخ دالة ٛ٘ٗ.ٔ ٓٓٙ.ٖٜٛ ٕ ٕٓٓ.ٚٛٚٔ الخبخة×عميعالت×الشػع
 - - ٖٚٛ.ٕٔٙ ٕٙٓ ٜٚ.ٕٕٔ٘ٙٔ تبايغ الخصأ

( عمى معمسة/ معمعيتزح مغ الججول الدابق أنو: ال يػجج تأثيخ دال إحرائًيا لمشػع )     
يػجج تأثيخ دال إحرائًيا  . بيشسالسجيخ السجرسة كسا يجركو السعمسػن كل مغ أبعاد اإلبجاع 
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لتعميع الثانػؼ)عام/ فشي( عمى درجة بعج مػاصمة تحقيق اليجف كأحج أبعاد اإلبجاع عية انػ 
( ٘ممحق)قمة كسا يتزح مغ لمعيشات السدت ولتحجيج وجية الفخوق تع استخجام اختبار)ت(

( بيغ متػسصي درجات مجيخؼ ٘ٓ.ٓحيث إنو تػجج فخوق دالة إحرائيا عشج مدتػػ )
مجيخؼ مجارس التعميع الثانػؼ الفشي كسا يجركيا السعمسػن في و م مجارس التعميع الثانػؼ العا

باإلضافة إلى وجػد  ،بعج مػاصمة تحقيق اليجف لرالح مجيخؼ مجارس التعميع الثانػؼ العام
 درجاتمختفع( عمى كل مغ /متػسط/مشخفس) مدتػؼ الخبخةتأثيخ دال إحرائًيا لستغيخ 

مػاصمة تحقيق  -القابمية لمتغييخ -وح السخاشخةر  -السخونة -األصالة -)الحداسية لمسذكبلت
الجرجة الكمية لسقياس اإلبجاع( ولتحجيج وجية الفخوق تع استخجام اختبار  -الصبلقة –اليجف 

يػجج تأثيخ دال إحرائًيا لمتفاعل الثشائي بيغ كسا التالي.  (ٕٛشافيو كسا يتزح مغ ججول )
الخبخة عمى بعج الحداسية لمسذكبلت تػػ مدوبيغ الشػع و  نػعية التعميع الثانػؼ الشػع و 

التالييغ.  (ٖٓ،ٜٕولتحجيج وجية الفخوق تع استخجام اختبار شافيو كسا يتزح مغ الججوليغ)
الخبخة مدتػؼ و  نػعية التعميع الثانػؼ بيشسا يػجج تأثيخ دال إحرائًيا  لمتفاعل الثشائي بيغ 

القابمية  -روح السخاشخة -ة السخون -األصالة -)الحداسية لمسذكبلتدرجاتعمى كل مغ 
الجرجة الكمية لسقياس اإلبجاع( ولتحجيج وجية  -الصبلقة –مػاصمة تحقيق اليجف  -لمتغييخ 

التالي. كسا أنو ال يػجج تأثيخ  (ٖٔالفخوق تع استخجام اختبار شافيو كسا يتزح مغ ججول )
الخبخة عمى كل مغ مدتػؼ و  نػعية التعميع الثانػؼ دال إحرائًيا  لمتفاعل الثبلثي بيغ الشػع و 

مػاصمة  -القابمية لمتغييخ -روح السخاشخة -السخونة -األصالة -)الحداسية لمسذكبلتدرجات
 الجرجة الكمية لسقياس اإلبجاع(.  -الصبلقة –تحقيق اليجف 



 

 
 

)   ٛٔ) 
2012 ،ديطمرب2ج، 22جملة اإلزغاد النفطي، العدد   

 د. أمرية حممد بدز &هامن حممد ضامل  د.
 

 (ٕٛججول )
 درجاتعمى  سدتػؼ الخبخةل التعميع الثانػؼ شبقا مجيخؼ مجارسنتائج اختبار شيفيو لجاللة الفخوق بيغ متػسصات درجات  

 اإلبجاع 

ي مشخفز الستػسط السجسػعات أبعاد اإلبجاع
 مختفعي الخبخة متػسصي الخبخة الخبخة

الحداسية 
 لمسذكبلت

 *ٔٚٔ.ٗ *ٕٔٗ.٘ - ٓٓ٘.٘ٔ ي الخبخةمشخفز
 ٕٔ٘.ٔ - - ٖٕٜٔ.ٕٓ متػسصي الخبخة
 - - - ٓٚٙ.ٜٔ مختفعي الخبخة

 *ٜٛٗ.ٔ *ٜٕٔ.ٖ - ٖٕ٘.ٓٔ ي الخبخةمشخفز األصالة
 ٔٛٔ.ٔ - - ٔ٘ٙ.ٖٔ متػسصي الخبخة
 - - - ٔٚٗ.ٕٔ مختفعي الخبخة

 *ٕٜٕ٘.٘ *ٛ٘ٚٚ.ٙ - ٜ٘٘.ٜٔ ي الخبخةمشخفز السخونة
 ٖٖٛٗ.ٔ - - ٖٓٚ.ٕٙ متػسصي الخبخة
 - - - ٕٚٗ.ٕ٘ مختفعي الخبخة

 روح السخاشخة
 

 *ٕٜٔٗ.ٔ *ٜٜٛٛ.ٕ - ٓٔ ي الخبخةمشخفز
 ٜٚٚ٘.ٓ - - ٜٛ.ٕٔ متػسصي الخبخة
 - - - ٜٔٗ.ٔٔ مختفعي الخبخة

 القابمية لمتغييخ
 

 *ٕٖٜٓ.ٕ *ٖٙٛٚ.ٕ - ٓٔ ي الخبخةمشخفز
 ٓٗٗٔ.ٓ - - ٓٛ.ٕٔ متػسصي الخبخة
 - - - ٜ٘.ٕٔ مختفعي الخبخة

 
مػاصمة تحقيق 

 اليجف

 *٘ٗٛٛ.ٖ *ٖٓٓ.ٗ - ٖٚ.ٕٔ ي الخبخةمشخفز
 ٙٛٔٔ.ٓ - - ٖٚ.ٙٔ متػسصي الخبخة

 - - - ٔٙ.ٙٔ تفعي الخبخةمخ 
 الصبلقة
 

 *ٜٙٔٛ.ٔ *ٜٕٔ.ٕ - ٛٗ.ٚ ي الخبخةمشخفز
 ٖٕٛٚ.ٓ - - ٜٙٙ.ٜ متػسصي الخبخة
 - - - ٙٗ.ٜ مختفعي الخبخة

الجرجة الكمية 
 لسقياس اإلبجاع

 *ٗ٘ٗٔ.ٕٕ *ٖٖٕٚ.ٕٚ - ٕٓ.ٙٛ ي الخبخةمشخفز
 ٖ٘ٛٓ.٘ - - ٗ.ٖٔٔ متػسصي الخبخة
 - - - ٘.ٛٓٔ مختفعي الخبخة

( بيغ ٔٓ.ٓيتزح مغ الججول الدابق وجػد تأثيخ دال إحرائيا عشج مدتػػ)و        
/ متػسط/ مشخفس)  سدتػؼ الخبخةالتعميع الثانػؼ شبقا ل مجيخؼ مجارسمتػسصات درجات 

روح السخاشخة  -السخونة  -األصالة -)الحداسية لمسذكبلتدرجاتفى لجػ معمسييع  مختفع(



 

 

 

)   ٕٛ) 
2012 ،ديطمرب2ج، 22جملة اإلزغاد النفطي، العدد   

النموذج البنائي للعالقات بني الركاء التنظيمي واإلبداع وإدازة األشمات املدزضية    

 مجيخؼ مجارسالجرجة الكمية لسقياس اإلبجاع( لرالح  -الصبلقة –مػاصمة تحقيق اليجف  -
متػسصي الخبخة. في حيغ يػجج تأثيخ دال إحرائيا عشج شبقا إلدراك معمسييع التعميع الثانػؼ 

 سدتػؼ الخبخةالتعميع الثانػؼ شبقا ل مجيخؼ مجارس( بيغ متػسصات درجات ٔٓ.ٓمدتػػ)
التعميع الثانػؼ  مجيخؼ مجارسمية لمتغييخ لرالح / متػسط/ مختفع ( فى بعج القابمشخفس)

 مختفعي الخبخة.شبقا إلدراك معمسييع 
 ( ٜٕججول )

والشػع عمى بعج  نػعية التعميع الثانػؼ نتائج اختبار شيفيو لجاللة الفخوق بيغ متػسصات درجات مجسػعات التفاعل بيغ 
 الحداسية لمسذكبلت

 الستهسط السجسهعات أبعاد اإلبجاع
ى معمم ف

الثانهي 
 العام

معمسة في 
الثانهي 

 العام

معمم في 
 الثانهي الفشي

معمسة في 
الثانهي 
 الفشي

                 حداسيةال
 لمسذكبلت

 ٜٗٓ.ٓ ٖٛٗ.ٔ ٕٛٙ.ٓ - ٘ٛٛ.ٜٔ الثانػؼ العام  بالتعميعمعمع 
 ٖٙٙ.ٓ ٔٚٔ.ٔ - - ٛٔٙ.ٜٔ الثانػؼ العام  بالتعميعمعمسة 
 ٖٗ٘.ٓ - - - ٚٗٗ.ٛٔ فشي الثانػؼ ال بالتعميعمعمع 

 - - - - ٜٔٛ.ٛٔ الثانػؼ الفشي  بالتعميعمعمسة 

نػعية التعميع وجػد تأثيخ دال إحرائًيا لمتفاعل الثشائي بيغ  ويتزح مغ الججول الدابق
 .التعميع الثانػؼ العاملرالح مجسػعة السعمسيغ ب والشػع عمى بعج الحداسية لمسذكبلت الثانػؼ 

 (ٖٓججول )
الخبخة والشػع عمى بعج الحداسية  مدتػؼ  اختبار شيفيو لجاللة الفخوق بيغ متػسصات درجات مجسػعات التفاعل بيغ نتائج 

 لمسذكبلت
أبعاد 
 اإلبجاع

 الستػسط السجسػعات
معمسيغ 
ي مشخفز
 الخبخة

معمسيغ 
متػسصي 

 الخبخة

معمسيغ 
مختفعي 
 الخبخة

معمسات 
ات مشخفز
 الخبخة

معمسات 
متػسصات 

 الخبخة

ت معمسا
 مختفعات
 الخبخة

بلت
ذك

 لمس
سية

حدا
ال

 

 ٖٖٗ.ٕ - ٕٔٙٙ.ٕ - ٕٓٗٙ.ٗ ٛٚٔ.ٓ - ٙٚٙٗ.ٔ - - ٜٙٚ.ٛٔ ي الخبخةمشخفزمعمسيغ 
 ٜٓٙٓ.ٓ - ٜ٘ٗٔ.ٔ ٚٓٔ.ٙ ٜٕٛ.ٔ - - ٖٕ.ٕٓ معمسيغ متػسصي الخبخة
 ٜ٘٘ٔ.ٕ - ٗٛٗ.ٕ - ٛٔٛ.ٗ - - - ٜٚٗ.ٛٔ معمسيغ مختفعي الخبخة

 ٖٛٔٓ.ٚ - ٖٕٖٓ.ٚ- - - - - ٜٕٔ.ٗٔ ي الخبخةمشخفزمعمسات 
 ٕ٘ٛٛ.ٓ - - - - - ٖٔٗ.ٕٔ معمسات متػسصي الخبخة
 - - - - - - ٖٗٔ.ٕٔ معمسات مختفعي الخبخة

والشػع  مدتػؼ الخبخةوجػد تأثيخ دال إحرائًيا لمتفاعل الثشائي بيغ  يتزح مغ الججول الدابقو 
 الخبخة. لرالح مجسػعة معمسات متػسصات عمى بعج الحداسية لمسذكبلت



 

 
 

)   ٖٛ) 
2012 ،ديطمرب2ج، 22جملة اإلزغاد النفطي، العدد   

 د. أمرية حممد بدز &هامن حممد ضامل  د.
 

 (ٖٔججول )
 نػعية التعميع الثانػؼ نتائج اختبار شيفيو لجاللة الفخوق بيغ متػسصات درجات مجسػعات التفاعل بيغ  

 عمى أبعاد اإلبجاع  مدتػؼ الخبخةو  

 الستػسط السجسػعات اإلبجاع
ثانػؼ عام 

ي مشخفز
 الخبخة

ثانػؼ عام 
متػسصي 

 الخبخة

ثانػؼ عام 
 مختفعي الخبخة

ثانػؼ فشي 
ي شخفزم

 الخبخة

ثانػؼ فشي 
 متػسصي الخبخة

ثانػؼ فشي 
 مختفعي الخبخة

 
الحداسية 
 لمسذكبلت

 

 ٚٓٔ.ٔ - ٜ٘ٛ.ٕ - ٜٛٚ.٘ ٔٗٙٚ.ٓ - ٘٘ٔ٘.ٓ - ٜٚٔ.ٛٔ ي الخبخةمشخفزثانػؼ عام 
 ٕٕٙ.ٔ - ٖٗٚ.ٖ - ٕٗٚ.٘ ٜٕٚ.ٔ - - - ٓٗ.ٕٓ ثانػؼ عام متػسصي الخبخة
 ٖٖٗ.ٓ - ٜ٘ٓ.ٕ - ٖ٘٘.ٙٔ - - - ٓٓ٘.ٜٔ ثانػؼ عام مختفعي الخبخة

 ٜٙٛ.ٙ - ٛٗٙ.ٛ - - - - - ٓٓ.ٖٔ ي الخبخةمشخفزثانػؼ فشي 
 ٕٔ٘ٚ.ٔ - - - - - ٛٙٗ.ٕٔ ثانػؼ فشى متػسصي الخبخة
 - - - - - - ٜٚٙ.ٜٔ ثانػؼ فشى مختفعي الخبخة

 
 األصالة

 

 ٜٚٚٔ.ٓ - ٖٜٚ.ٔ - ٖٜٗ.ٖ ٙٔٗ.ٕ ٜٛٛ.ٓ - ٗٛٙ.ٕٔ ي الخبخةمشخفزثانػؼ عام 
 ٚٙٓ.ٔ - ٕٚٛ.ٕ - ٗٗٓ.ٖ ٖٚٗ.ٓ - - - ٜٔٙ.ٕٔ ثانػؼ عام متػسصي الخبخة
 ٜٗ٘.ٓ - ٖٖ٘.ٕ ٜٚٔ٘.ٖ - - - ٜٕٙ.ٕٔ ثانػؼ عام مختفعي الخبخة

 ٕٔٔ.ٗ - ٔٚٛ.٘ - - - - - ٛٛ.ٛ ي الخبخةمشخفزثانػؼ فشي 
 ٜ٘ٚ.ٔ - - - - - ٕٕٙ.ٗٔ ثانػؼ فشى متػسصي الخبخة
 - - - - - - ٗٚٚ.ٕٔ ثانػؼ فشى مختفعي الخبخة

 
 السخونة

 
 
 
 

 ٖٔٚٚ.ٓ - ٜٓٗ.ٖ - ٜٚٓ.ٙ ٕٕ٘.ٔ - ٜٙٗٚ.ٓ - ٚ٘ٔ.ٕٗ ي الخبخةمشخفزثانػؼ عام 
 ٕٓ٘.ٔ - ٙٙ٘ٔ.ٗ - ٔٙٔ.ٙ -ٜٜ.ٔ - - ٖ٘ٔ.ٕٙ ثانػؼ عام متػسصي الخبخة
 ٜٚٗ.ٓ ٜٙ٘ٔ.ٕ - ٓٙٔ.ٛ - - - ٚٓٗ.ٕ٘ ثانػؼ عام مختفعي الخبخة

 ٔٛٙ.ٚ - ٖٚٔ.ٓٔ - - - - - ٓٙٚ.ٙٔ ي الخبخةمشخفزثانػؼ فشي 
 ٖٙٙ.ٕ - - - - - ٚٙ٘.ٕٚ ثانػؼ فشى متػسصي الخبخة
 - - - - - - ٜٚٙ.ٕٗ ثانػؼ فشى مختفعي الخبخة

 
شخة

سخا
ح ال

رو
 

 ٛٔٓٓ.ٓ - ٜٕٗ.ٔ - ٗٗٔ.ٖ ٜٙٓ.ٓ - ٙٔٓٗ.ٓ - ٜٗٛ.ٔٔ ي الخبخةمشخفزثانػؼ عام 
 ٖٓٗ.ٓ - ٜٙٙ.ٔ - ٖٗٚ.ٕ ٔٔٚٗ.ٓ - - - ٕٜٙ.ٕٔ ثانػؼ عام متػسصي الخبخة
 ٚٚٓٙ.ٓ ٕٕٗ.ٔ - ٕٗٔ.ٖ - - - ٘٘ٓ.ٕٔ ثانػؼ عام مختفعي الخبخة

 ٙٗٔ.ٖ - ٜٖٗ.ٗ - - - - - ٓٙ٘.ٛ ي الخبخةمشخفزثانػؼ فشي 
 ٕٜٕٙ.ٔ - - - - - ٕٖٗ.ٖٔ ثانػؼ فشى متػسصي الخبخة

 - - - - - - ٕٙٗ.ٔٔ فشى مختفعي الخبخة

 
ييخ

متغ
ة ل

ابمي
الق

 
 ٖٙٓ.ٔ - ٖٔٔ.ٔ - ٔٚ.ٖ - ٕٓ٘ٗ.ٓ - ٜٓ٘.ٓ - ٕٓٔ.ٕٔ ي الخبخةمشخفزام ثانػؼ ع 

 ٕٚ٘.ٕ - ٔٗٙٓ.ٕ - ٖٓٙٚ.ٕ ٗٓٓٗ.ٔ - - - ٗٗ.ٕٔ ثانػؼ عام متػسصي الخبخة
 ٘ٙ٘ٛ.ٓ - ٖٙٙٙ.ٓ - ٚٓٙٔ.ٗ - - - ٚٙ.ٕٔ ثانػؼ عام مختفعي الخبخة

 ٚٔٓ.٘ - ٕٗٛ.ٗ - - - - - ٖٙ.ٛ ي الخبخةمشخفزثانػؼ فشي 
 ٜٕٜٔ.ٓ - - - - - - ٕٖ.ٖٔ ػؼ فشى متػسصي الخبخةثان

 - - - - - - ٘ٗ.ٖٔ ثانػؼ فشى مختفعي الخبخة
 

مػاصمة 
تحقيق 
 اليجف

 

 ٕٛٙٗ.ٓ - ٖٙ٘.ٔ - ٕٜٔ٘.٘ ٕٜ٘.ٓ - ٕ٘ٛ.ٔ - ٕٗٛ.٘ٔ ي الخبخةمشخفزثانػؼ عام 
 ٛٗٚ.ٔ - ٖٗٛ.ٕ - ٖٔٔ.ٗ ٕٙٓ.ٕ - - - ٕ٘.ٙٔ ثانػؼ عام متػسصي الخبخة

 ٘ٚ٘ٗ.ٓ ٖ٘ٚٙ.ٓ - ٚٔ٘.ٙ - - - ٘ٔٛ.ٙٔ عام مختفعي الخبخة ثانػؼ 
 ٓٙٓ.ٙ - ٗ٘٘ٔ.ٚ - - - - - ٖٙ.ٓٔ ي الخبخةمشخفزثانػؼ فشي 

 ٜ٘ٓ.ٔ - - - - - ٘ٓٗ.ٚٔ ثانػؼ فشى متػسصي الخبخة
 - - - - - - ٕٛ٘.ٙٔ ثانػؼ فشى مختفعي الخبخة



 

 

 

)   ٛٗ) 
2012 ،ديطمرب2ج، 22جملة اإلزغاد النفطي، العدد   

النموذج البنائي للعالقات بني الركاء التنظيمي واإلبداع وإدازة األشمات املدزضية    

 الستػسط السجسػعات اإلبجاع
ثانػؼ عام 

ي مشخفز
 الخبخة

ثانػؼ عام 
متػسصي 

 الخبخة

ثانػؼ عام 
 مختفعي الخبخة

ثانػؼ فشي 
ي شخفزم

 الخبخة

ثانػؼ فشي 
 متػسصي الخبخة

ثانػؼ فشي 
 مختفعي الخبخة

 
 الصبلقة

 

 ٜٜٗ.ٓ - ٕٔٚ.ٔ - ٕٓٛ.ٕ ٖٛ٘.ٓ ٗ٘٘ٙ.ٓ - ٘ٓ.ٜ ي الخبخةمشخفزثانػؼ عام 
 ٘ٗ٘ٔ.ٔ - ٕٜٚ.ٔ - ٖٚٗٔ.ٕ ٖ٘ٔ.ٔ - - - ٕ٘.ٜ ثانػؼ عام متػسصي الخبخة
 ٔٗٔ.ٓ - ٖٜٔ.ٓ - ٚٓٙٔ.ٖ - - - ٖ٘.ٜ ثانػؼ عام مختفعي الخبخة

 ٖٔٓ.ٖ - ٗٚٓ.ٗ - - - - - ٕٛ.ٙ ي الخبخةمشخفزثانػؼ فشي 
 ٕٙٚٚ.ٓ - - - - - ٕٖ.ٓٔ ثانػؼ فشى متػسصي الخبخة
 - - - - - - ٘ٗٙ.ٜ ثانػؼ فشى مختفعي الخبخة

ية 
الكم

جة 
لجر

ا
ل

جاع
ئلب

 

 ٜٖٖ.ٗ ٜٗٗ.ٖٔ ٔٛٛ.ٖٔ ٗٓٗ.ٖ ٜٖٗ.٘ - ٕٖٙ.ٗٓٔ ي الخبخةمشخفزثانػؼ عام 
 ٖٚٚ.ٜ - ٛٛ.ٛٔ - ٗٗ.ٕٙ ٖٗٛ.ٛ - - - ٜ٘.ٜٓٔ ثانػؼ عام متػسصي الخبخة
 ٜٕٜ.ٓ - ٗٓ.ٓٔ - ٕ٘ٛ.ٖ٘ - - - ٜٕٓ.ٚٓٔ ثانػؼ عام مختفعي الخبخة

 ٕ٘ٔ.ٖٙ - ٖٖ.٘ٗ - - - - - ٕٓٓ.ٕٚ ي الخبخةمشخفزثانػؼ فشي 
 ٘ٔٔ.ٜ - - - - - ٖٖٛ.٘٘ٔ ثانػؼ فشى متػسصي الخبخة
 - - - - - - ٖٛ.ٕٓٔ ثانػؼ فشى مختفعي الخبخة

نػعية وجػد تأثيخ دال إحرائًيا لمتفاعل الثشائي بيغ  يتزح مغ الججول الدابقو 
السخونة  -األصالة -)الحداسية لمسذكبلتدرجات عمى كل مغ ؼ الخبخةمدتػ و  التعميع الثانػؼ 

لجػ السجرييغ  الجرجة الكمية لئلبجاع( – مػاصمة تحقيق اليجف -الصبلقة -روح السخاشخة  -
لرالح مجسػعة التعميع الثانػؼ الفشي متػسصي الخبخة، بيشسا يػجج تأثيخ  كسا يجركو السعمسػن 

بعج القابمية عمى  مدتػؼ الخبخةو  نػعية التعميع الثانػؼ ئي بيغ دال إحرائًيا لمتفاعل الثشا
 .لمتغييخ لرالح مجسػعة التعميع الثانػؼ الفشي مختفعي الخبخة

بيشسا تػجج فخوق  ،ال يػجج تأثيخ دال إحرائيا لمشػع عمي درجات اإلبجاعوبالتالي 
لفشي مسي التعميع الثانػؼ امعو دالة إحرائًيا بيغ متػسصي درجات معمسي التعميع الثانػؼ العام 

لرالح معمسي التعميع الثانػؼ العام، في حيغ ال تػجج فخوق فى بعج مػاصمة تحقيق اليجف 
معمسي التعميع الثانػؼ الفشي و دالة إحرائًيا بيغ متػسصي درجات معمسي التعميع الثانػؼ العام 

ا بيغ متػسصات درجات . وكحلظ تػجج فخوق دالة إحرائيً لمسجيخييغفي بقية أبعاد اإلبجاع 
)الحداسية درجات/ متػسط/ مختفع( عمى كل مغ مشخفس) مدتػؼ الخبخةمجسػعات 
الجرجة  -الصبلقة –مػاصمة تحقيق اليجف -روح السخاشخة -السخونة  -األصالة -لمسذكبلت

الكمية لسقياس اإلبجاع( لرالح معمسي التعميع الثانػؼ متػسصي الخبخة. في حيغ يػجج تأثيخ 
( بيغ متػسصات درجات معمسي التعميع الثانػؼ شبقا ٔٓ.ٓحرائيا عشج مدتػػ)دال إ

/ متػسط/ مختفع( فى بعج القابمية لمتغييخ لرالح معمسي التعميع مشخفس) سدتػؼ الخبخةل
بحث كل مغ صفاء الجعافخة  مع نتائج الثانػؼ مختفعي الخبخة وتتفق ىحه الشتيجة
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ىجيل إبخاىيع و ،(ٖٕٔٓ) ججعػن كارول و  (،ٕٛٓٓعبجهللا الجغبيخ )و أحسج بجح،و (،ٖٕٔٓ)
لتي تػصمت إلى أنو ال يػجج تأثيخ دال إحرائيا اKahkha, et al.(2015) و(،ٕٓٔٓ)

(،وىجيل ٕٕٔٓ)فارس حديغو (،ٖٕٔٓ)لمشػع عمى اإلبجاع ونتائج بحث كل مغ حديب دمحم 
ػصمت إلى ( والتي تٕ٘ٓٓوفػزية العػفي ) (،ٖٕٔٓصفاء الجعافخة )و (،ٕٓٔٓع )إبخاىي

فارس وتختمف مع نتائج بحث ،لخبخة عمى اإلبجاعسدتػػ اتأثيخ دال إحرائيا لوجػد 
( التي تػصمت إلى أنو يػجج تأثيخ دال إحرائيا لمشػع عمى اإلبجاع ونتائج ٕٕٔٓ)حديغ

( والتي ٖٕٔٓ) ججعػن كارول وو ،(ٕٗٔٓصالح مجيذ )و (،ٕٓٔٓ) اليحليبحث رجػة 
لخبخة عمى اإلبجاع. باإلضافة إلى سدتػؼ ادال إحرائيا ل تػصمت إلى أنو ال يػجج تأثيخ

الحداسية  والشػع عمى بعج مدتػؼ الخبخةوجػد تأثيخ دال إحرائًيا لمتفاعل الثشائي بيغ 
لمسذكبلت لرالح مجسػعة معمسات متػسصي الخبخة. وكحلظ وجػد تأثيخ دال إحرائًيا 

عمى بعج الحداسية لمسذكبلت لرالح  والشػع نػعية التعميع الثانػؼ لمتفاعل الثشائي بيغ 
التعميع الثانػؼ العام. كسا يػجج تأثيخ دال إحرائًيا لمتفاعل الثشائي بيغ بمجسػعة السعمسيغ 

 -األصالة -)الحداسية لمسذكبلت درجاتعمى كل مغ  مدتػؼ الخبخةو  نػعية التعميع الثانػؼ 
الجرجة الكمية لئلبجاع( لرالح  –مػاصمة تحقيق اليجف -الصبلقة -روح السخاشخة  -السخونة 

مجسػعة التعميع الثانػؼ الفشي متػسصي الخبخة، بيشسا يػجج تأثيخ دال إحرائًيا لمتفاعل 
عمى  بعج القابمية لمتغييخ لرالح مجسػعة  مدتػؼ الخبخةو  نػعية التعميع الثانػؼ الثشائي بيغ 

 .التعميع الثانػؼ الفشي مختفعي الخبخة
 يشطخون إلىل أن معمسي ومعمسات التعميع الثانػؼ ويسكغ تفديخ ذلظ مغ خبل

مع  الججيجة السشاسبةاألفكار ب لتسيدىععمى قجر عالي مغ اإلبجاع  بأنيع مجيخؼ مجارسيع
الػضع الخاىغ والتشافذ القائع بيغ السجارس لمحرػل عمى الجػدة واالعتساد فشجج مجيخؼ 

لبلرتقاء بسدتػػ السجرسة وتصبيق السجارس في التعميع الثانػؼ بشػعيو يعسمػن جاىجيغ 
أساليب ججيجة وتذجيع األفكار الججيجة مغ السعمسيغ والعامميغ بالسجرسة لتحقيق األىجاف 

فإن معمسي التعميع الثانػؼ عمي اإلبجاع  التعميم الثانهي نهعية وبالشدبة لتأثيخ  السشذػدة.
الصخق العمسية ف السجرسة بع يدعػن إلى تحقيق أىجاالعام يشطخون إلى مجيخؼ مجارسيع بأني

استخاتيجيات وأساليب  ػن خجميدتو يتػقفػن عشج أول عقبة تػاجييع  والالسختمفة ويثابخون 
 مغ أجل ذلظ. ججيجة في العسل
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يسكغ تفديخ ذلظ بأن السعمسيغ متػسصي عمي اإلبجاع  مدتهي الخبخةوبالشدبة لتأثيخ       
لعسل بالسجرسة ويشجمجػن مع مجيخ يحسمػن عبء ا بحكع قخبيع مغ مجيخؼ مجارسيعالخبخة 

يخون مجيخ السجرسة يتسيد بالحداسية لمسذكبلت ويشتبو  حل السذكبلت، ليحا السجرسة في
كسا أنو  ،ولجيو قجرة عالية عمى إنتاج العجيج مغ األفكار لحل مذكمة ماإلنحار لئلشارات ا

شاع اآلخخيغ بآرائو قجر يدتخجم العجيج مغ الستخادفات لتػصيل األفكار ولجيو القجرة عمى إق
باإلضافة إلى سساع مجيخ السجرسة لآلخخيغ مغ خبلل الحػار معيع وقج يعجل  السدتصاع،

يحبػن السخاشخة  )العامة/ الفشية(كسا أن مجيخؼ السجارس الثانػية ،مخعغ رأيو إذا لدم األ
ػائق والسجازفة لحل السذكبلت ويدتخجمػن أساليب وشخق ججيجة في العسل ميسا كانت ع

كسا تػصمت الباحثتان  تشفيحىا وىحا بجافع الخغبة في مػاصمة العسل وانجازه عمى أكسل وجو.
بالقابمية لمتغييخ وىحا مشصقي  يخون أن مجيخ السجرسة يتدع السعمسين مختفعي الخبخةإلى أن 

ي سثل أداة صادقة لمحكع عمى فعالية أداء السجيخيغ في العسل  ومع تػالي مدتػؼ الخبخةن أل
خبخة أكثخ قجرة عمى الحكع بسجػ القيادات اإلدارية في السجرسة يربح السعمسػن مختفعي ال

تحجيات  تشاسبوالدعي لمػصػل إلى حمػل غيخ تقميجية  أفكارهلتغييخ مجيخ السجرسة قابمية 
باإلضافة لحلظ تع التػصل إلى وجػد تأثيخ دال إحرائيا  .العرخ ومعاييخ الجػدة واالعتساد

عمى ُبعج الحداسية لمسذكبلت لرالح  نػعية التعميع الثانػؼ و الثشائي بيغ الشػع  لمتفاعل
السعمسيغ بسجارس الثانػؼ التعميع الثانػؼ العام، ويسكغ تفديخ ذلظ مغ خبلل أن السعمسيغ ب

ؼ ، وعمى الشقيس مغ ذلظ مجيخ العام يجركػن أن مجيخؼ مجارسيع أكثخ حداسية لمسذكبلت
حتى تقع  ون باإلنحارات السبكخة لمسذكمة ويشتطخ  ؼ الفشي قج ال ُيبالػن مجارس التعميع الثانػ 

شبقا لسبجأ اإلدارة باألزمات وليذ إدارة األزمات، كسا أن مغ شبيعة  ػن يعسم ،السذكمة
التػاصل والحزػر السدتسخ في السجرسة واالترال الجائع بسا يحجث في السجرسة  السعمسيغ

لسذكبلت بشاء عمى خبختو بالسجال وخاصة في التعميع مغ مذكبلت بل ويديع في حل ىحه ا
تخخيب  -الثانػؼ العام وما ضيخ مؤخخا مغ مذكبلت مشتذخة مثل العشف تجاه السعمسيغ

التعميع ب غسعمسيالما يجعل ػ الغر وتدخيب االمتحانات وى -البمصجة -مستمكات السجرسة
أما التعميع الثانػؼ الفشي  ،عبلمسا يحجث لتيجئة الذارع ووسائل األبالثانػؼ العام ميتسيغ 

مريخ ومدتقبل الصالب  وال يذغل الخأؼ العام ال يتختب عمييا في أغمب األحيان مخحمة ػ في
 واإلعبلم بشفذ قجر االىتسام في التعميع الثانػؼ العام.
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فإنو يؤثخ تأثيخ دال إحرائيًا عمى بعج  مدتهي الخبخةلمتفاعل بين الشهع و وبالشدبة 
 السعمسات بالتعميع الثانػؼ )عام/ فشي( متػسصاتسذكبلت لرالح مجسػعة الحداسية لم

مع  ويشجمجغو الخبخة قج انخخشغ بالعسل إلى حج ما  السعمسات متػسصاتالخبخة، حيث إن 
السجرسة ويعيذغ السذكبلت ويحزخن المقاءات وفخق العسل لحل مذكمة ما ويشطخن  مجيخ

بالشدبة و  .بولحداسية لمسذكبلت مغ خبلل خبخاتيع إلى مجيخ السجرسة بأنو لجيو قجرة عمى ا
مجيخؼ فإنو تع التػصل إلى تسيد  مدتهي الخبخةو الثانهي التعميم  يةالتفاعل بين نهعلتأثيخ 

القابمية  -الصبلقة -روح السخاشخة -السخونة –) األصالةبأبعادالفشي الثانػؼ التعميع مجارس 
ويسكغ تفديخ ذلظ مغ خبلل متػسصي الخبخة  مغ وجية نطخ السعمسيغ والسعمساتلمتغييخ( 

التعميع الثانػؼ الفشي متػسصي الخبخة يجركػا أن مجيخؼ مجارس  والسعمسات أن السعمسيغ
القابمية لمتغييخ ألنيع أكثخ انخخاشًا و  الصبلقة،و  روح السخاشخة،و  والسخونة، باألصالة،يتستعػا 

ججد( األكثخ ُبعجًا عغ الخؤية الفعمية ال والسعمسات ي الخبخة )السعمسيغمشخفزبالعسل مغ 
والسعمسات بيشسا السعمسيغ  ،لمقخارات والحيغ في حاجة إلى التجريب عمى األدوات واألجيدة

متػسصي الخبخة الحيغ يسثمػن حمقة  والسعمسات مختفعي الخبخة يتخكػا دفة العسل لمسعمسيغ
واألفكار ،ي الخبخةمشخفز والسعمسات وصل بيغ الخبخات الججيجة الستسثمة في السعمسيغ

 مختفعي الخبخة. ويحاول السعمسػن  والسعمسات القجيسة والخبخات الدابقة الستسثمة في السعمسيغ
الخبخة مغ خبلل ورش العسل والتفاعل مع مجارء السجارس تصبيق األفكار ػ والسعمسات متػسص

تػاجيو مجارس التعميع باإلضافة لسا  ،الشاتجة مغ دمج الخبخات الججيجة مع الخبخات الدابقة
الثانػؼ الفشي مغ األزمات العجيجة التي تحتع عمي إدارات ىحه السجارس أن يتدسػن باإلبجاع 

الخبخة مجيخ السجرسة في التعميع الفشي يتدع بالسخونة ػ متػسصوالسعمسات وليحا يخون السعمسػن 
ألصالة في الػصػل إلي في أفكاره وقجرتو عمى إنتاج العجيج مغ الحمػل لمسذكمة السصخوحة وا

الحمػل لمسذكبلت الصارئة في السجتسع السجرسي بل والسخاشخة والخغبة في تجخيب وتشفيح 
األفكار الججيجة والتغييخ في األساليب الستبعة في العسل حتى تتبلءم السجرسة مع متصمبات 

ػؼ الفشي سػق العسل وكحلظ الدساح لمجسيع بالتعبيخ عغ رأيو وباألخز في التعميع الثان
الحؼ ييتع بتخخيج الصالب القادر غمى استخجام السعجات واآلالت الحجيثة في سػق العسل 

 السيشي. 
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 ومشاقذتيا: الخامذنتائج الفخض 
نػعية ( و معمسة -معمعتأثيخ دال إحرائًيا لمشػع ) يػجج اليشز ىحا الفخض عمى أنو:      

/متػسط/مختفع( والتفاعبلت الثشائية سمشخف) مدتػؼ الخبخةفشي( و  -)عامالتعميع الثانػؼ 
والثبلثية بيشيع عمى درجات السعمسيغ فى إدارة األزمات السجرسية"، والختبار صحة ىحا 

( لجراسة تأثيخ ٖ×ٕ×ٕذؼ الترسيع العاممي) (Manova)الفخض تع استخجام تحميل التبايغ 
مى درجات إدارة األزمات ع مدتػؼ الخبخةالتفاعل بيغ كل مغ الشػع ونػعية التعميع الثانػؼ و 

 وكانت الشتائج مػضحة كسا بالججول التالي:
 ( ٕٖججول )

والتفاعل الثشائي والثبلثي بيشيع عمى إدارة  مدتػؼ الخبخةو  نػعية التعميع الثانػؼ نتائج تحميل التبايغ عشج تأثيخ الشػع و 
 األزمات السجرسية

أبعاد إدارة 
األزمات 
 السجرسية

مجسػع  مرجر التبايغ
 سخبعاتال

درجات 
 الحخية

متػسط 
مدتػػ  قيسة )ف( السخبعات

 الجاللة

التخصيط 
واالستعجاد 
 لؤلزمات

 غيخ دالة ٕٓٚ.ٓ ٕٔٔ.ٚٔ ٔ ٕٔٔ.ٚٔ الشػع )أ(
 ٘ٓ.ٓ ٖ٘ٓ.ٓ٘ ٖٗٛ.ٕٓٔ ٔ ٖٗٛ.ٕٓٔ التعميع الثانػؼ)ب(

 ٔٓ.ٓ ٕٕٔ.ٜ ٗٓٔ.ٕٛٔ ٕ ٕٛٓ.ٖٙٗ )ج( مدتػؼ الخبخة
 غيخ دالة ٜ٘ٚ.ٓ ٛٔٓ.ٜٔ ٔ ٛٔٓ.ٜٔ التعميع× ب( الشػع ×)أ

 ٘ٓ.ٓ ٔٚٓ.ٖ ٕٛٗ.ٖٚ ٕ ٘٘ٛ.ٙٗٔ الخبخة×ج( الشػع×)أ
 ٔٓ.ٓ ٖٗٗ.ٙ ٖٛٙ.ٔ٘ٔ ٕ ٖٚٙ.ٖٖٓ الخبخة×ج( التعميع ×)ب

 غيخ دالة ٙٔٛ.ٔ ٙٔٗ.ٖٗ ٕ ٕٖٛ.ٙٛ الخبخة×التعميع × الشػع
   ٜٔٔ.ٖٕ ٕٛٔ ٕٕٙ.ٕٜ٘ٗ تبايغ الخصأ

 غيخ دالة ٜ٘٘.ٓ ٖٗٙ.ٓٔ ٔ ٖٗٙ.ٓٔ الشػع )أ( جسع السعمػمات
 ٔٓ.ٓ ٜ٘ٚ.ٙ ٖٖٓٛٔٔ ٔ ٖٖٓ.ٛٔٔ التعميع الثانػؼ )ب(

 ٔٓ.ٓ ٕٛٔ.ٖٔ ٚ٘٘.ٕٕٛ ٕ ٖٔٔ.ٚ٘ٗ )ج( مدتػؼ الخبخة
 غيخ دالة ٕٓٔ.ٔ ٔٙٓ.ٕٔ ٔ ٔٙٓ.ٕٔ التعميع× ب( الشػع ×)أ

 غيخ دالة ٖٙٙ.ٔ ٜٛٚ.ٖٕ ٕ ٛٚ٘.ٚٗ الخبخة×ج( الشػع×)أ
 ٔٓ.ٓ ٜ٘ٔ.ٙ ٜٕٕ.ٚٓٔ ٕ ٛ٘ٗ.ٕٗٔ الخبخة×ج( التعميع ×)ب

 غيخ دالة ٙٙ.ٔ ٙٔٓ.ٜٕ ٕ ٕٖٓ.ٛ٘ الخبخة×التعميع × الشػع
   ٓٔٗ.ٚٔ ٕٛٔ ٖ٘ٗ.ٖٙٛ٘ تبايغ الخصأ

االترال 
 والتػاصل

 غيخ دالة ٔٓٓ.ٓ ٗٔٓ.ٓ ٔ ٗٔٓ.ٓ الشػع )أ(
 ٔٓ.ٓ ٖٚٚ.ٚ ٔٚٛ.ٜٛ ٔ ٔٚٛ.ٜٛ التعميع الثانػؼ )ب(

 ٔٓ.ٓ ٜٚٗ.ٜ ٖٓٛ.ٜٓٔ ٕ ٚٓٙ.ٜٕٔ )ج( مدتػؼ الخبخة
 غيخ دالة ٖٙٗ.ٔ ٛٙ٘.٘ٔ ٔ ٛٙ٘.٘ٔ التعميع× ب( الشػع ×)أ

 ٘ٓ.ٓ ٖٙٚ.ٖ ٖ٘ٓ.ٜٖ ٕ ٓٚٓ.ٛٚ الخبخة×ج( الشػع×)أ
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أبعاد إدارة 
األزمات 
 السجرسية

مجسػع  مرجر التبايغ
 سخبعاتال

درجات 
 الحخية

متػسط 
 السخبعات

مدتػػ  قيسة )ف(
 الجاللة

 ٔٓ.ٓ ٜٚٚ.ٗ ٕٗ٘.٘٘ ٕ ٛٓ٘.ٓٔٔ الخبخة×ج( التعميع ×)ب
 غيخ دالة ٕ ٖٕٔ.ٖٕ ٕ ٕٙٗ.ٙٗ الخبخة×التعميع × الشػع

   ٕٙ٘.ٔٔ ٕٛٔ ٜٛٚ.ٖٕٔٛ تبايغ الخصأ
لسيارات القيادية ا

 أثشاء األزمات
 

 غيخ دالة ٖٚ٘.ٔ ٖٕٓ.ٚٙ ٔ ٖٕٓ.ٚٙ الشػع )أ(
 ٔٓ.ٓ ٜ٘ٓ.ٙ ٕٓٓ.ٕٖٗ ٔ ٕٓٓ.ٕٖٗ التعميع الثانػؼ )ب(

 ٔٓ.ٓ ٜٔٔ.ٕٔ ٜٙٛ.ٖٓٙ ٕ ٜٔٚ.ٕٚٓٔ )ج( مدتػؼ الخبخة
 غيخ دالة ٖٖٛ.ٓ ٜٕٚ.ٙٔ ٔ ٜٕٚ.ٙٔ التعميع× ب( الشػع ×)أ

 ٘ٓ.ٓ ٕٜٖ.ٖ ٖٔٓ.ٛٙٔ ٕ ٖٙٓ.ٖٖٙ الخبخة×ج( الشػع×)أ
 ٔٓ.ٓ ٛٚٗ.ٚ ٜٖٙ.ٖٓٚ ٕ ٖٜٚ.ٓٗٚ الخبخة×ج( التعميع ×)ب

 غيخ دالة ٕ ٕٜٓ.ٖٓٔ ٕ ٖٓٛ.ٕٚٓ الخبخة×التعميع × الشػع
   ٖ٘.ٜٗ ٕٛٔ ٙٓ.ٕٗٓٓٔ تبايغ الخصأ

التعمع واستعادة 
 الشذاط

 غيخ دالة ٕٓٛ.ٓ ٜ٘ٔ.ٖٗ ٔ ٜ٘ٔ.ٖٗ الشػع )أ(
 ٘ٓ.ٓ ٜٙٓ.٘ ٖٗٓ.ٕٚٔ ٔ ٖٗٓ.ٕٚٔ التعميع الثانػؼ )ب(

 ٔٓ.ٓ ٖٙٛ.ٗٔ ٚٛٛ.ٕٔٙ ٕ ٗٚٚ.ٕٕ٘ٔ )ج( مدتػؼ الخبخة
 غيخ دالة ٚٔٙ.ٓ ٕٛٛ.ٕٙ ٔ ٕٛٛ.ٕٙ التعميع× ب( الشػع ×)أ

 غيخ دالة ٖ٘ٙ.ٔ ٜٖٛ.ٓٚ ٕ ٛٚٚ.ٓٗٔ الخبخة×ج( الشػع×)أ
 ٔٓ.ٓ ٜٜٔ.ٗ ٖٜ٘.ٕٕٔ ٕ ٙٛٔ.ٕ٘ٗ الخبخة×ج( التعميع ×)ب

 غيخ دالة ٖٖ.ٔ ٕٜٗ.ٙ٘ ٕ ٛٗٛ.ٖٔٔ خبخةال×التعميع × الشػع
   ٜ٘٘.ٕٗ ٕٛٔ ٕٛ٘.ٗٚٚٛ تبايغ الخصأ

الجرجة الكمية 
لسقياس إدارة 

األزمات 
 السجرسية

 غيخ دالة ٗٗٚ.ٓ ٗٔٔ.ٙ٘ٗ ٔ ٗٔٔ.ٙ٘ٗ الشػع )أ(
 ٔٓ.ٓ ٜٙٚ.ٙ ٕٖٖ.ٚٙٔٗ ٔ ٕٖٖ.ٚٙٔٗ التعميع الثانػؼ )ب(

 ٔٓ.ٓ ٜٙٛ.ٕٔ ٚٗٗ.ٖٜٙٚ ٕ ٜٗٛ.ٕٜٙ٘ٔ )ج( مدتػؼ الخبخة
 غيخ دالة ٜٚٚ.ٓ ٜٚٛ.ٛٛٗ ٔ ٜٚٛ.ٛٛٗ التعميع× ب( الشػع ×)أ

 غيخ دالة ٔ٘ٙ.ٕ ٖٛٛ.ٕ٘ٙٔ ٕ ٘ٚٚ.ٕٖٓ٘ الخبخة×ج( الشػع×)أ
 ٔٓ.ٓ ٔٔ٘.ٙ ٖٜٓ.ٕٜٜٖ ٕ ٔٙٛ.ٜ٘ٛٚ الخبخة×ج( التعميع ×)ب

 غيخ دالة ٚٗٛ.ٔ ٕٖٚ.ٕٖٔٔ ٕ ٘ٗٚ.ٕٕٗٙ الخبخة×التعميع×الشػع
ٛٓ.ٖٕٖٕٙٔ تبايغ الخصأ

ٚ 
ٕٔٛ ٖٙٔ.ٕٜٔ   

( عمى معمسة/ معمعيتزح مغ الججول الدابق أنو: ال يػجج تأثيخ دال إحرائًيا لمشػع )     
 -االترال والتػاصل -جسع السعمػمات -التخصيط واالستعجاد لبلزمات) درجاتكل مغ 

ارة الجرجة الكمية لسقياس إد -التعمع واستعادة الشذاط -السيارات القيادية أثشاء األزمات
نػعية التعميع ال يػجج تأثيخ دال إحرائًيا لمتفاعل الثشائي بيغ الشػع و  األزمات السجرسية(. كسا



 

 

 

)   ٜٓ) 
2012 ،ديطمرب2ج، 22جملة اإلزغاد النفطي، العدد   

النموذج البنائي للعالقات بني الركاء التنظيمي واإلبداع وإدازة األشمات املدزضية    

مقياس  درجاتالخبخة عمى مدتػػ و الثانػؼ التعميع نػعية والتفاعل الثبلثي بيغ الشػع و  الثانػؼ 
)عام/  يع الثانػؼ نػعية التعمإدارة األزمات السجرسية . بيشسا يػجج تأثيخ دال إحرائًيا لستغيخ 

االترال  -جسع السعمػمات -التخصيط واالستعجاد لبلزمات)درجاتفشي( عمى كل مغ 
الجرجة الكمية لسقياس  -التعمع واستعادة الشذاط -السيارات القيادية أثشاء األزمات -والتػاصل

مة كسا لمعيشات السدتق استخجام اختبار)ت(إدارة األزمات السجرسية( ولتحجيج وجية الفخوق تع 
( بيغ متػسصي ٘ٓ.ٓ( حيث إنو تػجج فخوق دالة إحرائيا عشج مدتػػ )ٙ)ممحقيتزح مغ 

درجات معمسي التعميع الثانػؼ العام ومعمسي التعميع الثانػؼ الفشي فى بعج التخصيط 
واالستعجاد لبلزمات لرالح معمسي التعميع الثانػؼ العام، بيشسا تػجج فخوق دالة إحرائيا عشج 

( بيغ متػسصي درجات معمسي التعميع الثانػؼ العام ومعمسي التعميع الثانػؼ ٔٓ.ٓمدتػػ )
 -السيارات القيادية أثشاء األزمات -االترال والتػاصل -الفشي فى درجات)جسع السعمػمات

الجرجة الكمية لسقياس إدارة األزمات السجرسية( لرالح معمسي التعميع  -التعمع واستعادة الشذاط
/ مشخفس) مدتػؼ الخبخةباإلضافة إلى وجػد تأثيخ دال إحرائًيا لستغيخ  الثانػؼ العام.

 -جسع السعمػمات -)التخصيط واالستعجاد لبلزمات درجاتمتػسط/ مختفع( عمى كل مغ 
الجرجة الكمية  -التعمع واستعادة الشذاط -السيارات القيادية أثشاء األزمات -االترال والتػاصل

كسا يتزح  اختبار شافيوية( ولتحجيج وجية الفخوق تع استخجام لسقياس إدارة األزمات السجرس
الخبخة مدتػػ يػجج تأثيخ دال إحرائًيا  لمتفاعل الثشائي بيغ الشػع و و ( التالي. ٖٖمغ ججول)

 -االترال والتػاصل -جسع السعمػمات -) التخصيط واالستعجاد لبلزماتدرجاتعمى كل مغ 
الجرجة الكمية لسقياس إدارة  -تعمع واستعادة الشذاطال -السيارات القيادية أثشاء األزمات

كسا يتزح مغ  اختبار شافيواألزمات السجرسية( ولتحجيج وجية الفخوق تع استخجام 
 نػعية التعميع الثانػؼ ( التالي. وكحلظ يػجج تأثيخ دال إحرائًيا لمتفاعل الثشائي بيغ ٖٗججول)

 -جسع السعمػمات -تعجاد لبلزماتالتخصيط واالس) درجاتالخبخة عمى كل مغ مدتػػ و 
الجرجة الكمية  -التعمع واستعادة الشذاط -السيارات القيادية أثشاء األزمات -االترال والتػاصل

كسا يتزح  اختبار شافيولسقياس إدارة األزمات السجرسية( ولتحجيج وجية الفخوق تع استخجام 
 .( التاليٖ٘مغ ججول)

 
 



 

 
 

)   ٜٔ) 
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 (ٖٖججول )
عمى  سدتػؼ الخبخةشبقا ل)عام/ فشي( جاللة الفخوق بيغ متػسصات درجات معمسي التعميع الثانػؼ نتائج اختبار شيفيو ل 

 إدارة األزمات السجرسية درجات مقياس
إدارة األزمات  درجات

 السجرسية
ي مشخفز الستػسط السجسػعات

 الخبخة
متػسصي 

 الخبخة
 مختفعي الخبخة

التخصيط واالستعجاد 
 لؤلزمات

 *ٖٕٓٙ.ٗ *ٜٕ٘.ٗ - ٜٓ.ٗٔ ي الخبخةمشخفز
 ٕٜٔٓ.ٓ - - ٖٛٗ.ٜٔ متػسصي الخبخة
 - - - ٜٕ٘.ٜٔ مختفعي الخبخة

 *ٖٕ٘.ٗ *ٖٔٗ.ٗ - ٛٔٛٔ.ٕٔ ي الخبخةمشخفز جسع السعمػمات
 ٕٓٙٔ.ٓ - - ٜٙ٘.ٙٔ متػسصي الخبخة
 - - - ٖ٘ٗ.ٙٔ مختفعي الخبخة

 االترال والتػاصل
 

 *ٕٜٓ.ٖ *ٚٛٗ.ٖ - ٖٔٙ.ٜ ي الخبخةمشخفز
 ٜٖ٘.ٓ - - ٔٓٔ.ٖٔ متػسصي الخبخة
 - - - ٙٓٚ.ٕٔ مختفعي الخبخة

السيارات القيادية أثشاء 
 األزمات

 

 *ٜٖٚ.ٚ *ٕٛٙ.ٚ - ٕٕٚ.ٕٕ ي الخبخةمشخفز
 ٕ٘ٗٛ.ٓ - - ٜ٘٘.ٜٕ متػسصي الخبخة
 - - - ٓٚٙ.ٜٕ مختفعي الخبخة

 *ٖٖٚ.ٚ *ٕٖٛ.ٙ - ٛٛ.ٛٔ ي الخبخةمشخفز التعمع واستعادة الشذاط
 ٗٗٓ٘.ٓ - - ٔٚ.ٕ٘ متػسصي الخبخة
 - - - ٕٕ.ٕٙ مختفعي الخبخة

 
الجرجة الكمية لسقياس 
 إدارة األزمات السجرسية

 *ٔٔٓٚ.ٕٙ *ٜ٘ٗ.ٕٙ - ٖٙٛ.ٚٚ ي الخبخةمشخفز
 ٖٕٗٗ.ٓ - - ٔٛ.ٗٓٔ متػسصي الخبخة
 - - - ٙ٘.ٗٓٔ مختفعي الخبخة

( بيغ ٔٓ.ٓائيا عشج مدتػػ)يتزح مغ الججول الدابق وجػد تأثيخ دال إحرو       
/ مشخفس) سدتػؼ الخبخةشبقا ل الفشي()العام/متػسصات درجات معمسي التعميع الثانػؼ 

مع واستعادة الشذاط( لرالح التع - التخصيط واالستعجاد لبلزمات)متػسط/ مختفع( فى بعجػ 
يا عشج ثيخ دال إحرائ، بيشسا يػجج تأمختفعي الخبخة )عام/ فشي(التعميع الثانػؼ معمسي 
سدتػؼ شبقا ل)عام/ فشي( بيغ متػسصات درجات معمسي التعميع الثانػؼ ( ٔٓ.ٓمدتػػ)

 -االترال والتػاصل -)جسع السعمػماتدرجات( فى مختفع/ متػسط/مشخفس) الخبخة
إدارة األزمات السجرسية( لرالح الجرجة الكمية لسقياس  -ء األزماتالسيارات القيادية أثشا
 .متػسصي الخبخة)عام/ فشي(  معمسي التعميع الثانػؼ 
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 ( ٖٗججول )
 درجات مقياسالخبخة والشػع عمى  مدتػػ  نتائج اختبار شيفيو لجاللة الفخوق بيغ متػسصات درجات مجسػعات التفاعل بيغ

 إدارة األزمات السجرسية

إدارة  درجات
 األزمات السجرسية

 الستػسط السجسػعات
معمسيغ 
ي مشخفز
 الخبخة

معمسيغ 
متػسصي 

 خةالخب

معمسيغ 
مختفعي 
 الخبخة

معمسات 
ي مشخفز
 الخبخة

معمسات 
متػسصي 

 الخبخة

معمسات 
مختفعي 
 الخبخة

 
جاد

ستع
واال

ط 
خصي

الت
 

 ٕٙٗٛ.ٕ ٜٓ٘.ٔ ٘٘ٙ.ٗ ٕٖ٘ٙ.ٓ ٗٔ٘ٗ.ٓ - ٖ٘ٔ.ٛٔ ي الخبخةمشخفزمعمسيغ 
 ٜٖٚٗ.ٕ ٖ٘ٗ.ٔ ٜٙ٘ٓ.٘ ٕٛٔٓ.ٓ - - ٘ٓٙ.ٛٔ معمسيغ متػسصي الخبخة
 ٖٜٓٔ.ٕ ٕٛٔ٘.ٔ ٕٙٛ٘.٘ - - - ٚٓٛ.ٛٔ معمسيغ مختفعي الخبخة

 ٔ٘ٗ.ٚ ٗٓٔ٘.ٙ - - - - ٘٘.ٖٔ ي الخبخةمشخفزمعمسات 
 ٕٜٔٗ.ٓ - - - - - ٘ٓ.ٕٓ معمسات متػسصي الخبخة
 - - - - - - ٕٔ معمسات مختفعي الخبخة

 
صل

لتػا
ل وا

را
االت

 

 ٖٚٗ.ٔ ٕٓٔ.ٔ ٗٔٚ.ٖ ٜٜٗٓ.ٓ ٛ٘٘.ٓ - ٖٕ.ٕٔ ي الخبخةمشخفزمعمسيغ 
 ٕٛٚ.ٓ ٖٗ٘.ٓ ٖٕٚ.ٗ ٛٛٓ٘.ٓ - - ٛٚ.ٕٔ تػسصي الخبخةمعمسيغ م

 ٜٕٚٓ.ٔ ٕٙ٘ٓ.ٔ ٗٙٚ.ٖ - - - ٕٛ.ٕٔ معمسيغ مختفعي الخبخة
 ٘٘ٓ.٘ ٚٚٛ.ٗ - - - - ٙٔ٘.ٛ ي الخبخةمشخفزمعمسات 

 ٖٔٛ.ٕ - - - - - ٖٖ.ٖٔ معمسات متػسصي الخبخة
 - - - - - - ٚ٘.ٖٔ معمسات مختفعي الخبخة

 
ت 

يارا
الس

يادي
الق

 ة
شاء

أث
 

ات
ألزم

ا
 

 ٖٜٔ.٘ ٜٜٙ.ٖ ٜ٘ٗ.٘ ٔٚٛ.ٔ ٗ٘ٛ.ٕ - ٔٙٗ.ٕٙ ي الخبخةمشخفزمعمسيغ 
 ٚٚٓ.ٖ ٙ٘ٔٔ.ٔ ٜٜٚ.ٛ ٕٜ٘ٛ.ٓ - - ٖ٘ٔ.ٜٕ معمسيغ متػسصي الخبخة
 ٜٓ.ٗ ٜٛٓ.ٕ ٕٚٔٛٚ - - - ٖٖ.ٕٛ معمسيغ مختفعي الخبخة

 ٚٛ.ٔٔ ٜ٘ٔ.ٜ - - - - ٙٔ٘.ٕٓ ي الخبخةمشخفزمعمسات 
 ٘ٔٙ.ٔ - - - - - ٖٔٗ.ٖٓ خبخةمعمسات متػسصي ال

 - - - - - - ٕٜٖ.ٕٖ معمسات مختفعي الخبخة

وجػد تأثيخ دال إحرائًيا لمتفاعل الثشائي بيغ الشػع  يتزح مغ الججول الدابقو       
 -االترال والتػاصل -)التخصيط واالستعجاد لبلزمات درجاتعمى كل مغ  مدتػؼ الخبخةو 

 .الح مجسػعة السعمسات مختفعات الخبخةالسيارات القيادية أثشاء األزمات( لر
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 (ٖ٘ججول )
عمى  مدتػؼ الخبخةو  نػعية التعميع الثانػؼ نتائج اختبار شيفيو لجاللة الفخوق بيغ متػسصات درجات مجسػعات التفاعل بيغ  

 إدارة األزمات السجرسيةمقياس  درجات
 درجات
إدارة 

األزمات 
 السجرسية

 الستػسط السجسػعات
ثانػؼ عام 

ي مشخفز
 الخبخة

ثانػؼ عام 
متػسصي 

 الخبخة

ثانػؼ عام 
مختفعي 
 الخبخة

ثانػؼ فشي 
ي مشخفز
 الخبخة

ثانػؼ فشي 
متػسصي 

 الخبخة

ثانػؼ فشي 
مختفعي 
 الخبخة

ات
بلزم

د ل
عجا

الست
ط وا

خصي
الت

 

 ٜٙٚ.ٓ ٖٓٗٙ.ٓ ٜٕٛ.٘ ٘ٓٔٚ.ٓ ٗٛ٘.ٔ - ٛٚ.ٛٔ ي الخبخةمشخفزثانػؼ عام 
 ٖٛٓ.ٕ ٕٕٚ.ٕ ٘ٓٚ.ٖ ٜٕ٘ٗ.ٕ - - ٕ٘ٓ.ٚٔ ثانػؼ عام متػسصي الخبخة
 ٕٙٛٓ.ٓ ٙٚٙٓ.ٕ ٙ - - - ٜٙ٘.ٜٔ ثانػؼ عام مختفعي الخبخة

 ٙٛٓ.ٙ ٕٖٜٗ.٘ - - - - ٘.ٖٔ ي الخبخةمشخفزثانػؼ فشي 
 ٖٛ٘ٔ.ٓ - - - - - ٕٖٗ.ٜٔ ثانػؼ فشى متػسصي الخبخة
 - - - - - - ٙٛ٘.ٜٔ ثانػؼ فشى مختفعي الخبخة

ات
مػم

لسع
ع ا

جس
 

 ٕٚٓٚ.ٓ ٖ٘ٛ.ٔ ٖٙٚ.٘ ٘ٔٗ.ٔ ٖٜٔٙ.ٓ - ٕٙ.٘ٔ ي الخبخةخفزمشثانػؼ عام 
 ٕٖٚٔ.ٔ ٗٓٓ.ٕ ٖٗٔ.٘ ٖٚٗٓ.ٕ - - ٗٙ.ٗٔ ثانػؼ عام متػسصي الخبخة
 ٖٔٔٚ.ٓ ٜٜٕٓ.ٓ ٛٚٔ.ٚ - - - ٚٙ.ٙٔ ثانػؼ عام مختفعي الخبخة

 ٘ٙٗ.ٙ ٛٗٔ.ٚ - - - - ٓ٘.ٜ ي الخبخةمشخفزثانػؼ فشي 
 ٖٛٙ.ٓ - - - - - ٗٙ.ٙٔ ثانػؼ فشى متػسصي الخبخة
 - - - - - - ٜ٘ٙ.٘ٔ ثانػؼ فشى مختفعي الخبخة
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 ٜٚ٘ٔ.ٓ ٕٜٚٚ.ٓ ٚ٘ٙ.ٖٕ ٖٜٔ.ٓ ٛٚٙ.ٓ - ٚ٘ٔ.ٕٔ ي الخبخةمشخفزثانػؼ عام  

 ٕٓ٘.ٓ ٘٘ٙ.ٔ ٜٚ.ٕ ٕٜٓ٘.ٔ - - ٜٚٗ.ٔٔ ثانػؼ عام متػسصي الخبخة
 ٗٔٚٓ.ٔ ٖٙٓ.ٓ ٗٔٚ٘.ٗ - - - ٚٓ.ٖٔ ثانػؼ عام مختفعي الخبخة

 ٓٓ٘.ٖ ٖٔ٘ٙ.ٗ - - - - ٘.ٛ ي الخبخةمشخفزثانػؼ فشي 
 ٖٔ٘ٔ.ٔ - - - - - ٖٔ.ٖٔ ثانػؼ فشى متػسصي الخبخة
 - - - - - - ٕٔ ثانػؼ فشى مختفعي الخبخة
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 ٖٕٗ.ٔ ٖٛٓ.ٔ ٕٔٗ.ٛ ٕٚ٘.ٔ ٜ٘ٓٓ.ٔ - ٕٗ.ٕٛ ي الخبخةمشخفزثانػؼ عام 
 ٖٗٔ.ٖ ٖٜٛ.ٕ ٕٓ٘.ٙ ٛ٘ٔ.ٖ - - ٕ٘.ٕٙ م متػسصي الخبخةثانػؼ عا

 ٖٕٗٓ.ٓ ٜٕٔٔ.ٓ ٛٚٙ.ٜ - - - ٚٙ.ٜٕ ثانػؼ عام مختفعي الخبخة
 ٕ٘٘ٙ.ٜ ٜ٘ٗ.ٜ - - - - ٕٓ ي الخبخةمشخفزثانػؼ فشي 

 ٜٚ٘.ٔ - - - - - ٜ٘ٗ.ٜٕ ثانػؼ فشى متػسصي الخبخة
 - - - - - - ٘٘ٙ.ٜٕ ثانػؼ فشى مختفعي الخبخة

عمع الت
واستعادة 
 الشذاط

 ٕٕٛ.ٕ ٕٖٖ.ٕ ٘ٙ٘.ٚ ٕٜ٘.ٕ ٙٚٓ٘.ٓ - ٖ٘ٔ.ٖٕ ي الخبخةمشخفزثانػؼ عام 
 ٜٕٖ.ٖ ٓٗٛ.ٕ ٛ٘ٓ.ٚ ٜ٘ٗ.ٖ - - ٓٛ.ٕٕ ثانػؼ عام متػسصي الخبخة
 ٜٜٕٔ.ٓ ٕٜٔٙ.ٓ ٜٚٔ٘.ٓٔ - - - ٕٚٙ.ٕٙ ثانػؼ عام مختفعي الخبخة

 ٜٜٖٚٛ.ٓٔ ٜٛ.ٜ - - - - ٘ٚ.٘ٔ ي الخبخةمشخفزثانػؼ فشي 
 ٖٜٛٗ.ٓ - - - - - ٛٗٙ.ٕ٘ ثانػؼ فشى متػسصي الخبخة
 - - - - - - ٖٚٔ.ٕٙ ثانػؼ فشى مختفعي الخبخة
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 ٜٖٚ.٘ ٖٚٚ.ٙ ٜٚٙ.ٖٓ ٜٕٗ.ٚ ٜٕٛ.٘ - ٜٗ.ٜٚ ي الخبخةمشخفزثانػؼ عام 
 ٛٙ.ٓٔ ٙٙ.ٔٔ ٗ.ٕ٘ ٜٖٛ٘.ٕٔ - - ٘ٙ.ٕٜ ثانػؼ عام متػسصي الخبخة
 ٔ٘ٛ.ٔ ٕٚٛ.ٓ ٜٙٗ.ٖٚ - - - ٕ.٘ٓٔ ثانػؼ عام مختفعي الخبخة

 ٜٓ.ٖٙ ٚٓ.ٖٚ - - - - ٕ٘.ٚٙ ي الخبخةمشخفزثانػؼ فشي 
 ٜٜ٘ٚ.ٓ - - - - - ٖ.ٗٓٔ ثانػؼ فشى متػسصي الخبخة
 - - - - - - ٖ.ٖٓٔ ثانػؼ فشى مختفعي الخبخة

نػعية فاعل الثشائي بيغ وجػد تأثيخ دال إحرائًيا لمت يتزح مغ الججول الدابقو 
جسع  –)التخصيط واالستعجاد لبلزمات درجات عمى كل مغ مدتػؼ الخبخةو  التعميع الثانػؼ 

 -التعمع واستعادة الشذاط -السيارات القيادية أثشاء األزمات -االترال والتػاصل -السعمػمات
 .تفعي الخبخةالجرجة الكمية إلدارة األزمات السجرسية( لرالح مجسػعة الثانػؼ العام مخ 

وقج أسفخت نتيجة ىحا الفخض عغ أنو ال يػجج تأثيخ دال إحرائيًا لمشػع عمى إدارة 
بيشسا تػجج فخوق دالة إحرائية بيغ متػسصي درجات معمسي التعميع  ،األزمات السجرسية

جسع  –) التخصيط واالستعجاد التعميع الثانػؼ الفشي في درجات الثانػؼ العام ومعمسي
التعمع واستعادة الشذاط(  -السيارات القيادية أثشاء األزمة -االترال والتػاصل –السعمػمات 

 اتلرالح معمسي التعميع الثانػؼ العام، كسا أنو تػجج فخوق دالة إحرائية بيغ متػسص
( مختفع -متػسط -مشخفس) معمسي التعميع الثانػؼ)العام/ الفشي( شبقا لسدتػػ الخبخةدرجات 

الجرجة  -السيارات القيادية أثشاء األزمة -االترال والتػاصل –ات )جسع السعمػمفي درجات
في حيغ  ،متػسصي الخبخة معمسي التعميع الثانػؼ)العام/ الفشي(الكمية إلدارة األزمة( لرالح 

متػسصات درجات معمسي التعميع الثانػؼ)العام/ الفشي( أنو تػجج فخوق دالة إحرائية بيغ 
التعمع  -)التخصيط واالستعجادفي بعجؼ مختفع( -متػسط -شبقا لسدتػػ الخبخة )مشخفس

مختفعي الخبخة  وتتفق نتيجة معمسي التعميع الثانػؼ)العام/ الفشي( واستعادة الشذاط( لرالح 
 (،ٖٕٔٓو)أشخف صايغ، (،ٕٕٔٓ)حسجة الدعجية،  مع نتائج بحث كل مغ البحث الحالي

(التي تػصمت إلى ٕٙٓٓحيػػ، و)صبخية الي (،ٕٕٓٓو)سػزان السيجؼ وحدام إسساعيل، 
أنو ال تػجج فخوق فى إدارة األزمات السجرسية تخجع إلى الجشذ ونتائج بحث )وافى الدلفى، 

( التي أسفخت عغ وجػد فخوق فى التعامل مع األزمات قبل وبعج وأثشاء وقػعيا تعدػ ٕٔٔٓ
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)أشخف وتختمف نتيجة البحث الحالي مع نتائج بحث كل مغ  إلى عجد سشػات الخبخة.
 (،ٕٕٓٓ)سػزان السيجؼ وحدام إسساعيل، (، ؤٕٕٓ(، )حسجة الدعجية، ٖٕٔٓ،صايغ

(  التي أسفخت ٕٓٔٓ)غدان الحمػ، و (،ٕٔٔٓوشجػ فخج )،(ٕٙٓٓو)صبخية اليحيػػ، 
نتائج بحث )دمحم و عغ أنو ال تػجج فخوق فى األزمات السجرسية تخجع إلى عجد سشػات الخبخة.

ة ي أضيخت وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في لسػاجي( التٕٔٔٓلسي غشام، و حبلق 
لمتفاعل الثشائي إلى وجػد تأثيخ دال إحرائًيا  باإلضافة .األزمات التعميسية تعدػ الجشذ

االترال  -)التخصيط واالستعجاد لبلزمات  درجاتعمى كل مغ  مدتهي الخبخةبين الشهع و 
مجسػعة السعمسات مختفعات الخبخة،  السيارات القيادية أثشاء األزمات( لرالح -والتػاصل

 مدتهي الخبخةو  نهعية التعميم الثانهي لمتفاعل الثشائي بين وكحلظ وجػد تأثيخ دال إحرائًيا 
 -االترال والتػاصل -جسع السعمػمات –)التخصيط واالستعجاد لبلزمات درجاتعمى كل مغ 

جرجة الكمية إلدارة األزمات ال -التعمع واستعادة الشذاط -السيارات القيادية أثشاء األزمات
 .الثانػؼ العام مختفعي الخبخةالتعميع السجرسية( لرالح مجسػعة 

ويسكغ تفديخ ذلظ حيث إنو ال تػجج فخوق دالة إحرائيا بيغ السعمسيغ والسعمسات في       
ًا معمسن مغ يكػن في مكانة قيادية أيًا كان ألزمات السجرسية حيث مغ السفتخض إإدارة ا

يو أن يكػن قادرًا عمى جسع معمػمات عغ السذكبلت التي تحجث ويبجأ في وضع فعم معمسةو أ
صل مع األشخاف السيتسة باألزمات خصة لحل ىحه األزمات بل تػفخ قجر مغ االترال والتػا

عمى استعادة الشذاط واالستفادة مغ الساضي والتعمع  تعسلوالقيادة الفعالة الجيسقخاشية التي 
مغ خبلل أن معمسي  عمي إدارة األزمات نهعية التعميم الثانهي يخ ويسكن تفديخ تأثمشو. 

التعميع الثانػؼ العام يجركػن أن مجيخؼ مجارسيع يتسيدون بقجرتيع عمى جسع السعمػمات بشاء 
عمي قخاءتيع لئلشارات اإلنحار السبكخ بل لجييع قاعجة بيانات عغ الحاالت التي تعخضت 

عجون ويخصصػن لمتعامل مع األزمات مدتقببل لسذكبلت وأزمات سمفا ومغ َثع يدت
وقج يخجع ذلظ مغ وجية ، حال وقػعيا ألشخاف ذات الرمة باألزماتجسيع ا ويتػاصمػن مع

شج وشأة ػؼ العام مغ مذكبلت وأزمات تكػن أنطخ الباحثتيغ إلى ما يتعخض لو التعميع الثان
مجارئو بالجرجة العالية في إدارة  عمى السجتسع مغ مذكبلت التعميع الثانػؼ الفشي وليحا يتسيد

السجرسية مغ خبلل أن  الخبخة عمى إدارة األزماتمدتهى ويسكن تفديخ تأثيخ األزمات. 
وأكثخ قػمػن بالعسل الفعمي في السجرسة متػسصي الخبخة ي معمسي التعميع الثانػؼ )عام/ فشي(
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خف أثشاء وقػع األزمات مغ ِقبل مجيخ السجرسة في تشفيح الدمصات الستعمقة بالتر تفػيزاً 
الججد والسعمسات معو مغ السعمسيغ  السحتسمة ويكتدبػا ثقة مجيخ السجرسة وأكثخ انخخاشاً 

 يعليحا يجركػن أن مجيخؼ مجارسالقجامى السجرسة  معمسىويحاولػن االستفادة مغ خبخات 
السعشية مع الجيات السدئػلة و  يتػاصمػن و القيادة الجيسقخاشية أثشاء األزمات بيتسيدون 

باألزمات وىحا يكػن بشاء عمى السعمػمات وقاعجة البيانات التي يػفخىا مجيخ السجرسة في 
تصبيق جرسية( السػجػدة في معطع السجارس التي تع وحجة إدارة األزمات )وحجة الحساية الس

السعمسيغ والسعمسات مختفعي الخبخة يشطخون لسجيخؼ ولكغ  أدوات البحث الحالي فييا.
وىحه الشتيجة التعمع واستعادة الشذاط و ،زماتالتخصيط واالستعجاد لؤل عمىع بقجرتي مجارسيع

الخبخة لجييع السعمػمات والخبخات الكافية التي تداعجىع عمى  ن السعمسيغ مختفعيمشصقية أل
عمى قجرتو و ،زمات السدتقبميةمغ خصة إستخاتيجية واالستعجاد لؤلإدراك ما لجؼ السجيخ 

 يغ الصبلب والدمبلء والعامميغ في السجرسة لمخجػع إلى الػضع العادؼ.الشذاط ب استعادة
مختفعات الخبخة في مجارس  السعمساتأن مغ خبلل  يسكن تفديخ تأثيخ التفاعالت الثشائيةو 

مكافحات مثابخات ذوات ىجف يدعيغ إلى أن يرمغ إليو وكحلظ التعميع الثانػؼ بشػعيو 
قع مسا يجعميغ عمي استعجاد لسػاجية األزمات يتسيدن بجرجة عالية مغ الحجس والتػ 

ليحا يجركغ و ، السحتسمة كسا أن السعمسات مختفعات الخبخة عمى اترال قػػ بسجيخ السجرسة
في ضػء التػاصل واالترالو بالتخصيط واالستعجاد لبلزمات، يتدسػن  يغمجيخؼ مجارسأن 

يخون أن مجيخؼ  ختفعي الخبخةمجسهعة التعميم الثانهي العام م بيشساخصة إستخاتيجية لحلظ. 
 -االترال والتػاصل -جسع السعمػمات –يتدسػن بـ)التخصيط واالستعجاد لبلزمات  مجارسيع

الجرجة الكمية إلدارة األزمات  -التعمع واستعادة الشذاط -السيارات القيادية أثشاء األزمات
مسي ومجيخؼ مجارس السجرسية( وقج يخجع ذلظ إلى أن بخامج التشسية السيشية السقجمة لسع

مغ بخامج التشسية السيشية السقجمة لسعمسي ومجيخؼ  أكثخ دقة وإتقاناً التعميع الثانػؼ العام 
الخبخة بالعسل السجرسي تجعل قائج مدتػػ كسا أن زيادة  ،مجارس التعميع الثانػؼ الفشي

السحتسمة واألزمات عمى وعي كافي بالسذكبلت باألخز في التعميع الثانػؼ العام السجرسة 
يدتعج حال حجوثيا بكافة الػسائل واإلمكانيات وجسع ػ التي قج تتعخض ليا السجرسة وبحلظ في

 السعمػمات عشيا وامتبلك السيارات القيادية التي تداعجه عمى إدارة األزمة بكفاءة .
 



 

 
 

)   ٜٚ) 
2012 ،ديطمرب2ج، 22جملة اإلزغاد النفطي، العدد   

 د. أمرية حممد بدز &هامن حممد ضامل  د.
 

 ومشاقذتيا: الدادسنتائج الفخض 
شخة وغيخ مباشخة  بيغ درجات يشز ىحا الفخض عمي " تػجج تأثيخات دالة إحرائية مبا     

واإلبجاع وإدارة األزمات السجرسية لجػ مجيخؼ السجارس الثانػية كسا  التشطيسيكل مغ الحكاء 
 ."يجركو السعمسػن 

ان فى بخنامج ليدرل وقج اختبخت الباحثتالشسػذج البشائي والختبار صحتو تع استخجام       
شسػذج كان غيخ مصابق نطخا لىحا ا إال أن( الدابق. ٔ)( السفتخض ويػضحو شكلٔنسػذج )

ويذيخ بخنامج بدبب كبخ حجع عيشة البحث الحالي  وكحلظ داللتيا العالية ٕلكبخ قيسة كا
ليدرل أنو لحل ىحه السذكمة يجب الخجػع إلى االشار الشطخؼ والبحػث الدابقة ومؤشخات 

 ٕج الحؼ تربح فيو كاإلى الح ٕقيسة كا تقميلالتعجيل ويتع اختيار السؤشخات التي تؤدػ إلى 
تع تعجيل السؤشخات شبقًا لمخمفية الشطخية لمبحث الحالى ) عدت عبج و ،غيخ دالة إحرائيا

بعج مغ بخنامج ليدرل  ساتع تػليجىنسػذجيغ (. وتع التػصل إلى ٕٖٙ،ص ٕٛٓٓ،الحسيج
 (ٖ، ٕ) ىرقس يغذكمالححف السدارات التي ليذ ليا داللة إحرائيا ويػضح ذلظ 
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 (ٔ.ٓ=)RMSEAو(،ٛٓ.ٓمدتػػ داللة)و  ،ٔ( ودرجات حخية =ٗٔ.ٖ= ) ٕقيسة كا
الحكاء التشطيسي( وأبعاد و  ،لمجرجات الكمية )اإلبجاع الشسػذج البشائي( ٕنسػذج )( ٕشكل )

 إدارة األزمات السجرسية لجػ العيشة الكمية
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 صفخ =RMSEAو (،ٔدتػػ داللة)مو  ،صفخودرجات حخية = صفخ=  ٕقيسة كا
، إدارة األزمات الحكاء التشظيسيو  ،لمجرجات الكمية )اإلبجاع الشسهذج البشائي( 3( نسهذج )3شكل )

( لجى العيشة الكميةالسجرسية  
 

ىحان الشسػذجان ثسان مخات لجػ جسيع العيشات الفخعية )الثانػػ العام، وقج تع اختبار      
عمسات، مشخفس الخبخة، متػسصي الخبخة، مختفعي الخبخة(، الثانػػ الفشى، معمسيغ، م

باالضافة إلى العيشة الكمية، واكتفتا الباحثتان بعخض السدارات الجالة  لمعيشة الكمية فقط، 
 حيث لع تػجج فخوق جػىخية فى حجع التأثيخ بيغ العيشات السختمفة. 

 ايصابق( ٖ)ذج الثالث شكلوالشسػ ( ٕوقج وججت الباحثتان أن الشسػذج الثاني شكل)     
( بجرجات ٗٔ.ٖ) ٕقيسة كا مؤشخات حدغ السصابقة مثل حيث كانتالبيانات برػرة جيجة 

 ،غيخ دالة إحرائيا ٕ( أػ أن قيسة كإٙٚٓ.ٓ( ومدتػػ داللة )ٔحخية )
(، جحر متػسط مخبعات ٔ.ٓ) (RMSEA)جحر متػسط مخبعات خصأ االقتخاب       

مؤشخ حدغ السصابقة و (، ٔ)GFIمؤشخ حدغ السصابقة و  (،ٗٓٓ.ٓ) (RMSR)البػاقي 
(، مؤشخ ٔ)NFIمؤشخ السصابقة السعيارؼ و  (،ٛٛ.ٓ) AGFIالسرحح بجرجات الحخية 

( وجسيعيا تقع فى السجػ ٕٜٛ.ٓ)RFIمؤشخ السصابقة الشدبي و (، ٔ)CFIالسصابقة السقارن 
( أقل مغ ٕٙ.ٓ) ECVIمؤشخ الرجق الدائف الستػقع لمشسػذج الحالي و  السثالي لمسؤشخ.

عمى متغيخيغ  الثاني لشسهذجايحتػػ و ( ٕٚ.ٓقيسة الرجق الدائف الستػقع لمشسػذج السذبع )

 إدارة األزمات
 المدرسية

 اإلبداع

 الذكاء التنظيمي
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)   ٔٓٓ) 
2012 ،ديطمرب2ج، 22جملة اإلزغاد النفطي، العدد   

النموذج البنائي للعالقات بني الركاء التنظيمي واإلبداع وإدازة األشمات املدزضية    

، وخسدة متغيخات تابعة ىي: القيادة أثشاء التشطيسيمدتقميغ ىسا اإلبجاع والحكاء 
التعمع و  التخصيط واالستعجاد لبلزمات،و  جسع السعمػمات،و  االترال والتػاصل،و األزمات،

عمي متغيخيغ مدتقميغ ىسا اإلبجاع اإلدارؼ  الشسهذج الثالثبيشسا يحتػػ  ،عادة الشذاطواست
السجرسية وقج حقق ىحا الشسػذج إدارة األزمات ػ ى، ومتغيخ تابع واحج التشطيسيوالحكاء 

 لكل مؤشخ بيحا الشسػذج الثالث. مؤشخات حدغ السصابقة السثالية
 تحميل السدار الثاني يا نسػذجسي يحتػػ عمييالتأثيخات الت يغالتالي يغويػضح الججول

ا االحرائية مع مبلحطة إنو تع ححف السدارات ذات قيع )ت( غيخ الجالة سوداللتي والثالث
 إحرائيا ويتزح ذلظ مسا يمي:

 (ٖٙججول )
 لستغيخات البحثالثاني البشائي التأثيخات التي يحتػػ عمييا الشسػذج  

 جسع السعمهمات التشظيسيالحكاء  اإلبجاع الستغيخ السؤثخ
 )ت( خ التأثيخ قيسة)ت( خ التأثيخ قيسة)ت( خ التأثيخ الستأثخ الستغيخ

    **ٛٗ.ٕٕ ٗٓ.ٓ ٗٛ.ٓ    اإلبجاع
 ٕٜ.ٔ ٚٓ.ٓ ٕٔ.ٓ **ٛٔ.ٔ ٘ٓ.ٓ ٘٘.ٓ ٜٗ.ٔ ٖ٘.ٓ ٓٛ.ٓ واالستعجاد  التخصيط

    ٘ٗ.ٓ ٘ٓ.ٓ ٖٓ.ٓ **ٖٗ.ٖ ٙٓ.ٓ ٕ٘.ٓ جسع السعمػمات
    ٛٗ.ٔ ٙٓ.ٓ ٜٓ.ٓ ٙٙ.ٔ ٚٓ.ٓ ٔٔ.ٓ االترال والتػاصل
    **ٜٔ.ٗ ٚٓ.ٓ ٕٛ.ٓ **ٔٙ.ٛ ٚٓ.ٓ ٛ٘.ٓ القيادة أثشاء األزمات

 التعمع
 واستعادة الشذاط

ٓ.٘ٙ ٓ.ٓٚ ٛ.٘ٙ** ٓ.ٖٖ ٓ.ٓٚ ٘.ٓٚ**    

 الججولبع تا
 التعمم واستعادة الشذاط القيادة أثشاء األزمات الستغيخ السؤثخ

 قيسة)ت( خ التأثيخ قيسة)ت( خ التأثيخ الستأثخ الستغيخ
       اإلبجاع

 **ٜٓ.ٚ ٛٓ.ٓ ٗ٘.ٓ **ٕٙ.ٕ ٛٓ.ٓ ٚٔ.ٓ واالستعجاد التخصيط
 **ٜ٘.ٕٔ ٘ٓ.ٓ ٛٙ.ٓ    جسع السعمػمات

 **ٕٔ ٙٓ.ٓ ٕٚ.ٓ    االترال والتػاصل
       القيادة أثشاء األزمات

       واستعادة الشذاط التعمع

 (ٔٓ.ٓ( ** مدتػػ الجاللة عشج )٘ٓ.ٓخ= الخصأ السعيارؼ لتقجيخ التأثيخ* مدتػػ الجاللة عشج )
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 (ٖٚججول )
  تغيخات البحث )الجرجات الكمية(لس الثالثالبشائي التي يحتػػ عمييا الشسػذج السباشخة وغيخ السباشخة والكمية التأثيخات  

 الستغيخ السؤثخ
 نػع التأثيخ

 التشطيسيالحكاء  اإلبجاع
 قيسة)ت( خ التأثيخ قيسة)ت( خ التأثيخ الستغيخ الستأثخ
إدارة األزمات 

 السجرسية
 **٘ٚ.ٜ ٔٙٓ.ٓ ٜ٘.ٓ    مباشخ

 **ٜٜ.ٗ ٘ٓ.ٓ ٕٙ.ٓ    غيخ مباشخ
 **ٖٕ.ٕٗ ٗٓ.ٓ ٘ٛ.ٓ **ٕٔ.٘ ٔٙٓ.ٓ ٖٔ.ٓ كمي

       مباشخ التشطيسيالحكاء 
       غيخ مباشخ

    **ٛٗ.ٕٕ ٖٚٓ.ٓ ٗٛ.ٓ كمي
 (ٔٓ.ٓ( ** مدتػػ الجاللة عشج )٘ٓ.ٓخ= الخصأ السعيارؼ لتقجيخ التأثيخ* مدتػػ الجاللة عشج )

  :ما يمي يغالدابق يغيتزح مغ الججول     
  ( لئلٔٓ.ٓوجػد تأثيخ مػجب دال إحرائيا عشج مدتػؼ ) بجاع عمي كل مغ ) التخصيط

- االترال والتػاصل- جسع السعمػمات – التعمع واستعادة الشذاط -واالستعجاد لبلزمات
وتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج (. الجرجة الكمية إلدارة األزمات السجرسية -القيادة أثشاء األزمات

  .(ٕٔٔٓ،محسػد جسعة وحيجر نػرؼ (، )ٕٕٔٓفارس حديغ، ) بحث كل مغ
 ( لمحكاء ٔٓ.ٓوجػد تأثيخ مػجب دال إحرائيا عشج مدتػؼ )عمي كل مغ )اإلبجاع  التشطيسي

االترال - جسع السعمػمات – التعمع واستعادة الشذاط -التخصيط واالستعجاد لبلزمات  -
وتتفق ىحه الشتيجة ( الجرجة الكمية إلدارة األزمات السجرسية -القيادة أثشاء األزمات- والتػاصل

 ،kahkha, et al., (2015)و،(Chegani, 2016)كل مغ بحث  ئج بحث مع نتا
 Firuzjaeyan, et al., (2014و)  ،((Fard, 2014و ،2014),Gorgani, et alو)

وتتفق ىحه الشتيجة أيزا مع  .اإلبجاعو  التشطيسيعبلقة بيغ الحكاء وجػد التي تػصمت إلى 
 &Gholami)و ،(Uygur&Ulusoy,2013)و (،(Ahmadi , 2014 نتائج بحث كل مغ

 Safaee , 2012)  وإدارة األزمات  التشطيسيالتي تػصمت إلى وجػد عبلقة بيغ الحكاء
 السجرسية.

 ( بيغ الحكاء ٔٓ.ٓوجػد تأثيخ مػجب دال إحرائيا عشج مدتػؼ )واإلبجاع  التشطيسي
 والسيارات القيادية أثشاء األزمة . 
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  ( لجسع السعمػمات عغ األزمة عمى ٔٓ.ٓوجػد تأثيخ مػجب دال إحرائيا عشج مدتػؼ )
 التخصيط واالستعجاد لبلزمات.

  ( لبعج السيارات القيادية أثشاء األزمة ٔٓ.ٓوجػد تأثيخ مػجب دال إحرائيا عشج مدتػؼ )
 .عمى التخصيط واالستعجاد لبلزمات

  ( لبعجٔٓ.ٓوجػد تأثيخ مػجب دال إحرائيا عشج مدتػؼ ) عمى كل  التعمع واستعادة الشذاط
التخصيط واالستعجاد لبلزمات، واالترال والتػاصل أثشاء و عغ األزمة، جسع السعمػمات غم

 األزمة.
  عمي اإلبجاع  التشطيسيتأثيخ الحكاء ػ ىالبشائي الثانى شسػذج الالتأثيخات في ويبلحع أن أقػؼ

ي ( يميو تأثيخ الستغيخ السدتقل التعمع واستعادة الشذاط عمٗٛ.ٓحيث كانت قيسة التأثيخ )
 الستغيخ التابع االترال والتػاصل.

 وبالتالي ىشاك مجسهعة من معادالت السدار يتم عخضيا كسا يمي:      
 .التشطيسي( الحكاء ٗٛ.ٓ* اإلبجاع = )

 ( اإلبجاع ٜ٘.ٓ( الحكاء التشطيسي + )ٖٔ.ٓ*إدرة األزمات السجرسية = )
  يسيالتشطالحكاء ( ٕٛ.ٓ)+اإلبجاع ( ٛ٘.ٓ* القيادة أثشاء األزمات = )
( ٜٛٓ.ٓ( التعمع واستعادة الشذاط +)ٕٚ.ٓ( اإلبجاع +)ٔٔٓ* االترال والتػاصل = )

 .التشطيسيالحكاء 
( الحكاء ٕٗٓ.ٓ( التعمع واستعادة الشذاط+ )ٛٙ.ٓ( اإلبجاع +)ٕ٘.ٓ* جسع السعمػمات = )

 .التشطيسي
 التشطيسي( الحكاء ٖٖ.ٓ( اإلبجاع + )ٙ٘.ٓ* التعمع واستعادة الشذاط = )

( القيادة أثشاء األزمات+ ٚٔ.ٓ( اإلبجاع + )ٓٛ.ٓالتخصيط واالستعجاد لؤلزمات = )* 
  التشطيسي( الحكاء ٘٘ٓ.ٓ) ( التعمع واستعادة الشذاط +ٗ٘.ٓ( جسع السعمػمات+ )ٕٔ.ٓ)

(، ٙٚ.ٓ)(،ٓٚ.ٓالدابقة ىي عمى التختيب ) الدبعةومعامبلت االرتباط الستعجد لمسعادالت 
( وىي دالة إحرائية مسا يجل عمي ارتفاع ٚٛ.ٓ(، )ٖٚ.ٓ(، )ٗٛ.ٓ(، )ٜٚ.ٓ(،)ٓٚ.ٓ)

 مدتػػ الجاللة السػصػف بيا السعادالت الدتة الدابقة.
(  لمحكاء ٔ.ٓكسا أنو يػجج تأثيخ مباشخ دال إحرائيا عشج مدتػػ داللة إحرائية) 

جسع  – التعمع واستعادة الشذاط -التخصيط واالستعجاد لبلزمات -عمى )اإلبجاع  التشطيسي
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الجرجة الكمية إلدارة األزمات  -القيادة أثشاء األزمات- االترال والتػاصل- السعمػمات
(   ٔ.ٓبيشسا يػجج تأثيخ مباشخ دال إحرائيا عشج مدتػػ داللة إحرائية) ،السجرسية(

لئلبجاع عمى القيادة أثشاء األزمات، في حيغ أنو يػجج تأثيخ غيخ مباشخ دال إحرائيا عشج 
التعمع  -( لمحكاء التشطيسي عمى )التخصيط واالستعجاد لبلزمات ٔ.ٓلة إحرائية)مدتػػ دال

الجرجة  -القيادة أثشاء األزمات- االترال والتػاصل- جسع السعمػمات – واستعادة الشذاط
 الكمية إلدارة األزمات السجرسية(.

حيغ يتسيدون ويسكغ تفديخ ذلظ مغ خبلل أن مجيخؼ السجارس الثانػية )العام/ الفشي( ال  
والحكاء التشطيسي يتسيدون بالسثابخة واإلصخار عمى تحقيق اليجف ولجييع روح  باالبجاع

الجخأة و ،عمي التعامل مع مقتزيات التغييخ القجرةو وباآلخخيغ،الثقة بالشفذ و السخاشخة 
 ،يعالقجرة عمي التحميل والتجسو ،االستقبللية الفخديةو لسقتخحات، والذجاعة في إبجاء اآلراء وا
عجم االقتشاع باألمػر والقزايا التي يسكغ اعتبارىا و الشقج الحاتي،و ،والقجرة عمي التخيل والحجس

يكػن و  مدمسات والشدوع إلى التجخيب بسا فييا مغ كثخة السحاولة والخصأ والتحجؼ لمػاقع.
 لجييع قجرة عمى إدارة األزمات السجرسية. وتعتبخ ىحه الشتيجة مشصقية.

 :البخث توصيات
، باإلضافة إلى عسل أسياج حجيجية لصخق السػاجية لمسجارسخورة عسل مصبات صشاعية باض •

 حػل بالكػنات السجارس وشخقاتيا واألسقف حفطًا عمى أرواح الصبلب.
 وانتقائيع فقط الػرق  عمى وليذ فعمية برػرة األزمات إلدارة السجرسية لمحساية فخق  تذكيل •

 .جيجة برػرة وإعجادىع
 استعجاداً  السختمفة بالسجارس والسعمسيغ الصبلب لجػ األزمات مػاجية اتآلي ثقافة نذخ •

 .مفاجئة أزمات وقػع حال ليا لمترجؼ
 أفخاد وخرائز سسات عغ الفشي الثانػؼ  بسجارس لمعامميغ تجريبية بخامج تقجيع ضخورة •

 .(التشطيسي)الحكاء  الحكية السؤسدة
 أبعاد فى التعميع مع الخبخة لتفاعل ئياإحرا دال تأثيخ وجػد مغ البحث أضيخه لسا نطخاً  •

 التخبية كميات الباحثتان تػصى الخبخة متػسط الفشي الثانػؼ  التعميع لرالح التشطيسي الحكاء
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 الدمػكية السسارسات عغ دراسية مقخرات إدراج ويسكغ التخبػية السقخرات فى الشطخ بإعادة
     ذكية. مجرستظ تجعل التي

 مجارس عمى التصبيق تع حيث الححر مغ بشػع يؤخح أن يجب ثالبح ىحا نتائج تعسيع أن •
 جسيعيع أن العمع مع بمبيذ - اإلبخاىيسية -رمزان مغ العاشخ -التعميسية الدقازيق بإدارات
 أكبخ برػرة تتشػع قج األزمات أن الباحثتان تخػ  حيغ فى بشات( -بشيغ)  مشفرمة مجارس

 ندب عغ بالكذف الباحثتان تػصى لحلظو  مذتخكة، السجارس ىحه كانت إذا ما حج إلى
 .السشفرمة بالسجارس ومقارنتيا السذتخكة بالسجارس السجرسية األزمات انتذار

 لتػعيتيع والسعمسيغ لمصبلب السجرسة مدتػػ  عمى إعبلنية ولػحات نذخات شباعة ضخورة •
 أقل عشيا جيشت والتي األزمات وقػع حال إتباعيا يجب التي واألساليب واألمان الدبلمة بدبل

 .األضخار
 لرالح اليجف تحقيق مػاصمة بعج فى فخوق  وجػد عغ البحث نتائج إليو تػصمت لسا نطخاً  •

 الثانػية السجارس مجيخؼ  انتقاء بزخورة الباحثتان تػصى لحلظ العامة الثانػية السجارس مجيخؼ 
 .اليجف تػجو -االنجاز دافعية - السثابخة مثل بدسات يتستعػن  مسغ الفشية

 جاء الثبلثة البحث متغيخات ومدتػػ  تختيب أن فى البحث نتائج عشو أسفخت لسا نطخا •
 وإدارة باإلبجاع تتعمق تجريبية بخامج إدراج بزخورة الباحثتان تػصى لحلظ الستػسط بالسدتػػ 
 السيشية األكاديسية تقجميا التي التجريبية البخامج ضسغ التشطيسي والحكاء السجرسية األزمات
  .لمسعمسيغ

 بشاء وتشسية شبكة مغ االتراالت الفعالة بجاخل السؤسدات لتجعع عسمية إدارة األزمات. •
 :املكرتحة البخوث

 .السجرسية األزمات بإدارة وعبلقتيا القيادية األنساط •
 .الثانػية السخحمة معمسي لجػ الشفدي بالتسكيغ وعبلقتو التشطيسي الحكاء •
 .التشطيسية بالزغػط وعبلقتو التشطيسي الحكاء •
 التجريبية الجورات -مدتػؼ الخبخة تبعاً  الثانػية السجارس مجيخؼ  لجػ اإلبجاع فى الفخوق  راسةد •

 .العمسي السؤىل - 
 .والفشية العامة الثانػية السجارس مغ كل بيغ السجرسية السستمكات تخخيب أزمة انتذار ندبة •



 

 
 

)   ٔٓ٘) 
2012 ،ديطمرب2ج، 22جملة اإلزغاد النفطي، العدد   

 د. أمرية حممد بدز &هامن حممد ضامل  د.
 

 وكحلظ سشفرمة،ال والسجارس السذتخكة السجارس مغ كل فى السجرسية األزمات مدتػػ  دراسة •
 .الخاصة والسجارس الحكػمية السجارس بيغ

 .لمسعمسيغ الػضيفي بالخضا وعبلقتو اإلبجاع •
 .التشطيسية السػاششة بدمػكيات وعبلقتو التشطيسي الحكاء •
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 :املساجع
(.مقػمات مسارسات اإلبجاع اإلدارؼ مغ وجية ٖٕٔٓشو )ػ مخوة دمحم أب ،أحسج دمحم بجح .ٔ

 مجمة العمػم التخبػية والشفدية ،الخاصة في مجيشة عسان نطخ مجيخات رياض األشفال
 . ٚٗٗ-٘ٗٗ ،(ٖ) ٗٔ ،)البحخيغ(

(. درجة اإلبجاع في الدمػك اإلدارؼ لسجيخؼ ٕٛٓٓعبجااللو الجعبيخ)و أحسج دمحم بجح، .ٕ
السجارس الثانػية واألساسية مغ وجية نطخ السعمسيغ التابعيغ لسجيخة التخبية والتعميع في 

 .ٜٖ-ٕ(، ٕٗ) ٛ  ،التشسيةو لثقافة مجمة االدمط، 
( دور اإلبجاع اإلدارؼ في إستخاتيجية ٕٔٔٓأسساء عمي الكػارؼ ) ،أحبلم إبخاىيع العيثاوؼ  .ٖ

تصػيخ التعميع العام : مبادرة تعميع لسخحمة ججيجة بجولة قصخ مغ وجية نطخ العامميغ 
، فمدصيغ، جراساتمجمة جامعة القجس السفتػحة لؤلبحاث والبالسجمذ األعمى لمتعميع، 

(ٕٖ ،)ٕٗٔ-ٕٛٗ. 
القاىخة، مؤسدة شيبة  إدارة األزمات في السؤسدة التعميسية،(. ٕٓٔٓأسامة عبج الخحسغ) .ٗ

 لمشذخ.
(.األزمات السجرسية التي تتعخض ليا السجارس الحكػمة ٖٕٔٓأشخف مشحر أحسج صايغ ) .٘

مجمة كمية ، في محافطة نابمذ وكيفية إدارتيا مغ وجية نطخ مجيخؼ السجارس أنفديع
 .ٖٜٔ-ٕٛٛ(، ص ص ٖٚ) ٔ،مرخ -جامعة عيغ شسذ،التخبية

السؤتسخ العخبي  ،(. مفيػم اإلبجاع اإلدارؼ وتشسيتةٕٕٓٓأميسة بغ عبج العديد القاسسي ) .ٙ
الثالث في اإلدارة )القيادة اإلبجاعية والتججيج في ضل الشداىة والذفافية( السشطسة العخبية 

 .  ٔٙ٘ – ٚٗ٘ ،لبشان ،لمتشسية اإلدارية
(. ميارة ٕٔٔٓمرصفي الديج جبخيل ) ،الديج دمحم عبج العال ،إيسان الديج عبج الفتاح .ٚ

مجمة القخاءة إدارة الػقت وعبلقتيا باإلبجاع اإلدارؼ لجؼ مجيخؼ السجارس اإلعجادية، 
 ٜٕٔ-ٔٔٔ ،(ٕٓٔ، )مرخ، والسعخفة

مؤسدة شيبة  ،لقاىخة، اشخرية السبجع محجداتيا وآفاق تشسيتيا(. ٕٛٓٓأيسغ عامخ ) .ٛ
 لمشذخ والتػزيع.
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(. اإلبجاع اإلدارؼ لجؼ أعزاء ىيئة التجريذ في كمية األميخة ٕٔٔٓبذيخ عخبيات ) .ٜ
مجمة كمية عالية الجامعية بجامعة البمقاء التصبيقية وعبلقتو باألداء الػضيفي لجييع، 

 .ٖٓٛ-ٜٖٙ(، ٖ٘) ٖجامعة عيغ شسذ،  ،التخبية
(. أثخ الخرائز القيادية في استخاتيجية إدارة األزمة  ٕٔٔٓجبػرؼ ششاوػ الرافي ) .ٓٔ

مجمة اإلدارة )دراسة ميجانية( لعجد مغ السجيخات العامة وزارة الكيخباء/ العخاق، 
 .ٕٕٓ-ٜٗٔ(، ٜٓ) ،واإلقتراد

(. فاعمية التجريب عمي إدارة األزمات في تشسية االبتكار اإلدارؼ لجؼ ٖٕٔٓحديب دمحم ) .ٔٔ
 .ٕٕٙ-ٜٚٔ(، ٕ)ٖٕ ،مجمة دراسات نفدية ،يةمجراء السجارس الثانػ 

(, مجؼ امتبلك مجيخؼ السجارس لمسيارات اإلدارية ٕٕٔٓحسجة حسج ىبلل الدعجية ) .ٕٔ
والفشية في التعامل مع األزمات السجرسية في مجارس التعميع األساسي بسشصقة الباششة 

 .ٕٗ٘-ٜ٘ٔ(، ٕٓٔ)ٕٙ ،الكػيت – السجمة التخبية ،شسال سمصشة عسان
(. إدارة السعخفة ودورىا في تشسية اإلبجاع اإلدارؼ لجؼ ٖٕٔٓالبجرؼ كسال )حشان  .ٖٔ

 .ٕٓ٘-٘ٙٔ ،(ٖٕ) ،مجمة كمية التخبية بأسػان ،القيادات اإلدارية بجامعة أسػان
(. إدارة الحات وعبلقتيا باإلبجاع اإلدارؼ لجؼ مجيخات ٕٓٔٓرجػة بشت سسخان اليحلي ) .ٗٔ

 ،انػية بسجيشة مكة السكخمة مغ وجية نطخىغومداعجات ومعمسات مجارس السخحمة الث
 الدعػدية. ،جامعة أم القخؼ  -كمية التخبية  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة

 ،(. دور الثقافة التشطيسية في دعع اإلبجاع اإلدارؼ ٕٔٔٓريع أكارن، وسيام عبج الكخيع ) .٘ٔ
دراسة وتحميل  ،أعسال الستمقي الجولي لئلبجاع والتغييخ التشطيسي في السشطسات الحجيثة

جامعة سعج )حمب البميجة(  ،تجارب وششية ودولية كمية العمػم االقترادية وعمػم التيديخ
 . ٜٛٚ – ٛٚٚ ،ٕ ،الجدائخ

(. مجؼ امتبلك السخشج التخبػؼ لمسيارات ٕٚٓٓعادل ششػس)و  ،سامية دمحم حػامجة .ٙٔ
"  اإلرشادية في التعامل مع األزمات في مجارس محافطات وسط الزفة الغخبية

 .ٜٓٔ -٘ٚٔ(، ٖٔ) ،مجمة العمػم التخبػيةفمدصيغ"، 
(. أثخ الحكاء التشطيسي  لجؼ القيادة اإلدارية في إشفاء ٕٔٔٓسمصان أحسج خميف ) .ٚٔ

دراسة آلراء عيشة مغ أعزاء الييئة التجريدية في  ،الدمػكيات غي السخغػبة لمعامميغ
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 ٕٙٚ(، ٚ)ٗالعخاق،  –إلداريةمجمة جامعة األنبار لمعمػم االقترادية وا ،جامعة السػصل
– ٕٜ٘. 

(. السسارسات الدمػكية لسجيخؼ ٕٕٓٓحدام إسساعيل ىيبة)و  ،سػزان دمحم السيجؼ .ٛٔ
جامعة عيغ  ،مجمة كمية التخبيةالسجارس في التعامل مع األزمات داخل السجرسة، 

 .ٕٕٔ-ٖٗٔ(، ٕٙمرخ، ) -شسذ
اإلدارؼ في السشطسات  التسكيغ واإلبجاع(. ٕ٘ٔٓشائع بغ سعج السبارك القحصانى) .ٜٔ

 ، السشطسة العخبية لمتشسية االدارية.رسالة دكتػراه , األمشية )دراسة مقارنة(
دار غخيب لمصباعة والشذخ  ،القاىخة ،عمع نفذ اإلبجاع(. ٜٜ٘ٔشاكخ عبج الحسيج ) .ٕٓ

 والتػزيع.
(. مسارسة مجيخات مجارس التعميع العام لسيارات إدارة ٕٔٔٓشجؼ بشت إبخاىيع فخج) .ٕٔ

السجمة زمات السجرسية مغ وجية نطخ السجيخات والسعمسات بسجيشة مكة السكخمة، األ
 .ٕٛٗ-ٖ٘٘(، ٜٕجامعة أم القخؼ، ) ،التخبػية

(. درجة مسارسة اإلبجاع اإلدارؼ لجؼ القادة التخبػييغ في ٕٗٔٓصالح بغ سعيج مجيذ ) .ٕٕ
 ،امعة الباحةج ،كمية التخبية ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،مشصقة الباحة التعميسية

 الدعػدية.
(. إدارة األزمات في السجارس الحكػمية الستػسصة ٕٙٓٓصبخية بشت مدمع اليحيػؼ ) .ٖٕ

، كمية العمػم التخبػية والجراسات مجمة جامعة السمظ سعػدلمبشات بالسجيشة السشػرة، 
 .ٖٓٛ-ٕٚٗ(، ٔ)ٜٔالسجمج ،اإلسبلمية، الدعػدية

رة الرخاع التشطيسي وعبلقتيا باإلبجاع (. أساليب إدأٖٕٓصفاء جسيل الجعافخة ) .ٕٗ
اإلدارؼ لجػ مجيخؼ ومجيخات السجارس الحكػمية فى محافطة الكخك مغ وجية نطخىع، 

 ٓٛٙٙٔ-ٖٙٙٔ(، ٕ)ٓٗ، األردن، دراسات العمػم التخبػية
(. مدتػؼ اإلبجاع اإلدارؼ لجؼ مجيخؼ ومجيخات ٕٗٔٓعبج العديد عصا هللا السعايصة ) .ٕ٘

حكػمية في السجيخية العامة لمتخبية والتعميع في محافطة الكخك مغ السجرس الثانػية ال
 . ٔٛ٘-ٔٗ٘(، ٗ)٘ٔ، مجمة العمػم التخبػية والفشية بالبحخيغ ،وجية نطخىع
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(. درجة مسارسة مجيخؼ السجارس ٜٕٓٓعبج السحدغ ىادؼ الحػيمة ودمحم ىادؼ الحػيمة) .ٕٙ
مجمة اتحاد اإلبجاع اإلدارؼ،  الثانػية في مشصقة األحسجؼ التعميسية لدمػكيات تحقيق

 .٘ٗ٘-ٚٓ٘ ،(ٖ٘األردن، ) – الجامعات العخبية
إدارة األزمات السجرسية: السجخل الديكػلػجي (. ٕٗٓٓعبج الػىاب دمحم كامل ) .ٕٚ

 ، القاىخة،  دار الشيزة العخبية.السعمػماتي
 ،اعيـــةاإلحرـــاء الستقـــجم لمعمـــػم التخبػيـــة والشفدـــية واالجتس( . ٕٛٓٓعـــدت عبـــج الحسيـــج ) .ٕٛ

 دار السرصفى لمصباعة والشذخ. ،. بشيا LISREL8.8تصبيقات باستخجام بخنامج ليدرل 
واقع جاىدية السجارس الثانػية (. ٕٗٔٓنيبلء سعػد السصمق)و  عديدة عبج هللا شيب، .ٜٕ

-ٜٖٔ(، ٖ)٘ٔالبحخيغ،  – الحكػمية لمبشات في مجيشة حائل إدارة األزمات السجرسية
ٗٔ٘. 

، مجمة الشيزة ،(. دور القيادة االبجاعية في إدارة األزماتٕٕٓٓعفاف دمحم الباز) .ٖٓ
ٖ(ٔٔ ،)٘ٗ-ٕٛ. 

مجمـة  ،(. اإلبجاع اإلدارؼ وآليات تصػيخه فى السشطسـةٖٕٔٓمجبخؼ سمسة)و عمػط الباتػل، .ٖٔ
 .ٜٖٕ-ٕٕٚ(، ٖٔالجدائخ،)- الحقػق والعمػم اإلندانية

(. ٕٔٔٓعــامخ) ربيــع عبــج الــخؤوفو عمــى بــغ صــالح الذــايع، شــارق عبــج الــخؤوف عــامخ  .ٕٖ
مؤسدــــة شيبــــة  ،، القـــاىخةالعبلقـــات اإلندــــانية واالبــــجاع االدارؼ فـــي السؤسدــــات التعميسيــــة

 لمشذخ والتػزيع.
(. األزمات السجرسية ٕٚٓٓسعاد سميسان )و عمي عبج جاسع الداممى، سالع الغشبػصي،  .ٖٖ

 ،غالبحخي- مجمة العمػم الشفدية والتخبػية ،وأساليب التعامل معيا في سمصشة عسان
ٛ(ٖ)، ٖٙ-ٛٗ. 

الييئة  ،، القاىخةاألزمات التعميسية إدارتيا وسبل السػاجية(. ٖٕٔٓعساد ثخوت رضػان) .ٖٗ
 السرخية العامة لمكتاب.

(. األزمات السجرسية في السجارس الثانػية الحكػمية في مجيخات ٕٓٔٓ)ػغدان الحم .ٖ٘
-ٖٕٕ(، ٔ) ٕٗفمدصيغ، –مجمة جامعة الشجاح لمعمػم اإلندانية ،شسال الزفة الغخبية

ٕٕٙ. 
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(. اإلبجاع اإلدارؼ لجؼ مجيخؼ السجارس الثانػية ٕٕٔٓفارس محسػد عبج العديد حديغ ) .ٖٙ
 -جامعة األزىخ في غدة،كمية التخبية ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،في محافطات غدة

 فمدصيغ.
، القاىخة، مؤسدة شيبة لمشذخ التفاوض وإدارة األزمات(. ٕٓٔٓفاروق الديج عثسان ) .ٖٚ

 التػزيع.و 
 الججاول اإلحرائية لعمع الشفذ والعمػم اإلندانية اآلخخػ،فؤاد البيي الديج )د.ت(.  .ٖٛ

 القاىخة،  دار الفكخ العخبي..
( إدارة الحات وعبلقتيا باإلبجاع اإلدارؼ لجؼ معمسي التخبية ٕ٘ٔٓفػاز عبج العديد سعج ) .ٜٖ

جامعة  ،ية البجنية والخياضيةالسجمة العمسية لمتخب ،الخياضية بالسسمكة العخبية الدعػدية
 .  ٕٜٖ – ٖٙٚ ،(٘ٚ) ،مرخ ،حمػان

(. مجؼ تصبيق أسـاليب اإلبـجاع اإلدارؼ فـي التعامـل ٕ٘ٓٓفػزية بشت عيج حسيج العػفى ) .ٓٗ
مـــع األزمــــات لــــجؼ رؤســــاء االقدــــام االكاديسيــــة واالداريــــة بجامعــــة أم القــــخؼ بسجيشــــة مكــــة 

رسـالة  يئة التجريذ )دارسة ميجانيـة(،مغ وجية نطخ أعزاء ىو السكخمة مغ وجية نطخىع 
 الدعػدية. ،جامعة أم القخؼ  -كمية التخبية  ،ماجدتيخ غيخ مشذػرة

(. اإلبــجاع اإلدارؼ لــجؼ مــجيخؼ الســجارس الخاصــة وعبلقتــو ٖٕٔٓكــارول زاىــي جــجعػن ) .ٔٗ
جامعـة عسـان  ،كمية العمـػم التخبػيـة والشفدـية ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرةبقيادة التغييخ، 

 األردن. ،عخبيةال
(. أثخ استخاتيجيات السعخفة التشطيسية في بمػرة ٕٓٔٓكامل دمحم يػسف الحػاجدة ) .ٕٗ

مجمة االقتراد والتشسية  ،اإلبجاع اإلدارؼ لجؼ مجيخؼ الذخكات الرشاعية األردنية
 .ٖٓ-ٕ، ٕ ،الجدائخ ،جامعة سعج وحمب البميجة، البذخية

(. اإلبجاع اإلدارؼ مجخل ٕٕٔٓالحبياني )مشي سميسان حسج و ماججة مرصفي عبج الخازق، .ٖٗ
 مجمة كمية التخبية ،التصػيخ إدارة مجارس التعميع الثانػؼ العام بالسسمكة العخبية الدعػدية

 . ٕٛٗ – ٘ٙٔ ،(ٖٙ) ،)عيغ شسذ( مرخ
(. اإلبجاع اإلدارؼ في مجارس التعميع العام ٕٛٓٓأشخف محسػد أحسج ) ،دمحم جاد حديغ .ٗٗ

لسؤتسخ العمسي التاسع ) ادراسة ميجانية بسحافطة البحخ األحسخ،  مغ وجية نطخ العامميغ
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 ٘ٔ-ٗٔالسشعقج بالفتخة مغ  ،مرخ ،تصػيخ التعميع في الػشغ العخبي الػاقع والسأمػل
 . ٖٛٙ – ٕٗٗ ،اكتػبخ

(.دور مجيخؼ مجارس التعميع الثانػؼ االعام في ٕٔٔٓلسي غشام غشام) ،دمحم حبلق .٘ٗ
مجمة  ،لتعميسية دراسة ميجانية في مجارس مجيشة دمذقالتخصيط لسػاجية األزمات ا

 .ٜٛٔ -ٔٛٔ ٖ)ٖٖسػريا،  – جامعة تذخيغ لمبحػث والجراسات العمسية
(. تحديغ قجرة السجارس الثانػية العامة والثانػية الفشية ٕٛٓٓدمحم غازؼ بيػمي ) .ٙٗ

 ،مرخ – مجمة مدتقبل التخبية العخبيةالرشاعية عمي إدارات الصػارغ،دراسة ميجانية، 
٘ٓ(ٔٗ ،)ٕٕٚ-ٖٕٙ . 

(. تأثيخ القيادة االدارية الشاحجة فى ٕٔٔٓمحسػد حدغ جسعة وحيجر شاكخ نػرػ ) .ٚٗ
مجمة تحقيق االبجاع االدارػ: دراسة تصبيقية ألراء القيادات العميا فى جامعة ديالى، 

 . ٜٖٔ-ٜٜٕ ،(،ٜٓ)ٖٗ االدارة واالقتراد، 
(. اإلبجاع اإلدارؼ وعبلقتو ٖٕٔٓبج الشعيع )مؤمغ عبج العديد عبج الحسيج، ومؤمغ شو ع .ٛٗ

السجمة األوربية لتكشػلػجيا  ،باألداء الػضيفي لجؼ العامميغ باتحادات الخياضية السائية
 ،(ٗاألمارات الدشة الثانية ) ،عمػم الخياضة األكاديسية الجولية لتكشػلػجيا الخياضة بجبي

ٕٓ-ٕٙ  . 
خة عمي الدمػك اإلدارؼ االبتكارؼ لجؼ (. العػامل السؤثٕٓٓٓنادية حديغ أيػب ) .ٜٗ

 – ٕٙ(، ٔ) ٜٖ، مجمة اإلدارة العامة السجيخيغ في قصاع البشػك التجارية بالدعػدية،
ٖٗ . 

(. الحكاء السشطسى، فكخة معاصخة في إلدارة أزمات ٕٓٔٓنعسة عباس الخفاجي ) .ٓ٘
 .٘ٚ-ٖٙ(، ٗٛ) ،مجمة اإلدارة واالقشراد ،االعسال

(. إدارة السعخفة وتأثيخىا عمى مسارسة االبجاع كسا يخاىا ٕٓٔٓىجيل خميل ابخاىيع ) .ٔ٘
، كمية االقتراد والعمػم اإلدارية، رسالة ماجدتيخممػن فى وزارة الرحة العخاقية،ٓالعا

 االردن.
(.إدارة األزمات لجؼ مجيخؼ التعميع العام ٕٔٔٓوافي بغ صالح بغ شميػح الدلفي)  .ٕ٘

جامعة أم -، كمية التخبية ماجدتيخ غيخ مشذػرة رسالةالحكػمى واألىمي بسجيشة الصائف، 
 الدعػدية. ،القخؼ 
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 (ٖممحق)
)القمب  التشطيسينتائج اختبار )ت( لجاللة الفخوق بيغ متػسصي درجات الحكػر واإلناث في بعجػ الحكاء  

 االندجام والتبلؤم(و ،واالىتسام
 قيسة )ت( (ٓٔٔالسعمسات )ن= (ٛٓٔالسعمسيغ )ن= الستغيخات

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعيارؼ 

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعيارؼ 

 ٜٜٚ.ٓ ٖٗ٘.ٚ ٕٓٓ.ٕٙ ٜٖٚ.٘ ٜٕٙ.ٕ٘ القمب واالىتسام
 ٜٚ٘.ٓ ٛٙٙ.٘ ٕ٘ٗ.ٗ ٜٔ ٖ٘.ٛٔ االندجام والتبلؤم

 
 ( ٗممحق)

ثانػؼ )العام/ الفشي( عمى أبعاد نتائج اختبار)ت( لجاللة الفخوق بيغ متػسصي درجات معمسي نػعية التعميع ال
  التشطيسيالحكاء 

 الستغيخات

التعميع الثانػؼ العام  
 (ٕ٘ٔ)ن=

 التعميع الثانػؼ الفشي 
 (ٖٜ)ن=

 قيسة )ت(
الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعيارؼ 

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعيارؼ 

 **٘ٓٛ.ٔ ٜٕٓ.ٛ ٖٕٙ.ٕٗ ٖٕ٘.٘ ٕٜٖ.ٕٙ الترػر االستخاتيجي 
 **ٗٙٗ.ٕ ٖٕٔ.ٙ ٕٔٙ.ٛٔ ٕٚٓ.ٗ ٕٖٗ.ٕٓ سريخ السذتخكال

 *ٖ٘ٙ.ٔ ٙ٘ٔ.ٗ ٕ٘.٘ٔ ٖٓٓ.ٖ ٕٗ.ٖٔ الخغبة فى التغييخ
 **ٕٚٛ.ٔ ٖٓ.ٛ ٗٚ.ٕٗ ٕٗ.٘ ٓ٘.ٕٙ القمب واالىتسام

 **ٜٚٙ.ٔ ٜٓ.٘ ٚٛ.ٚٔ ٘ٔ.ٗ ٕٛ.ٜٔ االندجام والتبلؤم
 **ٕٖ٘.ٕ ٘ٔٓ.ٗ ٖٚٗ.ٔٔ ٜٚٙ.ٕ ٜ٘.ٕٔ عبء األداء

 **ٕٜٓ.ٔ ٜٚ٘.ٖٗ ٕٚ.ٖٙٔ ٕٛ.ٕٙ ٗ٘.ٙٗٔ التشطيسيكاء الجرجة الكمية لمح
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 (٘ممحق )
نتائج اختبار )ت( لجاللة الفخوق بيغ متػسصي درجات مجيخؼ التعميع الثانػؼ العام والتعميع الثانػؼ الفشي في  

 بعج مػاصمة تحقيق اليجف
 قيسة )ت( (ٖٜالثانػؼ الفشي )ن= (ٕ٘ٔالثانػؼ العام )ن= الستغيخات

ط الستػس
 الحدابي

االنحخاف 
 السعيارؼ 

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعيارؼ 

 *ٖٕٕ.ٕ ٚ٘ٛ.ٗ ٜٕٔ.٘ٔ ٖٖ٘.ٖ ٕٖٗ.ٙٔ مػاصمة تحقيق اليجف
 

 ( ٙ)ممحق
نتائج اختبار)ت( لجاللة الفخوق بيغ متػسصي درجات معمسي التعميع الثانػؼ )العام/ الفشي( عمى درجات إدارة 

 األزمات السجرسية 
 قيسة )ت( (93التعميم الثانهي الفشي )ن= (125التعميم الثانهي العام  )ن= األزمات السجرسية درجات إدارة

االنحخاف  الستهسط الحدابي
 السعياري 

الستهسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 *2.452 6.530 17.46 4.339 19.376 التخصيط واالستعجاد لبلزمات 
 **2.782 5.273 14.60 3.97 16.416 وتشطيسيا جسع السعمػمات

 **3.091 4.456 11.29 3.071 12.95 االترال والتػاصل
 **2.914 9.613 26.37 6.3571 29.72 السيارات القيادية أثشاء األزمات

 **2.503 8.682 23.04 5.839 25.648 التعمع واستعادة الشذاط
 **2.823 33.810 92.774 21.913 104.1 الجرجة الكمية لمسقياس 

 



 

 
 

)   ٕٔٔ) 
2012 ،ديطمرب2ج، 22جملة اإلزغاد النفطي، العدد   

 د. أمرية حممد بدز &هامن حممد ضامل  د.
 

The structural model of the relationship between organizational 

intelligence, creativity and school crisis management of secondary 

school Managers in light of some demographic variables as  

perceived by teachers 

Abstract: 

The Research aimed to study The structural model of 

organizational intelligence, creativity, and school crises management, 

and identify the level of research variables among a sample search, as 

well as detection of the impact of some demographic variables such as 

gender (male- females), Education secondary type (general -

Technical) and the level of experience the particepants were consisted 

of (218) teachers of general and Technical secondary education 

teachers, and  The researchers prepared research tools, and using 

appropriate statistical methods such as ,they reached to a group of  

results such as: the level of the variables (organizational intelligence -  

creativity - school crises Management) was average among a sample 

search all general secondary and technical secondary schools. There 

were statistically significant positive effect at level (0.01) of creativity 

on each of the (planning and preparing for crises,  learning and restore 

activity ,collecting information,communication, and leadership skills 

during a crisis), furthermore there were statistically significant 

positive effect at level(0.01) of organizational  intelligence on both of 

creativity, planning and preparing for crises , learning and restore 

activity , information collection ,communication, and leadership skills  

during a crises. The path equations of the structural model were as 

follows:  

*creativity = (0.84) Organizational intelligence. 

* Management of school crises = (0.31)Organizational 

intelligence + (0.59) creativity 

*Leadership during crises =(0.58)creativity+(0.28) Organizational 

intelligence 

* Communication and communication = (011) creativity + (0.72) 

Learning and restoring activity + (0.089) Organizational 

intelligence 

* Collecting Information = (0.25) creativety + (0.68) Learning 

and Restoring Activity + (0.024) Organizational Intelligence 
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* Learning and Restoring Activity =(0.56)creativity+(0.33) 

Organizational Intelligence 

* Planning and preparation for crises = (0.80)creativity+(0.17) 

Crises leadership + (0.12) Information gathering + (0.54) 

Learning and recovery + (0.055) Organizational intelligence 

Keywords: organizational intelligence, creativity, school crisis 

management 

 


