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 الخالصة

تهدف الدراسةةةح ت من تأ تر ال الير ال ارسةةةيلاتااد رد االارة ارتتح اليد تلارك اللةةةل ح ال اتح لةما الرااح ال هل ا اح  

رد الرلات اروسةةةةةخ تأ عرف ت لرح تلااا ال اتياأ رد تده تلرك ارالارة ال ياا لةةارسةةةةةح الير ال ارسةةةةةيلاتااد رد 

لدراسةةةةةح ال  اررا ح سي  تسةةةةةااف ر اه تراالن ي ثا اة أ ار ل الير ال تلارهح ارتتات الة يةيح واالارتها. وتسةةةةة   ا

، وتأ عرف ارسيةاال سي  رلضةةاح اسةةاسةةاح ت يةد سي  فك ليير ال ارسةةيلاتااد  ر  االن “ارسةةيلاتااد رد االارة ارتتح 

ح الةل ل ح رد االارة ارتتح )الدار اح، الير ال الةظةد، ارسةةيلةةلاف، اللااح الةسةةيملياحأ لك تر ال ت ةلد رد ادرة الةةظة

أ رلال، واسةةةةي دتا اسةةةةالا  120الة صةةةةيح تأ ) ارسةةةةيلانحسلل تلاحيها الة دالة. تم رةع اللاانات تأ عرف اسةةةةيةارة 

احصةةا اح ت ا )اللسةةخ ال سةةا د، وارن لاف الة اارد، وت اتا اررتلاي ال رد، وت اتا ارن دار اللسةةاخ والةي دالأ 

لي صةةةلف سي  نيا ج والي من تأ رلضةةةاات الدراسةةةح. نيا ج الدراسةةةح ا دت  ،(SPSS V.24)   ارسيةاال سي   لناتج

ورلال تر ال الير ال الةظةد رد الي راخ لرتتح وتلارهيها،  ةا تلاأ ورلال تر ال واضةةةةس لرسةةةةيلةةةةلاف رد الي سةةةةه 

د واسيةاالن اساس رد تلارهح  األتتح تسيملر. واوص  الدراسح  ضلورة تااالة ادرات الةةظةح رد الير ال ارسيلاتاا

 .ارتتح الة يةيح
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Abstract 

 The study aims to the current research seeks to verify the impact of strategic thinking in 

managing the crisis facing the General Company for Electricity Transmission in the Middle 

Euphrates through knowledge of the employees’ positions in the extent to which the senior 

management is directed to practice strategic thinking in the face of potential crises and their 

management. The research aims to answer a main question that "is it possible to employ 

strategic thinking in crisis management", by relying on a basic hypothesis that depends on 

strategic thinking in its dimensions (systemic thinking, foresight, future vision) a significant 

impact on the ability of the research organization in crisis management through its specific 

phases. The data was collected through a questionnaire form collected from (110) 

individuals, and statistical methods were used such as (arithmetic mean, standard deviation, 

linear correlation coefficient, and simple and multiple regression coefficient) based on the 

(SPSS V.24) program, to obtain results and verify from the research hypotheses. The results 

of the research confirmed the existence of the effect of systemic thinking in planning and 

confronting the crisis and it was also found that there is a clear effect of foresight in sensing 

the crisis in the future. The research recommended the necessity of increasing the 

organization's capabilities in strategic thinking and adopting it as a basis in facing the 

potential crisis. 
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 المقدمة

اح   اك ثذا الةلضةةةةةةلل رد يا ت ااظ الةةظةات ال لاا

ال اتح وال اصةةح سي  حد سةةلال حالح تأ ارضةةرلاب اللامد وسد  

ارسيملار اةيج سةها اتتات تيلاصيح تر ل  ل ا واضس سي  وااع 

لم ت أ ولادة ال ااة   ارح تلارمها، ول ا ت ضةةةةةيح الرااح ال هل ا اح 

الي ظح  ا ثد حالح تسةةةةيةلة تسةةةةيلر  الةلارهح ووضةةةةع ال يلف 

الةر ةح لها. وثذا تا اا ا الي اتا تع تيك ارتتات  رسيلب سيةد 

تأ عرف تلياا تةهج االارد اميا تأ حدة ارتتات عصةةةةلصةةةةا   

ذروتهةةا. سياةةك رةةاك اسيةةةاال سي  الير ال ارسةةةةةةيلاتااد  تةةدةعرف 

راةةح تسةةةةةةي ةةد  تأ الةةا الةةظةةةات رد رااةةح   ةياةةات سمياةةح وت ل

الةسةةةةةةيملا واليةلر  رلي وتهدادات ترلضةةةةةةها اللامح الة ارح  ةا 

اضةةأ  مال ونةل الةةظةح، ا راها المدرة سي  اسةيلةلاف ارتتات 

والي سه  ها  م تلارهيها تأ عرف االارة راسيح لرتتات ال اصيح 

 رد اللامح  ل ا تسيةل. 

سياخ الضلل سي  تسيله تر ال والل ث ال الد ا اوف  ت

الير ال ارسيلاتااد رد تلارهح اتتح الرااح ال هل ا اح رد اللل ح 

يضةأ الدراسح تال اتح لةما الرااح ال هل ا اح رد الرلات اروسخ. و

ضةأ ارول  تةهااح الدراسح ليلضاس تل يح واثةاح يت سّدةرملات 

مد  الدراسةةةةةح رد الرملة ال اناح تواثداف الدراسةةةةةح ورلضةةةةةااتها،  م 

سةةةةةةايم اسيةاالثا رد  ةال اليد تلار ح نظلاح لةيغالات الدراسةةةةةةح 

ةمااس ليي من تأ يلا ح ال راح  اأ تيغالات الدراسح رد الاان  ال

ال ةيد. اعالا ا اوف اللاحث اسيةاال نيا ج الدراسةةةةح ليمدام تاةلسح 

أ شرنها اك تأ ارسيةيارات تليا للرع تاةلسح تأ اليلصاات ت

ت سةةأ تأ ادرة اللةةل ح سي  تلارهح ارتتات الةسةةيملياح، فذ اسةةم 

ثذا الل ث فل  أر  ح تلاحث عصةةةةةةح الةل ث األوف فل  تةهااح 

، رد اإليار الةظلد ليل ثالل ث،  اةةا عصةةةةةةح الةل ث ال اند 

حاأ عصةةةةةةح الةل ث ال الث رد الاان  ال ةيد ليل ث رد حاأ 

ةيارات واليلصةةةةةةاات وعيم الةل ث تةاوف الةل ث اللا ع  ارسةةةةةةي

  ما ةح الةصاالر.

 

 منهجية الدراسةالمبحث األول: 

 اوالً: مشكلة الدراسة: 

سةةةاثةا اليرلرات اللاماح الةيسةةةارسح والمركات ال لالة رد سالم    

ارسةاف ال  ااا  تةظةات ارسةاف  دسم وت كاك رلانلها اللاماح تأ 

الذد ا د ارسةةةاس ل ا تةظةح  ارا ارسةةةها   الير ال ارسةةةيلاتااد

األتل الةةذد ا ةد اك رةاع تسةةةةةة   ال  ال ةةد تأ االارة ارتتةةات  

الةهيةاأ رد سةةةةةةاةةاق الر ل ارسةةةةةةيلاتاااةةح ايرملك سي  أك ناةةا  

الةةظةةةةات سي  األتةةةد الل اةةةد ايريةةة  تةهةةةا اليل اك سي  عرخ 

اسةةةةةةيلاتاااةةح  رايةةح  ةة الارة ارتتةةح  و ةةاليةةالد رةةاك الةةظةةةات اليد 

اك ت من الةسيله الةةللال تأ االارة ارتتح ثد الةةظةات تسيراع 

اليد تهيم  ةةالير ال ارسةةةةةةيلاتاااةةح )اللااةةح الةسةةةةةةيملياةةح  والير ال 

وتأ ثذا الةةرين تللت تلةة يح  الةظةد، والدار اح، وارسةةيلةةلافأ،

الدراسح الل اسح واليد اة أ س سها رد تسااف رلثلد ي تا الررح 

سها  الير ال ارسيلاتااد  لل ح ا رد االارة ارتتاتي اليد تلارك ال

تسةةةةةةاارت  سةدثذا اليسةةةةةةااف اي اأ اللالف  سأوتأ ارا اررا ح 

 رلساح  وسي  الة ل ارتد:

تا تسيله اسي دا  الير ال ارسيلاتااد ليلل ح ساةح الدراسح  -1

  ر  االن ارر  ح؟

تا تسةةيله راثكاح اللةةل ح الةل ل ح إلالارة ارتتح تأ عرف  -2

 تتح والي راخ لةلارهيها وتلارهك ارتتح؟اسيل ار ار

 ثانياً: اهداف الدراسة

اية ا الهدف ارسةةةاسةةةد ليدراسةةةح رد ت اولح الي لف سي  تسةةةيله 

تةارسةةح االارات اللةةل ح الةل ل ح ليير ال ارسةةيلاتاااح تر الن سي  

االارة ارتتةةات اليد اةةد تلارههةةا واة أ س ه ارثةةداف الرلساةةح 

 لةماي الةهةح:الدراسح رد تاةلسح تأ ا

ت ةةداةةد تسةةةةةةيله تةةةارسةةةةةةةح االارات اللةةةةةةل ةةح أ  ةةاال الير ال   -1

 ارسيلاتااد تأ ورهك نظل ال اةح.

ت داد تسةةةيله اسةةةي داال اللةةةل ح لمالارة ارتتح تأ ورهك نظل  -2

 ال اةح.

 ثالثاً: اهمية الدراسة

 اك اثةاح الدراسح ا  ه رد ارتد: 

تلت كات اثةاةةح المرةةال ال ةةدتد الةل لي والةةذد اة ةةا أحةةد  -1

اللة  الي ياح رد  يد وثل ارال ال هل ال، وعصةةةةلصةةةةا سي  

 الةسيله الة يد فذا شهد ثذا المرال.

لةةده اللةةاح اأ  ةاثةاةةح  لال ا سةةةةةةةاب الير ال ارسةةةةةةيلاتااد -2

واأل االاةااأ  اسيلارن ر اكة اسةةةةةةاسةةةةةةاح لةاا  تةارسةةةةةةات 

الي راخ ارسيلاتااد لرهم اللامح ويلا ح الي اتا تع ت رااتها 

 ن ال اةح الةدروسح.ور

اثةاح تصةةةةةةاتام االارة ارتتح وتةارسةةةةةةاتها رد اللامح الة ياح  -3

 تاواليد تلةةةةهد اضةةةةرلا ات تسةةةةيةلة سي   ارح الةسةةةةيلاات 

اا ا تأ اللةةةالل  مارح واسةةةيلب االارة تهم وضةةةلورد ل ا 

 ارالارات  د تسيراع تلا لح اليغاالات ال اصيح رد اللامح.
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 للدراسة وفرضياتهاالمخطط الفرضي رابعاً: 

اية ةةا ثةةذا الة رخ  ةاةلسةةح تأ سراةةات اررتلةةاي واليةةر ال  اأ 

 تيغالات الدراسح و ةا ارتد:

واية ةةا الير ال ارسةةةةةةيلاتااد  ةةر  ةةاالن -: المتغير المستتتتتتتقتتل -1

ر اةةةح،  ظةد، الةةةدا ة ل ر ال ا ي ل ياةةةح، وا ل م ي لةسةةةةةةة للااةةةح ا )ا

 انةلذجوارسةةةيلةةةلاف،أ واد اسيةدت الدراسةةةح سي  تا ادتك 

 رد ا  اال الير ال ارسيلاتااد. [1]

واة ا االارة ارتتات  ر  االثا )اسةةةةةةيلةةةةةة ار -المتغير التابع:  -2

اد  ارتتح، والي راخ لةلارهح ارتتح، وتلارهح ارتتحأ و

رد ت داد ا  اال  [2]او الراسةةةح  انةلذجاسيةدت الدراسةةةح سي  

 االارة ارتتح. 

ورد  رد ضةةةةةلل تا تم اليرلق الاك تأ تةهااح الل ث واثدارك

ضةةلل تا ارلتتك الدراسةةات السةةا مح تم أسداال ت رخ الدراسةةح 

الرلضةةةةةةد، ليي لال سأ ال راح  اأ تيغالات الدراسةةةةةةح،  ةا 

 .أ1تلضس رد الل ا )

 

 ( يوضح المخطط الفرضي للدراسة1الشكل )

 

تراصاا أنةلذج الدراسح أسرن تم وضع رلضاات الل ث رد ضلل 

  ارتد:

     الرةةةد ارتلةةةاي وتةةةر ال ذات الرلةةةح فحصةةةةةةةةا اةةةح  اأ الير ال

ارسةةيلاتااد واالارة ارتتات، وتيرلل تأ ثذن الرلضةةاح سدة 

 رلضاات رلساح ثد:

لدار اح  -1 اح  اأ ا لاي وتر ال ذات الرلح فحصةةةةةةةا  تلرد سراح ارت

ثا )اسةةةةةةيلةةةةةة ار ارتتح، والي راخ واالارة ارتتات  ر  اال

 لةلارهح ارتتح، وتلارهح ارتتحأ.

للاف  -2 تلرد سراح ارتلاي وتر ال ذات الرلح فحصا اح  اأ ارسي

واالارة ارتتات  ر  االثا )اسةةةةةةيلةةةةةة ار ارتتح، والي راخ 

 لةلارهح ارتتح، وتلارهح ارتتحأ.

اح  اأ اللااح  -3 لاي وتر ال ذات الرلح فحصةةةةةةةا  تلرد سراح ارت

الةسةةةةةةيملياح واالارة ارتتات  ر  االثا )اسةةةةةةيلةةةةةة ار ارتتح، 

 والي راخ لةلارهح ارتتح، وتلارهح ارتتحأ.

الرد ارتلاي وتر ال ذات الرلح فحصةةةةةةةا اح  اأ الير ال الةظةد  -4

واالارة ارتتات  ر  االثا )اسةةةةةةيلةةةةةة ار ارتتح، والي راخ 

 لةلارهح ارتتح، وتلارهح ارتتحأ.

 الدراسة خامساً: وصف مجتمع وعينة

تة ةةا تايةع الةةدراسةةةةةةةح رد اللةةةةةةل ةةح ال ةةاتةةح لةمةةا الرةةااةح         

ال هل ا اح رد ت ارظات الرلات اروسةةةخ  حاث تي لك اللةةةل ح تأ 

ار ع تدالاات رلساح تيلتسح رد ت ارظات الرلات اروسخ ) ا ا، 

 ل رل، الةاا، الدالاناحأ ت يصةةات  ةما الرااح ال هل ا اح ضةةةأ 

وا لاج نما الرااح ال هل ا اح ذد الاهد الةلترع ت رات  هل ا اح 

تةةدالاةةح تةراةةذ  رضةةةةةةر سأ يال رللةةا   400 ايل رللةةا و 132

الةلةةةةةةاراع الة يصةةةةةةح   ناات الةلةةةةةةاراع الادادة ضةةةةةةةأ ال رخ 

الةلضةةةةةةلسح تأ الا اللتارة وتمل اللةةةةةةل ح لرك اعيةااات الرااح 

واعالا  ال هل ا اح ضةةةةأ اللا ح الاغلاراح لةةرمح الرلات اروسةةةخ

الةمل اللل ح الل اسح والةللف سي  الرلول  ارك حاث اضم رةاع 

اراسا  الرةاح وارالاراح واراسا  الساندة   اةةا تة يا ساةح الدراسح 

رد ال اتياأ ذو اللةةرك الةلاشةةل رد ثذن اللةةل ح رد الةمل الل اسةةاح 

لالم سدالثم  اح وال ةدالاات ضةةةةةةةأ الةةرمح الاغلار و ا رلول ال

 أ.120)

 

 سادساً: ادوات جمع البيانات والمعلومات 

تة يا االوات الاان  الةظلد رد ال ي  والةارت، رضر سأ       

تلياا تصةةةةةاالر اللةةةةةل ح ال ة للتاح )ارنيلنااأ،  اةةا تة يا االاة 

، تأ ارةةا رةع ارسةةةةةةيلةةانةةحالاةةانةة  اليرلامد رد االاة الماةةاس رد 

لدراسةةح  ةا اسيةدت الة يلتات واللاانات الضةةلوراح حلف تايةع ا

الدراسةةةةةح سي  تماااه عاصةةةةةح رد ضةةةةةلل الةسةةةةةس الذد رله رد 

الدارسةةات السةةا مح الاأ تيغالات وا  اال الدراسةةح. و ةا تلضةةس رد 

 أ.1الادوف )
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 ( يبين نتائج متغيرات وابعاد الدراسة1الجدول )

 المصدر عدد الفقرات البعد المتغير

 التفكير االستراتيجي

 5 الدار اح
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 اإلطار النظري للدراسة المبحث الثاني:

 اوالً: التفكير االستراتيجي  

 تاثاح الير ال ارسيلاتااد   -1

ترهل  الير ال ارسيلاتااد  لت رد  دااح ال ةاناةاات تأ  

رمد  لت الير ال اإلسيلاتااد  ةةريمات ريسراح  ،[3]الملك ال للاأ 

رد األوسةةةةةةاي الل  اح اليد حاولا تلياا اإلالارة اإلسةةةةةةيلاتاااح 

يك لي مان  ااات  راسيا  رسةةةةةةيلب ليي راخ اإلسةةةةةةيلاتااد وتده 

الةةظةح، والي راخ اإلسةةةةةيلاتااد  ةرهل   اك وارالا لده اللاح اأ 

لسةةةةةةل اةات رد تااف األسةاف رد السةةةةةةياةات وسةةةةةةرع ناةك رد ا

 .[4]وال ةاناةات 

حاث شهد الر ل اإلالارد الة اصل اسي داتا  ت  را  لةصريس الير ال 

اإلسةةةةيلاتااد، واسةةةةي د   لةةةة ا واسةةةةع رد نهااح الملك ال لةةةةلاأ 

و الذات رد فيار اإلالارة اإلسةةةةةيلاتاااح. اك الير ال ارسةةةةةيلاتااد 

الا الةدال الةةال ال  ال ةياات ال مياح أو الة لراح اليد تسةةي د  تأ 

للااةةح الةسةةةةةةيملةةا واليريع ال  اليةلر  ةةالرلي واليهةةداةةدات اليد 

ترلضها اللامح سي  الةةظةح نيااح اليغالات ال يةاح والةسيةلة  ةا 

سي   ،[6] [5]وار د . [1]اضةةةأ  مال ونةل الةةظةح واسةةيةلارثا 

ورلال تاةلسح تلاالئ امل  سي  اسةةاسةةها الير ال ارسةةيلاتااد تةها 

ير ال ارسةةةةةةيلاتااد ايري  اليكاتا تأ المااالة، وثل ايري  ت ر )ال

 تلساع الةلار ح،  ةا فنك وسايح ولاه  ااح. 

 لك الير ال ، [7]أتا عصةةا ح الير ال ارسةةيلاتااد رمد ل صةةها  

ارسيلاتااد نظاتد وشةللد، وامد  رااح لةسيملا الةةظةح، ا يةد 

لمضااا اك، ا ةةدال اارلهةةا  الةلةةدل الةلةد سي  اللسد واإلالرسي  

ف عرنظل   اةةدا  تأ لت رةةداةةدة، ار  تاةةااي اوا اسح رلي الللوا

ف ألر اف تأ رالوال ارنيما، اتسيمليد اس   لي مامكتلال رعتريع لا

 تد. ألاايح تد فل  يلألالة ااص

 

 أ  اال الير ال ارسيلاتااد  -2

ثةةةاك شةةةةةةلةةك ارةةةال سي  ار  ةةح ا  ةةاال لماةةاس الير ال 

 ال ثد:ارسيلاتااد، ثذن ار  ا

 ارسيللاف -أ

امصد  ارسيللاف ادرة ارالارة سي  ت لرح وت داد المله اليد      

ت ين الةسةةةةةيملا تأ عرف رااح ارتااثات الةسةةةةةيملياح سلل فرلال 

أّك ، [9] ، واله[8]تسةةس لي لاتا ال الاح رد الةاضةةد وال اضةةل 

للاف  ة ا الة لرح الياتح  اتااثات الةسيملا وت داد اللدا ا اارسي

ها  ير ال   ةداأ سي  الة ثذن ارتااثات وال ها ت ي لار أرضةةةةةةي واعي

وتلراهها ن ل اررضةةةةا، رضةةةةر سأ ت سةةةةاأ اا ياح الةدالاأ سي  

 الير ال رد تصلر اله  ال تةظلرة ول ةها ت ين الةسيملا.

 اللااح الةسيملياح -ب

ترهل  اللااح الةسةةةةةةيملياح ا لل سأ ادرة الرلال سي  تلةةةةةة اا       

أد المدرة سي  تصةةلر تا سةةي لك سياها ارشةةاال  صةةلرة للةةدل تا،

سيملا، فذا تا اة أ التاها   ةاصل اعله، أد   لارة اعله  رد الة

اة أ تة اةا اللااةح  ةانهةا تصةةةةةةلر الةةظةةح او تاةلسةح ارنظةح 

الةيلا رح لةا اةة أ اك ت لك سياك تسةةةةيملر  الةظل ال  ارت اناات 

اك اللااةح  [9]، و اأ [8]اليد لةةداهةةا واليد ت ةةةا اك ت لك لةةداهةةا 

الةسةةةةةةيملياح ثد احده الةهةات ال ظاةح ليمااالة اليد امل   ها ااالة 

الةةظةح، وثد ر ت ةد  الضلورة تالال تصلر او ت اا ذد سراح 

االاة وادرة تسةةةيةد ال  ات اناح   ةةكلح ا ثد  تمليحاو  روضةةةال  ةدة 

حاد وعللة والراسةةةةةةح سمرناح للااع وتسةةةةةةيملا الةةظةح  غل  تل

 ال اتياأ تاان ا لا  الةةظةح.

 الير ال الةظةد -ت

سي  تصةةةلر الةةظةح  لةةة ا شةةةةللد تأ  الةدالاأاة ا ادرة        

واله وسراات الةةظةح  وانةلذراتعرف الي لف سي  عصا ح 

الاعياا وعارراا ، واليد ت رد انرلال سأ سيل اات الةةظةح لي مان 
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ال  رلامح شةةةللاح لي داد اسةةي دتلك الير  ةدالاأاإلنااتات. فك ال

تأ الة يلتات تم  انةلذراتالةلةةةةة يح الما ةح سأ يلان اسةةةةةي دا  

رة ها، اليد تم رة ها الا ترياا الةلةةةةةة يح فل  سدة أركال، ثذن 

ت لرح  اراح اتصةةاف وتلا خ  ةدالاأالمدرة تسةةةس ليةلاوسةةاأ أو ال

رد الل ث سأ  ةدالاأال ما ن تع   ضةها الل   وأاضةاي تسةةس لي

  أو اسةةلاب الري  سأ ال دتات اليد تةياها اللةةل ح وذلك الا سةةل

اللةةةةلول  رد سةا لييلاح الري  والل ث سأ رالوال الر ا لةسةةةةاسدة 

 .[10]ةات ليماا   اليص اس الذاتد ظالةلاوساأ والةة

ذثةد لةظا  عين الماةح تأ  انةلذجاك الةر ل ارسةةةةةةيلاتااد لداك 

اللدااح ال  الةهااح اةرين تةك رد رهم وترسةةةةةال ال اراح اليد ا ةا  ها 

رالير ال الةظةد  اح وال ارراح،  لداعي مح ا ظا  وتر الات اللا ثذا الة

اسةةةةاسد سي  ت داد ال راات  اأ ت ييا ال لاتا ال ارراح الةر لة 

سةد ت داد اليلرهات  سي  الةةظةح واليد اا  اعذثا  ةظل ارسيلار

 .[11]الةسيملياح ليةةظةح 

 الدار اح -ي

تة ا الدار اح حارح او ر لح تر ا ر يها رد تةلةةةةةةاخ السةةةةةةيلك       

وتلراهةةك ن ل ثةةدف ت اأ تأ عرف تلةةةةةةااع اررلاال وت راكثم 

لألاةاك  هدف سا  ااة هم انرراا تأ اللااح واليصةةةةةةلرات اليد 

  ذلك  الير اد اك ايم الي لف اةلغد اك ت لك تلضةةع اليةراذ، وايري

 .[12]سي  تا ا لك الار اح اررلاال وار ل راهم لي ةا  اتاان الهدف 

 

 ثانياً: ادارة االزمة 

 ترهل  االارة ارتتح   -1

االارة ارتتح تة ا نلةةةةةةةاي ثاالف وتاةلسح ارسةةةةةةي داالات         

والاهلال تأ اليةلر  األتتح الةيلاع ات اذ الملارات واليهامح الةةاسلح 

اك االارة ارتتح تلةةال ال  رأ المضةةال سي   [14]واشةةار . [13]لها 

ران   لال تأ الة ايل وسد  الير د  ةا اسةةةةةةةس ليةةظةح  ي مان 

لثا وتمدراتها تأ عرف ارسةةياا ح اسةةيلاتاااا ت  م أ لل رد تصةةا

لةلااا ارتتات  اسي دا  ارسالا  ال ةياح وارسيلاتاااح الةةاسلح 

رد ات اذ الملارات الةةاسةةةلح لة الاح ارتتات اليد تما اتا  ترلر 

 الةةظةح.

اك االارة ارتتةح ت ةد ت ةالاةح ارتتةح سي  ن ل اة أ  [15]و اأ 

 أ تأ ارثداف الةةلةةةةةةلالة والةيا ج الاادة تأ ت مان اسي  ادر تة

ادر تة أ تأ الة ايلة وال سةةةةةةةا ل. وا د  اا  اك االارة  [16]و ر

ارتتةةح تة ةةا ارالارة اليد تل ةةث رد ت ةةداةةد الة ةةايل وات ةةاناةةح 

الي ل  لها وصةةةةةةاا ح ارسةةةةةةيلاتاااات ال رايح  ةة ها او ت رارها 

 واليمياا تأ ا ارثا ال  ااص  حد تة أ.

ح االارة ارتتح تأ عرف ترلال وااع الةةظةح لة الاح وتللت اثةا

ارتتات الة يةيح أو ال ماماح تأ عرف عين اللسد وارليكا  لده 

اا ات الةلنح لظلوف  اان تلارهح ارتتات، وارسةةةةةةي اإلالارات ت

لدأ الةل كاح والرتل كاح رد ات اذ  ةال اليلاتك  اأ ت ارتتات،  

لملارات الةةاسةةةةةلح تأ ارا االارة الملار، ترلا  السةةةةةيرح  ات اذ ا

ارتتةةح، وت سةةةةةةاأ اةةدرة الةةظةةةح سي  اليةلر وت ةةداةةد ارتتةةات 

 .[17]الةيلا ح واعذ ال ارح وال ذر الرتتاأ لةة ها وتمياا ا ارثا 

اك االارة ارتتات تهدف ال  ت مان اسةةةةةةياا ح سةةةةةةلا ح ليةيغالات  

الي  م اللاماح الةرارمح  هدف تلارهح اعرارثا  لةةةةةة ا اسةةةةةةيلااد و

 الةلااا رت اذ الارات تةاسةةةلح تأ الة يةا اك تمل  ارضةةةلار 

وت اد اليلاتك ال  الةةظةات  لةةةةة ا اا يها ااالرة سي  ارسةةةةةيملال 

واليةلر  ةصةةةةةاالر اليهدادات ال ماماح والة يةيح واسةةةةةي ةار الةلارال 

وارت انات الةياحح ليي يح تأ آ ار ارتتح، رضةةةةةةر سأ تاهاك 

ات الرلارئ، وتلرال المدرات ال ةياح وارت انات تل ك لمااالة سةيا

الةاالاح لرسةةةةةةي داال والةلارهح وسةةةةةةلسح اساالة الي ةال  راا ت يرح 

[13]. 

 تلاحا االارة ارتتات -2

تةل االارة ارتتح   دة تلاحا  اسيلارثا ياثلة اريةاساح 

 تة ا اثةاح اصله رد تيا  يها وارحايح  ها، وثذن الةلاحا ثد:

 ارتتحاسيل ار  -أ

تة ا ثذن الةلحيح تلحيح ارسةةيلةة ار  لالل اتتح ت اةح، و اللا تا 

راام حي  تةيج ارتتح  ةح وتي ت لك تلحيح تيليلر راها تلةةةةةة يح ت ا

سةها، واثم تا اةاك ثذن الةلحيح ثد سد  ورلال عسةةةةةةا ل و لاري 

 ر ياح،  اةةا تلدأ  لرلال ش لر واحساس اك  م شد اة أ اك ا دي.

لةةةةةة ار سلارة سأ ت ذالات او اسلا  تيةلر  ها اك تلحيح ارسةةةةةةي

ةا   حدوي ارتتح، اذ ايم اليل اك سي  ارثي اح  الةةظةح سأ ات ان

 لصةةد وت ياا ثذن ارشةةارات اليد تيةلمد   دوي ارتتح وايم  ةال 

 ترشلات عاصح ليةةظةح تساسدثا رد ذلك.

اك تلحيح ارسةةيلةة ار تة ا اسةةي ةاف االوات تمد  ترشةةلات تسةةلمح  

دوي عيا تا، وذلك رد ضةلل الي لف سي  تلاا تا الا تدثلر ل 

 ال الح والي لف ال  اتتح والذد اة ا تصدرا لي رل اهدال الةةظةح.

راذا ان د  ورلال ترشةةةةةةلات واضةةةةةة ح لرتتح اا  سي  الةةظةح  

ات اذ عرلات تهةح تأ ارا ال صةةةلف سي  الة يلتات الداامح سأ 

تةةا ال رل الةميلنةةح  ةةاألتتةةح ارتتةةح وآ ةةارثةةا الة يةيةةح وتمام سلا

وتةارسةةةح     اررلالات لي مان ارسةةةياا ح الداامح، وتلةةة اح 

 .[17]اسلاب نللل ارتتح والةسروف سأ الي اتا ت ها 
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 الي راخ لةلارهح ارتتح -ب

رل ارســي داالات لــده الةةظةــح اثــذن الةلحيــح تيريــ  أك تيــل

أ األتتح، وار د ثذا أثةاح واألسـةةةـةةةالا  ال اراـةةةـةةةح ليلاااـةةةـةةةح تـةةةـةةة

الةلحيح السةةةةةةا مح. فذ تأ الصةةةةةة   تةع شةةةةةةدل تا لم تيةلر  احيةاف 

حصةةةةةللك، وتيري  تلحيح الي راخ ليةلارهح الماا   يـةةةةةةةةةةةصةةةةةةام 

سـةةاةارالثات تيةلسح وتيـةةا ع لمحـةةداي رتتـةةح ن يمـةةد حـةةصللها، 

واعيلـار ذلـك  يـك حيـ  اـصلس الور  ا رلال ت لورا    تةاتا، حاث 

تيري  ثذن الةلحيح ال  ال تأ اإلرلالات الةهةـةةةةح ت ـةةةةا تـةةةةدرا  

ال ـةةاتياأ، تـةةلرل األرهكة لرتتح لةلارهح األتتح وصاانح األرهكة 

ورد ثذن الةلحيح، ، [14]الةسي دتح وتهامح وسا ا اتصارت ر الح 

وساالة تا تمل  الةةظةح  ي لةةاد  ارح رهلالثا وتلارالثا  غاح وضةةع 

 ح اسها تلارهح ارتتح. عرخ تلضلساح وواض 

 تلارهح ارتتح -ت

تلارهح ارتتح تة ا الةلحيح اليد ايم راها احيلال ار ار الة يةيح 

ن  تهم رد االارة  يك ار ار اُ د را اح ت سةد حلاالي ارتتح وت ال

 تةا ةك تأ احةداي تغاالات رةذراةح رد الةةظةةةح  تةةةةاتارتتةح لةةةا 

   . [2]  اا يها تسيةد الة سالاح سي  تلارهح الةةارساأ

وادعا ضةةةأ ثذن الةلحيح انلةةرح تلةةيةا ثذن الةلحيح سي  فسداال 

وتةراذ  لاتج اصةةةةةةالة ويلايح األرا اد تم اعيلارثا تسةةةةةةلما  حاث 

اصةةةة   وضةةةةع ال يلف الةةاسةةةةلح سةد احيدا  األتتح تا لم ت أ تيك 

اد اعيللت ر ر ،  ةا اة  أ   د الةلارهح اك اي من الي يم الللاتج 

الةسيةل واساالة تةظام لي ساأ تا تم انااتن وارسيراالة تأ الةاضد 

 . [18]ليرلال الةسيملا 

 

 المبحث الثالث: الجانب العملي للدراسة

 اوالً: منهج الدراسة

اسيةد الل ث سي  الةةهج اللصرد الي يايد  هدف وصا اللاانات   

اليد تم رة هةةا والةي يمةةح   اةةةح الل ةةث حلف الةيغال الةسةةةةةةيمةةا 

والةيغال اليا ع، راةا اسي د  الةةهج الي يايد لغل  ت ياا اللاانات 

 .وااااال ال راح  اأ الةيغالات

 

 ثانياً: بناء مقياس الدراسة 

 ،مااسورعيلار رلالة الة

لار اللاح اك ليلياا تاةلسح تأ الة ااال ت لف  سةةةةةةا لتيلاح  

يك  ااس   د تلرة را الي يح تأ األعرال رد الةم ااس، تأ أ الةم

 وترا ميك لي اةح. 

 (0.58-0.99)والاأ أك ااةح ت اتا  لونلاخ الرا تلاوحا  اأ     

 وثد ااةح اة أ الللها رد سااق الل لي اإلالاراح، واليد ت ةد سي 

فك الةمااس ايصا  ارتساق الداعيد.  ةا تم احيساب ت اتا ال لات 

الةل   ضةةةأ ال دوال الةملللح والةريل ح.  ةا تلضةةس رد الادوف 

 أ.2)

 

 ( يبين نتائج اختبار بناء المقياس2الجدول )

 فقرات المقياس

 الخصائص السايكومترية للمقياس

X CD α λ CR AVE 

 الدافعية

 1.04 3.07 المدرة سي  تلااع الةليراأ ليةراذ راايها وتصلراتها اليد تم وض هاتةييك االارة اللل ح 

0.89 

 

0.72 

0.85 

 

0.83 

 

 0.91 1.03 3 ت رك االارة اللل ح اليةاره  اأ الةليراأ ل  هم سي  الةكاد تأ ارناات رد اسةالهم

 0.79 0.82 3.31 تلاع االارة اللل ح اليراسا  اأ تليراها وت لاأ رلق ال ةا  اةهم

 0.82 1.04 3.25 ت ةا أالارة اللل ح سي  اشلاك الةليراأ رد ات اذ الملارت وت ةا الةسرولاات

 0.79 1.01 2.9 ت ارئ االارة اللل ح ال اتياأ  اسي دا  حلارك تةلسح نيااح ألسةالهم وفنااتاتهم

 االستشراف

 0.85 3.36 وارت اناات ال اصح  هاتسيراد االارة اللل ح تأ ال للات الذاتاح 

0.82 
 

0.90 

0.93 
 

0.81 
 

 0.88 0.89 3.2 تةييك اللل ح ارراالة والمدرة سي  الةلاالرة رد ضلل اليصلرات الادادة

 0.79 0.92 2.9 تسيملا اللل ح الةسيملا الل اد سةد ترلال اسيلاتااايها

 0.85 0.98 3.16 الي ياياح الداامح ليةسيملاا يةد صةع الملارات رد اللل ح سي  الدراسات 

 0.89 0.84 2.95 تيلاع االارة اللل ح تلااا احداي اليغاالات رد الةسار ارسيلاتااد ليلل ح

654                           (649-659)



 

 
 

 2022آب   .....توظيف التفكري  – حسني و احمد مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد 

 

  الةصدر: اسداال اللاح اأ  ارسيةاال سي  نيا ج ال اسلح.

 الرؤية المستقبلية

 0.92 3.13 وت لرك تأ ارالارة ليةليراأ رد اللل حرااح اللل ح واض ح 

0.84 

 

0.82 

0.86 

 

0.78 

 

 0.91 0.97 3.08 تلارع اللل ح راايها  اسيةلار ورن الةسيادات ال دا ح

 0.88 0.89 2.89 تلارك االارة اللل ح  ر الاح رد ت داد اللااح ارسيلاتاااح تع الةليراأ

 0.85 0.85 3.15 ت دال تأ عرلها اتاان ال ةاتةييك اللل ح رااح شةللاح 

  0.94 3.15 تةييك اللل ح المدرة سي  ااةال ال اتياأ  لاايها وت راكثم سي  ت مامها

 التفكير النظمي

 0.9 3.08 ت ةا فالارة اللل ح سي  تصةام وا ي ار حيلف ذ اح ليةل رت الة مدة

0.85 
 

0.82 

0.89 
 

0.79 
 

 0.80 1.02 3.08 اللل ح يلاا ردادة ليي يم وا يساب الة ارف ال ارراح لي لاأ الةةظلر ارسيلاتاادت يةد فالارة 

 0.79 0.9 3.41 تةظل فالارة اللل ح ال  اركا ها وحداتها اإلالاراح سي  انها نظا  تيلا خ وتيةاسن

 0.80 0.81 3.25 وأثدارهاتله فالارة اللل ح رد الللا ح أسيل ا رادا اراد رد ت مان راايها 

 0.81 0.82 3.43 اساسد الير ال الةةظم فالارة اللل ح سي  رااح ارحداي اليد ت اخ  اللل ح  صلرة واحدة

تةييك فالارة اللل ح المدرة سي  التج ال ةاصل الة ييرح رد اللل ح لغل  ت يايها ورهم ال اراح اليد تيراسا 

  ةلرلها
3.21 0.95 0.72 

 استشعار االزمة

 0.91 3.34 تسي د  اللل ح األسالا    ارح لييلاصا تأ ارا ال صلف سي  الة يلتات تأ ارتتات الةي ةيح

0.84 

0.84 

 

 

 
 

0.82 

 

 
 

 

0.75 
 

تيااوت اإلالارة رد اللل ح المةلات اللسةاح لرتصاف رد نما وتةاوف الة يلتات تأ ارا الي سه  ارتتات 

 الة يةيح
3.26 0.77 0.90 

تس   اللل ح ليلياا وسا ا اتصاف تيةلسح إلاصالك ال م والةلل الةةاس  تأ الة يلتات رد اللاا 

 الةةاس  ل صلف ارتتح
3.48 0.85 0.91 

اأ  األتتح   ارح سي  الةسيله اررمد اّ تلرل اللل ح نظا  اسةس  يةاوف الة يلتات ال لرح  اأ الة ة

 وال ةلالد
3.33 0.81 0.89 

 0.80 0.96 3.36 تسي د  اللل ح وسا ا ارتصارت ال دا ح ليل ث وتلتا  ارتتات الة يةيح

 التخطيط لمواجهة االزمة

 0.95 2.98 تسي د  اللل ح ارسالا    ارح لييلاصا تأ ارا ال صلف سي  الة يلتات تأ ارتتات الة يةيح
 

 
 

 

 
 

 

 
0.85 

0.91 

 
 

 

 
 

 

0.89 

 
 

 

 
 

 

0.81 

ارالارة رد اللل ح المةلات اللسةاح لرتصاف رد نما وتةاوف الة يلتات تأ ارا الي سه  األتتات تيااوت 

 الة يةيح
3.23 0.99 0.77 

تس   اللل ح ليلياا وسا ا اتصاف تيةلسح إلاصاف ال م والةلل الةةاس  تأ الة يلتات رد اللاا 

 الةةاس  ل صلف ارتتح
2.97 0.75 0.85 

أ  األتتح   ارح سي  الةسيله اررمد انظا  اسةس  يةاوف الة يلتات ال لرح  اأ الة ةاّ تلرل اللل ح 

 وال ةلالد
3.31 0.8 0.81 

 0.96 1.04 3.2 تسي د  اللل ح وسا ا ارتصارت ال دا ح ليل ث وتلتا  ارتتات الة يةيح

 مواجهة االزمة

 0.96 3.26 ايكاتأ تع حدوي ارتتحتصدر اللل ح الارات تلارهح ارتتح رد واا تةاس  

 

0.73 

0.82 

 

0.79 

 

 0.65 0.89 3.33 ايلارد رلان فالارة ارتتح الا ةا سةد والل ارتتح لةيا  يها اوف  روف

 0.86 0.82 3.41 اةييك رلان فالارة ارتتح الية اأ الرت  لةلارهح ارتتح

 0.8 0.82 3.59 اللداا األت اايم الراسح اللدا ا الةياحح رد يا ارتتح واعياار 

 0.73 0.9 3.08 ت لك الملارات رتل كاح لةلارهح ارتتات الة يةيح

α: Cranach's alpha CR: Composite reliability; λ: Standardized factor loading AVE: Average variance extracted 

 All weights and loadings are significant at the .05 levelترشلات رلالة الةرا مح للةال الةمااس 

χ2 = 184.23, df = 80, GFI = .84, CFI = .89, RMSEA = .06 
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 الوصف االحصائي واختبار فرضيات البحث ثالثاً:

االنان األوسةةةةةةاي ال سةةةةةةا اح، وارن لارات الة ااراح وتصةةةةةةرلرح    

اررتلاي الداعيد لةيغالات الدراسةةح. فذ ارحإ فك اللسةةخ ال سةةا د 

أ، 0.7أ  ةةان لاف ت اةةارد تمةةدارن )3.1ال ةةا  لل ةةد الةةدار اةةح  يم )

لالال ال  اتراق ال اةح الةل ل ح تاان تلااع االارة اللل ح سي   ةال 

اح اا  را ت راكثم سي  ترلال  سراات اا ها تأ ا لدا تع ال اتياأ 

ات انااتهم تأ عرف رلق ال ةا الاعا اللةةةةةل ح، لالةةةةةال ال  تلارل 

الار اح سالاح.  ةا أ دت ال اةح اتراق حلف   د ارسةةيلةةلاف، رمد  اك 

أ و ان لاف ت اارد تمدارن 3.63اللسةةةةةةخ ال سةةةةةةا د لهذا الل د )

ارسةةةةةةيرةةاالة تأ ال للات  أ، ال  تلرةةك ال اةةةح الةل ل ةةح ال 0.63)

 وارت اناات والةهارات والة لرح اليد اةيي ها ال اتياأ لداك.  

وتلةةةةال الةيا ج فك  ُ د اللااح الةسةةةةيملياح  اك  ةسةةةةيله ارا ح ن ل 

أ لالةةال 0.71أ وان لاف ت اارد )3.08ارتراق و لسةةخ حسةةا د )

عرف  ال  تلرك ال اةح الةل ل ح ال   ةال رااح ذات ا  اال شةةاتيح تأ

اسةةةي ةار ات اناتها رد ااةال اررلاال ال اتياأ وت راكثم سي  اراةاك 

 يةراةةذ وترلان اللااةةح اليد ترةس ال  اللصةةةةةةلف الاهةةا رد تمةةدام 

 ال دتات الةريل ح  الصلرة اليد ت من رضا الةي اتياأ ت ها.

واد ايهلت الةيا ج فك اللسةةةةخ ال سةةةةا د ال ا  لل د الير ال الةظةد  

أ، لالةةةةةةال ال  تلرك 0.89 ان لاف ت اارد تمدارن ) أ3.81 يم )

ةا   يلةد رااح واضةةةةةة ح لألحداي اليد  ةح الةل ل ح ال  ارثي ال ا

تي اتا ت ها والةظل الاها  صةةةةةةلرة واحدة وات اذ ارسةةةةةةيلاتاااات 

ارحيلاتاح وارسالا  الةةاسلح  ارح تأ ارا تلارهح اد عرل اة أ 

 اتها.اك اما اتا  اللل ح رد ت مان يةلح

اسةةةيلةةةلاف ارتتح، رمد  اك اللسةةةخ   ةا أ دت ال اةح اتراق حلف    

هذا الل د ) مدارن )3.35ال سةةةةةةةا د ل  أ0.85أ و ان لاف ت اارد ت

لالال ال  اثيةا  اللل ح الةل ل ح  يلياا وسا ا ارتصاف الةةاسلح 

تأ ارا تة اأ ال اتياأ لداها وترلال ادراتهم وت لريهم تأ عرف 

الة يلتات الةةاسلح تأ ارا اسيل ار ارتتات  اللاا نما وت صاا 

والة اك الةةاسةةة  ليرراها ووضةةةع السةةةلا الةةاسةةةلح لة الايها.  ةا 

 .أ3تلضس رد الادوف )

 

 

 ( يبين نتائج اإلحصاءات الوصفية ومعامالت االرتباط ألبعاد متغيرات الدراسة3جدول )

 الةصدر: اسداال اللاح اأ  ارسيةاال سي  نيا ج ال اسلح.    

       

واد ايهلت الةيا ج فك اللسةةةةةةخ ال سةةةةةةةا د ال ا  لل د الي راخ     

أ، 0.90أ  ةةان لاف ت اةةارد تمةةدارن )3.13لةلارهةةح ارتتةةح  يم )

لالةةةال ال  اثيةا  اللةةةل ح  دسم ااسةةةاتها وتلةةة ارتها  ارح تأ ارا 

االارة ارتتات ووضع ال رخ الةةاسلح تأ ارا الي اتا ت ها، رضر 

سأ ارسةةةي انح  ةاةلسح تأ ال للال والةي صةةةصةةةاأ إلسداال و ةال 

ال رخ ارسةةيلاتاااح الةةاسةةلح تأ ارا االارة وت الاح ارتتات حاف 

 والسها.

 المتغيرات
 معامالت االرتباط

1 2 3 4 5 6 7 

       1.00 الدافعية .1

      1.00 0.25 االستشراف .2

     1.00 *0.49 *0.42 الرؤية المستقبلية .3

    1.00 *0.39 *0.35 **0.41 التفكير النظمي .4

   1.00 *0.55 *0.71 *0.50 *0.62 استشراف االزمة .5

  1.00 *0.64 *0.56 *0.61 *0.58 *0.54 التخطيط لمواجهة االزمة .6

 1.00 *0.52 *0.60 *0.52 *0.70 *0.52 *0.60 مواجهة االزمة .7

  اإلحصاءات الوصفية

 3.33 3.13 3.35 3.31 3.08 3.63 3.1 الوسط الحسابي

 0.87 0.90 0.85 0.89 0.71 0.63 0.70 االنحراف المعياري

*p<0.05; **p<0.01  

656                           (649-659)



 

 
 

 2022آب   .....توظيف التفكري  – حسني و احمد مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد 

 
ت ال اةح اتراق حلف   د تلارهح ارتتح، رمد  اك اللسةةةةةةخ  ةا أ د 

هذا الل د ) مدارن )3.33ال سةةةةةةةا د ل  أ0.87أ و ان لاف ت اارد ت

لالةةةةةال ال  اثيةا  اللةةةةةل ح  لةال ت الرات اسةةةةةيلاتاااح تع الاهات 

الراسيح رحيلال ارتتات والسةةةةة د ليلرال السةةةةةلا وارت اناات  ارح 

 لةلارهيها. 

صةةةةةةرلرةةح ت ةةاترت ارتلةةاي  اأ أ  ةةاال الل ةةث  ةةةا تم اسةةةةةةي ةةدا  ت

الل ث تأ عرف  انةلذجلغلضةةةةةةاأ، األوف اي ين  الي من تأ الة 

الي من تأ ورلال سراةةح ارتلةةاي عرد  اأ الةيغالات، وأيهلت 

 اأ ا  ةةاال  (0.60)الةيةةا ج فك أسي  ت ةةاترت اررتلةةاي لم تياةةاوت 

ال رد  ار د سد  ورلال تلةةةةةة يح اررتلاي ةاتالةيغال الةسةةةةةةيما، 

الةي دال. رد حاأ  اك الغل  ال اند تأ تصرلرح اررتلاي ثل تمدام 

 السم أولد لرلضاات الل ث ليي من تأ ورلال سراح تر ال راةا   د.

تسي ل  نيا ج انةلذج ا  اال الير ال ارسيلاتااد وال اي رد      

)الدار اح  وارسيللاف  واللااح الةسيملياح  وتر ال الةظمأ  اسيلارن 

يغالات تر ل رد ا  ةةةاال االارة ارتتةةةات  لالةةةةةةال ال  اك تاةةةاالة ت

حدة ارالد ال   مدار وحدة وا ةا  رد الير ال ارسةةةةةةيلاتااد  ة ارثي

أ تلةالا ال  اثيةا  ال اةح الةدروسةح   الارة 0.807احداي ت سةاأ )

أ ال  ااا 0.053ارتتات تأ عرف تمياا نسةةةةةةلح ال رر الة اارد )

ةح حلرح اسي  مدارثا ال  1.96تأ ) حد تة أ و ما أ لاصةةةةةةةا ت

أ  تلةةةةةةالا ال  اثيةا  ال اةح الةل ل ح  يرلال ات اناات 15.226)

ال اتياأ لداها وال اصةةةح  الير ال ارسةةةيلاتااد تأ ارا يل  ا لل 

ادر تة أ تأ ارر ار لة الاح ارتتات  ااا ال سةةةةةةا ل والي الاا. 

 أ.4 ةا تلضس الادوف )

 

 ( يبين نتائج تحليل تأثير التفكير االستراتيجي بأبعاده في ادارة االزمات بأبعادها4الجدول )

 القيمة الحرجة الخطأ المعياري االوزان المعيارية المسار
معامل االنحدار 

2R 

( 
ية

ال
تم

ح
ال
ا

P)
 

 ---> التفكير االستراتيجي
ادارة 

 االزمات
0.807 0.053 15.226 0.652 *** 

 الةصدر: اسداال اللاح اأ  ارسيةاال سي  نيا ج ال اسلح 

     

سي ةار ات انات اللل ح رد ااةال اررلاال ال اتياأ ار د سي  اك  تا ا

وت راكثم سي  اراةةةةاك  يةراةةةذ وترلان اللااةةةح اليد ترةس ال  

اللصةةةةةةلف الاها ، و  ةال سراات اااا اح تع ال اتياأ لداها تأ ارا 

لل ح   ت راكثم سي  ترلال ات انااتهم تأ عرف رلق ال ةا الاعا ال

اض ح لألحداي اليد تي اتا ت ها اسهم  ل ا  لال رد تلةد رااح و

والةظل الاها  صةةةةةةلرة واحدة وات اذ ارسةةةةةةيلاتاااات ارحيلاتاح 

وارسالا  الةةاسلح  ارح  يلياا وسا ا ارتصاف الةةاسلح تأ ارا 

تة اأ ال اتياأ لداها وترلال ادراتهم وت لريهم ، و اساسد اللل ح 

 سي  وضع ال رخ الةةاسلح تأ ارا الي اتا ت ها.

لاأ لةا انةلذج ا  اال الير ال ارسةةةةيلاتااد  اسيلارن تيغالا تر لا وا

رد ترسةةةةةةال ا  اال االارة ارتتات رد ال اةح الةدروسةةةةةةح تاان ترلال 

 أ.2ات انااتها تأ ارا االارة ارتتات،  ةا تلضس رد الل ا )

 

 ير التفكير االستراتيجي بأبعاده في ادارة االزمات بأبعادها( يوضح االنموذج القياسي لتأث2الشكل )

 الةصدر: اسداال اللاح اأ  ارسيةاال سي  نيا ج ال اسلح.
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تيغالا تر لا رد   صةةةريكأسةةةهم انةلذج ا  اال الير ال ارسةةةيلاتااد 

أ وثذا اظهل اثيةا  0.652ترسةةةةةةال ا  اال االارة ارتتات  ةمدار )

ال اةح الةدروسةةح تاان ترلال ات انااتها تأ ارا االارة ارتتات، اتا 

 أ ر نها تمع عارج حدوال الل ث.0.348الماةح الةيلماح واللالغح )

 

 المبحث الرابع/ االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

الار اح سالاح رد اللل ح رد تااف الير ال ارسيلاتااد تلارل   .1

تأ عرف اتاان تلااع االارة اللل ح سي   ةال سراات اااا اح 

تع ال اتياأ لداها تأ ارا ت راكثم سي  ترلال ات انااتهم تأ 

عرف رلق ال ةا الاعا اللةةةةل ح. تع تلرك اللةةةةل ح الةل ل ح 

أ ارا ضةةةةةاك سي  ت سةةةةاأ تسةةةةيله الار اح ال اتياأ لداها ت

 ت مان تر ال اسيلاتااد ساٍف وتللاد ار ار وتهارات سالاح.

ت اولح اللل ح ارسيراالة تأ ال للات وارت اناات والةهارات  .2

اريمارثا  سي  الل م تأوالة لرح اليد اةيي ها ال اتياأ لداها 

ليةرثرت الةةاسةةلح رسةةيملال واليةلر  لضةةع ارسةةيلاتاااات 

 الةةاسلح لييصدد لرتتات اليد اة أ اك تلا لها رد الةسيملا.

اسي داال اللل ح للةال رااح ذات ا  اال شاتيح تأ عرف اسي ةار  .3

ات ةةانةةاتهةةا رد ااةةةال اررلاال ال ةةاتياأ وت راكثم سي  اراةةةاك 

ح اليد ترةس ال  اللصةةةةلف الاها رد تمدام  يةراذ وترلان اللاا

 ال دتات الةريل ح  الصلرة اليد ت من رضا الةي اتياأ ت ها.

تا ت هةا  .4 اح واضةةةةةة ةح لألحداي اليد تي ةا ارثيةةا   يلةد را

والةظل الاها  صلرة واحدة وات اذ ارسيلاتاااات ارحيلاتاح 

وارسةةالا  الةةاسةةلح  ارح تأ ارا تلارهح اد عرل اة أ اك 

 ما اتا  اللل ح رد ت مان يةلحاتها الةسيملياح.ا

اثيةا  اللل ح الةل ل ح  يلياا وسا ا ارتصاف الةةاسلح تأ  .5

ارةةا تة اأ ال ةةاتياأ لةةداهةةا وترلال اةةدراتهم وت لريهم تأ 

عرف نما وت صةةةاا الة يلتات الةةاسةةةلح تأ ارا اسةةةيلةةة ار 

ارتتات  اللاا والة اك الةةاسةةةةة  ليرراها ووضةةةةةع السةةةةةلا 

 ةةاسلح لة الايها.ال

اثيةا  اللةةل ح  دسم ااسةةاتها وتلةة ارتها  ارح تأ ارا االارة  .6

ارتتات ووضةةةةةةع ال رخ الةةاسةةةةةةلح تأ ارا الي اتا ت ها، 

رضةةةر سأ ارسةةةي انح  ةاةلسح تأ ال للال والةي صةةةصةةةاأ 

لألسداال و ةال ال رخ ارسةةةةةيلاتاااح الةةاسةةةةةلح تأ ارا االارة 

 وت الاح ارتتات حاف والسها.

 توصيات ال

ال ةةةا سي  اسةةةةةةي ةةدا  حلارك تيةلسةةح نيااةةح تع ال ةةاتياأ  .1

ألسةالهم وانااتاتهم واشةةةةةةلاك ال اتياأ رد ات اذ الملارات 

وت ةا الةسةةةةةةرولاات وتلةةةةةةاع فالارة اللةةةةةةل ح اليراسا  اأ 

 ال اتياأ وت لاأ رلان ال ةا  اةهم.

اسيةاال اللةةةل ح سي  الدراسةةةات الي ياياح الداامح ليةسةةةيملا رد  .2

ملارات وتلاع احةةةداي اليغاالات رد الةسةةةةةةةةةار صةةةةةةةع ال

ارسةةةيلاتااد ليلةةةل ح وتلار ح اللةةةل ح للاايها  اسةةةيةلار 

ورن الةسةةةةيادات اللاماح وتلةةةةار ح ال اتياأ  ر الاح رد ت داد 

 اللااح ارسيلاتاااح إلاةاسهم وت راكثم سي  اراةاك  لاايها.

ي ار تلةةااع ارالارة رد اللةةل ح لي اتياأ راها سي  تصةةةام وا  .3

ردادة ليي يم  يلا نحيلف ذ اح ليةلةةةةةة رت الة مدة واسيةاال 

 وا يساب الة ارف ال ارراح لي لاأ الةةظلر ارسيلاتااد.

ت داث تسةةةةةةيةل ليلاانات تأ ارا تليارها سةد حدوي اتتح  .4

ت اةح وتلرال ااسدة  اانات تر ةح رسةةةةةةي لةةةةةةةاف ارتتات 

لتةةات الة يةةةا والسهةةا وتلرال نظةةا  اسةةةةةةةس  يةةةاوف الة ي

أ  ةةاألتتةةح  ةةارةةح سي  الةسةةةةةةيله اررمد اال لرةةح  اأ الة ةاّ 

 وال ةلالد.

تلرل اللل ح حيلف اسيلاااح )ساةارالثاتأ لةلارهح ارتتات  .5

الةيلا ح وارسيراالة تأ نظم الي سه اللامد رد تلاع ارتتات 

 الةسيملياح.

ضةةةةةةلورة اك ت لك الملارات رتل كاةةح لةلارهةةح ارتتةةات  .6

ادرات اللةةةةةةل ح اصةةةةةةدار الارات تلارهح الة يةيح وت كاك 

ارتتح رد واا تةاسةةةةةةة  ايكاتأ تع حدوي ارتتح وال ةا 

 اصالة. تدةسي  ايم الي  م  ال لاتا الةسللح لرتتح عرف 
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