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 الممخص:
تودؼ الدراسة الحالية التعرؼ على أهػـ مشرػرات التفريػر المسػتند الػى الحرمػة 

مػػدير  التعلػػيـ الفنػػى البػػناعى بمحارظػػة البحػػر ا حمػػر والبراعػػة التنظيميػػة  لػػد  
مػػف وةوػػة نظػػر العػػامليفد رمػػا توػػدؼ الررػػؼ عػػف الع اػػات السػػببية بػػيف التفريػػر 
المستند الى الحرمة والبراعة التنظيمية  لد  مدير  التعلػيـ الفنػى البػناعى وذلػؾ 

عينػػة مػػف لػػ ؿ التحقػػؽ مػػف نمػػوذج سػػببى مقتػػرح باسػػتلداـ تحليػػؿ المسػػارد علػػى 
معلمًا معلمة مف التعليـ الفنى البناعى  تـ التيارهـ بطريقة  022مرونة مف مف 

عرػوايية حسػب متريػػرات الدراسػةإ دػػـ اعػداد وتطبيػػؽ مقػاييس التفريػػر المسػتند الػػى 
الحرمػػةد  مقيػػاس البراعػػة التنظيميػػة د واػػد أظوػػرت النتػػايت وةػػود ع اػػة ارتباطيػػة 

ر المسػػتند الػػى الحرمػػة والبراعػػة التنظيميػػة لػػد  دالػػة احبػػاييًا بػػيف رػػً  مػػف التفريػػ
مدير  التعليـ الفنى البناعى بمحارظة البحر ا حمػرإ رمػا توةػد تػاديرات مبارػرة 
وغيػػػر مبارػػػرة للمتريػػػرات المسػػػتقلة وترػػػير معػػػام ت اغنحػػػدار الةزيػػػ  للمتريػػػرات 
و )المعررػػػػػة الذاتيػػػػػػةد و ابػػػػػػدار ا حرػػػػػػاـد و معررػػػػػة الحيػػػػػػاةد و موػػػػػػارات الحيػػػػػػاة 

% تقريبػًا مػف التبػايف رػ  ايمػة المتريػر 95اغستعداد للتعلـ( تسػوـ بنسػبة أاػؿ مػف 
التػػػػابل )البراعػػػػة التنظيميػػػػة( دأمػػػػا ريمػػػػا يتعلػػػػؽ بقػػػػيـ معػػػػام ت اغنحػػػػدار الةزيػػػػ  
اللابػػػػة ببػػػػػاا  المتريػػػػرات المسػػػػػتقلة )ادارة اغنفعػػػػاغتد و اإليدػػػػػارد و المرػػػػػاررة 

ار المتعػدد السػابقة نظػرًا ل ػعؼ تاديرهػا رػ  الملومة( تـ حػذروا مػف معادلػة اغنحػد
التنبش بالبراعة التنظيمية لد  مدير  التعليـ الفنى البناعى وتػـ اسػتنتاج أف أردػر 
المنبيػػػػػات بالبراعػػػػػة التنظيميػػػػػة علػػػػػى الترتيػػػػػب )موػػػػػارات الحيػػػػػاةد معررػػػػػة الحيػػػػػاة د 

حيـة: التفكيـر الكممـات المفتااغستعداد للتعلـ د المعررة الذاتية د ابدار ا حرػاـ( 
 المستند إلى الحكمة ، البراعة التنظيمية ، التعميم الفنى الصناعى
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Abstract: 

The present study aimed at identifying the most important indicators 

of thinking based on the wisdom and organizational ambidexterity of the 

directors of industrial technical education in Red Sea Governorate from 

the point of view of staff. The study also aims at revealing the causal 

relations between thinking based on the wisdom and organizational 

ambidexterity of the directors of industrial technical education. This is 

by verifying a suggested model of using path analysis, on a sample of 

200 teachers from industrial technical education randomly selected 

according to the study variables. Then the study prepared and applied 

the scale of thinking based on the wisdom, and the organizational 

ambidexterity scale. Results showed a statistically significant correlation 

between thinking based on the wisdom and organizational 

Ambidexterity of the directors of industrial art education in Red Sea. 

Moreover, there are direct and indirect effects of independent variables, 

and partial regression coefficients of the variables (self-knowledge, 

judgment, life knowledge, life skills, and learning readiness) which 

contribute less than 59% of variance in the value of the dependent 

variable (organizational ambidexterity) As for the values of the partial 

regression coefficients of the other independent variables (emotion 

management, altruism, and inspirational participation), they were 

omitted from the previous multiple regression equation due to their 

weak impact in predicting the organizational ambidexterity of the 

directors of technical industrial education. Results shows that the most 

predictors of organizational Ambidexterity are as follows in order (life 

skills, life knowledge, learning readiness, self-knowledge, and 

judgment) 

 Keywords: thinking based on wisdom,- organizational 

Ambidexterity- Industrial Technical Education 
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  :مقدمة
يواةػػن نظػػاـ التعلػػيـ رػػى مبػػر مرػػر ت ةسػػاـد وتحػػديات عظػػاـد هػػوت برػػؿ 
مرونػػػات العمليػػػة التعليميػػػة الػػػى منحػػػدر سػػػحيؽد وهػػػوة عميقػػػةد ونرػػػرت الفو ػػػى 
والعرػػوايية والتلػػبط رػػى رػػؿ مراحلوػػاد حتػػى أف رػػؿ مسػػيوؿ يػػاتى ينػػتقض مػػا رعلػػن 

متامػؿ أف المةتمػل يفتقػد سلفند ويرير ما أرسػا  سػابقند ممػا يولػد اغحسػاس عنػد ال
سياسة تعليمية وا حة المعالـد محددة المراحؿد متميزة ا هداؼ والراياتد ويزداد 

 عةب المرء عندما يعلـ أف النظاـ يدرؾ ذلؾإ
وبنػػاء عليػػند رػػتف اغهتمػػاـ بػػالتعليـ بانواعػػن رارػػة لػػن أدػػر ربيػػر رػػ  تقػػدـ الرديػػر 

ديػػر مػف المرػػر ت البػعبة مدػػؿ  مػف الػدوؿ وتطورهػػاد والتػ  رانػػت تعػان  مػف الر
الياباف ودوؿ ةنوب رػرؽ سسػيا وغيرهػاد والتػ  أيقنػت بػاف التعلػيـ هػو الػب التنميػة 
النابض ومحرراها ا وؿد ولذا يةب على الدوؿ الت  تريد التقدـ ومف بينوا مبػر 
وتػػػود اسػػػػتعادة مرانتوػػػػا مػػػػرة ألػػػػر  وتحقيػػػػؽ التنميػػػػة التػػػػ  تسػػػػعى اليوػػػػاد أف تبنػػػػ  

مية متراملة تروف مطالبة باف تعمؿ علػى الورػاء بمطالػب واحتياةػات منظومة تعلي
التنمية الراملة ااتبادًيا واةتماعًيا ودقارًياد وربط التعليـ بةوود التنمية ومتطلباتوا 

لػػػذا رػػػتف العمليػػػة  واسػػػتلداـ الترنولوةيػػػا الحديدػػػة رػػػ  ةميػػػل المشسسػػػات التعليميػػػة 
لترييػػر هيرليػػة المةتمػػل وترػػريؿ لوابػػن  التعليميػػة هػػ  الوسػػيلة المتيسػػرة الناةحػػة

 ودقارتن وتاهيؿ العنابر البررية القادرة على النووض بنإ
ويعػػػد التعلػػػيـ الدػػػانوي الفنػػػى بةميػػػل أنواعػػػن والبػػػناع  ببػػػفة لابػػػة أسػػػاس 
التنميػػػػة اغاتبػػػػادية للمةتمػػػػل   ف التعلػػػػيـ الفنػػػػ  يقػػػػـو بترػػػػويف وتربيػػػػة المػػػػواطف 

رسػػػابن الموػػػارة ال زمػػػة لممارسػػػة العمػػػؿ البػػػالل المػػػتمرف مػػػف مباديػػػن ا  ساسػػػية واا
مراناتػػػن باإل ػػػارة الػػػى ارتسػػػاب المزيػػػد مػػػف الموػػػارات  المونػػػ  المناسػػػب لقدراتػػػن واا
والمعارؼ والقيـ ل نط ؽ نحو المراررة العملية ر  أنرػطة مونيػة يحتاةوػا سػوؽ 

 .العمؿ
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غاتبػػػادي ورػػػى المقابػػػؿد يرػػػير تقريػػػر منظمػػػة التعػػػاوف والتنميػػػة رػػػ  الميػػػداف ا
(  الى  عؼ العايد مػف نظػاـ التعلػيـ الفنػ  والتػدريب 079د 0202والبنؾ الدول  )

المون  وتتلذ مف ارتفاع معدغت البطالػة للريةػ  التعلػيـ الفنػ  والتػدريب المونػ  
دلػػيً  علػػى ذلػػؾإ ورػػ  حػػيف أنػػن يمرػػف أف يعػػزي الرديػػر مػػف حػػاغت البطالػػة الػػى 

ب الرييس ل عؼ العوايد يتمدؿ ر  نوعية نظػاـ الظروؼ اغاتباديةد اغ أف السب
التعلػػػيـ الفنػػػ  والتػػػدريب المونػػػ  نفسػػػند حيػػػث أف منػػػاهت هػػػذا النػػػوع مػػػف التعلػػػيـ غ 
تسػػتةيب اغسػػتةابة الراريػػة غحتياةػػات سػػوؽ العمػػؿد ويرمػػف السػػبب رػػ  هػػذا الػػى 
أف طبيعػػػػة النظػػػػاـ التعليمػػػػ  يتبنػػػػى نظػػػػاـ العػػػػرض أردػػػػر مػػػػف الطلػػػػبإ رالتمويػػػػؿ 

لتعليـ الفنػ  والتػدريب المونػ  بطريقػة غ تراعػ  اغحتياةػات النارػية أو يلبص ل
 أداء المشسساتإ

وبالرغـ مف أف هناؾ تريػرات رديػرة حػددت عالمًيػا أدت الػى ترييػر وااػل الموػف 
وهيرػػؿ القػػو  العاملػػة وتعػػاظـ دور القطػػاع اللػػاصد اغ أف الػػوطف العربػػ  مػػا زاؿ 

تقػػاء بملرةػػات ومػػدل ت التعلػػيـ الفنػػ  والمونػػ  يفتقػػر الػػى اسػػتراتيةية عربيػػة ل ر 
ذا تػـ القبػوؿ ةػدغ بػاف بعػض الػدوؿ تمتلػؾ هػذ  اإلسػتراتيةية اغ أف  رًما ونوًعػاد واا

)ب ح الديف أحمد حسػف الواال يعرس أنن غ يتـ اياسوا وتقويموا وتبحيل انحراروا 
 (إ00د 0200ارناصد 

ييسػػػػة لتحقيػػػػؽ بػػػػرامت التنميػػػػة ويعػػػد التعلػػػػيـ الفنػػػػى رػػػػى مبػػػػر أحػػػػد ا دوات الر 
الراملةد بؿ انن يعتبر ااطرة التنميةد ودعامة مومة مف دعامػات منظومػة التعلػيـ  
حيػػث يسػػعى بنوعياتػػن الملتلفػػة الػػى اعػػداد القػػو  العاملػػة المػػاهرة ال زمػػة للدمػػة 
لطػػػط التنميػػػة اغاتبػػػادية واغةتماعيػػػة للدولػػػةد حيػػػث يبػػػب مبارػػػرة رػػػى سػػػوؽ 

مػة التعلػيـ الفنػى الػى تنميػة القػدرات الفنيػة لػد  الدراسػيف رػى العمؿد وتوػدؼ منظو 
مةاغت البناعة والزراعة والتةارة واإلدارة واللدمات السياحية مما يتطلب اعػداد 
معلمين اعدادًا اويًا متقدمًا والتيػار المػديريف المتميػزيف بمػا يسػاير ظػروؼ العبػر 

(إ حيػػػػث أرػػػػارت دراسػػػػة ةمػػػػاؿ 0204 77وزارة التربيػػػػة والتعلػػػػيـد الػػػػذ  نعػػػػيش ريػػػػن )
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( الى أهمية الدور الذ  يقـو بن التعليـ الدػانو  البػناعى رػى 0200ررحات على )
التنمية اغاتبادية وااـ بو ل سليات لتفعيؿ هذا الدور  ومواةوة ما يعتر ػن مػف 

( الػػى تقػػديـ نمػػوذج 0200معواػػاتإ رػػى حػػيف توبػػلت دراسػػة سمػػاؿ سػػيد مسػػعود )
رة المةتمعيػػػػػة رػػػػػى تطػػػػػوير التعلػػػػػيـ الدػػػػػانو  الفنػػػػػى لتلبيػػػػػة مقتػػػػػرح لتفعيػػػػػؿ المرػػػػػار 

احتياةػػػات سػػػوؽ العمػػػؿ مػػػف لػػػ ؿ الػػػربط بػػػيف التعلػػػيـ الدػػػانو  الفنػػػى ومشسسػػػات 
اإلنتاج الملتلفة والةوود الذاتية رػى تمويػؿ التعلػيـ وتػدبير المػوارد ال زمػة ل نفػاؽ 

ت أف العنبػر ( التػى أيػد0200علين واتفقت مل رؿ هذا دراسة سػامية ةمػاؿ سػيد)
البرر  هو المروف ا ساسى لعمليػة التنميػة الحقيقػة وغبػد أف يتمتػل بمةموعػة مػف 
المعػػارؼ والموػػارات التػػى تمرنػػن مػػف اغنلػػراط رػػى سػػوؽ العمػػؿ وبالتػػالى يةػػب أف 
يرػارؾ مػػدير المدرسػػة رػػى تنفيػػذ لطػػط المدرسػة والتفاعػػؿ البنػػاء مػػل أوليػػاء ا مػػور 

اء الررارة المةتمعية البناءةإ وأرارت دراسة ابتساـ بنوع مف الحرمة ليساعد رى بن
( الػػى دور اإلدارة المدرسػػية رػػى تفعيػػؿ المرػػاررة المةتمعيػػة 0209حسػػنى أحمػػد )

 لتطوير مدارس التعليـ الدانو  الفنى البناعىإ
ورػػػى ظػػػؿ التريػػػرات والتحػػػديات المتسػػػارعة التػػػى تواةووػػػا ةميػػػل المشسسػػػات   

الدانويػة الفنيػة د تػاتى أهميػة هػذ  الدراسػة رػى اسػتلداـ التعليمية بمػا ريوػا المدرسػة 
 –مػػػدالؿ اداريػػػة حديدػػػة تتمدػػػؿ تلػػػؾ المػػػدالؿ رػػػى )التفريػػػر المسػػػتند الػػػى الحرمػػػة 

البراعة التنظيميػة( مػف أةػؿ مسػاعدة المػديريف علػى التريػؼ اإليةػابى مػل ملتلػؼ 
لية واللارةية  ا و اع الناةمة عف ردرة التريرات وت حقوا رى بيية المدرسة الدال

رفى ظؿ التنارس الرديد مػل مبػادر المعررػة المتةػددة دعػت الحاةػة الػى  ػرورة 
اةػػػراء بعػػػض التحسػػػينات والتطػػػورات رػػػى رلبػػػية مػػػدير  مػػػدراس التعلػػػيـ الفنػػػى 

 البناعى التى تساعد على حسف سير العملية التعليميةإ
هػػى عنػػواف واػػد غػػدت الحرمػػة مػػف أغلػػى مػػا يمرػػف أف يمتلرػػن اإلنسػػافد اذ    

لرةاحة العقؿ ون ػت اللبػرةد وعلػى الػرغـ مػف أف الحرمػة أبػبل مو ػوع البحػث 
رى علـ النفس التةريبى منذ الربل ا لير مف القرف العرريفد وغ يوةد حتػى انف 



  حمد عطاأسامة أ. د  رجب أحمد عطا. د  الصناعىالصناعى  الفنىالفنى  التعميمالتعميم  مديرىمديرى  لدىلدى    التنظيميةالتنظيمية  بالبراعةبالبراعة    وعالقتووعالقتو  الحكمةالحكمة  إلىإلى  المستندالمستند  التفكيرالتفكير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

641                                                          DDOOII  :: 10.12816/0051206 

 ,.Bangen, K. J., Meeks, T. W)أ  توارؽ رى انراء العلمية براف تعريػؼ الحرمػة 

& Jeste, D. V. 2013,1255).، ر  علماء النفس التةريبية الحديدة عموًما الحرمػة وي
 حالة راملة مف الن ت والفوـ لسلوؾ الحياة رى ظروؼ بعبةإ

لػذا أبػػبل البحػػث رػػى التفريػػر ولابػػة المررػػب منػػند أمػػًرا بػػال  ا هميػػةد رمػػا  
أنػػػن يتميػػػز بالبػػػعوبة النسػػػبيةد نظػػػًرا لتػػػدالؿ العمليػػػات العقليػػػةد وبػػػعوبة تعريفوػػػا 

دراؾ الع  اػػػػػات بينوػػػػػاد واػػػػػد طػػػػػور اغتةػػػػػا  الحػػػػػديث رػػػػػى علػػػػػـ الػػػػػنفس المعررػػػػػى واا
واإليةػػػابى العديػػػػد مػػػف المفػػػػاهيـ النفسػػػػية التػػػى يمرػػػػف دراسػػػتواد وررػػػػؼ الع اػػػػات 
المتبادلة بينواد ومف أبرز هذ  المفاهيـ مفوـو الحرمػة اذا تحتػؿ الحرمػة رأس هػـر 

رالتفرير النااد واإلبداعىد  العمليات العقليةد وتتدالؿ مفاهيمًيا مل غالبية أنواعوا 
 ,Sternberg).  والتامل  وحؿ المررلةد واتلاذ القرارد والتفرير ما وراء المعررى

2001,230) 

وتعػػػد الحرمػػػة حالػػػة عقليػػػة سػػػلورية تت ػػػمف الترامػػػؿ والتػػػوازف والتفاعػػػؿ بػػػػيف 
ينػػا الةوانػػب العقليػػة والوةدانيػػة والدارعيػػة رػػى ا داء اإلنسػػانىد لػػذا يةػػب تربيػػة أبنا

تربيػػػة للمسػػػتقبؿ ومسػػػتقبؿ التربيػػػة رػػػى التفريػػػر المسػػػتند الػػػى الحرمػػػةد ولرػػػى ترػػػوف 
التربية رعالػة للتنميػة روػى بحاةػة  ف ترػوف تربيػة مػف أةػؿ الحرمػةد تربيػة تتػوازف 
ريوا اهتمامات الفرد الرلبية مل اهتمامػات انلػريف والسػياؽ اغةتمػاعى البييػى 

نحػػى النفسػػى رػػى أنمػػوذج دنػػايى مػػف الوظيفػػة المحػػيط بػػالفردد والحرمػػة ي ػػعوا الم
المعررية وهى ع مة أولية على نراط المػ  وراعليتػند وهػذا يعنػى أنوػا تنمػو بنمػو 
مسػػػار الحيػػػاة أردػػػر مػػػف رونوػػػا توػػػبط أو تقػػػؿد والحرمػػػة نمػػػط معقػػػد مػػػف السػػػمات 
الموافية والرلبية والحياتية التػى غبػد وأف تعمػؿ سػوًيا لرػى يبػؿ الرػلص الػى 

 ( Staudinger,2004:16514)  الحرمةإ
علػػػى الةانػػػب انلػػػر اسػػػتحوذ مو ػػػوع البراعػػػة التنظيميػػػة علػػػى اهتمػػػاـ      

االباحديف لسنوات عديدة لابػة رػى العقػد ا وؿ مػف القػرف الواحػد والعرػريف حيػث 
تحتاج المشسسات ومنوا التعليمية أف تروف بارعػة برػرؿ اسػتدنايى لتحقيػؽ التػوازف 

تررػػػػارية واغسػػػػتر لية برػػػػرؿ متػػػػوازفد حيػػػػث تبحػػػػث عػػػػف مػػػػا بػػػػيف ا نرػػػػطة اغس
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امرانيػػات ةديػػدة لتتوارػػؽ مػػل بييػػة العمػػؿ المتريػػرةد ورػػى نفػػس الواػػت تسػػعى هػػػذ  
المشسسات التعليمية الػى أف توظػؼ اإلمرانيػات المتػوررة لػديوا لتحقيػؽ الرفػاءة رػى 

لوةيػاإ ولقػد ظؿ التريرات المتسػارعة رػى البييػة اغاتبػادية رػى ميػداف العلػـ والترنو 
ازداد اغهتمػاـ بمفوػػـو البراعػة نتيةػػة لل ػروطات الربيػػرة التػى واةوػػت المشسسػػات 
التعليميػػة للحبػػوؿ علػػى الميػػزة التنارسػػية رػػى ا سػػواؽ الم ػػطربةإ واػػد ظوػػر هػػذا 
المبػػطلل رػػى العديػػد مػػف البحػػوث المرتبطػػة بالتبػػميـ التنظيمػػى واإلبػػداع واإلدارة 

البراعػػة التنظيميػػة رعلػػـ نارػػب لتػػوحى بمػػد  اػػدرة اإلسػػتراتيةية حيػػث بػػرز مفوػػـو 
المشسسػػػػػػػات الملتلفػػػػػػػة علػػػػػػػى مواربػػػػػػػة التطػػػػػػػورات المتسػػػػػػػارعة رػػػػػػػى العلػػػػػػػـ واإلدارة 

(Papachroni,etal,2014:71). 

لػػػذا توػػػدؼ المنظمػػػات سػػػواء التعليميػػػة أو اغاتبػػػادية الػػػى تحقيػػػؽ النةػػػاح    
أف ترػػػوف أر ػػؿ مػػػف  والبقػػاء والديمومػػةد ويعنػػػى ذلػػؾ أنوػػػا رػػى أمػػس الحاةػػػة الػػى

منارسيواد ا مر الذ  يستدعيوا أف تعمػؿ علػى تحسػيف نفسػوا وترييرهػا باسػتمرارد 
أ  أنوا دايًما بحاةة الى أف تروف بارعةد وتعمػؿ علػى اسػتر ؿ مػا هػو متػاح لوػا 
مػػف رػػرصد والبحػػث عػػف رػػرص ةديػػدةد بالرػػرؿ الػػذ  يسػػاعدها علػػى التريػػؼ مػػل 

رى سواوا المستودؼ وتحقيؽ أهداروا التى تببو  البيية التى تعمؿ  منوا  للبقاء
اليوػػػاد وللتعامػػػؿ مػػػل تلػػػؾ الظػػػروؼ والتحػػػدياتإ وةػػػاءت ررػػػرة البراعػػػة التنظيميػػػة 
بوبػػػػفوا واحػػػػدة مػػػػػف بػػػػيف أهػػػػػـ التوةوػػػػات الحديدػػػػػةد التػػػػى مػػػػػف ل لوػػػػا تسػػػػػتطيل  
المشسسات عامػة مواةوػة تحػديات سػوؽ العمػؿد والواػوؼ برػرؿ اػو  تةاهوػا مػف 

 واستمرارها رى أداء أعمالواإ أةؿ بقايوا 
الػػػى أف البراعػػػة التنظيميػػػة مػػػف  Suzuki, (2011:83)واػػػد أرػػػار سػػػوزورى 

المةػػػاغت البحديػػػة المزدهػػػرة  اغ أف بعػػػض الةوانػػػب المتعلقػػػة بوػػػا لػػػـ يػػػتـ روموػػػا 
ببورة راملة حتى انفد ومف دـ تحتاج لمزيد مف اغهتماـ مف ابؿ الباحديف لذلؾ 

 ػػوء علػػى مفوػػـو البراعػػة التنظيميػػة حيػػث تمرػػف مػػف موابػػلة تػػـ مػػشلًرا تسػػليط ال
ا نرػػطة اغستررػػارية وا نرػػػطة اغسػػتر لية برػػرؿ متػػػزامف لتحقيػػؽ أداء أر ػػػؿد 
والبقػػػاء علػػػػى المػػػد  الطويػػػػؿ  اغ أف هػػػػذا التػػػزامف بػػػػيف نػػػوعى النرػػػػاط دالػػػػؿ أ  
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ةوهرًيػا  مشسسة يبدو معقػًدا  نػن يتطلػب عمليػات ونظًمػا ورفػاءات تلتلػؼ الت رًػا
وغيػػػػر متناسػػػػقة ريمػػػػا بينوػػػػاإ حيػػػػث تبحػػػػث ا نرػػػػطة اغستررػػػػارية عػػػػف ةديػػػػد رػػػػى 
اإلةراءات التنظيمية والتقنيات والعمليػات والملرةػاتد  ومػف دػـ يػتـ الترريػز علػى 
تلبيػة اغحتياةػات لسػوؽ العمػؿ مػف لػ ؿ تقػديـ تبػميمات ةديػدة وللػؽ منتةػػات 

ة اغسػػتر لية بالتقنيػػات الموةػػودة ولػػدمات ةديػػدةد ورػػى نفػػس الواػػت توػػتـ ا نرػػط
رعلًيا وسوؽ العمؿ الحالى وتعزيػز الموػارات والعمليػات الموةػودة رعلًيػا  مػف لػ ؿ 

 التوسل رى الملرةات واللدمات الحاليةإ 
 مشكمة البحث:

يعد اغهتماـ بالتعليـ الفنى استدمار ةيد للمسػتقبؿد وتػتـ عمليػة تطػوير التعلػيـ 
ات وسياسػػػات رػػػاملةد ورػػػى انونػػػة ا ليػػػرة ازدادت أهميػػػة الفنػػػى  ػػػمف اسػػػتراتيةي

التعلػػػػػيـ الفنػػػػػى اسػػػػػتةابة لل ػػػػػرورات الحتميػػػػػة التػػػػػى تفر ػػػػػوا التحػػػػػديات العالميػػػػػة 
المعابػرةد والتػى تتطلػب تلببػات غيػر نمطيػة لمواةوػة متطلبػات سػوؽ العمػػؿ 
بل رػػى عبػػر العولمػػةد ومسػػايرة الدػػورة العلميػػة والترنولوةيػػة والمعلوماتيػػةد لػػذا أبػػ

اغهتمػػاـ بػػالتعليـ الفنػػى مػػف ا وليػػات التػػى ت ػػعوا وزارة التعلػػيـ العػػالى رػػى مبػػر 
رى اعتبارها  لذا تزايد اهتماـ أع ػاء المةتمػل بالسػشاؿ عػف ملرةػات الػتعلـ التػى 
يرتسػػػػبوا الطػػػػ ب ولابػػػػة رػػػػى التعلػػػػيـ الفنػػػػى البػػػػناعىإ بينمػػػػا ارتفعػػػػت بعػػػػض 

ى يحبؿ عليوا الط بد لذا استةاب ا بوات بالسشاؿ عف اللبرات التعليمية الت
التعلػػػػيـ الفنػػػػى البػػػػناعى بزيػػػػادة اغهتمػػػػاـ بمحاولػػػػة روػػػػـ محبػػػػلة ملرةػػػػات تعلػػػػـ 
الط ب دالؿ ولارج المدارسإ واد ااترح البعض الحرمة راحد ا بنية التػى تمدػؿ 
غايػػػػة تعرػػػػػس المحبػػػػػلة النواييػػػػة للبػػػػػرات الػػػػػتعلـ المقدمػػػػة رػػػػػى المرحلػػػػػة الدانويػػػػػة 

ذ  ا بنية متوررة لد  القايميف على ادارة مدؿ هػذ  المػدارس وهنػا البناعية وهؿ ه
 & ,Sternberg, Reznitskaya)أرارت العديد مف الدارسات والبحوثد منوا دراسة 

Jarvin,2007(و )Sternberg, Jarvin, & Grigorenko,2009)  الػى أف الحرمػة غ
 عػف ذلػؾ ريػػؼ تتطلػب ادراؾ الرػلص المعررػة رحسػػبد بػؿ عليػن أف يػدرؾ ر ػػً  
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ومتػى يرػوف اسػػتلداـ هػذ  المعررػة  ػػرورًيايإ وهػذا يرػير الػػى أف الرػلص ينبرػػى 
أف يرػػوف لديػػن القػػدرة المعرريػػةد والػػرش  الرلبػػية للظػػروؼ المحيطػػة بالمرػػرلة أو 
المواػؼد ودمػػت المعررػػة السػػابقة بالمعررػػة الحاليػػةد وروػػـ امرانيػػة أف يرػػوف لتطبيػػؽ 

 ,Parisi, Rebok, Carlson, Fried)ؿ المسػتقبؿ هػذ  المعررػة تػاديرات رػى ترػري
Seeman, Tan, Tanner, & Piferi, 2009:867إ) 

ومػػػف المسػػػلـ بػػػن أف التعلػػػيـ الفنػػػ  رػػػ  مبػػػر لػػػف يسػػػتطيل المنارسػػػة وتحقيػػػؽ 
أهدارػػػن مػػػا لػػػـ يتػػػوارر لديػػػن اػػػدر رػػػاؼ مػػػف القيػػػادات المحتررػػػة أبػػػحاب الموػػػارات 

رة المعررػػػة برفػػػاءة عاليػػػة لابػػػة رػػػ  ظػػػؿ القياديػػػة اإلبداعيػػػة التػػػ  تمرػػػنوـ مػػػف ادا
البييػػة التنارسػػية الررسػػة التػػ  يتميػػر بوػػا العبػػر الحػػال د ممػػا يتطلػػب وةػػود مػػدير 
مدرسػػة محتػػرؼ لقيػػادة مدرسػػتن وبلبػػايص ملتلفػػة تمامػػًا عػػف لبػػايص المػػدير 
التقليػػػديد  نػػػن غ يمرػػػف تبػػػور ادارة مػػػدارس اليػػػـو والرػػػد بمػػػا ريوػػػا مػػػف تحػػػديات 

 (إ055د 0225لالد عطية يعقوبد ب ادارة ا مس) ومرر ت باسلو 
ولرف الو ل الراهف ومشرراتن ر  مبر يرير ال  أف التعليـ الفن  البناع  
يمػػر بازمػػة ادارة تةعلػػن عػػاةز علػػ  القيػػاـ بػػادوار  المطلوبػػة سػػواء رػػ  الحا ػػر أو 

( الػػػػ  أف وااػػػػل 0207المسػػػػتقبؿد حيػػػػث أو ػػػػحت دراسػػػػة رم ػػػػاف محمػػػػد محمػػػػد )
لدانويػػػة الفنيػػػة رػػػ  مبػػػر يرػػػير الػػػ  عػػػدـ و ػػػوح دور وموػػػاـ مػػػديري المػػػدارس ا

المػػدارس الدانويػػة الفنيػػة و ػػعؼ اػػدرتوـ علػػ  اتلػػاذ القػػرار وحػػؿ المرػػر ت وذلػػؾ 
بسػػبب الػػػة اهتمػػاـ مػػػديري هػػذ  المػػػدارس بنرػػر دقارػػػة تحػػث علػػػ  التطػػوير الػػػذات  

مدػؿ أهميػة وذلؾ يرةل ال   عؼ الرفايات المونية لػدي هػشغء المػديريفد حيػث تت
تػػػوارر الرفايػػػات المونيػػػة رػػػ  توةيػػػن مػػػديري المػػػداري الدانويػػػة الفنيػػػة الػػػ  التطػػػوير 
الػػػػذات  واإللمػػػػاـ باغتةاهػػػػات التربويػػػػة الحديدػػػػةد وتحفيػػػػز المعلمػػػػيف علػػػػ  البحػػػػث 

 واغبترار واإلبداع مف أةؿ استمرار ةودة العمؿ ر  المدارس الدانوية الفنيةإ
( الػػػػ  أف أهػػػػـ مػػػػواطف الللػػػػؿ 0222رػػػػوا  )وأرػػػػارت دراسػػػػة عبػػػػد ا  محمػػػػد 

والقبور ر  التعليـ الفن  يتمدػؿ رػ   ال هويػةد وال رشيػة غيػاب الرشيػة غ نعػرؼ 



  حمد عطاأسامة أ. د  رجب أحمد عطا. د  الصناعىالصناعى  الفنىالفنى  التعميمالتعميم  مديرىمديرى  لدىلدى    التنظيميةالتنظيمية  بالبراعةبالبراعة    وعالقتووعالقتو  الحكمةالحكمة  إلىإلى  المستندالمستند  التفكيرالتفكير
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أيػػف نريػػد أف نػػذهب وغ نعػػرؼ نوايػػة المطػػاؼ مػػف التعلػػيـ الفنػػ  وال سػػتراتيةية غ 
ليػة توةد لدينا الرشيػة العلميػة الوا ػحة للنوػوض بػالتعليـ الفنػ  وغيػاب البػورة الر

لوذا التعلػيـ  وال تحػدي غيػاب التبػور الوا ػل والترالػ  رػ  ا داءإ  ويشيػد ذلػؾ 
( الػػػػ   ػػػػعؼ الطمػػػػوح لػػػػدي 0225مػػػػا ةػػػػاءت بػػػػن دراسػػػػة لالػػػػد عطيػػػػة يعقػػػػوب )

أع ػػػاء اإلدارة المدرسػػػية واسػػػتلداموـ لنسػػػاليب النمطيػػػة رػػػ  اإلدارة  والبعػػػد عػػػف 
الػػػػذهن   والنظػػػػرة ال ػػػػيقة   الحرمػػػػة مػػػػف لػػػػ ؿ محاربػػػػة ا ررػػػػار المبدعػػػػة  والتبلػػػػد

لنمػػػػور وتلػػػػوؼ بعػػػػض مػػػػديري المػػػػدارس مػػػػف تطبيػػػػؽ بعػػػػض ا سػػػػاليب اإلداريػػػػة 
الحديدػػػة  بتف ػػػيلوا اغلتػػػزاـ  بػػػاللوايل والقػػػوانيف والمػػػالوؼ لوػػػا د وأوبػػػت باهميػػػة 
تطوير موارات وادرات القيادة المدرسية للتةػاوب واغسػتةابة ل حتياةػات المتريػرة 

المحيطةد ورفاءة اإلدارة المدرسية ر  أداء عملوػا يتواػؼ ببػورة والمت حقة للبيية 
ربيػػػػرة علػػػػ  سػػػػلوريات اياداتوػػػػا وتمتعوػػػػا بالحرمػػػػة تةػػػػا  العمليػػػػات التػػػػ  تسػػػػتودؼ 

 تطوير مدارسوـإ  
( الػػػػ  أف هنػػػػاؾ 0222وتوبػػػػلت دراسػػػػة محمػػػػد الطعامنػػػػة وسلػػػػروف)         

ية ومػف أهموػا  اإلبقػاء مةموعة معواات تحوؿ دوف تميز ورفػاءة القيػادات المدرسػ
علػ  العػادات المالورػة بمعنػ  القػادة يحػارظوف علػ  الو ػل القػايـ وغ يرغبػوف رػػ  
تحمؿ الملاطرة أو الدلوؿ ر  مراهنات تتطلب مسػتوي عػاؿ مػف الةوػدد القبػور 
ر  عدـ القدرة عل  اظوػار الفرػرة اػد يمتلػؾ رديػر مػف القػادة حماسػًا ل بػداع ولرػف 

معػػػػن محػػػدودة د اذ أف وغدة الفرػػػػرة غ ترفػػػػ  الوبػػػػوؿ الػػػػ   اػػػدرتوـ علػػػػ  التعامػػػػؿ
نما عرض الفررة ر   وء أسبابوا وررو وا ونتايةوا د والذي يتطلب  اإلبداع د واا
دراريػػة متميػػزةد وربمػػا ترػػوف الفرػػرة موةػػودة رػػ  ذهػػف القايػػد ولرنػػن غ  سػػعة ررريػػة واا

 يمتلؾ الةرأة عل  اط اوا لورًا مف النقد الذي اد يواةونإ
ومػػػف دػػػـ رػػػتف مػػػدير المدرسػػػة العبػػػري غ ينبرػػػ  أف يقػػػؼ عنػػػد حػػػد          

معػػيف مػػف الرفػػاءة والفعاليػػةد وغ أف ير ػػ  بمػػا وبػػؿ اليػػن مػػف أداءد بػػؿ غبػػد أف 
يرػػػػوف لديػػػػن الطمػػػػوح والدارعيػػػػة القويػػػػة بحيػػػػث يرػػػػوف علػػػػ  أتػػػػـ اغسػػػػتعداد للتريػػػػؼ 



 51055105  --الجزء الثانى الجزء الثانى   ––العدد الرابع العدد الرابع   ––  السابعالسابع  المجمدالمجمد ـ ـ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة
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بداعيػػة الرامنػػة رػػ  والتوارػػؽ مػػل متطلبػػات العبػػر مػػف لػػ ؿ تفةيػػر  للطااػػات اإل
الػػنفسد وحفػػز القػػدرات اغبتراريػػة رػػ  العػػامليف معػػند مػػل زيػػادة اغهتمػػاـ نتطػػوير 
دلػاؿ العديػد مػف التةديػدات  التعليـ الدانوي الفنػ  رػ  مبػر رػ  ا ونػة ا ليػرةد واا
التربوية ريند روناؾ حاةة ال  مدير يتمتل بقدرة عالية عل  ممارسة التفريػر القػايـ 

وأف هػػو المحػػؾ الرييسػػ  الػػذي يػػدير بػػن العمليػػة التعليميػػة بمدرسػػتن علػػ  الحرمػػةد 
لر  يسوـ بفعالية ر  تحسيف الو ل الدالل  ريوا بقدر اإلمراف مف ل ؿ تحقيؽ 

 ( 025د  0222ةماؿ محمود محمد اللبازد البراعة ر  التنظيـ المدرس إ) 
رات أف الحرمػػػػة تعػػػػد موػػػػارة مػػػػف موػػػػا (Sternberg, 2001:234)ويػػػػر      

التعامػػػؿ اغةتمػػػاعى وحػػػؿ المرػػػر ت التػػػى تتسػػػـ بالةػػػدةد اذ أف القػػػدرة علػػػى حػػػؿ 
المرػػػر ت تتطلػػػب اػػػدًرا مػػػف اللبػػػرة وموػػػارات تةويػػػز المعلومػػػات  لػػػذا رػػػتف هػػػدؼ 
نمػػا رػػى القػػدرة  التربيػػة والتعلػػيـ غ يتمدػػؿ رػػى تنميػػة المعػػارؼ والموػػارات رحسػػبد واا

ةد رالعديػػػد مػػػف المةتمعػػػات اليػػػـو علػػػى اسػػػتلداـ هػػػذ  المعػػػارؼ والموػػػارات بفاعليػػػ
مررولة بتنمية الموارات المعررية ا ساسية لد  الطلبةد ولرػف هػذ  الموػارات غيػر 
راريػػة لةعػػؿ المةتمعػػات متناغمػػة وسػػعيدةد لػػذا مػػف ال ػػرور  الترريػػز علػػى تنميػػة 
الحرمة وغ سيما لد  القايميف على ادارة المدارس لمساعدة الطلبة على اغستلداـ 

 ـ للمعارؼ المقدمة رى المدارس والتفرير القايـ على الحرمةإالحري
حيػػث اهتمػػت العديػػد مػػف الدراسػػات ا ةنبيػػة بمو ػػوع البراعػػة التنظيميػػة      

مػػػػف حيػػػػث المفوػػػػـو والبنػػػػاء والمػػػػدالؿ والنتػػػػايت المترتبػػػػة عليوػػػػا وع اتوػػػػا بػػػػا داء 
ةوػػود اغ أنػػن غ التنظيمػػى وغيػػر  مػػف المتريػػرات ا لػػر د علػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ الم

توةد رى البيية العربية حتى انف رى حػدود علػـ البػاحديف دراسػات تناولػت البراعػة 
التنظيميػػػة رػػػى ع اتوػػػا بػػػالتفرير القػػػايـ الػػػى الحرمػػػة ولابػػػة رػػػى المةػػػاؿ اإلدار  
التربويإ حيث أو حت احتياج المشسسات للبراعة التنظيمية رونوا غ تمتلػؾ ميػزة 

رنوػػا مػػف بنػػاء وحػػدات منفبػػلة  نرػػطة اغستررػػاؼ وألػػر  ورػػرة مواردهػػا التػػى يم
 نرػػػػطة اغسػػػػتر ؿد رمػػػػا تواةػػػػن المشسسػػػػات تحػػػػديات أربػػػػر رػػػػى ادارة التػػػػوترات 
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والتناا ػػػػات المرتبطػػػػة با نرػػػػطة اغستررػػػػارية وا نرػػػػطة اغسػػػػتر لية ومػػػػف هػػػػذ  
دارتوػا  ممػا يزيػد مػف الحاةػة للبر  اعػة المشسسات مدراس التعلػيـ الفنػى البػناعى واا

 & Andriopoulos)التنظيميػػػػةإ ومػػػػف تلػػػػػؾ الدراسػػػػات علػػػػى سػػػػػبيؿ المدػػػػاؿ 
Lewis,2010, Wulf, Stubner, & Blarr, 2010; Cao, Gedajlovic, & Zhang, 

ولمػػػا رػػػاف اغهتمػػػاـ بػػػالتعليـ الفنػػػى البػػػناعى رػػػى مبػػػر مػػػف أهػػػـ (   .2009
الػػػوزار  راػػػـ  اغتةاهػػػات التعليميػػػة رػػػى سياسػػػة التعلػػػيـ الةديػػػدةد لػػػذا بػػػدر القػػػرار

بترريؿ لةنة تطوير التعليـ الفنى  مت أبرز الرفػاءات  0/2/0552( رى 022)
الملتبة بوذا النػوع مػف التعلػيـ وذلػؾ بوػدؼ رػتل سرػاؽ ةديػدة للتعلػيـ الترنولػوةى 
والبناعى د ولربط التعليـ الفنى البناعى باحتياةات سوؽ العمؿإ ويمرف النظر 

عتبػار  أداة مػف أدوات السياسػة اغةتماعيػةد حيػث اف الى التعليـ الفنى والتدريب با
التعليـ الفنػى البػناعى  ػرور  لتحسػيف اإلنتاةيػة والقػدرة علػى التنػارسد رطبيعػة 
التحػػػديات التػػػى مػػػر بوػػػا اغاتبػػػاد العػػػالمى رػػػى العقػػػود ا ليػػػرة ومػػػا رػػػود  رػػػدة 
التنػػػػارس و ػػػػػرورة البحػػػػث عػػػػػف أررػػػػار ةديػػػػػدة إلنتػػػػاج السػػػػػلل واللػػػػدمات والورػػػػػاء 
باغحتياةػػػات المتريػػػرة والمتسػػػارعة للمػػػواطف رػػػى عبػػػر العولمػػػةد ةعػػػؿ اغبترػػػار 
واإلبداع رى طرح أررار ةديدة رى هذ  المةاغت هو المشرر الذ  يقاس بن تفوؽ 
مةتمػػػػل علػػػػى سلػػػػرد وادرتػػػػن علػػػػى التريػػػػؼ مػػػػل المسػػػػتةدات العالميػػػػةإ غيػػػػر أف 

عػن رانػن درةػة دانيػة المسيوليف عف التعلػيـ الفنػى البػناعى رػى مبػر يتعػاملوف م
مػػف التعلػػيـ ومػػف مظػػاهر ذلػػؾ عػػدـ اغهتمػػاـ بػػن ومعاملػػة لريةيػػن رػػانوـ عمالػػة غ 
وةػػود لوػػا ويمنػػل عػػنوـ اسػػترماؿ دراسػػاتوـ الةامعيػػة اغ برػػروط مةحفػػة يبػػعب 
علػػى الرديػػر مػػنوـ تحقيقوػػاد نظػػًرا  سػػلوب التعلػػيـ المتػػدنى الػػذ  تلقػػو  رػػى المرحلػػة 

 بعدهاإ  الدانوية البناعية أو ما
ويتطلػػب مػػا سػػبؽ محاولػػة القػػاء ال ػػوء علػػى الػػدور الػػذ  يمرػػف أف يلعبػػن     

التفرير المستند الى الحرمة رى بناء البراعة التنظيميةد وتادير التفرير المستند الى 
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الحرمػػػػة والبراعػػػػة التنظيميػػػػة علػػػػى أداء مػػػػدير  مػػػػدارس التعلػػػػيـ الفنػػػػى البػػػػناعى 
 ث الحالى الى اإلةابة عف ا سيلة التالية مو ل التطبيؽد ومف دـ يسعى البح

ما مستو  رؿ مف التفرير المستند الػى الحرمػة والبراعػة التنظيميػة لػد  مػدير  إ0
 التعليـ الفنى البناعى مف وةوة نظر العامليفي

هؿ توةػد ع اػة ارتباطيػة بػيف التفريػر المسػتند الػى الحرمػة والبراعػة التنظيميػة إ0
 ناعىيلد  مدير  التعليـ الفنى الب

هؿ يمرف التنبػش بتطػور البراعػة التنظيميػة لػد  مػدير  التعلػيـ الفنػى البػناعى إ2
 بمعلومية التفرير المستند الى الحرمة وأبعاد  لديوـي

هػػؿ توةػػد تػػاديرات مبارػػرة وغيػػر مبارػػرة للتفريػػر المسػػتند الػػى الحرمػػة وأبعػػػاد  إ4
 على البراعة التنظيمية  لد  مدير  التعليـ الفنى البناعىي

 البحث: دفأى 

يودؼ البحث الحالى الى التعرؼ على مسػتويات التفريػر المسػتند الػى الحرمػة 
لػى أ  مػد   والبراعة التنظيمية  وأبعادهما لػد  مػدير  التعلػيـ الفنػى البػناعىد واا
يمرػػف للتفريػػر المسػػتند الػػى الحرمػػة وأبعػػاد  التنبػػش بتطػػور بالبراعػػة التنظيميػػة لػػد  

 ىإمدير  التعليـ الفنى البناع
  البحث: أىمية 

ترمف أهمية البحث رى أهميػة المو ػوع الػذ  ببػدد دراسػتن اذا يسػعى لبحػث 
التفريػػر المسػػتند الػػى الحرمػػة رمنبػػب بالبراعػػة التنظيميػػة لػػد  مػػدير  التعلػػيـ الفنػػى 
البناعى مف وةوػة نظػر العػامليفد وغرػؾ أف هػذا المو ػوع ينطػو  علػى أهميػة 

 أو التطبيقيةإربيرة سواء مف الناحية النظرية 
تزويػػد المرتبػػة العربيػػة بتػػراث نظػػر  عػػف متريػػريف ةديػػديف نسػػبًيا رػػى مةػػالى  إ0

علػػـ الػػنفس اإليحػػابى واإلدارة التعليميػػة اذ رانػػت ومػػا زالػػت الدراسػػات محػػدودة 
 النطاؽ وغ سيما رى مترير  الحرمة والبراعة التنظيميةإ
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ب علػـ البػػاحديف حسػ -نػدرة الدراسػات وا بحػاث التػى تناولػت متريػر  البحػث إ0
حيػػث تمدػػػؿ الحرمػػػة مو ػػػوًعا رػػيًقا للبحػػػوث النفسػػػية لسػػػببيف أوًغ   ف دراسػػػة 
الحرمػة تشرػد السػعى نحػو التحسػػيف المسػتمرد ورػذلؾ التطػور الدقػارى والنػػوعى 
لحالة اإلنسافإ دانيًا   ف الحرمة تمدػؿ أحػد المفػاهيـ التػى تةسػد التعػاوف بػيف 

 لدارعيةإ العمليات المعررية والعاطفية وا
اد يورر البحث ادر مف المعلومات لبانع  القرار لربد المرر ت الوااعية  إ2

التػػ  تواةووػػا مػػدارس التعلػػيـ البػػناع  الفنػػ د ممػػا بسػػاهـ رػػى و ػػل انليػػات 
 المناسبة لحؿ هذ  المرر تإ

يعد مو وع البراعة التنظيميػة وأدارهػا الممرنػة رػى بنػاء المشسسػات التعليميػة  إ4
ويػؿ مػف المسػايؿ التػى يسػعى البػاحدوف الػى دراسػتوا واغسػتفادة على ا مػد الط

 مف التةارب الوااعية اللابة بوذ  المشسساتإ
لمحدوديػػػة الدراسػػػات المتعلقػػػػة بالبراعػػػة التنظيميػػػة رػػػػى مةػػػاؿ ادارة المػػػػدارس  إ9

تسػػعى الدراسػػة الػػى تقػػديـ اطػػار ررػػر  يعػػد نقطػػة بدايػػة للبػػاحديف سلػػريف إلتمػػاـ 
 الفرر إواغناء هذا المو وع 

 البحث منيج   
رػػػى  ػػػوء طبيعػػػة البحػػػث د اسػػػتلدـ الباحدػػػاف المػػػنوت الوبػػػفى الػػػذ  يبػػػؼ 
الظػػػاهرة رمػػػا هػػػى رػػػى الوااػػػلد ويعبػػػر عنوػػػا تعبيػػػًرا رمًيػػػا وتحليلوػػػا ريفًيػػػا مػػػف أةػػػؿ 
الوبػػػوؿ الػػػى روػػػـ مو ػػػوع البحػػػث د والوبػػػوؿ الػػػى اسػػػتنتاةات مناسػػػبة لتفسػػػير 

البحػػػث رػػػى الفبػػػؿ الدراسػػػى ا وؿ للعػػػاـ الظػػػاهرة محػػػؿ البحػػػثإ تػػػـ تطبيػػػؽ أدوات 
واد رارؾ المعلموف والمعلمات رى التطبيؽ بررؿ تطوعى  0202/0207الدراسى 

 ولـ يةبر أحد على المراررة أو ارماؿ أدوات البحثإ    
 البحث: حدود 

 تحدد البحث بالحدود الرييسة التالية 
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  يـ الفنػػػػػى   تػػػػـ اةػػػػراء البحػػػػث علػػػػى العػػػػامليف بمػػػػدارس التعلػػػػالبشــــرىالحــــد
 البناعى إ

 :تـ اةراء البحث رى مػدراس التعلػيـ الفنػى البػناعى بمحارظػة  الحد المكانى
 البحر ا حمر

 :  تػػػػـ اةػػػػراء البحػػػػث رػػػػى النبػػػػؼ ا وؿ مػػػػف العػػػػاـ الدراسػػػػى  الحــــد الزمنــــ
 (ـ0202-0207)

 رى البراعة التنظيمية والتفرير المستند الى الحرمةإ المنيجية: تتمثل الحدود 
 بحث:أدبيات ال 

 التفكير المستند إلى الحكمة:  -0
تعػػد الحرمػػة مو ػػوًعا مررزًيػػا رػػى الفلسػػفات القديمػػةد لابػػة أنػػن يتعلػػؽ بػػالقيـ 
والمبادئ المتعلقة بالديف والفلسفة ولابػة أنػن لػـ يرػف مو ػوًعا رييًسػا رػى البحػث 
العلمىد حيث ظلت البحوث العلمية رى الحرمػة محػدودة ةػًداد ولابػة رػى مةػاؿ 

لػػنفسإ وذلػػػؾ لترريػػز بحػػوث علػػػـ الػػنفس علػػى التفريػػػر والسػػلوؾ الػػذي يتلػػػذ علػػـ ا
السػػػياؽ اغةتمػػػاعىد وعلػػػى النقػػػيض مػػػف مفػػػاهيـ ومو ػػػوعات عديػػػدة رػػػى مةػػػاؿ 
البحػػوث النفسػػيةد رقػػد تمتػػل مفوػػـو الحرمػػة بللفيػػة تاريليػػة وررريػػة دريػػةد وحملػػت 

نوػػػػػا يستعبػػػػػى أدبياتػػػػػن العديػػػػػد مػػػػػف اغرتباطػػػػػات الدينيػػػػػة والفلسػػػػػفية التػػػػػى بػػػػػدت را
 Staudinger & Baltes 1994,1148; Staudinger) ال ػاعوا للبحػث التةريبػىإ

& Glück 2011,218) 
 أواًل: مفيوم التفكير المستند إلى الحكمة:

منذ أف تطرأت البحػوث النفسػية لمفوػـو الحرمػة ظػؿ السػشاؿ ا ردػر أهميػة هػو 
يػػر مػػف الرتابػػاتد مػػا ماهيػػة الحرمػػةي وبػػذلؾ أبػػبل محػػور معظػػـ البحػػوث رػػى رد

حيػػػث تتعلػػػؽ الحرمػػػة بمةموعػػػة مػػػف اغستببػػػارات واغسػػػتدغغت والموػػػارات التػػػى 
 Wiseيمرػف أف تعبػر عػف نفسػوا بطػرؽ عديػدة ملتلفػةد أهموػا الرػلص الحرػيـ 



  حمد عطاأسامة أ. د  رجب أحمد عطا. د  الصناعىالصناعى  الفنىالفنى  التعميمالتعميم  مديرىمديرى  لدىلدى    التنظيميةالتنظيمية  بالبراعةبالبراعة    وعالقتووعالقتو  الحكمةالحكمة  إلىإلى  المستندالمستند  التفكيرالتفكير
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Personإ ويقتػرح بعػض البػاحديف (Staudinger & Glück, 2011: 216-
217)  

ًرا علػػى المسػػايؿ الوةوديػػة أف اسػػتلداـ مفوػػـو الحرمػػة أو الحرػػيـ يظػػؿ مقتبػػ
والق ػػايا غيػػر اليقينيػػة رػػى الحيػػاةد رػػتف مفوػػـو الحرمػػة يػػرتبط رقػػط باتقػػاف الةػػدؿ 
ا ساسػػػى حػػػوؿ الق ػػػايا التػػػى تبػػػؼ الوةػػػود البرػػػر د مدػػػؿ الع اػػػة الةدليػػػة بػػػيف 
الليػػر والرػػرد واإليةابيػػة والسػػلبيةد والتبعيػػة واغسػػتق ؿد والرػػؾ واليقػػيفد والػػتحرـ 

ى السػػػػيطرةد والفنػػػػاء والللػػػػودد والقػػػػوة وال ػػػػعؼد واإليدػػػػار وا نانيػػػػةإ واغرتقػػػػار الػػػػ
وتحت ػػف الحرمػػة رػػؿ هػػذ  التناا ػػات رػػى الحيػػاةد ويسػػتوؿ الحرمػػاء مػػف ل لوػػا 

 اغستببارات الحريمةإ
الحرمػة ببانوػا التطبيػؽ ال ػمنى (Sternberg, 2005,191) سػتيرنبرج ويعرؼ 

ؽ البػالل العػاـ مػػف لػ ؿ التػوازف بػػيف والبػريل للمعررػة بواسػػطة القػيـ نحػو تحقيػػ
)أ( دالػػؿ الرػػلص نفسػػند )ب( التعامػػؿ مػػل انلػػريفد )ج( واهتمامػػات رلبػػية 
لارةيػة علػى أف ترػوف ابػيرة أو لفتػرات طويلػػةد لتحقيػؽ التػوازف بػيف التريػؼ مػػل 

 البيية القايمةد وترريؿ البييات القايمةد والتيار بييات ةديدةبإ
حد اللبايص الرلبية المومػة التػى تسػوـ رػى تطػور ويعد اغنفتاح العقلى أ

   & Staudinger) مفوػػػـو الحرمػػػة واػػػد ااتػػػرح  سػػػتاودنرر وباسػػػوبادى 
Pasupathi,2003,242)    أف القػػػػػدرات المتداللػػػػػة بػػػػػيف الػػػػػذراء والرلبػػػػػية التػػػػػى

تتعلؽ بالحرمة تت مف الذراء اغةتماعى والمنطؽ ا ل ا د واإلبػداعإ وارتبطػت 
رات بمستويات أعلى مف المعرؼ المتبلة بالحرمة رى بحوث أةريت رؿ هذ  القد

 على عينات مف البالريفإ
وير  بعض الباحديف أف الحرمة هى ل بػة المعررػة اللبراتيػة بالحقػايؽ ممػا 
يةعػؿ الفػرد اػادر علػػى الحرػـ الةيػد علػػى ا مػور الةوهريػة رػػى الحيػاة التػى يحػػيط 

 ,Webster)ويعػػرؼ ويبسػػتر  (Baltes & Smith, 2008,58)بوػػا الرػػؾ 
الحرمػػػة بانوػػػا روػػػـ الفػػػرد العميػػػؽ لذاتػػػن ولنلػػػريف واغسػػػتلداـ النرػػػط  (2007,166
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للمعررةد والقدرة على التعلـ مػف ا ررػار والبييػةد مػل حػدة الػذهف والببػيرةد والقػدرة 
الحرمػة  (Sternberg, 2003b,148)على ابػدار ا حرػاـ إ رمػا يعػرؼ سػتيرنبرج 

 شد  الى تحسيف ادارؾ الفرد لما ي يمن رى الحياةإ  بانوا رؿ ما ي
ورى العلوـ التربوية يعد مفووـ الحرمػة متريػًرا مررًبػا متعػدد ا بعػاد يمتػد تػادير  
الى ملتلؼ منارط الحيػاةد وعبػر السػنوات القليلػة الما ػية ااتػرح البػاحدوف العديػد 

لػػ ؿ رشي متباينػػةد  مػػف النمػػاذج والنظريػػات التػػى حاولػػت تفسػػير هػػذا المفوػػـو مػػف
 Ardelt, 2004; Baltes)وهناؾ العديد مف النماذج التى رسرت مفوـو الحرمة منوا

& Smith, 2008, Brown, 2002, Sternberg, 2005, Brown & Greene, 
والتػػػػى تحػػػػاوؿ معظموػػػػا روػػػػـ الةوانػػػػب المعرريػػػػة والوةدانيػػػػة واغةتماعيػػػػة  (2009

الرػػلص الػػذ  يتسػػـ بسػػلوؾ الحرمػػة )عبػػد وا ل ايػػة والقيميػػة التػػى يتبػػؼ بوػػا 
(إ والحرمػػػػػػػة نمػػػػػػػط معقػػػػػػػد مػػػػػػػف السػػػػػػػمات الموافيػػػػػػػة 02د 0202الػػػػػػػرحمف ظػػػػػػػاررد 

(إ  (Staudinger, 2004,16512والرلبػية والحياتيػة التػى غبػد وأف تعمػؿ سػوًيا 
وباستعراض ا دب التربو  نةد العديد مف التعريفات لمفووـ الحرمة ويمرف القػوؿ 

رييسػػػيف لمفوػػػـو الحرمػػػة أولومػػػا انػػػن ب موػػػارة مرربػػػة تت ػػػمف بػػػاف هنػػػاؾ تعػػػريفيف 
اسػػتلداـ العديػػد مػػف موػػارات التفريػػر العليػػا مػػف أةػػؿ توةيػػن الفػػرد نحػػو التبػػرؼ 
بطريقة معينةب دانيومػا بانػن ب موػارة تحليليػة تقػوـ علػى أف يعمػؿ الفػرد علػى تحليػؿ 

لسػلوؾ حسػب مةموعة مف الموااؼ التى يواةووا ومف دـ اتلاذ مسار التبػرؼ وا
 ( Takahashi & Overton, 2002, 271)هذ  الموااؼب 

( التفريػر المسػتند الػى الحرمػة بانػن Webster , 2010 ,72ويبػؼ ويبسػتر )
بتعبير عف عػدة بػداءات نفسػية تعرػس الوظيفيػة المتراملػة لمةموعػة مػف العمليػات 

 (Kramer, 2000:85أيً ػػا )السػػيرولوةية  ػػمف مواػػؼ أو سػػياؽ معػػيفبإ ويعررػػن 
أنن نتاج لعمليات تفاعؿ ديناميرية بيف مةموعة مف لبايص الرلبية المعررية 
اغنفعاليػػػة والتامليػػػة ومػػػف وةوػػػة النطػػػر المعرريػػػة رػػػتف و ػػػل التفريػػػر المسػػػتند الػػػى 
الحرمػة علػػى أنػػنب موػارة مرربػػة يمرػػف ايةػاد  رػػى النظريػػات التػى تقػػوؿ أف الحرمػػة 
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تنظػيـ المعررػى التػى يظورهػا الفػردإ ورػى تظور مف ل ؿ المستويات العالية مػف ال
الحرمػة علػى أنوػا واحػدة  Labouvie-Vief  ( (2000,110 نفػس السػياؽ يعػرؼ

مػػف أهػػـ العمليػػات العقليػػة المرتبطػػة بقػػدرة الفػػرد علػػى التفريػػر المنطقػػى مػػف لػػ ؿ 
اغنػػدماج بػػيف المنطػػؽ والقػػدرات العقليػػة العليػػا يػػشد  الػػى اػػدرة الفػػرد علػػى التفريػػر 

حريـ وزيػادة وعيػن علػى روػـ الموااػؼ الحياتيػة المعقػدة ومػف دػـ العمػؿ علػى بررؿ 
 حؿ تلؾ المرر تإ 

وير  بعض الباحديف أف التفرير المستند الى الحرمة هو موارة تحليليػةد حيػث 
الحرمػة موػارة تظوػر مػف لػ ؿ  بػافTakahashi & Overton  ( (2002,270 يػذرر

طػػػػ ؽ اػػػػدرة الفػػػػرد علػػػػى حػػػػؿ المرػػػػر ت اليوميػػػػ ةد ادرتػػػػن علػػػػى التقيػػػػيـ والتقػػػػويـ واا
ا حراـبإ وبوذا رتف التفرير المسػتند الػى الحرمػة هػو مةموعػة مػف الموػارات التػى 
تتروف مف المعارؼ التى ارتسبوا الفرد مف ل ؿ لبراتػن السػابقة والتبػرؼ برػرؿ 
معيف ولابة رى المةاغت التى تتبد  للمرر ت ا ل اية وبذلؾ رتف التفرير 

مسػػػتند الػػػى الحرمػػػة هػػػو نظػػػاـ معقػػػد مػػػف المعػػػارؼ حػػػوؿ معػػػانى الحيػػػاة وحػػػوؿ ال
 السلوؾ والتبرؼ بررؿ معيف إ

تت ػمف لمسػة مرونػػات  اايمػةBalets & Staudinger ( (2000,130 واػدـ
 للتفرير المستند للحرمة يمرف اةمالوا رى انتى 

 امت ؾ الفرد لمعارؼ عديدة حوؿ حقايؽ الحياةإ (0
معػػارؼ اإلةراييػة التػػى تمرنػػن مػػف التعامػؿ مػػل المرػػر ت رػػى امػت ؾ الفػػرد لل (0

 الحياةإ
 امت ؾ الفرد لمعررة غنية حوؿ القيـ الحياتيةإ (2
 ادرة الفرد على ادارة وتمييز الةوانب غير الوا حة مف الحياةإ (4

( باف التفرير المسػتند الػى الحرمػة 2012,860)  Moraitou, Efklides وأرارت
ى أنػػنب اػػدرة الفػػرد علػػى تطبيػػؽ موػػارات الػػذراء اإلبداعيػػة يمرػػف تعريفػػن ببسػػاطة علػػ

والمعررة على الت ؼ أنواعوا وأف القيـ الحياتيػة والرلبػية تػشدي دوًرا موًمػا رػى 
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ادرة الفرد على استلداـ التفرير الحريـ مف أةؿ الوبوؿ الى البالل العاـ وللؽ 
 توازف بيف المبلحة الفردية والمبلحة العامةإ

بؽ عر ن أف الحرمة مفوػـو ذات طػابل لػاص تلػدـ اهتمامػات يت ل مما س
الفرد اللابة ةنًبا الى ةنب مل اهتمامػات البػالل العػاـ وهػو مػا يةعػؿ ارتسػاب 
الحرمػػة لػػيس مسػػالة رلبػػية رقػػط رمػػا يعتقػػد أف التعلػػيـ يةػػب أف يسػػاعد النػػاس 

اع ملتلفػة على روـ القيـ وتنمية موارات مػا وراء المعررػة  لتحقيػؽ التػوازف بػيف أنػو 
 مف اغهتمامات  ةؿ البالل العاـإ
 ثانيًا: النظريات الضمنية لمحكمة:

يمرف تبنيؼ النظريػات المتعلقػة بالحرمػة رػى ريتػيف رييسػتيف همػا  النظريػات 
المعررية أو الفلسفية والنظريات العمليةد وترير الحرمة المعرريػة الػى الفوػـ الرامػؿ 

قارػة د وهػى تبحػث رػى الحرمػة بوبػفوا نوًعػا لطبيعة الع اات بيف ا رلاص والد
مػػف المعررػػة بمػػا ينبرػػى علينػػا أف نفعلػػن رػػى نعػػيش حيػػاة ذات معنػػىإ أمػػا الحرمػػة 
العملية رتت مف اتلاذ ارارات بايبة ريما يتعلؽ بمرر ت الحيػاة الحقيقيػة والموػـ 
أف الفػػرؽ بػػيف الحرمػػة المعرريػػة والعمليػػة يرمػػف رػػى محاولػػة و ػػل تعريػػؼ اةرايػػى 

 (إWilliam & Paul ,2009:263لمبطلل )ل
تناولت معظـ الدراسات مفوـو الحرمة رى اطار النظريات ال ػمنية وذلػؾ مػف 
لػػػ ؿ أسػػػلوب التقػػػدير الوبػػػفىإ وتتػػػالؼ مدػػػؿ هػػػذ  الدراسػػػات مػػػف لطػػػوتيف  أوًغ 
يرػػوف المرػػارروف اػػوايـ للبػػايص أو بػػفات يػػروف أنوػػا تػػرتبط بالحرمػػةد دػػـ يػػتـ 

ى اايمة رييسػةد بعػد حػذؼ ا رػياء اللابػة والمترادرػاتإ وتقػدـ دمت هذ  القوايـ ر
القايمػػػة الرييسػػػػة للنمػػػػوذج لعينػػػػة ألػػػػر  أربػػػر مػػػػف المرػػػػارريف حيػػػػث يطلػػػػب مػػػػنوـ 
تبػػػنيؼ رػػػؿ مبػػػطلل بالنسػػػبة  هميتػػػن للحرمػػػةإ وتسػػػتلدـ أسػػػاليب مدػػػؿ القيػػػاس 
متعػػػػػػدد ا بعػػػػػػاد أو التحليػػػػػػؿ العػػػػػػاملى غسػػػػػػتلراج العنابػػػػػػر ا ساسػػػػػػية مػػػػػػف هػػػػػػذ  

 & Bluck) لتبػػنيفاتد وتسػػميتوا ورقًػػا للسػػمات ا ردػػر رػػيوًعا اللابػػة بوػػـإ ا
Glück, 2005,87; Jason et al. 2001,586) 
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ومػػف النظريػػات التػػى تناولػػت مفوػػـو الحرمػػة نظريػػة التػػوازف لسػػتيرنبيرغ التػػى  
حيػػػث عػػػرؼ مػػػف ل لوػػػا الحرمػػػة علػػػى أنوػػػا تطبيػػػؽ للػػػذراء  0559عر ػػػوا عػػػاـ 

مف أةؿ تحقيؽ الف ػيلةد ويرػوف ذلػؾ عػف طريػؽ ايةػاد التػوازف  واإلبداع والمعررة
بيف مبالل الفػرد الرلبػيةد ومبػالل انلػريف ومبػالل الةماعػات والمشسسػات 
علػػى المػػد  القريػػب والبعيػػد مػػف لػػ ؿ التريػػؼ مػػل البييػػة أو ترػػريلوا أو التيارهػػا 

ء والرلبػػية ورػؽ معػايير المعررػة والعمليػات واإلسػتراتيةياتد والحرػـ علػى ا رػيا
 (Sternberg, 2003,148).والدارعية والسياؽ البييى المحيط 

و تعػػد الحرمػػة مػػف المتريػػرات المعرريػػة التػػى لوػػا الػػدور المحػػور  رػػى ترػػريؿ 
راعلية الفردد وهى مف أردر الحاغت المستودرة للنمو اإلنسانى لسػببيفد أوًغ  أنوػا 

ؿ رػػى الحيػػاة التػػى توبػػؿ اليوػػا تمدػؿ أعلػػى مسػػتو  مػػف المعررػػة با هػػداؼ والوسػاي
تحليؿ الف سفة وا ندربولػوةييفد دانًيػا  أنوػا تتميػز بالعموميػة  نوػا نتيةػة لمسػتو  
عػػػاؿ مػػػف التةريػػػد الػػػذ  يسػػػمل بػػػالتنوعد وبوػػػذا المعنػػػى رتنوػػػا تةمػػػل العالميػػػة مػػػل 
اللبوبػػية الفرديػػة والدقاريػػةإ والحرمػػة تػػدهرس علػػى أنوػػا سػػمة رلبػػية أو رػػرؿ 

لتفريػػػر ورػػػذلؾ تعػػػد موػػػارة لحػػػؿ المرػػػر ت حينمػػػا يواةػػػن الفػػػرد أمػػػوًرا مػػػف أرػػػراؿ ا
 (455  0200هياـ بابر راهيف دبعبة وغام ة رى الحياة )

حيث تمدؿ الحرمة موارة مف موارات التعامؿ بيف الناس وحؿ المرر ت التى 
تتسػػـ بالةػػدة  اذ اف القػػدرة علػػى حػػؿ المرػػر ت تتطلػػب اػػدًرا مػػف اللبػػرة وموػػارات 

يػػػز المعلومػػػاتد لػػػذا رػػػتف هػػػدؼ التربيػػػة والتعلػػػيـ غ يتمدػػػؿ رػػػى تنميػػػة المعػػػارؼ تةو
نمػػا رػػى القػػدرة علػػػى اسػػتلداـ هػػذ  المعػػارؼ والموػػارات بفعاليػػػةد   والموػػارات رقػػط واا
رالعديػػػد مػػػف المةتمعػػػات اليػػػـو مرػػػرولة بتنميػػػة الموػػػارات المعرريػػػة ا ساسػػػية لػػػد  

المةتمعات متناغمة وسعيدةد لػذا مػف ا رراد ولرف هذ  الموارات غير رارية لةعؿ 
ال ػػػػرور  الترريػػػػز علػػػػى تنميػػػػة التفريػػػػر القػػػػايـ علػػػػى الحرمػػػػة وغ سػػػػيما رػػػػى ادارة 
المدارس ومساعدة الط ب على اغستلداـ الحرػيـ للمعػارؼ المقدمػة رػى المػدارس 

 (إSternberg,2001:235والتفرير بحرمة )
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رمػػة للػػيط مػػف الةوانػػب ( الػػى أف الحArdelt,2003,278واػػد أرػػارت أردلػػت )
المعررية والتاملية واغنفعاليةد وتر  أف هذ  المرونػات يةػب أف ترػوف موةػودة رػى 
رلبية الحريـ ليروف حريًمػاد واػد أو ػحت أف الةوانػب المعرريػة تػرتبط بالرغبػة 
الحقيقيػػةد أمػػا التامليػػة رترػػير الػػى رشيػػة وا ػػحة للحقيقيػػةد أمػػا المرػػوف اغنفعػػالى 

 فرد على ادارة انفعاغتن برفاءة إريتعلؽ بقدرة ال
 ;Greene & Brown, 2009)واػػد أرػػارت عػػدد مػػف الدراسػػات والبحػػوث
Sternberg, Jarvin & Grigorenko, 2009)  الى أنن باستطاعتنا تنميتوا وارتسابوا

لنرراد عندما تويب لوـ الفرص المناسبة للتعلـ مف موااؼ الحياة الملتلفة ولابة 
ررص تطبيؽ مػا تعلمػو  رػى حيػاتوـإ وعػف ع اػة الحرمػة بػالعمر عندما تويب لوـ 

الررػػؼ عػػف الفػػروؽ  (Michler & Staudinger,2008)الزمنػػى اسػػتودرت دراسػػة 
( رػػرًداد ترواحػػت 22العمريػػة رػػى الحرمػػةد ترونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف عينػػة بلرػػت )

هـ ( رػرًداد ترواحػت أعمػػار 72( عاًمػػاد وعينػة ألػر  بلرػػت )42-02أعمػارهـ مػف )
( عاًمػػػػاد وبعػػػػد تطبيػػػػؽ أدوات الدراسػػػػة وتحليػػػػؿ البيانػػػػات بالوسػػػػايؿ 22-22مػػػػف )

اإلحبػػايية المناسػػبة  أظوػػرت النتػػايت عػػدـ وةػػود رػػروؽ رػػى الحرمػػة ورػػؽ متريػػر 
العمػػرإ وهػػذا يعنػػى أف العمػػر بمفػػرد  غ يعػػد مشرػػًرا بػػادًاا عػػف مسػػتو  الحرمػػة  

الحرمػة تنبػل مػف اللبػرات التػى رموارات ابدار الحرـ الةيد والمعررػة الدالػة علػى 
 يمتلروا الفرد رى النواحى المعررية والنفسية واغةتماعية والمونية وأيً ا التاريليةإ 

( الػى التحقػؽ مػف اػدرة رػؿ مػف 0200رمػا سػعت دراسػة هيػاـ بػابر رػاهيف )
الػػػذراء اغةتمػػػاعى وأحػػػداث الحيػػػاة ال ػػػاغطة علػػػى التنبػػػش بالحرمػػػة لػػػد  معلمػػػى 

عػػف التعػػرؼ علػػى الفػػروؽ رػػى الحرمػػة بػػالت ؼ متريػػر  النػػوع  المػػدارسد ر ػػ ً 
( معلًمػػاد تػػـ تطبيػػؽ أدوات الدراسػػة علػػى 022والعمػػرد ترونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )

عينة الدراسةد وبعد تحليؿ البيانػات بالوسػايؿ اإلحبػايية المناسػبة أظوػرت النتػايت 
ايةابًيا د رما بينػت أف الحرمة تتادر بالذراء اغةتماعى وأحداث الحياة ال اغطة 

نتػػػايت الدراسػػػة عػػػدـ وةػػػود رػػػروؽ دالػػػة احبػػػايًيا بػػػيف الحرمػػػة ورػػػؽ متريػػػر النػػػوع 
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اناث( رما بينت النتايت عدـ وةود رروؽ رى الحرمػة ورػؽ متريػر العمػرإ  -)ذرور
( الػػى التعػػرؼ علػػى الفػػروؽ 0227وهػػدرت دراسػػة  دراسػػة محمػػد غػػاز  الدسػػواى )

انػاث( ورػذلؾ ورػؽ متريػر العمػر بػيف طلبػة  -ررى الحرمة ورؽ مترير النػوع )ذرػو 
( طالًبػا وطالبػة د وبعػد  تطبيػؽ 220المرحلة الدانوية د ترونت عينة الدراسػة مػف )

أداة الدراسة وتحليؿ البيانات بالوسايؿ اإلحبايية المناسػبة   أظوػرت النتػايت عػدـ 
طلبػػػة وةػػػود رػػػروؽ دالػػػة احبػػػايًيا رػػػى الحرمػػػة بػػػيف الػػػذرور واإلنػػػاث وبػػػيف أعمػػػار 

دراسػػػة عػػػ ء أيػػػوب د عبػػػد ا  الةريمػػػاف  المرحلػػػة الدانويػػػة الملتلفػػػةإ رمػػػا بحدػػػت 
القػرار  اتلػاذ وموػارات الةػدل  التفريػر تنميػة رػ  الحرمػة ارتسػاب أدػر( 0200)

 عينػة ترونػت واػد .السػعودية العربيػة بالمملرػة ريبػؿ الملػؾ ةامعػة طػ ب لػد 
 بػالفراتيف ا دبيػة وا اسػاـ لعلميػةا ا اسػاـ مػف طالًبػا وطالبػة (24) مػف البحػث
 الطػ ب وهػـ العربيػة السػعوديةد بالمملرػة ريبػؿ الملػؾ بةامعػة والدانيػة ا ولػى
 الحرمػة  تطػور مقيػاس علػى لػدرةاتوـ ورقًػا ا دنػ  اإلربػاع  يمدلػوف الػذيف

(WDS) بتعػداد الباحدػاف اػاـ . الحرمػة مف المنلفض المستو  ذات الفية لتمدؿ 
وبعػد تطبيػؽ   .أسػابيل عرػرة لمػدة الحرمػةد وتطبيقػن ارتسػاب لػىع اػايـ برنػامت

 أظوػػػرت نتػػػايت أدوات الدراسػػػة وتحليػػػؿ البيانػػػات بالوسػػػايؿ اإلحبػػػايية المناسػػػبة
 درةات متوسط  بيف احبايًيا دالة رروؽ وةود المرتبطة للمةموعات "ت" التبار
 الرػمول د روالمنظػو  التنػااضد مػل التسػامل بعػدي علػى القبلػ  والبعػدي التطبيػؽ
 رروؽ وةود النتايت أظورت رما الةدل  المنطق د  التفرير لمترير الرلية والدرةة
 عػدـ أبعػاد و البعػدي علػى القبلػ  التطبيػؽ درةػات متوسػط  بػيف احبػايًيا دالػة

 الرليػة والدرةػة القػرار اتلػاذ علػى المترتبة والنتايت وا هداؼد والمعلومات اليقيفد
 ومعالةػة الػذات د والتنظػيـ الدارعيػةد أبعػاد علػىو  المومػةد لمتريػر لبػايص

 ال رط بعد وعلى القرارد متلذ الفرد لمترير لبايص الرلية والدرةة المعلومات
 هنػاؾ يرػف لـ أنن ر  حيف السياؽد  لبايص لمترير الرلية والدرةة اغةتماع 

 إالةامع  واغلتزاـ اغنفعاغتد الواتد  رط أبعاد على للبرنامت تادير
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  لثًا: نموذج بروان لمحكمةثا
 (Brown,2004aتػػػػـ تعريػػػػؼ الحرمػػػػة رػػػػى هػػػػذا النمػػػػوذج الػػػػذ  ادمػػػػن بػػػػراوف )

رنظاـ للمعررة يتطلب ويعرس الترامؿ بيف العقؿ والف يلةد والطابل والفرػرإ ومػف 
وةوػػػة النظػػػر هػػػذ  رالحرمػػػة هػػػى نظػػػاـ المعررػػػة لػػػد  اللبيػػػر وروظيفػػػة براةماتيػػػة 

 ساسػػية للحيػػػاة الػػػى المعررػػػة حػػوؿ أبعػػػاد مومػػػة وغيػػػر للحيػػاة وترػػػير البراةماتيػػػة ا
دارة الحياة والنظر الى الحياة  مشردة لمعنى الحياة والسلوؾد مدؿ التلطيط للحياة واا
إ رما ير  أف الحرمة تدير أسيلة أساسية لمعنػى وسػير الحيػاةد علػى سػبيؿ المدػاؿ 

دارة الحيػػ اة والنظػػر الػػى الحيػػاةإ الق ػػايا البػػعبة والمومػػة المتعلقػػة بتنظػػيـ الحيػػاة واا
الػى أنػن يمرػف توةيػن هػذ  المعػايير  (Shahsavarani ,et al,2015)رما أرار 

رػػى د دػػة مةػػاغت ذات البػػلة بالعامػػػؿ الرلبػػىد القػػدرات المعرريػػة ا ساسػػػيةد 
واإلبػػداعد وأسػػاليب التفريػػرد والعوامػػؿ الرلبػػيةد مدػػؿ اغنفتػػاح علػػى اللبػػرةد واػػوة 

لمحددة )تةربػة حيػاة الرػلصد وتػورر اإلررػاد أو الوبػايةد ا ناد وعوامؿ اللبرة ا
والتدريب المونى(د وعوامؿ التيسير )التعليـ واللبرة لفترات تاريلية معينةد والسياؽ 

 اغةتماع د وعمر الرلص الزمنى(إ
استلدـ براوف أسلوًبا اايًما على أسس نظرية لتحليؿ البيانات التى ةمعػت مػف 

ةراهػػػا وتوبػػػؿ مػػػف ل لوػػػا الػػػى بعػػػض مرونػػػات الحرمػػػة لػػػ ؿ المقػػػاب ت التػػػى أ
وهػػى  معررػػة الػػذاتد وروػػـ انلػػريفد والقػػدرة علػػى الحرػػـد وروػػـ الحيػػاةد وموػػارات 

 الحياةد والرغبة واغستعداد للتعلـ
 الفػرد يػدير ريػؼ البعػد هػذا يبػؼ   Self-Knowledgeمعررػة الػذات 

 الػذات معررػة وتتسػـ القػيـ القػوة وال ػعؼد و  ومػواطف د ةيػداً  اللابػة اهتماماتػن
نةػاز  ومررػز السياااتد ملتلؼ ر  ببداوا واغحتفاظ الرلبية بابالة نةػاح واا
 Understandingوا هداؼد روػـ انلػريف  بالع اات يتعلؽ ر  ما دالل  ور ا

of Others  ويعنى روـ الرلص العميؽ لمةموعة واسػعة ومتنوعػة مػف النػاس رػى
يقػػة عػػف انلػػريف )اغنتبػػا  والتعػػاطؼ( والقػػدرة علػػى سػػيااات ملتلفػػةد ومعررػػة الحق
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ارػػػراروـ واغسػػػتعداد لمسػػػاعدتوـ وامػػػت ؾ موػػػارات اغتبػػػاؿ المتقدمػػػة التػػػى تمرػػػف 
ويرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير الحرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الفرد مف التعبير عف أررار  بطريقة هادرة للرلص انلرإ

Judgment  الػػى ادراؾ الفػػرد مػػف أف هنػػاؾ طراًػػا ملتلفػػة للنظػػر الػػى الق ػػايا عنػػد
لػػػاذ القػػػراراتد وأف علػػػى المػػػرء أف يراعػػػى مةموعػػػة متنوعػػػة مػػػف وةوػػػات النظػػػر ات

 Life Knowledgeحػػػػوؿ الما ػػػػى والسػػػػياؽ الحػػػػالىإ وترػػػػمؿ معررػػػػة الحيػػػػاة 
اغعتػػراؼ بػػالترابط بػػيف النػػاس والعػػالـ الطبيعػػى والمعػػارؼ وا ررػػارد والقػػدرة علػػى 

 Lifeإ الموارات الحياتيػة القاء نظرة على المعانى وا سيلة العميقة للحياة والوةود
Skills  هػػػى الرفػػػاءة العمليػػػة والقػػػدرة علػػػى روػػػـ الػػػنظـ واسػػػتباؽ المرػػػر ت بػػػادوات

سػػػتراتيةيات للتعامػػػؿ مػػػل السػػػيااات المتعػػػدة رػػػى الحيػػػاة الػػػى ةانػػػب ادارة ا دوار  واا
 Willingnessاليومية المتعددة والمسيوليات بررؿ رعاؿإ ويبؼ اغستعداد للتعلـ 

to Learn تمػاـ الفػرد المسػتمر بػالتعلـ والمعررػة عػف العػالـ وتتطػور الحرمػة مػف اه
لػػ ؿ الػػتعلـ مػػف الحيػػاة حيػػث انوػػا تعرػػس اللبػػرات التػػى تعلموهػػاد دالػػؿ ولػػارج 

 الحـر الةامعىد ودمت وتطبيؽ هذ  اللبرات رى حياتوـإ
ويت ػػل ممػػا سػػبؽ أف هنػػاؾ ةػػدًغ مسػػتمًرا حػػوؿ المرونػػات ا ساسػػية للحرمػػة 

المرتبطػػػة بوػػػاد وريفيػػػة ارتسػػػابوا وتطورهػػػاإ وبرػػػرؿ عػػػاـد ينظػػػر الػػػى  واللبػػػايص
الحرمػػة علػػى أنوػػا أعلػػى أرػػراؿ النمػػو اإلنسػػانىد وأف بلػػوغ هػػذ  المرحلػػة النواييػػة 
يتطلب النمو المستمر رى النواحى العقلية واغةتماعيػة والعاطفيػة وا ل ايػةد رمػا 

لماًما بمعارؼ تتطلب ادًرا مف الترامؿ بيف ا بعاد العقلية وال وةدانية وا ل ايةد واا
ةراييػػة وسػػياايةد واػػدر ربيػػر مػػف النسػػبيةد وعػػدـ اليقػػيفد وأف النمػػو رػػى  تقريريػػة واا

 الحرمة يحدث على مدار الحياةإ 
 البراعة التنظيمية:-5

 أواًل: مفيوم البراعة التنظيمية:
د سواءد أ  رليوما أو على ح ambosترتؽ رلمة البراعة مف الرلمة ال تينية 

علػػى اسػػتلداـ يػػدا  مًعػػا بػػنفس الموػػارةد ويمرػػف القػػوؿ أف أوؿ  اوتعنػػى رلًبػػا اػػادر 
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هػػو  Organizational Ambidexterityمػػف اسػػتلدـ مبػػطلل البراعػػة التنظيميػػة 
(Duncan رػػػى عػػػاـ )ـد ل رػػػارة الػػػى اػػػدرة المشسسػػػة علػػػى تبػػػميـ هيارػػػؿ 0572

أف  March (1991) د أو ل مزدوةة تسوؿ البدء رى تطبيؽ مراحؿ اغبترارإ وا
البراعػػػػػة التنظيميػػػػػة تعنػػػػػى السػػػػػعى رػػػػػى نفػػػػػس الواػػػػػت غسػػػػػتر ؿ المػػػػػوارد الحاليػػػػػة 
واستررػػاؼ امرانػػات ةديػػدةد أ  التوريػػؽ بػػيف العمليػػات التػػى تررػػز علػػى اسػػتر ؿ 
المشسسػػة لو ػػعوا التنارسػػىد واغستررػػاؼ الػػذ  يررػػز علػػى الفػػرص الةديػػدة رػػى 

 ػػػرورياف للنةػػػاح رػػػى البييػػػات التنارسػػػية التػػػى المسػػػتقبؿد وأ ػػػاؼ أف التػػػوةويف 
 ,Carmeli & Halevi, 2009,208; Holmqvist)تواةووا المشسسات بررؿ عاـإ

2004,73). 
 & Gibsonتعػػػددت تعريفػػػات البػػػاحديف للبراعػػػة التنظيميػػػةد رقػػػد عرروػػػا 

Birkinshaw,2004  بقدرة المشسسة على ادارة مرونات معقدة ومت اربة رى نفس
دػػؿ اغستررػػاؼ مػػل اغسػػتر ؿد والرفػػاءة مػػل الفعاليػػةد واغبترػػار الةػػذر  الواػػت  م

 He & Wong,2004مػػل اغبترػػار المسػػتمرد والمواءمػػة  مػػل التريػػؼد وعرروػػا 
باحتياج المشسسات الى تحقيؽ التوازف بيف اغستر ؿ واغسترراؼ لتحقيػؽ ا داء 

رات اغستررػارية بمػزيت مػف القػد Menguc & Auh ,2008المتميػزد رمػا عرروػا 
اػدرة المشسسػة علػى عمػؿ رػيييف   Walrave et al, 2010واغسػتر ليةد وعرروػا 

ملتلفيف رى وات واحدد وبررؿ لاص اغستر ؿ ا مدؿ للفرص المتواررة والبحث 
بقػدرة المشسسػة علػى تلبػيص المػوارد  Yigit,2013 عػف رػرص ةديػدةد وعرروػا 

 غسترراؼ مًعاإلتحقيؽ النةاح رى نراطى اغستر ؿ وا
( أف هنػاؾ 2009) Simsek, Heavey, Veiga, & Souderواػد أو ػل 

دراريػةد  د ث طرؽ لتعريؼ البراعة التنظيمية مػف وةوػة نظػر هيرليػةد وسػياايةد واا
حيث تررز وةوة النظر الويريلية علػى التبػميـ التنظيمػ د رػى حػيف تررػز وةوػة 

لمناسػػبة لتعزيػػز سػػلوريات ا رػػراد نحػػو النظػػر السػػيااية علػػى بنػػاء البييػػة التنظيميػػة ا
البراعػػػػة التنظيميػػػػةد وأليػػػػًرا تررػػػػز وةوػػػػة النظػػػػر اإلدراريػػػػة علػػػػى تعريػػػػؼ البراعػػػػة 
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التنظيميػػػػة ورقًػػػػا ل نةػػػػازات التنظيميػػػػة بػػػػالترريز علػػػػى ا داء اغستررػػػػارى وا داء 
اغسػػتر لىإ ورػػى  ػػوء مػػا سػػبؽ طرحػػن للمفػػاهيـ التػػى تناولػػت مبػػطلل البراعػػة 

ة يػػػر  الباحدػػػاف أف مفوػػػـو البراعػػػة التنظيميػػػة يتعلػػػؽ باستررػػػاؼ مػػػا هػػػو التنظيميػػػ
ةديدد ومف دـ استر ؿ ما تـ ارترارن بار ؿ ما يمرفإ رما يمرف تعريؼ البراعة 
التنظيميػة علػى أنوػػا اػدرة المنظمػة علػػى موابػلة الػتعلـ مػػف لػ ؿ مةمػوعتيف مػػف 

رص ةديػدةد والػتعلـ مػف ا نرطة هما  استر ؿ الرفاءات الموةودةد واستررػاؼ رػ
ل ؿ استر ؿ ا نرطة يعن  اغلتيارد اإلنتاجد الرفاءةد التنفيػذد رػ  حػيف الػتعلـ 
مػػػػف لػػػػ ؿ ا نرػػػػطة اغستررػػػػارية يعنػػػػ  البحػػػػثد التنػػػػوعد الملػػػػاطرةد التةريػػػػبد 

 .(Bonesso et al.,2014:396) المرونةد اغبترار
 ثانًيا: خصائص البراعة التنظيمية:

أف لبػايص البراعػة التنظيميػة  Bodwell & Chermack (2010,199)يػر   
 تتمدؿ رى رٍؿ مف 

  أ  القػػدرة علػػى معررػػة الفػػرص والتوديػػدات التػػى تسػػتلـز القيػػاـ بالمسػػل اإلدراك -
البييػػػػى اللػػػػارةىد والبحػػػػثد واغستررػػػػاؼإ وهػػػػذا مػػػػا يسػػػػاعد علػػػػى ادارؾ الفػػػػرص 

وال مررزيػػةد أ  اف المشسسػػات الةيػػدة المسػػتندة الػػى التػػوازف بػػيف الراابػػة المررزيػػة 
المدررػػػة للفػػػرص المتاحػػػػة تمتلػػػؾ سليػػػػات تطبػػػؽ مػػػػا تتطلبػػػن البييػػػػة اللارةيػػػة منوػػػػا 

 وبالسرعة المطلوبةإ
  أ  القػػػدرة علػػػى اغتنػػػاـ الفػػػرص الةديػػػدةد ربػػػدوف اإلدراؾ غ يمرػػػف االســـتغالل -

ى اسػػتر ؿ الفػػرصإ حيػػث يمدػػؿ اسػػتر ؿ الفػػرص تنفيػػذ الببػػيرة اغسػػتراتيةية التػػ
تػػشد  الػػى العمػػؿ اغسػػتراتيةى رػػى رػػروط مشرػػدةد وهػػذا ا مػػر يتطلػػب تناسػػًقا بػػيف 
رريؽ اإلدارة العليا حوؿ النية اإلستراتيةية وتفاد  القرارات اللاطية وترتيب نموذج 

ستراتةيتنإ  العمؿ واا
  اف مفتػػػاح النمػػػو يتمدػػػؿ بالقػػػدرة علػػػى اعػػػادة توحيػػػد ا بػػػوؿ إعـــادة التشـــكيل -

ميػػة وترػػريلوا حسػػب تريػػرات السػػوؽ والتقنيػػاتد رالقػػدرة علػػى اعػػادة والويارػػؿ التنظي
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ترػريؿ المػواردد وا بػوؿد والويارػػؿ ووظيفػة المػورد البرػػر د تعػد ميػزة اسػػتراتيةية 
إلعادة مشردة للترريؿ التنظيمىد رتعادة الترػريؿ مومػة ربيػرة وتتطلػب مػوارد ذات 

 رفاءة ورعاليةإ
أف البراعػػة التنظيميػػة  Navarro & Dewhurst ( 2007 :1722)بينمػا ذرػػر 

 تتةلى رى أربل لبايص هى 
 وانتوازهـ الفرص التى تتعد  وظايفوـ ومواموـ الحاليةإ األفراد مبادرة -
لد  ا رراد علػى العمػؿ والتبػرؼ سنًيػا بػدوف الحبػوؿ علػى أذف  إيجاد الحافز -

 أو دعـ مف رشسايوـإ
تت ػمف التريػؼ مػل الفػرص الةديػدة با عمػاؿ التػى  عمى القيام األفراد تشجيع -

 والمتوارقة بررؿ وا ل مل اإلستراتيةية العامة للمنظمةإ
والتريػػؼد لتقويػػة التماسػػؾ علػػى المسػػتو   إظيــار قــدرة األفــراد عمــى الــتالؤم -

 الفرد للمنطمةإ
 ثالثًا: أبعاد البراعة التنظيمية:

 ؼ رلسػػفة مقػػدميوا التلفػػت انراء رػػى عػػدد أبعػػاد البراعػػة التنظيميػػة تبًعػػا غلػػت
وأهػػػداروـ التػػػى يسػػػعوف الػػػى تحقيقوػػػاد وبنػػػاًء عليػػػن هنػػػاؾ بعػػػديف أساسػػػييف للبراعػػػة 
التنظيمية اػد رػر  أعلػى نسػبة اتفػاؽ بػيف البػاحديفإ واػد اعتمػدت الدراسػة الحاليػة 

 هذيف البعديفد وهما  
   )االستكشاف( البحث عن الفرص الجديدة -أ

الػى عمليػة البحػث عػف الفػرص   Dhliwayo & Van  (2007:129)يرػير
الةديدة بانوا الرشيػة التػى توػتـ بطػرح سػلل ولػدمات ةديػدة للتنػارسد والعمػؿ علػى 

 تواػػػػػل الحاةػػػػػة المسػػػػػتقبلية إلحػػػػػداث الترييػػػػػر وترػػػػػريؿ بييػػػػػة ةديػػػػػدةإ ويػػػػػر 
(2007:458) Dess et al  أنػػن يةػػػب علػػػى المنظمػػة أف تحرػػػد ةوودهػػػا

منظمػػة علػػى مراابػػة التوةوػػات وتحديػػد للحبػػوؿ علػػى الفػػرص الةديػػدةد اذ تعمػػؿ ال
الطلبات المستقبلية للعم ء الحػالييفد ورػذلؾ تواػل حػاغت التريػر التػى تطػرأ علػى 



  حمد عطاأسامة أ. د  رجب أحمد عطا. د  الصناعىالصناعى  الفنىالفنى  التعميمالتعميم  مديرىمديرى  لدىلدى    التنظيميةالتنظيمية  بالبراعةبالبراعة    وعالقتووعالقتو  الحكمةالحكمة  إلىإلى  المستندالمستند  التفكيرالتفكير
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نوع الملرةاتد أو تواػل ظوػور بعػض المسػايؿ التػى اػد تػشد  الػى رػرص ةديػدةإ 
أنػػن علػػى المنظمػػة البحػػث عػػف الفػػرص  Alegre & Chiva, (2009:6)ويشرػػد 

 ؿ العرض والطلب وتباينوماإ وارتباطوا بوا مف ل 
 االستغالل األمثل لمفرص المتاحة: -ب

يرػػػير اغسػػػتر ؿ ا مدػػػؿ للفػػػرص الػػػى اػػػدرة المشسسػػػة علػػػى تحسػػػيف ا نرػػػطة 
لللػػؽ ايمػػة رػػى ا مػػد القريػػبد حيػػث يبػػمـ لتلبيػػة حاةػػات العمػػ ء الحػػالييف رػػى 

لؾ توسػػػػيل ا سػػػػواؽ الحاليػػػػةد ويسػػػػعى لتوسػػػػيل المعررػػػػة والموػػػػارات الحاليػػػػةد ورػػػػذ
المنتةات واللدمات الحاليةد مل زيادة انوات التوزيػل الحاليػة اي ػًاد وهنػاؾ رػرص 
تبػػدو لػػارج اسػػتراتيةية المشسسػػة أو ليسػػت لوػػا ع اػػة باإلسػػتراتيةية الحاليػػةد لرػػف 
تقػػػػويـ الفػػػػرص لػػػػارج اإلسػػػػتراتيةية برػػػػرؿ نرػػػػط علػػػػى أسػػػػاس الفػػػػرص اػػػػد يميػػػػؿ 

تقبليةد لرونوػػػػػػا تزيػػػػػػد المػػػػػػوارد بترريبػػػػػػات السػػػػػػوؽ الػػػػػػى التعػػػػػػرؼ علػػػػػػى رػػػػػػرص مسػػػػػػ
اإلسػػػػتراتيةية للمشسسػػػػة مػػػػل أهػػػػدارواد والتحػػػػرؾ رػػػػى اتةػػػػا  الموازنػػػػة بػػػػيف مبػػػػادرات 

 (إ0200 29التوسيلد والترامؿ اإلستراتيةى المعقد )حيدر ةاسـ الةبور د
 رابعًا: أنماط البراعة التنظيمية:

 يمرف تو يل هذ  ا نماط برب مف اإليةاز  على النحو التالى 
  تتحقػػػؽ البراعػػػة الويرليػػػة رػػػى المشسسػػػة مػػػف لػػػ ؿ تطػػػوير البراعـــة الييكميـــة

سليػػػػات هيرليػػػػة تتوارػػػػب مػػػػل متطلبػػػػات المنارسػػػػة التػػػػى تواةووػػػػا المشسسػػػػة لتحقيػػػػؽ 
المواءمة والقدرة على التريؼد ويتمدؿ هذا المدلؿ رى للؽ هيارؿ منفبلة  نواع 

ة المسػػػيولية عػػػف للػػػؽ ملتلفػػػة مػػػف ا نرػػػطة  رػػػاف يػػػتـ اعطػػػاء الوحػػػدات ا ساسػػػي
المواءمػػػػة مػػػػل المنتةػػػػات وا سػػػػواؽ القايمػػػػةد رػػػػى حػػػػيف يػػػػتـ اعطػػػػاء اسػػػػـ البحػػػػوث 
والتطػػػػوير ومةموعػػػػة تطػػػػوير ا عمػػػػاؿ مومػػػػة اغستررػػػػاؼ والتنقيػػػػب عػػػػف أسػػػػواؽ 

 (Raisch & Birkinshaw, 2008,380; Birkinshaw & Gibson, 2004,48)ةديدةإ
ية بالقدرة السػلورية رػى واػت واحػد إلدبػات تعرؼ البراعة السياا البراعة السياقية: 

التوارػػػؽ والتريػػػؼ عبػػػر وحػػػدة ا عمػػػاؿ بالرامػػػؿ بػػػدًغ مػػػف للػػػؽ الترتيبػػػات الويرليػػػة 
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المزدوةػػػػةإ حيػػػػث يرػػػػير السػػػػياؽ الػػػػى الػػػػنظـ والعمليػػػػات والمعتقػػػػدات التػػػػى ترػػػػرؿ 
السلوريات على المستو  الفرد  رى المنظمةد وينبرى تبميـ هذا السياؽ لتمرػيف 

ل ةميػػل ا رػػراد ليحػػددوا بانفسػػوـ ريػػؼ يوزعػػوف واػػتوـ علػػى النحػػو ا ر ػػؿ وترػػةي
واػد  (Ghoshal & Bartlett, 1994,110)بػيف متطلبػات اغسػتر ؿ واغستررػاؼإ 

أنن رغـ وةود الت ؼ بيف البراعة  (Birkinshaw & Gibson ,2004,50 )أو ل  
يةػػػػب النظػػػػر اليومػػػػا السػػػػيااية عػػػػف البراعػػػػة الويريليػػػػة رػػػػى عػػػػدة ةوانػػػػب  اغ أنػػػػن 

رمػػػػدلليف مرملػػػػيف لبع ػػػػوماد ويعػػػػد ذلػػػػؾ عملًيػػػػا اسػػػػتلداـ العديػػػػد مػػػػف الرػػػػررات 
الناحةػػة مزيًةػػا مػػف النوةػػيف لتحقػػؽ رػػى نفػػس الواػػت احتياةػػات المواءمػػة والقػػدرة 

 على التريؼإ
يشدي القادة وربار المديريف التنفيذييف دوًرا موًما رى  البراعة القائمة عمى القيادة:

أف البراعػة تسػوؿ  Tushman & O’Reilly (1996,22) براعةد ولقػد أو ػلتعزيز ال
 Gibson & Birkinshaw مػف لػ ؿ العمليػات الدالليػة لفػرؽ اإلدارة العليػا وغحػظ

الدور الموػـ الػذ  ي ػطلل بػن ربػار المػديريف التنفيػذييف رػى بػنل  (2004,215)
 السياؽ التنظيمى الفعاؿ وتطوير البراعةإ

يستلدـ الباحدوف ر  التنظيـ البراعة على أنوػا اػدرة برػر علػى  وبررؿ متزايدد
اسػػػتلداـ رػػػؿ مػػػف اغسػػػتر ؿ واغستررػػػاؼ برػػػرؿ متػػػوازفد بمعنػػػى أف المنظمػػػات 
يةب أيً ػا أف ترػوف بارعػة رػ  اغسػتر ؿ واغستررػاؼ برػرؿ متػوازفد حيػث أف 

رػػرٍؿ المنظمػػة التػػ  ترػػوف اػػادرة علػػى اسػػتلداـ رػػؿ مػػف اغسػػتر ؿ واغستررػػاؼ ب
متسػػاٍو رتنوػػا تحػػتفظ بدرةػػة عاليػػة مػػف التػػوازف بػػيف اغسػػتر ؿ  الػػتعلـ عػػف طريػػؽ 
عػػػػػػػادة اسػػػػػػػتلداـ المعررػػػػػػػة الموةػػػػػػػودة(د  البحػػػػػػػث المحلػػػػػػػ د البػػػػػػػقؿ التةريبػػػػػػػ د واا

التعلـ المرتسب مف ل ؿ عمليات ملتلفة متفؽ عليوا د والتةريػب _واغسترراؼ 
تػـ بػياغة مبػطلل بالمنظمػة الملططد استلداـ معررة ةديدة(د وبناء علػى ذلػؾ 

الماهرة ر  اغستر ؿ واغرتراؼب واد تـ استلداـ هذا المبطلل على نحو متزايد 
ليرير الى اػدرة المنظمػة علػى القيػاـ برػيييف ملتلفػيف رػ  نفػس الواػت علػى سػبيؿ 
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اغسػػػػػتر ؿ واغستررػػػػػاؼد الرفػػػػػاءة والمرونػػػػػةد أو المواءمػػػػػة والقػػػػػدرة علػػػػػى )المدػػػػػاؿ
أهميػػة البراعػػة رػػ  مةػػاغت اإلدارة اإلسػػتراتيةيةد اغبترػػار د  واػػد لػػوحظ (التريػػؼ

ادارة الترنولوةيػػاد الػػتعلـ التنظيمػػ د/ والسػػلوؾ التنظيمػػ د باإل ػػارة الػػى ذلػػؾ رتنػػن 
توةػػػد أهميػػػة اداريػػػة مػػػف البراعػػػة تت ػػػل رػػػ  رػػػؿ مػػػف ا داء التنظيمػػػ د التحسػػػيف 

وؾ المػدير الحرػيـ ورؿ هذا يت مف سػل .(Simsek, 2009:598) دالتريؼد والبقاء
رى اتلاذ القررات اللابة بالمدرسة ع وة على ذلؾد رتف الحرمة اػد تعنػ  أيً ػا 
أف المػديريف يسػتلدموف مةموعػة متنوعػػة مػف الموػارات والقػدرات وانراء واللبػػرات 
تمػػػاـ الموػػػاـ بطػػػرؽ تتسػػػـ  لتوليػػػد أررػػػار ةديػػػدة غتلػػػاذ القػػػراراتد حػػػؿ المرػػػارؿد واا

( الػى القػادة الػذيف يتسػموف Mckenna & Rooney, 2005:14بالرفػاءةإ وينظػر )
وبوبػػفوـ  Corporate Resourcesبالحرمػػة علػػى أنوػػـ يمدلػػوف مػػوارد مشسسػػية  

بوػػػذ  اغسػػػتعارة رػػػتف للمشسسػػػات الحػػػؽ رػػػى البحػػػث ريمػػػا يمرػػػف أف تحبػػػؿ عليػػػن 
المشسسة مف اغحتفاظ بالحرمةد ومف نررها بيف القادةد وريؼ يمرنوػا ذلػؾي وهػذا 

نػػوا اليػػن البحػػث الحػػالى رػػ  الررػػؼ عػػف مػػد  تػػوارر الحرمػػة رػػى سػػلوريات مػػا ير 
 المديريف ومد  ادرة اسواـ هذا السلوؾ رى تفعيؿ البراعة التنظيمية لدينإ

 :عينة البحث 
تػـ التيػػار العينػة بطريقػػة ميسػرة مػػف مةتمػل الدراسػػة حيػث تػػـ ملاطبػة مديريػػة 

( 022وات الدراسةد واستودرت العينػة )التربية والتعليـ اسـ التعليـ الفنى لتطبيؽ أد
 424% مػػف مةتمػػل الدراسػػة والػػذ  يقػػدر اةماليػػًا 20إ40رػػرد رعينػػة رعليػػة بنسػػبة 

معلمػًا ومعلمػة مػف معلمػى  022معلمًا ومعلمة وريما يلى توزيل لعينة الدراسػة مػف 
 محارظة البحر ا حمر والعامليف بمدارس التعليـ الفنى البناعى إ

 عينة الدراسة عمى مناطق محافظة البحر األحمرتوزيع  :(0جدول )
 النسبة المئوية عدد األفراد اإلدارة التعميمية

 %09 92 رأس غارب
 %09 92 الررداة
 %9إ00 49 سفاةا



 51055105  --الجزء الثانى الجزء الثانى   ––العدد الرابع العدد الرابع   ––  السابعالسابع  المجمدالمجمد ـ ـ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                     661 

 %9إ00 49 القبير
 %9 02 الر تيف
 %022 022 اإلةمالى

البحث: أدات 
اس الحرمة والبراعة لتحقيؽ هدؼ البحث الحالى غبد مف توارر أداة اياسية لقي

التنظيميػػػػة لػػػػد  مػػػػدير  التعلػػػػيـ الفنػػػػى البػػػػناعىد وبعػػػػد اطػػػػ ع البػػػػاحديف علػػػػى 
ا دبيػات والدراسػػات السػابقة ذات الع اػػة بمتريػػري البحػثد ر ػػً  عػف البحػػث رػػى 
رػػبرة المعلومػػػات )اإلنترنػػت(د اسػػػتطاع الباحدػػاف التارػػػد مػػف أنػػػن غ توةػػد أ  مػػػف 

لمتريػػػريف التفريػػػر المسػػػتند الػػػى الحرمػػػة والبراعػػػة الدراسػػػات التػػػى ةمعػػػت مػػػا بػػػيف ا
 التنظيميةإ

 Wisdom Development الحكمـة:  أواًل: مقياس التفكير المستند إلـى
Scale 

(د Brown & Greene, 2006واد تبنى الباحداف مقيػاس تطػور الحرمػة لػػ )
بد (د والػذ  اػاـ )عػ ء أيػو Brown's Modeوالذ  تـ بناش  استناًدا الى نموذج )

( بترةمتػػػػن وتقنينػػػػن علػػػػى البييػػػػة العربيػػػػةد واػػػػد حبػػػػؿ الباحػػػػث علػػػػى هػػػػذا 0200
( 24د ويترػوف مػف ) ( 2013) ابػراهيـ أسػامة المقيػاس مػف دراسػة عػ ء أيػوبد

( بػػدايؿد وهػػى أوارػػؽ بدرةػػة ربيػػرة 9رقػػرة علػػى رػػرؿ تقريػػر ذاتػػىد ورػػؿ رقػػرة لوػػا )
ربيػػرة ةػػًداد غ أوارػػؽ علػػى  ةػػًداد أوارػػؽ بدرةػػة ربيػػرةد الػػى حػػد مػػاد غ أوارػػؽ بدرةػػة

( Brown & Greene, 2006اإلط ؽإ وترير الدراسات السابقة ومنوا دراسػة )
(د الػػػػى تمتػػػػل 0202( د و عبػػػػد الػػػػرحمف ظػػػػارر روػػػػد )0200د و )عػػػػ ء أيػػػػوب د

المقيػػاس بلبػػايص اياسػػية ةيػػدةد ممػػا يػػدعو ل طمينػػاف رػػى تطبيقػػن رػػى الدراسػػة 
 الحاليةإ

 صدق المقياس:
ف بػػػػػدؽ البنػػػػػاء العػػػػػاملى للمقيػػػػػاس تػػػػػـ اةػػػػػراء التحليػػػػػؿ العػػػػػاملى وللتحقػػػػػؽ مػػػػػ

 لػ ػ Principal Componentsاغستررارى باستلداـ طريقة المرونات ا ساسية 
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Hotling حيػػث تػػـ التػػدوير المتعامػػد بطريقػػةVarimax  مػػف أةػػؿ الحبػػوؿ علػػى
اػد تػػـ العوامػؿ مػف لػ ؿ التيػار المفػردات ا ردػر ترػػبًعا لرػؿ عامػؿ بعػد تػدوير إ و 

( وتبنيفوا على العامػؿ الػذ  4إ2انتقاء المفردات ذات التربعات التى تزيد عف )
رػػاف ترػػبعوا عليػػن أربػػرد حيػػث وةػػد أف بعػػض المفػػردات ترػػبعت علػػى أردػػر مػػف 

( نتػػايت التحليػػؿ العػػاملى لمقيػػاس التفريػػر المسػػتند الػػى 0عامػػؿإ ويو ػػل ةػػدوؿ )
 الحرمةإ

 2 7 2 9 4 2 0 0 المفردات م

 ا ررار والعالـ طبيعة بيف الترابطير   07
 الحياة(( الفعل 

0.47
6        

 ا رراد و ا ررار طبيعة بيف ير  الترابط 05
0.63

7        

0.46 الحياة ر  وتقلبات دورات أف هناؾ يدرؾ 07
9        

 ا عمؽ لنحداث ر  المعنى عف يبحث 29
 الحياة

0.58
4        

 الحياة ر  عمقا ا سيلة ا ردر يستررؼ 27
0.59

1        

0.73 أرمؿ سياؽ ر  ولبراتن نفسن ير  44
8        

 ر  الرامنة الفرعية العنابر بتنظيـ يقـو 99
 الموااؼ

0.72
7        

0.63 ا رراد رؿ ر  تشدر الت  بالق ايا يوتـ 92
1 

       

 تريير  يستطيل ماغ يتقبؿ 20
0.67

6        

 ر   )مشردة غير( يقينية ء غيرأريا وةود يتقبؿ 22
        0.534 الحياة

       0.416  برفاءة الوات يدير 0
       0.708  رعاؿ بررؿ اولوياتن يدير 00

       0.738  أهدارن يحقؽ 04

 بررؿ المتعددة اغلتزامات مل يتعامؿ 02
0.78  رعاؿ

1       
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       0.737  حياتن ر  أهداؼ وا حة لدين 02

       0.492  سليمة ارارات يتلذ 24

       0.413  حياتن ر  الفرص مف يستفيد 97

 بررؿ سف واحد ر  متعددة بمواـ يقـو 95
 رعاؿ

 0.682       

       0.468  انلريف تةا  بالتزاماتن يف  20

       0.482  حياتن ر  المومة با مور يوتـ 24

      0.528   لريفان لبالل  )تادير ( نفوذ   يستلدـ 4

      0.448   يتالـ لما يعانين العامليف 7

      0.62   انلريف تةا  تقدير  يبدي 02

يساعد العامليف ر  الحبوؿ على  02
      0.608   حقواوـ

      0.437   انلريف حدود يحتـر 09

      0.485   اليوـ أساء للذيف يرد اغعتبار 02

      0.487   ؿ على العامليفيريل ذاتن ويدق 05

      0.494   انلريف يساعد 20

      0.51   انلريف مل يتعاطؼ 22

      0.584   الحاةة انلريف عند مل يتفاوض 22

      0.61   انلريف بداة يلتمس احتياةات 42

      0.739   انلريف يتقبؿ 42

      0.529   غ يرعر بمرر ت العامليف 47

      0.527   يوتـ بتدلاؿ السرور على العامليف 92

     0.751    انلريف يلوـ ويشدر رى 2

     0.819    الحياة ا ايا ر  ةيدة نبايل يعط  2

-    انلريف ابؿ مف المفرو ة القيود على يترلب 00
0.542     

     0.429-   يحتذ   ادوة ا رلاص رنموذج أو بعض يرا  09
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 بن

     0.594    غ يعتد بالوساطة والمحسوبية 02

     0.46    يعررن ريما عامة دقة لدين 25

     0.474-    يقدر العامليف ورقا لرفاءتوـ 40

     0.481    انلريف مل رعاؿ بررؿ يتوابؿ 42

 ورؽ الطارية الموااؼ لمواةوة مستعدا يروف 22
 مسبقة لطة

   0.504     

    0.703     ةيدا اليقيف عدـ لةحا مل يتعامؿ 9

    0.694-     بفاعلية ال روط مل يتعامؿ 02

    0.759     رعاؿ بررؿ وانفعاغتن مراعر  يستلدـ 22

    0.742     العبيبة الموااؼ ر  بودوين يحتفظ 20

    0.525     بسوولة ويتوتر ينزعت 94

   0.570-      الحياة ر  الملتلفة بالطرؽ وع  على 2

 تفابيؿ غرتراؼ اغيةاب ( التساشؿ(ر ول   5
   0.571-      ا مور

   0.568      القرار اتلاذ عند المواؼ سياؽ اعتبار  ر  ي ل 04

 نظر  وةوة للفية حوؿ تةاربن يررؿ ريؼ يفوـ 22
   0.567      الحياة ر 

   0.409      الموااؼ مف العديد ر  التبرؼ ريفية يعرؼ  40

   0.623      أرراد ملتلفيف مل التوابؿ على اادر 49

  0.461        عفن نقاط برؿ ةيدا واعٍ  0

  0.474       ايمن برؿ تماما واع 42

  0.827       اهتماماتن برؿ تماما واع 92

  0.637       معتقداتن برؿ تماما واع 90

  0.449       واع تماما بقدراتن ومواراتن 90

 0.618-        معررتن حدود يدرؾ 02

 0.512-        لبراتن مف يتعلـ 00



 51055105  --الجزء الثانى الجزء الثانى   ––العدد الرابع العدد الرابع   ––  السابعالسابع  المجمدالمجمد ـ ـ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                     616 

 2 7 2 9 4 2 0 0 المفردات م

 0.455-        أةؿ التعلـ مف بالتعلـ يستمتل 00

 0.509        التريير على منفتل  45

 مرحلة ر  ما تعلمن وتطبيؽ دمت على يعمؿ 92
 ر  مرحلة ألر  حياتن مف

       0.512 

 2.538 2.590 3.530 3.946 4.093 4.932 4.962 5.619 الةذر الرامف 
 3.966 4.047 5.516 6.166 6.396 7.707 7.753 8.780 نسبة التبايف 
 220إ92 النسبة الرلية 

 للعوامػؿ الرلػ  التبػايف وأسفر التحليؿ العاملى عف دمانية عوامؿ وبلرػت ايمػة
 دمفػردات 10 وترػبل عليػن وترػبل) الحيػاة معررػة(ا وؿ العامػؿ %(220إ92)

 %( مػف722إ2%(د ورسػر )205إ9الةػذر الرػامف لوػذا العامػؿ ) ايمػة وبلرػت
 مفػرداتد 10 وترػبل عليػن  الموػارات الحياتيػة((الدػان   العامػؿ الرلػ إ التبػايف
 %( مػف792إ7%(د ورسػر )520إ4الةػذر الرػامف لوػذا العامػؿ ) ايمػة وبلرػت
 ايمػة وبلرػت مفػردةد  14 عليػن وترػبل  الدالػث )اإليدػار( الرلػ إ العامػؿ التبػايف

الرلػ إ  التبػايف %( مػف727إ7%(د ورسػر )520إ4الةػذر الرػامف لوػذا العامػؿ )
الةػذر  ايمػة وبلرػت مفػرداتد 9 وترػبل عليػن  المرػاررة الملومػة(( الرابػل  العامػؿ

 الرلػ إ العامػؿ التبػايف %( مػف6.396%(د ورسر )4.093الرامف لوذا العامؿ )
الةػذر  ايمػة وبلرػت مفػرداتد 5 عليػن وترػبل  ) ادارة اغنفعػاغت ( اللػامس 

 الرلػ إ العامػؿ التبػايف %( مػف022إ2%(د ورسر )542إ2الرامف لوذا العامؿ )
الةػذر الرػامف لوػذا  ايمػة وبلرػت مفرداتد 6 علين وتربل السادس )ابدار الحرـ(

 السػابل  الرلػ إ العامػؿ التبػايف %( مػف902إ9%(د ورسػر )922إ2العامػؿ )
الةػذر الرػامف لوػذا  ايمػة وبلرػت مفػرداتد 5 عليػن وترػبل  )علـاغسػتعداد للػت(

 الدػامف  الرلػ إ العامػؿ التبػايف %( مػف247إ4%(د ورسػر )952إ0العامػؿ )
الةػذر الرػامف لوػذا العامػؿ  ايمػة وبلرػت مفػرداتد 5 وتربل علين )المعررة الذاتية(
ل دراسة الرل إ وهذ  النتيةة تتفؽ م التبايف %( مف522إ2%(د ورسر )922إ0)
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والتػى تػدعـ البنػاء الدمػانى للمقيػاسد ولػذا   ( 2013) ابػراهيـ أسػامة عػ ء أيػوبد
 رتف الباحديف اعتمدا البناء العاملى رى البحث الحالىإ

 ثبات المقياس:
تـ حساب دبات المقياس باسػتلداـ أسػلوب اعػادة تطبيػؽ المقيػاس وطريقػة ألفػا 

علمػػػى التعلػػػيـ الفنػػػى البػػػناعى ( معلػػػـ ومعلمػػػة مػػػف م022ررونبػػػاخ علػػػى عينػػػة )
بيف التطبيقيف ا وؿ والدانىإ رما  يوما( 29بمحارظة البحر ا حمر بفارؽ زمنى )

 - 952إ2( رقػػد تراوحػػت اػػيـ معػػام ت دبػػات المقيػػاس بػػيف )0يظوػػر رػػى ةػػدوؿ )
( باسػػتلداـ 292إ2 - 705إ2( باسػػتلداـ طريقػػة اعػػادة التطبيػػؽد وبػػيف )200إ2

عوػػػا اػػػيـ موةبػػػة مرتفعػػػة د ممػػػا يعنػػػى أف المقيػػػاس يتمتػػػل ألفػػػا ررونبػػػاخد وهػػػى ةمي
 بدرةة مف الدبات 
 قيم معامالت ثبات مقياس التفكير المستند إلى الحكمة :(5جدول )
 ألفا كرونباخ إعادة التطبيق األبعاد

 **202إ2 ** 247إ2 المعررة الذاتية
 **722إ2 ** 222إ2 ادارة اغنفعاغت

 **220إ2 ** 220إ2 اإليدار
 **705إ2 ** 722إ2 المراررة الملومة
 **202إ2 ** 725إ2 ابدار ا حراـ
 **224إ2 ** 952إ2 معررة الحياة
 **720إ2 ** 797إ2 موارات الحياة
 **790إ2 ** 242إ2 اغستعداد للتعلـ
 **292إ2 ** 200إ2 الدرةة الرلية

 (20إ2** مستو  الدغلة )                       
 اعة التنظيمية:مقياس البر 

اسػػػػتلدـ الباحدػػػػاف رػػػػى البحػػػػث الحػػػػالى مقيػػػػاس البراعػػػػة التنظيميػػػػة مػػػػف اعػػػػداد 
مفردةد وتودؼ الى اياس بعػديف همػا   02الباحديف وهو عبارة عف استبانة تتروف 



 51055105  --الجزء الثانى الجزء الثانى   ––العدد الرابع العدد الرابع   ––  السابعالسابع  المجمدالمجمد ـ ـ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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اغسػػتر ؿ ويقػػيس الػػى أ  مػػد  يسػػتلدـ مػػدير  مػػدراس التعلػػيـ الفنػػى البػػناعى 
ذا السلوؾ يررز علػى العمليػات ويوػدؼ الػى النراطات التى تحقؽ زيادة الرفاءة وه

تحقيؽ أر ؿ رفاءة ممرنة مف ل ؿ الترريز على اإلنتػاج وتقليػؿ الترلفػة لتحسػيف 
الةػػودة وا داء د والبعػػد الدػػانى اغستررػػاؼ ويقػػيس الػػى أ  مػػد  يسػػتطيل المػػدير 
البحػػػث واغسػػػتق لية واغرترػػػاؼ واإلبػػػداع مػػػف لػػػ ؿ الترريػػػز علػػػى ابػػػداع المنػػػتت 

لنمػػػػو لرػػػػرض  ػػػػماف الفاعليػػػػة المسػػػػتقبلية وذلػػػػؾ يت ػػػػمف التوةػػػػن بسػػػػرعة نحػػػػو وا
الفػػػرص الةيػػػدة واغسػػػتعداد للتريػػػؼ مػػػل سػػػوؽ العمػػػؿ ويحػػػدد المفحػػػوص اسػػػتةابتن 
على مفردات المقياس باستلداـ أسلوب ليرارت وذلؾ بالتيار أحد البدايؿ اللمسة 

درةػػػات(د  2وسػػػطة )درةػػػات( د مت 4درةػػػات( د عاليػػػة ) 9التاليػػػة   عاليػػػة ةػػػًدا )
منلف ة )درةتيف( د منلف ة ةًدا )درةة واحدة( إ وااـ الباحدػاف بتعػديؿ وتنقػيل 
مفػػردات المقيػػاس بعػػد عر ػػن علػػى لمػػس محرمػػيف مػػف ةامعػػة أسػػيوط د ةامعػػة 
اإلسػػرندريةد ةامعػػة ةنػػوب الػػواد إ وللتارػػد مػػف بػػدؽ ودبػػات المقيػػاس تػػـ تطبيػػؽ 

يـ الفنػػى البػػناعى بمحارظػػة البحػػر ( معلػػـ ومعلمػػة مػػف معلمػػى التعلػػ022علػػى )
 ا حمرإ

وللتحقػػػػػؽ مػػػػػف بػػػػػدؽ البنػػػػػاء العػػػػػاملى للمقيػػػػػاس تػػػػػـ اةػػػػػراء التحليػػػػػؿ العػػػػػاملى 
 لػ ػ Principal Componentsاغستررارى باستلداـ طريقة المرونات ا ساسية 

Hotling حيػػث تػػـ التػػدوير المتعامػػد بطريقػػةVarimax  مػػف أةػػؿ الحبػػوؿ علػػى
يػار المفػردات ا ردػر ترػػبًعا لرػؿ عامػؿ بعػد تػدوير إ واػد تػػـ العوامػؿ مػف لػ ؿ الت

( وتبنيفوا على العامػؿ الػذ  4إ2انتقاء المفردات ذات التربعات التى تزيد عف )
رػػاف ترػػبعوا عليػػن أربػػرد حيػػث وةػػد أف بعػػض المفػػردات ترػػبعت علػػى أردػػر مػػف 

 ميةإ( نتايت التحليؿ العاملى لمقياس البراعة التنظي0عامؿإ ويو ل ةدوؿ )
 

 (  نتائج التحميل العاممى لمقياس البراعة التنظيمية3جدول )



  حمد عطاأسامة أ. د  رجب أحمد عطا. د  الصناعىالصناعى  الفنىالفنى  التعميمالتعميم  مديرىمديرى  لدىلدى    التنظيميةالتنظيمية  بالبراعةبالبراعة    وعالقتووعالقتو  الحكمةالحكمة  إلىإلى  المستندالمستند  التفكيرالتفكير
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 المفردات ـ
اغستررػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ 
عػػػػػػػػػػػػػف رػػػػػػػػػػػػػرص 

 ةديدة

اغسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتر ؿ 
 ا مدؿ للفرص

 0.658  يستةيب مديرنا باستمرار للتريرات الحابلة رى البيية 02
 698.  يوتـ  مديرنا بالبحث عف وسايؿ ترنولوةية حديدة وبررؿ مدروس 9
 0.646  مديرنا بالبحث عف ررص ةديدة ل رتقاء بمستو  المدرسةيوتـ  09

09 
يوػػػتـ مػػػديرنا بتزويػػػد العػػػامليف  بمعػػػارؼ ةديػػػدة مػػػف لػػػ ؿ التػػػدريب 

 على وسايؿ ترنولوةية حديدة للتوابؿ والتفاعؿ دالؿ المدرسة
 .769 

 687.  يلب  مديرنا زيادة الطلب على اللدمات غير المتواعة 0

 0.490  للدمات الةديدة ابؿ طرحوا للمةتمليةرب مديرنا ا 4

04 
يػات  مػديرنا باررػار مبترػرة لتقػػديـ لػدمات ةديػدة عػف طريػؽ البحػػث 

 والتطوير
 0.708 

02 
ينػتوت مػديرنا أسػاليب تسػاعد برػػرؿ ربيػر علػى اسػتقطاب أرػػراد ذو  

 لبرة
 .770 

02 
يمتلػػػػػؾ مػػػػػديرنا موػػػػػارات ربيػػػػػرة رػػػػػى التلطػػػػػيط لتلبيػػػػػة اغحتياةػػػػػات 

 قبليةالمست
 0.592 

 0.568  يستلدـ مديرنا ا سلوب العلمى رى و ل اإلستراتيةيات الحديدة 00

  0.589 يبذؿ مديرنا المزيد مف الةود غستدمار الفرص الحديدة 0
  525. يبرؼ مديرنا الماؿ ال ـز غستدمار الفرص الحديدة 2

7 
ديػػدة يعمػؿ مػػديرنا باسػتمرار علػػى تعلػيـ معػػارؼ ولبػرات وموػػارات ة

 للعامليف
.549  

  799. يعمؿ مديرنا باستمرار على تحسيف ا نرطة واللدمات المقدمة 2

  0.785 يسعى مديرنا الى تلبية متطلبات المتعامليف معن 5

02 
يحرص مديرنا على تورير اللػدمات بردػرة إلرػباع حاةػات المةتمػل 

 الذ  يعمؿ  منن
.895  

  655. انوات توزيل اللدمات الحاليةيوتـ مديرنا بررؿ مستمر بتطوير  00

  780. يقدـ مديرنا برامت ترويحية تشدر على ارارات المتعامليف معن 00

02 
يوتـ مديرنا بتدريب العامليف وتنميػة موػارتوـ رػى مةػاؿ التعامػؿ مػل 

 انلريف
0.546  

  635. يالذ مديرنا بآراء المستفديف لتطوير اللدمات باستمرار 2

  622. نا استفتاءات مستمرة لمعررة توةوات المتعامليف معوايةر  مدير  02



 51055105  --الجزء الثانى الجزء الثانى   ––العدد الرابع العدد الرابع   ––  السابعالسابع  المجمدالمجمد ـ ـ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة
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 المفردات ـ
اغستررػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ 
عػػػػػػػػػػػػػف رػػػػػػػػػػػػػرص 

 ةديدة

اغسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتر ؿ 
 ا مدؿ للفرص

  676. يرااب مديرنا باستمرار مستو  التزامن بلدمة المتعامليف معن 00

  0.635 يوتـ مديرنا بالمتطلبات اغةتماعية للمتعامليف معن 05

  658. يقيـ مديرنا مشتمرات بيف الحيف وانلر 04

07 
بػػيف مػػدير مدرسػػتنا ليوابػػؿ أعمالػػن مػػل  توةػػد ااعػػدة اتبػػاؿ رعالػػة

 المرترريف ويستقبؿ ردود أرعالوـ
0.789  

02 
يعتمػػػد مػػػدير مدرسػػػتنا علػػػى أسػػػاليب وتقنيػػػات دايقػػػة للتعػػػرؼ علػػػى 

 رغبات المتعامليف معن
0.853  

 950إ9 057إ5 الةذر الرامف 
 922إ00 272إ29 نسبة التبايف 

 272إ92 النسبة الرلية 

( مفػردة دوف حػذؼ أ  02عاملى عف عامليف ترػبعت علػيوـ )أسفر التحليؿ ال
(د واػد ترػبل علػى العامػؿ ا وؿ 272إ92منوـد وبلرت ايمة التبػايف الرلػى لومػا )

(د ورسػػػر نسػػػبة 057إ5( مفػػػردات وبلرػػػت ايمػػػة الةػػػذر الرػػػامف لوػػػذا العامػػػؿ )02)
مػة ( مفػردة وبلرػت اي02%( مف التبػايف الرلػىد وترػبل العامػؿ الدػانى )272إ29)

%( مػػػف التبػػػايف 922إ00(د ورسػػػر نسػػػبة )950إ9الةػػػذر الرػػػامف لوػػػذا العامػػػؿ )
والتػى تػدعـ البنػاء   Jansen et al.(2009)الرلػىإ وهػذ  النتيةػة تتفػؽ مػل دراسػة 

 الدنايى للمقياسد ولذا رتف الباحديف اعتمدا البناء العاملى رى البحث الحالىإ
سػتلداـ أسػلوب اعػادة تطبيػؽ على الةانػب انلػر تػـ حسػاب دبػات المقيػاس با

( معلػػـ ومعلمػػة مػػف 022المقيػػاسد وطريقػػة ألفػػا ررونبػػاخ علػػى عينػػة مرونػػة مػػف )
( يوًمػػا 29معلمػػى التعلػػيـ الفنػػى البػػناعى بمحارظػػة البحػػر ا حمػػر بفػػارؽ زمنػػى )

( رقد تراوحت اػيـ معػام ت 4بيف التطبيقيف ا وؿ والدانىإ رما يظور رى ةدوؿ )
( باسػػتلداـ طريقػػة اعػػادة التطبيػػؽد وبػػيف 772إ2 - 222إ2دبػػات المقيػػاس بػػيف )

( باسػػتلداـ ألفػػا ررونبػػاخد وهػػى ةميعوػػا اػػيـ موةبػػة مرتفعػػة د 229إ2 -750إ2)
 مما يعنى أف المقياس يتمتل بدرةة مف الدبات 



  حمد عطاأسامة أ. د  رجب أحمد عطا. د  الصناعىالصناعى  الفنىالفنى  التعميمالتعميم  مديرىمديرى  لدىلدى    التنظيميةالتنظيمية  بالبراعةبالبراعة    وعالقتووعالقتو  الحكمةالحكمة  إلىإلى  المستندالمستند  التفكيرالتفكير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

616                                                          DDOOII  :: 10.12816/0051206 

 قيم معامالت ثبات مقياس البراعة التنظيمية: ( 4جدول )
 ألفا كرونباخ إعادة التطبيق األبعاد

ؼ عػػػػػف رػػػػػرص اغستررػػػػػا
 ةديدة

 **220إ2 ** 742إ2

 **750إ2 ** 222إ2 اغستر ؿ ا مدؿ للفرص
 **229إ2 ** 772إ2 الدرةة الرلية

 (20إ2** مستو  الدغلة )                       
 المعالجة اإلحصائية:

ل ةابة عف أسيلة البحثد ااـ الباحدػاف بتدلػاؿ البيانػات رػى برنػامت ب الحزمػة 
واسػػػػتلدـ الباحدػػػػاف  Spss Version, 17للعلػػػػـو اإلنسػػػػانيةب  اإلحبػػػػايية

المتوسػػػطات واغنحرارػػػات المعياريػػػة والمػػػد  وأعلػػػى درةػػػة وأدنػػػى درةػػػةد ومعامػػػؿ 
إ رمػػػػػا تػػػػػـ Stepwiseاغرتبػػػػػاط د وتحليػػػػػؿ اغنحػػػػػدار المتعػػػػػدد باسػػػػػتلداـ أسػػػػػلوب 

د  Exploratory Factor Analysisاسػػتلداـ التحليػػؿ العػػاملى اغستررػػارى 
للتحقػػؽ مػػف  Confirmatory Factor Analysisلتحليػػؿ العػػاملى التوريػػد  وا

 البدؽ العاملى  دوات البحث الحالىإ
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  النتائج:
 اإلجابة عن السؤال األول:

مػػف التفريػػر المسػػتند  مســتوى كــلل ةابػػة عػػف السػػشاؿ ا وؿ والػػذ  نبػػن بمػػا 
ى البػػناعى مػػف وةوػػة الػػى  الحرمػػة و البراعػػة التنظيميػػة لػػد  مػػدير  التعلػػيـ الفنػػ

نظر العامليفيب تـ حساب المتوسطات واغنحرارات المعيارية والمد  وأعلػى درةػة 
وأدنػػى درةػػة لرػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد التفريػػر المسػػتند الػػى  الحرمػػة )المعررػػة الذاتيػػةد  
ادارة اغنفعػػػاغتد و اإليدػػػارد و المرػػػاررة الملومػػػةد و ابػػػدار ا حرػػػاـد و معررػػػة 

الحيػػاة واغسػػتعداد للػػتعلـ( والدرةػػة الرليػػة علػػى مقيػػاس التفريػػر  الحيػػاةد و موػػارات
المسػػػػتند الػػػػى  الحرمػػػػة والبراعػػػػة التنظيميػػػػة وأبعػػػػاد  )اغستررػػػػاؼ د واغسػػػػتر ؿ( 

( المتوسػػطات واغنحرارػػات المعياريػػة والمػػد  وأعلػػى درةػػة وأدنػػى 0ويظوػػر رػػرؿ )
 درةة غستةابات معلمى التعليـ البناعىإ

طات واالنحرافات المعيارية والمدى وأعمى درجة وأدنى درجة المتوس: ( 5شكل )
الستجابات معممى ومعممات التعميم الفنى عمى أبعاد مقياس التفكير المستند إلى الحكمة 

 والدرجة الكمية
( أف متوسػطات أبعػاد التفريػر المسػتند الػى  الحرمػة مػف 0يت ل مػف الرػرؿ )

يدػػارد موػػارات الحيػػاةد معررػػة الحيػػاةد ا علػػى الػػى ا دنػػى رانػػت علػػى الترتيػػب )اإل
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المرػػاررة الملومػػةد اغسػػتعداد للػػتعلـد ابػػدار ا حرػػاـد ادارة اغنفعػػاغتد المعررػػة 
د 2إ02د 4إ22د 2إ29د 2إ27د 2إ90الذاتيػػػة( حيػػػث رانػػػت المتوسػػػطات هػػػى )

( علػػى التػػوالىد وبلرػػت ايمػػة المتوسػػط للدرةػػة الرليػػة علػػى 2إ02د 2إ02د 4إ00
( وتظوػػػػػر النتػػػػػايت أف مسػػػػػتويات أبعػػػػػاد التفريػػػػػر المسػػػػػتند الػػػػػى  2إ022المقيػػػػػاس )

الحرمة والدرةة الرلية تتوارر لػد  مػدير  التعلػيـ الفنػى البػناعى مػف وةوػة نظػر 
 معلمى ومعلمات التعليـ الفنى البناعىإ

بررؿ عاـد أظورت النتايت تطػورًا عاليػًا رػى التفريػر المسػتند الػى الحرمػة لػد  
ى البػػػناعىد حيػػػث أظوػػػرت أف المػػػديريف يتمتعػػػوف بمسػػػتويات مػػػدير  التعلػػػيـ الفنػػػ

عاليػػة مػػف التفريػػر المسػػتند الػػى الحرمػػة حيػػث تراوحػػت متوسػػطات درةػػات العينػػة 
( وهػػػى درةػػػات تعرػػػس 2إ90-2إ02الرليػػػة علػػػى ا بعػػػاد الملتلفػػػة للحمػػػة بػػػيف )

ًا تطػػػورًا ربيػػػرًا رػػػى أبعػػػاد الحرمػػػةإ وهرػػػذا تقػػػدـ نتػػػايت البحػػػث الحػػػالى نموذةػػػًا أوليػػػ
لبروريؿ مستو  التفرير المستند الػى الحرمػة لػد  مػدير  التعلػيـ الفنػى البػناعىإ 
هذا البروريؿ يقتػرح أف مػدير  التعلػيـ الفنػى البػناعى اسػتطاعوا رػى هػذ  المرحلػة 
المومػة مػػف حيػاتوـ أف يػػشدوا اػدرًا عػػالى ةػدًا رػػى ةميػل أبعػػاد التفريػر المسػػتند الػػى 

 الحرمةإ
 

واالنحرافات المعيارية والمدى وأعمى درجة وأدنى درجة الستجابات ( المتوسطات 3شكل )
 معممى ومعممات التعميم الفنى عمى أبعاد مقياس البراعة التنظيمية والدرجة الكمية
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( أف متوسطات أبعػاد البراعػة التنظيميػة مػف ا علػى الػى 2يت ل مف الررؿ )
رانت المتوسطات هى  ا دنى رانت على الترتيب )اغستر ؿد اغسترراؼ( حيث

( على التوالىد وبلرت ايمة المتوسػط للدرةػة الرليػة علػى المقيػاس 5إ29د 2إ95)
( وتظور النتايت أف مستويات أبعاد البراعة التنظيمية والدرةة الرلية تتوارر 0إ59)

لد  مدير  التعليـ الفنى البناعى مف وةوة نظر معلمى ومعلمػات التعلػيـ الفنػى 
 البناعىإ
 عن السؤال الثانى: اإلجابة

لل ةابة عف السشاؿ الدان  ونبن بهؿ توةػد ع اػة ارتباطيػة بػيف التفريػر 
المسػػتند الػػى الحرمػػة والبراعػػة التنظيميػػة لػػد  مػػدير  التعلػػيـ الفنػػى البػػناعىب 
وللتحقػػؽ مػػف بػػحة هػػذا الفػػرض تػػـ اسػػتلداـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف لحسػػاب 

 (إ9ةدوؿ )دغلة  اغرتباط وةاءت النتايت رما ر  
معامالت االرتباط بين متغيرات البحث التفكير المستند إلى  : ( 5جدول )

 الحكمة وأبعاده مع البراعة التنظيمية
 البراعة التنظيمية ررؿ اغستر ؿ اغسترراؼ المتريرات

 **963إ2 **530إ2 **757إ2 المعررة الذاتية
 006إ2 038إ2 078إ2 ادارة اغنفعاغت

 078إ2 040إ2 055إ2 اإليدار
 086إ2 080إ2 017إ2 المراررة الملومة
 **424إ2 **443إ2 **691إ2 ابدار الحرـ
 **509إ2 **464إ2 **465إ2 معررة الحياة

 **264إ2 **512إ2 **520إ2 الموارات الحياتية
 **520إ2 **578إ2 **798إ2 اغستعداد للتعلـ

 **640إ2 **588إ2 **576إ2 مقياس الحرمة ررؿ
 1 **950إ2 **849إ2 اعة التنظيميةالبر 

يت ػػل مػػف الةػػدوؿ السػػابؽ وةػػود ع اػػة ارتباطيػػة دالػػة احبػػايًيا عنػػد مسػػتو  
بػػيف متوسػػطات درةػػات عينػػة البحػػث بالنسػػبة  بعػػاد التفريػػر المسػػتند الػػى   20إ2
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بػػػدار الحرػػػـ د معررػػػة الحيػػػاةد والموػػػارات الحياتيػػػةد  الحرمػػػة )المعررػػػة الذاتيػػػةد واا
تعلـ( والبراعػػػة التنظيميػػػة إ وهػػػذا مػػػا يشرػػػد علػػػى الع اػػػة الوديقػػػة بػػػيف اغسػػػتعداد للػػػ

البراعة التنظيمية التفرير القػايـ علػى الحرمػة وبعػض أبعػاد إ رػى حػيف عػدـ وةػود 
ع اة ارتباطية دالة احبايًيا بػيف متوسػطات درةػات عينػة البحػث بالنسػبة  بعػاد 

نفعػػػػػاغتد واإليدػػػػػارد والمرػػػػػاررة التفريػػػػػر المسػػػػػتند الػػػػػى  الحرمػػػػػة التاليػػػػػة )ادارة اغ
الملومػػة(إ و بالنسػػبة للنتػػايت التػػ  أو ػػحت الع اػػة الدالػػة اإليةابيػػة بػػيف التفريػػر 
المسػتند الػى  الحرمػػة وأبعػاد  الملتلفػة مػػل البراعػة التنظيميػة رمػػا يػدرروا العػػامليف 
رػػػى مػػػدارس التعلػػػيـ الفنػػػى البػػػناعى والتػػػ  تعبػػػر عػػػف وةوػػػة نظػػػرهـ رػػػ  المػػػدير 

أنن يةب أف يتمتػل ببػفات معينػة تػـ ذررهػا علػى مسػتو  الةانػب العقلػ د الحريـ 
ورػػذلؾ الةانػػب الوةػػدان د وأليػػًرا ريمػػا يلػػص التعامػػؿ مػػل انلػػريف  رالحرمػػة مػػف 
وةوػػة نظػػرهـ أف المػػدير الحرػػيـ هػػو الػػذي يتميػػز بالفطنػػة وسػػرعة البديوػػةد ويقػػدـ 

مػػػػػف المعػػػػػارؼ  الحلػػػػػوؿ المو ػػػػػوعية والملتلفػػػػػة للمرػػػػػر تد ولديػػػػػن مػػػػػد  واسػػػػػل
والمعلوماتد ولديػن القػدرة علػى تػرابط ا ررػار بع ػوا مػل بعػضد لديػن اػدرة عاليػة 
علػى حػؿ المرػر ت المعقػدةد لبراتػن العمليػة غزيػرةد ويسػتفيد مػف لبراتػن السػابقةد 
ويفوـ أمور الحياة روًما ةيًداد يعرؼ متى يبػمت دوف رػ ـد يتميػز بدرةػة عاليػة 

ل ويعفو عف الناسد يقدر طبيعة النفس اإلنسانيةد يتميز مف اليقظة العقليةد يتسام
يػنةل رػ  حػؿ البػراعات الرلبػيةد رػلص يتمتػل بػالتواد و  باغتزاف اغنفعػال د

الرحمػػةد يسػػعى اليػػن النػػاس ليالػػذوف بنبػػايحند غ يفقػػد اتزانػػن وهدويػػن رػػ  أبػػعب 
الموااػػػػؼد أمػػػػا عػػػػف مسػػػػتو  ا دب السػػػػيرولوة  الػػػػذي أو ػػػػل أف طػػػػرؽ المعررػػػػة 
تسػػػتلـز بال ػػػرورة الحرمػػػة التػػػ  تقت ػػػ  مػػػف بػػػاحبوا أف يرػػػوف ببػػػيًرا بػػػامور د 
متعمًقا ر  رومند دايًقا ر  ادرارند متانًيا ر  تفرير د لدين اوة الحرـ البحيل على 
ا مور المرتبطة بالحياة والسلوؾد ورذلؾ لدين المنطؽ ر  تحليؿ ا مور والموااؼ 

لوؾ البراعػة التنظيميػة الػذ  يت ػمف تحقيػؽ الحياتية ورؿ هذ  ا مػور تتفػؽ مػل سػ
التػػػوازف بػػػيف ا نرػػػطة اغستررػػػارية وا نرػػػطة اغسػػػتر لية برػػػرؿ متػػػوازفد حيػػػث 
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نبحػػث عػػف امرانيػػات ةديػػدة تتوارػػؽ مػػل بييػػة ا عمػػاؿ المتريػػرةد ورػػى نفػػس الواػػت 
 (Ardelt, 2004,305) توظيؼ اإلمرانيات المتواررة لديوا لتحقيؽ الرفاءة 

 ن السؤال الثالث:اإلجابة ع
ل ةابػػة عػػف السػػشاؿ الدالػػث والػػذ  نبػػن هػػؿ يمرػػف التنبػػش بالبراعػػة التنظيميػػة 
لد  مدير  التعليـ الفنى البناعى بمعلومية درةاتوـ ر  رؿ مػف التفريػر المسػتند 
الػػػػى  الحرمػػػػة وأبعػػػػاد  )المعررػػػػة الذاتيػػػػةد  ادارة اغنفعػػػػاغتد واإليدػػػػارد والمرػػػػاررة 

بػدار ا  حرػاـد ومعررػة الحيػاةد وموػارات الحيػاة واغسػتعداد للػتعلـ( تػـ الملومةد واا
التحقػػؽ مػػف بػػحة هػػذا الفػػرض السػػابؽ باسػػتلداـ ا سػػلوب اإلحبػػاي  المعػػروؼ 

* Enterبطريقػة  Multiple Regression Analysisباسػـ تحليػؿ اغنحػدار المتعػدد 
لمترير التابل والت  يتـ ريوا عرض رؿ معام ت انحدار المتريرات المستقلة على ا

الت  لوا تادير د وعلى اعتبػار المتريػر التػابل هػو )البراعػة التنظيميػة(د والمتريػرات 
المسػػػػػتقلة هػػػػػ  التفريػػػػػر المسػػػػػتند الػػػػػى  الحرمػػػػػة وأبعػػػػػاد  )المعررػػػػػة الذاتيػػػػػةد  ادارة 
اغنفعاغتد و اإليدارد و المراررة الملومػةد و ابػدار ا حرػاـد و معررػة الحيػاةد 

ة و اغسػػػػتعداد للػػػػتعلـ(إ ويسػػػػاعد هػػػػذا ا سػػػػلوب اإلحبػػػػاي  رػػػػ  و موػػػػارات الحيػػػػا
وبؼ الع اة بيف المترير التابل والمتريرات المستقلة د وعف طريؽ نموذج لطى 

 Multiple Regressionتعػػرؼ معادلتػػن باسػػـ معادلػػة اغنحػػدار اللطػػى المتعػػدد 
Equation  (إ959د 0222)ب ح الديف ع ـد 

 نحدار المتعدد لما يتت :وقد تم استخدام تحميل اال 
تحديد ا همية النسبية لرؿ مريػر مػف المتريػرات المسػتقلة التفريػر المسػتند الػى  
الحرمػػػػػػة وأبعػػػػػػاد  )المعررػػػػػػة الذاتيػػػػػػةد  ادارة اغنفعػػػػػػاغتد و اإليدػػػػػػارد و المرػػػػػػاررة 
الملومػػػػةد و ابػػػػدار ا حرػػػػاـد و معررػػػػة الحيػػػػاةد و موػػػػارات الحيػػػػاة و اغسػػػػتعداد 

وؼ عؿ أهـ هػذ  المتريػرات رػ  تحديػد التبػايف رػ  ايمػة المتريػر التػابل للتعلـ( للوا
ر  القيػاـ بمةموعػة مػف اإلةػراءات  GPOWER)البراعة التنظيمية(إ وتـ استلداـ 

 مستلدًما نموذج تحليؿ اغنحدار المتعدد د وهى على النحو التال  
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 Correlation Matrixمبفورة معام ت اغرتباط 
 Coefficient of Multiple Correlation (R)باط المتعػدد حساب معامؿ اغرت

 Coefficient ofورذلؾ حساب معامؿ التقدير أو معامؿ التحديد )معامؿ التادير( 
Determination  الػذي تعبػر ايمتػن عػػف مػد  تػادير المتريػػرات المسػتقلة رػ  تفسػػير
 المترير التابلإ

ث يتـ حساب ايمة ب ؼ حي ANOVA for Regressionتحليؿ تبايف اغنحدار 
ب نتيةة ادلاؿ المتريرات المستقلة للمعادلة الت  تفيد ر  الررؼ عف طبيعة تبػايف 

 اغنحدار ومعررة ما اذا راف داؿ احبايًياإ
 Significance of Regression Coefficientمػد  دغلػة معػام ت اغنحػدار 

ةػود المتريػرات المسػتقلة رتذا رانت ايمة بؼب دالة احبايًيا رتف هذا يحػدد أهميػة و 
رػػ  معادلػػة اغنحػػدار د أمػػا اذا رانػػت ايمػػة بؼب غيػػر دالػػة احبػػاًييا رػػتف هػػذا يػػدؿ 
علػػى أف  تبػػايف اللطػػا العرػػواي  أربػػر مػػف تبػػايف المتريػػراتد ممػػا يقلػػؿ مػػف أهميػػة 

 المتريرات المستقلة ر  معادلة اغنحدارإ
       المعادلة التالية لتحقيؽ هدؼ التنبش مف نموذج اغنحدار يمرف استلداـ  -0

+  2س 2+ ب 0س 0+ ب 0س 0ص = ايمة الدابت ) أ ( + ب
  فس فإإإإإإإإإإ+ب

 حيث ص = ايمة المترير التابل د ) أ ( ايمة الدابت  
 = معام ت اغنحدار الةزي  فد إإإإإإإإإب 0د ب 0ب              
 المستقلة = ايـ المتريرات فد إإإإإإإإإإد س 0د س 0س              

 وتـ تحليؿ هذا الفرض الى عدة رروض رانت           
يمكـن التنبــؤ بالبراعــة التنظيميــة مــن خــالل متغيــر البحــث )التفكيــر المســتند  . أ

 الحكمة(.  إلى
( نماذج اإلانحػدار اللطػى البسػيط بػيف البراعػة التنظيميػة 2ويو ل ةدوؿ )  

 والتفرير المستند الى  الحرمةإ
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االنحدار الخطى البسيط بين البراعة التنظيمية والتفكير  نماذج: ( 6جدول )
 الحكمةالمستند إلى  

 المتغيرات
معامــــل 

 االنحدار
معامــــــــــــــــــل 

 التحديد

قيمــــــــة   
ت   لمعامــــــــل 

 االنحدار

  ف   
 لمنموذج

التفريػػػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػػػتند الػػػػػػػػػػػػى  
 الحرمة

 002إ027 **70إ00 425إ2 242إ2

 20إ2** دالة عند مستو          
( السابؽ أف تريػًرا اػدر  وحػدة واحػدة رػ  متريػر التفريػر 2وؿ )يت ل مف الةد 

وحػػدة رػػ  البراعػػة التنظيميػػة  24إ2المسػػتند الػػى  الحرمػػة  يػػشد  الػػى تريػػر اػػدرة 
 مف التريرات الحاددة ر  البراعة التنظيميةإ 40إ2ويفسر هذا العامؿ 

يمرػف مػف وتـ ايةاد نموذج اغنحدار المتعدد للمتريرات المستقلة للبحث والتػ  
ل لوػػا التنبػػش بالبراعػػة التنظيميػػة  لػػد  مػػدير  التعلػػيـ الفنػػى البػػناعىإ ويو ػػل 

 ( نتايت تحليؿ التبايف ل نحدار المتعدد للمتريرات المستقلةإ7ةدوؿ )
الحكمة المستند إلى  تحميل تباين االنحدار المتعدد لمتفكير  :(7جدول )

 عمى البراعة التنظيمية
مصــــــــدر 

 التباين
مجمــــــــــــــــوع 

 لمربعاتا
درجــــــــــة 

 الحرية
متوســـــــــــــــــط 

   ف   المربعات
ـــــــــــل  معام

 R2التحديد 
 47إ9220 0 47إ9220 اغنحدار

 425إ2 **002إ027
 459إ40 052 52إ2402 البواا 

   055 25إ04049 الكمى

 20إ2** دالة عند مستو  
 ( 7يت ل مف ةدوؿ )

 Coefficient of Multipleأف معامػػػؿ اغرتبػػػاط المتعػػػدد -
Correlation (R) (2د وهػو معامػؿ 052د 0( لدرةات حرية ) 242إ )

 Coefficient of(إ أما معامؿ التحديد 20إ2داؿ احبايًيا عند مستو  )



  حمد عطاأسامة أ. د  رجب أحمد عطا. د  الصناعىالصناعى  الفنىالفنى  التعميمالتعميم  مديرىمديرى  لدىلدى    التنظيميةالتنظيمية  بالبراعةبالبراعة    وعالقتووعالقتو  الحكمةالحكمة  إلىإلى  المستندالمستند  التفكيرالتفكير
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Determination ( R2 )  أو معامػؿ التقػدير أو ايمػة التبػايف الحػادث
مػػػػػػف التفريػػػػػػر المسػػػػػػتند الػػػػػػى  الحرمػػػػػػة  رػػػػػػ  البراعػػػػػػة التنظيميػػػػػػة مسػػػػػػاوية 

% تقريبػػًا مػػف تبػػايف المتريػػر 40بة تبػػايف (د وهػػى تػػدؿ علػػى نسػػ425إ2)
 التابل )البراعة التنظيمية(إ 

د 0أف ايمة بؼب المحسوبة اربر مف ايمتوػا الةدوليػة عنػد درةػات حريػة ) -
( د وهػػذا يشرػػد أف المتريػػر 20إ2( وهػػى دالػػة احبػػايًياعند مسػػتو  )052

 المسػػػػتقؿ التفريػػػػر المسػػػػتند الػػػػى الحرمػػػػة  يػػػػشد  دورًا رػػػػ  اإلسػػػػواـ بنسػػػػبة
% ر  التنبش بالبراعة التنظيمية لد  طػ ب الةامعػة رمػا هػو مو ػل 40

 بالمعادلة التالية 
 0( س242إ2+ ) 022إ04ص=     
          

ولتحديد ا همية النسبية للمترير المستقؿ ر  معادلة اغنحدار تػـ حسػاب ايمػة 
هػو مو ػل  بتب غلتبار مد  الدغلة اإلحبايية لمعام ت اغنحدار الةزي  رما

 (إ2بةدوؿ )
داللة معامالت االنحدار الجزئ  ف  المعادلة التنبؤية بالبراعة  : ( 8جدول )

 التنظيمية
ــــــــز  المتغير رم

 المتغير
 قيمة

B 
الخطــــــــــــــــت 

 المعياري
 معامل

β 
 قيمة
   ت  

 **55إ2  270إ2 022إ04 أ الثابت
ــــــر المســــــتند إلــــــى  التفكي

 **70إ00 242إ2 202إ2 222إ2 0س الحكمة

ل مػػف الةػػدوؿ السػػابؽ أف ايمػػة معامػػؿ اغنحػػدار الةزيػػ  للتفريػػر المسػػتند يت ػػ
( د ومػػػف دػػػـ يمرػػػف القػػػوؿ أف 20إ2الػػػى  الحرمػػػة  دالػػػة احبػػػايًيا عنػػػد مسػػػتو  )

% تقريبػًا  40معادلة اغنحدار الةزي  للتفرير المستند الى  الحرمػة  تسػوـ بنسػبة 
يمية( وهذا يشرد اوة تادير التفرير مف التبايف ر  ايمة المترير التابل )البراعة التنظ
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المسػػػتند الػػػى  الحرمػػػة رػػػ  التنبػػػش بالبراعػػػة التنظيميػػػة لػػػد  مػػػدير  التعلػػػيـ الفنػػػى 
 البناعىإ وبناًء على ذلؾ تببل معادلة اغنحدار رالتال  

 الحرمة المستند الى  التفرير ( ×  222إ2+ )  02إ04البراعة التنظيمية =     
 
ــؤ بالبر  -ب ــة مــن خــالل متغيــرات البحــث )المعرفــة يمكــن التنب اعــة التنظيمي

الذاتية، إدارة االنفعاالت، و اإليثار، و المشاركة المميمـة، و إصـدار األحكـام، و 
 معرفة الحياة، و ميارات الحياة ، و االستعداد لمتعمم( .

وللتحقؽ مف بدؽ هذا الفرض تـ اسػتلداـ تحليػؿ اغنحػدار المتعػدد          
ادير المتريػػػػرات المسػػػػتقلة علػػػػى البراعػػػػة التنظيميػػػػة بوػػػػدؼ تحديػػػػد لمعررػػػػة مػػػػد  تػػػػ

المتريػػرات التػػ  يمرػػف مػػف ل لوػػا التنبػػش بالبراعػػة التنظيميػػة لػػد  مػػدير  التعلػػيـ 
( نتػػػػايت تحليػػػػؿ التبػػػػايف ل نحػػػػدار المتعػػػػدد 5الفنػػػػى البػػػػناعىإ ويو ػػػػل ةػػػػدوؿ )

 للمتريرات المستقلةإ
د لمتغيرات البحث عمى البراعة تحميل تباين االنحدار المتعد: ( 9جدول )

 التنظيمية
مصــــــــــدر 

 التباين
مجمـــــــــــــــــوع 

 المربعات
درجــــــــــــة 

 الحرية
متوســــــــــــــــــط 

 المربعات
معامـــــــــــــل    ف  

 R2التحديد 
057إ24 95إ0242 2 72إ2222 اغنحدار

** 
 925إ2

 22إ22 050 22إ9292 البواا 

   055 25إ04049 الرلى

 20إ2** دالة عند مستو  
 ( 5يت ل مف ةدوؿ )

 Coefficient of Multiple Correlation (R)معامػؿ اغرتبػاط المتعػدد أف -
( د وهػػػػو معامػػػػؿ داؿ احبػػػػايًيا عنػػػػد 050د  2( لػػػػدرةات حريػػػػة ) 727إ2)

 ) Coefficient of Determination(إ أما معامؿ التحديد 20إ2مستو  )
R2 )  أو معامػػؿ التقػػدير أو ايمػػة التبػػايف الحػػادث مػػف المتريػػرات المسػػتقلة



  حمد عطاأسامة أ. د  رجب أحمد عطا. د  الصناعىالصناعى  الفنىالفنى  التعميمالتعميم  مديرىمديرى  لدىلدى    التنظيميةالتنظيمية  بالبراعةبالبراعة    وعالقتووعالقتو  الحكمةالحكمة  إلىإلى  المستندالمستند  التفكيرالتفكير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معررػػػػػػة الذاتيػػػػػػةد ادارة اغنفعػػػػػػاغتد و اإليدػػػػػػارد و المرػػػػػػاررة الملومػػػػػػةد و )ال
ابدار ا حرػاـد و معررػة الحيػاةد و موػارات الحيػاة و اغسػتعداد للػتعلـ( رػ  

% 95( د وهػػػى تػػػدؿ علػػػى نسػػػبة تبػػػايف 925إ2البراعػػػة التنظيميػػػة مسػػػاوية )
 تقريًبا مف تبايف المترير التابل )البراعة التنظيمية(إ 

يمػػػة ب ؼب المحسػػػوبة أربػػػر مػػػف ايمتوػػػا الةدوليػػػة عنػػػد درةػػػات أف ا-
( د وهػػذا يشرػػد 20إ2( وهػػى دالػػة احبػػايًيا عنػػد مسػػتو  )050د 2حريػػة )

% رػػػ  التنبػػػش 95أف المتريػػػرات المسػػػتقلة تػػػشد  دوًرا رػػػ  اإلسػػػواـ بنسػػػبة 
بالبراعػػة التنظيميػػة لػػد  مػػدير  التعلػػيـ الفنػػى البػػناعى رمػػا هػػو مو ػػل 

 ة بالمعادلة التالي
 

+  2( س042إ2+ ) 0( س020إ2+ ) 0( س020إ0+ )22إ02ص = 
 2( س050إ0+ )9( س922إ2+  ) 4( س027إ2)

 2( س292إ2+ ) 7( س725إ2+ )

ولتحديػػػد ا هميػػػة النسػػػبية لرػػػؿ متريػػػر مػػػف المتريػػػرات المسػػػتقلة رػػػ           
ت معادلة اغنحدار تـ حسػاب ايمػة بتب غلتبػار مػد  الدغلػة اإلحبػايية لمعػام 

 (إ02اغنحدار الةزي  رما هو مو ل بةدوؿ )
دغلة معام ت اغنحدار الةزي  ر  المعادلة التنبشية بالبراعة    ( 02ةدوؿ )
 التنظيمية

 المترير
رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 المترير
 ايمة بتب βمعامؿ  اللطا المعياري Bايمة 

 **044إ2  6.439 20.889 أ الدابت

 **220إ4- -0.255 0.279 -1.132 0س المعررة الذاتية

 090إ0 0.039 0.140 0.162 0س ادارة اغنفعاغت

 422إ0 0.021 0.100 0.146 2س اإليدار



 51055105  --الجزء الثانى الجزء الثانى   ––العدد الرابع العدد الرابع   ––  السابعالسابع  المجمدالمجمد ـ ـ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المترير
رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 المترير
 ايمة بتب βمعامؿ  اللطا المعياري Bايمة 

 725إ2 048. 145. 107. 4س المراررة الملومة

 9س ابدار ا حراـ
0.588- .244 .172- -

 **402إ0

 **925إ2 396. 181. 1.192 2س معررة الحياة

 **227إ5 567. 087. 789. 7س موارات الحياة

 **245إ4 295. 197. 858. 2س اغستعداد للتعلـ

 29إ2* دالة عند مستو                   20إ2الة عند مستو  ** د
أسػػػفرت النتػػػايت عػػػف أف اػػػيـ معػػػام ت اغنحػػػدار الةزيػػػ  للمتريػػػرات          

المستقلة )المعررة الذاتيةد و ابدار ا حراـد و معررة الحياةد و موارات الحياة و 
(إ بينمػػا معػػام ت اغنحػػدار 20إ2سػػتعداد للػػتعلـ( دالػػة احبػػايًيا عنػػد مسػػتو  )اغ

الةزيػػػ  غيػػػر دالػػػة احبػػػايًيا لمتريػػػرات ادارة اغنفعػػػاغتد و اإليدػػػارد و المرػػػاررة 
 الملومة إ

ومف دـ يمرف القوؿ أف معام ت اغنحدار الةزي  للمتريرات )المعررة الذاتيةد 
حيػػاةد و موػػارات الحيػػاة و اغسػػتعداد للػػتعلـ( تسػػوـ و ابػػدار ا حرػػاـد و معررػػة ال

% تقريبػػػػػًا مػػػػػف التبػػػػػايف رػػػػػ  ايمػػػػػة المتريػػػػػر التػػػػػابل )البراعػػػػػة 95بنسػػػػػبة أاػػػػػؿ مػػػػػف 
التنظيميػػػػة(إ أمػػػػا ريمػػػػا يتعلػػػػؽ بقػػػػيـ معػػػػام ت اغنحػػػػدار الةزيػػػػ  اللابػػػػة ببػػػػاا  

حػذروا  المتريرات المسػتقلة )ادارة اغنفعػاغتد و اإليدػارد و المرػاررة الملومػة( يػتـ
مػػػف معادلػػػة اغنحػػػدار المتعػػػدد السػػػابقة نظػػػرًا ل ػػػعؼ تاديرهػػػا رػػػ  التنبػػػش بالبراعػػػة 

( نتػايت تحليػؿ 00التنظيمية لد  مدير  التعليـ الفنى البػناعىإ ويو ػل ةػدوؿ )
التبػػايف ل نحػػدار المتعػػدد للمتريػػرات المسػػتقلة بعػػد حػػذؼ المتريػػرات ذات التػػاديرات 

 تنظيمية لد  مدير  التعليـ الفنى البناعىإال عيفة ر  التنبش بالبراعة ال



  حمد عطاأسامة أ. د  رجب أحمد عطا. د  الصناعىالصناعى  الفنىالفنى  التعميمالتعميم  مديرىمديرى  لدىلدى    التنظيميةالتنظيمية  بالبراعةبالبراعة    وعالقتووعالقتو  الحكمةالحكمة  إلىإلى  المستندالمستند  التفكيرالتفكير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( تحميــل تبــاين االنحــدار المتعــدد لمتغيــرات البحــث عمــى البراعــة 00جــدول )
 التنظيمية

مصــــــــدر 
 التباين

مجمــــــــــــــوع 
 المربعات

درجـــــــــة 
 الحرية

متوســـــــــــــــط 
   ف   المربعات

معامــــــــــل 
 R2التحديد 

2إ92 22إ0249 9 22إ2002 االنحدار
 972إ2 95

 202إ20 054 29إ2207 البواق 
   055 25إ04049 الكمى

 (: 00يتضح من جدول ) 
 Coefficient of Multiple Correlationأف معامػؿ اغرتبػاط المتعػدد  -
(R) (2د وهػػػػو معامػػػػؿ داؿ احبػػػػايًيا عنػػػػد 054د  9( لػػػػدرةات حريػػػػة ) 722إ )

 Coefficient of Determination ( R2(إ أما معامؿ التحديد 20إ2مستو  )
مػػػؿ التقػػػدير أو ايمػػػة التبػػػايف الحػػػادث مػػػف المتريػػػرات المسػػػتقلة )المعررػػػة أو معا (

الذاتيةد و ابدار ا حراـد و معررة الحياةد و موارات الحيػاة و اغسػتعداد للػتعلـ( 
% 92( د وهػػى تػػدؿ علػػى نسػػبة تبػػايف  972إ2رػػ  البراعػػة التنظيميػػة مسػػاوية ) 

 يمية(إ تقريبًا مف تبايف المترير التابل )البراعة التنظ
د 9أف ايمػػة بؼب المحسػػوبة أربػػر مػػف ايمتوػػا الةدوليػػة عنػػد درةػػات حريػػة ) -
( د وهػػػػػذا يشرػػػػػد أف المتريػػػػػرات 20إ2( وهػػػػػى دالػػػػػة احبػػػػػايًيا عنػػػػػد مسػػػػػتو  )054

% رػ  التنبػش بالبراعػة التنظيميػة لػد   92المسػتقلة تػشد  دورًا رػ  اإلسػواـ بنسػبة 
 مدير  التعليـ الفنى البناعىإ

ديػػػد ا هميػػػة النسػػػبية لرػػػؿ متريػػػر مػػػف المتريػػػرات المسػػػتقلة رػػػ  ولتح         
معادلة اغنحدار تـ حسػاب ايمػة بتب غلتبػار مػد  الدغلػة اإلحبػايية لمعػام ت 

 (إ00اغنحدار الةزي  رما هو مو ل بةدوؿ )



 51055105  --الجزء الثانى الجزء الثانى   ––العدد الرابع العدد الرابع   ––  السابعالسابع  المجمدالمجمد ـ ـ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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دغلة معام ت اغنحدار الةزي  ر  المعادلة التنبشية بالبراعة    (00ةدوؿ )
 التنظيمية

رمز  رالمتري
 المترير

 ايمة
B 

اللػػػط
 أ المعياري

 معامؿ
β 

 ايمة
 ب ت ب

 **02إ9  420إ9 27إ07 أ الدابت
 **22إ2- 000إ2- 022إ2 520إ2- 0س المعررة الذاتية
 *02إ0- 045إ2- 022إ2 922إ2- 0س ابدار ا حراـ
 **20إ7 250إ2 022إ2 075إ0 2س معررة الحياة
 **25إ5 922إ2 224إ2 209إ2 4س موارات الحياة
 **02إ9 209إ2 020إ2 549إ2 9س اغستعداد للتعلـ

 29إ2* دالة عند مستو                        20إ2** دالة عند مستو  
 بناًء عمى ذلك تصبح معادلة االنحدار كالتال :         

 
 -المعررػػػػػػػػػػػة الذاتيػػػػػػػػػػػة + )(× 520إ2 -+ )27إ07البراعػػػػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػػػػة=   
( × 209إ2معررػػػػػػػػة الحيػػػػػػػػاة + )( × 075إ0اـ + )ابػػػػػػػػدار ا حرػػػػػػػػ( × 922إ2

 موارات الحياة( × 549إ2موارات الحياة + )
وللواػػػػوؼ علػػػػى أردػػػػر المتريػػػػرات اػػػػدرة علػػػػى التنبػػػػش بالبراعػػػػة التنظيميػػػػة د تػػػػـ 

 Stepwiseاسػتلداـ نمػوذج اغنحػدار اللطػى ذي اللطػوات المتتاليػة )المتػدرج( 
Regression  بػػػػػدار بػػػػػيف البراعػػػػػة التنظيميػػػػػة ومتريػػػػػ رات )المعررػػػػػة الذاتيػػػػػةد واا

 ا حراـد و معررة الحياةد و موارات الحياة د و اغستعداد للتعلـ(إ
 ولقد أسفرت النتايت عف أربعة نماذج ه   

 :وت مف مترير موارات الحياةإ النموذج األول 
 : وت مف مترير موارات الحياة د ومترير معررة الحياةإ النموذج الثان 
 :ت ػػػػػمف متريػػػػػػرات )موػػػػػػارات الحيػػػػػاة د معررػػػػػػة الحيػػػػػػاة د و  النمــــــوذج الثالــــــث

 واغستعداد للتعلـ(إ
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 :وت مف متريػرات )موػارات الحيػاة د معررػة الحيػاة د النموذج الرابع
 واغستعداد للتعلـ د المعررة الذاتية(إ

 :وت مف متريرات )موارات الحياة د معررة الحيػاة النموذج الخامس
بدار ا حراـلذاتيةد د واغستعداد للتعلـ د المعررة ا  (إواا

ويعد النموذج اللامس وا لير هو النموذج ا ر ؿ لتحديد أي مف المتريػرات 
( تحليػػؿ 02المسػػتقلة أردػػر اػػدرة علػػى التنبػػش بالبراعػػة التنظيميػػةإ ويو ػػل ةػػدوؿ )
 اغنحدار اللطى المتدرج بيف البراعة التنظيمية والمتريرات المستقلةإ 

حػػػػػدار اللطػػػػػى المتػػػػػدرج بػػػػػيف البراعػػػػػة التنظيميػػػػػة تحليػػػػػؿ اغن   (02ةػػػػػدوؿ )
 والمتريرات المستقلة

أوزان  ترتيب المنبئات
Beta 

قيمـــــــة   ت   
 االنحدارية

 **25إ5 922إ2 موارات الحياة
 **20إ7 250إ2 معررة الحياة

 **02إ9 209إ2 اغستعداد للتعلـ
 **22إ2- 000إ2- المعررة الذاتية
 *02إ0- 045إ2- ابدار ا حراـ
 اإلجابة عن السؤال الرابع:

هػػؿ توةػػد تػػاديرات مبارػػرة وغيػػر ب ل ةابػػة عػػف السػػشاؿ الرابػػل والػػذ  يػػنص    
مبارػػرة للمتريػػرات المسػػتقلة علػػى البراعػػة التنظيميػػةب  وعنػػد ارتػػراض أف المتريػػرات 
المسػػػتقلة تتمدػػػؿ رػػػ   )المعررػػػة الذاتيػػػةد ادارة اغنفعػػػاغتد و اإليدػػػارد و المرػػػاررة 

و ابػػػػدار ا حرػػػػاـد و معررػػػػة الحيػػػػاةد و موػػػػارات الحيػػػػاة و اغسػػػػتعداد  الملومػػػػةد
 Pathللتعلـ( ولمعالةة السشاؿ الرابل احبايًيا تـ استلداـ أسلوب تحليؿ المسػار 

Analysis  0552وذلؾ بتتباع اللطوات التالية رما ذرػرت رػ  )علػى بػداري د   
المسػػػػيل د    عمػػػػاد عبػػػػد 040 – 022  0550  أنػػػػور ريػػػػاض د  029 – 025
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  075 - 27  ) 
وهػػػو النمػػػوذج الػػػذي يو ػػػل  Causal Model افتـــرال النمـــوذج الســـببىإ أ

الع اػػػات بػػػيف المتريػػػرات المسػػػتقلة والمتريػػػر التػػػابل مو ػػػوع البحػػػث د وذلػػػؾ 
ات والبحػػػوث المرتبطػػػة د وهػػػذا النمػػػوذج اعتمػػػادًا علػػػى ا طػػػر النظريػػػة والدراسػػػ
 يسمى بالنموذج السببى المفترضإ

وهػى تعبػر عػف ةميػل  Correlation Matrixإيجـاد المصـفوفة االرتباطيـة إ ب
الممرنػة بػيف المتريػرات المسػتقلة والتابعػة مو ػوع البحػث د  االرتباطمعػام ت 

بػػػػاط رػػػػتف عػػػدد معػػػػام ت اغرت 2وحيػػػث أف عػػػػدد هػػػػذ  المتريػػػرات مةتمعػػػػة = 
 ( معامؿ ارتباطإ22الممرنة  )

 Standardized Coefficient ( β )حسـاب أوزان االنحـدار المعياريـة جإ 
ر   Path Coefficientsالمسار  معام تمف تحليؿ اغنحدار المتعدد لتقدير 

المػالوذ مػف تحليػؿ  ( β )النمػوذج المفتػرضإ حيػث أف وزف اغنحػدار المعيػاري 
سػػن معامػؿ المسػػار رػػ  أسػػلوب تحليػؿ المسػػار والػػذي يػػدؿ اغنحػدار المتعػػدد هػػو نف

علػػػى التػػػادير المبارػػػر للمتريػػػر المسػػػتقؿ علػػػى المتريػػػر التػػػابل د وبػػػذلؾ يػػػتـ اةػػػراء 
 التحليؿ انت  

دارة اغنفعػاغت ( 0)  انحدار رؿ مف ]المعررة الذاتية -  2)  د واإليدػار ( 0)  د واا

بػدار ا حرػا ( 4)  د والمراررة الملومة (  ( 2)  د و معررػة الحيػاة ( 9)  ـد واا
إ رمتريػػػػرات مسػػػػتقلة  ( 2)  د و اغسػػػػتعداد للػػػػتعلـ ( 7) د و موػػػػارات الحيػػػػاة 

 رمترير تابلإ (5) على البراعة التنظيمية 
بالتعويض ر  النموذج السػببى المفتػرض بقػيـ رػؿ  النموذج السببى األساس :دإ 

لمػػالوذة مػػف تحليػػؿ اغنحػػدار مػػف أوزاف اغنحػػدار المعياريػػة )معػػام ت المسػػار( ا
المتعدد وبقيـ معام ت اغرتباط المالوذة مػف المبػفورة اغرتباطيػة نحبػؿ علػى 

 ( التال  4النموذج السببى ا ساسى رما هو مو ل ر  ررؿ )
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 ( النموذج السببى األساسى4شكل )
اسى بعد التوبؿ الى النموذج السببى ا س النموذج المعدل والنيائ :هػإ 

 نوػػػا  29إ2يػػػتـ رحػػػص اػػػيـ معػػػام ت المسػػػار واسػػػتبعاد أيػػػة ايمػػػة تقػػػؿ عػػػف 
 تعتبر غير معنوية د وبذلؾ يتـ حذؼ 

( الػػػػػػى البراعػػػػػػػة 0وهػػػػػػو معامػػػػػػؿ المسػػػػػػػار مػػػػػػف ادارة اغنفعػػػػػػػاغت ) 0*5ـ -
 إ225إ2( ويساو   5التنظيمية ) 

( 5( الػػى البراعػػة التنظيميػػػة )2وهػػو معامػػؿ المسػػار مػػػف اإليدػػار ) 2*5ـ -
 إ200إ2و  ويسا

( الػػػػػى البراعػػػػػة 4وهػػػػػو معامػػػػػؿ المسػػػػػار مػػػػػف المرػػػػػاررة الملومػػػػػة ) 4*5ـ -
 إ242إ2( ويساو  5التنظيمية )

دػػـ يػػتـ اعػػادة اةػػػراء تحلػػي ت اغنحػػدار مػػػرة ألػػر  ولرػػف للمتريػػػرات          
المسػػتقلة المتبقيػػة ذات معػػام ت المسػػار الدالػػة د ورػػى هػػذ  اللطػػوة يػػتـ الوبػػوؿ 

ياريػػػػة ةديػػػػدةإ  أمػػػػا معػػػػام ت مسػػػػار البػػػػواا  ريػػػػتـ حسػػػػابوا الػػػػى أوزاف انحػػػػدار مع
 رالتال  

 29إ2إR2  =    2  - 0     ـ          
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 * ب =                 5
هػػ    R2* ب  هػػو معامػػؿ مسػػار البػػواا  للبراعػػة التنظيميػػةد  5حيػػث ـ 

 معامؿ التحديد إ 
ساسػػػػى بعػػػػد ذلػػػػؾ يػػػػتـ اةػػػػراء التعػػػػدي ت انتيػػػػة رػػػػ  النمػػػػوذج السػػػػببى ا 

 للتوبؿ الى النموذج السببى المعدؿ والنواي  
 4*5د ـ 2*5د  ـ 0*5حذؼ المساريف غير الداليف ـ -
 استبداؿ معام ت المسار القديمة بمعام ت المسار الةديدةإ -

وبعػػػػد اةػػػػراء هػػػػذ  التعػػػػدي ت يبػػػػبل النمػػػػوذج رػػػػ  بػػػػورة ةديػػػػدة تسػػػػمى 
لمناارػػػػة والتفسػػػػير وهػػػػو بػػػالنموذج السػػػػببى المعػػػػدؿ النوػػػػاي  والػػػػذي سيل ػػػػل ل

 ( التال  9مو ل ر  ررؿ )

 ( النموذج السببى المعدل والنيائ 5شكل )
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 مناقشة النموذج النيائ  وتفسيره:
. تحديـد نسـبة التبـاين المشـترك المحــدد مـن التبـاين الكمـى لممتغيـر التــابع 0

 نتيجة تتثره بالمتغيرات المستقمة:
 Coefficient of Determinationأسػفرت النتػايت أف معامػؿ التحديػد   
(R2)  أو معامؿ التقدير أو ايمة التبايف الحادث مف المتريرات المستقلة  )المعررة

بػدار ا حرػاـد ومعررػة  الذاتيةد ادارة اغنفعاغتد واإليدػارد والمرػاررة الملومػةد واا
الحيػػػػػاةد وموػػػػػارات الحيػػػػػاة واغسػػػػػتعداد للػػػػػتعلـ(إ رػػػػػ  البراعػػػػػة التنظيميػػػػػة مسػػػػػاوية 

% رػػػػ  92( د وهػػػى تػػػػدؿ علػػػى أف المتريػػػػرات المسػػػتقلة أسػػػػومت بنسػػػبة 972إ2)
 التادير السببى على البراعة التنظيمية لد  مدير  التعليـ الفنى البناعىإ

 . التتثيرات المباشرة وغير المباشرة عمى البراعة التنظيمية :5
( أف التػػػػاديرات المبارػػػػرة هػػػػ  معػػػػام ت المسػػػػار )أوزاف اغنحػػػػدار المعياريػػػػة  

السػابؽ ذررهػاد أمػا التػػاديرات غيػر المبارػرة رتنػتت مػػف طػرح التػاديرات المبارػرة مػػف 
معػام ت اغرتبػػاطد والتػػادير غيػػر المبارػػر لمتريػػر مسػػتقؿ علػػى متريػػر تػػابل يمرػػف 

 أف يحدث بطريقتيف 
ا وؿ  يروف مف ل ؿ اغرتباط بيف المتريػر المسػتقؿ ومتريػر مسػتقؿ سلػر  -

 لمترير التابلإلن تادير مبارر على ا
 الدان   مف ل ؿ اغرتباط بيف المتريرات المستقلة ببع وا البعضإ -

ويمرػػػػف تللػػػػيص التػػػػاديرات السػػػػببية المبارػػػػرة وغيػػػػر المبارػػػػرة مػػػػف المتريػػػػرات 
 ( انت  04المستقلة على البراعة التنظيمية ر  الةدوؿ )

يرات المستقمة التتثيرات السببية المباشرة وغير المباشرة لممتغ: ( 04جدول )
 عمى البراعة التنظيمية

ـــــــــاط بالبراعـــــــــة  المتغيرات االرتب
 التنظيمية

 التتثيرات السببية
 غير المباشرة المباشرة

 240إ2 000إ2 - 922إ2 المعررة الذاتية
 079إ2 045إ2 - 404إ2 ابدار ا حراـ
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 002إ2 250إ2 925إ2 معررة الحياة
 272إ2 922إ2 224إ2 موارات الحياة

 059إ2 209إ2 902إ2 غستعداد للتعلـا

( وةػػػػػود تػػػػػادير سػػػػػالب داؿ 04( وةػػػػػدوؿ )9يت ػػػػػل مػػػػػف رػػػػػرؿ )            
( لمتريػػر المعررػػة الذاتيػػة علػػى البراعػػة التنظيميػػة د 20إ2احبػػايًيا عنػػد مسػػتو  )

بمعنى وةود مسار داؿ احبايًيا بيف متريػري المعررػة الذاتيػة و البراعػة التنظيميػة 
( لمتريػػر ابػػدار ا حرػػاـ 20إ2سػػالب داؿ احبػػايًيا عنػػد مسػػتو  )د ووةػػد تػػادير 

علػػػى البراعػػػة التنظيميػػػة بمعنػػػى وةػػػود مسػػػار داؿ احبػػػايًيا بػػػيف متريػػػري ابػػػدار 
ا حرػػػػاـ و البراعػػػػة التنظيميػػػػة د ووةػػػػد تػػػػادير موةػػػػب داؿ احبػػػػايًيا عنػػػػد مسػػػػتو  

سػػار داؿ ( لمتريػػر معررػػة الحيػػاة علػػى البراعػػة التنظيميػػة د بمعنػػى وةػػود م20إ2)
احبايًيا بيف متريري معررة الحياة و البراعػة التنظيميػة د ووةػد تػادير موةػب داؿ 

( لمتريػػر موػػارات الحيػػاة علػػى  البراعػػة التنظيميػػةد 20إ2احبػػايًيا عنػػد مسػػتو  )
بمعنى وةود مسػار داؿ احبػايًيا بػيف متريػر موػارات الحيػاة و  البراعػة التنظيميػة 

( لمتريػػر اغسػػتعداد للػػتعلـ 20إ2عنػػد مسػػتو  ) ووةػػد تػػادير موةػػب داؿ احبػػايًيا
على البراعة التنظيمية د بمعنى وةود مسػار داؿ احبػايًيا بػيف متريػري اغسػتعداد 
للتعلـ و البراعة التنظيمية وحيث أف مربل معامؿ المسار هو ذلؾ الةزء مف تبايف 

( نةػد أف 09المترير التابل والذي يرةل الى أدر المترير المستقؿ د رمف الةػدوؿ )
متريػػػرات )المعررػػػة الذاتيػػػة د ابػػػدار ا حرػػػاـ د معررػػػة الحيػػػاة د موػػػارات الحيػػػاة د 

% د 05إ09% د 00إ0% د 22إ4اغسػػػػػػػػػتعداد للػػػػػػػػػتعلـ( تسػػػػػػػػػوـ رػػػػػػػػػ  تفسػػػػػػػػػير )
 %( مف التبايف الرلى ر  البراعة التنظيمية على الترتيبإ92إ02% د 24إ24

 مناقشة وتفسير نتائج السؤال الثالث والرابع:
التػػادير المبارػػر وغيػػر المبارػػر  بعػػاد التفريػػر المسػػتند الػػى  الحرمػػة علػػى  )أ(

 المترير التابل ) البراعة التنظيمية( 
 أف ايمػػة معامػػؿ المسػػار مػػف المعررػػة الذاتيػػة الػػى البراعػػة التنظيميػػة تسػػاو   -

( واإلرارة السالبة تحمػؿ نتيةتػيف يعتبػراف وةوػاف لعملػة واحػدة أوغهمػا 000إ2 -)
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معررػػة الذاتيػػة سػػبب مبارػػر رػػى ارتفػػاع البراعػػة التنظيميػػة لػػد  مػػدير  التعلػػيـ أف ال
البػػناعىد دانيومػػا أف المعررػػة الذاتيػػة سػػبب مبارػػر رػػى الفػػاؽ البراعػػة التنظيميػػة 
لديوـ د ويمرػف تفسػير هػذ  النتيةػة علػى أسػاس أف المػدير عنػدما يػدرؾ اهتماماتػن 

ـإ وتتسػػػـ معررػػػة الػػػذات بابػػػالة اللابػػػة ةيػػػًداد ومػػػواطف القػػػوة وال ػػػعؼ د والقػػػي
نةػاز ور ػا  الرلبية واغحتفػاظ ببػداوا رػى ملتلػؼ السػياااتد ومررػز نةػاح واا
داللػػػى رػػػى مػػػا يتعلػػػؽ بالع اػػػات وا هػػػداؼ وهػػػذا مػػػف ا مػػػور التػػػى تقػػػو  سػػػلوؾ 

أف تطػور  Cook-Greuter,2000البراعة التنظيمية لدينإ وهذا ما تشيػد  دراسػة 
لة البلوغ رى بورة نمو ذاتى وتفرير مميز حيػث يفتقػد الحرمة يبل  ذروتن رى مرح

ا رػػػػلاص أدنػػػػاء السػػػػنوات المبرػػػػرة مػػػػف البلػػػػوغ الػػػػى الن ػػػػتد والتعقيػػػػد المعررػػػػىد 
رات عق نيػةد ممػا اوموارات التفريػر المةػرد ال زمػة للقيػاـ بارعػاؿ واعيػة واتلػاذ اػر 

نمػو المسػتمر يحد مف القدرة على التبرؼ بحرمةإ ومل التقدـ رى العمر يساعد ال
رى النواحى المعررية واغنفعالية واغةتماعية على ارتساب المعررة وهذا ما ينطبؽ 
علػػى رلبػػػية المػػػدير الػػػذي يتمتػػػل بالتقػػػدـ رػػػى العمػػػر وعػػػدد سػػػنوات اللبػػػرة الػػػذ  

 تشهلن غتلاذ القرارات المومةإ
أف ايمػػة معامػػؿ المسػػار مػػف ابػػدار ا حرػػاـ الػػى البراعػػة التنظيميػػة تسػػاو   -

( واإلرارة السالبة تحمػؿ نتيةتػيف يعتبػراف وةوػاف لعملػة واحػدة أوغهمػا 045إ2 -)
أف ابدار ا حراـ سػبب مبارػر رػى ارتفػاع البراعػة التنظيميػة لػد  مػدير  التعلػيـ 
البػناعىد دانيومػا أف ابػدار ا حرػاـ سػػبب مبارػر رػى الفػاؽ البراعػة التنظيميػػة 

س أف ابػػػدار ا حرػػػاـ ترػػػير الػػػى لػػػديوـ د ويمرػػػف تفسػػػير هػػػذ  النتيةػػػة علػػػى أسػػػا
ادراؾ المػػرء أف هنػػاؾ طراًػػا ملتلفػػة للنظػػر الػػى الق ػػايا عنػػد اتلػػاذ القػػراراتد وأنػػن 
على المدير أف يراعى مةموعة متنوعة مػف وةوػات النظػر حػوؿ اللبػرات السػابقة 
والسػػياؽ الحػػالى ر ػػً  عػػف تػػادير للفيػػة المػػدير ذاتػػن ويتسػػـ المػػدير الحرػػيـ بحداػػة 

الببػػػيرة  وهػػػذا مػػػا يػػػشدي دوًرا حيوًيػػػا رػػػى تفعيػػػؿ البراعػػػة التنظيميػػػة رػػػى اإلدراؾ و 
 مدارس التعليـ الفنى البناعىإ
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أف ايمػػػة معامػػػؿ المسػػػار مػػػف معررػػػة الحيػػػاة الػػػى البراعػػػة التنظيميػػػة تسػػػاو   -
( وهػػذا يعنػػى أف معررػػة الحيػػاة بالنسػػبة للمػػدير سػػبب مبارػػر رػػ  البراعػػة 250إ2)

ذ  النتيةػػػػة علػػػػى أسػػػػاس أف معررػػػػة الحيػػػػاة  تتعلػػػػؽ التنظيميػػػػة د ويمرػػػػف تفسػػػػير هػػػػ
بػػاغعتراؼ بػػالترابط بػػيف النػػاس والعػػالـ الطبيعػػى والمعػػارؼ وا ررػػارد والقػػدرة علػػى 
القػػاء نظػػرة علػػى المعػػانى وا سػػيلة العميقػػة للحيػػاة والوةػػودإ وتتميػػز معػػارؼ الحيػػاة 

الحرةػػةد  بقػػدرة علػػى روػػـ الق ػػايا المررزيػػة وأف يةػػد الرػػلص طريقػػن رػػى ا واػػات
 وروـ الحقايؽ الحياة وعدـ يقينيتوا على امتداد العمرإ

أف ايمػػة معامػػؿ المسػػار مػػف موػػارات الحيػػاة الػػى البراعػػة التنظيميػػة تسػػاو   -
( وهػػذا يعنػػى أف موػػارات الحيػػاة بالنسػػبة للمػػدير سػػبب مبارػػر رػػ  البراعػػة 922إ2)

لحيػػاة تعبػػر عػػف التنظيميػػة د ويمرػػف تفسػػير هػػذ  النتيةػػة علػػى أسػػاس أف موػػارات ا
الرفػػػاءة العمليػػػة للمػػػدير والقػػػدرة علػػػى ادارة ا دوار اليوميػػػة المتعػػػددة والمسػػػيوليات 

 بررؿ رعاؿإ
أف ايمػة معامػؿ المسػار مػف اغسػػتعداد للػتعلـ الػى البراعػة التنظيميػة تسػػاو   -

( وهذا يعنى أف اغستعداد للتعلـ بالنسبة للمدير سبب مبارػر رػ  البراعػة 209إ2)
ة د ويمرف تفسير هذ  النتيةػة علػى أسػاس أف اغسػتعداد للػتعلـ تعبػر عػف التنظيمي

 اهتماـ المدير المستمر بالتعلـ والمعررة عف العالـ وتتطورإ
( تحقػػػػػػػؽ الفػػػػػػػرض التنبػػػػػػػشي حيػػػػػػػث بلرػػػػػػػت ايمػػػػػػػة ؼ 7يت ػػػػػػػل مػػػػػػػف ةػػػػػػػدوؿ )

(د ومػػف دػػـ ترػػير تلػػؾ 20إ2(د وهػػ  ايمػػة دالػػة عنػػد مسػػتوي دغلػػة )002إ027)
الفرض الذ  ينص على أنن يمرف التنبش باداء أرراد العينة عل   النتيةة الى تحقؽ

رذلؾ  .مقياس البراعة التنظيمية بمعلومية الدرةة عل  التفرير المستند الى الحرمة
ا مػر الػذ  يرػير الػى أف متريػر التفريػر  (0.409) (R2)  بلػ  معامػؿ التحديػد

ى  داء أرػػػراد العينػػػة %( مػػػف التبػػػايف الرلػػػ 40القػػػايـ علػػػى الحرمػػػة يفسػػػر حػػػوالى )
بػػ  = البيرة العامة لمعادلة اغنحدار البسػيط ص   .على مترير البراعة التنظيمية

أد حيػث أف )ص( هػ  ايمػة المتريػر التػابل وهػو البراعػة التنظيميػةد و)س(   +س
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هػػػػ  ايمػػػػة المتريػػػػر المسػػػػتقؿ وهػػػػو التفريػػػػر القػػػػايـ علػػػػى الحرمػػػػةد و)ب( معامػػػػؿ 
د وايمػػػػة )أ( = وهػػػػ  دابػػػػت اغنحػػػػدار وتسػػػػاوي 242إ2اغنحػػػػدارد وايمػػػػة )ب( = 

درةػة البراعػة التنظيميػة المتنبػا بػن )ص(  :( لتبػبل المعادلػة رمػا يػات 022إ04)
 التفرير القايـ على الحرمة ( × 242إ2+ ) 02إ04=  

وتتفؽ هذ  النتيةة أي ا مل ا طر النظرية للحرمة والنظريػات المفسػر د حيػث 
ف الحرمػػػػاء يتسػػػػموف بو ػػػػل ا مػػػػور رػػػػ  مو ػػػػعوا أظوػػػػرت تعريفػػػػات الحرمػػػػةد أ

البػػحيلد والقػػدرة علػػى مناارػػة ا مػػور بفاعليػػة والوبػػوؿ الػػى الحػػؿ المناسػػب رػػ  
ريتمتػل  Baltes & Staudinger (2000)  وهػو مػا يشرػد  .مواةوػة المرػر ت

الحرمػػػاء بالمعررػػػة بريفيػػػة ادارة الحيػػػاة والقػػػدرة العاليػػػة علػػػى روػػػـ الطبيعػػػة البرػػػرية 
ررػػة اللبيػػرة باسػػاليب الحيػػاة العمليػػة واغستببػػار بالوسػػايؿ والرايػػات المشديػػة والمع

سداء النبػل والقػدرة العاليػة علػى  للنةاح ريوا مدؿ القدرة على اإلنبات والتقويـ واا
ويشرػػػد ذلػػػؾ أي ػػػا طريػػػؼ رػػػوا   .الحرػػػـ علػػػى ا مػػػور الملتلفػػػة بحرمػػػة وراعليػػػة

ذ القػرار البػحيل رػ  الواػت ( رالرلص الحرػيـ يسػتطيل اتلػا95د 0222محمد )
حيػػث تػػر  دراسػػة  .المناسػػب واغلتػػزاـ با سػػلوب البػػايب وو ػػل اللطػػط وتنفيػػذها

( أف الحرمػػة هػػػ  اتلػػاذ القػػػرار البػػايب واغلتػػػزاـ بمسػػػار 0220بػػفاء ا عسػػػر )
بػايبد ر ػ  عػف أف الحرمػػة تعبػر عػف وةودهػػا رػ  رػؿ مػػا يتلػذ  اإلنسػاف مػػف 

ند أو تنفيػػذهاد أو مراةعػػة أحػػداث الحيػػاةد وهػػذا اػػرارات سػػواء عنػػد التلطػػيط لحياتػػ
أحػػد دعػػايـ سػػلوؾ البراعػػة التنظيميػػة لػػد  مػػدير  مػػدارس التعلػػيـ الفنػػى البػػناعى 

 Staudinger Maciel, Jacqui, and Baltes ورمػا ترػير نتػايت دراسػة
الى أهمية تمتل العػامليف رػ  مونػة التعلػيـد والعيػادات النفسػيةد ومرارػز   (1998)
ن واإلررػػػاد بالسػػػلوؾ الحرػػػػيـد والقػػػدرة علػػػى حػػػػؿ المرػػػر ت وو ػػػل بػػػػدايؿ التوةيػػػ

حلػػػوؿد والتمتػػػل بدرةػػػة عاليػػػة مػػػف موػػػارات التوابػػػؿ  هػػػذا ر ػػػً  عػػػف أف القػػػرار 
الحرػػػػيـ يتطلػػػػب التػػػػوازف بػػػػيف أهػػػػداؼ الفػػػػرد وأهػػػػداؼ انلػػػػريفد وا هػػػػداؼ العامػػػػة 

ة تت ػمف أف الحرمػ  .Bluck, S., & Gluck, J. (2004)رمػا يرػيرد للمةتمػل
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الريفيػػػة التػػػ  يسػػػع  الفػػػرد ةاهػػػًدا مػػػف لػػػ ؿ المعررػػػة التةريبيػػػة واإلدراؾ والتػػػادير 
 والعمؿ نحو تحقؽ البالل العاـ وأف يعيش حياة ةيدةإ

يمرػػػف أف تفسػػػر هػػػذ  النتيةػػػة بػػػاف الحرمػػػة غ تبنػػػ  اغ مػػػف لػػػ ؿ المعررػػػة   
وادراتػند ومعررتػن  رالمعررة الت  يمتلروا الفرد عف اهتماماتن ومبالحن الرلبيةد

وحتػػػ  يػػوازف الفػػرد بيػػػنوـ   بمبػػالل انلػػريف وتفوػػـ مػػػا يبػػدرونن مػػف سػػلورياتد
بػػدار الحرػػـ  ويبتعػػد عػػف تحقيػػؽ مراسػػب رلبػػية ويتررػػل عػػف بػػراير ا مػػور واا

بالػػذراء ا ل اػػ د رالػػذراء ا ل اػػ    الةيػػد عليوػػاد غبػػد أف يتحلػػ  الفػػرد الحرػػيـ
وازف بػػػيف اغهتمامػػػات والمبػػػالل الرلبػػػية يقػػػوـ بػػػدور ال ػػػابط الػػػذي يحػػػدث التػػػ

 ومبالل انلريف لتحقيؽ البالل العاـ وو ل ا مور ر  مواعوا البحيلإ
فــى ضــوء النتــائج التــى تــم التوصــل إلييــا فــى الدراســة الحاليــة يمكــن تقــديم 

 مجموعة من التوصيات ىى:
اغهتماـ بالتابيؿ النظري لمفووـ الحرمة رمفووـ سيرولوة  والتعػرؼ إ0

ى مروناتػػػن وبنيتػػػن العامليػػػة لػػػد  رػػػرايل ملتلفػػػةد سػػػواء عمريػػػة أو علػػػ
مونيػػػػة أو دقاريػػػػةد رالتربيػػػػة مػػػػف أةػػػػؿ الحرمػػػػة أبػػػػبحت  ػػػػرورة مػػػػف 

 .ال رورات الملحة ر   وء متريرات العبر
و ل لطة متراملة مف أةؿ  رورة القياـ ببحوث تةريبية تودؼ الػى إ0

 .يمية الملتلفةتنمية الحرمة ومروناتوا لد  معلم  المراحؿ التعل
 اغهتماـ بالبحوث التةريبية لتنمية الحرمة لمواربة أولويات العبرإإ2
نظرًا غرتقار مدير  التعليـ الفنى البناعى الى أبعاد البراعة التنظيميػة إ4

وبررؿ لاص بعد البحث عف ررص ةديدة يوبى الباحدػاف ب ػرورة 
ارةيػػػة استح ػػػار هػػػذا البعػػػد لمػػػا لػػػن مػػػف تػػػادير رػػػى تحليػػػؿ البييػػػة الل
 تحليً  ةيدًا بما ي مف ارتراؼ ررص ةديدة للمشسسة التعليميةإ

التيار ا رراد الذيف يتمتعوف بقدرات ابداعية وادرات عالية علػى الػتعلـ إ9
ولػػديوـ القػػػدرة علػػى احػػػداث التػػػوازف المرغػػوب بػػػيف ا داء اغسػػػتر لى 
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وا داء اغستررػػػارى والتنقػػػؿ بينومػػػا مػػػل سػػػوولة التريػػػؼ وبنػػػاء بػػػورة 
 ذهنية ةيدة لد  المةتمل بررؿ عاـإ

 الدراسات والبحوث المقترحة:
تبميـ البرامت اإلررادية التى تعمؿ على تنمية سػلوؾ التفريػر المسػتند إ0

 الى الحرمة لد  مدير  ةميل المراحؿ التعليميةإ
 ػػرورة اسػػتلداـ مػػدالؿ اداريػػة معابػػرة مػػف ابػػؿ مػػدير  التعلػػيـ الفنػػى إ0

 يف على توليد ا ررار اغبداعيةإالبناعى بررض تحفيز العامل
اةراء دراسة طولية لمقارنة بيف عينة مف الذرور وعينة مف اإلنػاث رػ  إ2

 ادراروـ لمفوـو الحرمةإ
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 المراجع:
(إ تػػػػادير الػػػػذراء والبييػػػػة ا سػػػػرية والواةػػػػب 0550أنػػػػور ريػػػػاض عبػػػػد الػػػػرحيـ ) (0

المدرسػػػػػ  ومرػػػػػاهدة بػػػػػرامت التليفزيػػػػػوف رػػػػػ  التحبػػػػػيؿ الدراسػػػػػ   دراسػػػػػة 
د رليػػة مجمــة البحــث فــ  التربيــة وعمــم الــنفسسػػتلداـ تحليػػؿ المسػػارإ با

 إ    042 –002( د 2) 2التربيةد ةامعة المنياد 
(إ نموذج مقترح للمراررة 0200سماؿ سيد مسعودد سيد أحمد عبد الرفار )(5

المركز القومى المةتمعية لتطوير التعليـ الفنى وتلبية احتياةات سوؽ العمؿإ 
 ية والتنمية، القاىرة.لمبحوث التربو 

دور اإلدارة المدرسية فى تفعيل المشاركة (إب0209ابتساـ حسنى أحمد عبد الةواد )(2
المجتمعية لتطوير مدارس التعميم الثانوى الفنى الصناعى لمبنات بجميورية 

إ مصر العربية،  رسالة ماةستير غير منرورةد رلية التربية ةامعة الفيـو
دور التعميم الثانوى الصناعى فى التنمية (إ 0200ةماؿ ررحات على محمد )(4

رسالة ماةستير غير منرورةد رلية التربيةد  االقتصادية بمحافظة الفيوم  ،
إ  ةامعة الفيـو

(إ اإلبداع اإلدار  لد  مدير  المدارس الحرومية 0222ةماؿ محمود محمد اللباز )(9
 1 مبرد -) ةامعة ا زهر(  جمة كمية التربيةمد  رى مبر وسبؿ تفعيلة

 إ022-022د  ( 029)
أثر الكفاءة الذاتية لدى معمم  التربية الخاصة (إ 0224حةاج غانـ أحمد على )(2

د رسالة  كناتج لبعل المتغيرات عمى التوافق االجتماع  لدى تالميذىم
 درتورا  غير منرورة د رلية التربية د ةامعة ةنوب الواديإ

لبراعة التنظيمية فى تحقيق المرونة أثر ا(. 5100حيدر جاسم عبيد الجبورى. )(7
اإلستراتيجية دراسة ميدانية مقارنة بين شركتى االتصاالت )زين وآسيا سيل( 

، رسالة ماجستير غير منشورة. كمية اإلدارة واالقتصاد جامعة فى العراق
 الكوفة.

خالد عطية يعقوب، تصور مقترح لالحتراف ف  اإلدارة المدرسية ف  مصر ف  (2
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الدول  األول ) التعميم  -المؤتمر العمم  العرب  الرابع بانياد  وء لبرة اس
ةمعية الدقارة مف أةؿ التنمية وةامعة سوهاجد سوهاجد (،  وتحديات المستقبل

 إ 055د ص  0225د أبريؿ  0المةلد 
( اإلبداع اإلداري ر  المدارس الدانوية الفنية ر  مبر 0225لالد عطية يعقوب )(5

المؤتمر العمم  السنوي الثان  لكمية التربية د  ة مقارنةوروريا الةنوبية دراس
-0272د  0ج مبرد -الواقع والمتمول(  -ببورسعيد ) مدرسة المستقبل 

 إ0252
تصور مقترح لتطوير الكفايات المينية (إ 0207رم اف محمد محمد السعود  )(02

د  ؿلمديرى المدارس الثانوية الفنية بمصر فى ضوء خبرات بعل الدو
 إ 052-097(د 027) 04 مبرد -التربية العربية  مستقبؿ

متطمبات بناء الشراكة المجتمعية لربط المدارس (إ 0200سامية ةماؿ سيد )(00
د رسالة ماةستير غير منرورةد رلية التربية الثانوية الصناعية بسوق العمل

 .الفيـو ةامعة
لى تربية الطفل واإلصالح الحضاري: من الذكاء إ(إ 0220بفاء ا عسر )(00

 د وراة بحديةد رلية البناتد ةامعة عيف رمسإالحكمة
القياس والتقويم التربوي والنفس  أساسياتو (إ 0222ب ح الديف محمود ع ـ )(02

 القاهرة  دار الفرر العرب إوتطبيقاتو وتوجياتو المعاصرة، 
(إ واال التعليـ الفن  والمون  ر  الوطف 0200ب ح الديف أحمد حسف ارناص )(04

مرروع تنفيذ لطة تطوير التعليـ ر  الوطف العرب   تطوير التعليـ  العرب د
المنظمة العربية لمتربية والثقافة الفن  والمون  ر  الوطف العرب إ تونس  

 والعموم.
إ القاهرة  النفس والتنمية المعرفية والمجتمعية(إ علـ 0222طريؼ روا  ررج )(09

 دار غريبإ
التفكير القائم عمى الحكمة كمتنبئ (إ 0202عبد الرحمف ظارر رود اؿ دحيـ )(02

إ بالعوامل الخمس الكبرى لمشخصية لدى الموىوبين فى المرحمة الثانوية
 رسالة ماةستير غير منرورةد اسـ التربية اللابةد ةامعة الملؾ ريبؿإ



 51055105  --الجزء الثانى الجزء الثانى   ––العدد الرابع العدد الرابع   ––  السابعالسابع  المجمدالمجمد ـ ـ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                     113 

(إ ادارة الةودة الراملة مدلؿ لتطوير 0222عبد ا  محمد رواى )(07
( سبتمبر د 0) 92د ةامعة المنبورة د  يةمجمة كمية التربالتعليـ الفنىد 

 إ 075-000
( أدر ارتساب 0200ع ء الديف عبد الحميد أيوب د عبد ا  محمد الةريماف )(02

الحرمة رى تنمية التفرير الةدلى وموارات اتلاذ القرار لد  ط ب ةامعة 
د المجمة المصرية لعموم المراىقةالملؾ ريبؿ بالمملرة العربية السعودية إ 

 إ 25-24( د 9)
(إ اسواـ معزوات النةاح السابؽ د توال النةاح 0552على حسيف على بداري )(05

وتقدير الذات والتنبش بالةود ر  ا داء التحبيلى ال حؽ لد  طالبات رلية 
د رلية التربية د ةامعة  مجمة البحث ف  التربية وعمم النفسالتربية بالمنيا د 

 إ029 – 055( د 2) 4المنيا د 
(إ نمذةة الع اات السببية بيف مستو  التحبيؿ 0550عماد عبد المسيل يوسؼ )(02

الدراس  واغتةاهات النفسية التربوية نحو مونة التدريس ومتريرات البيية 
 مجمة البحث ف  التربيةاغةتماعية لنسرة لد  ط ب رلية التربية بالمنيا د 

 إ202 – 925( د 4) 4د رلية التربية د ةامعة المنيا د وعمم النفس
( اإلبداع مقوماتن ومعوااتن 0220محمد محمود الطعامنة   طارؽ رريؼ يونس )(00

 المصرية المجمةدراسة نراء عينة مف القيادات اإلدارية ر  اطار عرب    
 إ 454 -472(د  0) 09د مبرد لمدراسات التجارية

وبيف والعادييفد (  البيية العاملية للحرمة لد  الموه0227محمد غاز  الدسواى )(00
 ةامعة عيف رمسإ -د رلية التربية  رسالة دكتوراه غير منشورة

( مراةعات 0202منظمة التعاوف والتنمية ر  الميداف اغاتبادي والبنؾ الدول  )(02
منظمة التعاون لسياسات التعليـ الوطنية  التعليـ العال  ر  مبرد مبر  

 .والتنمية ف  الميدان االقتصادي والبنك الدول 
(  اسواـ رؿ مف الذراء اغةتماعى وأحداث 0200هياـ بابر راهيف )(04

رى التنبش بالحرمة لد  معلمى مدارس التربية الفرريةد  ال اغطةالحياة 
 إ922-459( د ديسمبر 2) 02د  مجمة العموم التربوية والنفسية
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