
   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
 م 2021 – تموز   – 15                                                                   (  -  206 185) ص:  عاشر البحث ال –ولاأل العدد  – العاشر المجلد 

 

185 
ي أثر                                                                                                    العوائد            

 مهارات التفكير اإلبداعي للقائد اإلداري عىل االستقرار الوظيف 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع 
ُ
ف للوظائ عام التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

] ي
 ]أثر مهارات التفكير اإلبداعي للقائد اإلداري عىل االستقرار الوظيف 

كات الصناعية بمحافظة ظفار[ ي الشر
 
 ]دراسة تطبيقية ف

 سالم بن سهيل بن محمد العوائد[إعداد: ]

 :الملخص باللغة العربية

الدراسة إىل التعرف عىل أثر مهارات التفكي  اإلبداغي للقائد االداري )الطالقة, المرونة, األصالة,  هدفت هذه
، تكون مجتمع البحث  ي

كات صناعية بمحافظة ظفار عىل االستقرار الوظيفز الحساسية للمشكالت( لدى ثالثة رسر
كات الصناعية بمحافظة ظفار وعددهم ) ي الثالث رسر

اختار الباحث عينة عشوائية  ( موظفا وقد 498من موظفز
كات الثالثة، حيث اختار)150قوامها ) ي الرسر

ز
كة ريسوت لإلسمنت )60( موظف ف ( موظف 50( موظف من رسر

كة صاللم للميثانول، ، و ) كة مطاحن صاللم، وتم توزي    ع االستبانات عىل جميع افراد 40من رسر ( موظف من رسر
جع الباحث ) ، شكلت ما نسبتم  )( استبانة صالحة ل108العينة، واسي  ي

( من إجماىلي %72لتحليل اإلحصائ 
. ومن أهم نتائج الدراسة: وجود  االستبانات الموزعة، وتعد هذه النسبة مقبولة ألغراض التحليل والبحث العلىمي

( لإلصالة والحساسية للمشكالت عىل اإلستقرار 0.05أثر ذو داللم احصائية عند مستوى الداللم اإلحصائية )
ي با
كات الصناعية المبحوثة. وعدم وجود تأثي  ذو داللم احصائية عند مستوى الداللم اإلحصائية الوظيفز لرسر
كات الصناعية المبحوثة. ومن اهم توصيات الدراسة: 0.05) ي بالرسر

( للطالقة والمرونة عىل اإلستقرار الوظيفز
والمحافظة  مدير وكم حاجتم للتطوير إجراء االختبارات الدورية لتقدير مستويات التفكي  اإلبداغي الذي يمتلكم ال

أسم القائد اإلداري إلدارة االزمات واالحساس  عىل الكوادر القيادية المبدعة, تكوين فريق عمل متكامل يي 
ي تقيمها 

امج االجتماعية والعلمية الت  ي الير
ز
بالمشكالت قبل حدوثها, كذلك حث القيادات اإلدارية عىل المشاركة ف

يب وتطوير القدرات الفكرية بشكل عام ومنها اإلبداعية بشكل خاص وان كان بعض من المنظمات المعنية بتدر 
امج خارج تخصص المدير أو المنظمة لزيادة المعرفة الضمنية للمديرين, وإقامة ورش عمل تركز عىل  هذه الير

 مهارات التفكي  اإلبداغي واالهتمام بالتحديث والتجديد المستمر لألنظمة واالجراءات. 

Abstract: 

This study aimed to identify the effect of the creative thinking skills including; fluency, flexibility, 

originality, and sensitivity to problems of the administrative leader. The study was applied in three 

industrial companies in Dhofar governorate on job stability and the research community consists of the 

employees of the three industrial companies the researcher received only (108) questionnaire valid for 

statistical analysis. This result is acceptable for analysis and scientific research purposes. The most 

important results of the study: The existence of a statistical significance effect at the level of statistical 

significance  for the originality and sensitivity to problems on the stability of employment in the 

industrial companies surveyed. While there was an absence of a statistical significance effect at the 

level of statistical significance  for fluency and flexibility on job stability in the industrial companies 

surveyed. The most important recommendations of the study: Conducting periodic tests to assess the 

levels of creative thinking possessed by the manager and how much he needs to develop and maintain 

the leading creative cadres, The establishment of an integrated team headed by the administrative 

leader to manage the crises and the sense of problems before they occur, and Conducting workshops 

focusing on the skills of creative thinking and attention to the continuous renewal of systems and 

procedures. 
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 :المقدمة

ي الصدارة , لت
ز
 عن مكان لها ف

ً
ي المقدمة وقادرة عىلتبحث المنظمات وتركز وتوىلي كثي  االهتمام دائما

ز
 كون ف

ز المنظمات المنافسة محاولة عدم  التحدي والمنافسة لتحقيق أفضل النتائج. وكذلك تبعد المسافة بينها وبي 
اب أي منظمة منها من حيث مستوى التطور واإلبداع فكلما بعدت المسافة حظيت المنظمة بوافر من  اقي 

ي التقدم والنجاح ألنها تحقق أكير حصة سوقية أ 
ة هي تلك الت 

ز  من منافسيها.  وبالتأكيد ان المؤسسات المتمي 
 كير

ز هم الذين يستطيعون  تكون قادرة عىل االبتكار واإلبداع المستمر والرسي    ع, وكذلك القادة األكفاء والفعالي 
ي صالح المنظمة كي تعود لهم ولها بالفائدة والنجاح. 

ز
ز واستثمارها ف  توظيف قدرات ومهارات العاملي 

, األمر الذي يتطلب ان تكون عملية اإلبداع مؤسسية ولما  ز ز بم هذا العرص من التغيي  والتطوير الرسيعي  يتمي 
ات والمستجدات المحيطة بم,   واإلبداع لدى الفرد لكي يتكيف مع الظروف والمتغي 

ز تعمل عىل توفي  فرص التمي 
ي 
ز
ز ف  الدعم المادي والمعنوي الن جميع وال شك ان القيادة هي المحرك االساسي الذي يعتمد عليم المبدعي 

القرارات واالجراءات مصدرها القيادة أو اإلدارة العليا, فبدون دعم وتشجيع القيادة لإلبداع ال يكون لم أثر أو 
ي تقدم أي مجتمع أو أي مؤسسة

ز
ا ف  وجود فالقيادة تلعب دورا هاما وكبي 

 مشكلة الدراسة: 

ز يعتير موضوع مهارات التفكي  اإلبداغي  ز والدارسي  ي نالت اهتمام الباحثي 
للقائد االداري من المواضيع المهمة الت 

وري 2008(, )محمود, 2010(, )بحر, والعجلة, 2017والكتاب ك  : )سويدات, والشيخ  ء ضز ي
(, كما يعتير سر
ي الذي يعتير طموح وهدف الموظف. 

 وهام جدا للعامل الذي يبحث عن االستقرار الوظيفز

قيها يتطلب من القائد المدير ان تكون لديم مهارات تفكي  ابداعية حت  يتمكن من انجاز ولنجاح المنظمة ور 
ة استقطاب  ي بيئات العمل وكير

ز
المهام واألهداف عىل اكمل وجم وبكفاءة وفعالية, وبسبب التغيي  المتسارع ف

كات العمال قد يحدث نوع من عدم االستقرار, ومن خالل النظر اىل تذمر وشكاوي بعض العام ي الرسر
ز
ز ف لي 

, يرى الباحث انها مشكلة  ي مهارات التفكي  اإلبداغي
ز
ز الذين يعانون من نقص ف الصناعية من بعض القادة االداريي 

تتطلب اكتشاف وبحث والوصول اىل توصيات وحلول, فالقائد صاحب المهارات اإلبداعية هو الشخص األقدر 
ي ا
ز
ي قد تساهم ف

ي عملم. عىل خلق بيئة مالئمة ومشجعة والت 
ز
 ستقرار العامل ف

كات الصناعية  ي الرسر
ز
سنحاول من خالل هذه الدراسة دراسة تأثي  مهارات التفكي  اإلبداغي للقائد االداري ف

ي للعمال, وذلك من خالل محاولة االجابة عىل االسئلة والتساؤالت التالية: 
 بمحافظة ظفار عىل االستقرار الوظيفز

 االسئلة: 
كات الصناعية بمحافظة ظفار؟*ما مستويات أبعاد  ي الرسر

ز
 مهارات التفكي  اإلبداغي للقائد االداري ف

كات الصناعية بمحافظة ظفار؟ ي الرسر
ز
ي ف
 *ما مستويات االستقرار الوظيفز

 التساؤالت: 
كات الصناعية بمحافظة ظفار؟ ي الرسر

ز
ي ف
 *ما أثر مهارات التفكي  اإلبداغي للقائد االداري عىل االستقرار الوظيفز

: وتنبث ي
ز
 ق عنم مجموعة من التساؤالت الفرعية تتمثل ف

كات الصناعية بمحافظة ظفار؟ ي الرسر
ز
ي ف
 *ما أثر مهارة الطالقة للقائد االداري عىل االستقرار الوظيفز

كات الصناعية بمحافظة ظفار؟ ي الرسر
ز
ي ف
 *ما أثر مهارة المرونة للقائد االداري عىل االستقرار الوظيفز

كات الصناعية بمحافظة ظفار؟*ما أثر مهارة األصالة للقا ي الرسر
ز
ي ف
 ئد االداري عىل االستقرار الوظيفز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع 
ُ
ف للوظائ عام التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كات الصناعية بمحافظة  ي الرسر
ز
ي ف
*ما أثر مهارة الحساسية للمشكالت للقائد االداري عىل االستقرار الوظيفز

 ظفار؟
 أهمية الدراسة: 

 يمكن توضيح أهمية البحث من خالل ابراز النقاط التالية: 

ز مهارات التفكي   –عىل حد علم الباحث  –من الدراسات العربية القليلة  كون هذه الدراسة  -1 ي ربطت بي 
 الت 

 . ي
ز االستقرار الوظيفز  اإلبداغي للقائد اإلداري وبي 

ز عىل القيادة ومهاراتها بشكل عام.  -2 كي 
 ألهمية موضوع الدراسة والي 

ي أثراء المكتبة العربية بموضوع جديد قد يحظز  -3
ز
ز وقد تكون بدتسهم هذه الدراسة ف اية  باهتمام الباحثي 

ي مهارات التفكي  اإلبداغي للقائد اإلداري. 
ز
 لدراسة أو موضوع اخر, فيعتير انطالقة لدراسات اخرى ف

كات المبحوثة  ي الرسر
ز
ي أنها قد تزود متخذي القرارات ف

ز
أما من الناحية العملية فإن اهمية الدراسة تكمن ف

ي وبالتاىلي بمعلومات مهمة وااللمام بأبعاد مها
رات التفكي  اإلبداغي ذات التأثي  المبارسر عىل االستقرار الوظيفز

ي المحافظة وتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف. 
ز
 يمكن مساعدتهم ف

 اهداف الدراسة: 

كات الصناعية بمحافظة ظفار.  ي الرسر
ز
 * التعرف عىل مستويات مهارات التفكي  اإلبداغي للقائد االداري ف

كات الصناعية بمحافظة ظفار. * التعرف عىل ي الرسر
ز
ي ف
  مستويات االستقرار الوظيفز

كات الصناعية بمحافظة  ي الرسر
ز
ي ف
* معرفة أثر مهارات التفكي  اإلبداغي للقائد االداري عىل االستقرار الوظيفز

 ظفار. 

 فرضيات الدراسة: 

ي  اإلبداغي عىل االستقرار الو الفرضية الرئيسية األوىل : ال توجد عالقة ذو داللة احصائية لمهارات التفكي  
ز
ي ف
ظيفز

كات الصناعية بمحافظة ظفار  الرسر

 الفرضيات الفرعية: 

كات الصناعية بمحافظة ظفار.  -1 ي الرسر
ز
ي ف
 ال توجد عالقة ذو داللة احصائية للطالقة عىل االستقرار الوظيفز

كات  -2 ي الرسر
ز
ي ف
 فار. الصناعية بمحافظة ظال توجد عالقة ذو داللة احصائية للمرونة عىل االستقرار الوظيفز

كات الصناعية بمحافظة ظفار.  -3 ي الرسر
ز
ي ف
 ال توجد عالقة ذو داللة احصائية لألصالة عىل االستقرار الوظيفز

كات الصناعية  -4 ي الرسر
ز
ي ف
ال توجد عالقة ذو داللة احصائية للحساسية للمشكالت عىل االستقرار الوظيفز

 بمحافظة ظفار. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع 
ُ
ف للوظائ عام التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الفرضية الرئيسية الثانية : ال يو 
ز
ي ف
جد أثر ذو داللة احصائية لمهارات التفكي  اإلبداغي عىل االستقرار الوظيفز

كات الصناعية بمحافظة ظفار  الرسر

 الفرضيات الفرعية: 

كات الصناعية بمحافظة ظفار.  -1 ي الرسر
ز
ي ف
 ال يوجد أثر ذو داللة احصائية للطالقة عىل االستقرار الوظيفز

كات الصناعية بمحافظة ظفار. ال يوجد أثر ذو داللة احصائية للمرونة عىل  -2 ي الرسر
ز
ي ف
 االستقرار الوظيفز

كات الصناعية بمحافظة ظفار.  -3 ي الرسر
ز
ي ف
 ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لألصالة عىل االستقرار الوظيفز

كات الصناعية بمحافظة  -4 ي الرسر
ز
ي ف
ال يوجد أثر ذو داللة احصائية للحساسية للمشكالت عىل االستقرار الوظيفز

 ظفار. 

 الدراسة: مصطلحات 

المهارات: حقيقة ديناميكية تتعلق بالموارد وبالهدف المحدد بشكل مسبق وبأنها عملية تنطلق من كيفية  -
 (2012اختيار الموارد إىل غاية ضمان تحقيق الهدف ". )حجازي وسعاد, 

: "عملية عقلية تمتاز بالشمولية والتعقيد غايتها إيجاد حلول أصلية لمشكال  - ي الحياة التفكي  اإلبداغي
ز
ت قائمة ف

 ,  (2002اإلنسانية الواحد حقول المعرفة ". )جروان, فتخي

ادفات أو االفكار أو المشكالت أو االستعماالت  - الطالقة: وهي قدرة الفرد عىل توليد عدد كبي  من البدائل أو المي 
ي توليدها

ز
, والرسعة والسهولة ف ز  عند االستجابة لمثي  معي 

توليد افكار متنوعة ليست من نوع األفكار المتوقعة عادة, وتوجيم أو تحويل مسار التفكي   المرونة: "القدرة عىل -
 (1999مع تغيي  المثي  أو متطلبات الموقف". )الجروان, 

األصالة: :" اإلنتاج غي  المألوف الذي لم يسبق إليم أحد، وتسىم الفكرة أصيلة إذا كانت ال تخضع لألفكار  -
, الشائعة وتتصف بالتم ". )الخليىلي
ز  (2005يي 

ي البيئة أو الموقف.  -
ز
 الحساسية للمشكالت: الوغي والشعور بوجود مشكالت أو حاجات أو عناض ضعف ف

ي  -
ي يعمل بها والت 

: هو استقرار العامل ذهنيا ونفسيا مما يجعلم شاعر بالوالء اىل المنظمة الت  ي
االستقرار الوظيفز

ي تعمل عىل تطبيق مبادئ االستقرار الوظي
ز
ز ف ز العاملي  ام بي 

ي مما يؤدي إىل نشوء جوء من الثقة واالحي 
فز

 (2011المنظمة. )المبارك, 

 حدود الدراسة: 

ة الدراسة العام الدراسي  -
ي استغرقتها في 

ة الت   م. 2017 – 2016الحدود الزمانية: وهي الفي 

كات ال - ي محافظة ظفار. الحدود المكانية: هذه الدراسة ستكون ضمن حدود مكانية اال وهي الرسر
ز
 صناعية ف

 الحدود الموضوعية: وهي تقترص عىل مهارات التفكي  اإلبداغي للقائد اإلداري -
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع 
ُ
ف للوظائ عام التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 االطار النظري

 :  مهارات التفكير اإلبداعي

 (: FLUENCYالطالقة ) -أوال

ادفات أو االفكار أو المشكالت أو  عند  االستعماالت وهي قدرة الشخص عىل توليد عدد كبي  من البدائل أو المي 
ي توليدها. أو هي بعبارة أخرى قدرة الشخص عىل انتاج اقىص  

ز
, وكذلك الرسعة والسهولة ف ز االستجابة لمثي  معي 

 . ز ي زمن معي 
ز
 كمية وقدر من االفكار ف

 :  اما عنارص الطالقة أو عواملها فهي

ي تبدأ أو : وتشي  اىل قدرة الفرد عىل انتاج أكير ع(Verbal Fluency)الطالقة اللفظية -
دد ممكن من الكلمات الت 

ي علوم االنسانية وعلم اللغات. 
ز
ز , وتظهر هذه القدرة ف  تنت ي بحرف معي 

ي تنتىمي اىل (Ideational Fluency)الطالقة الفكرية -
: تشي  اىل قدرة الفرد عىل انتاج أكير عدد من التعابي  الت 

ز من االفكار . ويمكن قياسها ، بأسئلة.   نوع معي 

ي الكلمات (Associational Fluency)ة االرتباطية الطالق-
ز
: وه تشي  اىل مقدرة الفرد عىل التفكي  الرسي    ع ف

 .
ً
, مثل اذكر جميع الكلمات و الجمل المرتبطة بالحرب مثال ز  المرتبطة بموقف معي 

ية - اكيب اللغوي(Expressional Fluency)الطالقة التعبي  ليم, ة بشكل س: وتشي  اىل قدرة الفرد عىل صياغة الي 
 الكلمات التالية: التفكي  

ً
اإلبداع  –االفراد  –مهارات  –مثل اكتب أكير عدد ممكن من الجمل المفيدة ، مستخدما

 (2008. جمل)

 : (Flexibility)المرونة -ثانيا

وجيم ت( : "القدرة عىل توليد افكار متنوعة ليست من نوع األفكار المتوقعة عادة, و 1999وهي كما يقول الجروان )
ي 
ي تبتز
, الذي يعتز ي

أو تحويل مسار التفكي  مع تغيي  المثي  أو متطلبات الموقف. والمرونة هي عكس الجمود الذهتز
انماط ذهنية محددة سلفا وغي  قابلة للتغيي  حسب ما تستدغي الحاجة. ومن اشكال المرونة التلقائية, والمرونة 

 فهوم أو عالقة قديمة لمعالجة مشكلة جديدة. ومن امثال ذلك: التكيفية, ومرونة اعادة التعريف أو التخىلي عن م

ا ال يحتوي عىل اي فعل ماض.  -  اكتب مقاال قصي 
ي يمكن ان تصممها لوزن االشياء الخفيفة جدا.  -

ي جميع الطرق الت 
ز
 فكر ف

كز االهتمام بالنسبة للطالقة عىل الك دون  مويالحظ ان االهتمام ينسب عىل تنوع االفكار أو االستجابات, يي 
 الكيف والتنوع. 
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ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
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 إال انفجار ف
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فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 وهناك نوعان للمرونة: 

ي السلوك يتفق مع الحل السليم. اي مدى  (Adaptive Fluency)المرونة التكيفية  -1
ز
: وهي تعديل مقصود ف

ي موضع 
ز
ي الحلول العادية ووضعها ف

ز
ات جديدة واعادة النظر ف قدرة الفرد عىل التكيف وقت حدوث متغي 

 االختيار. 
: وهي قدرة الفرد عىل انتاج استجابات مختلفة للمثي   (Spontaneneous Fluency)المرونة التلقائية  -2

نفسم. أي قدرة الفرد الرسيعة والتلقائية عىل انتاج اكير عدد ممكن من انواع مختلفة من االتجاهات واالفكار 
ي ترتبط بمشكلة أو موقف ما

 الت 
 : (Originality)األصالة  -ثالثا

يثة وغير مألوفة وكذلك التجديد واالنفراد باألفكار وتختلف األصالة عن الطالقة هي القيام باستجابات حد
 :  والمرونة فيما يىلي

حها الفرد بل تعتمد عىل  - ي انها تعتمد عىل القيمة النوعية, اي انها ال تشي  اىل كمية االفكار اإلبداعية الت  يقي 
ز
ف

 قيمة االفكار و نوعيتها. 
انها ال تشي  اىل نفور الفرد من تكرار أفكاره هو ذاتم ، وإنما تشي  اىل نفوره من  النفور فيما يكرره اآلخرون, اي -

 تصورات و أفكار االخرين. 
ومن امثلة  وطرق قياس األصالة: كمية االستجابات غي  الشائعة واختيار عناوين لبعض القصص. ويعرفها 

ز )  ( بأنها: "الجدة والتفرد وعدم التقليد" 2003شواهي 

:" اإلنتاج غي  2005الخليىلي ) وتؤكد أمل  الفكرة وتسىم أحد، إليم يسبق لم الذي المألوف ( أن األصالة هي
".  وتتصف الشائعة لألفكار تخضع ال كانت إذا أصيلة ز  بالتميي 

 : (Sensitivity to Problems)الحساسية للمشكالت  -رابعا

ي 
ز
ي 1999البيئة أو الموقف" )الجروان, ويقصد بها "الوغي بوجود مشكالت أو حاجات أو عناض ضعف ف

(. ويعتز
ي الموقف وال شك ان 

ز
ي مالحظة المشكلة والتحقق من وجودها ف

ز
هم ف ذلك ان بعض االفراد ارسع من غي 

ي عملية البحث عن حل لها, ومن ثم اضافة معرفة جديدة أو ادخال 
ز
اكتشاف المشكلة يمثل خطوة أوىل ف

موجودة ويرتبط بهذه القدرة مالحظة االشياء غي  العادية أو الشاذة  تحسينات وتعديالت عىل معارف أو منتجات
ي محيط الفرد أو اعادة توظيفها أو استخدامها وإثارة تساؤالت حولها من مثل: لماذا لم يقم أحد 

ز
ة ف أو المحي 

تخدامم ل اسبإجراء حيال هذا الوضع؟ أو لماذا ال يكون جهاز ) الهاتف مثال ( بهذا الشكل حت  يسهل عىل االطفا
 (2008لطلب النجدة, مثال؟ جمل)

ي 
 االستقرار الوظيف 

ي وغالبا ما يربطون بعوامل الرضا عن 
ي الميادين الصناعية بموضوع االستقرار الوظيفز

ز
ز ف اهتم الكثي  من الباحثي 

ي حاولت تحديد مصطلح االستقرار داخل المنظمة ويمكن 
الوظيفة وحوافزها ومن هنا جاءت بعض التعاريف الت 

ي ع2000ذكر بعضها: تعريف عليش)
ز
ملم وعدم تنقلم إىل أي تنظيم أخر هذا إذا  (: االستقرار هو ثبات العامل ف

كان هذا التنظيم يشكل مستقبال مهنيا للعامل وفق عوامل مادية ملموسة وأخرى اجتماعية نفسية متضافرة 
 لتحقيق التكامل واالستقرار 
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ز
ي ساهمت ف
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ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 
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ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تغيي  عملم إىل مؤسسة أ
ز
ي عملم الحاىلي دون التفكي  ف

ز
رى مادام خمن هذا التعريف يعتير االستقرار بقاء العامل ف

ي وراض 
العمل األول يوفر لم جميع احتياجاتم المادية واالجتماعية والنفسية ويجعلم مطمئنا عىل مستقبلم المهتز

 عنم 

ي عملم والعمل عىل تحرره 1973و يعرفم عبد الواسع )
ز
(عىل أنم: إشعار العامل عىل الدوام باألمن والحماية ف

ي 
اتخذت لتشغيلم سليمة الخطوات وكان إنتاجم ال يدعو للقلق  المعقول من الخوف، مادامت اإلجراءات الت 

ي كل مناسبة إلشعار العامل باألمن والراحة وضمان استقراره عن 
ز
كذلك يجب أن ينتهز المسؤولون الفرص ف

ه وح ز  . ريتم وضمان أمنم الصناغي وترقيتمطريق تحفي 

ي يعمل فيها 
ي المؤسسة الت 

ز
ار يعتير حت  خروجم منها عند التقاعد واالستقر  ويشي  االستقرار هنا إىل بقاء العامل ف

ي يعملون بها وعملم عىل تحقيق أهداف المنظمة ومعرفتهم 
أيضا درجة ومدى ارتباط األفراد بالمنظمة الت 

ي وظيفتهم من خالل 
ز
ي عملهم واطالعهم عىل الفرص المتاحة من أجل ترقيتهم ف

ز
بمختلف اإلجراءات المطبقة ف

ار هو: درجة ارتباط األعضاء بالنظم وتواجدهم بم وتمثيلهم ألهدافم وإدراكهم لفرص التعريف التاىلي االستقر 
 ( 1972التقدم المتاحة أمامهم. محمد )

ي عملم الذي يشغلم 
ز
ي هو بقاء واستمرار الموظف ف

إذن ومن خالل ما تقدم نستخلص أن مفهوم االستقرار الوظيفز
ي المنظمة واحساسم عىل الدوام باألمان والطمأن

ز
قيات وتهيئة ف ينة وضمان استقراره عن طريق الحوافز والي 

ز  وط المناسبة للعمل وكذلك تطبيق المهارات اإلبداعية من اجل المحافظة عىل جميع الموظفي  الظروف والرسر
 والتخفيف من معدل دوران العمل. 

 الدراسات السابقة

ي لمديري القطاع العام,  بعنوان "القدرات اإلبداعية وعالقتها  م (2010دراسة بحر والعجلة ) 
باألداء الوظيفز

ز بوزارات قطاع غزة"  دراسة تطبيقية عىل المديرين العاملي 
ز بالوزارات وهم  مديرا . وكان  1235هدفت الدراسة اىل معرفة مدى توفر المقدرات اإلبداعية للمديرين العاملي 

 من اهم نتائج هذه الدراسة : 
ز بوزارات ق ة للشخصية اإلبداعية بدرجة عالية. توجد لدى المديرين العاملي  ز  –طاع غزة كل القدرات المتمي 

اداء المديرين  –المهارات المهنية والفنية والخلفية العامة بمتطلبات العمل وما يرتبط بم متوفر لدى المديرين . 
 محكم بضوابط ومعايي  االداء الجيد. 

: انشاء ادارة تحضن اإلبداع .  اتيجيات تبتز عىل معايي  دقيقة الكتشاف –وقد أوصت الدراسة بما يىلي
 وضع اسي 

ز .  ي اتخاذ القرارات .  –المبدعي 
ز
لمكافآت تفعيل نظام ا –اتباع ادارة الالمركزية مع تفويض للسلطة والمشاركة ف

 اطالع العامل عىل نتائج تقويم االداء .  –والحوافز عىل اسس ومعايي  مرتبطة باإلبداع . 
ز بالقطاع الخاصبعنو ( 2014دراسة رفيقة ) ي وعالقتم بأداء العاملي 

 ان: االستقرار الوظيفز
ي القطاع الخاص و تقىصي 

ز
ي ف
ي و األداء الوظيفز

ز االستقرار الوظيفز هدفت هذه الدراسة اىل اظهار العالقة بي 
ين، والتأكيد عىل أهمي ي هاذين المتغي 

ز
ي تؤثر ف

الموارد  ةعواملها التنظيمية المادية ، االقتصادية و االجتماعية والت 
ورة المحافظة عليها  ي منصب العمل و ضز

ز
ة ف ية بالنسبة للمنظمات ، وخاصة ذات الكفاءة العالية و الخير البرسر

ة,  ز بجميع أنواعم الن فقدان العمالة ذات الخب ا رت العالية يكلف التنظيم أعباء كبي  بوضع نظام للتحفي 
قية بمدينة سطيف. تكونت العينة من أجريت الدراسة الميدانية بالمؤسسة الخاصة ضموك للمرسر  وبات الرسر

ي المنظمة )عمال اإلدارة و  265عامل, والمجتمع الكىلي عدده  53
ز
عامل ، حيث شملت العينة كل فئة فاعلة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع 
ُ
ف للوظائ عام التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تم جمعها 
ي القائم عىل وصف و تحليل البيانات الت 

عمال اإلنتاج( . اعتمدت هذه الدراسة عىل المنهج الوصفز
ة ، المقابلة الحرة و استمارة االستبيان وبعد ما تم ترجمة هذه البيانات الكيفية إىل بواسطة المالحظة ال مبارسر

ها  ي شكل نسب مئوية وبعد تحليلها و تفسي 
ز
 بيانات كمية ف

 وكان من اهم نتائج الدراسة : 
ي المنظمة هو ظاهر 

ز
ي , أن االستقرار ف

ي و األداء الوظيفز
ز االستقرار الوظيفز ز  يتوجد عالقة سببية بي  الن الموظفي 

ي العمل 
ز
ي تزرع فيهم الرغبة ف

ي نحو العمل و المؤسسة ، وذلك لعدم توفر االشباعات الكافية الت  لديهم سلوك سلتر
ز بسبب سياسة االكراه  وتدفعهم إىل تفعيل أدائهم وحب االنتماء للمؤسسة , اداء العمال يفتقد للفاعلية والتميي 

 و أسلوب العقاب الذي تضعم المنظمة. 
ي )در  ي المؤسسة االقتصادية العمومية الجزائرية( 2015اسة لغب 

ز
ي ف
 بعنوان: التغيي  التنظيىمي واالستقرار الوظيفز

هدفت هذه الدراسة اىل التعرف عىل طبيعة التغيي  التنظيىمي الذي شهدتم مؤسسة سونالغاز والتعرف عىل ,
ي لعمال المؤسسة, وكذلك التأكد من مدى وج

 التغيي  التنظيىمي مستوى االستقرار الوظيفز
ز ود عالقة بي 

ي المؤسسات الجزائرية. وكان من اهم 
 
ي مؤسسة سونالغاز ثم محاولة تعميم النتائج عىل باف

ز
ي ف
واالستقرار الوظيفز
 نتائج هذه الدراسة: 

ي مؤسسة 
ز
, وتقبل التغيي  السائد( ف ي التغيي 

ز
ز )طبيعة التغيي  السائد, المشاركة ف وجود عالقة ارتباطية موجبة بي 

ي مستوى االستقرار 
ز
ز عمال مؤسسة سونلغاز ف ي لعمالها, وايضا ليس هناك فروق بي 

سونلغاز واالستقرار الوظيفز
 : ي السن ونوع الوظيفة. ووصت الدراسة بما يىلي ي لعمال مؤسسة سونلغاز تعزى لمتغي 

 الوظيفز
ات نجاح المؤسسة وديموم ي ألنم من مؤرسر

ى لموضوع االستقرار الوظيفز ورة االستفاعطاء اهمية كير ادة تها, ضز
ي المؤسسة. 

ز
 من الدراسات الميدانية وتطبيق نتائجها عىل ارض الواقع لعالج العديد من المشكالت التنظيمية ف

بعنوان: "أثر التفكي  اإلبداغي عىل فاعلية اتخاذ القرار اإلداري: دراسة   (2017دراسة سويدات, والشيخ )
ي األردن" ,هدفتميدانية من وجهة نظر اإلدارة العليا وال

ز
ز العاملة ف كات التأمي  ي الرسر

ز
 الدراسة اىل  وسظ ف

للمشكالت.  والحساسية اإلفاضة، األصالة، المرونة، : الطالقة، المختلفة بأبعاده اإلبداغي  التفكي   أثر إىل التعرف
ي  اإلداري القرار اتخاذ عملية فاعلية عىل

ز
كات ف ز  رسر ي  العاملة التأمي 

ز
 ومن اهم نتائج هذه الدراسة: وجود  .األردن ف

ي  الخمسة بأبعاده اإلبداغي  التفكي   لتوافر   α ≤ 0.05 الداللة مستوى عند إحصائية ذو داللة مرتفع مستوى
ز
 ف

كات ز  رسر ي  العاملة التأمي 
ز
  α≤0.05الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو مرتفع مستوى وجود وكذلك األردن، ف

ي  اإلداري القرار اتخاذ عملية لفاعلية
ز
كات ف ز  رسر ي  العاملة التأمي 

ز
: االستمرار .األردن ف ي  وأوصت الدراسة بما يىلي

ز
 ف

ي  تقنيات من يستجد ما عىل الطالعهم للمديرين، اإلبداغي  التفكي   مهارات تنمية
ز
اك  -,المجاالت  هذه ف  إرسر

ي  المختلفة اإلدارية المستويات
ز
ز عىل  القرارات، صنع عملية ف ما تم من مستجدات , ألن ذلك وإطالع الموظفي 

 يقلل من درجة معارضتهم لها ورسعة تقبلها وتطبيقم المبارسر دون أية عقبات مستقبلية. 

 منهجية الدراسة: 

ي هذه الدراسة
ز
ي  المنهج استخدم ف

التحليىلي والقائم عىل جمع المعطيات والبيانات والمعلومات المتعلقة  الوصفز
" لمعرفةبالحالة موضوع البحث وذلك  ي

ي  "أثر مهارات التفكير اإلبداعي للقائد اإلداري عىل االستقرار الوظيف 
ز
 ف

ي تنطوي عليها هذه 
ي الت 
كات الصناعية بمحافظة ظفار، ثم تحليلها واستخالص الدالالت والمعائز الرسر

 المعلومات. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع 
ُ
ف للوظائ عام التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مجتمع الدراسة وعينتها: 

كات الصناعية بمحافظ ي ثالثة من الرسر
( موظف، وقد 498ة ظفار وعددهم )تكون مجتمع الدراسة من موظفز

كات الثالثة، حيث اختار)150اختار الباحث عينة عشوائية قوامها ) ي الرسر
ز
كة 60( موظف ف ( موظف من رسر

كة صاللم للميثانول، ، و )50ريسوت لإلسمنت ) كة مطاحن صاللم، وتم 40( موظف من رسر ( موظف من رسر
جع ، شكلت 108الباحث ) توزي    ع االستبانات عىل جميع افراد العينة، واسي  ي

( استبانة صالحة للتحليل اإلحصائ 
. %72ما نسبتم  )  ( من إجماىلي االستبانات الموزعة، وتعد هذه النسبة مقبولة ألغراض التحليل والبحث العلىمي

 : أداة الدراسة )االستبانة(

 قام الباحث بتطوير وبناء االستبانة باستخدام مصدريير  أساسيير  للمعلومات هما: 

ي تم الحصول عليها من المصادر المكتبية والمراجعة األدبية للدراسات  المصادر الثانوية: 
وهي البيانات الت 

 السابقة منها والدوريات والتقارير والرسائل الجامعية وذلك بهدف بناء اإلطار النظري للدراسة.  

 ستبانة لموضوع الدراسة الحاليةوهي بيانات تم الحصول عليها من خالل تصميم وتطوير ا المصادر األولية: 
ي استندت عليها الدراسة. 

ي تناولها اإلطار النظري والفرضيات الت 
 بحيث غطت الجوانب الت 

 االختبارات الخاصة بأداة الدراسة

 صدق األداة: 
ز بكلية التجارة والعلوم اإلدارية  ز من هيئة التدريس المتخصصي  تم عرض االستبانة عىل مجموعة من المحكمي 

معة ظفار بغرض تدقيقها والتأكد من مناسبة الفقرات وصحة صياغتها، حيث ابدو مالحظات وتعديالت قام بجا
ي اخراج االستبانة بصورتها النهائية 

ز
 الباحث بإجرائها مما ساهم ف

 ثبات األداة: 
تائج هرت نللتأكد من ثبات أداة القياس المستخدمة تم احتساب معامل كرونباخ ألفا ألبعاد الدراسة، حيث أظ

 للمعايي  اإلحصائية المتعارف عليها. 
ً
 وفقا
ً
ي أن مستوى الثبات كان عاليا

 التحليل اإلحصائ 

 المعالجات اإلحصائية: 
ي تدعم أهداف الدراسة فقد استخدم الباحث العديد من المعالجات اإلحصائية 

ات الت  بغية الوصول إىل المؤرسر
ز األساليب اإلحصائية (SPSSاالجتماعية ) للعلوم ائيةاإلحص الحزمة برنامج الموضحة أدناه باستخدام ، ومن بي 

ي هذا الدراسة ما يىلي 
ز
 : المستخدمة ف

  .التكرارات والنسب المئوية لوصف المعلومات العامة عن افراد الدراسة 
 ( معامل االتساق الداخىليCronbach's Alpha .للتأكد من درجة ثبات المقياس المستخدم ) 
 الدراسة ومعرفة مستوى الموافقة.  أسئلة عن اإلجابة أجل من المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات 
 ات المستقلة والمتغي  التابع.  تحليل ز المتغي  سون إليجاد العالقة بي   إرتباط معامل بي 
 ات المستقلة عىل المتغي  التابع.  تأثي   لقياس المتعدد وذلك االنحدار تحليل  المتغي 
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ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: تح ي
 
 ليل بيانات الدراسة المبحث الثان

 :
ً
 نتائج أسئلة الدراسةأوال

:  نص السؤالالسؤال األول:  كات األول عىل ما يىلي ما مستوى توفر مهارات التفكي  اإلبداغي للقائد اإلداري بالرسر
  المبحوثة؟

المعیاریة ومستوى الموافقة  واإلنحرافات الحسابیة المتوسطاتلإلجابة عىل هذا السؤال قام الباحث بحساب 
 :  إلستجابات أفراد العينة وذلك عىل النحو التاىلي

: الطالقة
ً
 أوال

 (7الجدول رقم )   

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة لعبارات الطالقة 

المتوسط  العبارات    رقم
ي   الحسائر

اإلنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الموافقة

تيب  الي 

1 
كة القدرة عىل تصور الحلول  لدى ادارة الرسر

 الرسيعة لمواجهة مشاكل العمل
 1  مرتفعة 817. 4.12

6 
ي التفكي  باالجراءات 

ز
كة ف تبادر ادارة الرسر

ي الظروف المختلفة
ز
 والقرارات ف

 2 مرتفعة 791. 3.99

5 
كة القدرة عىل التعبي  عن  لدى ادارة الرسر

 افكارها بطالقة
 3  مرتفعة 831. 3.98

2 
ي 
ز
كة عىل التفكي  الرسي    ع ف لدى ادارة الرسر

 الظروف المختلفة
 4 مرتفعة 722. 3.96

4 
كة القدرة عىل انتاج اكير عدد  لدى ادارة الرسر

ي 
 ممكن من المصلحات ذات المعتز

 5 مرتفعة 795. 3.85

3 
كة القدرة عىل تقديم اكير من  لدى ادارة الرسر

ة ة زمنية قصي 
 فكرة خالل في 

 6 مرتفعة 863. 3.85

ي العامالمتوسط    مرتفعة 803. 3.96 الحسان 

 

ي الجدول رقم )
ز
ز النتائج ف  5تبي 

ً
( أن مستوى توفر مهارة الطالقة للقائد اإلداري قد كان بدرجة مرتفعة، وفقا

ي العام لإلستجابات البالغ )  (. 803.( بانحراف معياري )3.96للمتوسط الحسائر



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
 م 2021 – تموز   – 15                                                                   (  -  206 185) ص:  عاشر البحث ال –ولاأل العدد  – العاشر المجلد 

 

195 
ي أثر                                                                                                    العوائد            

 مهارات التفكير اإلبداعي للقائد اإلداري عىل االستقرار الوظيف 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع 
ُ
ف للوظائ عام التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المرتبة األوىل مضمون 
ز
ي بلغ )1العبارة رقم )وقد جاء ف ( بمستوى موافقة مرتفعة، والذي 4.12( بمتوسط حسائر

كة القدرة عىل تصور الحلول الرسيعة لمواجهة مشاكل العمل".   أشار إىل أنم "لدى ادارة الرسر

ي المرتبة الثانية مضمون العبارة رقم )
ز
ي بلغ )6وحل ف ( بمستوى موافقة مرتفعة كذلك، 3.99( بمتوسط حسائر
ي الظروف المختلفة". والذي أ

ز
ي التفكي  باالجراءات والقرارات ف

ز
كة ف  شار إىل أنم "تبادر ادارة الرسر

ة مضمون العبارة رقم ) ي المرتبة قبل األخي 
ز
ي المقابل جاء ف

ز
ي بلغ )4وف ( وانحراف معياري 3.85( بمتوسط حسائر
كة 795.) القدرة عىل انتاج اكير عدد ممكن من ( بمستوى موافقة مرتفعة، والذي أشار إىل أنم "لدى ادارة الرسر

 ." ي
 المصلحات ذات المعتز

ة مضمون العبارة رقم ) ي المرتبة األخي 
ز
ي بلغ )3وجاء ف ( بمستوى 863.( وانحراف معياري )3.85( بمتوسط حسائر

ة زمنية قصي  
كة القدرة عىل تقديم اكير من فكرة خالل في   ة". موافقة مرتفعة، والذي أشار إىل أنم "لدى ادارة الرسر

: المرونة
ً
 ثانيا

 (8الجدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة لعبارات المرونة

المتوسط  العبارات    رقم
ي   الحسائر

اإلنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الموافقة

تيب  الي 

1 
كة القدرة عىل تقديم االفكار  لدى ادارة الرسر

 ويرس الجديدة لتطوير العمل بتلقائية
 1 مرتفعة 875. 4.04

2 
ي تعبي  موقفها عندما 

ز
كة ف التردد ادارة الرسر
 تقتنع بعدم صحتم

 2 مرتفعة 755. 4.01

4 
ي 
ز
ات ف كة عىل احداث تغي  تحرص ادارة الرسر

ة ي كل في 
ز
 اساليب العمل ف

 3 مرتفعة 809. 3.98

5 
كة القدرة عىل رؤية االشياء من  لدى ادارة الرسر

 زوايا مختلفة
 4 مرتفعة 829. 3.97

6 
كة عىل رايها عند اكتشاف  الترص ادارة الرسر

 الخطأ
 5 مرتفعة 884. 3.94

3 
كة عىل معرفة الراي  كة الرسر تحرص ادارة الرسر

 المخالف لرايها لالستفادة منم
 6 مرتفعة 791. 3.84

ي العامالمتوسط    مرتفعة 824. 3.96 الحسان 

ي الجدول رقم )
ز
ز النتائج ف  ( أن مستوى 6تبي 

ً
توفر مهارة المرونة للقائد اإلداري قد كان بدرجة مرتفعة، وفقا

ي العام لإلستجابات البالغ )  (. 824.( بانحراف معياري )3.96للمتوسط الحسائر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع 
ُ
ف للوظائ عام التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المرتبة األوىل مضمون العبارة رقم )
ز
ي بلغ )1وقد جاء ف ( بمستوى موافقة مرتفعة، والذي 4.04( بمتوسط حسائر

كة القدرة عىل تصور الحلول الرسيعة لمواجهة مشاكل العمل". أشار إىل أنم "لدى ادارة   الرسر

ي المرتبة الثانية مضمون العبارة رقم )
ز
ي بلغ )2وحل ف ( بمستوى موافقة مرتفعة كذلك، 4.01( بمتوسط حسائر

ي تعبي  موقفها عندما تقتنع بعدم صحتم". 
ز
كة ف  والذي أشار إىل أنم "التردد ادارة الرسر

ي 
ز
ي المقابل جاء ف

ز
ة مضمون العبارة رقم ) وف ي بلغ )6المرتبة قبل األخي  ( بمستوى موافقة 3.94( بمتوسط حسائر

كة عىل رايها عند اكتشاف الخطأ".   مرتفعة، والذي أشار إىل أنم "الترص ادارة الرسر

ة مضمون العبارة رقم ) ي المرتبة األخي 
ز
ي بلغ )3وجاء ف ( بمستوى موافقة مرتفعة، والذي 3.84( بمتوسط حسائر

كة عىل معرفة الراي المخالف لرايها لالستفادة منم".  كة الرسر  أشار إىل أنم "تحرص ادارة الرسر

: األصالة
ً
 ثالثا

 (9الجدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة لعبارات األصالة

المتوسط  العبارات    رقم
ي   الحسائر

اإلنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الموافقة

تيب  الي 

كة االعمال باسلوب متجدد  1  1 مرتفعة 826. 4.09 تنجز ادارة الرسر

3 
كة ايجاد طرق واجراءات  تحأول ادارة الرسر

ي انجاز العمل
ز
 جديدة ف

 2 مرتفعة 670. 4.02

5 
كة بان لها مساهمة خاصة  تشعر ادارة الرسر

ي مجال العمل
ز
 بانتاج افكار جديدة ف

 3 مرتفعة 809. 3.98

4 
ي النقاش والحوار تتمتع 

ز
كة بالمهارة ف ادارة الرسر
 وتمتلك القدرة عىل االقناع

 4 مرتفعة 880. 3.95

6 
كة االبتعاد عن تقليد االخرون  تحأول ادارة الرسر
ض سي  العمل

ي تعي 
ي الت 
ي حل المشكالت الت 

ز
 ف

 5 مرتفعة 817. 3.88

2 
ي 
ز
كة التكرار مايفعلم االخرون ف تبتعد ادارة الرسر

 العملحل مشكالت 
 6 مرتفعة 708. 3.85

ي العامالمتوسط    مرتفعة 785. 3.96 الحسان 

 

ي الجدول رقم )
ز
ز النتائج ف  7تبي 

ً
( أن مستوى توفر مهارة األصالة للقائد اإلداري قد كان بدرجة مرتفعة، وفقا

ي العام لإلستجابات البالغ )  (. 785.( بانحراف معياري )3.96للمتوسط الحسائر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع 
ُ
ف للوظائ عام التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز
ي بلغ )1المرتبة األوىل مضمون العبارة رقم )وقد جاء ف ( بمستوى موافقة مرتفعة، والذي 4.09( بمتوسط حسائر

كة االعمال باسلوب متجدد".   أشار إىل "انجاز ادارة الرسر

ي المرتبة الثانية مضمون العبارة رقم )
ز
ي بلغ )3وحل ف ( بمستوى موافقة مرتفعة كذلك، 4.02( بمتوسط حسائر

ي انجاز العمل". والذي أشار إىل "مح
ز
كة ايجاد طرق واجراءات جديدة ف  أولة ادارة الرسر

ة مضمون العبارة رقم ) ي المرتبة قبل األخي 
ز
ي المقابل جاء ف

ز
ي بلغ )6وف ( بمستوى موافقة 3.88( بمتوسط حسائر

ي 
ي حل المشكالت الت 

ز
كة االبتعاد عن تقليد االخرون ف ض امرتفعة، والذي أشار إىل أنم "محأولة ادارة الرسر ي تعي 

لت 
 سي  العمل". 

ة مضمون العبارة رقم ) ي المرتبة األخي 
ز
ي بلغ )2وجاء ف ( بمستوى موافقة مرتفعة، والذي 3.85( بمتوسط حسائر

ي حل مشكالت العمل". 
ز
كة التكرار مايفعلم االخرون ف  أشار إىل "ابتعاد ادارة الرسر

: الحساسية للمشكالت
ً
 رابعا

 (10الجدول رقم )
 واإلنحرافات المعيارية ومستوى الموافقة لعبارات الحساسية للمشكالت المتوسطات الحسابية

المتوسط  العبارات    رقم
ي   الحسائر

اإلنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الموافقة

تيب  الي 

1 
كة القدرة عىل التنبؤ بحدوث  لدى ادارة الرسر

 مشكالت العمل قبل حدوثها
 1 مرتفعة 965. 3.94

5 
كة رؤية  دقيقة الكتشاف تمتلك ادارة الرسر

ز  ي منها الموظفي 
ي يعائز
 المشكالت الت 

 2 مرتفعة 942. 3.83

3 
كة لمواجهة مشكالت العمل  تخطط ادارة الرسر

ي يتوقع حدوثها
 الت 

 3 مرتفعة 848. 3.83

6 
كة للعديد من المشكالت نتيجة  تتعرض الرسر

 وقوعها فجاة
 4 مرتفعة 1.012 3.82

4 
كة عىل معرفة أوجم   القصور تحرص ادارة الرسر
ي منم الموظف

 أو الضعف الذي يعائز
 5 مرتفعة 922. 3.81

2 
ي كثي  من االحيان توقع 

ز
كة ف تستطيع ادارة الرسر

ز  ي تواجم الموظفي 
 الحل للمشكالت الت 

 6 مرتفعة 873. 3.80

ي العامالمتوسط    مرتفعة 927. 3.84 الحسان 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع 
ُ
ف للوظائ عام التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 
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وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الجدول رقم )
ز
ز النتائج ف للمشكالت للقائد اإلداري قد كان بدرجة مرتفعة، ( أن مستوى توفر الحساسية 8تبي 

ي العام لالستجابات البالغ )  للمتوسط الحسائر
ً
 (. 927.( بانحراف معياري )3.84وفقا

ي المرتبة األوىل مضمون العبارة رقم )
ز
ي بلغ )1وقد جاء ف ( بمستوى موافقة مرتفعة، والذي 3.94( بمتوسط حسائر

كة القدرة عىل التنبؤ بحدوث مشكالت العمل قبل حدوثها".   أشار إىل أنم "لدى ادارة الرسر

ي المرتبة الثانية مضمون العبارة رقم )
ز
ي بلغ )5وحل ف ( بمستوى موافقة مرتفعة كذلك، 3.83( بمتوسط حسائر

كة رؤية دقيقة ال ". والذي أشار إىل "امتالك ادارة الرسر ز ي منها الموظفي 
ي يعائز
 كتشاف المشكالت الت 

ة مضمون العبارة رقم ) ي المرتبة قبل األخي 
ز
ي المقابل جاء ف

ز
ي بلغ )4وف ( بمستوى موافقة 3.81( بمتوسط حسائر

ي منم الموظف". 
كة عىل معرفة أوجم القصور أو الضعف الذي يعائز  مرتفعة، والذي أشار إىل أنم "حرص ادارة الرسر

ي 
ز
ة مضمون العبارة رقم )وجاء ف ي بلغ )2المرتبة األخي  ( بمستوى موافقة مرتفعة، والذي 3.80( بمتوسط حسائر

 ." ز ي تواجم الموظفي 
ي كثي  من االحيان توقع الحل للمشكالت الت 

ز
كة ف  أشار إىل "استطاعة ادارة الرسر

 : ي
 
:  نص السؤالالسؤال الثان ي عىل ما يىلي

ي الرسر الثائز
ز
ي ف
  ثة؟كات الصناعية المبحو ما مدى اإلستقرار الوظيفز

المعیاریة ومستوى الموافقة  واإلنحرافات الحسابیة المتوسطاتلإلجابة عىل هذا السؤال قام الباحث بحساب 
ي إلستجابات أفراد العينة عىل فقرات 

:  محور اإلستقرار الوظيفز  وذلك عىل النحو التاىلي

 (11الجدول رقم )
ي المتوسطات الحسابية واإلنحرافات 

 المعيارية ومستوى الموافقة لعبارات االستقرار الوظيفز

المتوسط  العبارات رقم
ي   الحسائر

اإلنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الموافقة

تيب  الي 

13 
م بالعمل وال احب التغيب اال لظروف  ز انا ملي 

 طارئم
4.31 .816  

ً
 1 مرتفعة جدا

8 
ي اعمل بها 

كة الت  ي تطوير الرسر
ز
عندي طموح ف
ي 
ز
 المستقبللألفضل ف

4.28 .771  
ً
 2 مرتفعة جدا

ي المستقبلية 5
ي اعمل بها هي وظيفت 

 3 مرتفعة 955. 4.06 الوظيفة الت 

ي الحالية 6
ي وظيفت 

ز
 4 مرتفعة 912. 4.03 انا اشعر بالراحة والرضا ف

 5 مرتفعة 990. 4.03 انا ال ابحث عن فرصة عمل من نوع اخر 1

7 
 والنفسي احس باالستقرار المادي واالجتماغي 

ي عمىلي الحاىلي 
ز
 ف

 6 مرتفعة 1.018 4.03
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع 
ُ
ف للوظائ عام التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي عمىلي الحاىلي  12
ز
ي ف
 7 مرتفعة 941. 3.95 اشعر باالمان الوظيفز

9 
ي مؤسسات اخرى 

ز
مهما حصلت عىل عروض ف
ي الحالية

 لن اتخىل عن وظيفت 
 8 مرتفعة 1.042 3.92

ي للبقاء فيها 4
كة يشجعتز ي الرسر

ز
 9 مرتفعة 972. 3.91 المناخ السائد ف

2 
كة  ي تتبعها ادارة الرسر

االجراءات والمعاملة الت 
ي مستقرا

 تجعلتز
 10 مرتفعة 1.067 3.90

3 
ي التعامل مع 

ز
كة مرنة ف اشعر ان ادارة الرسر

ز   الموظفي 
 11 مرتفعة 1.045 3.86

10 
ي االنتقال اىل 

ز
كة لن افكر ف ت ادارة الرسر لو تغي 

 مؤسسة  اخرى 
 12 مرتفعة 1.026 3.78

كةانا راض عن اجر  11 ي الرسر
ز
 13 مرتفعة 1.192 3.71 التقاعد ف

ي العامالمتوسط    مرتفعة 981. 3.98 الحسان 

ي ( إىل مستوى 8تشي  نتائج الجدول رقم )
، حيث بلغ  اإلستقرار الوظيفز

ً
كات الصناعية قد كان مرتفعا بالرسر

ي العام لإلستجابات )  (. 981.( بانحراف معياري )3.98المتوسط الحسائر

ي 
ز
ي بلغ )13المرتبة األوىل مضمون العبارة رقم )وقد جاء ف ، 4.31( بمتوسط حسائر

ً
( بمستوى موافقة مرتفعة جدا

ام بالعمل وال احب التغيب اال لظروف طارئم".  ز  والذي أشار إىل "اإللي 

ي المرتبة الثانية مضمون العبارة رقم )
ز
ي بلغ )8وحل ف   4.28( بمتوسط حسائر

ً
( بمستوى موافقة مرتفعة جدا

ي المستقبل". كذلك، 
ز
ي اعمل بها لألفضل ف

كة الت  ي تطوير الرسر
ز
 والذي أشار إىل "وجود طموح ف

ة مضمون العبارة رقم ) ي المرتبة قبل األخي 
ز
ي المقابل جاء ف

ز
ي بلغ )10وف ( بمستوى موافقة 3.78( بمتوسط حسائر

ي االنتقال اىل مؤسس
ز
كة لن افكر ف ت ادارة الرسر  ة  اخرى". مرتفعة، والذي أشار إىل أنم "لو تغي 

ة مضمون العبارة رقم ) ي المرتبة األخي 
ز
ي بلغ )11وجاء ف ( بمستوى موافقة مرتفعة، والذي 3.71( بمتوسط حسائر

كة".  ي الرسر
ز
 أشار إىل "الرضا عن اجر التقاعد ف

 :
ً
 اختبار فرضيات الدراسةثانيا

ز  الفرضية الرئيسية األوىل:  -1 نصت الفرضية الرئيسية األوىل عىل أنم ال توجد عالقة ذات داللم احصائية بي 
كات الصناعية.  ي بالرسر

 مهارات التفكي  اإلبداغي للقائد اإلداري واإلستقرار الوظيفز

 : سون، وذلك عىل النحو التاىلي  إلختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل إرتباط بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع 
ُ
ف للوظائ عام التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: إختبار الفرضية الرئيسية: 
ً
 أوال

 ( 12الجدول رقم )  

سونمعامل ارتباط     ز  بي  ي للعالقة بي 
 مهارات التفكي  اإلبداغي للقائد اإلداري واإلستقرار الوظيفز

 

 

 

 

ي الجدول رقم )
ز
ز مهارات التفكي  10تشي  النتائج ف ( إىل وجود عالقة إرتباط طردية وذات داللم إحصائية بي 

سون  ، حيث أظهرت معطيات الجدول السابق أن معامل ارتباط بي  ي
اإلبداغي للقائد اإلداري واإلستقرار الوظيفز

 مهارات التفكي  اإلبداغي للقائد اإلداري واإلستقرا
ز ي قد بلغ )للعالقة بي 

(، وكانت الداللم االحصائية 758.ر الوظيفز
(. وبناء عىل هذه النتيجة فاننا نرفض الفرض 0.01(، وهي أقل من مستوى الداللم المعنوية )000.المصاحبة لم )

 ، ي
 مهارات التفكي  اإلبداغي للقائد اإلداري واإلستقرار الوظيفز

ز العدمي بعدم وجود عالقة ذات داللم إحصائية بي 
 قبل الفرض البديل. ون

كات  ي بالرسر
 مهارات التفكي  اإلبداغي للقائد االداري واالستقرار الوظيفز

ز )توجد عالقة ذات داللة احصائية بي 
 الصناعية بمحافظة ظفار(

: إختبار الفرضيات الفرعية: 
ً
 ثانيا

.  -أ ي
ز الطالقة واإلستقرار الوظيفز  ال توجد عالقة ذات داللم إحصائية بي 

 (13رقم )الجدول    

سونمعامل ارتباط     ز  بي  ي للعالقة بي 
 الطالقة واإلستقرار الوظيفز

 

 

 

 

ي الجدول رقم )
ز
ز الطالقة 11تشي  النتائج ف واإلستقرار ( إىل وجود عالقة إرتباط طردية وذات داللم إحصائية بي 

ز الطالقة واإلستقرار  سون للعالقة بي  ، حيث أظهرت معطيات الجدول السابق أن معامل ارتباط بي  ي
الوظيفز

ي قد بلغ )
(، وهي أقل من مستوى الداللم المعنوية 000.(، وكانت الداللم االحصائية المصاحبة لم )609.الوظيفز

ي  اإلحصاءات المتغي  
 اإلستقرار الوظيفز

 مهارات التفكي  اإلبداغي 
 758.** معامل اإلرتباط 

 000. مستوي الداللة

ي  اإلحصاءات المتغي  
 اإلستقرار الوظيفز

 الطالقة
 609.** معامل اإلرتباط 

 000. مستوي الداللة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع 
ُ
ف للوظائ عام التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز الطالقة (. وبناء عىل هذه النتيجة فاننا نرفض الفرض الع0.01) دمي بعدم وجود عالقة ذات داللم إحصائية بي 
، ونقبل الفرض البديل.  ي

 واإلستقرار الوظيفز

كات الصناعية بمحافظة ظفار( ي بالرسر
ز الطالقة واالستقرار الوظيفز  )توجد عالقة ذات داللة احصائية بي 

.  -ب ي
ز المرونة واالستقرار الوظيفز  ال توجد عالقة ذات داللم إحصائية بي 

 (14الجدول رقم )

سونمعامل ارتباط  ز  بي  ي للعالقة بي 
 المرونة واالستقرار الوظيفز

 

 

 

 

ي الجدول رقم )
ز
ز 12تشي  النتائج ف المرونة واالستقرار ( إىل وجود عالقة ارتباط طردية وذات داللم إحصائية بي 

ز المرونة واالستقرار  سون للعالقة بي  ، حيث أظهرت معطيات الجدول السابق أن معامل ارتباط بي  ي
الوظيفز

ي قد بلغ )
(، وهي أقل من مستوى الداللة المعنوية 000.(، وكانت الداللة االحصائية المصاحبة لم )659.الوظيفز
ز المرونة (. وبناء عىل هذه النتيجة فإننا نرفض ا0.01) لفرض العدمي بعدم وجود عالقة ذات داللم إحصائية بي 

، ونقبل الفرض البديل.  ي
 واالستقرار الوظيفز

كات الصناعية بمحافظة ظفار( ي بالرسر
ز المرونة واالستقرار الوظيفز  )توجد عالقة ذات داللة احصائية بي 

ي  -ج
ز األصالة واالستقرار الوظيفز  . ال توجد عالقة ذات داللم إحصائية بي 

 (15الجدول رقم )   

سونمعامل ارتباط     ز  بي  ي للعالقة بي 
 األصالة واالستقرار الوظيفز

 

 

 

 

ي الجدول رقم )
ز
ز األصالة واإلستقرار  ( إىل وجود عالقة ارتباط طردية وذات داللم إحصائية13تشي  النتائج ف بي 

ز األصالة واإلستقرار  سون للعالقة بي  ، حيث أظهرت معطيات الجدول السابق أن معامل ارتباط بي  ي
الوظيفز

ي قد بلغ )
(، وهي أقل من مستوى الداللم المعنوية 000.(، وكانت الداللم االحصائية المصاحبة لم )747.الوظيفز

ي  اإلحصاءات المتغي  
 االستقرار الوظيفز

 المرونة
 659.** معامل االرتباط 

 000. مستوي الداللة

ي  اإلحصاءات المتغي  
 االستقرار الوظيفز

 األصالة
 747.** معامل االرتباط 

 000. مستوي الداللة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع 
ُ
ف للوظائ عام التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز األصالة (. وبناء عىل هذه النتيجة فاننا ن0.01) رفض الفرض العدمي بعدم وجود عالقة ذات داللم إحصائية بي 
، ونقبل الفرض البديل.  ي

 واإلستقرار الوظيفز

كات الصناعية بمحافظة ظفار( ي بالرسر
ز األصالة واالستقرار الوظيفز  )توجد عالقة ذات داللة احصائية بي 

ز الحساسية للمشكالت واإل  -د . ال توجد عالقة ذات داللم إحصائية بي  ي
 ستقرار الوظيفز

 (16الجدول رقم )   

سونمعامل ارتباط     ز  بي  ي للعالقة بي 
 الحساسية للمشكالت واإلستقرار الوظيفز

 

 

 

 

ي الجدول رقم )
ز
ز الحساسية ( إىل وجود 14تشي  النتائج ف عالقة ارتباط طردية وذات داللم إحصائية بي 

ز  سون للعالقة بي  ، حيث أظهرت معطيات الجدول السابق أن معامل ارتباط بي  ي
للمشكالت واالستقرار الوظيفز

ي قد بلغ )
(، وهي 000.(، وكانت الداللة االحصائية المصاحبة لم )769.الحساسية للمشكالت واالستقرار الوظيفز

(. وبناء عىل هذه النتيجة فإننا نرفض الفرض العدمي بعدم وجود عالقة 0.01وى الداللة المعنوية )أقل من مست
، ونقبل الفرض البديل.  ي

ز الحساسية للمشكالت واالستقرار الوظيفز  ذات داللم إحصائية بي 

كات الصناع ي بالرسر
ز الحساسية للمشكالت واالستقرار الوظيفز ة بمحافظة ي)توجد عالقة ذات داللة احصائية بي 

 ظفار(

نصت الفرضية الرئيسية الثانية عىل أنم ال يوجد أثر ذو داللم احصائية لمهارات  الفرضية الرئيسية الثانية:  -2
كات الصناعية.  ي بالرسر

 التفكي  اإلبداغي للقائد اإلداري عىل االستقرار الوظيفز

ات الختبار هذه الفرضية تم استخدام االنحدار المتعدد وبطريقة اإلدخا امن، حيث أدخلت جميع المتغي  ز
ل المي 
  المستقلة إىل معادلة االنحدار دفعة واحدة. وتوضح الجداول التالية ذلك. 

 

 

 

 

 

ي  اإلحصاءات المتغي  
 اإلستقرار الوظيفز

 الحساسية للمشكالت
 769.** معامل اإلرتباط 

 000. مستوي الداللة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع 
ُ
ف للوظائ عام التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (17الجدول رقم )

ية  ي ملخص نموذج العالقة التأثي 
 لمهارات التفكي  اإلبداغي للقائد اإلداري عىل االستقرار الوظيفز

 معامل االرتباط معامل التحديد المعدلمعامل التحديد  الخطأ المعياري للتقدير

.47094 .617 .631 .795 

ز 15تشي  نتائج الجدول رقم ) ي ( أن معامل االرتباط بي 
( 795.غ )قد بل مهارات التفكي  اإلبداغي واالستقرار الوظيفز

ز  ي واالستمهارات التفكي  اإلبداغي للقائد اإلداري وهو ما يشي  إىل وجود عالقة ارتباط طردية قوية بي 
.  قرار الوظيفز

ا ممهارات التفكي  اإلبداغي للقائد اإلداري تفرس (، والذي يدلل عىل أن 617.كما بلغ معامل التحديد المعدل )
ي  (%61.7نسبتم )

ز
ات ف ي  من التغي 

 . االستقرار الوظيفز

 (18الجدول رقم )

 (ANOVAتحليل التباين األحادي )

 الداللة اإلحصائية  Fقيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 000. 44.111 9.783 4 39.131 االنحدار

 222. 103 22.843 الخطأ
 

 

   107 61.975 المجموع

(، وكانت الداللة اإلحصائية المصاحبة لها 44.111( المحسوبة تساوى )F( إىل أن قيمة )16يشي  الجدول رقم )
(، وبناء عليم يمكن أن نقول أن هنالك أثر دال 0.05الداللة اإلحصائية ) ( وهي أصغر من مستوى000.تساوي )

 عند مستوى الداللة اإلحصائية )
ً
ي ( 0.05إحصائيا

 . لمهارات التفكي  اإلبداغي للقائد اإلداري عىل االستقرار الوظيفز

 (19الجدول رقم )

ي مهارات التفكي  اإلبداغي للقائد اإلداري عىل معامالت انحدار 
 االستقرار الوظيفز

ات  المتغي 
قيمة معامل 
 Bاالنحدار 

 tقيمة  βمعامل انحدار 
الداللة 
 اإلحصائية

 029. 2.208  651. الثابت

 148. -1.457- -166.- -185.- الطالقة

 212. 1.256 142. 157. المرونة

 017. 2.425 325. 378. األصالة
 000. 4.248 515. 506. الحساسية للمشكالت
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع 
ُ
ف للوظائ عام التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز نتائج الجدول رقم ) ( أن معامل االنحدار المعياري للحساسية للمشكالت كان أعىل المعامالت وبلغ 17تبي 
(، ثم معامل االنحدار المعياري للمرونة والذي 325.(، تاله معامل االنحدار المعياري لألصالة والذي بلغ )515.)

 معامل االنحدار المعياري للطالقة 142.بلغ )
ً
ا (، وبالنظر إىل الداللة اإلحصائية 166.-والذي بلغ )(، وجاء أخي 

ي 0.05المحسوبة لهذه المعامالت نجد أنها كانت أصغر من مستوى الداللة اإلحصائية ) (tالمصاحبة لقيم )
ز
( ف

ي الطالقة والمرونة . 0.05األصالة والحساسية للمشكالت، بينما كانت أكير من مستوى الداللة اإلحصائية )
ز
( ف

 له
ً
( 0.05ذه المعطيات يمكننا القول بوجود  تأثي  ذو داللم احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )ووفقا

، وعدم وجود تأثي  ذو داللم احصائية عند مستوى  ي
لإلصالة والحساسية للمشكالت عىل االستقرار الوظيفز

كات 0.05الداللة اإلحصائية ) ي بالرسر
 الصناعية المبحوثة. ( للطالقة والمرونة عىل االستقرار الوظيفز

وبناء عىل هذه النتيجة فإننا نقبل الفرض العدمي بعدم وجود أثر ذو داللة احصائية للطالقة والمرونة عىل 
كات الصناعية المبحوثة.  ي بالرسر

 االستقرار الوظيفز

كات الصناعية  ي بالرسر
 ظة ظفار(بمحاف) ال يوجد أثر ذو داللة احصائية للطالقة والمرونة عىل االستقرار الوظيفز

ي 
ونرفض الفرض العدمي بعدم وجود أثر ذو داللة احصائية لألصالة والحساسية للمشكالت عىل االستقرار الوظيفز

كات الصناعية المبحوثة.   بالرسر

كات الصناعية  ي بالرسر
) يوجد أثر ذو داللة احصائية لألصالة والحساسية للمشكالت عىل االستقرار الوظيفز

 بمحافظة ظفار(

 الثالث: مناقشة نتائج وتوصيات الدراسة المبحث

: نتائج الدراسة
ً
 أوال
كات الصناعية  -1 أظهرت نتيجة التحليل أن هنالك مستوى مرتفع من توفر مهارة الطالقة للقائد اإلداري بالرسر

ي هذه الدراسة. 
ز
 للمعيار المستخدم ف

ً
 وفقا

كات الصناعيةأظهرت نتيجة التحليل أن هنالك مستوى مرتفع من توفر مهارة  -2  المرونة للقائد اإلداري بالرسر
ي هذه الدراسة. 

ز
 للمعيار المستخدم ف

ً
 وفقا

كات الصناعية  -3 أظهرت نتيجة التحليل أن هنالك مستوى مرتفع من توفر مهارة األصالة للقائد اإلداري بالرسر
ي هذه الدراسة. 

ز
 للمعيار المستخدم ف

ً
 وفقا

مرتفع من توفر مهارة الحساسية للمشكالت للقائد اإلداري أظهرت نتيجة التحليل أن هنالك مستوى  -4
ي هذه الدراسة. 

ز
 للمعيار المستخدم ف

ً
كات الصناعية وفقا  بالرسر

 للمعيار  -5
ً
كات الصناعية وفقا ي بالرسر

أظهرت نتيجة التحليل أن هنالك مستوى مرتفع من االستقرار الوظيفز
ي هذه الدراسة. 

ز
 المستخدم ف

 مهارات التفكي  اإلبداغي للقائد اإلداري واالستقرار وجود عالقة ارتباط  -6
ز طردية وذات داللم إحصائية بي 

 . ي
 الوظيفز

7-  . ي
ز الطالقة واالستقرار الوظيفز  وجود عالقة ارتباط طردية وذات داللم إحصائية بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع 
ُ
ف للوظائ عام التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

8-  . ي
ز المرونة واالستقرار الوظيفز  وجود عالقة ارتباط طردية وذات داللم إحصائية بي 

. وجود عالق -9 ي
ز األصالة واالستقرار الوظيفز  ة ارتباط طردية وذات داللم إحصائية بي 

10-  . ي
ز الحساسية للمشكالت واالستقرار الوظيفز  وجود عالقة ارتباط طردية وذات داللم إحصائية بي 

كات الصناعية -11 ي بالرسر
 . وجود أثر ذو داللم احصائية لألصالة والحساسية للمشكالت عىل االستقرار الوظيفز

كات الصناعية المبحوثة -12 ي بالرسر
 . عدم وجود تأثي  ذو داللم احصائية للطالقة والمرونة عىل االستقرار الوظيفز

 االستنتاجات: 

هنالك مستوى مرتفع من توفر كال من مهارة )الطالقة, المرونة, األصالة, الحساسية للمشكالت( للقائد  -
كات الصناعية  . المبحوثة اإلداري بالرسر

كات الصناعيةهنالك مستوى مر  - ي بالرسر
 . المبحوثة تفع من االستقرار الوظيفز

 مهارات التفكي  اإلبداغي )الطالقة, المرونة, األصالة,  -
ز وجود عالقة ارتباط طردية وذات داللم إحصائية بي 

 . ي
 الحساسية للمشكالت( للقائد اإلداري واالستقرار الوظيفز

كات الصناعيةوجود أثر ذو داللم احصائية لألصالة والحساسية للمشكال  - ي بالرسر
 ت عىل االستقرار الوظيفز

 المبحوثة. 
كات الصناعية المبحوثة - ي بالرسر

 . عدم وجود تأثي  ذو داللم احصائية للطالقة والمرونة عىل االستقرار الوظيفز

 توصيات الدراسة: 

ي مضمون الدراسة , وعىل ضوء ما اسفرت نتائج هذه الدراسة يوصي الباحث 
 
األمور بباالعتماد عىل ما جاء ف

 التالية: 

 إجراء االختبارات الدورية لتقدير مستويات التفكي  اإلبداغي الذي يمتلكم المدير وكم حاجتم للتطوير  -1
  والمحافظة عىل الكوادر القيادية المبدعة. 

أسم القائد اإلداري إلدارة االزمات واالحساس بالمشكالت قبل حدوثها.  -2  تكوين فريق عمل متكامل يي 

ي تقيمها المنظمات المعنية بتدريب حث  -3
امج االجتماعية والعلمية الت  ي الير

ز
القيادات اإلدارية عىل المشاركة ف

امج خارج تخصص  وتطوير القدرات الفكرية بشكل عام ومنها اإلبداعية بشكل خاص وان كان بعض من هذه الير
 .المدير أو المنظمة لزيادة المعرفة الضمنية للمديرين

كات تطبيق اسي   -4 ي الرسر
ز
ز وللقيادات اإلدارية بشكل خاص ف اتيجية تطوير التفكي  اإلبداغي لعموم العاملي 

 . الصناعية
إقامة ورش عمل تركز عىل مهارات التفكي  اإلبداغي واالهتمام بالتحديث والتجديد المستمر لألنظمة  -5

 واالجراءات. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع 
ُ
ف للوظائ عام التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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