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  المستخلص
الذھان ة المعمق ة   سعى الباحثون في الخطوة األولى لبحثھم نح و الوق وف عل ى ن شأة مفھ وم          

وش   روط تنظ   یم جل   ساتھ، وبع   د أن  أھمیت   ھ وم   ا یخ   ص م   ستلزمات  بی   ان  و)الع   صف ال   ذھني(
راء الكت   اب والب   احثین بخ   صوص التفاص   یل الم  شار إلیھ   ا، ق   دموا وكخط   وة ثانی   ة  آاستعرض  وا  

 تقان ة یمك ن أن   ا األفراد والمنظمات بوص فھ    :، وذلك من منظوري   ذھانة ال همفھومھم اإلجرائي لھذ  
كم ا یمك ن أن   ، فیھ ا   ستخدمت  تفید الفرد في تولید أفضل األفكار وأتمھا في أي من المج االت الت ي         

  .في مختلف المجاالت أیضًا تفید المنظمات
 نحو الوق وف عل ى مفھ وم األزم ة وأس بابھا وس بل إدارتھ ا، وذل ك         كانتأما الخطوة الثالثة ف  

ف ي ح التي    وانتھ ت بتق دیمھم لمفھ ومھم اإلجرائ ي لألزم ة           . راء الكتاب والباحثین أیضاً   آفي ضوء   
 عم  ا یخ  ص مراح  ل ال  دورة الت  ي م  سوغات ھ  ذا المفھ وم، ف  ضالً بی  ان ویجابی  ة أو س  لبیة، كونھ ا إ 

ھ ا نتیج ة للمعالج ات الت ي     ئ اختفاحت ى  من ذ لحظ ة والدتھ ا     األزم ات یمكن أن تمر بھا كل أزمة م ن         
  .یمكن أن تخضع لھا

توظی ف    یؤدی ھ  نح و الوق وف عل ى حقیق ة ال دور ال ذي یمك ن أن             كانتوأما الخطوة الرابعة ف   
 لھ  ذا  الب  احثون اخت  اروق  د،  الت  ي تع  صف بالمنظم  اتاألزم  ات ف  ي معالج  ة معمق  ةة الن  االذھتقان  ة 

 لبح ثھم، وق اموا بتح صیل مای ستلزم م ن       م ن المنظم ات ف ي مدین ة الموص ل مجتمع اً       ًاالغرض عدد 
وھا  خاص  ة أع  دّ ةان ف  ي ھ  ذا المجتم  ع بواس  طة اس  تمارة اس  تب    ینریالبیان  ات م  ن عین  ة م  ن الم  د   

  .ألغراض بحثھم
  ف  ي إط  ار عالقت  ي االرتب  اط واألث  ر، توص  ل     معالج  ة ھ  ذه البیان  ات إح  صائیاً  تبع  د أن تم   و

ھما جمل  ة م  ن ئ معنوی  ة وإیجابی  ة ھ  اتین العالقت  ین، واللت  ین ق  دموا ف  ي ض  و  الب  احثون إل  ى إثب  ات 
المقترحات لعل من أھمھا مقترحھم القاضي بضرورة إجراء البحث م ن جدی د ف ي منظم ات أخ رى               

سھم ف ي تعزی ز ن واحي       تیمكن أن   تقانة   ا بوصفھ ذھانة المعمقة  ألھمیة ال  للفت انتباه اإلدارات فیھا   
  . التي یواجھونھالألزماتمعالجتھم 
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Abstract 
 

The researchers sought in their first step of the paper to find the origin of the 
brainstorming, its significance, what concerns its requirement, and the condition of 
organizing its sessions. The views of the writers and the researchers concerning the details 
are mentioned above have been exhibited. 

In the second step, they present their proceeding concept for the blast throughout two 
perspectives, the individual and the organizational, since it contributes in bringing about the 
best and the most perfected thoughts in this field. The third step seeks to show the reason of 
this crisis, its reasons and the ways of management through some views of some 
researchers and writers as well. They concluded the positive and negative sides of the crises 
in their proceeding concept, and the reasons behind adopting this concept. In addition to 
what is related to the course, it passes through from the early beginning till it ends as a 
result of submitting many approaches. The fourth step centers around the actual role that  
the brainstorming can play in treating and approaching the crisis which can affect the 
organization. For this purpose, they selected a group of organizations in Mosul City as a 
sample - group (community) for their research. They collected the required data from 
mangers through a special questionnaire prepared by themselves. After processing these 
statistic numbers through the relation between two groups the connection and the influence. 
They reached to what proves the integrity of those two groups. They presented also a group 
of proposals; the most important one in the necessity of renewal of doing this research 
(researching) in some other organizations to draw the attention of others managements to 
the importance of this concept in contributing and augmenting some other problems that 
might encounter them. 
  

  المقدمة 
ذهانـة   من لدن الكتاب بموضـوع ال       ملحوظاً شهدت السنين األخيرة اهتماماً   

 تقانة تحفز العقل اإلنساني باتجاه توليد مختلـف         ا بوصفه )عصف الذهني ال(المعمقة  
ارتباطه إلى   ويمكن أن يعزى ذلك كما يشير الكتاب أيضاً       كار حيال مواضيعه،    األف

على الحاسوب، وللحاجة   القائمةنظم المعلوماتو المتسارع في حقل تقانات بالتطور
 عوامل أخـرى  عن فضالًالماسة إليه لمواجهة سرعة حركية البيئة وشدة تعقيداتها،        

الموارد التي يمكن عدها بوصفها مـن       ضغوط المنافسة بين المنظمات وندرة      مثل  
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 التي تعصف بعالم اليوم مما يستوجب أفضل األفكار وأتمهـا           األزماتأهم أسباب   
  .بخصوصها
  تقانة الذهانة المعمقة وبخاصـة      بشأن بوعلى الرغم من كل ما كت     . ..ولكن

 مجرد تـصورات     هذا المكتوب لم يتجاوز كونه     نإ، ف ا وفوائده افيما يتعلق بأهميته  
ية بحاجة إلى االختبارات الميدانية المناسبة للوقوف على حقيقتها، وذلك النعدام           ذهن

  .أو قلتها في أحسن األحوال) كما يعتقد الباحثون(مثل هذه االختبارات 
 عالقة أو ا ذ مستقالًراًمتغيبوصفها  اتناولهل من ذلك وجدوا فرصتهم   انطالقاًو

 سـمة   اأكثر أهمية منـه لكونـه ذ      معتمد يمكن أن يكون     آخر  دور مهم في متغير     
 اليوم ألسباب مختلفة، مما يعني      م التي تعصف بعال   األزماتميدانية، وهو موضوع    

أن هذا البحث بصدد مناقشة العالقة من خالل الدور بين موضـوعين أحـدهما ذو           
سمة ذهنية على األغلب واآلخر ذو سمة ميدانية على األغلب أيضاً، وذلك في إطار 

 من قبـل متخـذي       ميدانياً األزمات لمعالجة   كيف يؤسس فكرياً  : مفادهالسؤال الذي   
 لألزمـات من أجل إيجاد الحلول المناسبة كابد أذهانهم عناء التفكير القرارات ممن ت 

   .منظماتهمب حدقالتي ت
  أن الباحثين سعوا نحو اختبار     ومما تجدر اإلشارة إليه في هذه المقدمة أيضاً       

 من المنظمـات    اً ضوء دراسة استطالعية شملت عدد     فكرتهم في عينة اختيرت في    
العراقية في مدينة الموصل، وسيقفون على تفاصيلها وبقية التفاصيل األخرى فـي            

  :محاور هذا البحث التي تسلسلت فيه على النحو اآلتي
مشكلته، أهميتـه وأهدافـه، فرضـياته ومنهجـه         ( اختص بمنهجية البحث     :األول

  ).وتقاناته
أفصح عن وجهة نظر الباحثين حيال      ، و على اإلطار النظري للبحث    أشتمل   :الثاني

ا بعـد   هالتي أعدو ) األزمات ومعالجة   ذهانة المعمقة ال(الرئيسين  موضوعيه  
  .امراء الكتاب بخصوصهاستعراضهم آل

 اختبار إلى ركز على اإلطار الميداني بدءاَ من وصف عينة البحث وانتهاء   :الثالـث 
  .ين المتغيرين المبحوثينعالقات االرتباط واألثر ب

  .ضم استنتاجات البحث وتوصياتهو :الرابع
  

  منهجية البحث
   مشكلة البحث-أوالً

 عـدد مـن      من مقدمة البحث يمكن التعبير عن مشكلته مـن خـالل           انطالقاً
  : على النحو اآلتيالتساؤالت 

تي يمكن  الت؟ وما المجاالا وماأهميته وماأهدافها؟؟ذهانة المعمقة بالد ما المقصو .1
  فيد فيها؟تأن 

   باألزمة؟ وما أسبابها؟ وكيف السبيل إلى إدارتها ومعالجتها؟د ما المقصو.2
 لألزمات في تهيئة الحلول المناسبة      ذهانة المعمقة ه ال ؤديت ما حقيقة الدور الذي      .3

  ؟التي تعاني منها المنظمات المبحوثة
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   أهمية البحث وأهدافه-ثانياً
 عـن    في سعيها نحو توفير اإلجابات     بحث من أهمية أهدافه        تبرز أهمية هذا ال   

  :ينتي اآلته بنوعيهاالتساؤالت المثارة في مشكل
ا يمكـن   مبوصفهتساؤلين األول والثاني     التي قد تتجلى من خالل إجابات ال       :النظرية

 نظرياَ يعكس ماهية التفاصيل المتعلقـة بكـل         ا إطاراً م بمجمله انوفريأن  
المبحـوثين، وبمـا يفيـد كمرجعيـة للبـاحثين          متغير من المتغيـرين     

  .بخصوصهما
ؤل الثالث في مشكلة البحث على تأكيدها استالتي يمكن أن تساعد إجابة ال:  الميدانية

 في معالجة   ذهانة المعمقة لاه  ؤديتبوصفها ستفصح عن حقيقة الدور الذي       
  . التي تعاني منها المنظمات المبحوثةاألزمات

مبحوثة، د يوفر هذا البحث للمديرين سواء في المنظمات ال، ق عن ذلـك   فضالًو     
 ألهميـة   ، ممن تتاح لهم فرصة االطالع عليه تصوراً       أو في غيرها من المنظمات    

، األزماتفاعلية معالجة   معززة ل  بوصفها   ا ثبتت حقيقته  ذهانة المعمقة وبخاصة إذا   ال
  . ألهداف منظماتهم تحقيقاًا يحفزهم لالهتمام بجلساتهمما قد

  
   فرضيات البحث-ثالثاً

 دور مهـم    هنـاك : عن الفرضية الرئيسة لهذا البحث بما مفاده            يمكن التعبير 
 لمتخذي القرارات في المنظمات المبحوثة في توفير أفضل الحلـول           ذهانة المعمقة لل

  .  التي تواجه منظماتهملألزمات
 كن أن تتوضح من   أما الفرضيات الفرعية التي تعبر عن فحوى هذا الدور فيم              

  : خالل اآلتي
  .األزمات معالجة الذهانة المعمقة وبينتوجد عالقة أرتباط معنوية وموجبة بين  .1
 ا في الفقرة السابقة   متوجد عالقة أثر معنوية وموجبة بين المتغيرين المشار إليه         .2

 ، تؤثر الذهانة المعمقة من خاللها بوصفها متغيراً مستقالً فـي معالجـة            أيضاً
  . بوصفها متغيراً معتمداًزماتاأل

  
   مجتمع البحث وعينته-رابعاً

 يبين أسماء المنظمات األربع التي مثلت مجتمع        وصفاً أولياً  1     يعرض الجدول   
 من متخذي القرارات    فرداً )33(هذا البحث ومجموع عينته العشوائية البالغ عددها        

  . فيها موزعين بحسب كل منظمة من المنظمات المذكورة
 فـي مـستهل     أما الوصف التفصيلي لهذه العينة فسيصار إلى عرضه الحقـاً              

  .اإلطار الميداني إن شاء اهللا تعالى
 فـي هـذا     ى متخـذي القـرارات    علالتأكيد   األسباب التي دفعت إلى         وأما ما 

نقطتين مهمتين يمكن أن تعبرا عن المسوغات الذي دفعـت          لالمحور؟ فيعزى ذلك    
  :هما، والنقطتان أماكن انعقاد جلساتهم دون سواهمبيان  وهميإلى التركيز عل



  ]27[                                                                  ...  )العصف الذهين(الذهانة املعمقة  تقانةدور 
 
عنـاء  أذهانهم   تكابد    المبحوثة ممن  في المنظمات تم افتراض متخذي القرارات     . 1

وذلك لعدم وجود أفراد فيهم يمكـن أن يعـدوا          ،  أمور تخص منظماتهم  التفكير ب 
ر النظرية التي  على النحو الذي تشير إليه األطذهانة المعمقةمشتركين بجلسات ال

  .سيتم الوقوف على تفاصيلها في اإلطار النظري الحقاً
خاصـة  تم افتراض قاعات اجتماعات مجالس اإلدارة في هذه المنظمات قاعات           . 2

عدم توافر أماكن مخصصة النعقاد مثـل       وذلك ل ،  ذهانة المعمقة نعقاد جلسات ال  ال
والتـي  ،  أيضاًشار إليها   هذه الجلسات فيها على النحو الذي تشير إليه األطر الم         

  .تأكدت لدى الباحثين من خالل الدراسة االستطالعية لبحثهم
     

   1الجدول 
  مجتمع البحث وعدد أفراد عينته

  العدد  اسم المنظمة  ت
  10   العامة لصناعة األلبسة الجاهزةالشركة  1
  7   العامة لتوزيع كهرباء الشمالالشركة  2
  8  ية الشمالت العامة لإلسمنالشركة  3
  8   العامة لتوزيع نفط الشمالالشركة  4

  33  المجموع  
  

   منهج البحث وتقاناته-خامساً
 كما يعتقد البـاحثون    وذلك لمالءمته    ،عتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي    إ

 لمتخـذي القـرارات فـي حيـاة         ذهانة المعمقة ه ال ؤديتوصف طبيعة الدور الذي     ل
  .التي عانت أو تعاني منها هذه المنظمات األزمات في مجال وبخاصة ،منظماتهم

على تقانات هذا المنهج في الحـصول علـى         البحث   اعتمد   وانطالقاً من ذلك  
ها التـي أعـد  ) 1الملحـق ـ   ( وتحديداً على االستبانة، البيانات المناسبة إلنجازه

، والتي وقعت  في ضوء السياقات العلمية الخاصة بإعداد أوراق االستبانات  الباحثون
  : جزأين على النحو اآلتيفي

، وقـد   ذهانة المعمقـة   اختص بالحصول على البيانات التي تصف متغير ال        -األول
  . البحث بخصوص هذا المتغيره عبارة غطت كل ما يحتاج13 ـبتمثلت 

، وقـد   األزمات اختص بالحصول على البيانات التي تصف متغير معالجة          -الثاني
  .تي قصدها الباحثون بخصوصه عبارة غطت الجوانب ال11 اشتملت على

 ، فتم االعتماد على النظام الجـاهز      إلحصائيا      أما فيما يتعلق بتقانات التحليل      
)SPSS 11.5 ( الــذي بواســطته اســتخرجت التكــرارات واألوســاط الحــسابية

واالنحرافات المعيارية لإلجابات قدر تعلقها بكل عبارة من العبارات التـي وردت            
اللـذين  ) t(و) F ( واختبـاري  (R2)معامل التحديـد     فيما يخص    وكذلك،  باالستبانة

اختارهما الباحثون بوصفهما من االختبارات المناسبة في دراسة العالقة بين مختلف    
  .المتغيرات
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  اإلطار النظري

وأهميتها وأهدافها ومـستلزمات عقـد      ) (Brainstormingذهانة المعمقة    ال -أوالً
   جلساتها

  المفهوم واألهداف .1
 بدءاً يجد الباحثون من الضروري اإلشارة إلى المسوغات التي دفعـتهم إلـى                 

المعتمد مـن  ) العصف الذهني( بديالً عن مصطلح *)الذهانة المعمقة(تبني مصطلح  
ـ    ) العصف(وذلك لكونهم وجدوا أن مصطلح      ،  قبل الكتاب والباحثين    ىال يعبـر عل

 في معـاجم    دفعلى وفق ما ور   ،  نحو دقيق عن المقصود بهذا المفهوم السيما أهدافه       
)   للجـوهري   -الـصحاح     (و)   البن منظور   -لسان العرب   ( اللغة العربية ومنها  

إلى ما على ساق الـزرع      ) العصف(يشير مصطلح   )  البن فارس  -مقاييس اللغة (و
من الورق الذي يبس فتفتت أو حطام النبت المتكسر، قال تعالى في سورة الرحمن              

 قال تعالى في سورة الفيل، أو بقايا األشياء المحطمة ،  ﴾والرحيـان واحلب ذُو العصفِ    ﴿

 عن ذلك إلى السرعة التي تذهب باألشياء         ويشير فضالً  ﴾ٍف مأكُولِ ﴿فَجَِعلَِهم كَعص 
﴿مثَُل الَّذين كَفَروا ِبـرِبِهم َأعمـالُهم كَرمـاٍد    قال تعالى في سورة إبراهيم    ،  فتهلكها

الُل يح في يوٍم عاِصٍف اليقِدرون ِمما كَسبوا على شَيٍء ذَِلك هو الض           اشتدت ِبِه الر  
ِعيدالب﴾**. 

الذهانـة   العام الذي شهد أول استخدام لمصطلح        1935 يعد عام    .....وبعامة
  الذي استخدمه لإلشـارة إلـى      Osbornالعصف الذهني، وذلك من قبل      المعمقة أو   

، ومنذ ذلك الحين شهد هذا المفهوم       )86 ، 2007 ياسين،( ة  الجماعي  ذهانة المعمقة ال
ونظم المعلومات    فقد ارتبط بالتطور النوعي المتسارع في حقل تقانات         كبيراً تطوراً

 ذهانة المعمقـة  القائمة على الحاسوب على نحو بات يعرف في أيامنا الحاضرة بال          
  ).Curtis, 1998, 290(ة لكترونياإل

 ، لعل منهـا   الخاصة به  بوجود جملة من التعاريف      أما تعريفه، فيمكن القول   
 يستخدم للوصول إلى أفكار جديدة لحـل        اًه أسلوب آالذي ر ) 1 ،2006 سيد،( تعريف

) Bocij & et.al, 1999, 316( مشكالت قائمة أو لتطوير منتجات معينة، وتعريـف 
 يد وه عبارة عن تفاعل مجموعة من مديري الوظائف المنظمية يهدف لتول          الذين عد

وابتكار أفكار جديدة ومناقشة المشاكل الناشئة، وذلك من خالل عقد سلسلة متواصلة       

                                                 
في ضوء نصائح اللغويين تم ) الذهانة المعمقة(مما تجدر اإلشارة إليه أن اعتماد المصطلح  *

أستاذ اللغة والنحو في قسم اللغة ( العدواني ي محمد علبومنهم األستاذ الدكتور عبد الوها
 )العربية بكلية اآلداب في جامعة الموصل

 المشار إليها والمعاجم    كما ورد في المعاجم اللغوية    ) العصف(  لمزيد من التفاصيل حول معنى     **
  :تيةآلاترونية لكع اإلنظر المواقأ األخرى

1.www. majles.alukah.net.  
2. www. Alwaraq.net. 
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ه الذي عد ) 154 ، 2007ياسين،(  عن ذلك تعريف   فضالً،  من اللقاءات غير الرسمية   
وذلك من خالل   ،  نة تشجع الحوار النافذ وتحفز األفكار من دون تدخل أو ضغط          اتق

 يقصد منها استخبار ماهو مرئي من عناصر        تنسيق األفكار وطرح التساؤالت التي    
اللذين نظرا إليـه بوصـفه   ) Turban & Aronson, 2001, 277( المشكلة، وتعريف

عدد من العقول من أصحاب المعرفة والخبراء يهدف إلى توليـد وتحريـر             ل تفاعالً
ن واحد  آ مواضيعه في    منتدفق األفكار، بما يحقق مساهمة المشاركين والمستفيدين        

  .*ازي بعضهم مع بعضتوبو
 امعانيهالشامل ل  الذهانة المعمقة فيرون أن مفهوم ما من وجهة نظر الباحثون         وأ

  :يفترض أن يؤخذ في إطارين على النحو اآلتي
نة ا تقا بوصفهاعلى المستوى الفردي أي بحدود شخص واحد يمكن تعريفه -األول

دافه وأفضل الوسائل   تسهم في تنمية روح اإلبداع لدى الشخص في اختيار أه         
لبلوغها من خالل ما توفره من اإلمكانيات التي تعينه على توليـد األفكـار              

  . الختيار أفضلهاوالمفاضلة فيما بينها وصوالً
 نـة ذهاه ال على المستوى الجماعي الذي في إطاره يمكـن تعريـف هـذ            -الثاني

ثـوير أو   لوجه، تضمن تنات االتصاالت المباشرة وجهاً امن تق تقانة   ابوصفه
 في جلـساتها علـى نحـو        شاركيناستمطار األفكار وإدارة الحوار بين الم     

 حفز من أفكار تخص المواضيع المطلوب       ميساعدهم على طرح كل ما لديه     
األذهان بخصوصها، وذلك بغض النظر عن مدى واقعيـة أو تطـرف مـا              

 ومن دون أية ضغوط أو محددات تمهيداً لمناقـشتها فـي إطـار              هيطرحون
هم على عزل النواحي المشتركة بين جملة األفكار المطروحة وجعلها          يساعد

 المـراد مزيـداً مـن التفكيـر       بمثابة األبعاد المرئية للموضوع أو المشكلة       
 المشكلة، والتي يـصار إلـى       ذهبخصوصها، عن األفكار غير المشتركة له     

،  غير المرئية  أيـضاً   ها نحو قد يوصلهم إلى نواحي     ىالتوسع في مناقشتها عل   
 يمكن أن يكون له أهمية في معالجة أو تخفيف نواحي عدم التأكد في أي               مما

جهة، وقبل ذلك في تهيئة أفـضل       من   قرار يمكن أن يتخذ بخصوصها الحقاً     
  .البدائل أو الحلول لهذه المشكلة من جهة أخرى

 )1 ، 2006 سـيد، (  آراء  على فيعتقد الباحثون اعتماداً    استخدامها  أهداف أما
تكمـن فـي مـساعدة     هـا أن) Curtis,1998, 290(و) Bocij & et.al, 1999, 316(و

  : الرئيسة اآلتيةالمعمقة في النواحيجلسات الذهانة  المستفيدين من
                                                 

انظر المواقع االلكترونية ) العصف الذهني(لمزيد من التعاريف لمصطلح الذهانة المعمقة  *
  :التيةا

Brainstorming/wiki/org.wikipedia.en://http.  1  
  2.http://www.mindtools.com/brainstm.html  
  3.http://www.jpb.com/creative/brainstorming.php  
  4.http://www.nwlink.com/~donclark/perform/brainstorm.html  
  5.http://www.jpb.com/creative/brainstorming.php 
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  .    الحلول للمشكالت القائمة في المنظمةأفضل  إيجاد .أ

  .   المقترحات لتطوير المنتجاتأفضل  تقديم .ب
وكيفيـة  ،  ن خالل تدريبهم على فن الحـوار       م  تنمية روح اإلبداع لدى العاملين     .ج

  .وكيفية التعامل مع نواحي النقد التي توجه آلرائهم، عرض األفكار
  األهمية ومقومات النجاح. 2

 المـشار   مرجوة من استخدام تقانة الذهانة المعمقـة      هداف ال أل على ا  عتماداًإ
  :ئيسة اآلتية على األغلب في النواحي الركما يرى الباحثون اتبدو أهميته، إليها

الموضوعين يستلزمان للنجـاح    هذين  ، وذلك ألن    في التخطيط وصنع القرارات     . أ
فيهما تحرير األفكار من كل القيود التي تحول دون الكشف عنهـا، فـالتخطيط              

 ،1989 لشماع وحمـود،  ا( بوصفه التنبؤ بالمستقبل كما يؤكد ذلك الكتاب ومنهم       
و الذي يساعد على إعداد الخطط       األذهان على النح   حفزيحتاج إلى   ) 255-256

وبين الفـرص والتهديـدات     ،  بما يحقق التوازن بين نقاط قوة المنظمة وضعفها       
مرحلتي تحديد   مراحل صنع القرارات السيما      صوفيما يخ ،  البيئية التي تواجهها  

حفز اللتان تحتاجان كما يعتقد الباحثون هذا ال  ،  المشكالت وتهيئة بدائل الحلول لها    
 تشخيص المرئي وغيـر     ير أفضل المعلومات التي تضمن النجاح في       لتوف يضاًأ

 .عدادهاإالحلول وأو ببدائل ، بالمشكالت وأبعادهاالمرئي سواء ما تعلق 
  . األهمية في ارتفاع مستوى إنتاجية األفرادتذا في التدريب وتنمية المهارات . ب

 ى آراء  فيمكن حصرها اعتماداً عل     الذهانة المعمقة  أما مقومات نجاح جلسات   
)Bocij & et.al, 1999, 316 (و ) ،443 ،1989 الشماع وحمـود ((O'brien,1990, 

  :تي  في اآل(333-334
 كحد أعلى،    شخصاً 20 أشخاص كحد أدنى و    5أن ينحصر عدد المجتمعين بين       .1

 يراعى في اختيارهم التباين فيما بينهم من حيـث العمـر والجـنس              أنوعلى  
  . تنويع األفكاروالخبرة الوظيفية ألهمية ذلك في

 المجتمعون من الحواسيب هأن يراعى تأثيث قاعة الذهانة المعمقة بكل ما يحتاج     .2
 عن مراعاة طريقة ترتيبهـا      وقواعد البيانات واألدلة ووسائل اإليضاح، فضالً     

 .1 له في الشكل بحيث تكون على النحو الذي نعرض أنموذجاً
 المجتمعين عن ضغوط السلطة     بعاد الجلسة طابع اللقاء غير الرسمي إل      أن تأخذ  .3

 .ي قد تؤثر في حرية إطالق أفكارهمالرسمية الت
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    المنسق   

     تجهيزا ت أخرى      
                                

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  1الشكل 

  لكترونية غرفة الذهانة المعمقة اإل
 

Source: Graham Curtis, (1998), "Business Information System: Analysis, Design and 
Practice" , (3rd. ed), Addison Wesley Longman Ltd, 143 .  

 

خر من مقومات نجاح جلسات     يرى الباحثون كشرط أو مقوم آ      عن ذلك،     وفضالً .4
الذهانة المعمقة أن يكون المجتمعون على دراية مسبقة بالهدف من الجلسة لكي            

  .من تهيئة أفكارهم بخصوصه على النحو المناسبيتمكنوا 
  
  أسبابها وسبل إدارتها ومعالجتها  واألزمات مفهوم -ثانياً

 وأسبابها) Crisis(مفهوم األزمة  .1
 كلمة أزمة في اللغة العربية إلى أزم يأزم ازما وازوما، وازمـت             لصيعود أ 

واألنيـاب هـي    شد العض بالفم كله وقيل باألنيـاب،        أيد الرجل ازمها ازما وهي      
 ابن منظور، ( االوزام وهي السنوات الشداد، وأزم عليه الدهر اشتد قحطه وقل خيره          

1967، 282.(  

 شاشة عرض رقمية
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  : من التعاريف بخصوصه على النحو اآلتيأما مفهومها فيمكن تمييز نوعين 
ولعل منها مختار الصحاح لمؤلفه الـرازي   المفهوم كما ورد في المعاجم،      -األول

 بمعنى اشـتد األمـر      فه الشدة والضيق والفعل منها أزم     الذي أشار إليه بوص   
 في (Cowie & Gimson,1984, 83)، وتعريف )59 ،1983 الرازي،( وضاق

 الذي أشار إليه بوصفه نقطة تحول في أي شـيء والوقـت          Oxfordقاموس  
  .الصعب والخطر والقلق المرتبطين بالمستقبل، وكذلك الوقت المتناقص

 ، ومـنهم  لسنة المهتمين به من الباحثين والكتاب     د على أ  المفهوم كما ور   -الثاني
 النظام   في الذي أشار إليه بوصفه خلالً يؤثر تأثيراً مادياً       ) 91 ،2001فتحي،(

اإلداري، كما يهدد االفتراضات الرئيسة التي يقـوم عليهـا هـذا النظـام،              
الـذين عـدوه حادثـاً    ) Grawal & Others, 2001, 6(و) Oneill, 2003, 3(و
رضياً متزايداً أو حدثا شاذاً يمكن أن يؤدي إلى إلحاق أضـرار بالمنظمـة        ع

  .على نحو يمثل تهديداً جدياً لوجودها وسمعتها
 نه حدث استثنائي غير مخطط لـه تواجهـه         فإ أما من وجهة نظر الباحثين،    

المنظمة على نحو يحتمل أن يضر بوجودها وسمعتها، ممـا يـستدعي لمواجهتـه              
  .أيضاً) غير روتينية( قرارات استثنائية

 األزمـات أن  : وتعزى األسباب التي دفعت إلى التأكيد باحتماليتها لما مفـاده         
يجابياً كارتفاع معدالت الطلب على     فبعضها قد يكون إ   ،  و سلبي دائماً  ليست على نح  

  .منتجات المنظمة على نحو فوق معدالته المخططة
في معجمه أو قاموسه    ) 231 ،1999 البعلبكي،(ومما يعزز هذا الرأي تأكيد      

  . نحو األفضل أو األسوأ مفاجئاً تغييراًاألزماتعد على 
 من ذلك، اليمكن عد المشكالت الروتينية ممثلة أزمـة إال إذا مـا              وانطالقاً

 األزمات عن ذلك، تعد مسؤولية مواجهة       فضالً. ارتبطت بسمعة المنظمة ووجودها   
 عنية على األغلب بـالقرارات االسـتثنائية      في المنظمات من مهام اإلدارة العليا الم      

  .ذات العالقة بسمعة ووجود المنظمة) غير الروتينية(
وأما فيما يخص أسبابها، فيمكن القول بوجود جملة من األسباب التي يمكـن             

-Milburn & Others, 1983, 1148)  حـددها ، وقـد األزمـات أن تؤدي إلى حدوث 
  :  في نوعين(1154
وتزايـد  ،  ، ومنها حدة المنافسة، وندرة الموارد     وامل الخارجية األسباب والع  -األول

 عدم أو ضعف فاعلية وكفاءة الجهاز        عن فضالًحدة الضغوط على المنظمة،     
 خاص قيادته عندما تفشل في استقراء ظـروف البيئـة           اإلداري وعلى نحوٍ  

  .الخارجية للمنظمة
فـي تـشخيص نـواحي      ، ومنها فشل اإلدارة     األسباب والعوامل الداخلية   -الثاني

الضعف في بيئتها الداخلية، ومنها ضـعف أنظمـة االتـصاالت، وأنظمـة             
 عن ضعف أنظمة المعلومات والبحث والتطوير، وذلك إلـى          الحوافز، فضالً 

جانب ضعف اإلدارة نفسها وعلى نحو خاص فيما يتعلـق بـسوء تقـديرها             
  . في البيئة الداخلية للمنظمةاألزماتالنعكاسات 
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  وإدارتها وسبل معالجتها         اتاألزمأنواع  .2

ــنهم  ــاب وم ــق الكت ــودة،(      يتف  & Milburn) و) 67 ،1999 ج
Others,1983,1156-1157) على توافر معايير   ) 324-2003،322 الصيرفي،(  و

 منها معيـار تكـرار      األزماتمختلفة يمكن أن تصنف في ضوئها مختلف أنواع         
الذي ينطلق من   ) مراحل التكوين (ومعيار  األزمة وعمقها ودرجة تأثيرها وقوتها،      

الـذهبي  ( و) John, 1996, 9( مفهوم دورة الحياة، إذ درج عدد من الكتاب ومنهم
 على عد األزمة حدثاً يمر بدورة حياة على غـرار دورة        ) 111 ،2002 والعبيدي،

متبـاين فـي عـدد    ن جاء ذلك على نحو      وإ،  الحياة التي تمر بها السلع والخدمات     
 يوفر تصوراً من لدن البـاحثين لمراحـل         2 خر، والشكل ل من كاتب إلى آ    المراح

  .م عاحياة األزمة على نحٍو
  

  

  
  
  2الشكل 

  مراحل دورة األزمة
  . من تصور الباحثين:المصدر

  
 يمكن أن تمر في أثناء دورتها بعـدة مراحـل           األزماتويتبين من خالله أن     

  :تياآلعلى النحو 
 كانخفـاض معـدالت     ،زمـة  التي تعني ظهور بعض مالمح األ       مرحلة الوالدة  .1

  .شارة إليهعلى منتجات المنظمة الذي سبقت اإلالطلب 

  الوالدة1 النمو            2                النضج   3 االنحسار           4 االختفاء         5
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مرحلة نمو األزمة وتشهد تزايد معدالت االنخفاض المشار إليه على نحو تبـدأ             . 2

ظمـة  تأثيراته باالنسحاب على مهام بعض التشكيالت اإلدارية األخرى في المن         
  . التسويقإدارةمن غير 

مرحلة نضج األزمة وتشهد تزايد حدة تأثيراته على مختلف التشكيالت اإلدارية           . 3
ومنها المالية التي تبدأ معدالت السيولة النقدية لديها باالنخفاض نتيجـة لقلـة             

  .المبيعات الناجمة عن قلة الطلب على منتجات المنظمة
مرحلة انحسار األزمة وفيها تبدأ نتائج المعالجات المعتمدة لالزمـة بـالظهور            . 4

، ومن ثم إلـى  رستقراكتحول الطلب أو معدله من حالة اإلنخفاض إلى حالة اإل     
  .رتفاعحالة اإل

 األزمة وتشهد وصول الطلب فيها إلى معدالته المعهـودة قبـل            ءختفامرحلة إ . 5
  . ي تجاوزها على نحو نهائيظهور دالئل والدة األزمة مما يعن

، التي تعني في إنجازهـا   إلى الفاعلية وصوالً ،األزماتأما فيما يخص إدارة     
درجـة تمكـن المنظمـة مـن إدراك     ) Carnall, 1990, 190(اعتماداً علـى رأي  

فينـسجم البـاحثون    ،  وتشخيص األزمة ومعالجتها باإلفادة من مختلف مواردهـا       
 ,Bateman & Snell)ها مع آراء الكتـاب ومـنهم  دارتبخصوص اآللية المناسبة إل

 على عد خطوات صنع القرارات المعروفة في األطر النظريـة لعلـم   (73 ,2002
وذلك بعد تكييفها بما يتناسب وموضوع      ،  اإلدارة ممثلة اآللية المناسبة لهذا الغرض     

  :تي على النحو اآلاألزمات
هم من تحليل البيانات المجمعـة       وأبعادها من خالل ما يف     األزماتمرحلة تحديد   . 1

  .بخصوصهما
مرحلة وضع البدائل العالجية التي تستهدف توفير ما يمكن من الحلـول التـي        . 2

  . التي تم تحديدها وتحديد أبعادهااألزماتيتوقع قدرتها على معالجة 
مرحلة المفاضلة بين البدائل التي يقصد منها ترتيب الحلول المشار إليها بحسب            . 3

  .األزماتعليتها وكفاءتها في معالجة مدى فا
حاسمة التي تشهد اتخاذ القـرار      وهي المرحلة ال  ،  مرحلة اختيار البديل المناسب   . 4

  . المبحوثةلألزماتن البدائل التي ستعتمد بوصفها الحلول الناجعة بشأ
ويدخل البديل المعتمد في المرحلة السابقة مرحلة التنفيذ        : مرحلة التنفيذ والتقويم  . 5

البديل للوقوف على مـدى     الفعلي في هذه المرحلة، وفيها تتم متابعة تنفيذ هذا          
  .هم المشكالت التي تعترض سبيل تنفيذه تمهيداً لمعالجتهافاعليته وأ

ن إلى االنسجام مع هذه اآلراء إلى كونهم        ووتعزى األسباب التي دفعت الباحث    
  .  كما سبقت اإلشارة استثنائياًراراًزمة حدثاً استثنائياً يستلزم لمواجهته قعدوا األقد 

 الفاعلية قد وأما كيف تتعزز الفاعلية المشار إليها؟ فيمكن القول إن تعزيز هذه
يتحقق من خالل توظيف تقانة الذهانة المعمقة في المشاورات الممهـدة لـصناعة             

تم تحويل جلسات صناعة القرارات الخاصـة        فإذا ما ،  األزماتالقرارات الخاصة ب  
 علـى   األزماتقة تدرس في إطارها كل أزمة من         إلى جلسات ذهانة معم    زماتاألب
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 الفرص للوقوف على أفضل األفكار،      فعندها ستتوافر لصناع القرار   ،  النحو المناسب 
    . تخاذ أفضل القرارات بخصوصها الحقاًمما يمكّنهم من صناعة وإ

  
  اإلطار الميداني

   أوصاف عينة البحث-أوالً
 يجـد   2يق على أوصاف عينة البحث كما بدت من خالل الجـدول                  قبل التعل 

، فهو لم يكن    ند عددها الذي سبقت اإلشارة إليه     الباحثون من الضروري الوقوف ع    
، أما هذا التباين الذي حصل فيعزى إلى عـدم           فرداً 40، بل كان     فرداً 33كما جاء   

 ستبعادة، وإل عت اإلستمارات عليهم من جه     أفراد ممن وز   4الحصول على إجابات    
  . أخرى من قبل الباحثين لعدم تكامل أجوبتها من جهة أخرى3
  

  2الجدول 
  أوصاف عينة البحث

  الجنس
  أنثى  ذكر

  %  ت  %  ت
21  64,63  12  36,36  

  الفئات العمرية
  فأكثر61  51-60  41-50  31-40  20-30

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
2  06,6  6  18,18  12  36,36  8  25,24  5  15,15  

  توى العلميالمس
  دكتوراه  ماجستير  دبلوم عاٍل  بكالوريوس

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
24  73,72  4 12.12 4  12,12  1 3.03 

  )المنصب الحالي(المركز الوظيفي
  مدراء الخط األول  اإلدارة الوسطى  اإلدارة العليا

  %  ت  %  ت  %  ت
5  15,15  16  48,48  12  37,36  

  مدة الخدمة في المنظمة
  فأكثر26  21-25  16-20  11-15  6-10  1-5

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
1  03,3  1  03,3  1  03,3  1  03,3  1  03,3  28  85,84  

  مدة الخدمة في المنصب اإلداري الحالي
  فأكثر29  21-25  16-20  11-15  6-10  1-5

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
20  61,60  1  03,3  7  21,21  1  03,3  2  06,6  2  06,6  

  
غض النظر عما تمت اإلشارة إليه، يمكـن القـول إن           وب... وعلى نحو عام  

وزعت من نواحي الجنس والعمر والمستوى      ت  فرداً 33  المبحوثة البالغ عددها   العينة
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العلمي والمركز الوظيفي ومدة الخدمة في المنظمة ومدة الخدمـة فـي المنـصب              
  .2 اإلداري الحاضر على النحو الذي يعرض تفاصيلها الجدول

%) 63,64(ول المشار إليه أن نسبة الذكور في العينة بلغت          ويتبين من الجد  
  .لمشاركة اإلناث فيها%) 36,36(يقابلها نسبة 
 في عدد من الفئات العمرية التي   ألعمارهم وفقاًأن أفرادها توزعوا     يتبينكما  

  :تيتسلسلت بحسب نسبة المشاركة فيها على النحو اآل
كونها شكلت أعلى نـسبة     لرتبة األولى   احتلت الم و) 50-سنة41( الفئة العمرية . 1

  %).36.36( مشاركة بلغت
 بالمرتبة الثانية بنسبة مشاركة فـي العينـة بلغـت   ) 60-سنة51( الفئة العمرية . 2

)25,24.(%  
 المرتبة الثالثة بنسبة مشاركة فـي العينـة بلغـت        ب) 40-سنة31( الفئة العمرية . 3

)18,18.(%  
فقد احتلتـا المـرتبتين الرابعـة       ) فأكثر 61(و) 30-20( ناريتمن الع اأما الفئت . 4

  .على التوالي%) 15,15(و%) 06,65(واألخيرة بنسب مشاركة بلغت 
 للمشاركين في العينة، فتبين أن حملة شهادة البكالوريوس    المستوى العلمي أما  

يليهم حملة شهادتي الماجستير والدبلوم     و،  %)72,73( شكلوا النسبة األعلى فيها   قد  
ثم يأتي بعد ذلك حملـة      ،  %)12,12( تين شكلت نسبة مشاركة كل منهما     العالي الل 

  %).09,9(وراه الذين مثلت نسبتهم النسبة األقل في العينة تشهادة الدك
 للمـستويات   فرادها توزعـوا وفقـاً    أ أن    المركز الوظيفي  وتبين بخصوص 

، %)48,48( األولى بنسبة مـشاركة      اإلدارة الوسطى على نحو جعل من     اإلدارية،  
 وذلـك مقابـل     ،%)36.36( مـشاركة بلغـت      ةاإلدارة الدنيا بنـسب   يليها مستوى   

  . التي مثلت نسبة مشاركة اإلدارة العليا في العينة%) 15,15(
 أن الفئـة    ، تبين مدة الخدمة في المنظمة   ل اً أفراد العينة وفق   وبخصوص توزيع 

قارنة بالفئات  م%) 85,84(احتلت المرتبة األولى بنسبة مشاركة بلغت       ) كثرفأ 26(
  %).03,3(األخرى التي كانت مشاركة كل منهم متساوية في العينة بنسبة 

قد ) 5-1( الفئة    أن مدة الخدمة في المنصب اإلداري الحالي     وتبين بخصوص   
فيمـا ترتبـت الفئـات      ،  %)61,60(جاءت بالمرتبة األولى بنسبة مشاركة بلغت       

  :تي على النحو اآلمشاركتهم في العينة لنسبة  تبعاًاألخرى نزوالً
  %).21,21(بنسبة مشاركة ) 11-15(الفئة  .1
 %).6,96(بنسبة مشاركة لكل منهما بلغت ) فأكثر 29(و) 21-25(الفئتان  .2
 %).03,3( بلغت بنسب مشاركة لكل منهما أيضاً) 20-16(و ) 6-10(الفئتان  .3

 يمكن القول بنضوج هذه العينة سواء من حيث أعمار          م على ما تقد   واعتماداً
  .فرادها أو تأهيلهم العلمي أو مدة خدمتهمأ
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  هم تجاه متغيرات البحثراؤآن وبحوثي مواقف الم-ثانياً
 هم تجاه مختلف المؤشـرات التـي احتوتهـا        آراؤتتوضح مواقف المستبينة    
  :تياستمارة االستبانة على النحو اآل

  ذهانة المعمقةمواقفهم تجاه مؤشرات ال. 1
 الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجمل مؤشـرات        األوساط 3      يعكس الجدول 

، معدل هذه األوساط ومعدل االنحرافات أيضاً       عن ذلك  فضالًيعكس  وهذا المتغير،   
  .على التوالي) 0.99518(و) 3.5781( اللذين بلغا

 قدر تعلق ذلك بكل مؤشر مـن         هذه األوساط  ويبدو من خالل ارتفاع أقيام    
ن المؤشرات المذكورة استحوذت على اتفاق جميـع        أ،   أو معدلها  المؤشرات المعنية 

خر، بدليل تبـاين  حو متباين من مؤشر إلى آن كان ذلك على ن    إو،  همراؤآالمستبينة  
  . المعيارية أيضاًهاانحرافات

  
   3 الجدول

  ذهانة المعمقةهم من مؤشرات الؤراآمواقف المستبينة 
 قال اتف

  بشدة
  ال

  اتفق
  فقات  اتفق  محايد

  بشدة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الفقرة
  

      %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  المتغير

X1 3 9.1 7 21.2 7  21.2 13 39.4 3 9.1 3.1818 1.15798 
X2 4 12.1 1 3.0 4 12.1 20 60.6 4 12.1 3.5758 1.14647 
X3 3 9.1 1 3 4 12.1 18 54.5 7 21.2 3.7576 1.11888 
X4 3 9.1 5 15.2 6 18.2 13 39.4 6 18.2 3.4242 1.22552 
X5 1 3 1 3 2 6.1 21 63.6 8 24.2 4.0303 0.84723 
X6 1 3 3 9.1 7 21.2 18 54.5 4 12.1 3.6364 0.92932 
X7 2 6.1 4 12.1 17 51.5 7 21.2 3 9.1 3.1515 0.97215  
X8 1 3 5 15.2 14 42.4 11 33.3 2 6.1 3.2424 0.90244 
X9 2 6.1 1 3 8 24.2 12 36.4 10 30.3 3.8182 1.10268 

X10 - - 3 9.1 6 18.2 20 60.6 4 12.1 3.7576 0.79177 
X11 1 3 - - 8 24.2 19 57.6 5 15.2 3.8182 0.80834 
X12 1 3 2 6.1 11 33.3 13 39.4 6 18.2 3.6364 0.96236 
X13 1 3 4 12.1 10 30.3 14 42.4 4 12.1 3.4848 0.97215 

 0.99518 3.5781 15.38   46.39   24.23   8.65   5.35    المعدل
  
  األزماتواقفهم من مؤشرات معالجة م. 2

نحرافـات   على جملـة مـن المعـدالت واإل        3السابق  كما أشتمل الجدول    و
 تخص هذه المرة متغير     ها، ولكن  على شبيهات لها أيضاً    4 شتمل الجدول ، أ المعيارية
  .األزماتمعالجة 
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عام من لدن المـستبينة       اتفاق ويتبين من خالل تفحص هذه المعدالت وجود      
 رتفاع معدل األوسـاط الحـسابية     بدليل إ ،  يضاً أ هم تجاه مؤشرات هذا المتغير    ؤراآ

مـن  ) 0.90260 (، الذي جاء بمعدل انحراف بلغ     )3.5134(لمجمل إجاباتهم البالغ    
 بكـل مؤشـر مـن المؤشـرات          ذلك رتفاع األوساط الحسابية قدر تعلق    أو إ جهة  

 مـن جهـة     المعيارية ها فيما بينها بدليل تباين انحرافات     اً تباين المبحوثة، التي أشرت  
  .  أخرى

  4 الجدول
  األزماتمعالجة هم من مؤشرات ؤراآمواقف المستبينة 

  ال   بشدةقال اتف
  اتفق

  اتفق  اتفق  محايد
  بشدة

  الفقرة
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  المتغير

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

X14 1 3 4 12.1 7 21.2 17 51.5 4 12.1 3.5758 0.96922 
X15 - - 1 3  11 33.3 17 51.5 4 12.1 3.7273 0.71906 
X16 - - 5 15.2 11 33.3 12 36.4 5 15.2 3.5152 o.93946 
X17 1 3 3 9.1 10 30.3 17 51.5 2 6.1 3.4848 0.87039 
X18 2 6.1 3 9.1 9 27.3 17 51.5 2 6.1 3.4242 0.96922 
X19 1 3 5 15.2 6 18.2 20 60.6 1 3 3.4545 0.90453 
X20 1 3 3 9.1 11 33.3 15 45.5 3 9.1 3.4848 0.90558 
X21 1 3 1 3 11 33.3 16 48.5 4 12.1 3.6364 0.85944 
X22 1 3 6 18.2 11 33.3 11 33.3 4 12.1 3.3333 1.02062 
X23 1 3 2 6.1 10 30.3 18 54.5 2 6.1 3.5455 0.83258 
X24 1 3 3 9.1 13 39.4 12 36.4 4 12.1 3.4545 0.93845 

 0.90260 3.5124 9.65   47.38   30.30   9.93   2.74    المعدل
  
  اختبار فرضيات البحث. 3

 اختبـار   البحث الرئيسة سـيعمد البـاحثون إلـى        للحكم على فرضية     تمهيداً     
 علـى النحـو      هذه الفرضية، وذلك   الفرضيتين الفرعيتين اللتين تعبران عن فحوى     

  : تياآل
      األزماتمعالجة متغير  وبين متغير الذهانة المعمقةعالقة االرتباط بين اختبار . أ

وموجبة بين مجمل    رتباط معنوية  عن توافر عالقة إ    5      تفصح معطيات الجدول  
 رتباط المحسوبة البالغة  وثين، وذلك بداللة قيمة معامل اإل     مؤشرات المتغيرين المبح  

مما يساعد على القـول بثبـوت       ،  )0.01( عند مستوى المعنوية البالغ   ) **0.788(
 الفرعية األولى التي تساءلت عما يمكن أن يفصح عنه هذا االختبار   فرضية البحث 

  .المتغيرين المبحوثينبين 
  

  5الجدول 
  األزمات ومعالجة ذهانة المعمقةرتباط بين العالقة اإل
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  قلالمتغير المست                     
   المتغير المعتمد

  العصف الذهني

  **(0.788)  األزماتمعالجة 
  N=33)                               0.01(عند مستوى  معنوي**          

  
  األزماتمعالجة بين متغير  ومتغير الذهانة المعمقةعالقة األثر بين ختبار إ .ب

 بـين المتغيـر     ثر معنوية وموجبـة    توافر عالقة أ   6 تظهر معطيات الجدول  
مما يدلل  ،  أيضاً) األزماتمعالجة  (وبين المتغير المعتمد    ) الذهانة المعمقة (المستقل  

  .على صحة فرضية البحث الفرعية الثانية أيضاً
عطيـات  أما األدلة التي تعزز ذلك فيمكن أن تتوضح من خالل تفاصـيل الم            

  :تيالمشار إليها على النحو اآل
من التباين في متغيـر معالجـة       %) 62(  أن   )R2(يتضح من معامل التحديد     

 تفسره متغيرات أو مؤشرات الذهانة المعمقة، أما المتبقي من التباين البالغة األزمات
المحسوبة ) F( فتفسره متغيرات أخرى غير مبحوثة، وتدعم ذلك قيمة       ) %38( نسبته

عند ) 4.17(  البالغة ةكبر من قيمتها الجدولي   التي جاءت على نحو أ    ) 50.624( البالغة
 قيمـة معامـل     كما تدعم ذلك أيضاً   ). 0.05( ومستوى معنوية ) 31.1( درجة حرية 

 بوصـفه نتيجـة     األزماتمن التغير في معالجة     ) 0.764( التي تعد )* B( نحداراإل
وهذه نتيجة تـدعمها    ،  لتغير وحدة واحدة من متغيرات أو مؤشرات الذهانة المعمقة        

لى مـن   التي جاءت على نحو أع    ) 7.115( لبالغة ا المحسوبة) t(أيضا معنوية قيمة    
  .عند مستوى ودرجة الحرية المشار إليها) 2.042( ةوليقيمتها الجد

  
   6الجدول 

  األزمات المعمقة وبين معالجة  الذهانةيبين عالقة األثر بين
  العصف الذهني   

F t R2 D.F  
  ةوليالجد  المحسوبة

β  
  معالجة  ةوليالجد  المحسوبة

   األزمات
0.620 1 

31 
  

50.624 
 

4.17 0.764 7.115 2.042 

   P**   0.05                                                               N=33  
  
ذا المحور بخصوص عالقتـي      على ما تم التوصل إليه في إطار ه        عتماداًإو

نـة المعمقـة    يجابي ومعنوي للذها  اآلن بوجود دور إ   ، يمكن القول    اإلرتباط واألثر 
،  معتمـداً  بوصفها متغيراًاألزمات في تعزيز فاعلية معالجة  مستقالً بوصفها متغيراً 

  .مما يؤكد صحة الفرضية الرئيسة لهذا البحث أيضاً
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  االستنتاجات والتوصيات
  ستنتاجات اإل-أوالً

عين من االستنتاجات علـى النحـو        يمكن الخروج بنو   ق على ما سب   اعتماداً
  :تياآل
 التي يمكن أن تساعد على القول بتمكن البحث من توفير           :تنتاجات النظرية  االس .1

مشكلته سواء ما تعلق منها بماهية الذهانة المعمقة معظم اإلجابات عن تساؤالت  
، وأهميتها وأهدافها ومقومات انعقاد جلساتها والمجاالت التي يمكن أن تفيد فيها          

  .ل إدارتها ومعالجتها  وأسبابها ومراحلها وسباألزماتأو ما تعلق ب
وقبل ذلك تمكن البحث من توفير األدلة التي تساعد على تقبل التسمية الجديدة      

) العصف الـذهني  ( عن تسمية    ها بديالً التي اعتمد ) الذهانة المعمقة (قل  للمتغير المست 
  .السابقة له

ـ           :االستنتاجات الميدانية . 2 اب  التي تؤكد على انسجام البحث مع ما ذهب إليه الكت
بخصوص أهمية الذهانة المعمقة بوصفها تقانة مهمة تحفز األذهان علـى نحـو     

ن به أو للمنظمات تجاه مـا       يمكن أن يوفر أفضل األفكار لألفراد تجاه ما يفكرو        
، وذلك من خالل األدلة التي قدمها في ضوء ما تمخضت عنه االختبارات تمر به

توظيف المناسـب لتقانـة الذهانـة        ال لحقيقة الدور الذي يؤديه    التي أجريت بياناً  
والتي جـاءت   ،   قدر تعلق ذلك بالمنظمات المبحوثة     األزماتالمعمقة في معالجة    

 تفسير ما   معنوية وموجبة على مستويي االرتباط واألثر التي أكدت على إمكانية         
 من خـالل مؤشـرات الذهانـة        األزماتمن التباين في معالجة     %) 62 (هنسبت

  .المعمقة
  صيات التو-ثانياً

يقـدم  ،   نحو بلوغ األهداف النهائية لهذا البحث كما أشرت في منهجيته          سعياً
عتقدون  من التوصيات التي يتوصلوا إليه من استنتاجات عدداً الباحثون في ضوء ما

  :تيأنها مناسبة على النحو اآل
ى تبني التسمية    البحث وبخاصة المتغير المستقل عل      حث المهتمين بمتغيرات هذا    .1

لكونهـا  ) العصف الذهني ( من التسمية السابقة     بدالً) الذهانة المعمقة (يدة له   الجد
  .  مع األصول في اللغة العربيةأكثر انسجاماً

 حث المنظمات المبحوثة على السعي نحو تأسيس قاعات خاصة بالذهانة المعمقة            .2
ك  التي أشار إليها البحث، وذل     تفي كل منها، وذلك على وفق األسس أو المقوما        

  .  كخطوة أولى
 الصيرورة في الخطوة الثانية إلى عقد جلسات افتراضـية ألغـراض تـدريب              .3

وذلـك كتمهيـد    ،  العاملين على الذهانة المعمقة قدر تعلقه بأمور هذه المنظمات        
  .لجلسات حقيقية الحقاً

نحو أهمية تقانة الذهانـة     ) غير المبحوثة ( لغرض جلب انتباه المنظمات األخرى       .4
 لعامليها في حياة المنظمات يوصي البحث بإعادة اختبار متغيراته فـي            المعمقة



  ]41[                                                                  ...  )العصف الذهين(الذهانة املعمقة  تقانةدور 
 

المنظمات المذكورة ليتسنى إلدارات هذه المنظمات التعرف على حقيقة الذهانـة           
تم ثبوت معنويـة    المعمقة في حياة المنظمات بعامة وربما في منظماتهم فيما لو           

  .طر منظماتهم أيضاًوإيجابية هذه العالقة ضمن أ
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