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 العرفانشكر و ال

    
أحمده سبحانو كأشكره عمى نعمو التي ال تعد كال تحصى، إذ مّف عمّي بإتماـ ىذا العمؿ المتكاضع    

مع رجائي أف يتقبمو مني كيجعمو خالصا لكجيو الكريـ، ثـ الصبلة كالسبلـ عمى نكر اليدل كمصباح 
 كصحبو أجمعيف. وينا محمد كعمى آلالدجى نب

 (كمف قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـلنفسو" يشكر ومن يشكر فإنما )كانطبلقا مف قكلو تعالى:    
، أتقدـ بالشكر ككافر تقديرم الى أكلئؾ الكراـ األفاضؿ الذيف )من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل(

لذكر المشرؼ عمى ىذه الرسالة الدكتكر محمكد تفّضمكا عمّي بكقتيـ كدعميـ كمشكرتيـ، كأخص با
أبكسمرة، كعضكم لجنة المناقشة، كأعضاء ىيئة التدريس في مختمؼ الجامعات الفمسطينية الذيف 
تفضمكا بتحكيـ استبانة الدراسة، ككاف آلرائيـ كمشكرتيـ األثر الكاضح في تطكير األداة، فمكؿ كاحد 

 زيؿ كالثناء العظيـ لكؿ مف ساعدني في إنجاح ىذه الرسالة .منيـ بالغ الشكر كالعرفاف، كالشكر الج

 
 الباحثة: تياني شقيرات
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  ممخص
مدارس محافظة القدس كمعممات كاقع االنتماء الكظيفي لدل معممي  إلىمتعرؼ لىدفت ىذه الدراسة 

ف مجتمع كعبلقتو بإبداعيـ الكظيفي، كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي في تطبيؽ دراستيا، كتكك 
، كالبالغ (2015-2014)في محافظة القدس لمعاـ الدراسي كالمعممات  الدراسة مف جميع المعمميف 

( معممان 465)بمغت عشكائية طبقيةكتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة ( معممان كمعممة، 5601عددىـ )
 .الباحثةمف إعداد كىي  ستبانوأداة االاستخداـ كمف اجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ، كمعممة.

كجكد عبلقة دالة احصائيان بيف كاقع االنتماء الكظيفي لدل معممي مدارس  كتكصمت الدراسة إلى
(، كجاءت ىذه العبلقة طردية 0.49محافظة القدس كابداعيـ الكظيفي، كبمعامؿ ارتباط مقداره )

 كمتكسطة.
ائيـ الكظيفي، كابداعيـ أف تقديرات معممي مدارس محافظة القدس لكؿ مف انتمأيضا  النتائج  كبينت

( عمى التكالي، كذلؾ كفؽ 4.14(، )4.06الكظيفي جاءت بدرجة عالية، كبمتكسط حسابي مقداره )
مقياس ليكرت الخماسي. كما أشارت النتائج بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

زل لمتغيرات الجنس، كسنكات الخيرة، الداللة بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع االنتماء الكظيفي تع
كالجية المشرفة عمى المدرسة، كالتخصص، كمكاف السكف، كجنس المدرسة، كالمرحمة التعميمية. بينما 

 كجدت فركؽ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لصالح فئة أدنى مف بكالكريكس.
د عينة الدراسة لكاقع االبداع أشارت النتائج بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراك 

رة، كالمؤىؿ العممي، كالجية المشرفة عمى المدرسة، كمكاف بالكظيفي تعزل لمتغيرات: سنكات الخ
 التخصص، كجنس المدرسة.  السكف، كالمرحمة التعميمية. بينما تكجد فركؽ تعزل لمتغيرات الجنس،

جيات المشرفة عمى مدارس محافظة كفي ضكء نتائج الدراسة  تكصي الباحثة  بضركرة اىتماـ ال
القدس بضركرة تعزيز كؿ مف االنتماء كاالبداع الكظيفي لدل معممي ىذه المدارس، كذلؾ لمحفاظ عمى 
مستكاىما المرتفع مف جية، كالعمؿ عمى االرتقاء بيما الى أعمى المستكيات مف جية أخرل، نظران 

 اإلدارة التربكية بشكؿ خاص. ألىمية ىاتيف المفردتيف في اإلدارة بشكؿ عاـ، كفي 
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Abstract: 

 

       This study aimed at investigating the relation between job affiliation of teachers in 

Jerusalem schools and their creativity. The study population consisted of all teachers in 

Jerusalem during 2014-2015 whose number was (5601). A stratified random sample of 

(465) teachers were chosen. The instrument of the study is a questionnaires. 

  

   The results of this study revealed that there was a relation between the job affiliation and 

creativity of the teachers in Jerusalem .The results have also shown that teacher's affiliation 

and creativity were high. The results showed that there were no significant differences in 

the estimation of the members of the sample of the study for the affiliation related to 

various variables, gender, years of experience in teaching, location, school gender, 

supervising authority, educational stage. However, statistically significant differences were 

found due to qualification, the results also showed that there was no significant differences 

in the teachers’ perspective concerning their creativity due to years of experience, 

academic qualification, supervising authority, specialization, location, educational stage. 

The results showed that there were significant differences due to the teachers’ gender and 

the school gender. 

 

   In the light of these results, the study came up with a number of recommendations.
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 الفصل األول

 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 
 مقدمة 1.1
 مف نفسية كغيره ظاىرة كىك سكاء، حد عمى فردية صفة أنو كما جماعية الكظيفي صفة االنتماء يعد

 خبلؿ مف بو كيمكف اإلحساس الفرد، داخؿ مف تنبع كالتي المباشرة لممبلحظة تخضع ال التي الظكاىر
 بينيـ فيما أفرادىا يرتبط مشترؾ، كالتي كاحد عمؿ في معنا لعاممةا لمجماعة شرط كىك كنتائجو، آثاره

 ىذه بأىمية الجماعة ىذه األفراد داخؿ يشعر بحيث الكاضحة، المحددة األغراض مف بمجمكعة
 الجماعة أفراد شعكر إلى الخاصة، باإلضافة أغراضيـ مع كتكافقيا كتكامميا كانسجاميا األغراض

 االنتماء في مجاؿ أجريت التي الدراسات أفادت العديد مف األغراض. كقد ىذه إلى كاالطمئناف بالثقة
 في الكظيفي ،كيككف رضاىـ غيابيـ نسب تقؿ الذيف ىـ لمؤسساتيـ انتماء األفراد أكثر أف الكظيفي
 عمى القدرة فإف األساس كعمى ىذا قميمة، تككف العمؿ في االضطرابات نسبة كأف مستمر، كما ازدياد

 كالمؤسسات الدكؿ معظـ إليو ما تسعى كىك سبؽ، لما كحتمية ضركرية نتيجة تككف إلبداعكا االنجاز
 الشعكر (. كىذا يعني أف2003 المناسب )سبلمة، كالميني التنظيمي كالجك المناخ تكفير خبلؿ مف

 اليجابيةا النتائج مف العيدد إلى العامميف في أية مؤسسة، تربكية أك غيرىا، يقكد لدل الكظيفي باالنتماء
 لممؤسسة كالعامميف فييا عمى حد سكاء. بالنسبة

 
 حياة في الزاكية حجر يمثؿ شبابيا، ألنو لدل باالنتماء الشعكر تعميؽ عمى المجتمعات حرصت لذلؾ
 إيجابي يصؿ شعكر لتقدميا، فاالنتماء الرئيسة كمف الدكافع بؿ ،كتماسكيا كاستقرارىا المجتمعات تمؾ
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مع الجية التي ينتمي الييا الفرد، سكاء أكانت جماعة العمؿ أـ  االتحاد ةدرج إلى شدتو أقصى في
، أـ الديف.   الكظيفة، أـ الكطف، أـ القـك

 
كىذا الشعكر االيجابي لدل الفرد اتجاه كظيفتو كمؤسستو ككطنو يقكد بالتالي الى أداء أفضؿ في 

ت لدييـ السمات الشخصية لئلبداع. العمؿ، كقد يصؿ الى حد اإلبداع لدل عديد مف األفراد اذا تكفر 
ليذا ربطت العديد مف الدراسات بيف االنتماء كاالبداع. كيعد االبداع مف مظاىر التجديد في العمؿ 
التربكم اليادؼ الى ايجاد العناصر القادرة عمى قيادة المجتمعات لتحقيؽ أعمى معدالت النمك الممكنة، 

مميف فحسب، بؿ بنكعية ىؤالء المتعمميف، كخاصة المتفكقيف فاألمـ ال تتقدـ بالعدد الكبير مف المتع
كالمكىكبيف الذيف تتميز طاقاتيـ باإلبداع، كعمى عاتؽ ىذه الفئة تقع مسؤكلية التقدـ كالرقي كالنيضة) 

 (.1999، كآخركفالفرحاف 
بداع االكعبلقتو بكفي ىذا السياؽ تأتي ىذه الدراسة لمتعرؼ الى كاقع كؿ مف االنتماء الكظيفي 

 الكظيفي لدل معممي مدارس محافظة القدس.
 

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا  2.1
مف خبلؿ معايشة الباحثة لمكاقع المحمي كالتربكم، كنظران لدكر كؿ مف االنتماء كاالبداع الكظيفي في 

ات تقدـ كنمك المؤسسات، ككيفية  إسياـ االنتماء الكظيفي في تحسيف المستكل التعميمي بما يبلئـ رغب
المستفديف مف خبلؿ إحداث تغيرات جذرية داخؿ المؤسسة، ككيفية إسياـ األفراد ذكم االبداع الكظيفي 
في تطكير مؤسساتيـ لتحقيؽ أىدافيا كتطمعاتيا لبناء مجتمع متكامؿ. رأت الباحثة مف خبلؿ تجربتيا 

الكظيفي( في  إلبداعكافي مدارس محافظة القدس أىمية دراسة ىاتيف المفردتيف )االنتماء الكظيفي 
 مدارس محافظة القدس، إذ سعت ىذه الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية:

 
 ما كاقع االنتماء الكظيفي لدل معممي مدارس محافظة القدس؟ .1
 الكظيفي لدل معممي مدارس محافظة القدس؟ اإلبداعما مستكل  .2
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لكظيفي باختبلؼ المتغيرات ىؿ تختمؼ متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع االنتماء ا .3
مكاف السكف،  التخصص، الخبرة، المؤىؿ العممي، الجية المشرفة،سنكات التالية: الجنس، 

 جنس المدرسة، كالمرحمة التعميمية؟
ىؿ تختمؼ متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل االبداع الكظيفي باختبلؼ  .4

ؤىؿ العممي ، الجية المشرفة ،التخصص ،مكاف الخبرة، المسنكات المتغيرات التالية: الجنس، 
 السكف، جنس المدرسة ،كالمرحمة التعميمية؟

 ىؿ تكجد عبلقة بيف تقديرات المعمميف لكاقع انتمائيـ الكظيفي كمستكل االبداع الكظيفي لدييـ؟ .5
 

 فرضيات الدراسة 3.1
 تأتي ىذه الفرضيات لئلجابة عمى أسئمة الدراسة: 

( بيف متكسطات تقديرات α ≤ 0.05ة إحصائية عند مستكل الداللة )ال تكجد فركؽ ذات دالل .1
 أفراد عينة الدراسة لكاقع االنتماء الكظيفي تعزل لمتغير الجنس؟

 
( بيف متكسطات تقديرات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .2

 الخبرة ؟نكات س أفراد عينة الدراسة لكاقع االنتماء الكظيفي تعزل لمتغير
 

( بيف متكسطات تقديرات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .3
 أفراد عينة الدراسة لكاقع االنتماء الكظيفي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي؟

 
( بيف متكسطات تقديرات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .4

 الدراسة لكاقع االنتماء الكظيفي تعزل لمتغير الجية المشرفة ؟أفراد عينة 
 
( بيف متكسطات تقديرات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .5

 أفراد عينة الدراسة لكاقع االنتماء الكظيفي تعزل لمتغير التخصص؟
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( بيف متكسطات تقديرات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .6
 أفراد عينة الدراسة لكاقع االنتماء الكظيفي تعزل لمتغير مكاف السكف؟

 
( بيف متكسطات تقديرات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .7

 أفراد عينة الدراسة لكاقع االنتماء الكظيفي تعزل لمتغير جنس المدرسة؟
 

( بيف متكسطات تقديرات α ≤ 0.05ات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال تكجد فركؽ ذ .8
 أفراد عينة الدراسة لكاقع االنتماء الكظيفي تعزل لممرحمة التعميمية؟

 
( بيف متكسطات تقديرات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .9

 زل لمتغير الجنس؟أفراد عينة الدراسة لكاقع االبداع الكظيفي تع
 

( بيف متكسطات تقديرات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .10
 الخبرة ؟سنكات  أفراد عينة الدراسة لكاقع االبداع الكظيفي تعزل لمتغير

 
( بيف متكسطات تقديرات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .11

 ة الدراسة لكاقع االبداع الكظيفي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي؟أفراد عين
 

( بيف متكسطات تقديرات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .12
 أفراد عينة الدراسة لكاقع االبداع الكظيفي تعزل لمتغير الجية المشرفة ؟

 
( بيف متكسطات تقديرات α ≤ 0.05لة )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدال .13

 أفراد عينة الدراسة لكاقع االبداع الكظيفي تعزل لمتغير التخصص؟
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( بيف متكسطات تقديرات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .14
 أفراد عينة الدراسة لكاقع االبداع الكظيفي تعزل لمتغير مكاف السكف؟

 
( بيف متكسطات تقديرات α ≤ 0.05ات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال تكجد فركؽ ذ .15

 أفراد عينة الدراسة لكاقع االبداع الكظيفي تعزل لمتغير جنس المدرسة؟
 

( بيف متكسطات تقديرات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .16
 زل لممرحمة التعميمية؟أفراد عينة الدراسة لكاقع االبداع الكظيفي تع

 
( بيف متكسطات α ≤ 0.05ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .17

تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع انتمائيـ الكظيفي كمتكسطات تقديراتيـ لكاقع االبداع الكظيفي 
 لدييـ؟

 
 أىداف الدراسة 4.1

 ىدفت ىذه الدراسة:
 اء الكظيفي لدل معممي مدارس محافظة القدس كعبلقتو باالبداع الكظيفي.. التعرؼ الى كاقع االنتم1
. التعرؼ عمى الفركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع كؿ مف االنتماء الكظيفي كاالبداع 2

 الكظيفي لدل معممي مدارس محافظة القدس تبعان لمتغيرات الدراسة.
 

 أىمية الدراسة 5.1
سة فيما تمثمو مف إضافة معرفية ممكنة مف خبلؿ رصد كاقع االنتماء الكظيفي تكمف أىمية ىذه الدرا

في المدارس، مما يساعد في تطكير االبداع الكظيفي، كتشخيص عممي لمكاقع، مما يساعد القائميف 
عمى إدارة المؤسسة التعميمية في الكقكؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ في انتمائيا كابداعيا الكظيفي 

 السائد.
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مف الممكف أف تساعد في بناء تصكر عممي مبني عمى نتائج تمؾ الدراسة ،لتطكير أداء  أنوا كم
المؤسسة كبناء منظكمة فكرية جديدة نحك التنمية اإلدارية في المنظمات التعميمية لتحقيؽ مستكل عالي 

 مف االنتماء الكظيفي.
 

 حدود الدراسة  6.1
 الدراسة بالحدكد اآلتية: تتحدد
 اقتصرت الدراسة عمى معممي مدارس محافظة القدس. البشرية : . الحدكد1
 2014/2015. الحدكد الزمنية : أجريت الدراسة في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي 2
 . الحدكد المكانية :أجريت عمى مدارس محافظة القدس.3
صائية التي إتبعتيا في . الحدكد االجرائية: تتمثؿ في االجراءات التي حددتيا الباحثة كاألساليب االح4

 معالجة البيانات.
 

 مصطمحات الدراسة  7.1
االنتماء الكظيفي: ىك الحالة التي يتمثؿ الفرد فييا بقيـ الكظيفة، كأىدافيا، كيرغب في البقاء فييا، 

 (.1990كالمحافظة عمى عضكيتة فييا )المعاني، 
لجديد النادر المختمف المفيد، سواء انتاج ا( بأنو: "85، ص2002االبداع الكظيفي: كيعرفو )سركر، 

 أكان فكرا أو عمال".
عددإحدل المحافظات الفمسطينية الكاقعو ضمف حكـ االحتبلؿ االسرائيمي، محافظة القدس : بلغ

 23كم33136تهانسمةعلىأرضمساح ( 600,000)2007سكانهاحسبإحصاءاتعام
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 الفصل الثاني:

 النظري والدراسات السابقة اإلطار
 
تضمف ىذا الفصؿ اإلطار النظرم المتعمؽ بكؿ مف االنتماء كاالبداع، كبعض الدراسات السابقة، ي  

 بالمغتيف العربية كاالنجميزية ذات الصمة بمكضكع الدراسة.
 

 اإلطار النظري 1.2
 المتعمق باالنتماء  اإلطار النظري  1.1.2

 باعتبار كالمجتمعات، كفي تحديد سمككياتيـ األفراد حياة في األىمية بالغ دكران  تؤدم شؾ ببل التربية إف
 ركائز أىـ أحد ىك المعمـ أف كحيث .تقدمو أك المجتمع تأخر عميو يتكقؼ الذم الحاسـ أنيا العامؿ

 ىذا أىمية مع يتناسب ما كالتدريب كاإلشراؼ كالتكجيو كالمتابعة االىتماـ مف يمقى فإنو التربكية العممية
 الذم ،جاءت أىمية دراسة االنتماء لديو، الميني أك الكظيفي بالمعمـ االىتماـ ىذا مع كتمشيان  الدكر،
 كمساعدتو أدائو في كالتطكير المستمر الميني النمك عمى كمساعدتو المعمـ كفاءة مف الرفع إلى ييدؼ
 (.2008 مف عقبات)فممباف، التعميمية العممية رسي يعترض ما حؿ عمى
 

 الفرد لنجاح مؤشرنا األىمية، لككنو بالغة األمكر الفرد) لمؤسستو أك كظيفتو أك كطنو( مف انتماء كيعد
 أم إلي االجتماعية،أك الكظيفية أك الكطنية.  كاالنتماء، أك األسرية سكاء حياتو مختمؼ جكانب في

ا أكاف سكاء شيء،  الذم الكظيفي االنتماء ذلؾ كمف إلييا، يعني االنتساب عقيدة أك فكرة، أك شخصن
ا لتستأثر مطمبنا العامميف لدل تكفره يعد  (.2006 اىتماميـ )المطيرم، جؿ عمى الكظيفة ممحن
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 :الوظيفي مفيوم االنتماء 1.1.1.2
 نكع أنو عمى البعض فيصفو اإلنسانية العمـك مجاؿ في حديثة االستخداـ المصطمحات مف االنتماء يعد
 أىداؼ فييا تصبح التي العممية ىك أك منظمتو، تجاه الفرد بو الذم يشعر النفسي االرتباط مف

 مع أىدافو تطابقت كمما المنظمة في الفرد فإف كعميو .كتطابقان  أكثر اندماجان  كاألفراد كقيميا المنظمة
 الجيد درجات أعمى كبذؿ عممو عمى ظةالمحاف في القكية الرغبة لديو ككمما تكلدت المنظمة أىداؼ
 مف يزيد الكظيفي فاالنتماء عممو؛ في منو المطمكبة بالمياـ كقيامو أدائو في ذلؾ جميان  ظير فيو لمبقاء
 العمؿ كترؾ الغياب أك العمؿ في كالتقصير كاإلىماؿ السمبي السمكؾ مف كيقمؿ الفرد بعممو ارتباط

بزمبلئو  كعبلقتو سمككو عمى سمبان  يؤثر بالمسؤكلية حساسوإ كعدـ الفرد لدل االنتماء بينما ضعؼ
 (.2008 )فممباف،

 
 فاالنتماء لمعمؿ إلنجاز العمؿ ، أقصى الجيكد بذؿ إلى الفرد االنتماء الكظيفي يدفع أف المبلحظ، كمف
 عمى دليؿ المينية ككفاءتو الفرد فإف عطاء لذلؾ كبير، حد إلى صحيح كالعكس لئلنجاز دافعان  يشكؿ
حساسو لعممو انتمائو مدل  مف لو العمؿ يكفره ما بمقدار العطاء ىذا كيزداد ،فيو التقدـ ك بالنجاح كا 
 لطاقاتو . كاستغبلؿ كدكافعو لحاجاتو إشباع

 
كعند البحث عف االنتماء الكظيفي نجد أف ىناؾ تعريفات كمفاىيـ كثيرة اكتنفيا نكع مف الصعكبة، 

ابتداءا مف نياية  كظيفيثر فيو، كقد زاد اىتماـ الباحثيف باالنتماء الالختبلؼ كتعدد المتغيرات التي تؤ 
 (.Carry, et al, 1979) مف القرف العشريفالستينات كاكائؿ السبعينيات 

 
االندماج أك الرغبة أك االلتزاـ أك  انو عمى ،(2003)عكرتاني كما بينو  كيدؿ مفيـك االنتماء في المغة
فيو ( 51، ص2010فكما بينو كراسنو كآخركف)ة، أما اصطبلحان القبكؿ أك االستعداد كالمحب

 االنتساب الحقيقي الى أمر معين فكرا وتجسده الجوارح عمال.
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ىك جزء مف االنتماء االجتماعي العاـ الذم يتمثؿ في تنمية  كظيفيمف ىنا ندرؾ أف االنتماء ال
د كمنظمات، كما يسكد فيو مف أفكار مشاعر الفرد نحك المجتمع الذم يعيش فيو، كبما يحكيو مف أفرا

 كمبادئ كقيـ.
 

بأنو  كظيفي( االنتماء الGregersen and Stewart, 1992) كقد عرؼ جريجرسكف كستيكرات
عمى أنو مدل  (2003سبلمو ) كعرفتو الرغبة في عدـ ترؾ المنظمة بالرغـ مف كجكد حكافز خارجية.

 .الكظيفةااللتفاؼ كالتطابؽ مف قبؿ العامميف مع 
 

ىك ذلؾ المكقؼ االنساني االيجابي،  كظيفيأف االنتماء ال إلى( Luthans, 1992كما أشار لكثانز )
كاستمرارية نشاطيـ الفاعؿ فييا، كاالرتباط الكثيؽ كمداكمة  كظيفتيـالمتحصؿ بفعؿ إخبلص العامميف ل

 البقاء الناجح مف خبلليا.
 

ىك عبارة عف االنسجاـ كاالحساس االيجابي المتككف كمف ىنا استنتجت الباحثة بأف االنتماء الكظيفي 
كااللتزاـ بقيميا كاالخبلص ألىدافيا كاالرتباط معيا، كالحرص عمى عدـ  كظيفتوعند المكظؼ  إزاء 

تركيا كالبقاء فييا مف خبلؿ بذؿ الجيد، كاالفتخار بمآثرىا كخمؽ التكافؽ كالتفاعؿ بيف أىدافو 
 .كأىدافيا

 
 ببحث كذلؾ كاإلدارييف، السمككييف باىتماـ التي تحظى المكضكعات مف فياالنتماء الكظي حأصب

كظائفيـ،  نحك األفراد درجتو لدل كقياس لدل المكظؼ االنتماء كمصادر لكسائؿ المختمفة الجكانب
كأساسان  ضركريان  كجكدىا كاعتبار االنتماء إلى تؤدم التي العكامؿ مف مجمكعة إلى التكصؿ كلقد تـ
 بكاجباتو كقيامو العمؿ في أدائو عمى ينعكس العكامؿ ىذه كفقداف لممكظؼ، تماء المنشكداالن لتحقيؽ
 المبذكؿ الجيد عمى ذلؾ كيعتمد، آلخر فرد مف يختمؼ الفرد أداء أف نجد كما المطمكب، الكجو عمى
 الجيد كىذا المطمكبة، بكاجباتو كالتزامو ليا العميؽ ككالئوكظيفتو  بأىداؼ الفرد كاقتناعو قبؿ مف

 .(2008، )فممباف ـالمعم عمى المشرؼ أك المعمـ قبؿ مف سكاء التعميـ مجاؿ في أكبر مطمكب بشكؿ
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( مف اىـ الباحثيف الذيف اىتمكا بتكضيح كتحديد Porter, et.al., 1974)كآخركف كيعتبر بكرتر 
تظير لديو  ايعمؿ بي تيكظيفو ال، كقد ركزكا عمى أف الفرد الذم يبدم انتماء لمكظيفيماىية االنتماء ال

كالعامميف بيا، كأشاركا الى صفات محددة ليا أثر في تحديد  ع كظيفتوحالة مف االنسجاـ كالتفاعؿ م
 كمف ىذه الصفات: كظيفيانتماء الفرد ال

 كقيميا. كظيفواعتقاد قكم بقبكؿ أىداؼ ال .أ
 .دارةاستعداد لبذؿ أقصى جيكد ممكنة نيابة عف اإل .ب
 .كظيفوبالبقاء في عضكيتو في الالرغبة في االستمرار  .ث

 
( فقد ركزا عمى التكافؽ كاالرتباط النفسي Morris and Sherman, 1981)مكرس كشيرمافأما 

الذم يعمؿ  كظيفوكمدل شعكره بأماف مما يزيد في فعاليتو، مما يصبح أكثر انتماء لم الكظيفولمفرد في 
متو كحددا الصفات التالية لمفرد الذم يتمتع فيو. كأشارا الى أف االنتماء ىك مكقؼ الفرد تجاه منظ

 ، كىذه الصفات:كظيفوبانتماء عاؿ لم
 .كظيفوالتطابؽ مع األىداؼ كالقيـ المتعمقة بال .أ
 ارتباط عاؿ في فعاليتو في العمؿ. .ب
 إخبلص لممنظمة. .ث
 

 تداخل بين مفيوم االنتماء والوالء وااللتزام:ال 2.1.1.2
مـ بكصفيما أصحاب مينة أف يمتمؾ كؿ منيما مجمكعة مف فرضت النظرة المعاصرة لممدير كالمع

الخصائص التي تمكنة مف أداء عممو كدكرة بكفاءة كفاعمية، كأف يككف عمى درجة مرمكقة مف االلتزاـ 
يز بيف ىذه ي(، كمف ىنا جاءت أىمية التم203ص ،2010 كالكالء كاالنتماء الكظيفي)عابديف،

 محاتطحيث تـ اإلشارة  الى كؿ مف المص مترادفة طمحاتالمصطمحات أك معرفة إذا ما كانت مص
الرغـ مف أف الترجمة الحرفية ليذه ب Commitmentالمغة االنجميزية ب السابقة مجتمعة ب

أما االنتماء Loyality كالكالء  ،Commitmentااللتزاـ  أفالمصطمحات تظير مختمفة حيث 
Affiliation . 
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 ((Organizational Commitment أوال: االلتزام الوظيفي
يعد االلتزاـ الكظيفي مف المفاىيـ اليامة في اإلدارة التربكية، كقد أخذ أبعادا كاتجاىات متباينة بفعؿ 
تبايف رؤل الباحثيف كخمفياتيـ. كتعددت المحاكالت إليجاد تعريؼ شامؿ لبللتزاـ الكظيفي اال أنو 

، فقد كجد الباحثكف صعكبة في تحديده كتمييزة عف غيره مف المصطمحات.  كنظرا لحداثة ىذا المفيـك
كيشير االلتزاـ الميني الى االرتباط النفسي الذم يربط الفرد بالمؤسسة التي يعمؿ فييا كاتجاىاتو 
نحكىا، كانو إرادم ينبع عف إرادة المعمـ أك المدير كرغبتو بكصفو إيماف بأىداؼ المدرسة كقيميا، 

كقد بيف عبد الكىاب (. 204ص ،2010اؼ كالقيـ )عابديف،كعمؿ بأقصى طاقة لتحقيؽ تمؾ األىد
االلتـزام اسـتثمار متبـادل بـين الفـرد والمنظمـة باسـتمرار العالقـة التعاقديـة  ("أف53، ص1993كخطاب )

وترتب عميو أن يـسمك الفـرد سـموكا يفـوق الـسموك الرسـمي المتوقـع منـو والمرغـوب فيـو مـن جانـب 

ذا  كظيفيكىنػاؾ مػف يػرل إف االلتػزاـ ال ."اجل اإلسيام في نجاح واستمرارية المنظمة من المنظمة،
قػد يقتػصر عمػى احػد مككناتيػا أك كظيفتو إف التػزاـ الفػرد تجػاه ف ذلؾكبمكجػب  مػستكييف كمػي كجزئػي

أىػدافا،  يياكظيفتو فمحصكؿ عمى التزاـ شامؿ لمفرد حيػاؿ ؤسسات لتػسعى الم، في حيف عناصػرىا
مستكل ـ بتزالاال عمى لفػرداع يتػشج ، كيككف ذلؾ مف خبلؿعػضاءاألنػشطة ك باالضافة الى األقيمػا ،ك 

  (.2010)فميح،  معيف كصكال لبللتزاـ أكسع
 

 ( (Organizational Loyalityثانيا: الوالء الوظيفي
ؽ الفرد مع منظمتو كارتباطو ىك "قكة تطاب كظيفيأف الكالء ال (Strees, 1977, P.46) زييرل ستر 
حالة تكحد "بأنو  (292، ص2009كما كرد في خميفات كالمبلحمو ) والعطي ىذا ما أكدتوبيا".  ك 

 العامؿ مع المنظمة التي يعمؿ فييا، كمع أىدافيا كرغبتو بالمحافظة عمى عضكيتو فييا".
تدؿ عمييا مف ظكاىر ( بأنو حالة غير مممكسة يس26، ص2015كميزه بمبؿ كما كرد في فميفؿ )

تتابع مف خبلؿ سمكؾ كتصرفات األفراد العامميف في الكظيفة كالتي تجسد مدل كالئيـ، كأنو حصيمة 
تفاعؿ العديد مف العكامؿ اإلنسانية كالكظيفية كظكاىر إدارية أخرل داخؿ الكظيفة، كما أنو ال يصؿ 

 الى مستكل الثبات المطمؽ.
ىناؾ إجماعان مف قبؿ  أنو كافإال  كظيفي،تعاريؼ مفيكـ الكالء التعدد  عمى الرغـ مفكبذلؾ فانو ك  

مفيكـ يعكس مدل االنسجاـ كالترابط بيف الفرد كالمنظمة، كمدل  كظيفيالباحثيف عمى أف الكالء ال
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استعداد األفراد لبذؿ المزيد مف الجيد مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا، كزيادة فعاليتيا، فضبلن عف الرغبة في 
 . البقاء فييا

 
 (Organizational Affiliationثالثا: االنتماء الوظيفي )

( االنتماء الكظيفي عمى أنو ىك ارتباط الفرد بالقيـ كالمبادئ في كظيفتو، فتأتي 1997عرؼ ىيكؿ )
( أف االنتماء يدؿ عمى قكة ارتباط الفرد 204ص ،2010عابديف )كبيف  سمككياتو صدل ليا.

و أىدافيا كاستعداده لبذؿ أقصى جيده لخدمتيا كالمحافظة عمى بالمؤسسة التي يعمؿ فييا كقبكل
استمرارىا. كأشار بيككناف الى أف االنتماء ىك انجذاب األفراد الى المؤسسة التي يعممكف فييا كتعمقيـ 
بيا كرغبتيـ بالبقاء فييا بغض النظر عف المكاسب المادية، بؿ انسجاما مع المكانة االجتماعية 

 ا.التي يتمتعكف بي كالحرية المينية
كلما ليذا االرتباط مف دكر في نجاح كفعالية أم كظيفو، فإف اإلدارة في الكظائؼ الحديثة تحاكؿ 
بقدر اإلمكاف تنمية العبلقة بيف الكظيفو كاألفراد المنتميف إلييا كذلؾ بيدؼ استمرارىـ فييا كخاصة 

مف أىـ العكامؿ الرئيسية لنجاح  اكلئؾ الذيف يمتمككف ميارات كخبرات كتخصصات ىامو. حيث أف
تقاف مف أجؿ إنجاح كظيفتيـ.  المؤسسات كبكفاءة ىك مدل استعداد المكظفيف لمعمؿ بكفاءة كدقة كا 
كبذلؾ فإف فعالية األفراد ال تعتمد فقط عمى اإلعداد كالتدريب كالتطكير فحسب بؿ كتعتمد بقدر كبير 

 (.2015 كف بيا )فميفؿ،عمى مدل إنتماء مكظفييا الى كظائفيـ التي يعمم
 

كانطبلقا مما سبؽ يمكف إجماؿ الفرؽ بيف االنتماء، كالكالء، كااللتزاـ الكظيفي كتبياف التداخؿ فيما 
 بينيـ كما يمي: 

يركز االنتماء عمى عضكية الفرد لجماعة ما يككف الفرد جزء منيا، كالتكحد معيا، فإف الكالء يتجاكزىا 
ف أف يككف الكالء لجماعة ال ينتمي إلييا الفرد مف حيث العكاطؼ ليشمؿ فكرة أك قضية ما، فيمك

كالمشاعر الكجدانية كالقانكنية التي تربط الفرد بالجماعة، كيعبر عنو الفرد بالرغبة األكيدة باالستمرار 
كالعمؿ بالمؤسسة رغـ كؿ الظركؼ كليذا فيك يقكم االنتماء كينميو. بينما االلتزاـ الكظيفي فيك 

تعبير الفرد عف الفخر بكظيفتو كقناعتو الذاتيو بأىدافيا كقيميا، كمف ثـ المشاركة يتضح في 
كالمساىمة الفعالة مف قبؿ الفرد التي تنبع مف رضاه بأىمية أنشطتيا كدكره الذم يقكـ بو، لذلؾ فإف 



 
 

13 

ا)فميفؿ، االلتزاـ ينبع مف االحساس باالنتماء لذلؾ فإنو يعد مف المرتكزات األساسية التي يقكـ عميي
2015.) 

 
 )نموذج ستيرز(:مثال: لالنتماء الوظيفي  المفسرةالنماذج  3.1.1.2

عممية تككيف االنتماء الكظيفي عند األفراد عممية معقدة كذات تأثيرات كأبعاد مختمفة كمتداخمة،  إف 
سات كقد تعددت اآلراء بشأف العكامؿ التي تتسبب في تككيف االنتماء الكظيفي تبعا لتعدد الدرا

قاـ كثير مف المفكريف بكضع نماذج تبحث في العكامؿ ، حيث كالمجتمعات التي يتـ إجراؤىا فييا
نمكذج اتزيزني، المسببة لبلنتماء، كتكضيح السمكؾ الصادر مف األفراد نتيجة لذلؾ، كمف ىذه النماذج، 

ذج كاحد يمكف القكؿ نمكذج ستيرز، نمكذج ستيفنز كزمبلئو، نمكذج كانتر. مع العمـ أنو ال يكجد نمك 
 بأنو قادر عمى اإلحاطو بظاىرة اإلنتماء الكظيفي. كفيما يمي تكضيح لنمكذج ستيرز: 

( كالذم أظير فيو العكامؿ التي تؤثر في تككيف 1977عاـ ) كذجونم (Streesز )يستر  كضع
مجمكعات االنتماء الكظيفي عند األفراد كما ينتج عنو مف سمكؾ، مصنفا ىذه العكامؿ كالسمكؾ في 

 (زير كمخرجات االنتماء الكظيفي عند ستمدخبلت )كاآلتي: 

 )لتشمؿ الخصائص الشخصية كالعمؿ باالضافة الى الخبرات( مجمكعة المدخبلت:

 خصائص شخصية
 الحاجة لئلنجاز .1
 العمر .2
 التعميـ .3
 تحديد الدكر .4

 خصائص العمل
 الرضا عف العمؿ. .5
 الفرصة لمتفاعبلت .6
  التحدم في العمؿ .7
 جعةالتغذية الرا .8
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 خبرات العمل
 .كظيفةأىمية الشخص بالنسبة لم .9

 .كظيفةطبيعة نكعية خبرات العمؿ لدل العامميف في ال .10
 .كظيفةالثقة بال .11

 
 مجموعة المخرجات:

 الرغبة كالميؿ لمبقاء في التنظيـ. .1
 ميؿ األفراد لمتبرع طكاعيو بالعمؿ لتحقيؽ أىداؼ التنظيـ. .2
 الميؿ لبذؿ جيد إلنجاز أكبر. .3
 دكراف العمؿ. انخفاض نسبة .4

 
 وظيفي:االنتماء ال بعادأ 4.1.1.2

ي يشتمؿ عمى مشاعر كظيف( أف االنتماء الGeorge and Garteth, 1999) جارتيثجكرج ك  كجد
 :األبعاد اآلتيةالعامميف كاعتقاداتيـ، حياؿ العمؿ بالمنظمة كبصكرة شمكلية كيتضمف 

 (Affective) :)العاطفي(االنتماء المؤثر .1
كالشعكر العالي  كظيفيةضا العامميف في عبلقاتيـ مع بعضيـ البعض، كعبلقاتيـ التعبيرا عف ر  

ما ىك مطمكب منو  بتطابؽ الفرد كارتباطو مع مؤسستو في أىدافيا كقيميا، كانيماكو فييا إلنجاز
 . مف العمؿ كاألداء

 
 (Continuance): )االستمرارم(االنتماء المتكاصؿ .2

ى في مؤسستو لبلستمرار في العمؿ العتقاده بأف تركو العمؿ فييا قكة رغبة الفرد ليبقتعبيرا عف 
ادراؾ العامميف بحقيقة االمتيازات كالمنافع التي سيحصمكف عمييا جراء استمرارية ك  سيكمفو الكثير،

، مقارنة بفقدانيـ لمثؿ تمؾ االمتيازات كالمنافع، في حاؿ ؤسسوإنتمائيـ ككالئيـ كبقائيـ داخؿ الم
  ة مثؿ األقدمية، األمف الكظيفي، الراتب التقاعدم، الخدمات الصحية.تركيـ لممنظم
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 (Normativeاالنتماء المعيارم )األدبي(: ) .3
تعبيرا عف شعكر الفرد بأنو ممتـز بالبقاء في المنظمة بسبب القيـ التي يؤمف بيا الفرد، كماذا يمكف 

مف مصدريف ىما: القيـ التي يعتنقيا  أف يقكلو اآلخركف لك ترؾ العمؿ بالمؤسسو. كتتبع ىذه القيـ
الفرد قبؿ إلتحاقو بالمنظمة مف األسرة كالثقافة االجتماعية، كالقيـ التي يكتسبيا الفرد بعد التحاقو 

 .بالمنظمو كالناتجو عف التطبيع الكظيفي
 
ي لو خصائص مترابطة بكصفو حالو نفسية تصؼ العبلقات بيف كظيفكبيذا يتضح أف االنتماء ال  
، العمؿ فييا، كأنو يمتمؾ خاصية التأثير عمى إدارة المكظؼ، إزاء بقائة أك تركو ؤسسومكظؼ كالمال

كعميو فإف االنتماء العاطفي كاالستمرارم كالمعيارم. فضبل عف ككنو ذا أبعاد متعددة يجمعيا االنتماء 
رتباطو بيا ، كيعكس مدل إمؤسستوالكظيفي يرسخ الشعكر اإليجابي لدل المكظؼ اإلدارم تجاه 

 (.1997كرغبتو في أف يبقى عضكا فاعبل فييا )الكبلبي، 
 

 
 اتجاىات االنتماء الوظيفي: 5.1.1.2

 (:1996)المعانييأخذ االنتماء الكظيفي اتجاىيف كما بيف ذلؾ 
 ، في إطارؤسسوة كاإليجابية بيف األعضاء كالملاالتجاه التبادلي: كداللة عمى العبلقات المتباد .1

حيث أف االنتماء الكظيفي يعكس ارتباط الفرد بالمؤسسة  ىداؼ كاألداء الفاعؿ.القيـ كاألمف 
كعدـ رغبتو في تركيا نتيجة لكجكد منافع سيفقدىا إذ تركيا، كال تقتصر ىذه المنافع كالفكائد 
عمى الناحية المادية فقط بؿ تمتد لتشمؿ الناحية المعنكية أيضا مثؿ مركز الشخص في 

 ت التي ككنيا.المنظمة أك الصداقا
في إطار مف االتجاىات  كظيفتيـب ؤسسواالتجاه النفسي: كداللة عمى ارتباط أعضاء الم .2

. فيككف االرتباط مف خبلؿ قبكؿ الفرد كالميؿ كاالنتماء، الذم يتعدل اعتبارات العكامؿ المادية
تيا لقيـ كأىداؼ المؤسسة، كرغبتو في بذؿ جيكد غير عادية لصالحيا، كالحفاظ عمى عضكي

 .فييا
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  :العوامل التي تساعد عمى تعزيز االنتماء الوظيفي 6.1.1.2
، (2003ت بعض الدراسات التي تناكلت مكضكع االنتماء الكظيفي كدراسة )عكرتاني، ر لقد أشا  

زيادة االنتماء عمى جذب ك التي تساعد  الى عدد مف العكامؿ( 2005، ك)الشادم، (1998)الطاىر، 
  ف، منيا:الكظيفي لدل العاممي

 االىتماـ بتحسيف المناخ المنظمي: .1
أف تعبير المناخ التنظيمي يشير الى مجمكعة الخصائص الداخمية لمبيئة كالتي تتمتع بدرجة مف الثبات 
النسبي اك االستقرار، يفيميا العاممكف كيدرككنيا فتنعكس عمى قيميـ كاتجاىاتيـ كبالتالي عمى سمككيـ  

يف عمى حد سكاء يسعكف الى ايجاد مناخ تنظيمي جيد لكبل الطرفيف، تبيف فكما أف التنظيمات كالعامم
أف التنظيمات ذات المناخ كالبيئة المتسمطة كالمحبطة لمعنكيات العامميف كالتي تتصؼ بعدـ المسؤكلية 
ىي تنظيمات تعمؿ عمى تشجيع تسرب العامميف كتقمؿ مف درجة االنتماء كاالبداع الكظيفي لدييـ، 

د لمتنظيمات مف أف تعمؿ عمى ايجاد كخمؽ البيئة كالمناخ التنظيمي الجيد، كتحقيؽ األىداؼ لذلؾ ال ب
 .كاالىتماـ باالنساف في سبيؿ تنمية االنتماء التنظيمي لدل العامميف

 
  :المساعدة في إشباع الحاجات االنسانية لمعامميف .2

لى تحقيؽ االلتزاـ النفسي كاىمالو إذا حققت المنظمة الناحية المادية ألفرادىا دكنما نظر ابمعنى 
ضعؼ االنتماء الكظيفي لمعامميف، أخذكا يبحثكف عف الفرص لترؾ أعماليـ الى منظمات أخرل تعمؿ 

 (.Davis and Newstrom, 1985عمى تكازف في الشقيف المادم كالنفسي)
في المنظمة  مف ىنا نجد أنو مف الطبيعي أف يسعى أم عامؿ لمبحث عف الحاجات التي تمبي رغبتو

، فنجد الفرد يسعى دائما الشباع حاجاتو الفسيكلكجيو األساسية كحاجتو لؤلمف اشباعياكالعمؿ عمى 
كالطمأنينة في داخؿ التنظيـ، كما كيسعى أيضا ألف يككف مقدرت كمحبكبا، باالضافة الى سعيو 

لي ىذه الحاجات أىمية كال لبلنتماء الى جماعة لتحقيؽ ذاتو مف خبلليا، لذلؾ فإف التنظيـ الذم ال يك 
يعمؿ عمى إشباعيا ىك تنظيـ فاشؿ، ألف النتيجة الحتمية ىك ترؾ ىذا التنظيـ كالبحث عف مكاف آخر 

 (.1998 لتمبية رغباتو كاشباع حاجانو )الطاىر،
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 العامميف في التنظيـ: إشراؾزيادة  .3
ة مف خبلؿ مكقؼ جماعي تعرؼ المشاركة عمى انيا "اشتراؾ عقمي كانفعالي لمفرد داخؿ الجماع

 أفكلقد تبيف  يشجعو عمى المشاركة كالمساىمة في األىداؼ الجماعية كأف يشترؾ في المسؤلية عنيا"،
العامميف في التنظيـ يزيد مف درجة االنتماء الكظيفي لدييـ، فيتحدث الفرد عف المنظمة بقكلو  إشراؾ

مى أنيا "مشكمتيـ" كبالتالي يككنكا أكثر قدرة "نحف" كفي حاؿ كاجيتيـ مشكمة في العمؿ يشيركف إلييا ع
 Davis andكرغبة عمى العمؿ الجماعي مما يعكد عمى المنظمة بمزيد مف األداء الجيد )

Newstrom, 1985.) 
 

 العمؿ عمى إيجاد نظاـ مناسب مف الحكافز: .4
 أف معظـ المعمميف إلى( Rozenholtz & simpsom, 1990)ركزينيكلتز كسيمبسكـ لقد أشار

يحصمكف عمى المكافات مف العبلقات األكاديمية الناجحة كااليجابية، كمف المديح الخارجي الذم 
يتمقكنو مف زمبلئيـ كمف المديريف، لذلؾ فإف غياب المكافات المعنكية سيككف لو التركيز عمى عدـ 

الحكافز عمى اقتناع المعمـ بالعمؿ، كتغيبو عف مكاف العمؿ كالرغبة في ترؾ المينة، كيعتمد نظاـ 
شقيف: األكؿ كىك أف يشتمؿ ىذا النظاـ الحكافز المادية كالمعنكية، أما الشؽ الثاني فيجب أف يككف 

 النظاـ مكجيا لؤلفراد كالجماعات.


 كضكح األىداؼ كتحديد األدكار: .5
فكمما كانت األىداؼ كاضحة داخؿ التنظيـ زادت درجة االنتماء الكظيفي عند العامميف، فكضكح 

ألىداؼ يجعؿ العامميف أكثر قدرة عمى فيميا كتحقيقيا، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لتحديد األدكار. فعممية ا
التحديد ىذه تساعد كتعمؿ عمى خمؽ االنتماء عند العامميف نظرا لما يترتب عمييا مف استقرار كتجنب 

غمكض في األدكار أف لمصراع في حالة التحديد لؤلدكار، كما انو عمى العكس تماما مف ذلؾ يمكف ال
 (.2003يجمب الصراع في المنظمة، كيدخميا في دكامة الخبلفات كعدـ االستقرار )عكرتاني، 
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 العمؿ عمى بناء ثقافة مؤسسية: .6
يجب إيجاد كخمؽ أىداؼ مشتركة بيف العامميف كتحقيؽ احتياجاتيـ كالعمؿ عمى إشباعيا، ثـ النظر  أم

اء في أسرة كاحدة ىي التنظيـ، كالتي يسعى المسؤكؿ عنيا الى إلييا كالتعامؿ معيا عمى أنيـ أعض
خمؽ كترسيخ مقاييس متميزة لؤلداء، عند أعضائيا مف خبلؿ التدريب الكافي كالمناسب كتكفير القدرة 

 (.Hickman and Silva, 1984البلـز مف االحتراـ بيف أفراد ىذه األسرة الكاحدة)
 

 ي لدى المعممين:أسس تحقيق اإلنتماء الوظيف 7.1.1.2
فقد بيف تارتر كىكم  فيناؾ مجمكعة مف األسس لتحقيؽ اإلنتماء لدييـ،أما بخصكص المعمميف، 

(Tarter & Hoy, 1989 أف ىناؾ عددا مف العكامؿ التي تساىـ في حاؿ استخداميا في زيادة )
 انتماء المعمـ لكظيفتو كلمؤسستة التعميمية كىذه العكامؿ:

 
 سمكؾ الدعـ: .1

ى المدير إثارة دافعية المعمميف لمعمؿ مف خبلؿ ككنو قدكة ليـ في العمؿ الجاد، كفي إظيار يجب عم
اىتمامو الحقيقي لصالح الكظيفة، كيجب أف يشعر المدير باالنتماء لممدرسة مثؿ المعمـ، ألف االنتماء 

تبر مف صمب ظاىرة جماعية كما ىك ظاىرة فردية، كما كأف االستقبللية الكظيفية كحرية التصرؼ تع
مياـ التعميـ كالتعمـ، كتساىـ في زيادة إنتماء المعمـ لعممو كمكاف عممو، كانو مف الضركرة تحمؿ 
المعمميف مسؤكلية أعماليـ لتعزيز انتمائيـ لمعمؿ، مما يجعميـ يعتقدكف أف إنجازىـ منسكب مباشرة الى 

كحرية تتطمب منيـ أف يصدركا  جيكدىـ التي قامكا بيا، كاألعماؿ التي تعطي لممعمميف استقبلال
أحكاما كيختاركا مف العمؿ ما شاؤكا، كعندما يفعمكف ذلؾ ينظركف الى انفسيـ عمى انيـ السبب كراء 

( فيرم: أف سياسة المدرسة التي تعامؿ Friedman, 1991(. أما فردماف )2003إنجازىـ)سبلمو،
كل أقؿ مف النفكر مف الكظيفة، كتشعر تؤدم الى مست حيثالمعمميف كمكظفيف يمكف االعتماد عمييـ، 

يجاد الحؿ المبلئـ كليس المكـ كالتكبيخ.  المعمميف أف المشاكؿ في التعميـ تستحؽ الفيـ، كا 
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 سمكؾ التكجيو كالتخكيؿ: .2
كىك سمكؾ يظير قدرة المدير عمى تكجيو المعمميف عف كثب، كعمى قدرتو عمى تخكيميـ القياـ    

نسبيا عف المسؤكليف المكجكديف في المراكز العميا، كفد بيف ككد كجانتزم بالمياـ مع بقائو مستقبل 
(Wood and Jantzi, 1994 أنو لكي يككف ىناؾ دافع لمعمؿ، يجب أف يككف لدل المعمميف )

معرفة بنجاح جيكدىـ، كدكف معرفة نجاح العمؿ، فمف يككف سبب ألف يينئ المرء نفسو، كيمكف 
 بشكؿ مباشر مف العمؿ نفسو، أك مف خبلؿ مكافقة اآلخريف عمى عممو. الحصكؿ عمى التغذية الراجعة

 
 سمكؾ مراعاة حقكؽ كمشاعر اآلخريف: .3
ىك سمكؾ كدم حيث يككف المدير منفتحا في عبلقاتو مع المعمميف، كيككف زميبل ليـ، كيبدم و

( بأف Wood and Jantzi, 1994اىتماما حقيقيا بعبلقاتو مع المعمميف، كقد بيف ككد كجانترم )
المدير الناجح ىك الذم ينشئ عبلقات يشجع فييا المعمميف عمى العبلقات التعاكنية كالمشاركة في 
طرح األفكار، كمعاممة الجميع بالتساكم، كذلؾ تحكيؿ النشاطات اإلدارية الركتينية الى استراتيجيات 

بإنجازات المعمميف كعزكىا لتطكير المعمـ، مثؿ إببلغ المعمميف عف فرص النمك الكظيفي كاالعتراؼ 
 .ليـ، كالمساعدة في حؿ مشاكؿ المعمميف

الى أف فشؿ المديريف في  (Rozenholtz & simpsom, 1990)ركزينيكلتز كسيمبسكـ كقد كضح
مساعدة المعمميف في حؿ مشاكميـ غاليا ما تعتبر مف مصادر الممؿ النفسي، كندـ المعمـ عمى اختيار 

   الكظيفة. 
 
 كعدـ السيطرة:سمكؾ الدعـ  .4
يستطيع المعمـ في المدرسة تحمؿ مسؤكلية أكبر تجاه تحقيؽ أىداؼ المدرسة إذا ما كانت ظركؼ    

العمؿ تشجع عمى مثؿ ىذا السمكؾ، فمف المفركض أف يشعر المعممكف بالحرية، كعمى المدير أف 
التعمـ إذا ما كاف لدل يخمؽ ظركفا تمكف المدرسة مف أف تككف أكثر فاعمية في مساعدة تبلميذىا عمى 

المعمميف انتماء لتبلميذىـ كلرسالة التعميـ، كالمعممكف لف يشعركا باالنتماء لممدرسة بمجرد تمفظ 
المديريف بكممات جيدة، بؿ ينبغي عمى المديريف أف يدعمكا معممييـ كيحترمكنيـ، كيكلكىـ المسؤكليات، 

درسة كالمديركف الذيف يعاممكف معممييـ فيـ عامؿ رئيسي في تكليد االنتماء لقيـ كأىداؼ الم
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كاختصاصيف مينييف، كيتجنبكف الممارسات االستبدادية، مف المحتمؿ أف يخمقكا جكا تعميميا صحيا، 
 جكا يسكده التعاكف الجاد.

  
أف غياب فرص النمك  (Rozenholtz & simpsom, 1990)ركزينيكلتز كسيمبسكـ كقد كجد

المعمميف، إذ أف فرص العمؿ التي تسمح لؤلشخاص بالنمك كالتطكر، الكظيفي لو عبلقة بضعؼ انتماء 
كتعمـ ميارات جديدة، تعطي المعمميف إحساسا بالتحدم كالتقدـ كاالنجاز. فالمعممكف يكاجيكف التحديات 
كالتغييرات ليس فقط النيا مثيرة، كلكف الف ىدفيـ أف يتممكا، كلتصبح مياراتيـ أفضؿ، كلتزداد 

( أف االقتناع بالعمؿ ىك الفرؽ بيف ما يعتقد أنو سيتمقاه Goladaraciبيف جكلداركي )معرفتيـ. كما ك 
كما يتمقاه فعبل، كأشار الى أف ىناؾ عبلقة بيف االقتناع كالدافعية كالتكجو نحك الكظيفة، فالمعممكف 

 (.2003كالمديركف غير المقتنعيف لدييـ اتجاه سمبي نحك المدرسة )سبلمو،
اض لمكضكع االنتماء الكظيفي كالتنظيمي، فإنو ال يخفى أف اإلدارات الكاعية لآلثار بعد ىذا االستعر 

السمبية لعدـ كجكد انتماء لدل أفرادىا، سكاء انتماء لممينة) الكظيفة(، أـ انتماء لممؤسسة) تنظيمي(، 
ذعاف كل كنو دعـ تعمؿ بكؿ طاقاتيا لتعزيز االنتماء لدل مكظفييا، ألف االنتماء ليس مجرد طاعة كا 

كعمؿ نابع مف داخؿ الفرد، لقيـ كثقافة كأىداؼ الكظيفة كالمؤسسة التي يعمؿ بيا، لتحقيؽ أىداؼ 
 المؤسسة كحاجاتو الفردية. 

 
 العكامؿ التي تؤثر عمى االنتماء الكظيفي:  

( عددا مف العكامؿ التي تؤثر عمى االنتماء الكظيفي، فيناؾ عكامؿ تتعمؽ 2015كما بينت فميفؿ )
لبيئة الخارجية لممنظمة كظركؼ سكؽ العمؿ، كفرص اإلختيار التي تؤثر عمى اتجاىات األفراد با

كبالتالي عمى انتمائيـ الكظيفي خاصة في األياـ كالشيكر األكلى لبدء العمؿ .كأخرل تتعمؽ بيئة العمؿ 
لفرد كالسف، الداخمية كاألجكر، كجماعة العمؿ، كاإلشراؼ كالقيادة. كعكامؿ أخرل تتعمؽ بخصائص ا

كطكؿ مدة الخدمة، كمستكل التعميـ، كالجنس، كدكافع األفراد. كأخرل تتعمؽ بخصائص الكظيفة 
كاإلستقبللية، كالتحدم، كالتغية الراجعة التي تؤثر إيجابيا، بينما التكتر كعدـ كضكح الدكر كالصراعات 

ى اإلنتماء الكظيفي كالبلمركزية تؤثر سمبا. كأخيرا عكامؿ خاصة بالييكؿ الكظيفي كليا أثر إيجابي عم
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في إتخاذ القرارات، كتنظيـ إجراءات العمؿ، كتكافر درجة مف االعتمادية في أداء األعماؿ بيف اإلدارات 
 الكظيفية.
  :اإلطار النظري المتعمق باالبداع الوظيفي  2.1.2

 مفيوم االبداع 1.2.1.2
كبداه كىك ما يعني اإلتياف بشيء جديد غير  االبداع في المغة مف بدع الشيء، أم إبتدعو أك أنشأه

كتستعمؿ مفردات اإلبداع، كاالبتكار . مألكؼ بما في ذلؾ النظر الى األشياء بطريقة غير مألكفة
كالخمؽ كمترادفات. كتعني جميعا كالدة شيء جديد غير مألكؼ أك النظر الى األشياء بطرؽ جديدة، 

ضافة نكعية )القريك   (.2003تي ،فاإلبداع فيو أصالة كا 
القدرة عمى انتاج األفكار الجديدة والنافعة، والتي ( بأنو "Robbins, 2003, p133كيعرؼ ركبنس )

 ".لم يسبق لمثميا احد
( االبداع بأنو سمات إستعدادية تقكـ عمى الطبلقة في 2002كقد عرؼ )جميفكرد( الكارد عند السركر)

ضاحيا بالتفصيبلت أك التفكير كالمركنة كاألصالة كالحساسية لممشكبلت  عادة تعريؼ المشكمة كا  كا 
األسباب. كيرل البعض أف االبداع يتمثؿ في التكصؿ الى حؿ خبلؽ لمشكمة ما أك الى فكرة جديدة 

 (.2010)حمدكنو، 
كيمكف القكؿ بأف اإلبداع إحداث شيء جديد عمى غير مثاؿ سابؽ، فاإلنتاج الذم يتصؼ باالبداع 

ف كانت عناصره األكلية مكجكدة مف قبؿ، تتكفر في صياغتو األخيرة  صفات الجدة كالطرافة، كا 
فاإلبداع ىك القدرة المتميزة عمى تحقيؽ األىداؼ كالنتائج المرغكبة التي يسعى إلييا أصحاب المصمحة 

 (.738ص  ، 2004)السممي، 
الطبيب مبدعان في أما االبداع الكظيفي فييك ابداع بالدرجة األكلى، كلكف في مجاؿ الكظيفة، فقد يككف 

ككذلؾ المعمـ قد يككف مبدعان في  ،عممو في الطب، كقد يككف الميندس مبدعان في مجاؿ اليندسة
كظيفتو كعممو، كيتحقؽ لديو االبداع الكظيفي أك الميني. بمعنى تتحؽ سمات االبداع المشار الييا 

 سابقان في عممو كمعمـ.
ـك بعمؿ ادارم، كيعني القدرة عمى إبتكار أساليب ككسائؿ اما اإلبداع االدارم، فيك ابداع لدل مف يق 

كأفكار يمكف أف تمقى التجاكب األمثؿ مف العامميف، كتحفزىـ إلستثمار قدراتيـ كمكاىبيـ لتحقيؽ 
األىداؼ التنظيمية، كبصكرة مبسطة فاإلبداع االدارم ىك إستحداث فكرة أك نظرية أك إفتراض عممي 
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مكب جديد إلدارة المنظمة، كيتأتى ذلؾ عندما يسرح العقؿ في مجاالت جديد أك إختراع جديد أك اس
البحث كالتساؤالت التي لـ يتـ التطرؽ إلييا مف قبؿ، مما قد ينتج عنو خركج ممحكظ عف التفكير 

 (.2001كالمعرفة التقميدية )عامر ،
بر عف حالة فريدة مف خبلؿ التعريفات السابقة ترل الباحثة بأف ىناؾ إجماع عمى أف اإلبداع يع  

كمتميزة، سكاء عمى مستكل األفكار أك عمى مستكل إنتاج عمؿ جديد، أك عمى مستكل عمؿ المديريف 
في مؤسساتيـ، أك عمى مستكل عمؿ األفراد في كظائفيـ، حيث أصبح مفيكـ االبداع اليكـ مف اكثر 

ياة المؤسسات كالمجتمعات المفاىيـ شيكعا في ادبيات االدارة. كينظر اليو كجانب ميـ كأساس في ح
كالدكؿ عمى حد سكاء، ألنو في غياب االبداغ ال كجكد لبلبتكارات الجديدة، كال النظريات العممية 
الجديدة، كال االعماؿ الفردية الجديدة. كعميو تحرص الدكؿ المتقدمة عمى رعاية المبدعيف، ليس فقط 

ـ كؿ االمتيازات كالمغريات لتستفيد مف مف ابنائيا بؿ تستقطب َمف ىـ ِمف دكؿ اخرل، كتقدـ لي
 مكاىبيـ كابداعاتيـ في التقدـ كالتفكؽ. 

 

 عناصر اإلبداع: 2.2.1.2
لبلبداع كعنصر كأشار العديد مف الباحثيف كالمفكريف كالمتطمعيف عمميا لتطكير المنظمات االنسانية    

ردية كذاتية لمككنات الشخصية  يتضمف أبعادا فحيث ال االنسانية ؤسساتفي بناء كتطكير الم أساسي
نما يتككف مف ابعاد شخصية ككراثية كمؤثرات بيئية كاجتماعية يمكف االشارة الى ك ،  كغيرىا االنسانية كا 

، كالحكافز الداخمية المكجكدة و، كالميارات المرتبطة بلبلبداع الميارات المتعمقة بالقدرات األساسية  أىـ
 (:2002ردىا حمكد) ، ككما أك الكظيفو كعناصر لبلبداعب
خاصة،  لقدرات كميارات يؤكد لنا الكاقع أف أم نشاط يتطمب: الميارات المرتبطة بالقدرات األساسية .1

 المادة الخاـ المطمكبة لئلبداع.  حيث تشكؿ
االبداع يتطمب قدرات خاصة تمكف الشخص مف تناكؿ  الميارات المرتبطة باالبداع: .2         

 لؾ مف المفيد القياـ باالمكر التالية عند محاكلة تشجيع كنشر االبداع.اعمالو بطرؽ جديدة، لذ
تباع اسمكب جديد لمتفكير..أ   تحطيـ التفكير العادم كا 
 فيـ التعقيدات..ب 
 عدـ اغبلؽ الباب اماـ المزيد مف الخيارات كاالبتعاد عف االحكاـ المتسرعو..ج 
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 اف االفكار غير المنتجة.استخداـ مدخؿ النسياف المنتج، يعني ببساطة القدرة عمى نسي.د 
 اتباع مدخؿ التعمـ عف طريؽ االكتشاؼ االبداعي..ق 

 
 الحكافز الداخمية المكجكدة في النشاط. .3
حتى يستطيع اف قكية في القياـ بالنشاط الرغبة ال ل األفرادال بد اف تككف لدانو  كخبلصة القكؿ   

يتمتع بالحافز  اال انو ال االبداع،كفي النياية فاف الشخص الذم يتمتع بالقدرة عمى  .مبدعا يككف
الذم يدفعو لبذؿ ما يحتاجو لمكصكؿ الى االبداع، ال يمكف اعتباره مبدعا الف العبرة بالنتائج الكافي 

 (.2010)حمدكنو،
    

( أف العناصر األساسية لئلبداع تتمثؿ في القدرة عمى التخطيط االستراتيجي 2003كيرل القريكتي)
 كبناء ثقافة مؤسسة.

 االستراتيجي:  خطيطلتا .1
اد قيـ كاىداؼ مشتركة اليجبقدرة المؤسسة عمى كضع الخطط المستقبمية كالتغير  خطيطيتصؿ الت   

الصحي. كقميبل  مؤسسيبيف العامميف حيث اف جيكد العامميف غالبا ما تككف مبعثرة النعداـ المناخ ال
 ما نجد المؤسسات تيتـ بايجاد مثؿ ىذا المناخ.

 
 :المؤسسة بناء ثقافة .2
حيث تتمحكر عممية بناء ثقافة المؤسسة حكؿ التركيز عمى احتياجات العامميف كالنظر الييـ    

كاعضاء في اسرة يتكجب االىتماـ بيـ كتدريبيـ، كالعمؿ عمى ترسيخ معايير اداء متميزة الدائيـ، 
 كتكفير قدر مف االحتراـ لمعامميف، كاتاحة المجاؿ ليـ لممشاركة.

 
 لقدرات اإلبداعية )مظاىر اإلبداع(:.ا3.2.1.2

تعرؼ القدرة لدل عمماء النفس بأنيا القكة المتكافرة فعبل لدل الشخص، كالتي تمكنو مف أداء فعؿ    
معيف. كالقدرات االبداعية ىي االستعدادات العقمية التي يمـز تكافرىا لؤلشخاص حتى يقكمكا بأنكاع مف 

مية الشخص الكتساب قدر مف الكفاءة بعد نكع مف التدريب السمكؾ االبداعي. فاالستعداد ىك قاب
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 االبداع لدلفركؽ في درجة مما كلد كجكد الرسمي أك غير الرسمي الذم يتراكـ نتيجة لخبرات الحياة، 
 (.2002)الشربيني كصادؽ، االبداع  كيفيةأخرل في فركؽ ك عكامؿ االبداع، تعزل لاألفراد 

    
قدرات اإلبداعية التي تميز الشخص المبدع القادر عمى التفكير االبداعي كقد حدد الباحثكف عددا مف ال

 كمف أىميا:
 األصالة: .1

كىي المقدرة عمى اإلتياف باألفكار الجديدة النادرة كالمفيدة كغير المرتبطة بتكرار أفكار سابقة كىي 
 (.2002إنتاج غير المألكؼ كبعيد المدل )السركر، 

ائص ارتباطا باإلبداع كالتفكير اإلبداعي، كاألصالة ىنا بمعنى الخبرة كتعبر األصالة عف أكثر الخص  
كالتفرد، كىي العامؿ المشترؾ بيف معظـ التعريفات التي ترمز الى النكاتج االبداعية كمحؾ أساسا 

كبالنظر الى األصالة في ضكء عكامؿ المركنة كالحساسية لممشكبلت، نجد . (2002لممقارنة )جركاف، 
 عف كؿ منيا فيما يمي:أنيا تختمؼ 

ال تشير الى كمية ، ك بلقةطتعتمد عمى قيمة تمؾ األفكار كنكعيتيا، كجدتيا، كىذا ما يميزىا عف ال(أ 
  .األفكار االبداعية التي يعطييا الشخص

كال تشير الى نفكر ، تشير الى النفكر مف تكرار ما يفعمو اآلخركف كىذا ما يميزىا عف المركنة(ب 
  .تو، أك أفكارة ىك شخصيا كما في المركنةالشخص مف تكرار تصكرا

ال تتضمف شركطا تقكيمية في النظر الى البيئة، كما ال تحتاج الى قدر كبير مف الشركط التقكيمية (ج 
المطمكبة لنقد الذات، حتى يستطيع المفكر المبدع أف ينيي عممو عمى خير كجو، كىذا ما ميزىا عف 

بالغة في تصكر دكر األصالة في عممية االبداع، فيي الحساسية لممشكبلت. كمطمكب ىنا عدـ الم
تعبر عف عنصر مف عناصر العممية االبداعية الكمية فقد نبو )بيفردج( الى أف تقدـ المعرفة العممية ال 
يتـ بفضؿ القدرة عمى االبتكار الخبلؽ كاألصالة فحسب بؿ بفضؿ جيد فريؽ آخر مف العمماء الذيف 

ة كمتابعة لمجيكد السابقة، كىي قدرات تختمؼ مما في األصالة كال تقؿ أقامك معرفتيـ بخطكات منظم
أىمية مف حيث قيمتيا في دنيا اإلبداع كال يجب أف يفيـ مف ذلؾ التقميؿ مف شأف عامؿ األصالة في 

 (.2010االبداع كلكف مف االفضؿ تصكر اف االصالة تحتاج لقدرات اضافية الى جانبيا )حمدكنو، 
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 الطبلقة: .2
قدرة عمى إنتاج كـ مف األفكار الجديدة سكاء المفظية أك غير المفظية لمشكمة ما اك سؤاؿ ما. ىي ال

(. كتعني الطبلقة القدرة 2002 كذلؾ فيي السرعة اك السيكلة التي يتـ فييا استدعاء االفكار )السركر،
معيف )جركاف، عمى تكليد عدد كبير مف البدائؿ اك المترادفات اك االفكار عند االستجابة لمثير 

كيقصد بالطبلقة إنتاج أكبر كـ مف األفكار اإلبداعية، فالشخص المبدع شخص متفكؽ مف  (.2002
 حيث كمية األفكار التي يقترحيا عف مكضكع معيف في كحدة زمنية ثابتة بالمقارنة بغيرة.

تفصيؿ ليذه كلقد تكصؿ الباحثكف الى عدة انكاع لمطبلقة عف طريقة التحميؿ العاممو، كفيما يمي 
 األنكاع:

 الطالقة المفظية أو طالقة الكممات. -
 طالقة المعاني أو الطالقة الفكرية. -

 (.2002)جركاف، طالقة األشكال.  -
 

 ( فقد قسمت الطبلقة الى اربعة أشكاؿ، ىي:2002أما السركر)
 الطبلقة المفظية: كىي القدرة عمى انتاج عدد كبير مف االلفاظ الصحيحة. -
 التداعي: كىي القدرة عمى انتاج عدد اكبر مف االلفاظ لمعنى المكضكع. طبلقة -
 طبلقة االفكار: كىي القدرة عمى ذكر عدد مف االفكار الجيدة في زمف محدد. -
الطبلقة التعبيرية: كىي القدرة عمى صياغة األفكار في عبارات مفيدة كالقدرة عمى التفكير السريع  -

 ئمة لممكقؼ في مكضكع معيف. في الكممات المتسمسمة كالمبل
 
 المركنة: .3

كىي المقدرة عمى التفكير بطرؽ مختمفة أك تصنيؼ مختمؼ عف التصنيؼ العادم، كالنظر لممشكمة 
مف ابعاد مختمفة، كىي درجة السيكلة التي يغبر بيا الشخص مكقفا اك كجية نظر معينة، كعدـ 

 (. 2002التعصب ألفكار بحد ذاتيا )السركر، 
عكس ما يسمى بالتصمب العقمي الذم يتجو الشخص بمقتضاه إلى تبني ألفاظ فكرية محددة  كالمركنو

 (.2010)حمدكنو، يكاجو بيا مكاقؼ الحياة ميما تنكعت كاختمفت
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 كتأخذ المركنو أحد الشكمييف التالييف:
لمشكمة المركنو الكيفية: كىي القدرة عمى تغيير الكجية الذىنية التي ينظر مف خبلليا الى حؿ ا -

 المحددة.
المركنة التمقائية: كىي القدرة عمى سرعة إنتاج اكبر عدد ممكف مف االفكار المختمفة التي ترتبط  -

 (.2002بمكقؼ معيف )السركر، 
 
 الحساسية لممشكبلت: .4

يقصد بيا الكعي بكجكد مشكبلت أك عناصر ضعؼ في البيئة أك المكقؼ، كيعني ذلؾ أف بعض 
في مبلحظة المشكمة كالتحقؽ مف كجكدىا في المكقؼ. كال شؾ أف اكتشاؼ األفراد أسرع مف غيرىـ 

المشكمة يمثؿ خطكة اكلى في عممية البحث عف حؿ ليا كيرتبط بيذه القدرة مبلحظة اشياء غير 
العادية اك الشاذة اك المحيرة في محيط الفرد، اك اعادة تكظيفيا كاثارة تساؤالت مف حكليا )جركاف، 

2002.) 
 
 ظ باالتجاه اك تركيز االنتباه:االحتفا .5

تحقيقو بطريقة مباشرة  ةكتعني عدـ التنازؿ عف اليدؼ كاالصرار عمى تتبعو كالسير في اتجاىو كمحاكل
اك غير مباشرة، غير اف قدرة المبدع عمى مكاصمة االتجاه ال تككف بشكؿ متصمب، فالمبدع اثناء 

االبداعية بافضؿ صكرة ممكنو. لكنو ال  وأىداف مكاصمتو لتحقيؽ اتجاىاتو يعدؿ مف افكاره لكي يحقؽ
يتنازؿ عف اىدافو، كيظؿ بنفس الكقت محتفظا لنفسة بالمركنو المناسبة التي تتيح لو اكتشاؼ السبؿ 

 (.2010العادية كمعاينتيا )حمدكنو،
 
 التحميؿ كالربط: .6

 تفرعةالتحميؿ: ىي القدرة عمى تحميؿ التفاصيؿ، ام تحميؿ الكؿ الى اجزاء صغيرة كم
الربط: القدرة عمى رؤية كادراؾ العبلقات، كربط االجزاء كتشكيؿ العمؿ بشكمو الكامؿ )السركر، 

2002 .) 
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اف القدرة عمى تككيف عناصر الخبرة كتشكيميا في بناء كترابط جديد يؤدم الى فائدة عممية كشخصية 
عناصر معركفة لمجميع،  في مجاؿ االبداع. كيتفاكت الناس في قدرتيـ عمى تككيف ترابط جديد مف

 (.2010كبمقدار ارتفاع حظ الشخص مف ىذه القدرة تزداد فرصتو عمى االبداع اك االصالة )حمدكنو،
      
كتجدر االشارة ىنا اف ىناؾ قدرات ابداعية اخرل اشارت الييا العديد مف االدبيات المتعمقة      

 باالبداع مثؿ:
تفاصيؿ جديدة كمتنكعة اك حؿ مشكمة مف شانيا اف  االفاضة: كالتي تعني القدرة عمى اضافة .1

غنائيا كتنفيذىا )جركاف،   (.157: ص2002تساعد عمى تطكيرىا كا 
التقييـ: كىك القدرة عمى الفصؿ بيف االعتبارات الميمة ذات العبلقة بالمكضكع كبيف االعتبارات  .2

 مبلئمة الفكرة اك الحؿ.غير الميمة، كالتفكير بشكؿ حاسـ كناقد لتقييـ الجانب الجيد اك مدل 
( اف القدرات االبداعية التقيمية مرتبطة بالتفكير االبداعي كباف التقييـ يحدث Runcoكيذكر ركنكك  ) 

الحؿ االفضؿ كاالكثر ابداعية كفائدة )السركر،  دعندما يختار الشخص عدة افكار، كيحاكؿ ايجا
2002.) 

 

 معوقات االبداع 4.2.1.2
متنكعة تحكؿ دكف تنمية التفكير االبداعي اك الكصكؿ بالعممية االبداعية  كعقباتىناؾ معكقات    

 (.2002الى نتاجات اصيمة كذات قيمة بالنسبة لممجتمع )جركاف، 
نضاجيا،      فاالبداع عبارة عف قدرات مكلكدة تحتاج الى بيئة مناسبة مف اجؿ اظيارىا كتيذيبيا كا 
ظياره اىـ العكامؿ التي تقؼ عائقا في سبيؿمف ك   ، ما يمي:تنمية االبداع كا 

 المعكقات الشخصية:(أ)
كىي التي تتعمؽ بالفرد مف حيث تككيف الشخصية األمر الذم يفرض عميو االنحراؼ ال 
شعكريا. فقد يتعرض الفرد منذ طفكلتو الى انكاع مف التربية االسرية اك الدينية اك 

 عية لحماية ذاتو.االجتماعية مما يدفع بو الى المجكء الستخداـ كسائؿ دفا
 كاىـ ىذه الكسائؿ ما يمي:

 السمكؾ العدكاني: كىك نتيجة شعكر الفرد بتيديد خارجي عمى ذاتو. .1
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 االسقاط: لجكء الفرد ألف ينسب سمكؾ غير المقبكؿ الى اشخاص اخرييف. .2
 احبلـ اليقظة: يمجأ الفرد لتمؾ االحبلـ حتى ال يكصؼ بالشذكذ كاالنحراؼ. .3
ض الفرد لضغكط خارجية نتيجة سمككو الشاذ يؤدم بو الى الكبت البلشعكرم: تعر  .4

 محاكلة اخفاء مشاعره.
االستبداؿ: لجكء الفرد الى تعكيض اىدافو التي يسعى الى تحقيقيا باىداؼ اخرل  .5

 (.1995التعايش مع االسرة اك المجتمع )المغربي،  تمكف مفيحتى 
 

المتعمقة بالفرد نفسو كالتي  ( المعكقات الشخصية عمى انيا العقبات2002كيمخص جركاف)
 تـ تطكيرىا لديو بفعؿ خبراتو مع محيطة االسرم كالمدرسي كاالجتماعي كاىميا ما يمي:

الى الخكؼ مف  الشخص قكد ضعؼ الثقة بالنفسحيث تضعؼ الثقة بالنفس:  .1
 االخفاؽ كتجنب المخاطرة.

ع المدخبلت الحسية الميؿ لممجاراة: االمتثاؿ الى المعايير السائدة يعيؽ استخداـ جمي .2
 كمف احتماالت التخيؿ كالتكقع. كبالتالي تضع حدكدا لمتفكير االبداعي.

الحماس المفرط: تؤدم الرغبة القكية في النجاح كالحماس الزائد لتحقيؽ االنجازات الى  .3
 استعجاؿ النتائج، كمف ثمة القفز الى مرحمة متاخرة في العممية االبداعية.

 ة مف االستغراؽ الزائد الذم يؤدم الى انقاص الكعي.التشبع: الكصكؿ الى حال .4
 التفكير النمطي: يقصد بو التفكير المقيد بالعادة . .5

 
 ( أف المعكقات الفردية تشتمؿ عمى التالي:2004كيرم السممي)

 االحساس بعدـ األماف. .1
 عدـ القدرة عمى تحمؿ المخاطر. .2
 الخكؼ مف الكقكع في الخطأ. .3
 الرغبة في تجنب الفشؿ. .4
 مؽ عمى السمعة في حالة الفشؿ.الق .5
 الخكؼ مف الرؤساء. .6



 
 

29 

 الميؿ الى االعتماد عمى االخريف . .7
 


 :مؤسسيةالمعكقات ال(ب)
الفرد كالقكانيف كاألنظمة المؤسسية،  فييايعمؿ  تيال كظيفوكىي المعكقات الناتجة عف ال   

لسمطة، كنمط كفمسفة اإلدارييف، كنمط ا مؤسسيفالسياسات كاألىداؼ كاالجراءات كالييكؿ ال
قد تعمؿ كعائؽ في طريؽ االبداع )المغربي، كالتي القيادة، كنظـ االتصاؿ المستخدمة كغيرىا 

1995.) 

 تشتمؿ عمى التالي: مؤسسيةال( أف المعكقات 2004كيرل السممي)

 المركزية الشديدة. (1
 اإلجراءات التنفيذية التفصيمية. (2
 االصرار عمى أساليب عمؿ مكحدة. (3
 كنظـ العمؿ. مؤسسةال النمطية في ىياكؿ (4
 التركيز عمى االخذ بالتخصص الضيؽ. (5
 التمسؾ بالتقاليد كعدـ الترحيب بالتجديد. (6
  .االنغبلؽ التنظيمي كضعؼ االتصاالت بالمناخ الخارجي (7

( كافة العكائؽ السائدة في اطار العمؿ الذم يعمؿ بو 2002عند حمكد ) كظيفيةكتمثؿ المعكقات ال  
 نيف كالتعميمات، كىي كما يمي:ة كالقكامالفرد كاألنظ

 االلتزاـ الحرفي بالقكانيف كالتعميمات كاالنظمة كاالجراءات. .1
 عدـ ثقة بعض المديريف بانفسيـ كالعامميف معيـ. .2
 غير الصحي. مؤسسيالمناخ ال .3
كاالجتياد اك أتطبيؽ ىياكؿ جامدة كغير سميمة كال يسمح مف خبلليا لؤلفراد مف ابداء الرام  .4

 نقد األخريف .
 .ؤسسةعدـ كجكد قيادة ادارية مؤىمة ككفاءة في ادارة الم .5
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العمميات االدارية السائدة في المنظمة غير سميمة في اطار االتصاالت كالقيادة كاتخاذ  .6
 القرارات.

 
 )ج( المعكقات االجتماعية:

يميؿ االشخاص الى التصرؼ بالطريقة التي يتكقعيا منيـ اآلخريف لمحصكؿ عمى رضاىـ    
جاـ معيـ. كبالتالي يتجنب األفراد األفكار التي تخرج بيـ عف نطاؽ تكقعات األخريف ألنيـ كاالنس

 (.2010يعممكف انيـ سيسخركف منيا أك يرفضكنيا )حمدكنو، 
كتتضمف العقائد السائدة كالعادات كالتقاليد كأيديكلكجية المجتمع. كجياز الحكـ كسياسة التعميـ    

التغيير كتحمؿ المخاطرة كنظرة المجتمع نحك التجارة كسعر الفائدة  كالتصنيع كنظرة المجتمع نحك
 (.1995كنظاـ السكؽ كغير ذلؾ )المغربي، 

 ( معكقات االبداع المرتبطة بالمحيط االجتماعي لمفرد عمى النحك التالي:2002كيمخص جركاف) 
مستكل التعميمي المستكل االقتصادم المتدني، الكالتي تتمثؿ في معكقات االبداع في االسرة،  (1

كالثقافي المنخفض، االتجاىات السمبية لؤلسرة كأسمكب التنشئة االجتماعية القائـ عمى 
 .كغيرىا السيطرة

 
طرؽ التدريس التمقينية كالمناىج المكتظة كالتي تتمثؿ في معكقات اإلبداع في المدرسة،  (2

ناخ التعميمي السائد كأساليب التقكيـ المعتمدة عمى الحفظ، نقص اإلمكانات التربكية، الم
 كرمزه المعمـ المتسمط كاآلمر الناىي.

االتجاىات كالقيـ السائدة في المجتمع كتتمخص التي تتمثؿ في ك  ،معكقات اإلبداع في المجتمع (3
في )قيـ الطاعة كالخضكع كاالمتثاؿ كالمبالغة في تقدير الماضي كاالتجاىات التسمطية 

ميز بيف الجنسيف، التدىكر االقتصادم كاالجتماعي، البيركقراطية االستبدابية، الت ـكالنظ
العنؼ السياسي كاالضطرابات األمنية كالحركب التي تكاد تشكؿ ظاىرة مزمنة في الكطف 

 العربي .
في  الفقر، البطالة، التمكث البيئي، الكعي نحك السبلمة كالصحةثمثؿ في تالتي ك ، )د( المعكقات البيئية

 (.1995)المغربي،  رىاعاـ كغيالعمؿ، النشاط االقتصادم ال



 
 

31 

 الخالصة: 3.1.2
 مصادرالتكصؿ لك  باحثيف،ال باىتماـ التي تحظى المكضكعات مف الكظيفي كاالبداع االنتماء     

 كظائفيـ نحك األفراد درجتو لدل كقياس لدل المكظؼ االنتماء كالعكامؿ التي تؤدم الى رفع مستكل
 الفرد كاقتناعو قبؿ مف المبذكؿ الجيد عمى باالعتماد ،خرآل فرد مف يختمؼ الفرد أداء أف نجد حيث

 . منو المطمكبة بكاجباتو كالتزامو ليا العميؽ ككالئو المنظمة بأىداؼ
عادة تشكيؿ الكاقع ترتبطفا    لتحقيؽ  اىمية االبداع في المنظمات بما يشكمو مف تحديد المسار كا 

المجاالت بما فييا مف خمؽ أىداؼ جديدة كطرؽ  ، فالثكرات كالتقدـ اليائؿ في جميعأىداؼ المنظمة
المديريف كالعامميف أماميـ ليصبحكا مبدعيف، كذلؾ مف اماـ  تحديا كبيرا كأساليب جديدة لمعمؿ يؤكد 

اجؿ التغمب عمى المنافسات القكية في عالـ االعماؿ، كقبكؿ التحدم نحك التغيير في االتجاه االفضؿ 
 كالصالح العاـ.

كيدؼ رئيس، كال تقـك بتشجيع  رفع مستكل انتماء عاممييا  تضع نصب أعينيافام منظمة ال  
العامميف عمى االبداع كتكفير الجك كالبيئة المناسبة لذلؾ، سيككف مصيرىا التردم كاالنييار لعدـ قدرتيا 

 اتيعمى مكاجية التغيرات كالتطكرات التي تظير باستمرار عمى بيئتيا الداخمية كالخارجية كعدـ قدر 
 .المجتمع عمى المساىمة في تنمية كتطكير

اف التطكرات المحيطة بنا كالناتجة عف ثكرة المعمكمات كالتقدـ التكنكلكجي اليائؿ كزيادة حدة    
المنافسة بيف الشركات كتنكع حاجات الفرد، كقمة المكارد كزيادة طمكح االفراد، كالتغير في القيـ 

يدة، لذلؾ يجب عمى المنظمات اف تستجيب ليذه التطكرات كالمبادئ قد احدثت كأكجدت مشكبلت عد
مف خبلؿ رفع باحداث التغيرات كالتعديبلت التي تتكاكب مع ىذه التطكرات كال يمكف تحقيؽ ذلؾ اال 

 كخمؽ مناخ داعـ لبلبداع.  مستكيات االنتماء لدل مكظفييا
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 الدراسات السابقة 2.2
مرتبة حسب التسمسؿ  راسات التي اىتمت بمكضكع الدراسةتناكلت الباحثة فيما يمي عددا مف الد    

 التاريخي مف األحدث إلى األقدـ
 

 دراسات بالمغة العربية: 1.2.2
 دراسات تتعمق باالنتماء الوظيفي: 

  :(2015دراسة )فميفل،
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ الى ممارسة مديرم المدارس في محافظة بيت لحـ ألخبلقيات العمؿ    
م مف كجية نظر المعمميف كعبلقتيا بإنتمائيـ التنظيمي. كتككف مجتمع الدراسة مف جميع اإلدار 

( معمما كمعممة، 2770، كالبالغ عددىـ )2014/2015معممي المدارس في محافظة بيت لحـ لمعاـ 
( معمما كمعممة. كلتحقيؽ أىداؼ 280%(، بمغت )10كتـ اختيار عينة عشكائية طبقية منيـ بنسبة )

سة اتبعت الباحثة المنيج الكصفي لمتعرؼ الى آراء المبحكثيف مف خبلؿ استبانة تككنت مف ثبلثة الدرا
 أجزاء. كقد تـ التحقؽ مف صدؽ كثبات األداة.

كأظيرت نتائج الدراسة أف تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة المديريف ألخبلقيات العمؿ التربكم     
ظيرت الدراسة أيضا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية مف عمى الدرجة الكمية جاءت عالية. كما أ

كجية نظر المعمميف لدرجة ممارسة المديريف ألخبلقيات العمؿ اإلدارم تعزل لممتغيرات األتية 
)الجنس، الجية المشرفة عمى المدرسة، عدد سنكات الخبرة في التعميـ، عدد سنكات العمؿ في 

ائيا تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لممعمـ ككذلؾ لمجاؿ المدرسة(. بينما كجدت فركؽ دالة إحص
أخبلقيات العمؿ اإلدارم تجاه )المعمميف، كالطمبة، الرؤساء كالقادة التربكييف( ككانت الفركؽ بيف أعمى 
مف بكالكريكس كأدنى مف بكالكريكس لصالح أدنى مف بكالكريكس، كبيف البكالكريكس كأدنى مف 

الكريكس. كجاءت تقديرات المعمميف حكؿ إنتمائيـ التنظيمي عمى بكالكريكس لصالح أدنى مف بك
الدرجة الكمية ايضا عالية. كتبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات المعمميف حكؿ 
إنتمائيـ التنظيمي تعزل لمتغيرات )الجنس، كالجية المشرفة، عدد سنكات الخبرة في التعميـ، كعدد 

سة(، بينما كجدت فركؽ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، ككانت الفركؽ بيف سنكات العمؿ في المدر 
أعمى مف بكالكريكس كأدنى مف بكالكريكس لصالح أدنى مف بكالكريكس ،كبيف البكالكريس كأدنى مف 
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بكالكريكس لصالح أدنى مف بكالكريكس. كأظيرت النتائج كجكد عبلقة ارتباطية إيجابية بيف ممارسة 
 ي محافظة بيت لحـ ألخبلقيات العمؿ اإلدارم، كدرجة اإلنتماء التنظيمي لممعمميف.مديرم المدارس ف

كقد أكصت الباحثة بعدد مف التكصيات منيا تعزيز ممارسة المديريف ألخبلقيات العمؿ اإلدارم    
 كتعزيز اإلنتماء التنظيمي لممعمميف لما ليما مف دكر فّعاؿ في تطكير العممية التربكية.

 ( :2014ان )دراسة كنع
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة تكفر سمات القيادة التحكيمية لدل مدراء المدارس الحككمية الثانكية 
كعبلقتيا باالنتماء الميني لممعمميف مف كجية نظر المعمميف في محافظات شماؿ فمسطيف. تككف 

يـ في محافظات شماؿ الضفة مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف كالمعممات في مديريات التربية كالتعم
( 565( معممان كمعممة، اختيرت منيـ عينة عشكائية تككنت مف )12575الغربية كالبالغ عددىـ )

معممان كمعممة، تـ استخداـ المنيج الكصفي المسحي. كبعد أف تـ جمع البيانات كتحميميا تكصمت 
يمية لدل مدراء المدارس الحككمية الباحثة إلى النتائج اآلتية: أف درجة تكفر سمات القيادة التحك 

الثانكية عالية، باالضافة الى كجكد ارتباط ايجابي داؿ إحصائيان بيف درجة تكفر سمات القيادة 
التحكيمية لدل مدراء المدارس كاالنتماء الميني لممعمـ. ككجكد فركؽ ذات داللة لدرجة تكفر سمات 

لثانكية تعزل لمتغير )الجنس ،المؤىؿ العممي، درجة القيادة التحكيمية لدل مدراء المدارس الحككمية ا
كما بينت نتائج الدراسة عدـ كجكد عبلقة التعميـ، الخبرة، الفئة، مكقع المدرسة، كلمتغير المحافظة( .

ارتباطية بيف القيادة التحكيمية لدل مدير المدرسة كاالنتماء الميني لدل المعمـ في المدارس الحككمية 
ات شماؿ فمسطيف مف كجية المعمميف فييا. كبناء عمى نتائج الدراسة أكصت الثانكية في محافظ

 الباحثة بعدد مف التكصيات، منيا:
تطكير كصؼ كظيفي كاضح، حتى يتمكف المدراء مف معرفة طبيعة الكاجبات التي يجب تناكليا 

مف قبؿ كزارة التربية لمحد مف تكرار األخطاء، كالتميز في العمؿ، كتقديـ المعززات المادية كالمعنكية، 
 كالتعميـ بشكؿ دكرم لممدارس الفاعمة.
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 (:2010دراسة عياد )
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ الى درجة االنتماء الميني لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات 
غزة كعبلقتيا بالرضا الكظيفي ،كأثر الجنس كالمؤىؿ العممي كسنكات الخدمة عمى العبلقة بيف 

 تماء الميني كالرضا الكظيفي لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة.االن
كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي . كتككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم كمديرات 

( مديران، 129كالبالغ عددىـ ) 2009/2010المدارس الثانكية في محافظات غزة في العاـ الدراسي 
 77.5( مف مديرم كمديرات المدارس الثانكية في محافظات غزة بكاقع 100سة )كشممت عينة الدرا

 استبانو منيا. 100( استبانو كتـ استرداد 129% مف مجتمع الدراسة ،كقد تـ تكزيع )
فقرة مكزعة عمى مجاليف  78كقد تـ اعداد االستبانو حكؿ االنتماء الميني كالرضا الكظيفي مككنة مف

( فقرة . كبعد تحميؿ بيانات الدراسة تـ 55( فقرة ،كالرضا الكظيفي )23الميني ) رئيسيف ىما االنتماء
 الحصكؿ عمى النتائج كمف أىميا :

بمغ مستكل االنتماء الميني لدل مديرم المدارس الثانكية نسبة مرتفعة جدا. ،بينما بمغ مستكل   
اطية ذات داللة احصائية عند الرضا الكظيفي لدييـ نسبة متكسطة. باالضافة الى كجكد عبلقة ارتب

( بيف االنتماء الميني كالرضا الكظيفي لدل مديرم المدارس الثانكية في α≤0.05مستكل الداللة )
محافظات غزة كىي عبلقة طردية . مع عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة 

(0.05≥αفي متكسطات تقديرات مديرم المدارس الثانكية بمحافظات  )  غزة لدرجة الرضا الكظيفي
 كلدرجة االنتماء الميني لدييـ تعزل الى متغير )الجنس، المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة (.

 كفي ضكء النتائج التي تكصؿ الييا الباحث فاف اىـ التكصيات التي يكصي بيا:
كخصكصا نظاـ  العمؿ عمى تطكير األنظمة كالتعميمات المطبقة في كزارة التربية كالتعميـ العالي  

تقييـ مديرم المدارس الثانكية ،كتطكير ميثاؽ أخبلقي يسترشد بو مديرم المدارس كالتقيد بو أثناء 
ممارستيـ لكاجباتيـ عمى اختبلؼ مستكياتيـ الكظيفية كىك ما يساعد عمى تنمية االنتماء الميني. 

الميني ،كالعكامؿ التي تساىـ في  كتعزيزه لدييـ مف خبلؿ عقد دكرات تدريبية لمتعريؼ بأىمية االنتماء
 تككينة كتنميتة كترسيخة كما ينجـ عنو مف فكائد تعكد عمييـ بالنفع الكبير .
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 ( .2010دراسة جعارة) 

العامميف  لدل التنظيمي باالنتماء كعبلقتيا التنظيمية الى كاقع الثقافة التعرؼ الدراسة ىذه ىدفت    
 االنتماء. كقد حالة تعزيز في مساىمتيا كمدل الغربية ضفةال جنكب في الحككمية في  المؤسسات

 في الفمسطينية الكطنية السمطة كمديريات كزارات في الحككمية المؤسسات مف الدراسة مجتمع تككف
بمغ عدد  في حيف مؤسسة، 14)عددىا) كالبالغ لحـ كبيت الخميؿ بمحافظتي الغربية الضفة جنكب
 استخداـ تـ الدراسة ىذه كلتحقيؽ مستجيبا،132) ) ه المؤسساتىذ مكظفي مف الدراسة عينة أفراد

 التنظيمية الثقافة مستكل لقياس األكؿ :محاكر رئيسية في كزعت فقرة (76) مف تككنت استبانة
 النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت االنتماء. مستكل لقياس كالثاني المؤسسات، في السائدة
 لدل التنظيمية التنظيمي كاف مرتفعان، في حيف كاف مستكل الثقافةمستكل  االنتماء  إف :أىميا
 قكية ارتباط عبلقة كجكد إلى الدراسة كتكصمت متكسطة، بدرجة كاف الحككمية المؤسسات مكظفي
 التنظيمي.  كاالنتماء التنظيمية بيف الثقافة كمكجبة

 
 (2007()وآخروندراسة )أبو سمرة 

كاقع االتصاؿ االدارم لرؤساء االقساـ االكاديمية كعبلقتة  ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ الى   
باالنتماء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس كبيت لحـ مف كجية نظر أعضاء 
ىيئة التدريس، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحثكف أداتيف األكلى لقياس كاقع االتصاؿ االدارم 

 ( عضك ىيئة تدريس.174التنظيمي ،تـ تكزيعيا عمى عينة مؤلفة) ،كالثانية لقياس االنتماء
كأشارت النتائج الى اف كاقع االتصاؿ االدارم في جامعتي القدس كبيت لحـ مف كجية نظر    

أعضاء ىيئة التدريس كاف متكسطا، في حيف اف مستكل االنتماء التنظيمي لدل اعضاء ىيئة 
ا أشارت النتائج الى عدـ كجكد فركؽ في كاقع االتصاؿ التدريس في الجامعتيف كاف مرتفعا، كم

االدارم كاالنتماء التنظيمي تعزل الى متغيرات )الجامعة ،الجنس،الكمية، المؤىؿ العممي ،كالخبرة(. 
ككذلؾ أشارت نتائج الدراسة الى كجكد عبلقة ايجابية قكية بيف االتصاؿ االدارم لرؤساء االقساـ 

 نظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس كبيت لحـ.االكاديمية كاالنتماء الت
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 ( .2006دراسة المطيري )
 الشخصية العكامؿ عمى كالتعرؼ الكظيفي االنتماء درجة مستكل ىدفت ىذه الدراسة الى تبياف  

 يمكف التي األساليب أىـ عمى الكظيفي كالتعرؼ االنتماء مستكل عمى إيجابنا أك سمبنا المؤثرة كالكظيفية
 حرس الحدكد بمدينتي الرياض كالدماـ، تـ ضباط لدل الكظيفي االنتماء تعميؽ في استخداميا
 :النتائج الي أظيرتيا ىذه الدراسة الكصفي في ىذه الدراسة. مف أىـ المنيج استخداـ

 الرياض كالدماـ كتتمتعيـ بمدينتي الحدكد حرس ضباط لدل الكظيفي االنتماء درجة مستكل ارتفاع  
 االنتماء كترسيخ لتعميؽ استخداميا يمكف التي األساليب كاف مف أىـ .جيدة اجتماعية كمنزلة مكانةب

 الكفاءة مف ممكف قدر بأعمى لئلنجاز العمؿ مف جية حرس الحدكد التحفيز ضباط لدل الكظيفي
 لعكامؿا بيف العبلقة كالرؤساء، باالضافة الى ايجابية بيف العامميف الثقة أساس عمى ،كالتعامؿ
  .كانتمائيـ الكظيفي الحدكد حرس ضباط لدل كالكظيفية الشخصية

 
 (2005دراسة الشموي )

ىدفت الدراسة التعرؼ الى مستكل الثقافة التنظيمية كمستكل االنتماء التنظيمي كتحديد مدل    
لعسكرييف كا المدنييف مف العسكرية لمنسكبييا خالد الممؾ في كمية التنظيمية الثقافة مستكل اختبلؼ
 التنظيمي كاالنتماء التنظيمية الثقافة بيف العبلقة كتحديد .الكظيفية كالشخصية خصائصيـ باختبلؼ
 الكصفي المنيج الباحث كاستخدـ .كالعسكرييف المدنييف العسكرية مف خالد الممؾ كمية لمنسكبي
 : يمي ما ىمياكأ النتائج أبرز مف.المعمكمات لجمع كأداة االستبانة استخدـ كما التحميمي،

أبعاده ،كما بينت  بمختمؼ مرتفع الكمية لمنتسبي التنظيمي كاالنتماء التنظيمية الثقافة مستكل إف   
 قيـ كبيف أبعاده بمختمؼ التنظيمي كاالنتماء التنظيمية الثقافة بيف مكجبة طردية النتائج كجكد عبلقة
 منسكبي لدل إحصائية داللة ذات فركؽ جدتك  كما ال .لدييـ التنظيمي كاالنتماء الثقافة التنظيمية

 الخصائص كفقنا الختبلؼ التنظيمي االنتماء مستكل التنظيمية كفي الثقافة بمستكل يتعمؽ فيما الكمية
 االنتماء مستكل في الكمية منسكبي لدل إحصائية داللة ذات فركؽ بينما تكجد .كالكظيفية الشخصية
 .العسكرييف لحلصا العمؿ لمتغير طبيعة كفقنا التنظيمي

  
 



 
 

37 

 (2003دراسة سالمة)
 أعضاء بينيا لدل كالعبلقة الكظيفي كالرضا الميني االنتماء مستكل معرفة الدراسة ىذه ىدفت    
 الجنس، مف متغيرات كؿ دكر تحديد إلى كىدفت كما الفمسطينية الجامعات في التدريسية الييئة
 االنتماء مستكل الجامعة عمى الكظيفي، المركز اإلدارية، الخبرة العممية، الرتبة العممي، المؤىؿ
 مجتمع تككف .الجامعات الفمسطينية في التدريسية الييئة أعضاء لدل الكظيفي كالرضا الميني،
 عضك ( 1046 ) عددىـ كالبالغ الفمسطينية الجامعات في التدريسية الييئة أعضاء جميع مف الدراسة
 الطبقية بالطريقة أخذت تدريس، ىيئة عضك ( 302 ) مف الدراسة عينة تككنت  .تدريس ىيئة

 باستخداـ الباحثة قامت الدراسة، ىدؼ كلتحقيؽ .الدراسة مجتمع مف (% 30 ) العشكائية كبنسبة
  كتتضمف الكظيفي، الرضا لقياس فقرة، )استبانة (28) كتتضمف الميني، االنتماء استبانتيف )لقياس

 :يمي ما الدراسة إلييا متتكص التي النتائج أىـ كمف .فقرة(  ( 45
 الميني لدل كاالنتماء الكظيفي الرضا بيف إحصائيا دالة مكجبة طردية ارتباطية عبلقة كجكد

 عمى حصؿ كبير لدييـ حيث ميني انتماء الفمسطينية، ككجكد الجامعات في التدريسية الييئة أعضاء
 كاالنتماء الكظيفي الرضا درجة عمى يؤثر ال الجنس متغير أف النتائج كما أظيرت .مرتفعة درجة

 ليا أثر كاف األخرل المتغيرات بينما الفمسطينية، الجامعات في التدريسية الييئة أعضاء الميني لدل
.الكظيفي كالرضا الميني االنتماء درجة عمى

 كخمصت الدراسة الى تكصيات منيا:  
دارم حيث تضمف تمبية حاجات ضركرة تبني كزارة التربية كالتعميـ العالي خطة لمتطكير اال   

العامميف الممحة مما يؤمف تكفير االمف الكظيفي كالعدالة كالمكضكعية ،باالضافة لتطكير انظمة 
 الترقيات كالحكافز بحيث تشمؿ الذيف يحصمكف عمى مؤىبلت عممية عالية كدكرات تدريية.

 
 (2001دراسة درويش )

نظيمي كعبلقتو باالنتماء الميني لمعممي المدارس ىدفت الدراسة المقارنة بيف نمط المناخ الت   
االعدادية الرياضية كغير الرياضية بمحافظة االسكندرية، كتناكلت الدراسة ابعاد المناخ التنظيمي طبقا 
الستجابات المعمميف في كؿ مف المدارس االعدادية الرياضية كغير الرياضية ،ثـ دراسة العبلقة بيف 
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يف بيا في المدارس االعدادية الرياضية غير الرياضية كاالنتماء الميني لممعممالمناخ التنظيمي السائد 
 المنيج الكصفي التحميمي، كتكصمت الدراسة الى نتائج اىميا: ةطبقا الستجاباتيـ، مستخدم

( في )المناخ التنظيمي 0.05كجكد فركؽ معنكية ذات داللة احصائية عند مستكل معنكم قدرة )
بيف المدارس الرياضية كغير الرياضية. كتبيف النتائج كجكد عبلقة ارتباطية طردية ،االنتماء الميني( 

 ذات داللة احصائية بيف ابعاد المناخ التنظيمي كالشعكر باالنتماء الميني لمدرسي المدارس الرياضية. 
 
 

 دراسات تتعمق باالبداع:
 (2013)دراسة عباينة والشقران

مف قبؿ القادة التربكييف في مديريات  اإلدارم اإلبداعة ممارسة ىدفت ىذه الدراسة الكشؼ عف درج   
التربية كالتعميـ في محافظة اربد مف كجية نظرىـ. تككنت عينة الدراسة مف القادة التربكييف في 

كالبالغ  .2010/2011(. لمعاـ الدراسي األكلىاربد ، مديريات التربية كالتعميـ في محافظة اربد )الرمثا
( فقرة. ركزت عمى قياس درجة 20قائدا تربكيا. تـ تطكير أداة لمدراسة تككنت مف ) (223عددىـ )
مف صدؽ األداة كثباتيا. كقد تكصمت  التأكدمف قبؿ القادة التربكييف. تـ  اإلدارم اإلبداعممارسة 
تعميـ في مف قبؿ القادة التربكييف في مديريات التربية كال اإلدارم اإلبداعدرجة ممارسة  أف إلىالدراسة 

( كاألداة ككؿ. اإلبداع. كتطبيؽ اإلبداعمحافظة اربد جاء بدرجة متكسطة في المجاالت )تبني كتشجيع 
فيما حصؿ مجاؿ "بيئة كأساليب العمؿ" عمى درجة ممارسة مرتفعة. مع عدـ كجكد فركؽ ذات داللو 

بكييف في مديريات مف قبؿ القادة التر  اإلدارم اإلبداعفي جميع مجاالت درجة ممارسة  إحصائية
 العممية، المديرية، المسمىككؿ تعزل لمتغيرات )الخبرة  كاألداةالتربية كالتعميـ في محافظة اربد 

 الكظيفي(
 

 (2012دراسة الصرايرة )
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بيف درجة ممارسة مديرم مدارس محافظة الكرؾ لمقيادة    

مي تمؾ المدارس مف كجية نظر المعمميف. كقد تككنت عينة الدراسة التحكيمية كالسمكؾ اإلبداعي لمعم
( معمما كمعممة. كأظيرت نتائج الدراسة أف المديريف يمارسكف القيادة التحكيمية بدرجة 358مف )
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الفردم بدرجة متكسطة، كما أظيرت نتائج الدراسة  اإلبداعيمتكسطة، كأف المعمميف يمارسكف السمكؾ 
 اإلبداعيالسمكؾ  التحكيمية كبيفمكجبة، كمتكسطة، كدالة إحصائيا بيف القيادة  وارتباطيكجكد عبلقة 

الفردم لدل المعمميف. كما أشارت النتائج إلى أف أكثر أبعاد القيادة التحكيمية تنبؤ في السمكؾ 
الفكرية.  الفردم لدل المعمميف كاف بعد الدافعية اإلليامية، يميو التأثير المثالي، ثـ االستثارة اإلبداعي

جراء المزيد مف البحكث المستقبمية  .كأكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات العممية، كا 
 

 (:2012دراسة المشارفة )
ىدفت الدراسة التعرؼ الى دكر ادارة المعرفة لدل مديرم المدارس الثانكية في تنمية االبداع لدل    

لدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي معممييـ بمحافظات غزة كسبؿ تدعيمو.  كلتحقيؽ أىداؼ ا
%( مف مجتمع الدراسة.  كقد 10( معمما كمعممة بنسبة )530التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف )

المعرفة  إلدارةلقياس درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية  األكلىاستخدمت الباحثة استبانتيف: 
 ةفقرة مكزعة عمى المجاالت االربع 39نت مف بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف .كقد تكك 

التالية )تكليد المعرفة ،التشارؾ في المعرفة ،تنظيـ كتخزيف المعرفة ،تطبيؽ المعرفة (اما الثانية فكانت 
 14لقياس دكر مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة في تنمية االبداع لدل معممييـ، كتككنت مف 

 نتائج أىميا:فقرة . كخمصت الدراسة الى ال
المعرفة مف كجية نظر معممييـ  إلدارةدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة    

لدل معممييـ مف كجية  اإلبداععالية. كاف ممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة لتنمية 
داللة احصائية عند مستكل  نظر المعمميف عالية أيضان. كقد تبيف كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة ذات

 ( بيف كاقع إدارة المعرفة لدل المديريف كدكرىـ في تنمية االبداع لدل المعمميف.α≤0.05الداللة )
 في ضكء تمؾ النتائج قدمت الباحثة التكصيات التالية :

 عقد برامج تدريبية لمديرم كمعممي المدارس الثانكية في مجاؿ إدارة المعرفة كاالبداع مف خبلؿ  
خبراء في ىذا المجاؿ .ككضع نظاـ حكافز مادية كمعنكية لتشجيع المديريف كالمعمميف عمى نشر 
المعرفة داخؿ المدرسة ،كانتاج االفكار االبداعية ،كحث مديرم المدارس الثانكية معممييـ عمى القياـ 

البلزمة كالمبلئمة الدارة باالبحاث االجرائية لتنمية االبداع.باالضافة الى تكفير البنية التقنية التحتية 
 المعرفة ،مف اجيزة كانظمة الحاسب االلي كالشبكات كالبرمجيات ،كمحركات البحث االلكتركني .
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 (2011دراسة المشوط )
لمعمـك  العبد اهللسعد  أكاديميةفي  اإلدارم اإلبداعاثر بيئة العمؿ عمى  إلىىدفت الدراسة التعرؼ    

( فقرة. كبعد 45يؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتصميـ استبانة شممت )في دكلة الككيت. كلتحق األمنية
 عدد مف النتائج أبرزىا: إلىإجراء عممية التحميؿ لبيانات الدراسة كفرضياتيا تكصمت الدراسة 

التدريب، المشاركة  التنظيمي،كجكد تأثير ذم داللة معنكية لمعديد مف عناصر بيئة العمؿ)الييكؿ   
كالقدرات  ،اإلبداعي)السمكؾ  اإلدارم اإلبداعالتكنكلكجيا( عمى  ،كالمكافآتالحكافز  ،راتالقرافي اتخاذ 
)السمكؾ  اإلدارم اإلبداعلؤلنظمة كالتعميمات عمى  معنكيةذم داللة  تأثير(. مع عدـ كجكد اإلبداعية
 (. اإلبداعيةكالقدرات  ،اإلبداعي

شراؼيؽ بيف العامميف كتكفير أنظمة رقابة كقد أكصت الدراسة باالىتماـ بنشر مفيـك ركح الفر   فعالة  كا 
 في دكلة الككيت. األمنيةسعد العبد اهلل لمعمـك  أكاديميةفي 
 

 (  2010) دراسة أبو زيد
،قكة  المكافأةقكة  الثبلثة )القكة الرسمية، بأبعادىاىدفت ىذه الدراسة التعرؼ الى اثر القكة التنظيمية    

جديدة ،تنفيذ التغيير،حؿ المشكبلت( لدل عينة مف  أفكار)تكليد  بإبعادهيفي الكظ اإلبداعالخبرة( عمى 
. مستعينا باالستبانو كأداة لجمع البيانات كالمعمكمات البلزمة.  األردنيةالمديريف في البنكؾ التجارية 

 الثبلث )العميا ،الكسطى،الدنيا( كعددىـ اإلداريةتككف مجتمع الدراسة مف مدراء في المستكيات 
عينة  أساسفي محافظة عماف. أخذت عينة الدراسة عمى  األردنية( مديرا في البنكؾ التجارية 560)

الثبلثة )العميا  اإلدارية( مديرا مف المستكيات 150عشكائية ممثمة لمجتمع الدراسة كتمثمت في )
( 102ـ استرداد )،الكسطى ،الدنيا(، مستعينا باالستبانو كأداة لجمع البيانات كالمعمكمات البلزمة. ت

 عدد مف النتائج أىميا: إلىاستبانة منيا .كتكصمت الدراسة 
لكؿ مف القكة الرسمية ،لقكة المكافأة كلقكة الخبرة عمى االبداع  إحصائيةأف ىناؾ أثرا ذا داللة   

،حؿ  )تكليد أفكار جديدة ،تنفيذ التغيير أبعادهبجميع  األردفالكظيفي لمعامميف في البنكؾ التجارية في 
 المشكبلت(.
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 (2010دراسة حمدونة )
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ الى مدل تاثير المناخ التنظيمي عمى ابداع العامميف بمجمع الشفاء    

(  438مكظفان مكزعيف عمى اربع فئات رئيسية) 1395الطبي. تككف مجتمع الدراسة مف 
 279العينة الطبقية كالتي بمغت  فني( كتـ االختيار كفؽ 170ادارم ،  323ممرض ، 464طبيب,)(
 مفردة . 

كقدمت الدراسة عدة نتائج اىميا :  أف تاثير عناصر المناخ التنظيمي )الييكؿ التنظيمي ،نمط القيادة 
،الحكافز ،التكنكلكجيا ،االتصاالت ،اتخاذ القرارات (عمى ابداع المكظفيف ضعيؼ ،مع عدـ كجكد 

خ التنظيمي عمى ابداع العامميف تعزل لمتغيرات فركؽ ذات داللة احصائية لتاثير المنا
 )العمر،الجنس،الخبرة (.

كقدمت الدراسة عدة تكصيات كاف اىميا ضركرة اىتماـ االدارة بالمناخ التنظيمي كبكافة عناصرة    
 كابعاده ،لما في ذلؾ مف تاثير مباشر عمى اداء العامميف بالمستشفى كزيادة قدراتيـ االبداعية .

 
 (:2010عاجز وشمدان )دراسة ال

ىدفت الدراسة معرفة درجة ممارسة مدراء مدارس المرحمة الثانكية لمقيادة المدرسية كدكرىا في تنمية    
االبداع لدل المعمميف ،كىدفت الى بياف اثر متغيرات )الجنس ،سنكات الخبرة ،المؤىؿ العممي 

،كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي  ،التخصص في البكالكريكس( في الدكر القيادم لتنمية االبداع
( فقرة مكزعة عمى ثبلث مجاالت كىي االدارة 33التحميمي ،كاعد الباحثاف استبانة اشتممت عمى )

( معممان 304المدرسية ،المعمـ ،المنياج ، كقد تـ اختيار عينة الدراسة بصكرة عشكائية كبمغ عددىا )
 كتكصمت الدراسة الى النتائج التالية:

ف القيادة المدرسية عندما تشجيع المعمميف عمى تعزيز المقررات الدراسية بما يخدـ النكاحي ا   
االبداعية لدل المتعمميف، تجعؿ المعمميف ييتمكا بتطكير ادائيـ كقدراتيـ لتحقيؽ ىذا الجانب. كما انو 

ل المعمميف تبعا ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية حكؿ دكر القيادة المدرسية في تنمية االبداع لد
 لمتغير المؤىؿ العممي ،كسنكات الخدمة ،كالتخصص في البكالكريكس.

كلقد اكصى الباحثاف بضركرة قياـ القيادة المدرسية بتنظيـ رحبلت تيدؼ الى تنمية االبداع لممعمميف، 
جيات كاف تحثيـ عمى المشاركة في المؤتمرات كالدكرات ،كما تدرب المعمميف عمى استخداـ االستراتي



 
 

42 

التي تنمي االبتكار مثؿ :حؿ المشكبلت ،االكتشاؼ ،العصؼ الذىني ،كاالستقصاء ،كما يجب اختيار 
قيادات مدرسية كاعية تؤمف باىمية االبداع في البيئة المدرسية ،كتسعى لتنميتة لدل المعمميف 

 كالمتعمميف.
 

 (:2010دراسة أبو ىين )
يمية كعبلقتيا باالبداع االدارم لمديرم المدارس الثانكية كىدفت الدراسة التعرؼ الى الثقافة التنظ   

بمحافظات غزة كذلؾ مف كجية نظر المعمميف كذلؾ مف خبلؿ االجابة عف اسئمة الدراسة.كقد 
استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي. كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات 

( 3464ـ كالبالغ عددىـ ) 2010 – 2009لمعاـ الدراسي  المدارس الثانكية الحككمية بمحافظات غزة
 ( معمما كمعممة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية طبقية .  450معمما كمعممة كبمغت عينة الدراسة )

لتحقيؽ اىداؼ الدراسة ،قامت الباحثة باعداد استبانتيف، االكلى لقياس نمط الثقافة التنظيمية ك    
( فقرة، كاالستبانو الثانية لقياس كاقع االبداع االدارم 44كقد اشتممت عمى ) السائد في المدارس الثانكية

( فقرة مكزعو عمى المجاالت االتيو )االصالة الطبلقة 40لمدير المدرسة الثانكية ،كقد اشتممت عمى )
،المركنة ،الحساسية لممشكبلت ،االحتفاظ باالتجاه ،قبكؿ المخاطرة ،التحميؿ كالربط(. كقد تكصمت 

 :لدراسة الى النتائج ،أىمياا
%، يمي ذلؾ 77.6حيث جاءت العبلقات االنسانية في أعمى مراتب القيادة التشاركية بنسبة    

%، أما 73.4%، يميو تفكيض السمطة بنسبة 73.9مشاركة القائد لممرؤسيف في المياـ القيادية بنسبة 
فركؽ ذات  بينت الدراسة انو ال تكجد %. كما75.0الدرجة الكمية لبلستبانة فكانت بنسبة عالية ىي 
بمحافظات  يةالحككمالمدارس  لدرجة ممارسة مديرم داللة احصائية بيف متكسطات تقديرات المعمميف

كانو ( ،المرحمة التعميمية، سنكات الخدمة، المؤىؿ العمميتعزل لمتغير )الجنس،  غزة لمقيادة التشاركية
المدارس  لدرجة ممارسة مديرم ات تقديرات المعمميففركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسط تكجد

، كما بينت الدراسة انو ال (المنطقة التعميميةتعزل لمتغير ) بمحافظات غزة لمقيادة التشاركية يةالحككم
فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات تقديرات المعمميف لنمط الثقافة التنظيمية السائدة في  تكجد

لمتغير )الجنس، سنكات الخدمة ،المنطقة التعميمية ،المؤىؿ العممي( ، فجاءت  المدارس الثانكية تعزل
مرتبة تنازليا ) ثقافة النظـ كاالدكار ، ثقافة االنجاز ، ثقافة التعاطؼ االنساني ثـ ثقافة القكة( , مع 
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 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة مديرم مدارس
الثانكية في محافظات غزة لبلبداع االدارم تعزل لمتغير الجنس عدا مجاؿ االحتفاظ باالتجاه فكانت 
ىناؾ فركؽ لصالح االناث ،اما في متغير سنكات الخدمة فقد اتضح عدـ كجكد فركؽ في مجالي 

فركؽ )االصالة ،كالطبلقة( ،كلقد اتضح اف ىناؾ فركقا في عناصر االبداع االدارم كلقد كانت ال
سنكات ،اما في متغير المنطقة التعميمية فمـ تتضح فركؽ في المجاليف )  10لصالح االكثر مف 

االصالة ،كاالحتفاظ باالتجاه( ،كلقد اتضح كجكد فركؽ في باقي القدرات كالدرجة الكمية لممقياس كلقد 
تغير المؤىؿ كانت الفركؽ لصالح الشماؿ كالشرؽ كالكسطى كخاف يكنس مقابؿ غرب غزة.اما في م

العممي فمـ تتضح فركؽ في المجاؿ )الطبلقة ،كالحساسية لمشكبلت، كاالحتفاظ باالتجاه ،كقبكؿ 
المخاطرة ،كالتحميؿ كالربط( أم انو ال تكجد فركؽ تعزل لمتغير المؤىؿ الدراسي في ىذه المجاالت 

ياف كلقد كانت الفركؽ ،كلقد اتضحت فركؽ في المجاؿ )االصالة ،المركنة ( كالدرجة الكمية لبلستب
لصالح حاممي المؤىؿ الجامعي مقابؿ حاممي المؤىؿ الجامعي باالضافة الى دبمكـ عاـ في ىذه 

 المجاالت كالدرجة الكمية لبلستبياف.
( بيف جميع ابعاد α ≤ 0.01كتبيف كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة ذات داللة احصائية عند مستكل )   

درجة الكمية لمقياس االبداع االدارم ،عدا بعد ثقافة القكة لـ يظير ارتباطا مقياس الثقافة التنظيمية كال
 داال بينو كبيف كؿ مف المركنة كالحساسة لممشكبلت كقبكؿ المخاطرة.

 كقد قامت الباحثة بتقديـ عدة تكصيات منيا :   
ة التي تساعد عمى ضركرة العمؿ عمى زيادة كعي كمعرفة مديرم المدارس الثانكية بالثقافة التنظيمي   

االبداع االدارم مف خبلؿ التدريب العممي الميداني. مع التأكيد عمى ضركرة اعطاء دكرات تدريبية 
لتزكيد المديريف بخبرات جديدة متطكرة ترفع مف مستكل أدائيـ .كاف يتـ اشراؾ المعمميف بشكؿ اكبر 

بالتالي تحسيف الثقافة التنظيمية في اتخاذ القرارت المدرسية ،مما يزيد مف انتمائيـ لممدرسة ،ك 
بمدارسيـ .كالعمؿ عمى ترسيخ ثقافة االنجاز في المدارس الثانكية مف خبلؿ اداء العمؿ بكفاءة كفعالية 

 كالعمؿ بركح الفريؽ ،كتقبؿ اراء االخريف ،كعدـ التحيز لفئة مف المعمميف عمى حساب فئة اخرل .
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 :(2009دراسة جرغون )
كاقع سياسات االختيار كالتعييف في الكظائؼ االدارية في كزارة التربية عمى تعرؼ مالدراسة ل كىدفت   

كالتعميـ العالي الفمسطينية في قطاع غزة ،كالتعرؼ عمى مستكل الكالء التنظيمي لدل العامميف في 
لدييـ عمى أثر سياسات االختيار كالتعييف عمى الكالء التنظيمي لمتعرؼ الكظائؼ االدارية في الكزارة ،ك 

( مكظفا ممف يحممكف مسميات 226.مستخدما المنيج الكصفي التحميمي ،كتككف مجتمع الدراسة مف )
 .، كقد استخدـ الباحث أسمكب الحصر الشامؿ في دراستودارية تتراكح بيف ككيؿ كزارة كرئيس قسـإ

ظـ عممية االختيار أظيرت نتائج الدراسة انو يكجد لدل الكزارة سياسات ادارية كاجراءات مكتكبة تن   
كالتعييف ،كقادرة عمى تحقيؽ اختيار األفراد المبلئميف لشغؿ الكظائؼ االدارية لك تـ تطبيقيا بشفافية 
كمكضكعية.كاف التزاـ الكزارة بتطبيؽ السياسات كالمعايير في االختيار كالتعييف لمكظائؼ االدارية غير 

كتدخؿ بعض العكامؿ الغير مكضكعية .كما  مناسب كاقؿ مف المستكل المطمكب بسبب ضعؼ الرقابة
كبينت نتائج الدراسة كجكد عبلقة طردية بيف الكالء التنظيمي لدل العامميف االدارييف في الكزارة ككاقع 

 كأكصت الدراسة بعدد مف التكصيات أىميا: سياسات االختيار كالتعييف في الكظائؼ االدارية.
عييف لمكظائؼ اإلدارية لضماف كالء العامميف اإلدارييف كما لو رفع مستكل فعالية سياسات االختيار كالت

 مف أثر عمى األداء كبالتالي عمى كفاءة كفعالية الجياز اإلدارم في الكزارة.
 (2008راسة المخاوي )د
ىدفت الدراسة التعرؼ الى دكر مديرم المدارس االعدادية بككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة في  

الجماعي لدل معممييـ ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كتككف مجتمع تنمية االبداع 
( معمما 2742الدراسة مف جميع معممي كمعممات المدارس االعدادية بمحافظات غزة كعددىـ )

( معمما كمعممة ، كاالستبانة كاداة 354كمعممة ،كاختيرت عينة الدراسة طبقية عنقكدية، كقد بمغت )
ت مف خمس مجاالت تناكلت دكر مدير المدرسة في تنمية االبداع الجماعي لدل لمدراسة كتككن

المعمميف في)التخطيط لمتدريس ،تنفيذ الدركس ،المنياج ،ادارة الصؼ ،كالتقكيـ( .كخمصت الدراسة الى 
 عدد مف النتائج ،منيا:

ظات غزة لدكرىـ في بمغ متكسط درجة ممارسة مديرم المدراس االعدادية بككالة الغكث الدكلية بمحاف
% 65.66تنمية اإلبداع الجماعي لدل معممييـ مف كجية نظر المعمميف في مجاؿ التخطيط لمتدريس 
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دارة الصؼ 65.97% ،المنياج 69.01،كتنفيذ الدركس  %، كبمغ 68.4% ،التقكيـ 70.03% ،كا 
    %.67.81المتكسط الكمي لبلستبانة 

طيط لمدركس ،تنفيذ الدرس ،المنياج( تعزل لجنس افراد كجكد فركؽ ذات داللة احصائية حكؿ )التخك 
عينة الدراسة كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة حكؿ مجاؿ )ادارة الصؼ ،كالتقكيـ( تعزل لجنس المعمـ. 

 مع عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل لمتغير سنكات الخدمة كالمؤىؿ العممي. 
 سة اكصى الباحث باالتي:كفي ضكء النتائج التي تكصمت الييا الدرا   

عقد دكرات تدريبية لمديرم المدارس االعدادية كمعممييـ لرفع قدراتيـ االبداعية كتييئتيـ لمخبرات 
 .البلزمة ،كاثراء المناىج الدراسية باالنشطة االبداعية التي تنمي االبداع عند المعمميف كالطمبة

 
 (2008دراسة بمواني )

االدارة المدرسية في تنمية االبداع في المدارس الحككمية في ىدفت الدراسة التعرؼ الى دكر 
محافظات شماؿ فمسطيف، كما سعت الى معرفة دكر االدارة المدرسية في تنمية االبداع مف كجية 
نظر المديريف باختبلؼ متغيرات )الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،التخصص ،كمكاف العمؿ( 

كصفي الميداني لجمع البيانات مف مجتمع الدراسة المتككف مف المديريف ،كاستخدمت الباحثة المنيج ال
( مديرا كمديرة ،كتككنت عينة الدراسة 429كالمديرات في محافظات شماؿ فمسطيف كالذم بمغ عددىـ )

( مديرا كمديرة ،كقد اختارت الباحثة العينة العشكائية البسيطة ،كقامت الباحثة باعداد استبانة 215مف )
تقسيـ الفقرات الى خمسة مجاالت، ىي)االدارة المدرسية ،المجتمع المحمي ،المناىج التعميمية  ، كتـ

،البيئة المدرسية ،كمجاؿ المعمـ( ،باالضافة الى سؤاليف انشائييف يتصبلف بمعيقات االدارة المدرسية 
 في تنمية االبداع في المدارس الحككمية.

 كتكصمت الدراسة الى نتائج ،اىميا:
االدارة  مجاؿ %،86.7بنسبة  مجاؿ المعمـل)في تنمية اإلبداع كانت كما يمي مجاالت الدراسة  اف  

بنسبة  البيئة المدرسيةمجاؿ  ،%70.4بنسبة  المجتمع المحميمجاؿ  ،%75بنسبة المدرسية 
كأف الدرجة الكمية إلجابات عينة الدراسة نحك (. %68.1بنسبة  المناىج التعميميةمجاؿ  ،70.4%

سئمة المتعمقة بدكر اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحككمية في محافظات الشماؿ األ
%، كىذا يدؿ عمى نسبة مكافقة كبيرة نحك األسئمة. 76.4كمعيقاتيا مف كجية نظر مديرتيا، بمغت 
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يرات ( تعزل الى متغα  =0.05عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ،)كاتضح 
)المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة ،تخصص المدير ،كمكاف العمؿ( بينما كانت ىناؾ فركؽ تعزل الى 

 متغير الجنس.
ضركرة تطكير المناىج التعميمية ،كتضمينيا ما يدعك الى تنمية االبداع ،كضركرة ب كاكصت الباحثة 

 .تكفير مجمكعة مف التسييبلت المادية كالمعنكية في البيئة المدرسية
 

 (:2007اج )جدراسة الح
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل الضغكط الكظيفية التي يتعػرض ليا العاممكف في مينة    

التمريض في مستشفيات قطاع غزة الفمسطينية، كالكشؼ عف مدل كجكد عبلقة بيف ضغط العمؿ ككؿ 
صائية في مستكل ضغط العمؿ مف االنتماء كالرضا الكظيفي كعػف مدل كجكد فركؽ ذات داللة إح

، يتككف مجتمع الدراسة تعزل لمتغيػر )العمػر،الجنس، المؤىؿ العممي، الحالة االجتماعية، مدة الخبرة(
ممرض  424مف جميع الممرضيف كالممرضات العامميف بمستشفى الشفاء بغزة كالبالغ عددىـ 

فنييف كالعماؿ. لينحصر مجتمع العينة كممرضة كقد تـ استثناء المكظفيف مثؿ األطباء كاإلدارييف كال
ممرض كممرضة. كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي الميداني عف  100العشكائية عمى 

 طريؽ تكزيع أداة الدراسة المتمثمة في استبانة تـ تصميميا ليذا الغرض.
ات الحسابية كتحميؿ كفي تحميؿ ىذه الدراسة استخدـ الباحث التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسط   

 التبايف األحادم باالضافة الى اختبار )ت( كمعامؿ ارتباط بيرسكف.
 كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:    
إف العامميف في مينة التمريض في مستشفى الشفاء بغزة يعانكف مف مستكل ضغط مرتفع .كما بينت   

ضغط العمؿ كالرضا الكظيفي. ككجكد عبلقة النتائج كجكد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف 
عكسية غير دالة إحصائيا بيف ضغط العمؿ كاالنتماء التنظيمي. كذلؾ تكصمت الدراسة إلى عدـ 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل ضغط العمؿ تعزل لمتغير )العمر، الجنس، المؤىؿ 

 العممي، الحالة االجتماعية، مدة الخبرة(. 
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 (2007)دراسة ممك 
كىدفت الدراسة التعرؼ الى اثر االنماط القيادية عمى االبداع الكظيفي في المؤسسات الحككمية في   

( استبانة عمى عينة مف مجتمع الدراسة الذم تككف مف بعض 540دكلة الككيت ،حيث تـ تكزيع )
ارة التخطيط ,كديكاف الجيات الحككمية كىي الييئة العامة لبلستثمار، كالصندكؽ الككيتي لمتنمية ،ككز 

كجكد عبلقة بيف االنماط القيادية كاالبداع الكظيفي  كتكصمت الدراسة الى نتائج اىميا: الخدمة المدنية.
في المؤسسات الحككمية في دكلة الككيت.كاف أكثر االنماط القيادية السائدة لدل المديريف ) 

د عبلقة ضعيفة  بيف االسمكب المتسمط الديقراطي، يمية الحر كاخيرا التسمطي(. باالضافة الى كجك 
 كاالبداع الكظيفي في المؤسسات الحككمية في دكلة الككيت.

 
 (2006دراسة عمقم )

ىدفت الدراسة التعرؼ الى كاقع استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في الجامعات الفمسطينية جنكب    
رييف. تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع الضفة الغربية كأثرىا عمى االبداع التنظيمي لدل العامميف االدا

العامميف االدارييف مف مختمؼ المستكيات االدارية في الجامعات الفمسطينية جنكب الضفة الغربية، 
( عامبل ،كقد تـ اختيار العينة باسمكب العينة العشكائية الطبقية، كالذم بمغ 269حيث بمغ عددىـ )

ة ، مستعينا باالستبانو كأداة لجمع البيانات %( مف أفراد مجتمع الدراس59( أم بنسبة )158)
 ( استبانة صالحة لمتحميؿ كالدراسة.144كالمعمكمات البلزمة كتـ استرجاع )

 كقد تكصمت الدراسة الى عدد مف النتائج ،اىميا:   
كجكد عبلقة ايجابية بيف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاألبعاد المختمفة لئلبداع. كعدـ كجكد فركؽ    

ذات داللة إحصائية في استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات تعزل لػػػ)الحالة االجتماعية ،كالفئة العمرية 
،كالمؤىؿ العممي ،كسنكات الخبرة(، كعدـ كجكد فركؽ في االبداع التنظيمي تعزل لػػػ)الجنس ،كالحالة 

بداع التنظيمي تعزل االجتماعية ،كالمؤىؿ العممي( ، ككجكد فركؽ ذات داللة احصائيو في درجة اإل
 لمتغير الجامعة. 

 كفي ضكء نتائج الدراسة ،خمص الباحث الى مجمكعة مف التكصيات ككاف أىميا:
زيادة التنسيؽ كالتعاكف ما بيف الجامعات الفمسطينية لبلطبلع عمى أحدث ما تكصمت إلية الجامعات 

كرة تييئة المناخ التنظيمي مف أفكار اإلبداعية كأساليب تكنكلكجية حديثة، مع التاكيد عمى ضر 
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المناسب لطرح األفكار الجديدة كتبادؿ الرأم كالنقد البناء، باالضافة الى تقديـ الحكافز المادية 
كالمعنكية لممبدعيف في مختمؼ مستكياتيـ كمكاقعيـ ليصبح اإلبداع مجاال لمتنافس بينيـ. كتطكير قسـ 

 المبدعيف كتنمية قدراتيـ. خاص باالبداع في الجامعات بيدؼ متابعة العامميف
 

 (2003دراسة أبو تايو )
ىدفت ىذه الدراسة تحميؿ العبلقة بيف اسمكب القائد كالسمكؾ االبداعي الفردم لدل المرؤكسيف.   

( مديرا في شركات صناعية كبرل في االردف. كاستخدـ الباحث 430تككنت عينة الدراسة مف )
 المؤسسة كالسمكؾ االبداع لدل االفراد. استبانتيف لقياس كؿ مف اسمكب القائد في

كقد بينت النتائج التي تـ التكصؿ ليا في ىذه الدراسة اف اسمكب القائد عمى درجة عالية مف    
االىمية في تحديد مدل كمستكل السمكؾ االبداعي لدل العامميف في المنظمات. كما بينت النتائج اف 

لمقائد اثر كاضح في تشجيع السمكؾ االبداعي لدل  لكؿ مف قكة المعرفة كقكة الجاذبية الشخصية
 العامميف، بينما لـ يتبيف أم أثر كاضح لمقكة الشرعية كقكة المكافاة عمى السمكؾ االبداعي لمعامميف.
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 دراسات بالمغة االنجميزية: 2.3.2
 

 دراسات تتعمق باالنتماء الوظيفي: 
 

العكامؿ التي مستكل االنتماء التنظيمي ك ( التعرؼ الى Tung, et al,2014ىدفت دراسة كؿ مف)
العامميف في البنكؾ في مدينة ىكشي منو، اكبر مدينة تجارية في فيتناـ. فدرس لدل تؤثر عميو 

( مكظفان 201الباحثكف العكامؿ التي تؤثر عمى االنتماء التنظيمي باستخداـ المنيج الكصفي ؿ)
 . ( بنكا في ىذه المدينة11مصرفيان في )
تكصي االنتماء التنظيمي .ك الرضا الكظيفي ك أف ىناؾ عبلقة مكجبة بيف  تائج الدراسةكأظيرت ن

  .الدراسة بضركرة اىتماـ المنظمات باالنتماء كالتاكيد عمى تعزيز الدعـ التنظيمي لمكظفييا
 
(  التعرؼ الى عكامؿ )بيئة العمؿ ،األمف Ramay and Ramay,2012)كىدفت دراسة كؿ مف   

ضا عف الراتب ، كالمشاركة في صنع القرار( كعبلقتيا باالنتماء التنظيمي لدل العامميف الكظيفي، الر 
( فردا مف المكظفيف اإلدارييف كغير 215في القطاع المصرفي في باكستاف لعينة عدد أفرادىا )

 ,Meyer)في ىذه الدراسة مقياس االنتماء التنظيمي الذم أعده كؿ مف اف كاستخدـ الباحثاإلدارييف. 
Allen & Smith,1993) ( فقره18، كيحتكم ).   كأظيرت نتائج الدراسة أف مستكل االنتماء التنظيمي

، كما أظيرت ارتباطيو إيجابية بيف المتغيرات التابعة كالمستقمةكاف بدرجة متكسطة، كأف ىناؾ عبلقة 
الجنس، المؤىؿ النتائج كجكد فركؽ دالة في مستكيات االنتماء التنظيمي تعزل لمتغيرات:)العمر،
باالضافة الى  العممي،الراتب، الخبرة ،مدة العمؿ في المؤسسة، المسمى الكظيفي، كالحالة االجتماعية(.

اف العبلقة بيف األمف الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي كانت األكثر أىمية، مشيرا إلى أف كظيفة آمنة يمكف 
أيضا عبلقة كبيرة مع االلتزاـ التنظيمي،  أف تسفر عف مستكل أعمى مف االلتزاـ. كبينت بيئة العمؿ

كتبيف أف بيئة عمؿ صحية كصديقة قد تعزز التزاـ المكظؼ تجاه عممو كتنظيمو. ككذلؾ بينت النتائج 
كجكد ارتباط ضعيؼ بيف االنتماء التنظيمي ككؿ مف الراتب كالمشاركة في صنع القرار ػكتبيف النتائج 

لعمر ،مدة العمؿ (، كعدـ كجكد فركؽ دالة لمتغير الجنس تؤثر كجكد فركؽ دالة احصائيا لمتغيرات )ا
 عمى انتماء المكظفيف.
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دراسة العبلقة بيف  ( Bakan, Büyükbeşe and Erşahan ,2011كىدفت دراسة كؿ مف)
في شركة الغزؿ كالنسيج كالتي مقرىا في مدينة مبلطية في  ممكظفيفلمستكل التعميـ كااللتزاـ التنظيمي 

 .1990( عاـ Meyer and Allenاستخداـ مقياس االنتماء التنظيمي الذم أعده كؿ مف) كتـ .تركيا
كأظيرت نتائج  شمميـ االستطبلع التركي. ( فردان 350ا)كاختار الباحثاف عينة عشكائية عدد أفرادى

لة ككجكد فركؽ دا .أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستكل التعميـ كااللتزاـ التنظيمي الدراسة
انخفاض معدالت دكراف العمؿ كالتغيب  احصائيا في مستكيات االنتماء التنظيمي تعزل لمتغيرات: )

عف العمؿ، كتحسيف رضا العمبلء، ارتفاع الدافع لمعمؿ، زيادة سمكؾ المكاطنة التنظيمي كاألداء 
يمي لـ يتـ استكشافيا الكظيفي العالي. كمع ذلؾ، فإف العبلقة بيف العكامؿ الديمكغرافية كااللتزاـ التنظ

 بالكامؿ.
 

بيف كعبلقتو باالنتماء التنظيمي الرضا الكظيفي التعرؼ الى  ((Azeem,2010كىدفت دراسة 
يعممكف في  ( فردان 128، كاختار الباحث عينة عشكائية عدد أفرادىا )المكظفيف في سمطنة عماف

 Smith, Kendallt and)مف الذم أعده كؿ الرضا الكظيفي. كتـ استخداـ مقياس صناعة الخدمات
Hulin)  كتـ استخداـ مقياس االنتماء التنظيمي الذم أعده كؿ مف .1969عاـ (Mowday, 

Porter and Steers)   كأظيرت نتائج الدراسة أف مستكل االنتماء التنظيمي كاف   .1982عاـ
، كما أظيرت النتائج بدرجة متكسطة، كأف ىناؾ عبلقة مكجبة بيف االنتماء التنظيمي كالرضا الكظيفي

كجكد فركؽ دالة في مستكيات االنتماء التنظيمي تعزل لمتغيرات )الراتب ،الرضا الكظيفي العاـ 
 ،العمر ،مدة العمؿ( 

 

بالرضا الكظيفي كعبلقتو  كظيفيمستكل االنتماء ال التعرؼ الى (Çelik ,2007) كىدفت دراسة
دـ الباحث االستبياف لقياس كؿ مف االنتماء كاستخ .في مرسيف، تركيا مكظفي مكتب الضرائبلدل 

 Meyer andمقياس االنتماء التنظيمي الذم أعده كؿ مف)كالرضا الكظيفي، حيث تـ استخداـ 
Allen ي تعزل فظيلك كأظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة في مستكيات االنتماء ا .1990( عاـ

 اعية، كالعمر.لمتغيرات: الجنس، المؤىؿ العممي، الخبرة ، الحالة االجتم
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التعرؼ الى تقييـ أعضاء ىيئة التدريس في  (Marchiori and Henkin, 2004)كىدفت دراسة 
الكميات الطبية لمكالء التنظيمي كاالداء الكظيفي، مستخدميف المنيج الكصفي التحميمي. كتككنت عينة 

 ككندا. ( كمية طبية في الكاليات المتحدة15( عضكا اختيركا مف )1121الدراسة مف )
نتائج الدراسة: خمصت الدراسة الى كجكد عبلقة ايجابية ذات داللة احصائية بيف الكالء المعيارم 
كاالداء الكظيفي، كاف ىناؾ فركقا ذات داللة احصائية في مستكل الكالء التنظيمي العاطفي كمدة 

الء المستمر كمدة الخدمة الخدمة في التعميـ العالي، ككجكد عبلقة ايجابية ذات داللة احصائية بيف الك 
 في المؤسسة نفسيا.

 
فحص العبلقات بيف الكالء الميني كالتنظيمي ( Somech & Bogler ,2002كىدفت دراسة )  

لممعمـ كمشاركتو في اتخاذ القرار في المجاالت: االدارم، الفني، كالسمكؾ الحضارم في التعامؿ مع 
( 27( مدرسة اعدادية ك)25( معمما مف )983) التبلميذ. جمعت البيانات باستخداـ استبانة مف

مدرسة ثانكية في الكياف االسرائيمي، كقسمت االستبانة الى المجاالت االتية: )االدارم ،كالفني 
 ،كاالتجاه نحك التبلميذ، كاالتجاه نحك العمؿ كفريؽ ،كاالتجاه نحك المدرسة(.

يني كالتنظيمي بالمجاؿ االدارم. كارتباط أظيرت نتائج الدراسة كجكد ارتباط ايجابي بيف الكالء الم
 الكالء الميني ايجابيا فقط بالمجاؿ الفني كبالسمكؾ الحضارم المنظـ في التعامؿ مع التبلميذ.

 
الى دراسة كتقصي العكامؿ الشخصية  (Joffers  & Haughey ,2001)ىدفت دراسة ك 

اـ معممي المرحمة االعدادية في كاالجتماعية كالتنظيمية التي قد تؤثر عمى انخفاض مستكل التز 
( معمما. كقد اظيرت النتائج اف انخفاض 14استراليا. كتـ استخداـ المقابمة كأداة لمدراسة مع عينة )

مستكل االلتزاـ يرتبط بالشعكر بعدـ النجاح كانخفاض الثقة بالنفس لدل المعمميف .كما بينت الدراسة 
اف حدتيا تعتمد عمى درجة ادراكيـ ليا، كاف المشاعر ال اف ىذه المشاعر ليست كاحدة بيف المعمميف ك 

تسير بشكؿ خطي منتظمة ،بؿ تشيد فترات صعكد كىبكط ، كما بينت نتائج الدراسة اف التزاـ 
المعمميف نحك )الزمبلء ،يميو اكلياء االمكر ،كالمديريف ،كاخيرا نحك المدرسة( . كبينت اف ىناؾ فركؽ 

االلتزاـ تعزل لمتغيرات )سنكات الخبرة ،كعدد الطبلب في الفصؿ ذات داللة احصائية في مستكل 
 ،كاختبلؼ طرؽ التعمـ لدل الطبلب ،كمستكل التدريب ،كالعبء التعميمي(.
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الى معرفة تكقعات مديرم المدارس العميا لمعكامؿ المؤثرة عمى ( (Hawkins, 1998كىدفت دراسة  

)العمر ،الجنس،التثبيت في الخدمة ،العمؿ التنظيمي االنتماء الفعاؿ لدييـ كدراسة تأثير متغيرات 
،الشعكر باالنصاؼ ،كاالستقبللية( عمى درجة االنتماء التنظيمي لدل مديرم المدارس العميا في 

( مديرا. كبينت الدراسة كجكد عبلقة 396الكاليات المتحدة .كتـ تكزيع االستبانو عمى عينة مككنة مف )
مي ككؿ مف درجة الشعكر باالنصاؼ ،كالتثبيت في الخدمة ،كالدعـ ارتباطة بيف االنتماء التنظي

 التنظيمي كالعمر.
 

( الى دراسة العكامؿ التي تؤثر في درجة االنتماء 994Raju & Srivastava , 1)كىدفت دراسة 
التنظيمي لممعمميف .كاستخدـ في الدراسة مقاييس الدافعية الداخمية كالرضا عف العمؿ كانسجاـ 

 28( مدرسا تـ انتقاؤىـ عشكائيا مف 454كالكالء العاطفي. كتككنت عينة الدراسة مف )االىداؼ 
مدرسة ثانكية مف مدارس مدينة دليي في اليند .ككجدت الدراسة اف اكثر المؤشرات داللة عمى 
 االنتماء الكظيفي ىي ادرؾ المعمميف لمكانة التعميـ ،الدعـ االجتماعي،تكقعات الطبلب كألياء األمكر،

 كدعـ المديريف كالزمبلء.
 

الى البحث في العبلقة بيف السمكؾ االدارم   (Pinter and Charters ,1988كىدفت دراسة )
لمديرم المرحمة االساسية كالتزاـ المدرس مع المدرسة)االلتزاـ التنظيمي(. كقد تـ جمع البيانات مف 

يجكف ككاشنطكف، بمغ عدد افراد العينة) المعمميف كالمديريف ضمف عينة مف المدارس االبتدائية في اكر 
( فردان. كاظيرت نتائج الدراسة كجكد ارتباط بعبلقة ايجابية بيف السمكؾ االدارم لممديريف كااللتزاـ 524

 التنظيمي لممعمميف .
 

الميني  متغيرم االنتماء  بيف العبلقة إلى( لمتعرؼ Ananchi ,1986)  جاءت ىذه الدراسة
كالية  في جامعات ةعشر  في التجارة كميات في التدريسية أعضاء الييئة لدل كالرضا عف العمؿ
 مف إحصائية بيف كؿ داللة كذات عبلقة مكجبة كجكد نتائج الدراسة كأظيرت  أريزكنا األمريكية،
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في   إحصائية داللو ذات فركقان  ىناؾ أف كذلؾ كبينت الدراسة التنظيمي، كاالنتماء العمؿ عف الرضا
 .دكتكر أستاذ رتبة العممية، لصالح الرتبة لمتغير ماء الميني تعزلمستكيات االنت

 
مديرم البرنامج  كأىميةكصؼ طبيعة  إلى( Moskowitz & Scanlan,1986 )ىدفت دراسة 

التعاكني لمتثقيؼ الصحي ،كااللتزاـ التنظيمي كالميني. كتحديد مدل فائدة االلتزاـ التنظيمي كااللتزاـ 
تبلفات في مدل الرضا لدل ىؤالء المختصيف. كقد تـ تطبيؽ المقاييس لعينة الميني في تفسير االخ

عنقكدية مف مديرم البرنامج لدل خمسة افرع لمتعاكف الصحي .كقد جاءت النتائج متسقة مع 
االلتزاـ الميني ،تبيف انو كاف ذا اثر ايجابي كمستقؿ في مدل سركر  بأىميةالفرضيات المتعمقة 
لمياميـ التنظيمية. كقد تبيف كجكد عبلقة بيف االلتزاـ الميني كالتنظيمي لمديرم  المدراء عند انجازىـ

 التعاكف الصحي ،مما ساعد عمى زيادة فعالية المؤسسات لدل المديريف االكاديمييف.
الدراسة مف استبانة بكرتر لبللتزاـ التنظيمي ،كنمكذج مكاز معدؿ مف استبانة  أدكاتكتككنت     

فقرات مف المقاييس الفرعية "الخاصة بالعمؿ"  10الى صكرة مختصرة مف  باإلضافةي ، االلتزاـ المين
 مف مؤشر الكصؼ الكظيفي التي طكرىا شميث ككيندؿ كىكليف.

النتائج فيما يتعمؽ بالعبلقة المبلحظة ما بيف االلتزاـ التنظيمي كااللتزاـ الميني  أظيرتكقد    
نضمف االنتساب المتبادؿ بينيا بحيث تساعدنا عمى  أفكننا كالرضا الكظيفي، فتبيف انو قد ال يم

ي في المؤسسات التعميمية . كبالفعؿ، يبدك اف االلتزاـ حتحديد دكر ىيئة العامميف بالتعاكف الص
التضامني مع المؤسسة التعميمية كالمينة يضغط عمى التاثير االلتزامي فيما يتعمؽ بسركر مديرم 

ىـ. كمف االىمية بمكاف بالنسبة لممديريف االكاديمييف تمؾ النتيجة التي تبيف البرنامج في ادائيـ الدكار 
انو حتى مع كجكد مستكيات قميمة نسبيا مف االلتزاـ التنظيمي ،فقد عبر مديركا البرنامج عف انتساب 

 ميني قكم كسركر كبير في ادائيـ الدكارىـ المؤسسية.
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 دراسات تتعمق باالبداع:
 

اإلبداع كاالبتكار في ( التعرؼ الى Binnewies and Gromer ,2012ة )كىدفت دراس  
في تكليد االفكار االبداعية عند  عمى االبداع الشخصيالعمؿ، كدراسة دكر خصائص العمؿ 

( فردان. كتـ استخداـ 589اختار الباحثاف عينة عشكائية عدد أفرادىا )المعمميف، كتعزيزىا كتنفيذىا.
، كمقياس القيادة 1997( عاـ Meyer and Allenيمي الذم أعده كؿ مف)مقياس االنتماء التنظ
. كأظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ايجابية 1995( لعاـ Avolio and Bassالتحكيمية لكؿ مف)

 بيف مستكيات العمؿ االبداعي كتعزيز الفكرة ،كدعـ زمبلء العمؿ كالمشرؼ .
 

ار مظاىر االبداع في االدارة عف طريؽ اختب (Ahmadi & Rukhsh ,2011)ىدفت دراسة 
فحص العبلقة بيف مثيرات االبداع كالقدرة عمى االبداع كتاثيرىا عمى انجاز االبداع. تككنت عينة 

( مف مديرم مؤسسات ايرانية خاصة تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشكائية ،حيث 204الدراسة مف )
 بلزمة لمدراسة. استخدـ الباحثاف االستبانة لجمع المعمكمات ال

كاظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة قكية كذات داللة بيف مثيرات االبداع كالقدرة عمى االبداع،    
كما تكصمت الى اف ىناؾ عبلقة قكية كىامة بيف القدرة عمى االبداع كانجاز االبداع. مع ذلؾ لـ تبيف 

البداع. كما كصت الدراسة بانو حتى نتائج الدراسة أم تاثير مباشر لمثيرات االبداع عمى انجاز ا
تصؿ المؤسسات الى اداء ابداعي عالي فانيا تحتاج اكال الى تطكير البيئة الثقافية كالسمككية 

 المشجعة عمى االبداع. 
 

( التعرؼ عمى العمميات االبداعية كالعكامؿ التي Gilson & Shalley ,2004كىدفت دراسة )
كالتعرؼ كذلؾ عمى العبلقة بيف كؿ مف  ضاء فريؽ العمؿ،تؤثر عمى االنغماس فييا مف قبؿ اع

كخصائص فريؽ العمؿ مف ناحية ،كاالنغماس  مظاىر تصميـ الميمة ،كاالتجاه نحك نشاطات الفريؽ،
اىميا: انو كمما  كقد تكصمت الدراسة الى عدد مف النتائج، في العمميات االبداعية مف ناحية اخرل.

يتطمب ترابط في الميمات كابداعا اكثر ككمما شارككا في عممية حؿ  اعتقد اعضاء الفريؽ باف عمميـ
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المشكبلت الخاصة بالفريؽ، كمما زاد انغماسيـ في العمميات االبداعية. كما كيعتبر اعضاء الفريؽ 
 الذيف ينغمسكف اكثر في العمميات االبداعية في مناخ عمؿ الفريؽ اكثر دعما لبلبداع.

مستقبمية حكؿ العكامؿ التي تجعؿ االنغماس الكظيفي في العمميات  كاكصت الدراسة باجراء بحكث
 االبداعية اكثر نجاحا كجذبا لممكظفيف.

 

التعرؼ عمى العكامؿ التي يمكف اف يستخدميا المديركف  (Toremen ,2003)كىدفت دراسة  
منطقة  لتككيف بيئة ابداعية في المدرسة، كالخصائص التي تميز المناخ التنظيمي االبداعي في

جكىانسبرغ التعميمية في جنكب افريقيا . كاستخدـ فيو المنيج الكصفي الكثائقي باالعتماد عمى الكتب 
كالدراسات ذات العبلقة بمكضكع الدراسة .كتكصمت الدراسة الى عدد مف النتائج منيا : اف مف 

نجازات بعدالة ،اتاحة العكامؿ التي تساعد المديريف عمى تككيف بيئة ابداعية في المدرسة )تقكيـ اال
الفرصة لمعامميف عمى الرغبة في المجازفة ،عدـ الخكؼ مف الفشؿ،التعامؿ مع اخطاء العامميف 
بالتسامح كالرحمة، الحد مف البيركقراطية بتركيز السمطات في يد كاحدة، تكفير نظاـ اتصاؿ يسمح 

النفسي،كاعطاء كقت كاؼ بتبادؿ الخبرات كاألفكار، كتشجيع االبداع الفردم ،تقديـ الدعـ 
لممبدعيف،منح الحكافز لممبدعيف ،كتكفير االمكانات المادية البلزمة لبلبداع( ،كما بينت الدراسة اف 

 االبداع يمكف تعممو مف خبلؿ الجك المساعد كالداعـ.
 

التعرؼ عمى تقنيات انتاج االفكار االبداعية، كمعيقات  (Gautam ,2001)كىدفت دراسة 
ديـ بعض االقتراحات لتفعيؿ كاستخدـ تقنيات االبداع في المنظمات االدارية في مدينة االبداع، كتق

جكىر بيرك في ماليزيا. استخدـ المنيج الكصفي الكثائقي باالعتماد عمى الكتب كالدراسات ذات 
العبلقة بمكضكع الدراسة ،كاسفرت الدراسة عف عدد مف النتائج منيا: تشتمؿ تقنيات انتاج االفكار 

البداعية عمى تقديـ تعاريؼ متعددة لممشكمة االصمية. كما اكضحت الدراسة اف مف معيقات االبداع ا
ضعؼ الرغبة في طرح االسئمة االفتراضية ،كمقاكمة االفكار الجديدة .كبينت الدراسة مف المقترحات 

كار، كترتيبيا لتفعيؿ استخداـ تقنيات االبداع تجنب تقييـ االفكار قبؿ تككينيا، كتقكيـ عرض االف
حسب االكلكية ،كاستخداـ معايير لتقكيـ االفكار المطركحة تتمثؿ في التكمفة كالقبكؿ ،كالمبلئمة 

 لميدؼ . 
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الى بحث تأثير نمطي القيادة التحكيمية كالقيادة التبادلية عمى ابداع ( Jung ,2001كىدفت دراسة )

العامميف كمقدرتيـ عمى رؤية االشياء كاالحداث العامميف ،كدراسة تأثير القيادة عمى نمط التفكير لدل 
طالبا جامعيا مف مختمؼ التخصصات االدارية  194بطرؽ جديده كابداعية. كشممت عينة الدراسة 

 3-4تككف كؿ فريؽ مف  فريقا، 53في احدل الجامعات الحككمية االمريكية. كقد قسمت العينة الى 
مية، في حيف كانت قيادة المجمكعات األخرل قيادة أفراد، ككانت نصؼ المجمكعات تحت قيادة تحكي

تبادلية. كخمصت الدراسة الى اف نمط القيادة التحكيمية يخمؽ مستكيات عالية مف االبداع لدل االفراد، 
كما انو أكثر تعزيزا لئلبداع مف نمط القيادة التبادلية ،كما اشارت النتائج الى اف نمط القيادة التحكيمية 

 راد عمى النظر لممشكبلت مف زكايا جديدة كمختمفة.يعزز قدرة االف
 

بعض خصائص القادة في االدارة العميا  ( (Hoffman & Hegarty ,1993كبحثت دراسة 
كتأثيرىا عمى االبداع بنكعيو )التقني ،كاالدارم( ،باالضافة الى دراسة تاثير الثقافة كعامؿ كسيط عمى 

( مديرا في االدارة العميا 430نت عينة الدراسة مف )العبلقة بيف خصائص القادة كاالبداع. تكك 
بمداف صناعية ىي )بمجيكيا  9مؤسسة صناعية في  97( ، كقد شممت العينة 361،استجاب منيـ )

،سكيسرا ،السكيد ،فرنسا ،المانيا ،الدنمارؾ ،النركيج ،الكاليات المتحدة ،بريطانيا(. بينت نتائج الدراسة 
ر أكبر عمى ابداع العامميف مف العكامؿ البيئية كالتنظيمية خاصة عامؿ أف خصائص القادة ليا تأثي

الخبرة . كاف خاصيتي القيادة )المسح لمبيئة الخارجية ،التخطيط( تمثؿ أىمية كبرل لبلبداع التقني أكثر 
داع منيا لبلبداع االدارم. كما اشارت النتائج اف لمثقافة تاثيرا عمى االبداع االدارم، في حيف اف االب

 التقني ال يتاثر بيا.
 

( القاء الضكء عمى بعض الخصائص الرئيسية Delbecq  & Mills 1986كىدفت دراسة )
المميزة لممنظمات عالية االبداع، كمدل تطبيؽ ىذه المنظمات لممارسات تدعـ االبداع . استمرت 

خدمية كصحية. ىذه الدراسة لثبلث سنكات كشممت المئات مف مديرم شركات تكنكلكجية كمنظمات 
( اساسا لتقسيـ مراحؿ العممية االبداعية 1957كاعتمد الباحث نمكذج ىربرت سيمكف التخاذ القرار )

)تكليد الفكرة ،الدراسة االكلية لمفكرة ،اتخاذ القرار ،التنفيذ(. كحددت الدراسة لكؿ مرحمة مجمكعة 
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ميف القدر الكافي مف التدريب كالكقت ممارسات ادارية تميز المنظمات االبداعية .كما يتـ اعطاء العام
فجاءت النتائج لتبيف اف االختبلؼ بيف االبداع المنخفض كالماؿ لتنفيذ مشاريعيـ عمى الكجو االكمؿ. 

 كاالبداع العالي في المنظمات ىك مدل االستعداد لمتابعة األفكار الجديدة.
 

 

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2
راسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدراسة الحالية، يبلحظ أنو ال تكجد مف خبلؿ استعراض الد   

نما ىناؾ بعض الدراسات التي تـ عرضيا  دراسة تناكلت مكضكع الدراسة الحالية بشكؿ مباشر، كا 
 تناكلت جانبا أك آخر مف جكانب الدراسة، كمف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة نبلحظ أف:

قة استخدمت المنيج الكصفي، مما يتفؽ كالدراسة الحالية. بينما اختمفت جميع الدراسات الساب   
بعضيا عف الدراسة الحالية في األداة المستخدمة لمدراسة، ففي حيف استخدمت ىذه الدراسة أداة 
االستبياف في عممية جمع البيانات، لجأت بعض مف الدراسات السابقة لمقاييس مختمفة، كدراسة عبلـ 

ستخدـ فييا باالضافة الى االستبانات ،أداة المقابمة الحرة، ككذلؾ فعمت دراسة ( التي ا1993)
(Joffers  & Haughey ,2001 .بأف استخدمت أداة المقابمة ) 

لـ تتطرؽ أم مف الدراسات السابقة لممجتمع الذم قصدتو الباحثة، كىك جميع معممي مدارس    
 جميع معممي المدارس في محافظة بيت لحـ.محافظة القدس ،فمثبل دراسة )فميفؿ( طبقت عمى 

كاتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في اختيار العينة بالطريقة العشكائية، عدا دراسة    
(Moskowitz & Scanlan,1986 التي كانت عينتيا عنقكدية ، حيث شممت مديرم البرنامج لدل )

بعض الدراسات السابقة التي طبقت في المجاؿ التربكم  خمس أفرع لمتعاكف الصحي. كقد كانت عينات
(، 2010(، كدراسة العاجز كشمداف)2008(، كدراسة المخاكم)2014مف المعمميف مثؿ دراسة كنعاف)

(. كأخرل تككنت عينتيا مف 2014(، كدراسة فميفؿ)2012(، كدراسة المشارفة)2010كدراسة أبك ىيف)
(. كبعضيا ممف تككنت عينتيا 2008(، كدراسة بمكاني)2010)المديريف كالمديرات مثؿ دراسة عياد 
. في حيف تككنت عينات (Pinter and Charters ,1988) مف المديريف كالمعمميف مثؿ دراسة 

( 2003دراسات أخرل مف أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية مثؿ دراسة سبلمة )
 (.2007،كدراسة أبك سمرة ،عبلكنو ،عياد )
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تميزت الدراسة الحالية عف سابقاتيا في أنيا ربطت بيف كاقع االنتماء الكظيفي لدل معممي مدارس    
محافظة القدس كعبلقتو باالبداع الكظيفي كالتي لـ تتطرؽ إلييا أم دراسة سابقة كذلؾ بحد عمـ 

مية كالمدارس الباحثة. كما أنيا تميزت في اتساع مجتمعيا، حيث شممت عمى المدارس الخاصة كالحكك 
 التابعة لممعارؼ كالبمدية في محافظة القدس.
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 الفصل الثالث:

 الطريقة واإلجراءات 
تناكلت الباحثة في ىذا الفصؿ عرضا لمنيج الدراسة، ككصفان لمجتمع الدراسة كعينتيا، كاألداة    

يؽ الدراسة، كالمعالجات المستخدمة مف حيث بنائيا كصدقيا كثباتيا، كما شمؿ إجراءات تطب
 االحصائية المستخدمة في تحميؿ البيانات.

 

 منيج الدراسة:  1.3
 درجةاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي في دراستيا لمحصكؿ عمى البيانات البلزمة لمتعرؼ الى   

االنتماء الكظيفي لدل معممي مدارس محافظة القدس مف كجية نظر المعمميف كعبلقتو بإبداعيـ 
 ظيفي.الك 
 

 مجتمع الدراسة  2.3
مدارس محافظة القدس، في الفصؿ األكؿ مف كمعممات تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي    

( معممان، مكزعيف عمى مدارس السمطة 5601. كالبالغ عددىـ )2014/2015العاـ الدراسي 
لؾ حسب آخر إحصائية ، كذالفمسطينية،  كالخاصة، كالتابعة لبمدية االحتبلؿ االسرائيمي كالمعارؼ

 . 2014/2015صادرة عف مديرية التربية كالتعميـ في محافظة القدس لعاـ 
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 عينة الدراسة 3.3
( فردان، بحيث كانت 465تـ اختيار أفراد العينة بالطريقة العشكائية الطبقية، كبمغ عدد أفرادىا )    

( تكزيع أفراد عينة 1.3الجدكؿ ) % مف مجتمع الدراسة، كيبيف8.30ممثمة لمجتمع الدراسة، بنسبة 
 الدراسة حسب متغيراتيا المستقمة. 

 .الدراسة متغيرات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع(: 3.1) جدول           
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 34.0 158 ذكر الجنس

 66.0 307 أنثى
 23.7 110 سنكات5أقؿ مف  سنوات الخبرة في التعميم

 28.0 130 سنكات 10-5مف
 48.4 225 سنكات 10أكثر مف 

 8.0 37 أدنى مف بكالكريكس المؤىل العممي
 66.0 307 بكالكريكس

 26.0 121 أعمى مف بكالكريكس
 47.3 220 كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية الجية المشرفة عمى المدرسة

 25.8 120 خاصة
 26.9 125 المعارؼ كالبمدية

 30.8 143 عمـك طبيعية لتخصصا
 69.2 322 عمـك إنسانية

 42.6 198 داخؿ الجدار مكان السكن
 57.4 267 خارج الجدار

 35.5 165 ذككر  جنس المدرسة
 39.8 185 إناث

 24.7 115 مختمطة
 34.8 162 أساسية المرحمة التعميمية لمدرستك

 61.3 285 ثانكية
 3.9 18 أساسية كثانكية
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 أداة الدراسة  3.4
أعد  ة كاحدة كتككنت مف محكريف األكؿ،داة الدراسة كىي عبارة عف استبانقامت الباحثة بإعداد أ   

لقياس مستكل االنتماء الكظيفي لدل معممي مدارس محافظة القدس، كالثانية لقياس االبداع الكظيفي 
األدب التربكم، كالدراسات السابقة لدل معممي مدارس محافظة القدس، تـ بناؤىا بعد االطبلع عمى 

المتعمقة بالمكضكع، كتـ االستفادة مف بعض فقرات األدكات المستخدمة في الدراسات السابقة مثؿ 
(، 2013(، الجعبرم )2006(،عمقـ )2007(، الجعبرم )2005( ،عياد كزميميو )2006دراسة مركه )

صمة بمكضكعي الدراسة، إضافة الى (. كتضمنت االستبانة مجمكعة مف فقرات ذات 2011سبلمة )
 (.1جانب آخر في االستبانة يتعمؽ بسبؿ تنمية االنتماء الكظيفي لدل المعمميف، ممحؽ رقـ )

 

 صدق أداة الدراسة  5.3
صدقيا تـ عرضيا عمى  مف كلمتأكد األكلية، صكرتيا في االستبانة ببناء الباحثة قامت أف بعد   

رة كاالختصاص في المجاؿ التربكم مف جامعات: القدس كالقدس مجمكعة مف المحكميف مف ذكم الخب
 (.2( أفراد، ممحؽ رقـ )10المفتكحة ، كمف كزارة التربية كالتعميـ، كالبالغ عددىـ )

كبعد االطبلع عمى آراء كمقترحات المحكميف تـ إعادة صياغة بعض فقرات االستبانة كالتي أجمع    
 ث:% مف المحكميف. حي70عمييا أكثر مف 

 تـ تعديؿ فقرات مف القسـ الثاني بالشكؿ اآلتي:
الفقرة االكلى تـ حذؼ "في الميداف التربكم" كاستبدلت ب"معمما" ،كاضيؼ الى الفقرة الثانية "معمما"    

،كحذفت الفقرة الخامسة كاستبدلت ب"كظيفتي في مينة التعميـ حققت لدم الرضا الكظيفي" ،كحذفت 
ب" اشعر بأف طمكحي يتحقؽ مف خبلؿ كظيفتي في التعميـ" ،كما حذفت الفقرة الفقرة الثامنة كاستبدلت 

كاستبدلت ب"ال يؤثر مستكل راتبي  22، كحذفت الفقرة 14كحذفت كممة "عظيمة" مف الفقرة  ،13
كمعمـ عمى قناعتي بكاجبات كظيفتي"، كما اضيفت فقرة " أحافظ عمى كؿ ما يعتبر سرا كيتعمؽ 

 بكظيفتي".
ما يتعمؽ بالقسـ الثالث فقد حذفت الفقرة الثامنة كاستبدلت ب"استخدـ أساليب متنكعة في اما في   

التدريس" ،كحذفت الفقرة التاسعة كاستبدلت ب"اعمؿ عمى تكظيؼ الرأم المخالؼ لرأيي لبلستفادة منو" 
ممتي ك 18ب"اعمؿ عمى تطكير معارفي باستمرار" ،كما حذفت مف الفقرة   11،كما استبدلت الفقرة 
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،كما استبدلت "عمى التفكير  21"اتقبؿ النتائج" ،كاستبدلت كممة "السريع" ب "السمس" مف الفقرة 
 . 23االبداعي" ب" في عممي" مف الفقرة 

 5كتـ تصنيؼ إجابات المبحكثيف كفؽ مقياس ليكرت الخماسي، بحيث تعطى درجة "مكافؽ جدا"    
 دا درجة كاحدة. درجات، كيستمر التدريج لتعطى درجة "أعارض ج

 مع االستبانة فقرات ارتباط لمدل بيرسكف ارتباط معامؿ بحساب األداة صدؽ مف التحقؽ تـ ككذلؾ   
 أف عمى كيدؿ االستبانة، فقرات لجميع إحصائية داللة ذك ارتباط كجكد كاتضح لؤلداة، الكمية الدرجة
 .الداللة كمستكل االرتباـ معمبلت قيـ يبينا التالييف كالجدكليف. الفقرات بيف داخمي اتساؽ ىناؾ

( لمصفوفة ارتباط فقرات استبانة Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2.3جدول )
 االنتماء الوظيفي 

R   الرقـ قيمة  الدالة  
 اإلحصائية

R   الرقـ قيمة  الدالة  
 اإلحصائية

R   الرقـ قيمة  الدالة  
 اإلحصائية

1 0.664
**
 0.000 10 0.660

**
 0.000 19 0.507

**
 0.000 

2 0.645
**
 0.000 11 0.629

**
 0.000 20 0.583

**
 0.000 

3 0.723
**
 0.00 12 0.545

**
 0.000 21 0.585

**
 0.000 

4 0.659
**
 0.000 13 0.694

**
 0.000 22 0.552

**
 0.000 

5 0.783
**
 0.000 14 0.635

**
 0.000 23 0.570

**
 0.000 

6 0.731
**
 0.000 15 0.525

**
 0.000 24 0.739

**
 0.000 

7 0.723
**
 0.000 16 0.571

**
 0.000 25 0.548

**
 0.000 

8 0.723
**
 0.000 17 0.511

**
 0.000  

9 0.667
**
 0.000 18 0.531

**
 0.000 

 
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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( لمصفوفة ارتباط فقرات استبانة Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3.3جدول )
 االبداع الوظيفي 

R   الرقـ قيمة  الدالة  
 اإلحصائية

R   الرقـ قيمة  الدالة  
 اإلحصائية

R   الرقـ قيمة  الدالة  
 اإلحصائية

1 0.583
**
 0.000 11 0.641

**
 0.000 21 0.682

**
 0.000 

2 0.646
**
 0.000 12 0.686

**
 0.000 22 0.667

**
 0.000 

3 0.608
**
 0.000 13 0.672

**
 0.000 23 0.532

**
 0.000 

4 0.601
**
 0.000 14 0.672

**
 0.000 24 0.614

**
 0.000 

5 0.677
**
 0.000 15 0.695

**
 0.000 25 0.681

**
 0.000 

6 0.674
**
 0.000 16 0.554

**
 0.000 26 0.511

**
 0.000 

7 0.539
**
 0.000 17 0.666

**
 0.000 27 0.646

**
 0.000 

8 0.607
**
 0.000 18 0.645

**
 0.000 28 0.679

**
 0.000 

9 0.614
**
 0.000 19 0.670

**
 0.000 29 0.648

**
 0.000 

11 0.685
**
 0.000 20 0.629

**
 0.000 30 0.563

**
 0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 ( بالشكؿ التالي:3كبيذا أصبحت االستبانة في صكرتيا النيائية )ممحؽ رقـ    
 : المعمكمات الشخصية، متتمثؿ في متغيرات الدراسة المستقمة.القسم األول
( فقرة، 25زء األكؿ: الفقرات الدالة عمى االنتماء الكظيفي كعددىا ): كيشمؿ جزئيف، الجالقسم الثاني

كالجزء الثاني عبارة عف سؤاؿ مفتكح لمتعرؼ الى سبؿ تنمية االنتماء الكظيفي كتعزيزه لدل معممي 
 مدارس محافظة القدس كما يقترحيا المعممكف انفسيـ.

 ( فقرة.30ا ): الفقرات الدالة عمى االبداع الكظيفي كعددىالقسم الثالث
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 ثبات أداة الدراسة  6.3
تـ التحقؽ مف ثبات أداة الدراسة) بقسمييا( بحساب معامؿ الثبات كركنباخ ألفا عمى عينة الدراسة،    

كذلؾ بحساب ثبات الدرجة الكمية لؤلداتيف، كجاء معامؿ الثبات لمدرجة الكمية لكاقع االنتماء 
 (، كبذلؾ تتمتع األداة بدرحة مرتفعة مف الثبات.0.947)كلكاقع اإلبداع الكظيفي، (0.934الكظيفي)

 

 متغيرات الدراسة  7.3
 اشتممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية:

 
 أواًل :المتغيرات المستقمة، وىي:        

 . الجنس .1
 سنكات( 10سنكات ،أكثر مف  10-5. الخبرة :كلو ثبلث مستكيات )أقؿ مف خمس سنكات ،مف 2
 ممي :كلو ثبلث مستكيات )أدنى مف بكالكريكس ، بكالكريكس ،أعمى مف بكالكريكس(. المؤىؿ الع3
 . الجية المشرفة :كلو ثبلث مستكيات )السمطة الفمسطينية ، خاصة، المعارؼ كالبمدية(.4
 . التخصص: كلو مستكياف )عمـك طبيعية،عمـك انسانية(.5
 ار(.. مكاف السكف: كلو مستكياف )داخؿ الجدار، كخارج الجد6
 . جنس المدرسة: كلو ثبلث مستكيات )ذككر، إناث، مختمطة(.7
 (.، أساسية كثانكية.المرحمة التعميمية: كلو ثبلث مستكيات )أساسية، ثانكية8
 

 ثانيا :المتغيرات التابعة:
 .تقديرات معممي مدارس محافظة القدس لكاقع انتمائيـ الكظيفي 
  اإلبداع الكظيفي لدييـ.تقديرات معممي مدارس محافظة القدس لمستكل 

 
 :الدراسة تطبيق إجراءات  3.1
 :الدراسة إجراءات تنفيذ في التالية بالخطكات الباحثة قامت   

 .الدراسة بمكضكع المتعمقة التربكية كالدراسات التربكم األدب عمى االطبلع .1
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 كالتربكية ائيةاالحص بالطرؽ كثباتيا صدقيا مف التاكد كتـ األكلية بصكرتيا االستبانة إعداد تـ .2
 .المناسبة

 (.4) رقـ ممحؽ الدراسةػ، إلجراء القدس جامعة مف ميمة تسييؿ كتاب عمى الحصكؿ .3

 .المناسبة العينة اختيار ثـ كمف المجتمع، أفراد حجـ تحديد تـ .4

 .معممييا عمى االستبانات كتكزيع العينة تشمميا التي المدارس الى التكجو تـ .5

دخاؿ بترميزىا الباحثة امتق االستبانات، جمع تـ أف بعد .6  بإعطائيا الحاسكب الى البيانات كا 
 .معينة أرقاما

 .عمييا كالتعميؽ النتائج الستخراج المناسبة االحصائية المعالجات إجراء .7

 

 المعالجة االحصائية: 9.3
( SPSSتمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخداـ برنامج الرزمة االحصائية لمعمـك االجتماعية)    
(Statistical Package for Social Sciences )لئلجابة عف اسئمة الدراسة كفحص فرضياتيا ،

 عمى النحك اآلتي:
حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة، مف خبلؿ استجاباتيـ  .1

 عمى فقرات أداة الدراسة كمجاالتيا كالدرجة الكمية.

( في فحص فرضيات الدراسة، الخامسة، السادسة، التاسعة، T-testاستخداـ اختبار ت ) .2
 الثالثة عشر كالرابعة عشر.

( في فحص فرضيات الدراسة الثالثة، One Way ANOVAاستخداـ تحميؿ التبايف األحادم ) .3
 الرابعة، السابعة، الثامنة، العاشرة، الحادية عشر، الثانية عشر، كالخامسة عشر.

السابعة   ( لفحص الفرضيةPearson Correlationباط بيرسكف )استخداـ معامؿ االرت .4
 عشر.

 ( لمتحقؽ مف ثبات األداة.Cronbach Alphaحساب معامؿ الثبات كركنباخ ألفا ) .5

 .البعدية لممقارنات (LSDاختبار ) .6
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 : الرابع الفصل

 الدراسة نتائج

 
 تمييد  3.  4
 كصمت إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كىك "تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي ت   

" كبياف ىذا  الوظيفي اعيمواقع االنتماء الوظيفي لدى معممي مدارس محافظة القدس وعالقتو بإبد
الكاقع في ظؿ متغيرات الدراسة، كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا. كحتى يتـ تحديد 

مف حبلؿ قيـ المتكسطات الحسابية تـ اعتماد المقياس الكزني  درجة استجابة  أفراد عينة الدراسة 
 (:1.4التالي ،الجدكؿ رقـ )

 .(: المقياس الوزني لدرجة االستجابة1.4الجدول رقم )                 
 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة
 فأقؿ 2333 منخفضة

 3367-2334 متكسطة

 فأعمى 3368 عالية

 
 :اسةالدر  أسئمة نتائج  2.  4

 : لمدراسة األول االسؤال نتائج  3.2.4
 ما واقع االنتماء الوظيفي لدى معممي مدارس محافظة القدس؟ 
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 المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات بحساب الباحثة قامت األكؿ الدراسة سؤاؿ عف لئلجابة   
 عف تعبر التي االستبانة فقرات عمى القدس محافظة مدارس معممي مف الدراسة عينة أفراد لتقديرات

 (.234) جدكؿ في مبيف ىك كما ،كاقع انتمائيـ الكظيفي
واقع انتمائيم ل الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 2.4) جدول    

 الوظيفي 

 الرقم

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.59 4.44المهنة)الوظٌفة(أثناءأدائًعملًالتزمبأخالقٌات 17

 عالية 0.71 4.38أحرصعلىنجاحرسالتً"كمعلم"فًهذهالمدرسة 18

 عالية 0.69 4.32أحرشوَفغٙكٌٕٔظٛفرٙيٍأَثمانٕظائف 13

 عالية 0.71 4.32أحافظعلىكلماٌعتبرسراًوٌتعلقبـوظٌفتً 25

 عالية 0.74 4.29.االحرشاوغرحكُٓحانًؼهىيُٓحذأٌيأتٍٛألصذلائٙ 14

 عالية 0.72 4.28احرصعلىتقدٌمالمساعدةالمهنٌةلزمالئًفًالعمل 15

 عالية 0.69 4.26اػرثشٔظٛفرٙخضًءيًٓاًفٙحٛاذٙ 11

 عالية 0.71 4.25نذ٘انذافؼٛحنرمذٚىاألفضمأثُاءلٛايٙتٕظٛفرٙ 4

 عالية 0.71 4.20ٙانشخصٛحيغلًٛانرؼهٛىيُٓحذرطاتكلٛى 11

 عالية 0.68 4.15.ٔظٛفرٙنذ٘اعرؼذادنرمذٚىيدٕٓدأكثشيٍانًطهٕبنرحمٛكأْذاف 9

 عالية 0.79 4.13سذٛاذأثُاءلٛايٙتٕظٛفرٙيؼهًاًاشؼشتاال 1

 عالية 0.75 4.09ألذويصهححٔظٛفرٙػهٗيصهحرٙانشخصٛحفٙانؼًم 12

 عالية 0.86 4.03تانفخشػُذياأخثشاٜخشٍٚأَُٙاػًميؼهًاًأشؼش 6

 عالية 0.85 4.02اعتبرأٌةإساءةلوظٌفتًهًإساءةلًشخصٌاً 22

 عالية 0.88 4.01تٓزِانًذسعحيؼهًاًاذخزخلشاساصائثاػُذيالثهدانؼًم 7

 عالية 1.02 3.94انٕظائففٙانًدرًغيٍأفضماػرثشٔظٛفرٙ 2

 عالية 0.97 3.92الٌؤثرمستوىراتبًكمعلمعلىقناعتًبواجباتوظٌفتً 21

 عالية 0.94 3.91المانعلديمنالتأخربعدانتهاءالدواماذالزماألمر 19

 عالية 0.87 3.89أشعربانلًاحترامًفًالمجتمعكونًمعلماً 21

 عالية 0.89 3.86ٙٔظٛفرٙيؼهًاًفْٙزِانًذسعحيٍيصادسعؼادذ 3

 عالية 0.90 3.83ٔظٛفرٙفٙيُٓحانرؼهٛىحممدنذ٘انشضاانٕظٛفٙ 5

 عالية 0.98 3.81أشعربالنشاطوالحٌوٌةبسببكونًمعلماً 24

 عالية 1.01 3.76لدياستعدادللعملوقتاًإضافٌافًالمدرسةضمنمهاموظٌفتً 23

 عالية 1.10 3.74فتًالأفكرفًالتقاعدالمبكرمنوظٌ 16

 متوسطة 1.01 3.67أشؼشتأٌطًٕحٙٚرحمكيٍخاللٔظٛفرٙفٙيُٓحانرؼهٛى 8

 عالية 0.52 4.06 الدرجة الكمية



 
 

68 

 عينة أفراد لتقديرات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات عف يعبر الذم (234) مف يبلحظ   
 لمدرجة الحسابي المتكسط أفع انتمائيـ الكظيفي كاقل القدم محافظة مدارس معممي مف الدراسة
كاقع االنتماء الكظيفي لدل معممي  أف عمى يدلؿ كىذا(.  1352) معيارم كانحراؼ( 4316)الكمية

 .عالية بدرجة جاء مدارس محافظة القدس
اءت ( فقرة جاءت بدرجة عالية، كفقرة كاحدة ج24( أف )2.4كما تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ )

" عمى أعمى التزم بأخالقيات المينة) الوظيفة( أثناء أدائي عمميبدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " 
"  أحرص عمى نجاح رسالتي"كمعمم"في ىذه المدرسة(، يمييا فقرة " 4.44متكسط حسابي، كقدره )

 أشعر بأن طموحي يتحقق من خالل وظيفتي في مينة(. كحصمت الفقرة " 4.38بمتكسط حسابي )
 (، كىي الفقرة الكحيدة التي جاءت بدرجة متكسطة.3.67" عمى أقؿ متكسط حسابي ) التعميم

 
 :الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج  2.2.4

ىل تختمف تقديرات أفراد عينة الدراسة من معممي مدارس محافظة القدس لواقع انتمائيم الوظيفي 
والمؤىل العممي، الجية المشرفة، التخصص، باختالف متغيرات الدراسة: الجنس، سنوات الخبرة، 

 مكان السكن، جنس المدرسة، المرحمة التعميمية؟
 لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم فحص الفرضيات الصفرية التالية المنبثقة عنو:

 :األولىالصفرية  فحص الفرضية نتائج
تقديرات أفراد عينة الدراسة بين  (α≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال"

 ". من معممي مدارس محافظة القدس لواقع انتمائيم الوظيفي تعزى لمتغير الجنس
 (.334) رقـ الجدكؿ كيبينيا ،"ت" اختبار باستخداـ األكلى الصفرية الفرضية فحص تـ
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 وظيفيواقع انتمائيم الل الدراسة عينة أفراد الستجابة" ت" اختبار نتائج(: 1.4) جدول
 حسب  متغير الجنس               

 
المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 1321 1328 0.57 4.02 158 ذكر

 0.49 4.08 307 أنثى

 
 أنو أم ،(1321) الداللة كمستكل ،(1328) الكمية لمدرجة" ت" قيمة أف( 334) الجدكؿ خبلؿ مف يتبيف
كاقع االنتماء الكظيفي لدل معممي مدارس محافظة القدس يعزل  في احصائيان  دالة فركؽ جدتك  ال

 .  األكلى الفرضية قبكؿ تـ كبذلؾ. لمتغير الجنس
 

 :الثانية الصفرية فحص الفرضية نتائج
بين تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال"

 ". عممي مدارس محافظة القدس لواقع انتمائيم الوظيفي تعزى لمتغير سنوات الخبرةمن م
لكاقع  الدراسة عينة أفراد لتقديرات الحسابية المتكسطات حساب تـ الثانية الصفرية الفرضية كلفحص

 (.4.4انتمائيـ الكظيفي حسب متغير سنكات الخبرة، الجدكؿ )
واقع ل الدراسة أفراد عينة لتقديرات المعيارية االنحرافاتو  الحسابية المتوسطات (:4.4) جدول   

 انتمائيم     الوظيفي  حسب متغير سنوات الخبرة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة

 0.52 3.99 110سنوات5أقلمن

 0.53 4.05 130سنوات11-5من

 0.53 4.09 225سنواتفأكثر11

 

كاقع انتمائيـ ل الدراسة عينة أفراد تقديرات بيف ظاىرية فركؽ كجكد (4.4) رقـ الجدكؿ مف يبلحظ   
 one) األحادم التبايف تحميؿ استخداـ تـ الفركؽ داللة كلمعرفة ،الكظيفي حسب متغير سنكات الخبرة

way ANOVA،) (534) الجدكؿ في يظير كما: 
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 واقع انتمائيم الوظيفي ل الدراسة عينة أفراد تلتقديرا األحادي التباين تحميل  نتائج: (4.4)جدول
 حسب متغير سنوات الخبرة

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.47 0.41 2 0.81 بيف المجمكعات
 

0.23 
 0.28 462 126.91 داخؿ المجمكعات 

 464 127.72 المجمكع 
 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.23( كمستكل الداللة )1.47يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(a≤0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف معممي مدارس )

 الثانية. محافظة القدس لكاقع انتمائيـ الكظيفي تعزل لمتغير سنكات الخبرة، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية
 

 :الثالثة الصفرية فحص الفرضية نتائج
بين تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال"

 ".من معممي مدارس محافظة القدس لواقع انتمائيم الوظيفي تعزى لمتغير المؤىل العممي
لكاقع  الدراسة عينة أفراد لتقديرات الحسابية كسطاتالمت حساب تـ الثالثة الصفرية الفرضية كلفحص

 (.634) رقـ الجدكؿ كيبينيا. انتمائيـ الكظيفي حسب متغير المؤىؿ العممي
 
واقع ل الدراسة عينة أفراد  لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:4.4) جدول  

 انتمائيم الوظيفي  حسب متغير المؤىل العممي
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العممي المؤىل

 0.49 4.37 37 أدنى مف بكالكريكس

 0.49 4.06 307 بكالكريكس
 0.58 3.97 121 أعمى مف بكالكريكس
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كاقع انتمائيـ ل الدراسة عينة أفراد تقديرات بيف ظاىرية فركؽ كجكد (6.4) رقـ الجدكؿ مف يبلحظ   
 األحادم التبايف تحميؿ استخداـ تـ الفركؽ داللة كلمعرفة ،ؿ العمميالكظيفي حسب متغيرر المؤى

(one way ANOVA،) (.734) الجدكؿ في يظير كما 
لواقع انتمائيم الوظيفي حسب متغير  الدراسة عينة أفراد لتقديرات األحادي التباين تحميل نتائج: (4.4)جدول

 المؤىل العممي
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 

 لحريةا
متوسط 

 ربعاتمال
 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 8.56 2.28 2 4.56 بيف المجمكعات

 

0.00 

 
داخؿ 

 المجمكعات

123.15 462 0.27 
 

 464 127.72 المجمكع

 

(، كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.000( كمستكل الداللة )8.56يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)    
(a≤0.05) تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع انتمائيـ الكظيفي  أم أنو

للفروقالبعدٌة،الجدولLSDتعزل لمتغير المؤىؿ العممي، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ اختبار 

(8.43)

 عينة أفراد ديراتلتق الحسابية المتوسطات بين البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج(: 3.4) الجدول
 المؤىل العممي  متغير حسب الدراسة

الفروق في  المتغيرات
 المتوسطات

 مستوى الداللة

 0.00 *0.32 بكالكريكس أدنى مف بكالكريكس
 0.00 *0.40 أعمى مف بكالكريكس

 0.00 *0.32- أدنى مف بكالكريكس بكالكريكس
 0.12 0.08 أعمى مف بكالكريكس

 0.00 *-0.40- دنى مف بكالكريكسأ أعمى مف بكالكريكس
 0.12 -0.08- بكالكريكس
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أعمى مف بكالكريكس كأدنى مف بكالكريكس مف القيـ الكاردة في الجدكؿ أف الفركؽ كانت بيف  تبيفي    
لصالح أدنى مف بكالكريكس، كبيف بكالكريكس كأدنى مف بكالكريكس لصالح بكالكريكس، كبذلؾ تـ 

 .رفض الفرضية الثالثو
 
 :الرابعة الصفرية الفرضية تائج فحصن
بين تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال"

الجية  من معممي مدارس محافظة القدس لواقع انتمائيم الوظيفي تعزى لمتغير سنوات الخبرة
 ".المشرفة عمى المدرسة

لكاقع  الدراسة عينة أفراد لتقديرات الحسابية المتكسطات حساب تـ بعةالرا الصفرية الفرضية كلفحص   
 .(9.4انتمائيـ الكظيفي حسب متغير الجية المشرفة عمى المدرسة، الجدكؿ رقـ )

لواقع انتمائيم   الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:4.4) جدول
 ة المشرفة عمى المدرسةالوظيفي حسب متغير الجي

الجية المشرفة 
 عمى المدرسة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 0.51 4.11 220 كزارة التربية
 0.54 4.04 120 خاصة

 0.53 3.99 125 المعارؼ/البمدية
 

مائيـ كاقع انتل الدراسة عينة أفراد تقديرات بيف ظاىرية فركؽ كجكد (9.4) رقـ الجدكؿ مف يبلحظ   
 التبايف تحميؿ استخداـ تـ الفركؽ داللة كلمعرفة ،الكظيفي حسب متغير الجية المشرفة عمى المدرسة

 (.1134)الجدكؿ في يظير كما (،one way ANOVA) األحادم
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لواقع انتمائيم الوظيفي حسب   الدراسة عينة أفراد لتقديرات األحادي التباين تحميل نتائج: (4..3)جدول
 المشرفة عمى المدرسة متغير الجية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.84 0.50 2 1.01 بيف المجمكعات
 

0.16 
 0.27 462 126.71 داخؿ المجمكعات 

 464 127.71 المجمكع 

 
 الداللة مستكل مف اكبر كىي( 0.16)داللةال كمستكل( 1.84)الكمية لمدرجة ؼ قيمة أف يبلحظ   
(a≤0.05)، بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع انتمائيـ  إحصائيان  دالة فركؽ تكجد ال أنو أم

 الكظيفي تعزل لمتغير الجية المشرفة عمى المدرسة، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الرابعة. 
 

 : الخامسةالصفرية  الفرضية نتائج فحص
بين تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α ≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات قفرو توجد ال"

 ".من معممي مدارس محافظة القدس لواقع انتمائيم الوظيفي تعزى لمتغير التخصص
 .(11.4، الجدكؿ رقـ )"ت" اختبار باستخداـ الخامسة الصفرية الفرضية فحص تـ
 
 ديرات أفراد عينة الدراسة لواقع انتمائيم الوظيفي (: نتائج اختبار "ت" لتق11.4جدول ) 

 حسب متغير التخصص               
المتوسط  العدد التخصص

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.06 1.87 0.54 3.99 143 عمـك طبيعية
 0.52 4.09 322 عمـك إنسانية

   



 
 

74 

 ال أنو أم ،(1316) الداللة كمستكل ،(1387) الكمية درجةلم" ت" قيمة أف( 1134) خبلؿ مف يتبيف
كاقع انتمائيـ الكظيفي تعزل لمتغير ل الدراسة عينة أفراد تقديرات بيف احصائيان  دالة فركؽ تكجد

 .  الخامسة الفرضية قبكؿ تـ كبذلؾ. التخصص
 :السادسة الصفرية الفرضية نتائج فحص

بين تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α ≤0.05)الداللة ستوىم عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال"
 ". من معممي مدارس محافظة القدس لواقع انتمائيم الوظيفي تعزى لمتغير مكان السكن

 (.1234) رقـ الجدكؿ". ت" اختبار خبلؿ مف السادسة الصفرية الفرضية فحص تـ
كاقع انتمائيـ الكظيفي حسب متغير ل ةالدراس عينة أفراد لتقديرات" ت" اختبار نتائج(: 4.12) جدكؿ

 مكاف السكف
المتوسط  العدد مكان السكن

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.53 0.62 0.48 4.08 198 داخؿ الجدار

 0.55 4.05 267 خارج الجدار
 

 أم ،(1353) الداللة كلكمست ،(1362) الكمية لمدرجة" ت" قيمة أف السابؽ الجدكؿ خبلؿ مف يتبيف   
 ،كاقع انتمائيـ الكظيفي تعزل لمتغير مكاف السكفل الدراسة عينة أفراد تقديرات بيف فركؽ تكجد ال أنو

 .  السادسة الفرضية قبكؿ تـ كبذلؾ
 

 :السابعة الصفرية فحص الفرضية نتائج
أفراد عينة الدراسة  بين تقديرات (α ≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال"

 ".من معممي مدارس محافظة القدس لواقع انتمائيم الوظيفي تعزى لمتغير جنس المدرسة
كاقع ل الدراسة عينة أفراد لتقديرات الحسابية المتكسطات حساب تـ السابعة الصفرية الفرضية كلفحص

 (.1334)جدكؿ في مبيف ىك كما ،انتمائيـ الكظيفي حسب متغير جنس المدرسة



 
 

75 

لواقع انتمائيم  الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:31.4) جدول
 الوظيفي حسب متغير جنس المدرسة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد جنس المدرسة
 0.53 4.03 165 ذككر
 0.51 4.06 185 إناث
 0.54 4.09 115 مختمطة

 

اقع انتمائيـ لك  الدراسة عينة أفراد تقديرات بيف ظاىرية فركؽ كجكد (13.4) رقـ لجدكؿا مف يبلحظ   
 one) األحادم التبايف تحميؿ استخداـ تـ الفركؽ داللة كلمعرفة ،الكظيفي حسب متغير جنس المدرسة

way ANOVA) (.1434) جدكؿ في يظير كما 
واقع انتمائيم الوظيفي حسب ل الدراسة عينة أفراد لمتقديرات األحادي التباين اتحميل نتائج: (34.4)جدول

 متغير جنس المدرسة
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.61 0.17 2 0.34 بيف المجمكعات
 

0.54 
 0.28 462 127.38 داخؿ المجمكعات 

 464 127.72 المجمكع 
 

 الداللة مستكل مف اكبر كىي(1354)الداللة كمستكل( 1361)الكمية لمدرجة ؼ قيمة أف بلحظي   
(a≤0.05)، بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع انتمائخـ  إحصائيان  دالة فركؽ تكجد ال أنو أم

 الكظيفي تعزل لمتغير جنس المدرسة، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية السابعة.
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 :الثامنة لصفريةا فحص الفرضية نتائج
بين تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α ≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال"

 ".من معممي مدارس محافظة القدس لواقع انتمائيم الوظيفي تعزى لمتغير المرحمة التعميمية
 الدراسة عينة أفراد اتلتقدير  الحسابية المتكسطات حساب تـ الثامنة الصفرية الفرضية كلفحص    

 (.1534) رقـ الجدكؿ ،لكاقع انتمائيـ الكظيفي حسب متغير المرحمة التعميمية
 

لواقع انتمائيم  الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:34.4) جدول
 الوظيفي حسب متغير المرحمة التعميمية

 االنحراف المعياري سط الحسابيالمتو  العدد المرحمة التعميمية
 0.51 4.12 162 أساسية

 0.53 4.02 285 ثانكية

 0.48 4.12 18 أساسية كثانكية
 

اقع انتمائخـ لك  الدراسة عينة أفراد تقديرات بيف ظاىرية فركؽ كجكد (15.4) رقـ الجدكؿ مف يبلحظ   
 األحادم التبايف تحميؿ استخداـ ـت الفركؽ داللة كلمعرفة ،الكظيفي حسب متغير المرحمة التعميمية

(one way ANOVA) (.1634) رقـ الجدكؿ في يظير كما 
الوظيفي حسب  ئيملواقع انتما عينة الدراسة أفراد لتقديرات األحادي التباين تحميل نتائج: (34.4)جدول

 متغير المرحمة التعميمية
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مة "ف"قي
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.85 0.51 2 1.02 بيف المجمكعات
 

0.16 
 0.27 462 126.70 داخؿ المجمكعات 

 464 127.72 المجمكع 
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 الداللة مستكل مف اكبر كىي( 1315)الداللة كمستكل( 1385)الكمية لمدرجة ؼ قيمة أف يبلحظ    
(a≤0.05)، بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع انتمائيـ  ان إحصائي دالة فركؽ تكجد ال أنو أم

 .الكظيفي تعزل لمتغير المرحمة التعميمية، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثامنة
 

 :الثالث بالسؤال المتعمقة النتائج  1.2.4
ما أىم االقتراحات التي تراىا مناسبة لتنمية االنتماء الوظيفي وتعزيزه لدى معممي مدارس محافظة 

 ؟القدس
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب التكرارات كالنسب المئكية الستجابات أفراد عينة    

قتراحات المناسبة لتنمية االنتماء الكظيفي كتعزيزه لدل معممي االالدراسة عمى السؤاؿ المفتكح حكؿ 
 (. 17.4مدارس محافظة القدس، كما تظير في الجدكؿ رقـ )

قتراحات المناسبة لتنمية االنتماء لال الدراسة عينة أفراد لتقديرات المئوية والنسب راتالتكرا(: 34.4) جدول
 الوظيفي وتعزيزه لدى معممي ىذه المدارس مرتبة تنازليا

الر
 قم

النسبة  العدد المجال
 المؤية

 22.4 104 زيادة الركاتب كالحكافز المادية 3
 13.8 64 تقديـ الحكافز لممعميف بما يتكافؽ كجيكده 13
 11.6 54 احتراـ كتقدير الكظيفة كالمكظؼ مف قبؿ اإلدارة كالمجتمع 6
 8.4 39 عمؿ دكرات تدريبية كتأىيمية باستمرار لتطكير قدرات المعمميف المينية 12
 7.1 33 االحتراـ المتبادؿ بيف المعمميف كالمدراء كتنمية الحب كالتفاىـ  1
 6.0 28 كتقميص عدد الحصص لممعمـتقميص عدد الطمبة في الصؼ الكاحد  7
 23 أف يككف المعمميف متخصصيف في مجاالت التربية كالتعييف حسب التخصص 5

4.9 
 4.7 22 القياـ بنشاطات المنيجية بشكؿ أكبر 17
 4.5 21 تعزيز أكقات المعمـ كتكفير المكاد البلزمة كاعطاء الحرية المطمقة لممعمـ 2
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 4.1 19 ير االستقرار كالراحة لممعمميفإقامة مشاريع سكنية لتكف 15
 3.9 18 عمؿ ىيكمية جديدة لمتعميـ كتغيير المنياج 16
 3.9 18 تكفير الكسائؿ التعميمية الحديثة في المدارس 9
 3.9 18 ايجاد البيئة التعميمية المناسبة 21
 3.7 17 عمؿ رقابة عمى المعمميف بيدؼ التطكير الميني كمكاكبة الجديد 20
 3.4 16 تطكير المعمميف مف أجؿ زيادة طمكحة 8
 3.4 16 الغاء الترفيع التمقائي كغيرىا 23
 3.0 14 رفع الكفاءات كالقدرات لدل المعمميف لرفع مستكل التعميـ 19
 3.0 14 زيادة دافعية المعمميف كالطبلب في نفس الكقت 4
 2.8 13 تكفير األماف الكظيفي لممعمميف 14
 2.8 13 يؿ العممي كتكفير منح دراسية لممعمميفزيادة التحص 18
 2.8 13 إ شراؾ المعمميف في اتخاذ القرارات اإلدارية في المدرسة 22
 2.4 11 المحافظة عمى أخبلقيات المينة 10
 2.2 10 نتمية الكازع الديني كالكظيفي لدل المعمميف 11

 
يفي لدل أفراد عينة الدراسة، كالتي ظيرت مف عمى الرغـ مف الدرجة المرتفعة لمستكل االنتماء الكظ   

خبلؿ استجاباتيـ عف سؤاؿ الدراسة األكؿ، اال أف معممي مدارس محافظة القدس رغبكا في أف يككف 
ىذا االنتماء مرتفعان بشكؿ أكبر، أك أف يحافظكا عمى مستكاه المرتفع مف خبلؿ ما طرحكه كأشاركا اليو 

 لثالث، كالمتعمؽ بسبؿ تنمية االنتماء الكظيفي لدييـ كتعزيزه.في استجاباتيـ عف سؤاؿ الدراسة ا
كيبلحظ مف الجدكؿ السابؽ، كالذم يشير الى األعداد كالنسب المؤية الستجابات أفراد عينة     

الدراسة عمى اقتراحاتيـ لتنمية كتعزيز االنتماء الكظيفي لدييـ، أف ىناؾ العديد مف االقتراحات، كالتي 
د العديد منيـ، كجاءت تكراراتيا مرتفعة، فمثبلن االقتراح المتعمؽ بزيادة الركاتب حصمت عمى تأكي
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( تكرار، بنسبة مئكية 104كالحكافز المادية " حصؿ عمى أعمى نسبة مئكية مف االستجابات، )
%، 13.8" بنسبة  تقديـ الحكافز لممعميف بما يتكافؽ كجيكدىـ(، يميو االقتراح المتعمؽ ب22.4مقدارىا)

%. 11.6ميو االقتراح المتعمؽ باحتراـ كتقدير الكظيفة كالمكظؼ مف قبؿ اإلدارة كالمجتمع " بنسبة ي
كجاء االقتراح المتعمؽ  بتنمية الكازع الديني كالكظيفي لدل المعمميف " عمى أقؿ نسبة مئكية كمقدارىا 

(2.2.)% 
في لدى معممي مدارس محافظة واقع اإلبداع الوظيما  :الرابع بالسؤال المتعمقة النتائج  4.2.4

 ؟ القدس كما يراه المعممون أنفسيم
 المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات بحساب الباحثة قامت الرابع الدراسة سؤاؿ عف لئلجابة
عمى اإلبداع الكظيفي لدل معممي مدارس محافظة  الدالة االستبانة لفقرات الدراسة عينة أفراد لتقديرات
 (.1834)رقـ الجدكؿ نياكيبي ،القدس

 يمواقع ابداعل الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 33.4) جدول 
 .الوظيفي

 الرقم
المتوسط  المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.68 4.35 تسكد العبلقات الكدية بيني كبيف زمبلئي في العمؿ 26

 عالية 0.59 4.31 مؿ مسؤكلية ما أقـك بو مف إعماؿأتح 18

 عالية 0.58 4.29 امتمؾ القدرة عمى االنتقاؿ السمس مف  فكرة إلىأخرل 21

 عالية 0.60 4.28 أشجع الطمبة عمى االبداع حيف التعامؿ مع القضايا التربكية. 3

 ةعالي 0.66 4.27 ال أتردد في تغيير مكقفي عندما اقتنع بعدـ صحتو. 7

 عالية 0.59 4.26 أستخدـ أساليب متنكعة في التدريس. 8

 عالية 0.64 4.25 أعمؿ عمى تطكير معارفي باستمرار 11

 عالية 0.64 4.21 اطمع عمى تجارب اآلخريناإلبداعيةلتكظيفيا داخؿ المدرسة. 4

 عالية 0.65 4.20 استطيع تغيير خطة عممي بسرعة حسب المكاقؼ 19

بداعية جديدة في عمميأسعىإلى طرح أفك 1  عالية 0.60 4.17 ارا 
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 عالية 0.73 4.17 استشير زمبلئي لممساىمة في حؿ مشكبلت العمؿ 30

 عالية 0.55 4.15 لدم القدرة عمى النظر لؤلشياء مف زكايا مختمفة. 10

 عالية 0.62 4.15 لدم القدرة عمى تنظيـ أفكارم. 15

 عالية 0.55 4.13 دةأضع رؤية كاضحة لتحقيؽ األىداؼ المنشك  2

 عالية 0.62 4.13 لدم القدرة عمى تقديـ أفكار جديدة في مجاؿ كظيفتي. 6

لدم القدرة عمى تقديـ حمكلمتنكعة لممشكبلت التي تكاجيني في  12
 العمؿ.

 عالية 0.60 4.12

 عالية 0.57 4.12 أبادر بتبني األفكاركاألساليب الجديدة لحمكؿ مشكبلت العمؿ. 13
 عالية 0.65 4.10 دـ استراتيجيات مختمفة لتنمية قدراتي اإلبداعيةاستخ 22

 عالية 0.61 4.10 استطيع تحديد الجكانب السمبية في كؿ عمؿ أقـك بو 28
 عالية 0.73 4.09 بإمكاني الخركج عف المألكؼ في أدائي لكظيفتي 20

أقـك بجمع معمكمات عف المشكمة التي تكاجيني في عممي قبؿ البت  27
 ياب

 عالية 0.66 4.09

 عالية 0.62 4.07 لدم القدرة عمى تحميؿ مياـ العمؿ. 14
 عالية 0.69 4.06 استطيع كضع الخطط المستقبمية لمتطكير في كظيفتي 25

 عالية 0.65 4.06 أعيأبعاد مشكبلت عممي منذ بدايتيا 29

 عالية 0.60 4.05 اعمؿ عمى كضع المقترحات مكضع التنفيذ 17

 عالية 0.59 4.04 مكاجية مشكبلت العمؿ المتكقع حدكثيا لحميا.اخطط ل 5

 عالية 0.67 4.03 أعمؿ عمى تكظيفالرأم المخالؼ لرأيي لبلستفادة منو. 9

 عالية 0.70 4.02 استطيع أنأعطيأفكارا كثيرة في كقت محدد 24

 عالية 0.76 3.98 استثمر التكنكلكجيا الحديثةفي عممي 23

الخكض في مجاالت جديدة غير مألكفة مف قبؿ أفضؿ التجربة ك  16
 اآلخريف.

 عالية 0.77 3.97

 عالية 0.40 4.14 الدرجة الكمية
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 الستجابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات عف يعبر الذم السابؽ الجدكؿ مف يبلحظ   
( 4314)الكمية لمدرجة الحسابي المتكسط أف كاقع اإلبداع الكظيفي لدييـ عمى الدراسة عينة أفراد

 كاقع اإلبداع الكظيفي لدل معممي مدارس محافظة القدس أف عمى يدؿ كىذا( 1341) معيارم كانحراؼ
 .عالية بدرجة جاءت

( أف جميع الفقرات الدالة عمى االبداع الكظيفي جاءت بدرجة 17.4كما تشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
" عمى أعمى متكسط  ودية بيني وبين زمالئي في العملتسود العالقات العالية. كحصمت الفقرة " 

" بمتكسط حسابي كقدره  أتحمل مسؤولية ما أقوم بو من إعمال(، يمييا الفقرة " 4.35حسابي كقدره )
 أفضل التجربة والخوض في مجاالت جديدة غير مألوفة من قبل اآلخرين(. كحصمت الفقرة " 4.31)

استثمر التكنولوجيا الحديثة في عممي " بمتوسط يا الفقرة " (، يمي3.97" عمى أقؿ متكسط حسابي )
 (.3.98) حسابي

 
 :الخامس بالسؤال المتعمقة النتائج  4.2.4

ىل تختمف تقديرات أفراد عينة الدراسة من معممي مدارس محافظة القدس لواقع إبداعيم الوظيفي 
ممي، الجية المشرفة، التخصص، باختالف المتغيرات التالية: الجنس، سنوات الخبرة، والمؤىل الع

 مكان السكن، جنس المدرسة، المرحمة التعميمية؟
 لإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس تم فحص الفرضيات الصفرية التالية المنبثقة عنو:

 
 :التاسعة الصفرية فحص الفرضية نتائج

أفراد عينة الدراسة بين تقديرات  (α ≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال"
 " من معممي مدارس محافظة القدس لواقع ابداعيم الوظيفي تعزى لمتغير الجنس

 (.1934)رقـ الجدكؿ ،"ت" اختبار باستخداـ التاسعة الصفرية الفرضية فحص تـ
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 لجنسواقع إبداعيم الوظيفي حسب متغير ال الدراسة عينة أفراد لتقديرات" ت" اختبار نتائج(: 34.4) جدول 
المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.002 3.09 0.38 4.22 158 ذكر

 0.41 4.10 307 أنثى

 
 ،(13112) الداللة كمستكل ،(3319) الكمية لمدرجة" ت" قيمة أف (1934الجدكؿ ) خبلؿ مف يتبيف    
اقع اإلبداع الكظيفي تعزل لمتغير لكا الدراسة عينة أفراد اتتقدير  بيف احصائية دالة فركؽ تكجد أنو أم

 . التاسعة الفرضية رفض تـ كبذلؾ. الذككر لصالح الفركؽ ككانت ،الجنس
 :العاشرةالصفرية  فحص الفرضية نتائج

بين تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α ≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال"
 " مدارس محافظة القدس لواقع ابداعيم الوظيفي تعزى لمتغير سنوات الخبرةمن معممي 

لكاقع  الدراسة عينة أفراد لتقديرات الحسابية المتكسطات حساب تـ العاشرة الصفرية الفرضية كلفحص
 (.2134) رقـ الجدكؿ ،ابداعيـ الكظيفي حسب متغير سنكات الخبرة

 يمبداعإواقع ل الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية رافاتواالنح الحسابية المتوسطات (:4..2) جدول
 الوظيفي حسب متغير سنوات الخبرة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة
 0.42 4.10 110 سنكات 5أقؿ مف 

 0.38 4.20 130 سنكات 10-5مف 
 0.40 4.13 225 سنكات فأكثر 10

 
 معممي مف الدراسة عينة أفراد تقديرات بيف ظاىرية فركؽ كجكد (20.4) رقـ الجدكؿ مف يبلحظ    

 استخداـ تـ الفركؽ داللة كلمعرفة ،كاقع ابداعيـ الكظيفي تعزل لمتغير سنكات الخبرةل القدس محافظة
 (.2134) رقـ الجدكؿ في يظير كما (one way ANOVA) األحادم التبايف تحميؿ
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الوظيفي حسب  يمداعإبواقع ل الدراسة عينة أفراد لتقديرات األحادي اينالتب تحميل نتائج: (23.4)جدول
 متغير سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 2.09 0.34 2 0.67 بيف المجمكعات
 

0.12 
 0.16 462 74.54 داخؿ المجمكعات 

 464 75.21 المجمكع 
 

(، كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.12( كمستكل الداللة )2.09يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)    
(a≤0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع إبداعيـ ،)

 .عاشرةالكظيفي تعزل لمتغير سنكات الخبرة، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية ال
 

 :عشرالصفرية الحادية  فحص الفرضية نتائج
بين تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α ≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال"

 "من معممي مدارس محافظة القدس لواقع ابداعيم الوظيفي تعزى لمتغير المؤىل العممي
 الدراسة عينة أفراد لتقديرات الحسابية طاتالمتكس حساب تـ الحادية عشر الصفرية الفرضية كلفحص

 (.2234) رقـ الجدكؿ ،كاقع إبداعيـ الكظيفي حسب متغير المؤىؿ العمميل
 

واقع إبداعيم ل الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:22.4) جدول
 الوظيفي حسب متغير المؤىل العممي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي
 0.44 4.26 37 أدنى مف بكالكريكس

 0.40 4.11 307 بكالكريكس
أعمى مف 

 بكالكريكس
121 4.17 0.41 
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كاقع إبداعيـ ل الدراسة عينة أفراد تقديرات بيف ظاىرية فركؽ كجكد (22.4) رقـ الجدكؿ مف يبلحظ   
 one) األحادم التبايف تحميؿ استخداـ تـ الفركؽ داللة عرفةكلم ،الكظيفي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

way ANOVA،) (.2334) رقـ الجدكؿ في يظير كما 
الوظيفي حسب  يمبداعإواقع ل الدراسة عينة أفراد لتقديرات األحادي التباين تحميل نتائج: (21.4)جدول

 متغير المؤىل العممي
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

وسط مت
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.08 2.58 0.42 2.00 0.83 بيف المجمكعات
 0.16 462.00 74.38 داخؿ المجمكعات

 464.00 75.21 المجمكع
 

(، كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.08( كمستكل الداللة )2.58يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)    
(a≤0.05أم أنو ال ،)  تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع اإلبداع

 .حادية عشرالكظيفي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية ال
 

 :الثانية عشر الصفرية فحص الفرضية نتائج
عينة الدراسة  بين تقديرات أفراد (α ≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال"

من معممي مدارس محافظة القدس لواقع ابداعيم الوظيفي تعزى لمتغير الجية المشرفة عمى 
 "المدرسة
 الدراسة عينة أفراد لتقديرات الحسابية المتكسطات حساب تـ الثانية عشر الصفرية الفرضية كلفحص

 (.2434) رقـ ؿالجدك  ،كاقع اإلبداع الكظيفي حسب متغير الجية المشرفة عمى المدرسةل
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 يمبداعإلواقع  الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:24.4) جدول
 الوظيفي حسب متغير الجية المشرفة عمى المدرسة

الجية المشرفة عمى 
 المدرسة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 0.39 4.13 220 كزارة التربية
 0.43 4.14 120 خاصة

 0.40 4.16 125 المعارؼ/البمدية

 
كاقع اإلبداع ل الدراسة عينة أفراد تقديرات بيف ظاىرية فركؽ كجكد (24.4) رقـ الجدكؿ مف يبلحظ

 التبايف تحميؿ استخداـ تـ الفركؽ داللة كلمعرفة ،الكظيفي تعزل لمتغير الجية المشرفة عمى المدرسة
 (.2534) رقـ الجدكؿ في يظير كما (one way ANOVA) األحادم
الوظيفي حسب  يملواقع إبداع عينة الدراسة أفراد لتقديرات األحادي التباين تحميل نتائج: (24.4)جدول

 متغير الجية المشرفة عمى المدرسة
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.19 0.03 2 0.06 بيف المجمكعات
 

0.82 
 0.16 462 75.15 داخؿ المجمكعات 

 464 75.21 المجمكع 
 

 الداللة مستكل مف اكبر كىي ،(1382)الداللة كمستكل( 1319)الكمية لمدرجة ؼ قيمة أف يبلحظ   
(α≥1315)، اع بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع اإلبد إحصائيان  دالة فركؽ تكجد ال أنو أم

 . ثانية عشرالفرضية ال ذلؾ تـ قبكؿالكظيفي تعزل لمتغير الجية المشرفة عمى المدرسة، كب
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 : الثالثة عشرالصفرية  فحص الفرضية نتائج
بين تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α ≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال"

 "عيم الوظيفي تعزى لمتغير التخصصمن معممي مدارس محافظة القدس لواقع ابدا
 (.2634) رقـ الجدكؿ ،"ت" اختبار خبلؿ مف الثالثة عشر الصفرية الفرضية فحص تـ

الوظيفي حسب متغير  يمبداعإواقع ل عينة الدراسة أفراد لتقديرات" ت" اختبار نتائج(: 24.4) جدول
 التخصص

المتوسط  العدد التخصص
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.006 2.75 0.42 4.06 143 عمـك طبيعية
 0.39 4.17 322 عمـك إنسانية

 الداللة كمستكل ،(23754) الكمية لمدرجة" ت" قيمة أف السابؽ (2634) الجدكؿ  خبلؿ مف يتبيف
 متغير حسب  الكظيفي ابداعيـ لكاقع الدراسة عينة أفراد تقديرات بيف الفركؽ أف أم ،(13116)

 الفرضية رفض تـ كبذلؾ. اإلنسانية العمكـ لصالح الفركؽ ككانت احصائيان، دالة فركؽ ىي التخصص
 .  الثالثة عشر

 α)الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال" :الرابعة عشر فحص الفرضية نتائج

قع ابداعيم بين تقديرات أفراد عينة الدراسة من معممي مدارس محافظة القدس لوا (0.05≥
 "الوظيفي تعزى لمتغير مكان السكن

 (.2734) رقـ الجدكؿ ،"ت" اختبار باستخداـ الرابعة عشر الصفرية الفرضية فحص تـ
الوظيفي حسب متغير مكان  يمبداعإواقع ل الدراسة عينة أفراد لتقديرات" ت" اختبار نتائج(: 24.4) جدول
 السكن

المتوسط  العدد مكان السكن
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.19 1.30 0.43 4.11 198 داخؿ الجدار

 0.38 4.16 267 خارج الجدار
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 ،(1319) الداللة كمستكل ،(1331) الكمية لمدرجة" ت" قيمة أف (2734) الجدكؿ خبلؿ مف يتبيف    
كاقع اإلبداع الكظيفي تعزل ل الدراسة عينة أفراد تقديرات بيف احصائيان  دالة فركؽ تكجد ال أنو أم

 .  الرابعة عشر الفرضية قبكؿ تـ كبذلؾ. لمتغير مكاف السكف
 

 :الخامسة عشر الصفرية فحص الفرضية نتائج
بين تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α ≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال"

 "الوظيفي تعزى لمتغير جنس المدرسةمن معممي مدارس محافظة القدس لواقع ابداعيم 
 عينة أفراد لتقديرات الحسابية المتكسطات حساب تـ الخامسة عشر الصفرية الفرضية كلفحص    

 (.2834) رقـ الجدكؿ ،الكظيفي حسب متغير جنس المدرسة يـداعإبلكاقع  الدراسة
واقع اإلبداع ل الدراسة عينة ادأفر  لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:23.4) جدول

 رسةالوظيفي حسب متغير جنس المد

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد جنس المدرسة
 0.35 4.22 165 ذككر

 0.39 4.05 185 إناث

 0.46 4.17 115 مختمطة

اإلبداع كاقع ل الدراسة عينة أفراد تقديرات بيف ظاىرية فركؽ كجكد (28.4) رقـ الجدكؿ مف يبلحظ
 one) األحادم التبايف تحميؿ استخداـ تـ الفركؽ داللة كلمعرفة ،الكظيفي تعزل لمتغير جنس المدرسة

way ANOVA) (.2934) رقـ الجدكؿ في يظير كما 
الوظيفي حسب  يمبداعإلواقع  عينة الدراسة أفراد لتقديرات األحادي التباين تحميل نتائج: (24.4)جدول

 متغير جنس المدرسة
مجموع  در التباينمص

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 8.67 1.36 2 2.72 بيف المجمكعات
 

0.00 
 0.16 462 72.49 داخؿ المجمكعات 

 464 75.21 المجمكع 
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 الداللة ستكلم مف اقؿ كىي ،(13111)الداللة كمستكل( 8367)الكمية لمدرجة ؼ قيمة أف يبلحظ   
(a≤0.05)، بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة  لكاقع اإلبداع الكظيفي  إحصائيان  دالة فركؽ تكجد أنو أم

( لممقارنات البعدية، LSDتعزل لمتغير جنس المدرسة، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ اختبار )
 (.30.4الجدكؿ رقـ )

 عينة أفراد المتوسطات الحسابية لتقديرات بين البعدية ناتلممقار ( LSD) اختبار نتائج(: 4..1) الجدول
 جنس المدرسة متغير  حسب الدراسة

الفروق في  المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 0.00 *0.17 إناث ذككر
 0.24 0.06 مختمطة

 0.00 *0.17- ذككر إناث
 0.01 *0.17- مختمطة

 0.24 0.06- ذككر مختمطة
 0.01 *0.17 إناث

مدارس االناث أف الفركؽ جاءت بيف  ،(2934) ،(3134) الجدكليف في الكاردة القيـ خبلؿ مف يتبيف
 رفض تـ كبذلؾكالذككر لصالح مدارس الذككر، كبيف مدارس الذككر كالمختمطة لصالح المختمطة، 

 .  الخامسة عشر الفرضية
 

 :السادسة عشرالصفرية  فحص الفرضية نتائج
بين تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α ≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد ال"

 "من معممي مدارس محافظة القدس لواقع ابداعيم الوظيفي تعزى لمتغير المرحمة التعميمية
 الدراسة عينة أفراد لتقديرات الحسابية المتكسطات حساب تـ السادسة عشر الصفرية الفرضية كلفحص

 رقـ الجدكؿ ،لكاقع اإلبداع الكظيفي حسب متغير المرحمة التعميمية القدس محافظة مدارس معممي مف
(3134.) 
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 يمبداعإلواقع  الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:13.4) جدول
 الوظيفي حسب متغير المرحمة التعميمية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المرحمة التعميمية
 0.41 4.19 162 أساسية

 0.39 4.12 285 ثانكية

 0.46 4.06 18 أساسية كثانكية

 
كاقع اإلبداع ل الدراسة عينة أفراد تقديرات بيف ظاىرية فركؽ كجكد (31.4) رقـ الجدكؿ مف يبلحظ

 األحادم التبايف ميؿتح استخداـ تـ الفركؽ داللة كلمعرفة ،الكظيفي تعزل لمتغير المرحمة التعميمية
(one way ANOVA،) (.3234) رقـ الجدكؿ في يظير كما 
 

الوظيفي حسب  يمبداعإلواقع  الدراسة عينة أفراد لتقديرات األحادي التباين تحميل نتائج: (12.4)جدول
 متغير المرحمة التعميمية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 سوبةالمح

مستوى 
 الداللة

 2.15 0.35 2 0.69 بيف المجمكعات
 

0.18 
 0.16 462 74.51 داخؿ المجمكعات 

 464 75.21 المجمكع 
 

 الداللة مستكل مف اكبر كىي ،(1318)الداللة كمستكل( 2315)الكمية لمدرجة ؼ قيمة أف يبلحظ
(a≤0.05)، أفراد عينة الدراسة لكاقع اإلبداع بيف تقديرات  إحصائيان  دالة فركؽ تكجد ال أنو أم

 .سادسة عشرالكظيفي تعزل لمتغير المرحمة التعميمية، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية ال
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 :السادس بالسؤال المتعمقة النتائج  4.2.4

 واقعىل توجد عالقة ارتباطية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة من معممي مدارس محافطة القدس ل
 اإلبداع الوظيفي لدييم؟و  الوظيفي انتمائيم

 :عنو المنبثقة التالية الصفرية الفرضية فحص خبلؿ مف السادس الدراسة سؤاؿ عف االجابة تمت 
 :عشر السابعة نتائج فحص الفرضية

بين تقديرات أفراد ( α ≤...4) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد ال
  واإلبداع الوظيفي لدييم. الوظيفي انتمائيم واقعحافطة القدس لعينة الدراسة من معممي مدارس م

 معممي لدل الكظيفي كاالبداع الكظيفي االنتماء متغيرم بيف االرتباطية العبلقة طبيعة الى لمتعرؼ
 ارتباط معامؿ خبلؿ مف العبلقة ىذه مستكل بحساب الباحثة قامت القدس، محافظة مدارس
 (.3334) رقـ الجدكؿ ة،اإلحصائي كالداللة( ر)بيرسكف
 معممي لدى الوظيفي االنتماء واقعبين  اإلحصائية والداللة بيرسون ارتباط معامل(: 11.4) رقم جدول
 ، وكذلك الداللة اإلحصائية.واإلبداع الوظيفي لدييممن وجية نظرىم،  القدس محافظة مدارس

قيمة معامل  المتغيرات
 االرتباط )ر(

الداللة 
 اإلحصائية

 *0.000 0.486 اإلبداع الوظيفي اء الوظيفياالنتم

 
 كبمغ ،(13486) ىي المتغيريف بيف بيرسكف ارتباط معامؿ قيمة أف( 33.4) الجدكؿ مف يتبيف   

 دالة عبلقة كجكد بعدـ القائمة الصفرية الفرضية رفض يتـ لذا(. 13111) اإلحصائية الداللة مستكل
 معممي لدل الكظيفي االنتماء متغيرمبيف ( α≤1315)) اإلحصائية الداللة مستكل عند احصائيان 
 كاإلبداع الكظيفي لدييـ.  القدس محافظة مدارس
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 :الدراسة نتائج ممخص 1.4

 

 الكمية الدرجة عمى الكظيفي االنتماء لكاقع القدس محافظة مدارس معممي تقديرات جاءت -
 (.1352) معيارم كانحراؼ ،(4316) حسابي كبمتكسط عالية، بدرجة

 

 عينة أفراد تقديرات بيف( α≤1315) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال -
 المشرفة الجية الخيرة، سنكات الجنس،: اآلتية لممتغيرات تعزل الكظيفي االنتماء لكاقع الدراسة
 .التعميمية كالمرحمة المدرسة، جنس السكف، مكاف التخصص، المدرسة، عمى

 

 عينة أفراد تقديرات بيف( α≤1315) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد -
 .بكالكريكس مف أدنى فئة لصالح العممي المؤىؿ لمتغير تعزل الكظيفي االنتماء لكاقع الدراسة

 

 المفتكح السؤاؿ عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات المئكية كالنسب التكرارات حساب خبلؿ مف -
 أف تبيف المدارس، ىذه معممي لدل الكظيفي االنتماء كتعزيز تنميةل المناسبة االقتراحات حكؿ
 تقديـ" الفقرة يمييا مئكية نسبة أعمى عمى حصمت" المادية كالحكافز الركاتب زيادة" الفقرة

 االدارة قبؿ مف كالمكظؼ الكظيفة كتقدير احتراـ"الفقرة ثـ" كجيكده يتكافؽ بما لممعمميف الحكافز
 نسبو أقؿ عمى" المعمميف لدل كالكظيفي الديني الكازع تنمية" الفقرة متجص ،بينما" كالمجتمع

 .مئكية

 

 الكمية الدرجة عمى الكظيفي االبداع لكاقع القدس محافظة مدارس معممي تقديرات جاءت -
 (.13886) معيارم كانحراؼ ،(4.14) حسابي كبمتكسط متكسطة، بدرجة

 

 عينة أفراد تقديرات بيف( α≤1315) لداللةا مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال -
 الجية العممي، المؤىؿ الخيرة، سنكات: اآلتية لممتغيرات تعزل الكظيفي االبداع لكاقع الدراسة
 .التعميمية كالمرحمة السكف، مكاف التخصص، المدرسة، عمى المشرفة
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 عينة أفراد تقديرات بيف( α≤1315) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد -
الذككر،كلمتغير  لصالح الفركؽ ككانت الجنس لمتغير تعزل الكظيفي االبداع لكاقع الدراسة

 الفركؽ ككانت المدرسة جنس كلمتغير التخصص ككانت الفركؽ لصالح العمكـ اإلنسانية،
 .كالمختمطة الذككر مدارس لصالح

 

 الكظيفي االنتماء كاقع بيف (α≤1315) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات عبلقة تكجد -
 متكسطة طردية عبلقة كىي لدييـ، الكظيفي كاالبداع القدس محافظة مدارس معممي لدل
 .احصائيان  كدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

93 

 

 
 

 الفصل الخامس

 والتوصيات الدراسة مناقشة نتائج
ثـ متيا كفرضياتيا، تضمف ىذا الفصؿ مناقشة نتائج الدراسة التي تكصمت إلييا الباحثة كفقا ألسئ  

 دراسات مستقبمية ذات عبلقة.لمتكصيات، إضافة الى مقترحات عرضا ل
 
 الدراسة مناقشة نتائج  1.  5

 سؤال األول: متعمقة بالنتائج الالمناقشة   1.1.5
 ؟ واقع االنتماء الوظيفي لدى معممي مدارس محافظة القدس ما 
س لكاقع انتمائيـ الكظيفي عمى الدرجة الكمية جاءت تقديرات معممي المدارس في محافظة القد  

. كتعزك الباحثة الى أنو قد (0.52)كبإنحراؼ معيارم (4.06)"عالية"، حيث بمغ المتكسط الحسابي
الى ككف  الرئيس في ارتفاع درجة االنتماء الكظيفي لدل معممي مدارس محافظة القدس، يككف السبب

االحتبلؿ، كباقي مناطؽ  سيطرةمدينة القدس تحت أف ة ك التعميـ رسالة كبيرة كأمانة عظيمة، كخاص
كعميو فقد يعزل ارتفاع مستكل االنتماء  السمطة الفمسطينية، مع فارؽ االستيداؼ كالبعد الديني.

الكظيفي لدل معممي مدارس محافظة القدس لشعكرىـ باستيداؼ ىذه المدينة مف قبؿ االحتبلؿ، مما 
ف تنشئة االجياؿ كالحفاظ عمى مستكل تعميمي يميؽ بيذه المدينة دفعيـ لمتمسؾ بما يقدركف عميو م

المقدسة. فاالنخراط في مؤسساتنا التعميمية جزء مف النيكض بأعباء ىذه الشعب في ظؿ ظركفو، بعمـ 
 .كبصيرة

تمعب دكران بارزان في تعزيز  ، قدعكامؿ أخرلل السبب يعكدكما ترل الباحثة أنو مف الممكف أف يككف    
الحصكؿ عمى الحكافز  مثؿفي ىذه المؤسسات التعميمية،  االنتماء الكظيفي لدل المعمميفركح 

زاؿ يدرؾ العديد مف يال ك ، ك االعتزاز بيا كالركاتب العالية التي تساعدىـ في االحتفاظ بمينة التعميـ
مميف مف رغـ مف كؿ الظركؼ، اال اف ىناؾ مف المعلابالمعمميف، انيا مف أسمى الميف كالكظائؼ، ف

كعميو  .يفتخر بيذه المينة بغض النظر عف المردكد المادم، اك السمككيات غير المرغكبة مف الطمبة
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كما تكفره لو مف احتراـ في المجتمع، بشكؿ عاـ،  ،كظيفة المعمـليمكف القكؿ اف المركز االجتماعي 
ما جاء في نتائج ىذه الدراسة. مف العكامؿ التي تحقؽ ذلؾ االنتماء، كتؤدم الى ارنفاع مستكاه لدييـ، ك

دراسة  ،(2010) جعارة، دراسة (2007أبك سمرة،عبلكنو،كعياد )دراسة  يجةكتتفؽ ىذه النتيجة مع نت
(، كدراسة Azeem,2010كتختمؼ النتيجة مع نتيجة دراسة ) .(2015، كدراسة فميفؿ )(2010) عياد
(Ramay & Ramay, 2012.) 

النتماء الكظيفي بدرجة "عالية"، ما عدا المجاؿ الثامف الذم ينص كقد جاءت جميع مجاالت كاقع ا   
عمى أف "أشعر بأف طمكحي يتحقؽ مف خبلؿ كظيفتي في مينة التعميـ"، في حيف أف مجاؿ "التـز 
بأخبلقيات المينة )الكظيفة( أثناء أدائي عممي" جاء بالمرتبة األكلى مقارنة مع المجاالت األخرل. 

شراؼ مستمر عمى سمككيات المعمميف مف قبؿ كترل الباحثة أنو يس تدؿ مف ذلؾ أف ىناؾ متابعة كا 
كزارة التربية كالتعميـ، حيث أف المعمميف يحترمكف القكانيف كاألنظمة كيمارسكف أخبلقيات العمؿ تجاىيا 
حفاظا عمى عمميـ كإلدراكيـ أف بيذا تتيسر األمكر كيحققكف األىداؼ كيككنكف قدكة حسنة 

 (.2015فؿ،لآلخريف)فمي
 

 فحص الفرضيات المنبثقة عن السؤال الثاني:مناقشة نتائج   2.1.5
ىل تختمف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع االنتماء الوظيفي باختالف متغيرات الدراسة: 
الجنس، سنوات الخبرة، والمؤىل العممي، الجية المشرفة، التخصص، مكان السكن، جنس المدرسة، 

 التعميمية؟المرحمة 
  ، والتي نصيا:األولى الصفرية الفرضيةيجة فحص مناقشة نت  1.2.1.5

( بين تقديرات أفراد عينة ≥α 0.05) "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
 الدراسة لواقع االنتماء الوظيفي تعزى لمتغير الجنس"

اسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اظيرت نتائج اختبار "ت" الستجابة أفراد عينة الدر   
بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لكاقع انتمائيـ الكظيفي تبعا  (≥α 0.05)مستكل الداللة 

عبلكنة، كعياد  (، كدراسة أبك سمرة،2003سبلمة )مع دراسة لمتغير الجنس. كتتفؽ ىذه النتيجة 
 (Ramay & Ramay, 2012)كدراسة  (،2015فؿ )(، كدراسة فمي2010(، كدراسة عياد )2007)
 (.Celik,2007كتختمؼ النتيجة مع نتيجة دراسة ).
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ا أكاف سكاء شيء أم إلي االنتماءكتعزك الباحثة ىذه النتيجة الى أف      عقيدة أك فكرة، أك شخصن
اث مبعثو إال اف التكافؽ في اآلراء بيف الذككر كاالن ،بغض النظر عف الجنس إلييا يعني االنتساب

طبيعة النظاـ المطبؽ في المدارس حيث ال يفرؽ بيف الذككر كاإلناث في الكظائؼ كالمياـ االساسي 
المترتبو عمى المعمميف )كنظاـ الحصص كالترقيات باالضافو الى العبء األكاديمي كغيرىا(. كأف 

ييز أك تحيز إلحدل دكف تمقكانيف كتعميمات كاحدة معممي المدارس يعاممكف )ذككرا أك إناثا( كفؽ 
 الجنسيف، كبالتالي جاءت كجيات نظر المعمميف مف الجنسيف متقاربة.

 
 الثانية، والتي نصيا:  الصفرية الفرضيةيجة فحص مناقشة نت  2.2.1.5

( بين تقديرات أفراد عينة الدراسة a≤0.05"ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)
 تعزى لمتغير سنوات الخبرة " لواقع االنتماء الوظيفي

عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا ( one way ANOVAالتبايف األحادم ) أظيرت نتائج تحميؿ   
الكظيفي يعزل  ئيـكاقع انتمابيف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف معممي مدارس محافظة القدس ل

(، 2007عياد )ك ة ،عبلكنة ،أبك سمر نتيجة دراسة كتتفؽ ىذه النتيجو مع . لمتغير سنكات الخبرة
 &  Joffers) دراسة  كتختمؼ النتيجة مع نتيجة. (2015(دراسة فميفؿ (،2010دراسة عياد )

Haughey ,2001)كدراسة ، (Celik,2007)كدراسة ، (Azeem,2010)كدراسة  ، (Ramay 
& Ramay,2012.) 

األقؿ يحاطكف بمزيد مف االىتماـ الخبرة  يجة الى أف المعمميف الجدد كذمكتعزك الباحثة ىذه النت   
كالزيارات اإلشرافية كاإلرشادية المتكررة كيعاممكف معاممة تربكية تحقؽ ليـ الطمأنينة، مف خبلؿ 

كدمجيـ مع المعمميف ذكم الخبرة الطكيمة. مما  تشجيعيـ عمى القياـ بالزيارات التبادلية فيما بينيـ،
خبرتيـ القميمة في التعميـ بؿ ليصؿ لمستكل إنتماء  ىـ الكظيفي ال عبلقة لو بسنكاتإنتماؤ  جعؿي

 (.2015المعمميف ذكم الخبرة األكثر )فميفؿ، 
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 الثالثة، والتي نصيا:  الصفريةالفرضية يجة فحص مناقشة نت  3.2.1.5
( بين تقديرات أفراد عينة الدراسة a≤0.05"ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)

 االنتماء الوظيفي تعزى لمتغير المؤىل العممي" لواقع
كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف ( one way ANOVAالتبايف األحادم ) أظيرت نتائج تحميؿ   

الكظيفي يعزل لمتغير  ئيـكاقع انتماتقديرات أفراد عينة الدراسة مف معممي مدارس محافظة القدس ل
الكريكس كأدنى مف بكالكريكس لصالح أدنى مف المؤىؿ العممي.ككانت الفركؽ بيف أعمى مف بك

 نتيجة مع ىذه النتيجةكتتفؽ بكالكريكس، كبيف بكالكريكس كأدنى مف بكالكريكس لصالح بكالكريكس. 
 & Ramay(، كدراسة )Celik,2007(، كدراسة )2015(، كدراسة فميفؿ )2003سبلمة )دراسة 

Ramay,2012 (، كدراسة عياد 2007) مرة كآخركفالنتيجة عف نتيجة دراسة أبك س(. كتختمؼ
(2010.) 
 المبذكؿ الجيد عمى ذلؾ كيعتمد آلخر فرد مف يختمؼ الفرد أداء أفكتعزك الباحثة ىذه النتيجة الى   
الجيد يبذؿ  كىذا المطمكبة بكاجباتو كالتزامو ليا العميؽ ككالئو المنظمة بأىداؼ الفرد كاقتناعو قبؿ مف

 مف حممة شيادات أعمى مف بكالكريكس. بشكؿ أكبرفأدنى  كسبكالكري حممة شياداتمف قبؿ 
مقارنة مع عدـ المساكاة كيعكد ذلؾ الى أف حممة الشيادات بكالكريكس فأدنى يتكلد لدييـ الشعكر ب  

فيدفعيـ ذلؾ كالى جانب عدـ شعكرىـ باألماف الكظيفي بسبب  زمبلئيـ ذكم المؤىبلت العممية األعمى،
، عمى العمؿ بشكؿ مضاعؼ عف باقي زمبلئيـ، مما يكلد لدييـ إنتماء كظيفي درجتيـ العممية األقؿ

، إضافة إلى أف المؤىبلت األعمى مف بكالكريكس قد عالي نابع مف رغبتيـ في المحافظة عمى عمميـ
أعمى مستكاىـ العممي ككفائتيـ أف ف المؤسسة التي ينتمكف الييا ال تمثؿ طمكحاتيـ باعتبار يركف أ

 المؤسسة التي ينتمكف الييا. مف مستكل 
 

 الرابعو، والتي نصيا:  الصفرية  الفرضيةيجة فحص مناقشة نت  4.2.1.5
( بين تقديرات أفراد عينة الدراسة α ≤0.05"ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)

 لواقع االنتماء الوظيفي تعزى لمتغير الجية المشرفة عمى المدرسة"
عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف ( One Way ANOVAالتبايف األحادم ) تائج تحميؿأظيرت ن   

الكظيفي يعزل لمتغير  ئيـكاقع انتماتقديرات أفراد عينة الدراسة مف معممي مدارس محافظة القدس ل
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(. كتعزك الباحثة 2015الجية المشرفة عمى المدرسة. كتتفؽ ىذه النتيجو مع نتيجة دراسة فميمفؿ )
 فاالنتماء لمعمؿ إلنجاز العمؿ، أقصى الجيكد بذؿ إلى الفرد االنتماء الكظيفي يدفع أفتيجة الى الن

 عمى دليؿ المينية ككفاءتو الفرد فإف عطاء لذلؾ كبير، حد إلى صحيح كالعكس لئلنجاز دافعان  يشكؿ
حساسو لعممو انتمائو مدل فرد بغض النظر كبذلؾ يككف الدافع ىك مف ذات ال فيو لتقدـ ك بالنجاح كا 

 لحاجاتو إشباع مف لو العمؿ يكفره ما بمقدار العطاء ىذا كيزداد عف الجية المشرفة عمى مؤسستو
، إضافة إلى اف اليـ االكبر لدل المعمميف العامميف في مدارس القدس ىك لطاقاتو كاستغبلؿ كدكافعو

 ف الجية المشرفة عمى التعميـ.خدمة ابناء القدس كتعميميـ، كىذا يعزز انتمائيـ لمعمؿ بغض النظر ع
 

 الفرضية الخامسة، والتي نصيا: يجة فحص مناقشة نت  5.2.1.5
( بين تقديرات أفراد عينة الدراسة a≤0.05"ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)

 لواقع االنتماء الوظيفي تعزى لمتغير التخصص"
عينة الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  فاظيرت نتائج اختبار "ت" الستجابة أفراد

بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لكاقع انتمائيـ الكظيفي تبعا  (≥α 0.05)مستكل الداللة 
الذم  النفسي االرتباط مف نكع الكظيفي االنتماء أفلمتغير التخصص. كتعزك الباحثة ىذه النتيجة الى 

أكثر  كاألفراد كقيميا المنظمة أىداؼ فييا تصبح التي العممية ىك أك ظمتومن تجاه الفرد بو يشعر
 ككمما تكلدت المنظمة أىداؼ مع أىدافو تطابقت كمما المنظمة في الفرد فإف كعميو  .كتطابقان  اندماجان 
 في ذلؾ جميان  ظير فيو لمبقاء الجيد درجات أعمى كبذؿ عممو عمى المحافظة في القكية الرغبة لديو
بغض النظر عف تخصصو، فالتخصص ىنا يساعد في  عممو في منو المطمكبة بالمياـ كقيامو ائوأد

الحصكؿ عمى المكاسب المادية كالمعنكية في الكظائؼ العامة كالخاصة، كفي المدارس ال يحقؽ 
 التخصص أم مف ىذه األىداؼ، كعميو تتشابو اآلراء في طبيعة االنتماء لممؤسسة.
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 الفرضية السادسة، والتي نصيا: يجة فحص تمناقشة ن  6.2.1.5
( بين تقديرات أفراد عينة الدراسة a≤0.05"ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)

 لواقع االنتماء الوظيفي تعزى لمتغير مكان السكن "
إحصائية عند فاظيرت نتائج اختبار "ت" الستجابة أفراد عينة الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة     

بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لكاقع انتمائيـ الكظيفي تبعا  (≥α 0.05)مستكل الداللة 
  الفرد بعممو ارتباط مف يزيد الكظيفي النتماءكتعزك الباحثة ىذه النتيجة الى أف ا لمتغير مكاف السكف.

 العمؿ في كالتقصير كاإلىماؿ السمبي ؾالسمك  مف يقمؿحيث أف االنتماء  فبل يؤثر بعد أك قرب سكنو،
لعممو يدفعو لبللتزاـ بالقكانيف كالرغبو في العمؿ كبذؿ اكبر جيد ممكف، ؤه فانتما العمؿ كترؾ الغياب أك

، كما بزمبلئو كعبلقتو سمككو عمى سمبان  يؤثر بالمسؤكلية إحساسو كعدـ الفرد لدل االنتماء بينما ضعؼ
سمح لممعمميف بالكصكؿ إلى أماكف عمميـ، كحصكليـ عمى تسييبلت أف تكفير بعض التصاريح التي ت

لدخكؿ القدس مف أجؿ التعميـ يرفع مف مستكل انتماءىـ لممؤسسة التعميمية ميما كاف مكاف السكف 
 بعيدان أك قريبا، قرية، اك مخيـ اك مدينة.

  
 الفرضية السابعة، والتي نصيا: يجة فحص مناقشة نت  7.2.1.5
بين تقديرات أفراد عينة الدراسة  (a≤0.05وق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)"ال توجد فر 

 لواقع االنتماء الوظيفي تعزى لمتغير جنس المدرسة"
عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف ( one way ANOVAالتبايف األحادم ) أظيرت نتائج تحميؿ    

الكظيفي يعزل لمتغير  نتمائيـكاقع افظة القدس لتقديرات أفراد عينة الدراسة مف معممي مدارس محا
ثر في تحديد انتماء الفرد األصفات محددة ليا  كتعزك الباحثة تمؾ النتيجة الى كجكد جنس المدرسة،

جنس أف يككف لالكظيفي كمف ىذه الصفات، االعتقاد القكم بقبكؿ أىداؼ المنظمة كقيميا دكف 
 كد ممكنة نيابة عف إدارة المدرسة.، مما يدفعو لبذؿ أقصى جيتأثير المدرسة
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 الفرضية الثامنة، والتي نصيا: يجة فحص مناقشة نت  8.2.1.5
( بين تقديرات أفراد عينة الدراسة a≤0.05"ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)
 لواقع االنتماء الوظيفي تعزى لمتغير المرحمة التعميمية"

عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف ( one way ANOVAالتبايف األحادم ) أظيرت نتائج تحميؿ   
الكظيفي يعزل لمتغير  ئيـكاقع انتماتقديرات أفراد عينة الدراسة مف معممي مدارس محافظة القدس ل

مع األىداؼ كالقيـ بيف أىداؼ المعمـ أف التطابؽ  المرحمة التعميمية. كتعزك الباحثة النتيجة الى
في االستمرار بالبقاء في العمؿ في المدرسة تو رغبالى جانب  فيك صاحب رسالة،لمدرسة، المتعمقة با

خبلصو لممدرسة كنتيجة مـ لممرحمة األساسية سكاء أكاف مع لكجكد ارتباط عاؿ في فعاليتو في العمؿ، كا 
 (.2010أك الثانكية، كاتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة ابك ىيف )

 
 ئج المتعمقة بالسؤال الثالث، والذي نصو: مناقشة النتا  3.1.5

 ما أىم االقتراحات التي تراىا مناسبة لتنمية وتعزيز االنتماء الوظيفي لدى معممي ىذه المدارس؟
حساب التكرارات كالنسب المئكية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤاؿ المفتكح أظيرت نتائج   

أف فقرة " زيادة  زيز االنتماء الكظيفي لدل معممي ىذه المدارسقتراحات المناسبة لتنمية كتعاالحكؿ 
يف بما متقديـ الحكافز لممعمية، يمييا فقرة " ئك الركاتب كالحكافز المادية "حصمت عمى أعمى نسبة م

حصمت فقرة بينما "، يمييا "احتراـ كتقدير الكظيفة كالمكظؼ مف قبؿ اإلدارة كالمجتمع ". يتكافؽ كجيكده
فقرة " المحافظة عمى  يياية، يمئك لكازع الديني كالكظيفي لدل المعمميف "عمى أقؿ نسبة ممية ان" ت

ة رغبك  ،مغبلء المعيشي الذم نشيده في كقتنا الحاليتعزك الباحثة تمؾ النتيجة لك  "أخبلقيات المينة
 معيشيفي اف يشعر باف انتمائو لكظيفتو يؤتي ثماره عمى صعيد حياتو الشخصية مف اكتفاء  المعمـ

يجدد ركح التجدد في بذؿ مزيد  كاالحتراـ مف قبؿ اإلدارة كالمجتمع فالتقديربما فيو مف احتراـ لمذات 
االنسجاـ كاالحساس االيجابي المتككف عند المكظؼ  إزاء  كاالنتماء الكظيفي ىف .مف العطاء كالمثابرة

معيا، كالحرص عمى عدـ تركيا كالبقاء منظمتو االدارية كااللتزاـ بقيميا كاالخبلص ألىدافيا كاالرتباط 
فيحب أف  فييا مف خبلؿ بذؿ الجيد، كاالفتخار بمآثرىا كخمؽ التكافؽ كالتفاعؿ بيف أىدافو كأىدافيا

يمقى التقدير كاالحتراـ لذلؾ، كربما يككف تمتع المعمميف بإنتماء كظيفي ناتج عف تكافر العناصر 
( في ضركرة 2006ؽ ىذه النتيجة مع دراسة المطيرم )كتتف، الداعمة لو مف حكافز كحاجات كغيرىا
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مع دراسة ايضا كاتفقت مف ناحية الحكافز، كتعزيز شعكره الدائـ باىيمتو لممؤسسة، االىتماـ بالمكظؼ 
بأف االنتماء العالي يككف اذا كانت الثقافة المينية عالية، كىذا يكصمنا إلى أف اىتماـ ( 2010جعارة )
  مف انتماءه ليا. سة بالمكظؼ يرفعالمؤس

 
 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع، والذي نصو:   4.1.5

 ؟ واقع اإلبداع الوظيفي لدى معممي مدارس محافظة القدس كما يراه المعممون أنفسيمما 
حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة أظيرت نتائج     

كاقع اإلبداع الكظيفي لدل معممي مدارس محافظة القدس، كىذا  ات االستبانة التي تعبر عفعمى فقر 
يدؿ عمى أف كاقع اإلبداع الكظيفي لدل معممي مدارس محافظة القدس جاءت بدرجة عالية. كما 

ئي كتشير النتائج أف جميع الفقرات بدرجة عالية. كحصمت الفقرة "تسكد العبلقات الكدية بيني كبيف زمبل
بينما عماؿ". أفي العمؿ "عمى أعمى متكسط حسابي، كيمييا فقرة " أتحمؿ مسؤكلية ما أقكـ بو مف 

حصمت فقرة "أفضؿ التجربة كالخكض في مجاالت جديدة غير مألكفة مف قبؿ اآلخريف "عمى أقؿ 
نتيجة دراسة كتتفؽ النتيجة مع  متكسط حسابي، يمييا الفقرة " استثمر التكنكلكجيا الحديثة في عممي".

في اف زيادة االبداع تتمثؿ في زيادة المعرفة، كذلؾ مف خبلؿ اىتماـ المدرسة  (.2012المشارفة )
 (، كدراسة عباينة،2012كتختمؼ مع نتيجة دراسة الصرايرة )بتعزيز قدرات المعمـ العممية، 

ف قبؿ االدارة ( في اف االىتماـ باالبداع لدل المكظفيف لـ يكف بدرجة عالية م2013الشقراف)ك 
 المدرسية.

 مفكاحد  يعدكجكد العبلقات الكدية بيف الطاقـ التدريسي في المدرسة  كتعزك الباحثة النتيجة الى اف 
عنصر أساسي لنجاحيا في فيك شركط الصحة النفسيػػة لتسكد الطمأنينة كالرضا بيف العامميف فييا  أىـ

كتساعد  واقـ التدريسي تسيـ إسياماه فعااله في تماسكالطبيف  حيث أف العبلقة الكدية.تأديتيا رسالتيا 
عند تحقؽ ىذه األمكر يرتفع الكعي بيف الطاقـ ف .أفراده عمى تكثيؽ الصمة كالتعاكف كالثقة المتبادلة بيف

كترتفع ركحيـ المعنكية كيتكافر الجك النفسي المبلئـ لمتميز كاالبداع فتزيد الكفاءة العممية كاإلنتاجية 
فينكب ليخمص في أداء الكاجب المناط بو بأسمكب فية  عمـ لمسؤكلية ما يقـك بو مف أعماؿالمكتحمؿ 

 جدة كتفرد. 
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 السؤال الخامس، والذي نصو: فحص الفرضيات المنبثقة عن  مناقشة نتائج  5.1.5
ة: ىل تختمف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع اإلبداع الوظيفي باختالف المتغيرات التالي

الجنس، سنوات الخبرة، والمؤىل العممي، الجية المشرفة، التخصص، مكان السكن، جنس المدرسة، 
 المرحمة التعميمية؟

 
 ، والتي نصيا: تاسعةالفرضية اليجة فحص مناقشة نت  1.5.1.5

( بين تقديرات أفراد عينة الدراسة a≤0.05"ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)
 قع االبداع الوظيفي تعزى لمتغير الجنس "لوا
فاظيرت نتائج اختبار "ت" الستجابة أفراد عينة الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل   

، بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لبلبداع الكظيفي تبعا لمتغير الجنس (≥α 0.05)الداللة 
 كتختمؼ مع نتيجة .(2008دراسة بمكاني ) نتيجة مع تيجةالن كتتفؽ ككانت الفركؽ لصالح الذككر.

. كتعزك الباحثة ىذه (2010دراسة حمدكنة )ك  ،(2008دراسة المخاكم )ك  ،(2006دراسة عمقـ )
فالشجاعة،  كالسمات الشخصية سكاء العقمية أك النفسية لممبدع، كجكد عبلقة بيف اإلبداع النتيجة الى

كمُّيا سمات تغمب عمى طباع الذككر، في كىي بالنفس، كتككيد الذات، كاالستقبلؿ الشخصي، كالثقة 
مع سمات التفكؽ  -كما يظير-اإلناث بالمسايرة االجتماعية التي تتعارض ية تصؼ غالبت حيف

كاف االختبلؼ في الرأم بيف الجنسيف يعني أف االبداع الكظيفي مف كجية نظر المرأة  اإلبداعي.
لعدـ  يرة بأف طبيعة العممية التعميمية قد ال تحتاج إلى الكثير مف االبداع، كيمكف تفسضعيؼ أك متدني

ف كجدت قد ال  تكفر الظركؼ كاالمكانيات لتنمية االبداع الكظيفي بعقد الدكرات التدريبية المستمرة، كا 
لكجكد اإللتزامات البيتية لدييا، لذلؾ ترل المرأة اف كاضع  تتمكف المرأة مف حضكرىا بشكؿ مستمر

 االبداع الكظيفي ليس عاليا.
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 ، والتي نصيا: العاشرةالفرضية يجة فحص مناقشة نت  2.5.1.5
( بين تقديرات أفراد عينة الدراسة a≤0.05"ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)

 لواقع االبداع الوظيفي تعزى لمتغير سنوات الخبرة "
عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا ( one way ANOVAحادم )التبايف األ أظيرت نتائج تحميؿ     

الكظيفي يعزل  بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف معممي مدارس محافظة القدس لكاقع االبداع
(، 2008كدراسة بمكاني ) ،(2008دراسة المخاكم )نتيجة  مع يجةكتتفؽ النت. لمتغير سنكات الخبرة
 .(2013الشقراف )ك كدراسة عباينة ، (،2010ز ،كشمداف )كدراسة العاج، (2010كدراسة حمدكنة )

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة الى أف المعمميف الجدد كذك الخبرة األقؿ يحاطكف بمزيد مف االىتماـ 
كالزيارات اإلشرافية كاإلرشادية المتكررة كيعاممكف معاممة تربكية تحقؽ ليـ الطمأنينة، كتنمي مكاطف 

 اإلبداع لدييـ.
 

 ، والتي نصيا: الحادية عشرالفرضية يجة فحص مناقشة نت  3.5.1.5
( بين تقديرات أفراد عينة الدراسة a≤0.05"ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)

 لواقع االبداع الوظيفي تعزى لمتغير المؤىل العممي"
فركؽ دالة احصائيا بيف عدـ كجكد ( one way ANOVAالتبايف األحادم ) أظيرت نتائج تحميؿ    

الكظيفي يعزل لمتغير  بداعيـكاقع اتقديرات أفراد عينة الدراسة مف معممي مدارس محافظة القدس ل
(، كدراسة 2008(، كدراسة المخاكم )2006النتيجة مع نتيجة دراسة عمقـ )كتتفؽ المؤىؿ العممي. 

ىذه النتيجة بأف المعمميف عمى كتعزك الباحثة (. 2010(، كدراسة العاجز كشمداف )2008بمكاني )
، بجانب أف يمكف أف يككنكا مبدعيف اذا تكفرت الظركؼ كاالمكانات لذلؾاختبلؼ مؤىبلتيـ العممية 

ىي كاحدة كأىميتيا يتصؼ بيا كؿ معمـ أف يجب تصكرات المعمميف عف الميارات اإلبداعية التي 
، كما اف أدنى أك أعمى مف البكالكريكس سكاء كاف بكالكريكس، ممعمـبغض النظر عف المؤىؿ العممي ل

كجكد الدكرات التدريبية التي تعطي المعمكمات الحديثة حكؿ التخصص، سيتـ اعطائيا لمجميع، كىذا 
 . ما ادل إلى كجكد اتفاؽ في الرأم فيما يتعمؽ بالمؤىؿ العممي
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 ، والتي نصيا: الثانية عشرالفرضية يجة فحص مناقشة نت  4.5.1.5
( بين تقديرات أفراد عينة الدراسة a≤0.05) فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة"ال توجد 

 لواقع االبداع الوظيفي تعزى لمتغير الجية المشرفة عمى المدرسة"
عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف ( one way ANOVAالتبايف األحادم ) أظيرت نتائج تحميؿ  

الكظيفي يعزل لمتغير  بداعيـكاقع اعممي مدارس محافظة القدس لتقديرات أفراد عينة الدراسة مف م
إلى أف جميع المدارس بغض النظر عف  الجية المشرفة عمى المدرسة. كتعزك الباحثة ىذه النتيجو 

الجية المشرفة، تحرص عمى تكفير الدكرات، كالبرامج التدريبية لممعمميف كالمعممات ليككنكا عمى 
انت اآلراء متكافقة فيما يتعمؽ االستراتيجيات كالطرؽ الحديثة لمتدريس، لذلؾ كاطبلع دائـ باالساليب ك 

 بكاقع االبداع الكظيفي تبعا لمجية المشرفة عمى المدرسة. 
 

 ، والتي نصيا: الثالثة عشرالفرضية يجة فحص مناقشة نت  5.5.1.5
رات أفراد عينة الدراسة بين تقدي (a≤0.05"ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)

 لواقع االبداع الوظيفي تعزى لمتغير التخصص"
فاظيرت نتائج اختبار "ت" الستجابة أفراد عينة الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند     

بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لكاقع ابداعيـ الكظيفي تبعا  (≥α 0.05)مستكل الداللة 
مع دراسة بمكاني تختمؼ النتيجة ك  .الفركؽ لصالح العمكـ اإلنسانيةص، ككانت لمتغير التخص

أف ىناؾ رضا مف قبؿ كتعزك الباحثة ىذه النتيجة (. 2010دراسة العاجز كشمداف )، ك (2008)
معممي العمـك االنسانية عف حجـ الدكرات كالبرامج التي تكفرىا الجيات المشرفة فيما يتعمؽ بالتدريب، 

كف بأف ىناؾ ابداع كظيفي لدييـ في المساقات التي يدرسكنيا، في حيف أف ىناؾ عدـ رضا كلذلؾ ير 
فيما يتعمؽ بالتدريب، كلذلؾ يركف بأف  مف قبؿ معممي العمكـ الطبيعية عف حجـ المشاركة كالنشاطات

ة كاجيز حجـ االبداع ليس كما يريدكف، في ظؿ عدـ تكفر االمكانيات التي يحتاجكنيا كالمختبرات 
، كقد يككف لبلحتبلؿ دكر كبير في ( كغيرىا مف أجيزة العرضLCDالحاسكب، كالكسائؿ المرئية كاؿ )

 ذلؾ، لعدـ السماح بإقامة مختبرات عممية متطكرة في مدارس القدس. 
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 ، والتي نصيا: الرابعة عشرالفرضية يجة فحص مناقشة نت  6.5.1.5

( بين تقديرات أفراد عينة الدراسة a≤0.05ى الداللة)"ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستو 
 لواقع االبداع الوظيفي تعزى لمتغير مكان السكن "

فاظيرت نتائج اختبار "ت" الستجابة أفراد عينة الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند    
ابداعيـ الكظيفي تبعا  بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لكاقع (≥α 0.05)مستكل الداللة 

. كتعزك الباحثة ىذه النتيجة الى (2008دراسة بمكاني ) يجة مع نتيجةكتتفؽ النتلمتغير مكاف السكف. 
أف لئلبداع سمات كالجنس كالتخصص أما مكاف السكف فميس منيا، فالمعمـ يبدع بتكفر المناخ المبلئـ 

 لتنمية االبداع في كظيفتو. 
 

 ، والتي نصيا: الخامسة عشرالفرضية فحص يجة مناقشة نت  7.5.1.5
( بين تقديرات أفراد عينة الدراسة a≤0.05"ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)

 لواقع االبداع الوظيفي تعزى لمتغير جنس المدرسة"
كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف ( one way ANOVAالتبايف األحادم ) أظيرت نتائج تحميؿ    
الكظيفي يعزل لمتغير  بداعيـكاقع اقديرات أفراد عينة الدراسة مف معممي مدارس محافظة القدس لت

جنس المدرسة، فجاءت الفركؽ بيف مدارس االناث كالذككر لصالح مدارس الذككر، كبيف مدارس 
ي فدكر ليا  الذككر كالمختمطة لصالح المدارس المختمطة. كتعزك الباحثة النتيجة الى كجكد سمات

لدل األفراد كامتبلكيـ لمطبلقة ،المركنو ،كاألصالة، كما أف امتبلؾ المعمـ لرسالة يكد  البداعتحديد ا
اال أف المعيقات تكاجيو كالثقافة االجتماعية  .نويدفعو لبذؿ أقصى جيكد ممكإيصاليا األمر الذم 

اسية عند التعامؿ معيا كالتي ليا األثر الكاضح عمى إبداع المعمـ بحسب جنس المدرسة. فمؤلنثى حس
تحت مسمى العادات كالتقاليد، بينما يصرح لمذكر ما يمنع عنيا ، كمف ذلؾ فإف المعمميف في مدارس 
الذككر كالمختمطة يككنكا أكثر حرية مف المعمميف في مدارس اإلناث. فيككف ذلؾ محفزا إيجابيا لدفع 

ي مدارس الذككر كالمختمطة، كعمى العكس المعمميف الى التفكير المتجدد كالمبدع كتخطي كؿ حدكد ف
 منيا في مدارس االناث.
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 ، والتي نصيا: السادسة عشرالفرضية يجة فحص مناقشة نت  8.5.1.5
( بين تقديرات أفراد عينة الدراسة a≤0.05"ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)

 يمية"لواقع االبداع الوظيفي تعزى لمتغير المرحمة التعم
عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف ( one way ANOVAالتبايف األحادم ) أظيرت نتائج تحميؿ    

الكظيفي يعزل لمتغير  بداعيـكاقع اتقديرات أفراد عينة الدراسة مف معممي مدارس محافظة القدس ل
ليؤدييا عمى أكمؿ  المرحمة التعميمية. كتعزك الباحثة النتيجة الى أف المعمـ صاحب رسالة يسعى جاىدا

كجو سكاء أكاف معمـ لممرحمة األساسية أك الثانكية، ، الى جانب أف ىناؾ تداخؿ في مفيكـ المرحمة 
األساسية كالثانكية فالصؼ العاشر مف صفكؼ المرحمة األساسية، في حيف أف غالبية المدارس الثانكية 

المعمميف الذيف يدرسكف طمبة  تشمؿ الصؼ العاشر األساسي، كما أنو يكجد عدد ال بأس بو مف
الصؼ العاشر، باالضافة الى الصؼ الحادم عشر أك الثاني عشر.عمما أف مف كاجبات المعمـ نحك 

 مينتو؛ أف يحرص عمى االرتقاء بالمينة كالسعي الى تطكيرىا كتحسيف أدائو كاإلبداع فيو.
 

 الذي نصو: السؤال السادس، و  المنبثقة عن الفرضيةيجة فحص مناقشة نت  6.1.5
واإلبداع  واقع االنتماء الوظيفي لدى معممي مدارس محافظة القدسىل توجد عالقة ارتباطية بين 

 الوظيفي لدييم؟
 

 ، والتي نصيا:سابعة عشرالفرضية اليجة فحص مناقشة نت  1.6.1.5
ي لدى واقع االنتماء الوظيف( بين a≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 واإلبداع الوظيفي لدييم. معممي مدارس محافظة القدس
كاقع االنتماء الكظيفي لدل معممي كجكد عبلقة معنكية بيف  معامؿ ارتباط بيرسكف أظيرت نتائج

تعزك ك  كاإلبداع الكظيفي لدييـ، ،كىي عبلقة طردية متكسطة كدالة احصائيا. مدارس محافظة القدس
المباشرة بيف االنتماء كاالبداع الكظيفي، فيما ليسا بمتغيرات جامدة، إنما  العبلقة الىالباحثة النتيجة 

يتأثرا بصكرة تمقائية بالتحفيز كيتأثرا بمتغيرات بيئية كسمككية أخرل مثؿ المكقؼ، نمط شخصية الفرد، 
االنتماء  ييدؼمستكل إدراكو، قيمو كاتجاىاتو كبالسياسات الكظيفية المستخدمة في العمؿ. حيث 

ـ كالتغمب أدائي في كالتطكير المستمر الميني النمك عمىـ مساعدتييف ك المعمم كفاءة مف لمرفع كظيفيال
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تكفر االنتماء الكظيفي لدل العامميف أمر  كيعتبر .مف عقبات التعميمية العممية سير يعترضعمى ما 
 مؤشرناإف كجكده يعد ، فتكفره يضمف كجكد المناخ الكظيفي المشجع عمى االبداع، كبذلؾ فاألىمية بالغ

المؤسسات  أصبحت ىنا مف. ك االجتماعية أك األسرية سكاء حياتو جكانب مختمؼ في الفرد لنجاح
لتعزز  مناسبا تدريبنا بتدريبيـ المناسبة، فتقكـ العنايةتكلييـ ك  العامميف باألفراد يتـت الناجحة التعميمية

 كالمعنكية المادية الحكافز العمؿ فتمنحيـ طمباتكمت ليتفؽ ذلؾ، نحك االبداع كتكجييـ االنتماء لدييـ
المختمفة. لينتج عف ىذه الجيكد تقدـ أداء العامميف في  احتياجاتيـ سد في تسيـ أف الممكف مف كالتي

عدـ تركيـ لمعمؿ ب قكية رغبة كيظيركف كفاعمية، بكفاءة أىدافيا لتحقيؽ المتميز كالجيد ىذه المنظمات
 الكثيرة . بالفكائد كد عمييامنيا مما يع أك االنتقاؿ

 
 التوصيات 2.5
  االستمرار في تعزيز مفيكـ االنتماء كاالبداع الكظيفي مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ في

 الؤسسات التعميمية.
 تكعية المسؤليف كمديرم المدارس الفمسطينية بأىمية تبني فمسفة االنتماء كاالبداع الكظيفي 

 .الشعب الفمسطيني كعادات كتقاليد كمعتقدات قيـ داخؿ مدارسيـ بما يتناسب مع
  تخفيؼ األعباء الممقاه عمى عاتؽ المعمـ مف حيث تقميؿ نصاب المعمميف مف الحصص

 كاقتصار األنشطة المدرسية بما يعكد بالفائدة عمى المدرسة.
 .كضع حكافز مناسبة لتشجيع المعمـ المبدع عمى االبداع كالتجديد في طرائؽ التدريس 
 عمميف عمى حضكر الندكات كالمؤتمرات التي تنمي االبداع لدييـ.ميع التشج 
  العمؿ عمى االرتقاء بالمعمـ المبدع كتقدير جيكده بعدـ التقميؿ مف حقكقو اك مساكاتو مع

 المعمـ الذم يستخدـ طرائؽ تدريس تقميديو.
 بداع مثؿ: حؿ قياـ المشرؼ التربكم بتدريب المعمميف عمى استخداـ استراتيجيات تنمي اال

 المشكبلت كالتعمـ بالمعب كالعصؼ الذىني، كالتفريد في التعميـ كاستخداـ التعمـ التعاكني.
  إجراء دراسات أخرل حكلكاقع االنتماء الكظيفي كعبلقتو باالبداع الكظيفي لتضـ متغيرات

 جديدة كتطبيقيا عمى معممي مدارس كجامعات أخرل.
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لقرار التربوي كواقع وتطمعات في المدارس الحكومية في المشاركة في صنع ا(. 1998الطاىر، يكسؼ.)

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة بيرزيت، فمسطيف.مدارس رام اهلل والبيرة وأثره عمى االنتماء
 بين األصالة التربوي المنياج. (1999).أحمد كبمقيس، تكفيؽ؛ مرعي، أحمد؛ الفرحاف، إسحاؽ
 عماف الفرقاف، دار، الثانية الطبعة ،والمعاصرة
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الرضا الوظيفي وعالقتة بااللتزام التنظيمية لدى المشرفين التربويين والمشرفات (. 2008فممباف، ايناس.)
،رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرل  التربية والتعميم بمدينة مكة المكرمة التربويات بإدارة

 .المكرمة، السعكدية مكة،
عبلقة بيف الثقة التنظيمية كااللتزاـ التنظيمي دراسة استطبلعية بيف دائرتي (.تحميؿ ال2010حكمت.) فميح،

 .202-166، ص 83، العدد مجمة اإلدارة واالقتصادالتقاعد كالرعاية االجتماعية في مدينة تكريت، 
ممارسة مديري المدارس في محافظة بيت لحم ألخالقيات العمل اإلداري من وجية (.2015فميفؿ، ميرنا.)
رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس، القدس، ، المعممين وعالقتيا بإنتمائيم التنظيمينظر 

 فمسطيف.
دراسة السموك االنساني الفردي والجماعي في المنظمات  السموك التنظيمي:(.2003القريكتي، محمد.)
 ، عماف:دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.المختمفة

(.االنتماء كالكالء الكطني في الكتاب 2010،عمي، الزعبي،آالء.)جبراف كليد، مساعدة، سميح، كراسنو،
 .72–49، ص 3، المجمد السادس، العدد المجمة األردنية في الدراسات اإلسالميةكالسنة النبكية،

:فحص جزئي لنمكذج )ىاكماف( العالقة بين خصائص الوظيفية ونتائج العمل(. 1997الكبلبي، سعد .)
 .22-13،ص1عامة، عددالرياض، مجمة اإلدارة ال

درجة توفر سمات القيادة التحويمية لدى مدراء المدارس الحكومية الثانوية (. 2014) .رؤيا  كنعاف،
بكمية  ،وعالقتيا باالنتماء الميني لممعممين من وجية نظر المعممين في محافظات شمال فمسطين

 الدراسات العميا في جامعة النجاح الكطنية في نابمس، فمسطيف.
(.العبلقة بيف ممارسة مديرم مدارس محافظة الكرؾ لمقيادة التحكيمية كالسمكؾ 2012صرايرة، حسيف. )ال

 5،اصدار 26مجمد  ،مجمة جامعة النجاح لالبحاث)العموم االنسانية( االبداعي الفردم لممعمميف،
 .1126-1099،ص

، دمشؽ:دار الرضا في المنظمات إدارة االبتكار واإلبداع: كيف تخمق بيئة ابتكارية(.2001الصرف، رغد.)
 لمنشر.

 دور مديري المدارس الثانوية الحكومية في تشجيع التعميم االبداعي بمحافظات غزة( .2005رياض) لبد،
 ،رسالة ماجستير ،جامعة االزىر ،غزة .



 
 

112 

دور مديري المدارس االعدادية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة في (. 2008محمد ) المخاكم ،
 ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسبلمية ،غزة ة االبداع الجماعي لدى معممييم وسبل تطويرهتنمي

 .،فمسطيف
، أثر الوالء التنظيمي عمى اإلبداع اإلداري لدى المديرين في الوزارات األردنية(. 1990المعاني، أيمف .)

 رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة األردنية، عماف، االردف.
نجاز مبدع(. 1996يمف .)المعاني، أ ، مركز احمد ياسيف، الوالء التنظيمي:سموك منضبط وا 

 عماف،االردف.
العالقة بين الكفاءة اإلدارية لمديري المدارس الثانوية واالنتماء التنظيمي (. 2006مركه، سامي .)

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس، القدس، فمسطيف.لممعممين في محافظة بيت لحم
 ، عماف:دار صفاء لمنشر كالتكزيع.سيكموجية اإلبداع(. 2005مساد، عمر .)
دور إدارة المعرفة لدى مديري المدارس الثانوية في تنمية االبداع لدى معممييم (. 2012المشارفة،ىدل.)

 . ،فمسطيف غزة–بمحافظات غزة وسبل تدعيمو، الجامعة االسالمية 
عمى االبداع االداري ،دراسة تطبيقية عمى اكاديمية سعد العبد  أثر بيئة العمل(.2011المشكط، محمد.)

، رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الشرؽ االكسط لمدراسات  اهلل لمعموم االمنية في دولة الكويت
 .العميا

دراسة مسحية :العموم الشخصية والوظيفية وعالقتيا باالنتماء الوظيفي (. 2006المطيرم، نايؼ.)
رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة ، ضباط حرس الحدود بمدينتي الرياض والدماممقارنة عمى 

 .نايؼ العربية لمعمـك األمنية 
 الطبعة ،في التنظيم والجماعة الفرد سموك وأسس مفاىيم :التنظيمي السموك(. 1995.)كامؿ المغربي،

 .عماف الفكر، دار .الثانية
الوظيفي :دراسة ميدانية عمى المؤسسات  اإلبداععمى  القيادية األنماطأثر (.2007طارؽ ) ممؾ،

 . األردفعماف: رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة البمقاء التطبيقية، ،الحكومية في دولة الكويت
 االنتماءأثر تفاعل المتغيرات التنظيمية والفردية مع الرضا الوظيفي عمى (.2001نعماني، عبد المحسف.)

غير منشكرة،  دكتكراه، رسالة ى المستشفيات الجامعية بالقاىرة الكبرىالتنظيمي مع التطبيق عم
 جامعة عيف شمس، القاىرة، مصر.
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 لمطباعةذات السبلسؿ  ،االتجاىات الحديثة في إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية (.1979ىاشـ، زكي .)
 كالنشر، القاىرة، مصر.

 46 عدد األمف، مجمة ممحؽ ،صائصووخ ماىيتو الوظيفي االنتماء .(1997).محمد ىيكؿ،
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 الستبانة في صكرتيا األكلية(: ا1ممحؽ رقـ )
 

 استبانو
 

 المحتـر ............................الدكتور/األستاذحضرة 
 تحية طيبو كبعد،،،،،،،،،

" واقع االنتماء الوظيفي لدى معممي مدارس محافظة القدس بيف ايديكـ استبانو لدراسة بعنكاف   
ات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة كذلؾ استكماال لمتطمبالوظيفي " ، اعدالبوعالقتو بإ

 التربكية مف جامعة القدس 
جراء أم تعديؿ تركنو  بداء رأيكـ في فقراتيا ،كا  يرجى مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ ىذه االستبانو كا 

 مناسبا.
 كلكـ منا جزيؿ الشكر

 الباحثة: تياني شقيرات                                                                              
 

/ة     حضرة المعمـ/ة المحتـر
 تحية طيبو كبعد،،،،،،،،،

"  الوظيفي اعدالب" واقع االنتماء الوظيفي لدى معممي مدارس محافظة القدس وعالقتو بإتقـك الباحثة بدراسة حكؿ   
 .ف جامعة القدسكذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربكية م،

يرجى التكـر بقراءة فقرات ىذه االستبانو كاإلجابة عنيا بدقة كمكضكعية بما يعكس حقيقة مكقفكـ،لما لذلؾ مف أىمية 
عمى نتائج الدراسة، عمما باف المعمكمات التي ستقدمكنيا ستعامؿ بسرية تامة، كأنيا ستستخدـ ألغراض البحث العممي 

 فقط.
 شاكرا لكـ حسف تعاكنكـ

 الباحثة : تياني شقيرات                                                                                             
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أياواإلجابتانخيحُطبقػهيك)√(يزجًوضغإشارة

انقضىاألول:انًؼهىياثانشخصيت

انجُش:1



أَثٗركش

 ٕاخُع10كثشيٍإٔاخع10ُ-5يٍعُٕاخ5ٍألميىيصُىاثانخبزةفيانخؼه2



 أػهٗيٍتكانٕسٕٚطتكانٕسٕٚطأدَٗيٍتكانٕسٕٚطانًؤهمانؼهًي3



انرشتٛحتًذرصانػهًتشزفًجهتانان4 ٔصاسج

ٔانرؼهٛىانفهغطُٛٛح

انًؼاسف/انثهذٚححخاص

 ٕوئَغاَٛحػهػهٕوطثٛؼٛحانخخصص5





خاسجاندذاسداخماندذاسيكاٌانضك6ٍ

يخرهطحئَازركٕسجُشانًذرصت7

 حٔثإَٚحأعاعٛثإَٚحأعاعٛحانًزحهتانخؼهيًيتنًذرصخك8
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انقضىانثاَي:

انجزءاألول:االَخًاءانىظيفي

أياوكمفقزةوححجاإلجابتانخيحؼبزػٍدرجتيىافقخك)√(يزجًانخكزوووضغإشارة

يىافقانفقزةانزقى

بشذة

يؼارضيؼارضيحايذيىافق

بشذة

فٙانًٛذاٌانرشتٕ٘سذٛاذأثُاءلٛايٙتٕظٛفرٙاشؼشتاال1

انٕظائففٙانًدرًغيٍأفضماػرثشٔظٛفرٙيؼهًا2ً

نًذسعحيٍيصادسعؼادذٙٔظٛفرٙيؼهًاًفْٙزِا3

نذ٘انذافغنرمذٚىاألفضمأثُاءلٛايٙتٕظٛفر4ٙ

غٛشٔظٛفرٙيؼهًاًأخشٖٔظٛفحٚحأػهٗاعرؼذادنهؼًمفٙنغد5

أشؼشتانفخشػُذياأخثشاٜخشٍٚأَُٙاػًميؼهًا6ً

ًذسعحتٓزِانيؼهًاًاذخزخلشاساصائثاػُذيالثهدانؼًم7

أشؼشتأَُٙأحمكانكثٛشحالتمائٙيؼهًا8ً

.ٔظٛفرٙنذ٘اعرؼذادنرمذٚىيدٕٓدأكثشيٍانًطهٕبنرحمٛكأْذاف9

اػرثشٔظٛفرٙخضًءيًٓاًفٙحٛاذ11ٙ

ٙانشخصٛحيغلًٛيُٓحانرؼهٛىذرطاتكلٛى11

انشخصٛحألذويصهححٔظٛفرٙػهٗيصهحر12ٙ

أياسطدٔس٘يؼهًاًتحةٔذمذٚش13

.االحرشاوغرحكذػظًٛحٔيُٓحانًؼهىيُٓحأٌأتٍٛألصذلائ14ٙ

احشصػهٗذمذٚىانًغاػذجانًُٓٛحنضيالئٙفٙانؼًم15

الأفكشفٙانرماػذانًثكشئٍظٛفر16ٙ

ح(أثُاءأدائٙػًهٙانرضوتأخاللٛاخانًُٓح)انٕظٛف17

أحشصػهَٗداذسعانرٙ"كًؼهى"فْٙزِانًذسعح18

الياَغنذ٘يٍانرأخشتؼذاَرٓاءانذٔاوارانضواأليش19

أشؼشتاٌنٙاحرشايٙفٙانًدرًغكَٕٙيؼهًا21ً

اػرمذأَُٙحممدأيٕساًكثٛشجفٙحٛاذٙكَٕٙيؼهًا21ً

اػرثشأٚحئعاءجنٕظٛفرْٙٙئعاءجنٙشخصٛا22ً

نذ٘اعرؼذادنهؼًمٔلراًئضافٛافٙانًذسعحضًٍيٓاؤظٛفر23ٙ

أشؼشتانُشاطٔانحٕٛٚحتغثةكَٕٙيؼهًا24ً



وحؼزيزاالَخًاءانجزءانثاَي:بصفخكيؼهًافييذارسيحافظتانقذس،ياأهىاالقخزاحاثانخيحزاهايُاصبتنخًُيت

انىظيفينذييؼهًيهذِانًذارس؟

1. ............................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................. 

4. ............................................................................................................................ 

5. ............................................................................................................................. 

6. ........................................................................................................................... 

7. ........................................................................................................................... 

8. ........................................................................................................................... 

9. ............................................................................................................................ 

10. ...............................................................................................................................
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اإلبذاعانىظيفي:انجزءانثانث



يىافقانفقزاثانزقى

بشذة

غيزيحايذيىافق

يىافق

غيز

يىافق

بشذة

فٙػًهٙخذٚذجئتذاػٛحأفكاسطشذئنٗأعؼ1ٗ

سؤٚحٔاضححنرحمٛكاألْذافانًُشٕدجأضغ2

أشدغ3 انانطهثح يغ انرؼايم حٍٛ االتذاع مضاٚاػهٗ

.انرشتٕٚح



رٕظٛفٓاناإلتذاػٛحاٜخشٍٚنالطالعػهٗذداسبأعؼ4ٗ

داخمانًذسعح.



اخطظنًٕاخٓحيشكالخانؼًمانًًكٍحذٔثٓانحهٓا.5

.فٙيدالٔظٛفرٙخذٚذجأفكاسنذ٘انمذسجػهٗذمذٚى6

فٙذغٛشيٕلفٙػُذياالرُغتؼذوصحرّ.أذشددال7

8 ئحذازاحشصػهٗ فٙ انًادجأعانٛةذغٛٛشاخ ذمذٚى

.ٔأخشٖنهطهثحتٍٛفرشج



9 يؼشفح ػهٗ انشأ٘احشص نالعرفادجنشأٚٙانًخانف

يُّ.



نذ٘انمذسجػهٗانُظشنألشٛاءيٍصٔاٚايخرهفح.11

انًؼهٕياخ11 فٙدساعح اعرغشقٔلرا يا حميشكهح ػُذ

انرٙخًؼرٓا.



12 حهٕل ذمذٚى ػهٗ انمذسج نذ٘ انرٙيرُٕػح نهًشكالخ

.انؼًمذٕاخُٓٙفٙ



ٔاألعانٛةاألفكاسترثُٙأتادس13 حهٕليشكالخناندذٚذج

انؼًم.



نذ٘انمذسجػهٗذحهٛميٓاوانؼًم.14

.أفكاس٘نذ٘انمذسجػهٗذُظٛى15

يأنٕفحاالخخذٚذجغٛشانردشتحٔانخٕضفٙيدأفضم16

.اٜخشٍٚيٍلثم



اػًمػهٗٔضغانًمرشحاخيٕضغانرُفٛز17

انُرائحٔأذمثمئػًالتّيٍألٕويغإٔنٛحياأذحًم18

اعرطٛغذغٛٛشخطحػًهٙتغشػححغةانًٕالف19

ٕظٛفرٙنأدائٙفٙانًأنٕفانخشٔجػٍتايكا21َٙ

أخشٖئنٗانمذسجػهٗاالَرمالانغشٚغيٍفكشجايرهك21

اإلتذاػٛحاعرخذواعرشاذٛدٛاخيخرهفحنرًُٛحلذساذ22ٙ

اإلتذاػٙػهٗانرفكٛشاانحذٚثحانركُٕنٕخٛاعرثًش23

كثٛشجفٙٔلديحذدأفكاساأػطٙأٌاعرطٛغ24

ٔظٛفرٙفٙاعرطٛغٔضغانخطظانًغرمثهٛحنهرطٕٚش25

ذغٕدانؼاللاخانٕدٚحتُٛٙٔتٍٛصيالئٙفٙانؼًم26

فٙألٕو27 ذٕاخُٓٙ انرٙ انًشكهح ػٍ يؼهٕياخ تدًغ

ػًهٙلثمانثدفٛٓا



تّألٕواعرطٛغذحذٚذاندٕاَةانغهثٛحفٙكمػًم28

يشكالخػًهٙيُزتذاٚرٓاأتؼادأػ29ٙ

الئٙنهًغاًْحيؼٙفٙحميشاكمانؼًماعرشٛشصي31

 



 
 

121 

 (: قائمة بأسماء المحكمين2ممحق رقم )
 

 مكان العمل اسماء المحكمين الرقم
 جامعة القدس د. ابراىيـ عرماف  1
 جامعة القدس د. ابراىيـ الصميبي  2
 كزارة التربية كالتعميـ / محافظة القدس د. خالد حماد  3
 عة القدسجام د. عفيؼ زيداف 4
 جامعة القدس د. فدكل حمبية 5
 جامعة القدس د. محمد شعيبات 6
 جامعة القدس د. محمد عابديف 7
 جامعة القدس د. محمكد أبك سمرة 8
 جامعة القدس المفتكحة د. اسراء أبك عياش 9
 كزارة التربية كالتعميـ / محافظة القدس االشيب كفاء. أ 10
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 ئيةانة الدراسة بصورتيا الني(:استبا3ممحق رقم )
 استبانو

/ة  حضرة المعمـ/ة المحتـر
 تحية طيبو كبعد،،،،،،،،،
"  الوظيفي اعدالبواقع االنتماء الوظيفي لدى معممي مدارس محافظة القدس وعالقتو بإ "تقـك الباحثة بدراسة حكؿ

 مف جامعة القدس  كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربكية،
يرجى التكـر بقراءة فقرات ىذه االستبانو كاإلجابة عنيا بدقة كمكضكعية بما يعكس حقيقة مكقفكـ،لما لذلؾ مف أىمية 
عمى نتائج الدراسة، عمما باف المعمكمات التي ستقدمكنيا ستعامؿ بسرية تامة، كأنيا ستستخدـ ألغراض البحث العممي 

 فقط.
 شاكرا لكـ حسف تعاكنكـ

 الباحثة : تياني شقيرات                                                                                     
 

أياواإلجابتانخيحُطبقػهيك)√(يزجًوضغإشارة

انقضىاألول:انًؼهىياثانشخصيت



انجُش:1



أَثٗركش

 فأكثشٕاخُع10ٕاخع10ُ-5يٍُٕاخع5ألميٍىيصُىاثانخبزةفيانخؼه2



 أػهٗيٍتكانٕسٕٚطتكانٕسٕٚطأدَٗيٍتكانٕسٕٚطانًؤهمانؼهًي3



انرشتٛحتًذرصانػهًتشزفًجهتانان4 ٔصاسج

 ٔانرؼهٛىانفهغطُٛٛح



انًؼاسف/انثهذٚحخاصح

 غاَٛحػهٕوئَػهٕوطثٛؼٛحانخخصص5





 داخماندذاسيكاٌانضك6ٍ



خاسجاندذاس

 ركٕسجُشانًذرصت7



يخرهطحئَاز

 أعاعٛحانًزحهتانخؼهيًيتنًذرصخك8



 حٔثإَٚحأعاعٛثإَٚح
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انقضىانثاَي:

انجزءاألول:االَخًاءانىظيفي

(أياوكمفقزةوححجاإلجابتانخيحؼبزػٍدرجتيىافقخك√يزجًانخكزوبىضغإشارة)

يىافقانفقزةانزقى

بشذة

يؼارضيؼارضيحايذيىافق

بشذة

يؼهًاًسذٛاذأثُاءلٛايٙتٕظٛفرٙاشؼشتاال1

انٕظائففٙانًدرًغيٍأفضماػرثشٔظٛفر2ٙ

ٔظٛفرٙيؼهًاًفْٙزِانًذسعحيٍيصادسعؼادذ3ٙ

نذ٘انذافؼٛحنرمذٚىاألفضمأثُاءلٛايٙتٕظٛفر4ٙ

ٔظٛفرٙفٙيُٓحانرؼهٛىحممدنذ٘انشضاانٕظٛف5ٙ

أشؼشتانفخشػُذياأخثشاٜخشٍٚأَُٙاػًميؼهًا6ً

تٓزِانًذسعحيؼهًاًاذخزخلشاساصائثاػُذيالثهدانؼًم7

مكيٍخاللٔظٛفرٙفٙيُٓحانرؼٛىأشؼشتأٌطًٕحٙٚرح8

.ٔظٛفرٙنذ٘اعرؼذادنرمذٚىيدٕٓدأكثشيٍانًطهٕبنرحمٛكأْذاف9

اػرثشٔظٛفرٙخضًءيًٓاًفٙحٛاذ11ٙ

ٙانشخصٛحيغلًٛيُٓحانرؼهٛىذرطاتكلٛى11

ألذويصهححٔظٛفرٙػهٗيصهحرٙانشخصٛحفٙانؼًم12

أحرشوَفغٙكٌٕٔظٛفرٙيٍأَثمانٕظائف13

.االحرشاوغرحكذيُٓحانًؼهىيُٓحأٌأتٍٛألصذلائ14ٙ

احشصػهٗذمذٚىانًغاػذجانًُٓٛحنضيالئٙفٙانؼًم15

الأفكشفٙانرماػذانًثكشئٍظٛفر16ٙ

ائٙػًهٙانرضوتأخاللٛاخانًُٓح)انٕظٛفح(أثُاءأد17

أحشصػهَٗداذسعانرٙ"كًؼهى"فْٙزِانًذسعح18

الياَغنذ٘يٍانرأخشتؼذاَرٓاءانذٔاوارانضواأليش19

أشؼشتاٌنٙاحرشايٙفٙانًدرًغكَٕٙيؼهًا21ً

الٚإثشيغرٕٖساذثٙكًؼهىػهٗلُاػرٙتٕاخثاخٔظٛفر21ٙ

ئعاءجنٕظٛفرْٙٙئعاءجنٙشخصٛاًاػرثشأٚح22

نذ٘اعرؼذادنهؼًمٔلراًئضافٛافٙانًذسعحضًٍيٓاؤظٛفر23ٙ

أشؼشتانُشاطٔانحٕٛٚحتغثةكَٕٙيؼهًا24ً

أحافظعلىكلماٌعتبرسراًوٌتعلقبـوظٌفت25ً
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،ياأهىاالقخزاحاثانخيحزاهايُاصبتنخًُيتوحؼزيزاالَخًاءانجزءانثاَي:بصفخكيؼهًافييذارسيحافظتانقذس

انىظيفينذييؼهًيهذِانًذارس؟

1. ............................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................. 

4. ............................................................................................................................ 

5. ............................................................................................................................. 

6. ........................................................................................................................... 

7. ........................................................................................................................... 

8. ........................................................................................................................... 

9. ............................................................................................................................ 

10. ...............................................................................................................................





اإلبذاعانىظيفي:انجزءانثانث



يىافقانفقزاثانزقى

بشذة

غيزيىافقغيزيىافقيحايذيىافق

بشذة

فٙػًهٙخذٚذجئتذاػٛحأفكاسطشذئنٗأعؼ1ٗ

سؤٚحٔاضححنرحمٛكاألْذافانًُشٕدجأضغ2

.ػهٗاالتذاعحٍٛانرؼايميغانمضاٚاانرشتٕٚحانطهثحأشدغ3

رٕظٛفٓاداخمانًذسعح.ناإلتذاػٛحاٜخشٍٚطالعػهٗذداسبا4

حذٔثٓانحهٓا.رٕلغاخطظنًٕاخٓحيشكالخانؼًمان5ً

.فٙيدالٔظٛفرٙخذٚذجأفكاسنذ٘انمذسجػهٗذمذٚى6

ٛشيٕلفٙػُذياالرُغتؼذوصحرّ.ٛفٙذغأذشددال7

.أعرخذوأعانٛةيرُٕػحجفٙانرذسٚظ8

نالعرفادجيُّ.نشأٚٙانًخانفانشأ٘أػًمػهٗذٕظٛف9

نذ٘انمذسجػهٗانُظشنألشٛاءيٍصٔاٚايخرهفح.11

أػًمػهٗذطٕٚشيؼاسفٙتاعرًشاس11

ػ12 نذ٘انمذسج حهٕل هٗذمذٚى نهًشكالخانرٙذٕاخُٓٙفٙيرُٕػح

.انؼًم



حهٕليشكالخانؼًم.ناندذٚذجٔاألعانٛةاألفكاسترثُٙأتادس13

نذ٘انمذسجػهٗذحهٛميٓاوانؼًم.14

.أفكاس٘نذ٘انمذسجػهٗذُظٛى15

أفضم16 غٛش يداالخخذٚذج ٔانخٕضفٙ لثميأنٕفحانردشتح يٍ

.اٜخشٍٚ



اػًمػهٗٔضغانًمرشحاخيٕضغانرُفٛز17

ئػًالتّيٍألٕويغإٔنٛحياأذحًم18

اعرطٛغذغٛٛشخطحػًهٙتغشػححغةانًٕالف19

ٕظٛفرٙنأدائٙفٙانًأنٕفانخشٔجػٍتايكا21َٙ

أخشٖئنٗيٍفكشجهظايرهكانمذسجػهٗاالَرمالانغ21
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اإلتذاػٛحاعرخذواعرشاذٛدٛاخيخرهفحنرًُٛحلذساذ22ٙ

فٙػًهٙاانحذٚثحانركُٕنٕخٛاعرثًش23

كثٛشجفٙٔلديحذدأفكاساأػطٙأٌاعرطٛغ24

ٔظٛفرٙاعرطٛغٔضغانخطظانًغرمثهٛحنهرطٕٚشف25ٙ

صيالئٙفٙانؼًمذغٕدانؼاللاخانٕدٚحتُٛٙٔت26ٍٛ

تدًغيؼهٕياخػٍانًشكهحانرٙذٕاخُٓٙفٙػًهٙلثمانثدألٕو27

فٛٓا



تّألٕواعرطٛغذحذٚذاندٕاَةانغهثٛحفٙكمػًم28

يشكالخػًهٙيُزتذاٚرٓاأتؼادأػ29ٙ

انؼًمخاعرشٛشصيالئٙنهًغاًْحفٙحميشكال31
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 المهمة تسهيل كتب(: 4) رقم ملحق
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 رقم الصفحة الموضوع رقم الممحق
 117 االستبانة في صكرتيا األكلية 1
 122 قائمة بأسماء المحكميف 2
 123 االستبانة في صكرتيا النيائية 3
 126 كتب تسييؿ الميمة 4
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 ل:فيرس الجداو
 

رقم 
 الجدول

 رقم الصفحة محتوى الجدول

 60 .الدراسةتكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات  1.3
( لمصفكفة ارتباط فقرات استبانة Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف ) 2.3

 االنتماء الكظيفي لدل معممي مدارس محافظة القدس
64 

( لمصفكفة ارتباط فقرات استبانة Pearson Correlation)نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف  3.3
 الكظيفي لدل معممي مدارس محافظة القدسبداع اال

65 

 68 المقياس الكزني لدرجة االستجابة. 1.4
انتمائيـ أفراد عينة الدراسة لكاقع  تقديراتالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ل 2.4

 الكظيفي.
69 

 انتمائيـ الكظيفي حسب كاقع الدراسة ل "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد عينة نتائج اختبار 3.4
 .متغير الجنس

71 

انتمائيـ كاقع الدراسة ل أفراد عينةالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة  4.4
 .سنكات الخبرةالكظيفي حسب 

72 

 انتمائيـ الكظيفي حسب كاقع الدراسة ل راد عينةأف لتقديرات نتائج تحميؿ التبايف األحادم 5.4
 سنكات الخبرة.متغير 

73 

 نتمائيـلكاقع ا أفراد عينة الدراسة تقديراتالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ل 6.4
 .المؤىؿ العممي حسب متغيرالكظيفي 

74 

 انتمائيـ الكظيفي حسب اقع ك الدراسة ل أفراد عينةلتقديرات نتائج تحميؿ التبايف األحادم  7.4
 مؤىؿ العممي.متغير ال

74 

ت أفراد عينة الدراسة تقديرا( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية لLSDنتائج اختبار ) 8.4
 .حسب المؤىؿ العممي

75 

انتمائيـ كاقع الدراسة ل أفراد عينةلتقديرات المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  9.4
 جية المشرفة عمى المدرسة.متغير ال كظيفي حسب ال

76 
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 انتمائيـ الكظيفي حسب كاقع الدراسة ل أفراد عينةلتقديرات نتائج تحميؿ التبايف األحادم  10.4
 جية المشرفة عمى المدرسة.متغير ال

77 

 الكظيفي حسب انتمائيـ كاقع الدراسة ل أفراد عينةلتقديرات نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة  11.4
 تخصص.متغير ال

78 

 78 السكف.متغير  انتمائيـ الكظيفي حسب كاقع الدراسة ل أفراد عينةلتقديرات نتائج اختبار "ت"  12.4
انتمائيـ كاقع الدراسة ل أفراد عينةلتقديرات المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  13.4

 جنس المدرسة.متغير  الكظيفي حسب 
79 

 انتمائيـ الكظيفي حسب كاقع الدراسة ل أفراد عينةلتقديرات نتائج تحميؿ التبايف األحادم  14.4
 جنس المدرسة.متغير 

79 

انتمائيـ كاقع الدراسة ل أفراد عينةلتقديرات المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  15.4
 المرحمة التعميمية.متغير  الكظيفي حسب 

80 

 انتمائيـ الكظيفي حسب كاقع الدراسة ل أفراد عينةلتقديرات لتبايف األحادم نتائج تحميؿ ا 16.4
 .المرحمة التعميمية متغير

81 

أفراد عينة الدراسة لبلقتراحات المناسبة لتنمية االنتماء  تقديراتالتكرارات كالنسب المئكية ل 17.4
 .لدل معممي ىذه المدارس مرتبة تنازليا كتعزيزه الكظيفي

81 

 إبداعيـأفراد عينة الدراسة لكاقع  تقديراتالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ل 18.4
 .الكظيفي

82 

 87 .الجنسحسب متغير الكظيفي  يـبداعإكاقع ل الدراسة أفراد عينةلتقديرات نتائج اختبار "ت"  19.4
 يـبداعإكاقع ل لدراسةا أفراد عينةلتقديرات المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  20.4

 .سنكات الخبرةحسب متغير الكظيفي 
88 

حسب متغير الكظيفي  يـبداعإكاقع ل الدراسة أفراد عينةلتقديرات نتائج تحميؿ التبايف األحادم  21.4
 .سنكات الخبرة

88 

 يـبداعإكاقع ل الدراسة أفراد عينةلتقديرات المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  22.4
 .المؤىؿ العمميحسب متغير الكظيفي 

     88 

حسب متغير الكظيفي  يـبداعإكاقع ل الدراسة أفراد عينةلتقديرات نتائج تحميؿ التبايف األحادم  23.4
 .المؤىؿ العممي

90 
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 يـبداعإكاقع ل الدراسة أفراد عينةلتقديرات المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  24.4
 الجية المشرفة عمى المدرسةغير حسب متالكظيفي 

91 

حسب متغير الكظيفي  يـبداعإكاقع ل الدراسة أفراد عينةلتقديرات نتائج تحميؿ التبايف األحادم  25.4
 .الجية المشرفة عمى المدرسة

92 

حسب الكظيفي  يـبداعإكاقع ل الدراسة أفراد عينةلتقديرات نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة  26.4
 التخصص متغير

93 

مكاف حسب متغير الكظيفي  يـبداعإكاقع ل الدراسة أفراد عينةلتقديرات نتائج اختبار "ت"  27.4
 السكف

93 

 يـبداعإكاقع ل الدراسة أفراد عينةلتقديرات المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  28.4
 جنس المدرسةحسب متغير الكظيفي 

94 

حسب متغير الكظيفي  يـبداعإكاقع ل الدراسة أفراد عينةلتقديرات األحادم نتائج تحميؿ التبايف  29.4
 جنس المدرسة

95 

 الدراسة أفراد عينةلتقديرات ( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية LSDنتائج اختبار ) 30.4
 جنس المدرسةحسب متغير الكظيفي  يـبداعإكاقع ل

95 

 يـبداعإكاقع ل الدراسة أفراد عينةلتقديرات افات المعيارية المتكسطات الحسابية كاالنحر  31.4
 .المرحمة التعميميةحسب متغير الكظيفي 

96 

حسب متغير الكظيفي  يـبداعإكاقع ل الدراسة أفراد عينةلتقديرات نتائج تحميؿ التبايف األحادم  32.4
 .المرحمة التعميمية

97 

كاقع االنتماء الكظيفي لدل معممي مدارس بيف  ةمعامؿ ارتباط بيرسكف كالداللة اإلحصائي 33.4
 ، ككذلؾ الدالة االحصائية.كاإلبداع الكظيفي لدييـ مف كجية نظرىـ محافظة القدس

98 
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 فيرس المحتويات
 

رقم  الموضوع
 الصفحو

 ا اإلقرار
 ب عرفافالشكر كال

 ج الممخص بالمغة العربية
 ق الممخص بالمغة االنجميزية

 ألول: مشكمة الدراسة وخمفيتياالفصل ا
 1 مقدمة 

 2 مشكمة الدراسة كأسئمتيا
 3 فرضيات الدراسة
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 58 ت السابقةعمى الدراسا قيبالتع
 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات

 59 منيج الدراسة
 59 مجتمع الدراسة
 59 عينة الدراسة
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 60 أداة الدراسة 
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 94 السؤاؿ الثانيعف  فحص الفرضيات المنبثقةمناقشة نتائج 

 99 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث
 100 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع

 101 السؤاؿ الخامسعف  فحص الفرضيات المنبثقةمناقشة نتائج 
 102 السؤاؿ السادسعف  فحص الفرضية المنبثقة يجةمناقشة نت
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 117 المبلحؽ
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