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 رػػػػكر وتقديػػػػش

 

الحمد اهلل حمدان يكافى نعمو كيكافىء مزيده، أحمده كما ينبغي لجالؿ كجيو كعظيـ سمطانو كأسمـ عمى 
 في قمكب البائسيف، كقاد سفينة العالـ.النبي األمي الذم عمـ المتعمميف، كبعث األمؿ 

َأْشُكَر ِنعْمَتََؾ الَِّتي َأْنعَْمَت َعَميَّ َوَعَمى وَاِلَديَّ وََأْف َأْعَمَؿ َربِّ َأْوِزْعِني َأْف  )  انطالقان مف قكؿ رب العزة
اِلِحيف  )19)سكرة النمؿ :  (.َصاِلًحا تَْرَضاهُ وََأْدِخْمِني ِبرَْحمَِتَؾ ِفي ِعبَاِدَؾ الصَّ

 كمصداقان لقكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : ) ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس( 

قدـ بالشكر كالتقدير الى جامعة القدس عامة كدائرة عمـ الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ أت
 خاص لما قدمكه لي مف دعـ.

ا يكما أتقدـ بخالص الشكر لمدكتكرة فدكل حمبية، المشرفة عمى رسالتي عمى حسف اىتماميا كتكجيي
 .شادىا لي فجزاىا اهلل خير الجزاءكار 

الممتحف الداخمي د. نبيؿ عبد اليادم كالممتحف الخارجي المككنة مف لمكقرة لمجنة االشكر مكصكؿ ك  
 أ.د. يكسؼ ذياب.

كما ال يفكتني أف أتكجو بالشكر كالتقدير الى كؿ مف الدكتكر عفيؼ زيداف كاالستاذ أحمد ندل لما 
 أعطكني مف فكرىـ كشارككني برأييـ كلمساعدتيـ لي بالتحميؿ االحصائي.

 

في إنجاز  –لك بالدعاء  –بفائؽ االحتراـ كالتقدير لكؿ مف ساعدني كشجعني كشاركني كأخيران اتقدـ 
 ىذا الجيد ......

 الباحثة
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 الممخص

ىدفت ىذه الدراسة الى قياس درجة دافعية اإلنجاز كاألفكار اإلبداعية لدل العامميف في جامعة القدس، 
، في ضكء بعض المتغيرات 2017-2016خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ االكاديمي 

)المسمى الكظيفي، الجنس، الدرجة العممية، سنكات الخبرة كمعدؿ الدخؿ الشيرم(، كلتحقيؽ ىذا 
الغرض تـ اختيار عينة طبقية عشكائية لمعامميف االدارييف كاألكاديميف في جامعة القدس كعددىـ 

اسي الثاني مف العاـ األكاديمي عامؿ كعاممة( في الفصؿ الدر  126( كبمغت حجـ العينة )846)
،  كتـ إستخداـ أداتيف لمدراسة )استبانة لدافعية االنجاز كاختبار تكرنس لإلبداع(، حيث 2016-2017

( فقرة، كاختبار تكرنس لإلبداع )االختبار الشكمي ب(. كتـ التأكد مف صدؽ 34تككنت األستبانة مف )
 تخدمت الباحثة المنيج الكصفي اإلرتباطيأداتي الدراسة كثباتيما بالطرؽ المناسبة، كاس

حيث بينت نتائج الدراسة أف المتكسط الحسابي لدافعية اإلنجاز لمعامميف في جامعة القدس كاف مرتفعان، 
بمغ المتكسط الحسابي ك  ،(4.05عمى الدرجة الكمية لممقياس ) لدافعية اإلنجازبمغ المتكسط الحسابي 

ال تكجد .  كأظيرت نتائج الدراسة أنو (37.81الكمية لممقياس )الدرجة  أف عمى لألفكار اإلبداعية
( في دافعية االنجاز لدل العامميف  جامعة α≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

، كالجنس، كالدرجة العممية، كسنكات الخيرة، ك الدخؿ الشيرم عمى القدس تعزل لممسمى الكظيفي
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند إلنجاز. كأشارت النتائج كذلؾ أنو الدرجة الكمية لدافعية ا

(  في األفكار اإلبداعية لدل العامميف في جامعة القدس تعزل لممسمى α≤ 0.05مستكل الداللة )
كسنكات الخبرة، كالدخؿ الشيرم، في حيف أظيرت النتائج كجكد فركؽ بحسب متغير الجنس  ،الكظيفي

الذيف درجتيـ العممية بكالكريكس، ك بيف الذيف  كانت بيففالفركؽ يضان ظيرت لصالح الذككر، كأ
درجتيـ العممية ماجستير، ككانت الفركؽ لصالح الذيف درجتيـ العممية البكالكريكس كالذم كاف 
المتكسط الحسابي عندىـ أعمى شيء، كما جاءت الفركؽ بيف الذيف درجتيـ العممية ماجستير، ك بيف 

ـ العممية دكتكراه، ككانت الفركؽ لصالح الذيف درجتيـ العممية دكتكراه، كالذم كاف الذيف درجتي
 . المتكسط الحسابي عندىـ أعمى شيء

كتكصي الباحثة بضركرة الحفاظ عمى مستكل عاٍؿ مف دافعية اإلنجاز لدل العامميف في جامعة القدس 
 ل العامميف في جامعة القدس.بشتى السبؿ الممكنة، كمصادر االفكار االبداعية كتحفيزىا لد
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The Level of Motivation of Achievement and Creative Thinking among Al-

Quds University staff 

Prepared by: Nahed Jaber. 

Supervised by: Dr. Fadwa Halabeiah. 

Abstract 

This study aims to measure the level of motivation of achievement and creative 

thinking for Al-Quds University’s staff within various variables (job title, gender, 

education level, years of experience, and average monthly income). For this 

purpose, a random sample of academic and administrative staff at Al-Quds 

University was selected as follows: population: 846 and sample: 117. The sample 

was selected during the second semester of the academic year 2016-2017. The study 

used two instruments, a questionnaire to investigate the motivation for achievement 

and the Torrance test for creative thinking. The questionnaire consisted of 34 items, 

where the Torrance test consisted of 3 tests. The researcher used a correlative 

descriptive methodology. The study shows that the motivation mean score of 

achievement for Al-Quds University’s staff is high with a value of 4.05. As for 

creative thinking, fluency skill ranked firstly with a mean of 25.44, flexibility skill 

ranked second with a mean of 10.37, while originality skill ranked third with a 

mean of 9.37. The overall mean for creative thinking skills was 15.14. 

Study results show no significant differences at (α≤ 0.05) in motivation of 

achievement for Al-Quds University staff over the overall level of motivation of 

achievement regarding to job title, gender, education level, years of experience, and 

monthly income. The results also show statistically differences at (α ≤0.05) in 

flexibility skill mean according to academic job title, while there were no significant 

differences in overall level of motivation for achievement and other skills according 

to job title.  

The researcher recommends keeping high level of motivation of achievement for 

Al-Quds University’s staff in every possible way, by giving sources of creative 

thinking and motivation for Al-Quds University staff. 
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 الفصؿ األوؿ>

 خمفية الدراسة وأىميتيا .3

     المقػػػػدمة 3.3

يتطمب النظر  المجاالتحقيقو في مختمؼ إف استمرار التقدـ العممي كالتطكر التقني الذم تـ ت
تكاجو حيث بطريقة متجددة كمف ضمنيا تكليد األفكار المستحدثة كتشجيع اإلبداع ،  لألمكر

ختالؼ أنكاعيا كأحجاميا كمياميا تحديان مشتركان يتمثؿ فػي حاجتيا لرفع مستكل إعمى جامعات ال
دافعية كمف ىنا تبرز أىمية التالـز بيف  .سريعير اليأدائيا حتى يتسنى ليا التأقمـ مع متطمبات التغ

كىذا التغير كما تبعو مف تطكر سريع كمستمر يعد قكة أساسية ليا فكار االبداعية، األك  اإلنجاز
ليا  كف، حيث يتعرض العاممالنكاحي النفسية كاالجتماعية لألفراد تأثيراتيا اآلنية كعكاقبيا عمى

اجتماعية كتنظيمية عمى كؿ فرد ، قد تخمؼ آثارا نفسية ك تالتكتراالضغكط ك لمستكيات مختمفة مف 
مكاقؼ كظركؼ عديدة يتعرضكف خالليا لحاالت  الجامعاتإذ كثيرا ما يكاجو العاممكف في  فييا،

ينعكس ذلؾ ك النفسية  الغضب، مما يؤثر عمى حالتيـمف االضطرابات كالقمؽ كالخكؼ كاإلحباط ك 
إثارة يجب ـ المسندة إلييـ عمى أكمؿ كجو، ك از المياعمى انج ـعمى أدائيـ ك يحد مف قدرتي

، كبالتالي الكصكؿ إلى حالة مف التكازف بيف إشباع الحاجات ك القياـ ـلميامي ـدافعية انجازى
  .بمتطمبات العمؿ عمى أكمؿ كجو

 كما – الرغبة كىذه. العمؿ ذلؾ في كالنجاح جيد، بعمؿ القياـ في الرغبة في االنجاز دافع كيتمثؿ
 بشكؿ لمعمؿ الجامحو كالرغبة المنافسة، مكاقؼ في كاالستمتاع بالطمكح، تتميز -مكميالند يصفيا
 بدؿ متكسطة مجازفة عمى تنطكم الميمات كتفضيؿ كحميا، المشكالت مكاجية كفي مستقؿ،
 (.0222 كعدس، قطامي) جدان  كبيرة مجازفة أك قميمة مجازفة عمى اال تنطكم ال التي الميمات

 ىذه ألىمية لدييـ االنجاز دافعية لتحقيؽ التدريس ىيئة أعضاء يحتاجو ما تحديد ىميةأ كتكمف
. بو المحيطيف كسمكؾ الفرد، كالتربكية، ، كاالدارية كاالقتصادية، النفسية المجاالت في االحتياجات

 فضؿأ حياة أسمكب مف إليو يسعكف كما كأىدافيـ، ذاتيـ، لتحقيؽ األفراد سعي في أساسيان  كمككنا
 (0222 خميفة،)
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 أىدافيـ صياغة مف تمكينيـ خالؿ مف لالنجاز العامميف دافعية زيادة عمى العمؿ القادة كعمى
 الخاصة، بمغتيـ كصكغيا أىدافيـ تحديد عمى العامميف كتدريب النشاطات، مف العديد بإتباع

 يتناسب بما جازىا،ان عمى بقدرتيـ يقركف التي األىداؼ اختيار عمى كمساعدتيـ معيـ، كمناقشتيا
 يجب التي المناسبة االستراتيجيات تحديد عمى يساعدىـ كبالتالي كجيكدىـ، استعداداتيـ مع

 (.Petri & Govern,2004) تحقيقيا محاكلة أثناء إتباعيا

 كالبشرية كلمجتمعو لو النافع عمى التفكير كبقدرتو بفكره باالرتقاء يتحققاف كتميزه الفرد إنسانية فإ
 في يخزنيا التي المعمكمات كليس بفضؿ التفكير عمى قدرتو بفضؿ إنسانان  يككف فالفرد جمعاء،
 اإلنساف لمصمحة بيا فييا كاالنتفاع المعاني كاستنباط كتحكيميا المعمكمات في فالفرؽ ذىنو،

 يستمزمو كما المعرفة بناء مجتمع لمتطمبات االستجابة أف كما كالمبتكر، المبدع التفكير كبخاصة
 العممية في المعمـ أدكار تضفي عمى كبنائيا، كمضامينيا كأىدافيا التربية سياسات في تغير مف

 الطمبة إكساب بيا العمؿ عمى المعمـ يتكجب التي األمكر كمف أكبر، كشأنان  متزايدة أىمية التربكية
 أصبح قدك  اإلنساني، أشكاؿ النشاط مف راقيان  شكالن  اإلبداع يعد حيث اإلبداعي التفكير ميارات

 الدكؿ، مف كبير عدد العممي في البحث مشكالت مف مشكمة الماضي القرف مف الخمسينات منذ
 األكؿ النصؼ عكس كالمبدعيف عمى باإلبداع العشريف القرف مف الثاني النصؼ تميز فقد كليذا
 مف العديد اىتماـ مف خالؿ ذلؾ كيتضح المختمفة، كمقاييسو بالذكاء االىتماـ عمى شيد الذم

 ، كجاكسكفGetzele)، كجيتزؿ)Torrance)) كتكرانس ،(Guliford)جيمفكر :أمثاؿ العمماء
((Jaksonالتفكير المبدعيف كتنمية عمى بالتعرؼ تتصؿ مثيرة اكتشافات إلى أدت ، التي 

 ). 2010 السركر،)الجديدة، لألفكار االقتصادية القيمة عمى كالتأكيد اإلبداعي
 العامميف في الجامعات، أكلكيات أىـ مف كاألفكار اإلبداعية اإلنجازأف دافعية  كتعتقد الباحثة

 غير مفتكح نسؽ بأنيا كاألفكار اإلبداعيةتتميز دافعية االنجاز  إذ ;التعميـ في الرئيسية األىداؼ
 فيو بخصائص اإلنتاج يتميز مثير لمكقؼ أك لمشكمة االستجابة فييا يتـ محددة بطريقة مقيد
 .فريدة

 كؾ تناكلت الباحثة دافعية االنجاز كفي ضكء ذل
االفكار االبداعية عمى أمؿ إثارتيا لدل الجامعات بيذا المكضكع البارز، لدافع لالستمرار كاالنتاج 

 لدل العامميف فييا.
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 >مشكمة الدراسة وأسئمتيا 3.4

االبداعية  االفكارك درجة دافعية االنجاز مف الدراسة في محاكلة معرفة  تكمف المشكمة الرئيسية
 لدل العامميف في جامعة القدس.

في النيكض بالعامميف لمستكيات عالية مف االبداع كحث دافعية  فرصةكجدت الباحثة انو يكجد 
ففي ظؿ المتغيرات السريعة كالمتالحقة في كافة قطاعات الحياة كمع ظيكر االنجاز لدييـ، 

قدس دراسة االكضاع كالظركؼ التي تمر االتجاىات الجديدة كاالختراعات الجديدة عمى جامعة ال
بيا الجامعة مف خمؽ ظركؼ تثير دافعية االنجاز لمعامميف في الجامعة كتساعدىـ عمى تنمية 

في الجامعة، الف العامميف في الجامعة ىـ مف ينيضكف  كار االبداعية لمنيكض بمستكل عاؿٍ االف
 بيا.

 

 ىمية  الدراسةأ 3.5

لدل العامميف في جامعة  اإلبداعية االفكارك مستكل دافعية االنجاز  عمى الدراسة ىذه أىمية كتنبع
 .في الجامعة اإلبداعية القدرات تطكير عمى يساعدىـ مما القدس بمختمؼ كمياتيا،

 النظرية >  أىمية الدراسة 

 االفكار االبداعيةامؿ المؤثرة في دافعية االنجاز ك تناكلت العك  -1

 .جاز كاألفكار االبداعيةأىـ النظريات المفسرة لدافعية اإلن  -2

 <أىمية الدراسة التطبيقية 

  أبحاث بمكضكع دافعية االنجاز كاالفكار االبداعية لمباحثيف الجدد. تكليد  -1

يمكف اإلفادة مف نتائجيا عمى نحك يساعد في تصميـ برامج إرشادية كتربكية تساىـ في إرشاد  -2
 العامميف في المؤسسات التعميمية.
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 ةأىداؼ الدراس 3.6

  في جامعة القدس العامميفالتعرؼ عمى دافعية االنجاز لدل 

 في جامعة القدس العامميفاالفكار االبداعية لدل  عمى التعرؼ 

 

 أسئمة الدراسة 1.5

 تية:اإلجابة عف التساؤالت اآل لدراسةسعت ىذه ا

 ما درجة دافعية االنجاز لدل العامميف في جامعة القدس؟ السؤاؿ األوؿ>

ىؿ تختمؼ دافعية االنجاز لدل العامميف في جامعة القدس باختالؼ متغيرات  >السؤاؿ الثاني
الدراسة )المسمى الكظفي، الجنس، الحالة االجتماعية، الدرجة العممية، سنكات الخبرة، معدؿ 

 الدخؿ الشيرم(؟

 القدس؟ جامعة في لدل العامميف االبداعية االفكار درجة ما السؤاؿ الثالث>

ؿ تختمؼ االفكار االبداعية لدل العامميف في جامعة القدس باختالؼ متغيرات ى السؤاؿ الرابع>
 الدراسة )المسمى الكظفي، الجنس، الدرجة العممية، سنكات الخبرة، معدؿ الدخؿ الشيرم(؟ 

 

 فرضيات الدراسة 3.8

 سعت الدراسة إلى التحقؽ مف صحة الفرضيات اآلتية:

بيف ( α≤ 0.05) الداللة مستكل عند إحصائية ةدالل ذات فركؽ تكجد الالفرضية األكلى: 
لمسمى لمتغير ا جامعة القدس تعزل دافعية االنجاز لدل العامميف ل المتكسطات الحسابية

 في.يالكظ

بيف  (α≤ 0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد الالفرضية الثانية: 
 .لجنسلمتغير ا تعزل القدس جامعة في يفالعامم لدل االنجاز دافعيةلمتكسطات الحسابية لا
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بيف  (α≤ 0.05)  الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد الالفرضية الثالثة: 
 الدرجة لمتغير تعزل القدس جامعةفي  العامميف لدل االنجاز دافعيةل لمتكسطات الحسابيةا

 .العممية

بيف  (α≤ 0.05)  الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد الالفرضية الرابعة: 
 .الخبرة سنكات لمتغير تعزل القدس جامعة في العامميف لدل االنجاز دافعيةل لمتكسطات الحسابيةا

بيف   (α≤ 0.05)  الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد الالفرضية الخامسة: 
 الدخؿ معدؿ لمتغير تعزل القدس جامعة في العامميف لدل االنجاز دافعيةل لمتكسطات الحسابيةا

 .الشيرم

بيف ( α≤ 0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد الالفرضية السادسة: 
لمسمى ا لمتغير تعزل القدس جامعة العامميف في لالفكار االبداعية لدل لمتكسطات الحسابيةا

 الكظيفي.

بيف  (α≤ 0.05)  الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد الالفرضية السابعة: 
 .لجنسلمتغير ا تعزل القدس جامعة العامميف في لدل االبداعية لالفكارلمتكسطات الحسابية ا

بيف   (α≤ 0.05)  الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد الالفرضية الثامنة: 
 لدرجةلمتغير ا تعزل القدس جامعة في العامميف لدل االبداعية لالفكارلمتكسطات الحسابية ا

 .العممية

بيف   (α≤ 0.05)  الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد الالفرضية التاسعة: 
 سنكاتلمتغير  تعزل القدس جامعةالعامميف في  لدل االبداعية لالفكارلمتكسطات الحسابية ا

 .الخبرة

بيف   (α≤ 0.05)  الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد الالفرضية العاشرة: 
 معدؿلا لمتغير تعزل القدس جامعةالعامميف في  لدل االبداعية لالفكارلمتكسطات الحسابية ا

 .الشيرم الدخؿ
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 مصطلحات الدراسة  3.9

 
 فيما يأتي أىـ المصطمحات الواردة في الدراسة>

 ز>دافعية االنجا 

دافع اإلنجاز ىك تييؤ ثابت نسبيان في الشخصية يحدد مدل  بأف يرل كؿ مف )ماكيالند كأتكيسكف(
سعي الفرد كمثابرتو في سبيؿ تحقيؽ أك بمكغ نجاح يترتب عميو نكع مف اإلشباع، كذلؾ في 

 (.49:2009المكاقؼ التي تتضمف تقييـ األداء في ضكء درجة محددة مف االمتياز ) الخالدم،

 ييا المستخدـ في ضكء المقياس المستخدـالدرجة التي يحصؿ عمويعرؼ إجرائيًا> 

  <التفكير االبداعي 

 ك االنسجاـ كعدـ كالثغرات الضعؼ بمكاطف كالكعي لممشكالت تحسس عممية بأنو يرل تكرانس
 الفرضيات كاختبار جديدة، فرضيات كصياغة كالتنبؤ الحمكؿ عف كالبحث المعمكمات، في النقص
عادة  المعطيات باستخداـ جديدة ارتباطات أك حمكؿ إلى كصؿالت اجؿ مف تعديميا أك صياغتيا كا 
 (:20091)الفاعكرم، اآلخريف إلى النتائج تكصيؿ أك كنقؿ ، المتكافرة

 الدرجة التي يحصؿ عمييا المستخدـ في ضكء المقياس المستخدـ. اجرائياً  ويعرؼ

  <جامعة القدس 

ي لمجامعة في مدينة أبك ديس، . يقع الحـر الرئيس1984في العاـ أنشئت كىي جامعة فمسطينية، 
كىناؾ أربعة مكاقع أخرل متمركزة في مدينة القدس، في الشيخ جراح كبيت حنينا كراـ اهلل )البيرة(. 
إف جامعة القدس، الحـر الرئيسي في أبك ديس، ىي الجامعة الكحيدة في العالـ التي يحيطيا جدار 

 .الفاصؿ العنصرم

 محددات الدراسة :.3

درجة دافعية اإلجاز كعالقة باألفكار كلو كىك االحالية بالمكضكع الذم تتن تحددت الدراسة
 الكصفي االرتباطيكذلؾ باإلعتماد عمى المنيج  اإلبداعية لدل العاممية في جامعة القدس،

 التحميمي، كما ستحدد درجة تعميـ نتائج الدراسة بالعناصر اآلتية:
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 <لقدس/ ابكديسجامعة اعمى  اقتصرت ىذه الدراسة محدد مكاني 

 <2016/2017طبقت الدراسة في العاـ  محدد زماني 

 <في جامعة القدسعمى العامميف  اقتصرت الدراسة محدد بشري 

 <اقتصرت الدراسة عمى المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة في ىذه الدراسة. محدد مفاىيمي 

 <كعمى عينة اقتصرت الدراسة عمى أدكات الدراسة، كدرجة صدقيا، كثباتيا  محدد إجرائي
، كالمعالجات اإلحصائية كالتي اعتبرت مناسبة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الدراسة كسماتيا

 المستخدمة.
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 الفصؿ الثاني

 والدراسات السابقة( )اإلطار النظري

 

 اإلطار النظري 4.3

 العربية واألجنبية الدراسات السابقة 4.4

 الدراسات العربية 4.4.3

 األجنبيةالدراسات  4.4.4

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 4.4.5
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 >انيػػؿ الثػػػالفص 

____________________________________________________ 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة>

 اإلطار النظري> 
 

 مقدمة>
كاألفكار اإلبداعية  نجازكىي دافعية اإليقدـ ىذا الفصؿ عرضان نظريان ألىـ متغيرات ىذه الدراسة 

ليشكؿ قاعدة االنطالقة لمفصكؿ القادمة بإذف ااهلل ، فبالرغـ مف أف أساس البحث العممي يككف 
مف خالؿ التطبيؽ العممي كاختيار صحة الفركض في الميداف إال أف اإلطار النظرم ال يقؿ 

 :نجازكسنتحدث األف عف دافعية اإل أىمية عف ذلؾ كيشكؿ مرجعا أساسيا في الدراسة
 

 >دافعية اإلنجاز 4.3

لو أىمية كبيرة ، فأداء الفرد لإلنجاز االىتماـ الكبير مف طرؼ الباحثيف بمكضكع الدافعية  ناؿ
ألم نشاط أك سمكؾ معيف يتكقؼ عمى كجكد دافع يحدد استجابتو نحك إصدار سمكؾ معيف 

الكقكؼ عمى مؤشرات  كبصكرة عامة فاف اىتمامنا بمكضكع الدكافع في مجاؿ العمؿ. ييدؼ إلى
 كتطكيره. يمكف استغاللو

أحد الجكانب الميمة في منظكمة الدكافع اإلنسانية، كقد برزت في السنكات تمثؿ دافعية اإلنجاز ك 
النفس االجتماعي كعمـ نفس  األخيرة كأحد المعالـ المميزة لمدراسة كالبحث في مجاؿ عمـ

ر عمـ النفس التربكم، لما لو مف أىمية بالغة ة، كأيضان في مجاؿ األداء العممي في إطاالشخصي
كجو عاـ فقد حظي الدافع لإلنجاز بإىتماـ بمف المشكالت التربكية كالتعميمية، ك  لكثيران ـ يفي تف

 (.2000أكبر بالمقارنة بالدكافع اإلجتماعية األخرل ) الغامدم، 
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  مفيـو دافعية اإلنجاز 

 Adler ـ النفس مف الناحية التاريخية إلى ألفرد أدلريرجع استخداـ مصطمح الدافع لإلنجاز في عم
 الذم أشار إلى أف الحاجة لإلنجاز ىي دافع تعكيضي مسػتمد مػف خبرات الطفكلة ، كككرت ليفف

Levin  الذم عرض ىذا المصطمح في ضػكء تناكلػو مفيـك الطمكح . كذلؾ قبؿ استخداـ مكرال 
Murray  الرغـ مف ىذه البدايات المبكرة ، فإف الفضؿ يرجع كعمى  . لمصطمح الحاجػة لإلنجػاز

إلى مكرام في أنو أكؿ مػف قدـ مفيكـ الحاجة لإلنجاز بشكؿ دقيؽ بكصفو مككنان ميمان مف 
 (.٠٢٢٢خميفة ، ) مككنات الشخصػية

كيمثؿ الدافع لإلنجاز أحد الجكانب الميمة في نظاـ الدكافع اإلنسانية، كقد بػرز كأحد المعالـ 
ة لمدراسة كالبحث في ديناميات الشخصية كالسػمكؾ بػؿ يمكػف اعتباره أحد منجزات الفكر المميز 

 (.٠٢٢٢الصافي ، )النفسي المعاصر 

 <بعض المفاىيـ المرتبطة بمفيـو الدافعية 

 <ىي حالة مف النقص كالعكز، كاالفتقار، كاختالؿ التكازف،  (1: 2001يعرفيا )الحمك، الحاجة
 كالضيؽ كال تمبث أف تزكؿ تمؾ الحاجة متى قضيت. تقترف بنكع مف التكتر

كما يرل شحادة اف الحاجة تنشأ لدل الكائف الحي، أك يكاجو سمككو مف أجؿ الكصكؿ الى 
 (.1: 2011الباعث )شحادة، 

 <يشير الى العمميات الداخمية الدافعية كتصاحب بعض المعالجات الخاصة بمنبو  الحافز
ر السمكؾ، كيرادؼ البعض بيف مفيكـ الدافع كمفيـك الحافز معيف، كتؤدم بالتالي الى إصدا

عمى أساس اف كالن منيما يعبر عف حالة التكتر العامة نتيجة لشعكر الكائف الحي بحاجة 
معينة، كفي مقابؿ ذلؾ فإف ىناؾ مف يميز بيف ىذيف المفيكميف عمى أساس اف مفيكـ الحافز 

فيكـ الدكافع لمتعبير عف الحاجات البيكلكجيو أقؿ عمكمية مف مفيكـ الدافع، حيث يستخدـ م
فقط، كبكجو عاـ فإف الحافز كالدافع يشيراف الى الحاجة بعد أف ترجمت في شكؿ حالة 

 (.27: 2000) خميفة،  سيككلكجية تدفع الفرد الى السمكؾ في اتجاه إشباعيا
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 <الى أف يدرؾ  يعرفيا )ماؾ دكجاؿ( بأنيا استعداد فطرم نفسي جسمي يدفع الفرد الغريزة
كينتبو الى أشياء مف نكع معيف، كيشعر إزاءىا بانفعاؿ، ثـ يسمؾ نحكىا سمككان معينان، أك 

 (.130 :2008يحاكؿ ذلؾ عمى األقؿ )العناتي، 

 <يعرؼ فيناؾ الباعث بأنو يشير الى محفزات البيئة الخارجية المساعدة عمى تنشيط  الباعث
عية عمى إبقاء حاجات فسيكلكجية أك إجتماعية كتقؼ دافعية األفراد سكاء تأسست ىذه الداف

الجكائز كالمكافآت المالية، كالترقية كأمثمة ليذه البكاعث، فيعد النجاح كالشيرة مثالن مف بكاعث 
 (.78 :2000الدافع لإلنجاز )خميفة، 

 

  عية اإلنجاز>فأنواع دا 4.3.3
 

 >(4222) خميفة، ىمالالنجاز  وميز ميزوؼ وشارلز سميث بيف نوعيف أساسييف مف الدافعية
دافعية االنجاز الذاتية: كيقصد بيا تطبيؽ المعايير الداخمية أك الشخصية في مكاقؼ  -

 االنجاز.
دافعية االنجاز االجتماعية: كيتضمف تطبيؽ معايير التفكؽ التي تعتمد عمى المقارنة  -

 ة أم مقارنة أداء الفرد باآلخريف.االجتماعي
 

 ة في دافعية اإلنجازالعوامؿ المسبب 4.3.4
( أف النزعة أك الميؿ إلنجاز النجاح استعداد دافعي مكتسب، كىك Atkinsonرأل "أتكنسكف")

يختمؼ بيف األفراد، كما أنو يختمؼ عند الفرد الكاحد في المكاقؼ المختمفة، كىذا الدافع يتأثر 
 (:2008بثالثة عكامؿ عند قيامة بميمة ما، كىي )غبارم 

 
 دافع اإلنجاز لمنجاح> العامؿ األوؿ>

يقدـ الفرد عمى أداء المياـ أك األعماؿ بنشاط كحماس، رغبة منو في اكتساب خبرة النجاح  
، كىك دافع طبيعي لتجنب الفشؿ في إنجازىا، كيختمؼ األفراد في درجة دافعيتيـ لتجنب كالتفكؽ

عمى أدائيا بحماس  لممكف أف يكاجو فرديف نفس الميمو، حيث يقبؿ الفرد األكؿالفشؿ، فمف ا
كنشاط تمييدان لمنجاح فييا، أما الفرد الثاني فيقبؿ عمى أدائيا بطريقة يحاكؿ مف خالليا تجنب 
الفشؿ المتكقع،  كأستنتج "أتكنسكف" أف الفرد الثاني لديو نزعة قكية لتجنب الفشؿ متعممة نتيجة 



12 

فشؿ ممكنة فإف الدافع لمقياـ مركره بخبرات فشؿ متكررة. أما عندما تككف احتماالت النجاح كال
 بيذا النكع مف الميمات يعتمد عمى الخبرات السابقة عند الفرد.

 
 العامؿ الثاني> إحتمالية النجاح>

إف إحتمالية نجاح الفرد في أية ميمة يتكقؼ عمى عممية التقكيـ الذاتي التي يقـك بيا عند 
في خبرة النجاح ميما كانت درجة  إنجازىا، فالميمات السيمة ال تعطي الفرد الفرصة لممركر

دافعية اإلنجاز المكجكدة عنده، أما الميمات الصعبة جدان فإف الفرد ال يرل أف لديو القدرة عمى 
دافع اإلنجاز تؤثر في  أدائيا، أما في حالة الميمات المتكسطة فإف الفركؽ الكاضحة في درجة

 األداء عمى الميمة بشكؿ كاضح كمتفاكت بتفاكت الدافع.
 

 العامؿ الثالث> قيمة باعث النجاح>
إف ازدياد صعكبة الميمة في إنجازىا مف طرؼ الفرد تجعمو يزيد في قيمة الباعث لديو، فكمما 
كانت الميمة أكبر صعكبة، زادت قيمة الباحث لديو لمحفاظ عمى مستكل دافعي مرتفع، كفي 

عبة ال تستثير حماس الفرد كتجعمو أف قيمة البكاعث القميمة في الميمات الصىذا رأل "أتكنسكف" 
أقؿ إنجازان كنجاحان، في ميمتو، كيعتبر النجاح في حد ذاتو حافزان قكيان كمؤثران لدل الفرد في 

 إنجاز الميمة األكثر صعكبة.
 
 

 مكونات دافعية اإلنجاز> 4.3.5
المكونات ىي  حدد )أوزيؿ( ثالث مكونات لدافعية اإلنجاز باعتبارىا الدافع األساسي لمتعمـ وىذه

(Echols and Hawang 2002)< 
الذم ينبثؽ عف حاجة الفرد لممعرفة، كالقدرة عمى حؿ المشكالت، كينخفض  الدافع المعرفي> -

 ىذا الدافع عند حؿ المشكمة.

كذلؾ مف خالؿ اإلنتاج، ألنو الكسيمة لحصكؿ الفرد عمى مكانة  الدافع إلثراء الذات> -
 اجتماعية مرمكقة.

 باكتساب رضا األقراف كتقبميـ. اء لمجماعة>الحاجة لإلنتم -
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 >لدافعية اإلنجازالمفسرة  النظريات بعض 4.3.6
 (>87;3أوال> نظرية التوقع> )التكنسوف 

حيث ترل أف مستكل الدافعية يتحدد بعامميف: أكليما تكقع الفرد الحتمالية الكصكؿ ليدؼ ما، 
امؿ الخكؼ مف الفشؿ كالذم بناه عمى مفيـك كثانييما: مستكل تقييـ الفرد لذلؾ اليدؼ. كأضاؼ ع

 (.2004الحاجة مقابؿ الحاجة الى تجنب الفشؿ )كىبي، 
كيؤكد اتكسنكف عمى أف الحاجة لالنجاز ال تؤثر في سمكؾ الفرد تحت أم ظرؼ كفي ظؿ أم 
از ميمة ركتينية، اال حينما يقدـ المكقؼ نكعان مف التحدم الشخصي، كأف األفراد ذكم دافعية االنج

المرتفعة يميمكف ألداء المياـ متكسطة الصعكبة، بينما يميؿ األفراد ذكك دافعية االنجاز المنخفضة 
 (.1999الى أداء المياـ السيمة أك الصعبة )الشمالية،

 
 (>89;3ثانيًا> نظرية الحاجات )ليفيج ماكميالند 

ثالث حاجات ميمة  فقد تكصؿ كزمالؤه الى اختبار لقياس الحاجات اإلنسانية، كتكصمكا الى
)الحاجة لالنجاز، كالحاجة لالنتماء، كالحاجة لمقكة( كبحسب ماكميالند ىذه الحاجات تكتسب مع 

عمى حاجات  الزمف كالخبرة في الحياة. كالح ماكميالند عمى القادة أف يككنكا قادريف عمى التعرؼ
افعية مختمفة، كالتي اآلخريف لمساعدتيـ عمى كيفية تحفيز األفراد. كيجب استخداـ مداخؿ د

 اعتمادان عمييا يتـ التعرؼ عمى الحاجة.
كيقدـ ماكميالند تصكران لدافعية االنجاز في ضكء تفسيره لحالة السعادة أك المتعة بالحاجة لالنجاز. 
يشير ماكميالند الى أف ىناؾ ارتباطان بيف الخبرات السابقة، كاألبحاث االيجابية، كما يحققو الفرد 

إذا كاف األداء األكلي بالنسبة لمفرد إيجابيا، فإنو يميؿ لالنيماؾ في السمككيات مف نتائج. ف
في المكاقؼ األكلية. بحيث تتككف خبرات سمبية، سكؼ ينشأ عف  فشؿالمنجزة. كاذا ما كاف ىناؾ 

ذلؾ دافع لتحاشي الفشؿ، كليذا التصكر سبباف كما يذكر ككرماف المشار إليو في 
 (.2000)خميفة،
األكؿ: أف ماكميالند قدـ أساسان نظريا يمكف مف خاللو مناقشة كتفسير نمك الدافعية السبب 

ارتفعت الدافعية، لالنجاز، لدل بعض األفراد كتدنييا عند البعض اآلخر، فإذا كاف المخرج إيجابيان 
ذا كاف سمبي فراد إنخفضت الدافعية كىنا يمكننا قياس دافعية االنجاز لدل األفراد، كالتنبؤ باال كا 

 الذيف يقكمكف بعمؿ جيد، في مكاقؼ االنجاز مقارنة مع غيرىـ.
السبب الثاني: استخدامو لفركض تجريبية أساسية لفيـ كتفسير ازدىارىا كىبكط النمك االقتصادم 

 كعالقتو بدافعية االنجاز في العديد مف المجتمعات.
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 ثانيًا> نظرية ىرمية الحاجات>

اإلنسانية في سمسة مف المستكيات حسب األىمية لقد صنؼ ماسمك نظـ الحاجات 
(Brian,2000:) 
المستكل األدنى لمحاجات النفسية: كىذه الحاجات في حالة إشباعيا تتكقؼ عف أف تصبح  -

دكافع لمسمكؾ. كمف جانب آخر، عندما ال يتـ إشباع الحاجات النفسية األساسية، فإنيا تصبح 
 ميمة في إقصاء أم شىء آخر.

الحاجات النفسية، تبدأ الحاجات األعمى المحفزة لمسمكؾ. كحاجات السالمة كعند إشباع  -
ذا أحس اإلنساف بأنو يعامؿ بشكؿ عادؿ فإف  كالحماية مف الخطر، كالتيديد، كالحرماف، كا 
ذا تصرفت اإلدارة بشكؿ يصعب فييمو فإننا نشعر بعدـ  حاجتو لمسالمة تصبح مشبعة. كا 

 بالييمنة عمى سمككنا. االطمئناف كحاجات السالمة ستبدأ
كبعد أف يتـ إشباع الحاجات النفسية كالسالمة تصبح الحاجات االجتماعية دكافع ميمة لمسمكؾ  -

كتشمؿ: الحاجة لالنتماء، كالحاجة لالرتباط، كأف يككف الفرد مقبكالن لدل أتباعو. كالترابط 
كتحقيؽ األىداؼ  كالتماسؾ بيف أفراد المجمكعة، يؤدم الى مزيد مف الفعالية في العمؿ

 التنظيمية المرجكة.
كعالكة عمى الحاجات االجتماعية ىناؾ حاجات )األنا( كىي كاالتي: )تقدير الذات، المكانة(  -

(McGregor,1960) 
 

 ثالثًا> نظرية العامميف لييرزبيرغ>
الرضا الكظيفي، فكؿ منيما يتعمؽ بعكامؿ  ـتؤكد ىذه النظرية عمى أف الرضا الكظيفي عف عد

مؼ عف األخرل، فالعكامؿ المتعمقة بالرضا الكظيفي كاالنجاز، كاالعتراؼ، كالتقدـ تخت
كالرقيالكظيفي، كالمسؤكليات، كالعمؿ نفسو، كالنمك النفسي، أطمؽ عمييا )الدافع( ألنيا تدفع الفرد 
لمعمؿ. يرل ىيرزبيرغ أف دافعية االنجاز تتبع مف العمؿ نفسو، كما يحتكيو مف مسئكليات 

ت، كمياـ، كتقدـ الترقيات، كاالعتراؼ بالجيد المبذكؿ، أما العكامؿ أك المؤثرات األخرل كتحديا
كاألنظمة المتبعة كالرتب كطرؽ اإلشراؼ فيي مصدر االستياء مف المكظفيف كىي عكامؿ صيانة 

 (. Gaulle &Conral,1998لمفرد أكثر منيا عكامؿ دفع لو، ككجدىا كقائي فقط )
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 >نجاز العالياإل دافعية  فراد ذوي خصائص األ 4.3.6
تنطكم عمى  يممككف النزعة لمقياـ بمجازفات محسكبة كمنضبطة لذلؾ يضعكف ألنفسيـ أىدافا -

بالمذة كاالنجاز إذا  التحدم كالمجازفة، كىـ يفعمكف ذلؾ كحالة طبيعية كمستمرة إذ أنيـ ال يشعركف
 (.2004)البرنكطي،  النتائجكانت المياـ كاألىداؼ التي ينفذكنيا سيمة كمضمكنة 

الميؿ إلى الكضعيات كالمكاقؼ التي يتمكنكف فييا مف تحمؿ المسؤكلية الشخصية في تحميؿ  -
يجاد الحمكؿ ليا الرغبة في التغذية العكسية النجازاتيـ كمراقبتيا ليككنكا عمى عمـ ك .المشاكؿ كا 

 (.2004)عدكف،  بمستكل انجازاتيـ

رتفعة مف االنجاز بما يؤديو مف عمؿ في حد ذاتيا أكثر مف ييتـ الشخص ذك الدرجة الم -
اىتمامو بأم عائد مادم يعكد عميو مف انجاز ىذا العمؿ، كىك دكف شؾ يرغب في الحصكؿ عمى 

 .قدر كبير مف الماؿ لككنو مقياسا لدرجة امتيازه في أداء عممو
األكثر   كف لمشؾ في آراء األفراديتميز األفراد مرتفعي االنجاز بالثقة العالية بالنفس حيث يميم -

الذيف يريدكف  يـ، كيمتزمكف بآرائيـ حتى كلك كانكا ال يممككف معرفة معمقة بالمكضكعخبرة من
 يفضمكف الميف المتغيرة كالتي تحدث فييا تحديات مستمرة، كينفركف مف الميف .اتخاذ القرار فيو

 (.2003)عبد اهلل،  الركتينية

 

 >المنخفضنجاز اإل وي دافعية ذ األفرادخصائص  4.3.7
أف األفراد ذكم دافعية اإلنجاز المنخفضة مف خالؿ الدراسة التي قاـ بيا  ( 1993يرل )المشعاف،

ال يتكقعكف النجاح في أم عمؿ يقكمكف بو كيتجنبكف اإلقداـ عمى اإلنجاز خشية الفشؿ، 
اآلخريف، أك التي تتطمب كيرفضكف أداء األعماؿ التي يشعركف أف قدراتيـ عمى أدائيا أقؿ مف 

منيـ جيكدان كمثابرة، كتتثبط ىمتيـ بسرعة عندما تكاجييـ عكائؽ حتى كلك كانت بسيطة 
كيستسممكف لمفشؿ بسرعة عادة. كال يعاكدكف المحاكلة ليأسيـ مف النجاح كيقبمكف عمى األعماؿ 

مشقة، جيدان أك بسيطة سيمة ال تكمفيـ  السيمة المضمكنة النجاح، كيضعكف ألنفسيـ أىدافان 
كيرضكف بما ىـ عميو كال يسعكف إلى تحسيف مستكاىـ في أم ناحية مف نكاحي الحياة، ككثيران ما 

 (.2008) الخيرم،ألسباب خارجية خارجة عف إرادتيـ.ُيقنعكَف أنفسيـ بأف فشميـ كاف نتيجة 
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 >األفكار اإلبداعية>  4.4
ية يصبح فييا الفرد )المتعمـ( حساسان اإلبداع بأنو عمم) Torrance ,1970عرؼ تكرانس )

لممشكالت، فيك عممية إدراؾ الثغرات كاالختالؿ في المعمكمات كشعكر بعدـ االتساؽ بيف 
المعمكمات ثـ البحث في المكقؼ مف خالؿ ما يمتمؾ مف معمكمات فيضع الفركض، كيختبر 

 .يحدد النتيجة صحتيا، كيعدؿ الفركض ثـ يعيد االختبار، كيربط بيف النتائج، كأخيران 
التفكير االبداعي: ىك العممية الذىنية التي نستخدميا لمكصكؿ إلى األفكار كالرؤل الجديدة، أك ك 

 التي تؤدم إلى الدمج بيف األفكار أك األشياء التي يعتقد سابقان أنيا غير مترابطة.
مرة التفكير كيقترب ىذا التعريؼ مف تعريؼ اإلبداع، إال أنو يفترؽ عنو بأف اإلبداع ىك ث

اإلبداعي، فعندما تظير فكرة إبداعية جديدة، فإف العممية الذىنية التي أكصمتنا إلى ىذه الفكرة ىي 
 (.2002مايسمى التفكير اإلبداعي.)عبد اإللو الحيزاف،

 
 
 >األفكار اإلبداعية وميارات عناصر 4.4.3 
 كالمترادفات البدائؿ، مف ركبي عدد تكليد في الميارة كتعني (2008، )جركافعرفيا  الطالقة> -

 كالسيكلة السرعة كىي معيف، لمثير االستجابة عند االستعماالت، أك المشكالت األفكار أك أك
 جكىرىا في كىي االستعماالت، أك المشكالت أك األفكار أك كالمترادفات تكليد البدائؿ في

 عمميا.ت سبؽ مفاىيـ أك خبرات أك لمعمكمات اختيارية كاستدعاء تذكر  عممية
 لى عدة أنكاع لمطالقة كىي كما يأتي:( إ2005كما أشار الكناني )

الطالقة المفظية: تشير إلى القدرة عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف الكممات تحت شركط  -
معينة، كالمعنى بيف ىذه الكممات، أك السرعة في إنتاج ىذه الكممات، أك أيو صفات 

 أخرل.

ج أكبر عدد ممكف مف األلفاظ أك الكممات المرتبطة معان طالقة التداعي: القدرة عمى إنتا -
 بنغمة كاحدة، أك ليا نفس البدايات أك النيايات.

الطالقة الشكمية: كىي قدرة الفرد عمى إضافة أجزاء بسيطة لمشكؿ المعطى، بحيث ينتج  -
أشكاالن عديدة غير مكجكدة، كىي إما أف تككف طالقة فكرية: كتشير إلى قدرة الفرد عمى 
إنتاج أكبر عدد مف األفكار ذات العالقة بمكقؼ معيف، أك طالقة تعبيرية: كتشير إلى 

 القدرة عمى التفكير السريع في الكممات لصياغة أفكار مترابطة في مكقؼ محدد.
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 مختمفة، لممشكمة بأبعاد كالنظر عادية، كغير مختمفة بطرؽ التفكير في الميارة ىي المرونة> -
 كعدـ معينة، نظر كجية أك ما مكقؼ عف الشخص بيا يعبر التي السيكلة درجة كىي

 (. 2000 ذاتيا )السركر، بحد لفكرة التعصب
 أك األفكار كـ ىك الطالقة لميارة األساسي المحؾ بأف الطالقة عف المركنة كتختمؼ

 تنكع مدل ىك لممركنة األساسي المحؾ بينما تكليدىا، عمى قادران  الفرد يككف الترابطات التي
 التنكع عمى تقكـ كيفية خصائص مف األفكار بو تتصؼ ما أم األفكار كتباعدىا، ىذه

 (.1995الزيات،. )كالتبايف
 بتكرار كغير المرتبطة كالمفيدة كالنادرة الجديدة باألفكار اإلتياف عمى المقدرة كىي األصالة> -

 (.2000 )السركر، المدل كبعيد مألكؼ غير إنتاج كىي .سابقة أفكار
 

 :( 2001قطامي،)باآلتي كالمركنة الطالقة عاممي عف ألصالةا كتختمؼ
 تمؾ  قيمة عمى تعتمد بؿ الفرد، يكلدىا التي اإلبداعية األفكار كمية إلى األصالة تشير ال

 .الطالقة عف يميزىا ما كىذا كنكعيتيا، تيايكجد األفكار
 بؿ في المركنة، ىك كما شخصيان  أفكاره أك تصكراتو تكرار مف الفرد نفكر إلى األصالة تشير 

 .المركنة عامؿ عف يميزىا ما كىذا. اآلخركف يفعمو عما االبتعاد إلى تشير
 

 >األفكار اإلبداعيةخطوات ومراحؿ  4.4.4

يمر بمراحؿ متعددة ( أف التفكير اإلبداعي Wallace & Kogan, 1970يعتقد كاالس كككغاف )
( إلى أف ىذه 2007تكـ كالجراح كبشارة )لى اإلبداع كالحؿ، كقد أشار العإتكصؿ في النيائية 

الفكرة القت الرفض مف الباحثيف في مجاؿ التفكير اإلبداعي، لكف ىذه المراحؿ ما زاؿ الكثير مف 
 الباحثيف يعتمدكف عمييا في كضع البرامج اإلبداعية كالتدريب عمى اإلبداع.

فكير اإلبداعي التي ( الى مراحؿ التWallace & Kogan, 1965كقد أشار كاالس كككغاف ) 
ما زالت متداكلة لدل الباحثيف في اإلبداع كالتفكير اإلبداعي، كىذه المراحؿ التي ال تفترض 

ىي: اإلعداد، كاالحتضاف، اإلشراؽ، كالتحقؽ، كقد  الترتيب في خطكاتيا لمكصكؿ إلى اإلبداع
 (، كىي كما يأتي:2003أكضح ىذه المراحؿ ككصفيا عبد الفتاح )

 تعداد: كىي عبارة عف تييئة حياة المبتكر لمتكصؿ إلى اإلبداع.مرحمة االس -



18 

 مرحمة الحضانة: كىي مرحمة كسطى بيف االستعداد كاإللياـ )تفكير( -

 مرحمة اإللياـ أك اإلشراؽ: كىي تتميز بظيكر الحؿ اإلبداعي بطريقة مفاجئة. -

 ر.مرحمة التحقؽ: كمحاكلة بياف صحة ما تحقؽ عف طريؽ كضعو مكضكع اإلختبا -

 

 >األفكار اإلبداعيةأىمية  4.4.5

ف اإلىتماـ المتزايد بأساليب التفكير اإلبداعي ينطمؽ مف اإليماف بأف اإلمكانات اإلبداعية مكجكدة إ
لدل جميع األفراد عمى اختالؼ بيئات العمؿ، كعمى الدكؿ النامية أف تستغؿ الطاقات البشرية 

ا كتطكيرىا لمكصكؿ إلى التكافر األفضؿ ألساليب المتكفرة كالعمؿ عمى تنميتيا كالمحافظة عميي
التفكير المختمفة لكي تسيـ في تحقيؽ النمك الذاتي ك تطكر العائد البشرم كاإلقتصادم لمدكؿ مما 
يؤدم إلى سرعة ك سيكلة إنجاز العمؿ بكفاءة ك فاعمية التخاذ القرارات الناجحة التي ترقى بالفرد 

 (.2006كالمجتمع كالمنظمات )المنصكر، 

 

 :األفكار اإلبداعية معوقات 4.4.6

 :االبداعية المعكقات حكؿ كتبو مقاؿ في( 2014)خطاب تناكؿ

 الفرد عمييا نشأ التي النفسية التربية نكع يعكس ،تعكدا ما دىره مف امرئ لكؿ القائؿ المثؿ اف
 مف تنبع التي ةالفردي الفركؽ يمثؿ ىذا ك الفكرية ابداعاتو يعيؽ قد الذم التشكيؿ مف يكف بحيث
 ئوادا في مرنا االخر كنجد عميو يممى بما حرفيا الممتـز نجد حيث الفرد فييا نشأ التي البيئة

 كليذا لو مرسكمة حدكد دكف انجازاتو في المكقؼ كليد يككف كانما محدد بعرؼ يتقيد ال كاالخر
 المبكرة الرعاية لذا رهتفكي عمى كبيرا تأثيرا تؤثر معينو بطريقة تربيتو ك المرء طبيعة أف نجد

 ك صحية بصكرة االبتكارية القدرات لديو تتكلد بحيث نفسيتو جكانب تشكيؿ في ميمة لمطالب
 . منتجة
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 الدراسات السابقة> 4.5

دافعية  موضوع التي تناولت واألجنبية الدراسات العربيةمف تناولت ىذه الدراسة عدد  4.5.3
 اإلنجاز>

ىدفت الدراسة اإلنجاز وحب االستطالع بالتفكير اإلبتكاري> ( عالقة دافعية 4235دراسة رجيعة )
)لفظي، شكمي، درجة إلى الكشؼ عف العالقة بيف كؿ مف : الدافع لإلنجاز، كحب اإلستطالع 

كمية( بالتفكير اإلبتكارم لدل تالميذ المرحمة االبتدائية بالمدينة المنكرة. أجريت الدراسة بمنطقة 
( تمميذ مف تالمذة 285لعربية السعكدية، كتككنت عينة الدراسة مف )المدينة المنكرة بالمممكة ا

الصؼ الرابع االبتادائي كقد تـ إستخداـ مقياس حب االستطالع المصكر )الشكمي( مف إعداد 
مأك، كمقياس حب االستطالع المفظي كاختيار الدافع لإلنجاز لألطفاؿ، كاختبار التفكير 

عديد مف النتائج، أىميا: كجكد عالقة إرتباطية دالة إحصائيان االبتكارم. كتكصمت الدراسة الى ال
بيف الدافع لإلنجاز كالتفكير اإلبتكارم لدل تالميذ المرحمة االبتدائية بالمدينة المنكرة، كتكجد 
معامالت ارتباط مكجبة دالة إحصائيان بيف كؿ مف حب االستطالع )المفظي، الشكمي، كالدرجة 

ارم لدل تالميذ المرحمة االبتدائية بالمدينة المنكرة، كتساىـ المتغيرات الكمية( كالتفكير االبتك
المستقمة ) دافعية اإلنجاز، كحب االستطالع الشكمي( في التنبؤ بالقدرة عمى التفكير االبتكارم 

%( كيتـ حذؼ أثر كؿ مف حب االستطالع المفظي كحب االستطالع كدرجة كمية 32بنسبة )
 التنؤ بالتفكير االبتكارم بدرجة مقبكلة. حيث ثبت عدـ قدرتيا عمى

 العالقة عف الكشؼ الى الدراسة ىدفت >اإلنجاز ودافعية الوظيفي الرضا( :422) الخيري دراسة
 الدراسة عينة لدل المدرسييف المرشديف لدل اإلنجاز كدافعية الكظيفي الرضا بيف االرتباطية
 الرضا مرتفعي بيف اإلنجاز دافعية في فركؽ كجكد مف كالتحقؽ كالقنفدة، الميث بمحافظتي
 تككنت. كالقنفذة الميث بمحافظتي المدرسييف المرشديف لدل الكظيفي الرضا كمنخفضي الكظيفي

 مكة ألقميـ التابعتاف كالقنفدة الميث محافظتي في الدراسة كأجريت. مرشدان ( 98) مف الدراسة عينة
 البيانات، لجمع كأدكات اإلنجاز دافعية مقياسك  الكظيفي، الرضا مقياس إستخداـ تـ كقد. المكرمة
ختبار بيرسكف، إرتباط معامؿ بإستخداـ البيانات معالجة كتمت . األحادم التبايف كتحميؿ ،(ت) كا 
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 الرضا كمنخفضي مرتفعي مف كؿ لدل المنافسة مف مرتفعة درجة ىنالؾ أف النتائج أظيرت كقد
 كجكد النتائج أظيرت كما الكظيفي، الرضا مرتفعي لدل المثابرة مف مرتفعة درجة ككجكد الكظيفي،
. الدراسة عينة لدل االنجاز دافعية كدرجات الكظيفي الرضا درجات بيف مكجبة ارتباطية عالقة
 مرتفعي بيف اإلنجاز دافعية درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال ككذلؾ
 بدء قمؽ الفشؿ، مف الخكؼ المثابرة،) بعاداأل في إال الكظيفي الرضا كمنخفضي الكظيفي الرضا
 درجات متكسطات بيف إحصائيان  دالة فركؽ كجكد كعدـ الكظيفي، الرضا مرتفعي لصالح)  العمؿ

 فركؽ تكجد أنو النتائج كتشير العمؿ، مكاف لمتغير ترجع اإلنجاز دافعية في المدرسييف المرشديف
 الى ترجع االنجاز دافعية في المدرسييف فالمرشدي درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات
 الكمية، كالدرجة كاالستقالؽ كالمنافسة، بالنفس كالثقة المغامرة أبعاد في إال الخبرة سنكات متغير
 درجات متكسطات بيف فركؽ كجكد عدـ النتائج كأظيرت كما. سنكات( 5-1) مف لصالح ككانت

 الخارجية الجزاءات بعض في إال الراتب متغير إلى ترجع اإلنجاز دافعية في المدرسييف المرشديف
 .لاير( 10000) مف أكثر لصالح

األنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية وعالقتيا بدافعية المعمميف  (4226) عياصرة دراسة
 القياديػة األنمػاط معرفة إلى ىدفتزارة التربية والتعميـ في األردف> نحو مينتيـ كمعمميف في و 

 بيف العالقة كمعرفة ، الثانكية المدارس في المعمميف دافعية كمستكل الثانكية المػدارس لمػديرم
 مف الدراسة عينة تككنت ، مينتيـ نحك المعمميف كدافعية الثانكية المدارس لمديرم القيادية األنماط

 لمدراسة تيفأدا تطكير كتـ ، عشكائية بطريقة اختيارىـ تـ( كمديرة مديران 76 كمعممػة معممان  1141) 
 دافعية مستكل قياس كاستبانة ، الثانكية المدارس لمديرم القيادية األنماط كصػؼ اسػتبانة: 

 مديرم لدل السائد القيادم النمط أف الدراسة نتائج كأظيرت ، التعميـ فػي مينتيـ نحك المعمميف
 التسيبي كيميو األكتكقراطي يميو الديمقراطي النمط ىك األردف في العامة الثانكيػة المػدارس كمديرات

 لصالح العممي لممؤىؿ تعزل القيادة نمط عمى إحصائية داللة ذات فػركؽ كجػكد كأظيرت ،
 سنكات 5 الخبرة لصالح لمخبرة تعزل كالديمقراطي األكتكقراطي الػنمط كعمػى ، الذككر المعمميف

 دافعية مستكل كبيف لتسيبيا كالنمط األكتكقراطي النمط بيف داؿ إيجػابي ارتباط كيكجد ، فأقؿ
 .التعميـ في مينتيـ نحك المعمميف
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سمات المشرؼ الفعاؿ وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدى بعض أعضاء  (4224)الربضي دراسة
ىدفت الى الكشؼ عف سمات المشرؼ الفعاؿ كعالقتيا بدافعية االنجاز لدل  مراكز الشباب>

( عضكان كعضكة مف 638ت عينة الدراسة مف )، حيث تككنأعضاء المراكز الشبابية في االردف
أعضاء المراكز الشبابية عمى مستكل المممكة حيث استخدـ الباحث اختباران خاصان صمـ لقياس 
سمات المشرؼ الفعاؿ كاختبار دافعية االنجاز. كقد أظيرت النتائج كجكد عالقة ايجابية بيف 

اؿ كما يدركيا األعضاء كدافعية االنجاز الخصائص االجتماعية كالشخصية كاالدارية لممشرؼ الفع
لدييـ عند مستكل الداللة االحصائية كأكصى الباحث بضركرة أف يعمؿ المشرفكف عمى إثارة 

 دافعية االنجاز لدل األعضاء مف خالؿ تشجيعيـ كتعزيز سمككياتيـ.

ـ ضغوط العمؿ وعالقتيا بالدافعية نحو العمؿ لدى رؤساء األقسا (4225دراسة )الزغبي،
ىدفت الدراسة لمتعرؼ الى ضغكط العمؿ كعالقتيا بالدافعية  :األكاديمية في الجامعات األردنية

نحك العمؿ لدل رؤساء األقساـ األكاديمية في الجامعات االردنية، كدرجة دافعيتيـ نحك العمؿ، 
كات فضالن عف التعرؼ عمى درجة اختالؼ الدافعية نحك العمؿ تبعان الختالؼ ضغكط العمؿ، كسن

الخبرة في العمؿ، كالمساندة االجتماعية كنكع الجامعة كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي االرتباطي 
( رئيس قسـ كاستخدمت في ىذه 372كتككنت العينة مف مجتمع الدراسة كامالن كعدد أفراده )

تكصمت الييا الدراسة أداتاف كىما: أداة ضغكط العمؿ، كأداة الدافعية نحك العمؿ كأىـ النتائج التي 
بمغ درجة الدافعية نحك العمؿ لدل أفراد عينة الدراسة كاف عاليان. ىناؾ عالقة ذات  الدراسة مايمي:

 داللة إحصائية بيف درجة ضغكط العمؿ كدرجة الدافعية نحك العمؿ.

العالقة بيف السمات الشخصية لمديري المدارس الثانوية في األردف  )4222دراسة القدومي )
عالقة السمات الشخصية  تعرؼىدفت الى ال>  فعية معممييا والضبط المدرسي فيياوكؿ مف دا

تككنت عينة  .لمديرم المػدارس الثانكية بدافعية معممييـ، كمستكل الضبط المدرسي في مدارسيـ
مديران كمديرة لمدارس ثانكية حككمية كخاصػة، فػي  )85مستجيبان، منيـ )(427) الدراسة مػف 

معممان كمعممة. كاشتممت الدراسة عمى ثالثة متغيرات مستقمة.  )342ألكلى، ك )منطقػة عماف ا
كىي، الجنس، كالخبرة، كالمؤىؿ العممي. كاستخدمت ثالثة مقاييس األكؿ لمسمات ، كالثاني 
لمدافعية كالثالث لمضبط المدرسي. كتـ تحميؿ البيانات باستخداـ المتكسطات الحسابية، 

، كالنسب المئكية، كتحميؿ التبايف، كاختبار )ت(. كبينت النتائج عدـ كجكد كاالنحرافػات المعيارية
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بيف متكسطات الدافعية لػدل أفػراد  α) =05.0فػركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
العينة ُتعزل لسمات المديريف الشخصية، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللة 

(05.0= (αكسطات الدافعية لدل المعممات، تعزل لسمات المدير الشخصية، فضال عف بيف مت
متكسطات الدافعية (بػي α) = 05.0عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللػة )

 .لدل المعمميف الذككر تعزل لسمات المديريف الشخصية

 :اإلنجاز دافعيةالتي تناولت موضوع  األجنبية الدراسات 4.5.4

مف خالؿ برامج الحكافز، كقد ىدفت ىذه  حكؿ دافعية العامميف(، Lai, 2009) دراسة لي
الدراسة لالجابة عناالسئمة التالية، ماذا يعني مصطمع حكافز المكظفيف؟. كماىي أكثر العكامؿ 
تأثيران عمى استيعاب المكظفيف لبذؿ جيد أكبر في كظائفيـ، كمدل تأثير أنكاع الحكافز المتعمقة 

مؿ، كاختار الباحث المدخؿ المتعدد الكسائط لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاستخدـ الباحث بدكافع الع
أسمكب االستبياف االلكتركني المكحد كعناصر كمية كتتألؼ العينة مف إختبار عشكائي لعماؿ 

عامؿ حيث تتضمف  500الياقات البيضاء في سنغافكرة، كقد كزع االستبياف االلكتركني عمى 
مغتربيف كالمحمييف العامميف في ىذا البمد، كاعتمدت العينات العشكائية لمحصكؿ نسبة جيدة مف ال

 عمى دراسة سكانية.

حكؿ استخداـ الحكافز الغير نقدية كدافع، كقد ىدفت ىذه (، Yavuz,2004دراسة يافوز )
 الدراسة الى تكضيح مدل الحكافز الغير نقدية في القطاع العاـ في تركيا، كعما اذا كانت تؤثر
عمى قطاع المكظفيف العاـ بقدر الحكافز النقدية مف خالؿ دراسة مسحية، كاستخدـ الباحث برنامج 

SPSS  لتحميؿ نتائج فقرات االستبانة كقد خمص الباحث فرضيات الدراسة في ال تكج فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف معدؿ تصنيؼ الرؤساء كالمرؤسييف لمدل جاىزيتيـ لبذؿ جيد أكبر في 

يـ استنادان الى مدة العمؿ، اف استجابة الرؤساء كالمرؤكسيف ال يختمؼ بشكؿ ىاـ عند التقييـ كظائف
مف حيث فئتي الحكافز العامة النقدية كغير نقدية، كلقد خمص الباحث نتائج دراستو مف خالؿ 

، كتصنيؼ المكظفيف عمى أساس مسمى العمؿ كشغؿ SPSSتحميؿ ردكد االستبانة باستخداـ 
كاعتمد التحميؿ الكصفي بتفسير النتائج المتعمقة بدرجة االستفادة مف الحكافز الغير  الكظائؼ،

 نقدية مف المنظمة.
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 عف المدارس مػديرم كتكقعػات تصكرات تعرؼ) Diamantes ,4226) ديمانتز دراسة وىدفت
 نحك كاتجاىاتيـ ىـ كميػكؿ المعممػيف رغبات كتعرؼ المعمميف، دافعية لتعزيز األمثؿ األسمكب
 مف تككنت استبانو عف أجابكا معممان ( 85)ك مديريف، خمسة مف الدراسة عينة كتككنت.  العمؿ

 كالمجاؿ المدير، نظر كجية مػف الدافعيػة تعزيز أساليب يصؼ األكؿ: مجاليف شممت فقرات( 10)
 مف فأ الدراسة نتائج كأظيرت.  المعممػيف نظػر كجية مف الدافعية تعزيز أساليب يشمؿ الثاني
 بأسمكب تمثمت المعمميف لدل الدافعية لتعزيػز المػدارس مػديرم قبؿ مف المتبعة األساليب أبرز

 المكاد اختيار كحرية القرار، صنع في كالمشػاركة الكظيفي، كاألمف لممعمـ، كاالحتراـ التقدير
 مناسبةال العمؿ كظركؼ الجيد، الراتب المعممكف يفضؿ حيف في. المناسبة الدراسية كالطرؽ
 .لدييـ الدافعية لتعزيز ككسيمة

 كبياف المعمميف، دافعية درجة التعرؼ الى :(Anderson,2002) أندرسوف دراسة ىدفت
 لمعمؿ، دافعيتيـ مف كتزيد كمعمميف، مينتيـ في البقاء عمى تساعدىـ التي أىمية األكثر العكامؿ

 جنكب كالية مف مختمفة ارسمد مف كمعممة معممان ( 394) مف عينة عمى الدراسة أجريت كقد
 كتحميؿ االرتباط اختبارات الباحث كاستخدـ البيانات، لجميع المفتكح السؤاؿ استخداـ كاركلينا،
 مف تزيد عكامؿ ىناؾ كأف متكسطة، كانت المعمميف دافعية أف النتائج كأظيرت. االحادم التبايف
 كتعاكف لممعمميف، المديريف دعـ: كىي المينة في البقاء عمى كتساعدىـ العمؿ، نحك الدافعية
 .المنظمة الصفكؼ العالي، كالراتب النظيفة، اآلمنة كالبيئة الطمبة،

 كقضايا المعمميف لدل النفسي االحتراؽ دراسة الى (>Tankard, 2000) تانكاردىدفت دراسة 
 معمميف( 9) مف الدراسة عينة تككنت لممعمميف تربكيان  قائدان  بصفتو المدرسة مدير كدكر الدافعية،

 استخداـ أف اذ النكعي البحث منيج الدراسة كأخذت كاليفكرنيا، كالية في الثانكية المدارس مف
 بتحديد المدرسة مدير دكر أىمية النتائج كبينت. المعمقة كالمقابالت المالحظات أسمكب الباحث
شراكيـ ،ليـ المناسب الدعـ كتكفير لممعمميف، النفسي االحتراؽ الى تؤدم التي األمكر  في كا 
 .العمؿ نحك دافعيتيـ مف تزيد ليـ السمطة تفكيض كأف بأعماليـ، المتعمقة القرارات اتخاذ عممية
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 ألفكار اإلبداعية>اموضوع  التي تناولت الدراسات 4.5.5

 وتـ تقسيميا الى دراسات عربية وأخرى أجنبية>

عبياف،  معكقات حضانة األفكار  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى أكثر (>4235دراسة )المزيف وا 
اإلبداعية لمطمبة الخريجيف مف كجية نظرىـ، كتقديـ مجمكعة مف السبؿ لمحد مف معكقات حضانة 
األفكار اإلبداعية لمطمبة الخريجيف، كاعتمد الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي، كاستخدـ الباحثاف 

كقات الشخصية كالمجتمعية ( فقرة، كتضمنت ثالثة مجاالت كىي: المع41استبانة مككنة مف )
( خريج مف الجامعات الفمسطينية بغزة، كتـ استخداـ 105كالمكجستية، كتككنت عينة الدراسة مف )

(، كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة أف مجاالت SPSSبرنامج الرـز اإلحصائية )
لمعكقات المجتمعية، تمييا معكقات حضانة األفكار اإلبداعية لمطمبة الخريجيف األكثر شيكعان ىي ا

المعكقات المكجستية ثـ المعكقات الشخصية، كأف أكثر معكقات حضانة األفكار اإلبداعية لمطمبة 
الخريجيف مف كجية نظرىـ ىي قمة تكاصؿ الخريجيف مع الجامعات كمراكز البحث العممي بعد 

رش العمؿ كالمؤتمرات العممية التخرج، كقمة تشجيع الحككمة لألفكار اإلبداعية، كندرة الندكات، كك 
المتعمقة بدعـ األفكار اإلبداعية، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 

(α≤0.05 بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ معكقات حضانة األفكار اإلبداعية )
الجنس، كأكصت الدراسة بضركرة مطمبة الخريجيف تبعان لمتغير الجامعة كالمعدؿ التراكمي كالكمية ك ل

تبني الجيات الحككمية لألفكار اإلبداعية لمطمبة الخريجيف، كعقد تحالفات شراكة مع المؤسسات 
 كالشركات الراغبة باالستثمار في إبداعات كابتكارات الخريجيف. 

 أثر اإلبداع اإلداري عمى تحسيف مستوى أداء إدارة الموارد )4233طالؿ نصير)ىدفت دراسة 
 >البشرّية في البنوؾ التجارّية األردنّية وكاف مف أىـ نتائجو

، كتحقيؽ البقاء كالنمك، مف تفي زيادة إيرادا يـمميف عمى تكليد أفكار جديدة تستشجيع العا  -
خالؿ التركيز عمى النكاحي العممية المؤدية لتحقيؽ أفضؿ مردكد مالي كأفضؿ خدمة عمى حد 

 .سكاء

 .ز كالتجديد كاإلبداع لما ينعكس عمى أداء المكارد البشرية العاممة بالبنكؾتعزيز دكر ثقافة التميي -
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زيادة االىتماـ بقكة المكافآت، كتقديـ المكافآت بأنكاعيا لمكظفييا المبدعيف كالمتميزيف مف أجؿ    -
تشجيعيـ عمى تكليد أفكار جديدة كتنفيذ التغيير المناسب الذم يؤدم إلى حؿ المشكالت 

جية العصر بأزماتو كتحدياتو، عف طريؽ عقد احتفاالت يتـ مف خالليا تكريـ كبالتالي مكا
 المبدعيف منيـ

ور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى معممي مدارس د (>4232دراسة )العاجز وشمداف، 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ  >المرحمة الثانوية بمحافظات قطاع غزة مف وجية نظر المعمميف

كر القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدل معممي مدارس المرحمة الثانكية بمحافظات قطاع إلى د
ليذا النمط  غزة مف كجية نظر المعمميف. كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي لمناسبتو

(، 3416%( مف المجتمع األصمي البالغ )11( بنسبة )303مف الدراسات، كبمغت عينة الدراسة )
 ( تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:SPSSكبعد تحميؿ النتائج باستخداـ البرنامج االحصائي )

أف الفقرة التي تنص "تكثؽ العالقة بيف المعمميف عمى أساس مف التسامح كالجدية في العمؿ" 
ت جاءت في المرتبة األكلى، كيعزك الباحثاف ذلؾ إلى دكر القيادة المدرسية في تنمية العالقا

 اإلنسانية بيف المعمميف، كتشجيعيـ عمى العمؿ بركح الفريؽ الكاحد.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ دكر القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدل معممي 
مدارس المرحمة الثانكية بمحافظات قطاع غزة مف كجية نظر المعمميف تبعان لمتغير )المؤىؿ 

 خصص في البكالكريكس(.العممي، سنكات الخدمة، الت

كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات منيا اختيار قيادات مدرسية كاعية، تؤمف بأىمية 
 اإلبداع في البيئة المدرسية، كتسعى لتنميتو لدل المعمميف كالمتعمميف.

دور اإلبداع اإلداري في تحسيف األداء الوظيفي في الييئات  (;422دراسة الجعبري، عناف. )
دراسة تطبيقية عمى شركة كيرباء الخميؿ، رسالة ماجستير في إدارة أعماؿ،  :محمية الفمسطينيةال

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ  .جامعة الخميؿ، كمية الدراسات العميا كالبحث العممي، فمسطيف
ل عمى دكر اإلبداع اإلدارم في تحسيف األداء الكظيفي في الييئات المحمية الفمسطينية، كمستك 

اإلبداع اإلدارم لدل مكظفي شركة كيرباء الخميؿ، كمدل استخداـ شركة كيرباء الخميؿ لألساليب 
اإلدارية التي تدعـ اإلبداع اإلدارم، باإلضافة إلى كاقع األداء الكظيفي لمكظفي شركة كيرباء 
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ظفي أف مستكل اإلبداع اإلدارم لدل مك  - : أىميا جئكتكصمت الدراسة إلى عدة نتا . الخميؿ
مدل استخداـ اإلدارة لألساليب اإلدارية  اأم %).5.80شركة كيرباء الخميؿ كاف كبيرا جدا بنسبة )

أف كاقع األداء  (61.9%).التي تحقؽ اإلبداع اإلدارم كتعززه كانت بدرجة متكسطة بنسبة 
ع أف دكر اإلبدا %).57.78الكظيفي لمكظفي شركة كيرباء الخميؿ كانت بدرجة كبيرة كبنسبة )

 %).58اإلدارم في تحسيف األداء الكظيفي كانت بدرجة قميمة كبنسبة )

ىدفت ىذه الدراسة  .مستوى االبتكار لدى المديريف في الوزارات الفمسطينية( 4229دراسة الفرا )
) >أىـ نتائج الدراسة ككاف مف مستكل اإلبداع بيف المديريف لدل الكزارات الفمسطينية. الىالتعرؼ 

ىناؾ تعطيؿ النسياب األفكار.اليياكؿ  -قنع مف اإلبداع لدل الكزارات الفمسطينية كجكد مستكل م
)بناء  كقد أكصت الدراسة بما يمي:.( التنظيمية لمكزارات ال تدعـ  اإلبداع فييا أك اتخاذ القرارات

ة ثقافة مشجعة لالبتكار عبر إيجاد استراتيجية طكيمة األجؿ لمتعمـ كالتدريب.  كما أف ىناؾ حاج
لتطكير التشريعات كاألنظمة الداخمية لمكزارات  كىناؾ حاجة لمزيد مف التفكيض كتعزيز مكانة 

 العامميف في الكزارات.(

دور قيادات المدرسة االبتدائية في تنمية اإلبداع الجماعي لدى ( 4228) الوفا أبو دراسة
 قيادات دكر تقصي إلى ىدفت التي >العامميف بيا لمواجية تحديات العولمة "دراسة ميدانية"

 كبمغت العكلمة، تحديات لمكاجية بيا العامميف لدل الجماعي اإلبداع تنمية في االبتدائية المدرسة
 إلى الدراسة نتائج أظيرت كقد كنكابيـ، االبتدائية المدارس مدراء مف مديران ( 625) الدراسة عينة

 تكصمت كما العامميف، لدل ماعيالج اإلبداع تنمية في االبتدائية المدارس قيادات دكر ضعؼ
 .كشخصيتو كأسمكبو كسمككو منيجو في باإلبداع االلتزاـ المدرسة مدير عمى ينبغي أنو إلى الدراسة

ىدفت  دى مديرات المدارس بمدينة الرياض>واقع اإلبداع ومعوقاتو ل( 4226دراسة العساؼ )
مدينة الرياض، كما المعكقات التي ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى كاقع اإلبداع لدل مديرات المدارس ب

) أف كاقع اإلبداع  ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة: تحد مف قدرتيف عمى اإلبداع اإلدارم.
 أف معكقات اإلبداع اإلدارم تحد مف -اإلدارم لدل مديرات المدارس بمدينة الرياض بشكؿ عاـ .

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  -قدرة مديرات المدارس عمى اإلبداع اإلدارم بدرجة متكسطة.
 (لمتغير المؤىؿ -إحصائية بيف مديرات المدارس بمدينة الرياض تبعان الختالؼ )العمر 
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منح مديرات المدارس صالحيات تتناسب مع كقد أكصت الدراسة بما يمي: ) العمؿ عمى  
كانات المادية العناية بتكفير اإلم -كحرية التصرؼ. مسئكلياتيف كتتيح ليف قدرنا مف االستقاللية
التأكيد عمى المشرفات اإلداريات تبني نظاـ إشرافي  -التي يتطمبيا التجديد كاالبتكار في المدارس.

 .(طاقاتيف اإلبداعية يسمح لمديرات المدارس بإطالؽ

(> "اإلبداع اإلداري وعالقتو باألداء الوظيفي دراسة تطبيقية عمى األجيزة 4225دراسة رضا )
ىدفت  ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل مؾ عبد العزيز الدولي بجدة"> ر الماألمنية بمطا

عمى كاقع الممؾ عبد العزيز الدكلي بجدة، ك اإلبداع اإلدارم لدل العامميف باألجيزة األمنية بمطار 
) يقـك > األداء الكظيفي لمعامميف في األجيزة األمنية بالمطار. ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة

ف في األجيزة األمنية بإنجاز عمميـ بأسمكب متجدد، كيتمتعكف برؤية شاممة لمشكالت العاممك 
تساعد مشاركة المرؤكسيف في تحديد أىداؼ اإلدارة عمى إيجاد ركح اإلبداع لرجاؿ  -العمؿ. 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغيرات )العمر،الجنس، المؤىؿ العممي،  ،األمف بالمطار
 نكات الخدمة( فيما يتعمؽ باإلبداع اإلدارم كعالقتو باألداء الكظيفي.الرتبة ، س

)التأكيد عمى القيادات األمنية بتشجيع المبدعيف كتحفيزىـ .العمؿ  كقد أكصت الدراسة بما يمي:
اختيار  -عمى تكفير برامح تدريبية ذات صفة إبداعية كابتكاريو تيدؼ إلى زيادة ك تحسيف األداء.

 نية المؤىمة عمميان كعمميان لما لذلؾ مف إسياـ في رفع كفاءة األداء الكظيفي.(  القيادات األم

 في الحكومي العمؿ في واإلبداع لموالء المدراء إدراؾ قياس( 4222)دراسة آؿ خميفة والربيعاف 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بػيف مفيػكـ الكالء في عالقات العمؿ > الكويت دولة
سعي المديريف إلى اإلبداع في العمؿ، مف خالؿ إبػداع كسػائؿ لتطكير أعماليـ، كالتعرؼ  كمدل

إلى نمط اإلبداع لممديريف المتعمؽ بعالقػات العمػؿ فػي األجيػزة الحككمية بدكلة الككيت. كتككنت 
حككمية مديران مف مديرم اإلدارات، كمف فػي حكميـ في الكزارات كالييئات ال 380عينة الدراسة مف
كُأستخدـ فييا المنيج الكصفي المسحي. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحثاف  .اختيركا عشكائيان 

اسػتبانة مككنة مف قسميف: اشتمؿ القسـ األكؿ عمى تحديد الكالء في العمؿ بيف الرئيس 
كرة كالمرؤكس، مف خالؿ الجكانب التنظيمية اآلتية: االختبار، كالتعييف، كالتشريح لحضكر د

تدريبية، كالسػماح باالستئذاف بالخركج مف العمؿ كتفكيض القرار، كالترقية لمنصب إشراؼ أعمى. 
كاشتمؿ القسػـ الثاني عمى تحديد مدل سعي المديريف إلى اإلبداع في العمؿ، مف خالؿ اقتراح 
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كية، كاختبار كسائؿ إبداعيػة لتطكير العمؿ. كبعد تحميؿ البيانات باستخداـ التكرارات، كالنسب الئ
كتحميؿ التبايف األحادم. تكصمت الدراسة إلى عدد مػف النتػائج  whitny-mannمػاف كيتنػي 

منيػا: أف المديريف يدرككف أىمية ارتباط المتغيرات التي تتعمؽ بالجكانػب التنظيميػة بأىػداؼ العمػؿ 
بيف ) α=05.0الداللة ) كمصمحتو، كأنو ال تكجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل

كالء المديريف عمى أساس أىداؼ العمؿ كمدل حرصيـ عمى اقتراح بعض الكسػائؿ اإلبداعيػة 
لتطكير أعماليـ، كأنو ال يكجد نمط عاـ نحك اإلبداع أك تطكير عالقات العمؿ بيف المديريف فػي 

دراسػة مػف حيػث أنيػا الكزارات كالييئات الحككمية. كأستفادت الدراسة الحالية مف ىذه ال 37
بداع المديريف كسائؿ تطكير أعماليـ  .أكضحت العالقة بيف مفيكـ الكالء لمعمؿ كا 

 ألفكار اإلبداعية>التي تناولت موضوع ا الدراسات األجنبية 4.5.6

ىدفت الى التعرؼ عمى العكامؿ التي يمكف أف ( Toreman, 2003دراسة ترويماف )
عية في المدرسة، كالخصائص التي تميز المناخ التنظيمي يستخدميا المديركف لتككيف بيئة إبدا

االبداعي في منطقة جكىانسبرغ التعميمية جنكب إفريقيا، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي 
الكثائقي باالعتماد عمى الكتب كالدراسات ذات العالقة بمكضع الدراسة، كتكصمت الدراسة الى 

التي تساعد المديريف عمى تككيف بيئة إبداعية في عدد مف النتائج مف أىميا: أف مف العكامؿ 
تاحة الفرصة لمعامميف عمى الرغبة في المجازفة، كعدـ الخكؼ  المدرسة كتقكيـ االنجازات بعدالة، كا 
مف الفشؿ، كالتعامؿ مع أخطاء اآلخريف بالتسامح كالرحمة، كالحد مف البيركقراطية بتركيز 

اؿ يسمح بتبادؿ الخبرات كاالفكار، كتشجيع االبداع السمطات في يد كاحدة، كتكفير نظاـ اتص
عطاء كقت كافي لممبدعيف، كمنح الحكافز لممبدعيف، كتكفير  الفردم، كتقديـ الدعـ النفسي، كا 

لممبدعيف.كما بينت الدراسة أف االبداع يمكف تعممو مف خالؿ المساعدة  الالزمةاالمكانات المادية 
تي تميز المناخ التنظيمي االبداعي العالقات االنسانية كالدعـ النفسي، كاف مف الخصائص ال

االيجابية بيف المديريف كالعامميف، كاالتصاؿ المفتكح، كالتعاكف كتجنب االنتقاد كالرؤية الكاضحة 
 مف قبؿ االدارة لممستقبؿ.

تقنيات إنتػاج األفكار  الىىدفت ىذه الدراسة التعرؼ ) Gautam,4223دراسة غوتاـ )
كمعيقات اإلبداع، كتقديـ بعض االقتراحات؛ لتفعيؿ كاستخدـ تقنيات اإلبػداع في اإلبداعية، 

المنظمات اإلدارية في مدينة جكىر بيرك في ماليزيا. ُأستخدـ المػنيج الكصػفي الكثػائقي باالعتماد 
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عمى الكتب كالدراسات ذات العالقة بمكضكع الدراسة، كأسفرت الدراسة عف عدد مف النتائج منيا: 
تمؿ تقنيات إنتاج األفكار اإلبداعية عمى تقديـ تعاريؼ متعددة لممشكمة األصػمية، األمر الذم تش

يساعد عمى تحديد نكع الحمكؿ التي ُيسعى إلييا كمداىا، كافتراض محيط غير مألكؼ لممشكمة 
، يبني عمى اإلثارة، كالجمع بيف األفكار المتناقضة مػف أجػؿ كسػر حػاجز التفكيػر االعتيادم

كاستخراج دركس مف ذلؾ المحيط، كتبني أدكار مختمفة، كطرح المشكمة مف خػالؿ رؤية كؿ دكر، 
كاستخالص المفيكـ عف طريؽ تحديد كؿ ما يقع خمؼ التعبيرات األساسية فػي العبارة أك الجممة 

، مف التي صيغت بيا المشكمة بدقة، كالتكسع في طرح المشكمة، كتجزئػة المشػكمة إلى أفكار جزئية
أجؿ إنتاج أكبر عدد مف األفكار في أقؿ كقت. كما أكضحت الدراسػة أف مف معيقات اإلبداع 

لك(، ككضع حػؿ كحيد لممشكمة  -ضعؼ الرغبة في طرح األسئمة االفتراضية، مثؿ )ماذا
 كجدتالمطركحة، كرؤية المشكمة مف خالؿ مشكالت سابقة قديمة، كمقاكمػة األفكػار الجديدة. ك 

مف المقترحات لتفعيؿ استخداـ تقنيات اإلبداع تجنب تقييـ األفكار قبػؿ تككينيا، كتقكيـ الدراسة 
عرض األفكار، كترتيبيا حسب األكلكية، كاستخداـ معػايير لتقػكيـ األفكػار المطركحة تتمثؿ في 

 .التكمفة كالقبكؿ، كالمالءمة لميدؼ

تنظيـ بيئة العمؿ مف أجؿ تحقيؽ  ىدفت الى التعرؼ عمى مفيكـ  (Zeikel,2000دراسة زيكؿ )
االبداع، ككذلؾ التعرؼ عمى صفات المبدعيف، كتحديد بعض العكامؿ التي يمكف مف خالليا 
تشجيع االبداع في المنظمات، كتكصمت الدراسة الى اف االدارة المبدعة ىي التي تستخدـ التنظيـ 

ؽ كاحد، كحددت الدراسة سمات المرف، الذم يحقؽ تكامؿ الكحدات )االقساـ/ االدارات( في فري
الفرد المبدع في عقالاني يميؿ الى التفكير كالتأمؿ كمحب  لالستطالع، لديو القدرة عمى التعرؼ 
عمى المشكالت كتحديدىا بكضكح، كافترضت الدراسة أف لتشجيع االبداع في المنظمات ال بد مف 

كاالحتفاظ بسياسة عاقمة الى  السماح لممشاركة كجعؿ كؿ فرد يعبر عف نفسو دكف كبح اك منع،
ادنى حد، كتشجيع حب االستقصاء كحب االستطالع كجعؿ الشخص المناسب في المكاف 

 المناسب كتشجيع االفراد في اف يتعاممك بعيدا عف المألكؼ.

كىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى بعض الطرؽ التي تؤدم  (Sachs,2000دراسة ساش )
نتاجيتيـ في المنظمة، كتكصمت الدراسة الى أف إبداع العامميف يساعد الى تنشيط ابداع العامميف  كا 

في جعؿ أم تدريب يحصمكف عميو أكثر كفاءة كما أنو يقكد الى المنافسة كتحقيؽ إنتاجية أعمى، 
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كأكدت أنو ال بد مف تعزيز إبداع العامميف كمعرفتيـ أف إبداعيـ سيتابع كيقيـ، كتييئة المناخ الذم 
تفكير االبداعي كتعزيز كتقكية إبداع العامميف بصكرة مستمرة حتى ينمك كيككف في يكصؿ الى ال

 حالة نشاط مستمر.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 4.5.7

دراسة )المزيف  دراسة متؿ أخر بمتغير كعالقتيا اإلنجاز دافعية تناكلت التي بالدراسات يتعمؽ فيما
عبياف،  أكثر معكقات حضانة األفكار اإلبداعية لمطمبة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى  (2013كا 

الخريجيف مف كجية نظرىـ، كتقديـ مجمكعة مف السبؿ لمحد مف معكقات حضانة األفكار 
اإلبداعية لمطمبة الخريجيف، كاعتمد الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي، كاستخدـ الباحثاف استبانة 

ت ليا الدراسة أف مجاالت معكقات حضانة ( فقرة، كمف أىـ النتائج التي تكصم41مككنة مف )
األفكار اإلبداعية لمطمبة الخريجيف األكثر شيكعان ىي المعكقات المجتمعية، تمييا المعكقات 
المكجستية ثـ المعكقات الشخصية، كأف أكثر معكقات حضانة األفكار اإلبداعية لمطمبة الخريجيف 

ت كمراكز البحث العممي بعد التخرج، كقمة مف كجية نظرىـ ىي قمة تكاصؿ الخريجيف مع الجامعا
لمتعمقة بدعـ تشجيع الحككمة لألفكار اإلبداعية، كندرة الندكات، ككرش العمؿ كالمؤتمرات العممية ا

 .األفكار اإلبداعية

( الرضا الكظيفي كدافعية اإلنجاز حيث ىدفت الى الكشؼ عف 2008الخيرم )فت دراسة كشك 
الكظيفي كدافعية اإلنجاز لدل المرشدييف المدرسييف بمحافظة الميث  العالقة االرتباطية بيف الرضا

درجة مرتفعة مف المنافسة لدل كؿ مف مرتفعي كمنخفضي الرضا الكظيفي، كالقنفدر، كتبيف 
ككجكد درجة مرتفعة مف المثابرة لدل مرتفعي الرضا الكظيفي، كما أظيرت النتائج كجكد عالقة 

ككشفت  ضا الكظيفي كدرجات دافعية االنجاز لدل عينة الدراسة.ارتباطية مكجبة بيف درجات الر 
النتائج أف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية العامة لمصادر ( 2005دراسة العساؼ )

ارس الثانكية العامة سمطاتيـ في مدارسيـ كانت مرتفعة كاف دافعية االنجاز لدل المعمميف في المد
( كالتي ىدفت الى الكشؼ عف سمات المشرؼ 2002ضي )ككشفت دراسة الرب .كانت مرتفعة

الفعاؿ كعالقتيا بدافعية االنجاز لدل أعضاء المراكز الشبابية في االردف، كجكد عالقة ايجابية 
بيف الخصائص االجتماعية كالشخصية كاالدارية لمشرؼ الفعاؿ كما يدركيا األعضاء كدافعية 

ية كأكصى الباحث بضركرة أف يعمؿ المشرفكف عمى االنجاز لدييـ عند مستكل الداللة االحصائ
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كأيضان كشفت دراسة  إثارة دافعية االنجاز لدل األعضاء مف خالؿ تشجيعيـ كتعزيز سمككيـ.
بعنكاف ضغكط العمؿ كعالقتيا بالدافعية نحك العمؿ لدل رؤساء األقساـ األكاديمية  2003الزغبي 

حك العمؿ لدل أفراد عينة الدراسة كاف عاليان، كىناؾ في الجامعات األردنية عف اف درجة الدافعية ن
 عالقة ذات داللة احصائية بيف درجة ضغكط العمؿ كدرجة الدافعية نحك العمؿ.

 2011أما الدراسات التي تناكلت مكضكع األفكار اإلبداعية حيث كشفت دراسة طالؿ نصير 
البشرية في البنكؾ التجارية االردنية  بعنكاف االبداع االدارم عمى تحسيف مستكل أداء إدارة المكارد

كالتي كانت اىـ نتائجو اشجيع العامميف عمى تكليد افكار جديدة تساىـ في زيادة ايرادات كتحقيؽ 
 البقاء كالنمكػ تعزيز دكر ثقافة التمييز كالتجديد كاالبداع، زيادة االىتماـ بالمكافآت.

دارم في تحسيف االداء الكظيفي في بعنكاف دكر االبداع اال 2009ككشفت دراسة الجعبرم 
الييئات المحمية الفمسطينية، أف مستكل االبداع االدارم لدل مكظفي شركة  كيرباء الخميؿ كاف 
كبير جدا، ك مدل استخداـ االدارة لالساليب االدارية التي تحقؽ االبداع االدارم كتعززه ككانت 

البتكار لدل المديريف في الكزارات مستكل ا 2007النتيجة بدرجة متكسطة. كدراسة الفرا 
الفمسطينية كجكد مستكل مقنع مف االبداع لدل الكزارات الفمسطينية كىناؾ تعطيؿ النسياب األفكار 
كاليياكؿ التنظيمية لمكزارات ال تدعـ االبداع فييا اك اتخاذ القرارات كأكصت ببناء ثقافة االبداع 

االبداع االدارم  2003كالتدريب. كدراسة رضا  عبر ايجاد استراتيجية طكيمة األجؿ لمتعميـ
كعالقتو باألداء الكظيفي دراسة تطبيقية عمى األجيزة األمنية بمطار الممؾ عبد العزيز الدكلي 
بجدة، ككشفت عف اف العامميف في االجيزة األمنية يقكمكف بإنجاز عمميـ بأسمكب متجدد 

يادات األمنية بتشجيع المبدعيف كتحفيزىـ كيتمتعكف برؤية شاممة كأكصت عمى التأكيد عمى الق
 عمى   العمؿ.

استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة كاألدب التربكم كالمعالجات 
تميزت ىذه الدراسة أنيا طبقت عمى عينة مف جامعة القدس مف أجؿ األستفادة ك  االحصائية فييا،

 عمى العقبات التي تكاجو العامميف في الجامعة. مف نتائج ىذه الدراسة لمتغمب
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 الفصؿ الثالث>

__________________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات>

 دكاتألَ  مفصالن  كصفان  يعطي كما. كعينتيا كمجتمعيا الدراسة، لمنيج كصفان  الفصؿ ىذا يتضمف
 الباحثة استخدمتيا التي اإلحصائية كالمعالجة الدراسة ِإجراَءات ككذلؾ كثباتيما، كصدقيما الدراسة

 .كتحميميا الدراسة ئجنتا استخالص في

 

 منيج الدراسة 3.  5

 العامميف آراء استقصاء تـ حيث. الدراسة ىذه لطبيعة لمناسبتو الكصفي المنيج الباحثة استخدمت
 .اإلبداعية باألفكار كعالقتيا االنجاز دافعية درجة حكؿ القدس جامعة في

 

 مجتمع الدراسة  4.  5

 كال مف مكظفا( 846) عددىـ كالبالغ القدس، جامعة يف العامميف جميع مف الدراسة مجتمع تككف
دارم أكاديمي) الجنسيف  إحصائيات حسب( ـ2017-2016) الدراسي لمعاـ رسميا كالمسجميف ،(كا 
 .القدس جامعة في المكظفيف شؤكف دائرة عف صادرة رسمية

 

 عينة الدراسة  5.  5

)إدارم  العشكائيةالطبقية العينة ، تـ اختيارىـ بطريقة مكظفا( 127تككنت عينة الدراسة مف )
( إستبانة. استبعد منيا 130كبعد إتماـ عممية جمع البيانات كصمت حصيمة الجمع )، كأكاديمي(

( استبانات بسبب عدـ صالحيتيا لمتحميؿ اإلحصائي لكي تصبح عينة الدراسة التي تـ إجراء 13)
( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب 1.3كيبيف الجدكؿ )( مبحكثا، 117التحميؿ اإلحصائي عمييا )

 الدرجة العممية، سنكات الخبرة، معدؿ لدخؿ الشيرم. الجنس،المسمى الكظيفي، 
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الدرجة العممية، سنكات  الجنس،المسمى الكظيفي، تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب  1.3جدكؿ 
 .الخبرة، معدؿ لدخؿ الشيرم

النسػػػػػػػػػبة  العدد المتغير
 المئوية

 المجموع

 117 56.4 66 إدارم الوظيفي المسمى

 43.6 51 أكاديمي

 117 54.7 64 ذكر الجنس

 45.3 53 أنثى

 117 43.6 51 بكالكريكس الدرجة العممية

 35.0 41 ماجستير

 21.4 25 دكتكراه

 117 34.2 40 سنكات 5أقؿ مف  سنوات الخبرة

 25.6 30 سنكات 10أقؿ مف 

 15سنكات الى اقػؿ  10مف 
 ةسن

12 10.3 

 29.9 35 سنة فأكثر 15مف 

 117 16.2 19 دينار 500أقؿ مف  معدؿ الدخؿ الشيري

الػػػػػػػػى اقػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف  500مػػػػػػػػف 
 دينار 1000

51 43.6 

الػػػػػػى اقػػػػػػؿ مػػػػػػف  1000مػػػػػػف 
1500 

18 15.4 

 24.8 29 دينار فأكثر 1500مف 
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 أداة الدراسة 6.5

 اإلبداعية، األفكار كمقياس اإلنجاز، دافعية مقياس كىما الدراسة، ىذه في مقياسيف استخداـ تـ
 :المقاييس ىذه مف مقياس لكؿ كصؼ يمي كفيما

 مقياس دافعية اإلنجاز

قامت الباحثة بتبني مقياس دافعية اإلنجاز الذم لدل أفراد العينة  عمى دافعية اإلنجاز لمتعرؼ
 ( فقرة.34كيتككف المقياس في صكرتو النيائية مف )، أعدتو الباحثة

 صحيح المقياس>ت

درجات(،  5استخدمت الباحثة مقياس ليكرات الخماسي كقد أعطيت اإلجابة ))مكافؽ بشدة، )
درجات(،  غير مكافؽ )درجتيف(، غير مكافؽ  بشدة )درجة  3درجات(،  محايد ) 4مكافؽ )

 كاحدة((. كقد طبؽ ىذا السمـ الخماسي عمى الفقرات االيجابية. 

 >المقياسصدؽ 

حثة صدؽ المحكميف أك ما يعرؼ بالصدؽ المنطقي كذلؾ بعرض المقياس عمى استخدمت البا
( محكما مف ذكم الخبرة كاالختصاص )مرفؽ قائمة بأسماء المحكميف( بيدؼ التأكد مف 11)

مناسبة األداة لما أعدت مف أجمو كسالمة صياغة الفقرات كانتماء كؿ منيا لممجاؿ الذم كضعت 
 فيو.

األداة مف خالؿ حساب مصفكفة ارتباط فقرات األداة مع الدرجة الكمية كذلؾ تـ التأكد مف صدؽ 
(. كالتي بينت أف جميع قيـ معامالت 2.3ألداة الدراسة، كذلؾ كما ىك كاضح في جدكؿ )

االرتباط لمفقرات مع الدرجة الكمية لألداة دالة إحصائيان، مما يشير إلى االتساؽ الداخمي لفقرات 
 في قياس دافعية اإلنجاز لدل العامميف في جامعة القدس. األداة كأنيا تشترؾ معان 

 >المقياسبات ث

بحساب ثبات  قامت الباحثة طريقة كرونباخ ألفا>لمتأكد مف ثبات األدكات استخدمت الباحثة 
تـ حساب الثبات ألداة الدراسة  حيثلمقياس دافعية اإلنجاز عمى الدرجة الكمية  االتساؽ الداخمي
 Cronbach)ة بطريقة االتساؽ الداخمي، بحساب معادلة الثبات كركنباخ ألفا )بأبعادىا المختمف

Alpha( 3.3، كقد جاءت النتائج كما ىي كاضحة في الجدكؿ .) 
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 ألداة الدراسة. Cronbach Alpha)( نتائج معامؿ ثبات كركنباخ ألفا )2.3جدكؿ )

 Fقيمة  عدد الفقرات القيمة الرقـ

 ;;2.9 56 دافعية اإلنجاز 3  

 

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أف أداة الدراسة تتمتع بدرجة جيدة مف الثبات، 
%(، معبرة عف درجة بيف جيدة كجيدة جدان 83%( كبيف )72حيث تراكحت درجات الثبات بيف )

 مف الثبات.

 الصورة الشكمية )ب(> –اختبار التفكير اإلبداعي 

ف الدراسات السابقة كاألدكات المستخدمة كعمى األدب التربكم بعد إطالع الباحثة عمى عدد م
 المتعمؽ بمكضكع الدراسة كأىدافيا كفركضيا قامت بتبني أداة خاصة مف أجؿ التّعرؼ عمى درجة

 -( Torrance, 1963لدل عينة الدراسة، كقد تمثمت في اختبار تكرانس )االفكار االبداعية 
، كقد تككف المقياس في (2009في دراسة )أييـ الفاعكرم،  الصكرة الشكمية  )ب( كالمشار إليو

 صكرتو األكلية مف )ثال اختبارات(، تقيس الميارات اآلتية:

 : كتتمثؿ في عدد اإلجابات المحتممة لممكقؼ في كحدة زمنية ثابتة.الطالقة -

 : كتتمثؿ في تنكع فئات اإلجابات المحتممة لممكقؼ في كحدة زمنية ثابتة.المرونة -

 : كتتمثؿ في عدد اإلجابات الجديدة كالفريدة في نكعيا في كحدة زمنية ثابتة.الةاألص -

كتشكؿ ىذه الميارات عناصر التفكير اإلبداعي، كيحتاج كؿ مف ىذه االختبارات لإلجابة عمييا 
)سبع دقائؽ( باإلضافة إلى الزمف الالـز لمتعميمات كاإلرشادات، كاالختبارات الثالث التي يتضمنيا 

 (:7.3الشكمي )ب(، ىي حسب جدكؿ ) -نس لمتفكير اإلبداعي تكرا
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 الشكمي )ب(-اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعيالتي يتضمنيا  الثالث( االختبارات 3.3جدكؿ )

 التفصيؿ الميارة االختبار

 بالسكاد مظمال بيضاكينا شكال االختبار ىذا كيتضمف بناء الصكرة األكؿاالختبار 
 يمكف شيء أم أك صكرة في التفكير كصالمفح مف كيطمب
 .منو المظمؿ جزءنا الشكؿ ىذا يككف بحيث رسمو

 مف كيطمب ، ناقصة أشكاؿ عشرة االختبار ىذا يتضمف تكممة الصكرة  االختبار الثاني
 أك أشياء رسـ طريؽ عف اإلشكاؿ ىذه إكماؿ المفحكص

 تحكي الرسـك ىذه ،كجعؿ احد ـ إليو يسبقيا لـ مثيرة صكرة
 جد أفكار إضافة طريؽ عف المستطاع بقدر شيقة قصة

 مف لكؿ مناسب عنكاف باختيار المفحكص يقـك يدة، كأخيرنا
 .لذلؾ المخصص في المكاف ككتابتو ، الرسكمات ىذه

 عف عبارة  منو كؿ ، سؤاال (٢١ ) االختبار ىذا يتضمف الخطكط المتكازية االختبار الثالث
 أخرل خطكط إضافة كصيفلممفح كيمكف ، متكازييف خطيف
 ىي األشكاؿ ىذه اف كما ا رسمو المنكم الصكرة إلكماؿ
 (Bالصكرة ) في دكائر

 

 ىدؼ االختبار وأبعاده>

يقيس االختبار ثالث ميارات لمتفكير اإلبداعي عند العامميف، كىي)الطالقة، كالمركنة، 
 كاألصالة/التفرد(، ككزعت مفردات االختبار عمى ىذه الميارات.

 يح االختبار>تصح

تـ اعتماد معايير تصحيح الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي الصكرة الشكمية )ب(، الكاردة في 
( كلمحصكؿ عمى الدرجات الفرعية إلبعاد التفكير اإلبداعي تـ تصحيح كؿ 2009الفاعكرم )

ة كالمركنة فتـ اختبار فرعي إلى ثالثة عكامؿ ىي)الطالقة كالمركنة كاألصالة(، أما بالنسبة لمطالق
(، درجة كاحدة لإلجابة الصحيحة، كصفر لإلجابة الخاطئة، كبالنسبة 0،  1إعطاء إحدل القيـ )

لممركنة أعطيت لممفحكص درجة كاحدة لكؿ نمط مختمؼ مف االستجابات الصحيحة. كدرجة 
ات صفر لإلجابات المتشابية، كتـ حساب الدرجة الكمية لمطالقة كالمركنة مف خالؿ جمع عالم



38 

 (4، 3، 2، 1، 0االختبارات الست، أما بالنسبة لألصالة فأعطيت لممفحكص إحدل قيـ الدرجات)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               5اعتمادا عمى نسبة جميع المفحكصيف الذيف أعطكا نفس االستجابة كذلؾ حسب جدكؿ رقـ )

 ( الذم كضعو تكرانس لتقدير األصالة:3.

 تقدير تكرانس لألصالة 5.3جدكؿ 

نسبة المفحوصيف الذيف  الرقـ
 أعطوا نفس اإلجابة

 الدرجة اإلجابات

 صفر نيائيا.إجابات  ىناؾإذا لـ تكف  100% -% 80 1

 1 ليا. إذا كانت اإلجابات ال معنى 79% -% 60 2

 2 كعادية لكفةمأ إذا كانت اإلجابات 59% -% 40 3

 3 غريبة نكعا ما. إذا كانت اإلجابات 39% -% 20 4

إذا كانت اإلجابات غريبة تماما كندر أف ترد  19% -% 1 5
 في إجابات معظـ المفحكصيف

4 

 

كتحسب العالمة الكمية لألصالة مف خالؿ جمع العالمات الفرعية لالختبارات الست، ىذا كيجب 
ت ضمف أداء عينة الدراسة قبؿ البدء الفعمي إلعطاء أكزاف ىذه حصر النسب المئكية لالستجابا

االستجابات، كعمى ذلؾ يككف لكؿ مفحكص درجة في الطالقة كأخرل في المركنة كثالثة في 
 األصالة، كيتـ تفريغ الدرجات عمى النمكذج المعد لذلؾ.

عمى النحك كمية )ب( الشالصكرة   -اإلبداعي تفكيرسارت إجراءات تصحيح اختبار تكرانس لمكلقد 
 اآلتي:

 . الدرجاتإعداد نماذج تصحيح استجابات كنماذج تفريغ لرصد  -

لصكرة ا -لمتفكير اإلبداعي  تكرانس اختبار ىالكمية عميحصؿ المفحكص عمى الدرجة  -
 كاألصالة، الطالقة: أبعاد في عمييامف مجمكع الدرجات الكمية التي يحصؿ  الشكمية )ب(

 .كالمركنة
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مف رة الشكمية )ب( كص عمى درجات لمطالقة كالمركنة كاألصالة عمى الصك يحصؿ المفح -
 اختبار  كؿ في اييكالمركنة، كاألصالة التي يحصؿ عممجمكع الدرجات الفرعية : لمطالقة، 

 شكمية )ب(.لمصكرة ال الثالثمف االختبارات 

رجة تعطى لممفحكص درجة الطالقة حسب عدد األفكار عمى كؿ اختبار. كبالنسبة لد -
 المفحكص لياالمركنة تعطى لممفحكص عمى أساس عدد فئات االستجابات التي استجاب 

عية لألصالة مف مجمكع درجات األصالة التي حصؿ الفر سب الدرجة تح. اختبار كؿ قي
 كأربعصفر ) بيف تتراكح لألصالة درجة تعطى حيث استجابة، كؿ عمى المفحكص اھعمي

 (.درجات

 >بداعيةاألفكار اإلاختبار صدؽ 

صدؽ المحكميف أك ما يعرؼ بالصدؽ المنطقي كذلؾ بعرض االختبار  ـقامت الباحثة باستخدا
، بيدؼ التأكد -مرفؽ قائمة بأسماء المحكميف -( محكما مف ذكم الخبرة كاالختصاص11عمى )

مف مناسبة االختبار لما أعد مف أجمو كسالمة صياغة الفقرات. ككاف ىناؾ اتفاؽ بينيـ عمى 
 ية االختبار كمقركئيتو، كمناسبتو لمبيئة الفمسطينية.صالح

كتجدر اإلشارة إلى انو يتكفر الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي دالالت صدؽ في البيئة العربية، 
( بتحديد صدؽ كثبات اختبارات تكرانس لمتفكير اإلبداعي في صكرتيا 1986إذ قاـ الشنطي )

مية )ب(، حيث اخضع البيانات المستخرجة لمتحميؿ اإلحصائي، المعدلة لمبيئة العربية الصكرة الشك
 كدرس الصدؽ مف عدة جكانب ىي:

: الذم ييتـ بقدرة االختبار عمى التمييز بيف الطمبة الحاصميف عمى درجات الصدؽ التمييزي -
إبداع عالية كالطمبة الحاصميف عمى درجات إبداع منخفضة، فباستخداـ اإلحصائي)ت( 

فركؽ بيف مستكيات أداء المفحكصيف، تبيف أف الفركؽ بيف متكسطات درجات لمعرفة داللة ال
الطالب ذكم  اإلبداع العالي كذكم اإلبداع المنخفض عمى اختبار التفكير اإلبداعي صكرة 

 االشكاؿ )ب( ليا داللة إحصائية.

( بحساب معامؿ االرتباط بيف الدرجات الكمية لإلبداع 1983: قاـ الشنطي )صدؽ المحؾ -
عمى صكرة االشكاؿ كالدرجات التي حصمكا عمييا في  صيفلتي حصؿ عمييا الطمبة المفحك ا

 ( كىي قيمة دالة إحصائيا.0.70قكائـ تقديرات معممييـ، حيث بمغ معامؿ االرتباط )
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 التفكير اإلبداعي> اختبارثبات 

نفس المقاييس  يقصد بثبات االختبار "مدل االتساؽ بيف البيانات التي تجمع طريؽ إعادة تطبيؽ
عمى نفس األفراد، كفي اختبار تكرانس تكفر نكعاف مف الثبات، ىما ثبات االستجابة كثبات 
التصحيح، حيث يتكفر الختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي دالالت ثبات في البيئة الفمسطينية، إذ 

يث تـ تطبيقو ( دراسة عمى طمبة جامعة القدس باستخداـ نفس االختبار، ح2012أجرت )الحمبية، 
( طالب مف طمبة جامعة القدس في 25عمى عينة استطالعية مف خارج عينة الدراسة مككنة مف )

فمسطيف، كبعد مركر أسبكعيف قامت الباحثة بإعادة تطبيؽ االختبار مرة ثانية، كتـ حساب معامؿ 
لدرجة االرتباط )بيركسكف( بيف التطبيقيف الستخراج معامؿ الثبات ككانت النتائج عمى ا

(، كذلؾ تتكافر معامالت ثبات مقبكؿ لمقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي في البيئة 0.83الكمية)
( 120( باستخداـ طريقة إعادة االختبار عمى عينة مككنة مف )1983األردنية، إذ قاـ الشنطي)

أيضا قاـ  (.0.70طالبا كطالبة، كتبيف أف معامؿ ثبات الدرجة الكمية الختبار التفكير اإلبداعي )
( بتطبيقو عمى عينة مف طمبة المرحمة الثانكية في مدينة اربد األردنية، 2011، حمادنةك  عياصرة)

كباستخداـ طريقة إعادة االختبار عمى عينة استطالعية، تبيف أف معامؿ ثبات الدرجة الكمية 
 (.0.82الختبار التفكير اإلبداعي )

 

 إجراءات الدراسة 7.5

 التالية مف أجؿ تنفيذ الدراسة:تـ إتباع اإلجراءات 

 في العامميف في جامعة القدس. ؿالقياـ بحصر مجتمع الدراسة كالمتمث -

الدراسة بعد اطالع الباحثة عمى مجمكعة مف األدكات المستخدمة في مثؿ ىذه  حصر أداتي -
 الدراسة.

صكؿ عمى الدراسة، كذلؾ مف خالؿ الح الفنية كالتي تسمح بتطبيؽ َأداتي القياـ باإلجراءات -
 عداد العامميف، كتكزيع أداتيمكافقة إدارة الجامعة المستيدفة، لمحصكؿ عمى إحصائيات أ

 .الدراسة

 .بسيطة عشكائيةطبقية  بطريقة  مجتمع الدراسةاختيار عينة الدراسة مف  -

 محكمنا. عشر لعمى احدالدراسة مف خالؿ عرضيا  اتيتـ التأكد مف صدؽ أد -
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باليد ـ( 2017-2016في الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي )عينة، الدراسة عمى ال يأدات تكزيع -
مزكد بالتعميمات كاإلرشادات  كؿ مقياسككاف  ،بكجكد الباحثة األدكاتعمى  العاممكفأجاب ك 

 الكافية لتساعدىـ عمى كيفية اإلجابة عف الفقرات. 

د تمكنكا مف ق عامميفإال أف معظـ ال المقياسيفحدد الباحثة زمنا محددا لإلجابة عف تلـ  -
 دقيقة.( 30 - 45اإلجابة عمى فقرات المقاييس في زمف قدره )

عدادىا إِلدخاليا لمحاسكب. -  تـ ِإعطاء المقاييس الصالحة َأرقامان متسمسمة كا 

 تصحيح المقاييس كتفريغ البيانات كتعبئتيا في نماذج خاصة.تـ  -

 نتائج.لتحميؿ البيانات كاستخراج ال SPSSاستخدمت البرنامج اإلحصائي  -

 متغيرات الدراسة> 8.5

الدرجة العممية، سنكات الخبرة،  الجنس،)المسمى الكظيفي،  المستقمة> الديمغرافية المتغيرات
 معدؿ لدخؿ الشيرم(.

 األفكار اإلبداعية. ،دافعية اإلنجاز المستقؿ> المتغير

  

 المعالجة اإلحصائية 9.5

 ،األعداد باستخراجستخداـ اإلحصاء الكصفي كتـ ا ،تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة لمبيانات
كاالنحرافات المعيارية لدل أفراد العينة كاستجاباتيـ عمى  ،المتكسطات الحسابيةك كالنسب المئكية، 

(، كقد فحصت فرضيات الدراسة عف طريؽ دافعية اإلنجاز، كاألفكار اإلبداعية) المقاييس
 – oneتحميؿ التبايف األحادم )ك (، t-test)( ت)ر اختبا :التالية التحميمية االختبارات اإلحصائية

way anova  ) ك(معامؿ االرتباط بيرسكفPearson Correlation)معامؿ  . كما استخداـ
، كذلؾ باستخداـ الحاسكب باستخداـ برنامج الرـز لحساب ثبات األداة الثبات كركنباخ ألفا

 (.SPSSاإلحصائية لمعمـك االجتماعية )
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 بعالفصؿ الرا

 

 نتائج الدراسة 

 نتائج اسئمة الدراسة  1.4

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ 1.1.4

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 2.1.4

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث 3.1.4

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع 4.1.4
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 >الرابعؿ ػػػالفص

____________________________________________________ 

 الفصؿ الرابع> نتائج الدراسة> 

يتضمف ىذا الفصؿ عرضان كامالن كمفصالن لنتائج الدراسة، كذلؾ لإلجابة عف تساؤالت الدراسة 
 .لتحقؽ مف صحة فرضياتيااك 

 

 نتائج الدراسة  3.6

العينة عمى تناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، مف خالؿ إجابة أفراد 
األفكار اإلبداعية بالفقرات المتضمنة في أداتي الدراسة المتعمقة بدرجة دافعية االنجاز كعالقتيا 

في جامعة القدس، كقد اىتمت باإلجابة عف األسئمة التي جاءت حكؿ المتغيرات  العامميفلدل 
ؿ الشيرم(، االتية )المسمى الكظيفي، الجنس، الدرجة العممية، سنكات الخبرة، معدؿ الدخ

 كالمتغيرات التابعة دافعية االنجاز كاألفكار اإلبداعية.

 كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد المقياس الكزني التالي: 

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 4.55-3 منخفضة

 5.89-4.56 متوسطة

 7 -:5.8 مرتفعة

 

 

 

 



44 

 األوؿ>. نتائج السؤاؿ 1.1.1

 ؟ما درجة دافعية االنجاز لدى العامميف في جامعة القدس

دافعيػة لإلجابة عف سػؤاؿ الدراسػة األكؿ تػـ اسػتخراج المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة ل

 (.4.1، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ )االنجاز لدل العامميف في جامعة القدس

 فات المعيارية لدافعية اإلنجاز.المتكسطات الحسابية كاالنحرا 4.1جدكؿ 

رقـ 
 الفقرة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 60. 4.44 أصمـ عمى النجاح في أعمالي. 10

 مرتفعة 67. 4.41 أسعى الى تحسيف مستكام في كؿ نكاحي الحياة. 13

 عةمرتف 66. 4.35 أميؿ الى بذؿ محاكالت جادة لتحقيؽ النجاح. 5

 مرتفعة 63. 4.35 أحاكؿ أف أتعمـ مف أخطائي. 27

 مرتفعة 75. 4.33 أقدـ عمى العمؿ كال أخشى الفشؿ. 11

 مرتفعة 62. 4.29 لدم ثقة بما أقـك بو مف أعماؿ. 33

 مرتفعة 68. 4.28 أراقب نفسي نفسي أثناء أدائي لميماتي. 34

 مرتفعة 57. 4.28 القدرة عمى تنظيـ األفكار. 4

 مرتفعة 62. 4.22 أصمـ عمى العطاء عمى الرغـ مف كبر حجـ المسؤكلية. 21

6 
أستطيع أف أجد الحمكؿ البناءة لممشكالت التي تكاجيني في معظـ 

 مرتفعة 64. 4.21 األكقات.

32 
عند فشمي في أداء ميمة ما ضمف عممي أحدد عكامؿ الفشؿ كأقـك 

 مرتفعة 70. 4.18 بمعالجتيا.

 مرتفعة 73. 4.15 اح في مجاؿ العمؿ يتأسس عمى الكفاحأعتقد أف النج 23

 مرتفعة 77. 4.15 أميؿ الى منافسة اآلخريف في عممي بشكؿ إيجابي. 3

 مرتفعة 68. 4.14 ال أخشى الصعاب التي فشؿ فييا اآلخريف في اجتيازىا. 24

 مرتفعة 70. 4.11 أقيـ أعمالي بمكضكعية في معظـ األكقات. 8
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 مرتفعة 72. 4.08 ع البدائؿ لحؿ مشكالتي.أحرص عمى كض 18

ف فشمت. 12  مرتفعة 76. 4.08 أستمر في عممي حتى كا 

 مرتفعة 82. 4.06 أميؿ الى القياـ باألعماؿ الصعبة التي تتطمب مجيكدان. 1

 مرتفعة 74. 4.05 أنجز عممي قبؿ الكقت المقرر لو. 20

31 
تمقاء نفسي  سبؽ لي كأف قمت بمبادرات كنشاطات ضمف عممي مف

 مرتفعة 98. 4.03 دكف تكميؼ رسمي.

 مرتفعة 81. 4 أحاكؿ منع الضغكط االجتماعية مف التأثير عمى أدائي لعممي 17

 مرتفعة 1.00 3.99 أميؿ لمعمؿ مع الجماعة. 9

 مرتفعة 66. 3.94 أتغمب عمى المصاعب التي تكاجيني في عممي بسيكلة. 2

19 
لمدل البعيد عمى المكافآت الصغيرة أفضؿ المكافآت الكبيرة عمى ا

 مرتفعة 87. 3.91 في المدل القريب.

 مرتفعة 95. 3.88 أحدد مستكل طمكحي ضمف قدراتي. 30

 مرتفعة 98. 3.88 متفائؿ لمستقبمي بكظيفتي. 26

 مرتفعة 74. 3.86 عندما أفشؿ ال أعزك فشمي إلى ظركؼ خارجية. 14

 مرتفعة 92. 3.86 أكثر مف العائد منو. أىتـ بالتفكؽ مف أجؿ التفكؽ ذاتو 15

 مرتفعة 1.03 3.85 أشارؾ في ندكات متعمقة في مجاؿ عممي. 29

 مرتفعة 85. 3.73 أقـك بعمؿ نشاطات ممحكظة في الجامعة. 16

 مرتفعة 1.00 3.72 أميؿ إلى إشغاؿ المناصب المرمكقة بالمجتمع. 7

 متكسطة 97. 3.71 أقضي كقت أطكؿ في عممي مف زمالئي  22

 متكسطة 1.02 3.67 أمارس أنشطة إضافية بالجامعة. 28

 متكسطة 92. 3.58 مستكل عطائي في نياية األسبكع عف بدايتو. 25

 مرتفعة 40. 4.05 الدرجة الكمية 
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 السؤاؿ الثاني> نتائج 4.1.1

سة )المسمى ىؿ تختمؼ دافعية االنجاز لدى العامميف في جامعة القدس باختالؼ متغيرات الدرا

 الوظفي، الجنس، الحالة االجتماعية، الدرجة العممية، سنوات الخبرة، معدؿ الدخؿ الشيري(؟

 ( كفيما يمي نتائج فحصيا:1-4كانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضيات الصفرية )

 نتائج الفرضية األولى>

نجاز لدى في دافعية اال  (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .العامميف  جامعة القدس تعزى لممسمى الوظيفي

كما ىك كاضح في  ،(t-test) ت اختبارالباحثة مف صحة الفرضية األكلى استخدمت لمتحقؽ 

 .(4.1الجدكؿ رقـ )

 الكمية لدافعية اإلنجاز.المتكسطات الحسابية  لمفركؽ في (t-test) ت نتائج اختبار: .12جدكؿ 

 العوامؿ

 

المسمى 

 يفيالوظ

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 410. 4.03 71 إداري دافعية اإلنجاز
 403. 4.09 46 أكاديمي 720. 115 129.

 

فً  (α≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائٌة عند المستوىجد ٌو ال انه (4.2)ٌتبٌن من الجدول 

، فقد بلغ المتوسط دافعية االنجاز لدل العامميف جامعة القدس تعزل لممسمى الكظيفي متوسطات

(، اكما تبٌن أن قٌمة 4..2)اكادٌمً ( بٌنما بلغ المتوسط الحسابً لأل4..2) إلداريالحسابً ل

(، وبناء علٌه تم قبول الفرضٌة الصفرٌة .74..( عند مستوى الداللة )144..)ت( المحسوبة )

 األولى.
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 نتائج الفرضية الثانية> 

 بيف المتوسطات الحسابية (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .دافعية االنجاز لدى العامميف  جامعة القدس تعزى لمجنسل

كما ىك كاضح في  ،(t-test) ت اختبارالباحثة استخدمت  الثانيةمف صحة الفرضية لمتحقؽ 

 .(4.1الجدكؿ رقـ )

 فيدافعية االنجاز لدل العامميف الكمية لالمتكسطات الحسابية  لمفركؽ في (t-test) ت نتائج اختبار: .13جدكؿ 

 .جامعة القدس تعزل لمجنس

 العوامؿ

 

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة  درجات الحرية

 اإلحصائية

 

 دافعية اإلنجاز

 3960. 4.06 61 ذكر
1.352 115 .247 

 42000. 4.04 56 أنثى

 

 بٌن (α≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائٌة عند المستوى جد ٌو ال انه (4.2)ٌتبٌن من الجدول 

 ، فقد بلغ المتوسط الحسابًجنسدافعية االنجاز لدل العامميف جامعة القدس تعزل لممتوسطات 

(، اكما تبٌن أن قٌمة )ت( المحسوبة 2..2)نا  ً لإل( بٌنما بلغ المتوسط الحساب4..2) للذاكور

 .الثانٌة(، وبناء علٌه تم قبول الفرضٌة الصفرٌة 427..( عند مستوى الداللة )1.4.4)
 

 نتائج الفرضية الثالثة>

 بيف المتوسطات الحسابية (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .جامعة القدس تعزى لمدرجة العمميةفي مميف دافعية االنجاز لدى العال
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دافعية لالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  الثالثة تـ استخراج مف صحة الفرضيةلمتحقؽ 

كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ  ،جامعة القدس تعزل لمدرجة العمميةفي االنجاز لدل العامميف 

(4.4.) 

جامعة القدس تعزل لمدرجة  فيدافعية االنجاز لدل العامميف لنحرافات المعيارية كاال ،: المتكسطات الحسابية4.4جدكؿ 

 .العممية

المتوسط  العدد الدرجة العممية المتغير

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

 

 دافعية اإلنجاز

 

 430. 4.01 51 بكالوريوس
 379. 4.10 42 ماجستير
 406. 4.06 24 دكتوراه

 

دافعية االنجاز لدل متكسطات درجات فركؽ ظاىرية بيف كجكد ( 4.4يتضح مف الجدكؿ )

تحميؿ التبايف  استخداـ. كلفحص الفرضية تـ جامعة القدس تعزل لمدرجة العمميةفي العامميف 

 .(5.4الجدكؿ )األحادم كما ىك كارد في 

دافعية في  ( لمفركؽOne Way Analysis of Variance: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم)5.4دكؿ ج

 .جامعة القدس تعزل لمدرجة العمميةفي االنجاز لدل العامميف 

 العوامؿ

 

مجموع  مصدر التبايف

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ؼ 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 دافعية اإلنجاز

 

 094. 2 187. بيف المجموعات
.562 
 

.571 
 

 167. 114 18.99 داخؿ المجموعات
 116 19.18 المجموع 
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وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند إلى عدم ( .25تشٌر المعطٌات الواردة فً الجدول)

جامعة القدس تعزل في دافعية االنجاز لدل العامميف درجات فً متوسطات  (α≤ 0.05)المستوى

في جاز لدل العامميف دافعية االنكبناء عميو تـ قبكؿ الفرضية الصفرية الثالثة ل، لمدرجة العممية

 .جامعة القدس تعزل لمدرجة العممية

 نتائج الفرضية الرابعة>

بػػػيف المتوسػػػطات  ( (α≤0.05) ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة

 االنجاز لدى العامميف  جامعة القدس تعزى لسنوات الخبرة. دافعيةل الحسابية

دافعيػة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ل تخراجالرابعة تـ اس مف صحة الفرضيةلمتحقؽ 

 كذلػػؾ كمػػا ىػػك كاضػػح فػػي الجػػدكؿ ،االنجػػاز لػػدل العػػامميف  جامعػػة القػػدس تعػػزل لسػػنكات الخبػػرة

(3.1.) 

جامعػة القػدس تعػػزل  فػيدافعيػة االنجػاز لػدل العػػامميف كاالنحرافػات المعياريػػة ل ،المتكسػطات الحسػابية :3.4جػدكؿ 
 .ةلسنكات الخبر 

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المتغير

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

 

 دافعية اإلنجاز

 

 453. 3.98 37 سنوات 5 مف أقؿ
 392. 4.15 32 سنوات 10 مف أقؿ -5 مف
 300. 4.07 14 سنة 15 مف أقؿ -سنوات 10

 399. 4.03 34 فأكثر سنة 15
 

دافعيػػػة االنجػػػاز لػػػدل متكسػػػطات درجػػػات  ففػػػركؽ ظاىريػػػة بػػػي( كجػػػكد 3.4يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )

نتػػػائج  تػػـ إسػػتخداـعمػػػى مختمػػؼ سػػنكات خبػػرتيـ. كلفحػػػص الفرضػػية جامعػػة القػػدس  فػػيالعػػامميف 

 .(4.4الجدكؿ )تحميؿ التبايف األحادم كما ىك كارد في 
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ة دافعيػ( لمفػركؽ فػي One Way Analysis of Variance: نتػائج اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم)4.4دكؿ جػ
 .جامعة القدس تعزل لسنكات الخبرة فياالنجاز لدل العامميف 

 العوامؿ

 

مجموع  مصدر التبايف

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ؼ 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 

 دافعية اإلنجاز

 

 183. 3 549. بيف المجموعات
1.109 
 

.348 
 

 165. 113 18.63 داخؿ المجموعات
 116 19.18 وعالمجم 

* دالػة إحصػائيا بدرجػة عاليػة عنػد مسػتوى *                                                               (.α)≤0.05*   دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوى 

α)≤0.01.) 

وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند الى عدم ( 7.2تشٌر المعطٌات الواردة فً الجدول)

 جامعة القدس فيدافعية االنجاز لدل العامميف درجات متوسطات  بٌن (α≤ 0.05) المستوى

نجاز لدل دافعية اإلكبناء عميو تـ قبكؿ الفرضية الصفرية الرابعة لسنوات الخبرة، تعزى لمتغٌر

 .لسنكات الخبرةجامعة القدس تعزل في العامميف 

 

 نتائج الفرضية الخامسة> 

بػػيف المتوسػػطات  ( (α≤ 0.05)مسػػتوى الداللػػة ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد 

 االنجاز لدى العامميف  جامعة القدس تعزى لمدخؿ الشيري.دافعية ل الحسابية

المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة  سػػػتخداـتػػػـ ا الخامسػػػة مػػػف صػػػحة الفرضػػػيةلمتحقػػػؽ 

ذلػؾ كمػا ىػك كاضػح فػي ك  ،جامعػة القػدس تعػزل لمػدخؿ الشػيرم فػيدافعية االنجػاز لػدل العػامميف ل

 (.5.1الجدكؿ )
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جامعػػة القػػدس تعػػزل  فػػيدافعيػػة االنجػػاز لػػدل العػػامميف كاالنحرافػػات المعياريػػة ل ،المتكسػػطات الحسػػابية :5.1جػػدكؿ 
 .لمدخؿ الشيرم

المتوسط  العدد لدخؿ الشيرما المتغير

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

 

 دافعية اإلنجاز

 

 529. 3.99 20 دينار 500 مف أقؿ
 353. 4.07 52 دينار 500-1000

 422. 3.98 17 دينار 1500-1000 مف أقؿ
 401. 4.11 28 فأكثر دينار 1500

 

دافعيػػػة االنجػػػاز لػػػدل متكسػػػطات درجػػػات  بػػػيف فػػػركؽ ظاىريػػػة( كجػػػكد 5.4يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )

ائج نتػػػ اسػػتخداـعمػػى مختمػػػؼ دخميػػـ الشػػػيرم. كلفحػػص الفرضػػية تػػػـ جامعػػػة القػػدس  فػػيالعػػامميف 

 .(6.4الجدكؿ )تحميؿ التبايف األحادم كما ىك كارد في 

 

دافعيػة ( لمفػركؽ فػي One Way Analysis of Variance: نتػائج اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم)6.4دكؿ جػ
 .االنجاز لدل العامميف  جامعة القدس تعزل لمدخؿ الشيرم

 العوامؿ

 

مجموع  مصدر التبايف

 المربعات

درجات 

 الحرية

 متوسط

 المربعات

قيمة ؼ 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 دافعية اإلنجاز

 

 093. 3 279. بيف المجموعات
.555 
 

.646 
 

 167. 113 18.902 داخؿ المجموعات
 116 19.181 المجموع 

 

وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند الى عدم ( 4.2تشٌر المعطٌات الواردة فً الجدول)

 جامعة القدس في دافعية االنجاز لدل العامميفدرجات فً متوسطات  (α≤ 0.05) المستوى

نجاز لدل دافعية اإلكبناء عميو تـ قبكؿ الفرضية الصفرية الرابعة ل، لمتغٌر الدخل الشهريتعزى 

 .لمدخؿ الشيرمجامعة القدس تعزل في العامميف 
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 . نتائج السؤاؿ الثالث>4.1.1

 ؟امميف في جامعة القدسما مستوى األفكار اإلبداعية لدى الع

مسػتكل لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة األكؿ تـ استخراج المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة ل

 .(1..4، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ )األفكار اإلبداعية لدل العامميف في جامعة القدس

 التفكير االبداعي.المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألىـ ميارات  10.4جدكؿ 

المتوسط  العدد الميارة الرتبة الرقـ

 الحسابي

 االنحراؼ 

 المعياري

 10.17 25.44 117 الطالقة األولى 1
 5.28 10.62 117 المرونة الثانية 4
 3.99 9.37 117 األصالة الثالثة 4

 5.032 67.64 117 الدرجة الكلية للتفكير اإلبداعي

 

أىـ ميارات التفكير اإلبداعي انتشارا لدل العامميف في جامعة ( أف 10.4يتضح مف الجدكؿ )

(، كجاءت في المرتبة الثانية 22..4بمتكسط حسابي قدره ) ()الطالقة ميارة القدس تمثمت في

(، كجاء في المرتبة الثالثة ميارة )األصالة( 44..4ميارة )المركنة( بمتكسط حسابي قدره )

يتعمؽ بالمتكسط الحسابي ككؿ لميارات التفكير اإلبداعي (، كفيما 6.44بمتكسط حسابي قدره )

 (.44..2( بانحراؼ معيارم قدره )45.42فكاف )

 

 السؤاؿ الرابع> نتائج 1.1.1

ىػػػؿ تختمػػػؼ األفكػػػار اإلبداعيػػػة لػػػدى العػػػامميف فػػػي جامعػػػة القػػػدس بػػػاختالؼ متغيػػػرات الدراسػػػة 

 ؟عدؿ الدخؿ الشيري()المسمى الوظيفي، الجنس، الدرجة العممية، سنوات الخبرة، م

 ( كفيما يمي نتائج فحصيا:1-6كانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضيات الصفرية )
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 نتائج الفرضية السادسة>

 بػيف المتوسػطات الحسػابية لافكػار (α≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتكل الداللػة 

 .اإلبداعية لدل العامميف في جامعة القدس تعزل لممسمى الكظيفي

كمػػا ىػػك كاضػػح فػػي  ،(t-test) ت اختبػػارالباحثػػة اسػػتخدمت  السادسػػةمػػف صػػحة الفرضػػية لمتحقػػؽ 

 .(11.4الجدكؿ رقـ )

الكمية لدرجة األفكار اإلبداعية تعزل المتكسطات الحسابية  لمفركؽ في (t-test) ت نتائج اختبار: .11.4جدكؿ 

 لممسمى الكظيفي

 الميارة

 

المسمى 

 الوظيفي

المتوسط  العدد

 لحسابيا

االنحراؼ 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

  الطالقة

 

 -463.- 10.762 25.06 66 إدارم
115 

.298 
 9.443 25.94 51 أكاديمي

 -1.030- 3.847 10.18 66 إدارم المرونة
115 

.008 
 6.699 11.20 51 أكاديمي

 3.657 9.27 66 إدارم األصالة
-.291- 115 .365 

 4.433 9.49 51 أكاديمي
الدرجة الكلية 

 لألفكار اإلبداعية

 5.14216 44.49 66 إدارم
 4.90938 46.62 51 أكاديمي 820. 115 -749.-

 

فػػػػػي  (α≤0.05)ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد المسػػػػػتكلكجػػػػػكد فػػػػػركؽ  (44.4)مػػػػػف الجػػػػػدكؿ يتبػػػػػيف 

تبعػػا لمتغيػػر المسػػمى الػػكظيفي لصػػالح جامعػػة القػػدس ميػػارة المركنػػة لػػدل العػػامميف فػػي متكسػػطات 

تبعػا لمتغيػر المسػمى الػػكظيفي فػركؽ ذات داللػػة إحصػائية انػو ال تكجػد  األكػاديمي، فػي حػيف تبػيف

 ميػػػارة الطالقػػػةلمتكسػػػط الحسػػػابي عمػػػى ا بمػػػغقػػػد عمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة كبػػػاقي الميػػػارات األخػػػرل، ف

(، كمػػػا تبػػػيف أف قيمػػػة )ت( 42.61ألكػػػاديمي )( بينمػػػا بمػػػغ المتكسػػػط الحسػػػابي ل3..42لػػػإلدارم )

لمتكسػػػػط الحسػػػػابي عمػػػػى ميػػػػارة ا بمػػػػغ. كمػػػػا (465..( عنػػػػد مسػػػػتكل الداللػػػػة )134..المحسػػػػكبة )
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(، كما تبيف أف قيمة )ت( 6.16( بينما بمغ المتكسط الحسابي لألكاديمي )6.44األصالة لإلدارم )

مػػػغ المتكسػػػط الحسػػػابي عمػػػى الدرجػػػة بينمػػػا ب. (432..( عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة )464..المحسػػػكبة )

(، كمػػػا تبػػػيف أف 13.34( ككػػػاف لػػػدل األكػػػاديمي )11.16الكميػػػة لألفكػػػار اإلبداعيػػػة لػػػدل اإلدارم )

حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر . (.54..( عند مستكل الداللة )416..قيمة )ت( المحسكبة )

ضية الصفرية السادسة عمى الدرجػة كىي غير دالة إحصائيان، كبناء عميو تـ قبكؿ الفر  (0.05)مف 

 الكمية لألفكار اإلبداعية كميارة الطالقة كاألصالة في حيف تـ رفضيا عمى ميارة المركنة.

 

 نتائج الفرضية السابعة> 

 الحسابية المتوسطات بيف (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .معة القدس تعزى لمجنساإلبداعية لدى العامميف  جا لافكار

كمػػا ىػػك كاضػػح فػػي  ،(t-test) ت اختبػػارالباحثػػة اسػػتخدمت  بعةالسػػامػػف صػػحة الفرضػػية لمتحقػػؽ 

 .(44.4الجدكؿ رقـ )

ألفكػار اإلبداعيػة لػدل العػامميف  لالكميػة المتكسػطات الحسػابية  لمفركؽ في (t-test) ت نتائج اختبار: .44.4جدكؿ 

 .جامعة القدس تعزل لمجنسفي 

 ارةالمي

 

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

  الطالقة

 

 013. 115 -1.569- 11.560 24.11 64 ذكر
 8.013 27.06 53 أنثى

 180. 115 -033.- 5.759 10.61 64 ذكر المرونة
 4.695 10.64 53 أنثى

 4.117 9.03 64 ذكر األصالة
-1.000- 

115 .994 
 3.846 9.77 53 أنثى

الدرجة الكلية 

 لألفكار اإلبداعية

 5.74042 43.74 64 ذكر
-1.332- 

115 .011 

 3.96491 47.46 53 أنثى
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فػػػػػي  (α≤0.05)ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد المسػػػػػتكلكجػػػػػكد فػػػػػركؽ  (44.4)مػػػػػف الجػػػػػدكؿ يتبػػػػػيف 

ميػػارة الطالقػػة لػػدل العػػامميف فػػي جامعػػة القػػدس اإلبداعيػػة كعمػػى متكسػػطات الدرجػػة الكميػػة لألفكػػار 

تبعػػا فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية انػػو ال تكجػػد  تبعػػا لمتغيػػر الجػػنس لصػػالح اإلنػػاث، فػػي حػػيف تبػػيف

لمػذكر  ميػارة المركنػةلمتكسػط الحسػابي عمػى ا بمػغقد لمتغير الجنس عمى باقي الميارات األخرل، ف

(، كمػػػػا تبػػػػيف أف قيمػػػػة )ت( المحسػػػػكبة 31..4حسػػػػابي لألنثػػػػى )( بينمػػػػا بمػػػػغ المتكسػػػػط ال34..4)

لمتكسػػط الحسػػابي عمػػى ميػػارة األصػػالة لمػػذكر ا بمػػغ. كمػػا (.45..( عنػػد مسػػتكل الداللػػة )44...)

( ...4(، كمػا تبػيف أف قيمػة )ت( المحسػكبة )6.44( بينما بمغ المتكسػط الحسػابي لألنثػى )4..6)

المتكسػط الحسػابي عمػى الدرجػة الكميػة لألفكػار اإلبداعيػة  بينمػا بمػغ. (661..عند مستكل الداللػة )

( 4.444(، كمػػا تبػػيف أف قيمػػة )ت( المحسػػكبة )14.13( ككػػاف لػػدل األنثػػى )14.41لػػدل الػػذكر )

كىػػػي دالػػػة  (0.05)حيػػػث كانػػػت الداللػػػة اإلحصػػػائية أصػػػغر مػػػف . (44...عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة )

السابعة عمى ميارة الطالقة كاألصالة في حيف تػـ  إحصائيان، كبناء عميو تـ قبكؿ الفرضية الصفرية

 رفضيا عمى ميارة المركنة كعمى الدرجة الكمية لألفكار اإلبداعية.

 

 >الثامنةنتائج الفرضية

 الحسابية المتوسطات بيف (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .تعزى لمدرجة العممية اإلبداعية لدى العامميف  جامعة القدس لافكار

المتكسػػػػطات الحسػػػػابية كاالنحرافػػػػات المعياريػػػػة  الثامنػػػػة تػػػػـ اسػػػػتخراج مػػػػف صػػػػحة الفرضػػػػيةلمتحقػػػػؽ 

 (.13.4كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ ) ،لمدرجة العممية بعات ألفكار اإلبداعيةل
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لمتغير الدرجة  تبعا داعيميارات التفكير اإلبكاالنحرافات المعيارية لدرجة  ،: المتكسطات الحسابية13.4جدكؿ 

 .العممية

المتوسط  العدد الدرجة العممية المتغير

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

 الطالقة

 

 8.771 27.41 51 بكالكريكس
 11.467 22.83 41 ماجستير
 10.048 25.72 25 دكتكراه

 المرونة

 

 4.787 11.25 51 بكالكريكس
 3.863 8.98 41 ماجستير
 7.391 12.04 25 دكتكراه

 3.679 10.22 51 بكالكريكس األصالة
 3.446 8.02 41 ماجستير
 4.939 9.84 25 دكتكراه

الدرجة الكلية 

 لألفكار اإلبداعية

 3.904 48.87 51 بكالكريكس
 5.810 39.81 41 ماجستير
 5.007 47.58 25 دكتكراه

 

رات األفكػػار اإلبداعيػػة لػػدل ( كجػػكد تقػػارب فػػي متكسػػطات درجػػات ميػػا13.4يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )

العػػامميف فػػي جامعػػة القػػدس عمػػى مختمػػؼ درجػػاتيـ العمميػػة. كلفحػػص الفرضػػية تػػـ اسػػتخراج نتػػائج 

 .(14.4الجدكؿ )تحميؿ التبايف األحادم كما ىك كارد في 
 

( لمفػركؽ فػي درجػات One Way Analysis of Variance: نتػائج اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم)14.4دكؿ جػ

 .لمدرجة العمميةكفقا رات األفكار اإلبداعية ميا

 العوامؿ

 

مجموع  مصدر التبايف

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ؼ 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

  الطالقة

 

 2.372 239.846 2 479.691 بيف المجموعات
 

.098 
 

 101.133 114 11529.198 داخؿ المجموعات
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  116 12008.889 المجموع

 المرونة

 

 3.394 90.916 2 181.831 بيف المجموعات
 

.037 
 

 26.786 114 3053.622 داخؿ المجموعات

  116 3235.453 المجموع

 3.814 58.117 2 116.234 بيف المجموعات األصالة
 

.025 
 

 15.237 114 1736.963 داخؿ المجموعات

  116 1853.197 المجموع

لكلية الدرجة ا

 لألفكار اإلبداعية

 4.693 111.759 2 223.519 بيف المجموعات
 

.011 
 

 23.812 114 2714.567 داخؿ المجموعات

  116 2938.085 المجموع

 

أنػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتكل  (14.4الجػدكؿ)تشير المعطيات الكاردة فػي 

(α≤ 0.05)  تعػػػزلاإلبػػػداعي لػػػدل العػػػامميف فػػػي جامعػػػة القػػػدس  ميػػػارات التفكيػػػرفػػػي متكسػػػطات 

الدرجػػػة العمميػػػة عمػػػى بعػػػد الطالقػػػة، فقػػػد بمغػػػت قيمػػػة )ؼ( المحسػػػكبة عمػػػى ميػػػارة الطالقػػػة لمتغيػػػر 

(، فػػي حػػيف تبػػيف كجػػكد فػػركؽ عمػػى الدرجػػة الكميػػة لإلفكػػار 65...( عنػػد مسػػتكل الداللػػة )4.44)

قيمػػػة )ؼ( المحسػػػكبة عمػػػى ميػػػارة المركنػػػة اإلبداعيػػػة كميػػػارتي )المركنػػػة كاألصػػػالة(، حيػػػث بمغػػػت 

(، ككػذلؾ بمغػت قيمػة )ؼ( المحسػكبة عمػى ميػارة األصػالة 44...( عند مسػتكل الداللػة )4.461)

( 1.364(، كبمغػػت عمػػى الدرجػػة الكميػػة لألفكػػار اإلبداعيػػة )42..( عنػػد مسػػتكل الداللػػة )4.541)

علةى الدرجةة الاكلٌةة  الثامنةةالصفرٌة وبناء علٌه تم قبول الفرضٌة  (.44...عند مستكل الداللػة )

 لألفاكار اإلبداعٌة ومهارة المرونة واألصالة فً حٌن تم رفضها على مهارة الطالقة.
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 نتائج الفرضية التاسعة>

 الحسػابية المتوسػطات بػيف α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللػة 

 .القدس تعزى لسنوات الخبرةاإلبداعية لدى العامميف  جامعة  لافكار

المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة  التاسػػػعة تػػػـ اسػػػتخراج مػػػف صػػػحة الفرضػػػيةلمتحقػػػؽ 

كذلػؾ كمػا ىػك كاضػح فػي  ،جامعة القدس تعزل لسػنكات الخبػرة فيلدل العامميف  ألفكار اإلبداعيةل

 (.15.4الجدكؿ )

لمتغيػػر سػػنكات  تبعػػا ميػػارات األفكػػار اإلبداعيػػةياريػػة لدرجػػة كاالنحرافػػات المع ،: المتكسػػطات الحسػػابية15.4جػػدكؿ 

 .الخبرة

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المتغير

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

 الطالقة

 

 9.78 26.85 40 سنكات 5أقؿ مف 
 10.79 20.93 30 سنكات 10أقؿ مف 

 12.77 29.42 12 سنة 15سنكات الى اقؿ  10مف 
 8.03 26.34 35 رسنة فأكث 15مف 

 المرونة

 

 3.73 9.93 40 سنكات 5أقؿ مف 
 6.07 10.60 30 سنكات 10أقؿ مف 

 3.28 10.33 12 سنة 15سنكات الى اقؿ  10مف 
 6.53 11.54 35 سنة فأكثر 15مف 

 3.46 9.18 40 سنكات 5أقؿ مف  األصالة
 4.45 9.20 30 سنكات 10أقؿ مف 

 3.51 9.00 12 ةسن 15سنكات الى اقؿ  10مف 
 4.41 9.86 35 سنة فأكثر 15مف 

الدرجة الكلية 

 لألفكار اإلبداعية

 4.274 45.93 40 سنكات 5أقؿ مف 
 5.976 40.71 30 سنكات 10أقؿ مف 

 5.329 48.75 12 سنة 15سنكات الى اقؿ  10مف 
 4.750 47.73 35 سنة فأكثر 15مف 
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 فيلدل العامميف  ألفكار اإلبداعيةفي متكسطات ا ريةفركؽ ظاى( كجكد 15.4يتضح مف الجدكؿ )

عمى مختمؼ خبػراتيـ. كلفحػص الفرضػية تػـ اسػتخراج نتػائج تحميػؿ التبػايف األحػادم جامعة القدس 

 .(16.4الجدكؿ )كما ىك كارد في 

ر ألفكػاا( لمفػركؽ فػي One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحميؿ التبػايف األحػادم16.4دكؿ ج

 .جامعة القدس تعزل لسنكات الخبرة فيلدل العامميف  اإلبداعية

 العوامؿ

 

درجات  مجموع المربعات مصدر التبايف

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ؼ 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

  الطالقة

 

 3.078 302.373 3 907.120 بيف المجموعات
 

.030 
 

 98.246 113 11101.769 داخؿ المجموعات

  116 12008.889 المجموع

 المرونة

 

 593. 16.709 3 50.126 بيف المجموعات
 

.621 
 

 28.189 113 3185.327 داخؿ المجموعات

  116 3235.453 المجموع

 252. 4.112 3 12.336 بيف المجموعات األصالة
 

.859 
 

 16.291 113 1840.861 داخؿ المجموعات

  116 1853.197 المجموع

الدرجة الكلية 

لألفكار 

 اإلبداعية

 1.468 36.743 3 110.230 بيف المجموعات
 

.227 
 

 25.025 113 2827.856 داخؿ المجموعات

  116 2938.085 المجموع

 
ذات داللة إحصائية عند  ظاىرية أنو ال تكجد فركؽ (16.4الجدكؿ)تشير المعطيات الكاردة في 

ميارات األفكار اإلبداعية لدل العامميف في جامعة القدس ت في متكسطا (α≤ 0.05)المستكل

، فقد بمغت قيمة )ؼ( عمى الدرجة الكمية كميارتي )المركنة كاالصالة( سنكات الخبرةلمتغير  تعزل
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(، كبمغت عمى ميارة 344..( عند مستكل الداللة )264..المحسكبة عمى ميارة المركنة )

(، كبمغت عمى الدرجة الكمية لألفكار اإلبداعية 526..)( عند مستكل الداللة 424..االصالة )

(، في حيف تبيف كجكد فركؽ عمى ميارة )الطالقة(، حيث 444..( عند مستكل الداللة )4.135)

كبناء  (..4...( عند مستكل الداللة )45..4بمغت قيمة )ؼ( المحسكبة عمى ميارة الطالقة )

الدرجة الكمية لألفكار اإلبداعية كميارة الطالقة في عمى  التاسعةعميو تـ قبكؿ الفرضية الصفرية 

 .كاالصالة حيف تـ رفضيا عمى ميارة المركنة

 

 نتائج الفرضية العاشرة>

 الحسابية المتوسطات بيف (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .ريلمدخؿ الشياإلبداعية لدى العامميف  جامعة القدس تعزى  لافكار

المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة  تػػػـ اسػػػتخراج العاشػػػرة مػػػف صػػػحة الفرضػػػيةلمتحقػػػؽ 

كذلػؾ كمػا ىػك كاضػح فػي  ،لمدخؿ الشيرمجامعة القدس تعزل  فيلدل العامميف  ألفكار اإلبداعيةل

                                                                                                    (.17.4الجدكؿ )

لمتغيػػر الػػدخؿ  تبعػػا ميػػارات األفكػػار اإلبداعيػػةكاالنحرافػػات المعياريػػة لدرجػػة  ،: المتكسػػطات الحسػػابية17.4جػػدكؿ  

 .الشيرم

المتوسط  العدد الدخؿ الشيري المتغير

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

 الطالقة

 

 6.312 29.21 19 دينار 500أقؿ مف 
 1000اقؿ مف الى  500مف 

 دينار
51 22.80 11.268 

 8.494 29.56 18 1500الى اقؿ مف  1000مف 
 9.971 25.07 29 دينار فأكثر 1500مف 

 3.842 9.74 19 دينار 500أقؿ مف  المرونة
 5.266 10.59 51 1000الى اقؿ مف  500مف 
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 دينار 
 2.840 10.22 18 1500الى اقؿ مف  1000مف 

 7.084 11.52 29 فأكثردينار  1500مف 
 3.259 8.79 19 دينار 500أقؿ مف  األصالة

 1000الى اقؿ مف  500مف 
 دينار

51 9.55 4.351 

 2.421 8.72 18 1500الى اقؿ مف  1000مف 
 4.606 9.83 29 دينار فأكثر 1500مف 

الدرجة الكلية 

 لألفكار اإلبداعية

 3.36805 15.9123 19 دينار 500أقؿ مف 
 1000الى اقؿ مف  500مف 

 دينار
51 42.93 5.81241 

 3.72634 48.48 18 1500الى اقؿ مف  1000مف 
 5.14204 46.41 29 دينار فأكثر 1500مف 

 فيلدل العامميف  ألفكار اإلبداعيةفي متكسطات ا فركؽ ظاىرية( كجكد 17.4يتضح مف الجدكؿ )

ضػػية تػػـ اسػػتخراج نتػػائج تحميػػؿ التبػػايف عمػػى مختمػػؼ دخميػػـ الشػػيرم. كلفحػػص الفر جامعػػة القػػدس 

 .(18.4الجدكؿ )األحادم كما ىك كارد في 

ألفكػار ا( لمفػركؽ فػي One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحميؿ التبػايف األحػادم18.4دكؿ ج

 .مدخؿ الشيرمجامعة القدس تعزل ل فيلدل العامميف  اإلبداعية

 

 العوامؿ

 

مجموع  مصدر التبايف

 مربعاتال

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ؼ 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

  الطالقة

 

 3.174 311.128 3 933.385 بيف المجموعات
 

.027 
 

 98.013 113 11075.504 داخؿ المجموعات

  116 12008.889 المجموع

 المرونة

 

 484. 13.688 3 41.063 بيف المجموعات
 

.694 
 

 28.269 113 3194.390 وعاتداخؿ المجم

  116 3235.453 المجموع

 721. 445. 7.221 3 21.662 بيف المجموعات األصالة
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   16.208 113 1831.534 داخؿ المجموعات

  116 1853.197 المجموع

الدرجة الكلية 

لألفكار 

 اإلبداعية

 896. 22.768 3 68.303 بيف المجموعات
 

.445 
 

 25.396 113 2869.782 عاتداخؿ المجمو 

  116 2938.085 المجموع

أنػػػػػو ال تكجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد  (18.4الجػػػػػدكؿ)تشػػػػػير المعطيػػػػػات الػػػػػكاردة فػػػػػي 
ميػػػارات األفكػػػار اإلبداعيػػػة لػػػدل العػػػامميف فػػػي جامعػػػة القػػػدس فػػػي متكسػػػطات ( α)≤0.05المسػػػتكل
، فقػػد بمغػػت قيمػػة ارتي )المركنػػة كاالصػػالة(عمػػى الدرجػػة الكميػػة كميػػ الػػدخؿ الشػػيرملمتغيػػر  تعػػزل

(، كبمغػػت عمػػى ميػػارة 361..( عنػػد مسػػتكل الداللػػة )151..)ؼ( المحسػػكبة عمػػى ميػػارة المركنػػة )
(، كبمغػػت عمػػى الدرجػػة الكميػػة لألفكػػار اإلبداعيػػة 444..( عنػػد مسػػتكل الداللػػة )112..االصػػالة )

د فػركؽ عمػى ميػارة )الطالقػة(، حيػث (، في حيف تبػيف كجػك 112..( عند مستكل الداللة )563..)
كبنػػاء  ،(44...( عنػػد مسػػتكل الداللػػة )4.441بمغػػت قيمػػة )ؼ( المحسػػكبة عمػػى ميػػارة الطالقػػة )

عمػػػى الدرجػػة الكميػػػة لألفكػػػار اإلبداعيػػة كميػػػارة الطالقػػػة  العاشػػرةعميػػو تػػػـ قبػػكؿ الفرضػػػية الصػػػفرية 
 كاألصالة في حيف تـ رفضيا عمى ميارة المركنة.
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 الفصؿ الخامس>

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 

 مناقشة النتائج 3.7

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ 3.3.7

 الثانيمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ   4.3.7

 لثالثاقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ امن 5.3.7

 رابعمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ ال 6.3.7

 وصياتالت 4.7
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 الفصؿ الخامس>

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات>

____________________________________________________ 

 المقدمة

تناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، كالتي ىدفت الى درجة دافعية 
في جامعة القدس، ككذلؾ لمخركج بمجمكعة مف اإلنجاز كعالقتيا باألفكار اإلبداعية لدل العامميف 

 التكصيات:

 

 المتعمقة بأسئمة الدراسةمناقشة النتائج  3.7

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ> ما درجة دافعية االنجاز لدى العامميف في جامعة  3.3.7
 القدس؟

جامعة القدس  في ف( اف درجة دافعية االنجاز لدل العاممي4.1الكاردة في الجدكؿ )أظيرت النتائج 
( مع انحراؼ 4.05بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية لممقياس )مرتفعة حيث 

( كبالتالي يستنتج بأف درجة دافعية االنجاز لدل العامميف في جامعة القدس 0.40معيارم مقداره )
 ان.رتفعم

عمؿ كعالقتيا بالدافعية نحك بعنكاف ضغكط ال (2003)دراسة الزغبي وقد اتفقت هذه النتٌجة مع 
العمؿ لدل رؤساء األقساـ األكاديمية في الجامعات األردنية عف اف درجة الدافعية نحك العمؿ 
لدل أفراد عينة الدراسة كاف عاليان، كىناؾ عالقة ذات داللة احصائية بيف درجة ضغكط العمؿ 

 كدرجة الدافعية نحك العمؿ.

أظيرت حيث  (Anderson,2002) أندرسكف دراسة ىدفتسة كاختمفت ىذه الدراسة مع نتائج درا
 .النتائج أف دافعية المعمميف كانت متكسطة

ىك كترل الباحثة أنو يمكف اف يككف السبب في ىذه النتيجة اف دافعية اإلنجاز لدل العامميف 
 .، كتعاكف الطمبة، كالبيئة اآلمنة النظيفةانتماؤىـ لمجامعة
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تعمقة بالسؤاؿ الثاني> ىؿ تختمؼ دافعية االنجاز لدى العامميف في النتائج الممناقشة  4.3.7 
جامعة القدس باختالؼ متغيرات الدراسة )المسمى الوظفي، الجنس، الحالة االجتماعية، الدرجة 

 العممية، سنوات الخبرة، معدؿ الدخؿ الشيري(؟

 >7-3وقد انبثؽ عنو الفرضيات مف 

 نتائج الفرضية األولى> 

في دافعية االنجاز لدى  (α≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد فروؽ
 العامميف  جامعة القدس تعزى لممسمى الوظيفي. 

(، كمستكل 0.751لمدرجة الكمية )المحسكبة ( أف قيمة "ت" 2.4الجدكؿ )حيث أظيرت النتائج 
في االنجاز لدل العامميف في دافعية  دالو إحصائيان  (، أم أنو ال تكجد فركؽ0.720الداللة )

 جامعة القدس تعزل لممسمى الكظيفي، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الصفرية.

كقد أظيرت النتائج كجكد عالقة ايجابية بيف ( 2002كقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة )الربضي، 
نجاز الخصائص االجتماعية كالشخصية كاالدارية لممشرؼ الفعاؿ كما يدركيا األعضاء كدافعية اال

لدييـ عند مستكل الداللة االحصائية كأكصى الباحث بضركرة أف يعمؿ المشرفكف عمى إثارة 
 دافعية االنجاز لدل األعضاء مف خالؿ تشجيعيـ كتعزيز سمككياتيـ.

كيمكف تفسير ىذه النتيجة اف المسمى الكظيفي لمعامميف في الجامعة يحتاج الى ترقيات 
 في عممو ليزيد مف دافعية االنجاز لدل المكظؼ. بالمسميات الكظيفو كدعـ المكظؼ

 

 نتائج الفرضية الثانية>  

في دافعية االنجاز لدى  (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 العامميف  جامعة القدس تعزى لمجنس. 

 فً (α≤ 0.05) المستوى عند إحصائٌة داللة ذات فروق ٌوجد ال انه( 4.2) الجدول من ٌتبٌن

وبناء علٌه تم قبول الفرضٌة  ،للجنس تعزى القدس جامعة العاملٌن لدى االنجاز دافعٌة متوسطات

 الصفرٌة األولى.
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 إحصائية داللة ذات فػركؽ كجػكد كأظيرت( 2004 عياصرة،) دراسة مع الدراسة تعارضت كقد
 األكتكقراطي الػنمط مػىكع الذككر، المعمميف لصالح العممي لممؤىؿ تعزل القيادة نمط عمى

 .فأقؿ سنكات 5 الخبرة لصالح لمخبرة تعزل كالديمقراطي

كترل الباحثة السبب في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في متكسطات دافعية اإلنجاز 
تعزل لمتغير الجنس قد يعكد الى طبيعة العمؿ المشترؾ لكال الجنسيف كأف جميع أفراد العينة 

كاحد، مما قد يعزز فرص التقارب في إمتالؾ مستكل دافعية مشترؾ لكؿ ينتمكف الى مجتمع 
 منيما.      

 نتائج الفرضية الثالثة> 

في دافعية االنجاز لدى  (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 العامميف  جامعة القدس تعزى لمدرجة العممية.

وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند إلى عدم  (.25تشٌر المعطٌات الواردة فً الجدول)

جامعة القدس تعزل في دافعية االنجاز لدل العامميف درجات فً متوسطات  (α≤ 0.05)المستوى

في دافعية االنجاز لدل العامميف كبناء عميو تـ قبكؿ الفرضية الصفرية الثالثة ل، لمدرجة العممية

 .جامعة القدس تعزل لمدرجة العممية

 المدارس لمديرم الشخصية السمات عمى التعرؼ ...4 القدكمي دراسة مع الدراسة ختمفتا كقد

 ذات فركؽ كجكد النتائج كبيف مدارسيـ، في المدرسي الضبط كمستكل معممييـ بدافعية الثانكية

 .الشخصية المدير لسمات تعزل المعممات لدل الدافعية متكسطات بيف احصائية داللة

بب في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائيان في دافعية االنجاز تبعان لمتغير كترل الباحثة اف الس
الدرجة العممية قد يعكد الى اف العامميف كالعامالت في جامعة القدس يسعكف لتحقيؽ النجاح 
كالعطاء بغض النظر عف الدرجة العممية كذلؾ ألغراض متعددة منيا تثبيت أنفسيـ بالعمؿ، 

ثبات مكانتيـ كأيضان  شعرىـ بثقؿ األمانة تجاه عمميـ، كأيضان كؿ منيـ يقكـ بالدكر المككؿ اليو ت كا 
   بغض النظر عف المسمى الذم يقـك فيو سكاء إدار أك أكاديمي.
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 نتائج الفرضية الرابعة>

في دافعية االنجاز لدى  (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 تعزى لسنوات الخبرة.العامميف  جامعة القدس 

وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند الى عدم ( 7.2) تشٌر المعطٌات الواردة فً الجدول

 جامعة القدس فيدافعية االنجاز لدل العامميف درجات فً متوسطات  (α≤ 0.05) المستوى

جاز لدل ندافعية اإلكبناء عميو تـ قبكؿ الفرضية الصفرية الرابعة لسنوات الخبرة، تعزى لمتغٌر

 .لسنكات الخبرةجامعة القدس تعزل في العامميف 

( التي أظيرت كجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغير 2008كتعارضت مع دراسة )الخيرم، 
 سنكات(. 5-1سنكات الخبرة كذلؾ لصالح فئة )

عة كتفسر الباحثة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتغير سنكات الخبرة قد يعكد الى طبي
ظيفة اإلدارية اك األكاديمية مف العامميف كالعامالت إلنجاز األعماؿ كفؽ جداكؿ زمنية تحتـ ك ال

عمييـ االلتزاـ بيا، كما تعد ىذه النتيجة إحدل المؤشرات عمى استمرار عطاء العامميف كالعامالت 
 جاز كالعطاء.في الجامعة كاف مزاكلة مينتيـ لفترة قصيرة أك طكيمة ال تقمؿ مف دافعيتيـ لإلن

 

 نتائج الفرضية الخامسة>

في دافعية االنجاز لدى  (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 العامميف  جامعة القدس تعزى لمدخؿ الشيري.

وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند الى عدم ( 4.2تشٌر المعطٌات الواردة فً الجدول)

 جامعة القدس في دافعية االنجاز لدل العامميفدرجات متوسطات  فً (α≤ 0.05) المستوى

نجاز لدل دافعية اإلكبناء عميو تـ قبكؿ الفرضية الصفرية الرابعة ل، لمتغٌر الدخل الشهريتعزى 

 .لمدخؿ الشيرمجامعة القدس تعزل في العامميف 
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 كما اإلنجاز فعيةكدا الكظيفي الرضا( 2008) الخيرم دراسةوبذلك اتفقت الدراسة مع دراسة 
 اإلنجاز دافعية في المدرسييف المرشديف درجات متكسطات بيف فركؽ كجكد عدـ النتائج أظيرت
 .لاير( 10000) مف أكثر لصالح الخارجية الجزاءات بعض في إال الراتب متغير إلى ترجع

عامميف في كتعزك الباحثة في عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في متكسطات دافعية اإلنجاز لدل ال
جامعة القدس لمتغير الدخؿ الشيرم الى التقارب النسبي لمعامميف االدارييف كاالكاديمييف كؿ عمى 
يماف بالرسالة التي يسعكف بالكصكؿ الييا لجامعتيـ، كىذه النتيجة  حدا، كاف العامميف لدييـ كعي كا 

 تدؿ عمى صدؽ ككعي العامميف باألمانة الي يحممكنيا إزاء جامعتيـ.

 

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث> ما مستوى األفكار اإلبداعية لدى العامميف في جامعة  5.3.7
 القدس؟

( أف أىـ ميارات التفكير اإلبداعي انتشارا لدل العامميف في جامعة 10.4يتضح مف الجدكؿ )
نية (، كجاءت في المرتبة الثا22..4بمتكسط حسابي قدره ) (ميارة )الطالقة القدس تمثمت في

(، كجاء في المرتبة الثالثة ميارة )األصالة( 72.01ميارة )المركنة( بمتكسط حسابي قدره )
(، كفيما يتعمؽ بالمتكسط الحسابي ككؿ لميارات التفكير اإلبداعي 7.01بمتكسط حسابي قدره )

 .(54.50فكاف )

رم في تحسيف بعنكاف دكر االبداع االدا 0227ىذه الدراسة مع دراسة الجعبرم نتائج اختمفت 
األداء الكظيفي في الييئات المحمية الفمسطينية، حيث تكصمت الدراسة الى عدة نتائج اف مستكل 
االبداع االدارم لدل مكظفي شركة كيرباء الخميؿ كاف كبير جدان ، كمدل استخداـ االدارة 

داع االدارم في لالساليب االدارية التي تحقؽ االبداع االدارم كانت بدرجة متكسطة، كاف دكر االب
 تحسيف األداء الكظيفي كانت بدرجة قميمة.

بعنكاف مستكل االبتكار لدل المديريف في الكزارت  0221كأيضا أتفقت نكعان ما مع دراسة الفرا 
الفمسطينية التي كانت نتائجيا كجكد مستكل مقنع مف االبداع لدل الكزارات الفمسطينية، كىناؾ 

  تدعـ االبداع فييا.تعطيؿ النسياب االفكار التي ال
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إنشاء ما يسمى )بنؾ األفكار( حاضنة لإلبداع أك  كتفسر الباحثة ىذه الفركؽ الى عدـ إنشاء
مبنية عمى معايير دقيقة  إستراتيجيةكضع ك  ،تككف مسئكلة عف دعـ كتشجيع المبدعيف كالمتميزيفك 

مؤىمة قادرة  كأكاديمية اريةلتكفير قيادات إدـ كالعمؿ عمى تدريبي يفكالمكىكب يفلمكشؼ عف المبدع
تشاؼ المبدعيف يمثؿ الخطكة ألف اك .الكظيفياإلبداعية في تطكير األداء  عمى استثمار طاقاتيا

 عمى طريؽ اإلبداع. األكلى

 

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع> ىؿ تختمؼ األفكار اإلبداعية لدى العامميف في جامعة  5.1.4
ة )المسمى الوظيفي، الجنس، الدرجة العممية، سنوات الخبرة، القدس باختالؼ متغيرات الدراس

 ؟ معدؿ الدخؿ الشيري(

 > 32- 8مف ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحويمو إلى الفرضيات 

 > السادسةنتائج الفرضية 

في األفكار اإلبداعية لدى  (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 معة القدس تعزى لممسمى الوظيفي. العامميف في جا

في  (α≤ 2.24)ذات داللة إحصائية عند المستكل كجكد فركؽ  (77.4مف الجدكؿ )يتبيف 
متكسطات ميارة المركنة لدل العامميف في جامعة القدس تبعا لمتغير المسمى الكظيفي لصالح 

تغير المسمى الكظيفي تبعا لمفركؽ ذات داللة إحصائية انو ال تكجد  األكاديمي، في حيف تبيف
كبناء عميو تـ قبكؿ الفرضية الصفرية السادسة عمى  عمى الدرجة الكمية كباقي الميارات األخرل،

 الدرجة الكمية لألفكار اإلبداعية كميارة الطالقة كاألصالة في حيف تـ رفضيا عمى ميارة المركنة.

ف كتحفيزىـ )إدارم كأكاديمي( كتعزك الباحثة إدارة الجامعة عمى التأكيد عمى تشجيع المبدعي
كالعمؿ عمى تكفير برامح تدريبية ذات صفة إبداعية كابتكاريو تيدؼ إلى زيادة ك تحسيف األداء، 
 كاختيار المكظفيف المؤىميف عمميان كعمميان لما لذلؾ مف إسياـ في رفع كفاءة األداء الكظيفي.     
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 >  السابعة الفرضية نتائج

 لدى اإلبداعية األفكار في( α= 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية لةدال  ذات فروؽ توجد ال
 . لمجنس تعزى القدس جامعة  العامميف

 في( α)≤0.05 المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد( 12.4) الجدكؿ مف يتبيف
 لقدسا جامعة في العامميف لدل الطالقة ميارة كعمى اإلبداعية لألفكار الكمية الدرجة متكسطات

 تبعا إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال انو تبيف حيف في اإلناث، لصالح الجنس لمتغير تبعا
 عمى السابعة الصفرية الفرضية قبكؿ تـ عميو كبناء األخرل، الميارات باقي عمى الجنس لمتغير
 ارلألفك الكمية الدرجة كعمى المركنة ميارة عمى رفضيا تـ حيف في كاألصالة الطالقة ميارة

 .اإلبداعية

(: "اإلبداع اإلدارم كعالقتو باألداء الكظيفي دراسة 2003كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة رضا ) 
 تطبيقية عمى األجيزة األمنية بمطار الممؾ عبد العزيز الدكلي بجدة".

ىدفت  ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل اإلبداع اإلدارم لدل العامميف باألجيزة األمنية 
عمى كاقع األداء الكظيفي لمعامميف في األجيزة األمنية الممؾ عبد العزيز الدكلي بجدة، ك ر بمطا

) يقكـ العاممكف في األجيزة األمنية بإنجاز عمميـ > بالمطار. ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة
 تساعد مشاركة المرؤكسيف في تحديد -بأسمكب متجدد، كيتمتعكف برؤية شاممة لمشكالت العمؿ. 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  ،أىداؼ اإلدارة عمى إيجاد ركح اإلبداع لرجاؿ األمف بالمطار
 الجنس، فيما يتعمؽ باإلبداع اإلدارم كعالقتو باألداء الكظيفي.ير تعزل لمتغ

 الجماعي كالعمؿ العمؿ فرؽ كتشكيؿ المشاركة مبدأ تفعيؿ الجامعة إدارة عمى أنو الباحثة كترل
 .اإلبداع يشجع بما كاألكاديمي اإلدارم القرار كصنع فالجنسي لكال

 

 



71 

 

 >  الثامنةنتائج الفرضية 

في األفكار اإلبداعية لدى  (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 العامميف  جامعة القدس تعزى لمدرجة العممية.

فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل أنو ال تكجد  (14.4الجدكؿ)تشير المعطيات الكاردة في 
(α≤ 0.05)  تعزلميارات التفكير اإلبداعي لدل العامميف في جامعة القدس في متكسطات 

في حيف تبيف كجكد فركؽ عمى الدرجة الكمية لإلفكار الطالقة، لمتغير الدرجة العممية عمى بعد 
 (. اإلبداعية كميارتي )المركنة كاألصالة

كالتي ىدفت الى التعرؼ الى دكر القيادة  2010مع دراسة العاجز كشمداف  اتفقت ىذه الدراسة
المدرسية في تنمية االبداع لدل معممي مدارس المرحمة الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظر 
المعمميف، ككانت النتيجة التكجد فركؽ ذات داللة احصائية حكؿ دكر القيادة في تنمية االبداع 

مرحمة الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف تبعان لمتغير المؤىؿ لدل معممي مدارس ال
 العممي كسنكات الخبرة كالتخصص لمبكالكريكس.

كتعزل الباحثة الى عدـ تشجيع العامميف بالتكجو الى الحاضنة البحثية لالبداع كتنمية افكارىـ 
 االبداعية فييا.

 >  التاسعةنتائج الفرضية 

في األفكار اإلبداعية لدى  (α= 0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد فروؽ ذات
 العامميف  جامعة القدس تعزى لسنوات الخبرة.

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  (16.4الجدكؿ)تشير المعطيات الكاردة في 

 جامعة القدسالعامميف في لدل  ةر اإلبداعيافكميارات األفي متكسطات  (α≤ 2.24)المستكل

في حيف تبيف كجكد  ،عمى الدرجة الكمية كميارتي )المركنة كاالصالة( سنكات الخبرة لمتغير تعزل

 فركؽ عمى ميارة )الطالقة(.
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ىدفت إلى التعرؼ إلى دكر القيادة المدرسية في التي  (.4.4)العاجز كشمداف،  كأيضا دراسة

بمحافظات قطاع غزة مف كجية نظر المعمميف. تنمية اإلبداع لدل معممي مدارس المرحمة الثانكية 

تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:أف الفقرة التي تنص "تكثؽ العالقة بيف المعمميف عمى أساس 

مف التسامح كالجدية في العمؿ" جاءت في المرتبة األكلى، كيعزك الباحثاف ذلؾ إلى دكر القيادة 

 ف المعمميف، كتشجيعيـ عمى العمؿ بركح الفريؽ الكاحد.المدرسية في تنمية العالقات اإلنسانية بي

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ دكر القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدل معممي 

مدارس المرحمة الثانكية بمحافظات قطاع غزة مف كجية نظر المعمميف تبعان لمتغير )المؤىؿ 

 ريكس(.العممي، سنكات الخدمة، التخصص في البكالك 

، الجامعيةكاعية، تؤمف بأىمية اإلبداع في البيئة  إدارية كأكاديميةاختيار قيادات  كترل الباحثة

 .لرفع مستكل الجامعة اإلدارم كاألكاديمي العامميف كالعامالتكتسعى لتنميتو لدل 

 >  العاشرةنتائج الفرضية 

في األفكار اإلبداعية لدى  (α≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 مدخؿ الشيري.لالعامميف  جامعة القدس تعزى 

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  (18.4الجدكؿ)تشير المعطيات الكاردة في 
ميارات األفكار اإلبداعية لدل العامميف في جامعة القدس في متكسطات  (α≤ 2.24)المستكل
في حيف تبيف كجكد ، لدرجة الكمية كميارتي )المركنة كاالصالة(لمتغير الدخؿ الشيرم عمى ا تعزل

 .فركؽ عمى ميارة )الطالقة(

كتفسر الباحثة ىذه النتيجة الى الظركؼ لمالية التي تمر بيا الجامعة كتدني الراكتب فييا مما ال 
 يسمح لممكظفيف بإعطائيـ أم طاقو إيجابية لمالبداع كابراز المكاىب.
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 قترحات>التوصيات والم

 >  في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة توصي الباحثة بمايمي 4.6

 العامميف في الجامعة  لدلدافعية االنجاز  درجات مف ترفع التي الكسائؿ التاكيد عمى تكفير -1
 .دافعيتيـ في العمؿ عمى ذلؾ ينعكس حتى

و خارج عمميـ كالتشجيع كالتطكيري التدريبية بالدكرات لمعامميف كافة لاللتحاؽ الفرص تكفير -2
 العميا لزيادة كفائتيـ العممية كالعممية. عمى الدراسات

تككف مسئكلة عف دعـ إنشاء ما يسمى )بنؾ األفكار( إنشاء إدارة حاضنة لإلبداع أك  -3
 كتشجيع المبدعيف كالمتميزيف .

ى كالعمؿ عم يفكالمكىكب يفمبنية عمى معايير دقيقة لمكشؼ عف المبدع إستراتيجيةكضع  -4
اإلبداعية في  مؤىمة قادرة عمى استثمار طاقاتيا كأكاديمية لتكفير قيادات إداريةـ تدريبي

 ألف اكتشاؼ المبدعيف يمثؿ الخطكة األكلي عمى طريؽ اإلبداع. .الكظيفيتطكير األداء 

تفعيؿ نظاـ الحكافز عمى أسس  كمعايير مينية تتضمف التميز كاإلبداع في األداء كمكافأة  -5
 المبدعيف.

مكضكعية ككاضحة، بما يكفؿ  ـمراجعة نظاـ تقكيـ األداء ليتضمف أسس كمعايير تقكي -6
اطالع المكظؼ عمى نتائج تقكيـ أدائو،فيذا يعطي الفرصة لممكظؼ مف تعزيز نقاط القكة 
لديو كتحسيف كتطكير نقاط الضعؼ، كذلؾ البد كاف تكشؼ عممية تقكيـ األداء عف 

 لممكظفيف. الالزمة  ةاالحتياجات التدريبي

تكجيو االىتماـ نحك فئة المبدعيف باعتباره مشركعان كطنيان تنمكيان يعمؿ مستقبالن عمى دفع  -7
عجمة التنمية بكافة جكانبيا في المجتمع الفمسطيني بالسير قدمان إلى األماـ ، كاستغالؿ ىذه 

 .الثركات الكامنة
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 اـ ،جامعة ماجستير رسالة .الثانوي األوؿ الصؼ طالب لدى االبتكاري التفكير وميارات دراسيال

 .،السعكدية القرل

دارة األفراد،(. 2004) سعاد نايؼ البرنكطي دار كائؿ لمطباعة كالنشر،  إدارة الموارد البشرية وا 
   256ص: )1،عماف، االردف، )  2ط

عماف،  كالتكزيع، لمنشر كائؿ دار ،(1 ط) اإلبداع، يف مقدمة. (2000)ىايؿ ناديا السركر،
 .األردف

 الفكر،عماف، (، دار5ط) والموىوبيف، المتميزيف تربية إلى مدخؿ. (2010) ىايؿ ناديا السركر،
 .األردف
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ترجمة جعفر أبك القاسـ أحمد، معيد السموؾ التنظيمي واألداء،  (.1991سيزالقي، آندركدم )
 ة العربية السعكدية.اإلدارة العامة بالمممك

 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة. عماف. اإلبداع االداري .(2011) بالؿ خمؼالسكارنة، 

 .فكر باب ، ٧٢٩ ،ص ٢٢ ج منظكر، ابف العرب، لساف

دافعية االنجاز وعالقتيا بأنماط التنشئة األسرية لدى عينة  .(1999الشمالية، نسريف بيجت )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(، الثانوي األكاديمي في محافظة اربد مف طمبة الصؼ األوؿ 

 الجامعة االردنية،عماف،األردف.

دور المعمـ في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطمبة في ، (2003) الشياب، قيس حمد عمكم
رسالة المدارس الحكومية مف وجية نظر المشرفيف التربوييف والمعمميف في سمطنة عماف، 

 .ر غير منشكرة، جامعة اليرمكؾ، إربد، األردفماجستي

اإلبداع نجـ العزاكم ، قّدـ ىذا البحث إلى الممتقى الدكلي المكسكـ:  (.2011) طالؿ نصير
، جامعة سعد  والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديث دراسة وتحميؿ تجارب وطنية ودولية

 19 /05 2011 . 18- -البميدة –دحمب 

 لدى اإلبداع تنمية في المدرسية القيادة دور" (.2010) كماؿ فايز كشمداف، يعم فؤاد العاجز،
 في منشكر بحث ،"المعمميف نظر وجية مف غزة بمحافظات األساسية المرحمة مدارس معممي
 ص األكؿ، العدد عشر، الثامف المجمد ،(اإلنسانية الدراسات سمسمة) اإلسالمية الجامعة مجمة
 .37 -1: ص

 . دار الصفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.عمـ النفس التربوي(. 2008ف)العناني، حنا

مصادر سمطة مديري المدارس الثانوية العامة في األردف وعالقتيا  (،2005العساؼ، ليمى )
رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة عماف بمركز الضبط ودافعية االنجاز المعممي تمؾ المدارس. 

 ميا، األردف.العربية لمدراسات الع

. االسكندرية: مركز معممة رياض األطفاؿ تنمية االبتكار(. 2003عبد الفتاح، أسماعيؿ )
 االسكندرية لمكتاب.

 المعرفة دار ط، ب ، كمبادئو أصكلو، اإلجتماعي النفس عمـ .(2006دكيدار) محمد الفتاح عبد
 الجامعية، اإلسكندرية.
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 وبعض الذات توكيد مف بكؿ وعالقتيا لالنجاز عيةالداف .(2003) شكقي إبراىيـ الحميد، عبد
 ،لإلدارة العربية المجمة المكتبية، الوظائؼ شاغمي مف عينة لدى الديموجرافية المتغيرات
 .القاىرة األكؿ، العدد ،23 مجمد اإلدارية، لمتنمية العربية المنظمة

، عدناف كالجراح، عبد الناصر كبشارة، مكفؽ. ) . عماف: يارات التفكيرتنمية م(. 2007العتـك
 دار المسيرة.

األنماط القيادية لمػديري المػدارس الثانويػة وعالقتيػا بدافعيػة . (2004عياصرة، عمي أحمد، )
رسالة دكتكراه غيػر المعمميف نحو مينتيـ كمعمميف في وزارة التربية والتعميـ في األردف، 

 .منشكرة، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، عماف

التفكير  تنمية في التفكير ميارات لتعميـ تدريبي برنامج أثر (.2009) مصمح عمي العكدات،
 منشكرة، الجامعة غير ماجستير رسالة األردف، في األطفاؿ رياض طمبة مف عينة لدى اإلبداعي
 .األردف عماف، األردنية،

ودافعية اإلنجاز لدى  الفروؽ في مفيـو الدافعية الذات (.2000الغامدم، عبد اهلل بف محمد )
رسالة ماجستير، عينة مف المراىقيف المحروميف مف األسرة وغير المحروميف في محافظة جدة. 

 كمية التربية، جامعة أـ القرل.

مجمة جامعة النجاح لألبحاث  "مستوى االبتكار لدى الوزارات الفمسطينية"، (.2007)الفرا ،ماجد.
 .، فمسطيف 4، العدد 21العمـك اإلنسانية،المجمد 

تقديـ حامد عمار المناىج وطرائؽ التعميـ، منظور ثقافي،  (.2010لياـ عبد الحميد )إفرج بالؿ ،
 ، القاىرة، مركز المحركسة لمنشر.

 العالقة بيف السمات الشخصية لمديري المدارس (.2000القدكمي ،شيريف معاكية راضي )
غير  ماجستير ، )رسالة المدرسي فييا الثانوية في األردف وكؿ مف دافعية معممييا والضبط

منشكرة(، الجامعة األردنية، عماف، األردف.

 .1عماف، األردف ط كالنشر، لمطباعة الفكر دارلاطفاؿ،  التفكير تعميـ، (2003) نايفة قطامي،

النظرية والتطبيؽ،  بيف عادات العقؿ والتفكير (.2005)قطامي يكسؼ، أميمة محمد عمكر
 لمنشر كالتكزيع. عماف: دار الفكر



80 

دار الفكر لمطباعة عمـ النفس العاـ، عماف>  (.2000قطامي، يكسؼ كعدس، عبد الرحمف )
 .كالنشر

عماف: دار المسيرة لمنشر  سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميتو.(. 2005الكناني، ممدكح. )
 كالتكزيع

ىرة الييئة العامة ترجمة فرج أحمد كآخركف، القانظريات الشخصية،  .(93;3لندزي، ىوؿ )
 لمتأليؼ كالنشر.

، دار -محاولة تفسيرية-السموؾ االجتماعي ودينامياتو (.4225) مجدم أحمد محمد عبد ااهلل
      181،180اإلسكندرية، مصر، ص ص:  (3) المعرفة الجامعية، ب ط

تقديـ حامد قضايا تربوية في عصر العولمة ومابعد الحداثة، . (2008)محمد نصار، سامي 
 .2عمار، القاىرة، الدار المصرية المبنانية، ط

اتجاه العامؿ نحو الذات والعمؿ والزمالء واإلدارة وأثره فػي اإلنتػاج،  .(1995) ممحـ، مازف
 .ماجستير، جامعة دمشؽ 23رسػالة 

 مجمة." اإلبداعي التفكير تعميـ كفايات لتنمية مقترح برنامج فاعمية" .(2003) انشراح المشرفي،
 .12 العدد الثالث، المجمد  الجامعية العربي المجمس ،الجامعي بالطال

عبياف، فتحي سميماف المزيف،  لدى اإلبداعية األفكار حضانة معوقات" (.2013) حامد ىالة كا 
 العممي المؤتمر إلى مقدـ مشترؾ بحث ،"منيا الحد وسبؿ نظرىـ وجية مف الخريجيف الطمبة
 لمعمـك الجامعية الكمية تنظمو الذم المجتمع، تنمية في كالجامعات الكميات دكر: األكؿ

 ،41 ص ص المؤتمر دليؿ ـ،23/10/2013 ،22 كاألربعاء الثالثاء يكمي في كالتكنكلكجيا
42. 

 أساليب التفكير اإلبداعي(،)  اتجاىات حديثة في دراسات اإلبداع (.2006)لمنصكر، نكره، ا
 9-88ارة التربية كالتعميـ، قطر. ص المبدعيف، كز  مديرة المركز القطرم لممكىكبيف

الككيت، دراسات في الفروؽ بيف الجنسيف في الرضا الميني. (.1993المشعاف،عكيد سمطاف )
 دار القمـ.

-دراسة نظرية وتطبيقية-إدارة الموارد البشرية والسموؾ التنظيمي (.2004) ناصر دادم عدكف
 8العامة، الجزائر، ص:  )2دار المحمدية )



81 

مستوى التفكير اإلبداعي لدى طمبة الثانوية العامة في الثقافة . ( 2011الح أحمد )الناقة، ص
مجمة الجامعة اإلسػالمية: سمسػة العممية ودرجة تشجيع معممي العمـو لو مف وجية نظرىـ. 

 .207، 167،العدد األكؿ،  19الدراسػات اإلنسانية، 

 .رقاف، إربػد، عمػاف، األردفالف دارعمـ النفس التربوي،  (.1983) نشكاتي، عبد المجيد

 بيركت، مؤسسة الرسالة.عمـ النفس التربوي،  (.1986)نشكاتي، عبد المجيد 

وتنمية  والمتفوقيف المبدعيف عف الكشؼ أساليب (.2003) جياد محمد كجمؿ، زيد، اليكيدم،
 .اإلمارات العيف، الجامعي، الكتاب دار ،(1 ط) اإلبداعي، التفكير

العالقة بيف الذكاء المتعدد وموقع الضبط لدى طمبة الجامعة  (.2004عاطؼ )كىيبي ف أحمد 
)أطركحة دكتكراه غير منشكرة( جامعة عماف األردنية وبيف دافعيتيـ لالنجاز مف وجية أخرى، 

 العربية لمدراسات العميا، عماف، األردف.

 ،التربوي النفس عمـ إلى المدخؿ (.2000) الداىرم أحمد حسيف كصالح الكبيسي محمد كىيب
 . 2000 األردف، أربد،,  كالتكزيع لمنشر حمادة كمؤسسة دار الكندم ، 1ط

دار : عمػاف األولػى، الطبعػة. االجتمػاعي النفس عمـ .)2001) المطيؼ عبد أحمد كحيد،
 .المسيرة
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 (3ممحؽ رقـ )

 أدوات الدراسة بصورتيا األولية

 

                                                   جامعة القدس     

 الدراسات العميا                                                    

 العموـ التربوية  كمية

 برنامج االرشاد النفسي والتربوي                                                   

 

 

 في جامعة القدس" العامميفنجاز وعالقتيا بتنمية األفكار اإلبداعية لدى دراسة بعنواف> " درجة دافعية اال 

 

 خوة األفاضؿ موظفي جامعة القدس المحترميفاأل

 تحية وبعد،،

في  العامميفتيدؼ الدراسة الحالية الى الكشؼ عف " درجة دافعية االنجاز كعالقتيا بتنمية األفكار اإلبداعية لدل 
حضرتكـ التكـر بتعبئة ىذا االستبياف بما يتفؽ كقناعتؾ الشخصية، كاف تجيب جامعة القدس"، لذا يرجى مف 

( في المكاف المناسب، عممان أف جميع البيانات كالمعمكمات سكؼ تعامؿ بسرية ألغراض √بصراحة كتضع إشارة )
 البحث العممي.

 شاكره لكـ حسف تعاونكـ،،،

 

 الباحثة> ناىد جبر

 دكتورة> فدوى حمبية        بإشراؼ ال                     
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 القسـ االوؿ>

 

    الجنس >  -3

   ( انثى 2    ( ذكر 1 

 
 الحالة االجتماعية> -4

 ( أرمؿ/ة 4   ( مطمؽ/ة 3 ( متزكج/ة 2     ( أعزب 1 

 
 

 المستوى التعميمي>  -5

 ( دكتكراه 4  ( ماجستير 3  ( بكالكريكس 2  ( دبمـك 1

 
 سنوات الخبرة> -6

 سنكات(  10أقؿ مف  -5( )2          سنكات(  5( )أقؿ مف 1 

  سنة فأكثر(  15( )4  سنة(  15سنكات الى  10( ) 3 

                                                                                                   
 معدؿ الدخؿ الشيرم:  -5

  دينار(  1000- 500( )2   دينار(  500( )أقؿ مف 1 

 دينار كاكثر(  1500( )4  دينار(  1000-1500( )3
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 القسـ الثاني>

( في √يعرض عميكـ في ىذه االستبانة مجمكعة مف العبارات، يرجى قراءتيا بتمعف كاإلجابة عمييا بكضع )
 الجدكؿ المرفؽ كذلؾ حسب انطباؽ العبارة عميؾ:

أكافؽ  العبارات الرقـ
 بشدة

ال أكافؽ  أكافؽ ال  محايد أكافؽ
 بشدة

أميؿ الى القياـ باألعماؿ الصعبة التي  1
 تتطمب مجيكدان.

     

أشعر أنني أتغمب عمى المصاعب التي  2
 تكاجيني في عممي بسيكلة.

     

أميؿ الى منافسة اآلخريف في عممي بشكؿ  3
 إيجابي.

     

      لدم القدرة عمى تنظيـ األفكار. 4

      كالت جادة لتحقيؽ النجاح.أميؿ الى بذؿ محا 5

أستطيع أف أجد الحمكؿ البناءة في معظـ  6
 األكقات.

     

أميؿ الى إشغاؿ المناصب المرمكقة  7
 بالمجتمع.

     

أقيـ تصرفاتي كأعمالي بمكضكعية في معظـ  8
 األكقات.

     

      أميؿ لمعمؿ مع الجماعة. 9

      أصمـ عمى النجاح في أعمالي. 10

      أقدـ عمى اإلنجاز كال أخشى الفشؿ. 11
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ف فشمت. 12       أستمر في عممي حتى كا 

أسعى دكمان الى تحسيت مستكام في كؿ  13
 نكاحي الحياة.

     

عندما أفشؿ ال أعزك فشمي إلى ظركؼ  14
 خارجية.

     

      لدم ثقة عالية بنفسي. 15

مف  أىتـ بالتفكؽ مف أجؿ التفكؽ ذاتو أكثر 16
 العائد منو.

     

      أقـك بعمؿ نشاطات ممحكظة في الجامعة. 17

أحاكؿ منع الضغكط االجتماعية مف التأثير  18
 عمى أدائي لعممي

     

      أحرص دائمان عمى كضع البدائؿ. 19

أفضؿ المكافآت الكبيرة عمى المدل البعيد  20
 عمى المكافآت الصغيرة في المدل القريب.

     

أشعر بأني أنجز عممي قبؿ الكقت المقرر  21
 لو.

     

أنا أصمـ عمى العطاء عمى الرغـ مف  22
 صعكبة عممي ككبر حجـ المسؤكلية.

     

أميؿ إلعطاء كقت أطكؿ في عممي مف  23
 زمالئي 

     

أعتقد أف النجاح في مجاؿ العمؿ يتأسس  24
 عمى الكفاح كالتضحية.

     

فتي شىء يستدعي مني أرل اف عممي بكظي 25
 االستمرار في مزاكلة ىذه الكظيفة.
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ال أخشى الصعاب التي فشؿ فييا اآلخريف  26
 في اجتيازىا.

     

ال يختمؼ مستكل عطائي في نياية االسبكع  27
 عف بدايتو.

     

أشعر بممؿ شديد بعد مركر فترة عمى الفصؿ  28
 الدراسي.

     

      تقبمي بكظيفتي.أنا متفائؿ جدان مف مس 29

      أحاكؿ دائمان أف أتعمـ مف أخطائي. 30

      أمارس أنشطة إضافية بالجامعة. 31

      أشارؾ في ندكات متعمقة في مجاؿ عممي. 32

      أحدد مستكل طمكحي ضمف قدراتي. 33

سبؽ لي كأف قمت بمبادرات كنشاطات ضمف  34
 .عممي مف تمقاء نفسي دكف تكميؼ رسمي

     

عند فشمي في أداء ميمة ما ضمف عممي  35
 أحدد عكامؿ الفشؿ كأقـك بمعالجتيا.

     

      لدم ثقة بما أقـك بو مف أعماؿ. 36

لدم مراقبة داخمية عمى نفسي أثناء أدائي  37
 لميماتي.

     

      أدائي أفضؿ عندما يراقبني مديرم. 38
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 القسـ الثالث>

 تفكير االبداعياختبار تورانس لم

 الصورة الشكمية )ب(

 

 عزيزي الموظؼ>

الصكرة الشكمية )ب(، ستعطيؾ ىذه االختبارات  –إف االختبارات التي بيف يديؾ ىي اختبارات التفكير اإلبداعي 
الفرصة لكي تستخدـ خيالؾ في أف تفكر في أفكار كأف تصكغيا في كممات. ليس ىناؾ إجابات صحيحة أك 

نما تيد  ؼ الى رؤية كـ عدد األفكار التي يمكف أف تقدميا.خاطئة، كا 

كعميؾ أف تقـك بثالثة نشاطات مختمفة كلكؿ نشاط كقتو المحدد، كلذلؾ حاكؿ أف تستخدـ كقتؾ استخدامان جيدان، 
 ... دكف تعجؿك إعمؿ كبأسرع ماتستطيع  
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 (2ممحؽ رقـ )

 

 أسماء المحكميف

 

 مكاف العمؿ أسـ المحكـ رقـ المحكـ

 جامعة القدس/ كمية التربية د. عمر الريماكم 1

 جامعة القدس/ كمية التربية د. عال حسيف 2

 جامعة القدس/ كمية التربية د. ايناس ناصر 3

 جامعة القدس/ كمية التربية د. عفيؼ زيداف 4

 جامعة القدس/ كمية التربية د. تيسير عبد اهلل 5

 التربية جامعة القدس/ كمية د. ابراىيـ عرماف 6

جامعة القدس/ كمية الصحة  د. نجاح الخطيب 7
 العامة

ة القدس المفتكحة/ كمية عجام د. رندا محمكد الشيخ نجدم 8
 التربية

 لنجاح/ عمـ نفساجامعة  د. فاخر خميؿ 9

 جامعة بيرزيت/ كمية التربية د. فاطمة الحالؽ 10

 

 

 

 



97 

 (5ممحؽ رقـ )

 األدوات بصورتيا النيائية 

 

 ة القدس                                                       جامع

 الدراسات العميا                                                    

 العموـ التربوية  كمية

 برنامج االرشاد النفسي والتربوي                                                   

 

 

 

 في جامعة القدس" العامميفجة دافعية االنجاز وعالقتيا بتنمية األفكار اإلبداعية لدى دراسة بعنواف> " در 

 

 خوة األفاضؿ موظفي جامعة القدس المحترميفاأل

 تحية وبعد،،

تيدؼ الدراسة الحالية الى الكشؼ عف " درجة دافعية االنجاز كعالقتيا بتنمية األفكار اإلبداعية لدل العامميف في 
لذا يرجى مف حضرتكـ التكـر بتعبئة ىذا االستبياف بما يتفؽ كقناعتؾ الشخصية، كاف تجيب  جامعة القدس"،

( في المكاف المناسب، عممان أف جميع البيانات كالمعمكمات سكؼ تعامؿ بسرية ألغراض √بصراحة كتضع إشارة )
 البحث العممي.

 شاكره لكـ حسف تعاونكـ،،،

 

 الباحثة> ناىد جبر

 بإشراؼ الدكتورة> فدوى حمبية                             
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 القسـ االوؿ>

 المسمى الوظيفي> -8

 ( أكاديمي 2   إدارم (3
 

    الجنس >  -9

   ( انثى 2    ( ذكر 1 

 الدرجة العممية>  -:

 ( دكتكراه 3  ( ماجستير 2  ( بكالكريكس 1

 

 سنوات الخبرة> -;

 كات( سن 10أقؿ مف  -5( )2          سنكات(  5( )أقؿ مف 1 

  سنة فأكثر(  15( )4  سنة(  15سنكات الى  10( ) أقؿ مف3 

                                                                                                   

 معدؿ الدخؿ الشيري>  -32

  دينار(  1000- 500( )2   دينار(  500( )أقؿ مف 1 

 دينار كاكثر(  1500( )4  ر( دينا 1500-1000( )أقؿ 3
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 القسـ الثاني>

 ( في الخانة المناسبة:√الرجاء اإلجابة عمى ىذه األسئمة بكضع )

أكافؽ  العبارات الرقـ
 بشدة

ال أكافؽ  ال أكافؽ  محايد أكافؽ
 بشدة

أميؿ الى القياـ باألعماؿ الصعبة التي  1
 تتطمب مجيكدان.

     

تي تكاجيني في أتغمب عمى المصاعب ال 2
 عممي بسيكلة.

     

أميؿ الى منافسة اآلخريف في عممي بشكؿ  3
 إيجابي.

     

      القدرة عمى تنظيـ األفكار. 4
      أميؿ الى بذؿ محاكالت جادة لتحقيؽ النجاح. 5
أستطيع أف أجد الحمكؿ البناءة لممشكالت  6

 التي تكاجيني في معظـ األكقات.
     

إشغاؿ المناصب المرمكقة أميؿ الى  7
 بالمجتمع.

     

      أقيـ أعمالي بمكضكعية في معظـ األكقات. 8
      أميؿ لمعمؿ مع الجماعة. 9
      أصمـ عمى النجاح في أعمالي. 10
      أقدـ عمى العمؿ كال أخشى الفشؿ. 11
ف فشمت. 12       أستمر في عممي حتى كا 
كؿ نكاحي  أسعى الى تحسيف مستكام في 13

 الحياة.
     

عندما أفشؿ ال أعزك فشمي إلى ظركؼ  14
 خارجية.

     

أىتـ بالتفكؽ مف أجؿ التفكؽ ذاتو أكثر مف  15
 العائد منو.

     

      أقـك بعمؿ نشاطات ممحكظة في الجامعة. 16
أحاكؿ منع الضغكط االجتماعية مف التأثير  17

 عمى أدائي لعممي
     

      كضع البدائؿ لحؿ مشكالتي.أحرص عمى  18
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أفضؿ المكافآت الكبيرة عمى المدل البعيد  19
 عمى المكافآت الصغيرة في المدل القريب.

     

      أنجز عممي قبؿ الكقت المقرر لو. 20
أصمـ عمى العطاء عمى الرغـ مف كبر حجـ  21

 المسؤكلية.
     

      أقضي كقت أطكؿ في عممي مف زمالئي  22
أعتقد أف النجاح في مجاؿ العمؿ يتأسس  23

 عمى الكفاح
     

ال أخشى الصعاب التي فشؿ فييا اآلخريف  24
 في اجتيازىا.

     

      مستكل عطائي في نياية االسبكع عف بدايتو. 25
      متفائؿ لمستقبمي بكظيفتي. 26
      أحاكؿ أف أتعمـ مف أخطائي. 27
      الجامعة.أمارس أنشطة إضافية ب 28
      أشارؾ في ندكات متعمقة في مجاؿ عممي. 29
      أحدد مستكل طمكحي ضمف قدراتي. 30
سبؽ لي كأف قمت بمبادرات كنشاطات ضمف  31

 عممي مف تمقاء نفسي دكف تكميؼ رسمي.
     

عند فشمي في أداء ميمة ما ضمف عممي  32
 أحدد عكامؿ الفشؿ كأقـك بمعالجتيا.

     

      لدم ثقة بما أقـك بو مف أعماؿ. 33
      أراقب نفسي نفسي أثناء أدائي لميماتي. 34
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 القسـ الثالث>

 اختبار تورانس لمتفكير االبداعي

 الصورة الشكمية )ب(

 

 عزيزي الموظؼ>

ىذه االختبارات  الصكرة الشكمية )ب(، ستعطيؾ –إف االختبارات التي بيف يديؾ ىي اختبارات التفكير اإلبداعي 
الفرصة لكي تستخدـ خيالؾ في أف تفكر في أفكار كأف تصكغيا في كممات. ليس ىناؾ إجابات صحيحة أك 

نما تيدؼ الى رؤية كـ عدد األفكار التي يمكف أف تقدميا.  خاطئة، كا 

خدامان جيدان، كعميؾ أف تقـك بثالثة نشاطات مختمفة كلكؿ نشاط كقتو المحدد، كلذلؾ حاكؿ أف تستخدـ كقتؾ است
 ... دكف تعجؿك إعمؿ كبأسرع ماتستطيع  
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 > الجداوؿفيرس 

 الصفحة عنواف الجدوؿ الرقـ
 34 الدراسةتكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات  1.3
 36 ( ألداة الدراسةCronbach Alphaنتائج معامؿ ثبات كركنباخ ألفا ) 2.3
 37 نيا اختبار تكرانس لألفكار اإلبداعيةاالختبارات الثالث التي يتضم 3.3
 38 تقدير تكرانس لألصالة 4.3
 44 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدافعية اإلنجاز 1.4
( لمفركؽ في المتكسطات الحسابية الكمية لدافعية t-testنتائج إختبار ت ) 2.4

 .اإلنجاز
46 

المتكسطات الحسابية الكمية لدافعية  ( لمفركؽ فيt-testنتائج إختبار ت ) 3.4
 تعزل لمتغير الجنس. اإلنجاز

47 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدافعية اإلنجاز لدل العامميف  4.4
 في جامعة القدس تعزل لمدرجة العممية.

48 

( One Way Analysis of Varianceاختبار تحميؿ التبايف األحادم) 5.4
جامعة القدس تعزل لمدرجة في عية االنجاز لدل العامميف لمفركؽ في داف

 العممية.

48 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدافعية اإلنجاز لدل العامميف  6.4
 جامعة القدس تعزل لسنكات الخبرة. في

49 

( One Way Analysis of Varianceاختبار تحميؿ التبايف األحادم) 7.4
سنكات قدس تعزل لجامعة الفي ة االنجاز لدل العامميف لمفركؽ في دافعي

 الخبرة.

50 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدافعية اإلنجاز لدل العامميف  8.4
 مدخؿ الشيرمفي جامعة القدس تعزل ل

51 

( One Way Analysis of Varianceاختبار تحميؿ التبايف األحادم) 9.4
لمدخؿ دس تعزل جامعة القفي نجاز لدل العامميف لمفركؽ في دافعية اال

 الشيرم.

51 

 52المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألىـ ميارات التفكير  10.4
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 اإلبداعي.
( لمفركؽ في المتكسطات الحسابية الكمية t-testنتائج إختبار ت ) 11.4

مى تعزل لممسلدل العامميف في جامعة القدس لألفكار اإلبداعية 
 الكظيفي.

53 

( لمفركؽ في المتكسطات الحسابية الكمية t-testنتائج إختبار ت ) 12.4
 لألفكار اإلبداعية لدل العامميف في جامعة القدس تعزل لمجنس.

54 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة ميارات التفكير  13.4
 اإلبداعي تبعان لمتغير الدرجة العممية.

56 

( One Way Analysis of Varianceاختبار تحميؿ التبايف األحادم) 14.4
 درجات ميارات االفكار اإلبداعية كفقان لمتغير الدرجة العممية.لمفركؽ في 

56 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة ميارات التفكير  15.4
 .سنكات الخبرةاإلبداعي تبعان لمتغير 

58 

( One Way Analysis of Varianceيؿ التبايف األحادم)اختبار تحم 16.4
 .سنكات الخبرةدرجات ميارات االفكار اإلبداعية كفقان لمتغير لمفركؽ في 

59 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة ميارات التفكير  17.4
 .الدخؿ الشيرماإلبداعي تبعان لمتغير 

60 

( One Way Analysis of Varianceحادم)اختبار تحميؿ التبايف األ 18.4
 .الدخؿ الشيرمدرجات ميارات االفكار اإلبداعية كفقان لمتغير لمفركؽ في 

61 
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 فيرس المحتويات>
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 ب .……………………………………………………………………شػػػػكر كتقديػػػػر
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